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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-6
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 07, ബുധന
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കകേസച്ച് പബനവലബക്കനാനുള്ള സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: 2015 മനാര്ചച്ച് 13-നച്ച് കകേരള നബയമസഭയബലുണനായ അനബഷ
സലാംഭവങ്ങകളയലാം കപനാതുമുതല് നശബപ്പെബക്കകപ്പെട്ട കേനാരദകതയലാം അടബസനാനമനാക്കബ
തബരുവനന്തപുരലാം ചസ്പീഫച്ച് ജുഡസ്പീഷദല് മജബകസ്ട്രേറച്ച് കകേനാടതബയബല് സബ.സബ.790/16
നമ്പറനായബ നബലനബല്ക്കുന്ന കകേസച്ച് പബനവലബക്കനാനുള്ള സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനലാം നബയമ
വദവസയബല്

ജനങ്ങളുകട

വബശശനാസലാം

നഷകപ്പെടനാനബടയനാകുന്നതുമൂലലാം
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ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമനായ

സനാഹചരദലാം

ഇന്നകത

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ വബ. ഡബ.
സതസ്പീശന, പബ. കകേ. ബഷസ്പീര്,

അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
കപനാതുസമൂഹതബനച്ച് ഗുണകേരമനാകുന്ന നബലയബല് മനാതലാം ഇഇൗ വബഷയലാം ചര്ച
കചയ്യണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): 13-03-2015-ല് സഭയബലുണനായ
സലാംഭവങ്ങള് സലാംബനബചച്ച് അന്നകത നബയമസഭനാ സസ്പീക്കര്ക്കച്ച് ലഭബച മൂന്നച്ച്
പരനാതബകേളബല്

ഒന

മനാതലാം

സഭയകട

അനുമതബയബലനാകത

കപനാലസ്പീസബനച്ച്

കകേമനാറുകേയലാം കകേസച്ച് രജബസ്റ്റര് കചയ്യുകേയലാം കചയ്ത നടപടബ വബകവചനപരമനാകണന്ന
പരനാതബ അനതകന്ന ഉയര്ന്നബരുന. അപമനാനബക്കകപ്പെട്ട വനബതനാ എലാം.എല്.എ.മനാര്
അന്നകത

സസ്പീക്കര്ക്കുലാം

ഡബ.ജബ.പബ.ക്കുലാം

പരനാതബ

എഴുതബ

നല്കേബകയങബലുലാം

അതബകന്മേല് ഒരു നടപടബയലാം സശസ്പീകേരബക്കനാതതബകന തുടര്ന്നച്ച് അവര് കകേനാടതബകയ
സമസ്പീപബക്കുകേയലാം

പ്രസ്തുത

കകേസബല്

പ്രതബകേളനായ

എലാം.എല്.എ.മനാര്

കഹകക്കനാടതബയബല് നബനലാം തനാലനാലബകേ കസ്റ്റ വനാങ്ങുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് . പതബമൂന്നനാലാം
കകേരള നബയമസഭയബകല സനാമനാജബകേര് വനാദബകേളനായലാം പ്രതബകേളനായലാം സനാക്ഷബകേളനായലാം
കകേനാടതബകേളബല്

നബരന്തരലാം

ഹനാജരനാകകേണ

അനഭബലഷണസ്പീയ

സനാഹചരദലാം
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ഒഴബവനാക്കുന്നതബനച്ച് അന്നകത സസ്പീക്കര് മുനകേകയ്യടുതച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബചബരുന.
അതബകന്റെ

തുടര്നടപടബയനായബ

കപനാലസ്പീസച്ച്

എടുത

കകേസച്ച്

സമ്മേതകതനാകട പബനവലബക്കുന്നതബല് എതബര്പ്പെബകലന്നച്ച് മനാതമനാണച്ച്
നബലവബലുള്ള നബയമമനുസരബചച്ച്

കപ്രനാസബകേക്യൂട്ടകറ കേത്തുമുകഖന

കകേനാടതബയകട
സര്ക്കനാര്

അറബയബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

ഇതബനുമുമലാം പല കകേസ്സുകേളുലാം മുനസര്ക്കനാരുകേള് പബനവലബചബട്ടുണച്ച് . കവണത
ആകലനാചനകയനാ

പരബകശനാധനകയനാ

ഇലനാകത

സഭയ്ക്കുള്ളബലുണനായ

സലാംഭവങ്ങകള

കബമബനല് നടപടബചട്ടങ്ങളബകലയച്ച് വലബചബഴയകപ്പെടുന്നതച്ച് ജനനാധബപതദ വദവസയച്ച്
ഭൂഷണമല.

അന്നകത സഭയകട അലാംഗസ്പീകേനാരകമനാ സഭനാകനതനാവബകന്റെ പ്രകമയകമനാ

കൂടനാകത ആധബകേനാരബകേതയബലനാകത നബയമസഭനാ കസകട്ടറബ നല്കേബയ പരനാതബകയ
തുടര്ന്നച്ച് രജബസ്റ്റര് കചയ്യകപ്പെട്ട കകേസനാണബതച്ച്. കകേനാടതബയകട അനുമതബകയനാകട കകേസച്ച്
പബനവലബക്കുന്നതബനച്ച് എതബര്പ്പെബകലന്നച്ച് അറബയബക്കുകമ്പനാഴുലാം സര്ക്കനാര് പരബഗണബചതച്ച്
വബശനാലമനായ കപനാതുതനാല്പരദലാം മനാതമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: 2015 മനാര്ചച്ച് 13 നബയമസഭനാ ചരബതതബകല ഏറവലാം
ദഇൗര്ഭനാഗദകേരമനായ ദബവസമനാണച്ച്. സഭയകട അന്തസ്സുലാം സസ്പീക്കര്സനാനതബകന്റെ യശസ്സുലാം
ഒരു ദബവസലാംകകേനാണച്ച് തകേര്ത പ്രസ്തുത സലാംഭവലാം ദൃശദമനാധദമങ്ങളബലൂകട തല്സമയലാം
കലനാകേകമങ്ങുലാം കേണതനാണച്ച്. ഇതയലാം സനാക്ഷബകേളുണനായ കബമബനല് കകേസ്സുകേള്
കവകറയണനായബട്ടബല.

നബയമസഭനാ കസകട്ടറബയനാണച്ച് നടപടബകമങ്ങളനുസരബചച്ച് അതു
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സലാംബനബച പരനാതബ കപനാലസ്പീസബനച്ച് കകേമനാറബയബട്ടുള്ളതച്ച്. ഏകറ ഉതരവനാദബതശമുള്ള
നബയമസഭനാ കസകട്ടറബയകട പദവബകയ നബസനാരവല്ക്കരബച മുഖദമനബയകട നബലപനാടച്ച്
ശരബയല.

ഇതുസലാംബനബചച്ച്

തബരുവനന്തപുരലാം

സബ.കജ.എലാം.

കകേനാടതബയകട

പരബഗണനയബലബരബക്കുന്ന കകേസനാണച്ച് ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ ഒരു ഉതരവബലൂകട
പബനവലബക്കുന്നതബനച്ച്

സര്ക്കനാര്

അനുമതബ

നല്കേബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

അന്നകത

ഭരണകേക്ഷബ എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്കതബകര വനബതനാ എലാം.എല്.എ.മനാര് കകേനാടുത
കകേസബല്

തങ്ങളുകട

സമസ്പീപബക്കുകേയലാം

കസ്റ്റ

നബയമസഭനാലാംഗതബനച്ച്
നബയമപരമനാകയനാ

നബരപരനാധബതശലാം
വനാങ്ങുകേയലാം
യനാകതനാരുവബധ
ഇല.

പറഞച്ച്

അവര്

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ഒരു

പ്രബവബകലജുലാം

നബയമസഭയബകല

കഹകക്കനാടതബകയ
കുറകൃതദലാം

കചയ്യുന്ന

ഭരണഘടനനാപരമനാകയനാ

കപനാതുമുതല്

നശബപ്പെബചതച്ച്

സലാംസനാനതബകനതബകരയള്ള ഒരു കബമബനല് കുറമനായതുകകേനാണച്ച് വബചനാരണ നടതബ
പ്രതബകേള്ക്കച്ച് തക്കതനായ ശബക്ഷ വനാങ്ങബച്ചുകകേനാടുക്കനാനുള്ള ഉതരവനാദബതശലാം സലാംസനാന
സര്ക്കനാരബനുണച്ച്. ഇഇൗ സഭയബകല ഒരു മനബയലാം, ഒരു എലാം.എല്.എ.യലാം ഉള്കപ്പെകട 6
കപരനാണച്ച്

പ്രതബകേളനായബട്ടുള്ളതച്ച്.

കകേരളതബകല

ലക്ഷക്കണക്കബനച്ച്

ജനങ്ങളുകട

കേണ്മുന്നബല്വചച്ച് നടതബയ കബമബനല് കുറതബല് നബന്നച്ച് ഇവകര കമനാചബപ്പെബചനാല്
ഇവബകട ഇരട്ട നസ്പീതബയനാണച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതന്ന ധനാരണ ജനങ്ങള്ക്കുണനാകുലാം. അതച്ച്
നസ്പീതബനദനായ വദവസയബലുലാം നബയമ വദവസയബലുമുള്ള സനാമനാനദ ജനങ്ങളുകട
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വബശശനാസലാം

നഷകപ്പെടുന്നതബനച്ച്

പബനവലബക്കുന്നതബനച്ച്
ഭരണകേക്ഷബയബകല
കകേനാടതബയബല്

പറഞ

ഇടയനാക്കുലാം.
നദനായങ്ങള്

ഇഇൗ

അനദനായങ്ങളനാണച്ച് .

അലാംഗങ്ങള്കക്കതബകര

നടക്കുനണച്ച്.

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

കകേനാടുത

അന്നകത

കകേസച്ച്
അന്നകത

സശകേനാരദ

അനദനായലാം

ഭരണകേക്ഷബയബലുള്ളവര്

വനബതനാ

അലാംഗങ്ങകള അപമനാനബചബട്ടുകണങബല് അവകര ഇഇൗ രനാജദതബകന്റെ നബയമവദവസയച്ച്
വബകധയമനാക്കണലാം.

ഭരണകേക്ഷബയകട

സശനാധസ്പീനലാം

ഉപകയനാഗബചച്ച്

പ്രതബകേകള

രക്ഷകപ്പെടുതനാനുള്ള ശമലാം മുഖദമനബയകട ഭനാഗത്തു നബനണനായനാല് അതച്ച് സഭയച്ച്
കേളങവലാം അപമനാനകേരവലാം സതദപ്രതബജനാ ലലാംഘനവമനായബരബക്കുലാം. നസ്പീതബനദനായ
വദവസകയയലാം നബയമവദവസകയയലാം കേനാറബല്പ്പെറതനാനുള്ള ഇഇൗ തസ്പീരുമനാനലാം
പബനവലബക്കണലാം.
വബശശനാസലാം

ജനങ്ങളുകടയബടയബല്

നസ്പീതബനദനായ

നഷകപ്പെടനാനബടയനാകുകമന്നതബനനാല്

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുള്ള

ഗഇൗരവതരമനായ

ഈ

വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): സഭകയയലാം നടപടബകമങ്ങകളയലാം
സലാംബനബച കേനാരദങ്ങളബല് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതച്ച് സഭ തകന്നയനാകണന്ന
സബരബറച്ച്

ഉള്കക്കനാണനാണച്ച്

പ്രകമയതബനനാസദമനായ

നടപടബ

സശസ്പീകേരബചതച്ച് .

സഭനാനടപടബകമങ്ങകള കകേനാടതബയബകലയച്ച് വലബചബഴയ്ക്കുന്നതച്ച് അന്തസച്ച് കകേടുതനാനുലാം
സഭയകട

ജനനാധബപതദ

അവകേനാശകത

ദുര്ബലകപ്പെടുതനാനുലാം

കലജബകസ്ലേചറുലാം
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ജുഡബഷദറബയലാം തമ്മേബലുള്ള സലാംഘര്ഷതബനുലാം വഴബവയ്ക്കുലാം.

ജനനാധബപതദതബകന്റെ

അടബസനാന ശബലകേള് മകറനാന്നബകന്റെ അവകേനാശതബകലയച്ച് കേടനകേയറബയനാല് അതച്ച്
ജനനാധബപതദതബകന്റെ തകേര്ചയച്ച് കേനാരണമനാകുലാം. ഉതരവനാദകപ്പെട്ട ജനപ്രതബനബധബകേള്
നബയമസഭയകട
കകേമനാറലാം

സശയലാംനബര്ണ്ണയനാവകേനാശവലാം
കചയ്യകപ്പെടുകേയബകലന്നച്ച്

പ്രവര്തബകക്കണതച്ച്.

പരമനാധബകേനാരവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

പ്രകമയതബനച്ച്

മകറവബകടയ്ക്കുലാം
വബധതബലനാണച്ച്

അടബസനാനമനായ

സലാംഭവതബല്

കകേകസടുക്കനാകനനാ കപനാലസ്പീസബല് പരനാതബ നല്കേനാകനനാ നബയമസഭകയനാ നബയമസഭയകട
നനാഥനനായ

സസ്പീക്കകറനാ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാതബരുന്നതബനനാല്

ഒരു

ഉകദദനാഗസന

നല്കേബയ പരനാതബ നബയമസഭയകട പരനാതബയനാകുകേയബല. ഇഇൗ പശനാതലതബലനാണച്ച്
കകേനാടതബയകട അനുമതബകയനാകട കകേസച്ച് പബനവലബക്കനാന എതബര്പ്പെബകലന്ന നബലപനാടബല്
എതബകചര്ന്നതച്ച്.
കകേസുകേള്

മുന

സഭയച്ച്

പുറത്തുനടന്ന

ഗവണ്കമന്റുകേള്

സലാംഭവങ്ങള്

പബനവലബച

മുനനബര്തബകയടുത

നബരവധബ

അനുഭവങ്ങളുണച്ച് .

സഭയകടയലാം സഭനാലാംഗങ്ങളുകടയലാം അവകേനാശങ്ങളുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളനാണച്ച് ഇഇൗ
കകേസബലുള്ളതച്ച് എന്നതബനനാല് സഭതകന്നയനാണച്ച് ഇതബല് തസ്പീര്പ്പെച്ച് കേല്പബകക്കണതച്ച് .
ഉചബതമനായ നടപടബയനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സശസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച് എന്നതബനനാല് ഇഇൗ വബഷയലാം
സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണതബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
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(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചന്നബതല,
കകേ. എലാം. മനാണബ, ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ.
മുനസ്പീര്

എന്നസ്പീ

അവരവരുകട

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ
പനാര്ട്ടബ

കനതനാക്കള്

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

പ്രസനാവന
സഭവബട്ടച്ച്

നടതബയകശഷലാം
പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം
ശസ്പീ.
വരള്ചമൂലലാം

സബ.

ദബവനാകേരന:

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

സനാഹചരദതബല്

സലാംസനാനതച്ച്

അനുഭവകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുന്ന

രൂക്ഷമനായബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഈ

വബവബധ വകുപ്പുകേകള ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച് കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ മുനകേരുതല് നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): കവനലബകന്റെ കേനാഠബനദലാം
ഗഇൗരവതബകലടുതച്ച് മുഖദമനബയകട അദദക്ഷതയബല് ജബലനാ കേളക്ടര്മനാരുമനായബ
ചര്ചനടത്തുകേയലാം

ദുരന്ത

മുനകകേകയടുക്കുകേയലാം
നടത്തുകേയലാം

നബവനാരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

സലാംസനാനനാടബസനാനതബല്

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

വബവബധ

റവനക്യൂ

അവകലനാകേന
വകുപ്പുകേളുകട

വകുപ്പെച്ച്

കയനാഗങ്ങള്
ഏകകേനാപന

പ്രവര്തനങ്ങളബലൂകടയനാണച്ച് കേഴബഞ വര്ഷകത വരള്ചകയ അതബജസ്പീവബക്കനാന
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സനാധബചതച്ച്. ഈ വര്ഷലാം ജലസലാംഭരണബകേളബകലയലാം നബരസ്പീക്ഷണ കേബണറുകേളബകലയലാം
ജലനബരപ്പെച്ച്

കമചകപ്പെകട്ടങബലുലാം

നദബകേളുകട

നസ്പീകരനാഴുക്കച്ച്

കുറഞബരബക്കുകേയനാണച്ച് .

ജലനബരപ്പെച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതബനുളള പ്രവര്തനങ്ങളുകട ഭനാഗമനായബ തടയണ നബര്മ്മേനാണലാം
ഉള്കപ്പെകട

94

പ്രവൃതബകേള്

ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം

വരള്ചനാ

ദുരബതനാശശനാസ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുളള ഫണ്ടുപകയനാഗബചച്ച് ജബലകേളബല് പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം
18 കുടബകവളള പദതബകേളുകട പ്രവൃതബകേള് യദകേനാലനാടബസനാനതബല് കേമ്മേസ്പീഷന
കചയ്യുന്നതബനുലാം അറകുറപ്പെണബകേള് നടത്തുന്നതബനുലാം കപപ്പെച്ച്കലനബകന്റെ കചനാര്ച
സമയബനബതമനായബ

പരബഹരബചച്ച്

ജലവബതരണലാം

കേനാരദക്ഷമമമനാക്കുന്നതബനുമുളള

നടപടബ സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. ജലവബതരണ ശലാംഖല നസ്പീട്ടനാന കേഴബയന്ന പ്രകദശങ്ങളബല്
ഇന്റെര്

കേണക്ഷന

എതബക്കുന്നതബനുമുളള

നല്കുന്നതബനുലാം
നടപടബകേള്

കൂടുതല്

പ്രകദശങ്ങളബല്

സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

വബതരണ

ജലലാം

ശലാംഖലവഴബ

ജലകമതബക്കനാന സനാധബക്കനാത പ്രകദശങ്ങളബല് തകദ്ദേശസശയലാംഭരണലാം, റവനക്യൂ എന്നസ്പീ
വകുപ്പുകേളുകട സഹനായകതനാകട ടനാങര് കലനാറബകേളബല് കവളളലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
നബലവബലുളള

കസനാതസ്സുകേള്

തടസകപ്പെട്ടനാല്

ബദല്

സലാംവബധനാനതബലൂകട

തനാല്ക്കനാലബകേ ശുദസ്പീകേരണശനാലകേള് സനാപബചച്ച് ജലവബതരണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം
നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കുടബകവളള

കസനാതസ്സുകേളബകല

ജലലഭദത

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ തനാല്ക്കനാലബകേ തടയണകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം ഉയര്ന്ന
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പ്രകദശങ്ങളബല്

വനാല്വച്ച്

കമസ്പീകേരബചച്ച്

പമ്പബലാംഗച്ച്

നടത്തുന്നതബനുലാം

ജലസുരക്ഷ,

കവനലബകന അതബജസ്പീവബക്കുന്നതബനുളള പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നബവ സലാംബനബചച്ച് പതദൃശദ

മനാധദമങ്ങളബലൂകട

സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കബനാധവല്ക്കരണലാം

ഗനാര്ഹബകകേതര-കസഷദല്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതുലാം

ജലകമനാഷണലാം

സശസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.

കനടുമങ്ങനാടച്ച്

നടത്തുന്നതബനുലാം

കേണക്ഷനുകേള്ക്കച്ച്

തടയന്നതബനച്ച്

നടപടബ
നബയനണലാം

കേര്ശന

നടപടബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല

വബവബധ

പ്രകദശങ്ങളബല് ശുദജലലാം എതബക്കുന്നതബനനായബ പദതബകേള് തയ്യനാറനാക്കബവരുനണച്ച്.
(2) വബജബലനസച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെബ കേറപ്ഷന ബക്യൂകറനായകട പ്രവര്തനലാം
ശസ്പീ.

എലാം.

ഉകദദനാഗസരുകടയലാം
അഴബമതബയലാം

ഉമ്മേര്:

സര്ക്കനാര്-കപനാതുകമഖലനാ

കപനാതുപ്രവര്തകേരുകടയലാം

കകേകേനാരദലാം

കചയ്യുന്ന

അധബകേനാര

വബജബലനസച്ച്

ആന്റെച്ച്

സനാപനങ്ങളബകല
ദുര്വബനബകയനാഗവലാം
ആന്റെബ

കേറപ്ഷന

ബക്യൂകറനായകട പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാകക്കണതച്ച് അനബവനാരദമനാണച്ച് . ആക്ടുകേളുകടയലാം
സ്റ്റനാറക്യൂട്ടുകേളുകടയലാം പബനബലമബലനാകത പ്രവര്തബക്കുന്ന ഈ സനാപനതബകനതബകര
ധനാരനാളലാം വബമര്ശനങ്ങള് നബലനബല്ക്കുനണച്ച്.

നബയമങ്ങളുകട പബന്തുണയബലനാകത

തയ്യനാറനാക്കബയ വബജബലനസച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെബ കേറപ്ഷന ബക്യൂകറനായകട മനാനശല് ഇനലാം
കഭദഗതബകേളബലനാകത തുടരുകേയനാണച്ച്.

വബജബലനസച്ച് മനാനശല് കേനാലനാനുസൃതമനായബ

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനച്ച് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതണലാം. ആക്ടബകന്റെ പബനബലകതനാകട
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വബജബലനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരബക്കനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): കകേരള കലനാകേനായക്ത നബയമതബകന്റെയലാം
അഴബമതബ

നബകരനാധന

നബയമതബകന്റെയലാം

അടബസനാനതബല്

കേനാരദക്ഷമവലാം

സശതനവമനായനാണച്ച് വബജബലനസച്ച് സലാംവബധനാനലാം പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച് .

ഇതബനച്ച്

കേനാലനാനുസൃതമനായ മനാറങ്ങള് ആവശദമനാണച്ച്. 2001-നുകശഷലാം പുറകപ്പെടുവബച സര്ക്കനാര്
ഉതരവകേള്,

സര്ക്കുലറുകേള്,

കകേനാടതബവബധബകേള്
വബജബലനസച്ച്

എന്നബവ

മനാനശലബകന്റെ

ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം

അനുബനമനായബ

കൂട്ടബകചര്ക്കുന്നതബനച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സലാംസനാന വബജബലനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷണറുലാം രണബല് കൂടനാകതയള്ള

വബജബലനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാരുലാം ഉള്കപ്പെടുന്ന സലാംസനാന വബജബലനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന
രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് കേരടച്ച് ബബല് തയ്യനാറനാക്കബ സലാംസനാന
സര്ക്കനാരബനച്ച് ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത ബബല് ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്
ചബല കഭദഗതബകേള് ആവശദമനാകണന്നച്ച് നബയമ വകുപ്പെച്ച് കസകട്ടറബയലാം വബജബലനസച്ച്
ഡയറക്ടറുലാം അഭബപ്രനായകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്. സലാംസനാന വബജബലനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരബച
സലാംസനാനങ്ങളബകല പ്രവര്തനങ്ങള് വബലയബരുതബ കകേരളതബലുലാം കേമ്മേസ്പീഷന
രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന കേനാരദതബല് ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനലാം കകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.
III.സബ്മബഷന
(1) സബ.ആര്.ഇസഡച്ച്. അനുമതബ
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ശസ്പീ. വബ.കകേ.സബ. മമ്മേതച്ച് കകേനായ: തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല് വസ്പീടച്ച് വയ്ക്കുന്നതബനുലാം
നബലവബലുള്ളതച്ച് പുതുക്കുന്നതബനുലാം

ജബലനാ തലതബല് സബ.ആര്.ഇസഡച്ച്. അനുമതബ

നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ സലാംവബധനാനമുണനാക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): കകേരളതബകല തസ്പീരകദശ കമഖലയബല്
സബ.ആര്.ഇസഡച്ച്.

മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പനാലബചച്ച്

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണതബനച്ച്

അനുമതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് പ്രയനാസങ്ങള് കനരബടുനണച്ച്. 2011-ല് കകേന്ദ്ര വനലാം പരബസബതബ
മനനാലയലാം പുറകപ്പെടുവബച തസ്പീരകമഖല നബയനണ വബജനാപനതബകല വദവസകേള്
കകേരളതബനച്ച് അനുകയനാജദമകലനലാം കകേരളതസ്പീരതച്ച് ജനസനാന്ദ്രത കൂടുതലനാകണനമുള്ള
കേനാരദങ്ങള്

കകേന്ദ്രതബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.

ജബലനാ

കേളക്ടര്

കചയര്മനാനനായലാം ജബലനാ ടഇൗണ് പനാനര് കമമ്പര് കസകട്ടറബയനായലാം പരമ്പരനാഗത
തസ്പീരകദശവനാസബകേളുകട 3 പ്രതബനബധബകേള്, പഞനായതച്ച് കഡപക്യൂട്ടബ ഡയറക്ടര്,
അസബസ്റ്റന്റെച്ച്
കകേനാസ്റ്റല്

കേണ്സര്കവറര്
കസനാണ്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ഓഫച്ച്

മനാകനജച്ച്കമന്റെച്ച്

കഫനാറസ്റ്റച്ച്സച്ച്

എന്നബവര്

അകതനാറബറബയകട

കമമ്പര്മനാരുമനായബ

ജബലനാതല

കേമ്മേബറബകേള്

66 ച.മസ്പീ. വകര തറ വബസസ്പീര്ണ്ണലാം വരുന്ന കകേട്ടബടങ്ങളുകട

സബ.ആര്.ഇസഡച്ച് കബയറനസബനുള്ള അകപക്ഷകേള്

കേമ്മേബറബക്കച്ച് കകേമനാറുന്നതബനച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

കേമ്മേബറബകേളുകട

അകതനാകടനാപ്പെലാം

4

ജബലനാ

പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. അവകശഷബക്കുന്ന മുഴുവന കകേസ്സുകേളുലാം
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സമയബനബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതനാണച്ച്.
(2) കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം
ശസ്പീ

വബ.

എസച്ച്.

അച്ചുതനാനന്ദന:

മലമഴ

കുടബകവള്ള

പദതബ

സമയബനബതമനായബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം വരള്ച ബനാധബത പ്രകദശമനായ പനാലക്കനാടച്ച്
ജബലയബകല രൂക്ഷമനായ കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം അടബയന്തബര നടപടബ
സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): കേടുത വരള്ച
അനുഭവകപ്പെടുന്ന പനാലക്കനാടച്ച് ജബലയബകല മലമഴ ഉള്കപ്പെകടയള്ള പ്രകദശങ്ങള്ക്കച്ച്
പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേബ ആവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് . മലമഴ,
അകേകതതറ,
പഞനായത്തുകേളബകല

പുതുപരബയനാരലാം,

മരുതകറനാഡച്ച്,

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

മുണ്ടൂര്(പനാര്ട്ടച്ച്)

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

എന്നസ്പീ

തയ്യനാറനാക്കബയ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ഭരണനാനുമതബക്കനായബ കേബഫ്ബബയബല് സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം
ജലസലാംഭരണബകേള്, പമ്പബലാംഗച്ച് കമയബനുകേള്, റബലാംഗച്ച് കറനാഡബല് ജലവബതരണതബനുള്ള
കപപ്പുകേള്,

പമ്പച്ച്

കസറ്റുകേള്,

കമയബന

കപപ്പെച്ച്

കലന

എന്നബവ

ഇതബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. പുതുകശ്ശേരബ, കകേനാടുമ്പച്ച് പഞനായത്തുകേളബകല കുടബകവള്ള
പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബ ജലവബതരണലാം നടതബവരുന. കേരബമ്പ, കകേനാകങ്ങനാടച്ച്
ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബകല കുടബകവള്ള പദതബക്കച്ച് 27.3 കകേനാടബ രൂപയകട വബശദമനായ

13

എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ഭരണനാനുമതബക്കനായബ സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്. എലപ്പുള്ളബ,
നകലപ്പെള്ളബ,
ഉള്കപ്പെകടയള്ള
വനാട്ടര്

കപരുമനാട്ടബ,പട്ടകഞരബ

കുടബകവള്ള

പദതബയകട

രണനാലാംഘട്ടലാം

പദതബകേള് കേബഫ്ബബയബകലയച്ച് മനാറ്റുന്നതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശലാം കകേരള

അകതനാറബറബ

സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.

മലമഴയബല്

നബലവബലുള്ള

വബതരണ

ശലാംഖലയബകല വനാല്വകേള് കമസ്പീകേരബചച്ച് കുടബകവള്ള വബതരണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനണച്ച് .
ആദബവനാസബ

കമഖലയബല്
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വനാട്ടര്

കേബകയനാസ്കുകേളബലൂകട

കകേരള

വനാട്ടര്

അകതനാറബറബയകട ശുദസ്പീകേരണശനാലയബല് നബനലാം കുടബകവള്ളലാം ലഭദമനാക്കുന്നതനാണച്ച് .
സലാംസനാന തലതബല് വരള്ചനാ സബതബഗതബകേള് വബലയബരുത്തുനണച്ച്. ലഭദമനായ
ജലലാം പരമനാവധബ കുടബകവള്ളതബനനായബ മനാറബവയനാനുലാം കശഷബചവ ജലകസചനതബനച്ച്
നല്കേനാനുലാം നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണച്ച്. മലമഴ ജലകസചന പദതബയബല് കുടബകവള്ളതബനച്ച്
മുന്തബയ പരബഗണന നല്കേബയതബനനാല് കൃഷബ ആവശദതബനുള്ള ജല വബതരണലാം
അവസനാനബപ്പെബകക്കണബ വന. പനാലക്കനാടച്ച് മുനബസബപ്പെനാലബറബക്കുലാം സമസ്പീപത്തുള്ള ആറച്ച്
പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം കുടബകവള്ളലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം ഭനാരതപ്പുഴയബല് കഷനാര്ണ്ണൂര്
വകരയള്ള തടയണകേള് നബറയ്ക്കുന്നതബനുമനായബ പതച്ച് മബലദണ് കേക്യൂബബകേച്ച് മസ്പീറര് ജലലാം
വസ്പീതലാം

ഡനാമുകേളബല്

കേടുക്കനാലാംകുന്നച്ച്

കശഖരബചബട്ടുണച്ച്.

തടയണ

മലമഴ

ഉപകയനാഗബചച്ച്

പഞനായതബകല

ജലസലാംഭരണലാം

നബലവബലുള്ള

നടത്തുന്നതബനുള്ള

പ്രവൃതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്. പുതുകശ്ശേരബ പഞനായതബകല മൂന്നനാലാം വനാര്ഡബല്
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കുപ്പെനാലനചള്ള കതനാടബനച്ച് കുറുകകേ തടയണ കകേട്ടബ ജലലാം സലാംഭരബചച്ച് കുടബകവള്ളതബനുലാം
കേനാര്ഷബകേ വദനാവസനായബകേ ആവശദങ്ങള്ക്കുലാം വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനച്ച് പതച്ച് കകേനാടബ
രൂപ കചലവച്ച് വരുന്ന ഒരു പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്.

2017-18 വര്ഷതബല്

ഹരബത കകേരളലാം പദതബയകട ഭനാഗമനായബ മലമഴ നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല് ഏഴച്ച്
കുളങ്ങള്ക്കച്ച്

ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കമല്

പ്രവൃതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതനാകട ഒരു പരബധബവകര മണ്ഡലതബകല കുടബകവള്ളക്ഷനാമതബനച്ച്
പരബഹനാരമനാകുലാം.
(3)ചസ്പീകക്കനാടച്ച് കുടബകവള്ള പദതബ
ശസ്പീ.

ടബ.

വബ.

വബതരണശലാംഖലയബകല

ഇബനാഹബലാം:
പണബകേള്

ചസ്പീകക്കനാടച്ച്

കുടബകവള്ള

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

പദതബയകട
കപനാതുമരനാമതച്ച്

കറനാഡുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ആവശദമനായ ഫണച്ച് അനുവദബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു. ടബ. കതനാമസച്ച്): ചസ്പീകക്കനാടച്ച് കുടബകവള്ള
പദതബയകട പ്രധനാന ഘടകേങ്ങളനായ ടസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച് പനാന്റെച്ച്, പമ്പബലാംഗച്ച് കമയബന, പമ്പച്ച്
കസറ്റുകേള്,

ജലസലാംഭരണബകേള്

എന്നബവ

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബ 2016-ല്

നബനാര്ഡച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷന കചയ.

ധനസഹനായകതനാകട
ചസ്പീകക്കനാടച്ച് പദതബയബല്

ഏകേകദശലാം 120 കേബകലനാമസ്പീറര് വബതരണ ശലാംഖലയനാണച്ച് അനുമതബ ലഭബചബരുന്നതച്ച്.
ഇതബനുപുറകമ ചസ്പീകക്കനാടച്ച് പദതബയബല് ഉള്കപ്പെട്ട 6 പഞനായത്തുകേളബല് വബതരണ
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ശലാംഖല സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് എസച്ച്.എല്.എസച്ച്.എസച്ച്.സബ.-ല്

8 കകേനാടബ രൂപയകട

അനുമതബയലാം ലഭബച്ചു. എന്നനാല് നബര്മ്മേനാണലാം ജലനബധബ മുഖനാന്തബരലാം നടപ്പെനാക്കനാകമന്ന
നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം ഭരണനാനുമതബ പബന്നസ്പീടച്ച് റദ്ദുകചയ. പ്രസ്തുത പദതബക്കനായബ ജലനബധബ
ഡബ.പബ.ആര്. തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

ഇതുവകര 92.5 കേബകലനാമസ്പീറര് വബതരണശലാംഖല

പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. നബലവബല് ചസ്പീകക്കനാടച്ച്, മുതുവല്ലൂര്, കുഴബമണ്ണ, വനാഴയൂര്, പുളബക്കല്,
കചറുകേനാവച്ച് പഞനായത്തുകേളബലുലാം കകേനാകണനാട്ടബ,രനാമനനാട്ടുകേര മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലുമനാണച്ച്
ഭനാഗബകേമനായബ ജലവബതരണലാം നടതബവരുന്നതച്ച്. വബതരണശലാംഖലയബകല ബനാക്കബ
പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാടുകൂടബ വനാഴക്കനാടച്ച് പഞനായതബലുലാം ജലവബതരണലാം
നടതനാന കേഴബയലാം. ചസ്പീകക്കനാടച്ച് കുടബകവള്ള പദതബയബല്നബന്നച്ച് ഇതുവകര 3479
കുടബകവള്ള

കേണക്ഷനുകേള്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

പൂര്തസ്പീകേരബച

വബതരണ

ശലാംഖലയബല്നബനലാം കൂടുതല് ഗനാര്ഹബകേ കേണക്ഷനുകേള് നല്കേനാനുള്ള നടപടബ
സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന. കമല് പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച് പുറകമ കകേനാകണനാട്ടബ മുനബസബപ്പെനാലബറബയകട
ആവശദകേതകൂടബ

പരബഗണബചച്ച്

ജലലഭദത

ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണച്ച്

വബപുലസ്പീകേരണ

പദതബകേള് പരബഗണബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(4) വബവബധ പദതബകേളുകട പൂര്തസ്പീകേരണലാം
ശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: കകേനാടബമത പനാലതബകന്റെയലാം

കകേനാട്ടയലാം

കഡവലപ്കമന്റെച്ച് കകേനാറബകഡനാറബകന്റെയലാം പടബഞനാറന കബപ്പെനാസച്ച് കറനാഡബകന്റെയലാം
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ശനാസസ്പീ കറനാഡബകന്റെയലാം നബര്മ്മേനാണലാം എതയലാം കവഗലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
പുറകമ്പനാക്കബല്

തനാമസബക്കുന്ന

കുടുലാംബങ്ങകള

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): കകേനാട്ടയലാം
കകേനാടബമത

പനാലതബകല

അവസനാനകതതച്ച്

മൂന്നച്ച്

സനാനുകേളബല്

പൂര്തസ്പീകേരണ

രകണണ്ണലാം

ഘട്ടതബലനാണച്ച്.

പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .
ടബ

പനാലതബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് പുറലാംകമ്പനാക്കബല് തനാമസബക്കുന്ന രണച്ച് കുടുലാംബങ്ങകള
ഒഴബപ്പെബകക്കണതനായണച്ച്. പുനരധബവനാസവമനായബ ബനകപ്പെട്ട വബഷയലാം കേളക്ടറുമനായബ
ചര്ച

കചയ്തച്ച്

അടബയന്തര

നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുലാം.

കകേനാട്ടയലാം

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

കകേനാറബകഡനാര് കറനാഡബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം 2016 ഓഗസ്റ്റച്ച് 25-നച്ച് ടനാറബലാംഗച്ച് ഒഴബകകേ എലനാ
പ്രവൃതബകേളുലാം പൂര്തസ്പീകേരബച്ചു. അകപ്രനാചച്ച് കറനാഡച്ച് ഉള്കപ്പെകടയള്ള ഭനാഗങ്ങളബല് ടനാറബലാംഗച്ച്
നടത്തുന്നതബനുള്ള

കടണര്

നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്.

പടബഞനാറന

കബപ്പെനാസച്ച് കറനാഡബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം ഈ മനാസലാം തകന്ന പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള
നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്
നബര്മ്മേനാണവമനായബ

സമഗ്ര

മൂന്നച്ച്

വബകേസനലാം

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കറനാഡുകേളുകടയലാം

നബര്മ്മേനാണലാം

സനാധദമനാക്കുലാം.

എസ്റ്റബകമറച്ച്

നല്കേബയനാല്

ശനാസസ്പീ

അതബകവഗലാം
കറനാഡബകന്റെ

ആവശദമനായ

തുകേ
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(5)നബയമകഭദഗതബ
ശസ്പീ. പബ. കകേ. ശശബ: 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കലുലാം
സുഗമമനാക്കലുലാം

ബബലബകല

9(a)

വകുപ്പെച്ച്

റദ്ദേനാക്കനാനുലാം

ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

നദനായമനായ കതനാഴബലുലാം കൂലബയലാം ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം നബലവബലുള്ള വദവസനായങ്ങളുലാം
നബകക്ഷപങ്ങളുലാം

സലാംരക്ഷബക്കനാനുതകുന്ന

തരതബല്

നബയമങ്ങളബലുലാം

നടപടബകമങ്ങളബലുലാം കേനാകലനാചബതമനായ മനാറലാം വരുതനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായ്തസ്പീന): കകേരളതബല് വദവസനായനാനുകൂല അന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കുന്നതബനനായബ
നടതബയ പഠന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം നബലവബകല ഏഴച്ച് നബയമങ്ങളബല്
കഭദഗതബ വരുതബ കകേരള ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റെച്ച് കകേനാകമര്ഷദല് ആന്റെച്ച് കഫസബലബകറഷന
ബബല്,

2018-ല്

അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം

1978-കല

കകേരള

ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബ

നബയമതബല് 9(a) വകുപ്പെച്ച് കൂട്ടബകചര്ക്കുകേയമുണനായബ. കതനാഴബലുടമയച്ച് കേയറബറക്കച്ച്
കജനാലബക്കനായബ

ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബകേകളകയനാ

ഉപകയനാഗബക്കനാവന്നതനാകണന്ന

പ്രസ്തുത

കമഷബനറബകയനാ

വദവസയബകന്മേല്

വബമര്ശനമുയര്ന്ന

സനാഹചരദതബല് ഇക്കനാരദലാം വബഷയ നബര്ണ്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനനാകവളയബല്
വദക്തത വരുതനാകമന്നച്ച് തസ്പീരുമനാനബചബരുന. പ്രസ്തുത ബബല് വബഷയ നബര്ണ്ണയ
സമബതബയകട

പരബഗണനയബലനായതബനനാല്

സമബതബ

നല്കുന്ന

ശബപനാര്ശയകട
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അടബസനാനതബല് ആവശദമനായ കഭദഗതബ വരുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കതനാഴബലനാളബകേകള
പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബക്കുന്ന

ഏകതങബലുലാം

ഘടകേങ്ങള്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണങബല്

പരബഹരബക്കനാനനാവശദമനായ നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതുമനാണച്ച്.
(6) ഇലകകനാണബകേച്ച് ഹനാര്ഡച്ച്കവയര് പനാര്ക്കച്ച്
ശസ്പീ.

അനൂപച്ച്

കജക്കബച്ച്:

ആമ്പല്ലൂര്

ഇലകകനാണബകച്ച്

ഹനാര്ഡച്ച്കവയര്

പനാര്ക്കബനനായബ ഭൂമബ ഏകറടുക്കല് നടപടബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ഭൂവടമകേള്ക്കച്ച്
അര്ഹമനായ നഷപരബഹനാരലാം നല്കുന്നതബനുലാം പദതബ യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായ്തസ്പീന): എറണനാകുളലാം ജബലയബകല ആമ്പല്ലൂര് വബകലജബല് ഇലകകനാണബകച്ച് ഹനാര്ഡച്ച്
കവയര് പനാര്ക്കച്ച് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് 100 ഏക്കര് സലലാം കനകഗനാകഷദറഡച്ച് പര്കചസച്ച്
വദവസയബല് ഏകറടുക്കനാന ഉതരവനായതബകന്റെ അടബസനാനതബല് ജബലനാ കേളക്ടര്
ഡബസ്ട്രേബക്ടച്ച് ലനാന്റെച്ച് പര്കചസച്ച് കേമ്മേബറബ കയനാഗലാം കൂടുകേയലാം ഭൂമബയകട നഷപരബഹനാരത്തുകേ
നബശയബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. 2015-16 സനാമ്പതബകേ വര്ഷതബല് 13 കകേനാടബ രൂപ
വബനബകയനാഗബചച്ച്

കകേ.എസച്ച്.കഎ.ഡബ.സബ.

മുകഖന

സലകമടുപ്പെച്ച്

നടപടബകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം 15 ഭൂവടമകേളബല് നബന്നച്ച് 15.25 ഏക്കര് ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന്നതബനനായബ
കേരനാര് ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം ഭൂമബ വബലയകട 50% തുകേയനായ 8.26 കകേനാടബ രൂപ ഉടമകേള്ക്കച്ച്
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നല്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ഡബ.എല്.പബ.സബ. മുകന്നനാട്ടു വച ഭൂമബ നബരക്കച്ച് കസ്റ്ററച്ച് കലവല്
എലാംപകവര്ഡച്ച് കേമ്മേബറബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം 2017-18 സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം കമഗനാ
ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര്

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

അനുവദബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

കപ്രനാജക്ടച്ച്

മുകഖന

90

ഇക്കനാരദതബലുണനായബട്ടുള്ള

കകേനാടബ

രൂപ

കേനാലതനാമസവലാം

സനാകങതബകേ തടസങ്ങളുലാം നസ്പീക്കുന്നതബനനായബ ബനകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുകട കയനാഗലാം
വബളബച്ചുകചര്ക്കുന്നതബനുലാം

എതയലാം

കവഗലാം

പനാര്ക്കബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(7) കടകച്ച്കകറല് മബല്ലുകേളബകല കവതനലാം
ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണബ: കകേരള കസ്റ്ററച്ച് കടകച്ച്കകറല് കകേനാര്പ്പെകറഷന, കടകച്ച്
കഫഡച്ച്, എന.ടബ.സബ. എന്നസ്പീ കടകച്ച്കകറല് മബല്ലുകേളുകട പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാനുലാം
മനാകനജുകമന്റുകേളുകട
നവസ്പീകേരണതബനുമനായബ

പ്രവര്തനലാം
നബകയനാഗബച

കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനുലാം
സമബതബയകട

മബല്ലുകേളുകട
നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട കബനാണസച്ച് കുടബശ്ശേബകേ
വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന ശമ്പളപരബഷ്ക്കരണലാം നടപ്പെബലനാക്കബ മബനബമലാം
കവതനലാം നബശയബക്കനാനുലാം സതശര നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായ്തസ്പീന): സര്ക്കനാര് ധനസഹനായകതനാകട കപനാതു-സഹകേരണ കമഖലകേളബല്
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പ്രവര്തബച്ചുവരുന്ന

15

മബല്ലുകേളബല്

അയ്യനായബരകതനാളലാം

കപര്ക്കച്ച്

കനരബട്ടുലാം

പതബനനായബരകതനാളലാം കപര്ക്കച്ച് പകരനാക്ഷമനായലാം കതനാഴബല് നല്കേബ വരുനണച്ച് . ഉദുമ
സബന്നബലാംഗച്ച് മബല്, കകഹകടകേച്ച് സബന്നബലാംഗച്ച് & പവര് ലൂലാം, പബണറനായബ, കകേനാമളപുരലാം
സബന്നബലാംഗച്ച് & പവര് ലൂലാം തുടങ്ങബയ മബല്ലുകേള് എതയലാം കപകട്ടന്നച്ച് തുറക്കനാനുളള
നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബച്ചു വരബകേയനാണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രതബകൂല നയങ്ങളുലാം
നൂലബനച്ച് വബല ലഭബക്കനാത അവസയലാം കമഷസ്പീനുകേളുകട കേനാലപ്പെഴക്കവലാം കേനാരണലാം
പ്രവര്തന മൂലധനതബല് സലാംഭവബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന കചനാര്ചയകട ഫലമനായബ
നഷതബല്

പ്രവര്തബച്ചുവരുന്ന

മബല്ലുകേളബകല

കതനാഴബലനാളബകേളുകട

പബ.എഫച്ച്.,

ഇ.എസച്ച്.കഎ., ഗ്രനാറ്റുവബറബ, ശമ്പള കുടബശ്ശേബകേ, കകവദത്യുതബ ചനാര്ജച്ച് തുടങ്ങബയ
ഇനങ്ങളബല്

നബലനബല്ക്കുന്ന

തസ്പീര്ത്തുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കുടബശ്ശേബകേ

സര്ക്കനാര്

സലാംസനാനകത

ശമ്പളപരബഷ്കരണലാം

സഹനായകതനാകട

കടകച്ച്കകറല്

സലാംബനബച

കേരനാര്

മബല്ലുകേളബകല
കേനാലനാവധബ

പൂര്തബയനായതബനനാല് കഎ.ആര്.സബ. തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം 2013 നവലാംബര് മനാസലാം
മുതല്

1600

രൂപ

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്
സര്ക്കനാര്

ഇടക്കനാല

കവതന

വര്ദനവച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

നല്കേബവരുന്ന കബനാണസച്ച് സലാംബനബചച്ച് വര്ഷനാവര്ഷലാം

പ്രഖദനാപബക്കുന്ന

മുറയച്ച്

കൂടബയനാകലനാചബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കബ വരുന.

കടഡച്ച്

യൂണബയന

പ്രതബനബധബകേളുമനായബ

സബന്നബലാംഗച്ച് മബല് നവസ്പീകേരണതബനനായബ
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കടഡച്ച് യൂണബയന പ്രതബനബധബകേളുമനായബ നടതബയ

ചര്ചയകട അടബസനാനതബല്

രൂപസ്പീകേരബച ശസ്പീ. നന്ദകുമനാര് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സര്ക്കനാര് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
ശബപനാര്ശകേള്

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

നവസ്പീകേരണവമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

വരബകേയമനാണച്ച്.

കകേനാട്ടണ്

മബല്ലുകേളുകട

വനാങ്ങുന്നതുള്കപ്പെകടയള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ 90 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. കതനാഴബലനാളബകേളുകട
ശമ്പളപരബഷ്കരണമുള്കപ്പെകടയളള കേനാരദങ്ങളബല് സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണച്ച് .
(8) ഭവനശസ്പീ വനായനാ ആനുകൂലദങ്ങള്
ശസ്പീമതബ പബ. അയബഷനാ കപനാറബ:
ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഭവനശസ്പീ വനായനാ ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച്
ആധനാരലാം

തബരബച്ചുനല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണവലാം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): ഭവനശസ്പീ ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച് തുകേ നല്കേനാന
ആവശദമനായബട്ടുളള തബകേക്ഷബ കേരനാറബകന്റെ മനാതൃകേ നബയമ വകുപ്പെച്ച് പരബകശനാധബച്ചു
വരബകേയനാണച്ച്. അതച്ച് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന മുറയച്ച് വനായനാ തുകേ ബനാങ്കുകേള്ക്കച്ച് നല്കേനാനുലാം
പ്രമനാണലാം ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(9) പരസദ കബനാര്ഡുകേള്ക്കച്ച് നബയനണലാം
ശസ്പീ.

പനാറക്കല്

അബ്ദുല:

കറനാഡുകേളബകല

പരസദ

കബനാര്ഡുകേള്
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നബയനബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണവലാം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): 1999-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ ചട്ടലാം (3)
പ്രകേനാരലാം കലസനസച്ച് കൂടനാകത പരസദകബനാര്ഡുകേള് സനാപബക്കനാന പനാടബകലന്നച്ച്
നബഷ്കര്ഷബക്കുനണച്ച്. ഒരു തരതബലുള്ള പ്രയനാസവലാം കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുണനാകേനാത
വബധലാം

മനാതകമ

കബനാര്ഡുകേളുലാം

കേമനാനങ്ങളുലാം

സനാപബക്കനാന

പനാടുള.

അനധബകൃതമനായബ സനാപബക്കുന്ന കബനാര്ഡുകേളുലാം കേമനാനങ്ങളുലാം ബനകപ്പെട്ട തകദ്ദേശ
സനാപന കസകട്ടറബമനാര്ക്കച്ച് നസ്പീക്കലാം കചയ്യനാന അധബകേനാരമുണച്ച്. കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ
ആക്ടച്ച് വകുപ്പെച്ച് 275 പ്രകേനാരവലാം കകേരള പഞനായതസ്പീരനാജച്ച് ആക്ടച്ച് വകുപ്പെച്ച് 209 (സബ)
പ്രകേനാരവലാം നബയമവബരുദമനായബ സനാപബചബട്ടുള്ള കബനാര്ഡുകേള് നസ്പീക്കലാംകചയ്യുന്നതബനച്ച്
തകദ്ദേശസനാപന കസകട്ടറബമനാര്ക്കച്ച് കേര്ശന നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനാണച്ച്.
(10)കകേ. എസച്ച്. ഇ. ബബ. കസക്ഷന ഓഫസ്പീസച്ച്
ശസ്പീ. ഐ. സബ. ബനാലകൃഷ്ണന: പൂതനാടബ ഗ്രനാമ പഞനായതബകല കകേണബചബറയബല്
കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ. കസക്ഷന ഓഫസ്പീസച്ച് അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
കവദത്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ):

പൂതനാടബ പഞനായതബകല

കവദത്യുതബ ഉപകഭനാക്തനാക്കളബല് ഭൂരബഭനാഗവലാം മസ്പീനങ്ങനാടബ ഇലകബക്കല് കസക്ഷകന്റെ
കേസ്പീഴബലനാണച്ച് വരുന്നതച്ച്. കൂടനാകത പനമരലാം, സുല്തനാനബകതരബ, കവസ്റ്റച്ച് പുല്പ്പെള്ളബ,
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കുലാംബ്ലങ്ങനാടച്ച് എന്നസ്പീ ഇലകബക്കല് കസക്ഷനുകേളബല്കപ്പെടുന്ന ഉപകഭനാക്തനാക്കളുലാം പൂതനാടബ
പഞനായതബലുണച്ച്. മസ്പീനങ്ങനാടബ ഇലകബക്കല് കസക്ഷനബല് 19026 ഉപകഭനാക്തനാക്കളുലാം
പനമരലാം ഇലകബക്കല് കസക്ഷനബല് 13700 ഉപകഭനാക്തനാക്കളുലാം സുല്തനാനബകതരബ
കവസ്റ്റച്ച് ഇലകബക്കല് കസക്ഷനബല് 14655 ഉപകഭനാക്തനാക്കളുലാം പുല്പ്പെള്ളബ ഇലകബക്കല്
കസക്ഷനബല് 17650 ഉപകഭനാക്തനാക്കളുലാം കുലാംബ്ലങ്ങനാടച്ച് ഇലകബക്കല് കസക്ഷനബല് 13339
ഉപകഭനാക്തനാക്കളുമനാണുള്ളതച്ച്.

നബലവബകല

മനാനദണ്ഡമനുസരബചച്ച്

ഈ

കസക്ഷനുകേകളനാനലാം വബഭജബകക്കണ ആവശദമബകലങബലുലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട കമമ്പര്
ഉന്നയബച പ്രശ്നകത സലാംബനബചച്ച് പരബകശനാധബചച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
IV.റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
(1) കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട പതനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(2) എസ്റ്റബകമറച്ച് കേമ്മേബറബയകട പതച്ച് മുതല് പതബനനാലച്ച് വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്
സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
V.റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബഗണന
കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട പതനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
VI.ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലുള്ള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന) : തനാകഴപ്പെറയന്ന ധനനാഭദര്തനകേള്
അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XII - കപനാലസ്പീസച്ച്

(4086,60,97,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIII - ജയബലുകേള്

(143,26,68,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIV - കസ്റ്റഷനറബയലാം അചടബയലാം മറച്ച് ഭരണപരമനായ
സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം (563,93,09,000 രൂപ)
കവദത്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
കപനാലസ്പീസച്ച് എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം ജയബലുകേള് എന്ന XIII-ാം
നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം

കസ്റ്റഷനറബയലാം

അചടബയലാം

മറച്ച്

ഭരണപരമനായ

സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം എന്ന XIV-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3)
പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
സര്വ്വശസ്പീ മഞളനാലാംകുഴബ അലബ, എന. ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന, എന.എ. കനലബക്കുന്നച്ച്,
കകേ.എലാം.

ഷനാജബ,

കകേ.എന.എ.

ഖനാദര്,

സബ.

മമ്മൂട്ടബ,

സണ്ണബ

കജനാസഫച്ച്,

പബ. ഉകബദുള്ള, കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്, കറനാഷബ അഗസ്റ്റബന, തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന,
കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുകസന തങ്ങള്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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ശസ്പീ. കകേ. വബ. അബ്ദുള് ഖനാദര്:

ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

നവസ്പീകേരണതബകന്റെയലാം കേനാരദക്ഷമതയകടയലാം പനാതയബലൂകട സമനാധനാന അന്തരസ്പീക്ഷലാം
നബലനബര്തനാന
നയബക്കുന്നതച്ച്.
കപനാലസ്പീസച്ച്

പ്രതബജനാബദതകയനാകടയനാണച്ച് ഈ സര്ക്കനാര് കപനാലസ്പീസബകന
കുറകൃതദങ്ങള് തടയനാനുലാം പ്രതബകേകള പബടബകൂടുന്നതബനുലാം കകേരള

വളകര

ജനാഗ്രതകയനാകടയനാണച്ച്

പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച് .

കുറഞ

നനാളുകേള്കകേനാണച്ച് ഏകേകദശലാം 100 കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള് സനാര്ട്ടച്ച് ആയബക്കഴബഞ.
കപനാലസ്പീസച്ച് കസനയച്ച് മബകേച പരബശസ്പീലനവലാം കേമ്പക്യൂട്ടറബകന്റെ സഹനായകതനാകട പ്രതബകേകള
കചനാദദലാം കചയ്യുന്ന മുറബകേള്, കസബര് കഡനാലാം, കഫനാകട്ടനാ ആര്കക്കവച്ച് സലാംവബധനാനലാം
എന്നബവ

പ്രവൃതബപഥതബകലതബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

സശസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

നടപടബകേള്

കസനയകട

നവസ്പീകേരണതബനച്ച്

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

കുറകൃതദങ്ങള്

തടയന്നതബനുലാം പ്രതബകേകള പബടബകൂടുന്നതബനുലാം കപനാലസ്പീസച്ച് കസന നടതബയബട്ടുള്ള
ഇടകപടലുകേള്
കപനാലസ്പീസച്ച്

രനാജദവദനാപകേമനായബ

സലാംവബധനാനതബല്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

മനാതൃകേനാപരമനായ

ഗവണ്കമന്റെച്ച് തുടക്കലാം കുറബചബരബക്കുന്നതച്ച്.
കസ്റ്റഷനുകേളബലുലാം

ജനകമതബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

നവസ്പീകേരണതബനനാണച്ച്

ഈ

സലാംസനാനകത മുഴുവന കപനാലസ്പീസച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്

സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്

കനടബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച് .

കപനാലസ്പീസച്ച്

സലാംവബധനാനലാം
കകേഡറബകന്റെ

നടപ്പെബലനാക്കബയതച്ച്
പ്രവര്തനങ്ങള്

മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്. നനാഷണല് കകകലാം കറകക്കനാര്ഡ്സച്ച് ബക്യൂകറനായകട കേണക്കച്ച് പ്രകേനാരലാം
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സുസജവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനായ

കകേരളതബലനാകണനളളതച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്

കകേരള

സലാംവബധനാനലാം

കപനാലസ്പീസബനച്ച്

കേബട്ടുന്ന

നബലവബലുളളതച്ച്
വലബകയനാരു

അലാംഗസ്പീകേനാരമനാണച്ച്. കപനാലസ്പീസച്ച് കസനകയയലാം ജയബലുകേകളയലാം നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള
നടപടബകേളനാണച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച് സശസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച് . തടവകേനാരബല്
കുറവനാസനയബലനാതനാക്കബ മനാനുഷബകേ മൂലദങ്ങള് വളര്തബകയടുക്കനാന പരദനാപ്തമനായ
സമസ്പീപനമനാണച്ച് ജയബലുകേളബല് അവലലാംബബക്കുന്നതച്ച്. തടവകേനാര്ക്കച്ച് വബദദനാഭദനാസതബനുലാം
വനായനയ്ക്കുലാം വബകനനാദതബനുലാം കവണ സഇൗകേരദങ്ങളുലാം നബര്മ്മേനാണ കതനാഴബലുകേളബലുലാം
ആധുനബകേ സനാകങതബകേവബദദയബലുലാം പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനുളള സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം
നബലവബലുണച്ച്. അടബയന്തര ഘട്ടതബലുലാം മറച്ച് സന്ദര്ഭങ്ങളബലുലാം കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളുമനായബ
ബനകപ്പെടുന്നതബനുലാം
സഇൗകേരദപ്രദമനായ

കുടുലാംബ-സനാമൂഹദ
രസ്പീതബയബല്

ബനങ്ങള്

ജയബലുകേള്

നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം

നവസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്, ജയബല്, ഫയര് കഫനാഴച്ച് എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളുകട ആധുനബകേവല്ക്കരണതബനച്ച്
മനാതൃകേനാപരമനായ നടപടബകേളനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് സശസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ.

തബരുവഞ്ചൂര്

രനാധനാകൃഷ്ണന:

ധനനാഭദര്തനകേകള

എതബര്ക്കുന.

ജയബലുകേളബല് പകരനാള് നബബനനകേള് ലലാംഘബക്കകപ്പെടുകേയനാണച്ച്. കേഞനാവച്ച് കേചവടവലാം
കമനാകകബല് കഫനാണ് ഉപകയനാഗവലാം ജയബലുകേളബല് വദനാപകേമനായബ നടക്കുകേയനാണച്ച് .
ഇതരലാം

നബയമലലാംഘനങ്ങള്കക്കതബകര

യനാകതനാരു

നടപടബയലാം

ഗവണ്കമന്റെച്ച്
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സശസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

അതബവബദഗ്ദ്ധരനായ

ഉകദദനാഗസരുളള

കപനാലസ്പീസച്ച്

വകുപ്പെബല്

ഒരുകദദനാഗസകന കനരബടനാന മകറനാരു ഉകദദനാഗസകന നബയമബക്കുന്ന രസ്പീതബയനാണച്ച്
നബലവബലുളളതച്ച്.

കപനാലസ്പീസബകന്റെ

ഇകന്റെണല്

ഡബസബപബന

തകേര്നകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
ശസ്പീ. സബ. ദബവനാകേരന: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കനാരബകന്റെ ആഭദന്തര നയകതക്കുറബചച്ച് ഗഇൗരവമനായ ഒരനാകക്ഷപവലാം ഉന്നയബക്കനാന
പ്രതബപക്ഷതബനച്ച്

സനാധബചബട്ടബല.

സലാംസനാനതച്ച്

വര്ഗസ്പീയകേലനാപങ്ങകളനാ

ജനാതബസലാംഘട്ടനങ്ങകളനാ ഇലനാത ശനാന്തമനായ അന്തരസ്പീക്ഷലാം നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം
രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേങ്ങളുകട എണ്ണലാം കുറച്ചുകകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാരബനച്ച്
സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
കേനാലയളവബല്

പ്രവര്തനമബകേവബനുള്ള
കകേരള

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം
സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്
അവകയ

അകനകേലാം

അര്ഹരനായബട്ടുണച്ച്.

പുരസനാരങ്ങള്ക്കച്ച്
ജയബലുകേളുകട

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനുലാം

ആഭദന്തരവകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്

ഒഴബഞകേബടക്കുന്ന

ഇഇൗ

അവസ
നടപടബ

തസബകേകേള്

നബകേത്തുന്നതബനുലാം അലവനസുകേള് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം ഫയര് ആന്റെച്ച് കറസക്യൂ
സര്വ്വസ്പീസബകന ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. ഉകബദുള്ള: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. സലാംസനാനകത
കമസമനാധനാനനബല

തകേര്ന്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്
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അധബകേനാരതബകലതബയതബനുകശഷലാം

കബമബനല്

കകേസുകേളബല്കപ്പെടുന്ന

കപനാലസ്പീസുകേനാരുകട എണ്ണലാം വര്ദബചബരബക്കുന. ഭബന്നലബലാംഗക്കനാര്ക്കുലാം സസ്പീകേള്ക്കുലാം
വബദദനാര്തബകേള്ക്കുകമതബകരയമുള്ള കപനാലസ്പീസച്ച് അതബകമങ്ങളുകട വനാര്തകേളനാണച്ച്
ദബനലാംപ്രതബ

വനകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

ഇകപ്പെനാള്

ഉതകരന്തദയബകല

കകേരളതബലുലാം

ആള്ക്കൂട്ട

ആവര്തബക്കുന.

രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്കക്കതബകര കഹകക്കനാടതബ നടതബയ പരനാമര്ശലാം സര്ക്കനാരബനുള്ള
തനാക്കസ്പീതനാണച്ച്. കുറകൃതദങ്ങളുകട കേനാരദതബല് കകേരളലാം കദശസ്പീയ ശരനാശരബകയക്കനാള്
മുന്നബകലതബയബരബക്കുന.

ഭരണപക്ഷകത

പ്രധനാനകേക്ഷബകേള്

കകേനാലപനാതകേലാം

നടത്തുന്നതബല് മതരബക്കുകേയനാണച്ച്. അകമകത കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്ന നബലപനാടച്ച്
തബരുതണലാം.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണു:

ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങളബല് മുഖലാം കനനാക്കനാകതയള്ള നടപടബകേളനാണച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കനാര്
സശസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. സലാംസനാനതച്ച് സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം ഉറപ്പെനാക്കനാന നസ്പീതബപൂര്വ്വമനായ
നബലപനാടുകേള്

സശസ്പീകേരബക്കുന്ന

ആഭദന്തര

വകുപ്പുലാം

മുഖദമനബയലാം

അഭബനന്ദനമര്ഹബക്കുന. കപനാലസ്പീസബനച്ച് കൂടുതല് സഇൗകേരദങ്ങള് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം
കപനാലസ്പീസച്ച്

കേശനാര്കട്ടഴ്സുകേള്

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുലാം

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജയബലുകേള്
രനാജദതബനനാകകേ
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മനാതൃകേയനാകുന്ന

തരതബലുള്ള

കപനാലസ്പീസച്ച്

സലാംവബധനാനമനാണച്ച്

സലാംസനാനതച്ച്

പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്: കകേരള ജനതയച്ച് കസശരദജസ്പീവബതലാം ഉറപ്പുവരുതണലാം.
അലാംഗബലലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുള്കപ്പെകട കപനാലസ്പീസച്ച് കസനയബല് സമഗ്രമനായ മനാറലാം
വരുതണലാം.

കുറനാകനശഷണവലാം കമസമനാധനാനവലാം കവര്തബരബക്കുകേ എന്ന സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയകട നബര്കദ്ദേശതബനച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് മതബയനായ പരബഗണന കകേനാടുക്കണലാം.
ഓകരനാ പ്രകദശങ്ങള്ക്കുലാംകവണബ രൂപസ്പീകേരബച ബറനാലബയനുകേള്ക്കച്ച് പുന:കമസ്പീകേരണലാം
ആവശദമനാണച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച് കറകക്കനാര്ഡ്സച്ച് കേമ്പക്യൂട്ടകറസച്ച് കചയ്യണലാം.

കുറകൃതദങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ

ആവശദമനായ

കമസ്പീകേരണലാം

കനരബടുന്നതബനച്ച്

വരുതണലാം.

ഫയര്

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസബര്
കസനയബല്

കസ്റ്റഷനുകേള്ക്കച്ച്

സലലാം

കേകണതനാനുലാം ആവശദമനായ ആലാംബുലനസുലാം വനാഹനങ്ങളുലാം വനാങ്ങനാനുമുള്ള നടപടബ
സശസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെച്ച് അനുവദബച ഫണച്ച് ലനാപനാകേനാകത ജയബലുകേളുകട
നബര്മ്മേനാണതബലുള്ള അനബശബതനാവസ പരബഹരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. ബബ. സതദന: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കകേരള കപനാലസ്പീസച്ച്
മനാതൃകേനാപരവലാം കലനാകേനബലവനാരവമുള്ള കസനയനാകണന്നച്ച് കതളബയബചബട്ടുണച്ച് . കപനാലസ്പീസച്ച്
വകുപ്പെബല് അര്ഹതയള്ളവര്ക്കച്ച് കപ്രനാകമനാഷന നല്കേനാനുലാം കസനയകട അലാംഗബലലാം
വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.

സസ്പീകേള്ക്കുലാം കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം നബര്ഭയലാം യനാത
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കചയ്യനാനനാവശദമനായ
കമസമനാധനാന

കമസ്പീകേരണങ്ങള്

പനാലനലാം

നവസ്പീകേരബചതബകന്റെ

കകേനാണ്ടുവന്നതച്ച്

ശനാക്തസ്പീകേരബക്കതക്കവബധലാം

ഫലമനായബ

കുറകൃതദങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
കപനാലസ്പീസച്ച്

കുറഞബട്ടുണച്ച്.

കസനകയ

സഇൗഹനാര്ദ്ദേവലാം

സമനാധനാനവലാം കേനാലാംക്ഷബക്കുകേയലാം അതബനനുസരബചച്ച് പ്രവര്തബക്കുകേയലാം കചയ്യുന്ന
സര്ക്കനാരനാണബതച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനകയ

കൂടുതല്

ജനകേസ്പീയവത്കേരബചച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനുലാം അലാംഗബലലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം വബദഗ്ദ്ധരുകട കസവനലാം
പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ കസബര് കുറകൃതദങ്ങള് കുറയനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ.

ഒ.

രനാജകഗനാപനാല്:

കസനനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്

നബഷ്പക്ഷമനായബ

കപ്രനാതനാഹനലാം

നല്കേണലാം.

പ്രവര്തബക്കുന്ന
സലാംസനാനകത

കപനാലസ്പീസച്ച്
രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള് പൂര്ണ്ണമനായലാം അവസനാനബപ്പെബക്കനാന മുഖദമനബ മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. ടബ. എ. റഹസ്പീലാം: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

ഗള്ഫച്ച്

രനാജദങ്ങളബല് കജനാലബക്കച്ച് കപനാകുന്നവര്ക്കുള്ള കപനാലസ്പീസച്ച് കബയറനസച്ച് സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്
ഇഷക്യൂ കചയ്യനാനുള്ള അധബകേനാരലാം കസ്റ്റഷന ഹഇൗസച്ച് ഓഫസ്പീസര്ക്കച്ച് നല്കേബയ നടപടബ
സശനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ലക്ഷദകതനാകട

കുറനാകനശഷണവലാം

സബ.കഎ.

റനാങബലുള്ള

കമസമനാധനാനവലാം
ഉകദദനാഗസകര

കമചകപ്പെടുത്തുകേകയന്ന
കസ്റ്റഷന

ഹഇൗസച്ച്

ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ നബയമബചതുലാം 471 കലനാക്കല് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളബല്കൂടബ ഇഇൗ
സലാംവബധനാനലാം

വദനാപബപ്പെബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .

രനാഷസ്പീയ
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കകേനാലപനാതകേ

കകേസുകേളബല്

പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്

കേനാരദക്ഷമവലാം

നബഷ്പക്ഷവമനായനാണച്ച്

പന്തസ്പീരനാലാംകേനാവബല് പുതബയ കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷന അനുവദബച

നടപടബകയ അഭബനന്ദബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പ്രനാരലാംഭ നടപടബകേള് പൂര്തബയനായ മനാവൂര്
ഫയര്

കസ്റ്റഷകന്റെ

പ്രവര്തനലാം

എതയലാംകവഗലാം

ആരലാംഭബക്കണകമനകൂടബ

അഭദര്തബക്കുന.
ശസ്പീ. എലാം. സശരനാജച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ആഭദന്തര വകുപ്പെച്ച്
മുകന്നറതബകന്റെ പനാതയബലനാണച്ച്. ജനകമതബ കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനലാം സലാംസനാനകത
എലനാ കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളബകലയ്ക്കുലാം വദനാപബപ്പെബക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം കപനാലസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റഷനുകേളബല് പബ.ആര്.ഒ.-മനാകര നബയമബച നടപടബയലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേങ്ങള് ഉള്കപ്പെകടയള്ള കകേസുകേളബല് മുഖലാം കനനാക്കനാകതയള്ള
നടപടബകേളനാണച്ച്

ആഭദന്തര

വകുപ്പെച്ച്

കകേനാലപനാതകേങ്ങളുണനാകേനാതബരബക്കനാനുലാം

സശസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.

സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം

രനാഷസ്പീയ

നബലനബര്തനാനുലാം

ശമബക്കണലാം. അകമപ്രവര്തനങ്ങകള സര്ക്കനാര് നദനായസ്പീകേരബക്കുകേയബല. രനാഷസ്പീയ
അഭബപ്രനായവദതദനാസങ്ങളുകട കപരബല് കകേനാലപനാതകേങ്ങള് നടത്തുന്നതച്ച് ശരബയല.
ശസ്പീ. സണ്ണബ കജനാസഫച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. ജനങ്ങളുകട ജസ്പീവനുലാം
സശതബനുലാം

സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബക്കുന്നബല.

കമസമനാധനാനപനാലനതബല് ഗുരുതര വസ്പീഴ്ചയനാണച്ച് വരുതബയബരബക്കുന്നതച്ച്. കകേരള
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കപനാലസ്പീസബലുള്ള

വബശശനാസലാം

നഷകപ്പെട്ടതുകകേനാണനാണച്ച്

ജനങ്ങള്

സബ.ബബ.ഐ.

അകനശഷണലാം ആവശദകപ്പെടുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസബന. പബ:

ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

ഇനഡദയബകല മറച്ച് സലാംസനാനങ്ങകള അകപക്ഷബചച്ച് ഏറവലാം കേനാരദക്ഷമമനായ കപനാലസ്പീസച്ച്
സലാംവബധനാനമുള്ളതച്ച്
തടയന്നതബനച്ച്
മനാറങ്ങള്

കകേരളതബലനാണച്ച്.

സസ്പീകേള്കക്കതബകരയള്ള

അതബകമങ്ങള്

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുന്നതുള്കപ്പെകടയള്ള മനാതൃകേനാപരമനായ നബരവധബ

കപനാലസ്പീസച്ച്

സലാംവബധനാനതബല്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനച്ച്

സര്ക്കനാരബനച്ച്

കേഴബഞബട്ടുണച്ച്. സസ്പീസുരക്ഷയമനായബ ബനകപ്പെട്ട പബങച്ച് ബസ്പീറച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനലാം
നടപ്പെനാക്കബയതുലാം വനബതനാ എസച്ച്.ഐ.മനാര്ക്കച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളുകട ചനാര്ജച്ച്
നല്കേബയതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. കൂടുതല് കപ്രനാഫഷണലബസലാം നല്കേബ കലനാകകേനാതര
നബലവനാരതബകലയച്ച്

കകേരള

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ
മനാനസബകേ

സമ്മേര്ദ്ദേലാം

പ്രഖദനാപബചബട്ടുള്ള

കപനാലസ്പീസബകന

സ്റ്റനാഫച്ച്

പനാകറണ്

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം

പുതബയ

കപനാലസ്പീസച്ച്

നടപടബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം

പരബഷ്കരബചച്ച്

കപനാലസ്പീസുകേനാരുകട

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

കസ്റ്റഷനുകേളുലാം

ഫയര്

ബഡ്ജറബല്
കസ്റ്റഷനുകേളുലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് തശരബതകപ്പെടുതണലാം. വബകദശത്തു കജനാലബ
കചയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള

കപനാലസ്പീസച്ച്

കബയറനസച്ച്

സലാംവബധനാനതബലൂകട നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്

ഓണ്

കലന

ജസ്റ്റബസച്ച് കകേ.ടബ. കതനാമസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന
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റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് അനുസരബചച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള് പരബഷ്കരബചബട്ടുണച്ച്.

യ.എ.പബ.എ.

ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യുന്ന കപനാലസ്പീസുകേനാര്കക്കതബകര നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. എലാം. ഷനാജബ: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.
ജസ്പീവനുലാം

സശതബനുലാം

സലാംരക്ഷണലാം

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
വര്ദബചബരബക്കുന.

നല്കുന്നതബല്

കകേരളതബല്

യ.എ.പബ.എ.-യകട

ജനങ്ങളുകട

രനാഷസ്പീയ

സര്ക്കനാര്

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

ദുരുപകയനാഗവലാം

വര്ഗസ്പീയതയലാം

വര്ദബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന സലാംസനാനതച്ച് മത നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്

സുരക്ഷബതരലനാത

അവസയനാണുള്ളതച്ച്.
ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മേ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. സനാമൂഹബകേ-രനാഷസ്പീയ
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണനാകുകമ്പനാള് കനരനായ മനാര്ഗതബല് പ്രതബകേരബക്കനാനുലാം മതനബരകപക്ഷത
ഉയര്തബപ്പെബടബക്കനാനുലാം സഹനായകേരമനായ സമസ്പീപനലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്ന ദഇൗതദമനാണച്ച്
സര്ക്കനാര് സശസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.

കമസമനാധനാനപനാലനതബനച്ച്

മബകേച

സലാംസനാനതബനുളള അവനാര്ഡച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല്നബനലാം ലഭബച കകേരളതബല്
കമസമനാധനാന

നബല

തകേര്ന

എനളള

പ്രതബപക്ഷ

ആകരനാപണലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്. സലാംസനാനത്തുണനാകുന്ന കചറബയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുകപനാലുലാം
ഉടനടബ പരബഹനാരലാം കേനാണുന്ന നടപടബയനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സശസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് . സസ്പീകേള്ക്കച്ച്
കനകരയളള അതബകമലാം, കുറകൃതദങ്ങള് എന്നബവയകട കതനാതച്ച് മുന വര്ഷങ്ങകളക്കനാള്
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കുറയനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്. ഷുകഹബബകനയലാം ആദബവനാസബ യവനാവനായ മധുവബകനയലാം
കകേനാലകപ്പെടുതബയ

കകേസബകല

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
സനാനലാം

പ്രതബകേകള

പബടബകൂടനാന

സനാധബചതച്ച്

നബയമ സമനാധനാന പരബപനാലനതബല് ഇന്തദയബല് ഒന്നനാലാം

കേരസമനാക്കബയ

സലാംസനാനകത

ആഭദന്തര

വകുപ്പെബകനക്കുറബച്ചുള്ള

ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന്ന പ്രതബപക്ഷതബകന്റെ നബലപനാടച്ച് കഖദകേരമനാണച്ച്.
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച്

(ശസ്പീ.

രകമശച്ച് കചന്നബതല): ധനനാഭദര്തനകേകള

എതബര്ക്കുന. ഷുകഹബച്ച് കകേനാലപനാതകേ കകേസച്ച് സബ.ബബ.കഎ. അകനശഷണതബനച്ച്
വബടണകമനള്ള കഹകക്കനാടതബ വബധബ ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്തനതബലുള്ള
അവബശശനാസമനാണച്ച്

കവളബകപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്.

കകേനാലപനാതകേങ്ങളുലാം

കമനാഷണവലാം

പബടബച്ചുപറബയലാം ഭവന കഭദനങ്ങളുലാം അകമങ്ങളുലാം സലാംസനാനതച്ച് വര്ദബച്ചുവരബകേയനാണച്ച് .
കമസമനാധനാനപനാലകേര്
കപനാലസ്പീസച്ച്

കബമബനല്

സലാംവബധനാനതബകന്റെ

കുറങ്ങളബകലര്കപ്പെടുന്ന
അനനാസയലാം

നബയമലാം

സബതബയനാണുള്ളതച്ച് .
നടപ്പെനാക്കുന്നതബകല

അപനാകേതയലാം കേനാരണലാം തസര സലാംഘങ്ങളുലാം കേശകട്ടഷന സലാംഘങ്ങളുലാം കകേരളതബല്
വബലസുകേയനാണച്ച്. കദശസ്പീയ കകലാം റബക്കനാര്ഡ്സച്ച് ബക്യൂകറനായകട കേണക്കനുസരബചച്ച്
കുറകൃതദങ്ങളുകട

കേനാരദതബല്

നബഷ്പക്ഷമതബകേളുമനായ
സനാനങ്ങളബല്

കകേരളലാം

കപനാലസ്പീസച്ച്

സര്ക്കനാരബനച്ച്

മുനപന്തബയബലനാണച്ച്.

ഉകദദനാഗസകര

തനാല്പരദമുള്ളവകര

മനാറബനബര്തബ
നബയമബച്ചുകകേനാണച്ച്

സമര്തരുലാം
തനാകക്കനാല്
കപനാലസ്പീസച്ച്
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കസനകയ രനാഷസ്പീയവത്കേരബക്കുന്ന സര്ക്കനാര് നടപടബ കപനാലസ്പീസബകന്റെ ആത്മവസ്പീരദലാം
നഷകപ്പെടുത്തുകേയനാണച്ച്.

അഴബമതബ

വബരുദരനായ

ഓഫസ്പീസര്മനാര്കക്കതബകര

നടപടബകയടുക്കുകേയലാം വബജബലനസച്ച് കകേസുകേള് എഴുതബ തള്ളുകേയലാം കചയ്യുന. ആഭദന്തര
വകുപ്പെബനച്ച് നസ്പീക്കബവചബട്ടുള്ള തുകേകപനാലുലാം വബനബകയനാഗബക്കനാത സബതബയനാണുള്ളതച്ച് .
ജനജസ്പീവബതലാം

ദുദുഃസഹമനാകുന്നതബകന്റെ

ഉതരവനാദബതശലാം

സലാംസനാനകത

കപനാലസ്പീസബനനാണച്ച്. അകമ പ്രവര്തനങ്ങള് നബയനബക്കനാന കേഴബയനാത കപനാലസ്പീസച്ച്
കനനാക്കുകുതബകേളനായബ മനാറുകേയനാണച്ച്.

തകേര്നകകേനാണബരബക്കുന്ന കമസമനാധനാനവലാം

നബയമവനാഴ്ചയലാം

ഇഇൗ

പുനദുഃസനാപബക്കനാന

സര്ക്കനാര്

യനാകതനാരു

നടപടബയലാം

സശസ്പീകേരബക്കുന്നബല.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): സലാംസനാനതബകന്റെ വബകേസനതബനുലാം
കമസമനാധനാനതബനുലാം
ശക്തബകേള്കക്കതബകര
നബരവധബ

തടസലാം
ശക്തമനായ

കബമബനല്

പ്രതബകേകള

അറസ്റ്റച്ച്

സൃഷബക്കുന്ന
നടപടബ

കകേസുകേളുലാം

കപണ്വനാണബഭ/ഗുണനാ

സശസ്പീകേരബക്കുലാം.

കേവര്ചനാ

കചയ്യുന്നതബനുലാം

വര്ഗസ്പീയ

കതളബയബക്കകപ്പെടനാത

കകേസുകേളുലാം
സര്ക്കനാരബനച്ച്

സലാംഘങ്ങള്കക്കതബകരയലാം

ധ്രൂവസ്പീകേരണ

കതളബയബക്കുന്നതബനുലാം
സനാധബചബട്ടുണച്ച് .
മയക്കുമരുന്നച്ച്

മനാഫബയയ്കക്കതബകരയലാം ശക്തമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുലാം.

സസ്പീ സുരക്ഷയനായബ

ഇരുപതബനനാലച്ച്

പകടനാളബലാംഗച്ച്

മണബക്കൂറുലാം

പ്രവര്തബക്കുന്ന

പബങച്ച്

റൂലാം
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ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

പഞനായതച്ച്

വനബതകേളുകട

പരനാതബ

സശസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്

ഒരു വനബതനാ കപനാലസ്പീസബകന നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

ആരലാംഭബച്ചു.

അടബസനാനതബല്

അടബയന്തര ഘട്ടങ്ങളബല് സവബകശഷ ഇടകപടലുകേള്ക്കനായബ ആധുനബകേ

സജസ്പീകേരണകതനാകടയള്ള കപനാലസ്പീസച്ച് കേണ്കടനാള് റൂമുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച് .
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കപനാലസ്പീസച്ച്

സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന.
നബരവധബ

കസ്റ്റഷനുകേള്
കകേരള

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുള്ള

കപനാലസ്പീസബകന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങള്

കസ്റ്റഷനുകേളബല്

ലനാ

പ്രവര്തന

കനടബകയടുക്കനാന

ആന്റെച്ച്

ഓര്ഡറുലാം

മബകേവബകന്റെ

സനാധബചബട്ടുണച്ച് .
കകലാം

നടപടബകേള്
ഫലമനായബ
കപനാലസ്പീസച്ച്

ഇനകവസ്റ്റബകഗഷനുലാം

കവര്തബരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 203 കപനാലസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റഷനുകേളബകല സബ.ഐ.മനാകര എസച്ച്.എചച്ച്.ഒ.
ആരലാംഭബച്ചു.

ആക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള്

ജനകമതബ സുരക്ഷനാ പദതബ എലനാ കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനുകേളബലുലാം

സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കകേഡറച്ച് പദതബ കൂടുതല് സ്കൂളുകേളബകലയ്ക്കുലാം വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്
നടപടബ

സശസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കലനാക്കപ്പുകേളബല്

മനുഷദനാവകേനാശ

ധശലാംസനലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് ശക്തമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുലാം. കപനാലസ്പീസച്ച് കബയറനസച്ച്
സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച് ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള കമനാകബല് ആപ്പെച്ച് ഉടനതകന്ന ലഭദമനാക്കുന്നതനാണച്ച് .
കപനാലസ്പീസച്ച് കസനയബല് വനബതനാ കപനാലസ്പീസബകന്റെ അലാംഗസലാംഖദ 15 ശതമനാനമനാക്കബ
ഉയര്ത്തുലാം. സലാംസനാനതച്ച് വദവസനായ സലാംരക്ഷണ കസന രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള
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നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

നബയനണതബനുലാം
രൂപസ്പീകേരബക്കുലാം.

പ്രകതദകേ

ടനാഫബകേച്ച്

ടനാഫബകേച്ച്

അപകേട

പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയ

ചുമതലയലാം

കകേസുകേളുകട

നബവനാരണതബനുലാം
കപനാലസ്പീസച്ച്

ചുമതലയലാം

പ്രകതദകേലാം

വബഭനാഗങ്ങള് കകേകേനാരദലാം കചയ്യുന്നതബനുള്ള കമസ്പീകേരണലാം നടപ്പെബലനാക്കുലാം.
നബരസ്പീക്ഷണലാം,

വബ.ഐ.പബ.കസകേക്യൂരബറബ,

ദുരന്തനബരവനാരണലാം

കസന

ടനാഫബകേച്ച്
മുതലനായവ

കേനാരദക്ഷമമനായബ നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബനച്ച് ഏരബയല് സര്കവ്വലനസച്ച് ഉള്കപ്പെകടയള്ള
ആധുനബകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം ഓണ്കലന മുഖനാന്തബരലാം എഫച്ച്.ഐ.ആര്.
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം പരനാതബകേള് നല്കുന്നതബനുലാം എലനാ കസ്റ്റഷനുകേള്ക്കുലാം പ്രകതദകേ
കവബ്കസറച്ച് നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്. കസബര് കുറകൃതദങ്ങള്
കകേകേനാരദലാം കചയ്യുന്നതബനച്ച് പ്രകതദകേ വബഭനാഗലാം ആരലാംഭബക്കുലാം. കേമനാനകഡനാ, ആഭദന്തര
സുരക്ഷനാ ഇന്റെലബജനസച്ച്, ആഭദന്തര സുരക്ഷനാ അകനശഷണലാം എന്നസ്പീ വബഭനാഗങ്ങള്
സലാംകയനാജബപ്പെബചച്ച് സലാംസനാന ഭസ്പീകേരവബരുദ ടനാസച്ച് കഫനാഴച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ
ഭനാഗമനായബ 210 കപര് ഉള്കപ്പെകട അമ്പതച്ച് വനബതനാ കേമനാനകഡനാകേള്ക്കച്ച് പരബശസ്പീലനലാം
നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനയബകല

കടലബകേമ്മേക്യൂണബകക്കഷന സലാംവബധനാനലാം ഡബജബറല് കേമക്യൂണബകക്കഷന സലാംവബധനാനമനാക്കബ
ഉയര്ത്തുലാം.

കകേനാടതബ

വബചനാരണയനായബ

സലാംവബധനാനതബനച്ച് തുടക്കലാം കുറബച്ചു.

വസ്പീഡബകയനാ

കകേനാടതബകേളുകട

കകേനാണ്ഫറനസബലാംഗച്ച്
അടബസനാന സഇൗകേരദ

38

വബകേസനതബനനായബ

26 കകേനാടബ രൂപയലാം സകബനാര്ഡബകനറച്ച് കകേനാടതബകേളുകട

ആധുനബകേവല്ക്കരണതബനച്ച് 8 കകേനാടബ രൂപയലാം ഫയര് ആന്റെച്ച് കറസക്യൂ സര്വ്വസ്പീസസബകന്റെ
നവസ്പീകേരണതബനച്ച് ബഡ്ജറബല് 65 കകേനാടബ രൂപയലാം വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. സബവബല്
ഡബഫനസച്ച് കഫനാഴച്ച് സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം ഫയര്കഫനാഴബല് വനബതകേകള
നബയമബക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. കസനബകേ കക്ഷമതബനനായബ
പ്രകതദകേ

വകുപ്പെച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചു.

മതദകതനാഴബലനാളബ കമഖലയബല്നബന്നച്ച്
സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന.
ഉയര്ത്തുന്നതനാണച്ച്.

കഹനാലാം

ഗനാര്ഡുകേളുകട
തസ്പീരകദശ

കവതനലാം

സുരക്ഷയനായബ

200 കപകര പ്രകതദകേമനായബ നബയമബക്കനാന

കകേരള കപനാലസ്പീസച്ച് അക്കനാദമബകയ മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രമനാക്കബ

മുതബര്ന്ന

പഇൗരന്മേനാരുകട

കസവനതബനച്ച്

കഹനാട്ടച്ച്

കകലന

സലാംവബധനാനലാം പനാലനാ സബച്ച് ഡബവബഷനബല് പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല് നടപ്പെബലനാക്കബ
വബജയബപ്പെബക്കനാന

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

സലാംസനാനതച്ച്

കഫനാറനസബകേച്ച്

അകനശഷണ

വബഭനാഗതബകന്റെ അപരദനാപ്തത പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം കകേസകനശഷണലാം കവഗതബല്
പൂര്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം

കൂടുതല്

കഫനാറനസബകേച്ച്

ലനാബുകേള്

ആരലാംഭബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. തൃശ്ശൂര്, കേണ്ണൂര് എന്നബവബടങ്ങളബല് ഡബ.എന.എ. ലനാബുകേള്
ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കകേനാചബ

കമഖലനാ

കഫനാറനസബകേച്ച്

സഇൗകേരദങ്ങകളനാകട

കഫനാറനസബകേച്ച്

ലനാബച്ച്

കകസബര്

പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള
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അവസനാനഘട്ടതബലനാണച്ച്. ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കകസശരദജസ്പീവബതവലാം നസ്പീതബയലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്ന
നബലയബല്

ആധുനബകേ

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാകട

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനകയ

മനാറബകയടുക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം സര്ക്കനാര് നയതബനച്ച് വബരുദമനായബ പ്രവര്തബക്കുന്ന
ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര മനാതൃകേനാപരമനായ ശബക്ഷനാ നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
കചയ്യുനണച്ച്. അര്ഹതയകട അടബസനാനതബല് കപ്രനാകമനാഷന നല്കുന്നതബനുലാം
കകേസബല് ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബലനാതവരുകട കപ്രനാകമനാഷന പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം
തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

തടവകേനാര്

ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന

സനാധനങ്ങളബലൂകട

ലഭബക്കുന്ന

ലനാഭതബകന്റെ അമ്പതച്ച് ശതമനാനലാം അവരുകട കക്ഷമതബനുലാം ജയബലുകേളുകട അതദനാവശദ
നവസ്പീകേരണതബനുമനായബ പ്രബസണ് കഡവലപ്കമന്റെച്ച് ഫണബലൂകട അനുവദബക്കനാനുലാം
സലാംസനാനകത

ജയബലുകേളബകലനാന്നബകന

മനാതൃകേനാ

ജയബലനായബ

ഉയര്തബ

കരനാഗബനാധബതരനായ തടവകേനാര്ക്കച്ച് പ്രകതദകേ ശദയലാം ചബകേബതനാ സഇൗകേരദവലാം
ലഭദമനാക്കനാനുലാം

വബകശഷ

സശയലാംപരദനാപ്തരനാക്കനാനുലാം

കതനാഴബലുകേളബല്
തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനുലാം
സുതനാരദമനാക്കുന്നതബനുമനായബ
നടപ്പെനാക്കുന്നതനാണച്ച്.

പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബ

ഫയര് ആന്റെച്ച് കറസക്യൂ സര്വ്വസ്പീസച്ച്

എന.ഒ.സബ.
ഓണ്കകലന

അചടബയലാം

അവകര

കവബച്ച്

കസ്റ്റഷനറബയലാം

നടപടബകമങ്ങള്
കപനാര്ട്ടല്

വകുപ്പെബകന്റെ

സലാംവബധനാനലാം
പ്രവര്തനങ്ങള്

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബകന്റെയലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബകന്റെയലാം ഭനാഗമനായബ കഎ.ടബ
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കസല് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കസ്റ്റഷനറബ സനാധനങ്ങളുകട വബതരണതബനച്ച് ഇനകവന്റെറബ
മനാകനജുകമന്റെച്ച് സബസ്റ്റമനായ ഇ-മബസ്റ്റച്ച് കസനാഫച്ച്റച്ച്കവയറബല് ആവശദമനായ പരബഷ്കരണലാം
വരുത്തുകേയലാം

വകുപ്പെബകന്റെ

ആധുനബകേവത്കേരണതബനുമനായബ
കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

50

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം
ലക്ഷലാം

രൂപ

വസ്പീതലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം

കസ്റ്റഷനറബ കസ്റ്റനാറുകേളുകട കസ്റ്റനാക്കച്ച് ഉപകഭനാക്തൃ ഓഫസ്പീസുകേളബല്

അറബയന്നതബനുള്ള

ഓണ്കകലന

ഇന്റെന്റെച്ച്

സലാംവബധനാനതബകന്റെ

ഇ-ഓഫസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനവലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.
നബലനബര്തബ

ഡബകകവ.എസച്ച്.പബ.

നബലനബല്ക്കുനകണന്ന

രണനാലാംഘട്ടവലാം

സലാംസനാനതച്ച് എസച്ച്.പബ.കയ

കേനാരദങ്ങള്

നബര്വ്വഹബക്കുന്ന

ആകരനാപണലാം

സബതബ

അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച് .

ബനാഹദശക്തബകേള്ക്കച്ച് വഴങ്ങബ പ്രവര്തബകക്കണ അവസ സലാംസനാന കപനാലസ്പീസച്ച്
കസനയച്ച് ഉണനായബട്ടബകലന്നച്ച് മനാതമല, കപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച് നസ്പീതബ ലഭദമനാകേതക്ക
വബധതബല്

സശതനമനായബ

കപനാലസ്പീസബകന്റെ

പ്രവര്തബക്കനാനുള്ള

അലാംഗബലലാം

അവകേനാശലാം

നല്കേബയബട്ടുമുണച്ച്.

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഷുകകഹബച്ച് കകേനാലകക്കസുമനായബ ബനകപ്പെട്ട അകനശഷണലാം
സലാംബനബചച്ച്

സര്ക്കനാരബനച്ച്

കസകകട്ടറബയറബനുമുന്നബല്
ഗ്രകനഡുകേകളനാ

വദക്തമനായ
നടന്ന

കേണ്ണസ്പീര്വനാതകേ

നബലപനാടനാണുള്ളതച്ച്.

സലാംഘര്ഷതബല്

കഷല്ലുകേകളനാ

26-02-2018-നച്ച്

കേനാലനാവധബ

പ്രകയനാഗബചബട്ടബല.

കേഴബഞ

മുനവര്ഷങ്ങകള
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അകപക്ഷബചച്ച്

2017-ല്

കദവനാലയങ്ങളബകല

കമനാഷണ

കകേസുകേളുകട

എണ്ണലാം

കുറഞബട്ടുണച്ച്. സബ.ബബ.കഎ. അകനശഷണതബനുവബട്ട 79 കകേസുകേളബല് 39-ഉലാം
കകേനാടതബ നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരമനാണച്ച് ഉണനായബട്ടുള്ളതച്ച്. ബനാലാംഗ്ലൂരബല് കേഴബയന്ന കരനാഗബയലാം
അവശനുമനായ

മച്ച്അദനബക്കച്ച്

ചബകേബതയ്ക്കുലാം

ബന്ധുക്കളുകട

സഹനായലാം

ലഭബക്കുന്നതബനുമനായബ കകേരളതബല് തനാമസബക്കുന്നതബനച്ച് ജനാമദ വദവസയബല് മനാറലാം
അനബവനാരദമനാകണന്ന

കേനാരദലാം

കേര്ണ്ണനാടകേ

മുഖദമനബയകട

ശദയബല്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. പുസകേവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് അകനശഷണലാം കനരബടുന്ന
എലാം. എലാം. അക്ബറബകന്റെ കേനാരദതബല് കപനാലസ്പീസച്ച് കൃതദമനായബ അകനശഷബചബട്ടുണച്ച് .
മതവബകദശഷലാം വളര്ത്തുന്ന രസ്പീതബയബല് പ്രസലാംഗബചതബനച്ച് ശശബകേല ടസ്പീചര്കക്കതബകര
കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് കേസബ കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനബലുലാം എറണനാകുളലാം കനനാര്തച്ച് പറവൂര്
കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനബലുലാം കകേസുകേള് രജബസ്റ്റര് കചയ്തച്ച് അകനശഷണലാം നടതബവരുന.
06.03.2018-കല

കേണക്കനുസരബചച്ച്

86 ശതമനാനതബകലതബയബട്ടുണച്ച്.
നബര്ഭനാഗദകേരവലാം

ആഭദന്തര

വകുപ്പെബകന്റെ

പനാന

കചലവച്ച്

തബപുരയബല് കലനബകന്റെ പ്രതബമ തകേര്തതച്ച്

അകങ്ങയറലാം

അപലപനസ്പീയവമനാണച്ച്.

അതബകന

നദനായസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള പ്രതബകേരണങ്ങള് കഞെട്ടലുളവനാക്കുന്നതനാണച്ച്. നക്യൂനപക്ഷ
സലാംരക്ഷണലാം
സങ്കുചബത

ഇടതുപക്ഷതബകന്റെ

രനാഷസ്പീയ

മുഖമുദ്രയനാണച്ച്.

കനട്ടമുണനാക്കബ

ആളുകേകള

അസതദങ്ങള്
കതറബദരബപ്പെബക്കുന്ന

പ്രചരബപ്പെബചച്ച്
സമസ്പീപനലാം
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പ്രതബപക്ഷലാം സശസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് നലതല. ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച്
അഭദര്തബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
കപനാലസ്പീസച്ച് എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം ജയബലുകേള് എന്ന XIII-ാം
നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം കസ്റ്റഷനറബയലാം അചടബയലാം മറച്ച് ഭരണപരമനായ സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം
എന്ന XIV-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം 34-കനതബകര 76 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ
പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.
(സഭ കകവകുകന്നരലാം 4.12-നച്ച് പബരബഞ.)
******

