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സബ്മമിഷന

തടമിപ്പുകകേസമില് മുഖഖ്യമനമിയുടടെ നമിയകമമോപകദേശകേന ഹമോജരമോയതത
സസംബനമിചത

പ്രതമിപക്ഷ കനതമോവത  (ശശ  .    രകമശത ടചെനമിത്തല):  സര,  ഏറ്റവസം ഗഗൗരവമുള

ഒരു കേമോരഖ്യസം സഭയുടടെ ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമോന ഞമോന ആഗ്രഹമിക്കുകേയമോണത. 5  കകേമോടെമി

രൂപയുടടെ തടമിപ്പെത നടെത്തമി എന പരമോതമിയമില് സസംസമോന ഡയറക്ടര ജനറല് ഓഫത

കപ്രമോസമികേക്യൂഷന  അഡഡ.  ശശധരന  നമോയര  രണമോസം  പ്രതമിയമോയമി  കകേമോഴമികകമോടെത

ജൂഡശഷഖ്യല്  ഒനമോസം  കമോസത  മജമികസ്ട്രേറ്റത  കകേമോടെതമി  കകേസത  എടുകമോനുള  നമിരകദ്ദേശസം

നല്കേമിയമിരമിക്കുകേയമോണത.  അഡഡ.  മകഞ്ചേരമി  ശശധരന നമോയടര ഡയറക്ടര ജനറല്

ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷനമോയമി ഇഗൗ ഗവണ്ടമനമോണത നമികയമോഗമിചതത.  മകഞ്ചേരമി ശശധരന

നമോയര  ഉള്ടപ്പെടടെ  7  കപര  ഡയറക്ടര  ആയമിരുന  നമിലമ്പൂര  ഇനസമിറ്റക്യൂടത  ഓഫത

ടമഡമികല് സയനസത പപ്രവറ്റത ലമിമമിറ്റഡത കേമ്പനമിയുടടെ 6 ഏകര 12 ടസനത സലസം

കേമ്പനമിയുടടെ  മറ്റത  ഡയറക്ടരമമോര  അറമിയമോടത  ഇഗൗടെത നല്കേമി  5  കകേമോടെമി  രൂപ

വമോയമോതടമിപ്പെത  നടെത്തമി എന്നുളതമോണത  ഇതമിനകേടത്ത പ്രധമോനടപ്പെട കേമോരഖ്യസം.  റമിയല്

എകസറ്റത ബമിസമിനസമിനുകവണമിയമോണത ഇഗൗ തുകേ വമോയ എടുത്തതത. സലത്തമിടന ജപമി

കനമോടശസത  വനകപ്പെമോഴമോണത  മറ്റുള  ഡയറക്ടരമമോര  ഇങ്ങടന  വമോയ  എടുത്തുടവന്നുള

വമിവരസം അറമിയുനതത. അതമില് മുന ഡമി.എസം.ഒ.യുസം മടറ്റമോരു ഡയറക്ടറുമമോയ   കഡമോ. ടകേ.
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ആര. വമോസുകദേവന  ഇതമിടനതമിടര കകേമോഴമികകമോടെത സമിറ്റമി കപമോലശസത കേമശഷണരക്കുസം

കേസബ  കപമോലശസത  കസഷനമിലസം  പരമോതമി  ടകേമോടുക്കുകേയുണമോയമി.  ഒരു  നടെപടെമിയുസം

സഡശകേരമിചമില. ഇതമിനമിടെയമില് ചെമില മദ്ധഖ്യസ ശമങ്ങള് നടെക്കുകേയുണമോയമി. അതമിടന

വമിദേശമോസംശങ്ങളമികലകത ഞമോന കേടെക്കുനമില. അവമിടടെയുസം ഒരു നടെപടെമി സഡശകേരമികമോത്ത

സമോഹചെരഖ്യത്തമിലമോണത  കകേമോഴമികകമോടെത  ജുഡശഷഖ്യല്  ഒനമോസം  കമോസത  മജമികസ്ട്രേറ്റത

കകേമോടെതമിടയ  അഭയസം  പ്രമോപമികകണ  ഒരു  സമോഹചെരഖ്യമുണമോയതത.  നമ്മുടടെ

സസംസമോനത്തത  നടെക്കുന  കകേസുകേളമില്  ലശഗല്  അപഡഡസത  നല്കകേണ  ഏറ്റവസം

പ്രധമോന  വഖ്യകമി  എന്നുപറയുനതത  ഡമി.ജമി.പമി.  ആണത.  ഈ  ഡമി.ജമി.പമി.ടയ

നമിലനമിരത്തമിടകേമോണത  ഒരു  കകേസത  അകനഡഷമികമോന  കേഴമിയുകമമോ?   പ്രതമിടയ

കകേസകനഡഷണസം  ഏല്പ്പെമിക്കുനതമിനത  തുലഖ്യമകല  ഇഗൗ  നടെപടെമി  എനത

ആകലമോചെമികണസം.  ഒരു  കകേസത  കുഴമിചത  മൂടുനതമിനത  തുലഖ്യമകല  ഇഗൗ  നടെപടെമി?

യു.ഡമി.എഫത.  ഗവണ്ടമനത  അധമികേമോരത്തമില്  ഇരുനകപ്പെമോള്  കകേരളത്തമില്നമിനത

നമോടുകേടെത്തമിയ  കലമോടറമി  മമോഫമിയ  ആയ  സമോനമിയമോകഗമോ  മമോരടമിനുകവണമി

ഹമോജരമോകുനതത മുഖഖ്യമനമിയുടടെ നമിയകമമോപകദേഷമോവമോയ ശശ.  എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന

ആണത.  ഇങ്ങടന  കപമോയമോല് ജമിഷമോ  വധകകേസമിടല  പ്രതമിയമോയ അനവറമിനുകവണമി

ശശ.  എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന  ഹമോജരമോകുകമമോ  എന്നുളളതമോണത  സസംശയമികകണതത.
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എനമോണത  ഇവമിടടെ  നടെക്കുനതത?  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  നമിയകമമോപകദേഷമോവത  കമിമമിനല്

കകേസുകേളമിടല  പ്രതമികേള്ക്കുകവണമി  ഹമോജരമോകുന്നു,  ഡമി.ജമി.പമി.(  ഡയറക്ടര  ജനറല്

ഓഫത  കപ്രമോസമികേക്യൂഷന)  കമിമമിനല്  കകേസമില്  പ്രതമിയമോയമിരമിക്കുന്നു.  ഇഗൗ

സസംസമോനത്തത  ഗവണ്ടമനത  നമികയമോഗമിചമിട്ടുള  ഉകദേഖ്യമോഗസനമോരുടടെ  സമിതമിടയ

സസംബനമിചമോണത  ഞമോന  പറയുനതത.  ഡമി.ജമി.പമി.  ഒരു  കകേസമില്  പ്രതമിയമോകുനതത

ആര.ബമി.ടഎ. ഗവരണ്ണര കേളകനമോടത കകേസമിടല പ്രതമിയമോകുനതുകപമോടലയകല? അതത

നമള് ഗഗൗരവമമോയമി ആകലമോചെമികകണതമോണത.  എനമികത പറയമോനുളതത,  ഇഗൗ കകേസത

തശരുനതുവടര  മകഞ്ചേരമി  ശശധരന  നമോയര  എന  ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫത

കപ്രമോസമികേക്യൂഷടന മമോറ്റമിനമിരത്തമോന ഗവണ്ടമനത  തയമോറമോകേണസം.  അസമോധമോരണമമോയ

ഒരു  സമോഹചെരഖ്യമമോണത  ഇവമിടടെ  ഉണമോയമിരമിക്കുനതത.  ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫത

കപ്രമോസമികേക്യൂഷന  ആ  പദേവമിയമിലമിരമികമോന  കയമോഗഖ്യനല  എനത

ടതളമിയമികടപ്പെടമിരമിക്കുന്നു.  ഗവണ്ടമനത  ഇകമോരഖ്യത്തമില്  അടെമിയനര  നടെപടെമി

സഡശകേരമികണടമനത ഞമോന അഭഖ്യരതമിക്കുകേയമോണത.

തടമിപ്പുകകേസമില് മുഖഖ്യമനമിയുടടെ നമിയകമമോപകദേശകേന ഹമോജരമോയതത
സസംബനമിചത

മുഖഖ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന):  സര,  ബഹുമമോനഖ്യനമോയ

പ്രതമിപക്ഷകനതമോവത  ഇവമിടടെ  പ്രസമോവമിച  കേമോരഖ്യങ്ങളമില്  കകേമോടെതമിയമില്  ഒരു  കകേസത
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ഉണത എന കേമോരഖ്യസം ശരമിയമോണത.  എനമോല് ആ കകേസത വരമോന ഇടെയമോയ സമോഹചെരഖ്യസം

അകദ്ദേഹസം 'വശക്ഷണസം' പത്രത്തമിലൂടടെ മനസമിലമോകമിയമിട്ടുണമോകുടമനത ഞമോന കേരുതുന്നു.

നമിലമ്പൂര  ഇനസമിറ്റക്യൂടത  ഓഫത  ടമഡമികല്  സയനസത  എന   സമോപനത്തമിടന

ഡയറക്ടര  കബമോരഡത  അസംഗമമോയമിരുന്നു  ശശധരന  നമോയര.  ആ  ഡയറക്ടരമമോരമില്

ഒരമോളമോണത  ശശധരന  നമോയര. ഡയറക്ടര  കബമോരഡമിടന  തശരുമമോനത്തമിടന

അടെമിസമോനത്തമില്  ടകേ.എഫത.സമി.-യമില്നമിനത  5  കകേമോടെമിരൂപ  വമോയ  എടുകമോന

തശരുമമോനമിച. അങ്ങടന ആ കേടെസം ആ സമോപനസം ഏടറ്റടുത്തു. കേമ്പനമി നമിയമപ്രകേമോരസം

ടചെയരമമോനുസം ഒരു ഡയറക്ടറുസം അതമില് ഒപ്പെത വയ്ക്കണസം എനമോണത.  ടചെയരമമോനുപുറകമ

ഒപ്പെത  വച  ഡയറക്ടര  ശശധരന  നമോയരമോയമിരുന്നു.  ഇങ്ങടനയമോണത  ശശധരന

നമോയരുടടെ  ബമോധഖ്യത  അങ്ങത  പറയുന  തരത്തമില്  ഉണമോകുനതത.  ഇകപ്പെമോള്  പണസം

തമിരമിചടെയ്ക്കമോന  പ്രയമോസമുണമോയകപ്പെമോള്  ഉണമോകുന  പ്രശ്നങ്ങളമോയമിരമിക്കുസം

ഉയരന്നുവനമിട്ടുളതത.  കേമ്പനമി  അറമിയമോടതയമോണത  കലമോണ് എടുത്തടതനത  ഇകപ്പെമോള്

പരമോതമി വനമിട്ടുണത.  കകേമോഴമികകമോടെത ജുഡശഷഖ്യല് ഫസത കമോസത മജമികസ്ട്രേറ്റത കകേമോടെതമിയുടടെ

പരമിഗണനയമിലമോണത  ഇഗൗ  പരമോതമി.  ഇഗൗ  പരമോതമിടയക്കുറമിചത  മറ്റത

അഭമിപ്രമോയങ്ങടളമോടക  ഉണമോകുസം.   അതമികലയ്ടകമോന്നുസം  ഞമോന  ഇകപ്പെമോള്

കേടെക്കുനമില.   ഇതമോണത  വസ്തുത.  അകപ്പെമോള് ഏടതങമിലസം  ഒരു തടമിപ്പെമിനത  അകദ്ദേഹസം



Uncorrected/Not for publication
5

കപമോയതല, ഒരു സമോപനത്തമിടന ഡയറക്ടര കബമോരഡമിടല  അസംഗമമോയമിരമിക്കുകമ്പമോള്

ആ  സമോപനത്തമിനുകവണമി  എടുത്ത  വമോയയമില്   ടചെയരമമോകനമോടടെമോപ്പെസം  ഒപ്പെത  ഇട്ടു

എനതമോണത വസ്തുത. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല:  കബമോരഡമിടല മറ്റത ഡയറക്ടരമമോര ആരുസം ഇഗൗ കകേസത

അറമിയുനമില.  കേമ്പനമി  തശരുമമോനസം  തടന  വഖ്യമോജമമോണത. ജപമി  നടെപടെമി

ഉണമോയകപ്പെമോഴമോണത ഡയറക്ടര കബമോരഡമിടല അസംഗമമോയ മുന ഡമി.എസം.ഒ.  വമോസുകദേവന

ഉള്ടപ്പെടടെയുളവര  കകേസമിനത  കപമോയതത.  അങ്ങത  അകദ്ദേഹടത്ത  സസംരക്ഷമിക്കുനതത

ശരമിയല. ഇതമിടന വസ്തുത മുഖഖ്യമനമി മനസമിലമോകണസം. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  കനരടത്ത അങ്ങത പറഞ്ഞതുസം ഇതുതടനയമോണത.

അതമില് അങ്ങത മനസമിലമോകകണ കേമോരഖ്യസം ഒരു സമോപനത്തമിടന ഡയറക്ടര കബമോരഡത

വമോയ എടുകമോന തശരുമമോനമിക്കുന്നു.  ഇതമോണത സസംഭവമിചതത. 

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല:  അങ്ങടന ഒരു കയമോഗസം  കചെരനതമോയമി  യമോടതമോരു

അറമിവമമില.  

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  വമോയ  എടുകമോന  തശരുമമോനമിചതമിടന

അടെമിസമോനത്തമില്  വമോയ  എടുക്കുകമ്പമോള്  കബമോരഡത  ടചെയരമമോനുപുറകമ  ഒപ്പുവച

ഡയറക്ടര കബമോരഡത അസംഗസം ശശധരന നമോയരമോയമിരുന്നു. ഇതമോണത സസംഭവമിചതത. 
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ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല:  അകദ്ദേഹത്തമിടന  കപരമില്  കകേസത  എടുകമോനമോണത

കകേമോടെതമി പറഞ്ഞതത. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  അല.  ഇത്തരസം  ഒരു  പരമോതമിയമോണത  അവമിടടെ

ഉയരന്നുവനമിരമിക്കുനതത.  അതത കകേമോടെതമിയുടടെ പരമിഗണനയമിലമോണത. ..(… ബഹളസം)...

ഉള  വസ്തുത  പറയകണ  ?  വസ്തുതകേള്  പറയമോതമിരമികകണമോ  ?  മകഞ്ചേരമി  ശശധരന

നമോയര  എനത  പറയുന, നമിങ്ങള്  ആകക്ഷപമികമോന  തയമോറമോകുന  ആള്  ഇഗൗ

കകേരളത്തമിടല  ഏറ്റവസം  നല  കമിമമിനല്  ലമോകയഴമില് ഒരമോളമോണത.   ആ

അടെമിസമോനത്തമിലമോണത  അകദ്ദേഹടത്ത  ഞങ്ങള്  ഡമി.ജമി.പമി.  ആയമി  നമിയമമിചതത.

അതുടകേമോണത  അകമോരഖ്യത്തമിടലമോന്നുസം  ഒരുതരത്തമിലള  വശഴ്ചയുസം  ഞങ്ങള്കത

സസംഭവമിചമിടമില.  മകഞ്ചേരമി ശശധരന നമോയര എനത വമിളമിചത  അവര ആകക്ഷപമികമോന

കനമോകമിയ  വഖ്യകമി  കകേരളത്തമിടല  ഏറ്റവസം  പ്രമുഖനമോയ  കമിമമിനല്  വകശലമോണത.

അതമിടന  അടെമിസമോനത്തമിലമോണത  ഞങ്ങള്  അകദ്ദേഹടത്ത  ഡമി.ജമി.പമി.  ആകമിയതത.

ഇഗൗ  പറയുന  ആകക്ഷപത്തമിനത  വഖ്യകമിപരമമോയമി  എടനങമിലസം  തടമിപ്പെത  അകദ്ദേഹസം

നടെത്തമിടയനത  പറയമോന  പറ്റമില.  അത്തരസം  ഒരമോകക്ഷപസം  ഇതമിടന  ഭമോഗമമോയമി

ഉനയമിക്കുനതത ശരമിയല. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: ബഹുമമോനടപ്പെട മുഖഖ്യമനമി, അകദ്ദേഹത്തമിടന കപരമില്
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കകേടസടുകമോന കകേമോഴമികകമോടെത ഫസത കമോസത മജമികസ്ട്രേറ്റത കകേമോടെതമി ഉത്തരവത ഇടമിട്ടുണത. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  അതമോണകലമോ  അങ്ങത  പറഞ്ഞുടകേമോണമിരുനതത.

അങ്ങത  പറഞ്ഞ  കേമോരഖ്യടത്തക്കുറമിചമോണത  ഞമോന  പറയുനതത.  ഇതത  കകേമോഴമികകമോടെത

ജുഡശഷഖ്യല്  ഫസത  കമോസത  മജമികസ്ട്രേറ്റത  കകേമോടെതമിയുടടെ  പരമിണഗനയമിലമിരമിക്കുന  ഒരു

വമിഷയമമോണത.  പരമോതമിടയക്കുറമിചത  വഖ്യതഖ്യസ  അഭമിപ്രമോയങ്ങള്  ഉണമോകുസം.  ആ

അഭമിപ്രമോയങ്ങളമികലകത  ഞമോന  കപമോയമിടമില.   പമിടനയുളതത  ശശ.  എസം.  ടകേ.

ദേമോകമമോദേരന മുഖഖ്യമനമിയുടടെ ഉപകദേശകേന ആയമി എനത അകദ്ദേഹസം പറയുകേയുണമോയമി.

എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  ഉപകദേശകേനമോയമിരമിക്കുനതത  ഏടതങമിലസം

തരത്തമിലള പ്രതമിഫലസം പറ്റമിടകേമോണല, ഒരു പ്രതമിഫലവസം അകദ്ദേഹസം പറ്റുനമില. ആ

നമിലയ്ക്കത  അകദ്ദേഹസം  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  ഉപകദേശകേനമോയമിതടന  തുടെരുകേയമോണത.

ഏടതങമിലസം കകേടസടുക്കുനതമിനത അകദ്ദേഹത്തമിനത ഒരു തരത്തമിലള വമികരമോധവമമില.

ഏതത കകേസത എടുകണടമടനമോടക തശരുമമോനമികകണതത അകദ്ദേഹമമോണത. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: ഏറ്റവസം പ്രധമോനടപ്പെട ഒരു കേമോരഖ്യസം, ഡയറക്ടര ജനറല്

ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷന ആയമിരമിക്കുന ഒരു വഖ്യകമിടകതമിടര കകേമോടെതമി കകേടസടുകമോന

പറയുന്നു.  അകദ്ദേഹസം നമിയകമമോപകദേശസം ടകേമോടുകമോന ബമോദ്ധഖ്യസനമോയ വഖ്യകമിയമോണത.

അകദ്ദേഹത്തമിനത  എങ്ങടന ഇഗൗ സമോനത്തത തുടെരമോന കേഴമിയുസം;  അതത  ശരമിയമോയ ഒരു
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നടെപടെമിയമോകണമോ? 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  ഏടതമോരു  പരമോതമിയുസം  കകേമോടെതമിയുടടെ  മുനമില്

വനമോല്  അതത കകേമോടെതമി പരമിഗണമിക്കുസം. ആദേഖ്യസം പരമോതമി വലമിടചറമിയുകേയല കകേമോടെതമി

ടചെയ്യുനതത.  പരമോതമി  പരമിഗണമിചതമിനുകശഷമമോണത  ആ  പരമോതമിടയക്കുറമിചള

നമിലപമോടെത എനമോടണനത കകേമോടെതമി എടുക്കുനതത. ഇകപ്പെമോള് ഒരു പരമോതമി കകേമോടെതമിയുടടെ

മുനമില്  വന്നുടവനത  മമോത്രകമയുള.  ആ  പരമോതമി  വന  ഉടെനതടന  കകേമോടെതമി

നമിഗമനത്തമില് എത്തുകേയല ടചെയ്യുനതത. അതമോണത ഇവമിടടെ സസംഭവമിചമിരമിക്കുനതത. 

മമി  .    സശകര:  .........ബഹളസം..........  നമിയമവകുപ്പുമനമി,  അകദ്ദേഹസം

പറയടട...പശസത.....നമിയമവകുപ്പുമനമി  പറയുനതത  നമിങ്ങള്  കകേള്ക.

പശസത......പശസത....... പ്രതമിപക്ഷ കനതമോവത, തമോങള് ഇതത ദേയവമോയമി കകേള്ക.

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  5  കകേമോടെമി  രൂപയുടടെ  തടമിപ്പെത  നടെത്തമി  എന

പരമോതമിയമില് സസംസമോന ഡയറക്ടര ജനറല് ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷന അഡഡ. ശശധരന

നമോയരടകതമിടര  കകേമോടെതമി  കകേടസടുത്തുടവനമോണത  'വശക്ഷണസം'  പത്രസം  റമികപ്പെമോരടത

ടചെയ്തതത.  കകേമോടെതമി  കകേടസടുത്തുടവനത  പറഞ്ഞമോല്  കകേമോടെതമിയുടടെ  മുനമില്  ഒരു

പരമോതമി  വന്നു,  ആ  പരമോതമി  സഡശകേരമിചടവനമോണത.  ആ  പരമോതമിടയക്കുറമിചള

നമിഗമനങ്ങള് വരടട. ............ബഹളസം............ 
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മമി  .    സശകര:  നമിയമകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമികൂടെമി  പറയടട.  ബഹുമമോനടപ്പെട

പ്രതമിപക്ഷ  കനതമോവമിനത  നമിയകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  പറയുന  അഭമിപ്രമോയസം

കകേള്കകണ.  അതുകൂടെമി  കകേടതമിനുകശഷസം  അങ്ങത  സസംസമോരമികണസം  ….

പശസത.....പശസത  ….....(ബഹളസം)........  ഗവണ്ടമനമിനുകവണമി  നമിയമകേമോരഖ്യ

വകുപ്പുമനമി  പറയടട.  ...(… ബഹളസം)......  മനമി  എഴുകനറ്റത  നമില്ക്കുകേയമോണത.

പ്രതമിപക്ഷകനതമോവമിനത  അവസരസം  നല്കേമോസം.  അങ്ങത  സഭയമില്  ഉനയമിച

സബ്മമിഷടന  കേമോരഖ്യത്തമില്  നമിയമകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമി  പറയുനതത  ദേയവമോയമി

കകേള്കണസം. ..(… ബഹളസം)......  അങ്ങത അതത കകേള്കമോടത സസംസമോരമിക്കുനതത

ശരമിയമോകണമോ?  ........(ബഹളസം)......  ബഹുമമോനടപ്പെട  പ്രതമിപക്ഷകനതമോവമിനത

എനമോണത പറയമോനുളതത?  ബഹുമമോനടപ്പെട നമിയമകേമോരഖ്യ വകുപ്പുമനമി ദേയവമോയമി

ഇരമികണസം.  

പടമികേജമോതമി  പടമികേവരഗ്ഗ  പമികനമോകസമുദേമോയകക്ഷമവസം  നമിയമവസം

സമോസംസമോരമികേവസം പമോരലടമനറമികേമോരഖ്യവസം വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    എ  .    ടകേ ബമോലന):

Sir, I am on a point of order.....

മമി  .    സശകര  : അകങ്ങയ്ക്കത കപമോയമിനത ഓഫത ഓരഡര അനുവദേമികമോസം.  അങ്ങത



Uncorrected/Not for publication
10

ഒരു മമിനമിടത ഇരമികണസം. 

ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബമോലന: സര, ഞമോനമോണത ആദേഖ്യസം കപമോയമിനത ഓഫത ഓരഡര

ഉനയമിചതത. 

മമി  .    സശകര:  ബഹുമമോനടപ്പെട  മനമികത  കപമോയമിനത  ഓഫത  ഓരഡര

അനുവദേമികമോസം. പ്രതമിക്ഷകനതമോവത ഒരു മമിനമിടത പറയടട. 

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല  : സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട  മുഖഖ്യമനമി  ഇവമിടടെ

പറഞ്ഞതത  വമോസവവമിരുദ്ധമമോണത.  ഒനമോസം  കമോസത  മജമികസ്ട്രേടത  കകേമോടെതമി

കകേടസടുകമോന  നമിരകദ്ദേശമിച  എനമോണത  വഖ്യകമമോയമി  പറയുനതത,

കകേടസടുകമോനമോണത  ആവശഖ്യടപ്പെടമിരമിക്കുനതത.  സസംസമോനടത്ത  ഡയറക്ടര

ജനറല് ഓഫത കപ്രമോസമികേക്യൂഷന ഇകപ്പെമോള് പ്രതമിയമോണത. 

മമി  .    സശകര:  ഇനമി  അങ്ങത  ഇരമികണസം.  ബഹുമമോനടപ്പെട മനമി പറയടട.

....(… ബഹളസം) ....  … ഇതത  ശരമിയല.  അങ്ങത  പറഞ്ഞുകേഴമിഞ്ഞു.  ഇനമി  മനമി

പറയുനതത കകേള്കണസം. പശസത.... പശസത....    സമോന്ദരഭമികേമമോയമി ടചെയറമിനത ഒരു

കേമോരഖ്യസം അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തമോനുണത.  അങ്ങയുടടെ സബ്മമിഷന ഞമോന

അനുവദേമിച.  ആ സബ്മമിഷനത സകപ്പെമോരടമിസംഗമോയമി അങ്ങത നല്കേമിയ പത്രത്തമിടല

ചെമിത്രസം ശശധരന നമോയരുടടെ ചെമിത്രമല.  അതത  അങ്ങത പരമികശമോധമികണസം.  ഇഗൗ



Uncorrected/Not for publication
11

ചെമിത്രത്തമിലളതത  മടറ്റമോരു  ശശധരന  നമോയരമോണത.  .........… അങ്ങത  പ്രസസംഗസം

പൂരത്തശകേരമിചമിടമിടലങമില് പൂരത്തശകേരമിക. 

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല  : സര,  കകേരളസം  കേണ ഏറ്റവസം  വലമിയ തടമിപ്പെത

നടെത്തമിയ  സമോനമിയമോകഗമോ  മമോരടമിനുകവണമി  മുഖഖ്യമനമിയുടടെ  ഉപകദേഷമോവത

ഹമോജരമോയതമിടന അകദ്ദേഹസം നഖ്യമോയശകേരമിക്കുകേയമോണത ടചെയ്യുനതത. 

മമി  .   സശകര: അങ്ങത നല്കേമിയ സബ്മമിഷനമില് അതത പറഞ്ഞമിടമില. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: സര, അതുകപമോടലതടനയമോണത ഇഗൗ കേമോരഖ്യവസം.

ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫത  കപ്രമോസമികേക്യൂഷന  ഒരു  കകേസമില്   പ്രതമിയമോണത.

അകദ്ദേഹത്തമിനത  എങ്ങടന  ഇഗൗ  സമോനത്തത  ഇരമികമോന  കേഴമിയുസം  എനതത

മുഖഖ്യമനമി വഖ്യകമമോകണസം. അങ്ങടനയുള ആളമിടന ഇഗൗ കകേസത തശരുനതുവടര

മമോറ്റമിനമിരത്തമോന തയമോറമോവകേയകല കവണതത.  അസമോധമോരണമമോയ സസംഭവമമോണത

ഇവമിടടെ ഉണമോയമിരമിക്കുനതത. 

മമി  .   സശകര: പശസത കേണ്ക്ലൂഡത .....

ശശ  .    രകമശത  ടചെനമിത്തല:  സര,  അകദ്ദേഹസം  എലമോത്തമിടനയുസം

നഖ്യമോയശകേരമിക്കുകേയമോണത.  ശശ.  എസം.  ടകേ.  ദേമോകമമോദേരന  സമോനമിയമോകഗമോ

മമോരടമിനുകവണമി  ഹമോജരമോയതമിടന  അകദ്ദേഹസം  നഖ്യമോയശകേരമിക്കുന്നു.  ഡയറക്ടര
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ജനറല്  ഓഫത  കപ്രമോസമികേക്യൂഷടനതമിടര  കകേസത  വനകപ്പെമോള്  അതമിടനയുസം

നഖ്യമോയശകേരമിക്കുന്നു.  ഇതത  ശരമിയമോയ  നടെപടെമിയമോകണമോ?  ഇഗൗ  സസംസമോനടത്ത

നശതമി  നമിരവഹണത്തമിനുതടന  വലമിയ  കതമോതമിലള  ആഘമോതകമല്പ്പെമിക്കുന

നടെപടെമിയമോണമിതത.  അകദ്ദേഹത്ത  മമോറ്റമിനമിരത്തമോനുള  നടെപടെമി  ഗവണ്ടമനത

സഡശകേരമികണസം.

ശശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമോലന  : സര,  ഞമോന  ശശധരന  നമോയരുടടെ  പ്രശ്നമല

പറയുനതത.  ഒരു  കകേസമിടല  പ്രതമിയമോകുകേയുസം  ചെമോരജ്ഷശറ്റത  ടകേമോടുക്കുകേയുസം

ടചെയ്യുന്നു.  കകേമോടെതമിയുടടെ മുനമില് പ്രതമിയമോയ ഒരമോടള ചെശഫത ടസകടറമിയമോകേമോന

കനതൃതഡസം  നല്കേമിയ  ആളമോണത.......  പമോസം  ഓയമില്  കകേസുമമോയമി

ബനടപ്പെട്ടുടകേമോണത  ചെമോരജത  ഷശറ്റത  ടകേമോടുത്തത  കകേമോടെതമിയമില്  പ്രതമിയമോയമിട്ടുള

ആള്   .....(ബഹളസം)....  ഒരു  ടടപ്രവറ്റത  അനഖ്യമോയത്തമിടന  ഭമോഗമമോയമി  ഒരു

cognizance  എടുകമോന  കകേമോടെതമി  പറഞ്ഞുകേഴമിഞ്ഞമോല്  അയമോടള

ഡമിസത കേഡമോളമിടടഫ  ടചെയണടമനമോടണങമില്  മുനകേമോല  പ്രമോബലഖ്യകത്തമോടുകൂടെമി

ഇവര നമിശ്ചയമിച ചെശഫത ടസകടറമിടയയമോണത ആദേഖ്യസം മമോകറ്റണമിയമിരുനതത. ....…

(ബഹളസം).......  ഇവരുടടെ കേമോലഘടത്തമിലള അഡഡകകറ്റത ജനറല്  ........ ....…

(ബഹളസം).......
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മമി  .   സശകര: ശശ. എ. ടകേ. ബമോലന നമിയമകേമോരഖ്യ വകുപ്പുമനമികൂടെമിയമോണത. 

ശശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബമോലന:  സര,  നൂറുകേണകമികനകര  ഭൂമമിയുമമോയമി

ബനടപ്പെടത  കകേമോടെതമിയമിലള  കകേസമില്  സഡകേമോരഖ്യ  വഖ്യകമികത  അനുകൂലമമോയ

നമിയകമമോപകദേശസം  ടകേമോടുത്ത  അഡഡകകറ്റത  ജനറല്  ആരുടടെ

കേമോലത്തമോണുണമോയമിരുനതത. .....(ബഹളസം).....

മമി  .    സശകര  : ഒരു  സബ്മമിഷനത  ഇത്രയുസം  ചെരച  അനുവദേമിക്കുനതമില്

പ്രയമോസമുണത.   അകദ്ദേഹസം  നമിയമകേമോരഖ്യ  വകുപ്പുമനമിയമോണത.  അകദ്ദേഹത്തമിനത

പറയകണ.  ഉനയമിച  സബ്മമിഷനുമമോയമി  ബനടപ്പെട  വകുപ്പെമിടന  മനമിയമോണത

അകദ്ദേഹസം. 

ശശ  .   രകമശത ടചെനമിത്തല: സര, ബഹുമമോനടപ്പെട വമി. എസത. അചതമോനന്ദന

മുഖഖ്യമനമിയുസം അങ്ങത മനമിയുമമോയമിരുനകപ്പെമോള് കകേസമില് പ്രതമിയമോയ ശശ.  പമി.

ടജ.  കതമോമസമിടന  ചെശഫത  ടസകടറമിയമോകമിയതത  മറന്നുകപമോകേരുതത.  ഇകങ്ങമോടത

പറയുകമ്പമോള് അകങ്ങമോട്ടുസം പറയുടമനറമിയണസം. 

മമി  .    സശകര  : സഭയുടടെ ശദ്ധയമില് അങ്ങയുടടെ സബ്മമിഷന ടകേമോണ്ടുവന്നു,

മുഖഖ്യമനമി  അതമിനത  മറുപടെമിയുസം  പറഞ്ഞു.  ഇനമി  എനമോണത  അങ്ങത

ആവശഖ്യടപ്പെടുനതത?
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ശശ  .    രകമശത ടചെനമിത്തല:  സര,  നമിയമകേമോരഖ്യ വകുപ്പുമനമി ശശ.  എ.  ടകേ.

ബമോലന എനത  കപമോയമിനത  ഓഫത  ഓരഡറമോണത  ഉനയമിചതത.  ശശ.  വമി.  എസത.

അചതമോനന്ദന  മുഖഖ്യമനമി  ആയമിരുനകപ്പെമോള്  ശശ.  പമി.  ടജ.  കതമോമസത  ചെശഫത

ടസകടറമിയമോയമിരുന്നു. എനത കപമോയമിനത ഓഫത ഒമോരഡറമോണുളതത. 

ശശ  .    പമിണറമോയമി  വമിജയന:  സര,  ബഹുമമോനടപ്പെട  പ്രതമിപക്ഷകനതമോവത

പറയുനതുകപമോടലയല  കേമോരഖ്യസം.  കകേസമില്  അനഖ്യമോയകമോരടന  ടതളമിടവടുപ്പെത

പൂരത്തമിയമോയമിടമില.  ടതളമിടവടുപ്പെത  പൂരത്തമിയമോയകശഷസം  മമോത്രകമ  കകേസത

കവണകമമോ  എന്നുതടന  കകേമോടെതമി  തശരുമമോനമിക്കുകേയുള.  ഇകപ്പെമോള്  അങ്ങത

പറയുനതുകപമോടല കകേസമിടന കേമോരഖ്യത്തമില് ശശധരന നമോയര പ്രതമിയല. കേമോരഖ്യസം

തശരുമമോനമികമോനമിരമിക്കുനകതയുള. 

മമി  .    സശകര  : പശസത.....  ഇതത  അവസമോനമിപ്പെമികമോസം.  പ്രതമിപക്ഷകനതമോവത

സബ്മമിഷന  ഉനയമിച,  മുഖഖ്യമനമി  മറുപടെമി  പറയുകേയുസം  ടചെയ.  സബ്മമിഷടന

ഭമോഗമമോയമി ചെരചയമിടലന കേമോരഖ്യസം പ്രതമിപക്ഷകനതമോവമിനത അറമിയമോവനതമോണത. 

പടയവസം ഭൂനമികുതമി സഡശകേരമികലസം

ശശ  .    സമി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  എടന  മണ്ഡലമമോയ  പയന്നൂര  അസസംബമി

മണ്ഡലത്തമിടല 470 ഓളസം വരുന കുടുസംബമോസംഗങ്ങള് കനരമിട്ടുടകേമോണമിരമിക്കുന ഒരു
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