
1

I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   ജനുവരബ   28,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I  ചരകമനാപചനാരലാം

സസമണ് ബബകട്ടനാ കറനാഡബഗ്സബകന്റെ നബരദനാണലാം

മുന്  നബയമസഭനാലാംഗലാം  സസമണ്  ബബകട്ടനാ  കറനാഡബഗ്സബകന്റെ  നബരദനാണലാം

സലാംബനബചക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര  റഫറന്സക്ക്  നടത്തുകേയലാം  പകരതകനനാടുളള

ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയലാം  എഴുകന്നേറ്റുനബന്നേക്ക്  മമൗനലാം

ആചരബക്കുകേയലാം കചയ.
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II  കചയരമനാന്മനാരുകട പനാനല്

സരവ്വശസ്പീ  ബബ.  സതദന്,  മുല്ലകര  രതനാകേരന്,  കറനാഷബ  അഗസബന്  എന്നേസ്പീ

അലാംഗങ്ങകള പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയകട പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനകേനാലകത്ത

കചയരമനാന്മനാരുകട പനാനലബകലയക്ക് നനാമനബരകദ്ദേശലാം കചയ. 

III  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

എലാംപനാനല് ജസ്പീവനകനാകര പബരബച്ചുവബട്ട നടപടബ

മബ  .    സസ്പീകര  : കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബല് വരഷങ്ങളനായബ കജനാലബകചയവരുന്നേ

3861  എലാംപനാനല്  ജസ്പീവനകനാകര  എല്ലനാ  കതനാഴബല്  നബയമങ്ങളലാം

കേനാറബല്പ്പെറത്തബകകനാണക്ക്  പബരബച്ചുവബടനാനുളള  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാംമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുളള അതസ്പീവഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക്

ചരച  കചയ്യണകമന്നേനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്,  ടബ.  എ.

അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര, കറനാഷബ അഗസബന്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നേസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമക്ക്

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബകല ഒഴബവുകേള് നബകേത്തുന്നേതബനനായബ  പബ.എസക്ക്.സബ.  റനാങ്കക്ക്

ലബസബല് ഉള്കപ്പെട്ടവരകക്ക്  അസഡഡ്വൈസക്ക്  കമകമ്മേനാ നല്കേബകയങ്കബലലാം  മുഴുവന് കപരക്കുലാം

നബയമനലാം നല്കേനാന് സനാധബകനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് നബയമന ഉത്തരവക്ക് ലഭബകനാത്ത
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4015  കപര  കകേനാടതബയബല്  കകേസക്ക്  നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

പരനാതബകനാരകക്ക്  നബയമനലാം  നല്കേണകമനലാം  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബകല  3861

എലാംപനാനല്  ജസ്പീവനകനാകര   ഒരനാഴ്ചയകേലാം  പബരബച്ചുവബടണകമനലാം   വബധബ

നടപ്പെനാകനാത്തപക്ഷലാം  കകേനാടതബയലക്ഷദനടപടബകേള്   ആരലാംഭബക്കുന്നേതനാകണനലാം

സഹകകനാടതബ ഉത്തരവബടുകേയണനായബ.  പ്രസ്തുത വബധബ നടപ്പെനാക്കുന്നേതബകല  ബുദബമുട്ടക്ക്

സലാംബനബചക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  സനാവകേനാശ  ഹരജബ  ഫയല്  കചയ്കതങ്കബലലാം

അതബനക്ക്  കേടുത്ത  രസ്പീതബയബലളള  ഉത്തരവനാണക്ക്  കകേനാടതബയബല്നബനണനായതക്ക്.   ഈ

സനാഹചരദത്തബല്  പബരബച്ചുവബട്ട  എലാംപനാനല്  ജസ്പീവനകനാകര  സലാംരക്ഷബക്കുന്നേതബനനായബ

നബയമത്തബകന്റെ പരബധബയബല്നബനകകേനാണക്ക് സഡ്വൈസ്പീകേരബകകണ നടപടബകേള് സലാംബനബചക്ക്

സരകനാര  നബകയനാഗബച   നനാലലാംഗ  സമബതബ  പരബകശനാധന  നടത്തബവരുന.  ഈയനാഴ്ച

വബധബ  പ്രസനാവബക്കുന്നേതബനനായബ  കകേനാടതബ  നബശ്ചയബചബരബക്കുന്നേ  ഒരു  ഉത്തരവബകന

സലാംബനബചക്ക്  ചരച  കചയ്യുന്നേതക്ക്  എലാംപനാനല്  ജസ്പീവനകനാകരനാടക്ക്  കേനാണബക്കുന്നേ

ക്രൂരതയനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  17  വരഷലാം  വകര  സരവ്വസ്പീസുള്ള  എലാംപനാനല്

ജസ്പീവനകനാകരയനാണക്ക് കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ. പബരബച്ചുവബട്ടബരബക്കുന്നേതക്ക്. പ്രതബദബനലാം 480

രൂപ കവതനലാം വനാങ്ങബ കജനാലബ  കചയബരുന്നേ സസ്പീകേളടകമുള്ള  3861  ജസ്പീവനകനാരുകട

ഇന്നേകത്ത  അവസ  പരമദയനസ്പീയമനാണക്ക്.   ഒരുമനാസലാം     3600  കവകന്സബകേള്
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നബലവബലള്ളകപ്പെനാള്,  മുഴുവനനാളകേകളയലാം  നബയമബകനാകമന്നേബരബകക  എലാംപനാനല്

ജസ്പീവനകനാകര  മുഴുവന്  ദബവസകവതനകനാരനായബ  മനാറബ  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം

കകേനാടതബയബല്  കതറനായ  അഫബഡവബറക്ക്  നല്കുകേയലാം  നബലവബലള്ള  തനാല്കനാലബകേ

ജസ്പീവനകനാകര  മുഴുവന്  പബരബച്ചുവബടണകമന്നേനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സബ.എലാം.ഡബ.  കേത്തക്ക്

നല്കുകേയലാം  കചയ.   9-12-2018-നക്ക്  തനാല്കനാലബകേ  ജസ്പീവനകനാകര  മുഴുവന്

പബരബച്ചുവബടണകമനലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  റനാങ്കക്ക്  ലബസബലള്കപ്പെട്ടവകര

നബയമബകണകമനമുള്ള  കകേനാടതബ  വബധബയണനായകപ്പെനാള്  അതബകന  എതബരകനാകത

സനാവകേനാശ ഹരജബയനാണക്ക് കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ഫയല് കചയതക്ക്.  സസ്പീകേളടകമുള്ള

കതനാഴബലനാളബകേള് സമരത്തബലനാണക്ക്. റനാങ്കക്ക് ലബസബല്  4051 കപര മനാത്രമുള്ളകപ്പെനാള്

3600  കപകര  നബയമബകനാന്  തടസ്സകമനാനമബല്ല.  എന്നേനാല്  കകേനാടതബ

ഉത്തരവബനുകശഷലാം നബയമബചതക്ക്  1400  കപകരയനാണക്ക്.   കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-

യകട  കേടബനാധദത  ഏകറടുക്കുകേയലാം  സമഗ്രമനായ  പുനരുദനാരണ  പനാകകജക്ക്

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  കചയ്യുകമന്നേക്ക്  പറഞക്ക്  അധബകേനാരത്തബല് വന്നേ എല്.ഡബ.എഫക്ക്.

സരകനാര  കതറനായ  കതനാഴബലനാളബ  വബരുദ  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതക്ക്.

ശമളവുലാം  കപന്ഷനുലാം  കൃതദസമയത്തക്ക്  നല്കുകമനലാം  പുതുതനായബ  2000

ബസ്സുകേള് വനാങ്ങുന്നേതബനുള്ള പണലാം കേബഫ്ബബയബല് നബനലാം ലഭദമനാക്കുകമനലാം ആ



5

ബസ്സുകേളകട  ആദദബനാചക്ക്  ഉടന്  നബരത്തബലബറക്കുകമനലാം  ഉറപ്പെക്ക്  നല്കേബയ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഇമൗ രലാംഗകത്ത ഭരണ പരനാജയത്തബകന്റെ ഫലമനായബ  ജനങ്ങള്

യനാത്രനാദുരബതലാം അനുഭവബക്കുകേയനാണക്ക്.   കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബല്  മൂന്നേക്ക് വരഷലാം

കകേനാണക്ക് 1870 കകേനാടബ  രൂപയകട കേടലാം വരദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. ജസ്പീവനകനാരുകട

ശമള  പരബഷ്കരണ  കേമ്മേബറബകയ  നബയമബക്കുകേകയനാ  ഡബ.എ.  കുടബശബകേ

നല്കുകേകയനാ  കചയബട്ടബല്ല.  കതനാഴബല്  നബയമങ്ങള്  പനാലബകനാകത  പബരബച്ചുവബട്ട

ജസ്പീവനകനാകര  തബരബകചടുകനാനുള്ള   നടപടബ  സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.  കകഹകകനാടതബ

ഉത്തരവബകനതബകര  അപ്പെസ്പീലലാം  കസകന്റെക്ക്  അപ്പെസ്പീലലാം  കകേനാടുകനാനുള്ള

സനാദദതയണക്ക്.  അതബനുകശഷകമ   വബധബ  കകഫനലനാകുകേയള.  അതുകകേനാണക്ക്

ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്):      കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-

യബല്  നബന്നേക്ക്  പബരബച്ചുവബട്ട  എലാംപനാനല്  ജസ്പീവനകനാര  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബകയ

സമസ്പീപബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.    പ്രസ്തുത കകേസബല് കേസ്പീഴക്ക് കകേനാടതബ  വബധബ എന്തനാകണന്നേക്ക്

അറബഞതബനുകശഷലാം  മനാത്രകമ   ഈ  വബഷയത്തബകന്മേല്  എകന്തങ്കബലലാം   നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബകനാന് സനാധബക്കുകേയള.    കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബല്  9300  കപരുകട

കവകന്സബയകണന്നേ  കതറനായ  കേണകക്ക്   പബ.എസക്ക്.സബ.-യബല്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയതക്ക്
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യ.ഡബ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തനാണക്ക്.     ഈ സരകനാര അധബകേനാരത്തബല്

വന്നേതബനുകശഷലാം 3510 ഉകദദനാഗനാരതബകേകള പബ.എസക്ക്.സബ. മുകഖേന   നബയമബചബട്ടുണക്ക്.

സഹകകനാടതബയകട അന്തബമ വബധബക്കുകശഷലാം പ്രസ്തുത വബഷയത്തബകന്മേല് ഉചബതമനായ

തസ്പീരുമനാനലാം  സകേകകനാള്ളനാലാം.  ഈ  സരകനാര  ഒരു  കതനാഴബല്  നബയമവുലാം  കേനാറബല്

പറത്തബയബട്ടബല്ല.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാ  നടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച  കചകയ്യണ

ആവശദമബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചന്നേബത്തല,  പബ.

കജ. കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര എന്നേസ്പീ

പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാരട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല് നബന്നേക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

IV  ശദക്ഷണബകല്
(1) തബരുവനന്തപുരലാം വബമനാനത്തനാവളലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:   തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളലാം

സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരബകനാനുള്ള  നസ്പീകത്തബല്  നബനലാം  പബന്തബരബയനാനുലാം
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വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  നടത്തബപ്പെബനുലാം  വബകേസനത്തബനുമനായബ  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

അധസ്പീനതയബല് ഒരു കസഷദല് പരപ്പെസക്ക് കവഹബകബള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നേതബനക്ക് അനുമതബ

നല്കേനാനുലാം കകേന്ദ്ര സരകനാര തയ്യനാറനാകേണലാം. വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ

തബരുവബതനാലാംകൂര  മഹനാരനാജനാവുലാം  സലാംസനാന  സരകനാരുലാം  സമൗജനദമനായബ  നല്കേബയ

ഭൂമബയബല്  നബരമ്മേബചതുലാം  2030-ഓടുകൂടബ  ആഭദന്തര-അന്തനാരനാഷ്ട്ര  യനാത്രകനാരുകട

നബരകബല്  യഥനാക്രമലാം  20,  15  ശതമനാനലാം  വരദനവുണനാകുകമന്നേക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നേതുമനായ  തബരുവനന്തപുരലാം   വബമനാനത്തവളലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നേതബനക്ക്

സരകനാര  അടബയന്തരശദ  പതബപ്പെബകണലാം.  ഡല്ഹബ-മുലാംകകബ  വബമനാനത്തനാവളലാം

സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരബക്കുകമനാള്  നബശ്ചബത  ശതമനാനലാം  ഓഹരബ  ഡല്ഹബ-മുലാംകകബ

വബമനാനത്തനാവള  അകതനാറബറബയകട  കകകേവശമനാകണങ്കബല്  തബരുവനന്തപുരലാം

വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  നൂറക്ക്  ശതമനാനലാം  ഓഹരബകേളബലലാം  സഡ്വൈകേനാരദ  പങ്കനാളബത്തലാം

അനുവദബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നസ്പീകലാം  തടയകപ്പെകടണതനാണക്ക്.  മുന്

വരഷങ്ങകളകനാള്  9  ഇരട്ടബ  വരുമനാന  വരദനകവനാകട  ലനാഭത്തബകലയക്ക്  വരബകേയലാം

വബമനാന  സരവ്വസ്പീസുകേളകടയലാം  യനാത്രകനാരുകടയലാം  എണ്ണത്തബല്  വരദനവുണനാകുകേയലാം

കചയബട്ടുള്ള  തബരുവനന്തപുരലാം  വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ
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സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരണത്തബകനതബകര  കപനാതുജന  പ്രതബകഷധലാം  ശക്തമനാകുകേയനാണക്ക്.

ഇന്തദയബകല  വബമനാനത്തനാവള  സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരണലാം  കപനാതുജനങ്ങള്കക്ക്

ഗുണകേരമകല്ലന്നേക്ക്  ഇന്റെരനനാഷണല്  എയര  ടനാന്കസനാരട്ടക്ക്  അകസനാസബകയഷനുലാം

ഇന്റെരനനാഷണല്  ഏവബകയഷന്  ഓരഗകകനകസഷനുലാം   വദക്തമനാകബയ

സനാഹചരദത്തബല്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം  കചലത്തബ  സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരണ

നസ്പീകലാം തടയന്നേതബനനാവശദമനായ നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖേദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണ  റനായബ  വബജയന്):  628-ഓളലാം  ഏകര  ഭൂമബയബല്

പ്രവരത്തബക്കുന്നേതുലാം  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  18  ഏകര  ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുന്നേതബനുള്ള  നടപടബ  തഡ്വൈരബതഗതബയബല്  പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം   കചയ്യുന്നേ

തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളലാം  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ

സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനലാം

പുന:പരബകശനാധബകണകമന്നേനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് രണ്ടുതവണ കേത്തയയ്ക്കുകേയലാം കേണ്ണൂര, കകേനാചബ

വബമനാനത്തനാവളങ്ങളകട  നടത്തബപ്പെബലള്ള  സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  പരബചയലാം

കേണകബകലടുത്തക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം  വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  നടത്തബപ്പെക്ക്  സലാംസനാന

സരകനാരബകന ഏല്പ്പെബകണകമന്നേക്ക് ആവശദകപ്പെടുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  തബരുവബതനാലാംകൂര

മഹനാരനാജനാവുലാം  സലാംസനാന  സരകനാരുലാം  കകകേമനാറബയ  ഭൂമബയബല്  നബരമ്മേബച
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വബമനാനത്തനാവളലാം  സഡ്വൈകേനാരദവത്കേരബക്കുന്നേ  പക്ഷലാം  നല്കേബയ  ഭൂമബയകട  പരബഗണന

നല്കുകമന്നേക്ക്  2003 -ല്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  അറബയബചതബകനത്തുടരന്നേക്ക്

വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  അധസ്പീനതയബലള്ള  ഒരു

കസഷദല് പരപ്പെസക്ക് കവഹബകബള് മുകഖേന നടപ്പെനാകണകമനലാം ഇതബനനായബ ഏകറടുത്തക്ക്

നല്കേബയ  ഭൂമബയകട  വബലയക്ക്  തത്തുലദമനായ  ഓഹരബ   സലാംസനാനത്തബനക്ക്

നല്കേണകമനമുള്ള  നബരകദ്ദേശത്തബകന്മേല്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  അനുകൂല  നബലപനാടക്ക്

സഡ്വൈസ്പീകേരബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്   വബമനാനത്തനാവള  നടത്തബപ്പെബനനായബ  സരകനാര

കസനാണ്സര  കചയ്യുന്നേ  തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളലാം  ലബമബറഡക്ക്

എകന്നേനാരു എസക്ക്.പബ.വബ.  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനുള്ള നടപടബ  സഡ്വൈസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ബബഡക്ക്

സലാംബനമനായ  വബഷയങ്ങളബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നേതബനക്ക്  കടകബകല്  ആന്റെക്ക്

ഫബനനാന്ഷദല് കേണ്സള്ട്ടന്റെബകനയലാം  ലസ്പീഗല്  കേണ്സള്ട്ടന്റെബകനയലാം  നബയമബചബട്ടുണക്ക്.

ബബഡബനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങളബല്  സലാംസനാന  സരകനാര  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നേ

എസക്ക്.പബ.വബ.കക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നല്കേബയബട്ടുള്ള  പരബമബതമനായ  പത്തക്ക്  ശതമനാനലാം

കകററക്ക്  ഓഫക്ക്  കറഫഫ്യൂസലബനുള്ളബല്  നബനകകേനാണക്ക്  ബബഡക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്നേതബനനായബ

സരകനാരുലാം  കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.-യലാം  കചരനളള  കേണ്കസനാരഷദലാം  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

തുടരനടപടബകേളമനായബ  മുകന്നേനാട്ടുകപനാവുകേയനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  കതറനായ
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നബലപനാടക്ക്  തബരുത്തുന്നേതബനുകവണബ  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബല്ലനാകത

കകേന്ദ്രത്തബല് സമ്മേരദ്ദേലാം കചലത്തുന്നേകതനാകടനാപ്പെലാം തബരുവനന്തപുരലാം വബമനാനത്തനാവളകത്ത

സലാംസനാന  സരകനാര  സലാംരലാംഭമനായബ  നബലനബരത്തുന്നേതബനുള്ള  നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്. 

 (2) കുടുലാംബബ സമുദനായത്തബകന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്: കുടുലാംബബ സമുദനായത്തബനക്ക് ഒരു ശതമനാനലാം കതനാഴബല്

സലാംവരണലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നേതബനുലാം  അവരകനായബ  പ്രഖേദനാപബചബട്ടുള്ള   ഒരു

ശതമനാനലാം  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം  ബബരുദനാനന്തര  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുകൂടബ

ലഭദമനാക്കുന്നേതബനുലാം  കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുന്നേതബനുലാം  ബനാങ്കക്ക്

വനായ്പയലാം  പട്ടയവുലാം  ലഭദമനാക്കുന്നേതബനുലാം ഇവരുകട പരനാധസ്പീനതകേള് സലാംബനബചക്ക്

പഠബകനാന്  ഒരു  ഉന്നേതനാധബകേനാര  സമബതബകയ  നബകയനാഗബക്കുന്നേതബനുലാം

സമുദനായത്തബകന്റെ  ദുരവസയക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേകണത്തുന്നേതബനുലാം  നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.  

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നേനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

കുടുലാംബബ  സമുദനായലാം  നബലവബല്  ഒ.ഇ.സബ.  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെട്ടതനാണക്ക്.   ഉകദദനാഗ
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നബയമനങ്ങളബല്   ഈ   സമുദനായകത്ത  കറസബഡഫ്യൂവല്  ഒ.ബബ.സബ.  വബഭനാഗത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാണക്ക്  സലാംവരണലാം  അനുവദബക്കുന്നേതക്ക്.   കനാസക്ക്  4  തസബകേകേളബല്

കറസബഡഡ്യുവല്  ഒ.ബബ.സബ.-കക്ക്  6  ശതമനാനവുലാം  ഇതര  തസബകേകേളബല്  3

ശതമനാനവുമനാണക്ക് സലാംവരണലാം അനുവദബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   സലാംസനാനകത്ത കപ്രനാഫഷണല്

കകേനാഴ്സുകേളബലലാം  ഹയര  കസകണറബ    കകേനാഴ്സുകേളബലലാം  ഒരു  ശതമനാനലാം  സലാംവരണലാം

അനുവദബചബട്ടുള്ളതു കൂടനാകത  ഇവരകക്ക് ആരട്സക്ക് ആന്റെക്ക് സയന്സക്ക് കകേനാഴ്സുകേളബല് മറക്ക്

പബകന്നേനാക വബഭനാഗങ്ങള്കകനാപ്പെലാം  3  ശതമനാനലാം സലാംവരണമനാണക്ക് അനുവദബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

പബകന്നേനാക  വബഭനാഗ  വബകേസന  വകുപ്പുമുകഖേന  നടപ്പെബലനാകബവരുന്നേ  ഒ.ഇ.സബ.

പ്രസ്പീകമടബകേക്ക്,  കപനാസക്ക് കമടബകേക്ക് മത്സര പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കുള്ള ധനസഹനായത്തബനുലാം വബകദശ

പഠനത്തബനുള്ള കസനാളരഷബപ്പെബനുലാം ഈ വബഭനാഗത്തബനക്ക് അരഹതയണക്ക്.    ഒ.ഇ.സബ.

ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുന്നേതബനനാല്  വരുമനാനപരബധബയബല്ലനാകതതകന്നേ  പട്ടബകേജനാതബ-

പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  നല്കുന്നേ  മുഴുവന്  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങളലാം

ഇവരക്കുലാം  ലഭദമനാണക്ക്.   കൂടനാകത  സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  സലഫക്ക്  പദതബയകട

ആനുകൂലദവുലാം  ലഭബക്കുനണക്ക്.     ഇവരുകട  പരനാധസ്പീനതകേള്  പഠബകനാന്  ഒരു

ഉന്നേതനാധബകേനാര  സമബതബകയ  നബകയനാഗബക്കുന്നേതബകനക്കുറബച്ചുലാം  ബബരുദനാനന്തര

ബബരുദത്തബനക്ക്  ഒരു  ശതമനാനലാം  സലാംവരണലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നേതബകന  സലാംബനബച്ചുലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നേതനാണക്ക്.
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V  സബ്മബഷന്  

(1)   കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനക്ക് കനകരയണനായ കേകല്ലറക്ക്

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നേബത്തല):  തബരുവനന്തപുരലാം

കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനക്ക്  കനകരയണനായ  കേകല്ലറബകല

പ്രതബകേകള  പബടബകൂടുന്നേതബനുലാം  വകുപ്പുതല  അകനഡ്വൈഷണലാം

നബരത്തബവയ്ക്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖേദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   23-01-2019-നക്ക്  രനാത്രബ

തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനബല്

കേസഡബയബകലടുത്ത   പ്രതബകേകള  കേനാണനാന്  അനുവദബകനാത്തതബല്

പ്രതബകഷധബചക്ക് നടത്തബയ അക്രമത്തബലണനായ നനാശനഷങ്ങള്കക്ക് പ്രകതദകേലാം

കകേസക്ക്  രജബസര കചയബട്ടുണക്ക്.   കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന് ആക്രമബച കകേസബകല

പ്രതബകേകള  പബടബകൂടുന്നേതബനുകവണബയനാണക്ക്  എസക്ക്.പബ.-യകട  കനതൃതഡ്വൈത്തബല്

കപനാലസ്പീസക്ക്  24.01.2019-നക്ക്  അരദരനാത്രബയബല്  സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)-കന്റെ

ജബല്ലനാ  കേമ്മേബറബ  ഓഫസ്പീസബല്  കറയ്ഡക്ക്  നടത്തബയതക്ക്.  പ്രസ്തുത

പരബകശനാധനയബല്  പ്രതബകേകള  ഓഫസ്പീസബല്നബനലാം  കേകണത്തനാനനായബല്ല.
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അവബകട  ജബല്ലനാ  പഞനായത്തക്ക്  സനാന്റെബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബ  കചയരമനാനടകമുള്ള

ഏതനാനുലാം  ചബല  കനതനാകളലാം  ജസ്പീവനകനാരുലാം  മനാത്രമനാണുണനായബരുന്നേതക്ക്.

സനാധനാരണഗതബയബല്  പനാരട്ടബ  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കറയ്ഡക്ക്

നടത്തനാറബല്ല.   രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പനാരട്ടബകേള്കക്ക്  സഡ്വൈതനമനായബ  പ്രവരത്തബകനാന്

സനാഹചരദകമനാരുക്കുകേകയന്നേ  സരകനാര  നയത്തബനക്ക്  വബരുദമനായ

സമസ്പീപനങ്ങള്കകതബകര കേരശന നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതനാണക്ക്.

(2)  ഇനന   നബകുതബ

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര:  കേണ്ണൂര  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക്

ഇനന  ഇളവക്ക്  അനുവദബചതബനക്ക്  സമനാനമനായബ  കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനുലാം

ഇനന  നബകുതബയബല്  ഇളവക്ക്  അനുവദബക്കുന്നേതബനുലാം  തുടരചയനായബ  സരവ്വസ്പീസുകേള്

മുടങ്ങുന്നേ സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക്  ഇനന

നബകുതബയബനത്തബല് ഇളവക്ക് അനുവദബക്കുന്നേതബനക്ക് നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക്  അനുവദബച  ഇളവക്ക്

കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക്  അനുവദബക്കുന്നേതബനുലാം  അരഹബക്കുന്നേ  പരബഗണന

ലഭദമനാക്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.
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മുഖേദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സലാംസനാനകത്ത  മറക്ക്

വബമനാനത്തനാവളങ്ങളബല്  നബനള്ള  വബമനാന  യനാത്രനാ  നബരക്കുകേകളകനാള്  കൂടുതലനാണക്ക്

കേണ്ണൂര വബമനാനത്തനാവളത്തബല് നബനള്ള യനാത്രനാ നബരകക്ക് എന്നേതബനനാല് എയര ഇന്തദനാ

അധബകൃതരുമനായബ  ഇകനാരദലാം   ചരച  നടത്തുകേയലാം  നബരക്കു  കുറച്ചു  തരനാകമനള്ള

ധനാരണയബകലത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഗ്രസ്പീന്  ഫസ്പീല്ഡക്ക്  വബമനാനത്തനാവളമനായതബനനാലലാം

സദനലാംദബന പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് ഭനാരബച കചലവക്ക് വരുകമന്നേതബനനാലലാം 'ഉഡനാന് പദതബ'

യബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നേതബകന്റെ ഭനാഗമനായബട്ടനാണക്ക് കേണ്ണൂര വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക്  അടുത്ത

10  വരഷകത്തയക്ക്  ഇനന നബകുതബയബനത്തബല് ഇളവക്ക്  അനുവദബചതക്ക്.  ഇത്തരത്തബല്

ഇളവക്ക് അനുവദബചതബനനാലനാണക്ക് ആഭദന്തര റൂട്ടുകേളബല് കചലവക്ക് കുറഞ വബമനാനയനാത്ര

സനാധദമനാകബയ  റസ്പീജബയണല്  കേണകബവബറബയനായ  'ഉഡനാന്'  സസ്പീമബല്  കേണ്ണൂര

വബമനാനത്തനാവളകത്ത  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്  സനാധബചതക്ക്.  വബമനാന  സരവ്വസ്പീസുകേള്  കുറയന്നേ

പ്രശ്നലാം  ശദയബല്കപ്പെടുന്നേ  അവസരത്തബല്  സരകനാര  ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലകേള്

നടത്തുകേയലാം സരവ്വസ്പീസുകേള് വരദബപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക് നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യുലാം.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നേബത്തല):  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

വബമനാനത്തനാവളവുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് നബലനബല്ക്കുന്നേ ആശങ്കകേള് ഒഴബവനാക്കുന്നേതബനുലാം

ഇനന നബകുതബ കുറയ്ക്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്: കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കകേനാചബ,  തബരുവനന്തപുരലാം
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വബമനാനത്തനാവളങ്ങളകട  കേനാരദത്തബല്  ഇനന  നബകുതബ  കുറയ്ക്കുന്നേതു  സലാംബനബച

വബഷയലാം സരകനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലബല്ല.

(3)  വനാട്ടര ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് പനാന്റെക്ക്

ശസ്പീ  .   വബ  .   കകേ  .   ഇബനാ  ഹബലാം കുഞക്ക്: കകേനാചബ നഗരസഭയകടയലാം       കേളമകശരബ-

ഏലൂര-തൃകനാകര  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  നനാലക്ക്  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളകടയലാം  10

പഞനായത്തുകേളകടയലാം  കുടബകവള്ള  ക്ഷനാമത്തബനക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നേതബനനായബ

കേളമകശരബയബല് വനാട്ടര ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് പനാന്റെക്ക് സനാപബക്കുന്നേതബനക്ക് നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

 ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):  കകേനാചബ കകേനാരപ്പെകറഷനുലാം

കേളമകശരബ, തൃകനാകര, ഏലൂര  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം കചരനാകനല്ലൂര, വരനാപ്പുഴ,

മുളവുകേനാടക്ക്   പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  പ്രകയനാജനലാം  കചയ്യുന്നേ  വബധത്തബല്  135

എലാം.എല്.ഡബ.  കശഷബയളള ഒരു ശുദജല വബതരണ പദതബകക്ക് ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ജലശുദസ്പീകേരണശനാല  നബരമ്മേബതബക്കുളള  10  ഏകര  സലലാം

കേളമകശരബ  എചക്ക്.എലാം.ടബ.-യബല്നബന്നേക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നേതബനക്ക്

നബയമതടസ്സമുളളതബനനാല്  കേബന്ഫ്ര കകഹകടകേക്ക് പനാരകബകല ആകറകര സലലാം

ആവശദകപ്പെട്ടുകവങ്കബലലാം   സൂലാം  കഡവലകപ്പെഴബനക്ക്  കകകേമനാറബയതബനനാല് നല്കേനാന്

സനാധബകബകല്ലന്നേക്ക് കേബന്ഫ്ര അധബകേനാരബകേള് അറബയബക്കുകേയണനായബ. 26-12-18-നക്ക്
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കേളമകശരബ  ഗസക്ക്  ഹമൗസബല്വചക്ക്  കൂടബയ കയനാഗത്തബല് സൂലാം കഡവലകപ്പെഴ്സുമനായബ

കേബന്ഫ്രയ്ക്കുണനായബരുന്നേ കകേസക്ക്  കകഹകകനാടതബ  തളളബയതനായബ  അറബയബക്കുകേയലാം

സലലാം  വനാങ്ങുന്നേ  നടപടബ  എത്രയലാം  കപകട്ടന്നേക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നേതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയലാം കചയ.  ജലശുദസ്പീകേരണശനാല നബരമ്മേബക്കുന്നേതബനക്ക് കകേരള

ജലഅകതനാറബറബയകട  ആലവയബലളള  നനാകലകര  സലവുലാം  കേബന്ഫ്രയകട

അധസ്പീനതയബലളള ആകറകര സലവുലാം കടകബകല് കമമര, ചസ്പീഫക്ക് എഞബനസ്പീയര

തുടങ്ങബയവര  സലാംയക്തമനായബ  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയലാം  ആലവയബല്നബനളള

സലമനാണക്ക്  സനാമത്തബകേവുലാം  സനാകങ്കതബകേവുമനായബ  ഏറവുലാം  അനുകയനാജദകമന്നേക്ക്

കേകണത്തുകേയലാം കചയ.  പ്രസ്തുത സലലാം ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  വനാട്ടര  ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്

പനാന്റെക്ക് സനാപബകനാന് നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതനാണക്ക്. 

(4)  സനാമത്തബകേ സഹനായലാം

ശസ്പീ  .    മനാതഡ്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  കപരബങ്ങര  പഞനായത്തക്ക്  പനാടകശഖേരത്തബല്

കേസ്പീടനനാശബനബ  പ്രകയനാഗത്തബനബകട രണക്ക്  കപര  മരബകനാനബടയനായ  സനാഹചരദലാം

സലാംബനബചക്ക്  അകനഡ്വൈഷണലാം  നടത്തുന്നേതബനുലാം  അവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  അനുവദബക്കുന്നേതബനുലാം  കേസ്പീടനനാശബനബപ്രകയനാഗലാം

നടത്തുന്നേതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  വദക്തമനായ  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങള്  വകുപ്പുതലത്തബല്
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നല്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നേബത്തല  ):  നബകരനാധബത

കേസ്പീടനനാശബനബ  പ്രകയനാഗലാംമൂലലാം വദനാപകേമനായബ  മരണങ്ങളലാം  മനാരകേകരനാഗങ്ങളലാം

ഉണനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇമൗ  ആശങ്കയകേറനാന്  സമഗ്രമനായ  അകനഡ്വൈഷണലാം

നടത്തുന്നേതബനുലാം  നബകരനാധബകകപ്പെട്ട  കേസ്പീടനനാശബനബകേള്  കറയ്ഡക്ക്  കചയക്ക്

കേകണത്തുന്നേതബനുലാം   മരണകപ്പെട്ടവരുകട കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് സനാമത്തബകേ സഹനായലാം

നല്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര  ):  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

കേസ്പീടനനാശബനബ  പ്രകയനാഗത്തബല്നബന്നേക്ക്  കേനാരഷബകേ  കമഖേലകയ

കമനാചബപ്പെബക്കുന്നേതബനുളള  ശമമനാണക്ക്  നടത്തബകകനാണബരബക്കുന്നേതക്ക്.

ഇതുസലാംബനബചക്ക്  കേരഷകേരക്കുളള  ആശങ്ക   ദൂരസ്പീകേരബകനാനുളള  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  നബകരനാധബത കേസ്പീടനനാശബനബകേളകട ഉപകയനാഗലാം തടയന്നേതബനനായബ

കസറക്ക്  കലവല്  എന്കഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ  സഡ്വൈസ്പീകേരബച്ചു

കകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപരബങ്ങര പഞനായത്തബകല സനല് കുമനാറലാം  മത്തനായബ

ഇമൗകശനായലാം  മരബകനാനബടയനായ  സനാഹചരദലാം  സലാംബനബചക്ക്  സമഗ്രമനായ

അകനഡ്വൈഷണലാം  നടത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  മരണകപ്പെട്ട  സനല് കുമനാറബകന്റെ
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ആശബതരകക്ക്  വസ്പീടുനബരമ്മേബച്ചു  നല്കുന്നേതബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

രണ്ടുകപരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  മൂനലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം  ധനസഹനായലാം

പ്രഖേദനാപബചബട്ടുണക്ക്.  ജനുവരബ  21  മുതല് 31  വകര നസ്പീണ്ടുനബല്ക്കുന്നേ കേദനാമയബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കകേരളത്തബകല  എല്ലനാ  കേസ്പീടനനാശബനബ  കേടകേളലാം  പരബകശനാധബചക്ക്

നബകരനാധബത കേസ്പീടനനാശബനബകേള് കേകണത്തുന്നേ കേടകേള്കകതബകര  കേരശന നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്. കേസ്പീടനനാശബനബ തളബക്കുന്നേ കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് ശനാസസ്പീയ

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേനാന്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഇവരകക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷന്

ബനാധകേമനാകനാനുലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുനണക്ക്.  എല്ലനാ  സലങ്ങളബലലാം  കഡനാണ്

ഉപകയനാഗബചക്ക്  കേസ്പീടനനാശബനബ  തളബക്കുന്നേതബകനപ്പെറബ  ആകലനാചബക്കുന്നേതനാണക്ക്.

കകേരളത്തബകല  കേനാരഷബകേ  കമഖേലയബല്  നബകരനാധബത  കേസ്പീടനനാശബനബകേള്

കേരശനമനായബ  തടയന്നേതബനുലാം  നബയനബത  കേസ്പീടനനാശബനബകേള്  ശനാസസ്പീയമനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുനകവന്നേക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുന്നേതബനുലാം  കേസ്പീടനനാശബനബകേള്  വബല്പ്പെന

നടത്തുന്നേതുലാം വനാങ്ങുന്നേതുലാം സലാംബനബച നബലവബകല  വദവസകേള് കേരശനമനായബ

പനാലബക്കുനകണന്നേക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുന്നേതബനുലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതനാണക്ക്.
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(5) കുടബകവളള പദതബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  കനടുമങ്ങനാടക്ക്  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

കകേനാളനബകേളബല്  കുടബകവളള  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നേനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

കനടുമങ്ങനാടക്ക്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല പതബനനാറക്ക്  പട്ടബകേജനാതബ സകങ്കതങ്ങളബകലയക്ക്

വനാട്ടര  അകതനാറബറബയകട  മൂന്നേക്ക്  വദതദസ  കുടബകവള്ള  പദതബകേളനാണക്ക്  ശബപനാരശ

കചയബരബക്കുന്നേതക്ക്.  കകപപ്പെക്ക് കകലന് ദസ്പീരഘബപ്പെബചക്ക്  കുടബകവള്ളലാം നല്കുന്നേതബനനായബ ഒരു

കകേനാടബ  നനാല്പത്തബരണക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേ  വരുന്നേ  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  വനാട്ടര

അകതനാറബറബയകട  മനാകനജബലാംഗക്ക്  ഡയറകര  23.08.2018-നക്ക്   പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന

ഡയറകരകക്ക്  സമരപ്പെബചബരുന.  ഇതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട  ഫസ്പീസബബബലബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്,

സനാമൂഹദ ഭൂപടലാം,  ഗുണകഭനാക്തൃ ലബസക്ക് എന്നേബവ അടബയന്തരമനായബ സമരപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക്

നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. ആയതക്ക്  ലഭബചനാലടന് തുടരനടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതനാണക്ക്.

(6) സഡ്വൈകേനാരദ പ്രനാകസ്പീസക്ക് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര:  സലാംസനാനകത്ത  സരകനാര  കഡനാകരമനാരുകട

സഡ്വൈകേനാരദ പ്രനാകസ്പീസക്ക്  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.



20

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത -ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര  ):  കപനാതുജനങ്ങള്കക്ക്  കൂടുതല്  കസവനലാം

ലഭദമനാക്കുകേകയന്നേ  ലക്ഷദകത്തനാകട  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  സരകനാര

കഡനാകരമനാരകക്ക്  അവര  തനാമസബക്കുന്നേ  സലങ്ങളബല്  ഡഫ്യൂട്ടബ  സമയത്തബനുകശഷലാം

സഡ്വൈകേനാരദ  പ്രനാകസ്പീസക്ക്  നടത്തുന്നേതബനക്ക്  അനുവനാദലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  എന്നേനാല്

മനാനദണ്ഡങ്ങള് മറബകേടനകകേനാണക്ക് ചബല കഡനാകരമനാര നബയമവബരുദമനായബ സഡ്വൈകേനാരദ

പ്രനാകസ്പീസക്ക് നടത്തുന്നേതനായബ  ശദയബല്കപ്പെടുകേയലാം  പരനാതബ ലഭബക്കുകേയലാം കചയതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്   അകനഡ്വൈഷണലാം  നടത്തബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബകനാന്  ജബല്ലനാ

കമഡബകല്  ഓഫസ്പീസരമനാരകക്ക്   നബരകദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം   റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  അചടകനടപടബ  സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  സരകനാര

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള മനാനദണ്ഡങ്ങള്കക്ക് വബരുദമനായബ സഡ്വൈകേനാരദ പ്രനാകസ്പീസക്ക് നടത്തുന്നേതബനക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക് കഡനാകരമനാകര അനുവദബക്കുന്നേതല്ല. 

(7) കസഷദല് സ്കൂളകേളകട പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  മനാനസബകേ കകവകേലദലാം കനരബടുന്നേ കുട്ടബകേള് പഠബക്കുന്നേ

കസഷദല്  സ്കൂളകേള്  അഭബമുഖേസ്പീകേരബക്കുന്നേ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നേതബനക്ക്

അടബയന്തര നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം. 
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ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര  ):  മനാനസബകേ  കവല്ലുവബളബ  കനരബടുന്നേ  കുട്ടബകേള്

പഠബക്കുന്നേ സ്കൂളകേള് അഭബമുഖേസ്പീകേരബക്കുന്നേ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നേതബനനായബ

27.11.2017-ല്  മുഖേദമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്   വബവബധ  വകുപ്പുകേളബകല

ഉകദദനാഗസരുകട കയനാഗലാം വബളബച്ചുകൂട്ടുകേയലാം ഒരു സമഗ്ര പനാകകജക്ക് തയ്യനാറനാക്കുന്നേതബനക്ക്

സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയബരുന.  പ്രസ്തുത  പനാകകജക്ക്

ചരച  കചയ്യുന്നേതബനനായബ  09.8.2018-ല്  വസ്പീണ്ടുലാം  മുഖേദമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്

കയനാഗലാം  കചരുകേയലാം   സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെക്ക്  തയ്യനാറനാകബയ പനാകകജക്ക്  തതഡ്വൈത്തബല്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ.   ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങള്   പ്രകതദകേ  പരബഗണന

അരഹബക്കുന്നേവ  ആയതബനനാല്  എയ്ഡഡക്ക്  സ്ക്കൂളകേളനായബ  ഉയരത്തുന്നേതബനക്ക്

സനാധബക്കുകേയബകല്ലന്നേക്ക്  മുഖേദമനബ  തകന്നേ  വദക്തമനാകബയബരുന.  എയ്ഡഡക്ക്

ആക്കുന്നേതബനുപകേരലാം    ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങകള  മനാനദണ്ഡങ്ങളകട

അടബസനാനത്തബല് എ, ബബ, സബ കേനാറഗറബകേളനായബ തബരബചക്ക്  ഗ്രനാന്റെക്ക് നല്കുന്നേതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയലാം അതബനുകവണബ   കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  അതബകന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തബവരബകേയമനാണക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള

പനാങ്ങപ്പെനാറയബലള്ള  ഇന്സബറഫ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  കമന്റെലബ  ചലഞക്ക്ഡക്ക്  എന്നേ  സനാപനലാം
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സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  കകേനാണ്ടുവരുന്നേതബനുലാം  റബസരചക്ക്

ഇന്സബറഫ്യൂട്ടനാകബ  ഉയരത്തുന്നേതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  തകദ്ദേശസഡ്വൈയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള് മുകഖേന നല്കേനാനുള്ള   തുകേ അടബയന്തരമനായബ ലഭദമനാക്കുന്നേതബനുലാം

കതറനാപ്പെബ കസന്റെറകേകള നബയനബക്കുന്നേതബനക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷന് ഏരകപ്പെടുത്തുന്നേതബനുലാം

നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതനാണക്ക്. 

(8) പനാലവുലാം തടയണകേളലാം സനാപബകല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന്:  പുഴകേള്കക്ക്  കുറകകേ  പനാലലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നേതബകനനാകടനാപ്പെലാം  കചറബയ  തടയണകേള്  കൂടബ  സനാപബചക്ക്

ജലസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാകനാന്  ജലകസചന വകുപ്പുലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുലാം

സലാംയക്ത നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

തടയണകേള്  നബരമ്മേബക്കുന്നേതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ഡബസസനുലാം  നബരമ്മേനാണവുലാം

ജലകസചന  വകുപ്പുലാം  പനാലങ്ങളകട  നബരമ്മേനാണലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുമനാണക്ക്

നബരവ്വഹബക്കുന്നേതക്ക്.   രണ്ടു  വകുപ്പുകേളലാം  സലാംകയനാജബചക്ക്  തടയണകേള്  നബരമ്മേബചക്ക്

കുടബകവള്ള  വബതരണമടകമുള്ള  കേനാരദങ്ങള്കക്ക്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നേ  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നേതനാണക്ക്.  
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(9) കവററബനറബ ഓഫസ്പീസക്ക്

ശസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകേനാശക്ക്:   കകേനാന്നേബയബകല  ആനപരബപനാലന  കകേന്ദ്രകത്തനാടക്ക്

കചരനള്ള  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ   കവററബനറബ  ഓഫസ്പീസക്ക്  അവബകടത്തകന്നേ

നബലനബരത്തുന്നേതബനുലാം  കുങ്കബയനാനകേകള  പരബശസ്പീലബപ്പെബക്കുന്നേതബനനായബ

കകേനാണ്ടുകപനായ സുകരന്ദ്രകനന്നേ ആനകയ തബരബകകേ എത്തബക്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ

സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):

കകേനാന്നേബയബല് വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബല് പ്രവരത്തബക്കുന്നേ കവററബനറബ ഓഫസ്പീസക്ക്

മനാറ്റുന്നേതബനക്ക്  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടബല്ല.   കുങ്കബയനാനകേകള

പരബശസ്പീലബപ്പെബക്കുന്നേതബനനായബ  കകേനാണ്ടുകപനായ  ആനപരബപനാലന  കകേന്ദ്രത്തബകല

സുകരന്ദ്രകനന്നേ  ആന  നബലവബല്  മദപ്പെനാടബനക്ക്  ചബകേബത്സയബലനാണക്ക്.  ചബകേബത്സ

കേഴബഞക്ക് ആനകയ തബരബകചത്തബക്കുന്നേ കേനാരദലാം ആകലനാചബക്കുന്നേതനാണക്ക്. 

(10)കഎ  .  എചക്ക്  .  ആര  .  ഡബ  .   എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് കകേനാകളജബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള് അനുവദബച്ചുകകേനാണക്ക്

കകേനാട്ടനാരകര കഎ.എചക്ക്.ആര.ഡബ. എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് കകേനാകളജബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നേതബനക്ക് നടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബകണലാം. 
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ഉന്നേതവബദദനാഭദനാസവുലാം  നഫ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖേഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവുലാം   വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): നനാലക്ക് പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള്

അനുവദബകണകമന്നേ  കകേനാട്ടനാരകര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജക്ക്

പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെ ആവശദലാം കടകകനാളജബകല് യൂണബകവഴബറബയകട അലാംഗസ്പീകേനാരവുലാം

ശബപനാരശയലാം ലഭബക്കുന്നേ മുറയക്ക് ആകലനാചബക്കുന്നേതനാണക്ക്. 

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നേനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തു വച്ചു. 

VII റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെണലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയകട  പതബനനാലനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VIII റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയകട  പതബനനാലനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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IX ഗവരണറകട  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നനബ  കരഖേകപ്പെടുത്തുന്നേ  

പ്രകമയകത്തക്കുറബച്ചുള്ള ചരച

ശസ്പീ  .    മനാതഡ്യു ടബ  .    കതനാമസക്ക്: “2019 ജനുവരബ 25-ാം തസ്പീയതബ ഗവരണര കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങകളനാടക്ക്  കചയ  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്  നനബ

കരഖേകപ്പെടുത്തുന" എന്നേ പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   ദബവനാകേരന്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

(സരവ്വശസ്പീ എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്,  പബ.കകേ.  അബ്ദുറബക്ക്,  ടബ.എ.  അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര,

കകേ.എന്.എ. ഖേനാദര, പബ.  ഉസബദുള്ള, മഞളനാലാംകുഴബ അലബ, എലാം. ഉമ്മേര,   അബ്ദുല്

ഹമസ്പീദക്ക്  പബ.,   ടബ.  വബ.  ഇബനാഹബലാം,  കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്,

തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്,  അടൂര  പ്രകേനാശക്ക്,  അനബല്  അകര,  സണ്ണബ  കജനാസഫക്ക്,

വബ.പബ.  സജസ്പീന്ദ്രന്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര,  കപ്രനാഫ.  ആബബദക്ക്  ഹുസസന് തങ്ങള്

എന്നേസ്പീ അലാംഗങ്ങള് പ്രകമയത്തബനക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.)

ശസ്പീ  .    മനാതഡ്യു ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ശബരബമല വബഷയത്തബകന്മേലള്ള സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

വബധബ നടപ്പെബലനാകനാന് തസ്പീരുമനാനകമടുത്ത സരകനാരബകന അഭബനനബക്കുന. സനാമൂഹബകേ-

സനാലാംസനാരബകേ-സനാമത്തബകേ കമഖേലകേളബല് ധനാരനാളലാം  കനട്ടങ്ങള് സകേവരബകനാന് ഇമൗ

സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.   ക്രമസമനാധനാനപനാലനലാം,   ആകരനാഗദ  പരബപനാലനലാം,

വകയനാജന  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങബയ  കമഖേലകേളബല്  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  ലഭബച
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അലാംഗസ്പീകേനാരലാം എടുത്തുപറകയണവയനാണക്ക്.  ടനാന്സ്കജന്കഡഴബനക്ക് കജനാലബ സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പെനാകബയതുലാം  വനബതനാ  കക്ഷമത്തബനുകവണബ  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം

സഡ്വൈനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   പനാരപ്പെബടലാം,  ആകരനാഗദലാം,  സവദഡ്യുതബ,  വബദദനാഭദനാസലാം എന്നേബവയക്ക്

ഊന്നേല്  നല്കേബകകനാണ്ടുള്ള  നയപ്രഖേദനാപനമനാണക്ക്  ഗവരണര  നടത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

കദശസ്പീയ മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം ലഭബകകണതബകന്റെ 30 ഇരട്ടബ ധനസഹനായമനാണക്ക് സരകനാര

പ്രളയബനാധബതരകക്ക് നല്കേബയതക്ക്.   ഉപജസ്പീവനസഹനായ പദതബ പ്രകേനാരലാം രണ്ടു ലക്ഷലാം

രൂപ  കകേനാടുകനാന്  കേഴബഞതുലാം  പ്രളയജലലാം  ഇറങ്ങബയ  ഉടകന  മനാതൃകേനാപരമനായബ

ശുചസ്പീകേരണലാം  നടത്തബയതബലൂകട  പകേരചവദനാധബകേള്  തടയനാന്  സനാധബചതുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.    ശുചബതഡ്വൈമബഷനബലൂകട  30  ലക്ഷലാം വസ്പീടുകേളബല് ഉറവബടമനാലബനദ

സലാംസരണ  നടപടബകേളലാം  പ്രധനാന  നഗരങ്ങളബല്  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  മനാലബനദ

സലാംസരണത്തബനുള്ള  പദതബകേള്  ആരലാംഭബചതുലാം  സഡ്വൈനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  തരബശക്ക്

നബലങ്ങളബല്  കൃഷബയബറകനാന്  നടപടബ  സഡ്വൈസ്പീകേരബചതുലാം  കേനാരഷബകേ  കേടങ്ങള്കക്ക്  ഒരു

വരഷകത്തയക്ക്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖേദനാപബചതുലാം  കഗയബല്  സപപ്പെക്ക്  സലന്

പുനരനാരലാംഭബകനാന്  സനാധബചതുലാം  സരകനാര  ആശുപത്രബകേകള  സൂപ്പെര

കസഷദനാലബറബകേളനാകബ ഉയരത്തബയതുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നമൗഷനാദക്ക്:  നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   ആകരനാഗദ-

വബദദനാഭദനാസ  കമഖേലകേളബല്  മബകേച  കനട്ടലാം  കകകേവരബകനാനുലാം  സമ്പൂരണ്ണ
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കകവദഡ്യുതസ്പീകേരണ പദതബ നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  ക്രമസമനാധനാനനബല  ഭദ്രമനാകനാനുലാം

സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം   സുരക്ഷബതതഡ്വൈലാം  ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  വരഗ്ഗസ്പീയതകയ

കചറകനാനുലാം  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  ഓഖേബ  ദുരന്തത്തബല്

മരണമടഞവരുകട  ആശബതരകക്ക്  20  ലക്ഷലാം  രൂപയകട  ധനസഹനായലാം

നല്കേബയതുലാം  42  കപരകക്ക്  സരകനാര  കജനാലബ  നല്കേബയതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന്നേതനാണക്ക്.   കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  41,000

കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബകേള്കക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയതുലാം  കഗയബല്

കകപപ്പെക്ക് കകലന്  പദതബ  യനാഥനാരതദമനാകനാന്  നടത്തുന്നേ  ശമങ്ങളലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഇചനാശക്തബ വദക്തമനാക്കുന്നേതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന്:  നനബപ്രകമയകത്ത എതബരക്കുന.  തബകേച്ചുലാം

ആവരത്തനവബരസമനായ  ഒരു  നയപ്രഖേദനാപനമനാണക്ക്  ഗവരണര  നടത്തബയതക്ക്.

അരഹരനായ  എല്ലനാവരക്കുലാം  പ്രളയനാനന്തര  ധനസഹനായലാം  ലഭബചബട്ടബല്ല.  വബകദശ

മദദത്തബനക്ക്  നബകുതബയബളവക്ക്  അനുവദബചതക്ക്  വന്കേബട  കുത്തകേകേകള

സഹനായബക്കുന്നേതബനുകവണബയനാണക്ക്.  സലാംസനാന  ഖേജനനാവക്ക്

കകേനാള്ളയടബക്കുന്നേതബനക്ക്  സരകനാര   കൂട്ടുനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.

കകേരള  ബനാങ്കക്ക്  നബബനനകേള്കക്ക്  വബകധയമനായബ  രൂപസ്പീകേരബകണലാം.
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സതദവബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങള്  ഗവരണകറകകനാണക്ക്  പറയബപ്പെബചതബലൂകട

സരകനാര വദതദസമനായ സമസ്പീപനമനാണക്ക് സഡ്വൈസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നേതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്  : നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   വബവബധ

വകുപ്പുകേളകട  ഏകകേനാപനത്തബലൂകട  പ്രളയദുരബതനാശഡ്വൈനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്

മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവരത്തനലാം  കേനാഴ്ചവയനാന്  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.

ഇചനാശക്തബകയനാകടയലാം നകവനാതനാനമൂലദങ്ങള് ഉയരത്തബപ്പെബടബച്ചുമനാണക്ക് സരകനാര

മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുന്നേതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  നയങ്ങള്കകതബകര  പ്രതബകഷധബകനാന്

യ.ഡബ.എഫക്ക്.-നക്ക്  കേഴബഞബട്ടബല്ല.   ശബരബമല  വബഷയത്തബല്  പ്രതബപക്ഷലാം

നബലപനാടക്ക്  വദക്തമനാകണലാം.  കകേരളത്തബല്  വരഗ്ഗസ്പീയ  കേലനാപങ്ങള്   നടത്തബ

ജനങ്ങകള  തമ്മേബലടബപ്പെബക്കുന്നേ  പ്രവണത  അവസനാനബപ്പെബചക്ക്  നവകകേരള

സൃഷബകനായബ ഒരുമബചക്ക് പ്രവരത്തബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖേനാദര  :  നനബപ്രകമയകത്ത എതബരക്കുന.  വദക്തമനായ

ദബശനാകബനാധകമനാ  വസ്തുതകേകളനാ  ഇല്ലനാത്ത  ഒരു  നയപ്രഖേദനാപനമനാണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നേതക്ക്.  പ്രളയദുരന്തത്തബല്നബനലാം  സലാംസനാനകത്ത

കേരകേയറ്റുന്നേതബനനായബ  സരകനാര  സഡ്വൈസ്പീകേരബകനാന്  കപനാകുന്നേ  നടപടബകേകളനാനലാം

നയപ്രഖേദനാപനത്തബല് പരനാമരശബചബട്ടബല്ല.  സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ വബധബയകടയലാം ഇന്തദന്
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ഭരണഘടനയകടയലാം  ഉകദ്ദേശദങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമനായബ  ബലപ്രകയനാഗത്തബലൂകട

ശബരബമലയബല്  സസ്പീ  പ്രകവശനലാം  നടപ്പെബലനാകനാനനാണക്ക്  സരകനാര  ശമബചതക്ക്.

അവബശഡ്വൈനാസബകേളകടയലാം വബശഡ്വൈനാസകത്ത വബകേലമനാക്കുന്നേവരുകടയലാം ഇടയബല് യഥനാരത

വബശഡ്വൈനാസബകേള്കകനാപ്പെമനാണക്ക്  ശബരബമല  വബഷയത്തബല്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.

നബലകകേനാണതക്ക്.  സരകനാര നടപ്പെബലനാകനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നേ ഹയര കസകന്റെറബ ലയനലാം

അദദനാപകേരക്കുലാം  വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം  കദനാഷലാം  കചയ്യുന്നേതനായതബനനാല്   അതക്ക്

ഉകപക്ഷബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  നനബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  വബദദനാഭദനാസലാം,

ആകരനാഗദലാം,  ഭക്ഷദലാം  തുടങ്ങബയ  കമഖേലകേളബല്  വന്  മുകന്നേറമുണനാകനാന്  ഈ

സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.   ശബരബമലയബകല സസ്പീ പ്രകവശനലാം സലാംബനബച സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബ വബധബ രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായബ ഉപകയനാഗബക്കുന്നേതബനക്ക് ഈ സരകനാര ശമബചബട്ടബകല്ലന

മനാത്രമല്ല  മുന്  സരകനാരുകേള്  കചലവഴബചതബകനകനാള്  കൂടുതല്  തുകേ  ശബരബമല

വബകേസനത്തബനനായബ വബനബകയനാഗബക്കുന്നേതബനുലാം ഈ സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.    

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലണബ:  നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേബതബകനായബ  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  നബകഷധനാത്മകേ

നബലപനാടുകേള്കകതബകര  ഐകേദകത്തനാടുകൂടബ  അതബശക്തമനായ  സമസ്പീപനമനാണക്ക്

സരകനാര സഡ്വൈസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നേതക്ക്.    കകേരളത്തബകല നകവനാതനാന മൂലദങ്ങള്



30

ഉയരത്തുന്നേതബനനായബ  സരകനാര  സലാംഘടബപ്പെബച  വനബതനാ  മതബലബകനയലാം  തുലദലബലാംഗ

നസ്പീതബ  നടപ്പെനാകനാനുളള  ശമകത്തയലാം  അഭബനനബക്കുന.  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

പബകന്നേനാക-കഗനാത്രവബഭനാഗങ്ങളകട ഉന്നേമനത്തബനക്ക് ഊന്നേല് നല്കുന്നേതബനുലാം കേനാരഷബകേ

കമഖേലയബല്  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നേതബനുലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്  'ശുചബതഡ്വൈ

കകേരളലാം'  നടപ്പെനാക്കുന്നേതബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങളമനായബ  മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുന്നേതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  നകവനാതനാന  കനതനാകകളയലാം  ചരബത്രസലാംഭവങ്ങകളക്കുറബച്ചുമുളള

അവകബനാധലാം  വബദദനാഭദനാസത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  നനബപ്രകമയകത്ത  എതബരക്കുന.

ശബരബമലകയക്കുറബച്ചുളള  യഥനാരത  വസ്തുതകേള്  ധരബപ്പെബക്കുന്നേതബല്  സരകനാര

പരനാജയകപ്പെട്ടതുകകേനാണനാണക്ക്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  ഇത്തരത്തബകലനാരു വബധബ  പ്രസനാവന

നടത്തബയതക്ക്.  കകേരള ജനതകയ ഭബന്നേബപ്പെബക്കുന്നേതബനുകവണബയനാണക്ക് അന്പതക്ക് കകേനാടബ

രൂപ  കചലവഴബച്ചുകകേനാണക്ക്  വനബതനാ  മതബല്  സലാംഘടബപ്പെബചതക്ക്.  സരകനാര

ഉകദദനാഗസകരയലാം  ആശനാ  വരകകഴബകനയലാം  അങ്കണവനാടബ  ജസ്പീവനകനാകരയലാം

കതനാഴബലറപ്പുകേനാകരയലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയണനാകബയ  പ്രസ്തുത  മതബല്  ജനങ്ങകള

ഭബന്നേബപ്പെബച്ചു. 

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

നയപ്രഖേദനാപനത്തബല് സരകനാര നയങ്ങളലാം ഇചനാശക്തബയലാം പ്രതബഫലബക്കുന.   സസ്പീ
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പ്രശ്നങ്ങളമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നകവനാതനാനലാം  ചരചനാ  വബഷയമനായതക്ക്  വളരചയകട

സൂചനയനാണക്ക്.  ജനനാധബപതദ  അവകേനാശങ്ങള്കകതബകരയള്ള  കേടന്നേനാക്രമണങ്ങള്

പരനാജയകപ്പെടുത്തണലാം.  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളകട  കപരബല്  സസ്പീകേള്കക്ക്

പലവബധത്തബലള്ള വബലക്കുകേള് ഏരകപ്പെടുത്തുകേയലാം അതബകന്റെ കപരബല് സലാംസനാനത്തക്ക്

അരനാജകേതഡ്വൈവുലാം അക്രമവുലാം ഭസ്പീതബയലാം  സൃഷബക്കുകേയലാം കചയ്യുന്നേതക്ക് അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.

ഇകമനാഷണല്  ഇകേഡ്വൈനാളബറബയകട  അടബസനാനത്തബല്  നകവനാതനാനകത്ത  വബശകേലനലാം

കചയ്യുകമനാഴനാണക്ക് വനബതനാ മതബലബകന്റെ പ്രനാധനാനദലാം പ്രസക്തമനാകുന്നേതക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളകട  കപരബല്  സരകനാര

ജനങ്ങളകട  വബശഡ്വൈനാസങ്ങകള  വ്രണകപ്പെടുത്തുന്നേതക്ക്  ഉചബതമല്ല.  കലനാകേകമമനാടുലാം

കേനാരുണദപ്രവരത്തനലാം നടത്തുന്നേ മനാതനാ അമൃതനാനനമയബകക്ക്  പുരസനാരലാം കകേനാടുക്കുന്നേ

കേനാരദലാം സലാംസനാന സരകനാര പരബഗണബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   ആകരനാഗദ

കമഖേലയബകല  സമകയനാചബതവുലാം  ധസ്പീരവുമനായ  ഇടകപടലബലൂകട  പ്രളയനാനന്തര

പകേരചവദനാധബ  തടയനാന്  സനാധബചതക്ക്  അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  മൂന്നേക്ക്

വരഷകത്ത  ഭരണകനട്ടങ്ങള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.   കുന്നേമലാംഗലലാം  നബകയനാജകേ

മണ്ഡലത്തബല്  വബദദനാഭദനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ   35  കകേനാടബ  രൂപ

ലഭദമനാക്കുകേയണനായബ.  370  ആകരനാഗദ   കകേന്ദ്രങ്ങകള  ആരദ്രലാം



32

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  അടബസനാന സമൗകേരദ വബകേസന നബധബ കബനാരഡബകന്റെ

കേസ്പീഴബല്    500-ലധബകേലാം  പദതബകേള്കക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയതുലാം

സഡ്വൈനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.     വബദദനാഭദനാസലാം,  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്,  സഹകേരണലാം  തുടങ്ങബയ

കമഖേലകേളബല് നവസ്പീന കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക് സരകനാരബനുള്ളതക്ക്. 

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജക്ക്:  നനബപ്രകമയകത്ത  എതബരക്കുന.    കകേന്ദ്ര-

സലാംസനാന  ബനങ്ങള്  ഉടച്ചുവനാരകണകമന്നേ  നയപ്രഖേദനാപനത്തബകല

പരനാമരശലാം  സഡ്വൈനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  2011-കല  കസന്സസക്ക്  ഡനാറനാ

'കഡകമനാഗ്രനാഫബകേക്ക്  കഗനാള്സക്ക്  അചസ്പീവ്കമന്റെബനക്ക്'  ഉപകയനാഗബകണകമന്നേക്ക്

നബരകദ്ദേശബക്കുന്നേ പതബനഞനാലാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ പരബഗണനനാ വബഷയലാം

പബന്വലബകണകമന്നേ തസ്പീരുമനാനലാം സലാംസനാനകത്ത സലാംബനബചബടകത്തനാളലാം

വളകര  പ്രധനാനമനാണക്ക്.   പ്രതബസനബ  കനരബടുന്നേ  കകേരളത്തബകല

കേനാരഷബകേ/കതനാട്ടലാം  കമഖേലകേളമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  യനാകതനാരു  പരനാമരശവുലാം

നയപ്രഖേദനാപനത്തബല് ഇല്ല.  'റസ്പീ ബബല്ഡക്ക് കകേരള ഇനബകഷദറസ്പീവക്ക് ' കപനാലള്ള

പദതബകേളബല് ജനപ്രതബനബധബകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  നകവനാതനാനലാം എന്നേ

വനാകബനുപകേരലാം  സനാമൂഹദപരബഷ്കരണലാം  എന്നേ  വനാകനാണക്ക്  ഉചബതലാം.
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സമസ്പീപകേനാലത്തുണനായ  നബരവധബ  പ്രശ്നങ്ങള്   ഈ  ഗവണ്കമന്റെബന്റെ  കശനാഭ

നഷകപ്പെടുത്തബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന്:  നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

കതരകഞടുപ്പെക്ക് വനാഗനാനങ്ങള്  പ്രനാവരത്തബകേമനാകബയ  ഗവണ്കമന്റെനാണബതക്ക്.

മബകേച  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളമനായനാണക്ക്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുന്നേതക്ക്. അരഹതകപ്പെട്ട 85000-ല്പ്പെരലാം വദക്തബകേള്കക്ക്  പട്ടയലാം

നല്കുകേയലാം   കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപ  കേനാരഷബകേ  കമഖേലയബല്

കചലവഴബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   റബര/കുരുമുളകേക്ക്  കേരഷകേരക്കുള്ള

ധനസഹനായലാം  വരദബപ്പെബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  സഡ്വൈനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

എന്കഡനാസള്ഫനാന് ദുരബതബനാധബതകര  സഹനായബകനാനുലാം  ഈ സരകനാര

കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപ കചലവഴബച ബട്ടുണക്ക്.    

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നനബപ്രകമയകത്ത  എതബരക്കുന.   വദക്തമനായ

കേനാഴ്ചപ്പെനാടബല്ലനാത്തതുലാം  വബകേസന  മുരടബപ്പെക്ക്  പ്രതബഫലബപ്പെബക്കുന്നേതുമനായബരുന

നയപ്രഖേദനാപന പ്രസലാംഗലാം.   അരഹരനായ മുഴുവന് ആളകേകളയലാം ദുരബതബനാധബതരുകട

പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  യഥനാസമയലാം  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നേതബകനനാ
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പ്രളയബനാധബതരകക്ക്  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച്ചു  നല്കുന്നേതബകനനാ   സരകനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടബല്ല. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  നനബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

ആകരനാഗദപരബപനാലനമുള്കപ്പെകട  നബരവധബ  രലാംഗങ്ങളബല്  മബകേച  കനട്ടത്തബനുള്ള

അവനാരഡുകേള്  കേരസമനാകബയതുലാം  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാംകവണബ  വബവബധ

കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങള്  നടപ്പെനാകബയതുലാം  സസ്പീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകബയതുലാം

സസ്പീകേള്കകതബകരയള്ള കുറകൃതദങ്ങളബകന്മേല് കേരശനനടപടബ സഡ്വൈസ്പീകേരബചതുലാം ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പ്രധനാന ഭരണ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.   പ്രളയനാനന്തര കകേരളത്തബകന്റെ

പുനരനബരമ്മേനാണമുള്കപ്പെകട  സമനാനതകേളബല്ലനാത്ത  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കുന്നേതബനുള്ള പദതബകേളമനായബട്ടനാണക്ക് സരകനാര മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുന്നേതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  നനബപ്രകമയകത്ത  എതബരക്കുന.   കപനാള്ളയനായ

വനാഗനാനങ്ങള്  മനാത്രമനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  നയപ്രഖേദനാപന  പ്രസലാംഗലാം.

കുറവനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുകേയലാം  ആര.എസക്ക്.എസക്ക്./സലാംഘപരബവനാറകേനാകര

പകരനാക്ഷമനായബ  പബന്തനാങ്ങുകേയലാം  കചയ്യുന്നേ  നബലപനാടനാണക്ക്   സരകനാര

സഡ്വൈസ്പീകേരബക്കുന്നേതക്ക്.
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ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക് മനാതഡ്യു  :  നനബ പ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.   കകേരളത്തബകന്റെ

പുനരനബരമ്മേനാണവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സലാംബനബച  സരകനാരബകന്റെ

കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക്  ഈ  നയപ്രഖേദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബല്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നേതക്ക്.

പ്രളയനാനന്തര  കകേരളത്തബകന്റെ  അടബസനാന  സമൗകേരദങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നേതബനനാവശദമനായ  പദതബകേളമനായബ  മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുന്നേ  സരകനാരബകന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങകള  പ്രതബപക്ഷലാം  വബമരശബക്കുന്നേതക്ക്  കഖേദകേരമനാണക്ക്.

ദസ്പീരഘകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  പ്രളയമുള്കപ്പെകടയള്ള  കകേടുതബകേകള  കനരബടുന്നേതബനുലാം

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പ്രകതദകേതകേള്കനുസരബചക്ക്  അനുകയനാജദമനായ  രസ്പീതബയബല്

പ്രവരത്തനങ്ങകള ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക്  നനാടബകന പ്രനാപ്തമനാക്കുന്നേതബനുമനാണക്ക്  'റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്

കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവക്ക്  '  ലക്ഷദമബടുന്നേതക്ക്.       മലകയനാര/തസ്പീരകദശ  സഹകവകേള്

യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നേതബനുലാം  കപനാതുകമഖേലനാസനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബകലയ്കകത്തബ

ക്കുന്നേതബനുലാം  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ

ഉയരത്തുന്നേതബനുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  യവനാകള്കക്ക്  വബകദശത്തക്ക്  കജനാലബ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നേതബനുലാം  ഈ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.    കുറവുകേള്  പരബഹരബചക്ക്

മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുന്നേ  സരകനാരബകന  പ്രതബകരനാധബകനാനുള്ള  പ്രതബപക്ഷശമലാം

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.

(സഭ സവകുകന്നേരലാം 3.32-നക്ക് പബരബഞ).


