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III ചടട്ടം 3 0 0 അനുസരരിച്ചുള്ള പ്രസസ്താവന

സസസ്താളസ്താര് അഴരിമതരി

മുഖഖ്യമനരി  (ശശ  .    പരിണറസ്തായരി വരിജയന):  സര്,  സസസ്താളസ്താര് തടരിപപ്പ് സട്ടംബനരിചപ്പ്

എല.ഡരി.എഫപ്പ്.  നരിയമസഭയ്ക്കകതട്ടം  പുറതട്ടം  നടതരിയ  ആസരസ്താപണങ്ങളുടട

അടരിസസ്താനതരില സട്ടംസസ്താന സര്കസ്താരരിടന്റെ                               29-10-2013-

ടലെ എസപ്പ്.ആര്.ഒ. നട്ടം. 863/2013 വരിജസ്താപനതരിലൂടട ഉതരവസ്തായ ജസരിസപ്പ് (റരിട.)

ജരി.  ശരിവരസ്താജന  കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടപ്പ്  സര്കസ്താരരിനപ്പ്  സമര്പരിചരിട്ടുണപ്പ്.   1952-ടലെ

കമശഷന ഓഫപ്പ് എനകക്വയറരി ആകരിടലെ ടസക്ഷന                 3(4)  പ്രകസ്താരട്ടം

റരിസപസ്താര്ട്ടുട്ടം അതരിസന്മേല സക്വശകരരിച നടപടരികള് സട്ടംബനരിച റരിസപസ്താര്ട്ടുട്ടം സഹരിതട്ടം

ഞസ്താന സഭയുടട സമശപ്പുറതപ്പ് വയ്ക്കുന. 

സട്ടംസസ്താനതപ്പ്  ഏടറ  ചര്ച  ടചയ്യടപട  സസസ്താളസ്താര്  തടരിപപ്പ്  സകസട്ടം  അതരില

രസ്താഷശയ-ഉസദഖ്യസ്താഗസ-ഭരണ  സനതൃതക്വതരിലുള്ളവരുടട  കുറ്റകരമസ്തായ  പങട്ടം

അസനക്വഷരിക്കുന്നതരിനപ്പ്  28-10-2013 -നസ്താണപ്പ്  മുന  സര്കസ്താര്  ജസരിസപ്പ്  (റരിട.)

ജരി.  ശരിവരസ്താജടന അസനക്വഷണ കമശഷനസ്തായരി നരിസയസ്താഗരിചതപ്പ്.   കമശഷടന്റെ സടട്ടംസപ്പ്

ഓഫപ്പ് റഫറനസപ്പ് പ്രകസ്താരമുള്ള അസനക്വഷണട്ടം പുസരസ്താഗമരിക്കുന്നസതസ്താടടസ്താപട്ടം കമശഷന
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കടണതരിയ  ചരിലെ  വസ്തുതകളുടട  ടവളരിചതരില  പരരിഗണനസ്താ  വരിഷയങ്ങള്

സ്പഷ്ടമസ്താകരിടകസ്താണപ്പ് 07-11-2014-നപ്പ് കമശഷന ഉതവരസ്തായരിട്ടുണപ്പ്. നസ്താലു

വര്ഷടത ടതളരിടവടുപരിലൂടട 214 സസ്താക്ഷരികടള വരിസരരിക്കുകയുട്ടം     812 സരഖകള്

കമശഷന പരരിസശസ്താധരിക്കുകയുട്ടം ടചയ.   നസ്താലെപ്പ്  സവസ്താളഖ്യതരിലെസ്തായരി 1073 സപജുകളസ്താണപ്പ്

26-09 -2017 -നപ്പ് സര്കസ്താരരിനപ്പ് സമര്പരിച കമശഷന റരിസപസ്താര്ടരിലുള്ളതപ്പ്.  

റരിസപസ്താര്ടരിടന്റെ ഉള്ളടകട്ടം

റരിസപസ്താര്ടരിടന്റെ  ഒന്നസ്താട്ടം  ഭസ്താഗട്ടം  ആമുഖവട്ടം  ഗസറ്റപ്പ്  വരിജസ്താപനവട്ടം  സസ്താറ്ററ്റ്യൂടറരി

വഖ്യവസകളുട്ടം  നരിയമസഭസ്താ  ചര്ചകള്ക്കുട്ടം  പുറടമ  സടട്ടംസപ്പ്  ഓഫപ്പ്  റഫറനസരിടന്റെ

പരരിധരിയരില  ഉള്ടപടുന്ന  ആസക്ഷപങ്ങളുട്ടം  നരിഗമനങ്ങളുട്ടം  ഉള്ടപടുന്നതസ്താണപ്പ്.

അസതസ്താടടസ്താപട്ടം ചരിലെ ശരിപസ്താര്ശകളുമുണപ്പ്.  രണസ്താട്ടം ഭസ്താഗട്ടം കമശഷടന്റെ  സടട്ടംസപ്പ് ഓഫപ്പ്

റഫറനസരിലടപടുന്ന  സസസ്താളസ്താര്  തടരിപ്പുട്ടം  അനുബന  സസ്താമ്പതരിക  ഇടപസ്താടുകളുട്ടം

സട്ടംബനരിചസ്താണപ്പ്.  മൂന്നസ്താട്ടം ഭസ്താഗട്ടം രണ്ടുമുതല ആറുവടരയുള്ള ബനടപട സസ്താമ്പതരിക

ഇടപസ്താടുകളുടട  പരരിസശസ്താധനയുട്ടം കടണതലുകളുട്ടം  ശരിപസ്താര്ശകളുട്ടം  അടങ്ങുന്നതസ്താണപ്പ്.

നസ്താലെസ്താട്ടം  ഭസ്താഗട്ടം  സകരള  സപസ്താലെശസപ്പ്  അസസസ്താസരിസയഷടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്

സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം അതരില വരുസതണ മസ്താറ്റങ്ങടളക്കുറരിച്ചുമുള്ളതസ്താണപ്പ്.  

സര്കസ്താര് സക്വശകരരിച സമശപനട്ടം
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ഇഇൗ  അസനക്വഷണ  കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടരിടലെ  ചരിലെ  പ്രധസ്താന  ശരിപസ്താര്ശകളുട്ടം

കടണതലുകളുട്ടം സഭമുമ്പസ്താടക പ്രതരിപസ്താദരിസകണതുണപ്പ്. അതറരിയസ്താനുള്ള അവകസ്താശട്ടം

നരിയമസഭയ്ക്കുണപ്പ്.   1952-ടലെ കമശഷന ഓഫപ്പ് എനകക്വയറരി ആകരിടലെ ടസക്ഷന 3(4)

കമശഷന  റരിസപസ്താര്ട്ടുട്ടം  അതരിസന്മേല  സക്വശകരരിച  നടപടരികളുട്ടം  സഹരിതട്ടം

ആറുമസ്താസതരിനകട്ടം  നരിയമസഭമുമ്പസ്താടക  വയ്ക്കണടമന്നപ്പ്  അനുശസ്താസരിക്കുനണപ്പ്.

എന്നസ്താല 26-09-2017-നപ്പ് റരിസപസ്താര്ടപ്പ് കരിടരി ഒരു മസ്താസട്ടം മസ്താത്രമസ്താണപ്പ് പരിന്നരിടതപ്പ്.  

ഇതരിനരിടയരില റരിസപസ്താര്ടപ്പ് ലെഭഖ്യമസ്താകണടമന്നസ്താവശഖ്യടപടപ്പ് വരിവരസ്താവകസ്താശ നരിയമ

പ്രകസ്താരവട്ടം  അലസ്താടതയുട്ടം  പ്രതരിപക്ഷ  സനസ്താതകളുസടതടകമുള്ളവരുടട  നരിരവധരി

അസപക്ഷകള്  സര്കസ്താരരിനപ്പ്  ലെഭരിക്കുകയുണസ്തായരി.   ഇകസ്താരഖ്യട്ടം  കൂടരി

കണകരിടലെടുതടകസ്താണസ്താണപ്പ് ഇഇൗ ചുരുങ്ങരിയ കസ്താലെതരിനരിടയരില തടന്ന റരിസപസ്താര്ടപ്പ്

നരിയമസഭ  മുമ്പസ്താടക  സമര്പരികണടമന്നപ്പ്  തശരുമസ്താനരിചതപ്പ്.   ഇത്രയുട്ടം  ചുരുങ്ങരിയ

കസ്താലെതരിനരിടയരില  ഒരു  അസനക്വഷണ  കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടപ്പ്  നരിയമസഭയരില

അവതരരിപരിക്കുന്നതപ്പ്  നരിയമസഭസ്താ  ചരരിത്രതരില  ഒരുപടക്ഷ  ആദഖ്യമസ്തായരിരരിക്കുട്ടം.

ടപസ്താതുജന തസ്താലപരഖ്യട്ടം കൂടരി കണകരിടലെടുതടകസ്താണസ്താണപ്പ് അനുവദരിച സമയപരരിധരി

കസ്താതനരിലകസ്താടത റരിസപസ്താര്ടപ്പ് സഭയരിലവചപ്പ് ഒരു പരസഖ്യ സരഖയസ്താകസ്താന സര്കസ്താര്

തശരുമസ്താനരിചതപ്പ്.
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26-09-2017-നസ്താണപ്പ് സര്കസ്താരരിനുമുമ്പസ്താടക കമശഷന റരിസപസ്താര്ടപ്പ് സമര്പരിചതപ്പ്.

റരിസപസ്താര്ടരിടലെ ശരിപസ്താര്ശകളരിസന്മേല അഡക്വസകറ്റപ്പ്  ജനറലെരിടന്റെയുട്ടം ഡയറകര് ജനറല

ഓഫപ്പ് സപ്രസ്താസരികറ്റ്യൂഷടന്റെയുട്ടം ഉപസദശട്ടം സതടരിയസശഷട്ടം          11 -10-2017-ല സചര്ന്ന

മനരിസഭസ്താ  സയസ്താഗട്ടം  റരിസപസ്താര്ടരിടലെ  കടണതലുകളുട്ടം  ശരിപസ്താര്ശകളുട്ടം  ടപസ്താതുവരില

അട്ടംഗശകരരിക്കുകയുണസ്തായരി. 

മനരിസഭസ്താസയസ്താഗട്ടം  ടടകടകസ്താണ  തശരുമസ്താനങ്ങള്  പ്രകസ്താരട്ടം  ഉതരവപ്പ്

പുറടപടുവരിക്കുന്നതരിനുമുമ്പപ്പ്  ഇകസ്താരഖ്യതരില  ജുഡശഷഖ്യല  പശസ്താതലെമുള്ള  ഒരു

നരിയമജടന്റെകൂടരി  ഉപസദശട്ടം  സതടുന്നതപ്പ്  സഹസ്തായകമസ്താകുടമന്ന  കസ്താരഖ്യട്ടം

കണകരിടലെടുതപ്പ്,  റരിസപസ്താര്ടരിസന്മേല  ടടകടകസ്താള്ളസ്താന  ഉസദ്ദേശരിക്കുന്ന

തശരുമസ്താനങ്ങളരിസന്മേല  സപ്രശട്ടം  സകസ്താടതരി  മുന  ജഡ്ജരി  ജസശസപ്പ്  അരരിജരിതപ്പ്

പസസ്തായതരിടന്റെ  നരിയസമസ്താപസദശട്ടം  സതടസ്താന  19-10-2017-നപ്പ്  സചര്ന്ന  മനരിസഭസ്താ

സയസ്താഗട്ടം  തശരുമസ്താനരിചരിരുന.  ബനടപട  സരഖകള്  പരരിസശസ്താധരിചസശഷട്ടം  അസദ്ദേഹട്ടം

നലകരിയ  നരിയസമസ്താപസദശട്ടം  സര്കസ്താരരിനപ്പ്  ലെഭരിചരിട്ടുണപ്പ്.  സര്കസ്താരരിനപ്പ്  ലെഭരിച  മൂന്നപ്പ്

നരിയസമസ്താപസദശങ്ങളുടടയുട്ടം  കമശഷടന്റെ  കടണതലുകളുടടയുട്ടം  ശരിപസ്താര്ശകളുടടയുട്ടം

അടരിസസ്താനതരില തസ്താടഴപറയുന്ന നടപടരികള് സക്വശകരരികസ്താവന്നതസ്താടണന്നപ്പ്     08-

11-2017-ടലെ  മനരിസഭസ്താ  സയസ്താഗട്ടം  തശരുമസ്താനരിക്കുകയുട്ടം  അതുപ്രകസ്താരട്ടം  സര്കസ്താര്
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ഉതരവപ്പ് പുറടപടുവരിക്കുകയുട്ടം ടചയരിട്ടുണപ്പ്. 

കമശഷടന്റെ ശരിപസ്താര്ശകളുട്ടം കടണതലുകളുട്ടം

കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടരിടന്റെ  ശരിപസ്താര്ശകടളയുട്ടം  കടണതലുകടളയുട്ടംകുറരിചപ്പ്

പ്രതരിപസ്താദരിക്കുന്നതരിനുമുമ്പപ്പ്  കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടരിടന്റെ  ആമുഖ  ഖണരികയരില

സൂചരിപരിച കസ്താരഖ്യട്ടം പ്രസക്തമസ്താണപ്പ്.

"സസസ്താളസ്താര്  തടരിപപ്പ്  സട്ടംബനരിചപ്പ്  എല.ഡരി.എഫപ്പ്.  നരിയമസഭയ്ക്കപ്പ്  അകതട്ടം

പുറതട്ടം  നടതരിയ  ആസരസ്താപണങ്ങളുടട  അടരിസസ്താനതരില  സട്ടംസസ്താന

സര്കസ്താരരിടന്റെ 29 -10-2013-ടലെ എസപ്പ്.ആര്.ഒ. നട്ടം. 863/2013 വരിജസ്താപനതരിലൂടട

ഉതരവസ്തായ  പ്രകസ്താരമുള്ള  സടട്ടംസപ്പ്  ഓഫപ്പ്  റഫറനസരിടലെ  ആറപ്പ്  ഇനങ്ങളരിനസമലെസ്താണപ്പ്

സസസ്താളസ്താര്  അസനക്വഷണ  കമശഷന  ഇഇൗ  റരിസപസ്താര്ടപ്പ്  തയ്യസ്താറസ്താകരി  സട്ടംസസ്താന

സര്കസ്താരരിനപ്പ് സമര്പരിക്കുന്നതപ്പ്." 

ഇഇൗ അസനക്വഷണ കമശഷന റരിസപസ്താര്ടരില നടതരിയ  സപ്രധസ്താനമസ്തായ  ചരിലെ

ശരിപസ്താര്ശകളുട്ടം  കടണതലുകളുട്ടം  സഭയ്ക്കുമുമ്പസ്താടക  അവതരരിപരിസകണതപ്പ്

ഇതുസട്ടംബനരിചപ്പ്  വസ്തുതകള്  മനസരിലെസ്താക്കുന്നതരിനപ്പ്  സഹസ്തായകമസ്തായരിരരിക്കുട്ടം.  

മുഖഖ്യമനരി ശശ.  ഉമന ചസ്താണരിയുട്ടം അസദ്ദേഹട്ടം വഴരി അസദ്ദേഹതരിടന്റെ സപഴ്സണല

സസ്താഫപ്പ്  ടടന്നരി  സജസ്താപന,  ജരിക്കുസമസ്താന  സജകബപ്പ്,  ഗണ്മസ്താന  സലെരിട്ടം  രസ്താജപ്പ്  കൂടസ്താടത
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ഡലഹരിയരിടലെ അസദ്ദേഹതരിടന്റെ സഹസ്തായരി മുതലെസ്തായ എലസ്താസപരുട്ടം ടശട്ടം സസസ്താളസ്താര് പ്രതരി

സരരിത  എസപ്പ്.  നസ്തായര്ക്കുട്ടം  അവരുടട  കമ്പനരിക്കുട്ടം  അവരുടട  ഉപസഭസ്താക്തസ്താകടള

വഞരിക്കുവസ്താന  കഴരിയതകവരിധട്ടം  സഹസ്തായരിചരിട്ടുടണന്നപ്പ്  കമശഷന

കടണതരിയരിട്ടുണപ്പ്.  അന്നടത  ആഭഖ്യന്തരവട്ടം  വരിജരിലെനസട്ടം  വകുപ്പുമനരി  ശശ.

തരിരുവഞ്ചൂര് രസ്താധസ്താകൃഷ്ണന അസദ്ദേഹതരിടന്റെകശഴരിലുള്ള സപസ്താലെശസപ്പ് ഉസദഖ്യസ്താഗസര് മുസഖന

മുഖഖ്യമനരി ശശ.  ഉമന ചസ്താണരിടയ കരിമരിനല ബസ്താധഖ്യതയരിലനരിനട്ടം വരിടുവരിക്കുന്നതപ്പ്

ഉറപ്പുവരുതരിടയനട്ടംകൂടരി  കമശഷന  കടണതന.  ശശ.  തരിരുവഞ്ചൂര്

രസ്താധസ്താകൃഷ്ണടനതരിരസ്തായരി  നടതരിയരിട്ടുള്ള  മറ്റസ്താസരസ്താപണങ്ങള്  ഉറപസ്താക്കുന്നതരിനപ്പ്

യസ്താടതസ്താരു ടതളരിവട്ടം ഇലസ്താതതസ്താണപ്പ്. ഉഇൗര്ജ്ജ  വകുപ്പുമനരി  ശശ.  ആരഖ്യസ്താടന

മുഹമദരിടന്റെ  പങപ്പ്  കമശഷന  പരരിസശസ്താധരിച്ചു.  മുഖഖ്യമനരി  ശശ.  ഉമന  ചസ്താണരിയുടട

സട്ടംഗതരിയരിടലെന്നസപസ്താടലെ,  അസദ്ദേഹട്ടം  ടശട്ടം  സസസ്താളസ്താര്  കമ്പനരിടയ  ഏടതസ്താടക

രശതരിയരില സഹസ്തായരികസ്താമസ്തായരിരുനസവസ്താ ആ രശതരിയരിടലെസ്താടക സഹസ്തായരിചരിട്ടുള്ളതസ്തായരി

കമശഷന കടണതന. 

മുഖഖ്യമനരിടയ  കരിമരിനല  ബസ്താധഖ്യതയരിലനരിന്നപ്പ്  ഒഴരിവസ്താക്കുന്നതരിനപ്പ്

സട്ടംശയസ്താസ്പദമസ്തായ  രശതരികളരിലൂടട  പ്രസതഖ്യക  അസനക്വഷണ  സട്ടംഘട്ടം  ധസ്താരസ്താളട്ടം

ആയസ്താസടപടതസ്തായരി  കമശഷന കടണതന.  സരി.ഡരി.ആറുകളുട്ടം സരഖയരിലുള്ള മറ്റപ്പ്
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ടതളരിവകളുട്ടം പരസ്താമര്ശരിച്ചുടകസ്താണപ്പ് സസസ്താളസ്താര് സകസകളുടട അസനക്വഷണതരില മറ്റുള്ള

ചരിലെ മനരിമസ്താര്,  സര്കസ്താര് ഉസദഖ്യസ്താഗസര്,  സകന്ദ്ര മനരി,  ചരിലെ നരിയമസഭസ്താട്ടംഗങ്ങള്,

ചരിലെ  സപസ്താലെശസപ്പ്  ഉസദഖ്യസ്താഗസര്  എന്നരിവരുടട  ഇടടപടലുകളരിസലെയ്ക്കപ്പ്  ആഴതരിലുള്ള

അസനക്വഷണട്ടം  പ്രസതഖ്യക  അസനക്വഷണ  സട്ടംഘട്ടം  നടതരിയരിടരില  എന്നപ്പ്  കമശഷന

കടണതരിയരിട്ടുണപ്പ്. 

ടശട്ടം  സസസ്താളസ്താര്  കമ്പനരിയുടട  പരരിപസ്താടരികള്  ഉദ്ഘസ്താടനട്ടം  ടചയ  മനരിമസ്താരുട്ടം,

തങ്ങളുടട  നരിസയസ്താജകമണലെങ്ങളരില  സരരിത.  എസപ്പ്.  നസ്തായരുടട  ടശട്ടം  സസസ്താളസ്താര്

കമ്പനരികപ്പ് സസസ്താളസ്താര് ടതരുവപ്പ് വരിളക്കുകള് സസ്താപരിക്കുന്നതരിനുട്ടം അവരുടട കരിമരിനല

സകസകള് രസ്താജരിയസ്താക്കുന്നതരിനുട്ടം ശരിപസ്താര്ശ ടചയ എട്ടം.എല.എ.  മസ്താരുട്ടം,  മുഖഖ്യമനരി

ശശ. ഉമന ചസ്താണരിടയ രക്ഷരിക്കുന്നതരിനസ്തായരി മുന എട്ടം.എല.എ ശശ. തമ്പസ്താനൂര് രവരി,

ശശ.  ടബന്നരി  ബഹനസ്താന  തുടങ്ങരിയവരുട്ടം  പ്രവര്തരിച്ചുടവന്നപ്പ്  കമശഷന

കടണതരിയരിട്ടുണപ്പ്. 

19-07-2013-ടലെ  സരരിത.  എസപ്പ്.  നസ്തായരുടട  കതരില  സൂചരിപരിചരിട്ടുള്ള

ആളുകള്കപ്പ് സരരിതയുട്ടം അവരുടട അഭരിഭസ്താഷകനുമസ്തായരി സഫസ്താണ് മുഖസ്താന്തരട്ടം നരിരന്തര

ബനമുണസ്തായരിരുനടവന്നപ്പ് ടതളരിവരിടന്റെ അടരിസസ്താനതരില കമശഷന കടണതരി. 

കമശഷനപ്പ്  മുമ്പസ്താടക  ഹസ്താജരസ്താകടപട  ടതളരിവരിടന്റെ  അടരിസസ്താനതരില
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അഴരിമതരിയുട്ടം,  നരിയമവരിരുദ്ധമസ്തായ  പ്രതരിഫലെട്ടം  പറ്റലുട്ടം  ആസരസ്താപരികടപട  എലസ്താ

വഖ്യക്തരികള്ക്കുടമതരിരസ്തായരി  അഴരിമതരി  തടയല  നരിയമതരിടലെ  വഖ്യവസകള്

ബസ്താധകമസ്താസണസ്താടയന്ന  കസ്താരഖ്യട്ടം  സട്ടംസസ്താന  സര്കസ്താര്  ഗഇൗരവമസ്തായരി

പരരിഗണരികണടമന്നപ്പ് കമശഷന ശരിപസ്താര്ശ ടചയ്യുന. 

സപസ്താലെശസപ്പ്  സസനയരിടലെ  അചടകമുയര്തരിപരിടരിക്കുന്നതരിനപ്പ്  ക്ഷമതയുള്ള

അധരികസ്താര  സസ്താനതരിടന്റെ  തുടര്  അസനക്വഷണട്ടം അതഖ്യസ്താവശഖ്യമസ്താടണനട്ടം കമശഷന

കടണതന.  സകരള  സപസ്താലെശസപ്പ്  അസസസ്താസരിസയഷന  ടസകടറരി  ശശ.  ജരി.  ആര്.

അജരിതരിടന്റെ ഭസ്താഗതനരിന്നപ്പ് അചടകരസ്താഹരിതഖ്യമുണസ്താടയനട്ടം അതരിനസ്താല വകുപ്പുതലെ

നടപടരി എടുകണടമനട്ടം കമശഷന നരിര്സദ്ദേശരിക്കുന. അസദ്ദേഹതരിടന്റെ കസ്താരഖ്യതരിലുട്ടം

പരി.സരി.  ആകരിടലെ  വഖ്യവസകള്  ബസ്താധകമസ്താകുസമസ്താടയന്ന  കസ്താരഖ്യട്ടം

പരരിസശസ്താധരിസകണതസ്താടണന്നപ്പ് കമശഷന ശരിപസ്താര്ശ ടചയ്യുന. 

കുറ്റവസ്താളരികടളയുട്ടം  വരിചസ്താരണ  തടവകസ്താടരയുട്ടം  സകസ്താടതരികള്  മുമ്പസ്താടക

ഹസ്താജരസ്താക്കുന്നതരിനപ്പ് ജയരില അധരികസ്താരരികളുട്ടം ബനടപട സപസ്താലെശസപ്പ് വകുപ്പുട്ടം ഉചരിത

നടപടരികള്  സക്വശകരരിക്കുന്നരിടലന്നപ്പ്  കമശഷന  മനസരിലെസ്താക്കുന.  ജശവപരഖ്യന്തട്ടം

തടവരിനപ്പ്  ശരിക്ഷരികടപടരിട്ടുള്ള  സസസ്താളസ്താര്  തടരിപപ്പ്  പ്രതരി  ബരിജു  രസ്താധസ്താകൃഷ്ണടന്റെ

കസ്താരഖ്യതരില,  അയസ്താള്  ജയരില  ചസ്താടുടമന്ന  ഇന്റെലെരിജനസപ്പ്  റരിസപസ്താര്ട്ടുകള്
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ഉണസ്തായരിരുന്നരിട്ടുട്ടം,  സട്ടംസസ്താനതരിനകതട്ടം  പുറതമുള്ള  വരിവരിധ  സകസ്താടതരികളരില

തശവണരി  മുസഖനസയസ്താ  ബസപ്പ്  മുസഖനസയസ്താ  ഹസ്താജരസ്താകരിയതപ്പ്  ടവറുട്ടം  രണപ്പ്  സരിവരില

സപസ്താലെശസപ്പ്  ഉസദഖ്യസ്താഗസര്  മസ്താത്രമസ്താണപ്പ്.  ഇകസ്താരഖ്യതരില  അതരട്ടം  തടവകസ്താരുടട

സട്ടംഗതരിയരില  കര്ശന  നടപടരികളസ്താണപ്പ്  അതഖ്യസ്താവശഖ്യമസ്തായരിട്ടുളളതപ്പ്.  ജയരില

അധരികസ്താരരികളുട്ടം  ബനടപട  സപസ്താലെശസപ്പ്  ഉസദഖ്യസ്താഗസരുട്ടം  അകമ്പടരിക്കുള്ള

സപസ്താലെശസരിടന നരിസയസ്താഗരിസകണതപ്പ് ആവശഖ്യമസ്താണപ്പ്. 

ടസകസടറരിസയറ്റരിടലെ സരക്ഷസ്താ ആവശഖ്യതരിസലെകസ്തായരി സസ്താപരിച സരി.സരി.ടരി.വരി

യരിടലെ വരിഷക്വലുകള് ഏറ്റവട്ടം കുറഞ്ഞതപ്പ് ഒരു വര്ഷസതയ്ക്കുള്ള ഒരു കസ്താലെസ്താവധരിയരിസലെയ്ക്കപ്പ്

നരിലെനരിര്തന്നതരിസനസ്താ അടലങരില അവ സൂക്ഷരിക്കുന്നതരിസനസ്താ ഉചരിതമസ്തായരി നടപടരി

സക്വശകരരിസകണതസ്താണപ്പ്. 

എട്ടം.എന.ആര്.ഇ.  (സകന്ദ്ര  നവശന  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  മനസ്താലെയട്ടം)  യുടട

സനസ്താഡല  ഏജനസരിയസ്തായരി  നരിയമരിചരിട്ടുള്ള  അനര്ടരിടന  ഉചരിതമസ്തായരി

ഉടച്ചുവസ്താര്സകണതുട്ടം  അതുവഴരി  സഇൗസരസ്താര്ജ്ജതരിടന്റെ  ഉലസ്താദനതരിനുട്ടം

വരിതരണതരിനുട്ടം  വരികസനതരിനുമസ്തായരി  സകന്ദ്രസര്കസ്താര്  ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്

സനടരിടയടുക്കുന്നതരിനുള്ള നടപടരി സപ്രസ്താതസ്താഹരിപരിക്കുവസ്താന കഴരിസയണതുമസ്താണപ്പ്. 

സര്കസ്താര് ടടകടകസ്താണ തശരുമസ്താനങ്ങള്
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i. സമലപറഞ്ഞ  ശരിപസ്താര്ശകള്  കണകരിടലെടുതടകസ്താണപ്പ്  ചരിലെ

സപ്രധസ്താനമസ്തായ തശരുമസ്താനങ്ങള് സര്കസ്താര് ടടകടകസ്താണരിട്ടുണപ്പ്. 

ii. ശശമതരി  സരരിതയരിലനരിനട്ടം  അവരുടട  ടശട്ടം  സസസ്താളസ്താര്

കമ്പനരിയരിലനരിനട്ടം രസ്താഷശയ-ഉസദഖ്യസ്താഗസ-ഭരണതലെപതള്ളവരുട്ടം അവരുടട സസ്താഫപ്പ്

അട്ടംഗങ്ങളുട്ടം  അവരുമസ്തായരി  ബനടപട്ടുള്ളവരുട്ടം  വലെരിയ  തുകകള്  ടടകക്കൂലെരിയസ്തായരി

വസ്താങ്ങരിയതസ്തായുട്ടം  സസസ്താളസ്താര്  കമ്പനരിയുടട  ഉപസഭസ്താക്തസ്താകടള  വഞരിക്കുന്നതരിനസ്തായരി

സഹസ്തായരിചരിട്ടുളളതസ്തായുട്ടം  റരിസപസ്താര്ടരിലനരിനട്ടം  ടവളരിവസ്താകുന.  ആയതരിടനപറ്റരി

കരിമരിനല നടപടരി സട്ടംഹരിത, അഴരിമതരി നരിസരസ്താധന നരിയമട്ടം, ഇന്തഖ്യന ശരിക്ഷസ്താനരിയമട്ടം,

മറ്റപ്പ്  ബസ്താധകമസ്തായ നരിയമങ്ങള് എന്നരിവ അനുശസ്താസരിക്കുന്ന രശതരിയരില അസനക്വഷണട്ടം

നടതട്ടം. 

iii. സസസ്താളസ്താര്  തടരിപപ്പ്  അസനക്വഷണട്ടം  നടതന്നതരിനസ്തായരി  നരിയമരികടപട

പ്രസതഖ്യക അസനക്വഷണ സട്ടംഘട്ടം രസ്താഷശയ-ഉസദഖ്യസ്താഗസ-ഭരണ സനതൃതക്വതരിലുള്ളവടര

സസസ്താളസ്താര്  ഇടപസ്താടുമസ്തായരി  ബനടപട  കരിമരിനല  കുറ്റങ്ങളരിലനരിന്നപ്പ്  രക്ഷടപടുതസ്താന

കുതരിത  ശമങ്ങള്  നടതരിയതസ്തായരി  റരിസപസ്താര്ടരിലനരിനട്ടം  ടവളരിവസ്താകുന.  കൂടസ്താടത,

പ്രസതഖ്യക  അസനക്വഷണ  സട്ടംഘട്ടം,  സട്ടംസസ്താന  മനരിമസ്താര്,  സര്കസ്താര്  ഉസദഖ്യസ്താഗസര്,

സകന്ദ്ര  മനരി,  ചരിലെ     എട്ടം.എല.എ.  മസ്താര്,  സസസ്താളസ്താര്  സകസ്സുകള്  അസനക്വഷരിച
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സപസ്താലെശസപ്പ്  ഉസദഖ്യസ്താഗസര്  എന്നരിവരുടട  കുറ്റകരമസ്തായ  പങരിടന  സട്ടംബനരിചപ്പ്

സരി.ഡരി.ആറുട്ടം  ടതളരിവകളുട്ടം  ബനടപട  മറ്റപ്പ്  സരഖകളുട്ടം  പരരിസശസ്താധരിചരിടരിടലന്ന

കസ്താരഖ്യവട്ടം  കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടരിലനരിനട്ടം  ടവളരിവസ്തായരിട്ടുണപ്പ്.  അന്നടത  ഒരു

സട്ടംസസ്താന  മനരിയുട്ടം,  പ്രസതഖ്യക  അസനക്വഷണ  സട്ടംഘട്ടം  അസനക്വഷണട്ടം

ഏടറ്റടുക്കുന്നതരിനുമുമ്പപ്പ് സസസ്താളസ്താര് കുറ്റകൃതഖ്യട്ടം അസനക്വഷണട്ടം നടതരിയ ഉസദഖ്യസ്താഗസരുട്ടം

ആ സമയതപ്പ് അസനക്വഷണ സമലസനസ്താടട്ടം  നടതരിയ ഉസദഖ്യസ്താഗസരുട്ടം അസനക്വഷണട്ടം

അടരിമറരികസ്താനുട്ടം  ടതളരിവപ്പ്  നശരിപരികസ്താനുട്ടം  ശമങ്ങള്  നടതരിയതസ്തായരി  അസനക്വഷണ

റരിസപസ്താര്ടരിലനരിനട്ടം  ടവളരിവസ്താകുന.  മുന  എട്ടം.എല.എ.  മസ്താര്  അടകമുള്ളവര്

അന്നടത  ഭരണ  സനതൃതക്വതരിലുള്ളവടര  രക്ഷടപടുതസ്താനസവണരി  സസസ്താളസ്താര്

സകസകള്  ഒതതശര്പസ്താകസ്താന  പ്രവര്തരിചതസ്തായരി  കമശഷന  കടണതരിയരിട്ടുണപ്പ്.

ആയതരിടനപറ്റരി  കരിമരിനല  നടപടരി  സട്ടംഹരിത,  ഇന്തഖ്യന  ശരിക്ഷസ്താ  നരിയമട്ടം,  മറ്റപ്പ്

ബസ്താധകമസ്തായ  നരിയമങ്ങള്  എന്നരിവ  അനുശസ്താസരിക്കുന്ന  രശതരിയരില  അസനക്വഷണട്ടം

നടതന്നതസ്താണപ്പ്. 

iv. സസസ്താളസ്താര്  കുറ്റകൃതഖ്യങ്ങളരിടലെ  ആസരസ്താപണ  വരിസധയരസ്തായ  വഖ്യക്തരികളരില

ഒരസ്താളുടട  19-07-2013-ടലെ കതരില പരസ്താമര്ശരിചരിട്ടുള്ളവര് ആ വഖ്യക്തരിയുമസ്തായുട്ടം  ആ

വഖ്യക്തരിയുടട  അഡക്വസകറ്റുമസ്തായുട്ടം  സഫസ്താണരില  നരിരന്തരട്ടം  ബനടപടതസ്തായരി
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റരിസപസ്താര്ടരിലനരിനട്ടം  ടവളരിവസ്താകുന.  ആയതപ്പ്  സസസ്താളസ്താര്  സകസപ്പ്  അസനക്വഷണട്ടം

അടരിമറരിക്കുന്നതരിനുസവണരിയസ്താസണസ്താടയന്നപ്പ് അസനക്വഷണട്ടം നടതന്നതസ്താണപ്പ്. 

v. സസസ്താളസ്താര്  കുറ്റകൃതഖ്യങ്ങളരിടലെ  ആസരസ്താപണവരിസധയരസ്തായ  വഖ്യക്തരികളരില

ഒരസ്താള്ടകതരിടര  ടടലെട്ടംഗരിക  കുറ്റകൃതഖ്യങ്ങള്  നടന്നതസ്തായരി  കമശഷന  മുമ്പസ്താടക

ഹസ്താജരസ്താകടപട ടതളരിവകളരിലനരിനട്ടം ടവളരിവസ്താകുന. ആ വഖ്യക്തരിയുടട            19-

07-2013-ടലെ കതരില പരസ്താമര്ശരികടപട വരിഷയങ്ങളരില കരിമരിനല നടപടരി ചടട്ടം,

ഇന്തഖ്യന ശരിക്ഷസ്താ നരിയമട്ടം,  മറ്റപ്പ് ബസ്താധകമസ്തായ നരിയമങ്ങള് എന്നരിവ അനുശസ്താസരിക്കുന്ന

രശതരിയരില അസനക്വഷണട്ടം നടതന്നതസ്താണപ്പ്. 

vi. കമശഷന, ആ കസ്താലെഘടതരിടലെ സകരള സപസ്താലെശസപ്പ് അസസസ്താസരിസയഷടന്റെ

ടസകടറരിയസ്തായരിരുന്ന  സപസ്താലെശസപ്പ്  ഉസദഖ്യസ്താഗസടനതരിടര  അചടകരസ്താഹരിതഖ്യതരിനപ്പ്

ശക്തമസ്തായ  നടപടരി  ശരിപസ്താര്ശ  ടചയരിട്ടുണപ്പ്.  ഇഇൗ  സകസരില  അഴരിമതരി  നരിസരസ്താധന

നരിയമട്ടം  ഉപസയസ്താഗരികസ്താനസ്താകുസമസ്താടയന്ന  കസ്താരഖ്യട്ടം  പരരിഗണരികണടമന്നപ്പ്  കമശഷന

ശരിപസ്താര്ശ  ടചയരിട്ടുണപ്പ്.  പ്രസ്തുത  ഉസദഖ്യസ്താഗസടനതരിടര  വകുപപ്പ്  തലെതരില

അസനക്വഷണട്ടം  നടതരി  അചടക  രസ്താഹരിതഖ്യട്ടം  നടതരിസയസ്താടയന്നപ്പ്  പരരിസശസ്താധരിചപ്പ്

വകുപ്പുതലെ  നടപടരികള്  സക്വശകരരിക്കുന്നതസ്താണപ്പ്.  ആ  ഉസദഖ്യസ്താഗസടനതരിടര

ഉയര്ന്നരിട്ടുള്ള ആസരസ്താപണങ്ങടള സട്ടംബനരിചപ്പ് കരിമരിനല നടപടരി സട്ടംഹരിത, ഇന്തഖ്യന
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ശരിക്ഷസ്താ  നരിയമട്ടം,  അഴരിമതരി  നരിസരസ്താധന  നരിയമട്ടം,  മറ്റപ്പ്  ബസ്താധകമസ്തായ  നരിയമങ്ങള്

എന്നരിവ അനുശസ്താസരിക്കുന്ന രശതരിയരില അസനക്വഷണട്ടം നടതന്നതസ്താണപ്പ്.  

vii.  സപസ്താലെശസപ്പ്  സസനയുടട  അചടകട്ടം  ഉയര്തരിപരിടരികസ്താന  ആവശഖ്യമസ്തായ

നരിര്സദ്ദേശങ്ങളുട്ടം  ടസകസടറരിയറ്റരിടന്റെ സരക്ഷയുട്ടം സട്ടംബനരിചപ്പ്  സരി.സരി.ടരി.വരി  ദൃശഖ്യങ്ങളുടട

സട്ടംരക്ഷണട്ടം  സട്ടംബനരിച്ചുട്ടം  അടനര്ടരിടന്റെ  പ്രവര്തന-വരിപുലെശകരണ  സസ്താധഖ്യതകള്

സട്ടംബനരിച്ചുമുള്ള നരിര്സദ്ദേശങ്ങള് നടപരിലെസ്താക്കുന്നതരിനസ്താവശഖ്യമസ്തായ തശരുമസ്താനങ്ങള് മനരിസഭ

കകടകസ്താണരിട്ടുണപ്പ്.

viii.  കകക്കൂലെരിപണട്ടം  സക്വശകരരിചതു  കൂടസ്താടത  അനര്ഹമസ്തായ  ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്

നലകുന്നതരിസലെയ്ക്കസ്തായരി  സസസ്താളസ്താര്  സകസരിടലെ  ആസരസ്താപണവരിസധയരരില  ഒരസ്താളരില  നരിനട്ടം

അധരികസ്താരസസ്താനതരിലുള്ളവര്  കലെട്ടംഗരിക  സട്ടംതൃപരി  സനടരിയതരിടനക്കുറരിച്ചുട്ടം  അസനക്വഷണ

കമശഷന  റരിസപസ്താര്ടരിലനരിനട്ടം  ടവളരിവസ്താകുന.  ഇതപ്പ്  അഴരിമതരി  തടയല  നരിയമതരില

പറയുന്ന  'നരിയമവരിരുദ്ധമസ്തായ  പസ്താരരിസതസ്താഷരികട്ടം'  എന്നതരിടന്റെ  പരരിധരിയരില  വരുടമന്നപ്പ്

കമശഷന  ചൂണരികസ്താണരിക്കുന.  കമശഷന  മുനപസ്താടക  ഹസ്താജരസ്താക്കുകയുട്ടം  ലെഭഖ്യമസ്താക്കുകയുട്ടം

ടചയ  ടതളരിവകളുടട  അടരിസസ്താനതരില  അഴരിമതരി  നടതകയുട്ടം  നരിയമവരിരുദ്ധമസ്തായ

പസ്താരരിസതസ്താഷരികങ്ങള്  സക്വശകരരിക്കുകയുട്ടം  ടചയതസ്തായരി  ആസരസ്താപരിതരസ്തായ

വഖ്യക്തരികള്ടകതരിടര  അഴരിമതരി  നരിസരസ്താധന  നരിയമപ്രകസ്താരമുള്ള  കുറ്റങ്ങള്  ചുമതസ്താന
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സസ്താധരിക്കുസമസ്താടയന്നപ്പ് ഗഇൗരവമസ്തായരി സട്ടംസസ്താന സര്കസ്താര് പരരിഗണരികണടമന്നപ്പ് കമശഷന

ശരിപസ്താര്ശ  ടചയരിട്ടുണപ്പ്.  അഴരിമതരി  നടതരിയതസ്തായരി  കമശഷന  ചൂണരികസ്താടരിയ

എലസ്താവരുടടയുട്ടം  സപരരില  അഴരിമതരി  നരിസരസ്താധന  നരിയമപ്രകസ്താരമടകമുള്ള  കുറ്റങ്ങള്കപ്പ്

അസനക്വഷണട്ടം നടതന്നതസ്താണപ്പ്.

ix.  ജസരിസപ്പ്  ശരിവരസ്താജന  കമശഷന  അസനക്വഷണ  റരിസപസ്താര്ടപ്പ്

പ്രസരിദ്ധശകരരിക്കുന്നതരിടനതടര്ന്നപ്പ്  പുതരിയ  പരസ്താതരികസളസ്താ  പുതരിയ  സരഖകസളസ്താ

ടതളരിവകസളസ്താ  ലെഭരിക്കുന്നപക്ഷട്ടം  അവകൂടരി  അസനക്വഷരിക്കുന്നതസ്താണപ്പ്.  സമലപറഞ്ഞ

അസനക്വഷണങ്ങളരില  പുതരിയ  കുറ്റകൃതഖ്യങ്ങള്  ടവളരിവസ്താകുനടവങരില  അതുട്ടം

അസനക്വഷരിക്കുന്നതസ്താണപ്പ്.

സമലപറഞ്ഞ അസനക്വഷണങ്ങള് നടതന്നതരിനസ്തായരി ശശ.  രസജഷപ്പ് ദരിവസ്താന,  ഡരി.  ജരി.

പരി. തലെവനസ്തായരി പ്രസതഖ്യക അസനക്വഷണസട്ടംഘട്ടം രൂപശകരരിചപ്പ് ഉതരവസ്തായരിട്ടുണപ്പ്. 

അസതസ്താടടസ്താപട്ടം  മുന  സര്കസ്താര്  നരിയമരിച  പ്രസതഖ്യക  അസനക്വഷണ  സട്ടംഘട്ടം  പരിരരിച്ചു

വരിട്ടുടകസ്താണ്ടുട്ടം  ഉതരവസ്തായരിട്ടുണപ്പ്.  സസസ്താളസ്താര്  തടരിപ്പുമസ്തായരി  ബനടപടപ്പ്  ഇസപസ്താള്  വരിവരിധ

സകസ്താടതരികളരിലുള്ള  സകസകളരിസന്മേല  നരിയമസ്താനുസൃതട്ടം  തുടര്നടപടരി  സക്വശകരരിക്കുന്നതപ്പ്

പുതുതസ്തായരി  രൂപശകരരിച  പ്രസതഖ്യക  അസനക്വഷണ  സട്ടംഘമസ്തായരിരരിക്കുട്ടം.  ഇതരിനുപുറസമ
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കമശഷനുട്ടം  നരിയസമസ്താപസദശകരുട്ടം  പറഞ്ഞ രശതരിയരില സപസ്താലെശസപ്പ്,  ജയരില വകുപ്പുകളരില

വരുസതണ മസ്താറ്റങ്ങടളക്കുറരിചപ്പ് പഠരിചപ്പ് സര്കസ്താരരിനപ്പ് റരിസപസ്താര്ടപ്പ് സമര്പരിക്കുന്നതരിസലെയ്ക്കസ്തായരി

റരിട.  കഹസകസ്താടതരി  ജ ഡ് ജരി  ജസരിസപ്പ്  സരി.  എന.  രസ്താമചന്ദ്രന  നസ്തായര്  അധഖ്യക്ഷനസ്തായരി

മൂന്നട്ടംഗ കമശഷടന നരിയമരികസ്താനുട്ടം തശരുമസ്താനരിചരിട്ടുണപ്പ്. 

നശതരി എലസ്താവര്ക്കുട്ടം ഒരുസപസ്താടലെ ലെഭഖ്യമസ്താകണടമന്നസ്താണപ്പ് സര്കസ്താരരിടന്റെ പ്രഖഖ്യസ്താപരിത

നയട്ടം.  അതരിനസ്താലെസ്താണപ്പ്  വഖ്യക്തമസ്തായ  നരിയസമസ്താപസദശട്ടം  സതടരിയസശഷട്ടം  മസ്താത്രട്ടം  കമശഷന

റരിസപസ്താര്ടരിസന്മേല  തുടര്നടപടരികള്  സക്വശകരരിചസ്താല  മതരിടയന്ന  നരിലെപസ്താടപ്പ്  സര്കസ്താര്

സക്വശകരരിചതപ്പ്.  നശതരിടയലസ്താവര്ക്കുട്ടം  ലെഭഖ്യമസ്താകുകടയന്ന  നരിലെപസ്താടസ്തായരിരരിക്കുട്ടം  തുടര്ന്നപ്പ്

ഇകസ്താരഖ്യതരിലുട്ടം സര്കസ്താര് സക്വശകരരിക്കുകടയന്നപ്പ് സഭയ്ക്കപ്പ് ഉറപ്പുനലകുന.


