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ഗവണ്മമെനന്റ് പ്രമമെയയ

 സസ  .   ആനന്റ് എ  .  ജസ  .-  യുമടെ കസഫ്ബസമയക്കുറസച്ചുള്ള പരരാമെര്ശങ്ങള

മുഖഖ്യമെനസ (ശശ  .   പസണറരായസ വസജയന): സര്, ചടയ 118 അനുസരസച്ചുള്ള

തരാമഴെപ്പറയുന്ന പ്രമമെയയ ഞരാന അവതരസപ്പസക്കുന.

'കയപന്റ് മടരാളര്  ആനന്റ്  ആഡസറ്റര്  ജനറലസമന  2019-ല്  അവസരാനസച

സരാമ്പതസക  വര്ഷമത  മസ്റ്റേറ്റന്റ്  ഫസനരാനസന്റ്  ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  2021

ജനുവരസ  19-നന്റ്  ഇഇൗ  സഭയുമടെ  മമെശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകയുണരായസ.  കസഫ്ബസയുമടെ

വരായ്പകള  ഭരണഘടെനരാനുസൃതമെമല്ലെനയ  കസഫ്ബസ  പുറമപ്പടുവസച  മെസരാല

മബരാണന്റ്  ഭരണഘടെനയുമടെ  ഏഴെരായ  പടസക,  ഒന്നരായ  ലസസ്റ്റേന്റ്,  ഇനയ  37-മന

അടെസസരാനതസല്  മകന്ദ്ര  സര്കരാരസമന  അധസകരാരപരസധസയസമലയ്ക്കുള്ള

കടെനകയറ്റമെരാമണനമുള്ള  പ്രസസ്തുത  റസമപ്പരാര്ടസമല  പരരാമെര്ശങ്ങള

വസ്തുതരാപരമെരായ  പസശകരാമണന  മെരാത്രമെല്ലെ,  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്

ഇല്ലെരാതസരുന്നതയ മകരള സയസരാനതസമന വസശരാല വസകസന തരാല്പരഖ്യങ്ങമള

ഹനസക്കുന്നതസനുമവണസ  അനരാവശഖ്യവയ  ദുരൂഹവമെരായ  ധൃതസയസലയ  എഴുതസ

മചര്കമപ്പടതമെരാണന്റ്.  സര്കരാരസമന  അറസയസകരാമതയുയ  സര്കരാരസമന

അഭസപ്രരായങ്ങള മകളകരാമതയുയ സസ.&എ.ജസ. തമന്ന പുറമപ്പടുവസച ഓഡസറ്റന്റ്
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മറഗുമലഷന  ലയഘസച്ചുമകരാണ്ടുമെരാണന്റ്  ഇതരമമെരാരു  കൂടസമചര്കല്

നടെതസയമതനയ  ഇഇൗ  സഭ  കരാണുന.  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്  ഇല്ലെരാത

പരരാമെര്ശങ്ങള  അനസമെ  റസമപ്പരാര്ടസല്  വരുന്നതന്റ്  സരാമെരാനഖ്യ  നശതസയുമടെ

നസമഷധമെരാണന്റ്.

കസഫ്ബസയുമടെതന്റ്  ഓഫന്റ്  ബജറ്റന്റ്  വരായ്പകളരാമണനയ സര്കരാരസമന്മേലള്ള

കണസജനന്റ്  ലയബസലസറ്റസ  അല്ലെരാമയനമുള്ള  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  നസഗമെനയ

മതറ്റരായതയ  കസഫ്ബസയുമടെ  അടെസസരാന  ധനകരാരഖ്യ  മെരാതൃക  വസശകലനയ

മചയരാമതയുയ  മെനസസലരാകരാമതയുള്ളതമെരാണന്റ്  എന്നന്റ്  മെരാത്രവമെല്ലെ

സസ.&എ.ജസ-യുമടെ നസര്മദ്ദേശങ്ങള സരാധരാരണ അകഇൗണസയഗന്റ്  തതത്വങ്ങളകന്റ്

അനുസൃതമെല്ലെരാതതമെരാണന്റ്. 

മസ്റ്റേറ്റന്റ്  ഫസനരാനസന്റ്  ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  2019-മല മമെല്പരരാമെര്ശങ്ങള

സസ.എ.ജസ.  ഓഡസറ്റന്റ്  മറഗുമലഷനുകള  സരാമെരാനഖ്യ  നശതസ,  മപ്രരാഫഷണല്

സമെശപനയ, രരാഷശയമെരായ നസഷ്പക്ഷത എന്നസവയുമടെ ലയഘനമെരായതസനരാല് ഇഇൗ

സമെശപനതസലൂമടെ  മകരള  സയസരാനതസമന  വസശരാല  വസകസന

തരാത്പരഖ്യങ്ങമള  അപകടെമപ്പടുത്തുന്ന  സമെശപനമെരായസ  മെരാറസയതസല്  ഇഇൗ

സഭയുമടെ ഉത്കണ്ഠ സസ. ആനന്റ് എ.ജസ.-മയ അറസയസക്കുവരാന തശരുമെരാനസക്കുന.
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ഇഇൗ  സരാഹചരഖ്യതസല്  കയപന്റ് മടരാളര്  ആനന്റ്  ആഡസറ്റര്  ജനറലസമന

2019-ല്  അവസരാനസച  സരാമ്പതസക  വര്ഷതസമല  മസ്റ്റേറ്റന്റ്  ഫസനരാനഷഖ്യല്

ഓഡസറ്റന്റ് റസമപ്പരാര്ടസമല മപജന്റ് 41 മുതല് 43 വമരയുള്ള കസഫ്ബസ സയബനസച

പരരാമെര്ശങ്ങളയ  എകസകക്യൂടശവന്റ്  സമ്മറസയസല്  ഇതസയബനസച

മരഖമപ്പടുതലകളയ ഇഇൗ സഭ നസരരാകരസക്കുന.'

മനരമത  ഇഇൗ  വസഷയയ  വസശദമെരായസ  ചര്ച  മചയ്തതസനരാല്  കൂടുതല്

കരാരഖ്യങ്ങളസമലയന്റ് ഞരാന ഇഇൗ ഘടതസല് കടെക്കുന്നസല്ലെ. സസ.&എ.ജസ.,    മകന്ദ്ര

- സയസരാന സര്കരാരുകളമടെ മചലവകളമടെയുയ വരുമെരാനതസമനയുയ ഓഡസറ്റന്റ്

നടെത്തുന്ന ഭരണഘടെനരാ സരാപനമെരാണന്റ്.  ഓഡസറ്റന്റ്  നടെത്തുന്നതസനന്റ്  നസയമെവയ

കശഴെന്റ് വഴെകവയ  ചടവയ  നസലവസലണന്റ്.  കരാലങ്ങളരായസ  നസലവസലള്ള

നടെപടെസക്രമെങ്ങള  മബരാധപൂര്വയ  മെറസകടെന്നരാല്  എനരാണുണരാകുക?

സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  നസയതമെരായ  മെരാനദണ്ഡങ്ങള  ലയഘസചതരായരാണന്റ്

കരാണുന്നതന്റ്.  സസ.&എ.ജസ.  ഓഡസറ്റന്റ്  നടെത്തുമമ്പരാള  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടന്റ്

ബനമപ്പട  വകുപ്പസനന്റ്  നല്കുകയുയ  അവരുമടെ  അഭസപ്രരായങ്ങള  മതടുകയുയ

മചയ്യുന്ന  രശതസയുണന്റ്.  അതസനുമശഷയ  ഇഇൗ  അഭസപ്രരായങ്ങളകൂടെസ

പരസഗണസചരാണന്റ്  അനസമെ  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനമെരായ
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സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ ഒമപ്പരാടുകൂടെസ നസയമെസഭയുമടെ മമെശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നതന്റ്.  ഇതന്റ്

പബസകന്റ്  അകഇൗണന്റ്സന്റ്  കമ്മസറ്റസയുമടെ  പരസഗണനയന്റ്  മപരാകുകയുയ  കമ്മസറ്റസ

റസമപ്പരാര്ടന്റ്  തയരാറരാക്കുകയുയ  മചയ്യുയ.  ഇവസമടെ  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്  ഇല്ലെരാത

ചസല  ഭരാഗങ്ങള  അനസമെ  റസമപ്പരാര്ടസല്  ഉളമപ്പടുതസയസരസക്കുന.

ചുരുകസപ്പറഞരാല്  ബനമപ്പട  വകുപ്പസനന്റ്  സത്വരാഭരാവസക  നശതസ

നസമഷധസകമപ്പടസരസക്കുന.  ഒരു  കരാരഖ്യയ  തശരുമെരാനസകമപ്പടുന്നതസനുമുമ്പന്റ്

ബരാധസകമപ്പടുന്ന  ആളസമന/സരാപനതസമന  ഭരാഗവയകൂടെസ

മകളകണമമെന്നരാണന്റ്  സത്വരാഭരാവസക  നശതസ  അഥവരാ  Natural  justice-മന

പ്രരാഥമെസക തതത്വയ.  ഇതന്റ് ലയഘസകമപ്പടതസനരാല് സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമന

അടെസതറതമന്ന  ഇളകസയസരസക്കുകയരാണന്റ്.  ഇഇൗ  മതറ്റരായ  കശഴെന്റ് വഴെകയ

അയഗശകരസച്ചുമപരായരാല് എകസകക്യൂടശവയ മലജസമസ്ലേചറയ തമ്മസല് നസലവസലള്ള

മചകന്റ്സന്റ്  ആനന്റ്  ബരാലനസരാണന്റ്  അടസമെറസകമപ്പടുന്നതന്റ്.   ഇതസനന്റ്

കൂട്ടുനസനമവന്ന  അപഖഖ്യരാതസ  ഇഇൗ  സഭയന്റ്  ഉണരാകരാന  പരാടെസല്ലെ.

അതമകരാണരാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ  മകരാണ്ടുവരരാനസടെയരായതന്റ്.  ഇതന്റ്

അയഗശകരസകണമമെന്നന്റ്  അഭഖ്യര്തസക്കുകയരാണന്റ്. 

മെസ  .   സശകര്:   പ്രമമെയമത പസനരാമങ്ങണതരാണന്റ്.
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വഖ്യവസരായവയ  മസരാര്ട്സയ  യുവജനകരാരഖ്യവയ  വകുപ്പുമെനസ

(ശശ  .   ഇ  .   പസ  .   ജയരരാജന):  സര്, ഞരാന പ്രമമെയമത പസനരാങ്ങുന. 

ചര്ച

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  ഇഇൗ  പ്രമമെയതസമല

ആദഖ്യഭരാഗങ്ങമളല്ലെരായ ഇന്നമലയുയ അതസനന്റ് മതരാട്ടുമുമ്പുള്ള ദസവസതസലയ ഇഇൗ

സഭ ചര്ച മചയ്തതരാണന്റ്.   എന്നരാല് ദഇൗര്ഭരാഗഖ്യകരമമെനപറയമട,  ഇതസമന

അവസരാന ഭരാഗതസല് "ഇഇൗ സരാഹചരഖ്യതസല് കയപന്റ് മടരാളര് ആനന്റ് ഓഡസറ്റര്

ജനറലസമന  2019-ല്  അവസരാനസച  സരാമ്പതസക  വര്ഷതസമല  മസ്റ്റേറ്റന്റ്

ഫസനരാനഷഖ്യല്  ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസമല  മപജന്റ്  41  മുതല്  43  വമരയുള്ള

കസഫ്ബസ  സയബനസച  പരരാമെര്ശങ്ങളയ  എകസകക്യൂടശവന്റ്  സമ്മറസയസല്

ഇതസയബനസച മരഖമപ്പടുതലകളയ ഇഇൗ സഭ നസരരാകരസക്കുന ” എനള്ള

ഒരു വസചസത്രമെരായ കരാരഖ്യമെരാണന്റ് പ്രമമെയതസല് വന്നസരസക്കുന്നതന്റ്. What is the

legislative  competence?  ഇഇൗ  മലജസമസ്ലേചറസനന്റ്  ഇതസനന്റ്  എനന്റ്

അധസകരാരമെരാണുള്ളളതന്റ്.  കയപന്റ് മടരാളര് ആനന്റ് ഓഡസറ്റര് ജനറലസമന റസമപ്പരാര്ടന്റ്

ഗവര്ണ്ണര്ക്കുമവണസ  ഇഇൗ  സഭയസല്  സമെര്പ്പസകണമമെനള്ള

ഭരണഘടെനരാപരമെരായ  വഖ്യവസയനുസരസചരാണന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

6

നമ്മുമടെ  സഭയസല്  സമെര്പ്പസചസരസക്കുന്നതന്റ്.   സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമല

പ്രമതഖ്യകമെരായ ഖണ്ഡസകകള നസരരാകരസകണമമെന്നന്റ്  പറയരാനുള്ള അധസകരാരയ

ഇഇൗ നസയമെസഭയന്റ് ഇമല്ലെന്നന്റ് പ്രമതഖ്യകമെരായസ  പറയരാന ഞരാന വസനശതമെരായസ

ആഗ്രഹസക്കുന.  നമ്മുമടെ  ഭരണഘടെനയസല്  ഒരസടെത്തുയ  അങ്ങമനമയരാരു

അധസകരാരമതക്കുറസചന്റ്  പറയുന്നസല്ലെ.  കരാരണയ  ഇതസമന  നടെപടെസക്രമെയ

അനുസരസചന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  സഭയസല്  വച്ചുകഴെസഞരാല്  അതന്റ്

പബസകന്റ്  അകഇൗണന്റ്സന്റ്  കമ്മസറ്റസകന്റ്  മപരാകണയ.  കമ്മസറ്റസ  ഇഇൗ

പരരാമെര്ശങ്ങമളയുയ  നസരശക്ഷണങ്ങമളയുയ  ഓഡസറ്റന്റ്  പരാരമയയുമമെരാമക

സയബനസചന്റ്  ബനമപ്പട  അഡന്റ് മെസനസമസ്ട്രേറ്റശവന്റ്  ഡസപ്പരാര്ട്ടുമമെന്റുകളകന്റ്

കത്തുകമളഴുതയ.  അതസനുമശഷയ ഗവണ്മമെനസമന ഭരാഗത്തുനസനമുള്ള മെറപടെസ

മകളക്കുയ.  ആവശഖ്യമമെങസല്  ബനമപ്പട  വകുപ്പുമസക്രടറസമെരാമരമയരാ,

ഉമദഖ്യരാഗസമരമയരാ  വസളസച്ചുവരുത്തുയ.  നടെപടെസക്രമെയ  അനുസരസചന്റ്  നമ്മുമടെ

നസയമെസഭയസമല  ഏറ്റവയ  പ്രധരാനമപ്പട  അകഇൗണന്റ്സന്റ്  കമ്മസറ്റസയരായ

പസ.എ.സസ.  തമന്നയരാണന്റ്  ഇതന്റ്  ഡസസന്റ് മപരാസന്റ്  മചമയണതന്റ്.  ഒരു

നടെപടെസക്രമെതസമന ഭരാഗമെരായസ പസ.എ.സസ.-ക്കുള്ള അധസകരാരമത ഒഴെസവരാകസ

ഒരു  നടെപടെസയുയകൂടെരാമത  മമെരാതമെരായസ  ഇഇൗ  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്
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നസരരാകരസകരാന  സഭയന്റ്  ഒരധസകരാരവമെസല്ലെ.  മവണമമെങസല്  നസയമെസഭയുമടെ

മെസനസമയചറരാണന്റ്  പസ.എ.സസ.  എന്നന്റ്  നമുകന്റ്  വരാദസകരായ.  പമക്ഷ,

മപ്രരാസശഡക്യൂറസമന  ഭരാഗമെരായസ  അവസരാനയ  പസ.എ.സസ.  രണ്ടുഭരാഗങ്ങളയ

മകളക്കുയ.  ഗവണ്മമെനസമന  ഭരാഗവയ  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  ഭരാഗവയ

മകടതസനുമശഷമെരാണന്റ്  നസരശക്ഷണങ്ങള, ഓഡസറ്റന്റ് പരാര മഡരാപ്പന്റ് മചയണമമെരാ

മവണമയരാമയന്നന്റ് തശരുമെനസമകണതന്റ്. എന്നരാല് യരാമതരാരു നടെപടെസക്രമെങ്ങളയ

കൂടെരാമത  ഇഇൗ  നസയമെസഭയുമടെ  മെസനസമയചര്  തമന്നയരായ,  നസയമെസഭ

അയഗശകരസച,  നമ്മുമടെ  റൂളസന്റ്  ആനന്റ്  മപ്രരാസശഡക്യൂറസലള്ളതയ  എല്ലെരാ

സയവസധരാനങ്ങളള്ളതമെരായ  പബസകന്റ്  അകഇൗണന്റ്സന്റ്  കമ്മസറ്റസയുമടെ

നടെപടെസക്രമെങ്ങമളരാനയ  പരാലസകരാമതയുള്ളതരാണന്റ്  ഇഇൗ  നടെപടെസ.  എനരാണന്റ്

സസ.&എ.ജസ.-കന്റ്  പറയരാനുള്ളതന്റ്,  എനരാണന്റ്  സര്കരാരസനന്റ്  പറയരാനുള്ളതന്റ്

എന്നന്റ്  ഇരുവശങ്ങളയ  മകടതസനുമശഷയ  മെരാത്രയ  മഡരാപ്പന്റ്  മചമയണ  ഒരു

കരാരഖ്യയ, വളമര വസചസത്രമെരായസ, യരാമതരാരു പ്രശസസഡന്റുമെസല്ലെരാമതയരാണന്റ് ഇവസമടെ

മചയ്യുന്നതന്റ്.  ഇതസനന്റ്  ഒരു  പ്രശസസഡന്റുമെസല്ലെ,  നമ്മുമടെ  ഭരണഘടെന,

നസയമെസഭയുമടെ  റൂളസന്റ്  ഓഫന്റ്  മപ്രരാസശഡക്യൂര്,  കശഴെന്റ് വഴെകയ  എന്നശ  മൂന്നന്റ്

കരാരഖ്യങ്ങളരാണന്റ്  നസയമെസഭ  പരാലസമകണ  ഏറ്റവയ  പ്രധരാനമപ്പട  കരാരഖ്യയ.
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ഭരണഘടെനരാപരമെരായ  ഒരു  മപ്രരാവസഷനുമണങസല്  അതന്റ്  പരാലസകണയ.

ഭരണഘടെനരാപരമെരായ ഒരു മപ്രരാവസഷനസമല്ലെങസല് ഏമതങസലയ നസയമെങ്ങളസല്

അതണരാകണയ.  ആ  നസയമെങ്ങളസല്  അതസമല്ലെങസല്  നമ്മുമടെ  റൂളസന്റ്  ഓഫന്റ്

മപ്രരാസശഡക്യൂറസല് അതണരാകണയ. റൂളസന്റ് ഓഫന്റ് മപ്രരാസശഡക്യൂറസല് ഇമല്ലെങസല്

ഇവസമടെ പ്രശസസഡന്റുണരാകണയ. ഇഇൗ നരാലന്റ് കരാരഖ്യങ്ങളയ ഇവസമടെ ഉണരായസടസല്ലെ.

എന്നസട്ടുയ  സത്വശകരസചതന്റ്  ഇങ്ങമനമയരാരു വസചസത്രമെരായ തശരുമെരാനമെരാണന്റ്.  ഒരു

മകരാടെതസയുമടെ വസധസയുണരായരാല്,  ആ മകരാടെതസ വസധസ നസരരാകരസക്കുനമവന്നന്റ്

നസയമെസഭയന്റ്  പ്രമമെയയ  പരാസരാകരാനുള്ള  അധസകരാരമുമണരാ?  ഇവസമടെ

ഇതസനുമുമ്പന്റ് മകരാടെതസമകതസമരയുള്ള പ്രമമെയവയ നസങ്ങള പരാസരാകസയസട്ടുണന്റ്.

സഭയസലള്ള  ഭൂരസപക്ഷവയ  ധരാര്ഷഖ്യവമുപമയരാഗസച്ചുമകരാണരാണന്റ്  കരാരഖ്യങ്ങള

മചയ്യുന്നതന്റ്. ഇതന്റ് ഒരു ഭരണഘടെനരാ സരാപനതസമന ഒഇൗമദഖ്യരാഗസകമെരായ ഒരു

റസമപ്പരാര്ടരാണന്റ്,  അതസമനക്കുറസചന്റ്  പരരാതസകളണരാകരായ.  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ

റസമപ്പരാര്ടന്റ്  അവസരാന  വരാകമല്ലെന്നന്റ്  കഴെസഞ  ദസവസയ  ഞരാന  ഇവസമടെ

സൂചസപ്പസച്ചു.   സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമല  എല്ലെരാ  നസരശക്ഷണങ്ങളയ  എല്ലെരാ

പരാരരാ ഒബ്സര്മവഷനുകളയ അതമപരാമല പസ.എ.സസ.  അയഗശകരസകസല്ലെമല്ലെരാ.

വസവസധ  കരാലങ്ങളസല്  പസ.എ.സസ.  പ്രവര്തസചസട്ടുണന്റ്.  പസ.എ.സസ.-യുമടെ
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വസശദമെരായ  പരസമശരാധനകളക്കുമശഷയ  പലമപ്പരാഴുയ  അനപതന്റ്  ശതമെരാനവയ

അറപതന്റ് ശതമെരാനവയ കരാരഖ്യങ്ങള,  സര്കരാരസമന അഭസപ്രരായയ പറയുമമ്പരാള,

സര്കരാര് ആ കരാരഖ്യങ്ങളസമല ഒപ്പശനസയന മരഖമപ്പടുത്തുമമ്പരാള,  അമല്ലെങസല്

പ്രസ്തുത  വസഷയയ  സയബനസച  അതവമര  സത്വശകരസച  നടെപടെസക്രമെങ്ങള

പസ.എ.സസ.-കന്റ്  മുമ്പരാമക  മബരാദഖ്യമപ്പടുത്തുമമ്പരാള  സര്കരാരസമന  ഭരാഗയ

ചസലമപ്പരാള  ശരസയരായസരസക്കുയ.  അങ്ങമനയരാമണരാമയന്നന്റ്

പരസമശരാധസമകണതന്റ്     പസ.എ.സസ.-യരാണന്റ്,  നടെപടെസക്രമെതസലൂമടെയരാണന്റ്

പരസമശരാധസമകണതന്റ്.  അതല്ലെരാമത  ഇഇൗ  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  ഇങ്ങമന  മഡരാപ്പന്റ്

മചയരാനുള്ള  എനന്റ്  അധസകരാരമെരാണുള്ളതന്റ്?  അനരാവശഖ്യമെരായ

പ്രശസസഡന്റുണരാകസ ഭരണഘടെനരാ സരാപനങ്ങമള തകര്ക്കുന്ന രശതസയസലള്ള

നടെപടെസയരാണസതന്റ്,  ഇതതമന്നയരാണന്റ്  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനസലയ  നടെക്കുന്നതന്റ്.

മകന്ദ്രഗവണ്മമെന്റുമപരാലയ  ഇങ്ങമന  മചയരാന  മമധരഖ്യമപ്പടസടസല്ലെ.   ഞരാന

കഴെസഞ ദസവസയ സഭയസല് വയസചമല്ലെരാ, 2019  മെരാര്ചന്റ് മെരാസയ അവസരാനസച

ഫസനരാനസന്റ് ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടരാണസതന്റ്.   2018  മെരാര്ചന്റ്  മെരാസയ അവസരാനസച

സസ.&എ.ജസ.   പരാര്ലമമെനസല് വച റസമപ്പരാര്ടസല് ഇതസമനകരാള രൂക്ഷമെരായ

ഭരാഷയസല്  ശശ.  നമരന്ദ്ര  മമെരാദസ  ഗവണ്മമെനസമന  വസമെര്ശസക്കുനണന്റ്.
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ശശ.  നമരന്ദ്ര മമെരാദസ ഗവണ്മമെമനടുത ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റന്റ് മലരാണസമനക്കുറസചന്റ്

അതസല്  രൂക്ഷമെരായസ  വസമെര്ശസക്കുനണന്റ്.  അതമെരാത്രമെല്ലെ  ആ  റസമപ്പരാര്ടസല്

പറയുന്നതന്റ്,  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനന്റ്  അകഇൗണന്റ്സസല്  കണകരാമകണ

ഓഫ്ബഡ്ജറ്റന്റ് മലരാണുകള കരാണസകരാതതമകരാണന്റ് മകന്ദ്രഗവണ്മമെനസമന

കരാല്ക്കുമലഷന,  ഫസസന്റ് കല്  മഡഫസസസറ്റന്റ്  അമല്ലെങസല്  ധനകമ്മസ

കരാല്ക്കുമലറ്റന്റ്  മചയ്തസരസക്കുന്നതസല്  ഗുരുതരമെരായ  പസഴെവണന്റ്,  റവനക്യൂ  കമ്മസ

കണകരാകസയസരസക്കുന്നതസല് ഗുരുതരമെരായ പസഴെവണന്റ്  എന്നരാണന്റ്.   ഇങ്ങമന

പരാര്ലമമെനസല്  വച  റസമപ്പരാര്ടസല്  സസ.&എ.ജസ.  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനസമന

നസശസതമെരായസ വസമെര്ശസക്കുകയരാണന്റ്.  അവര് ബഡ്ജറ്റസല് കരാണസചസരസക്കുന്നതന്റ്

4  ശതമെരാനമെരാമണങസല് യഥരാര്തതസല് ധനകമ്മസ ജസ.ഡസ.പസ.-യുമടെ ആറന്റ്

ശതമെരാനതസലധസകയ  വരുമമെനയ  അതമപരാമലതമന്ന  റവനക്യൂകമ്മസയുമടെ

കണക്കുയ  ശരസയമല്ലെനയ  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനസമന  രൂക്ഷമെരായസ  വസമെര്ശസചസട്ടുയ,

ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരായ  നടെപടെസകള  സത്വശകരസക്കുന്ന,  ജനരാധസപതഖ്യ

വസരുദമെരായ നടെപടെസകള സത്വശകരസക്കുന്ന കരാരഖ്യതസല് മുനപനസയസലള്ള ആ

മകന്ദ്ര  ഭരണകൂടെയമപരാലയ  പരാര്ലമമെനസമല  മെഹരാഭൂരസപക്ഷയ  ഉപമയരാഗസചന്റ്,

അവര്മപരാലയ മചയരാന മമധരഖ്യമപ്പടെരാത കരാരഖ്യമെരാണസതന്റ്.  അവര് റസമപ്പരാര്ടന്റ്
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പരാര്ലമമെനസമന  പസ.എ.സസ.-കന്റ്  വസട്ടു,  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനസമന  അഭസപ്രരായയ

ഗവണ്മമെനന്റ്  പറഞ.  അങ്ങമന  മകന്ദ്രഗവണ്മമെന്റുയ  പരാര്ലമമെന്റുയ  മപരാലയ

മമധരഖ്യമപ്പടെരാത  കരാരഖ്യമെരാണസതന്റ്,  ഇതന്റ്  മസത്വചരാധസപതഖ്യപരമെരായ  ഒരു

നസലപരാടെരാണന്റ്. ഇഇൗ സഭയസമല ഭൂരസപക്ഷയ ഉപമയരാഗസച്ചുമകരാണന്റ് ഭരണഘടെനരാ

സരാപനങ്ങമള  തകര്കരാന  ജനരാധസപതഖ്യവസരുദമെരായ  രശതസയസല്  ഇതരയ

നടെപടെസകള  സത്വശകരസചതന്റ്  ശരസയരാമണരാ?  അമദ്ദേഹയ  മചകന്റ്സന്റ്  ആനന്റ്

ബരാലനസസസമനക്കുറസചന്റ്  പറഞ,  ഭരണഘടെനയുമടെ  മചകന്റ്സന്റ്  ആനന്റ്

ബരാലനസസന്റ്  മുഴുവന  ഇല്ലെരാതരാക്കുന്ന  ഒരു  പ്രമമെയമെരാണസതന്റ്.  ഇതന്റ്

എനമക്രരാചന്റ്മമെനരാണന്റ്,  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനതസമന

അധസകരാരതസമന്മേലള്ള  കടെനകയറ്റമെരാണന്റ്,   ജനരാധസപതഖ്യ  സരാപനങ്ങമള

തകര്ക്കുന്നതസനുമവണസയുള്ള വലസയ ശമെമെരാണസതന്റ്.  ഇഇൗ നസയമെസഭയന്റ് ഒരു

പരാരമ്പരഖ്യമുണന്റ്,  ഇഇൗ  നസയമെസഭയന്റ്  ഒരു  കഴെസഞകരാലമുണന്റ്,  അതന്റ്

വളമരയധസകയ  ഉയര്തസപ്പസടെസച്ചുമകരാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ  പ്രസന്റ്

മചയരുമതന്നരാണന്റ്  എനസകന്റ്  ബഹുമെരാനമപ്പട  മുഖഖ്യമെനസമയരാടെന്റ്

അഭഖ്യര്തസകരാനുള്ളതന്റ്.  ബഹുമെരാനമപ്പട ഇഇൗ നസയമെസഭയുമടെ പരാരമ്പരഖ്യമത

കരാത്തുസൂക്ഷസകരാന  ഉതരവരാദസതത്വമുള്ള  ബഹുമെരാനമപ്പട  മചയര്
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ഇകരാരഖ്യതസല് മുനകമയടുതന്റ് ഗവണ്മമെനസമനരാടെന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയതസല്നസനയ

പസന്മേരാറരാന അഭഖ്യര്തസകണമമെന്നരാണന്റ് എമന വസനശതമെരായ അഭഖ്യര്തന. 

ശശ  .     മജയസയസന്റ്  മെരാതത:  സര്,  മുഖഖ്യമെനസ  അവതരസപ്പസച  പ്രമമെയമത

ഞരാന പൂര്ണ്ണമെരായുയ പസന്തുണയ്ക്കുകയരാണന്റ്. കഴെസഞ ദസവസങ്ങളസല്  സഭയസലയ

സഭയ്ക്കുപുറത്തുയ  നടെന്ന  ചര്ചകളസല്  വന്ന  കരാരഖ്യങ്ങള,  ഈ  പ്രമമെയമത

നസരരാകരസകണമമെന്നന്റ്  ആവശഖ്യമപ്പട്ടുമകരാണന്റ്  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  അയഗയ

ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന  മെമറ്റരാരു  തരതസല്  ഇവസമടെ

സയസരാരസക്കുകയുണരായസ. അമദ്ദേഹയ മചയര്മെരാനരായ പസ.എ.സസ.-യസല് ഞരാനുയ

അയഗമെരാണന്റ്.  പസ.എ.സസ.  മയരാഗതസല്  വരുമമ്പരാള  ഇതസമനകരാമളല്ലെരായ

വളമര കൃതഖ്യമെരായസ  കരാരഖ്യങ്ങള പറയരാന അമദ്ദേഹയ മെസകവന്റ്  കരാണസകരാറണന്റ്.

എന്തുമകരാണരാണന്റ്  ആ മെസകവന്റ്  ഈ സഭരാതലതസല് പ്രകടെസപ്പസകമപ്പടെരാമത-

മപരാകുന്നതന്റ്?  ഞരാന  ഒരു  മചരാദഖ്യമെരാണന്റ്  മചരാദസക്കുന്നതന്റ്,  എനരാണന്റ്  ഓഫന്റ്

ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരാവസയഗന്റ്?   ഇമപ്പരാള  അമദ്ദേഹയ  ആവര്തസച്ചുപറഞ

ഒരുകരാരഖ്യയ,  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനന്റ്  ഒരാഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരാവസയഗന്റ്

നടെതസയമപ്പരാള  സസ.&എ.ജസ.  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനസമനയുയ

കുറ്റമപ്പടുതസയസട്ടുണന്റ് എന്നരാണന്റ്.  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനന്റ് അതന്റ് വയമലറ്റന്റ് മചയ്തസല്ലെ,



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

13

എന്നരാല്  സയസരാന  ഗവണ്മമെനന്റ്  അതന്റ്  നസരരാകരസക്കുന  എന്നതരാണന്റ്.

എനരാണന്റ്  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരാവസയഗന്റ്  എന്നന്റ്  കഴെസഞ  തവണയുയ

ഇവസമടെ നടെന്ന ചര്ചയസല് ഞരാന കൃതഖ്യമെരായസ പറഞ, യഥരാര്തതസല് ഇതന്റ്

ഒരാഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരാവസയഗന്റ്  അല്ലെ.  ഇഇൗ  കരാരഖ്യയ  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ

വസ. ഡസ. സതശശനന്റ്  അറസയരാതതമകരാണല്ലെ. ഒരാഫന്റ് ബഡ്ജറ്റന്റ് മബരാമറരാവസയഗന്റ്

ഏമതരാമക കരാരഖ്യതസലരാണന്റ് മസനടല് ഗവണ്മമെനന്റ് എടുതമതന്നന്റ് വളമര

കൃതഖ്യമെരായസ  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  മചയ്തസട്ടുണന്റ്.  ആ കരാരഖ്യതസല് പസന്നശടെന്റ്

മകന്ദ്രഗവണ്മമെനന്റ് അവരുമടെ നസലപരാടെന്റ്  മെരാറ്റുകയുയ മചയ.  മകന്ദ്രഗവണ്മമെനന്റ്

നസലപരാടെന്റ്  മെരാറ്റരാന  ബരാദഖ്യസമെരായ  സരാഹചരഖ്യയകൂടെസ  കണകസമലടുതരാണന്റ്,

ഒരാഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരാവസയഗന്റ്  മപര്സമനജസല് അധസകരസകരാതസരസകരാന

ഉതകുന്നവസധതസല്  സയസരാനതന്റ്  ഒരു  മബരാഡസ  മകരാര്പ്പമററ്റന്റ്

രൂപശകരസകരാനസടെയരായമതന്നന്റ് തരാങളമകരാ സഭയ്മകരാ സസ.&എ.ജസ.-മകരാ

അറസയരാതതല്ലെ.  പമക്ഷ  സരാധരാരണ  ജനങ്ങളകന്റ്  എളപ്പതസല്

മെനസസലരാകരാന  പ്രയരാസമുള്ള  ഇതരയ  കരാരഖ്യങ്ങള  നസയമെസഭയകതന്റ്

ചര്ചയന്റ് വസമധയമെരാകസ ഇതരതസല് വഴെസതസരസച്ചുവസടുന്നതന്റ് ശരസയമല്ലെന്നരാണന്റ്

എനസകന്റ്  സൂചസപ്പസകരാനുള്ളതന്റ്.  ആയസരയ  കുറ്റവരാളസകള  രക്ഷമപ്പടരാലയ  ഒരു
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നസരപരരാധസ ശസക്ഷസകമപ്പടെരുമതന്നരാണന്റ് നമ്മുമടെ നശതസനഖ്യരായ വഖ്യവസയുമടെ

അടെസസരാനപ്രമെരാണയ.  യഥരാര്തതസല്  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനയ

തമന്നയരാണന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  അതസമന  അടെസസരാനപ്രമെരാണയ

സര്കരാരസമന  പണയ  രരാജഖ്യതന്റ്  നസലനസല്ക്കുന്ന  നസയമെങ്ങളക്കുയ

ചടങ്ങളക്കുയ  വസമധയമെരായസതമന്ന  വസനസമയരാഗസകമപ്പടസട്ടുമണരാമയന്നന്റ്

പരസമശരാധസക്കുകയുയ  ഇമല്ലെങസല്  അതന്റ്  ചൂണസകരാണസക്കുകയുയ

തസരുത്തുന്നതസനരാവശഖ്യമെരായ നടെപടെസ സത്വശകരസകണമമെന്നന്റ് നസര്മദ്ദേശസക്കുകയുയ

ഭരാവസയസല്  ആവര്തസകരാതസരസക്കുന്നതസനുള്ള  കരുതല്  സര്കരാര്

സത്വശകരസകണമമെന്നന്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുയ  മചയ്യുക  എന്നതരാണന്റ്.  നസങ്ങള

ഇവസമടെ പറയുന്നതമകടരാല് മതരാനക, ഇതന്റ് എന.മഎ.എ.-മയരാ ഇ.ഡസ.-മയരാ

മപരാമല ഏമതരാ ഒരു ഏജനസസയരാമണന്നരാണന്റ്, അങ്ങമന അല്ലെ. എനസനരാണന്റ്

കയപന്റ് മടരാളര് ആനന്റ് ഒരാഡസറ്റര് ജനറലസമന ഇതരതസല് ചസത്രശകരസക്കുന്നതന്റ്?

അടെസസരാനരഹസതമെരായ  ഒരു  നസലപരാടെരാണന്റ്  നസങ്ങള  പറയുന്നതന്റ്.  ഇമതരാരു

ഡസമറ്റകശവന്റ് ഇനമസകറമടെ മജരാലസയല്ലെ. ആരുയ കരാണരാത കുറ്റകൃതഖ്യതസമന

ഉറവസടെയ കണ്ടുപസടെസകരാന നസമയരാഗസകമപ്പട ആമളരാനമെല്ലെ  XXXX* മചയ്ത

പ്രവൃതസ  എനരാമണന്നന്റ്  വളമര  കൃതഖ്യമെരായസ  മെനസസലരാകസയസട്ടുതമന്നയരാണന്റ്

* പ്രസ്തുത പരരാമെര്ശയ ബഹുമെരാനമപ്പട അയഗയ പസനവലസച്ചു.
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ഈ ഗവണ്മമെന്റുയ  ബഹുമെരാനമപ്പട  ധനകരാരഖ്യ  വകുപ്പുമെനസയുയ  ഇതരമമെരാരു

സമെശപനയ  സത്വശകരസചതന്റ്.  ഞരാന  ഒരു  കരാരഖ്യയ  പറയുകയരാണന്റ്,

അസരാധരാരണമെരായ  സരാഹചരഖ്യതസല്  അസരാധരാരണമെരായ  നസലപരാടുണരാകുയ.

ഇനഖ്യന  നശതസനഖ്യരായ  വഖ്യവസയുമടെ  പരമമെരാന്നതമെരായ  നശതസപശഠമെരായ

സപ്രശയമകരാടെതസ.......

ശശ  .   വസ  .   ഡസ  .   സതശശന: സര്, മപരായസനന്റ് ഒരാഫന്റ് ഒരാര്ഡര്....

മെസ  .   സശകര്: മപരായസനന്റ് ഒരാഫന്റ് ഒരാര്ഡര് എനരാണന്റ് ?

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  തസരുവനനപുരതന്റ്  അകഇൗണനന്റ്

ജനറലരായസ  മസവനമെനുഷസചസരുന്ന  XXXX* എനള്ള  അര്തതസല്

ഞരാനുമെരായസ വലസയ ആത്മബനമുമണനള്ള രശതസയസല് പരരാമെര്ശയ നടെതസ.

ഒരു  അകഇൗണനന്റ്  ജനറലസമനക്കുറസചന്റ്  അങ്ങമനമയരാരു  പരരാമെര്ശയ  ഈ

സഭയസല് നടെതരാന പരാടെസല്ലെ.  മുമ്പന്റ്,  ബഹുമെരാനമപ്പട  ധനകരാരഖ്യ  വകുപ്പുമെനസ

സയസരാരസചമപ്പരാള  നടെതസയ  പരരാമെര്ശയ  ഞരാന  സഭയുമടെ

ശദയസല്മപ്പടുതസയമപ്പരാള  അമദ്ദേഹയ  അതന്റ്  പസനവലസച്ചു.  കരാരണയ

അമദ്ദേഹതസനന്റ് അറസയരായ മചയ്യുന്നതസല്  impropriety  ആണന്റ്.  മതറ്റരാമണന്നന്റ്

ഞരാന  പറയുന്നസല്ലെ.  ഒഇൗമദഖ്യരാഗസകസരാനതസരുന്നന്റ്  പ്രവര്തസച  ഒരു

* പ്രസ്തുത പരരാമെര്ശയ ബഹുമെരാനമപ്പട അയഗയ പസനവലസച്ചു.
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എ. ജസ.-യുമടെ മപരന്റ് സഭയസല് പരരാമെര്ശസക്കുന്നതന്റ് ഉചസതമെല്ലെ.

ശശ  .    മജയസയസന്റ് മെരാതത: സര്, ഞരാന അതന്റ് പസനവലസക്കുന.

മെസ  .   സശകര്:  അമദ്ദേഹയ അതന്റ് പസനവലസച്ചു.

ശശ  .     മജയസയസന്റ്  മെരാതത:  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  സതശശന,  ഇതന്റ്  നമുകന്റ്

കരാരഖ്യങ്ങള പരസരയ മെനസസലരാകരാനമവണസ പറയുന്നതരാണന്റ്. 

ശശ  .   വസ  .   ഡസ  .   സതശശന:  അമദ്ദേഹയ XXXX* അല്ലെ.

ശശ  .     മജയസയസന്റ്  മെരാതത:  ആയസമകരാമട.   എവസമടെമയങസലയ  ആകമട.

ഞരാന  പറയുന്നതന്റ്,  അസരാധരാരണമെരായ  സരാഹചരഖ്യതസല്  അസരാധരാരണ

നടെപടെസകളണരാകുയ.  ഇനഖ്യന  നശതസനഖ്യരായ  വഖ്യവസയുമടെ  പരമമെരാന്നതമെരായ

സരാനയ  സപ്രശയമകരാടെതസയരാണന്റ്.  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  സതശശന,  അങ്ങന്റ്  ഇതന്റ്

മകളകണയ.   സപ്രശയമകരാടെതസയുമടെ  ചശഫന്റ്  ജസ്റ്റേസസസമനതസമര  നരാലന്റ്

ജസ്റ്റേസസമെരാര് പരസഖ്യമെരായസ മതരുവസല്വന്നന്റ് പത്രസമമ്മളനയ നടെതസപറ ഞ,

'ഈ  നശതസനഖ്യരായ  വഖ്യവസ  അപകടെതസലരാണന്റ്,  ഇതന്റ്  രക്ഷസകരാന  ഇനസ

ഞങ്ങമളമകരാണരാകസല്ലെ.  ഞങ്ങള  നരാലമപര്  വസചരാരസചരാല്  ഇനഖ്യന

നശതസനഖ്യരായ  വഖ്യവസയുമടെ  ഇന്നമത  കുതഴെസഞ  ഈ  മപരാകസമന

സയരക്ഷസകരാനരാവസല്ലെ.  അതമകരാണന്റ്  ഞങ്ങളകസതന്റ്  ജനങ്ങമളരാടെന്റ്

* പ്രസ്തുത പരരാമെര്ശയ ബഹുമെരാനമപ്പട അയഗയ പസനവലസച്ചു.
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തറനപറമഞ  സരാധസക'.  ചരസത്രതസമലവസമടെമയങസലയ  ഇതരയ

അസരാധരാരണമെരായ സയഭവവസകരാസയ ചൂണസകരാണസകരാന സരാധസക്കുമമെരാ;  ആ

നരാലന്റ് ജഡ്ജസമെരാര്മകതസരരായസ നടെപടെസയുണരാമയരാ; ഒരു നടെപടെസയുമുണരായസല്ലെ.

അതസമലരാരരാള  പസന്നശടെന്റ്  സപ്രശയമകരാടെതസ  ചശഫ്ജസ്റ്റേസസരായസ.

സപ്രശയമകരാടെതസയുമടെ  ചശഫ്ജസ്റ്റേസസസമനതസമര  നസയമെപരമെരായസ  നടെപടെസ

സത്വശകരസകരാന  പരാര്ലമമെനസനന്റ്  അധസകരാരമുണന്റ്,  ഇയപശചന്റ്മമെന്റുണന്റ്.  അവര്

പരാര്ലമമെനസല്  മകരാണ്ടുമപരായസ  പരരാതസമകരാടുതന്റ്  അങ്ങമന

മചമയണസയസരുന്നസമല്ലെ?  അതതമന്നയരാണന്റ്  മകരളതസമന  ധനകരാരഖ്യ

വകുപ്പുമെനസ  മചയ്തതന്റ്.  അതസനന്റ്  ഫലമുണരായസ.  ഞരാന  അതസമന

വസശദശകരണതസമലയന്റ് മപരാകുന്നസല്ലെ.

മെസ  .    സശകര്:  പശസന്റ്  കണ്ക്ലൂഡന്റ്,  ഈ  ചര്ചയന്റ്  നമുകന്റ്  സമെയമെസല്ലെ.

അയഗങ്ങള  അ ഞ്ചുമെസനസടസല്  കൂടെരാമത  പറഞരാല്  നന്നരായസരുന.  ഇനസയുയ

കുമറമപര് ചര്ച മചയരാനുണന്റ്.

ശശ  .    മജയസയസന്റ് മെരാതത: സര്, ഇമതരാനപറഞന്റ് അവസരാനസപ്പസകരാനുള്ള

സമെയയ  തരണയ.  ഇതന്റ്  പതസനരാലരാമെതന്റ്  നസയമെസഭയുമടെ  അവസരാനമത

ദസവസയ  അവസരാനമത  സയസരാരയ.  അങ്ങന്റ്  ഒരു  കരാരുണഖ്യയ
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കരാണസകണമമെന്നന്റ് അഭഖ്യര്തസക്കുകയരാണന്റ്. 

മെസ  .    സശകര്:  എമന കരാരുണഖ്യയമകരാണന്റ് അര്ദരരാത്രസയരായരാല് പസമന്ന

മവദനസകരുതന്റ്. 

ശശ  .    മജയസയസന്റ് മെരാതത:  സര്,  ഇന്നമല ഇരുന്നസമല്ലെ;  നമുകന്റ് ഇരസകരായ.

കരാരണയ  പരസരമുള്ള  അകരാദമെസകന്റ്  ഇനറസ്റ്റേസലരാണമല്ലെരാ  ഈ  ചര്ച

നടെത്തുന്നതന്റ്.  ഞരാന  പറയരാന  ഉമദ്ദേശസക്കുന്നതന്റ്  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ

വസ.  ഡസ.  സതശശമനരാടുതമന്നയരാണന്റ്,   അങ്ങന്റ്  മകളകണയ.   'KIIFB's

borrowing  do  not  have  legislative  approval',  മലജസമസ്ലേറ്റശവന്റ്

അപ്രൂവലസല്ലെരാത മബരാമറരാവസയഗരാണന്റ് കസഫ്ബസ നടെതസയമതന്ന ഒരു വരാചകയ

അങ്ങന്റ്  സസ.  ആനന്റ്  എ.ജസ.-യുമടെ  റസമപ്പരാര്ടസല്  കണസട്ടുമണരാ?   ഉമണങസല്

ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശമനരാ  അമല്ലെങസല്  അമദ്ദേഹതസനുമശഷയ  ആ

പക്ഷത്തുനസന്നന്റ്  സയസരാരസക്കുന്ന  ആളകമളരാ  പറയണയ.  ഇതസനന്റ്

മലജസമസ്ലേറ്റശവന്റ്  അപ്രൂവലസമല്ലെ;  നസയമെസഭയുമടെ  നസയമെപരമെരായ

പസനബലമെസമല്ലെ;  അയഗശകരാരമെസമല്ലെ?  ഇതരാണന്റ്  മചരാദഖ്യയ.  ഇവസമടെ

മെസരാലമബരാണല്ലെ  പ്രശയ.  ഇവസമടെ  borrowing  capacity-കന്റ്  അപ്പുറയ

കടെമമെടുത്തു  എനള്ളതല്ലെ  വസഷയയ,  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  റസമപ്പരാര്ടസനകതന്റ്
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അടെസസരാനരഹസതവയ അബദജടെസലവമെരായ കരാരഖ്യങ്ങള എഴുതസവചസരസക്കുന

എന്നതരാണന്റ്.  എങ്ങമന  അതന്റ്  അയഗശകരസകരാന  സരാധസക്കുയ;

നസയമെസഭയകതന്റ് ഇരുപക്ഷവയ ഒരുമെസചന്റ് ചര്ച മചയ്തന്റ് ഏകകണ്ഠമെരാമയടുത

തശരുമെരാനതസമന  അടെസസരാനതസല്  വരാങ്ങസയ  വരായ്പ,  അതസനന്റ്

നസയമെസഭയുമടെ  നസയമെപരമെരായ  യരാമതരാരു  പസനബലവമെസമല്ലെന്നന്റ്  ആരന്റ്

എഴുതസവചരാലയ  അതന്റ്  അയഗശകരസച്ചുമപരാകരാന  ആര്കന്റ്  സരാധസക്കുയ?  ഒരു

തരതസലയ  അയഗശകരസകരാന  സരാധസകസല്ലെ.  കഴെസഞദസവസമത

ചര്ചയസല്പറഞ  കരാരഖ്യങ്ങമളരാനയ  ഞരാന  ആവര്തസക്കുന്നസല്ലെ.

എനസക്കുമശഷയ  സയസരാരസക്കുന്ന  ആളകള  അതന്റ്

പറയുമമെനള്ളതമകരാണ്ടുകൂടെസയരാണന്റ്.  ദയവരായസ,   'ആടെസമന  പടസയരാകസ,

പടസമയ  മപപ്പടസയരാകസ'  തല്ലെസമകരാല്ലെരാനുള്ള  നസങ്ങളമടെ  ശമെതസനന്റ്  മുമ്പസല്

തകര്നമപരാകുന്നതന്റ്  ഒരു  നരാടെരാണന്റ്,  ജനങ്ങളരാണന്റ്.  നസങ്ങള  അതന്റ്

തസരസചറസയണയ.  അതന്റ് നസങ്ങളകസനസയുയ മെനസസലരാകുന്നസമല്ലെങസല് നസങ്ങമള

ആര്കന്റ് പഠസപ്പസകരാന സരാധസക്കുയ;  ഉറങ്ങുന്നവമര വസളസച്ചുണര്തരായ.  പമക്ഷ,

ഉറകയ  നടെസക്കുന്നവമര  എങ്ങമന  വസളസച്ചുണര്തരാന  സരാധസക്കുയ?

ഇതസമനക്കുറസചന്റ് നസങ്ങളമകന്നല്ലെ, ഇനസ ഏതന്റ് അമതരാറസറ്റസക്കുയ അകരാദമെസകന്റ്
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ഇനറമസ്റ്റേരാടുകൂടെസ   ഒരു ഡസമബറ്റസനന്റ്  തയരാറരാകൂ.  ധനകരാരഖ്യ  വകുപ്പുമെനസയല്ലെ,

ഈ  പക്ഷത്തുനസന്നന്റ്  ആരുമവണമമെങസലയ  നസങ്ങളമടെ  ഡസമബറ്റസമനരാമടെരാപ്പയ

മചരരായ.  കഴെസഞദസവസയ എമന്ന ഇമത കരാരഖ്യതസല് ചര്ച മചയരാനമവണസ

ഒരു  ചരാനല്  വസളസച്ചു,  അവസമടെ  ഞരാന  മപരായസ.  നരാലമപരുണരായസരുന.

എമന്ന  9  മെസനസടന്റ്  സയസരാരസകരാന അനുവദസച്ചു.  ഒരു മെണസകര് ചര്ചയസല്

ബരാകസ  നരാലമപരുയ  മചര്ന്നന്റ്  ഗയഭശരമെരായസ  എമന്ന  അറ്റരാകന്റ്  മചയ.

സരാധരാരണഗതസയസല്  അങ്ങമന  സയഭവസകരാറണന്റ്.  പലരുയ  ആ

ചരാനലസല്തമന്ന  മലരാകയ  കരാണുന്ന  വസധതസല്  പ്രതസകരസച്ചുമപരാകുകയുയ

മചയ്യുയ. പമക്ഷ, ഞരാന പ്രതസകരസചസല്ലെ. ഇറങ്ങസവന്നമശഷയ അവതരാരകമനരാടെന്റ്

പറഞ, "എമന ജശവസതതസല് ഇനസ ഒരസകല്കടെസ തരാങമളരാമടെരാപ്പയ ഈ

വൃഥരാ വഖ്യയതസനന്റ് ഞരാന വരസല്ലെ”.  പമക്ഷ, എനസകന്റ് വളമര സമനരാഷമുണന്റ്.

ആ കരാരഖ്യമുളമപ്പമടെ ഇന്നസവസമടെ പറയരാമനരാരു അവസരമുണരായമല്ലെരാ. നസങ്ങള

കുമറ  ചരാനലകരാമരയുയ  പത്രകരാമരയുയ  കൂട്ടുപസടെസചന്റ്,  ഇമതല്ലെരായ

അടെസസരാനരഹസതമെരാണന്റ്,  അബദജടെസലമെരാണന്റ്,  ഭരണഘടെനരാവസരുദമെരാണന്റ്

എമന്നരാമക സഭയ്ക്കുപുറതന്റ് സരാപസകരാന ശമെസക്കുമമ്പരാള, ഈ സഭയകതന്റ്

ജനങ്ങളകന്റ്  മെനസസലരാകുന്നവസധതസല്  പറഞമബരാദഖ്യമപ്പടുതരാന
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ഞങ്ങള  ശമെസക്കുയ.  അതരാണന്റ്  ഇടെതപക്ഷ  ജനരാധസപതഖ്യമുന്നണസ

സര്കരാമരന്നന്റ്  നസങ്ങള  തസരസചറസയണയ.  യരാമതരാരു  സയശയവമെസല്ലെരാമത

പറയമട,  ആരന്റ്  മതറ്റന്റ്,  ആരന്റ്  ശരസമയന്നന്റ് കരാലവയ ചരസത്രവയ മതളസയസക്കുയ.

അതസനസടെയസല്  അറപതസനരായസരയ  മകരാടെസ  രൂപയുമടെ  അടെസസരാന

സഇൗകരഖ്യവസകസനയ  നഷ്ടമപ്പടെരാമത  മപരാകണയ  എനള്ളതമകരാണരാണന്റ്

ഞങ്ങള  ഇത്രമയമറ  ഇകരാരഖ്യതസല്  ശഠസക്കുന്നതന്റ്  എനകൂടെസ  മെരാത്രയ

സൂചസപ്പസച്ചുമകരാണന്റ്  ഈ  പ്രമമെയമത  ഒരസകല്കൂടെസ  പസനരാങ്ങസമകരാണന്റ്

ഞരാന എമന വരാക്കുകള ഉപസയഹരസക്കുന.

ശശ  .    മക  .    സസ  .    മജരാസഫന്റ്:   സര്,  ഞരാന  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത

എതസര്ക്കുകയരാണന്റ്.  ഇന്നമലയുയ  ഇനമെരായസ  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന

ഇതസമന  എല്ലെരാ  വശങ്ങളയ  ഇവസമടെ  കൃതഖ്യമെരായസ  പറഞകഴെസഞ.  ഇഇൗ

പ്രമമെയയ അസരാധരാരണമെരാണന്റ്,  അനുചസതമെരാണന്റ്,  നസയമെസഭയുമടെ അനസസനന്റ്

നസരക്കുന്നതല്ലെ.  സസ.&എ.ജസ.  ഒരു  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനമെരാണന്റ്.  ഇഇൗ

പ്രമമെയതസമന  ഒരു  വരാദഗതസ,  കസഫ്ബസയുമടെതന്റ്  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്

വരായ്പകളരാമണനയ  സര്കരാരസമന്മേലള്ള  കണസനജനന്റ് ലയബസലസറ്റസ

അമല്ലെനമുള്ള  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  നസഗമെനയ  മതറ്റരായതയ  കസഫ്ബസയുമടെ
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അടെസസരാന  ധനകരാരഖ്യ  മെരാതൃക  വസശകലനയ  മചയരാമതയുയ

മെനസസലരാകരാമതയുമെരാണന്റ്.  എനമെരാത്രമെല്ലെ സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ നസര്മദ്ദേശങ്ങള

സരാധരാരണ   അകഇൗണസയഗന്റ്  തതത്വങ്ങളകന്റ്  അനുസൃതമെമല്ലെന്നരാണന്റ്.  ഇഇൗ

നസഗമെനതസല്  കമ്മസറ്റസ  എത്തുന്നതസനന്റ്  ഇഇൗ  വസഷയയ  സയബനസചന്റ്  മലരാ

മസക്രടറസമയരാമടെരാ,  എ.ജസ.-മയരാമടെരാ അഭസപ്രരായയ മചരാദസചസട്ടുമണരാമയന്നരാണന്റ്

എമന മചരാദഖ്യയ. കമ്മസറ്റസയുമടെ മകരായപശറ്റനസസകന്റ് അപ്പുറതരാണസതന്റ്. ഇങ്ങമന

സസ.&എ.ജസ.-മയ  സയബനസചന്റ്  പരരാമെര്ശയ  നടെത്തുമമ്പരാള  കമ്മസറ്റസ

മചമയണസയസരുന്നതന്റ് അതസമന മകരാണ്സ്റ്റേസറ്റക്യൂഷണല് മപ്രരാവസഷന,  ലശഗല്

ഇയപസമകഷനസന്റ്  സയബനസചന്റ്  മലരാ  മസക്രടറസമയരാമടെരാ,  എ.ജസ.-മയരാമടെരാ

അഭസപ്രരായയ മചരാദസമകണതരായസരുന. അങ്ങമന മചരാദസകരാമത .....

ധനകരാരഖ്യവയ കയറയ വകുപ്പുമെനസ (മഡരാ  .   ടെസ  .   എയ  .   മതരാമെസന്റ് മഎസകന്റ്):

സര്,  എ.ജസ.-മയരാടെന്റ്  അഭസപ്രരായയ  മചരാദസചസട്ടുണന്റ്,  വസശദമെരായസ  ചര്ച

മചയ്തസട്ടുണന്റ്.  അതസമന അടെസസരാനതസല്  ശശ.  എഫന്റ്.  എസന്റ്.  നരസമെരാനസല്

നസന്നന്റ് legal  opinion  മതടെസയസട്ടുണന്റ്,  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  വരാങ്ങസയസട്ടുണന്റ്.

നസയമെപരമെരായസ  ഇകരാരഖ്യങ്ങള  മവണമമെങസല്  അങ്ങമന.  സര്കരാര്  ആ

രശതസയസല്  വസശദമെരായ  പരസമശരാധന  നടെതസയസട്ടുണന്റ്.  സര്കരാരസനന്റ്  ലഭസച
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നസയമമെരാപമദശമെരാണന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയ രൂപതസല് പറഞസട്ടുള്ളതന്റ്. 

ശശ  .   മക  .   സസ  .   മജരാസഫന്റ്:  സര്, എമന മചരാദഖ്യയ അതല്ലെ, സര്കരാരസമന

കരാരഖ്യമെല്ലെ.  നസയമെസഭരാ  കമ്മസറ്റസയുമടെ  നസഗമെനമെരാണസതന്റ്.  ആ  കമ്മസറ്റസ  ആ

നസഗമെനതസമലത്തുമമ്പരാള  എമന  മചരാദഖ്യയ  കമ്മസറ്റസമയരാടെരാണന്റ്.  കമ്മസറ്റസ  

ഇകരാരഖ്യയ  സയബനസചന്റ്  മലരാ  മസക്രടറസമയരാമടെരാ,  എ.ജസ.-മയരാമടെരാ

അഭസപ്രരായയ  മചരാദസചസട്ടുമണരാ;  അങ്ങമന മചരാദസകരാമത ഇങ്ങമന മചയരാന

കമ്മസറ്റസകന്റ്  അധസകരാരമുമണരാ?  അതസമന  Locus  standi  എനരാണന്റ്? ആ

കമ്മസറ്റസ അങ്ങമന മചയരാന പരാടെസല്ലെരായസരുന. It is beyond the powers of

the committee. ഇതന്റ് ഒന്നരാമെമത കരാരഖ്യയ. 'സര്കരാരസമന അറസയസകരാമതയുയ

സര്കരാരസമന  അഭസപ്രരായങ്ങള  മകളകരാമതയുയ  സസ.&എ.ജസ.  തമന്ന

പുറമപ്പടുവസച ഓഡസറ്റന്റ്  മറഗുമലഷനസന്റ് ലയഘസച്ചുമകരാണ്ടുമെരാണന്റ് ഇതരമമെരാരു

കൂടസമചര്കല്  നടെതസയമതനയ  ഇഇൗ  സഭ  കരാണുന.  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്

ഇല്ലെരാത പരരാമെര്ശങ്ങള അനസമെ  റസമപ്പരാര്ടസല്  വരുന്നതന്റ്  സരാമെരാനഖ്യ  നശതസ

നസമഷധമെരാണന്റ്'.  ഇവസമടെ  ഇഇൗ  സഭയസല്  ഹരാജരരാകരാന  അവകരാശമെസല്ലെരാത

സസ.&എ.ജസ.-മയ ഇഇൗ സഭ മചരാദഖ്യയ  മചയ്യുകയരാണന്റ്.  രണരാമെമത മചരാദഖ്യയ,

സസ.&എ.ജസ.-മയരാടെന്റ്  വസശദശകരണയ  മചരാദസചസട്ടുമണരാമയനള്ളതരാണന്റ്.
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സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  നസഗമെനയ സയബനസചന്റ്  ഇവസമടെ  പറയുന്നതന്റ്  എനരാണന്റ്,

സര്കരാരസമനരാടെന്റ്  അഭസപ്രരായയ  മചരാദസചസല്ലെ,  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്  ഇല്ലെരാത

കരാരഖ്യങ്ങള ഫഫനല് റസമപ്പരാര്ടസല് ഉളമപ്പടുതസ എനപറയുന എന്നരാണന്റ്.

ആ  നസഗമെനതസല്  എത്തുമമ്പരാള  സസ.&എ.ജസ.-മയരാടെന്റ്,  എന്തുമകരാണന്റ്

അങ്ങമന  സയഭവസച്ചു,  എന്തുമകരാണന്റ്  ആ  തശരുമെരാനമമെടുത്തുമയന്നന്റ്

മചരാദസകരാനുള്ള ബരാധഖ്യത കമ്മസറ്റസക്കുണരായസരുന.  ഇഇൗ രണന്റ്  കരാരഖ്യതസലയ

കമ്മസറ്റസയുമടെ  സമെശപനയ  രരാഷശയ മപ്രരസതമെരാണന്റ്.  നസയമെസഭരാ  കമ്മസറ്റസയസല്

നസങ്ങളകന്റ്  ഭൂരസപക്ഷമുണന്റ്.  ഞങ്ങളകന്റ്  അയഗങ്ങള  കുറവരാണന്റ്,

വസമയരാജനക്കുറസപ്പസമന  മസരാപ്പുള.  അതസമന  അടെസസരാനതസല്

നസയമെസഭയുമടെ  പരസധസ  ലയഘസച്ചുമകരാണന്റ്  കമ്മസറ്റസയുമടെ  അവകരാശയ

ലയഘസച്ചുമകരാണന്റ്  ഒരു  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനമത  അവമഹളസകരാന  ഇഇൗ

സഭ കൂട്ടുനസല്കരാന പരാടെസല്ലെ. അതമകരാണന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയയ നസരരാകരസകണയ.

ശശമെതസ  വശണരാ  മജരാര്ജന്റ്:  സര്,  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  മുഖഖ്യമെനസ

അവതരസപ്പസച  പ്രമമെയമത  എതസര്ത്തുമകരാണന്റ്  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  പറവൂര്

അയഗവയ  ബഹുമെരാനമപ്പട  പ്രതസപക്ഷരായഗങ്ങളയ  ഇവസമടെ  നടെത്തുന്ന

പ്രസരാവനകള  വളമര  വസചസത്രമെരായസ  മതരാനന.  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  പറവൂര്
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അയഗയ  ഇവസമടെ  മചരാദസചതന്റ്,  ഏതന്റ്  നസയമെതസമന  അടെസസരാനതസലരാണന്റ്

ഇങ്ങമനമയരാരു  പ്രമമെയയ  ഇവസമടെ  മകരാണ്ടുവന്നതന്റ്  എനള്ളതരാണന്റ്.  ഏതന്റ്

ചടതസമനമയരാ ഏതന്റ് ക്രമെതസമനമയരാ അടെസസരാനതസലരാണന്റ് സസ.&എ.ജസ.

ഇങ്ങമനയുള്ള ഒരു പരരാമെര്ശയ,  അമല്ലെങസല് പരരാമെര്ശസകമപ്പടസരസക്കുന്ന  41

മുതല് 43  വമരയുള്ള മപജുകള ഇതസല് മചര്തസരസക്കുന്നതന്റ് എനള്ളതരാണന്റ്

എനസകന്റ്  മചരാദസകരാനുള്ളതന്റ്.  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  പറവൂര്  എയ.എല്.എ.

ഉളമപ്പമടെയുള്ള  പ്രതസപക്ഷരായഗങ്ങള   ഇഇൗ  പ്രമമെയയ  വളമര  കൃതഖ്യമെരായസ

ശദസകണയ.  എനരാണന്റ്  ഇവസമടെ  എതസര്കമപ്പടസരസക്കുന്നതന്റ്;

എന്തുമകരാണരാണസതന്റ്  എതസര്കമപ്പടുന്നതന്റ്?  ഇതന്റ്  സയസരാനതസമന

അധസകരാരതസമന്മേലള്ള കടെനകയറ്റമെരാണന്റ്. സസ.&എ.ജസ. എന്ന ഭരണഘടെനരാ

സരാപനമത  ഉപമയരാഗസച്ചുമകരാണന്റ്  രരാഷശയ  ഗൂഢലക്ഷഖ്യങ്ങള

നടെപ്പസലരാക്കുന്നതസനുമവണസയുള്ള  ബസ.മജ.പസ.-യുമടെ  തനമെരാണന്റ്.  ഇഇൗ

പ്രമമെയയ ശദസക്കുക, "ഇഇൗ മസ്റ്റേറ്റന്റ് ഫസനരാനസന്റ് ഓഡസറ്റന്റ് റസമപ്പരാര്ടന്റ്, 2019-മല

മമെല്  പരരാമെര്ശങ്ങള  സസ.&എ.ജസ.  ഓഡസറ്റന്റ്  മറഗുമലഷനസന്റ്  സരാമെരാനഖ്യ

രശതസക്കുയ  മപ്രരാഫഷണല്  സമെശപനതസനുയ  രരാഷശയ  നസഷ്പക്ഷതയ്ക്കുയ

എതസരരാണന്റ്"  എന്നന്റ്  പറഞതസനുമശഷമെരാണന്റ്  ഇതന്റ്  തള്ളുന്നതന്റ്.  ഏതന്റ്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

26

മറഗുമലഷന  അമല്ലെങസല്  ഏതന്റ്  ചടപ്രകരാരമെരാണന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  ഇഇൗ

പരരാമെര്ശങ്ങള  ഇതസമനരാടെന്റ്  മചര്തസട്ടുള്ളതന്റ്  എനള്ളതരാണന്റ്  ഞരാന

മചരാദസക്കുന്നതന്റ്.  Regulations  on  Audit  &  Accounts-2007

അനുസരസചരാണന്റ്  2019  സരാമ്പതസക  വര്ഷതസല്  അവസരാനസക്കുന്ന

ഓഡസറ്റുമെരായസ  ബനമപ്പട  വസഷയങ്ങള  തയരാറരാമകണതന്റ്.  ആ  ചടങ്ങള

പരാലസചസട്ടുമണരാ?  അതസനുമശഷയ  വന്ന  അമമെനന്റ്മമെനന്റ്സയ  ഇഇൗ

നടെപടെസക്രമെങ്ങളസല്  കരാരഖ്യമെരായ  വഖ്യതഖ്യരാസയ  മകരാണ്ടുവന്നസടസല്ലെ.  ആ

നടെപടെസക്രമെങ്ങളയ  പരാലസചസടസല്ലെ.  ഇവസമടെ  നമ്മള  കരാമണണതന്റ്,  ഇതസമന

കണനന്റ് സയബനസച കരാരഖ്യങ്ങമളരാക കഴെസഞ ദസവസയ വളമര വസശദമെരായസ

സയസരാരസചസരുന.  മറഗുമലഷനസന്റ്  ഓണ്  ഓഡസറ്റന്റ്  ആനന്റ്  അകഇൗണന്റ്സന്റ്,

2007-ല്  പറയുന്നതന്റ്  എനരാണന്റ്?  'ഒരു  ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്

ഏമതങസലമമെരാരു  കരാരഖ്യയ  ഉളമപ്പടുത്തുന്നതസനുമുമ്പരായസ  സര്കരാരസനന്റ്

സര്കരാരസമന  അഭസപ്രരായങ്ങളയ  നസരശക്ഷണങ്ങളയ  വസശദശകരണങ്ങളയ

നല്കുന്നതസനുള്ള  മെതസയരായ  അവസരയ  നല്മകണതരാണന്റ്'.  അതസവസമടെ

നല്കസയസട്ടുമണരാ?  അതമെരാത്രമെല്ലെ,  ഇതസനന്റ്  ഇഇൗ  സര്കരാര്  നല്കുന്ന

മെറപടെസയുണന്റ്.   ആ മെറപടെസ  ബനമപ്പട ഗവണ്മമെനന്റ്  മസക്രടറസ  വഴെസ  കരടെന്റ്
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ഖണ്ഡസകകള  ലഭസചരാലടെനതമന്ന  സസ.&എ.ജസ.-കന്റ്  അതന്റ്  ലഭസച  വസവരയ

സസരശകരസച്ചുമകരാണന്റ് അറസയസക്കുകമയരാ അതസനുമശഷയ സര്കരാരസമനതരായ

അഭസപ്രരായങ്ങള  മവണമമെങസല്  ഉളമകരാള്ളുകമയരാ  അമല്ലെങസല്

നസരരാകരസക്കുകമയരാ  മചയണയ.  ഇവസമടെ  അഭസപ്രരായയ  മതടെസയസട്ടുമെസല്ലെ,  അതന്റ്

ഉളമകരാണസട്ടുമെസല്ലെ,  നസരരാകരസചസട്ടുമെസല്ലെ.  ഇതരാണന്റ് ഇവസടെമത വസഷയയ.  ഇഇൗ

സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  സയസരാനതസമന  അധസകരാരതസമന്മേലള്ള,

മലജസമസ്ലേചറസനന്റ്  മമെലള്ള  കടെനകയറ്റമെരാണന്റ്.  ഇതന്റ്  നമ്മള

കരാണരാതസരുനകൂടെരാ.  ഇതന്റ്  വലസമയരാരു  വസപതരാണന്റ്.  ഇതസമന  മുളയസമല

നുള്ളസമയ മെതസയരാകൂ.  വഴെസവസട രശതസയസല് മചര്കമപ്പട ഇഇൗ പരരാമെര്ശങ്ങള

ഉളമകരാള്ളുന്ന  മപജുകള  നശകയ  മചയണമമെനള്ളതന്റ്  മകരളതസമന

ആവശഖ്യമെരാണന്റ്.  മകരള  നസയമെസഭയുമടെ  ആവശഖ്യമെരാണന്റ്.  അതന്റ്  രരാജഖ്യതസമന

ജനരാധസപതഖ്യതസമന  തൂണുകളരായ  മലജസമസ്ലേചര്,  എകസകക്യൂടശവന്റ്

ഉളമപ്പമടെയുള്ള,  ജനരാധസപതഖ്യതസമന  ആമരരാഗഖ്യപരമെരായ

നസലനസല്പ്പസനുമവണസ  അതന്റ്  ആവശഖ്യമെരാണന്റ്.  ഇവസമടെ  വളമര

നസരുതരവരാദപരമെരായസ  രരാഷശയ  വസമരരാധയ  വച്ചുമകരാണന്റ്,  രരാഷശയരാനത

ബരാധസച്ചുമകരാണന്റ്  'ഏതന്റ്  നസയമെതസമന  അടെസസരാനതസലരാണന്റ്  നസയമെസഭ
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ഇതന്റ്  നസരരാകരസക്കുന്നതന്റ്'  എനള്ള  അമദ്ദേഹതസമന  പ്രസരാവന

പസനവലസകണയ.  ഇതന്റ്  നമ്മുമടെ  നസയമെസഭയുമടെ  അവകരാശതസമന്മേലള്ള

നഗ്നമെരായ ലയഘനമെരാണന്റ്.  അതമകരാണന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയമത ഞരാന ശക്തമെരായസ

പസന്തുണയ്ക്കുന.  സസ.&എ.ജസ.  വഴെസവസട  രശതസയസല്,  ക്രമെപ്രകരാരമെല്ലെരാത,

ചടവസരുദമെരായസ  മചര്തസട്ടുള്ള,  കസഫ്ബസമയ  സയബനസച  ഇഇൗ

പരരാമെര്ശങ്ങമള മകരള നസയമെസഭ നസരരാകരസക്കുക തമന്നമവണയ.

മഡരാ  .    എയ  .    മക  .    മുനശര്:  സര്,  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  ഞരാന

എതസര്ക്കുകയരാണന്റ്.  മതറ്റരായ  ഒരു  കശഴ്വഴെകയ  ഇഇൗ  നസയമെസഭ  ഇന്നന്റ്

ആരയഭസക്കുകയരാണന്റ്.  ഇനസമുതല്  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ട്ടുകമളല്ലെരായ

നസയമെസഭയന്റ്  നസരരാകരസകരാനുള്ള  ഒരു  കശഴ്വകയ  ഇന്നന്റ്  ഉണരാവകയരാണന്റ്.

അതമകരാണ്ടുതമന്ന ഇതന്റ് ജനരാധസപതഖ്യതസമനകൂടെസ കറത ദസനമെരായസ മെരാറയ.

സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ട്ടുകള  ധരാരരാളയ  വന്നസടസമല്ലെ.  ആ  സസ.&എ.ജസ.

റസമപ്പരാര്ട്ടുകമളക്കുറസചന്റ്  എമനരാമക  പരരാമെര്ശങ്ങള  ഇവസമടെ  ഉണരായസട്ടുണന്റ്.

ഏമതരാമക  രശതസയസല്  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  ഇവസമടെ  ചര്ച

മചയമപ്പടസട്ടുണന്റ്.  അന്നന്റ്  ഭരണപക്ഷയ പ്രതസപക്ഷതസരുന്ന സമെയതന്റ് അതന്റ്

മടെലസവസഷനസലയ  ചര്ച  മചയ്തസട്ടുണമല്ലെരാ.  പരാമമെരായസല്  അടെകമുള്ള
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വസഷയങ്ങള എങ്ങമനയരാണന്റ് ഇവസമടെ സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമന മപരസല്

ചര്ച  മചയമപ്പടമതനയ  ഗവണ്മമെന്റുകള  ഇല്ലെരാതരായമതനമമെരാമക

നമുകറസയുന്ന  കരാരഖ്യമെമല്ലെ.  ഇതസനകതന്റ്  ഒരു  പരരാമെര്ശയ  വന്നമപ്പരാമഴെയ്ക്കുയ

ഇത്രയുയ ഭയമപ്പടുന്ന ഒരവസ എന്തുമകരാണന്റ് ഉണരാകുന? നമ്മുമടെ പ്രസയമപ്പട

മജയസയസന്റ് മെരാതത, എയ.എല്.എ. പറഞ കരാരഖ്യമെരാണന്റ് ഞരാന അടെസവരയസടെരാന

അഗ്രഹസക്കുന്നതന്റ്.  എനസനരാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ  ഇവസമടെ  മകരാണ്ടുവന്നതന്റ്?

പ്രതസപക്ഷയ  പുറതന്റ്  ചരാനലകളസല്  ഇതന്റ്  പറയുമമ്പരാള  ഞങ്ങളകന്റ്  അതന്റ്

നസയമെസഭയസല് പറയരാനമവണസയരാണന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയയ മകരാണ്ടുവന്നതന്റ് എന്നന്റ്

പറഞമതരാടുകൂടെസ,  ഇതന്റ്  രരാഷശയപരമെരായസ  നരാമള  ഒരു  ചര്ചയന്റ്

വസമധയമെരാക്കുന്നതസനുമവണസ ഉണരാകസയതരാണന്റ്. 

ശശ  .   മജയസയസന്റ് മെരാതത: സര്, മപരായസനന്റ് ഓഫന്റ് ഓര്ഡര്.

മെസ  .   സശകര്: എനരാണന്റ് മപരായസനന്റ് ഓഫന്റ് ഓര്ഡര്?

ശശ  .    മജയസയസന്റ്  മെരാതത:  സര്,  ബഹുമെരാനമപ്പട  അയഗയ

മഡരാ.  എയ.  മക.  മുനശര്  തസകച്ചുയ  അവരാസവമെരായ  ഒരു  പ്രസരാവനയരാണന്റ്

നടെതസയതന്റ്,  അതന്റ്  പസനവലസകണയ.  ഞരാന  സയസരാരസചമപ്പരാള  വളമര

കൃതഖ്യമെരായസ  പറഞതരാണന്റ്,  എനസനരാണന്റ്  പ്രമമെയയ  മകരാണ്ടുവന്നതന്റ്
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എനള്ളതസമനക്കുറസചല്ലെ ഞരാന പറഞതന്റ്.  കഴെസഞ ദസവസയ ഒരു ചരാനല്

ചര്ചയസല് സയസരാരസചമപ്പരാള എനസക്കുണരായ അനുഭവമെരാണന്റ് പറഞതന്റ്. ആ

അനുഭവതസമന  അടെസസരാനതസലരാമണരാ  ബഹുമെരാനമപ്പട  മുഖഖ്യമെനസ

പ്രമമെയയ  മകരാണ്ടുവന്നതന്റ്?  അങ്ങമനയരാമണരാ  ഞരാനസവസമടെ  പറഞതന്റ്.

ബഹുമെരാനമപ്പട  മുഖഖ്യമെനസ  മകരാണ്ടുവന്ന  പ്രമമെയമത  പസനരാങ്ങസമകരാണന്റ്

സയസരാരസക്കുന്ന സമെയതന്റ്,  ഒരു ചരാനല് ചര്ചയസല് പമങടുതമപ്പരാഴുണരായ

എമന അനുഭവയ ഇതരാണന്റ്.  ഇഇൗ അനുഭവമുള്ള ഞങ്ങളകന്റ് ഇവസമടെ പറയരാന

ഒരവസരമുണരായതന്റ്  നന്നരായസ  എന്നമല്ലെ  പറഞതന്റ്.  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ

അയഗമത  അവരാസവ  പ്രസരാവന  നടെതരാന  അനുവദസകരുമതന്നരാണന്റ്

മചയറസമനരാടെന്റ് എനസകന്റ് അഭഖ്യര്തസകരാനുള്ളതന്റ്.

മഡരാ  .    എയ  .    മക  .    മുനശര്:  സര്,  ഒരു  മതറ്റരായ  പ്രസരാവനയുയ  ഞരാന

പറഞസടസല്ലെ.  അമദ്ദേഹയ ഇമപ്പരാള പറഞതസനന്റ് അടെസവരയസടന്റ് ആളകള അതന്റ്

എനരാമണന്നന്റ്  വസശകലനയ  മചയ്തരാല്  മെതസ.  ഞരാന

അതസനപ്പുറമതയ്മകരാനയ  പറയുന്നസല്ലെ.  അമപ്പരാളതമന്ന  മെനസസലരാകുയ

എനസനരാണന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയയ മകരാണ്ടുവന്നതന്റ് എനള്ളതന്റ്.
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മനരമത  സൂചസപ്പസചതമപരാമല,  ഇവസമടെ  ഒരു  പ്രമമെയയ  മകരാണ്ടുവന്നന്റ്

ഏകപക്ഷശയമെരായസ  പരാസരാക്കുമമ്പരാള  സസ.&എ.ജസ.-കന്റ്  അമദ്ദേഹതസമന

വശക്ഷണയ  പറയരാനുള്ള  സരാഹചരഖ്യമെരാണന്റ്  ഇല്ലെരാതരാകുന്നതന്റ്.  എന്നരാണന്റ്

സസ.&എ.ജസ.  നസങ്ങളകന്റ്  ഇത്രയുയ  അസ്പൃശഖ്യയ ആയസ  മെരാറസയതന്റ്.  ഒരു

കരാലഘടതസല് സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  വചസടമല്ലെ നസങ്ങള ഇവസമടെ എല്ലെരാ

ചര്ചകളയ നടെതസയസരുന്നതന്റ്.  ഞങ്ങളകന്റ് സസ.&എ.ജസ.-യുമെരായസ യരാമതരാരു

ബനവമെസല്ലെ.  പമക്ഷ  സസ.&എ.ജസ.  എനപറയുന്ന  ഭരണഘടെനരാ

സരാപനമത  ഇവസമടെ  നസങ്ങളമടെ  ഇയഗസതതസനനുസരസചന്റ്  'ഞങ്ങളകന്റ്

ഇഷ്ടമപ്പടെരാതതന്റ്  വന്നരാല്  അതന്റ്  ഞങ്ങള  ഇവസമടെ  മകരാണ്ടുവന്നന്റ്

നസരരാകരസക്കുയ, അതസമന ഖണ്ഡസകകള ഞങ്ങള മവടസകളയുയ' എനപറയുന്ന

നസങ്ങളമടെ ധരാര്ഷ്ടഖ്യയ ഇവസമടെ ഒരു പ്രതസപക്ഷമുള്ളസടെമതരാളയ കരാലയ ഞങ്ങള

അനുവദസച്ചുതരരാന  ആഗ്രഹസക്കുന്നസല്ലെ.  (...ബഹളയ...)  അമപ്പരാമഴെയ്ക്കുയ

നസങ്ങളകന്റ് സയഘപരസവരാറമെരായസ ഞങ്ങമള കണകന്റ് മചമയണതരായസ വരുയ.

എനന്റ്  മകട്ടുകഴെസഞരാലയ  സയഘപരസവരാര്  എനപറഞരാല്  ഇഇൗ

രരാജഖ്യത്തുള്ളവര്  അമതരാമക  വസശത്വസസചന്റ്  മവള്ളയ  കൂടരാമത

വസഴുങ്ങുമമെന്നരാമണരാ  നസങ്ങളമടെ  വസചരാരയ.  സയഘപരസവരാറസമനതസമര
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ഉള്ളമതരാനയ ഞങ്ങമള പഠസപ്പസകണ.  ബഹറസല്  മുസല്ലെയസടന്റ് നമെസരസചരാലയ

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  വസശത്വസസകരുതന്റ്  എന്നന്റ്  പഠസപ്പസച  ഒരു  വരാപ്പയുമടെ

മെകനരാണന്റ്  ഞരാന.  അതമകരാണ്ടുതമന്ന  ഞങ്ങളകന്റ്  (...ബഹളയ...)  ഏതന്റ്

സഖഖ്യയ?  നസങ്ങളണരാകസയ  സഖഖ്യയ  എണ്ണസമയണ്ണസ  പറയരായ  ഞരാന

(...ബഹളയ...)

മെസ  .   മഡപക്യൂടസ സശകര്:  പശസന്റ്..... പശസന്റ്.....

മഡരാ  .    എയ  .    മക  .    മുനശര്:  സര്,  മജഖ്യരാതസ  ബസ  അവസമടെ  മപരായസ

ദസവസവയ പ്രരാതല് കഴെസചതന്റ്....  എല്.  മക.  അദത്വരാനസയുമടെ പുസകയ എടുത്തു

വരായസച്ചുമനരാക,    മക.  ജസ.  മെരാരരാരുമടെ  പുസകയ എടുതന്റ്  വരായസച്ചുമനരാക.

(...ബഹളയ...)   ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മെരായസ രരാവസമല മുഴുവന തല്ലുണരാക്കുകയുയ

രരാത്രസ പരസരയ പരാലൂടസമകരാണന്റ് കസടെനറങ്ങുന്നവരുമെരാണന്റ് നസങ്ങള.  അതസനന്റ്

ആയസരയ കണക്കുകള ഞരാന പറഞ തരരായ. (...ബഹളയ...) ഞങ്ങളകന്റ് ഒരു

ബനവമെസല്ലെ. (...ബഹളയ...)  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന ഞങ്ങള ഒരുതരതസലയ

അടുപ്പസചസടസല്ലെ.  അതമകരാണന്റ്  അങ്ങമന  ഉമ്മരാകസ  കരാണസമചരാനയ

മപടെസപ്പസകണ.  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  എവസമടെ  നസര്തണമമെന്നന്റ്

ഞങ്ങളകറസയരായ.   അവമര  മപടെസചന്റ്  ഒരു  മെരാളതസല്മപ്പരായസ  ഒളസകരാനുയ
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ഞങ്ങളസല്ലെ.  നസങ്ങളകന്റ് അതരതസലള്ള പല ബനങ്ങളയ ഉണരാകസയരാല്

മെരാത്രമമെ നസലനസല്കരാന പറ്റൂ എന്നന്റ് ഞങ്ങളകറസയരായ.  കരാരണയ ഇനസ ഇഇൗ

രരാജഖ്യതന്റ്  സസ.പസ.മഎ.(എയ)-ഉയ  ബസ.മജ.പസ.-യുയ  മെരാത്രയമെതസ  എന്നതമല്ലെ

നസങ്ങളമടെ തസയറസ.  മകരാണ്ഗ്രസന്റ് ഇല്ലെരാമതരാരു ഭരണയ മവണമമെനപറയുന്ന

രമണ രണന്റ് പരാര്ടസകമള ഇഇൗ രരാജഖ്യത്തുള,  ഒന്നന്റ് ബസ.മജ.പസ.-യുയ മെമറ്റരാന്നന്റ്

മെരാര്കസസ്റ്റേന്റ്  പരാര്ടസയുയ.  അതസനര്തയ ഞങ്ങള മപരായസകഴെസഞരാല് നസങ്ങള

പറയുയ  ഇഇൗ  നരാടസലള്ള  ആളകരാര്കന്റ്  ഇനസ  രണന്റ്  choice  മെരാത്രമമെയുള,

ഒനകസല്  നസങ്ങള  ബസ.മജ.പസ.  ആകുക  അമല്ലെങസല്  സസ.പസ.മഎ.(എയ)

ആകുക.  പമക്ഷ  ആ  തസയറസമയരാനയ  ഇവസമടെ  നടെകരാന  മപരാകുന്നസല്ലെ.

മകരാണ്ഗ്രസസമന  അങ്ങമനമയരാനയ  ഇല്ലെരാതരാകരാന  നസങ്ങള  ഒരു

ശത്വരാസതസല്  വസചരാരസചരാല്  നടെക്കുന്ന  കരാരഖ്യവമെല്ലെ.  അതമകരാണന്റ്  നസങ്ങള

സസ.&എ.ജസ.  എമന്നരാ  മെമറ്റമതങസലയ  മകന്ദ്ര  ഏജനസസമയക്കുറസചന്റ്

പറയുമമ്പരാമഴെക്കുയ  അതന്റ്  സയഘപരസവരാര്  ബനമെരാമണന്നന്റ്  പറഞസടന്റ്

മമകകഴുകസ  രക്ഷമപ്പടെരാമമെന്നന്റ്  വസചരാരസകണ.  ഇതന്റ്  സതഖ്യസനമെരായസ

പരസമശരാധസകരാന ഇഇൗ രരാജഖ്യമത ജനങ്ങള തയരാറരാകുയ.  ഇനസ വരുന്ന എല്ലെരാ

സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ട്ടുകളസലയ  നസങ്ങളകന്റ്  എതസരരായസ  വനകഴെസഞരാല്
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നസങ്ങളകന്റ് ഇവസമടെ മകരാണ്ടുവന്നന്റ് ഒരു പ്രമമെയയ പരാസരാകസ ഇഇൗ സസ.&എ.ജസ.

റസമപ്പരാര്ടന്റ്  ഞങ്ങള  തള്ളുനമവന്നന്റ്  പറയരായ.  അതസലയ  നല്ലെതന്റ്

സസ.&എ.ജസ.-മയതമന്ന  പസരസച്ചുവസമടക  എനപറയുന്നതമല്ലെ.  പസമന്ന

എനസനരാണന്റ്  സസ.&എ.ജസ.?  'ഞങ്ങളമകതസമരയുള്ള  പരരാമെര്ശയ

വനകഴെസഞരാല്   41- ാാമെമത മപജന്റ് മുതല് 43- ാാമെമത മപജന്റ് വമര ഞങ്ങള

കശറസകളയുയ.'  അടെസസരാനപരമെരായസ  നസങ്ങള  എല്ലെരാ  സലത്തുയ

ഇങ്ങമനതമന്നയരാണന്റ് മചയ്തസട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇങ്ങമന മചയമചയ്തരാണന്റ് ബയഗരാളസലയ

ത്രസപുരയസലയ  നസങ്ങള  ഇല്ലെരാതരായതന്റ്.  നസങ്ങളമകതസരരായസ

സയസരാരസക്കുന്നവമര നസഷരാസനയ മചയ്തന്റ് അവമര പൂര്ണ്ണമെരായുയ ഇല്ലെരാതരാക്കുക

എനപറയുന്ന  നസങ്ങളമടെ  നസലപരാടെന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയതസലൂമടെ

ആവര്തസകമപ്പടസരസക്കുന.  അതമകരാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  ഞരാന

എതസര്ക്കുന.  

 ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷയസശര്:  സര്,  ഞരാന ഇഇൗ പ്രമമെയമത ശക്തമെരായസ

പസന്തുണയ്ക്കുകയരാണന്റ്.  കരാരണയ,  ഭരണഘടെന  വളമര  കൃതഖ്യമെരായസ  ഓമരരാ

സരാപനങ്ങളക്കുയ  jurisdiction  പറയുനണന്റ്.  പറവൂര്  അയഗമെരായ

ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന പറഞതന്റ്  encroachment  എന്നരാണന്റ്.  ആരരാണന്റ്
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അതസക്രമെസച്ചുകയറസയതന്റ്?  സയസരാന  നസയമെസഭയുമടെ  അധസകരാര

പരസധസയസമലയന്റ് അതസക്രമെസച്ചു കയറസയതന്റ് സസ.&എ.ജസ. ആണന്റ്.  സസ.&എ.ജസ.

encroach  മചയ്തരാല്  ഞങ്ങള  മെഇൗനമെരായസരസകണയ  എന്നരാമണരാ?

ഭരണഘടെനരാ  സരാപനങ്ങളസല്  പൂര്ണ്ണമെരായുയ  അധസകരാര  ദുര്വസനസമയരാഗയ

നടെതസയതന്റ് ആരരാണന്റ്? ചരസത്രയ എമന്നമകരാണന്റ് പറയസപ്പസകമണരാ.  സത്വനയ

മെകളമടെ ശരാഠഖ്യതസനന്റ് വഴെങ്ങസ ഒരു സയസരാന സര്കരാരസമന പസരസച്ചുവസടെരാന

ഒപ്പുവചതരാരരാണന്റ്,  ആ  ഭരണഘടെനരാ  വഖ്യഭസചരാരയ  നടെതസയതന്റ്  ആരരാണന്റ്?

അധസകരാര  സരാനങ്ങമളയുയ  അമനത്വഷണ  ഏജനസസകമളയുയ  സത്വരാര്ത

തരാല്പരഖ്യങ്ങളക്കുമവണസ  വസനസമയരാഗസചതന്റ്  ആരരാണന്റ്?  അമതരാമക

എമന്നമകരാണന്റ്  പറയസപ്പസകമണരാ.  നസയമെയ  വളമര  കൃതഖ്യമെരായസ

പറയുനണമല്ലെരാ,  'Hear  the  two  sides',  രണന്റ്  ഭരാഗവയ  മകളകണയ.

സയസരാന  സര്കരാരസമനതസമര  ഒരു  പരരാമെര്ശയ  സസ.&എ.ജസ.-മയമപ്പരാമല

ഒരു  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനയ  നടെത്തുമമ്പരാള  ബഹുമെരാനമപ്പട  സസ.&എ.ജസ.

ഞങ്ങമളരാടെന്റ്  ഞങ്ങളമടെ  ഭരാഗയ  മചരാദസകമണ?  തൂകസമകരാല്ലെരാന മപരാകുന്ന

പ്രതസമയരാടുമപരാലയ  നസങ്ങളമടെ  അനഖ്യരാഭസലരാഷയ  എനരാമണന്നന്റ്

മചരാദസക്കുമെമല്ലെരാ.  അതമപരാമല എന്തുമകരാണന്റ് സയസരാന സര്കരാരസമനതസമര
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ഒരു  പരരാമെര്ശയ  നടെത്തുമമ്പരാള  സയസരാന  സര്കരാരസമനരാടെന്റ്  മചരാദസകരാന

തയരാറരായസമല്ലെന്ന ലളസതമെരാമയരാരു മചരാദഖ്യമെരാണന്റ് ഞങ്ങള ഉന്നയസക്കുന്നതന്റ്. ആ

മചരാദഖ്യയ നഖ്യരായമെമല്ലെ? ഇവസമടെ സസ.&എ.ജസ.-മയ ഉപമയരാഗസച്ചുമകരാണന്റ് മകന്ദ്ര

ഗവണ്മമെനന്റ്  രരാഷശയയ  കളസക്കുകയരാണന്റ്.  അമപ്പരാള  ആ  രരാഷശയ  കളസകന്റ്

എനസനരാണന്റ്  യു.ഡസ.എഫന്റ്.  കൂട്ടുനസല്ക്കുന്നതന്റ്?  എമനരാരു  നസകൃഷ്ടമെരായ

മെനസരാണന്റ് നസങ്ങളമടെതന്റ്.  ഇവസമടെ കസഫ്ബസ എനപറയുന്ന ഇഇൗ മകരാര്പ്പമററ്റന്റ്

മബരാഡസമയ  രൂപശകരസകരാനുള്ള  ആകന്റ്  നമ്മമളല്ലെരാവരുയ  ഒന്നസചസരുന്നമല്ലെ

പരാസരാകസയതന്റ്.  ആ കസഫ്ബസകകതന്റ് വസകസനയ വന്നസമല്ലെന്നന്റ് നസങ്ങളകന്റ്

പറയരാന  സരാധസക്കുമമെരാ?  ഞരാന  ഒരു  കരാരഖ്യയ  ഓര്മ്മമപ്പടുതരായ,  നരാമള

മകരളതസമലമ്പരാടുയ  27  മറയസല്മവ  മമെല്പ്പരാലങ്ങള  മകരളതസമന

ബഹുമെരാനമപ്പട  മുഖഖ്യമെനസ  ശസലരാസരാപനയ  നടെതരാന  മപരാകുകയരാണന്റ്.

നസങ്ങള  എല്ലെരാവരുയ  ഇഇൗ  മതരമഞടുപ്പസനന്റ്  മവരാടന്റ്  മചയരാന  മപരായമല്ലെരാ,

2016-മല  സ്കൂളകളരാമണരാ  2019-ലയ  2020-ലയ  കരാണരാന  സരാധസചതന്റ്?

അല്ലെമല്ലെരാ.   മകരളതസമല മറരാഡുകളമടെ സസതസമയനരാണന്റ്?  മദശശയപരാതരാ

വസകസനവമെരായസ  ബനമപ്പടന്റ്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെനസനന്റ്  മകരളമത

പ്രശയസസമകണസ  വന്നസമല്ലെ.  നസങ്ങളകറസയരായ  മകരളയ  വളമര



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

37

ജനസരാന്ദ്രതയുള്ള ഭൂപ്രമദശമെരാണന്റ്, ജനങ്ങള തസങ്ങസകടെസ തരാമെസസക്കുകയരാണന്റ്.

സത്വരാഭരാവസകമെരായുയ  അവസമടെ  മദശശയപരാത  നസര്മ്മരാണയ  വരുമമ്പരാള  മകന്ദ്ര

സര്കരാരസനന്റ് ഒരു നസയമെമുണന്റ്.  ഭൂമെസ ഏമറ്റടുകരാന കസഫ്ബസയസലൂമടെ ഞങ്ങള

പണയ  മകരാടുതസമല്ലെ,  അതസമന  ഭരാഗമെരായസ  കരാസര്മഗരാഡന്റ്  മുതല്

തസരുവനനപുരയ  വമര  മെരാറ്റങ്ങളണരായസമല്ലെ,  പുതസയ  പരാലങ്ങളണരായസമല്ലെ,

പുതസയ  മറരാഡുകളണരായസമല്ലെ,  മദശശയപരാത  വസകസസചസമല്ലെ,

ആശുപത്രസകളണരായസമല്ലെ,  ഇതന്റ്  നമ്മള  കരാണമണ?  ഇവസമടെ   സര്കരാര്

ആശുപത്രസകളസല് ഡയരാലസസസസന്റ് യൂണസറ്റുകള,  കരാതന്റ് ലരാബുകള എന്നസവ

ആരയഭസചസമല്ലെ.   ഇമതല്ലെരായ  എങ്ങമന വന്നതരാണന്റ്.   ഇമതല്ലെരായ  സയസരാന

സര്കരാര്  നടെതസയ  ഇടെമപടെലസമന  ഭരാഗമെരായസ  വന്നതരാണന്റ്.

അറപതസനരായസരതസമലമറ  മകരാടെസ  രൂപയുമടെ  വസകസനയ  മകരളതസല്

നടെന.  ഇന്നന്റ്  നമ്മുമടെ  send  off  ആണമല്ലെരാ.  ഇതന്റ്  കഴെസഞരാല്

നമ്മമളല്ലെരാവരുയ ജനങ്ങളകസടെയസമലയന്റ്  മപരാകുകയമല്ലെ.   മെണ്ഡലങ്ങളസമലയന്റ്

മപരാകുമമ്പരാള എമന വലതഭരാഗതസരസക്കുന്ന പല എയ.എല്.എ.-മെരാരുമടെയുയ

ഫ്ലകന്റ്  മബരാര്ഡുകള  അവരുമടെ  മെണ്ഡലങ്ങളസല്  കരാണരാന  സരാധസക്കുയ,

'കസഫ്ബസയസലൂമടെ  1000  മകരാടെസ',  'കസഫ്ബസയസലൂമടെ  500  മകരാടെസ'  എന്നസടന്റ്
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യരാമതരാരു  മെരഖ്യരാദയുമെസല്ലെരാമത  കസഫ്ബസമയ  തകര്കരാന  ശമെസക്കുന.

അതമകരാണന്റ് നസങ്ങളമടെ മെനസന്റ് നസകൃഷ്ട മെനസരാണന്റ് എനമെരാത്രമമെ എനസകന്റ്

പറയരാനുള.  അതമകരാണന്റ്  ഇതന്റ്  അവസരാനസപ്പസകരാന  തയരാറരാവണയ.

അതമപരാമലതമന്ന  ഒനരണന്റ്  കരാരഖ്യങ്ങളകൂടെസ  എനസകസവസമടെ

സൂചസപ്പസകരാനുണന്റ്.   ഇവസമടെ  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനമതക്കുറസചന്റ്  പറഞ,

സപ്രശയമകരാടെതസ,  ഞരാന  മചരാദസമചരാമട,  ഞങ്ങള  ഒനയ  അറസയരാത

ആളകളരാമണരാ?  നസങ്ങളകന്റ്  മെരാത്രമമെ  എല്ലെരായ  അറസയൂ,  മെറഭരാഗതന്റ്,

ഭരണപക്ഷതസരസക്കുന്നവര്കന്റ്  ഒനമെറസയസമല്ലെനള്ള  ധരാര്ഷ്ടഖ്യയ  നസങ്ങള

ഉമപക്ഷസകണയ.  നസയമെമതക്കുറസചന്റ്  ഞങ്ങളക്കുയ  ധരാരണയുണമല്ലെരാ.

ഏമതല്ലെരായ  തരതസല്  ഞങ്ങമള  പസടെസകരാനമവണസ  മകന്ദ്രവയ  നസങ്ങളയ

മെരാധഖ്യമെങ്ങളമമെരാമക ശമെസക്കുനണന്റ്.  അതറസയരാമമെനള്ളതമകരാണന്റ്  ഞങ്ങള

വളമര  vigilant  ആണന്റ്.  കസഫ്ബസ  മപരാലള്ള  സയവസധരാനതസലൂമടെ

കടെമമെടുക്കുമമ്പരാള  വളമര  കരുതമലരാമടെയരാണന്റ്  ഞങ്ങള  ഇവസമടെ  വസകസന

പ്രവര്തനങ്ങള നടെത്തുന്നതന്റ്. ഞങ്ങമള തകര്കരാന നസങ്ങള ശമെസക്കുമമെന്നന്റ്

ഞങ്ങളകറസയരായ. ഇവസമടെ നസങ്ങള തകര്കരാന ശമെസക്കുന്നതന്റ് ഞങ്ങമളയല്ലെ

മെറസചന്റ്  ഇഇൗ  നരാടെസമനയരാണന്റ്.   ഇവസമടെ  പുതസയ  പരാലയ  വരരാന  പരാടെസല്ലെ,
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വസകസനയ  വരരാന  പരാടെസല്ലെ  എനപറയുമമ്പരാള  നസങ്ങള  നരാടെസമന

മപരാതശത്രുകളരായസ  മെരാറകയരാണന്റ്.  ഇതന്റ്  ഇഇൗ  നരാടസമല  ജനങ്ങള

തസരസചറസയുമമെന്നരാണന്റ്  എനസകന്റ്  ഇതമെരായസ  ബനമപ്പടന്റ്  സൂചസപ്പസകരാനുള്ളതന്റ്.

മഡരാ.  എയ.  മക.  മുനശര്,  എനസകന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മനതരാവരാണന്റ്.   അമദ്ദേഹയ

വളമര വസകരാരമതരാടുകൂടെസ പ്രസയഗസച്ചു,  ബഹറസല് മുസല്ലെയസടന്റ് നമെസരസചരാലയ

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന  വസശത്വസസകരാന  മകരാള്ളസല്ലെരാമയന്നന്റ്  പറഞ

അമദ്ദേഹതസമന പസതരാവസമനക്കുറസചന്റ്  ആമലരാചസചന്റ്   അഭസമെരാനസച്ചു.  എന്നരാല്

അമത  പസതരാവസമന  മെകന  ആ  മുസല്ലെ  തലയസലസടന്റ്  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.

കരാരഖ്യരാലയതസല്മപ്പരായസ  മവരാടന്റ്  പസടെസചസമല്ലെ;  നസമഷധസകരാന  പറ്റുമമെരാ,

വടെകരയുയ  മബപ്പൂരുയ.  ഇഇൗ  നരാടെന്റ്  മെറന്നസടസല്ലെ.   അമത  പസതരാവന്റ്  ഒരു

പ്രസയഗയകൂടെസ  നടെതസ,  അതന്റ്  മഡരാ.  എയ.  മക.  മുനശര്  ഒന്നന്റ്  മകളകണയ.

(...ബഹളയ...)  നസങ്ങള നസങ്ങളമടെ പസതരാവസമനക്കുറസചന്റ് ഉഇൗറ്റയമകരാള്ളുമമ്പരാള

ഞങ്ങളയ  ബഹുമെരാനസക്കുന്ന  ആ  പസതരാവന്റ്  ഒരു  പ്രസയഗയ  നടെതസ

എനരാമണന്നരാല്, 'ഒരുപമക്ഷ എമന സമുദരായയ എമന്ന കഴെസവമകടവമനന്നന്റ്

വസളസമചകരായ,  പമക്ഷ  ഒരസകലയ  എമന  സമുദരായമതമകരാണന്റ്  ഞരാന

അഴെസമെതസകരാരന  എന്നന്റ്  മകളകരാന  ഇടെവരുതസല്ലെരാ'മയന്നന്റ്  പ്രഖഖ്യരാപസച
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മെഹരാനരായ സസ. എചന്റ്. മുഹമ്മദ്മകരായ - അമദ്ദേഹതസമന പരാര്ടസ ഇമന്നവസമടെ.

എവസമടെമപ്പരായസ ശശ. വസ. മക. ഇബരാഹസയകുഞന്റ്, ശശ. എയ. സസ. കമെറദ്ദേശന,

ശശ.  മക.  എയ.  ഷരാജസ.  (...ബഹളയ...)  ഞങ്ങള  അഴെസമെതസകരാരരാമണന്നന്റ്

മകളകരാന  ഇടെവരുതസല്ലെരാമയന്നന്റ്  പ്രഖഖ്യരാപസച  സസ.എചന്റ്.

മുഹമ്മദ്മകരായയുമടെ പരാര്ടസയസമല രണന്റ് എയ.എല്.എ.-മെരാര് ഇന്നന്റ് ജയസലസല്

ഒരരാള ജയസലസല് കക്യൂവസല് നസല്ക്കുന.  ഇതമല്ലെ പരാര്ടസ.   അമതരാമടെരാപ്പയ

ഞരാന ഒരു കരാരഖ്യയ കൂടെസ പറഞന്റ് അവസരാനസപ്പസകരായ.

മെസ  .   മഡപക്യൂടസ സശകര്: പശസന്റ് കണ്ക്ലൂഡന്റ്.  അഞന്റ് മെസനസടരായസ. 

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷയസശര്:  സര്,  ഇവസമടെ  തകര്കരാന  ശമെസക്കുന്ന

ശക്തസകമള  തസരസചറസയരാന  സരാധസകണയ.  ഇടെതപക്ഷയ  മുമന്നരാടരാണന്റ്.

ശശ.  മക.  സസ.  മജരാസഫന്റ്,  നസങ്ങള  മെനസസലരാകണയ  നസങ്ങള  ജയസച

മെലമയരാരമത  തസല്ലെമങരസ  ഡസവസഷനസല്  ഏഴെരായസരതസല്പരയ  മവരാടസനന്റ്

ഫലയ  പ്രഖഖ്യരാപസചമപ്പരാള ഇടെതപക്ഷയ ജയസചസരസക്കുന.  ശശ.  പസണറരായസ

വസജയന  മുമന്നരാട്ടുതമന്നയരാണന്റ്.  ഇടെതപക്ഷ  ജനരാധസപതഖ്യ  മുന്നണസമയ

തകര്കരാന  ആമരല്ലെരായ  ശമെസചരാലയ  നസങ്ങള  എമനല്ലെരായ  മകട്ടുകഥകള

ഉണരാകസയരാലയ ഞങ്ങള ഒരസകല്കൂടെസ ആവര്തസക്കുന ഇന്നന്റ് കണ്ണൂര് ജസല്ലെരാ
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പഞരായതസമല   തസല്ലെമങരസ  ഡസവസഷന  നസങ്ങളസല്നസന്നന്റ്  ഞങ്ങള

പസടെസമചടുമതങസല്  മകരളതസമലമ്പരാടുയ  ഇടെതപക്ഷതസമന

തടെര്ചയുണരാകുയ.  നസങ്ങള  നസകൃഷ്ടമെനസരാണന്റ്  പ്രകടെസപ്പസക്കുന്നതന്റ്. അതരാണന്റ്

മകരാടയമത എയ.എല്.എ.  ഒരു അഭസമുഖതസല് പറഞ, ഇനസമയമനല്ലെരായ

വരരാനസരസക്കുന  ഒരു  പ്രളയയ  വരുയ  ഒരു  പ്രകൃതസദുരനയ  വരുയ,  അതരാണന്റ്

നസങ്ങളമടെ  മെരാനസസകരാവസ.   ഇഇൗ  മെരാനസസകരാവസ  മെരാറ്റണയ.  ഞങ്ങള

ഒരസകലയ  മകരാണ്ഗ്രസന്റ്  തകരണമമെന്നന്റ്  ആഗ്രഹസക്കുന്ന ആളകളല്ലെ.  പമക്ഷ

സത്വയയ  തകരരാന  നസങ്ങള  തശരുമെരാനസചരാല്  ഇനസ  ജവഹര്ലരാല്  മനഹ

പുനരവതരസചരാല്  മപരാലയ  നസങ്ങമള  രക്ഷമപ്പടുതരാന

സരാധസകസല്ലെരാമയനമെരാത്രയ  പറഞമകരാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത  ഞരാന

ശക്തമെരായസ പസന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .   ഒ  .   രരാജമഗരാപരാല്: സര്,  ഞരാന  ഇഇൗ  പ്രമമെയമത

എതസര്ക്കുകയരാണന്റ്.  സസ.&എ.ജസ.  തടെങ്ങസയ  മകന്ദ്ര

ഏജനസസകളമകതസരരായസ  ഇഇൗ  സര്കരാരസമന  ഭരാഗത്തുനസനമുണരാകുന്ന

നസലപരാടുകള  പ്രതസമഷധരാര്ഹമെരാണന്റ്.  ഭരണഘടെനരാചടങ്ങളമടെ

അടെസസരാനതസല്  രൂപശകൃതമെരായസട്ടുള്ള  സരാപനങ്ങളമകതസമരയരാണന്റ്
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മെനസമെരാരുമടെയുയ  മെറ്റുയ  ഭരാഗത്തുനസന്നന്റ്  നസയമെരാനുസൃതമെല്ലെരാത  എതസര്പ്പുകള

പ്രകടെസപ്പസക്കുന്നതന്റ്.   സയസരാനങ്ങളകന്റ്  കടെമമെടുകരാന  നസശ്ചയസചസട്ടുള്ള

പരസധസക്കുപ്പുറതന്റ്  കടെമമെടുകരാന  കഴെസയസല്ലെരാമയന്ന  വഖ്യവസ

നസലനസല്മകയരാണന്റ്  കസഫ്ബസ  ഒരു  സമെരാനര  സരാമ്പതസക

സയവസധരാനയമപരാമല പ്രവര്തസക്കുന്നതന്റ്.  മപരാതജനങ്ങള നല്കുന്ന നസകുതസ

പണയ  കസഫ്ബസയുമടെ  വരവസനമെരായസ  കണകരാക്കുമമ്പരാള  തമന്നയരാണന്റ്

സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ ഓഡസറ്റുമപരാലയ അനുവദസകസമല്ലെന്ന നസലപരാടെന്റ്  സര്കരാര്

സത്വശകരസക്കുന്നതന്റ്.   അതമകരാണന്റ്  ഇമപ്പരാള  അവതരസപ്പസച  ഗവണ്മമെനന്റ്

പ്രമമെയയ  ഭരണഘടെനരാതതത്വങ്ങളമകതസരുയ  രരാജഖ്യതസമന  മഫഡറല്

സയവസധരാനതസനന്റ്  എതസരുമെരാണന്റ്.  സയസരാനങ്ങള  പരാലസമകണ

സരാമ്പതസക  അചടെകയ  പരസമശരാധസക്കുകയുയ  അതസല്  വശഴ്ചകള

കമണത്തുകയുയ  മചമയണതന്റ്  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  ഭരണഘടെനരാ  ചുമെതല

തമന്നയരാണന്റ്.  അതരയ  ഭരണഘടെനരാ  ചുമെതല  നസര്വഹസക്കുന്ന

സരാപനങ്ങമള  ആമക്ഷപസക്കുകയുയ  ഭശഷണസമപ്പടുത്തുകയുയ  മചയ്യുന്നതന്റ്

തസകച്ചുയ  അനുചസതവയ  രരാജഖ്യതസമന  സരാമ്പതസക  അഖണ്ഡതയന്റ്

എതസരുമെരാണന്റ്.   തങ്ങളമടെ  മചതസകളമകതസമര  നസയമെരാനുസൃതയ
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പ്രവര്തസക്കുന്ന  സരാപനങ്ങമള  ശത്രുകളരായസ  കരാണുന്ന  മെമനരാഭരാവയ  ഒരു

സര്കരാരസനുയ ഭൂഷണമെല്ലെ.  ഇഇൗ പ്രമമെയമത ഞരാന എതസര്ക്കുകയരാണന്റ്.  

ശശ  .    എയ  .    സത്വരരാജന്റ്:  ബഹുമെരാനമപ്പട സശകര്,  ഇവസമടെ അവതരസപ്പസച

പ്രമമെയമത  ഞരാന  പൂര്ണ്ണമെരായുയ  പസന്തുണയ്ക്കുകയരാണന്റ്.  ഇതസയബനസചന്റ്

വസവസധ  അഭസപ്രരായങ്ങള  ഇവസമടെ  ഇതസമനരാടെകയ

മരഖമപ്പടുതസകഴെസഞസരസക്കുന.  അതമകരാണന്റ്  ഇഇൗ  സഭയുമടെ  സമെയയ

അധസകമമെടുകണമമെന്നന്റ്  ഞരാന  ആഗ്രഹസക്കുന്നസല്ലെ.   ഇവസമടെ  പ്രധരാനമെരായുയ

മെഇൗലസകമെരായുയ  ഉയര്നവരുന്ന  ഒരു  പ്രശയ,  ഇഇൗ  കരാലതന്റ്  മകരളമത

ആധുനസക  യുഗതസമലയന്റ്  മമകപസടെസച്ചുമകരാണ്ടുമപരാകരാന  ഇടെതപക്ഷ

ജനരാധസപതഖ്യ  മുന്നണസയുമടെ  ഗവണ്മമെനന്റ്  ശമെസക്കുകയരാണന്റ്.  അതസനുമവണസ

ഒരു  പുതസയ  വസകസന  സയസരാരയ  യരാഥരാര്തഖ്യമെരാകരാനുളള

പരസശമെതസലരാണന്റ്.   അതരാകമട  കഴെസഞ നസയമെസഭരാ  മതരമഞടുപ്പസമന

സമെയതന്റ് ജനങ്ങളമടെ മുമ്പസല് വച ഒരു വരാഗരാനമെരാണന്റ്. ഇഇൗ ഗവണ്മമെനസമന

പദതസമയ  സയബനസച  മെരാനസമഫമസ്റ്റേരായസല്  പരരാമെര്ശസചസട്ടുള്ള

കരാരഖ്യവമെരാണന്റ്.  അതസനന്റ്  കസടസയ  അയഗശകരാരതസമന അടെസസരാനതസലരാണന്റ്

കസഫ്ബസ വഴെസ മകരളതസമന മുഖചരായ മെരാറ്റുന്ന വസകസന പ്രവര്തനങ്ങളകന്റ്
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തടെകയ കുറസക്കുന്നതന്റ്.  മകരളമത രരാഷശയ കരാരണങ്ങളരാല് ശത്വരാസയ മുടസചന്റ്

മകരാല്ലെരാന  തശരുമെരാനസച  മകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെനന്റ്  സസ.&എ.ജസ.-മയ

ഉപമയരാഗസച്ചുമകരാണന്റ്  കസഫ്ബസമയ  ഇല്ലെരാതരാകരാനുയ  അതവഴെസ  മകരള

വസകസനമതയസല്ലെരാതരാകരാനുയ ശമെസക്കുകയരാണന്റ്.  അതസനന്റ്  നസയമെവസരുദവയ

ഭരണഘടെനരാവസരുദവമെരായ  മെരാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലയബസക്കുകയരാണന്റ്.  ആ

മെരാര്ഗ്ഗങ്ങളസലൂമടെ  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  തയരാറരാക്കുമമ്പരാള  ആ

റസമപ്പരാര്ടസമന  മുമ്പസല്  ഒരാചരാനസച്ചുനസല്ക്കുകയല്ലെ  മതരമഞടുകമപ്പട  ഒരു

ഗവണ്മമെനസമനയുയ നമ്മുമടെ നസയമെസഭയുമടെയുയ ഉതരവരാദസതത്വയ.   2013-ല്

സപ്രശയമകരാടെതസയുമടെ മുമ്പരാമക വന്ന Arun Kumar Agarwal Vs. Union of

India  and  Others  എന്ന  മകസസല്   സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമന

സയബനസചന്റ്  വളമര  പ്രസക്തമെരായ  പരരാമെര്ശങ്ങളണന്റ്.   ഇഇൗ  സഭയന്റ്  അതന്റ്

നസരരാകരസകരാനുള്ള  അവകരാശമുണന്റ്.  പസ.എ.സസ.-ക്കുയ  അവകരാശമുണന്റ്

കരാരണയ അതന്റ് നസയമെസഭയുമടെതമന്ന ഒരു മചറരൂപമെരാണന്റ്.  ഇഇൗ സഭയ്ക്കുള്ള

അവകരാശമതയുയ  അധസകരാരമതയുയ  തമന്നയരാണന്റ്  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ

പ്രതസഫലസപ്പസക്കുന്നതന്റ്.  അതസലപരസ  മകരളതസമന  ഉതമെ

തരാല്പരഖ്യങ്ങമളയരാണന്റ്  പ്രതസഫലസപ്പസക്കുന്നതന്റ്.  മകരളതസമന  ഉതമെ
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തരാല്പരഖ്യങ്ങമള  ഭരണഘടെനരാവസരുദമെരായ  മെരാര്ഗ്ഗതസലൂമടെ  ഒരു  ഭരണഘടെനരാ

സരാപനമത  ഉപമയരാഗസചന്റ്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെനന്റ്  രരാഷശയമെരായസ

ഉപമയരാഗസക്കുമമ്പരാള  അതസമന  മുമ്പസല്  മകരളതസമന  തരാല്പരഖ്യങ്ങമള

ഉയര്തസപ്പസടെസകരാന  പ്രതസപക്ഷതസനന്റ്  കഴെസയരാമത  മപരാകുന്നതന്റ്

എന്തുമകരാണരാണന്റ്,  അതന്റ്  നസര്ഭരാഗഖ്യകരമെരാണന്റ്.   നസങ്ങള  ആമരരാമടെരാപ്പയ

നസല്ക്കുന.  മകരളമത  തകര്കരാന  ശമെസക്കുന്ന  സയഘപരസവരാറസമന

ഗൂഢരാമലരാചനമയരാമടെരാപ്പമെരാമണരാ  അമതരാ  മകരളതസമന  തരാല്പരഖ്യങ്ങമള

സയരക്ഷസകരാന  ശമെസക്കുന്ന  ഇഇൗ  ഗവണ്മമെനസമന

നസലപരാടുകമളരാമടെരാപ്പമെരാമണരാ നസങ്ങള നസല്ക്കുന്നതന്റ്.  ഇവസമടെ പതരാകകളമടെ

നസറമഭദങ്ങളകപ്പുറതന്റ്  ഇഇൗ  നരാടെസമന  തരാല്പരഖ്യങ്ങമളയരാണന്റ്  നരായ

ഉയര്തസപ്പസടെസമകണതന്റ്.  അവസമടെയരാണന്റ്  നസങ്ങള  ദയനശയമെരായസ

പരരാജയമപ്പട്ടുമപരായതന്റ്.  ഞരാന കൂടുതല് വസശദരായശങ്ങളസമലയന്റ് മപരാകുന്നസല്ലെ.  

ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  പ്രതസപക്ഷ  ഉപമനതരാവസമന  ഒരു  പരരാമെര്ശയ

മകടമപ്പരാള മെനസസല് മതരാന്നസയ ഒരു കരാരഖ്യയ കൂടെസ പറയുകയരാണന്റ്.  അമദ്ദേഹയ

ആദരണശയനരായ  മകരളതസമന  മുനമുഖഖ്യമെനസയുയ  അമദ്ദേഹതസമന

വനഖ്യപസതരാവമെരായ  സസ.  എചന്റ്.-മന  ഇവസമടെ  ഉദരസക്കുകയുണരായസ.
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സസ.എചന്റ്.  മെമറ്റരാരു  പ്രസയഗയകൂടെസ  നടെതസയതന്റ്  ഞരാന  അമദ്ദേഹതസമന

ഓര്മ്മയസമലയന്റ്  ഒരസകല്കൂടെസ  മകരാണ്ടുവരസകയരാണന്റ്.  മുഖഖ്യമെനസ

പദതസല്നസനയ  ഇറങ്ങസയതസനുമശഷയ  തസരുവനനപുരയ  പുതരസകണയ

മമമെതരാനസയസല് മുസ്ലേശയ  ലശഗസമന സസറ്റസയഗന്റ്  കമ്മസറ്റസ  നല്കസയ ഒരു വലസയ

സത്വശകരണ മയരാഗതസല് അമദ്ദേഹയ പ്രസയഗസക്കുകയുണരായസ. അന്നന്റ് അമദ്ദേഹയ

ഇടെറസയ ശബ്ദതസല് പറഞ, 'മുഖഖ്യമെനസ പദതസല്നസനയ രരാജസവയ്മകണസ

വന്നതസല്  എനസകന്റ്  ദു:ഖമെസല്ലെ,  ശശ.  ഇ.  മക.  നരായനരാര്  മുഖഖ്യമെനസ

പദതസമലയന്റ് ഇനസ വരുനമണങസല് അതസലയ എനസകന്റ്  ദു:ഖമെസല്ലെ,  പമക്ഷ

മകരളമമെ  മകളക്കുക,  ഇഇൗ  കുറസയ മെനുഷഖ്യനുണമല്ലെരാ  ഇയരാമള  നസങ്ങള

നമ്പരുതന്റ്  നമ്പരുതന്റ്  നമ്പരുതന്റ്'  എന്നന്റ്  പറയുകയുണരായസ.  അതന്റ്

ആമരക്കുറസചരാമണന്നന്റ് മപരന്റ് ഞരാന ഇവസമടെ പറയുന്നസല്ലെ. അങ്ങമന നടെതസയ

പല  പ്രസയഗങ്ങളയ  മകരള  ചരസത്രതസമന  ഭരാഗമെരാണന്റ്.  അങ്ങന്റ്  ഇവസമടെ

ഉദരാഹരസച  പ്രസയഗതസമല  പരരാമെര്ശയ  പ്രസക്തമെരാണന്റ്.  പമക്ഷ  ആ

പ്രസയഗമതരാടെന്റ്  നശതസ  പുലര്തരാന  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  അയഗയ,  അങ്ങയുമടെ

പരാര്ടസകന്റ്  ഇമപ്പരാള  കഴെസയുനമണരാ?  (.....ബഹളയ....)  അമതരാരു

ചരസത്രതസമന ഭരാഗമെരാണന്റ്.  അമദ്ദേഹതസമന പ്രസയഗമത  ഉദരാഹരസച്ചുമവന്നന്റ്
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മെരാത്രമമെയുള.  ഇമപ്പരാള ഇഇൗ സഭയസലള്ള ആമരക്കുറസച്ചുമെല്ലെ പറഞസട്ടുള്ളതന്റ്.

അതരതസലള്ള മതറ്റരായ കരാരഖ്യങ്ങളസമലയന്റ്  നമ്മുമടെ  സഭ മപരാമകണതസല്ലെ.

ഞരാന  ആരുമടെയുയ  മപരന്റ്  പറയുന്നസല്ലെ,  സരാനര്ഭസകമെരായസ പറഞ

എനമെരാത്രമമെയുള.  ഇടെതപക്ഷ  വസമരരാധയ  തലയ്ക്കുപസടെസചന്റ്  നസങ്ങള

മതറ്റരായസട്ടുള്ള  പരരാമെര്ശങ്ങള  നടെത്തുമമ്പരാള  ഇഇൗ  കരാലഘടതസമല

രരാഷശയമെരായസ  ഉയര്നവരുന്ന  സവസമശഷ  സരാഹചരഖ്യങ്ങമളരാടെന്റ്  നസങ്ങള

സത്വശകരസക്കുന്ന  നസലപരാടെന്റ്  നമ്മുമടെ  നരാടെസമന  എങ്ങമന  ബരാധസക്കുമമെന്നന്റ്

ചസനസക്കുന്നതന്റ്  നല്ലെതരായസരസക്കുയ.  ത്രസപുരയസല്  നസങ്ങള

മപരായസമല്ലെമയമന്നരാമക  ആമവശമതരാമടെ  മചരാദസക്കുകയരാണന്റ്.  പകരയ

നസങ്ങള  വമന്നരാ?  ബയഗരാളസല്  നസങ്ങളമടെ  സസതസമയനരാമണന്നന്റ്

മചരാദസക്കുകയരാണന്റ്.  നരാല്പതന്റ്  മകരാല്ലെമെരായസ  മകരാണ്ഗ്രസസമന

സസതസമയനരാണവസമടെ.  നമ്മുമടെ  നരാടെന്റ്  വര്ഗ്ഗശയ  ഫരാസസസ്റ്റുകളമടെ

ജനരാധസപതഖ്യവസരുദ  നശകങ്ങമളരാടെന്റ്  ഏറ്റുമുട്ടുകയരാണന്റ്.

ഭരണഘടെനരാസരാപനങ്ങമള  മതറ്റരായസ  ഉപമയരാഗസക്കുകയരാണന്റ്.  ഇന്നമല

നരാചത്വറല്  ജസ്റ്റേസസസമനക്കുറസചന്റ്  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  പറവൂര്  അയഗയ  ഇവസമടെ

പറഞമല്ലെരാ.   ആ  നരാചത്വറല്  ജസ്റ്റേസസന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  പരാലസമചരാ;  ഇഇൗ
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ഗവണ്മമെനസനന്റ്  പറയരാനുള്ളതന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  മകമടരാ;  കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസമല

പരരാമെര്ശമെരാമണരാ മമഫനല് റസമപ്പരാര്ടസല് വന്നസട്ടുള്ളതന്റ്?  നരാചത്വറല് ജസ്റ്റേസസന്റ്

അവസമടെ  വയമലറ്റന്റ്  മചയമപ്പടതസമനക്കുറസചന്റ്  എനരാണന്റ്  നസങ്ങളകന്റ്

ഉത്കണ്ഠയസല്ലെരാതതന്റ്.  നസങ്ങള  എനരാണന്റ്  അതന്റ്  പറയരാതതന്റ്.  നസങ്ങള

എങ്ങമനയരാണന്റ്  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെയുയ  അതവഴെസ  സയഘപരസവരാറസമനയുയ

വസനശത  വസമധയരരായ  വകശലന്മേരാരരായസ  മെരാറന്നതന്റ്.  മകരളതസനുമവണസ

നസലപരാടെന്റ്  സത്വശകരസക്കുന്ന  മകരളതസമന  വകശലന്മേരാരരായസ  ഇടെതപക്ഷവയ

ധനകരാരഖ്യ  വകുപ്പുമെനസയുയ  മെരാറമമ്പരാള  നസങ്ങള  സയഘപരസവരാറസമന

പമരരാക്ഷമെരായസ  പസന്തുണചന്റ്  സയഘപരസവരാറസമന  ഗൂഢരാമലരാചനയുമടെ

ഏജനരായ  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  പസന്നസല്  അണസനസരക്കുന്നതന്റ്

ആതഖ്യനസകമെരായസ  മകരളതസമന  ശത്രുപക്ഷതരാമണനയ  അതന്റ്  ഇഇൗ  നരാടെന്റ്

തസരസചറസയുമമെനയ  ജനങ്ങമളരാടെന്റ്  മെറപടെസ  പറമയണസവരുമമെനയ  മകരള

വസകസനമത  അടസമെറസക്കുന്ന  മഎകഖ്യജനരാധസപതഖ്യ  മുന്നണസയുമടെ

മദശവസരുദവയ  ജനവസരുദവമെരായ  രരാഷശയതസനന്റ്  വശണ്ടുയ  നസങ്ങളകന്റ്

തസരസചടെസ  ഏറ്റുവരാമങ്ങണസവരുമമെനയ  ഓര്മ്മമപ്പടുതസമകരാണന്റ്  ഇഇൗ

പ്രമമെയമത  ശക്തമെരായസ  പസന്തുണച്ചുമകരാണന്റ്  ഞരാന  എമന  വരാക്കുകള
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അവസരാനസപ്പസക്കുന.  

പ്രതസപക്ഷമനതരാവന്റ്  (ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല):  സര്,  ഞരാന  ഇഇൗ

പ്രമമെയമത ശക്തമെരായസ എതസര്ക്കുകയരാണന്റ്. ഇവസമടെ ശശ. എയ. സത്വരരാജസമന

പ്രസയഗയ  മകടമപ്പരാള  എനസകന്റ്  മെനസസലരായതന്റ്,  സസ.&എ.ജസ.

എനപറയുന്നതന്റ്  ബസ.മജ.പസ.-യുമടെ  ഒരു  സരാപനമെരാമണന്നരാണന്റ്.

സസ.&എ.ജസ. എനപറയുന്ന  ബസ.മജ.പസ.-യുമടെ,  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന

ഒരു  മപരാഷകസയഘടെന  ഇവസമടെ  മകരളമത   മഞകസമകരാല്ലെരാന

മനരാക്കുന  അമപ്പരാള  ഞങ്ങളതസനന്റ്  കൂട്ടുനസല്ക്കുനമവന്നന്റ്,

ശശ.  എയ.  സത്വരരാജസമനമപ്പരാമലയുള്ള  ഒരരാള  പറയരുതന്റ്.  വരായസക്കുകയുയ

പഠസക്കുകയുമമെരാമക  മചയ്യുന്ന  ആളരാണമല്ലെരാ;  ഇതന്റ്  ഇനഖ്യന

ഭരണഘടെനയനുസരസച്ചുള്ളതരാണന്റ്  അല്ലെരാമത  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.-മന

ഭരണഘടെനയനുസരസച്ചുള്ള  സരാപനമെല്ലെ.  സസ.&എ.ജസ. ഇനഖ്യന

ഭരണഘടെനയുമടെ  ആര്ടസകസള-148  അനുസരസച്ചുള്ളതരാണന്റ്. അങ്ങയുമടെ

പ്രസയഗയ  മമലവരായസ  മടെലസകരാസ്റ്റേന്റ്  മചയ്യുന്നതമകരാണന്റ്  നരാടസമല  ജനങ്ങള

മതറ്റസദരസക്കുയ,  ബസ.മജ.പസ.-യുമടെ  ഒരു  മപരാഷകസയഘടെന  മകരളതസമല

ഗവണ്മമെനസമന  കുറ്റമപ്പടുതസയസരസക്കുന,  അമപ്പരാള  ഞങ്ങമളല്ലെരായകൂടെസ
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അതസമന സമപ്പരാര്ടന്റ് മചയ്യുനമവന്നന്റ്. 

ശശ  .    എയ  .    സത്വരരാജന്റ്:  സര്, ബഹുമെരാനഖ്യനരായ പ്രതസപക്ഷമനതരാവസമനരാടെന്റ്

എനസകന്റ്  എല്ലെരാ  ആദരവമുണന്റ്.  ഞരാന  അമതല്ലെരായ  നസലനസര്ത്തുകയരാണന്റ്.

അമങ്ങയ്ക്കുയ എമന്ന അറസയരായ. അങ്ങന്റ് ദയവരായസ ഞരാന പറയരാത ഒരു കരാരഖ്യയ

പറയരുതന്റ്.  അതന്റ് സങടെകരമെരാണന്റ്.  കരാരണയ ഞരാന പറഞതന്റ് ഭരണഘടെനരാ

സരാപനങ്ങമള  ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  ദുരുപമയരാഗസക്കുന,  അവരുമടെ

ഏജന്റുമെരാരരായസ  ഉപമയരാഗസക്കുന.  അല്ലെരാമത  സസ.&എ.ജസ.-മയ

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  നസയമെസചതരാമണന്നല്ലെ  ഞരാന  പറഞതന്റ്.  സസ.&എ.ജസ.

ഉളമപ്പമടെയുള്ള ഭരണഘടെനരാ സരാപനങ്ങമള ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  അവരുമടെ

തരാല്പ്പരഖ്യതസനുമവണസ  ഉപമയരാഗസക്കുന.  മെറ്റന്റ്  അമനത്വഷണ

ഏജനസസകമളക്കുറസചന്റ് അങ്ങയുമടെ പരാര്ടസ മെറ്റന്റ് സയസരാനങ്ങളസമലല്ലെരായ ഇതന്റ്

പറയുനണന്റ്.  നമ്മള  തമ്മസല്  ആ  കരാരഖ്യതസല്  മകരളതസല്  മെരാത്രമമെ

അഭസപ്രരായ  വഖ്യതഖ്യരാസമുള,  മവമറമയവസമടെയുയ  ഇല്ലെ.  അങ്ങന്റ്  എമന  വരാകന്റ്

മതറ്റരായസ പറയരുതന്റ്. അതന്റ് വസഷമെകരമെരാണന്റ്. 

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  കഴെസഞ  ദസവസയ  നടെന്ന  എല്ലെരാ

ചര്ചകളസലയ ഇഇൗ വരാദമുഖയ നമ്മുമടെ ബഹുമെരാനമപ്പട ധനകരാരഖ്യ വകുപ്പുമെനസ
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അമദ്ദേഹതസമന സത്വയയരക്ഷയരായസ എടുതണസഞ ഒരു ആയുധമെരാണന്റ്.  ഈ

സസ.  ആനന്റ്  എ.ജസ.-യുമെരായസട്ടുള്ള  ബസ.മജ.പസ.-സയഘ്പരസവരാര്  ബനയ.

അതസനന്റ്  മെറവരാദമെരായസടരാണന്റ് ഇമപ്പരാള ഇഇൗ  സസ.  ആനന്റ് എ.ജസ. റസമപ്പരാര്ടസല്

പറഞസരസക്കുന്നതസമനകരാള  രൂക്ഷമെരായ  ഭരാഷയസല്,  മകന്ദ്ര  സര്കരാരസമന

ഓഫന്റ് ബജറ്റന്റ് കടെമമെടുപ്പസമനക്കുറസചന്റ് അതസശക്തമെരായ ഭരാഷയസല് സസ.&എ.ജസ.

വസമെര്ശസചസട്ടുള്ളമതന്ന  കരാരഖ്യയ  നമ്മളസവസമടെ  ശദയസല്മപ്പടുതസയസട്ടുയ

അതസനന്റ്  മെറപടെസമപരാലയ  പറയരാമത  നസരനരമെരായസ  ഇഇൗ  സയഘ്പരസവരാര്

ബനയ  ആമരരാപസക്കുന്നതന്റ്  എനസനുമവണസയരാമണന്നന്റ്  അമങ്ങയന്റ്

മെനസസലരായസട്ടുമണരാ?

മഡരാ  .    ടെസ  .    എയ  .    മതരാമെസന്റ് മഎസകന്റ്:  സര്,  വളമര വസശദമെരായസതമന്ന

അതസനന്റ് മെറപടെസ പറമഞയരായ. ഞരാന പറഞസല്ലെരാമയന്നന്റ് മവണ.

വഖ്യവസരായവയ  മസരാര്ട്സയ  യുവജനകരാരഖ്യവയ  വകുപ്പുമെനസ

(ശശ  .    ഇ  .    പസ  .    ജയരരാജന):  സര്,  ഇനഖ്യന  ഭരണഘടെന  ഉയര്തസപ്പസടെസച്ചു.

അതനുസരസചരാമണരാ  ഇനഖ്യയസല്  ഇമപ്പരാള  എല്ലെരാകരാരഖ്യങ്ങളയ

നടെനമകരാണസരസക്കുന്നതന്റ് എന്നരാമണരാ അങ്ങയുമടെ അഭസപ്രരായയ?
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 ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  ഭരണഘടെനയനുസരസമച നടെകരാന

പരാടുളമവനള്ള നസര്ബനബുദസയുള്ള പരാര്ടസയരാണന്റ്  മകരാണ്ഗ്രസന്റ് പരാര്ടസ.

We are all under the Constitution. We are all performing as per  the

guidelines of the Constitution.

ശശ  .    ഇ  .    പസ  .    ജയരരാജന:  സര്,  അതന്റ്  തതത്വയ  തമന്നയരാണന്റ്.  പമക്ഷ

ഇനഖ്യയസലയ  ഇനഖ്യന  പരാര്ലമമെനസലയ  ഇമപ്പരാള  നടെക്കുന്നതന്റ്  അതരാമണരാ;

ഇമപ്പരാഴെമത  കര്ഷകനസയമെയ  എങ്ങമനയരാണന്റ്  പരാസരാകസയതന്റ്;

രരാജഖ്യസഭരായഗങ്ങമള  അറസ്റ്റേന്റ്  മചയ്തന്റ്  ജയസലസലടെച്ചു.  സഭയസല്നസന്നന്റ്

പുറതരാകസ.  അവരുമടെ  മൃഗശയ  ഭൂരസപക്ഷയ  ഉപമയരാഗസചന്റ്  ചര്ച  മചയരാമത

പരാസരാക്കുകയമല്ലെ;  ഇനഖ്യന ജുഡശഷഖ്യറസ,  ഭയമപ്പടുത്തുകയമല്ലെ; ഇതരതസല്

ഭരണഘടെനരാവസരുദമെരായ  നടെപടെസകള  മചയമകരാണസരസക്കുന്ന  ഒരു

പരാര്ടസയരാണന്റ്  ഡല്ഹസയസലസരസക്കുന്നതന്റ്.  നസങ്ങള  ഇമതല്ലെരായ  വളമര

ശരസയരാമണന്നന്റ് പറയുന്നതന്റ് ആര്ക്കുമവണസയരാണന്റ്?

ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  ബഹുമെരാനമപ്പട  മെസനസസ്റ്റേര്,

മകന്ദ്രതസമല നമരന്ദ്ര മമെരാദസ  ഗവണ്മമെനന്റ് മചയ്യുന്ന ജനരാധസപതഖ്യവസരുദവയ

ഏകരാധസപതഖ്യപരവമെരായ  നടെപടെസകമളരാടെന്റ്  ഞങ്ങളകന്റ്  മയരാജസപ്പസല്ലെ.  അതന്റ്
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മവമറരാരു  കരാരഖ്യയ.  അതസമനതസമര  ഏറ്റവയ  വലസയ  മപരാരരാടയ  രരാജഖ്യതന്റ്

നടെനമകരാണസരസക്കുന്നതന്റ്  ഇനഖ്യന  നരാഷണല്  മകരാണ്ഗ്രസസമന

മനതൃതത്വതസല്തമന്നയരാണന്റ്. 

കൃഷസ വകുപ്പുമെനസ (ശശ  .    വസ  .    എസന്റ്  .    സനസല് കുമെരാര്):  സര്, സസ.  ആനന്റ്

എ.ജസ. എന്ന  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനതസമന  മെഹതത്വമതക്കുറസചന്റ്  അങ്ങന്റ്

പറഞ.  മെഹതത്വമുള്ള  സരാപനയ  തമന്നയരാണന്റ്.  പമക്ഷ  ഇനഖ്യന

പരാര്ലമമെനസമനകരാള  വലസയ  മെഹതത്വമുള്ള  ഭരണഘടെനരാ  സരാപനമെല്ലെമല്ലെരാ

സസ.  ആനന്റ്  എ.ജസ.;  ഇനഖ്യന  പരാര്ലമമെനന്റ്  പരാസരാകസയ  മൂന്നന്റ്

നസയമെതസമനതസരരായസ ഇഇൗ നസയമെസഭ ഏകകണ്ഠമെരായസ പ്രമമെയയ പരാസരാകസ

ഇഇൗ നസയമെയ ശരസയല്ലെ എനപറഞന്റ് പരാര്ലമമെനസമന തശരുമെരാനമത മചരാദഖ്യയ

മചയ്ത  നസയമെസഭയരാണസതന്റ്.  അതസമനകരാള  വലസയ  സരാപനമെരാമണരാ  ഇഇൗ

സസ. ആനന്റ് എ.ജസ.എനപറയുന്നതന്റ്?

ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  നമ്മമളരാരു  പ്രമമെയയ  പരാസരാകസ,

ഞങ്ങളയ  സഹകരസചമല്ലെരാ;  ശശ.  വസ.  എസന്റ്.  സനസല്  കുമെരാര്, അമങ്ങയന്റ്

അങ്ങമനമയരാരു നസലപരാടുണരായസരുമന്നങസല് മകരാണ്ടുവമരണസയസരുന്നതന്റ് ഒരു

ബദല് നസയമെമെരായസരുന.  അങ്ങന്റ് അതന്റ് മകരാണ്ടുവന്നസല്ലെ, ഒരു ബദല് നസയമെയ
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എന്തുമകരാണന്റ്  മകരാണ്ടുവന്നസല്ലെ;  ഛതശസന്റ് ഗഢന്റ്,   പഞരാബന്റ്,   രരാജസരാന

എന്നശ  മൂന്നന്റ്  സയസരാനങ്ങളസമല  ഗവണ്മമെന്റുകളയ  മകന്ദ്രയ  പരാസരാകസയ

നസയമെതസമനതസമര പ്രമതഖ്യക നസയമെയ പരാസരാകസയതരാണന്റ്.  ഇമപ്പരാള മകരള

നസയമെസഭ  മചര്നമകരാണസരസക്കുകയരാണന്റ്,  എന്തുമകരാണന്റ്  അമങ്ങരാരു

നസയമെനസര്മ്മരാണയ  മകരാണ്ടുവന്നസല്ലെ;  ഒരു  ബദല്  നസയമെയ  മകരാണ്ടുവന്നസല്ലെ;

അങ്ങന്റ്  ഇവസമടെ  നസയമെയ  മകരാണ്ടുവന്നസരുമന്നങസല്  ഞങ്ങള

പസന്തുണയ്ക്കുമെരായസരുന്നസമല്ലെ;  ഇന്നന്റ്  ഈ  സഭരാ  സമമ്മളനതസമന  അവസരാന

ദസവസമെരാണമല്ലെരാ;  എന്തുമകരാണന്റ്  നസങ്ങള  മകരാണ്ടുവന്നസല്ലെ.  നസങ്ങളമടെ

commitment എവസമടെ  നസല്ക്കുനമവനള്ളതസമന  ഏറ്റവയ  വലസയ

ഉദരാഹരണമെരാണസതന്റ്.

മപരാതമെരരാമെത്തുയ രജസമസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമെനസ  (ശശ  .    ജസ  .    സധരാകരന):

സര്,  ഇതവമര  നസലവസലള്ള  ഭരണഘടെന  പ്രകരാരയ  മസനടല്

മലജസമസ്ലേഷനുയ  മസ്റ്റേറ്റന്റ്  മലജസമസ്ലേഷനുയ  തമ്മസല്  conflict  ഉണരായരാല്

മസനടല് നസയമെയ മെരാത്രമമെ നസലനസല്ക്കുകയുള.  മെമറ്റതന്റ്  ഒരാമടരാമെരാറ്റസകരായസ

ഇല്ലെരാതരാകുയ.  ഇമല്ലെങസല്  ഇഇൗ  രരാജഖ്യയ  600 നരാട്ടുരരാജഖ്യങ്ങളരായസ  പസരസയുയ.

അതമകരാണന്റ്  ഈ തര്കതസനന്റ്  അഭസപ്രരായ വഖ്യതഖ്യരാസമെസല്ലെ,  അമദ്ദേഹതസനന്റ്
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ഈ  നസയമെയ  എങ്ങമന  പരാസരാകരാന  സരാധസക്കുയ.  നസയമെയ  പരാസരാകരായ,

പമക്ഷ മകന്ദ്ര നസയമെതസനന്റ്  എതസരരായസ  പരാസരാകരാന കഴെസയസല്ലെ.  അതകൂടെസ

മഭദഗതസ  മചയണയ.  ഭരണഘടെനരാ  മപ്രരാവസഷന പ്രകരാരയ,  ഛതശസ്ഗഢന്റ്

നസയമെസഭയന്റ് എങ്ങമന  മകന്ദ്ര നസയമെമത എതസര്തന്റ് നസയമെയ പരാസരാകരാന

കഴെസയുയ;  അങ്ങന്റ് അമതരാന്നന്റ് വഖ്യക്തമെരാക്കുമമെരാ?

ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  സമെരാന  സത്വഭരാവതസലള്ള  നസയമെയ

കണ്കറനന്റ് ലസസ്റ്റേസല്മപ്പട കരാരഖ്യമെരായതമകരാണന്റ്,  പഞരാബുയ,  ഛതശസ്ഗഢയ,

രരാജസരാനുയ  പരാസരാകസയ  വസവരയ  നമുകന്റ്  അറസയരാവന്നതരാണന്റ്.  അമത

മമെരാഡലസല്  ഒരു  നസയമെയ  പരാസരാകണമമെന്നന്റ്  ഞങ്ങള  മുഖഖ്യമെനസമയരാടെന്റ്

ആവശഖ്യമപ്പടതരാണന്റ്.  ഞങ്ങള പരസമശരാധസക്കുകയരാമണന്നന്റ് കൃഷസ വകുപ്പുമെനസ

പറഞ.  നസങ്ങളകന്റ് കമ്മസറ്റന്റ്മമെനന്റ്,  ആത്മരാര്തത ഉണരായസരുമന്നങസല് ഇഇൗ

നസയമെസഭയസല് ആ നസയമെയ മകരാണ്ടുവരരാന നസങ്ങളകന്റ് കഴെസയണമെരായസരുന.

അതസമന മലജസമസ്ലേറ്റശവന്റ് മകരാമ്പസറ്റനസസമയരാമക പസന്നശടെന്റ് പരസമശരാധസകരായ.

ഞരാന എമന വസഷയതസമലയന്റ് കടെക്കുകയരാണന്റ്. ഇഇൗ ബുദസ ശശ. പസണറരായസ

വസജയനന്റ് മനരമത വന്നസരുമന്നങസല് ലരാവന്റ് ലസന മകസന്റ് ഉണരാകസല്ലെരായസരുന.

അന്നന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  പറഞ ഒരു കമണതലരാണന്റ് ലരാവന്റ് ലസന മകസന്റ് ഇഇൗ
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രരാജഖ്യത്തുണരായതന്റ്.  375 മകരാടെസ  രൂപയുമടെ  അഴെസമെതസമകസരായ  ലരാവന്റ് ലസന

മകസസല്  ഇന്നന്റ്  ശശ.  പസണറരായസ  വസജയന  ബഹുമെരാനമപ്പട

സപ്രശയമകരാടെതസയുമടെ മുമ്പസല് കയ്യുയമകടസ നസല്മകണ ആവശഖ്യമെസല്ലെരായസരുന.

കരാരണയ,  അന്നന്റ്  ആ  സസ.&എ.ജസ.  പറഞ ഭരാഗയ  ഇതമപരാമല പ്രമമെയയ

പരാസരാകസ റദ്ദേന്റ്  മചയ്തരാല് മപരാരരായസരുമന്നരാ; അന്നന്റ്  ആ  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ

കമണതല്....  ഇതമപരാമല മചയ്തരാല് മെതസയരായസരുന.  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ

റസമപ്പരാര്ടസലരാണമല്ലെരാ  ലരാവന്റ് ലസന  മകസന്റ്  ഉണരാകുന്നതന്റ്.  അന്നന്റ്  അതസല്

ഇതമപരാമല മചയ്തരാല് മെതസയരായസരുന.  ആ പരാരഗ്രരാഫസല്,  നസയമെസഭയസല്

ഭൂരസപക്ഷമുള്ളതമകരാണന്റ്  ഞങ്ങളതന്റ്   റദ്ദേന്റ്  മചയ്യുനമവന്നന്റ്  പറഞന്റ്

നസരരാകരസചരാല് മെതസയരായസരുന. അമപ്പരാള അമദ്ദേഹതസനന്റ് ആ ബുദസ അന്നന്റ്

മതരാന്നസയസല്ലെ,  മഡരാ.  ടെസ.  എയ.  മതരാമെസന്റ് മഎസകന്റ് പറഞമകരാടുത ബുദസ,

മനരമത  എന്തുമകരാണരാണന്റ്  പറഞമകരാടുകരാതതന്റ്;  മഡരാ.  ടെസ.  എയ.

മതരാമെസന്റ് മഎസകസനന്റ് അബദയ പറ്റസ കുഴെപ്പതസല്വന്നമപ്പരാള മഡരാ. ടെസ. എയ.

മതരാമെസന്റ്  മഎസകന്റ്  കണ്ടുപസടെസച  സൂത്രപ്പണസയരാണസതന്റ്.  അതസല്  പരാവയ

മുഖഖ്യമെനസ വശണുമപരായതരാണന്റ്. ഇവസമടെ 2 ജസ മസകയ അഴെസമെതസ വന. അങ്ങന്റ്

പറയുന്ന  ശശ.  വസമനരാദന്റ്  റരായന്റ്  അമല്ലെ   2  ജസ  മസകയ   ഉണരായസരുന്ന
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കരാലഘടതസമല  സസ.&എ.ജസ.,  അമദ്ദേഹയ  നമ്മുമടെമയരാമക  സഹൃത്തുയ

കസഫ്ബസയുമടെ  മബരാര്ഡന്റ്  മമെമ്പറമെരാണമല്ലെരാ;   അന്നന്റ്   മെനമമെരാഹന  സസയഗന്റ്

ഗവണ്മമെനന്റ് പരാര്ലമമെനന്റ് വസളസച്ചുകൂടസ, നമുകന്റ് ഭൂരസപക്ഷമുണന്റ്, വസമനരാദന്റ് റരായന്റ്-

യുമടെ  ആ  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  തള്ളസകളയണമമെനപറഞന്റ്  ഒരു  പ്രമമെയയ

പരാസരാകസയസരുമന്നങസല് എനരാകുമെരായസരുന?

 മപരാതമെരരാമെത്തുയ രജസമസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമെനസ  (ശശ  .    ജസ  .    സധരാകരന):

സര്,   അങ്ങയുമടെ  ഒരു  വസശദശകരണതസനുമവണസയരാണന്റ്  മചരാദസക്കുന്നതന്റ്.

മകരാണ്സ്റ്റേസറ്റക്യൂഷണല്  ഇഷക്യൂവരാണന്റ്  അങ്ങന്റ്  പറയുന്നതന്റ്.  കണ്കറനന്റ്

ലസസ്റ്റേസലള്ളതന്റ്  പരാസരാകരായ.  പമക്ഷ  ഇനഖ്യന  ഭരണഘടെന  മഫഡല്

ആമണങസലയ  unity  in  nature ആണന്റ്.  എല്ലെരാ  അടെസയനര  ഘടങ്ങളസലയ

മകന്ദ്രരാധസകരാരയ....  അതരാണന്റ്  അടെസയനരരാവസമയരാമക  വരുന്നതന്റ്.

അതമകരാണന്റ് മസ്റ്റേറ്റന്റ് ഗവണ്മമെനന്റ് പരാസരാകസയതന്റ് മസനടല് മലജസമസ്ലേഷമന

നസരരാകരസക്കുന്നതരാമണരാ  എന്നരാണന്റ്  അങ്ങന്റ്  പറമയണതന്റ്;  നസരരാകരസകരാന

സരാധസകസല്ലെ. 

ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  ഇങ്ങമന  പറഞകഴെസഞരാല്,

ശശ. എയ.  സത്വരരാജന്റ് ആയസരുമന്നങസല് പറയുമെരായസരുന,  ഇതന്റ് മകന്ദ്രതസമല
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ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.  ഗവണ്മമെനസമന സമപ്പരാര്ടന്റ്  മചയ്യുകയരാമണന്നന്റ്.   അങ്ങന്റ്

മകന്ദ്രതസമല  ബസ.മജ.പസ.  ഗവണ്മമെനസമന  സമപ്പരാര്ട്ടുമചയമകരാണരാണന്റ്

ഇഇൗ പറയുന്നമതന്നന്റ് ഞരാന പറയുന്നസല്ലെ. 

മഡരാ  .    ടെസ  .    എയ  .    മതരാമെസന്റ്  മഎസകന്റ്:  സര്,  ഛതശസ്ഗഢസലയ

പഞരാബസലയ  പരാസരാകസയതമപരാമലരാരു  നസയമെയ  മകരളതസല്

എങ്ങമനയരാണന്റ്  പരാസരാകരാന  കഴെസയുക;  അവസടെമത  കരാര്ഷസകവസള

ധരാനഖ്യങ്ങളരാണന്റ്.  ആ ധരാനഖ്യങ്ങളമടെ വസല്പ്പന മുഴുവന മെണസ(mandi)-കളരാണന്റ്.

മകരളതസല്  എവസമടെയരാണന്റ്  മെണസയസരസക്കുന്നതന്റ്.  മകരളതസല്

വരാണസജഖ്യവസളകളരാണന്റ്.  ആ  വസളകളക്കുണരായസരുന്ന  വസപണന

സമ്പ്രദരായങ്ങളസല്  മലലയ  ഉളമപ്പമടെ  പലതമുണരായസരുന.  അമതരാമക

കമമെരാഡസറ്റസ  മബരാര്ഡ്സന്റ്  പസനവലസച്ചുമകരാണസരസക്കുകയരാണന്റ്.  കുറചന്റ്  ചര്ച

മചമയണസവരുയ,  പരസമശരാധസമകണസവരുയ.  മകരളതസനുള്ളസല്  മതങ്ങ

വസല്ക്കുന്നതയ ബരാകസയുള്ളതന്റ്  വസല്ക്കുന്നതമമെരാമക സര്കരാര് മറഗുമലറ്ററസ

മെരാര്കറ്റസല്മെരാത്രയ  പരാടുളമവന്നന്റ്  ഇവസമടെ  നസയമെയ  അതസനനുസരസചന്റ്

ഉണരാകസകഴെസഞസരുമന്നങസല് അതന്റ് ഇവസമടെ നടെപ്പരാകരാന സരാധസക്കുമമെരാ?
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കൃഷസ  വകുപ്പുമെനസ  (ശശ  .    വസ  .    എസന്റ്  .    സനസല്  കുമെരാര്):  സര്,

ബഹുമെരാനമപ്പട ധനകരാരഖ്യ  വകുപ്പുമെനസ പറഞതന്റ്  വളമര പ്രധരാനമപ്പമടരാരു

കരാരഖ്യമെരാണന്റ്.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്മമെനന്റ്  മകരാണ്ടുവന്നസരസക്കുന്ന  നസയമെതസമന

മഭദഗതസയരാണന്റ്  ഛതശസ്ഗഢസലയ  മെറ്റന്റ്  മസ്റ്റേറ്റുകളസലയ  പരാസരാകസയസട്ടുള്ളതന്റ്.

എ.പസ.എയ.സസ.  ആകന്റ്  നസലനസല്ക്കുന്ന  മസ്റ്റേറ്റുകളസലരാണസതന്റ്

പരാസരാകസയസരസക്കുന്നതന്റ്.  അവര്  ഒരു  പുതസയ  നസയമെമെല്ലെ

ഉണരാകസയസരസക്കുന്നതന്റ്.  മകന്ദ്രയ  മകരാണ്ടുവന്നസരസക്കുന്ന  എ.പസ.എയ.സസ.

ആകസമന അമമെനന്റ്മമെനരാണന്റ് പരാസരാകസയസരസക്കുന്നതന്റ്.  അതന്റ് ബഹുമെരാനമപ്പട

പ്രസസഡനസമന അസനസനന്റ് അയചസരസക്കുകയരാണന്റ്. അതന്റ് ആകരായസ വന്നസടസല്ലെ.

മകരളതസനന്റ്  എ.പസ.എയ.സസ.  ആകസല്ലെ.  ഇവസമടെ  മെണസകളസല്ലെ.  മനല്ലുയ

മകരാപ്രയുയ ഇവസമടെ മെണസകളസല് നസന്നരാമണരാ സയഭരസക്കുന്നതന്റ്?  പരാലകരാടുയ

തൃശ്ശൂരസലയ  ആലപ്പുഴെയസലയ  മനലന്റ് ല്ല്  സയഭരസക്കുന്നതന്റ്  കൃഷസകരാരസല്നസനയ

മനരസടരാണന്റ്.  മെണസ  സമ്പ്രദരായയ  മവമണന്നന്റ്  2003-മല  നസങ്ങളമടെ

ഗവണ്മമെനസമന  കരാലതന്റ്  തശരുമെരാനസചസമല്ലെ;  ഇവസമടെ  അങ്ങമനമയരാരു

സരാഹചരഖ്യമെസല്ലെരാതതമകരാണരാണന്റ്  നസങ്ങള  അതരതസമലരാരു

തശരുമെരാനമമെടുതതന്റ്.  പ്രസ്തുത  നസയമെയ  ഇവസമടെ  ഇല്ലെരാതതസനരാല്
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എ.പസ.എയ.സസ.  ആകസനന്റ്  നമ്മള അമമെനന്റ്മമെനന്റ്  മകരാണ്ടുവന്നസല്ലെ.  എന്നരാല്

മകന്ദ്രയ മചയരാത കരാരഖ്യയ,  നമ്മളസവസമടെ മചയ.  16  ഇനയ പചകറസകളകന്റ്,

perishable     products-നന്റ്  ഇനഖ്യയസലരാദഖ്യമെരായസ  തരാങ്ങുവസല നസശ്ചയസചതന്റ്

ഇഇൗ  ഗവണ്മമെനരാണന്റ്.  മെറ്റന്റ്  പ്രധരാനമപ്പട  മക്രരാപ്പുകമളല്ലെരായതമന്ന,  റബ്ബര്

മബരാര്ഡന്റ്, മമസസസന്റ് മബരാര്ഡന്റ്, മകരാഫസ മബരാര്ഡന്റ് തടെങ്ങസയ കമമ്മരാഡസറ്റസ

മബരാര്ഡുകളരാണന്റ്  ഇവസമടെ  എല്ലെരാ  കരാരഖ്യങ്ങളയ  നസശ്ചയസക്കുന്നതന്റ്.  മെറ്റന്റ്

മക്രരാപ്പുകളമെരായസ  ബനമപ്പട  നസയമെതസനന്റ്  ഡരാഫ്റ്റുകള  തയരാറരാകസയസട്ടുണന്റ്.

ആവശഖ്യമെരായസ  വന്നരാല്  ഓര്ഡസനനസന്റ്  ഇറക്കുയ.  അകരാരഖ്യതസല്  ധൃതസ

കരാണസമകണ ആവശഖ്യമെസല്ലെ.  മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനസമന നസയമെയ ബഹുമെരാനമപ്പട

സപ്രശയ  മകരാടെതസ  മസ്റ്റേ  മചയ്തസരസക്കുകയരാണന്റ്.  ഇഇൗ  സരാഹചരഖ്യതസല്

സയസരാനതന്റ്  ഉചസതമെരാമയരാരു  നസയമെയ  ഗവണ്മമെനന്റ്  മകരാണ്ടുവരസകതമന്ന

മചയ്യുയ.   മെറ്റന്റ്  സയസരാനങ്ങളസല് എ.പസ.എയ.സസ.  ആകന്റ്  ഉള്ളതമകരാണരാണന്റ്

അവര്കന്റ് ധൃതസപസടെസചന്റ് ഒരു നസയമെയ മകരാണ്ടുവമരണസ വന്നതന്റ്.  ഇവസമടെ ആ

സരാഹചരഖ്യതസല് ഗവണ്മമെനന്റ് മകരാണ്ടുവരുയ.  

ശശ  .    രമമെശന്റ് മചന്നസതല:  സര്,  അമങ്ങരാരു എകന്റ്മപര്ടന്റ്  കമ്മസറ്റസമയ

നസമയരാഗസചസരുന്നമല്ലെരാ;  പ്രസ്തുത കമ്മസറ്റസയുമടെ റസമപ്പരാര്ടന്റ് ലഭസചസട്ടുമണരാ? 
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ശശ  .   വസ  .   എസന്റ്  .   സനസല് കുമെരാര്: സര്,  പ്രസ്തുത കമ്മസറ്റസയുമടെ റസമപ്പരാര്ടന്റ്

ലഭസചസട്ടുണന്റ്. അതന്റ് പരസമശരാധസച്ചുവരസകയരാണന്റ്.....(ഫമെകന്റ് ഓഫന്റ്)....

ശശ  .    രമമെശന്റ് മചന്നസതല:  സര്,  ആ റസമപ്പരാര്ടന്റ് മമെശപ്പുറതന്റ് വയണയ,

ഞങ്ങമളരാന്നന്റ്  കരാണമട,  ഞങ്ങളകൂടെസ  അറസയമട;  ഓള  പരാര്ടസ  മെശറ്റസയഗന്റ്

വസളസക.  ആ റസമപ്പരാര്ടന്റ് നമുകന്റ് ചര്ച മചയരായ. 

ശശ  .    വസ  .    എസന്റ്  .    സനസല് കുമെരാര്:  സര്,  പ്രസ്തുത കമ്മസറ്റസയുമടെ റസമപ്പരാര്ടന്റ്

മെനസസഭയുമടെ പരസമശരാധനയ്ക്കുമശഷയ മമെശപ്പുറതന്റ് വയരായ.

ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  ഇവസമടെ  വസഴെസഞമതക്കുറസചന്റ്

സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ  റസമപ്പരാര്ട്ടുണരായസ.  ആ  റസമപ്പരാര്ടസമന  സയബനസചന്റ്

ജുഡശഷഖ്യല്  അമനത്വഷണതസനന്റ്  ഉതരവസട്ടു.  അങ്ങമനയരാമണങസല്

വസഴെസഞയ  റസമപ്പരാര്ടസമല  ആ  പരാരരാഗ്രരാഫന്റ്  എടുത്തുകളയണമമെന്നന്റ്

ആവശഖ്യമപ്പട്ടുമകരാണന്റ്  ഭൂരസപക്ഷമുള്ള  ഗവണ്മമെനസനന്റ്  പ്രമമെയയ

പരാസരാകരാമെരായസരുന്നസമല്ലെ;  ഇകരാരഖ്യതസല് മെരാത്രയ ഇമതങ്ങമന ഉണരാകുന?

You  are  creating  a  bad  precedent.  You  are  challenging  the

Constitution.  ഇതന്റ്  ഒരസകലമമെരാരു  ജനരാധസപതഖ്യതസനന്റ്  ഭൂഷണമെരായ

കരാരഖ്യമെല്ലെ.  നസങ്ങളസവസമടെ  ഭരണഘടെനമയ  എനമക്രരാചന്റ്  മചയ്യുകയരാണന്റ്.
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മലജസമസ്ലേചര്,  എകസകക്യൂടശവന്റ്,  ജുഡശഷഖ്യറസ  എന്നസവ പരസര പൂരകങ്ങളരായസ

പ്രവര്തസമകണതരാണന്റ്.   ഭരണഘടെനയനുസൃതമെരായസ  പ്രവര്തസക്കുന്ന

സസ.&എ.ജസ.,  ഞങ്ങളകന്റ്  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ വകരാലതന്റ് എനസനരാ?.........

നരാമള ഗവണ്മമെന്റുകള മെരാറസ വരുയ.  അമപ്പരാഴുയ  സസ.&എ.ജസ. റസമപ്പരാര്ട്ടുകള

ഉണരാകുയ.  ആ റസമപ്പരാര്ട്ടുകളസല് ഗവണ്മമെനസമന വസമെര്ശസച്ചുകഴെസഞരാല്, ആ

വസമെര്ശനയ  സഹസകവയരാമത  നസയമെസഭയസമലരാരു  പ്രമമെയയ  മകരാണ്ടുവന

പരാസരാക്കുന്ന  അസഹസഷ്ണുതയുയ  ഭയവയ  ഏകരാധസപതഖ്യപരവമമെരാമയരാരു

നടെപടെസയരായസ  മെരാത്രമമെ  ഇതസമന കരാണരാന സരാധസക.  നസങ്ങള മചയ്യുന്നതന്റ്

മതറ്റരാണന്റ്.  നരാമള ഈ സയസരാനതന്റ് ഗവണ്മമെന്റുകള മെരാറസ വരുയ.  ഓമരരാ

ഗവണ്മമെനസമനയുയ  വരവന്റ്  മചലവന്റ്  കണക്കുകള  സസ.&എ.ജസ.

പരസമശരാധസക്കുയ.  ഗവണ്മമെന്റുകമള  കുറ്റമപ്പടുത്തുയ.  കുറ്റമപ്പടുത്തുമമ്പരാള

അമതനരാമണന്നന്റ്  പരസമശരാധസകരാമത...,  അതന്റ്  പരസമശരാധസചമശഷയ

നസയമെപ്രകരാരയ വഖ്യവസരാപസതമെരായ മെരാര്ഗ്ഗതസല്...  നസങ്ങളകന്റ് പസ.എ.സസ.-

യസല്  ചര്ച  മചയരാമെമല്ലെരാ;   അതന്റ് ഈ  സഭയന്റ്  ചര്ച  മചയരാമെമല്ലെരാ?

അതരതസലള്ള  എല്ലെരാ  നടെപടെസക്രമെങ്ങളയ  നസയതമെരായസ

നസലവസലസരസക്കുമമ്പരാള  അതസമനമയല്ലെരായ  മെറസകടെനമകരാണന്റ്,  'I  am  the
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State'; 'ഞരാനരാമണല്ലെരായ, എമന്ന ആരുയ വസമെര്ശസകരാന പരാടെസല്ലെ'; ആ കരാരഖ്യയ

എ.മക.ജസ.  മസനറസല്  നടെക്കുന്ന  പരാര്ടസ  മയരാഗതസല്  മെതസമയന്നന്റ്

ശശ.  പസണറരായസ  വസജയമനരാടെന്റ്  പറയരാന  ഞരാന  ആഗ്രഹസക്കുന.   ഇതന്റ്

മകരളമെരാണന്റ്.  ഇവസമടെ ആളകള  മചരാദഖ്യയ മചയ്യുയ;  അഭസപ്രരായങ്ങള പറയുയ;

വസമെര്ശസക്കുയ. ആ വസമെര്ശനമെരാണന്റ്, 'dissent is the essence of Democracy';

അതരാണന്റ്  പ്രധരാനയ.  നസങ്ങളമടെ  മതറ്റുകള,  കുറ്റങ്ങള...  മെസരാല  മബരാണസല്

നസങ്ങള മചയ്ത മതറ്റുകള സസ.&എ.ജസ. ചൂണസകരാണസക്കുമമ്പരാള അസഹസഷ്ണുത

മൂതന്റ്  മകരള  നസയമെസഭയുമടെ  ചരസത്രതസമലരാരസകലയ  ഉണരാകരാത  ഒരു

unprecedented  situation  നസങ്ങളണരാകസയസരസക്കുന.  അതന്റ്  ഇനഖ്യന

ഭരണഘടെനമയ  മെരാരകമെരായസ  പരസമകല്പ്പസക്കുന.  You  are  trying  to

weaken the Constitution; you are trying to weaken the Institutions;

you  are  trying  to  weaken  the  Democracy. അതന്റ്

ഏകരാധസപതഖ്യഭരണതസല്  മെരാത്രമമെ  നടെക്കുകയുളള.  ഇഇൗ  സയസരാനതന്റ്

നടെക്കുന്നതന്റ്  രരാജഭരണമെരാമണരാ?  അപ്പുറത്തുള്ള  ചസലര്മകരാമക

മതറ്റസദരാരണയുണന്റ്.  അവര്  കരുതന്നതന്റ്  രരാജരാവന്റ്  നരാടെന്റ്  ഭരസക്കുകയരാണന്റ്

എന്നരാണന്റ്.   ഒരു  രരാജരാവമെല്ലെ  ഭരസക്കുന്നതന്റ്;  ജനങ്ങളരാണന്റ്  ഭരസക്കുന്നതന്റ്.



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

64

ജനങ്ങള ഭരസക്കുമമ്പരാള ജനങ്ങമള നസയനസക്കുന്നതന്റ് ഭരണഘടെനയരാണന്റ്. ആ

ഭരണഘടെനമയ weaken മചയമകരാണന്റ് നസങ്ങള നടെത്തുന്ന നടെപടെസയരാണസതന്റ്.

സസ.&എ.ജസ. ഭരണഘടെനരാ  സരാപനമെരാണന്റ്;  ഭരണഘടെനരാനുസൃതമെരായരാണന്റ്

പ്രവര്തസക്കുന്നതന്റ്.  അതസമനതസമര  നസയമെസഭ  പ്രമമെയയ  പരാസരാക്കുന്നതന്റ്

ഭരണഘടെനരാ  പ്രകരാരമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങമള  തടെസമപ്പടുത്തുന്നതരായസരസക്കുയ.

സസ.&എ.ജസ. റസമപ്പരാര്ടസല്  പസശകുമണങസല്  അതന്റ്  പരസഹരസകരാനുള്ള

മെരാര്ഗ്ഗങ്ങമളരാനയ  സത്വശകരസകരാമത  നസങ്ങളമടെ  അഴെസമെതസകളയ  മകരാള്ളകളയ

മൂടെസവയരാനമവണസ  നസങ്ങള  ഈ  നസയമെസഭമയ  ഉപമയരാഗമപ്പടുത്തുന്നതന്റ്

ശരസയല്ലെ.  കസഫ്ബസമയ സയബനസചന്റ് നസങ്ങള പറഞതന്റ്, മസക്ഷന 20 (1)

അനുസരസച്ചുള്ള  ഓഡസറ്റന്റ്  മവണ,  14  (1)  അനുസരസച്ചുള്ള  ഓഡസറ്റന്റ്

മെതസമയന്നരാണന്റ്.  ഓഡസറ്റന്റ് മവണരാമയനള്ള നസലപരാടെരാണന്റ് നസങ്ങളക്കുള്ളതന്റ്.

മെസരാല  മബരാണന്റ്  ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരാണന്റ്.  അതസവസമടെ  പ്രമമെയയ

പരാസരാകസയതമകരാണന്റ്  ഇല്ലെരാതരാകുന്നസല്ലെമല്ലെരാ;  കരടെസല്  ഉളമപ്പടുതരാത

കരാരഖ്യങ്ങള അനസമെ റസമപ്പരാര്ടസല് വന്നസരസക്കുനമവന്നതരാണന്റ് ഏറ്റവയ വലസയ

പ്രശയ. ഇവസടെമത റസമകരാര്ഡുകള പരസമശരാധസകരായ. പരാമമെരാലസന മകസസമന

കരടെന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്  മുഖഖ്യമെനസയരായസരുന്ന  മക.  കരുണരാകരമനപ്പറ്റസ
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പരരാമെര്ശസചസരുന്നസല്ലെ.  അമദ്ദേഹയ ഡല്ഹസയസല് ഇറക്കുമെതസകരാരുമെരായസ ചര്ച

നടെതസമയനയ  മക.  കരുണരാകരനരാണന്റ്  ക്രമെമകടെസനന്റ്  ഉതരവരാദസമയനയ

മമഫനല് റസമപ്പരാര്ടസല് പരരാമെര്ശമുണരായസ.   അതന്റ്  മപരാകസപ്പസടെസചന്റ്  സമെരയ

മചയ്ത  ആളകളരാണന്റ്  അപ്പുറതസനള്ളതന്റ്.  നസങ്ങളരായസരുന  അന്നന്റ്  മക.

കരുണരാകരമനതസമര  ഏറ്റവയ  വലസയ  സമെരയ  നടെതസയതന്റ്.  അന്നന്റ്  മക.

കരുണരാകരനന്റ് മവണമെരായസരുമന്നങസല് ഇമപ്പരാള  ശശ.  പസണറരായസ വസജയന

മചയ്യുന്നതമപരാമല  ഒരു  പ്രമമെയയ  പരാസരാകസ,  അതസമന  നശകയ  മചയരാന

കഴെസയുമെരായസരുന്നസമല്ലെ, മക.  കരുണരാകരന അതന്റ്   മചയ്മതരാ?  അമദ്ദേഹയ

എല്ലെരാ പ്രമക്ഷരാഭങ്ങമളയുയ മനരസടുകയമല്ലെ മചയ്തതന്റ്.  So Mr. Chief Minister,

your  act  is  an  unconstitutional  act.  ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരായ

നടെപടെസയരാണന്റ്.   സസ.&എ.ജസ. ഞങ്ങളമടെ അളസയമനരാ ചസറ്റപ്പമനരാ ഒനമെല്ലെ.

ഭരണഘടെനരാനുസൃതമെരായസ  ഒരു  സരാപനയ  പ്രവര്തസക്കുമമ്പരാള  ആ

സരാപനമത  weaken  മചയ്യുന്നതന്റ്,   'it  is  equal  to  weakening  the

Constitution.   You  are  setting  a  bad  precedent.'  അതന്റ്  ഞങ്ങള

ചൂണസകരാണസചസമല്ലെങസല്  ഭരണഘടെനമയരാടുയ  ഇഇൗ  സഭമയരാടുയ  ഇഇൗ

നരാടെസമനരാടുയ  ഇഇൗ  ജനങ്ങമളരാടുയ  മചയ്യുന്ന  ഏറ്റവയ  വലസയ
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അപരരാധമെരായസരസക്കുയ.  That is why we are pointing out this.  അതരാണന്റ്

ഞങ്ങള മുമന്നരാടന്റ്  മകരാണ്ടുവരുന്നതന്റ്.  ഒരു രരാജഖ്യമത ഭരണഘടെന പറയുന്ന

കരാരഖ്യങ്ങള  മചയരാമത  ഭരണഘടെനമയമപ്പരാലയ  മവല്ലുവസളസക്കുന്ന  ഇഇൗ

നടെപടെസകള  ഒരസകലയ  മയരാജസച  നടെപടെസയല്ലെ.  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ

പസനവലസകണയ.  കരാരണയ  നരാമള  അധസകരാരതസല്  വരുന്ന  മെമറ്റരാരു

ഗവണ്മമെനസമന  വരവന്റ്  മചലവന്റ്  കണക്കുകമളക്കുറസചന്റ്  സസ.&എ.ജസ.

പറഞരാല്  അതന്റ്  ഞങ്ങളകന്റ്  ബരാധകമെല്ലെ,  അതന്റ്  ഡല്ഹസയസലസരസക്കുന്നതന്റ്

ബസ.മജ.പസ.  ഗവണ്മമെനരായതസനരാല്,  ഞങ്ങളമടെ  വസകസനയ

തടെസമപ്പടുതരാന മവണസയരാണന്റ് എന്നന്റ് പറഞന്റ് പുകമെറയുണരാകസ നസങ്ങള....

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  മെസനസഞരാന്നന്റ്  ഇവസമടെ  ഇഇൗ

വസഷയതസല് രണന്റ് മെണസകര് അടെസയനരപ്രമമെയയ ചര്ച നടെന.  ഇന്നമല

വശണ്ടുയ  പ്രസവസമലജസന്റ്,  എഥസകന്റ്  എന്നസവ  സയബനസച  കമ്മസറ്റസയുമടെ

റസമപ്പരാര്ടസമന്മേല് ഇഇൗ വസഷയതസല് ചര്ച നടെന.  ഇമതരാനയ മെതസയരാകരാമത

ഇതസയബനസചന്റ്  ധനകരാരഖ്യ വകുപ്പുമെനസ രണന്റ് പുസകങ്ങളസറകസ.  ഇതവമര

കരാണരാമതരാരു കരാരഖ്യമെരാണന്റ്.  പത്രതസല് വന്ന അമദ്ദേഹതസമന വരാര്തകള

ഉളമപ്പമടെ വന. എന്നസട്ടുയ ജനങ്ങളകന്റ് മബരാധഖ്യമെരായസല്ലെ, തങ്ങളമടെ നസലപരാടെന്റ്
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ശരസയരാമണന്നന്റ്  അവര്ക്കുതമന്ന  മബരാധഖ്യമെസല്ലെരാതതമകരാണരാണന്റ്  ഇന്നന്റ്

വശണ്ടുയ മമലവന്റ് മടെലസകരാസ്റ്റേന്റ് വചന്റ് ഇഇൗ പ്രമമെയയ മകരാണ്ടുവന്നമതന്നന്റ് അമങ്ങയന്റ്

മെനസസലരായസട്ടുമണരാ?

 ശശ  .   രമമെശന്റ് മചന്നസതല:  സര്, ശശ. വസ. ഡസ. സതശശന മകരാണ്ടുവന്ന

അടെസയനരപ്രമമെയയ,  ഇന്നമല  പ്രസവസമലജസന്റ്  ആനന്റ്  എഥസകന്റ്  കമ്മസറ്റസയുമടെ

മചയര്മെരാനരായ  ബഹുമെരാനഖ്യനരായ  എ.  പ്രദശപ്കുമെരാര്  അവതരസപ്പസച

പ്രമമെയതസമന്മേലള്ള ചര്ച,  ഈ രണന്റ് ചര്ചകളസലയ മുഖയ നഷ്ടമപ്പട്ടുമപരായ...

ശശമെതസ  യു  .    പ്രതസഭ:  സര്,  നമ്മള  രണ്ടുമൂന്നന്റ്  ദസവസമെരായസ  ചര്ച

മചയ്യുനമവന്നന്റ് ബഹുമെരാനമപ്പട വസ.  ഡസ.  സതശശന എയ.എല്.എ.  പറഞ.

ജനങ്ങളകന്റ്  കൂടുതല്  നന്നരായസ  മബരാധഖ്യമപ്പടെമട.  ഇതസമനമയരാമക

സതഖ്യരാവസ  ജനങ്ങള  അറസയമട.  അങ്ങന്റ്  വളമര  സശനസയറരായ

സരാമെരാജസകനുയ  പ്രതസപക്ഷമനതരാവമെരാണന്റ്.  ഒരു  പുതസയ  സരാമെരാജസകമയന്ന

നസലയസല്  എമനമയരാരു  സയശയമെരാണന്റ്.  ഒരു  മബരാഡസ  മകരാര്പ്പമററ്റരായ

കസഫ്ബസകന്റ് പുറത്തുനസന്നന്റ് കടെമമെടുകരാന കഴെസയസമല്ലെ; FEMA നസയമെപ്രകരാരയ

വരായ്മപമയടുകരാന നമുകന്റ് അവകരാശമുണന്റ്. മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ് അനഇൗണ്സന്റ്

മചയരാന മപരാകുന്ന ബജറ്റസല് Development Finance Institution എമന്നരാരു
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സരാപനയ വരുന്നതരായസ അങ്ങയുമടെ ശദയസല്മപ്പടസട്ടുമണരാ;  മകരളതസമല

മെസകച മെരാതൃകകള എമപ്പരാഴുയ മകരാപ്പസ മചയ്യുന്ന മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ്, കസഫ്ബസ

മപരാമല,  100  മകരാടെസയസല്പ്പരയ  ഇനഫരാസ്ട്രേക്ചര്  മുതല്  മുടെക്കുള്ള

മപ്രരാജക്ടുകളകന്റ്  മവണസ  Development  Finance  Institution  എമന്നരാരു

സരാപനയ മകരാണ്ടുവരുന്നതരായസ അങ്ങയുമടെ ശദയസല് വന്നസട്ടുമണരാ?

ശശ  .    രമമെശന്റ് മചന്നസതല:  സര്,  ശശമെതസ യു.  പ്രതസഭ,  നമ്മള തമ്മസല്

ഇകരാരഖ്യതസല്  യരാമതരാരു  തര്കവമെസല്ലെ.  പ്രശമമെമനനവചരാല്,

വഖ്യവസരാപസതമെരായസ  നസങ്ങളമകമനങസലയ  പരരാതസയുമണങസല്  അതന്റ്

സത്വശകരസകരാന  ഇവസമടെ  ഒരു  മെരാര്ഗ്ഗമുണന്റ്.  ആ  മെരാര്ഗ്ഗയ  സത്വശകരസകരാമത

ഭരണഘടെനരാ  പ്രകരാരമെല്ലെരാമത  അണ്-പ്രശസസഡനരായസ, the  floor  of  the

Legislature is misusing by the Government, അതരാണന്റ് ഞങ്ങളമടെ പ്രശയ.

ഓഫന്റ്  ബജറ്റസല്  കടെമമെടുക്കുന്നസമല്ലെ;  അമതരാമക  എടുക്കുനണന്റ്.  മബരാഡസ

മകരാര്പ്പമററ്റസല്  നസനമമെടുക്കുന്നസമല്ലെ?  അമതല്ലെരാമുണന്റ്.  അമതല്ലെരാവര്ക്കുയ

അറസയരാവന്ന കരാരഖ്യമെരാണന്റ്.  ഇവസമടെ  പ്രശയ,  Why  you  are  misusing  this

House,  because  you  have  a  mute  majority.  ഇവസമടെ  ശശ.  വസ.  ഡസ.

സതശശന പറഞതമപരാമല അടെസയനരപ്രമമെയയ ചര്ച മചയ,  ജനങ്ങള  കന്റ്
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കരാരഖ്യങ്ങള മബരാദഖ്യമപ്പട്ടു.  ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമെരാറസമന പ്രസവസമലജസന്റ്  ആനന്റ്

എഥസകന്റ് കമ്മസറ്റസ ചര്ച മചയ. ഇമപ്പരാള മപപ്പര്മലസന്റ് അസയബസയരാണമല്ലെരാ;

രണന്റ്  ബുകന്റ് ഇവസമടെ  ഇറങ്ങസ.  ഇന്നന്റ്  രരാവസമലയരാണന്റ് ലഭസചതന്റ്.  ഇമതരാമക

ഇറങ്ങസയസട്ടുയ ജനങ്ങളകന്റ് മെനസസലരാകുന്നസല്ലെ. അങ്ങന്റ് എനസനരാണന്റ് ആ പരാവയ

മുഖഖ്യമെനസമയമകരാണന്റ്  ഇഇൗ  മവഷയ  മകടസചന്റ്  ഒരു  പ്രമമെയയകൂടെസ

അവതരസപ്പസചമതന്നന്റ് മെനസസലരാകുന്നസല്ലെ. Never in the history of India, this

kind of a resolution has been moved by any Chief Minister or passed

by any Legislature.  ഉണരായസടസല്ലെ. So you are setting a bad precedent.

It will weaken the democracy. Sir, that is why we are objecting it.

Thank you. 

മെസ  .    സശകര്:  ബഹുമെരാനമപ്പട  പ്രതസപക്ഷമനതരാവന്റ്  ചര്ച

അവസരാനസപ്പസചന്റ്  ഇരുന. ശശമെതസ ഷരാനസമമെരാള ഉസരാന ചര്ചയരായസ എഴുതസ

നല്കസയസടസല്ലെമല്ലെരാ; 

മഡരാ  .   ടെസ  .   എയ  .   മതരാമെസന്റ് ഐസകന്റ്: സര്, എമന്നരാടെന്റ് മചരാദസകരാനരാമണരാ

എങസല് മചരാദസക.
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ശശമെതസ  ഷരാനസമമെരാള  ഉസരാന:  സര്,  ബഹുമെരാനമപ്പട  മകരാടെതസയുമടെ

വസധസ  വന്നമപ്പരാള  മമഹമകരാടെതസ  ജഡ്ജസമയ  പ്രതശകരാത്മകമെരായസ

നരാടുകടെതസയ അമത ഓര്മ്മയരാണന്റ് ഇഷ്ടമെസല്ലെരാത കരാരഖ്യങ്ങള  സസ.&എ.ജസ.

റസമപ്പരാര്ടസല്  പറയുമമ്പരാള  ഗവണ്മമെനസമന  ഭരാഗതന്റ്  നസല്ക്കുന്നവര്

കരാണസക്കുന്നമതന്നന്റ് മതരാനന്നസമല്ലെ?

മഡരാ  .   ടെസ  .   എയ  .   മതരാമെസന്റ് ഐസകന്റ്: സര്, ബഹുമെരാനമപ്പട എയ.എല്.എ.

ഞരാന അമതരാനമെല്ലെ ചര്ച മചയ്യുന്നതന്റ്. 

മെസ  .    സശകര്:  ശശ.  മക.  എന.  എ.  ഖരാദര് സയസരാരസകരാനരായസ എഴുതസ

നല്കസയസട്ടുണരായസരുന.  അമങ്ങയന്റ്  സയസരാരസകരായ.  ബഹുമെരാനമപ്പട

പ്രതസപക്ഷമനതരാവന്റ് കണ്ക്ലൂഡന്റ് മചയമവന്നരാണന്റ് ഞരാന കരുതസയതന്റ്. 

ശശ  .   മക  .   എന  .   എ  .   ഖരാദര്: സര്, ബഹുമെരാനമപ്പട പ്രതസപക്ഷമനതരാവയ

സഭയസമല മെറ്റന്റ്  പ്രതസപക്ഷ മമെമ്പര്മെരാരുയ ഉന്നയസച എല്ലെരാ വരാദഗതസകമളരാടുയ

മയരാജസച്ചുമകരാണന്റ്  രണന്റ്  വരാകന്റ്  മെരാത്രമമെ  ഞരാന  പറയുനള.  ഒന്നന്റ്,  ഇഇൗ

പ്രമമെയതസല്  പറഞസട്ടുള്ള  ആദഖ്യമത  ഒന്നന്റ്  രണന്റ്  ഖണ്ഡസകകള

പ്രധരാനമെരായുയ  സസ.&എ.ജസ.-കന്റ്  എതസരരായ  പരരാതസകളയ

അലസമഗഷനസമെരാണന്റ്.  എന്നരാല്  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ  എനസനന്റ്  മകരാണ്ടുവന
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എന്നതസനന്റ് മൂന്നന്റ് പ്രധരാനമപ്പട കരാരഖ്യങ്ങള പ്രമമെയതസല് പറഞസട്ടുണന്റ്. ഒന്നന്റ്

മസ്റ്റേറ്റന്റ്  ഫസനരാനസന്റ്  ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  2019-മല  മമെല്  പരരാമെര്ശങ്ങള

സസ.&എ.ജസ. ഓഡസറ്റന്റ് മറഗുമലഷനുകള സരാമെരാനഖ്യ നശതസ എന്നതരാണന്റ്.  ഒരു

ഗവണ്മമെനസമന  ഏതന്റ്  വസധതസലള്ള  വരവന്റ്  മചലവന്റ്  കണക്കുകമളയുയ

പരസമശരാധസചന്റ്  ഗുണമദരാഷങ്ങള  വസലയസരുതസ  നക്യൂനതകള

ചൂണസകരാണസകലരാണന്റ്  സരാമെരാനഖ്യനശതസമയങസല്  അതസവസമടെ

ലയഘസകമപ്പടസടസല്ലെ.  രണരാമെത  കരാരഖ്യയ  മപ്രരാഫഷണല്  സമെശപനമെരാണന്റ്.

സസ.&എ.ജസ. വളമര  മപ്രരാഫഷണല്  ആയസ  പ്രവര്തസക്കുമന്നരാരു

സരാപനമെരാണന്റ്.  ആ  സമെശപനയ  തമന്നയരാണന്റ്  ഇതസലയ  സത്വശകരസചസട്ടുള്ളതന്റ്.

അതമകരാണന്റ്  ആ  കരാരണവയ  മതറ്റരാണന്റ്.  മൂന്നരാമെതരായസ  പറഞസട്ടുള്ളതന്റ്

രരാഷശയ  നസഷ്പക്ഷത  എന്നരാണന്റ്.  രരാഷശയമെരായ  യരാമതരാരു  സത്വഭരാവ

സവസമശഷതകളയ   സസ.&എ.ജസ.-യസല്  ചരാര്തസമകരാടുകരാന പരാടെസല്ലെ,

അവര്കന്റ് രരാഷശയമെസല്ലെ.  അതമകരാണന്റ് രരാഷശയ നസഷ്പക്ഷത എമന്നരാരു പ്രശയ

സസ.&എ.ജസ. ഓഡസറ്റസയഗന്റ്  മപരാലള്ള  പ്രശങ്ങളസല്  വരുന്നസല്ലെ. ഇഇൗ  മൂന്നന്റ്

കരാരണങ്ങള മകരാണരാണന്റ്  ഇഇൗ പ്രമമെയയ  മകരാണ്ടുവരുന്നമതങസല് ആ മൂന്നന്റ്

കരാരണങ്ങളയ  അടെസസരാനരഹസതമെരാമണന്നന്റ്  ചൂണസകരാണസച്ചുമകരാണന്റ്  ഇഇൗ
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പ്രമമെയമത നസരരാകരസകണമമെന്നന്റ് ഞരാന അമപക്ഷസക്കുകയരാണന്റ്. 

മഡരാ  .    ടെസ  .    എയ  .    മതരാമെസന്റ്  ഐസകന്റ്:  സര്,  വരാദങ്ങള  മകടന്റ്  വസധസ

പ്രസരാവസകരാന  സസ.&എ.ജസ. ഒരു  മകരാടെതസയല്ലെ.  ബഹുമെരാനമപ്പട

പ്രതസപക്ഷമനതരാവയ  ചര്ച  തടെങ്ങസയ  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശനുയ,

ശശ.  മക.  സസ.  മജരാസഫയ  ചൂണസകരാണസചതമപരാമല  ഭരണഘടെനയുമടെ

149-ാം വകുപ്പന്റ് പ്രകരാരമെരാണന്റ് സര്കരാരസമനയുയ സര്കരാരുമെരായസ ബനമപ്പട

സരാപനങ്ങളമടെയുയ  കണക്കുകള  ഓഡസറ്റന്റ്  മചയ്യുന്നതന്റ്.  ആ  കണക്കുകള

വസശരാല  അര്തതസലരാണന്റ്  അല്ലെരാമത  കണകന്റ്  കൂടസയതസല്

പസശകുമണരാമയന്നന്റ്  മെരാത്രമെല്ലെ.  ഓഡസറ്റന്റ്  മചയ്തന്റ്  റസമപ്പരാര്ടന്റ്

തയരാറരായസകഴെസഞരാല്,  അതന്റ്  മകരാടെതസ  വസധസയല്ലെ.  ഇഇൗ  നസയമെസഭയസല്

സമെര്പ്പസകണമമെന്നരാണന്റ്  പറയുന്നതന്റ്.  നസയമെസഭയസല്  സമെര്പ്പസക്കുന്നതസനന്റ്

മുമ്പന്റ്  പരാലസമകണ  നടെപടെസകള  സസ.&എ.ജസ. തമന്ന  പറഞസട്ടുണന്റ്.  അതന്റ്

ബഹുമെരാനമപ്പട മുഖഖ്യമെനസ പ്രമമെയയ അവതരസപ്പസച്ചുമകരാണന്റ് സൂചസപ്പസച്ചു.  ഇതന്റ്

നസയമെസഭയസല്  സമെര്പ്പസകമപ്പടന്റ്  കഴെസഞരാല്  പസമന്നമയങ്ങമനയരാണന്റ്

സഭയുമടെ  ചടപ്രകരാരയ  പരസമശരാധനമയന്നന്റ്  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന,

പറഞസട്ടുണന്റ്.  പമക്ഷ  ഒരു  കരാരഖ്യയ  വളമര  വഖ്യക്തമെരാണന്റ്.  അവസടെമത
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നസഗമെനങ്ങമള നമുകന്റ്  ഉളമകരാള്ളരായ,  തള്ളരായ.  തള്ളസകഴെസഞരാല്  ഭയങര

പരാപഭരാരയ  മചയ്യുന,  സസ.&എ.ജസ.-മയ  അപമെരാനസക്കുന  എമന്നരാമക

പറയുന്നതസനന്റ്  എനന്റ്  അര്തയ?  എത്ര  നസഗമെനങ്ങള  പസ.എ.സസ.  ചര്ച

മചയ്യുന,  മവമണന്നന്റ്  വയ്ക്കുന,  സര്കരാരസമനരാടെന്റ്  വസശദശകരണയ

ആവശഖ്യമപ്പടുന, സര്കരാരസല്നസനയ നല്കുന്ന ആക്ഷന മടെകണ് റസമപ്പരാര്ടന്റ്

നമ്മളസവസമടെ  പ്രസനന്റ്  മചയ്യുന.  അമപ്പരാള ഇതന്റ്  അനസമെ  വസധസമയരാനമെല്ലെ.

ഞരാന  നഖ്യരായതസമലകന്റ്  വരരായ.  സഭ  ചസല  പരാരഗ്രരാഫകള  തള്ളസ

എനപറയുന്നതന്റ്,  എമനരാ  മെഹരാഅപരരാധയ  ഇഇൗ  സര്കരാര്  മചയ്യുന,

ജനരാധസപതഖ്യമത  കശരാപ്പന്റ്  മചയ്യുന  എമന്നരാനയ  പറയരുതന്റ്.  നസങ്ങള

ധൃതസപസടെസചന്റ് ഇതന്റ് തള്ളസകളയരാന നസനകഴെസഞരാല് പസ.എ.സസ.-യുമടെ due

diligence ഉണരാകസല്ലെമല്ലെരാ,  close  scrutiny  നഷ്ടമപ്പടുകയമല്ലെ  മചയ്യുന്നതന്റ്

എന്ന ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന ഉന്നയസച മചരാദഖ്യയ പ്രസക്തമെരാണന്റ്.  ഇവസമടെ

നസയമെസഭയുമടെ  പ്രസവസമലജസന്റ്, എഥസകന്റ് എന്നസവ സയബനസച സമെസതസ ഇതന്റ്

പരസമശരാധസചസട്ടുണന്റ്. നസയമെസഭയുമടെ തമന്ന സമെസതസയരാണമല്ലെരാ, ശശ. വസ. ഡസ.

സതശശനുയ  സമ്മതസചമല്ലെരാ.  ഇഇൗ  സമെസതസകമളല്ലെരായ  നസയമെസഭയുമടെ  ഒരു

മെസനസമയചര് രൂപങ്ങളരാണന്റ്.  നസയമെസഭതമന്ന മനരസടന്റ് പരസമശരാധസക്കുന്നതസനന്റ്
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കുഴെപ്പമെസല്ലെ.  എന്നരാലയ  ഒരു  സമെസതസ  പരസമശരാധസച്ചു.  സമെസതസയുമടെ  റസമപ്പരാര്ടന്റ്

ഇവസമടെ  വച്ചു.  ശശ.  മക.  സസ.  മജരാസഫന്റ്  മചരാദസച  മചരാദഖ്യങ്ങള

രമണണ്ണമുണമല്ലെരാ?  നസങ്ങള  ഇങ്ങമന  മചയ്മതരാ;  സസ.&എ.ജസ.-മയരാടെന്റ്

മചരാദസമചരാ എമന്നല്ലെരായ; ഞരാന മനരാടന്റ് ഓഫന്റ് ഡസസനന്റ് വരായസക്കുകയരായസരുന.

സമെസതസയസല്  ഒരു  പ്രതസപക്ഷരായഗവയ  നസങ്ങള  പറഞ  കരാരഖ്യങ്ങള

പരസമശരാധസകണമമെന്നന്റ്  പറഞസടസല്ലെ.  മയരാജസചസമല്ലെ  നസഗമെനമതരാടെന്റ്;  ഒരു

സമെസതസ എങ്ങമനയരാണന്റ് പരസമശരാധന നടെമതണമതന്നന്റ് ആ സമെസതസയമല്ലെ

തശരുമെരാനസക്കുക;  നസങ്ങള  ഇങ്ങമന  ഒരു  ആവശഖ്യമുന്നയസചസടന്റ്  സമെസതസ

മകടസല്ലെരായസരുമന്നങസല്  തസകച്ചുയ  നഖ്യരായമെരായസടന്റ്  പറയരായ  സമെസതസ  ഇതന്റ്

തള്ളസകളഞമവന്നന്റ്.  ആ  സമെസതസ  മൂനനരാലന്റ്  പ്രരാവശഖ്യയ  മയരാഗയ  മചര്ന്നന്റ്

സമെസതസയുമടെതരായ രശതസയസല് കരാരഖ്യങ്ങള പരസമശരാധസചന്റ് റസമപ്പരാര്ടന്റ്  നല്കസ.

റസമപ്പരാര്ടന്റ്  ചര്ച  മചയ,  അടെസയനരപ്രമമെയയ  ചര്ച മചയ,  ഇന്നന്റ്  ഇമപ്പരാള

രണന്റ് മെണസകര്....  ആറന്റ് മെണസകര് മനരയ ഇഇൗ സഭ ചര്ചമചയ്തസട്ടുണന്റ്.  ഏതന്റ്

വസഷയമെരാണന്റ്  നമ്മുമടെ നസയമെസഭ ഇത്ര സമെയമമെടുതന്റ് ചര്ച മചയ്തസട്ടുള്ളതന്റ്.

Due  diligence ഉണന്റ്.  സഭ  അതസമന  ഉള്ളടെകതസമലകന്റ്  കടെന്നന്റ്  വളമര

വസശദമെരായസ കരാരഖ്യങ്ങള ചര്ചമചയ്തസട്ടുണന്റ്. അല്ലെരാമത നമ്മുമടെ മെഹരാഭൂരസപക്ഷയ
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ഉപമയരാഗസചന്റ്  ഒരു  കടെലരാസസല്  പ്രമമെയവയ  മകരാണ്ടുവന്നന്റ്

പരാസരാകസയമതരാനമെല്ലെ.  രണരാമെതന്റ്  ഇതമെരായസ  ബനമപ്പടന്റ്  വരുന്നതന്റ്,

മകന്ദ്രതസല്  സസ.ആനന്റ്എ.ജസ.  ഇങ്ങമന  ഓഫന്റ്  ബജറ്റന്റ്

മബരാമറരായസയഗസമനക്കുറസചന്റ്  പറഞമപ്പരാള  അവസമടെ  ഇഇൗ  പരരാക്രമെമമെരാനയ

കരാണസചസല്ലെമലരാ  എന്നമല്ലെ  പറഞതന്റ്.  പസ.എ.സസ.-യസല്  മപരായസ  വരമട,

കരാതന്റ്  നസന്നരാല്  എനരാണന്റ്  കുഴെപ്പയ  എന്നരാണന്റ്  അടുതതരായസ  മചരാദസചതന്റ്.

ശശ. വസ. ഡസ. സതശശന,  ഇമതരാരു ധനകരാരഖ്യ സരാപനമെരാണന്റ്. ആ ധനകരാരഖ്യ

സരാപനയ  മകരളതസനുമവണസ  ഇമപ്പരാള  അറപതസനരായസരയ  മകരാടെസ  രൂപ

വരായ്പമയടുകരാന  ശമെസക്കുകയരാണന്റ്.  അതസമന  ആസസ,  കരാരഖ്യങ്ങള

വല്ലെതമുമണരാ?  ഒരു  വസശത്വരാസതസമന  പ്രശമെരാണന്റ്. അമപ്പരാഴെരാണന്റ്

സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ റസമപ്പരാര്ടന്റ്....  ഞരാന ഇഇൗ മപരായസനന്റ് കഴെസഞതസനുമശഷയ

ശശ.  മക.  സസ.  മജരാസഫസനുയ,  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശനുയ  വഴെങ്ങരായ...

എനരാണന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസല്  പറയുന്നതന്റ്,  ഇതന്റ്  ഓഫന്റ്  ബജറ്റന്റ്  മബരാമറരായസയഗന്റ്

ആമണന്നന്റ്  മെരാത്രമെല്ലെ,  മെസരാല  മബരാണന്റ്  വരായ്പ  എടുതതന്റ്  ഭരണഘടെനരാ

വസരുദമെരാണന്റ്.  എന്തുമകരാണന്റ്  ഭരണഘടെനരാ വസരുദമെരായസ?  മഷഡക്യൂള  7-മന

1-ാം ലസസ്റ്റേസമല  37-ാം ഇനയ മകന്ദ്ര സര്കരാരസനന്റ് മെരാത്രമമെ വരായ്പ എടുകരാന



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

76

അവകരാശയ  നല്കുനള.  എനന്റ്  അസയബനമെരാണന്റ്.  ഇതന്റ്  മലജസമസ്ലേറ്റശവന്റ്

പവറസമനക്കുറസച്ചുള്ളതമല്ലെ;  ഇതമപരാലയ  തസരസചറസയരാമതരാരു  സസ.&എ.ജസ.;

സസ.&എ.ജസ.-കന്റ്  അറസയരാതമതരാനമെല്ലെ,  അത്രയന്റ്  ധൃതസയസലരാണന്റ്  ഇതന്റ്

തയരാറരാകസയസട്ടുള്ളതന്റ്.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  തയരാറരാമകണതസമന  സരാമെരാനഖ്യ

നടെപടെസക്രമെങ്ങള  മപരാലയ  പരാലസകരാമത....  ഇതരാമണരാ  മപ്രരാഫഷണല്

അമപ്രരാചന്റ്;  ഇതരാമണരാ നസങ്ങളമടെ സരാമെരാനഖ്യ നശതസ,  natural  justice;  ഇതന്റ്

എഴുതസ  വയ്ക്കുന്നതസനുമുമ്പന്റ്  സര്കരാരസമനരാടെന്റ്  മചരാദസകമണ?  ഞങ്ങള

നല്കുമെരായസരുന്നസമല്ലെ  വസശദശകരണയ,  മചരാദസചസല്ലെമല്ലെരാ?  അതമകരാണന്റ്

സരാമെരാനഖ്യ  നശതസ  പരാലസചസല്ലെ.  Where  is  the  professionalism?  ഏഴെരായ

മഷഡക്യൂളസല്  ഒന്നരായ  ലസസ്റ്റേസല്  37-ാം  ഇനതസല്  വരായ്പമയടുകരാനുള്ള

അധസകരാരയ  മകന്ദ്രതസനന്റ്  മകരാടുകരാനുള്ളതരാമണന്നന്റ്  പറഞന്റ്  കഴെസഞരാല്,

ഇ തരാമണരാ  professionalism?  രരാഷശയ  നസഷ്പക്ഷതമയക്കുറസചന്റ്  ഞരാന

അവസരാനയ പറയരായ. ആ വരാക്കുകമളരാമക എണ്ണസ ക്കുറസചരാണന്റ് പ്രമമെയതസല്

പറഞസട്ടുള്ളതന്റ്.  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന മനരമത പറഞമതനരായരാലയ,

അഴെസമെതസകണകന്റ്,  അഴെസമെതസയുമണന്ന നസഗമെനയ അതമപരാലള്ള ഒന്നരാമണരാ

ഇതന്റ്;  അങ്ങന്റ്  എനരാണന്റ്  പറഞതന്റ്?  മെസരാലരാ  മബരാണന്റ്  ഭരണഘടെനരാ
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വസരുദമെരാമണന്നരാണന്റ്  പറഞസരസക്കുന്നതന്റ്.  അതന്റ്  മപരാകമട.  ഇനസ  മെസരാലരാ

മബരാണന്റ്  ഇറകരാന  പറ്റസമല്ലെന്നമല്ലെയുള,  അതന്റ്  സമ്മതസകരായ.  മെറസചന്റ്,

കസഫ്ബസയുമടെ  മുഴുവന  മബരാമറരായസയഗ്സയ  ആര്ടസകസള  293-നന്റ്

വസരുദമെരാമണനയ  അതന്റ്  മലജസമസ്ലേറ്റശവന്റ്  അപ്രൂവല്

മപരാലമെസല്ലെരാതതരാമണനയ നസഗമെനയ എഴുതസവയ്ക്കുകയരാണന്റ്.  അങ്ങമനമയരാരു

ധനകരാരഖ്യസരാപനതസനന്റ് പ്രവര്തസകരാന കഴെസയുമമെരാ? എവസമടെനസമന്നങസലയ

വരായ്പമയടുകരാന കഴെസയുമമെരാ? പസ.എ.സസ.-യുമടെ ചര്ച, പരസമശരാധന മുതലരായ

കരാരഖ്യങ്ങള നടെതസ ഒരുകരാലതന്റ് വരമടമയനകരുതസ കരാത്തുനസല്കമണരാ;

ഈ  സയസരാനതസമന  വസകസനവയ   ജനങ്ങളമടെ  തരാല്പ്പരഖ്യങ്ങളയ

സയരക്ഷസകരാനരായസ  ഇറങ്ങമണരാ?  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  എനരാണന്റ്?

സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ് എമന കയസലണന്റ്.  ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റന്റ് മബരാമറരായസയഗന്റ്

ആമണന്നന്റ് പറഞ. അതന്റ് ശരസയരാണന്റ്. ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റന്റ് മബരാമറരായസയഗന്റ് കൂടെസ

മചര്ത്തുകഴെസഞരാല്  ധനകമ്മസ  ഇതസമനകരാള  വളമര  ഉയരുമമെനയ  ഇതന്റ്

തടെരരാന  പരാടെസമല്ലെനയ  പറഞസട്ടുണന്റ്.  ബഹുമെരാനമപ്പട  ശശ.  വസ.  ഡസ.

സതശശന, ശശമെതസ നസര്മ്മലരാ സശതരാരരാമെമന ആദഖ്യ ബഡ്ജറ്റന്റ് പ്രസയഗതസല്

എടുത്തുപറഞസട്ടുള്ള ഒരു കരാരഖ്യമെരാണന്റ്. ഇമതരാരു പുതസയ കരാരഖ്യമെല്ലെ. അങ്ങമന
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പറഞസട്ടുയ  കഴെസഞ  വര്ഷയ  1,87,000  മകരാടെസ  രൂപ  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്

മബരാമറരായസയഗുണന്റ്.  ഇതന്റ്  ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരാമണന്നല്ലെ,

ഇങ്ങമനമയരാനള്ളതസനരാല്  അതന്റ്  കുറച്ചു  മകരാണ്ടുവരണമമെന്നരാണന്റ്  ശശമെതസ

നസര്മ്മലരാ  സശതരാരരാമെന  പറഞസട്ടുള്ളതന്റ്.  അതമകരാണന്റ്  ഇനസമുതല്

ബഡ്ജറ്റസല്  അനുബനമെരായസടന്റ്  മെരാത്രമമെ   കണക്കുകള  മകരാടുക്കുകയുള,

അങ്ങമനയരാണന്റ്  1,87,000  മകരാടെസ  രൂപ  വന്നതന്റ്.  മകന്ദ്ര  ബഡ്ജറ്റന്റ്  ഒനയ

തകര്നമപരാകുന്നസല്ലെ,  പരസഭരാനസ മവണ.  സസ.&എ.ജസ.  പറയുന്നതസനുമുനപന്റ്

അവര്  പറഞതരാണന്റ്.  റസസര്വന്റ്  ബരാങന്റ്  ഓഫന്റ്  ഇനഖ്യയുമടെ  ഫസനരാനസന്റ്

റസമപ്പരാര്ടസല് അവര് വളമര കൃതഖ്യമെരായസ  കണക്കുകള മകരാടുക്കുനണന്റ്.  ഇവ

രണ്ടുയ  എങ്ങമനയരാണന്റ്  മനമരയരാകുന്നതന്റ്?  ധനകരാരഖ്യസരാപനയ

എങ്ങമനയരാണന്റ്  വരായ്പ  എടുകരാന  മപരാകുന്നതന്റ്?  മഡമമെരാകശസസമന

വരാളമപരാമല  ഇഇൗ  വരായ്പകമളല്ലെരായ  ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരാമണന്ന

നസഗമെനമത  സര്കരാരുയ  സഭയുയ  തള്ളസകളഞസമല്ലെങസല്  ആ

സരാപനതസനന്റ്  പ്രവര്തസകരാന  കഴെസയുമമെരാ?  ഇതരാണന്റ്  പ്രശയ.

അതമകരാണരാണന്റ് പസ.എ.സസ.  വഴെസ വമരണ ക്രമെയമപരാമലയല്ലെരാമത,  ഇമപ്പരാള

നമ്മള  പ്രമമെയയ  മുമഖന  നസരരാകരസകണമമെന്ന  ഒരു  മമെമസജന്റ്
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മകരാടുകണമമെന്നന്റ് തശരുമെരാനസചതന്റ്.

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  എത്ര ദുര്ബ്ബലമെരായ വരാദമെരാണന്റ് അങ്ങന്റ്

ഉയര്ത്തുന്നതന്റ്.  പസ.എ.സസ.-യസല്  മപരാകുന്നമതനസനരാണന്റ്;  പ്രസവസമലജന്റ്,

എഥസകന്റ്  കമ്മസറ്റസ  ഇതന്റ്  പരസമശരാധസചസട്ടുമണരാമയന്നരാണന്റ്  അങ്ങന്റ്  ആദഖ്യയ

മചരാദസചതന്റ്?  പ്രസവസമലജന്റ്,  എഥസകന്റ്  കമ്മസറ്റസയുമടെ  മജരാലസ  സസ.&എ.ജസ.-യുമടെ

അകഇൗണ ന്റ്സന്റ്  പരസമശരാധസകലരാമണരാ?  അവര്  ഏതന്റ്  ആങസളസലരാണന്റ്

പരസമശരാധസമകണതന്റ്;  അങ്ങന്റ് സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  മചരാര്തസ മകരാടുത

കരാരഖ്യയ, നസയമെസഭയുമടെ breach of privilege ആമണനള്ള ഞരാന മകരാടുത

മനരാടശസസമല  കരാരഖ്യമെരാണന്റ്  അവര്  പരസമശരാധസമകണതന്റ്.  അല്ലെരാമത

സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  പരസമശരാധസക്കുന്ന  മജരാലസ  പ്രസവസമലജന്റ്,  എഥസകന്റ്

കമ്മസറ്റസകസല്ലെ.  അവരുമടെ  അമത  മജരാലസയരാമണരാ  പസ.എ .സസ.-ക്കുള്ളതന്റ്?

പസ.എ.സസ.  എനപറയുന്നതന്റ് അകഇൗണന്റ്സന്റ് കമ്മസറ്റസയരാണന്റ്.  നസയമെസഭയസല്

അഞന്റ്  വര്ഷയ ആ കമ്മസറ്റസയുമടെ  മചയര്മെരാനരായസരുന്ന ആളരാണന്റ്  അമദ്ദേഹയ,

എന്നസടരാണന്റ്  ഇങ്ങമന  പറയുന്നതന്റ്.  പസ.എ.സസ.  പരസമശരാധസക്കുന്നതന്റ്

എങ്ങമനയരാണന്റ്?  പസ.എ.സസ.-യന്റ്  നടെപടെസക്രമെമെസമല്ലെ;  അമങ്ങയന്റ്  എല്ലെരാ

നടെപടെസക്രമെവയ അറസയരായ.  സമെസതസയുമടെ ഒരുവശതന്റ് ഗവണ്മമെനന്റ്, മെറവശതന്റ്
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എ.ജസ.-യസല് നസനള്ള ഉമദഖ്യരാഗസര്, രണ്ടുമപരുമടെയുയ വരാദങ്ങള മകടസടരാണന്റ്

തശരുമെരാനങ്ങമളടുക്കുന്നതന്റ്.  അങ്ങമനമയരാരു  നടെപടെസക്രമെമെരാമണരാ  എഥസകന്റ്

കമ്മസറ്റസ  മചയ്തതന്റ്?  ആ  പറയുന്നതസല്  എനരാണന്റ്  അര്തയ?  ഇന്നമലയുയ

മെസനസഞരാനമമെരാമക  ഇകരാരഖ്യയ  ആവര്തസചന്റ്  പറഞകഴെസഞരാല്

ശരസയരാകുമമെന്നരാണന്റ്  അങ്ങയുമടെ  ധരാരണ.  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസല് ഓഫന്റ്

ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരായസയഗന്റ്  unconstitutional  ആമണന്നന്റ്  എവസമടെയരാണന്റ്

പറഞസരസക്കുന്നതന്റ്?  നസങ്ങള  മെസരാലരാമബരാണന്റ്  വസറ്റന്റ്  വസമദശത്തുനസന്നന്റ്

മലരാണ്  എടുതസരസക്കുന്നതസമനയരാണന്റ്  unconstitutional  ആമണന്നന്റ്

പറഞസരസക്കുന്നതന്റ്.  ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റന്റ് മലരാണ് മകന്ദ്ര ഗവണ്മമെനന്റ് എടുതരാലയ

സയസരാന  ഗവണ്മമെനന്റ്  എടുതരാലയ  അതന്റ്  മതറ്റരാണന്റ്.  മകന്ദ്ര

ഗവണ്മമെനസമനതസതസരരായസ  രൂക്ഷമെരായ  വസമെര്ശനമെരാണന്റ്  വന്നസട്ടുള്ളതന്റ്.

അവരുമടെ  ഫസസല്  മഡഫസസസറ്റുയ  റവനക്യൂ  മഡഫസസസറ്റുയ  മതറ്റരായസ

കരാണസചസരസക്കുന. അതന്റ് രരാജഖ്യതസനന്റ് മതറ്റരായ മമെമസജരാണന്റ് നല്കുന്നതന്റ്. It

is  a  fraud  on  the  FRBM  Act  (Fiscal  Responsibility  and  Budget

Management  Act)  എന്നരാണന്റ്  യഥരാര്തതസല്  പറഞസരസക്കുന്നതന്റ്.

അതരാണന്റ് ഇവസമടെ നടെന്നസരസക്കുന്നതന്റ്.  കസഫ്ബസമയക്കുറസചന്റ് മെസണരാന പരാടെസല്ലെ,
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കസഫ്ബസമയക്കുറസചന്റ്  ഓഡസറ്റന്റ്  മചയരാന  പരാടെസല്ലെ,  കസഫ്ബസമയക്കുറസചന്റ്  ഒരു

കമെന്റുയ  വരരാന  പരാടെസല്ലെ,  കസഫ്ബസയന്റ്  മലരാണ്  കസടസല്ലെരാമയമന്നരാമക അങ്ങന്റ്

പറയുന.  ഞരാന  മപരാളണസമന  കരാരഖ്യയ  പറയുന്നസല്ലെ.  കസഫ്ബസ  എന്നതന്റ്

മുകളസല്  ആകരാശവയ  തരാമഴെ  ഭൂമെസ  അതസര്തസയുമെരായുള്ള  സരാപനമെമല്ലെന്നന്റ്

മെനസസലരാകണയ. 

മെസ  .    സശകര്:  കഴെസഞ മൂനനരാലന്റ്  ദസവസമെരായസ ധരാരരാളയ  ഡസമബറ്റുകള

മചയ. പശസന്റ്....ഇതന്റ് കണ്ക്ലൂഡന്റ് മചയ. ഇതന്റ് പരസരയ കണ്വസനസന്റ് മചയരാന

കഴെസയുന്ന കരാരഖ്യങ്ങളരാമണന്നന്റ് എനസകന്റ് മതരാനന്നസല്ലെ.

മഡരാ  .    ടെസ  .    എയ  .    മതരാമെസന്റ്  മഎസകന്റ്:  സര്,  അങ്ങന്റ്  പറയുന്നതന്റ്  വളമര

ശരസ.  ഇതന്റ് ഡസമബറ്റസയഗസനല്ലെ. But if you want a clarification from me

you can raise. 

മെസ  .    സശകര്:  ഇഇൗ  വസഷയതസമന്മേല്  ആവശഖ്യതസനന്റ്  സയസരാരയ

കഴെസഞ.  ഗവണ്മമെനന്റ്  ഒരു  മപരാസസഷന  എടുത്തു.  പ്രതസപക്ഷവയ

വഖ്യതഖ്യസമെരായ മപരാസസഷന എടുത്തു. ഇനസ ഇതന്റ് കണ്വസനസന്റ് മചയമകരാണന്റ്

മപരാകരാന കഴെസയസല്ലെ. ഇതന്റ് കണ്ക്ലൂഡന്റ് മചയണയ.
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ശശ  .    മക  .    സസ  .    മജരാസഫന്റ്:  സര്,  ഇഇൗ സരാഹചരഖ്യതസല് സസ.&എ.ജസ.

റസമപ്പരാര്ടസമന  2019-ല്  അവസരാനസച  സരാമ്പതസക  വര്ഷതസമല  മസ്റ്റേറ്റന്റ്

ഫസനരാനഷഖ്യല് ഓഡസറ്റന്റ്  റസമപ്പരാര്ടസമല മപജന്റ്  41  മുതല്  43  വമര കസഫ്ബസ

സയബനസച  പരരാമെര്ശങ്ങളയ  സമ്മറസയസമല  മരഖമപ്പടുതലകളയ

നസരരാകരസക്കുന.  അങ്ങന്റ്  ഇവസമടെ  പറഞതന്റ്  മതറ്റരായ  വരാദഗതസയരാണന്റ്.

ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന പറഞതമപരാമല,  നസയമെസഭരാ നടെപടെസ ചടയ റൂള

242 അനുസരസചന്റ്  പസ.എ.സസ.-യുമടെ  ചുമെതലയരാണന്റ്  ഇഇൗ  റസമപ്പരാര്ടന്റ്

പരസമശരാധസക്കുക  എന്നതന്റ്.  പ്രസവസമലജന്റ്,  എഥസകന്റ്  കമ്മറ്റസയല്ലെ.  അവര്

മനരാക്കുന്ന  വസഷയയ  മവമറയരാണന്റ്.  അങ്ങന്റ്  പറഞതന്റ്  കമ്മസറ്റസ

പരസമശരാധസകണമമെന്നരാണന്റ്.

മഡരാ  .   ടെസ  .   എയ  .   മതരാമെസന്റ് മഎസകന്റ്: സര്, No, you are restating your

positions.  ഞങ്ങള  അമങ്ങരാട്ടുയ  ഇമങ്ങരാട്ടുയ  റശമസ്റ്റേറ്റന്റ്  മചയ്തസടന്റ്  കരാരഖ്യമെസല്ലെ.

നമുകന്റ്  മപരായസനന്റ്  മെനസസലരായസ.  ബഹുമെരാനമപ്പട  അയഗയ  പറഞതന്റ്

മെനസസലരായസ.  പസ.എ.സസ.-യുമടെ അധസകരാരമമെന്നന്റ് പറയുന്നതന്റ് ഒരു delegated

function ആണന്റ്.  ഇഇൗ  സഭ  ഇങ്ങമന  പരസമശരാധസകരാനരായസ

ചുമെതലമപ്പടുതസയസരസക്കുന.  അസരാധരാരണമെരായ  സരാഹചരഖ്യമമെന്നന്റ്  ഞരാന
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പറഞ.  ഇവസമടെ  prima  facie മതറ്റന്റ്,  അടെസസരാനരഹസതമമെന്നന്റ്  പറയുന്നതന്റ്

ചടവസരുദമെരായസട്ടുള്ളതന്റ്  പ്രഥമെദൃഷ്ടസയരാല്തമന്ന  തള്ളരാവന്നതരാണന്റ്.  ആര്ക്കുയ

തര്കമെസല്ലെമല്ലെരാ; നടെപടെസക്രമെയ  പരാലസചസടസല്ലെ,  സയസരാന  സര്കരാരസമന

മകടസടസല്ലെരാമയന്നന്റ്.  ഇതന്റ്  ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരാമണനള്ളതസല്

ആര്മകങസലയ  തര്കമുമണരാ?  അതസമല  റസമപ്പരാര്ടന്റ്  വരായസകണയ,  ഓഫന്റ്

ബഡ്ജറ്റന്റ്  മബരാമറരായസയഗന്റ്  തള്ളസകളഞസടന്റ്  പസമന്ന  പറയുന്നതരാണന്റ്

സയസരാന  സര്കരാരസനന്റ്  വരായ്പമയടുകണമമെങസല്  293  മവണയ,  അതസനന്റ്

അനുവരാദമെസല്ലെ,  ഭരണഘടെനരാ  വസരുദമെരാണന്റ്  ഇഇൗ  വരായ്പമയന്നന്റ്.  No

legislatative   authority  competence, ഇതസമന  അടെസസരാനതസലരാണന്റ്

ഇതവചതന്റ്. ഞരാന ഇന്നമല     എ.ജസ.-യുമടെ മപരുപറഞ, പസന്നശടെന്റ് ഞരാനതന്റ്

പസനവലസക്കുകയുയ  മചയ.  സദുമദ്ദേശഖ്യമതരാമടെയരാണന്റ്  പറഞതന്റ്.  ഇനള്ള

എ.ജസ.മയ  കുറസചല്ലെ  ഞരാന  പറഞതന്റ്.  അതന്റ്  വഖ്യക്തമെരാകരാന  മവണസ

മെരാത്രമെരാണന്റ്  മപരന്റ്  പറഞതന്റ്.  മനരമതയുണരായസരുന്ന  എ.ജസ.  ഇഇൗ

സയസരാനമത  കസഫ്ബസയുമെരായസ  ബനമപ്പടന്റ്  എമനരാമക  വസവരാദങ്ങള

സൃഷ്ടസകരാന  പറ്റുമമെരാ  അമതരാമക  സൃഷ്ടസചന്റ്  പത്രങ്ങളകന്റ്,  എ.ജസ.  എന്നന്റ്

പറയരാമത,  ചസല മസരാതസ്സുകള മചരാര്തസമകരാടുക്കുകയരാണന്റ് മചയ്തതന്റ്.  ഈ
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ഓഡസറ്റസമനക്കുറസചന്റ്  പ്രതസപക്ഷമനതരാവന്റ്  വശണ്ടുയ  പറഞമല്ലെരാ;  ഇഇൗ

വസവരാദങ്ങള  മബരാധപൂര്വമുണരാകസ,  രരാഷശയ  നസഷ്പക്ഷതയല്ലെ  കരാതല്,

സയസരാനതസമന  അവകരാശയ  സയരക്ഷസകരാന  മവണസ  നസലപരാമടെടുക്കുയ,

ഇഇൗ പ്രമമെയയ  അയഗശകരസക്കുക വഴെസ  ഈ നസയമെസഭ മകന്ദ്ര സര്കരാരസനുയ

വസവസധ  ഏജനസസകളക്കുയ  ഒരു  സമനശയ  മകരാടുക്കുകയരാണന്റ്  മചയ്യുന്നതന്റ്.

സയസരാനതസമന അവകരാശങ്ങള സയരക്ഷസക്കുന്നതസനുമവണസ ഏതന്റ് അറ്റയ

വമരയുയ മപരാകുമമെനള്ള നസലപരാടെന്റ് സത്വശകരസക്കുമമെനള്ള സമനശമെരാണന്റ്.  ഇഇൗ

പ്രമമെയയ പരാസരാകണമമെന്നന്റ് അഭഖ്യര്തസക്കുന.

Shri. V. D. Satheesan: Sir, I am on a Point of Order on Rule

242.  ഇതസല് പറയുന്നതന്റ് പബസകന്റ് അകഇൗണന്റ്സന്റ് കമ്മസറ്റസയുമടെ ഡക്യൂടശസസമന

സയബനസച്ചുള്ള  കരാരഖ്യമെരാണന്റ്.  ഇഇൗ  പ്രമമെയയ  ഇവസമടെ  പരാസരാകസയരാല്,

ഗവര്ണ്ണര്ക്കുമവണസ  ധനകരാരഖ്യവകുപ്പുമെനസ  സഭയസല്  ഹരാജരരാകസയ

സസ.&എ.ജസ  റസമപ്പരാര്ടരാമണരാ  പബസകന്റ്  അകഇൗണന്റ്സന്റ്  കമ്മസറ്റസ

പരസമശരാധസമകണതന്റ്, അമതരാ ഇവസമടെമയരാരു പ്രമമെയയ വഴെസ പരാസരാകരാന....

എമന  മപരായസനന്റ്,  സഭയന്റ്  നസരരാകരസകരാന  അധസകരാരമെസമല്ലെന്നതരാണന്റ്.

അതരായതന്റ്  ഗവര്ണ്ണര്ക്കുമവണസ  ഹരാജരരാകസയ സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമല
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ഏമതങസലയ  portion  നസരരാകരസകരാന  ഇഇൗ  സഭ   competent  അല്ലെ

എന്നതരാണന്റ്  എമന  വരാദയ.  അങ്ങന്റ്  clarify  മചമയണതന്റ്,  പസ.എ.സസ.

പരസമശരാധസമകണതന്റ് ഏതരാണന്റ്;  ഗവര്ണ്ണറമടെ മപരസല് ഇഇൗ സഭയസല് വച

സസ&എ.ജസ  റസമപ്പരാര്ടരാമണരാ  അമതരാ  ഇഇൗ  പ്രമമെയതസമന  ഭരാഗമെരായസ

പ്രമതഖ്യക   portions  നസരരാകരസച,  incomplete  ആയ  സസ.&എ.ജസ

റസമപ്പരാര്ടരാമണരാ;  It's  a  constitutional  issue;  വളമര  സശരസയസരായസട്ടുള്ള

ഇഷക്യൂ  ആണന്റ്.   ബഹുമെരാനമപ്പട  മചയര്  ഇകരാരഖ്യതസല്  കരാരസമമഫ

മചയണമമെന്നന്റ് ഞരാന ക്രമെപ്രശയ ഉന്നയസക്കുന. 

മഡരാ  .   ടെസ  .   എയ  .   മതരാമെസന്റ് മഎസകന്റ് : സര്, ഇഇൗ സഭമയകരാള വലതല്ലെ.

പസ.എ.സസ.മയരാ  പ്രസവസമലജന്റ്  കമ്മസറ്റസമയരാ  മവമറന്തുയ;  അവമയരാമക  ഇഇൗ

സഭയുമടെ ക്രസമയഷനസരാണന്റ്. അതമകരാണന്റ് സഭയന്റ്  തശരുമെരാനസകരായ, പ്രമമെയയ

പരാസരാകരായ. 

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന: സര്,  ഇഇൗ  സഭ  നസയനസകമപ്പടുന്നതന്റ്

സഭയസമല  ഭൂരസപക്ഷ  പ്രകരാരമെല്ലെ;  സഭ  നസയനസകമപ്പടുന്നതന്റ്

ഭരണഘടെനയുമടെ  അടെസസരാനതസല്  പരാസരാകസയ  റൂളസന്റ്  ഓഫന്റ്

മപ്രരാസശഡതവറസമന മഫയസമെസല് നസനമകരാണരാണന്റ്.  അമപ്പരാള റൂളസന്റ് ഓഫന്റ്
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മപ്രരാസശഡതവറസമല  ഏറ്റവയ  പ്രധരാനമപ്പട  ഒരു  ഭരാഗമത  ഇങ്ങമന

misinterpret  മചയ്തരാല് അതന്റ്  ഭരണഘടെനമയ  misinterpret  മചയ്യുന്നതസനന്റ്

തലഖ്യമെരാണന്റ്.  അതസനന്റ്  ഇഇൗ  സഭയന്റ്  അവകരാശമുമണരാ;  എനരാണന്റ്  പസ.എ.സസ

മചമയണതന്റ് എന്നങ്ങന്റ് വഖ്യക്തമെരാകണമമെന്നന്റ് ഞരാന അഭഖ്യര്തസക്കുന. 

മെസ  .    സശകര്:  ബഹുമെരാനമപ്പട വസ.  ഡസ.  സതശശന ഉന്നയസചതമപരാമല

പസ.എ.സസ.-യുമടെ അവകരാശമത മചരാദഖ്യയ മചയ്യുന്ന ഒരു നടെപടെസയുയ ഇവസമടെ

സത്വശകരസചസടസല്ലെ.  നടെപടെസക്രമെങ്ങള  പരാലസകരാമത  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടന്റ്

തയരാറരാകസമയന്ന  പ്രശമത  കരാണരാനുയ  അതന്നയസകരാനുയ  സഭയ്ക്കുള്ള

അവകരാശമത  മചരാദഖ്യയ  മചയരാനരാകസല്ലെ.  തശര്ചയരായുയ  രണന്റ്  വഖ്യതഖ്യസ

അഭസപ്രരായങ്ങള  ഇവസമടെ  ഉയര്നവന്നസട്ടുണന്റ്.  ആ  ഉയര്ന  വന്നമതരാമക

മരഖയസല്  കസടെക്കുയ.  ഇഇൗ  സഭയുമടെ  അവകരാശയ  തമന്നയരാണന്റ്  സഭയസല്

അവതരസപ്പസകമപ്പട  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസല്  നടെപടെസക്രമെങ്ങള

പരാലസചസടസമല്ലെന്ന വസകരാരയ ഉന്നയസകരാനുയ അതസമന ഭരാഗമെരായസട്ടുള്ള നസലപരാടെന്റ്

സത്വശകരസകരാനുയ  കഴെസയുന്നതരാമണന്നരാണന്റ്  കരുതന്നതന്റ്.  ഇഇൗ  റസമപ്പരാര്ടസമല

ഉള്ളടെകതസമലയന്റ്  ഇവസമടെ  മപരാകുന്നസല്ലെ.  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന.

പസ.എ.സസ സഭയുമടെ മുകളസലല്ലെ. 
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ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  ഈ പ്രമമെയയ എനരാണന്റ് പറയുന്നതന്റ്;

പ്രമമെയയ  സസ.&എ.ജസ.  റസമപ്പരാര്ടസമല  പ്രമതഖ്യക  ഭരാഗങ്ങള/പരാരഗ്രരാഫന്റ്

ഒഴെസവരാകണമമെന്നരാണന്റ് പറയുന്നതന്റ്. നസരരാകരസകമപ്പട ആ incomplete ആയ

സസ.&എ.ജസ  റസമപ്പരാര്ടരാമണരാ  പസ.എ.സസ.-യുമടെ  പരസഗണനയ്ക്കു  മപരാകുന്നതന്റ്.

അതരാണന്റ് അങ്ങന്റ് വഖ്യക്തമെരാമകണതന്റ്. വളമര സശരസയസന്റ് ഇഷക്യൂവരാണന്റ്. 

മെസ  .    സശകര്:  നടെപടെസക്രമെങ്ങള  പരാലസകരാമതയുയ  ആവശഖ്യമെരായുള്ളതന്റ്

ക്രമെപ്രകരാരമെല്ലെരാമതയുയ തയരാറരാകസയ സസ.&എ.ജസ. റസമപ്പരാര്ടസമല ബനമപ്പട

ഭരാഗങ്ങള  ഒഴെസവരാകണമമെന്നന്റ്  സഭ  തശരുമെരാനസചരാല്  അതന്റ്

ഒഴെസവരാകസയതരായസരസക്കുയ പസ.എ.സസ.-യുമടെ പരസഗണനയന്റ് വരുന്നതന്റ്. 

പ്രതസപക്ഷമനതരാവന്റ്  (ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല  ):  സര്,  ഇവസമടെയുള്ള

മപരായസനന്റ് ഓഫന്റ് ഓര്ഡര്  വളമര കസയറരാണന്റ്. ഗവര്ണ്ണര് ഒപ്പസടന്റ് ഗവര്ണ്ണര്ക്കു

മവണസ  ധനകരാരഖ്യമെനസ  ഇഇൗ  സഭയസല്  അവതരസപ്പസച  സസ.&എ.ജസ.

റസമപ്പരാര്ട്ടുണന്റ്.  അതസമനപ്പറ്റസയുള്ള  അഭസപ്രരായവഖ്യതഖ്യരാസങ്ങള  പറമയണതന്റ്

റൂളസന്റ്  ഓഫന്റ്  മപ്രരാസശഡതവര്  അനുസരസചന്റ്  പസ.എ.സസ.യന്റ്  മപരായസ,

അങ്ങമനയരാണന്റ്. ഇമതരാരു അണ്പ്രസസശഡനരായ ഒരു situation ഇവസമടെ arise

മചയ്യുകയരാണന്റ്.  സസ.&എ.ജസ.-മയ  മകളകരാമതയരാണന്റ്  ഇഇൗ  നടെപടെസ.
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അങ്ങമന  വരുമമ്പരാള   പസ.എ.സസ.-യുമടെ  മുന്നസമലയന്റ്  ഏതന്റ്  റസമപ്പരാര്ടരാണന്റ്

മപരാകുന്നതന്റ്.  ഗവര്ണര് ഒപ്പസടന്റ്  ഇവസമടെയന്റ്  അയച റസമപ്പരാര്ടരാമണരാ;  അമതരാ

നസയമെസഭയസല്നസനയ ഭൂരസപക്ഷ പ്രകരാരയ  പരാസരാക്കുന്ന പ്രധരാന ഭരാഗങ്ങള

omit  മചയണമമെനള്ള  ആ  പ്രമമെയയ  പരാസരാകസയ  മശഷമുള്ള

റസമപ്പരാര്ടരാമണരാ മപരാകുന്നതന്റ് എനള്ളതരാണന്റ് മചരാദഖ്യയ. 

മെസ  .   സശകര്:  അതരാണന്റ് ഞരാന പറഞതന്റ്, 

ശശ  .    രമമെശന്റ്  മചന്നസതല:  സര്,  ഇമതരാരു ഭരണഘടെനരാപരമെരായസട്ടുള്ള

കത്വസ്റ്റേഖ്യന കൂടെസയരാണന്റ്. സശകമറനള്ള നസലയസല് അങ്ങയുമടെ മുമ്പസല് ഞങ്ങള

ഇഇൗ ഇഷക്യൂ പറയുന. അങ്ങന്റ് പരസമശരാധസചസടന്റ് പറഞരാല് മെതസ. ഇമപ്പരാള റൂള

മചയണമമെന്നന്റ് ഞങ്ങള പറയുന്നസല്ലെ. 

മെസ  .    സശകര്:  പരസമശരാധസകരായ.  അമതരാമക  പ്രരാഥമെസകമെരായസടന്റ്

കരാമണണ കരാരഖ്യയ.  സഭയുമടെ മുന്നസല് വരുന്ന ഒരു റസമപ്പരാര്ടന്റ് ക്രമെപ്രകരാരമെല്ലെ

എമന്നരാരു  ഫശല്  ഇഇൗ  സഭയന്റ്  എടുകരാനുയ  അതറസയസകരാനുമുള്ള

അവകരാശമുണന്റ്.  ക്രമെപ്രകരാരമെല്ലെരാത  ഒരു  റസമപ്പരാര്ടസമന  സയബനസചന്റ്  ഇഇൗ

സഭ  ഒരു  നസലപരാടെന്റ്  സത്വശകരസക്കുന്നതസല്  മതറ്റസമല്ലെന്നരാണന്റ്  എനസകന്റ്

മതരാനന്നതന്റ്. നസങ്ങളന്നയസച കരാരഖ്യയ പരസമശരാധസകരായ.
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ശശ  .   സണ്ണസ മജരാസഫന്റ് : സര്, 242 (3) (c) -ല് പറയുന്നതന്റ്, ' it shall be

the duty of the committee to consider the report of the Comptroller

and Auditor General (C&AG) in cases where the Governor may how

required him to conduct and audit of  any receipts or to examine the

accounts  of  stores  and  stocks.';  ഗവര്ണ്ണര്  നസര്മദ്ദേശസച  പ്രകരാരയ

സസ.&എ.ജസ.  നടെപ്പസലരാകസയസട്ടുള്ള  അമനത്വഷണ  റസമപ്പരാര്ടന്റ്

പരസമശരാധസമകണതന്റ്    പസ.എ.സസ.-യുമടെ ഡക്യൂടസയരാണന്റ്. It shall be the duty

of the Public Accounts Committee (PAC). ആ ഡക്യൂടസകന്റ് നസബനനകള

ഏര്മപ്പടുതരാന സരാധസക്കുമമെരാ; ഇതരാണന്റ് റൂള. 

മെസ  .    സശകര്:  പരസമശരാധസച്ചു പറയരാമമെന ഞരാന പറഞ. ഗവര്ണ്ണറമടെ

അനുമെതസമയരാടുകൂടെസ തമന്നയരാണന്റ്;  ഇഇൗ ഡസഫറനസന്റ് ഓഫന്റ് ഒപ്പശനസയന കൂടെസ

വയരാനുള്ള  അനുമെതസ  അമദ്ദേഹയ  നല്കസയതസമന  അടെസസരാനതസലരാണസതന്റ്

ഇവസമടെ ഉളമപ്പടുതസയതന്റ്. അതന്റ് നമ്മള കരാണമണ? 

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന :  സര്,  വളമരമപ്പമടന്നന്റ്  ഇതമപരാമലരാരു

ഭരണഘടെന  ഇഷക്യൂ,  ഇതസനുമുമ്പന്റ്  പരാര്ലമമെമനരാ/മലജസമസ്ലേചമറരാ  ഒനയ

കരാണരാത,  മമകകരാരഖ്യയ  മചയരാത,  ഇതന്റ്  മചരാര്തസയതരാണമല്ലെരാ  പ്രശയ
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മുഴുവന ഉണരാകസയതന്റ്.  ഇഇൗ പ്രശയ അങ്ങന്റ് വളമര വസശദമെരായസ പരസമശരാധസചന്റ്

വളമര വലസമയരാരു റൂളസയഗന്റ് മകരാടുകണമമെന്നരാണന്റ് എമന അഭഖ്യര്തന.

മെസ  .    സശകര്:  പരസമശരാധസകരായ.  ബഹുമെരാനമപ്പട  മുഖഖ്യമെനസ

അവതരസപ്പസച പ്രമമെയയ പരാസരാകണമമെന്ന പ്രശമത, 

അനുകൂലസക്കുന്നവര്..................

പ്രതസകൂലസക്കുന്നവര്..................

 മെസ  .  സശകര്: പ്രമമെയയ സഭ പരാസരാകസയസരസക്കുന. 


