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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   മനാര്ചച്ച്   10,   കവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
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I ശദക്ഷണബക്കല്

ജലക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവെസബ :   കകേരള  കഷനാളയനാര്,  കപരബങ്ങല്ക്കുത്തച്ച്

ഹഹകഡനാ ഇലകബകേച്ച് കപനാജക്ടുകേളബല്നബനച്ച്  ഹവെദദ്യുതബ ഉല്പ്പെനാദനത്തബനുകശേഷലാം

പുറത്തുവെബടുന  ജലലാം  തുമ്പൂര്മുഴബ  തടയണവെഴബ  വെലതുകേര,  ഇടതുകേര  കേനനാല്

ശലാംഖലകേളബലൂകട  തബരബച്ചുവെബട്ടച്ച്  ജലവെബതരണലാം  നടത്തുന  പദതബയനാണച്ച്

ചനാലക്കുടബ  റബവെര്  ഹഡവെര്ഷന്  സസ്പീലാം.  ചനാലക്കുടബ,  പുതുക്കനാടച്ച്,  കകേനാടുങ്ങല്ലൂര്,

ഇരബങ്ങനാലക്കുട,  അങ്കമനാലബ  എനസ്പീ  മണ്ഡലങ്ങളബകല  വെബവെബധ   കുടബകവെളള

പദതബകേള്ക്കുലാം  ശുദജല  കസനാതസ്സുകേള്ക്കുലാം  ഈ  കേനനാലുകേള്വെഴബയുളള

ജലവെബതരണലാം അതദനനാകപക്ഷബതമനാണച്ച്.  കേനനാലുകേളുകട പുനരുദനാരണത്തബനുലാം

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്ക്കുമുളള   ഫണച്ച്   വെര്ദബപ്പെബചച്ച്   പദതബയുകട  അടബസനാന

സസൗകേരദ  സലാംരക്ഷണവലാം  കേനാരദക്ഷമതയുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തനാനുലാം  ഇടമലയനാര്

ഇറബകഗഷന്  കപനാജക്ടുലാം  ചനാലക്കുടബ  റബവെര്  ഹഡവെര്ഷന്  സസ്പീമബകന്റെ  ഇടതുകേര

കേനനാലുമനായബ ബനബപ്പെബക്കുന ലബങ്കച്ച് കേനനാലബകന്റെ സലകമടുപ്പുലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച്

പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന്  അടബയനര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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വെര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമച്ച്  നബര്മ്മേബച  കേനാഡ  കേനനാലുകേള്  പുനരുദരബചച്ച്

ഉപകയനാഗപദമനാക്കനാനുലാം  കേനനാല്  പകദശേകത്ത   അനധബകൃത  കേകയ്യേറ്റലാം

തടയുനതബനനാവെശേദമനായ  കേനനാല്  വെനാചര്മനാരുകട  എണലാം  വെര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പറമബക്കുളലാം ആളബയനാര് കേരനാര് പകേനാരലാം കകേരളത്തബനച്ച്

ലഭബകക്കണ  ജലലാം  ലഭദമനാക്കനാനനാവെശേദമനായ  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

കപരബങ്ങല്ക്കുത്തബല്നബനളള  കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.-യുകട  പവെര്  ജനകറഷന്

ക്രമസ്പീകേരബചച്ച്  ജലവെബതരണത്തബകന്റെ  കസ്റ്റെഡബ  ഫ്കളനാ  നബലനബര്ത്തുനതബനുലാം

തുമ്പൂര്മുഴബ  റബവെര്  ഹഡവെര്ഷന്  സസ്പീമബനച്ച്  മുകേളബലനായബ  കസ്റ്റെനാകറജച്ച്  ഡനാലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുമുളള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ജലവെബഭവെ വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്)  :   ചനാലക്കുടബ  റബവെര്

ഹഡവെര്ഷന് സസ്പീമബല് ഉള്കപ്പെട്ട  തൃശ്ശൂര്, എറണനാകുളലാം ജബല്ലകേളബകല അങ്കമനാലബ,

ചനാലക്കുടബ  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകേളബലുലാം  വെബവെബധ  പഞനായത്തുകേളബലുമനായബ  വെരുന

കേനനാലുകേളബല്  വെന്കതനാതബല്  കേകയ്യേറ്റലാം  നടനബട്ടുളളതനായബ  കേകണത്തബയബട്ടുണച്ച്.

അവെബകട  തനാമസബക്കുനവെരുകട   പുനരധബവെനാസലാം  പരബഗണബച്ചുമനാത്രകമ  കേകയ്യേറ്റലാം

ഒഴബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കുകേയുളള.  പുതബയ  കേകയ്യേറ്റങ്ങള്  ഉണനാകേനാതബരബക്കനാന്

കേനനാല്  വെനാചര്മനാരുകട  തസബകേ  നബകേത്തുനതബനനാവെശേദമനായ  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കനാവനതനാണച്ച്.   2016-17  സനാമത്തബകേ  വെര്ഷലാം  ചനാലക്കുടബ  റബവെര്

ഹഡവെര്ഷന്  സസ്പീമബനുകവെണബ  വെകേയബരുത്തബയബരുന  തുകേ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ

കേനനാലുകേളുകട  സനാധദമനായ  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  നടത്തബ  ജലവെബതരണലാം

സുഗമമനാക്കനാനുളള നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  വെരുലാംവെര്ഷങ്ങളബല് കൂടുതല് തുകേ

ലഭദമനാക്കുനതബനുളള  പരബശമലാം  നടത്തുനണച്ച്.  നടപ്പെച്ച്  ജലവെര്ഷത്തബല്

പറമബക്കുളലാം  ആളബയനാര്  പദതബ  കേരനാര്പകേനാരലാം  നല്കകേണ ജലലാം  തമബഴച്ച് നനാടച്ച്

ലഭദമനാക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ശേക്തമനായ  ഇടകപടലുകേള്  നടത്തബയതബകന്റെ

ഫലമനായബ കമചകപ്പെട്ട രസ്പീതബയബല് കവെളളലാം തരുന സബതബയുണനായബ.  പബ.എ.പബ.

കേരനാര് പകേനാരലാം ലഭബച ജലലാം കുടബകവെളളത്തബനച്ച്  മുന്ഗണന നല്കേബ വെബതരണലാം

നടത്തനാനനാണച്ച് ശമബചബട്ടുളളതച്ച്.   ശദക്ഷണബക്കലബലൂകട ആവെശേദകപ്പെട്ട വെബവെബധ

വെബഷയങ്ങള്   ചര്ച  കചയ്യുനതബനനായബ   വെബളബച്ചുകചര്ക്കുന  പകതദകേ

കയനാഗത്തബല്  ഇടമലയനാര്  കേനനാലബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട വെബഷയവലാം  ചര്ച കചയച്ച്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണച്ച്.

II സബ്മബഷന് 

(1) ഹകേവെശേ ഭൂമബക്കച്ച് പട്ടയലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .   കകേളു : മനാനനവെനാടബ തനാലൂക്കച്ച് പരബധബയബല് വെരുന വെബവെബധ



5

വെബകല്ലജുകേളബല്  വെര്ഷങ്ങളനായബ   തനാമസബചച്ച്   കൃഷബ  കചയ്യുനവെരുകട

ഹകേവെശേഭൂമബക്കച്ച് പട്ടയലാം നല്കേനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശേഖരന്):  മുമച്ച്

ഭൂമബ  പതബച്ചു  കേബട്ടബയവെര്  കകകേവെശേലാം  വെയ്ക്കുകേകയനാ  സബരതനാമസമനാക്കുകേകയനാ

കചയ്യേനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് ആ ഭൂമബയബല് മറ്റുചബലര്  വെസ്പീടുവെചച്ച്  തനാമസബക്കുന

സബതബയുളളതബനനാല്  നബലവെബല്  തനാമസബക്കുനവെര്ക്കച്ച്   കകേനാടുക്കണകമങ്കബല്

കനരകത്ത  കകേനാടുത്ത  പട്ടയലാം  കേദനാന്സല്  കചയ്യേണലാം.  മനാനനവെനാടബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  വെനലാം വെകുപ്പെബകന്റെ അധസ്പീനതയബലുളള  ഭൂമബ കകകേവെശേലാം

വെചബട്ടുളളവെര്ക്കച്ച്   സമയബനബതമനായബ  പട്ടയലാം  അനുവെദബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബകശേനാധബച്ചുവെരുന.  വെയനനാടച്ച് ജബല്ലയബല് മബചഭൂമബ പതബചച്ച് കേബട്ടബയവെരുലാം  പട്ടനാള

ഉകദദനാഗസര്ക്കുളള  പദതബപകേനാരലാം   ഭൂമബ  അനുവെദബച്ചു  കേബട്ടബയവെരുമനായ

നബരവെധബ  കപര്  ഇസൗ ഭൂമബ  യഥനാസമയലാം കകകേവെശേകപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ലനാത്തതബനനാല്

മറ്റു പലരുലാം ആ ഭൂമബ കകകേവെശേകപ്പെടുത്തബ  തനാമസമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  വെര്ഷങ്ങളനായബ

ഇപകേനാരലാം  ഭൂമബ  കകകേവെശേലാം  വെചബട്ടുളളവെര്ക്കച്ച്  പട്ടയലാം  അനുവെദബക്കണകമന

ആവെശേദവലാം  പരബകശേനാധബച്ചുവെരുന.  തബരുകനല്ലബ  വെബകല്ലജബകല  നരബക്കല്

പകദശേത്തച്ച് ആദബവെനാസബകേള്ക്കനായബ നല്കേബയ  68.35  ഏക്കര് ഭൂമബയബല്  33.49
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ഏക്കര്  ഭൂമബ  മറ്റച്ച്  വെബഭനാഗക്കനാര്  വെര്ഷങ്ങളനായബ  കകകേവെശേലാം  വെചബട്ടുളളതബനച്ച്

നബയമപരമനായബ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

(2) ഭസൗതബകേ സസൗകേരദങ്ങള് വെര്ദബപ്പെബക്കല് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:   കകേനായബലനാണബ  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയുകട  ഭസൗതബകേ

സസൗകേരദങ്ങള്  വെര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാവെശേദമനായ  പണലാം  അനുവെദബക്കുനതബനുലാം

കടനാമനാകകേയര്  -  ഡയനാലബസബസച്ച്  യൂണബറ്റുകേള്,  കേനാരുണദ  ഫനാര്മസബ  എനബവെ

അനുവെദബക്കുനതബനുലാം  ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബസ്റ്റെച്ച്,  ഇ.സബ.ജബ.  കടകസ്പീഷദന്,

കമഡബക്കല് റബകക്കനാര്ഡച്ച് കകലകബ്രേറബയന് എനസ്പീ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശേലജ

ടസ്പീചര്): 1961 മുതല്  പവെര്ത്തബച്ചുവെരുന കകേനായബലനാണബ തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബല്

പതബദബനലാം  1500  ഒ.പബ.-യുലാം  100  കഎ.പബ.-യുമുണച്ച്.  159  കേബടക്കകേളുലാം

കമഡബസബന്,  സര്ജറബ,  ഓര്കത്തനാപസ്പീഡബകച്ച്,  പസ്പീഡബയനാടബകച്ച്,  കകഗനകക്കനാളജബ,

കഡര്മകറ്റനാളജബ,  ഇ.എന്.ടബ.  എനസ്പീ  കസഷദനാലബറ്റബ  വെബഭനാഗങ്ങളുമുളള  ഇസൗ

ആശുപത്രബക്കച്ച്   പുതബയ കകേട്ടബടലാം പവെര്ത്തനസജ്ജമനാക്കുനതബനച്ച് ആവെശേദമനായ

ഉപകേരണങ്ങളുകട   കപനാകപ്പെനാസലുലാം   കമനാഡുലനാര്  ഓപ്പെകറഷന്  തസ്പീകയറ്റര്
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സജ്ജസ്പീകേരബക്കുനതബനുളള  നടപടബകേളുലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  എലാം.പബ.  ഫണച്ച്

ഉപകയനാഗബചച്ച് നബര്മ്മേബച കകേട്ടബടത്തബല് സര്ക്കനാരബകന്റെ മനാനദവെബരുദ പനാകക്കജബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ 8  കേബടക്കകേകളനാടുകൂടബയ ഡയനാലബസബസച്ച് കകേന്ദ്രലാം അനുവെദബക്കുകേയുലാം

പനാന്,  എസ്റ്റെബകമറ്റച്ച്  എനബവെ  കകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബദ്യു.എസച്ച്.  തയ്യേനാറനാക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  ഇവെബകട  കടനാമനാകകേയര്  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  5,35,00,000/-

രൂപയുകട കപനാകപ്പെനാസല് കകേരള കറനാഡച്ച് കസഫബ അകതനാറബറ്റബക്കച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

19  കസഷദനാലബറ്റബ   കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം   24  മണബക്കൂറലാം  കേനാഷസനാല്റ്റബ

സലാംവെബധനാനത്തബനനായബ  നനാലച്ച്  കേനാഷസനാല്റ്റബ  കമഡബക്കല്  ഓഫസ്പീസറകടയുലാം

തസബകേകേള്  നബലവെബലുണച്ച്.  ആര്ദലാം  പദതബയബലൂകട  അധബകേ  തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുനതുവെഴബ  ഇസൗ  ആശുപത്രബയുകട  പവെര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാന്

സനാധബക്കുലാം.  എല്ലനാ  തനാലൂക്കനാശുപത്രബകേളുകടയുലാം  നവെസ്പീകേരണ  കപനാകപ്പെനാസലബല്

കകേനായബലനാണബ തനാലൂക്കനാശുപത്രബയുലാം  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്. 

(3)   കസ്റ്റെന്റുകേള്ക്കച്ച് അമബതവെബല ഇസൗടനാക്കല് 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  ഹൃകദനാഗ  ചബകേബത്സയ്ക്കുപകയനാഗബക്കുന

കസ്റ്റെന്റുകേള്ക്കച്ച്  അമബത  വെബല   ഇസൗടനാക്കനാനുളള  നസ്പീക്കലാം  തടയുനതബനുലാം

ഗുണകമന്മയുളള  കസ്റ്റെന്റുകേളുകട  ലഭദത  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതബനുലാം  കമഡബക്കല്
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ഡബകകവെസച്ച്  പനാര്ക്കുകേളുകട  വെദനാപനലാം  തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശേലജ

ടസ്പീചര്):  കസ്റ്റെന്റുകേളുകട  വെബല  നബയനണലാം  നബലവെബല്  വെനകതനാടുകൂടബ

ശേസ്ത്രക്രബയകേളുകട  ചനാര്ജച്ച്  വെര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  ചബല  ആശുപത്രബകേള്  നസ്പീക്കലാം

നടത്തുനതനായ  മനാധദമ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ശദയബല്കപ്പെട്ടയുടന്  ഡഗ്സച്ച്  കേണ്കടനാള്

വെകുപ്പെച്ച്  പരബകശേനാധന  കേര്ശേനമനാക്കുകേയുലാം  ചൂഷണത്തബല്നബനലാം  കരനാഗബകേകള

രക്ഷബക്കനാന്  കേനാരുണദ  കേമ്മേന്യൂണബറ്റബ  ഫനാര്മസബകേള്വെഴബ  കസ്റ്റെന്റുകേളുലാം  മറ്റച്ച്

ഓര്കത്തനാപസ്പീഡബകേച്ച്  ഇലാംപനാന്റുകേളുലാം  വെബതരണലാം കചയ്യേനാനുളള നടപടബകേള് കകേരള

കമഡബക്കല് സര്വസ്പീസസച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷന് ലബമബറ്റഡച്ച് മുകഖന ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  5

സര്ക്കനാര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബലുലാം  എറണനാകുളലാം,  പനാലക്കനാടച്ച്  ജനറല്

ആശുപത്രബകേളബലുലാം  ഒരു  വെര്ഷലാം  നടത്തുന  ശേസ്ത്രക്രബയകേള്ക്കച്ച്  കവെണബവെരുന

വെബവെബധയബനലാം കേനാര്ഡബയനാകേച്ച് കസ്റ്റെന്റുകേളുകട എണലാം കശേഖരബചച്ച് ലഭദമനാകുന മുറയച്ച്

സനാകങ്കതബകേ  വെബദഗ്ദ്ധരുകട  നബര്കദ്ദേശേമനുസരബചച്ച്  കേമനബകേളബല്നബനച്ച്  കനരബട്ടച്ച്

വെനാങ്ങബ  കേമ്മേന്യൂണബറ്റബ  ഫനാര്മസബകേള് വെഴബ  ലഭദമനാക്കനാന് നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

തകദ്ദേശേസ്പീയമനായബ  നബര്മ്മേബക്കുനതുലാം  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുനതുമനായ  എല്ലനാ
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കസ്റ്റെന്റുകേള്ക്കുലാം  നബലവെബലുളള വെബല നബയനണലാം ബനാധകേമനാണച്ച്.  കേനാര്ഡബയനാകേച്ച്

കസ്റ്റെന്റെച്ച്,   ഡഗച്ച്  എലന്യൂട്ടബലാംഗച്ച്  കസ്റ്റെന്റെച്ച്  എനബവെ  കനനാട്ടബകകഫഡച്ച്  കമഡബക്കല്

ഡബകകവെസച്ച്  കേനാറ്റഗറബയബല് ഉള്കപ്പെടുനതബനനാല് ഇവെയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം കകേന്ദ്ര-

സലാംസനാന ഡഗ്സച്ച് കേണ്കടനാള് വെകുപ്പുകേളുകട സലാംയുക്ത നബയനണത്തബലനാണച്ച്.

കസ്റ്റെന്റെച്ച്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുളള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  സലാംയുക്ത  പരബകശേനാധനയബലൂകട

ഉറപ്പുവെരുത്തബയകശേഷമനാണച്ച്  കകലസന്സച്ച്  അനുവെദബക്കുനതച്ച്.

മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  നബര്മ്മേബക്കുനകതനാ

ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുനകതനാ  ആയ  കസ്റ്റെന്റുകേളനാണച്ച്  വെബപണബയബലുളളതച്ച്.

സലാംസനാനത്തച്ച്  കകേനാകറനാണറബ  കസ്റ്റെന്റെച്ച്  നബര്മ്മേനാതനാക്കള്  കുറവെനാണച്ച്.  കസ്റ്റെന്റെബനച്ച്

വെബലക്കുറഞ്ഞതബനനാല്   ചബകേബത്സനാ  നബരക്കച്ച്  കൂട്ടനാന്  ചബല  സസകേനാരദ

ആശുപത്രബകേള്  ശമബക്കുനതനായബ  ആകരനാപണമുയര്ന  സനാഹചരദത്തബലനാണച്ച്

ആഞബകയനാപനാസ്റ്റെബ ഉള്കപ്പെകടയുളള ചബകേബത്സനാ നബരക്കുകേള്  പരബകശേനാധബക്കനാന്

കദശേസ്പീയ  ഒസൗഷധ  വെബല  നബയനണ  അകതനാറബറ്റബ  തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്.  കസ്റ്റെന്റെച്ച്

ഉപകയനാഗബച്ചുളള ഹൃദയ  ശേസ്ത്രക്രബയയച്ച് വെബകധയരനാകുന കരനാഗബകേള്ക്കച്ച് നല്കുന

ബബല്ലുകേളബല് കകേനാകറനാണറബ  കസ്റ്റെന്റെബകന്റെ വെബല,  ബ്രേനാന്റെച്ച്  കനയബലാം,  ബനാചച്ച്  നമര്,

നബര്മ്മേനാതനാവെച്ച്, ഇലാംകപനാര്ട്ടറകട കപരച്ച് തുടങ്ങബയ വെബശേദനാലാംശേങ്ങള് കരഖകപ്പെടുത്തനാന്
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നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണച്ച്. കസ്റ്റെന്റെച്ച് നബര്മ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട വെബശേദനാലാംശേങ്ങള് 2017

മനാര്ചച്ച്  1-നച്ച് മുമച്ച് സമര്പ്പെബക്കനാത്തപക്ഷലാം  ഡബ.പബ.സബ.ഒ. 2013  നബയമപകേനാരലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകമനച്ച്  എന്.പബ.പബ.എ.  അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  കസ്റ്റെന്റെബകന്റെ

വെബലവെബവെരപ്പെട്ടബകേ  ഫനാര്മസന്യൂട്ടബക്കല്  മനാകനജുകമന്റെച്ച്  സബസ്റ്റെലാം  മുകഖന

ഓണ്കകലനനായബ  എന്.പബ.പബ.എ.-യച്ച്  സമര്പ്പെബക്കണകമനലാം   പകേര്പ്പെച്ച്

സലാംസനാന ഒസൗഷധ ഗുണനബലവെനാര നബയനണ വെകുപ്പെബനുലാം വെബതരണക്കനാര്ക്കുലാം

ചബല്ലറ  വെബല്പനക്കനാര്ക്കുലാം  ഇടപനാടുകേനാര്ക്കുലാം  നല്കേണകമനലാം  നബര്കദ്ദേശേമുണച്ച്.

ആദനായകേരമകല്ലന  കേനാരണത്തനാല്  പുതബയ  കസ്റ്റെനാക്കബനച്ച്  ഓര്ഡര്

നല്കേനാതബരബക്കുകേകയനാ നബലവെബലുളള കസ്റ്റെനാകക്കടുക്കനാന് തയ്യേനാറനാകേനാത്തകതനാ ആയ

ആശുപത്രബകേളുകട  വെബശേദനാലാംശേങ്ങള്  അറബയബക്കണകമനച്ച്   എന്.പബ.പബ.എ.

നബര്മ്മേനാതനാക്കകളനാടച്ച്  ആവെശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  കകേനാകറനാണറബ  കസ്റ്റെന്റെബകന്റെ

വെബലനബയനണലാം  പനാബലദത്തബല്  വെനതബനനാല്   ഉല്പനങ്ങളുകട  സുഗമമനായ

വെബതരണ  ഉപകഭനാഗലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതബനുലാം  നബശ്ചയബച്ചുറപ്പെബച   വെബലയച്ച്

കപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ഡഗ്സച്ച്  കേണ്കടനാള്  വെബഭനാഗലാം

പരബകശേനാധന  കേര്ശേനമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  വെബലനബയനണലാം  മറബകേടനച്ച്  വെബല്പന

നടത്തുനവെര്കക്കതബകര അവെശേദവെസ്തു നബയമലാം അനുസരബചച്ച് നടപടബകയടുക്കുകേയുലാം
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വെബശേദനാലാംശേങ്ങള്   കദശേസ്പീയ  ഒസൗഷധ  വെബലനബയനണ  അകതനാറബറ്റബകയ

അറബയബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുനതനാണച്ച്.  കസ്റ്റെന്റുകേളുകട  വെബലനബയനണലാം

സലാംബനബച്ചുളള  പരനാതബകേള്  ഫനാര്മ  ജന്  സമനാധനാന്  എന  ലബങ്കബല്

ഓണ്കകലനനായബ രജബസ്റ്റെര് കചയ്യേനാവനതനാണച്ച്. 

(4)   കസനാര്ട്സച്ച് കകേനാലാംപകച്ച് 

ശസ്പീ  .   മുല്ലക്കര രതനാകേരന്: കകേനാല്ലലാം ജബല്ലയബകല ചടയമലാംഗലത്തച്ച് കസനാര്ട്സച്ച്

അകതനാറബറ്റബ  ഓഫച്ച്  ഇനദയുകട  കേസ്പീഴബലുളള  20 ഏക്കര്  സലത്തച്ച്

പരബശേസ്പീലനത്തബനുലാം പഠനത്തബനുലാം ഗകവെഷണത്തബനുമനായബ  കസനാര്ട്സച്ച് കകേനാലാംപകച്ച്

സനാപബക്കനാന്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വെദവെസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവെജനകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):   കസനാര്ട്സച്ച്  അകതനാറബറ്റബ  ഓഫച്ച്  ഇനദയുകട   കേസ്പീഴബല്  വെനബതനാ

കസനാര്ട്സച്ച് അക്കനാഡമബ സനാപബക്കുനതബനനായബ ചടയമലാംഗലത്തച്ച് 20 ഏക്കര് ഭൂമബ

2009-ല്  ഇട്ടബവെ  ഗ്രനാമപഞനായത്തച്ച്   30  വെര്ഷകത്ത  പനാട്ടത്തബനച്ച്

അനുവെദബചബരുനകവെങ്കബലുലാം അതച്ച് പനാകയനാഗബകേമകല്ലനച്ച് 'സനായബ' അറബയബക്കുകേയുലാം

04.02.2014-ല് കേനായബകേ വെകുപ്പുമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് ഇവെബകട ഒരു മള്ട്ടബ

കസനാര്ട്സച്ച്  അക്കനാഡമബ  സനാപബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയ.  ഇക്കനാരദലാം
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കകേന്ദ്ര  യുവെജനകേനാരദ  കേനായബകേ  മനനാലയലാം  കേത്തുമുകഖന  അറബയബകചങ്കബലുലാം

അടബസനാന  സസൗകേരദമുളള  സലത്തു  മനാത്രകമ  കസനാര്ട്സച്ച്  കകേനാലാംപകച്ച്

സനാപബക്കനാന്  കേഴബയൂകവെനനാണച്ച്  'സനായബ'  മറപടബ  നല്കേബയതച്ച്.  അവെബകട

പനാഥമബകേ  പരബശേസ്പീലനങ്ങള്ക്കച്ച്  പനാധനാനദലാം  നല്കേബകക്കനാണ്ടുളള   കസനാര്ട്സച്ച്

കകേനാലാംപകച്ച്  അനുവെദബക്കുന  കേനാരദലാം  കപനാകപ്പെനാസല്  ലഭദമനാക്കുന  മുറയച്ച്

പരബഗണബക്കുനതനാണച്ച്. 

(5)   ഇലാംഗസ്പീഷച്ച് ഭനാഷനാവെബഷയലാം 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജച്ച്:  കകേരളത്തബകല  സ്കൂളുകേളബല്  കകഹസ്കൂള്  തലലാംവെകര

ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്   ഭനാഷനാ  വെബഷയമനായബ  പരബഗണബക്കനാനുലാം  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  (ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്)

തസബകേയുകട പബ.എസച്ച്.സബ. ഡയറക്ടച്ച് നബയമനലാം 75 ശേതമനാനമനായബ ഉയര്ത്തനാനുലാം

സലാംരക്ഷബത  അദദനാപകേകര  നബയമബച  സ്കൂളുകേളബകല  ബനാക്കബ  ഒഴബവകേള്

പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്യേനാനുലാം  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലുലാം  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.

റനാങ്കച്ച് ലബസ്റ്റെച്ച് ഉടന് പസബദസ്പീകേരബക്കനാനുലാം എല്.പബ./യു.പബ. കനാസ്സുകേളബല് ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്

അദദനാപനത്തബനച്ച്  ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്  ബബരുദമുളളവെകര  നബയമബക്കനാനുലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

 വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമനബ  (കപനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):   2002-മുതല്



13

എചച്ച്.  എസച്ച്.എ. (ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്)  കകേനാര് സബ്ജക്ടനായബ അലാംഗസ്പീകേരബചതബനനാല്  വെളകര

വെബശേദമനായ  ചര്ചകേള്ക്കുലാം  അഭബപനായ  സമനസയത്തബനുലാം  കശേഷകമ  ഭനാഷനാ

വെബഷയമനായബ  പരബഗണബക്കനാന്  സനാധബക്കുകേയുളള.   നബലവെബല്  ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്

എചച്ച്.എസച്ച്.എ.-മനാകര   30:20:20:20:10  എന  അനുപനാതത്തബല്  യഥനാക്രമലാം

കനരബട്ടുള നബയമനലാം, അനര് ജബല്ലനാ സലലാംമനാറ്റലാം, തസബകേമനാറ്റലാം, പബ.ഡബ. ടസ്പീചര്,

മബനബസ്റ്റെസ്പീരബയല്  സ്റ്റെനാഫച്ച്  എനബങ്ങകനയനാണച്ച്  നബയമബക്കുനതച്ച്.  ഇതബല്  മനാറ്റലാം

വെരുത്തുന  കേനാരദലാം  പരബകശേനാധബക്കുനതനാണച്ച്.  പബ.എസച്ച്.സബ.  ലബസ്റ്റെച്ച്

നബലവെബലബല്ലനാത്ത  ജബല്ലകേളബല്   സര്ക്കനാര്  സ്കൂളുകേളബകല  ഒഴബവകേളബല്

തനാലനാലബകേമനായബ  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളബകല  സലാംരക്ഷബത   അദദനാപകേകര

പുനര്വെബനദസബചബട്ടുളതുമൂലലാം  ഒഴബവകേള്  പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കചയ്യുനതബകനനാ പബ.എസച്ച്.സബ.  വെഴബ വെരുനവെര്ക്കച്ച് നബയമനലാം നല്കുനതബകനനാ

യനാകതനാരു തടസവമുണനാകുനതല്ല.  ഒഴബവകേള് യഥനാസമയലാം  പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്യുനകണനച്ച്  ഉറപ്പുവെരുത്തണകമനച്ച്  വെബദദനാഭദനാസ

ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കച്ച്  വെദക്തമനായ നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

III റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

2017-കല കകേരള സലാംസനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന് (കഭദഗതബ) ബബല്ലബകന
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സലാംബനബച സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറ്റബ  IX-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച്ചു.

IV അനസൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

(1) റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബഗണന

അനസൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പകമയങ്ങളുലാം   സലാംബനബച  സമബതബയുകട

അഞനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

   (2) തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പകമയങ്ങള്

(i) 2016-  കല കകേരള കഹനാട്ടലുകേളുകടയുലാം കറകസ്റ്റെനാറന്റുകേളുകടയുലാം നബലവെനാരവലാം

ഭക്ഷണ  -  പനാനസ്പീയങ്ങളുകട ഗുണ  -  വെബല നബയനണവലാം ബബല്

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  2016-കല  കകേരള  കഹനാട്ടലുകേളുകടയുലാം

കറകസ്റ്റെനാറന്റുകേളുകടയുലാം  നബലവെനാരവലാം  ഭക്ഷണ-പനാനസ്പീയങ്ങളുകട  ഗുണ-വെബല

നബയനണവലാം  ബബല്ലബകന്റെ  അവെതരണനാനുമതബക്കുള   പകമയലാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   വെബ  .    കജനായബ : പകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവെബല് സകകപസുലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വെബല  വെര്ദനവെബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കഹനാട്ടലുകേളുലാം  കറകസ്റ്റെനാറന്റുകേളുലാം  വെബല്പന  നടത്തുന  ഭക്ഷണ  പദനാര്തങ്ങളുകട
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വെബലയബല്  വെദതദനാസമുണനാകുനകവെനച്ച്  ചൂണബക്കനാണബച്ചുകകേനാണ്ടുള   ബബല്ലബകന്റെ

ഉകദ്ദേശേദശുദബ  നല്ലതനാണച്ച്.  എനനാല്  ഭക്ഷണ  പദനാര്തങ്ങളുകട  വെബലയുലാം

ഗുണനബലവെനാരവലാം പരബകശേനാധബചച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫബ ആന്റെച്ച് സ്റ്റെനാന്കഡര്കകഡകസഷന്

ആക്ടച്ച്  അനുസരബചച്ച്  നടപടബ  എടുക്കുനതബനച്ച്  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വെകുപ്പെച്ച്

നബലവെബലുളതബനനാല് നബര്ദ്ദേബഷ ബബല് പരബഗണബകക്കണതബല്ല. 

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ  : എല്ലനാവെര്ക്കുലാം സുരക്ഷബത ഭക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ

എനതച്ച്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പഖദനാപബത  നയമനാകണങ്കബലുലാം   ഗുണനബലവെനാരമുള

ഭക്ഷണലാം  നബയനബത  വെബലയച്ച്  ലഭദമനാക്കനാന്  യനാകതനാരു  സലാംവെബധനാനവലാം

ക്രമസ്പീകേരണവലാം ഇകപ്പെനാഴബല്ല.  വൃത്തബഹസ്പീനമനായ അനരസ്പീക്ഷവലാം കരനാഗകേനാരണമനായ

കചരുവെകേളുലാം  ജസ്പീവെബതകകശേലസ്പീകരനാഗങ്ങള്ക്കുലാം   കേദനാന്സറബനുകമനാകക്ക

കേനാരണമനാകുന.   ഭക്ഷണ  പദനാര്തങ്ങളുകട  വെബല  വെര്ദനവെബനച്ച്  യനാകതനാരു

നബയനണവമബല്ല. കഹനാട്ടലുകേള്ക്കുലാം റകസ്റ്റെനാറന്റുകേള്ക്കുലാം കഗ്രഡബലാംഗച്ച് ഏര്കപ്പെടുത്തബ

വെബല  നബയനണലാം  കകേനാണ്ടുവെരണലാം.  ഫുഡച്ച്  കസഫബ  ആന്റെച്ച്

സ്റ്റെനാന്കഡര്കകഡകസഷന്  ആക്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലുള   സലാംസനാനതല

കേമ്മേബറ്റബക്കച്ച്  ഇക്കനാരദങ്ങളബല്  ഇടകപടുനതബനച്ച്  സനാധബക്കുനബല്ല.  അതുകകേനാണച്ച്

ഓകരനാ  സലത്തുലാം  ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങകള  നബയനബക്കനാനുലാം  കമനാണബറ്റര്
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കചയ്യേനാനുലാം   തകദ്ദേശേഭരണ-ജബല്ല-സലാംസനാനതലങ്ങളബല്  ജനപതബനബകേകളക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര  നബയമലാം  കസക്ഷന്  94-ല്

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കച്ച്  ചട്ടലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള  കപനാവെബഷനുണച്ച്.

അതനുസരബചച്ച് ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവെബല് സകകപസുലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

സലാംസനാനകത്ത  കഹനാട്ടലുകേളബല്  വെബലവെബവെരപ്പെട്ടബകേ  പദര്ശേബപ്പെബക്കണകമനച്ച്

നബഷ്കര്ഷബച്ചുകകേനാണ്ടുള  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  കപനാതുവെബതരണ

വെകുപ്പുകദദനാഗസര്  മനാത്രമനായുലാം  റവെനന്യൂ-ലസ്പീഗല്  കമകടനാളജബ-നബകുതബ

വെകുപ്പുകേളുമനായബ   കചര്നലാം പരബകശേനാധന നടത്തബ കുറ്റക്കനാര്കക്കതബകര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവെരുന.  ഇസൗ  ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  അധബകേനാരത്തബല്  വെനതബനുകശേഷലാം

കപനാതുവെബതരണ  –  നബയമ  വെകുപ്പുകദദനാഗസരുമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ചയബല്

ഇത്തരകമനാരു ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  ബബല് കകേനാണ്ടുവെരുനതബകന്റെ നബയമസനാധുതകയപ്പെറ്റബ

ആശേങ്ക  പകേടബപ്പെബചബരുന.    നബലവെബലുള  നബയമ  സലാംവെബധനാനത്തബനുളബല്

നബനകകേനാണച്ച്  ഒകര ഭക്ഷണ പദനാര്തങ്ങള്ക്കച്ച് സലാംസനാനത്തച്ച്  വെദതദസ വെബല

ഇസൗടനാക്കുന  കറകസ്റ്റെനാറന്റുകേള്ക്കുലാം  കഹനാട്ടലുടമകേള്ക്കുകമതബകര  ഫലപദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  സനാകങ്കതബകേ പശ്നങ്ങള് നബലനബല്ക്കുനതബനനാല്
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ഇസൗ ബബല് പരബഗണബകക്കണതബകല്ലനനാണച്ച് ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ അഭബപനായലാം.

പകമയലാം സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബന്വെലബച്ചു. 

(ii) 2016-  കല കകേരള പട്ടബകേ കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗങ്ങളുകട തനതച്ച് ഭനാഷയുലാം സലാംസനാരവലാം

സലാംരക്ഷണ ബബല്

ശസ്പീ  .    പുരുഷന് കേടലുണബ:  2016-കല  കകേരള  പട്ടബകേ  കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗങ്ങളുകട

തനതച്ച്  ഭനാഷയുലാം സലാംസനാരവലാം സലാംരക്ഷണ ബബല്ലബകന്റെ അവെതരണനാനുമതബക്കുള

പകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാകജഷച്ച്:  പകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  ജലവെബഭവെ

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യൂ  ടബ  .    കതനാമസച്ച്):  പകമയത്തബകന്റെ  ഉളടക്കകത്തനാടച്ച്

കയനാജബക്കുന.  നബലവെബല്  സലാംസനാനകത്ത  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗക്കനാരുകട

കക്ഷമലാം, പുകരനാഗതബ, സനാമൂഹബകേ-സനാമത്തബകേ വെളര്ച, സലാംസനാരലാം, ഭനാഷ എനബവെ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവെശേദമനായ  ശേബപനാര്ശേകേള്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സമര്പ്പെബ

ക്കുനതബനനായബ  കേബര്ത്തനാഡ്സബനുകേസ്പീഴബല്   പകതദകേ  വെബലാംഗുകേള്

പവെര്ത്തബക്കുനണച്ച്.  2007-കല ആക്ടച്ച് പകേനാരലാം സലാംസനാനകത്ത പട്ടബകേജനാതബ
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പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  ഉനമനത്തബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  കേമ്മേസ്പീഷന്  നബലവെബലുള

സനാഹചരദത്തബല് ഇസൗ ബബല് അലാംഗബകേരബകക്കണതബല്ല.  

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണബ:   ഏകറ  പനാരമരദമുള  തനതുഭനാഷകയ

അഭബമനാനപൂര്വലാം കകേനാണ്ടുനടക്കുനവെരുലാം  മനാതൃഭനാഷനാ കസ്നേഹബകേളുമനായ മലകയനാര

കമഖലകേളബലുലാം  വെനനാനരങ്ങളബലുലാം  തനാമസബക്കുന  ആദബവെനാസബ

കഗനാത്രവെബഭനാഗക്കനാരുകട ഭനാഷയുലാം സലാംസനാരവലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവെണബയനാണച്ച്

ഇത്തരകമനാരു  ബബല്  കകേനാണ്ടുവെരുനതച്ച്.  നവെ  ലബബറല്  നയങ്ങളബലൂകടയുള

കദശേസ്പീയ വെബകേസന ലക്ഷദങ്ങളുകട  ഫലമനായബ  കഗനാത്രവെബഭനാഗക്കനാരുകട  സനാമൂഹദ

കക്ഷമ വെബകേസന പവെര്ത്തനങ്ങള് തകേബടലാംമറബക്കുകേയുലാം അടബസനാന വെബകേസന

പശ്നങ്ങള്കപനാലുലാം  അവെതനാളത്തബലനാക്കുകേയുലാം  കചയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്  പഖദനാപബക്കുന

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബലുണനാകുന  കേനാലതനാമസവലാം  ഫണച്ച്

വെബനബകയനാഗത്തബലുണനാകുന   തബരബമറബയുലാം  തടയുനതബനച്ച്  ഇത്തരകമനാരു  ബബല്

അനബവെനാരദമനാണച്ച്.  ഉകദദനാഗസ  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുകേളബല്  നബനലാം

വെദതദസമനായബ  സനാമൂഹദ  ഭരണ  സലാംവെബധനാനങ്ങള്   രൂപകപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്

ഭനാഷനാപരവലാം  സനാലാംസനാരബകേവമനായ  പരബമബതബകേള്  മറബകേടകക്കണതനാവെശേദമനാണച്ച്.
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ചരബത്രത്തബകന്റെ  വെദതദസ  ദശേനാസനബകേളബല്  വെബഭബന  കദശേങ്ങളബല്  നബനലാം

കുടബകയറ്റലാം കചയ്യേകപ്പെട്ട തനതനായ ഭനാഷയ്ക്കുലാം സലാംസനാരത്തബനുമുടമകേളനായ 36 - ഓളലാം

പട്ടബകേ  കഗനാത്രവെബഭനാഗക്കനാര്  അധബവെസബക്കുന  സലാംസനാനത്തച്ച്  ലബപബകയനാ

അചടബകശേഖരകമനാ  ഇകല്ലന  കേനാരണത്തനാല്  ആധുനബകേ  സമൂഹത്തബല്

കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗ  ഭനാഷകേള്  പരബമബതകപ്പെട്ടുകപനാകുനണച്ച്.  പട്ടബകേ

കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗക്കനാരുകടതനായ  പഴകമനാഴബകേള്,  കേടങ്കഥകേള്,  പനാട്ടുകേള്,  കേഥകേള്,

നനാടകേങ്ങള്,  ചബകേബത്സനാ  രസ്പീതബകേള്,  ആചനാരങ്ങള്  എനബവെ  തലമുറകേളനായബ

കകകേമനാറബവെരുന അവെര്ക്കച്ച് തങ്ങളുകട ഭനാഷ കകേവെലലാം ആശേയവെബനബമകയനാപനാധബ

മനാത്രമകല്ലനലാം സസനലാം സലാംസനാരത്തബകന്റെ അടയനാളമനാകണനള തബരബചറബവണച്ച്.

ആദബവെനാസബ  ഭനാഷയുകടകമല്  മലയനാള  ഭനാഷ  അടബകചല്പ്പെബക്കനാകത  ആധുനബകേ

കലനാകേത്തുനബനലാം അകേനകേഴബയുന പട്ടബകേകഗനാത്രവെര്ഗ്ഗ വെബഭനാഗക്കനാകര  ഭനാഷയുലാം

സലാംസനാരവലാം  നബലനബര്ത്തബകക്കനാണച്ച്  സമൂഹത്തബകന്റെ  മുഖദധനാരയബകലയച്ച്

കകേനാണ്ടുവെരബകേയുലാം അനദലാംനബനകപനാകുന കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗ ഭനാഷകേളുകട കശേഖരണവലാം

ഗകവെഷണപഠനവലാം  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളുലാം  മനാനവെരനാശേബയുകട  ചരബത്രവമനായബ

ബനബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചകയ്യേണതുണച്ച്.  പട്ടബകേകഗനാത്രവെര്ഗ്ഗ  വെബഭനാഗക്കനാരുകട

സനാമൂഹദ  വെളര്ചയ്ക്കുലാം  സുരക്ഷയ്ക്കുമുതകുന  തരത്തബല്  കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗ  കേലകേളുലാം



20

ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളുലാം  കശേഖരബക്കുകേയുലാം  കരഖകപ്പെടുത്തബവെയ്ക്കുകേയുലാം  കചകയ്യേണതച്ച്

ചരബത്രനബര്മ്മേബതബക്കച്ച് ആവെശേദമനായതബനനാലനാണച്ച് ഇത്തരകമനാരു നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

അനബവെനാരദമനായബരബക്കുനതച്ച്.  

(ചര്ച തുടരുലാം)

(iii) 2016-  കല കകേരള കേളബസലങ്ങളുകട സലാംരക്ഷണവലാം പരബപനാലനവലാം

നബര്മ്മേനാണവലാം ബബല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപ്കുമനാര്:  2016-കല  കകേരള  കേളബസലങ്ങളുകട

സലാംരക്ഷണവലാം  പരബപനാലനവലാം  നബര്മ്മേനാണവലാം  ബബല്ലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള പകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വെബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദര്:  പകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന. 

വെദവെസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവെജനകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):  ബബല്ലബകന്റെ  ഉകദ്ദേശേദശുദബകയനാടച്ച്  കയനാജബക്കുന.  സലാംസനാനകത്ത

കേനായബകേസലങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  പരബപനാലബക്കുനതബനുലാം

വെബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ  കേനായബകേ  യുവെജനകക്ഷമവെകുപ്പെച്ച്  ശേക്തമനായ

നടപടബക്രമങ്ങളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബനനാല്  ഇസൗ  ബബല്

പരബഗണബകക്കണതബകല്ലനനാണച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ അഭബപനായലാം.
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ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപ്കുമനാര്:  കസനാര്ട്സച്ച് കമഖലയബകല അടബസനാന സസൗകേരദ

വെബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പവെര്ത്തനങ്ങളനാണച്ച്  കസനാര്ട്സച്ച്  വെകുപ്പെബകന്റെ

കനതൃതസത്തബല്  നടനവെരുനതച്ച്.   നനാകശേനാന്മുഖമനായബകക്കനാണബരബക്കുന

കേളബസലങ്ങള്  പുനരുജ്ജസ്പീവെബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  നബലവെബകല  നബയമപകേനാരലാം

സനാധബക്കുനബല്ല.   ഗ്രനാമങ്ങള്കപനാലുലാം  നഗരവെല്ക്കരബക്കകപ്പെടുന  സവെബകശേഷ

സനാഹചരദത്തബല്  വെദനായനാമത്തബനുലാം  കേനായബകേവെബകനനാദത്തബനുലാം  ആവെശേദമനായ

കേളബസലങ്ങളുകട  അഭനാവെലാം  ദബനലാംപതബ  വെര്ദബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

വെദനായനാമമബല്ലനാത്ത ജനങ്ങള് കരനാഗഗ്രസമനായ സമൂഹകത്തയനാണച്ച് സൃഷബക്കുനതച്ച്.

കസനാര്ട്സച്ച് കമഖലയബല്  സലാംസനാനലാം  വെളകര പുറകേബലനാണച്ച്.  കദശേസ്പീയതലത്തബല്

നല്ല  കേളബക്കനാകര  വെനാര്കത്തടുക്കുനതബനച്ച്  നടപടബയുണനാകേണലാം.   ജനാതബ-മത

ചബനകേള്ക്കതസ്പീതമനായബ  മനുഷദര്  ഒത്തുകചരുന  ഇടങ്ങളനാണച്ച്  കേളബസലങ്ങള്.

സ്കൂളുകേളുകടയുലാം  കറനാഡുകേളുകടയുലാം  വെബകേസന  പവെര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ

കേളബസലങ്ങള്  നശേബപ്പെബക്കുന  പവെണത  നബരുത്സനാഹകപ്പെടുത്തണലാം.

സലാംസനാനകത്ത  മുഴുവെന്  തകദ്ദേശേ  സനാപനങ്ങളബകലയുലാം  കേളബസലങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  പരബപനാലബക്കുനതബനുലാം  പുതബയ  കേളബസലങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടകത്തണതച്ച്  അതദനാവെശേദമനാണച്ച്.
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കേടലനാസച്ച്  സലാംഘങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണച്ച്  കസനാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സബലുകേളബല്

അനധബകൃതമനായബ  പകവെശേബക്കുനതബനുലാം  അധബകേനാരലാം  കേവെരുനതബനുമുള

ശമങ്ങള്  തടയകപ്പെകടണതനാണച്ച്.  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  ജബല്ലയബകല   ഫബസബക്കല്

എഡദ്യുകക്കഷന്  കകേനാകളജബല്  400  മസ്പീറ്റര്  സബനറ്റബകേച്ച്  ടനാക്കച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുളള  സലലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കസനാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  നല്കുന  ഗ്രനാന്റെച്ച്  ശേരബയനായ

രസ്പീതബയബലനാകണനാ  വെബനബകയനാഗബക്കുനകതനച്ച്  പരബകശേനാധബക്കണലാം.  ഒരു

പഞനായത്തബല്  ഒരു  കസ്റ്റെഡബയകമങ്കബലുലാം  ഉണനാകേണകമനതച്ച്  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

സജസ്പീവെ  പരബഗണനയബല്  വെകരണ  വെബഷയമനാണച്ച്.  സര്ക്കനാര്  കസക്ടറബല്

അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവെനാരത്തബലുളള  ഒരു  പരബശേസ്പീലന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  മുന്കേകയ്യേടുക്കണലാം.  കേനായബകേ  വെബകനനാദ  ശേനാഖയുമനായബ

ബനമബല്ലനാത്തവെര്  അകസനാസബകയഷകന്റെ  ഭനാരവെനാഹബകേളനായബ  വെരുന  പവെണത

നബരുത്സനാഹകപ്പെടുത്തണലാം.  കകേരള നബയമസഭയബല് ഇത്രയുലാം പധനാനകപ്പെട്ട ഒരു

വെബഷയലാം  ചര്ച  കചയ്യേകപ്പെട്ടബട്ടബല്ല  എനതച്ച്  കഖദകേരമനാണച്ച്.  ഫബസബക്കല്

എഡന്യൂകക്കഷന്  കകേനാകളജച്ച്  കസനാര്ട്സച്ച്  സനാധദതകേകളക്കുറബചച്ച്  ഗകവെഷണലാം

നടത്തുന കസന്റെര് ഓഫച്ച് എകലന്സനായബ ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  കകേനാഴബകക്കനാടുള
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കസനാര്ട്സച്ച്  കമഡബസബന്  ഇന്സ്റ്റെബറ്റന്യൂട്ടച്ച്  പൂര്ണകതനാതബല്  പവെര്ത്തന

സജ്ജമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.   കസനാര്ട്സച്ച്  കേസൗണ്സബലുകേകള

ജനനാധബപതദപരമനായബ  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം   കസനാര്ട്സച്ച്  നയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേടലനാസച്ച്  സലാംഘടനകേകളയുലാം

ലനാകഭച്ഛകയനാകട  കേനായബകേരലാംഗത്തച്ച്  പവെര്ത്തബക്കുനവെകരയുലാം   ഒഴബവെനാക്കണലാം.

നബലവെബലുള കേളബക്കളങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം പുതബയവെ നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

സഹനായകേരമനാകുന  നബയമമനാണബതച്ച്.  ഒരു  കേനായബകേസലാംഘടനയുകട  ഭനാരവെനാഹബ

കേനായബകേതനാരമനാകേണകമനബകല്ലങ്കബലുലാം     സതദസനതയുലാം  സുതനാരദതയുലാം

പുലര്ത്തനാന് കേഴബയുനവെരനാകേണലാം.

(ചര്ച തുടരുലാം)

(3) തനാകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളുകട  അവെതരണനാനുമതബക്കുള
പകമയത്തബകന്റെ തുടര് ചര്ച

(i)  2016-  കല  കകേരളത്തബകല  അണ്   -  എയ്ഡഡച്ച്  വെബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകല  അധദനാപകേ  ,    അനധദനാപകേ  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട  കവെതനലാം

നബശ്ചയബക്കല് ബബല്

                                                                      (തുടര് ചര്ച)

(കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേബയ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്  എലാം.എല്.എ.  സസ്പീറ്റബല്
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ഇല്ലനാത്തതബനനാല്  ബബല് അവെതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.)

(ii)  2016-  കല കകേരള ശുദജലനാവെകേനാശേ ബബല്

                                                                         (തുടര് ചര്ച)

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷച്ച്  : ജനങ്ങള്ക്കച്ച്   ശുദജലലാം ലഭദമനാകക്കണ  ബനാധദത

സര്ക്കനാരബനുണച്ച്.   ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ടതബകന്റെ  ഫലമനായബ

കകേരളലാം  കേടുത്ത  ശുദജലക്ഷനാമലാം  കനരബടുകേയനാണച്ച്.   ജലദസൗര്ലഭദലാം

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് ഫലപദമനായ സലാംവെബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.   ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവെബദദ  ഉപകയനാഗബചച്ച്   കൃത്രബമ   മഴ  കപയ്യേബക്കുനതബകനക്കുറബചച്ച്

ആകലനാചബക്കണലാം.     വെന്കേബട  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്  നടത്തുന  ജലചൂഷണലാം

തടയുനതബനച്ച് ശേക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം    കേടല്കവെളലാം ശുദസ്പീകേരബചച്ച്

ഉപകയനാഗപദമനാക്കനാന്   കേഴബയുകമനാ  എനതബകനക്കുറബചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തുകേയുലാം

കവെണലാം.   ജലസലാംരക്ഷണത്തബനച്ച്  കേബണര്  റസ്പീചനാര്ജബലാംഗച്ച്   ഉള്കപ്പെകടയുള

ഫലപദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.      മഴകവെളലാം ഭൂമബയബകലയബറങ്ങനാന്

അനുവെദബക്കനാകത  ഒഴുക്കബവെബടുന  സബതബവെബകശേഷലാം  തടയുനതബനച്ച്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുന  കേനാരദലാം  പരബകശേനാധബക്കണലാം.   പനാസ്റ്റെബകേച്ച്

ഉള്കപ്പെകടയുള  മനാലബനദങ്ങള്  വെലബകചറബയുനതുലാം  മകണനാലബപ്പുലാം  കതര്മല്
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കപനാലന്യൂഷനുലാം  അമബതമനായ  കേസ്പീടനനാശേബനബകേളുകട  ഉപകയനാഗവലാം  വെര്ദബച്ചുവെരുന

നഗരവെത്കേരണവകമല്ലനാലാം  ശുദജലലാം  മലബനമനാകുനതബനച്ച്  കേനാരണമനാകുനണച്ച്.

ജലമലബനസ്പീകേരണലാം  തടയുനതബനച്ച്   ബനകപ്പെട്ട  വെകുപ്പുകേള്  കൂട്ടനായ  പയതലാം

നടത്തുനതബകനനാപ്പെലാം  കപനാതുജനങ്ങളബല്  അവെകബനാധലാം  സൃഷബകക്കണതുലാം

അതദനാവെശേദമനാണച്ച്.   ജല  സലാംരക്ഷണലാം   ഓകരനാ  പസൗരകന്റെയുലാം

ഉത്തരവെനാദബതസമനാക്കബ മനാകറ്റണതനാണച്ച്.

(ചര്ച തുടരുലാം)

ജലവെബഭവെ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതദ്യു ടബ  .   കതനാമസച്ച്): കേനാലവെര്ഷത്തബലുണനായ

കുറവമൂലലാം  ശുദജലത്തബനച്ച്  ദസൗര്ലഭദലാം  കനരബടുകേയനാണച്ച്.   ഗവെര്ണറകട

നയപഖദനാപനത്തബലുലാം ബഡ്ജറ്റച്ച്  പസലാംഗത്തബലുലാം ശുദജല സലാംരക്ഷണത്തബനച്ച്

ദസ്പീര്ഘവെസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയുള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകക്കണതബകന്റെ ആവെശേദകേത

സലാംബനബചച്ച് വെബവെരബചബട്ടുണച്ച്.  വെനനശേസ്പീകേരണവലാം കുനകേളുലാം മലകേളുലാം നശേബചതുലാം

നസ്പീര്ത്തടങ്ങളുലാം  കനല്വെയലുകേളുലാം  നബകേത്തബയതുകമല്ലനാലാം  വെരള്ചയ്ക്കുലാം  ശുദജല

ദസൗര്ലഭദത്തബനുലാം ഇടയനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  നദബകേളബല് ജല ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കണകമന

ആശേയലാം  ഉള്കക്കനാള്ളുന  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബ  കപനാതുസമൂഹലാം  ഒനടങ്കലാം

ഏകറ്റടുകക്കണതനാണച്ച്.    റഗുകലറ്ററകേളുലാം കചക്കച്ച് ഡനാമുകേളുലാം പണബയുനതബനനായബ
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ബഡ്ജറ്റബല്  600  കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവെചബട്ടുണച്ച്.  നബലവെബകല സനാഹചരദങ്ങള്

മനസബലനാക്കബ  ശുദജലത്തബകന്റെ  അമബകതനാപകയനാഗലാം  പരമനാവെധബ  കുറയനാന്

ജനങ്ങള്  ശമബകക്കണതനാണച്ച്.   ജല  സലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ  ആവെശേദകേത

സലാംബനബചച്ച്  ജനങ്ങളബല്  അവെകബനാധലാം  സൃഷബക്കുനതബനനായബ  കലനാകേ

ജലദബനമനായ  മനാര്ചച്ച്  22-നച്ച്  വെബപുലമനായ  പരബപനാടബകേളുലാം  കേദനാകമയബനുലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന്  ജല  വെബഭവെവെകുപ്പെച്ച്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.   മഴകവെളലാം

ഒഴുക്കബവെബടനാകത  ഭൂമബയബകലയച്ച്  തനാഴച്ച്   ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തബകന്റെ  അളവെച്ച്

വെര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള  സനാഹചരദലാം  ഒരുകക്കണതനാണച്ച്.   കതനാടുകേളബലുലാം

നദബകേളബലുലാം  പനാസ്റ്റെബകേച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയുള  മനാലബനദങ്ങള്  അടബഞ്ഞുകൂടുനതച്ച്  ജലലാം

മലബനകപ്പെടുനതബനുള  പധനാന  കേനാരണമനാണച്ച്.   ഉപകയനാഗത്തബനുകശേഷലാം

വെലബകചറബയുന  കുപ്പെബകവെളത്തബകകന്റെ  കബനാട്ടബലുകേള്  റസ്പീഹസക്കബള്  കചയച്ച്

ഉപകയനാഗബക്കനാനനാകുകമനാകയനളതച്ച്  പരബകശേനാധബകക്കണതനാണച്ച്.  ജലസുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുകവെണബയനാണച്ച്  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബ  സര്ക്കനാര്

ആവെബഷ്കരബചബട്ടുളളതച്ച്.  ജലകസചനവലാം  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  ആക്ടബല്

ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനമനാക്കുനവെകര  ശേബക്ഷബക്കുനതബനുളള  വെദവെസയുണച്ച്.

ജലകമനാഷണലാം  തടയുനതബനച്ച്  കേര്ശേന  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.



27

ജലകസചനവലാം  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  ആക്ടബല്  കഭദഗതബ  വെരുത്തനാന്  സര്ക്കനാര്

ഉകദ്ദേശേബക്കുനതബനനാല് പകതദകേ പകമയലാം കകേനാണ്ടുവെകരണ ആവെശേദമബല്ല.

(iii) 2016-   കല കകേരള പക്ഷബ  -  മൃഗ സകങ്കതങ്ങകളനാടു കചര്നളള നബര്മ്മേനാണ

പവെര്ത്തന നബയനണ ബബല്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജച്ച്:  പകൃതബയുലാം മനുഷദനുലാം തമ്മേബലുളള ബനലാം കതറ്റനായ

ദബശേയബകലയച്ച്  കപനാകുന  ഒരു  കേനാലമനാണബതച്ച്.  ഭൂമബ  മനുഷദനുമനാത്രമല്ല  എല്ലനാ

സസദജന്തുജനാലങ്ങള്ക്കുലാം  അവെകേനാശേകപ്പെട്ടതനാകണന  സനാമൂഹബകേനാവെകബനാധലാം

ഉണനാകകേണതുണച്ച്.  പക്ഷബ-മൃഗ  സകങ്കതങ്ങകളനാടച്ച്  കചര്നളള  നബര്മ്മേനാണ

പവെര്ത്തനങ്ങള്  നബയനബക്കണകമനനാണച്ച്  ബബല്ലബല്  വെദവെസ  കചയ്യുനതച്ച്.

പകൃതബ  സസൗഹനാര്ദ്ദേമനായ  നബര്മ്മേനാണ  രസ്പീതബകേള്  അവെലലാംബബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം  വെനലാം

കേകയ്യേറ്റങ്ങള്  ഒഴബവെനാക്കബകക്കനാണ്ടുലാം  പകൃതബവെബരുദ  പവെര്ത്തനങ്ങള്

നബര്ത്തലനാക്കബകക്കനാണ്ടുലാം  പകൃതബകയ  സലാംരക്ഷബക്കണലാം.  വെനദമൃഗങ്ങള്

വെനത്തബനുളളബല്ത്തകന  വെസബക്കുനതബനുളള  സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കണലാം.

കേനാടുകേളബലുലാം  പക്ഷബ-മൃഗ  സകങ്കതങ്ങകളനാടുലാം  കചര്നളള  പകൃതബവെബരുദ

നബര്മ്മേനാണ  പവെര്ത്തനങ്ങള്  നബയനബക്കണകമനച്ച്  ആവെശേദകപ്പെടുന

ബബല്ലനാണബതച്ച്.     സസനലാം  വെനാസസലലാം  നഷകപ്പെടുകമനാള്   മൃഗങ്ങള്
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നനാട്ടബകലക്കബറങ്ങുകമന  വെസ്തുത  ഗസൗരവെമനായബ  കേനാണണലാം.   പനാരബസബതബകേ

പതദനാഘനാതലാം  സലാംബനബച  പരബകശേനാധനകേളുലാം  പഠനങ്ങളുലാം  നടകത്തണതച്ച്

അനബവെനാരദമനാണച്ച്.  വെബകനനാദസഞനാരബകേകള  ആകേര്ഷബക്കുന  പക്ഷബ-മൃഗ

സകങ്കതങ്ങള്  അതുകപനാകലതകന  നബലനബര്ത്തണലാം.   അവെബകട  നബര്മ്മേനാണ

പവെര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുകമനാള്  നബയനണങ്ങള്ക്കുവെബകധയമനായുലാം  ഭനാവെബയബല്

പക്ഷബകേളുകട  വെരവെച്ച്  തടസകപ്പെടനാതബരബക്കുകമനച്ച്  ഉറപ്പുവെരുത്തബകക്കനാണ്ടുലാം

പരബസബതബ  സസൗഹൃദമനായുലാം  പക്ഷബ-മൃഗനാദബകേളുകട  ഹസസരദവെബഹനാരത്തബനച്ച്

തടസമബല്ലനാത്ത വെബധത്തബലുമനായബരബക്കണകമനച്ച് ബബല്ലബല് വെദവെസ കചയ്യുനണച്ച്.

                                                                          (ചര്ച തുടരുലാം)

സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷലാം 12.29-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.


