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മമ  .    സസ്പീക്കര:   സരക്കുലലേററ്റ്  ചചെയ്യചപ്പെട്ട  ചെട്ടട്ടം  275  അനുസരമച്ചുള

ലമമാേഷനമല് ബഹുമമാേനചപ്പെട്ട പ്രതമപകമാേട്ടംഗങ്ങള് നമരലദ്ദേശമച്ച ലഭേദഗതമകള്കൂടമ

ഉള്ചപ്പെടുതമചക്കമാേണറ്റ്  സബ്സമാേനസ്പീവറ്റ് ലമമാേഷന് അവതരമപ്പെമക്കമാേവുന്നതമാേണറ്റ്.

ചെട്ടട്ടം 275 പ്രകമാേരമുള സബ്സമാേനസ്പീവറ്റ് ലമമാേഷന്

മുഖഖ്യമനമ  (  ശസ്പീ  .    പമണറമാേയമ  വമജയന്):  സര,  “2018  ജൂചചലേ,  ആഗസറ്റ്

മമാേസങ്ങളമല്  ലകരളതമല്  ഉടനസ്പീളട്ടം  ചപയ്ത  കനത  മഴയുചട  ഫലേമമാേയമ

സട്ടംസമാേനതമചന  വമവമധ  ഭേമാേഗങ്ങളമല്  വഖ്യമാേപകമമാേയ  ചവളചപ്പെമാേക്കവുട്ടം

ഉരുള്ചപമാേട്ടലട്ടം ഉണമാേവുകയുട്ടം ലകരളട്ടം ഇലന്നമാേളട്ടം ദരശമച്ചമട്ടമലമാേത തരതമലള

പ്രകൃതമദുരനട്ടം ഏറ്റുവമാേലങ്ങണ അവസ സട്ടംജമാേതമമാേവുകയുട്ടം ചചെയ.  ഇഇൗ ദുരനട്ടം

ലകരളതമചന  സമസ്ത  ലമഖലേകളമലട്ടം  ഏല്പ്പെമച്ച  ആഘമാേതട്ടം  ഇനമയുട്ടം

പൂരണ്ണമമാേയമ  കണക്കമാേക്കചപ്പെട്ടമട്ടമല.  ശമാേസസ്പീയമാേടമസമാേനതമല്

നമാേശനഷ്ടങ്ങളുചടയുട്ടം  പുനരധമവമാേസ-പുനരനമരമമാേണ  പ്രവരതനങ്ങളുചടയുട്ടം

കൃതഖ്യമമാേയ  കണക്കുകള്  തയ്യമാേറമാേക്കമാേന്ലവണമ  വമദഗ്ദ്ധര  ഉള്ചപ്പെടുന്ന  ഒരു

പ്രലതഖ്യക ഏജന്സമചയ ചുമതലേചപ്പെടുതണചമന്നറ്റ് ഇഇൗ സഭേ ആവശഖ്യചപ്പെടുന.
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ലകരളതമചലേ 981 വമലലജുകളമലേമാേയമ 55 ലേകലതമാേളട്ടം ആളുകള് പ്രളയ

ദുരനതമനറ്റ്  ഇരയമാേയതമാേയമ  കണക്കമാേക്കചപ്പെടുന.  ദുരനതമല്  483  ലപര

മരമക്കുകയുട്ടം  14  ലപചര  കമാേണമാേതമാേവുകയുട്ടം  ചചെയ.  ഇതമനുപുറചമ  ഗുരുതരമമാേയ

പരമക്കുകള്  പറമയ  140  ലപരുട്ടം  ഉണറ്റ്.  മരണസട്ടംഖഖ്യ  പരമമാേവധമ  കുറയ്ക്കുകയുട്ടം

പ്രളയബമാേധമതചര  രകചപ്പെടുതമ  സുരകമത  സമാേനങ്ങളമല്  എതമക്കുകയുട്ടം

ചചെയ്യുക  എന്നതമനമാേണറ്റ്  സട്ടംസമാേന  സരക്കമാേര  മുന്ഗണന  നല്കമയതറ്റ്.  ഇഇൗ

മഹമാേദഇൗതഖ്യതമല്  ലകന-സട്ടംസമാേന  സട്ടംവമധമാേനങ്ങളുട്ടം  സസ്വനട്ടം  ജസ്പീവന്

പണയചപ്പെടുതമ  മതഖ്യചതമാേഴമലേമാേളമകളുട്ടം  യുവമാേക്കളുട്ടം  സന്നദ്ധപ്രവരതകരുട്ടം

സജസ്പീവമമാേയമ  അണമനമരന.  ഇവലരമാേചടമാേപ്പെട്ടം  ജനപ്രതമനമധമകളമാേചകയുട്ടം

ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  പ്രവരതനതമലട്ടം  ശുചെസ്പീകരണ  പ്രവരതനങ്ങളമലട്ടം

സ്തുതഖ്യരഹമമാേയ  പങറ്റ്  വഹമച്ചു.  ഇവരുചടചയലമാേട്ടം  ലസവനട്ടം  അഭേമമമാേനപൂരവട്ടം

അനുസ്മരമക്കുന്നലതമാേചടമാേപ്പെട്ടം  ഇവലരമാേടുള  ലകരള  സട്ടംസമാേനതമചന  കടപ്പെമാേടുട്ടം

നനമയുട്ടം ഇഇൗ സഭേ ലരഖചപ്പെടുത്തുന. 

സമമാേനതകളമലമാേത  രകമാേപ്രവരതനങ്ങളുചട  ഫലേമമാേയമ  3,879

ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  കഖ്യമാേമ്പുകളമല്  എതമച്ചവരുചട  എണ്ണട്ടം  2018  ആഗസറ്റ്  21-ചലേ

കണക്കുപ്രകമാേരട്ടം  3,91,494  കുടുട്ടംബങ്ങളമല്ചപ്പെട്ട  14,50,707  ലപര  ആണറ്റ്.
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എന്നമാേല് ദുരമതമാേശസ്വമാേസ കഖ്യമാേമ്പുകളുചട എണ്ണട്ടം ഇലപ്പെമാേള് 305 ആയമ കുറയുകയുട്ടം

കഖ്യമാേമ്പുകളമല്  കഴമയുന്നവരുചട  എണ്ണട്ടം  16,763  കുടുട്ടംബങ്ങളമല്  നമനള

59,296  ലപര  ആയമ  കുറയുകയുട്ടം  ചചെയ.  ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  കഖ്യമാേമ്പുകളുചട

പ്രവരതനതമനറ്റ്  ആവശഖ്യമമാേയ  സമാേധന  സമാേമഗമകളുട്ടം  ധനസഹമാേയവുട്ടം

ലകരളതമചന  എലമാേ  ഭേമാേഗങ്ങളമല്നമനട്ടം  മമാേത്രമല  സട്ടംസമാേനതമനറ്റ്

പുറത്തുനമനട്ടം  രമാേജഖ്യതമനറ്റ്  പുറത്തുനമനലപമാേലട്ടം  പ്രവഹമക്കുന്ന

ആലവശജനകമമാേയ  കമാേഴ്ചയമാേണറ്റ്  കമാേണമാേന്  കഴമഞ്ഞതറ്റ്.  ദുരമതമാേശസ്വമാേസ

കഖ്യമാേമ്പുകളമല് ദൃശഖ്യമമാേയ സഇൗഹമാേരദ്ദേവുട്ടം ചചമത്രമയുട്ടം, പ്രതമകൂലേ സമാേഹചെരഖ്യങ്ങചള

അതമജസ്പീവമക്കമാേനുള ആത്മവമശസ്വമാേസവുട്ടം ദൃഢനമശ്ചയവുട്ടം പ്രലതഖ്യക പരമാേമരശട്ടം

അരഹമക്കുന.  ഒരുമയുചടയുട്ടം കൂട്ടമാേയ്മയുചടയുട്ടം മഹനസ്പീയ മമാേതൃകയമാേയമ  ലലേമാേകട്ടം

വമലേയമരുതമയ  ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  പ്രവരതനങ്ങളമാേണറ്റ്  ലകരളതമല്  നടന്നതറ്റ്.

ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  പ്രവരതനങ്ങളമല്  ലകരളതമനകത്തുട്ടം  പുറത്തുമുള  മമാേധഖ്യമ

പ്രവരതകര  വഹമച്ച  പങറ്റ്  പ്രലതഖ്യകമമാേയ  പ്രശട്ടംസ  അരഹമക്കുന.  സസ്വനട്ടം

ജസ്പീവന്ലപമാേലട്ടം  പണയചപ്പെടുതമയമാേണറ്റ്  നമരവധമ  മമാേധഖ്യമ  പ്രവരതകര  ദുരന

ഭൂമമയമല്  എതമ  ദുരനതമചന  തസ്പീവ്രത  ചപമാേതു  സമൂഹതമചനയുട്ടം

അധമകമാേരമകളുചടയുട്ടം ശദ്ധയമല്ചപ്പെടുതമയചതന്ന കമാേരഖ്യട്ടം ഇഇൗ സഭേ നനമലയമാേചട



Uncorrected/Not for Publication 
4

സ്മരമക്കുന. 

ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുട്ടം  തുടരനള  പുനരധമവമാേസ-

പുനരനമരമമാേണ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുട്ടം  ആവശഖ്യമമാേയ  സമാേമ്പതമക

ലസമാേതസ്സുകള്  കചണലതണമയമരമക്കുന.  മുഖഖ്യമനമയുചട

ദുരമതമാേശസ്വമാേസനമധമയമലലേയറ്റ്  എലമാേ  ലമഖലേകളമല്നമനട്ടം  സട്ടംഭേമാേവനകള്

ഗണഖ്യമമാേയ ലതമാേതമല് എതമചക്കമാേണമരമക്കുന.  നഖ്യമാേയമാേധമപന്മമാേര,  സരക്കമാേര

ഉലദഖ്യമാേഗസര,  പ്രവമാേസമകള്,  വഖ്യവസമാേയമകള്,  ചതമാേഴമലേമാേളമകള്,  സന്നദ്ധ

സട്ടംഘടനകള്,  മമാേധഖ്യമങ്ങള്,  അഭേമഭേമാേഷകര,  വമദഖ്യമാേരതമകള്  എന്നമങ്ങചന

എലമാേ  വമഭേമാേഗങ്ങളുട്ടം  പരമമാേവധമ  സട്ടംഭേമാേവന  നല്കമാേന്  മുലന്നമാേട്ടുവരുനണറ്റ്.

ലകരളചത  ലസ്നേഹമക്കുന്ന  എലമാേവരുട്ടം  ഇഇൗ  മഹമാേയത്നതമല്  സജസ്പീവ

പങമാേളമകളമാേകുട്ടം  എന്ന  കമാേരഖ്യതമല്  സട്ടംശയമമല.  എലമാേതരട്ടം  വമഭേമാേഗസ്പീയ

ചെമനമാേഗതമകള്ക്കുട്ടം  അതസ്പീതമമാേയമ  ലകരളചത  പുനരനമരമമക്കമാേനുള

ദൃഢനമശ്ചയലതമാേചട  ഒരു  പുതമയ  കൂട്ടമാേയ്മയുട്ടം  ലയമാേജമപ്പെമചന  ഒരു  പുതമയ

സട്ടംസമാേരവുട്ടം  ഉയരനവരുനചവന്നതമല് ഇഇൗ സഭേ അഭേമമമാേനവുട്ടം സലനമാേഷവുട്ടം

ലരഖചപ്പെടുത്തുന.  ദുരമതമാേശസ്വമാേസ  പ്രവരതനങ്ങളമലട്ടം  ലകരളതമചന

പുനരനമരമമാേണതമലട്ടം  എലമാേവരുട്ടം  ഒറചക്കട്ടമാേയമ  പ്രവരതമച്ചുചകമാേണറ്റ്
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മുലന്നറണചമന്നറ്റ് ഇഇൗ സഭേ ആഹസ്വമാേനട്ടം ചചെയ്യുന. 

ഇഇൗ  ആഘമാേതതമല്നമനട്ടം  കരകയറുക  മമാേത്രമല,  "കൂടുതല്  ചമച്ചചപ്പെട്ട

നമലേയമല്  പുനരനമരമമക്കുക  (Build  Back  Better)"  എന്ന  മമാേതൃക

അവലേട്ടംബമച്ചുചകമാേണറ്റ്  ഒരു  പുതമയ  ലകരളട്ടം  സൃഷ്ടമക്കുക  എന്ന  വലേമയ

ലേകഖ്യതമലലേക്കറ്റ്  നസ്പീങ്ങുലമ്പമാേള്,  അതമനമാേവശഖ്യമമാേയ  വമഭേവ  സമമാേഹരണട്ടം

നടത്തുക  എന്നതറ്റ്  അസമാേധമാേരണമമാേയ  ചവല്ലുവമളമകള്  ഉയരത്തുന.  ഇലപ്പെമാേള്

നല്കമയമട്ടുള തമാേത്കമാേലേമകമമാേയ ആദഖ്യഗഡു എന്ന നമലേയമലള  600  ലകമാേടമ

രൂപയറ്റ്  പുറചമ  നമാേശനഷ്ടങ്ങളുചട  അനമമ  കണക്കുകളുചട  അടമസമാേനതമല്

പുനരധമവമാേസതമനുട്ടം  പുനരനമരമമാേണതമനുട്ടം  പരഖ്യമാേപ്തമമാേയ ലകന സഹമാേയട്ടം

അനുവദമക്കണചമന്നറ്റ്  ലകരള  നമയമസഭേയുചട  ഇഇൗ  പ്രലതഖ്യക  സലമളനട്ടം

ലകനസരക്കമാേരമലനമാേടറ്റ്  അഭേഖ്യരതമക്കുന.  പ്രളയചക്കടുതമയുണമാേയലപ്പെമാേള്

പ്രധമാേനമനമയുട്ടം  ആഭേഖ്യനരമനമയുട്ടം  ലകരളട്ടം  സനരശമക്കമാേചനതമചയങമലട്ടം

നവലകരള സൃഷ്ടമക്കമാേയുള തുടര പ്രവരതനങ്ങളമല് പൂരണ്ണമമാേയ സഹകരണട്ടം

ഇനമയുട്ടം ലകരളട്ടം പ്രതസ്പീകമക്കുകയുട്ടം ചചെയ്യുന. 

ഇതരതമലള  അതമബൃഹതമാേയ ഒരു പുനരധമവമാേസ-പുനരനമരമമാേണ

പ്രവരതനട്ടം  ഏചറടുക്കുലമ്പമാേള്  സമാേലങതമക  ലമഖലേയമലട്ടം
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ധനസമമാേഹരണതമചന കമാേരഖ്യതമലട്ടം അനമാേരമാേഷ്ട്രതലേതമലള സഹകരണവുട്ടം

സഹമാേയവുട്ടം  ആവശഖ്യമമാേയമ  വരുന്നതമാേണറ്റ്.  അതമനമാേല്  വമലദശ  രമാേജഖ്യങ്ങള്,

ചഎകഖ്യരമാേഷ്ട്രസഭേ  ഉള്ചപ്പെചടയുള  അനമാേരമാേഷ്ട്ര  ഏജന്സമകള്,  ലലേമാേകബമാേങറ്റ്

ഉള്ചപ്പെചടയുള  ധനകമാേരഖ്യ  ഏജന്സമകള്  എന്നമവ  നല്കമാേന്  തയ്യമാേറുള

സമാേമ്പതമക-സമാേലങതമക സഹമാേയവുട്ടം സഹകരണവുട്ടം ലകരളതമചന തമാേല്പരഖ്യട്ടം

സട്ടംരകമച്ചുചകമാേണറ്റ്  പുനരനമരമമാേണതമനറ്റ്  പരമമാേവധമ  പ്രലയമാേജനചപ്പെടുത്തുന്ന

കമാേരഖ്യതമല്  അനുകൂലേമമാേയ  നമലേപമാേടറ്റ്  സസ്വസ്പീകരമക്കണചമനട്ടം  കൂടുതല്

ലകനസഹമാേയട്ടം  അനുവദമക്കണചമനട്ടം  ഇഇൗ  സഭേ  ലകനസരക്കമാേരമലനമാേടറ്റ്

അഭേഖ്യരതമക്കുന”എന്ന സബ്സമാേനസ്പീവറ്റ് ലമമാേഷന് ഞമാേന് അവതരമപ്പെമക്കുന.

മമ  .   സസ്പീക്കര: സബ്സമാേനസ്പീവറ്റ് ലമമാേഷന് അട്ടംഗസ്പീകരമക്കണചമന്ന പ്രശ്നചത

അനുകൂലേമക്കുന്നവര.........

പ്രതമകൂലേമക്കുന്നവര.........

സബ്സമാേനസ്പീവറ്റ് ലമമാേഷന്  സഭേ ഏകകലണ്ഠേന അട്ടംഗസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന.


