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ററിപപപ്പോര്ടട്ട് പരറിഗണന

പറിവറിപലേജസട്ട്  ,   എഥറികട്ട് എനറിവ സസംബനറിച്ച കമറിററിയുടടെ ആറപ്പോമതട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

ശശ  .    എ  .    പദശപട്ട് കുമപ്പോര് :  സര്,  പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട്  എനറിവ

സസംബനറിച്ച  കമറിററിയുടടെ  ആറപ്പോമതസം  ഏഴപ്പോമതസം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള

പരറിഗണയ്ടക്കെടുക്കെണടമന പപമയസം ഞപ്പോന് അവതരറിപറിക്കുന. 

ശശ  .   ടെറി  .   വറി  .   രപ്പോപജഷട്ട്:  സര്, ഞപ്പോന് പപമയടത്തെ പറിന്തപ്പോങ്ങുന. 

ശശ  .    എ  .    പദശപട്ട് കുമപ്പോര്:  സര്,  പകരള  നറിയമസഭയുടടെ

ചരറിത്രത്തെറിലേപ്പോദദ്യമപ്പോയറിടപ്പോണട്ട് ഇതപപപ്പോടലേ ഒരു പശസം നമ്മുടടെ പറിവറിപലേജസട്ട് &

എഥറികട്ട്  കമറിററിക്കെട്ട്  ടടകകപ്പോരദ്യസം  ടചപയ്യേണ്ട  സപ്പോഹചരദ്യമുണ്ടപ്പോകുനതട്ട്.  ഇഇ

സഭയറിലുള്ള  എലപ്പോവര്ക്കുസം  അററിയപ്പോവുനതപപപ്പോടലേ,  കസംപട്ട് പടപ്പോളര്  ആന്ഡട്ട്

ഓഡറിറര് ജനറല് കഴറിഞ്ഞ ദറിവസസം ഇവറിടടെ സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ ചറിലേ

ഭപ്പോഗങ്ങള  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തെട്ട്  വയ്ക്കുനതറിനു  മുമട്ട്  ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ

ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറി ഇക്കെഴറിഞ്ഞ നവസംബര് ഒനപ്പോസം തശയതറി മപ്പോധദ്യമങ്ങപളപ്പോടെട്ട്

ടവളറിടപടുത്തെറിയതട്ട്  സഭയുടടെ  പപതദ്യക  അവകപ്പോശടത്തെ

ഹനറിക്കുനതപ്പോടണനസം  ആയതറിനപ്പോല്  അപദ്ദേഹത്തെറിടനതറിടര  അവകപ്പോശ
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ലേസംഘനത്തെറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസശകരറിക്കെണടമനസം  ആവശദ്യടപട്ടുടകപ്പോണ്ടട്ട്

ബഹുമപ്പോനടപട  ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശന്  എസം.എല്.എ  ബഹുമപ്പോനടപട

സശക്കെര്ക്കെട്ട്  പനപ്പോടശസട്ട്  നല്കറിയറിരുന.  ഇഇ   വറിഷയമപ്പോണട്ട്  സമറിതറി

പരറിപശപ്പോധറിച്ചതട്ട്.   ഇക്കെപ്പോരദ്യത്തെറില്  ബഹുമപ്പോനടപട  ധനകപ്പോരദ്യ

വകുപ്പുമനറിയറില് നറിനസം വറിശദശകരണസം വപ്പോങ്ങറിയ പശഷമപ്പോണട്ട്  കമറിററിക്കെട്ട്

റഫര് ടചയ്തതട്ട്.  ഞപ്പോന് അതറിടനക്കുററിച്ചട്ട് വളടര വറിസ്തരറിടച്ചപ്പോനസം പറയുനറില.

പനപ്പോടശസട്ട്  നല്കറിയ  ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശടന്റെ  അഭറിപപ്പോയങ്ങളസം

അപദ്ദേഹത്തെറിനട്ട് കൂടുതലേപ്പോയറി പറയപ്പോനുള്ള കപ്പോരദ്യങ്ങളസം ആവശദ്യമപ്പോയ സമയവുസം

സപ്പോവകപ്പോശവുടമടുത്തെട്ട്  സസംസപ്പോരറിക്കെപ്പോനുള്ള  സപ്പോഹചരദ്യസം  ഉണ്ടപ്പോക്കെറി.

അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ  മനറിക്കെട്ട്  ഇതസസംബനറിച്ചട്ട്  എനപ്പോണട്ട്

പറയപ്പോനുള്ളതട്ട് എനതസസംബനറിച്ചട്ട് സഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ മുമപ്പോടക ഹപ്പോജരപ്പോയറി

വളടര  വറിശദമപ്പോയറിത്തെടന  അവതരറിപറിക്കെപ്പോനുള്ള  സപ്പോവകപ്പോശവുസം

സഇകരദ്യവുമുണ്ടപ്പോക്കെറി.  ഇവറിടടെ  രണ്ടുപപരുസം  ഇഇ  സഭപ്പോസമറിതറിക്കു  മുമപ്പോടക

അവതരറിപറിച്ചറിട്ടുള്ള  കപ്പോരദ്യങ്ങള  വളടര  വറിശദമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടറില്

പതറിപപ്പോദറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഞപ്പോനതട്ട്  ആവര്ത്തെറിക്കുനറില.    നമ്മുടടെ

നറിയമസഭയുടടെ ചരറിത്രത്തെറില്ത്തെടന ഇതറിനട്ട് സമപ്പോനമപ്പോയറിട്ടുള്ള സസംഭവങ്ങള
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ഉണ്ടപ്പോയറിടറിടലനട്ട്  ഞപ്പോന് പനരടത്തെ പറഞ.  അതടകപ്പോണ്ടട്ട്  ഇക്കെപ്പോരദ്യത്തെറില്

ഒരു  നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെപ്പോവുന  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങപളപ്പോ  മറ്റു  മപ്പോതൃകകപളപ്പോ

ഒനസംതടന  കമറിററിയുടടെ  മുമറില്  ഉണ്ടപ്പോയറിരുനറില.  നറിയമസഭയുടടെ

നടെപടെറിക്രമവുസം  കപ്പോരദ്യനറിര്വ്വണവുസം  സസംബനറിച്ചുള്ള  ചടങ്ങളറിലുസം  ഇത

സസംബനറിച്ചട്ട്  പപതദ്യകമപ്പോയറിടടപ്പോനസം  പറയുനറില.  അതടകപ്പോണ്ടട്ട്

ബഹുമപ്പോനടപട ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പു മനറിയുടടെ നടെപടെറി  പറിവറിപലേജട്ട്  ലേസംഘറിച്ചു

എനപറയപ്പോന്  നമ്മുടടെ  മുമറില്  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങടളപ്പോനമറില.  ചടങ്ങളറില്

അതറിടനക്കുററിച്ചട്ട്  പറയുനമറില.  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയറിട്ടുസം  നമ്മുടടെ  രപ്പോജദ്യടത്തെ

പരപമപ്പോനത  സഭകളപ്പോയ  രപ്പോജദ്യസഭ,  പലേപ്പോകട്ട് സഭ  ഇവറിടടെടയപ്പോടക്കെ  ഇതറിനട്ട്

സമപ്പോനമപ്പോയ  സസംഭവങ്ങള  ഉണ്ടപ്പോയറിട്ടുപണ്ടപ്പോടയനട്ട്  ആപലേപ്പോചറിച്ചു.  ഇതറിപനപ്പോടെട്ട്

സപ്പോദൃശദ്യമുടള്ളപ്പോരു  സസംഭവസം   രപ്പോജദ്യസഭയറിലേപ്പോണുണ്ടപ്പോയതട്ട്.  കസംപട്ട് പടപ്പോളര്

ആന്ഡട്ട്  ഓഡറിറര്  ജനറലേറിടന്റെ  ചറിലേ  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  പപ്പോര്ലേടമന്റെറിടന്റെ

പമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുനതറിനുമുമട്ട്  ചറിലേ പത്രങ്ങളറില് പസറിദശകരറിച്ചതപ്പോണട്ട്  ആ

സസംഭവസം. അതട്ട് രപ്പോജദ്യസഭയുടടെ അവകപ്പോശ ലേസംഘനമപ്പോടണനട്ട് പറഞടകപ്പോണ്ടട്ട്

ശശ.  ടക.  സറി.  തദ്യപ്പോഗറി,  എസം.പറി  ഒരു പറിവറിപലേജട്ട്  പനപ്പോടശസട്ട്   ഇതപപപ്പോടലേ

രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ  അദദ്യക്ഷനട്ട്  ടകപ്പോടുക്കുകയുസം  അപദ്ദേഹസം  അതട്ട്  രപ്പോജദ്യസഭയുടടെ
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പറിവറിപലേജട്ട് കമറിററിയുടടെ പരറിഗണനയട്ട് വറിടുകയുസം ടചയ്തറിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആ പരപ്പോതറി,

ആസം  ആദ്മറി  പനതപ്പോവപ്പോയറിട്ടുള്ള  പശപ്പോനട്ട്  ഭൂഷണട്ട്  എതറിരപ്പോയറിടപ്പോയറിരുന.

സറി.  &  എ.ജറി.   ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  വറിവരങ്ങള  മപ്പോധദ്യമങ്ങളക്കു  നല്കറി

എനതപ്പോയറിരുന  അതറിടലേ  ആപക്ഷപസം.   രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ  സമറിതറി  വളടര

വറിശദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനകളസം  പരറിശമങ്ങളസം  നടെത്തെറിയപ്പോണട്ട്  അത

സസംബനറിച്ച  നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെറിയതട്ട്.  ആ  സമറിതറിയുടടെ  ടചയര്മപ്പോന്

ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ  ശശ.  പറി.  ടജ.  കുരദ്യനപ്പോയറിരുന.  അപദ്ദേഹത്തെറിടന്റെ

പനതൃതസത്തെറിലുള്ള  സമറിതറി  സറി.&എ.ജറി.   ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  വറിവരങ്ങള

പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനതറിനുമുപമ  പുറത്തു  പപപ്പോകുനതട്ട്  സഭയുടടെ

അവകപ്പോശങ്ങളടടെ  ലേസംഘനമപ്പോവറില  എന  നറിഗമനത്തെറിലേപ്പോടണത്തെറിയതട്ട്.

ഞങ്ങള പരറിപശപ്പോധറിച്ചപപപ്പോള,  ബഹുമപ്പോനടപട ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറി പഡപ്പോ.

ടെറി.  എസം.  പതപ്പോമസട്ട്  ടഎസക്കെറിടന്റെ  കപ്പോരദ്യത്തെറിലുസം  രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ  പറിവറിപലേജട്ട്

കമറിററിയുടടെ  ഇഇ  നറിരശക്ഷണങ്ങളസം   നറിഗമനങ്ങളസം  സസംഗതമപ്പോണട്ട് എന

നറിരശക്ഷണത്തെറിലേപ്പോടണത്തെറിയതട്ട്.  ഇഇ  നറിരശക്ഷണത്തെറിനട്ട്

ഉപപപ്പോദട്ട് ബലേകമപ്പോയറിട്ടുള്ള  ചറിലേ  കപ്പോരദ്യങ്ങള  കൂടെറിയുണ്ടട്ട്.  ഇങ്ങടനടയപ്പോരു

സസംഭവമുണ്ടപ്പോയപപപ്പോള,  നമ്മുടടെ  മുമറില്  ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള  മറട്ട്
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സസംഭവങ്ങടളപ്പോനമറിലപ്പോത്തെതടകപ്പോണ്ടട്ട് ബഹുമപ്പോനടപട ശശ. വറി. ഡറി സതശശന്

വളടര  ആതപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയറി,  സദുപദ്ദേശദ്യപത്തെപ്പോടുകൂടെറിത്തെടനയപ്പോണട്ട്  അതട്ട്

ഉനയറിച്ചതട്ട്.  അപദ്ദേഹത്തെറിടന്റെ  വപ്പോദങ്ങളറിടലേപ്പോനട്ട്,  ബഹുമപ്പോനടപട  മനറി

ഒഫശഷദ്യല് സശക്രസറി ആകട്ട് ലേസംഘറിച്ചു എനതപ്പോണട്ട്.   പകരളത്തെറിലുളടപടടെ,

വളടര  പകപ്പോണ്ഫറിഡന്ഷദ്യല്  എനപറയുന  ടെപ്പോകട്ട്  ടപപ്പോപപപ്പോസല്സട്ട്

തടെങ്ങറിയ  കപ്പോരദ്യങ്ങള  ഉളടപടുന  ബഡ്ജറട്ട്  പരഖകള  പചര്നതപ്പോയ

സസംഭവങ്ങളണ്ടപ്പോയറിട്ടുണ്ടട്ട്. ആ കപ്പോരദ്യത്തെറിടലേപ്പോനസം ആരുസം ഒരറിക്കെലുസം അവകപ്പോശ

ലേസംഘനപശസം  ഉനയറിക്കുകപയപ്പോ  നടെപടെറി  സസശകരറിക്കുകപയപ്പോ  ടചയ്തറിടറില.

നമ്മുടടെ പപ്പോര്ലേടമന്റെററി സസംവറിധപ്പോനത്തെറിടന്റെടയലപ്പോസംതടന  ആധപ്പോരശറിലേയപ്പോയറി

നമള  കപ്പോണുനതട്ട്  കഇള  &  ശക്ധററിടന്റെ  പപ്പോകശസട്ട്  ആന്ഡട്ട്

ടപപ്പോസശഡഡ്യൂവര്  ഓഫട്ട്  പപ്പോര്ലേടമന്റെട്ട്  ആണട്ട്.  ആ  ഗ്രന്ഥത്തെറില്  പറയുനതട്ട്

“Leakage of Budget Proposal or official secrets does not form any

cases of breach of privilege” എനപ്പോണട്ട്.  അപപപ്പോള രഹസദ്യസസഭപ്പോവമുള്ള

ഇത്തെരസം കപ്പോരദ്യങ്ങളറില് ഇടതപ്പോരു  breach of privilege  ആടണനള്ള പശസം

എവറിടടെയുസം വനറിടറില.  അതപപപ്പോടലേ തടന കസംപട്ട് പടപ്പോളര് ആന്ഡട്ട് ഓഡറിറര്

ജനറലേറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  ഉള്ളടെക്കെസം  പുറത്തെപ്പോകുനതട്ട്  അവകപ്പോശ
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ലേസംഘനമപ്പോകുപമപ്പോ എന ഒരു പചപ്പോദദ്യസം ഉനയറിച്ചുടകപ്പോണ്ടട്ട് ഇനദ്യയറിടലേ തടന

എക്കെപ്പോലേടത്തെയുസം പഗത്ഭനപ്പോയ    സറി.&എ.ജറി.-യപ്പോയറിട്ടുള്ള വറിപനപ്പോദട്ട്  റപ്പോയട്ട്

Law and Justice   മനപ്പോലേയത്തെറിനട്ട്  ഒരു കത്തെട്ട് നല്കറിയറിരുന.  അതറിനട്ട്

അനടത്തെ അപറപ്പോര്ണറി ജനറല്  ശശ.  ജറി.  ബഹന്മതറി വളടര വറിശദമപ്പോയറി

മറുപടെറി  നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതറില് പറയുനതട്ട്  “There  is  no  concept  of

secrecy as such, under the Right to Information Act other than under

Section 8”എനപ്പോണട്ട്. വറിവരപ്പോവകപ്പോശ നറിയമത്തെറിടന്റെ വകുപട്ട് 8 ല് പറയുന

കപ്പോരദ്യങ്ങളറില് ഒഴറിടക ഇഇ  secrecy യുടടെ ഇഷഡ്യൂ ബപ്പോധകമപ്പോകുനറിടലനപ്പോണട്ട്.

വകുപട്ട്  8  ല്  പറയുനതട്ട്,   Official  Secrecy  Act  ടന്റെ ടസക്ഷന്  3  ല്

പറയുന Sovereignty and integrity of India,  the security of the state,

friendly  relation  with  the  foreign  state  എനറിവയുമപ്പോയറി  ബനടപട

കപ്പോരദ്യങ്ങളപ്പോണട്ട്.  വറിവരപ്പോവകപ്പോശ  നറിയമത്തെറിടന്റെ  ടസക്ഷന്  8  ല്

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന  ഇഇ  കപ്പോരദ്യങ്ങളറിടലേപ്പോഴറിടക  ഇഇ  പശങ്ങള  വരുനറില.

ബഹുമപ്പോനടപട അസംഗങ്ങളറില് നറിനസം ടമപ്പോഴറി  എടുത്തെപപപ്പോള  ഒഇപദദ്യപ്പോഗറിക

രഹസദ്യ  നറിയമസം  ലേസംഘറിച്ചു  എന  വറിഷയസം  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ

പരറിധറിയറില്  വരുന  ഒനടലന  കമറിററിയുടടെ  നറിരശക്ഷണപത്തെപ്പോടെട്ട്
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ബഹുമപ്പോനടപട  ടമമര്  ശശ.  വറി.ഡറി  സതശശന്   പയപ്പോജറിച്ചറിട്ടുണ്ടട്ട്.

സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  രഹസദ്യ  സസഭപ്പോവസം  സസംബനറിച്ച  ഒരു  സര്ക്കുലേര്

സറി.&എ.ജറി.  തടന   27.02.2013-ല്  പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട്  അപദ്ദേഹസം

ഉദരറിച്ചറിരുന.  പപക്ഷ ആ സര്ക്കുലേറുസം ഞങ്ങള വറിശദമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചു.

ആ  സര്ക്കുലേര്  ഓഡറിറട്ട്  ഉപദദ്യപ്പോഗസ്ഥനപ്പോര്ക്കുസം  സറി.&എ.ജറി.  ഓഫശസറിടലേ

വറിവറിധ വകുപ്പുകളക്കുസം മപ്പോത്രസം ബപ്പോധകമപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട്ട്; എലപ്പോ പഇരനപ്പോര്ക്കുസം

ബപ്പോധകമല; മനറിപക്കെപ്പോ മറട്ട് ഇതര സഭപ്പോസംഗങ്ങളപക്കെപ്പോ ബപ്പോധകമപ്പോയറിട്ടുള്ളതല.

ഇഇ  വസ്തുതകളടടെടയലപ്പോസംതടന  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  കസംപട്ട് പടപ്പോളര്  ആന്റെട്ട്

ആഡറിറട്ട്  ജനറലേറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  ചറിലേ  ഭപ്പോഗങ്ങള  ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ

ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  മപ്പോധദ്യമങ്ങളക്കെട്ട്  നല്കറിയതട്ട്,  നറിയമസഭയറിടലേ

പപതദ്യക  അവകപ്പോശങ്ങളടടെ  ലേസംഘനമപ്പോടണന  ആപരപ്പോപണസം

നറിലേനറില്ക്കുനതല  എനപ്പോണട്ട്  സമറിതറി  വറിലേയറിരുത്തെറിയതട്ട്.  അതറിനപ്പോല്

ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി   പഡപ്പോ.  ടെറി.  എസം.  പതപ്പോമസട്ട്  ടഎസക്കെറിടനതറിടര

അസംഗസം   ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശന്  പനപ്പോടശസട്ട്  നല്കറിയറിരുന

അവകപ്പോശലേസംഘന  നടെപടെറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കെണടമനപ്പോണട്ട്  കമറിററി

ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്തതട്ട്.  സഭയറില്  സപ്പോധപ്പോരണയപ്പോയറി  എത്രപയപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള
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വയപ്പോറുണ്ടട്ട്,  അതറിടനക്കുററിടച്ചപ്പോനസം  ഇങ്ങടന  വറിശദമപ്പോയറി

സസംസപ്പോരറിക്കെപ്പോററിലപലപ്പോ;  പടക്ഷ  ഇപപപ്പോള  സസംസപ്പോരറിപക്കെണ്ട  സപ്പോഹചരദ്യസം

വനതടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട്  സസംസപ്പോരറിച്ചതട്ട്.  ബഹുമപ്പോനടപട  മനറി,  നറിയമസഭപ്പോ

സമറിതറിയുടടെ മുമപ്പോടക ഹപ്പോജരപ്പോയറി വളടര ഗഇരവമുള്ള ഒടനവധറി കപ്പോരദ്യങ്ങള

വസ്തുതകളടടെയുസം  ടതളറിവുകളടടെയുസം  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്

അവതരറിപറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.  ഒരു  പടക്ഷ,  എടന്റെടയപ്പോടക്കെ  നറിയമസഭപ്പോ

ജശവറിതത്തെറില്  വലപ്പോടത  ഉത്കണ്ഠ  ഉളവപ്പോക്കുന,  അമരപറിക്കുന  കുപറ

കപ്പോരദ്യങ്ങള  അപദ്ദേഹസം  അവതരറിപറിച്ചു.  നറിയമസഭയുടടെ  പപതദ്യക

അവകപ്പോശങ്ങളടടെ ലേസംഘനപത്തെപ്പോളസം വരുന ചറിലേ നടെപടെറി നറിയമസഭയുപടെയുസം

സര്ക്കെപ്പോരറിടന്റെയുടമപ്പോടക്കെ  തപ്പോല്പരദ്യങ്ങള  സസംരക്ഷറിക്കെപ്പോനുസം  പനര്വഴറിക്കു

നയറിക്കെപ്പോനുസം ബപ്പോധദ്യതടപട സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ ഭപ്പോഗത്തു നറിനമുണ്ടപ്പോയതപ്പോയറി

അപദ്ദേഹസം  വസ്തുതകളസം  ടതളറിവുകളസം  നറിരത്തെറി  ഇഇ  കമറിററി  മുമപ്പോടക

പബപ്പോധറിപറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.  പകരളത്തെറിടന്റെ  വറികസനടത്തെയുസം

പുപരപ്പോഗതറിപയയുസം  തടെസ്സടപടുത്തുസം  വറിധത്തെറില്,  കറിഫ്ബറിയുടടെ

പവര്ത്തെനങ്ങടളലപ്പോസം  ഭരണഘടെനപ്പോ  വറിരുദമപ്പോടണനട്ട്

നറിരശക്ഷറിക്കുനതളടപടടെയുള്ള  കപ്പോരദ്യങ്ങള,  അതട്ട്  സൃഷറിക്കുന  പശങ്ങള,
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പതദ്യപ്പോഘപ്പോതങ്ങള  ഒടക്കെ  അപദ്ദേഹസം  അവതരറിപറിച്ചു.  ആ  കപ്പോരദ്യങ്ങടളലപ്പോസം

വളടര  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കെപ്പോന്  ഇഇ  കമറിററിടയ  പപതദ്യകമപ്പോയറി

ചുമതലേടപടുത്തെറിയറിരുനറില.  അവകപ്പോശലേസംഘന  പശസം  മപ്പോത്രസം

പരറിപശപ്പോധറിക്കെപ്പോനപ്പോണട്ട്  കമറിററിടയ  ചുമതലേടപടുത്തെറിയതട്ട്.  അതട്ട്  ഞങ്ങള

പരറിപശപ്പോധറിച്ചു.  എങറില്  പപപ്പോലുസം  ഒരു  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിമുമപ്പോടക

ഇത്രയധറികസം  ഗഇരവമുള്ള  വറിഷയങ്ങള  വനകഴറിഞ്ഞപ്പോല്  അതട്ട്  ഞങ്ങള

മപ്പോത്രമപ്പോയറി തശര്പട്ട്  കല്പറിപക്കെണ്ടതലപലപ്പോ.  വളടര പരറിചയസമനരപ്പോയറിട്ടുള്ള,

പരറിണത പജ്ഞരപ്പോയറിട്ടുള്ള, അനുഭവസമത്തുള്ള ആളകടളലപ്പോമുള്ള ഇഇ സഭ

ആ  കപ്പോരദ്യങ്ങള  ഗഇരവപൂര്വ്വസം  പരറിഗണറിപക്കെണ്ടതടണ്ടന  പതപ്പോനലുള്ളത

ടകപ്പോണ്ടുകൂടെറിയപ്പോണട്ട്  ഇഇ  കപ്പോരദ്യങ്ങള  പറയുനതട്ട്.  കസംപട്ട് പടപ്പോളര്  ആന്റെട്ട്

ആഡറിറര് ജനറലേറിടന്റെ കരടെട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില് പറയപ്പോടത,  സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്  മറുപടെറി

ടകപ്പോടുക്കെപ്പോന് അവസരസം നല്കപ്പോടത....., ഇനടലേ ബഹുമപ്പോനടപട മനറി തടന

അക്കെപ്പോരദ്യസം  ഇവറിടടെ  സൂചറിപറിച്ചറിരുന.  എകറിറട്ട്  മശററിസംഗറില്പപപ്പോലുസം

സൂചറിപറിക്കെപ്പോടത എടട്ട് ഖണറികകള കൂടറിപച്ചര്ത്തെ വളടര ഗഇരവമുള്ള പശസം,

അപദ്ദേഹസം വസ്തുതകളസം ടതളറിവുകളസം പരഖകളസംടകപ്പോണ്ടട്ട്  രണ്ടട്ട് മണറിക്കൂപറപ്പോളസം

സമയടമടുത്തെപ്പോണട്ട് ഇഇ കപ്പോരദ്യങ്ങള അവതരറിപറിച്ചതട്ട്. 
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സസംസ്ഥപ്പോനത്തെറിടന്റെ  വറികസനത്തെറിനുപവണ്ടറി,  സസംസ്ഥപ്പോനത്തെറിടന്റെ

തപ്പോല്പരദ്യസം  സസംരക്ഷറിക്കുനതറിനുപവണ്ടറി  സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ

കപ്പോരദ്യത്തെറില്  അങ്ങടനടയപ്പോരു പതറികരണസം നടെപത്തെണ്ടറിവന സപ്പോഹചരദ്യസം

വറിശദശകരറിച്ചുടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട്  ബഹുമപ്പോനടപട  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി

ഇക്കെപ്പോരദ്യങ്ങടളപ്പോടക്കെ അവതരറിപറിച്ചതട്ട്. കസംപട്ട് പടപ്പോളര് ആന്റെട്ട് ആഡറിറര് ജനറല്

ഒരു  ഭരണഘടെനപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനമപ്പോണട്ട്.  നമ്മുടടെ  ഭരണഘടെനയുസം  ബനടപട

നറിയമങ്ങളസം  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങളസം  അതറിടന്റെ  ആഡറിറട്ട്  വദ്യവസ്ഥകളടമലപ്പോസം

കപ്പോററില്പറത്തെറിയപ്പോണട്ട്  ഇഇ  പപജുകള  കൂടറിപച്ചര്ത്തെടതനതപ്പോണട്ട്  അപദ്ദേഹസം

വസ്തുതകളസം  ടതളറിവുകളസം  നറിരത്തെറിടക്കെപ്പോണ്ടട്ട്  കമറിററി  മുമപ്പോടക

അവതരറിപറിച്ചതട്ട്.  ഇഇടയപ്പോരു  സപ്പോഹചരദ്യത്തെറിലേപ്പോണട്ട്  അപദ്ദേഹത്തെറിനട്ട്

ഇക്കെപ്പോരദ്യത്തെറില് പരസദ്യമപ്പോയ പതറികരണസം നടെപത്തെണ്ടറി വനടതന കപ്പോരദ്യവുസം

പറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഞപ്പോന്  പറഞ്ഞപലപ്പോ,  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  നറിരശക്ഷണങ്ങളടടെ

മറട്ട്  ഭപ്പോഗങ്ങള  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകടയനള്ളതട്ട്  സമറിതറിയുടടെ  ചുമതലേയല.

നമുടക്കെലപ്പോവര്ക്കുമററിയപ്പോസം,  സര്ക്കെപ്പോര്,  നറിയമസഭ അതപപപ്പോടലേ കസംപട്ട് പടപ്പോളര്

ആന്റെട്ട്  ആഡറിറര്  ജനറല്  തടെങ്ങറിയ  ഭരണഘടെനപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  തമറില്

ആപരപ്പോഗദ്യകരമപ്പോയ  ബനസം  നറിലേനറിര്പത്തെണ്ടതട്ട്  ക്രറിയപ്പോതകമപ്പോയറിട്ടുള്ള
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ജനപ്പോധറിപതദ്യപക്രറിയയട്ട്  വളടര  അനറിവപ്പോരദ്യമപ്പോണട്ട്.

പരറിണറിതപജ്ഞരപ്പോയറിട്ടുള്ള,  നമടളക്കെപ്പോള  എത്രപയപ്പോ  അനുഭവങ്ങളള്ള,

അററിവുള്ള അസംഗങ്ങടളലപ്പോസം ഈ സഭയറിലുണ്ടട്ട്.  അതടകപ്പോണ്ടട്ട് ഇക്കെപ്പോരദ്യത്തെറില്

ഒരു  ചര്ച്ച  ഇഇ  സഭയറിലുണ്ടപ്പോകണസം.  ഇഇ  സഭയറിലുണ്ടപ്പോകുനതട്ട്

ഉചറിതമപ്പോകുടമന അഭറിപപ്പോയമപ്പോണട്ട് സമറിതറിടയ സസംബനറിച്ചറിടെപത്തെപ്പോളമുള്ളതട്ട്.

സമറിതറിയുടടെ പറിവറിപലേജുമപ്പോയറി ബനടപട പശങ്ങളറില് രണ്ടുമൂനട്ട് അസംഗങ്ങള

വദ്യതദ്യസ്ത അഭറിപപ്പോയങ്ങള പകടെറിപറിച്ചു.  കമറിററിയുടടെ അഭറിപപ്പോയസം പനരടത്തെ

ഞപ്പോന് പറഞ്ഞതപ്പോണട്ട്.  പറിവറിപലേജട്ട്  പശസം  നറിലേനറില്ക്കുനതടലനട്ട്  നമ്മുടടെ

മുമറിലുള്ള നറിയമങ്ങളടടെയുസം അനുഭവങ്ങളടടെയുസം കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങളടടെയുടമലപ്പോസം

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  പറയുകയുസം  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  ഇഇ  ഇന്റെര്ടവന്ഷന്

ഇപറഞ്ഞ  എലപ്പോ  ഭരണഘടെനപ്പോ  വദ്യവസ്ഥടയയുസം  നറിയമങ്ങടളയുസം  ആഡറിറട്ട്

മപ്പോനദണങ്ങടളയുസം  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങടളയുസം  കപ്പോററില്പറത്തെറിടക്കെപ്പോണ്ടട്ട്  നമ്മുടടെ

സസംസ്ഥപ്പോന  തപ്പോല്പരദ്യത്തെറിനട്ട്  തറികച്ചുസം  വറിരുദമപ്പോകപ്പോവുന  തലേത്തെറില്....,

സപ്പോധപ്പോരണഗതറിയറില്  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനട്ട്  ഒരറിക്കെലുസം

സസംഭവറിക്കെപ്പോത്തെ ഒരു കപ്പോരദ്യമപ്പോണട്ട്. നപ്പോടളയുസം ഇതപപപ്പോടലേ നമ്മുടടെ മനറിമപ്പോര്ക്കെട്ട്

നപ്പോടെറിടന സസംരക്ഷറിക്കെപ്പോന് പതറികരറിപക്കെണ്ടുന സപ്പോഹചരദ്യമുണ്ടപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുക
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എനള്ളതട്ട്.....,  അതറിടനനപ്പോണട്ട്  പവണ്ടടതനട്ട്  ഇഇ  സഭ  വളടര

പപ്പോധപ്പോനദ്യപത്തെപ്പോടടെ  ചര്ച്ച  ടചയ്യേണസം.  ഇതട്ട്  ഭരറിക്കുന  മുനണറിയുടടെപയപ്പോ

പതറിപക്ഷത്തെറിരറിക്കുനവരുടടെപയപ്പോ  പശമല.  നമ്മുടടെ  സഭയുടടെ

അവകപ്പോശത്തെറിടന്റെ പശമപ്പോണട്ട്,  നമ്മുടടെ നപ്പോടെറിടന്റെ വറികസനതപ്പോല്പരദ്യങ്ങളമപ്പോയറി

ബനടപട  പശമപ്പോണട്ട്.  ആരുടടെടയങറിലുസം  രപ്പോഷശയ  തപ്പോല്പരദ്യസം....,

ഡറിടപപ്പോമപ്പോററികട്ട്  ബപ്പോപഗജറിടന്റെ  പരറിരക്ഷയറില്  സസര്ണസം

കടെനവനടവടനപ്പോടക്കെ  പറഞ്ഞതപപപ്പോടലേ  ഇഇ  പറഞ്ഞ

നപ്പോടെറിടനതറിരപ്പോയറിട്ടുള്ള  തപ്പോല്പരദ്യസം  സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ട്ടുപപപ്പോലുള്ള

ഏടതങറിലുടമപ്പോനറിനകത്തുകൂടെറി  ഒളറിച്ചുകടെത്തെറി വരുനപപപ്പോലുള്ള സപ്പോഹചരദ്യസം,

അങ്ങടനയപ്പോണട്ട്  അവതരറിപറിച്ചുവനപപപ്പോള  നമുക്കെട്ട്  മനസ്സറിലേപ്പോക്കെപ്പോന്

കഴറിഞ്ഞതട്ട്.  ഒരറിക്കെലുസം  അതണ്ടപ്പോകപ്പോന്  പപ്പോടെറിലപ്പോത്തെതപ്പോണട്ട്.  അതടകപ്പോണ്ടട്ട്

നറിയമസഭയുസം  സറി.&എ.ജറി.-യുസം  സര്ക്കെപ്പോരുസം  തമറിലുള്ള  ആപരപ്പോഗദ്യകരമപ്പോയ

ബനസം,  ഒരു  പപ്പോരസരദ്യസം  ശകറിടപടുത്തെപ്പോന്  നമുടക്കെനപ്പോണട്ട്

നറിര്പദ്ദേശറിക്കെപ്പോനുള്ളതട്ട് എന കപ്പോരദ്യത്തെറില് എനട്ട് സമശപനസം സസശകരറിക്കെണസം.

അതട്ട്  ഭരണകക്ഷറി,  പതറിപക്ഷ  പഭദമപനദ്യ  ഇഇ  സഭയുടടെയുസം  നപ്പോടെറിടന്റെ

വറികസനത്തെറിടന്റെയുസം തപ്പോല്പരദ്യസം  മുന്നറിര്ത്തെറിടക്കെപ്പോണ്ടുള്ള ഒരു നറിലേപപ്പോടെട്ട്  ഇഇ
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സഭയറില്നറിനട്ട്  ഉയര്നവരണടമന  നറിര്പദ്ദേശമപ്പോണട്ട്  പറിവറിപലേജസട്ട്  ആന്റെട്ട്

എഥറികട്ട്  കമറിററിക്കുള്ളതട്ട്  എന  കപ്പോരദ്യസംകൂടെറി  ഞപ്പോന്  ഇഇ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ

പരറിഗണനയ്ടക്കെടുക്കുന  പപമയപത്തെപ്പോടടെപ്പോപസംതടന  സഭയുടടെ  മുമപ്പോടക

അവതരറിപറിച്ചുടകപ്പോണ്ടട്ട് എടന്റെ വപ്പോക്കുകള അവസപ്പോനറിപറിക്കുന. 

ശശ  .    വറി  .    ഡറി  .    സതശശന്:  സര്,  സപ്പോധപ്പോരണഗതറിയറില് നറിയമസഭയറില്

വയ്ക്കുന  ഒരു  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടറിടനക്കുററിച്ചട്ട്  വറിമര്ശറിക്കുകപയപ്പോ

ചര്ച്ച ടചയ്യുകപയപ്പോ ടചയ്യുനതട്ട്  പതറിവറില.  പടക്ഷ,  പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട്

എനറിവ  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടടെ  ടചയര്മപ്പോന്  ശശ.  എ.

പദശപ്കുമപ്പോര്തടന  ഇതറിടനക്കുററിച്ചട്ട്  സഭ  ചര്ച്ച  ടചയ്യേണടമനട്ട്  പറഞ്ഞ

സപ്പോഹചരദ്യത്തെറില് രണ്ടുമൂനട്ട് പരപ്പോമര്ശങ്ങള നടെത്തെപ്പോന് ഞപ്പോന് ആഗ്രഹറിക്കുന.

ഇഇ  കമറിററിയുടടെ  വളടര  വറിചറിത്രമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഞപ്പോന്  എടന്റെ

അസസംതൃപറിയുസം വറിസ്മയവുസം പകടെറിപറിക്കുകയപ്പോണട്ട്.  ഇഇ സഭ ഇടെടപടട്ട്,  അങ്ങട്ട്

ഇടെടപടട്ട്  ഇതറിടലേ ചറിലേ പരപ്പോമര്ശങ്ങള നശക്കെസം ടചയ്യേണടമനപ്പോണട്ട്  എടന്റെ

അഭദ്യര്ത്ഥന.  ഇതറിടന്റെ  നറിഗമനത്തെറിനട്ട്  വറിരുദമപ്പോയ  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  ഇഇ

ററിപപപ്പോര്ടറില് തടനയുണ്ടട്ട്.  ഞപ്പോന് കമറിററിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ വപ്പോയറിക്കെപ്പോസം, "......

സഭപയപ്പോടുള്ള  കടുത്തെ  അനപ്പോദരവുസം  സഭയുടടെ  പപതദ്യക  അവകപ്പോശങ്ങളടടെ
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ലേസംഘനവുമപ്പോടണന        ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശന് എസം.എല്.എ.-യുടടെ

ആപരപ്പോപണസം  പപ്പോര്ലേടമന്റെററി  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങളടടെയുസം  കമറിററി  മുമപ്പോടക  വന

ടതളറിവുകളടടെയുസം  ധനകപ്പോരദ്യ  മനറിയുടടെ  വറിശദശകരണത്തെറിടന്റെയുസം

ടവളറിച്ചത്തെറില്  നറിലേനറില്ക്കുനതല  എനട്ട്  കടണ്ടത്തെറിയതറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  പഡപ്പോ.  ടെറി.  എസം.  പതപ്പോമസട്ട്

ടഎസക്കെറിടനതറിടരയുള്ള  അവകപ്പോശലേസംഘന  പനപ്പോടശസറില്  നടെപടെറികള

അവസപ്പോനറിപറിക്കെപ്പോന്  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന''.  എനപ്പോല്  അടുത്തെ

വപ്പോചകത്തെറില്  ".....ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  വറിവരങ്ങള  ടവളറിടപടുത്തെപ്പോനറിടെയപ്പോയ

അവസ്ഥപ്പോവറിപശഷസം ആവര്ത്തെറിക്കെപ്പോനറിടെവരരുടതനസം.....''  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ടചയ്യുന.  'ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിയുടടെ  വറിശദശകരണത്തെറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില് എടന്റെ പനപ്പോടശസറിടലേ ആപരപ്പോപണസം നറിലേനറില്ക്കുനതല,

പടക്ഷ  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  ആഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  വറിവരങ്ങള

ടവളറിടപടുത്തെപ്പോനറിടെയപ്പോയ  അവസ്ഥപ്പോവറിപശഷസം  ആവര്ത്തെറിക്കെപ്പോന്  പപ്പോടെറില.'

എടന്റെ  ആപരപ്പോപണവുസം  അതപ്പോണട്ട്.  ഇതട്ട്  ലേശക്കെപ്പോയറി  എനതപ്പോണട്ട്  എടന്റെ

ആപരപ്പോപണസം.  അതട്ട് ആവര്ത്തെറിക്കെപ്പോന് പപ്പോടെറിടലനപറഞ്ഞപ്പോല് അടതങ്ങടന

നറിലേനറില്ക്കെപ്പോത്തെതപ്പോകുസം.  പരസരവറിരുദമപ്പോയ  കപ്പോരദ്യമപ്പോണട്ട്.  ഒനരണ്ടട്ട്,
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കപ്പോരദ്യങ്ങള  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  ഇഇ   നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെപ്പോന്  സമറിതറിടയ

പപരറിപറിച്ചതട്ട്.   അതറിടലേപ്പോനട്ട്,  സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  പചപ്പോര്ത്തെറിടയനട്ട്

ആപക്ഷപറിച്ചട്ട്  രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ  പറിവറിപലേജസട്ട്  കമറിററി  വറിളറിച്ചുവരുത്തെറി

നടെപടെറിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കെറിയ  പശപ്പോനട്ട്  ഭൂഷണറിടന്റെ  പകസപ്പോണട്ട്.

പശപ്പോനട്ട് ഭൂഷണറിടന്റെ പകസറില് രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ കമറിററി എനപ്പോണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്  -

Technically  there  is  no  breach  of  privilege,  but  it  makes  a  gross

impropriety  എനപ്പോണട്ട്.  അതപ്പോയതട്ട്  സപ്പോപങതറികമപ്പോയറി  പറഞ്ഞപ്പോല്

അവകപ്പോശലേസംഘനത്തെറിടന്റെ  പശമുദറിക്കുനറില,  പടക്ഷ  ഇതട്ട്  തറികഞ്ഞ

അനഇചറിതദ്യമപ്പോണട്ട് എനതപ്പോണട്ട് രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ കമറിററിയുടടെ നറിഗമനസം. പശപ്പോനട്ട്

ഭൂഷണറിടന്റെ പകസട്ട് ഇഇ കമറിററി കസപ്പോടട്ട് ടചയ്യുകയുസം അതറിടലേ സുപധപ്പോന ഭപ്പോഗസം

കമറിററിയുടടെ ടറക്കെമപന്റെഷനറില് ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുസം ടചയ.  അപപപ്പോള  it makes

gross  impropriety.  അതപ്പോയതട്ട്  ഇഇ  സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  പചപ്പോര്ത്തെറിയതട്ട്  തറികഞ്ഞ

അനഇചറിതദ്യമപ്പോടണനള്ള  വപ്പോചകസം  വറിട്ടുകളഞ.  രപ്പോജദ്യസഭയുടടെ

പറിവറിപലേജസട്ട് കമറിററിയുടടെ  Technically there is no breach of privilege

എനള്ള  ഭപ്പോഗസം  മപ്പോത്രസം  സഇകരദ്യസംപപപ്പോടലേ  ഇതറില്  മപ്പോററിടയഴുതറി.  എടന്റെ
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പധപ്പോനടപട  ആപക്ഷപമപ്പോണതട്ട്.  അതപപപ്പോടലേ  സറി.&എ.ജറി.  ആയറിരുന

വറിപനപ്പോദട്ട് റപ്പോയട്ട് പചപ്പോദറിച്ച കപ്പോരദ്യസംസസംബനറിച്ചട്ട് പനരടത്തെ ടചയര്മപ്പോന് ഇവറിടടെ

പറഞ, അതസസംബനറിച്ചട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറില് എഴുതറിയറിട്ടുണ്ടട്ട്, അനട്ട് അപദ്ദേഹസം ലേപ്പോ

ആന്റെട്ട് ജസശസട്ട് മനപ്പോലേയത്തെറിനട്ട് നല്കറിയ കത്തെറിനട്ട് അനടത്തെ അപറപ്പോര്ണറി

ജനറലേറിടന്റെ മറുപടെറി അപദ്ദേഹസം ഇവറിടടെ കസപ്പോടട്ട് ടചയ. എനപ്പോല് അതറിടന്റെ ഒരു

ഭപ്പോഗസം മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട് കസപ്പോടട്ട് ടചയ്തതട്ട്.  അപറപ്പോര്ണറി ജനറല് ജറി.  ഇ.  വഹന്വതറി

നല്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുണ്ടട്ട്,  അതട്ട് സറി.&എ.ജറി.-ക്കെട്ട്  ടകപ്പോടുത്തെ  ഉപപദശമപ്പോണട്ട്.

അതറില് പറയുനടതനപ്പോണട്ട്,  ''however  it  must  be  acknowledged  that

C&AG has a very significant role to play under the Constitution and

the concern that the contents of drafts etc. should not be made public

till the final order Report is tabled is justified.''  അതപ്പോയതട്ട്, അപറപ്പോര്ണറി

ജനറലേറിടന്റെ  ടറക്കെമപന്റെഷന്  എനതട്ട്  ഒരുകപ്പോരണവശപ്പോലുസം  ലേശക്കുടചയ്യേപ്പോന്

പപ്പോടെറിലപ്പോത്തെ  ഒരു  പകപ്പോണ്സറിറഡ്യൂഷണല്  അപതപ്പോററിററിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണതട്ട്.

ഇതട്ട്  ടതറപ്പോയറിട്ടുള്ള കപ്പോരദ്യമപ്പോടണനതട്ട്  ഇഇ ററിപപപ്പോര്ടറില്ത്തെടനയുണ്ടട്ട്.  ഒരു

കപ്പോരദ്യത്തെറില്  ഞപ്പോന് കമറിററിപയപ്പോടെട്ട്  പപതദ്യകമപ്പോയറി  നനറി  പകപ്പോശറിപറിക്കുന.

കപ്പോരണസം  ''......സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  പവര്ത്തെനത്തെറിടന്റെ  പപ്പോധപ്പോനദ്യസം



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

17

കണക്കെറിടലേടുത്തെട്ട്  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തെട്ട്

വയ്ക്കുനതറിനുമുമട്ട്  അതറിടലേ വറിവരങ്ങള പസറിദടപടുത്തുനതട്ട്  സസംബനറിച്ച

ആശങ  ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശന്  പകടെറിപറിക്കുനതട്ട്  തറികച്ചുസം

സദുപദ്ദേശദ്യപത്തെപ്പോടടെയപ്പോടണനട്ട് കമറിററി നറിരശക്ഷറിക്കുന.''  എനട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറില്

പറഞ്ഞറിരറിക്കുന.  നനറിയുണ്ടട്ട്,  കപ്പോരണസം  വപ്പോദറി  പതറിയപ്പോകുന  കപ്പോലേമപ്പോണട്ട്.

അതടകപ്പോണ്ടട്ട്  അങ്ങടന  പറഞ്ഞതറില്  എനറിക്കെട്ട്  പപതദ്യകമപ്പോയ  നനറിയുണ്ടട്ട്.

ഇവറിടടെ ശക്ധര് ആന്റെട്ട് കഇള കസപ്പോടട്ട് ടചയ്യുകയപ്പോണട്ട്.  ശക്ധര് ആന്റെട്ട് കഇളറില്

സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ലേശക്കെട്ട്  ടചയ്യുനതട്ട്  അവകപ്പോശലേസംഘനമപ്പോടണനട്ട്

പറഞ്ഞറിടറിടലനപ്പോണട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുനതട്ട്.  എനപ്പോല്  ശക്ധര്

ആന്റെട്ട്  കഇള  ഇക്കെപ്പോരദ്യസം  ചര്ച്ച  ടചയ്തറിടറില,   പപ്പോര്ലേടമന്റെററി  കമറിററികളടടെ

ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  പചപ്പോര്നപ്പോല് അതട്ട് അവകപ്പോശലേസംഘനമപ്പോടണനള്ള നറിഗമനമപ്പോണട്ട്

ശക്ധര്  ആന്റെട്ട്  കഇള  നടെത്തെറിയറിട്ടുളളതട്ട്.  പപ്പോര്ലേടമന്റെററി  കമറിററികളടടെ

ററിപപപ്പോര്ടറിടനക്കെപ്പോള.....,   രപ്പോജദ്യസഭയറിടലേ  ശശ.  പറി.  ടജ.  കുരദ്യന്

ടചയര്മപ്പോനപ്പോയ പപ്പോനലേറിടന്റെ ആ കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  യുകറിരഹറിതമപ്പോടണനട്ട്

ഞപ്പോന്  കമറിററി  മുമപ്പോടക  വപ്പോദറിച്ചതട്ട്  അതടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട്.   പപ്പോര്ലേടമന്റെററി

കമറിററികളടടെ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് പചപ്പോര്നപ്പോല് അതട്ട് breach of privilege ആടണനട്ട്
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രപ്പോജദ്യസഭ/പലേപ്പോകസഭ  പറയുകയപ്പോണട്ട്.  പടക്ഷ,  സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

പചപ്പോര്നപ്പോല്  അതട്ട്  breach  of  privilege  അടലനട്ട്  പറഞ്ഞപ്പോല്  എനട്ട്

യുകറിയപ്പോണട്ട്  അതറിനകത്തുളളതട്ട്;  എനട്ട്  നറിയമത്തെറിടന്റെ  പറിന്ബലേമപ്പോണട്ട്

അതറിനകത്തുളളതട്ട്?  അതടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട് ഞപ്പോന് രപ്പോജദ്യസഭയുടടെ പറിവറിപലേജസട്ട്

കമറിററിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  reasonable  അലപ്പോടയനട്ട് പറയുനതട്ട്.  എലപ്പോത്തെറിനുസം

ഒരു  reasoning  പവണസം.  ഒരു  finding-പലേയട്ട്  എത്തുപമപ്പോള

reasoning പവണസം.

ഇനറിയപ്പോണട്ട്  അങ്ങയുടടെ  ശദയറില്  സുപധപ്പോനമപ്പോയ  കപ്പോരദ്യസം

ടപടുത്തെപ്പോനുളളതട്ട്.  ഇതറിടലേ ഒരു നറിരശക്ഷണസം ഇവറിടടെ ടചയര്മപ്പോന് പറഞ.

''നറിലേവറിലുളള ചടങ്ങളസം കശഴ്വഴക്കെങ്ങളസം മററികടെനട്ട് ആഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറില് ചറിലേ

കൂടറിപച്ചര്ക്കെലുകള  സറി.&എ.ജറി.  നടെത്തെറിയതപ്പോണട്ട്  ആ  പരപ്പോമര്ശങ്ങള

ടവളറിടപടുത്തെപ്പോന്  ഇടെയപ്പോക്കെറിയ  അസപ്പോധപ്പോരണ  സപ്പോഹചരദ്യസം  സൃഷറിച്ചടതനട്ട്

ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  നല്കറിയ  വറിശദശകരണത്തെറില്നറിനട്ട്  കമറിററിക്കെട്ട്

പബപ്പോധദ്യടപട്ടു.''  കമറിററിക്കെട്ട് പബപ്പോധദ്യടപടതട്ട് എങ്ങടനയപ്പോണട്ട്?  ഇപപപ്പോഴടത്തെ

കരടെട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ എകറിറട്ട് മശററിസംഗറില്പപപ്പോലുസം ഇഇ പചപ്പോദദ്യസം ഉനയറിച്ചറിടലനട്ട്

മപ്പോത്രമല,  അതറിനുപശഷസം  ആഡറിറട്ട്  വദ്യവസ്ഥകളക്കെട്ട്  വറിരുദമപ്പോയറി  എടട്ട്
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ഖണറികകള  എഴുതറി  പചര്ത്തെതറില്  ഗൂപഢപ്പോപദ്ദേശദ്യമുണ്ടട്ട്.  സറി.&എ.ജറി.-ടയ

വറിമര്ശറിക്കുകയപ്പോണട്ട്  കമറിററി.  On  what  basis,  നറിങ്ങള  എങ്ങടനയപ്പോണട്ട്

convinced ആയതട്ട്. Have you send a single notice to the C&AG; Have

you  gathered  any  information  from  the  C&AG?  Mr.  Chairman,

Principles  of  natural  justice  ഉണ്ടട്ട്.  സറി.&എ.ജറി.-ടയ  വറിളറിച്ചുവരുത്തെറി,

അവരുടടെ  പതറിനറിധറിടയ  വറിളറിച്ചുവരുത്തെറി  അവര്ക്കെട്ട്  എതറിരപ്പോയുളള

ആപരപ്പോപണങ്ങള സസംസപ്പോരറിക്കെപ്പോടത, അവരുടടെ കയ്യേറില്നറിനട്ട് ഇന്ഫര്പമഷന്

പശഖരറിക്കെപ്പോടത, എടട്ട് ഖണറികകള കൂടറിപച്ചര്ത്തെതപ്പോപണപ്പോടയനട്ട് അററിയപ്പോടത,

എകറിറട്ട്  മശററിസംഗറിടന്റെ  മറിനറിടട്ട്സട്ട്  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപറിപലേയട്ട്  അയപച്ചപ്പോടയനട്ട്

അററിയപ്പോടത,  ആപരപ്പോപണവറിപധയനപ്പോയ  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിയുടടെ

പസറട്ട്ടമന്റെറിടന്റെമപ്പോത്രസം  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  സറി.&എ.ജറി.-ക്കെട്ട്  എതറിടര

ഇങ്ങടനടയപ്പോരു  നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെറിയ  നടെപടെറി  സസപ്പോഭപ്പോവറിക  നശതറിയുടടെ

നറിപഷധമപ്പോണട്ട്. ഞപ്പോന് അങ്ങപയപ്പോടെട്ട് പറയുന, സറി.&എ.ജറി.ടയ പകളക്കെപ്പോടത,

അഭറിപപ്പോയസം  അററിയപ്പോടത,  സറി.&എ.ജറി.ടയക്കുററിച്ചട്ട്  നമ്മുടടെ  നറിയമസഭ...,

നറിയമസഭയുടടെ  മറിനറിപയച്ചറപ്പോണട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി.  ആ  മറിനറിപയച്ചറപ്പോയ

നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി  ഇങ്ങടനടയപ്പോരു  നറിഗമനത്തെറിടലേത്തുനതട്ട്
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അധപ്പോര്മറികമപ്പോണട്ട്,  അടെറിസ്ഥപ്പോനരഹറിതമപ്പോയ  കപ്പോരദ്യമപ്പോണട്ട്,  ടതറപ്പോയ

കശഴ്വഴക്കെമപ്പോണട്ട്.   ഭരണഘടെനപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനമപ്പോയ  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  ഭപ്പോഗസം

പകളക്കെപ്പോടത  പപ്പോരമരദ്യമുളള  പകരളത്തെറിടലേ  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി  ഒരു

നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെറിയതട്ട്  ടതറപ്പോണട്ട്.  അതറിപനക്കെപ്പോള  വറിചറിത്രമപ്പോയ  ചറിലേ

വപ്പോദമുണ്ടട്ട്.  വറിപദശ  വപ്പോയ്പ  സസശകരറിക്കെപ്പോന്  പകന്ദ്ര  സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്

അധറികപ്പോരടമനട്ട് ഭരണഘടെന പറയുനറില.  എനപ്പോണട്ട് എഴുതറിവച്ചറിരറിക്കുനതട്ട്.

ഭരണഘടെനയുടടെ  ആര്ടറിക്കെറിള  292  എനപ്പോണട്ട്  പറയുനതട്ട്?  അവര്

നറിയമമുണ്ടപ്പോക്കെറി,  പകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെറിനട്ട്  എവറിടടെനറിനട്ട്  പവണടമങറിലുസം

പലേപ്പോണ്  എടുക്കെപ്പോസം.  അതറിനട്ട്  ലേറിമറിറട്ട്  പറയുനറില.  293-ല്  പറയുനതട്ട്

സസംസ്ഥപ്പോനങ്ങളക്കെട്ട് പലേപ്പോണ് എടുക്കെപ്പോടമനപ്പോണട്ട്. അവറിടടെ സസംസ്ഥപ്പോനങ്ങളക്കെട്ട്

ഭരണഘടെന നറിബനനകള വയ്ക്കുനണ്ടട്ട്,  Within  the  territory  of  India.

അതപ്പോണട്ട് വദ്യതദ്യപ്പോസസം. 292, 293-ഉസം വദ്യകമപ്പോയറി എഴുതറി വച്ചറിട്ടുണ്ടട്ട്.  പകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റുകളക്കെട്ട് എവറിടടെ നറിനപവണടമങറിലുസം വറിപദശത്തുനറിനസം പലേപ്പോണ്

എടുക്കെപ്പോസം.  അടലങറില്  രപ്പോജദ്യത്തെറിനകത്തുനറിനസം  എടുക്കെപ്പോസം.  സസംസ്ഥപ്പോന

ഗവണ്ടമന്റുകളക്കെട്ട് Within the territory of India-യറില് നറിനമപ്പോത്രപമ വപ്പോയ്പ

എടുക്കെപ്പോന്  പപ്പോടുളള.  എനറിടട്ട്  ഒരു  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറില്
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എഴുതറിവച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോണട്ട് വറിപദശ വപ്പോയ്പ സസശകരറിക്കെപ്പോന് പകന്ദ്ര സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്

മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട് അധറികപ്പോരടമനട്ട് ഭരണഘടെന പറയുനറിടലനട്ട്. ഇങ്ങടനടയപ്പോടക്കെ

ഒരു  ററിപപപ്പോര്ടറില്  എഴുതപ്പോപമപ്പോ;  അതട്ട്  ഭരണഘടെനയറിലേറിപല;  ധനകപ്പോരദ്യ

വകുപ്പുമനറി  പറയടട;  ഭരണഘടെനയറിലുണ്ടപലപ്പോ?  1999  മുതല്  2018  വടര

കറിഫ്ബറി ആഡറിററിനട്ട്  വറിപധയമപ്പോടയങറിലുസം ആ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടലേപ്പോനസം ഇതട്ട്

പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിടറില.  ആ  സമയത്തെട്ട്  വറിപദശവപ്പോയ്പ  എടുത്തെറിടറിലപലപ്പോ.  ഇതട്ട്

ഭരണഘടെനപ്പോ വറിരുദമപ്പോടണനട്ട് പറയുനതട്ട്  ഏതട്ട്  ആസംഗറിളറിലേപ്പോണട്ട്?  മസപ്പോലേ

പബപ്പോണ്ടട്ട് വറിറട്ട് വറിപദശത്തുനറിനട്ട് പലേപ്പോണ് എടുത്തെ ഒറ ആടസകറില് മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്

ഇതട്ട്  ഭരണഘടെനവറിരുദടമനട്ട്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുനതട്ട്.  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി

അതവടര  ആഡറിററില്  പറഞ്ഞറിടറിടലനട്ട്  പറഞ്ഞപ്പോല്,  അതവടര  വറിപദശ

വപ്പോയ്പ എടുത്തെറിടറില. 

ശശ  .    എ  .    പദശപ്കുമപ്പോര്:  സര്,  അങ്ങട്ട് സറി.&എ.ജറി.-ടയ വറിളറിപറിച്ചറില,

natural  justice-ന്റെ  നറിപഷധമപ്പോടണനട്ട്  പറഞ.  വറിളറിപറിക്കെണടമനട്ട്  ഇഇ

സഭയട്ട് തശരുമപ്പോനറിക്കെപ്പോസം. സഭയുടടെ പരറിപച്ഛേദമപ്പോണട്ട് സമറിതറിടയനട്ട് പറയുനതട്ട്.

സമറിതറിയുടടെ  മുനറില്  ഇതപപപ്പോലുളള  പശസം  ചരറിത്രത്തെറില്  വനറിടറില.

അതടകപ്പോണ്ടുതടന  അതസസംബനറിച്ച  തശരുമപ്പോനടമടുക്കുനതറിനട്ട്  സമറിതറി
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അവലേസംബറിച്ചതട്ട്  രപ്പോജദ്യസഭയറിടലേ കശഴട്ട് വഴക്കെമപ്പോണട്ട്.  അതറിപനപ്പോടടെപ്പോപസംതടന

വളടര  ഗഇരവമുളള  വറിഷയസം  ഉയര്നവനതറിടനക്കുററിച്ചട്ട്  സസംസപ്പോരറിച്ചു.

അതടകപ്പോണ്ടട്ട്  സറി.&എ.ജറി.  നറിയമസഭയുടടെ  അവകപ്പോശങ്ങളറിപലേയട്ട്

അതറിക്രമറിക്കുന  വറിധത്തെറില്  ടപരുമപ്പോററിടയന  ബഹുമപ്പോനടപട  മനറിയുടടെ

വപ്പോദസം ശരറിയപ്പോടണനട്ട് ഇഇ സഭ കടണ്ടത്തുകയപ്പോടണങറില് സറി.&എ.ജറി.ടയ

വറിളറിപറിക്കെപ്പോമപലപ്പോ.  വറിളറിപറിക്കെണടമങറില്  വറിളറിപറിക്കെപ്പോനപ്പോണട്ട്  സഭയുടടെ

മുനറില് ടകപ്പോണ്ടുവനതട്ട്. 

പതറിപക്ഷപനതപ്പോവട്ട്  (ശശ  .    രപമശട്ട്  ടചനറിത്തെലേ):  സര്,  അങ്ങടന

അവടര വറിളറിപറിക്കെപ്പോടത, അവര് പറയുനതട്ട് പകളക്കെപ്പോടത, അവരുടടെ views

എനപ്പോടണനട്ട് അററിയപ്പോടത, അവടരപററി ററിപപപ്പോര്ടറിനകത്തെട്ട് കുറടപടുത്തുനതട്ട്

അധപ്പോര്മറികമപല?  You should have hear them, you should elicit their

opinion,  you should have properly call  them and take their  views,

then  only  you  can  come  to  such  a  conclusion.  അലപ്പോടത  അതട്ട്

ടചയ്യുനതട്ട് partisan way അപല;  അതട്ട് ശരറിയപ്പോപണപ്പോ?

ശശ  .    വറി  .    ഡറി  .    സതശശന്: സര്, ഞപ്പോന് ബഹുമപ്പോനടപട ടചയര്മപ്പോപനപ്പോടെട്ട്

വളടര വദ്യകമപ്പോയറി പറഞ.  അങ്ങട്ട് ഇപപപ്പോള പറയുനതട്ട് സറി.&എ.ജറി.-ടയ
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വറിളറിപറിക്കെപ്പോന് നറിയമസഭ തശരുമപ്പോനറിക്കെപ്പോസം,  സറി.&എ.ജറി.-പയപ്പോടെട്ട്  പചപ്പോദറിക്കെപ്പോസം

എനപ്പോണട്ട്. സറി.&എ.ജറി.-പയപ്പോടെട്ട് പചപ്പോദറിക്കെപ്പോടത ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറി മപ്പോത്രസം

ടതളറിവട്ട്  നല്കറിയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  സറി.&എ.ജറി.-ക്കെട്ട്  എതറിരപ്പോയറി

ഒരു  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി  നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെറിയതട്ട്,  കണ്ക്ലൂഷനറില്

എത്തെറിയതട്ട് സസപ്പോഭപ്പോവറിക നശതറിയുടടെ നറിപഷധമപ്പോടണന നറിലേപപ്പോടെപ്പോണട്ട് ഞപ്പോന്

സസശകരറിച്ചതട്ട്.

ശശ  .    എ  .    പദശപ്കുമപ്പോര്:  സര്,  അതട്ട്  ഞങ്ങളടടെ  കമറിററിയുടടെ

കണ്ക്ലൂഷനറിപലേപ്പോ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപലേപ്പോ  അല.  അതപ്പോയതട്ട്,  സസംസ്ഥപ്പോന

ഗവണ്ടമന്റെറിടന  പകളക്കെപ്പോടത  സറി.&എ.ജറി.  ടടകടക്കെപ്പോണ്ട  നടെപടെറികടള

സസംബനറിച്ചപ്പോണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഭരണഘടെനപയപ്പോ  അതമപ്പോയറി  ബനടപട

നറിയമങ്ങപളപ്പോ  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങപളപ്പോ  ഓഡറിറട്ട്  മപ്പോനദണങ്ങപളപ്പോ  പപ്പോലേറിക്കെപ്പോടത

സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടറില്  എടട്ട്  പപ്പോരഗ്രപ്പോഫട്ട്  എഴുതറി

പചര്ത്തെതറിടനക്കുററിച്ചപ്പോണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  അതട്ട്  നമ്മുടടെ  അററിവുസം

അനുഭവവുമപ്പോണട്ട്.  ആദദ്യസം  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞറിപല  ഒരു  സപ്പോഹചരദ്യസം.  ആ

സപ്പോഹചരദ്യസം  ആവര്ത്തെറിക്കെപ്പോന്  പപ്പോടെറിടലനട്ട്  പറഞ്ഞപ്പോല്,  ധനകപ്പോരദ്യ

വകുപ്പുമനറി പസ്തപ്പോവന നടെത്തുനതട്ട് മപ്പോത്രമല, പസ്തപ്പോവന നടെത്തെപ്പോന് ഇടെയപ്പോയ
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സപ്പോഹചരദ്യസം,  ആ  സപ്പോഹചരദ്യസം  ഉണ്ടപ്പോകരുടതനപ്പോണട്ട്.  ആ  സപ്പോഹചരദ്യസം

ഉണ്ടപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കെണടമങറില്  നമ്മുടടെ  നറിയമസഭയുസം  സര്ക്കെപ്പോരുസം

സറി.&എ.ജറി.-യുസം തമറിലുളള ആപരപ്പോഗദ്യകരമപ്പോയ ബനസം വറികസറിപറിക്കെണസം.

അതറിനട്ട്  ചറിലേ  പശങ്ങളണ്ടപ്പോയറിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതറിനുളള  പരറിഹപ്പോരസം

എനപ്പോടണനളളതപ്പോണട്ട് അങ്ങട്ട് ഉളടപടടെയുളള അസംഗങ്ങള പറപയണ്ടതട്ട്.

ശശ  .    വറി  .    ഡറി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞപ്പോന്  പറപയണ്ടതല.  കമറിററി

ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുനതട്ട്  എനപ്പോണട്ട്?  ''ആഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ചറിലേ

പപജുകള കൂടറിപച്ചര്ത്തെതറില് ദുരൂഹതയുടണ്ടന ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറിയുടടെ

ആപരപ്പോപണസം  വസ്തുതപ്പോധറിഷറിതമപ്പോടണനസം  ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  വറിവരങ്ങള

ടവളറിടപടുത്തെപ്പോനറിടെയപ്പോയ  അവസ്ഥപ്പോവറിപശഷസം  ആവര്ത്തെറിക്കെപ്പോനറിടെവരരുതട്ട്

എനസം  സര്ക്കെപ്പോരുസം  സറി.&എ.ജറി.യുടടെ  ഓഫശസുസം  നറിയമസഭയുസം  തമറില്

ആപരപ്പോഗദ്യകരമപ്പോയ  ബനസം  നറിലേനറിര്പത്തെണ്ടതട്ട്  ക്രറിയപ്പോതകമപ്പോയ

ജനപ്പോധറിപതദ്യ പക്രറിയയട്ട് അനറിവപ്പോരദ്യമപ്പോടണനസം.....'' ഇങ്ങടന തടെരുകയപ്പോണട്ട്.

നറിങ്ങള ആഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില് സറി.&എ.ജറി.  പപജുകള കൂടറിപച്ചര്ത്തുടവനട്ട്

പറയുന  കമറിററിയുടടെ  finding-പലേയട്ട്  എത്തെറിയതട്ട്  എനട്ട്  പരഖടയ

ആധപ്പോരമപ്പോക്കെറിയപ്പോണട്ട്?  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിയുടടെ  പസറട്ട്ടമന്റെറിടന  മപ്പോത്രസം
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ആധപ്പോരമപ്പോക്കെറി  അങ്ങടന  ഒരു  ഭരണഘടെനപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനടത്തെപററി  ഇഇ

ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഒരു  നറിഗമനസം  എഴുതറിവയപ്പോന്  പറ്റുപമപ്പോ;  നറിങ്ങള

സറി.&എ.ജറി.പയപ്പോടെട്ട്  പചപ്പോദറിക്കെപണ്ട?  സമറിതറിക്കെട്ട്  ഒരു  കത്തെട്ട്  അയയപ്പോസം

അടലങറില് ടലേജറിപസ്ലേച്ചര് ടസക്രപടററിയററിനട്ട്  കത്തെട്ട്  അയയപ്പോസം.  'ഞങ്ങളടടെ

കമറിററിയറില്  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  ഇങ്ങടനടയപ്പോരു  പരപ്പോമര്ശസം

നടെത്തെറിയറിരറിക്കുന,  breach  of  privilege  notice  വനറിരറിക്കുന,  അതറില്

സറി.&എ.ജറി.ടയക്കുററിച്ചട്ട്  ഗുരുതരമപ്പോയ  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  നടെനറിരറിക്കുന.

നറിങ്ങള  അതറിനുളള  പപ്പോരപ്പോടടവസട്ട്  മറുപടെറി  തനപ്പോല്  ഞങ്ങള  അതകൂടെറി

പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോണട്ട്'  എനപറഞ്ഞപ്പോല്  ഒരപ്പോടളയുസം  വറിളറിച്ചുവരുപത്തെണ്ട

ആവശദ്യമറിലപലപ്പോ.  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററി  പചപ്പോദറിക്കുന  വറിവരങ്ങളക്കെട്ട്

സറി.&എ.ജറി.  മറുപടെറി  നല്കറിപല?  ആ സപ്പോമപ്പോനദ്യ  മരദ്യപ്പോദ,  സപ്പോമപ്പോനദ്യ  നശതറി,

സസപ്പോഭപ്പോവറിക നശതറി,  നമ്മുടടെ നറിയമത്തെറിടന്റെ ഏറവുസം പധപ്പോനടപട തതസമപ്പോണട്ട്

സസപ്പോഭപ്പോവറിക  നശതറി  എനപറയുനതട്ട്.  ഒരപ്പോടള  പകളക്കെപ്പോടത,  നറിങ്ങള  ഒരു

തശരുമപ്പോനത്തെറില് എത്തെറിയപ്പോല് നറിങ്ങള ഏടതങറിലുസം പകപ്പോടെതറിയറില് പപപ്പോയപ്പോല്

അഡറിഷന്  പസജറില്ത്തെടന  അതറിടനക്കുററിച്ചുളള  പരപ്പോമര്ശങ്ങളണ്ടപ്പോകുസം,

ഉത്തെരവട്ട്  റദ്ദേട്ട്  ടചയ്യുസം.  ഇടതപ്പോടക്കെ  നറിയമത്തെറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനപരമപ്പോയ
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പശങ്ങളപല?  വളടര  ഗുരുതരമപ്പോയ  പശസം  ഇതറിനകത്തുണ്ടട്ട്.  രപ്പോജദ്യസഭയുടടെ

പറിവറിപലേജസട്ട് കമറിററിടയ ആശയറിച്ചപ്പോണട്ട് ഇങ്ങടനടയപ്പോരു തശരുമപ്പോനത്തെറില്

നറിയമസഭയുടടെ  പറിവറിപലേജസട്ട്  ആന്റെട്ട്  എഥറികട്ട്  കമറിററി  എത്തെറിയടതങറില്

എനറിടക്കെപ്പോരു വറിപരപ്പോധവുമറില.  പടക്ഷ,  അതറില് ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ ധനകപ്പോരദ്യ

വകുപ്പുമനറി  ടചയ്തതട്ട്  തറികഞ്ഞ  അനഇചറിതദ്യമപ്പോടണനട്ട്  രപ്പോജദ്യസഭയുടടെ

പറിവറിപലേജസട്ട് കമറിററിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ  finding  കൂടെറി എഴുതറിപച്ചര്ക്കെണസം.

അങ്ങടനയപല അതറിടന്റെ മരദ്യപ്പോദ.  ഒരുഭപ്പോഗസം കടട്ട് ടചയ്തതറിനുപശഷസം മറുഭപ്പോഗസം

പപസട്ട്  ടചയ്യുനതട്ട്  അനഇചറിതദ്യമപ്പോണട്ട്.  കമറിററി  വളടര  ബുദറിപൂര്വ്വസം

ടചയ്തതപ്പോണട്ട്.  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  വപ്പോദങ്ങള പകളക്കെപ്പോടത സറി.&എ.ജറി.-ക്കെട്ട്

എതറിരപ്പോയറിട്ടുളള  ഗുരുതരമപ്പോയ  പരപ്പോമര്ശസം  ഒരു  നറിയമസഭപ്പോ  കമറിററിയുടടെ

ററിപപപ്പോര്ടറില്  വരുനതട്ട്  ശരറിയല.  അവര്  ടതറട്ട്  ടചയ്പതപ്പോ  ഇലപയപ്പോ

എനളളതല  പചപ്പോദദ്യസം.  അടതലപ്പോസം  ഇനടലേ  ചര്ച്ച  ടചയ്തതപ്പോണട്ട്,

വപ്പോദറിച്ചതപ്പോണട്ട്.  ബഹുമപ്പോനടപട  ടചയററിടന്റെ  മുമപ്പോടകയുളള  എടന്റെ

അഭദ്യര്ത്ഥന,  നമ്മുടടെ നറിയമസഭ കമറിററിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടറില് ഇങ്ങടനടയപ്പോരു

അനശതറി  പപ്പോടെറില.  സറി.&എ.ജറി.-യുടടെ  വപ്പോദങ്ങള  പകട്ടുടകപ്പോണ്ടട്ട്  മപ്പോത്രപമ

ടചയ്യേപ്പോന്  പപ്പോടുളള.  സറി.&എ.ജറി.-ക്കെട്ട്  പറയപ്പോനുളളതട്ട്  പകളക്കെപ്പോടത
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ടചയ്തതടകപ്പോണ്ടട്ട് സറി.&എ.ജറി.-ക്കെട്ട് എതറിരപ്പോയുളള ഗുരുതരമപ്പോയ പരപ്പോമര്ശങ്ങള

ഇഇ  പരഖയറില്നറിനട്ട്  നശക്കെസം  ടചയ്യേണസം.  ഇഇ  രണ്ടട്ട്  കപ്പോരദ്യങ്ങളസം

ബഹുമപ്പോനടപട സശക്കെര് മുമപ്പോടക, സഭയുടടെ മുമപ്പോടക അവതരറിപറിക്കുന.

ശശ  .    എസം  .    സസരപ്പോജട്ട്:  ബഹുമപ്പോനടപട  ടചയര്,  പവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട്

എനറിവ  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  നടെത്തെറിയറിട്ടുളള  ഒരു

പരപ്പോമര്ശസം  ''.....ക്രറിയപ്പോതകമപ്പോയ  ജനപ്പോധറിപതദ്യ  പക്രറിയയട്ട്

അനറിവപ്പോരദ്യമപ്പോടണനസം  ആയതറിനപ്പോല്  ഇക്കെപ്പോരദ്യസം  സസംബനറിച്ചട്ട്  വറിശദമപ്പോയ

ചര്ച്ച  സഭയറിലുണ്ടപ്പോകുനതട്ട്  ഉചറിതമപ്പോടണനസം കമറിററി  അഭറിപപ്പോയടപടുന.''

എനപ്പോണട്ട്. എനപ്പോല് ചര്ച്ചയുടടെ സമയക്രമടമപ്പോനസം നമള തശരുമപ്പോനറിച്ചറിടറില.

എങറിലുസം  ആ  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്   അഭറിപപ്പോയസം  പറയുക

മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  ഇവറിടടെ  ടചയ്യുനതട്ട്.  പലേ  കപ്പോരദ്യങ്ങളസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചപശഷമുള്ള

കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോണട്ട്  ഇഇ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  കണ്ക്ലൂഷന്.  ആ

കണ്ക്ലൂഷന്  എനപ്പോണട്ട്?  ''പപ്പോര്ലേടമന്റെററി  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങളടടെയുസം  കമറിററി

മുമപ്പോടക  വന  ടതളറിവുകളടടെയുസം  ധനകപ്പോരദ്യമനറിയുടടെ

വറിശദശകരണത്തെറിടന്റെയുസം  ടവളറിച്ചത്തെറില്  ഇഇ  ആപരപ്പോപണസം

നറിലേനറില്ക്കുനതല  എനട്ട്  കടണ്ടത്തെറിയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്
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ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  പഡപ്പോ.  ടെറി.  എസം.  പതപ്പോമസട്ട്  ടഎസക്കെറിടനതറിടരയുളള

അവകപ്പോശലേസംഘന  പനപ്പോടശസറിപനലുള്ള  നടെപടെറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കെപ്പോന്

കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന''  -  ഇതപ്പോണട്ട്  കമറിററിയുടടെ  കണ്ക്ലൂഷന്.

പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരനപ്പോയ  ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ  പറവൂര്  അസംഗസം  ഇവറിടടെ  ആവര്ത്തെറിച്ചട്ട്

ചൂണ്ടറിക്കെപ്പോടറിയ  ഒരു  കപ്പോരദ്യസം  സസംബനറിച്ച  അഭറിപപ്പോയസം  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  ഞപ്പോന്

പറയുനതട്ട്.  നപ്പോചസറല് ജസറിസറിടന്റെ ലേസംഘനമപ്പോണട്ട്,  സസപ്പോഭപ്പോവറിക നശതറിയുടടെ

ലേസംഘനമപ്പോണട്ട്  എന വളടര  ഗഇരവതരമപ്പോയ പശമപ്പോണട്ട്  അപദ്ദേഹസം  ഇവറിടടെ

സമര്ത്ഥറിക്കെപ്പോന് ശമറിച്ചതട്ട്. നപ്പോചസറല് ജസശസട്ട് തറിയററിയനുസരറിച്ചട്ട് എനപ്പോണട്ട്

ഫുളഫറില്  ടചപയ്യേണ്ടതട്ട്?  Hear  both  sides  -  രണ്ടട്ട്  ഭപ്പോഗവുസം  പകളക്കുക

എനപ്പോണട്ട്  ഞപ്പോന് മനസ്സറിലേപ്പോക്കുനതട്ട്.  അതപ്പോണട്ട്  നപ്പോചസറല്  ജസറിസട്ട്.  Both

sides  ഏടതപ്പോടക്കെയപ്പോണട്ട്?  അതപ്പോയതട്ട് പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട് സസംബനറിച്ച

കമറിററിയുടടെ  മുമപ്പോടകവന  ഇഇ  പറിവറിപലേജട്ട്  പശത്തെറില്  രണ്ടട്ട്  ഭപ്പോഗടമനട്ട്

പറഞ്ഞപ്പോല് ഏടതപ്പോടക്കെയപ്പോണട്ട്;  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയുസം,  ഒനട്ട്  പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരനപ്പോയ

പറവൂര്  അസംഗത്തെറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോണട്ട്.  രണ്ടട്ട്,  പറിവറിപലേജട്ട്  ലേസംഘറിച്ചു

എനപ്പോപരപ്പോപണസം  പനരറിടുന  മനറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോണട്ട്.  ഇഇ  രണ്ടട്ട്  ഭപ്പോഗവുസം

പകട്ടുകഴറിഞ്ഞപ്പോല്  നപ്പോചസറല് ജസശസട്ട് ഫുളഫറില് ടചയ. അതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
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പരപ്പോമര്ശറിക്കെടപടുന  ഒരു  വറിഷയസം  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  സറി.&എ.ജറി.  ററിപപപ്പോര്ടറില്

എഴുതറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതമപ്പോയറി  ബനടപടട്ട്  വറിളറിച്ചുവരുത്തെപണപ്പോ  പവണ്ടപയപ്പോ

എനളളതട്ട്  കമറിററിയുടടെ  വറിപവചനപ്പോധറികപ്പോരത്തെറില്ടപടുനതപ്പോണട്ട്.   ഏതട്ട്

പകപ്പോടെതറിയറില് പപപ്പോയപ്പോലുസം  ഇതട്ട്  നറിലേനറില്ക്കെറില എനട്ട്  അപദ്ദേഹസം പറഞ.

ഏതട്ട്   പകപ്പോടെതറിയറില്  പപപ്പോയപ്പോലുസം,  പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരടന  പകട്ടുകഴറിഞ്ഞപ്പോല്,

നപ്പോചസറല് ജസറിസട്ട് ഫുളഫറില് ടചയ്തറിരറിക്കുന എനപ്പോണട്ട്.  അതറിനപ്പുറമുളളതട്ട്

അപദ്ദേഹത്തെറിടന്റെ അഭറിപപ്പോയവുസം വദ്യപ്പോഖദ്യപ്പോനവുമപ്പോണട്ട്.  അതറിനട്ട്  അപദ്ദേഹത്തെറിനട്ട്

സസപ്പോതനദ്യമുണ്ടട്ട്.  ആ  സസപ്പോതനദ്യടത്തെ  ഞപ്പോന്  മപ്പോനറിക്കുകയുസം  ടചയ്യുന.

ഇക്കെപ്പോരദ്യമപ്പോണട്ട് ഇതമപ്പോയറി ബനടപടട്ട് എടന്റെ ഒരു അഭറിപപ്പോയമപ്പോയറി സഭയുടടെ

മുമപ്പോടക  ചൂണ്ടറിക്കെപ്പോണറിക്കുനതട്ട്. 

ശശ  .    വറി  .    ഡറി  .    സതശശന്:  സര്,  ബഹുമപ്പോനടപട തൃപ്പൂണറിത്തുറ അസംഗസം

പറഞ്ഞതട്ട്  hear  both  sides  എനപ്പോണട്ട്.  അതപ്പോയതട്ട്  പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരനപ്പോയ

എടനയുസം ഞപ്പോന്  breach of privilege നടെത്തെറിടയനട്ട് പറയുന ധനകപ്പോരദ്യ

വകുപ്പുമനറിപയയുസം  പകളക്കുക.  ഇഇ  രണ്ടുപപടരയുസം  പകടതറിനുപശഷസം  ഇഇ

രണ്ടുപപടരയുസംകുററിച്ചല  കമറിററി  കമന്റെട്ട്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുനതട്ട്,

മൂനപ്പോമടതപ്പോരപ്പോടളക്കുററിച്ചപ്പോണട്ട്.  ഒരു  പതര്ഡട്ട്  പപ്പോര്ടറിടയക്കുററിച്ചപ്പോണട്ട്  കമന്റെട്ട്
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പറഞ്ഞറിരറിക്കുനതട്ട്.  അതടകപ്പോണ്ടട്ട്,  Hear  all  sides  എനപ്പോണട്ട്,  hear  both

sides  എനല.   എലപ്പോവശങ്ങടളയുസം  പകളക്കുക.  നമള

മൂനപ്പോമടതപ്പോരപ്പോടളക്കുററിച്ചട്ട്  ഒരു  പരപ്പോമര്ശസം  നടെത്തുപമപ്പോള,  പപതദ്യകറിച്ചട്ട്  ഒരു

ഭരണഘടെനപ്പോസ്ഥപ്പോപനസം  കൂടെറിയപ്പോകുപമപ്പോള......,  പറിറകറിപലേയട്ട്  ടടക

കൂടറിടക്കെടറിവച്ചട്ട് അതറില് വറിലേങ്ങണറിയറിച്ചട്ട് പലേപ്പോക്കെപറിലേറിടട്ട് ചറിലേ പപപ്പോലേശസുകപ്പോര്

പതറികടള ഇടെറിക്കെപ്പോറുണ്ടട്ട്.  അതപപപ്പോടലേ  ഒരു  ഭരണഘടെനപ്പോസ്ഥപ്പോപനമപ്പോയ

കസംപട്ട് പടപ്പോളര്  ആന്റെട്ട്  ഓഡറിറര്  ജനറല്   ഓഫശസറിടന  നമുക്കെട്ട്  ടചയ്യേപ്പോന്

പപ്പോടെറിലപലപ്പോ.  അതടകപ്പോണ്ടട്ട്  ഒരു  കടത്തെങറിലുസം  അയച്ചട്ട്  അവരുടടെ  ഭപ്പോഗസം

വറിശദശകരറിക്കെപ്പോനുളള  അവസരമുണ്ടപ്പോക്കുക.  അതപ്പോണട്ട്  നപ്പോചസറല്  ജസശസട്ട്.

പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരനപ്പോയ  എനറിടക്കെതറിരപ്പോയറി  പരപ്പോമര്ശമറില.  ഞപ്പോന്

ആര്ടക്കെതറിരപ്പോയറിടപ്പോപണപ്പോ  breach of privilege പനപ്പോടശസട്ട് ടകപ്പോടുത്തെതട്ട്,  ആ

ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറിടയ പൂര്ണമപ്പോയറി exonerate ടചയ്തറിരറിക്കുന. അപദ്ദേഹസം

കപ്പോണറിച്ച  impropriety-ടയക്കുററിച്ചുപപപ്പോലുസം ഒരു പരപ്പോമര്ശസം നടെത്തെപ്പോടത  100

ശതമപ്പോനസം  അപദ്ദേഹടത്തെ  exonerate  ടചയ്തറിരറിക്കുന,  പൂര്ണമപ്പോയറി

കുറവറിമുകനപ്പോക്കെറിയറിരറിക്കുന.  എനറിടട്ട്  പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരനുമല,  ആപരപ്പോപണ

വറിപധയനുമലപ്പോത്തെ  തൂണുസംചപ്പോരറിനറിന  കസംപട്ട് പടപ്പോളര്  ആന്റെട്ട്  ആഡറിറര്
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ജനറലേറിടന ക്രൂരമപ്പോയ പരപ്പോമര്ശങ്ങള നടെത്തെറി ആക്രമറിച്ചറിരറിക്കുന.  പതര്ഡട്ട്

പപ്പോര്ടറിടയക്കുററിച്ചട്ട്   അങ്ങടനടയപ്പോരു  പരപ്പോമര്ശസം  നടെത്തെപ്പോന്  നമുക്കെട്ട്  എനട്ട്

അവകപ്പോശമപ്പോണുളളതട്ട്?  ഇഇ  സഭയട്ട്  ചറിലേ  decorum  ഉണ്ടട്ട്.  നമ്മുടടെ  ചറിലേ

ടപപ്പോസശജുപവഴ്സുണ്ടട്ട്,  കണ്ടവന്ഷന്സുണ്ടട്ട്.  അടതപ്പോനസം  അനുസരറിച്ചട്ട്

അങ്ങടനടയപ്പോരു ടടഫന്ഡറിസംഗറിപലേയട്ട് ഇഇ സഭ എത്തെപ്പോന്  പപ്പോടെറില എനളള

അഭറിപപ്പോയമപ്പോണട്ട് ഞപ്പോന് അററിയറിച്ചതട്ട്. 

ശശ  .    എസം  .    സസരപ്പോജട്ട്:  അപദ്ദേഹത്തെറിനട്ട്  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയുസം  ആ വപ്പോദഗതറി

ഉയര്ത്തുകയുസം  വപ്പോദറിക്കുകയുസം  ടചയ്യേപ്പോസം.  പടക്ഷ  ഇഇ  കമറിററി  ധപ്പോരപ്പോളസം

കപ്പോരദ്യങ്ങള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചപശഷമുള്ള  അഭറിപപ്പോയപകടെനങ്ങളപ്പോണട്ട്  ഇഇ

ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഉളടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്.  രപ്പോജദ്യസഭയറിടലേ

സസംഭവങ്ങള,  ശക്ധര്  ആന്റെട്ട്  കഇള,  അതപപപ്പോടലേ  മറട്ട്  പലേ

സസംഭവങ്ങടളക്കുററിടച്ചപ്പോടക്കെ  പറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടട്ട്.  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോണട്ട്

അതറിടന്റെ  കണ്ക്ലൂഷന്  എനപറയുനതട്ട്.  ഇഇ  പരപ്പോതറിയറിപനലുളള

ശറിപപ്പോര്ശടയനപ്പോണട്ട്;  അതട്ട്  സറി.&എ.ജറി.-ടയ  തൂക്കെറിടക്കെപ്പോലണടമനല,

അവടര  ഏടതങറിലുസം  തരത്തെറില്   കുറടപടുത്തുനപതപ്പോ  പതറിസ്ഥപ്പോനത്തെട്ട്

നറിര്ത്തുനപതപ്പോ  അല.  ഇഇ  പരപ്പോതറിയറിപനല്  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി
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നല്കറിയറിട്ടുളള  വറിശദശകരണങ്ങളടടെയുസം  ടതളറിവുകളടടെയുസം

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  തടെര്നടെപടെറികള  ആവശദ്യമറില  എനള്ളതപ്പോണട്ട്

കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ.  അതപ്പോണട്ട്  ഇഇ  കമറിററിയുടടെ  കടണ്ടത്തെല്,

കണ്ക്ലൂഷന്,  ഇഇ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതട്ട്  അങ്ങടനയപ്പോണട്ട്.  ആ

കടണ്ടത്തെലേറില്   അങ്ങട്ട്  പറയുനതപപപ്പോടലേ  മറപ്പോടരയുസം  ശറിക്ഷറിക്കെപ്പോപനപ്പോ

കുറടപടുത്തെപ്പോപനപ്പോ  തയ്യേപ്പോറപ്പോയറിടറില.  അതടകപ്പോണ്ടുതടന  ഇഇ വറിഷയത്തെറില്

നപ്പോചസറല്  ജസശസട്ട്  എനപറഞ്ഞപ്പോല്  അതറില്  ഇഇ  രണ്ടട്ട്  കക്ഷറികള,

പരപ്പോതറിക്കെപ്പോരനുസം   ആപരപ്പോപണവറിപധയനുസം  മപ്പോത്രപമ  വരുനളള.  ഇഇ

രണ്ടുഭപ്പോഗവുസം വറിശദമപ്പോയറി  പകട്ടുകഴറിഞ്ഞപ്പോല് അവറിടടെ നപ്പോചസറല് ജസശസറിടന്റെ

യപ്പോടതപ്പോരു വയപലേഷനുമറില.   അതലപ്പോടത ഇഇ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുളള

നറിരശക്ഷണങ്ങളറില്  ഒരു  നറിരശക്ഷണസം  നടെത്തെപ്പോന്   വറിളറിച്ചുവരുത്തെണടമനട്ട്

പറയുനതട്ട് നറിര്ഭപ്പോഗദ്യകരമപ്പോയ ഒരു വപ്പോദമപ്പോണട്ട് എനമപ്പോത്രസം പറഞ്ഞട്ട്  ഞപ്പോന്

ചുരുക്കുകയപ്പോണട്ട്. 

ശശ  .   വറി  .   ഡറി  .   സതശശന്: സര്,  ....

ധനകപ്പോരദ്യവുസം കയറുസം വകുപ്പുമനറി (പഡപ്പോ  .   ടെറി  .   എസം  .   പതപ്പോമസട്ട് ടഎസകട്ട്):

അങ്ങടനയപ്പോടണങറില് നമുക്കെട്ട് സമയസം നറിശ്ചയറിച്ചട്ട്  ഒപനപ്പോരപണ്ടപ്പോ മണറിക്കൂര്
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സസംസപ്പോരറിക്കെപ്പോസം. I have no objection to it. ഇനട്ട് രണ്ടട്ട് ചര്ച്ചയുളളതപ്പോണട്ട്. 

ശശ  .    വറി  .    ഡറി  .    സതശശന്:  സര്,  ഒരു  കപ്പോരദ്യസം  പറഞ്ഞട്ട്  ഞപ്പോന്

അവസപ്പോനറിപറിക്കെപ്പോസം.  ആഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  ശറിപപ്പോര്ശയറില്

സറി.&എ.ജറി.-ടയക്കുററിച്ചട്ട് ഒനമറില എന ഒരു ടതറപ്പോയ,  വസ്തുതപ്പോവറിരുദമപ്പോയ

കപ്പോരദ്യസം  അപദ്ദേഹസം   പറഞ.  ''ആഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ചറിലേ  പപജുകള

കൂടറിപച്ചര്ത്തെതറില്  ദുരൂഹതയുടണ്ടന  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിയുടടെ

ആപരപ്പോപണസം  വസ്തുതപ്പോധറിഷറിതമപ്പോടണനസം''  എനളളതപ്പോണട്ട്  സമറിതറിയുടടെ

ടടഫന്ഡറിസംഗട്ട്.   ആടരക്കുററിച്ചപ്പോണട്ട്  ഇഇ  പറയുനതട്ട്;  വഴറിപയപപപ്പോകുന

ആടരടയങറിലുസം കുററിച്ചപ്പോപണപ്പോ; കസംപട്ട് പടപ്പോളര് ആന്റെട്ട് ആഡറിറര് ജനറലേറിടന്റെ ഒരു

ററിപപപ്പോര്ടറില്  അവര്  8  പപജുകള  കൂടറിപച്ചര്ത്തുടവനളള  ഗുരുതരമപ്പോയ

ആപരപ്പോപണസം  സഭ  ഉനയറിക്കുകയപ്പോണട്ട്.  അതപ്പോണട്ട്  ഞപ്പോന്  പറഞ്ഞതട്ട്.

അലപ്പോടത ആപരപ്പോപണസം ഇലപ്പോടയനട്ട് പറയുനതട്ട് ശരറിയല. 

ശശ  .   പമപ്പോന്സട്ട് പജപ്പോസഫട്ട്: സര്, ......

പഡപ്പോ  .   ടെറി  .   എസം  .   പതപ്പോമസട്ട് ടഎസകട്ട്: സര്, ഒരു തറന ചര്ച്ചയപ്പോടണങറില്

അങ്ങടനയപ്പോകപ്പോസം.

മറി  .   സശക്കെര്: അപദ്ദേഹസം ഡറിടസന്റെട്ട് എഴുതറിത്തെനറിട്ടുളളതപ്പോണട്ട്.
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 ശശ  .    പമപ്പോന്സട്ട്  പജപ്പോസഫട്ട്:  സര്,  ഇപപപ്പോള  പറഞവരുന

സസഭപ്പോവമനുസരറിച്ചപ്പോടണങറില്  സമറിതറി  ഏകകണ്ഠമപ്പോയറി  അസംഗശകരറിച്ചുടവന

രശതറിയറിലേപ്പോണട്ട് ബഹുമപ്പോനടപട ടചയര്മപ്പോന് ശശ. എ. പദശപ്കുമപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

അവതരറിപറിച്ചതട്ട്.  എനപ്പോല്  ഇതറില്  വദ്യതദ്യസ്തമപ്പോയ  അഭറിപപ്പോയങ്ങള

സമറിതറിയറില്  പരഖടപടുത്തെറിയറിരുന.  അതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്,

പറിവറിപലേജസട്ട്  ആന്റെട്ട്  എഥറികട്ട്  കമറിററിയറിടലേ  ഞപ്പോന്  ഉളടപടടെയുളള,

ശശ.  വറി.  എസട്ട്.  ശറിവകുമപ്പോര്,  ശശ.  അനൂപട്ട്  പജക്കെബട്ട്  എനശ  അസംഗങ്ങള

ഡറിടസന്റെട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഞങ്ങളടടെ  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപപപ്പോടു

കൂടെറിയപ്പോണട്ട്  ഇതട്ട്  സമറിതറി  അസംഗശകരറിച്ചറിരറിക്കുനതട്ട്  എനളള  ഭപ്പോഗസംകൂടെറി

ചൂണ്ടറിക്കെപ്പോണറിക്കുകയപ്പോണട്ട്. 

പതറിപക്ഷപനതപ്പോവട്ട്  (  ശശ  .    രപമശട്ട് ടചനറിത്തെലേ  ):  സര്,  ഇവറിടടെ പകരള

നറിയമസഭയുടടെ ചരറിത്രത്തെറിടലേ ഒരു പപതദ്യക സനര്ഭമപ്പോണട്ട്.  പറിവറിപലേജസട്ട്,

എഥറികട്ട് എനറിവ സസംബനറിച്ച കമറിററിയുടടെ മുമറില് ബഹുമപ്പോനടപട അസംഗസം

ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശന്  നല്കറിയ  പരപ്പോതറിയറിപനല്,  കമറിററി  കൂടെറി

ബഹുമപ്പോനടപട  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിടയ വറിളറിച്ചുവരുത്തെറി അപദ്ദേഹത്തെറിടന്റെ

ടമപ്പോഴറിടയടുത്തു.   ഇപപപ്പോള  അതറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ഇവറിടടെ  സമര്പറിക്കുന.
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ഇവറിടടെ നമള കപ്പോപണണ്ട ഒരു കപ്പോരദ്യസം, ഭരണഘടെനയുടടെ ആര്ടറിക്കെറിള 149,

151  ഇവ  രണ്ടുസം  പസകമപ്പോയ  കപ്പോരദ്യങ്ങളപ്പോണട്ട്.  രപ്പോജദ്യത്തുള്ള  യൂണറിയന്

ഗവണ്ടമന്റുകളപ്പോടണങറിലുസം  പസറട്ട്  ഗവണ്ടമന്റുകളപ്പോടണങറിലുസം   അവരുടടെ

വരവുടചലേവട്ട്  കണക്കുകള  പരറിപശപ്പോധറിപക്കെണ്ട  ധപ്പോര്മറികമപ്പോയ

ഭരണഘടെനപ്പോപരമപ്പോയ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസമപ്പോണട്ട്  കസംപട്ട് പടപ്പോളര്  ആന്റെട്ട്  ഓഡറിറര്

ജനറലേറിനുള്ളതട്ട്.    ഇവറിടടെ  ആ  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനതട്ട്

ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിയപ്പോണട്ട്.   ഇഇ  സഭയുടടെ  കശഴ്വഴക്കെമനുസരറിച്ചട്ട്  ഇതട്ട്

പബറികട്ട്  അക്കെഇണ്ടട്ട്സട്ട്  കമറിററിയറിപലേയട്ട്  പപപ്പോകുസം.  ഗവണ്ടമന്റെറിനട്ട്

പരപ്പോതറിയുടണ്ടങറില് പബറികട്ട് അക്കെഇണ്ടട്ട്സട്ട് കമറിററിയറില് പറയപ്പോസം.  അതപ്പോണട്ട്

അതറിടന്റെ വദ്യവസ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയ നയസം. ആ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ഇവറിടടെ നറിയമസഭയറില്

വച്ചതറിനുപശഷസം പവണടമങറില് സഭയട്ട് ചര്ച്ച ടചയ്യേപ്പോസം.   വദ്യവസ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയ

സസംവറിധപ്പോനസം  ഇപപപ്പോള  നറിലേവറിലുണ്ടട്ട്.   ഇടതപ്പോനസം  അററിയപ്പോത്തെ  ആളല

ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി.   അപദ്ദേഹസം  അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ  ഒരു  നടെപടെറിയപ്പോണട്ട്

സസശകരറിച്ചതട്ട്.   അതട്ട്  സഭപ്പോനടെപടെറി  ചടങ്ങളറില്  ഇനവടര  ഉണ്ടപ്പോകപ്പോത്തെ

ഒനപ്പോണട്ട്.   സഭയുടടെ  കശഴ്വഴക്കെങ്ങളസം  നടെപടെറിക്രമങ്ങളസം  ബബപപ്പോസട്ട്

ടചയടകപ്പോണ്ടട്ട് അപദ്ദേഹസം നടെത്തെറിയ ഒരു ടതറപ്പോയ നടെപടെറിയപ്പോണറിതട്ട്. 
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 14.11.2020-ടലേ  ആദദ്യടത്തെ  പത്രസപമളനത്തെറില്  (പത്രക്കെപ്പോര്

പറഞ്ഞടതപ്പോനമല,  സസപമധയപ്പോ  നടെത്തെറിയ  പത്രസപമളനസം)  അപദ്ദേഹസം

പറഞ്ഞതട്ട് ഇതട്ട് ഡപ്പോഫട്ട് ററിപപപ്പോര്ടപ്പോടണനപ്പോണട്ട്.  പറിനശടെട്ട് C&AG കപ്പോരറിബഫ

ടചയ്തപപപ്പോള  അപദ്ദേഹസം  അതട്ട്  ബഫനല്  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോടണനട്ട്  പറഞ.

ബഫനല്  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോപണപ്പോ  ഡപ്പോഫട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോപണപ്പോ  എനപപപ്പോലുസം

പരറിപശപ്പോധറിക്കെപ്പോടത  ഇത്ര  ധൃതറിപറിടെറിച്ചട്ട്  ഇങ്ങടനടയപ്പോരു  ഭരണഘടെനപ്പോ

ലേസംഘനസം നടെത്തെപ്പോന് ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറിക്കെട്ട് എനട്ട് അവകപ്പോശമപ്പോണുള്ളതട്ട്;

അതട്ട്  എന്തുടകപ്പോണ്ടട്ട്  ആ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശറിക്കെടപടറില?   ഇനദ്യയറില്

ഇനവടര ഒരു ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറിയുസം ടചയ്യേപ്പോത്തെ  നടെപടെറിയപ്പോണട്ട് അപദ്ദേഹസം

ടചയ്തതട്ട്.   അതടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട് പരപ്പോതറി  ഉയര്നവനതട്ട്.  വളടര പഖദപത്തെപ്പോടടെ

പറയടട,  പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട് എനറിവ സസംബനറിച്ച കമറിററി,  അവരുടടെ

ഉത്തെരവപ്പോദറിതസങ്ങള  നറിറപവറ്റുന  കപ്പോരദ്യത്തെറില്  പരപ്പോജയടപടറിരറിക്കുകയപ്പോണട്ട്

എനട്ട്  പറപയണ്ടറിയറിരറിക്കുന.  സഭയറിടലേ മൃഗശയ ഭൂരറിപക്ഷസം ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്

ജനപ്പോധറിപതദ്യ  അവകപ്പോശങ്ങടളയുസം  കശഴ്വഴക്കെങ്ങടളയുസം  അടെറിച്ചമര്ത്തെറി

മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകുന  നടെപടെറിക്കെട്ട്  ഇഇ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  കുടെപറിടെറിക്കുകയപ്പോണട്ട്.   ഇതട്ട്

പകരള നറിയമസഭയുടടെ ചരറിത്രത്തെറിടലേ ഒരു കറുത്തെ അദദ്യപ്പോയമപ്പോയറി മപ്പോറപ്പോന്
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പപപ്പോകുന.  കപ്പോരണസം  നറിലേനറില്ക്കുന  ടലേയ്ഡട്ട്  ഡഇണപ്പോയറിട്ടുള്ള

പറിന്സറിപറില്സട്ട്, കശഴ്വഴക്കെങ്ങള,  ചടങ്ങള  എനറിവ  അനുസരറിച്ചപ്പോണട്ട്

നറിയമസഭ  പവര്ത്തെറിച്ചുടകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുനതട്ട്.  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി

ബഹുമപ്പോനടപട  പഡപ്പോ.  ടെറി.  എസം.  പതപ്പോമസട്ട്  ടഎസകട്ട്  ഇങ്ങടനടയപ്പോരു

പത്രസപമളനസം നടെത്തെറി C&AG ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നറിയമസഭയറില് വയ്ക്കുനതറിനുമുമട്ട്

ടപപ്പോതജനങ്ങടള അററിയറിക്കെപ്പോന് എനട്ട്  കപ്പോരണമപ്പോണട്ട്  അപദ്ദേഹത്തെറിനുള്ളതട്ട്?

ഡപ്പോഫപ്പോപണപ്പോ  ബഫനലേപ്പോപണപ്പോടയനപപപ്പോലുസം  അററിയപ്പോടത  അപദ്ദേഹസം

പത്രസപമളനസം  നടെത്തെറി  ഇടതലപ്പോസം  പറയുന.  സഭയുടടെ  അവകപ്പോശടത്തെ

അപദ്ദേഹസം ലേസംഘറിച്ചറിടറിടലനട്ട് ശശ.  എ.  പദശപ്കുമപ്പോററിനട്ട് എങ്ങടന പറയപ്പോന്

കഴറിയുസം?  അപദ്ദേഹസം  അതറില്  പറപയണ്ടതപല?  ഇങ്ങടന  ടചയ്യേപ്പോന്

പപ്പോടെറിലപ്പോത്തെതപ്പോയറിരുന  എന  ഒരു  പരപ്പോമര്ശസം  പപപ്പോലുമറിടലനള്ളതപ്പോണട്ട്

നമള ഇവറിടടെ കപ്പോപണണ്ട ഒരു കപ്പോരദ്യസം.  

ശശ  .   എ  .   പദശപ്കുമപ്പോര്: സര്, മടറപ്പോനസം ടകപ്പോണ്ടല,  ഇഇ കമറിററിടയയുസം

ആ ററിപപപ്പോര്ടറിടനയുസം ഡറിടഫന്ഡട്ട് ടചയ്യേപ്പോനുള്ള ഒരു ബപ്പോധദ്യത എനറിക്കുണ്ടട്ട്.

അങ്ങട്ട്  പറപയണ്ടതട്ട്,  പറിവറിപലേജട്ട്  ലേസംഘറിച്ചുടവനട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറപയണ്ടതപല;

പറിവറിപലേജട്ട്  ലേസംഘറിച്ചുടവനട്ട് പറയണടമങറില് ഒനകറില് പകപ്പോണ്സറിറഡ്യൂഷന്,
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അടലങറില് നറിയമങ്ങള,  ചടങ്ങള ഏടതങറിലുസം ഒനട്ട് പവണമപലപ്പോ; എനറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറിലേപ്പോണട്ട്  ബഹുമപ്പോനടപട  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറി  പറിവറിപലേജട്ട്

ലേസംഘറിച്ചുടവനട്ട് അങ്ങട്ട് സ്ഥപ്പോപറിക്കെപ്പോന് പപപ്പോകുനതട്ട്;  അങ്ങട്ട് പറഞതരുപമപ്പോ?

ശശ  .   രപമശട്ട് ടചനറിത്തെലേ: സര്, പകരള നറിയമസഭയുടടെ ഇനവടരയുള്ള

ചരറിത്രസം,  കശഴ്വഴക്കെങ്ങള,  ചടങ്ങള,  ഇനദ്യന്  പപ്പോര്ലേടമന്റെറിടന്റെ  ചടങ്ങള,

നറിയമങ്ങള,  പശസറിഡന്സട്ട് എനറിവ എടുക്കെപ്പോസം.  ഇതറില് എവറിടടെടയങറിലുസം

ഒരു ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറി ഇതപപപ്പോടലേ  C&AG-യുടടെ ബഫനല് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

കയ്യേറില്  കറിട്ടുപമപ്പോള  ഗവര്ണര്ക്കെട്ട്  സമര്പറിക്കെപ്പോടത  ഗവര്ണറുടടെ

അനുവപ്പോദപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  നറിയമസഭയറില്  വയപ്പോടത  അതട്ട്  പരസദ്യമപ്പോയറി

പത്രസപമളനസം  നടെത്തെറി  പറയുനതട്ട്  ഏതട്ട്  രശതറിയപ്പോണട്ട്;  അതറില്  എനട്ട്

നദ്യപ്പോയമപ്പോണുള്ളതട്ട്?  C&AG   ടതറട്ട്  ടചയ്തറിട്ടുടണ്ടങറില്  അതട്ട്  പറയപ്പോനുള്ള

വദ്യവസ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗസം  ഭരണഘടെനപ്പോപരമപ്പോയറി  തടന  നമുക്കുണ്ടപലപ്പോ;

ആര്ടറിക്കെറിള  151  അനുസരറിച്ചട്ട്  ഇഇ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നറിയമസഭയറില് വയ്ക്കുമപലപ്പോ;

അപനരസം  ടചയ്തറിടലങറില്  പവണ്ട  പറി.എ.സറി-യറില്  ടചല്ലുപമപ്പോള  അവറിടടെ

ഗവണ്ടമന്റെറിനട്ട്  അഭറിപപ്പോയസം  പറയപ്പോനുള്ള  അവസരമുണ്ടപലപ്പോ;  അതട്ട്

ടതറപ്പോടണങറില്  തറിരുത്തെറിക്കെപ്പോനുള്ള  അവസരമുണ്ടപലപ്പോ;  സഭയറില്  ചര്ച്ച
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ടചയ്യേപ്പോനുള്ള  അവസരമുണ്ടപലപ്പോ;  He  has  not  used  these  platforms  to

rectify  the  mistakes.  അതറിനുപകരസം  ടചയ്യേപ്പോന്  പപ്പോടെറിലപ്പോത്തെ  ഒരു  കുറസം

ടചയ്തറിടട്ട്  സസംസ്ഥപ്പോനത്തെറിടന്റെ  തപ്പോല്പരദ്യത്തെറിനുപവണ്ടറി  ഞപ്പോന്  ഇടതലപ്പോസം

ടചയ്യുടമനപറഞ്ഞപ്പോല്  Mr.  Minister  you  are  under  the  Constitution,

you have to follow the Constitution. എനറിക്കെട്ട് പതപ്പോനകയപ്പോണട്ട്,  It's an

illusion. നറിങ്ങളക്കെട്ട്  ഇവറിടടെ   ടപടടനട്ട് എപനപ്പോ സസംഭവറിച്ചറിരറിക്കുനടവനട്ട്

പതപ്പോനകയപ്പോണട്ട്. 

മറി  .    സശക്കെര്  :  മറിനറിസറുടടെ  കയ്യേറില്  നറിനട്ട്  പപപ്പോയപലപ്പോ;  സമറിതറിയുടടെ

കയ്യേറിലേപല?

ശശ  .   രപമശട്ട് ടചനറിത്തെലേ:  സര്, ആ  രശതറിയറിലേല  ഞപ്പോന്  പറഞ്ഞതട്ട്.

അതറിടന്റെയടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  ഒരു  കണ്ക്ലൂഷനറില്  കമറിററിക്കെട്ട്

എങ്ങടന  എത്തെപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുസം?  അപപപ്പോള  കമറിററി  ജസറിസട്ട്

ടചയ്തറിടറിലപ്പോടയനള്ളതപ്പോണട്ട്  ഇവറിടെടത്തെ  ഏറവുസം  പധപ്പോനടപട  കപ്പോരദ്യസം.

ഇവറിടടെ ശശ. വറി. ഡറി. സതശശന് ഉനയറിച്ചതട്ട്  ഒരു പധപ്പോനടപട കപ്പോരദ്യമപല?

ഇവറിടടെ ശശ. എസം. സസരപ്പോജട്ട് പറഞ,.... ടപറശഷണറുസം മറിനറിസറുസം തമറിലുള്ള

പശസം മപ്പോത്രമല,  നറിങ്ങളടടെ ഇഇ ററിപപപ്പോര്ടറിനകത്തെട്ട്  C&AG-ടയപററി വളടര
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നറിശറിതമപ്പോയറി വറിമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന,  On what  grounds?   അതപ്പോണട്ട്  ഞപ്പോന്

പചപ്പോദറിച്ചതട്ട്,  നറിങ്ങള  ഏടതങറിലുസം  ഘടത്തെറില്  അവരുടടെ  ഒപശനറിയന്

എലേറിസറിറട്ട്  ടചയ്തറിട്ടുപണ്ടപ്പോ;  നറിങ്ങള  അവപരപ്പോടെട്ട്  പചപ്പോദറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോ;  8  പപജട്ട്

കൂടറിപച്ചര്ത്തെതട്ട്  മഹപ്പോ  അപരപ്പോധമപ്പോടണങറില്  പപ്പോപമപ്പോലേറിന്  പകസറില്

ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  എകറിറട്ട്  മശററിസംഗറില്  പറയപ്പോത്തെ  കപ്പോരദ്യങ്ങള  ബഫനല്

ററിപപപ്പോര്ടറില്  വന.  അതപപപ്പോടലേ  പലേ  ഘടങ്ങളറിലുസം  സസംഭവറിച്ചറിട്ടുണ്ടട്ട്.

അടനപ്പോനസം  ധനകപ്പോരദ്യ  വകുപ്പുമനറിമപ്പോര്  പത്രസപമളനസം  നടെത്തെറി

സഭപ്പോനടെപടെറി  ചടങ്ങള  ലേസംഘറിച്ചട്ട്  മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോയറിടറില.   ടചയ്ത  ടതറട്ട്

മറയപ്പോന്പവണ്ടറി  പറിവറിപലേജസട്ട്  ആന്റെട്ട്  എഥറികട്ട്  കമറിററിയറില്

ഭൂരറിപക്ഷമുടണ്ടനകരുതറി, ധനകപ്പോരദ്യ വകുപ്പുമനറിടയ ടവള്ളപൂശപ്പോനുള്ള ശമസം

തറികച്ചുസം  ദഇര്ഭപ്പോഗദ്യകരമപ്പോണട്ട്.  അപദ്ദേഹത്തെറിടന  ശറിക്ഷറിക്കെണടമടനപ്പോനസം

ഞപ്പോന് പറയുനറില.  പടക്ഷ,  He  should  have  been  cautioned  because

നമള ഇനണ്ടപ്പോകുസം നപ്പോടള പുതറിയ ആളകള വരുസം.  അനട്ട് ഇടതപ്പോടക്കെ ഒരു

പശസറിഡന്റെപ്പോയറി  മപ്പോറപ്പോന്  പപ്പോടെറില.   The  Minister  should  have  been

cautioned by the Committee so that this wrong doing of the Minister

should not have been repeated in future;  അതപ്പോയറിരുന ടചപയ്യേണ്ടതട്ട്.
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അതട്ട്  ടചയ്യേപ്പോടത,   I  am  sorry  Mr.  Pradeepkumar,  you  have  been

completely  white  washing  the  Minister.  അതപ്പോണട്ട്  ഇവറിടടെ

സസംഭവറിച്ചറിരറിക്കുനതട്ട്.  അതട്ട് വളടര നറിര്ഭപ്പോഗദ്യകരമപ്പോണട്ട്.  ഇഇ കമറിററിയുടടെ

നറിഗമനങ്ങപളപ്പോടെട്ട്  പതറിപക്ഷത്തെറിനട്ട്  യപ്പോടതപ്പോരു  പയപ്പോജറിപ്പുമറില.

അതടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട്  ഞങ്ങളടടെ  ടമമര്മപ്പോര്  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട്

എഴുതറിയറിട്ടുള്ളതട്ട്. I want to reiterate the dissenting note. Thank you.

ധനകപ്പോരദ്യവുസം കയറുസം വകുപ്പുമനറി (പഡപ്പോ  .   ടെറി  .   എസം  .   പതപ്പോമസട്ട് ടഎസകട്ട്):

സര്,  പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട്  എനറിവ  സസംബനറിച്ച  കമറിററിയുടടെ

ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  അതട്ട്  അസംഗശകരറിച്ചുടകപ്പോണ്ടട്ട്  അങ്ങട്ട്

വറിശദമപ്പോയ  റൂളറിസംഗട്ട്   നല്കണടമനട്ട്  ഞപ്പോന്  അഭദ്യര്ത്ഥറിക്കുകയപ്പോണട്ട്.  ആ

കമറിററിയുടടെ  വറിശകലേനപത്തെപ്പോടുസം  തശര്പറിപനപ്പോടുസം  എനറിക്കെട്ട്

പൂര്ണപയപ്പോജറിപപ്പോണട്ട്.    ശശ. വറി. ഡറി. സതശശടന്റെ പകസട്ട് എനപ്പോണട്ട്; ഞപ്പോന്

ടചയ്തതട്ട്  ഉചറിതമപ്പോപണപ്പോ  അനുചറിതമപ്പോപണപ്പോ  എനള്ളതല;  Breach  of

privilege.  കമറിററി  രപ്പോജദ്യസഭയറിലേടെക്കെമുള്ള  കശഴ്വഴക്കെങ്ങള  എടുത്തുടകപ്പോണ്ടട്ട്

ഇതറില്  breach of privilege  ഇടലനള്ള നറിഗമനത്തെറിടലേത്തെറി.  അപപപ്പോള

ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശടന്റെ ഇപപപ്പോഴുള്ള ആര്ഗഗ്യുടമന്റെട്ട് എനപ്പോണട്ട്?  രപ്പോജദ്യസഭപ്പോ
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കമറിററി    breach  of  privilege  ഇടലന  പറഞ്ഞതറിനുപശഷസം  അതട്ട്

അനുചറിതമപ്പോണട്ട്.   impropriety  ആടണനപറഞ്ഞറിട്ടുസം അതട്ട് വറിട്ടുകളഞ്ഞതട്ട്

എനറിനപ്പോണട്ട്;   അതട്ട്  ടവള്ളപൂശപ്പോനപ്പോണട്ട്;   എനപ്പോണട്ട്  പതറിപക്ഷപനതപ്പോവട്ട്

പറയുനതട്ട്.  ഇല,  ഞപ്പോന്  ആ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  വപ്പോയറിച്ചുകഴറിഞ്ഞപപപ്പോള  അതറില്

ഇങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  സനര്ഭസം  ഇനറി  ആവര്ത്തെറിക്കെരുടതനട്ട്  മനറിപയപ്പോടെട്ട്

മപ്പോത്രമല,   C&AG-പയപ്പോടുസം  ഇങ്ങടനയുള്ള  സപ്പോഹചരദ്യസം  സൃഷറിക്കെരുടതനട്ട്

പറഞ. ശശ. വറി. ഡറി.  സതശശനട്ട് എടനപ്പോരു ഹൃദയപവദനയപ്പോണട്ട്;  C&AG-

ടയ  പകളക്കെപ്പോടത  സസപ്പോഭപ്പോവറിക  നശതറി  നറിപഷധറിച്ചട്ട്  നറിങ്ങള

തശരുമപ്പോനടമടുക്കുപമപ്പോ?   എനപ്പോല്   പകരള  സര്ക്കെപ്പോരറിടന  പകളക്കെപ്പോടത

ഒരുവടസംപപപ്പോലുസം  ചര്ച്ച  ടചയ്യേപ്പോടത  എകറിറട്ട്  മശററിസംഗറില്  പപപ്പോലുസം

പരപ്പോമര്ശറിക്കെപ്പോടത  8  പപ്പോരഗ്രപ്പോഫട്ട്,  ഇഇ  നറിയമസഭ  രണ്ടുവടസം  ചര്ച്ച  ടചയ്തട്ട്

പപ്പോസ്സപ്പോക്കെറിയ  ഒരു  നറിയമത്തെറിടനതറിടര,  ആ  നറിയമത്തെറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില് 1999  മുതല്  നറിങ്ങളസം  ഞങ്ങളസം  അതറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  വപ്പോയ്പ  എടുത്തെറിട്ടുള്ളതമുഴുവന്  ഭരണഘടെനപ്പോവറിരുദമപ്പോണട്ട്

എടനഴുതപമപ്പോള  ആ  സസപ്പോഭപ്പോവറിക  നശതറി  സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്

നറിപഷധറിച്ചതറിടനക്കുററിച്ചട്ട് ഒരു പവവലേപ്പോതറിയുമറിലപലപ്പോ;  ഇല,  അതട്ട് നറിങ്ങളടടെ
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രപ്പോഷശയമപ്പോണട്ട്;  ആ രപ്പോഷശയസം മനസ്സറിലേപ്പോയറിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇനടലേ ശശ.  വറി.  ഡറി.

സതശശന് പറഞപറഞ്ഞട്ട് അവസപ്പോനസം പറഞ്ഞതട്ട്,  എനറിനപ്പോണട്ട്  ഇങ്ങടന

ടചയ്തടതനപ്പോണട്ട്.  ഇതറിലപ്പോയറിരുടനങറില്  നറിങ്ങളടടെ  സ്ഥറിതറി

എനപ്പോയറിരറിക്കുസം?  ബഹുമപ്പോനദ്യനപ്പോയ പതറിപക്ഷപനതപ്പോപവ,  ഇഇ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  നറിങ്ങള  ഒരുപപ്പോടെട്ട്  മനപപ്പോയസസം  ഉണ്ടറിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇഇ

ററിപപപ്പോര്ടറിടലേ   പരമരഹസദ്യസം  ഞപ്പോന്  പുറത്തുപറടഞ്ഞനട്ട്  പറടഞ്ഞങറിലുസം,

പവടറ  പലേതസം  പചപ്പോര്നട്ട്  പലേ  രശതറിയറില്  നറിങ്ങളക്കെട്ട്  കറിടപ്പോറുണ്ടപലപ്പോ?

കറിടറിയറിട്ടുമുണ്ടപലപ്പോ?  അതട്ട്   ഇഇ  നറിയമസഭ  തടന  ചര്ച്ച

ടചപയ്യേണ്ടറിവനറിടറിപല?  ഇഇ  സര്ക്കെപ്പോരറിടനതറിടര  ചറിലേ

കണക്കുകൂടലുകടളപ്പോടക്കെയുണ്ടപ്പോയറിരുന.  ഇടതപ്പോരു  അസപ്പോധപ്പോരണ

സപ്പോഹചരദ്യമപ്പോണട്ട്.  ആ  അസപ്പോധപ്പോരണ  സപ്പോഹചരദ്യടത്തെ  കമറിററി

അസംഗശകരറിച്ചറിരറിക്കുന.  ഞപ്പോന് തറനപറയടട,  കമറിററി എപനപ്പോടെട്ട്  പചപ്പോദറിച്ചു,

നറിങ്ങളറിതട്ട്  കശഴട്ട് വഴക്കെമപ്പോക്കെപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുനപണ്ടപ്പോടയനട്ട്  കമറിററിയസംഗമപ്പോയ

ശശ.  പമപ്പോന്സട്ട് പജപ്പോസഫട്ട്  കൃതദ്യമപ്പോയറി എപനപ്പോടെട്ട് പചപ്പോദറിച്ചു.  ഞപ്പോന് അതറിനട്ട്

എനപ്പോണട്ട്  മറുപടെറി  പറഞ്ഞതട്ട്?  ഇതട്ട്  കശഴട്ട് വഴക്കെമപ്പോക്കെപ്പോന്

ഉപദ്ദേശറിക്കുനറിടലനപ്പോണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  മനറിമപ്പോര്  സഭയറില്  വയ്പക്കെണ്ട
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ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  ഇനറിമുതല്  പത്രസപമളനസം  നടെത്തെറി  പറയപ്പോന്

കശഴട്ട് വഴക്കെമപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ഇതപപയപ്പോഗറിക്കുടമനട്ട് പറഞ്ഞപപപ്പോള ഇലപ്പോടയനട്ട്

ഞപ്പോന്  കമറിററിപയപ്പോടെട്ട്  പറഞ്ഞപലപ്പോ.   ഇതട്ട്  വളടര  അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ  ഒരു

സപ്പോഹചരദ്യമപ്പോണട്ട്.  സസംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കെപ്പോരറിടന്റെ  പവര്ത്തെനങ്ങടള  ആടക,

സസപ്പോഭപ്പോവറിക നശതറിപപപ്പോലുസം  നറിപഷധറിച്ചുടകപ്പോണ്ടട്ട്,  ഒരു വറിശദശകരണസംപപപ്പോലുസം

പചപ്പോദറിക്കെപ്പോടത  ഒരു ഘടത്തെറില്പപപ്പോലുസം ചര്ച്ച ടചയ്യേപ്പോടത ഏകപക്ഷശയമപ്പോയറി

ഡപ്പോഫട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്.....  ഞപ്പോന്  ടതളറിവട്ട്  നല്കറിയതട്ട്  കമറിററിക്കെട്ട്  എങ്ങടന

പബപ്പോധദ്യടപട്ടു.  കരടെട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  എനപ്പോയറിരുന? അതറില്  ഓഫട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്

പബപ്പോപറപ്പോയറിസംഗറിടനക്കുററിച്ചട്ട്  ഒരു  പപ്പോരഗ്രപ്പോഫട്ട്....  ബപ്പോക്കെറിടയപ്പോനമറിലപലപ്പോ.....

അതറിനുപശഷസം  കൂടറിപച്ചര്ക്കെടപടതട്ട്,  ഞപ്പോന്  എ.ജറി.-മപ്പോരുടടെ  സര്ക്കുലേര്

ടകപ്പോടുത്തു.  കരടെട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിലേറിലപ്പോത്തെ  ഒരു  പപ്പോരഗ്രപ്പോഫുസം  കൂടറിപച്ചര്ക്കെപ്പോന്

പപ്പോടെറിടലനള്ള  മധദ്യപപദശട്ട്  എ.ജറി.യുപടെതട്ട്,  ഇവറിടെടത്തെ  കശഴട്ട് വഴക്കെങ്ങള,

സര്ക്കെപ്പോരുമപ്പോയറി ചര്ച്ച ടചയ്യേപ്പോത്തെ ഒരു കപ്പോരദ്യസം പചര്ക്കെപ്പോന് പപ്പോടെറിടലനള്ളതട്ട്.

ഡപ്പോഫട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  ഘടത്തെറില്  എനപ്പോകപ്പോസം,  സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്  പറയപ്പോസം,

പറഞ്ഞതട്ട്  പകടറിടലങറില്  അതട്ട്  ടമയറിന്റെയറിന്  ടചയ്യേപ്പോസം,  അലപ്പോടത

കൂടറിപച്ചര്ക്കെപ്പോനുള്ള  അവകപ്പോശമറില.  മനറിടയന  കപ്പോരദ്യസം  ഓര്ക്കെണ്ട,
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നറിങ്ങടളപപപ്പോടലേ നറിയമസഭപ്പോസംഗമപ്പോയ ഞപ്പോന് കമറിററിയുടടെ മുനറില് പറയുനതട്ട്

ടതളറിവല,  വസ്തുതപ്പോപരമല,  കമറിററിടയ  കബളറിപറിക്കെപ്പോനപ്പോടണങറില്,  I  am

liable,  അതറിടന്റെ ശറിക്ഷ ഏറ്റുവപ്പോങ്ങപ്പോന് ഞപ്പോന് തയ്യേപ്പോറപ്പോണട്ട്. ശശ.  വറി.  ഡറി.

സതശശന് അതറിനട്ട് ശമറിച്ചുപനപ്പോക്കൂ.  സറി.ആന്റെട്ട് എ.ജറി. സര്ക്കെപ്പോരുമപ്പോയറി  ചര്ച്ച

ടചയടവനസം എകറിറട്ട് മശററിസംഗറിടന്റെ പനപ്പോടട്ട് തടനനസം മറുപടെറി ടകപ്പോടുത്തെട്ട് ഇതട്ട്

ടതളറിയറിക്കുടമനട്ട്. ഞപ്പോന്  ഇഇ  ശറിക്ഷ  ഏറ്റുവപ്പോങ്ങപ്പോന്  തയ്യേപ്പോറപ്പോണട്ട്.

നറിങ്ങടളപപപ്പോടലേ  ഞപ്പോനുസം   സഭപ്പോസമറിതറിക്കുമുനറില്  ടതളറിവട്ട്  ടകപ്പോടുത്തെപ്പോല്

അതട്ട് മുഖവറിലേയട്ട് സമറിതറിടയടുക്കുടമനസം ഞപ്പോന് ടതളറിവട്ട് ഹപ്പോജരപ്പോക്കെറിയറിട്ടുണ്ടട്ട്,

ഡപ്പോഫട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്,  ടടഫനല് ററിപപപ്പോര്ടറില് കൂടുതലേപ്പോയറി വനറിരറിക്കുന എടട്ട്

പപ്പോരഗ്രപ്പോഫുകള.   കമറിററി  ഇഇ  അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ  സപ്പോഹചരദ്യടത്തെ

കണക്കെറിടലേടുത്തെട്ട്  പകരളത്തെറിടലേ  ചരറിത്രത്തെറില്  ഇതപപപ്പോടലേ  എടനങറിലുസം

വദ്യകറിപരമപ്പോയറി  ഒരപ്പോളടക്കെതറിടര  കൂടറിപച്ചര്ക്കെലേല,  സസംസ്ഥപ്പോന നറിയമസഭ

പപ്പോസ്സപ്പോക്കെറിയ   നറിയമത്തെറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്  പവര്ത്തെറിക്കുന   ഒരു

സ്ഥപ്പോപനത്തെറിടന്റെ  സപ്പോമത്തെറിക  പവര്ത്തെനങ്ങളറില്  ഭരണഘടെന

വറിരുദമപ്പോടണനസം മസപ്പോലേ പബപ്പോണ്ടറിടന്റെ കപ്പോരദ്യസം മപ്പോത്രമല,  അടതപ്പോനമപ്പോത്രസം.

മസപ്പോലേ പബപ്പോണ്ടറിടന്റെ കപ്പോരദ്യത്തെറില്  293 അല ആധപ്പോരമപ്പോക്കുനതട്ട്. Entry 37



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

46

of  list 1 of 7th Schedule of Constitution of India gives the powers of

raising Foreign  loans  only  to  Central  Government.  എനട്ട്

അസസംബനമപ്പോണട്ട്  ഇഇ എഴുതറിവച്ചറിരറിക്കുനതട്ട്.   293  ഒടക്കെ വരപ്പോസം.  അതട്ട്

absurd അപല? ഒരു  പകപ്പോണ്സറിറഡ്യൂഷണല്  പബപ്പോഡറി  ഇങ്ങടന  എഴുതപ്പോന്

പപ്പോടുപണ്ടപ്പോ?  സസംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കെപ്പോരറിപനപ്പോടെട്ട്  പചപ്പോദറിടച്ചങറില്  അപന

പറയുമപ്പോയറിരുനപലപ്പോ?  ഇതട്ട്  വപ്പോയ്പടയടുക്കെപ്പോനുള്ള  അവകപ്പോശമല,

നറിയമമുണ്ടപ്പോക്കെപ്പോനുള്ള അവകപ്പോശമപ്പോണട്ട്. അതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില് FEMA

പകന്ദ്രസര്ക്കെപ്പോരുണ്ടപ്പോക്കെറിയറിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആ   FEMA  നടെപപ്പോക്കെപ്പോനുള്ള

ഉത്തെരവപ്പോദറിതസവുസം  അതറിടന്റെ  ഡശടറല്സട്ട്  വര്ക്കെഇടട്ട്  ടചയ്യേപ്പോനുള്ള

ഉത്തെരവപ്പോദറിതസവുസം ആര്.ബറി.ടഎ.യപ്പോണട്ട്. ആര്.ബറി.ടഎ. ഇറക്കെറിയ സര്ക്കുലേര്

പകപ്പോരസം  കറിഫ്ബറിടയപപപ്പോലുള്ള  ഒരു  പബപ്പോഡറി  പകപ്പോര്പപറററിനട്ട്

വപ്പോയ്പടയടുക്കെപ്പോസം.  സസംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്  വറിപദശ  വപ്പോയ്പടയടുക്കെപ്പോന്

അവകപ്പോശമുപണ്ടപ്പോ ഇലപയപ്പോ  എനള്ളതട്ട് തര്ക്കെവറിഷയമല,  പകരള സര്ക്കെപ്പോര്

വറിപദശത്തുനറിനസം വപ്പോയ്പടയടുക്കെപ്പോന് പപപ്പോകുന, ഞങ്ങളക്കുസം പവണസം  എനല

പറയുനതട്ട്.  വറിപദശവപ്പോയ്പ  സസംബനറിച്ചട്ട്,  പക്രപ്പോസട്ട്  ഓവര്  കഇണ്ടര്

തരുനതപ്പോടണനട്ട്  എലപ്പോവര്ക്കുമററിയപ്പോസം.  അവര്  എടുക്കുനതട്ട്  ഞങ്ങളക്കുസം
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തരുന, എന്തുമപ്പോത്രസം  വറിപദശവപ്പോയ്പകളപ്പോണട്ട് സസംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കെപ്പോടരടുക്കുനതട്ട്.

അതറിനട്ട്  പബപ്പോഡറി  പകപ്പോര്പപറററിനട്ട്  അവകപ്പോശമുണ്ടട്ട്.  ശശ.  വറി.  ഡറി.

സതശശടനപ്പോനപറഞ്ഞപ്പോല്  അങ്ങടനയപ്പോണട്ട്.  നറിയമമുണ്ടപ്പോക്കുന

ആര്.ബറി.ടഎ.  ഉടണ്ടനപറഞ,  അതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്

വപ്പോയ്പടയടുത്തു.  അതമപ്പോത്രമപ്പോയറിരുടനങറില്  സഹറിക്കെപ്പോമപ്പോയറിരുന.

അതകഴറിഞ്ഞട്ട് ഒരുപടെറികൂടെറി കടെനട്ട് പറയുകയപ്പോണട്ട്, 293-നട്ട്  വറിരുദമപ്പോടണനട്ട്.

അതകൂടെപ്പോടത  അതറിടലേപ്പോരു  വപ്പോചകവുമുണ്ടട്ട്,  ഇതറിടന്റെയടെറിസ്ഥപ്പോനത്തെറില്

KIIFB's borrowing do not have legislative approval. എടനപ്പോടക്കെയപ്പോണട്ട്

ഇഇ  പറയുനതട്ട്?   ഇടനടുത്തെതല,  1999-ല്  ഞങ്ങടളടുത്തെതപ്പോണട്ട്.

2001-ലുസം  2003-ലുസം  നറിങ്ങടളടുത്തെടതപ്പോനസം  ടലേജറിപസ്ലേറശവട്ട്

അപ്രൂവലേറിലപ്പോത്തെ  കപ്പോരദ്യമപ്പോടണനട്ട്  ഏകപക്ഷശയമപ്പോയറി  എഴുതറിവച്ചതട്ട്,

malafide intention -പനപ്പോടടെയപ്പോണട്ട്. 

ശശ  .    വറി  .    ഡറി  .    സതശശന്:  സര്,  അങ്ങട്ട് പറയുനതട്ട് ടതറപ്പോണട്ട്.  ഒനട്ട്,

ടലേജറിപസ്ലേറശവട്ട്  അപ്രൂവലേറില  എനട്ട്  പറയുനതട്ട്  അവസപ്പോനടത്തെ

ടസന്റെന്സപ്പോണട്ട്.  ആ  ടടഫന്റെറിസംഗറിപലേയ്ടക്കെത്തുനതട്ട്  എന്തുടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട്?

Transfer  of  funds  from  the  consolidated  fund  of  India,  അതട്ട്
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അക്കെഇണ്ടറിപലേപ്പോ ബഡ്ജറട്ട് പഡപ്പോകഗ്യുടമന്റെറിപലേപ്പോ ഡറിസട്ട് പകപ്പോഷര് പസറട്ട്ടമന്റെറിപലേപ്പോ

ഒനമറില.  അതറിലുള്ള  കപ്പോരദ്യത്തെറിനുമപ്പോത്രപമ  അപ്രൂവല്  ടകപ്പോടുക്കുനള.

അതടകപ്പോണ്ടട്ട്   ഡറിസട്ട് പകപ്പോഷര് പസറട്ട്ടമന്റെറിലുസം   ബഡ്ജറട്ട്  പഡപ്പോകഗ്യുടമന്റെറിലുസം

അക്കെഇണ്ടറിലുസം  ഇലപ്പോത്തെതടകപ്പോണ്ടട്ട്  സഭയുടടെ അപ്രൂവല് കറിട്ടുനറിടലനപ്പോണട്ട്.

എനറിക്കെട്ട്  അങ്ങപയപ്പോടെട്ട്  പചപ്പോദറിക്കെപ്പോനുള്ള  ഒരു  പചപ്പോദദ്യസം,  അങ്ങട്ട്  പനരടത്തെ

പറഞ ഇടതപ്പോരു കശഴട്ട് വഴക്കെമപ്പോകരുടതനട്ട് ഞപ്പോന് പറഞ്ഞറിട്ടുടണ്ടനട്ട്,  അങ്ങട്ട്

പറഞ്ഞപ്പോല് എങ്ങടനയപ്പോണട്ട്   ഇടതപ്പോരു കശഴട്ട് വഴക്കെമലപ്പോതപ്പോകുനതട്ട്.  അടുത്തെ

വര്ഷസം  സറി.&എ.ജറി.  ആഡറിറട്ട്  വരുപമപ്പോള  പവടറ  രണ്ടട്ട്  മനറിമപ്പോരുടടെ

വകുപ്പുകളടക്കെതറിടര  ഒരു  പരപ്പോമര്ശസം  വരറികയപ്പോണട്ട്.  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയുസം

അവരുടടെ  ടസക്രടററിമപ്പോരറില്നറിനസം  അവര്   ഇതററിയുസം.  അതട്ട്  breach  of

privilege അല, ഇതറില് impropriety ഇല എന നറിഗമനത്തെറിപലേയട്ട്  കമറിററി

പപപ്പോയപ്പോല്   അടുത്തെ  വര്ഷസം  രണ്ടുപപര്  പുത്തെരറിക്കെണ്ടസം  ടടമതപ്പോനത്തുവച്ചട്ട്

സഭയറില്  വയപ്പോന്പപപ്പോകുന  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്   സസംബനറിച്ചട്ട്  പസസംഗറിച്ചപ്പോപലേപ്പോ?

ഇടതപ്പോരു  കശഴട്ട് വഴക്കെമപ്പോയപ്പോല്  അതട്ട്   ടതറപ്പോടണനപറയപ്പോന്  ഇഇ  സഭയട്ട്

സപ്പോധറിക്കെറില.
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പഡപ്പോ  .    ടെറി  .    എസം  .    പതപ്പോമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:   സര്,  ഇതപപപ്പോടലേടയപ്പോരു

സപ്പോഹചരദ്യസം   ആവര്ത്തെറിക്കെടപടെരുടതനട്ട്  കമറിററി  വളടര  വദ്യകമപ്പോയറി

പറഞ്ഞറിട്ടുണ്ടട്ട്.   മനറി  ടചയ്തതട്ട്  അനുചറിതമപ്പോപണപ്പോ  അലപയപ്പോടയനട്ട്

പറയപ്പോത്തെതട്ട്  എന്തുടകപ്പോണ്ടപ്പോണട്ട്?  ഇതറിടനക്കെപ്പോള   വലേറിയ  അനുചറിതമപ്പോയ

ടതറട്ട്   സറി.  ആന്റെട്ട്  എ.ജറി  ടചയ.  ഞപ്പോന്  ഇനടലേ  വപ്പോദറിച്ചട്ട്  സ്ഥപ്പോപറിച്ച

കപ്പോരദ്യങ്ങടളപ്പോടക്കെ  ഒനകൂടെറി ആവര്ത്തെറിക്കുനറില. 

മറി  .   സശക്കെര്: ഇനറി ആവര്ത്തെറിപക്കെണ്ട.

പഡപ്പോ  .    ടെറി  .    എസം  .    പതപ്പോമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:  സര്,  പപക്ഷ  ഇതസസംബനറിച്ചട്ട്

അങ്ങട്ട് റൂളറിസംഗട്ട് നല്കണസം.  നറിയമസഭ ഇഇ നറിലേപപ്പോടെട്ട്  അര്ത്ഥശങയറിലപ്പോടത

തറിരസ്കരറിപക്കെണ്ടതപ്പോണട്ട്.  അടതങ്ങടനടയനതട്ട്  സസംബനറിച്ചട്ട്

ആപലേപ്പോചറിക്കെണസം. ഒരു  സസംസ്ഥപ്പോനപത്തെപ്പോടുസം ഒരു സറി.&എ.ജറി.-യുസം പവടറപ്പോരു

പകന്ദ്രസര്ക്കെപ്പോര്  സ്ഥപ്പോപനമപ്പോകടട   ഇഇ  രശതറിയറില്  ടപരുമപ്പോറപ്പോന്  പപ്പോടെറില.

ഓപരപ്പോ  ദറിവസസം  കഴറിയുപനപ്പോറുസം  ഓപരപ്പോ  പകന്ദ്ര  ഏജന്സറികള  അടലങറില്

ഇങ്ങടനയുള്ള  ഭരണഘടെനപ്പോപരമപ്പോയ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  സസംസ്ഥപ്പോന

സര്ക്കെപ്പോരറിടന്റെ അവകപ്പോശങ്ങള....  പകന്ദ്രത്തെറിടന്റെ അനുവപ്പോദപത്തെപ്പോടുകൂടെറി ഇനട്ട്

സസംസ്ഥപ്പോന  സര്ക്കെപ്പോരറിനട്ട്  വപ്പോയ്പടയടുക്കെപ്പോവുനതപപപ്പോടലേ  നമ്മുടടെ
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ടപപ്പോതപമഖലേപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  എത്രപയപ്പോ  നപ്പോളപ്പോയറി

വപ്പോയ്പടയടുത്തുടകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന.   ഇവറിടടെ    പറഞ്ഞപകപ്പോരസം  ഇടതപ്പോടക്കെ

ഭരണഘടെനപ്പോ വറിരുദമപ്പോക്കെറി മപ്പോറ്റുന ഏര്പപ്പോടെട്ട്, മറട്ട് സസംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറിടലേലപ്പോമുള്ള

സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടക്കെലപ്പോസം  വപ്പോയ്പടയടുക്കെപ്പോസം,  കറിഫ്ബറിക്കെട്ട്  മപ്പോത്രടമടുക്കെപ്പോന്

പപ്പോടെറില.  ഇതട്ട് നമള തറിരസ്കരറിപക്കെണ്ടതണ്ടട്ട്. അതറിനുള്ള മപ്പോര്ഗങ്ങടളക്കുററിച്ചട്ട്

പറിനശടെട്ട്  ആപലേപ്പോചറിപക്കെണ്ടതണ്ടട്ട്. ഇതട്ട്  ടവറുസം  പകവലേമപ്പോയ

സപ്പോപങതറികതസത്തെറിടന്റെ പശമടലനസം സസംസ്ഥപ്പോനത്തെറിടന്റെ അവകപ്പോശത്തെറിടന്റെ

പശമപ്പോടണനസം  സസംസ്ഥപ്പോനത്തെറിടന്റെ  വറികസനത്തെറിടന്റെ  പശമപ്പോടണനസം

ബഹുമപ്പോനടപട പതറിപക്ഷപനതപ്പോവറിനുസം  ശശ.  വറി.  ഡറി.  സതശശനുസം  അതട്ട്

മനസ്സറിലേപ്പോകറില.   അവര്  കണ്ടുടകപ്പോണ്ടറിരുന  മനപപ്പോയസസം  ടപപ്പോളറിഞ്ഞതറില്

ഒരുപപ്പോടെട്ട് വറിഷമമുണ്ടട്ട്.

മറി  .    സശക്കെര്:  പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട്  എനറിവ  സസംബനറിച്ച

കമറിററിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സഭയുടടെ  മുമപ്പോടക  വനകഴറിഞ്ഞറിരറിക്കുകയപ്പോണട്ട്.

വന  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  അസംഗശകരറിക്കെണപമപ്പോ  പവണ്ടപയപ്പോടയനള്ളതപ്പോണട്ട്  നമ്മുടടെ

മുനറിടലേ  പശസം.  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  ഉള്ളടെക്കെടമനപ്പോടണനട്ട്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കെപ്പോന്

ടചയററിനട്ട്  നറിര്വ്വപ്പോഹമറില.  കമറിററിയറിടലേ  അസംഗങ്ങളക്കെട്ട്  വദ്യതദ്യസ്ത
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അഭറിപപ്പോയമുടണ്ടങറില്  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട്  പരഖടപടുത്തുനതറിനുള്ള

അവകപ്പോശമുണ്ടട്ട്,   അവര്  അതട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതസം  സഭടയ

അററിയറിക്കുകയുസം ടചയ്തറിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇനറി സമറിതറിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സഭ അപഡപ്പോപ്റട്ട്

ടചയ്യേണപമപ്പോ പവണ്ടപയപ്പോ എനള്ള പശമപ്പോണട്ട് പരറിപശപ്പോധറിപക്കെണ്ടതട്ട്. 

ശശ  .   ടക  .   സറി  .   പജപ്പോസഫട്ട്: സര്, ഞപ്പോന് പപപ്പോള ആവശദ്യടപടുന.

മറി  .   സശക്കെര്: ശബ്ദപവപ്പോടട്ട് പരഖടപടുത്തെറിയപ്പോല് പപപ്പോടര? 

പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട് എനറിവ സസംബനറിച്ച സമറിതറിയുടടെ ആറപ്പോമതട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് അസംഗശകരറിക്കെണടമന പശടത്തെ 

അനുകൂലേറിക്കുനവര്.............

പതറികൂലേറിക്കുനവര്..............

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സഭ ശബ്ദപവപ്പോപടപ്പോടടെ അസംഗശകരറിച്ചറിരറിക്കുന. 

ശശ  .    എ  .    പദശപ്കുമപ്പോര്:  സര്,  പറിവറിപലേജസട്ട്,  എഥറികട്ട്  എനറിവ

സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയുടടെ  അദദ്യക്ഷനപ്പോയ  ഞപ്പോന്  സമറിതറിയുടടെ  7-ാപ്പോമതട്ട്

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് പരറിഗണനയ്ടക്കെടുക്കെണടമന പപമയസം അവതരറിപറിക്കുന.

   മറി  .   സശക്കെര്:പറിവറിപലേജസട്ട്, എഥറികട്ട് എനറിവ സസംബനറിച്ച സമറിതറിയുടടെ

ഏഴപ്പോമതട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് അസംഗശകരറിക്കെണടമന പശടത്തെ 
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അനുകൂലേറിക്കുനവര്...............

പതറികൂലേറിക്കുനവര്..............

ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സഭ ശബ്ദപവപ്പോപടപ്പോടടെ അസംഗശകരറിച്ചറിരറിക്കുന.

ശശ  .    പറി  .    സറി  .    പജപ്പോര്ജട്ട്:  സര്,  ഒരു വപ്പോക്കെട്ട്  സസംസപ്പോരറിപച്ചപ്പോടട.  ഞപ്പോന്

ററിപപപ്പോര്ടറിടനടയപ്പോനസം  എതറിര്ക്കുനറില.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ

അധറികപ്പോരത്തെറിടനടയപ്പോനസം ഞപ്പോന് പചപ്പോദദ്യസം ടചയ്യുനറില.  ഒരു കപ്പോരദ്യസം,  ഞപ്പോന്

ഏടതങറിലുസം  മതത്തെറിടന്റെ  ആളപ്പോയറിടട്ട്  പവര്ത്തെറിക്കുന  വദ്യകറിയല.

ടടഹനവടനപനപ്പോ,  ടടക്രസ്തവടനപനപ്പോ  ഇസ്ലേപ്പോടമപനപ്പോ  എടനപ്പോനസം

എനറിക്കെറില. പടക്ഷ ഞപ്പോന് ക്രറിസ്തശയ മത വറിശസപ്പോസറിയപ്പോണട്ട്. ആ ക്രറിസ്തശയ മത

വറിശസപ്പോസറിടയന  നറിലേയറില്  ഫപ്പോപങപ്പോ  പറിതപ്പോവറിടനപററി,  മഠത്തെറില്നറിനസം

പുറത്തെപ്പോക്കെടപട  അഞട്ട്  സശകള  എറണപ്പോകുളത്തെട്ട്  സമരസം  നടെത്തെറിയപപപ്പോള

അതറിടനപററി രണ്ടട്ട് വര്ത്തെമപ്പോനസം പറപയണ്ടറിവനപപപ്പോയറി.  ഫപ്പോപങപ്പോ പറിതപ്പോവട്ട്

എടന സസംബനറിച്ചറിടെപത്തെപ്പോളസം പറിതപ്പോവപ്പോണട്ട്. ഞപ്പോന് ആ ടടക്രസ്തവ സഭയുടടെ

ആളപ്പോണട്ട്. അടതടന്റെ ബപ്പോധദ്യതയപ്പോണട്ട്. ഞപ്പോന് ആ ബപ്പോധദ്യത നറിറപവററിയതറിനട്ട്

വനറിതപ്പോ  കമശഷന്  ടകപ്പോണ്ടുവടനപ്പോരു  പരപ്പോതറി  ടകപ്പോടുക്കെപ്പോനുസം  വനറിതപ്പോ

കമശഷനട്ട്  ഇതറിനകത്തെട്ട്  എനപ്പോണട്ട്  കപ്പോരദ്യസം?  എങറിലുസം  കമറിററി  അതട്ട്
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പരറിഗണറിക്കുകയുസം യുനപ്പോനറിമസപ്പോയറി ഒരു ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമര്പറിക്കുകയുസം ടചയ.

അതറില്  ഇവര്ക്കെപ്പോര്ക്കുസം  എതറിര്പറിടലനററിഞ്ഞതറില്  പഖദമുണ്ടട്ട്.  കപ്പോരണസം

ഞപ്പോന്  ജനപക്ഷസം  ടസക്കുലേററിസമപ്പോണട്ട്.  ഞപ്പോന്  ഒറയപ്പോണട്ട്  ഇവറിടടെ

വനറിരറിക്കുനതട്ട്.   ഇനറിയുസം  ഞപ്പോന് ഇവറിടടെ  വരുസം  ഒറയല,  രപണ്ടപ്പോ  മൂപനപ്പോ

പപരുമപ്പോയറിടട്ട്  വരുസം.  ഒരു  കപ്പോരദ്യസം  ഞപ്പോന്  അങ്ങപയപ്പോടെട്ട്  പറയുന,  എടന

ശപ്പോസറിച്ച ഒരപ്പോളണ്ടട്ട്, അങ്ങപയപ്പോടുള്ള പസ്നേഹസംടകപ്പോണ്ടട്ട് ഞപ്പോനപദ്ദേഹത്തെറിടന്റെ പപരട്ട്

പറയുനറില.  ഞപ്പോന്  ഇഇ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  അസംഗശകരറിച്ചു.  അതറിനട്ട്  പവപ്പോടറിസംഗട്ട്

നടെപടെറിക്രമടമപ്പോനസം  പവണ്ട.  എനറിക്കെട്ട്  സമതമപ്പോണട്ട്.  പടക്ഷ  ഞപ്പോന്  ഇഇ

നടെപടെറി,  ഒഇപദദ്യപ്പോഗറികമപ്പോയറി  ഒരു  ടടക്രസ്തവടനന  നറിലേയറില്

പറിതപ്പോക്കെനപ്പോര്ടക്കെതറിടര വനപ്പോല് ഇനറിയുസം ഇങ്ങടന പവര്ത്തെറിപക്കെണ്ടറിവരുസം.

അങ്ങട്ട് എപനപ്പോടെട്ട് ക്ഷമറിക്കെണസം.


