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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021   ജനുവരബ   12,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

I  തബരുതബയ ഉതരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത കചനാദദലാം നമ്പര   2191-  കന്റെ തബരുതബയ ഉതരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട   പതബകനട്ടനാലാം  സകമ്മേളനതബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  കചനാദദലാം  നമ്പര   2191-കന്റെ  തബരുതബയ  ഉതരലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച.

II ചരകമനാപചനാരലാം

കകേ  .    കകേ  .    രനാമചന്ദ്രന്  മനാസ്റ്റര  ,    കകേ  .    കജ  .    കജനാരജക്ക്  ,    കജനാരജക്ക്  കമഴക്ക് സബയര  ,
പബ  .   കുമനാരന്  ,   എലാം  .   നനാരനായണന്  ,   സബ  .   കമനായബന്കുട്ടബ  ,   എസക്ക്  .   ആര  .   തങ്കരനാജക്ക്  ,
ടബ  .    ചനാത്തു  ,    കേബട്ടപ്പെ   നനാരനായണസസനാമബ  ,    സുഗത  കുമനാരബ  എനബവരുകട
നബരദനാണലാം
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മുന്മനബയുലാം  പ്രമുഖ  കട്രേഡക്ക്  യൂണബയന്  കനതനാവമനായബരുന  കകേ.കകേ.

രനാമചന്ദ്രന്  മനാസ്റ്റര,  മുന്നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളനായബരുന  കകേ.  കജ.  കജനാരജക്ക്,

കജനാരജക്ക് കമഴക്ക് സബയര, പബ. കുമനാരന്,  എലാം.  നനാരനായണന്, സബ. കമനായബന്കുട്ടബ,

എസക്ക്.  ആര.  തങ്കരനാജക്ക്,    ടബ.  ചനാത്തു,  കേബട്ടപ്പെ നനാരനായണസസനാമബ,   പ്രശസ

കേവയത്രബ  സുഗതകുമനാരബ  എനബവരുകട  നബരദനാണലാം  സലാംബനബചക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര  റഫറന്സക്ക്  നടത്തുകേയുലാം  പകരതകരനാടുള

ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെകനരലാം  എഴുകനറ്റുനബനക്ക്  മമൗനലാം

ആചരബക്കുകേയുലാം കചയ.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബതല):   കകേനാവബഡക്ക്-19

മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പനാലബചക്ക്   മുന്കേനാലങ്ങളബകലകപ്പെനാകല  കചനാകദദനാതരകവള

തല്സമയലാം ചബത്രസ്പീകേരബകനാന് ദൃശദമനാധദമങ്ങള്കക്ക് അനുവനാദലാം നല്കേണലാം. 

മബ  .    സസ്പീകര:  മനാധദമപ്രവരതകേരകക്ക്  പബ.ആര.ഡബ.  വഴബ

സഭനാനടപടബകേള്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

ഇതുസലാംബനബചക്ക് പരനാതബയുകണങ്കബല് പരബകശനാധബചക്ക് പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്. 

III കചയരമനാനനാരുകട പനാനല്

സരവശസ്പീ  കജനാണ് കഫരണനാണസക്ക്,  ഇ.  കകേ.  വബജയന്,  കകേ.  എസക്ക്.

ശബരസ്പീനനാഥന്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങകള  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട
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ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളന  കേനാലകത  കചയരമനാനനാരുകട  പനാനലബകലയക്ക്

നനാമനബരകദ്ദേശലാം കചയ.

IV അടബയന്തരപ്രകമയലാം

അനധബകൃത നബയമനലാം

മബ  .   സസ്പീകര: പബ.എസക്ക്.സബ. പരസ്പീക്ഷകയഴുതബ റനാങ്കക്ക് ലബസ്റ്റബല് ഇടലാംപബടബചക്ക്

കജനാലബകനായബ  കേനാതബരബക്കുന  ഉകദദനാഗനാരതബകേകള  വഞബചകകേനാണക്ക്

സലാംസനാനകത  സരകനാര/അരദ  സരകനാര/  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബല്  നടത്തുന  ദബവസകവതന/കേരനാര   നബയമനങ്ങളലാം

തനാല്കനാലബകേ  നബയമനങ്ങള്  സബരകപ്പെടുത്തുനതുലാം  സലാംബനബചക്ക്

സലാംസനാനകത  യുവജനങ്ങള്കബടയബല്  ഉണനായബട്ടുള  ആശങ്കയുലാം

അസലാംതൃപബയുലാംമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുളതനായബ  പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരതബവചക്ക്  ചരച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സരവശസ്പീ ഷനാഫബ പറമ്പബല്, എലാം. ഉമ്മേര, കമനാന്സക്ക്

കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ഇമൗ  സരകനാരബകന്റെ

കേനാലയളവബല്  അനധബകൃത  പബന്വനാതബല്  നബയമനങ്ങള്  നടക്കുനകവന
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ആകക്ഷപലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  നബയമനങ്ങള്  സുതനാരദമനായബ

നടതണകമന നബലപനാടനാണക്ക് സരകനാരബനുളതക്ക്.  പരമനാവധബ നബയമനങ്ങള്

പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ  നടതനാനുള  നടപടബകേളനാണക്ക്  സസസ്പീകേരബചവരുനതക്ക്.

സരകനാര  സനാപനങ്ങളബല്  കസഷദല്  റൂള്  തയ്യനാറനാകനാനുലാം  നബയമനങ്ങള്

പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്യനാനുമുള  പ്രകബയ  നടനവരബകേയനാണക്ക്.

കേമ്പനബ/കകേനാരപ്പെകറഷന്/കബനാരഡക്ക് തുടങ്ങബയ 52 സനാപനങ്ങളബകല നബയമനലാം

ഇതബനകേലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  വബട്ടബട്ടുണക്ക്.  നബയമനചട്ടലാം  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം

ഒഴബവകേള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്യനാനുമുള  നടപടബകമങ്ങള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടബലനാത  സനാപനങ്ങളബല്  അതക്ക്  സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെനാകനാനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കതനാഴബലകനസഷകേരകക്ക്

മത്സരപരസ്പീക്ഷകേളബല് പകങ്കടുക്കുനതബനനാവശദമനായ പരബശസ്പീലനലാം നല്കേനാനുള

നടപടബകേളലാം  സസയലാംകതനാഴബല്  കേകണതനാനുളള  പരബശസ്പീലനങ്ങളലാം

നല്കേബവരുനണക്ക്.  ഭബനകശഷബകനാരനായ ഉകദദനാഗനാരതബകേകള സമൂഹതബകന്റെ

മുഖദധനാരയബകലയക്ക്  ഉയരതനാനുലാം  കതനാഴബല്രഹബതരനായ

ഉകദദനാഗനാരതബകേള്ക്കുലാം  അശരണരനായ  വനബതകേള്ക്കുലാം  എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക്

എകക്ക്കചഞക്ക്  മുകഖന  വബവബധയബനലാം  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെനാകനാനുമനാണക്ക് ശമബക്കുനതക്ക്.  പശനാതല കമഖലകേളബല്  വന്കതനാതബല്
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നബകക്ഷപലാം  നടതബ   ഉയരന  സനാമ്പതബകേ  വളരചയുലാം  കൂടുതല്

കതനാഴബലവസരങ്ങളലാം  സൃഷബക്കുകേകയന  ലക്ഷദകതനാകടയനാണക്ക്  സരകനാര

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ പറമ്പബല്:  കയനാഗദതയബലനാതവകര പല തസബകേകേളബലലാം

നബയമനലാം  നല്കേബ  സബരകപ്പെടുത്തുന  രസ്പീതബയനാണക്ക്  സരകനാര

അവലലാംബബക്കുനതക്ക്.   പബ.എസക്ക്.സബ.  പരസ്പീക്ഷയബല്  ഒനനാലാം  റനാങ്കക്ക്  കനടബയ

ഉകദദനാഗനാരതബകേള്ക്കുകപനാലലാം  നബയമനലാം  നല്കേനാത  സരകനാര  നടപടബ

പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റുകേള്  അട്ടബമറബചക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങകളനാനലാം

പനാലബകനാകത  ബന്ധുനബയമനങ്ങളലാം  പബന്വനാതബല്  നബയമനങ്ങളലാം  നടതബ

ഉകദദനാഗനാരതബകേകള  വബഡബകേളനാക്കുന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  സരകനാര/അരദസരകനാര/കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്/കബനാരഡുകേള്  എനബവബടങ്ങളബല്  നടത്തുന  അനധബകൃത

നബയമനങ്ങളലാം  റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റബലള്കപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗനാരതബകേളകട  അവകേനാശങ്ങള്

സലാംബനബചക്ക്  സഭയബല്  ചരച  കചയ്യനാന്  കേഴബയബകലന  വനാദവലാം

കതനാഴബല്രഹബതരനായ യുവജനങ്ങകളനാടക്ക്  കേനാട്ടുന അനസ്പീതബയനാണക്ക്.  തനാലനാലബകേ

ജസ്പീവനകനാകര  സബരകപ്പെടുത്തുനതബല്  സരകനാര  സരവകേനാല  കറകകനാരഡക്ക്
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സൃഷബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചരച

കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  യുവതലമുറയുകട

കതനാഴബല്പ്രശലാം  ഗമൗരവമനായബ  പരബഗണബകകപ്പെകടണ  വബഷയമനാണക്ക്.

പബ.എസക്ക്.സബ.  വബജനാപനമബറകബ രണക്ക് വരഷതബനുളബല് റനാങ്കക്ക് ലബസ്റ്റുകേള്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  പ്രധനാന  തസബകേകേളബല്  പ്രനാഥമബകേ

പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കുപുറകമ  മറക്ക്  പരസ്പീക്ഷകേള്  നടത്തുകേയുലാം  കചയ്യുനണക്ക്.

പബ.എസക്ക്.സബ.  നബയമനലാം നടകതണതനായ കപനാസ്റ്റുകേളബല് മറക്ക്  നബയമനങ്ങള്

നടതബയബട്ടബല.    കുറഞ്ഞതക്ക്  10  വരഷകമങ്കബലലാം സരവസ്പീസുണനായബരുനവകര

മനാനുഷബകേപരബഗണനയുകട  കപരബല്  സബരകപ്പെടുതബയതക്ക്  റനാങ്കക്ക്

ലബസ്റ്റബലള്കപ്പെട്ടവകര  ബനാധബക്കുകേയബല.   ഒനനാലാം  റനാങ്കക്ക്  ലഭബച

ഉകദദനാഗനാരതബകേള്കക്ക്  നബയമനലാം  ലഭബകനാതതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്

അകനസഷബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചരച

കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(സരകനാര നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബതല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എനസ്പീ
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പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുകട

പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്  നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

V  ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കകേന്ദ്ര സരകനാരബകന്റെ കേനാരഷബകേ വബരുദ നയങ്ങള്

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന് :  കകേന്ദ്ര സരകനാര പുതുതനായബ കകേനാണ്ടുവന

കേനാരഷബകേ നബയമങ്ങള് വബല നബയനബകനാനുള സലാംസനാന സരകനാരുകേളകട

അധബകേനാരങ്ങള്  പരബമബതകപ്പെടുകേയുലാം  ഭകക്ഷദനാത്പനാദനലാം,  ക്ഷസ്പീര  വബകേസനലാം,

കൃഷബ തുടങ്ങബയ കമഖലകേകള പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം. കേരഷകേ

കദനാഹപരമനായ  ഇമൗ  നബയമലാം  പബന്വലബക്കുനതബനക്ക്  ശക്തമനായ  ഇടകപടല്

നടത്തുനതബനുലാം  കേരഷകേരുകട  ആശങ്കയകേറ്റുനതബനുലാം  പ്രസ്തുത നബയമതബനക്ക്

ബദല് നബയമലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):  കകേന്ദ്ര സരകനാര

പുതുതനായബ കകേനാണ്ടുവന നബയമങ്ങള് കകേരളതബല് വലബയ പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്

ഉണനാക്കുകമനതബനനാല്  നബയമനബരമ്മേനാണങ്ങളബലൂകട  കേരഷകേരകക്ക്

സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന  നടപടബകേളനാണക്ക്  സലാംസനാന  സരകനാര
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സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.   കൃഷബയുലാം  കേനാരഷബകേ വബപണനവലാം സലാംസനാന ലബസ്റ്റബല്

ഉള്കപ്പെട്ടതനായതുകകേനാണക്ക്  സലാംസനാന  സരകനാരുകേളകട  തനാത്പരദലാം

സലാംരക്ഷബചകകേനാണ്ടുമനാത്രകമ  കകേന്ദ്ര  നബയമങ്ങളണനാകനാന്  പനാടുളള.  ഇമൗ

നബയമലാം  കൃഷബ,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷസ്പീര വബകേസനലാം, മത്സദബനനലാം എനസ്പീ

കമഖലകേളബല്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസനബ  സൃഷബക്കുലാം.   ഈ  നബയമലാം

ഭക്ഷദസനാധനങ്ങള് കക്ക് ലഭദമനായബകകനാണബരബക്കുന തനാങ്ങുവബല നഷമനാകേനാനുലാം

പൂഴബവയ്പ്പുലാം  കേരബഞന്തയുലാം  നബയമപരമനായ  പ്രകബയയനാകേനാനുലാം  കറഷന്

സമ്പ്രദനായവലാം  കപനാതുവബതരണരലാംഗവലാം  തകേരുന  സബതബയുണനാകേനാനുലാം

ഇടയനാക്കുലാം.  കേരഷകേരകക്ക്  നബയമപരബരക്ഷ ലഭബകനാനുള വദവസകേള് ഈ

നബയമതബല് കേനാണുനബല. ടബ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കുനതബകനതബകര നബയമസഭ

കഎകേകേകണദന പ്രകമയലാം  പനാസനാകബ  കകേന്ദ്ര സരകനാരബനക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാരപ്പെകററ്റുകേളകട  ചൂഷണതബല്നബനക്ക്  കേരഷകേകര  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

അവരകക്ക്  പ്രകയനാജനപ്രദമനാകുലാംവബധലാം   നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടത്തുനതബനുമനായബ  ഒരു  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബയുകട  സഹനായകതനാകട  കേരടക്ക്

നബയമതബനക്ക് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(2)  വനായനാ ആപ്പുകേള് സൃഷബക്കുന സനാമൂഹബകേ പ്രശങ്ങള്
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  സലാംസനാനകത

യുവജനങ്ങള്കബടയബല് വനായനാ ആപ്പുകേള് സൃഷബക്കുന സനാമൂഹബകേ പ്രശങ്ങള്

കേണകബകലടുതക്ക്  സമഗ്ര  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബനുലാം  1985-കല

കകേരള  മണബ  കലകന്റെഴക്ക്  ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതബനുലാം  ഓണ്കകലന്

കഗയബമബലാംഗുലാം  ഓണ്കകലന്  ബനാങ്കബലാംഗക്ക്  വനായനാ  ആപ്പുകേളമനായുള  ബനലാം

അകനസഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  റബസരവക്ക്  ബനാങ്കബകന്റെ

നബയനണങ്ങള്കക്ക്  വബകധയമലനാകതയുലാം  മണബ  കലകന്റെഴക്ക്  ആകബനക്ക്

വബരുദമനായുലാം  അനവധബ  സനാപനങ്ങള്  പല  സലാംസനാനങ്ങളബലലാം

പ്രവരതബക്കുനകണങ്കബലലാം  കകേരളതബല്  ഇതരലാം  സലാംഘങ്ങള്

പ്രവരതബക്കുനതനായബ കതളബവകേള് ലഭബചബട്ടബല. എനനാല് വബവബധ കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റഷനുകേളബല്  ലഭബചബട്ടുള  പരനാതബകേളബകനല്  അകനസഷണലാം

നടതബവരബകേയനാണക്ക്.   ഏകതനാരനാള്ക്കുലാം  ഡമൗണ്കലനാഡക്ക്  കചയ്യനാവന

തരതബല് മണബ കലന്റെബലാംഗക്ക് ആപ്പുകേളബലൂകട ഉപകഭനാക്തനാവബകന്റെ വദക്തബപരമനായ

വബവരങ്ങള് കശഖരബചക്ക്  30  ശതമനാനകതനാളലാം തുകേ കപ്രനാസസബലാംഗക്ക് ഫസ്പീസനായബ

ഇമൗടനാകബ  ഒരനാഴ്ച   തബരബചടവക്ക്  കേനാലനാവധബ  നബശയബചക്ക്  കചറബയ  തുകേകേള്
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വനായയനായബ  നല്കേബയകശഷലാം  തബരബചടവബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുനവകരയുലാം

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളയുലാം  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുതബയുലാം  അപകേസ്പീരതബപരമനായ

സകന്ദേശങ്ങളയചലാം മനാനസബകേമനായബ  സമ്മേരദ്ദേതബലനാക്കുകേയനാണക്ക്  ഇവരുകട

രസ്പീതബ.  ഇതരലാം  വനായനാ  ആപ്പുകേള്ക്കുപുറകമ  ഓണ്കകലന്  റമ്മേബകേളബയബലൂകട

ചബലര  ചതബക്കുഴബയബല്കപ്പെടുനതനായ  വബവരവലാം  ലഭബചബട്ടുണക്ക്.  ഇതരലാം

തട്ടബപ്പുകേള് നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനക്ക് സലാംസനാന കപനാലസ്പീസബകന്റെ കകസബര കഡനാലാം

വബഭനാഗതബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാകത  കസനാഷദല്  മസ്പീഡബയനാ

കസല്,  ജനകകമത്രബ  സുരക്ഷനാ  പദതബ,  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറക്ക്

എനബവയബലൂകട  ആവശദമനായ  കബനാധവത്കേരണലാം  നടതബവരുനമുണക്ക്.

നബലവബലള നബയമങ്ങള്ക്കുപരബയനായബ പുതബയ നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തുന

കേനാരദലാം പരബകശനാധബചക്ക് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

VI സബ്മബഷന്

1. കകേന്ദ്രസ്പീയ വബദദനാലയതബകന്റെ പ്രവരതനലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബതല):  കേനായലാംകുളലാം

എന്.ടബ.പബ.സബ.  കകേന്ദ്രസ്പീയ  വബദദനാലയതബകന്റെ  പ്രവരതനലാം  സുഗമമനായബ

നടത്തുനതബനക്ക് കകേന്ദ്ര സരകനാരബല് സമ്മേരദ്ദേലാം കചലതണലാം. 
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കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

കേനായലാംകുളലാം  എന്.ടബ.പബ.സബ.-യുകട  കസനാളരഷബകപ്പെനാകട  പ്രവരതബക്കുന

കകേന്ദ്രസ്പീയ  വബദദനാലയലാം  അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുനകവന  വബഷയലാം

ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടരനക്ക്  ആലപ്പുഴ ജബലനാ കേളകറുകട കമല്കനനാട്ടതബല്

11-01-2021-നക്ക്  കൂടബയ   കയനാഗതബല്  സനാമ്പതബകേ  ബുദബമുട്ടുമൂലലാം  2022

മനാരകചനാകട കസനാളരഷബപ്പെക്ക് അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയനാകണനലാം വബദദനാലയതബകന്റെ

നടതബപ്പെക്ക്  കകേന്ദ്രസ്പീയ  വബദദനാലയ  സമബതബ  ഏകറടുതക്ക്  നടത്തുകേയനാകണങ്കബല്

ലസ്പീസബനക്ക്  നല്കേനാന്  തയ്യനാറനാകണനലാം  എന്.ടബ.പബ.സബ.  അധബകൃതര

അറബയബക്കുകേയുണനായബ.  സലവലാം  കകേട്ടബടവലാം   സലാംസനാന  സരകനാര

എന്.ടബ.പബ.സബ.-യബല്നബനക്ക്  ഏകറടുതക്ക്  കകേന്ദ്രസ്പീയ  വബദദനാലയ  സമബതബകക്ക്

ലസ്പീസബനക്ക്  നല്കുനപക്ഷലാം  വബദദനാലയലാം  സബവബല്  കസകറബകലയക്ക്  മനാറബ

നടതനാകമനക്ക്  കയനാഗതബല് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുണനായബ.  സലവലാം കകേട്ടബടവലാം

സലാംസനാന  സരകനാരബനക്ക്  കകേമനാറുനതബനക്ക്  എന്.ടബ.പബ.സബ.-കയനാടക്ക്

ആവശദകപ്പെടനാനുലാം കകേന്ദ്രസ്പീയ വബദദനാലയ സമബതബകക്ക് ലസ്പീസബനക്ക് കകേമനാറനാനുള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാനുലാം  കയനാഗതബല്  ധനാരണയനായബട്ടുണക്ക്.  ഭൂമബ  കകേമനാറ

നടപടബ  പൂരതസ്പീകേരബക്കുനതുവകര  വബദദനാലയതബകന്റെ  പ്രവരതനലാം

തുടരുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്രസ്പീയ  വബദദനാലയ  സമബതബയുലാം  എന്.ടബ.പബ.സബ.-യുലാം
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തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം  ഒനനാലാം  കനാസബകലയ്ക്കുള  അഡബഷന്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം 2022 മനാരചക്ക് വകര വബദദനാലയതബനുള എന്.ടബ.പബ.സബ.

കസനാളരഷബപ്പെക്ക്  തുടരുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  ടബ  വബദദനാലയലാം

നബലനബരത്തുനതബനക്ക്  സനാധദമനായ  എലനാ  നടപടബകേളലാം  സരകനാര

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

2. കറഷന് കപരമബറക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  മഠങ്ങളബലലാം  ആശമങ്ങളബലലാം

അനനാഥനാലയങ്ങളബലമുളള  അകന്തവനാസബകേള്കക്ക്  കറഷന്  കപരമബറക്ക്

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകപസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാതമന്):

കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാകബയകതനാകട  സലാംസനാനതബനുള

ഭക്ഷദവബഹബതലാം  14.25  കമ.ടണ് ആയബ കുറഞ്ഞ സനാഹചരദതബല് സനാപന

കപരമബറ്റുകേള്  നബരതലനാകകണ  അവസയുണനായബ.  കകേനാവബഡക്ക്  19-കന്റെ

പശനാതലതബല്  കറഷന്  കേനാരഡബലനാതവരകക്ക്  ആധനാര  കേനാരഡബകന്റെ

അടബസനാനതബല്  ഒരലാംഗതബനക്ക്  5  കേബകലനാ  അരബവസ്പീതവലാം  സരകനാര

അലാംഗസ്പീകൃതമലനാത സനാപനങ്ങള്കക്ക്  നനാലക്ക്  അകന്തവനാസബകേള്കക്ക്  ഒകരണലാം

എന  കേണകബലലാം   അവശദസനാധനങ്ങള്  അടങ്ങബയ  കേബറക്ക്  നവലാംബര,
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ഡബസലാംബര  മനാസങ്ങളബല്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  തനാമസ

സരട്ടബഫബകറബനക്ക്  പകേരമനായബ  സനാപനതബകല  അധബകേനാരബ  നല്കുന

സതദപ്രസനാവന,  അകന്തവനാസബകേളകട  ആധനാര  കേനാരഡക്ക്  എനബവ

അടബസനാനമനാകബ  കറഷന്  കേനാരഡക്ക്  അനുവദബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.

3. പനാലലാം നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: മനാകകകടവക്ക്-കനകരകേടവക്ക് പനാലലാം നബരമ്മേനാണലാം

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

മനാകകകടവക്ക്-കനകരകേടവക്ക്  പനാലലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനനായബ  2014-ലനാണക്ക്

98,52,00,000  രൂപയുകട സനാകങ്കതബകേ അനുമതബ  നല്കേബയതക്ക്.  നബരമ്മേനാണ

കേരനാര  നല്കേബ  കനകഗനാഷബകയറഡക്ക്  പരകചസക്ക്  വഴബ  ഭൂമബ  ഏകറടുകനാന്

സരകനാര ഉതരവക്ക് ഇറകബകയങ്കബലലാം ചബല ഭൂഉടമകേള് കകേസ്സുമനായബ മുകനനാട്ടക്ക്

കപനായതബകനത്തുടരനലാം  മറക്ക്  പല  കേനാരണങ്ങളനാലലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുകനാന്

സനാധബചബല.  നബലവബല്  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനുള  നടപടബകേള്

അവസനാനഘട്ടതബലലാം  നഷപരബഹനാരത്തുകേ  അനുവദബക്കുനതബനുള

എല്.ഒ.സബ. കപ്രനാകപ്പെനാസല് ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയബലമനാണക്ക്. 
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4. കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജസ്പീന്ദ്രന്: കേബഫ്ബബ ഏകറടുത  മനകകേടവക്ക് - കനലനാടക്ക്

- പട്ടബമറലാം കറനാഡബകന്റെയുലാം  മണ്ണൂര-കപനാഞ്ഞനാകശ്ശേരബ കറനാഡബകന്റെയുലാം  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരതനങ്ങള്  പൂരതസ്പീകേരബകനാന് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബളബല്:  ഉകദദനാഗസതല  അനനാസ

ഒഴബവനാകബ  മണ്ണൂര-കപനാഞ്ഞനാകശ്ശേരബ  കറനാഡുനബരമ്മേനാണലാം  പൂരതസ്പീകേരബകനാന്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

മനകകേടവക്ക്  -  കനലനാടക്ക്  -  പട്ടബമറലാം  കറനാഡുനബരമ്മേനാണതബകന്റെ  കേനാരദതബല്

കപപ്പുകേള്  മനാറബ സനാപബക്കുനതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് വനാട്ടര അകതനാറബറബയുകട

ഭനാഗത്തുണനായ കേനാലതനാമസമനാണക്ക്  തടസലാം സൃഷബചബരബക്കുനതക്ക്.  പ്രവൃതബകേള്

അടബയന്തരമനായബ  പൂരതസ്പീകേരബകനാന്  വനാട്ടര  അകതനാറബറബകക്ക്  കേബഫ്ബബ

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  മണ്ണൂര-കപനാഞ്ഞനാകശ്ശേരബ  കറനാഡുനബരമ്മേനാണലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്;  2021 മനാരചബല് പ്രവൃതബ പൂരതസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

5. കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലങ്ങളകട നബരമ്മേനാണലാം  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:   സനാകങ്കതബകേ  തടസങ്ങള്  ഒഴബവനാകബ

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബ  തൃതനാല  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല



15

കേരബയന്നൂര,  സുശസ്പീലപ്പെടബ  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലങ്ങളകട   നബരമ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്)  :

കേരബയന്നൂര,  സുശസ്പീലപ്പെടബ കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലങ്ങളകട നബരമ്മേനാണവമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  40  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  മനബസഭയുകട

അലാംഗസ്പീകേനാരതബനനായബ  സമരപ്പെബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചനാല്

പ്രവൃതബ കവഗതബല് ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.

6. ഇലാംഗസ്പീഷക്ക് ഇന്തദന് കക ഫനാകറബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര:  കവളബ  ഇലാംഗസ്പീഷക്ക്  ഇന്തദന് കക ഫനാകറബ

തുറന  പ്രവരതബപ്പെബകനാനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  നല്കേനാനുള  കവതന

കുടബശ്ശേബകേയുലാം  ആത്മഹതദ  കചയ  കേരനാര  കതനാഴബലനാളബയുകട  കുടുലാംബതബനക്ക്

നഷപരബഹനാരവലാം നല്കേനാന് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കതനാഴബലലാം  എകകസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്)  :

01-02 -2020-ല്  പുതുകബയ കസവന-കവതന കേരനാര കവളബ ഇലാംഗസ്പീഷക്ക് ഇന്തദന്

കക ഫനാകറബ   ഇതുവകര നടപ്പെബലനാകബയബട്ടബല.  അസലാംസ്കൃത പദനാരതങ്ങളകട

അഭനാവലാംമൂലലാം  കേമ്പനബ  അടചപൂട്ടബ.  ശമ്പള  കുടബശ്ശേബകേ  നല്കേനാകത  കേമ്പനബ

അടചപൂട്ടബയതബകനത്തുടരനക്ക്  മനാകനജുകമനലാം  യൂണബയന്  പ്രതബനബധബകേളമനായബ
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നടതബയ  ചരചയബല്  സനാപനലാം  തുറനക്ക്  പ്രവരതബപ്പെബകനാനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകനാന്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  അഡസ്പീഷണല്  കലബര

കേമ്മേസ്പീഷണറുകട  അദദക്ഷതയബല്  കൂടബയ  കയനാഗതസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  മുഴുവന്

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  2019-20  കേനാലയളവബകല  കബനാണസക്ക്,  എകക്ക്കഗ്രഷദ,

കവതന കുടബശ്ശേബകേ എനബവ വബതരണലാം കചയ്യുകേയുണനായബ. കതനാഴബല്വകുപ്പെബകന്റെ

ഇടകപടല്മൂലലാം  കതനാനയല്  യൂണബറക്ക്  തുറന  പ്രവരതബചതുടങ്ങബകയങ്കബലലാം

കവളബ  യൂണബറക്ക്  പ്രവരതബപ്പെബക്കുന  കേനാരദതബല്  മനാകനജുകമന്റെബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനലാം  അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനമുണനായബട്ടബല.  കേരനാര  ലലാംഘനലാം

നടതബയതബനക്ക്  സനാപനതബകനതബകര  കതനാഴബല്വകുപ്പെക്ക്  നബയമ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുന.  മനബമനാരുകട സനാനബദദതബല് പ്രശ പരബഹനാരതബനുള

കയനാഗലാം  ഇനക്ക്  നബശയബചബട്ടുണക്ക്.  കവളബ  യൂണബറക്ക്  തുറനക്ക്

പ്രവരതബപ്പെബകണകമനലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  അരഹതകപ്പെട്ട

ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭദമനാകണകമനമനാണക്ക് സരകനാര നബലപനാടക്ക്.

7.  പനാരബസബതബകേ ദുരബ്ബല കമഖല

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  വനദജസ്പീവബ  സകങ്കതങ്ങള്കക്ക്

സമസ്പീപമുള  ജനവനാസകമഖലകേകള  പനാരബസബതബകേ  ദുരബ്ബല
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കമഖലയനാകബകകനാണ്ടുള  വബജനാപനലാം  സലാംബനബച  ജനങ്ങളകട

ആശങ്കയകേറ്റുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   കറനാഷബ അഗസ്റ്റബന്:  വനദജസ്പീവബ സകങ്കതങ്ങളകട ഒരു കേബകലനാമസ്പീറര

ചുറളവബല് വരുന പ്രകദശങ്ങളബല്   ഏരകപ്പെടുതബയബട്ടുള നബയനണങ്ങളലാം

കകേന്ദ്രസരകനാരബല്  സമരപ്പെബചബട്ടുള  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  വബവരങ്ങളലാം

ജനങ്ങളബകലതബചക്ക്  കേരഷകേരുകട  ആശങ്ക  ദൂരസ്പീകേരബകനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സണബ  കജനാസഫക്ക്:   ജനവനാസകമഖലകേള്  ഇകകനാളജബകലബ

കസന്സബറസ്പീവക്ക്  കസനാണബല്നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനാവശദമനായ

തുടരനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകണലാം.  

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

വനദജസ്പീവബ  സകങ്കതങ്ങള്ക്കുചുറ്റുലാം  പൂജദലാം   മുതല്  ഒരു   കേബകലനാ  മസ്പീറര

ചുറളവവകര  ഇകകനാ  കസന്സബറസ്പീവക്ക്  കസനാണനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുനതബനനായബ

കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരബസബതബ  മനനാലയലാം  2020-ല്  ഇറകബയ  കേരടക്ക്

വബജനാപനതബല്  പസ്പീരുകമടക്ക്  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല  ചബല  ജനവനാസ

കമഖലകേള്  ഉള്കപ്പെട്ടബരുന.  ഇകനാരദതബലള  കേരഷകേരുകടയുലാം

പ്രകദശവനാസബകേളകടയുലാം  ആശങ്കകേള്   പരബഹരബക്കുനതബനനായബ   ടബ
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നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല  പ്രകദശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുന  ഇടുകബ  വനദജസ്പീവബ

സകങ്കതതബനുചുറ്റുമുള  ഇകകനാ  കസന്സബറസ്പീവക്ക്   കസനാണ്  പുനരനബരണയലാം

കചയക്ക് ജനവനാസ കമഖലകേളലാം  കൃഷബഭൂമബയുലാം ഒഴബവനാകബകകനാണ്ടുള പുതുകബയ

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  കകേന്ദ്രസരകനാരബനക്ക്   സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കേനാരഷബകേ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുലാം  വസ്പീടുകേളകട പുനരനബരമ്മേനാണതബനുലാം  പുതബയ വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം   നബയനണവബകധയമനായബ കറനാഡുകേള് വസ്പീതബകൂട്ടുനതബനുലാം

കകവദദ്യുത കേമ്പബകേള് സനാപബക്കുനതബനുലാം മരങ്ങള് മുറബക്കുനതബനുലാം നബലവബല്

തടസമബല.  ജനവനാസ  കമഖലകേകള  ഒഴബവനാകബകകനാണ്ടുള   റബകപ്പെനാരട്ടനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര സരകനാരബല് സമരപ്പെബചബട്ടുളതക്ക്.  

8.  സലാംയുക്ത പരബകശനാധന

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  മൂനനാറബകല  അടബമനാലബ  കറയ്ഞബല്കപ്പെട്ട

കദവബകുളലാം തനാലൂകബകല ഏലലാം കൃഷബഭൂമബയബല് സലാംയുക്ത പരബകശനാധന നടതബ

പ്രശപരബഹനാരമുണനാകുനതുവകര  ഒഴബപ്പെബകല്നടപടബ  നബരതബവയ്ക്കുനതബനുലാം

കൃഷബകനാരകക്ക് നഷപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

മൂനനാര  വനലാം  ഡബവബഷനബകല  അടബമനാലബ  കറയ്ഞബല്കപ്പെട്ട  കദവബകുളലാം

തനാലൂകബകല  18  കഹകര  45  ഏകര റബസരവക്ക്  വനലാം കേകയ്യറബ  ഏലലാം കൃഷബ
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നടതബയതബല്കപ്പെട്ട  6  കഹകര  സലമനാണക്ക്  മൂനനാര  ഡബവബഷന്  കഫനാറസ്റ്റക്ക്

ഓഫസ്പീസറുലാം  സലാംഘവലാം  ഒഴബപ്പെബചബട്ടുളതക്ക്.  മൂനനാര  ഡബവബഷന്  കഫനാറസ്റ്റക്ക്

ഓഫസ്പീസറുകടയുലാം  മറക്ക്  വനലാം  ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം  ഭനാഗത്തുനബനലാം  യനാകതനാരു

നബയമവബരുദ  നടപടബകേളലാം  ഉണനായബട്ടബല.  മലയനാറ്റൂര  റബസരവക്ക്  വനതബല്

കേകയ്യറലാം  ഒഴബപ്പെബകലബകനതബകര  വബവബധ  കകേനാടതബകേളബകല  കകേസുകേളബല്

അനുകൂലവബധബ  ഉണനാകയങ്കബലലാം  കേകയ്യറലാം  ഒഴബപ്പെബകനാകനതബയ  വനലാംവകുപ്പെക്ക്

ഉകദദനാഗസകര കേകയ്യറകനാര തടയുകേയനാണുണനായതക്ക്.  ഇതരലാം കേകയ്യറങ്ങള്

നബയമപരമനായബ ഒഴബപ്പെബകകണതനാണക്ക്. 

9. വനദമൃഗ ശലദലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന്:  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബകല വനദമൃഗ ശലദലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  കേരണനാടകേ  വനതബല്നബനലാം  വരുന  ആനകേകള

തബരബചയയ്ക്കുനതബനക്ക്  ആര.ആര.ടബ.-യബല്  കൂടുതല്  ജസ്പീവനകനാകര

നബയമബക്കുനതബനുലാം  ഒറകപ്പെട്ടക്ക്  തനാമസബക്കുന  കുടുലാംബങ്ങകള  റസ്പീ-കലനാകകഷന്

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബ മനാറബപ്പെനാരപ്പെബക്കുനതബനുലാം കവദദ്യുത കഫന്സബലാംഗക്ക്

കൂടുതല്  സലങ്ങളബല്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  നഷപരബഹനാരത്തുകേ

അടബയന്തരമനായബ  നല്കുനതബനുലാം  വനലാം  വകുപ്പെക്ക്  ഓഫസ്പീസബല്  കൂടുതല്

ജസ്പീവനകനാകര നബയമബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജു  ):  കേരണനാടകേ വനതബല്നബനലാം വരുന ആനകേകള തബരബകകേ

അയയ്ക്കുനതബനക്ക്  കനനാരകതണ്  സരകബള്  അസബസ്റ്റന്റെക്ക്  കേണ്സരകവററുകട

കനതൃതസതബല്  'ഓപ്പെകറഷന്  ഗജ'  എന  കപരബല്  മറക്ക്  ജബലകേളബല്നബനലാം

കേനാട്ടനാനകേകള  ഓടബക്കുനതബല്  പ്രനാവസ്പീണദമുള  ജസ്പീവനകനാകരയുലാം

തനാല്കനാലബകേ  വനാചരമനാകരയുലാം  ഉള്കപ്പെടുതബകകനാണ്ടുള  ടസ്പീമബകന

നബകയനാഗബചബട്ടുണക്ക്.   കേനാസരകഗനാഡക്ക്  വനലാം  ഡബവബഷനബല് ഇമൗ സനാമ്പതബകേ

വരഷലാം  17  കേബകലനാമസ്പീറര  കസനാളനാര  കഫന്സബലാംഗക്ക്  നബരമ്മേബകനാനുലാം  12

കേബകലനാമസ്പീറര  അറകുറപ്പെണബ  നടതനാനുലാം  ഫണക്ക്  ലഭദതയനുസരബചക്ക്  കൂടുതല്

സലങ്ങളബല്  ഇതക്ക്  വദനാപബപ്പെബകനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതബനുപുറകമ

വനദജസ്പീവബ  ആകമണലാംമൂലമുണനായ നഷപരബഹനാരത്തുകേയനായബ  54.82  ലക്ഷലാം

രൂപ അനുവദബചനല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.

10. ആരട്സക്ക് ആന്റെക്ക് സയന്സക്ക് കകേനാകളജക്ക്

ശസ്പീ  .   കഎ  .   സബ  .   ബനാലകൃഷ്ണന്: സുല്തനാന് ബകതരബയബല് ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആരട്സക്ക് ആന്റെക്ക് സയന്സക്ക് കകേനാകളജക്ക് ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.



21

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

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

ബകതരബയബല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയന്സക്ക്  കകേനാകളജബനനായബ

സലകമടുപ്പുള്കപ്പെകടയുള കേനാരദങ്ങള്കക്ക് 30 കകേനാടബരൂപ അടങ്കല് തുകേയനായബ

വകുയബരുതബയബട്ടുണക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  സനാമ്പതബകേസബതബ  പരബകശനാധബചക്ക്

തുടരനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത  ഇനലാം  അനുസരബചള

കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

VII റബകപ്പെനാരട്ടുകേളകട സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച:

1. കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ഇരുപതനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

2. യുവജനകക്ഷമവലാം യുവജനകേനാരദവലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട ഏഴനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

3. സസ്പീകേളകടയുലാം  ട്രേനാന്സ്കജന്റെറുകേളകടയുലാം  കുട്ടബകേളകടയുലാം

ഭബനകശഷബകനാരുകടയുലാം കക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട

പതബനനാലക്ക് മുതല് പതബനനാറക്ക് വകരയുള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്
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4. സകബനാരഡബകനറക്ക് കലജബകസ്ലേഷന് സമബതബയുകട ഇരുപതബമൂനക്ക് മുതല് 

ഇരുപതബയനാറക്ക് വകരയുള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

5. പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവരഗ്ഗ കക്ഷമലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട ഏഴനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.

VIII റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയുകട  ഇരുപതനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

IX വദക്തബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

വദക്തബപരമനായബ അധബകക്ഷപബചതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഇനകത  കചനാകദദനാതരകവളയബല്

വദക്തബപരമനായബ  എകന  അധബകക്ഷപബക്കുകേയുണനായബ.    ബനകപ്പെട്ട

വബഷയതബകനല്  ഇന്കേലാം  ടനാക്സുകേനാര  എകന്റെ കപരബല്  കകേകസടുതബട്ടബല.

പ്രസ്തുത വബഷയവമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് എകന്റെ കപരബല് കുറലാം കേകണതബയനാല്

ആ  നബമബഷലാം  ഞനാന്  കപനാതുപ്രവരതനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുകമനക്ക്

വദക്തമനാക്കുന. 

 X   ഗവരണറുകട പ്രസലാംഗതബനക്ക് നന്ദേബ കരഖകപ്പെടുത്തുന പ്രകമയകതക്കുറബചള
       ചരച
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ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ: “2021 ജനുവരബ 8-ാം തസ്പീയതബ ഗവരണര കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങകളനാടക്ക്  കചയ  പ്രസലാംഗതബനക്ക്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്

ഗവരണരകക്ക് നന്ദേബ കരഖകപ്പെടുത്തുന" എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

(സരവശസ്പീ  എ.  പബ.  അനബല്  കുമനാര,  വബ.  ടബ.  ബല്റനാലാം,  കഎ.  സബ.

ബനാലകൃഷ്ണന്,  കകേ.  എസക്ക്.  ശബരസ്പീനനാഥന്,  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്,  സണബ

കജനാസഫക്ക്,  അന്വര  സനാദതക്ക്,  എല്കദനാസക്ക്  പബ.  കുനപ്പെബളബല്,   അനബല്

അകര,  കറനാജബ  എലാം.  കജനാണ്,  എലാം.  വബന്കസന്റെക്ക്,  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്,

കകേ.  എന്.  എ.  ഖനാദര,  എന്.  എ.  കനലബക്കുനക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര,

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  നന്ദേബ  പ്രകമയതബനക്ക്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.)

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ:  ആദരണസ്പീയനനായ  ഗവരണര  നടതബയ

നയപ്രഖദനാപനലാം  ഭനാവബകകേരളതബനക്ക്   ദബശനാകബനാധലാം  നല്കുന  ഒനനാണക്ക്.

കേഴബഞ്ഞ  നനാലരവരഷതബനബടയബലണനായ  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങളലാം

പകേരചവദനാധബകേളലാം ശക്തമനായബ കനരബടനാന് സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.    20

ലക്ഷകതനാളലാം കപരകക്ക് പുതബയതനായബ കക്ഷമപദതബകേള് അനുവദബചതുലാം കക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബചക്ക്  കൃതദമനായബ  വബതരണലാം  കചയതുലാം
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അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്.  കേരഷകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം

കനല്കേരഷകേരകക്ക്  2000  രൂപ കറനായല്റബ നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം കനലക്ക്ല

സലാംഭരണതബനനാവശദമനായ  തുകേ  നല്കേബയതുലാം  ശകദയമനാണക്ക്.

അവശദവസ്തുകളകട  വബല  വരദബപ്പെബകനാതതുലാം  സമൗജനദ  കറഷന്

നല്കുനതുലാം  പുതബയ  കറഷന്  കേനാരഡുകേള്  വബതരണലാം  കചയതുലാം

കഗനാത്രവരഗ്ഗകനാരകബടയബകല  പട്ടബണബ  മരണലാം  അവസനാനബപ്പെബചക്ക്  അവരകക്ക്

ഭൂമബയുലാം പട്ടയവലാം നല്കേബയതുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. 

  ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  നന്ദേബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

കകേനാവബഡക്ക്-19  വദനാപനകവളയബല്  സരകനാര  നടതബയ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവരതനങ്ങള്  മനാതൃകേനാപരവലാം  കലനാകേപ്രശലാംസനസ്പീയവമനായബരുന.

ശനാസസ്പീയമനായ പ്രതബകരനാധമനാരഗ്ഗങ്ങള് സസസ്പീകേരബചതുകകേനാണനാണക്ക് മരണനബരകക്ക്

കുറയനാന്  സനാധബചതക്ക്.  കേബഫ്ബബയബലള്കപ്പെടുതബ  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്

നടപ്പെനാകബയ  നടപടബ  മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.  സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷന്

വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കുടബശ്ശേബകേയുള്കപ്പെകട   കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുകേയുലാം  കലഫക്ക്

മബഷന് പദതബ യനാഥനാരതദമനാക്കുകേയുലാം കചയ സരകനാരനാണബതക്ക്.  കകേനാവബഡക്ക്-

19  കേനാലഘട്ടതബല്  ഗള് ഫബല്നബനലാം  നനാട്ടബകലതബ   തബരബചകപനാകേനാന്

കേഴബയനാത പ്രവനാസബകേള്കക്ക് 5000 രൂപവസ്പീതലാം ധനസഹനായലാം അനുവദബചതുലാം



25

ആകരനാഗദ ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പദതബ  ആരലാംഭബകനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം പ്രവനാസബ

കക്ഷമ  കപന്ഷന്  വരദബപ്പെബചതുലാം  മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്.

കനല്കൃഷബയുകട വബസ്തൃതബ  2.3  ലക്ഷലാം കഹകറനായബ ഉയരതനാനുലാം പചകറബ

ഉത്പനാദനലാം വരദബപ്പെബകനാനുലാം  കനല്കേരഷകേരകക്ക് കറനായല് റബ  നടപ്പെബലനാകബ

കേനാരഷബകേകമഖലയബല്  മുകനറമുണനാകനാനുലാം  സനാധബചതക്ക്  സര കനാരബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  നന്ദേബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  വരുമനാനലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബകനനാ  ധൂരതക്ക്  നബയനബക്കുനതബകനനാ  ഉകദദനാഗസ

പുനരവബനദനാസലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബകനനാ  കേബട്ടനാകടവലാം  നബകുതബയുലാം

പബരബകചടുക്കുനതബകനനാ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  സബനബമനാ കമഖലയബല്

സസ്പീകേള്  കനരബടുന  ജന്ഡര  ഡബസബമബകനഷകനപ്പെറബ  പഠബക്കുനതബനക്ക്

നബകയനാഗബച  ജസ്റ്റബസക്ക്  കഹമ  കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാരട്ടബകനല്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകനാന് സരകനാര ഇതുവകര തയ്യനാറനായബട്ടബല.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്:  നന്ദേബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  ഇടുകബ

പനാകകജബനനായബ  പ്രഖദനാപബച  തുകേ  കചലവഴബകനാകനനാ  സബലാംഗബള്  വബന്കഡനാ

കബയറന്സക്ക്  നടപ്പെനാകനാകനനാ  കേനാസക്ക്  പദതബ  കേനാരദക്ഷമമനാകനാകനനാ

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  സലാംസനാനതബകന്റെ  പ്രധനാന  വരുമനാന
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കസനാതസ്സുകേളനായ  വനാഹന,  കപകട്രേനാളബയലാം  നബകുതബകേള്  പൂരണമനായുലാം

കേബഫ്ബബയബകലയക്ക്  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കതങ്ങക്ക്  കൃഷബ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  കകേനാപ്രയുകട  മബനബമലാം  സകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കപ്രസക്ക്

ഉലനാദന  കചലവബകന്റെ  50  ശതമനാനലാം  കൂട്ടബ  നബശയബകനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  പബന്വനാതബല്  നബയമനങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നന്ദേബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

സരകനാരബകന്റെ  അടബസനാനപരമനായ  ചുമതലകേള്  പരവതസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള

നയപ്രഖദനാപനമനാണക്ക്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബട്ടുളതക്ക്.

കരനാഗപ്രതബകരനാധതബലള  സരകനാരബകന്റെ  കപനാരനായ്മ  കേനാരണമനാണക്ക്  കകേരള

ജനത കകേനാവബഡബല്നബനലാം കമനാചബതരനാകേനാതതക്ക്.

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ :  നന്ദേബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

വനാഗനാനങ്ങള്  പ്രനാവരതബകേമനാകബയ  സരകനാരനാണബതക്ക്.  കനനാട്ടക്ക്  നബകരനാധനലാം,

ഓഖബ,  നബപ,  പ്രളയലാം എനബവകയ കനരബടുനതബല് ഈ സരകനാര നടതബയ

പ്രവരതനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകതനാടുകൂടബ  വബവബധ

പദതബകേളകട  പ്രവരതനങ്ങള്  തസരബതകപ്പെടുതനാനുലാം  സരകനാര

ആശുപത്രബകേളബല് കമചകപ്പെട്ട സമൗകേരദകമനാരുകനാനുലാം കേനാരഷബകേ കമഖലയബല്
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മുകനറലാം  കകേവരബകനാനുലാം  ഈ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.   സമഗ്ര

വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജതബലൂകട അടചപൂട്ടല് ഭസ്പീഷണബയബലനായബരുന

സരകനാര  സ്കൂളകേളബല്  വബദദനാരതബകേളകട  എണലാം  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  മബകേച

വബദദനാഭദനാസലാം  ലഭദമനാകനാനുലാം  സനാധബച.  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

വബഭനാഗകനാരുകട  ഉനമനതബനനായബ  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  കറനാഡുകേളകടയുലാം  പനാലങ്ങളകടയുലാം  നബരമ്മേനാണതബനുലാം

കുടബകവള  വബതരണതബനക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കേനാനുലാം   ഇമൗ  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  നന്ദേബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

കേനാരഷബകേ  കമഖല  പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം  ഭകക്ഷദനാലനാദന  രലാംഗതക്ക്

സസയലാംപരദനാപത  കകകേവരബക്കുനതബനുലാം  തരബശുരഹബത  സലാംസനാനകമന

ആശയലാം  സനാക്ഷനാത്കേരബക്കുനതബനുലാം  ഈ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച.

സുഭബക്ഷകകേരളലാം  പദതബ  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുലാം  പഴലാം-പചകറബ

ഇനങ്ങള്കക്ക്  തനാങ്ങുവബല  പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുലാം  കഹനാരട്ടബകകേനാരപബലൂകട

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളകട  സലാംഭരണവലാം  വബതരണവലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച.   പട്ടയവബതരണതബല്  ചരബത്രകനട്ടലാം  കകകേവരബകനാനുലാം

തകദ്ദേശഭരണസനാപനങ്ങകള ശക്തബകപ്പെടുതനാനുലാം സമ്പൂരണ കകവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം
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സനാധദമനാകനാനുലാം  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  കനട്ടലാം  കകകേവരബകനാനുലാം

കപനാതുകമഖലകയ  ശക്തബകപ്പെടുതനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്

സലാംവബധനാനതബല് മനാറലാം  വരുതനാനുലാം സനാകങ്കതബകേ വബദദനാഭദനാസ കമഖലകയ

സജസ്പീവമനാകനാനുലാം  ക്ഷസ്പീര-മൃഗ  സലാംരക്ഷണ  കമഖലകേളബല്  മനാറങ്ങള്

കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  പബനനാക  വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ടവകര  സമൂഹതബകന്റെ

മുഖദധനാരയബകലയക്ക്  എതബകനാനുലാം  മുന്കേകയ്യടുത  സരകനാര  നടപടബ

സ്തുതദരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  നന്ദേബപ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന.  കകേനാവബഡക്ക്

മഹനാമനാരബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  മുഖദമനബയുകടയുലാം  ആകരനാഗദ

വകുപ്പുമനബയുകടയുലാം  ഇടകപടല്  അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

യജതബലൂകട  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  ശക്തബകപ്പെടുതബയതുലാം  ആകരനാഗദ

വകുപ്പെബല്  കൂടുതല്  കഡനാകരമനാകര  നബകയനാഗബചക്ക്  തനാലൂകനാശുപത്രബകേളകട

പ്രവരതനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാകബയതുലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

അടബസനാനസമൗകേരദ  വബകേസനതബനനായബ  കേബഫ്ബബ  സഹനായകതനാകട

കപനാതുമരനാമതക്ക് വകുപ്പെബകന്റെ കനതൃതസതബല് കകേരളതബലടനസ്പീളലാം നടനവരുന

പ്രവൃതബകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    അനബല്  അകര:  നന്ദേബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാര  തുടങ്ങബയ  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  ഏകേസ്പീകേരബചക്ക്

നനാമമനാത്രമനാകബയതുലാം പ്രളയതബല് വസ്പീടക്ക് നഷകപ്പെട്ടവരകക്ക് വസ്പീടക്ക് ലഭദമനാക്കുന

പദതബ അട്ടബമറബച നടപടബയുലാം  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാരജക്ക്: ശബരബ കറയബല്പ്പെനാത യനാഥനാരതദമനാകനാനുള

സരകനാര തസ്പീരുമനാനലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. എരുകമലബ വബമനാനതനാവളതബകന്റെ

കേനാരദതബല്   തുടരനടപടബകേളണനാകേണലാം.  പരബവരതബത  കകസവ

വബഭനാഗതബനക്ക് സലാംവരണനാനുകൂലദലാം ലഭദമനാകണലാം. 

കപ്രനാഫ  .    കകേ  .    യു  .    അരുണന്:  നന്ദേബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

കലഫക്ക്  പദതബ  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബഞ്ഞതക്ക്  എല്.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ

പ്രധനാന കനട്ടമനാണക്ക്.  ഹരബത കകേരളലാം പദതബയബലൂകട ഭക്ഷദ സസയലാംപരദനാപത

കനടനാനുള  ശമമനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തുനതക്ക്.  ആരദലാം  പദതബയബലൂകട

സരകനാര  ആശുപത്രബകേള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  എലനാ  വബഭനാഗലാം

ജനങ്ങള്ക്കുലാം  വബദഗ്ദ്ധ  ചബകേബത്സ  സമൗജനദമനായബ  ലഭദമനാകനാനുലാം

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെനാകനാനുലാം

സരകനാരബനക്ക് സനാധബച.     
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര:  നന്ദേബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

ഭനാവബയബല്  സസസ്പീകേരബകനാന്  കപനാകുന  നയനബലപനാടുകേകളക്കുറബചക്ക്

വദക്തമനാകനാകത  സരകനാരബകന്റെ  പ്രവരതന  റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  വബഫലമനായ

പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം ഉള്കകനാള്ളുനതനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗലാം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന്  പബ.:  നന്ദേബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

സരകനാര  ഇതുവകര  നടതബയ  പ്രവരതനങ്ങളലാം  നടതനാനബരബക്കുന

പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  തുടകലാം  കുറബകനാനുലാംകവണ  നയമനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗതബല്  വദക്തമനാകബയബട്ടുളതക്ക്.  പ്രതബസനബഘട്ടങ്ങളബല്

ജനങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  നബനക്ക്  മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര

നടതബയബട്ടുളതക്ക്.  എലനാവരക്കുലാം  പനാരപ്പെബടലാം,  കുടബകവളലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം

തുടങ്ങബ  സമസ കമഖലകേളകടയുലാം ഉനമനതബനുകവണബയുള നടപടബകേളനാണക്ക്

സരകനാര  സസസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.   കപനാതുവബതരണ  സലാംവബധനാനലാം

കമചകപ്പെടുതനാന്  കേഴബഞ്ഞതുലാം  കകേനാവബഡക്ക്  മഹനാമനാരബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

കറഷന് കേനാരഡുടമകേള്കകലനാലാം ഭക്ഷദധനാനദകേബറക്ക്  നല്കേബയതുലാം ഓണ്കകലന്

വബദദനാഭദനാസലാം ആരലാംഭബചതുലാം   കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല് മബകേച സമൗകേരദങ്ങള്

ഏരകപ്പെടുതബയതുലാം  സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. കകേ-കഫനാണ്, കകേ-കറയബല്
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അടകമുള  വബകേസന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകനാനുള  ശമങ്ങള്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  നന്ദേബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

കകേരളതബകന്റെ കമനാതലാം കേടലാം  വരദബചതുലാം  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്

നഷതബലനായതുലാം  സഹകേരണകമഖല  തകേരനതുലാം  സരകനാരബകന്റെ

കകേടുകേനാരദസത വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്.  അഴബമതബയുലാം  സസജനപക്ഷപനാതവലാം

മുഖമുദയനാകബയ  ഇമൗ  സരകനാര  ജനകദനാഹനടപടബകേളമനായനാണക്ക്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജക്ക്:  നന്ദേബപ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന.  ഓഖബ,  നബപ,

പ്രളയലാം,  കകേനാവബഡക്ക്-19  എനസ്പീ  കവല്ലുവബളബകേകള  മബകേച  രസ്പീതബയബലനാണക്ക്

സരകനാര പ്രതബകരനാധബചതക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ കേനാരദക്ഷമമനായ ഇടകപടലബലൂകട

സരകനാര ആശുപത്രബകേളബല് കകേനാവബഡക്ക്  കരനാഗബകേള്കക്ക്  സമൗജനദ ചബകേബത്സ

നല്കേനാനുലാം മരണനബരകക്ക്  കുറയനാനുലാം സനാധബച.  കനാസക്ക്  മുറബകേള് കഹകടകക്ക്

ആകനാനുലാം  കപ്രമറബ  കഹല്തക്ക്  കസന്റെറുകേള്  ഫനാമബലബ  കഹല്തക്ക്

കസന്റെറുകേളനായബ  ഉയരതനാനുലാം  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബചക്ക്

കുടബശ്ശേബകേയബലനാകത  നല്കേനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  നബയമന

നബകരനാധന  ഉതരവബറകബ  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  നബകഷധബക്കുന  കകേന്ദ്ര
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നബലപനാടബല്നബനക്ക് വദതദസമനായബ കൂടുതല് പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുന

നടപടബകേളമനായനാണക്ക് സലാംസനാന സരകനാര  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്. 

സഭ കവകുകനരലാം 5.03-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * *


