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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   ജനുവരബ   30,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I  അറബയബപ്പെക്ക്

രക്തസനാക്ഷബ ദബനനാചരണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  ഇനദന  സസനാതനദ  സമരത്തബല്  പകങ്കെടുത്തക്ക്  വസ്പീരമൃതത

വരബച്ചവകര അനുസ്മരബച്ചുകകേനാണക്ക് രക്തസനാക്ഷബ ദബനമനായ ഇനക്ക് രനാവബകല  11.00

മണബകക്ക് രണ്ടുമബനബട്ടക്ക്  മമൗനലാം ആചരബക്കുനതനാണക്ക്.
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II  അടബയനരപ്രകമയലാം 

പ്രളയനാനനര ദുരബതനാശസനാസ സഹനായലാം

മബ  .   സസ്പീകര: മഹനാപ്രളയലാം കേഴബഞക്ക് അഞ്ചരമനാസമനായബടലാം പുനരനബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള് മുകനനാടകപനാകേനാത്തതുകകേനാണ്ടുലാം കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബച്ചവരക്കുലാം

ഉപജസ്പീവനമനാരഗ്ഗങ്ങള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവരക്കുലാം  സരകനാരബല് നബനളള നനാമമനാത്രമനായ

നഷ്ടപരബഹനാരലാംകപനാലലാം  ലഭബകനാത്തതുകകേനാണ്ടുലാം  പ്രളയബനാധബത

പ്രകദശങ്ങളബലണനായ  സനാമ്പത്തബകേ  തകേരച്ചമൂലവലാം  ഉളവനായബടളളതനായബ

പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  ഇനകത്ത  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,

എലാം. ഉമ്മേര, കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്  എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബടണക്ക്.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

സലാംസനാനലാം കനരബട്ട മഹനാപ്രളയകത്ത കേനാരദക്ഷമമനായനാണക്ക് സരകനാര കനരബട്ടതക്ക്.

ഏറ്റവലാം മുനഗണന നല്കേബകകനാണനാണക്ക് പുനരനബരമ്മേനാണ പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായബ

മുകനനാടകപനാകുനതക്ക്.  പ്രളയലാംമൂലലാം  പൂരണ്ണമനായബ  തകേരന  വസ്പീടുകേള്ക്കുളള

ആദദഗഡു  സഹനായലാം   9343  കപരകക്ക്  നല്കുകേയലാം  അവര  വസ്പീടക്ക്  പണബ
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ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയബടണക്ക്.  7428  കപര  സസയലാം  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബകനാകമനക്ക്

അറബയബക്കുകേയലാം  ബനാകബയളളവരുകട  വസ്പീടുകേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം  സഹകേരണ

സനാപനങ്ങളുകട  കൂട്ടനായ്മകേളുലാം  കകേയര  കഹനാലാം  സനദ  സലാംഘടനകേളുലാം

ഏകറ്റടുക്കുകേയലാം  കചയബടണക്ക്.  ഭനാഗബകേമനായബ  തകേരന  വസ്പീടുകേളുകട  പട്ടബകേയബല്

ഉള്കപ്പെട്ടബടളള  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  വബഭനാഗത്തബലളളവരകക്ക്  പൂരണ്ണമനായ  സനാമ്പത്തബകേ

സഹനായലാം  നല്കുകേയലാം ബനാകബയളളവരകക്ക് കഫബ്രുവരബ 15-നകേലാം അടുത്ത ഗഡു

ഉള്കപ്പെകട  പൂരണ്ണമനായബ  ധനസഹനായലാം  വബതരണലാം  കചയ്യനാന  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം  കചയബടണക്ക്.  അരഹരനായ  എലനാവകരയലാം  ഗുണകഭനാക്തനാകളുകട

ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടണക്ക്.  വബവബധ  ആനുകൂലദങ്ങകള  സലാംബനബച്ചക്ക്

അപ്പെസ്പീലകേളുലാം  പരനാതബകേളുമനായബ  ലഭബച്ച  അകപക്ഷകേള്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്

അരഹരനായവരുകണങ്കെബല് ലബസബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന തയ്യനാറനാണക്ക്.  ഇതബനുപുറകമ

എസക്ക്.സബ.  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്   5,000  രൂപയലാം  എസക്ക്.ടബ.

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് 10,000 രൂപയലാംവസ്പീതലാം  പ്രകതദകേ സഹനായലാം

നല്കേബയതുള്കപ്പെകട  ആകകേ  42.5  കകേനാടബ  രൂപയകട  സഹനായലാം  ഈ

വബഭനാഗകനാരകക്ക്  മനാത്രമനായബ  നല്കേബയബടണക്ക്.  ഉപജസ്പീവനമനാരഗ്ഗലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരക്കുലാം  കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം
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വദവസനായ സലാംരലാംഭകേരക്കുലാംകവണബ   ബനാങ്കുകേളുമനായബ  സഹകേരബച്ചക്ക്   'ഉജസ്പീവന

സഹനായ  പദതബ'  നടപ്പെബലനാകബയബടണക്ക്.  ഇമൗ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

ദുരനബനാധബതരകക്ക്  രണ്ടുലക്ഷലാം രൂപവകരയളള  സഹനായലാം  ലഭദമനാണക്ക്.  ഇതബനക്ക്

അകപക്ഷ  സമരപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  2019  ഏപ്രബല്വകര  സമയലാം  നല്കേബയബടണക്ക്.

കേനകേനാലബകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  21.7  കകേനാടബ  രൂപയലാം  മതദബനന

കമഖലയബല്  11.6  കകേനാടബ  രൂപയലാം   ദുരനരക്ഷനാ  പ്രവരത്തനത്തബകലരകപ്പെട്ടക്ക്

നനാശനഷ്ടങ്ങളുണനായ മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് മൂനകകേനാടബ രൂപയബലധബകേവലാം

അനുവദബച്ചബടണക്ക്.  കനല്കൃഷബ നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക് കഹക്ടറബനക്ക്  13,500  രൂപവസ്പീതലാം

നല്കേബയതബനുപുറകമ  പ്രളയലാം  ബനാധബച്ച  പനാടകശഖരങ്ങളബകല  പ്രളയജലലാം

വറ്റബകനാനുലാം  കചളബ  നസ്പീകലാം  കചയ്യനാനുമനായബ  കവണബവന  തുകേയലാം

അനുവദബച്ചബടണക്ക്.  5650.85  കമടബകേക്ക്  ടണ്  കനല്വബത്തക്ക്  സമൗജനദമനായബ

വബതരണലാം  കചയബടണക്ക്.  പച്ചകറബ  കേരഷകേരകനായബ  92  കകേനാടബ  രൂപയലാം

സലാംസനാന  വബള  ഇനഷസറനസക്ക്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  21.57  കകേനാടബ  രൂപയകട

നഷ്ടപരബഹനാരവലാം നല്കേബയബടണക്ക്.  ഒരു വനാഴ നശബച്ചനാല് കകേന്ദ്ര വബഹബതത്തബനക്ക്

പുറകമ സലാംസനാന വബഹബതമനായബ 96.40 രൂപയലാം  ഇനഷസര കചയ വനാഴയക്ക് 300

രൂപയമനാണക്ക്  നല്കുനതക്ക്.  പ്രളയനാനനരമുളള  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  സലാംസനാന
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ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കവണത്ര  ജനാഗ്രത  കേനാണബക്കുനബകലനലാം  ഇതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ

മുനഗണനയബലളള പ്രശ്നമകലനമുളള വനാദലാം തബകേച്ചുലാം അടബസനാന രഹബതമനാണക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന: പ്രളയദുരനത്തബല്കപ്പെട്ടവകര പുനരധബവസബപ്പെബകനാന

എകനനാകക  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചബടകണനക്ക്  വദക്തമനാകനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  ദുരനത്തബല് തകേരന വസ്പീടുകേള്, സരകനാര സനാപനങ്ങള്, സ്കൂളുകേള്,

കറനാഡുകേള്  തുടങ്ങബയവ  പുനരനബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  പ്രളയദുരബതനാശസനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങകളനാ  പുനരനബരമ്മേനാണകമനാ

സരകനാരബകന്റെ  മുനഗണനനാ  ലബസബല്  കപനാലലാം  ഉള്കപ്പെടനാത്ത  അവസയനാണുള്ളതക്ക്.

അടബയനര  ധനസഹനായമനായബ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ച  10,000  രൂപ

ലഭബക്കുനതബനക്ക്   അരഹതയള്ള അകനകേലാം കപര വബകലജക്ക് ഓഫസ്പീസുകേളബലലാം തനാലൂകക്ക്

ഓഫസ്പീസുകേളബലലാം  കേയറബയബറങ്ങുകേയനാണക്ക്.  ദുരനത്തബല്  പൂരണ്ണമനായലാം   ഭനാഗബകേമനായലാം

തകേരന  വസ്പീടുകേള്  നബരണ്ണയബക്കുനതബല്  ഗുരുതരമനായ  പനാളബച്ചയനാണക്ക്

ഉണനായബരബക്കുനതക്ക്.   ആദദലബസബല്    പൂരണ്ണമനായബ  തകേരന  വസ്പീടുകേളുകടകയണ്ണലാം

16,000  ആയബരുനതക്ക്  രണനാമകത്ത ലബസബല്  13,000  ആയബ  കുറച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

അരഹതയള്ള എലനാവരുലാം  ഉള്കപ്പെട്ടബടകണനക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുനതുവകര ആദദ ലബസക്ക്

കകനാസക്ക്  കചയ്യരുകതനക്ക്  അഭദരതബക്കുകേയനാണക്ക്.  പ്രളയത്തബല് തകേരന   ഗ്രനാമസ്പീണ

കറനാഡുകേള്  നനനാക്കുനതബനുലാം  സ്കൂള്  കകേട്ടബടങ്ങള്,  ലനാബുകേള്,  ഫരണബച്ചറുകേള്
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തുടങ്ങബയവ  പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം  തുകേ  അനുവദബച്ചബട്ടബല.    തകേരന

നദസ്പീതസ്പീരങ്ങള് കേല്ലുകകേട്ടബ സലാംരക്ഷബകനാന ജലവബഭവ വകുപ്പെക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.

വസ്പീടപകേരണങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  അവ  വനാങ്ങുനതബനനായബ  കുടുലാംബശസ്പീ

അനുവദബക്കുന  കലനാണ്    അരഹതയള്ള  ഭൂരബഭനാഗലാം  കപരക്കുലാം  ലഭബച്ചബട്ടബല.

ഉപജസ്പീവനമനാരഗ്ഗലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  കലനാണ്  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  ബനാങ്കുകേള്

തയ്യനാറനാകുനബല.  പ്രളയകേനാലത്തക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ച  കസഷദല്  പനാകകജക്ക്

കേരഷകേരകക്ക്  അനുവദബക്കുനതബകനനാ  അതബനനാവശദമനായ  പദതബ

തയ്യനാറനാക്കുനതബകനനാ  സനാധബച്ചബട്ടബല.  ദുരനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബകകണബവന

എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ. വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട മുഴുവന കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം പ്രഖദനാപബച്ച 5,000

രൂപയകട  ധനസഹനായലാം  ലഭബച്ചബട്ടബല.    ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരക്കുലാം  ഉള്നനാടന

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം പ്രഖദനാപബച്ച ആനുകൂലദങ്ങള്  കൃതദമനായബ നല്കുനതബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടബല.  മുഖദമനബയകട  ദുരബതനാശസനാസ  നബധബയള്കപ്പെകട  പ്രളയദുരനലാം

കനരബടുനതബനക്ക്  ലഭബച്ച  തുകേയകട  25%  കപനാലലാം  ഇതുവകര  കചലവഴബച്ചബട്ടബല.

ദുരബതനാശസനാസ പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  കൂടുതല് പണലാം കേകണത്തുനതബനുള്ള ശമലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  ഉണനാകുനബല.  ദുരനലാം  അനുഭവബകകണബവന

കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം കേച്ചവടകനാകരയലാം വദവസനായ സലാംരലാംഭകേകരയലാം സഹനായബകനാന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  പണത്തബകന്റെ  വബനബമയലാം  നടകനാത്ത  അവസ



7

പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്  ഗുരുതരമനായ  സനാമ്പത്തബകേ  തകേരച്ച

ഉണനാകബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങള്കനായബ  ഒരു  സബമുലസക്ക്

പനാകകജക്ക് തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം  പ്രളയകേനാരണങ്ങകളക്കുറബച്ചക്ക് പഠനലാം നടത്തുനതബനുലാം

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഈ വബഷയലാം   സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച

കചയ്യണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രളയദുരനലാം  രൂക്ഷമനായബ  അനുഭവബകകണബവന  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  കുടുലാംബശസ്പീ  വഴബ

ഇതുവകര 922.94 കകേനാടബ രൂപ വനായ്പയനായലാം മുഖദമനബയകട ദുരബതനാശസനാസ നബധബയബല്

നബനലാം  വസ്പീടുകേളുകട  നബരമ്മേനാണങ്ങള്കക്ക്  857.7  കകേനാടബ  രൂപ  ധനസഹനായമനായലാം

അനുവദബച്ചതബനുപുറകമ 737575 ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക് 6,200 രൂപ വസ്പീതലാം ആശസനാസ

ധനസഹനായമനായലാം   നല്കേബയബടണക്ക്.   കകേന്ദ്ര  ആഭദനര  പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്

നബനലാം  അനുവദബച്ചബടള്ള  2904  കകേനാടബ  രൂപ  വബവബധ  ആവശദങ്ങള്കനായബ

മനാനദണ്ഡമനുസരബച്ചനാണക്ക് നല്കുനതക്ക്.   പ്രളയദുരനത്തബകന്റെ പനാഠങ്ങള് ഉള്കകനാണക്ക്

ദുരന  നബവനാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനുകവണബയള്ള

നബരകദ്ദേശലാം  എലനാ  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരക്കുലാം  നല്കേബയബടണക്ക്.   ദുരന  സനാദദതകേള്

പ്രവചബകനാന കദശസ്പീയ ദുരന ആസൂത്രണ കരഖ പ്രകേനാരലാം നബരണ്ണയബകകപ്പെട്ടബരബക്കുന

കകേന്ദ്ര ഏജനസബകേളബല് നബനലാം അറബയബപ്പെക്ക് ലഭബക്കുന മുറയക്ക്  പ്രകദശവനാസബകേള്കക്ക്
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എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  സകന്ദേശങ്ങള് അയയനാനുള്ള സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തബയബടണക്ക്.

സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ബഡ്ജറ്റക്ക് വബഹബതലാം കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാണക്ക് കേനാരഷബകേ

കമഖലയക്ക്  ധനസഹനായലാം  നല്കുനതക്ക്.  പ്രളയകത്തത്തുടരനള്ള

പുനരനബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള് പൂരണ്ണമനായലാം കുറ്റമറ്റ രസ്പീതബയബല് നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള

സലാംവബധനാനങ്ങളനാണക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയബടള്ളതക്ക്.  പരനാതബകേളബല്  ഉനയബക്കുന

വബഷയങ്ങള്  പുന:പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബച്ചക്ക്

അരഹതകപ്പെട്ടവരുകട  എണ്ണത്തബല്  മനാറ്റലാം  വരബകേയനാകണങ്കെബല്  അവരക്കുകൂടബ

സനാമ്പത്തബകേ സഹനായലാം നല്കുകേയലാം കചയ്യുനതനാണക്ക്.  ചുരുങ്ങബയ കേനാലത്തബനുള്ളബല്

പ്രളയനാനനര  പുനരനബരമ്മേബതബക്കുകവണബ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേള്

മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.  പ്രളയബനാധബതകരനാടക്ക്  അനുഭനാവപൂരവ്വമനായ  നബലപനാടക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണക്ക്  പുനരധബവനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്

നടത്തനാനുള്ള  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.   ഇമൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയനരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തല,

കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.

മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം
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അവരവരുകട  പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

 (ഇനദയകട  സസനാതനദ  സമരത്തബല്  പകങ്കെടുത്തക്ക്  ജസ്പീവന  ബലബ

അരപ്പെബച്ചവരുകട  സ്മരണനാരതലാം  സഭനാലാംഗങ്ങള്  രണക്ക്  മബനബട്ടക്ക്  എഴുകനറ്റുനബനക്ക്

മമൗനമനാചരബച്ചു.)

III  ശദക്ഷണബകല്

(1)  കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവക്ക് സരവ്വസ്പീസക്ക് സലാംവരണലാം

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:   കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവക്ക്  സരവ്വസ്പീസബകന്റെ രണ്ടുലാം മൂനലാം

സ്ട്രേസ്പീമുകേളബല്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/പബകനനാക  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം

സലാംവരണനാരഹരക്കുലാം  നബയമനാനുസൃത  പ്രനാതബനബധദലാം  സലാംവരണത്തബലൂകട

ഉറപ്പെനാകണലാം.  കകേ.എ.എസക്ക്.  സസ്പീനബകയനാറബറ്റബ  ലബസബല്നബനലാം  കഎ.എ.എസക്ക്.

കേണ്ഫര കചയ്യകപ്പെടുകമ്പനാള് സലാംവരണ വബഭനാഗത്തബല്നബനക്ക് ആളുകേള് ഇലനാതനാകുന

സബതബ ഒഴബവനാക്കുനതബനക്ക് എലനാ സ്ട്രേസ്പീമുകേളബലലാം സലാംവരണലാം ഏരകപ്പെടുത്തുകേയലാം കകബ

ടനാനസ്ഫര  സലാംവരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

ഭരണഘടനനാപരമനായബ  സലാംവരണലാം  ലഭദമനാകകേണ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ
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പബകനനാക  വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്   കകേ.എ.എസക്ക്.-ല്  സലാംവരണലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   വബവബധ  വകുപ്പുകേളബകല  രണനാലാം

ഗസറ്റഡക്ക്  തസബകേ  മുതല്  മുകേളബകലനാടള്ള  തസബകേകേളബകല  പത്തക്ക്  ശതമനാനലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാണക്ക് കകേ.എ.എസക്ക്. രൂപസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.  നബലവബലള്ള തസബകേകേളബല്നബനക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ആയതബനനാല്  കകേ.എ.എസക്ക്.-കലയ്ക്കുള്ള  നബയമനലാം  മൂനക്ക്

സ്ട്രേസ്പീമുകേളനായബ തബരബച്ചതബല് രണക്ക് സ്ട്രേസ്പീമുകേള് ജസ്പീവനകനാരബല്നബനക്ക് തസബകേമനാറ്റലാം വഴബയലാം

ഒരു  സ്ട്രേസ്പീലാം  കനരബടള്ള  നബയമനത്തബനുമനായബ  വദവസകചയ.   തസബകേമനാറ്റ

നബയമനങ്ങള്കക്ക്  സലാംവരണലാം  ബനാധകേമനാകകണതബകലന  2003-കല

സരക്കുലറബകന്റെയലാം  ലഭദമനായ  നബയകമനാപകദശത്തബകന്റെയലാം  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്

കകേ.എ.എസക്ക്.-കലയ്ക്കുള്ള  തസബകേമനാറ്റ  നബയമനങ്ങള്കക്ക്  സലാംവരണതതസലാം

ബനാധകേമനാകനാതബരുനതക്ക്.  എനനാല് സലാംസനാന പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവരഗ്ഗ കേമ്മേസ്പീഷന,

സലാംസനാന  നന്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേസ്പീഷന  എനബവയകട  ഉത്തരവകേളുലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയലാം  സലാംഘടനകേളുകടയലാം  നബകവദനങ്ങളുലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്

എലനാ  സ്ട്രേസ്പീമുകേളബലലാം  സലാംവരണലാം  ഏരകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  സനാധദത  സരകനാര

പരബകശനാധബച്ചുവരുന.
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(2)  കസനാളരഷബപക്ക് ആനുകൂലദലാം

ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബനകസന്റെക്ക് : പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബദദനാരതബകേള്കക്ക് നല്കുന

ആനുകൂലദങ്ങള്  കമരബറ്റക്ക്  അടബസനാനത്തബല്  സസനാശയ  ആരട്സക്ക്  &  സയനസക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  അഡബഷന  ലഭബക്കുന  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  മകള്ക്കുലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം    തസ്പീരകദശ കമഖലയബകല  സസനാശയ കകേനാകളജുകേകള ഫബഷറസ്പീസക്ക്

ഡബപ്പെനാരട്ടക്ക്കമന്റെബകന്റെ  ഇ-ഗ്രനാന്റെക്ക്സക്ക്  കപനാരട്ടലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  

മതദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): പട്ടബകേജനാതബ വകുപ്പെക്ക് കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്

പുറകപ്പെടുവബക്കുന  വബവബധ  ഉത്തരവകേള്കക്ക്  വബകധയമനായലാം  അകത  നബരകബലമനാണക്ക്

ഫബഷറസ്പീസക്ക് വകുപ്പെക്ക്  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട മകള്കക്ക് വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്

നല്കേബവരുനതക്ക്. ഇതുസലാംബനബച്ച മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങള് 09-09-2014-കല സരകനാര

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം പുറകപ്പെടുവബച്ചബടണക്ക്.  സസനാശയ ആരട്സക്ക് & സയനസക്ക് കകേനാകളജബല്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സസ്പീറ്റുകേളബല്  അഡബഷന  ലഭബക്കുന  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

കുട്ടബകേള്കക്ക്  ആനുകൂലദലാം  നല്കുനതു  സലാംബനബച്ചക്ക്   പ്രസ്തുത  ഉത്തരവബല്

പരനാമരശബച്ചബട്ടബല.  പട്ടബകേജനാതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഉത്തരവക്ക്  മനാനദണ്ഡമനാകബ

എടുത്തബരബക്കുനതബനനാല്  മതദകത്തനാഴബലനാളബ  വകുപ്പെബനക്ക്  മനാത്രമനായബ  പുതുതനായബ
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ആകരയലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന  സനാധബക്കുനതല.   സസനാശയ  ആരട്സക്ക്   &  സയനസക്ക്

കകേനാകളജബല് പഠബക്കുന മതദകത്തനാഴബലനാളബ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട വബദദനാരതബകേള്കക്ക്

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുന  കേനാരദലാം  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വകുപ്പുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബച്ചനാണക്ക്  കചകയ്യണതക്ക്.  ഇകനാരദലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയകട

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുനതനാണക്ക്.  

IV സബ്മബഷന

(1)  ഹനാരബസണ് മലയനാളലാം പനാകന്റെഷകന്റെ കകേവശഭൂമബ

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):   ഹനാരബസണ്  മലയനാളലാം

പനാകന്റെഷന  ലബമബറ്റഡക്ക്  അനധബകൃതമനായബ  കകേവശലാം  വച്ചബരബക്കുന  ഭൂമബകക്ക്  കേരലാം

സസസ്പീകേരബക്കുവനാനുള്ള നസ്പീകലാം ഉകപക്ഷബകണലാം.     

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

ഹനാരബസണ്  മലയനാളലാം  പനാകന്റെഷന  ലബമബറ്റഡുലാം  സമനാന  കേമ്പനബകേളുലാം  കകേവശലാം

വച്ചബരുന  38000  ഏകര  ഭൂമബ  ഏകറ്റടുത്തുകകേനാണ്ടുളള  കസഷദല്  ഓഫസ്പീസറുകട

ഉത്തരവബകനതബകര  ഭൂമബ  കകേവശകനാര  ഫയല്  കചയ  കകേസബല്  ഭൂമബയകട

ഉടമസനാവകേനാശലാം  സരകനാരബനനാകണനലാം  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  ആക്ടബകല

വദവസകേളനുസരബച്ചക്ക്  ഉത്തരവക്ക് റദ്ദേനാക്കുകേയനാകണനലാം ഹരജബകനാരകക്ക് അനുകൂലമനായ

കേകണത്തലകേള്  നടത്തബകകനാണ്ടുലാം  കഹകകനാടതബ  ഡബവബഷന  ബഞ്ചക്ക്  വബധബ
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പ്രസനാവബക്കുകേയണനായബ. പ്രസ്തുത വബധബകകതബകര സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല് ഫയല് കചയ

എസക്ക്.എല്.പബ.  തളളബയ  സനാഹചരദത്തബല്  ഡബവബഷന  ബഞ്ചബകന്റെ  വബധബനദനായലാം

റബവന്യൂ കചയ്യുനതബനക്ക്  സനാധദതയബകലനക്ക് നബയകമനാപകദശലാം ലഭബക്കുകേയലാം കചയബരുന.

ആയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ഭൂമബയകട കേരലാം  അടച്ചുകേബടനതബനനായബ  കേമ്പനബകേള്

ഫയല്  കചയ  റബട്ടക്ക്  കപറ്റസ്പീഷനുകേള്കക്ക്  കഹകകനാടതബ  അനുകൂലമനായ  വബധബ

പ്രസനാവബച്ച സനാഹചരദത്തബല് സലാംസനാനത്തബകന്റെ തനാല്പരദലാം  സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണക്ക് കേരലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുളള  വദവസകേകളക്കുറബച്ചക്ക്  പരബകശനാധന   നടത്തബ  തുടരനടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  

(2) ചരകക്ക് ഗതനാഗത രലാംഗകത്ത പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കജനാണ് കഫരണനാണസക്ക്:  ചരകക്ക്  ഗതനാഗത രലാംഗകത്ത കതനാഴബലനാളബകേള്

കനരബടുന  വബവബധ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  

(പ്രസ്തുത സബ്മബഷനുള്ള മറുപടബ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തു വച്ചു.)

(3) വബകലജക്ക് ഓഫസ്പീസക്ക് അനുവദബകല്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കജ  .   മനാകബ: കേണ്ണമനാലബ-കചറബയകേടവക്ക് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക് പുതബയ വബകലജക്ക്

ഓഫസ്പീസക്ക് അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  കകേനാച്ചബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കേണ്ണമനാലബ-കചറബയകേടവക്ക്  പ്രകദശങ്ങള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്

വബകലജക്ക്  ഓഫസ്പീസക്ക്  ആവശദമനാകണന ലനാന്റെക്ക്  റവനന്യൂ  കേമ്മേസ്പീഷണറുകട  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  പുതബയ  വബകലജുകേളുകട  രൂപസ്പീകേരണലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്   ഗ്രൂപ്പെക്ക്

വബകലജുകേളുകട  വബഭജന  നടപടബകേള്  സലാംബനബച്ചക്ക്  തസ്പീരുമനാനമനാകുന  മുറയക്ക്

പരബകശനാധബച്ചക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(4) സബ  -  ഡബറ്റബകന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  സബ-ഡബറ്റബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങളബലണനാകുന

കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  അവബടകത്ത  കജനാലബകേള്  സസകേനാരദ  കമഖലയക്ക്

കകേമനാറുനതക്ക്  തടയനതബനുമനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.   കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം അവബടുകത്ത കജനാലബകേള് സസനാകേനാരദ കമഖലയക്ക്  കകേമനാറുനതക്ക്

തടയനതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  സബ-ഡബറ്റബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സരകനാര  പ്രസ്തുത  സനാപനകത്ത

വബവരസനാകങ്കെതബകേ  വബദദനാ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഭരണച്ചുമതലയബകലയക്ക്  മനാറ്റബ  വബദഗ്ദ്ധകര

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഭരണസമബതബ  പുന:സലാംഘടബപ്പെബച്ചബടണക്ക്.   ഐ.ടബ.-കേമ്മേന്യൂണബകകഷന

രലാംഗങ്ങളബല് സബ-ഡബറ്റബകന്റെ  സനാകങ്കെതബകേകശഷബ വരദബപ്പെബക്കുനതബനുകവണബ ഗ്രനാന്റെക്ക്
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അനുവദബക്കുകേയലാം  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേയലാം  ഉപകേരണങ്ങള്

ആധുനബകേവല്കരബക്കുകേയലാം കചയബടണക്ക്.  വബവബധ കേനാരദനാലയങ്ങളുകട കസനാഫക്ക് കവയര

വബകേസബപ്പെബകച്ചടുക്കുനതബനുലാം  കഹനാകളനാഗ്രനാലാം  കലബല്,  അതസ്പീവ  സുരക്ഷനാ

സരട്ടബഫബകറ്റുകേള്,  ഐ.ഡബ.  കേനാരഡുകേള്  തുടങ്ങബയവ  നബരമ്മേബച്ചുനല്കുനതബനുലാം

പ്രളയനാനനരലാം   മുഖദമനബയകട  ദുരബതനാശസനാസ  നബധബയബകലയ്ക്കുളള   സലാംഭനാവനകേള്

ഓണ്കലനനായബ  കശഖരബക്കുനതബനുള്ള   കപനാരട്ടല്  എനബവ  തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം

സബ-ഡബറ്റബനക്ക്  സനാധബച്ചബടണക്ക്.   വബവരസനാകങ്കെതബകേ-കേമ്മേന്യൂണബകകഷന  രലാംഗങ്ങളബലലാം

സരകനാര വകുപ്പുകേളുകട കസബര കസകേന്യൂരബറ്റബ കകേകേനാരദലാം കചയ്യുന സനാപനകമന

നബലയബലലാം  സബ-ഡബറ്റബകന  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രമനായബ  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബടണക്ക്.      

(5) മൂരകനനാടക്ക് നടപ്പെനാലലാം പുനരനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര:  പ്രളയദുരനകത്ത തുടരനണനായ മലകവള്ളപ്പെനാച്ചബലബല്

തകേരന മൂരകനനാടക്ക് നടപ്പെനാലലാം പുനരനബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

2018-കല  മഹനാപ്രളയത്തബല്  മൂരകനനാടക്ക്  നടപ്പെനാലലാം  അറ്റകുറ്റപ്പെണബ  കചയ്യനാന

സനാധബകനാത്ത  വബധലാം  തകേരനകപനാകുകേയണനായബ.  പനാലത്തബകന്റെ  പുനര

നബരമ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  വബശദമനായ  പനാനുലാം  എസബകമറ്റുലാം  തയ്യനാറനാകബ
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സമരപ്പെബക്കുന മുറയക്ക് പരബകശനാധബച്ചക്ക് നബയമനാനുസൃത നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(6) കേനാരഡമലാം രജബകസ്ട്രേഷന സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  2015-കല  സരകനാര  ഉത്തരവബകല

അവദക്തത  പരബഹരബച്ചക്ക്  ഏലലാം  കൃഷബകനാരകക്ക്  കേനാരഡമലാം  രജബകസ്ട്രേഷന

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം കുത്തകേപ്പെനാട്ട ഭൂമബയകട രജബകസ്ട്രേഷന പുതുകബ

നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):  ഏലക്കൃഷബ വദനാപനവലാം

വളരച്ചയലാം  സുസബരതയലാം  ലക്ഷദലാംവച്ചക്ക്  1965-ല്  നബലവബല്  വന  കേനാരഡമലാം

ആക്ടനുസരബച്ചക്ക് ഏലലാം കൃഷബകനാരകക്ക് സബരലാം കേനാരഡമലാം രജബകസ്ട്രേഷന സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്

നല്കേബ  വരുനണക്ക്.  1994-കല  ഉത്തരവനുസരബച്ചക്ക്  കേനാരഡമലാം  രജബകസ്ട്രേഷനക്ക്

അകപക്ഷബകനാനുള്ള  കേനാലനാവധബ  31-12-94  വകര  നബജകപ്പെടുത്തബയബരുന.   പ്രസ്തുത

കേനാലയളവബല് അകപക്ഷ സമരപ്പെബകനാന കേഴബയനാത്ത എകസറ്റക്ക് ഉടമകേള് സമയപരബധബ

നസ്പീട്ടബ  നല്കേണകമനക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടതബകനത്തുടരനക്ക്  31-3-2017  വകര  ദസ്പീരഘബപ്പെബച്ചു

നല്കുകേയണനായബ.   24-4-2015-കല ഉത്തരവനുസരബച്ചക്ക്  കേനാരഡമലാം രജബകസ്ട്രേഷനുള്ള

കേനാലനാവധബ  8  വരഷമനായബ  നബജകപ്പെടുത്തബയബടണക്ക്.   കേനാരഡമലാം  രജബകസ്ട്രേഷന

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്  നല്കുനതബലള്ള  2015-കല  സരകനാര  ഉത്തരവബകല  അവദക്തത

ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബകനാനുള്ള  സമയലാം
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30-1-2019  മുതല്  ഒരു  വരഷകത്തയ്ക്കുകൂടബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കുത്തകേ  പനാട്ടലാം

ഉള്കപ്പെകടയള്ള കേനാരദങ്ങള് തസ്പീരുമനാനബക്കുനതബനക്ക് ഉനതതല ചരച്ച നടത്തുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  

(7) സരവ്വകേലനാശനാല അസബസന്റെക്ക് നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:   സരവ്വകേലനാശനാലകേളബകല  അസബസന്റെക്ക്

തസബകേയബകലയ്ക്കുള്ള  നബയമനത്തബനക്ക്  നബലവബകല  റനാങ്കെക്ക്  ലബസബകന്റെ  കേനാലനാവധബ

തസ്പീരുനതബനുമുമ്പക്ക്  കവകനസബകേള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയക്ക്

യഥനാസമയലാം  നബയമനലാം  നടത്തനാനുലാം  സരവ്വകേലനാശനാലകേളബകല  പബനവനാതബല്

നബയമനലാം സലാംബനബച്ചക്ക് അകനസഷണലാം നടത്തനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):

സരവ്വകേലനാശനാലകേളബകല  അനദദനാപകേ  തസബകേകേളബകലയ്ക്കുള്ള  നബയമനലാം

പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖനയനാകബ  2015-ല് സരകനാര നബയമലാം പനാസനാക്കുകേയലാം

26-2-2016-ല്  ബനകപ്പെട്ട  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  കചയ.

10-8-2016-കല  റനാങ്കെക്ക്  ലബസബല്  നബനക്ക്  1768  കപരകക്ക്  നബയമനലാം

നല്കേബയബടണക്ക്.  സരവ്വകേലനാശനാലകേളബല് നബലവബലള്ള  10  കവകനസബകേള്
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എത്രയലാം കപകട്ടനക്ക് പബ.എസക്ക്.സബ.കക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയക്ക് നബയമനലാം നടത്തനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(8) നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:   ആസബഡക്ക് ആക്രമണത്തബനക്ക് ഇരയനാകുനവരകക്ക്

കകേനാമ്പനകസഷനുലാം  കപനഷന  സസ്പീമുലാം  നടപ്പെനാകനാനുലാം  ആസബഡക്ക്  വബല്പന

നബയനബകനാനുലാം  സരകനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  രനാമമലാംഗലത്തക്ക്  ആസബഡക്ക്

ആക്രമണത്തബനബരയനായ സ്മബതയകടയലാം നനാലക്ക് കുട്ടബകേളുകടയലാം  ചബകേബതനാകച്ചലവക്ക്

സരകനാര  വഹബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  കകേസബകല  പ്രതബകേള്കകതബകര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീച്ചര  ):   2019  ജനുവരബ  17-നക്ക്

ആസബഡക്ക് ആക്രമണത്തബനബരയനായവരകക്ക് വബദഗ്ദ്ധ ചബകേബത ലഭദമനാകബയബടണക്ക്.

2017-ല്  ആസബഡനാക്രമണത്തബനക്ക്  വബകധയരനാകുനവരകക്ക്  വബകബലാം

കകേനാമ്പനകസഷന  ഫണക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  ആഭദനര  വകുപ്പെക്ക്

വബജനാപനലാം  പുറകപ്പെടുവബച്ചബരുന.  അതബനുകശഷലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബന

കേസ്പീഴബല്  2018  ഡബസലാംബറബല്  ആശസനാസ  നബധബ  പദതബ  ആരലാംഭബച്ചബടണക്ക്.
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പ്രസസ്തുത പദതബയകട  മനാനദണ്ഡമനുസരബച്ചക്ക് വബകബലാംസബനക്ക് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ ഉടന

നല്കേനാനുലാം പരബകബകന്റെ തസ്പീവ്രതയനുസരബച്ചക്ക് രണക്ക് ലക്ഷലാം രൂപ വകര നല്കേനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബച്ചബടണക്ക്.  ജബലയബകല വനബതനാ സലാംരക്ഷണ ഓഫസ്പീസറുകടയലാം ജബലനാ ശബശു

സലാംരക്ഷണ  ഓഫസ്പീസറുകടയലാം  അകനസഷണ  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

സ്മബതയകട  ബനാങ്കെക്ക്  അകമൗണബകലയക്ക്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേമനാറബയബടണക്ക്.

ഗുരുതരമനായബ പരബകകറ്റ കുട്ടബകക്ക് രണക്ക് ലക്ഷലാം രൂപയലാം മറ്റക്ക് കുട്ടബകേള്കക്ക് ഓകരനാ ലക്ഷലാം

രൂപയലാം  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  നബശ്ചയബച്ചബടണക്ക്.  ആക്രമണത്തബനക്ക്

വബകധയരനായവരുകട  ചബകേബതനാകച്ചലവക്ക്  പൂരണ്ണമനായലാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ഏകറ്റടുക്കുനതബകനനാകടനാപ്പെലാം  വബദഗ്ദ്ധ  ചബകേബത  ആവശദകമങ്കെബല്  അകനാരദവലാം

പരബഗണബക്കുലാം.   ഇവരകക്ക്  കപനഷന  നല്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയലാം

പരബകശനാധബകനാവനതനാണക്ക്. 

(9) പരപ്പെനങ്ങനാടബ ഹനാരബര നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന:  തസ്പീരകദശ കമഖലയബകല മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

ഉപകേരണങ്ങള് കകേടുകൂടനാകത സൂക്ഷബക്കുനതബനുലാം  മതദബനന സലാംവബധനാനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം ഉതകുന രസ്പീതബയബല് പരപ്പെനങ്ങനാടബ ഹനാരബര നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദുറബക്ക്:  2016-ല്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബച്ചക്ക്
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സനാകങ്കെതബകേ തടസങ്ങള് പൂരത്തസ്പീകേരബച്ച  പരപ്പെനങ്ങനാടബ  ഹനാരബറബകന്റെ നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മതദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  പരപ്പെനങ്ങനാടബ  ഹനാരബറബകന്റെ

നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക് 50  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക്   തറകലബകട്ടങ്കെബലലാം  2004-ലനാണക്ക്

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച്ചതക്ക്.  പദതബക്കുകവണബ  പ്രകതദകേ  ഫണക്ക്

വകേയബരുത്തനാതബരുനതബനനാല് നബരമ്മേനാണ പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബച്ചബല.    ഹനാരബര

എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  വകുപ്പെബകല  ചസ്പീഫക്ക്  എഞ്ചബനസ്പീയര  സമരപ്പെബച്ച  കപ്രനാജക്ടക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടബനക്ക്  തതസത്തബല് ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബകകനാണ്ടുലാം പ്രസ്തുത പദതബകയ

കേബഫ്ബബ ധനസഹനായ പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ കകേ.എസക്ക്.സബ.എ.ഡബ.സബ.-

കയ എസക്ക്.പബ.വബ.  ആകബ നബശ്ചയബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം ഉത്തരവനായബ.  2019-ല് നടന

കേബഫ്ബബ  ഡയറക്ടര  കബനാരഡക്ക്  കയനാഗത്തബല്  പദതബകക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയബടണക്ക്.  ഹനാരബറബകന്റെ നബരമ്മേനാണ പ്രവരത്തനലാം  3  വരഷത്തബനുള്ളബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം. 

(10) വനദമൃഗ ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  മലകയനാര കമഖലയബല് വനദമൃഗങ്ങളുകട ആക്രമണലാം
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തടയനതബനുലാം  ആക്രമണത്തബനക്ക്  വബകധയരനാവരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ

സമയബനബതമനായബ വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം കസനാളനാര കഫനസബലാംഗക്ക് കകേടനതബനക്ക്

സബ്സബഡബ അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

ആവനാസ  വദവസയകട  കശനാഷണലാം,  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം,  മനാറബയ  കൃഷബ

രസ്പീതബകേള്,  വനദമൃഗ  ഇടനനാഴബകേളുകട  അഭനാവലാം,  വനലാം  കേകയ്യറ്റലാം,  തുടങ്ങബയവയനാണക്ക്

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം  രൂക്ഷമനാകുനതബനുള്ള  പ്രധനാന  കേനാരണലാം.   പ്രതബവരഷലാം

ശരനാശരബ  ഇരുപതബലധബകേലാം  കപര വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലലാം കകേനാലകപ്പെടുകേയലാം

നബരവധബകപരകക്ക്  പരബകകല്ക്കുകേയലാം  വലബയ  കതനാതബല്  കൃഷബ  നനാശലാം

സലാംഭവബക്കുകേയലാം കചയ്യുനണക്ക്.   വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം തടയനതബനക്ക് വനലാം വകുപ്പെക്ക്

സമൗകരനാരജ കവലബ,  ആനപ്രതബകരനാധ കേബടങ്ങക്ക്,  ആന പ്രതബകരനാധ മതബല് തുടങ്ങബ

നബരവധബ  പ്രതബകരനാധ  മനാരഗ്ഗങ്ങള്  സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.     വനദജസ്പീവബ  സലാംഘരഷലാം

രൂക്ഷമനായ  പ്രകദശങ്ങളബല്  കുങ്കെബയനാനകേളുകട  കസവനലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം    കൂടുതല്  ആനകേകള  കതരകഞടുത്തക്ക്  കുങ്കെബ

പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ പ്രശ്നബനാധബത പ്രകദശങ്ങളബല് വബനദസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.   വയനനാടക്ക്,  പനാലകനാടക്ക്  കമഖലകേളബല്  സബരമനായബ   ആക്രമണലാം

നടത്തുന  കേനാട്ടനാനകേകള   നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനുലാം  അടബയനര  സനാഹചരദങ്ങളബല്
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ജനങ്ങള്കക്ക്  സകന്ദേശലാം  നല്കുനതബനുമുള്ള   സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തബയബടണക്ക്.

ഇത്തരലാം  അടബയനര  സനാഹചരദലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്  പ്രശ്നത്തബകന്റെ  വബവബധ

വശങ്ങകളക്കുറബച്ചക്ക്  സമഗ്രവലാം  ശനാസസ്പീയവമനായ  പഠനലാം  നടത്തനാന  കഡറനാഡൂണബകല

കവല്ഡക്ക്  കലഫക്ക്  ഇനസബറ്റന്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇനദകയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണക്ക്.

പ്രശ്നബനാധബത കമഖലയബല് റനാപ്പെബഡക്ക് കറകസനാണ്സക്ക് ടസ്പീമബകന ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

പുതബയ ദ്രുതകേരമ്മേ കസനകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള നടപടബകേള് സരകനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത പദതബകയ കേബഫ്ബബ ധനസഹനായ പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ വബവബധ പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  നൂറക്ക് കകേനാടബ രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ

ലഭദമനാകബയബടണക്ക്.   വനദജസ്പീവബ  സലാംഘരഷലാം രൂക്ഷമനായ വനപ്രകദശങ്ങളബല് നബനക്ക്

നനാനൂകറനാളലാം  കുടുലാംബങ്ങകള  മനാറ്റബപ്പെനാരപ്പെബക്കുകേയലാം  കുടുതല്  കപകര

മനാറ്റബപ്പെനാരപ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ്യുന.  വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണത്തബനക്ക്  വബകധയരനാകുനവരക്കുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ   അടബയനരമനായബ

വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുലാം. 

V കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

 സനാമ്പത്തബകേ അവകലനാകേനലാം-2018,  ലബസക്ക്  1,  ലബസക്ക്  2 -  ചട്ടലാം  47(2),  ലബസക്ക്

3-ചട്ടലാം 236(5), ലബസക്ക് 4-ചട്ടലാം 236(6) അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.
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VI ഗവരണറുകട  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നന്ദേബകരഖകപ്പെടുത്തുന
പ്രകമയകത്തക്കുറബച്ചുള്ള ചരച്ച

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്ഖനാദര:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.    സമസ

കമഖലകേളബലലാം  പുകരനാഗമനപരമനായ  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്  കേനാഴ്ചവയനാന

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബടണക്ക്.   തബരുവനനപുരലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കകേനാട്ടയലാം,  തൃശ്ശൂര

കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബല്  കമച്ചകപ്പെട്ട  അടബസനാന  സമൗകേരദ  വബകേസനലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതബകന്റെ  ആദദഘട്ടകമന  നബലയബല്  170  പബ.എച്ചക്ക്.സബ.-കേകള

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റനാനുലാം  രണനാലാം  ഘട്ടകമന  നബലയബല്  503

പബ.എച്ചക്ക്.സബ.-കേള്  കുടുലാംബനാകരനാഗദകകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  ഉയരത്തനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.  സമഗ്ര  വബകേസന  പദതബകേളുമനായബ  മുകനനാടകപനാകുന  സരകനാര

പ്രവരത്തനങ്ങള്കകതബകര  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്   സസസ്പീകേരബക്കുന  വബമരശനനാത്മകേ

നബലപനാടക്ക് അവസനാനബപ്പെബകനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര: നന്ദേബപ്രകമയകത്ത എതബരക്കുന. സലാംസനാനകത്ത

വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ-കൃഷബ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  കമഖലകേളബകല  സമഗ്രവബകേസനലാം

എല്.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  ഭരണ  കനട്ടമനാകണന  അവകേനാശവനാദലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  നകവനാതനാനകത്തയലാം സസ്പീ മുകനറ്റകത്തയലാം ശബരബമല

വബഷയകത്തയലാം വദതദസമനായ കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബ കേനാണനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.  
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ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന  പബ.:   നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രളയനാനനര  കകേരളകത്ത  കകേട്ടബപ്പെടുകനാനുള്ള  ക്രബയനാത്മകേമനായ

നടപടബകേളബകലയക്ക്  വബരല്  ചൂണ്ടുനതനാണക്ക്  ഗവരണ്ണറുകട  നയപ്രഖദനാപനലാം.

ഭരണഘടനയകട  അടബസനാനമൂലദങ്ങളുലാം  ഉത്തരവനാദബതസവലാം  രനാജദത്തബകന്റെ

മതനബരകപക്ഷതയലാം ജനനാധബപതദവലാം സലാംരക്ഷബകകപ്പെകടണതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  ശബരബമലയബകല ആചനാരങ്ങളുലാം സമ്പ്രദനായങ്ങളുലാം

അറബയനാത്തവരനാണക്ക്  ലബലാംഗസമതസത്തബകന്റെ  കപരബല്  കകേസക്ക്  നല്കേബയബടള്ളതക്ക്.

കകേരളത്തബകല വബശസനാസബകേളനായ സസ്പീകേള് കകേനാടതബവബധബകയ അനുകൂലബക്കുനബല.

അവബശസനാസബകേളനായ കുകറ ആളുകേള്  പരമ്പരനാഗതമനായ വബശസനാസപ്രമനാണങ്ങകള

കചനാദദലാം  കചയ്യുകേയലാം  നനാമജപകത്ത  കേലനാപകമനക്ക്  പറഞക്ക്  ദുരവദനാഖദനാനലാം

നടത്തുകേയമനാണക്ക് കചയ്യുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്:   നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  എതബരക്കുന.

നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബല്  കേനാരഷബകേ  കമഖലകയ  പൂരണ്ണമനായലാം

അവഗണബച്ചതബല് അതബശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കേനാരഷബകേ

കമഖലയകട  പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്  ഒരു  കസഷദല്  പനാകകജക്ക്

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം   റബറബകന്റെ  അടബസനാന  വബല  200   രൂപയനായബ
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വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കനല് കേരഷകേരകക്ക് നല്കേനാനുള്ള ഉത്പനാദന കബനാണസക്ക്

നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയനാനനര  കേഷ്ടതയനുഭവബക്കുന

ക്ഷസ്പീരകേരഷരകേകര സഹനായബക്കുനതബനക്ക് കസഷദല് പനാകകജക്ക് നടപ്പെബലനാകണലാം.  ഒരു

വരഷകത്തയക്ക്  കേനാരഷബകേ  കേടങ്ങള്കക്ക്   ഏരകപ്പെടുത്തബയ  കമനാറകട്ടനാറബയത്തബകന്റെ

സമയപരബധബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബച്ചബടലാം

ജപബനടപടബകേളുമനായബ  മുകനനാട്ടക്ക്  കപനാകുന  ബനാങ്കെക്ക്    നടപടബകേള്   നബരത്തബ

വയ്ക്കുനതബനുലാം മുഖദമനബയകട ഇടകപടലണനാകേണലാം.  

ശസ്പീമതബ പബ  .    അയബഷനാ കപനാറ്റബ:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന. ശക്തമനായ

നബലപനാടുകേളുമനായബ  സമൂഹത്തബകല  വബവബധ  ജനവബഭനാഗങ്ങളുകട  വബകേസനലാം

ലക്ഷദമനാകബ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചനാണക്ക്  സരകനാര  മുകനനാട്ടക്ക്  കപനാകുനതക്ക്.

യദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  സമനാനതകേളബലനാത്ത  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  നടപ്പെനാകബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.   കേനാരഷബകേ  കമഖലകയ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ  ജലകസനാതസ്സുകേകള  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം  പച്ചകറബ

കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കുടബകവള്ള  വബതരണത്തബനുലാം  സരകനാര  നടത്തബയ

ഇടകപടല്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  ആരദലാം  പദതബയകട

ഭനാഗമനായബ  ആശുപത്രബകേളബല്  മബകേച്ച  ചബകേബതനാ  സമൗകേരദങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തനാനുലാം

കടനാമനാ കകേയര യൂണബറ്റക്ക്,  ഡയനാലബസബസക്ക് യൂണബറ്റക്ക് എനബവ ആരലാംഭബകനാനുലാം സനാധബച്ചു.
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കകേരളത്തബകല  കതനാഴബലകനസഷകേകര  സഹനായബക്കുനതബനനായബ  അനനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബലള്ള  ASAP-കന്റെ  സബല്  പനാരകക്ക്  യനാഥനാരതദമനാകനാന  കേഴബഞ.

സമൗകരനാരജ  പദതബയബലൂകട  132  കമഗനാവനാട്ടക്ക്  കവദതതബ   ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകനാനുലാം

പ്രസരണ-വബതരണ  ശലാംഖല  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  മുടങ്ങബകബടന  ജലകവദതത

പദതബകേള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാനുലാം  പവരകട്ടക്ക്  ഇലനാതനാകനാനുലാം  സനാധബച്ചതക്ക്

കവദതതബ  കമഖലയബകല  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.    സമഗ്ര  വബദദനാഭദനാസ  യജത്തബലൂകട

എല്.കകേ.ജബ. തലലാം മുതല് മബകേച്ച വബദദനാഭദനാസലാം  ഉറപ്പെനാകനാന സനാധബച്ചു.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത   എതബരക്കുന.   നകവനാതനാനത്തബകന്റെ

കപരബല്  സരകനാര  നടപ്പെനാകബയ  വനബതനാ  മതബകലന  പരബപനാടബ  പൂരണ്ണ

പരനാജയമനാകണന  മനാത്രമല  ചരബത്രത്തബകല  നകവനാതനാനകത്ത  പരബഹസബക്കുന

നടപടബയനായബ മനാത്രകമ ഇതബകന കേനാണനാന സനാധബക.                 

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടക്ക്  റസനാഖക്ക്:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ  മുനണബ  അധബകേനാരത്തബല്  വരുന  സമയകത്തനാകക  മുസസ്പീലാം

ലസ്പീഗുകേനാര  നടത്തുന  കുപ്രചരണങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  ഇമൗ സരകനാര

എലനാ കമഖലയബലലാം വബകേസനപരമനായ മുകനറ്റമുണനാകബയബടണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ

പുന:സൃഷ്ടബകനായളള  എലനാ  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുലാം  കേക്ഷബ
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രനാഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായ സഹകേരണമുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  എതബരക്കുന.  കപനാളളയനായ

പ്രഖദനാപനങ്ങളനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപനത്തബലൂകട  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.

കേഴബഞ  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  സസകേനാരദ/അണ്  എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളുകേളബകല

അദദനാപകേരുകട  മബനബമലാം  കവതനലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  ആക്ടക്ക്  ഉണനാക്കുകമനക്ക്

പറഞബരുനതക്ക്   പരബകശനാധബകണലാം.  സലാംസനാനകത്ത ക്രമസമനാധനാനപനാലനലാം

പൂരണ്ണമനായലാം  തകേരന  അവസയബലനാണക്ക്.   റബറബകന്റെ  അടബസനാന  വബല

വരദബപ്പെബകണകമന  ആവശദത്തബകന്മേല്  യനാകതനാരു  അനുകൂല  സമസ്പീപനവലാം

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജക്ക്:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്കക്ക്  സരകനാരബകനതബകര  ഗമൗരവമുളള  ഒരു  വബമരശനവലാം

മുകനനാടവയനാന സനാധബച്ചബട്ടബല.   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ കമഖലയബല് പുതബയ

സമസ്പീപനകത്തനാടുകൂടബയളള  ഇടകപടല്,  ഒരു  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബത്തബകല

ഒരനാള്കക്ക് കജനാലബ തുടങ്ങബയ പ്രഖദനാപനങ്ങകളലനാലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. അവസര

സമതസത്തബകന്റെയലാം  തുലദനാവകേനാശത്തബകന്റെയലാം  ഭരണഘടനനാ  അവകേനാശങ്ങകള

ഉയരത്തബപ്പെബടബകനാന ഇമൗ സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞകവനതക്ക് അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.
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ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബനകസന്റെക്ക് : നന്ദേബപ്രകമയകത്ത എതബരക്കുന. കകലഫക്ക് മബഷനബലൂകട

ഭവനരഹബതരകനായബ  432000  വസ്പീടുകേള്  പുതുതനായബ  നബരമ്മേബക്കുകമനക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചബരുകനങ്കെബലലാം  ഒനകപനാലലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന   സനാധബച്ചബട്ടബല.   ഓഖബ

ദുരനത്തബല്കപ്പെട്ടവരകനായബ  2,000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബ

പ്രഖദനാപബച്ചബരുകനങ്കെബലലാം നടപ്പെനാകബയബട്ടബല.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയനാനനര

കകേരളകത്ത  പുനരുദരബകനാനുള്ള  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശമങ്ങകള

എതബരക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.-ഉലാം  ബബ.കജ.പബ.-യലാം

സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  45000-കത്തനാളലാം സ്മനാരട്ടക്ക് സ്കൂളുകേള് നബലവബല്വനകതനാടുകൂടബ

ഇനദയബകല ആദദകത്ത കഹകടകേക്ക്  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറബ.  പ്രളയനാനനര

കകേരളത്തബല്   'പുനരജനബ'  കപനാലള്ള  പദതബകേളബലൂകട  ധനാരനാളലാം  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള് കൃഷബ വകുപ്പെക്ക് നടപ്പെനാകബ.   സനാമൂഹബകേ- സനാമ്പത്തബകേ കമഖലകേളബല്

മനാറ്റങ്ങളുണനായതുലാം  മുടകലാംകൂടനാകത  കക്ഷമ  കപനഷനുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യനാന

സനാധബച്ചതുലാം അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:   നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗകത്ത  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയള്ള  പ്രവരത്തനത്തബലൂകട

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സ്കൂളുകേളുകട  നബലവനാരലാം  ഉയരത്തനാന  സനാധബച്ചതുലാം
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കേബഫ്ബബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  41,000  കകേനാടബ രൂപയകട പദതബകേള്   നടപ്പെബലനാകനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.     170  പ്രനാഥമബകേ  ആകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള

കുടുലാംബകക്ഷമ  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  നവസ്പീകേരബച്ചതുലാം  കഗയബല്  കപപ്പെക്ക്  കലന   പദതബ

നടപ്പെബലനാകബയതുലാം  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാകബയതുലാം   ഇമൗ

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  സനാമൂഹബകേ-സനാലാംസനാരബകേ രലാംഗങ്ങളബല്  കേനാരദക്ഷമമനായ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന  ഗവണ്കമന്റെബകന  അഭബനന്ദേബക്കുന.  പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗത്തബലള്ളവരുകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം  ഉയരത്തുനതബനനായബ  250  കപകര

സരകനാര ഏജനസബകേളബലൂകട വബകദശരനാജദത്തക്ക് അയച്ചക്ക് പഠബപ്പെബകനാന തയ്യനാറനായതക്ക്

സ്തുതദരഹമനാണക്ക്.  യനാത്രനാകകശലാം   ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  കവട്ടബക്കുറച്ച

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  കലനാകല്  ബസ്സുകേള്  പുന:സനാപബകനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രകൃതബ  ദുരനങ്ങകള

അതബജസ്പീവബച്ചക്ക്  പ്രഖദനാപബത  നയങ്ങകള  പ്രവൃത്തബപഥത്തബകലത്തബച്ചക്ക്  മുകനറുന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടങ്ങള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.    കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം

കകേട്ടബടങ്ങളുലാം  അനുബന  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങളുകമലനാലാം  തസരബതഗതബയബല്

നടപ്പെബലനാകബ. മുടങ്ങബകബടന  പദതബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചതുലാം  മലകയനാര-

തസ്പീരകദശ   കകഹകവകേളുകടയലാം  കദശസ്പീയ  ജലപനാതയകടയലാം   നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്
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തുകേ വകേയബരുത്തബയതുലാം  കഗയബല് കകപപ്പെക്ക് കകലന പദതബ യനാഥനാരതദമനാകനാന

നടത്തുന  ശമങ്ങളുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഇചനാശക്തബ  വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്.

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള   കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റബയതുലാം

തനാലൂകക്ക്  ആശുപത്രബകേകള  സൂപ്പെര  കസഷദനാലബറ്റബ  ആശുപത്രബകേളനായബ

ഉയരത്തബയതുലാം    ഇ.എസക്ക്.കഎ.  കഹനാസബറ്റലകേള്   സൂപ്പെര  കസഷദനാലബറ്റബ

കബനബക്കുകേളനാകബ  മനാറ്റനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം  സ്കൂളുകേളുകട  അടബസനാന

സമൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്.  നഷ്ടത്തബലനായബരുന

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള   അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  അസലാംഘടബത

കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  അടബസനാന  സമൗകേരദങ്ങള്

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സ്കൂളുകേളബകല  പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  മബനബമലാം

കവതനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം   നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.  ആശനാവരകരമനാര,

അങ്കെണവനാടബ  ടസ്പീച്ചരമനാര/കഹല്പ്പെരമനാര  എനബവരുകട   ഓണകററബയലാം

വരദബപ്പെബച്ചതുലാം   കസയബല്സക്ക് കപഴണ്സബനക്ക് പ്രവൃത്തബ സമയങ്ങളബല് ഇരബപ്പെബട

സമൗകേരദലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുകവണ  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തബയതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 
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കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത എതബരക്കുന.   ആദദമനായബ

ടനാനസ്കജനഡര  കപനാളബസബ  അവതരബപ്പെബച്ചതുലാം  വബകേലനാലാംഗരുകട  കസനസസക്ക്

എടുക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം  കേണ്ണൂര  എയരകപനാരട്ടബകന്റെ  പ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബച്ചതുലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലത്തനാണക്ക്.  ക്രമൗഡക്ക്

ഫണബലാംഗബനനായബ  ആരലാംഭബച്ച  കവബ്കകസറ്റക്ക്,  കമനാകകബല്  ആപ്പെക്ക്  എനബവ

സലാംബനബച്ചുലാം   കലനാകേ  ബനാങ്കെബല്നബനലാം  സമയബനബതമനായബ  വനായ്പ

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  സസസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ  സലാംബനബച്ചുലാം   വദക്തത  വരുത്തണലാം.

പ്രളയത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  അവ  നബരമ്മേബച്ചുനല്കേനാകനനാ  അവകര

പുനരധബവസബപ്പെബകനാകനനാ  സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞബട്ടബല. 

      ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപക്ക്  കുമനാര:   നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  നബപ

കകവറസക്ക്  ബനാധ,  ഓഖബ,  മഹനാ പ്രളയലാം തുടങ്ങബയ പ്രതബകൂല സനാഹചരദങ്ങകള

കനരബടനാന  സരകനാര  സസസ്പീകേരബച്ച  നടപടബകേള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

പ്രളയത്തകേരച്ചയബല്നബനക്ക്  കകേരളകത്ത  പുനരനബരമ്മേബക്കുകേ  എന

ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണക്ക്  'റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനസ്പീകഷദറ്റസ്പീവക്ക്-നക്ക്  തുടകലാം

കുറബച്ചബടള്ളതക്ക്.    വബകേസനത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ഓകരനാ  കമഖലയബലലാം
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അനുകയനാജദമനായ  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര  സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപയകട  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കപനാതുവബദദനാലയങ്ങള് മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റനാനുലാം സനാധബച്ചു.  കേനാരഷബകേ  കമഖലകയ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള   സമഗ്രമനായ  കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയനാണക്ക്  സരകനാര

മുകനനാടകപനാകുനതക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത

എതബരക്കുന.  സമസ  രലാംഗങ്ങളബലലാം  പരനാജയകപ്പെട്ട  സരകനാരബകന്റെ

നയപ്രഖദനാപനമനാണക്ക്  ഗവരണര  നടത്തബയതക്ക്.  ധൂരത്തുലാം  അഴബമതബയലാം

സസജനപക്ഷപനാതവമനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  മുഖമുദ.  ഫണബകന്റെ  അഭനാവത്തനാല്

സബവബല്  സകകപസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക്  കപനാതുവബപണബയബല്  ഇടകപടനാന

കേഴബയനബല.  ഓഖബ,  പ്രളയലാം  തുടങ്ങബയ  മഹനാ  ദുരനങ്ങകളക്കുറബച്ചക്ക്

മുനറബയബപ്പുകേള് ലഭബച്ചബടലാം മതബയനായ മുനകേരുതലകേള് എടുകനാതബരുനതബനനാല്

നബരവധബ  ആളുകേള്കക്ക്  ജസ്പീവനുലാം  സസത്തുലാം  നഷ്ടമനാകുകേയണനായബ.  പ്രളയനാനനര

പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  സരകനാരബനക്ക്  തബകേഞ   പരനാജയമനാണുണനായതക്ക്.
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ദുരബതനാശസനാസ  പ്രവരത്തനത്തബനനായബ  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  അനുവദബച്ച  തുകേ

ഫലപ്രദമനായബ വബനബകയനാഗബകനാന കേഴബഞബട്ടബല.  തസ്പീരകദശ  കമഖലയ്ക്കുകവണബ

കേഴബഞ  ബഡ്ജറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയ  രണനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബച്ചബട്ടബല.

ഓഖബ  ദുരനത്തബല്കപ്പെട്ടവരകക്ക്  കതനാഴബലലാം   മതദബനനയനാനങ്ങള്കക്ക്  നനാവബകേ

ഉപകേരണങ്ങള്  സമൗജനദമനായബ  നല്കുകമനള്ള  പ്രഖദനാപനവലാം  പ്രനാവരത്തബകേ

മനാകബയബല.  കപനാതുകേടലാം  വരദബകച്ചങ്കെബലലാം   അതബനനാനുപനാതബകേമനായ

വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്   നടത്തനാകനനാ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  നസ്പീകബവച്ച  തുകേ

കചലവഴബകനാകനനാ  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടബല.   വനകേബട  പദതബകേകളലനാലാം

അവതനാളത്തബലനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.    പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ,  കലഫക്ക്,  ഹരബതകകേരളലാം,

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണയജലാം  തുടങ്ങബയവകയലനാലാം  കേടലനാസക്ക്

പദതബകേളനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ആദബവനാസബ കമഖലകേളബല് ശബശുമരണങ്ങള്

തുടരുകമ്പനാഴുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  കക്ഷമത്തബനനായബ  നസ്പീകബവച്ച  തുകേ

കചലവഴബക്കുനബല.  സലാംസനാനകത്ത ക്രമസമനാധനാന നബല തകേരനാറബലനായതബനു പുറകമ

സമസ കമഖലകേളബലലാം സലാംസനാനലാം പബകനനാടകപനാകുന സബതബവബകശഷമനാണുള്ളതക്ക്.

സലാംസനാനഭരണലാം പൂരണ്ണമനായലാം സലാംഭബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന):  സരകനാരബകന്റെ ഓകരനാ വരഷകത്തയലാം

കപ്രനാഗ്രസക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന  രൂകപണ  ഇവബകട
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അവതരബപ്പെബകകപ്പെടുനതക്ക്.  ഓഖബ  ദുരനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  മുഖദമനബയകട

ദുരബതനാശസനാസ നബധബയബകലയക്ക്  108  കകേനാടബ രൂപയനാണക്ക് ലഭബച്ചബടള്ളതക്ക്.  മതദബനന

ഉപകേരണങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം,  കേടല്സുരക്ഷനാ  സസനാഡക്ക്,

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് പരബശസ്പീലനലാം, മതദബനന യനാനങ്ങളബല് കേടല് സുരക്ഷ

ഉപകേരണങ്ങള്, സമൗജനദ വബദദനാഭദനാസ പനാകകജക്ക്, മകകറന ആലാംബുലനസുകേള്,  വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേനാണലാം,   സനാറ്റകകലറ്റക്ക്  കഫനാണ്,  കകലഫക്ക്  ജനാകറ്റക്ക്,  ഭനാഗബകേമനായബ  തകേരന

വസ്പീടുകേളുകട  കകേടുപനാടുകേള്  തസ്പീരകല്  തുടങ്ങബയവയനായബ  76,18,00,000  രൂപയലാം

മരണകപ്പെട്ടവരുകടയലാം  കേനാണനാതനായവരുകടയലാം  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ആശസനാസ

ധനസഹനായലാം,  കറഷന  വബതരണലാം  തുടങ്ങബയവയനായബ  110,84,00,000  രൂപയലാം

ആവശദമനാണക്ക്.   പുനരനബരമ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ആവബഷ്കരബച്ച  ആദദഘട്ട

ആശസനാസ  നടപടബകേളുലാം  ദസ്പീരഘകേനാല  പദതബകേളുലാം  സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുളള

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര  നടപ്പെബലനാക്കുനതക്ക്.  പ്രളയ  ദുരനത്തബല്കപ്പെട്ട

6,87,843  കപരകക്ക്  അടബയനര  നഷ്ടപരബഹനാര  തുകേയലാം  1050838  കപരകക്ക്

അവശദസനാധനങ്ങളുകട  കേബറ്റുലാം  കേനകേനാലബകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

ആവശദമനായ ധനസഹനായവലാം വബതരണലാം കചയബടണക്ക്. വസ്പീടുകേള് പൂരണ്ണമനായലാം തകേരന

13362  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ആദദഗഡു ധനസഹനായലാം നല്കുനതബനുലാം ഗൃഹനബരമ്മേനാണലാം

ഈ വരഷലാം ഏപ്രബല് മനാസത്തബല് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.
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ഭനാഗബകേമനായബ  തകേരന  വസ്പീടുകേളുകട  പുനരുദനാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുളള  മുഴുവന

തുകേയലാം  കഫബ്രുവരബ  15-ാം  തസ്പീയതബകകേലാം   വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുളള

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബടണക്ക്.  പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബകല  കചറുകേബട  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേരക്കുലാം  മറ്റുലാം  ഉപജസ്പീവന  മനാരഗ്ഗലാം  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  ബനാങ്കെക്ക്  വനായ്പയക്ക്

കമനാറകട്ടനാറബയലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  'ഉജസ്പീവന  സഹനായ  പദതബ'

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.  കൃഷബഭൂമബ നഷ്ടകപ്പെട്ട കേരഷകേരകക്ക്

ധനസഹനായലാം  നല്കുനതബനുലാം  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബച്ച  കേരഷകേരുകട  വനായ്പയക്ക്  ഒരു

വരഷകത്ത  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  എസക്ക്.ഡബ.ആര.എഫക്ക്.-ല്നബനക്ക്

ധനസഹനായലാം വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം സനാധബച്ചബടണക്ക്.  ഉപജസ്പീവനമനാരഗ്ഗലാം നഷ്ടകപ്പെട്ട

പ്രളയബനാധബതരകക്ക് സൂക്ഷ്മസലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ദുരബതബനാധബതരകനായബ

'Resurgent  Kerala  loan  scheme'  എന  പലബശരഹബത  വനായ്പനാ  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  94891  കപരകക്ക്  പ്രസ്തുത  വനായ്പ  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.    കകേരള പുനരനബരമ്മേനാണ പദതബ  (Rebuild  Kerala  initiative)

രൂപകേല്പ്പെന  കചയനതബകലയനായബ   നൂതന  വബകേസന  ആശയങ്ങളുലാം  വബദഗ്ദ്ധ

ഉപകദശങ്ങളുലാം  ലഭദമനാകബ  അവ  അരതവത്തനായബ  സമനസയബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  വബകേസന കസമബനനാറുകേളുലാം  ഹനാകകത്തനാണുകേളുലാം സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

സ്കൂള്-കകേനാകളജക്ക്  തലങ്ങളബല്നബനക്ക്  അനുകയനാജദമനായ  കപ്രനാജക്ടുകേള്
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ഏകറ്റടുക്കുനതബനുലാം തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബടണക്ക്. മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് കബനാടകേളുകട

അറ്റകുറ്റപ്പെണബ  നടത്തുനതബനനായബ  അകപക്ഷ  നല്കേബയവരകകലനാലാം  ധനസഹനായലാം

അനുവദബച്ചബടണക്ക്.  ദുരന  നബവനാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനകത്ത  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരകകലനാലാം  സനാറ്റകലറ്റക്ക്  കഫനാണ്

നല്കേനാനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.  ഓകരനാ  പ്രകദശങ്ങളബകലയലാം  ദുരന

സനാധദതയകട  പ്രവചനലാം  കകേന്ദ്ര  ഏജനസബകേളബല്നബനലാം  എസക്ക്. എലാം.എസക്ക്.

സകന്ദേശങ്ങളനായബ  ലഭബക്കുനതബനക്ക്   കലനാകകഷന  കബസ്ഡക്ക്  കമകസജബലാംഗക്ക്  സബസലാം

എന സനാകങ്കെതബകേ വബദദ  കകേന്ദ്ര ദുരനനബവനാരണ അകതനാറബറ്റബ സലാംസനാനകത്ത ദുരന

നബവനാരണ  അകതനാറബറ്റബകക്ക്  ലഭദമനാകബയബടണക്ക്.  കവള്ളകപ്പെനാക  ബനാധബത

പ്രകദശങ്ങളുകട ഭൂപടലാം,  കവള്ളലാം കേയറബയ ഉയരമുള്കപ്പെകടയള്ള വബവരങ്ങള് എനബവ

തയ്യനാറനാകനാന സലാംസനാനകത്ത കസന്റെര കഫനാര വനാട്ടര റബകസനാഴസക്ക് കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

ആന്റെക്ക് മനാകനജുകമന്റെക്ക്, കകേരള കഫനാറസക്ക് റബസരച്ചക്ക് ഇനസബറ്റന്യൂട്ടക്ക്,  എലാം.ജബ.  യൂണബകവഴബറ്റബ,

കകേരള  കസറ്റക്ക്  റബകമനാട്ടക്ക്  കസനസബലാംഗക്ക്  ആന്റെക്ക്  എനവകയനാണ്കമന്റെക്ക്  കസന്റെര തുടങ്ങബയ

സനാപനങ്ങകള  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം   കപനാതുജന  പങ്കെനാളബത്തത്തബനക്ക്  കമനാകബല്

ആപക്ക്  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം കചയബടണക്ക്.  കേടലബല് കപനാകുന മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

വബവരങ്ങള്  ലഭദമനാകനാനനായബ  ആകേനാശവനാണബയകട  മബഡസ്പീയലാം  കവവക്ക്  സലാംവബധനാനലാം
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പുനരനാരലാംഭബകണകമനക്ക്  കകേന്ദ്ര  ദുരന  നബവനാരണ  അകതനാറബറ്റബകയനാടക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബടണക്ക്.  സലാംസനാനകത്ത  7  ജബലകേളബലലാം  സലാംസനാന അകതനാറബറ്റബയബലലാം

ദുരന  ലഘൂകേരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  സഹനായകമകേനാന  അധബകേ  സനാകങ്കെതബകേ

വബദഗ്ദ്ധകര ലഭദമനാകബയബടണക്ക്.   കേണ്ണൂര എയരകപനാരട്ടക്ക്  എലനാ സമൗകേരദങ്ങകളനാടുലാംകൂടബ

യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം  പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ  പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാനുലാം  സനാധബച്ചബടണക്ക്.  മുന

കേനാലങ്ങളബല്  പണബ  മുടങ്ങബകബടന  50000  വസ്പീടുകേളുകട  പൂരത്തസ്പീകേരണമുള്കപ്പെകട

കലഫക്ക് മബഷന പദതബ അടുത്ത വരഷലാം പ്രഖദനാപബത ലക്ഷദലാം  കകേവരബകനാനുള്ള

നടപടബയമനായനാണക്ക്  മുകനനാടകപനാകുനതക്ക്.   ഹരബതകകേരളലാം  മബഷകന്റെ  പ്രവരത്തന

ഫലമനായബ   കതനാടുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  കേബണറുകേളുലാം  നവസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  8675  പുതബയ

കുളങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുകേയലാം  48936  കേബണറുകേള്  റസ്പീച്ചനാരജക്ക്  കചയ്യുകേയലാം  കചയതു

കൂടനാകത  കപനാതുജന  പങ്കെനാളബത്തകത്തനാകട  നബരവധബ  കതനാടുകേളുലാം  നദബകേളുലാം

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയബടണക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങള്  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം   45000  കനാസക്ക്  മുറബകേള്

കഹകടകേക്ക്  ആയബ  ഉയരത്തുകേയലാം  കചയ.    ആരദലാം  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ

സലാംസനാനകത്ത 170 പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ
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ഉയരത്തബയതബകനനാകടനാപ്പെലാം   500-ലധബകേലാം  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  ഉയരത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയബടണക്ക്.   സരകനാര  ആശുപത്രബകേളുകട  അടബസനാന  സമൗകേരദങ്ങള്

വരദബപ്പെബക്കുകേയലാം  എലനാ  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  ആശുപത്രബകേളബലലാം  സൂപ്പെര

കസഷദനാലബറ്റബ  സലാംവബധനാനവലാം  കേദനാനസര  ചബകേബതയനാവശദമനായ  ആധുനബകേ

സലാംവബധനാനവലാം ഒരുക്കുകേയലാം കചയബടണക്ക്.    പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബനക്ക്

മുനഗണന നല്കുന സമസ്പീപനലാം സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കകേ.എ.എസക്ക്. ഉള്കപ്പെകട   എലനാ

കമഖലകേളബലലാം  സലാംവരണലാം  ബനാധകേമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയ്യുനതനാണക്ക്.    കലഫക്ക്  മബഷന പദതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഭവന നബരമ്മേനാണലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.  ശബരബമല  വബഷയലാം  സലാംബനബച്ച  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ

നടപ്പെനാകനാനുലാം നകവനാതനാന മൂലദങ്ങള് സലാംരക്ഷബകനാനുലാം സരകനാര ബനാധദസമനാണക്ക്.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ശസ്പീ.  മനാതത  ടബ.  കതനാമസക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ച  നന്ദേബപ്രകമയലാം  33-കനതബകര  81

കവനാടകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

സഭ കവകുകനരലാം 4.19-നക്ക് പബരബഞ.

**********


