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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    05,    കവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
ആയുധ കശേഖരലാം

മബ  .   സസ്പീക്കര്:   എറണനാകുളലാം മഹനാരനാജനാസയ് കകേനാകളജബകല  കഹനാസ്റ്റലബല്നബനലാം

വെനാക്കത്തബ, ഇരുമ്പുദണയ്, വെടബവെനാള്, കബനാലാംബയ് തുടങ്ങബയ മനാരകേനായുധങ്ങള് കപനാലസ്പീസയ്

കസര്ചബല്  കേകണ്ടെത്തബയതയ്  അദദനാപകേ-വെബദദനാര്തബ  സമൂഹത്തബലലാം

കപനാതുസമൂഹത്തബലലാം  ഉയര്ത്തബയ ആശേങ്കയുലാം  പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെ കേകസര കേത്തബച

കകേസബല്  തൃപബകേരമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാത്തതുലാം   ബനാഹദ  ഇടകപടല്മൂലലാം
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ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാന്  കപനാലസ്പീസബനയ്  കേഴബയനാത്തതുലാംമൂലലാം

ഉളവെനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  അതസ്പീവെഗുരുതരമനായ  സബതബവെബകശേഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവെചയ്  ചര്ച   കചയ്യണകമന്നനാവെശേദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ

പബ.ടബ. കതനാമസയ്,    കകേ. എലാം. ഷനാജബ, അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണ്ടെയ്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വെബജയന്):    എറണനാകുളലാം  മഹനാരനാജനാസയ്

കകേനാകളജബകന്റെ   കഹനാസ്റ്റല്   മുറബയബല്  ആയുധങ്ങള്  സൂക്ഷബചബട്ടുകണ്ടെനലാം

ഇക്കനാരദത്തബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണകമനമനാവെശേദകപ്പെട്ടയ്   കകേനാകളജയ്  പ്രബന്സബപ്പെല്

എറണനാകുളലാം  കസന്ട്രല്  കപനാലസ്പീസയ്  ഇന്കസക്ടര്ക്കയ്   പരനാതബ

നല്കേബയതബകനത്തുടര്ന്നയ്     കഹനാസ്റ്റലബകല   മുറബ പരബകശേനാധബചതബല്   നബര്മ്മേനാണ

പ്രവെര്ത്തനത്തബനുപകയനാഗബക്കുന്ന  സനാധനങ്ങള് കേകണ്ടെടുത്തതനായബ കസര്ചയ്  ലബസ്റ്റബല്

കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെയ്.  കേകണ്ടെടുത്ത  സനാധനങ്ങള്  പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെയുലാം

അദദനാപകേരുകടയുലാം  സനാന്നബദദത്തബല്  പരബകശേനാധബചയ്  പട്ടബകേ  തയ്യനാറനാക്കബ   കകേസയ്

രജബസ്റ്റര്  കചയബട്ടുണ്ടെയ്.  ആയുധങ്ങള്   സൂക്ഷബചബരുന്നവെകര  കേകണ്ടെത്തുന്നതബനുള്ള

ഉഉൗര്ജബത  ശമങ്ങള്  നടനവെരുന.   കകേനാകളജയ്  അധബകൃതര്  നല്കേബയബരുന്ന

തനാത്കേനാലബകേ മുറബയബല് തനാമസബചബരുന്ന  6  വെബദദനാര്തബകേള്  30.04.2017-നയ്   മുറബ

ഒഴബഞ്ഞുകപനായതബനുകശേഷലാം  പബറകുവെശേത്തയ് ഏണബ ചനാരബയ നബലയബലലാം  മുന്വെശേകത്ത
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വെനാതബലലാം  ജനലലാം    തുറനകേബടക്കുന്നതനായുലാം   കകേനാകളജയ്  അദദനാപകേന്  കമനാഴബ

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെയ്.    വെബദദനാര്തബകേള്  കപനായതബനുകശേഷലാം  മറനാകരനാ   കകേനാണ്ടുവെച

വെസ്തുക്കളനാകേനാനനാണയ് സനാദദത.   പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെ കേകസര കേത്തബച സലാംഭവെത്തബല്

കകേസയ് രജബസ്റ്റര് കചയയ്   3  വെബദദനാര്തബകേകള അറസ്റ്റയ് കചയ്യുകേയുലാം   തുടരകനസഷണലാം

നടത്തബവെരബകേയുമനാണയ്.     തബരുവെനന്തപുരലാം  യൂണബകവെഴബറബ  കകേനാളജയ്,  പനാലക്കനാടയ്

വെബകക്ടനാറബയ കകേനാകളജയ്,  തൃശ്ശൂര് ഗവെ.  ലനാ കകേനാകളജയ്,  കതനാടുപുഴ നന്യൂമനാന്സയ് കകേനാകളജയ്

എന്നബവെബടങ്ങളബല്  നടന്നബട്ടുള്ള  സലാംഭവെങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടുലാം  കകേസയ്  രജബസ്റ്റര്

കചയബട്ടുണ്ടെയ്.    കകേരള  യൂണബകവെഴബറബ  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  ഡയറക്ടര്   കഡനാ.

വെബജയലകബയുകട    പരനാതബയബകന്മേല്   കകേകസടുത്തയ്  നബയമനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവെരുന.    മഹനാരനാജനാസയ് കകേനാകളജയ് കഹനാസ്റ്റല് മുറബയബല് നബന്നയ്  ആയുധലാം

കേകണ്ടെത്തബയ  സലാംഭവെത്തബല്  മറ്റു  കകേനാകളജുകേള്ക്കയ്     യനാകതനാരു  ബന്ധവുമബല.

കപനാലസ്പീസയ് നടപടബയബല്   ബനാഹദ ഇടകപടലകേകളനാനമുണ്ടെനായബട്ടബല.  മഹനാരനാജനാസയ്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കകേനാകളജുകേളബല്  നടന്നബട്ടുള്ള  അക്രമസലാംഭവെങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്

ചബല  വെബദദനാര്തബകേള്കക്കതബകര  കകേകസടുത്തയ്  കമല്നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണയ്.     

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:  എറണനാകുളലാം  മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജയ്   സനാമൂഹദ

വെബരുദരുകടയുലാം ക്രബമബനലകേളുകടയുലാം തനാവെളമനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.   കകേനാകളജയ്
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കഹനാസ്റ്റല്  പ്രവെര്ത്തനരഹബതമനായതുകകേനാണ്ടെയ്  കുട്ടബകേകള  തനാമസബപ്പെബചബരുന്ന  സ്റ്റനാഫയ്

കേസനാര്കട്ടഴബല് നബനലാം വെടബവെനാള് ഉള്കപ്പെകടയുള്ള മനാരകേനായുധങ്ങള് കേകണ്ടെടുത്ത സലാംഭവെലാം

കകേരള  സമൂഹകത്ത  കഞെട്ടബചബരബക്കുകേയനാണയ്.    നബരന്തരമനായബ  നടക്കുന്ന   അക്രമ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള് കകേനാകളജയ്  കേദനാമ്പസബകന്റെ സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം തകേര്ക്കുകേയനാണയ്.

പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെ കേകസര കേത്തബച  സലാംഭവെവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്     11  അദദനാപ

കേരുകട  കപരബല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണകമന്ന  കകേനാകളജയ്   കേഉൗണ്സബലബകന്റെ

തസ്പീരുമനാനലാം  ഇതുവെകര  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല.  സസകേനാരദ-സസനാശയ

മനാകനജയ് കമന്റുകേകള  സഹനായബക്കുന്നതബനുകവെണ്ടെബ  കകേരളത്തബകല  കേലനാലയങ്ങളബല്

എസയ്.എഫയ്.ഐ.,  എ.ബബ.വെബ.പബ.  അടക്കമുള്ള  സലാംഘടനകേള്  അരനാജകേതസലാം

സൃഷബക്കുകേയനാണയ്.   അക്രമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളബല്നബനലാം  കകേരളത്തബകല  കകേനാകളജയ്

കേദനാമ്പസുകേകള  രക്ഷബക്കണലാം.  എറണനാകുളലാം  മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജയ്

പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെ  കേകസര  കേത്തബചവെര്കക്കതബകരയുലാം  പനാലക്കനാടയ്  വെബകക്ടനാറബയ

കകേനാകളജയ്,  തൃശൂര് ഗവെ.  ലനാ  കകേനാകളജയ്  പ്രബന്സബപ്പെല്മനാകരയുലാം കകേരള യൂണബകവെഴബറബ

സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  ഡയറക്ടര്  കഡനാ.  വെബജയലകബകയയുലാം

അപമനാനബചവെര്കക്കതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

    മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വെബജയന്):  എറണനാകുളലാം മഹനാരനാജനാസയ് കകേനാകളജയ്

കഹനാസ്റ്റലബല്നബനലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്ക്കുപകയനാഗബക്കുന്ന വെസ്തുക്കളലനാകത
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വെടബവെനാള്,  കബനാലാംബയ്  തുടങ്ങബയ  മനാരകേനായുധങ്ങള്  കപനാലസ്പീസയ്  കേകണ്ടെത്തബയബട്ടബല;

കഹനാസ്റ്റലബകന്റെ  സമസ്പീപ  പ്രകദശേത്തയ്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  നടക്കുനമുണ്ടെയ്.

ഇതുസലാംബന്ധബചയ് കപനാലസ്പീസയ് എഫയ്.ഐ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണ്ടെയ്.  വെബദദനാര്തബകേള്

ഒഴബഞ്ഞുകപനായതബനുകശേഷലാം  കഹനാസ്റ്റല്  മുറബയബല്  ആയുധങ്ങള്  കകേനാണ്ടു

വെചതനാരനാകണനള്ളതയ്  സലാംബന്ധബചയ്  അകനസഷബചയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

കകേരളത്തബകല  കകേനാകളജുകേകള  മബകേവെബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറനാനുലാം  അന്തനാരനാഷ

തലത്തബല്  പ്രശേലാംസ  പബടബച്ചുപറത്തക്ക  കേലനാലയങ്ങളനാക്കബ  ഉയര്ത്തനാനുമുള്ള

ശമങ്ങളനാണയ് സര്ക്കനാര് നടത്തുന്നതയ്.  കകേനാകളജയ് കേദനാമ്പസുകേളബല് സനാമൂഹദവെബരുദര്

അഴബഞനാടുകേയനാകണനള്ള  പരനാമര്ശേവുലാം  സലാംസനാനകത്ത  പ്രശേസ്തമനായ

കേലനാലയങ്ങകള  അധബകക്ഷപബക്കുന്നതുലാം  ശേരബയനായ  നടപടബയല.   കകേനാകളജയ്

പ്രബന്സബപ്പെലബകന്റെ കേകസര കേത്തബച സലാംഭവെത്തബകല പ്രതബകേകള അറസ്റ്റയ്  കചയ്യുകേയുലാം

അകനസഷണലാം  നടനകകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയുമനാണയ്.  കകേസബല്  പ്രതബകേളനായവെകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  നബലപനാടയ്  എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാറബനബല.  നടപടബകേളനാവെശേദമനായ

സലങ്ങളബകലലനാലാം ശേക്തമനായ നബലപനാടയ്  സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെയ്.  ഈ വെബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചയ് ചര്ച കചകയ്യണ്ടെ ആവെശേദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവെതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)   

(ഗവെണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശേയ്  കചന്നബത്തല,
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അനൂപയ് കജക്കബയ്, കകേ. എലാം. മനാണബ, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ

കനതനാക്കള് പ്രസ്തനാവെന നടത്തബയകശേഷലാം അവെരവെരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭവെബട്ടയ്  പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലലാം  പ്രസ്തനാവെന  നടത്തബയകശേഷലാം

സഭവെബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.

സഭവെബട്ടു  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം

സഭയബല്  ഹനാജരനായബ.)                

II  ശദക്ഷണബക്കല്

(1) കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത പദതബകേള്ക്കയ് പ്രകതദകേ സലാംവെബധനാനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  : കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബകേള്  സലാംസനാനത്തബനയ്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം ലഭബച പദതബകേള് സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   സലാംസനാനലാം  പബന്നബലനാകുന്നതബകന്റെ  പ്രധനാന  കേനാരണലാം

ബന്ധകപ്പെട്ട വെകുപ്പുകേളുകട ഏകകേനാപനമബലനായ്മയുലാം മനാര്ഗ്ഗകരഖ അനുസരബച്ചുള്ള പദതബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കകേന്ദ്രത്തബനയ്   സമര്പ്പെബക്കുന്നതബലള്ള  കേനാലതനാമസവുമനാണയ്.  കേടുത്ത

സനാമ്പത്തബകേ  ബുദബമുട്ടയ്  കനരബടുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  ഗ്രനാന്റെനായബ  ലഭബക്കുന്ന  60

ശേതമനാനകത്തനാളലാം തുകേ  കനടബകയടുകക്കണ്ടെതനാണയ്.  പബ.എലാം.കകേ.എസയ്.കകവെ.,  അമൃതയ്,

സനാര്ട്ടയ്സബറബ,  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡയ്  വെബകേസനലാം,  കുടബകവെള്ളലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബ
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പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  വെളകര  മന്ദഗതബയബലനാണയ്.   ഗ്രസ്പീന്  കകക്ലെെമറയ്  ഫണ്ടെയ്

കനടബകയടുക്കുന്നതബനനാവെശേദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പദതബ

നബര്വ്വഹണത്തബകല  പ്രനാകയനാഗബകേ  ബുദബമുട്ടയ്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  പദതബകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ജബലനാതലത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ട  കേമ്മേബറബകേളുകട

പ്രവെര്ത്തനലാം വെബലയബരുത്തണലാം.  പദതബ നടത്തബപ്പെബനനായബ മുഖദമനബയുകട കേസ്പീഴബല്

ഒരു സബരലാം സലാംവെബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വെബജയന്):കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത പദതബകേളുകട എണലാം

66-ല്  നബന്നയ്  28  ആയബ  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  ചബല  പ്രധനാന  പദതബകേള്  കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത

പദതബകേളബല്നബന്നയ് മനാറബ മറയ്  പദതബകേളുമനായബ ലയബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടെയ്.   'core

of the core'  പദതബകേള്ക്കുമനാത്രമനാണയ് മുമ്പുണ്ടെനായബരുന്ന ഫണ്ടെബലാംഗയ് രസ്പീതബ ഇകപ്പെനാള്

നബലനബല്ക്കുന്നതയ് .  'core' എന്ന വെബഭനാഗത്തബല് 60 ശേതമനാനലാം കകേന്ദ്രവെബഹബതവുലാം  40

ശേതമനാനലാം  സലാംസനാന  വെബഹബതവുമനാണയ്.  നബര്ത്തലനാക്കബയ  പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  തുകേ  വെകേയബരുത്തുനണ്ടെയ്.   മുഖദമനബ

തലത്തബലലാം ചസ്പീഫയ് കസക്രട്ടറബ തലത്തബലലാം  അവെകലനാകേനലാം നടത്തബ  പദതബ വെബഹബതലാം

നബശബത  കേനാലയളവെബല്  കനടബകയടുക്കുന്നതബനയ്  ബന്ധകപ്പെട്ട  കസക്രട്ടറബമനാകര

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  വെകുപ്പുകമധനാവെബകേകള  കനനാഡല്  ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ
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നബയമബക്കുകേയുലാം  കനനാഡല്  ഓഫസ്പീസര്മനാര്  അതനാതയ്  വെകുപ്പുകേള്ക്കനാവെശേദമനായ

കപ്രനാജക്ടുകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  തയ്യനാറനാക്കബ  സമര്പ്പെബക്കണകമന്നയ്

നബര്കദ്ദേശേബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടെയ്.   ഡല്ഹബയബകല  കറസബഡന്റെയ്  കേമ്മേസ്പീഷണര്  കകേന്ദ്ര

മനനാലയങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കണകമനലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണ്ടെയ്.   27-8-2016-  കല  ഉത്തരവുപ്രകേനാരലാം   ആസൂത്രണ

സനാമ്പത്തബകേകേനാരദ  വെബഭനാഗകത്ത   കകേനാ-ഓര്ഡബകനഷന്  കസല്  കഫനാര്  കസന്ട്രലബ

കസനാണ്കസര്ഡയ് സസ്പീലാംസയ് ആയബ നബശയബചബട്ടുണ്ടെയ്.  ഇത്തരലാം നടപടബകേളുകട ഫലമനായബ

2015-16-ല്  ലഭബകക്കണ്ടെബയബരുന്ന  528  കകേനാടബ  രൂപ  2016-17-ല്  ലഭദമനായബട്ടുണ്ടെയ്.

സലാംസനാന  വെബഹബതലാം  റബലസ്പീസയ്  കചകയ്യണ്ടെ  പദതബകേളബല്  ആവെശേദമനായ  വെബഹബതലാം

റബലസ്പീസയ്  കചയയ്  കകേന്ദ്ര വെബഹബതലാം റസ്പീ-ഇലാംകബഴയ്  കചയ്യുന്നതബനയ്  നടപടബകയടുത്തബട്ടുണ്ടെയ്.

മുഖദമനബയുലാം  മനബമനാരുലാം  പ്രകതദകേ  അവെകലനാകേന  കയനാഗലാം  കചര്ന്നയ്  ബന്ധകപ്പെട്ട

വെകുപ്പുകേളുകട  പദതബവെബഹബതലാം  സലാംബന്ധബചയ്  അവെകലനാകേനലാം  നടത്തണകമന്നയ്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെയ്.  ജബലനാ  -കബനാക്കയ്  -തനാലൂക്കയ്  തലങ്ങളബലലാം  ഇതബനനായബ  പ്രകതദകേ

സലാംവെബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  മനാതൃകേയബല്  ഒരു  കവെബയ്

കപനാര്ട്ടല്  ആരലാംഭബചയ്  മുഖദമനബയുകട  നബയനണത്തബല്  പദതബ  നബരസ്പീക്ഷണ

സലാംവെബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണയ്.  ഗ്രസ്പീന് കകക്ലെെമറയ് ഫണ്ടെയ് കനടബകയടുക്കുന്നതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണയ്. 
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(2) കുടബകവെള്ള പദതബകേള്

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്:   വെനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  ഏകറടുക്കുന്ന പല പദതബകേളുലാം

പൂര്ണമനായുലാം  കേമ്മേബഷന്  കചയയ്  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  സനാധബക്കുന്നബല.   അതബരൂക്ഷമനായ

വെരള്ചയുലാം കുടബകവെള്ളക്ഷനാമവുലാം  കനരബടുന്ന ഈ കേനാലഘട്ടത്തബല്  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

കൃതദമനായ  ഇടകപടലകേളുലാം  ദസ്പീര്ഘവെസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയുള്ള  സമസ്പീപനവുലാം

അതദനാവെശേദമനാണയ്.   കപനാതുമരനാമത്തയ്,  ബബ.എസയ്.എന്.എല്.,  കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.,

ജലവെബഭവെലാം  തുടങ്ങബയ  വെകുപ്പുകേളുകട   ഏകകേനാപനമബലനായ്മ  കേനാരണലാം  പദതബകേളുകട

പ്രകയനാജനലാം  ജനങ്ങളബല്  എത്തബക്കുന്നതബനയ്  ബുദബമുട്ടുകേള്  കനരബടുന.   കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്   കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബകേള്ക്കുള്ള  തുകേ   കവെട്ടബക്കുറചബരബക്കുന്നതബനനാല്

സലാംസനാന ഫണ്ടെബല് നബനതകന്ന അവെയയ്  പണലാം കേകണ്ടെകത്തണ്ടെ സനാഹചരദമുണ്ടെയ്.

കേനാലഘട്ടത്തബനനുസരബചയ്  വെനാട്ടര്ചനാര്ജയ്  വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പെബകന്റെ  കമയബന്റെനന്സയ്  വെബഭനാഗലാം  കേനാരദക്ഷമമല.

പഴയ  കമനാകട്ടനാറുകേളുലാം  പപപ്പുകേളുലാം  കൃതദസമയത്തയ്  മനാറ്റുന്നതബനുലാം   കേരനാറുകേനാരുകട

കുടബശബകേത്തുകേ  നല്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  അതബരൂക്ഷമനായ

വെരള്ച  കനരബടുന്നതബനനായബ  ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പെബകന  കൂടുതല്  പ്രവെ ര്ത്തന

സജമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ജലവെബഭവെ വെകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസയ്  ):  എന്.ആര്.ഡബ.ഡബത്യു.പബ.-

യുകട കകേന്ദ്രവെബഹബതലാം 50 കകേനാടബ രൂപയനായബ കുറചബരബക്കുകേയനാണയ്. ഈ രലാംഗത്തയ് 234

കകേനാടബ  രൂപയുകട  കുടബശബകേ  തസ്പീര്ക്കനാനുണ്ടെയ്.   ആയബരകത്തനാളലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പ്രവൃത്തബകേള്  ഇകപ്പെനാള്  വെനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  ഏകറടുത്തുകേഴബഞ്ഞു.

പണമബലനാത്തതബനനാല്  നബര്ത്തബവെചബരബക്കുന്ന  എന്.ആര്.ഡബ.ഡബത്യു.പബ.-യുകട

പ്രവെര്ത്തനലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബകനക്കുറബചയ് പരബകശേനാധബച്ചു വെരബകേയനാണയ്.  പദതബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്കവെണ്ടെബയനാണയ്  കപ്രനാജക്ടയ്  ഡബവെബഷനുകേള്

രൂപസ്പീകേരബചതയ്.   കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ആവെശേദമനായ

സലകമടുത്തുനല്കകേണ്ടെതയ്  തകദ്ദേശേഭരണ സനാപനങ്ങളനാണയ്.   പദതബ  അനുവെദബചയ്

കടണ്ടെര് അവെനാര്ഡയ് കചയതബനുകശേഷലാം സലലാം ലഭബക്കനാത്തതബനനാല് നബശബത സമയ

പരബധബക്കുള്ളബല് പദതബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് കേഴബയനാകത വെരുനണ്ടെയ്.  കറനാഡുകേള്

മുറബചയ്  പപപ്പെയ് പലന്  സനാപബക്കുകേയുലാം  അവെ  പുനനഃസനാപബക്കുകേയുലാം  കചകയ്യണ്ടെബ

വെരുന്നതബനനാല്    പദതബ  തുകേ  അധബകേരബക്കുകേയുലാം   പൂര്ത്തസ്പീകേരണ  സമയലാം

നസ്പീണ്ടുകപനാകുകേയുലാം  കചയ്യുന.  കറയബല്കവെയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  പപപ്പുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  അനുമതബ  ലഭദമനാകുന്നതബനുള്ള  കേനാലതനാമസലാം,  ജലവെബതരണ

പദതബകേളുകട നബര്മ്മേനാണ ഘട്ടത്തബല് പ്രനാകദശേബകേമനായുണ്ടെനാകുന്ന എതബര്പ്പെയ്  എന്നബവെ

പദതബയുകട  പുകരനാഗതബകയ  ബനാധബക്കുനണ്ടെയ്.  കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബ
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വെബഹബതത്തബലണ്ടെനായ  കുറവെയ്  പ്രവൃത്തബകേള്  ഏകറടുക്കുന്നതബല്  നബന്നയ്  കേരനാറുകേനാകര

പബന്തബരബപ്പെബക്കുനണ്ടെയ്.  പഹകക്കനാടതബ തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരമുള്ള നബരവെധബ കകേസുകേളബല്

പണലാം  നല്കേനാന്  കേഴബയനാത്ത  സബതബയനാണയ്.  വെനാട്ടര്  അകതനാറബറബ

രൂപസ്പീകേരബചതബനുകശേഷലാം  സര്ക്കനാര്  ഫണ്ടുലാം  മറബതര  ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങളുകട

സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായവുലാം  ഉപകയനാഗബചയ്  വെബവെബധ  പദതബകേള്   കേമ്മേബഷന്

കചയ്യുകേയുണ്ടെനായബ.    1078  പദതബകേള് മുകഖന മൂവെനായബരകത്തനാളലാം ദശേലക്ഷലാം ലബറര്

ശുദജലലാം  പ്രതബദബനലാം  കകേരളത്തബല്  വെബതരണലാം  കചയ്യുനകണ്ടെങ്കബലലാം  ഇനബയുലാം

വെര്ദനവുണ്ടെനാകകേണ്ടെതുണ്ടെയ്.   പദതബകേളുകട  നബര്മ്മേനാണ  പുകരനാഗതബ  വെബല

യബരുത്തുന്നതബനയ്  അവെകലനാകേന കയനാഗങ്ങള് കചരുകേയുലാം  മറയ് വെകുപ്പുകേളുകട അനുമതബ

സമയബന്ധബതമനായബ ലഭദമനാക്കനാനനാവെശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടെയ്.

എലനാ നബകയനാജകേ മണലങ്ങളബകലയുലാം എലാം.എല്.എ.-മനാരുകടയുലാം വെനാട്ടര് അകതനാറബറബ

ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം സലാംയുക്ത കയനാഗലാം വെബളബച്ചുകൂട്ടബ പദതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള

നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കുനണ്ടെയ്.   വെരള്ചയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  കമഖലനാടബസനാനത്തബല്

കയനാഗലാം  നടത്തബ  ജനപ്രതബനബധബകേള്  ചൂണ്ടെബക്കനാണബക്കുന്ന  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണയ്.   ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

നയപരമനായ തസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്     മനാത്രകമ      നബരക്കയ് വെര്ദന 
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നടപ്പെനാക്കനാന്  സനാധബക്കുകേയുള.  ഒരു  കുപ്പെബ  കവെള്ളത്തബനയ്

20  രൂപ നല്കുകമ്പനാള് ശുദസ്പീകേരബച  1000  ലബറര് കവെള്ളത്തബനയ്  4  രൂപ മനാത്രമനാണയ്

വെനാട്ടര് അകതനാറബറബ ഇഉൗടനാക്കുന്നതയ്.  കുടബകവെള്ളലാം ജനങ്ങളുകട അവെകേനാശേമനായതബനനാലലാം

നബരക്കയ്  വെര്ദന  നയപരമനായ  തസ്പീരുമനാനമനായതബനനാലലാം  അതബല്  വെദതബയനാനലാം

വെരുത്തനാന്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നബല.  വെബവെബധ  വെകുപ്പുകേകള  ഏകകേനാപബപ്പെബചയ്

പദതബകേള്  മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

മണബമല കമജര് പദതബയുകട ചബല ഘടകേങ്ങള് പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണ്ടെയ്. മറ്റുള്ളവെയുകട

കടണ്ടെര് നടപടബകേള് ഉടന് തകന്ന ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്. 

III സബ്മബഷന്

(1)   പസബര് കകേസയ്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജയ്:  പസ ബര്  കകേസുകേളബല്  അകനസഷണലാം

കവെഗത്തബലനാക്കുന്നതബനുലാം  കുറവെനാളബകേള്ക്കയ്  മനാതൃകേനാപരമനായ  ശേബക്ഷ

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണ്ടെബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  ഇന്തദയബല് പസബര് കുറകൃതദങ്ങളുകട വെളര്ചനാനബരക്കയ്  60

ശേതമനാനകത്തനാളലാം  വെര്ദബചബട്ടുണ്ടെയ്.  ഇന്റെര്കനറബകന്റെയുലാം  സനാര്ട്ടയ്കഫനാണുകേളുകടയുലാം

വെളര്ചയുകട  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനകത്ത  അഭദസ്തവെബദദരനായ  ആളുകേള്  ഇന്റെര്കനറയ്
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വെഴബയുള്ള കുറകൃതദത്തബകലയയ് തബരബയുന്നതനായബ കേനാണുനണ്ടെയ്.  രജബസ്റ്റര് കചയ്യകപ്പെടുന്ന

കകേസുകേളബല്  ശേനാസസ്പീയമനായ  കതളബവുകേള്  കശേഖരബക്കുന്നതബനുള്ള  സലാംവെബധനാനങ്ങള്

നബലവെബലബലനാത്തതബനനാല്   സനാമ്പബളുകേള്  കഫനാറന്സബകേയ്  സയന്സയ്  ലനാബബല്

മുന്ഗണനനാക്രമലാം  അനുസരബചയ്  പരബകശേനാധബചയ്  അന്തബമ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കകേനാടതബയബല്

സമര്പ്പെബക്കനാന് കേനാലതനാമസലാം കനരബടുന.  പസബര് സുരക്ഷയുകട കനതൃനബരയബകലയയ്

കപനാലസ്പീസയ്  കസനകയ  ഉയര്ത്തുന്നതബനയ്  ആവെശേദമനായ  പരബശേസ്പീലനലാം

നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  രനാജദകത്ത  ഏറവുലാം  മബകേച  കപനാലസ്പീസയ്  കസനയനാക്കബ  കകേരള

കപനാലസ്പീസബകന  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  പ്രതബജനാബദമനാണയ്.   അതുവെഴബ

കുറനാകനസഷണലാം  കവെഗത്തബല് പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം പ്രതബകേകള നബയമത്തബനുമുന്നബല്

കകേനാണ്ടുവെരുന്നതബനുലാം കേഴബയുലാം.

(2) മനാസ്റ്റര് നബസനാമുദ്ദേസ്പീകന്റെ തബകരനാധനാനലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫയ്: 08-04-2017 മുതല് കേനാണനാതനായ തനാജുവെബകന്റെ മകേന്

മനാസ്റ്റര്  നബസനാമുദ്ദേസ്പീകന  കേകണ്ടെത്തുന്നതബനുലാം  കസഷദല്  ടസ്പീമബകന  നബകയനാഗബചയ്

അകനസഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണ്ടെബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  അരൂര് മണലത്തബകല പനാണനാപ്പെള്ളബ കതനാട്ടത്തബല് വെസ്പീട്ടബല്

തനാജുവെബകന്റെ മകേന് നബസനാമുദ്ദേസ്പീകന ഏപ്രബല് 8  മുതല് കേനാണനാതനാകയന്ന  പബതനാവെബകന്റെ
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പരനാതബയുകട അടബസനാനത്തബല് കുറനാക്കല് കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റഷനബല് കകേസയ് രജബസ്റ്റര്

കചയയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവെരബകേയനാണയ്.   12-04-2017-നയ്  അകനസഷണലാം

ഏകറടുത്ത  കചര്ത്തല  കപനാലസ്പീസയ്  നബസനാമുദ്ദേസ്പീന്  ഉപകയനാഗബചബരുന്ന  കമനാപബല്

കഫനാണബകല  വെബവെരങ്ങള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  പത്ര-ദൃശേദ

മനാധദമങ്ങളബലലാം   ആളുകേള്  കൂടുന്ന  എലനാ  സലങ്ങളബലലാം  ലക്കയ്  ഒഉൗട്ടയ്  കനനാട്ടസ്പീസയ്

തയ്യനാറനാക്കബ  പ്രദര്ശേബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെയ്. സമഗ്രമനായ

അകനസഷണത്തബനയ്  കചര്ത്തല ഡബപവെ.എസയ്.പബ.-യുകട  കനതൃതസത്തബല് കസഷദല്

ടസ്പീമബകന നബകയനാഗബചയ്  നബസനാമുദ്ദേസ്പീകന എത്രയുലാം കവെഗലാം കേകണ്ടെത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(3) കവെമ്പനനാടയ്   ഇ  കക്കനാ കഡവെലപ്കമന്റെയ് അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .   കജനാണ് കഫര്ണനാണ്ടെസയ്:  കവെമ്പനനാടയ് കേനായലബനയ് പ്രകതദകേ പദവെബ നല്കേബ

കവെമ്പനനാടയ്  ഇകക്കനാ  കഡവെലപ്കമന്റെയ്  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണ്ടെബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല  വെദവെസനായ-വെനാണബജദ-

മതദബന്ധന-വെബകനനാദസഞനാര കമഖലകേളുകട അഭബവൃദബയുകട അടബത്തറയുലാം  വെബവെബധ

മതദങ്ങളുകടയുലാം കേക്കകേളുകടയുലാം കേലവെറയുമനായ കവെമ്പനനാടയ് കേനായലബകന്റെ വെബസ്തൃതബ 40



15

ശേതമനാനലാം  കശേനാഷബചതനായുലാം  ആഴലാം  65  ശേതമനാനലാം  കുറഞതനായുലാം  കേണക്കനാക്കുന.

കപനാളയുകട വെദനാപനവുലാം അശേനാസസ്പീയവുലാം അമബതവുമനായ മതദബന്ധനവുലാം കവെമ്പനനാടയ്

കേനായലബകന്റെ  മതദസമ്പത്തബകന  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണ്ടെയ്.  നഗര-

വെദനാവെസനായബകേവെല്ക്കരണവുലാം  നബര്മ്മേനാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേനായലബകന്റെ

മലബനസ്പീകേരണത്തബനയ്  ആക്കലാം  കൂട്ടബയബട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതയ്  മതദസമ്പത്തബകനയുലാം

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവെബതകത്തയുലാം  സനാരമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണ്ടെയ്.

തണസ്പീര്ത്തടങ്ങളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനുലാം  ശേനാസസ്പീയമനായ  പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നതബനുലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  വെകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനകത്തനാകട  വെബദഗ്ദ്ധ  സമബതബകയ

നബകയനാഗബക്കുന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണയ്.

(4) പുതബയ തനാലൂക്കയ്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബു:  കനന്മേനാറ  ആസനാനമനായബ  പുതബയ  തനാലൂക്കയ്

അനുവെദബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവെനന്യൂവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്  ):

പനാലക്കനാടയ്  ജബലയബകല  ചബറ്റൂര്,  കകേനാഴബഞാപനാറ,  കകേനാലകങ്കനാടയ്,  കനന്മേനാറ എന്നസ്പീ

പ്രകദശേങ്ങള്  മുന്ഫര്ക്കകേളബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബരുന്നതനാണയ്.  ഒന്നബലധബകേലാം  വെബകലജുകേള്

കൂട്ടബകചര്ത്ത ഫര്ക്കകേള് മുമ്പുണ്ടെനായബരുനകവെങ്കബലലാം ഇകപ്പെനാള് അവെ നബര്ത്തലനാക്കബ.

തനാലൂക്കയ്  ആസനാനത്തുനബന്നയ്  വെളകര  അകേകലയനാണയ്  കകേനാലകങ്കനാടയ്,  കനന്മേനാറ
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ഫര്ക്കകേള് സബതബ  കചയ്യുന്നതയ്. പറമ്പബക്കുളലാം,  കനലബയനാമ്പതബ  തുടങ്ങബയ

സലങ്ങളബലളളവെര്ക്കയ് തനാലൂക്കയ് ആസനാനത്തയ് എത്തബകചരനാന് എഴുപതുലാം എണ്പതുലാം

കേബകലനാമസ്പീററുകേള്  യനാത്ര  കചകയ്യണ്ടെബവെരുനണ്ടെയ്.  യനാത്രനാസഉൗകേരദലാം  കുറവുളള

വെബകലജുകേളബലളളവെര്ക്കയ്   തനാലൂക്കയ്  ആസനാനത്തയ്  എത്തബകചരനാന്  ഏകറ

പ്രയനാസമനായതബനനാല്  കനന്മേനാറ കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  പുതബയ  തനാലൂക്കയ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയനാകണങ്കബല്  ജനങ്ങളുകട  ബുദബമുട്ടയ്  ഒഴബവെനാക്കനാന്  കേഴബയുന്നതനാണയ്.

എന്നനാല്  തനാലൂക്കയ്-വെബകലജയ്  പുന:സലാംഘടന  സലാംബന്ധബചയ്  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുളള

മുന്ഗണനനാലബസ്റ്റബലലാം  ഇഉൗ  വെര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറബലലാം  കനന്മേനാറ  തനാലൂക്കയ്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  പുതബയ   തനാലൂക്കയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന കേനാരദലാം

ഇകപ്പെനാള് സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലബല.

(5)   തടയണ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നയ്:  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ശുദമനായ  കുടബകവെളള ലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  ബനാവെബക്കരയബല്  സബരലാം  തടയണ  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്  ):  2005-ല്  ആരലാംഭബച

ബനാവെബക്കര  പദതബയുകട   ഒറബജബനല്  എസ്റ്റബകമറയ്  2.63  കകേനാടബ  രൂപയനായബരുന.

കചറുകേബട  ജലകസചനത്തബനുലാം  ഉപ്പുകവെളള  പ്രതബകരനാധത്തബനുലാം  കുടബകവെളളത്തബനുലാം
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പ്രകയനാജനകപ്പെടുന്ന  പ്രസ്തുത  പദതബക്കയ്  പുതബയ  ഡബ.പബ.ആര്.-ഉലാം  ഡബകകസനുലാം

തയ്യനാറനാക്കണകമനലാം  കകസറയ്  മനാറണകമനമുളള  നബര്കദ്ദേശേലാം  വെന്നതബകനത്തുടര്ന്നയ്

ബനാക്കബയുളള  പണബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണ്ടെയ്.

ഇതബനയ്  ഏതനാണ്ടെയ് 27 കകേനാടബ രൂപകയനാളലാം കവെണ്ടെബവെരുലാം.  കേനാസര്കഗനാഡയ് ജബലയബകല

ജനങ്ങളുകട  ആവെശേദകമന്ന  നബലയബല്  തുകേ  കേകണ്ടെത്തബ  മുന്ഗണന  നല്കേബ

ആവെശേദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാണയ്. 

(6) കറനാഡയ് പുനരുദനാരണലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസയ്  കുന്നപ്പെബളളബ:  കപരുമ്പനാവൂര്  നബകയനാജകേമണലത്തബകല

കതനാട്ടപ്പെനാടലാം-  പുളബയബമ്പബളളബ കറനാഡബകന്റെ മൂന്നര കേബകലനാമസ്പീറകറനാളലാം ഭനാഗലാം ബബ.എലാം.&

ബബ.സബ. നബലവെനാരത്തബല് ടനാര് കചയ്യുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്)  :  മൂന്നയ്

കേബകലനാമസ്പീറര്  ദൂരലാം  വെരുന്ന  കതനാട്ടപ്പെനാടലാം-പുളബയബമ്പബള്ളബ  കറനാഡബകന്റെ

പുനരുദനാരണത്തബനനായബ  2013-ല്  ഭരണനാനുമതബയുലാം  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം

ലഭബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  എഗ്രബകമന്റെയ്  ഒപ്പുവെകചങ്കബലലാം  ഇതുവെകര  പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടബല.   അടുത്ത  ബഡ്ജറബല്  ഇതബനനാവെശേദമനായ  തുകേ

വെകേകകേനാള്ളബചയ്  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവെശേദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.
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(7)   ഇ  .   ഇ  .   ഓഫസ്പീസുലാം കസക്ഷന് ഓഫസ്പീസുലാം 

ശസ്പീ  .    റബ  .    വെബ  .    രനാകജഷയ് :   കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബലയ്ക്കുകൂടബ  സഹനായകേരമനാകുന്ന

വെബധത്തബല്  കേണ്ണൂര്  ജബലയബല്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ഇലകബക്കല്  വെബഭനാഗത്തബനയ്

എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവെയ്  എഞബനസ്പീയറുകട  ഓഫസ്പീസുലാം  കൂടുതല്  കസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസുകേളുലാം

അനുവെദബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്) :    മറയ്

ജബലകേളുകട  ചുമതലകൂടബ  നബര്വ്വഹബക്കത്തക്ക  രസ്പീതബയബല്  തബരുവെനന്തപുരലാം,

എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലകേളബല്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ഇലകബക്കല്  വെബഭനാഗലാം

എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവെയ്  എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട  മൂന്നയ്  ഓഫസ്പീസുകേളനാണയ്   അനുവെദബചബട്ടുള്ളതയ്.

കേണ്ണൂരബല് എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവെയ് എഞബനസ്പീയറുകട ഓഫസ്പീസയ് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള  നബര്കദ്ദേശേലാം

മനബസഭയുകട പരബഗണനയനായബ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണയ്.  അടബയന്തര നടപടബകയന്ന

നബലയബല് കേണ്ണൂര് എ.എകയ്.ഇ.-യുകട ഓഫസ്പീസയ്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  പ്രവെര്ത്തബക്കുന്നതബനയ്

ഒരു  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവെയ്  എഞബനസ്പീയകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുന്നതനാണയ്.   പബ.ഡബത്യു.ഡബ.

ഇലകബക്കല്  വെബഭനാഗത്തബകന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കമനാത്തത്തബല്  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന്

സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനണ്ടെയ്.

(8) ഫബഷബലാംഗയ് ഹനാര്ബര് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര് :  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലയബകല  കവെള്ളയബല്  ഫബഷബലാംഗയ്
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ഹനാര്ബറബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെബ  വെദവെസനായവുലാം

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴയ് സബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ) :   കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  നബര്മ്മേബച  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലയബകല  കവെള്ളയബല്

മതദബന്ധന  തുറമുഖത്തബനയ്  കകേന്ദ്ര  -സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേളുകട  ഭരണനാനുമതബ

ലഭബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  40 കകേനാടബ രൂപയുകട പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെയ്.

ഹനാര്ബറബലണ്ടെനായ  തബരയബളക്കലാംമൂലലാം  മതദബന്ധന  യനാനങ്ങള്ക്കയ്

ഹനാര്ബറബനുള്ളബകലയയ് കേടക്കനാന് ബുദബമുട്ടയ് കനരബട്ടതബകനത്തുടര്ന്നയ്   കകേന്ദ്ര ഗകവെഷണ

സനാപനമനായ  സബ.ഡബത്യു.പബ.ആര്.എസയ്.  നടത്തബയ   പഠനത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  പുലബമുട്ടബനയ്  490  മസ്പീറര്കൂടബ  നസ്പീളലാം  വെര്ദബപ്പെബക്കണകമന്നയ്

ശേബപനാര്ശേ  കചയ.  അതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് അനുബന്ധ കജനാലബകേള് ഉള്കപ്പെകട

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  85.61  കകേനാടബ രൂപയുകട എസ്റ്റബകമറയ് തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭരണനാനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ്കതങ്കബലലാം

ഹനാര്ബറുകേളുകട  നബര്മ്മേനാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്   പണലാം  അനുവെദബക്കബകലന്ന

നബലപനാടനാണയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതയ്. അതബനനാല് പുലബമുട്ടബകന്റെ നസ്പീളലാം

വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  ശേബപനാര്ശേ  പ്രകതദകേമനാകയടുത്തയ്  കേബഫ്ബബയബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്  സലാംസനാന  ഗവെണ്കമന്റെയ്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം   22.40  കകേനാടബ

രൂപയുകട കപ്രനാകപ്പെനാസല് തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടെയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് നബനലാം

പുതബയ  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബക്കുന്നതബനയ്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുകേയനാകണങ്കബല്   മറയ്

വെബഭവെ  കസനാതസ്സുകേളബല്  നബനലാം  പണലാം  കേകണ്ടെത്തബ  ബനാക്കബ  പ്രവൃത്തബയുലാം

സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

IV അനഉൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

(1)   റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് പരബഗണന

അനഉൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം   സലാംബന്ധബച  സമബതബയുകട

ആറനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

(2)   സനാമനാനദമനായബ കപനാതുതനാല്പരദമുള്ള സലാംഗതബകേള് സലാംബന്ധബച പ്രകമയങ്ങള്

(1) വെരള്ച കനരബടുന്നതബനയ് കകേരളത്തബനയ് പ്രകതദകേ പനാകക്കജയ്

(ശസ്പീ. ഇ.ടബ. പടസണ് മനാസ്റ്റര്ക്കുകവെണ്ടെബ ശസ്പീ. മുലക്കര രതനാകേരന് അവെതരബപ്പെബച
പ്രകമയലാം)

      (തുടര്ചര്ച)

റവെനന്യൂവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്  ):

സലാംസനാനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  അതബരൂക്ഷമനായ  വെരള്ചയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്   പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്   സര്ക്കനാര്  സന്ദര്കഭനാചബതമനായ  നടപടബകേള്
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സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെയ്.   വെരള്ച  സലാംബന്ധബച  നബകവെദനലാം  കകേന്ദ്ര  കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബക്കയ്

സമര്പ്പെബചതബകനത്തുടര്ന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം  കകേരളത്തബകലത്തബ   വെബവെബധ  ജബലകേള്

സന്ദര്ശേബക്കുകേയുലാം  മുഖദമനബയുകട  സനാന്നബദദത്തബല്  ചര്ച   നടത്തബ

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  തുടര്നള്ള  ആവെശേദങ്ങള്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബ   കകേന്ദ്ര  സലാംഘത്തബനയ്  നബകവെദനലാം  അയച്ചുകകേനാടുക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടെയ്.

വെരള്ചയുകട  രൂക്ഷത  കേണക്കബകലടുത്തയ്  കൂടുതല്  കതനാഴബല്  ദബവെസങ്ങള്

സൃഷബക്കുന്നതബനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണ്ടെയ്.  സലാംസനാനകത്ത

രൂക്ഷമനായ  വെരള്ചയുകട  പശനാത്തലത്തബല്  അധബകേ  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്

അനുവെദബക്കണകമന്നയ്  കകേന്ദ്രകത്തനാടനാവെശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെയ്.  വെരള്ച മൂലമുള്ള പ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  സനാധനാരണ  ലഭബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സഹനായത്തബനുപുറകമ

പ്രധനാനമനബയുകട  ദുരബതനാശേസനാസ  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ   പ്രകതദകേ  പനാകക്കജയ്

അനുവെദബക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭയുകട  ഏകേകേണ്ഠമനായ  അഭബപ്രനായലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടെയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനയ് അയച്ചുകകേനാടുക്കനാവുന്നതനാണയ്.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

(2) പ്രവെനാസബകേളുകട സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വെബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്: "ഉകദ്ദേശേലാം  31  ലക്ഷകത്തനാളലാം മലയനാളബകേള് മറ്റു
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രനാജദങ്ങളബലലാം  സലാംസനാനങ്ങളബലമനായബ  പ്രവെനാസബകേളനായുണ്ടെയ്.  കകേരള  പമകഗ്രഷന്

സര്കവ്വ പ്രകേനാരലാം  അനദരനാജദങ്ങളബകലയയ്  കതനാഴബല് കതടബ  കപനാകുന്ന കകേരളസ്പീയരബല്

86.3 ശേതമനാനലാം ഗള്ഫയ് രനാജദങ്ങളബകലയനാണയ് കപനാകുന്നതയ്.  അതബല് 37.5  ശേതമനാനലാം

യു.എ.ഇ.-യബലലാം  22  ശേതമനാനലാം  സഉൗദബ  അകറബദയബലമനാണയ്.  ഇഉൗ  നനാടുകേളബകല

സസകദശേബവെല്ക്കരണ  നയലാം  വെബകശേഷബചയ്  സഉൗദബ  അകറബദയബല്  വെനാണബജദ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്   വെബകദശേബകേകള  ഒഴബവെനാക്കുന്നതയ്  നബരവെധബ  കകേരളസ്പീയര്ക്കയ്  കതനാഴബല്

നഷകപ്പെടുത്തുലാം. 11  ശേതമനാനകത്തനാളലാം കകേരളസ്പീയര് കസയബല്സനാന്മനാരനായബ  കതനാഴബല്

കനനാക്കുനകവെന്നനാണയ്  കേണക്കയ്.  പ്രവെനാസബകേള്  കകേരളത്തബകലയയ്  അയയ്ക്കുന്ന  പണലാം

സലാംസനാന ആഭദന്തര ഉത്പനാദനത്തബകന്റെ മൂന്നബകലനാന്നബലധബകേമനാണയ്.  രനാജദത്തബകന്റെ

ഏറവുലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  വെബകദശേ  നനാണയ  കസനാതസനായബട്ടുലാം  പ്രവെനാസബകേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  കവെണ്ടെ  പരബഗണന  നല്കുന്നബല.  കേയറ്റുമതബക്കനാര്ക്കയ്  നല്കുന്ന

കപ്രനാതനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം  വെബകദശേനബകക്ഷപലാം  ആകേര്ഷബക്കനാനനായബ  നല്കുന്ന

ഇളവുകേള്ക്കുലാം  സമനാനമനായ  രസ്പീതബയബല്  ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കേബ  പ്രവെനാസബകേകള

പ്രതബസന്ധബഘട്ടത്തബല്  സലാംരക്ഷബക്കണകമന്നയ്  ഇഉൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്

ആവെശേദകപ്പെടുന." എന്ന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  മുകന്നറത്തബലലാം   പുനര്നബര്മ്മേബതബയബലലാം  നബസ്തുലമനായ

സലാംഭനാവെനയനാണയ് പ്രവെനാസബകേള് നല്കേബയബട്ടുള്ളതയ്.  സലാംസനാനത്തബനയ് വെന്കതനാതബല്
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വെബകദശേനനാണദലാം  കനടബത്തരുന്ന  പ്രവെനാസബകേകളനാടയ്  നസ്പീതബ  പുലര്ത്തനാന്   മനാറബവെരുന്ന

സര്ക്കനാരുകേള്ക്കയ് സനാധബചബല.  രനാജദത്തയ് ആദദമനായബ പ്രവെനാസബകക്ഷമനബധബ നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവെരബകേയുലാം  പ്രവെനാസബ  വെകുപ്പെയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയതയ്  കകേരളത്തബലനാണയ്.

കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്  തുകേ  വെര്ദബപ്പെബക്കണകമന്ന  പ്രവെനാസബകേളുകട  നബരന്തരമനായ

ആവെശേദലാം  മുന്  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  നബരനാകേരബചകപ്പെനാള്  ഇഉൗ  സര്ക്കനാര്  അതയ്

മൂന്നബരട്ടബയനാക്കബ   വെര്ദബപ്പെബചതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കൂടുതല്  പ്രവെനാസബകേകള

കക്ഷമനബധബയബല്  അലാംഗങ്ങളനാക്കുന്നതബനുലാം  പ്രവെനാസബകക്ഷമ  പദതബകേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര

സഹനായലാം   വെനാങ്ങബകയടുക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബക്കണലാം.  എമബകഗ്രഷന്

ക്ലെെബയറന്സബനുകവെണ്ടെബ  പ്രവെനാസബ  മലയനാളബകേളബല്  നബനലാം  ഇഉൗടനാക്കബയ  തുകേയുകട

കചറബയ വെബഹബതകമങ്കബലലാം പ്രവെനാസബകക്ഷമ പദതബക്കുകവെണ്ടെബ അനുവെദബക്കനാന് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  സസകദശേബവെല്ക്കരണമടക്കമുള്ള  ഗള്ഫയ്  രനാജദങ്ങളബകല

കതനാഴബല്  പരബഷനാരങ്ങള്മൂലലാം  കജനാലബ  നഷകപ്പെട്ടയ്  തബരബകചത്തുന്ന  പ്രവെനാസബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനയ്  പുനരധബവെനാസ പദതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  കകേന്ദ്ര സഹനായലാം

ലഭദമനാക്കണലാം.  അമബതമനായ  വെബമനാനയനാത്രനാക്കൂലബ  ഒഴബവെനാക്കുന്നതബനുലാം  ഗള്ഫയ്

രനാജദങ്ങളബകല  എലാംബസബകേളബല്  മലയനാളബ  ഉകദദനാഗസകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

പ്രവെനാസബകേകളനാടുള്ള വെബകവെചനപരമനായ നബലപനാടയ് തബരുത്തുന്നതബനുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം. ഇഉൗ പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കണകമന്നഭദര്തബക്കുന.
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ശസ്പീ  .   വെബ  .   കകേ  .  സബ  .   മമ്മേതയ് കകേനായ : പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. കനനാര്ക്കയുകട

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  61  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്  വെകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്

ആശേസനാസകേരമനാണയ്.  യു.എ.ഇ.-യുകട  കകേനാണ്സുകലറയ്   തബരുവെനന്തപുരത്തയ്

ആരലാംഭബചബട്ടുകണ്ടെങ്കബലലാം  അറകസ്റ്റഷനുള്ള  അനുമതബ  കനനാര്ക്കയയ്

നല്കേബയബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  സസകേനാരദ  ഏജന്സബകേളുകട  കേടനകേയറലാം  ഇകപ്പെനാഴുലാം

തുടരുകേയനാണയ്.  പ്രവെനാസബകക്ഷമ  ഫണ്ടെബല്  6  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

പുനരധബവെനാസത്തബനുകവെണ്ടെബ  18  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വെകേയബരുത്തബയതയ്  ശകദയമനായ

കനട്ടമനാണയ്.   പ്രവെനാസബ കക്ഷമ കപന്ഷന് 500 രൂപയബല് നബനലാം 2000 രൂപയനായബ

വെര്ദബപ്പെബച  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  സഉൗജനദ  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസറന്സയ്

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കണലാം.   വെബകശേഷനാവെസരങ്ങളബല്   വെബമനാന  കേമ്പനബകേള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്ന  നബരക്കയ്  വെര്ദന   നബയനബക്കുന്നതബനയ്  ഫലപ്രദമനായ

ഇടകപടലണ്ടെനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .  ടബ  .    കതനാമസയ് :    “പ്രവെനാസബകേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്"  എന്നതബനു

പകേരലാം  "പ്രവെനാസബകേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്"  എനലാം

"സലാംരക്ഷബക്കണകമന്നയ്  ഇഉൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  ആവെശേദകപ്പെടുന”

എന്നതബനു പകേരലാം  "സലാംരക്ഷബക്കണകമനലാം പ്രവെനാസബകക്ഷമനബധബയുകട  പ്രവെര്ത്തനലാം
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കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനാക്കണകമനലാം ഇഉൗ സഭ കകേന്ദ്ര സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേകളനാടയ്

ആവെശേദകപ്പെടുന"   എന്ന കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബക്കുന.

   കനനാര്ക്ക  വെകുപ്പെബല്  പ്രവെനാസബകേകള  സലാംബന്ധബച  ധനാരനാളലാം  ഫയലകേള്

കകേട്ടബക്കബടക്കുനകണ്ടെന്നയ്  കബനാദദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണയ്    “  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്" എന്നതബനു പകേരലാം " കകേന്ദ്ര സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേള്"  എന്നയ്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവെന്നതയ്  പ്രതബസന്ധബ  ഘട്ടങ്ങളബല്  പ്രവെനാസബകേള്ക്കയ്  ആശേസനാസലാം  നല്കേനാന്

യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച  നടപടബകയക്കുറബകചനാനലാം  പ്രകമയത്തബല്

സൂചബപ്പെബക്കനാത്തതയ്  കഖദകേരമനാണയ്.    കേഴബഞ  യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവെണ്കമന്റെനാണയ്

കനനാര്ക്ക  റൂട്ടയ്സയ്  വെഴബ  നഴ്സുമനാരുകട  റബക്രൂട്ടയ് കമന്റെയ്   നടത്തബയതയ്.    പ്രവെനാസബ

കക്ഷമത്തബനനായബ  നടത്തബയ  പ്രഖദനാപനങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ

പ്രനാവെര്ത്തബകേമനാക്കണലാം.    സസ്പീസണ്കേനാലത്തയ്  വെബമനാന  കേമ്പനബകേള്  യനാത്രനാക്കൂലബ

വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതയ്   തടയനാനുള്ള  കേര്ശേന  നടപടബയുണ്ടെനാകേണലാം.   പ്രവെനാസബകേളുകട

കുട്ടബകേള്ക്കയ്  കകേരളത്തബകല  സ്കൂളുകേളബലലാം  കകേനാകളജുകേളബലലാം   അഡബഷന്

ഉറപ്പുവെരുത്തണലാം.  പ്രവെനാസബ  മലയനാളബകേളുകട  കക്ഷമ  കേനാരദങ്ങളബല്  കൂടുതല്

തനാല്പരദകമടുത്തുകകേനാണ്ടെയ്  ശേക്തമനായ നടപടബകേളുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .  കകേ  .    വെബജയന് :  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   സസ്പീസണ്  കേനാലത്തയ്

വെബമനാന  കേമ്പനബകേള്  യനാത്രനാക്കൂലബ   വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതയ്  നബയനബക്കണലാം.  പ്രവെനാസബ
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ജസ്പീവെബതവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ് പല  കമഖലകേളബലലാം  മനാറലാം  വെനകകേനാണ്ടെബരബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  പ്രവെനാസബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ് :  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  പ്രവെനാസബകേളുകട

കക്ഷമത്തബനുകവെണ്ടെബ  ധനാരനാളലാം  പ്രകമയങ്ങള്  പനാസനാക്കബയബട്ടുകണ്ടെങ്കബലലാം

പ്രനാകയനാഗബകേമനായ  ഒരു  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന്  ഇതുവെകരയുലാം  സനാധബചബട്ടബല.

വെബകദശേമലയനാളബകേളുകട  പണലാംകകേനാണ്ടെനാണയ്  സമ്പദയ് വെദവെസ  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതയ്.

ഇഉൗ  പ്രകമയത്തബകന്റെ  അന്ത:സത്ത  ഉള്കകേനാണ്ടുകകേനാണ്ടെയ്  പ്രവെനാസബകേള്  കനരബടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരമുണ്ടെനാക്കനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള:   പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   രനാജദത്തബകന്റെ

സമ്പദ്ഘടന പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുന്നതബല് പ്രവെനാസബസമൂഹലാം  പ്രധനാന പങ്കുവെഹബക്കുന.

സസകദശേബവെല്ക്കരണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കജനാലബ നഷകപ്പെട്ടയ് നനാട്ടബകലയയ് തബരബച്ചുവെരുന്ന

പ്രവെനാസബകേള്ക്കനായബ  പുനരധബവെനാസ  പനാകക്കജയ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  വെദവെസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം   ഭവെനരഹബതരനായ  പ്രവെനാസബകേള്ക്കയ്

വെസ്പീടുനബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്   പലബശേരഹബത  വെനായ്പ നല്കുന്നതബനുലാം വെബമനാനക്കമ്പനബകേളുകട

കകേനാള്ള അവെസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. പ്രവെനാസബകേളുകട കക്ഷമലാം

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുള്ള    ശമലാം  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണ്ടെനാകേണലാം. 
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(3)  ശസ്പീ  .   കകേ  .  വെബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദര് അവെതരബപ്പെബച അനഉൗകദദനാഗബകേ   

      പ്രകമയത്തബനുപകേരമനായബ സഭ പനാസനാക്കബയ ഒഉൗകദദനാഗബകേ പ്രകമയലാം  

മുഖദമനബക്കുകവെണ്ടെബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .

സുധനാകേരന്):  “ഉകദ്ദേശേലാം   35  ലക്ഷകത്തനാളലാം  മലയനാളബകേള്  മറ്റുരനാജദങ്ങളബലലാം

സലാംസനാനങ്ങളബലമനായബ  പ്രവെനാസബകേളനായബട്ടുണ്ടെയ്.    കകേരള  കകമകഗ്രഷന്  സര്കവ്വ

പ്രകേനാരലാം   അനദ  രനാജദങ്ങളബകലയയ്  കതനാഴബല്കതടബകപ്പെനാകുന്ന  കകേരളസ്പീയരബല്  86.3

ശേതമനാനലാം  ഗള്ഫയ്  രനാജദങ്ങളബകലയനാണയ്  കപനാകുന്നതയ്.   ഇതബല്  37.5   ശേതമനാനലാം

യു.എ.ഇ.-യബലലാം  22  ശേതമനാനലാം  സഉൗദബ  അകറബദയബലമനാണയ്.  ഇഉൗ  നനാടുകേളബകല

സസകദശേബവെല്ക്കരണനയലാം  വെബകശേഷബചയ്  സഉൗദബ  അകറബദയബല്

വെനാണബജദകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  വെബകദശേബകേകള    ഒഴബവെനാക്കുന്നതയ്  നബരവെധബ  കകേരളസ്പീയര്ക്കയ്

കതനാഴബല്  നഷകപ്പെടുത്തുലാം. 11  ശേതമനാനകത്തനാളലാം കകേരളസ്പീയര് കസയബല്സനാന്മനാരനായബ

കതനാഴബല്  കനനാക്കുനകയനമനാണയ്  കേണക്കയ്.   പ്രവെനാസബകേള്  കകേരളത്തബകലയയ്

അയയ്ക്കുന്ന  പണലാം  സലാംസനാന  ആഭദന്തകരനാത്പനാദനത്തബകന്റെ

മൂന്നബകലനാന്നബലധബകേമനാണയ്.  രനാജദത്തബകന്റെ  ഏറവുലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  വെബകദശേ  നനാണയ

കസനാതസനായബട്ടുലാം  പ്രവെനാസബകേള്ക്കയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് കവെണ്ടെ  പരബഗണന നല്കുന്നബല.

കേയറ്റുമതബക്കനാര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  കപ്രനാതനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം   വെബകദശേ  നബകക്ഷപങ്ങള്

ആകേര്ഷബക്കനാനനായബ   നല്കുന്ന  ഇളവുകേള്ക്കുലാം  സമനാനമനായ   രസ്പീതബയബല്
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ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കേബ  പ്രവെനാസബകേകള  പ്രതബസന്ധബഘട്ടത്തബല്

സലാംരക്ഷബക്കണകമനലാം ആ രനാജദങ്ങളബകല കചലാംബര് ഒനാഫയ്  കകേനാകമഴയ്  ,  വെദവെസനായ

സനാപനങ്ങള്  തുടങ്ങബയവെയുമനായബ  ആശേയവെബനബമയലാം  നടത്തബ  മറ്റുസനാപനങ്ങളബല്

അവെര്ക്കയ്  കജനാലബ   ലഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കനാന്  ഇഉൗ സഭ  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകനനാടയ് ആവെശേദകപ്പെടുന.”എന്ന ഔകദദനാഗബകേ പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

 കനനാര്ക്കയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  എലനാ  ഫയലകേളബകന്മേലലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെയ്.    സസകദശേബവെത്കേരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കജനാലബ  നഷകപ്പെട്ടയ്

തബരബകകേകയത്തുന്ന  പ്രവെനാസബകേകള  സഹനായബക്കുന്നതബനയ്  സനാധദമനായ  എലനാ

കേനാരദങ്ങളുലാം  കചയബട്ടുണ്ടെയ്.   പ്രവെനാസബ  മലയനാളബകേളുകട  പുനരധബവെനാസത്തബനനായബ

നബലവെബലളള  എന്.ഡബ.പബ.ആര്.ഇ.-  പദതബ കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെയ്.     ആകസ്ട്രേലബയയബകലയ്ക്കുള്ള  വെബസയബലലാം  എമബകഗ്രഷന്

ചട്ടങ്ങളബലലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന  നബയനണത്തബല്  ഇളവു  വെരുത്തുന്നതബനയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണകമന്നയ് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്കമന്റെബകനനാടയ് ആവെശേദകപ്പെടുന്നതനാണയ്. 

ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  കതനാമസയ്  അവെതരബപ്പെബച  കഭദഗതബ  സഭ  നബരനാകേരബക്കുകേയുലാം

ശസ്പീ.  കകേ.  വെബ.  അബ്ദുള് ഖനാദര് അവെതരബപ്പെബച പ്രകമയലാം സഭയുകട അനുമതബകയനാകട

പബന്വെലബക്കുകേയുലാം കചയ.

മനബ അവെതരബപ്പെബച ഒഉൗകദദനാഗബകേ പ്രകമയലാം സഭ പനാസനാക്കബ.
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(4) സസകേനാരദ ആശുപത്രബകേളുകട ചൂഷണവുലാം കയനാഗദതയബലനാത്ത ജസ്പീവെനക്കനാരുലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:   "സലാംസനാനകത്ത   സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബലലാം

ലകബനാറട്ടറബകേളബലലാം മതബയനായ കയനാഗദതയബലനാത്ത ജസ്പീവെനക്കനാകര നബയമബക്കുന്ന രസ്പീതബ

നബയനബക്കുന്നതബനുലാം പരബകശേനാധനയ്ക്കുലാം ചബകേബതയ്ക്കുലാംകവെണ്ടെബ ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങകള

ആശയബകക്കണ്ടെബവെരുന്ന  കരനാഗബകേളബല്നബനലാം   ഒരു  വെദവെസയുമബലനാകത  അമബത

ഫസ്പീസയ് ഇഉൗടനാക്കബ ചൂഷണലാം കചയ്യുന്ന സബതബവെബകശേഷലാം നബയനബചയ്  കരനാഗബകേള്ക്കുലാം

അവെരുകട  കുടുലാംബത്തബനുലാം   ആശേസനാസലാം  നല്കുന്നതബനയ്  കമചകപ്പെട്ട  ചബകേബതനാ

സഉൗകേരദലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുലാം ആവെശേദകമങ്കബല്  നബയമനബര്മ്മേനാണമുള്കപ്പെകടയുള്ള

ശേക്തമനായ  നടപടബകേള്  അടബയന്തരമനായബ  സസസ്പീകേരബക്കണകമന്നയ്  ഇഉൗ  സഭ

സര്ക്കനാരബകനനാടയ് അഭദര്തബക്കുന." എന്ന പ്രകമയലാം  അവെതരബപ്പെബക്കുന.  

 സസകേനാരദകമഖലയബല്  സനാധനാരണക്കനാരനായ  കരനാഗബകേകള  ചൂഷണലാം  കചയ്യുന്ന

അവെസനാവെബകശേഷമനാണുള്ളതയ്.   യനാകതനാരു  നബയനണവുമബലനാകത  പ്രവെര്ത്തബക്കുന്ന

സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളുകടയുലാം   ലനാബുകേളുകടയുലാം   പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

നബയനബക്കുന്നതബനുലാം    മതബയനായ ശേമ്പളലാം  നല്കേബ കസഷദനാലബറബ  കഡനാക്ടര്മനാകര

ഗവെണ്കമന്റെയ്  കമഖലയബല് നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം നടപടബയുണ്ടെനാകേണലാം.   ജനങ്ങളുകട

ആകരനാഗദലാം  കകേനാള്ളയടബക്കകപ്പെടുന്ന   അവെസനാവെബകശേഷലാം  നബയനബക്കുന്നതബനയ്

പ്രകതദകേ നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവെരനാന്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നയ്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.     മനുഷദ

തസരഹബതമനായ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേകള

നബയനബക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ യു  .    പ്രതബഭ ഹരബ :   വെളകരയധബകേലാം പ്രനാധനാനദമുള്ള ഒരു വെബഷയമനാണയ്

അവെതരബപ്പെബചകതങ്കബലലാം  പ്രകമയത്തബല്  ചൂണ്ടെബക്കനാണബച  വെബഷയങ്ങള്  'ആര്ദലാം'

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ നടപ്പെനാകക്കണ്ടെതനാണയ്.  

                                          (ചര്ച തുടരുലാം)

                   സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷലാം 12.30- നയ് പബരബഞ്ഞു.

*********


