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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

      (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ) 

2020    നഫെബ്രുവരബ   03,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

(9.00 മുതല് 10.00 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I ചരകമനാപചനാരലാം

ടബ  .   എന  .   ചതുരകവദബ  ,   എലാം  .   കേമലലാം  ,   എസക്ക്  .   സുന്ദരമനാണബകേദലാം  ,

പബ  .   ടബ  .   കമനാഹനകൃഷ്ണന  ,   വബ  .   ബനാലറനാലാം എനബവരുനട നബരദനാണലാം

മുന കകേരള ഗവരണര ടബ. എന. ചതുരകവദബ, മുന മനബ എലാം. കേമലലാം,  മുന

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളനായ  എസക്ക്.  സുന്ദരമനാണബകേദലാം,  പബ.  ടബ.  കമനാഹനകൃഷ്ണന,

വബ.  ബനാലറനാലാം എനബവരുനട നബരദനാണലാം സലാംബനബചക്ക് ബഹുമനാനനപ്പെട സസ്പീകര

റഫെറനസക്ക്  നടത്തുകേയലാം  പകരതകരനാടുള്ള  ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്
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അല്പസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനക്ക് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയലാം നചയ.

II നചയരമനാനനാരുനട പനാനല്

സരവ്വശസ്പീ എസക്ക്.  രനാകജേന്ദ്രന,  ജേബ.  എസക്ക്.  ജേയലനാല്,  പബ.  നകേ.  ബഷസ്പീര

എനസ്പീ അലാംഗങ്ങനള പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയനട പതബനനടനാലാം സകമ്മേളന

കേനാലനത്ത നചയരമനാനനാരുനട പനാനലബകലയക്ക്  നനാമനബരകദ്ദേശലാം നചയ.

III അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സലാംഗസ്പീതബനന്റെ നകേനാലപനാതകേലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  സസ്വന്തലാം ഭൂമബയബല്നബനലാം മണക്ക് കേവരനനടുക്കുനതക്ക് തടയനാന

ശമബച  കേനാടനാകടയബനല  സലാംഗസ്പീതക്ക്  എന  പ്രവനാസബയനട  നകേനാലപനാതകേലാം

അകനസ്വഷബക്കുനതബല് കപനാലസ്പീസക്ക് നനകേനകനാള്ളുന അനനാസ്ഥയലാം വസ്പീഴക്ക് ചയലാംമൂലലാം

നബയമവനാഴക്ക് ച  തകേരനാനബടയനായതനായബ  പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ

സ്ഥബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെടക്ക് സരവ്വശസ്പീ എലാം.  വബനനസന്റെക്ക്,  നകേ.  എന.  എ.  ഖനാദര,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  കഡനാ.  എന.  ജേയരനാജേക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

അനുസരബചക്ക് കനനാടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  തബരുവനന്തപുരലാം  കേനാടനാകട
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കുളത്തുമ്മേല് വബകല്ലേജേബല് കേനാഞബരവബള  ശസ്പീമലാംഗലലാം  വസ്പീടബനക്ക്  പബറകുവശത്തുള്ള

സലാംഗസ്പീതബനന്റെ  പുരയബടത്തബല്നബനലാം  നജേ.സബ.ബബ.-യലാം  ടബപ്പെറലാം  ഉപകയനാഗബചക്ക്

മണബടബചക്ക്  കേടത്തുനതനായലാം  ആയതക്ക്  തടയനാന  ശമബച  സ്ഥലലാം  ഉടമയനായ

സലാംഗസ്പീതബനന  നജേ.സബ.ബബ.  നകേനാണക്ക്  ഇടബചക്ക്  പരബകകല്പ്പെബചതനായലാം

24-01-2020-നക്ക്  രനാതബ  ഒരു  മണബകയനാനട  കേനാടനാകട  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്

കഫെനാണ്  സകന്ദശലാം  ലഭബചതബനനത്തുടരനക്ക്  കേനാടനാകട  കപനാലസ്പീസക്ക്

സലാംഭവസ്ഥലനത്തത്തബ  ആവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചബരുന.

സലാംഗസ്പീതബനന്റെയലാം  സകഹനാദരബയനടയലാം  പുരയബടങ്ങളബല്നബനലാം

മണബടബച്ചുനകേനാണ്ടുകപനായ  വബവരമറബഞക്ക്  സ്ഥലനത്തത്തബയ  സലാംഗസ്പീതക്ക്

കപനാലസ്പീസബനന  വബവരമറബയബക്കുകേയലാം  മണബടബചക്ക്  കേടത്തബയവരുമനായബ

വനാക്കുതരകത്തബകലരനപ്പെടുകേയലാം  നജേ.സബ.ബബ.,  ടബപ്പെര  തുടങ്ങബയവ

സ്ഥലത്തുനബനലാം  മനാറനാതബരബകനാന  കേനാറപകയനാഗബചക്ക്  തടസ്സനപ്പെടുത്തനാന

ശമബക്കുകേയലാം നചയ.  മണബടബപ്പെക്ക്  സലാംഘലാം കേനാര  തള്ളബമനാറബയലാം  വസ്പീടബനന്റെ ചനായക്ക്

ഇടബച്ചുമനാറബയലാം  നജേ.സബ.ബബ.-യലാം  ടബപ്പെറമനായബ  സ്ഥലത്തുനബനലാം  രക്ഷനപ്പെടനാന

ശമബക്കുകേയലാം അതക്ക് തടസ്സനപ്പെടുത്തബയ സലാംഗസ്പീതബനന നജേ.സബ.ബബ.-യനട ബകറക്ക്

നകേനാണക്ക് അടബചബടകശഷലാം വനാഹനങ്ങളുമനായബ കേടനകേളയകേയലാം നചയ. പരബകകറ
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സലാംഗസ്പീതക്ക് നമഡബകല് കകേനാകളജേക്ക് ആശുപതബയബല് വചക്ക് മരണനപ്പെടുകേയണനായബ.

സലാംഗസ്പീതബനന്റെ ബന്ധുവനായ ലനാലുവബനന്റെ നമനാഴബയനട അടബസ്ഥനാനത്തബല് വബവബധ

വകുപ്പുകേള്  ചുമത്തബ  കേനാടനാകട  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേസക്ക്  രജേബസ്റ്റേര  നചയ്യുകേയലാം

കകേസബലുള്നപ്പെട  പത്തക്ക്  കപനര  അറസ്റ്റേക്ക്  നചയ്യുകേയലാം  നജേ.സബ.ബബ.,  ടബപ്പെര

തുടങ്ങബയവ  പബടബനചടുക്കുകേയലാം  നചയ.  ഇനകേസ്വസ്റ്റേക്ക്,  കപനാസ്റ്റുകമനാരടലാം

നടപടബകേള്ക്കുകശഷലാം  മൃതകദഹലാം ബന്ധുകള്കക്ക് വബട്ടുനകേനാടുത്തബരുന. കേനാടനാകട

സരകബള്  ഇനനസക്ടറനട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കകേസക്ക്  ഉമൗരജബതമനായബ

അകനസ്വഷബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  യഥനാസമയലാം  നടപടബനയടുത്തബനല്ലേന

ആകരനാപണലാം  സലാംബനബചക്ക്  നനടുമങ്ങനാടക്ക്  ഡബനനവ.എസക്ക്.പബ.  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തബവരുനണക്ക്. അകനസ്വഷണ റബകപ്പെനാരടബനന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് ആവശദമനായ

തുടരനടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനനസന്റെക്ക്:  സസ്വന്തലാം  ഭൂമബയബല്നബനലാം  മനണടുപ്പെക്ക്

നബരത്തബവയണനമനനാവശദനപ്പെട  സലാംഗസ്പീതബനന  മണ്ണുമനാന്തബ  യനമുപകയനാഗബചക്ക്

തലയടബചനാണക്ക്  മണക്ക്  മനാഫെബയ  നകേനാലനപ്പെടുത്തബയതക്ക്.  അനുവനാദമബല്ലേനാനത

മനണടുത്തതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  രനാതബ  11.45-നക്ക്  വബളബചറബയബചബട്ടുലാം  1.50

കേഴബഞനാണക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  സ്ഥലനത്തത്തബയതക്ക്.  നബരവധബ  തവണ  വബളബചബട്ടുലാം
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കുറവനാളബകേള്  രക്ഷനപ്പെടതബനുകശഷലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  എത്തബയതബനക്ക്  പബനബല്

ദുരൂഹതയണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  കപനാലസ്പീസബനക്ക്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബനചനക്ക്

ഉനതകപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥരടകലാം  സമ്മേതബചബട്ടുണക്ക്.  റബടകയരഡക്ക്

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥരുനട  സഹനായകത്തനാനട  മണക്ക്,  മണല്  മനാഫെബയ

സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  ഒത്തനാശ  നചയ്യുന  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേള്

അധധഃപതബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസബനന്റെ  നബഷബയതസ്വലാം  നകേനാണക്ക്  സലാംഭവബച

ഈ  നകേനാലപനാതകേലാം  അകനസ്വഷബക്കുനതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥരനകതബനര  അടബയന്തരനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

നകേനാല്ലേനപ്പെട  സലാംഗസ്പീതബനന്റെ  ഭനാരദയക്ക്  സരകനാര  കജേനാലബയലാം  കുടുലാംബത്തബനക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ  25  ലക്ഷലാം രൂപയലാം നല്കേനാനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.  ഇമൗ

വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .   നഎ  .   ബബ  .   സതസ്പീഷക്ക്:  സലാംഗസ്പീതബനന്റെ നകേനാലപനാതകേവുമനായബ ബനനപ്പെടക്ക്

നനാലു ദബവസത്തബനുള്ളബല് മുഴുവന പ്രതബകേനളയലാം അറസ്റ്റേക്ക് നചയ്യനാന കപനാലസ്പീസബനക്ക്

കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  സലാംഗസ്പീതബനന്റെ  മരണലാംമൂലലാം  നബരനാലലാംബമനായ കുടുലാംബത്തബനക്ക്

അടബയന്തര സഹനായലാം ലഭദമനാകണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന  ):  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്  രനാതബ
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11.45-നക്ക്  സലാംഗസ്പീതക്ക്  വബവരമറബയബച്ചു  എന  കേനാരദത്തബല്  വദക്തത

വരുത്തുനതനാണക്ക്.  വബവരമറബഞബട്ടുലാം  കപനാലസ്പീനസത്തനാന  വവകേബ  എന

പ്രനാഥമബകേ  നബഗമനമനാണക്ക്  സരകനാരബനുള്ളതക്ക്.  അകനസ്വഷണ  ചുമതലയള്ള

ഡബവവ.എസക്ക്.പബ.-യനട  റബകപ്പെനാരടക്ക്  ലഭബക്കുനമുറയക്ക്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ

ഉകദദനാഗസ്ഥരനകതബനര  കേരശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. ദസ്പീരഘകേനാലലാം

ഒകര കസ്റ്റേഷനബല് തുടരുനതക്ക്  പ്രശ്നങ്ങളുണനാകനാന സനാധദതയള്ളതബനനാല് മൂനക്ക്

വരഷലാം ഒകര കസ്റ്റേഷനബല് കസവനമനുഷബച കപനാലസ്പീസുകേനാനര സ്ഥലലാംമനാറണനമന

സമസ്പീപനമനാണക്ക് സരകനാരബനുള്ളതക്ക്. ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക്

ചരച നചകയ്യണതബല്ലേ.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  നചനബത്തല,

കമനാനസക്ക്  കജേനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  നകേ.  മുനസ്പീര  എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുനട പനാരടബ

അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം നചയ.)
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IV ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കകേന്ദ്രധനവബഹബതലാം ലഭദമനാകനാന നടപടബ

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷക്ക്  കുറപ്പെക്ക്:  കകേന്ദ്രസരകനാരബനന്റെ  നടപടബകേള്

സലാംസ്ഥനാനനത്ത  കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബയബലനാകബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.-യബല്നബനലാം  ലഭബകകണ  അരഹമനായ  വബഹബതലാം  നല്കേനാകനനാ

സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക് അനുഭനാവപൂരവ്വമനായ പരബഗണന നല്കേനാകനനാ കകേന്ദ്രസരകനാര

തയ്യനാറനാകുനബല്ലേ.  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  ധനകേനാരദ  സ്ഥനാപനങ്ങളബല്നബനലാം

കേടനമടുകനാനുളള  വനായനാപരബധബ  നവടബക്കുറചതബനന്റെ  ഫെലമനായബ  ട്രഷറബ  കേടുത്ത

സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബയബലനാണക്ക്. ഇത്തരനമനാരു സനാഹചരദത്തബല് സലാംസ്ഥനാന

സരകനാര  വകേനകനാള്ളനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന  നടപടബകേള്  സലാംബനബചക്ക്

വദക്തമനാകണലാം.

ധനകേനാരദവുലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക് നഎസകേക്ക്):

കകേന്ദ്രസരകനാര  കകേരളകത്തനാടക്ക്  കേനാട്ടുന  അവഗണന  സലാംബനബചക്ക്  15-ാ

ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന  ചരചനാകവളയബല്  സലാംസ്ഥനാനലാം  ശക്തമനായ  പ്രതബകഷധലാം

കരഖനപ്പെടുത്തുകേയണനായബ.  ചരബതത്തബല് ഏറവുലാം തനാഴ്ന്ന വബഹബതമനാണക്ക് ഇകപ്പെനാള്

സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക്  ലഭബചബരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസ്ഥനാന  സരകനാരബനന്റെ  റവനന്യൂ  കേമ്മേബ
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നബകേത്തുനതബനക്ക് റവനന്യൂ നഡഫെബസബറക്ക് ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുനമനതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

അന്തബമതസ്പീരുമനാനമനായബടബല്ലേ. സനാമ്പത്തബകേമനാന്ദദത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക്  ലഭബകകണ കകേന്ദ്ര  നബകുതബ  വബഹബതലാം  2000  കകേനാടബ  രൂപ

കേറഞബട്ടുണക്ക്.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നസസ്സബനന്റെ  വരുമനാനമനുസരബചക്ക്  മനാതകമ

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  കകേനാമ്പനകസഷന നല്കുകേയള്ളൂ എന കകേന്ദ്രസരകനാര നബലപനാടക്ക്

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുനട ധനസ്ഥബതബനയ അനബശബതതസ്വത്തബലനാക്കുന.   ഇകനാരദങ്ങള്

സലാംബനബചക്ക് മറക്ക് സലാംസ്ഥനാന ധനകേനാരദ മനബമനാരുമനായബ ചരച നചയക്ക് കയനാജേബച

നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുലാം ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  കകേനാമ്പനകസഷനുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്

നബയമനടപടബകേള്  ആകലനാചബക്കുനതുലാം  കകേരളത്തബലുലാം  മറക്ക്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബലുലാം

ഇതുസലാംബനബച  നപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  വളരത്തബനയടുക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്. 

(2) ബ്രഹ്മപുരലാം മനാലബനദപനാന്റെക്ക് 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്  : ബ്രഹ്മപുരലാം മനാലബനദപനാന്റെക്ക്  സമയബനബതമനായബ

പൂരത്തബയനാക്കുനതബനുലാം  നകേനാചബ  നഗരസഭയബനല  കേക്കൂസക്ക്  മനാലബനദലാം

സലാംസ്കരബകനാനുള്ള  സമൗകേരദലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മനാലബനദങ്ങള്  കേവചബത

വനാഹനങ്ങളബല്  നകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന):

നകേനാചബയബനലയലാം  സമസ്പീപപ്രകദശങ്ങളബനലയലാം  മനാലബനദസലാംസ്കരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ബ്രഹ്മപുരത്തക്ക്  നൂതന  സനാകങ്കതബകേവബദദ

ഉപകയനാഗബചക്ക്  ഖരമനാലബനദലാം  സലാംസ്കരബചക്ക്  ഉമൗരജലാം  ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുന  പനാന്റെക്ക്

സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക്  സരകനാര  അനുമതബ  നല്കേബയതബനനത്തുടരനക്ക്  നകേനാചബ

കകേനാരപ്പെകറഷനുലാം  പദതബ  നടത്തബപ്പെബനനായബ  നതരനഞടുത്ത  സ്ഥനാപനവുലാം

കേണ്സഷന  എഗ്രബനമന്റെബല്  ഒപ്പുവനചങ്കബലുലാം  പനാരബസ്ഥബതബകേനാനുമതബയലാം

സനാമ്പത്തബകേ  കസനാതസുലാം  ലഭദമനാക്കുനതബല്  കേമ്പനബക്കുണനായ

കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം  പനാന്റെക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം  കൃതദസമയത്തക്ക്  ആരലാംഭബകനാന

സനാധബചബല്ലേ.  നബലവബല് പനാരബസ്ഥബതബകേനാനുമതബ ലഭദമനാവുകേയലാം പവര പരകചസക്ക്

എഗ്രബനമന്റെക്ക്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  പദതബയനട  നബരമ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള്

വവകേനാനത തുടങ്ങനാന സനാധബക്കുനമനക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  സമയബനബതമനായബ

പദതബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാവശദമനായ  കമനാണബററബലാംഗക്ക്  നടത്തനാന  സ്ഥബരലാം

സലാംവബധനാനമുണനാക്കുനതനാണക്ക്.
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V സബ്മബഷന

(1) നകേനാകറനാണ വവറസക്ക് ബനാധ

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചനബത്തല):  വചനയബല്നബനലാം

മടങ്ങബനയത്തബയ  രണക്ക് മലയനാളബകേളബല് നകേനാകറനാണ വവറസക്ക് സ്ഥബരസ്പീകേരബചതുലാം

നബരവധബകപര  നബരസ്പീക്ഷണത്തബലുള്ളതുലാം  ആശങ്ക  വരദബപ്പെബചബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  അവബനടനബനലാം  ഡല്ഹബയബനലത്തബയ  മലയനാളബകേള്കക്ക്

ആവശദമനായ  സമൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  കരനാഗബനാധ  സലാംബനബചക്ക്

സമൂഹമനാധദമങ്ങളബലൂനട  നതറനായ  വനാരത്തകേള്  പ്രചരബപ്പെബക്കുനവരനകതബനര

കേരശന  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവണലാം.  

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജേ  ടസ്പീചര  ):  കകേന്ദ്ര  ഏജേനസബകേളുനട

മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം  കപ്രനാകടനാകകനാളുലാം  അനുസരബചനാണക്ക്  നകേനാകറനാണ വവറസക്ക്

കരനാഗബനാധയ്നകതബനര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  വചനയബല്നബനലാം

മടങ്ങബനയത്തുനവനരയലാം  അവരുമനായബ  ബനനപ്പെടവനരയലാം  കേനണത്തബ

കരനാഗലക്ഷണങ്ങള്  ഉള്ളവനര  ആശുപതബകേളബലുലാം  മറ്റുള്ളവനര  വസ്പീടുകേളബലുലാം

പനാരപ്പെബക്കുകേയനാണക്ക് നചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതുവനര രണക്ക് കകേസ്സുകേള് കപനാസബറസ്പീവനായബ
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റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയബട്ടുനണങ്കബലുലാം അവരുനട നബല ഗുരുതരമല്ലേ.  വചനയബല്നബനലാം

ഡല്ഹബയബനലത്തബയവരകക്ക് സമൗകേരദങ്ങള് ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് കകേന്ദ്ര ആകരനാഗദ

വകുപ്പുമനായബ  ബനനപ്പെടബട്ടുണക്ക്.  ആവശദമനായ  സമൗകേരദങ്ങള്  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്

വസ്പീണ്ടുലാം കകേന്ദ്രസരകനാരുമനായബ ബനനപ്പെടുനതനാണക്ക്. 

(2) പ്രണയലാം നബരസബചതബനനത്തുടരനണനായ നകേനാലപനാതകേങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജേകഗനാപനാലന:  പ്രണയലാം  നബരസബക്കുനതബനന്റെ  കപരബല്

നപണ്കുടബകേനള  നകേനാലനപ്പെടുത്തുനതുലാം  ആസബഡക്ക്  ആക്രമണലാം  നടത്തുനതുലാം

അവസനാനബപ്പെബകനാന  നബയമനബരമ്മേനാണമുള്നപ്പെനടയള്ള  ശക്തമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന):  പ്രണയലാം നബരസബകനപ്പെട്ടുനവന

കേനാരണത്തനാല്  സസ്പീകേള്  നകേനാല്ലേനപ്പെടുന  സലാംഭവങ്ങള്നകതബനര  കേരശന

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  ഇതുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്

നനാളബതുവനര  രജേബസ്റ്റേര  നചയ  കകേസുകേളബല്  മൂനക്ക്  സലാംഭവങ്ങളബനല  പ്രതബകേള്

മരണനപ്പെടബട്ടുള്ളതുലാം  5  കകേസുകേളബല്  പ്രതബകേള്നകതബനര  നബയമനടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതുലാം  2  കകേസുകേള് അകനസ്വഷണത്തബലുലാം  മറ്റുള്ളവയബല്  കകേനാടതബ

മുമ്പനാനകേ  ചനാരജേക്ക്  ഷസ്പീറക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുള്ളതുമനാണക്ക്.  കുടബകേള്കബടയബനല
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വളരചനാപരവുലാം  സസ്വഭനാവപരവുലാം  വവകേനാരബകേവുമനായ  വവകേലദങ്ങള്,

മയക്കുമരുനബനന്റെ  ഉപകയനാഗലാം  തുടങ്ങബയവ  പ്രനാരലാംഭഘടത്തബല്  കേനണത്തബ

പ്രനാഥമബകേ  ഇടനപടലുകേള്  നടത്തുനതബനക്ക് അദദനാപകേരകക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേനാനുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങനളക്കുറബചക്ക്  മനാതനാപബതനാകള്കക്ക്  കൃതദമനായ

അവകബനാധലാം  നല്കേനാനുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമുകഖന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  

(3) മനാധദമപ്രവരത്തകേരുനട ആനുകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാരജേക്ക്:  മനാധദമപ്രവരത്തകേരുനട  ആനുകൂലദങ്ങള്

കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  എല്ലേനാ  മനാധദമപ്രവരത്തകേനരയലാം

നപനഷന പദതബയനട കേസ്പീഴബല് നകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  അചടബ-ദൃശദ  കമഖലയബനല

മനാധദമപ്രവരത്തകേരക്കുകവണബ നപനഷന പദതബ,  അക്രഡബകറഷന,  ആകരനാഗദ

ഇനഷസ്വറനസക്ക്, ഹമൗസബലാംഗക്ക് സബ്സബഡബ തുടങ്ങബയവ സരകനാര കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെബലനാകബവരുനണക്ക്.  നപനഷന  പദതബകനായബ  നബലവബലുള്ള  ചടലാം

പരബഷ്കരബക്കുനതബനക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുളള സമബതബയനട ശബപനാരശ ലഭബക്കുനമുറയക്ക്

പുതബയ വബഭനാഗങ്ങനള ഉള്നപ്പെടുത്തുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.
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(4)    കകേരള വനാടര അകതനാറബറബ ഓഫെസ്പീകസഴക്ക് സലാംഘടനയനട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    നകേ  .    പ്രശനാന്തക്ക്:  അകസനാസബകയഷന  ഓഫെക്ക്  കകേരള  വനാടര

അകതനാറബറബ  ഓഫെസ്പീകസഴക്ക്  എന  സലാംഘടനയക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണനകുടബ  ):  അകസനാസബകയഷന ഓഫെക്ക്

കകേരള  വനാടര  അകതനാറബറബ  ഓഫെസ്പീകസഴക്ക്  എന  സലാംഘടനയക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേണനമന അകപക്ഷയബകനല് വനാടര അകതനാറബറബയബല്നബനക്ക് ആവശദമനായ

വബവരങ്ങളുലാം ഇതുസലാംബനബചക്ക് ഉകദദനാഗസ്ഥ ഭരണപരബഷ്കനാര വകുപ്പെബനക്ക് ലഭദമനായ

പരനാതബയബലുനയബച ആകരനാപണങ്ങളബകനലുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുലാം ആവശദനപ്പെടബട്ടുണക്ക്.

സരകനാരബല്നബനക്ക് ആവശദനപ്പെട വബവരങ്ങള് ലഭദമനാകുനമുറയക്ക് ടബ സലാംഘടനയക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്. 

(5) ഒളവബലലാം  -  പനാത്തബകല് നറഗുകലറര  -  കേലാം  -  ബ്രബഡ്ജേക്ക്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  ഒളവബലലാം-പനാത്തബകല്  നറഗുകലറര-കേലാം-

ബ്രബഡ്ജേബനന്റെ നബരമ്മേനാണലാം തസ്വരബതനപ്പെടുത്തണലാം. 

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ  ):  നചനാകബ പഞനായത്തബനല

ഒളവബലലാം-പനാത്തബകല്  നറഗുകലറര-കേലാം-ബ്രബഡ്ജേബനന്റെ  പ്രവൃത്തബകക്ക്
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നഎ.ഡബ.ആര.ബബ.-യബല്നബനക്ക്  ലഭദമനായ  രൂപകരഖ  പ്രകേനാരലാം  9  കകേനാടബ  രൂപ

അടങ്കല്ത്തുകേ വരുന പദതബകരഖ തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.  പദതബ  പ്രകയനാജേനലാം

ലഭബക്കുന  കൃഷബയബടങ്ങളുനട  ആയനകടക്ക്  റവനന്യൂ  അധബകൃതരബല്നബനക്ക്

ലഭദമനാകുനമുറയക്ക് കകേനാസ്റ്റേക്ക് നബനബഫെബറക്ക് കറകഷദനാ കൂടബ ഉള്നപ്പെടുത്തബ വബശദമനായ

പദതബകരഖ  തയ്യനാറനാകബ  ഫെണക്ക്  ലഭദതയനുസരബചക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേനാന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുലാം ഇതുസലാംബനബചക്ക് കയനാഗലാം വബളബച്ചുകചരക്കുനതുമനാണക്ക്.

(6) ഓപ്പെകറഷന പപ്യുവര വനാടര പദതബ

ശസ്പീ  .   കജേനാണ് നഫെരണനാണസക്ക്: പശബമ നകേനാചബ കമഖലയബനല ഓപ്പെകറഷന

പപ്യുവര വനാടര പദതബ  നമചനപ്പെടുത്തബ കുടബനവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജേലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  2020  ജേനുവരബ  1-നക്ക്

ആരലാംഭബച  ഓപ്പെകറഷന  പപ്യുവര  വനാടര  പദതബയമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  ടനാങ്കര

കലനാറബകേളബല്  ജേലവബതരണലാം  നടത്തബയതുമൂലലാം  വനാടര  അകതനാറബറബ  പ്രതബദബനലാം

വബതരണലാം  നചയവരുന  ജേലത്തബനന്റെ  അളവബല്  കുറവക്ക്  വനബടബനല്ലേനനാണക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  എനനാല്  വവദപ്യുതബ  തടസ്സലാംമൂലലാം  ചബല

ദബവസങ്ങളബല് വബതരണലാം നചയ നവള്ളത്തബനന്റെ അളവബല്  കുറവക്ക് വനബട്ടുണക്ക്. 
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(7) ആധനാരനമഴുത്തുകേനാരുനട കജേനാലബ സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജേന്ദ്രന:  ആധനാരനമഴുത്തുകേനാരുനട കജേനാലബ സലാംരക്ഷബകനാന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

നപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന):

1960-നല  ആധനാരനമഴുത്തുകേനാരുനട  വലസനസക്ക്  ചടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം

വകസ്പീലനമനാരക്കുലാം  പസ്പീഡരമനാരക്കുലാം  ആധനാരലാം  തയ്യനാറനാകബ  നല്കേനാനമങ്കബലുലാം

ആധനാരനമഴുത്തക്ക് കമഖലയബല് കജേനാലബ നചയ്യുനവര ആശങ്കനപ്പെകടണ സനാഹചരദലാം

നബലവബലബല്ലേ.  ആധനാരനമഴുതുനവരകനായബ  പരസ്പീക്ഷ  നടത്തബ  വലസനസക്ക്

നല്കുകേയലാം  ധനാരനാളലാംകപരകക്ക്  നതനാഴബല്  ലഭബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.

അഡസ്വകകറ്റുമനാരുലാം  കകേനാടതബയബല്  പ്രനാക്ടസ്പീസക്ക്  നചയ്യുനവരുലാം  ആധനാരനമഴുതനാന

പനാടബനല്ലേന  ഗവണ്നമന്റെക്ക്  ഉത്തരവുണക്ക്.  ആവശദനമങ്കബല്  നബലവബനല  ചടലാം

കഭദഗതബ  നചയക്ക്  അവനര  നബകരനാധബക്കുന  കേനാരദലാം  സരകനാര

ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്.

(8) കമല്പ്പെനാല നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   നകേ  .   എന  .   എ  .   ഖനാദര: കവങ്ങര ടമൗണബല് കമല്പ്പെനാലലാം നബരമ്മേബകനാന

സതസ്വര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  
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നപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന):

ജേബല്ലേനാ  ഫനാഗ്ഷബപ്പെക്ക്  ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര  കപ്രനാജേക്ടബലുള്നപ്പെട  നനാടുകേനാണബ  -

പരപ്പെനങ്ങനാടബ  കറനാഡബനന്റെ  വവഡനബലാംഗുലാം  ജേലാംഗ്ഷന  ഇലാംപ്രൂവ്നമനലാം

പൂരത്തബയനാകുനകതനാനട  കവങ്ങര  ടമൗണബനല  ഗതനാഗതക്കുരുകബനക്ക്

പരബഹനാരമുണനാകുനതനാണക്ക്. 

(9) കസവന  -  കവതന വദവസ്ഥകേള് 

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജേനാസഫെക്ക്:  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെക്ക്  കേനാകലനാചബതമനായബ

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം വലവ്കസ്റ്റേനാകക്ക് ഇനനസക്ടരമനാര, ഫെസ്പീല്ഡക്ക് ഓഫെസ്പീസരമനാര,

അസബസ്റ്റേന്റെക്ക് ഫെസ്പീല്ഡക്ക് ഓഫെസ്പീസരമനാര ഉള്നപ്പെനടയള്ള ജേസ്പീവനകനാരുനട കസവന-

കവതന വദവസ്ഥകേളബനല അപനാകേതകേള് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  വലവ്കസ്റ്റേനാകക്ക്

ഇനനസക്ടരമനാരുനട  തസബകേനനാമലാം  നവററബനറബ  ഇനനസക്ടരമനാര  എനനാകബ

മനാറ്റുനതബനുലാം  സസ്വകേനാരദ  കൃതബമ  ബസ്പീജേദനാന  കകേന്ദ്രങ്ങള്  അനുവദബക്കുനതക്ക്

നബരത്തലനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

(മറപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു) 

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെടബകേയബനല മൂനനാമനത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുളള കേടലനാസ്സുകേള്
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കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

VII ചടലാം 300 അനുസരബച്ചുളള പ്രസനാവന

നകേനാകറനാണ വവറസക്ക് കരനാഗബനാധ

സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  നകേനാകറനാണ  വവറസക്ക്  കരനാഗബനാധ

സ്ഥബരസ്പീകേരബചതബനനത്തുടരനളള  സനാഹചരദലാം  സലാംബനബചക്ക്  ആകരനാഗദവുലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  ശസ്പീമതബ  നകേ.  നകേ.

വശലജേ ടസ്പീചര ചടലാം 300 അനുസരബചക്ക് പ്രസനാവന നടത്തബ.

VIII ക്രമപ്രശ്നലാം

ബബ  .  എ  .  സബ  .   കയനാഗലാം സലാംബനബചക്ക്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  31-01-2020-നക്ക് കൂടബയ കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയനട

കയനാഗനാനന്തരലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  ചടലാം  130  പ്രകേനാരലാം  ഉപകക്ഷപത്തബനക്ക്

നല്കേബയ  കനനാടസ്പീസക്ക്  നബരനാകേരബച  വബവരലാം  പടബകേജേനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം നബയമവുലാം സനാലാംസ്കനാരബകേവുലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബ  മനാധദമങ്ങളബലൂനട  പരസദനപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  കകേരള

നബയമസഭയനട  നടപടബക്രമവുലാം  കേനാരദനബരവ്വഹണവുലാം  സലാംബനബച  ചടങ്ങളുനട

ലലാംഘനവുലാം  സഭകയനാടുലാം  സഭനാദദക്ഷകനനാടുമുളള  അവകഹളനവുമനാണക്ക്.  ഇത്തരലാം
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സലാംഭവങ്ങള് ആവരത്തബകനാതബരബകനാന റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം.

പടബകേജേനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവുലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന):

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയനട  കയനാഗനാനന്തരലാം  പത-ദൃശദമനാധദമങ്ങള്കക്ക്

നല്കേബയ  അഭബമുഖത്തബല്  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയനട  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം

എന  വനാകക്ക്  പരനാമരശബക്കുകേകയനാ  കയനാഗതസ്പീരുമനാനലാം  നവളബനപ്പെടുത്തുകേകയനാ

നചയബടബല്ലേ.  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  ചടലാം  130  പ്രകേനാരലാം  കനനാടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയതബനുകശഷലാം പ്രസ്തുത പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബകനാന സനാധബക്കുകേയബനല്ലേനലാം

നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബനന്റെ  കേനാരദവബവരപ്പെടബകേയബല്  പുതബയ  ഇനലാം

ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  സമയലഭദതയബനല്ലേനമുളള  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനലാം

നവളബനപ്പെടുത്തുകേ മനാതമനാണുണനായതക്ക്.  

മബ  .    സസ്പീകര:  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയനട  റബകപ്പെനാരടക്ക്  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്  പരസദമനാക്കുനതക്ക്  കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങള്നകതബരനാണക്ക്.

ഈ വബഷയത്തബനന്റെ വബവബധ വശങ്ങളുലാം  വസ്പീഡബകയനാ  കബപ്പുകേളുലാം  പരബകശനാധബചക്ക്

റൂളബലാംഗക്ക് നല്കുനതനാണക്ക്. 
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IX റബകപ്പെനാരടക്ക് സമരപ്പെണലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയനട പതബകനഴനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരടക്ക് സമരപ്പെബകനപ്പെട്ടു.

ചടലാം 215 പ്രകേനാരമുള്ള പ്രകമയലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചനബത്തല):  കേനാകരദനാപകദശകേ

സമബതബയനട  പതബകനഴനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരടക്ക്  അകത  സമബതബക്കുതനന

തബരബചയയണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

31-12-2019-ല്  കകേരള  നബയമസഭ  2019-നല  പമൗരതസ്വ  കഭദഗതബ

നബയമത്തബനനതബനര  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാകബ.  ഭരണഘടനയനട  അനുകച്ഛേദലാം  163

പ്രകേനാരലാം നബയമസഭയനട അവബഭനാജേദഘടകേമനായ സലാംസ്ഥനാന ഗവരണര  പ്രസ്തുത

പ്രകമയനത്ത  നപനാതുകവദബകേളബല്  തള്ളബപ്പെറയകേയലാം  നബശബതമനായബ

വബമരശബക്കുകേയലാം  നബയമപരമനാകയനാ  ഭരണഘടനനാപരമനാകയനാ

നബലനബല്പ്പെബല്ലേനാത്തതനാനണനലാം പ്രസ്തുത പ്രകമയലാം പനാസ്സനാക്കുകേ വഴബ നബയമസഭ

സമയവുലാം  നബകുതബപ്പെണവുലാം  പനാഴനാക്കുകേയനാനണനലാം പരസദമനായബ  പ്രസനാവബചതക്ക്

ശരബയനായ  നടപടബയല്ലേ.  ഗവരണര  എതബരപ്പെക്ക്  അറബയബകകണതക്ക്

സഭനാദദക്ഷനനായ  സസ്പീകനറയനാണക്ക്.  ആയതബനനാല്  പ്രസ്തുത  ഉപകക്ഷപലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബ  വസ്പീണ്ടുലാം  ചരച  നചയ്യണനമനലാം  കേനാകരദനാപകദശകേ
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സമബതബ റബകപ്പെനാരടക്ക് അകത സമബതബകക്ക് തബരബചയയണനമനലാം ആവശദനപ്പെടുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .  കതനാമസക്ക്:  പ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കേനാകരദനാപകദശകേ

സമബതബയനട  പതബകനഴനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരടക്ക്  അകത  സമബതബകക്ക്

തബരബചയയ്ക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം പ്രസ്തുത  പ്രകമയലാം  ചരച നചയ്യനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

കഡനാ  .    എലാം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  പ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  നബയമസഭ

പനാസ്സനാകബയ  പ്രകമയനത്ത  അവകഹളബച  ഗവരണനറ  തബരബച്ചുവബളബകണനമന

ആവശദത്തബകനലുള്ള സരകനാര സമസ്പീപനലാം തബരുത്തനപ്പെടണലാം. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന:  പ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  പമൗരതസ്വ

കഭദഗതബ  നബയമത്തബനനതബനര  നബയമസഭ  പനാസ്സനാകബയ  പ്രകമയനത്ത

എതബരക്കുനതബലൂനട  നബയമസഭനയ  അവകഹളബച  ഗവരണനറ

തബരബച്ചുവബളബകണനമന പ്രകമയലാം ചരച നചയ്യനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .   എലാം  .  ഉമ്മേര: കകേരള സരകനാര പമൗരതസ്വ കഭദഗതബ നബയമത്തബനനതബനര

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്  കകേസക്ക്  നകേനാടുത്തതക്ക്  ഭരണഘടനനാവബരുദമനാനണന

ഗവരണറനട  പരനാമരശത്തബനനതബനര  പ്രതബകഷധലാം  കരഖനപ്പെടുത്തുന.

ഗവരണനറ തബരബച്ചുവബളബകണനമന പ്രകമയലാം ഐകേകേകണദന പനാസ്സനാകണലാം.

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:   നബയമസഭനയ അവകഹളബക്കുന തരത്തബലുള്ള



21

ഗവരണറനട  വനാക്കുകേള്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്. കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയനട

പതബകനഴനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരടക്ക് പ്രസ്തുത സമബതബകക്ക് തബരബചയയണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന):  ഇന്തദന ഭരണഘടന പ്രകേനാരലാം

ഗവരണര സലാംസ്ഥനാന ഭരണത്തലവനനാണക്ക്.  എന.പബ.ആര.-ഉമനായബ ബനനപ്പെടക്ക്

നസനസസക്ക്  കമധനാവബകയയലാം  ജേബല്ലേനാ  കേളക്ടരമനാകരയലാം  സരകനാര  നബലപനാടക്ക്

അറബയബക്കുകേയലാം  ഇതുമനായബ  ബനനപ്പെട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നബരത്തബവയനാന

ഉത്തരവക്ക് പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം ഈ വബഷയവുമനായബ ബനനപ്പെടക്ക്  അനുഭനാവപൂരവ്വലാം

പ്രവരത്തബച  ഉകദദനാഗസ്ഥരനകതബനര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാന  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം നചയബട്ടുണക്ക്.  ഗവരണറനട  അഭബപ്രനായപ്രകേടനത്തബനനതബനര  എല്ലേനാ

അലാംഗങ്ങളുലാം  വബകയനാജേബപ്പെക്ക്  കരഖനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  അകദ്ദേഹനത്ത  തബരബചക്ക്

വബളബകണനമന പ്രതബപക്ഷനബലപനാടക്ക്  ഉചബതമല്ലേ. 

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയനട  പതബകനഴനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരടക്ക്  പ്രസ്തുത

സമബതബക്കുതനന  മടകബ  അയയണനമന  ഉപകക്ഷപലാം  36-നനതബനര  74

കവനാട്ടുകേകളനാനടയലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകടനാനടയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

X റബകപ്പെനാരടക്ക്  പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയനട പതബകനഴനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരടക്ക് 37-നനതബനര 73
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കവനാട്ടുകേകളനാനടയലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകടനാനടയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

XI ഗവരണറനട  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നന്ദബ  കരഖനപ്പെടുത്തുന
പ്രകമയനത്തക്കുറബച്ചുള്ള ചരച

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ: “2020  ജേനുവരബ  29 -ാ തസ്പീയതബ ഗവരണര കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങകളനാടക്ക്  നചയ  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്  നന്ദബ

കരഖനപ്പെടുത്തുന”എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   ആര  .   രനാകജേഷക്ക്:  പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

(ശസ്പീ.  നകേ.  സബ.  കജേനാസഫെബനുകവണബ  ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,

സരവ്വശസ്പീ  ടബ.  നജേ.  വബകനനാദക്ക്,  പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,  തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന,

എല്കദനാസക്ക്  പബ.  കുനപ്പെബള്ളബല്,  അനവര  സനാദത്തക്ക്,  കറനാജേബ  എലാം.  കജേനാണ്,

വബ.  പബ.  സജേസ്പീന്ദ്രന,  സണബ  കജേനാസഫെക്ക്,  എ.  പബ.  അനബല്  കുമനാര,

വബ. എസക്ക്. ശബവകുമനാര,  വബ. ടബ. ബല്റനാലാം,  ഷനാഫെബ പറമ്പബല്, എലാം. വബനനസന്റെക്ക്,

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  അനബല്  അകര,  നഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന,

നകേ.  എസക്ക്.  ശബരസ്പീനനാഥന,  ടബ.  വബ.  ഇബ്രനാഹബലാം,  പനാറകല്  അബ്ദുല്ലേ,

മഞളനാലാംകുഴബ അലബ, അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക്. പബ., പബ. നകേ. അബ്ദുറബക്ക്, നകേ. എന. എ.

ഖനാദര, എലാം.  സബ.  കേമറദ്ദേസ്പീന,  എന.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന,  കമനാനസക്ക്  കജേനാസഫെക്ക്,
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അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  എന.  എ.  നനല്ലേബക്കുനക്ക്,  സബ.  മമ്മൂടബ,  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദക്ക്

കേബസ്പീര, പബ. ഉനനബദുള്ള, കഡനാ. എലാം. നകേ. മുനസ്പീര, നപ്രനാഫെ. ആബബദക്ക് ഹുനനസന

തങ്ങള്,  ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  പ്രകമയത്തബനക്ക്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.)

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ: പനാരലനമന്റെക്ക് പനാസ്സനാകബയ പമൗരതസ്വ കഭദഗതബ നബയമലാം

സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  നടപ്പെനാകബനല്ലേനലാം  ജേനസലാംഖദ/പമൗരതസ്വ  രജേബസ്റ്റേറകേളുലാം  തടങ്കല്

പനാളയങ്ങളുലാം  അനുവദബകബനല്ലേനലാം പരസദ നബലപനാടക്ക് സസ്വസ്പീകേരബച മുഖദമനബനയ

അഭബനന്ദബക്കുന.  കകേരളത്തബനന്റെ  മതനബരകപക്ഷതയലാം  അഖണ്ഡതയലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാന  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദനമകനദ  പ്രവരത്തബകനാന

തയ്യനാറനാകേണലാം.  രനാജേദലാം സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബയബലൂനട കേടനകപനാകുകമ്പനാഴുലാം

ജേനങ്ങനള ഭബനബപ്പെബചക്ക് ഭരബക്കുകേനയന കകേന്ദ്ര നബലപനാടക്ക് പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.

കകേന്ദ്ര ബഡ്ജേറബല് സലാംസ്ഥനാനത്തബനന്റെ അരഹതനപ്പെട നബകുതബ വബഹബതത്തബല്

നവടബക്കുറവക്ക്  വരുത്തബയതുലാം  നവകകേരള  നബരമ്മേബതബക്കുള്ള  ധനനാഗമമനാരഗ്ഗങ്ങള്

തടയലുലാം  കേബഫ്ബബനയ  തകേരകനാനുള്ള  നസ്പീകവുലാം  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  18

ലക്ഷകത്തനാളലാം  കപരകക്ക്  വബവബധ  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ-കക്ഷമനപനഷനുകേള്

നല്കുകേയലാം  കേബഫ്ബബയബലൂനട  കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപയനട  വബകേസന
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പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കുകേയലാം  വബകേസന-കക്ഷമ  രലാംഗങ്ങളബല്

നബരവധബ കേരമ്മേപദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം നനലഫെക്ക് പദതബയബലൂനട രണക്ക്

ലക്ഷത്തബലധബകേലാം  വസ്പീടുകേളുനട  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയ

സരകനാരബനന അഭബനന്ദബക്കുന.  ജേനാതബ-മത-രനാഷ്ട്രസ്പീയ തനാല്പരദങ്ങള്കതസ്പീതമനായബ

ജേനകക്ഷമകേരമനായ  നടപടബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനമനള്ള  സരകനാരബനന്റെ  ഉറച

നബലപനാടനാണക്ക് നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബലൂനട വദക്തമനാകബയബരബക്കുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

നപനാതുമുതല്  സസ്വകേനാരദ  കുത്തകേകേള്കക്ക്  അടബയറവക്ക്  വയ്ക്കുന  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

നയത്തബനക്ക്  ബദലനായബ  വബവബധ  കമഖലകേളബല്  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാകബ മുകനനാട്ടുകപനാകുന സരകനാരബനന്റെ പ്രവരത്തനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

പമൗരതസ്വ  കഭദഗതബ  നബയമത്തബല്  രനാജേദത്തബനനാനകേ  മനാതൃകേയനാകുന  നബലപനാടക്ക്

സസ്വസ്പീകേരബച  സരകനാരബനന  തകേരക്കുനതബനുള്ള  പ്രതബപക്ഷലക്ഷദലാം

പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്. പ്രവനാസബകേള്കക്ക് ഏരനപ്പെടുത്തബയ നബകുതബ നബരകദ്ദേശങ്ങള്

പബനവലബക്കുനതബനുലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക്  അരഹമനായ  ധനസഹനായലാം

കനടബനയടുക്കുനതബനുലാം കകേന്ദ്രസരകനാരബല് സമ്മേരദ്ദേലാം നചലുത്തണലാം.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.
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പ്രളയദുരബതനാശസ്വനാസവുമനായബ  ബനനപ്പെട  തുകേ  പൂരണമനായലാം  വബനബകയനാഗബകനാന

സനാധബകനാനതയലാം ബനാറകേള്കക്ക്  യകഥഷ്ടലാം പ്രവരത്തനനാനുമതബ  നല്കുനതുമനായ

സരകനാര നബലപനാടക്ക്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  ഓഖബ ദുരബതബനാധബതരക്കുള്ള തുകേ

ഫെലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബകനാകനനാ  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേള്കനായബ

മുനവരഷങ്ങളബല്  ബഡ്ജേറബല്  നസ്പീകബവച  തുകേ  നചലവഴബകനാകനനാ  ഈ

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബടബല്ലേ.  ജേസ്പീവനരക്ഷനാ  മരുനകേളുലാം  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ

കരനാഗബകേള്ക്കുള്ള  മരുനകേളുലാം  ലഭദമനാകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ഭൂമനാഫെബയനയ നബയനബക്കുനതബല് സരകനാര പൂരണ പരനാജേയമനാനണനതനാണക്ക്

സമസ്പീപകേനാല  സലാംഭവങ്ങള്  സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  കേബഫ്ബബയബല്  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുനതല്ലേനാനത  ആവശദമനായ  തുകേ  കേനണത്തനാന  സനാധബക്കുനബല്ലേ.

സലാംസ്ഥനാനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബനയക്കുറബചക്ക്

നയപ്രഖദനാപനപ്രസലാംഗത്തബല്  യനാനതനാനലാം  പരനാമരശബചബടബല്ലേ.  പ്രനായലാം  നചന

ആളുകേള്  മസ്റ്റേറബലാംഗബനനായബ  വബകല്ലേജേനാഫെസ്പീസുകേളബല്  കപനാകകേണബവരുന

സനാഹചരദലാം ഒഴബവനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുല്ലേകര  രതനാകേരന:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

പമൗരതസ്വനബയമ കഭദഗതബയബലൂനട രനാജേദലാം അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന അസനാധനാരണമനായ
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സനാഹചരദലാം  കനരബടനാന  ഒനബച്ചുനബല്കണലാം.  പശനാത്തല  സമൗകേരദങ്ങള്

നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നപനാതുവബദദനാലയങ്ങള്  അഭബവൃദബനപ്പെടുത്തുനതബനുമുള്ള

ശമങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനായ  നടപടബകേള്

വകേനകനാള്ളുന കകേന്ദ്ര നയങ്ങള് തബരുത്തനപ്പെടണലാം.  ഭരണഘടനനാ  മൂലദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ കയനാജേബച കപനാരനാടത്തബനക്ക് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.

ഭരണഘടനനാ  സലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  കലനാകേ  കകേരള  സഭ  മനാതൃകേയബല്

സലാംസ്ഥനാനതലത്തബല്  നപനാതുകവദബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  സരകനാര

മുനകേനയ്യടുകണലാം.  ഭരണഘടനനാമൂലദങ്ങള്  ഉയരത്തബപ്പെബടബക്കുനതബനുള്ള

കയനാജേബച കപനാരനാടത്തബനനായബ രനാഷ്ട്രസ്പീയ പനാരടബകേള് തയ്യനാറനാകേണലാം.  

 ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സമസ  കമഖലകേളബലുലാം  മുകനറലാം  സൃഷ്ടബക്കുന  നയങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര

നടപ്പെബലനാകബനകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  കേബഫ്ബബ  സലാംവബധനാനത്തബലൂനട

ഭരണ  -  പ്രതബപക്ഷ  കഭദനമകനദ  എല്ലേനാ  മണ്ഡലങ്ങളബലുലാം  വബകേസന  വബപവലാം

സൃഷ്ടബകനാന  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  സമഗ്ര വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തബലൂനട

വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തക്ക്  സമനാനതകേളബല്ലേനാത്ത  മനാറങ്ങള്  സൃഷ്ടബചതുലാം  കൃഷബ
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വദനാപനവുലാം  നതനാഴബല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബചതുലാം  സരകനാരബനന്റെ

എടുത്തുപറകയണ കനടങ്ങളനാണക്ക്. മബകേച വദവസനായ സമൗഹൃദ സലാംസ്ഥനാനലാം എന

ലക്ഷദലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കേനാരദക്ഷമമനായ  വബപണബ  ഇടനപടലബലൂനട

നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുനട വബലകയറലാം പബടബച്ചുനബരത്തനാന സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചു. 

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജേനാസഫെക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.   രനാജേദലാം

ഉയരത്തബപ്പെബടബക്കുന  മകതതരതസ്വനബലപനാടുലാം  മൂലദങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബകനാനുള്ള

പ്രയനാണത്തബല്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദനമകനദ  കകേരളലാം  ഒറനകടനാനണന

സമസ്പീപനലാം  ഉയരത്തബനകനാണ്ടുവരനാന  കേഴബഞതക്ക്  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

കേനാരഷബകേകമഖലയനട  അടബസ്ഥനാന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകണലാം.  ട്രഷറബ

നബയനണമുള്നപ്പെനട കകേരളലാം കനരബടുന സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ പരബഹരബചക്ക്

വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സലാംഭനനാവസ്ഥയബകലയക്ക്  കപനാകുന

സനാഹചരദനമനാഴബവനാകണലാം.  പ്രഖദനാപബകനപ്പെട  പദതബകേള്  തസ്വരബതഗതബയബല്

നടപ്പെബലനാകനാന നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .   പുരുഷന കേടലുണബ: നന്ദബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. വനാഗനാനങ്ങള്

പ്രനാവരത്തബകേമനാകബയ  സരകനാരനാണബതക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  നബകക്ഷപലാം
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ആകേരഷബകനാനുലാം  അടബസ്ഥനാനസമൗകേരദ  വബകേസന  കമഖലയബല്  മുകനറലാം

നടത്തനാനുലാം  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങനള  അതബജേസ്പീവബകനാനുലാം  നടത്തബയബട്ടുള്ള

പ്രവരത്തനലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാടുകൂടബ  വബവബധ

പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തസ്വരബതനപ്പെടുത്തബ.  കകേന്ദ്രസരകനാര  പനാസ്സനാകബയ

പമൗരതസ്വ കഭദഗതബ നബയമത്തബനനതബനര കകേരള നബയമസഭ പ്രകമയലാം പനാസ്സനാകബയ

നടപടബ മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.

ട്രഷറബ നബയനണലാം സലാംസ്ഥനാനനത്ത കേടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബയബകലയക്ക്

നയബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. സരകനാരബനന്റെ ധൂരത്തക്ക് അവസനാനബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സമസകമഖലകേളബലുലാം  പ്രകേടമനായ  പുകരനാഗതബ  നനകേവരബകനാന  ഗവണ്നമന്റെബനക്ക്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  നകേനാകറനാണ  നനവറസക്ക്  ബനാധ  കനരബടനാനനായബ  ആകരനാഗദ

വകുപ്പുമനബയനട  കനതൃതസ്വത്തബല്  നടക്കുന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  പമൗരതസ്വ  കഭദഗതബ  നബയമലാം  റദ്ദേനാകണനമനക്ക്  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബകനനാടക്ക്  ആവശദനപ്പെടുന  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാകബയ  സരകനാര  നടപടബ

മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനല്ലേബക്കുനക്ക്  : നന്ദബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.

കേരനാറകേനാരുകേനട കുടബശബകേ നകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാന കേഴബയനാത്തതുലാം ജേസ്പീവനകനാരുനട

ശമ്പളപരബഷ്കരണലാം  യഥനാസമയലാം  നടത്തനാന  സനാധബകനാത്തതുലാം  സരകനാരബനന്റെ

നകേടുകേനാരദസ്ഥതയക്ക് ഉദനാഹരണങ്ങളനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  നപനാതുകമഖലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങള്  സസ്വകേനാരദവല്കരബക്കുന  കകേന്ദ്ര  നബലപനാടക്ക്

പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  സുസ്ഥബര  വബകേസന  സൂചബകേയബലുലാം  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ

സൂചബകേയബലുലാം കകേരളലാം ഒനനാമനതത്തബയതക്ക് അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥനാപനങ്ങളുനട വബഹബതലാം വരദബപ്പെബചതുലാം നതനാഴബല് ചൂഷണലാം തടയനതബനുള്ള

നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തബയതുലാം  കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  മബകേവുറ

പ്രവരത്തനങ്ങളുലാം  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേളബനല  കനടങ്ങളുലാം

ശകദയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   അബ്ദുറഹബമനാന: നന്ദബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബകബടയബലുലാം സരകനാര ആരജബച കനടങ്ങള് അവബസരണസ്പീയമനാണക്ക്.

വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന  കേബഫ്ബബ

വഹബച പങ്കക്ക് വലുതനാണക്ക്. മലയനാളലാം മബഷനന്റെ പ്രവരത്തനവുലാം കേലനാ-സനാലാംസ്കനാരബകേ
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രലാംഗങ്ങളബനല കനടങ്ങളുലാം കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണത്തബല് നൂതന സനാകങ്കതബകേവബദദകേള്

നടപ്പെനാകബയതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരണലാം

സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുകവണബയള്ള  ഭവന

പദതബയള്നപ്പെനടയള്ള  കക്ഷമപദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബയതക്ക്

തസ്പീരകദശകമഖലയനട  വബകേസന  ചരബതത്തബല്  സുവരണ  അദദനായലാം

കുറബക്കുനതനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാരജേക്ക്:  പമൗരതസ്വ  കഭദഗതബ  നബയമവുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്

നബയമസഭ  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാകബയതബനപ്പുറലാം  മറക്ക്  സമരപരബപനാടബകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബല്  പരനാജേയനപ്പെടുകേയനാണുണനായതക്ക്.  കേരഷകേരകക്ക്

മൂലദവരദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  വബറഴബകനാനുള്ള  സമൗകേരദകമരനപ്പെടുത്തുകേയലാം

വരുമനാനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കവണലാം.

സലാംസ്ഥനാന  റവനന്യൂ  വരുമനാനത്തബനന്റെ  ഭൂരബഭനാഗവുലാം  സരകനാര  ജേസ്പീവനകനാരക്കുലാം

അദദനാപകേരക്കുമനായബ  നചലവഴബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ശമ്പള  പരബഷ്കരണ

നടപടബ അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

ശസ്പീ  .    മനാതപ്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

അടബസ്ഥനാനസമൗകേരദങ്ങള്, ജേലസുരക്ഷ, ആകരനാഗദ കമഖലയബനല കസവനങ്ങള്,
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വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം  എനബവ  നമചനപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  സുവദക്തമനായ

കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയനാണക്ക്  ഇമൗ  സരകനാര  പ്രവരത്തബക്കുനതക്ക്.  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് മുനതൂകലാം നല്കുകേ,  പ്രതബസനബകേനള  അതബജേസ്പീവബക്കുകേ,

ഭരണഘടന ഉറപ്പെക്ക്  നല്കുന ഉദനാത്തമനായ മൂലദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുകേ തുടങ്ങബയ

കേനാരദങ്ങള്കക്ക്  മുനഗണന  നല്കുന  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗമനാണബതക്ക്.

രനാജേദത്തബനന്റെ  നബലനബല്പ്പെബനുകവണബ  ഭരണഘടന  ഉറപ്പുവരുത്തുന  മൂലദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകനാന ഒരുമബചക്ക് കപനാരനാടണലാം. 

ശസ്പീ  .    കജേനാരജേക്ക്  എലാം  .    കതനാമസക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

ഇടതുപക്ഷ ജേനനാധബപതദ മുനണബ ഗവണ്നമന്റെക്ക്  നടപ്പെനാകബയ  വനാഗനാനങ്ങളുനട

പൂരത്തസ്പീകേരണവുലാം  നടപ്പെബലനാകനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന  പദതബകേനളക്കുറബച്ചുള്ള

കേനാഴ്ചപ്പെനാടുലാം  വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗലാം.  സബ.എ.എ.,

എന.ആര.സബ.,  എന.പബ.എ.  തുടങ്ങബയ  നബയമങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകബനല്ലേനലാം

കേരുതല്  പനാളയങ്ങള്  ഉണനാകേബനല്ലേനമുള്ള  മുഖദമനബയനട  നബലപനാടക്ക്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല്ലേ:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.  വരഗ്ഗസ്പീയ-

തസ്പീവ്രവനാദ  ശക്തബകേനള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കദശസ്പീയ ജേനസലാംഖദനാ  രജേബസ്റ്റേര തയ്യനാറനാകനാന ശമബക്കുന കകേന്ദ്ര

നസ്പീകനത്ത തടയണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നമൗഷനാദക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന.  പമൗരതസ്വ  കഭദഗതബ

നബയമത്തബനനതബനര  സരകനാര  നടത്തുന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

കകേനാരപ്പെകററക്ക്  ശക്തബകേനള  വളരത്തുകേയലാം  രനാജേദത്തക്ക്  അസഹബഷ്ണുത  പടരത്തുകേയലാം

സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക്  അരഹതനപ്പെട  വബഹബതലാം  നബകഷധബക്കുകേയലാം  നചയ്യുന  കകേന്ദ്ര

സരകനാര  നബലപനാടക്ക്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  സരകനാര

നടത്തുന പ്രവരത്തനങ്ങള് സ്തുതദരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സണബ കജേനാസഫെക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന.  മുന നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗങ്ങളബല്  പറഞ കേനാരദങ്ങള് നടപ്പെനാകനാകനനാ  കേനാരഷബകേകമഖല കനരബടുന

വബലത്തകേരച,  വബളനനാശലാം, കേരഷകേ ആത്മഹതദ എനബവയക്ക് പരബഹനാരലാം കേനാണനാകനനാ

സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞബടബല്ലേ.  പ്രളയദുരബതനാശസ്വനാസത്തബനനായബ പബരബച പണലാം ഇതുവനര

നചലവഴബചബടബല്ലേ.  ഉനത വബദദനാഭദനാസ കമഖല ഇനക്ക് കുത്തഴബഞ സ്ഥബതബയബലനാണക്ക്.

ഖജേനനാവബനല പണലാം ധൂരത്തടബക്കുന സമസ്പീപനമനാണക്ക് സരകനാര സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   റബ  .   വബ  .   രനാകജേഷക്ക്: നന്ദബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. സരകനാര വനാഗനാനലാം

നല്കേബയ  കേനാരദങ്ങളബല്  ഭൂരബഭനാഗവുലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  സ്കൂള്

വബദദനാഭദനാസലാം  നനഹനടകേക്ക്  ആക്കുനതബനുലാം  യവജേനങ്ങള്കക്ക്  നതനാഴബലവസരലാം
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സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം സസ്പീകേള്കക്ക് തുലദതയലാം നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം ഭബനകശഷബകനാരക്കുലാം

പ്രകതദകേ  പരബരക്ഷയലാം  നല്കുനതബനുലാം  ആധുനബകേ  നബലവനാരത്തബലുള്ള  കറനാഡുകേള്

നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  സരകനാര  ആശുപതബകേള്  ആധുനബകേ

നബലവനാരത്തബലനാക്കുനതബനുലാം സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞബട്ടുണക്ക്. 

സഭ നനവകുകനരലാം 05.06-നക്ക് പബരബഞ.
---------------------


