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അവകകാശലലംഘന പ്രശ്നങ്ങള

നടപടടി അവസകാനടിപടിച്ച അവകകാശലലംഘന പ്രശ്നങ്ങള 

മടി  .    സസ്പീക്കര:  ഒരു  ജനപ്രതടിനടിധടിയയെന്ന  നടിലയെടില്  ജനങ്ങളുയട

പ്രശ്നങ്ങള ശ്രദ്ധയെടില്യപടുത്തുന്നതടിനകായെടി നടിരവധടി തവണ തടിരുവനന്തപുരലം

ജടിലകാ കളക്ടയറെ യമകായയബെെല്ഫഫകാണടില് വടിളടിച്ചടിടലം എലം.എല്.എ. ആയണന്നന

മനസടിലകാക്കടിയെടിടലം  ഫഫകാണ്  അറ്റനന  യചെയകാഫനകാ  തടിരടിയക  വടിളടിക്കകാഫനകാ

തയകാറെകാകകാത്ത  കളക്ടറുയട  നടപടടി  സകാമകാജടികയനന്ന  നടിലയെടില്  തയന

അവകകാശങ്ങളുയട  ലലംഘനമകായണനലം  ഇഇൗ  ഉഫദദകാഗസ്ഥയനതടിയര  നടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം  ആവശദയപടയകകാണന  ബെെഹുമകാനയപട്ട  അലംഗലം

ശ്രസ്പീ. എലം. വടിന്യസനന ഒരു ഫനകാട്ടസ്പീസന നല്കടിയെടിരുന.  

യചെയെര ഇക്കകാരദത്തടില് യപകാതുഭരണ വകുപടില്നടിനലം വടിശദസ്പീകരണലം

ആരകാഞ്ഞതടില്  ഫജകാലടി  സലംബെെന്ധമകായെ  തടിരക്കുള്ളതടിനകാലകാണന  ഫഫകാണ്

ഫകകാളടിനന  മറുപടടി  നല്കകാന് കഴടിയെകാത്തയതനലം എലം.എല്.എ.യുയട  ഫകകാള

എടുക്കുന്നതടില്  മനനഃപൂരവ്വമകായെ  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുകഫയെകാ  ജനപ്രതടിനടിധടിയുയട

അവകകാശകാധടികകാരങ്ങയള  കുറെച്ചുകകാണുന്നതടിനന  ശ്രമടിക്കുകഫയെകാ

യചെയടിട്ടടിയലനലം  തടിരുവനന്തപുരലം  ജടിലകാ  കളക്ടര  സരക്കകാരടിനന  മറുപടടി
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നല്കുകയുണകായെടി.  കളക്ടറുയട  റെടിഫപകാരട്ടന  സരക്കകാര  വടിശദമകായെടി

പരടിഫശകാധടിക്കുകയുലം  ഭകാവടിയെടില്  ഇത്തരലം  യതറ്റുകള  ആവരത്തടിക്കരുയതന്നന

ജടിലകാ കളക്ടര ശ്രസ്പീ.  യക.  ഫഗകാപകാലകൃഷ്ണനന ചെസ്പീഫന യസക്രട്ടറെടി മുഫഖേന കരശന

നടിരഫദ്ദേശലം നല്കുകയുലം യചെയതകായെടി റെടിഫപകാരട്ടടില് പറെഞ്ഞടിരടിക്കുന. 

 ബെെഹുമകാനയപട്ട അലംഗലം ഫനകാട്ടസ്പീസടില് ഉന്നയെടിച്ച വടിഷയെവലം സരക്കകാരടില്

നടിന്നന  ഇതുസലംബെെന്ധടിച്ചന  ലഭടിച്ച  മറുപടടിയുലം  യചെയെര  പരടിഫശകാധടിച്ചു.

ആഫരകാപണ  വടിഫധയെനകായെ  ഉഫദദകാഗസ്ഥയന  ഭകാഗത്തുനടിനലം  ഭകാവടിയെടില്

ഇത്തരലം  യതറ്റുകള  ഉണകാകകാന്  പകാടടിയലന്ന  ശക്തമകായെ  നടിരഫദ്ദേശലം

ഇക്കകാരദത്തടില്  സരക്കകാര  തലത്തടില്  നല്കടിയെടിരടിക്കുന്നതടിനകാല്

ഫനകാട്ടസ്പീസടിഫന്മേല് തുടര നടപടടി അവസകാനടിപടിക്കുന.

ഫകരളത്തടില്  നടിനള്ള  4  എലം.പടി.-മകാര  ഉളയപയട  7  എലം.പടി.-മകായര

സഫമ്മേളനലം  തസ്പീരുന്നതുവയര  ബെെഹുമകാനയപട്ട  ഫലകാകന സഭകാ  സസ്പീക്കര സയസനന

യചെയതടിയന  സലംബെെന്ധടിച്ചന  2020  മകാരച്ചന  6-ാം  തസ്പീയെതടി  യടലടിവടിഷന്

ചെകാനലുകഫളകാടന  സലംസകാരടിച്ച  അവസരത്തടില്,  ഫകരള  നടിയെമസഭയെടില്

നടക്കുന്ന  വഷളന്  പ്രകടനങ്ങയളകാനലം  പകാരലയമനടില്

അനുവദടിക്കകാനകാവടിയലന്നന  ഫകന്ദ്ര  വടിഫദശകകാരദ  സഹമനടി
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ശ്രസ്പീ.  വടി.  മുരളസ്പീധരന്  നടത്തടിയെ  പ്രസകാവന  ഫകരള  നടിയെമസഭഫയെയുലം

സഭകാലംഗങ്ങയളയുലം  അവഫഹളടിക്കുന്നതകായണനലം  ആയെതടിനകാല്  ഫകന്ദ്ര

മനടിയക്കതടിയര  അവകകാശലലംഘനത്തടിനന  നടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം

ആവശദയപടയകകാണന  ബെെഹുമകാനയപട്ട  അലംഗലം  ശ്രസ്പീ.  സടി.  ദടിവകാകരന്  ഒരു

ഫനകാട്ടസ്പീസന നല്കടിയെടിരുന.  

രകാജദസഭയെടിയല  ഒരലംഗത്തടിയനതടിയരയെകാണന  ബെെഹുമകാനയപട്ട  അലംഗലം

ഫനകാട്ടസ്പീസന  നല്കടിയെയതന്നതടിനകാലുലം  കസ്പീഴ്വഴക്കപ്രകകാരലം  മയറ്റകാരു

നടിയെമനടിരമ്മേകാണസഭയെടിയല  അലംഗത്തടിയനതടിരകായെ  അവകകാശലലംഘന

പരകാതടികള  പരടിഗണടിഫക്കണതന  അതതന  സഭകാദ്ധദക്ഷന്മകാരകാണന

എന്നതടിനകാലുലം  പ്രസസ്തുത ഫനകാട്ടസ്പീസന  തുടരനടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കുന്നതടിഫലയകായെടി

രകാജദസഭകാ യചെയെരമകാനന അയെച്ചുയകകാടുക്കുകയുണകായെടി.  

യചെയെറെടിയന പരടിഗണനയെടിലുള്ള അവകകാശലലംഘന പ്രശ്നങ്ങള 

ഫലകാക്ഡഇൗണ് കകാലത്തന പട്ടടികവരഗ്ഗ വടിദദകാരതടികളക്കന ഓണ്യയലന്

വടിദദകാഭദകാസത്തടിനുള്ള  സഇൗകരദങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതുമകായെടി  ബെെന്ധയപട്ടന  തകാന്

ആവശദയപട്ട  വടിവരങ്ങള  യനടുമങ്ങകാടന  യഎ.റ്റടി.ഡടി.പടി.  ഒകാഫസ്പീസര

നല്കടിയെടിയലനലം  വകാക്കുതരക്കങ്ങളയക്കകാടുവടില്  അഫന്നദടിവസലം
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യയവകടിഫട്ടകായടയെകാണന  വടിവരങ്ങള  നല്കടിയെയതനലം  ഇയതകാരു

നടിയെമസഭകാലംഗയമന്ന നടിലയെടില് തനടിക്കന അനുവദടിച്ചടിടള്ള അവകകാശങ്ങളുയട

ലലംഘനമകായണനലം  ഫജകാലടിയെടില്  ഗുരുതര  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തടിയെ

ഉഫദദകാഗസ്ഥയനതടിയര  നടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കണയമന്നകാവശദയപട്ടന

ശ്രസ്പീ. യക. എസന. ശബെെരസ്പീനകാഥന് എലം.എല്.എ. നല്കടിയെ ഫനകാട്ടസ്പീസന. 

ശ്രസ്പീ.  യക.  എലം.  ഷകാജടി  എലം.എല്.എ.-യക്കതടിയര  വടിജടിലന്സന

അഫനസഷണത്തടിനന  വടിജടിലന്സന വകുപടിനന  അനുമതടി നല്കുകവഴടി സസ്പീക്കര

പക്ഷപകാതപരമകായെടി  പ്രവരത്തടിച്ചടിരടിക്കുകയെകായണന്നന  ആഫരകാപടിച്ചുയകകാണ്ടുള്ള

പ്രസകാവനകള  ബെെഹുമകാനയപട്ട  അലംഗങ്ങളകായെ  ശ്രസ്പീ.  യക.  എലം.  ഷകാജടി,

ശ്രസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന്,  ശ്രസ്പീ.  എ.  പടി.  അനടില്  കുമകാര,  ശ്രസ്പീ.  സണടി

ഫജകാസഫന,  ശ്രസ്പീ.  ഷകാഫടി  പറെമടില്,  ശ്രസ്പീ.  യക.  എസന.  ശബെെരസ്പീനകാഥന്,

ശ്രസ്പീ. അന്വര സകാദത്തന, ശ്രസ്പീ. ഫറെകാജടി എലം. ഫജകാണ് എന്നടിവര നടത്തടിയയെനലം

ഇതന  വടിവടിധ മകാധദമങ്ങളടില് വലടിയെ പ്രകാധകാനദഫത്തകായട അച്ചടടിച്ചുവരടികയുലം

മകാധദമങ്ങളടിലൂയട  റെടിഫപകാരട്ടന  യചെയയപടുകയുമുണകായയെനലം  ഇതന  സസ്പീക്കര

പദവടിയുയട  മഹതസലം  ഇടടിച്ചുതകാഴ്ത്തുന്നതുലം  സഭയുയട  അന്തസടിയനയുലം

മൂലദയത്തയുലം  ഹനടിക്കുന്നതടിനുള്ള  കരുതടിക്കൂട്ടടിയുള്ള  പ്രവൃത്തടിയുമകാണന
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എന്നതടിനകാല്  ഇവരയക്കതടിയര  അവകകാശലലംഘനത്തടിനന  നടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കണയമന്നകാവശദയപട്ടന  ശ്രസ്പീ.  റ്റടി.  വടി.  രകാഫജഷന  എലം.എല്.എ.

നല്കടിയെ ഫനകാട്ടസ്പീസന.

ശ്രസ്പീ.  ഷകാഫടി  പറെമടില്  എലം.എല്.എ.  ഫനകാട്ടസ്പീസന  നല്കടിയെ

അടടിയെന്തരപ്രഫമയെത്തടിനന അനുമതടി നല്കുന്നതന സലംബെെന്ധടിച്ചന ബെെഹുമകാനയപട്ട

മുഖേദമനടി മറുപടടി  പറെയുഫമകാള പ്രതടിപക്ഷകാലംഗങ്ങള സഫഭദതര വകാക്കുകള

പ്രഫയെകാഗടിക്കുകയുലം  സഭ  അലഫങകാലയപടുത്തുകയുലം  യചെയ്തുയവനലം  എന്നകാല്

തകാന്  ചെടില  സഫഭദതര  വകാക്കുകള  ഉപഫയെകാഗടിച്ചതകായെടി  ആഫരകാപടിച്ചുയകകാണന

ശ്രസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശന്  എലം.എല്.എ.  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നലം  ഉന്നയെടിച്ചഫപകാള

അങ്ങയനയുള്ള  വകാക്കുകയളകാനലം  ഫരഖേയെടിലടിയലന്നന  യചെയെര  റൂളടിലംഗന

നല്കടിയയെങടിലുലം  2020  മകാരച്ചന  4-ാം  തസ്പീയെതടിയെടിയല  മലയെകാള  മഫനകാരമ

ദടിനപത്രത്തടിയല  "നടിയെമസഭയെടില്  ഇന്നയല"  എന്ന  ഫകകാളത്തടില്

ഫരഖേയെടിലടിലകാത്ത  പരകാമരശങ്ങള  അച്ചടടിച്ചന  പ്രസടിദ്ധസ്പീകരടിച്ചതന  സഭയുയട

പ്രഫതദക അവകകാശങ്ങളുയട ലലംഘനമകായണനലം ആയെതടിനകാല് ഇതടിയനതടിയര

ഉചെടിതമകായെ  നടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം  ആവശദയപട്ടന  ബെെഹുമകാനയപട്ട

വദവസകായെവലം  ഫസകാരട്സലം  യുവജനകകാരദവലം  വകുപ്പുമനടി
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ശ്രസ്പീ. ഇ. പടി. ജയെരകാജന് നല്കടിയെ ഫനകാട്ടസ്പീസന.

തയന  മണ്ഡലമകായെ  ഏറെനകാട്ടടില്  പട്ടടികജകാതടി  വടികസന  ഫണടിയന

ഫകകാരപസന  ഫണ്ടുപഫയെകാഗടിച്ചന  പൂരത്തടിയെകാക്കടിയെ  ഫറെകാഡടിയന  ഉദ്ഘകാടനലം

നടിലമ്പൂര  മണ്ഡലലം  എലം.എല്.എ.,  ശ്രസ്പീ.  പടി.  വടി.  അന്വര  നടിരവഹടിച്ചതന

തയന  അവകകാശലലംഘനമകായണനലം  ആയെതടിനകാല്  ഇതന  പരടിഫശകാധടിച്ചന

അടടിയെന്തര നടപടടികള ഉണകാകണയമനലം ഇതടിനന കൂടനടിന്ന മലപ്പുറെലം ജടിലകാ

പട്ടടികജകാതടി  വടികസന ഓഫസ്പീസരയക്കതടിയര നടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം

ആവശദയപട്ടന ശ്രസ്പീ. പടി. യക. ബെെഷസ്പീര നല്കടിയെ ഫനകാട്ടസ്പീസന.

24.05.2017-യല  നക്ഷത്രചെടിഹ്നമടിടകാത്ത  ഫചെകാദദലം  നമര  5488-നന

നല്കടിയെ മറുപടടിയെടില് മകാനദണ്ഡലം പുന:ക്രമസ്പീകരടിക്കുന്നതടിനുള്ള നടപടടികള

പൂരത്തടിയെകാക്കുന്ന  മുറെയന  'മുഖേദമനടിയുയട  ജനസകാന്തസന' ഫണടില്  നടിനലം

ധനസഹകായെലം  അനുവദടിക്കുന്നതകായണന്നന  മുഖേദമനടി  നടിയെമസഭയന  ഉറെപന

നല്കടിയെടിരുനയവങടിലുലം  മൂനവരഷലം  കഴടിഞ്ഞടിടലം  ഒരകാളക്കുഫപകാലുലം

ധനസഹകായെലം നല്കടിയെടിട്ടടിയലനലം പ്രസസ്തുത ഫണടിഫലയന യപകാതുജനങ്ങളടില്

നടിനലം സമകാഹരടിച്ച തുക വകമകാറ്റടി യചെലവഴടിക്കുകയുലം നടിയെമസഭയന നല്കടിയെ

ഉറെപന  പ്രകാവരത്തടികമകാക്കകാന്  കഴടിയെകാത്തതുലം  നടിയെമസഭഫയെകാടുള്ള  കടുത്ത
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അവഫഹളനവലം  നടിയെമസഭകാ  സകാമകാജടികരുയട  അവകകാശങ്ങളടിഫന്മേലുള്ള

കടനകയെറ്റമകായണനലം  ആഫരകാപടിച്ചുയകകാണന  ശ്രസ്പീ.  യക.  സടി.  ഫജകാസഫന

നല്കടിയെ ഫനകാട്ടസ്പീസന.

കടിഫ്ബെെടിയുയട  മസകാല  ഫബെെകാണന  നടിഫക്ഷപലം  സലംബെെന്ധടിച്ചുള്ള

സടി.&എ.ജടി.-യുയട  പരകാമരശങ്ങളുയട  അടടിസ്ഥകാനത്തടില്  എന്ഫഫകാഴനയമനന

ഡയെറെക്ടഫറെറ്റടിയന  യകകാച്ചടി  യൂണടിറ്റന  അധടികകാരപരടിധടി  ലലംഘടിച്ചുയകകാണന

റെടിസരവന  ബെെകാങടിലുലം  കടിഫ്ബെെടിയെടിലുലം  അഫനസഷണലം  നടത്തകാന്

ഒരുങ്ങുനയവനലം  നടിയെമസഭയെടില്  സമരപടിക്കകാത്ത  റെടിഫപകാരട്ടടിഫന്മേല്

പരടിഫശകാധന  നടത്തകാന്  എന്ഫഫകാഴനയമനന  ഡയെറെക്ടഫറെറ്റടിനന

അവകകാശമടിയലന്നസ്തുലം  പബടികന  അക്കഇൗണനസന  കമ്മേടിറ്റടി  പരടിഫശകാധടിഫക്കണ

റെടിഫപകാരട്ടടിഫന്മേല്  അഫനസഷണലം  നടത്തകാനുള്ള  നസ്പീക്കലം  നടിയെമസഭയുയട

അവകകാശങ്ങളടിഫന്മേലുള്ള കടനകയെറ്റമകായണനലം ഇത്തരത്തടില് അഫനസഷണലം

നടത്തുന്ന  എന്ഫഫകാഴനയമനന  ഡയെറെക്ടഫറെറ്റന  ഉഫദദകാഗസ്ഥയര  സഭയന  മുമകായക

വടിളടിച്ചുവരുത്തടി  വടിശദസ്പീകരണലം  ഫതടണയമനലം  തുടരനടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം  ആവശദയപടയകകാണന  ശ്രസ്പീ.  എലം.  സസരകാജന,

എലം.എല്.എ. നല്കടിയെ ഫനകാട്ടസ്പീസന.
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മുന്  സരക്കകാരടിയന  കകാലത്തന  ബെെകാര  അനുവദടിച്ചതുമകായെടി  ബെെന്ധയപട്ട

അഴടിമതടിഫക്കസകള  അഫനസഷടിക്കുന്നതടിയന  ഭകാഗമകായെടി  പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന

ശ്രസ്പീ. രഫമശന യചെന്നടിത്തല ഉളയപയടയുള്ള ചെടില എലം.എല്.എ.-മകാരയക്കതടിയര

പ്രകാഥമടികകാഫനസഷണലം  നടത്തുന്നതടിനന  വടിജടിലന്സടിനന  അനുമതടി  നല്കടിയെ

ബെെഹുമകാനയപട്ട  സസ്പീക്കരയക്കതടിയര  അവഫഹളനപരമകായെ  പരകാമരശലം

പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന  ശ്രസ്പീ.  രഫമശന  യചെന്നടിത്തല  നടത്തടിയയെനലം  ഇങ്ങയന

യചെയ്യുക  വഴടി  പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന  സഭയുയടയുലം  അതടിയല  അലംഗങ്ങളുയടയുലം

അവകകാശയത്ത  ഹനടിച്ചടിരടിക്കുകയെകായണനലം ആയെതടിനകാല്  ഇക്കകാരദത്തടില്

അവകകാശലലംഘനത്തടിനന നടപടടി സസസ്പീകരടിക്കണയമന്നന ആവശദയപടയകകാണന

ബെെഹുമകാനയപട്ട  അലംഗലം  ശ്രസ്പീ.  യഎ.  ബെെടി.  സതസ്പീഷന  നല്കടിയെ  ഫനകാട്ടസ്പീസന

എന്നടിവ യചെയെറെടിയന പരടിഗണനയെടിലകാണന.

യചെയെര അനുമതടി നടിഫഷധടിച്ച അവകകാശലലംഘന പ്രശ്നങ്ങള

   11.03.2020-നന  ഫകകാവടിഡന-19 മകായെടി  ബെെന്ധയപട്ട  ബെെഹുമകാനയപട്ട

പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവടിയന  സബ്മടിഷനന  ബെെഹുമകാനയപട്ട  ആഫരകാഗദവലം

സകാമൂഹദനസ്പീതടിയുലം വനടിത-ശടിശുവടികസനവലം വകുപ്പുമനടി മറുപടടി പറെയെയവ,

സലംസ്ഥകാനയത്ത  വടിവടിധ  എയെർഫപകാർടകളടിൽ  വടിഗറെസന  സസ്പീനടിലംഗന
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നടത്തണയമന്നന  ഫകന്ദ്ര  ഗവൺയമനന  നടിർഫദ്ദേശടിച്ചതന  2020  മകാർച്ചന  3-നന

ആയണന്നന പ്രസകാവടിച്ചതന യതറ്റകായണനലം യെഥകാർതത്തടിൽ യഫബ്രുവരടി 26-നന

നടിർഫദ്ദേശലം ലഭടിച്ചടിടലം ബെെഹുമകാനയപട്ട മനടി സഭയെടില് ഇപ്രകകാരലം പറെഞ്ഞതന

വസ്തുതകാവടിരുദ്ധവലം  സഭയയെ  യതറ്റടിദ്ധരടിപടിക്കുന്നതകായണനലം  ആയെതടിനകാല്

ബെെഹുമകാനയപട്ട  മനടിയക്കതടിയര  അവകകാശലലംഘനത്തടിനന  നടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം  ആവശദയപടയകകാണന  ശ്രസ്പീ.  പടി.  ടടി.  ഫതകാമസന

എലം.എല്.എ. ഒരു ഫനകാട്ടസ്പീസന നൽകടിയെടിരുന.

യചെയെർ  ഇക്കകാരദത്തടിൽ  ബെെഹുമകാനയപട്ട ആഫരകാഗദ  വകുപ്പുമനടിയെടിൽ

നടിനലം  വടിശദസ്പീകരണലം  ഫതടടിയെടിരുന.  ബെെഹുമകാനയപട്ട മനടിയുയട

വടിശദസ്പീകരണത്തടിൽ  വടിമകാനത്തകാവളങ്ങളടിയല  ഫകകാവടിഡന  സസ്പീനടിലംഗന  ഫകന്ദ്ര

ഫവദകാമയെകാനമനകാലയെത്തടിയന  നടിരഫദ്ദേശങ്ങള  പ്രകകാരമകാണന  നടിരവ്വഹടിച്ചന

വരുന്നയതനലം   മകാരച്ചന  2-ാം  തസ്പീയെതടി  മകാത്രമകാണന  ഇറ്റലടി,  ഇറെകാന്  എന്നസ്പീ

രകാജദങ്ങളടില്  നടിയന്നത്തുന്നവയരക്കൂടടി  സകാരവ്വത്രടിക  സസ്പീനടിലംഗടിനന

വടിഫധയെരകാക്കണയമന്ന നടിരഫദ്ദേശലം  ഫകന്ദ്ര സരക്കകാര വടിമകാനത്തകാവളങ്ങളക്കന

നല്കടിയെടിരുന്നയതനലം  നടിയെമസഭയെടില്  മറുപടടി  പറെയുഫമകാള

26.02.2020-യല  ടകാവല്  അഡഡസസറെടിയെടില്  പറെഞ്ഞ  കകാരദങ്ങള
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ശ്രദ്ധയെടില്  ഉണകായെടിരുന്നടില  എന്നതടിനകാലകാണന  അപ്രകകാരമുള്ള  മറുപടടി

നല്കകാനടിടയെകായെയതനലം  മനനഃപൂരവ്വമകായുലം  ദുരുഫദ്ദേശപരമകായുലം  സഭയയെ

യതറ്റടിദ്ധരടിപടിക്കണയമന്ന  യെകായതകാരു  ഉഫദ്ദേശഫത്തകാടുലം  കൂടടിയെല  സഭയെടില്

ഇങ്ങയന  പറെഞ്ഞയതനലം  സലംസ്ഥകാന  ആഫരകാഗദവകുപടിയന

മകാരഗ്ഗനടിരഫദ്ദേശങ്ങള  പഇൗരന്മേകാര  സസയെലം  പകാലടിച്ചടിരുനയവങടില്  മകാരച്ചന

ആദദവകാരമുണകായെ  ഫരകാഗവദകാപനലം  തടയെകാമകായെടിരുനയവന്നന

ഫബെെകാധടിപടിച്ചടിടയണനലം  ബെെഹുമകാനയപട്ട മനടി അറെടിയെടിച്ചടിരടിക്കുന. 

ബെെഹുമകാനയപട്ട  മനടിയുയട  വടിശദസ്പീകരണലം  തൃപടികരമകായണന്നന

കയണത്തടിയെ  സകാഹചെരദത്തടിൽ  ബെെഹുമകാനയപട്ട  മനടിയക്കതടിയര

അവകകാശലലംഘനത്തടിനന  നടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കണയമന്ന

ശ്രസ്പീ. പടി. ടടി. ഫതകാമസടിയന ആവശദത്തടിനുള്ള അനുമതടി നടിഫഷധടിക്കുന. 

പത്രസഫമ്മേളനത്തടിലൂയട   പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന  ശ്രസ്പീ.  രഫമശന

യചെന്നടിത്തല    തങ്ങയള  അപകസ്പീരത്തടിയപടുത്തടിയയെന്നന കകാണടിച്ചന  ഫകരള

ഇന്ഫകാസ് ടക്ചെര  &  യടക നഫനകാളജടി  ഫഫകാര  എഡഡ്യൂഫക്കഷന്  (KITE)

സടി.ഇ.ഒ.,  ശ്രസ്പീ. അന്വര സകാദത്തന, മകാഫനജര ശ്രസ്പീമതടി ദസ്പീപ അനടിരുദ്ധന്

 എന്നടിവർ  ബെെഹുമകാനയപട്ട പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവടിനന  അയെച്ച  വക്കസ്പീല്
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ഫനകാട്ടസ്പീസടിൽ,  അനുഫഛേദലം  194(1)  പ്രകകാരലം സകാമകാജടികരക്കന സഭയ്ക്കുള്ളടില്

നടിരഭയെമകായെടി  കകാരദങ്ങള  അവതരടിപടിക്കകാനുള്ള  സസകാതനദയത്ത

കടടി ഞ്ഞകാണടിടുന്നതടിനുള്ള പരകാമർശങ്ങളുയണനലം ആയെതടിനകാൽ  KITE

സടി.ഇ.ഒ.,  ശ്രസ്പീ.  യക.  അന്വര  സകാദത്തന,  മകാഫനജര  ശ്രസ്പീമതടി  ദസ്പീപ

അനടിരുദ്ധന്  എന്നടിവർയക്കതടിയര  അവകകാശലലംഘനത്തടിനന  നടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കണയമന്നന   ആവശദയപടയകകാണന  പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന

ശ്രസ്പീ. രഫമശന യചെന്നടിത്തല ഒരു ഫനകാട്ടസ്പീസന നൽകടിയെടിരുന.

പ്രസ്തുത  വടിഷയെലം  യചെയെർ  പരടിഫശകാധടിച്ചു.  KITE-നന  എതടിയര

ബെെഹുമകാനയപട്ട  പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന  ആഫരകാപണമുന്നയെടിച്ചതന

7.11.2020-നന  നടിയെമസഭയെടിലല  മറെടിച്ചന   അഫദ്ദേഹത്തടിയന  ഫഫസ്ബുക്കന

ഫപജന  വഴടിയുലം  11.11.2020-നന  പത്രസഫമ്മേളനത്തടിലൂയടയുമകാണന.

അതടിനകാൽ  അനുഫഛേദലം  194(1)-യന  സലംരക്ഷണലം

ലഭടിക്കുന്നടിയലന്നതടിനകാലുലം  ഏയതങടിലുലം  വടിഷയെത്തടില്  ഇടയപട്ടന

സഭയ് ക്കുപുറെത്തുവച്ചന  ഏയതങടിലുലം  വദക്തടികയളഫയെകാ

സ്ഥകാപനങ്ങയളഫയെകാപറ്റടി  ആയരങടിലുലം  നടത്തുന്ന  പ്രസകാവനകളുലം

ആഫരകാപണങ്ങളുലം  പ്രസ്തുത  വദക്തടികളക്കന/സ്ഥകാപനങ്ങളക്കന
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അപകസ്പീരത്തടികരമകായണന്നന അവരക്കന ഫബെെകാധദമുയണങടില് അതടിയനതടിയര

രകാജദത്തന  നടിലവടിലുള്ള  നടിയെമത്തടിയന  അടടിസ്ഥകാനത്തടില്  നടപടടി

സസസ്പീകരടിക്കകാന്  സസകാതനദമുണന  എന്നതടിനകാലുലം  ഇക്കകാരദത്തടില്

സകാമകാജടികരക്കന  പ്രഫതദക  പരടിരക്ഷ  ആവശദയപടകാനകാവടില

എന്നതടിനകാലുലം   നടിയെമസഭയെടില്  ആഫരകാപണങ്ങള  ഉന്നയെടിക്കുന്നതടിനന

പ്രസ്തുത  വക്കസ്പീല്  ഫനകാട്ടസ്പീസന  ഒരു  തടസവലം  സൃഷടിക്കടിയലന്നന   യചെയെർ

നടിരസ്പീക്ഷടിക്കുന.  ഫമല്പറെഞ്ഞ  കകാരദങ്ങളുയട  അടടിസ്ഥകാനത്തടില്  KITE

സടി.ഇ.ഒ.,  ശ്രസ്പീ.  യക.  അന്വര  സകാദത്തടിനുലം  മകാഫനജര  ശ്രസ്പീമതടി  ദസ്പീപ

അനടിരുദ്ധനുലം  എതടിയര  ബെെഹുമകാനയപട്ട  പ്രതടിപക്ഷഫനതകാവന

നല്കടിയെടിരടിക്കുന്ന  അവകകാശലലംഘന  ഫനകാട്ടസ്പീസടിനുള്ള  അനുമതടി

നടിഫഷധടിക്കുകയുലം അക്കകാരദലം അഫദ്ദേഹയത്ത അറെടിയെടിക്കുകയുലം യചെയടിടണന. 

നടിയെമസഭയുയട  ഫമശപ്പുറെത്തന  വയ്ക്കുന്നതടിനകായെടി  സടി.&എ.ജടി.

ധനകകാരദ അഡസ്പീഷണല് ചെസ്പീഫന യസക്രട്ടറെടിക്കന നല്കടിയെ 2019 മകാരച്ചടിയല

ഫടിനകാന്സന  ആഡടിറ്റന  റെടിഫപകാരട്ടടിയല  ചെടില  പരകാമരശങ്ങള  അഫദ്ദേഹലം

കടിഫ്ബെെടിയുയട  സടി.ഇ.ഒ.,  ധനകകാരദ  വകുപ്പുമനടി  എന്നടിവർക്കന

ഡകമകാറെടിയയെനലം  ഈ  നടപടടി  നടിയെമസഭകാലംഗങ്ങളുഫടയുലം
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നടിയെമസഭയുഫടയുലം  പ്രഫതദക  അവകകാശങ്ങളുയട  കടുത്ത

ലലംഘനമകായണനലം ആഫരകാപടിച്ചന  ശ്രസ്പീ.  യക.  എസന.  ശബെെരസ്പീനകാഥന്,

എലം.എൽ.എ.,  ധനകകാരദ  വകുപന  അഡസ്പീഷണൽ  ചെസ്പീഫന  യസക്രട്ടറെടി

ശ്രസ്പീ. രകാഫജഷന കുമകാർ സടിലംഗടിയനതടിയര  ഒരു ഫനകാട്ടസ്പീസന നൽകടിയെടിരുന. 

യചെയെർ  ഇക്കകാരദത്തടിൽ  ശ്രസ്പീ.  രകാഫജഷന  കുമകാര  സടിലംഗടിയന

വടിശദസ്പീകരണലം ഫതടടിയെടിരുന.  സടി.&എ.ജടി  റെടിഫപകാരട്ടടിയന ഒരു യചെറെടിയെ

ഭകാഗലം മകാത്രമകായെ  കടിഫ്ബെെടിയുമകായെടി ബെെന്ധയപട്ട ഖേണ്ഡടികകളുയട സലംഗ്രഹലം

അനഇൗപചെകാരടികമകായെടി  ധനകകാരദ  വകുപ്പുമനടിയുമകായുലം  ധനകകാരദ

വകുപടിയന ഭകാഗമകായെ കടിഫ്ബെെടിയുയട സടി.ഇ.ഒ.-യുമകായുലം ചെരച്ച യചെയതന ഒരു

കകാരണവശകാലുലം  യപകാതുജനമദ്ധദത്തടില്  പരസദയപടുത്തണയമന്ന

ഉഫദ്ദേശദഫത്തകായടയെയലനലം,  ഗവരണറുയട  അലംഗസ്പീകകാരത്തടിനന  ഫശഷലം

സഭയുയട  ഫമശപ്പുറെത്തന  ധനകകാരദ  വകുപ്പുമനടി  വയ്ക്കുന്ന  സടി.&എ.ജടി.

റെടിഫപകാരട്ടടിയന ഉള്ളടക്കയത്തപറ്റടി ഒരു തരത്തടിലുലം ധനകകാരദ വകുപ്പുമനടി

അജ്ഞനകായെടിരടിക്കണയമന്നന  ഇതുമകായെടി  ബെെന്ധയപട്ട  നടിയെമങ്ങളടിഫലകാ

ചെട്ടങ്ങളടിഫലകാ കസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളടിഫലകാ ഒനലംതയന്ന  അനുശകാസടിക്കുന്നടിയലനലം

ഇങ്ങയന  ചെർച്ച  യചെയതുമൂലലം  നടിയെമസഭയുഫടഫയെകാ
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നടിയെമസഭകാലംഗങ്ങളുഫടഫയെകാ  പ്രഫതദക അവകകാശങ്ങളുയട  ഒരു ലലംഘനവലം

ഉണകായെതകായെടി കകാണകാന് കഴടിയെടിയലനലം  ശ്രസ്പീ.  രകാഫജഷന കുമകാര സടിലംഗന

വടിശദസ്പീകരടിക്കുകയുണകായെടി.

   മുകളടിൽ പറെഞ്ഞ വസ്തുതകളുയടയുലം യപകാതുജനമദ്ധദത്തടില് റെടിഫപകാരട്ടന

സലംബെെന്ധടിച്ച ഒരു വടിവരവലം  പരസദയപടുത്തടിയെടിട്ടടിയലന്ന ശ്രസ്പീ.  രകാഫജഷന

കുമകാര  സടിലംഗടിയന  സതദവകാങ്മൂലത്തടിയനയുലം  അടടിസ്ഥകാനത്തടിൽ

ശ്രസ്പീ.  യക.  എസന.  ശബെെരസ്പീനകാഥന്,  എലം.എൽ.എ.  നല്കടിയെടിരടിക്കുന്ന

അവകകാശലലംഘന ഫനകാട്ടസ്പീസടിനുള്ള അനുമതടി നടിഫഷധടിക്കുന. 

 ശ്രസ്പീ.  യക.  സടി.  ഫജകാസഫന,  എലം.എല്.എ-യുയട  നടിഫയെകാജക

മണ്ഡലത്തടില്യപട്ട  യവള്ളകാടന-കരുവഞകാൽ  ഫറെകാഡടിയന  പുനരുദ്ധകാരണലം

സലംബെെന്ധടിച്ചന അഫദ്ദേഹലം ഉന്നയെടിച്ച സബ്മടിഷനുള്ള മറുപടടിയെടിൽ,  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തടി യചെയകാൻ ഊരകാളുങല് യസകാഡസറ്റടിക്കന അനുമതടി നൽകകായമന്നന

ബെെഹുമകാനയപട്ട  യപകാതുമരകാമത്തുലം  രജടിഫസ്ട്രേഷനുലം  വകുപ്പുമനടി

സമ്മേതടിച്ചുയവനലം എന്നകാൽ യപകാതുമരകാമത്തന വകുപടിയന  18.7.2020-യല

കത്തന പ്രകകാരലം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തടിക്കുള്ള അനുമതടി ബെെഹുമകാനയപട്ട മനടി

നടിഫഷധടിച്ചടിരടിക്കുകയെകായണന്നന  അറെടിയെകാൻ  കഴടിയഞ്ഞനലം  ഇത്തരത്തടിൽ
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സഭയെടിൽ പറെഞ്ഞ കകാരദത്തടിനന വടിപരസ്പീതമകായെടി നടിർഫദ്ദേശലം നൽകുക വഴടി

നടിയെമസഭകാലംഗയമന്ന  നടിലയെടിൽ  തയന  അവകകാശങ്ങളടിൽ

ലലംഘനമുണകായയെനലം   ആയെതടിനകാൽ  ചെട്ടലം  154,  155,  159  പ്രകകാരലം

അവകകാശലലംഘനത്തടിനന  നടപടടി  സസസ്പീകരടിക്കണയമനലം

ആവശദയപടയകകാണന ബെെഹുമകാനയപട്ട അലംഗലം ശ്രസ്പീ.  യക.  സടി.  ഫജകാസഫന,

എലം.എല്.എ. ഒരു ഫനകാട്ടസ്പീസന നല്കടിയെടിരുന.

യപകാതുമരകാമത്തന  നടിരത്തന  വടിഭകാഗലം  ചെസ്പീഫന  എഞടിനസ്പീയെര

സമരപടിച്ചടിരുന്ന  എസടിഫമറ്റന  ഫറെറ്റടിയനക്കകാള  38.99%  കൂടുതലകാണന

ULCCS  കസകാട്ടന  യചെയടിരുന്നതന  എന്നതടിനകാല്  യടണര  അപ്രൂവല്

കമ്മേടിറ്റടിക്കന ഇത്രയുലം ഉയെരന്ന തുക അലംഗസ്പീകരടിക്കകാന് കഴടിയെകാത്തതടിനകാലുലം

കുറെഞ്ഞതുക  കസകാട്ടന  യചെയ  കരകാറുകകാര  നടിരക്കന  കുറെയകാന്

തയകാറെകാകകാത്തതടിനകാലുലം  ഫറെകാഡന  പണടിക്കകാവശദമകായെ  സ്ഥലലം  ജനങ്ങള

വടിട്ടന  നല്കടിയെടിട്ടടിലകാത്തതടിനകാലുലം  ധനവകുപടിയന  നടിരഫദ്ദേശങ്ങള

പകാലടിഫക്കണതുയണന്നതടിനകാലുലം  അനുമതടി  നടിഫഷധടിക്കുക

യെകായെടിരുനയവനലം  സബ്മടിഷനുള്ള  മറുപടടിയെടില്  പരടിഫശകാധടിച്ചന

അനുകൂലമകായെ  നടിലപകാടന  സസസ്പീകരടിക്കകായമന്നകായെടിരുന  മറുപടടി
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പറെഞ്ഞടിരുന്നയതനലം  സബ്മടിഷനന  നല്കടിയെ  മറുപടടി  ഗവണ്യമനന

നല്കുന്ന ഉറെപ്പുകള സലംബെെന്ധടിച്ച സമടിതടി ലടിസടില് ഉളയപടുത്തടിയെടിട്ടടില

എന്നതടിനകാല്  തയന്ന  സഭയെടില്  നല്കടിയെ  ഒരു  ഉറെപകായെടി  ഇതടിയന

കകാണകാന്  സകാധടിക്കുകയെടില  എനള്ള  ബെെഹുമകാനയപട്ട  മനടിയുയട

വടിശദസ്പീകരണലം  തൃപടികരമകായണന്നന  കയണത്തടിയെതടിയന

അടടിസ്ഥകാനത്തടില്    ബെെഹുമകാനയപട്ട  യപകാതുമരകാമത്തുലം  രജടിഫസ്ട്രേഷനുലം

വകുപ്പുമനടിയക്കതടിയര  ശ്രസ്പീ.  യക.  സടി.  ഫജകാസഫന,  എലം.എല്.എ

നല്കടിയെടിരടിക്കുന്ന  അവകകാശലലംഘന  ഫനകാട്ടസ്പീസടിനുള്ള  അനുമതടി

നടിഫഷധടിക്കുന. 


