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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

      (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ) 

2020   നഫെബ്രുവരബ   04,   നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

(9.00 മുതല് 10.00 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

വബദദനാരതബകേള്നകതബനര യ  .  എ  .  പബ  .  എ  .   ചുമത്തബയ നടപടബ 

മബ  .    സസ്പീകര:  നബയമ  വബദദനാരതബയനായ  അലന്  ഷുഹഹബക്ക്,  മനാധദമ

വബദദനാരതബയനായ തനാഹ ഫെസല് എനബവനര മനാകവനായബസക്ക് ബനലാം ആകരനാപബചക്ക്

അറസക്ക്  നചയ്യുകേയലാം  കുറ്റകൃതദങ്ങകളനാ  നതളബവുകേകളനാ  സലാംബനബചക്ക്

വദക്തതയബലനാനത  തടങ്കലബല്  സൂക്ഷബചബരബക്കുനതബനനാല്  കനാസബല്
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ഹനാജരനാകേനാന്  സനാധബകനാനത  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം

പുറത്തനാകനപ്പെടുന  സനാഹചരദലാം  സലാംജനാതമനാകുകേയലാം  യ.എ.പബ.എ. നബയമലാം

കകേരളത്തബല്  നടപ്പെബലനാകനാന്  അവസരലാം  സൃഷബക്കുകേയലാം  നചയ്തതനായബ

പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശേഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്

ചരച  നചയ്യണനമനനാവശേദനപ്പെടക്ക്  കഡനാ.  എലാം.  നകേ.  മുനസ്പീര,  സരവശസ്പീ

പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,  കമനാന്സക്ക് കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  01-11-2019-നക്ക്  കപനാലസ്പീസബനന്റെ

പകടനാളബലാംഗക്ക്  ഡഡ്യൂടബകബടയബല് സലാംശേയനാസദമനായ സനാഹചരദത്തബല് കേനാണനപ്പെട

അലന്  ഷുഹഹബക്ക്,  തനാഹ  ഫെസല്  എനബവനര  പന്തസ്പീരനാങ്കനാവക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസഷനബല് ഹനാജരനാക്കുകേയലാം  മനാകവനായബസക്ക് സലാംഘടനകേളുമനായബ ബനമുനണന

നബഗമനത്തബനന്റെ അടബസനാനത്തബല് യ.എ.പബ.എ. ആകബനല വബവബധ വകുപ്പുകേള്

പ്രകേനാരലാം  കകേസക്ക്  രജബസര  നചയ്തക്ക്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തബവരബകേയമനാണക്ക്.  ഈ

വബദദനാരതബകേള്നകനാപ്പെമുണനായബരുന  ഉസനാനന  പന്തസ്പീരനാങ്കനാവക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസഷനബല് പ്രതബപ്പെടബകേയബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കകേസകനന്വേഷണലാം കദശേസ്പീയ

അകനന്വേഷണ  ഏജന്സബ  ഏനറ്റടുകണനമനക്ക്  കകേന്ദ്ര  ആഭദന്തര  മനനാലയലാം
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നബരകദ്ദേശേബചതബനന്റെ അടബസനാനത്തബല്  പ്രസ്തുത ഏജന്സബ  നകേനാചബ  യൂണബറ്റബല്

എഫെക്ക്.ഐ.ആര. രജബസര നചയ്യുകേയലാം വബവരലാം കദശേസ്പീയ അകനന്വേഷണ ഏജന്സബ

ഡയറകര  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബനയ  അറബയബക്കുകേയലാം  നചയ.

2008-നല എന്.ഐ.എ.  ആകബനല  5, 6, 8  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരമനാണക്ക്

ഇത്തരലാം  കകേസുകേള്  സലാംസനാന  സരകനാരബനന  മറബകേടനക്ക്  എന്.ഐ.എ.നയ

ഏല്പ്പെബകനാന് കകേന്ദ്ര സരകനാരബനക്ക് അധബകേനാരലാം നല്കുനതക്ക്. വബദദനാരതബകേള്കക്ക്

ഹനാജര  കുറവനായതബനനാലനാണക്ക്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം

പുറത്തനാകബയതക്ക്.  പ്രസ്തുത  വബഷയവുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  സലാംസനാന

ഗവണ്നമന്റെബനക്ക്  യനാനതനാരു  പങ്കുമബനലനക്ക്  കകേസക്ക്  ചനാരജക്ക്  നചയ്ത

ഘടത്തബല്ത്തനന  വദക്തമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  യ.എ.പബ.എ.  കകേസുകേള്  ശേരബയനായ

രസ്പീതബയബലനാകണനാ അകനന്വേഷണലാം നടത്തുനനതനക്ക് പരബകശേനാധബകനാന് റബടകയരഡക്ക്

ഹഹകകനാടതബ  ജഡ്ജബ  അദദക്ഷനനായ  ഒരു  സമബതബ  പ്രവരത്തബക്കുനണക്ക്.

കകേസബനന്റെ  തുടരനടപടബകേള്  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സബകക്ക്  വബട്ടുനല്കേബയബട്ടുനണന

പ്രതബപക്ഷ പരനാമരശേലാം വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്. 

കഡനാ  .    എലാം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  ഇന്നവസബകഗഷന്  ഓഫെക്ക്  നഷഡഡ്യൂള്ഡക്ക്

ഒഫെന്സസക്ക്  എന  ലബസബല്  ആനരനയങ്കബലലാം  ഉള്നപ്പെടുത്തബയനാല്  മനാത്രകമ
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എന്.ഐ.എ.-കക്ക്  കകേസകനന്വേഷണലാം  നടത്തനാന്  സനാധബക്കുകേയള.   പ്രസ്തുത

കകേസക്ക്  തുടരനടപടബകേള്കനായബ  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സബകക്ക്  വബട്ടുനല്കേബനയങ്കബലലാം

നനാളബതുവനര  വബദദനാരതബകേളുനട  കപരബലള്ള  കുറ്റകൃതദങ്ങള്  സലാംബനബകചനാ

അതബനനാധനാരമനായ  നതളബവുകേള് സലാംബനബകചനാ  വദക്തതയബലനാനത തടങ്കലബല്

സൂക്ഷബചബരബക്കുനതുനകേനാണക്ക്  അവരകക്ക്  കനാസബല്  ഹനാജരനാകേനാന് സനാധബകനാത്ത

സബതബവബകശേഷലാം  ഉണനാകുകേയലാം  തന്മൂലലാം  അവനര  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  പുറത്തനാക്കുകേയലാം  നചയ്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഈ

വബദദനാരതബകേള്നകതബനര കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക് കേനണത്തബയ  കുറ്റനമന്തനാനണനക്ക്

വദക്തമനാകണലാം.  എന്.ഐ.എ.  ആകബനല  7  (b)  വകുപ്പെക്ക്  പ്രകേനാരലാം  സലാംസനാന

സരകനാരബനുതനന  ഇത്തരലാം  കകേസുകേള്  അകനന്വേഷബകനാനമനബരബനക

എന്.ഐ.എ.-കക്ക്  കകേസക്ക്  ഹകേമനാറബയതബലൂനട  സരകനാരബനന്റെ ഗൂഢലക്ഷദമനാണക്ക്

നവളബവനാകുനതക്ക്. വബദദനാരതബകേളുനട കപരബല് കേള്ളകകസക്ക് ചുമത്തബ ജയബലബലടചക്ക്

ഭനാവബനയ  തകേരക്കുന  സമസ്പീപനത്തബല്നബനലാം  സരകനാര  പബന്തബരബയണലാം.

എന്.നഎ.എ.-കക്ക്  നനകേമനാറബയ  കകേസക്ക്  തബരബച്ചുവബളബക്കുകേയലാം  ഇവരനകതബനര

യ.എ.പബ.എ.  ചുമത്തബയ  നടപടബ  പുന:പരബകശേനാധബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  ഇഇ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചയ്യണലാം. 
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  വബദദനാരതബകേളനായ  അലന്

ഷുനനഹബക്ക്, തനാഹ ഫെസല് എനബവരനകതബനര യ.എ.പബ.എ. ചുമത്തബയതുമനായബ

ബനനപ്പെടക്ക്  അവരുനട  രക്ഷബതനാകനള  കനരബടക്ക്  കേണക്ക്  വസ്തുതകേള്

കബനാദദനപ്പെടുത്തുകേയലാം  സരകനാര  നബലപനാടക്ക്  വദക്തമനാക്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണക്ക്.

വസ്തുതനാവബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങള്  പറഞക്ക്  സഭനയ  നതറ്റബദരബപ്പെബക്കുന

പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടക്ക്  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  അധബകേനാരലാം

ഉപകയനാഗബചനാണക്ക്  എന്.നഎ.എ.  കകേസ്സുകേള്  ഏനറ്റടുക്കുനതക്ക്.  തസ്പീവ്രവനാദ

ചബന്തനാഗതബയബല് ആകൃഷരനായബ വഴബനതറ്റബകപ്പെനാകുന യവതലമുറനയ കനരവഴബകക്ക്

നയബകനാന്  ഒറ്റനകടനായ  പ്രവരത്തനമനാണക്ക്  കവണതക്ക്.  ഇഇ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവശസ്പീ  രകമശേക്ക്  നചനബത്തല,

പബ.  നജ.  കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  നകേ.

മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശേഷലാം

അവരവരുനട  പനാരടബ  അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം നചയ.)
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II ശദ ക്ഷണബകല്

(1) തസ്പീരകദശേ കമഖലയബനല ജനങ്ങളുനട ആശേങ്കകേള്

ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  തസ്പീരകദശേ  പരബപനാലന  നബയമവദവസകേള്

ലലാംഘബചബട്ടുകണനാനയനക്ക്  പരബകശേനാധന  നടത്തണനമന  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

നബരകദ്ദേശേനത്തത്തുടരനക്ക്  സലാംസനാനനത്ത  പത്തക്ക്  ജബലകേളബല്  പരബകശേനാധന

നടത്തുനതബനനായബ  ജബലനാ  കേളകരമനാരുനട  അദദക്ഷതയബല് അഞലാംഗ സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  26,000-കത്തനാളലാം  നകേടബടങ്ങള്  ചടലാം  ലലാംഘബചക്ക്

നബരമ്മേബചവയനാനണനക്ക്  കേനണത്തുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണക്ക്.  അവയബല്  90

ശേതമനാനകത്തനാളലാം വസ്പീടുകേളുലാം  തകദ്ദേശേഭരണ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം ചടപ്രകേനാരലാം

അനുമതബ  വനാങ്ങബ  നബരമ്മേബചബട്ടുള്ളവയലാം  ആവശേദമനായ  കരഖകേളുള്ളവയമനാണക്ക്.

എനനാല്  തസ്പീരകദശേവനാസബകേള്കക്ക്  നനകേവശേകരഖ  മനാത്രമനാണക്ക്  റവനഡ്യൂ

അധബകേനാരബകേള്  നല്കേബയബട്ടുള്ളനതനതബനനാല്  ഇതുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  പ്രസ്തുത

കമഖലയബല്  നബലനബല്ക്കുന  ആശേങ്ക  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സബ.ആര.ഇസഡക്ക്.

വബജനാപനത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  2011-ല്  കകേന്ദ്രസരകനാര  പുതബയ
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വബജനാപനലാം  പുറനപ്പെടുവബനചങ്കബലലാം  അതുപ്രകേനാരമുള്ള  തസ്പീരകദശേ  പരബപനാലന

പനാന് കകേരളത്തബല് നബലവബല് വനതക്ക് എടക്ക് വരഷങ്ങള്ക്കുകശേഷമനാണക്ക്. 2019 -ല്

ദൂരപരബധബയബല്  ഇളവക്ക്  വരുത്തബനകനാണക്ക്  പുതബയ  വബജനാപനലാം

പുറനപ്പെടുവബനചങ്കബലലാം സലാംസനാന തസ്പീരകദശേ പരബപനാലന പനാന് കകേന്ദ്ര സരകനാര

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന മുറയക്ക്  മനാത്രകമ പുതബയ വബജനാപനത്തബനന്റെ ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമനാകൂനവനക്ക്  പ്രകതദകേലാം  വദവസ  നചയ്തബരുന.  അതുവനര  2011-നല

സബ.ആര.ഇസഡക്ക്. വദവസകേളുലാം അതുപ്രകേനാരമുള്ള തസ്പീരകദശേ പരബപനാലന പനാനുലാം

ആയബരബക്കുലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്  ബനാധകേമനാകുനതക്ക്.  2019-നല

വബജനാപനപ്രകേനാരമുള്ള  തസ്പീരകദശേ  പരബപനാലന  പനാന്  തയ്യനാറനാകബ

സമരപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കദശേസ്പീയ  ഭഇമശേനാസ്ത്ര  പഠന  കകേന്ദ്രനത്ത

ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പനാന്  അലാംഗസ്പീകേരബകനപ്പെട്ടുകേഴബഞനാല്  ഇഇ

രലാംഗത്തക്ക് നബലനബല്ക്കുന പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് വലബനയനാരളവുവനര പരബഹനാരമുണനാകുലാം.

തസ്പീരകദശേ  നബയമലലാംഘനങ്ങള്  കേനണത്തനാനനായബ  10  തസ്പീരകദശേ  ജബലകേളബലലാം

ജബലനാ  കേളകരമനാര  നചയരമനാനനായ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  2019-നല

വദവസകേള്കനുസൃതമനായ  തസ്പീരകദശേ  പരബപനാലന  പനാന്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  നടത്തബവരുനതക്ക്.  തസ്പീരകദശേ
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കമഖലയബല്  തനാമസബക്കുനവനര  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുന  യനാനതനാരു

നടപടബയലാം സന്വേസ്പീകേരബകനാന് സരകനാര ഉ കദ്ദേശേബക്കുനബല. 

(2)   തകദ്ദേശേഭരണസനാപന നതരനഞടുപ്പെബല് കപപ്പെര ബനാലറ്റക്ക് 
 

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ഇലകകനാണബകേക്ക്  കവനാടബലാംഗക്ക്  നമഷസ്പീനുകേളബല്

കൃത്രബമലാം  നടക്കുനനണന  വനാരത്തകേള്  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  സലാംവബധനാനത്തബനന്റെ

വബശേന്വേനാസദതനയ ബനാധബചബരബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  സലാംസനാനത്തക്ക്

ആസനമനായബരബക്കുന  തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള  നതരനഞടുപ്പെബല്

കപപ്പെര ബനാലറ്റക്ക് ഉപകയനാഗബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദേശേസന്വേയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   നമനായ്തസ്പീന്  ): നൂറു ശേതമനാനലാം

ഇലകകനാണബകേക്ക്  കവനാടബലാംഗക്ക്  നമഷസ്പീനുകേള്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  പൂരത്തബയനാകബയ

2015-നല  തകദ്ദേശേസന്വേയലാംഭരണ  നതരനഞടുപ്പെബല്  യനാനതനാരു  ക്രമകകടുലാം

നടനതനായബ  പരനാതബയണനായബടബല.  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  പ്രക്രബയ  എങ്ങനന

നടത്തണനമനക്ക്  നബശ്ചയബക്കുനതക്ക്  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷനനാണക്ക്.

ഇലകകനാണബകേക്ക്  കവനാടബലാംഗക്ക്  നമഷസ്പീനുകേളബല്  കൃത്രബമലാം  നടത്തുനതബനുള്ള

സനാധദതകേള് തടയനതബനക്ക് സലാംസനാന നതരനഞടുപ്പെക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന് ആവശേദമനായ

മുന്കേരുതലകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  തകദ്ദേശേസന്വേയലാംഭരണ  നതരനഞടുപ്പെബലലാം
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ഇലകകനാണബകേക്ക്  കവനാടബലാംഗക്ക്  നമഷസ്പീനുകേള്  ഉപകയനാഗബക്കുനതക്ക്  തുടരുനമനക്ക്

സലാംസനാന  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന്  അറബയബച  സനാഹചരദത്തബല്

ഭരണഘടനനാ  സനാപനമനായ  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  അധബകേനാരത്തബല്  ഹകേകേടത്തനാന്

സരകനാര ആഗ്രഹബക്കുനബല. 

III സബ്മബഷന്

(1)  സന്വേനാതനദസമരനത്തക്കുറബചക്ക് ബബ  .  നജ  .  പബ  .   കനതനാവക്ക് നടത്തബയ പ്രസനാവന

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  നചനബത്തല  ):  സന്വേനാതനദസമരലാം

നനാടകേമനായബരുനനവന  ബബ.നജ.പബ.  കനതനാവക്ക്  അനന്തകുമനാര  നഹഗ്നഡയനട

പ്രസനാവന  രനാഷ്ട്രപബതനാവബനനയലാം  രനാജദനത്തയനാനകേയലാം

അപമനാനബക്കുനതനാകേയനാല് സഭ ഒറ്റനകടനായബ അപലപബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  ബബ.നജ.പബ.  കനതനാവബനന്റെ

പ്രസനാവന  അകങ്ങയറ്റലാം  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  വബജയലാം

രനാജദത്തബനന്റെ ചരബത്രലാം  മനാറ്റബനയഴുതനാനുള്ള അനുമതബയനാനണനക്ക് നതറ്റബദരബക്കുന

കകേന്ദ്രഭരണനാധബകേനാരബകേളുനട  നസ്പീകത്തബനനതബനര  നഎകേദകത്തനാനടയള്ള

പ്രതബകരനാധലാം അനബവനാരദമനാണക്ക്.  

മബ  .    സസ്പീകര:  സന്വേനാതനദസമരനത്തയലാം  രനാഷ്ട്രപബതനാവബനനയലാം
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തള്ളബപ്പെറയകേയലാം  അപമനാനബക്കുകേയലാം  നചയ്യുന  രസ്പീതബ  തുടരുനതക്ക്  അതദന്തലാം

അപമനാനകേരവുലാം ലജനാകേരവുമനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബലള്ള കകേരള നബയമസഭയനട

ഒറ്റനകടനായ പ്രതബകഷധവുലാം പ്രതബകരനാധവുലാം കരഖനപ്പെടുത്തുന.

(2)  നതനാഴബല് കസന

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ:  കേരഷകേനത്തനാഴബലനാളബ  സലാംഘങ്ങള്കക്ക് കേസ്പീഴബല്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  നതനാഴബല്  കസനയക്ക്  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുനതബനുലാം

കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെനാദന വരദനവബനുള്ള പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെനാദനലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  പുതുതലമുറനയ  കേനാരഷബകേ  രലാംഗകത്തയക്ക്

നകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  കേനാരഷബകേ

കേരമ്മേകസന  (നതനാഴബല് കസന)യബനല അലാംഗങ്ങള്കക്ക് പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുകേയലാം

യൂണബകഫെനാലാം,  യനസനാമഗ്രബകേള്  എനബവ  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  നബയമപ്രകേനാരലാം

രജബസര നചയ്തബട്ടുള്ള കേനാരഷബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്കക്ക് യനസനാമഗ്രബകേള്

വനാങ്ങനാനുലാം അടബസനാന സഇകേരദവബകേസനത്തബനുലാം ധനസഹനായലാം നല്കുകേയലാം

നചയ്യുനണക്ക്.  കേനാരഷബകേ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്  നതനാഴബലവസരങ്ങള്
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സൃഷബക്കുനതബനുതകുന രസ്പീതബയബല്  തകദ്ദേശേഭരണ സനാപനങ്ങളുനട വനാരഷബകേ

പദതബകേള് തയ്യനാറനാകണനമനക്ക് നബരകദ്ദേശേബചബട്ടുണക്ക്.  

(3)  കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷന് 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന്:  ക്രമസമനാധനാനപരബപനാലനത്തബനുതകുലാംവബധലാം

കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനന്റെ  പ്രവരത്തനകമഖല  വബഭജബചക്ക്  തഴവ

കകേന്ദ്രമനാകബ  ഒരു  പുതബയ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന്  ആരലാംഭബകനാന്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): അനുവദബകനപ്പെടബട്ടുള്ള  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസഷനുകേള് പ്രവരത്തനസജമനാകബവരുന സനാഹചരദത്തബല് കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ

കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനന്റെ പ്രവരത്തന കമഖല വബഭജബചക്ക് തഴവ കകേന്ദ്രമനാകബ പുതബയ

കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷന് ആരലാംഭബകണനമന ആവശേദലാം തല്കനാലലാം പരബഗണബകനാന്

നബരവനാഹമബല. 

(4) കപനാലസ്പീസക്ക് സബക്ക് ഡബവബഷന് ഓഫെസ്പീസക്ക്

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  പബറവലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് ഒരു പുതബയ

കപനാലസ്പീസക്ക്  സബക്ക്  ഡബവബഷന്  ഒനാഫെസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബകനാനുള്ള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയനട

കേനാരദക്ഷമത  വരദബപ്പെബകനാനുള്ള  ഒകടനറ  നടപടബകേള്  സരകനാര

സന്വേസ്പീകേരബചതബനന്റെ  തുടരചയനായബ  പബറവത്തുലാം  ഒരു  പുതബയ  സബക്ക്  ഡബവബഷന്

ഒനാഫെസ്പീസക്ക് ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  

(5) കദശേസ്പീയ സമുദ്ര മതദബനന നബയനണ ബബല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശേബവകുമനാര:  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേനള  കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുന  നബരദ്ദേബഷ  കദശേസ്പീയ  സമുദ്ര  മതദബനന  നബയനണ  ബബലബനല

വദവസകേള് ഒഴബവനാകനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

മതദബനനവുലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നജ  .    കമഴബക്കുടബ  അമ്മേ):  കേരടക്ക്  കദശേസ്പീയ  സമുദ്ര

മതദബനന  നബയനണ  ബബല്  സലാംസനാനത്തബനന്റെ  തനാല്പരദലാം

ഹനബക്കുനതനാനണനതബനനാല്  സലാംസനാന  സരകനാര  കകേന്ദ്രത്തബനക്ക്  സമരപ്പെബച

48 നബരകദ്ദേശേങ്ങളബല് 43 എണ്ണവുലാം കകേന്ദ്ര സരകനാര അലാംഗസ്പീകേരബചബരുന. പുതബയ

36 നബരകദ്ദേശേങ്ങള് കൂടബ സമരപ്പെബചതബനന്റെ അടബസനാനത്തബല് കകേന്ദ്ര ഫെബഷറസ്പീസക്ക്

നസക്രടറബ  ടബ  ബബലബനനക്കുറബചക്ക്  ചരച  നചയ്യനാന്  കകേരളത്തബല്  വരബകേയലാം

ബബലബനനക്കുറബച്ചുള്ള ആശേങ്കകേള് സലാംസനാനലാം അറബയബക്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണക്ക്. 12
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കനനാടബകല് ഹമല് വനരയള്ള തസ്പീരകടലബല് നബലവബല് സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള്ള

അധബകേനാരലാം  നബലനബരത്തണനമനക്ക്  കകേന്ദ്രസരകനാരബകനനാടക്ക്  അഭദരതബചബട്ടുണക്ക്.

സലാംസനാന സരകനാര സമരപ്പെബചതബല് ഒനരണ്ണനമനാഴബനകേ എലനാ നബരകദ്ദേശേങ്ങളുലാം

കേരടക്ക്  ബബലബല്  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ബബല്  സഭയബല്  വരുകമനാള്

ഇതുസലാംബനബചക്ക് പരബകശേനാധബകനാവുനതനാണക്ക്.  

 (6) മനാകവലബകര ജബലനാ ആശുപത്രബയനട പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  മനാകവലബകര ജബലനാ ആശുപത്രബയനട പ്രവരത്തനലാം

നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ആവശേദമനായ  തസബകേ  സൃഷബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    നനശേലജ ടസ്പീചര  ): തനാലൂകനാശുപത്രബകേള് നസഷദനനലസ്ഡക്ക്

കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റുനതബനന്റെ  പടബകേയബല്നപ്പെടുത്തബ  മനാകവലബകര

ആശുപത്രബയബല്  നവസ്പീകേരണ  ശമങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  ആശുപത്രബയനട

വബകേസനലാം  ഉറപ്പെനാകനാന്  ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറ്റക്ക്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കേബഫ്ബബ

പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ  102  കകേനാടബ  രൂപയനട മനാസര പനാന് തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

നചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മനാകവലബകര  ആശുപത്രബയനട  കപ  വനാരഡലാം  നവസ്പീകേരബകനാനുള്ള
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പടബകേയബല് ഉള്നപ്പെടുത്തുനതനാണക്ക്. 

(7) കേരഷകേനത്തനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന്:  കേരഷകേനത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ

ഓരഡബനന്സബനല  കപനാരനായ്മ  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  കുടബശബകേ  തുകേ  മനാചബലാംഗക്ക്

ഗ്രനാന്റെനായബ  നല്കുനതബനുലാം  നതനാഴബലനാളബ  വബഹബതലാം  വരദബപ്പെബചതബനക്ക്

തത്തുലദമനായബ  സരകനാര  വബഹബതവുലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

നതനാഴബലലാം  എഹക്സൈസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  കകേരള

കേരഷകേനത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡക്ക്  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  അരഹതനപ്പെട

ആനുകൂലദങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  അനുവദബകനാതബരുന  സനാഹചരദത്തബല്

കുടബശബകേയനായബരുന തുകേ വബതരണലാം നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  തുകേ പൂരണ്ണമനായലാം

വബനബകയനാഗബചതബനന്റെ സനാക്ഷദപത്രലാം കബനാരഡക്ക് ലഭദമനാക്കുന മുറയക്ക് കൂടുതല് തുകേ

അനുവദബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  കബനാരഡബനന്റെ വരുമനാനത്തബല്

വരദനവുണനാകുന  മുറയക്ക്  നതനാഴബലനാളബകേളുനട  ആനുകൂലദങ്ങള്  വരദബപ്പെബചക്ക്

നല്കേനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  സരകനാരബനന്റെ സനാമത്തബകേ സബതബ

പരബകശേനാധബചക്ക് മനാത്രകമ മനാചബലാംഗക്ക് ഗ്രനാന്റെക്ക് വരദബപ്പെബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബകനാന്
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കേഴബയകേയളള. 

(8) ഇടത്തനാവള സമുചയലാം

ശസ്പീ  .    സജബ  നചറബയനാന്:  നചങ്ങന്നൂരബല്  അയ്യപ്പെഭക്തനനാരകനായബ

ഇടത്തനാവള സമുചയലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസന്വേവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):  ശേബരബമല  തസ്പീരതനാടകേരകക്ക്  മതബയനായ

കുടബനവളള സഇകേരദലാം, പനാരകബലാംഗക്ക് ഗ്രഇണക്ക്, ഭക്ഷണശേനാലകേള്, വബരബപ്പെന്തലകേള്,

ശേഇചനാലയങ്ങള്,  വബശമസകങ്കതങ്ങള്  എനബവ  നബരമ്മേബചക്ക്  നല്കുനതബനക്ക്

ശേബരബമല  ഇടത്തനാവള  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണക്ക്.  പദതബയനട

ആദദഘടനമന  നബലയബല്  മണ്ണക്ക്  പരബകശേനാധന  പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുളള  എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയബ  തബരുവബതനാലാംകൂര  കദവസന്വേലാം

കബനാരഡബനന  ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയലാം  എന്.ബബ.സബ.സബ.-നയ  നബരവഹണ

ഏജന്സബയനായബ  നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഇടത്തനാവള  സമുചയലാം

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാകബ  അടുത്ത  സസ്പീസണബല്  തസ്പീരതനാടകേരകക്ക്

ഉപകയനാഗപ്രദമനാക്കുനതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.
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(9) അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങള് വബഭനാഗലാം തബരബചക്ക് പ്രഖദനാപബക്കുനതക്ക് ഒഴബവനാകല്

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജക്ക്:  വബദദനാരതബകേള്ക്കുള്ള അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങള് വബഭനാഗലാം

തബരബചക്ക് പ്രഖദനാപബക്കുനതക്ക് ഒഴബവനാകനാന് നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തണലാം. 

നപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  വബദദനാഭദനാസ  ആനുകൂലദങ്ങള്,  അവനാരഡകേള്,

പുരസനാരങ്ങള്  എനബവ  നല്കുകമനാള്  പ്രസ്തുത  അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങളുനട  വബഭനാഗലാം

തബരബച്ചുള്ള  പ്രഖദനാപനലാം  കുടബകേളബല്  മനാനസബകേസലാംഘരഷമുണനാകനാന്

സനാധദതയളളതബനനാല്  ഇത്തരലാം  രസ്പീതബകേനളനാഴബവനാകണനമനക്ക്  ബനാലനാവകേനാശേ

കേമ്മേസ്പീഷനുലാം  നപനാതുചടങ്ങുകേള്  നബരബനമനാനണങ്കബല്  പ്രധനാനനാദദനാപകേന്

ചടങ്ങബല്വചക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബചക്ക്  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  വദക്തബപരമനായബ

നനകേമനാറുനതനാണക്ക് ഉചബതനമനക്ക് നപനാതുവബദദനാഭദനാസ ഡയറകറുലാം അഭബപ്രനായനപ്പെട

സനാഹചരദത്തബല് വബദദനാരതബകേളുനട  വബഭനാഗലാം  വദക്തമനാകനാനത പുരസനാരങ്ങള്

വബതരണലാം നചയ്യുന കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

(10) സ്കൂളുകേള്കക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  മതനഡ്യൂനപക്ഷ  സലാംഘടനകേള്  നടത്തുന

സ്കൂളുകേള്കക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുനതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.
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 നപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫെ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ): സ്കൂളുകേള്കക്ക്

സബ.ബബ.എസക്ക്.ഇ.,  ഐ.സബ.എസക്ക്.ഇ.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുനതബനുള്ള

എന്.ഒ.സബ.  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  സലാംസനാന  പനാഠദപദതബയബല്

പ്രവരത്തബക്കുന സ്കൂളുകേള്കക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുനതബനുലാം മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശേങ്ങള്

പുറനപ്പെടുവബചതബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ലഭദമനായ  അകപക്ഷകേളബല്  41

സ്കൂളുകേള്കക്ക്  സബ.ബബ.എസക്ക്.ഇ.,  ഐ.സബ.എസക്ക്.ഇ.  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനുള്ള

എന്.ഒ.സബ.  അനുവദബക്കുകേയലാം  ബനാകബയള്ള  അകപക്ഷകേളബകനല്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്.  നഡ്യൂനപക്ഷ  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളനാരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള  നബരനാകക്ഷപപത്രലാം  നല്കുനതബനുള്ള

അധബകേനാരബയനായബ  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  ഡയറകനറയലാം  നഡ്യൂനപക്ഷ  പദവബ

നല്കുനതബനുള്ള  അധബകേനാരബയനായബ  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  നസക്രടറബകയയലാം

നബകയനാഗബചബട്ടുണക്ക്.   

(11) വനദജസ്പീവബ ശേലദലാം

ശസ്പീ  .     കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  അങ്കമനാലബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല

അയ്യമ്പുഴ,  മലയനാറ്റൂര,  നസ്പീകലശേന്വേരലാം  പഞനായത്തുകേളബല്  വദനാപകേമനായണനാകുന

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണത്തബല്നബനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശേനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    രനാജ  ):

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണമുണനാകുന പ്രകദശേങ്ങളബല് പ്രതബകരനാധ പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാക്കുനണക്ക്.   സഇകരനാരജകവലബകേള്  പ്രവരത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വനദമൃഗങ്ങള്  ജനവനാസകമഖലയബലബറങ്ങുന

പ്രകദശേങ്ങളബല്  മുനറബയബപ്പെക്ക്  സന്വേനാഡകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  അവനയ

വനപ്രകദശേങ്ങളബകലയക്ക്  തബരബചയയ്ക്കുനതബനക്ക്  പ്രകതദകേ സന്വേനാഡകേള് പകടനാളബലാംഗക്ക്

നടത്തബവരബകേയലാം  നചയ്യുന.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണവുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്

നഷപരബഹനാരലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള അകപക്ഷകേളബകനല് സമയബനബതമനായബ

തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്. 

IV റൂളബലാംഗക്ക് 

03-02-2020-  നക്ക് ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര ഉനയബച ക്രമപ്രശ്നത്തബകനലള്ള റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  2010  ജനുവരബ  31-ാം തസ്പീയതബ  കേനാകരദനാപകദശേകേ സമബതബ

കയനാഗ തസ്പീരുമനാനങ്ങള് മനാധദമങ്ങളബലൂനട പുറത്തുപറഞതുവഴബ ബഹുമനാനനപ്പെട

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  കകേരള  നബയമസഭയനട
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നടപടബക്രമവുലാം  കേനാരദനബരവഹണവുലാം  സലാംബനബച  ചടങ്ങളബനല  വദവസകേള്

ലലാംഘബചതനായലാം  ഇതബനനതബനര  ശേക്തമനായ  റൂളബലാംഗക്ക്  ഉണനാകേണനമനലാം

ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര ഇനനല ക്രമപ്രശ്നലാം ഉനയബക്കുകേയലാം കേനാകരദനാപകദശേകേ സമബതബ

കയനാഗലാം  കചരുനതബനുമുമക്ക്  സരകനാര  നനകേനകനാണ  നബലപനാടനാണക്ക്

വബശേദസ്പീകേരബചനതനക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  മനബ  സഭയബല്  വബശേദസ്പീകേരണലാം

നല്കുകേയമുണനായബ.  ബനനപ്പെട  വബശേദനാലാംശേങ്ങളുനട  വസ്പീഡബകയനാ  കബപ്പെബലാംഗുകേള്

സഹബതമുള്ള കരഖകേള് നചയര പരബകശേനാധബചതബല് കേനാകരദനാപകദശേകേ സമബതബ

കയനാഗതസ്പീരുമനാനങ്ങനള  സലാംബനബച്ചുള്ള  ഏനതങ്കബലലാം  പരനാമരശേലാം  അകദ്ദേഹലാം

നടത്തബയതനായബ  കേനാണനാന്  കേഴബഞബടബല.  മനാധദമ  സന്വേനാതനദലാം

പ്രധനാനമനാനണങ്കബലലാം  സഭയനട  അവകേനാശേങ്ങളുലാം  അധബകേനാരവുലാം  അതുകപനാനല

പ്രധനാനമനാണക്ക്. സഭ അലാംഗസ്പീകേരബചബടബലനാത്ത കേനാകരദനാപകദശേകേ സമബതബ റബകപ്പെനാരടക്ക്

മനാധദമ  ചരചയക്ക്  വബകധയമനാകുന  തരത്തബല്  മനാറബയതക്ക്  അതദന്തലാം

നബരഭനാഗദകേരവുലാം സഭയനട അന്തസബനക്ക് നബരകനാത്തതുമനാണക്ക്. സഭയനട അവകേനാശേ

ലലാംഘനത്തബനന്റെ  കപരബല്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകനാന്  പരദനാപ്തമനായ  ഇത്തരലാം

നടപടബകേള്  യനാനതനാരു  കേനാരണവശേനാലലാം  ഭനാവബയബല്  ആവരത്തബകനാന്

പനാടബനലനക്ക് നചയര റൂള് നചയ്യുന.
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V ഗവരണറുനട  പ്രസലാംഗത്തബനക്ക്  നനബ  കരഖനപ്പെടുത്തുന  
പ്രകമയനത്തക്കുറബച്ചുളള ചരച

ശസ്പീ  .    നജയബലാംസക്ക്  മനാതത  : നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  സമസ

കമഖലകേളബലലാം  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടപ്പെനാകനാന്  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേളബല്  മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക് സരകനാര കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: നനബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന. പഇരതന്വേ കഭദഗതബ

നബയമത്തബനനതബനര  സഭ  നഎകേകേകണദന  പനാസനാകബയ  പ്രകമയത്തബകനല്

ഗവരണ്ണര സന്വേസ്പീകേരബച നബലപനാടക്ക് പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  യ.എ.പബ.എ. ചുമത്തബ

അറസ്റ്റുനചയ്ത വബദദനാരതബകേളുനട  കപരബലള്ള  കുറ്റകൃതദനമന്തനാനണനക്ക്  സരകനാര

വദക്തമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന്:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  പഇരതന്വേ

കഭദഗതബ  നബയമത്തബനനതബനര  കകേരളലാം  ഒറ്റനകടനായബ  പ്രതബകേരബച  നടപടബ

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം  തുടങ്ങബ  സമസ

കമഖലകേളബലലാം   തബളകമനാരന  കനടമനാണക്ക്  കകേരളലാം  നനകേവരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

പ്രകേടനപത്രബകേയബനല  വനാഗനാനങ്ങളബല്  ഭൂരബഭനാഗവുലാം  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം നസ്പീതബ
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ആകയനാഗക്ക്  പുറത്തബറകബയ  സുസബര  വബകേസന  സൂചബകേയബല്  തുടരചയനായബ

ഒനനാലാം  സനാനലാം  നബലനബരത്തനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ.  അശേനാസ്ത്രസ്പീയമനായബ

നടപ്പെനാകബയ  ചരകക്ക്  കസവന  നബകുതബയലാം  പ്രവനാസബകേളുനട  തബരബച്ചുവരവുലാം

കകേന്ദ്രസരകനാരബനന്റെ  വബകേലമനായ  ആഭദന്തര  വബകദശേനയങ്ങളുലാം  സമദക്ക്

വദവസയക്ക് കേനത്ത തബരബചടബയനാണക്ക് നല്കേബയബരബക്കുനതക്ക്.  മലകയനാര-തസ്പീരകദശേ

ഹഹകവകേളുനട  നബരമ്മേനാണവുലാം  ജലപനാതകേള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചതുലാം  കൃഷബനയ

വരുമനാനദനായകേമനായ  നതനാഴബലനാകബ  മനാറ്റബയതുലാം  നനലഫെക്ക്  പദതബ

നടപ്പെബലനാകബയതുലാം  സരകനാരബനന്റെ  കനടങ്ങളനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.

അവശേദസനാധനങ്ങളുനട  വബല  ദബനലാംപ്രതബ  വരദബക്കുന  സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.

മുന് സരകനാരബനന്റെ കേനാലത്തക്ക് പ്രവനാസബകേള്കനായബ നടപ്പെബലനാകബയ പദതബകേനള

അടബമറബച്ചുനകേനാണക്ക്  കലനാകേ  കകേരളസഭയനട  കപരബല്  കകേനാടബകണകബനക്ക്

രൂപയനട  ധൂരത്തക്ക്  നടത്തുകേയലാം  പ്രളയ  ദുരബതനാശേന്വേനാസ  തുകേ  വകേമനാറ്റബ

നചലവഴബക്കുകേയമനാണക്ക്  സരകനാര  നചയ്യുനതക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെക്ക്  ഉത്തരവുകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബലള്ള  ഉകദദനാഗസ  അലലാംഭനാവലാം  ഒഴബവനാകനാനുലാം  സ്കൂളുകേളബലലാം

തകദ്ദേശേഭരണ സനാപനങ്ങളബലലാം നബലവബലള്ള ഒഴബവുകേള് നബകേത്തനാനുലാം നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  പഇരതന്വേ  കഭദഗതബ  നബയമത്തബനനതബനര  കയനാജബച  നബലപനാടക്ക്

സന്വേസ്പീകേരബകനാന് സരകനാര തയ്യനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ആന്സലന്:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തക്ക്  അഭബമനാനകേരമനായ  മുകനറ്റമുണനാക്കുനതബനുലാം  സ്കൂളുകേനള

മബകേവബനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  അന്തരകദ്ദേശേസ്പീയ  നബലവനാരത്തബകലയക്ക്

ഉയരത്തുനതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡകേളുനട  കശേനാചദനാവസ

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  നപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബനന്റെ  പ്രവരത്തനലാം

സുതനാരദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ഹലഫെക്ക്  മബഷനബലൂനട  രണക്ക്

ലക്ഷലാം  ഉപകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  ഭവനങ്ങള്  ഹകേമനാറനാനുള്ള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം  ഫനാറ്റുകേള്  നബരമ്മേബചക്ക്  ഭൂരഹബതനര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  കേനാരഷബകേ-ക്ഷസ്പീര

കമഖലകേളബല്  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കക്ഷമ  നപന്ഷനുകേളുനട

വബതരണലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം കകേരള ബനാങ്കക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുലാം

സന്വേസ്പീകേരബച നടപടബ സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   പബ  .   നജ  .   കജനാസഫെക്ക്: നനബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന. പ്രളയനാനന്തരലാം

ഭവനരഹബതനര പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബല് സരകനാര പൂരണ്ണ പരനാജയമനാണക്ക്.
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കതനാടപ്പെബളളബ  സബല്കവയനട  വസ്പീതബ  വരദബപ്പെബചക്ക്  കുടനനാടബനല  നവളളനപ്പെനാകലാം

തടയനതബനുലാം  മലയബടബചബല്  സനാധദതയളള  ജബലകേളബല്  വനാടരനഷഡക്ക്

മനാകനജ് നമന്റെക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  മതദബനന-

കേനാരഷബകേ  കമഖലകേള്കക്ക്  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറ്റബലൂനട  നല്കേബയ  വനാഗനാനങ്ങള്

പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തണലാം. നപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബല് അധബകേനാര വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണലാം

ഏരനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കറനാഡകേളുനട  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  അടബയന്തരമനായബ

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  ഇടുകബ  ജബലയബനല  ഭൂവബനബകയനാഗലാം  സലാംബനബച

ഉത്തരവബല് മനാറ്റലാം വരുത്തുനതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    നജ  .    മനാക്സൈബ:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  ഇന്തദയബനല

നപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങനള  വബറ്റഴബക്കുന  നടപടബയനാണക്ക്

കകേന്ദ്രസരകനാര  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കകേന്ദ്രസരകനാര  സലാംസനാനകത്തനാടക്ക്

സനാമത്തബകേ  വബകവചനലാം  കേനാട്ടുകമനാഴുലാം  കേബഫ്ബബയബലൂനട  ഫെണക്ക്  കേനണത്തബ

വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തനാനനാണക്ക് സലാംസനാന സരകനാര ശമബക്കുനതക്ക്.

തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങള്  വഴബ  യവകേലനാകേനാരന്മനാരകനായബ  ഡയമണക്ക്

ജൂബബലബ  നഫെകലനാഷബപ്പെക്ക്  നടപ്പെനാകബയതുലാം  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേളുനട

പുനരധബവനാസത്തബനനായബ  ഫനാറ്റക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാകബയതുലാം
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സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന.  നടപ്പെനാകനാത്ത

പ്രഖദനാപനങ്ങളുനട  തനബയനാവരത്തനമനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗലാം.

ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ കരനാഗബകേളടകമുളളവരകക്ക് സഇജനദമനായബ മരുനക്ക് ലഭദമനാകനാന്

നടപടബയണനാകേണലാം. കേരനാറുകേനാരകക്ക് തുകേ അനുവദബകനാത്തതബനനാല്  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  സലാംഭനനാവസയബലനാണക്ക്.  സലാംസനാനത്തബനന്റെ

സനാമത്തബകേസബതബ ഇനക്ക് തകേരചയബലനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    നനാണു:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  പഇരതന്വേ

കഭദഗതബ  നബയമത്തബനനതബരനായബ  പ്രകമയലാം  പനാസനാകബയ  സരകനാര  നടപടബ

പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്

സന്വേകേനാരദവത്കേരബകനാനുലാം  വബറ്റഴബകനാനുലാം  വന്കേബട  കുത്തകേകേളുനട  തനാത്പരദലാം

സലാംരക്ഷബകനാനുമനാണക്ക് കകേന്ദ്രസരകനാര പ്രനാധനാനദലാം കേല്പ്പെബക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    മനാണബ  സബ  .    കേനാപ്പെന്:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സമൂഹത്തബനല  പബകനനാകനാവസയബലള്ള  മുഴുവന്  ജനവബഭനാഗങ്ങനളയലാം

പരബപനാലബക്കുനതബനുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുമുള്ള  പ്രതബബദതകയനാനടയനാണക്ക്

സരകനാര മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്. കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനനത്ത അതബജസ്പീവബകനാന്
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സനാകങ്കതബകേ  വബദഗ്ദ്ധരുനട  പബന്തുണകയനാനട  സലാംസനാന  സരകനാര  നടത്തുന

പ്രവരത്തനങ്ങള്  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  സുസബര  വബകേസന  ലക്ഷദലാം

ഹകേവരബക്കുനതബല്  കകേരളലാം  കദശേസ്പീയതലത്തബല്  കനടബയ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  ഹലഫെക്ക്  മബഷന്  പദതബയബലൂനട  രണക്ക്  ലക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് വസ്പീടക്ക് നല്കേനാനുളള തസ്പീരുമനാനലാം ഹകേനകനാള്ളുകേയലാം അതബല് ഒരു

ലക്ഷത്തബ  അറുപതബനനായബരലാം  വസ്പീടുകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയ.

നപനാതുവബദദനാഭദനാസരലാംഗലാം  ശേക്തബനപ്പെടുത്തുനതബലലാം  നപനാതുജനനാകരനാഗദ

സലാംരക്ഷണത്തബലലാം  സ്ത്രസ്പീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുനതബലലാം  മറ്റക്ക്  സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്

കകേരളലാം  മനാതൃകേയനാണക്ക്.  നപനാതുകമഖലനയയലാം  മതദകമഖല  ഉള്നപ്പെനടയള്ള

പരമരനാഗത നതനാഴബല് കമഖലനയയലാം  സലാംരക്ഷബകനാനുള്ള സരകനാര തസ്പീരുമനാനലാം

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കേനാരനാടക്ക്  റസനാഖക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന.  ഭരണഘടനനാ

സലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  കേക്ഷബ/രനാഷ്ട്രസ്പീയ/മത  വദതദനാസങ്ങള്കതസ്പീതമനായബ

പ്രകക്ഷനാഭങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബകനാനുലാം  നബയമസഭയബല്  പ്രകമയലാം  പനാസനാകബ

കലനാകേത്തബനുതനന  മനാതൃകേയനാകേനാനുലാം  ഈ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

സമസകമഖലകേളബലലാം  അസൂയനാവഹമനായ  കനടമനാണക്ക്  സരകനാര
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ഹകേവരബചബരബക്കുനതക്ക്.  എലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലലാം  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് മബകേച കനതൃതന്വേലാം നല്കേനാന് സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചു. 

ശസ്പീ  .    അന്വര  സനാദത്തക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.

ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  പ്രഖദനാപനത്തബല്  നബനക്ക്  വദതദസ  നബലപനാടുകേകളനാനടയനാണക്ക്

ഗവരണ്ണര  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗലാം  അവതരബപ്പെബചതക്ക്.  കകേരള  ജനതകയയലാം

നബയമസഭകയയലാം  അപമനാനബക്കുന  വബധത്തബലള്ള  നബലപനാടക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബച

ഗവരണ്ണറുനട നടപടബകേനള എതബരക്കുന.  

ശസ്പീമതബ യ  .   പ്രതബഭ: നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. പഇരതന്വേ കഭദഗതബ

നബയമലാം  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  വബഷയങ്ങള്  സലാംസനാന  സരകനാരബനനതബരനായ

ആയധമനാകബ മനാറ്റുന പ്രതബപക്ഷ നബലപനാടക്ക്  തബരുത്തണലാം.  സുസബര വബകേസന

ലക്ഷദലാം  ഹകേവരബക്കുനതബല്  കദശേസ്പീയ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടബനയടുകനാനുലാം

ആകരനാഗദ-നപനാതുവബദദനാഭദനാസ പശ്ചനാത്തല കമഖലകേളബല് സമനാനതകേളബലനാത്ത

വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.

കേബഫ്ബബയബലൂനട  53,000  കകേനാടബ  രൂപയനട  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

അനുമതബ  നല്കേനാനുലാം  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയനട  ഭനാഗമനായബ  മുഖദമനബയനട

ദുരബതനാശേന്വേനാസ നബധബയബല് നബനലാം കറനാഡക്ക്  വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് തുകേ
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അനുവദബക്കുനതബനുലാം  തരബശുനബലകൃഷബ  സനാദദമനാക്കുനതബനുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ

കമഖല പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കേരഷകേനര സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  വബവബധ

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞ. എസക്ക്.സബ/എസക്ക്.ടബ.

വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  പഠനമുറബ  സലാംവബധനാനലാം  ഏരനപ്പെടുത്തുകേയലാം  വബകദശേത്തക്ക്

കജനാലബസനാദദത ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം നചയ്തതബലൂനട അടബസനാന ജനവബഭനാഗങ്ങളുനട

ഉനമനത്തബനക്ക്  സരകനാര സന്വേസ്പീകേരബച നബലപനാടക്ക് പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്: നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. ദസ്പീരഘദൂര

കറനാഡകേളുനട  വബകേസനത്തബനുലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡകേളുനട

പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനുമുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  അടബസനാന

സഇകേരദ  വബകേസനലാം  സനാദദമനാക്കുകേയലാം  നബകക്ഷപ  സമനാഹരണത്തബലൂനട

കൂടുതല്  നതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുകേയലാം  നഎ.ടബ.-പരമരനാഗത

വദവസനായങ്ങള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുകേയലാം  നചയ്ത  സരകനാരബനന

അഭബനനബക്കുന.  തരബശുനബല  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയലാം  പരബസബതബ

സലാംരക്ഷണത്തബലൂനടയള്ള  ആധുനബകേ  വദവസനായ  വബകേസനത്തബനക്ക്

അനുകയനാജദമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  നചയ.  സനാമത്തബകേ

പരബമബതബകേള്ക്കുള്ളബല് നബനനകേനാണക്ക്  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാനടയള്ള വബകേസന
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പദതബകേള്  യനാഥനാരതദമനാക്കുന  നടപടബകേളുമനായബടനാണക്ക്  സരകനാര

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നനബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.  കകേരള

സമൂഹത്തബനക്ക്  യനാനതനാരു പ്രതസ്പീക്ഷയലാം നല്കേനാന് സനാധബകനാത്ത സരകനാരബനന്റെ

നയപ്രഖദനാപനനത്ത  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയബല.  കദശേസ്പീയ  പഇരതന്വേ  കഭദഗതബ

നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  മുകനനാടബയനായള്ള  നസന്സസക്ക്  നടപടബകേള്

നബരത്തബവയനാന് കകേന്ദ്ര സരകനാരബല് സമ്മേരദ്ദേലാം നചലത്തണലാം.

ശസ്പീ  .   സബ  .   കൃഷ്ണന്: നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന. സമസ കമഖലയബലലാം

സരകനാര  നടത്തബയ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളുനട  കനരകനാഴ്ചയനാണക്ക്

നയപ്രഖദനാപനത്തബലൂനട  നവളബവനാകുനതക്ക്.  പ്രളയലാം,  ഓഖബ,  നബപ  തുടങ്ങബയ

ദുരന്തങ്ങളുനടയലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബനന്റെ  അവഗണനയനടയലാം  ഫെലമനായബ

സലാംസനാനലാം  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബയബലൂനട  കേടനകപനാകുകമനാഴുലാം  എലനാ

കമഖലയബലലാം  കേരമ്മേ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുകേ  എനതനാണക്ക്  സരകനാരബനന്റെ

ലക്ഷദലാം.  നനലഫെക്ക്  മബഷന്വഴബ  രണ്ടുലക്ഷലാം  ഉപകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  വസ്പീടുകേള്

നല്കുനതബനുളള  നടപടബ  ഫെലപ്രദമനായബ  നടനവരബകേയനാണക്ക്.  ആരദ്രലാം

മബഷനബലൂനട  നപനാതുജനനാകരനാഗദ  സലാംവബധനാനലാം  നമചനപ്പെടുത്തനാനുലാം  വബദദനാഭദനാസ
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കമഖലയബല്  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണയജലാം  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം

വബദദനാലയങ്ങനള  മബകേവബനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

കകേരളനത്ത ഒരു നബകക്ഷപ സഇഹൃദ സലാംസനാനമനാകബ മനാറ്റുനതബനുളള ശമങ്ങള്

സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങനള  വബറ്റഴബകനാനുള്ള

കകേന്ദ്രനബലപനാടബനനതബനര ശേക്തമനായബ പ്രതബകഷധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക് മുഹസബന് പബ.:  നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന.  രനാജദലാം

കേടുത്ത സനാമത്തബകേ പ്രതബസനബയബലൂനട കേടനകപനാകുകമനാഴുലാം  നപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്  വബറ്റഴബകനാനനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഭരണകൂടലാം  ശമബക്കുനതക്ക്.  രനാജദനത്ത

ഭബനബപ്പെബക്കുന  സമസ്പീപനങ്ങള്നകതബനര  ഒറ്റനകടനായബ  അണബനബരകനാന്

തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    നകേ  .    പ്രശേനാന്തക്ക്:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തബനക്ക്  ലഭബകകണ  നബകുതബവരുമനാനത്തബല്  വന്കതനാതബലള്ള

കുറവനാണക്ക്  കകേന്ദ്രസരകനാര  വരുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  ജനങ്ങനള  ബനാധബക്കുന

പ്രശ്നങ്ങളബല് സമയബനബതമനായബ തസ്പീരുമനാനനമടുത്തക്ക് ജനകക്ഷമപദതബകേളുമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകേനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  നപനാതുമുതല്മുടക്കുലാം

പശ്ചനാത്തല  സഇകേരദങ്ങളുലാം  ഗണദമനായബ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  അടബസനാന
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പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാനുലാം  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  ഉഇനല്  നകേനാടുത്തബട്ടുണക്ക്.

എലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലലാം  അടബസനാന  വബകേസനലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്

ഇഇ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ഭരണരലാംഗനത്ത  മബകേവബനക്ക്  നബരവധബ

കദശേസ്പീയ-അന്തരകദ്ദേശേസ്പീയ അവനാരഡകേള് കനടബനയടുകനാനുലാം കക്ഷമ നപന്ഷനുകേള്

വരദബപ്പെബചക്ക്  കുടബശബകേയടകലാം  വബതരണലാം  നചയ്യനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കകേരള

ബനാങ്കക്ക്  അടകമുള്ള  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  പ്രവനാസബ

മലയനാളബകേളുനട  സഹകേരണകത്തനാനട  കലനാകേ  കകേരളസഭ  സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം

നപനാതുകമഖലനയ  ശേക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചതുലാം

സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  നനബപ്രകമയനത്ത  എതബരക്കുന.

മനാരകക്ക്ദനാനത്തബലൂനടയലാം  പബന്വനാതബല്  നബയമനങ്ങളബലൂനടയലാം  അഴബമതബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കുടബനവള്ള

പദതബകേളുള്നപ്പെനട  പല  പ്രവൃത്തബകേളുലാം  യഥനാസമയലാം  നടപ്പെബലനാകനാന്

കേഴബയനാത്തവബധലാം  സലാംസനാനലാം  കേടുത്ത  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബയബല്

അകേനപ്പെടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   സലാംവരണലാം  അടബമറബചക്ക്  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

സരവകേലനാശേനാലയബല്  അദദനാപകേ  നബയമനലാം  നടത്തനാനുള്ള  നസ്പീകലാം
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ഉകപക്ഷബകണലാം.

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  നനബപ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

ഭരണഘടനനാമൂലദങ്ങള്  അടബമറബക്കുന  പഇരതന്വേ  നബയമ  കഭദഗതബനകതബനര

അതബശേക്തമനായ  നബലപനാടക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബച  സരകനാരബനന  അഭബനനബക്കുന.

കജനാലബസമയലാം 14 മണബക്കൂറനാകബ ഉയരത്തുന  കകേന്ദ്ര നതനാഴബല് നബയമകഭദഗതബ

ബബല് നതനാഴബലനാളബകേളുനട അവകേനാശേങ്ങള് ഹനബക്കുനതനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്: നനബപ്രകമയനത്ത എതബരക്കുന. തനതക്ക് വരുമനാനലാം

വരദബപ്പെബകനാന്  യനാനതനാരു  നടപടബയലാം  സന്വേസ്പീകേരബകനാത്തതബനന്റെ  ഫെലമനായബ

സലാംസനാനത്തബനന്റെ  നപനാതുകേടലാം  വരദബക്കുകേയലാം  ടഷറബ  നബയനണലാം

വബകേസന-കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങനള  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുകേയലാം

നചയ്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  ടനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക് പദതബയബനല അഴബമതബ

സലാംബനബചക്ക്  സമഗ്രനാകനന്വേഷണലാം  നടത്തണലാം.  പഇരതന്വേ  കഭദഗതബ

നബയമത്തബനനതബരനായ സമരനത്ത നബസനാരവല്കരബക്കുന സരകനാര സമസ്പീപനലാം

ശേരബയല. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  നനബപ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന.  പഇരതന്വേ കഭദഗതബ

നബയമത്തബനനതബനര  സഭയബല്  പ്രതബകേരബകനാന്  തയ്യനാറനാകേനാത്ത  പ്രതബപക്ഷ
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നബലപനാടക്ക്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  സമസ കമഖലകേളബലലാം  വബകേസകനനാന്മുഖമനായ

കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന സരകനാരബനന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള്

പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. 

സഭ ഹവകുകനരലാം 4.02-നക്ക് പബരബഞ.


