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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കഫെബ്രുവരബ   27,   തബങ്കള് 

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I ഉത്തരത്തബകല തബരുത്തന്

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   35-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ ഉത്തരത്തബകല തബരുത്തന്

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  രണനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  35-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബനന്  നല്കേബയ ഉത്തരത്തബല് വന

കതറന് തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുളള കസ്റ്റേറന്കമന്റെന് മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനല്
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സര്വ്വശസ്പീ  കകേ.  വബ.  അബ്ദുള്  ഖനാദര്,  ഇ.  കകേ.  വബജയന്,  സണബ  കജനാസഫെന്

എനസ്പീ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങകള പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നനാലനാലാം

സകമ്മേളനകേനാലകത്ത കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനലബകലയന് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം കചയ.

III ചരകമനാപചനാരലാം

ഇ  .   അഹമ്മേദന്  ,   പബ  .   വബശശലാംഭരന്  ,   ഹമസ്പീദന് അലബ ഷലാംനനാടന്  ,   എന്  .   സബ  .   സതദപനാലന്  ,

ഫെബഡല് കേനാകസനാ  ,   കജ  .   ജയലളബത  ,   കഡനാ  .   എലാം  .   ബനാലമുരളസ്പീകൃഷ്ണ 

എനബവരുകട നബരദനാണലാം

കകേരളത്തബകല  മുന്  മനബയുലാം  മുന്  കകേന്ദ്രമനബയുലാം  പനാര്ലകമന്റെന്  അലാംഗവലാം

മുസസ്പീലാംലസ്പീഗബകന്റെ  കദശസ്പീയ  പ്രസബഡന്റുമനായബരുന  ഇ.  അഹമ്മേദന്,  മുന്

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളനായബരുന  പബ. വബശശലാംഭരന്, ഹമസ്പീദന് അലബ ഷലാംനനാടന്,          എന്.

സബ.  സതദപനാലന്,  കേക്യൂബന്  കനതനാവന്  ഫെബഡല്  കേനാകസനാ,  തമബഴന് നനാടന്

മുഖദമനബയനായബരുന  കജ.  ജയലളബത,  പ്രശസ്ത  സലാംഗസ്പീതജ്ഞന്  കഡനാ.  എലാം.

ബനാലമുരളസ്പീകൃഷ്ണ  എനബവരുകട  നബരദനാണലാം  സലാംബനബചന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

റഫെറന്സന്  നടത്തുകേയുലാം  പകരതകരനാടുളള  ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പ്പെസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനന് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയുലാം കചയ.

IV അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സസ്പീ സുരക്ഷ
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മബ  .   സസ്പീക്കര് :  കേനാരുണദ ചബകേബതനാ പദതബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടന്            ശസ്പീ.

കമനാന്സന്  കജനാസഫലാം   കതനബന്തദയബകല  അതബപ്രശസ്തയനായ

ചലചബത്രതനാരത്തബനുകനകര നടന പസ്പീഡനലാം സലാംബനബചന്  ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  കതനാമസുലാം

അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസുകേള് നല്കേബയബട്ടുണന്.             ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസന്

നല്കേബയ അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസന് അവതരബപ്പെബക്കനാന് അനുവദബക്കുന. 

സസ്പീ  സുരക്ഷ  എന  മുഖദ  വനാഗനാനവമനായബ  അധബകേനാരത്തബല്വന

എല്.ഡബ.എഫെന്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭരണത്തബല്  വദനാപകേമനായബ

സസ്പീകേള്ക്കുകനകരയുണനാകുന അതബക്രമങ്ങകളക്കുറബചലാം മലയനാളബയുലാം കതനബന്തദയബകല

അതബപ്രശസ്ത ചലചബത്രതനാരവമനായ നടബക്കുകനകര കകേനാചബയബലുണനായ അതബക്രൂരമനായ

പസ്പീഡനലാം  സലാംബനബചലാം  സതദസനമനായ  അകനശഷണലാം  നടത്തബ  മുഴുവന്

പ്രതബകേകളയുലാം  നബയമത്തബകന്റെ  മുമ്പബല്  കകേനാണ്ടുവരണകമനലാം  ഈ  സലാംഭവത്തബല്

സര്ക്കനാര് സശസ്പീകേരബച നബലപനാടുമൂലലാം കകേസന് അട്ടബമറബക്കകപ്പെടനാന് സനാധദതയുള്ളതനായബ

പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സലാംബനബചന്  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണകമനമനാവശദകപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ പബ. ടബ. കതനാമസന്, ടബ. എ.

അഹമ്മേദന്  കേബസ്പീര്,  അനൂപന്  കജക്കബന്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചന്

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.                                                                       

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്  ):  2017 കഫെബ്രുവരബ മനാസലാം 17 -ാം
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തസ്പീയതബ  രനാത്രബ  8.30 നന്  തൃശൂരബല്  നബനലാം  എറണനാകുളകത്തക്കന്  കേനാറബല്

സഞ്ചരബക്കുകേയനായബരുന  പ്രമുഖ  സബനബമനാ  നടബകയ  കനടുമ്പനാകശ്ശേരബ  കപനാലസ്പീസന്

കസ്റ്റേഷന്  പരബധബയബല്വചന്  പള്സര്  സുനബ  എന  കപരബല്  അറബയകപ്പെടുന

സുനബല്  എന  സനാമൂഹദവബരുദനുലാം  സലാംഘവലാം  വനാഹനലാം  തടഞ്ഞുനബര്ത്തബ

തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനായബ  അസശനാഭനാവബകേമനായ  പസ്പീഡനത്തബനബരയനാക്കുകേയുലാം  ചബല

രലാംഗങ്ങള്  കമനാകകബല്  കഫെനാണബല്  പകേര്ത്തുകേയുലാം  രനാത്രബ  11  മണബകയനാകട

പടമുഗള്  ഭനാഗത്തന്  ഇറക്കബവബടുകേയുലാം  കചയ.  ഇക്കനാരദലാം  ശദയബല്കപ്പെട്ടയുടന്

കപനാലസ്പീസന് കൃതദമനായബ ഇടകപടുകേയുലാം  18-02-2017-നന് കനടുമ്പനാകശ്ശേരബ കപനാലസ്പീസന്

കസ്റ്റേഷനബല്  കകക്രലാം  297/17  നമ്പരനായബ  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം  ആലുവ

ഡബകകവ.എസന്.പബ   കകേസകനശഷബചവരബകേയുമനാണന്.   പള്സര്  സുനബകയയുലാം

കൂട്ടനാളബ  വബകജഷബകനയുലാം  23-02-2017-നന്  അറസ്റ്റുകചയ.   24-02-2017-നന്

റബമനാന്റെന്  കചയ്യുകേയുലാം  25-02-2017-നന്  അകനശഷണനാര്തലാം  കപനാലസ്പീസന്

കേസ്റ്റേഡബയബല്  വനാങ്ങുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.  കകേസബകല  മറ്റുപ്രതബകേളനായ  മനാര്ട്ടബന്,

പ്രദസ്പീപന്,   സലസ്പീലാം,  മണബകേണ്ഠന്  എനബവകര  സലാംഭവലാം  നടനന്  രണന്

ദബവസത്തബനുളളബല് അറസ്റ്റേന്  കചയന്  കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനാക്കബ  റബമനാന്റുകചയ.

ഇവകര  കപനാലസ്പീസന്  കേസ്റ്റേഡബയബല്  കേബട്ടുനതബനന്   ഇനന്   ബഹു.  കകേനാടതബകയ
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സമസ്പീപബക്കുനതനാണന്.  കൃതദത്തബനുപകയനാഗബച   വനാഹനലാം  കേസ്റ്റേഡബയബകലടുത്തന്

ശനാസസ്പീയ പരബകശനാധനകേള് നടത്തബ കതളബവകേള് കശഖരബക്കുകേയുലാം  സമഗ്രമനായ

അകനശഷണലാം  നടത്തബവരബകേയുമനാണന്.  ഇവര്  ഉപകയനാഗബച  കമനാകകബല്

കഫെനാണുകേള്,  സബലാം  കേനാര്ഡുകേള്,  ടനാബന്,  വസ്പീഡബകയനാ,  അഡനാപ്റര്  തുടങ്ങബയവ

കകേനാടതബ മുമ്പനാകകേ ഹനാജരനാക്കബയബട്ടുണന്.  സലാംഭവത്തബകന്റെ ഗമൗരവലാം മനസബലനാക്കബ

കപനാലസ്പീസന്  ഉമൗര്ജ്ജസശലമനായബ  പ്രവര്ത്തബചതുകകേനാണനാണന്  ഉടന്തകന

പ്രതബകേകള  അറസ്റ്റേന്  കചയന്  നബയമത്തബനുമുനബല്  കകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധബചതന്.

ഗൂഢനാകലനാചന നടനബട്ടബല്ല  എന നബലപനാടന് ഗവണ്കമന്റെന് എടുത്തബട്ടബല്ല. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസന്:  സസ്പീകേള്ക്കന്  കപനാതുസലങ്ങളബലുലാം

സശകേനാരദജസ്പീവബതത്തബലുലാം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുകത്തണതന് അതദനാവശദമനാണന്.  ഇനന്

എല്ലനാ  കമഖലകേളബലുലാം  സസ്പീകേളുകട  പങ്കന്  അവബസ്മരണസ്പീയമനാണന്.  എനനാല്

കകേരളത്തബല് സസ്പീകേള്കക്കതബകരയുളള അതബക്രമലാം വര്ദബചവരുനതബനനാല്  സസ്പീ

സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കനാന് ശക്തമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം അനബവനാരദമനാണന്.  കകകേരളബ

ചനാനലബല്   നടബകയ  അപകേസ്പീര്ത്തബകപ്പെടുത്തുന  വനാര്ത്ത  സലാംകപ്രഷണലാം

കചയതുമനായബ   ബനകപ്പെട്ടന്  മനാധദമപ്രവര്ത്തകേനനായ  ശസ്പീ.  കജനാണ്  ബബട്ടനാസന്

പരസദമനായബ  മനാപ്പുപറഞബട്ടുണന്.  മുഖദമനബയുലാം  മനാപ്പുപറയണലാം.  ഇകതനാരു
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ഒറകപ്പെട്ട  സലാംഭവവലാം  മൂനന്  മനാസകത്ത   ഗൂഢനാകലനാചനയുകട  ഭനാഗവമനാണന്.

കകേസബകന്റെ അകനശഷണത്തബലൂകട  യഥനാര്ത കുറവനാളബകേകള രക്ഷബക്കുകേയനാകണനാ

മുഖദമനബ കചയ്യുനകതനലാം ഈ വബഷയത്തബല്  ശസ്പീ.  എ.  കകേ.  ബനാലന്,  ശസ്പീ.

കകേ. ബബ. ഗകണഷന് കുമനാര് എനബവര് നടത്തബയ പ്രതബകേരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടന്

അങ്ങയുകട  മറുപടബയുലാം  സഭയബല്  വദക്തമനാക്കണലാം.    ഗൂഢനാകലനാചന  ഇകല്ലനന്

പറയുകമ്പനാള്  അകധനാകലനാകേകത്തക്കുറബചലാം  ക്രബമബനലുകേകളക്കുറബചലാം  അകനശഷബകക്കണ

ആവശദമബല്ല എനകല്ല മനസബലനാകക്കണതന്.  പ്രമനാദമനായ കകേസബല് അനവസരത്തബല്

അഭബപ്രനായലാം  പറഞതന്   ആകരകയങ്കബലുലാം  സഹനായബക്കനാനനായബരുകനനാ  എനന്

സലാംശയമുണന്.  കകേരള  സമൂഹത്തബനന്  നല്കേബയ  സസ്പീ  സുരക്ഷകയന  വനാഗനാനലാം

പനാലബക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനന്   സനാധബചബട്ടുകണനാകയനന്  ആകലനാചബക്കണലാം.

നസ്പീതബക്കുകവണബയുള്ള   കപനാരനാട്ടത്തബല്  രനാജദവലാം  മനാധദമങ്ങളുലാം  അവകരനാകടനാപ്പെലാം

നബല്ക്കുകമ്പനാള് ആ വബകേനാരലാം പൂര്ണമനായബ ഉള്കക്കനാണന്  നബഷ്പക്ഷവലാം സശതനവമനായ

അകനശഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തബ പ്രതബകേകള ജയബലബലടയനാന് ബനാധദതയുള്ള മുഖദമനബ

കകേസകനശഷണത്തബകന്റെ  തുടക്കത്തബല്  അതബകന  സശനാധസ്പീനബക്കുനവബധലാം

ഇടകപട്ടകതന്തബനനാകണനന്  വദക്തമനാക്കണലാം.  ഇമൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണലാം.  

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): സസ്പീ സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുന കേനാരദത്തബല്
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സര്ക്കനാര്  പ്രതബജ്ഞനാബദമനാണന്.   കകേരളസ്പീയ  സമൂഹത്തബനന്  അഭബമനാനബക്കനാന്

കേഴബയനാത്ത ചബല സലാംഭവങ്ങള് നടക്കുനകവനതന് നനാലാം  ഗമൗരവകത്തനാകട കേനാണുന.

ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങകള  രനാഷസ്പീയ  മുതകലടുപ്പെബനുള്ള  ഉപകേരണമനാക്കരുതന്.  ഒരു

സകഹനാദരബ  ആക്രമബക്കകപ്പെട്ടനാല്  അവകരനാകടനാപ്പെലാം  നബല്ക്കനാന്   സമൂഹത്തബനന്

കേഴബഞനാല് മനാത്രകമ  കുറവനാളബകേകള ശബക്ഷബക്കനാനുലാം ഒറകപ്പെടുത്തനാനുമനാകൂ.   ഇതബകന്റെ

ഭനാഗമനായനാണന് നയപ്രഖദനാപനത്തബല് സസ്പീ സുരക്ഷയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കകേസുകേളബകല

പ്രതബകേകള  സലാംബനബചന്   പ്രകതദകേ  രജബസ്റ്റേര്  സൂക്ഷബക്കുകമനന്  പറഞബട്ടുള്ളതന്.

അതബലൂകട  സമൂഹത്തബനന് മുമ്പബല് ഇവകര സൂക്ഷബക്കുകേ, ഒറകപ്പെടുത്തുകേ എന സകന്ദേശലാം

നല്കേനാന് കേഴബയുലാം. നടബ ആക്രമബക്കകപ്പെട്ട  സലാംഭവത്തബല് ഉടന്തകന അതബശക്തമനായ

രസ്പീതബയബല്  സര്ക്കനാര്  ഇടകപട്ടബട്ടുണന്.   ശക്തമനായ  സുരക്ഷയുള്ള  കറനാഡബല്

ഇത്തരത്തബല് ഒരു കുറകൃതദലാം അരകങ്ങറബയതബകന ഗമൗരവമനായബ കേനാണുന.  വളകര

ആസൂത്രബതമനായബ നടന ഈ  സലാംഭവത്തബല് ഏകതങ്കബലുലാം തരത്തബലുള്ള സൂചനകേള്

കപനാലസ്പീസബനന്  ലഭദമനായബല്ല  എനതനാണന്  വസ്തുത.   കപനാലസ്പീസബനന്  സൂചന  ലഭബചബട്ടുലാം

കപനാലസ്പീസന് നബഷബയമനായബ എനള്ള   പരനാതബ ആരുലാം ഉനയബചബട്ടബല്ല.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

അലാംഗലാം  ഇമൗ  പ്രശ്നകത്ത  രനാഷസ്പീയവത്കേരബക്കനാനനാണന്  ശമബക്കുനതന്.      ഇമൗ

സലാംഭവത്തബല് കകഡ്രെെവറുകട നടപടബകയ സലാംബനബചന് നടത്തബയ പ്രസ്തനാവന  നടബകയ

അപകേസ്പീര്ത്തബകപ്പെടുത്തുനതുലാം   കുറവനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതുമനാകുനതന്
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എങ്ങകനകയനന്  മനസബലനാകുനബല്ല.  പ്രതബകേകള  ഇത്ര  കപട്ടനന്

പബടബകക്കണബയബരുനബല്ല എനനാണന്  പ്രതബപക്ഷലാം പറയുനതന്.    ഈ സലാംഭവത്തബല്

പ്രതബകേകള  ചുരുങ്ങബയ  സമയത്തബനുള്ളബല്   പബടബകൂടബയ  കപനാലസ്പീസന്  നടപടബകയ

കുറകപ്പെടുത്തുന  പ്രതബപക്ഷ  സമസ്പീപനലാം  തബകേചലാം  ലജ്ജനാകേരമനാണന്.

കകേനാടതബമുറബക്കുള്ളബല് വചന് പ്രതബകേകള കേസ്റ്റേഡബയബകലടുത്ത കപനാലസ്പീസന് നടപടബകയയുലാം

കുറവനാളബകേള്കക്കതബകരയുള്ള ഗവണ്കമന്റെന്   നബലപനാടബകനയുലാം പ്രതബപക്ഷലാം ഒനടങ്കലാം

ആകക്ഷപബക്കുനതന്  ശരബയല്ല.  നടബക്കുകനകരയുണനായ  ആക്രമണത്തബകനതബകര

തനാരസലാംഘടനയനായ  അമ്മേ  ശക്തമനായ  പ്രതബകഷധവമനായബ  മുകനനാട്ടുവനബട്ടുണന്.

കകേസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  കകേരള  മുഖദമനബ  അനവസരത്തബല്  അഭബപ്രനായലാം

പറഞ്ഞുകവന  ആകക്ഷപലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാണന്.   സമൂഹത്തബല്  എത്ര  വലബയ

ഉനതരനായനാലുലാം  കുറലാം  കചയവര് കുറവനാളബകേളനാകണനലാം ശബക്ഷബക്കകപ്പെടണകമനമുള്ള

നബലപനാടനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  സശസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.  സലാംസനാനത്തന്  സസ്പീ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കപനാലസ്പീസന് കസനയബകല വനബതനാ പ്രനാതബനബധദലാം  15

ശതമനാനമനാക്കബ  ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  വനബതനാ  ബറനാലബയന്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള

നടപടബകേളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാവകുകേയനാണന്.  യു.ഡബ.എഫെന്.  ഭരണകേനാലത്തന് ചലചബത്ര
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പ്രവര്ത്തകേരുകട  ഭനാരദമനാര്കക്കതബകര  ഉണനായബട്ടുള്ള  അതബക്രമങ്ങള്ക്കുലാം

രനാഷസ്പീയമനായുലാം  അല്ലനാകതയുലാം  നടനബട്ടുള്ള  ആക്രമണങ്ങള്ക്കുകമതബകര

കകേകസടുക്കനാകനനാ അകനശഷണലാം നടത്തനാകനനാ അനകത്ത കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസര്

തയ്യനാറനായബട്ടബകല്ലനള്ള വസ്തുത പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് വബസ്മരബക്കരുതന്.  സലാംസനാനകത്ത

കുട്ടബകേള്   മുതല്   പ്രനായമനായവര്   വകരയുള്ള  മുഴുവന്  സസ്പീ  സമൂഹത്തബനുലാം  പൂര്ണ

സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനന്   ഗവണ്കമന്റെന്  പ്രതബജ്ഞനാബദമനാണന്.  ഇമൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചനബത്തല):  സസ്പീകേളുകട  സുരക്ഷയലാം

സശനാതനദത്തബനുലാം  അവകേനാശങ്ങള്ക്കുലാംകവണബ  കകേരള  സമൂഹലാം  ഒറകക്കട്ടനായബ

നബലകകേനാള്ളുകമ്പനാഴുലാം  സസ്പീകേള്കക്കതബകര  വര്ദബചവരുന  പസ്പീഡനങ്ങളുലാം

അതബക്രമങ്ങളുലാം  ഗമൗരവകത്തനാകട  കേനാണനാനുലാം  സസ്പീകേള്ക്കന്  രനാവലാം  പകേലുലാം

സുരക്ഷബതമനായബ  യനാത്രകചയ്യനാനുലാം  കജനാലബ  കചയ്യനാനുമുള്ള  അവസരലാം  സൃഷബക്കനാനുലാം

ഗവണ്കമന്റെന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പ്രസബദ  ചലചബത്രനടബക്കു  കനകരയുണനായ

ആക്രമണത്തബകല  യഥനാര്ത  പ്രതബകേകള  കേകണത്തബ  നബയമത്തബനന്  മുനബല്

കകേനാണ്ടുവരനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   ഈ  കകേസകനശഷണത്തബല്  ആഭദന്തരവകുപ്പെബകന്റെ
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ചുമതലയുള്ള  മുഖദമനബ  ഇടകപടനാകത  അകനശഷണ  ഉകദദനാഗസര്ക്കന്  സശതനവലാം

നസ്പീതബപൂര്വ്വവലാം നബഷ്പക്ഷവമനായ അകനശഷണലാം നടത്തനാനുള്ള അവസരലാം  നല്കേണലാം.

കകേസകനശഷണലാം  പൂര്ത്തബയനാകുനതബനുമുമ്പന്  'പ്രധനാന  പ്രതബ  തകന  ഗൂഢനാകലനാചന

നടത്തബ ആസൂത്രണലാം കചയ സലാംഭവമനാണന് ഇകതന  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബയുകട

അഭബപ്രനായലാം  ഇമൗ  കകേസബകന്റെ  നടത്തബപ്പെബകന   ഗുരുതരമനായബ   ബനാധബക്കുകമന

കേനാരദത്തബല് സലാംശയമബല്ല.    കകേരളത്തബകല ഒരു സസ്പീക്കുലാം ഇതുകപനാകലനാരു അനുഭവലാം

ഇനബ  ഉണനാകേനാന്  പനാടബല്ല.   ഈ  വബഷയത്തബല്  ഹഹകവ  കപനാലസ്പീസബകന്റെ

ഇടകപടലുണനാകേനാത്തതന് കഖദകേരമനാണന്. ഇതന് വളകര ഗമൗരവകത്തനാടുകൂടബ ഗവണ്കമന്റെന്

കേനാണണലാം. കകേസന് അട്ടബമറബക്കനാന്  സഹനായകേമനാകുന രസ്പീതബയബലുള്ള പ്രസ്തനാവനയനാണന്

മുഖദമനബ  നടത്തബയതന്.  ഗുണകേകളയുലാം  മനാഫെബയകേകളയുലാം  സസ്പീകേള്കക്കതബകര

അതബക്രമലാം  നടത്തുനവകരയുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന  നബലപനാടനാണന്   ഗവണ്കമന്റെന്

സശസ്പീകേരബക്കുനതന്.   മുഖദമനബ  നടത്തബയ  പ്രസ്തനാവനയബകല  ആശയക്കുഴപ്പെലാം

പരബഹരബക്കണലാം.   അര്ഹബക്കുന ശബക്ഷതകന കുറവനാളബകേള്ക്കന്  ലഭബക്കണലാം.   സസ്പീ

സുരക്ഷകയപ്പെറബ ചര്ച കചയ്യനാത്ത ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചന്  ഞങ്ങള്

ഇവബകടയബരുനന് പ്രതബകഷധബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണന്. 

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  യു.ഡബ.എഫെന്.  അലാംഗങ്ങള്



11

നടുത്തളത്തബലബറങ്ങബ  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കകേരളത്തബനന്  അപമനാനമുണനാക്കബയ  ഒരു

സലാംഭവകത്തക്കുറബചനാണന് ഇവബകട ചര്ച കചകയ്യണതന്.  ഇകതനാരു ഒറകപ്പെട്ട  സലാംഭവമല്ല.

ഈ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  സസ്പീകേള്കക്കതബകര  3200

അതബക്രമ സലാംഭവങ്ങളനാണന് നടനബട്ടുള്ളതന്. ചബല തല്പരകേക്ഷബകേകള സലാംരക്ഷബക്കനാനനാണന്

ഗവണ്കമന്റെന് ശമബക്കുനതന്.  സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചന് ഞനാന് വനാക്കമൗട്ടന്

നടത്തുന.

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചന്  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല് സഭ വബട്ടന്

പുറത്തുകപനായബ)

V ശദക്ഷണബക്കല് 

കറഷന് വബഹബതലാം പുന  :  സനാപബക്കല് 

ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ :  ഭക്ഷദ  ഭദതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കബയതബകന്റെ  ഫെലമനായബ

കകേരളത്തബകന്റെ  കറഷന് വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറചതന്  പുന:സനാപബക്കുനതബനന്   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബല്  ശക്തമനായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലുകത്തണതനായബട്ടുണന്.  സലാംസനാനത്തബനന്
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ഭക്ഷദധനാനദലാം  കനരബട്ടന്  നല്കുനതബനനായബ  1964-ല്  ഉണനാക്കബയ  കേരനാറബല്  നബനലാം

പബന്മനാറബയതബലൂകട  കഫെഡറല്  സലാംവബധനാനത്തബനന്  ഭൂഷണമല്ലനാത്ത  നബലപനാടനാണന്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സശസ്പീകേരബചതന്.  സനാര്വ്വത്രബകേ  കപനാതുവബതരണ  ശലാംഖലയുകട

പ്രവര്ത്തനത്തബലുലാം നടത്തബപ്പെബലുലാം കകേരളലാം  രനാജദത്തബനന് മനാതൃകേയനായബരുനകവങ്കബലുലാം

നവ  ഉദനാരവല്ക്കരണ  സമസ്പീപനത്തബകന്റെ  ഫെലമനായബ  കപനാതുവബതരണ  സമ്പ്രദനായലാം

ദുര്ബലകപ്പെടുകേയനാണുണനായതന്.  നസ്പീതബ  ആകയനാഗബകന്റെ  കേണക്കനുസരബചന്

സലാംസനാനകത്ത  82%  കപര്  കപനാതുവബതരണ ശലാംഖലകയ ആശയബക്കുനവരനാണന്.

ജനങ്ങളുകട  ഭക്ഷദഭദതയകവണബ  2013 -ല്  കകേനാണ്ടുവന  നബയമലാം  യഥനാര്തത്തബല്

കപനാതുവബതരണ  ശലാംഖലയന്  വബഘനാതമനായബ  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണന്.  പ്രസ്തുത

നബയമത്തബലൂകട  കകേരളത്തബകല  54%  ജനങ്ങളുകട  അവകേനാശമനാണന്

കേവര്കനടുത്തബരബക്കുനതന്.  ഇമൗ  നബയമത്തബകന്റെ  അപകേടലാം  ചൂണബക്കനാണബചകകേനാണന്

കകേരളത്തബല് നബനള്ള ഇടതുപക്ഷ എലാം.പബ.മനാരുലാം മറ്റുലാം പനാര്ലകമന്റെബല് കഭദഗതബകേള്

നബര്കദ്ദേശബകചങ്കബലുലാം  കൂടുതല്  ഭക്ഷദധനാനദലാം  നല്കേണകമന  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

ആവശദകത്തനാടന്  നബകഷധനാത്മകേ  നബലപനാടനാണന്  കകേന്ദ്രലാം  സശസ്പീകേരബചതന്.  നബയമലാം

പ്രനാബലദത്തബല് വരുനതബനുമുമ്പുള്ള വനാര്ഷബകേ അകലനാകക്കഷകനക്കനാള് അധബകേമനാണന്

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന് ലഭബക്കുന  ഭക്ഷദധനാനദകമങ്കബല് തുടര്നലാം അതബകന്റെ ശരനാശരബ

അളവബല്  ഭക്ഷദധനാനദലാം അനുവദബക്കണകമനന് നബയമത്തബല് വദവസ കചയബട്ടുണന്.
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അതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കകേരളത്തബനന്  പ്രതബവര്ഷലാം   16.25  ലക്ഷലാം  ടണ്

ഭക്ഷദധനാനദത്തബനന്  നബയമപരമനായ  അര്ഹതയുണന്.  ഒറകക്കട്ടനായബനബനന്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ ഇമൗ അവകേനാശലാം കനടബകയടുക്കുനതബനന് ശമബക്കണലാം.

മുഖദമനബ   (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  ഇന്തദയന്   മനാതൃകേയനായബരുന

സ്റ്റേനാറക്യൂട്ടറബ  കറഷനബലാംഗന്  സമ്പ്രദനായമനാണന്  കകേരളത്തബല് നബലനബനബരുനതന്.  2013-ല്

കദശസ്പീയ ഭക്ഷദ ഭദതനാ നബയമലാം നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട കകേരളത്തബനന് ലഭബചകകേനാണബരുന

ഭക്ഷദധനാനദത്തബകന്റെ  അളവബല്  ഏതനാണന്  2  ലക്ഷലാം  കമടബകേന്  ടണബകന്റെ  കുറവന്

അനുഭവകപ്പെട്ടു.  അധബകേവബഹബതത്തബലുണനായ  കുറവന്  നബകേത്തണകമനന്  സലാംസനാന

സര്ക്കനാര് കനരബട്ടുലാം കേത്തന് മുകഖനയുലാം പലതവണ കകേന്ദ്രകത്തനാടന് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  നബയമസഭ  കഎകേകേകണ്ഠദന  പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കബ  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുമുണന്.  കകേരളത്തബകല മുഴുവന് ജനങ്ങകളയുലാം

ബനാധബക്കുന  അതസ്പീവഗമൗരവമനായ  ഇമൗ  വബഷയലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുനതബനന്  ഒരു  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത  അയക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകുന  ഫെലപ്രദമനായ

ഇടകപടലബലൂകട മനാത്രകമ ഇതബനന് പരബഹനാരലാം കേനാണനാന് സനാധബക്കുകേയുള്ളു. സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെന് അതബനുള്ള ശമലാം തുടരുകേയനാണന്.

(രണനാമകത്ത  ശദക്ഷണബക്കല്  അവതനാരകേന്  സസ്പീറബലബല്ലനാതബരുനതബനനാല്
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അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.)

VI സബ്മബഷന്

(1)  മനാലബനദ സലാംസ്കരണപനാന്റെബല് നബനള്ള മലബനസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  രനാമന്തളബ പഞ്ചനായത്തബല് ഏഴബമല നനാവബകേ അക്കനാദമബക്കന്

കവണബ സനാപബച മനാലബനദസലാംസ്കരണ പനാന്റെബല് നബനള്ള  മലബനസ്പീകേരണലാം കേനാരണലാം

സമസ്പീപകത്ത  കേബണറുകേള്  മലബനകപ്പെടുനതുലാം  ജനങ്ങള്ക്കന്

ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങളുണനാകുനതുലാം  കേണക്കബകലടുത്തന്  പനാന്റെന്  അടചപൂട്ടുനതബകനനാ  മനാറബ

സനാപബക്കുനതബകനനാ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ): ഏഴബമല നനാവബകേ അക്കനാദമബയബകല

വനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബല് നബനള്ള സശസ്പീകവജലാം മലബനജലവലാം  അക്കനാദമബകയനാടന് കചര്നള്ള

സശസ്പീകവജന്  ടസ്പീറന്കമന്റെന്  പനാന്റെബകലത്തബചനാണന്  സലാംസ്കരബക്കുനതന്.  സലാംസനാന

മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  കബനാര്ഡബകന്റെ   പരബകശനാധനയബല്   പനാന്റെബനന്  പൂര്ണ

രസ്പീതബയബലുള്ള  സലാംസ്കരണ  സലാംവബധനാനലാം  ഉള്ളതനായബ  കേനാണനാന്  സനാധബചബല്ല.   ജല

അകതനാറബറബ  നടത്തബയ  പഠനങ്ങളബല്  സമസ്പീപകത്ത  കേബണറുകേളബല്  കകേനാളബകഫെനാലാം

ബനാകസ്പീരബയയുകട  സനാനബദദലാം  കേകണത്തബയ  സനാഹചരദത്തബല്   അക്കനാദമബയുകട

സശസ്പീകവജന്  ടസ്പീറന്കമന്റെന്  പനാന്റെബല്  നബനള്ള  മലബനസ്പീകേരണമനാകണനാ   കേനാരണകമനന്
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അറബയുനതബനന് വബശദമനായ പഠനങ്ങള് ആവശദമനാണന്.  പനാന്റെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തബനന്

മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ   കബനാര്ഡബകന്റെ  അനുമതബ  ഇല്ലനാത്തതബനനാല്   കനവല്

അക്കനാദമബ അധബകൃതര്ക്കന്  കേനാരണലാം കേനാണബക്കല് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്. 

(ശസ്പീ. പനാറക്കല് അബ്ദുള്ള, ശസ്പീ. അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്  സസ്പീറബല്

ഇല്ലനാതബരുനതബനനാല് സബ്മബഷനുകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.)

(2) ഭൂമബയുകട കപനാക്കുവരവന്

  ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ:  പനാലക്കനാടന്  ജബല്ലയബകല  ചബറ്റൂര്  തനാലൂക്കബലുലാം  കനനനാറ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  വബകല്ലജന്  ഓഫെസ്പീസുകേളബലുമുള്കപ്പെകട  സലാംസനാനത്തന്

പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കന്  സര്ക്കനാര്  പതബചനല്കേബയ  റവനക്യൂ  പുറകമ്പനാക്കുലാം  മബചഭൂമബയുലാം

കപനാക്കുവരവന്  കചയന്  ഹകേവശക്കനാര്ക്കന്  കേരമടയനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  കകേരള

ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമവലാം  ചട്ടങ്ങളുമനുസരബചന്  അര്ഹരനായവര്ക്കന്  പതബചകകേനാടുക്കുന

മബചഭൂമബക്കന്   ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  കപനാക്കുവരവന്  കചയ  കകേനാടുക്കുനതബനന്  നബലവബല്

തടസങ്ങകളനാനമബല്ല.  തനാലൂക്കന് ലനാന്റെന് കബനാര്ഡബകന്റെ കപനാതുവനായ നബയനണത്തബലുലാം

നബര്കദ്ദേശത്തബകനലുലാം  അര്ഹരനായ  അകപക്ഷകേകര  കതരകഞടുത്തന്   മബചഭൂമബ

പതബചനല്കേബ പട്ടയലാം നല്കുകേയുലാം  തുടര്നന് റവനക്യൂ റബക്കനാര്ഡുകേളബല് ആവശദമനായ
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മനാറങ്ങള്  വരുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുനണന്.   ഇതു  സലാംബനബച  മറ്റു  കേനാരദങ്ങള്

പരബകശനാധബക്കനാവനതനാണന്.

(3)  കചക്കന്ഡനാലാം നബര്മ്മേനാണലാം

കഡനാ  .   എന്  .   ജയരനാജന്: കേനാഞബരപ്പെള്ളബ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല കനടുങ്കുനലാം,

കേറുകേചനാല്,  കേങ്ങഴ  ഗ്രനാമപഞ്ചനായത്തുകേളബല്  ശുദജലകമത്തബക്കുനതബനനായബ

കുളത്തൂര്മൂഴബയബല്   കചക്കന്  ഡനാലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  അടബയന്തര  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതക്യൂ ടബ  .    കതനാമസന്  ):  മണബമലയനാറബനന് കുറുകകേ

കുളത്തൂര്മൂഴബ  പനാലത്തബനന്  തനാഴ്ഭനാഗത്തനായബ  കചക്കന്  ഡനാമുലാം   അതബനന്  തുടര്ചയനായബ

നദബക്കരയബല്  മണബടബഞ  ഭനാഗത്തന്   സലാംരക്ഷണ  ഭബത്തബയുകട  നബര്മ്മേനാണവലാം

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പദതബ  നബനാര്ഡന്  സ്കസ്പീമബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അനുമതബക്കനായബ

സമര്പ്പെബചബരുനകവങ്കബലുലാം ഫെണബകന്റെ അപരദനാപ്തതമൂലലാം ആര്.കഎ.ഡബ.എഫെന്. സ്കസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബല്ല. നദബകേളബകല ജലദമൗര്ലഭദലാം പരബഹരബക്കനാന് യുക്തകമനന് കേനാണുന

എല്ലനാ  സലങ്ങളബലുലാം  കചക്കന്ഡനാമുകേള്   വദതദസ്ത  പദതബകേളബല്കപ്പെടുത്തബ

നബര്മ്മേബക്കുവനാന്   സര്ക്കനാര് ശമബചവരബകേയനാണന്.

(ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചനാണബ  സസ്പീറബല്  ഇല്ലനാതബരുനതബനനാല്  സബ്മബഷന്

അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.)
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(4)  ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട ഓണകററബയലാം

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  സലാംസനാനകത്ത  ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട

ഓണകററബയലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

(നടുത്തളത്തബലബരുന  യു.ഡബ.എഫെന്.  അലാംഗങ്ങള്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുകട

ഡയസബനുമുനബല്  വനനബനന്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്   സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട  ഓണകററബയലാം  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്  അധബകേനാരത്തബല്

വനതബനുകശഷലാം 1500 രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണന്.     2016 നവലാംബര് വകരയുള്ള

ഓണകററബയലാം ഇതബനകേലാം അവര്ക്കന്  നല്കേബയബട്ടുണന്.   ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട ഡക്യൂട്ടബ

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള പ്രവര്ത്തനകമഖല  റസ്പീ-ഡബകകസന് കചയന്     ഇവരുകട  കസവനലാം

കൂടുതല്  കമഖലകേളബകലയന്  വദനാപബപ്പെബക്കനാനുലാം    കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന

ആശനാവര്ക്കര്മനാകര  നബലനബര്ത്തബ   ഇന്കസന്റെസ്പീവബല്  വര്ദനവന്  വരുത്തനാനുലാംവകര

ഗവണ്കമന്റെന് ഉകദ്ദേശബക്കുന.    

(5)    കതനാഴബലബല്ലനായ്മ കവതനലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സശരനാജന്:     അര്ഹരനായവര്കക്കല്ലനാലാം   കതനാഴബലബല്ലനായ്മ  കവതനലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനന്  വരുമനാനപരബധബയബല്   കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറലാംവരുത്തുനതബനുലാം
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പ്രതബമനാസകവതനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കതനാഴബലുലാം  എഹക്സൈസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):   കകേരള

കതനാഴബല്രഹബത  കവതന  പദതബയുകട  പുതുക്കബയ  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  കതനാഴബലബല്ലനായ്മ

കവതനത്തബനന്  അകപക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  കുടുലാംബവനാര്ഷബകേ  വരുമനാനലാം  12000

രൂപയനായബ  നബജകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.   വരുമനാനപരബധബയബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായ

മനാറലാംവരുത്തുനതന്  സലാംബനബചന്  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബചവരുന.   കതനാഴബലബല്ലനായ്മ

കവതനത്തബകന്റെ  പ്രതബമനാസനബരക്കന്  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം  നബലവബകല

സനാമ്പത്തബകേസബതബ കേണക്കബകലടുത്തന് സര്ക്കനാര് പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.   2016

ആഗസ്റ്റേന്  മുതല്  2017  കഫെബ്രുവരബ  വകരയുള്ള  കതനാഴബലബല്ലനായ്മ കവതന കുടബശ്ശേബകേ

വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

(6 ) കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കന് നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷന്:  കസനാര്ട്സന് കേശനാട്ട  നബയമനങ്ങളബകല  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനന്  ഓണ്കകലന്വഴബ  അകപക്ഷ  സശസ്പീകേരബചന്  റനാങ്കന്  ലബസ്റ്റേന്

തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം  കദശസ്പീയ  കഗയബലാംസബല്  സശര്ണകമഡല്  കനടബയ  കേനായബകേ

തനാരങ്ങള്ക്കന്  നബയമനലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):   35-ാാമതന് കദശസ്പീയ കഗയബലാംസബല് കമഡല് കനടബയ കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കന്
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എല്.ഡബ. കനാര്ക്കന് തസ്തബകേയബല്   നബയമനലാം നല്കുനതബനന് നടപടബ സശസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

വദക്തബഗത  സശര്ണകമഡല്  കനടബയ  രണന്  തനാരങ്ങള്ക്കന്   ഗസറഡന്  തസ്തബകേയബല്

ആഭദന്തര വകുപ്പെബല് നബയമനലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.    ടസ്പീമബനങ്ങളബല് കവള്ളബ,  കവങ്കല

കമഡലുകേള്    കനടബയ  83   കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കന്   സലാംസനാനകത്ത  ലനാഭത്തബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബല്  സൂപ്പെര്  നക്യൂമററബ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷബചന്  നബയമനലാം  നല്കുനതബനന്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.

കദശസ്പീയകഗയബലാംസബല് സലാംസനാന  ടസ്പീമബനുകവണബ വദക്തബഗതയബനങ്ങളബല് ഒളബമ്പബക്സൈന്

നബലവനാരലാം  പുലര്ത്തുന പ്രകേടനലാം കേനാഴ്ചവച  രണന് കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കന്    വനലാം-

വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പെബല്  സൂപ്പെര്നക്യൂമററബ  തസ്തബകേ  സൃഷബചന്  നബയമനലാം  നല്കുനതബനന്

ഉത്തരവനായബട്ടുണന്.   കസനാര്ട്സന് കേശനാട്ട നബയമനങ്ങള്ക്കന്  ഓണ്കകലന്വഴബ   ലഭബച

അകപക്ഷകേള്  പരബകശനാധബചന്  കേരടന്  കസലകന്  ലബസ്റ്റേന്  തയ്യനാറനാക്കുനതബനന്  പ്രകതദകേ

കസല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം   കേളരബപ്പെയറന്,  മമൗണനസ്പീയറബലാംഗന്  എനസ്പീയബനങ്ങളബല്

മബകേച  പ്രകേടനലാം   കേനാഴ്ചവച  ഉകദദനാഗനാര്തബകേളബല്നബനലാം  മനാനശലനായബ  അകപക്ഷ

ക്ഷണബക്കുനതബനന് വബജ്ഞനാപനലാം പുറകപ്പെടുവബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബചവരുന.

(7)    കേനാരുണദ ചബകേബതനാ പദതബ

ശസ്പീ  .    കമനാന്സന്  കജനാസഫെന്:  കേഴബഞ യു.ഡബ.എഫെന്.  ഗവണ്കമന്റെന്  നടപ്പെനാക്കബയ

'കേനാരുണദ ചബകേബതനാ പദതബ'യുകട സ്തലാംഭനനാവസ ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം പദതബയുകട
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ആനുകൂലദലാം നബലനബര്ത്തബ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്):

'കേനാരുണദ' പദതബക്കന് ഇമൗ വര്ഷലാം വകേയബരുത്തബയബരുന 250 കകേനാടബ രൂപ റബലസ്പീസന്

കചയബട്ടുണന്.   'കേനാരുണദ'  പദതബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടന് സശകേനാരദ ആശുപത്രബകേള്ക്കന്

കുടബശ്ശേബകേയബനത്തബല്  നല്കേനാനുണനായബരുന   മുഴുവന്   തുകേയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.

പദതബയുകട  ആരലാംഭകേനാലലാം  മുതല്  കേണക്കുകേള്  സൂക്ഷബക്കുനതബലുണനായബട്ടുള്ള

കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബകല

കേണക്കുകേള്   കേമ്പക്യൂട്ടകകറസന്  കചയന്   വരബകേയനാണന്.   'കേനാരുണദ'  പദതബ

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള ആകരനാഗദ സഹനായപദതബകേളബല് മനാറലാം വരുത്തനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുനബല്ല. 

(പ്രതബപക്ഷ ബഹളകത്ത തുടര്നന്  രനാവബകല  11.30-  നന് അല്പ സമയകത്തയന്

സഭ നബര്ത്തബവച.) 

(നബര്ത്തബവച സഭ ഉചയകശഷലാം 12.07-നന് പുനരനാരലാംഭബച.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചനബത്തല):  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

അവകേനാശങ്ങള്   സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെടണലാം.   പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  സഭയബല്

എഴുകനറന്  നബല്ക്കുകമ്പനാള്  ഹമക്കന്  അനുവദബക്കുന  കേസ്പീഴന് വഴക്കലാം

പനാലബക്കണകമനന്  അഭദര്തബക്കുന.  എറണനാകുളത്തുവചന്  ചലചബത്ര  നടബക്കന്
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കനരബകടണബവന  ദുകരദനാഗലാം  സലാംബനബചന്  ചര്ച  കചയ്യനാന്  തയ്യനാറനാകേനാത്ത

ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  ഇനകത്ത  സഭനാനടപടബകേള്

ബഹബഷ്കരബക്കുകേയനാണന്.

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവബനന്  സഭയബല്  ഏതന്  സമയത്തന്

പ്രസലാംഗബക്കനാനുലാം നബലപനാടുകേള് വദക്തമനാക്കനാനുലാം അവകേനാശമുണന്.   സനാധനാരണ

ഗതബയബല്  കചനാകദദനാത്തരകവളയബല്  പ്രസലാംഗബക്കനാന്  അനുവദബക്കനാറബകല്ലങ്കബലുലാം

ഇനന്  അതബനുള്ള  അവസരലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.   സഭയബല്  ശക്തമനായ

പ്രതബകഷധങ്ങളുലാം ധര്ണകേളുലാം നടത്തുകമ്പനാള് കചയറബകന്റെ മുഖലാം മറയന നടപടബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാനനാകേബല്ല.   പുതബയ അലാംഗങ്ങള് സഭയബല് കുറചകൂടബ  സഹബഷ്ണുത

കേനാണബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന് ചനാണബ:  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് സഭയബല് എകപ്പെനാള് എഴുകനറന്

നബനനാലുലാം  ഹമക്കന്  അനുവദബക്കുനതന്  കേസ്പീഴന് വഴക്കമനാണന്.   കേഴബഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തന്  ഗവര്ണറുകട  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബനന്  മുമ്പന്

അനകത്ത പ്രതബപക്ഷ കനതനാവബനന് ഹമക്കന് അനുവദബചബരുന.

(ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്  ഒഴബകകേയുള്ള  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചകകേനാണന് സഭ ബഹബഷ്കരബചന് പുറത്തുകപനായബ.)
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VII കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂനനാമകത്ത ഇനലാം  അനുസരബചള്ള കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VIII ഗവര്ണറുകട പ്രസലാംഗത്തബനന് നന്ദേബ കരഖകപ്പെടുത്തുന

       പ്രകമയകത്തക്കുറബചള്ള ചര്ച

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപന്  കുമനാര്: "2017  കഫെബ്രുവരബ  23-ാം തസ്പീയതബ ഗവര്ണര്

കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങകളനാടന്  കചയ  പ്രസലാംഗത്തബനന്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്

ഗവര്ണര്ക്കന് നന്ദേബ കരഖകപ്പെടുത്തുന" എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   രനാജ എബഹനാലാം: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്  ഗവര്ണറുകട  നന്ദേബ  പ്രകമയത്തബനന്  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബച. മറന് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.)

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപന്  കുമനാര്:  പുതബയ  കേനാലഘട്ടത്തബല്  സനാകങ്കതബകേ

വബദദയബലുള്കപ്പെകട വനബട്ടുള്ള മനാറങ്ങളുലാം കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനലാം സൃഷബക്കുന

പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പ്രകൃതബ  വബഭവങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണവലാം  കേനാര്ഷബകേ-ആകരനാഗദ-

വബദദനാഭദനാസ-കസവന കമഖലകേളബല് സശസ്പീകേരബകക്കണ സമസ്പീപനവലാം സലാംബനബചന്

വദക്തമനായ കേനാഴ്ചപ്പെനാടുകേളുലാം അതബനുതകുന കേര്മ്മേ പദതബകേളുലാം ഉള്കക്കനാള്ളുന
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നയപ്രഖദനാപനമനാണന്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതന്.   സനാമൂഹബകേമനായബ

പബനനാക്കലാം  നബല്ക്കുന  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  മുന്തബയ  പരബഗണന  നല്കേനാനുതകുന

പദതബകേള്  നവകകേരള  മബഷനബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  കേനാര്ഷബകകേനാല്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം കേനാര്ഷബകേ വൃത്തബയബകലര്കപ്പെട്ടബട്ടുള്ളവര്ക്കന് കമചകപ്പെട്ട

ജസ്പീവബത സനാഹചരദങ്ങള് ഒരുക്കുകേയനാണന് ഹരബത കകേരള മബഷന് പദതബയബലൂകട

ഉകദ്ദേശബചബരബക്കുനതന്.  മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബനുലാം  പരബസര

ശുചസ്പീകേരണത്തബനുലാം  മുന്ഗണന  നല്കേബയകതനാകടനാപ്പെലാം  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനലാംമൂലമുണനാകുന  പ്രശ്നങ്ങള്  മുന്കൂട്ടബ  കേകണത്തബ

പരബഹരബക്കുനതബനുതകുന കേര്മ്മേ പദതബകേളുലാം നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.   നബലവബലുള്ള  ജലകസനാതസ്സുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം

സനാദദതയുള്ള സലങ്ങളബല് പുതബയ ജലകസനാതസ്സുകേള് കേകണത്തുകേയുമനാണന്

സുസബര വബകേസനത്തബലൂകട ഉകദ്ദേശബചബരബക്കുനതന്.  സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേകള

കരനാഗസ്പീ സമൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുകേയുലാം കഡനാകര്മനാരുകടതുള്കപ്പെകട ആവശദമനായ

തസ്തബകേകേള്  സൃഷബചന്  പ്രനാഥമബകേ  ആകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തബ അവകയ കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുകേയുലാം ഗുണനബലവനാരമുള്ള

ആകരനാഗദ പരബപനാലനത്തബനന്  നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന ആര്ദലാം
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മബഷകന്റെ  പ്രഖദനാപനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.   കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ

യജ്ഞത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഗവണ്കമന്റെന്/എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളബകല  8  മുതല്  12

വകര  കനാസുകേകള  ഹഹകടകേന്  ആക്കുനതബനുള്ള  ഹപലറന്  കപ്രനാജകന്  140

മണ്ഡലങ്ങളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  അഞ്ചന്  വര്ഷലാംകകേനാണന്  1000

സര്ക്കനാര്  സ്കൂളുകേകള  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുനതബനുമുള്ള  നടപടബ

സശസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ മുന്

ഗവണ്കമന്റെന് അടചപൂട്ടനാന് ഉത്തരവബട്ട നനാലന് എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേള് ഈ സര്ക്കനാര്

ഏകറടുത്തബട്ടുണന്.  വസ്പീടബല്ലനാത്തവര്ക്കന്  വസ്പീടന്  നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനനായബ

പ്രഖദനാപബച  'ഹലഫെന്  പദതബ'  പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കന്  സശന്തമനായബ  വസ്പീടബകനനാപ്പെലാം

അന്തസ്സുള്ള  ജസ്പീവബതവലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതനാണന്.   മുന്  ഗവണ്കമന്റെന്  അട്ടബമറബച

സമ്പൂര്ണ  ഹവ ദദ്യുതസ്പീകേരണവലാം  മുടക്കലാംവരുത്തബയ  ഹവദദ്യുത  പദതബകേളുലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുകമനന്  നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല്  പറഞബട്ടുണന്.

സമൗകരനാര്ജ്ജലാം  ഉപകയനാഗബചന്  200  കമഗനാവനാട്ടന്  ഹവദദ്യുതബ

ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബ  ആരലാംഭബക്കനാന്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

പ്രസരണ  കമഖലയബല്  8675  കകേനാടബ  രൂപയുകട  സമഗ്ര  പദതബക്കന്  രൂപലാം

നല്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ  ഒനനാലാംഘട്ടലാം  കടണറബകലയന്  കപനാകുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.
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എല്ലനാ കമഖലകേളബലുലാം നല്കേബയ വനാഗനാനങ്ങള് പനാലബചകകേനാണന് സലാംസനാനകത്ത

പുകരനാഗതബയബകലയന്  നയബക്കനാനുതകുന  പദതബകേളുമനായനാണന്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെന്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസന് മനാതദ്യു:  നന്ദേബ പ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  ഇചനാശക്തബയുളള

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയ കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണന് ഈ നയപ്രഖദനാപനലാം.

സനാധനാരണക്കനാരനായ ജനങ്ങള് അനുഭവബക്കുന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന് കവഗത്തബല് പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതുലാം  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനുളള

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളുമനാണന്  ഒരു  ഗവണ്കമന്റെബകന  വബലയബരുത്തുനതന്.  ജനങ്ങളുകട

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുളള  അടബയന്തര  പരബഹനാരകമന  നബലയബലനാണന്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം,

കപനാതുജനനാകരനാഗദലാം,  ഹരബത  കകേരള  മബഷന്,  ഹലഫെന്  കപ്രനാജകന്  എനസ്പീ  നനാലന്

മബഷനുകേള്  ഈ  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുവചബട്ടുളളതന്.  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ  ഭദതനാ  നബയമലാം,

കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനലാം,  കഗയബല്  വനാതകേ  ഹപപ്പെന്  ഹലന്  പദതബ,  കകേനാചബ-

ഇടമണ്  പവര്  ഹഹകവ,  തബരുവനന്തപുരലാം-കകേനാഴബകക്കനാടന്-കേണ്ണൂര്

വബമനാനത്തനാവളങ്ങളുകട വബകേസനലാം എനബവ നടപ്പെബലനാക്കനാന് കേഴബയുന തരത്തബലുളള

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന്   സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചകവനതന്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  സസ്പീ

സുരക്ഷയനായബ  തനാലൂക്കന്  തലങ്ങളബല്  വനബതനാ  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനുകേളുലാം  പ്രഥമ

വനബതനാ കപനാലസ്പീസന് ബറനാലബയനുലാം ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.
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മുന്  സര്ക്കനാര്   'സസ്പീകറനാ  ലനാന്റെന്  കലസന്  '  പദതബയബലൂകട   ഭൂരഹബതര്ക്കന്

തരബശുഭൂമബയനാണന്  വബതരണലാം  കചയബരുനകതങ്കബല്  ഈ  സര്ക്കനാര്    'ഹലഫെന്'

പദതബപ്രകേനാരലാം  അ ഞ്ചന് വര്ഷക്കനാലയളവബനുളളബല്  സലാംസനാനകത്ത  4.32  ലക്ഷലാം

ഭവനരഹബതര്ക്കന്  സുരക്ഷബതമനായ പനാര്പ്പെബടലാം നല്കുനതബനനാണന് ലക്ഷദമബടുനതന്.   

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസന്  .    ബബജബകമനാള്:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

അശനാസസ്പീയമനായ   കനനാട്ടന്  നബകരനാധനത്തബലൂകട  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്   ജനങ്ങകള

വഞ്ചബചബരബക്കുകേയനാണന്.   കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കുകമനാപ്പെലാം

നബലകകേനാളളുന  ഈ  സര്ക്കനാരബനന്   കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബകന്റെ   നബലപനാടുകേകളനാടന്

കയനാജബക്കനാനനാവബല്ല.    ഭക്ഷദസുരക്ഷ, ആകരനാഗദലാം, സനാലാംസ്കനാരബകേലാം എനസ്പീ രലാംഗങ്ങളബല്

കലനാകേത്തബനുതകന   മനാതൃകേയനാകയനാരു  സലാംസനാനമനാണന്   കകേരളലാം.       അഞ്ചന്

വയസ്സുമുതല്  പതബനനാലന്  വയസന്  വകരയുളള  കുട്ടബകേള്ക്കന്  സമൗജനദ  വബദദനാഭദനാസലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം   ആയബരലാം  സര്ക്കനാര്  വബദദനാലയങ്ങകള  അന്തര്കദശസ്പീയ

നബലവനാരത്തബകലയന്  ഉയര്ത്തുനതബനുമുള്ള    വബദദനാഭദനാസ  പരബഷ്കരണലാം   ഏകറ

പ്രശലാംസനാര്ഹമനാണന്.     വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം

സമസ്തകമഖലകേളബലുലാം  കേനാതലനായ  മനാറങ്ങള്  വരുത്തുനതബനുളള   നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബകക്കണതനാണന്.   മണബകനയുലാം മനുഷദകനയുലാം കസ്നേഹബക്കുന ഒരു തലമുറകയ

വനാര്കത്തടുക്കുനതബനന് മുന്തബയ പരബഗണന നല്കേണലാം.     സശനാശയകമഖലകേളബകല
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സലാംഭവവബകേനാസങ്ങള്  കപനാതുസമൂഹത്തബല്  കേടുത്ത  ആശങ്കയനാണന്  സൃഷബചബട്ടുളളതന്.

കേചവട തനാല്പ്പെരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബചകകേനാണന് സശനാശയ മനാകനജകമന്റുകേള് പ്രകവശനലാം

നടത്തുനതുമൂലലാം     വബദദനാഭദനാസനബലവനാരലാം  കുറയുകേയുലാം  കപ്രനാഫെഷണല്

ബബരുദധനാരബകേള്   കതനാഴബല്രലാംഗത്തന്  പബനനാക്കലാം കപനാകുകേയുലാം  കചയ്യുന അവസയന്

പരബഹനാരലാം  കേകണത്തണലാം.   ഭനാവബതലമുറയന്  കേരുത്തന്  പകേരനാനുതകുലാംവബധലാം

വബദദനാഭദനാസകത്ത   മനാറബകയടുക്കുനതബനുളള  ക്രബയനാത്മകേമനായ  ഇടകപടലുകേളുലാം

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഉണനാകേണലാം.    വരള്ച കനരബടുനതബനന് കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  പ്രകതദകേ

പനാകക്കജന് പ്രഖദനാപബക്കനാത്ത സനാഹചരദത്തബല്   ബദല് സലാംവബധനാനലാം കേകണത്തനാന്

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.         സസ്പീസുരക്ഷയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളബല് ഭരണ-

പ്രതബപക്ഷകഭദകമകനദ   ഒനബചനബല്ക്കണലാം.   കപനാലസ്പീസന്  വകുപ്പെബല്  പബഴവകേള്

ഉണനാകേനാതബരബക്കനാന് ശദബക്കണലാം.  പനാസ്റ്റേബക്കബകന്റെ ഉപകയനാഗലാം  കുറയനാനുലാം  മനാലബനദ

സലാംസ്ക്കരണത്തബനുലാം   ഹജവ  പചക്കറബ  കൃഷബയുകട  കപ്രനാതനാഹനത്തബനുലാം

ലക്ഷദലാംവചകകേനാണ്ടുള്ള  ഹരബത  കകേരള  മബഷന്,  ഗ്രസ്പീന്  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്  എനബവ

സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  കകേരളത്തബകല  കുഴല്ക്കബണറുകേള്  സലാംബനബചന്  സര്കവ്വ

നടത്തണലാം.  കുഴല്ക്കബണറുകേളുലാം  കേബണറുകേളുലാം  റസ്പീ-ചനാര്ജ്ജന്  കചയ്യുനതബനന്  പ്രകതദകേ

പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കണലാം.  ഉമ്മേന്  വബ.  ഉമ്മേന്,  കേസ്തൂരബരലാംഗന്,  മനാധവന്  ഗനാഡ്ഗബല്

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  മലകയനാര  കമഖലയബലുണനാക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  സലാംബനബചന്
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ഗമൗരവതരമനായ  ചര്ച  സഭയബലുണനാകേണലാം.  വരള്ചകയത്തുടര്നന്  കതനാട്ടലാം

കമഖലയബലുണനാകുന   പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനന്  പനാകന്റെഷന്  സ്റ്റേനാന്റെബലാംഗന്

കേമ്മേബറബ വബളബചകൂട്ടനാനുലാം കതനാട്ടലാം പനാകക്കജന് നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ :   നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  നവ

കകേരള  നബര്മ്മേബതബ  എന  കേര്മ്മേ  പദതബ  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ

യനാഥനാര്തദകബനാധകത്തനാടുകൂടബയുളള  നയപ്രഖദനാപനമനാണന്  നടത്തബയബട്ടുളളതന്.

ജനകക്ഷമനയങ്ങളുകട  കേനാരദക്ഷമമനായ  നടപ്പെനാക്കലനാണന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ലക്ഷദലാം.

ഭരണത്തബല്  സുതനാരദതയുലാം  ഉത്തരവനാദബതശവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തബ  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കന്

കസവനലാം  പ്രദനാനലാം  കചയ്യുന  സമഗ്ര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  എന  പ്രഖദനാപനലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രതബബദതയുകട പ്രതബഫെലനമനാണന്.  സമസ്ത വബഭനാഗലാം ജനങ്ങള്ക്കുലാം

മനാറമുണനാക്കുനതരത്തബല്  നവകകേരളലാം  സൃഷബക്കനാനുളള  ലക്ഷദകത്തനാകട

ജനപങ്കനാളബത്തകത്തനാകടയുളള  പ്രവര്ത്തനമനാണന്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുനതന്.

കകേരളത്തബകല  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലകേകള  കവളബയബട  വബസര്ജ്ജന  മുക്ത  കകേരളമനാക്കബ

മനാറനാന്  സനാധബച.  മനാര്ചന്  31-ഓകട  കകേരളത്തബല്  സമ്പൂര്ണ  ഹവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം

നടപ്പെനാക്കനാനുളള നടപടബയുമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന് ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.   നഷകപ്പെട്ട

കേനാര്ഷബകേ  സലാംസ്കനാരലാം  തബരബചപബടബക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന  പരബശമലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  ഹരബത കകേരളലാം പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ വനാട്ടര് റസ്പീ-ചനാര്ജ്ജന്,
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ഹജവപചക്കറബ കൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കല്, മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം എനബവയളള

ശക്തമനായ  ഇടകപടല്  ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.   ജലകസനാതസ്സുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം

വരള്ചകയ  കനരബടനാനുമുളള  ശമകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്  നടത്തുനതന്.

കേഴബഞ സര്ക്കനാരബല്നബനലാം വദതദസ്തമനായബ  ജനങ്ങള്ക്കന്  നല്കേബയ വനാഗനാനങ്ങള്

ഈ സര്ക്കനാര്  നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണന്.  ആകരനാഗദകമഖലയബല് സമഗ്ര

മനാറമുണനാക്കനാനുതകുന  'ആര്ദലാം  പദതബ'  ആവബഷ്കരബച.  ആശുപത്രബകേള്  കരനാഗസ്പീ

സമൗഹൃദ  കകേന്ദ്രമനാക്കനാനുലാം   ആവശദത്തബനന്  കഡനാകര്മനാരുകടയുലാം  നഴ്സുമനാരുകടയുലാം

കസവനലാം  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബച.  ചബകേബതയുകട  കപരബലുളള  ചൂഷണലാം

ഒഴബവനാക്കനാനുലാം കസ്റ്റേന്റെബകന്റെ വബല കുറയനാനുള്ള  ശക്തമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബച.  സമഗ്ര

വബദദനാഭദനാസ യജ്ഞത്തബനന്  തുടക്കലാം  കുറബച.   കപനാതുവബദദനാഭദനാസകത്ത അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലയന് ഉയര്ത്തനാനുളള പ്രവര്ത്തനലാം എല്ലനാ മണ്ഡലങ്ങളബലുലാം ആരലാംഭബച.

5  വര്ഷക്കനാലയളവബനുളളബല് സലാംസനാനകത്ത  4.32  ലക്ഷലാം ഭവനരഹബതര്ക്കന്  വസ്പീടന്

നല്കുനതബനനാണന്  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതന്.  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേകള

ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നബര്ഭയയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഉമൗര്ജ്ജബതമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  എല്ലനാ പഞ്ചനായത്തുകേളബലുലാം ഒരു വനബതനാ  കപനാലസ്പീസന്

ഓഫെസ്പീസറുകട  സന്ദേര്ശനലാം  നബര്ബനബതമനാക്കുകേയുലാം  സമഗ്രമനായ  ഒരു

മനാറത്തബനനായബ പബങ്കന് കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷനുലാം പകടനാളബലാംഗുലാം യനാഥനാര്തദമനാക്കുകേയുലാം
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കചയബട്ടുണന്.   അപകേടനാവസയബലനായബരുന   ഏനനാത്തന്  പനാലത്തബകന്റെ  പണബ

ആരലാംഭബചതുലാം നബരവധബ കറനാഡുകേള്ക്കനായബ  പണലാം അനുവദബചതുലാം കകേനാട്ടനാരക്കര

മണ്ഡലത്തബല്  മുടങ്ങബക്കബടന  സബവബല്  കസ്റ്റേഷകന്റെ  പണബ  ആരലാംഭബചതുലാം

അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബളള:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

അഴബമതബയനായബരുന  യു.ഡബ.എഫെന്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  മുഖമുദകയങ്കബല്

അഴബമതബരഹബതമനായ ഭരണമനാണന്  എല്.ഡബ.എഫെന്.  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതന്.

വബവബധ  കമഖലകേളബകല  മനാറങ്ങള്ക്കനായബ  നവകകേരള  കേര്മ്മേ  പദതബ

സജ്ജമനാക്കബയതുലാം   അടബയന്തര  പ്രനാധനാനദമുളള  ആവശദങ്ങള്  കവഗത്തബല്

പരബഹരബക്കുനതബനുളള  സര്ക്കനാര്  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്  വരുകമനമുളള

പ്രഖദനാപനവലാം  സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   കകേരളത്തബകല  നബരനാലലാംബരനായ

ജനവബഭനാഗങ്ങകള   ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണ്ടുളള  ആര്ദലാം  പദതബ,  കകലഫെന്

(കകലവന് ലബഹുഡന്  ഇന്ക്ലൂഷന്  ആന്റെന്  ഫെബനനാന്ഷദല്  എലാംപവര്കമന്റെന്),  ഹരബത

മബഷന്,  വബദദനാഭദനാസ  പരബഷ്കരണലാം   തുടങ്ങബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  കുടബകവളളക്ഷനാമലാം കനരബടുനതബനന് ആവശദമനായ ഫെണന് ജബല്ലനാ

കേളകര്മനാര്ക്കന്  നല്കേബയതുലാം  ഭക്ഷദധനാനദ  വബതരണത്തബന്റെ  അപനാകേത
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പരബഹരബക്കനാന്  കകേന്ദ്രത്തബല്  ഇടകപടല്   നടത്തുനതുലാം  മനാകവലബകസ്റ്റേനാറുകേള്

സൂപ്പെര്  മനാര്ക്കറ്റുലാം  കകഹപ്പെര്  സൂപ്പെര്മനാര്ക്കറ്റുകേളുമനാക്കുകമന  പ്രഖദനാപനവലാം

ആശശനാസകേരമനാണന്.  അരബ  ഉള്കപ്പെകടയുളള   ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളുകട

പൂഴബവയബകനതബകര അടബയന്തര നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെന്

അധബകേനാരത്തബല്  വനന്  എട്ടന്  മനാസത്തബനുളളബല്  നബരവധബ  കനട്ടങ്ങള്

കകകേവരബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുണന്.  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  പറഞബട്ടുളള

കേര്മ്മേപദതബകേള്  യനാഥനാര്തദമനാകുകമ്പനാള്  കകേരളത്തബനന്  വമ്പബച

കനട്ടമനാണുണനാകേനാന്  കപനാകുനതന്.  ഫെയല്  നടപടബകേള്  കവഗത്തബലനാക്കബയതന്

സനാധനാരണ  ജനങ്ങള്ക്കന്   ആശശനാസകേരമനാണന്.   സസ്പീ  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ

നബരവധബ  പ്രഖദനാപനങ്ങള് നടത്തുകേയുലാം കതളബയബക്കകപ്പെടനാത്ത പല കകേസുകേള്

കതളബയബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണന്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   സലാംസനാനലാം

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  കുടബകവള്ള  പ്രശ്നത്തബനന്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനുലാം

വനത്തബനുള്ളബകല കുടബകവള്ള കസനാതസ്സുകേള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം വനദമൃഗങ്ങള്ക്കന്

ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തബ  അവ  നനാട്ടബലബറങ്ങുനതന്  തടയുനതബനുലാം  സനാധബക്കുന
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വബധത്തബലുള്ള നടപടബകേളനാണന് ഗവര്ണറുകട നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല് വബഭനാവന

കചയബട്ടുള്ളതന്.  'ഹരബതകകേരള മബഷന്'  പദതബ  ആവബഷ്കരബചന്   നടപ്പെനാക്കബ വരുന.

പഴയ  കകപപ്പുകേള്  മനാറബ  പുതബയവ  സനാപബക്കുനതബനുലാം  പുതബയ  പനാലങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം    മതദ സമ്പത്തന് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്  വബകദശ കടനാളറുകേകള

നബയനബക്കുനതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബചകകേനാണന്  കകേരളത്തബകന്റെ

സര്വ്വകതനാന്മുഖമനായ  വബകേസനത്തബനുതകുന  നടപടബകേളനാണന്

നയപ്രഖദനാപനത്തബലുടനസ്പീളലാം കേനാണനാന് കേഴബയുനതന്. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദര്: നന്ദേബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന. കകേരളത്തബനന്

ദബശനാകബനാധലാം  നല്കുന,   സനാമൂഹദ  സനാമ്പത്തബകേ  രലാംഗത്തന്  ഉണര്വ്വുണനാക്കുന

നയങ്ങളനാണന്  നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബലുള്ളതന്.    വബദദനാഭദനാസകമഖലയബല്  8  

മുതല്  12  വകരയുള്ള  കനാസ്സുകേള്  കകഹകടകേന്  ആക്കുനതബനുലാം  വബദദനാലയങ്ങളുകട

സമഗ്രവബകേസനലാം  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണന്  ശനാലസബദബ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം

കകഹസ്കൂളുകേളബകല  ലനാബകേള്  കലനാകകേനാത്തര  നബലവനാരത്തബകലയയര്ത്തുനതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല്  ഉചഭക്ഷണത്തബനുള്ള  തുകേയുലാം  സ്കൂള്

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട കവതനവലാം സനാക്ഷരതനാ കപ്രരകേന് മനാരുകട ഓണകററബയവലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സശസ്പീകേരബച.    സശചന്  ഭനാരതന്  മബഷകന്റെ

സഹകേരണകത്തനാകട  സ്കൂളുകേളബല്  ആധുനബകേ  ശുചബമുറബകേള്  ഒരുക്കുനതബനന്
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എസന്.എസന്.എ. പദതബ തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണന്.    തസ്പീരകദശ കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷനുകേളബല്

ആവശദമനായ  തസ്തബകേകേള്  അനുവദബക്കുകേയുലാം   ജനങ്ങകള  മദദനാസക്തബയബല്നബനന്

കമനാചബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  'വബമുക്തബ  പദതബ'  നടപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  ഫെണന്

മുന്കൂറനായബ  അനുവദബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.  സമ്പൂര്ണ  കകവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബചവരുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനനാട്ടന്  നബകരനാധനലാം   സലാംസനാനത്തബകന്റെ   നബകുതബ  വരുമനാനകത്ത  ഗണദമനായബ

ബനാധബക്കുകേയുലാം   സഹകേരണ  കമഖലകയ   പ്രതബസനബയബലനാഴ്ത്തുകേയുലാം

കചയബരബക്കുകേയനാണന്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സശരനാജന്:  നന്ദേബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  നവകകേരള മബഷന്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള പുതബയ  പദതബകേളബലൂകട  ആധുനബകേ കകേരളലാം കകേട്ടബപ്പെടുക്കുനതബനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്  എല്.ഡബ.എഫെന്.  ഗവണ്കമന്റെന്  കേനാഴ്ചവചബട്ടുള്ളതന്.

ഭവനരഹബതരബല്ലനാത്ത  കകേരളലാം  കകേട്ടബപ്പെടുക്കുനതബനുലാം  ആകരനാഗദരലാംഗലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണമുറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കപനാതു

വബദദനാഭദനാസരലാംഗലാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ശനാസസ്പീയവലാം  പ്രനാകയനാഗബകേവമനായ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം   നടപടബ  സശസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.   രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങളുലാം   സസ്പീകേള്കക്കതബകരയുള്ള   അതബക്രമങ്ങളുലാം   തടയുനതബനന്

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കനാകത പ്രതബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  മുന്കേകയ്യടുത്തവര് ഇനന്
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സസ്പീ  സുരക്ഷയകവണബ  മുറവബളബ  കൂട്ടുനതന്  വബകരനാധനാഭനാസമനാണന്.  സസ്പീകേളുകട

സുരക്ഷബതതശത്തബനന് പ്രനാധനാനദലാം നല്കുകേയുലാം അക്രമബകേള്കക്കതബകര മുഖലാംകനനാക്കനാകത

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന  സര്ക്കനാരബകന  പ്രതബകരനാധബക്കനാനുള്ള

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട ശമലാം അപലപനസ്പീയമനാണന്. 

സഭ ഉചയകശഷലാം 2.27-നന് പബരബഞ്ഞു. 


