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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ലലലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ ഭഭാഗമേഭായ ഫഭാറഫ് തടടിപഫ്

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  ഭഭാഗമേഭായടി  തൃശ്ശൂര  ജടില്ലയടിലലെെ

വടക്കഭാമഞ്ചേരടിയടില്  പണടിയുന്ന  ഫഭാറടിലന്റെ  മേറവടില്  ക്രമേമക്കടഫ്  നടന്നതഭായുയ

മുഖഖ്യമേനടിയുലട  മുന്  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  അറസടിലെെഭായതഫ്  സയബനടിചയ

ഇ.ഡടി.  ഒഴടിലകെയുള്ള  ഏജന്സടികെളുലട  അമനന്വേഷണയ  നടിലെെച്ചതഭായുയ

പറയലപടുന്ന  സഭാഹചരഖ്യയ  ചരച്ച  ലചയ്യുന്നതടിനഭായടി  സഭഭാനടപടടികെള

നടിരതടിവയ്ക്കണലമേന്ന  പ്രമമേയയ  പരടിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമേന്നഭാവശഖ്യലപടഫ്

സരവ്വശസ്പീ. ലകെ. പടി. എ. മേജസ്പീദഫ്,  മമേഭാന്സഫ് മജഭാസഫഫ്, അനൂപഫ് മജക്കബഫ്,  മേഭാണടി

സടി.  കെഭാപന്,  മഡഭാ.  മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടന്,  ശസ്പീമേതടി  ലകെ.  ലകെ.  രമേ  എന്നസ്പീ

അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകെഭാരയ മനഭാടസ്പീസഫ് നല്കെടിയടിട്ടുണഫ്.  

തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ,  എകക്സൈസഫ്  വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഭാമജഷഫ്):

സര,  മഡഭാ.  മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടന് നല്കെടിയടിട്ടുള്ള അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനഭാടസ്പീസഫ്

അടടിസഭാനമേടില്ലഭാലതഭാരു  പ്രശ്നലത  ആസദമേഭാക്കടിയടിട്ടുള്ളതയ

അപ്രസക്തവുമേഭാണഫ്.   മേഭാത്രമേല്ല   ഇമത  വടിഷയയ  ഇമത  സമമ്മേളനതടില്
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ലഫബ്രുവരടി  8-ാം  തസ്പീയതടി  അമദ്ദേഹയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനഭാടസ്പീസഭായടി

അവതരടിപടിച്ചതമേഭാണഫ്.  ഒമര  മയഭാഗതടില്  അങ്ങലനയുള്ള  ഒന്നടിലെെധടികെയ

പ്രമമേയങ്ങള  അവതരടിപടിക്കഭാമനഭാ  ഒമര  പ്രമമേയതടിമന്മേല്  ഒന്നടിലെെധടികെയ

സയഗതടികെള  ചരച്ചലചയഭാമനഭാ  പഭാടടിലല്ലന്നഭാണഫ്  ചടയ  52(1)  പറയുന്നതഫ്.

ഞഭാനടിമപഭാള  അതടിലനഭാരു  തരക്കവുയ  ഉന്നയടിക്കുന്നടില്ല.  റൂള  50

പ്രതടിപക്ഷതടിലന്റെ  അവകെഭാശമേഭാണഫ്.  എല്ലഭാ  ദടിവസവുയ  എലന്തങടിലയ

വടിഷയങ്ങള  കെലണത്തുകെലയന്നുള്ളതഫ്  ദുഷ്കരമേഭായടിട്ടുള്ള  മജഭാലെെടിയഭായതലകെഭാണഫ്

അവര ഒരു മേഭാസയ തടികെയുന്നതടിനുമുമഫ് വസ്പീണയ ഇമത വടിഷയയ ഉന്നയടിക്കുന്നു.

ഇതഫ്  വസ്പീഞയ  കുപടിയുയ  പഴയതഭായതടിനഭാല്  ഒരു  പുതമേ  നല്കെഭാന്

ഇ.ഡടി.-യുലട നടപടടിയഭാണഫ്  ഇമപഭാള ഉപമയഭാഗടിച്ചടിട്ടുള്ളതഫ്.  പമക്ഷ അതടിനഫ്

മൂന്നുവരഷലത  പഴക്കമുലണന്നഫ്  നമുലക്കല്ലഭാവരക്കുമേറടിയഭായ.  പഴയ  വസ്പീഞഫ്,

പഴയ കുപടി, പഴയ മലെെബല്, ആളുമേഭാത്രയ മേഭാറടി. ഇമത വടിഷയവുമേഭായടി ബനലപട

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  കെഴടിഞ  നടിയമേസഭയുലട  അവസഭാന  സമമ്മേളനതടിലയ

വന്നടിട്ടുണഫ്.  അന്നഫ്  അടടിയന്തരപ്രമമേയമനഭാടസ്പീസഫ്  അവതരടിപടിച്ചയഭാള  ഇമപഭാള
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ഇഇൗ  നടിയമേസഭയടിലെെടില്ല;  അമദ്ദേഹലത  15168  മവഭാടടിനഫ്  പരഭാജയലപടുതടിയ

ശസ്പീ. മസവഖ്യര ചടിറടിലെെപള്ളടി ഇഇൗ സഭയടിലെെടിരടിപ്പുണഫ്. 

മകെരളതടിലന്റെ  സമേഗ്ര  വടികെസനതടിനഭായടി  ഇടതപക്ഷ

ജനഭാധടിപതഖ്യമുന്നണടി  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  ആവടിഷ്കരടിച്ച  നവമകെരള

കെരമ്മേപരടിപഭാടടിയുലട  ഭഭാഗമേഭായഭാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  ഉളലപലടയുള്ള  പദ്ധതടികെള

നടപഭാക്കുന്നതഫ്.  അതഫ്  അതടിമവഗയ  പൂരതസ്പീകെരണതടിലന്റെ  പഭാതയടിലെെഭാണഫ്.

ഇതടിനകെയ  3,28,315  വസ്പീടുകെള പൂരതസ്പീകെരടിച  കെഴടിഞ.  ഇതടിനഭായടി  13132.6

മകെഭാടടിരൂപ  സയസഭാന  സരക്കഭാര  ലചലെെവഴടിച്ചടിട്ടുണഫ്.  ഇന്തഖ്യയടില്  മേമറതഫ്

സയസഭാനതഭാണഫ്  13,000  മകെഭാടടിരൂപ  ഒരു  ഭവനപദ്ധതടി

നടപടിലെെഭാക്കുന്നതടിനഭായടി  ലചലെെവഴടിച്ചടിട്ടുള്ളതഫ്;  ഇത്രയുയ  ബൃഹതഭായ  ഒരു

പദ്ധതടിലയ ലെെക്ഷഖ്യമേടിട്ടുലകെഭാണഫ് കെഴടിഞ ഏതഭാനുയ വരഷങ്ങളഭായടി നടിരന്തരവുയ

സയഘടടിതവുയ ആസൂത്രടിതവുമേഭായടി നടതടിലക്കഭാണടിരടിക്കുന്ന ആക്രമേണതടിലന്റെ

ഏറവുയ ഒടുവടിലെെലത മുഖമേഭാണഫ് ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനഭാടസ്പീസഫ്.  പദ്ധതടിലയ

അഴടിമേതടിയുലടയുയ  സയശയതടിലന്റെയുയ  നടിഴലെെടില്  നടിരതഭാന്  ചടിലെെരക്കഫ്

അതടിരുകെവടിഞ  തഭാല്പരഖ്യമേഭാണഫ്.  ഭൂരഹടിത-ഭവനരഹടിതലര
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പുനരധടിവസടിപടിക്കുന്ന  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടിയുലട  ഭഭാഗമേഭായടി  2019-ല്

ഭരണഭാനുമേതടി  നല്കെടിയ  70  ഭവനസമുച്ചയങ്ങളടിലലെെഭാന്നഫ്  വടക്കഭാമഞ്ചേരടി

ഭവനസമുച്ചയമേഭായടിരുന്നു.  രണഫ്  മബഭാക്കുകെളടിലെെഭായടി  86  യൂണടിറ്റുകെളുള്ള  ഗ്രഇൗണഫ്

മഫഭാര  കൂടഭാലത  മൂന്നഫ്  നടിലെെവരുന്ന  ഭവനസമുച്ചയമേഭാണഫ്  വടിഭഭാവന

ലചയടിരടിക്കുന്നതഫ്.  അതടിലന്റെ  തടരനടപടടികെളുമേഭായടി  മുമന്നഭാട്ടുമപഭാകുന്ന

സഭാഹചരഖ്യതടിലെെഭാണഫ്  വടക്കഭാമഞ്ചേരടിയടില്  ഭവനസമുച്ചയവുയ  സസ്പീകെളക്കുയ

കുടടികെളക്കുമുള്ള  ഒരു  ആശുപത്രടിയുയ  സഇൗജനഖ്യമേഭായടി  നടിരമ്മേടിചനല്കെഭാന്

യു.എ.ഇ.  ലറഡഫ്  ക്രസന്റെഫ്  എന്ന  ചഭാരടിറബടിള  സയഘടന  മുമന്നഭാട്ടുവന്നതഫ്.

യു.എ.ഇ.  ലറഡഫ്  ക്രസന്റെഫ്  മകെരള  സരക്കഭാരുമേഭായടി  2019  ജൂലലലെെ  11-നഫ്  ഒരു

ലപഭാതധഭാരണഭാപത്രയ  ഒപ്പുവച്ചടിരുന്നു.  സരക്കഭാരടിലന്റെ  നടിയമേവകുപ്പുകൂടടി

കെണമശഷമേഭാണഫ് ഇഇൗ ധഭാരണഭാപത്രയ ഒപഫ് വച്ചടിട്ടുള്ളതഫ്.  വടിവടിധ ഡടിപഭാരടഫ്ലമേന്റെഫ്

സസ്പീമുകെലള  സയമയഭാജടിപടിചയ  മകെനഭാവടിഷ്കൃത  പദ്ധതടികെളുലട  ധനസഹഭായയ

ഉപമയഭാഗലപടുതടിയുയ കുറഞപലെെടിശയ്ക്കുള്ള വഭായ്പകെള പരടിഗണടിചയ സയഭഭാവന,

സടി.എസഫ്.ആര.  ഫണഫ് എന്നടിവലയല്ലഭായ ഏമകെഭാപടിപടിചയ  ഭഭാവനഭാപൂരണ്ണമേഭാണഫ്

സന്വേപ്നസമേഭാനവുയ  സമേഭാനതകെളടില്ലഭാതതമേഭായ  ഇതരലമേഭാരു  ഭവനപദ്ധതടി
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സയസഭാന സരക്കഭാര ആവടിഷ്കരടിച്ചതഫ്. 2016-17-ലലെെ ബഡ്ജറഫ് പ്രസയഗതടില്,

ഇങ്ങലനയഭായടിരടിക്കുയ  ഇഇൗ  ഭവനപദ്ധതടി  നടപഭാക്കുകെലയന്നഫ്

വഖ്യക്തമേഭാക്കടിയതഭാണഫ്.  വടക്കഭാമഞ്ചേരടിയുലട  കെഭാരഖ്യതടില്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്

നടിഷ്കരഷടിച്ചടിട്ടുള്ള  നടിബനനകെള  പഭാലെെടിചലകെഭാണഭാണഫ്  ലകെടടിടനടിരമ്മേഭാണയ

നടത്തുകെലയന്നറടിയടിക്കുകെ മേഭാത്രമേഭാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന് ലചയടിട്ടുള്ളതഫ്.  ലലലെെഫഫ്

മേടിഷമനഭാ  സരക്കഭാരടിമനഭാ  ഇതടില്  സഭാമതടികെമേഭായടി  യഭാലതഭാരു

ഉതരവഭാദടിതന്വേവുമേടില്ല.  സരക്കഭാരടിലന്റെ ഭൂമേടിയടില് അവരുലട ഫണഫ് വടിനടിമയഭാഗയ

ലചയഫ് ഒരു ചഭാരടിറബടിള സയഘടന ഇഇൗ നഭാടടിലലെെ അരഹരഭായ ഭവനരഹടിതരക്കഫ്

അടചറപ്പുള്ള വസ്പീടുയ ഒരു ആശുപത്രടിയുയ നടിരമ്മേടിചനല്കെഭാന് മുമന്നഭാട്ടുവരുമമഭാള

ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  സന്വേസ്പീകെരടിമക്കണ  സമേസ്പീപനലമേന്തഭാണഫ്?  മവണ  എന്നു

പറയുകെയഭാമണഭാ; അമതഭാ സഹകെരടിക്കുകെയഭാമണഭാ; എല്.ഡടി.എഫഫ്. സരക്കഭാരുയ

ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനുയ  അതടിമനഭാടഫ്  സഹകെരടിക്കുന്ന  സമേസ്പീപനമേഭാണഫ്

സന്വേസ്പീകെരടിച്ചടിട്ടുള്ളതഫ്.  സുനഭാമേടിലയത്തുടരന്നഫ്  സരക്കഭാരടിലന്റെ  ഭൂമേടിയടില്

വസ്പീടുവചലകെഭാടുക്കഭാന്  അമൃതഭാനന്ദമേയസ്പീ  മേഠയ   മുമന്നഭാട്ടുവന്നടിട്ടുള്ളതമപഭാലലെെയുള്ള

പ്രവരതനങ്ങള  മകെരളതടില്  മുമഫ്  നടന്നടിട്ടുള്ളതടിലന്റെ  വടിവരങ്ങളുയ  എലന്റെ
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ലലകെവശമുണഫ്.  വടക്കഭാമഞ്ചേരടി  ഭവനസമുച്ചയതടിലന്റെ  സ്ട്രക്ച്ചറയ  ആശുപത്രടി

നടിരമ്മേഭാണവുയ  ഏതഭാണഫ്  പൂരതടിയഭായ  ഘടതടിലെെഭാണഫ്  യു.എ.ഇ.

മകെഭാണ്സുമലെെറ്റുമേഭായടി  സന്വേരണ്ണക്കടതഫ്  വടിഷയതടില്  മകെസുണഭാകുന്നതഫ്.

തടരന്നഭാണഫ് അവര ലതരലഞടുത കെരഭാറകെഭാരന് ആ മകെസടിലലെെ പ്രതടികെളഭായടി

ആമരഭാപടിക്കലപടവരക്കഫ് കെമ്മേസ്പീഷന് നല്കെടിയതഭായ വഭാരതകെള പുറത്തുവന്നതഫ്.

പുറത്തുവന്ന  വഭാരതയടില്  ഏലതങടിലയ  പബടികെഫ്  സരവന്റെഫ്  ഉളലപടതഭായടി

കെണടിരുന്നടില്ല.  കെഴടിഞ നടിയമേസഭയടില് വടക്കഭാമഞ്ചേരടിലയ പ്രതടിനടിധസ്പീകെരടിച്ച

മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന്റെ  അയഗയ  സടി.ബടി.ലഎ.-യ്ക്കഫ്  മുമഭാലകെ,  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ

വടക്കഭാമഞ്ചേരടി  മപ്രഭാജകടിലനതടിലര  വടിമദശ  സയഭഭാവന  സന്വേസ്പീകെരടിക്കല്

നടിയമേതടിലന്റെ  ലെെയഘനമുലണന്ന  പരഭാതടിനല്കെടി.  വടക്കഭാമഞ്ചേരടിയടിലലെെ

ഭവനപദ്ധതടി  നടിരമ്മേടിചനല്കെഭാന്  മുമന്നഭാട്ടുവന്ന   യു.എ.ഇ.  ലറഡഫ്  ക്രസന്റെഫ്

യൂണസ്പീടഭാക്കഫ്  ബടില്മഡഴടിനഫ്  മകെഭാണ്ടഭാകഫ്  നല്കെടിയഭാണഫ്  നടിരമ്മേഭാണയ

നടതടിയതഫ്.  നടിരമ്മേഭാണയ  ഏതഭാണഫ്  പൂരതടിയഭായമപഭാഴഭാണഫ്  യു.എ.ഇ.

മകെഭാണ്സുമലെെറടിലലെെ  ചടിലെെ  ജസ്പീവനക്കഭാരുയ  മുന്ജസ്പീവനക്കഭാരുമുളലപട

സന്വേരണ്ണക്കടതഫ്  മകെസഫ്  വരുന്നതഫ്.  ഇതടില്  യൂണസ്പീടഭാക്കഫ്  ബടില്മഡഴഫ്,
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മകെഭാണ്സുമലെെറ്റുമേഭായടി  ബനമുണഭായടിരുന്ന  ചടിലെെരക്കഫ്  നടിശടിതതകെ

നല്കെടിലയന്നഭാണഫ്  ആമരഭാപണയ.  ഇതമേഭായടി  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷമനഭാ  അതടിലന്റെ

ഉമദഖ്യഭാഗസരമക്കഭാ  യഭാലതഭാരു  ബനവുമേടില്ല.  എന്നടിട്ടുയ  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്

അനുമേതടിയടില്ലഭാലത വടിമദശ സയഭഭാവന സന്വേസ്പീകെരടിചലവന്നഫ് ആമരഭാപണമുയരതടി

അന്നലത വടക്കഭാമഞ്ചേരടി  എയ.എല്.എ.  സടി.ബടി.ലഎ.-യ്ക്കഫ്  പരഭാതടി  ലകെഭാടുത്തു.

സടി.ബടി.ലഎ.  പരഭാതടി  കെടിടടിയയുടന്  സഭാധഭാരണ  നടപടടിക്രമേമേഭായ  പ്രഭാഥമേടികെ

അമനന്വേഷണയമപഭാലയ  നടതഭാലത  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനടില്  പബടികെഫ്

സരവന്റെഫ്സടിലനക്കൂടടി  മചരത്തുലകെഭാണഫ്  എഫഫ്.ലഎ.ആര.  ഇടുകെയുയ

അതടിലനതടിലര  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  ലലഹമക്കഭാടതടിലയ  സമേസ്പീപടിക്കുകെയുയ

ലലഹമക്കഭാടതടിയുലട  ഇടക്കഭാലെെ  ഉതരവഫ്  എഫഫ്.ലഎ.ആര.   മസ  ലചയ്യുകെയുയ

ലചയ.  ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് ഒരു ചടില്ലടിക്കഭാശഫ് വടിമദശസഹഭായയ സന്വേസ്പീകെരടിച്ചടിടടിലല്ലന്ന

വഖ്യക്തമേഭായ നടിലെെപഭാടഭാണഫ് സരക്കഭാര ലലഹമക്കഭാടതടിയുലട മുമഭാലകെ എടുതതഫ്.

ലലഹമക്കഭാടതടിയുലട  ബഞ്ചേഫ്  വടിധടി  പ്രസഭാവടിച്ചമപഭാള  ചൂണടിക്കഭാണടിച്ച  കെഭാരഖ്യയ

ഞഭാനടിവടിലട ഓരമ്മേടിപടിക്കുകെയഭാണഫ്. വടിധടിനഖ്യഭായതടിലലെെ  50-ാം മപജടിലലെെ  ,

27-ാംഖണടികെയടില്   'തടികെചയ നയപരമേഭായ തസ്പീരുമേഭാനലമേടുതതലകെഭാണമേഭാത്രയ
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മുഖഖ്യമേനടിമക്കഭാ  മേനടിമേഭാരമക്കഭാ  നടിയമേസഭയ്മക്കഭാ  ഉമദഖ്യഭാഗസര  നടതടിയ

ലതറ്റുകെളക്കഫ്  ക്രടിമേടിനല്  ഉതരവഭാദടിതന്വേയ  ഉണഭാകെഭാതതലകെഭാണഫ്  നയപരമേഭായ

തസ്പീരുമേഭാനവുയ  കെഭാരഖ്യക്ഷമേമേഭായ  നടപടടികെളുയ  സന്വേസ്പീകെരടിച്ച

രഭാഷസ്പീയമനതൃതന്വേതടിമന്മേല്  ക്രടിമേടിനല്  ഉതരവഭാദടിതന്വേയ  വലെെടിചനസ്പീട്ടുന്നതഫ്

അനുവദനസ്പീയമേല്ല'  എന്നഭാണഫ്'  ലലഹമക്കഭാടതടി  പറഞതഫ്.  ഇഇൗ

അടടിയന്തരപ്രമമേയമനഭാടസ്പീസടിനുള്ള  മേറപടടി  ഇതടിലള്ളതടിനഭാല്  കൂടുതല്

പറമയണ  കെഭാരഖ്യമേടില്ല.  എഫഫ്.ലഎ.ആര.  റദ്ദേഭാക്കണലമേന്നഫ്  ആവശഖ്യലപട്ടുലകെഭാണള്ള

ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  അപസ്പീല്   സുപ്രസ്പീയമകെഭാടതടിയുലട  പരടിഗണനയടിലെെടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.

ഇതടിനുപുറലമേ അഴടിമേതടി നടിമരഭാധന നടിയമേപ്രകെഭാരയ സയസഭാന വടിജടിലെെന്സഫ് ആന്ഡഫ്

ആന്റെടികെറപ്ഷന് വടിഭഭാഗവുയ മകെലസടുതടിട്ടുണഫ്.  ഏലതങടിലയ ലപഭാതമസവകെനഫ് ഇഇൗ

ഇടപഭാടടില്  പങ്കുമണഭാലയന്ന  അമനന്വേഷണയ  വടിജടിലെെന്സഫ്  നടതടിവരടികെയഭാണഫ്.

ബനലപടവരുലട  ലമേഭാഴടികെള  വടിജടിലെെന്സഫ്  മരഖലപടുതടിയടിട്ടുമുണഫ്.  വടിജടിലെെന്സഫ്

അമനന്വേഷണലത  സഹഭായടിക്കഭാനഭായടി  മകെന  ഏജന്സടികെളക്കുമുമഭാലകെയുള്ള

വടിവരങ്ങള  പങ്കുവയ്ക്കഭാന് അവര തയഭാറഭായടിടടില്ല. അതടിലന്റെ ബുദ്ധടിമുട്ടുകെള വടിജടിലെെന്സഫ്

മനരടിടുന്നുണഫ്.  എങടിലയ  അമനന്വേഷണയ  മുമന്നഭാട്ടുമപഭാകുകെയഭാണഫ്.  മമേല്പറഞ

രണമകെസ്സുകെളുയ  പ്രഡടിമക്കറഫ്  ഒഫന്സുകെളഭാലയടുതഫ്  ഇ.ഡടി.  അമനന്വേഷണയ
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നടത്തുന്നതഭായഭാണഫ്  മേനസടിലെെഭാക്കുന്നതഫ്.  യു.എ.ഇ.  ലറഡഫ്  ക്രസന്റെഫ്  അവരുലട

കെരഭാറകെഭാരന്  മുമഖന  നടപഭാക്കടിയ  പദ്ധതടിയടില്  എലന്തങടിലയ  ക്രമേമക്കടഫ്

ഉണഭായടിട്ടുലണങടില്  ഏതഫ്  ഏജന്സടിയുയ  ഏതതരതടിലള്ള  നടിയമേപരമേഭായ

അമനന്വേഷണവുയ നടത്തുന്നതടിമനഭാടഫ്  സയസഭാന സരക്കഭാരടിനഫ്  എതടിരപടില്ല.  പലക്ഷ,

വടിമദശ  സയഭഭാവന  സന്വേസ്പീകെരടിക്കഭാത,  നടിരമ്മേഭാണവുമേഭായടി  ബനമേടില്ലഭാത  ലലലെെഫഫ്

മേടിഷലന  അനഖ്യഭായമേഭായടി  മകെസടില്ലപടുതഭാനുള്ള  നടിയമേപരമേല്ലഭാത

നടപടടികെളലക്കതടിരഭായടിടഭാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന് മകെഭാടതടിലയ സമേസ്പീപടിച്ചതഫ്.  'ലലലെെഫഫ്

മേടിഷന്  മകെഭാഴ  ഇടപഭാടഫ്'  എന്ന  ആമരഭാപണയതലന്ന  വസ്തുതഭാവടിരുദ്ധവുയ

ലതറടിദ്ധഭാരണപരതഭാന്  ഉമദ്ദേശടിചള്ളതമേഭാണഫ്.  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനടിലലെെ  ഒരു

ഉമദഖ്യഭാഗസനുയ മകെഭാഴ വഭാങ്ങടിയതഭായടി ഒരു ആമരഭാപണവുയ ആരുയ ഉയരതടിയടിടടില്ല.

ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  മപ്രഭാജക്ടുകെളടില്  എലന്തങടിലയ  അഴടിമേതടിയുണഭായതഭായടി

ആമരഭാപണമേടില്ല.  വടക്കഭാമഞ്ചേരടിയടില്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  നടിരമ്മേഭാണ

നടിബനനകെളക്കനുസൃതമേഭായടി സരക്കഭാര ഭൂമേടിയടില് അരഹതലപടവരക്കഫ് അവരുലട

ലചലെെവടില്  വടിടുവച്ചഫ്  നല്കെഭാലമേന്നഫ്  ലറഡഫ്  ക്രസന്റെഫ്  വഭാഗഭാനയ  ലചയമപഭാള  ആ

വഭാഗഭാനയ ലപഭാതതഭാല്പരഖ്യയ മുന്നടിരതടി സന്വേസ്പീകെരടിക്കുകെ മേഭാത്രമേഭാണഫ് ലലലെെഫഫ് മേടിഷന്

ലചയടിട്ടുള്ളതഫ്.  ലറഡഫ്  ക്രസനയ  കെരഭാറകെഭാരുമേഭായടിട്ടുള്ള  ഇടപഭാടുകെളടില്  ലറഡഫ്
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ക്രസന്റെഭാണഫ്  ഏജന്സടി.  അവര  തമ്മേടിലള്ള  ഇടപഭാടുകെളടില്  എലന്തങടിലയ

ക്രമേമക്കടുലണങടില്  അതടിനഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷമനഭാ  സയസഭാന  സരക്കഭാമരഭാ

എങ്ങലനയഭാണഫ്  ഉതരവഭാദടിയഭാകുന്നതഫ്?  എങടിലയ  ലപഭാതമസവകെര  അതടില്

ഉളലപടടിട്ടുലണങടില് അതരയ കെഭാരഖ്യങ്ങള അമനന്വേഷടിച്ചഫ്  പുറത്തുലകെഭാണവരണലമേന്ന

ഉമദ്ദേശഖ്യമതഭാലടയഭാണഫ്  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനന്വേഷണയ നടക്കുന്നതഫ്.  ഇ.ഡടി.  നടത്തുന്ന

അമനന്വേഷലതക്കുറടിച്ചഭാണഫ്  പ്രമമേയഭാവതഭാരകെന്  മനഭാടസ്പീസടില്  പറയുന്നതഫ്.  ഇ.ഡടി.

അമനന്വേഷണതടിലന്റെ തല്സമേയ വടിവരങ്ങള അമദ്ദേഹതടിനഫ് ലെെഭടിക്കുന്നുമണഭാ എന്നതഫ്

എനടിക്കറടിയടില്ല.  മേഭാധഖ്യമേ  വഭാരതകെളുലട  മേഭാത്രയ  അടടിസഭാനതടില്  ഒരു  മകെന

ഏജന്സടി നടത്തുന്ന അമനന്വേഷണലത  സഭ ചരച്ച ലചയണലമേന്നഫ് പറയുന്നതടിലന്റെ

ഒഇൗചടിതഖ്യയ  മേനസടിലെെഭാകുന്നടില്ല.  മേഭാത്രമേല്ല,  ഇതസയബനടിച്ചഫ്  ഒരു  സഭാമങതടികെ

പരടിമശഭാധന നടന്നുകെഴടിഞതഭാണഫ്. ആ സഭാമങതടികെ പരടിമശഭാധനയടില് വടിജടിലെെന്സഫ്

റടിമപഭാരടഫ്  ലചയകെഭാരഖ്യയ, 'ബലെെപരടിമശഭാധന നടത്തുന്നതടിനഫ് തൃശ്ശൂര എഞ്ചേടിനസ്പീയറടിയഗഫ്

മകെഭാമളജഫ്,  എറണഭാകുളയ  റടിജടിയണല്  ഇന്ലവസടിമഗഷന്  ആന്ഡഫ്  കെന്വേഭാളടിറടി

കെണ്മടഭാള  അമതഭാറടിറടി,  ലപഭാതമേരഭാമേതഫ്  ലകെടടിട  വടിഭഭാഗയ  എന്നടിവടിടങ്ങളടിലലെെ

വടിദഗ്ദ്ധലര  ഉളലപടുതടി  ഒരു  സഭാമങതടികെ  സമേടിതടി  രൂപസ്പീകെരടിച്ചടിരുന്നു.  സമേടിതടി

മശഖരടിച്ച  സഭാമടിളുകെള  ലകെഭാച്ചടി  ശഭാസ  സഭാമങതടികെ  സരവ്വകെലെെഭാശഭാലെെയടില്
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അയച്ചടിരുന്നു.  അവടിലട  നടതടിയ  ശഭാസസ്പീയ  പരടിമശഭാധനയടില്  നടിലെെവടിലള്ള

നടിരമ്മേടിതടിയടില്  മപഭാരഭായ്മകെലളഭാന്നുയ  കെലണതടിയടിടടില്ല.  മകെസ്സുമേഭായടി  ബനലപടഫ്

സടി.ബടി.ലഎ. 18 ഫയലകെള മശഖരടിച്ചടിട്ടുണഫ്. അതഫ് വടിജടിലെെന്സഫ് അമനന്വേഷണതടിനഫ്

അതഖ്യന്തഭാമപക്ഷടിതമേഭാണഫ്.  ആ  ഫയലകെള  ആവശഖ്യലപട്ടുലകെഭാണഫ്  ബഹുമേഭാനലപട

മകെഭാടതടി  മുഖഭാന്തരയ  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമപക്ഷയുയ  നല്കെടിയടിട്ടുണഫ്.'  ഇതഭാണഫ്

ഇക്കഭാരഖ്യതടില് സയസഭാന സരക്കഭാരുയ വടിജടിലെെന്സുയ സന്വേസ്പീകെരടിച്ചടിട്ടുള്ള നടപടടി.  ഒരു

സയസഭാന ഏജന്സടിയുയ രണഫ് മകെന ഏജന്സടികെളുയ അമനന്വേഷണയ നടതടിവരുന്ന

ഇഇൗ  വടിഷയതടില്  മുന്വടിധടികെമളഭാലടയുള്ള  ഒരുനടിലെെപഭാടഫ്  ലവചപുലെെരത്തുന്നതടിലന്റെ

അടടിസഭാനതടിലെെഭാണഫ്  ഇഇൗ അടടിന്തരപ്രമമേയ മനഭാടസ്പീസഫ്  വന്നടിട്ടുള്ളതഫ്.  ഇതഫ്  ഞഭാന്

മനരമത  പറഞതമപഭാലലെെ  അന്നുമുതല്  ഇഇൗ  ഭവനപദ്ധതടിലയ  തകെരക്കഭാന്

നടത്തുന്ന  ശമേതടിലന്റെ  ഭഭാഗമേഭാണഫ്.  ആദഖ്യയ  ദുരഭാമരഭാപണയ  ഉന്നയടിച.  ആ

ദുരഭാമരഭാപണതടിലന്റെ അടടിസഭാനതടില് സടി.ബടി.ലഎ.-ലയ സമേസ്പീപടിച. സടി.ബടി.ലഎ.

ശരമവഗതടില് മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  എയ.എല്.എ.-യുലട  പരഭാതടിയുലട  അടടിസഭാനതടില്

മകെലസടുത്തു.  അതകെഴടിഞഫ്  ലതരലഞടുപടിലന്റെ  ലതഭാട്ടുമുമഫ്  യു.ഡടി.എഫഫ്.-ലന്റെ

കെണ്വസ്പീനര പറഞ, ഞങ്ങള അധടികെഭാരതടില് വന്നഭാല് ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് പൂട്ടുലമേന്നഫ്.

അന്നഫ്  നടക്കഭാലത  മപഭായ  ആ  ഉമദ്ദേശഖ്യവുമേഭായടി  ഇമപഭാഴയ  നടക്കുകെയഭാണഫ്.  ലലലെെഫഫ്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

12

മേടിഷലന്റെ  പടിന്നഭാലലെെ  ഇവര  നടക്കഭാന്  തടങ്ങടിയടിടഫ്  കെഭാലെെയകുലറയഭായടി.

'അതലകെഭാണരടിശയ തസ്പീരഭാഞവനഭാപ്പുരയുലട ചുറ്റുയ മേണടിനടന്നു' എന്നഫ് കുഞ്ചേര നമഖ്യഭാര

പഭാടടിയതമപഭാലലെെ  ഇഇൗ പുരയുലട  ചുറ്റുയ  മേണടിനടക്കുകെയഭാണഫ്.  ലലലെെഫടിലന്റെ  പുരയുലട

ചുറ്റുയ യു.ഡടി.എഫഫ്.,  മകെരളതടിലലെെ ഒരുവടിഭഭാഗയ മേഭാധഖ്യമേങ്ങള,  മകെന ഏജന്സടികെള

ഇവര  ഒരുമേടിച്ചഫ്  മേണടിനടക്കഭാന്  തടങ്ങടിയടിടഫ്  ലകെഭാല്ലയ  മൂന്നുനഭാലെെഭായടി.  അതടിമപഭാഴയ

തടരുകെയഭാണഫ്.  അതലകെഭാണതലന്ന  സയസഭാന  ഏജന്സടിയുയ  രണഫ്  മകെന

ഏജന്സടികെളുയ  അമനന്വേഷടിചലകെഭാണടിരടിക്കുന്ന  ഒരു  വടിഷയതടില്  രഭാഷസ്പീയ

ലെെഭാഭതടിലന്റെ  മേഭാത്രയ  മപരടില്  സഭ  നടിരതടിവച്ചഫ്  ചരച്ച  ലചയണലമേന്ന  ആവശഖ്യയ

നഖ്യഭായമേഭായതല്ല. 

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടൻ:  സര,  ബഹുമേഭാനലപട  മേനടിക്കഫ്  അനുവദടിച്ച

സമേയയ  എനടിക്കഫ്  നല്കുലമേന്ന  പ്രതസ്പീക്ഷമയഭാടുകൂടടി  തടങ്ങുകെയഭാണഫ്.  യു.എ.ഇ.

മകെഭാണ്സുമലെെറ്റുയ  യൂണടിലടക്കുയ  തമ്മേടിലണഭായടിരുന്ന  ഒരു  കെരഭാറടിലന്റെ  മപരടില്

സരക്കഭാരടിമനഭാ  ബഹുമേഭാനലപട  മുഖഖ്യമേനടിമക്കഭാ  മേറഫ്  ആളുകെളമക്കഭാ  ഇതടില്

ബനമേടിലല്ലന്നഫ്  സഭാപടിക്കഭാനഭാണഫ്  അമദ്ദേഹയ  ശമേടിച്ചതഫ്.  ഇന്നഫ്  മകെരളയ

കെണതടില്  ഏറവുയ  ശഭാസസ്പീയവുയ  ആസൂത്രടിതവുമേഭായ  അഴടിമേതടിയടിലലെെഭാന്നഫ്
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ഇതഭാണഫ്.  ഇതപറയഭാന്മവണടി,  ഇഇൗ  ഗ്രഇൗണണഭാക്കഭാന്മവണടി  ലചയതഫ്

എന്തഭാലണന്നറടിയഭാമമേഭാ?   ജയടിലെെടില് കെടിടക്കുന്ന ബഹുമേഭാനലപട മുഖഖ്യമേനടിയുലട

പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  വഭാടഫ്സഫ്ആപഫ്  മുഖഭാന്തരയ  അയച്ച  ഒരു  ലമേമസജടിലന്റെ

ഡസ്പീലറയടില്  ഇന്നഫ്  പുറത്തുവന്നടിട്ടുണഫ്.  ആ   വഭാടഫ്സഫ്ആപഫ്  ലമേമസജഫ്  ഇമപഭാള

വഭായടിച്ചഫ്  സമേയയ  കെളയഭാന്  മപഭാകുന്നടില്ല.  'ലറഡഫ്  ക്രസന്റെടില്നടിന്നുയ

മുഖഖ്യമേനടിലക്കഭാരു  കെത്തുമവണയ.  ഞങ്ങള  മനരടിടഫ്  ആ  മപ്രഭാജകഫ്  നടതഭാന്

ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  അതടിനുള്ള  അനുമേതടി  തരണയ.'  അതടിനുമശഷയ  രണഭാമേതഫ്

എഴതടിയ ഒരു ലലലെെന് ഞഭാന് വഭായടിക്കഭായ, ' consulate may endorse this letter

and  write  to  the  Chief  Minister,  requesting  him to  give  appropriate

instructions to ensure that project or proposal materialise at the earliest.'

(ബഹളയ) Question no.1 Whether CM has endorse that letter?   (ബഹളയ)

CM ആ  letter  endorse  ലചയഫ് ആ അനുമേതടി നല്കെടിയടിട്ടുമണഭാ?  (ബഹളയ)

അങ്ങലനയഭാണഫ്  യു.എ.ഇ.  മകെഭാണ്സുമലെെറടിനഫ്  യൂണടിലടക്കുമേഭായടി  മനരടിടഫ്

കെരഭാറടിനുള്ള  അനുമേതടി  നല്കെടിയതഫ്.  അഴടിമേതടിയുലട  ഫഇൗമണഷന്

തടങ്ങടിയതവടിലടയഭാണഫ്.  ബഹുമേഭാനലപട  മുഖഖ്യമേനടി  അനുമേതടി  നല്കെടിമയഭാ
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ഇല്ലമയഭാ? അമത. അനുമേതടി നല്കെടിയതടിലന്റെ മപരടില് അവര കെരഭാര ലകെഭാടുത്തു.

അതടിനുമശഷയ  ഒന്നടിനുപുറലകെ  ഒന്നഭായടി  ആ  വഭാടഫ്സഫ്ആപടിലന്റെ  ലതഭാട്ടുപുറലകെ

ഒരു  വഭാടഫ്സഫ്ആപഫ്  മകെഭാളഭാണഫ്.  അതടിനുമശഷമുള്ള  വഭാടഫ്സഫ്ആപഫ്  മകെഭാള

എന്തഭാലണന്നറടിയഭാമമേഭാ,   (ബഹളയ)  എമന്തഭാ  കെഭാരഖ്യയ  അമങ്ങഭാടഫ്  മവഭായ്സഫ്

മകെഭാളടില്  മചഭാദടിച്ചമപഭാള,  ഇന്നഫ്  ജയടിലെെടില്  കെടിടക്കുന്ന  ബഹുമേഭാനലപട

മുഖഖ്യമേനടിയുലട  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടിയുലട  അടുത  വഭാടഫ്സഫ്ആപഫ്

ലമേമസജഭാണഫ്,  'You  call  Raveendran,  എന്നഭാണഫ്.   രവസ്പീനന്  ആരഭാണഫ്?

(ബഹളയ)  രവസ്പീനന്  അങ്ങയുലട  ഇടതവശതഫ്  നടില്ക്കുന്നയഭാള.  അങ്ങയുലട

വലെെതവശതഫ് നടില്ക്കുന്നയഭാള ഇന്നഫ് ജയടിലെെടിലെെഭാണഫ്. അങ്ങയുലട ഇടതയ വലെെതയ

നടിന്നവര അറടിയഭാലതയഭാണഫ് ഇഇൗ ഇടപഭാടഫ് നടന്നലതന്നഫ് പറയഭാന് കെഴടിയുമമേഭാ?

അലല്ലങടില്  ഇതഫ്  നടിമഷധടിക്കഭാനുള്ള  തമന്റെടയ  ബഹുമേഭാനലപട

മുഖഖ്യമേനടിക്കുണഭാകെണയ.  ഇങ്ങലനലയഭാരു  സയഭവമുണഭായടിടടിലല്ലന്നഫ്  പറയഭാന്

കെഴടിയണയ.  അതമേഭാത്രമേല്ല,  ഇതടിലന്റെ  നഭാളവഴടികെള  ഒന്നടിനുപുറമകെ  ഒന്നഭായടി

പരടിമശഭാധടിച്ചഭാല്  ഇതടിലന്റെ  ബനയ  വഖ്യക്തമേഭായടി  മേനസടിലെെഭാകുയ.  അങ്ങഫ്

പലെെയഭാവരതടി  മകെരള  സമൂഹതടിനുമുമടില്  നടിമഷധടിച്ച  കെഭാരഖ്യങ്ങള



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

15

ഒന്നടിനുപുറലകെലയഭാന്നഭായടി പുറത്തുവരടികെയഭാണഫ്. ഞഭാന് ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഇവടിലട  അവതരടിപടിക്കുമമഭാള,  എനടിക്കഫ്  ഏറവുയ  പ്രടിയങരനഭായ

സഹപ്രവരതകെന്  ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കരലയക്കുറടിച്ചഫ്  അഭടിമേഭാനടിചലകെഭാണയ

അമദ്ദേഹലത  ബഹുമേഭാനടിചലകെഭാണയ  ഞഭാന്  പറയഭാന്  ആഗ്രഹടിക്കുകെയഭാണഫ്,

അങ്ങഫ്  ഭസ്പീഷണടിയുലട  സന്വേരതടില്  പറഞടിമല്ല?  (ബഹളയ)  ആ

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ അവതരടിപടിച്ച ശസ്പീ. അനടില് അക്കര ഇന്നഫ് നടിയമേസഭയടില്

ഇലല്ലന്നഫ്.  ജസ്പീവടിതലമേഭാമന്നയുള.  മേടിനടിസര...  അതഫ്  അന്തസഭായടി

ജസ്പീവടിക്കഭാനുള്ളതഭാണഫ്.  ഒരു ലതരലഞടുപഫ് പരഭാജയയലകെഭാണഫ് യു.ഡടി.എഫഫ്.-ലന

പറഞഫ്  മപടടിപടിക്കഭാലമേമന്നഭാ  മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന  പരഭാജയലപടുതഭാലമേമന്നഭാ

നടിങ്ങള കെരുതണ.  അതലകെഭാണഫ് ഇക്കഭാരഖ്യതടില് അമങ്ങയറയവലര മപഭാകെഭാന്

കെഴടിയുന്നരസ്പീതടിയടില്  ഞങ്ങള  മപഭാകുയ.  മേഭാത്രമേല്ല  ഞഭാനടിന്നടിവടിലട  പറയഭാന്

ആഗ്രഹടിക്കുന്ന കെഭാരഖ്യയ എലന്റെ വഭാചകെങ്ങമളഭാ,  എലന്റെ കെലണതലകെമളഭാ അല്ല.

ഇന്നഫ്  മകെരളസമൂഹയ,  മകെരളലമേന്ന  സയസഭാനയ,  ഇഇൗ  നടിയമേസഭ

മുഖഖ്യമേനടിയടില്നടിന്നുയ മകെളക്കഭാന് ആഗ്രഹടിക്കുന്ന വഭാക്കുകെളുണഫ്. XXXX*

*ബഹുമേഭാനലപട സഭഭാദ്ധഖ്യക്ഷലന്റെ ഉതരവടിന്പ്രകെഭാരയ (ഫയല് നയ.3576/ഇ.ബടി./2023/നടി.ലസ. തസ്പീയതടി 01-03-2023) സഭഭാമരഖയടില് 
നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ ലചയ.
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     മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ്....പസ്പീസഫ്....  രണപക്ഷവുയ സഹകെരടിക്കണയ,  അവടിലട

ഇരടിക്കണയ......

  (.....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടൻ:  സര,  ഇതഫ്  സയസഭാരടിക്കഭാന്

അനുവദടിക്കഭാതടിരുന്നടിടഫ്  കെഭാരഖ്യമേടില്ല,  അങ്ങതഫ് നടിമഷധടിച്ച സടിതടിക്കഫ് മവലറഭാരു

വഭാട്സഫ്ആപഫ്  സമന്ദശമുണഫ്.  അങ്ങയുലട  സന്തതസഹചഭാരടിയഭായടിരുന്ന

പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  പറഞ  ആ  വഭാട്സഫ്ആപഫ്  സമന്ദശയ  മേലറഭാന്നുമേല്ല,

Shivasankar told Swapna that the CM had asked him to get a job for

Swapna..... അങ്ങഫ് പറഞടിട്ടുമണഭാ, ഇല്ലമയഭാ; സന്വേപ്നയ്ക്കഫ് ഒരു മജഭാലെെടി ശരടിയഭാക്കടി

ലകെഭാടുക്കണലമേന്നഫ്  മുഖഖ്യമേനടി  എമന്നഭാടഫ്  പറഞടിട്ടുലണന്നഫ്  അങ്ങയുലട

പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടി വഭാട്സഫ്ആപഫ് മുഖഭാന്തരയ അയചലവന്നഫ് പറയമണഭാ;

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  മഡഭാ. മേഭാതത്യു കുഴല്നഭാടൻ അങ്ങഫ് വഴങ്ങുന്നുമണഭാ?

ശസ്പീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന്  : സര,  വസ്പീണയ  എമന്നഭാടഫ്  മചഭാദഖ്യയ

വന്നടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.  അമദ്ദേഹയ ഇഇൗ സഭയടില് വരുന്നതടിനുമുമ്പുതലന്ന ഇതരയ

കെഭാരഖ്യങ്ങളടില് വഖ്യക്തത ഉണഭായടിക്കഴടിഞതഭാണഫ്.  അക്കഭാരഖ്യതടില് ഞഭാനുമേഭായടി
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ഒരു  ഘടതടിലയ  ആരുയ  സയസഭാരടിച്ചടിടടില്ല.  ഇഇൗ  നടിയമേനയ  സരക്കഭാരടിനഫ്

അറടിയഭാവുന്ന കെഭാരഖ്യമേല്ല.  അതടിമന്മേലെെഭാണഫ്  നടപടടികെളടിമലെെയ്ക്കഫ് മപഭായതഫ്.  എനയ

വടിളടിചപറയഭാനുളള അവസരമേഭായടി  അമദ്ദേഹയ ഇലതടുത്തുലകെഭാണടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.

മേടി  .   സസ്പീക്കര: സഭയുലട മേഭാനഖ്യത നടിലെെനടിരതടി സയസഭാരടിക്കണയ. 

മഡഭാ  .   മേഭാതത്യു കുഴല്നഭാടൻ: സര, I am reading...

     (....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  മനരടിടഫ് മചഭാദഖ്യയ മചഭാദടിക്കുകെയഭാണഫ്.  അതടിനമദ്ദേഹയ ഉതരയ

പറഞ,  ലയസഫ്....ലയസഫ്.... ബഹുമേഭാനലപട അയഗയ  മഡഭാ. മേഭാതത്യു കുഴല്നഭാടൻ.

 (....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

നടിയമേയ, വഖ്യവസഭായയ, കെയര വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .   പടി  .   രഭാജസ്പീവഫ്  ): സര,  സഭഭാ

ചടയ അനുസരടിച്ചഫ് ആ വഭാട്സഫ്ആപഫ് ചഭാറ്റുകെള മമേശപ്പുറതഫ് വയ്ക്കലട.  അമദ്ദേഹയ

അതഫ് സഭാക്ഷഖ്യലപടുതടി മമേശപ്പുറതഫ് വയ്ക്കണയ.

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടൻ:  സര,  ബഹുമേഭാനലപട  മേനടിയുലട  ലവല്ലുവടിളടി

ഏലറടുക്കുകെയഭാണഫ്.  ഇഇൗ  റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടഫ്  നടിയമേപരമേഭായടി  അങ്ങഫ്

അനുവദടിക്കുകെയഭാലണങടില്  ഇഇൗ സഭയുലട മമേശപ്പുറതഫ് ഞഭാന് വയ്ക്കഭായ. 
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 (....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

XXX* 

മേടി  .   സസ്പീക്കര: ലയസഫ്.....ലയസഫ്..... മേടിനടിസര പറയൂ.

നടിയമേയ,  വഖ്യവസഭായയ,  കെയര  വകുപ്പുമേനടി   (ശസ്പീ  .    പടി  .    രഭാജസ്പീവഫ്  ):  സര,

മകെഭാടതടിയടില്  ഇമപഭാള  വച്ചടിരടിക്കുന്ന  റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടടിലന്റെ

അടടിസഭാനതടില്  ഇഇൗ സഭയ്ക്കകെതഫ് ചരച്ച നടതഭാന് സഭാധടിക്കടില്ല. 

 (....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

ധനകെഭാരഖ്യ വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    ലകെ  .    എന്  .     ബഭാലെെമഗഭാപഭാല്):  സര,  എനയ

സഭയടില് വടിളടിച്ചഫ് പറയഭാലമേന്നഭാമണഭാ?

നടിയമേയ, വഖ്യവസഭായയ, കെയര വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .   പടി  .   രഭാജസ്പീവഫ്  ): സര,  ED-

ലയക്കുറടിച്ചഫ് പറയണലമേങടില് റഭായ്പ്പൂര പസ്പീനറടി വഭായടിച്ചഫ് മനഭാക്കൂ.

 (....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ലയസഫ്.....ലയസഫ്.....  ഭരണപക്ഷയ  അയഗങ്ങള  സസ്പീറടില്

മപഭായടിരടിക്കണയ. പസ്പീസഫ്....പസ്പീസഫ്....

*ബഹുമേഭാനലപട സഭഭാദ്ധഖ്യക്ഷലന്റെ ഉതരവടിന്പ്രകെഭാരയ (ഫയല് നയ.3576/ഇ.ബടി./2023/നടി.ലസ. തസ്പീയതടി 01-03-2023) സഭഭാമരഖയടില് 
നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ ലചയ.
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 (....ബഹളയ........ബഹളയ.......)

മേടി  .   സസ്പീക്കര: സഭ തഭാല്ക്കഭാലെെടികെമേഭായടി നടിരതടി വയ്ക്കുകെയഭാണഫ്.

(ഭരണ  പ്രതടിപക്ഷ  ബഹളലത  തടരന്നഫ്  സഭ  രഭാവടിലലെെ  10.30-നഫ്

തഭാല്ക്കഭാലെെടികെമേഭായടി നടിരതടിവച.)

(ഭരണ-പ്രതടിപക്ഷ ബഹളലത തടരന്നഫ് രഭാവടിലലെെ  10.30-നഫ് നടിരതടിവച്ച

സഭ രഭാവടിലലെെ 10.44-നഫ് പുനരഭാരയഭടിച.)

മേടി  .    സസ്പീക്കര: റൂള  52  (vii)  വളലര  കടിയരകെടഭായടി  പറയുന്ന  കെഭാരഖ്യയ,

"ഇന്തഖ്യയുലട  ഏലതങടിലയ  ഭഭാഗതഫ്  വടിചഭാരണഭാധടികെഭാരമുള്ള  ഒരു

നടിയമേമകെഭാടതടിയുലട  തസ്പീരുമേഭാനതടിലെെടിരടിക്കുന്ന  സയഗതടി  പ്രമമേയതടില്

പ്രതടിപഭാദടിക്കഭാന്  പഭാടുള്ളതല്ല;”എന്നഭാണഫ്.   റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടടിനകെത്തുള്ള

കെഭാരഖ്യയ   ഇവടിലട  പരഭാമേരശടിച.   അതമേഭാത്രമേല്ല,  മഫഭാര  നടിരവധടി  തവണ

ഡടിമബറഫ്  ലചയ വടിഷയമേഭാണടിതഫ്.   റൂള  52 (vii)  വളലര കടിയരകെടഭായടി ഈ

ഭഭാഗയ  പരഭാമേരശടിച്ച  പശഭാതലെെതടില്  ബഹുമേഭാനലപട  അയഗയ

മകെഭാടതടിക്കുമുമടില് നടില്ക്കുന്ന വടിഷയയ  ഇവടിലട  ഉന്നയടിക്കഭാന് പഭാടുള്ളതല്ല.
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അതലകെഭാണഫ്  ബഹുമേഭാനലപട  അയഗതടിനഫ്  പ്രസയഗയ  കെണ്ക്ലൂഡഫ്  ലചയഭായ.

(......ബഹളയ......) അതഫ് പരടിമശഭാധടിചലചയഭായ.+ 

നടിയമേയ,  വഖ്യവസഭായയ,  കെയര  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടി  .    രഭാജസ്പീവഫ്):  സര,

റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടടില്  പറയുന്ന  കെഭാരഖ്യങ്ങള  ഇവടിലട  ഉദ്ധരടിച്ചടിട്ടുണഫ്.  ആ

ഭഭാഗങ്ങലളല്ലഭായ  മരഖയടില്നടിന്നുയ  ഒഴടിവഭാക്കണയ.+ അല്ലഭാലത  അമദ്ദേഹയ

എലന്തങടിലയ  ഉദ്ധരടിച്ചടിട്ടുലണങടില്  അലതല്ലഭായ  അമദ്ദേഹതടിലന്റെ

ഉതരവഭാദടിതന്വേതടില് സഭയുലട മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കണയ.  റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടടില്

പറയുന്ന  പറയുന്ന കെഭാരഖ്യങ്ങലളല്ലഭായ ഒഴടിവഭാക്കണയ.

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പരടിമശഭാധടിച്ചഫ്  ലചയഭായ.+ (.....ബഹളയ.....)

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനഫ് മപഭായടിന്റെഫ് ഓഫഫ് ഓരഡറടില്ല. 

ശസ്പീ  .    രമമേശഫ്  ലചന്നടിതലെെ:  സര, ഈ  സഭയ്ക്കുള്ളടില്തലന്ന  എത്രമയഭാ

സന്ദരഭങ്ങളടില്  മകെഭാടതടിയുലട  മുമഭാലകെ  ഇരടിക്കുന്ന  കെഭാരഖ്യങ്ങള  പരഭാമേരശ

വടിഷയമേഭായടിട്ടുണഫ്.  (.....ബഹളയ.....)

+ ബഹുമേഭാനലപട  സഭഭാദ്ധഖ്യക്ഷലന്റെ  ഉതരവടിന്പ്രകെഭാരയ  (ഫയല്  നമര  3576/ഇ.ബടി./2023/നടി.ലസ.  തസ്പീയതടി  01-03-2023)

സഭഭാമരഖയടില്നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ ലചയ.

+ ബഹുമേഭാനലപട  സഭഭാദ്ധഖ്യക്ഷലന്റെ  ഉതരവടിന്പ്രകെഭാരയ  (ഫയല്  നമര  3576/ഇ.ബടി./2023/നടി.ലസ.  തസ്പീയതടി  01-03-2023)

സഭഭാമരഖയടില്നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ ലചയ.

+ ബഹുമേഭാനലപട  സഭഭാദ്ധഖ്യക്ഷലന്റെ  ഉതരവടിന്പ്രകെഭാരയ  (ഫയല്  നമര  3576/ഇ.ബടി./2023/നടി.ലസ.  തസ്പീയതടി  01-03-2023)

സഭഭാമരഖയടില്നടിന്നുയ നസ്പീക്കയ ലചയ.
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മേടി  .    സസ്പീക്കര:  അതഫ്  പ്രസ്പീസടിഡന്റെഫ്സഫ്  ആയടിരടിക്കഭായ.  Dr. Mathew

Kuzhalnadan, you can continue and you can conclude. പസ്പീസഫ്....പസ്പീസഫ് .....

മുന്പഫ്  പലെെ  പ്രസ്പീസടിഡന്റെഫ്സുമുണഭാകെഭായ.  ഇമപഭാള  തയഭാറല്ല,  Sorry  to  say,

ഇമപഭാള തയഭാറല്ല. 

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടൻ:  സര, ഞഭാന്  എലന്റെ  വടിഷയയ

അവതരടിപടിക്കുമമഭാള  ഞഭാന്  എനയ  വടിളടിചപറയുകെയഭാണഫ്,

അടടിസഭാനമേടില്ലഭാത  കെഭാരഖ്യങ്ങള  പറയുകെയഭാണഫ്  എന്നുപറയുമമഭാള

സന്വേഭാഭഭാവടികെമേഭായുയ  അതടിലന  സഭാധൂകെരടിക്കഭാന്  എനടിക്കഫ്  ഇതഫ്  റടിമേഭാന്റെഫ്

റടിമപഭാരടടിലള്ള  പരഭാമേരശമേഭാലണന്നഫ്  പറമയണടിവന്നു.  അതല്ലഭാലത  ഞഭാന്

അതടിലന  ഡടിലപന്റെഫ്  ലചയഫ്  എലന്റെ  മകെസഫ്  ബടില്ഡഫ്  ലചയതല്ല.  എത്ര

ലെെഭാഘവമതഭാടുകൂടടിയഭാണഫ്  നടിങ്ങള പറയുന്നതഫ്.  ഇവടിടലത വസ്പീടടില്ലഭാതവരക്കു

മവണടിയഭാണഫ് കലെെഫഫ് മേടിഷന് എന്നഫ് നടിങ്ങള പറഞ. അതടിനുമവണടി വന്ന 20

മകെഭാടടിരൂപ  അടടിമച്ചഭാണഫ്  മപഭായടിടഫ്  അതടിലനക്കുറടിച്ചഫ്  ഇന്നുവലര  ഈ

സരക്കഭാരടിനഫ്  എന്തഫ്  ലചയഭാന് സഭാധടിച;  അങ്ങഫ്  ഭരടിക്കുന്ന ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പുയ

വടിജടിലെെന്സഫ് വകുപ്പുയ 2020 മുതല് അമനന്വേഷടിച്ചടിടഫ് ഈ മകെസടില് ഇന്നുവലര ഒരു
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തമഫ്  കെലണതഭാന്  കെഴടിഞടിട്ടുമണഭാ;  ആരലക്കങടിലയ  എതടിലര

നടപടടിലയടുക്കഭാന്  കെഴടിഞടിട്ടുമണഭാ?  അതഫ്  കെഭാണടിക്കുന്നതഫ്,  ഈ  അഴടിമേതടി

നടപടിലെെഭാക്കഭാന്മവണടി നടിങ്ങള ആസൂത്രടിതമേഭായടി ഡടികസന് ലചയലവന്നഭാണഫ്.

അങ്ങഫ് അങ്ങയുലട അധടികെഭാര ദുരവടിനടിമയഭാഗയ നടതടി, അധടികെഭാരയ പ്രമയഭാഗടിച്ചഫ്

കലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ ലചയരമേഭാനഭായടി ആ കെമസരയടിലെെടിരുന്നുലകെഭാണഭാണഫ് കലെെഫഫ്

മേടിഷനഫ് മവണടിവന്ന 20 മകെഭാടടിരൂപ (.....ബഹളയ.....)

മേടി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. മസവഖ്യര ചടിറടിലെെപടിള്ളടി, അവടിലട ഇരടിക്കൂ.  

മഡഭാ  .   മേഭാതത്യു കുഴല്നഭാടൻ:  സര, അങ്ങഫ് എന്തടിനഭാണഫ് ഈ വഭാക്കുകെലളയുയ

(.....ബഹളയ.....) അങ്ങഫ് എനലകെഭാണഭാണഫ് മേറപടടി പറയഭാതതഫ്?

മുഖഖ്യമേനടി (ശസ്പീ  .   പടിണറഭായടി വടിജയന്):  സര, അങ്ങഫ് ഉദ്ധരടിച്ച റൂള 52 (v)

പറയുന്നതഫ്,  "പ്രമമേയതടില്  വഭാദങ്ങമളഭാ,  അഭഭ്യൂഹങ്ങമളഭാ,  വഖ്യഭാമജഭാക്തടികെമളഭാ,

ആമരഭാപണങ്ങമളഭാ, അപകെസ്പീരതടികെരമേഭായ  പ്രസഭാവനകെമളഭാ  ഉണഭായടിരടിക്കഭാന്

പഭാടടില്ലഭാതതയ  …...”.  ഇമപഭാള  അമദ്ദേഹയ  പറഞ  വഖ്യഭാമജഭാക്തടികെള,

ആമരഭാപണങ്ങള  അപകെസ്പീരതടികെരമേഭായ  പ്രസഭാവനകെള,  അതഫ്  അങ്ങുയ

മകെളക്കുന്നുണഭാകുമേമല്ലഭാ?  അമതഭാലടഭാപയ  പറയുകെയഭാണഫ്  "വഖ്യക്തടികെളുലട
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ഔമദഖ്യഭാഗടികെ നടിലെെയടിമലെെഭാ,  ലപഭാതകെഭാരഖ്യ നടിലെെയടിമലെെഭാ അല്ലഭാലതയുള്ള അവരുലട

സന്വേഭഭാവലതമയഭാ  നടപടടിലയമയഭാ  കുറടിച്ചഫ്  പരഭാമേരശടിക്കഭാന്

പഭാടടില്ലഭാതതമേഭാകുന്നു”.  ഇലതല്ലഭായ  ഇവടിലട  വഖ്യക്തമേഭായടി  മരഖലപടുതടി

വച്ചടിട്ടുള്ളതഭാണഫ്.  അതടിലനല്ലഭായ  വടിരുദ്ധമേഭായടി  എനയപറയഭാന്  തനടിക്കഫ്

അവകെഭാശമുലണന്നുള്ള  മേടടിലെെഭാണഫ്  അമദ്ദേഹയ  വരതമേഭാനയ

പറഞലകെഭാണടിരടിക്കുന്നതഫ്.  അങ്ങതഫ് മകെളക്കുന്നുണഭാകുലമേന്നഭാണഫ് കെരുതന്നതഫ്.

(.....ബഹളയ.....)

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  മുമഫ് പലെെതയ ചരച്ച ലചയടിട്ടുണഭാകെഭായ, ഇമപഭാള ഈ ലചയര

അതഫ്  അനുവദടിക്കഭാന്  തയഭാറല്ല.  (.....ബഹളയ.....)  ലചയര  ഇമപഭാള

അനുവദടിക്കഭാന് തയഭാറല്ല.  നടിങ്ങള സസ്പീറടില് ഇരടിക്കണയ.  (.....ബഹളയ.....)

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടൻ:  സര,  എലന്ന  ജനയ  ലതരലഞടുതയച്ചതഫ്

ഇവര ആഗ്രഹടിക്കുന്നതഫ് പറയഭാന് മവണടിയല്ല. ജനയ ആഗ്രഹടിക്കുന്നതഫ് പറയഭാന്

മവണടിയഭാണഫ്.  (.....ബഹളയ.....)  അതല്ലഭാലത  നടിങ്ങളുലട  അനുമേതടി  വഭാങ്ങടി

നടിങ്ങള  ആഗ്രഹടിക്കുന്നതഫ്  പറയുന്നതടിനുമവണടിയല്ല  ഞഭാന്  ഇവടിലട

ലതരലഞടുക്കലപട്ടുവന്നതഫ്. എലന്റെ നടിമയഭാജകെമേണലെെതടിലലെെ ജനങ്ങള എലന്ന
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ലതരലഞടുതയച്ചതഫ്  മകെരളതടിലലെെ  സഭാമേഭാനഖ്യ  ജനതടിനഫ്  പറയഭാനുള്ളതഫ്

ഇവരുലട  മുഖത്തുമനഭാക്കടി  പറയഭാന്മവണടിയഭാണഫ്.   അല്ലഭാലത  ഞഭാന്  എന്തഫ്

വഖ്യഭാമജഭാക്തടിയുയ  ദുരഭാമരഭാപണവുമേഭാണഫ്  പറഞതഫ്?  ഞഭാന്  പറഞതഫ്

നടിമഷധടിക്കണലമേങടില് അങ്ങഫ് മകെഭാടതടിലയ ചലെെഞ്ചേഫ് ലചയണയ.  അതടിനഫ് എലന്റെ

അഭടിപ്രഭായയ വഭാമങ്ങണതടില്ല.

ശസ്പീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന്:  സര,  ഒരു  അയഗയ  ഇവടിലട  പറയുന്ന

കെഭാരഖ്യതടിനഫ് ഞഭാന് എന്തടിനഫ് മകെഭാടതടിയടില് മപഭാകെണയ? അമദ്ദേഹതടിലന്റെ മനലര

മനഭാക്കടി  തലന്നയഭാണഫ്  ഞഭാന്  പറയുന്നതഫ്;  അക്കഭാരഖ്യങ്ങള  ഇവടിലട  പറയഭാന്

എനടിക്കഫ് ആരജ്ജവമുണഫ്.  അതഫ് പറയുകെതലന്ന ലചയ്യുയ.  എന്തഭാണഫ് അമദ്ദേഹയ

പറഞലകെഭാണടിരടിക്കുന്നതഫ്?

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു കുഴല്നഭാടൻ:  സര,  ഞഭാന് പറഞ കെഭാരഖ്യങ്ങള പറയഭാനുള്ള

ആരജ്ജവയ എനടിക്കുമുണഫ്.  ഞഭാന് അതഫ് ഇവടിലടതലന്ന പറയുയ.  അമങ്ങയ്ക്കഫ്

മേഭാത്രമേഭാണഫ് ആരജ്ജവമുള്ളലതന്നഫ് ധരടിക്കരുതഫ്.  പറയഭാനുള്ള കെഭാരഖ്യയ പറഞടിലട

മപഭാകൂ.  ഞഭാന്  പറഞതടിനഫ്  അമങ്ങയ്ക്കഫ്  മേറപടടിയുലണങടില്  പറയണയ.

(.....ബഹളയ.....) 
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മേടി  .    സസ്പീക്കര:  അതഫ്  പറഞഫ്  കെഴടിഞതഭാണഫ്.  അമദ്ദേഹയ  പറഞ.

(....ബഹളയ....)

മഡഭാ  .    മേഭാതത്യു  കുഴല്നഭാടൻ:  സര,  (.....ബഹളയ.....)  അങ്ങഫ്  ഇഇൗ

സയസഭാനതടിലന്റെ  മുഖഖ്യമേനടിയഭാണഫ്,  ഈ  സഭയുലട  നഭാഥനഭാണഫ്.

(.....കമേക്കഫ് ഒഭാഫഫ്.....)  

മേടി  .   സസ്പീക്കര: (...ബഹളയ...) ഒരുപഭാടഫ് തവണ കെണ്ക്ലൂഡഫ് ലചയഭാന് പറഞ.

He is not concluding.  പടിലന്ന ലചയറടിനഫ് എന്തഫ് ലചയഭാന് പറ്റുയ?  ലയസഫ്…..

മേടിനടിസര.., (...ബഹളയ...) ബഹുമേഭാനലപട മേടിനടിസര പറമഞഭാള.

തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ,  എകക്സൈസഫ് വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഭാമജഷഫ്):

സര,  ഞങ്ങള  അമങ്ങയറയവലര  മപഭാകുലമേന്നഫ്  പറഞലകെഭാണഭാണഫ്

പ്രമമേയഭാവതഭാരകെന്  പ്രസയഗയ  തടങ്ങടിയതഫ്.   കലെെഫഫ്  മേടിഷലന തകെരക്കഭാനുയ

അടടിമേറടിക്കഭാനുയ പ്രതടിപക്ഷയ ഏതറയവലര മപഭായടി എന്നഫ് പറഞലകെഭാണഭാണഫ്

ഞഭാന്  പ്രസയഗയ  അവസഭാനടിപടിച്ചതഫ്.   സടി.ബടി.ഐ.-ലയ  ഉപമയഭാഗടിച്ചടിട്ടുയ

വടിജയയ  കെഭാണഭാനഭായടില്ല,  ലതരലഞടുപടില്  ജനങ്ങളടില്നടിന്നുയ  കെനത

തടിരടിച്ചടടിമനടടിയടിട്ടുയ ഒരു പഭാഠവുയ ഇവര പഠടിച്ചടില്ല.  സഭാധഭാരണ പറയുന്ന ഒരു
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ലചഭാല്ലുണഫ്  'കെണഭാല് അറടിയഭാതവര ലകെഭാണഭാല് അറടിയുയ'  എന്നഫ്.  കെണഭാലയ

ലകെഭാണഭാലയ  അറടിയഭാത  ഒരു  കൂടരഭാലണന്നഭാണഫ്  ഇവര  ലതളടിയടിക്കുന്നതഫ്.

ഉമദ്ദേശഖ്യയ അമദ്ദേഹയതലന്ന വഖ്യക്തമേഭാക്കടി. അമങ്ങയറയവലര മപഭാകുലമേന്നഫ് പറഞ.

റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടഫ്  ഉദ്ധരടിച്ചതഫ്  ബഹുമേഭാനലപട  ലചയര  മരഖകെളടില്നടിന്നുയ

നസ്പീക്കയ ലചയമല്ലഭാ. 

നടിയമേയ, വഖ്യവസഭായയ, കെയര വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ  .   പടി  .   രഭാജസ്പീവഫ്): സര, ആദഖ്യയ

ചടലമേഭാന്നഫ്  വഭായടിചമനഭാക്കണയ.  മകെഭാടതടിയടിലളള  മരഖ  മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കഭാന്

പ്രതടിപക്ഷതടിനഫ്  യഭാലതഭാരു  അധടികെഭാരവുമേടില്ല.  ഇവടിലട  ഉദ്ധരടിച്ച

മവലറമയലതങടിലയ മരഖകെളുലണങടില് ഒപടിടഫ് മമേശപ്പുറതഫ് വയ്ക്കണയ.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഭാമജഷഫ്:  സര,  ചടയ  52(vii)  ബഹുമേഭാനലപട മുഖഖ്യമേനടി

ഉദ്ധരടിച്ചതഭാണഫ്. 'ഇന്തഖ്യയുലട ഏലതങടിലയ ഭഭാഗതഫ് വടിചഭാരണഭാധടികെഭാരമുളള ഒരു

നടിയമേമകെഭാടതടിയുലട  തസ്പീരുമേഭാനതടിലെെടിരടിക്കുന്ന  സയഗതടി  പ്രമമേയതടില്

പ്രതടിപഭാദടിക്കഭാന്  പഭാടുളളതല്ല'.  ചടയ  52(v)  ചൂണടിക്കഭാണടിക്കുന്നതഫ്,

'പ്രമമേയതടില്  വഭാദങ്ങമളഭാ  അഭഭ്യൂഹങ്ങമളഭാ  വഖ്യഭാമജഭാക്തടികെമളഭാ

ആമരഭാപണങ്ങമളഭാ  അപകെസ്പീരതടികെരമേഭായ  പ്രസഭാവനകെമളഭാ  ഉണഭായടിരടിക്കഭാന്
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പഭാടടില്ലഭാതതയ  .....'  തടരന്നുളള  ഭഭാഗയ  ബഹുമേഭാനലപട  മുഖഖ്യമേനടി  ഇവടിലട

ഉദ്ധരടിച്ചതഭാണഫ്.  ഇലതല്ലഭായ  ലെെയഘടിചലകെഭാണഭാണഫ്  ഇഇൗ  പ്രസയഗയ  അമദ്ദേഹയ

ഇവടിലട  നടതടിയതഫ്.  ഇ.ഡടി.-യുലട  റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടഭാണഫ്  ഇമപഭാള

മകെരളതടിലലെെ  മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന്റെ  മവദവഭാകെഖ്യയ.  ഗഭാനടിജടിയുലട  കുറഭാമനന്വേഷണ

പരസ്പീക്ഷണങ്ങളല്ല  ഇ.ഡടി.-യുലട  കുറഭാമനന്വേഷണ  പരസ്പീക്ഷണങ്ങളഭാണഫ്

പ്രതടിപക്ഷതടിനഫ് പ്രമേഭാണ വഭാകെഖ്യമേഭായടിട്ടുളളതഫ്.  ( ....... ബഹളയ ......)

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  മപഭായടിന്റെഫ് ഓഫഫ് ഓരഡര ഇല്ല.  Yes, you Continue.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഭാമജഷഫ്:  സര,  ഗഭാനടിജടിലയമപഭാലയ  ഇവരക്കഫ്

സഹടിക്കഭാന്  പറ്റുന്നടില്ല.  സതഖ്യഭാമനന്വേഷണലമേന്നഫ്  മബഭാധപൂരവ്വയ  പറഞതഭാണഫ്.

സതഖ്യഭാമനന്വേഷണവുയ  കുറഭാമനന്വേഷണവുയ  രണയ  മബഭാധപൂരവ്വയ  പറഞതഭാണഫ്.

പ്രമകെഭാപനയ  വളലര  വഖ്യക്തമേഭാണഫ്.  ( .… ബഹളയ...)  മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  അദ്ധഖ്യക്ഷന്

ശസ്പീ. മേല്ലടികെഭാരജുന് ഖഭാരലഗയുലട പ്രസഭാവന ഞഭാന് വഭായടിക്കഭായ.  ( .… ബഹളയ...)

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ്,  ബഹുമേഭാനലപട  മേടിനടിസര  സയസഭാരടിമച്ചഭാള,

കെമേന്റെറടിമയഭാടഫ് കെമേന്റെഫ് ലചയണ.  കെമേന്റെറടി ഇമഗഭാര ലചയഭായ.
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഭാമജഷഫ്:  സര, നടിരന്തരമേഭായ തടസലപടുതലെെടില് അങ്ങഫ്

ഇടലപമടണതഭാണഫ്.  'മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  പസ്പീനറടി  സമമ്മേളനലത  തകെരക്കഭാന്

ബടി.ലജ.പടി. ശമേടിചലവന്നഫ് പഭാരടടി അദ്ധഖ്യക്ഷന് മേല്ലഭാകെരജുന് ഖഭാരലഗ' 'ഇതടിലന്റെ

ഭഭാഗമേഭായടി ഇ.ഡടി. പരടിമശഭാധനകെൾ നടതടി. മകെഭാൺഗ്രസഫ് മനതഭാക്കലള അറസഫ്

ലചയ'.  ആ  ഇ.ഡടി.-യുലട  റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടഫ്  മവദവഭാകെഖ്യമേഭായടി  കെഭാണുന്ന

മകെഭാണ്ഗ്രസഫ് ഇന്തഖ്യയടില് മകെരളതടില് മേഭാത്രമമേ കെഭാണുകെയുളള.  ഇഇൗ റടിമേഭാന്ഡഫ്

റടിമപഭാരടഫ്  മവദവഭാകെഖ്യമേഭായടി  പറയഭാന്  അസഭാമേഭാനഖ്യമേഭായ  ലലധരഖ്യവുയ  ചങ്കൂറവുയ

മവണയ.  ഇഇൗ  ഇ.ഡടി.  മേഭാധഖ്യമേങ്ങളക്കഫ്  മചഭാരതടിലക്കഭാടുതഫ്

തലെെലക്കടഭാക്കടിയടിട്ടുള്ള വഭാരതകെളുയ ഇതമപഭാലലെെ മകെഭാടതടിയടില്  ലകെഭാടുത കുലറ

കെടലെെഭാസുകെളുമുണഭായടിരുന്നു.  അതടില് പണപറഞ കെഭാരഖ്യങ്ങലളഭാലക്ക മേറമന്നഭാ?

ഖുര-ആന്,  അതടില്  സന്വേരണയ  കെടതടി,  ഇഇൗന്തപഴതടില്  സന്വേരണയ  കെടതടി,

എന്തടിനധടികെയ  പറയുന്നു  ബടിരടിയഭാണടി  ലചമടിലന്റെ  കെഥ  വലര  നമ്മേള

മകെടവലരമല്ല?  ആ ഇ.ഡടി.-ലയ നഖ്യഭായസ്പീകെരടിക്കഭാന് ഇ.ഡടി. -മയഭാലടഭാപയ ഞങ്ങള

ഏതറയവലരയുയ  മപഭാകുയ  എന്നുപറയുമമഭാള  മകെരളതടിലലെെ  മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന്റെ

രഭാഷസ്പീയമേഭായ പഭാപരതന്വേയ വഖ്യക്തമേഭാവുകെയഭാണഫ്.  ഞഭാന് വളലര വടിനയമതഭാടുകൂടടി
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മകെഭാണ്ഗ്രസഫ് ബഞ്ചുകെമളഭാടഫ്  അഭഖ്യരതടിക്കുകെയഭാണഫ്.  മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന്റെ റഭായഫ് പൂര

പസ്പീനറടി സമമ്മേളനതടിലലെെ രഭാഷസ്പീയ പ്രമമേയയ ഒന്നുവഭായടിക്കണയ. Point No.7 -

Subversion of executive: “Central Agencies like ED, NIA, CBI and IT

are being grossly abused to intimidate and subjugate political opponents.

This is manifest vendetta politics of worse kind”. And you are the ally

of this manifest  vendetta politics  of worse kind.  നടിങ്ങളക്കഫ് നടിങ്ങളുലട

രഭാഷസ്പീയ പ്രമമേയതടിലലെെങടിലയ ഉറചനടില്ക്കഭാന് കെഴടിയുമമേഭാ?  ഇന്നലത മദശസ്പീയ

മേഭാധഖ്യമേങ്ങളടിലലെെലയല്ലഭായ  തലെെലക്കടഫ്  അമേടിക്കസഫ്  കെഭ്യൂറടി  ബഹുമേഭാനലപട

സുപ്രസ്പീയമകെഭാടതടിക്കഫ്  ലകെഭാടുത റടിമപഭാരടഭാണഫ്.  'ഇ.ഡടി.  മമേധഭാവടിക്കഫ്  കെഭാലെെഭാവധടി

നസ്പീടടിനല്കെടിയതഫ്  എല്ലഭാ  ചടങ്ങളുലടയുയ  ലെെയഘനമേഭാണഫ്  '  എന്നതഫ്  ഇന്നലത

പത്രങ്ങളടിലലെെ  വഭാരതയഭാണഫ്.  ആ  ദടിവസയതലന്ന  വന്നഫ്  ഇ.ഡടി.-ക്കുമവണടി

വഭാദടിക്കഭാന് അമങ്ങയ്ക്കഫ് മേഭാത്രമമേ സഭാധടിക്കുകെയുളള.  ഇ.ഡടി. മേഭാഹഭാതഖ്യയ അമദ്ദേഹയ

പറഞ സടിതടിക്കഫ് ഞഭാനുയ കുറച്ചഫ് പറയുകെയഭാണഫ്.  അതഭാണഫ് അമദ്ദേഹതടിലന്റെ

പ്രസയഗതടില്  പ്രധഭാനമേഭായുയ  ഉണഭായടിരുന്നതഫ്.  നടിങ്ങളക്കുയ  തരക്കമേടില്ലഭാത

കെഭാരഖ്യങ്ങളഭാണഫ്.  2014  മുതല്  ഇതവലര  ഇ.ഡടി.  നടതടിയടിട്ടുളള  ലറയ്ഡുകെള



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

30

പരടിമശഭാധടിച്ചഭാല് 95 ശതമേഭാനവുയ ഇന്തഖ്യയടിലലെെ പ്രതടിപക്ഷ പഭാരടടി മനതഭാക്കലള

ലെെക്ഷഖ്യയവച്ചഭാണഫ്. 5422 അമനന്വേഷണങ്ങളഭാണഫ് പടി.എയ.എല്.എ. (Prevention of

Money  Laundering  Act)  അനുസരടിച്ചഫ്  നടന്നതഫ്.   അതടില് ശടിക്ഷടിച്ചതഫ്  23

മകെസ്സുകെളടിലെെഭാണഫ്. 0.5 ശതമേഭാനയ മേഭാത്രയ കെണ്വടിക്ഷന് മററ്റുളള ഒരു അമനന്വേഷണ

ഏജന്സടിലയ പല്ലക്കടില് ചുമേന്നഫ് ഇഇൗ സഭയടിലെെഭാനയടിക്കഭാന് ലെെജ്ജമവമണ? ആ

ഏജന്സടിയുലട ലപ്രഭാഫഷണല്  മകെഭാമസ്പീറന്സടി 0.5  ശതമേഭാനമേഭാണഫ്.  അതഭാണഫ്

പ്രതടിപക്ഷതടിനഫ്  മവദവഭാകെഖ്യയ.  നമരന  മമേഭാദടി  അധടികെഭാരതടില്

വന്നതടിനുമശഷയ ഇ.ഡടി.  127  രഭാഷസ്പീയ മനതഭാക്കലള മചഭാദഖ്യയ ലചയ.  അതടില്

മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന്റെ 24  മനതഭാക്കളുണഫ്.  അവരഭാരുയ ചടില്ലറക്കഭാരല്ല,  ശസ്പീ.  രഭാഹുല്

ഗഭാനടിലയ  50  മേണടിക്കൂറഭാണഫ്  മചഭാദഖ്യയ  ലചയതഫ്.  10  മേണടിക്കൂര  തടരച്ചയഭായടി

മചഭാദഖ്യയ  ലചയ.  ഇന്നഫ്  പ്രതടിപക്ഷയ  സന്വേസ്പീകെരടിച്ച  നടിലെെപഭാടല്ല  അന്നഫ്  ഞങ്ങള

സന്വേസ്പീകെരടിച്ചതഫ്.  അതഭാണഫ്  ഞങ്ങളുയ  നടിങ്ങളുയ  തമ്മേടിലളള  വഖ്യതഖ്യഭാസയ.  അന്നഫ്

ശസ്പീ.  രഭാഹുല്  ഗഭാനടിലയ  മചഭാദഖ്യയ  ലചയ്യുമമഭാള  കെയടടിച്ചഫ്  ലകെഭാടുക്കഭാന്

ഇടതപക്ഷവുയ  സടി.പടി.ലഎ.(എയ)-ഉയ  ഇഇൗ  ഭഭാഗത്തുളളവരുയ

ഉണഭായടിരുന്നടിലല്ലന്നഫ്  നടിങ്ങള  ഓരക്കണയ.  ശസ്പീമേതടി  മസഭാണടിയ  ഗഭാനടിലയ
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മചഭാദഖ്യയ ലചയടിമല്ല; ശസ്പീമേതടി പ്രടിയങ ഗഭാനടിലയ മചഭാദഖ്യയ ലചയടിമല്ല? ഇന്തഖ്യയുലട

ആഭഖ്യന്തര വകുപ്പുമേനടിയഭായടിരുന്ന ശസ്പീ.  പടി.  ചടിദയബരതടിലന്റെ വസ്പീടടിലന്റെ മേതടില്

ചഭാടടിക്കടന്നഫ്  പടിടടിചലകെഭാണമപഭായടി  100  ദടിവസമേഭാണഫ്  ജയടിലെെടിലെെടിടതഫ്.

ശസ്പീ.  പടി.  ചടിദയബരതടിലന്റെ  കെഭാലെെതഭാണഫ്  ബഹുമേഭാനലപട  സുപ്രസ്പീയമകെഭാടതടി

പറഞതഫ് 'സടി.ബടി.ലഎ. മകെജ്ഡഫ് പഭാരറഭാലണന്നഫ്'. ആ ഇ.ഡടി.-ക്കഫ് മവണടിയമല്ല

നടിങ്ങള  ഇവടിലട  വഭാദടിചലകെഭാണടിരടിക്കുന്നതഫ്?  ശസ്പീ.  രഭാഹുല്  ഗഭാനടിലയയുയ

ശസ്പീമേതടി മസഭാണടിയ ഗഭാനടിലയയുയ മചഭാദഖ്യയ ലചയമപഭാള ഡല്ഹടിയടില് സമേരയ

ലചയവരമല്ല  നടിങ്ങള;  നടിങ്ങളക്കഫ്  നടിമഷധടിക്കഭാമമേഭാ;  നടിങ്ങലളല്ലഭായ

അഭടിമേഭാനലതഭാലടയമല്ല  സമേരയ  ലചയഭാന്  മപഭായതഫ്?  നടിങ്ങലളല്ലഭാവരുയ

സമേരതടിനഫ് മപഭായടി. ആ സമേരതടില് പലങടുതമപഭാഴമല്ല സയഘടനഭാ ജനറല്

ലസക്രടറടി   ശസ്പീ.  ലകെ.  സടി.  മവണുമഗഭാപഭാലെെടിനഫ്  പരടിമക്കറതഫ്.  അവടിലട

ഇ.ഡടി.-ക്കഫ്  എതടിലര  സമേരയ  ലചയഫ്  ആശുപത്രടിയടിലെെഭായടി,  ഇവടിലടവന്നഫ്

ഇ.ഡടി.-ക്കുമവണടി  വഭാദടിക്കഭാനുളള  ഇഇൗ  അസഭാമേഭാനഖ്യലലവഭവലത  നമേടിക്കഭാന്

മേഭാത്രമമേ  സഭാധടിക്കുകെയുളള.  നടിങ്ങളക്കഫ്  സഹടിക്കഭാന്  പറ്റുന്നടില്ലമല്ല;

ലപഭാളളുകെയഭാണമല്ലഭാ?  മേറഫ്  ഏജന്സടികെളുലട  കെഭാരഖ്യയ  പറയഭായ;  സടി.ബടി.ലഎ.,
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ഏതഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.?  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലനതടിലര  നടിങ്ങള  പരഭാതടിയുമേഭായടി

ഓടടിലച്ചല്ലുകെയുയ  നടിങ്ങളവടിലട  ഓടടിലയതടിയതടിമനക്കഭാള  മവഗതടില്

എഫഫ്.ലഎ.ആര.  ഇടുകെയുയ  ലചയ  അമത  സടി.ബടി.ലഎ.-ക്കഫ്

രഭാജസഭാനടിലണഭായടിരുന്ന  ലപഭാത  അനുമേതടി  പടിന്വലെെടിച്ച  കെഭാരഖ്യയ

നടിങ്ങളക്കറടിയഭാമമേഭാ?  കെരണ്ണഭാടകെതടില്  മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  മനതഭാവഭായ ശസ്പീ.  ഡടി.

ലകെ.  ശടിവകുമേഭാറടിലന എത്ര ദടിവസമേഭാണഫ് ജയടിലെെടിലെെടിടലതന്നഫ് ഞഭാന് പറയമണഭാ.

സടി.ബടി.ലഎ.,  ഇ.ഡടി.  എല്ലഭാവരുയ  ഉണഭായടിരുന്നടിമല്ല.  രഭാജസഭാനടില്

ബഹുമേഭാനലപട  മുഖഖ്യമേനടിയുലട  ബന്ധുക്കളലക്കതടിലര  സടി.ബടി.ലഎ.യുലടയുയ

ഇ.ഡടി.-യുലടയുയ അമനന്വേഷണവുയ മചഭാദഖ്യയ ലചയലലമേല്ലഭായ ഉണഭായടിമല്ല? അവടിലട

നടതടിയഭാല്  മമേഭാശയ,  ഇവടിലട  നടതടിയഭാല്  മകെമേയ.  ഇതഭാണഫ്  നടിങ്ങളുലട

ഇരടതഭാപഫ്. മസഭാഷഖ്യല് മേസ്പീഡടിയ ഭഭാഷ ഞഭാന് ഉപമയഭാഗടിക്കുന്നടില്ല. നടിങ്ങളക്കഫ്

വഭാളയഭാര വലര ഒരു നടിലെെപഭാടുയ വഭാളയഭാറടിനപ്പുറതഫ് മവലറഭാരു നടിലെെപഭാടുമേഭാണഫ്.

റഭായഫ് പൂരടില്  എ.ലഎ.സടി.സടി.  പസ്പീനറടി  സമമ്മേളനതടില്മപഭായടി  ഇഇൗ  രഭാഷസ്പീയ

പ്രമമേയയ  കെയടടിച്ചഫ്  അയഗസ്പീകെരടിച്ചടിടഫ്  അതടിലന്റെ  മേഷടി  ഉണങ്ങുന്നതടിനഫ്  മുമഫ്

നടിങ്ങളടിവടിലട ഇ.ഡടി.ക്കുമവണടി വഭാദടിചലകെഭാണടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.  ഇതഫ് നടിങ്ങളുലട
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കെഭാപടഖ്യലതയഭാണഫ്  വഖ്യക്തമേഭാക്കുന്നതഫ്.  നടിങ്ങളക്കഫ്  എങ്ങലനലയങടിലയ

അധടികെഭാരതടിലലെെതണയ.  അതടിനഫ്  ഇ.ഡടി.-യുലട  സഹഭായലമേങടില് അങ്ങലന.

അതഭാണഫ് നടിങ്ങളടിവടിലട കെണക്കഭാക്കുന്നതഫ്. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര: ലയസഫ്  മേടിനടിസര… .

ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഭാമജഷഫ്:  സര,  ഞഭാന്  അവസഭാനടിപടിക്കഭായ.

അധടികെലമേഭാന്നുയ  പറയഭാനടില്ല.  ഇവടിലട  രണഫ്  മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  ഉമണഭാലയന്നഫ്

സയശയയ മതഭാന്നുകെയഭാണഫ്. ശസ്പീമേതടി മസഭാണടിയഭാ ഗഭാനടി, ശസ്പീ. രഭാഹുല് ഗഭാനടി,

ശസ്പീ.  മേല്ലടികെഭാർജുൻ ഖർലഗ എന്നടിവര നയടിക്കുലന്നഭാരു മകെഭാണ്ഗ്രസഫ് ഉണഫ്.  ആ

മകെഭാണ്ഗ്രസഭാണഫ് റഭായഫ് പൂര പസ്പീനറടി സമമ്മേളനതടില് ഇലതല്ലഭായ എഴതടിവച്ചതഫ്.

ശസ്പീമേതടി മസഭാണടിയഭാ ഗഭാനടി ഹടിന്ദുസഭാന് ലലടയസടില് എഴതടിലയഭാരു മലെെഖനയ

നടിങ്ങള  വഭായടിക്കണലമേന്നഫ്  ഞഭാന്  ശടിപഭാരശ  ലചയ്യുകെയഭാണഫ്.

മേഹഭാതഭാഗഭാനടിയുലട  'സതഖ്യഭാമനന്വേഷണ  പരസ്പീക്ഷണങ്ങള'  മവണ.  ശസ്പീമേതടി

മസഭാണടിയഭാ  ഗഭാനടി  ഹടിന്ദുസഭാന്  ലലടയസടില്  ഇ.ഡടി.ലയക്കുറടിലച്ചഴതടിയ

മലെെഖനയ വഭായടിക്കണയ.  മകെരളതടില് വന്നഭാല് മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന നയടിക്കുന്നതഫ്

ശസ്പീമേതടി മസഭാണടിയഭാ ഗഭാനടിയുയ  ശസ്പീ.  രഭാഹുല് ഗഭാനടിയുയ ശസ്പീ.  മേല്ലടികെഭാർജുൻ
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ഖർലഗയുമേല്ല  ശസ്പീ.  നമരന  മമേഭാദടിയുയ  ഇ.ഡടി.-യുമേഭാണഫ്.  ഇന്നലലെെ  തഭാടടിയുലട

കെഭാരഖ്യയ  പറയുന്നതഫ്  മകെട്ടു.  മകെരളതടിലലെെ  മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  മനതഭാക്കളക്കഫ്  ശസ്പീ.

രഭാഹുല് ഗഭാനടിയുലട തഭാടടിലയക്കഭാള മമേഭാടടിയുള്ള തഭാടടിയഭായടി മതഭാന്നുന്നതഫ് ശസ്പീ.

നമരന  മമേഭാദടിയുലട  തഭാടടിയഭാണഫ്.  നടിങ്ങള  ഇ.ഡടി.യുലട  സഖഖ്യകെക്ഷടികെളഭാണഫ്;

നടിങ്ങള  മകെന  സരക്കഭാരടിലന്റെയുയ  ബടി.ലജ.പടി.യുലടയുയ  സഖഖ്യകെക്ഷടികെളഭാണഫ്.

നടിങ്ങളുലട പഭാരടടിയുലട മദശസ്പീയ രഭാഷസ്പീയ നയലത വഞ്ചേടിക്കുന്നവരഭാണഫ് നടിങ്ങള.

അതടിലന്റെ  ലതളടിവഭാണഫ്  ഇഇൗ  ദുരഭാമരഭാപണങ്ങള  ഇ.ഡടി.ലയയുയ  മകെന

ഏജന്സടികെലളയുയ  മേഭാത്രയ  അവലെെയബടിചലകെഭാണഫ്  ഇവടിലട

ആവരതടിച്ചഭാവരതടിച്ചഫ്  ഉന്നയടിചലകെഭാണടിരടിക്കുന്നതഫ്.  ജനങ്ങള  പലെെതവണ

തള്ളടിക്കളഞ  കെഭാരഖ്യയ,  വടക്കഭാമഞ്ചേരടി  മുനടിസടിപഭാലെെടിറടിയടിലലെെ  ജനങ്ങള

തള്ളടിക്കളഞ,  വടക്കഭാമഞ്ചേരടി  നടിമയഭാജകെ  മേണലെെതടിലലെെ  ജനങ്ങള

തള്ളടിക്കളഞ,  നടിയമേസഭഭാ  തടിരലഞടുപടില്  ജനങ്ങള  തള്ളടിക്കളഞ.

ഇങ്ങലന  തള്ളടിക്കളഞ  കെഭാരഖ്യങ്ങള  ആവരതടിച്ചഭാവരതടിച്ചഫ്  നടിങ്ങള

ഉന്നയടിക്കുന്നതവഴടി നടിങ്ങളുലട..  … ഇന്നലലെെ പറഞമല്ലഭാ ഞങ്ങളക്കഫ് ആലരയുയ

മപടടിയടില്ല,  ഞങ്ങള  അടടിമേയല്ല  എന്നഫ്.  യഥഭാരതതടില്  നടിങ്ങള
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അപകെരഷതഭാമബഭാധതടിലന്റെ  ആഴതടിലെെഭാണഫ്  ലചന്നഫ്  പതടിച്ചടിട്ടുള്ളതഫ്.

ഇനടിലയന്തഫ്  ലചയണലമേന്നറടിയഭാത  അപകെരഷതഭാമബഭാധയ.  പ്രതടിപക്ഷലമേന്ന

നടിലെെയടില്  നടിങ്ങളലക്കഭാരു  മറഭാളുണഫ്.  നഖ്യഭായമേഭായ  കെഭാരഖ്യങ്ങള  ഉന്നയടിക്കഭായ,

വടിമേരശനങ്ങളഭാകെഭായ,  അതടിലലെെഭാന്നുയ  ഞങ്ങളക്കഫ്  ആമക്ഷപമേടില്ല.  പമക്ഷ,

ഇന്തഖ്യയടില്  ഇന്നഫ്  ആരുയ  വടിലെെകെല്പടിക്കഭാത,  നടിങ്ങളുലട  പഭാരടടി  തലന്ന

വടിലെെകെല്പടിക്കഭാത  എല്ലഭാ  വടിശന്വേഭാസഖ്യതയുയ  നഷലപട  ഏജന്സടികെളുലട

ദുരഭാമരഭാപണങ്ങമളയുയ  റടിമേഭാന്ഡഫ്  റടിമപഭാരടടിലനയുയ  രഭാഷസ്പീയ  ആയുധമേഭായടി

ഉപമയഭാഗടിമക്കണടി വരുമമഭാള നടിങ്ങളുലട ദഭാരടിദഖ്യമേഭാണഫ് കെഭാണടിക്കുന്നതഫ്.  ഇഇൗ

സരക്കഭാരടിലനതടിലര  രഭാഷസ്പീയമേഭായടി  ആയുധങ്ങള  ലെെഭഖ്യമേഭാകെഭാത  ദഭാരടിദഖ്യയ

ഒരടിക്കല്ക്കൂടടി  ഇന്നഫ്  ഇഇൗ  പ്രമമേയഭാവതഭാരകെന്  അമദ്ദേഹതടിലന്റെ

അവതരണതടിലൂലട  ഇവടിലട  തറന്നഫ്  കെഭാണടിച്ചടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.

അതലകെഭാണതലന്ന  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭഭാനടപടടികെള  നടിരതടിവച്ചഫ്  ചരച്ച

ലചമയണ കെഭാരഖ്യമേടിലല്ലന്നഫ് വഖ്യക്തമേഭാക്കുന്നു. 
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മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേഭാനലപട  തമദ്ദേശസന്വേയയഭരണയ,  എകക്സൈസഫ്

വകുപ്പുമേനടിയുലട  വടിശദസ്പീകെരണതടിലന്റെ  അടടിസഭാനതടില്  അടടിയന്തര

പ്രമമേയതടിനഫ് അനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു. 

(അടടിയന്തപ്രമമേയഭാവതരണതടിനഫ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച)

പ്രതടിപക്ഷമനതഭാവഫ്  (ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്):  സര,  ഇഇൗ  സഭയുലട

ചരടിത്രതടില്  ഒരടിക്കലയ  കെഭാണഭാത  സയഭവങ്ങളഭാണഫ്  ഇവടിലട  നടന്നതഫ്.

ബഹുമേഭാനലപട ഒരയഗയ റൂള 50 മനഭാടസ്പീസഫ് നല്കെടിയമശഷയ നടിരവധടി പ്രഭാവശഖ്യയ

ബഹുമേഭാനലപട മേനടിമേഭാരുളലപലടയുള്ള ആളുകെള നടിരന്തരമേഭായടി തടസലപടുതടി

അമദ്ദേഹതടിനഫ്  അമദ്ദേഹതടിലന്റെ  പ്രസയഗയ  പൂരതടിയഭാക്കഭാന്  കെഴടിയഭാത

സഭാഹചരഖ്യമുണഭായടി.  ബഹുമേഭാനലപട  സസ്പീക്കര  മപഭായടിന്റെഫ്  ഓഫഫ്  ഓരഡര

അനുവദടിക്കടിലല്ലന്ന  തസ്പീരുമേഭാനയ  മനരലത  എടുത്തു.  പമക്ഷ,  അമദ്ദേഹയ

വഴങ്ങഭാലതതലന്ന പലെെ മേനടിമേഭാരുയ ഇടലപടഫ് ഇവടിലട മപഭായടിന്റെഫ് ഓഫഫ് ഓരഡര

ഉന്നയടിക്കുന്ന  സഭാഹചരഖ്യമുണഭായടി.  ബഹുമേഭാനലപട  മേനടി  രണഫ്  തവണ

സയസഭാരടിച്ചമപഭാഴയ  ഞങ്ങള  ശദ്ധമയഭാടുകൂടടി  മകെട്ടുലകെഭാണടിരുന്നു.  ഇവടിലട

പറഞതഫ് റൂള 52 (vii) ആണഫ്; അതടില് പറയുന്നതഫ്, “The motion shall not
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deal with a matter which is under adjudication by a court of law having

Jurisdiction in  any part  of  India”എന്നഭാണഫ്.  എമപഭാഴഭാണഫ്  adjudication

start  ലചയ്യുന്നതഫ്?  ക്രടിമേടിനല്  മകെസടില്  എമപഭാഴഭാണഫ്  adjudication  സഭാരടഫ്

ലചയ്യുന്നലതന്നഫ് ശക്തര & കെഇൗള പറഞടിട്ടുണഫ്. ''From the time charge-sheet

is filed till judgement is delivered'' എന്നഭാണഫ് പറഞടിട്ടുള്ളതഫ്. എന്നഭാല്, In

this matter, the time of charge-sheet has not submitted so far. This is

only investigation stage and hence this argument is not applicable here.

ഇവടിലട  ഇഇൗ  മകെസടില്  ചഭാരജ്ജഫ്  ഷസ്പീറഫ്  നല്കെടിയടിടടില്ല;  ഇന്ലവസടിമഗഷന്

മസജടിലെെഭാണഫ്.  ഇഇൗ സയസഭാന നടിയമേസഭയുലട ചരടിത്രതടില്,  ഇതടിനഫ്  മുമ്പുള്ള

സഭയടില്മപഭാലയ  ബഭാര  മകെഭാഴ,  മസഭാളഭാര  മകെസുകെള  നടക്കുന്ന  സമേയതഫ്

ലകെ.  എയ.  മേഭാണടി  ഉളലപലടയുള്ള  ആളുകെലളക്കുറടിച്ചഫ്  എത്രമയഭാ  പ്രഭാവശഖ്യയ

നടിരന്തരയ  റൂള  50  മനഭാടസ്പീസഫ്  അവതരടിപടിച്ചടിട്ടുണഫ്.  അലതല്ലഭായ  ഒരു

സുപ്രഭഭാതതടില്  മേറക്കുകെയഭാണഫ്.  കെഭാരണയ  ഇവടിലട  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലനക്കുറടിച്ചഫ്

മേടിണടിമപഭാകെരുതഫ്.  ബഹുമേഭാനലപട  മേനടിയുലട  ഉതരതടില്  അമദ്ദേഹയ  ദസ്പീരഘ

മനരയ  ഞങ്ങളലക്കഭാരു  കഭാസഫ്  എടുക്കുകെയഭായടിരുന്നു.  ഇ.ഡടി.  പുരഭാണയ,
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സടി.ബടി.ലഎ.  പുരഭാണയ,  എന്.ലഎ.എ.  പുരഭാണയ  തടങ്ങടി  ഇഇൗ  രഭാജഖ്യതഫ്

കെനഖ്യഭാകുമേഭാരടി  മുതല്  കെഭാസരമഗഭാഡഫ്  വലരയുള്ള  ജടില്ലകെളടില്  സടി.ബടി.ലഎ.യുയ

ആളുകെളുയ  ഇടലപടതടിലനക്കുറടിചള്ള  ചരച്ചകെളഭായടിരുന്നു  അമദ്ദേഹയ  മുഴവന്

പറഞതഫ്. ....(ബഹളയ).....

മേടി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. മസവഖ്യര ചടിറടിലെെപടിള്ളടി....പസ്പീസഫ്... പസ്പീസഫ്...

ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്: സര, ഇത്രമേഭാത്രയ ലകെഭാള്ളരുതഭാതവരഭാമണഭാ ഇഇൗ

സടി.ബടി.ലഎ.യുയ  ഇ.ഡടി.യുയ?  കെഭാരണയ ശസ്പീ.  നമരന മമേഭാദടിയഭാണഫ്  ഇ.ഡടി.യുയ

സടി.ബടി.ലഎ.യുയ  എന്.ലഎ.എ.യുയ.  ഇത്രയുയ  ലകെഭാള്ളരുതഭാതവരഭാണഫ്  ഇഇൗ

ലസന്ടല് ഏജന്സസ്പീലസങടില് ബഹുമേഭാനലപട മകെരള മുഖഖ്യമേനടി പ്രധഭാനമേനടി

ശസ്പീ. നമരന മമേഭാദടിക്കയലച്ചഭാരു കെത്തുണഫ്; ''Dear Shri Modiji, ................ it is

requested that an effective and                      co-ordinated investigation

into this incident by all central agencies concerned is the need of the

hour''.  എന്നടിടഭാണഫ് ഞങ്ങലള പഠടിപടിക്കഭാന് വരുന്നതഫ്.  ഒരു ഏജന്സടി മപഭാരഭാ

ഒന്നടിലെെധടികെയ  മകെന  ഏജന്സടികെള  മകെരളതടില്  വന്നഫ്

അമനന്വേഷടിക്കണലമേന്നഭാവശഖ്യലപടഫ്  ശസ്പീ.  നമരന  മമേഭാദടിക്കഫ്  കെലതഴതടിയടിടഫ്
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മേറപടടി  നല്കുമമഭാള  മേനടി  പറയുകെയഭാണഫ്  സടി.ബടി.ലഎ  പഭാടടില്ല,  ഇ.ഡടി.

പഭാടടില്ല...

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ലയസഫ്...  ലയസഫ്...  ബഹുമേഭാനലപട  മുഖഖ്യമേനടി

സയസഭാരടിക്കുന്നുണഫ്. 

മുഖഖ്യമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണറഭായടി  വടിജയന്):  സര,  സന്വേരണ്ണക്കടതഫ്  നമ്മുലട

നഭാടടിലന്റെയുയ  രഭാജഖ്യതടിലന്റെയുയ  സഭാമതടികെ  മമേഖലെെലയ  ഏറവുമേധടികെയ

ബഭാധടിക്കുന്ന കെഭാരഖ്യമേഭാണഫ്.  അതഫ്  ഗഇൗരവമേഭാലയഭാരു പ്രശ്നമേഭായടി ഇവടിലട ഉയരന്നു

വന്നമപഭാള  അതടിലന്റെ  ആരയഭഘടതടില്തലന്ന  അതടിലന്റെ  പടിന്നടില്

ഏലതഭാലക്ക  ശക്തടികെള  പ്രവരതടിച്ചടിട്ടുലണന്നഫ്  കെലണത്തുന്നതടിനഫ്  മകെന

ഏജന്സടികെളുലട  അമനന്വേഷണമേഭാണഫ്  ഫലെെപ്രദമേഭാകുന്നതഫ്.  അതടിനഭാണഫ്  മകെന

ഏജന്സടികെളുലട  അമനന്വേഷണയ  മവണലമേന്നഫ്  ആവശഖ്യലപടതഫ്.

സഭാധഭാരണനടിലെെയടില് ഇതരയ കെഭാരഖ്യങ്ങളടില് നമ്മുലട സയസഭാന ഏജന്സടികെള

അമനന്വേഷടിച്ചഭാല്  എതഭാല്  കെഴടിയടില്ല.  അതടിലന്റെ  അധടികെഭാരവുയ  മകെന

ഏജന്സടികെളക്കഭാണഫ്;  സയസഭാന ഏജന്സടികെളക്കല്ല.  അക്കഭാരഖ്യതടില് എല്ലഭാ
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മകെന  ഏജന്സടികെളുലടയുയ  അമനന്വേഷണയ  മവണലമേന്നഫ്  ആവശഖ്യലപടതഫ്  ആ

പശഭാതലെെതടിലെെഭാണഫ്.  

ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്: സര, വളലര കൃതഖ്യമേഭായ ലപഭാസടിഷനഭാണഫ് മുഖഖ്യമേനടി

ഇവടിലട സൂചടിപടിച്ചതഫ്. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. മുഹമ്മേദഫ് മുഹസടിന്.. പസ്പീസഫ്.. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  മകെസഫ്

എങ്ങലനയഭാണുണഭായതഫ്;  അങ്ങഫ്  സൂചടിപടിച്ചതമപഭാലലെെ  മകെന  ഏജന്സടികെള

മകെരളതടിലലെെതടി   അമനന്വേഷണയ  ആരയഭടിച.  സന്വേരണ്ണ  കെള്ളക്കടതഫ്  മകെസടിലലെെ

പ്രതടിയഭായ  ശസ്പീമേതടി  സന്വേപ്ന  സുമരഷഫ്  ഉളലപലടയുള്ള  ആളുകെലളക്കുറടിച്ചഫ്  അവര

അമനന്വേഷണയ നടത്തുകെയുണഭായടി. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മസവഖ്യര  ചടിറടിലെെപടിള്ളടി..  ബഹുമേഭാനലപട  പ്രതടിപക്ഷ

മനതഭാവഫ് സയസഭാരടിക്കുമമഭാള കുറച്ചഫ് സഇൗമേഖ്യതയഭാകെഭായ. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അമനന്വേഷണതടിലന്റെ ഭഭാഗമേഭായടി  അവരുലട

മലെെഭാക്കര  ലറയ്ഡഫ്  ലചയ.  അവരുയ  അങ്ങയുലട  ഓഫസ്പീസടില്  സരവ്വ

അധടികെഭാരങ്ങളുമുണഭായടിരുന്ന  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടിയഭായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  എയ.
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ശടിവശങറടിലന്റെ  ചഭാരമടരഡഫ്  അക്കഇൗണനയ  മജഭായടിന്റെഭായടി  ആരയഭടിച്ച

മലെെഭാക്കറടില്നടിന്നുയ 63 ലെെക്ഷയ രൂപ കെലണടുത്തു. ആ രൂപയടില് ആക്സൈടിസഫ് ബഭാങടിലന്റെ

സസ്പീല്  പതടിപടിച്ചടിട്ടുണഭായടിരുന്നതലകെഭാണഫ്  ആരുലട  അക്കഇൗണടില്  നടിന്നഭാണഫ്  63

ലെെക്ഷയ  രൂപ  വന്നടിരടിക്കുന്നലതന്നഫ്  ലസന്ടല്  ഏജന്സടി  ആക്സൈടിസഫ്  ബഭാങടില്

അമനന്വേഷടിച. ലലലെെഫഫ് മേടിഷനടില് നടിങ്ങള മജഭാലെെടി ലകെഭാടുത യുണസ്പീടഭാക്കഫ് ഉടമേസനുയ

മകെഭാണ്ടഭാകറമേഭായ  സമന്തഭാഷഫ്  ഇഇൗപലന്റെ  ബഭാങഫ്  അക്കഇൗണടില്  നടിന്നഭാണഫ്

മുഖഖ്യമേനടിയുലട  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടിക്കുയ  സന്വേപ്ന  സുമരഷടിനുയ  കൂടടി

പങഭാളടിതമുള്ള മലെെഭാക്കറടിമലെെയ്ക്കഫ് പ്രസ്തുത തകെ എതടിയലതന്നഫ് കെണപടിടടിച. അവടിലട

നടിന്നഭാണഫ്  അമനന്വേഷണയ  ആരയഭടിക്കുന്നതഫ്.  തടരന്നഫ്  അങ്ങയുലട  മേനടിസഭയടിലലെെ

രണഫ്  മേനടിമേഭാരഭായ ശസ്പീ.  മതഭാമേസഫ്  ലഎസക്കുയ ശസ്പീ.  എ.  ലകെ.  ബഭാലെെനുയ  ലലലെെഫഫ്

മേടിഷനടില്  മകെഭാഴ  നടന്നടിട്ടുലണന്നഫ്  പറഞടിരുന്നു.  മകെഭാഴ  ലകെഭാണമപഭായതഫ്

മകെഭാണ്സുമലെെറടിലലെെ  ഒരഭാളഭാണഫ്;  ഖഭാലെെടിദഭാണഫ്.  കൂടഭാലത  ഈ  ഏജന്സടിയുയ

ലകെഭാടുതടിട്ടുലണന്നഫ്  പറയുന്നു.  മകെഭാഴപണയ  എമങ്ങഭാട്ടുമപഭായടി?   4  മകെഭാടടി  രൂപ

വടിമദശമതയ്ക്കഫ്മപഭായടി. ഒരു മകെഭാടടി രൂപയഭാണഫ് ഇവരുലട കെയടില് കെടിടടിയതഫ്. ബഭാക്കടി

നഭാമലെെകെഭാല് മകെഭാടടി രൂപ എമങ്ങഭാട്ടുമപഭാലയന്നഫ് അറടിയടില്ല. അങ്ങലന ഒന്പമതകെഭാല്
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മകെഭാടടി രൂപയഭാണഫ് ഇഇൗ മകെസടിലലെെ മകെഭാഴപണയ.  അതഭായതഫ് രഭാജഖ്യയ കെണ ഏറവുയ

വലെെടിയ ശതമേഭാനമേഭാണടിതഫ്  - 46%.  മകെഭാഴപണവുമേഭായടി ബനലപടഫ് ഇത്രയുയ വലെെടിയ

തകെ  ഇന്തഖ്യയടിലലെെഭാരടിടത്തുയ  നടന്നടിടടില്ല.  ബസ്പീഹഭാറടില്  മപഭാലയ  നടക്കടില്ല.  46%

മകെഭാഴത്തുകെ വന്ന ഒരു മകെസഭാണടിതഫ്.  ഇഇൗ മകെസഫ്  വന്നമപഭാള നടിങ്ങലളന്തടിനഭാണഫ്

വടിജടിലെെന്സടിലന  ഏല്പടിച്ചതഫ്.  Vigilance  is  not  a  competent  authority  to

investigate  into  this  matter  though  there  are  interstate  and  intrastate

ramifications  in  this  case;  രഭാജഖ്യതടിനകെത്തുയ  രഭാജഖ്യതടിനുപുറത്തുയ

വഖ്യഭാപടിചകെടിടക്കുന്ന  ഒരു  മകെസഫ്  എങ്ങലനയഭാണഫ്  വടിജടിലെെന്സഫ്  അമനന്വേഷടിക്കുന്നതഫ്;

What  is  the  competence  of  the  state  vigilance?  നടിങ്ങള  സടി.ബടി.ലഎ.

വരഭാതടിരടിക്കഭാന്  മേന:പൂരവ്വമേഭായടി  ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കലരയുലട

ലമേഭാഴടിലയടുക്കുന്നതടിലന്റെ  തമലെെദടിവസയ  വടിജടിലെെന്സടിലന  ഇഇൗ  മകെസഫ്

ഏല്പടിക്കുകെയഭാണഫ്  ലചയതഫ്.  വടിജടിലെെന്സഫ്  എല്ലഭാ  ഫയലയ  പടിടടിലച്ചടുത്തു.

സടി.ബടി.ലഎ.-ലയ  എതടിരത്തുലവന്നഫ്  പറഞടിടഫ്   ബഹുമേഭാനലപട  മേനടി

ലലഹമക്കഭാടതടി വടിധടിയുലട ഒരു ഭഭാഗയ വഭായടിച. അത്രയുയ നലല്ലഭാരു വടിധടി കെടിടടിയടിട്ടുയ

പടിലന്നന്തടിനഭാണഫ്  സുപ്രസ്പീയ  മകെഭാടതടിയടില്  അപസ്പീല്  ലകെഭാടുതഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.
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അമനന്വേഷണയ  മവലണന്നഫ്  സരക്കഭാര  ആവരതടിചപറയുന്നതഫ്.  ആരഭാണഫ്

നടിങ്ങമളഭാലടഭാപയ  വഭാദടിക്കുന്നതഫ്;  സമന്തഭാഷഫ്  ഇഇൗപന്.  ഇഇൗ  മകെസടില്  അയഭാളുലട

അക്കഇൗണടില്  നടിന്നഫ്  ലലകെക്കൂലെെടി  ലകെഭാടുലതന്നഫ്  സമ്മേതടിച്ചയഭാളഭാണഫ്.  ഇവടിലട

മുഖഖ്യമേനടി സൂചടിപടിച്ച മപഭായടിന്റെഭാണഫ് ശരടി.  ഇവടിലട നമുക്കഫ് അമനന്വേഷടിക്കഭാന് പറടിയ

മകെസല്ലടിതഫ്.  ഇന്റെരമസറഫ് ആന്ഡഫ് ഇന്ടഭാമസറഫ്  റഭാമേടിഫടിമക്കഷന്സുള്ള മകെസഭാണഫ്.

അതലകെഭാണഭാണഫ്                                 സടി .ബടി.ലഎ.-യ്ക്കഫ് ഞങ്ങള പരഭാതടി

ലകെഭാടുതതഫ്.  മുഖഖ്യമേനടി പറഞ അമത രസ്പീതടിയടിലെെഭാണഫ് കെഭാരഖ്യങ്ങള;  വടിജടിലെെന്സല്ല

അമനന്വേഷടിമക്കണതഫ്.  അമത  ഗ്രഇൗണടില്  തലന്ന  ഞങ്ങളുയ  സടി.ബടി.ലഎ.

അമനന്വേഷടിക്കണലമേന്നഫ്  ആവശഖ്യലപട്ടു.   നടിങ്ങള  പറഞതമപഭാലലെെ

ഭരണഭാധടികെഭാരതടിമനഭാ  ഭരണ  മനതൃതന്വേതടിമനഭാ  ആരക്കുലമേഭാരു  പങടില്ലഭാത

മകെസടില് സമന്തഭാഷഫ്  ഇഇൗപലന്റെ കൂലട മപഭായടി നടിന്നഫ്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണയ

മവലണന്നഫ്  ആവരതടിചപറമയണതടിലന്റെ  കെഭാരണലമേന്തഭാണഫ്?  ഞങ്ങളക്കഫ്

സടി.ബടി.ലഎ.-ലയക്കുറടിച്ചഫ്  പരഭാതടിയുണഫ്.  സടി.ബടി.ലഎ.  മൂന്നഫ്  വരഷമേഭായടി  ഒന്നുയ

ലചയ്യുന്നടില്ല;  അമനന്വേഷടിക്കുന്നടില്ല.  നടിങ്ങളുലട  കൂലടയഭാണഫ്.  വടിജടിലെെന്സുയ

അമനന്വേഷടിക്കുന്നടില്ല.  മകെരളതടില്  നമുലക്കല്ലഭാവരക്കുയ  അറടിയഭാവുന്ന,  മകെഭാഴ
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വഭാങ്ങടിലയന്നഫ്  കൃതഖ്യമേഭായടി  ആരുയ  നടിമഷധടിക്കഭാത  മകെസഭാണഫ്  ഇവടിലട

സൂചടിപടിക്കുന്നതഫ്.  ഇവടിലട  ബഹുമേഭാനലപട  മേനടി  സൂചടിപടിച്ചലതന്തഭാണഫ്?  പഴയ

വസ്പീഞഫ്,  പഴയ  കുപടി  എന്നഭാണഫ്.  അലത,  പഴയ  വസ്പീഞഭാണഫ്;  മുഖഖ്യമേനടിയുലട

ഓഫസ്പീസടില്  സന്വേരണ്ണക്കടതഫ്  മകെസടില്  100  ദടിവസയ  അകെത്തുകെടിടന്ന  എയ.

ശടിവശങര ഇമപഭാള വസ്പീണയ ഇ.ഡടി.  മകെസടില് അകെത്തുമപഭായടി.  പഴയ വസ്പീലഞന്നഫ്

പറഞതഫ്  വളലര  ശരടിയഭാണഫ്.  പഴയ  കുപടിയുമേഭാണഫ്.  അന്നലത  അലെെടിമഗഷന്

മുഖഖ്യമേനടിയുലട  ഓഫസ്പീസടിനഫ്  മനലര,  ഇന്നലത  അലെെടിമഗഷനുയ  മുഖഖ്യമേനടിയുലട

ഓഫസ്പീസടിനഫ്  മനലരയഭാണഫ്.  ഞങ്ങള  ആവശഖ്യമേടില്ലഭാത  എലന്തങടിലയ  ഇവടിലട

സൂചടിപടിച്ചടിരുമന്നഭാ. എലന്തഭാലക്ക വരതമേഭാനങ്ങളഭാണഫ് വഭാടഫ്സഭാപഫ് ചഭാറ്റുകെളടിലള്ളതഫ്?

ഇഇൗ  മകെസഫ്  തടങ്ങടിയ  കെഭാലെെയമുതല്മക്ക  ഞങ്ങള  പറഞ;  മകെസടിലലെെ

മേദനകെഭാമേരഭാജന്  കെഥകെമളഭാടഫ്  ഞങ്ങളക്കഫ്  തഭാല്പരഖ്യമേടില്ല;  ഞങ്ങളതഫ്  പറയഭാറമേടില്ല.

നടിങ്ങളഭാണഫ് ഇവടിലട ഇന്നഫ് അതഫ് പറഞതഫ്.  ഇന്നടിവടിലട മമേഭാശമേഭായ വഭാലക്കഭാലക്ക

സൂചടിപടിലച്ചന്നഫ് പറയുകെയുണഭായടി. എലന്റെ ഇഇൗ സസ്പീറടിലെെടിരുന്നുലകെഭാണഫ് ഒരു പ്രതടിപക്ഷ

മനതഭാവഫ്,  അന്നലത   മുഖഖ്യമേനടിയഭായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചഭാണടിയുലട

കുടുയബലതക്കുറടിച്ചഫ്  പറഞലതഭാലക്ക  നടിങ്ങള  മകെടടിട്ടുലണങടില്  ഞങ്ങളഭാരുയ…
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മവണഭാത ഒരു വഭാക്കുയ പറയടില്ല. വടിഷയവുമേഭായടി ബനലപടതല്ലഭാലത ഒരു കെഭാരഖ്യവുയ

ഞങ്ങള പറയഭാറടില്ല. ഇവടിലടലത പ്രശ്നലമേന്തഭാണഫ്? ലറഡഫ് ക്രസനയ ലലലെെഫഫ് മേടിഷനുയ

MOU  (memorandum  of  understanding)  ഒപ്പുവച.  മസറഭാണഫ്  എയ.ഒ.യു.

വച്ചടിരടിക്കുന്നതഫ്.  ബഹുമേഭാനലപട  വകുപ്പുമേനടി  അതഫ്  വഭായടിചമനഭാക്കണയ.  ഓമരഭാ

മസജടിലയ  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വയ്ക്കണലമേന്നഭാണഫ്  അതടില്  പറഞടിരടിക്കുന്നതഫ്.  തടരന്നഫ്

അതഫ് മേഭാറടി,  യു.എ.ഇ.  മകെഭാണ്സുമലെെറ്റുയ യുണസ്പീടഭാക്കുയ തമ്മേടില് അടുത എഗ്രടിലമേന്റെഫ്

വച.  മകെരളതടില്  ലകെടടിടയ  പണടിയഭാന്  യു.എ.ഇ.  മകെഭാണ്സുമലെെറഫ്  കെന്വേമടഷന്

ക്ഷണടിക്കുകെയഭാണഫ്.  ഇലതവടിലടലയങടിലയ മകെടടിട്ടുമണഭാ;  മകെഭാണ്സുമലെെറടിലന്റെ മജഭാലെെടി

അതഭാമണഭാ?  യു.എ.ഇ.  മകെഭാണ്സുമലെെറഫ്  കെന്വേമടഷന്  ക്ഷണടിക്കുകെയഭാണഫ്.  ഇതരയ

വഭാടഫ്സഭാപഫ് ഇടപഭാടുകെലളക്കുറടിച്ചഫ് പറയഭാന് കെഭാരഖ്യലമേന്തഭാണഫ്?  ഇതടിനുപുറകെടില് ഒരു

ഗ്രഭാന്റെഫ്  ഡടിലലസനുണഫ്.  It  was  a  grant  design.  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  ലചയരമേഭാന്

മുഖഖ്യമേനടിയഭാണഫ്.  മുഖഖ്യമേനടിയുലട  ഓഫസ്പീസടിലലെെ  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടിയുയ

അഡസ്പീഷണല്  ലലപ്രവറഫ്  ലസക്രടറടിയുയ  ഇക്കഭാരഖ്യതടില്  ഇന്മവഭാളവ്ഡഭാലണന്ന

വഭാരതകെളുയ വഭാടഫ്സഭാപഫ്  ചഭാറ്റുകെളുയ പുറത്തുവരുമമഭാഴയ  ഒരു ലസന്ടല് ഏജന്സടി

മകെഭാടതടിയടില് റടിമേഭാന്റെഫ് റടിമപഭാരടടിലന്റെ ഭഭാഗമേഭായടി എവടിഡന്റെഫ്സഭായടി പ്രസ്തുത മരഖകെള
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ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  സഭാഹചരഖ്യതടിലയ  പ്രതടിപക്ഷയ  അതഫ്  പറയരുതഫ്,

മപഭാളണടിലനക്കുറടിച്ചഫ്  മേടിണടിമപഭാകെരുതഫ്  എലന്നഭാലക്ക  പറയുന്നതഫ്  ശരടിയഭാമണഭാ;

അതഫ്  ഞങ്ങള  കെന്വേഭാടഫ്  ലചയതഫ്  എന്തടിനഭാണഫ്?  ഞങ്ങളുലട  ഒരു  വഭാദതടിലന

സഭാധൂകെരടിക്കഭാന് മവണടി  അതഫ്  കെന്വേഭാടഫ്  ലചയടിടഫ്  ഇവരുതമ്മേടില് ഇടപഭാടുകെളുലണന്നഫ്

പറഞ. ഇമപഭാള                      ശസ്പീ. എയ. ശടിവശങര അറസഫ് ലചയലപടഭാന്

കെഭാരണലമേന്തഭാണഫ്;  അമദ്ദേഹവുയ  ശസ്പീമേതടി  സന്വേപ്ന  സുമരഷയ  മചരന്നഫ്  നടതടിയ

സയഭഭാഷണതടില്  യുണസ്പീടഭാക്കടിനഫ്  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  ലകെഭാടുക്കണലമേന്നുയ  ഒരുമേടിച്ചഫ്

ലചയണലമേന്നുയ ഇഷമുള്ള ആളക്കഫ് ലകെഭാടുക്കണലമേന്നുയ അതടിനുള്ളടില് നടിന്നുലകെഭാണഫ്

ബഭാക്കടി കെഭാരഖ്യങ്ങള ലചയണലമേന്നുയ തടങ്ങടി ഒമടലറ കെഭാരഖ്യങ്ങള സൂചടിപടിക്കുന്നുണഫ്.

മകെസുമേഭായടി ബനലപട പ്രതടികെള, ഇടനടിലെെക്കഭാര എല്ലഭാവരക്കുയ പങ്കുണഫ്, അന്നലത

മുഖഖ്യമേനടിയുലട ഓഫസ്പീസടിലലെെ പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടിക്കഫ് ഇതടില്  100  ശതമേഭാനയ

പങ്കുണഭായടിരുന്നു.  അക്കഭാരഖ്യങ്ങലളല്ലഭായ  ഇമപഭാള  പുറത്തുവന്നു.  അവര  മചഭാദഖ്യയ

ലചയഭാന്  വടിളടിച്ചടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.  3  വരഷമേഭായടി  ഇ.ഡടി.  എവടിലടയഭായടിരുന്നു;

ഇമപഭാഴമല്ല  പഭാല്ക്കുപടിയുമേഭായടി  വന്നടിരടിക്കുന്നതഫ്?  ഇമപഭാഴലത  ഇ.ഡടി.

അമനന്വേഷണതടില്  ഞങ്ങളക്കഫ്  സയശയമുണഫ്.  ഞങ്ങള  അവരുലട  വക്കഭാലെെതഫ്
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ലകെഭാണവന്ന ആളുകെളല്ല. പലക്ഷ ഒരു കെഭാരഖ്യയ നടിങ്ങള അറടിമയണതഫ്,  മകെരളതടില്

ഇത്രയുയ  വലെെടിലയഭാരു  മകെഭാഴപണ  വടിവഭാദയ  ഉന്നയടിച്ചമപഭാള,  കെഴടിഞ  തവണ

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില്  ലകെഭാണവന്ന  കെഭാരഖ്യമേഭായടിരുലന്നന്നുയ  അന്നഫ്  മേറപടടി

പറഞതഭാലണന്നുമേഭാണഫ്  ബഹുമേഭാനലപട  മേനടി  സൂചടിപടിച്ചതഫ്.  അങ്ങഫ്  ഭയങര

ബുദ്ധടിമേഭാനഭായതലകെഭാണഫ്  മനലര  അന്നലത  അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടിമലെെയ്ക്കുമപഭായടി.

ഇതരണയ  തമ്മേടില്  എലന്തങടിലയ  ബനമുമണഭാ;  മേറപടടി  പറയുമമഭാള  ഇത്രയുയ

കെഇൗശലെെയ  കെഭാണടിക്കരുതഫ്.  വടിഷയതടില്നടിന്നുയ  മപഭാകെഭാന്മവണടി  എലന്തഭാരു

കെഇൗശലെെമേഭാണഫ് കെഭാണടിച്ചതഫ്; beating around the bush എന്നഭാണടിതടിലന പറയുന്നതഫ്.

അകെമതയ്ക്കഫ് കെയറടില്ല.  പുറത്തുകെടിടന്നഫ്  കെളടിക്കുയ.  അമദ്ദേഹതടിനറയഭായ അകെമതയ്ക്കഫ്

കെയറടിയഭാല്  അപകെടമേഭാലണന്നഫ്.  അത്രയ്ക്കുയ  ബുദ്ധടിയുള്ളയഭാളഭാണഫ്  ബഹുമേഭാനലപട

മേനടി.  അമദ്ദേഹയ  മേറപടടി  പറയുന്നതടിലന്റെ  കെഇൗശലെെയ  ഞഭാനടിവടിലട

ആസന്വേദടിക്കുകെയഭായടിരുന്നു.  പലക്ഷ അതല്ല യഭാഥഭാരതഖ്യയ.  ഗവണ്ലമേന്റെടിലനതടിരഭായടി

മചഭാദഖ്യമുണഫ്  എന്നതഭാണഫ്  യഭാഥഭാരതഖ്യയ.  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വയ്ക്കണലമേന്നഫ്  MOU-ല്

പറഞതടിനുമശഷയ ഒരു എഗ്രടിലമേനമേടില്ലഭാലത യുണസ്പീടഭാക്കടിനഫ്  ലകെടടിടയ  പണടിയഭാന്

സരക്കഭാര  ഭൂമേടി  എന്തടിനഫ്  ലകെഭാടുത്തു;  വടിജടിലെെന്സഫ്  മകെസഫ്  രജടിസര  ലചയഫ്
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ഫയലകെലളല്ലഭായ  ലലകെക്കലെെഭാക്കടിയതഫ്  എന്തടിനഭാണഫ്;  എന്തഫ്  അമനന്വേഷണമേഭാണഫ്

വടിജടിലെെന്സഫ്  നടതടിയതഫ്;  സടി.ബടി.ലഎ.  ഇന്ലവസടിമഗഷലന മസറഫ്  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്

എതടിരക്കുന്നലതന്തടിനഭാണഫ്;  പ്രതടികെലള  സയരക്ഷടിക്കുന്നതടിലന്റെ  തഭാല്പരഖ്യലമേന്തഭാണഫ്?

അങ്ങഫ്  വളലര  വടിഷമേകെരമേഭായ  ഒരു  പരഭാമേരശയ  നടത്തുകെയുണഭായടി.

ഇതലകെഭാടുതതലകെഭാണഭാണഫ്  ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കലര  നടിമയഭാജകെമേണലെെതടില്

മതഭാറ്റുമപഭായലതന്നഫ് പറഞ.  നമ്മേള എത്രമപര മതഭാല്ക്കുന്നു;  ഞഭാന് മതഭാറടിട്ടുണഫ്,

അങ്ങഫ്  മതഭാറടിട്ടുണഫ്.  ഇനടി  എത്രമപര  മതഭാല്ക്കഭാനടിരടിക്കുന്നു,  ജയടിക്കഭാനടിരടിക്കുന്നു.

ലതലരലഞടുപടിലന്റെ  വടിജയപരഭാജയങ്ങള  സയബനടിച്ചഫ്,  ഒരു  പരഭാജയവുമേഭായടി

ബനലപടഫ്  ഇവടിലട   ഇങ്ങലന  ഉന്നയടിമക്കണതമണഭാ?  നമ്മുലട  പഭാരടടിയടില്

എല്ലഭാവരുയ  പരഭാജയലപടടിട്ടുണഫ്.  പലെെ  കെഭാരണങ്ങള  ലകെഭാണയ  പരഭാജയലപടുയ.

ജനങ്ങള  നമ്മേലള  മനഭാക്കടിലക്കഭാണടിരടിക്കുകെയഭാണഫ്.  അവരക്കഫ്  ഇഷലപടടിലല്ലങടില്

അവര  നമ്മേലള  പടിന്വലെെടിക്കുയ.  ഇലതഭാലക്ക  സഭാധഭാരണ  കെഭാരഖ്യമേമല്ല.

അങ്ങലയമപഭാലലെെലയഭാരഭാള  ശസ്പീ.  അനടില്  അക്കലര  മതഭാറ്റുമപഭായതഫ്  സയബനടിച്ചഫ്

ഇങ്ങലന പറയരുതഫ്. മനരലത സൂചടിപടിച്ചതമപഭാലലെെ ബഹുമേഭാനലപട മുഖഖ്യമേനടിയുലട

അമത നടിലെെപഭാടടിലെെഭാണഫ് ഞങ്ങള സടി.ബടി.ലഎ.-യ്ക്കഫ് അമനന്വേഷണയ നലടിയതഫ്. ഇവടിലട
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യഥഭാരതതടില്  സടി.ബടി.ലഎ.  അമനന്വേഷണലത  സരക്കഭാര  തടസലപടുതഭാന്

മനഭാക്കുകെയഭാണഫ്.  മവലറഭാരു  മകെസഫ്  വന്നമപഭാള  വടിജടിലെെന്സഫ്  ഇമപഭാള എന്തഭാണഫ്

ലചയതഫ്.  ഇഇൗ  മകെസടിലന്റെ  വടിഷയയ  സൂചടിപടിച്ചഫ്  ഇതടിലലെെഭാരു  പ്രതടിലയ

തടടിലക്കഭാണമപഭാകെഭാന് മനഭാക്കടി. നടിങ്ങള ലചയ കെഭാരഖ്യങ്ങളടില് ഏറവുയ പ്രധഭാനലപട

വടിഷയയ ജൂലലലെെ മേഭാസയ മുഴവന് നടന്ന കെഭാരഖ്യങ്ങളഭാണഫ്.    2019 ജൂലലലെെ 6 മുതല്

31  വലരയുള്ള  സമേയതഫ്  നടന്ന  കെഭാരഖ്യങ്ങളടില്   അങ്ങയുലട  ഓഫസ്പീസഫ്

ഇന്മവഭാളവ്ഡഭാണഫ്.  അങ്ങലനയലല്ലന്നഫ്  അമങ്ങയ്ക്കഫ്  പറയഭാന്  സഭാധടിക്കടില്ല,

കെഭാരണയ  ലതളടിവുണഫ്.  ഞഭാന്  അങ്ങഭാലണന്നല്ല  പറഞതഫ്,  അങ്ങയുലട

ഓഫസ്പീസഭാലണന്നഭാണഫ്.  അങ്ങയുലട പ്രടിന്സടിപല് ലസക്രടറടിയഭായടിരുന്ന വഖ്യക്തടി

ആ  സഭാനയ  മപഭായതടിനുമശഷയ  ലചയ  ലതറടിനല്ല  ജയടിലെെടില്  കെടിടക്കുന്നതഫ്;

അങ്ങയുലട  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടിയഭായടിരടിക്കുമമഭാള  ലചയ  കുറതടിനഭാണഫ്.

ആദഖ്യയ സന്വേരണ്ണക്കള്ളക്കടതഫ് മകെസടിലയ രണഭാമേതഫ് അങ്ങഫ് വടിളടിചലകെഭാണവന്ന

ഏജന്സടിതലന്ന സന്വേരണ്ണക്കള്ളക്കടതഫ് മകെസടില് അറസഫ് ലചയഫ് നൂറഫ് ദടിവസയ

ജയടിലെെടിലെെഭാക്കടി.  അമദ്ദേഹതടിനഫ് ശസ്പീമേതടി സന്വേപ്ന സുമരഷമേഭായടി മചരന്നഫ് മലെെഭാക്കര

സൂക്ഷടിക്കഭാനുള്ള  കെഭാരഖ്യലമേന്തഭാണഫ്?  അതടില്  അങ്ങയുലട  പ്രടിന്സടിപല്
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ലസക്രടറടിക്കഫ് എന്തഭായടിരുന്നു മറഭാള? അമപഭാള സന്വേപ്ന സുമരഷഫ് എന്നുപറയുന്നതഫ്

ഇടനടിലെെക്കഭാരടിയഭായടിരുന്നു.  ഞങ്ങള  അവലര  ഇതവലര  തലെെയടില്വച്ചഫ്

നടന്നടിടടില്ല.  അവര  പറഞ  എല്ലഭാകെഭാരഖ്യങ്ങളുയ  ഞങ്ങള  ഏറ്റുയ  പറഞടിടടില്ല.

അതമപഭാലലെെയുള്ള  ആളുകെലള  നടിങ്ങള  ലകെഭാണനടന്നടിട്ടുണഫ്.  ഇമപഭാഴയ

അതമപഭാലള്ളവലര  നടിങ്ങള  ലകെഭാണനടക്കുകെയുയ  ആലരലയഭാലക്ക

അപമേഭാനടിക്കഭാന് സഭാധടിക്കുമമേഭാ അലതല്ലഭായ അവലരലക്കഭാണഫ് ലചയടിക്കുന്നുമുണഫ്.

ഞങ്ങള ഇങ്ങലനയുള്ളവലര മതഭാളടില്വച്ചഫ് നടന്നടിടടില്ല. ഞങ്ങള എവടിഡന്സുള്ള

കെഭാരഖ്യങ്ങള മേഭാത്രമേഭാണഫ് പറയുന്നതഫ്.  ഇതഫ്  2019  ജൂലലലെെ 6 മുതല് 31  വലരയുള്ള

സമേയതഫ്  നടന്ന  കെഭാരഖ്യങ്ങളഭാണഫ്.  അതടില്  അങ്ങയുലട  ഓഫസ്പീസഫ്

ഇന്മവഭാളവ്ഡഭാലണന്നഫ്  കൃതഖ്യമേഭായടി  മേനസടിലെെഭാക്കഭാന്  സഭാധടിക്കുയ.

അവടിലടനടിന്നഭാണഫ് മകെഭാഴ വഭാങ്ങഭാനഭായുള്ള ഗ്രഭാന്റെഫ്  ഡടിലലസന് തയഭാറഭാക്കുന്നതഫ്.

അതടിലന്റെ  ഭഭാഗമേഭായുള്ളതഭാണഫ്  ഒന്പമതകെഭാല്  മകെഭാടടി  രൂപ.  അഞ്ചേഫ്  മകെഭാടടി

രൂപയുലട  ലതളടിവഫ്  മേഭാത്രമമേ  ഇതവലര  കെടിടടിയടിട്ടുള.  ഒന്പമതകെഭാല്  മകെഭാടടി

രൂപയുലട  മകെഭാഴ  മപഭായതഫ്  അവടിലടനടിന്നഭാണഫ്.  അങ്ങലന  പഭാന്  ലചയഫ്

എഗ്രടിലമേന്റെഫ് വയ്ക്കഭാലത യൂണടിടഭാകെഫ് കെമനടിയടിലലെെ ആളക്കഫ് ലകെഭാടുക്കുകെയുയ ലചയ.
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അക്കഭാരഖ്യയ  അയഭാള  സമ്മേതടിച്ചമല്ലഭാ;  അയഭാളലക്കതടിലര  ഇമപഭാള  മകെസടില്ല.

ലകെഭാടുതടില്ലഭാലയന്നഫ്  അയഭാളക്കഫ്  പറയഭാന്  കെഴടിയടില്ല.  കെഭാരണയ  ബഭാങഫ്

അക്കഇൗണടിമലെെയ്ക്കഫ്,  മകെഭാണ്സുമലെെറടിമലെെയ്ക്കഫ്  അടച്ച  ലലപസയഭാണഫ്  അയഭാള

എടുത്തുലകെഭാടുതതഫ്.  അമത  ബഭാങടിലന്റെ  സസ്പീമലെെഭാടുകൂടടിയഭാണഫ്  ശസ്പീ.  എയ.

ശടിവശങറടിലന്റെയുയ സന്വേപ്ന സുമരഷടിലന്റെയുയ മലെെഭാക്കറടിലെെതഫ് ഇരടിക്കുന്നതഫ്. അമപഭാള

ഇന്മവഭാളവ്ലമേന്റെഭായടിമല്ല?  പടിന്നസ്പീടഫ്  പലെെരുലടയുയ  മപരുകെള

പരഭാമേരശടിക്കുന്നതലകെഭാണഭാണഫ്  അവലരലയഭാലക്ക  മചഭാദഖ്യയ  ലചയഭാന്

വടിളടിക്കുന്നതഫ്.  മചഭാദഖ്യയ  ലചയഭാന് വടിളടിക്കുന്ന ആളുകെലളക്കുറടിച്ചഫ്  ഞങ്ങലളഭാന്നുയ

പറയുന്നടില്ല.   അലതഭാലക്ക  വരലട;   ലതളടിവുകെള  എലന്തങടിലയ  വരുമമഭാള

അതടിമലെെയ്ക്കഫ്  മപഭാകെഭായ;  ഇമപഭാള  വന്നടിരടിക്കുന്ന  കെഭാരഖ്യങ്ങലളഭാന്നുയ  ഞങ്ങള

നടിയസഭയടിലയ പുറത്തുയ പറയുന്നടില്ല. അങ്ങയുലട ഓഫസ്പീസടിലെെടിരടിക്കുന്ന ആളുകെള

ഇതരയ ഇടനടിലെെക്കഭാരുമേഭായടി നടതടിയ സയഭഭാഷണതടിലലെെ മേറഫ് വശങ്ങലളഭാന്നുയ

പറഞഫ്  നടിയമേസഭലയ  അവമഹളടിക്കഭാന്  ഞങ്ങള  ആഗ്രഹടിക്കുന്നടില്ല.  ഇതഫ്

വളലര ഗഇൗരവമമേറടിയ പ്രശ്നമേഭാണഫ്.  മകെരളതടില് നടന്ന ഏറവുയ വലെെടിയ മകെഭാഴ

മകെസടില്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  ലചയരമേഭാനഭായ  മുഖഖ്യമേനടിയുലട  ഓഫസ്പീസഫ്
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ഇന്മവഭാളവ്ഡഭായടിരടിക്കുന്നു.  അതഭാണഫ്  സഭഭാനടപടടികെള  നടിരതടിവച്ചഫ്  ചരച്ച

ലചയണലമേന്നഫ്  ഞങ്ങള  പറഞതഫ്.  ഏതഫ്  ഏജന്സടി  അമനന്വേഷടിച്ചഭാലയ

പുറത്തുവരുന്ന  കെഭാരഖ്യങ്ങളഭാണഫ്.  നടിങ്ങലള  അ നഭാവശഖ്യമേഭായടി  പ്രതടിയഭാക്കഭാന്

ഏലതങടിലമേഭാരു  ഏജന്സടി  ശമേടിച്ചഭാല്  ഞങ്ങള  നടിങ്ങളുലട  കൂലടയുണഭാകുയ.

ഞങ്ങള  നടിലെെപഭാടുകെള  എടുക്കഭാറണമല്ലഭാ;  ഡല്ഹടിയടിലലെെ  കെഭാരഖ്യതടില്

മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  നടിലെെപഭാലടടുതമല്ലഭാ;  ശസ്പീ.  മേനസ്പീഷഫ്  സടിമസഭാദടിയയുലട  മകെസടില്

ഞങ്ങള നടിലെെപഭാലടടുതമല്ലഭാ. മകെഭാണ്ഗ്രസഫ് സമമ്മേളനതടിലലെെ കെഭാരഖ്യങ്ങലളഭാലക്ക

ഇവടിലട  പറഞഫ്  മകെഭാണ്ഗ്രസടിലന  പരടിഹസടിക്കുകെയഭാണഫ്.  രണഫ്

മകെഭാണ്ഗ്രസുമണഭാലയന്നഭാണഫ്  മചഭാദടിക്കുന്നതഫ്;  രണഫ്  സടി.പടി.ലഎ.(എയ)

ഉമണഭാലയന്നഫ്  ഞഭാന്  തടിരടിച്ചഫ്  മചഭാദടിച്ചഭാല്  മേതടി.   ശസ്പീ.  ഇ.  പടി.  ജയരഭാജന്

എവടിലട മപഭായടിലയന്നഫ് ഞഭാന് ഇന്നലലെെ മചഭാദടിച.  കെണ്ണൂരടില് നടന്ന ശസ്പീ.  എയ.

വടി.  മഗഭാവടിന്ദന്  മേഭാസറലട  ജഭാഥയടില്  ശസ്പീ.  ഇ.  പടി.  ജയരഭാജലന  ആ

പ്രമദശത്തുമപഭാലയ  കെണടില്ല.  (  .......ബഹളയ.......)  അലത.  അമദ്ദേഹയ വലെെടിയ

ആളഭാണഫ്,  നടിസഭാര ആലളഭാന്നുമേല്ല.  മകെന ലസക്രമടറടിയറഫ്  ലമേമറഭാണഫ്,  വലെെടിയ

സസ്പീനടിയര  ആണഫ്.  മുഖഖ്യമേനടി  കെഴടിഞഭാല്  ഞങ്ങള  ഏറവുയ  സസ്പീനടിയറഭായടി
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കെഭാണുന്ന ആളഭാണഫ്   ശസ്പീ.  ഇ.  പടി.  ജയരഭാജന്.  ഞങ്ങളടിമപഭാള സടി.പടി.ഐ.

(എയ)-ലള്ളതടില് ഏറവുയ സസ്പീനടിയറഭായടി മനഭാക്കടിക്കഭാണുന്ന ആളഭാണഫ്. അമദ്ദേഹയ

ആ  ജഭാഥയ്ക്കഫ്  വരഭാലത  ലകെഭാച്ചടിയടില്  മവലറമയതഫ്  പരടിപഭാടടിക്കഭാണഫ്  മപഭായതഫ്?

മേലറഭാരു പടിറന്നഭാള ആമഘഭാഷതടിനഫ് മപഭായടിലയന്നഭാണഫ് പറയുന്നതഫ്.  ശസ്പീ. എയ.

വടി.  മഗഭാവടിന്ദന് മേഭാസര കെണ്ണൂരടില് പ്രതടിമരഭാധ ജഭാഥ നടത്തുമമഭാള അമദ്ദേഹയ

ആരുലട ജന്മേദടിന പഭാരടടിക്കഭാണഫ് മപഭായലതന്നഫ് മുഖഖ്യമേനടി അമനന്വേഷടിമച്ചഭാ? ( .…

ബഹളയ……) 

 മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ്…...പസ്പീസഫ്….ശസ്പീ.  മസവഖ്യര  ചടിറടിലെെപടിള്ളടി  അവടിലട

ഇരടിക്കൂ….

ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്:  സര,  ശസ്പീ. അനടില് അക്കരയ്ക്കഫ് പകെരയ ജയടിച്ചഫ്

വന്ന ആളഭാണഫ് അമദ്ദേഹയ.  (  … ബഹളയ…)

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ്…...പസ്പീസഫ്….  ലചയര പറഞഭാല് അനുസരടിക്കഭാനുള്ള

gentleness  കെഭാണടിക്കണയ.  പസ്പീസഫ്…...പസ്പീസഫ്….  പരഭാമേരശങ്ങള  ഒഴടിവഭാക്കണയ

പസ്പീസഫ്…...പസ്പീസഫ്….
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ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  രണഫ് മകെഭാണ്ഗ്രസ്സുമണഭാലയന്നഫ് എമന്നഭാടഫ്

ഒരു  മേനടി  മചഭാദടിച.  മസഭാണടിയഭാ  ഗഭാനടിയുലട  മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്,  ഇവടിലട

വരുമമഭാള  മവലറ  മകെഭാണ്ഗ്രസുമണഭാലയന്നഫ്  എമന്നഭാടഫ്  മചഭാദടിച്ചഭാല്,  രണഫ്

സടി.പടി.ഐ.(എയ) ഉമണഭാലയന്നഭാണഫ് തടിരടിച്ചഫ് മചഭാദടിക്കഭാനുള്ളതഫ്. ഡല്ഹടിയടില്

മപഭാളടിറഫ്  ബഭ്യൂമറഭാ  എടുക്കുന്ന  തസ്പീരുമേഭാനയ  മകെഭാണ്ഗ്രസടിമനഭാടഫ്  മയഭാജടിച്ചഫ്

മപഭാകെഭാനഭാണഫ്.  എന്നഭാല്  മകെരളതടിലലെെ  സടി.പടി.ഐ.(എയ)  കെഭാണടിക്കുന്നതഫ്

മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  വടിരുദ്ധതയഭാണഫ്.  ആ  മകെഭാണ്ഗ്രസഫ്  വടിരുദ്ധതയുലട  ഭഭാഗമേഭായടി

നടന്ന  ചടിലെെ  ലസറടില്ലമേനകെലളഭാലക്കയുണഫ്.  അതഭാണഫ്  ഈ  മകെസടില്

സടി.ബടി.ലഎ. അമനന്വേഷണയ നടിലെെചമപഭായതഫ്. സടി.ബടി.ലഎ. അമനന്വേഷടിക്കുന്നടില്ല.

ഇടയ്ക്കടിടയ്ക്കഫ്  ഇ.ഡടി.  വന്നഫ്  മതഭാണടിക്കഭാണടിക്കുന്നതടിമനഭാടഫ്  ഞങ്ങളക്കഫ്

സയശയമുണഫ്.  ഞങ്ങള  സയശയഭാസദമേഭായടി  തലന്നയഭാണഫ്  ഇ.ഡടി.യുലട

അമനന്വേഷണലത  മനഭാക്കുന്നതഫ്.  അതലകെഭാണഫ്  മകെരളതടില്  ഇന്നുവലര  ഒരു

മുഖഖ്യമേനടിയുലട  ഓഫസ്പീസുമേഭായുയ  ബനലപടഫ്  നടതഭാത  ഗുരുതരമേഭായ

ആമരഭാപണയ നടിയമേസഭയടില് ഉന്നയടിച്ചമപഭാള,  അതടിലന തടസലപടുത്തുകെയുയ

അതഫ്  അവതരടിപടിച്ച  അയഗലത  അധടിമക്ഷപടിക്കുകെയുയ  മേനടിമേഭാരുലട
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മനതൃതന്വേതടില്  ഇതഫ്  തടസലപടുതഭാന്  ഭരണകെക്ഷടിതലന്ന  ആദഖ്യമേഭായടി

നടിയമേസഭ  സമമ്മേളനയ  സയഭടിപടിച്ച  ആദഖ്യലത  ദടിവസമേഭാണടിതഫ്.  ഞങ്ങള

എല്ലഭാവരുയ സസ്പീറടില് ഇരടിക്കുകെയഭാണഫ് ലചയതഫ്.  ബഹുമേഭാനലപട ലചയരമപഭാലയ

പറയുന്നതഫ്  മകെളക്കഭാലത  വടിചടിത്രമേഭായ  കെഭാരഖ്യങ്ങളഭാണഫ്  ഇവടിലട  നടന്നതഫ്.

എന്തഭാണഫ് അതടിലന്റെ വടികെഭാരയ? എന്തഭാ മഡഭാ. മേഭാതത്യു കുഴല്നഭാടന് മചഭാദടിച്ചമപഭാള

ലപഭാള്ളടിമയഭാ;  ലപഭാള്ളടിയടിടഭാമണഭാ ചഭാടടിയതഫ്;  ആരഭാണഫ് ചഭാടടിയതഫ്;  ആരക്കഭാണഫ്

ലപഭാള്ളടിയതഫ്;  ആരക്കഭാണഫ്  ഇത്ര  അസന്വേസത?  മകെരളതടിലലെെ  മുഖഖ്യമേനടിക്കുയ

ഇതഫ്  അവതരടിപടിച്ച  മേനടിക്കുയ  ഞങ്ങള  ഇവടിലട  എന്തഫ്  ഉന്നയടിച്ചഭാലയ  അതഫ്

മേറപടടി  പറയഭാനുള്ള  അവകെഭാശമുളളതമല്ല;  അതഫ്  പറഞഭാല്  മേതടിയമല്ലഭാ.

സതഖ്യയ/യഭാഥഭാരതഖ്യയ  എമപഭാഴഭായഭാലയ പുറത്തുവരുലമേന്നഫ്  നടിങ്ങള അറടിയണയ.

ഇലതഭാന്നുയ  മൂടടിവയ്ക്കഭാന് നടിങ്ങളക്കഫ്  കെഴടിയടില്ല;  ഇലതല്ലഭായ  പുറത്തുവരുയ.  ഇഇൗ

ഗുരുതരമേഭായ  വടിഷയയ  സഭഭാനടപടടികെള  നടിരതടിവച്ചഫ്  ചരച്ച  ലചയഭാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ് ഞഭാനുയ എലന്റെ പഭാരടടിയുയ വഭാക്കഇൗടഫ് ലചയ്യുകെയഭാണഫ്.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപഭാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ്  ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശനുയ

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ പഭാരടടിയടില്ലപട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടഫ് പുറത്തുമപഭായടി.)
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ശസ്പീ  .    ലകെ  .    പടി  .    എ  .    മേജസ്പീദഫ്:  സര,  കലെെഫഫ്  മേടിഷനുമേഭായടി  ബനലപട

അഴടിമേതടികെലളക്കുറടിചള്ള ചരച്ചയഭാണഫ് ഇവടിലട നടന്നതഫ്.  കലെെഫഫ് മേടിഷന് എന്ന

പദ്ധതടിക്കഫ്  ഞങ്ങളഭാരുയ  എതടിരല്ല.  എന്നഭാല്  ഇവടിലട  ബഹുമേഭാനലപട

മുഖഖ്യമേനടിയുലട  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  അറസടിലെെഭാകുകെയുയ

അതടിമനഭാടനുബനടിച്ചഫ്  ചടിലെെ  വഭാരതകെളുയ  കെഭാരഖ്യങ്ങളുയ  വന്നതഫ്  ഗഇൗരവമുള്ള

കെഭാരഖ്യമേഭാണഫ്.  അതമേഭായടി  ബനലപലടഭാരു  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

അവതരടിപടിക്കുമമഭാള  അതടിലന  സമേചടിതതമയഭാടുകൂടടി  കെഭാണഭാനുയ  മേറപടടി

പറയഭാനുയ  ഞങ്ങള  നടിരപരഭാധടികെളഭാലണന്നുയ  അതടില്  ഞങ്ങളലക്കഭാരു

പങ്കുമേടിലല്ലന്നുയ  മബഭാധഖ്യലപടുമതണ  ഉതരവഭാദടിതന്വേയ  ഈ  സരക്കഭാരടിനുണഫ്.

പലക്ഷ നടിരഭഭാഗഖ്യവശഭാല് ചടിലെെ അനഭാവശഖ്യമേഭായ കെഭാരഖ്യങ്ങള മേഭാത്രമേഭാണഫ് ഇവടിലട

പറഞതഫ്.  ഇതസയബനടിച്ചഫ്  ജനങ്ങളക്കടിടയടില്  ചടിലെെ  സയശയങ്ങളുണഫ്.

കെഭാരണയ,  ഒരു  ഭരണ  മനതൃതന്വേതടിലന്റെ  തലെെപതടിരടിക്കുന്ന  മുഖഖ്യമേനടിയുലട

ഓഫസ്പീസടിലലെെ  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടിയഭാണഫ്  അറസടിലെെഭായതഫ്.  അമപഭാള

സരക്കഭാര  അതസയബനടിചള്ള നടിജസടിതടി  പറമയണതമല്ല;   എനടിക്കതടില്

ബനമേടില്ല,  അതഫ്  പ്രടിന്സടിപല്  ലസക്രടറടി  ലചയതഭാണഫ്,  ആ  പ്രടിന്സടിപല്
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ലസക്രടറടിലയ  ഞങ്ങള  രക്ഷടിക്കുകെയടിലല്ലന്നുയ  അതടിലന്റെ  ഉതരവഭാദടിതന്വേയ

അമദ്ദേഹതടിനഭാലണന്നുയ പറമയണ ബഭാധഖ്യത ഗവണ്ലമേന്റെടിനടിമല്ല;  ഇലതഭാന്നുയ

പറയഭാലത  ഒച്ചപഭാടുയ  ബഹളവുമുണഭാക്കടി  ഇങ്ങലന  മുമന്നഭാട്ടുമപഭാമകെണ

കെഭാരഖ്യമുമണഭാ?  സരക്കഭാരടിനഫ്  ആതഭാരതതയുണഭായടിരുലന്നങടില്  ഈ

ഗഇൗരവമേഭായ വടിഷയതടില് ചരച്ചയ്ക്കഫ്  അവസരയ  നല്മകെണതഭായടിരുന്നു.  എല്ലഭാ

മനതഭാക്കന്മേഭാരക്കുയ  പറയഭാന്  അവസരമുണഭാകുമേഭായടിരുന്നു.  സഭയ്ക്കുയ  അതടില്

അഭടിപ്രഭായമുണഭാക്കഭാന്  സഭാധടിക്കുമേഭായടിരുന്നു.  അതഫ്  ലചയഭാതതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ് ഞഭാനുയ എലന്റെ പഭാരടടിയുയ വഭാക്കഇൗടഫ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപഭാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ്  ശസ്പീ.  ലകെ.  പടി.  എ.  മേജസ്പീദുയ

അമദ്ദേഹതടിലന്റെ പഭാരടടിയടില്ലപട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടഫ് പുറത്തുമപഭായടി.)

ശസ്പീ  .    മമേഭാന്സഫ്  മജഭാസഫഫ്:  സര,  കലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടിയുമേഭായടി

ബനലപടഫ്  പ്രതടിപക്ഷമുന്നയടിച്ച  ഗുരുതരമേഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  സഭഭാനടപടടികെള

നടിരതടിവച്ചഫ് ചരച്ച ലചയ്യുകെലയന്നതഭായടിരുന്നു ഈ പദ്ധതടിയുമേഭായടി ബനലപട

വടിശദഭായശങ്ങള  പുറത്തുവരുന്നതടിനഫ്  സഹഭായകെരമേഭായടിട്ടുള്ളതഫ്.  അതടിനഫ്

തയഭാറഭാകെഭാലത  വളലര  പ്രതടിമഷധഭാതകെ  നടിലെെപഭാടഫ്  സന്വേസ്പീകെരടിചലകെഭാണഫ്  ഈ
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പ്രശ്നലത  സമേസ്പീപടിച്ചതഫ്  തസ്പീരച്ചയഭായുയ  നടിരഭഭാഗഖ്യകെരമേഭാണഫ്.  കലെെഫഫ്  മേടിഷന്

പദ്ധതടിയുമേഭായടി  ബനലപടഫ്  ഉന്നയടിക്കലപട  അഴടിമേതടിയുലട  സഭാഹചരഖ്യങ്ങള

പുറത്തുവരടികെലയന്നുള്ളതഫ്  മകെരളതടിലന്റെ ആവശഖ്യമേഭാണഫ്.  അതടിനഫ്  ഒരു  തറന്ന

ചരച്ചയ്ക്കഫ്  തയഭാറഭാകെഭാലത  ഈ  പ്രശ്നതടില്  സരക്കഭാര  സന്വേസ്പീകെരടിച്ച  ലതറഭായ

സമേസ്പീപനതടില് പ്രതടിമഷധടിചലകെഭാണഫ് ഞഭാന് വഭാക്കഇൗടഫ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ് നടിലെെപഭാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ് ശസ്പീ.  മമേഭാന്സഫ് മജഭാസഫഫ്  സഭ

വടിടഫ് പുറത്തുമപഭായടി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപഫ് മജക്കബഫ്: സര, യു.ഡടി.എഫഫ്.  കെണ്വസ്പീനര കലെെഫഫ് പദ്ധതടി

നടിരതലെെഭാക്കുലമേന്ന നടിലെെയടില് പ്രഖഖ്യഭാപടിചലവന്നഫ് ബഹുമേഭാനലപട മേനടി ഇവടിലട

പ്രസയഗടിച്ചമപഭാള  പറയുകെയുണഭായടി.  കലെെഫഫ്  പദ്ധതടി  നടിരതലെെഭാക്കുലമേന്നല്ല,

കലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയടില്  ഇമപഭാള  കെടന്നുവന്നടിരടിക്കുന്ന  ക്രമേമക്കടുകെളടില്ലഭാതഭാക്കടി

മുമന്നഭാട്ടുമപഭാകുലമേന്നഭാണഫ് അമദ്ദേഹയ പറഞതഫ്.  അതഭാണഫ് അമദ്ദേഹയ കൃതഖ്യമേഭായടി

ഉമദ്ദേശടിച്ചതഫ്.  പലക്ഷ അതടിനഫ്  ലതറഭായ വഖ്യഭാഖഖ്യഭാനയ  നല്കെടി  വസ്പീണയ  ലതറഭായ

പ്രചഭാരണയ  നടത്തുകെയഭാണഫ്.  ഞങ്ങള  എല്ലഭാ  വടിഭഭാഗയ  ജനങ്ങളക്കുയ

ഭവനമുണഭാകെണലമേന്നഫ്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  ഒരു  മുന്നണടിതലന്നയഭാണഫ്.  ഞങ്ങളുലട
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ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  അധടികെഭാരതടിലെെടിരുന്നമപഭാള  നല്കെടിയ  ഭവനങ്ങളുലട  കെണക്കഫ്

നടിങ്ങളുലട  മേനടിമേഭാരതലന്ന  ഇവടിലട  നല്കെടിയടിട്ടുണഫ്.  ഉമ്മേന്  ചഭാണടി

ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ കെഭാലെെതഫ്  പടടികെജഭാതടി/പടടികെവരഗയ,  ജനറല്,  മേതഖ്യവടിഭഭാഗയ

തടങ്ങടി  എല്ലഭാ  വടിഭഭാഗങ്ങളക്കുയ  കൃതഖ്യമേഭായടി  ഭവനങ്ങള  നല്കെടി,  അതടിലന്റെ

കെണക്കുകെള സഹടിതയ ഈ സഭയടില് അവതരടിപടിച്ചടിട്ടുള്ളതഭാണഫ്.  അരഹരഭായ

കുടുയബങ്ങളക്കഫ്  കൃതഖ്യമേഭായടി  ഭവനങ്ങള  അനുവദടിക്കുകെലയന്നതഫ്  ഞങ്ങളുലട

പ്രഖഖ്യഭാപടിത  നയമേഭാണഫ്.  'കലെെഫഫ്  '  എന്ന  ഏറവുയ  പ്രതസ്പീക്ഷയുള്ള

പദ്ധതടിയടിലണഭായടിരടിക്കുന്ന വലെെടിയ ക്രമേമക്കടുകെലള കുറടിച്ചഭാണഫ് ഞങ്ങള ഇവടിലട

ചൂണടിക്കഭാട്ടുന്നതഫ്.  അതസയബനടിചള്ള  അമനന്വേഷണയ  കൃതഖ്യമേഭായടി

മുമന്നഭാട്ടുമപഭാകെണലമേന്നഭാണഫ്  യു.ഡടി.എഫഫ്.  ആഗ്രഹടിക്കുന്നതഫ്.  അതടിലന്റെ

അമനന്വേഷണയ അടടിമേറടിക്കഭാനുള്ള ശമേങ്ങളഭാണഫ് നടക്കുന്നതഫ്.  ആ വടിഷയമേഭാണഫ്

ഇവടിലട ഞങ്ങള ചൂണടിക്കഭാടടിയതഫ്.  അതഫ് ചരച്ച ലചയഭാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ്

ഞഭാന് വഭാക്കഇൗടഫ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപഭാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചഫ്  ശസ്പീ.  അനൂപഫ്  മജക്കബഫ്

സഭയടില്നടിന്നഫ് പുറത്തുമപഭായടി.
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സഭ വടിടഫ്  പുറത്തുമപഭായ അയഗങ്ങള അല്പസമേയതടിനുമശഷയ സഭയടില്

തടിരടിലകെ പ്രമവശടിച.)

 


