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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ
ബബാര്മകബാഴ മകസസ
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ധബാകബാരര്യവയ നടിയമേവയ വകുപ്പുമേനടി ശസ്പീ. ഡക. എയ.
മേബാണടി സയസബാനഡത്തെ അടചടിട ബബാറുകള് തുറക്കുന്നതുമേബായടി ബന്ധഡപ്പെടസ ഒരു മകബാടടി
രൂപ ബബാര് ഉടമേസരടില്നടിനയ മകബാഴ വബാങടിഡയന്ന ബബാര് ഉടമേസ സയഘയ
പ്രസടിഡെനസ നടത്തെടിയ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെലടിഡന അടടിസബാനത്തെടില് മകസസ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയസ
അമനന്വേഷടിക്കബാന്

ഒരുമേബാസമേബായടിടയ

നടിലപബാടടിഡനത്തുടര്ന്നസ
സയബന്ധടിചസ

ഉളവബായടിടള്ളതബായടി

ഇന്നഡത്തെ

സന്നദ്ധമേബാകബാത്തെ
പറയഡപ്പെടുന്ന

സഭബാനടപടടികള്

സര്ക്കബാര്
സടിതടിവടിമശേഷയ

നടിറുത്തെടിവചസ

ചെര്ച

ഡചെയ്യണഡമേന്നബാവശേര്യഡപ്പെടസ സര്വ്വശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്, ഇ. ചെന്ദ്രമശേഖരന്,
മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ, എ. ഡക. ശേശേസ്പീന്ദ്രന് എന്നസ്പീ ബഹുമേബാനഡപ്പെട അയഗങള് റൂള് 50
പ്രകബാരയ മനബാടസ്പീസസ നല്കടിയടിടണസ.
ആഭര്യന്തരവയ വടിജടിലന്സയ വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല) : സര്,
ബബാറുകളുഡട നടിമരബാധനയ പടിന്വലടിക്കുന്നതടിനുമവണടി ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടി ശസ്പീ.
ഡക. എയ. മേബാണടിക്കസ ഒരു മകബാടടി രൂപ മകബാഴ നല്കടിയതബായുള്ള മഡെബാ. ബടിജ
രമമേശേടിഡന ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെടിലടിഡന അടടിസബാനത്തെടില് മകബാണ്ഗ്രസസ മേനടിമേബാരുയ ഉന്നത
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മനതബാക്കളുയ മകബാഴ വബാങടിഡയനള്ള ആമരബാപണയ അമനന്വേഷടിക്കണഡമേന്നബാവശേര്യഡപ്പെടസ
ബഹുമേബാനര്യനബായ പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവസ വടി.എസസ. അച്ചുതബാനന്ദന് വടിജടിലന്സസ
ഡെയറക്ടര്ക്കസ നല്കടിയ 01.11.2014-ഡല 535/എല്.ഒ./2014 നമ്പര് കത്തെടിഡന
അടടിസബാനത്തെടില് ഉടന്തഡന്ന അമനന്വേഷണത്തെടിനസ ഉത്തെരവടിടുകയുയ വടിജടിലന്സസ
ആനസ

ആനടി

കറപ്ഷന്

ബപ്യൂമറബാ,

ദക്ഷടിണമമേഖല,

തടിരുവനന്തപുരയ

കപ്യൂ.വടി.14/2014/എസസ.ആര്.ടടി. ആയടി മപബാലസ്പീസസ സൂപ്രണടിഡന മമേല്മനബാടത്തെടിലുള്ള
അമനന്വേഷണ സയഘയ സതന്വേര അമനന്വേഷണയ നടത്തെടിവരുന. അമനന്വേഷണ സയഘയ
മുപ്പെമതബാളയ

സബാക്ഷടികളടില്നടിന്നസ

നടിയമേവര്യവസകള്ക്കുയ
അനുസൃതമേബായടിടബാണസ

സപ്രസ്പീയമകബാടതടിയുഡട
അമനന്വേഷണയ

പുമരബാഗതടി ബഹുമേബാനഡപ്പെട
ഉമദര്യബാഗസര്

ഡമേബാഴടിഡയടുത്തെടിടണസ.

നടത്തുന്നതസ.

നടിലവടിലുള്ള

മേബാര്ഗ്ഗനടിര്മദ്ദേശേങള്ക്കുയ
ഈ

അമനന്വേഷണത്തെടിഡന

ഹഹൈമക്കബാടതടി പരടിമശേബാധടിചടിടള്ളതുയ അമനന്വേഷണ

അമനന്വേഷണ

പുമരബാഗതടിയുഡട

നടിഗമേനയ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട

ഹഹൈമക്കബാടതടിയടില് നല്കടിയടിടള്ളതുമേബാണസ.

ശസ്പീ.

മകബാടടിമയരടി

ബബാലകൃഷ്ണന്:

സര്,

നമ്മുഡട

സയസബാനത്തെടിഡന

ചെരടിത്രത്തെടില് ആദര്യമേബായടിടബാണസ ഒരു മേനടി ഹകക്കൂലടി വബാങടിഡയന്നസ ഹകക്കൂലടി
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ഡകബാടുത്തെ കബാരര്യയ അറടിയുന്ന ഒരു സയഘത്തെടിഡന പ്രസടിഡെനസ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തുന്നതസ.
സബാധബാരണഗതടിയടില് ബടിസടിനസസ രയഗത്തെസ പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്ന ഒരബാള് ഉന്നതനബായ
ധനകബാരര്യ

മേനടിഡയമപ്പെബാലുള്ള

നടത്തെബാനടിടയടില.

ഒരബാഡളക്കുറടിചസ

അതുഡകബാണസ

ഈ

ഡതറബായടിടള്ള

ഒരു

ആമരബാപണയ

പരബാമേര്ശേയ

വളഡരയധടികയ

ഗഗൗരവമുള്ളതബാണസ. 2014 വര്ഷത്തെടില് ഹലസന്സസ പുതുക്കബാത്തെ 418 ബബാറുകള്
തുറക്കബാന് മേനടി ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി 5 മകബാടടി രൂപ മകബാഴ മചെബാദടിച്ചുഡവനയ ഇതടില്
ഒരു മകബാടടി രൂപ ഹകമേബാറടിഡയനയ ബബാക്കടി തുകയബായടി സമ്മര്ദ്ദേമുണബായടിഡയനമേബാണസ
മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേസ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെടിയതസ. 2014 നവയബര് മേബാസയ ഒന്നബായ തസ്പീയതടി
ഇക്കബാരര്യയ

എലബാ

ദൃശേര്യ-അചടടി

മേബാധര്യമേങളുയ

റടിമപ്പെബാര്ടസ

ഡചെയ.

ഈ

ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെലുകഡള ഗവണ്ഡമേനസ ചെസ്പീഫസ വടിപ്പെസ സടിരസ്പീകരടിക്കുകയുയ ഡചെയ. അടചടിട
ബബാറുകള് തുറനകടിടബാന് 20 മകബാടടി രൂപ സമേബാഹൈരടിചടിടഡണനയ,

ധനകബാരര്യ

വകുപ്പുമേനടി എഹക്സൈസസ വകുപ്പുമേനടി, മുഖര്യമേനടി, ഒരു മകബാണ്ഗ്രസസ മനതബാവസ
എന്നടിവര്ഡക്കലബായ
മയബാഗത്തെടില്

വടിഹൈടിതയ

നടന്ന

ചെര്ച

നല്കടിയടിടഡണനയ
ഒളടികര്യബാമേറയടില്

ബബാര്

പകര്ത്തെടി

ഉടമേസന്മേബാരുഡട
മേബാതൃഭൂമേടി

ചെബാനല്

സയമപ്രഷണയ ഡചെയ്യുകയുയ ഡചെയടിടണസ. ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിഡക്കതടിഡരയുള്ള
ആമരബാപണയ ആദര്യമേബായടി ഏഷര്യബാഡനറസ ചെബാനലടിലബാണസ പുറത്തുവന്നതസ. പടിന്നസ്പീടസ
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മേമനബാരമേ വടിഷന്, പസ്പീപ്പെടിള്സസ ടടി.വടി. തുടങടിയ ചെബാനലുകഡളലബായ മഡെബാ. ബടിജ
രമമേശേടിഡന ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല് സയമപ്രഷണയ ഡചെയ. ഈ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല് വന്നസ ഒരു
മേബാസയ കഴടിഞടിടയ ഒരു മകസമപബാലുയ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയ്യബാന് ഇവര് തയ്യബാറബായടില.
ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേനടി ഇമപ്പെബാള് പറയുന്നതുയ,

മനരഡത്തെ മചെബാദടിച മചെബാദര്യത്തെടിനസ

ഉത്തെരമേബായടി എഴുതടി കടിടടിയടിടള്ളതുയ അമനന്വേഷണയ നടക്കുനണസ എന്നബാണസ. ഇവടിഡട
നടിയമേവബാഴ്ചയുള്ള ഒരു സയസബാനമേബാണസ. നടിയമേവബാഴ്ചയുള്ള സയസബാനമേബാഡണങടില്
സപ്രസ്പീയമകബാടതടിയുഡട വടിധടിയനുസരടിചമല ഇതടിഡന അമനന്വേഷണയ നടമത്തെണതസ ;
വടിജടിലന്സസ മേബാനുവല് അനുസരടിചമല നടപടടികള് സന്വേസ്പീകരടിമക്കണതസ?

ഇവടിഡട

ഉന്നയടിക്കഡപ്പെടടിരടിക്കുന്ന പ്രശയ ഒരു cognizable offence ആണസ. അതടിഡന
അടടിസബാനത്തെടില്
അമനന്വേഷടിമക്കണതസ?

ഒരു

മകസസ

മേനടിക്കസ

രജടിസ്റ്റര്
മൂന

ഡചെയടിടമല

ഘടങളടിലബായടി

സബാധബാരണഗതടിയടില്
ഒരു

മകബാടടി

രൂപ

ഡകബാടുത്തുഡവന്ന ആമക്ഷപമേബാണസ ഇവടിഡട ഉയര്നവന്നടിരടിക്കുന്നതസ. 15 ലക്ഷയ രൂപ,
35 ലക്ഷയ രൂപ, 50 ലക്ഷയ രൂപ എന്നടിങഡന മൂന ഘടങളടിലബായടിടബാണസ പണയ
ഡകബാടുത്തെതസ. ഘടയഘടമേബായടിടബാണസ മേദര്യനടിമരബാധനയ. അതുമപബാഡല പണയവബാങലുയ
ഘടയഘടമേബായടിടബാണസ നടന്നതസ. ആദര്യയ ഡകബാടുത്തെതസ 15 ലക്ഷയ രൂപയബാണസ. ബബാര്
ഉടമേസ സയഘത്തെടിഡന ജനറല് ഡസക്രടറടി ധമനഷസ, രബാജ്കുമേബാര്, കൃഷ്ണദബാസസ
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എന്നടിവര് മചെര്ന്നസ മേനടിയുഡട പബാലബായടിലുള്ള വസ്പീടടില്മപബായടിടബാണസ ഈ തുക
ഡകബാടുക്കുന്നതസ.

ഡമേബാഹബല്

മഫബാണുള്ളവരബാണസ

ഈ

മൂനമപരുയ.

ഇവരുഡട

ഡമേബാഹബല് മഫബാണ് പബാലബായടില് ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിയുഡട വസ്പീടടിനടുത്തുള്ള
ടവറടിഡന കസ്പീഴടില് ഉണബായടിരുമന്നബാ എന്നസ പരടിമശേബാധടിചടിടമണബാ? പടിന്നസ്പീടസ 35 ലക്ഷയ
രൂപ ഏപ്രടില് മേബാസയ രണബായ തസ്പീയതടി രബാവടിഡല 6.30- നസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട ധനകബാരര്യ
വകുപ്പുമേനടിയുഡട മേനടി വസതടിയടില് മപബായടിടബാണസ ഡകബാടുക്കുന്നതസ. ഈ 35 ലക്ഷയ
രൂപ ഡകബാണ്ടുമപബായടിഡകബാടുത്തെ കബാറടിഡന നമ്പര് ഞബാന് പറയബായ. അതസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട
ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടി എഴുതടിഡയടുക്കണയ. ഡക.എല്.01 ബടി 7878 എന്ന നമ്പരുള്ള
കബാറടില് മപബായടിടബാണസ ആ പണയ ഡകബാടുത്തെതസ. കബാര് ഓടടിചടിരുന്ന ഹഡ്രൈവര്
വടിജയകുമേബാര് അമ്പടിളടി എന്നയബാളബാണസ. ഇതസ മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേടിഡന കബാറബാണസ.
കബാറടില് മപബായതസ മവഡറ രണസ മകബാണ്ടബാക്ടര്മേബാരബാണസ. ഇവര് മപബായടിടബാണസ ഈ
പണയ ഹകമേബാറുന്നതസ. പ്രസ്തുത ദടിവസയ ഈ പറയുന്ന വര്യകടികളുഡട ഡമേബാഹബല്
മഫബാണ് അവടിടഡത്തെ ടവറടിഡന കസ്പീഴടില് ഉണബായടിരുമന്നബാ എന്നസ പരടിമശേബാധടിക്കുമമേബാ;
ഈ പറയുന്നതസ ശേടിരയബാമണബാഡയന്നസ ഡവരടിഹഫ ഡചെയകൂഡട? ബബാക്കടി 50 ലക്ഷയ രൂപ
അനടിമമേബാനുയ മവഡറ രണ്ടുമപരുയ മചെര്ന്നസ പബാലബായടിഡല വസ്പീടടില് ഡകബാണ്ടുമപബായടി
ഡകബാടുക്കുന. ഇങഡന ഒരു മകബാടടി രൂപ ബഹുമേബാനഡപ്പെട ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടിക്കസ
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ഡകബാടുത്തു

എന്ന

ആമക്ഷപമേബാണസ

ഇവടിഡട

ഉന്നയടിചടിടള്ളതസ.

ഈ

ആമക്ഷപമുന്നയടിചടിടള്ള വര്യകടി പറയുന, ഇതസ ഡതളടിയടിക്കബാന് കഴടിഞടിഡലങടില്
ഞബാന് ആത്മഹൈതര്യ ഡചെയ്യുഡമേന്നസ.

പടിന്നസ്പീടസ നുണ പരടിമശേബാധനയസ വടിമധയനബാകബാന്

തയ്യബാറബാഡണനയ അമദ്ദേഹൈയ പറഞ. ആമരബാപണ വടിമധയനബായ മേനടി അതടിനസ
തയ്യബാറുമണബാഡയന്നസ അമദ്ദേഹൈയ ഡവല്ലുവടിളടിച്ചു.

ആമരബാപണമുന്നയടിച മഡെബാ. ബടിജ

രമമേശേടിനസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേനടി ഒരു വക്കസ്പീല് മനബാടസ്പീസസ അയച്ചു. ആ വക്കസ്പീല്
മനബാടസ്പീസടിനസ മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേടിഡന അഭടിഭബാഷകന് മേറുപടടി ഡകബാടുത്തുകഴടിഞ.
അതടില് അമദ്ദേഹൈയ പറഞടിരടിക്കുന്നതസ "The allegation in your notice, (ശസ്പീ. ഡക.
എയ. മേബാണടിയുഡട വക്കസ്പീല് അയച മനബാടസ്പീസസ) that my client had made a statement
in visual and print media that a Minister had demanded 5 crores from the
Bar Hotel Owners' Association is something which is absolutely true. My
client even now reiterates that the Minister in the Kerala Legislative
Assembly had demanded 5 crores from Bar Hotel Owners' Association and
Rs. 1 crore had already been paid by the Association”എന്നബാണസ. ശസ്പീ. ഡക.
എയ.

മേബാണടിയുഡട

അഭടിഭബാഷകനസ

മേറുപടടിയബായടി

മഡെബാ.

ബടിജ

രമമേശേടിഡന

അഭടിഭബാഷകന് ഇതസ ഡകബാടുത്തെടിരടിക്കുകയബാണസ. എന്നടിടസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട അഭര്യന്തര
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വകുപ്പുമേനടി പറയുന്നതസ ഡതളടിഡവബാനയ

കടിടടിയടിടടിഡലന്നബാണസ. ഏതസ തരത്തെടിലുളള

അമനന്വേഷണമേബാണസ ഇവടിഡട നടനഡകബാണടിരടിക്കുന്നതസ? 418 ബബാറുകള് പൂടടിയടിട. 752
ബബാറുകള്

സയസബാനത്തുണസ.

ഉന്നയടിക്കുകയബാണസ.

ഞബാന്

ഗഗൗരവതരമേബായ

കബാരര്യയ

ഇവടിഡട

മേലയബാള മേമനബാരമേ നടിങളുഡട പത്രമേബാണമലബാ, ശസ്പീ. ഉമ്മന്

ചെബാണടിയുഡട പത്രമേബാണമലബാ... ഇല എന്നബാല് മപബാഡട, ഞങളുഡട പത്രവമേല. ആ
മേലയബാള മേമനബാരമേയടില് 29.3.2014-നസ ഒരു വബാര്ത്തെ വന്നടിടണസ. ഈ സയഭവ
വടികബാസവമേബായടി

ഇതടിനസ

ബന്ധമുണസ.

'ബബാര്

ഹലസന്സസ

പുതുക്കല്

അനടിശടിതതന്വേത്തെടില്' ജടി. വടിമനബാദസ എന്ന മേലയബാള മേമനബാരമേയുഡട മലഖകനബാണസ
അതസ എഴുതടിയതസ. മേനടിസഭയടിഡല അഭടിപ്രബായ ഭടിന്നതഡയത്തുടര്ന്നസ സയസബാനഡത്തെ
752

ബബാറുകളുഡട

ഹലസന്സസ

പുതുക്കല്

അനടിശടിതതന്വേത്തെടിലബാണസ.

നബാലസ

നടിബന്ധനകമളബാഡട തബാത്കബാലടികമേബായടി ബബാര് ഹലസന്സസ പുതുക്കടി നല്കബാഡമേന്നസ
എഹക്സൈസസ വകുപ്പുമേനടിയുഡട ശേടിപബാര്ശേ കഴടിഞ മേനടിസഭബാമയബാഗയ അയഗസ്പീകരടിചടില.
ഇവടിഡട നടിന്നബാണസ അഴടിമേതടിക്കസ തുടക്കയ കുറടിക്കുന്നതസ. മേനടിസഭയടില് ബഹുമേബാനഡപ്പെട
എഹക്സൈസസ വകുപ്പുമേനടി മുഖര്യമേനടിയുഡട അനുമേതടിമയബാടുകൂടടി മനബാടസ വയ്ക്കുന, 'ഒരു
എഹക്സൈസസ ഡഡെപപ്യൂടടി കമ്മസ്പീഷണറുഡട മനതൃതന്വേത്തെടില് മൂന്നസ ഉമദര്യബാഗസന്മേബാര്
പരടിമശേബാധടിചസ ബബാര് തുറന്നസ ഡകബാടുക്കബായ.' ഇതസ കര്യബാബടിനറടിനസ മുന്നടില് വന്നമപ്പെബാള്,
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അഡെന്വേമക്കറസ

ജനറലടിഡനയുയ

ശേടിപബാര്ശേമയബാടുകൂടടിയബാണസ

നടിയമേ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട

വകുപ്പെസ

മേനടി

ഡസക്രടറടിയുഡടയുയ

കര്യബാബടിനറസ

മനബാടസ

വചതസ.

അമപ്പെബാള് നടിയമേ വകുപ്പുമേനടി പറയുന, ഈ ഫയല് ഞബാന് കണടിടടിഡലന്നസ.
വര്യകമേബായടി കബാരര്യങള് അറടിയണയ.

ചെടില മേനടിമേബാര് മയബാഗത്തെടില് ഇങഡന

പറഞഡവന്നസ മേലയബാള മേമനബാരമേയടില് പറയുനണസ. കര്യബാബടിനറസ മയബാഗത്തെടില് നടന്ന
കബാരര്യയ മേലയബാള മേമനബാരമേ റടിമപ്പെബാര്ടസ ഡചെയ. ബബാര് ഉടമേകഡള സമ്മര്ദ്ദേത്തെടിലബാക്കടി
ഡതരഡഞടുപ്പെസ

ഫണടിഡന

മതബാതസ

വര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കബാനബാമണബാ

ഈ

തടസ്സവബാദയ

ഉന്നയടിചതസ എന്നസ മചെബാദടിചടിരടിക്കുന്നതസ മേലയബാള മേമനബാരമേയബാണസ. 26-ാം തസ്പീയതടിക്കസ
മശേഷമേബാണസ ഈ സയഭവവടികബാസങള് നടക്കുന്നതസ. ഡതബാടടുത്തെ മേനടിസഭബാമയബാഗയ
നടക്കുന്നതസ 2-ാം തസ്പീയതടിയബാണസ. ആ 2-ാം തസ്പീയതടി രബാവടിഡല ആറര മേണടിയബാണസ
ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേനടിയുഡട വസ്പീടടില് മപബായടി ഒരു ഗഡു ഡകബാടുക്കുന്നതസ. ഇതസ
സയബന്ധടിച്ചുളള വര്യകമേബായ ഡതളടിവസ പുറത്തെസ വന്നടിടയ..... കര്യബാബടിനറസ മയബാഗത്തെടിഡന
മേടിനടിടസസസ, അവടിഡട ഹൈബാജരബാക്കടിയ മനബാടസ ഇവ നടിയമേസഭയുഡട മമേശേപ്പുറത്തെസ വയണയ.
ഇതസ പരടിമശേബാധടിക്കണയ. എന്തുഡകബാണസ കര്യബാബടിനറസ മയബാഗയ അതസ മേബാറടി വച്ചു?
ഇങഡന

മേനടിമേബാരുഡട

തസ്പീരുമേബാനഡമേടുക്കബാഡത

എതടിര്പ്പെസ

മേബാറടിവചതസ?

ഡകബാണബാമണബാ
ആ

കര്യബാബടിനറസ

കര്യബാബടിനറസ
മയബാഗയ

മയബാഗയ
തസ്പീരുമേബാനയ
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മേബാറടിവചതടിഡനതുടര്ന്നബാണസ ഇത്തെരയ സയഭവ വടികബാസങളുണബായതസ.

732 ബബാര്

ഉടമേസരടില് നടിന്നസ അമസബാസടിമയഷന് രണസ ലക്ഷയ രൂപ മുതല് 25 ലക്ഷയ രൂപ
വഡര ഫണസ പടിരടിഡചടുത്തെടിടണസ. ഇതുവഴടി പടിരടിഡചടുത്തെടിടളള 20 മകബാടടി രൂപ
പലഘടങളടിലബായടി

മേനടിമേബാര്ക്കുയ യു.ഡെടി.എഫസ മനതബാക്കള്ക്കുയ ഡകബാടുത്തെതബായടി

അവരുഡട അമസബാസടിമയഷന് മയബാഗത്തെടില് നടന്നടിടളള ചെര്ച

ഒളടികര്യബാമേറയടില്

പകര്ത്തെടി മേബാതൃഭൂമേടി ചെബാനല് സയമപ്രഷണയ ഡചെയടിടണസ. മേബാധര്യമേങളടില് വന്നടിടളള
വബാര്ത്തെയുയ സയഭവ വടികബാസങളുയ തമ്മടിലുളള ബന്ധയ വളഡര ഗഗൗരവമേബായ
കബാരര്യമേബാണസ.

മനരഡത്തെ

335

എണ്ണത്തെടിനസ

ഹലസന്സസ

പുതുക്കടിഡക്കബാടുത്തു.

യഥബാര്ത്ഥത്തെടില് 335 എണ്ണത്തെടിനസ പുതുക്കടിഡക്കബാടുത്തെതടില് തഡന്ന വലടിയ അഴടിമേതടി
നടന്നടിടണസ.

അഴടിമേതടി

നടന്നടിടഡണനയ

ഇതു

സയബന്ധടിചസ

അമനന്വേഷണയ

മവണഡമേനയ ഏപ്രടില് മേബാസയ മൂന്നബായ തസ്പീയതടി മകബാടയത്തെസ ഒരു പത്രസമമ്മളനയ
നടത്തെടി

ഞബാന്

ഉയര്നവന്നടിരടിക്കുന്ന

ആവശേര്യഡപ്പെടടിരുന.
ആമക്ഷപവയ

ഇതുസയബന്ധടിച്ചുളള പണയ വബാങലുയ

ആ
തമ്മടില്

പത്രസമമ്മളനവയ
ബന്ധമുണസ.

അന

ഇമപ്പെബാള്
മുതല്

ഇടപബാടുയ യു.ഡെടി.എഫസ മകന്ദ്രങളടിലുയ

മേനടിസഭയടിലുയ മേനടിമേബാരുമേബായടി ബന്ധഡപ്പെടസ നടക്കുനഡവന്ന വസ്തുതയബാണസ ഇമപ്പെബാള്
പുറത്തു വന്നടിടളളതസ. മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേടിഡന ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല് പുറത്തു വന്നമപ്പെബാള്
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ഗവണ്ഡമേനസ ചെസ്പീഫസ വടിപ്പെടിഡന ഒരു ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല് വന. അമദ്ദേഹൈയ ഹകരളടി ടടി.വടി.യടിലബാണസ മവഡറ രണബാള്ക്കുയ പണയ ഡകബാടുത്തെടിടഡണന്ന കബാരര്യയ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെടിയതസ.
ആരബാണസ ആ മവഡറ രണബാള്, അതസ പരടിമശേബാധടിക്കമണ? വടിജടിലന്സസ ആനസ ആനടി
കറപ്ഷന് ബപ്യൂമറബാ ശസ്പീ. പടി. സടി. മജബാര്ജടിഡന ഡമേബാഴടി എടുത്തെടിടമണബാ? ഇതു
സയബന്ധടിച്ചുളള ആളടിഡന ഡമേബാഴടി എടുത്തെടിടമണബാ, ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേനടി എനടിക്കസ
നല്കടിയടിടളള ഉത്തെരത്തെടില് പറയുന്നതസ, ആമരബാപണ വടിമധയനബായ ആളടില് നടിന്നസ
ഡമേബാഴടി

എടുത്തെടിടഡണന്നബാണസ.

ആരബാണസ

ഡമേബാഴടി

എടുത്തെതസ?

ധനകബാരര്യ

വകുപ്പുമേനടിയടില് നടിന്നസ ഡമേബാഴടി എടുത്തെതസ ഒരു ഡെടിഹവ.എസസ.പടി.-യബാണസ. ഇഡതലബായ
ഇലമകബാണടികസ മേസ്പീഡെടിയയടില് വന്നടിടളള കബാരര്യമേമല? ഇലമകബാണടികസ മേസ്പീഡെടിയയടില്
തത്സമേയയ വന്നടിടളള ഈ കബാരര്യയ സയബന്ധടിചസ ആവശേര്യമേബായ ഡതളടിവകള്
പുറത്തുവന്നടിടയ എന്തുഡകബാണബാണസ ഒരു മകസസ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയ്യബാത്തെതസ? മകബാഴ
ഹകപ്പെറടിയവഡരപ്പെറടി, മകബാഴ ഡകബാടുത്തെ സബാഹൈചെരര്യയ, സലയ, തസ്പീയതടി എലബായ
വടിശേന്വേസനസ്പീയമേബായ നടിലയടില് ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല് വന്നടിടയ വടിജടിലന്സസ ഡെയറക്ടറുഡട
ശദ്ധയടില് ഡകബാണ്ടുവന്നടിടയ മേബാസയ ഒന്നസ കഴടിഞടിടയ ഒരു മകസസ എന്തബാണസ രജടിസ്റ്റര്
ഡചെയ്യബാത്തെതസ?

ബഹുമേബാനഡപ്പെട പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവടിനസ ഡകബാടുത്തെ കത്തെടിഡന

അടടിസബാനത്തെടില് ഒരു കന്വേടിക്കസ ഡവരടിഫടിമക്കഷന് പ്രഖര്യബാപടിച്ചുഡവന്നബാണസ മേനടി
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പറയുന്നതസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ബഹുമേബാനഡപ്പെട മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന് 12
മേടിനടിടബായടി.
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്, ഇക്കബാരര്യയ മേബാത്രമമേ പറയുകയുളള. കന്വേടിക്കസ
ഡവരടിഫടിമക്കഷനസ 45 ദടിവസയ ഡകബാടുത്തെടിടഡണനളള ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേനടിയുഡട
പ്രസബാവന കണ്ടു. വടിജടിലന്സസ വകുപ്പെസ ഹകകബാരര്യയ ഡചെയ്യുന്ന മേനടി നടിയമേവബാഴ്ചയുഡട
സയരക്ഷകനബാണസ. 45 ദടിവസയ ഇങഡനഡയബാരു അമനന്വേഷണത്തെടിനസ ഡകബാടുക്കബാഡമേന്നസ
ഏതസ നടിയമേത്തെടിലബാണുളളതസ. വടിജടിലന്സസ മേബാനുവലടില് മനരഡത്തെ ഉണബായടിരുന്നതസ
92 ദടിവസയ. അതടിന് പ്രകബാരമേബാമണബാ 45 ദടിവസയ അനുവദടിചതസ. ഇങഡനയുളള ഒരു
അമനന്വേഷണത്തെടിനസ 45 ദടിവസത്തെടിഡന ആവശേര്യമേടിഡലനളള 2013 നവയബര് 12-ാം
തസ്പീയതടിയടിഡല

ബഹുമേബാനഡപ്പെട സപ്രസ്പീയ മകബാടതടിയുഡട വടിധടി പറഞതസ നമ്മുഡട

ഇന്നഡത്തെ ബഹുമേബാനഡപ്പെട ഗവര്ണര്, സപ്രസ്പീയ മകബാടതടി ചെസ്പീഫസ ജസ്റ്റസ്പീസബായടിരടിക്കുന്ന
കബാലത്തെബാണസ. ആ ഡബഞടിഡന വടിധടിയബാണസ, ലളടിത കുമേബാരടി v/s. ഗവണ്ഡമേനസ ഓഫസ
യു. പടി. ആനസ അമദഴസ എന്ന വടിധടിയടില് പറഞതസ ഏഴസ ദടിവസത്തെടിനകയ പ്രബാഥമേടിക
അമനന്വേഷണയ പൂര്ത്തെസ്പീകരടിക്കണഡമേന്നബാണസ. സടി.ബടി.ഐ. അപ്പെസ്പീല് ഡകബാടുത്തെമപ്പെബാള്
മഭദഗതടി ഡചെയ പരമേബാവധടി 15 ദടിവസഡമേന്നബാണസ ചെസ്പീഫസ ജസ്റ്റസ്പീസസ ശസ്പീ. പടി. സദബാശേടിവയ

12
Uncorrected/Not for publication

മകബാടതടി വടിധടിയടിലൂഡട വര്യകമേബാക്കടിയതസ. ഈ നടിയമേ വര്യവസഡയ അടടിമേറടിക്കബാന്
മേനടിക്കസ

അധടികബാരമുമണബാ?

ഈ

നടിയമേ

വര്യവസഡയ

അടടിസബാനമേബാക്കടി

പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്നതടിനസ പകരയ 45 ദടിവസയ അമനന്വേഷണത്തെടിനസ മവണടി ഡകബാടുത്തെതസ
നടിയമേ

വടിരുദ്ധമേബാണസ.

അവകബാശേമുമണബാ?

നടിയമേ

ഇലമകബാണടികസ

വടിരുദ്ധമേബായടി
മേബാധര്യമേങളടില്

പ്രവര്ത്തെടിക്കബാന്

മേനടിക്കസ

ബന്ധഡപ്പെടവര്

നടത്തുന്ന

ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെലുകള് ഇന്തര്യന് ഡതളടിവസ നടിയമേമേനുസരടിചസ മകബാടതടിയടില് ഡതളടിവബായടി
സന്വേസ്പീകരടിക്കുഡമേന്നസ എവടിഡെന്സസ ആക്ടടില്

വര്യകമേബായടി വര്യവസഡചെയടിടടിമല?

എവടിഡെന്സസ ആക്ടസ അനുസരടിചസ മകബാടതടിയടില് ഡതളടിവബായടി സന്വേസ്പീകരടിക്കുന്ന കബാരര്യയ
എന്തുഡകബാണസ ഇവടിഡട ഡതളടിവബായടി സന്വേസ്പീകരടിക്കുന്നടില. ഇന്തര്യന് എവടിഡെന്സസ ആക്ടസ
65(B) അനുസരടിചസ പറഞടിരടിക്കുന്നതസ "Notwithstanding anything contained in
this Act, any information contained in an electronic record which is printed
on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced
by a computer shall be deemed to be also a document,....”എന്നബാണസ.
ഇതുണബായടിടയ ഈ നബാടടിഡല ഇലമകബാണടികസ മേസ്പീഡെടിയ മുഴുവന് റടിമപ്പെബാര്ടസ ഡചെയ
കബാരര്യത്തെടിഡന

അടടിസബാനത്തെടില്

എന്തുഡകബാണസ

മകസസ

രജടിസ്റ്റര്

ഡചെയടില?

മുഖര്യമേനടിഡയ പ്രധബാന സബാക്ഷടിയബായ മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേസ മനരടിടകണ്ടുഡവന്ന
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ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല്

വന്നടിടണസ.

പറയുകയുയ ഡചെയടിടണസ.
നടപടടിയബാണസ

പണയ

ആവശേര്യഡപ്പെട

കബാരര്യയ

മുഖര്യമേനടിമയബാടസ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട മുഖര്യമേനടി അതടിഡന മപരടില് എന്തു

സന്വേസ്പീകരടിചതസ.

മുഖര്യമേനടിഡയക്കണ

കബാരര്യയ

മുഖര്യമേനടി

നടിമഷധടിചടിരടിക്കുകയബാണസ. മുഖര്യമേനടി നടിമഷധടിച കബാരര്യയ ശേരടിയബാമണബാ എന്നസ
വടിജടിലന്സസ

പരടിമശേബാധടിചടിടമണബാ?

പരടിമശേബാധടിചബാല്
മയബാഗത്തെടില്

ഇതസ

ശേരടിയബാമണബാഡയന്നസ

ഉയര്നവന്ന

ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെല്

അവടിടഡത്തെ

മകബാഴ

മേനസ്സടിലബാവടിമല.

ആമരബാപണയ,

ശേരടിവയ്ക്കുന്നതബായടിടയ

സടി.സടി.ടടി.വടി.

ആ

മഡെബാ.

കര്യബാമേറ

ബബാറുടമേകളുഡട

ബടിജ

രമമേശേടിഡന

മയബാഗത്തെടിഡന

ദൃശേര്യങള്

ഒളടികര്യബാമേറയടിലുഡണന്നറടിവസ കടിടടിയടിടയ വടിജടിലന്സസ ആനസ ആനടി കറപ്ഷന് ബപ്യൂമറബാ
അവ കസ്റ്റഡെടിയടിഡലടുമത്തെബാ? യഥബാര്ത്ഥത്തെടില് വടിജടിലന്സസ ആനസ ആനടി കറപ്ഷന്
ബപ്യൂമറബാ ഡെയറക്ടറുഡട ഹക ഡകടടി ഒരു കണ്ണബാടടി കൂടടില് പ്രതടിഷടിചടിരടിക്കുകയബാണസ.
അതുഡകബാണബാണസ ഇവടിഡട ആക്ഷന് നടക്കബാത്തെതസ. മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേടിഡനയുയ മേറസ
ബന്ധഡപ്പെടവരുഡടയുയ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെലുകളടില് നടിന്നസ മകബാഴ ഡതളടിയടിക്കുന്ന മഫബാണ്
സയഭബാഷണയ, ദൃശേര്യങള് ഉഡണന്നസ ചെബാനലുകളടില് നടിന്നസ അറടിവസ കടിടടിയടിടയ
അപ്രകബാരമുളള വടിലഡപ്പെട ഡതളടിവകള് മകബാടതടിയടില് ഡതളടിവബായടി സന്വേസ്പീകരടിക്കുഡമേന്നസ
അറടിയബാമേബായടിടയ അവഡയബാനയ ഇതുവഡര കഡണത്തെബാന് നടപടടിഡയടുത്തെടിടടില.
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മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡെസ, 16 മേടിനടിടബായടി.
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്, ഞബാന് ഇതടിഡന നടിയമേ പ്രശങള്
മേബാത്രമമേ പറയുനളള. ഇത്ര സമേയഡമേന്നസ റൂള്സടില് പറയുന്നടില.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: അടടിയന്തര പ്രമമേയത്തെടിനസ ഒരു പരടിധടിയടിമല?
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്, അടടിയന്തര പ്രമമേയയ ഈ സഭഡയ
മബബാധര്യഡപ്പെടുത്തെബാനബാണസ. ഇതസ ഒരു മേനടിഡക്കതടിരബായടി ഉന്നയടിചടിടളള പ്രശമേബാണസ.
നടിയമേ

വബാഴ്ചയുഡട

പ്രശമേബാണസ,

കറപ്ഷഡന

പ്രശമേബാണസ,

അതുഡകബാണസ

ഇതസ

അവതരടിപ്പെടിമക്കണതബായടിടണസ. മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേസ, ശസ്പീ. പടി. സടി. മജബാര്ജസ
എന്നടിവരുഡട മഫബാണ് സയഭബാഷണങള് പരടിമശേബാധടിചടിടമണബാ? ദൃശേര്യ മേബാധര്യമേങള്
ഇഡതലബായ ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെടിയടിടയ അവഡര മചെബാദര്യയ ഡചെയ്യബാന് തയ്യബാറബായടിടമണബാ,
ഡമേബാഴടിഡയടുക്കബാന്

തയ്യബാറബായടിടമണബാ?

സയഭബാഷണങള്

ശേരടിയബാമണബാ

നടത്തെടിയടിടമണബാ?

ഇത്തെരയ

30

മപര്

എനറപ്പെസ

മകസകളടില്

മകബാഴ

ആഡരബാഡക്കയബാണസ?
വരുത്തെബാന്

ഈ

പരടിമശേബാധന

ഡകബാടുക്കുന്നവര്

പടിന്നസ്പീടസ

കൂറുമേബാറുഡമേന്നതടിനബാല് മുന്നറടിയടിപ്പെസ കൂടബാഡത അവരുഡട ഡമേബാഴടികള് എത്രയുയ ഡപടന്നസ
വസ്പീഡെടിമയബാ ഡറമക്കബാര്ഡെസ ഡചെയസ ഹവകബാഡത മകബാടതടിയടില് ഹൈബാജരബാമക്കണതമല.
അങഡനഡയബാരു ഡമേബാഴടി എടുക്കബാന് എന്തുഡകബാണസ വടിജടിലന്സസ തയ്യബാറബായടില. മകബാഴ
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നല്കബാന് പണയ പടിരടിഡചടുത്തെ വടിവരയ ബബാര് ഉടമേകളുഡട അമസബാസടിമയഷഡന
രജടിസ്റ്ററടിലുണസ.

ആ രജടിസ്റ്റര്

കസ്റ്റഡെടിയടിഡലടുത്തെടിടമണബാ? ബന്ധഡപ്പെടവഡര

അതടിഡന അടടിസബാനത്തെടില് മചെബാദര്യയ ഡചെയടിടമണബാ? ബന്ധഡപ്പെടവരുഡട ബബാങസ
അക്കഗൗണസ പരടിമശേബാധടിചടിടമണബാ? മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേസ പറഞതസ ഡതറബാഡണങടില്,
പറയുന്ന കബാരര്യങള് ഡതറബാഡണന്നസ സബാപടിക്കബാന് ഇവരുഡട ബബാങസ അക്കഗൗണസ
പരടിമശേബാധടിചടിടമണബാ?

എന്തടടിസബാനത്തെടിലബാണസ

അമനന്വേഷണയ

നസ്പീടടിഡക്കബാണ്ടുമപബാകുന്നതസ. മകബാഴ ഡതളടിയടിക്കബാന് പ്രബാപ്തരബായ സബാക്ഷടികളുഡട മപരസ
വടിവരയ മേനസ്സടിലബാക്കടിയടിടയ അവഡര മചെബാദര്യയ ഡചെയസ ഡമേബാഴടിഡയടുക്കബാന് കബാലതബാമേസയ
വരുത്തെടി കുറവബാളടികള്ക്കസ അവഡര സന്വേബാധസ്പീനടിക്കബാന് അവസരമുണബാക്കടിഡക്കബാടുത്തു.
കുറവബാളടികള്ക്കസ

രക്ഷഡപ്പെടബാന്

അവസരമുണബാക്കടിഡക്കബാടുക്കുന്നഡതന്തുഡകബാണബാണസ.

ഇവടിഡട ഒരു മകസസ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയബാല് ഈ ഗവണ്ഡമേനസ തകരുയ. അത്രയുയ
ശേകനബായ

ഒരബാളബാണസ

ആമരബാപണ

വടിമധയനബായുളളതസ.

ശസ്പീ.

ഡക.

എയ.

മേബാണടിഡക്കതടിഡര നടിയമേബാനുസൃതമേബായ ഒരു മകസസ ഈ ഗവണ്ഡമേനസ എടുത്തെബാല് അന്നസ
ഈ ഗവണ്ഡമേനസ നടിലയഡപബാത്തുയ. സന്വേന്തയ കര്യബാബടിനറടില്ഡപ്പെട മേനടിഡയ രക്ഷടിക്കബാന്
സന്വേജന പക്ഷപബാതയ കബാണടിക്കുകയബാണസ മുഖര്യമേനടിയുയ ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടിയുയ.
ഈ മകസസ ശേരടിയബായ നടിലയടില് അമനന്വേഷണയ നടത്തെടിയബാല് എഹക്സൈസസ വകുപ്പുമേനടി
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ശസ്പീ. ഡക. ബബാബ, മുഖര്യമേനടി ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെബാണടി, എന്നടിവര്ക്കുകൂടടി പങ്കുളള ഒരു
കുയഭമകബാണമേബാണസ ബബാര് കുയഭമകബാണഡമേന്നസ ഡതളടിയടിക്കഡപ്പെടുയ.

മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്:
അടടിയന്തര

പ്രമമേയയ

18 മേടിനടിടസ കഴടിഞ, ദയവസ ഡചെയസ ചുരുക്കണയ.

അവതരടിപ്പെടിക്കബാന്

18

മേടിനടിറസ

ബഹൈളഡമേന്തടിനബാണസ? ബഹൈളയ വചബാല് സമേയയ കടിടമമേബാ?
മേടിനടിടബായടി.
ശസ്പീ.

അനുവദടിചടിടയ

അതസ ശേരടിയല.

19

ദയവ ഡചെയസ ചുരുക്കണയ. ഇഗൗ സഭയസ ഒരു കസ്പീഴസവഴക്കമേടിമല.
മകബാടടിമയരടി

ബബാലകൃഷ്ണന്:

ഇവടിഡട

കബാരര്യങള്

ശേബാന്തമേബായടി

പറഞഡകബാണടിരടിക്കുകയമല.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: എങടിലുയ സമേയയ ഒരു പ്രശമേമല?
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: ഞങള് ഇരടിക്കബാന് തയ്യബാറബാണസ.

എഡന

ആവശേര്യയ അടടിയന്തര പ്രമമേയയ സഭ നടിറുത്തെടി വചസ ചെര്ച ഡചെയ്യണഡമേനള്ളതബാണസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസസ........പസ്പീസസ........ ദയവ ഡചെയസ ചുരുക്കണയ.
ശസ്പീ.

മകബാടടിമയരടി

ബബാലകൃഷ്ണന്:

ഇവടിഡട

വന്നടിടള്ള

പ്രശങഡളലബായ

മനബാക്കുമമ്പബാള് പ്രഥമേദൃഷര്യബാ മേനടി കുറയ ഡചെയടിരടിക്കുന; അഴടിമേതടി കബാണടിചടിരടിക്കുന
എന്നസ ഡതളടിയടിക്കഡപ്പെടടിരടിക്കുകയബാണസ.

ഇഗൗ മകസസ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയ്യഡപ്പെടബാല്
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മുഖര്യമേനടിയുള്ഡപ്പെഡടയുളളവര്

പ്രതടിക്കൂടടിലബാവയ.

ആഡരയബാണസ

അമനന്വേഷണയ

ഏല്പ്പെടിചടിരടിക്കുന്നതസ? റടിടയര് ഡചെയ്യബാന് രണ്ടു മേബാസയ മേബാത്രമുള്ള ഒരു എസസ.പടി.-ഡയ.
ഇങഡനയുള്ള ഒരു മകസസ അമദ്ദേഹൈഡത്തെ ആഡരങടിലുയ ഏല്പ്പെടിക്കുമമേബാ?
എയ.

മേബാണടിഡയമപ്പെബാലുള്ള

ഉന്നതനബായ

ഒരു

ശസ്പീ. ഡക.

മനതബാവടിഡനതടിഡരയുള്ള;

ഒരു

ആജബാനുബബാഹുവടിഡന മകസസ അമനന്വേഷടിക്കബാന് ഒരു കടിശുവടിഡന നടിശയടിക്കബാന്
പബാടുമണബാ? എസസ.പടി. എന്തബാണസ ഡചെയതസ? ഒരു ഡെടിഡഡവ.എസസ.പടി.-ഡയ ഇഗൗ മകസസ
ഏല്പ്പെടിച്ചു.

യഥബാര്ത്ഥത്തെടില്

ഇത്തെരത്തെടിലുള്ള

ആമരബാപണങള്

വന്നടിടയ,

ചെബാനലുകളടിഡലലബായ ഇതു സയബന്ധടിചസ വബാര്ത്തെകള് വന്നടിടയ വടിജടിലന്സസ ആനസ
ആന്റടികറപ്ഷന് ബപ്യൂമറബാവടിഡന ഡെയറക്ടര് ഇതടിനനുസരടിചസ ആക്ടസ ഡചെയ്മതബാ?
ക്രടിമേടിനല് നടപടടി നടിയമേത്തെടിഡന 36-ാംവകുപ്പെനുസരടിചസ......
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന് 20 മേടിനടിടസ കഴടിഞ.
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: ഞബാന് വകുപ്പുകളബാണസ പറയുന്നതസ. മേനടിഡയ
മബബാധര്യഡപ്പെടുത്തെമണ?
ഇങഡനഡയബാരു

ക്രടിമേടിനല് നടപടടി നടിയമേത്തെടിഡന 36-ാം വകുപ്പെനുസരടിചസ

അമനന്വേഷണഡത്തെക്കുറടിചസ ആമക്ഷപയ വന്നബാല് വടിജടിലന്സസ

ഡെയറക്ടര് ഇടഡപടണയ. അങഡന ഒരു ഇടഡപടല് ഇതുവഡര നടന്നടിടടില. അഴടിമേതടി
നടിമരബാധന നടിയമേത്തെടിഡല 7(13)(1)ഡെടി വകുപ്പെസ പ്രകബാരയ ഡഡക്രയ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയസ
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15 ദടിവസത്തെടിനുള്ളടില് മകബാടതടിയടില് എഫസ.ഡഎ.ആര്. സമേര്പ്പെടിമക്കണതബാണസ.
പ്രടിലടിമേടിനറടി

എന്കന്വേയറടി

ആമരബാപണവടിമധയരബായ

എനപറഞഡകബാണസ

ആളുകഡള

സഹൈബായടി

നസ്പീടടിഡക്കബാണ്ടുമപബായടി

ക്കുകയബാണസ

ഡചെയടിടള്ളതസ.

ആമരബാപണയ ഉന്നയടിച വര്യകടി ആമരബാപണത്തെടില് ഉറച്ചുനടില്ക്കുന. ഡചെറടിയ കുറയ
ഡചെയയബാളുകള് ഡക്കതടിഡര ഇവടിഡട നടപടടിഡയടുത്തെടിമല? കഴക്കൂടത്തെസ ഒരു സര്ക്കടിള്
ഇന്ഡസക്ടര്ഡക്കതടിഡര ഒരു ലക്ഷയ രൂപ ഡഡകക്കൂലടി മചെബാദടിച്ചുഡവന്നസ ഒരു മഫബാണ്
ഡമേമസജസ കടിടടിയമപ്പെബാള് അയബാഡള പടിടടിചസ ജയടിലടിലബാക്കടി.

ഡനടുമേങബാടസ ഒരു

എ.എസസ.ഡഎ. 5000 രൂപ ഡഡകക്കൂലടി വബാങടിയമപ്പെബാള് അയബാഡള ജയടിലടിലബാക്കടി.
ഡഎ.പടി.എസസ.-കബാരനബായ രബാഹുല് ആര്. നബായര് 17 ലക്ഷയ രൂപ ഡഡകക്കൂലടി വബാങടി,
അയബാഡള സഡസനസ ഡചെയ.

ടടി.ഒ. സൂരജസ അവടിഹൈടിതമേബായടി സന്വേത്തെസ സമ്പബാദടിച്ചു.

അയബാഡള സഡസനസ ഡചെയടിമല? ഒരു മേനടി ഒരു മകബാടടി രൂപ വബാങടിയബാല് നടപടടി
മവമണ? ഇവടിഡട സടിവടില് സര്വ്വസ്പീസസ അഴടിമേതടിയടില് മുങടിയടിരടിക്കുന; മേനടിസഭ
അഴടിമേതടിയടില്

മുങടിയടിരടിക്കുന.

ഇഗൗ

മേനടിസഭയടില്

രണസ

അഴടിമേതടിക്കബാരുഡണന്നബാണസ യു.ഡെടി.എഫസ-ഡന പരടിണടിതപ്രജ്ഞനബായ മനതബാവസ ആര്.
ബബാലകൃഷ്ണപടിള്ള പറഞടിരടിക്കുന്നതസ.
മചെബാദടിമചബാ?

ടടി.

ഒ.

സൂരജസ

ഡവറുയ

ആരബാണസ ആ മേനടിമേബാഡരന്നസ മുഖര്യമേനടി
ഡകബാക്കബാണസ,

രണ്ടു

കബാടമപബാത്തുകള്
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ഇവടിഡടയുഡണന്നസ പറഞതസ ഇഗൗ സഭയടില് അയഗമേബായ ശസ്പീ. ഡക. ബടി. ഗമണഷസ
കുമേബാറബാണസ.

ആരബാണസ

ആ

കബാടമപബാത്തുകള്?

നമ്മള്ക്കസ

മകള്ക്കമണ?

മകള്ക്കണഡമേങടില് ഇഗൗ പ്രമമേയയ ഇവടിഡട ചെര്ച ഡചെയ്യണയ. അടടിയന്തര പ്രമമേയയ
ചെര്ചയ്ഡക്കടുത്തെബാല് ശസ്പീ. ഡക. ബടി. ഗമണഷസ കുമേബാറടിനസ ആ കബാടമപബാത്തെടിഡന
ഇവടിഡട അവതരടിപ്പെടിമക്കണടി വരുയ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ഡയസസ.... ഡയസസ... പസ്പീസസ....പസ്പീസസ.....
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്......ഒരു മേടിനടിടസ തന്നബാല് മേതടി.

ഇഗൗ

ഗുരുതരമേബായ അഴടിമേതടി മകസകള് ഡതളടിയടിക്കുന്നതടിനുള്ള വര്യകമേബായ മരഖകള്
എഡന ഡഡകവശേമുണസ. മേനടി മകബാഴ വബാങ്ങുന്നതടിഡന ഡതളടിവസ, അതടിഡന സയഭബാഷണയ
ഇതു സയബന്ധടിചസ എലബാ വടിവരങളുയ ഡറമക്കബാര്ഡെസ ഡചെയടിടള്ള ഒരു സടി.ഡെടി. എഡന
ഡഡകവശേമുണസ.
തയ്യബാറബാണസ.

ഇഗൗ ഡതളടിവസ സഹൈടിതമുള്ള സടി.ഡെടി. ഹൈബാജരബാക്കബാന് ഞബാന്
ബഹുമേബാനഡപ്പെട സസ്പീക്കര് ഇതസ കസ്റ്റഡെടിയടി ഡലടുക്കണയ; ഇതസ

പരടിമശേബാധടിക്കണയ.

ഇഗൗ ഡതളടിവകളുഡട അടടിസബാനത്തെടില് ശസ്പീ. ഡക. എയ.

മേബാണടിഡയ ഇന്നസ തഡന്ന മേനടിസഭയടില് നടിന്നസ പുറത്തെബാക്കണയ.
മേനടിസബാനയ രബാജടിവയണയ.

അമദ്ദേഹൈയ

രബാജടിവയബാന് അമദ്ദേഹൈയ തയ്യബാറബാകുന്നടിഡലങടില്

മുഖര്യമേനടി ആ മേനടിഡയ പടിടടിചസ പുറത്തെബാക്കണയ.

അതടിനസ മുഖര്യമേനടിക്കസ
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ഡഡധരര്യമുമണബാ? ഇഗൗ നബാടടിഡന കുയഭമകബാണ ങളുഡട നബാടബാക്കടി മേബാറബാനബാമണബാ
ഉമ്മന് ചെബാണടി ഉമദ്ദേശേടിക്കുന്നതസ?

ശസ്പീ.

എഡന്തലബായ തരത്തെടിലുള്ള കുയഭമകബാണങള് -

പബാമമേബായടില്, ഡഡടറബാനടിയയ, പസ, ഭൂമേടി കുയഭമകബാണയ, മസബാളബാര് കുയഭമകബാണയ.
ഇങഡന കുയഭമകബാണങളുഡട കുയഭമകബാണയ നടന്നടിരടിക്കുന്ന ഇഗൗ ഭരണത്തെടിനസ
മനതൃതന്വേയ നല്കുന്ന ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചെബാണടിയബാണസ ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിഡയ
സയരക്ഷടിക്കുന്നതസ. ഞങള് ഇക്കബാരര്യത്തെടില് ഒറഡക്കടബാഡണന്നസ മനരഡത്തെ ശസ്പീ. ഡക.
ബബാബ പറഞ. ഡഡപസ വബാങ്ങുന്ന കബാരര്യത്തെടില് ഒറഡക്കടബാണമലബാ? തുടസ വബാങ്ങുന്ന
കബാരര്യത്തെടില് മേബാത്രമേബാണസ നടിങള്ക്കബാഡക ഡഎകര്യമുള്ളതസ. ബബാക്കടി ഏഡതങടിലുയ
കബാരര്യത്തെടില് നടിങള്ക്കസ തമ്മടില് ഡഎകര്യമുമണബാ?
മുന്നണടി

ലക്ഷങള്,

മകബാടടികള്

വബാങ്ങുന,

നടിങള് ഡഎകര്യജനബാധടിപതര്യ
അതസ

വസ്പീതടിഡചടുക്കുന.

അഴടിമേതടിക്കുമവണടിയബാണസ നടിങളുഡട ഡഎകര്യജനബാധടിപതര്യമുന്നണടി.

ഇഗൗ

മകരളത്തെടിഡല

ജനങള്ക്കസ ഇതസ മേടുത്തുകഴടിഞ. അതുഡകബാണസ ഇഗൗ അഴടിമേതടിക്കബാരനബായ മേനടിഡയ
പടിടടിചസ പുറത്തെബാക്കണയ.

നടിയമേസഭ ഇഗൗ പ്രശയ ചെര്ച ഡചെയ്യണയ. ഇതസ ചെര്ച

ഡചെയ്യബാഡത പടിഡന്ന എന്തബാണസ ചെര്ച ഡചെയ്യബാന് മപബാകുന്നതസ? വകുപ്പെസ തടിരടിചസ ചെര്ച
നടത്തെടി

പബാസ്സബാമക്കണ

രണ്ടു

ബടില്ലുകളബാണസ

ഇന്നഡത്തെ

കബാരര്യപരടിപബാടടിയടില്

ഉള്ഡപ്പെടുത്തെടിയടിരടിക്കുന്നതസ. നടിയമേസഭയടിഡല ബഹൈളത്തെടിനടിടയടില് ഇഗൗ രണസ ബടില്
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പബാസ്സബാക്കബാനബാമണബാ

ഉമദ്ദേശേടിക്കുന്നതസ?

ആ

ബടിലടിഡന

ചെര്ചയടില്

ഞങള്

പഡങടുക്കുകതഡന്ന ഡചെയ്യുയ. നടിങഡള അങഡന ഡവറുഡത വടിടബാന് മപബാകുന്നടില. ഇഗൗ
പ്രശയ സഭബാ നടപടടികള് നടിര്ത്തെടിവചസ ചെര്ച ഡചെയ്യണയ. ഇഗൗ ബടില്ലുകള് മവഡറ
ദടിവസഡമേടുക്കബായ. അതുഡകബാണസ ഇന്നഡത്തെ സഭബാനടപടടികള് നടിര്ത്തെടിവചസ ചെര്ച
ഡചെയസ, അഴടിമേതടി സയബന്ധടിച കബാരര്യങളടില് ഗവണ്ഡമേനടിനസ പറയബാനുള്ളതസ
പറയഡട, ഇപ്പുറത്തെസ പറയബാനുള്ളതസ മകള്ക്കബായ.
മേനടിഡക്കതടിരബായടി

ആദര്യമേബായടിടബാണസ

ഇങഡന

ഇഗൗ സയസബാനഡത്തെ ഒരു
ഒരു

മകസസ

പരസര്യമേബായടി

ഉന്നയടിക്കുന്നതസ. മേബാതൃകബാപരമേബായടി നടപടടി സന്വേസ്പീകരടിക്കബാന് തയ്യബാറബാകണയ. അതടിനസ
സഭബാനടപടടികള്

നടിറുത്തെടിവചസ

ചെര്ച

ഡചെയ്യണഡമേന്നസ

ഞബാന്

ബഹുമേബാനഡപ്പെട

ഡചെയറടിമനബാടസ ആവശേര്യഡപ്പെടുകയബാണസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്:

ബഹുമേബാനഡപ്പെട മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്, അങസ

ഇവടിഡട പറഞ ആ സടി.ഡെടി. സഭയുഡട മമേശേപ്പുറത്തെസ വയബാന് പബാടടില. അങഡന
വയണഡമേനഡണങടില്
പരടിമശേബാധടിക്കണയ.

ആദര്യയ

നമ്മുഡട

അതസ

ഡചെയറടിനു

നടിയമേത്തെടില്

അതബാണസ

തരണയ,

ഡചെയര്

പറയുന്നതസ.

അതസ

ഡചെയറടിനസ

പരടിമശേബാധടിചബാല് മേബാത്രമമേ അതസ മമേശേപ്പുറത്തെസ വയബാന് അങഡയ അനുവദടിക്കബാന്
പബാടുള....(.ബഹൈളയ.....).
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ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്, ഇതടിനകത്തെസ ഒരു മകബാടടി രൂപ
സയബന്ധടിച എലബാ വടിശേദബായശേങളുമുണസ.

നടിയമേസഭബാ സബാമേബാജടികന് എനള്ള

നടിലയടില് ഇതസ മമേശേപ്പുറത്തെസ വയ്മക്കണതസ എഡന കടമേയബാണസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്, ഡചെയര് പറയുന്നതസ
ശദ്ധടിക്കണയ. അങസ നടിയമേയ നന്നബായടി അറടിയുന്നയബാളബാണസ. Rules of Procedure
and Conduct of Business in the Kerala Legislative Assembly യടിഡല 6 (എ)
യടില് വളഡര വര്യകമേബായടി പറയുന, ഇത്തെരത്തെടിലുള്ളതസ ആദര്യയ ഡചെയറടിനസ നല്കണയ,
ഡചെയറടിനസ പരടിമശേബാധടിക്കണയ, ഡചെയര് അനുവദടിചബാല് മേബാത്രമമേ അതസ മമേശേപ്പുറത്തെസ
വയബാവൂ എന പറയുന.

അതടിനബാല് ഇമപ്പെബാള് അമങയസ മമേശേപ്പുറത്തെസ വയബാന്

സബാധര്യമേല.
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന് : ഡതളടിവബാണസ ഇവടിഡട ഹൈബാജരബാക്കടിയടിടള്ളതസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: അതടിനസ വഴടികള് മവഡറയുണസ.

നടിയമേസഭയടില്

നടപടടിക്രമേങളുയ ചെടങളുയ അനുസരടിച്ചുള്ള കബാരര്യങള് മേബാത്രമമേ സബാധര്യമേബാകുകയുള.
ആഭര്യന്തരവയ

വടിജടിലന്സയ

വകുപ്പുമേനടി

(ശസ്പീ.

രമമേശേസ

ഡചെന്നടിത്തെല):

ബഹുമേബാനഡപ്പെട ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്, ബഹുമേബാനര്യനബായ പ്രതടിപക്ഷ ഉപമനതബാവസ
ഇവടിഡടഡയബാരു

പുകമേറ

സൃഷടിക്കബാനബാണസ

ശമേടിക്കുന്നതസ.

ഇവടിഡട

അമദ്ദേഹൈയ
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പ്രധബാനമേബായുയ

ഉന്നയടിചതസ

വടിജടിലന്സസ

അമനന്വേഷണത്തെടിഡന

sanctity

സയബന്ധടിചബാണസ. പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവടിഡന പരബാതടി വടിജടിലന്സസ വകുപ്പെടിനസ ലഭടിച
അനതഡന്ന കന്വേടിക്കസ ഡവരടിഫടിമക്കഷനസ മവണടിയുളള നടപടടികളബാണസ സന്വേസ്പീകരടിചതസ.
കന്വേടിക്കസ ഡവരടിഫടിമക്കഷനസ 45 ദടിവസയ മവണഡമേന്നസ ഞബാന് പറഞഡവന്നബാണസ ശസ്പീ.
മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന് ഇവടിഡട പറഞതസ. അക്കബാരര്യയ ശേരടിയബാണസ. അങസ
ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടിയബായടിരുന്ന കബാലത്തെസ അന്നഡത്തെ വടിജടിലന്സസ ഡെയറക്ടര്
05.09.2008-ല് പുറഡപ്പെടുവടിച No.T1540/2008 സര്ക്കുലര് പ്രകബാരയ ...(7) Quick
verification should be definitely be completed within 45 days or within
which such time limit as may be prescribed by the Court or Government. ആ
സര്ക്കുലറടിഡന അടടിസബാനത്തെടിലബാണസ ഞബാന് ഇതസ പറഞതസ.
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്, അങസ പറഞതസ ശേരടിയബാണസ. അന്നസ
അതസ ശേരടിയബായടിരുന. സര്ക്കുലഡറലബായ എഡന കബാലത്തെസ പുറഡപ്പെടുവടിചതബായബാലുയ
അതടിനുമശേഷയ 2013-ല് സപ്രസ്പീയമകബാടതടി പറഞതസ 111-ാബാമേഡത്തെ പബാരബാഗ്രബാഫടില്,
Registration of FIR is mandatory u/s 154 of the Code, if the information
discloses commission of a cognizable offense and no preliminary inquiry is
permissible in such situation forthwith and not later than one week എന്നസ
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വര്യകമേബായടി പറഞടിടണസ. അതസ പടിന്നസ്പീടസ 15 ദടിവസമേബാക്കടി മേബാറടി ഡകബാടുത്തു. എഡന
കബാലത്തെബാഡണങടില് മപബാലുയ 2013-ഡല സപ്രസ്പീയമകബാടതടി വടിധടിമയബാടുകൂടടി അതടിനസ
പ്രസകടിയടില. അതുഡകബാണസ അങസ ഇമപ്പെബാള് നടപ്പെബാമക്കണതസ സപ്രസ്പീയമകബാടതടി
വടിധടിയബാണസ.
ശസ്പീ.

രമമേശേസ

ഡചെന്നടിത്തെല:

സര്,

അങസ

കബാരര്യങള്

മുഴുവന്

മേനസ്സടിലബാക്കബാഡതയബാണസ സയസബാരടിക്കുന്നതസ. 2013-ല് ഇന്നഡത്തെ മകരള ഗവര്ണര്
ശസ്പീ. പടി. സദബാശേടിവയ ഉള്ഡപ്പെഡടയുളള ഭരണഘടനബാ ഡബഞസ 7 ദടിവസയ എന്നബാണസ
ആദര്യയ

പറഞതസ.

ഡകബാടുത്തെതടിഡന

അതടിനുമശേഷയ
അടടിസബാനത്തെടില്

സടി.ബടി.ഡഎ.
വന്ന

വസ്പീണ്ടുയ

വടിധടിഡയപ്പെറടി

അഫടിഡെവടിറസ
അമങയസ

അറടിയബാത്തെതുഡകബാണബാണസ ഇതുപറയുന്നതസ. We modify VIII of paragraph 111 of
the judgment dated 12th November 2013 in the following manner: While
ensuring and protecting the right of the accused and a complainant, a
preliminary enquiry should be made time bound within any case it should
not be exceeded 15 days generally and in exceptional cases by giving
adequate reasons 6 weeks time is provided. The fact of such delay and the
cause of it must be reflected in the general diary entry. 2013 നവയബര് 13-ാം
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തസ്പീയതടി Constitutional Bench Lalithakumari Vs. Government of UP എന്ന
മകസ്സടില് എടുത്തെ വടിധടിക്കസ സടി.ബടി.ഡഎ. ഡകബാടുത്തെ റടിടസ അപ്പെസ്പീലടിനസ മശേഷമേബാണസ ഇഗൗ
വടിധടിയുണബായതസ. അങഡന വരുമമ്പബാള് മപബാലുയ ഇഗൗ മകസ്സടില് മുപ്പെതസ ദടിവസയ
ആയടിടടില. അതനുസരടിചസ പ്രബാഥമേടിക അമനന്വേഷണത്തെടിനസ 42 ദടിവസയ വഡര
എടുക്കബായ. ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന് ഇക്കബാരര്യയ അറടിയബാഡതയബാണസ പറയുന്നതസ.
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: അങസ പറയുന്നതുമപബാഡല അസബാധബാരണമേബായ
സബാഹൈചെരര്യയ ഇവടിഡട എന്തബാണസ ഉണബായതസ?
ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല: ഇഗൗ ഡമേബാഴടിക്കകത്തെസ പറയുന്ന ആളുകള് അവധടിക്കസ
അമപക്ഷകള്

ഡകബാടുക്കുകയബാണസ.

സന്വേബാഭബാവടികമേബായുയ
ബബാധര്യസനബാണസ.

അവര്

അവര്

ഹൈബാജരബാകബാഡതയടിരടിക്കുകയബാണസ.

ഹൈബാജരബാമകണ

സമേയയ

നസ്പീടടിഡക്കബാടുക്കബാന്

ആ സബാഹൈചെരര്യമേബാണസ ഇവടിഡട ഉണബായടിടളളതസ. അങസ വസ്തുത

അറടിയബാഡതയബാണസ കബാരര്യങള് പറയുന്നതസ.
ശസ്പീ.

മകബാടടിമയരടി

ഉത്തെരവടിടതുഡകബാണബാണസ
ഡചെയടിരുനഡവങടില്

ബബാലകൃഷ്ണന്:
അങഡന

വടിജടിലന്സടിനസ

അങസ

കന്വേടിക്കസ

സയഭവടിചതസ.
summon

ഒരു

അയചസ

ഡവരടിഫടിമക്കഷനസ
മകസസ

രജടിസ്റ്റര്

വടിളടിക്കബാമേബായടിരുന.

ഇമപ്പെബാള് വടിജടിലന്സടിനസ summon ഡചെയ്യബാനുളള അധടികബാരമേടില. അതുഡകബാണസ
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സബാക്ഷടികള് മേബാറടി മേബാറടി വന്നടിങഡന നസ്പീടടിഡക്കബാണ്ടു മപബാവകയബാണസ.
ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല: അങസ ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടി ആയടിരുന്ന കബാലത്തെസ
ആഡരങടിലുയ ആമരബാപണയ ഉന്നയടിചബാല് അയബാളുഡട മപരടില് എഫസ.ഡഎ.ആര്
രജടിസ്റ്റര് ഡചെയടിടമണബാ? അങയുഡട കബാലത്തെസ വടിജടിലന്സസ അങഡന ഡചെയടിടമണബാ?
ഒരു

പ്രടിലടിമേടിനറടി

അമനന്വേഷണയ

നടത്തുകഡയനളളതസ

ഗവണ്ഡമേനടിഡന

ചുമേതലയബാണസ. പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവസ ശസ്പീ. വടി. എസസ. അച്ചുതബാനന്ദന് കത്തെസ തന്ന
ദടിവസയ

തഡന്ന

ഇഗൗ

ഡവരടിഫടിമക്കഷനുളള
നടിര്മദ്ദേശേങള്ക്കസ

മേനടിസഭയടിഡല

നടപടടി
അനുസരടിചസ

ഗവണ്ഡമേനടിമനബാഡടബാപ്പെയ

സന്വേസ്പീകരടിച്ചു.

ഒരു

മേബാത്രമേല

തഡന്നയബാണസ

പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്ന

മേനടിഡക്കതടിഡര

സപ്രസ്പീയമകബാടതടിയുഡട

മകരള

വടിജടിലന്സയ

കന്വേടിക്കസ

ഗവണ്ഡമേനയ

പ്രവര്ത്തെടിചടിടളളതസ.

ഞങള് നടിയമേ വര്യവസഡയ അടടിമേറടിചടിടടില. നടിയമേങള്ക്കുയ തതന്വേങള്ക്കുയ
അനുസരടിച്ചുതഡന്നയബാണസ ഗവണ്ഡമേനസ പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്നതസ. അങയുഡട കബാലത്തെസ
വടിജടിലന്സടിനസ 45 ദടിവസയ വഡര എടുക്കബായ ഇമപ്പെബാള് എടുക്കബാന് പബാടടിലബാഡയന്നസ
പറയുന്നതസ എവടിടഡത്തെ നര്യബായമേബാണസ? ഞബാന് ഇഗൗ മകസ്സടിന ഡമേരടിറടിമലയസ ഒരു
ഘടത്തെടിലുയ കടന്നടില, ഞബാന് ആഡരയുയ കുറവടിമുകനബാക്കടിയടിടമേടില. അമങയസ അതസ
സയബന്ധടിചസ എഡന ഒരു മസ്റ്ററസഡമേനസ ഡകബാണ്ടുവരബാമമേബാ? ഇഗൗ മകസസ സയബന്ധടിചസ
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വടിജടിലന്സസ

അമനന്വേഷണയ

നടക്കുകയബാണസ.

വടിജടിലന്സസ

സന്വേതനമേബായടി

പ്രവര്ത്തെടിക്കുകയബാണസ. മകരളത്തെടിഡല ഗവണ്ഡമേനസ വടിജടിലന്സടിഡന സന്വേതനമേബായടി
പ്രവര്ത്തെടിക്കബാന് അനുവദടിക്കുകയബാണസ. ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിഡന കബാലത്തെസ വടിജടിലന്സസ
ഒരു

കൂടടിഡല

തത്തെയല.

പ്രകസ്പീര്ത്തെടിചടിമല;
മകസ്സുകള്

അങസ

സൂരജടിഡനയുയ

സയബന്ധടിചസ

അങസ

തഡന്ന

ഇഗൗ

വടിജടിലന്സസ

വകുപ്പെടിഡന

രബാഹൂലടിഡനയുയ

ഉള്ഡപ്പെഡടയുളള

നടിരവധടി

പറഞമലബാ.

മകരളത്തെടില്

വടിജടിലന്സസ

സന്വേതനമേബായടി പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്ന ഏജന്സടിയബാണസ. പമക്ഷ, ഒരു ആമരബാപണയ
വന്നയുടന് എഫസ.ഡഎ.ആര്. രജടിസ്റ്റര് ഡചെയസ അമനന്വേഷടിക്കബാന് കഴടിയടില. അങയുഡട
കബാലത്തുയ

അതുണബായടിടടില.

മകബാണ്ഫടിഡെന്ഷര്യല്

അതടിനബാണസ

ഡവരടിഫടിമക്കഷന്

കന്വേടിക്കസ

നടത്തുന്നതസ.

ഡവരടിഫടിമക്കഷന്,
നടിരവധടി

രസ്പീതടിയടില്

വടിജടിലന്സസ മകസസ അമനന്വേഷടിക്കബാറുണസ. ശസ്പീ. പടി. സടി. മജബാര്ജടിഡന ഡമേബാഴടി
എടുത്തെടിടമണബാ ഡയന്നസ അങസ മചെബാദടിച്ചു. ശസ്പീ. പടി.സടി.മജബാര്ജടിഡനയുയ ശസ്പീ. ഡക. എയ.
മേബാണടി സബാറടിഡനയുയ ഉള്ഡപ്പെഡട മുപ്പെമതബാളയ ആളുകളുഡട ഡമേബാഴടികള് എടുത്തെടിടണസ. ഇഗൗ
മകസസ ഒരു മപ്രബാസസടിയഗടിലബാണസ. ആ മപ്രബാസസസ പൂര്ത്തെടിയബാക്കടി interim report
ഡഡഹൈമക്കബാടതടിയടില് സമേര്പ്പെടിക്കുക യുണബായടി. ഇനടി രണബായ തസ്പീയതടി മകബാടതടിയടില്
സമേര്പ്പെടിമക്കണ തബായടിടണസ. വടിജടിലന്സസ അതസ സമേര്പ്പെടിക്കുയ. ഇഗൗ മകസ്സടിനകത്തെസ
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ആഡരയുയ രക്ഷടിക്കബാന് ഗവണ്ഡമേമനബാ വടിജടിലന്മസബാ ആഗ്രഹൈടിക്കുന്നടില. ഡതറസ
ഡചെയടിടളളവര്

ആരബാഡണങടിലുയ

അവരുഡട

മപരടില്

സന്വേസ്പീകരടിക്കുകഡയനളളതബാണസ ഗവണ്ഡമേനടിഡന സമേസ്പീപനയ.
ഡചെയ്യബാത്തെ

ആളുകളുഡട

മപരടില്

അഴടിമേതടിയുഡട

നടപടടി

അമത സമേയയ ഡതറസ

പുകമേറയുണബാക്കടി

അവഡര

അപകസ്പീര്ത്തെടിഡപ്പെടുത്തെബാല് ഗവണ്ഡമേനസ ആആ്രഗഹൈടിക്കുന്നടില. ഒരു കബാരണവശേബാലുയ
അനുവദടിക്കുകയുമേടില.
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: പ്രതടിപക്ഷയ പുകമേറ സൃഷടിക്കുനഡവന്നബാണസ മേനടിയുഡട
മസ്റ്ററസഡമേനടില്

പറയുന്നതസ.

അതടിനുളള

ഏറവയ

നല

ഡതളടിവബാണസ

ഇവടിഡടയടിരടിക്കുന്നതസ.
ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല: സര്, ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന് ഇഗൗ ഡതളടിവസ
ഡകബാടുമക്കണതസ അമനന്വേഷണ ഏജന്സടിയുഡട മുമ്പടിലബാണസ നടിയമേസഭയടിലല. ഇഗൗ
ഡതളടിവസ അമനന്വേഷണ ഏജന്സടിയുഡട മുമ്പടില് ഡകബാടുത്തെബാല് അതുയ അമനന്വേഷടിക്കുയ.
ഇഗൗ

മകസ്സടിനകത്തെസ

ഡതളടിവകളുഡട

ഗവണ്ഡമേനസ

ആഡരയുയ

അടടിസബാനത്തെടിലബാണസ

രക്ഷടിക്കബാന്

വടിജടിലന്സസ

സന്വേതനമേബായടിടബാണസ വടിജടിലന്സസ പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്നതസ.

ശമേടിക്കുന്നടില.

പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്നതസ.
ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിഡന

മേനടിഡക്കതടിഡര ഒരു ആമരബാപണയ ഉണബായമപ്പെബാള് കന്വേടിക്കസ ഡവരടിഫടിമക്കഷന് നടത്തെടി
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നടപടടികള് സന്വേസ്പീകരടിക്കുകയബാണസ ഡചെയതസ.
ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്: സര്, അങയുഡട കബാലത്തെസ ഇങഡനഡയബാരു
എഫസ.ഡഎ.ആര്. രജടിസ്റ്റര് ഡചെയടിടമണബാഡയന്നസ മേടിനടിസ്റ്റര് ഇവടിഡട മചെബാദടിച്ചു. എഡന
കബാലത്തെസ എഫസ.ഡഎ.ആര്. രജടിസ്റ്റര് ഡചെയടിടണസ. അന്നഡത്തെ ഇറടിമഗഷന് ചെസ്പീഫസ
എഞടിനസ്പീയര് ശേശേടിഡക്കതടിരബായടി ടടി.വടി. യടില് ഒരു വബാര്ത്തെ വന്നസ ആമരബാപണയ
വന്നമപ്പെബാള്

അതടിഡന

അടടിസബാനത്തെടില്

എഫസ.ഡഎ.ആര്.

രജടിസ്റ്റര്

ഡചെയസ

അമനന്വേഷടിചതസ ഇടതുപക്ഷ ജനബാധടിപതര്യ മുന്നണടി സര്ക്കബാരബാണസ. അതുഡകബാണസ
നടിങളുഡട കബാലത്തെസ ഡചെയടിടമണബാഡയന്നസ മചെബാദടിക്കുമമ്പബാള് ഞങളുഡട കബാലത്തെസ
ഡചെയടിടണസ. അതുഡകബാണബാണസ ഞങള് ഇതസ പറയുന്നതസ.
ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല: സര്, ഒരു ആമരബാപണയ ഉണബായബാല് അതടിഡന
അടടിസബാനത്തെടില് മേബാത്രയ എഫസ.ഡഎ.ആര്. രജടിസ്റ്റര് ഡചെയസ മകസമനന്വേഷടിക്കബാന്
കഴടിയടില. പ്രബാഥമേടികമേബായ ഒരു അമനന്വേഷണയ നടത്തെടിയതടിനുമശേഷമേബായടിരടിക്കുയ നടിയമേ
നടപടടികളടിമലയസ

മപബാമകണതസ.

അതസ

മകരളത്തെടില്

സര്വ്വസബാധബാരണമേബായ

കബാരര്യമേബാണസ.
മഡെബാ. ടടി. എയ. മതബാമേസസ ഡഎസകസ: സര്, സടി.സടി.ടടി.വടി. കര്യബാമേറകള്
കസ്റ്റഡെടിയടില് എടുത്തെടിടമണബാ; ഡമേബാഡഡബല് ഡലബാമക്കഷന് പരടിമശേബാധടിചടിടമണബാ;
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തുടങടി അമനന്വേഷണ ഏജന്സടിയുഡട പ്രവര്ത്തെനഡത്തെക്കുറടിചസ വളഡര കൃതര്യമേബായ
മചെബാദര്യങളബാണസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേനടിമയബാടസ ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന്
മചെബാദടിചതസ. ഇവടിഡട പ്രമതര്യക സബാഹൈചെരര്യമുണസ എന്നസ പറഞഡകബാണസ എളുപ്പെത്തെടില്
മശേഖരടിക്കബാവന്ന

ഡതളടിവകള്

മപബാലുയ

മശേഖരടിക്കബാഡത

നസ്പീടടിനസ്പീടടി

ഡകബാണ്ടുമപബാവകയബാണസ. അതടിനസ എന്തബാണസ അങസ മേറുപടടി പറയബാത്തെതസ?
ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല: സര്, അമനന്വേഷണ ഏജന്സടികളുഡട ഡഡദനയദടിന
പ്രവര്ത്തെനങളടില്

ഗവണ്ഡമേനസ

അമനന്വേഷടിക്കണഡമേന്നസ
അമനന്വേഷടിക്കണഡമേമന്നബാ

ഞങള്

ഇടഡപടബാറടില.
പറയബാറടില.

വടിജടിലന്സസ

ഏതസ

ഏതസ

രസ്പീതടിയടില്

രസ്പീതടിയടില്

അമനന്വേഷടിക്കണഡമേമന്നബാ

അവര്

മപബാലസ്പീസസ
മേനടിമയബാ

ഗവണ്ഡമേമനബാ മനരടിടസ ഇടഡപടസ ഒരടിക്കലുയ പറയബാറടില. അതസ അമനന്വേഷണ
ഏജന്സടിക്കുളള

സന്വേബാതനര്യമേബാണസ.

ഏതസ

രസ്പീതടിയടില്

നടിഷ്പക്ഷമേബായടി

അമനന്വേഷടിക്കണഡമേന്നസ അവര് തസ്പീരുമേബാനടിക്കഡട. അതസ തസ്പീരുമേബാനടിമക്കണതസ മേനടിമയബാ
ഗവണ്ഡമേമനബാ അല. ഇതസ മകബാടതടിയടില് ഡകബാടുമക്കണ കബാരര്യമേബാണസ. ഇഗൗ സഭയടിഡല
അയഗമേബായ ശസ്പീ. വടി. എസസ. സനടില് കുമേബാര് ഡഡഹൈമക്കബാടതടിയടില് ഡപറസ്പീഷന്
ഡകബാടുത്തെടിടണസ. Lalithakumari Vs. Government of UP എന്ന മകസ്സടിനസ
അടടിസബാനമേബാക്കടിയബാണസ ഡകബാടുത്തെടിടളളതസ. മകബാടതടിയടില് ഞങള് interim report
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സമേര്പ്പെടിചടിരടിക്കുകയബാണസ. രണബായ തസ്പീയതടി ഡഡഫനല് റടിമപ്പെബാര്ടസ ഡകബാടുക്കണയ.
ഗവണ്ഡമേനടിഡന സയബന്ധടിചടിടമത്തെബാളയ ഇതടിനകത്തെസ യബാഡതബാരു slackness-ഉയ
കബാണടിചടിടടില. ആവശേര്യമേടിലബാഡത ഡെടിഡല വരുത്തെടിയടിടമേടില. ഗവണ്ഡമേനസ നടിയമേ
പ്രകബാരയ

ചെടങള്ക്കനുസരടിചസ

മകബാടതടിവടിധടിയുഡട

അടടിസബാനത്തെടില്

നടിയമേപരമേബായടി മേബാത്രഡമേ വടിജടിലന്സസ മുമന്നബാടസ മപബായടിടളള. ഒരു ആമക്ഷപവയ
വടിജടിലന്സടിനസ എതടിരബായടി ആര്ക്കുയ ഉന്നയടിക്കബാന് കഴടിയടില.
ഡെയറക്ടര്

വടിന്സനസ

എയ.

മപബാളടിഡന

മനരടിടളള

വടിജടിലന്സസ

നടിരസ്പീക്ഷണത്തെടിഡന

അടടിസബാനത്തെടിലബാണസ അമനന്വേഷണയ നടക്കുന്നതസ. അങസ വടിജടിലന്സസ വകുപ്പെടിഡന
മേനടി ആയടിരുന്ന സമേയത്തെസ

വടിജടിലന്സസ ഡെയറക്ടറബാമണബാ മനരടിടസ ആളുകഡള

മചെബാദര്യയ ഡചെയ്യുന്നതസ. അതടിഡനബാരു സയവടിധബാനമുണബാകുയ. മകസസ അമനന്വേഷടിക്കുന്നതടിനസ
ഒരു എസസ.പടി., ഡെടിഡഡവ.എസസ.പടി., സടി.ഡഎ, എസസ.ഡഎ. തുടങടിയവരടങ്ങുന്ന ഒരു
ടസ്പീമേടിഡന

മകബാണ്സ്റ്റടിറപ്യൂടസ

ഡചെയ്യുയ.

പഡക്ഷ

ഡെയറക്ടറുഡട

മനരടിടളള

നടിരസ്പീക്ഷണത്തെടിലബാണസ മകസ്സുകള് അമനന്വേഷടിക്കുന്നതസ. അതുഡകബാണസ ഇഗൗ മകസ്സടിഡന
സയബന്ധടിചടിടമത്തെബാളയ
ഉണബായടിടടില.

ഒരു

വടിധത്തെടിലുമുളള

നടിയമേപരമേബായടി

നസ്പീതടി

തഡന്നയബാണസ

നടിമഷധവയ
മുമന്നബാടസ

ഇവടിഡട

മപബാകുന്നതസ.

സപ്രസ്പീയമകബാടതടിയുഡട വടിധടിയുഡട പശബാത്തെലത്തെടില് നടിലനടില്ക്കുന്ന വടിജടിലന്സസ
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മേബാനന്വേലടിഡനയുയ
സതര്യസന്ധമേബായ

സര്ക്കുലറടിഡനയുയ
ഒരമനന്വേഷണയ

അടടിസബാനത്തെടില്

ഇവടിഡട

നടക്കുകയബാണസ.

നടിയമേപരമേബായടി
അതുഡകബാണസ

ഇഗൗ

അമനന്വേഷണഡത്തെ ആര്ക്കുയ ഡതറസ പറയബാന് കഴടിയടില. അമനന്വേഷണയ ശേരടിയബായ
ദടിശേയടിലബാണസ മുമന്നബാടസ മപബാകുന്നതസ.

അമനന്വേഷണയ അന്തടിമേ ഘടത്തെടിലബാണസ.

ബഹുമേബാനഡപ്പെട ഡഡഹൈമക്കബാടതടിയുഡട മുമ്പടില് വടിജടിലന്സസ റടിമപ്പെബാര്ടസ സമേര്പ്പെടിക്കുയ.
കുറക്കബാഡര രക്ഷഡപ്പെടുത്തെബാന് ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനസ ആഗ്രഹൈടിക്കുന്നടില. ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി
ബബാലകൃഷ്ണമനബാടസ

നന്ദടി

പറയുന.

ഇഗൗ

ഗവണ്ഡമേനസ

എടുത്തെ

നടിരവധടി

നടപടടികഡളയുയ വടിജടിലന്സസ എടുത്തെ നടപടടിഡയയുയ അമദ്ദേഹൈയ അഭടിനന്ദടിച്ചു. എത്ര
ഉന്നതനബാരബാഡണങടിലുയ

അഴടിമേതടി

ഡചെയബാല്

അവഡര

നടിയമേത്തെടിനസ

മുമ്പടില്

ഡകബാണ്ടുവരടികതഡന്ന ഡചെയ്യുഡമേനളളതസ ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിഡന പ്രതടിജ്ഞബാബദ്ധമേബായ
നടപടടിയബാണസ.

അതുഡകബാണസ

ഗവണ്ഡമേനടിഡനയുയ

വടിജടിലന്സടിഡനയുയ

ഉമദ്ദേശേശുദ്ധടിഡയ മചെബാദര്യയ ഡചെയ്യബാന് പബാടടില. നടിയമേപരമേബായടി തഡന്നയബാണസ മുമന്നബാടസ
മപബാകുന്നതസ. ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനസ അമനന്വേഷണയ പൂര്ത്തെടിയബാക്കടി ബഹുമേബാനഡപ്പെട
ഡഡഹൈമക്കബാടതടിയുഡട മുമ്പടില് ഉടന്തഡന്ന റടിമപ്പെബാര്ടസ സമേര്പ്പെടിക്കുഡമേന്നസ പറയബാന്
ഞബാന് ആഗ്രഹൈടിക്കുന. അതുഡകബാണസ നടിയമേസഭ നടിര്ത്തെടിവചസ ഇതസ ചെര്ച ഡചെമയ്യണ
ആവശേര്യമേടില.
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ധനകബാരര്യവയ നടിയമേവയ ഭവനനടിര്മ്മബാണവയ വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ. ഡക. എയ.
മേബാണടി): സര്, ഞബാന് ഈ ആമരബാപണങഡള നടിമഷധടിക്കുകയബാണസ. ഞബാമനബാ എഡന
പബാര്ടടിമയബാ ആമരബാഡടങടിലുയ രൂപ മചെബാദടിക്കുകമയബാ വബാങ്ങുകമയബാ ഡചെയടിടടില. അതസ
എവടിഡടയുയ ഡതളടിയടിക്കബാന് ഞങള് തയ്യബാറബാണസ. ഡതളടിയടിക്കുക എനപറയുന്നതസ
ആമരബാപണയ ഉന്നയടിക്കുന്നവരുഡട onus ആണസ. അവരുഡടയുയകൂടടി ഭബാരമേബാണസ അതസ
ഡതളടിയടിക്കുക എനള്ളതസ. ഞങഡള സയബന്ധടിചസ അങഡനഡയബാരു പബാരമ്പരര്യമേടില.
ഹകക്കൂലടിയുഡട

കബാരര്യങഡളബാഡക്കപ്പെറഞബാല്,

ചെരടിത്രഡമേബാഡക്കഡയടുത്തെസ
നടത്തെബാവന്നതബാണസ.

വബായടിചബാല്,

പഴയ

ആവശേര്യഡമേങടില്

നടിയമേസഭയുഡട

നമുക്കസ

ഞബാന് അതടിമലഡക്കബാനയ കടക്കുന്നടില.

ഗമവഷണയ

26.03.2014 -ല്

മേദര്യനയഡത്തെ സയബന്ധടിചസ ബബാര് ഹലസന്സസ പുതുക്കുന്ന നടിര്മദ്ദേശേങള് വന്നമപ്പെബാള്
ആ നടിയമേയ പഠടിചടിലബാഡയനപറഞസ

ഞബാന് മേബാറടിവയ്പ്പെടിച്ചു.

ദുരുമദ്ദേശേമുഡണനള്ള സൂചെനയബാണസ വന്നതസ.
മേനടിസഭയടില്

വന്നമപ്പെബാള്

ഒരു

അതടില് എമന്തബാ

മേദര്യനയഡത്തെപ്പെറടിയുള്ള ഈ വടിഷയയ

ഏകബായഗ

കമ്മസ്പീഷന്

റടിമപ്പെബാര്ടയ

സൂപ്രസ്പീയ

മകബാടതടിയുഡട വടിധടിയുയ മഫബാറടിന് ലടികന്വേര് റൂളടിഡല ചെടില വര്യവസകള് റദ്ദേസ
ഡചെയഡകബാണ്ടുള്ള

വടിധടിയുയ

അന്തര്ലസ്പീനമേബായടിരുന.

വന്നടിരുന.

ഇതടിനകത്തെസ

ഒരു

നടിയമേപ്രശയ

നടിയമേപ്രശമുള്ള ഏഡതങടിലുയ ഒരു ഫയല് കര്യബാബടിനറടില്
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വരുന്നതടിനുമുമ്പസ അതസ നടിയമേ വകുപ്പുയ നടിയമേ മേനടിയുയ കണടിമട വരബാവൂ എന്നസ
ബടിസടിനസ്സടിനുള്ളടില് ചെടമുണസ. അങഡനയടിരടിഡക്ക ഈ വടിഷയയ വന്നമപ്പെബാള് ഇതസ
നടിയമേവകുപ്പെസ കണടിടടില, പരടിമശേബാധടിചടിടസ വരഡടഡയന്നസ മേനടിസഭ തസ്പീരുമേബാനഡമേടുത്തു.
മേനടിസഭയുഡട കൂടബായ തസ്പീരുമേബാനമേബാണസ. അതസ യുകവയ ശേരടിയുമേബായടിരുന. ...........
(ബഹൈളയ).......
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്:

പസ്പീസസ.......ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേബാണടി സബാര് പറയുന്നതസ

മകള്ക്കണയ.
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: ലസ്പീഗല് ഡസക്ഷന് കണടിടബാണസ ഫയല് അയയ്ക്കുന്നതസ.
ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി: ഇതസ നര്യബായമേബാമണബാ?
ഇരുന്നതടിനുമശേഷയ സയസബാരടിക്കൂ.
സയസബാരടിക്കൂ.

I am on my legs. ഞബാന്

അഡലങടില് എഡന അനുവബാദയ മചെബാദടിചടിടസ

അലബാഡത ഇങഡന ഒബ്സ്ട്രക്ടസ ഡചെയ്യുന്നതസ ശേരടിയബാമണബാ? ......

(ബഹൈളയ)..... ഞബാന് പറയുന്നതസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട അയഗങള് മകള്ക്കൂ. 28.03.2004ല് ലബാ ഡെടിപ്പെബാര്ടസഡമേനടിമനയുയ എമനയുയ അഭടിപ്രബായയ മരഖഡപ്പെടുത്തെടി എഹക്സൈസസ
വകുപ്പെടിനസ ഫയല് തടിരടിച്ചുനല്കടി. 02.04.2014-ല് മേനടിസഭബാ മയബാഗത്തെടില് വസ്പീണ്ടുയ
ഇതസ

പരടിഗണനയ്ക്കുവന.

ഡതരഡഞടുപ്പെസ

കമ്മസ്പീഷഡന

നടിബന്ധനകള്ക്കുയ

കര്യബാബടിനറസ നടിശയടിച നടിബന്ധനകള്ക്കുയ വടിമധയമേബായടി നടിലവബാരമുള്ള 312
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ബബാറുകള്ക്കസ

ഹലസന്സസ ഡകബാടുക്കബാന് തസ്പീരുമേബാനടിച്ചു. ബബാക്കടി 418 ബബാറുകള്

ഏകബായഗ കമ്മസ്പീഷഡന റടിമപ്പെബാര്ടടിഡന അടടിസബാനത്തെടില് എഹക്സൈസസ കമ്മസ്പീഷണര്
പരടിമശേബാധടിചസ

റടിമപ്പെബാര്ടസ

നല്കുന്നതടിഡന

അടടിസബാനത്തെടില്

തസ്പീരുമേബാനടിക്കബാഡമേനമേബാണസ നടിശയടിചതസ. 02.04.2014-ല് കര്യബാബടിനറസ ഹലസന്സസ
പുതുക്കുന്നതടിനസ അനുമേതടി ഡകബാടുക്കബാതടിരുന്നതടിനസ കബാരണയ, ഏകബായഗ കമ്മസ്പീഷഡന
റടിമപ്പെബാര്ടടിഡന അടടിസബാനത്തെടില് കര്യബാബടിനറസ പരടിമശേബാധന നടത്തെബാതടിരുന്നതു
ഡകബാണബാണസ. 02.04.2014-ഡല തസ്പീരുമേബാനയ മേനടിസഭയുഡട കൂടബായ തസ്പീരുമേബാനമേബാണസ.
ബഹുമേബാനഡപ്പെട മകബാടടിമയരടി ഇവടിഡട ഒളടികര്യബാമേറയുഡട കബാരര്യയ പറഞ. നല
കബാരര്യയ,

ആ

ഒളടികര്യബാമേറയുയകൂടടി

ഡകബാണ്ടുവന്നമലബാ.

ഒളടികര്യബാമേറയടില്

ഒന്നസ

മപ

ഡചെയ്യമണ;

പറഞടിരടിക്കുന്നതസ

ഈ

ഇവടിഡട

കബാസറസ

ഗവണ്ഡമേനടിഡന

അടടിമേറടിക്കമണബാ മവണമയബാ; ഒരബാള് പറഞ മവണ, ഒടടിചബാല് മേതടി. മവഡറബാരബാള്
പറഞ, വളചബാല് മേതടി. അമപ്പെബാള് ഒളടികര്യബാമേറബായുയ മപബായടി. മേബാണടിയടിടസ ഒന്നടടിച്ചു,
അടടിചമപ്പെബാള് അതസ ആദര്യഡത്തെ അടടിയബായടി. ഇഡതബാഡക്ക അറടിയബാന് ഈ മേദര്യ
മുതലബാളടിമേബാരു

മേബായടി

ഗൂഢബാമലബാചെന

നടത്തുന്നതസ

ശേരടിയബാമണബാ

മേടി. മകബാടടിമയരസ്പീ?...........ഈ മേദര്യമുതലബാളടിമേബാരുമേബായടി ..... (ബഹൈളയ) …....
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ഡയസസ......ഡയസസ.......പസ്പീസസ......
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ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി: ഞബാന് മകബാടടിമയരടിഡയന്നസ പറഞടില. (ബഹൈളയ)
(പ്രതടിപക്ഷബായഗങള് അവരവരുഡട സസ്പീറടില് നടിനയ എഴുമന്നറ്റുവന്നസ ബഹൈളയ
വച്ചുഡകബാണടിരുന)
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസസ.......പസ്പീസസ.....

ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേടിനടിസ്റ്റര്

സയസബാരടിക്കുന്നതസ പൂര്ത്തെടിയബാക്കഡട. …...(ബഹൈളയ).......
ശസ്പീ. മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ: മേബാണടി സബാറടിനസ ഹധരര്യമുഡണങടില് ആ സടി.ഡെടി.
മമേശേപ്പുറത്തെസ വയബാന് പറയ.
ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി: ഡവറുഡത ഒചയുണബാക്കടിയടിടസ കബാരര്യമേടില.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ബഹുമേബാനഡപ്പെട മേടിനടിസ്റ്റര് പൂര്ത്തെടിയബാക്കഡട.

….

(ബഹൈളയ)......
(പ്രതടിപക്ഷബായഗങള് അവരവരുഡട സസ്പീറടിമലയസ തടിരടിച്ചുമപബായടി ബഹൈളയ
വച്ചുഡകബാണടിരുന)
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: മേബാണടിസബാര് പൂര്ത്തെടിയബാക്കടിയബാല് മേതടി.
ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി: സര്, ഞബാന് പറയുന്നതസ നടിങള് മകള്ക്കൂ.....
വബാക്കസ

പറയഡട.........മകള്ക്കൂ......

കവലയടില്നടിന്നസ

…....

നബാഡള

ആഡരങടിലുയ

ഒരു

പബാളയയ

വടിളടിച്ചുപറയുകയബാണസ, മകബാടടിമയരടി ഒരു മകബാടടി രൂപ വബാങടിച്ചു
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എന്നസ പറഞബാല് രബാജടിവയബാന് തയ്യബാറബാമണബാ മകബാടടിമയരസ്പീ......

മകബാടടിമയരടി

തയ്യബാറബാമണബാ? ….(ബഹൈളയ)....... ആഡരങടിലുയ വടിളടിച്ചുപറയുന്നതസ മകള്ക്കബാന്.......
നബാണമേടിലബാത്തെവര്. …...(ബഹൈളയ) …...
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: സഭ നടത്തെമണബാ? …...(ബഹൈളയ)...... ബഹുമേബാനഡപ്പെട
മേനടിമേബാരുഡട വടിശേദസ്പീകരണത്തെടിഡന അടടിസബാനത്തെടില് അടടിയന്തര പ്രമമേയത്തെടിനസ
അവതരണബാനുമേതടി നടിമഷധടിക്കുന.
(അടടിയന്തര പ്രമമേയബാവതരണത്തെടിനസ അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു)
പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ (ശസ്പീ. വടി. എസസ. അച്ചുതബാനന്ദന്): സര്, ഇവടിഡട സഖബാവസ
മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന് …........(തടസ്സയ)........ ബബാറടിഡന ................(തടസ്സയ).......
ഇവഡരഡയബാനയ നടിയനടിക്കബാന് ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്ക്കസ കഴടിയുന്നടിഡലങടില് ഞബാന്
സയസബാരടിക്കുന്നടില. …..........(തടസ്സയ) ….......
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്ര
ഭബാഗത്തുള്ളവമരബാടസ

ഇരടിക്കബാന്

ബഹുമേബാനഡപ്പെട പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ നടിങളുഡട
പറഞബാല്

ഇപ്പുറത്തുള്ളവഡരയുമേടിരുത്തെബായ.

അവഡരലബായ എഴുമന്നറസ നടില്ക്കുമമ്പബാള് ഇവമരബാടസ മേബാത്രയ എങഡനയബാണസ ഇരടിക്കബാന്
പറയുന്നതസ? …..........(ബഹൈളയ) …....... നടിങഡളലബാവരുയ ഇരുന്നബാല് അവഡരയുയ
ഇരുത്തെബായ. പസ്പീസസ...... പസ്പീസസ......... എലബാവരുയ ഇരടിക്കുക ............പസ്പീസസ..........
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പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ (ശസ്പീ. വടി. എസസ. അച്ചുതബാനന്ദന്): പ്രതടിപക്ഷ ഉപമനതബാവസ
സഖബാവസ മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണന് ഇവടിഡട അവതരടിപ്പെടിച വളഡര സവര്യകമേബായ
ആമക്ഷപങള്ക്കസ ആഭര്യന്തര

വകുപ്പുമേനടി

ശസ്പീ.

രമമേശേസ

ഡചെന്നടിത്തെലയ്മക്കബാ

കുറത്തെടിനസ വടിമധയനബായ ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിമക്കബാ അതുസയബന്ധടിചസ വര്യകത
വരത്തെക്കവടിധത്തെടില്

സതര്യസന്ധമേബായ

നടിലയടില്

കബാരര്യങള്

പറയബാന്

കഴടിഞടിടടിഡലന്നസ ഞബാന് മഖദപൂര്വ്വയ അറടിയടിക്കഡട. ഇഗൗ മകബാഴമക്കസടില്, മകബാഴ
ഡകബാടുത്തെതസ
തങമളബാടസ

സയബന്ധടിചസ
പണയ

വര്യകമേബായ

വബാങടിയമശേഷയ

ഡതളടിവകള്
തങമളബാടസ

ഹൈബാജരബാക്കടിഡക്കബാണബാണസ
നസ്പീതടി

ഡചെയടിടടിലബാഡയന്നസ

ബടിജരമമേശേസ പറഞതസ. അഡതലബായ ഡതരഡഞടുപ്പു ഫണബാഡണന്നസ ദുര്വര്യബാഖര്യബാനയ
നടത്തെടി അഴടിമേതടിക്കബാഡര രക്ഷടിക്കബാനബാണസ ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനസ ശമേടിചടിടള്ളഡതന്നബാണസ
ഇതടിനകയ

പുറത്തുവന്ന

വബാര്ത്തെകളടില്

മേനടിസഭയടിഡല അയഗങളടില്
ആമക്ഷപയ

അമനന്വേഷണമേബായബാലുയ
പറഞഡകബാണസ

വര്യകമേബായതസ.

വടിജടിലന്സടിഡന
അമനന്വേഷണമേബായബാലുയ

സരടിത

മകബാടടികള്

ഇഗൗ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട ഡക. എയ. മേബാണടിഡയപ്പെറടി മേബാത്രമേല

വന്നടിടള്ളതസ.

ഹഹൈമക്കബാടതടിയുഡട

നടിഡന്നലബായ

എസസ.
വബാങടിയ

നബായര്

അമനന്വേഷണമേബായബാലുയ
സപ്രസ്പീയമകബാടതടിയുഡട

ഇലകടിസടിറടി

അഴടിമേതടിയബായബാലുയ

നല്കബാഡമേന
ഭൂമേടിയടിടപബാടടില്

39
Uncorrected/Not for publication

സലടിയരബാജടിഡന

സയബന്ധടിചസ

വന്നടിടള്ള

അഴടിമേതടിയബായബാലുയ

പസസ

ട

അഴടിമേതടിയബായബാലുയ പബാമമേബാലടിന് അഴടിമേതടിയബായബാലുയ ഹടറബാനടിയയ അഴടിമേതടിയബായബാലുയ
അഡതലബായതഡന്ന
ഉണബായടിടള്ള

ഗവണ്ഡമേനടിഡന

ഉത്തെരവബാദഡപ്പെട

ആളുകളുമേബായടി

അതടിമമേബാശേമേബായ അഴടിമേതടിമക്കസകളബാണസ.

ബന്ധപ്പെടസ

ഇഡതലബായ മതച്ചുമേബാചസ

കളയുന്നതടിനുമവണടി മേബാസങമളബാളയ സമേയഡമേടുക്കുകയബാണസ. എഡന മസ്നേഹൈടിതന് മേടി.
മേബാണടിഡയ സയബന്ധടിച്ചുള്ള അഴടിമേതടി അമനന്വേഷണവയ ആദര്യയ 7 ദടിവസങളബായടിരുന.
പടിഡന്നയതടിനുള്ള ദടിവസങള്ക്കസ കണക്കടില. ഇതമല ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടിയുഡട
മേറുപടടിയടില്നടിന്നസ മേനസ്സടിലബാക്കബാന് കഴടിയുന്നതസ? നടിക്ഷസപക്ഷവയ നസ്പീതടിപൂര്വ്വവമേബായ
നടിലയടിലബാണസ ആഭര്യന്തര വകുപ്പെസ ഹകകബാരര്യയ ഡചെയ്യുന്നഡതന്നബാണസ എഡന മസ്നേഹൈടിതന്
മേടി. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല ഇതുസയബന്ധടിചസ വടിശേദസ്പീകരടിചതസ. അങഡന നടിക്ഷസപക്ഷവയ
നസ്പീതടിപൂര്വ്വവമേബായടിടള്ള

നടിലയടിലബാഡണങടില്

ഡതളടിവകളബാണസ

(കബാസറടില്/സടി.ഡെടി.യടില്

ഡതളടിവകള്)

സഖബാവസ

മകബാടടിമയരടി

ഇതുസയബന്ധടിചസ
മരഖഡപ്പെടുത്തെത്തെക്ക
ബബാലകൃഷ്ണന്

വര്യകമേബായ
തരത്തെടിലുള്ള

ഇവടിഡട

വചതസ.

കബാസറടിഡനക്കുറടിച്ചുള്ള കബാരര്യങളടില് മപബാലുയ നടിങള്ക്കസ വര്യകമേബായടി ഉത്തെരയ തരബാന്
കഴടിയുന്നടില.

ഇങഡന,

ഉയര്നവന്നടിടള്ള

അഴടിമേതടികള്

ഓമരബാനയ

മതച്ചുമേബാച്ചുകളഞസ രക്ഷഡപ്പെടബാനുള്ള അതര്യന്തയ ഹൈസ്പീനമേബായ ശമേമേബാണസ നടിങള്
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നടത്തെടിഡക്കബാണടിരടിക്കുന്നതസ.

ഒരു ഗവണ്ഡമേനടിഡന ഡകബാള്ളരുതബായ്മഡയപ്പെറടിയുയ

ഡകബാടടിയ അഴടിമേതടിഡയ സയബന്ധടിച്ചുയ ഡതളടിവകള് സഹൈടിതയ പറയബാന് കഴടിയുന്ന
കബാരര്യങള് ഓമരബാനയ പല പ്രബാവശേര്യമേബായടി ഗവണ്ഡമേനടിഡനയുയ ജനങളുഡടയുയ
മുമ്പടില് ഞങള് തുറനകബാടടിയടിടള്ളതസ. അതുഡകബാണസ മേടി. മേബാണടിക്കസ മേനടിസഭയടില്
തുടരബാന് അവകബാശേമേടില. സതര്യസന്ധമേബായടിടബാഡണങടില്,
ഞബാന്

മകബാടതടിയടില്

മചെബാദര്യയ

ഡചെയ്യുന്നതബാണസ,

'ഇഗൗ ആമക്ഷപഡത്തെപ്പെറടി

ഇമപ്പെബാള്

ഞബാന്

രബാജടിവചസ

പുറത്തുമപബാകുകയബാണസ' എനപറയബാനുള്ള ഹധരര്യയ അമദ്ദേഹൈത്തെടിനുമണബാഡയന്നബാണസ
ഞങള്ക്കസ അറടിമയണതസ. അങഡന ഓമരബാ അഴടിമേതടിക്കബാരുയ മകബാടതടിയുഡട മുമ്പടില്
വരടികയുയ മകബാടതടി അതുസയബന്ധടിചസ അവസബാന തസ്പീരുമേബാനഡമേടുക്കുകയുയ ഡചെയ്യഡട.
അതടിനുള്ള

സഗൗകരര്യങളുണബാക്കബാഡത

വടിഖണ്ഡവബാദയ

പറഞസ

ഞബാഡനബാനയ

അറടിഞടിടടിലബാഡയനമേബാത്രയ ഹകമേലര്ത്തെടിയബാല് വളഡര വര്യകമേബായ ഡതളടിവകളുഡട
അടടിസബാനത്തെടില്
പടിമന്നബാടമപബാകബാന്

ഉന്നയടിചടിടള്ള
കഴടിയുക?

ഇഗൗ

ആമക്ഷപങളടില്നടിന്നസ
എലബാ

ആര്ക്കബാണസ

അഴടിമേതടിയബാമരബാപണങളുയ

ഡചെനനടില്ക്കുന്നതസ ബഹുമേബാനഡപ്പെട മുഖര്യനടിയടിലബാണസ. ബഹുമേബാനഡപ്പെട മുഖര്യനടിക്കസ
ഇതുസയബന്ധടിചസ ഒനയ പറയബാനടിമല; അമദ്ദേഹൈയ എഴുമന്നറസ ഇതടിഡനക്കുറടിചസ
അമദ്ദേഹൈത്തെടിനസ

സയസബാരടിക്കബാനുണസ

എന്നസ

പറയബാന്

ഇതുവഡര

ഹധരര്യയ
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കബാണടിക്കബാത്തെതസ
ഗവണ്ഡമേനടിഡല

എന്തുഡകബാണബാഡണന്നബാണസ
പലര്ക്കുയ

പണയ

ഞബാന്

മചെബാദടിക്കുന്നതസ.

ഡകബാടുത്തെടിടള്ളതടിഡനക്കുറടിചസ

ഇഗൗ

വര്യകമേബായ

ഡതളടിവകമളബാഡട പറയബാന് കഴടിയുഡമേന്നസ ഇഗൗ സഭയുഡട ചെസ്പീഫസ വടിപ്പെബായ ശസ്പീ. പടി. സടി.
മജബാര്ജസ

തഡന്ന പറഞടിടള്ളതബാണസ. ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിഡക്കതടിരബായ ഇഗൗ

അഴടിമേതടിയബാമരബാപണത്തെടിഡന പടിന്നടിലുള്ളതസ

മുഖര്യമേനടിയബാഡണനയ അമദ്ദേഹൈയ

പറഞടിടണസ. കണടിശേമേബായ വര്യകതമയബാടുകൂടടിയുള്ള വസ്തുത അമദ്ദേഹൈത്തെടിനസ കടിടബാഡത
അമദ്ദേഹൈയകൂടടി അയഗസ്പീകരടിക്കുന്ന ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിഡന മുഖര്യമേനടിഡയ സയബന്ധടിചസ
ഇങഡന പറയുമമേബാ? മുഖര്യമേനടി അറടിഞടിടബാണസ ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിയുഡട മപരടില്
ഇഗൗ

ആമക്ഷപയ

ഉന്നയടിചടിരടിക്കുന്നഡതന്നസ

അമദ്ദേഹൈയ

ഞബാന്തഡന്ന പത്രങള്വഴടി വബായടിചടിടള്ളതബാണസ.
എനള്ള

നടിലയടില്

ഇതുസയബന്ധടിച

ബഹുമേബാനഡപ്പെട
വസ്തുതകള്

പലതവണ

ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിഡന തലവന്

മുഖര്യനടി

ഉമ്മന്

ചെബാണടി

ഡതളടിച്ചുപറയബാന്

വടിലക്കയറയഡകബാണ്ടുയ

പലതരത്തെടിലുള്ള

പക്ഷടിപ്പെനടിഡകബാണ്ടുഡമേലബായ

വടിഷമേതയനുഭടിക്കുന്ന

ഡതബാഴടില്

സഭമയബാടസ

തയ്യബാറബായടിടടില.
നടിമഷധയഡകബാണ്ടുയ

മകരളത്തെടിഡല

അതടിഡനലബായ വടിടഡകബാടുത്തെടിടസ അഴടിമേതടിയബാമരബാപണങളടില്നടിന്നസ
മേബാത്രമുള്ള

പറഞതസ

നടിലപബാടസ സന്വേസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്ന ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിഡന

ജനങഡള
രക്ഷഡപ്പെടബാന്
അഴടിമേതടി
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സയരക്ഷണ സമേസ്പീപനഡത്തെ ശേകമേബായടി എതടിര്ത്തുഡകബാണസ ഞബാനുയ എഡന കക്ഷടിയുയ
വബാക്കഗൗടസ ഡചെയ്യുകയബാണസ.
(സര്ക്കബാരടിഡന നടിലപബാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവസ ശസ്പീ. വടി.
എസസ. അച്ചുതബാനന്ദനുയ അമദ്ദേഹൈത്തെടിഡന പബാര്ടടിയടില്ഡപ്പെട അയഗങളുയ സഭവടിടസ
പുറത്തുമപബായടി ).
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്ര സര്, അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തെടില് ശസ്പീ. മകബാടടിമയരടി
ബബാലകൃഷ്ണന് ഉന്നയടിചടിടള്ള അതസ്പീവ ഗുരുതരമേബായ രണ്ടുമൂന്നസ പ്രശങള്ക്കസ ഇമപ്പെബാഴുയ
ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി മേറുപടടി പറഞടിടടില. അങഡയമപ്പെബാഡല പരടിണതപ്രജ്ഞനുയ
സസ്പീനടിയര്മമേബാസ്റ്റുമേബായ

ഒരു

മേനടി

ഇഗൗ

സഭയടില്

കബാണടിചഡതലബായ

വളഡര

നടിര്ഭബാഗര്യകരമേബായടിമപ്പെബായടി. ഇങഡനഡയബാരു പ്രമകബാപനത്തെടിഡന കബാരര്യമേടില. മകരള
സമൂഹൈത്തെടിഡന മുമ്പടിലുള്ള കബാരര്യങളബാണസ ഞങള് ഇഗൗ സഭയടില് അവതരടിപ്പെടിചതസ.
അതടിനസ ആത്മനടിഷബാപരമേബായടി പ്രമകബാപടിതനബായടിടസ കബാരര്യമേടില. ഇവടിഡട ഉന്നയടിച
കബാരര്യങള്

ബഹുമേബാനഡപ്പെട

ആഭര്യന്തര

വകുപ്പുമേനടി

വടിജടിലന്സടിനു

വടിടടിരടിക്കുകയബാണസ. വടിജടിലന്സസ തബാങളടില്നടിന്നസ ഡതളടിഡവടുത്തു, 30 സബാക്ഷടികഡള
വടിസരടിച്ചു.

ഇനടിയുയ

മകസസ

നസ്പീണ്ടുമപബാകുന.

ഇഗൗ

മകസടില്

തബാങള്

പ്രതടിയബാഡണന്നബാണസ ജനങളുയ ഞങളുയ വടിശേന്വേസടിക്കുന്നതസ. അതടിനുള്ള പ്രകടമേബായ
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ഡതളടിവസ,

ബടിജരമമേശേസ തഡന്ന നടിങഡള വന്നസ കണ്ടുഡവനയ മുഖര്യനടിഡയ

കണ്ടുഡവനയ പറയുന, അതബാവര്ത്തെടിക്കഡപ്പെടുന. തുകകഡളക്കുറടിചസ പറയുന. ശസ്പീ.
പടി. സടി. മജബാര്ജസ 20 മകബാടടിയബാഡണന്നസ പറയുന. ഞങള് 20 മകബാടടിഡയമന്നബാ 5
മകബാടടിഡയമന്നബാ
ഡതളടിവകള്

പറഞടില.

വച്ചുഡകബാണസ

ഇഡതലബായ
പരസര്യമേബായടി

തബാങള്ഡക്കതടിരബായടി

സമൂര്ത്തെമേബായ

പ്രഖര്യബാപടിചടിരടിക്കുകയബാണസ.

അങസ

നടിയമേവടിദഗസദ്ധനബാണമലബാ; അങസ കബാണബാഡത ഒരു മനബാടസ വനഡവനയ അതുഡകബാണസ
അതസ നടിയമേ വകുപ്പെസ കബാണണഡമേനയ പറഞ, അങഡനയബാമണബാ നടപടടിക്രമേയ?
കര്യബാബടിനറടില്

വയ്ക്കുന്ന

ഫയല്

എങഡനയബാണസ

മപ്രബാസസ്സസ

ഡചെയ്യുന്നഡതന്നസ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട മുഖര്യമേന്തടിക്കറടിയബാവന്നതബാണസ. നടിയമേ വകുപ്പുയ ബന്ധഡപ്പെട എലബാ
ഡെടിപ്പെബാര്ടഡമേനകളുയ

കണടിടമല ഫയല് വരുന്നതസ; അമപ്പെബാള് തബാങള് പറഞതസ

ശേരടിയബാമണബാ; ശേരടിയലബാഡയന്നമല ഡതളടിയുന്നതസ?
സപ്രസ്പീയ
വകുപ്പുമേനടി

മകബാടതടി
പറഞ.

വടിധടി

അങഡനയഡലന്നസ

അവസബാനയ

അങസ

ആഭര്യന്തര

വബായടിചതസ,

അസബാധബാരണമേബായ

ഡചെയ്യബാഡമേന്നബാണസ.

അസബാധബാരണമേബായ

സടിറ്റുമവഷനടിലബാഡണങടില്

റടിലബാക്സൈസ

സടിറ്റുമവഷന്

ജനങള്ക്കസ

എന്തബാഡണന്നസ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട

മബബാധര്യഡപ്പെടടിടടില.

അഴടിമേതടിയടില്

ഡകബാടുക്കുന്നവനുയ വബാങ്ങുന്നവനുയ കുറവബാളടിയബാണസ. അഴടിമേതടി ഡകബാടുത്തു എന പറയുന്ന
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ആള് ജസ്പീവടിചടിരടിക്കുകയുയ നുണ പരടിമശേബാധനയസ വടിമധയനബാകബാഡമേന്നസ പറയുകയുയ
നടിങഡള ഡവല്ലുവടിളടിക്കുകയുയ ഡചെയടിരടിക്കുന. ഇതടില്ക്കൂടുതല് എന്തസ ഡതളടിവബാണസ
മവണതസ. അയബാഡള അറസ്റ്റസ ഡചെയസ നുണ പരടിമശേബാധന നടത്തുന്നമതബാഡടബാപ്പെയ
വബാങടിയ ആളടിഡനയുയ നുണ പരടിമശേബാധന നടത്തെണയ. ഒരു ദടിവസയ രബാവടിഡല ഒരു
അബ്കബാരടി മനതബാവസ വന്നസ മകരളത്തെടിഡല വലടിയ പബാരമ്പരര്യമുളള ഒരു മേനടി എഡന
ഡഡകയടില്നടിന്നസ ഒരുമകബാടടി രൂപ വബാങടിഡയനയ അതടിനസ ഡതളടിവണസ

എനയ

ഇത്രമകബാടടി പടിരടിച്ചു, ഇത്ര മചെബാദടിച്ചു, ഇത്ര ഡകബാടുത്തു, കബാര് നമ്പര് ഇന്നതബാണസ എനയ
ഡവറുഡത

പറയുവബാന്

ഇഡതന്തബാ

ഡവളളരടിക്കബാപടണമേബാമണബാ?

ബഹുമേബാനഡപ്പെട

ആഭര്യന്തരവകുപ്പുമേനടി, കബാര് നമ്പര് മനബാടസ ഡചെയസ അതടിഡന ഉടമേസഡന കണ്ടുപടിടടിചസ
ആ

കബാര്

കസ്റ്റഡെടിയടിഡലടുക്കുകയമല

ഡചെമയ്യണതസ?

അങഡനയുളള

നടപടടിക്രമേങഡളബാനയ ഇവടിഡട നടക്കുന്നടില. നടിയമേസഭയടില് വന്നബാല്

ഞങള്

മേബാണടിസബാറടിഡന പൂമേബാലയടിടസ സന്വേസ്പീകരടിക്കണഡമേന്നസ പറയുന്നതസ. അബ്കബാരടിക്കബാരടില്
നടിന്നസ

മകബാഴവബാങടിയതടിനസ

ഞങളബാമണബാ

നടിങള്ഡക്കതടിഡര

ആമരബാപണയ

ഡകബാണ്ടുവന്നതസ? ആമരബാപണയ ഡകബാണ്ടുവന്നതസ അബ്കബാരടിക്കബാരബാണസ. അവര് അതസ
പത്രങളടിലൂഡട ആവര്ത്തെടിക്കുകയുയ

ദൃശേര്യമേബാധര്യമേങളടില് പറയുകയുയ ഡചെയ്യുന.

അതുസയബന്ധടിചസ ഇമപ്പെബാള് വടിജടിലന്സസ മകസസ രജടിസ്റ്റര് ഡചെയടിരടിക്കുന. അതബാണസ
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ഞങള് പറയുന്നതസ. ...... (തടസ്സയ).....
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ഡയസസ..... പസ്പീസസ...... പസ്പീസസ.... 4 മേടിനടിടബായടി. …...
(ബഹൈളയ)..... പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡെസ.
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: സര്, അവമരബാടസ ഇരടിക്കബാന് പറയണയ. ..... (തടസ്സയ).....
നടിങള് അധടികയ ബഹൈളയ വയണ. എനടിക്കസ നടിങഡള എലബാവഡരയുയ അറടിയബായ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസസ... പസ്പീസസ... ശസ്പീ. മതബാമേസസ ഉണ്ണടിയബാടന് പസ്പീസസ...
നടിങള് പരസരയ സയസബാരടിക്കരുതസ. ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്, പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡെസ.
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: സര്, നടിങള് വര്യകടിപരമേബായടി പറയുന്ന ഒരു
കബാരര്യത്തെടിനുയ ഞബാന് മേറുപടടി പറയബാന് ഉമദ്ദേശേടിക്കുന്നടില. .......(ബഹൈളയ)..... ഡഡവസസ
ചെബാന്സലറുഡട ഡഡകയടില്നടിനയ വബാങടിയ പണഡമേവടിഡട. ….. (ബഹൈളയ).....
മേടി.ഡഡെപപ്യൂടടി

സസ്പീക്കര്:

ശസ്പീ.

സടി.

ദടിവബാകരന്,

ഡചെയറടിഡന

മനബാക്കടി

സയസബാരടിക്കൂ. ….. (ബഹൈളയ).....
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: സര്, അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തെടില് ഉന്നയടിക്കഡപ്പെട ഒരു
വടിഷയത്തെടിമനല്

നടിയമേസഭയടിഡല

നടപടടിക്രമേമേനുസരടിചബാണസ

സയസബാരടിക്കുന്നതസ. ….. (ബഹൈളയ).....
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: അഞസ മേടിനടിടസ കഴടിഞ.

ഞബാന്
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ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: സര്, ഞബാന് പറഞസ അവസബാനടിപ്പെടിക്കുകയബാണസ.
അവര് സയസബാരടിക്കബാന് അനുവദടിക്കുന്നടില. ബഹുമേബാനഡപ്പെട ഡചെയര് പ്രതടിപക്ഷ
അയഗങളുഡട തബാല്പരര്യങള് സയരക്ഷടിക്കണയ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ബഹൈളയ രണ്ടുഭബാഗത്തുനടിനയ ഉണബാകുനണസ ..... പസ്പീസസ
കണ്ക്ലൂഡെസ.
ശസ്പീ.

സടി.

ദടിവബാകരന്:

സര്,

ഇവടിഡട

ഉന്നയടിക്കഡപ്പെട

പ്രധബാനഡപ്പെട

ആമക്ഷപങള്ഡക്കബാനയ മേറുപടടിയടില. മേബാണടിസബാറടിഡന വസ്പീടടില് വന എന്നസ അവര്
പറയുന, വന്ന തസ്പീയതടിയുയ കബാര് നമ്പറുയ പറയുന, തന്ന തുക പറയുന, പറയുന്ന
ആള് ജസ്പീവടിചടിരടിക്കുന.
മചെബാദടിക്കഡട;

ഞബാന് ബഹുമേബാനഡപ്പെട ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടിമയബാടസ

അയബാഡള

എന്തുഡകബാണബാണസ

നുണ

പരടിമശേബാധനയസ

വടിമധയനബാക്കബാത്തെതസ?
ആഭര്യന്തരവയ വടിജടിലന്സയ വകുപ്പുമേനടി (ശസ്പീ. രമമേശേസ ഡചെന്നടിത്തെല) : സര്,
അതസ അമനന്വേഷണ ഉമദര്യബാഗസനബാര് ഡചെമയ്യണ കബാരര്യങളബാണസ. നടിങള് പറഞ
കബാരര്യങഡളലബായ

അമനന്വേഷണത്തെടിഡന

ഒരു

മപ്രബാസ്സസബാണസ.

അതസ

നടനഡകബാണടിരടിക്കുകയബാണസ. അതടില് മേനടിക്കസ എന്തസ കബാരര്യമേബാണുളളതസ?
ശസ്പീ. സടി. ദടിവബാകരന്: സര്, സഭയടില് ഉന്നയടിക്കഡപ്പെട കബാരര്യങള് സയബന്ധടിച
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നടപടടിക്രമേങഡളലബായ

വടിജടിലന്സസ

ഡെടിപ്പെബാര്ടഡമേനസ

നടത്തുഡമേന്നബാണസ

ഞങള്

വടിശേന്വേസടിക്കുന്നതസ. 30 സബാക്ഷടികള് ഉള്ള ഇഗൗ മകസടില് വടിജടിലന്സസ അമനന്വേഷണയ
നടനഡകബാണടിരടിക്കുമമ്പബാള്, പണയ നല്കടിയ ആള് നുണപരടിമശേബാധന മവണഡമേന്നസ
ആവശേര്യഡപ്പെടുമമ്പബാള്,

സഭയടില്

ഇതസ

ഉന്നയടിക്കഡപ്പെടുമമ്പബാള്

ആമരബാപണവടിമധയനബായ മേനടി ആ സബാനത്തെസ ഇരടിക്കബാമമേബാ? ഇമദ്ദേഹൈയ ഒരു ഡചെറടിയ
ഭരണബാധടികബാരടിയല,

ഖജനബാവടിഡന

സൂക്ഷടിപ്പുകബാരനബായ

ആത്മബാഭടിമേബാനമുഡണങടില്, ജനബാധടിപതര്യത്തെടില് വടിശേന്വേബാസമുളള

മേനടിയബാണസ.
മേനടിയബാഡണങടില്

രബാജടിവചസ ഇഗൗ ഡവല്ലുവടിളടിഡയ മനരടിടബാന് അമദ്ദേഹൈമത്തെബാടസ നടിങള് പറയണയ.
നടിങളുഡട

മനതബാവസ

കഴടിഞവരബാന്
ഡഡധരര്യമുമണബാ?

ഒരു

തയ്യബാറബാഡണനയ

വബാങടിയടിടടില

പറയബാന്

എനയ

നടിങളടില്

അഗടിപരസ്പീക്ഷ
ആര്ഡക്കങടിലുയ

ശസ്പീ. പടി. സടി. മജബാര്ജസ മേനടിയബാകുന്നതടില് ഞങള്ക്കസ

അഭടിപ്രബായവര്യതര്യബാസഡമേബാനമേടില.
ചെരടിത്രത്തെടിഡല

കബാശുയ

ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടിയുഡട രബാഷസ്പീയ ജസ്പീവടിത

കളങമേബാണടിതസ.

അമദ്ദേഹൈയ

കളങരഹൈടിതനബാഡണങടില്

അമനന്വേഷണത്തെടിനസ വടിമധയനബാവണയ. തലബാലയ മേനടിസഭയടില്നടിന്നസ രബാജടിവചസ
പുറത്തുമപബാകണയ. പുറത്തുമപബാകബാന് സന്നദ്ധനഡലങടില് ബഹുമേബാനഡപ്പെട മുഖര്യമേനടി
അമദ്ദേഹൈഡത്തെ മഡ്രൈബാപ്പെസ ഡചെയസ ഇനടിയുളള ദടിവസങളടില് അഴടിമേതടി കുറയബാന്മവണടി
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ശമേടിക്കണയ. അതസ മേബാതൃകബാപരമേബായടി ആദര്യയ ഡചെമയ്യണതസ ഭരണകര്ത്തെബാക്കളബാണസ.
ഇതസ സഭ നടിര്ത്തെടിവചസ ചെര്ച ഡചെമയ്യണ ആവശേര്യമേടില എന്നസ തസ്പീരുമേബാനടിചതസ
നഗമേബായ ജനബാധടിപതര്യവടിരുദ്ധ സമേസ്പീപനമേബാണസ. അതടില് പ്രതടിമഷധടിചസ ഞബാനുയ
എഡന പബാര്ടടിയുയ വബാക്കഗൗടസ നടത്തുന.
(സര്ക്കബാരടിഡന

നടിലപബാടടില്

പ്രതടിമഷധടിചസ

ശസ്പീ.

സടി.

ദടിവബാകരനുയ

അമദ്ദേഹൈത്തെടിഡന കക്ഷടിയടില്ഡപ്പെട അയഗങളുയ സഭ വടിടസ പുറത്തുമപബായടി).
ശസ്പീ. മേബാതത്യു.റടി. മതബാമേസസ: സര്, ബഹുമേബാനഡപ്പെട ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടി മേറുപടടി
പറഞമപ്പെബാള് പ്രതടിപക്ഷഡത്തെ നബാണമേടിലബാത്തെവര് എഡന്നബാരു വബാക്കസ ഉപമയബാഗടിചതസ
മരഖയടില് കടിടപ്പുണസ. ഡഡകക്കൂലടി വബാങടിയ ആള്ക്കടിലബാത്തെ നബാണഡമേന്തടിനബാണസ ഇഗൗ
ആമരബാപണയ ഉന്നയടിക്കുന്നവര്ക്കസ ഉണബാമകണതസ? ഡഡകക്കൂലടി വബാങടിയ ഒരബാള്
നബാണമേടിലബാഡത

ധനകബാരര്യ

വകുപ്പുമേനടിയബായടിരടിക്കുകയബാണസ.

ആ

മേനടിഡയ

സയരക്ഷടിക്കബാന് നബാണമേടിലബാത്തെ കുഡറമയഡറ ഭരണകക്ഷടി എയ.എല്.എ.-മേബാര് ഇവടിഡട
ശേബ്ദമുണബാക്കുമമ്പബാള് ഞങള്ക്കസ നബാണമേടിമല എന്നസ മചെബാദടിക്കബാന് ഇഗൗ മേനടിക്കസ
നബാണമേടിമല? 2011 മുതല് ധനകബാരര്യ വകുപ്പെസ നടത്തെടിഡക്കബാണടിരടിക്കുന്ന വമ്പടിച
ഡകബാളളയുഡട

ഡചെറടിഡയബാരയശേയ

പുറത്തെവനഡകബാണടിരടിക്കുന്നതസ.

മേബാത്രമേബാണസ
എലബാ

ഇമപ്പെബാള്
കബാരര്യത്തെടിലുയ

ബബാര്

മകബാഴയബായടി
അതടിമവഗത
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അവകബാശേഡപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവണ്ഡമേനബാണമലബാ ഇതസ. വളഡര കൃതര്യമേബായടി ഡതളടിവകള്
സഹൈടിതയ

ഒരു മേനടിഡക്കതടിഡര ആമരബാപണയ ഉന്നയടിചടിടസ ഒരു മേബാസമേബായടിടയ

എഫസ.ഡഎ.ആര്. രജടിസ്റ്റര് ഡചെയ്യബാത്തെ അതടിമവഗതയബാണസ ഇഗൗ സര്ക്കബാരടിമനതസ.
നടിയമേ വകുപ്പുമേനടി കബാണബാതടിരുന്നതുഡകബാണബാണസ

മേനടിസഭയടില്വന്ന ഫയല്

ഒനകൂടടി മപബായടിടസ വരണഡമേന്നസ പഞതസ, അലബാഡത ഡഡകക്കൂലടി വബാങബാന്മവണടി
അലബായടിരുന

എന്നബാണസ

ഇമപ്പെബാള്

പറയുന്നതസ.

മകരളത്തെടിഡല

മുഖര്യമേനടി

മേനടിസഭയടില് വയബാന് ഉത്തെരവടിട ഒരു ഫയലബാണസ മേനടിസഭയടില് വന്നതസ. അതസ
നടിയമേ വകുപ്പുമേനടി കബാമണണടിയടിരുന്ന ഒരു ഫയലബാമണബാ അലമയബാ എന്നസ
തസ്പീരുമേബാനടിക്കബാനുളള വടിമവചെനബദ്ധടി മകരളത്തെടിഡല മുഖര്യമേനടിക്കടിമല?

മുഖര്യമേനടി

മേനടിസഭയടില് വയബാന് ഉത്തെരവടിട ഒരു ഫയല് ചെര്ച ഡചെയ്യുമമ്പബാള് ഇതസ ഞബാന്
പ്രമതര്യകയ കണടിടസ വന്നബാല് മേതടി എനപറഞസ ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടി അതസ മേബാറടി
വച്ചു. അങഡന ഡചെയ്യബാന് അമദ്ദേഹൈഡത്തെ മപ്രരടിപ്പെടിച വടികബാരഡമേന്തബാഡണനള്ളതബാണസ
മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേടിഡന ഡവളടിഡപ്പെടുത്തെലടിലൂഡട പുറത്തുവനഡകബാണടിരടിക്കുന്നതസ.
ഇമപ്പെബാള് നടക്കുന്ന അമനന്വേഷണഡമേന്തബാണസ? ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടിഡയപ്പെറടി ആര്ക്കുയ
ഒരു സയശേയവമേടിഡലന്നബാണസ മുഖര്യമേനടി പറഞടിരടിക്കുന്നതസ.
യു.ഡെടി.എഫസ ഉന്നതതലമയബാഗയ മചെര്ന്നസ ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടിയുഡട പടിന്നടില്

50
Uncorrected/Not for publication

പബാറമപബാഡല ഉറചസ നടില്ക്കബാന് തസ്പീരുമേബാനടിച്ചു.
മയബാഗത്തെടില്
പ്രതടിയുഡട

പഡങടുത്തെടിരുന.
പടിന്നടില്

ഒരു

പബാറമപബാഡല

ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടിയുയ

സയശേയവമേടിലബാത്തെ

അടടിയുറച്ചുനടില്ക്കുഡമേന്നസ

ആ

മുഖര്യമേനടിയുഡടയുയ
തസ്പീരുമേബാനഡമേടുത്തെ

മയബാഗത്തെടില് പഡങടുത്തെ ആഭര്യന്തര വകുപ്പുമേനടിയുഡടയുയ മനതര്യതന്വേത്തെടില് നടക്കുന്ന
അമനന്വേഷണയ

ഡവറുയ

പ്രഹൈസനമേബായടിമപ്പെബാകുയ

എന്ന

കബാരര്യത്തെടില്

എന്തബാണസ

സയശേയയ? മകരള മകബാണ്ഗ്രസസ മയബാഗത്തെടിനുമശേഷയ ബഹുമേബാനര്യനബായ ധനകബാരര്യ
വകുപ്പുമേനടിയുഡട സഹൈപ്രവര്ത്തെകനബായ ജലമസചെന വകുപ്പുമേനടി പത്രസമമ്മളനയ
നടത്തെടിഡക്കബാണടിരുന്നമപ്പെബാള്,

'അധടികയ പ്രമകബാപടിപ്പെടിക്കരുതസ പ്രമകബാപടിപ്പെടിചബാല്

ബബാറുടമേകള് കൂടുതല് ഡതളടിവകള് ഡകബാണ്ടുവരു'ഡമേന്നസ അമദ്ദേഹൈത്തെടിഡന ഡചെവടിയടില്
ഓതടിഡക്കബാടുത്തെ

ധനകബാരര്യ

വകുപ്പുമേനടി

എഡന്തബാഡക്കയബാണസ

മേറയബാന്

ശമേടിക്കുന്നഡതന്നസ ഇതടിമനബാടകയ വര്യകമേബായടി ക്കഴടിഞടിരടിക്കുകയബാണസ. ഇന്നസ എലബാ
വകുപ്പുകളടിലുയ അഴടിമേതടിയബാണസ. എലബാ വകുപ്പുകഡളയുയ ഉപമയബാഗടിചസ അതബാതസ
മേനടിമേബാര് അഴടിമേതടി നടത്തുമമ്പബാള് എലബാ വകുപ്പുകളടിഡലയുയ അഴടിമേതടിയുഡട പങസ
പറ്റുന്ന

ഒരു

സര്വ്വവര്യബാപ

അഴടിമേതടി

മേബാറടിയടിരടിക്കുന്ന സടിതടിയബാണുള്ളതസ.

മേനടിയബായടി

ധനകബാരര്യ

വകുപ്പുമേനടി

2014 ഏപ്രടില് മേബാസയ ഒന്നബായതസ്പീയതടി മുതല്

നടപ്പെബാമക്കണ മേദര്യനയമേബാണസ ഇമപ്പെബാഴുയ ചെര്ച ഡചെയഡകബാണടിരടിക്കുന്നതസ. ആദര്യയ 418
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ബബാറുകള് പൂടന, അതടിനുമശേഷയ ഹഫവസ സ്റ്റബാര് ബബാറുകള്ക്കസ മേബാത്രയ അനുമേതടി,
പടിന്നസ്പീടസ മകബാടതടി ഇടഡപടല്.

ഏപ്രടില് മേബാസയ ഒന്നബായ തസ്പീയതടി നടപ്പെടിലബാമക്കണ

നയഡത്തെപ്പെറടി ഡെടിസയബര് മേബാസയ ആയടിടയ ഇഗൗ ഗവണ്ഡമേനടിനസ തസ്പീരുമേബാനഡമേടുക്കബാന്
സബാധടിചടിടടില. ഗവണ്ഡമേനടിഡന നയയ വളഡര വര്യകമേബാണസ, ബബാര് തുറക്കണഡമേങടില്
മകബാഴ മവണയ.

'മകബാഴ ഇഡലങടില് ബബാര് ഇല'

എന്ന വളഡര ലളടിതമേബായ

മേദര്യനയമേബാണസ ഈ ഗവണ്ഡമേനടിമനതസ. മകബാഴടിഡയ ഡകബാലബാനുയ മകബാഴ വബാങടിക്കബാനുയ
മേബാത്രമേബാണസ ഈ സര്ക്കബാര് പ്രവര്ത്തെടിക്കുന്നതസ.
സര്ക്കബാരടിനസ

ഒനയ

ഡചെയ്യബാന്

മവഡറ ഒരു കബാരര്യത്തെടിലുയ ഈ

സബാധടിക്കുന്നടിലബാഡയന്ന

ഒരവസയടില്

എത്തെടി

നടില്ക്കുകയബാണസ. ബഹുമേബാനഡപ്പെട ചെസ്പീഫസ വടിപ്പെസ ശസ്പീ. പടി. സടി. മജബാര്ജസ ആദര്യയമുതല്
മചെബാദടിക്കുന്ന മചെബാദര്യമേബാണസ - 1 മകബാടടിരൂപ മേബാണടി സബാറടിനസ നല്കടിഡയന്നതസ അവടിഡട
നടില്ക്കഡട, 2 മകബാടടിരൂപ ബബാറുടമേകള് മകസടിനുമവണടി ഡചെലവബാക്കടിയതുയ കഴടിഞസ
ബബാക്കടി 12 മകബാടടിരൂപ
ഇക്കബാരര്യങഡളപ്പെറടി

എവടിഡടമപ്പെബായടി; ഏതസ മേനടിയബാണസ അതസ വബാങടിയതസ;
അമനന്വേഷടിക്കണയ.

ഇതസ

പറഞതസ

ഞബാനലമലലലബാ;

ഞങളടിലബാഡരങടിലുമേലമലബാ; ബഹുമേബാനഡപ്പെട ചെസ്പീഫസ വടിപ്പെമല? രണ്ടുമേനടിമേബാര്കൂടടി ഈ
മകബാഴയടില്

പങബാളടികളബായടിടണസ

എനപറയുമമ്പബാള്

ഒരു

മേനടിയുഡട

കബാരര്യയ

ബഹുമേബാനഡപ്പെട ചെസ്പീഫസ വടിപ്പെസ സമ്മതടിചടിരടിക്കുന. രണ്ടുമേനടിമേബാര്കൂടടി ഉണസ എന്നതസ
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മേബാത്രമേബാണസ അമദ്ദേഹൈത്തെടിഡന മകസസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര് :

5 മേടിനടിറസ ആയടി. പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡെസ.... പസ്പീസസ...

പസ്പീസസ.... മകസടില്
ശസ്പീ മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ: ആദര്യമേബായടിടബാണസ മകരളത്തെടില്
അഴടിമേതടി മകസസ ഉണബാകുന്നതസ.

ഇങഡനഡയബാരു

മകരള രബാഷസ്പീയയ മകടടിടയ കണടിടമേടിലബാത്തെ ഒരു

അഴടിമേതടി ആമരബാപണമേബാണസ ഒരു മേനടി മനരടിടസ മകബാഴ വബാങടിക്കുക എന്നതസ.
അതടിഡന സയബന്ധടിച്ചുള്ള ചെര്ചയബാണസ നടക്കുന്നതസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര് : പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡെസ.... പസ്പീസസ... പസ്പീസസ.... മകസടില്
ശസ്പീ. മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ : സര്, അവടിഹൈടിതമേബായടി സന്വേത്തെസ സമ്പബാദടിച മകസടില്
ശസ്പീ. ടടി .ഒ. സൂരജസ പറഞതസ, 'എമന്നബാടസ അധടികയ കളടിചബാല് കുഡറ മേഹൈബാനബാരുഡട
മപരസ കൂടടി ഞബാന് ഇവടിഡട പറയു'ഡമേന്നബാണസ. സപ്രസ്പീയ മകബാടതടി വടിധടി ലയഘടിച കബാരര്യയ
ഇവടിഡട സൂചെടിപ്പെടിച്ചു. 7 ദടിവസഡമേനള്ളതസ 15 ദടിവസമേബായടി. 15 ദടിവസത്തെടിനകയ
എഫസ.ഐ.ആര്.

രജടിസ്റ്റര്

ഡചെയ്യബാന്

കഴടിയബാത്തെ

അസബാധബാരണമേബായ

സബാഹൈചെരര്യമേബാണസ ഇവടിഡടയുള്ളതസ? എഫസ.ഐ.ആര്. രജടിസ്റ്റര് ഡചെയബാല്
തബാഡഴ

വസ്പീഴുയ

എന്നതസ

മേബാത്രമേബാണസ

ഇവടിഡടയുള്ള

ആമരബാപണങള്ക്കസ ഡതളടിവടില എന്നസ പറഞ.

എന്തസ

സര്ക്കബാര്

അസബാധബാരണതന്വേയ .

മഡെബാ. ബടിജ രമമേശേടിഡന
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വക്കബാലത്തെടിനസ നല്കടിയ മേറുപടടി മനബാടസ്പീസസ ഡതളടിവബായടി നല്കബാന് തയ്യബാറബാണസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: 6 മേടിനടിറസ ആയടിമല. ഇനടിയുയ സമേയയ മവമണബാ? പസ്പീസസ
കണ്ക്ലൂഡെസ.... പസ്പീസസ ….
ശസ്പീ. മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ : സര്,

ഡതളടിവബായടി ഇവടിഡട സടി.ഡെടി. എടുത്തെസ

കബാണടിക്കുമമ്പബാള്, ഈ അഴടിമേതടിയടില് ധനകബാരര്യ വകുപ്പുമേനടിക്കസ പങടിലബാഡയങടില്,
'ആ

സടി.ഡെടി.

മമേശേപ്പുറത്തെസ

വയ'

എന്നസ

ഡവല്ലുവടിളടിക്കബാനുള്ള

എന്തുഡകബാണബാണസ അമങയസ ഇലബാഡത മപബായതസ;
വചബാല്

സടി.ഡെടി. സഭയുഡട മമേശേപ്പുറത്തെസ

അതസ അയബാഥബാര്ത്ഥര്യമേബാഡണന്നസ ഡതളടിയടിക്കബാഡമേന്നസ

മകബാടടിമയരടി ബബാലകൃഷ്ണഡന ഡവല്ലുവടിളടിക്കബാമമേബാ?

ആര്ജ്ജവയ

അമങയസ ശസ്പീ.

നടിങള് എമന്തബാ ഭയഡപ്പെടുന.

നടിയമേത്തെടിനുമുന്പടില് എലബാവരുയ തുലര്യരബാണസ.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: 7 മേടിനടിറസ ആയടി. പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡെസ.... പസ്പീസസ ….
ശസ്പീ. മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ: സര്, കുറയ ഡചെയഡവന്നസ വളഡര വര്യകമേബായടി
ഡതളടിയടിക്കഡപ്പെടമപ്പെബാള്

കുറയ ഡചെയ ആള്ഡക്കതടിഡര എഫസ.ഐ.ആര്. എടുക്കബാന്

മകരളത്തെടിഡല നടിയമേസയവടിധബാനയ എന്തടിനസ മേടടിച്ചുനടില്ക്കുന? അതബാണസ പ്രശയ.
ഇവടിഡട

നടക്കുന്ന

പുറത്തുവരുമമ്പബാള്,

ഒരു

ഡകബാടടിയ

അഴടിമേതടി

അഴടിമേതടിവടിരുദ്ധ

രബാഷസ്പീയയ

വര്യകമേബായ

ഡതളടിവകമളബാഡട

ആഗ്രഹൈടിക്കുന്ന

എലബാവരുയ
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ആഗ്രഹൈടിക്കുന്നതസ ആമരബാപടിതനബായ വര്യകടിഡക്കതടിഡര എഫസ.ഐ.ആര്. രജടിസ്റ്റര്
ഡചെയ്യണയ, ശസ്പീ. ഡക. എയ. മേബാണടി രബാജടി ഡവയണയ എന്നബാണസ. മകസസ നടക്കുമമ്പബാള്
മേനടി രബാജടി ഡവയണയ, രബാജടി ഡവചടിഡലങടില് പുറത്തെസ നടിര്ത്തെബാനുള്ള ആര്ജ്ജവയ
യു.ഡെടി.എഫസ ഗവണ്ഡമേനസ

കബാണടിക്കണയ.

ഈ വടിഷയയ ചെര്ച ഡചെയ്യബാത്തെതടില്

പ്രതടിമഷധടിചസ ഞബാനുയ എഡന കക്ഷടിയുയ വബാക്കഗൗടസ നടത്തുന.
(സര്ക്കബാരടിഡന നടിലപബാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ ശസ്പീ. മേബാതത്യു. റടി. മതബാമേസയ
അമദ്ദേഹൈത്തെടിഡന കക്ഷടിയടില്ഡപ്പെട അയഗങളുയ സഭ വടിടസ പുറത്തുമപബായടി).
ശസ്പീ. മതബാമേസസ ചെബാണടി:
മചെബാദര്യങള്

സര്, മകരളത്തെടിഡന മുഖര്യമേനടിമയബാടബാണസ എനടിക്കസ

മചെബാദടിക്കബാനുള്ളതസ.

ചെബാനലുകളടിലൂഡടയുയ
വനഡകബാണടിരടിക്കുന.

കുമറ

പത്രങളടിലൂഡടയുയ
ഏറവയ

ദടിവസങളബായടി
ആമരബാപണ

അവസബാനയ

ഇവടിടഡത്തെ

പ്രതര്യബാപമരബാപണങള്

ഇമപ്പെബാള്

നടിയമേസഭഡയ

പ്രക്ഷക്ഷുബ്ധമേബാക്കടിഡക്കബാണസ സഭയടിലുയ വനകഴടിഞ. ഇഡതലബായ ഈ ഗവണ്ഡമേനസ
ഇമപ്പെബാള് നടപ്പെടിലബാക്കടിഡക്കബാണടിരടിക്കുന്ന വടികലമേബായ മേദര്യനയത്തെടിഡന മേഡറബാരുവശേയ
മേബാത്രമേബാണസ.

ഞബാന്

ടറടിസയ

ഫസ്പീല്ഡെടില്

നടില്ക്കുന്ന

ഒരബാളബാണസ.

ഹൈഗൗസസ

മബബാടബായബാലുയ, ടബാവല് ഏജന്സടി ആയബാലുയ കഴടിഞ കുമറ വര്ഷങളബായടി
ടറടിസത്തെടിഡന വടികസനയ എത്ര സസ്പീഡെടിലബായടിരുന നടന്നടിരുന്നതസ? ഇങഡനയബാണസ
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മപബാകുന്നഡതങടില്

2015

അവസബാനടിക്കുമമ്പബാള്

ടറടിസത്തെടിഡന

മേബാപ്പെടില്നടിനയ

മകരളഡത്തെ ഡവടടിക്കളമയണടിവരുയ. ഒരു മഹൈബാടലടില് നൂറസ രൂപ വരുമേബാനമുഡണങടില്
20

രൂപ

ഗവണ്ഡമേനടിനുള്ളതബാണസ.

ബബാക്കടിയുള്ളതടില്നടിന്നബാണസ

കരടിമേസ്പീനുയ

തബാറബാവഡമേബാഡക്ക വബാങബാന് കബാശേസ ഡകബാടുക്കുന്നതസ. 20 രൂപയബാണസ ലക്ഷന്വേറടി ടബാക്സൈസ.
അമപ്പെബാള് എത്ര ആയടിരയ മകബാടടിരൂപയബാണസ ലക്ഷന്വേറടി ടബാക്സൈടില്നടിനളള ഒരു
വര്ഷഡത്തെ

വരുമേബാനയ?

ടറടിസത്തെടിഡന

വരുമേബാനയ

എനപറയുന്നതസ

മേദര്യത്തെടില്നടിനയ മേബാത്രയ ലഭടിക്കുന്നതല. ടറടിസത്തെടിഡന 5 ശേതമേബാനയ മേബാത്രയ
വരുമേബാനമുള്ള ഒരു പബാര്ടബാണസ മേദര്യയ. ഒരു ഹൈബാള് ബക്കസ ഡചെയകഴടിഞബാല് അഡലങടില്
ഒരു മഹൈബാടല് മുറടിയടില് തബാമേസടിചബാല് അതടിഡന 20 ശേതമേബാനയ ഗവണ്ഡമേനടിനസ
നല്കടിമയ പറ. കൃതര്യമേബായടി ഒന്നബായ തസ്പീയതടി ടബാക്സൈസ അടചടിഡലങടില് മനബാടസ്പീസസ വരുയ.
ആ

തരത്തെടില്

ടറടിസയ

വടികലമേബായ ഇഗൗ
അതടില്

വളര്ന

നടില്ക്കുന്ന

മേദര്യനയയ ഡകബാണ്ടുവന്നടിരടിക്കുന്നതസ.

ഉറച്ചുനടില്ക്കുന്ന

മുഖര്യമേനടിഡയന്നബാണസ

മമേഖല

തമനടമുള്ള

കരുതടിയടിരുന്നതസ.

നടിലപബാടടില്നടിനയ അങസ ഡപഡടന്നസ മേബാറടി.

സബാഹൈചെരര്യത്തെടിലബാണസ

ഒരു നടിലപബാഡടടുത്തെബാല്

മേനടിയബാണസ
എന്നബാല്

മകരളത്തെടിഡല
ആദര്യയ

എടുത്തെ

നടിലവബാരമുള്ള ബബാറുകള് തുറക്കണയ

അലബാത്തെതസ പൂടണയ, പടിന്നസ്പീടസ ഘടയ ഘടമേബായടി എലബാ ബബാറുകളുയ പൂടണഡമേന്നബാണസ
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അങസ ആദര്യഡമേടുത്തെ നടിലപബാടസ. പടിന്നസ്പീടസ അതടില്നടിന്നസ മേബാറടി.

12 ശേതമേബാനയ

പലടിശേയസ മകബാടടിക്കണക്കടിനസ രൂപ ബബാങടില്നടിനയ വബായ്പഡയടുത്തെസ

ഈ രയഗത്തെസ

മുടക്കടിയടിരടിക്കുന്ന ആളുകളുണസ.
ഈ സയസബാനത്തെസ
ഗവണ്ഡമേനടിഡന

നടിങളുഡട വടികലമേബായ മേദര്യനയയ മേബാറടിയടിഡലങടില്

ലമക്ഷബാപലക്ഷയ ആളുകള് വഴടിയബാധബാരമേബാകുയ.

വടികലമേബായ

മേദര്യനയത്തെടില്

പ്രതടിമഷധടിചസ

ഞബാനുയ

ഈ
എഡന

പബാര്ടടിയടില്ഡപ്പെടവരുയ സഭയടില്നടിനയ വബാക്കഗൗടസ നടത്തുന.
(സര്ക്കബാരടിഡന നടിലപബാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ ശസ്പീ.

മതബാമേസസ ചെബാണടിയുയ

അമദ്ദേഹൈത്തെടിഡന കക്ഷടിയടില്ഡപ്പെട അയഗങളുയ സഭ വടിടസ പുറത്തുമപബായടി).
ശസ്പീ. വടി. ശേടിവന്കുടടി : ....................(ഡഡമേക്കസ ഓഫസ)
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ഡെയസടിനുമുന്നടില് നടിനയ മചെബാദര്യയ മചെബാദടിചബാല് മേറുപടടി
പറയബാന്

സബാധടിക്കടില.

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തെടിനസ

സസ്പീറടില്

നടിന്നസ

മചെബാദടിചബാല്

അവതരണബാനുമേതടി

മേറുപടടി

മചെബാദടിച്ചു

പറയബായ.
അതസ

നടിമഷധടിചതടിഡനത്തുടര്ന്നസ വബാക്കഗൗടസ പ്രസയഗവയ നടത്തെടി. അടുത്തെ ഘടത്തെടിമലയ്ക്കുയ
പ്രമവശേടിച്ചു.

സസ്പീറടിനടുത്തു നടില്ക്കുന്ന ശസ്പീ. എ. ഡക. ബബാലന് പറയ എന്തബാണസ

വടിഷയയ.
ശസ്പീ. എ. ഡക. ബബാലന്: ബഹുമേബാനഡപ്പെട പ്രതടിപക്ഷ ഉപമനതബാവസ ഡകബാണ്ടുവന്ന
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അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തെടിനസ മേറുപടടിപറയുന്ന മവളയടില്
ഗൂഢബാമലബാചെന

നടത്തെടിയടിടബാണസ

ഇഗൗ

പ്രമമേയയ

മേദര്യമലബാബടിയുമേബായടി
ബഹുമേബാനഡപ്പെട

പ്രതടിപക്ഷ

ഉപമനതബാവസ ഡകബാണ്ടുവന്നതസ എന്ന അര്ത്ഥത്തെടില് ബഹുമേബാനഡപ്പെട ധനകബാരര്യ
വകുപ്പുമേനടി ഇവടിഡട പരബാമേര്ശേടിച്ചു. അതസ റടിമക്കബാര്ഡെടില് നടിന്നസ മേബാറമണ?
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: ഡചെയര് പരടിമശേബാധടിചസ ഇന്നസ തഡന്ന അതടിനസ മേറുപടടി
പറയബായ. ആവശേര്യമുഡണങടില് അതസ മരഖയടില് നടിനയ നസ്പീക്കയ ഡചെയ്യബായ. ......
(ബഹൈളയ)....... സഭ നടത്തെമണ? ഡചെയര് മേറുപടടി പറയഡട. ഡപ്രബാസസ്പീഡെടിയഗ്സടിഡന
മകബാപ്പെടിഡയടുക്കബാനയചടിടണസ.

അതസ പരടിമശേബാധടിചസ മരഖയടില് നടിനയ നസ്പീമക്കണ

ആവശേര്യമുഡണങടില് ഇമപ്പെബാള് തഡന്ന അതസ നസ്പീക്കബായ. ......(ബഹൈളയ).......
ശസ്പീ. മതബാമേസസ ഉണ്ണടിയബാടന്: ബഹുമേബാനര്യനബായ മേബാതത്യു റടി. മതബാമേസസ പ്രസയഗടിച
സമേയത്തെസ

ബഹുമേബാനര്യനബായ

മേബാണടിസബാറടിഡനക്കുറടിചസ

XXX

ഉപമയബാഗടിചടിരടിക്കുന. അതസ മരഖയടിലുണബാകബാന് പബാടടില.
മേടി. ഡഡെപപ്യൂടടി സസ്പീക്കര്: അതുയ ഡചെയര് പരടിമശേബാധടിക്കബായ.

എന്ന

വബാക്കസ

