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(രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ)

പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട്  (ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ):  സര്,  നനിയമസഭയുചട

അപയമ്മാഗരതകള് നനീകര ചചെയ്യല പഭദഗതനി ബനിലനിചന സരബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി

റനിപപമ്മാര്ടനിനക്ട്  ഞങ്ങേള്  മൂനപപര്  ഇവനിചട  വനിപയമ്മാജനിപക്ട്  എഴുതനി  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.

എചനക്കൂടമ്മാചത  പതനിപക്ഷേ  ഉപപനതമ്മാവക്ട്  ശനീ.  പനി.  ചക.  കുഞമ്മാലെനിക്കുടനി,   ശനീ.

ഉമന ചെമ്മാണനി എനനിവരമ്മാണക്ട് മറക്ട് രണ്ടുപപര്.  ഇതനില ഞമ്മാന മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ചെര്ച്ചയനില

പചങ്കെടുക്കുനതക്ട്. മറക്ട് രണ്ടുപപരര ചെര്ച്ചയനില പചങ്കെടുക്കുനനില എനറനിയനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.  

ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറക്ട്  എന  കണ്സപ്റക്ട്  ആരരഭനിച്ചതക്ട്  പതനിനമ്മാറമ്മാര

നൂറമ്മാണനിലെമ്മാണക്ട്.  പതനിനമ്മാറമ്മാര  നൂറമ്മാണനില  ഇരഗ്ലണനില  രമ്മാജമ്മാവര  പകമ്മാമണ്സുര

തമനിലുള്ള പകമ്മാണ്ഫനികമ്മാണക്ട്  ഇതരചമമ്മാര കണ്സപ്റനിപലെയക്ട്  നയനിച്ചതക്ട്.  ബനിടനീഷക്ട്

ഹഹൗസക്ട് ഓഫക്ട് പകമ്മാമണ്സനിചന്റ ചെരനിത്രതനില  King and Commons എനള്ളതനിചന്റ

പകമ്മാണ്ഫനികമ്മാണക്ട് ഇതരര വനിവമ്മാദപരമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങേളനിപലെയക്ട് നയനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്. രമ്മാജമ്മാവക്ട്

സര്കമ്മാര് പദവനികള് നലകനി എര.പനി.മമ്മാചര സസമ്മാധനീനനിക്കുന ഒര കമ്മാലെമുണമ്മായനിരന.

ഇതനിചന്റ  ഫലെമമ്മായനി  എര.പനി.മമ്മാരനില  പലെര്ക്കുര  തങ്ങേളുചട  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി

പവര്തനതനില തമ്മാല്പരരര  കുറയുകയുര രമ്മാജമ്മാവക്ട്  നലകുന പദവനിയുചട  പനിനമ്മാചലെ

പപമ്മാകുകയുര  ചചെയ്യുന  ഒര  സമ്മാഹചെരരര  ഉണമ്മായനിരന.  ബനിടനീഷക്ട്  പമ്മാര്ലെചമന്റക്ട്



Uncorrected/Not for publication
3

ഇകമ്മാരരര  ഗഹൗരവപൂര്വര  പരനിപശമ്മാധനിച്ചപശഷര   ഒര  പുതനിയ  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകനി.

രമ്മാജമ്മാവക്ട്  നലകുന  സമ്മാനവര  ആനുകൂലെരവര  പറ്റുനവര്കക്ട്  എര.പനി.  സമ്മാനര

നഷ്ടചപടുര  എനള്ളതമ്മായനിരന  ആ  നനിയമര.  പതനിനമ്മാറമ്മാര  നൂറമ്മാണനിചലെ  ആ

നനിയമമമ്മാണക്ട് പനിനനീടക്ട് 'ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറക്ട്' എന കണ്സപ്റനിപലെയക്ട് മമ്മാറനിയതക്ട്.

അടനിസമ്മാനപരമമ്മായനി  എര.പനി.മമ്മാര്  എനള്ളതക്ട്  പബനികക്ട്  ഡഡ്യൂടനിയുര  പപഴ്സണല

ഇന്ററസര  തമനിലുചള്ളമ്മാര  പകമ്മാണ്ഫനികമ്മാണക്ട്.  ഇതനിനക്ട്  പപതരക  നനിയമചമമ്മാനമനില.

എനമ്മാല  വളചര  വര്ഷങ്ങേളമ്മായനി  പലെമ്മാകചതമമ്മാടുര  ഈ  കണ്സപ്റനിചനപറനിയുള്ള

ചെര്ച്ചകള്  വരമ്മാപകമമ്മായനി  നടനനിട്ടുണക്ട്.  നനിരവധനി  പകമ്മാടതനി  വനിധനികളുര  ഇതുമമ്മായനി

ബനചപടക്ട്  ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറനിചന  സരബനനിച്ചക്ട്  ഒര

നനിയമതനിലുര  ഒനര  പറയുനനില  എനളളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  ഇതനിനമ്മായനി  ഒര

ചഡഫനനിഷന പപതരകമമ്മായനി സൂചെനിപനിക്കുനനില.  ആര്ടനികനിള്  191 (1) (a)  പകമ്മാരര,

The Constitution says that holding an office of profit under the Government

disqualifies a person from being  chosen and for being a member of the

legislature.   ഈ  പര്ടനിക്കുലെര്  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറമ്മാപണമ്മാ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

നലകുനചതനക്ട്  പരനിപശമ്മാധനികമ്മാനപവണനി  സുപനീരപകമ്മാടതനി  ധമ്മാരമ്മാളര  ചടസകള്

പറയുനണക്ട്.  ആ  ചടസകള്  പരനിപശമ്മാധനിച്ചനിടമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഒര  എര.എല.എ-
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യ്പകമ്മാ  ഒര എര.പനി.-യ്പകമ്മാ  നലകുന പദവനി  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറമ്മാപണമ്മാ

എനക്ട് തനീരമമ്മാനനിക്കുനതക്ട്. (1) Does the Government make any appointment  (2)

Does the Government have power to terminate the appointment (3) Does the

Government pay remuneration (4) Does the holder of the office perform the

functions for the Government (5) Does the Government have control over

the performance of the duty. ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറക്ട് നലകുന ഒര വരകനിചയ

ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അപപമ്മായനിന്റക്ട്  ചചെയ്യുനതമ്മാപണമ്മാ,  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ചറമഡ്യൂണപറഷന

നലകുനപണമ്മാ, ഗവണ്ചമന്റനിനുപവണനി ഡഡ്യൂടനി ചപര്പഫമ്മാര ചചെയ്യുനപണമ്മാ, ചപര്പഫമ്മാര

ചചെയ്യുനതനിനകതക്ട് ഗവണ്ചമന്റനിനക്ട് കണ്പടമ്മാള് ഉപണമ്മാ എനനീ അഞക്ട് ചടസകളുചട

അടനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട വനിധനിപകമ്മാരര  ഒര എര.എല.എ.പയമ്മാ

എര.പനി.പയമ്മാ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  നലകുന  ഒര  സമ്മാനര  വഹനിക്കുനചണങ്കെനില  അതക്ട്

ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറമ്മാപണമ്മാ എന തനീരമമ്മാനനിക്കുനതക്ട്. ഈ അഞക്ട് ചടസകളനില

ഏചതങ്കെനിലുമുചണങ്കെനിലുര  അതനിചന  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറമ്മായനി  നമുകക്ട്

വനിലെയനിരതമ്മാന  കഴനിയുനതമ്മാണക്ട്.   ഇതനിചന്റ  അവതരണമ്മാനുമതനി  നനിപഷധനികമ്മാന

ആവശരചപട്ടുചകമ്മാണ്ടു ഞമ്മാന നടതനിയ എചന്റ പരമ്മാമര്ശങ്ങേളനില ഒര പധമ്മാനചപട

കമ്മാരരര  പറഞ.  ഇനരന  ഭരണഘടനയുചട  ആര്ടനികനിള്  191  (a)  അനുസരനിച്ചക്ട്
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'Disqualification'  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുപമമ്മാള് സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട പപതരക വനിധനിയനിലുണക്ട്

'to do such exercise with due caution and care'.  ഇതക്ട് വളചര ഗഹൗരവതരമമ്മായ

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  വളചര  ശദമ്മാപൂര്വര  ചചെപയ്യണ  ഒര  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര,

ഇതുപപമ്മാചലെയുള്ള ഓഫനീസക്ട് ഓഫക്ട് പപമ്മാഫനിറനിപലെയക്ട് നനിപയമ്മാഗനിച്ചനിട്ടുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങേളനില

സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട ഇടചപടലുകള് ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട ഇടചപടല

ധമ്മാരമ്മാളര  പകസ്സുകളനിലുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഇനക്ട്  ഇനരയനിചലെ  പലെ  സരസമ്മാനങ്ങേളനില,

പപതരകനിച്ചക്ട്  പനമ്മാര്തക്ട്-ഈസക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങേളനില  മനനിമമ്മാരചട  എണര

തനീരമമ്മാനനിക്കുനതനില  ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായനി  പപതരക  നനിബനന  വച്ചനിട്ടുണക്ട്.

പനമ്മാര്തക്ട്  ഈസക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങേളനിചലെ  അസരബനിയുചട  എണര  മുപതുര

നമ്മാലപതുചമമ്മാചകയമ്മാകുപമമ്മാള്  പലെയനിടതര   മനനിമമ്മാരചട  എണര  അഞമ്മാണക്ട്.

അവനിചട  ബമ്മാകനി  എര.എല.എ.മമ്മാചര  മുഴുവന  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനി

നനിയമനിക്കുര.  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനി  നനിയമനിക്കുനതനിചന്റ

അടനിസമ്മാനതനില  മനനിയുചട  പദവനിയമ്മാണക്ട്  അവര്കക്ട്  ലെഭനിക്കുനതക്ട്.  പപതരകനിച്ചക്ട്

വടക്കുകനിഴകന  സരസമ്മാനങ്ങേളനിചലെ മനികവമ്മാറര എലമ്മാ സരസമ്മാനങ്ങേളനിലുര പതര

പതനിനഞരപപര്  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ഡലഹനി  അസരബനിയനില

ഈയടുത  സമയതമ്മാണക്ട്  ഇരപതനിചയമ്മാപനമ്മാളര  ആളുകള്  പമ്മാര്ലെചമന്ററനി
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ചസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനി  മനനിയുചട  പദവനി  അലെങ്കെരനിച്ചനിരനതക്ട്.  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട

പുതനിയ വനിധനിയുചട ചവളനിച്ചതനില അവര്കക്ട് അരഗതസര നഷ്ടചപടുകയുര അവര് വനീണ്ടുര

നനിയമസഭയനിപലെയക്ട്  മത്സരനിപകണ  സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാള്  ഉണമ്മായനിരനിക്കുനതക്ട്.

ഇതക്ട്  ചതളനിയനിക്കുനതക്ട്  അസരബനി  പമ്മാസമ്മാക്കുന  ഈ  നനിയമര  absolute  അല

എനമ്മാണക്ട്. 'It should be done with restrained, it should be done with caution

and  care'.  ഏതുസമയതര  ജുഡനീഷരറനികക്ട്  ഇതനില ഇടചപടമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശവര

അധനികമ്മാരവര  നനിലെനനിലക്കുന  എന  കമ്മാരരര  നമളമ്മാരര  മറനപപമ്മാകരതക്ട്.  ഒര

ജുഡനീഷരല  റനിവവ്യു  ഈ  കമ്മാരരതനില  എപപമ്മാഴുര  ഉണമ്മാകുനണക്ട്  എനള്ള  കമ്മാരരര

ചലെജനിപസ്ലേപറഴ്സമ്മായനിട്ടുള്ള നമള് മറകമ്മാന പമ്മാടനില.  അസരബനികക്ട് ആര്ടനികനിള് 191(1)

(a) അനുസരനിച്ചക്ട് അപയമ്മാഗരത  മറനികടകമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശമുചണങ്കെനിലപപമ്മാലുര നമള്

ഇതുചചെയ്യുപമമ്മാള്  വളചര  ഗഹൗരവപരമമ്മായ  അവധമ്മാനത  കമ്മാണനിപകണതക്ട്

അതരമ്മാവശരമമ്മാണക്ട്.  പലെമ്മാകചത  എലമ്മാ  ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാജരങ്ങേളനിലുര

ചതരചഞടുകചപടവര്കക്ട്  ഓഫനീസക്ട്  ഓഫക്ട്  പപമ്മാഫനിറക്ട്  സസനീകരനിക്കുനതക്ട്

വനിലെകനിയനിട്ടുണക്ട്.   ചതരചഞടുകചപടുന  ജനപതനിനനിധനികള്  തങ്ങേളുചട

പമ്മാര്ലെചമന്ററനി  പവര്തനങ്ങേള്  വരകനിപരമമ്മായ  പനടങ്ങേള്  ചകമ്മാണക്ട്

തടസചപടുതരതക്ട്  എനതചനയമ്മാണക്ട്   അടനിസമ്മാനപരമമ്മായ  ഉപദ്ദേശരര.
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ജനപതനിനനിധനികചള മറക്ട്  സമ്മാനമമ്മാനങ്ങേളമ്മാല  influence  ചചെയ്യരചതനമ്മാണക്ട് ഏറവര

പധമ്മാനചപട  കമ്മാരരര.  ജനങ്ങേള്  ചതരചഞടുക്കുന  ജനപതനിനനിധനികള്

പമ്മാര്ലെചമന്റനിലെമ്മാചണങ്കെനിലുര  നനിയമസഭയനിലെമ്മാചണങ്കെനിലുര  അവര്  ജനങ്ങേള്ക്കുപവണനി

പവര്തനികമ്മാന  ബമ്മാധരസരമ്മാണക്ട്.  അവരചട  ആദരചത  കമനിറക്ട്ചമന്റക്ട്

ജനങ്ങേപളമ്മാടമ്മാണക്ട്.  ജനങ്ങേള്ക്കുപവണനിയുള്ള  പവര്തനങ്ങേളനില  മുഴുകനിയനിരനിക്കുന

ഒരമ്മാള്കക്ട്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്   മചറമ്മാര  സമ്മാനര   ചകമ്മാടുതക്ട്  അവരചട  പമ്മാഥമനികമമ്മായ

ഉതരവമ്മാദനിതസതനിലനനിനക്ട് വരതനിചെലെനിപനിക്കുനതക്ട് ഭരണഘടനയുചട സനിരനിറനിനുതചന

എതനിരമ്മാണക്ട്.  ജനപതനിനനിധനികള്കക്ട്  ജനങ്ങേപളമ്മാടുള്ള  കമനിറക്ട്ചമന്റമ്മാണക്ട്  ഏറവര

പധമ്മാനചപടതക്ട്.  സര്കമ്മാര്തചന ജനപതനിനനികള്കക്ട്   ജനങ്ങേപളമ്മാടുള്ള കമനിറക്ട്ചമന്റക്ട്

ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാനുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട  നടതനിചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.  ജനങ്ങേപളമ്മാടുള്ള

തങ്ങേളുചട  ഉതരവമ്മാദനിതസര  ഭരഗനിയമ്മായനി  നനിറപവറ്റുക  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഏറവര

പധമ്മാനചപടതക്ട്. ഇനരയനിലുര ഇതക്ട് വളചരപയചറ ചെര്ച്ച ചചെയ്യചപട ഒര വനിഷയമമ്മാണക്ട്.

നമ്മുചട  രമ്മാഷനീയരരഗതക്ട്  വളചര  കഹൗതുകമുണമ്മാകനിയ  ഒര  പദമമ്മാണക്ട്  'Office  of

Profit'.   ഭരണഘടനയുചട  അര്ടനികനിള്  102,  191  എനനീ  രണക്ട്  വകുപ്പുകളമ്മാണക്ട്

ഒരരഗതനിനക്ട്  അപയമ്മാഗരത  കലപനിക്കുനതനിചനപറനി  പപതരകമമ്മായനി  പറയുനതക്ട്.

പകമ്മാണ്സനിറവ്യുവന്റക്ട് അസരബനിയനിചലെ ഡനിസഷന എടുതപനമ്മാകനിയമ്മാല അതനിനകതര
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ഇതനിചനപറനി  വലെനിയ  പരമ്മാമര്ശങ്ങേളനിചലനക്ട്  കമ്മാണമ്മാന  കഴനിയുര.

ചതരചഞടുകചപടുന  ഒരമ്മാളനിചന  അപയമ്മാഗരനമ്മാക്കുനതക്ട്  ആര്ടനികനിള്  102,  191

എനനീ   വകുപ്പുകളുപപയമ്മാ  ഗനിച്ചമ്മാണക്ട്.  അതുചകമ്മാണ്ടുതചന ഇഹൗ കമ്മാരരതനിചലെടുക്കുന

നടപടനികള്  വളചര  ഗഹൗരവപൂര്വമമ്മായനി  കമ്മാപണണ  ഒര  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   പകരള

നനിയമസഭ പമ്മാസമ്മാകമ്മാനമ്മായനി ഇപപമ്മാള് ചകമ്മാണ്ടുവന ഇഹൗ നനിയമതനിപലെയക്ട് വനമ്മാല,

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  പഡമ്മാ.  ടനി.  എര.  പതമ്മാമസക്ട്  ചഎസകക്ട്-ചന്റ  ബഡ്ജറക്ട്

പസരഗചതയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  ആദരമമ്മായനി  പരമ്മാമര്ശനിക്കുനതക്ട്.   പുതനിയ  തസനികകള്

സൃഷ്ടനിക്കുനതക്ട്  കഴനിവതുര  രണ്ടുവര്ഷപതയക്ട്  മമ്മാറനിവയണചമനമ്മാണക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്

പസരഗതനില ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി പറഞതക്ട്.  എനമ്മാല ജൂചചലെ 13 -ാംതനീയതനി

ബഡ്ജറക്ട് ചെര്ച്ചയക്ട് മറപടനി പറഞപപമ്മാള് മുനനനിലെപമ്മാടക്ട് അപദ്ദേഹര തനിരതനി. തസനിക

സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനക്ട് നനിപരമ്മാധനപമര്ചപടുതനിയപശഷര ഒര പപതരക വരകനിക്കുപവണനി

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ചചെയര്മമ്മാന  തസനികയുര  അനുബന  തസനികകളുര

സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള ബുദനിമുടക്ട് കണകനിചലെടുതമ്മായനിരനികമ്മാര പഡമ്മാ. ടനി. എര. പതമ്മാമസക്ട്

ചഎസകക്ട് തചന്റ മുനനനിലെപമ്മാടനിലനനിനക്ട് പനിനവലെനിഞതക്ട്.  ഇചതനനിനമ്മാണക്ട് ഇപപമ്മാള്

ഇഹൗ നനിയമര   ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതക്ട്.    ഇഹൗ ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അധനികമ്മാരതനിലവന

പശഷമുളള  ആദര  നനിയമസഭമ്മാ  സപമളനമമ്മാണനിതക്ട്.  പതനിനമ്മാലെമ്മാര  നനിയമസഭയുചട
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ആദരചത  സപമളനമമ്മാണക്ട്  നടക്കുനതക്ട്.  ആദരചത  സപമളനതനില  ജനങ്ങേചള

ബമ്മാധനിക്കുന കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്  സഭയനില ചകമ്മാണ്ടുവപരണതക്ട്.  ജനങ്ങേചള ബമ്മാധനിക്കുന

പശ്നങ്ങേളുമമ്മായനി ബനചപട നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങേള്ക്കുപവണനിയമ്മാണക്ട്  നമചളചയമ്മാചക

നനിയമസഭയനിപലെയക്ട്  ചതരചഞടുതവനിടതക്ട്.  ഇവനിചട  മമ്മാര്കനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനികകതള്ള

ആഭരനര  കലെമ്മാപര  അവസമ്മാനനിപനികമ്മാന  പവണനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഒര

ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  മമ്മാര്കനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനികകതള്ള  അധനികമ്മാരതര്കങ്ങേള്

അവസമ്മാനനിപനികമ്മാനുള്ള ഒര ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  ചതരചഞടുപ്പുകമ്മാലെതക്ട്  ശനീ. വനി. എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന,  ശനീ.  പനിണറമ്മായനി വനിജയന,  ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി ബമ്മാലെകൃഷ്ണന തുടങ്ങേനി

മൂനക്ട്  പനതമ്മാകനമ്മാരചട പടരവച്ചമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങേള് പവമ്മാടക്ട്  പനിടനിച്ചതക്ട്.  ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി

ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  ചതരചഞടുപനില  മത്സരനിച്ചനില.   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്

മുഖരമനനിയമ്മാകമ്മാന  അര്ഹതയുചണനര  പയമ്മാഗരതയുചണനര  പചെരനിപനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്,

അപദ്ദേഹചത  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകമ്മാണമ്മായനിരന  ഇടതുമുനണനി  ചതരചഞടുപനില

പവമ്മാട്ടുപനിടനിച്ചതക്ട്.   ചതരചഞടുപക്ട്  കഴനിഞക്ട്  ശനീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന

മുഖരമനനിയമ്മായനി.   അതക്ട്  അവരചട  പമ്മാര്ടനിയുചട  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  പപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനികകതള്ള  ആഭരനരകലെമ്മാപര  അവസമ്മാനനിപനിക്കുവമ്മാനുര  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  സമ്മാനര  ചകമ്മാടുതക്ട്  അപദ്ദേഹചത  ഇപപമ്മാള്
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സമ്മാനസനചപടുതവമ്മാനുമുള്ള ശമമമ്മാണനിതക്ട്.  ഇഹൗ കമ്മാരരതനില പപമ്മാളനിറക്ട് ബഡ്യൂപറമ്മാ വചര

ഇടചപടുകയമ്മാണക്ട്.  പകരള  നനിയമസഭയുചട  ചെരനിത്രചമടുതമ്മാല  1979-ലുര  1983-ലുര

2012-ലുര  ഇതരര  Office  of  Profit-ചന  സരബനനിച്ചുള്ള നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങേള്

വനനിട്ടുണക്ട്.   അചനലമ്മാര ഇതരര നനിയമങ്ങേചള  സനി.പനി.ചഎ.(എര)  നഖശനിഖമ്മാനര

എതനിര്തനിട്ടുണക്ട്. ഇഹൗ നനിയമസഭയുചട ചെരനിത്രതനില ഒരനികലുര Office of Profit-ചന

സനി.പനി.ചഎ.(എര)  അനുകൂലെനിച്ചനിടനില,  Office  of  Profit-ചന്റ  അടനിസമ്മാനതനില

ചകമ്മാണ്ടുവന  അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ചചെയ്യല  നനിയമതനിനക്ട്  അനുകൂലെമമ്മായനി  ഒര

അരഗവര  പസരഗനിച്ചനിടനില.   1983-ല  അനക്ട്  എര.എല.എ.  ആയനിരന  ടനി.എച്ചക്ട്.

മുസഫചയ  ഖമ്മാദനി  പബമ്മാര്ഡക്ട്  ചചവസക്ട്  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  നനിയമനികമ്മാന  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

തനീരമമ്മാനനിച്ചു.   അപദ്ദേഹതനിചന്റ  അപയമ്മാഗരത  നനീകമ്മാന  പവണനി  നനിയമര

ചകമ്മാണ്ടുവനപപമ്മാള്  ഇപപമ്മാഴചത  സനി.പനി.ചഎ.(എര)  സരസമ്മാന  ചസക്രടറനിയമ്മായ

ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  അനക്ട്  പറഞതക്ട്  ഞമ്മാനനിവനിചട  വമ്മായനികമ്മാര  -

''എനനികക്ട്  മുസഫപയമ്മാടക്ട്  പചെമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്  എനനിനമ്മാണക്ട്  ഇഹൗ  നമ്മാണപകടനിനക്ട്

നനിലക്കുനതക്ട്.  ഇനനി ഒര കമ്മാര് പവണര. എചനലമ്മാര അധനികമ്മാരങ്ങേളമ്മാണക്ട് നനിങ്ങേള്കക്ട്

പവണതക്ട്.   മുസപഫ,  നനിങ്ങേള്  ധനീരനമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  കനിടനി.   ബഹുമമ്മാനചപട

മണനിമരഗലെതക്ട്  കുറരമ്മാനനി  എര.എല.എ.  നനിങ്ങേള്ക്കുര  ചചധരരമമ്മായനി  നനിലകമ്മാര.
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നനിങ്ങേള്ക്കുര ഇതുപപമ്മാചലെയുള്ളതക്ട് കനിട്ടുര.  നമ്മാണപകടനിനുപവണനി പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  (ചഎ)-

യുചട  വൃതനിചകട  രമ്മാഷനീയര  നടപമ്മാക്കുനതനിനുപവണനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  ഒര

ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  ഇഹൗ ബനില നനിയമസഭ പമ്മാസമ്മാകമ്മാന പമ്മാടനില.''   എചനമ്മാചകയമ്മാണക്ട്.

1983-ല ശനീ. പകമ്മാടനിപയരനി ബമ്മാലെകൃഷ്ണന പറഞതമ്മാണനിതക്ട്. ഞമ്മാന പറഞതല. ഒര

വരകനിയുചട തമ്മാല്പരരതനിനുപവണനി ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന നനിയമമമ്മാചണനമ്മാണക്ട് ശനീ.

പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന  അനക്ട്  പറഞതക്ട്.  സനി.പനി.ചഎ.(എര)-ചന്റ  വൃതനിചകട

രമ്മാഷനീയര നടപമ്മാകമ്മാന പവണനി ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന ബനിലമ്മാപണമ്മാ ഇതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ശനീ. ഇ. പനി. ജയരമ്മാജപനമ്മാടക്ട് പചെമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   

ഗതമ്മാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന):  സര്,  അപപമ്മാള്  അങ്ങേക്ട്

പറഞവരനതക്ട് അനക്ട് ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട് വൃതനിചകട രമ്മാഷനീയ ഉപദ്ദേശപതമ്മാടുകൂടനിയുള്ള

ബനിലമ്മായനിരന എനമ്മാപണമ്മാ?

ശനീ  .    രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ:  സര്,  ഇഹൗ നനിയമസഭയുചട ചെരനിത്രതനില ഞങ്ങേള്

പനരചതയുര  അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകരചചെയ്യല  നനിയമങ്ങേള്  ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുണക്ട്.

ഞങ്ങേള്  മമ്മാത്രമല,  ഇനരയനിചലെ  എലമ്മാ  നനിയമസഭകളനിലുര  ഭരനിക്കുന  പമ്മാര്ടനികള്

ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട് ചതറമ്മാചണനള്ള നനിലെപമ്മാടക്ട് ഞങ്ങേള്കനില.  പപക്ഷേ അനക്ട്

ഞങ്ങേള്  ചകമ്മാണ്ടുവന  നനിയമചത  നനിങ്ങേള്  എതനിര്ത  പസരഗനിച്ചുചവനമ്മാണക്ട്
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പറയുനതക്ട്.  അങ്ങേക്ട് ചതറനിദരനികണ. ഞമ്മാന എന.സനി.പനി.-ചയ പറനിയല പറഞതക്ട്.

അനക്ട് സനി.പനി.ചഎ.(എര) എടുത നനിലെപമ്മാടനിചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറഞതക്ട്.  ശനീ.

പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണചന്റ  1983-ചലെ  പസരഗമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  ഇവനിചട  വമ്മായനിച്ചതക്ട്.

ഇനനി ധമ്മാരമ്മാളര പപരചട പസരഗമുണക്ട്, എലമ്മാര ഞമ്മാന വമ്മായനിക്കുനനില.  2012-ല ഇഹൗ

പഭദഗതനി പവളയനില, ജനങ്ങേളുചട ജനീവനിതവമമ്മായനി ബനചപട നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്

സമയരകനിടമ്മാചത  സസമ്മാര്ത  തമ്മാലപരരങ്ങേള്ക്കുപവണനിയുള്ള  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

എനമ്മായനിരന  നനിങ്ങേളുചട  വനിമര്ശനര.   2016-ല  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഇഹൗ

നനിയമപഭദഗതനി ജനങ്ങേളുചട ജനീവനിതവമമ്മായനി ബനചപടതമ്മാപണമ്മാ?  ജനങ്ങേളുചട എന

തമ്മാല്പരരമമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട....?   മലെമ്പുഴയനിലനനിനള്ള  എര.എല.എ.-യമ്മായനി  ശനീ.  വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന  ചതരചഞടുത.   അപദ്ദേഹമനിപപമ്മാള്  എര.എല.എ.

കസമ്മാര്പടഴ്സനില  ജനങ്ങേളുചട  തമ്മാല്പരരര  സരരക്ഷേനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  അവനിചടയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

എനനികക്ട്  അധനികമ്മാരപതമ്മാടക്ട്  ഒര  തമ്മാല്പരരവമനിചലനക്ട്  അപദ്ദേഹര  പരസരമമ്മായനി

പറഞനിട്ടുണക്ട്.   അങ്ങേചനചയമ്മാര  സമ്മാഹചെരരതനില  'അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ബനില'  എന

പപരനില ഒര ബനില ഇവനിചട അവതരനിപനിപകണ ആവശരചമനമ്മാണക്ട്.  മുലചപരനിയമ്മാര്

പശ്നതനിലുര   മുഖരമനനിയുചട  നനിയപമമ്മാപപദഷ്ടമ്മാവക്ട്  എര.  ചക.  ദമ്മാപമമ്മാദരന

സമ്മാന്റനിയമ്മാപഗമ്മാ  മമ്മാര്ടനിനുപവണനിയുര  കസമ്മാറനി  മമ്മാഫനിയകള്ക്കുപവണനിയുര  വകമ്മാലെതക്ട്
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ഏചറടുതപപമ്മാഴുര അതനിചനതനിരമ്മായനി  പതനികരനിച്ച ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ

വമ്മായ  അടപനികമ്മാന,  അപദ്ദേഹചത  നനിശ്ശബ്ദനമ്മാകമ്മാന  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഒര

ബനിലമ്മായനി മമ്മാത്രപമ നമുകക്ട് ഇതനിചന കമ്മാണമ്മാന കഴനിയുകയുള.  ഇഹൗ സന്ദര്ഭതനില

Deoro Laxman Anand Vs Keshev Lexman Borker AIR 1958 Bombay, 319

എന പകസനിചലെ സുപനീര പകമ്മാടതനിയുചട പരമ്മാമര്ശര ഇവനിചട പസകമമ്മാചണനക്ട് ഞമ്മാന

കരതുന  -   ''The  underling  object  of  Article  191(1)(a)  is  to  secure  the

independence of the members of Parliament or a State Legislature and to

ensure  that  the  Parliament  and the  State  Legislature  does  not  consist  of

persons  who  have  received  favours  or  benefits  from  the  executive

Government  and  who  consequently,  being  under  an  obligation  to  the

executive, might be amenable to its influence.  Obviously the provision has

been made in order to eliminate or reduce the risk of conflict between duty

and  self  interest  among  the  legislators.''  ചതരചഞടുകചപട  പമ്മാര്ലെചമന്റക്ട്

അരഗങ്ങേളുര നനിയമസഭമ്മാരഗങ്ങേളുര അവരചട ഒഹൗപദരമ്മാഗനിക ഡഡ്യൂടനി ചചെയ്യുനതനിനുപകരര

സസമ്മാര്ത  തമ്മാല്പരരങ്ങേള്ക്കുപവണനി  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  വച്ചുനനീട്ടുന  അധനികമ്മാരപദവനികള്

എടുക്കുപമമ്മാഴുണമ്മാകുന  conflict-ചനപറനിയുര  അതുണമ്മാക്കുന  പശ്നങ്ങേചള
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സരബനനിച്ചുമമ്മാണക്ട് ഇഹൗ വനിധനിയനില ഏറവര സുപധമ്മാനമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനിക്കുനതക്ട്.

നനിയമസഭമ്മാ സമ്മാമമ്മാജനികരമ്മായനിട്ടുള്ള ആളുകള് ഇതരര സമ്മാനങ്ങേള് എടുക്കുനതനിചന

സരബനനിച്ചുള്ള  വരകമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടുകളമ്മാണക്ട്  പകമ്മാടതനി  ഇഹൗ  കമ്മാരരതനില

സൂചെനിപനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇഹൗ  നനിയമ  പഭദഗതനി  ചകമ്മാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതക്ട്  ഒര

നനിയമസഭമ്മാരഗതനിനക്ട് കൂടുതല ആദമ്മായകരമമ്മായ ഒര പദവനി നലകുനതനിനുര കൂടുതല

സമ്മാമതനിക  ലെമ്മാഭമുണമ്മാക്കുന  സമ്മാനര  നലകമ്മാനുമമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  നലകുന

ശമളതനില കൂടുതലെമ്മായ സമ്മാമതനിക ലെമ്മാഭര വരവസ ചചെയ്തനിരനിക്കുന സമ്മാനങ്ങേള്

സസനീകരനിക്കുപമമ്മാള്  മമ്മാത്രപമ  Office  of  Profit-ചന്റ  പശ്നര  ഉദനിക്കുനള.

സമദ്ഘടനയുചട  പമല  കരനിപമഘങ്ങേള്  നനിലക്കുനചവനമ്മാണക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്

പസരഗതനില പഡമ്മാ. ടനി. എര. പതമ്മാമസക്ട് ചഎസകക്ട് പറഞതക്ട്.  ഇഹൗ കരനിപമഘങ്ങേള്

നനിലക്കുപമമ്മാള്  25  പപഴ്സണല  സമ്മാഫുകളുര  വനീടുര  കമ്മാറര  ഒര  മനനിയുചട  എലമ്മാ

സഹൗകരരങ്ങേപളമ്മാടുരകൂടനി  പുതനിയ  ഒര  പദവനി  സൃഷ്ടനിപകണ  എനക്ട്  അടനിയനര

സമ്മാഹചെരരമമ്മാണക്ട്  പകരളതനിലുണമ്മായനിട്ടുളളതക്ട്.   ഇവനിചട  U.C.  Raman Vs.  P.T.A.

Rahim  എന  സുപനീരപകമ്മാടതനിയുചട  പരമ്മാമര്ശരകൂടനി  സഭയുചട  ശദയനില

ചകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.   This  court  has  given  categorical

clarification on more than one occasion that ''an office of profit'' is an office
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which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. The word ''profit'' has

always  been  treated  equivalent  to  a  substitute  from the  term ''pecuniary

gain''.  The very context in which the word profit has been used after the

word ''office of'' shows that not all the offices are disqualified but only those

which  yield  pecuniary  gain  as  profit  other  than  mere  compensatory

allowances,  to  the  holder  of  the  office.  Compensatory  allowance

എനപറഞമ്മാല എനമ്മാണക്ട്? ''Compensatory allowance''  means ''any sum of

money payable to the holder of an office by the way of daily allowance such

allowance not exceeding the amount of daily allowance to which member of

Parliament  is  entitled  under  [the  Salary,  Allowances  and  Pension  of

Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954)], any conveyance allowance,

house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him

to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions, of

that office''.  ഇതമ്മാണക്ട്  compensatory allowance-ചന്റ നനിര്വചെനര. U.C. Raman

Vs.  P.T.A.  Rahim  എന പകസനില  സുപനീരപകമ്മാടതനി പറഞതക്ട്  compensatory

allowance  മമ്മാത്രമമ്മാചണങ്കെനില  office  of  profit  ഇവനിചട  വരനനില.  അങ്ങേചന
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ചചെയ്തമ്മാല  പപമ്മാരമ്മായനിരപനമ്മാ  ശനീ.  എ.  ചക.  ബമ്മാലെന,   നനിങ്ങേള്  എനനിനമ്മാണക്ട്

ഇങ്ങേചനചയമ്മാര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  ഇവനിചട  നടതനതക്ട്.  Compensatory

allowance  മമ്മാത്രര  ചകമ്മാടുതമ്മാല  മതനിയമ്മായനിരനചവങ്കെനില  ഇവനിചട

നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിചന്റ  ആവശരമനിലമ്മായനിരന.  Compensatory  allowance

ചകമ്മാടുതക്ട് നനിര്തണമമ്മായനിരചനങ്കെനില ഇഹൗചയമ്മാര പശ്നര ഇവനിചടയുണമ്മാകനില. 1959-

ചലെ  പമ്മാര്ലെചമന്റക്ട്  അപയമ്മാഗരത  നനീകര  ചചെയ്യല  ആകനിചലെ  രണമ്മാര  വകുപനില

പകമ്മാമനപസററനി  അലെവനസനിചന്റ  നനിര്വചെനര  നലകനിയതക്ട്  ഞമ്മാന  വമ്മായനിച്ചു.

ഇതുപകമ്മാരര  ഒര  അരഗതനിനക്ട്  ഇരടപദവനി  നലകുന  സമ്മാഹചെരരതനില

അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  പകമ്മാമനപസററനി  അലെവനസക്ട്  നലകനിയമ്മാല  അതക്ട്  Office  of

profit ചന്റ  പരനിധനിയനില  വരനില.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  കമ്മാര്,  വനീടക്ട്,

ചഡയനിലെനി  അലെവനസക്ട്,  ചപനഷന  തുടങ്ങേനിയ  ആനുകൂലെരര

ചകമ്മാടുകണമമ്മായനിരനചവങ്കെനില  നനിങ്ങേള്കക്ട്  ഇഹൗ  നനിയമര  ചകമ്മാണ്ടുവരമ്മാചത  തചന

ചചെയ്യമ്മാമമ്മായനിരന.  ശനി.  പനി.ടനി.എ.  റഹനീമനിനുര  ചക.വനി.  അബ്ദുള്  ഖമ്മാദറനിനുര

ചചെയ്തതുപപമ്മാചലെ.....

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനീര :  സര്,  ഹജക്ട് കമനിറനി  ചചെയര്മമ്മാന സമ്മാനര ഇഹൗ

ചപര്വഡ്യൂവനിനക്ട്   പുറതമ്മാചണനക്ട് ചസനടല ആകനില പറഞനിട്ടുണക്ട്.  വമ്മാദര അവനിചട
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അതമ്മായനിരനനില.  സരസമ്മാന  നനിയമസഭ  തചന  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാകണചമനളളതമ്മായനിരന.  ഇഹൗ  ആനുകൂലെരര  വമ്മാങ്ങേണചമനനില,

ആനുകൂലെരതനിനക്ട്  അര്ഹതയുണമ്മായമ്മാല  മതനി.  ഞമ്മാന  ഒര  ആനുകൂലെരവര

വമ്മാങ്ങേമ്മാതതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  സുപനീര  പകമ്മാടതനി  എചന  ഒഴനിവമ്മാകനിയതക്ട്.  നനിങ്ങേള്

എനനിക്കുര  ശനീ.  ചക.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖമ്മാദറനിനുര  എതനിരമ്മായനി  എലമ്മായനിടങ്ങേളനിലുര

പടചപമ്മാരതുനചവനളളതക്ട് ഒര വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.

ശനീ  .    രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ :  സര്,  അപദ്ദേഹര പറഞതക്ട് തചനയമ്മാണക്ട് ഞമ്മാനുര

പറഞതക്ട്.  ഇതനിനകതക്ട്  പകമ്മാമനപസററനി  അലെവനസക്ട്  വമ്മാങ്ങുനതനിചനപറനി

നനിര്വചെനിച്ചനിട്ടുണക്ട്.  ഇവനിചട പകമ്മാമനപസററനി അലെവനസക്ട്,  ദനിനബത,  യമ്മാത്രമ്മാബത,

വനീട്ടുവമ്മാടക  എനനിവചയലമ്മാര  ഉള്ചകമ്മാളളുര.  അതക്ട്  പപമ്മാരമ്മായനിരപനമ്മാ?

ഇതനിനുപരനിയമ്മായ  ആനുകൂലെരര  ഒരരഗതനിനക്ട്  നലകുന  സമ്മാഹചെരരതനില  മമ്മാത്രപമ

office of profit എന വനിഷയര ഉയര്നവരനികയുളള. ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്

പപഴ്സണല സമ്മാഫക്ട് ഉള്ചപചടയുളള അധനിക ആനുകൂലെരര നലകുനതനിനുപവണനിയമ്മാണക്ട്

ഇഹൗ നനിയമ പഭദഗതനി ചകമ്മാണ്ടുവനതക്ട്.

ശനീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമദക്ട് കബനീര് :സര്,  ഫനിനമ്മാനഷരല ചപമ്മാസനിഷനമ്മാണക്ട് ഇവര്

inherit  ചചെയ്തനിരനിക്കുനതക്ട്.  അതുവച്ചനിചടങ്കെനിലുര  ഇതക്ട്  ഒഴനിവമ്മാകനിക്കൂചട.   എനമ്മാണക്ട്
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നനിങ്ങേളുചട അഭനിപമ്മായര?

മനി  .   സനീകര്:  ബഹുമമ്മാനചപട പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാപവ, അങ്ങേക്ട് 22 മനിനനിടക്ട് എടുത.

ഇനനി എത്ര സമയര കൂടനി പവണര?

ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ :  സര്,  മൂനക്ട്  പപര്ക്കുപവണനിയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനചപട  ഉമന  ചെമ്മാണനിക്കുര  ശനീ.  പനി.  ചക.

കുഞമ്മാലെനിക്കുടനിക്കുര  എനനിക്കുര  പവണനിയമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്.

അപങ്ങേയറനിയമ്മാമപലമ്മാ ഇതനിനക്ട് സമയപരനിധനിലമ്മാചയനളളതക്ട്. എനമ്മാലുര ഞമ്മാന വലെനിയ

സമയര എടുകനില.

സമ്മാമതനിക  പതനിസനനിയുചട  കമ്മാര്പമഘങ്ങേള്  ഉരണ്ടുകൂടുന  ഒര

സരസമ്മാനതക്ട് എര.എല.എ.  എന നനിലെയനില എലമ്മാ ആനുകൂലെരങ്ങേളുര കനിട്ടുന ഒര

വരകനികക്ട്  എനനിനമ്മാണക്ട്  ഇത്രയുര വലെനിയ ആനുകൂലെരര ചകമ്മാടുക്കുനതക്ട്.  സനി.പനി.ചഎ.

(എര) -പന്റതക്ട് ചതറമ്മായ രമ്മാഷനീയമമ്മാപണമ്മാ?  നമ്മാണപകടനിനുപവണനി പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  (ചഎ)

വൃതനിചകട രമ്മാഷനീയര  കളനിക്കുനചവനക്ട്  പറഞ ശനീ.  പകമ്മാടനിപയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന,

അപദ്ദേഹര  ഇപപമ്മാള് ഇഹൗ സഭയനിലെനില,  ഇപപമ്മാചഴങ്കെനിലുചമമ്മാനക്ട്  പുറതക്ട്  ഇതനിചനപറനി

പറയുചമനക്ട് കരതുകയമ്മാണക്ട്.  ഞങ്ങേള് ചെനീഫക്ട്  വനിപമ്മായനി ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിചന

വച്ചപപമ്മാള് അതക്ട് ഇരടപദവനിയമ്മാചണനര അതനിനമ്മാല അപയമ്മാഗരത നനീകര ചചെയ്യല
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നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകണചമനളള  അഭനിപമ്മായര  ഉയര്നവന.  അനക്ട്  അതക്ട്

ഒഴനിവമ്മാക്കുനതനിനുപവണനി ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പുറചപടുവനിച്ചു.  പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവനിപന്റതക്ട്

ഇരട  പദവനിയമ്മാചണനക്ട്  പറഞചകമ്മാണക്ട്   രണക്ട്  അഭനിഭമ്മാഷകര്  ആ  സമയതക്ട്

ഗവര്ണര്കക്ട് പരമ്മാതനി ചകമ്മാടുത. ഇതക്ട് നനീകമ്മാനപവണനി ഓര്ഡനിനനസക്ട് ചകമ്മാണ്ടുവന.

ഇതുസരബനനിച്ചക്ട്  12.11.2011-ചലെ  പദശമ്മാഭനിമമ്മാനനി  പത്രതനില  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന ഒര പസമ്മാവന നലകനിയനിരന.  അപദ്ദേഹര പറഞ വമ്മാചെകര  ഞമ്മാന

വമ്മായനികമ്മാര. 'ശനീ. പനി.സനി. പജമ്മാര്ജക്ട് രമ്മാജനിവച്ചക്ട് ജനവനിധനി പതടണര-  വനി. എസക്ട്.' എന

തലെചകപടമ്മാടുകൂടനി  വന പത്രവമ്മാര്തയമ്മാണക്ട്.  ''ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജക്ട്  ഇരടപദവനി

വഹനിക്കുനതനിനമ്മാല  രമ്മാജനിവച്ചക്ട്  ജനവനിധനി  പതടുകയമ്മാണക്ട്  പവണചതനക്ട്  പതനിപക്ഷേ

പനതമ്മാവക്ട്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന പറഞ.  പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്  പപതരക

പദവനിയമ്മാണക്ട്.  യു.പനി.എ.  ചചെയര്പപഴ്സണ്  ശനീമതനി  പസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാനനി  ഇരടപദവനി

വനിവമ്മാദതനിലചപടക്ട് രമ്മാജനിവച്ചപപമ്മാള് അനചത പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട് ശനീ. എല. ചക.

അദസമ്മാനനിചകതനിചര ഇതരര ആപരമ്മാപണര ഉനയനിച്ചനിരനനില. ആപരമ്മാപണര ഉയരന

സമ്മാഹചെരരര  വനമ്മാല  രമ്മാജനിവച്ചക്ട്  ജനവനിധനി  പതടമ്മാന  സസമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര  ഞമ്മാന

തയ്യമ്മാറമ്മാണക്ട്.''  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന,  അപങ്ങേചകതനിരമ്മായനി  ഇപപമ്മാള്

ആപരമ്മാപണര  വനനിരനിക്കുന.  അങ്ങേക്ട്  എര.എല.എ.  സമ്മാനര  രമ്മാജനിവയണചമനക്ട്
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ഞമ്മാന പറയുനനില. ഇതക്ട് അങ്ങേക്ട് പറഞനിട്ടുചണങ്കെനില മമ്മാനരതപയമ്മാര്തക്ട് രമ്മാജനിവയമ്മാന

തയ്യമ്മാറമ്മാകുചമനക്ട് ഞമ്മാന പതനീക്ഷേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    പജമ്മാര്ജക്ട് :  സര്,  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്  ഇത്രയുര  വനികമ്മാരര

ചകമ്മാളളണപമമ്മാ?  വയസക്ട്  94  ആയനി,  പകരള  സരസമ്മാനതക്ട്  65-70  വര്ഷമമ്മായനി

ചപമ്മാതുപവര്തന പമ്മാരമരരമമ്മായനി നനിറഞനനിലക്കുന ആളമ്മാണക്ട് സഖമ്മാവക്ട് വനി.എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന. അപദ്ദേഹര പകരള സരസമ്മാനതനിചന്റ ഏതക്ട് പശ്നങ്ങേളനിലുര ഇടചപടുന

ആളമ്മാണക്ട്.  ഇടചപടുനതക്ട്  മുഴുവനുര  ശരനിപക്ഷേതനനിനമ്മാചണനക്ട്  പകരളതനിചലെ

ജനങ്ങേള് കരതുന. കമഡ്യൂണനിസക്ട്,  പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനികള് എനര കരതനിപകമ്മാപട;

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ജനങ്ങേള്  കരതുനതക്ട്  അപദ്ദേഹര  ശരനിയുചട

പക്ഷേതമ്മാചണനമ്മാണക്ട്.  അങ്ങേചന ശരനിയുചട പക്ഷേതനനിലക്കുന സഖമ്മാവക്ട് വനി.എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട് ഒര സമ്മാനര ചകമ്മാടുക്കുനതനില പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനികക്ട്  ഇത്രമമ്മാത്രര

വനിഷമര  വപരണ  ആവശരമനിചലനമ്മാണക്ട്  എചന്റ  അഭനിപമ്മായര.  ഞമ്മാന  ഉദമ്മാഹരണര

ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാര.  സഖമ്മാവക്ട്  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  ഇഹൗ  അടുത  കമ്മാലെതക്ട്

പകരളതനിചലെ എടക്ട് ഉപദരമ്മാഗസനമ്മാചര സരബനനിച്ചുര വനിഴനിഞര പദതനിചയപറനിയുര

ബഹുമമ്മാനചപട  മുഖരമനനിക്കുര  ചെനീഫക്ട്  ചസക്രടറനിക്കുര  കതക്ട്  ചകമ്മാടുത.  കതക്ട്

ചകമ്മാടുതചവനക്ട്  അപദ്ദേഹര  പറഞനിടനില,  കതക്ട്  കനിടനിചയനക്ട്  മുഖരമനനിയുര  ചെനീഫക്ട്



Uncorrected/Not for publication
21

ചസക്രടറനിയുര  പറഞനിടനില.  പചക്ഷേ,  ചെനീഫക്ട്  ചസക്രടറനികക്ട്  കതക്ട്  കനിടനിയതമ്മായനി

പപമ്മാസല ഡനിപമ്മാര്ട്ടുചമന്റനിചന്റ പരഖയുമുണക്ട്.  അതക്ട് മൂനര എചന്റ കയ്യനിലുണക്ട്.  ഞമ്മാനതക്ട്

പസനിദനീകരനികമ്മാന ഉപദ്ദേശനിക്കുനനില. ചക.പനി.സനി.സനി.  പസനിഡന്റമ്മായനിരന ആളമ്മാണക്ട്

അങ്ങേക്ട്.  ഇത്രയുര പമ്മായമമ്മായ ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന കടനമ്മാക്രമനിക്കുനതക്ട്

നനിര്തണചമനമ്മാണക്ട്  എചന്റ  അഭരര്തന.  അപദ്ദേഹര  ശരനിയുചട  പക്ഷേതനനിനക്ട്

പവര്തനിക്കുന  ഒര  ആളമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്  പകരളതനിചലെ  ജനങ്ങേചള

സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര ഏതക്ട് സമ്മാനര അപദ്ദേഹതനിനക്ട് ചകമ്മാടുതമ്മാലുര പകരളതനിചലെ

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ ജനര  അനുകൂലെനിക്കുചമനമ്മാണക്ട്  എചന്റ അഭനിപമ്മായര.   തമ്മാങ്കെളതക്ട്

അരഗനീകരനികണര.

ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ :  സര്,  അങ്ങേക്ട്  ചതറനിദരനികരതക്ട്.  അപദ്ദേഹര

മുഖരമനനിയമ്മായനിരനികണചമനക്ട്  ആഗ്രഹനിച്ച  ആളമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന.  അപദ്ദേഹര

മുഖരമനനിയമ്മായനിരനിക്കുചമനര  ഒര  വര്ഷചമങ്കെനിലുര  ഒര  പടചമങ്കെനിലുര  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്

ചകമ്മാടുക്കുചമനമമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന കരതനിയതക്ട്.

ഗതമ്മാഗത വകുപ്പുമനനി (ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന) :  സര്,  ശനീ.  ഉമന ചെമ്മാണനി

മുഖരമനനിയമ്മാകുചമനക്ട് ചതരചഞടുപ്പുകമ്മാലെതക്ട് അങ്ങേക്ട് വനിചെമ്മാരനിച്ചനിപല; മുഖരമനനിയമ്മായനി

ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണനി  വരചമപനമ്മാ  യു.ഡനി.എഫക്ട്.-നക്ട്  തുടര്ഭരണവര  ഉണമ്മാകുചമപനമ്മാ
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അപന അങ്ങേക്ട് പതനീക്ഷേനിച്ചനിടനില.

ശനീ  .   രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ : സര്, ഭരണര കനിടനിയമ്മാല ആരക്ട് മുഖരമനനിയമ്മാകുചമനക്ട്

ഞങ്ങേള് തനീരമമ്മാനനിക്കുര.

ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന :  സര്,  ശനീ.  ഉമന  ചെമ്മാണനി  മുഖരമനനിയമ്മായനി

വരനിചലനര തുടര്ഭരണര ഉണമ്മാകനിചലനനര അപന അങ്ങേക്ട് ഉറപമ്മാകനിയനിരന. 

ശനീ  .    തനിരവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന :  സര്,   ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജക്ട്

പറഞനിടതമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന നനിലക്കുനതക്ട്.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന അങ്ങേചന

മടകനിചകടനി ഒരമൂലെയനില ഇരപതണതല. ഉയര്തനി കമ്മാണനികചപപടണ ഒരമ്മാളമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര. കമ്മാരണര വളചര പമ്മായര ചചെന ആളമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹര. അപദ്ദേഹതനിനുമുമനില

ചചെറനിയ  ഒര  ആയുധര  ഇട്ടുചകമ്മാടുതക്ട്  അപദ്ദേഹചത  ആപക്ഷേപനികമ്മാന

ശമനിക്കുനചവനളളതമ്മാണക്ട്  പതനിപക്ഷേ  പനതമ്മാവക്ട്  ഇവനിചട  പറഞചകമ്മാണനിരനിക്കുന

പധമ്മാനചപട കമ്മാരരര. ഇത്രയുര ഉനതസമ്മാനതനിരനിക്കുന ആളനിചന ചചെറനിയ സമ്മാനര

ചകമ്മാടുതക്ട്......  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  ഇഹൗ  സമ്മാനര  വലെനിയ  പശ്നമമ്മാപണമ്മാ;   അപദ്ദേഹചത

ചകമ്മാച്ചമ്മാക്കുകയപല.  യഥമ്മാര്തതനില  അപദ്ദേഹചത  ഉയര്തനികമ്മാണനികണര,

അങ്ങേചന  ഉയര്തനികമ്മാണനിക്കുനതനിനക്ട്  പകരര  അപദ്ദേഹര  ഒര

സമ്മാനപമമ്മാഹനിയമ്മാചണനക്ട്  വരതനിതനീര്ക്കുനതനിനുപവണനി  നടതനിയ



Uncorrected/Not for publication
23

ഗൂഢമ്മാപലെമ്മാചെനയുചട ഫലെമപലചയനമ്മാണക്ട് അങ്ങേക്ട് പചെമ്മാദനിപകണതക്ട്.

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    പജമ്മാര്ജക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന  ഇവനിചട  കമ്മാണുനതക്ട്  ഭരണകക്ഷേനിയുര

പതനിപക്ഷേവരകൂടനി  പമ്മാവര  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന നകനി  തനിനകയമ്മാണക്ട്.

അപദ്ദേഹര  പപമ്മായനി  ജനീവനികചട.  തനിരവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണചന്റ  വര്തമമ്മാനതനില

എചനമ്മാര പസ്നേഹമമ്മാണക്ട്. അതനിനകതര മുള്ളമ്മാണക്ട്.  

ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ:  സര്,  ശനീ.  പനി.  സനി.  പജമ്മാര്ജനിനക്ട്  അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്

പസ്നേഹമുചണനറനിയമ്മാര.   ഈരമ്മാറ്റുപപടയനില  വനപപമ്മാള്  ഒര  വമ്മാചെകതനിലെമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര പസരഗര  അവസമ്മാനനിപനിച്ചതക്ട്.   അതുചകമ്മാണക്ട്  അപങ്ങേയക്ട്  അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്

തമ്മാല്പരരമുചണനക്ട്  എനനികറനിയമ്മാര.   ഉപകമ്മാര  സ്മരണയമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാള്

പകടനിപനിക്കുനതക്ട്.   ആ ഉപകമ്മാര  സ്മരണ അങ്ങേക്ട്  പകടനിപനിച്ചതക്ട്  നല കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

അതനിചന  ഞമ്മാന  എതനിര്ക്കുകയല.   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  എന

പകരളതനിചന്റ  മുന  മുഖരമനനി  സമുനതനമ്മായ  പനതമ്മാവമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹചത

ഒരമ്മാപക്ഷേപവര ഞമ്മാന പറഞനിടനില.   

ഏതക്ട്  പമ്മാര്ടനിയമ്മാചണങ്കെനിലുര  മുഖരമനനിചയ  തനീരമമ്മാനനിക്കുനതക്ട്  ചതരചഞടുപക്ട്

കഴനിഞമ്മാണക്ട്.  എനമ്മാല  ഇവനിചട  അപദ്ദേഹചത  ഉയര്തനികമ്മാടനിചകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ചതരചഞടുപനില മത്സരനിച്ചതക്ട്.  അപദ്ദേഹര  ഒരനികലക്കൂടനി  മുഖരമനനിയമ്മാകുചമന ഒര
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ധമ്മാരണ  ചകമ്മാടുത.   ചതരചഞടുപക്ട്  കഴനിഞപപമ്മാള്  ആലുവ  മണപ്പുറതക്ട്  കണ

പരനിചെയര  പപമ്മാലുര  സനി.പനി.ചഎ.(എര)  പനതമ്മാകനമ്മാര് അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്  കമ്മാണനിച്ചനില.

എനനിടനിപപമ്മാള്  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  എപനമ്മാ  വലെനിയ  പദവനി  ചകമ്മാടുകമ്മാന

പപമ്മാകുനചവനമ്മാണക്ട് പറയുനതക്ട്. ചക. കരണമ്മാകരചന്റ ഗതനിപകടക്ട് വരനിലമ്മാചയനക്ട് ശനീ.

എ.  ചക.  ബമ്മാലെന  കഴനിഞ  ദനിവസര   പറഞ.   ചക.  കരണമ്മാകരന  ഒര

സമ്മാനതനിചന്റ പനിനമ്മാചലെയുര പപമ്മായനിടനില.  ചക.  കരണമ്മാകരന മുഖരമനനി സമ്മാനര

ഒഴനിഞനിടക്ട്   പബമ്മാര്ഡനിചന്റപയമ്മാ  പകമ്മാര്പപറഷചന്റപയമ്മാ  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന്റപയമ്മാ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാനപവണനി  ആരചട  മുമനിലുര  ഭനിക്ഷേമ്മാ  പമ്മാത്രവമമ്മായനി

പപമ്മായനിടനില. പകരളതനിചലെ ഏറവര സമുനതനമ്മായ പനതമ്മാവമ്മാണക്ട് ചക. കരണമ്മാകരന. 

ശനീ  .    എ  .    ചക  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര്,  അപദ്ദേഹതനിനക്ട്  ആ  പമ്മാര്ടനിയനിലനനിനര

കുറച്ചുകമ്മാലെചമങ്കെനിലുര വനിട്ടുനനിലപകണനി വനനിപല?

ശനീ  .   രപമശക്ട് ചചെനനിതലെ: സര്, അപങ്ങേയര പമ്മാര്ടനി വനിപടണനിവനനിപല.  അങ്ങുര

പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  വനിട  ആളപല.   അചതമ്മാചക  പവണനിവരര.   രമ്മാഷനീയതനില

ചെനിലെപപമ്മാള് പമ്മാര്ടനി വനിപടണനിവരര.   ചക. കരണമ്മാകരന മുഖരമനനിയമ്മായതനിനുപശഷര

ഒര  പകമ്മാര്പപറഷപന്റപയമ്മാ  പബമ്മാര്ഡനിപന്റപയമ്മാ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷപന്റപയമ്മാ

ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകമ്മാന  പപമ്മായനില.   അച്ചുതപമപനമ്മാനുര  പനി.  ചക.  വമ്മാസുപദവന  നമ്മായരര
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പപമ്മായനില.  ചക.എസക്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനിചലെ കമനിയനില തൂങ്ങേനിനനിനപപമ്മാകുന പനി.

ചക.  വമ്മാസുപദവന  നമ്മായചര  ഞമ്മാന  കണനിട്ടുണക്ട്.  എനനിചകമ്മാര  ധനകമ്മാരര

പകമ്മാര്പപറഷചന്റ ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകണചമനക്ട് സനി.പനി.ഐ.  പനതൃതസപതമ്മാടക്ട്   അപദ്ദേഹര

പറഞനില.  അതമ്മാണക്ട്  ഇവനിചട  പനമ്മാപകണതക്ട്.   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ

പതനര  ഭയമ്മാനകമമ്മാചയമ്മാര പതനമമ്മാണക്ട്. 

പകരള രമ്മാഷനീയതനിനക്ട് ധമ്മാരമ്മാളര സരഭമ്മാവനകള് ചചെയ്ത പനതമ്മാവമ്മാണക്ട് ശനീ.  വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന.   സമരപപമ്മാരമ്മാടങ്ങേള് കക്ട്  പനതൃതസര  ചകമ്മാടുത  ആളമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര.   ഞങ്ങേള്  ആലെപ്പുഴയനില  സ്കൂളനില  പഠനിക്കുപമമ്മാള്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദന സമരപപമ്മാരമ്മാളനിയമ്മായനി  അവനിചടവനക്ട്  പസരഗനിച്ചതുര പപമ്മാരമ്മാടങ്ങേള്കക്ട്

പനതൃതസര  ചകമ്മാടുതതുര  ഞമ്മാന  ഓര്ക്കുന.   അപദ്ദേഹചത  പകവലെര  ഒര

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനിറനി  ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകനി  തരരതമ്മാഴനിയതക്ട്  ഒരനികലുര  പകരളര

കരതനിയനിരന  ഒര  നടപടനിയല.   ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന

തനീരമമ്മാനനികണര ഇതക്ട് സസനീകരനികപണമ്മാ പവണപയമ്മാ എനക്ട്. അധനികമ്മാര ദുര്പമമ്മാഹനിയുര

പദവനിപയമ്മാടുള്ള  കടുത  ആഗ്രഹമുള്ള ആളമ്മായുര   അങ്ങേചയ ചെരനിത്രര  നമ്മാചള  വനിധനി

എഴുതമ്മാതനിരനികചട എനമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   

പകരളതനില മൂനക്ട് ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷനുകളുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.    ഇ.എര.എസക്ട്.
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നമ്പൂതനിരനിപടനിചന്റയുര  എര.  ചക.  ചവപള്ളമ്മാടനിയുചടയുര  ഇ.  ചക.  നമ്മായനമ്മാരചടയുര

കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്  മൂനക്ട്  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകള് ഉണമ്മായനിരനതക്ട്.  ഇ.എര.എസക്ട്.

നമ്പൂതനിരനിപമ്മാടനിചന്റ  കമ്മാലെചത  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനമ്മാണക്ട്  ഏറവര  നല

കമനീഷന.  ആ  കമനീഷനനിചലെ  അരഗങ്ങേചള  ഓര്ക്കുപമമ്മാള്  എനനികക്ട്   അഭനിമമ്മാനര

പതമ്മാനന.   വളചര  പധമ്മാനചപട  ആളുകളമ്മാണക്ട്  ആ  കമനീഷനനിലുണമ്മായനിരനതക്ട്.

ചസക്രപടറനിയറനിചലെ പഴയ ചകടനിടതനില  ചപമ്മാടനിപനിടനിച്ച ഫയലുകള്കനിടയനില ഈ

റനിപപമ്മാര്ട്ടുകള്  ഇപപമ്മാഴുമുണക്ട്.  ചസക്രപടറനിയറനിചലെ  ചപമ്മാടനിപനിടനിച്ച  ചഷലഫുകളനില

അനരവനിശമര ചകമ്മാള്ളുന എത്ര ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന റനിപപമ്മാര്ട്ടുകളുണക്ട്.  ശനീ.

വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ റനിപപമ്മാര്ടനിചന്റ സനിതനിയുര ഇതുതചനയമ്മായനിരനിക്കുര.  ഇതക്ട്

ചെരനിത്രപതമ്മാടക്ട്  ചചെയ്യുന ഏറവര വലെനിയ അനനീതനിയമ്മാണക്ട്.  കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുചട

പനിളര്പ്പുണമ്മായപപമ്മാള് നനിരവധനി ആളുകപളമ്മാചടമ്മാപര ഇറങ്ങേനിവന  ഒരമ്മാളമ്മായനിരന ശനീ.

വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന.  

ശനീ  .   പനി  .   ചക  .   ബഷനീര്: സര്. ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന ഭരണ പരനിഷമ്മാര

കമനീഷചന്റ  ചചെയര്മമ്മാനമ്മായമ്മാല  മുഖരമനനികക്ട്  പനരനിടക്ട്  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  സമര്പനികമ്മാന

പമ്മാടനില,  ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ കമ്മാരരങ്ങേളനില ഇടചപടമ്മാന പമ്മാടനില എനള്ളതക്ട് അങ്ങേയുചട

ശദയനിലചപടനിട്ടുപണമ്മാ?
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ശനീ  .    രപമശക്ട്  ചചെനനിതലെ:  സര്,  അതുചകമ്മാണമ്മാണപലമ്മാ  ഈ  സമ്മാനര

ചകമ്മാടുകമ്മാന  തനീരമമ്മാനനിച്ചതക്ട്.   സര്കമ്മാരനിചന്റ  ദദനരദനിന  പവര്തനങ്ങേളനില

ഇടചപടമ്മാപനമ്മാ സര്കമ്മാരനിചന്റ നടപടനികചള നനിയനനികമ്മാപനമ്മാ അഭനിപമ്മായര പറയമ്മാപനമ്മാ

അധനികമ്മാരമനിലമ്മാത ഒര സമ്മാനര ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  നലകുനതുവഴനി

അപദ്ദേഹതനിചന്റ  വമ്മായ  അടപനിക്കുക  എനള്ള  തനമമ്മാണക്ട്  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മായര

സരസമ്മാന കമനിറനിക്കുമുള്ളതക്ട്.   പകരള രമ്മാഷനീയതനില ഏറവര സമുനതനമ്മായ ഒര

വരകനിചയ ഈ സമ്മാനപതയക്ട്  എതനിക്കുന എനള്ളതനില സനി.പനി.ചഎ.(എര)-നക്ട്

മറപടനി പറപയണനിവരര.  

അപദ്ദേഹചതപറനി  പകമ്മാടതനികള്  തചന  പറഞചകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

സുപനീരപകമ്മാടതനിയനിചലെ  രണക്ട്  വനിധനികളനിലെമ്മാണക്ട്  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചനതനിരമ്മായനി  ഇപപമ്മാള്  വനിമര്ശനമുണമ്മായതക്ട്.   അപദ്ദേഹര പകമ്മാടതനികചള

രമ്മാഷനീയതനിനുപവണനി ഉപപയമ്മാഗനിക്കുനചവനക്ട് രണക്ട് പകസ്സുകളനിലുര പറഞനിരനിക്കുന.

അതക്ട് അപദ്ദേഹര തനീരമമ്മാനനിപകണ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  രമ്മാഷനീയതനില അങ്ങേചനയുള്ള പക

വച്ചുപുലെര്തന സമനീപനര ഒരനികലുര ശരനിയല.  അതക്ട് അപദ്ദേഹര തനീരമമ്മാനനികണര.

ഏതമ്മായമ്മാലുര  ഇതരചമമ്മാര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  സരസമ്മാനതനിചന്റ  തമ്മാല്പരരങ്ങേള്കക്ട്

വനിരദമമ്മാണക്ട്. മമ്മാര്കനിസക്ട് പമ്മാര്ടനികകതള്ള ആഭരനര കലെമ്മാപതനിചന്റയുര  ആഭരനര



Uncorrected/Not for publication
28

യുദതനിചന്റയുര  പരനിസമമ്മാപനിക്കുപവണനി  പപമ്മാളനിറക്ട്ബഡ്യൂപറമ്മായുചട  നനിര്പദ്ദേശമ്മാനുസരണര

ചകമ്മാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  ഈ  നനിയമ  പഭദഗതനി  സരസമ്മാനചത  ജനങ്ങേളുചട

തമ്മാല്പരരതനിപനമ്മാ  ചപമ്മാതുതമ്മാല്പരരതനിപനമ്മാ  പയമ്മാജനിച്ചതല  എനള്ളതുചകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

ഇതനിചന എതനിര്ക്കുന. 

മനി  .    സനീകര്:  ശനീ.  വനി.  റനി.  ബലറമ്മാര,  അപങ്ങേയക്ട്  1  (എ)  നമര്  പഭദഗതനി

അവതരനിപനിച്ചക്ട് സരസമ്മാരനികമ്മാവനതമ്മാണക്ട്. 

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  സര്,  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്  ചചെയ്തപകമ്മാരമുള്ള

2016-ചലെ  നനിയമസഭ  (അപയമ്മാഗരതകള്  നനീകര  ചചെയ്യല)  പഭദഗതനി  ബനില

ചപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപമ്മായര പനടുനതനിനമ്മായനി സര്ക്കുപലെറക്ട്  ചചെയ്യണചമന പഭദഗതനി ഞമ്മാന

അവതരനിപനിക്കുന.

 പതനിനമ്മാലെമ്മാര  നനിയമസഭയുചട  (ഫനിനമ്മാനസക്ട്  ബനില  ഒഴനിച്ചുള്ള)  ആദരചത

നനിയമനനിര്മമ്മാണമമ്മാണനിതക്ട്.  ഈ  നനിയമസഭയുചട  ആദരചത  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

തചന ഭരണകക്ഷേനിയനിചലെ രമ്മാഷനീയ തര്കങ്ങേള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുപവണനിയുള്ള ഒര

വൃഥമ്മാ  വരമ്മായമ്മാമമമ്മാകുനതക്ട്  നനിയമസഭപയമ്മാടുര  ചതരചഞടുത  ജനങ്ങേപളമ്മാടുമുള്ള

അനമ്മാദരമ്മാവമ്മാചണനള്ള  കമ്മാരരതനില  സരശയമനില.  പതനിനമ്മാറമ്മാര  നൂറമ്മാണ്ടുമുതലുള്ള

പശമ്മാതലെര പതനിപക്ഷേ പനതമ്മാവക്ട്  ഇവനിചട വനിശദനീകരനിച്ചു.   സമയക്കുറവചകമ്മാണക്ട്


