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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021   ജനുവരബ   13,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകലഫക്ക് മബഷനുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട അഴബമതബ

മബ  .    സസ്പീകര:  സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  കകലഫക്ക്  മബഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

തൃശൂര  ജബല്ലയബകല  വടകനാകഞ്ചേരബയബല്  പണബയുന്ന  ഫനാറബകന്റെയുലാം

ആശുപതബയുകടയുലാം  മറവബല്  നടതബയതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  അഴബമതബ

സഭനാനടപടബകേള്  നബരതബവചക്ക്  ചരച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ

അനബല് അകര,  എലാം. ഉമ്മേര, കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമനായസ്പീന): കകേരളതബകല

ഭവനരഹബതരകലാം  ഭൂരഹബത  ഭവനരഹബതരകലാം  പ്രകയനാജനപ്രദമനാകുന്ന

രസ്പീതബയബലനാണക്ക്  കകലഫക്ക്  മബഷന  പദതബ  ആരലാംഭബചതക്ക്.  ഇഇൗ  പദതബപ്രകേനാരലാം

250547  വസ്പീടുകേള്  പൂരതസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  15000  കുടുലാംബങ്ങള്കകൂടബ  2021

മനാരചക്ക്  21-നകേലാം  ഭവനലാം  നബരമ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബകകേയനാണക്ക്.  വടകനാകഞ്ചേരബയബകല  140

ഗുണകഭനാകനാകള്കള്ള  ഭവന  സമുചയവലാം  സസ്പീകേള്കലാം  കുട്ടബകേള്കമുള്ള  ഒരു

ആശുപതബയുലാം സഇൗജനദമനായബ  നബരമ്മേബച്ചുനല്കേനാന യു.എ.ഇ.  കറഡക്ക്  കക്രെസന്റെക്ക്

എന്ന  ചനാരബറബബള്  സലാംഘടന  കകേരള  സരകനാരുമനായബ  കപനാത

ധനാരണനാപതതബല്  2019  ജൂകകല  11 -നക്ക്  ഒപ്പുവചബരുന.  നബരമ്മേനാണലാം

ഏകേകദശലാംലാം  പൂരതബയനായ  ഘട്ടതബലനാണക്ക്  യു.എ.ഇ.  കകേനാണ്സുകലറ്റുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  ചബലര  കേള്ളകടത്തുകകേസബല്  പ്രതബകേളനാകണനലാം  കേരനാറുകേനാരന

ഇവരകക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  നല്കേബകയനമുള്ള  വനാരതകേള്  പുറത്തുവരുന്നതക്ക്.

ഏകതങബലലാം  പബബകേക്ക്  കസരവന്റെക്ക്  അഴബമതബ  നടതബയബട്ടുകണനാകയന്നക്ക്

അകനസ്വഷബകനാന  വബജബലനസക്ക്  ഡയറക്ടകറ  ചുമതലകപ്പെടുതബട്ടുണക്ക്.  ഇതമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കകലഫക്ക്  മബഷകനനാ  സലാംസനാന  സരകനാകരനാ  യനാകതനാരു  വബകദശ
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സലാംഭനാവനയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  സരകനാര  നയലാം  കേനാരദക്ഷമതകയനാകടയുലാം

അരപ്പെണ  കബനാധകതനാകടയുലാം  നടപ്പെബലനാകബയ  ഉകദദനാഗസനമനാകര

അഴബമതബകനാരനായബ  ചബതസ്പീകേരബകന്നതക്ക്  ശരബയല്ല.  അഴബമതബ

നടതബയവരകകതബകര  കതളബവകേളുകട  അടബസനാനതബല്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകലാം.  ഇതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കകേനാടതബ  പരനാമരശബച  കേനാരദങ്ങളബല്

നബയകമനാപകദശലാം കതടബ തടരനടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    അനബല്  അകര:  വസ്തുതനാ  വബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്  മനബ

നടതബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഫനാറക്ക് പണബയനാന 2019 ജൂലല മനാസലാം സരകനാര 15 കകേനാടബ

രൂപ  അനുവദബച  സമയത്തുതകന്ന  കറഡക്ക്  കക്രെസന്റുമനായബ  കേരനാര  ഒപ്പെബട്ടതബകന്റെ

കേനാരണലാം  വദകമനാകണലാം.  പ്രളയതബല്  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നല്കേനാനുള്ള  ലലഫക്ക്  പദതബയബല്  എത  ഗുണകഭനാകനാകളുകണന്നക്ക്

കേകണതണലാം.  ലലഫക്ക്  മബഷന  പദതബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സലാംസനാനകത

പബ.എലാം.സബ.-കേകള  ഒഴബവനാകബ  യൂണബടനാകേക്ക്  ബബല്കഡഴബകന  ഏല്പ്പെബകകേയുലാം

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  ഒഴബവനാകകേയുമനാണക്ക് കചയതക്ക്.  സനാധനാരണകനാരനക്ക് അവകേനാശകപ്പെട്ട

പനാരപ്പെബട  പദതബയബല്  സസ്വരണ്ണ  കേള്ളകടതക്ക്  കകേസബകല  പ്രതബകേളുള്കപ്പെകട

നടതബയ അഴബമതബ സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം.
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  കേഴബഞ

സരകനാരബകന്റെ കേനാലതനാണക്ക് വടകനാകഞ്ചേരബ ലലഫക്ക് പദതബകക്ക് ഭൂമബ ഏകറടുതക്ക്

നടപടബക്രെമങ്ങള്  പൂരതസ്പീകേരബചതക്ക്.   റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഭൂമബയബല്

ഉടമസനാവകേനാശലാം  നബലനബരതബകകനാണക്ക്  പദതബ  നടപ്പെബലനാകനാന  സരകനാര

തസ്പീരുമനാനബച്ചുകവങബലലാം  കകേനാവബഡക്ക്-19-ഉമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  സനാഹചരദതബല്

പൂരതസ്പീകേരബകനാന കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ടു.  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബചക്ക്  നല്കേനാന സന്നദ

സലാംഘടന തയ്യനാറനായകപ്പെനാള് ആവശദമനായ സഇൗകേരദകമനാരുകകേയനാണക്ക് സരകനാര

കചയതക്ക്.  18  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബയബല്  9  കകേനാടബ  രൂപയുകട  അഴബമതബ

ആകരനാപണലാം  ഉന്നയബചബരബകന്നതക്ക്  വബചബതമനാണക്ക്.  ഇകനാരദതബല്

അസസ്വനാഭനാവബകേമനായ  നടപടബകേകളനാനലാം  സരകനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം

ഉണനായബട്ടബല്ല.  പദതബകയ  തനാറടബച്ചു  കേനാണബകനാനുള്ള  ശമമനാണക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം

നടത്തുന്നതക്ക്.  ലലഫക്ക്  മബഷന  പദതബയബലൂകട  നബരമ്മേബച  വസ്പീടുകേളുകട

ബലപരബകശനാധന  നടത്തുന്നതബനക്ക്  ഒരു  പ്രകതദകേ  വബഭനാഗകത

ചുമതലകപ്പെടുതനാന   തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   ഭവനരഹബതരനായ മുഴുവന കപരകലാം

ഭവനലാം  നബരമ്മേബച്ചുകകേനാടുകനാനുള്ള  പദതബയുമനായബ  സരകനാര
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മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാണക്ക്.  ഈ വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരതബവചക്ക് ചരച

കചകയ്യണ  ആവശദമബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബതല,

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

മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം

അവരവരുകട പനാരട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല് നബന്നക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

II. ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കേഞ്ചേബകകനാടക്ക് ബബ  .  ഇ  .  എലാം  .  എല്  .   സസ്വകേനാരദവത്കേരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  മബനബ നവരത്ന കേമ്പനബയനായ ബബ.ഇ.എലാം.എല്.-കന

സസ്വകേനാരദവത്കേരബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര   നടപടബ  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

ലസനബകേരകനാവശദമനായ  കേവചബത  വനാഹനങ്ങളുലാം  കമകടനാ  കകേനാച്ചുകേളുലാം

നബരമ്മേബകന്ന  ഇന്തദയബകല  ഏകേ  കപനാതകമഖലനാ  സനാപനമനായ

ബബ.ഇ.എലാം.എല്.-കന  കകേനാരപ്പെകററ്റുകേള്കക്ക്  ലകേമനാറനാനുള്ള  നസ്പീകകത

തടയണലാം.  പ്രസ്തുത  സനാപനകത  കപനാതകമഖലനാ  സനാപനമനായബ
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നബലനബരത്തുന്നതബനുലാം  അവബടകത  കതനാഴബലനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബകന്നതബനുലാം

ശകമനായ ഇടകപടല് നടതണലാം. 

വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  മബനബ  നവരത്ന  വബഭനാഗതബല്കപ്പെടുന്നതലാം  ലനാഭകേരമനായബ

പ്രവരതബകന്നതമനായ  BEML-കന  കപനാതകമഖലനാ  യൂണബറനായബ

നബലനബരകതണതനാവശദമനാണക്ക്.  ഉദനാരവത്കേരണ  നയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

BEML-കന്റെ  ഓഹരബ  വബറഴബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനലാം

സലാംസനാനതബകന്റെ  വദനാവസനായബകേ  വളരചകയയുലാം  ജസ്പീവനകനാരുകട  കതനാഴബല്

സനാദദതകയയുലാം പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബകന്നതനാണക്ക്.  ഇതബകനതബകര നബയമസഭ

കഎകേകേകണദന  പ്രകമയലാം  പനാസനാകബ  കകേന്ദ്രകത  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.

കപനാതകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള നബലനബരത്തുന്നതബനുലാം മത്സരക്ഷമത വരദബപ്പെബചക്ക്

ഉലനാദന കമഖലയബല് ചലനലാം സൃഷ്ടബകനാനുമുള്ള ശമമനാണക്ക് നടത്തുന്നതക്ക്. 2010-ല്

പ്രവരതനമനാരലാംഭബച  BEML-നനായബ സലാംസനാന സരകനാര  പനാട്ടവദവസയബല്

കേബനഫ്ര  മുഖനാന്തരമനാണക്ക്  ഭൂമബ  അനുവദബചതക്ക്.    നബരവധബ  കതനാഴബലനാളബകേള്

കജനാലബകചയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത  സനാപനതബല്നബനലാം  ഇന്തദന  കറയബല്കവയലാം

പ്രതബകരനാധകസനകേള്കലാം  ആവശദമനായ  യനസനാമഗ്രബകേളനാണക്ക്



7

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകന്നതക്ക്.  സസ്വകേനാരദവത്കേരണതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഇതബകന്റെ

പ്രവരതനലാം  നബരതബവയന്ന  സബതബയനാണക്ക്  സലാംജനാതമനായബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതരലാം

സനാപനങ്ങളുകട  സസ്വകേനാരദവത്കേരണതബകനതബകര  എലാം.പബ.മനാരുലാം  കടഡക്ക്

യൂണബയന  കനതനാകളുലാം  കയനാജബച  നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബകകേയുലാം  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബനക്ക്  നബകവദനലാം  സമരപ്പെബകകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാകത  മുഖദമനബ

പ്രധനാനമനബകക്ക്  കേതയയകേയുലാം  നബരന്തരമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തുകേയുലാം

കചയ്യുനണക്ക്. 

2. ക്ഷസ്പീരകേരഷകേര അഭബമുഖസ്പീകേരബകന്ന പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേര  അഭബമുഖസ്പീകേരബകന്ന  വബവബധ

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകന്നതബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കേനാലബതസ്പീറയുകട  വബലവരദന  ഒഴബവനാകന്നതബനുലാം  സബ്സബഡബ

ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഗുണകമന്മയുള്ള  കേനാലബതസ്പീറയുകട  ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  കേനകേനാലബകേളുകട  സമഗ്ര

ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പരബരക്ഷയക്ക്  ഏരകപ്പെടുതബയ  സമയക്രെമലാം

പുനനഃപരബകശനാധബകകേയുലാം  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പ്രസ്പീമബയലാം  നബരകക്ക്  കുറയകേയുലാം

കചയ്യണലാം.  ഇതരസലാംസനാനങ്ങളബല് നബന്നക്ക്  വരുന്ന  പനാലബകന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം
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ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  അതബരതബ  കചകക്ക്കപനാസ്റ്റുകേളബകല  പരബകശനാധനനാ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ശകബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  സലാംസനാനകത  മൃഗനാശുപതബകേളുകട

പ്രവരതനലാം  24  മണബക്കൂറനാകബ  ഉയരത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകകേയുലാം

കവണലാം.

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

ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരുകട  ഉന്നമനതബനനായബ  നബരവധബ  നടപടബകേളനാണക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു

വരുന്നതക്ക്.  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകളുകട  വബലവരദനയനുസൃതമനായബ

കേനാലബതസ്പീറയുകട  വബല  വരദബപ്പെബചബട്ടബല്ല.  ഇതരസലാംസനാനത്തുനബനലാം  വരുന്ന

കേനാലബതസ്പീറയുകട ഗുണനബലവനാരലാം പരബകശനാധബകന്നതബനക്ക് കടസബലാംഗക്ക് കസന്റെറുകേള്

സനാപബകന്നതനാണക്ക്.  മബല്മയുകടയുലാം  കമഖലനാ  യൂണബയനുകേളുകടയുലാം  പ്രവരതന

ലനാഭലാം  കപ്രനാത്സനാഹന  വബലയനായുലാം  കേനാലബതസ്പീറ  സബ്സബഡബയനായുലാം

ക്ഷസ്പീരസലാംഘങ്ങള്  വഴബ  കേരഷകേരകക്ക്  നല്കുനണക്ക്.  മൃഗസലാംരക്ഷണ

ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുകേള്  മുകഖന  കേറവയനങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനക്ക്

ധനസഹനായലാം അനുവദബകകേയുലാം മൃഗചബകേബത്സനാ കചലവകേള് ലഘൂകേരബകന്നതബനക്ക്

വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത  ചബകേബത്സനാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബകകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

ഇതരസലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  വരുന്ന  പനാലബകന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം
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പരബകശനാധബകന്നതബനനായബ  ലനാബുകേള്  സജ്ജമനാണക്ക്.  പനാലബനക്ക്  ലബറകറനാന്നബനക്ക്

ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമുകഖന  ഒരു  രൂപയുലാം  തകദ്ദേശസനാപനങ്ങള്  വഴബ  4

രൂപയുലാം  കേരഷകേരകക്ക്  ലഭദമനാകനണക്ക്.  ഓകരനാ  കമഖലയബകലയുലാം  ഉരുകളുകട

എണ്ണതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  മൃഗനാശുപതബകേളുകട  പ്രവരതനലാം

പുനനഃക്രെമസ്പീകേരബകന്നതലാം  കമനാലബല്  മൃഗനാശുപതബകേളുകട  പ്രവരതനലാം  മറക്ക്

ജബല്ലകേളബകലയക്ക് വദനാപബപ്പെബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.

III സബ്മബഷന

(1) റബമനാന്റെക്ക് പ്രതബയുകട തൂങ്ങബമരണലാം

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ജബല്ലനാ  ജയബലബല്  റബമനാന്റെക്ക്

പ്രതബയനായ  എ. കകേ.  ബസ്പീരനാന കകേനായ തൂങ്ങബ മരബചതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് കസഷദല്

ഇനകവസബകഗഷന ടസ്പീലാം രൂപസ്പീകേരബചക്ക് അകനസ്വഷണലാം നടതണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  പന്തസ്പീരനാങനാവക്ക്

സസ്വകദശബനബയനായ സലാംസനാരകകവകേലദമുള്ള  യുവതബകയ  മനാനഹനാനബ

വരുതബകയന്ന  പരനാതബയബകന്മല്  2.1.2021-നക്ക്  ബസ്പീരനാന  കകേനായയ്കകതബകര

പന്തസ്പീരനാങനാവക്ക്   കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനബല്   കകേസക്ക്  രജബസര  കചയക്ക്

ബന്ധകപ്പെട്ടവരുകട കമനാഴബയുകട അടബസനാനതബല് 3.1.2021-നക്ക് ടബയനാകന അറസക്ക്
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കചയക്ക്  കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനാകബ  റബമനാന്റെക്ക്  കചയബരുന.  6.1.2021-നക്ക്  രനാതബ

പനാരപ്പെബചബരുന്ന  കസല്ലബകല  ജനല്കമ്പബയബല്  ടബയനാന  കതനാരത്തുപകയനാഗബചക്ക്

ആത്മഹതദയക്ക്  ശമബകകേയുലാം  തടരന്നക്ക്  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്

ആശുപതബയബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുകപനാകേകവ  മരണകപ്പെടുകേയുമുണനായബ.

ഇതസലാംബന്ധബചക്ക്  കേസബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനബല്  കകേസക്ക്  രജബസര  കചയക്ക്

അകനസ്വഷണലാം  നടതബവരബകേയനാണക്ക്.  അകന്ന  ദബവസലാം   ഡന്യൂട്ടബയബലണനായബരുന്ന

അസബസന്റെക്ക് പ്രബസണ് ഓഫസ്പീസകറ സസക്ക് കപന്റെക്ക് കചയ്യുകേയുലാം കഡപന്യൂട്ടബ പ്രബസണ്

ഓഫസ്പീസര,  ജയബല് സൂപ്രണക്ക്  എന്നബവകര സലലാം മനാറ്റുകേയുലാം കചയ.  ഇതമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  വബശദമനായ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുന്നതബനക്ക്  ഉതരകമഖല  ജയബല്

ഡബ.കഎ.ജബ. ശസ്പീ. എലാം. കകേ. വബകനനാദക്ക് കുമനാറബകന ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്. 

(2) വബവരനാവകേനാശ നബയമലാം ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  വബവരനാവകേനാശനബയമലാം ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യുന്ന

മനാഫബയ സലാംഘങ്ങള്കകതബകര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ജനനാധബപതദ സലാംവബധനാനതബനക്ക്

കേരുതക്ക്  പകേരുന്നതബനുലാം  ഭരണനബരവ്വഹണ  രലാംഗതക്ക്  കകകേകകനാള്ളുന്ന

തസ്പീരുമനാനങ്ങളുലാം  നടപടബകേളുലാം  കപനാതജനങ്ങള്കക്ക്  ലഭദമനാകന്നതബനുലാം
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വബവരനാവകേനാശ നബയമലാം സഹനായകേമനാകുനണക്ക്.  ഒകര അകപക്ഷകേര പലതവണ

അകപക്ഷകേള്  സമരപ്പെബകന്നതലാം  കൃതദമനായ  മറുപടബ  നല്കേനാന  കേഴബയനാത

സങസ്പീരണ്ണമനായ  വബഷയങ്ങള്  ഉന്നയബകന്നതലാം  മറുപടബയബല്  വദകതയബകല്ലന്നക്ക്

ആകരനാപബചക്ക്  അപ്പെസ്പീല്  നല്കുന്നതലാം  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്,  കൂടനാകത

ദനാരബദദകരഖയക്ക്  തനാകഴയുള്ള  അകപക്ഷകേരകള്ള  സഇൗജനദങ്ങള്  ദുരുപകയനാഗലാം

കചയ്യുന്ന  സബതബയുലാം  നബലവബലണക്ക്.  നബയമലാം  കുറമറ  രസ്പീതബയബല്

നടപ്പെനാകന്നതബനനായബ  കസക്രെകട്ടറബയറബലലാം  മറക്ക്  വകുപ്പുകേളബലലാം  അകപക്ഷകേള്

ഓണ്കകലന  വഴബ  സസ്വസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ടബ  നബയമലാം

ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതനായബ  കബനാധദകപ്പെടുന്ന  സനാഹചരദങ്ങളബല്  അതരലാം

വദകബകേള്കക്ക്  തനാകസ്പീതക്ക്  നല്കേബയുലാം  കപനാതശലദകനാരനനായബ  പരനാമരശബച്ചുലാം

സലാംസനാന  വബവരനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന  ഉതരവകേള്  പുറകപ്പെടുവബകനാറുണക്ക്.

ഇതസലാംബന്ധബചക്ക് വദകമനായ മനാനദണലാം രൂപകപ്പെടുത്തുകേകയന്നതക്ക് സരകനാരബനക്ക്

ബുദബമുട്ടുള്ള  കേനാരദമനാണക്ക്.  ഇഇൗ  പ്രശ്നതബകന്മല്   എന്തുകചയ്യനാന  കേഴബയുകമന്ന

കേനാരദലാം  പരബകശനാധബകന്നതനാണക്ക്.
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(3) കേനായല്ജലലാം കേയറുന്നതമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്

 ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫരണനാണസക്ക്:  തസ്പീരകദശ  കമഖലയബകല  ജനവനാസ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ഒനാരുകവള്ളലാം കേയറുന്നതക്ക് തടയുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കേനായലകേളബല്

അടബഞ്ഞുകൂടുന്ന എകല് നസ്പീകലാം കചയ്യുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

 മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  പശബമകകേനാചബയബകല ജനവനാസ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കേനായല്ജലലാം  കേയറുന്നതക്ക്  ജനജസ്പീവബതകത  ബനാധബചബട്ടുണക്ക്.

കവമ്പനനാടക്ക്  കേനായല്തസ്പീരകത  എകല്  നസ്പീകലാം  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  പ്രവൃതബ

നടപ്പെബലനാകകമ്പനാള്  അവ  നബകക്ഷപബകന്നതബനക്ക്   പള്ളുരുതബ  കമഖലയബല്

ലസ്പീസബനക്ക്  സലലാം  നല്കേണകമനലാം   കപനാരട്ടക്ക്  ടസബകന്റെ  അധസ്പീനതയബലള്ള

പ്രകദശതക്ക്  മനാലബനദങ്ങള്  നബകക്ഷപബകന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേണകമനലാം

കകേനാരപ്പെകറഷകനനാടക്ക്   ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  കബനാട്ടക്ക്  റൂട്ടുകേളുകട  ആഴലാംകൂട്ടല്

പ്രവൃതബകേള് കടണര കചയ്യുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

             (4)   ഉപ്പുകവള്ളലാം കേയറുന്നതമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്                               

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന:  തൃകരബപ്പൂര  നബകയനാജകേമണലതബകല

വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്   കൃഷബസലങ്ങളബലലാം  കേബണറുകേളബലലാം  ഉപ്പുകവള്ളലാം

കേയറുന്നതമൂലമുള്ള പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
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ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ  ):  തൃകരബപ്പൂര

നബകയനാജകേമണലതബകല  കേനാരദകങനാടക്ക്  പുഴയുകട  സമസ്പീപകത  വബവബധ

പ്രകദശങ്ങളബല്  കവലബകയറ സമയതക്ക് ഉപ്പുകവള്ളലാം കേയറബ കൃഷബ നശബകകേയുലാം

കേബണറുകേളബകല  കവള്ളലാം  ഉപകയനാഗശൂനദമനാവകേയുലാം  കചയ്യുനണക്ക്.  ഫണബകന്റെ

ലഭദതയുകട  അടബസനാനതബല്  അടബയന്തരമനായബ  കചകയ്യണ  പ്രവൃതബകേള്

കേകണതബ  കചയ്യുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  സലലാം

എലാം.എല്.എ.-യുകട  സനാന്നബദദതബല്  ഉകദദനാഗസരുകട  കയനാഗലാം  വബളബചക്ക്

തടരനടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.

(5)  കുട്ടബകേള്കക്ക് സഇൗജനദ ചബകേബത്സ

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല്ല:  ശസ്പീചബത  തബരുനനാള്  ഇനസബറന്യൂട്ടക്ക്  കഫനാര

കമഡബകല്  സയനസസക്ക്  ആന്റെക്ക്  കടകകനാളജബ  ആശുപതബയബല്  കുട്ടബകേളുകട

സഇൗജനദ ചബകേബത്സനാ പദതബ പുനരനാരലാംഭബകന്നതബനക്ക്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   ലശലജ ടസ്പീചര  ):  ശസ്പീചബത തബരുനനാള് ഇനസബറന്യൂട്ടക്ക് കഫനാര

കമഡബകല്  സയനസസക്ക്  ആന്റെക്ക്  കടകകനാളജബ  ആശുപതബയബല്  കുട്ടബകേള്കള്ള



14

സഇൗജനദചബകേബത്സയടകലാം  സരകനാര  പദതബകേള്പ്രകേനാരമുള്ള

ചബകേബത്സനാസഇൗജനദലാം  അനുവദബകനാതതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബകന്നതബനനായബ   ഇനസബറന്യൂട്ടക്ക്  അധബകേനാരബകേളുമനായുലാം   നനാഷണല്

കഹല്തക്ക്  മബഷനുമനായുലാം  ഉകദദനാഗസതലതബലലാം  മനബതലതബലലാം  ചരച

നടത്തുകേയുലാം നബരകകേള് പുനനഃക്രെമസ്പീകേരബചക്ക് നടപ്പെനാകണകമന്നക്ക് ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  എലാംപനാനല്  കചയ  മറനാശുപതബകേള്  വഴബ  കരനാഗബകേള്കള്ള

ചബകേബത്സയുലാം കുട്ടബകേള്കള്ള സഇൗജനദ ചബകേബത്സയുലാം  മുടങ്ങനാതബരബകനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 

(6)  മബമബക്രെബകയ കകേരള സലാംഗസ്പീത നനാടകേ അകനാദമബയുകട ഭനാഗമനാകല്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ:  മബമബക്രെബ  എന്ന  ജനകേസ്പീയ

അനുകേരണകേലനാരൂപകത  അലാംഗസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം   കകേരള  സലാംഗസ്പീത  നനാടകേ

അകനാദമബയുകട ഭനാഗമനാകന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.          

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബകകവണബ  സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞ്ചേനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):
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മബമബക്രെബകക്ക്  ആവശദമനായ  കപ്രനാത്സനാഹനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ഒഇൗപചനാരബകേമനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  അനുകൂല  നബലപനാടനാണുള്ളതക്ക്.  ഇഇൗ

കേലനാരൂപകത കകേരള സലാംഗസ്പീത നനാടകേ അകനാദമബയുകട പ്രവരതന പട്ടബകേയബല്

ഒഇൗകദദനാഗബകേമനായബ  ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടബല്ലനാതതബനനാല്  അകനാദമബയുകട

നബയമനാവലബ  കഭദഗതബ  വരുതബ  സരകനാരബല്നബന്നക്ക്  അനുമതബ  വനാങ്ങനാനുള്ള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(7)  ലപതൃകേ ഗ്രനാമ പദതബ

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന:  മനാന്നനാര-കചങ്ങന്നൂര-ആറന്മുള  ലപതൃകേ

ഗ്രനാമപദതബ നടപ്പെബലനാകന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചേനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):  കചങ്ങന്നൂരുലാം  സമസ്പീപ  മണലമനായ  ആറന്മുളയുലാം

ഉള്കപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളബകല  ആരനാധനനാലയങ്ങളുലാം  കകേനാട്ടനാരവലാം

പള്ളബകയനാടങ്ങളുലാം  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായവലാം  ആഭരണശനാലയുലാം

സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണക്ക് ഒരു ലപതൃകേ ടൂറബസലാം പദതബ നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള രൂപകരഖ

തയ്യനാറനാകബ  സരകനാര  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബ

അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 
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(8)  ഡബജബറകകലകസഷന

ശസ്പീ  .   ഷനാഫബ  .   പറമ്പബല്: പനാലകനാടക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് കമനായന കമനാഡല് ഹയര

കസകണറബ സ്കൂളബല് ഡബജബറലലകസഷന നടപ്പെബലനാകനാന അടബയന്തര നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാത  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

കപനാതവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നടപ്പെബലനാകബയ

കകഹകടകേക്ക്  സ്കൂള്,  കകഹകടകേക്ക്  ലനാബക്ക്  പദതബകേളബലൂകട  എലാം.എല്.എ./എലാം.പബ.

മനാരുകട  ഫണ്ടുകേളുള്കപ്പെകട  ഉപകയനാഗബചക്ക്  പനാലകനാടക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കമനായന

കമനാഡല്  കഗള്സക്ക്  ഹയരകസകണറബ  സ്കൂള്  സമ്പൂരണ്ണമനായബ  ഡബജബറകകലസക്ക്

കചയ്യുന്നതബനനായബ 8 കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബകക്ക് ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബരുന.

വബവബധ സനാകങതബകേ സമബതബകേളുകട  ഉപകദശതബകന്റെ കൂടബ  അടബസനാനതബല്

ഡബജബറകകലകസഷന ഉടന പൂരതസ്പീകേരബകനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.

(9)  മരമടബ മത്സരലാം

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര:  നബരതബവചബരുന്ന  ആനന്ദപ്പെള്ളബ  മരമടബ

മത്സരലാം  പുനരനാരലാംഭബകകേയുലാം  ഇതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഒരു  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടത്തുകമന്ന ഉറപ്പെബനക്ക്  വദകതയുണനാകകേയുലാം കവണലാം. 
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):

ഇഇൗ  വബഷയവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  വകുപ്പുകമധനാവബകേള്,  മൃഗകസ്നേഹബകേള്,

സനാമൂഹദപ്രവരതകേര എന്നബവരുമനായബ നടതബയ ചരചയബല്  സമഗ്രമനായ ഒരു

നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാന  തസ്പീരുമനാനബകകേയുലാം  നബയമ  വകുപ്പുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബചക്ക്  കേരടക്ക്  ബബല്  തയ്യനാറനാകകേയുലാം  കചയ.   എന്നനാല്  കേരടക്ക്

ബബല്ലബകല  ചബല  വദവസകേള്  1960-കല  മൃഗപസ്പീഡതടയല്  നബയമതബകന്റെ

വദവസകേള്കക്ക്  വബരുദമനാകുകമന്നതബനനാല്  സലാംസനാന  നബയമസഭ

അതരകമനാരു  ബബല്  പനാസനാകബയനാല്തകന്ന  ഭരണഘടനയുകട  254-ാ

അനുകച്ഛേദപ്രകേനാരലാം  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  അനുമതബ  ലഭബകകണതണക്ക്.  ഇഇൗ

സനാഹചരദതബല്  ആനന്ദപ്പെള്ളബ  മരമടബ  മത്സരലാം  പുനരനാരലാംഭബകന്നതക്ക്

അഭബകേനാമദമനായബരബകബല്ല.  ബബല്  അവതരബപ്പെബചക്ക്  പനാസനാകന്ന  കേനാരദലാം  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

(10)  കുറുകനകുണക്ക് പ്രകദശതബകന്റെ വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:  അട്ടപ്പെനാടബ  കബനാകബകല  കുറുകനകുണക്ക്

പ്രകദശതബകന്റെ  വബകേസനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഒരു   പ്രകതദകേ
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ഉകദദനാഗസകന  ചുമതലകപ്പെടുതബ   നബയമനാനുസൃതമനായബ  പരബഹരബകന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

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

കുറുകനകുണക്ക്  പ്രകദശത്തുള്ളവര   50  വരഷതബലധബകേമനായബ  അവബകട

തനാമസബകന്നവരനാകണനലാം  ഭൂമബകക്ക്  പട്ടയമുള്കപ്പെകടയുള്ള  കരഖകേളുകണനമുള്ള

അവകേനാശവനാദലാം  ശരബയല്ല.  കമല്  വനഭൂമബയബല്  ലനാന്റെക്ക്  കകടബന്യൂണല്

അനുവദബചതനായബ കേകണതബയ  22  പട്ടയങ്ങള് റദ്ദേക്ക് കചയ്യനാന തൃശ്ശൂര അപ്പെകലറക്ക്

അകതനാറബറബ  മുനപനാകകേ അകപക്ഷ സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   പട്ടയങ്ങള് സലാംബന്ധബചക്ക്

പ്രകദശവനാസബകേള്  സമരപ്പെബച  റബട്ടക്ക്  അപ്പെസ്പീല്   കകഹകകനാടതബ  വബശദമനായബ

പരബകശനാധബകകേയുലാം   വനഭൂമബയബല് ഇതരലാം  പട്ടയങ്ങള് അനുവദബകന്നതബനക്ക്

ലനാന്റെക്ക്  കകടബന്യൂണലബനക്ക്  അധബകേനാരമബകല്ലനലാം  ആയതബനനാല്  അവ

നബലനബല്കന്നതകല്ലനലാം  നബരസ്പീക്ഷബചബട്ടുമുണക്ക്.    നബയമവബരുദമനായബ നല്കേബയ

പട്ടയമനായതബനനാല് ഇഇൗ വനപ്രകദശതക്ക്  ഭൂമബയുകട    സസ്വതനവബനബകയനാഗകമനാ

കകവദദ്യുതബ,  കറനാഡക്ക്  തടങ്ങബയ  സഇൗകേരദങ്ങകളനാ  ഒരുകനാന  കേഴബയബല്ല.  ലനാന്റെക്ക്

കകടബന്യൂണല് നല്കേബയബട്ടുള്ള പട്ടയങ്ങളുകട നബയമസനാധുത റവനന്യൂ, ലനാന്റെക്ക്,  വനലാം

എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  സലാംയുക  പരബകശനാധന  നടതബയതബനുകശഷലാം  മനാതകമ
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ഒഴബപ്പെബകല്  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകനാന  പനാടുള്ളൂകവന്ന  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതനാണക്ക്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

  ലബസക്ക്  1,  ലബസക്ക്  2 -  ചട്ടലാം  47(2),  ലബസക്ക്  3-ചട്ടലാം  236(5),  ലബസക്ക്  4-ചട്ടലാം

236(6) അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു. 

V  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച്ചു.

 (1)  കലനാകല് ഫണക്ക്  അകഇൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട   അനപതബമൂന്നക്ക്  മുതല്  

അറുപതബകയട്ടക്ക് വകരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

 (2)  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള് സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട ആറുലാം ഏഴുലാം  

റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

 (3)  പ്രവനാസബ മലയനാളബകേളുകട കക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട പതബകനനാനലാം

പനണ്ടുലാം റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്. 

VI ഗവരണറുകട  പ്രസലാംഗതബനക്ക്  നന്ദബകരഖകപ്പെടുത്തുന്ന
പ്രകമയകതകറബച്ചുള്ള ചരച

ശസ്പീ  .     റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:   നന്ദബപ്രകമയകത അനുകൂലബകന.  കേഴബഞ

സരകനാരബകന്റെ  കേനാലതക്ക്  ഉകപക്ഷബകകപ്പെട്ട  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദമനാകനാന
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കേഴബഞതക്ക്   അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കകേരളകത  നബകക്ഷപസഇൗഹൃദ

സലാംസനാനമനാകബ മനാറബയതലാം  കപനാതകമഖലകയ ശകബകപ്പെടുതബയതലാം  തസ്പീരകദശ-

മലകയനാര  കകഹകവകേള്  യനാഥനാരതദമനാകബയതലാം  തരബശുരഹബത  കകേരളലാം

പദതബയബലൂകട  പചകറബകേള്കക്ക് തറവബല നബശയബചതലാം കനല്ലബനക്ക് കറനായല്റബ

ഏരകപ്പെടുതബയതലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സനാമൂഹദപ്രതബബദത

വദകമനാകന്നതനാണക്ക്.     എല്ലനാ  വസ്പീടുകേളബലലാം  കുടബകവള്ളകമതബകനാനുള്ള

ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവരതനങ്ങളുലാം   ദുരബതകേനാലതക്ക്  തടരചയനായബ

ഭക്ഷദകേബറക്ക്  നല്കേബയ  സബവബല്  സകകപ്ലെെസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവരതനങ്ങളുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  ഭവന-ഭൂരഹബതരനായ  എല്ലനാവരകലാം  കകലഫക്ക്

പദതബയബലള്കപ്പെടുതബ  വസ്പീടുലാം  സലവലാം  നല്കേബയതലാം   കകേരള  ബനാങക്ക്

യനാഥനാരതദമനാകബയതലാം  വബഴബഞലാം  തറമുഖപദതബയുകട  ആദദഘട്ടലാം

പൂരതബയനാകനാന  കേഴബഞതലാം  ആകരനാഗദരലാംഗതക്ക്  കലനാകേതബനക്ക്

മനാതൃകേയനാകേനാനുലാം ക്ഷസ്പീരരലാംഗതക്ക് സസ്വയലാംപരദനാപ്തത കകകേവരബകനാനുലാം കേഴബഞതലാം

ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ടനാനകസനാരട്ടക്ക്  വകുപ്പെബകന  അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ

നബലവനാരതബകലയക്ക്  ഉയരതബയതലാം  അതബഥബകതനാഴബലനാളബകേള്കകവണബ

'അപക്ക് നനാ ഘര' പദതബ നടപ്പെനാകബയതലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   
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ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:  നന്ദബപ്രകമയകത  എതബരകന.

അഴബമതബയുലാം  ധൂരത്തുലാം  സസ്വജനപക്ഷപനാതവലാം  മുഖമുദയനാകബയ

ഗവണ്കമന്റെനാണബതക്ക്.  യനാഥനാരതദമനാകനാന  കേഴബയനാത  സസ്വപ്നപദതബകേളനാണക്ക്

നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗതബല് ഉള്കപ്പെടുതബയബരബകന്നതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    മുല്ലകര  രത്നനാകേരന:  നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.  രനാജസ്പീവക്ക്

ഗനാന്ധബ  കസന്റെര  കഫനാര  ബകയനാകടകേക്ക് കനനാളജബകക്ക്  കഗനാള്വല്കറുകട കപരക്ക്

നല്കേബയതബനുപകേരലാം  കഡനാ.  പല്പ്പുവബകന്റെ  കപരുനല്കുവനാന  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബകനനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെടണലാം.  കേരഷകേസമരലാം  വബജയബപ്പെബകനാന

സലാംസനാനലാം  ഒറകകട്ടനായബ  പ്രവരതബകണലാം.  ശലാംഖലാംമുഖകത  സനാഗരകേനദകേ

പ്രതബമയുകട  സമസ്പീപത്തുനബനലാം  കഹലബകകേനാപ്റര  മനാറനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  നന്ദബപ്രകമയകത  എതബരകന.

നയപ്രഖദനാപനതബല്  കമനാഹനവനാഗനാനങ്ങള്  നല്കുകമ്പനാഴുലാം  സമസ

കമഖലകേളബലലാം  അഴബമതബയനാണക്ക്  നടകന്നതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ

കേരഷകേവബരുദ നബയമങ്ങള്കകതബകര ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ കയനാജബചക്ക്

പ്രവരതബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    നഇൗഷനാദക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.  സമസ

കമഖലകേളബലലാം  മബകേച പ്രവരതനങ്ങള് കേനാഴ്ചവയകേയുലാം ഓഖബ,  നബപ,  പ്രളയലാം,

കകേനാവബഡക്ക്-19  തടങ്ങബയ  മഹനാമനാരബകേകള  പ്രതബകരനാധബചക്ക്  മുകന്നറുകേയുലാം  കകേരള

ജനതയുകട സസ്വപ്ന പദതബകേള് യനാഥനാരതദമനാകകേയുലാം കചയ സരകനാരനാണബതക്ക്.

കഗയബല്  ലപപ്പെക്ക്  ലലന,  നനാഷണല്  ലഹകവ   വബകേസനലാം,

ലബപ്പെനാസ്സുകേളുകടയുലാം  ലഫ  ഓവറുകേളുകടയുലാം  പനാലങ്ങളുകടയുലാം   നബരമ്മേനാണലാം

എന്നബവ  യനാഥനാരതദമനാകനാന  സനാധബചതലാം  സ്കൂളുകേള്  ലഹകടകേക്ക്  ആകബ

മനാറബയതലാം  സരകനാര   ആശുപതബകേളബല്  മബകേച  ചബകേബത്സനാ

സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുകബയതലാം    സരകനാരബകന്റെ  ഭരണ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ലലഫക്ക്

മബഷന  പദതബയബലൂകട  കകേരളകത  സമ്പൂരണ്ണ  പനാരപ്പെബട  സലാംസനാനമനാകബ

മനാറ്റുകേകയന്നതനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  ലക്ഷദലാം.

ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:   നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.

പ്രകേടനപതബകേയബല് പറഞബട്ടുള്ള വനാഗനാനങ്ങകളകറയുലാം നടപ്പെനാകകേയുലാം സമസ

കമഖലകേളബലലാം  കമചകപ്പെട്ട  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  കേനാഴ്ചവയകേയുലാം  കചയ

സരകനാരനാണബതക്ക്.  പചകറബകക്ക്  തനാങ്ങുവബല  പ്രഖദനാപബചതലാം   സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷന  വരദബപ്പെബചതലാം   അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  ലലഫക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള
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കക്ഷമ  പദതബകേളുകട  ഗുണഫലലാം  ജനങ്ങളബകലതബകന്നതക്ക്  തടയനാനുള്ള

ശമമനാണക്ക് പ്രതബപക്ഷലാം നടത്തുന്നതക്ക്.  

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന:  നന്ദബപ്രകമയകത  എതബരകന.  മുന

നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗങ്ങളബല്  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേകളനാനലാം

യനാഥനാരതദമനാകനാന  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടബല്ല.  ലലഫക്ക്,  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള് അഴബമതബയുകട കൂതരങ്ങനായബ മനാറബയബരബകകേയനാണക്ക്.  പബനവനാതബല്

നബയമനങ്ങള് അവസനാനബപ്പെബകനാന സരകനാര തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    പ്രശനാന്തക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയകത അനുകൂലബകന.  നബരവധബ

പ്രതബസന്ധബകേള്കലാം  കവല്ലുവബളബകേള്കമബടയബലലാം  തലനലാം  കചയ്യനാനനാകേനാത

വബകേസന പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്  ഇഇൗ സരകനാരബകന്റെ കേനാലഘട്ടതബല് നടന്നതക്ക്.

സലാംരലാംഭകേ  വബകേസന  പദതബയബലൂകട  ആയബരതബലധബകേലാം  കചറുപ്പെകനാരകക്ക്

സസ്വയലാംകതനാഴബല്  കേകണതനാനുലാം  കഎ.ടബ.  കമഖലയബല്  മുകന്നറമുണനാകനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  മുന്നനാക  വബഭനാഗതബല്  സനാമ്പതബകേമനായബ  പബന്നനാകലാം

നബല്കന്നവരകക്ക്  പതക്ക്  ശതമനാനലാം  സലാംവരണകമരകപ്പെടുതബയ  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കറഷന  കേടകേകള  പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബകനാനുലാം

ഭബന്നകശഷബകനാരകക്ക്  സസ്വയലാംകതനാഴബല്  കേകണതനാനുലാം  മഴവബലക്ക്ല്ല്  പദതബ
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ആവബഷ്കരബകനാനുലാം  സനാധബചതക്ക്  എടുതപറയതക  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

കതനാഴബലബടങ്ങളബല്  സസ്പീകേളുകട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്,  എലക്സൈസക്ക്,

കഫനാറസക്ക്  വകുപ്പുകേളബല്  വനബതനാ  ജസ്പീവനകനാരുകട  എണ്ണലാം  വരദബപ്പെബകനാനുലാം

ലഡ്രൈവര  തസബകേയബലള്കപ്പെകട  സസ്പീകേള്കക്ക്  അവസരലാം  നല്കേനാനുലാം

വനബതനാകക്ഷമതബനുകവണബ  ബജറബല്  തകേ  നസ്പീകബവയനാനുലാം  സനാധബചതക്ക്

ശകദയമനാണക്ക്.  കകേരളതബനക്ക്  ലഭബകകണ നബകുതബവബഹബതലാം  ഇല്ലനാതനാകകേയുലാം

പദതബ  വബഹബതതബല്  ഗണദമനായ  കുറവ  വരുത്തുകേയുലാം  ഭക്ഷദ  ഭദതനാ

നബയമതബകന്റെ  കപരബല്  കറഷന  വബഹബതലാം  കവട്ടബകറയകേയുലാം  കചയ  കകേന്ദ്ര

നടപടബ പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്: നന്ദബപ്രകമയകത എതബരകന. കതനാഴബലബല്ലനായ

പരബഹരബകന്നതബല്  സരകനാര  വനപരനാജയമനാണക്ക്.  പബനവനാതബല്

നബയമനങ്ങളബലൂകട  പബ.എസക്ക്.സബ.  നബയമനങ്ങള്  അട്ടബമറബകനാനനാണക്ക്

ശമബകന്നതക്ക്.   ബജറബല്  പ്രഖദനാപബച  ഇടുകബ,  വയനനാടക്ക്,  തസ്പീരകദശ

പനാകകജകേള്  നടപ്പെബലനാകനാകനനാ  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

പനാവകപ്പെട്ടവരകക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബച്ചുനല്കേനാകനനാ  ജനകക്ഷമ  പദതബകേള്

പ്രനാവരതബകേമനാകനാകനനാ  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടബല്ല.  കേനാരുണദ  പദതബ
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നബരതലനാകബയതലാം റബ്ബര വബലസബരതനാ ഫണക്ക് വരദബപ്പെബകനാതതലാം കകേനാവബഡക്ക്

കേനാലതക്ക് കസഷദല് പനാകകജക്ക്   പ്രഖദനാപബകനാകത കൃഷബകനാകരയുലാം കേനാരഷബകേ

കമഖലകയയുലാം അവഗണബചതലാം പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    പുരുഷന കേടലണബ:   നന്ദബപ്രകമയകത അനുകൂലബകന.  സമസ

കമഖലകേളബലലാം  പുകരനാഗതബ  ലകേവരബചതലാം  പ്രകേടന  പതബകേയബകല

പ്രഖദനാപനങ്ങള്  നടപ്പെനാകബയതലാം  കകേനാവബഡക്ക്  കരനാഗവദനാപന  സമയതക്ക്

എ.പബ.എല്/ബബ.പബ.എല്  വദതദനാസമബല്ലനാകത  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്

വബതരണലാം  കചയതലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കകേന്ദ്രസരകനാരബകന്റെ

കേരഷകേവബരുദ  നയങ്ങള്കകതബരനായബ  സലാംസനാനലാം  ഒറകകട്ടനായബ

പ്രവരതബകണലാം.  കഗയബല്  കകപപ്പെക്ക് കകലന  യനാഥനാരതദമനാകണലാം.

കേലനാകേനാരന്മനാരകക്ക്  കപനഷന  അനുവദബകനാനുലാം  നകവനാതനാന  നനായകേരുകട

സരണനാരതലാം  സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയങ്ങള് നബരമ്മേബകനാനുലാം  കകേരള  സനാഹബതദ

അകനാദമബയുകട  പ്രവരതനലാം  ഗ്രനാമസ്പീണതലതബകലയക്ക്  എതബകനാനുമുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കേനാരഷബകേ  കമഖലകയ

പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബകന്നതബനുലാം  കേനാരഷബകകേനാലന്നങ്ങള്കക്ക്  തബരുവനന്തപുരതക്ക്

വബപണനകകേന്ദ്രലാം  സനാപബകന്നതബനുലാം  കനല്കേരഷകേരകക്ക്  കറനായല്റബ
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നബശയബകന്നതബനുലാം  കകേരഗ്രനാമലാം  പദതബ  നടപ്പെബലനാകന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ

ശകദയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്: നന്ദബപ്രകമയകത എതബരകന. രനാജദകതനാട്ടനാകകേ

കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നടപ്പെബലനാകബകകനാണബരബകന്ന  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങളുകട

ഫലമനായനാണക്ക് സലാംസനാനതക്ക് വബവബധ പദതബകേള് അനുവദബകന്നതലാം അതബകന്റെ

പ്രകയനാജനലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്  ലഭബകന്നകതനമുള്ള  വസ്തുത  വബസരബകരുതക്ക്.

കേരഷകേരുകട  വരുമനാനലാം  ഇരട്ടബയനാകനാനുലാം  ഇടനബലകനാകര  ഒഴബവനാകനാനുലാം

ഉകദ്ദേശബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ളതനാണക്ക് കകേന്ദ്ര സരകനാരബകന്റെ കേനാരഷബകേ കഭദഗതബ നബയമലാം.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകന്നതബലലാം  കകേനാവബഡക്ക്  മഹനാമനാരബ

പ്രതബകരനാധതബനക്ക് കകേന്ദ്ര സരകനാര നല്കേബയ സഹനായവലാം വനാക്സൈബന കേണ്ടുപബടബചക്ക്

വബതരണശലാംഖല  ക്രെമസ്പീകേരബകന്നതബലമുള്കപ്പെകട  കകേന്ദ്രലാം  കകകേവരബച

കനട്ടകതകറബചക്ക്  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗതബല്  പരനാമരശബകനാതതക്ക്

കഖദകേരമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന:  നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.

കേരഷകേകക്ഷമ  കബനാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം  16  ഇനലാം  പഴലാം-പചകറബ

ഉലനാദകേരുകട  ആശങ  ദൂരസ്പീകേരബകനാനുലാം  കേനാരഷബകകേനാലന്നങ്ങള്കക്ക്  അടബസനാന
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വബല  ഏരകപ്പെടുതനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  ഇടുകബയബകല  കേരഷകേരുകട

പട്ടയ  പ്രശ്നങ്ങളബല്  അനുകൂല  നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബച  സരകനാരബകന

അഭബനന്ദബകന.  ഇടുകബ  കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെ

പ്രവരതനതബനനാവശദമനായ  ഭഇൗതബകേസനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബച്ചുകകേനാണക്ക്  മലകയനാര

കമഖലയബകല ജനങ്ങള്കക്ക് കമചകപ്പെട്ട ചബകേബത്സ ലഭദമനാകബയ സരകനാര നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  പട്ടയഭൂമബയബകല നബരമ്മേനാണ പ്രവരതനങ്ങള് സലാംബന്ധബചക്ക്

നബലവബലള്ള  നബയനണങ്ങള്  ഒഴബവനാകന്നതബനക്ക്  നബയമ  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.  കകേനാവബഡക്ക്

മഹനാമനാരബകബടയബലലാം  സഇൗജനദ  കറഷന/ഭക്ഷദകേബറക്ക്  വബതരണലാം,  ഫസക്ക്  ലലന

ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്  കസന്റെറുകേളുലാം  ആശുപതബകേളുലാം  സജ്ജസ്പീകേരബകല്  തടങ്ങബയവ

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കേരഷകേകക്ഷമനബധബ കബനാരഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം

കേരഷകേരകക്ക്  കപനഷന  ഉറപ്പെനാകകേയുലാം   കനല്കൃഷബകക്ക്  കറനായല്റബ

ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം സനാമൂഹദകക്ഷമ കപനഷന വരദബപ്പെബകകേയുലാം 16 ഇനലാം പഴലാം-

പചകറബകേള്കക്ക്  അടബസനാന  വബല  പ്രഖദനാപബകകേയുലാം  കചയ  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാകബയ
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സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത  മനാറനാനുലാം  കപനാതകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭതബകലതബകനാനുലാം  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദതനാ  നബയമലാം  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാകനാനുലാം സനാധബചതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 

VII  വദകബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

പുനരജനബ പദതബകയകറബച്ചുള്ള ആകരനാപണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  കേഴബഞ  പ്രളയതബനുകശഷലാം  എകന്റെ

മണലതബല് നടപ്പെനാകബയ പുനരജനബ  പദതബകയകറബചനാണക്ക്  ശസ്പീ.   റബ.  വബ.

രനാകജഷക്ക്  ആകക്ഷപലാം  ഉന്നയബചതക്ക്.  ഇരുന്നൂകറനാളലാം  വസ്പീടുകേളനാണക്ക്  ഇഇൗ

പദതബപ്രകേനാരലാം  നബരമ്മേബചതക്ക്.  എറണനാകുളലാം  നഗരതബകലയുലാം

പരബസരപ്രകദശങ്ങളബകലയുലാം  കറനാട്ടറബ  ക്ലബ്ബുകേള്  എണ്പകതനാളലാം  വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബച്ചുനല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഓകരനാ  വസ്പീടബകന്റെയുലാം  സക്ക് കപനാണ്സര  ആരനാകണന്നക്ക്

ശബലനാസനാപനലാം  നടതബയകപ്പെനാഴുലാം   തനാകകനാല്ദനാനലാം  നബരവ്വഹബചകപ്പെനാഴുലാം

പരസദമനായബ  അറബയബചനാണക്ക്   പരബപനാടബകേള്   സലാംഘടബപ്പെബചതക്ക്.  വബകദശ

മലയനാളബകേളുലാം  സലാംഘടനകേളുലാം  മറ്റുലാം  ആവശദമനായ  സനാമ്പതബകേസഹനായലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പുനരജനബ  പദതബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   സസ്വകദശത്തുനബകന്നനാ

വബകദശത്തുനബകന്നനാ  ഒരു  രൂപകപനാലലാം  ഞനാന  കനരബട്ടക്ക്  വനാങ്ങബയബട്ടബല്ല.
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ഇതബനനാവശദമനായ  കപപ്പെര  വരകകേളുലാം  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  പുനരജനബയുകട

കവനാളണബയരമനാരനാണക്ക് കചയതക്ക്. കേളമകശ്ശേരബയബകല ഒരു മനാകനജക്ക് കമന്റെക്ക് ഇനസബറന്യൂട്ടക്ക്

കപ്രനാഫഷണല്  രസ്പീതബയബല്  സരകവ്വ  നടതബയനാണക്ക്  ടനാരഗറക്ക്  ഗ്രൂപ്പെബകനയുലാം

കബനബഫബഷദറസ്പീസബകനയുലാം  കേകണതബയതക്ക്.  പ്രളയതബല്  തയ്യല്  കമഷസ്പീന

നഷ്ടകപ്പെട്ട  ആയബരകതനാളലാം  കപരകക്ക്  അവ  വനാങ്ങബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കവള്ളലാം

കേയറബയ  രണനായബരതബലധബകേലാം  കേട  ഉടമസരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേബ.

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെക്ക്  നല്കേബയ ലബസബകന്റെ അടബസനാനതബല് ഒമ്പതബനനായബരലാം

കുട്ടബകേള്കക്ക്  സ്കൂള്  ബനാഗുലാം  സഡബകമറസ്പീരബയല്സുലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം

യൂണബകഫനാലാം നഷ്ടകപ്പെട്ട ഏഴനായബരകതനാളലാം കുട്ടബകേള്കക്ക് അവ വനാങ്ങബനല്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.   കകേനാചബന  ഷബപ്പെക്ക് യനാരഡക്ക്,  ഭനാരതക്ക്  കപകടനാളബയലാം  കകേനാരപ്പെകറഷന,

ഞനാന  യൂണബയന   പ്രസബഡന്റെനായബരബകന്ന  സനാപനങ്ങള്  എന്നബവകയല്ലനാലാം

ഇതബനനായബ  സഹനായബചബട്ടുണക്ക്.  ഇകനാരദങ്ങള്  നടപ്പെനാകബയതബനക്ക്  എകന്ന

അഭബനന്ദബകന്നതബനുപകേരലാം അധബകക്ഷപബകന്നതക്ക് ശരബയല്ല.

   നന്ദബപ്രകമയ ചരച (തടരച)

 ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനല്ലബകന്നക്ക്: നന്ദബപ്രകമയകത എതബരകന.  കകേനാവബഡക്ക്

പ്രതബസന്ധബ കേനാരണലാം  മടങ്ങബകയതബയ പ്രവനാസബകേകള വബമനാനതനാവളതബല്
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നബനലാം  നനാട്ടബകലതബകന്നതബനക്ക്  ആവശദമനായ  സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുകനാകനനാ

എഫക്ക്.എല്.ടബ.സബ.-കേളബല്  മതബയനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുതനാകനനാ

സമൂഹ  അടുകളകേള്  നടതബയതബനുള്ള  തകേ  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്

നല്കേനാകനനാ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല്ല.  കവന്റെബകലറര സഇൗകേരദലാം  ലഭബകനാകത

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബല്  കരനാഗബകേള്  മരബകന്ന  സനാഹചരദമുണനായകപ്പെനാഴുലാം

സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേള്കക്ക്  കകേനാവബഡക്ക്  ചബകേബത്സയുകട  കപരബല്  ലനാഭലാം

കകേനായ്യനാനുള്ള  അവസരമുണനാകകേയനാണക്ക് സരകനാര കചയതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.

കപനാതവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം,  ലലഫക്ക്,  ഹരബത  കകേരളലാം,  ആരദലാം

തടങ്ങബ  നബരവധബ  പദതബകേള്  ഇഇൗ  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലഘട്ടതബല്

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കഗയബല് പദതബ നടപ്പെബലനാകബയതലാം  ഷനാരജ കേള്ചറല്

കകേനാലാംപ്ലെെക്സൈബനക്ക്  സലകമടുപ്പെക്ക്  പൂരതബയനാകബയതലാം  പട്ടബകേജനാതബ  വകുപ്പെബകന്റെ

കേസ്പീഴബലള്ള നനാലക്ക്  കകേനാളനബകേള് അലാംകബദ്കേര പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബയതലാം

പുതബയ കുടബകവള്ള പദതബകേള് ആരലാംഭബചതലാം മുടങ്ങബകബടന്ന ജപ്പെനാന കുടബകവള്ള

പദതബ  പ്രനാവരതബകേമനാകബയതലാം  ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

കേനാരഷബകേരലാംഗതക്ക് വബപ്ലെെവകേരമനായ മനാറമനാണക്ക് സരകനാര വരുതബയതക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  നന്ദബപ്രകമയകത എതബരകന.  ഇഇൗ സരകനാര

അധബകേനാരതബല്  വന്നതമുതലള്ള  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗങ്ങള്

പരബകശനാധബചനാല്  പ്രഖദനാപനങ്ങകളനാനലാം  യനാഥനാരതദമനാകബയബട്ടബല്ല

എനകേനാണനാലാം.  അരഹതകപ്പെട്ട തസ്പീരകദശവനാസബകേള്കക്ക്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുലാം

അണ്-സരകവ്വയ്ഡക്ക്  ലനാന്റെബകന്റെ  സരകവ്വനടപടബകേള്  പൂരതബയനാകന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   സലാംസനാനതക്ക്  കേഴബയുന്ന  വബകദശടൂറബസ്റ്റുകേള്  ഏഴക്ക്

ദബവസതബലധബകേലാം  കേസ്വനാറന്റെസ്പീനബല്  കേഴബയണകമന്ന  നബബന്ധനയബല്  മനാറലാം

വരുതണലാം. കകകേതറബ കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബകണലാം. വബഴബഞലാം

പദതബ  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരതബയനാകണലാം.  അഴബമതബയുലാം

സസ്വജനപക്ഷപനാതവലാം  മുഖമുദയനാകബയ  ഇഇൗ  സരകനാര

ജനകദനാഹനടപടബകേളുമനായനാണക്ക്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    രനാജ  എബ്രഹനാലാം:  നന്ദബപ്രകമയകത  അനുകൂലബകന.  കകേനാവബഡക്ക്

മഹനാമനാരബമൂലമുള്ള  മരണനബരകക്ക്  കുറയനാന  കേഴബഞതക്ക്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവരതനമബകേവകകേനാണനാണക്ക്.  ഹബല്  കകഹകവയക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേനാന

കേഴബഞതലാം മലകയനാര-തസ്പീരകദശ കകഹകവകേളുകട   നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങള്

ആരലാംഭബചതലാം  കകേ-കഫനാണ്,  കകേ-കറയബല് അടകമുള്ള വബകേസന പദതബകേള്
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നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   കകേരളതബകന്റെ വബകേസന

പദതബകേള്കക്ക്  തരങലാം  വയന്ന  പ്രവരതനങ്ങള്  പ്രതബപക്ഷലാം

അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേള്കനായബ  കലനാകേ  കകേരള  സഭ

സലാംഘടബപ്പെബചതലാം  നനാഷണല്  ലഹകവ  യനാഥനാരതദമനാകബയതലാം  കഗയബല്

ലപപ്പെക്ക്  ലലന  പദതബ  പ്രനാവരതബകേമനാകബയതലാം  കേണ്ണൂര  അന്തനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനതനാവള പദതബ പൂരതസ്പീകേരബചതലാം  നബരദ്ദേബഷ്ട ശബരബമല വബമനാനതനാവള

പദതബകക്ക് തടകലാം കുറബചതലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

സഭ ലവകുകന്നരലാം 5.07-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

* * * * *


