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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
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ഞമ്മാന  അതനിപലെയക്ട്  കടക്കുനനില.   ഈ  നനിയമര  അവതരനിപനിക്കുനതുചകമ്മാണക്ട്

consolidated  funds  of  the  state-നക്ട്  പുതനിയതമ്മായനി  ചചെലെചവമ്മാനര

ഉണമ്മാകുനനിലമ്മാചയനക്ട്   statement  of  objects  and  reasons  -ല  കൃതരമമ്മായനി

പറയുനണക്ട്.   ഈ  നനിയമര  മമ്മാത്രമമ്മായനി  എടുക്കുകയമ്മാചണങ്കെനില  ഒരപപക്ഷേ  ഇതക്ട്

അപയമ്മാഗരത നനീക്കുന നനിയമമമ്മായതുചകമ്മാണക്ട് ചചെലെവണമ്മാകുനനിചലനക്ട് പവണചമങ്കെനില

വമ്മാദനികമ്മാര.   പപക്ഷേ  അചതമ്മാര  സമ്മാപങ്കെതനികമമ്മായ  വമ്മാദര  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  ഇതനിചന്റ

ശരനിയമ്മായ  objects  and  reasons  എചനമ്മാചകയമ്മാചണനക്ട്  പകരളതനിചലെ  ഏതക്ട്

ചകമ്മാച്ചുകുടനിക്കുര അറനിയമ്മാര.   ബഹുമമ്മാനചപട വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ ഭമ്മാഷയനില

പറഞമ്മാല  അരനി  ആഹമ്മാരര  കഴനിക്കുന  മുഴുവന  മലെയമ്മാളനികള്ക്കുര  അറനിയമ്മാര.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ പകരളതനിചന്റ മുന മുഖരമനനിയുര മലെമ്പുഴ എര.എല.എ.യുമമ്മായ ശനീ.

വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്  ഒര  പദവനി  നലകുനതനിനുള്ള  ഒര

നനിയമനനിര്മമ്മാണമമ്മാണനിതക്ട്.  സസമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര അതരതനിലുള്ള ഒര പദവനിയനിപലെകക്ട്

ഒര  എര.എല.എ.  ആയ  വരകനി  കടനവരപമമ്മാള്  അതുചകമ്മാണക്ട്  ഒര  ചചെലെവര

ഉണമ്മാകുകയനിചലനള്ളതമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാരനിചന്റ വമ്മാദചമങ്കെനില അതുര ഈ പകരളതനിചലെ

ഒരമ്മാളുര  വനിശസസനികമ്മാന  പപമ്മാകുനനില  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരര.   ഇതുചകമ്മാണക്ട്

ചചെലെവണമ്മാകുനണക്ട്.   ഒര  മനനിചയ  തനീറനിപപമ്മാറ്റുനതനിനുപവണനി  എത്രപതമ്മാളര
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ചചെലെവക്ട്  ചപമ്മാതു ഖജനമ്മാവനിനക്ട്  ഉണമ്മാകുനപവമ്മാ  അത്രപതമ്മാളര  ചചെലെവക്ട്  ഈ പുതനിയ

പദവനിയുചട  സൃഷ്ടനിപ്പുചകമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മാകുനചണനള്ളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരര.

അതുചകമ്മാണക്ട് സുതമ്മാരരത  വമ്മാഗമ്മാനര ചചെയ്തക്ട് അധനികമ്മാരതനില വന ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഈ

കമ്മാരരതനില  സുതമ്മാരരതയനിലമ്മാചതയമ്മാണക്ട്  പവര്തനിക്കുനചതനക്ട്  പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന

നനിര്വമ്മാഹമനില.  

(അദരക്ഷേപവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫക്ട് ചചെയര്മമ്മാന ശനീ. ചക. മുരളനീധരന)

ഈ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  അധനികമ്മാരതനില  വനതുതചന  വലെനിയ  ധൂര്തക്ട്

പദര്ശനിപനിച്ചുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്.   സമ്മാനര ഏചറടുക്കുനതനിനുമുമ്പുതചന പരസരര നലകനി

എചന്റ  തലെ,  എചന്റ  ഫുള്  ഫനിഗര്  എന  മടനിലുള്ള  പരസരര  രമ്മാജരവരമ്മാപകമമ്മായനി

നലകുനതനിനുപവണനി  ഏതമ്മാണക്ട്  മൂനരപകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്

ചചെലെവഴനിച്ചതക്ട്.    പചെമ്മാദര  രൂപതനില  ഞമ്മാനനിതക്ട്  ഉനയനിച്ചപപമ്മാള്  കൃതരമമ്മായ

മറപടനിയമ്മായനി  ലെഭനിച്ചതക്ട്,  അച്ചടനി  മമ്മാധരമങ്ങേളനിലൂചടയുള്ള  പരസരതനിനുപവണനി

2,52,69,991  (രണക്ട്  പകമ്മാടനി  അമതനിരണക്ട്  ലെക്ഷേതനി  അറപതനി

ഒനപതനിനമ്മായനിരതനി  ചതമ്മാള്ളമ്മായനിരതനി  ചതമ്മാണ്ണൂറനിചയമ്മാനക്ട്)  രൂപയുര

ദൃശരമമ്മാധരമങ്ങേളനിലൂചട പരസരര നലകുനതനിനുപവണനി 1,03,50,000 (ഒര പകമ്മാടനി മൂനക്ട്

ലെക്ഷേതനി  അമതനിനമ്മായനിരര)  രൂപയുര  കൂടനി  ആചക  മൂനക്ട്  പകമ്മാടനി  അമതനിയമ്മാറക്ട്
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ലെക്ഷേപതമ്മാളര രൂപയുര ഈ പരസരതനിനമ്മായനി ചചെലെവഴനിച്ചനിട്ടുണക്ട് എനമ്മാണക്ട്.  പരസരര

ചകമ്മാടുക്കുനതനിനുപവണനിയുള്ള  തനീരമമ്മാനര  എടുതതക്ട്  നനിയുക

മുഖരമനനിയമ്മാചണനമ്മാണക്ട്  നലകനിയനിരനിക്കുന  വനിശദനീകരണര.  ആ  സമ്മാപങ്കെതനികതസര

അരഗനീകരനികചപടമ്മാചമനള്ളതക്ട്  ഞമ്മാനുര  സമതനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പപക്ഷേ

സമ്മാപങ്കെതനികതസതനിനപ്പുറര  ഒര  ധമ്മാര്മനികതയുണപലമ്മാ.  ഒര  ഭമ്മാഗതക്ട്,  ഖജനമ്മാവനില

വരമമ്മാനമനില,  കമ്മാലെനിയമ്മാണക്ട്,  കടചകണനിയനിലെമ്മാണക്ട്  എനള്ള രമ്മാഷനീയമ്മാപരമ്മാപണങ്ങേള്

ഉനയനിക്കുകയുര  മറഭമ്മാഗതക്ട്  ഇതരതനിലുള്ള  പരസരങ്ങേളുര  ചസലഫക്ട്

ചപമ്മാപമമ്മാഷനുചമമ്മാചകയമ്മായനി ഖജനമ്മാവനിചലെ പണര ധൂര്തടനിക്കുകയുര ചചെയ്യുനതനിചലെ

ധമ്മാര്മനികത  കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനിക്കുര  അതനിചന്റ  ഗവണ്ചമന്റനിനുര

മനസനിലെമ്മാകുനനിചലങ്കെനില പനിചന നമള് എത്ര പറഞനിട്ടുര കമ്മാരരമനില.  രമ്മാജരതനിചന്റ

പലെ  ഭമ്മാഗങ്ങേളനിലുര  ഇങ്ങേചന  പരസരര  ചകമ്മാടുക്കുനതുചകമ്മാണക്ട്  പതനീക്ഷേനികചപടുന

പനടങ്ങേള്  എചനമ്മാചകയമ്മാചണനള്ള  പചെമ്മാദരതനിനക്ട്  മറപടനിയമ്മായനി  ലെഭനിച്ചതക്ട്,

അഴനിമതനിക്കുര  പക്ഷേപമ്മാതതനിനുര  സസജന  പക്ഷേപമ്മാതതനിനുര  എതനിരമ്മായ

ജനവനിധനിയുചട  പതനീകമമ്മായതുര  അപങ്ങേയറര  ദുര്ബ്ബലെരര

പമ്മാര്ശസവലകരനികചപടുനതുമമ്മായ പഹൗരചന്റ അവകമ്മാശങ്ങേള്കക്ട് മുനനിയ പരനിഗണന

നലകുനതുമമ്മായ  ഒര  പുതനിയ  സര്കമ്മാര്  അധനികമ്മാരപമറതുവഴനി  പകരള
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സരസമ്മാനതനിചന്റ  ചമമ്മാതതനിലുള്ള  പതനിഛമ്മായ  സരബനനിച്ചക്ട്  ഇതര

സരസമ്മാനങ്ങേളനിചലെ  ജനങ്ങേളനിലുര  അവനിടചത  മലെയമ്മാളനികളനിലുര  അവപബമ്മാധര

സൃഷ്ടനികമ്മാനുര  അതുവഴനി  സരസമ്മാനതനിനക്ട്  പനടങ്ങേളുണമ്മാകമ്മാനുമമ്മാണക്ട്  ഈ പരസരര

ചകമ്മാണ്ടുപദ്ദേശനിക്കുനതക്ട് എനമ്മാണക്ട്, തൃപനിയമ്മായനി.  ഇതരതനിലുള്ള  ഒര

ദനീര്ഘവനീക്ഷേണതനിചന്റ  അടനിസമ്മാനതനില  പകരളതനിചന്റ  ഇപമജക്ട്

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുര  പകരളതനിചന്റ  അഭനിമമ്മാനര  ഇതര  സരസമ്മാനങ്ങേള്ക്കുമുമനില

ഉയര്തനിപനിടനിക്കുനതനിനുര  പവണനിയമ്മാണക്ട്  ഖജനമ്മാവനില  നനിനക്ട്  പകമ്മാടനികണകനിനക്ട്

രൂപ  ചചെലെവഴനിക്കുനചതങ്കെനില,  ആ  യുകനി  എത്ര  പപര്കക്ട്  ഉള്ചകമ്മാള്ളമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുചമനതക്ട്  ഞമ്മാന  ജനങ്ങേള്കക്ട്  വനിടുകയമ്മാണക്ട്.    ഒരഭമ്മാഗതക്ട്  ഇങ്ങേചന

പറയുപമമ്മാള്  എനനികക്ട്  രസകരമമ്മായനി  പതമ്മാനനതക്ട്,  ഇനരയനിചലെ    മറ്റു  പധമ്മാന

നഗരങ്ങേളമ്മായ ഡലഹനി,  മുരദബ,  ബമ്മാരഗ്ലൂര്,  പകമ്മായമത്തൂര്,  മധുര,  തനിരച്ചനിറപള്ളനി

ഇവനിചടചയമ്മാചക  ഇഹൗ  പരസരങ്ങേചളമ്മാചക  ചകമ്മാടുകമ്മാറണക്ട്.  പചക്ഷേ,

ചകമ്മാലകതയനില  മമ്മാത്രര  അതനില.   പകരളതനിചന്റ  പതനിചമ്മായ  സരബനനിച്ചക്ട്

ആശങ്കെകളുള്ള മലെയമ്മാളനികളുര തപദ്ദേശനീയരമമ്മായനിട്ടുള്ള ആളുകള് ഇലമ്മാത ഒരനിടര ഇനക്ട്

ഇനരയനില ചകമ്മാലകത മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്, ബരഗമ്മാള് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് എന തനിരനിച്ചറനിവനിപലെയക്ട്

കമഡ്യൂണനിസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  എതനചണങ്കെനില,  40  വര്ഷപതമ്മാളര  അവനിചട
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അടകനിഭരനിച്ചവര്കക്ട്  ആ  സരസമ്മാനചതക്കുറനിച്ചുള്ള  ഇനചത  വനിലെയനിരതലുകള്

എനമ്മാചണനള്ളതനിചന്റ സൂചെന കൂടനിയമ്മാണതക്ട്. ഞമ്മാന അതനിപലെയക്ട് കടനപപമ്മാകുനനില.

ഇതരതനിലുള്ള ധൂര്തനിചന്റ തുടര്ച്ചയമ്മായനിടമ്മാണക്ട് ഇഹൗ പറയുന നനിയമനനിര്മമ്മാണവര

അചലങ്കെനില ഇതനിനുപശഷമുള്ള കമ്മാരരങ്ങേളുര   കടനവരനതക്ട്.  ഇനക്ട് സമ്മാന്ദര്ഭനികമമ്മായനി

പനമ്മാകനിയപപമ്മാള്,  രമ്മാവനിചലെ                             ശനീ.  വനി.  ഡനി.  സതനീശന

അവതരനിപനിച്ച  അടനിയനരപപമയവമമ്മായനി  ബനചപട  പരമ്മാമര്ശങ്ങേളനില

വനിവരമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമചതക്കുറനിച്ചക്ട്,  അതക്ട്  അടനിമറനിക്കുനതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  നല

രനീതനിയനിലുള്ള  ചെര്ച്ച  ഇവനിചട  നടക്കുകയുണമ്മായനി.    ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മുഖരമനനി

പറയുന, 'ഇതക്ട്  അപമ്മാപയമ്മാഗനികമമ്മാണക്ട്, ചെനീഫക്ട് ചസക്രടറനികക്ട് ഇഹൗ വനിവരങ്ങേള് മുഴുവന

പശഖരനിച്ചക്ട്  ബനചപട  ആളുകള്കക്ട്  നല്കുന  കമ്മാരരതനില  വലെനിചയമ്മാര  ബുദനിമുടക്ട്

പനരനിടുനണക്ട്.  അതനിചന്റചയമ്മാര കമ്മാരനിഫനിപകഷന മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് പകമ്മാടതനിയനില നനിനക്ട്

പചെമ്മാദനിച്ചതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്.'  അപദ്ദേഹരതചന  ഇവനിചട  വനിശദനീകരനിച്ചു.   അപദ്ദേഹതനിചന്റ

വനിശദനീകരണര ഒട്ടുര തൃപനികരമമ്മായനിരനനില എനള്ള കമ്മാരരതനില ഭരണപക്ഷേതള്ള

എചന്റ  സുഹൃതകള്പപമ്മാലുര  മഹൗനപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാചണങ്കെനിലുര  അരഗനീകരനിക്കുചമനക്ട്

എനനിക്കുറപ്പുണക്ട്.  അപദ്ദേഹതനിചന്റതചന പതനിവരനീതനിയനില നനിനക്ട്  വനിഭനിനമമ്മായനിട്ടുള്ള

ചപര്പഫമ്മാമനസമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹതനിനക്ട് ഇനക്ട് ഇവനിചട കമ്മാഴ്ചവയ്പകണനി വനതക്ട്.   48
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മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില  ബനചപട  ഓര്ഡറകള്  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഡനിപമ്മാര്ട്ടുചമന്റുകള്

ഇറകണര.   കരമ്മാബനിനറക്ട്  'ഒര കമ്മാരരര  തനീരമമ്മാനനിച്ചതനിനുപശഷര'  എനക്ട്  ചെടതനില

പറയുപമമ്മാള് വനിവരമ്മാവകമ്മാശനനിയമര പറയുനതക്ട് '30 ദനിവസതനിനകര അതനിനക്ട് മറപടനി

ചകമ്മാടുതമ്മാല  മതനിചയനമ്മാണക്ട്'.   അപപമ്മാള്  രണക്ട്   ദനിവസതനിനകര  ബനചപട

വകുപ്പുകള്കക്ട്  ഓര്ഡര്  ഇറകമ്മാര.   ആ  ഓര്ഡര്  എനമ്മാചണനള്ളതക്ട്  ബനചപട

പചെമ്മാദരകര്തമ്മാവനിനക്ട്  വനിവരര പശഖരനിച്ചു നലമ്മാന ചെനീഫക്ട്  ചസക്രടറനിയുചട ഓഫനീസനിനക്ട്

വനീണ്ടുര  28  ദനിവസര കനിടക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എനനിടമ്മാണക്ട് അതക്ട് അപമ്മാപയമ്മാഗനികമമ്മാചണന

പപരപറഞചകമ്മാണക്ട്,  അതരതനിലുള്ള  ഒര  പുകമറ  സൃഷ്ടനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്,

പകമ്മാടതനിയനിപലെയക്ട്  വലെനിച്ചനിഴയകയുര  ഇഹൗ  വനിവരങ്ങേള്  നലമ്മാതനിരനികമ്മാന

എചനങ്കെനിലുചമമ്മാചക  സമ്മാധരതകളുപണമ്മാ  പഴുതുകളുപണമ്മാ  എനക്ട്  ആപലെമ്മാചെനിക്കുകയുര

ചചെയ്യുന സമനീപനര ഗവണ്ചമന്റക്ട് സസനീകരനിക്കുനതക്ട്.    സമ്മാന്ദര്ഭനികമമ്മായനി,   മുനകമ്മാലെ

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനുകളുചട  റനിപപമ്മാര്ടനിലൂചട  ഞമ്മാന  കടനപപമ്മായനി.  ഇവനിചട

പരമ്മാമര്ശനികചപടതുപപമ്മാചലെ ആദരചത ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകൃതമമ്മായതക്ട്

1957-ലെമ്മാണക്ട്.  അനചത  മുഖരമനനി  ഇ.  എര.  ശങ്കെരന  നമ്പൂതനിരനിപമ്മാടമ്മായനിരന

അതനിചന്റ  ചചെയര്മമ്മാന.   അനക്ട്  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

രൂപനീകരനിപകണതനിചന്റ അനനിവമ്മാരരതയുണമ്മായനിരന.  കമ്മാരണര പകരള സരസമ്മാനര
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ആദരമമ്മായനി രൂപനീകൃതമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതുവചര മലെബമ്മാര്,  ചകമ്മാച്ചനി,  തനിരവനിതമ്മാരകൂര്

എന  നനിലെയനില  വനിഭജനികചപട്ടുകനിടനനിരന   സലെമമ്മാണക്ട്.  സസമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര

അഡനിനനിപസ്ട്രേറനീവക്ട് ചമഷനിനറനികക്ട് ഒര ഏകനീകൃത രൂപര ദകവനനിടനില.  നനിയമങ്ങേള്

തചന  പലെപപമ്മാഴുര  ഏകനീകരനികചപടനിടനിലമ്മായനിരന.   ചമമ്മാതതനിലുള്ള  ഒര

ഏകനീകൃതമമ്മായനിട്ടുള്ള ഒര കള്ച്ചര് ചഡവലെപക്ട് ചചെയ്തുവനനിടനില. അതുചകമ്മാണ്ടുതചന ഒര

ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷചന്റ അനനിവമ്മാരരത അനക്ട് പബമ്മാധരചപടനിരന.  1965-ല  എര.

ചക.  ചവപള്ളമ്മാടനി  ചഎ.സനി.എസക്ട്.-ചന്റ  പനതൃതസതനിലെമ്മാണക്ട്  രണമ്മാമചത

ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  രൂപനീകരനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അനര  പഞമ്മായതകചള

ശകനിചപടുതനതടകമുള്ള  കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്ട്  ആ  റനിപപമ്മാര്ടനില  ചെര്ച്ച  ചചെയ്തതക്ട്.

മൂനമ്മാമചത  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  രൂപനീകൃതമമ്മാകുനതക്ട്  1997-ലെമ്മാണക്ട്.

അനചത മുഖരമനനി  ഇ. ചക. നമ്മായനമ്മാര് ആയനിരന അതനിചന്റ ചചെയര്മമ്മാന.  1997-

ല ഇഹൗ ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകൃതമമ്മാകുപമമ്മാള് അനചത ഗവണ്ചമന്റനിചലെ

മനനിയമ്മാണക്ട്  ഇനക്ട്  മുഖരമനനി  സമ്മാനതക്ട്  ഇരനിക്കുനതക്ട്.   ഇ.  ചക.  നമ്മായനമ്മാര്

മുഖരമനനിയുര              ശനീ. പനിണറമ്മായനി വനിജയന മനനിയുമമ്മായനിട്ടുള്ള കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്

മൂനമ്മാമചത ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന രൂപനീകൃതമമ്മാകുനതുര 2000-ലെമ്മാണക്ട് അതനിചന്റ

ആദര  റനിപപമ്മാര്ടക്ട്   സമര്പനിക്കുനതുര.     ആ  റനിപപമ്മാര്ടനിചലെ  ചെമ്മാപ്റര്-3-ല  '
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Transparency and Right to Information'-ചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട് പറയുനതക്ട്. 'Right to

Information  Act'  എനമ്മാണക്ട്  മൂനമ്മാമചത  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  നനിര്പദ്ദേശര

നലനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.   Transparency-ചയക്കുറനിച്ചുര  Right  to  Information-ചനക്കുറനിച്ചുര

വളചര നല  ഭമ്മാവനമ്മാപൂര്ണമമ്മായനിട്ടുള്ള വമ്മാദങ്ങേളുര സങ്കെല്പങ്ങേളുമമ്മാണക്ട് നലകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്

എന   ദനീര്ഘദര്ശനപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്ട്  ആ  കമനീഷന  റനിപപമ്മാര്ടനിചന  നമുകക്ട്

കമ്മാണമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുനതക്ട്.   Transparency  -ചയക്കുറനിച്ചക്ട്

പറയുനതക്ട്, .....'Transparency is the best form of audit. Transparency implies

that every decision is taken on accepted and  published norms and criteria,

based on the principle of fairness and equity and such decision making is

visible  to  everyone.  Transparency   throws  open  the  process  of  decision

making  and  allows  verification  by  the  ordinary  citizen'.   അതനിനുപശഷര

അതനില തചന പറയുന, 'Transparency is not merely confined to the limited

act  of  lifting  the  curtains.'   പനരചത  ഇവനിചട  സരസമ്മാരനിച്ചപപമ്മാള്

ഇരമ്പുമറകചളക്കുറനിച്ചു പറഞ. ആ ഇരമ്പു മറകള് നനീകര ചചെയ്യുക എനതുമമ്മാത്രമല,

'it is a  pro-active process of reaching out of the people and making them

understand  what  has  been  opened  out.'  അതക്ട്  എങ്ങേചനചയമ്മാചകയമ്മാണക്ട്
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ഭരണരരഗതക്ട് സുതമ്മാരരത ചകമ്മാണ്ടുവരനതക്ട് എനതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  ചപമ്മാതുസമൂഹചത

പബമ്മാധരചപടുതമ്മാനപവണനി   pro-active ആയനിട്ടുള്ള  സസപമധയമ്മാ

ഏചറടുപകണതമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒര  ഉതരവമ്മാദനിതസമമ്മാണക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇ.ചക.

നമ്മായനമ്മാരചട  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഇവനിചട

നനിര്പദ്ദേശരൂപതനില  വച്ചനിരനിക്കുനതക്ട്.    Right  to  Information  Act

നടപമ്മാകചപടുനതക്ട്  2005-ലെമ്മാണക്ട്.  അതനിനുര  5  വര്ഷര മുനപക്ട് ഇ.ചക.  നമ്മായനമ്മാരചട

പനതൃതസതനില  നലനിയ  ഇഹൗ  കമനീഷചന്റ  റനിപപമ്മാര്ടനിചലെ  അനന്തഃസതയക്ട്

വനിരദമമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒര  സമനീപനമമ്മാണക്ട്  ദഹൗര്ഭമ്മാഗരവശമ്മാല  അപദ്ദേഹതനിചന്റ

കരമ്മാബനിനറനിചലെ  മനനി  കൂടനിയമ്മായനിരന  ഇനചത  മുഖരമനനിയുചട  പനതൃതസതനില

ഇനചത  സര്കമ്മാര്  സസനീകരനിച്ചുചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.   സഖമ്മാവക്ട്  ഇ.ചക.

നമ്മായനമ്മാപരമ്മാടുരകൂടനി  അനമ്മാദരവക്ട്  കമ്മാണനിക്കുന  സര്കമ്മാരമ്മായനി  ഇനചത  സര്കമ്മാര്

മമ്മാറകയമ്മാണക്ട്.  

ഇവനിചട ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷചന്റ പസകനിചയ ഞമ്മാന പചെമ്മാദരര ചചെയ്യുനനില.

അതരതനിലുള്ള  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷനക്ട്  പനതൃതസര  നലമ്മാന  ഇപപമ്മാള്

നനിര്പദ്ദേശനികചപടുന വരകനികക്ട് കഴനിയണചമനള്ളതമ്മാണക്ട് നമ്മുചടചയമ്മാചക ആഗ്രഹര.

പചക്ഷേ,  പുതനിയ  തലെമുറയനിചലെ  ജനപതനിനനിധനിയുര  ചചെറപകമ്മാരനുചമന  നനിലെയനില
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ഞമ്മാന പറയമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുന, പുതനിയ ആശയങ്ങേചള ഉള്ചകമ്മാണ്ടുചകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇഹൗ

പരനിഷമ്മാരങ്ങേചളമ്മാചക വപരണതക്ട്.  ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന കമ്മാലെഹരണചപട

പനതമ്മാവമ്മാചണനക്ട്  ഞമ്മാന  ഒറയടനികക്ട്  ആപക്ഷേപനിക്കുനനില.  അപ്പുറതനിരനിക്കുന  മറ്റു

പലെപരകമ്മാളുര  ഇപപമ്മാഴുര  പുതനിയ  തലെമുറയുചട  രമ്മാഷനീയചത  ചസനസക്ട്  ചചെയ്യമ്മാന

കഴനിയുന,  അതനിലെനിടചപടമ്മാന  കഴനിയുന  ഒര  രമ്മാഷനീയ  പനതമ്മാവക്ട്  തചനയമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹര എനര ഞമ്മാന അരഗനീകരനികമ്മാന തയ്യമ്മാറമ്മാണക്ട്.  മറ്റു പലെപരകമ്മാളുര യുവതസര

അപദ്ദേഹതനിനുചണനക്ട്  ഞമ്മാന  അരഗനീകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അപദ്ദേഹതനിചന്റ  ഇഹൗ

പമ്മായതനില  അപദ്ദേഹചതപപമ്മാലുള്ള  ഒര  വന്ദരവപയമ്മാധനികചന  ഇത്ര  വലെനിചയമ്മാര

ഉതരവമ്മാദനിതസര  ഏല്പനിച്ചക്ട്  ബുദനിമുടനിക്കുനതക്ട്  അപദ്ദേഹതനിചന്റ  പമ്മാര്ടനി  ചചെയ്യുന

ശരനിയമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാപണമ്മാചയനള്ളതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പചെമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   പനരചത

ഇവനിചട പറഞതുപപമ്മാചലെ ബഹുമമ്മാനരനമ്മായനിട്ടുള്ള ശനീ. വനി.എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദനക്ട്...

ശനീ  .   പനി  .   ടനി  .   പതമ്മാമസക്ട്  : സര്,  ചപമ്മാളനിറക്ട് ബഡ്യൂപറമ്മാ ചമമര് ശനീ. പകമ്മാശക്ട് കമ്മാരമ്മാടക്ട്

തനിരവനനപുരതക്ട്  നടതനിയ  ഒര  പത്രസപമളനതനില,    എനചകമ്മാണമ്മാണക്ട്

അപദ്ദേഹചത  മുഖരമനനിയമ്മായനി  പരനിഗണനികമ്മാതചതനക്ട്  പചെമ്മാദനിച്ചപപമ്മാള്  അപദ്ദേഹര

വരകമമ്മാകനിയതക്ട്  'അനമ്മാപരമ്മാഗരമമ്മാണക്ട്  മുഖരഘടകര'  അതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അപദ്ദേഹചത

മുഖരമനനിയമ്മാകമ്മാതതക്ട് എനമ്മാണക്ട്.   അതക്ട് അങ്ങേയുചട ശദയനിലചപടനിട്ടുപണമ്മാ?



Uncorrected/Not for publication
39

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  സര്,  തനീര്ച്ചയമ്മായുര,  ആ  ദനിവസങ്ങേളനിചലെ

ചെര്ച്ചകചളമ്മാചക നമള് കണനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്…..  

ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    പജമ്മാര്ജക്ട്  : സര്,   ആ  മനുഷരചന  …..  പപമ്മാചര.   ഇനനിയുര

പവപണമ്മാ...  … ഒര  കമ്മാരരര  മനസനിലെമ്മാകണര.   ഇനര  ഇഹൗ  നനിയമസഭയനില

വനനിട്ടുപപമ്മായ മനുഷരനമ്മാണക്ട്.  അനമ്മാപരമ്മാഗരചമനക്ട് പറയരതക്ട്.  ശനീ. പനി. ടനി. പതമ്മാമസുര

ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനുര കൂടനി പനിടനിച്ചമ്മാല ശനീ.  പനി.  ടനി.  പതമ്മാമസക്ട് പതമ്മാലര;

ശനീ.  വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദപന  ജയനിക്കുകയുള.   അരമണനിക്കൂര്  തറയനില

കുതനിയനിരന മനുഷരനമ്മാണക്ട്….

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന  : ..… ചയസക്ട്…..  പനീസക്ട്…..ചയസക്ട്…...ബഹുമമ്മാനചപട അരഗര

സരസമ്മാരനിക്കൂ………

ശനീ  .    പനി  .    ടനി  .    പതമ്മാമസക്ട്  : സര്,  പമ്മാര്ടനിചയ  നനിരവധനി  വര്ഷകമ്മാലെര  നയനിച്ച

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ സഖമ്മാവമ്മാണക്ട്.   ശനീ.  പകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിചന ഉദരനിക്കുക മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന  ചചെയ്തതക്ട്.  അലമ്മാചത  എചന്റ  വകയല.  എനനികക്ട്  അങ്ങേചനചയമ്മാര

അഭനിപമ്മായവമനില.  

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന:  ഇഹൗ  സഭയനിചലെ  എലമ്മാ  അരഗങ്ങേളുര  പൂര്ണ

ആപരമ്മാഗരവമ്മാനമ്മാരമ്മാണക്ട്. .… ചയസക്ട്…….. ബഹുമമ്മാനചപട അരഗര സരസമ്മാരനിക്കൂ…..
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ആ കമ്മാലെചത ചെര്ച്ചകചളലമ്മാര  നമള്  എലമ്മാപപരര കണതമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദനുമമ്മായനി   മനീഡനിയമ്മാ  വണ്  ചെമ്മാനലെനിചന്റ

മമ്മാധരമപവര്തകനമ്മായ       ശനീ.  പഗമ്മാപനീകൃഷ്ണന നടതനിയ  ഒര ഇന്റര്വഡ്യൂവനിചന്റ

കനിപനിരഗക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  സമൂഹ  മമ്മാധരമങ്ങേളനില  ദവറലെമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്

ഇടതുപക്ഷേ അനുഭമ്മാവനികള് തചന പചെരനിപനിക്കുനണക്ട്.  ആ മമ്മാധരമ പവര്തകചന്റ

മുഖതടനിക്കുന  തരതനിലുള്ള  ചുട  മറപടനിയമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.  എസക്ട്.

നലകനിയതക്ട്.  ഞങ്ങേപളമ്മാടക്ട്  കളനിച്ചമ്മാല  ഇങ്ങേചനയനിരനിക്കുര,  എനനിങ്ങേചനയുള്ള

പചെരണപതമ്മാടുകൂടനിയമ്മാണക്ട്  ദസബര്  സഖമ്മാകള്  അതക്ട്  ചഫയ്ബുകനിലൂചട

പചെരനിപനിക്കുനതക്ട്.   മനീഡനിയമ്മാ  വണ്  ചെമ്മാനലെനിചലെ  ഇന്റര്വഡ്യൂ  എനനികക്ട്   ഒനകൂടനി

പകള്കമ്മാന അവസരമുണമ്മായനി.   ആ ഇന്റര്വഡ്യൂവനില,  ഒര അവസരവമ്മാദനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങേള്  ഇപപമ്മാള്  എചന  അഭനിമുഖനീകരനിച്ചു  ചകമ്മാണനിരനിക്കുനചതനമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.  പറയുനതക്ട്.    സമ്മാനര  കനിടമ്മാന  പവണനി  ഒര

അവസരവമ്മാദനിചയപപമ്മാചലെ  ശത്രുകളുചട  മുനപനില  കനീഴടങ്ങേനിചയന  നനിലെയനില

വരമ്മാഖമ്മാനര  നടതനതനിനുള്ള  ശമമമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങേള്  നടതനിചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.

സതരസനനമ്മായ  ഒര  പത്രപവര്തകചനന  നനിലെയനില  നനിങ്ങേചള  ചപടുതമ്മാപന

കഴനിയുകയനില.   തനികച്ചുര  വഞകനമ്മായ  ഒരമ്മാള്കലമ്മാചത  അങ്ങേചനയുള്ള  പചെമ്മാദരര
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പചെമ്മാദനികമ്മാന  കഴനിയനിലമ്മാചയചനമ്മാചക  പറഞക്ട്  ആ  പമ്മാവര  മമ്മാധരമപവര്തകചന്റ

വമ്മായക്ട്  അടപനിക്കുന തരതനില  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന

അവനിചട പതനികരനിക്കുകയുണമ്മായനി.  എന പചെമ്മാദനിച്ചപപമ്മാഴമ്മാണക്ട് എനക്ട് ഓര്കണര.

ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷരസനീര്:    സര്,  പപമ്മായനിന്റക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓര്ഡര്.

ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  ചെര്ച്ചയമ്മാണക്ട്.   നനിങ്ങേള്  ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  കമ്മാരരങ്ങേള് 

സരസമ്മാരനികണര.  

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  സര്,  ബനിലനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള ചെര്ച്ചയനില ഇതുര പറയമ്മാര.

പുതനിയ അരഗമമ്മായതുചകമ്മാണക്ട്   അറനിയമ്മാതതമ്മാണക്ട്.  ഏചതലമ്മാര സമ്മാഹചെരരതനിലെമ്മാണക്ട്

ആ  പരമ്മാമര്ശര  വനതക്ട്  എനള്ളതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  അതനില  ഇല.   ടനി.പനി.

വധചതക്കുറനിച്ചുര  എസക്ട്.എന.സനി.  ലെമ്മാവനിചനക്കുറനിച്ചുര  പനി.ബനി.യനിപലെയക്ട്

പപവശനതനിനുപവണനി വനീണ്ടുര ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന ആഗ്രഹനിക്കുനപവമ്മാ;

അതനിനുപവണനി പമ്മാര്ടനികക്ട്  കനീഴടങ്ങേനി ചകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാപണമ്മാ  എചനമ്മാചകയമ്മാണക്ട്

മമ്മാധരമപവര്തകന  പചെമ്മാദനിച്ചതക്ട്.   അതനിനമ്മാണക്ട്    അനചത  ബഹുമമ്മാനചപട

പതനിപക്ഷേപനതമ്മാവക്ട്  അപദ്ദേഹചത  ഇങ്ങേചനചയമ്മാചക  ആപക്ഷേപനിച്ചതക്ട്.    പചക്ഷേ

ഏതമ്മായമ്മാലുര  ഇനക്ട്  ഇപപമ്മാള്  കമ്മാരരങ്ങേള്  എവനിചട  എതനി  നനിലക്കുചവനള്ളതക്ട്

നമുചകലമ്മാര കമ്മാണമ്മാന സമ്മാധനിക്കുനണക്ട്.   ഇവനിചട ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ പനി. സനി. പജമ്മാര്ജക്ട്
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പറഞതുപപമ്മാചലെ  അപദ്ദേഹചത  ആപക്ഷേപനികമ്മാപനമ്മാ  പയമ്മാഗരതചയ  പചെമ്മാദരര

ചചെയ്യമ്മാപനമ്മാ  ഞമ്മാന ആളല.   എചന്റചയമ്മാചക പമ്മായപതകമ്മാള് എത്രപയമ്മാ  കൂടുതല

കമ്മാലെര  രമ്മാഷനീയതനില  പവര്തനപരനിചെയര  കൂടനിയുള്ള  അപദ്ദേഹര  ഏതക്ട്  ഉനത

പദവനിക്കുര  അര്ഹനമ്മാണക്ട്  എനതചനയമ്മാണക്ട്  എചന്റ  അഭനിപമ്മായര.  അപപമ്മാഴുര  ഒര

പര്പസനിനുപവണനി  സരസമ്മാനതനിചന്റ  ചചെലെവനില   മുപനമ്മാട്ടുപപമ്മാകുപമമ്മാള്

അകമ്മാരരങ്ങേള് യഥമ്മാവനിധനി നടക്കുപമമ്മാ;  വനിചെമ്മാരനിച്ച ഔടക്ട്പുടക്ട് അതനിലനനിനര കനിട്ടുപമമ്മാ

എനള്ള  ആശങ്കെ  ഈ  നമ്മാടനിചലെ  ടമ്മാകക്ട്  ചപപയഴ്സനിനക്ട്  മുഴുവനുമുണക്ട്.      മമ്മാര്കനിസക്ട്

പമ്മാര്ടനിയുചട  ആഭരനര തര്കങ്ങേള് തനീര്കമ്മാന പവണനി ഇതരതനില വലെനിചയമ്മാര

ബമ്മാധരത സരസമ്മാനതനിചന്റ ചപമ്മാതുഖജനമ്മാവനിനുപമല അടനിപച്ചലപനികചപടുന ഒര

സമ്മാഹചെരരര  ഒഴനിവമ്മാകചപടമ്മാന  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  കൂടനി

ആഗ്രഹനിക്കുചമനമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പതമ്മാനനതക്ട്.  എചനമ്മാചക പറഞമ്മാലുര ഇതനിചന്റ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി ഒരപമ്മാടക്ട് ബമ്മാധരതകള് ക്രനിപയറക്ട് ചചെയ്യചപടുചമന കമ്മാരരതനില യമ്മാചതമ്മാര

സരശയവമനില.   ഈ ബനിലനിനക്ട് 1951 മുതലുള്ള മുനകമ്മാലെ പമ്മാബലെരമമ്മാണക്ട് നലകുനതക്ട്.

മുനകമ്മാലെ പമ്മാബലെരര നലകനി ശനീ.  വനി.  എസക്ട് അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ആദരനിപകണതക്ട് ഈ

ബനിലനിലൂചടയല;  മറനിച്ചക്ട്  മുനകമ്മാലെ  പമ്മാബലെരപതമ്മാടുകൂടനി  അപദ്ദേഹചത  സനി.പനി.ഐ.

(എര.)  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മായനില  തനിരനിചച്ചടുതചകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  അങ്ങേചനയമ്മാണക്ട്
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അപദ്ദേഹപതമ്മാടക്ട്  എചനങ്കെനിലുചമമ്മാചക  ആദരവക്ട്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന

ആളുകള്ക്കുചണങ്കെനില  അതക്ട്  ചചെപയ്യണതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പതമ്മാനനതക്ട്.

അങ്ങേചന എടുകമ്മാന അവര് തയ്യമ്മാറമ്മാകനില. ...... (ബഹളര)

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന:   ഒര അരഗര സരസമ്മാരനിക്കുപമമ്മാള്  നനിങ്ങേള്കക്ട് അഭനിപമ്മായ

വരതരമ്മാസമുചണങ്കെനില  അതക്ട്  നനിങ്ങേളുചട  ഭമ്മാഗതനനിനര  സരസമ്മാരനിക്കുപമമ്മാള്

അതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട് മറപടനി പറയമ്മാര. ദയവമ്മായനി ശദനിക്കുക.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:   സര്,  സനി.പനി.ഐ. (എര.)  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മാ  രണ്ടു

വനിഭമ്മാഗമമ്മായനി  തനിരനിഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ബനി.ചജ.പനി.ചയനപറയുനതക്ട്  ഫമ്മാസനിസക്ട്

സരഘടനപയ  അലമ്മാചയനമ്മാണക്ട്  ശനീ.  പകമ്മാശക്ട്  കമ്മാരമ്മാടനിചന്റ  പനതൃതസതനിലുള്ള  ഒര

വനിഭമ്മാഗര  വമ്മാദനിച്ചുചകമ്മാണനിരനിക്കുനതക്ട്.   ബനി.ചജ.പനി.  ഫമ്മാസനിസക്ട്   സരഘടന

തചനയമ്മാണക്ട്,  അതനിചന ചചെറകമ്മാന പവണനി പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പപമ്മാലുള്ള ഒര മപതതര

പസമ്മാനവമമ്മായനി  കൂട്ടുകൂടുകചയനള്ളതക്ട് സനി.പനി.ഐ (എര)-ചന്റ ധര്മമമ്മാണക്ട് എനള്ള

നനിലെയനില  മറഭമ്മാഗതക്ട്  ശനീ.  സനീതമ്മാറമ്മാര  ചയച്ചൂരനി  പറയുന.  ഈ  രനീതനിയനിലുള്ള

രണ്ടുവനിഭമ്മാഗങ്ങേള്  സനി.പനി.ഐ  (എര)-ചന്റ  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മായനില  ഉണമ്മാകുപമമ്മാള്

ഇവനിചടനനിനര   ശനീ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന  വനീണ്ടുര  പപമ്മാളനിറക്ട്  ബഡ്യൂപറമ്മാ

ചമമറമ്മായമ്മാല ഏതക്ട്  ഭമ്മാഗതക്ട്  ചചെനക്ട്   നനിലക്കുര എനള്ളതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  അവര്കക്ട്
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കൃതരമമ്മായനിട്ടുള്ള അറനിവണക്ട്.

ശനീ  .   ആര്  .   രമ്മാപജഷക്ട്: സര്, പപമ്മായനിന്റക്ട് ഓഫക്ട് ഓര്ഡര്..  ***** അതക്ട് ശരനിയല,

വസ്തുതമ്മാവനിരദമമ്മാണക്ട്.

മനി  .   ചചെയര്മമ്മാന:  അതക്ട് പരനിപശമ്മാധനിച്ചക്ട് ചചെയ്യുനതമ്മാണക്ട്.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:   അപദ്ദേഹര  വമ്മാക്കുകള്  വളചച്ചമ്മാടനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നനിലെവനിലുള്ള അഖനിപലെനരമ്മാ ജനറല ചസക്രടറനിയല പറഞതക്ട്,  മുന  അഖനിപലെനരമ്മാ

ജനറല ചസക്രടറനിയമ്മായ ശനീ.  പകമ്മാശക്ട് കമ്മാരമ്മാടമ്മാണക്ട് പറഞതക്ട്.  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.

ചനയല  പറഞതക്ട്  ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റനിചനക്കുറനിച്ചമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്.  അതക്ട്

തമനില പവണചമങ്കെനില സമ്മാപങ്കെതനികമമ്മായനിട്ടുള്ള വരതരമ്മാസമുചണനക്ട് വരമ്മാഖരമ്മാനനികമ്മാര.

പചക്ഷേ  രണ്ടുര  അടനിസമ്മാനപരമമ്മായനി  ഒനതചനയമ്മാചണനക്ട്  ആര്കമ്മാണക്ട്

അറനിയമ്മാതതക്ട്?  ****  അതനിപലെയക്ട് നയനിച്ച കമ്മാരണങ്ങേചളക്കുറനിച്ചക്ട് നമുചകലമ്മാവര്ക്കുര

അറനിയമ്മാര.   പത്രങ്ങേളനിചലെമ്മാചക അതനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്  വമ്മായനിച്ചതമ്മാണക്ട്.   എന.ഡനി.ടനി.വനി.

ചെമ്മാനലെനിചനതനിചര പകന്ദ്ര സര്കമ്മാര് നടപടനിചയടുകമ്മാന തുനനിയുപമമ്മാള് ആ   ചെമ്മാനലുര

അതനിചന്റ  ഉടമസനമ്മായ   പപണമ്മായക്ട്  പറമ്മായനിയുമമ്മായനിട്ടുള്ള  ബനര

എചനമ്മാചകയമ്മാചണനക്ട് എലമ്മാപപര്ക്കുര അറനിയമ്മാര.  അതനിചന്റ പപരനില ബനി.ചജ.പനി.

ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ  പനീതനി  പനടുനതനിനുപവണനി,  നപരന്ദ്ര  പമമ്മാദനിയുചട  പനീതനി

* പരഖയനിലനനിനര നനീകര ചചെയ്തു.

* പരഖയനിലനനിനര നനീകര ചചെയ്തു.
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പനടുനതനിനുപവണനി  ബരഗമ്മാളനിചലെ  യൂണനിറനിചന  തള്ളനിപറയുകയുര  അവര്  എടുത

രമ്മാഷനീയ  സമനീപനചത  തള്ളനിപറയുകയുര  ചചെയ്യുന  സമനീപനമമ്മാണക്ട്  ശനീ.  പകമ്മാശക്ട്

കമ്മാരമ്മാടക്ട്  എടുതതക്ട്.   ശനീ.  സനീതമ്മാറമ്മാര  ചയച്ചൂരനി  അതക്ട്  തനിരതനതനില  നമുകക്ട്

സപനമ്മാഷപമയുള.  ഞമ്മാന വനിഷയതനിപലെയക്ട്  തനിരനിച്ചുവരനികയമ്മാണക്ട്.   ഇതരതനില

സരസമ്മാനതക്ട്  വലെനിയ  രനീതനിയനിലുള്ള  അധനിക  ചചെലെവക്ട്  ഉണമ്മാക്കുന  ഈ  പുതനിയ

തസനിക ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ തലെയനില ചകടനിവച്ചക്ട് അപദ്ദേഹചത വനീണ്ടുര

പമമ്മാശകമ്മാരനമ്മാക്കുന  സമനീപനര  ദഹൗര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനി  പപമ്മായനി  എനമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.     ശനീ.  വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന  ചതരവനിലെനിടക്ട്  വലെനിച്ചനിഴച്ചക്ട്

അപദ്ദേഹചത  അപമമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്   ഭരണപക്ഷേതള്ള  ആളുകള്  ചചെയ്യുനതക്ട്.

ഞങ്ങേള്  അപദ്ദേഹപതമ്മാചടമ്മാപമമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹതനിചന്റ  പമ്മായചതയുര

ഔനതരചതയുര  അപദ്ദേഹര  പകരള  രമ്മാഷനീയതനില  ഏതക്ട്  തലെതനിലെമ്മാണക്ട്

അടയമ്മാളചപടുതചപപടണതക്ട്  എനതനിചനക്കുറനിച്ചുര  ഞങ്ങേള്ചകമ്മാര  കമ്മാഴ്ചപമ്മാടുണക്ട്.

ഒരനികലുര  നടപനിലെമ്മാകമ്മാന  കഴനിയമ്മാത  ഒര  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന്റ

തലെവനമ്മായനിടല അറനിയചപപടണതക്ട്;  മറനിച്ചക്ട് പകരളതനില ഏറവര കൂടുതല ജനകനീയ

പശ്നങ്ങേള്  ഉയര്തനി  മുപനമ്മാട്ടുവന  ഒര  രമ്മാഷനീയ  പനതമ്മാവമ്മായനിടമ്മാണക്ട്,  ഒര

ഭരണമ്മാധനികമ്മാരനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട് അപദ്ദേഹര അറനിയചപപടണതക്ട്.



Uncorrected/Not for publication
46

ശനീ  .    ആര്  .    രമ്മാപജഷക്ട്:   അധനിക  ബമ്മാധരതചയക്കുറനിച്ചക്ട്  വമ്മാചെമ്മാലെനമ്മാകുപമമ്മാള്

പമ്മാണകമ്മാടക്ട്  കുടപനകുനക്ട്  തറവമ്മാടനില  അഞമ്മാര  മനനിചയ  പഖരമ്മാപനിച്ചപപമ്മാള്

പകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനിചയനമ്മാണക്ട് ഒറയക്ഷേരര മനിണമ്മാതനിരനതക്ട്?

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:    അഞമ്മാര  മനനിചയനള്ളതല,  പകരളതനില  21

മനനിമമ്മാചര  നനിയമനികമ്മാനുള്ള  ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായ  അധനികമ്മാരര  ഉണക്ട്.   140

അരഗങ്ങേളുള്ള നനിയമസഭയുള്ള ഒര സരസമ്മാനതക്ട് 21 മനനിമമ്മാര് വചരയമ്മാകമ്മാര.  അനക്ട്

20 മനനിമമ്മാര് മമ്മാത്രപമ ഉണമ്മായനിരനള.  അതുചകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇരപതനിചയമ്മാനമ്മാമചത

മനനിചയ തനീരമമ്മാനനിച്ചതക്ട്.  ഞമ്മാന എചന്റ പസരഗര അവസമ്മാനനിപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശനീ  .    എര  .    സസരമ്മാജക്ട്:  സര്,  ഇരപതനിചയമ്മാനമ്മാമചത  മനനി

ഭരണഘടനമ്മാപരമമ്മായനി  ശരനിയമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാചണനക്ട്  പറഞ.   നനിങ്ങേള്  ഇവനിചട

പരമ്മാമര്ശനിക്കുന   ഭരണപരനിഷമ്മാര   കമനീഷന  അദരക്ഷേന  വനമ്മാല   അതക്ട്

ഭരണഘടനമ്മാ വനിരദമമ്മാപണമ്മാ?

ശനീ  .   വനി  .   റനി  .   ബലറമ്മാര   :  അല. അങ്ങേചനചയമ്മാനര ഞങ്ങേള് പറഞനിടനിലപലമ്മാ.

നനിങ്ങേള്  ഇപപമ്മാള്  പറഞവച്ചനിരനിക്കുന  പനിദമസനില  നനിനചകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങേള്

പറയുനതക്ട്.   പകരളതനിനക്ട്  ഇനനിചയമ്മാനര  തമ്മാങ്ങേമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുകയനില,  ഞങ്ങേള്

മനനിമമ്മാരചട  എണര  കുറയകയമ്മാണക്ട്,  സമ്മാഫനിചന്റ  എണര  കുറയകയമ്മാണക്ട്,



Uncorrected/Not for publication
47

ഇതനിചന്റചയമ്മാചക  കമ്മാരണര  പകരളതനില  കഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  ഖജനമ്മാവനിനക്ട്

ഉണമ്മാകനി വച്ച ബമ്മാധരതയമ്മാചണനക്ട് പറയുനതക്ട് നനിങ്ങേളുചട രമ്മാഷനീയ പചെരണമമ്മാണക്ട്.

അതനിചന്റ  മുനചയമ്മാടനിയുന  സമനീപനമമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാള്  കമ്മാണുനതക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   

ശനീ  .    ചക  .    രമ്മാജന  : ആദരചത  ദനിവസര  പകരള  നനിയമസഭയനില  പസരഗനിച്ച

ആദരണനീയനമ്മായ  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ  പസരഗര  നടക്കുപമമ്മാള്  അപദ്ദേഹര

നമ്മാലെക്ട് മനിനനിടക്ട്  കൂടതചലെടുതചവനക്ട് കണക്ട് പകരളതനില ഇതുവചര കമ്മാണമ്മാത വനിധര

ബഹളമുണമ്മാക്കുകയുര  ശനീ.  എ.  ചക.  ബമ്മാലെന  തചന ഇടചപടക്ട്  ആ  നമ്മാലെക്ട്  മനിനനിടക്ട്

സനി.പനി.ഐ  (എര)-ചന്റ  പൂളനിലനനിനര  തനിരനിച്ചു  വമ്മാങ്ങേനിക്കുകയുര  ചചെയ്ത  നനിങ്ങേള്

ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ഇങ്ങേചന ഇപപമ്മാള് ആരമ്മാധനിക്കുനതനിചന്റ പനിനനിചലെ

തമ്മാലപരരചമമ്മാചക  ഇതക്ട്  പകള്ക്കുന  ഏതക്ട്  മലെയമ്മാളനിക്കുര  മലെസനിലെമ്മാകുര.   ഇതക്ട്

മനസനിലെമ്മാകമ്മാത ചപമ്മാടനമ്മാരമ്മാണക്ട് ഇവനിചട ഇരനിക്കുനചതനക്ട് വനിചെമ്മാരനികരതക്ട്.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര  : സര്,  ബനിലനിചന്റ  കമ്മാരരതനില  നമുകക്ട്

എത്രപവണചമങ്കെനിലുര  ദനീര്ഘമമ്മായനി  സരസമ്മാരനികമ്മാര.  എനമ്മാല  മറക്ട്  ചെര്ച്ചകളനില

കൃതരമമ്മായ  സമയര  നനിശയനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്   സമയ  ചറസ്ട്രേനിക്ഷേന  പവണചമനക്ട്

ബഹുമമ്മാനചപട ചചെയറമ്മാണക്ട് പറഞതക്ട്.  അതക്ട് അനക്ട് സരസമ്മാരനിച്ചനിരന പതനിപക്ഷേ
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അരഗങ്ങേള്കക്ട്  ബമ്മാധകമമ്മാക്കുകയുര  അപ്പുറതള്ള  ആളുകള്കക്ട്

ബമ്മാധകമമ്മാതനിരനിക്കുകയുര ചചെയ്ത ഇരടതമ്മാപനിചനക്കുറനിച്ചക്ട്   ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.   ചചെയര്

തചന  ഇടചപടക്ട്  അതനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണുകയുര  ചചെയ്തു.   ചചെയറനിചന്റ

റൂളനിരഗനിചനതനിരമ്മായനി  നമുകക്ട്  സരസമ്മാരനികമ്മാന അധനികമ്മാരമനിലമ്മാചയനക്ട്  ബഹുമമ്മാനചപട

അരഗതനിനക്ട് അറനിയമ്മാവനതമ്മാണക്ട്. 

ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമ്മാപജഷക്ട്:   സര്,   ബഹുമമ്മാനചപട  ചമമര്  കഴനി ഞ

നനിയമസഭയനിചലെ  അരഗമമ്മായനിരന.   ബഹുമമ്മാനചപട  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദചനതനിരമ്മായനി   ഇലമ്മാത  അഴനിമതനിയുപട  പപരനില  പകസക്ട്  എടുതപപമ്മാള്

അതനിചന പപമ്മാലസമ്മാഹനിപനികമ്മാന നനിങ്ങേളുര കൂട്ടുനനിനനിപല?

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:  ഒര  വരകനി  ഏചതങ്കെനിലുര  പമഖലെയനില

ബഹുമമ്മാനരനമ്മാണക്ട്  എനള്ളതുചകമ്മാണക്ട്  അപദ്ദേഹചത  എലമ്മാ  അര്തതനിലുര  നമുകക്ട്

അരഗനീകരനികമ്മാന സമ്മാധനിക്കുപമമ്മാ?  ലെയണല ചമസനി പലെമ്മാകതനിചലെ ഏറവര വലെനിയ

കളനികമ്മാരനമ്മാണക്ട്.   (… ബഹളര)...

മനി  .   ചചെയര്മമ്മാന:  ദയവമ്മായനി നനിശബ്ദത പമ്മാലെനിക്കുക.  അപദ്ദേഹര സരസമ്മാരനികചട.

ശനീ  .    വനി  .    റനി  .    ബലറമ്മാര:   പലെമ്മാകതനിചലെ  ഏറവര  വലെനിയ  ഫു ടുപബമ്മാള്

കളനികമ്മാരനമ്മാണക്ട്.   അര്ജന്റനീന  എനപറയുന  രമ്മാജരചത  സരബനനിച്ചനിടപതമ്മാളര
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അപദ്ദേഹര അഭനിമമ്മാന തമ്മാരമമ്മാണക്ട്.  പചക്ഷേ അവനിചട ലെയണല ചമസനിചകതനിചര  ടമ്മാകക്ട്

ചവടനിപനിനക്ട്  പകസക്ട്  എടുതനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഏചതങ്കെനിലുര  പമഖലെയനില

ബഹുമമ്മാനനിക്കുനണക്ട്  എനള്ളതുചകമ്മാണക്ട്  ആ  വരകനിചയ  മുഴുവനമ്മായനി

ഉള്ചകമ്മാള്ളുകയുര  അപദ്ദേഹര  ചചെയ്യുനചതമ്മാനര  പചെമ്മാദരര  ചചെയ്യചപടമ്മാന

പമ്മാടനിലമ്മാചയനള്ള സമനീപനര സസനീകരനിക്കുനതക്ട് ശരനിയല. 

ശനീ  .    ഷമ്മാഫനി  പറമനില :  സര്,  അപങ്ങേയക്ട്  പശ്നര  മനസനിലെമ്മായനിട്ടുണമ്മാകുചമനക്ട്

ഞമ്മാന കരതുന.  നനിങ്ങേള്പപമ്മാലുര ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ശനീ.  വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന

അനുപമമ്മാദനിച്ചക്ട്  സരസമ്മാരനിക്കുനതക്ട്  അവര്കക്ട്  ഇഷ്ടചപടുനനില.  അങ്ങേക്ട്  അതക്ട്

അവസമ്മാനനിപനികണചമനമ്മാണക്ട്  അവര്  പറഞതനിചന്റ  അര്തര.  അതക്ട്  അപങ്ങേയക്ട്

മനസനിലെമ്മായനിട്ടുപണമ്മാ?

മനി  .    ചചെയര്മമ്മാന:  ദയവമ്മായനി  ചചെയറനിപനമ്മാടക്ട്  സഹകരനികണര.  ഇനനിയുര  മൂനക്ട്

അരഗങ്ങേള് സരസമ്മാരനികമ്മാനുണക്ട്. കഴനിയുനത്ര ചുരകനി സരസമ്മാരനിക്കുക ......പനീസക്ട്.....

ശനീ  .   വനി  .   റനി  .   ബലറമ്മാര: സര്, ഞമ്മാചനചന്റ പസരഗര അവസമ്മാനനിപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഗവണ്ചമന്റനിചന്റ മുഖമുദ്രയമ്മാകുനതക്ട് ഇരടപദവനിയുര ഇരട ചെങര ഇരട നനീതനിയുമമ്മാണക്ട്.

ഇഹൗ  രനീതനിയനില  ഗവണ്ചമന്റക്ട്  മുപനമ്മാടക്ട്  പപമ്മാകുപമമ്മാള്  അതനിചന്റ  ഭമ്മാരര

തമ്മാപങ്ങേണനിവരനതക്ട് പകരളതനിചലെ ഖജനമ്മാവമ്മാചണനള്ള ഒര സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരചന്റ
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വനികമ്മാരര  ഞമ്മാന  വനീണ്ടുര  ആവര്തനിക്കുന.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  വനി.എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനന്ദനനില അവര്കനിലമ്മാത പതനീക്ഷേ ഇപപമ്മാഴുര എനനിക്കുണക്ട്. അപദ്ദേഹതനിചന്റ

ധമ്മാര്മനികതയനില ഞമ്മാന ഇപപമ്മാഴുര വനിശസസനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അപദ്ദേഹര ഇവര്കനിടക്ട് ഒര

പണനി  ഒരകനി  വച്ചനിരനിക്കുകയമ്മാപണമ്മാചയനക്ട്  ഞമ്മാന  സരശയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അപദ്ദേഹചത മുഖരമനനിയമ്മാകമ്മാതതനിചന്റ പപരനിലുള്ള പതനിപഷധര അപദ്ദേഹര വരര

ദനിവസങ്ങേളനില  പകടനിപനിക്കുചമനതചനയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പതനീക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  ഇഹൗ

ബനിചലമ്മാചക പമ്മാസമ്മായനി ശനീ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദചന ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനിഷചന്റ

ചചെയര്മമ്മാനമ്മാകനി ഗവണ്ചമന്റക്ട് ഉതരവക്ട് പുറചപടുവനിക്കുപമമ്മാള്, ഇഹൗ സരസമ്മാനതനിനക്ട്

ഭമ്മാരമുണമ്മാകനിചകമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  ഇതരതനിലുള്ള  പദവനി  ആവശരമനിലമ്മാചയനക്ട്

അപദ്ദേഹര  പറയുചമനമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  ഞമ്മാന  പതനീക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  കമ്മാരണര  ശനീ.

വനി.എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദചന്റ  ധമ്മാര്മനികത       ശനീ.  എര.  ചക.  ദമ്മാപമമ്മാദരചന്റ

ധമ്മാര്മനികതചയകമ്മാള്  ഉയര്നനനിലക്കുനചവനതചനയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  കരതുനതക്ട്.

ശനീ.  എര.ചക.  ദമ്മാപമമ്മാദരന പപമ്മാലുര പനിനസനിപല ചസക്രടറനിയുചട പദവനി  എനനികക്ട്

പവണമ്മാചയനക്ട്  പറഞക്ട്  ഒഴനിഞമമ്മാറപമമ്മാള്  അതനിപനകമ്മാള്  ധമ്മാര്മനികതയുള്ള

വരകനിതചനയമ്മാണക്ട്  സഖമ്മാവക്ട്  വനി.എസക്ട്.  എനമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  ഞങ്ങേള്

വനിശസസനിക്കുനതക്ട്.  അതുചകമ്മാണ്ടുതചന   ഇഹൗ  ബനില  നനിയമമമ്മായനി,  അതനിചന്റ
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അടനിസമ്മാനതനില  അപയമ്മാഗരത  മമ്മാറനി,  പുതനിയ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷചന്റ

ചചെയര്മമ്മാനമ്മായനി സഖമ്മാവക്ട് വനി.എസനിചന ഗവണ്ചമന്റക്ട്   പഖരമ്മാപനിക്കുപമമ്മാള്, എനനികക്ട്

ഈ  പദവനി  പവണമ്മാചയനക്ട്  മുഖരമനനിയുചടയുര  പമ്മാര്ടനിയുചടയുര  മുഖതടനിച്ചക്ട്

പറയമ്മാനുള്ള  ആര്ജവര  പകരളതനിചലെ  ജനങ്ങേള്ക്കുപവണനി  സഖമ്മാവക്ട്  വനി.എസക്ട്.

കമ്മാണനിക്കുചമനക്ട്  തചനയമ്മാണക്ട്  ഇപപമ്മാഴുര  ഞമ്മാന  പതനീക്ഷേനിക്കുനതക്ട്.  അപദ്ദേഹര  ഒര

അവസരവമ്മാദനിയല എന അപദ്ദേഹതനിചന്റ തചന വമ്മാക്കുകപളമ്മാടക്ട്  നനീതനിപുലെര്തമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുചമനക്ട്  പതനീക്ഷേനിച്ചുചകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  എചന്റ  വമ്മാക്കുകള്

അവസമ്മാനനിപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശനീ  .   എസക്ട്  .   ശര്മ: സര്,  സബ്ജകക്ട് കമനിറനി റനിപപമ്മാര്ടക്ട് ചചെയ്ത പകമ്മാരമുള്ള 2016-

ചലെ നനിയമസഭ  (അപയമ്മാഗരതകള് നനീകര ചചെയ്യല)  പഭദഗതനി ബനില വനീണ്ടുര അപത

സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുചട  പരനിഗണനയക്ട്  അയയണചമന  പഭദഗതനി  ഞമ്മാന

അവതരനിപനിക്കുന. 

ഭരണ  നനിര്വഹണതനിന്റ  ബനിലനില  ഭരണനനിര്വഹണതനിചന്റ  വനിവനിധ

വശങ്ങേചള  സരബനനിച്ചക്ട്  പഠനര  നടതനതനിനുര  അതുചമച്ചചപടുതനതനിനുര

നടപടനികള്  നനിര്പദ്ദേശനിക്കുനതനിനുമമ്മായനി  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  യഥമ്മാസമയര

രൂപനീകരനിക്കുന വനിദഗ്ദ്ധരചട ഒര സരഘര എനള്ള നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്  ഭരണപരനിഷമ്മാര


