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ക്രമപ്രശശ 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  സബ്മമഷനുകള്  എടുക്കുന്നതമനുമുമമ്പ്  ബഹുമമാനപപ്പെട

പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്  ഒരു ക്രമപ്രശതമനമ്പ് നനമാടസ്പീസമ്പ് നല്കമയമട്ടുണമ്പ്. 

ചടവമരുദ്ധമമായമ സബ്മമഷന് അനുവദമക്കുന്നതമ്പ് സശബനമചമ്പ് 

നമയമശ,  വവ്യവസമായശ,  കയര വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    രമാജസ്പീവമ്പ്):   സര,

സബ്മമഷന്  അനുവദമക്കുന്നതുമമായമ  ബനപപ്പെട  ഒരു  ചടശ  സശബനമച

ഗഗൗരവമമായ  ഒരു  പ്രശതമനമാണമ്പ്  നനമാടസ്പീസമ്പ്  നല്കമയമട്ടുള്ളതമ്പ്.

ഉന്നയമക്കപപ്പെടുന്ന   ഏതമ്പ്  നചമാദവ്യതമനുശ  പ്രശതമനുശ  മറുപടമ  പറയമാന്

മടമയമലമാത  സരക്കമാരമാണമ്പ്  ഇപ്പുറതമരമക്കുന്നപതങമലശ

ചടതമനുവമരുദ്ധമമായ കമാരവ്യങ്ങള് സഭയമല് അനുവദമക്കപപ്പെടമാല്  പമന്നസ്പീടതമ്പ്

കസ്പീഴ്വഴക്കമമായമ  വവ്യമാഖവ്യമാനമക്കപപ്പെടുശ.   കസ്പീഴ്വഴക്കശ അവകമാശമമാപണന്ന വമാദശ

പമന്നസ്പീടമ്പ് എലമാ ഘടതമലശ ഉയരമാനമടയുള്ളതുപകമാണമാണമ്പ് ഇതുന്നയമക്കുന്നതമ്പ്.

നകരള  നമയമസഭയുപട  നടപടമക്രമവശ  കമാരവ്യനമരവ്വഹണവശ  സശബനമച

ചടശ 304 (2) (1)-ാംഉപചടശ നനമാടസ്പീസമപന സശബനമച്ചുള്ളതമാണമ്പ്. അതമല്

പറയുന്നതമ്പ്,

(i)   "നകരള സരക്കമാരമപന്റെ പ്രമാഥമമക പരമഗണനയമല്പപ്പെടമാത ഒരു
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സശഗതമയുശ  ഈ  നനമാടസ്പീസമല്  പരമാമരശമക്കമാന്  പമാടമല"  എന്നുള്ളതമാണമ്പ്.

ഈ  നനമാടസ്പീസമല്  ഒരു  നകന്ദ്ര  വമനദശകമാരവ്യ  വകുപ്പുമനമയുപട

പവളമപപ്പെടുതലമാണമ്പ്  പരമാമരശമക്കപപ്പെടമട്ടുള്ളതമ്പ്.  നകമാണ്സുനലറ്റുമമായമ

ബനപപ്പെട കമാരവ്യമമാണമ്പ്  പരമാമരശമക്കപപ്പെടതമ്പ്.   ഇനവ്യന് ഭരണഘടനയുപട

ആരടമക്കമള്  246-പല  ഏഴമാശ  പഷഡഡ്യൂളമല്   ഒന്നമാശ  ലമസമപല   10,  11

വമഷയങ്ങളമല്  വളപര  കൃതവ്യമമായമ  പറയുന്നുണമ്പ്.  വമനദശകമാരവ്യവമമായമ

ബനപപ്പെട കമാരവ്യങ്ങള് 10-ലശ നയതന, വവ്യമാപമാര ബനങ്ങപള സശബനമച

പ്രവരതനങ്ങള് 11-ലമമാണമ്പ് പറയുന്നതമ്പ്. പൂരണ്ണമമായുശ ഭരണഘടനമാപരമമായമ,

നകന്ദ്രവമമായമ,  ബനപപ്പെട  കമാരവ്യങ്ങളമാണമ്പ്  ഇതമനകതമ്പ്

പരമാമരശമക്കപപ്പെടമട്ടുള്ളതമ്പ്.   സശസമാന  സരക്കമാരുമമായമ  പ്രമാഥമമക

പരമഗണനയമല്പപ്പെടമാത  ഒരു  കമാരവ്യവശ   നനമാടസ്പീസമല്  പരമാമരശമക്കമാന്

പമാടമപലന്ന  ചടശ  നമലനമല്പക്ക   പൂരണ്ണമമായുശ  നകന്ദ്രതമപന്റെ

അധമകമാരതമലള്ളതമാപണന്നമ്പ് ഭരണഘടന വവ്യവസ പചയമട്ടുള്ള ഒരു കമാരവ്യശ

സബ്മമഷനമായമ  ഉന്നയമക്കമാന്  അനുമതമ  നല്കുകവഴമ  ചടശ

ലശഘമക്കപപ്പെടമാന്  സമാധവ്യതയുണമ്പ്.   അതമ്പ്  കസ്പീഴ്വഴക്കമമായമ

വവ്യമാഖവ്യമാനമക്കപപ്പെടുപമന്നുള്ളതുപകമാണമ്പ് അതമ്പ് വളപര ഗഗൗരവമമായ പ്രശമമാണമ്പ്.
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ഏതുകമാരവ്യതമനുശ   മറുപടമ  പറയമാന്  മടമയമലമാത  സരക്കമാരമാണമപതന്നമ്പ്

ഞമാന്  നനരപത  സൂചമപ്പെമച്ചു.   ഇക്കമാരവ്യശ  വളപര  ഗഗൗരവമമായമ  പചയര

പരമനശമാധമക്കണപമന്നമാണമ്പ് സൂചമപ്പെമക്കമാനുള്ളതമ്പ്.      

 ശസ്പീ  .    മമാതത്യു ടമ  .    നതമാമസമ്പ്:  സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട മനമ വമായമചതമപന്റെ

തുടരചയമായമ ഒരുഭമാഗശ കൂടമയുണമ്പ്.   നകരള നമയമസഭയുപട നടപടമക്രമവശ

കമാരവ്യനമരവ്വഹണവശ  സശബനമച  ചടശ  304  (2)  (i)-ല്   "നകരള

സരക്കമാരമപന്റെ  പ്രമാഥമമക  പരമഗണനയമല്പപ്പെടമാത  ഒരു  സശഗതമപയ

പരമാമരശമക്കമാന്  പമാടമലമാതതുശ"  എന്നുള്ളതമ്പ്  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനമ

സൂചമപ്പെമച്ചുകഴമഞ.  അതമപന്റെ തുടരചയമായമ " അനത സനമ്മേളനകമാലതമല്

ചരച  പചയനതമാ  സനമ്മേളന  കമാലതമ്പ്  ഈ  ചടതമന്പ്രകമാരശ  ഒരശഗശ

നനരപത  ഉന്നയമച  സശഗതമക്കമ്പ്  സമാരവതമായുള്ളനതമാ  ആയ  ഒരു

സശഗതമപയ  സശബനമചമായമരമക്കുവമാന്  പമാടമലമാതതുശ"  എന്നമാണമ്പ്

പറഞമട്ടുള്ളതമ്പ്.  ഇവമപട അടമയനരപ്രനമയ നനമാടസ്പീസമ്പ് നല്കമ ചരച പചയ

വമഷയമമാണമതമ്പ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട മനമ പറഞതമനനമാടമ്പ് കൂടമനചരക്കുനമമാള്

ഒരു കമാരണവശമാലശ ഈ സബ്മമഷന് അനുവദനസ്പീയമല.
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 പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്):  സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട

വവ്യവസമായ  വകുപ്പുമനമയുശ  തമരുവല  അശഗവശ  ഇവമപട  ഉന്നയമച  രണമ്പ്

ക്രമപ്രശങ്ങളശ നമലനമല്ക്കുന്നതല.  ബഹുമമാനപപ്പെട മനമ ഇവമപടപ്പെറഞ

യൂണമയന്  ലമസമല്പപ്പെട  ഒരു  കമാരവ്യമല  ഞമാന്  പകമാടുത  നനമാടസ്പീസമല്

പറഞമട്ടുള്ളതമ്പ്.  സശസമാന ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ  അധമകമാരപരമധമയമലള്ള ഒരു

കമാരവ്യമമാണമ്പ് ഞമാന് സബ്മമഷനമലൂപട ആവശവ്യപപ്പെടമരമക്കുന്നതമ്പ്.  അതമായതമ്പ്

സമ.ബമ.ഐ.  അനനന്വേഷണശ  ആവശവ്യപപ്പെടണശ.   ബഹുമമാനപപ്പെട  തമരുവല

അശഗശ പറഞമട്ടുള്ള കമാരവ്യതമല്,  ഇതമ്പ് സമസ്പീപകമാലത്തുണമായ കമാരവ്യമമാണമ്പ്.

നമയമസഭ ചരച പചയ വമഷയമല വമനദശകമാരവ്യ വകുപ്പുമനമയുപട വമഷയശ.

നമയമസഭ  ആ  വമഷയശ  ചരച  പചയതമനുനശഷമമാണമ്പ്  വമനദശകമാരവ്യ

വകുപ്പുമനമയുപട വമഷയമുണമായതമ്പ്.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങയുപട  നനമാടസ്പീസമല്  വമനദശകമാരവ്യ  മനമ

പവളമപപ്പെടുതമയ നപ്രമാനടമാനകമാള് ലശഘനശ അടക്കമുള്ള ക്രമനക്കടുകള് എന്നമ്പ്

പറയുന്നുണമ്പ്.  

ശസ്പീ  .    വമ  .     ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  വമനദശകമാരവ്യ  വകുപ്പുമനമയുപട

പവളമപപ്പെടുതലമപനത്തുടരന്നുണമായമരമക്കുന്ന  കമാരവ്യമമാണമ്പ്.  സശസമാന
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ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ  അധമകമാരതമലള്ള   ഒരു  കമാരവ്യശ  പചയ്യണപമന്നമ്പ്

ആവശവ്യപപ്പെട്ടുപകമാണമാണമ്പ്  ഞമാന്  നനമാടസ്പീസമ്പ്  നല്കമയമട്ടുള്ളതമ്പ്.   നനരപത

പറഞ കമാരവ്യശ ആവരതമച്ചുപവന്നമാണമ്പ് ശസ്പീ. മമാതത്യു ടമ. നതമാമസമ്പ് പറഞതമ്പ്.

ഈ സഭയമല് പകമാണ്ടുവന്ന വമഷയശ  പുതമയതമായുണമായ ഒരു സശഭവമമാണമ്പ്.

വമനദശകമാരവ്യ വകുപ്പുമനമയുപട പവളമപപ്പെടുതലമപനത്തുടരന്നമ്പ് ഉത്ഭവമച ഒരു

കമാരവ്യമമാണമ്പ് ഞമാന് പകമാടുതമരമക്കുന്നതമ്പ്.  അതുപകമാണമാണമ്പ് തമരുവല അശഗശ

പറഞകമാരവ്യശ  നമലനമല്ക്കുന്നതപലന്നമ്പ്  ഞമാന്  സൂചമപ്പെമചതമ്പ്.

ബഹുമമാനപപ്പെട  മനമ  പറഞ  യൂണമയന്  ലമസമല്പപ്പെട  ഒരു  കമാരവ്യവശ

ഞമാനമവമപട സൂചമപ്പെമക്കുന്നമല.  

നമയമശ,  വവ്യവസമായശ,  കയര വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    രമാജസ്പീവമ്പ്):   സര,

ബഹുമമാനവ്യനമായ  പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്  പറഞതുപകമാണ്ടുശ  ഇതമ്പ്  സഭയുപട

ഭമാവമക്കമ്പ്  നപലമാരു  കമാരവ്യമമാകുപമന്നുള്ളതുപകമാണ്ടുമമാണമ്പ്  ഞമാന്

സൂചമപ്പെമക്കുന്നതമ്പ്.   ചടശ  വളപര  വവ്യക്തമമാണമ്പ്.  യമാപതമാരു  തരതമലള്ള

ആശയക്കുഴപ്പെതമനുശ  ഇടയമല.   ചടശ  304  (2)-ല്  പറയുന്നതമ്പ്,  “(1)-ാം

ഉപചടപ്രകമാരശ  ഒരു  നനമാടസ്പീസമ്പ്  സന്വേസ്പീകമാരവ്യമമാകമാവന്നതമനമ്പ്  അതമ്പ്

തമാപഴപ്പെറയുന്ന  വവ്യവസകള്  പമാലമചമരമനക്കണതമാണമ്പ്"  എന്നമാണമ്പ്.
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നനമാടസ്പീസമ്പ്  സന്വേസ്പീകമാരവ്യമമാകുന്നതമനമാണമ്പ്.  ചടശ  വളപര  വവ്യക്തമമാണമ്പ്.

ഒരുതരതമലള്ള ആശയക്കുഴപ്പെവശ അതമനകതമല.   ചടശ  304 (2) (i)-ല്

"നകരള   സരക്കമാരമപന്റെ  പ്രമാഥമമക  പരമനശമാധനയമല്പപ്പെടമാത  ഒരു

സശഗതമപയ അതമ്പ് പരമാമരശമക്കമാന് പമാടമലമാതതുശ"  എന്നമാണമ്പ് പറയുന്നതമ്പ്.

അതുശ വളപര വവ്യക്തമമാണമ്പ്.  നനമാടസ്പീസമല്  എനമാണമ്പ് പറയുന്നതമ്പ്?  യു.എ.ഇ.

നകമാണ്സുനലറമ്പ്  നകന്ദ്രസ്പീകരമചമ്പ്  എന്നമാണമ്പ്.  നകമാണ്സുനലറമ്പ്  എന്നുള്ളതമ്പ്

ഭരണഘടനയുപട ഏഴമാശ പഷഡഡ്യൂളമല് ലമസമ്പ്  ഒന്നമപല എന്ടമ  11.    അതമ്പ്

വളപര  കൃതവ്യമമാണമ്പ്.  നകമാണ്സുനലറ്റുകള്  നയതന  കമാരവ്യമാലയങ്ങള്.

അകത്തുള്ളതമാകമാശ  പുറത്തുള്ളതമാകമാശ.   അതമ്പ്  നകന്ദ്രമാധമഷമതമമാണമ്പ്.

നപ്രമാനടമാനകമാള്  ലശഘനങ്ങളടക്കമുള്ള  ക്രമനക്കടുകള്  -  നപ്രമാനടമാനകമാള്

ലശഘനശ എന്നുള്ളതമ്പ്  വമനദശകമാരവ്യവമമായമ ബനപപ്പെടതമാണമ്പ്.  എന്ടമ  10

വളപര  കൃതവ്യമമാണമ്പ്.   വമനദശകമാരവ്യവമമായമ  ബനപപ്പെട  കമാരവ്യങ്ങള്

നകന്ദ്രതമപന്റെ  അധമകമാരപരമധമയമല്പപ്പെടതമാണമ്പ്.   നനമാടസ്പീസമ്പ്  പ്രകടമമായുശ

പ്രതവ്യക്ഷതമലശ   ചടതമപന്റെ  ലശഘനമമാണമ്പ്.   ഇതമ്പ്  അനുവദമക്കപപ്പെടമാല്

അപതമാരു  കസ്പീഴ്വഴക്കമമായമ  വവ്യമാഖവ്യമാനമക്കപപ്പെടുശ.  ഭമാവമയമല്   ഇപതമാരു

അവകമാശമമായമ  മമാറുശ.   ഈ   സഭയുപട  ഒരു  പ്രനതവ്യകത,  ചടശ
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എനമാപണങമലശ  ഉന്നയമക്കപപ്പെടുന്ന  വമാദശ  എനപ്പെമാഴശ  ഇതമ്പ്

കസ്പീഴ്വഴക്കമുപണന്നുള്ളതമാണമ്പ്.  കസ്പീഴ്വഴക്കശ എനപ്പെമാഴശ ചടതമനമ്പ് തമാപഴ മമാത്രനമ

നമല്ക്കുകയുള.   പുതമപയമാരു  അനുമതമ  നല്കമയമാല്  അതമ്പ്  നമാപള

കസ്പീഴ്വഴക്കമമായമ വവ്യമാഖവ്യമാനമക്കപപ്പെടുശ.  ഈ നനമാടസ്പീസമ്പ് പ്രകടമമായമ ചടതമനമ്പ്

വമരുദ്ധമമാണമ്പ്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനമ  പറഞ

കമാരവ്യങ്ങള്  ആവരതമചമടമ്പ്  ഇതമ്പ്  പറയമാന്  പമാടമപലന്നമ്പ്  അനദ്ദേഹശ  സന്വേയശ

സമമാധമാനമക്കുകയമാണമ്പ്.   ഇവമപട  ഏതമ്പ്  നചമാദവ്യതമനുശ   മറുപടമ  പറയമാന്

മടമപയമാന്നുമമല, എന്നമാലശ ഇതമ്പ് ചൂണമക്കമാണമക്കുകയമാപണന്നമാണമ്പ്  അനദ്ദേഹശ

ആദവ്യശ പറഞതമ്പ്.  ഈ വമഷയതമല് നകമാണ്സുനലറമ്പ് പമരമച്ചുവമടണപമന്നല

എപന്റെ  ഡ മമമാന്റെമ്പ്.   തമരുവനനപുരപത  ദുബമായമ്പ്  നകമാണ്സുനലറമ്പ്

പമരമച്ചുവമടണശ എന്നമാവശവ്യപപ്പെടമാല് അതമ്പ് യൂണമയന് ലമസമല് വരുശ.  The

State Government is competent to recommend an investigation by the

CBI,  Government  is  competent  to  recommend  a  case,  which  has

happened  in  Kerala,  that  occurance  was  in  Kerala.  So  there  are

interstate  ramifications  in  this  case.  So  the  Government  can,
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Government is  competent  to issue an order to investigate into the

case. State Government is competent. My demand is only to confine

to the powers of the State, not in the Union List. I am not saying

anything included in the Union List. It is very clear. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ചരച അനനമമായമ നസ്പീണ്ടുനപമാകണ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    രമാജസ്പീവമ്പ്:  സര,   പമാരലപമന്റെമ്പ്  അലമാതതുപകമാണമ്പ്  ഞമാന്

മലയമാളതമലമാണമ്പ്  പറയുന്നതമ്പ്.  ഇതമ്പ്  വളപര  വവ്യക്തമമാണമ്പ്.  മലയമാളതമപല

ചടങ്ങളമാണമ്പ്  ഞമാനമവമപട  ഉദ്ധരമചതമ്പ്.   നനമാടസ്പീസമ്പ്  എഴതമയതമപല

പമശകമാപണങമല് അതമാദവ്യശ സമ്മേതമക്കുക.  നനമാടസ്പീസമ്പ് പ്രകടമമായമ ചടതമനമ്പ്

വമരുദ്ധമമാണമ്പ്.   ചടതമനമ്പ്  വമരുദ്ധമമായ  ഒരു  നനമാടസ്പീസമനമ്പ്   അനുമതമ

നല്കുന്നതമ്പ്   സഭയമല്  പതറമായ  കസ്പീഴ്വഴക്കശ  സൃഷമക്കുശ.   അതമ്പ്  ഒരു

കമാരണവശമാലശ അശഗസ്പീകരമക്കമാന്  പമാടമല.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷശസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  കണ്കറന്റെമ്പ്  ലമസമ്പ്,  നസറമ്പ്  ലമസമ്പ്,

പസന്ടല് ലമസമ്പ്  എപന്നമാപക്കയുപണങമലശ  അതമല്പപ്പെട ഏപതങമലശ  ഒരു

പദശ  പ്രനയമാഗമച്ചുപവന്നുള്ളതുപകമാണമ്പ്  അതുമമായമ  ബനപപ്പെട  വമഷയശ

ആയമപക്കമാള്ളണപമന്നമല.   ഇവമപട  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്
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നസറമ്പ്  ഗവണ്പമന്റെമനമ്പ്  പചയ്യമാന്  അധമകമാരപരമധമയുള്ള

കമാരവ്യപതക്കുറമചമാണമ്പ്  ആവശവ്യപപ്പെടുന്നതമ്പ്.  അതുപകമാണമ്പ്  ഇഗൗ  ക്രമപ്രശശ

നമലനമല്ക്കുകയമലമാപയന്നമാണമ്പ് എപന്റെയുശ അഭമപ്രമായശ.  

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഇവമപട  ക്രമപ്രശതമനമ്പ്  നനമാടസ്പീസമ്പ്  നല്കമയ

ബഹുമമാനപപ്പെട  വവ്യവസമായ  വകുപ്പുമനമ,  ശസ്പീ.  മമാതത്യു  ടമ.  നതമാമസമ്പ്,

ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്  ശസ്പീ.  വമ.ഡമ.  സതസ്പീശന്,  ശസ്പീ.  എന്.

ഷശസുദ്ദേസ്പീന്,  ഇഗൗ  അശഗങ്ങപളപയലമാശ  നകള്ക്കുകയുണമായമ.  ഇതമല്

ബഹുമമാനപപ്പെട  വവ്യവസമായ  വകുപ്പുമനമ  ഉന്നയമച  പ്രശശ,  നനമാടസ്പീസമപന്റെ

തപന്ന  അതമ്പ്  അശഗസ്പീകരമക്കമാനമമാ  എന്ന  കമാതലമായമട്ടുള്ള  പ്രശമമാണമ്പ്

ഉന്നയമചതമ്പ്.  അതമല്  'നകരള  സരക്കമാരമപന്റെ  പ്രമാഥമമക

പരമഗണനയമല്പപ്പെടമാത  ഒരു  സശഗതമപയ  അതമ്പ്  പരമാമരശമക്കമാന്

പമാടമലമാതതുശ'  എന്നമാണമ്പ് നനമാടസ്പീസമ്പ്.  നകമാണ്സുനലറമ്പ് തുടങ്ങമയ കമാരവ്യങ്ങള്

നകരള  സരക്കമാരമപന്റെ  പ്രമാഥമമക  പരമഗണനയമല്  വരമാത  ഒരു

സശഗതമയമാണമ്പ്.    നനമാടസ്പീസമനമ്പ്  സമാനങതമകമമാപയമാരു  പ്രശമുപണന്നുള്ളതമ്പ്

പ്രധമാനപപ്പെട കമാരവ്യമമാണമ്പ്.  രണമാമനതതമ്പ്, ബഹുമമാനപപ്പെട മമാതത്യു ടമ. നതമാമസമ്പ്

ഉന്നയമച  കമാരവ്യശ,  നനരപത  അടമയനരപ്രനമയമമായമ  ഇവമപട  ചരച
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പചയതുമമാണമ്പ്.  ഇഗൗ രണമ്പ് സശഗതമകളപട അടമസമാനതമല് പ്രസക്തമമാണമ്പ്

ക്രമപ്രശശ എന്നതുപകമാണമ്പ് ഇതമ്പ് അനുവദമക്കുന്നമല.  (........ബഹളശ......) 

പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ് (ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്): സര, സരക്കമാരമനമ്പ് ഇഗൗ

വമഷയശ  ചരച  പചയ്യമാന്  കഴമയമപലന്നമ്പ്  .......  (..........  മമക്കമ്പ്  ഓഫമ്പ്.....)

(........ബഹളശ......) 

മമ  .    സസ്പീക്കര:   അനങ്ങയശ  അറമയമാവന്ന  കമാരവ്യമമാണമ്പ്.   ഇരമക........

ഇരമക.......ഒരു  മമനമറമ്പ്.....  ബഹുമമാനപപ്പെട  പ്രതമപക്ഷനനതമാപവ,

പചയറമാണമ്പ്   ഇതുസശബനമചമ്പ്  പറനയണതമ്പ്.  എലമാവരുശ  ഇരമക....

പചയറമപന  സശബനമചമ്പ്  ചടതമല്  പ്രകടമമായമട്ടുള്ള  ഒരു  ലശഘനശ

ചൂണമക്കമാണമചമാല്  അതമ്പ്  കണക്കമപലടുക്കമാതമരമക്കമാനമാകമല.  നമുക്കമ്പ്

ഇഷമുള്ള  ഒരു  കമാരവ്യശ  പചയറമല്  നമന്നുവന്നമാല്  പഡസമലടമക്കമാശ.

ഇഷമമലമാത കമാരവ്യശ വന്നമാല് അതമ്പ് സരക്കമാരമപന സഹമായമക്കലമാണമ്പ് എന്നമ്പ്

വവ്യമാഖവ്യമാനമക്കമാശ.   അതമ്പ്  നനരപത  തപന്ന  കഴമഞ  റൂളമശഗമല്  പറഞ.

പചയറമല്  ഇരമക്കുന്ന  ആളകള്  പലനപ്പെമാഴശ  അതമ്പ്

നകള്നക്കണമവരുന്നവരമാണമ്പ്.  അതമപന  ആ  നമലയമനല   എടുക്കുന്നുള.

പപക്ഷ, പ്രധമാനപപ്പെട പ്രശശ, കഴമഞ ദമവസമമാണനലമാ ഈ സഭയമല് തപന്ന
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സരക്കമാരമപന്റെ  ഭമാഗത്തുനമന്നുണമായ  ഒരു   അനുചമതമമായ  നടപടമപയ

ചൂണമക്കമാണമചതുശ  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനമ  തപന്ന  അതമ്പ്  അശഗസ്പീകരമചതുശ.

അതമ്പ്  സന്വേമാഭമാവമകമമായുശ  വരുശ.   എലമാ  സമയത്തുശ  നമുപക്കലമാവരക്കുശ

ഇഷപപ്പെടുന്ന  നമലയമല്  നമലപമാടുകളമല്  തസ്പീരുമമാനപമടുക്കമാന്  കഴമയമല.

പനക്ഷ,  ഇവമപട  ബഹുമമാനപപ്പെട  മനമ  ചൂണമക്കമാണമച  പ്രശശ  ചടശ

ഉദ്ധരമച്ചുപകമാണമാണമ്പ്.   ചടശ  ഞമാന്  ഒരമക്കല്കൂടമ  വമായമക്കമാശ.   'നകരള

സരക്കമാരമപന്റെ  പ്രമാഥമമക  പരമഗണനയമല്പപ്പെടമാത  ഒരു  സശഗതമപയ

പരമാമരശമക്കമാന്  പമാടമലമാത  ഒന്നമാണമ്പ്'.    ഒരമക്കല്  ഇതമ്പ്  അനുവദമചമാല്

പമന്നസ്പീടമ്പ്  അപതമാരു  കസ്പീഴമ്പ് വഴക്കമമാണമ്പ്  എന്ന  പ്രശശ  വരുശ.  നമ്മേള്  ഇവമപട

അടമയനരപ്രനമയതമല് വമശദമമായമ ചരച പചയ ഒരു വമഷയശ കൂടമയമാണമ്പ്.

അതുപകമാണമ്പ്  അനങ്ങയമ്പ്  ഇതമ്പ്  നന്നമായറമയമാശ.   അതമനപ്പുറമുള്ള

കമാരണങ്ങളമനലയമ്പ്  നപമാകുന്നതമ്പ്  പചയറമപന്റെ ഉതരവമാദമതന്വേമല,  പചയറമപന്റെ

പരമധമയമല്  വരുന്ന  കമാരവ്യമല.   ശസ്പീ.  പക.  ആന്സലനമ്പ്  സബ്മമഷന്

അവതരമപ്പെമക്കമാവന്നതമാണമ്പ്.

ശസ്പീ  .    പക  .    ആന്സലന്  : സര,  ഞമാന്  ഈ  സബ്മമഷന്  വഴമ

ഉന്നയമക്കുപന്നമാരു പ്രധമാനപപ്പെട വമഷയശ...
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മമ  .    സസ്പീക്കര  :   ഒരു മമനമടമ്പ്.  പ്രതമപക്ഷനനതമാവമനമ്പ്  എനപ്പെമാഴശ മമക്കമ്പ്

പകമാടുക്കമാറുണമ്പ്.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്: സര, ഞമാന് അങ്ങയുപട റൂളമശഗമപന നചമാദവ്യശ

പചയ്യമല,  ഇതുവപര  നചമാദവ്യശ  പചയമടമല,   ഇനമ  നചമാദവ്യശ  പചയ്യുകയുമമല.

പപക്ഷ,  ഇവമപട  നടന്നപതമാരു  നമാടകമമാണമ്പ്.  ഇഗൗ  വമഷയശ  ചരച

പചയ്യമാതമരമക്കമാന്നവണമ ഗഗൗരവതരമമായ ഒരു വമഷയശ, ഇഗൗ സശസമാനതമ്പ്

നടന്ന  ഒരു  വമഷയശ  ബഹുമമാനപപ്പെട  മുഖവ്യമനമ  കഴമഞദമവസശ  ഇവമപട

നചമാദമച്ചു,  ആരമാണമ്പ് സന്വേരണ്ണശ പകമാണ്ടുവന്നതമ്പ്;  ആരമാണമ്പ് ഇതമ്പ്  കടതമയതമ്പ്,

ആരക്കമാണമ്പ് ...... ആ നചമാദവ്യശ...  (........ബഹളശ......) 

മമ  .   സസ്പീക്കര  :  അതമ്പ് നമ്മേള് ചരച പചയ കമാരവ്യങ്ങളമാണമ്പ്.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ആ നചമാദവ്യതമനമ്പ്  മറുപടമ  പറയമാന്

കമടമയമരമക്കുന്ന അവസരശനപമാലശ പ്രനയമാഗമക്കമാപത ഗഗൗരവതരമമായമ  .......

(ബഹളശ)......Let me complete......(ബഹളശ).......

മമ  .    സസ്പീക്കര:  പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്  ആവശവ്യപപ്പെടുനമമാള്  മമക്കമ്പ്

തരമാറുണമ്പ്.  അങ്ങമ്പ്  പചയറുമമായമ സഹകരമക്കണശ. 

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്: സര,  ബഹളമുണമാക്കുകയമാണനലമാ. അനപ്പെമാള്
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ഞമാന് എങ്ങപനയമാണമ്പ് സശസമാരമക്കുക?   

 മമ  .    സസ്പീക്കര  :  അങ്ങപനയമാപണങമല്  സബ്മമഷന്

അവതരമപ്പെമക്കമാമനലമാ.   (........ബഹളശ......)

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അവര  ഇരമക്കപട.....  ഞമാന്

എങ്ങപനയമാണമ്പ് സശസമാരമക്കുന്നതമ്പ്?

മമ  .    സസ്പീക്കര:   എലമാവരുശ   ഇരമക.....  അടുത അശഗതമപന്റെ നപരമ്പ്

വമളമചനശഷമമാണമ്പ്  അനങ്ങയമ്പ്  വസ്പീണ്ടുശ  അവസരശ  തന്നതമ്പ്.   ........

(ബഹളശ)...... സബ്മമഷന് ഉന്നയമക്കമാന് റൂളമശഗമ്പ് നല്കമക്കഴമഞതമാണമ്പ്. 

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്: സര, ഇഗൗ ഗവണ്പമന്റെമ്പ് ഇഗൗ വമഷയശ ചരച

പചയ്യമാതമരമക്കമാന്....,   മുഖവ്യമനമ  ഇതമപന  ഭയപപ്പെടുന്നതുപകമാണമ്പ്,  ഇഗൗ

വമഷയശ ചരച പചയ്യമാതമരമക്കമാന്,  ബഹുമമാനവ്യനമായ സസ്പീക്കര ഇവമപട ലമസമ്പ്

പചയ  സബ്മമഷന്  റമമൂവമ്പ്  പചയ്യുകയമാണമ്പ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട   സസ്പീക്കര

അശഗസ്പീകരമചമ്പ്  ഇവമപട  ലമസമ്പ്  പചയ സബ്മമഷനമല്നമന്നുശ  മന:പൂരവ്വമമായമ

ഗവണ്പമന്റെമ്പ് ഒളമനചമാടുകയമാണമ്പ്.  ഇവമപട ചരച പചയ്യമാന് കഴമഞമപലങമല്

ഞങ്ങള് സഭയമ്പ് പുറതമ്പ് ചരച പചയ്യുശ. ..............(ബഹളശ)...............

('നയതന  ബമാനഗജമലൂപടയുള്ള  സന്വേരണ്ണക്കടതമല്  സമ.ബമ.പഎ.
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അനനന്വേഷണശ'  എന്ന  സബ്മമഷനമ്പ്  അവതരണമാനുമതമ  നല്കമാതതമല്

പ്രതമനഷധമചമ്പ്  പ്രതമപക്ഷനനതമാവമ്പ്  പ്രസമാവന  നടത്തുകയുശ

പ്രതമപക്ഷപമമാന്നടങശ  മുദമാവമാകവ്യശ  വമളമചമ്പ്   സഭ  വമടമ്പ്  പുറത്തുനപമാകുകയുശ

അല്പ്പെസമയതമനുനശഷശ തമരമച്ചുവരമകയുശ പചയ.)


