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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    02,    കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സലാംസനാന കപനാലസ്പീസയ് കമധനാവബയനായബ കഡനാ  .   ടബ  .   പബ  .   കസന്കുമനാറബകന

പുന  :  സനാപബക്കല്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  രനാജദകത്ത പരകമനാന്നത നസ്പീതബപസ്പീഠമനായ സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  2017

ഏപ്രബല്  24-നയ്  പുറകപ്പെടുവബച്ച  വബധബനദനായത്തബലൂകട  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസയ്

കമധനാവബയനായബ  (കസ്റ്റേറയ്  കപനാലസ്പീസയ്  ചസ്പീഫയ്)  കഡനാ.  ടബ.പബ.  കസന്കുമനാറബകന
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പുന:സനാപബക്കനാന്  നല്കേബയ  ഉത്തരവയ്  എട്ടയ്  ദബവസമനായബടലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാത്തതുമൂലവലാം  വബധബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബല്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

കേനാണബക്കുന്ന  കുറകേരമനായ  അനനാസമൂലവലാം  ഉളവനായബടള്ള  അതസ്പീവഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശേഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചയ്  ചര്ച്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടയ്

സര്വശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്,  കകേ.സബ.  കജനാസഫയ്,  അനൂപയ് കജക്കബയ്  എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബടണയ്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :   കഡനാ.  ടബ.പബ.  കസന്കുമനാറബകന

സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബയനായബ  പുന:സനാപബക്കണകമന്ന   സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ  സര്ക്കനാര്  പരബകശേനാധബച്ചു  വരബകേയനാണയ്.    വബധബ  നടപ്പെനാക്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്

സര്ക്കനാര്  പ്രതബജനാബദമനാണയ്.   വബധബപ്പെകേര്പ്പെബകന്റെ  സര്ട്ടബഫഫഡയ്  കകേനാപ്പെബ

ലഭബക്കുന്നതബനുമുമയ്  ഓണ്ഫലനബല്  വബധബപ്പെകേര്പ്പെയ്  ലഭബച്ചയുടന്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ

തലത്തബല്  ആവശേദമനായ  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബടണയ്.   നബയമ  വകുപ്പുകസക്രട്ടറബയുകട

ശേബപനാര്ശേ  പരബഗണബച്ചയ്  അഡഡ്വകക്കറയ്  ജനറലബകന്റെ  നബയകമനാപകദശേവലാം  സര്ക്കനാര്

കതടബയബടണയ്.    അകദ്ദേഹത്തബകന്റെകൂടബ  അഭബപ്രനായത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കമല്നടപടബകേള് സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  മുഖദമനബയുകട  മറുപടബയബല്  നബനതകന്ന  അടബയന്തര

പ്രകമയത്തബകന്റെ പ്രനാധനാനദലാം മനസബലനാകുന്നതനാണയ്.  വളകര ലനാഘവകത്തനാടുകൂടബയനാണയ്
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ഗവണ്കമന്റെയ്  ഇഇൗ  പ്രശ്നകത്ത  കേനാണുന്നതയ്.    നബയമസമനാധനാനത്തബകന്റെയുലാം  ക്രമ

സമനാധനാനപനാലനത്തബകന്റെയുലാം  ഉത്തരവനാദബതഡ്വലാം  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസയ്

കമധനാവബക്കനാണയ്.    ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകട  വബധബ  ഉണനായബടലാം

സലാംസനാനത്തയ്  ഡബ.ജബ.പബ.  ഇലനാത്ത അവസയനാണയ്  നബലനബല്ക്കുന്നതയ്.   നബയമ

വകുപ്പുകസക്രട്ടറബയുകടയുലാം  അഡഡ്വകക്കറയ്  ജനറലബകന്റെയുലാം  നബയകമനാപകദശേലാം  ലഭബച്ചബടലാം

ഡബ.ജബ.പബ.  നബയമനത്തബല്  അനബശബതനാവസ  തുടരുകേയനാണയ്.   വബധബ  നടപ്പെനാക്കു

ന്നതബല്  ഗവണ്കമന്റെയ്   പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന.   പരകമനാന്നത  നസ്പീതബപസ്പീഠത്തബല്

നബനള്ള  വബധബ  നടപ്പെനാകേനാന്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  പ്രതബജനാബദമനാകണന്നയ്

ഭരണഘടനയുകട ആര്ട്ടബക്കബള് 144-ല് വദക്തമനാക്കബയബടണയ്.  സലാംസനാന കപനാലസ്പീസയ്

തലപ്പെത്തുനബനലാം മനാറബയതബകനതബകര കഡനാ. ടബ. പബ. കസന്കുമനാര് ഉന്നയബച്ച വനാദങ്ങള്

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണനാണയ്  ഏപ്രബല്  24-നയ്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  പ്രഖദനാപബച്ചതയ്.

ഇക്കനാരദത്തബല്   സര്ക്കനാര്  ഉന്നയബച്ച  കേനാരണങ്ങള്  കകേനാടതബ  എതബര്ക്കുകേയുലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ നടപടബകേളബല് കേടുത്ത അതൃപബ കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുമനാണയ് കചയബടള്ളതയ്.

കഡനാ.ടബ.പബ.  കസന്കുമനാറബകന  തബരബകച്ചടുക്കണകമന്നയ്  വദക്തമനായബ  പറഞബടള്ള

തബനനാലലാം ഡബ.ജബ.പബ.  സനാനത്തുനബന്നയ് മനാറബയ ഉത്തരവയ് അസനാധുവനാക്കബയതബനനാലലാം

അകദ്ദേഹകത്ത  നബയമബക്കുന്നതബനയ്  പ്രകതദകേ  സമയപരബധബ  ആവശേദമബല.   നസ്പീതബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുപകേരലാം  അനനാവശേദമനായ  കേനാലവബളലാംബലാം  സൃഷബക്കുന്നതബനുള്ള
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ശമമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.   നബയമപ്രകേനാരലാം  കകേരളത്തബകല  ഡബ.ജബ.പബ.

ആരനാകണന്നയ്  വദക്തമനാക്കനാന്  മുഖദമനബ  തയ്യനാറനാകേണലാം.   ക്രമസമനാധനാനരലാംഗലാം

തകേരുകേയുലാം   നസ്പീതബനബര്വഹണലാം  നടത്തനാന്   ഉത്തരവനാദകപ്പെട്ട  ആളുകേകള

നബയമബക്കനാന്കപനാലലാം  കേഴബയനാകത  സര്ക്കനാര്  പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം  കചയബരബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല് ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചയ് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  : കകേനാടതബ  വബധബ  വകന്നങബലലാം   കഡനാ.   ടബ.  പബ.

കസന്കുമനാര്  നല്കേബയ  ഹര്ജബ  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകട   പരബഗണന

യബലബരബക്കുന്നതബനനാല്   കൂടുതല്   വബശേദനാലാംശേങ്ങളബകലയയ്  കപനാകുന്നബല.  സലാംസനാന

കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബ  സനാനത്തുനബനലാം  കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസന്കുമനാറബകന  മനാറബയ

നടപടബ  കസന്ട്രല്  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവയ്  ട്രബബബ്യൂണലലാം   കകഹകക്കനാടതബയുലാം

ശേരബവച്ചുകവങബലലാം അതയ് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ   അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബരുന്നബല.   സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ സര്ക്കനാര് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന.  ഡബ.ജബ.പബ.  കറഞബകന്റെ ചുമതലയുള്ള കഎ.ജബ.,

എസയ്.പബ.,  കേമ്മേസ്പീഷണര്,  എസയ്.കഎ.  എന്നസ്പീ  തസബകേകേളബലള്ളവകര  മനാറ്റുന്നതബനയ്

കേനാലപരബധബ  പറഞബടകണങബലലാം    നബര്ബനബത  സനാഹചരദലാം  വന്നനാല്

സര്ക്കനാരബനയ്  കവണ  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കനാകമന്നയ്   കകേരള  കപനാലസ്പീസയ്  ആകബല്

വദക്തമനാക്കബയബടണയ്.    വനാദബയുകടകയനാ  പ്രതബയുകടകയനാ  വബജയമനായല;  നസ്പീതബയുകട

വബജയമനായനാണയ് കകേനാടതബ വബധബകയ കേനാകണണതയ്.   സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബയുമനായബ



5

ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളബല് ഗവണ്കമന്റെയ് പരബകശേനാധന നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം  എടുക്കുന്നതനാണയ്.   ഇഇൗ  വബഷയത്തബല്

എ.ജബ.-യുകടകൂടബ  ഉപകദശേലാം  ലഭബച്ചതബനുകശേഷലാം   തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാനനാണയ്

ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതയ്.   ഇക്കനാരദത്തബല്   നബയമപരമനായബ  സഡ്വസ്പീകേരബകക്കണ   നടപടബ

സര്ക്കനാര്   സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചയ്  ചര്ച്ച

കചകയ്യണ ആവശേദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെയ്   നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചയ്  സര്വശസ്പീ.  രകമശേയ്  കചന്നബത്തല,

അനൂപയ് കജക്കബയ്, പബ. കജ. കജനാസഫയ് ,    കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശേഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടയ്  പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലലാം  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശേഷലാം സഭവബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.

സഭ  വബട  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം

തബരബകകേ ഹനാജരനായബ.)   

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1)    ബ്രകഹനാസയ് എയ്കറനാകസസയ് ലബമബറഡബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ  കകേരള  കകഹകടകേയ്
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ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസയ്  ലബമബറഡയ്  2007-കല   ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേനാരലാം  ബ്രകഹനാസയ്

എയ്കറനാകസസയ്  എന്ന  സഡ്വകേനാരദ  സനാപനത്തബനയ്  കകകേമനാറുകേയുലാം   മബകകസല്

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന  പ്രസ്തുത    സനാപനലാം   ഇകപ്പെനാള്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസനബ

കനരബടുകേയുമനാണയ്.   24 ഏക്കര് ഭൂമബയനാണയ്  ഇഇൗ സനാപനത്തബനയ് കകകേമനാറബയബടള്ളതയ്.

ഭൂമബ  കകകേമനാറുന്ന സമയത്തയ്  100  കകേനാടബ  രൂപ കേമനബയബല് നബകക്ഷപബക്കുകമനലാം

ധനാരനാളലാം  കതനാഴബലവസരമുണനാകുകമനമനാണയ്  കേഴബഞ  ഗവണ്കമന്റെയ്

പ്രഖദനാപബച്ചകതങബലലാം ഒനലാം നടന്നബട്ടബല.  പ്രതബകരനാധ വകുപ്പെബകന്റെ ഒരു യൂണബറയ് എന്ന

നബലയബല്  ഇഇൗ   സനാപനത്തബല്   കട്രഡയ്   യൂണബയന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നബകരനാധബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  അര്ഹമനായ  കപ്രനാകമനാഷന്

ലഭദമനാകുന്നബല.    സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  കകകേമനാറബയ  ഭൂമബ  കവണ  രസ്പീതബയബല്

ഉകപയനാഗബക്കുന്നബകലങബല്  അതയ്   തബരബകച്ചടുക്കനാന്  ആവശേദമനായ  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ   കകേരള  കകഹകടകേയ്  ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസയ്

ലബമബറഡയ്  ഇന്കഡനാ-റഷദന്  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമനായ  ബ്രകഹനാസയ്  എയ്കറനാകസസയ്

ലബമബറഡബനയ്  2007  ഡബസലാംബര്  31-നയ്  കകകേമനാറബ.  എയ്കറനാകസസയ്  കേലാംകപനാണ

ന്റെബകന്റെയുലാം  സബസ്റ്റേലാംസബകന്റെയുലാം   ഉത്പനാദനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ്



7

ഇവബകട  നടത്തുന്നതയ്.  കേഴബഞ  മൂനവര്ഷങ്ങളനായബ  കേമനബയുകട  വബറ്റുവരവബല്

വര്ദനവണനായബടണയ്.  കകേല്കടക്കബകന്റെ  ആസബകേളുലാം  കേടങ്ങളുലാം  ഏകറടുത്തുകകേനാണലാം

നബലവബലള്ള  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കതനാഴബല്  സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണമനാണയ്  ഇഇൗ  സനാപനലാം

ഏകറടുത്തബരബക്കുന്നതയ്.  കേമനബ ഏകറടുത്തതബനുകശേഷലാം  2008-ലലാം  2013-ലലാം ശേമള

പരബഷ്കരണലാം  നടന്നബരുന.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  സനാനക്കയറലാം  സലാംബനബച്ചയ്  കട്രഡയ്

യൂണബയനുകേള്  ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്  കകട്രബബ്യൂണലബല്  നല്കേബയ  പരനാതബ

തസ്പീര്പ്പെനായബട്ടബകലങബലലാം  ഡബ.പബ.സബ.  കൂടബ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കപ്രനാകമനാഷന്

കകേനാടുക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാകണന്നയ് കേമനബ  അറബയബച്ചബടണയ്.  

(2) കേറന്സബ കനനാടകേളുകട ക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  സലാംസനാനലാം  കേറന്സബ  കനനാട്ടയ്  ക്ഷനാമത്തബകന്റെ

പബടബയബല്നബന്നയ്  മുക്തമനായബട്ടബല.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  കനനാട്ടയ്  നബകരനാധബച്ചകപ്പെനാഴുണനായ

അകത സബതബ തകന്നയനാണയ് ഇകപ്പെനാഴുലാം തുടരുന്നതയ്.   കനനാട്ടയ് ക്ഷനാമലാംമൂലലാം സനാമൂഹദ-

സനാമത്തബകേ  കമഖലകേളബല്   ഗുരുതരമനായ  പ്രശ്നങ്ങളനാണുള്ളതയ്.   വബഷ,  ഇഇൗസ്റ്റേര്

ദബനങ്ങളബല്  കക്ഷമ കപന്ഷനുകേള് നല്കേനാന് സനാധബച്ചബട്ടബല. 40  ശേതമനാനകത്തനാളലാം

എ.റബ.എലാം.-കേളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നബലച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഡബജബറല്

പണമബടപനാടുകേള്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേറന്സബയുകട  ലഭദത

കുറയനാനുള്ള  നസ്പീക്കമനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.   വബവബധ  ബനാങബലാംഗയ്
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കസവനങ്ങളബല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന  കകഫനുലാം  ഫസ്പീസുലാം  ജനങ്ങകള

വലബയകതനാതബല്  പ്രയനാസകപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.  ബബവകറജസയ്,  കകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.

തുടങ്ങബയവയുകട  കേളക്ഷന് ട്രഷറബയബല്  നബകക്ഷപബച്ചുലാം  മറ്റുലാം  സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള്  ആശേഡ്വനാസകേരമനാണയ്.  കനനാട്ടയ്  പ്രതബസനബ  മറബകേടക്കുന്നതബനയ്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലത്തുന്നതബനനായബ  സര്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത

അയയണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ):  2016

നവലാംബര് 8-ാം തസ്പീയതബ  500 -കന്റെയുലാം  1000 -കന്റെയുലാം കനനാടകേള് പബന്വലബച്ചകപ്പെനാള്

ഖജനനാവബകല  85  ശേതമനാനലാം പണവലാം പബന്വലബക്കകപ്പെട.  ഡബകമനാണബറഫറകസഷന്

ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  വളകര  കവഗത്തബല്  കനനാട്ടബകന്റെ  ലഭദത  വര്ദബക്കുകമന്നയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബകച്ചങബലലാം അതയ് യനാഥനാര്തദമനായബല.  വബഷവബനയ്  കേറന്സബക്ഷനാമലാം വസ്പീണലാം

രൂക്ഷമനാകുകേയനാണുണനായതയ്. കനനാട്ടയ് ഫകേമനാറുന്നതബകന്റെ കവഗതകയ ആശയബച്ചബരബക്കുലാം

പണത്തബകന്റെ ലഭദത.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് കൂടുതല് കനനാടകേള്  അച്ചടബക്കുനകണങബലലാം

കകേരളത്തബനനുവദബക്കുന്ന വബഹബതലാം കുറവനാണയ്.  ബനാങ്കുകേള് ആവശേദകപ്പെടുന്ന പണലാം

നല്കുന്നബല.   ബനാങബലാംഗയ്  ഇടപനാടുകേള്ക്കയ്  ഫസ്പീസുലാം  സര്വസ്പീസയ്  ചനാര്ജലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുകേനാരണലാം  ആളുകേള്  ബനാങബല്  പണലാം  നബകക്ഷപബക്കനാത്ത

സനാഹചരദമനാണുള്ളതയ്.  പണത്തബകന്റെ  ഫകേമനാറകവഗത  കുറഞകപ്പെനാള്
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പണലഭദതയബല്  ഇടബവണനായബ.  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  പലപ്രനാവശേദലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശദയബല് കകേനാണവരബകേയുലാം കകേന്ദ്ര ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുമനായബ

കനരബട്ടയ്  സലാംസനാരബക്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.   പ്രശ്ന  പരബഹനാരമുണനാകേനാത്തതബനനാല്

സര്ക്കനാര് ബബവകറജസയ് കകേനാര്പ്പെകറഷന്, കകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. എന്നബവയബല് നബനള്ള

പണലാം  ബനാങബല്  അടയ്ക്കുന്നതബനുപകേരലാം  ട്രഷറബയബല്  നബകക്ഷപബക്കുന്നതബനുള്ള

സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തബ.   ഇകപ്പെനാള്  ട്രഷറബകേളബല്നബനലാം  ഇടപനാടുകേനാര്ക്കയ്

ആവശേദനാനുസരണലാം പണലാം നല്കേനാന് കേഴബയുനണയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെയ് 50 ദബവസലാം

കേഴബയുകമനാള് കനനാടക്ഷനാമത്തബനയ്  പരബഹനാരമുണനാകുകമന്നയ്  പറകഞങബലലാം ഇകപ്പെനാഴുലാം

പരബഹനാരമുണനായബട്ടബല.   ഇക്കനാരദലാം  അതസ്പീവ  ഗഇൗരവകത്തനാകട  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബമനാരുകട ജബ.എസയ്.ടബ. കേഇൗണ്സബല് കയനാഗത്തബല് ഉന്നയബക്കുന്നതുലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതുമനാണയ്.

III സബ്മബഷന്

(1) കേനാരനാടപുഴ കേകയ്യറലാം

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബച്ചയ് ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണു എലാം.എല്.എ.യുലാം 

കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബടണയ്.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  കചന്നബത്തല):   കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലയബകല

വടകേര  തനാലൂക്കബല്  കേനാരനാടപുഴ  പുറകമനാക്കയ്  ഭൂമബ  അനധബകൃതമനായബ  കേകയ്യറബ
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നബകേത്തബയവര്കക്കതബകര കേര്ശേന നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:   വളകര  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമയ്  കേളബസലമനായബരുന്ന

കേനാരനാടപുഴ  പുറകമനാക്കയ്  ഭൂമബ   ആരുലാം   കേകയ്യറബയബട്ടബല.  പുഴയബല്  കവള്ളലാം

കുറഞകപ്പെനാള്  അവബകട  കേരയനാകുകേയുലാം  കുട്ടബകേള്  കേളബസലമനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുകേയുമനാണുണനായതയ്.  

റവനന്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്)  :

കേനാരനാടപുഴയുലാം  പുറകമനാക്കയ്  ഭൂമബയുലാം  1994  -കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആകയ്

പ്രകേനാരലാം മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല് നബക്ഷബപമനാണയ്. പുഴകയനാടയ് കചര്ന്ന സലലാം കവലബകയറ

സമയത്തയ് പുഴയനായുലാം കവലബയബറക്ക സമയത്തയ് കേരയനായുലാം കേനാണകപ്പെടുന.  സഡ്വകേനാരദ

വദക്തബയുകട  സലകത്തനാടയ്  കചര്ന്ന  25  കസന്റെയ്  സലലാം  മണബട്ടയ്  കേകയ്യറബയതനായബ

കേനാണകപ്പെട്ടബടണയ്.  പ്രസ്തുത  സലത്തയ്  ദൃശേദകേലനാസമബതബയുകട  കകേട്ടബടവലാം   2

കതങ്ങുകേളുമനാണുള്ളതയ്.  മുനബസബപ്പെനാലബറബയുകട  സലമനായതബനനാല്  കേകയ്യറലാം

സലാംബനബച്ചയ്  വബശേദമനായ  അകനഡ്വഷണലാം  നടത്തബ  ആവശേദമനായ  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ  കേളകര്  മുനബസബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബകയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണയ്. 

(2) കകേസകനഡ്വഷണലാം ഫക്രലാം ബ്രനാഞബകന ഏല്പ്പെബക്കല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  കേണമലാംഗലലാം  മുന്  വനബതനാ  പഞനായത്തലാംഗകത്ത
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പസ്പീഡബപ്പെബച്ചതയ്  സലാംബനബച്ച  കകേസകനഡ്വഷണലാം   ഫക്രലാം  ബ്രനാഞബകന

ഏല്പ്പെബക്കനാനനാവശേദമനായ നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  കേണമലാംഗലലാം

പഞനായത്തബകല  മുസസ്പീലാംലസ്പീഗയ് കമമറനായ  വനബതകയ  മുന് പഞനായത്തയ് പ്രസബഡനലാം

നബലവബല്  പഞനായത്തയ്  അലാംഗവലാം  മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗയ്  കനതനാവമനായ  കസയലവബയുലാം

സുഹൃത്തനായ  ഫസല്  ആബബദലാം  കചര്ന്നയ്   പസ്പീഡബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കമനാഫബലബല്

പകേര്ത്തബയ  ദ ദൃശേദങ്ങള്   കേനാണബച്ചയ്  വസ്പീട്ടബല്  അതബക്രമബച്ചയ്  കേയറബ  ബലനാല്സലാംഗലാം

കചയ്യുകേയുലാം   പുറത്തയ്  പറഞനാല്  ഭര്ത്തനാവബകനയുലാം  മകേകനയുലാം  കകേനാല്ലുകമന്നയ്

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ  സലാംഭവത്തബല്   കവങ്ങര  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബല്

കസയലവബകയ  പ്രതബയനാക്കബ   കകേകസടുത്തയ്   നബയമനാനുസൃതലാം  അറസ്റ്റേയ്  കചയബടണയ്.

പ്രതബ  ഉപകയനാഗബച്ചബരുന്ന  കമനാകകബല്  കഫനാണ്  ശേനാസസ്പീയ  പരബകശേനാധനയയ്

വബകധയമനാക്കബവരുന.  ഫസല് ആബബദബകന പ്രതബയനാക്കബ   കകേനാകണനാട്ടബ കപനാലസ്പീസയ്

കകേസയ് രജബസ്റ്റേര് കചയയ് അകനഡ്വഷണലാം നടത്തബവരുന.  പ്രതബകയ കേകണത്തുന്നതബനുലാം

കുറകൃതദത്തബനയ്  ഉപകയനാഗബച്ച  കമനാകകബല്  കഫനാണുലാം  പ്രതബ  ഇരയബല്നബനലാം

കകകേപ്പെറബയ  ഒന്നര  പവകന്റെ  മനാലയുലാം  കേകണടുക്കുന്നതബനുള്ള  ഉഇൗര്ജബത  ശമലാം

നടത്തബവരുന.   കകേസകനഡ്വഷണലാം  ഒരു  പ്രകതദകേ  ടസ്പീമബകന  ഏല്പ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണയ്.
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(3) കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    ശേബവകുമനാര്:  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബല്  അനുഭവകപ്പെടുന്ന

കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കനാനനാവശേദമനായ നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്):  മഴയുകട  കുറവയ്

സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം എലനാ കുടബകവള്ള പദതബകേകളയുലാം സനാരമനായബ ബനാധബച്ചബടണയ്.

ജബലയബകല  വബവബധ  കുടബകവള്ള  പദതബകേളുകട  കസനാതസയ്  വനാമനപുരലാം,  കേരമന,

കനയ്യനാര്  എന്നസ്പീ  നദബകേളനാണയ്.  തബരുവനന്തപുരലാം  സബറബയബല്  കവള്ളകമത്തബക്കുന്നതയ്

അരുവബക്കര  ഡനാമബല്  നബന്നനാണയ്.  കപപ്പെനാറ  ഡനാമബല്  കമയയ്  15  വകരയുള്ള  കവള്ളലാം

മനാത്രകമ  സലാംഭരബക്കകപ്പെട്ടബടള്ളു  എന്നതബനനാല്  പമബലാംഗബല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  25

ശേതമനാനലാം  നബയനണലാം  വദനാപകേമനായ  രസ്പീതബയബല്  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

ഉണനായതബകനത്തുടര്ന്നയ്  തനാലനാലബകേമനായബ  നബര്ത്തബവച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കവനലബകന്റെ

കേനാഠബനദലാംമൂലലാം  ജലവബതനാനലാം  കുറയുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  കനയ്യനാര്  ഡനാമബല്നബന്നയ്

പ്രതബദബനലാം  100  ദശേലക്ഷലാം  ലബറര്  കവള്ളലാം  അരുവബക്കരയബകലത്തബക്കനാനുള്ള  തസ്പീവ

ശമത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ   ഇറബകഗഷന്  വകുപ്പെബകന്റെ  ഒരു  ഡ്രഡ്ജര്  അവബകട

സനാപബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കൂടനാകത  24  ദശേലക്ഷലാം  ലബറര്  കവള്ളലാം  പമയ്  കചയ്യനാന്

സനാധബക്കുന്ന  ട്രനാവന്കൂര്  സബമന്റെയ്സബകന്റെ  മകറനാരു  ഡ്രഡ്ജറുലാം  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  നടനവരബകേയനാണയ്.   കേബകയനാസ്കുകേള്  വഴബ  കവള്ളലാം  നല്കേനാന്  ജബലനാ
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ഭരണകൂടലാം  പരമനാവധബ  ശമബക്കുന്നതനാണയ്.  ശുദസ്പീകേരബച്ച  കവള്ളലാം

നബര്മ്മേനാണനാവശേദങ്ങള്ക്കയ്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതയ്  കേര്ശേനമനായബ  തടയനാനുലാം  അത്തരലാം

വനാട്ടര്  കേണക്ഷനുകേള്  വബകച്ഛേദബക്കനാനുലാം  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബടണയ്.  അടബയന്തര

സനാഹചരദലാം  കനരബടുന്നതബനുലാം  കപനാതുനബരത്തബകല  ലസ്പീക്കുകേള്,  കവള്ളത്തബകന്റെ

ദരുപകയനാഗലാം,  ജലകമനാഷണലാം  എന്നബവ  തടയുന്നതബനുലാം   24  മണബക്കൂറുലാം

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന കടനാള് ഫസ്പീ നമകരനാടുകൂടബയ കേണ്കട്രനാള് റൂലാം തുറന്നബടണയ്.

(4)  കകേ  .  എസയ്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   കടര്മബനല് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജയ്:  പത്തനലാംതബട്ട  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.

കടര്മബനലബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ

നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണബ  ):  പത്തനലാംതബട്ട

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.   ബസയ്  കടര്മബനലബകന്റെയുലാം  വനാണബജദ  സമുച്ചയത്തബകന്റെയുലാം

നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബക്കനായബ  28.12.2012-കല കബനാര്ഡയ് കയനാഗലാം  8.27  കകേനാടബ രൂപ

നബശയബക്കുകേയുലാം    ആസബ  വബകേസന  ഫണബല്നബനലാം  രണകകേനാടബ  രൂപ  കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  അനുവദബക്കുകേയുലാം  കചയബരുന.  രണനബലകേളബലനായബ  702.75

ചതുരശമസ്പീറര് വബസസ്പീര്ണലാം വരുന്ന കകേട്ടബടലാം ഡബകപ്പെനാ ആവശേദത്തബനനായബ കേണക്കനാക്കബ
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എസ്റ്റേബകമറയ് തയ്യനാറനാക്കുകേയുണനായബ.  എസ്റ്റേബകമറബകനക്കനാള്  ഉയര്ന്ന തുകേയയ്  കടന്ഡര്

സമര്പ്പെബച്ച  കമകസഴയ്  ക്രസന്റെയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷനയ്  പ്രവൃത്തബ  നല്കുകേയുലാം   ബനാക്കബ

ഭനാഗത്തബകന്റെ  എസ്റ്റേബകമറയ്  ആസബ  വബകേസന  ഫണപകയനാഗബച്ചയ്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന

കകേട്ടബടകത്ത ഒഴബവനാക്കബ റബകകവസയ് കചയ്യുകേയുമുണനായബ. ആറുകകേനാടബ രൂപയയ് എസ്റ്റേബകമറയ്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കകപ്പെടുകേയുലാം     15.10.2015-ല് കജനാലബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.

എന്നനാല്  കപകമന്റെബലണനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാം  കേനാരണലാം  രണയ്  കകേട്ടബടങ്ങളുകടയുലാം

കജനാലബ  നബര്ത്തബവച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  എലാം.  എല്.  എ.  ഫണപകയനാഗബച്ചയ്  കചയ്യുന്ന

പ്രവൃത്തബയബല്  ഫസ്റ്റേയ്  പനാര്ട്ടയ്  ബബല്  പ്രകേനാരലാം  കേരനാറുകേനാരനയ്  നല്കേനാനുളള  തുകേ

അനുവദബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  അവസനാനഘട്ടത്തബലനാണയ്.  ഇതുകൂടനാകത

കേമനബക്കയ് നല്കകേണ തുകേ കടന്ഡര് നടപടബകേളബലൂകട നബകക്ഷപലാം ലഭദമനാകുന്ന മുറയയ്

നല്കേബകക്കനാണയ് നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള് പുനരനാരലാംഭബക്കനാന് കേഴബയുന്നതനാണയ്. 

(5)   പദതബകേളുകട കേനാലതനാമസലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്: ആസബ വബകേസന ഫണയ് ഉപകയനാഗബച്ചയ് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

പദതബകേളുകട  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബക്രമങ്ങളബല്  മനാറലാം

വരുത്തുന്നതബനുലാം  കകഹമനാസ്റ്റേയ്  കകലറ്റുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് കഎസകേയ്  ): 2016-
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17  വര്ഷകത്ത മുഴുവന്  വര്ക്കുകേളുകടയുലാം  എ.  എസയ്.  കമയയ്  31-നകേലാം  കകേനാടുക്കനാന്

കേര്ശേന നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബടണയ്. ഒരു കകേനാടബ രൂപയബല് തനാകഴയുളള വര്ക്കുകേള്ക്കയ്

ജബലനാതലത്തബല് അനുമതബ നല്കുന്നതയ് സലാംബനബച്ചയ്  നബയമസഭയബല് ചര്ച്ച കചയയ്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബടണയ്.  അടുത്ത ദബവസലാംതകന്ന അതബകന്റെ ഉത്തരവയ് ഇറങ്ങുന്നതനാണയ്.

മുന്കേനാലങ്ങളബല്  കചയബടളളതുകപനാകല   ഇഇൗ  വര്ഷവലാം  കകഹമനാസ്റ്റേയ്  കകലറ്റുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനയ്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാലാം.  അടുത്ത വര്ഷലാം മുതല് കടന്ഡര് വഴബകയനാ

അകലങബല് ഏജന്സബ വഴബകയനാ കചയ്യനാലാം.

(6) കേര്ഷകേ കപന്ഷന്

ശസ്പീ  .    കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്  :  കേര്ഷകേ  കപന്ഷന്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബകല

കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം അര്ഹതകപ്പെട്ടവകര ലബസ്റ്റേബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

കപന്ഷന്  കുടബശബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം  ആവശേദമനായ  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല് കുമനാര്) :  കേനാര്ഷബകകേനാത്പനാദനലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുലാം    കേര്ഷകേസുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കനാനുലാം  കവണബ  കേബസനാന്  അഭബമനാന്

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാണയ് കേര്ഷകേ കപന്ഷന്  ആരലാംഭബച്ചതയ്.  ഇഇൗ സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല്  വന്നകപ്പെനാള്   കുടബശബകേയടക്കലാം  151.41  കകേനാടബ  രൂപ  കേര്ഷകേ

കപന്ഷന് ഇനത്തബല് നല്കുകേയുണനായബ.   കേര്ഷകേ കപന്ഷന് പ്രതബമനാസലാം  1100
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രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അനര്ഹരനായവകര  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  ആധനാര്

കേനാര്ഡുമനായബ ബനകപ്പെടുത്തബ  പരബകശേനാധന നടത്തബവരബകേയുമനാണയ്. അര്ഹരനായവകര

ഗുണകഭനാക്തൃ പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് പ്രകതദകേ അദനാലത്തുകേള്  നടത്തുന്നതനാണയ്.

കുടബശബകേയബലനാകത  കേര്ഷകേ  കപന്ഷന്  നല്കുന്നതബനയ്  301  കകേനാടബ  രൂപ  കൂടബ

ആവശേദമുണയ്.   നടപ്പുസനാമത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറയ്  വബഹബതലാം  പൂര്ണമനായുലാം

വബനബകയനാഗബക്കകപ്പെട്ട  സനാഹചരദത്തബല്  ആവശേദമനായ  തുകേ  അനുവദബച്ചുകേബടന്നതബനയ്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബനയ്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  കൃഷബ  വകുപ്പെയ്

ഡയറകര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബടണയ്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  അനുവദബച്ചുകേബടന്ന  മുറയയ്

കുടബശബകേ  വബതരണലാം കചയ്യുന്നതനാണയ്. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്)  :

കേര്ഷകേ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബക്കനായബ ഒരു സസ്പീലാം അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം കുടബശബകേ

തസ്പീര്ക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണയ്. 

(7) കകട്രബല് കകേനാളനബ കറനാഡയ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദവസബ :  അതബരപ്പെബള്ളബ പഞനായത്തബകല പത്തടബപ്പെനാലലാം മുതല്

അടബച്ചബല് കതനാട്ടബ കകട്രബല് കകേനാളനബ വകരയുള്ള കറനാഡബകന്റെ നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം   ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ  ഒരു  കലയ്സണ്  ഓഫസ്പീസകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്  നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്)  :

പൂര്ണമനായുലാം  ഗബരബവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനായ  പത്തടബപ്പെനാലലാം-അടബച്ചബല്  കതനാട്ടബ  കകട്രബല്

കകേനാളനബ  പ്രകദശേകത്ത  കറനാഡയ്  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   നബലവബലള്ള

സലാംവബധനാനങ്ങളുകട  പ്രകതദകേത  കേണക്കബകലടുക്കനാകത   നബരുത്തരവനാദപരമനായ

തസ്പീരുമനാനങ്ങളനാകണടുത്തബടള്ളതയ്.  ഉഇൗരനാളുങല്  കസനാകകസറബക്കയ്  കടണര്

കകേനാടുകത്തങബലലാം ആവശേദമനായ പണലാം അനുവദബക്കനാത്തതബകന്റെ ഫലമനായബ    പണബ

ഉകപക്ഷബക്കുകേയുലാം  അധബകേനാരപരബധബയബല്കപ്പെടനാത്ത  പ്രകദശേകത്ത  കറനാഡയ്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  പബ.ഡബന്യു.ഡബ.-കയ  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.    തുടര്നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നബരത്തുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയര്ക്കയ്

എസ്റ്റേബകമറയ്  പുതുക്കബ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബടണയ്.    പ്രസ്തുത

പ്രകദശേത്തയ് കറനാഡയ് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ് വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബ ആവശേദമനാണയ്.

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസന  വകുപ്പെബകല  ഒരു  ഉന്നത  ഉകദദനാഗസകന  കലയ്സണ്  ഓഫസ്പീസറനായബ

നബയമബക്കുന്നതബനയ് വകുപ്പുമനബകയനാടയ്  അഭദര്തബക്കുന്നതനാണയ്.

(8) അവശേദസനാധനങ്ങളുകട വബലക്കയറലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ് :  അവശേദസനാധനങ്ങളുകട വബലക്കയറലാം തടയുന്നതബനുലാം

വബല്പനകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  വബലവബവരപ്പെട്ടബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ
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സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകകപ്ലെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   തബകലനാത്തമന്  ) :  അരബ,

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്,  പച്ചക്കറബ തുടങ്ങബയവ മറയ് സലാംസനാനങ്ങളബല് നബനലാം ഇറക്കുമതബ

കചയ്യുന്നതബനനാല്  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനവലാം   വബളനനാശേവലാം  മറ്റുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുകട

വബലകയ  സനാരമനായബ  ബനാധബക്കനാറുണയ്.  കഫബ്രുവരബ,  മനാര്ച്ചയ്  മനാസങ്ങളബല്

ആനനാപ്രകദശേബല് നബനള്ള  അരബയുകട വരവയ് ഗണദമനായബ കുറഞതബകന്റെ ഫലമനായബ

അരബയുത്പനാദകേരുമനായബ  ഗവണ്കമന്റെയ്  കനരബല്   ബനകപ്പെടുകേയുലാം

ഇടനബലക്കനാരബലനാകത ഇ-കടണറബല് പകങടുക്കനാന് ആവശേദകപ്പെടുകേയുലാം കചയ. കൂടനാകത

മറയ്  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  ജയ  അരബക്കയ്  സമനാനമനായ  അരബ   ഇറക്കുമതബ

കചയ്യുകേയുലാം    കുട്ടനനാടയ്  കകറസയ്  സകകപ്ലെെകകേനാ  കമനാത്തമനായബ  സലാംഭരബച്ചയ്  33  രൂപയയ്

വബതരണലാം  കചയ്യനാന്  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ.   സഹകേരണ  കമഖലയുകട

സഹനായകത്തനാകട പശബമ ബലാംഗനാളബല് നബനലാം അരബകയത്തബച്ചയ്  25 രൂപയയ് വബതരണലാം

കചയ്യനാന്  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബച്ചു.   പലവദഞ്ജനങ്ങള്ക്കുലാം  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കുലാം

കേനാരദമനായ  വബലക്കയറലാം  ഉണനായബട്ടബല.  കവളബകച്ചണ,  പഞസനാര,  പച്ചക്കറബ

എന്നബവയുകട  വബലമനാത്രമനാണയ്  വര്ദബച്ചതയ്.  പച്ചക്കറബയുകട  വബലക്കയറലാം

നബയനബക്കുന്നതബനനായബ  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെയ്  നൂറുകേണക്കബനയ്  വബല്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബച്ചു.  ഗവണ്കമന്റെയ്   വബലനബര്ണയ  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണയ്
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വബലക്കയറലാം തടയുന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ കമനാണബറര് കചയ്യുന്നതനാണയ്.  സബവബല്

സകകപ്ലെെസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  വഴബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന  പതബമൂന്നബന  സബ്സബഡബ

ഉല്പന്നങ്ങളുകട വബല വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതല. 

(9) ടൂറബസലാം വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:   കപനാന്മുടബയുകട ടൂറബസലാം വബകേസനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്

അടബയന്തരമനായബ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  ഗസ്റ്റേയ്  ഹഇൗസയ്

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസഡ്വവലാം   വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്  ):  കപനാന്മുടബയുകട ടൂറബസലാം സനാധദതകേള് പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാടകപനാകുകേയനാണയ്.

കറനാപയ് കവ നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള്ക്കുലാം  പ്രകതദകേ നബകക്ഷപ

പദതബയബല്നബനലാം  തുകേ  നസ്പീക്കബവച്ചബടണയ്.  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനായബ

സന്നദത  അറബയബക്കനാന്  കേബറയ്കകേനാകയനാടയ്  ആവശേദകപ്പെട്ടബടണയ്.  പുതബയ  ഗസ്റ്റേയ്

ഹഇൗസബകന്റെ രണനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം നബലവബലള്ളതബകന്റെ നവസ്പീകേരണത്തബനുലാം

തുകേ അനുവദബക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കവഗത്തബലനാക്കനാന്  നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേയുലാം

കചയബടണയ്. 
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(10) വബദദനാഭദനാസ ജബലനാ രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:   അടൂര്  കകേന്ദ്രമനാക്കബ  പുതബയ വബദദനാഭദനാസ ജബല

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):  അടൂര്  കകേന്ദ്രമനാക്കബ

പുതബയ വബദദനാഭദനാസ ജബല രൂപസ്പീകേരബക്കണകമനള്ള കപനാതുവബദദനാഭദനാസ ഡയറകറുകട

ശേബപനാര്ശേ  പരബകശേനാധബക്കുകേയുലാം   പരബഗണബക്കനാന്  നബര്വനാഹമബകലന്നയ്   മുന്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  അറബയബക്കുകേയുലാം  കചയബടളളതനാണയ്.   ഇതുസലാംബനബച്ച

നബര്കദ്ദേശേങ്ങകളനാനലാം  നബലവബലബല.  പുതബയ  സനാഹചരദങ്ങള്ക്കനുസരബച്ചയ്  ഇക്കനാരദലാം

പബന്നസ്പീടയ് പരബകശേനാധബക്കനാവന്നതനാണയ്.

IV  ക്രമപ്രശ്നലാം

കചനാദദങ്ങള്ക്കയ് യഥനാസമയലാം മറുപടബ ലഭദമനാക്കനാത്തതയ് സലാംബനബച്ചയ്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .   രകമശേയ് കചന്നബത്തല  ) :  25/04/2017 -കല ആഭദന്തര

വകുപ്പെബകന സലാംബനബച്ച  113  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  കചനാദദങ്ങള്ക്കയ് ഇനവകരയുലാം

യനാകതനാരു  മറുപടബയുലാം  ലഭബച്ചബട്ടബല.  കചനാദദങ്ങള്കക്കനാനലാം   ഉത്തരലാം  ലഭബക്കനാകത

കപനാലസ്പീസബകന  സലാംബനബച്ച  ധനനാഭദര്തന  ചര്ച്ച  നടക്കുന്നതയ്  ആദദമനായബട്ടനാണയ്.

അലാംഗങ്ങളുകട  അവകേനാശേകത്ത  ഹനബക്കുന്ന  ഇഇൗ  വബഷയത്തബല്

നടപടബയുണനാകേണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന. 
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്  ):  പരബകശേനാധബക്കനാലാം. 

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  ഉന്നയബച്ചബരബക്കുന്ന  ഗഇൗരവമനായ  പ്രശ്നലാം

പരബകശേനാധബച്ചയ് ആവശേദമനായ നബലപനാടയ് സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

V ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലള്ള ചര്ച്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ): തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് XII -   കപനാലസ്പീസയ്   (2913,49,27,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XIII -  ജയബലകേള്  (103,03,49,000 രൂപ)

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്  ):  പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്  ):

കപനാലസ്പീസയ്  എന്ന  XII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം ജയബലകേള്  എന്ന XIII-ാം

നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടലാം  236  (3)  പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസനാവന

കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട.)
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ശസ്പീ  .    രനാജു എബ്രഹനാലാം:    ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ചുരുങ്ങബയ

കേനാലയളവബനുള്ളബല്  ക്രമസമനാധനാന  രലാംഗത്തയ്  മബകേച്ചകനട്ടലാം  ഫകേവരബക്കനാന്

സലാംസനാനത്തബനയ്  സനാധബച്ചബടണയ്.   കകേരളത്തബല്   നടപ്പെനാക്കബയ  പബങയ്  പകട്രനാള്

സലാംവബധനാനലാം  രനാജദത്തബനനാകകേ  മനാതൃകേയനായബ  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  ആയമനാരുകട

ഓണകററബയലാം  വര്ദബപ്പെബച്ച  നടപടബയുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പ  ആശേഡ്വനാസപദതബയുലാം

സഡ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.    സമ്പൂര്ണ  ഫവദന്യുതസ്പീകേരണ  സലാംസനാനമനാക്കബ  കകേരളകത്ത

മനാറനാനുള്ള  നടപടബകേള്   പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.  കകേരള  ബനാങയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

അമതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബകേസന  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാനുമുള്ള

പ്രഖദനാപനങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.   കേനാര്ഷബകേ വബളകേള്ക്കുള്ള നഷപരബഹനാരത്തുകേ

പത്തബരട്ടബയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം    കേണ്സബ്യൂമര് കഫഡബകന      ലനാഭകേരമനാക്കനാനുലാം 

സനാധബച്ചതയ്  വലബയ  കനട്ടമനാണയ്.  അടുത്ത  അദദയന  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  പനാഠ

പുസകേങ്ങള് സ്കൂളുകേളബല് എത്തബക്കഴബഞ. ഒരു വര്ഷലാം കകേനാണയ് സ്കൂളുകേകള ആധുനബകേ

സ്കൂളുകേളനാക്കബ മനാറ്റുകേ എനള്ള വലബയ ദഇൗതദമനാണയ് സര്ക്കനാര് ഏകറടുക്കുന്നതയ്. കേണ്ണൂര്

വബമനാനത്തനാവളലാം,  കകേനാച്ചബ  കമകട്രനാ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേളുകട  പണബകേള്  പൂര്ത്തബ

യനാക്കുകേയുലാം   ഫഹകവകേള്  ആറുവരബപ്പെനാതയനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

കചയബടണയ്.   കഗയബല്  ഫപപ്പെബടല്  പദതബ  ഡബസലാംബറബല്  ആരലാംഭബക്കുകമന്നനാണയ്

അറബയനാന്  കേഴബഞതയ്.   വസ്പീടബലനാത്ത  അഞ്ചു  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കയ്  വസ്പീടുകേള്  നല്കേനാന്
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തസ്പീരുമനാനബച്ചതയ്  സഡ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസന്കുമനാറബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയുകട  വബധബ  നടപ്പെനാക്കനാന്  പ്രതബജനാബദമനാകണന്നയ്  സര്ക്കനാര്

വദക്തമനാക്കബയബടണയ്.   2580  തടവകേനാര്ക്കയ്  ശേബക്ഷനാ  ഇളവയ്  കകേനാടുക്കനാന് ശേബപനാര്ശേ

നല്കേബയതയ് കേഴബഞ സര്ക്കനാരനാകണന്നനാണയ് 2015 ഡബസലാംബര് 14 -കല ഓര്ഡറബല്

വദക്തമനാക്കബയബടള്ളതയ്.   സര്ക്കനാര് ഭൂമബയബകല കേകയ്യറലാം ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതു സലാംബനബച്ചയ്

മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബയബടണയ്.   വനബതനാ  കബറനാലബയന്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ഏഴയ്

കപനാലസ്പീസയ്  എസയ്.കഎ.-  മനാകര  എസയ്.എച്ചയ്.ഒ.  -മനാരനായബ  നബയമബക്കനാനുള്ള  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  കപനാലസ്പീസയ്

വകുപ്പെബല്  വബകേസകനനാന്മുഖമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണയ്  കചയകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.

ഇന്ഡദയബകല  ഏറവലാം  മബകേച്ച  ക്രമസമനാധനാനമുള്ള  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.   

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫയ് :  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.    ജബഷ്ണുവബകന്റെ

മരണലാം, നടബകയ ആക്രമബച്ച സലാംഭവലാം, മഫറന് ഫഡ്രവബകല ശേബവകസനയുകട സദനാചനാര

ഗുണനായബസലാം,  വനാളയനാറബകല  സകഹനാദരബമനാരുകട  മരണലാം,  സബ.എ.  വബദദനാര്തബനബ

മബകഷലബകന്റെ ദരൂഹമരണലാം,  കുണറയബകല പത്തു വയസ്സുകേനാരബയുകട  മരണലാം തുടങ്ങബ

എലനാ  സലാംഭവങ്ങളബലലാം  കപനാലസ്പീസബനയ്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.

പസ്പീഡനകക്കസുകേള്   വര്ദബക്കുകേയുലാം  സദനാചനാര  ഗുണകേള്  കപരുകുകേയുലാം  കചയ്യുന.
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ദമതബമനാര്കക്കനാ സകഹനാദരസ്പീ സകഹനാദരന്മേനാര്കക്കനാ വഴബ നടക്കനാന് സനാധബക്കനാത്ത ഒരു

സബതബവബകശേഷമനാണയ് നബലവബലള്ളതയ്.   കപനാലസ്പീസയ് കഹഡ്കേഡ്വനാര്കട്ടഴബല് വച്ചയ് മകേകന്റെ

വബകയനാഗലാം  തനാങ്ങനാനനാകേനാകത  നബസഹനായയനായബ  എത്തബയ  മഹബജകയ  വലബച്ചബഴച്ച

സലാംഭവലാം  അപലപനസ്പീയമനാണയ്.  ജനഫമത്രബ  കപനാലസ്പീസയ്  കസവനലാം

കകേരളത്തബലകണങബലലാം ജനങ്ങള് ഭയകത്തനാടുകൂടബയനാണയ് കപനാലസ്പീസബകന കേനാണുന്നതയ്.

സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസബനയ്  നനാഥനബലനാത്ത  അവസയനാണയ്  ഇകപ്പെനാഴുള്ളതയ്.

കകേരളത്തബകല നബയമവനാഴ്ച പൂര്ണമനായുലാം തകേര്ന്നബരബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.      കപനാലസ്പീസയ്

സലാംവബധനാനത്തബല് അഴബച്ചുപണബ  നടകത്തണതയ് അതദനാവശേദമനാണയ്.     കകേസുകേള്

കതളബയബക്കുന്നതബല്  ക്രബയനാത്മകേ  ഇടകപടലകേളനാണയ്  കപനാലസ്പീസയ്

നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്.   കപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്

നബര്ഭയമനായബ   കേടനകചലനാനുള്ള  സനാഹചരദകമനാരുക്കുന്നതബനുലാം  കപനാലസ്പീസയ്

കസ്റ്റേഷനുകേളുകട  അടബസനാന   സഇൗകേരദങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ജയബലകേളബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന   ഉത്പനാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കയ്

മതബയനായ  സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  നല്കേണലാം.     കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്

അര്ഹമനായ കപ്രനാകമനാഷന്  നല്കുന്നതബനുലാം  ശേമള  പരബഷ്കരണലാം,  ടബ.എ.   എന്നബവ

കുടബശബകേയുള്കപ്പെകട  നല്കുന്നതബനുമനാവശേദമനായ തുകേ അനുവദബക്കണലാം.   കപനാലസ്പീസയ്
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എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെയ്  കബനാര്ഡയ് നബലവബലബകലങബല് അതയ് രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  നഗരങ്ങള്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചയ്  കസ്റ്റേറയ്   ട്രനാഫബകേയ്   സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബക്കണലാം.   കപനാലസ്പീസയ്  നയലാം

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെയ് ഓഫയ് ഇന്തദ അലാംഗസ്പീകേരബച്ച കപനാലസ്പീസയ് കേമ്മേസ്പീഷന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കകേരളത്തബല് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  കകേരളത്തബല്

ക്രമസമനാധനാനനബല  തകേരുകേയുലാം  കുറകൃതദങ്ങള്  വര്ദബക്കുകേയുലാം  കചയ.  കകേരള

കപനാലസ്പീസയ്  നബഷബയമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതനായനാണയ്  സമസ്പീപകേനാല  സലാംഭവങ്ങളബല്

നബന്നയ്  വദക്തമനാകുന്നതയ്.  വബമര്ശേന  വബകധയനനായ  വദക്തബകയ

മുഖദമനബയുകട  ആഭദന്തര  ഉപകദഷനാവനായബ  നബയമബച്ചതബല്  അസലാംതൃപബ

കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കുറവനാളബകേളുകട ശേബക്ഷനാ ഇളവബനനായബ  തയ്യനാറനാക്കബയ പട്ടബകേയബല്

അനര്ഹകര ഉള്കപ്പെടുത്തബയ നടപടബ ശേരബയല.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഗവണ്കമന്റെയ്

കപനാതുവബതരണ  ശലാംഖലവഴബ  വബല്ക്കുന്ന  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്ക്കയ്  വബല

വര്ദബപ്പെബക്കനാത്ത  നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.   ശേക്തമനായ  വബജബലന്സയ്

സലാംവബധനാനത്തബലൂകട   അഴബമതബ  കുറയനാന്  സനാധബച്ചു.   സലാംസനാനത്തയ്  സബവബല്

ഏവബകയഷന്  വകുപ്പെയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഈ  ഗവണ്കമന്റെയ്  അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശേഷകമടുത്ത  യു.എ.പബ.എ.  കകേസുകേളബല്  ഒകന്നനാഴബകകേ  ബനാക്കബകയലനാലാം
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പബന്വലബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ച നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്. കേഴബഞ ഗവകണ്മെന്റെബകന്റെ

കേനാലത്തുണനായ  ഇ-കമയബല്  കചനാര്ത്തല്  കകേസയ്  വദനാജമനാകണന്നയ്  കതളബഞ

സനാഹചരദത്തബല് അറസ്റ്റേയ് കചയ പ്രതബകേകള കമനാചബപ്പെബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സയ്  കജനാസഫയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  ക്രമസമനാധനാനനബലയബലളള  ജനങ്ങളുകട  സലാംശേയലാം

ദൂരസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേസുകേളുകട  വര്ദനവബനനുസരബച്ചയ്  കൂടുതല്  കപനാലസ്പീസയ്

ഉകദദനാഗസകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം   ഇഇൗ  കമഖലയബല്  ഒഴബഞകേബടക്കുന്ന  എലനാ

തസബകേകേളബലലാം   അടബയന്തരമനായബ   നബയമനലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കകേഡറ്റുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്

കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   കഹനാലാം  ഗനാര്ഡുകേളുകട  എണലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചയ്   കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുന്നതബനുലാം  കകസബര്  കസലബകന  വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കേമബ്യൂട്ടര്  കറകക്കനാര്ഡയ്  സബസ്റ്റേലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജനകകമത്രബ  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനയ്  രൂപസ്പീകേരബച്ച

കേമ്മേബറബ  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കണലാം.  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളബകല  സഇൗകേരദങ്ങള്

കമച്ചകപ്പെടുകത്തണതുലാം  പരനാതബയുമനായബ  വരുന്നവര്ക്കയ്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കകേണതുലാം

അതദനാവശേദമനാണയ്.  കകേരളത്തബല്  കപനാലസ്പീസയ്  ആകബനയ്  അനുബനമനായബ   റൂള്സയ്

നബര്മ്മേബക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്   പ്രബസണ്  ആകയ്  നടപ്പെനാക്കണലാം.  കകേനാട്ടയലാം
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ജബലയബകല കുറുപ്പെന്തറ കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബക്കനാനുലാം കസന്ട്രല്

ജയബലകേളബലളള   സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറകേള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കനാനുലാം

ജയബലകേളബലനാത്ത  ജബലകേളബല് ജയബലകേള് ആരലാംഭബക്കനാനുലാം നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  വടകേര

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല   ട്രനാഫബകേയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം വനാഹനകപ്പെരുപ്പെലാം കേണക്കബകലടുത്തയ് കറനാഡയ് വസ്പീതബ കൂടന്നതബനുലാം

നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   സലാംസനാനത്തയ്   ജനനാധബപതദ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം

നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം ഗവണ്കമന്റെയ് മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:   ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദമുന്നണബ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഭരണലാം  പ്രതസ്പീക്ഷബച്ച  രസ്പീതബയബല്  മുകന്നറനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  മനാറലാം  ഉള്കക്കനാണയ്

പ്രവര്ത്തബക്കനാന്  മുഖദമനബ  തയ്യനാറനാകേണലാം.  മുഖദമനബയുകട  ഉപകദശേകേകര

ഒഴബവനാക്കണലാം.  എല്. ഡബ.എഫയ്.  പ്രകേടനപത്രബകേയബല് പറഞബരബക്കുന്ന കേനാരദങ്ങള്

നടപ്പെബലനാക്കനാനുള്ള ആര്ജവലാം കേനാണബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശേശേബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കപനാലസ്പീസയ്

കസനയബല്  ഗുണപരമനായ  മനാറങ്ങളുണനാകുകേയുലാം  ക്രമസമനാധനാനനബല  കമച്ചകപ്പെടുകേയുലാം

കചയ.   മതനാധബഷബത  ഭരണലാം  അടബകച്ചല്പബക്കനാന്  ശമബക്കുന്ന  ബബ.കജ.പബ.
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സര്ക്കനാരബകന്റെ  നബലപനാടബകന  കകേനാണ്ഗ്രസയ്  തബരബച്ചറബയണലാം.  വബവനാദങ്ങളുയര്ത്തബ

യഥനാര്ത  പ്രശ്നങ്ങളബല്നബന്നയ്  ശദ  തബരബച്ചുവബടനാനുള്ള  ശമമനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം

നടത്തുന്നതയ്.   കപനാലസ്പീസയ്   പരബശേസ്പീലനത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാനുലാം  കൂടുതല്  ശദ

പതബപ്പെബക്കനാനുലാം  ശമബക്കുകമന്ന  മുഖദമനബയുകട  പ്രഖദനാപനലാം  സഡ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

കപനാലസ്പീസയ്  കേണ്സള്കട്ടഷന്  കേമ്മേബറബ  വബളബച്ചുകചര്ക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  യു.എ.പബ.എ.,  കേനാപ്പെ  കപനാലള്ള  നബയമങ്ങള്  പ്രകയനാഗബക്കുന്നതയ്

പുന:പരബകശേനാധബക്കനാനുലാം  44 -ഓളലാം  കകേസുകേള്  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം  സഡ്വസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  മതനബരകപക്ഷ  സനാമൂഹദകബനാധലാം  ജനങ്ങളബലണനാക്കനാന്

ഇടതുപക്ഷ പ്രസനാനങ്ങള്ക്കയ് കേഴബഞകവന്നതയ് പ്രധനാന കനട്ടമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.   സുരക്ഷബത

കകേരളലാം വനാഗനാനലാം കചയയ് അധബകേനാരത്തബകലത്തബയ സര്ക്കനാര് സമ്പൂര്ണ അരക്ഷബത

കകേരളലാം സൃഷബച്ച കനട്ടവമനായനാണയ് ഒന്നനാലാം വനാര്ഷബകേലാം ആകഘനാഷബക്കനാന് കപനാകുന്നതയ്.

കതനാല്വബകേള്  മനാത്രമനാണയ്  കേഴബഞ  ഒരു  വര്ഷകത്ത  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടലാം.

സതദസനമനായ  നടപടബകേള്  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്  ഗവണ്കമന്റെബല്

വബശേഡ്വനാസദതയബലനാത്തതബനനാല്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബകയ ആശയബകക്കണ

സബതബവബകശേഷമനാണുള്ളതയ്.   സസ്പീകേളുകട  ശേനാപലാം  ഏറ്റുവനാങ്ങുന്ന  സര്ക്കനാരനായബ

എല്.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാര് അധധഃപതബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്. 
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    സഡ്വരനാജയ്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  അഴബമതബയുലാം

അരനാജകേതഡ്വവലാം  അരക്ഷബതനാവസയുലാം  നബലനബന്നബരുന്ന  കേഴബഞ  കേനാലത്തബല്നബന്നയ്

വദതദസമനായബ ശുദസ്പീകേരണത്തബകന്റെ പനാതയബലനാണയ് കകേരളലാം ഇന്നയ്  നബലകകേനാള്ളുന്നതയ്.

കേഴബഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭരണകേനാലത്തയ്  കുറവനാളബകേകള  പബടബകൂടനാകനനാ

തുറുങബലടയനാകനനാ  ശമബക്കനാകത  അവര്ക്കയ്  ഒത്തനാശേ  കചയ്യുന്ന  നടപടബയനാണയ്

സഡ്വസ്പീകേരബച്ചബരുന്നതയ്.   രനാഷസ്പീയ  പ്രതബകയനാഗബകേകള  കവട്ടയനാടുന്ന  സമസ്പീപനമനാണയ്  മുന്

സര്ക്കനാര് സഡ്വസ്പീകേരബച്ചബരുന്നതയ്.  യഥനാര്ത കുറവനാളബകേകള കേകണത്തബ ശേബക്ഷബക്കനാനുലാം

ജനങ്ങള്ക്കയ്  സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കനാനുമുള്ള നടപടബകേളനാണയ്  എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്

സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.   ക്രമസമനാധനാനപനാലന  രലാംഗത്തയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കസനയുകട

പ്രവര്ത്തനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.   സസ്പീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  കേനാരദത്തബല്

എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര് പ്രതബജനാബദമനാണയ്.  സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകനതബകര

കകേനാടതബ  പരനാമര്ശേലാം  നബലവബലകണന്ന  പ്രതബപക്ഷ  ആകരനാപണലാം  അടബസനാന

രഹബതമനാണയ്.  കേഴബഞ സര്ക്കനാരബകന അകപക്ഷബച്ചയ് ഈ ഗവകണ്മെന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ്

രജബസ്റ്റേര് കചയ  കകേസുകേളുകട എണലാം വളകര  കുറവനാണയ്.  

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  സലാംസനാന

കപനാലസ്പീസബകന നബലയയ് നബര്ത്തണകമന്നയ് മനാര്കബസ്റ്റേയ് പനാര്ട്ടബ കനതനാക്കന്മേനാര് പറയുന്ന

പ്രസനാവനകേളനാണയ്  ദബവകസന  പത്രങ്ങളബല്  കേനാണനാന്  സനാധബക്കുന്നതയ്.  ആഭദന്തര
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വകുപ്പെയ്  ഫകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന്ന  മുഖദമനബ  ബനാഹദസമ്മേര്ദ്ദേങ്ങള്ക്കയ്  വഴങ്ങനാകത

കപനാലസ്പീസയ്  കസനയ്കക്കതബകര  നബരന്തരമുണനാകുന്ന  വബമര്ശേനങ്ങള്

മുഖവബലയ്കക്കടുക്കനാനുലാം   പബശേകേയ്  പറബയകതവബകടയനാകണന്നയ്   പരബകശേനാധബക്കനാനുലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം. ഉകദദനാഗസകര രനാഷസ്പീയ ആയുധങ്ങളനാക്കുന്നതബല് നബന്നയ്  സര്ക്കനാര്

പബന്മേനാറണലാം.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശേഷലാം  രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്,  ദളബതയ്  പസ്പീഡനങ്ങള്,  ക്രബമബനല്  കകേസുകേള്,  സസ്പീകേള്ക്കയ്

കനകരയുള്ള അതബക്രമങ്ങള്,  ലഹരബമരുന്നയ് കകേസുകേള്,  പസ്പീഡനകക്കസുകേള് എന്നബവ

വര്ദബക്കുന്ന സബതബയനാണുണനായബരബക്കുന്നതയ്.  കൂടത്തരവനാദബതഡ്വമുള്ള സര്ക്കനാര് എന്ന

നബലയബല് കേനാരദങ്ങള് ചര്ച്ച കചയയ് മുകന്നനാടകപനാകേനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫയ്  :     ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  60-ാംവനാര്ഷബകേനാകഘനാഷ  കവളയബല്  മഹതയ്  വദക്തബകേളുകട  സ്മൃതബ

മണ്ഡപങ്ങളബല്  പുഷനാര്ച്ചന  നടത്തുന്നതബല്  രനാഷസ്പീയ  വബകവചനലാം  കേനാണബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണയ് പ്രതബപക്ഷലാം സഡ്വസ്പീകേരബച്ചതയ്. കപനാലസ്പീസയ് കസനയബല് പുതബയതനായബ 2160

വനബതനാ  കപനാലസ്പീസയ്  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചു.   വനബതനാ  കപനാലസ്പീസയ്  കബറനാലബയന്,

ഗുണകേകള കനരബടുന്നതബനയ് പ്രകതദകേ സഡ്വനാഡുകേള്, കപനാലസ്പീസയ് ആസനാനത്തയ് കനനാഡല്

ഓഫസ്പീസര്,   സലാംസനാന  -  ജബലനാടബസനാനത്തബല്  സഡ്വനാഡയ്,  കപനാലസ്പീസബകന  കസനനാ

മനാതൃകേയബല്  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കല്,  സലാംസനാന  വബജബലന്സയ്  കേമ്മേസ്പീഷന്



31

രൂപസ്പീകേരണലാം  തുടങ്ങബ  ഒകട്ടകറ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബട്ടനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്

മുകന്നനാടകപനാകുന്നതയ്.  കേഴബഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തുണനായബടളള

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്,  കകേനാലപനാതകേ  ശമങ്ങള്,  ബലനാല്സലാംഗലാം,  കപനാകകനാ  നബയമ

പ്രകേനാരമുളള കകേസുകേള് എന്നബവയുകട എണലാം വളകരയധബകേലാം വര്ദബച്ചബരുന. കകേരളനാ

കപനാലസ്പീസബകന  നല  രസ്പീതബയബല്  മുകന്നനാട്ടയ്  നയബക്കനാനുളള  ശമമനാണയ്  ഗവകണ്മെന്റെയ്

നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  കചന്നബത്തല  ):  ധനനാഭദര്തനകേകള

എതബര്ക്കുന.   കപനാലസ്പീസബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  കേനാകലനാചബതമനായ

മനാറമുണനാകകേണതുണയ്.  എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേഴബഞ

പതബകനനാനമനാസകത്ത  ഭരണലാംകകേനാണയ്   കപനാലസ്പീസയ്  സലാംവബധനാനലാം  തനാറുമനാറനായബ.

സമര്തരനായ  കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദദനാഗസരുകട  കസവനലാം   ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കനാന് സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബക്കുന്നബല.    രനാഷസ്പീയ പനാര്ട്ടബ പ്രവര്ത്തകേര്

കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്  അതബക്രമബച്ചു  കേയറുകേയുലാം  സദനാചനാര  ഗുണകേള്

അഴബഞനാടുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സബതബവബകശേഷമനാണുളളതയ്.   സലാംസനാനത്തയ്  രജബസ്റ്റേര്

കചയബരബക്കുന്ന  42  കകേസുകേളബല്  'നബയമവബരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടയല് നബയമലാം'

നബലനബല്ക്കബകലന്നനാണയ്  പറയുന്നതയ്.  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുലാം  വബജബലന്സയ്

ഡയറകറുലാം  ഒകര  കകേസബല്   വദതദസ  അഫബഡവബറ്റുകേളനാണയ്   കകേനാടതബയബല്
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സമര്പ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതയ്.  കൂടത്തരവനാദബതഡ്വമബലനാത്ത  ഒരു  ഗവണ്കമനലാം  പരസര

വബശേഡ്വനാസമബലനാത്ത  മനബമനാരുമനാണയ്  സലാംസനാനകത്ത  ക്രമസമനാധനാന  തകേര്ച്ചയ്ക്കുലാം

ഭരണത്തകേര്ച്ചയ്ക്കുലാം  കേനാരണക്കനാരനായബ  തസ്പീര്ന്നബരബക്കുന്നതയ്.   കപനാലസ്പീസബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്തബല്  തബകേഞ  അസലാംതൃപബയനാണയ്  ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതയ്.  കകേരള

കപനാലസ്പീസബകല ഒഴബവകേള് നബകേത്തുന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്  ) :  ഇവബകട നടന്ന ചര്ച്ചയബല് ഒകട്ടകറ

നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  ഉയര്നവന്നബടണയ്.  കേഴബഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  രനാഷസ്പീയ

പ്രതബകയനാഗബകേകള  അമര്ച്ച  കചയ്യുന്നതബനയ്  കപനാലസ്പീസബകന  ഉപകയനാഗബച്ചബരുന.

കൃതദതകയനാകട  കപനാലസ്പീസയ് പ്രവര്ത്തബക്കുനകണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന് സര്ക്കനാരബനയ്

സനാധബച്ചബടണയ്.  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളുകട  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന്  ആവശേദമനായ  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   ഇടതുവലതു

മുന്നണബകേളുകട ഭരണകേനാലത്തയ് ഡബ.ജബ.പബ.-യനായബ കസവനമനുഷബച്ചബരുന്ന ശസ്പീ. രമണ്

ശസ്പീവനാസവകയ  ഉപകദശേകേനനായബ  നബയമബച്ചതബല്  യനാകതനാരു  കതറ്റുമബല.   നബയമലാം

പനാലബച്ചുകകേനാണയ്  പക്ഷപനാതരഹബതമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബനയ്  കപനാലസ്പീസബകന

സജമനാക്കുന്നതനാണയ്.  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  മുതബര്ന്നവര്ക്കുകമതബകരയുള്ള

കുറകൃതദങ്ങളബല്  വബടവസ്പീഴ്ചയബലനാത്ത  നബലപനാടയ്  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   മൂന്നനാലാംമുറ

അനുവദബക്കബകലന്ന  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബനയ്  വബരുദമനായബ  പ്രവര്ത്തബച്ചനാല്  കേര്ശേന
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നടപടബയുണനാകുലാം.  ഗുണനാപ്രവര്ത്തനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള   നടപടബകേള്

ഉഇൗര്ജബതമനാക്കുലാം.   കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേളബകലത്തുന്നവര്ക്കയ്  ആവശേദമനായ

സഹനായലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്    പ്രകതദകേലാം കപനാലസ്പീസുകേനാകര നബകയനാഗബക്കുന്നതനാണയ്.

കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കയ് സഡ്വയലാംരക്ഷയനാവശേദമനായ പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുന്നതുലാം ജനഫമത്രസ്പീ

ബസ്പീറയ്  കപനാലസ്പീസബലാംഗബനയ്  മുന്കേകയ്യടുക്കുന്നതുമനാണയ്.    അഴബമതബയുമനായബ   ബനകപ്പെട്ട

പരനാതബകേളബല്  കേര്ശേന  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കപനാലസ്പീസയ്   ഉകദദനാഗസര്  പരസദ

പ്രതബകേരണങ്ങകളനാഴബവനാക്കബ  അച്ചടക്കകത്തനാകട  പ്രവര്ത്തബക്കണകമന്നയ്  നബര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബടണയ്.   കറനാഡപകേടങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ്  സുരക്ഷനാപരബകശേനാധനകേള്

കേര്ശേനമനാക്കുന്നതബനുലാം  ട്രനാഫബകേയ്  കപനാലസ്പീസബകന  കൂടുതല്  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  ക്രബമബനല്  സലാംഘങ്ങകള  അമര്ച്ച  കചയ്യുന്നതബനുലാം

അനദസലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ഡനാറനാ  ബനാങ്കുണനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   മയക്കുമരുന്നബകന്റെ  വദനാപനലാം  തടയുന്നതബനയ്  സലാംസനാനനാടബ

സനാനത്തബല്  കപനാലസ്പീസയ്  സലാംഘകത്ത  നബകയനാഗബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണയ്. രനാഷസ്പീയ പ്രവര്ത്തകേര്കക്കതബകര  കേനാപ്പെ ചുമത്തുകേയബകലനലാം

യു.എ.പബ.എ.  ദരുപകയനാഗലാം  കചയ്യനാന്  പനാടബകലനമുള്ള  സര്ക്കനാര്  നയലാം

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുലാം.  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  കേഴബവയ്  വര്ദബപ്പെബ

ക്കുന്നതബനനായബ   Inservice Training Course ഓര്ഗഫനസയ് കചയ്യനാന് ഉകദ്ദേശേബക്കുന.
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കപനാലസ്പീസബകന്റെ  എണത്തബല്  വര്ദനവണനാക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ  നടപടബകേള്

സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.    കപനാലസ്പീസുകേനാരുകട  ആകരനാഗദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുകേ  എന്നതയ്

പ്രധനാനകപ്പെട്ട  വബഷയമനായബ  കേണക്കബകലടുത്തയ്  ദബവസലാം  അര  മണബക്കൂകറങബലലാം

വദനായനാമത്തബനുകവണബ  മനാറബവയ്ക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   ഏതയ്

റനാങബലള്ള  കപനാലസ്പീസയ്  ഓഫസ്പീസറനായനാലലാം  ശകദയമനായ  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബച്ചനാല്

അവകര  അഭബനന്ദബക്കുകേയുലാം  അവനാര്ഡയ്  നല്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്നതനാണയ്.  കചറബയ

കുട്ടബകേകള  തട്ടബകക്കനാണകപനാകുന്ന   റനാക്കറയ്   സലാംസനാനത്തബനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്  ഗഇൗരവമനായബ എടുത്തയ് അതയ് നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള സലാംവബധനാന

മുണനാക്കുന്നതനാണയ്.  യുവജനങ്ങകള  കേനാണനാതനാകുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്

സലാംസനാനനാടബസനാനത്തബല് ഒരു പ്രകതദകേ ടസ്പീലാം വര്ക്കയ് ഒരുക്കുന്നതനാണയ്.  ടഇൗണുകേള്,

തബരകക്കറബയ  മനാര്ക്കറ്റുകേള്,  ബസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള്,  റയബല്കവ  കസ്റ്റേഷനുകേള്,

ആരനാധനനാലയങ്ങള്,  പനാര്ക്കുകേള്,  കഷനാപ്പെബലാംഗയ്  കസന്റെറുകേള്  എന്നബവബടങ്ങളബല്

കപനാലസ്പീസബകന്റെ സനാന്നബദദലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനാണയ്.   ഫക്രലാം കകേസുകേള് കൃതദമനായുലാം

കേനാരദക്ഷമമനായുലാം ഇന്കവസ്റ്റേബകഗറയ് കചയയ്  നടപടബ സഡ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനണയ്.   കപനാലസ്പീസയ്

കസനയബല്  വനബതകേളുകട  എണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.

ക്രമസമനാധനാനത്തബനുലാം കുറകൃതദങ്ങള് അകനഡ്വഷബക്കുന്നതബനുലാം കവകവകറ വബഭനാഗകത്ത
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രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന കേനാരദലാം   12  മനാസത്തബനകേലാം   പൂര്ണമനായുലാം നടപ്പെനാക്കനാനനാകുകമന്നയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.   സര്ക്കബള്  ഇന്കസകര്മനാകര  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  ഹഇൗസയ്

ഇന്കസകര്മനാരനായബ  നബയമബക്കനാനുലാം    കപനാലസ്പീസയ്  കസനയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമവലാം ജനസഇൗഹൃദവമനാക്കനാനുലാം സര്ക്കനാര് നടപടബകേള് സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

എലനാ പഞനായത്തബലലാം ഒരു വനബതനാ കപനാലസ്പീസയ്  ഓഫസ്പീസര് ഒരു നബശബത ദബവസലാം

കപനായബ   സസ്പീകേളബല്നബന്നയ്  പരനാതബകേള്  കനരബട്ടയ്  സഡ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കപനാലസ്പീസയ്

ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനുകവണബ  അനുവദബച്ച ഫണയ് ലനാപനായബകപ്പെനാവകേയുലാം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  പദതബ  നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയുലാം  കചയബരുന.  ഇകപ്പെനാള്   അനുവദബച്ച  പ്ലെെനാന്

ഫണബല്  97  ശേതമനാനവലാം  വബനബകയനാഗബക്കനാന്  സനാധബച്ചതുകകേനാണയ്  വസ്പീണലാം  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം കകേന്ദ്ര ഫണയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയബടണയ്. 'ജനസഇൗഹൃദ കപനാലസ്പീസയ്'

എന്ന  ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ഭനാഗത്തു

നബനണനാകുന്നതനാണയ്.  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബച്ച  രണയ്  ധനനാഭദര്തനകേളുലാം

പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.  

(  മുഖദമനബ  മറുപടബ  പറയുന്നതബനബടയബല്  കചനാദദത്തബനയ്  വഴങ്ങനാത്തതബല്

പ്രതബകഷധബച്ചയ്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  പ്രസനാവന  നടത്തുകേയുലാം  യു.  ഡബ.  എഫയ്.

അലാംഗങ്ങള് സഭ ബഹബഷ്ക്കരബക്കുകേയുലാം കചയ.)

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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കപനാലസ്പീസയ് എന്ന XII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം ജയബലകേള് എന്ന  XIII-ാം

നമര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം   2-കനതബകര  78  കവനാടകേകളനാകടയുലാം   ഒരു   നബഷക്ഷ

കവനാകട്ടനാകടയുലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ ഫവകുകന്നരലാം 3.46 -നയ് പബരബഞ. 

                


