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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-13

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   മനാര്ചച്ച്   14,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
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(09.03.2017-നച്ച്   മുഖദമനബ  നടത്തബയ  പരനാമര്ശവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

13.03.2017-നച്ച്  കചയര്  നല്കേബയ  റൂളബലാംഗബകന  സലാംബന്ധബചച്ച്  ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.

കജനാസഫച്ച്  എലാം.എല്.എ.  സഭയബല്  ഉന്നയബക്കുകേയലാം  സഭ  പബന്തുടര്നവരുന്ന

കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്  പരബകശനാധബചകശഷലാം  മറുപടബ  നല്കുന്നതനാകണെന്നച്ച്  കചയര്

അറബയബക്കുകേയലാം കചയ.)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

തനാനൂരബകല അക്രമ സലാംഭവലാം 

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  മലപ്പുറലാം ജബല്ലയബകല തനാനൂരബല് കേഴബഞ്ഞ രണച്ച് ദബവസമനായബ

കപനാലസ്പീസലാം സബ.പബ.എലാം.  അക്രമബ സലാംഘവുലാം കചര്ന്നച്ച് നടത്തബയ കതര്വനാഴ്ചയബല്

നബരവധബ  വനാഹനങ്ങളലാം  വസ്പീടുകേളലാം  മതദബന്ധന  ഉപകേരണെങ്ങളലാം  തസ്പീവചച്ച്

നശബപ്പെബക്കുകേയലാം  മുസസ്പീലാംലസ്പീഗച്ച്-കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്  പ്രവര്ത്തകേകര  ആക്രമബക്കുകേയലാം

വസ്പീടുകേള്  കേയറബ  നടത്തബയ  അതബക്രമങ്ങള്മൂലലാം  നബരവധബയനാളകേള്

സ്ഥലത്തുനബനലാം  പലനായനലാം  കചയ്യുകേയലാം  അക്രമലാം  നബയനബക്കനാകത

അക്രമബകേളകട കൂട്ടനാളബകേളനായബ കപനാലസ്പീസച്ച് മനാറുകേയലാം കചയ്ത  അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ

സ്ഥബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചച്ച്  ചര്ച
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കചയ്യണെകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വശസ്പീ എന. ഷലാംസദസ്പീന, എ. പബ. അനബല് കുമനാര്,

അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  എന്നസ്പീ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചച്ച്

കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

(പ്രസസ്തുത വബഷയലാം സലാംബന്ധബചച്ച് ബന്ധകപ്പെട്ട മണ്ഡലലാം എലാം.എല്.എ. ശസ്പീ.

വബ. അബ്ദുറഹബമനാന സബ്മബഷനച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.)

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ  വബജയന):  തനാനൂര്  മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്

ചനാപ്പെപ്പെടബ  തസ്പീരകദശ  കമഖലയബല്  2016-കല  നബയമസഭനാ

കതരകഞ്ഞടുപ്പെബനുകശഷലാം ഇടയബകട രനാഷസ്പീയ സലാംഘര്ഷലാം ഉണനാകുനണച്ച്.  11-03-

2017-നച്ച്   തനാനൂര് കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന പരബധബയബകല പണനാര കേടപ്പുറത്തുവചച്ച്

സബ.പബ.എലാം.  പ്രവര്ത്തകേനനായ  നനൗഫലബകന്റെ  തലയബല്  കകേട്ടബയ  ചുവന്ന  മുണച്ച്

മുസസ്പീലാംലസ്പീഗച്ച്  പ്രവര്ത്തകേര്  അഴബപ്പെബചതബകന  തുടര്ന്നച്ച്  സലാംഘര്ഷമുണനാകുകേയലാം

കേടപ്പുറത്തുണനായബരുന്ന  വലകേളലാം  കഷഡ്ഡുകേളലാം   വനാഹനങ്ങളലാം

കേത്തബനശബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   കേണസ്പീര്  വനാതകേവുലാം  ലനാത്തബപ്രകയനാഗവുലാം

നടത്തബ  സ്ഥലത്തച്ച്  കൂടബനബന്ന  500-ഓളലാംകപകര  കപനാലസ്പീസച്ച്  പബരബച്ചുവബടുകേയലാം

തനാനൂര് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനബല് കകേസച്ച് രജബസ്റ്റേര് കചയ്തച്ച് 31  കപകര കേസ്റ്റേഡബയബല്

എടുക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ഡബപ്പെനാര്ട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്  വനാഹനത്തബനുലാം
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ഡഡ്യൂട്ടബയബലുണനായബരുന്ന  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസ്ഥകന്റെ  സസ്വകേനാരദ  വനാഹനത്തബനുലാം

അക്രമത്തബല് കകേടുപനാടച്ച് സലാംഭവബക്കുകേയലാം  കേകല്ലറബല് തബരൂര്, തനാനൂര് കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേളബകല  ഇനകസക്ടര്മനാര്,   എസച്ച്.കഎ.  എന്നബവരുള്കപ്പെകട  12

കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  പരബകക്കല്ക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   തബരൂര്

ഡബവവ.എസച്ച്.പബ.യകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  200-ഓളലാം  കപനാലസ്പീസകേനാകര   സലാംഭവ

സ്ഥലത്തച്ച്   നബകയനാഗബചബട്ടുണച്ച്.   ഉത്തരകമഖലനാ  ഡബ.ജബ.പബ.,  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലനാ

കപനാലസ്പീസച്ച്  കമധനാവബ  എന്നബവരുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  ജനജസ്പീവബതലാം  സനാധനാരണെ

നബലയബലനാക്കബ  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബനച്ച്

മുനകേകയ്യടുത്തുവരബകേയനാണെച്ച്. ഇടയബകടയണനാകുന്ന സലാംഘര്ഷലാം കേണെക്കബകലടുത്തച്ച്

പ്രകതദകേ  കേണ്കടനാള്  റൂലാം  സ്ഥനാപബക്കനാനുലാം  കൂടുതല്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനകയ

നബകയനാഗബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   സലാംഭവവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  16

കപകര  പ്രബവന്റെസ്പീവച്ച്  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   പ്രതബകേള്കക്കതബകര  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണെച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസദസ്പീന:  തനാനൂരബല്  നടന്ന  കപനാലസ്പീസച്ച്  അതബക്രമത്തബല്

മതദബന്ധന ഉപകേരണെങ്ങളലാം വനാഹനങ്ങളലാം വസ്പീടുകേളലാം തകേര്ന്നബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.

കപനാലസ്പീസബകന്റെ  നരനനായനാട്ടച്ച്  നബമബത്തലാം  പ്രകദശകത്ത  സസ്പീകേളലാം
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കുട്ടബകേളമുള്കപ്പെകടയള്ളവര്  നനാട്ടബല്നബന്നച്ച്  പലനായനലാം  കചയ്യുന്ന

സ്ഥബതബയനാണുള്ളതച്ച്.   ഇക്കഴബഞ്ഞ  ഞനായറനാഴ്ച  രനാതബ  കുഞ്ഞബചകന്റെപുരയല്

വസന എന്ന ലസ്പീഗച്ച് പ്രവര്ത്തകേയകട വസ്പീടച്ച് സബ.പബ.എലാം. പ്രവര്ത്തകേര് കപകടനാള്

കബനാലാംബച്ച്  എറബഞ്ഞച്ച്  തകേര്ക്കുകേയണനായബ.  വസ്പീട്ടബല്  ആരുമബല്ലനാതബരുന്നതബ

നനാലനാണെച്ച് ആളപനായമുണനാകേനാതബരുന്നതച്ച്.   സലാംഭവ സ്ഥലത്തച്ച് തടബച്ചുകൂടബയവകര

മനാറനാനുള്ള  ശമത്തബനബടയബല്  തര്ക്കമുണനായതബകന  തുടര്ന്നച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്

ആകേനാശകത്തയച്ച്  കവടബവയ്ക്കുകേയണനായബ.   തുടര്ന്നച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കേണബല്

കേണവകരകയല്ലനാലാം മനുഷദതസ്വരഹബതമനായബ തല്ലുകേയലാം വസ്പീടുകേളബല് കേയറബ സസ്പീകേളലാം

കുട്ടബകേളമുള്കപ്പെകടയള്ളവകര  ഉപദ്രവബക്കുകേയലാം  അക്രമബസലാംഘകത്തനാകടനാപ്പെലാം

കചര്ന്നച്ച്   വസ്തുവകേകേള്ക്കച്ച്  നനാശനഷ്ടമുണനാക്കുകേയലാം കചയ.   പതങ്ങളബലടക്കലാം

കപനാലസ്പീസബകന്റെ  അക്രമലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  വനാര്ത്തകേള്  വന്നബട്ടുണച്ച്.  തനാനൂരബല്

കപനാലസ്പീസച്ച്  നടത്തബയ  അക്രമങ്ങകളക്കുറബചച്ച്  സര്ക്കനാര്  വബശദമനായബ

അകനസ്വഷബക്കണെലാം.  കപനാലസ്പീസച്ച്  കേസ്റ്റേഡബയബകലടുത്ത  നബരപരനാധബകേകളക്കുറബചച്ച്

യനാകതനാരു വബവരവുമബല്ല.  ഗര്ഭബണെബകേളലാം കുട്ടബകേളമടക്കമുളളവര്  ആക്രമബക്കകപ്പെട്ട

ഈ  സലാംഭവലാം  ഗനൗരവമനായബ  കേനാണെണെലാം.   എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സബ.  പരസ്പീക്ഷയച്ച്

പഠബക്കുന്ന കുട്ടബകേകളയലാം കപനാലസ്പീസച്ച് ക്രൂരമനായബ മര്ദബച്ചു. യനാകതനാരു വബധത്തബലുളള
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രനാഷസ്പീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങളമബല്ലനാത്ത  പ്രകദശങ്ങളബകല  ജനങ്ങകളയലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്

ക്രൂരമനായബ  കവട്ടയനാടബയബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  സലാംഘര്ഷലാം  ഇല്ലനാതനാക്കനാന  കപനാലസ്പീസച്ച്

ഒരു  നടപടബയലാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.   അക്രമബകേകള  സഹനായബക്കുന്ന

ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ  നബലപനാടച്ച്   സസ്വസ്പീകേരബച  തനാനൂര്,  തബരൂര്  സബ.ഐ.-

മനാര്കക്കതബകരയലാം      എസച്ച്.ഐ.-മനാര്കക്കതബകരയലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണെലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന :   തനാനൂര്  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല്  ഏതനാനുലാം

മനാസങ്ങളനായബ  ഗുണനാ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുകേയനാണെച്ച്.   സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)

പ്രവര്ത്തകേകര  കതരഞ്ഞുപബടബചച്ച്  അക്രമങ്ങള്  നടത്തുന്ന  സമസ്പീപനമനാണെച്ച്

മുസസ്പീലാംലസ്പീഗച്ച്  തുടര്നവരുന്നതച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ രണ്ടുദബവസലാംമുമച്ച് തനാനൂരബല് എകട്ടനാളലാം

വസ്പീടുകേള് അടബച്ചുതകേര്ത്തച്ച് അക്രമലാം അഴബച്ചുവബട്ടബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ നനാലച്ച്

മനാസങ്ങളനായബ  തനാനൂരബല്  നടന്ന  അക്രമങ്ങകള  സലാംബന്ധബചച്ച്   അകനസ്വഷണെലാം

നടത്തബ കുറവനാളബകേകള നബയമത്തബനുമുമബല് കകേനാണ്ടുവരണെലാം.

(ശസ്പീ.  വബ.  അബ്ദുറഹബമനാന,  എലാം.എല്.എ.-യകട  പരനാമര്ശത്തബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുകട

ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നച്ച്  മുദ്രനാവനാകേദലാം  വബളബചച്ച്  ബഹളലാംവയ്ക്കുകേയലാം
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അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം   അവരവരുകട  സസ്പീറ്റുകേളബകലയച്ച്  തബരബകകേകപ്പെനാകുകേയലാം

കചയ.)                                                                

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ  വബജയന  ):  മണ്ഡലത്തബലുളള  സലാംഭവങ്ങള്

അവതരബപ്പെബക്കനാന  ബന്ധകപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കച്ച്  കചയര്  അനുവനാദലാം

നല്കേനാറുണച്ച്.  തനാനൂര്  എലാം.എല്.എ.  അകദഹത്തബകന്റെ  മണ്ഡലത്തബലുണനായതുലാം

മനാധദമങ്ങള്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തതുമനായ  അക്രമസലാംഭവങ്ങള്  വബവരബചതബല്

പ്രതബപക്ഷലാം  അസഹബഷ്ണുത  പ്രകേടബപ്പെബകക്കണതബല്ല.  പ്ലസച്ച്  ടു-വബനച്ച്  പഠബക്കുന്ന

കുട്ടബകയ  കറനാഡബല്  അപമനാനബചതുലാം   എകട്ടനാളലാം  വസ്പീടുകേള്  അടബച്ചുതകേര്ത്തതുലാം

നടന്ന  സലാംഭവങ്ങളനാണെച്ച്.  നബരന്തരമനായബ  അക്രമലാം  അഴബച്ചുവബടുന്ന  സലാംഭവമനാണെച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട തനാനൂര് അലാംഗലാം പരനാമര്ശബചതച്ച്.  നബയമസഭയബല് പനാലബകക്കണ

മരദനാദകേള് പലകപ്പെനാഴലാം പ്രതബപക്ഷലാം കേനാണെബക്കനാറബകല്ലന്നതബനച്ച് ഉദനാഹരണെമനാണെച്ച്

സസ്പീക്കറുകട  കനകരയണനായ  കവല്ലുവബളബകേളലാം  മുദ്രനാവനാകേദങ്ങളലാം.  ഇകതനാനലാം

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന കേഴബയബല്ല. ബഹുമനാനദനനായ അലാംഗലാം അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനച്ച്

അവതരണെനാനുമതബ  കതടബകക്കനാണച്ച്  സലാംസനാരബചകപ്പെനാള്ത്തകന്ന  തനാനൂരബല്

രനാഷസ്പീയ സലാംഘര്ഷമുകണന്നച്ച് പറഞ്ഞു. കേഴബഞ്ഞ കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച് ഘട്ടത്തബലനാണെച്ച്

അവബകട  രനാഷസ്പീയ  സലാംഘര്ഷമനാരലാംഭബചതച്ച്.  അതബല്  ഇടകപടുന്ന
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കപനാലസ്പീസബനുകനകര   കേകയ്യറമുണനാകുന്നതച്ച്  ശരബയല്ല.  കപനാലസ്പീസച്ച്  നബഷ്പക്ഷമനായ

നബലപനാടച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങളബല്  ശക്തമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുലാം.  സമനാധനാനപരമനായ  അന്തരസ്പീക്ഷലാം  കേലുഷബതമനാക്കനാന

ശമബക്കുന്നവകര തള്ളബപ്പെറയനാനുള്ള ആര്ജ്ജവലാം കേനാണെബക്കണെലാം. ഒരുതരത്തബലുള്ള

അക്രമസലാംഭവങ്ങളലാം  അവബകട  അനുവദബക്കബല്ല.  ഏതച്ച്  ഭനാഗത്തുനബന്നച്ച്

അക്രമമുണനായനാലുലാം  അതബകനതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.

കപനാലസ്പീസബകന്റെ   സസ്വതനമനായ  പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട  ഇനൗ  പ്രകദശത്തച്ച്

ക്രമസമനാധനാനലാം  നബലനബര്ത്തനാന  കേഴബയകമനതകന്നയനാണെച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതച്ച്.

ഇക്കനാരദലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണെത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചന്നബത്തല,

കകേ. എലാം. മനാണെബ, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നച്ച്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല് :  തനാനൂരബലുണനായതുകപനാകലയള്ള  സലാംഭവങ്ങള്

സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന  പ്രകതദകേലാം  ശദകചലുത്തുകേയലാം

സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം ഉറപ്പെനാക്കനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണെലാം. 

II ശദക്ഷണെബക്കല്

(1) മണ്കറനാ തുരുത്തച്ച് നബവനാസബകേള് അനുഭവബക്കുന്ന ബുദബമുട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .   കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന: കകേനാല്ലലാം ജബല്ലയബല് നനാലുഭനാഗവുലാം കവള്ളത്തനാല്

ചുറകപ്പെട്ടതുലാം  15  കേബ.മസ്പീ  ദൂരലാം  വദനാപബച്ചുകേബടക്കുന്നതുമനായ  ദസ്വസ്പീപനാണെച്ച്  മണ്കറനാ

തുരുത്തച്ച്.  റസ്പീകസറബല്കമന്റെബലൂകട  ഇടബയക്കടവച്ച്  പനാലലാം  നബര്മ്മേബചച്ച്

പുറലാംകലനാകേവുമനായബ ഇതബകന  ബന്ധബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  കനല്ലുലാം കതങലാം സമൃദമനായബ

വബളഞ്ഞബരുന്ന  ഇവബകട   കൃഷബ  പൂര്ണമനായബ  നശബക്കുകേയലാം  400  ഓളലാം

കുടുലാംബങ്ങള് സസ്വകദശലാം വബട്ടുകപനാകകേണതനായലാം വന്നബട്ടുണച്ച്.  മണ്കറനാ തുരുത്തബകന

മബകേച   ടൂറബസ്റ്റേച്ച്  കകേന്ദ്രമനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖല

പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കറനാഡുകേളകടയലാം  നടപ്പെനാതകേളകടയലാം

അറകുറപ്പെണെബകേള്  നടത്തുന്നതബനുലാം  കകകേകത്തനാടുകേള്  നബകേത്തുന്നതബനുലാം

കേല്ലടയനാര് -  പുത്തനനാര്  കേനായലുകേളബല്  സലാംരക്ഷണെ  ഭബത്തബ  കകേട്ടുന്നതബനച്ച്  ഒരു
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പനാകക്കജച്ച് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണെറനായബ വബജയന):  2004-കല  സനനാമബകയത്തുടര്ന്നച്ച്

മണ്കറനാ  തുരുത്തബകല  ജലനബരപ്പെച്ച്  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  ഉയരുകേയലാം

അഷ്ടമുടബക്കനായലബല്നബനലാം  ഉപ്പുകവള്ളലാം  കേയറബ  കൃഷബകയ  കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുകേയലാം  കചമ്മേസ്പീന കൃഷബ പരബപനാലന വദര്ഘദലാം കുറയകേയലാം വബളകവടുപ്പെച്ച്

ബുദബമുട്ടനാകുകേയലാം  കചയ്യുന്ന  സ്ഥബതബവബകശഷമുണനായബട്ടുണച്ച്.   ഉപ്പുകവള്ളലാം

കേയറനാതബരബക്കനാനുള്ള  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  ബണച്ച്  നബര്മ്മേനാണെലാം,

കേണല്കചടബ  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കല്,   കതനാടുകേളകട  സലാംരക്ഷണെ  പ്രവൃത്തബകേള്,

ശനാസസ്പീയ  കൃഷബ  സമ്പ്രദനായലാം  എന്നബവയച്ച്  ശനാശസ്വത  പരബഹനാരലാം  കേനാകണെണതച്ച്

അനബവനാരദമനാണെച്ച്.   മണ്കറനാ  തുരുത്തബകല  ജനങ്ങളകട  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം   തുരുത്തബകന്റെ പൂര്ണ സലാംരക്ഷണെത്തബനുതകുന്ന പനാകക്കജച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം പ്രകതദകേ  പരബഗണെന നല്കുന്നതനാണെച്ച്.

(2) വബകദശ ഭനാഷനാ സര്വകേലനാശനാല

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച്:   വബകദശ  ഭനാഷകേളകട  പ്രനാധനാനദലാം

കേണെക്കബകലടുത്തച്ച്  കകേരളത്തബല്   വബകദശ  ഭനാഷനാ  സര്വകേലനാശനാല

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.   കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ
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കേനാലത്തച്ച് കകഹദ്രനാബനാദച്ച് ആസ്ഥനാനമനായബ  ഇലാംഗസ്പീഷച്ച് ആന്റെച്ച് കഫനാറബന ലനാലാംകഗസ്വജച്ച്

യൂണെബകവഴബറബയകട  ഒരു കേദനാമസച്ച്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബകല പനാണെക്കനാടച്ച്,   കകേരള

സര്ക്കനാര്  വബട്ടുകകേനാടുത്ത  75  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തച്ച്  2013-14  അദദയന

വര്ഷത്തബല് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  ധനാരണെനാപതലാം ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം ഒരു കസഷദല്

ഓഫസ്പീസകറ  നബയമബക്കുകേയലാം  കചയ്തബരുന.  കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  പ്രഖദനാപനലാം

വന്നതബനനാല്  ഉത്തരവബറക്കനാന സനാധബക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്   തസ്പീരുമനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):   കകേരളത്തബല്

അറബബകേച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  വബകദശ  ഭനാഷകേള്ക്കനായബ  ഒരു  സര്വകേലനാശനാല

സ്ഥനാപബക്കണെകമന്ന ആവശദലാം നബലനബന്നബരുന.  ഭരണെഘടനയകട      8-ാ

പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്ന  ഔകദദനാഗബകേ  ഭനാഷനാ  പദവബ  ഇല്ലനാത്ത  ഭനാഷകേള്

പഠബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  സര്വകേലനാശനാലയ്ക്കുണനാകേനാവുന്ന  കചലവുകേള്

വഹബക്കനാന സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ ഇകപ്പെനാഴകത്ത ധനസ്ഥബതബയബല് കേഴബയകേയബല്ല.

വഹദ്രനാബനാദച്ച്  ആസ്ഥനാനമനായബ  ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്  &  കഫനാറബന  ലനാലാംകഗസ്വജച്ച്

യൂണെബകവഴബറബയകട  ഒരു  ഓഫച്ച്  കേദനാമസച്ച്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബകല  പനാണെക്കനാടച്ച്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനായബ  വദവസനായ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  വകേവശമുള്ള
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75  ഏക്കര്  ഭൂമബ  വബട്ടുനല്കുകേയലാം  കരഖകേള്  വകേമനാറുകേയലാം  കചയ്തബരുന.

17.02.2016-കല  മനബസഭനാ  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  കഫനാറബന  ലനാലാംകഗസ്വജച്ച്

യൂണെബകവഴബറബ  ഓഫച്ച്  കകേരള  എന്ന  കപരബല്  ഒരു  സര്വകേലനാശനാല

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതബനുലാം   വബശദമനായ പദതബ  കരഖ

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുമനായബ  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുന്നതബനുള്ള

നബര്കദശമുണനായബരുകന്നങബലുലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബക്കനാതബരുന്ന സനാഹചരദത്തബല് ഉത്തരവച്ച് പുറകപ്പെടുവബചബല്ല.  പ്രസ്തുത വബഷയലാം

പബന്നസ്പീടച്ച് കൂടുതല് ചര്ചകേള്ക്കച്ച് വബകധയമനാക്കനാവുന്നതനാണെച്ച്.  

III സബ്മബഷന

(1) ജുഡസ്പീഷദല് ഫസ്റ്റേച്ച് കനാസച്ച് മജബകസ്ട്രേറച്ച് കകേനാടതബ

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:   വനാടകേ  കകേട്ടബടത്തബല്

പ്രവര്ത്തബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന  അങമനാലബ,  കേനാലടബ  എന്നബവബടങ്ങളബലുള്ള  ഫസ്റ്റേച്ച്

കനാസച്ച്  മജബകസ്ട്രേറച്ച്  കകേനാടതബകേള്  ഇറബകഗഷന  വകുപ്പെബകന്റെ  ഉടമസ്ഥതയബലുള്ള

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന  കകേട്ടബടത്തബകലയച്ച്  മനാറബ  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ  വബജയന):  അങമനാലബ,  കേനാലടബ
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എന്നബവബടങ്ങളബകല ജുഡസ്പീഷദല് ഫസ്റ്റേച്ച് കനാസച്ച് മജബകസ്ട്രേറച്ച് കകേനാടതബകേള് ഇകപ്പെനാള്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  വനാടകേകക്കട്ടബടത്തബല്  നബനലാം  മനാറ്റുന്നതബകനനാ  പ്രസ്തുത

കകേനാടതബകേള്ക്കച്ച്  സസ്വന്തമനായബ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതുവകര  ഇറബകഗഷന

വകുപ്പെബകന്റെ  ഉടമസ്ഥതയബല്  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന  കകേട്ടബടത്തബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബകനനാ  ഉള്ള  ശബപനാര്ശ  വഹകക്കനാടതബയകട

പരബഗണെനയബലബല്ല.   കകേനാടതബകേള്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കകേട്ടബടങ്ങള്  മനാറുന്നതച്ച്

വഹകക്കനാടതബ തസ്പീരുമനാനമനുസരബചനായതുകകേനാണച്ച് സര്ക്കനാരബനച്ച് ഇക്കനാരദത്തബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന  സനാധബക്കബല്ല.   ഇക്കനാരദലാം  വഹകക്കനാടതബയകട

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണെച്ച്.  

(2) ഡബകസനസറബയകട പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന:  പസ്പീചബ  ഡനാമബകല ഇറബകഗഷന വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള

സര്ക്കനാര്  ഡബകസനസറബ  നബലനബര്ത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.  

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ  വബജയന  ):  പസ്പീചബ  ഡനാലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്ന

സമയത്തച്ച്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കനായബ  സ്ഥനാപബച  ഒരു  ഡബകസനസറബയനാണെച്ച്  ഇതച്ച്.

ജലകസചന വകുപ്പെബകല നബഷബയ തസബകേകേള് നബര്ത്തലനാക്കബയതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ
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ഡബകസനസറബയബകല  തസബകേകേളലാം  ഒഴബവനാക്കകപ്പെട്ടു.  ജനപ്രതബനബധബകേളലാം

പരബസരവനാസബകേളലാം  ഡബകസനസറബ  നബലനബര്ത്തണെകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  ആകരനാഗദ  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപ്പെബകന്റെ  ചുമതലയബല്

ഡബകസനസറബയകട  പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകന്റെ

അധസ്പീനതയബലുളള കകേട്ടബടലാം വബട്ടുനല്കുന്നതബനുലാം തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടുണച്ച്. 

(3) കഎ  .  ടബ  .  കഎ  .   കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണെലാം

ശസ്പീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപച്ച്:  വരവൂര് കഎ.ടബ.കഎ.-യകട കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണെലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

തൃശ്ശൂര്  ജബല്ലയബകല  വരവൂര്  കഎ.ടബ.കഎ.-യകട  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച്

മൂകന്നകേനാല്  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണെനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം  നബര്മ്മേനാണെ

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനായബ  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷകന

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയ്തബരുന.  എന്നനാല്  കേരനാറുകേനാരന  35  ശതമനാനലാം

പണെബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയതബനുകശഷലാം  പ്രവൃത്തബ  നബര്ത്തബകപ്പെനായതബനനാല്

പദതബ  മുടങ്ങബകപ്പെനാകുകേയണനായബ.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷന
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കേരനാറുകേനാരകനതബകര  നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   13-03-2017-ല് ഇതബകന്റെ

പ്രവൃത്തബ പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

(4) കുടബകവളള പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  ഗുരുവനായൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

കേരുവന്നൂര് കുടബകവളള പദതബയകട നബര്മ്മേനാണെലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാവശദമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസച്ച്  ): ഗുരുവനായൂര്, ചനാവക്കനാടച്ച്

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കനായബ കേരുവന്നൂര് കുടബകവളള പദതബക്കച്ച്  50  കകേനാടബ  45

ലക്ഷലാം  രൂപയകട  ഭരണെനാനുമതബ  ലഭബക്കുകേയലാം   40  കകേനാടബ  48  ലക്ഷലാം  രൂപ

മുടക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ബൂസ്റ്റേര്  പമബലാംഗച്ച്  കമയബനബകല  ഏഴര  കേബകലനാമസ്പീറര്

ഒഴബച്ചുളള  എല്ലനാ  ഘടകേങ്ങളകടയലാം  പണെബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   ഏഴച്ച്

പനാകക്കജനായബ   പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന ലക്ഷദമബട്ടബരുന്ന പദതബയകട

ആറച്ച്  പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   മൂന്നനാമകത്ത  പനാകക്കജനായ  16.68

കേബകലനാമസ്പീറര്  കകപപ്പെച്ച് കകലന  ഇകടണ  സ്ഥനാനത്തച്ച്  9.09  കേബകലനാമസ്പീറര്  കകപപ്പെച്ച്

കകലന  മനാതമനാണെച്ച്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുളളതച്ച്.   വളകര  കവഗത്തബല്  എല്ലനാ

ഘടകേങ്ങളലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച്  കുടബകവളളകമത്തബക്കനാനുളള  നടപടബകേള്
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണെച്ച്. 

(5) കമഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച് വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനല്ലബ:  തൃശ്ശൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പണെബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച  കേനാത്തച്ച്  ലനാബബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

ആര്ട്ടബഫബഷദല്  ലബമച്ച്  ഫബറബലാംഗച്ച്  കസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഓകങനാളജബ,   ഗദനാകസ്ട്രേനാ സര്ജബക്കല് ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേള്   ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

ആവശദമനായ  ജസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനനായബ

പ്രകതദകേ  കുടബകവളള  പദതബ  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  ജനപ്രതബനബധബകേകള

ഉള്കക്കനാളളബച്ചുകകേനാണച്ച്  ആശുപതബ  വബകേസന  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  തൃശ്ശൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകല  ഭനൗതബകേവുലാം  അക്കനാദമബകേവുമനായ

സനാഹചരദലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  നബരവധബ  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  തൃശ്ശൂര്  കമഡബക്കല് കകേനാകളജബനച്ച്  മനാതമനായബ  ഒരു കുടബകവളള

പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കേനാത്തച്ച്  ലനാബച്ച്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാകുകേയലാം അതബനനാവശദമനായ
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തസബകേ  സൃഷ്ടബക്കുന്നതടക്കമുളള  കേനാരദങ്ങള്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണെനയബലുമനാണെച്ച്.   ആര്ട്ടബഫബഷദല് ലബമച്ച്  ഫബറബലാംഗച്ച്  കസന്റെറബകന്റെ പണെബ

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണെച്ച്.    പട്ടബകേജനാതബ  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കേബ

പനാരനാകമഡബക്കല്  ഡബഗ്രബ  കകേനാഴ്സുകേള്  തുടങന്നതബനുലാം   കഎ.സബ.യ-കേള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുമുണച്ച്. കഡനാക്ടര്മനാരുകടയലാം

മറച്ച് ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം ഒഴബവുകേള് പബ.എസച്ച്.സബ.ക്കച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തച്ച് നബയമനലാം

നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.   കറഡബകയനാ  കതറനാപ്പെബ  വബഭനാഗത്തബകല

കകേനാബനാള്ട്ടച്ച്  കമഷസ്പീന  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  ലസ്പീനബയര്

ആകബലകററര്  ഇനസ്റ്റേനാള്  കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കപവനാര്ഡബകന്റെയലാം   സസ്വസ്പീകവജച്ച്  ടസ്പീറ്റുകമന്റെച്ച്  പ്ലനാന്റെബകന്റെയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.   പനാരനാകമഡബക്കല്  കലഡസ്പീസച്ച്  കഹനാസ്റ്റേല്,  കേസ്പീകമനാ  കസന്റെര്,

കജറബയനാടബകേച്ച്  റബസര്ചച്ച്  കകേട്ടബടലാം  എന്നബവയകട  പണെബ

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  കമകറണെല്  കകചല്ഡച്ച്  കഹല്ത്തച്ച്  ഇനസ്റ്റേബറഡ്യൂട്ടച്ച്

തുടങന്നതടക്കമുള്ള  പുതബയ  കപ്രനാജക്ടുകേളകട  മനാസ്റ്റേര്  പ്ലനാന

തയ്യനാറനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന.  ഒനരണ്ടുവര്ഷത്തബനുള്ളബല് തൃശ്ശൂര് കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബകന  കസന്റെര്  ഓഫച്ച്  എകലനസനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുളള  ശമലാം
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നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  

(6) തനാലൂക്കനാശുപതബയകട പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .     കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:    ബകത്തരബ   തനാലൂക്കനാശുപതബയകട

പ്രവര്ത്തനലാം  സഗമമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  സ്റ്റേനാഫബകന  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

ആശുപതബ  പുതബയ   കകേട്ടബടത്തബകലയച്ച്  മനാറബ  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശലജ

ടസ്പീചര്):   1995-ല്  തനാലൂക്കച്ച്  കഹഡ്കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച്  ആശുപതബയനായബ  ഉയര്ത്തബയ

ബകത്തരബ  തനാലൂക്കനാശുപതബയബകല    രണച്ച്   കബനാക്കുകേളബലനായബ  125

കബഡ്ഡുകേളനാണുള്ളതച്ച്.    മതബയനായ  ജസ്പീവനക്കനാരബല്ലനാത്തതച്ച്  ആശുപതബയകട

സഗമമനായ പ്രവര്ത്തനകത്ത ബനാധബക്കുനണച്ച്.   സല്ത്തനാന ബകത്തരബ കബനാക്കച്ച്

പഞനായത്തബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്   മള്ട്ടബ  കസക്ടറല്  കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

കപ്രനാഗ്രനാമബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ആറച്ച്  നബലകേളള്ള  പുതബയ  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  പണെബ

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണച്ച്.  ഇനൗ   ഗവണ്കമന്റെച്ച്  വന്നതബനുകശഷലാം  നബനാര്ഡച്ച്  സസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ   സല്ത്തനാന  ബകത്തരബ  ആശുപതബയബകല  നബര്മ്മേനാണെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  25  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.   'ആര്ദ്രലാം'  മബഷകന്റെ
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ഭനാഗമനായബ തനാലൂക്കനാശുപതബകേളബല് മതബയനായ സ്റ്റേനാഫബകന നബയമബക്കുന്നതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്     സമര്പ്പെബച  കപ്രനാകപ്പെനാസലബല് ബകത്തരബ തനാലൂക്കനാശുപതബകയയലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  അധബകേലാം  കകവകേനാകത  കപനാസ്റ്റുകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു

കേബട്ടുകമന്നനാണെച്ച്  കേരുതുന്നതച്ച്.    കപനാസ്റ്റേച്ച്  ക്രബകയഷനകൂടബ  ആയനാല് സല്ത്തനാന

ബകത്തരബ  തനാലൂക്കനാശുപതബയകട  പ്രവര്ത്തനലാം  നല്ല  രസ്പീതബയബല്  നടത്തനാന

സനാധബക്കുന്നതനാണെച്ച്.

(7)   ഇരബണെനാവച്ച് പനാലലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    രനാകജഷച്ച്:   ഭരണെനാനുമതബ  ലഭബച ഇരബണെനാവച്ച്  പനാലത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന):

കേലദനാകശ്ശേരബ മണ്ഡലത്തബകല  കേലദനാകശ്ശേരബ-മനാട്ടൂല് ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേകള തമ്മേബല്

ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന  ഇരബണെനാവച്ച്  പനാലലാം നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച്  9  കകേനാടബ  25  ലക്ഷലാം

രൂപയകട  ഭരണെനാനുമതബ  നല്കേബയബരുന.    പനാലവുലാം  അനുബന്ധ കറനാഡുകേളലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  സ്ഥലലാം   ലഭദമനായനാല്  മനാതകമ  കടണര്  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബക്കനാന  പനാടുള്ളൂകവന്നച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഉത്തരവബല്  നബഷ്കര്ഷബചബരുന.

സനൗജനദമനായബ  ഭൂമബ വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനുള്ള ശമങ്ങള് നടത്തബകയങബലുലാം സസ്വകേനാരദ
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വദക്തബകേളകട  എതബര്പ്പെബകനത്തുടര്ന്നച്ച്  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കനാന കേഴബയനാകതവരബകേയലാം

ഭരണെനാനുമതബയകട കേനാലനാവധബ കേഴബയകേയലാം കചയ.   15.12.2015-കല സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവച്ച് പ്രകേനാരലാം സ്ഥലകമകറടുക്കുന്നതബനച്ച് തുകേ അനുവദബക്കുകേയലാം   തലകശ്ശേരബ

കസഷദല്  തഹസസ്പീല്ദനാര്ക്കച്ച്   കകകേമനാറുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   04.03.2016-കല

സര്ക്കനാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേനാരലാം  പനാലലാം നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച്  16  കകേനാടബ  42  ലക്ഷലാം

രൂപയകട  പുതബയ  ഭരണെനാനുമതബ   നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.      പനാലവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടുവരുന്ന   കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച്   സസ്വകേനാരദവദക്തബകേളകട

ഭൂമബക്കുപുറകമ  ജലകസചന വകുപ്പെബകന്റെ അധസ്പീനതയബലുള്ള പുറകമനാക്കച്ച് ഭൂമബകൂടബ

വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനച്ച്  ജലകസചന  വകുപ്പെബനച്ച്   കേത്തച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.    പ്രസ്തുത

പനാലത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച്  പ്രകതദകേനാനുമതബ  നല്കുന്നതബനുള്ള

നബര്കദശങ്ങള്  പുനനഃസമര്പ്പെബക്കണെകമന്നച്ച്  നബരത്തുകേളലാം  പനാലങ്ങളലാം  വബഭനാഗലാം

ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയര്ക്കച്ച്  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയറുകട

നബര്കദശലാം ലഭബക്കുന്ന മുറയച്ച് തുടര്നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണെച്ച്. 

(8) കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ബബ  .    അബ്ദുല്  റസനാക്കച്ച്:  മകഞശസ്വരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്ത

കേര്ണനാടകേ  സലാംസ്ഥനാനവുമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന  ബങര  മകഞശസ്വരലാം  -കൂളൂര്  -
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ചബകൂര്പ്പെനാത  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണെത്തബനച്ച്  കടണര്  കേമ്മേബറബയകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന):

മകഞശസ്വരലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല ബങര മകഞശസ്വരലാം -കൂളൂര് - ചബകൂര്പ്പെനാത

കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണെ   പ്രവൃത്തബക്കച്ച്  കടണര്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയലാം 16.02.2017-ല്  ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബ അദദക്ഷനനായ കടണര്

കേമ്മേബറബ  പരബഗണെബക്കുകേയലാം  ചസ്പീഫച്ച്  കടകബക്കല്  എകനാമബനര്  ചൂണബക്കനാണെബച

കപനാരനായ്മകേളബകന്മേല്  ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയകറനാടച്ച്  വബശദസ്പീകേരണെലാം

കചനാദബചബരബക്കുകേയമനാണെച്ച്.  ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയറുകട  വബശദസ്പീകേരണെലാം

ലഭദമനായകശഷലാം  ചസ്പീഫച്ച്  കടകബക്കല്  എകനാമബനറുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാടുകൂടബ

അടുത്ത  കടണര്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണെനയച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണെച്ച്.

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  ജബല്ലയബകല  എല്ലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബകലയലാം  നബര്മ്മേനാണെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് പ്രകതദകേ പരബഗണെന നല്കേബവരബകേയനാണെച്ച്. 

            (9)    കേനാലബക്കറച്ച് യൂണെബകവഴബറബ കസ്റ്റേഡബയലാം

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദച്ച്  പബ  .:  കേനാലബക്കറച്ച്  യൂണെബകവഴബറബ  കസ്റ്റേഡബയകത്ത

അന്തനാരനാഷ  നബലവനാരത്തബകലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  കേനാലബക്കറച്ച്

യൂണെബകവഴബറബ കസ്റ്റേഡബയത്തബല് കകേന്ദ്ര കേനായബകേ യവജനകക്ഷമ മനനാലയത്തബകന്റെ

ധനസഹനായകത്തനാകട  400  മസ്പീറര് നസ്പീളമുള്ള സബന്തറബകേച്ച് ടനാക്കബകന്റെ നബര്മ്മേനാണെലാം

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണച്ച്.   പ്രസസ്തുത  കസ്റ്റേഡബയലാം  അന്തനാരനാഷ  നബലവനാരത്തബകലയച്ച്

ഉയര്ത്തുന്നതബനനായബ  സര്വകേലനാശനാല  തയ്യനാറനാക്കബ  സമര്പ്പെബച  25.7  കകേനാടബ

രൂപയകട പദതബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണെച്ച്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണെലാം

(1) സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ XIV-കന്റെ 2017-കല ശമളവുലാം ബത്തകേളലാം നല്കേല്

(കഭദഗതബ) ബബല്ലബകന സലാംബന്ധബച റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(2) സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  VII-കന്റെ  2016-കല  വദനാവസനായബകേ  തര്ക്കങ്ങള്

(കകേരള കഭദഗതബ)  ബബല്, 2016-കല ഏറവുലാം കുറഞ്ഞ കൂലബ  (കകേരള കഭദഗതബ)

ബബല്,  2016-കല  കകേരള  കഷനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച്
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കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എന്നബവകയ  സലാംബന്ധബച

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(3) കലനാക്കല്  ഫണച്ച്  അക്കനൗണച്ച്സച്ച്  കേമ്മേബറബയകട  അഞച്ച്  മുതല്  ഏഴച്ച്

വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(4) പരബസ്ഥബതബ  സലാംബന്ധബച  സമബതബയകട  രണനാമതച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI ചട്ടത്തബനുള്ള കഭദഗതബയകട പരബഗണെന

2016-  കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉത്തരവനാദബത്ത   (  കഭദഗതബ  )   ചട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള
കഭദഗതബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  2003-കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉത്തരവനാദബത്ത

(കഭദഗതബ) ചട്ടങ്ങള്ക്കച്ച് 26-12-2016-കല സ.ഉ.(അചടബ) നമര് 189/2016/ധനലാം

(എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നലാം.786/2016)  പ്രകേനാരലാം  പുറകപ്പെടുവബച  കഭദഗതബ  റദച്ച്

കചകയ്യണതനാണെച്ച്  എന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   രണച്ച്  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള

പബബകേച്ച്  എകച്ച്കപനഡസ്പീചര്  റബവഡ്യൂ  കേമ്മേബറബയബകല  അദദക്ഷകന്റെയലാം

അലാംഗങ്ങളകടയലാം  നബയമന  കേനാലനാവധബ  നബലവബകല  കഭദഗതബ  പ്രകേനാരലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതയലാം കേനാലമനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  ബഹുമനാനദരനായ
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മുഖദമനബ,  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ,  പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  എന്നബവരുള്കപ്പെടുന്ന

കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച് സമബതബയകട ശബപനാര്ശ പ്രകേനാരമനാണെച്ച് പബബകേച്ച് എകച്ച്കപനഡസ്പീചര്

റബവഡ്യൂ  കേമ്മേബറബ  അദദക്ഷകനയലാം  അലാംഗങ്ങകളയലാം  കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉത്തരവനാദബത്തകത്തക്കുറബചച്ച്  പരബകശനാധബചച്ച്

ശബപനാര്ശ  നല്കേനാന  ചുമതലകപ്പെട്ട  ഉന്നതനാധബകേനാര  സമബതബക്കച്ച്  സസ്വതനമനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കനാന രണച്ച് വര്ഷലാംതകന്ന അപരദനാപ്തമനാകണെന്നബരബകക്ക സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രസ്പീതബ  സമനാദബക്കനാന  കേഴബയന്നതയലാം  കേനാലകത്തയച്ച്  മനാതമനായബ  സമബതബയകട

കേനാലനാവധബ  നബശ്ചയബക്കുന്നതച്ച്  സഭ  പനാസനാക്കബയ  ആക്ടബകന്റെയലാം  റൂളബകന്റെയലാം

സബരബറബകനതബരനാണെച്ച്.  കഭദഗതബ അലാംഗസ്പീകേരബചനാല് ഈ കേമ്മേബറബക്കച്ച് നബര്ഭയമനായലാം

നബഷ്പക്ഷമനായലാം  പ്രവര്ത്തബക്കനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദലാം

സലാംജനാതമനാകുന്നതനാണെച്ച്.   പ്രതബപക്ഷകനതനാവുകൂടബ  കചര്ന്നച്ച്  കതരകഞ്ഞടുക്കുന്ന

സമബതബയബകല അലാംഗങ്ങകള പുറത്തനാക്കുകമനാള്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവുമനായബ ചര്ച

നടത്തുന്നബല്ല.  ഇക്കനാരദങ്ങകളല്ലനാലാം പരബഗണെബചച്ച് കഭദഗതബ റദനാകക്കണതനാണെച്ച്.

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്):

26-12-2016-കല  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നലാം.786/2016  പ്രകേനാരലാം  2003-കല  കകേരള

ധനസലാംബന്ധമനായ ഉത്തരവനാദബത്ത ചട്ടങ്ങളബകല 8-ാ ചട്ടത്തബല് കപനാതുകചലവച്ച്
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പുനനഃപരബകശനാധനനാ  കേമ്മേബറബയബകല  അദദക്ഷനുലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  സര്ക്കനാരബനച്ച്

ഇഷ്ടമുള്ളബടകത്തനാളലാം  കേനാലലാം  ഉകദദനാഗലാം  വഹബക്കനാവുന്നതനാകണെന്നച്ച്  വദവസ്ഥ

കചയ്യുന്ന  1(a)  ഉപചട്ടലാം  കൂട്ടബകചര്ക്കുകേയണനായബ.   ഉത്തരവനാദബതസ്വലാം

കപറുന്നതബനുള്ള പ്രനാഗതദകത്തനാകടനാപ്പെലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ കപനാതുകേനാഴ്ചപ്പെനാടുകേകളനാടച്ച്

കചര്നനബല്ക്കുന്ന  കേമ്മേബറബയനാകണെന്നച്ച്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  കബനാധദമബകല്ലങബല്  പല

പ്രനാകയനാഗബകേ  പ്രശ്നങ്ങളലാം  സൃഷ്ടബക്കുകമന്നതബനനാലനാണെച്ച്  കഭദഗതബ

വരുത്തബയബട്ടുള്ളതച്ച്.   ചട്ടത്തബല്  വരുത്തബയ  കഭദഗതബ  ക്രമപ്രകേനാരമനായതബനനാല്

എസച്ച്.ആര്.ഒ.  റദനാകക്കണതബല്ല.   കഭദഗതബയകട  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

മുഖദമനബയലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം  ഉള്കക്കനാള്ളുന്ന

സമബതബ കചര്ന്നച്ച് പുതബയ കപനാതുകചലവച്ച് പുനനഃപരബകശനാധനനാ കേമ്മേബറബക്കച്ച് രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

2016-കല  കകേരള  ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉത്തരവനാദബത്ത  (കഭദഗതബ)

ചട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള കഭദഗതബ  27-കനതബകര  56  കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം രണച്ച്  നബഷ്പക്ഷ

കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

VII പ്രകതദകേ പരനാമര്ശലാം 
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സസ്പീക്കറുകട റൂളബലാംഗച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫച്ച്:  ഇന്നകല സഭ പബരബയന്നതബനച്ച്  കതനാട്ടുമുമ്പുള്ള

കചയറബകന്റെ  റൂളബലാംഗബല്  മുഖദമനബയകട  പ്രസനാവന  അകദഹത്തബകന്റെ  രനാഷസ്പീയ

അഭബപ്രനായലാം  മനാതമനാകണെന്നച്ച്  പറയകേയണനായബ.   സഭനാ  കനതനാവനായ

മുഖദമനബതകന്ന  പ്രതബപക്ഷലാം  ശബവകസനകയ  വനാടകേയ്കക്കടുത്തുകവന്നച്ച്

പറയന്നതച്ച്  നബര്ഭനാഗദകേരവുലാം  കവദനനാജനകേവുമനാണെച്ച്.   ഇത്തരലാം  കസ്റ്റേറച്ച്കമനകേള്

സഭയബല് പറയനാന പനാടബകല്ലന്നച്ച്  1958  നവലാംബര്  29,  1960  ജൂണ്  28 എന്നസ്പീ

ദബവസങ്ങളബല് കചയര് റൂള് കചയ്തബട്ടുണനായബരുന.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച് :  റൂളബലാംഗബകന കചനാദദലാം കചയ്യുന്നതച്ച് പനാര്ലകമന്റെറബ

ചട്ടങ്ങള്ക്കുലാം കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്ക്കുകമതബരനാണെച്ച്.   

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന) :

റൂളബലാംഗുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  സഭയ്ക്കുപുറത്തച്ച്    എലാം.എല്.എ.-മനാര്   സസ്പീക്കര്ക്കച്ച്

എതബരനായബ  പറയന്നതച്ച്   അനുവദബചനാല്  സഭ  നബഷ്പക്ഷമനായബ

നടത്തബകക്കനാണ്ടുകപനാകേനാന കേഴബയനാകതവരുലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് കചന്നബത്തല): പ്രതബപക്ഷലാം സസ്പീക്കകറയലാം
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സസ്പീക്കറുകട റൂളബലാംഗബകനയലാം ബഹുമനാനബക്കുന.  മുനസസ്പീക്കര് സഭയബല് നടത്തബയ

റൂളബലാംഗബകന്റെ പ്രസക്ത ഭനാഗങ്ങള് ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയനാണെച്ച് കചയ്തതച്ച്. ഞങ്ങളകട

പനാര്ട്ടബകയയലാം മുന്നണെബകയയലാം സലാംബന്ധബചച്ച് പരനാമര്ശലാം ഉണനായതബലുളള കഖദവുലാം

പ്രയനാസവുമനാണെച്ച് കരഖകപ്പെടുത്തബയതച്ച്.   

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന :  സസ്പീക്കറുകട  റൂളബലാംഗബല്  പറഞ്ഞബരബക്കുന്നതച്ച്

കപനാളബറബക്കല് കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെനാണെച്ച്  മുഖദമനബ നടത്തബയതച്ച്  എന്നനാണെച്ച്.   അതബനച്ച്

മറുപടബ  പറയനാനുളള   അവകേനാശമനാണെച്ച്  ഉപകയനാഗബചതച്ച്.  അതുകകേനാണച്ച്

പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ വകുപ്പുമനബ പറഞ്ഞതച്ച് പബനവലബക്കുകേകയനാ കരഖയബല്നബന്നച്ച്

നസ്പീക്കലാം കചയ്യുകേകയനാ കചയ്യണെലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന) :

റൂളബലാംഗബകനതബരനായബ  സലാംസനാരബക്കുകേ  മനാതമല്ല,  സസ്പീക്കകറ  വദക്തബപരമനായബ

വബമര്ശബക്കുന്ന രൂപത്തബലുളള പരനാമര്ശവുലാം നടത്തുകേയണനായബ.     

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബത്തല):  സസ്പീക്കകറ

വദക്തബപരമനായബ വബമര്ശബക്കുന്ന പരനാമര്ശലാം ഒരു അലാംഗവുലാം നടത്തബയബട്ടബല്ല.
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മബ  .    സസ്പീക്കര്:   അസനാധനാരണെവുലാം  അനബതരസനാധനാരണെവുമനായ

നടപടബകേളനാണെച്ച്  കേഴബഞ്ഞ  രണ്ടുമൂന്നച്ച്  ദബവസമനായബ  സഭയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

സഭയകേത്തുലാം പുറത്തുലാം നടക്കുന്നതച്ച്.   കചയര് നല്കേബയ റൂളബലാംഗബകന്റെ യക്തബയലാം

നദനായസ്പീകേരണെങ്ങളലാം വദക്തമനായബ വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണനാണെച്ച് റൂളബലാംഗച്ച് നല്കേബയതച്ച്.

രനാഷസ്പീയ പരനാമര്ശങ്ങള്, ആകരനാപണെങ്ങള്, പ്രതദനാകരനാപണെങ്ങള് എന്നബവയബല്

പക്ഷലാംകചര്ന്നച്ച്  നബലപനാടച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാകനനാ  വബധബ  കേല്പ്പെബക്കനാകനനാ  കചയറബനച്ച്

സനാധബക്കബല്ല.   നബയമസഭ  ഒരു  രനാഷസ്പീയ  കകേനാടതബയല്ല,  അദദക്ഷന  രനാഷസ്പീയ

ജ ഡ്ജബയമല്ല.  സഭയബല് രനാഷസ്പീയ നബലപനാടുകേള് പരസരലാം വബശദസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം

വബമര്ശനങ്ങള്  ഉന്നയബക്കുന്നതുലാം  സസ്വനാഭനാവബകേമനാണെച്ച്.  രനാഷസ്പീയ

ആകരനാപണെങ്ങള്ക്കച്ച്  രനാഷസ്പീയമനായ  മറുപടബ  കകേനാടുക്കുന്നതബനച്ച്

അവസരകമനാരുക്കുകേകയന്നല്ലനാകത  കചയറബനച്ച്  മകറനാരു  ഗതദന്തരവുമബല്ല

എന്നതനാണെച്ച്  കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കലാം.   ഇതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  റൂളബലാംഗച്ച്  നല്കേബയകശഷലാം

തുടര്ചയനായബ റൂളബലാംഗുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട ചര്ച സഭയകേത്തുലാം പുറത്തുലാം നടക്കുന്നതച്ച്

ഈ  സഭയകട  അന്തസബനച്ച്  കചര്ന്നതനാകണെനാകയന്നച്ച്  സഭനാലാംഗങ്ങള്

പരബകശനാധബക്കണെലാം.   ദൃശദമനാധദമങ്ങളബലുലാം  പുറത്തുളള  സലാംവനാദങ്ങളബലുലാം

പകങടുത്തുകകേനാണച്ച്  സഭയബകല  റൂളബലാംഗബകന  സലാംബന്ധബച്ചുളള  വബമര്ശനങ്ങളലാം
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ആകക്ഷപങ്ങളലാം  ഉന്നയബക്കുന്നതച്ച്  എതകത്തനാളലാം  ശരബയനാകണെന്നച്ച്  സസ്വയലാം

പരബകശനാധബക്കനാന തയ്യനാറനാകേണെലാം.   ജനനാധബപതദക്രമത്തബല് നബയമസഭയച്ച് ഒരു

അവകേനാശമുണച്ച്,  അന്തസ്സുണച്ച്.  ഏതച്ച് തരത്തബലുളള അഭബപ്രനായ വദതദനാസങ്ങളലാം

പരസരലാം  ഉന്നയബക്കനാനുളള  സലാംവനാദകവദബയനായബ  നബയമസഭകയ

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാന സനാധബക്കണെലാം, പകക്ഷ അതബകന്റെ പരബധബ വബട്ടുകപനാകേരുതച്ച്.

പലകപ്പെനാഴലാം ആ പരബധബ വബട്ടുകപനാകുന.  കനഗറസ്പീവനായബമനാതലാം സഭനാനടപടബകേകള

കേനാണുന്ന രസ്പീതബ ആശനാസദമകല്ലന്നച്ച് കഖദപൂര്വലാം അറബയബക്കുന. 

VIII ധനകേനാരദലാം

കവനാട്ടച്ച് ഓണ് അക്കനൗണച്ച്   -   ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്) :

"ഈ  ഉപകക്ഷപകത്തനാടനുബന്ധബച്ചുളള  പട്ടബകേയബകല  നനാലനാലാം  കകേനാളത്തബല്

യഥനാക്രമലാം  കേനാണെബചബരബക്കുന്ന  സലാംഖദകേളബല്  കേവബയനാത്ത  തുകേകേള്  പ്രസ്തുത

പട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാലാം  കകേനാളത്തബല്  കചര്ത്തബട്ടുളള  അനുകയനാജദമനായ  ഡബമനാന്റെച്ച്

കഹഡ്ഡുകേള് സലാംബന്ധബചച്ച് 2017-18 സനാമത്തബകേ വര്ഷത്തബകന്റെ ആദദകത്ത മൂന്നച്ച്

മനാസകത്തയ്ക്കുളള  കചലവുകേള്  നബര്വഹബക്കുന്നതബനുകവണബകയനാ  കചലവച്ച്

കചയ്യുന്നതബകലയ്കക്കനാ  ആയബ  ഗവര്ണര്ക്കച്ച്  നല്കേണെലാം  എന്ന  ഉപകക്ഷപലാം



30

അവതരബപ്പെബക്കുന.”

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സനബല് കുമനാര്)  :  ഉപകക്ഷപകത്ത

പബന്തനാങന.

സര്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  പബ.  കകേ.  കുഞ്ഞനാലബക്കുട്ടബ,   ടബ.  വബ.

ഇബനാഹബലാം,  വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞച്ച്,  എ.  പബ.  അനബല്  കുമനാര്,

മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ, ടബ. എ. അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്, സണബ കജനാസഫച്ച്, തബരുവഞ്ചൂര്

രനാധനാകൃഷ്ണന,  ഐ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന,  എല്കദനാസച്ച്  കുന്നപ്പെബളളബ,  വബ.  എസച്ച്.

ശബവകുമനാര്, പബ. ബബ. അബ്ദുള് റസനാക്കച്ച്, പബ. കകേ. അബ്ദു റബച്ച്, എലാം. ഉമ്മേര്, കകേ.

സബ.  കജനാസഫച്ച്,  പനാറക്കല് അബ്ദുല്ല, എന. എ. കനല്ലബക്കുന്നച്ച്,  കകേ. എലാം.  ഷനാജബ,

പബ. ഉവബദുളള എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .    വബജയദനാസച്ച് :  കവനാട്ടച്ച് ഓണ് അക്കനൗണബകന പബന്തനാങന.

പ്രതബസന്ധബകേള്   മറബകേടക്കനാന  ബദല്  സലാംവബധനാനങ്ങള്  സര്ക്കനാര്

ഏര്കപ്പെടുത്തബ.  കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനത്തബകനതബകര  ഇന്തദയനാകകേ  മനാതൃകേയനാക്കബ

കചറുത്തുനബല്പ്പുലാം ബദല് നയങ്ങളലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന  സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുവന.

ടഷറബ ഇടപനാടുകേളബല് ഉണനായബരുന്ന തടസങ്ങള് പരബഹരബക്കുകേയലാം പ്ലനാകന്റെഷന

കതനാഴബലനാളബകേളകട  കൂലബ  ടഷറബ  കസവബലാംഗ്സച്ച്  ബനാങബലൂകട  നല്കുന്നതബനച്ച്
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നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  എല്ലനാ പ്രനാകദശബകേ സഹകേരണെ സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം മബറര്

അക്കനൗണച്ച് തുറക്കുന്നതബനച്ച് സനൗകേരദമുണനാക്കുകേയലാം കചയ. വബലക്കയറലാം തടയനാന

ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.    പഞവതര പദതബയബല് ഊന്നബകക്കനാണ്ടുളള

ബഡ്ജറനാണെച്ച് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച് . 2017-18-കല വനാര്ഷബകേ പദതബകേളകട

അടങല് തുകേ  10.4%  കൂടുതലനാണെച്ച്.   കനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരണെത്തബനനായബ  700  കകേനാടബ

രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം    സലാംഭരണെവബല  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  എതയലാം  കവഗലാം

നല്കുന്നതബനുളള  പ്രകതദകേ  നബര്കദശലാം   നല്കുകേയലാം  കചയ.   പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗത്തബനച്ച്   9.81%  തുകേയലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബനച്ച്  2.83%  തുകേയലാം

വകേയബരുത്തബ.  അനപതബനനായബരലാം കകേനാടബ രൂപയനാണെച്ച്  കറനാഡച്ച് വബകേസനത്തബനച്ച്

ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്.   കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കച്ച്  3000  കകേനാടബ  രൂപയലാം

ഭവനരഹബതര്ക്കച്ച്  വസ്പീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  തുകേയലാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.

നവകകേരള  മബഷനബലൂകട  മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണെലാം,  കൃഷബ,

പരബസര  ശുചബതസ്വലാം,  ആകരനാഗദലാം,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം,  പനാര്പ്പെബടലാം  തുടങ്ങബയ

പദതബകേള്ക്കച്ച്  ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന.  കപനഷന തുകേ വസ്പീട്ടബകലത്തബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചതുലാം  കേര്ഷകേ  കപനഷന  ബഡ്ജറബലുള്കപ്പെടുത്തബയതുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണെച്ച്.  വനദമൃഗങ്ങളകട  ആക്രമണെലാംമൂലലാം   കൃഷബനനാശലാം
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സലാംഭവബചവര്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പനാലക്കനാടച്ച്

ജബല്ലയബകല   മുണ്ടൂരബല്  കേനാട്ടനാന  ആക്രമണെത്തബല്  മരബച  കേര്ഷകേകന്റെ

കുടുലാംബത്തബനച്ച് അടബയന്തരമനായബ നഷ്ടപരബഹനാരലാം  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.  ജനകേസ്പീയനാസൂതണെ  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളകട  വദക്തബഗത  ആനുകൂലദങ്ങള്  വബതരണെലാം  കചയ്യുന്നതച്ച്

കഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്.സബ.  കകേനാഡുള്ള  ബനാങബലൂകട  മനാതകമ  നടത്തനാവൂ  എന്ന

നബബന്ധന ഒഴബവനാക്കണെലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസച്ച്  .   ശബവകുമനാര് : കവനാട്ടച്ച് ഓണ് അക്കനൗണബകന എതബര്ക്കുന.

യനാഥനാര്തദകബനാധമബല്ലനാത്ത ഈ ബഡ്ജറച്ച്  മുന ബഡ്ജറച്ച് പ്രഖദനാപനങ്ങളകട

തനബയനാവര്ത്തനമനാണെച്ച്.  അടുത്ത  അഞ്ചുവര്ഷകത്ത   പ്രകേടന  പതബകേയനാണെച്ച്

ബഡ്ജറച്ച്.   ആകരനാഗദരലാംഗത്തച്ച്  മുമ്പുണനായബരുന്ന  സനൗജനദ  ചബകേബതനാ

പദതബകേള്  നബലനബര്ത്തണെലാം.  'ആകരനാഗദകേബരണെലാം'  പദതബക്കച്ച്  18.35  കകേനാടബ

രൂപ വകേയബരുത്തബയതബകന അഭബനന്ദബക്കുന. ബബ.പബ.എല്.  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

കേദനാനസര്  കരനാഗബകേള്ക്കച്ച്  സനൗജനദ  ചബകേബത  നല്കുന്നതബനുള്ള   'സകൃതലാം'

പദതബക്കച്ച്  തുകേ  അനുവദബക്കണെലാം.  ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  മരുന്നച്ച്

സനൗജനദമനായബ  വബതരണെലാം  കചയ്യുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം   ശനാഘനസ്പീയമനാണെച്ച്.
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പുതുതനായബ  ആരലാംഭബച  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്ക്കച്ച്  ആവശദമനായ  ഫണച്ച്

ലഭദമനാക്കണെലാം.  വദവസ്ഥനാപബത  മനാര്ഗ്ഗങ്ങളബലൂകട  ലഭദമനായ  വബഭവ

സമനാഹരണെത്തബലൂകടയനാണെച്ച്  മുനപച്ച്  വനകേബട  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കബയബരുന്നതച്ച്.  കേടലാം  എടുക്കുന്നതബനച്ച്  റബസര്വച്ച്  ബനാങച്ച്

നബയനണെകമര്കപ്പെടുത്തബയ  പശ്ചനാത്തലത്തബല്  ടഷറബയമനായബ  ബന്ധമബല്ലനാകത

കേടലാം  എടുക്കുന്നതബനച്ച്   രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുള്ള  കേബഫ്ബബ-ക്കച്ച്   ആര്.ബബ.കഎ.

പരബധബ നബശ്ചയബചബട്ടുകണനാകയന്നച്ച് വദക്തമനാക്കണെലാം.   കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കച്ച്

3000  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞതബല്  വദക്തതയബല്ല.

കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.  ഇ.   പ്രവനാസബ  ചബട്ടബവഴബ  12000  കകേനാടബ  രൂപ

സമനാഹരബക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനവുലാം  ഏതച്ച്  വദവസ്ഥയനുസരബചനാണെച്ച്  ഇനൗ ഫണച്ച്

കേബഫ്ബബ-യബകലയച്ച്  മനാറ്റുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബച്ചുലാം   വദക്തത  വരുത്തണെലാം.

കേബഫ്ബബ-യബലൂകട  ഏകറടുത്തച്ച്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  പദതബകേളകട  കപര്കഫനാമനസച്ച്

അസസച്ച് കമന്റെച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് അടുത്ത ബഡ്ജറബകനനാടനുബന്ധമനായബ സമര്പ്പെബക്കണെലാം.

പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കണെലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന:  കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണബകന  പബന്തനാങന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണെയജലാം  കകേനാണ്ടുവന്നതച്ച് അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണെച്ച്. 
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കപനഷന  കുടബശ്ശേബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുലാം  ഓണെത്തബനച്ച്  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങള് വബതരണെലാം കചയ്യനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  സഹകേരണെ

ബനാങ്കുകേളബകല  മബചമുളള  പണെവുലാം  ടഷറബ  കസവബലാംഗ്സച്ച്   ബനാങബകല  നബകക്ഷപ

വര്ദനവുലാം  കേബഫ്ബബയബല്  നബകക്ഷപബക്കനാവുന്നതനാണെച്ച്  എന്ന  പ്രഖദനാപനലാം

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണെച്ച്.   കറനാഡുകേള്ക്കുലാം പനാലങ്ങള്ക്കുലാം കുടബകവളള സസ്പീമുകേള്ക്കുലാം

സ്കൂളകേളകട  നവസ്പീകേരണെത്തബനുലാം  സര്വകേലനാശനാലകേള്ക്കുകമല്ലനാലാം  ആവശദത്തബനച്ച്

ഫണച്ച് അനുവദബചബട്ടുകണന്നച്ച് മനാതമല്ല പനാഠപുസകേങ്ങള് യഥനാസമയലാം വബതരണെലാം

കചയ്യനാനുലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  വബകേസന കേനാരദങ്ങള്ക്കച്ച് ആവശദമനായ

പണെലാം  അനുവദബചതുലാം  ജബല്ലനാ -തനാലൂക്കച്ച് -ജനറല്  ആശുപതബകേളകട

ശനാക്തസ്പീകേരണെത്തബനുലാം കേനാരുണെദ പദതബക്കുലാം  RSBY  പദതബക്കുലാം ബഡ്ജറബല്

പണെലാം  വകേയബരുത്തബയതുലാം  അവയവമനാറ  ശസക്രബയ  നടത്തബയവര്ക്കച്ച്  പത്തച്ച്

ശതമനാനലാം  തുകേയച്ച്  ജസ്പീവബതകേനാലലാം  മുഴവന  മരുന്നച്ച്  നല്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനവുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണെച്ച്.  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തച്ച്  രണച്ച്  വര്ഷത്തബനകേലാം  2500

തസബകേകേള്കൂടബ  സൃഷ്ടബക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം   ശനാഘനസ്പീയമനാണെച്ച്.    കനലച്ച്ല്ല്  -

പചക്കറബ സലാംഭരണെത്തബനച്ച്  ആവശദത്തബനച്ച് ഫണച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം  'കസഫച്ച് ടു

ഇനൗറച്ച്  '  പദതബ ആരലാംഭബക്കുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞതുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണെച്ച്.  ആകരനാഗദ
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കമഖലകയ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  വനാലത്യു  ആഡഡച്ച്  കപ്രനാഡക്ടുകേളകട

അകഗ്രനാപനാര്ക്കബനച്ച് 100 മുതല് 150 കകേനാടബ രൂപയലാം  കറഷന സലാംവബധനാനത്തബനച്ച്

900  കകേനാടബ രൂപയലാം അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  സബവബല് സകകപ്ലസച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം

കേണ്സഡ്യൂമര്കഫഡബനുലാം   കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെബനുലാം  ആവശദത്തബനച്ച്  പണെലാം

അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  കവനാട്ടച്ച്  ഓണ് അക്കനൗണബകന എതബര്ക്കുന.

13-ാ ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ കനരബട്ടുളള

കേടകമടുപ്പെബകന  സലാംബന്ധബചച്ച്  വദക്തമനായബ  പ്രതബപനാദബചബട്ടുണച്ച്.  പല

കേനാരണെങ്ങളനാല്   വബകദശ  മലയനാളബകേള്  നനാട്ടബകലയച്ച്  മടങ്ങബവരുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  അവകര  കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  ചബട്ടബകേളബല്  കചര്ത്തച്ച്  തുകേ

സസ്വരൂപബക്കനാകമന്ന  തസ്പീരുമനാനലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകേബല്ല.  എ.ഡബ.ബബ.,  കവള്ഡച്ച്

ബനാങച്ച്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബനലാം  കുറഞ്ഞ  പലബശയച്ച്  വനായ്പകയടുത്തബട്ടുലാം

പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തബകേരബക്കനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്

കേഴബഞ്ഞബട്ടബല്ല.  ഇന്തദയബകല  മറച്ച്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങകള  അകപക്ഷബചച്ച്

ജനകേസ്പീയനാസൂതണെ  പദതബ  നല്ല  രസ്പീതബയബല്  കകേരളത്തബല്   നടപ്പെബലനാക്കനാന

കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.   തബതല  പഞനായത്തുകേള്ക്കച്ച്
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നല്കേബയബട്ടുളള അധബകേനാരങ്ങളബല് പലതുലാം അവര്ക്കച്ച് ഒറയച്ച് കകകേകേനാരദലാം കചയ്യനാന

സനാധബക്കനാത്തതനാണെച്ച്. കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാര് തബരുവനന്തപുരലാം ജബല്ലയബല് നടത്തബയ

ഉറവബട  മനാലബനദ  സലാംസരണെകത്തപ്പെറബ  പഠബക്കനാന  തയ്യനാറനാകേണെലാം.  കവകസ്റ്റേജച്ച്

പ്ലനാന്റെച്ച്,  കസപ്കറജച്ച്  ടസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച്  പ്ലനാന്റെച്ച്,  സസ്വസ്പീവകറജച്ച്  പ്ലനാന്റെച്ച്  എന്നബവ നഗരസഭയച്ച്

ഒറയ്ക്കുച്ച്  കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്   ഇതച്ച്  മനാകനജച്ച്

കചയ്യുന്നതബനച്ച്   ഒരു  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കണെലാം.   കേഴബഞ്ഞ  യ.ഡബ.എഫച്ച്.

സര്ക്കനാരബനച്ച് ജനസമര്ക്ക പരബപനാടബ, ശബരബമല മനാസ്റ്റേര് പ്ലനാന, സസ്പീകറനാ കവസ്റ്റേച്ച്,

അദദനാപകേ പനാകക്കജച്ച്,  മബഷന 606,  ഒരു  രൂപ നബരക്കബല് അരബ വബതരണെലാം,

എല്ലനാവര്ക്കുലാം  കറഷന  കേനാര്ഡച്ച്,  കമകടനാ  കറയബല്,  സനാര്ട്ടച്ച്  സബറബ,  വബഴബഞ്ഞലാം

തുറമുഖലാം,  എമര്ജബലാംഗച്ച്  കകേരള,  കേനാരുണെദ  സസ്പീലാം  തുടങ്ങബ  നബരവധബ  കനട്ടങ്ങള്

കകകേവരബക്കനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന:  കവനാട്ടച്ച്  ഓണ് അക്കനൗണബകന പബന്തനാങന.

സര്വ മണ്ഡലങ്ങകളയലാം  ഒരുകപനാകല പരബഗണെബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കക്ഷമ വബകേസന

ബഡ്ജറച്ച്  അവതരബപ്പെബച  സര്ക്കനാരബകന  അഭബനന്ദബക്കുന.   സലാംസ്ഥനാനലാം

കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുന്ന  ശുദജലക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  സമുദ്രജല

ശുദസ്പീകേരണെ പ്ലനാന്റെച്ച് സ്ഥനാപബക്കനാനുള്ള പദതബ ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കണെലാം. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  വര്ഗ്ഗസ്പീയ ഫനാസബസ്റ്റുകേകള കകേരളത്തബല് നബനലാം

തുടച്ചുനസ്പീക്കുന്നതബനച്ച്  കൂട്ടനായ  പ്രവര്ത്തനമനാവശദമനാണെച്ച്.  പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗക്കനാര്ക്കുലാം  നസ്പീതബ  ലഭബക്കുനകണന്നച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്  കേഴബയണെലാം.  സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  വബവബധ

ഭനാഗങ്ങളബല്  നടക്കുന്ന  രനാഷസ്പീയ  അതബക്രമങ്ങള്കക്കതബകര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.  പനാറശ്ശേനാലയബല്   കപനാലസ്പീസബകന്റെ  മര്ദനത്തബനബരയനായ

ശസ്പീജസ്പീവകന്റെ മരണെത്തബനച്ച്  ഉത്തരവനാദബയനായ കപനാലസ്പീസകേനാര്കക്കതബകര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.  കചങ്ങറ  ഭൂസമരത്തബല്  പകങടുത്തവര്ക്കച്ച്  അനുവദബച  ഭൂമബ

പതബച്ചുനല്കേണെലാം.       

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:   കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണബകന  പബന്തനാങന.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  രക്ഷബക്കനാനുള്ള  ശമവുലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം,

കേനായബകേലാം,  ആകരനാഗദലാം,  ശുദജല വബതരണെലാം,  കേനാര്ഷബകേലാം എന്നസ്പീ കമഖലകേളബല്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള സമസ്പീപനവുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണെച്ച്.  മലബനാറബകല വബകനനാദസഞനാര

കമഖലകയ  വളര്ത്തബകയടുക്കനാന  സനാധബചതച്ച്  എടുത്തുപറയത്തക്ക

കനട്ടങ്ങളബകലനാന്നനാണെച്ച്.   കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനത്തനാല്  രനാജദലാം  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബ  കനരബട്ടഘട്ടത്തബല്  കകേരളത്തബകല  സനാമത്തബകേരലാംഗലാം
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ഭദ്രമനാക്കുന്നതബനച്ച് ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് സനാധബച്ചു. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രനാമചന്ദ്രന  നനായര്:   കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണബകന

പബന്തനാങന.  പുതബയ  വബകേസന  പദതബകേള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

ബഡ്ജറബല് ഊന്നല് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 50,000  കകേനാടബ രൂപ കേബഫ്ബബയബലൂകട

സമനാഹരബച്ചുകകേനാണച്ച്  കകേരളത്തബകന്റെ  സമസ  കമഖലകേകളയലാം

പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ആകഗനാളവല്ക്കരണെ  സനാമത്തബകേ

നയത്തബലൂകടയലാം  കനനാട്ടച്ച്  പബനവലബക്കല്  നടപടബയബലൂകടയലാം  കകേരളലാം  കനരബട്ട

സനാമത്തബകേ മനാന്ദദകത്തയലാം വബകേസന മുരടബപ്പെബകനയലാം പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനുലാം

ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേളനാണെച്ച്  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ-പബകന്നനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  അശരണെര്ക്കുമനാണെച്ച്

ബഡ്ജറബല്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്.   സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷന,   കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണെലാം,  ആശുപതബകേളകട  വബകേസനലാം,

വബലക്കയറലാം  തടയല്,   മതദകത്തനാഴബലനാളബ  പുനരധബവനാസലാം,   കൃഷബ,

കപനാതുമരനാമത്തച്ച്,  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  എന്നബവയ്ക്കുലാം  ആര്ദ്രലാം,  കേനാരുണെദ,

സസ്പീസലാംരക്ഷണെലാം  എന്നസ്പീ   പദതബകേള്ക്കുലാം  ആവശദമനായ  തുകേ

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണെച്ച്.  ജസ്പീവബതവശലസ്പീ
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കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  സനൗജനദമനായബ  മരുന്നച്ച്  വബതരണെലാം  കചയ്യുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണെച്ച്.  ബ ഡ്ജറബല്  സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്ന  നയങ്ങളബലൂകട  കകേരളലാം

അഭൂതപൂര്വമനായ  പുകരനാഗതബയബകലത്തുകമന്ന  കേനാരദത്തബല്  സലാംശയമബല്ല.

കേനാര്ഷബകേ  രലാംഗകത്ത  പുകരനാഗതബയലാം  വരള്ചകയ  പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേളലാം  ആകരനാഗദ  രലാംഗകത്ത  പ്രവര്ത്തനവുലാം  കപനാതുകമഖലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങളകട  പുനരുദനാരണെവുലാം  എടുത്തുപറയത്തക്ക  കനട്ടങ്ങളനാണെച്ച്.

കകേരളത്തബകന്റെ കപനാതുതനാല്പ്പെരദവുലാം മതസനൗഹനാര്ദവുലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

ഒന്നബചച്ച് നബല്ക്കനാന പ്രതബപക്ഷലാം തയ്യനാറനാകേണെലാം.

ശസ്പീ  .   എല്കദനാസച്ച് കുന്നപ്പെബളളബ: കവനാട്ടച്ച് ഓണ് അക്കനൗണബകന എതബര്ക്കുന.

ഇനൗ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷലാം  എല്ലനായബടത്തുലാം  ഭരണെ

സലാംഭനമനാണെച്ച്. പദതബ അടങലബകന്റെ 50 ശതമനാനലാം തുകേ മനാതകമ കചലവഴബക്കനാന

സനാധബചബട്ടുളളൂ.  എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  ആസബ  വബകേസന  ഫണ്ടുകപനാലുലാം

കചലവഴബക്കനാന സനാധബക്കുന്നബല്ല.  കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജറബല് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ

പ്രഖദനാപബച  പദതബകേകളനാനലാംതകന്ന  നടപ്പെനാക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല്ല.

കേബഫ്ബബയബല്  പ്രവനാസബകേളകട  ഫണ്ടുപകയനാഗബചച്ച്  ചബട്ടബ  നടത്തബ  പണെലാം

കകേനാണ്ടുവരുകമനലാം  വനകേബട  സമന്നര്  പണെലാം  നബകക്ഷപബക്കുകമകന്നനാകക്ക
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പറയന്നതബകനനാടച്ച്  കയനാജബക്കനാന കേഴബയബല്ല.  മുഖദമനബയടക്കമുളള കനതനാക്കളകട

കഫനാണുകേള് കചനാര്ത്തുന്നതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച് ആകക്ഷപമുണനാകയങബലുലാം യനാകതനാരു

അകനസ്വഷണെവുലാം  നടക്കുന്നബല്ല.  കകേരളലാം  ഒനപതുമനാസലാം  കകേനാണച്ച്

പസ്പീഡനങ്ങളകടയലാം ക്രബമബനലുകേളകടയലാം നനാടനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  പസ്പീഡന

മരണെങ്ങകള  ആത്മഹതദയനാക്കനാനനാണെച്ച്  ഇനൗ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.

സഭയബല് പ്രതബപക്ഷത്തബനച്ച് സനാമൂഹദനസ്പീതബ ഉറപ്പെനാക്കണെലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണബകന  പബന്തനാങന.

ജനജസ്പീവബതവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണെണെകമന്ന

ഉകദശദകത്തനാടുകൂടബയനാണെച്ച്  ഇനൗ  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുളളതച്ച്.

മനാനകഹനാളകേളകടയലാം  കസപ്റബകേച്ച്  ടനാങ്കുകേളകടയലാം  ശുചസ്പീകേരണെലാം

യനവല്ക്കരബക്കുകമനളള  പ്രഖദനാപനലാം  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണെച്ച്.   കേയര്,

കേശുവണബ,  മതദകത്തനാഴബലനാളബ,  കകകേത്തറബ  കമഖലകേകള  പുനരുദരബക്കനാന

ബഡ്ജറബല്  തുകേ  നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.  കകകേത്തറബ  കമഖലകയ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ സ്കൂള് യൂണെബകഫനാമബനച്ച് ആവശദമനായ  തുണെബ കകകേത്തറബ

സലാംഘങ്ങളബല്നബനലാം  വനാങ്ങനാനുളള  സസ്പീലാം  ഇനൗ  വര്ഷകത്തനാകട

പൂര്ണതയബകലത്തബക്കുന്നതബനുളള  നബലപനാടുകേളനാണെച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു
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കകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  കേയര്  സഹകേരണെ  സലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്  90  ശതമനാനവുലാം

സസ്വയലാംസഹനായസലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്  75  ശതമനാനവുലാം സസ്വകേനാരദ  വദക്തബകേള്ക്കച്ച്  50

ശതമനാനവുലാം സബ്സബഡബയബല് ഡസ്പീകകഫബറബലാംഗച്ച് യനങ്ങള് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

100  ചകേബരബ  മബല്ലുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  മറച്ച്  വബവബധങ്ങളനായ

പരബപനാടബകേള്ക്കുമനായബ ആകകേ 228 കകേനാടബ രൂപയനാണെച്ച് കേയര് കമഖലയനായബ ഇനൗ

ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്.  കകകേത്തറബ  കമഖലയബകല  റബകബറച്ച്

കുടബശ്ശേബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനവുലാം  ബഡ്ജറബലുണച്ച്.  കൂടനാകത,

അഞ്ചുവര്ഷലാംകകേനാണച്ച്  എല്ലനാവര്ക്കുലാം  വസ്പീടച്ച്  എന്ന  സസ്വപലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നബലവബലുളള  ആശുപതബകേകള  ജനപ്രബയ

ആശുപതബകേളനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണെബ :   ചബല തബരുത്തലുകേള്ക്കച്ച് വബകധയമനായബ കവനാട്ടച്ച്

ഓണ് അക്കനൗണബകന പബന്തനാങന. റബറബകന്റെയലാം ലനാറകബകന്റെയലാം മബനബമലാം വബല

200  രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേളകടയലാം

കേര്ഷകേ  കപനഷകന്റെയലാം  കുടബശ്ശേബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.  കലനാകേത്തബനുതകന്ന മനാതൃകേയനായ കേനാരുണെദ ചബകേബതനാ പദതബ

തുടര്നലാം നടപ്പെനാക്കണെലാം. കനനാട്ടച്ച് പബനവലബചതബകന്റെ ഫലമനായണനായ സനാഹചരദലാം
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കനരബടുന്നതബനനാവശദമനായ  കേര്മ്മേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കണെലാം.  പഴയ  സസ്വര്ണലാം

വനാങന്ന സസ്വര്ണ വദനാപനാരബകേള്ക്കുകമല് ചുമത്തബയബരബക്കുന്ന നബകുതബ നബരക്കബല്

അശനാസസ്പീയതയകണങബല് ആവശദമനായ തബരുത്തലുകേള് വരുത്തണെലാം.  കേബഫ്ബബ

കബനാര്ഡച്ച്  പുന:സലാംഘടബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  ഗസറച്ച്  വബജനാപനമബറക്കനാകത

പദതബകേള്  പനാസനാക്കബയതുലാം   കേബഫ്ബബയകട  പരബധബയബല്  വരനാത്ത  പല

പദതബകേള്ക്കുലാം  തുകേ  അനുവദബചതുലാം  നബയമലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യുന്നതബനുമുമച്ച്

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദശങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബചതുലാം ഗുരുതരമനായ വസ്പീഴച്ച് ചയനാണെച്ച്. കേബഫ്ബബയകട

പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  പണെലാം  കേകണത്തുന്നതബനനായബ  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെകയനാ ആര്.ബബ.കഎ.യകടകയനാ അനുമതബയബല്ലനാകതയലാം കകേന്ദ്ര ചബട്ടബ

നബയമത്തബകല  വദവസ്ഥകേള്  ലലാംഘബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം  പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തബ ചബട്ടബ ആരലാംഭബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടച്ച് റസനാഖച്ച് :  കവനാട്ടച്ച് ഓണ് അക്കനൗണബകന പബന്തനാങന. ഭനാവബ

കകേരളലാം  സന്ദരവുലാം  സമനാധനാനപൂര്ണവുമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നബര്കദശങ്ങളലാം

പ്രഖദനാപനങ്ങളമനാണെച്ച്  ബഡ്ജറബലുള്ളതച്ച്.  സനാധനാരണെ  ജനങ്ങളകട   ജസ്പീവബതലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബകേളമനായബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണെച്ച്.

എല്ലനാവര്ക്കുലാം  വസ്പീടച്ച്  നല്കുന്നതബനുലാം  ആകരനാഗദ,  വബദദനാഭദനാസ,  ശുചബതസ്വ
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കമഖലകേളബല്  മുകന്നറമുണനാക്കുന്നതബനുമുതകുന്ന  പദതബകേളനാണെച്ച്  സര്ക്കനാര്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരളത്തബകന്റെ സനാമൂഹദ ജസ്പീവബതത്തബനച്ച് ഒരു പുതബയ മുഖലാം

നല്കേനാനുള്ള ശമങ്ങളകട ഭനാഗമനായനാണെച്ച് നവകകേരള മബഷന  പദതബക്കച്ച് രൂപലാം

നല്കേബയബരബക്കുന്നതച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ കമഖലയച്ച്  2106  കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയ

സര്ക്കനാര്  അടബസ്ഥനാന   വര്ഗ്ഗകത്തനാടുള്ള  പ്രതബബദത   ഒനകൂടബ

കതളബയബചബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  എല്ലനാ

കപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങകളയലാം  നബശ്ചബത  കേനാലയളവബനുള്ളബല്

ലനാഭത്തബലനാക്കനാന  ബഡ്ജറച്ച്  ലക്ഷദമബടുനണച്ച്.  മനാലബനദനസ്പീക്കലാം

യനവത്ക്കരബക്കനാന   10  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതബനുപുറകമ

കതനാട്ടബപ്പെണെബകയ മനാനദതയള്ള കതനാഴബലനാക്കബ  മനാറ്റുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  പ്രകതദകേ

വനബതനാ  വകുപ്പെച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന  നബര്കദശബചബട്ടുള്ള  ബഡ്ജറബല്

സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണെത്തബനച്ച് ഉനൗന്നല് നല്കുന്ന വബവബധ പദതബകേള്ക്കനായബ  പദതബ

കചലവബകന്റെ  11.5%  നസ്പീക്കബവചബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  ലഭബകക്കണതബകനക്കനാള്  കൂടുതല്

തുകേ ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്. കകേരളലാം പരസദ കവളബയബട വബസര്ജ്ജന

മുക്ത സലാംസ്ഥനാനമനായബ മനാറുകേയനാണെച്ച്.  സലാംസ്ഥനാനലാം അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന വരള്ച
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കനരബടുന്നതബനച്ച്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.  സനാലാംസനാരബകേ

നനായകേകരകപ്പെനാലുലാം  കവറുകത  വബടനാത്ത  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫനാസബസത്തബകനതബകര

പ്രതബകേരബക്കനാന  യ.ഡബ.എഫച്ച്.  തയനാറനാകേണെലാം.  ഭരണെ -പ്രതബപക്ഷ

വദതദനാസമബല്ലനാകതയനാണെച്ച്  വന  വബകേസന  പദതബകേള്  ബഡ്ജറബല്

അനുവദബചബരബക്കുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:   കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണബകന  എതബര്ക്കുന.

കേബഫ്ബബ  മുഖനാന്തബരലാം  നടപ്പെനാക്കുകമന്നച്ച്  കേഴബഞ്ഞ  ബഡ്ജറബല്   പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള്   പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനച്ച്   യനാകതനാരു  നടപടബയലാം   സര്ക്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബചബല്ല.   പദതബ  തുകേയകട  അമതച്ച്  ശതമനാനലാംകപനാലുലാം  കചലവനാക്കനാന

കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബല്  അടങല് തുകേ ഉയര്ത്തുന്നതുകകേനാണച്ച് കേനാരദമബല്ല.

സസ്വര്ണത്തബനച്ച്  പര്കചസച്ച്  ടനാകച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  പബനവലബക്കണെലാം.

ഭരണെ  സലാംവബധനാനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബല്   ഇനൗ  സര്ക്കനാര്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണെച്ച്.   വനകേബട പദതബകേള്ക്കനായബ സ്ഥലകമകറടുക്കുന്ന

കേനാരദത്തബല്കപനാലുലാം  ഉത്തരവനാദബതസ്വകമകറടുക്കനാന  ഉന്നത  ഉകദദനാഗസ്ഥര്

തയ്യനാറനാകുന്നബല്ല.  ഭരണെപക്ഷത്തുള്ള  പ്രധനാന  കേക്ഷബതകന്ന  സര്ക്കനാരബകന

വബമര്ശബക്കുന്ന സനാഹചരദമനാണെച്ച് സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് നബലവബലുള്ളതച്ച്.  വബവരനാവകേനാശ
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നബയമത്തബകനതബകര  വഹകക്കനാടതബകയ  സമസ്പീപബച  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടച്ച്

അപമനാനകേരമനാണെച്ച്.  നബസനാര കേനാരദത്തബകന്റെ കപരബല് സര്ക്കനാര് ഡയറബ വസ്പീണ്ടുലാം

അചടബചച്ച് ലക്ഷക്കണെക്കബനച്ച് രൂപ പനാഴനാക്കബയ നടപടബ നബരുത്തരവനാദപരമനാണെച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷച്ച്:   കവനാട്ടച്ച്  ഓണ് അക്കനൗണബകന പബന്തനാങന.

കനനാട്ടച്ച്  റദനാക്കല്  സൃഷ്ടബച  ആശങകേള്ക്കുലാം  സനാമത്തബകേ  മുരടബപ്പെബനുമബടയബലുലാം

മബകേച  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരബപ്പെബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞതച്ച്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണെച്ച്.

മുനകേനാലങ്ങളബല്നബനലാം  വദതദസമനായബ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  യനാകതനാരു

ആകക്ഷപത്തബനുലാം  ഇട  നല്കേനാകതയനാണെച്ച്  വബകേസന  പദതബകേള്  ബഡ്ജറബല്

അനുവദബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  സര്വകേക്ഷബ  സലാംഘത്തബനച്ച്  അനുമതബ  നബകഷധബച

നടപടബ  കഫഡറലബസകത്തനാടുള്ള  കവല്ലുവബളബയനാണെച്ച്.  ഫനാസബസകത്ത

പ്രതബകരനാധബച്ചുകകേനാണച്ച് രനാഷസ്പീയവുലാം ഭരണെപരവുമനായ ഇരട്ട ഉത്തരവനാദബത്തമനാണെച്ച്

ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കനാര്  നബര്വഹബക്കുന്നതച്ച്.  നവകകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുള്ള

കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയ ബഡ്ജറനാണെച്ച് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന  ചനാണബ:   കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണബകന  എതബര്ക്കുന.

പുതബയ  സനാമത്തബകേ  സനാഹചരദത്തബല്   ബഡ്ജറബതര  കസനാതസ്സുകേള്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബയനാല്  മനാതകമ  വബകേസനലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന  സനാധദമനാകൂ.
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കേബഫ്ബബ-യബകലയ്ക്കുള്ള  ധനനാഗമ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങകളക്കുറബച്ചുലാം  തബരബചടവബകനക്കുറബച്ചുമുള്ള

ആശങ ദൂരസ്പീകേരബക്കണെലാം.   നബയമസഭ പനാസനാക്കുന്ന ബഡ്ജറബകല പ്ലനാന ഫണബകന

നബസനാരവത്കേരബക്കുന്ന നബലപനാടനാണെച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.    എസച്ച്.സബ/എസച്ച്.ടബ.

വബഭനാഗത്തബനച്ച് ഫണച്ച് മനാറബവയ്ക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് കേബഫ്ബബയബല് വദവസ്ഥ  കചയ്തബട്ടബല്ല.

ഗ്രസ്പീന കകകമറച്ച്  ഫണബല്നബനലാം തുകേ കനടബകയടുക്കുന്നതബനച്ച്   ഫബഷറസ്പീസച്ച്  വകുപ്പെബല്

നബന്നല്ലനാകത  മറച്ച്  വകുപ്പുകേളബല്നബനലാം  കപ്രനാജക്ടുകേള്   സമര്പ്പെബചബട്ടബല്ല.

പബ.എലാം.കകേ.എസച്ച്.കകവ.  സസ്പീമബല്നബനലാം  ഫണച്ച് ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ ജബല്ലനാ-കസ്റ്റേറച്ച്

ഇറബകഗഷന  പ്ലനാന   സമര്പ്പെബചച്ച്    ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തദയകട  വബവബധ

സസ്പീമുകേളബല്നബനലാം  ലഭബക്കനാവുന്ന പരമനാവധബ  ആനുകൂലദങ്ങള്  കനടബകയടുക്കനാനുള്ള

ശമലാം നടത്തണെലാം.  നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളകട വബലക്കയറലാം തടയന്നതബനച്ച്

ഫലപ്രദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.   സബവബല്  സര്വസ്പീസബകനക്കൂടബ

വബശസ്വനാസത്തബകലടുത്തുകകേനാണച്ച്  ഭരണെലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനച്ച്

ശമബകക്കണതനാണെച്ച്.   കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവച്ച്  സര്വസ്പീസമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

കസക്രകട്ടറബയറച്ച്  ജസ്പീവനക്കനാര്  ഉന്നയബക്കുന്ന  വബഷയങ്ങള്  ചര്ച  കചയ്തച്ച്

പരബഹരബകക്കണതനാണെച്ച്.  മുന ഗവണ്കമന്റെച്ച് ആരലാംഭബചതുകപനാകലയള്ള  വനകേബട

വബകേസന  പദതബകേളലാം  പുതബയ  കറനാഡുകേളലാം  പനാലങ്ങളലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം
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നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.   സസ്പീകേളകടയലാം കുട്ടബകേളകടയലാം സരക്ഷ സമൂഹത്തബകന്റെ

ഉത്തരവനാദബതസ്വമനാകണെന്ന  സകന്ദശലാം  ജനങ്ങളബകലത്തബക്കുന്നതബനുലാം

കേലനാലയങ്ങളബകല  അചടക്കരനാഹബതദവുലാം  അക്രമവുലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  മുനകേകയ്യടുക്കണെലാം.   സസ്വര്ണത്തബകന്മേല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ

നബകുതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  വബഷയത്തബല്  നദനായമനായ

തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതനാണെച്ച്.

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്):

വരുന്ന  അഞച്ച്  വര്ഷലാംകകേനാണച്ച്  ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണെബയകട  മനാനബകഫകസ്റ്റേനാ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുള്ള അടബത്തറയബട്ടുകവന്ന ആത്മവബശസ്വനാസലാം ഗവണ്കമന്റെബനുണച്ച്.

സനാമൂഹദ  സരക്ഷനാ  കപനഷകന്റെയലാം  കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ  കപനഷകന്റെയലാം

കുടബശ്ശേബകേ  ഉടനടബ  വബതരണെലാം  കചയ്യുന്നതനാണെച്ച്.   കബസബകേച്ച്  ഇനകേലാം  സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സസ്പീലാം  പ്രകേനാരലാം  രനാജദകത്ത  ബബ.പബ.എല്.  വബഭനാഗക്കനാര്ക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നല്കുകമന്നച്ച് പ്രഖദനാപബചതബകന്റെ മൂന്നബരട്ടബയബകലകറ തുകേ സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നബലവബല് വബതരണെലാം കചയ്യുനണച്ച്.  കേയര് സലാംഭരണെലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

ബഡ്ജറബല്  77  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.   വകേത്തറബ  കമഖലയകട

പുനരുദനാരണെലാം  ലക്ഷദമബട്ടച്ച്  വഹസ്കൂള്  കനാസച്ച്  വകരയള്ള
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കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകല  കുട്ടബകേളകട  യൂണെബകഫനാമബനനായബ  വകേത്തറബ

തുണെബത്തരങ്ങള് വബതരണെലാം കചയ്യുന്നതനാണെച്ച്. സസ്വകേനാരദ കമഖലയബലുള്കപ്പെകടയള്ള

കേശുവണബ ഫനാക്ടറബകേളകട പുനരുദനാരണെത്തബനുലാം കേശുവണബ സലാംഭരണെത്തബനുലാം

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഉനൗന്നല്  നല്കുനണച്ച്.   സലാംസ്ഥനാനലാം   കവളബയബട  മനാലബനദ

വബസര്ജദ  മുക്തമനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണെച്ച്.

പരസ്പീക്ഷണെനാടബസ്ഥനാനത്തബല്  പ്ലനാസ്റ്റേബകേച്ച്  മനാലബനദമുപകയനാഗബചച്ച്  നബര്മ്മേബച

തബരുവല്ല-അമലപ്പുഴ കറനാഡച്ച് വബജയകേരമനായനാല് പദതബ സലാംസ്ഥനാനത്തുടനസ്പീളലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണെച്ച്.  കുളങ്ങള്,  കതനാടുകേള്,  നസ്പീര്ചനാലുകേള്  എന്നബവയകട

പുനരുദനാരണെലാം  കതനാഴബലുറപ്പുപദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ജലസലാംരക്ഷണെത്തബനച്ച്

ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയനാണെച്ച്.  പ്രനാഥമബകേ ആകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  ജസ്പീവബതവശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്ക്കുളള  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണെച്ച്  ആര്ദ്രലാം  മബഷനബലൂകട  ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  ഈ  പദതബ

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകുന്നകതനാടുകൂടബ  ഇത്തരലാം  കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  സനൗജനദ  ചബകേബത

നല്കേനാനുളള സനൗകേരദമുണനാകുന്നതനാണെച്ച്.  ഇതബനനായബ  6000  തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുലാം.

ആശുപതബകേളകട  അടബസ്ഥനാന  സനൗകേരദവബകേസനത്തബനനായബ  4000  കകേനാടബ

രൂപയനാണെച്ച്  മനാറബവചബട്ടുളളതച്ച്.   എല്ലനാ  തനാലൂക്കച്ച്,  ജബല്ലനാ  ആശുപതബകേളബലുലാം
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കേനാത്തച്ച് ലനാബച്ച്  സനൗകേരദകമനാരുക്കബയബട്ടുണച്ച്.     'സകൃതലാം'  പദതബക്കുളള  മരുന്നച്ച്

വബതരണെത്തബനനായബ   കമഡബക്കല്  സര്വസ്പീസസച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  ലബമബറഡബനച്ച്  350

കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്. ആവശദകമങബല് വസ്പീണ്ടുലാം പണെലാം നല്കുന്നതനാണെച്ച്. ഈ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്   'സകൃതലാം'   പദതബ  നബര്ത്തലനാക്കബയബട്ടബല്ല.   ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  സമ്പൂര്ണ

ആകരനാഗദ  പദതബ  ഉറപ്പുവരുത്തനാനനാണെച്ച്  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.   വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല്  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേകള  അന്തര്കദശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബല്  ഉയര്ത്തുന്ന

നടപടബയനാണെച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുളളതച്ച്.  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേളബകല  വബദദനാഭദനാസലാം

കമചകപ്പെടുത്തബകക്കനാണച്ച്  അണ്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്ഥനാപനങ്ങളകട  എണലാം  കുറയനാന

പറ്റുകമനാകയന്നച്ച്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാണെച്ച്.  ആസബ  വബകേസന  ഫണച്ച്

കസനാവസറബകേള്കക്കനാ സസ്വകേനാരദ സ്ഥനാപനങ്ങള്കക്കനാ നല്കേനാന ഉകദശബക്കുന്നബല്ല.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്) : കകേരളത്തബകല 45000

കനാസച്ച് മുറബകേള് വഹകടകേച്ച് ആക്കുന്നതബകന്റെ ഡബ.പബ.ആര്.  കേബഫ്ബബയബല് സമര്പ്പെബച്ചു

കേഴബഞ്ഞു.    

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ  വബജയന)  :   കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണെ

പദതബ   ജനപങനാളബത്തകത്തനാകട  നടപ്പെനാക്കനാനനാണെച്ച്  ഉകദശബക്കുന്നതച്ച്.   എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളകേകള  പൂര്ണമനായബ  ഒഴബവനാക്കബയളള  വബദദനാഭദനാസ  പരബഷ്ക്കരണെവുലാം  വബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണെവുലാം  പ്രനാകയനാഗബകേമല്ല.  ജനപങനാളബത്തകത്തനാകട  അത്തരലാം  സ്കൂളകേകള
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കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാരബനച്ച്   കേഴബയലാം.   കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണെയജലാം  പദതബയബല്  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേളലാം   എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളലാം

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്. 

കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച് :   എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേള്ക്കടക്കലാം

പകങടുക്കനാവുന്ന  ചലഞച്ച്  ഫണച്ച്  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.   സര്ക്കനാര്

സ്കൂളകേളബല്  കൂടുതല്  മുതല്  മുടക്കനാന  ശദബക്കുലാം.   ഈ  ധനകേനാരദ  വര്ഷലാം

അവസനാനബക്കുന്നതബനുമുമച്ച്  14,000  കകേനാടബ  രൂപയകട  നബര്മ്മേനാണെ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കച്ച്

കേബഫ്ബബ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുലാം. നബര്മ്മേനാണെ  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുള്ള   ബബല്

ലഭബക്കുകമനാള്ത്തകന്ന പണെലാം ഓണ്കകലനനായബ നല്കുന്നതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

നബലവബലുണച്ച്. ഇനൗ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറച്ച് എസ്റ്റേബകമറബല് പ്രഖദനാപബചബട്ടുളള 50000

കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബകേള്   2021-നുളളബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാണെച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതച്ച്.  50000  കകേനാടബ  രൂപയകട  വനായ്പ    റബസര്വച്ച്  ബനാങച്ച്

വദവസ്ഥകേള്ക്കനുസൃതമനായനാണെച്ച്  എടുത്തബട്ടുള്ളതച്ച്.   കബനാണച്ച്  ഇറക്കുന്നതബനച്ച്

നബയമവദവസ്ഥയളളതബനനാല്  സനാഹചരദങ്ങള്  മനസബലനാക്കബ  വബഭവ

സമനാഹരണെലാം  നടത്തനാന  ശമബക്കുന്നതുലാം  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളകട

വബനബകയനാഗലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതുമനാണെച്ച്.  പ്ലനാന  എകച്ച്കപന്റെസ്പീചര്  80
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ശതമനാനത്തബനച്ച് മുകേളബല് കപനാകുകമനളള കേണെക്കച്ച് റബകകവസ്ഡച്ച് എസ്റ്റേബകമറബല്

കേനാണെബചബട്ടുണച്ച്.  ഇനൗ  പണെലാം  മനാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമച്ച്  കചലവഴബച്ചുതസ്പീര്ക്കനാന

ശമബക്കരുതച്ച്.  തകദശസസ്വയലാംഭരണെ സ്ഥനാപനങ്ങളകട പണെലാം ലനാപനാകേനാകത കേദനാരബ

ഓവര്  കചയ്യുകേയലാം  സര്ക്കനാര്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേളബകല  പണെലാം  ഭരണെനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുളളതനാകണെങബല്  ഇലകകനാണെബകേച്ച്  കലഡ്ജറബല്  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം

കചയ്യനാകമന്നതബനനാല്  അവ  സരക്ഷബതമനാണെച്ച്.  കകേരളത്തബകല  എല്ലനാ  കമനാഡല്

കറസബഡനഷദല്  സ്കൂളകേളലാം  കകേനാകസനാകപനാളബറന  കഹനാസബറലുകേളലാം  പ്രസ്പീകമടബകേച്ച്

കഹനാസ്റ്റേലുകേളലാം  നവസ്പീകേരബക്കനാന   മുനകേനാലങ്ങളബലുളളതബകനക്കനാള്  തുകേ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.  കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അക്കനൗണച്ച്  പനാസനാക്കബത്തരണെകമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.  

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.  

കവനാട്ടച്ച്  ഓണ് അക്കനൗണച്ച് പനാസനാക്കണെകമന്ന പ്രകമയലാം  38-കനതബകര  84

കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം  5  നബഷ്പക്ഷ കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച്

അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.
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IX അറബയബപ്പെച്ച്

ശബല്പശനാല

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  നബയമസഭയകട  പനാര്ലകമന്റെറബ  പഠന  പരബശസ്പീലന

കകേന്ദ്രത്തബകന്റെയലാം സലാംസ്ഥനാന ദുരന്ത നബവനാരണെ അകതനാറബറബയകടയലാം സലാംയക്ത

ആഭബമുഖദത്തബല്  ഇന്നച്ച്  സഭനാ  സകമ്മേളനത്തബനുകശഷലാം  "ദുരന്ത  നബവനാരണെ

നബയമവുലാം  പ്രനാകദശബകേ  പ്രശ്നങ്ങളലാം"  എന്ന  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  നബയമസഭനാ

മന്ദബരത്തബകല ആര്.  ശങരനനാരനായണെന തമബ കമലാംകബഴച്ച് കലനാഞബല് നടക്കുന്ന

ശബല്പശനാലയബല് എല്ലനാ അലാംഗങ്ങളലാം പകങടുക്കണെലാം. 

(സഭ കകവകുകന്നരലാം 3.48-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)
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