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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VIII-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

എടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

2017   നവലാംബര്    09,    വവനാഴലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുടട എടനാലാം സകമ്മേളനലാം 2017 നവലാംബര്  9-ാ

തതീയതബ വവനാഴനാഴ്ച രനാവബടല 9 മണബകക്ക് കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാടട ബഹുമനാനടപ്പെട

സതീകര്  ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണടന്റെ  അദവക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്

ആരലാംഭബച. 

I സതവപ്രതബജ്ഞ അഥവനാ സഗഗൗരവ പ്രതബജ്ഞ

കവങ്ങര  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  നടന്ന  ഉപടതരടഞ്ഞെടുപ്പെബല്

ടതരഞ്ഞെടുകടപ്പെട  ശതീ.  ടകേ.  എന.  എ.  ഖനാദേര്   പതബനനാലനാലാം  കകേരള

നബയമസഭയബടല അലാംഗമനായബ സതവപ്രതബജ്ഞ ടചെയ.

II കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

 കസനാളനാര് അഴബമതബടയക്കുറബച്ചക്ക് അകനന്വേഷബച്ച  ജസബസക്ക്  (റബട.)  ജബ.  ശബവരനാജന
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കേമ്മേതീഷടന്റെ  റബകപ്പെനാര്ടലാം  അതബകന്മേല്  സര്കനാര്  സന്വേതീകേരബച്ച  നടപടബകേടള

സലാംബനബച്ച ടമകമ്മേനാറനാണ്ടവലാം മുഖവമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 

III ചെടലാം 300 അനുസരബചളള പ്രസനാവന  

കസനാളനാര്  അഴബമതബടയക്കുറബച്ചക്ക്  അകനന്വേഷബച്ച  ജസബസക്ക്  (റബട.)  ജബ.

ശബവരനാജന  കേമ്മേതീഷടന്റെ  റബകപ്പെനാര്ടബടന  സലാംബനബച്ചക്ക്  മുഖവമനബ  (ശതീ.

പബണറനായബ വബജയന) ചെടലാം 300 അനുസരബച്ചക്ക്  പ്രസനാവന നടതബ. 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശതീ  .   രകമശക്ക് ടചെന്നബതല): റൂള് 50 അനുസരബചളള

പ്രകമയതബനക്ക്  കനനാടതീസക്ക്  നല്കേബയബടക്ക്  അനുവദേബകനാതബരബക്കുന്നതക്ക്

പ്രതബപക്ഷതബടന്റെ അവകേനാശങ്ങള് ഹനബക്കുന്ന നടപടബയനാണക്ക്.  

മബ  .    സതീകര്:  പ്രതബക്ഷ  കനതനാവബടന്റെയുലാം  മറലാം  അഭബപ്രനായങ്ങള്

പരബഗണബകനാനുലാം  സഭയുടട  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബചടവന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം ലക്ഷവലാംവചടകേനാണ്ടുളള ഒരു പ്രകതവകേ സകമ്മേളനമനാണബതക്ക്. റൂള്

50  അനുവദേബകനാന  നബര്വനാഹമബല.  സഭനാനടപടബകേളുമനായബ  എലനാവരുലാം

സഹകേരബകണടമന്നക്ക് അഭവര്തബക്കുന. 

IV ക്രമപ്രശലാം 

മുഖവമനബ പത്രസകമ്മേളനലാം നടതബയതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശതീ  .    രകമശക്ക്  ടചെന്നബതല  ):  1952-ടല കേമ്മേതീഷന
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ഓഫക്ക്  എനകേന്വേയറതീസക്ക്   ആകബടല  ടസക്ഷന  3  (4)  പ്രകേനാരലാം  കേമ്മേതീഷന

റബകപ്പെനാര്ടലാം  അതബകന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടകണ്  റബകപ്പെനാര്ടലാം   സഭയബല്

സമര്പ്പെബകകണ്ടതനായബടണ്ടക്ക്.  ജസബസക്ക്  (റബട.)  ജബ.  ശബവരനാജന  കേമ്മേതീഷന

റബകപ്പെനാര്ടക്ക്  സഭയബല്  വയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  മുമക്ക്  കേമ്മേതീഷടന്റെ  നബഗമനങ്ങളുലാം

നബയകമനാപകദേശങ്ങളുലാം  മുഖവമനബ   പത്രസകമ്മേളനലാം  നടതബ   വബശദേതീകേരബച്ചതക്ക്

ചെടലലാംഘനവലാം സഭകയനാടുളള അവകഹളനവമനാണക്ക്.  

ശതീ  .    ടകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  കസനാളനാര്  കേമ്മേതീഷന  റബകപ്പെനാര്ടക്ക്  സഭയബല്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുമുമക്ക് മുഖവമനബ പ്രസ്തുത റബകപ്പെനാര്ടബടല  നബഗമനങ്ങള് പത്ര

സകമ്മേളനതബല്  വബശദേതീകേരബച്ചതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം. 

മുഖവമനബ (ശതീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ):  കേഴബഞ്ഞെ സര്കനാര് നബശ്ചയബച്ച

കേമ്മേതീഷടന്റെ  റബകപ്പെനാര്ടക്ക് നടപടബക്രമമനുസരബച്ചക്ക് സഭയബല് വയ്ക്കുകേയനാണക്ക് ടചെയ്തതക്ക്.

മനബസഭനാ  തതീരുമനാനലാം  വരുന്നകതനാടട  റബകപ്പെനാര്ടക്ക്  ടപനാതുസന്വേതനായബ  മനാറലാം.

അതബടന്റെ  ഭനാഗമനായനാണക്ക്  പത്രസകമ്മേളനതബല്  കേനാരവങ്ങള്  വബശദേതീകേരബച്ചതക്ക്.

റബകപ്പെനാര്ടമനായബ  ബനടപ്പെട  ഒരു  കേനാരവവലാം  ഇതുവടര  പുറത്തുവന്നബടബല.  അതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ടക്ക് വനായബക്കുകമനാള് എലനാവര്ക്കുലാം  കബനാധവടപ്പെടുന്നതനാണക്ക്.

ചെടലാം 300 അനുസരബച്ചക്ക് നടതബയ പ്രസനാവനയബടല  9-ാ കപജബല് മൂന്നനാലാം

ഖണ്ഡബകേയബല്  '  ശതീ.  രനാകജഷക്ക്  ദേബവനാന,  ഡബ.ജബ.പബ.,  തലവനനായബ  പ്രകതവകേ
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അകനന്വേഷണ സലാംഘലാം രൂപതീകേരബച്ചക്ക്  ഉതരവനായബടണ്ടക്ക്  '  എന്നതബനക്ക്  കശഷമുളള

'അകനന്വേഷണസലാംഘലാം   തനാടഴപ്പെറയുന്ന  പ്രകേനാരമനായബരബക്കുലാം'  എന്ന  വനാചെകേലാം

ഒഴബവനാകകണ്ടതനാണക്ക്. 

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സതീകര്:  1952-ടല  കേമ്മേതീഷന  ഓഫക്ക്  എനകേന്വേയറതീസക്ക്  ആകബടല

വവവസ്ഥ പ്രകേനാരലാം നബകയനാഗബകടപ്പെട ജസബസക്ക് (റബട.) ജബ. ശബവരനാജന കേമ്മേതീഷന

റബകപ്പെനാര്ടബടല  നബഗമനങ്ങളുലാം  നബയകമനാപകദേശങ്ങളുലാം  സലാംബനബച്ച

വബശദേനാലാംശങ്ങള്  മുഖവമനബ  റബകപ്പെനാര്ടക്ക്  സഭയബല്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുമുമക്ക്

പത്രസകമ്മേളനതബല്  ടവളബടപ്പെടുതബടയനലാം  അതക്ക്  സഭയുടട

കേതീഴക്ക് വഴകങ്ങള്കക്ക് വബരുദമനായ നടപടബയനാടണനമനാണക്ക് പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്

ക്രമപ്രശലാം  ഉന്നയബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇകനാരവലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  മുഖവമനബ

വബശദേതീകേരണലാം നടത്തുകേയുണ്ടനായബ. 1952-ടല കേമ്മേതീഷന ഓഫക്ക് എനകേന്വേയറതീസക്ക്

ആകക്ക് ടസക്ഷന 3 (4) പ്രകേനാരലാം അകനന്വേഷണ കേമ്മേതീഷന റബകപ്പെനാര്ടക്ക് സര്കനാരബനക്ക്

ലഭബചകേഴബഞ്ഞെനാല് 6 മനാസതബനകേലാം അതബടല ശബപനാര്ശകേളബകന്മേല് സന്വേതീകേരബച്ച

നടപടബ  കസറക്ക്ടമന്റെക്ക്  സഹബതലാം  സഭയബല്  സമര്പ്പെബകകണ്ടതനാടണന്നനാണക്ക്

വവവസ്ഥ  ടചെയ്തബടള്ളതക്ക്.  2017  ടസപ്റലാംബര്  27-നക്ക്  സര്കനാരബനക്ക്  ലഭബച്ച

കേമ്മേതീഷന  റബകപ്പെനാര്ടബടന  സലാംബനബചളള  നടപടബ  വബശദേനാലാംശങ്ങളനാണക്ക്  ഇന്നക്ക്
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സഭയബല്  ലഭവമനായബടളളതക്ക്.  ഇതക്ക്  അകങ്ങയറലാം  മനാതൃകേനാപരവലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹവമനാണക്ക്.  റബകപ്പെനാര്ടബടല  നബരതീക്ഷണങ്ങളുടടയുലാം

ശബപനാര്ശകേളുടടയുലാം  അടബസ്ഥനാനതബല്  സര്കനാരബനക്ക്  ലഭബച്ച

നബയകമനാപകദേശതബടന്റെയുലാം  മനബസഭനാ  തതീരുമനാനതബടന്റെയുലാം  വബശദേനാലാംശങ്ങള്

മനാത്രമനാണക്ക്  11.10.2017-ടല പത്രസകമ്മേളനതബലൂടട ടവളബടപ്പെടുതബയടതനലാം

മറബച്ചക്ക്  കേമ്മേതീഷന  റബകപ്പെനാര്ടബടല  ശബപനാര്ശകേളുടട  ടമരബറബകലയക്ക്

കേടന്നബടബടലനമനാണക്ക്  മുഖവമനബ  ഇവബടട  വബശദേതീകേരബച്ചതക്ക്.  അതക്ക്

നവനായയുക്തമനാടണന്നക്ക്   കേനാണുന.  ഇതബല് സഭയുടട   കേതീഴക്ക് വഴകങ്ങളുടടകയനാ

ചെടങ്ങളുടടകയനാ    ലലാംഘനമുളളതനായബ  കേനാണുന്നബല,  ആയതബനനാല്  ക്രമപ്രശലാം

നബലനബല്ക്കുന്നതല. 

V പ്രകമയലാം

സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകതയക്ക് പബരബയുന്നതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് 

മുഖവമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  സഭ മുമനാടകേ മറക്ക് അതവനാവശവ

ബബസബനസ്സുകേടളനാനമബലനാതതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകതയക്ക്

പബരബയനാവന്നതനാണക്ക്. 

 (കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാടട  സഭ  രനാവബടല  9.42-നക്ക്  അനബശ്ചബത

കേനാലകതയക്ക് പബരബഞ.) 


