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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    11,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പ്രളയ ദുരബതബനാധബതര്ക്കുള്ള സഹനായലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  പ്രളയ  ദുരബതബനാധബതര്ക്കുള്ള  സഹനായലാം  ലഭബകനാതതുമൂലലാം

വയനനാടച്ച് കമപ്പെനാടബയബതല സനബല് എന്ന ഗൃഹനനാഥന ആത്മഹതദ തചകയ്യേണബ വന്നതുലാം

ദുരബതബനാധബതര്കച്ച്  ലഭബകകണ ധനസഹനായലാം  ഇടനബലകനാര്  തട്ടബതയടുതതുമൂലവലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ള ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശേഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യേണതമന്നനാവശേദതപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ എന.  ഷലാംസുദസ്പീന,  പബ.  ടബ.  കതനാമസച്ച്,  കമനാനസച്ച്

കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
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നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശേഖരന):   വയനനാടച്ച്

കമപ്പെനാടബ  സസ്വകദശേബ സനബല്  ആത്മഹതദ തചയ്ത സലാംഭവവമനായബ ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച് കമപ്പെനാടബ

കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസച്ച് രജബസ്റ്റേര് തചയ്തച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടതബവരബകേയനാണച്ച്.

മരണതപ്പെട്ട  സനബലബതന്റെ  വസ്പീടച്ച്  2019-തല  പ്രളയതബല്  തകേര്ന്നതനായലാം  ഒരു

ലക്ഷകതനാളലാം  രൂപയതട  കേടമുണനായബരുന്നതനായലാം  അകനസ്വഷണതബല്  അറബയനാന

കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  വസ്പീടുകേള്കച്ച്  75  മുതല്  100  ശേതമനാനലാം  വതര  നനാശേനഷലാം

സലാംഭവബചവരുതട വബഭനാഗതബല് സനബലബതന ഉള്തപ്പെടുതബയബരുന്നതനായലാം സലാംസനാന

ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്നബനള്ള  ധനസഹനായതബതന്റെ  ആദദഗഡു  അകദഹലാം

ലഭദമനാകബയ  അകക്കൗണച്ച്  നമ്പരബല്  അനുവദബചബട്ടുള്ളതുമനാണച്ച്.  ട്രഷറബയബല്നബനലാം

ലഭബച  ബനാങച്ച്  റബജക്ഷന  ലബസ്റ്റേബല്  കേക്ഷബയതട  കപരച്ച്  ഉള്തപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതനായബ

കേതണതബയതബതനത്തുടര്ന്നച്ച്  നടതബയ  അകനസ്വഷണതബല്  ടബയനാന   നല്കേബയ

അകക്കൗണച്ച് എസച്ച്.ബബ.തഎ.  ജനപ്രബയ അകക്കൗണനായബരുനതവന്നച്ച്  വദക്തമനായബട്ടുണച്ച്.

റബജക്ഷന  വന്ന  കകേസ്സുകേളബകന്മേല്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനച്ച്  ബന്ധതപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസര്കച്ച്  നബര്കദശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  2018-ലലാം  2019-ലലാം  ഉണനായ

പ്രളയതബല്  നനാശേനഷലാം  സലാംഭവബച  എലനാവര്ക്കുലാം  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

എറണനാകുളലാം  കേളകക്ട്രേറബതല  കനാര്കനായ ശസ്പീ.  വബഷ്ണു പ്രസനാദച്ച്  പ്രളയ ദുരബതനാശേസ്വനാസ
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വബതരണതബല് ക്രമകകടച്ച് നടതബതയന്ന പരനാതബയമനായബ ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച് തഎ.പബ.സബ.

വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരവലാം  അഴബമതബ  നബകരനാധന  നബയമമനുസരബചലാം  കകേസച്ച്

രജബസ്റ്റേര്  തചയ്തച്ച്  തൃകനാകര  കപനാലസ്പീസച്ച്  അകനസ്വഷണലാം  നടതബ  പ്രതബകേതള  അറസ്റ്റേച്ച്

തചയ്തബട്ടുണച്ച്.  സുരക്ഷബതസനാനങ്ങളബകലയലാം  പുറകമ്പനാകച്ച്  ഭൂമബയബല്നബനലാം  മനാറനാന

തയ്യേനാറനാകേനാതവര്കച്ച്  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാന  സനാധബചബട്ടബല.  ബനാകബയള്ളവര്കച്ച്

ധനസഹനായതബതന്റെ അവസനാന ഗഡു മനാത്രകമ നല്കേനാനുള. 

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷലാംസുദസ്പീന: 2018, 2019 വര്ഷങ്ങളബതല രൂക്ഷമനായ പ്രളയതബനുലാം

പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങള്ക്കുലാം ഇരയനായവര്കച്ച്  സര്കനാര് പ്രഖദനാപബച ധനസഹനായങ്ങള്

ലഭദമനാകേനാതതബനനാല് വയനനാട്ടബതല കമപ്പെനാടബയബല് ഗൃഹനനാഥന ആത്മഹതദ തചയ്ത

സലാംഭവലാം  ബനാങച്ച്  അകക്കൗണബലണനായ  പബഴവനാതണന്നച്ച്  ചൂണബകനാട്ടബ  വളതര

ലനാഘവകതനാതടയനാണച്ച്  മനബ  വബശേദസ്പീകേരബചതച്ച്.  പ്രളയതബല്  സനബലബതന്റെ  വസ്പീടച്ച്

പൂര്ണ്ണമനായലാം തകേര്ന്നബരുനതവങബലലാം കുടുലാംബതബനച്ച് യനാതതനാരുവബധ ധനസഹനായവലാം

ലഭബചബരുന്നബല.  കേവളപ്പെനാറ  ഉള്തപ്പെതടയള്ള  ദുരബത  കമഖലകേളബതല  ആളുകേള്കച്ച്

അര്ഹമനായ സഹനായങ്ങള് നല്കുകേകയനാ തകേര്ന്ന കറനാഡുകേള്, പനാലങ്ങള്, കുടബതവള്ള

പദതബകേള്  എന്നബവയതട  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകേകയനാ

തചയ്തബട്ടബല.  ദുരബതനാശേസ്വനാസ  വബതരണതബതല  വസ്പീഴ്ചകേളുലാം  തട്ടബപ്പുലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  ഒരു

വബദഗ്ദ്ധ  ഏജനസബതയതകനാണച്ച്  അകനസ്വഷബപ്പെബകനാനുലാം  തൃകനാകരയബതല  അയ്യേനനാടച്ച്
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സര്വ്വസ്പീസച്ച്  സഹകേരണ  ബനാങച്ച്  ഫണച്ച്  തബരബമറബയമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്  അകനസ്വഷണലാം

നടതനാനുലാം  തയ്യേനാറനാകേണലാം.  ഇക്കൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യേണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):

പ്രളയബനാധബതര്കച്ച്  10000  രൂപ  അടബയന്തരസഹനായലാം  ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള

പട്ടബകേയബല് സനബല് ഉള്തപ്പെടനാത സനാഹചരദതബല് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേബ

അകദഹതബതന്റെ  കുടുലാംബതബനച്ച്  സഹനായലാം  നല്കുന്നതനാണച്ച്.  കേവളപ്പെനാറയബതല

ദുരബതബനാധബതര്കച്ച്  സലലാം  വനാങ്ങബ  വസ്പീടച്ച്  വയന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്. തൃകനാകരയബതല അയ്യേനനാടച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് സഹകേരണ ബനാങബതല

സബ.എലാം.ഡബ.ആര്.എഫച്ച്. തബരബമറബയമനായബ ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടതബവരുന.

പതനലാംതബട്ട ജബലയബല് പ്രളയതബല് മരണതപ്പെട്ട 163 കപരബല് ഒരനാതളനാഴബതകേ മതറലനാ

ആശബതര്ക്കുലാം  സലാംസനാന  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്നബന്നച്ച്  തുകേ

അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. വസ്പീടുകേളുതട പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് 4 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഭനാഗബകേമനായബ

തകേര്ന്ന  വസ്പീടുകേള്കച്ച്  നനാശേനഷതബതന്റെ  കതനാതനുസരബചള്ള  ധനസഹനായവലാം

നല്കുനണച്ച്.  വനാസകയനാഗദമലനാത പ്രകദശേങ്ങളബല് തനാമസബക്കുന്നവര്കച്ച് സുരക്ഷബത

സലങ്ങളബല് ഭൂമബ വനാങ്ങുന്നതബനുലാം വസ്പീടച്ച് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം തുകേ അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

2019-തല പ്രളയതബല് പൂര്ണ്ണമനായബ തകേര്ന്ന വസ്പീടുകേളുതട നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് ഒന്നനാലാം
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ഗഡു നല്കുകേയലാം ഭനാഗബകേമനായബ തകേര്ന്ന വസ്പീടുകേള്കച്ച് മുഴുവന സഹനായലാം നല്കുകേയലാം

കശേഷബക്കുന്ന  വസ്പീടുകേള്കച്ച്  തുകേ  അനുവദബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

പുകരനാഗമബക്കുകേയമനാണച്ച്.  ദുരബതനാശേസ്വനാസ  വബതരണതബതല  ക്രമകകടുകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബകണതമന്നച്ച്  ബനാങ്കുകേള്കച്ച്

നബര്കദശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  സനാകങതബകേ  കേനാരണങ്ങളനാല്  തുകേ  ലഭദമനാകേനാത

കകേസുകേളബല്  ബനാങച്ച്  അധബകൃതരുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്  തുകേ  ലഭദമനാകനാനനാവശേദമനായ

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണതമനലാം  ബനാങബല്  നടന്നബട്ടുള്ള  സനാമ്പതബകേ  തബരബമറബ

സലാംബന്ധബചച്ച്  വബശേദമനായബ  പരബകശേനാധബചച്ച്  വസ്പീഴച്കേള്  കേതണതണതമനലാം  ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാര്കച്ച്  നബര്കദശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ഇക്കൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവചച്ച് ചര്ച തചകയ്യേണതബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച.) 

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശേച്ച്  തചന്നബതല,

പബ.  തജ.  കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച് കജകബച്ച്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  തകേ.  മുനസ്പീര്

എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശേഷലാം  അവരവരുതട

പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാതടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നച്ച്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസയമതബനുകശേഷലാം തബരബചവരബകേയലാം തചയ.)
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II ശദ ക്ഷണബകല്

(1)     യനാത്രനാനബയനണലാംമൂലലാം പ്രവനാസബകേള് കനരബടുന്ന പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .   തകേ  .   വബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദര്: കകേനാവബഡച്ച്-19 കരനാഗബനാധനാ നബയനണതബതന്റെ

ഭനാഗമനായ  യനാത്രനാനബയനണലാംമൂലലാം  പ്രവനാസബകേള്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ഇന്തദയബകലയച്ച്  മടങ്ങബവരുന്നവര്  കകേനാവബഡച്ച്-19  തനഗറസ്പീവച്ച്

സര്ട്ടബഫബകറച്ച്  ഹനാജരനാകണതമന്ന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെച്ച്  നബര്കദശേലാം

പബനവലബക്കുന്നതബനുലാം  ഗള്ഫച്ച്  രനാജദങ്ങളബകലയച്ച്  യഥനാസമയലാം  എതബകചരനാന

കേഴബയനാതവര്കച്ച്  തതനാഴബല്  നഷമനാകേനാതബരബകനാന  നയതന  ഇടതപടലകേള്

നടത്തുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടച്ച്  അഭദര്തബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  വബമനാന  സര്വ്വസ്പീസുകേള്

റദനാകബയതുമൂലലാം  ഗള്ഫച്ച്  രനാജദങ്ങളബകലയച്ച്  തബരബതകേ  കപനാകകേണവരുലാം  പുതബയ

തതനാഴബല്  വബസ  ലഭബചവരുലാം  ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുനണച്ച്.   ഇന്തദ

ഉള്തപ്പെതട  10  രനാജദങ്ങളബല്നബനവരുന്ന  യനാത്രകനാര്കച്ച്  പബ.സബ.ആര്.

(കപനാളബതമകറസച്ച് തചയബന റബയനാക്ഷന)  സര്ട്ടബഫബകറച്ച് നബര്ബന്ധമനാതണന്നച്ച് കുവവറച്ച്

സര്കനാര്  ഉള്തപ്പെതടയള്ള  ചബല  രനാജദങ്ങള്  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുള്ളതബനനാല്

യനാത്രനാവബലക്കുകേനാരണലാം  പ്രവനാസബകേളുതട  കജനാലബ  നഷതപ്പെടുതമന്നച്ച്   മനസബലനാകബ
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ഇകനാരദതബല്  ഇടതപടണതമന്നച്ച്  വബകദശേകേനാരദ  മനബകയനാടച്ച്   ആവശേദതപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

ഇന്തദയബകലയച്ച്  മടങ്ങബവരുന്നതബനച്ച്  കകേനാവബഡച്ച്-19  തനഗറസ്പീവച്ച്  സര്ട്ടബഫബകറച്ച്

ഹനാജരനാകണതമന്നച്ച്  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഒനാഫച്ച്  സബവബല്  ഏവബകയഷന  സര്ക്കുലര്

പുറതപ്പെടുവബചതബതന്റെ ഫലമനായബ ഇറലബയബല് മലയനാളബകേളുള്തപ്പെതടയള്ള പ്രവനാസബകേള്

കുടുങ്ങബകബടക്കുകേയനാണച്ച്.    കരനാഗമബലനാതവതര പരബകശേനാധബകനാന സനാധബകബതലന്നച്ച്

ഇറലബ  അറബയബച  സനാഹചരദതബല്  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലര്

പബനവലബകണതമന്നനാവശേദതപ്പെട്ടച്ച്  പ്രധനാനമനബക്കുലാം  വബകദശേകേനാരദ  മനബക്കുലാം

അടബയന്തര സകന്ദേശേമയചബട്ടുള്ളതുലാം  കകേന്ദ്ര  ആകരനാഗദമനബകച്ച്  കേതയയന്നതുമനാണച്ച്.

കുടുങ്ങബകബടക്കുന്ന  ഇന്തദനാകനാരുതട  തനാല്പ്പെരദലാം  പരബഗണബചച്ച്  ഒരു  തമഡബകല്

സലാംഘതത  രണ്ടുദബവസതബനുള്ളബല്  ഇറലബയബകലയച്ച്  അയയതമനലാം  നനാട്ടബകലയച്ച്

വരനാന  തനാല്പ്പെരദമുള്ളവതര  തമഡബകല്  പരബകശേനാധനയച്ച്  വബകധയമനാകബ  തടസ്റ്റേച്ച്

റബസള്ട്ടച്ച്  തനഗറസ്പീവനായനാല്  യനാത്രയച്ച്  അനുമതബ  നല്കുന്നതബനുലാം  കപനാസബറസ്പീവനായനാല്

അവബതട  ചബകേബതബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുതമനലാം  കകേന്ദ്ര  കേനാബബനറച്ച്

തസക്രട്ടറബ  അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  നബയമസഭ  ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്  ഒരു  പ്രകമയലാം

തകേനാണ്ടുവരുന്നതനാണച്ച്.

(2) ബന്ദേബപ്പൂരബതല രനാത്രബയനാത്ര നബകരനാധനലാം 

ശസ്പീ  .   ഐ  .   സബ  .   ബനാലകൃഷ്ണന: കദശേസ്പീയപനാത 766-ല് ബന്ദേബപ്പൂര് കേടുവനാ സകങത
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ഭനാഗതത  രനാത്രബ  യനാത്ര  നബകരനാധബക്കുകേയലാം  പകേല്  യനാത്രകൂടബ  നബകരനാധബക്കുതമന്നച്ച്

കേര്ണ്ണനാടകേ  സര്കനാര്  അറബയബക്കുകേയമുണനായബ.    രനാത്രബയലാം  പകേലലാം  പൂര്ണ്ണമനായലാം

കറനാഡച്ച് അടചകേഴബഞനാല് മലബനാര് ഏരബയ അടകലാം പ്രതബസന്ധബയബലനാകുലാം.  ബദല്

സലാംവബധനാനമബലനാത ഈ കറനാഡച്ച് പൂര്ണ്ണമനായലാം തുറനകേബട്ടുന്നതബനച്ച് സര്കനാര് ഫയല്

തചയ്ത  കകേസച്ച്  വബജയബകനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  നനാറച്ച്പനാകബതന്റെ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബതന്റെ അടബസനാനതബല് വഫ്ലൈ ഓവര് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  250  കകേനാടബ

രൂപ  സര്കനാര്  വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.  ഈ   പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാകനാനുലാം

കേര്ണ്ണനാടകേ  സര്കനാരുമനായബ   ചര്ച  നടതബ  കയനാജബച  തസ്പീരുമനാനതബതലതനാനുലാം

സര്കനാര് തയ്യേനാറനാകേണലാം.  

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന):  കകേരളതതയലാം

കേര്ണ്ണനാടകേതതയലാം ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന കദശേസ്പീയ പനാത 766-ലൂതടയള്ള രനാത്രബകേനാലയനാത്ര

നബകരനാധബചതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വയനനാടച്ച്,  കകേനാഴബകകനാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം  ജബലകേളബതല

ജനങ്ങള് ബുദബമുട്ടനുഭവബക്കുകേയനാണച്ച്. സലാംസനാന ഗവണ്തമന്റെച്ച്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്

ഫയല് തചയ്ത കകേസബതന്റെ വബവബധ ഘട്ടങ്ങള് കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  കദശേസ്പീയപനാതനാ വബഭനാഗലാം

തസക്രട്ടറബ  നടതബയ  പഠനതബതന്റെ  അടബസനാനതബല്  എലബകവറഡച്ച്  പനാതയനായബ

250  കകേനാടബ  രൂപ ബജറബല് വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.   ബന്ദേബപ്പൂര്  വഴബയള്ള കദശേസ്പീയ

പനാതയബല്  രനാത്രബ  9.00  മണബമുതല്  രനാവബതല  6.00  മണബവതരയള്ള  യനാത്രനാ
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നബകരനാധനലാം  പകേല്  യനാത്രയകൂടബ  ബനാധകേമനാക്കുന്നതബതനക്കുറബചച്ച്  സര്കനാരബനച്ച്

ഔകദദനാഗബകേ  അറബയബതപ്പെനാനലാം  ലഭബചബട്ടബല.  പ്രസ്തുത  യനാത്രനാസക്കൗകേരദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാതടനാപ്പെലാം  തുടര്ചര്ചകേള്കച്ച്

ശമബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.    

III സബ്മബഷന

(1) കകേനാവബ ഡച്ച്   19   വദനാപബക്കുന്നതുമൂലമുള്ള ആശേങ

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച്  തചന്നബതല  ):  സലാംസനാനതച്ച് തകേനാകറനാണ

ബനാധബചവരുതട  എണ്ണലാം  വര്ദബച  സനാഹചരദതബല്  സര്കനാര്  നടപടബകേളബതല

പനാളബചകേള്  പരബകശേനാധബചച്ച്  തബരുതല്  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

വബകദശേത്തുനബനതമത്തുന്നവതര  എയര്കപനാര്ട്ടബല് വചച്ച്  പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനച്ച്

വദവസനാപബത സലാംവബധനാനലാം   ഒരുക്കുന്നതബനുലാം   കരനാഗബനാധബതര്കച്ച്  സനാമൂഹദമനായ

ഒറതപ്പെടല്  ഉണനാകേനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം  തകേനാകറനാണ  ബനാധയ്തകതബതര  മബറബകഗഷന

തമകതഡച്ച് അവലലാംബബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ തകേ  .   തകേ  .   വശേലജ ടസ്പീചര്  ):  കകേനാവബഡച്ച് 19-തന പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനനായബ

പരമനാവധബ  സനാധദതകേള്  ഉപകയനാഗതപ്പെടുതബതകനാണ്ടുളള  സലാംരക്ഷണ

നടപടബകേളനാണച്ച്  സര്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  തതചനയബല്  തകേനാകറനാണ
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സബരസ്പീകേരബചതവന്ന  വനാര്ത  വന്ന  ഉടനതതന്ന  ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്

ആകരനാഗദകമഖലയബതല വബദഗ്ദ്ധരുലാം WHO/ICMR പ്രതബനബധബകേളുമനായബ ചര്ച നടതബ

സബതബഗതബകേള്  വബലയബരുത്തുകേയണനായബ.   എയര്കപനാര്ട്ടുകേളബല്  എത്തുന്നവതര

നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്  തഹല്പച്ച്  തഡസച്ച്   സനാപബക്കുകേയലാം  തതചനയബല്

നബതന്നതബയവതര  സസ്പീനബലാംഗബനച്ച്  വബകധയമനാകബയതബതന്റെ  ഫലമനായബ

കരനാഗലക്ഷണങ്ങള്  കേതണതബയ  മൂനകപതര  തഎതസനാകലഷന  വനാര്ഡബകലയച്ച്

മനാറ്റുകേയലാം  കരനാഗലാം  പടരനാതബരബകനാന  കേര്ശേനനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  തചയ.

വബകദശേ  രനാജദങ്ങളബല്നബനലാം  ഇന്തദയബകലയച്ച്  എത്തുന്നവരബല്

തകേനാകറനാണബനാധബതരബതലന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  സസ്പീനബലാംഗബനച്ച്

വബകധയരനാകേണതമന്നച്ച്  തതഫ്ലൈററ്റുകേളബല്  അനക്കൗണ്സച്ച് തമന്റെച്ച്  നടത്തുകേയലാം  കഫനാറങ്ങള്

വബതരണലാം  തചയ്തച്ച്  യനാത്രനാവബവരങ്ങളുലാം  എമബകഗ്രഷന  കബയറനസച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം

കശേഖരബക്കുകേയലാം  തചയ്യുനണച്ച്.  ഇറലബയബല്   നബതന്നതബയ  മൂനകപരുലാം

എയര്കപനാര്ട്ടബതല  പരബകശേനാധനയച്ച്  വബകധയരനാകേനാതത  പുറതബറങ്ങബയതബതന

സലാംബന്ധബചച്ച്  അകനസ്വഷബക്കുന്നതനാണച്ച്.  അവതര വളതര  പ്രയനാസതപ്പെട്ടനാണച്ച്

ആശുപത്രബയബതലതബചച്ച്  അഡബറച്ച്  തചയ്തതച്ച്.  കേളക്ടറുതട  കനതൃതസ്വതബല്  അവരുതട

കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച്സച്ച്  കട്രസച്ച്  തചയതകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  മറച്ച്  രനാജദങ്ങളബല്നബന്നച്ച്

വന്നവരുതടയലാം  സസ്പീനബലാംഗച്ച്  നടനതകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ഇന്നതല  അടബയന്തര
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കേദനാബബനറച്ച്  കയനാഗലാം  കചരുകേയലാം  സലാംസനാനതനാതകേ  ജനാഗ്രത  പനാലബകണതമന്ന

തസ്പീരുമനാനതമടുക്കുകേയലാം  തചയ്തബട്ടുണച്ച്.  17  കകേസ്സുകേളനാണച്ച്  ഇകപ്പെനാള്  കപനാസബറസ്പീവനായബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയ്തബട്ടുളളതച്ച്.  കകേനാഴബകകനാടച്ച്,  തബരുവനന്തപുരലാം  തമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബതല തതവകറനാളജബ ലനാബബല് സനാമ്പബളുകേള് പരബകശേനാധബകനാന അനുവനാദലാം

ലഭബചബട്ടുണച്ച്.  കനരബയ ലക്ഷണമുളളവര്കച്ച് കഹനാലാം കേസ്വനാറന്റെയബനബല്തതന്ന ട്രസ്പീറച്ച്തമന്റെച്ച്

തുടരനാന  സനാധബക്കുകമനാതയന്നച്ച്  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  തകേനാകറനാണ

നബയനണവബകധയമനാകനാന എലനാവരുതടയലാം പബന്തുണ അഭദര്തബക്കുന. 

(2) പതനലാംതബട്ട സര്കനാര് ആശുപത്രബകേളബതല സക്കൗകേരദങ്ങള്

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജച്ച്:  തകേനാകറനാണബനാധബതതര  പരബചരബക്കുന്നതബനച്ച്

പതനലാംതബട്ട  ജബലയബതല  സര്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബതല  സക്കൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  തകേ  .    തകേ  .    തതശേലജ  ടസ്പീചര്  ):  ജബലനാ  കേളക്ടര്,  ഡബ.എലാം.ഒ.  എന്നബവരുതട

കനതൃതസ്വതബല്  മബകേച  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്  പതനലാംതബട്ട  ജബലയബല്

നടതബവരുന്നതച്ച്.  തകേനാകറനാണബനാധബതരുതട  കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച്സച്ച്  കട്രസച്ച്  തചയ്യേനാന  11

ടസ്പീമുകേതള  നബകയനാഗബക്കുകേയലാം  തഎതസനാകലഷന  തബഡ്ഡുകേളുതട  എണ്ണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  തചയ്തബട്ടുണച്ച്.  തതപ്രവറച്ച്  ആശുപത്രബകേളുലാം  തഎതസനാകലഷന



12

വനാര്ഡുകേള് ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബല് സഹകേരബക്കുനണച്ച്.  തഎതസനാകലഷനച്ച് മനാത്രമനായബ

68  കപരടങ്ങുന്ന വബദഗ്ദ്ധ ടസ്പീമബതന നബകയനാഗബചബട്ടുണച്ച്.   തഎതസനാകലഷനബലള്ളവര്കച്ച്

കേക്കൗണ്സബലബലാംഗച്ച്  തകേനാടുക്കുന്നതബനച്ച്  കേക്കൗണ്സബകലഴബതന  നബയമബക്കുകേയലാം

കേസ്വനാറന്റെയബനബലളളവര്കച്ച് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കുകേയലാം തചയ്യുനണച്ച്. 

   (3) ശേമ്പള പരബഷ്കരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശേന:  കകേരള  ശേനാസ്ത്ര  സനാകങതബകേ  പരബസബതബ

കേക്കൗണ്സബലബതല  ശേനാസ്ത്രജ്ഞരുതട  ശേമ്പള  പരബഷ്കരണതബനനാവശേദമനായ  അടബയന്തര

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന): കകേരള സലാംസനാന ശേനാസ്ത്ര സനാകങതബകേ

പരബസബതബ  കേക്കൗണ്സബലബതലയലാം  അനുബന്ധ  ഗകവഷണ  സനാപനങ്ങളബതലയലാം

ശേനാസ്ത്രജ്ഞര്കച്ച്  ആറനാലാം  ശേമ്പള  പരബഷ്കരണതബതന്റെ  അടബസനാനതബല്

സബ.എസച്ച്.തഎ.ആര്.  നബരകബല്  ശേമ്പള  പരബഷ്കരണലാം  നടതബയബട്ടുണച്ച്.  ഇക്കൗ

സനാപനങ്ങളബല് സബ.എസച്ച്.തഎ.ആര്.  നബരകബല് ശേമ്പളലാം പറ്റുന്ന ഉകദദനാഗസര്കച്ച്

ഏഴനാലാം ശേമ്പള പരബഷ്കരണലാം നബലവബല് അനുവദബചബട്ടബതലങബലലാം വബഷയലാം പരബഗണബചച്ച്

ആവശേദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(4) 'നബര്കദശേച്ച്   '   എന്ന സനാപനതബതന്റെ പ്രവര്തനലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    തകേ  .    സബ  .    മമ്മേതച്ച്  കകേനായ:  ചനാലബയത്തുള്ള  'നബര്കദശേച്ച്  '  എന്ന
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സനാപനതബതന്റെ പ്രവര്തനലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  പ്രതബകരനാധ ഗകവഷണലാം, വബകേസനലാം എന്നബവ ലക്ഷദമനാകബ പ്രതബകരനാധ

വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബല്  'നബര്കദശേച്ച്'  എന്ന  സനാപനലാം  ആരലാംഭബചതവങബലലാം

പ്രവര്തനങ്ങതളനാനലാം  മുകന്നനാട്ടുതകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  സനാധബചബല.  പൂര്ണ്ണമനായലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്തമന്റെബല്  നബക്ഷബപ്തമനായബട്ടുളള  ഇക്കൗ  സനാപനതബതന്റെ  പ്രവര്തനലാം

പുനരനാരലാംഭബകനാന  കേഴബയകമനാതയന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശേനാധബക്കുന്നതുലാം  ആവശേദമനായ

ഇടതപടല് നടത്തുന്നതുമനാണച്ച്.  

(5) സസ്പീനബകയനാറബറബ ലബസ്റ്റേച്ച്

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  സര്കവ്വയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വകുപ്പെബല്  തസഷദല്

റബക്രൂട്ടച്ച്തമന്റെബലൂതട  നബയമബതരനായവരുതട  സസ്പീനബകയനാറബറബ  ലബസ്റ്റേച്ച്  അടബയന്തരമനായബ

പ്രസബദസ്പീകേരബചച്ച്  അര്ഹതതപ്പെട്ടവര്കച്ച്  സനാനകയറലാം  നല്കേനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):

എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.  വബഭനാഗതബല്തപ്പെട്ട  സസ്പീനബയര്  തഹഡച്ച്  ഡനാഫച്ച്സനാനമനാര്ക്കുലാം

തഹഡച്ച്  സര്കവ്വയര്മനാര്ക്കുലാം  തടകബകല്  അസബസ്റ്റേന്റെച്ച്/സര്കവ്വ  സൂപ്രണച്ച്

തസബകേകേളബകലയച്ച്  തനാല്കനാലബകേ  സനാനകയറതബനച്ച്  അര്ഹതയതണന്നച്ച്  കകേരള
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അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവച്ച്  തതട്രബന്യൂണലലാം  കകേരള  തതഹകകനാടതബയലാം  ഉതരവനായതബതന്റെ

അടബസനാനതബല്  തനാല്കനാലബകേ  സനാനകയറലാം  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

സസ്പീനബകയനാറബറബ  പുനര്നബര്ണ്ണയബചച്ച്  നല്കുന്നതബനുലാം  മൂന്നച്ച്  വര്ഷതബനകേലാം  തടസ്റ്റേച്ച്

കയനാഗദത കനടനാതവതര റബവര്ട്ടച്ച് തചയ്യുന്നതബനുമനായബ തപ്രനാവബഷണല് സസ്പീനബകയനാറബറബ

ലബസ്റ്റേച്ച്  പ്രസബദസ്പീകേരബചബരുന.  ഡബ.പബ.സബ.  കലനാവര്  കൂടബ  തറഗുലതതറസച്ച്

തചയ്യേനാതതയനാണച്ച്  ടബ  തസബകേകേളബകലയച്ച്  സനാനകയറലാം  നല്കേബ  തനാല്കനാലബകേ

സസ്പീനബകയനാറബറബ  ലബസ്റ്റേച്ച്  പ്രസബദസ്പീകേരബചതച്ച്.  തടകബകല്  അസബസ്റ്റേന്റുമനാരുതട

തനാല്കനാലബകേ  സസ്പീനബകയനാറബറബ  ലബസ്റ്റേച്ച്  15-03-2020-നച്ച്  മുനപച്ച്  അന്തബമമനാകബ

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതനാതണന്നച്ച്  സര്കവ്വ  ഡയറക്ടര്  അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  ഡബ.പബ.സബ.

കലനാവര്  കൂടബ  തടകബകല്  അസബസ്റ്റേന്റെച്ച്/സര്കവ്വ  സൂപ്രണച്ച്  തസബകേകേളബകലയച്ച്

നല്കേബയബട്ടുളള  തനാല്കനാലബകേ  സനാനകയറലാം  തറഗുലതതറസച്ച്  തചയ്തച്ച്

അര്ഹരനായവര്കച്ച് നല്കേനാനുളള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  

 (6) തസ്പീര്തപനാദമണ്ഡപവലാം അനുബന്ധ സലവലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്  : സര്കനാര്  ഏതറടുത  തസ്പീര്തപനാദമണ്ഡപവലാം

അനുബന്ധസലവലാം  വബദദനാധബരനാജ  സഭയച്ച്  തബരബതകേ  നല്കേനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന  ):
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തബരുവനന്തപുരലാം തനാലൂകബതല വഞബയൂര് വബകലജബല് പനാത്രക്കുളലാം എന്നറബയതപ്പെടുന്ന

65  തസന്റെച്ച്  സര്കനാര്  ഭൂമബ  വബദദനാധബരനാജ  സഭയച്ച്  വദവസകേള്കച്ച്  വബകധയമനായബ

1976-ല്  പതബച  നല്കേബതയങബലലാം  തുകേ  അടയന്നതബനുള്ള  വദവസകേള്

ലലാംഘബചതബതനത്തുടര്ന്നച്ച്  2007 -ല്  റദച്ച്  തചയ്തച്ച്  സര്കനാര്  ഉതരവബറകബയബരുന.

അതബതനതബതര  വബദദനാധബരനാജ ട്രസ്റ്റേച്ച്   ഫയല് തചയ്ത കകേസബല് പ്രസ്തുത  ഉതരവച്ച്

വഹകകനാടതബ   റദനാക്കുകേയലാം  തകതനായ  കേനാരണങ്ങളബകന്മേല്  പുനനഃപരബകശേനാധബചച്ച്

ഉതരവബറകനാവന്നതനാതണന്നച്ച്  വബധബക്കുകേയലാം   തചയ്തബരുന.  തുടര്ന്നച്ച്  വബദദനാധബരനാജ

ട്രസ്റ്റേച്ച് പ്രതബനബധബകേതളയലാം ഉകദദനാഗസതരയലാം കനരബല് കകേട്ടുലാം വസ്തുതകേള് പരബഗണബചലാം

ഭൂമബ  പതബച  നല്കേബയ  ഉതരവച്ച്  റദച്ച്  തചയ്തച്ച്  ഭൂമബ  തബരബതചടുക്കുന്നതബനനായബ

05.04.2019-ല് ഇറകബയ ഉതരവബതനതബതര ട്രസ്റ്റേച്ച് ഭനാരവനാഹബകേള് ഫയല് തചയ്ത റബട്ടച്ച്

തപറസ്പീഷനബകന്മേലള്ള  വബശേദപരബകശേനാധനയബല്  ഭൂമബവബല  അടയന്നതുള്തപ്പെതടയള്ള

വദവസകേള്  ലലാംഘബചതനായബ  കേതണതബയതബതന്റെ  അടബസനാനതബലനാണച്ച്

29.02.2020-തല  സര്കനാര്  ഉതരവപ്രകേനാരലാം  ഭൂമബ  തബരബതകേതയടുതബട്ടുള്ളതച്ച്.

പ്രസ്തുത  ഉതരവബതനതബതര സഭനാപ്രതബനബധബകേള് ഫയല് തചയ്ത റബട്ടച്ച്  തപറസ്പീഷനബല്

തല്സബതബ  തുടരുന്നതബനച്ച്  വഹകകനാടതബ   ഉതരവനായബട്ടുണച്ച്;  നബയമനാനുസൃതമനായ

നടപടബകേളനാണച്ച് ഇകനാരദതബല് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.
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(7) കസവന  -  കവതന വദവസകേള് 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസച്ച്  : എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബതല  പ്രസ്പീ-വപ്രമറബ

അദദനാപകേരുതടയലാം ആയമനാരുതടയലാം ശേമ്പളലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കസവന-കവതന

വദവസകേള് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):  01-08-2012

വതര  സര്വ്വസ്പീസബലണനായബരുന്ന  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറബ  ടസ്പീചര്മനാര്ക്കുലാം  ആയമനാര്ക്കുലാം

ഓണകററബയലാം  അനുവദബചനല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  07.12.2012-നുകശേഷലാം  പുതബയ

പ്രസ്പീ-വപ്രമറബ  സ്കൂളുകേള്  ആരലാംഭബകനാകനനാ  നബയമനങ്ങള്  നടതനാകനനാ  പനാടബതലന്നച്ച്

സര്കനാര്  ഉതരവണച്ച്.  ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്  കൂടുതല്  പഠനലാം  നടതനാന

എസച്ച്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-തയ ചുമതലതപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. 

(8) വബളക്കുടബ  -  തവട്ടബകവല  -  കമലബല കുടബതവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    തകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷച്ച്  കുമനാര്  : പതനനാപുരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബതല

വബളക്കുടബ-തവട്ടബകവല-കമലബല  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബതവള്ള  പദതബയതട  രണനാലാംഘട്ട

പ്രവൃതബകേള്കച്ച് അടബയന്തരമനായബ ഫണച്ച് അനുവദബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ  ): പതനനാപുരലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബതല  വബളക്കുടബ-തവട്ടബകവല-കമലബല  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബതവള്ള
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പദതബകച്ച്  രണനാലാംഘട്ടതബല്  വബതരണ  ശലാംഖലയനായബ  നല്കേബയ  ഭരണനാനുമതബ

കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  പദതബയബലള്തപ്പെടുതനാനുള്ള  നടപടബക്രമതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  റദച്ച്

തചയ്തബരുന.  കകേന്ദ്ര  പദതബയനായ  ജല്ജസ്പീവന  മബഷനബല്  ഉള്തപ്പെടുതബ

ആദദഘട്ടതബല്തതന്ന  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  തുടര്നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(9) കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം 

ശസ്പീ  .   പബ  .   തകേ  .   ബഷസ്പീര്  :   പനാലകയലാം ആദബവനാസബ കകേനാളനബയബകലയള്ള കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണതബലണനായ  വസ്പീഴ്ച പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനുലാം പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്

ഫണച്ച് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന  ):

നബനാര്ഡച്ച്  സസ്പീമബലള്തപ്പെടുതബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയ  മലപ്പുറലാം  ജബലയബതല

പനാലകയലാം-തവണ്ണതകനാടബ  കകേനാളനബ  കറനാഡബതന്റെ  നബര്മ്മേനാണചമതല  കേബറച്ച്കകേനാതയ

ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം  തമനാബബവലകസഷന  അഡസ്വനാനസച്ച്  ഇനതബല്  തുകേ

അനുവദബക്കുകേയലാം  തചയ്തതങബലലാം  കേരനാറുകേനാര്  പണബ  ഉകപക്ഷബക്കുകേയലാം  കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണതബതന്റെ ഭനാഗമനായബ തചയ്ത പ്രവൃതബകേള് പ്രളയതബല് ഒലബചകപനാകുകേയലാം

തചയ്തതബനനാല്  സര്കനാര്  നബര്കദശേതബതന്റെയടബസനാനതബല്  കേരനാറുകേനാരതന



18

കേരബമ്പട്ടബകേയബല്  ഉള്തപ്പെടുത്തുകേയലാം  തമനാബബവലകസഷന  അഡസ്വനാനസച്ച്  തബരബതകേ

അടയകേയലാം തചയ്തബട്ടുണച്ച്. നബനാര്ഡച്ച് പ്രവൃതബയതട കേനാലനാവധബ അവസനാനബചതബനനാല്

മകറതതങബലലാം  ഫണ്ടുപകയനാഗബചച്ച്  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(10) ഒക്കൗഷധ മലബനസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  ഒക്കൗഷധ  മനാലബനദസലാംസരണതബനച്ച്  ഫലപ്രദമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  തകേ  .    തകേ  .    തതശേലജ ടസ്പീചര്):  സലാംസനാന ഡഗ്സച്ച് കേണ്കട്രനാള് വകുപ്പെബതന്റെ

കനതൃതസ്വതബല് ഉപകയനാഗശൂനദമനായ ആന്റെബബകയനാട്ടബക്കുകേള് കശേഖരബചച്ച് ഒഴബവനാകനാന

PROUD  (Programme  On  Removal  of  Unused  Drugs)  പദതബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  മരുനകേള്  കകേരളതബല്  സലാംസരബകനാന

കേഴബയനാതതബനനാല്  കകേന്ദ്ര  പരബസബതബ  വകുപ്പെബതന്റെയലാം  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ

കബനാര്ഡബതന്റെയലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരകതനാതട  ബനാലാംഗ്ലൂര്  ആസനാനമനായബ  പ്രവര്തബക്കുന്ന

Ramky Energy and Environment Ltd. എന്ന സനാപനതബകലയച്ച് അയയന്നതബനുലാം

ഇവബതടനബനച്ച് കേയറബ അയയന്ന ഒക്കൗഷധമനാലബനദങ്ങള് സലാംസരബച കേഴബഞതനായള്ള

സര്ട്ടബഫബകറച്ച്  വനാങ്ങബ  സൂക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രകതദകേ  ശദ  തചലത്തുനണച്ച്.
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കേനാലബതസ്പീറ,  കകേനാഴബതസ്പീറ  എന്നബവയബതല  അമബത  ആന്റെബബകയനാട്ടബക്കുകേളുതട

ഉപകയനാഗലാം  പരബകശേനാധബചച്ച്  വബലയബരുതണതമനള്ള  നബര്കദശേലാം  നല്കുകേയലാം

കബനാധവല്കരണ പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം തചയ്തബട്ടുണച്ച്.   

IV ധനകേനാരദലാം

2020-2021   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയളള ബജറബതല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലളള
ചര്ചയലാം കവനാതട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  തനാതഴപ്പെറയന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബകണതമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XII   -   കപനാലസ്പീസച്ച്    
 (3871,41,82,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIII  -    ജയബലകേള്  
  (160,18,10,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIV-     കസ്റ്റേഷനറബയലാം അചടബയലാം മറ്റു 
                                                  ഭരണപരമനായ സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം

  (552,44,90,000 രൂപ)

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   തകേ  .   ശേശേസ്പീന്ദ്രന  ): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  തഎസകേച്ച്  ):

കപനാലസ്പീസച്ച് എന്ന  XII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ജയബലകേള് എന്ന XIII-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കസ്റ്റേഷനറബയലാം  അചടബയലാം  മറ്റു  ഭരണപരമനായ
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സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം എന്ന XIV-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബന്ധബച ചട്ടലാം 236(3)

പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന കമശേപ്പുറത്തുവയന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  അവതരബപ്പെബച.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന:  ധനനാഭദര്തനകേതള അനുകൂലബക്കുന.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനതയ  ആധുനബകേവല്കരബചതുലാം  ജനതതമത്രബ  കപനാലസ്പീസച്ച്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്തപ്പെടുതബയതുലാം  അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ആധുനബകേ  കചനാദദലാം  തചയ്യേല്  മുറബ,

സനാകങതബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്,  കപനാലസ്പീസച്ച്  തതസബര്  കഡനാലാം  തുടങ്ങബയവ  കകേരളനാ

കപനാലസ്പീസബതന്റെ നൂതന സലാംരലാംഭങ്ങളനാണച്ച്. സലാംസനാനതനാദദമനായബ വനബതനാ കപനാലസ്പീസച്ച്

ബറനാലബയന സനാപബക്കുകേയലാം പബങച്ച് പകട്രനാള് സലാംവബധനാനലാം വദനാപകേമനാക്കുകേയലാം എലനാ

ജബലകേളബലലാം  വനബതനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്,  വനബതകേള്കച്ച്  രനാത്രബയനാത്ര

സുരക്ഷബതമനാകല്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  തചയ.  ട്രനാഫബകേച്ച്

യൂണബറ്റുകേളുലാം  ട്രനാഫബകേച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  ട്രനാഫബകേച്ച്  എനകഫനാഴച്ച്തമന്റെച്ച്

യൂണബറ്റുകേളനായബ  പുനര്നനാമകേരണലാം  തചയ്യേനാനുലാം  നൂറച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്

ആധുനബകേവല്കരബകനാനുലാം  ഒനപതച്ച്  ജബലനാതല  പരബശേസ്പീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാനുലാം ഇന്റെര്നനാഷണല് ഇനതവസ്റ്റേബകഗഷന കകേനാ-ഓര്ഡബകനഷന ടസ്പീമബതന്റെ

പ്രവര്തനലാം  തമചതപ്പെടുതനാനുലാം  അഗബ  രക്ഷനാ  കസനയതട  സബവബല്  ഡബഫനസച്ച്

പദതബകച്ച് തുടകലാം കുറബകനാനുലാം സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. 
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ശസ്പീ  .    സണ്ണബ കജനാസഫച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള എതബര്ക്കുന.  സര്കനാര് ഡയറബ

കൃതദസമയതച്ച് അചടബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ക്രമസമനാധനാനപനാലനതബല്

ആഭദന്തര വകുപ്പെച്ച് ദയനസ്പീയ പരനാജയമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    തതടസണ്  മനാസ്റ്റേര്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയബല്  വനബതനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  ബറനാലബയന  ആരലാംഭബചതുലാം  വനബതനാ

പ്രനാതബനബധദലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  തതനാണബമുതല്  സൂക്ഷബകനാന  കേന്യൂ.ആര്.  കകേനാഡച്ച്

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്തപ്പെടുതബയതുലാം  സ്ത്രസ്പീകേള്തകതബതരയള്ള  അക്രമങ്ങള്

അകനസ്വഷബകനാന തറയ്ഞച്ച് തലതബല് വനബതനാ കപനാലസ്പീസുകേനാരുതട പ്രകതദകേ സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  കുട്ടബകേള്തകതബതരയള്ള  അതബക്രമങ്ങള്  അകനസ്വഷബകനാന

CAP പദതബ ആവബഷ്കരബചതുലാം ഗവണ്തമന്റെബതന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  ഒരു പഞനായതബല്

ഒരു കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭബക്കുന്നതബതനക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉതതബദുള്ള:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനയബതല  അഴബമതബയലാം  വദക്തമനായ  ക്രമകകടുകേളുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയ്തബട്ടുലാം

അകനസ്വഷണലാം  നടതനാതത  കുറകനാതര  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  സര്കനാര്  നടപടബ

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണച്ച്.  കപനാലസ്പീസുകേനാരുതട  ആത്മഹതദകേള്  വര്ദബക്കുന്നതച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച്  പഠനലാം  നടതനാനുലാം  കസനയബതല  കമലകദദനാഗസര്കച്ച്  ആവശേദമനായ

പരബശേസ്പീലനലാം നല്കേനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള അനുകൂലബക്കുന.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേള്  നവസ്പീകേരബചതുലാം  ശേബക്ഷബകതപ്പെടുന്ന  കുറകൃതദങ്ങളുതട  എണ്ണലാം  കദശേസ്പീയ

ശേരനാശേരബതയകനാള് വര്ദബചതുലാം എലനാ ജബലകേളബലലാം വനബതനാ കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനുകേള്

ആരലാംഭബചതുലാം  കസനയബതല  സ്ത്രസ്പീ  പ്രനാതബനബധദലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേള്  സ്ത്രസ്പീ/ശേബശു  സക്കൗഹൃദമനാകബയതുലാം  ട്രനാഫബകേച്ച്  അപകേടങ്ങളുതട  എണ്ണലാം

കുറയനാന സനാധബചതുലാം അഭബമനാനകേരമനായ കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്. വസബര് കപനാലസ്പീസച്ച് വബലാംഗുലാം

തസ്പീരകദശേ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  ശേക്തബതപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ശേബരബമല  മണബയനാര്

കേദനാമ്പബല്  പരബശേസ്പീലനലാം  ലഭബച  കപനാലസ്പീസുകേനാതര  വബനദസബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേതള എതബര്ക്കുന. കകേസകനസ്വഷണലാം

സമയബന്ധബതമനായബ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്  കൂടുതല്  കപനാലസ്പീസുകേനാതര

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം വക്രലാം,  ലനാ ആന്റെച്ച് ഓര്ഡര് എന്നബവ തസപ്പെകററച്ച് തചയ്യുന്നതബനുലാം

തസ്പീരകദശേ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്  പരബശേസ്പീലനലാം  ലഭബച  കപനാലസ്പീസുകേനാതര

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  വസബര്  കുറകൃതദങ്ങള്  അകനസ്വഷബകനാന  കൂടുതല്

കപനാലസ്പീസുകേനാതര നബയമബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ജയബല് കമനാചബതര്കച്ച്

പുനരധബവനാസ  പനാകകജച്ച്  നടപ്പെനാകണലാം.  കേടുത്തുരുതബയബല്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബയണനാകേണലാം. 
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ശസ്പീ  .    തകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷച്ച്  കുമനാര്: ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനതയ  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനുലാം  കേദനാമറകേള്  സനാപബചച്ച്

നബരസ്പീക്ഷണലാം  ശേക്തമനാക്കുന്നതബനുലാം  പബങച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  പകട്രനാള്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം ട്രനാഫബകേച്ച് രലാംഗതച്ച് കൂടുതല് പരബഷ്കനാരങ്ങള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

കുറകൃതദങ്ങളുതട  എണ്ണലാം  കുറയന്നതബനുലാം  സര്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കറനാഡപകേടങ്ങള്  കുറയന്നതബനച്ച്  കബനാധവല്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതനാനുലാം

ട്രനാഫബകേച്ച് ലലാംഘനങ്ങള് കേതണതബ നബയമനടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകനാനുലാം മുനകേതയ്യേടുകണലാം.

ഫയര്  കഫനാഴബല്  വനബതകേതള  നബയമബചതുലാം  വനബതനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  ബറനാലബയന

സനാപബചതുലാം എലനാ ജബലകേളബലലാം വനബതനാ കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനുകേള് ആരലാംഭബചതുലാം സ്ത്രസ്പീ

സുരക്ഷയച്ച് സര്കനാര് നല്കുന്ന പ്രനാധനാനദലാം വദക്തമനാക്കുന്നതനാണച്ച്.   

ശസ്പീ  .    തകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  നബരവധബ

അവനാര്ഡുകേളബലൂതട  കകേരളനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  മബകേച  കനട്ടമനാണച്ച്  വകേവരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

കകേസുകേളുതട  എണ്ണലാം  കുറയനാനുലാം  കപനാലസ്പീസബല്  2742  സബരലാം  തസബകേകേളുലാം  240

തനാല്കനാലബകേ തസബകേകേളുലാം സൃഷബകനാനുലാം സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. 'സുരക്ഷബത'

പദതബ  എലനാ  ജബലകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  'നബഴല്',  'കേവചലാം'  തുടങ്ങബയ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  തചയ്യുന്നതബലൂതട  സ്ത്രസ്പീ  സുരക്ഷയച്ച്  സര്കനാര്  നല്കുന്ന

പ്രനാധനാനദലാം  വദക്തമനാണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനതയ  ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനുള്ള
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പ്രവര്തനങ്ങളുമനായനാണച്ച് സര്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  നനാഷണല്

വക്രലാം  തറകകനാര്ഡ്സച്ച്  ബന്യൂകറനാ  പ്രസബദസ്പീകേരബച  സബതബവബവരകണക്കുകേളബല്

കകേരളലാം  വകേവരബച  കനട്ടതത  പ്രകേസ്പീര്തബചതുലാം  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങളബലനാത

കകേരളതത  കദശേസ്പീയ  തലതബല്  പ്രശേലാംസബചതുലാം  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനതയ  ആധുനബകേവല്കരബചതുലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്  നവസ്പീകേരബചതുലാം  സ്ത്രസ്പീ

പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പുവരുതബയതുലാം  സ്ത്രസ്പീ  സുരക്ഷയനാവശേദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഏര്തപ്പെടുതബയതുലാം അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .   കറനാജബ എലാം  .   കജനാണ്: ധനനാഭദര്തനകേതള എതബര്ക്കുന. കസ്റ്റേനാര് പര്കചസച്ച്

മനാനസ്വല് ലലാംഘബചച്ച് കകേനാടബകണകബനച്ച് രൂപയതട അഴബമതബയനാണച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് വകുപ്പെബല്

നടക്കുന്നതച്ച്.  അക്രമബകേള്കച്ച്  ഒതനാശേ  തചയ്യുന്ന  കപനാലസ്പീസച്ച്  സലാംവബധനാനമനാണച്ച്

നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.  ക്രമസമനാധനാനലാം  സലാംരക്ഷബകകണ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസന  നനാടബനച്ച്

അപമനാനകേരമനായ രസ്പീതബയബലനാണച്ച് പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച്.    

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനയബതല  വനബതനാ-പബകന്നനാക-ദളബതച്ച്  പങനാളബതലാം  കദശേസ്പീയ  ശദ

കനടബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഹയര്

തസകണറബ-കകേനാകളജച്ച് തലങ്ങളബകലയച്ച് വദനാപബപ്പെബകണലാം.  
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ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളതബതല

കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനതത ജനകേസ്പീയമനാക്കുന്നതബനുലാം ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനുലാം

കേനാലനാനുസൃതമനായബ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  സര്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

ക്രമസമനാധനാനപനാലനതബല്  മബകേച  പങച്ച്  വഹബക്കുന്നതബനുപുറകമ  സനാമൂഹദസുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  ഐകേദവലാം  സനാകഹനാദരദവലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

ഫലപ്രദമനായ  ഇടതപടല്  നടത്തുന്നതബനച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയബല്  വനബതനാ  പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  ആദബവനാസബ

വബഭനാഗതബതല  വനബതകേള്കച്ച്  നബയമനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ഭബന്നകശേഷബ  സക്കൗഹൃദ

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ഡബജബറല്  ബകയനാതമട്രബകേച്ച്

ഐഡന്റെബഫബകകഷന  സലാംവബധനാനലാം,  കഫനാറനസബകേച്ച്  ലനാബുകേള്  തുടങ്ങബയ

സക്കൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനുകേളബതല

ഭക്കൗതബകേ സനാഹചരദലാം തമചതപ്പെടുതണലാം.  സ്ത്രസ്പീകേളുതടയലാം കുട്ടബകേളുതടയലാം പ്രശ്നങ്ങള്കച്ച്

പരബഹനാരലാം കേതണതനാന തറയ്ഞച്ച് അടബസനാനതബല് വനബതനാ ഇനതവസ്റ്റേബകഗഷന

ടസ്പീമബതന നബയമബച നടപടബ സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  

കഡനാ  .    എലാം  .    തകേ  .    മുനസ്പീര്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.  കപനാലസ്പീസച്ച്

വകുപ്പെബല്  വനഅഴബമതബയനാണച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്.  തതരതഞടുപ്പെച്ച്  മുന്നബല്  കേണ്ടുതകേനാണച്ച്

മുനമനബമനാരുതട കപരബല് വബജബലനസച്ച് കകേസച്ച് എടുത നടപടബ ശേരബയല. തകേമബകല്
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എകനാമബകനഷന ലനാബുകേളബതല അനധബകൃത നബയമനലാം തടയണലാം.     

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  സലാംസനാനതത കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയബതല അഴബമതബ

ആകരനാപണങ്ങളുതട നബജസബതബ പുറത്തുതകേനാണ്ടുവരനാന സര്കനാര് തയ്യേനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനയബല് വനബതനാ പ്രനാതബനബധദലാം വര്ദബപ്പെബചതുലാം വനബതനാ കപനാലസ്പീസച്ച് ബറനാലബയന

രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  പബങച്ച്  കേണ്കട്രനാള് റൂമുകേള് ആരലാംഭബചതുലാം ഏതച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേളബലലാം  എഫച്ച്.തഎ.ആര്.  രജബസ്റ്റേര്  തചയ്യുന്നതബനുള്ള

സക്കൗകേരദകമര്തപ്പെടുതബയതുലാം  'നബഴല്'  പദതബ  ആവബഷ്കരബകനാന  കേഴബഞതുലാം

തസഷദല്  തതട്രബല്  റബക്രൂട്ടച്ച്തമന്റെച്ച്  യനാഥനാര്തദമനാകബയതുലാം  അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ഫലപ്രദമനായ പ്രവര്തനതബലൂതട കുറകൃതദങ്ങളുതട എണ്ണലാം കുറയനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനതയ  അപകേസ്പീര്തബതപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രതബപക്ഷ  സമസ്പീപനലാം

അവസനാനബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.  തതക്രലാം

തറകകനാര്ഡ്സച്ച്  ബന്യൂകറനായതട  കേണകബല്  സലാംസനാനതത  കുറകൃതദങ്ങളബല്

വര്ദനവനാണച്ച്  കരഖതപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  നബയമവബരുദമനായബ  വബജബലനസച്ച്  വകുപ്പെബല്

ഇഷകനാതര  നബയമബക്കുന്ന  നടപടബ  പരബകശേനാധബകണലാം.  യൂണബകഫനാമബല്

ഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ഗുണനബലവനാരമബലനാത  കേദനാമറകേള്  വനാങ്ങബയതുലാം  സ്റ്റേനാഫച്ച്
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കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച് പണബയനാനുളള തുകേ വകേമനാറബ തചലവഴബചതുലാം മനാനദണ്ഡങ്ങള് പനാലബകനാതത

തണര്  കബനാള്ട്ടബനച്ച്  റബകമനാട്ടച്ച്  കേദനാമറകേള്  വനാങ്ങബയതുലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്

വകുപ്പെബതനതബതരയള്ള  ഗുരുതരമനായ  അഴബമതബയനാകരനാപണങ്ങളനാണച്ച്.  തടണറബലനാതത

ബുളളറച്ച് പ്രൂഫച്ച് വനാഹനങ്ങള് വനാങ്ങബയബട്ടുകണനാതയന്നച്ച്  പരബകശേനാധബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  പനാലനാരബവട്ടലാം  പനാലലാം

അഴബമതബകകസ്സുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്  നബയമസഭനാലാംഗമനായ  ശസ്പീ.  വബ.  തകേ.  ഇബനാഹബലാം

കുഞച്ച്  അഞനാലാം  പ്രതബയനായബ  മൂവനാറ്റുപുഴ  വബജബലനസച്ച്  കകേനാടതബ  കേതണത്തുകേയലാം

തസര്ചച്ച് വനാറണച്ച് ലഭദമനായതബതനത്തുടര്ന്നച്ച് അകദഹതബതന്റെ വസതബയബല് നടതബയ

പരബകശേനാധനയബല്  13  റബകനാര്ഡുകേള്  വബജബലനസച്ച്  ബന്തവസബതലടുതബട്ടുമുണച്ച്.

ചന്ദ്രബകേ  ദബനപത്രതബതന്റെ  അകക്കൗണബല്  പഞനാബച്ച്  നനാഷണല്  ബനാങബല്

നബകക്ഷപബകതപ്പെട്ട  തുകേ  കകേസബതല  അഞനാലാം  പ്രതബയകടതനാതണന്ന

ആകരനാപണതബതന്റെ  അടബസനാനതബല്  ടബ  ദബനപത്രതബതന്റെ  ഓഫസ്പീസബലലാം

പരബകശേനാധന  നടതബയബട്ടുണച്ച്.  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പബബകേച്ച്  അകക്കൗണച്ച്സച്ച്

കേമ്മേബറബയതട വബശേദമനായ പരബകശേനാധനയകശേഷലാം സഭയബല് സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്.

 കപനാലസ്പീസച്ച് വകുപ്പെബല് പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം സസ്പീനബകയനാറബറബ

തര്കങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  തപ്രനാകമനാഷനുകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്
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എസച്ച്.എചച്ച്.ഒ.-മനാരനായബ  സര്കബള്  ഇനതസക്ടര്മനാതര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

കകേസകനസ്വഷണവലാം  ക്രമസമനാധനാനപനാലനവലാം  രണനായബ  തബരബക്കുന്നതബനുലാം  തുടകലാം

കുറബചബട്ടുണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനുകേതള ജനസക്കൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുലാം പുതബയ  പനണച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  പതച്ച്  കേണ്കട്രനാള്  റൂമുകേളുലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

ജനവമത്രബ  സുരക്ഷനാ  പദതബ  എലനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേളബലലാം  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  ഏതു  കസ്റ്റേഷനബലലാം  എഫച്ച്.തഎ.ആര്.  രജബസ്റ്റേര്  തചയ്യുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയബതല  സ്ത്രസ്പീപ്രനാതബനബധദലാം

ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  വനബതനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുലാം കുട്ടബകേള്ക്കുലാം കനതരയള്ള വസബര് കുറകൃതദങ്ങള്

തടയന്നതബനച്ച്  വസബര്  കഫനാറനസബകേച്ച്  ലനാബുള്തപ്പെട്ട  തട്രയബനബലാംഗച്ച്  തസന്റെര്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നബഴല് പദതബകച്ച് രൂപലാം നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച.

കുട്ടബകേളബല്  വസബര്  തസകേന്യൂരബറബ  അവകബനാധലാം  സൃഷബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  തസ്പീരകദശേകമഖലയബല്  നബനലാം  200  കപതര  കകേനാസ്റ്റേല്

വനാര്ഡനമനാരനായബ  നബയമബചബട്ടുണച്ച്.  ആദബവനാസബ  യവതസ്പീയവനാകളനായ  75  കപര്കച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്  വകുപ്പെബല്  നബയമനലാം  നല്കേബയതുകൂടനാതത  125  കപര്ക്കുകൂടബ  നബയമനലാം

നല്കേനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  146  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്കച്ച്  കകേരള

കപനാലസ്പീസബല്  നബയമനലാം  നല്കേനാനുലാം  150  ഹവബല്ദനാര്  തസബകേ  സൃഷബകനാനുലാം
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സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  മയക്കുമരുന്നബതന്റെ ഉപകയനാഗവലാം വദനാപനവലാം തടയന്നതബനനാവശേദമനായ

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  വസബര്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച്  വസബര്

കഡനാമബതന്റെ പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതനാണച്ച്. Central Intrusion Monitoring

System  (CIMS)  വഴബ  സര്കനാര്-അര്ദസര്കനാര്-സസ്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങളുതട

സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുന്ന പദതബ,  കസനാഷദല് മസ്പീഡബയ ലനാബച്ച് എന്നബവ ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

കപനാലസ്പീസബതനയലാം  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാംകബനാര്ഡബതനയലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച്

ശേബരബമല  പബല്ഗ്രബലാം  മനാകനജുതമന്റെച്ച്  സബസ്റ്റേലാം  എന്ന  ഓണ്വലന  കപനാര്ട്ടലലാം

കപനാലസ്പീസബതന്റെ  കസവനങ്ങള്  തപനാതുജനങ്ങള്കച്ച്  കവഗതബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്

'രക്ഷ'  എന്ന  തമനാവബല്  ആപ്പുലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  അഴബമതബ  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം

തചയ്യേനാനുതകുലാംവബധലാം  വബജബലനസച്ച്  സലാംവബധനാനതത  കേനാരദക്ഷമമനാകനാന

കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  കഫനാറനസബകേച്ച്  ലകബനാറട്ടറബകേളുതട  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഉക്കൗര്ജബതതപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണച്ച്.  ജബലനാ

തമനാതതബല് കഫനാറനസബകേച്ച്  ലനാബുകേളബല്  44  സയന്റെബഫബകേച്ച് ഓഫസ്പീസര്മനാരുതടയലാം

തൃശ്ശൂര് തതഹതടകേച്ച് കഫനാറനസബകേച്ച് ലനാബബല് അസബസ്റ്റേന്റെച്ച് ഡയറക്ടര്മനാര്/സയന്റെബഫബകേച്ച്

ഓഫസ്പീസര്മനാരുള്തപ്പെതട  59  അധബകേ  തസബകേകേളുലാം  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

ലകബനാറട്ടറബകേള്കച്ച്  എന.എ.ബബ.എല്.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷതന്റെ
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പ്രവര്തനങ്ങള്  വബപുലതപ്പെടുതനാനുലാം  ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനുമുള്ള

പദതബകേളനാരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്  അഡബനബകസ്ട്രേഷന  സുഗമമനാക്കുന്നതബനുലാം

തമചതപ്പെട്ട ക്രമസമനാധനാന പരബപനാലനതബനുമനായബ  25  അധബകേ സബ്ഡബവബഷനുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പൂര്ണ്ണ വദവസനായ സുരക്ഷനാ കസനയബതല  തസബകേകേള്  3000

ആയബ  ഉയര്ത്തുന്നതനാണച്ച്.  തബരുവനന്തപുരതച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  തടകകനാളജബ  തസന്റെറുലാം

കസനാഷദല്  കപനാലസ്പീസബലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടകററ്റുലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.  2020-21-ല്

എയ്ഡഡച്ച്   കമഖലയബകലതുള്തപ്പെതട  നൂറച്ച്  സ്കൂളുകേതളക്കൂടബ  എസച്ച്.പബ.സബ.  സസ്പീമബല്

തകേനാണ്ടുവരുന്നതനാണച്ച്.  കസ്റ്റേറച്ച്  തതക്രലാം  റബകകനാര്ഡ്സച്ച്  ബന്യൂകറനായബല്  പുതബയ  ഡനാറ

അനനാലബസബസച്ച്  തസന്റെര്  സനാപബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേരള  സനായധ  കപനാലസ്പീസച്ച്

ബറനാലബയന-6 കകേനാഴബകകനാടച്ച്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ടൂറബസലാം കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയതട

അലാംഗബലലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുലാം  തതസബര്  വബലാംഗുകേള്  ശേക്തബതപ്പെടുത്തുന്നതുമനാണച്ച്.

ആലവ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരബധബയബല്  നടന്ന  ആത്മഹതദയമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട

കകേസകനസ്വഷണതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുതബയ  ഉകദദനാഗസതന  സര്വ്വസ്പീസബല്നബനലാം

സതസനഡച്ച്  തചയ്തച്ച്  വകുപ്പുതല  അകനസ്വഷണതബനച്ച്  ഉതരവനായബട്ടുണച്ച്.  2020-21

സനാമ്പതബകേവര്ഷതബല്  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബല്  ഡബജബറല്  തമനാതതബല്

കേമ്മേന്യൂണബകകഷന സലാംവബധനാനലാം പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതുലാം പനാലകനാടച്ച്  ജബലയബകലയച്ച്

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  അഗബരക്ഷനാ
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കസനതയ  ആധുനബകേവല്കരബക്കുകേയലാം  100  ഫയര് വമണ് തസബകേ സൃഷബക്കുകേയലാം

കസഫബ  ബസ്പീറച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്തപ്പെടുത്തുകേയലാം  തചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ജയബലബതന്റെ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാടതബകേതളയലാം  ജയബലകേതളയലാം  തമ്മേബല് ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

വസ്പീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറനസബലാംഗച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  തടവകേനാരുതട

അവകേനാശേങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  നദനായമനായ  പകരനാളുകേള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  അചടബ  വകുപ്പെബതന  ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനച്ച്

കേബഫ്ബബ  മുകഖന  100  കകേനാടബ  രൂപയതട  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബവരബകേയനാണച്ച്.

തകേ.ബബ.പബ.എസച്ച്.-തന  ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനുലാം  മതരക്ഷമത

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന. ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാകബതരണതമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

V വദക്തബപരമനായ വബശേദസ്പീകേരണലാം

 ചന്ദ്രബകേ ദബനപത്രതബതന്റെ നബകക്ഷപലാം സലാംബന്ധബച പരനാമര്ശേലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    തകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞച്ച്:  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  മുഖദമനബയതട  മറുപടബ

പ്രസലാംഗതബല്  ചന്ദ്രബകേ  ദബനപത്രതബതന്റെ  ഫണബതനപ്പെറബയള്ള

തതറബദനാരണനാജനകേമനായ  പരനാമര്ശേലാം  നടത്തുകേയണനായബ.  2016-ല്  ചന്ദ്രബകേ

ദബനപത്രലാം നടതബയ കേദനാമ്പയബനബതന്റെ ഭനാഗമനായബ പബരബഞ്ഞുകേബട്ടബയ തുകേ എറണനാകുളലാം

പഞനാബച്ച്  നനാഷണല്  ബനാങബതന്റെ  ശേനാഖയബല്  രണ്ടുമൂന്നച്ച്  ഘട്ടമനായബട്ടനാണച്ച്
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നബകക്ഷപബചതച്ച്.  ടബ തുകേ നബകക്ഷപബചതുസലാംബന്ധബചച്ച് ബനാങബതല കസനാഫച്ച് തവയര് വഴബ

ആദനായനബകുതബ  വകുപ്പെബതന  അറബയബചതബതനത്തുടര്ന്നച്ച്  ചന്ദ്രബകേയതട  അകക്കൗണച്ച്

ഫസ്പീസച്ച് തചയ്യുകേയലാം മനാകനജച്ച് തമന്റെബകനനാടച്ച് വബശേദസ്പീകേരണലാം ആരനായകേയലാം ആയതബകന്മേല്

അധബകൃതര് മറുപടബ നല്കുകേയലാം തചയ്തബട്ടുണച്ച്.  നഷതബല് പ്രവര്തബക്കുന്ന പബബകേച്ച്

ലബമബറഡച്ച്  കേമ്പനബകച്ച്  നബകുതബയബളവച്ച്  ലഭബക്കുതമന്ന  നബയകമനാപകദശേതബതന്റെ

അടബസനാനതബലനാണച്ച്  തുകേ  നബകക്ഷപബചതച്ച്.  ഡസ്പീകമനാണബതതറകസഷന

കേനാലഘട്ടമനായതബനനാല്  ടനാകച്ച്  ഇളവച്ച്  അനുവദബകകണതബതലന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

തസ്പീരുമനാനതബതന്റെ അടബസനാനതബല് 2,24, 55,000/- രൂപ ടനാകലാം തപനനാല്റബയമനായബ

അടയണതമന്നച്ച് ചന്ദ്രബകേനാ മനാകനജച്ച് തമന്റെബതന ആദനായ നബകുതബ വകുപ്പെച്ച് അറബയബചതബതന്റെ

അടബസനാനതബല്  തുകേ  പൂര്ണ്ണമനായബ  അടയകേയലാം  ഫസ്പീസബലാംഗച്ച്  മനാറ്റുകേയലാം

കകേനാഴബകകനാടച്ച്  തഹഡച്ച്  ഓഫസ്പീസബകലയച്ച്  തുകേ  വബത്കഡനാ  തചയ്യുകേയമനാണുണനായതച്ച്.

ചന്ദ്രബകേ  ദബനപത്രതബതന്റെ  ഡയറക്ടര്മനാര്കച്ച്  അഴബമതബ  നടകതണ

യനാതതനാരനാവശേദവമബല.  വരബസലാംഖദ  പബരബക്കുകേകയനാ  വരബകനാതര  കചര്ക്കുകേകയനാ

തചയ്യുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്  ഡയറക്ടര്മനാര്  ഉള്തപ്പെതടയള്ളവര്  തചയ്യുന്നതച്ച്.

ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്  നടത്തുന്ന  പരനാമര്ശേങ്ങള്  വനാസവവബരുദമനാണച്ച്.  ചന്ദ്രബകേ

ദബനപത്രവമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട  വസ്തുതകേള്  വളതചനാടബക്കുന്ന  നബലപനാടച്ച്  ശേരബയല.

ഇതരതമനാരു സനാഹചരദലാം  സലാംജനാതമനായതബലള്ള കഖദലാം പ്രകേടബപ്പെബക്കുന്നകതനാതടനാപ്പെലാം
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ഇക്കൗ വബഷയതബകന്മേലള്ള തതറബദനാരണ അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയലാം കവണലാം. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.              

കപനാലസ്പീസച്ച് എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം ജയബലകേള് എന്ന  XIII-ാം

നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം കസ്റ്റേഷനറബയലാം അചടബയലാം മറ്റു ഭരണപരമനായ സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം

എന്ന  XIV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം  34-തനതബതര  81  കവനാട്ടുകേകളനാതടയലാം  ഒരു

നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാതടയലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം തചയ.  

(സഭ വവകുകന്നരലാം 5.12-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)


