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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-15

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    17,    ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I റൂളബലാംഗയ്

നബയമസഭനാ കചനാദദങ്ങള്ക്കയ് യഥനാസമയലാം മറുപടബ ലഭദമനാക്കനാത്തതയ് സലാംബനബചയ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  നബയമസഭനാ  കചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  കൃതദസമയത്തുതകന്നെ  മറുപടബ

ലഭദമനാക്കണകമന്നെതയ്  സലാംബനബചയ്  നബരവധബ   റൂളബലാംഗുകേളലാം  ഓര്മ്മേകപ്പെടുത്തലുകേളലാം

കചയറബല്നബനലാം  ഉണനായബട്ടുളളതനാണയ്.  എന്നെനാല്  ഇക്കനാരദത്തബല്  ഗുണപരമനായ

പുകരനാഗതബ ഉണനാകുന്നെബല്ല എന്നെതലാം ഇതസലാംബനബച പരനാതബകേള് വസ്പീണലാം ഉയരുന
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എന്നെതലാം കചയറബകന അസസ്വസ്ഥതകപ്പെടുത്തുന.  പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ് 10-05-2017-നയ്

നല്കേബയ  കേത്തബല്  അകന്നെ  ദബവസകത്തയയ്  കനനാട്ടസ്പീസയ്  നല്കേബയബരുന്നെ  333

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  കചനാദദങ്ങളബല്  19  എണ്ണത്തബനയ്  മനാത്രകമ

സമയപരബധബക്കുളളബല്  ഉത്തരലാം  നല്കേബയബരുനളളൂകവന്നെയ്  അറബയബക്കുകേയലാം

കചയബരുന.  ഇക്കനാരദലാം  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചതബല്  പ്രസ്തുത  പരനാതബ

വസ്തുതനാപരമനാകണനലാം  അകന്നെ  ദബവസകത്ത  കുകറ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുളള  മറുപടബ

കതനാട്ടടുത്ത  ദബവസങ്ങളബല്  നല്കേബയബരുന്നെതനായലാം  കേനാണുകേയണനായബ.  244

കചനാദദങ്ങള്ക്കുളള  മറുപടബ  ഇനബയലാം  ലഭബക്കനാനുണയ്.  ഇതയ്  അകങ്ങയറലാം

നബരനാശനാജനകേമനാണയ്.  കചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  യഥനാസമയലാം  മറുപടബ  ലഭദമനാക്കനാത്തതയ്

സലാംബനബച  പരനാതബകേള്  വസ്പീണലാം  സഭനാതലത്തബല്  ഉയര്നവരുന്നെതലാം  അവ

ഓകരനാന്നെബകന്റെയലാം കപരബല് കചയറബല്നബനലാം ആവര്ത്തബചയ് റൂളബലാംഗുകേള് ഉണനാകുന്നെതലാം

ഒഴബവനാക്കകപ്പെകടണതനാണയ്.  വബവരനാവകേനാശ  നബയമലാംമൂലലാം  സനാധനാരണ

ജനങ്ങള്ക്കുകപനാലുലാം  വബവരങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  ലഭദമനാകുന്നെ  സനാഹചരദലാം

നബലവബലുളളകപ്പെനാള്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സനാമനാജബകേര്  10  ദബവസങ്ങള്ക്കുമുമയ്  എഴുതബ

സമര്പ്പെബക്കുന്നെ  കചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  യഥനാസമയലാം  മറുപടബ  നല്കേനാതബരബക്കുന്നെതബനയ്

ഏകതങബലുലാം  തരത്തബലുളള  നദനായസ്പീകേരണലാം  പരദനാപ്തമനാകുകമന്നെയ്  കേരുതന്നെബല്ല.

കചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  യഥനാസമയലാം  മറുപടബ  നല്കുന്നെതബനയ്  അതതയ്  മനബമനാരുകട
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ഓഫസ്പീസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  കേനാരദക്ഷമമനായ  ഏകകേനാപനലാം  ഉണനാകകേണതനായബട്ടുണയ്.

നനാലനാലാം  സകമ്മേളനലാം  അവസനാനബക്കുന്നെ  ദബവസലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ആറയ്  മനബമനാര്

തങ്ങളകട വകുപ്പുകേളമനായബ ബനകപ്പെട്ട എല്ലനാ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം മറുപടബ നല്കേബയബട്ടുണയ്.

നബയമസഭനാ  കചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  യഥനാസമയലാം  മറുപടബ  ലഭബക്കുന്നെബകല്ലന്നെ  തരത്തബലുളള

പരനാതബകക്കനാ  വബശദസ്പീകേരണങ്ങള്കക്കനാ  കചയറബല്നബന്നെയ്  ആവര്ത്തബച്ചുളള

റൂളബലാംഗുകേള്കക്കനാ ഇടവരുത്തനാത്ത വബധത്തബല് കമലബല് കചനാദദങ്ങള്ക്കുളള മറുപടബകേള്

ചട്ടലാം നബഷ്കര്ഷബക്കുന്നെ പ്രകേനാരലാംതകന്നെ ലഭദമനാക്കുന്നെ കേനാരദത്തബനയ് പ്രകതദകേ ഊന്നെല്

നല്കേബകക്കനാണയ് പരനാതബകേള്ക്കയ് ശനാശസ്വതമനായ പരബഹനാരലാം കേകണത്തണകമന്നെയ് കചയര്

റൂള്  കചയ്യുന.  അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം  ഇഇൗ  മനാസലാം  25-ാം  തസ്പീയതബ

അവസനാനബക്കുകേയനാണയ്. ഇനബയലാം ആറയ് ദബവസമനാണയ് സഭ സകമ്മേളബക്കനാനബരബക്കുന്നെതയ്.

ഇഇൗ  സനാഹചരദത്തബല്  ഇഇൗ  സകമ്മേളന  കേനാലത്തയ്  ലഭബച  കചനാദദങ്ങള്ക്കുളള

കനനാട്ടസ്പീസുകേളബല് ഇനബയലാം മറുപടബ ലഭദമനാക്കനാനുളള എല്ലനാ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം സമ്പൂര്ണ്ണ

മറുപടബ  25-ാം  തസ്പീയതബക്കകേലാംതകന്നെ  നല്കേണകമന്നെയ്  കചയര്  റൂള്  കചയ്യുന.  ഇഇൗ

സകമ്മേളനലാം അവസനാനബക്കുന്നെ സന്ദര്ഭത്തബല് സകമ്മേളന നടപടബകേകള സലാംബനബച

സലാംക്ഷബപ്ത  വബവരണലാം  നടത്തുകമനാള്  മറുപടബ  ലഭദമനാകേനാത്ത  കചനാദദങ്ങകള

സലാംബനബചയ്  പരനാമര്ശമുണനാകേനാതബരബക്കനാന  ബനകപ്പെട്ടവര്  പ്രകതദകേലാം

ശദബകക്കണതനാകണനലാം അറബയബക്കുന.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേ  .  എസയ്  .  യ  .   പ്രകേടനത്തബനയ് കനകര നടന്നെ കപനാലസ്പീസയ് അതബക്രമലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സസ്വനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകലയയ്  പ്രകവശനത്തബനയ്

സര്ക്കനാര്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  അമബതമനായ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവബല്  പ്രതബകഷധബചയ്

കകേ.എസയ്.യ.  സലാംസ്ഥനാന കേമ്മേബറബയകട ആഭബമുഖദത്തബല് നടത്തബയ പ്രകേടനത്തബനയ്

കനകര  യനാകതനാരു  പ്രകകേനാപനവുമബല്ലനാകത  തബകേച്ചുലാം  ക്രൂരമനായബ  കപനാലസ്പീസയ്  നടത്തബയ

ലനാത്തബചനാര്ജബലുലാം  ടബയര്  ഗദനാസയ്  പ്രകയനാഗത്തബലുലാം  നബരവധബ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്

ഗുരുതരമനായബ  പരബകക്കറ  സനാഹചരദവുലാം  അവര്ക്കയ്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്

നദനായമനായ ചബകേബത്സ  നബകഷധബച  മനുഷദതസ്വരഹബതമനായ  നടപടബകയക്കുറബച്ചുലാം

മനുഷദനാവകേനാശ  ലലാംഘനകത്തക്കുറബച്ചുലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമന്നെനാവശദകപ്പെട്ടയ് സര്വ്വശസ്പീ കകഹബബ ഇഇൗഡന, പബ. കകേ. ബഷസ്പീര്, അനൂപയ്

കജക്കബയ് എന്നെസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

(കചലവയ്  ചുരുക്കലബകന്റെ  കപരബല്  കകേരളത്തബകല  റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ

പ്രനാകദശബകേ  ഓഫസ്പീസുകേള് പൂട്ടബയതമൂലലാം റബ്ബര് കേര്ഷകേര് അനുഭവബക്കുന്നെ ദുരബതങ്ങള്

സലാംബനബചയ് ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ റൂള് 50 പ്രകേനാരമുളള കനനാട്ടസ്പീസുലാം ശസ്പീ. കകേ. സബ.

കജനാസഫയ്  ഇകത  വബഷയത്തബല്  സബ്മബഷനുലാം  നല്കേബയബട്ടുകണങബലുലാം  ചട്ടപ്രകേനാരലാം

രണനാമകത്ത കനനാട്ടസ്പീസയ് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന നബര്വ്വനാഹമബല്ലനാത്തതബനനാല് വബഷയത്തബകന്റെ
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ഗഇൗരവലാം പരബഗണബചയ് ആദദകത്ത സബ്മബഷനനായബ അനുവദബക്കനാവുന്നെതനാണയ്.)

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവയ്  ആകരനാപബച്ചുലാം

വബദദനാഭദനാസ  നയങ്ങള്  തബരുത്തണകമന്നെയ്  ആവശദകപ്പെട്ടുലാം  കകേ.എസയ്.യ.

പ്രസബഡന്റെബകന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല് ഇരുന്നൂകറനാളലാം കപര് 16-05-2017-നയ് ഉചയയ് 12.30-നയ്

പനാളയലാം  രക്തസനാക്ഷബ  മണ്ഡപത്തബനയ്  സമസ്പീപത്തുനബനലാം  നബയമസഭനാ  മനാര്ചയ്

നടത്തുകേയണനായബ.   കവള്ഡയ് വനാര് കമകമ്മേനാറബയലബകന്റെ ഭനാഗത്തുവചയ്  പ്രവര്ത്തകേകര

ബനാരബകക്കഡുകേള്  നബരത്തബ  കപനാലസ്പീസയ്  തടഞ്ഞതബകനത്തുടര്ന്നെയ്  അവര്  കറനാഡബല്

കുത്തബയബരുന്നെയ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയലാം  അക്രമനാസക്തരനായബ  ബനാരബകക്കഡുകേള്

തളബയബട്ടയ് മുകന്നെനാട്ടുകപനാകേനാന ശമബക്കുകേയലാം കപനാലസ്പീസബനുലാം വനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം കനകര

അക്രമലാം  നടത്തുകേയലാം  കചയ.  പബരബഞ്ഞുകപനാകേണകമന്നെയ്  നബയമനാനുസരണലാം  പല

പ്രനാവശദലാം ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുലാം കൂട്ടനാക്കനാകത മുദനാവനാകേദലാം വബളബചയ് ഗതനാഗതലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം

സലാംഭബപ്പെബക്കുകേയലാം  കപനാലസ്പീസബനുലാം  കപനാതജനങ്ങള്ക്കുലാം  വനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം  കനകര

കേല്ലുകേളലാം  കേമ്പുകേളലാം  വലബകചറബഞ്ഞയ്  അക്രമലാം  അഴബച്ചുവബടുകേയലാം  കചയ.

സ്ഥലത്തുണനായബരുന്നെ  എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവയ്  മജബകസ്ട്രേറബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം

പ്രകകേനാപബതകര  ജലപസ്പീരങബ  ഉപകയനാഗബചയ്  പബരബച്ചുവബടനാന  ശമബച്ചുകവങബലുലാം

കപനാലസ്പീസബനയ്  കനകര  അക്രമപ്രവര്ത്തനലാം  തടര്ന്നെതബനനാല്  ടബയര്  ഗദനാസയ്  കഷല്ലുലാം

ടബയര്  ഗദനാസയ്  ഗ്രകനഡുലാം  ലനാത്തബചനാര്ജലാം  പ്രകയനാഗബകക്കണബവന.
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സലാംഭവകത്തത്തുടര്ന്നെയ്  പരബകക്കറ  12  സമരക്കനാകര  കപനാലസ്പീസയ്  തബരുവനന്തപുരലാം

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  എത്തബക്കുകേയലാം  ഒ.പബ.  ടബക്കറയ്  നല്കേബ  കഡനാക്ടര്മനാര്

പരബകശനാധബചതബനുകശഷലാം  തടര്പരബകശനാധനയനായബ  വബവബധ  പരബകശനാധനനാ

വബഭനാഗങ്ങളബകലയയ് അയയ്ക്കുകേയലാം കചയ. കകവകുകന്നെരകത്തനാകട എല്ലനാവരുകടയലാം ഒ.പബ.

ടബക്കറ്റുകേള്  കകേനാണവന്നെയ്  ഒരുമബചയ്  അഡബറയ്  കചയ്യണകമന്നെയ്  കഡനാക്ടകറനാടയ്

ആവശദകപ്പെട്ടകപ്പെനാള്  പരബകശനാധനനാ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സഹബതലാം  ഓകരനാരുത്തരനായബ

വരണകമന്നെയ്  കഡനാക്ടര്മനാര്  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയനാണയ്  കചയതയ്.  ആര്ക്കുലാം  ചബകേബത്സ

നബകഷധബക്കുന്നെ  നബലപനാടയ്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  ഭൂരബപക്ഷലാം  കപര്ക്കുലാം  തലയനാണയ്

പരബകക്കറകതന്നെ  ആകരനാപണലാം  അടബസ്ഥനാനരഹബതമനാണയ്.  പത്തുകപരനാണയ്

തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  നബലവബല്  ചബകേബത്സയബലുളളതയ്.

കകേ.എസയ്.യ. പ്രവര്ത്തകേര് കപനാലസ്പീസബനുകനകര നടത്തബയ കേകല്ലറബല് കേകന്റെനാണ്കമന്റെയ്

എ.സബ.പബ.  ഉള്കപ്പെകട  അഞയ്  കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  പരബകക്കറയ്  ചബകേബത്സ

കതടബയബട്ടുണയ്.  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബകലര്കപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസുകേനാകര

പരബകക്കല്പ്പെബക്കുകേയലാം  കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബനയ്  തടസലാം  നബല്ക്കുകേയലാം

കപനാതവസ്പീഥബയബല്  മനാര്ഗ്ഗതടസലാം  സൃഷബക്കുകേയലാം  കചയതബനയ്  അറുപത്തബകയകട്ടനാളലാം

കപകര  പ്രതബകേളനാക്കബ  മക്യൂസബയലാം  കപനാലസ്പീസയ്  സസ്വകമധയനാ  കകേസയ്  രജബസ്റ്റര്  കചയയ്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തബവരബകേയനാണയ്.
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ശസ്പീ  .    കകഹബബ  ഇഇൗഡന:  കമഡബക്കല്,  പബ.ജബ.  കകേനാഴ്സുകേളബകലയ്ക്കുളള  ഫസ്പീസയ്

വര്ദനവബകനതബകര  കകേ.എസയ്.യ.  സലാംസ്ഥനാന  കേമ്മേബറബയകട  ആഭബമുഖദത്തബല്

നടത്തബയ മനാര്ചബല് പകങടുത്ത വബദദനാര്തബകേകള നബയമസഭനാ കേവനാടത്തബനടുത്തുളള

കറനാഡബല്വചയ്  കേകന്റെനാണ്കമന്റെയ്  എ.സബ.-യകട കനതൃതസ്വത്തബല്  ബനാരബകക്കഡുകേള്വചയ്

തടയകേയലാം  സമരക്കനാര്ക്കുകനകര  കപനാലസ്പീസയ്  ആകക്രനാശബക്കുകേയലാം  ജലപസ്പീരങബ

ഉപകയനാഗബചയ്  കപണ്കുട്ടബകേളടക്കമുള  വബദദനാര്തബകേകള  ലനാത്തബചനാര്ജബനയ്

വബകധയമനാക്കുകേയലാം കചയ. കകേ.എസയ്.യ. സലാംസ്ഥനാന പ്രസബഡന്റെയ് ഉള്കപ്പെകടയളളവകര

അതബക്രൂരമനായ രസ്പീതബയബലനാണയ് കപനാലസ്പീസുകേനാര് മര്ദ്ദേബചതയ്.  പബരബഞ്ഞുകപനാകേനാകതനബന്നെ

വബദദനാര്തബകേകള  ഫഫബര്  ലനാത്തബ  ഉപകയനാഗബചയ്  തലയടബക്കുകേയനാണയ്  കചയതയ്.

ഇത്രയലാം  സലാംഭവങ്ങളണനായബട്ടുലാം  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബന്നെയ്

അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങളണനായബല്ല എന്നെ മുഖദമനബയകട വനാദലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാണയ്.

ഒരു  കപണ്കുട്ടബക്കുകനകര  അസഭദവര്ഷലാം  കചനാരബഞ്ഞ  കപനാലസ്പീസുകേനാരകനതബകര

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   സമരലാം  കചയ വബദദനാര്തബകേള്ക്കുകനകര  ടബയര്ഗദനാസുലാം

ഗ്രകനഡുകേളമനാണയ്  പ്രകയനാഗബചതയ്.  ഗുരുതരമനായബ  പരബകക്കറ  വബദദനാര്തബകേകള

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകലത്തബകചങബലുലാം  മുന  മുഖദമനബ  ഉമ്മേന  ചനാണബ  രണ

മണബക്കൂര്  കുത്തബയബരുപ്പെയ് സമരലാം നടത്തബയതബനുകശഷലാം മനാത്രമനാണയ് അഡബറയ് കചയ്യനാന

തയ്യനാറനായതയ്.   പരബകക്കറ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  ചബകേബത്സ  നബകഷധബച  അതദനാഹബത
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വബഭനാഗത്തബകല  കഡനാക്ടര്കക്കതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  സലാംസ്ഥനാന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കപനാളബറബക്കല്  അജണ  കഡനാക്ടര്മനാരബലൂകട  നടപ്പെനാക്കനാനനാണയ്

ശമബക്കുന്നെതയ്.  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കയ്  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം   അപ്രനാപദമനാകുന്നെ

തരത്തബകലയയ്   കേനാരദങ്ങള്  മനാറുകേയനാണയ്.   മുന  സര്ക്കനാര്  അഞയ്  വര്ഷലാംകകേനാണയ്

47,000 രൂപയകട ഫസ്പീസയ് വര്ദനവയ് നടപ്പെനാക്കബയ സ്ഥനാനത്തയ് ഇഇൗ  സര്ക്കനാര് നൂറയ്

ദബവസലാംകകേനാണയ്  65,000  രൂപ  വര്ദബപ്പെബചയ്  സസ്വനാശയ  മനാകനജയ് കമന്റുകേകള

സഹനായബക്കുന്നെ   നബലപനാടനാണയ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതയ്.  സനാധനാരണക്കനാരനയ്  കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസലാം  അപ്രനാപദമനാക്കുന്നെ  തരത്തബലുള  നബലപനാടയ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതയ്

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണയ്.  സസ്വനാശയ കകേനാളക്കനാര്ക്കയ് കുടപബടബക്കുന്നെ സര്ക്കനാര് നടപടബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയബല്ല.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന)  :  കമഡബക്കല്  സസ്പീറ്റുകേളബകലയയ്

നനാഷണല്  കമരബറയ്  ലബസ്റ്റബല്  നബനമനാത്രകമ  പ്രകവശനലാം  നടത്തുന്നെതബനയ്

സനാധബക്കുകേയള്ളൂകവന്നെതബനനാല്  സസ്വനാശയ  മനാകനജുകമന്റുകേളമനായബ  കേരനാറബല്

ഏര്കപ്പെടനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബയബകല്ലന്നെ  യനാഥനാര്തദലാം  പ്രതബപക്ഷലാം

മനസബലനാക്കണലാം.  ഫസ്പീസയ്  നബശ്ചയബക്കുന്നെതബനുള  അധബകേനാരലാം   ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ

കേമ്മേബറബയബലനാണയ്  നബക്ഷബപ്തമനായബരബക്കുന്നെതയ്.  ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവബകനതബകര   സമരലാം
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കചയ  വബദദനാര്തബകേള്  വടബകേളലാം  കേല്ലുകേളമുപകയനാഗബചയ്  കപനാലസ്പീസബകന  കനരബടുന്നെ

സ്ഥബതബയനാണുണനായബരുന്നെതയ്.  ഏറ്റുമുട്ടലബല്  പരബകക്കറവര്ക്കയ്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബകല അതദനാഹബതവബഭനാഗത്തബല് പ്രനാഥമബകേ പരബകശനാധന നടത്തബയകശഷലാം

വബവബധ  പരബകശനാധനകേള്ക്കുള  കുറബപ്പെയ്  നല്കുകേയനാണുണനായതയ്.  പരബകക്കറ

കകേ.എസയ്.യ.  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്  അഡബഷന  നബകഷധബക്കുന്നെ  നബലപനാടയ്  ആശുപത്രബ

അധബകൃതര്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.   തടര്പരബകശനാധനയനായബ   പ്രവര്ത്തകേര്

എത്തനാത്തതമൂലമുള  പ്രശ്നമനാണുണനായതയ്.   ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചനാണബ  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല്  പ്രതബകഷധസമരലാം  നടത്തുന്നെ  വബവരലാം  അറബഞ്ഞയടന  കേനാരദങ്ങള്

അകദ്ദേഹകത്ത അറബയബക്കുന്നെതബനുലാം പ്രശ്നലാം കവഗത്തബല് പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണകമന്നെ  നബര്കദ്ദേശമനാണയ്  ആശുപത്രബ  അധബകൃതര്ക്കയ്  നല്കേബയതയ്.

കകേ.എസയ്.യ.  പ്രവര്ത്തകേരുകട  സമരകത്ത  തബകേഞ്ഞ  സലാംയമനകത്തനാകടയനാണയ്

കപനാലസ്പീസയ്  കനരബട്ടതയ്.   സനാമത്തബകേമനായബ  പബകന്നെനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നെ  സമര്തരനായ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് കമഡബക്കല് ഉപരബപഠനലാം സനാധദമനാക്കുന്നെതബനയ്  എന്തു കചയ്യനാന

കേഴബയകമന്നെ  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാണയ്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭ

നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ് കചന്നെബത്തല  ):  സസ്വനാശയ കകേനാകളജുകേളബകല

ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവബകനതബകര  കകേ.എസയ്.യ.  പ്രവര്ത്തകേര്  നടത്തബയ  സമരകത്ത
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അതബക്രൂരമനായനാണയ് കപനാലസ്പീസയ് കനരബട്ടതയ്.  ഫസ്പീസയ് വര്ദനവയ് സലാംബനബചയ് സസ്വനാശയ

മനാകനജയ് കമന്റുകേളമനായബ  ചര്ച  നടത്തബയബല്ല  എന്നെ  സര്ക്കനാര്  വനാദലാം  കതറനാണയ്.  ഫസ്പീ

കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  കപ്രനാവബഷണലനായബ  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന്നെ  ഫസ്പീസയ്  വസ്പീണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള  സനാഹചരദമുണയ്.  ചര്ചയബലൂകട  ഫസ്പീസയ്  കുറയ്ക്കുന്നെതബനയ്

തയ്യനാറനാകേനാത്ത സര്ക്കനാര് നബലപനാടയ് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന കേഴബയബല്ല.  സനാമത്തബകേമനായബ

പബകന്നെനാക്കലാം നബല്ക്കുന്നെ സമര്തരനായ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  കസനാളര്ഷബപ്പെയ് നല്കേബ

പഠബക്കനാനുള  അവസരകമനാരുക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  വബദദനാര്തബ

സമരങ്ങകള  അടബചമര്ത്തുന്നെ  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടയ്  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണയ്.

സമനാധനാനപരമനായബ  സമരലാം  നടത്തബയ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുകനകരയനാണയ്   ഗ്രകനഡയ്

എറബഞ്ഞയ്  ഭസ്പീകേരനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷബചതയ്.   അക്രമ  മനാര്ഗ്ഗത്തബലൂകട  വബദദനാര്തബ

സമരങ്ങകള  അടബചമര്ത്തനാനുള  ശമകത്ത  അവഗണബച്ചുകകേനാണയ്  ശക്തമനായ

തടര്സമരങ്ങളമനായബ മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുലാം.  വബദദനാര്തബകേകള തലയടബചയ് പരബകക്കല്പ്പെബച

സലാംഭവകത്തക്കുറബചയ്  സമഗ്രമനായ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  സനാമത്തബകേമനായബ  പബന്നെനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നെ  സമര്തരനായ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  കസനാളര്ഷബപ്പെയ്  നല്കുന്നെതബകനക്കുറബചയ്  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബക്കണലാം.  വബദദനാര്തബ  സമരങ്ങകള  അടബചമര്ത്തനാന  ലനാത്തബചനാര്ജയ്

നടത്തുന്നെ നടപടബ അകങ്ങയറലാം പ്രതബകഷധനാത്മകേമനാണയ്.  മര്ദ്ദേനകമറ വബദദനാര്തബക്കയ്
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ചബകേബത്സ നബകഷധബച നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചയ് മുന മുഖദമനബക്കയ് ആശുപത്രബയബല്

സതദനാഗ്രഹലാം  ഇരബകക്കണബവന്നെ  സനാഹചരദലാം  ജനനാധബപതദത്തബനയ്  ഭൂഷണമല്ല.

ചബകേബത്സ  നബകഷധബച  കഡനാക്ടകറ  സകസന്റെയ്  കചയ്യനാനുള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപണ്കുട്ടബകേളടക്കമുള  വബദദനാര്തബകേകള ക്രൂരമനായബ മര്ദ്ദേബക്കുന്നെ നബലപനാടബല്നബന്നെയ്

പബന്തബരബയണലാം.  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്ക്കുത്തരവനാദബകേളനായ

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥര്കക്കതബകര  നടപടബ  എടുക്കുന്നെതബനുപകേരലാം  അവകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെ നബലപനാടനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ്  ഫകേകക്കനാള്ളുന്നെതയ്.  ഇഇൗ വബഷയത്തബല്

ശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്. 

(ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  യ.ഡബ.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള്

സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനുമുന്നെബല്  വനനബന്നെയ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചയ്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന. ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.  മനാണബ  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ പനാര്ട്ടബയബല്കപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭ വബട്ടയ്

പുറത്തുകപനായബ.)

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) മത്സദബനന തറമുഖ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര് :  തലകശ്ശേരബയകട  പരമരനാഗത മത്സദഗ്രനാമങ്ങളനായ

തലനായബകയയലാം  കഗനാപനാല്കപട്ടകയയലാം  ബനബപ്പെബച്ചുകകേനാണയ്  നബര്മ്മേബച  തലനായബ
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ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബറബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാകേനാത്തതബകന്റെ  ഫലമനായബ

ജനങ്ങള് വളകരയധബകേലാം  ബുദബമുട്ടയ്  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയനാണയ്.   തലനായബ  ഭനാഗകത്ത

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തബയനാകയങബലുലാം    കഗനാപനാല്കപട്ടയബകല പ്രവൃത്തബകേള് ഇനബയലാം

ആരലാംഭബചബട്ടബല്ല. റബലാംഗയ് കറനാഡയ് നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുലാം ഹനാര്ബറബകല ചബല സ്ഥലങ്ങളബല്

കേനാണകപ്പെടുന്നെ  പനാറകേള്  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

യനാര്ഡബകല  ഇലകബകേയ്  വര്ക്കയ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.  കവലബയബറക്ക  സമയത്തയ്

മണല്ത്തബട്ട  കേനാരണലാം  മത്സദബനന  കബനാട്ടുകേള്ക്കയ്  കേടനവരനാന

കേഴബയനാത്തതബനനാല് ഹനാര്ബറബകല ബനാക്കബയള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അടബയന്തരമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള് ധനാരനാളമുള തലകശ്ശേരബയബകല തലനായബ

ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബറബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അടബയന്തരമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നെബത്തല  ) :  വബദദനാര്തബ സമരവുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  ഗുരുതരമനായ  വബഷയകത്ത  ലനാഘവബുദബകയനാകട  കേനാണുന്നെ  സര്ക്കനാര്

നടപടബയബല് പ്രതബകഷധബചയ് യ.ഡബ.എഫയ്. അലാംഗങ്ങള് ഒന്നെടങലാം വനാക്കഇൗട്ടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്കമന്റെയ് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചയ് യ.ഡബ.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള് ഒന്നെടങലാം

സഭ വബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.)

മത്സദബനനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം
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വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ) : തലനായബ മത്സദബനന തറമുഖത്തബകല

രണയ്  പുലബമുട്ടുകേള്ക്കബടയബലുള  ലനാന്റെബലാംഗയ്  കസന്റെറനാണയ്  ചനാലബല്  കഗനാപനാല്കപട്ട.

1993  -ല്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കബയ  ഈ   കസന്റെര്  തലനായബ  മത്സദബനന

തറമുഖ  പദതബയകട  അലാംഗസ്പീകേരബച  ഘടകേങ്ങളബല്  ഉള്കപ്പെടുന്നെതല്ല.   ചനാലബല്

കഗനാപനാല്കപട്ട ഫബഷയ് ലനാന്റെബലാംഗയ് കസന്റെറബകന്റെ നവസ്പീകേരണത്തബനയ് എന.എഫയ്.ഡബ.ബബ.

-യബല് നബനലാം  83.4 ലക്ഷലാം രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ ലഭദമനാകുകേയലാം ആദദ പ്രവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.   തലനായബ  ഒരു  ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബറനായബ

ഉയര്ത്തണകമന്നെ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  ആവശദലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്   പുതബയ

പദതബ തയ്യനാറനാക്കബ കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബനയ് സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം 19.25 കകേനാടബ രൂപയകട

ഭരണനാനുമതബ ലഭബക്കുകേയമുണനായബ.  നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുകവണബവന്നെ കടണര്

അധബകേ  നബരക്കയ്,  കഷഡക്യൂള്  റബവബഷന  എന്നെബവയകട  ഭരണനാനുമതബ  തകേയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബക്കനാത്തതബനനാല്  പുതബയ  എസ്റ്റബകമറയ്

നല്കുകേയലാം  34.79  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണനാനുമതബ  കകേന്ദ്രത്തബല്  നബനലാം

ലഭദമനാകുകേയലാം കചയ.  തലനായബ ഫബഷബലാംഗയ് ഹനാര്ബറബകന്റെ 75  ശതമനാനലാം നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ്,  പനാര്ക്കബലാംഗയ്  ഏരബയ,

കലനാഡബലാംഗയ്  ഏരബയ,  തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനനായള  കഗ്രനായബലാംഗയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

എന്നെബവയനാണയ്  ഇനബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകക്കണ  പ്രവൃത്തബകേള്.   പനാര്ക്കബലാംഗയ്  ഏരബയ/
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കലനാഡബലാംഗയ്  ഏരബയയകട  85  ശതമനാനലാം പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ്

പ്രവൃത്തബ  10  ശതമനാനലാം  മനാത്രകമ  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുള്ളൂ.   കശഷബക്കുന്നെ  കഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ്

പ്രവൃത്തബ,  പനാര്ക്കബലാംഗയ്  ആന്റെയ്  കലനാഡബലാംഗയ്  ഏരബയനായബല്  കഗ്രനായബലാംഗയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

എന്നെബവ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചയ്  2017  ഡബസലാംബറബല്  ഹനാര്ബര്  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയ്യനാനനാണയ്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെതയ്.  തലനായബ മത്സദബനന തറമുഖ പദതബയകട ഭനാഗമനായബ ഇകപ്പെനാള്

നടനവരുന്നെ കഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ് പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമനാള് ചനാലബല് കഗനാപനാല്കപട്ട

ഭനാഗത്തയ് ബസ്പീചയ് ലനാന്റെബലാംഗബനുള സഇൗകേരദലാം ലഭബക്കുന്നെതനാണയ്.  സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെയ്

മുനകേകയ്യടുത്തയ് റബലാംഗയ് കറനാഡയ് നബര്മ്മേബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തസ്വരബതഗതബയബലനാക്കുന്നെതബനനായബ  എലാം.എല്.എ.-യകട

സനാന്നെബദദത്തബല്   ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട  ഉന്നെതതല  കയനാഗലാം  വബളബച്ചു  കചര്ക്കനാനുള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്. 

(സഭയബല്നബനലാം പുറത്തുകപനായ പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് തബരബകകേ ഹനാജരനായബ.)

(2) ഉപരബപഠനത്തബനയ് സസ്പീറയ് ഉറപ്പെനാക്കല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:   ഇക്കഴബഞ്ഞ  എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.

പരസ്പീക്ഷയബല്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല്നബനലാം  76985   കുട്ടബകേള്  വബജയബച്ചുകവങബലുലാം

ഉപരബപഠനത്തബനയ്  സസ്പീറ്റുകേള്  ലഭബക്കനാത്ത  സനാഹചരദലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.

നബലവബല്  ഹയര്  കസക്കണറബക്കയ്  47934-ഉലാം  കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്



15

കസക്കണറബക്കയ്  2300  സസ്പീറ്റുകേളമുള്കപ്പെകട  ഏകേകദശലാം  50,000  സസ്പീറ്റുകേളനാണയ്

ഉപരബപഠനത്തബനനായബ  ഗവണ്കമന്റെയ്/എയ്ഡഡയ്  സ്ഥനാപനങ്ങളബലുളതയ്.

കകേരളത്തബകല  മറയ്   ജബല്ലകേളബല് പ്ലസയ് വണ് കകേനാഴബനയ് എല്ലനാ വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം

സസ്പീറയ്  ലഭബക്കുന്നെ  സനാഹചരദമുളകപ്പെനാള്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല്  മൂന്നെബകലനാന്നെയ്

വബദദനാര്തബകേള്  അഡബഷന  ലഭബക്കനാകത  പുറത്തുനബല്കക്കണ  അവസ്ഥയബലനാണയ്.

എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  വകര  മനാത്രമുള  ഗവണ്കമന്റെയ്  സ്കൂളകേളബല്ക്കൂടബ  ഹയര്

കസക്കണറബ  കകേനാഴ്സുകേള്  അനുവദബക്കുന്നെതബനുലാം  20  ശതമനാനലാം  സസ്പീറ്റുകേള്

വര്ദബപ്പെബച്ചുനല്കുന്നെകതനാകടനാപ്പെലാം  ഗവണ്കമന്റെയ്  സ്കൂളകേളബല്  പുതബയ  ബനാച്ചുകേള്

അനുവദബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  മലപ്പുറലാം

ജബല്ലയബല്നബന്നെയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതബയ  76985  കുട്ടബകേള്  ഇഇൗ

വര്ഷലാം ഉപരബപഠനത്തബനയ് അര്ഹത കനടബയബട്ടുണയ്. 2017-18 അദദയന വര്ഷത്തബല്

മലപ്പുറലാം ജബല്ലയബല്  ഹയര് കസക്കണറബ പ്ലസയ്  വണ് കകേനാഴബനയ്  കമരബറയ്  കേസ്വനാട്ടയബല്

40722-ഉലാം  മനാകനജുകമന്റെയ്  കേസ്വനാട്ടയബല്  5358-ഉലാം  കേമ്മേക്യൂണബറബ  കേസ്വനാട്ടയബല്  3180-ഉലാം

അണ് എയ്ഡഡയ് കമഖലയബല്  11386 സസ്പീറ്റുകേളമുള്കപ്പെകട ആകകേ 60646 സസ്പീറ്റുകേളലാം

കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്  കസക്കണറബ,  കഎ.റബ.കഎ.,  കപനാളബകടകബക്കുകേള്

എന്നെബവബടങ്ങളബലനായബ  8689  സസ്പീറ്റുകേളലാം  ഉപരബപഠനത്തബനയ്  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണയ്.
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ഇതബനുപുറകമ ഓപ്പെണ് സ്കൂള്  മുഖനാന്തബരവുലാം വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് ഹയര് കസക്കണറബ

പഠനലാം  നടത്തനാവുന്നെതനാണയ്.   ഇത്തരത്തബല്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല്നബനലാം  2017

മനാര്ചബല് എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  പരസ്പീക്ഷ  വബജയബച മുഴുവന വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം

ഉപരബപഠനത്തബനനാവശദമനായ  സഇൗകേരദലാം  ഒരുക്കബയബട്ടുണയ്.   കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷലാം

2016-17-ല്  പ്രകവശന നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനായകപ്പെനാള് മലപ്പുറലാം ജബല്ലയബല് ഹയര്

കസക്കണറബ  പ്ലസയ്  വണ്  കകേനാഴബനയ്  4615  സസ്പീറ്റുകേള്  ഒഴബഞ്ഞുകേബടന്നെതനായബ

കേകണത്തബയബട്ടുണയ്.     ഏകേജനാലകേ സലാംവബധനാനലാം മുകഖനയള അകലനാട്ടയ്കമന്റെബലൂകട

ഇഇൗ  അദദയന  വര്ഷകത്ത  പ്രകവശന  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനായതബനുകശഷലാം

വസ്തുതകേള് വബലയബരുത്തബ  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്. 

IV സബ്മബഷന

(1) റബ്ബര് കബനാര്ഡബകന്റെ റസ്പീജബയണല് ഓഫസ്പീസുകേള് പൂട്ടുന്നെതയ് സലാംബനബചയ്

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:   റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ   കകേരളത്തബകല  കമഖലനാ

ഓഫസ്പീസുകേള്  പൂട്ടനാനുലാം റബ്ബര് കബനാര്ഡയ് ആസ്ഥനാനലാം കകേനാട്ടയത്തുനബനലാം മനാറനാനുമുള

നസ്പീക്കലാം തടയന്നെതബനയ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫയ്:  റബ്ബര് കബനാര്ഡബകന്റെ  കകേരളത്തബകല റസ്പീജബയണല്

ഓഫസ്പീസുകേള്   നബര്ത്തലനാക്കുന്നെതവഴബ  സമദ്ഘടനയബല്  വലബയ  പങ്കുവഹബക്കുന്നെ

റബ്ബര്  കൃഷബകയ  തകേര്ക്കനാനുള  കകേന്ദ്ര  നസ്പീക്കത്തബകനതബകര  ശക്തമനായബ
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പ്രതബകഷധബക്കുകേയലാം  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത  അയചയ്  പ്രധനാനമനബയമനായബ  ഇഇൗ

വബഷയലാം ചര്ച കചയ്യുന്നെതബനയ്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .   എസയ്  .   സുനബല് കുമനാര്):   സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെയ്

ഇഇൗ  വബഷയലാം  വളകര  ഗഇൗരവകത്തനാകടയനാണയ്  കേനാണുന്നെതയ്.  റബ്ബര്

കബനാര്ഡബനുകേസ്പീഴബലുള  കകേനാതമലാംഗലലാം-എറണനാകുളലാം  കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്

സലാംകയനാജബപ്പെബക്കനാനുലാം  ചങ്ങനനാകശ്ശേരബ-കകേനാട്ടയലാം  ഓഫസ്പീസുകേള്   സലാംകയനാജബപ്പെബചയ്

ചങ്ങനനാകശ്ശേരബയബല്  പ്രവര്ത്തനലാം  തടങ്ങനാനുമനാണയ്  പദതബയബട്ടബരബക്കുന്നെതയ്.

വടക്കുകേബഴക്കന സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബലനാണയ് ഇനബ റബ്ബര് കൃഷബ വദനാപബപ്പെബകക്കണകതനലാം

കകേരളത്തബല് റബ്ബര് കബനാര്ഡബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കുറച്ചുകകേനാണവരണകമനമുള കകേന്ദ്ര

വനാണബജദ  മനനാലയത്തബകന്റെ  നയമനാണയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്  നബര്ത്തലനാക്കുന്നെതബലൂകട

നടപ്പെനാക്കുന്നെതയ്.  പുതബയ  റബ്ബര് നയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകമന്നെ പ്രഖദനാപനത്തബല്നബനലാം

പബകന്നെനാട്ടുകപനായ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  റബ്ബര്  ആക്ടയ്  തകന്നെ  റദ്ദേനാക്കനാനുള   പ്രനാരലാംഭ

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനായനാണയ്  അറബയനാന  കേഴബഞ്ഞതയ്.   ഇക്കനാരദങ്ങള്

ചൂണബക്കനാണബചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനയ്  നബകവദനലാം  നല്കുകേയലാം   കകേന്ദ്ര  മനബമനാകര

കനരബല്ക്കണയ്  കകേരളത്തബകന്റെ  ആശങകേള്  കബനാദദകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.

കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്  പൂട്ടബയലാം  സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുലാം  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

ബുദബമുട്ടുണനാക്കുന്നെതബകനതബകര  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലുത്തുകേയലാം
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കകേരളത്തബകന്റെ സമദയ് വദവസ്ഥകയയലാം  90  ശതമനാനലാം  വരുന്നെ റബ്ബര് കേര്ഷകേകരയലാം

ബനാധബക്കുന്നെ  ഇഇൗ  വബഷയലാം  പ്രധനാനമനബകയ  കനരബല്ക്കണയ്

കബനാദദകപ്പെടുത്തുന്നെതബനനായബ  സര്വ്വകേക്ഷബ സലാംഘകത്ത അയയ്ക്കുകേയലാം കചയ്യുന്നെതനാണയ്.

                                 (2) ശബ്ദതനാരനാവലബയകട നൂറനാലാം വനാര്ഷബകേലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നെബത്തല):  ശസ്പീകേകണ്ഠേശസ്വരലാം

പത്മനനാഭപബളയകട  മലയനാളലാം  ശബ്ദതനാരനാവലബയകട  നൂറനാലാം  വനാര്ഷബകേലാം  സര്ക്കനാര്

തലത്തബല് സമുചബതമനായബ ആകഘനാഷബക്കുന്നെതബനുലാം മലയനാള ഭനാഷയബലുണനായ പുതബയ

വനാക്കുകേളലാം  പ്രകയനാഗങ്ങളലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ശബ്ദതനാരനാവലബ  പരബഷ്കരബചയ്  സമഗ്രമനായ

നബഘണ  നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുലാം  ശസ്പീകേകണ്ഠേശസ്വരലാം  പത്മനനാഭപബളയ്ക്കുകവണബ  സനാരകേലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

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

ശസ്പീകേകണ്ഠേശസ്വരലാം പത്മനനാഭപബള മലയനാള ഭനാഷയയ് നല്കേബയ മഹത്തനായ ഗ്രന്ഥമനായ

ശബ്ദതനാരനാവലബയകട  ആദദകത്ത  സഞബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടയ്  2017  നവലാംബര്

മനാസത്തബല്  നൂറയ്  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തബയനാകുന്നെതനാണയ്.  ഈ  അവസരത്തബല്

ശബ്ദതനാരനാവലബക്കയ്  കേബട്ടബയ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  അതബകന്റെ  ഗ്രന്ഥകേര്ത്തനാവബനയ്

ലഭബചബട്ടബകല്ലനളതയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഗഇൗരവമനായബ  കേനാണുകേയലാം  സനാലാംസനാരബകേ
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വകുപ്പെബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  കകേരള  ഭനാഷനാ  ഇനസ്റ്റബറക്യൂട്ടയ്  ഭനാഷനാ  ശബല്പശനാലകേള്,

അക്കനാദമബകേയ്  പരബപനാടബകേള്,  പുസകേകമള  തടങ്ങബയ  വബപുലമനായ  ആകഘനാഷ

പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം ശബ്ദതനാരനാവലബയകട നൂറനാലാം വനാര്ഷബകേലാം പ്രകതദകേ

പതബപ്പെയ്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഭനാഷനാ  ഇനസ്റ്റബറക്യൂട്ടബകന്റെ  പുതതനായബ  നബര്മ്മേബക്കുന്നെ

ഫലബ്രറബ  കകേട്ടബടത്തബനയ്  ശസ്പീകേകണ്ഠേശസ്വരലാം  പത്മനനാഭപബളയകട  കപരയ്  നല്കുകേയലാം

കചയ്യുന്നെതനാണയ്.

(3) പ്രകതദകേ ടബബക്യൂണല്

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:  പ്ലനാചബമടയബകല  കകേനാക്കകകേനാള  ദുരബതബനാധബതര്ക്കയ്

കദശസ്പീയ  ഗ്രസ്പീന  ടബബക്യൂണല്  വഴബ  കേമനബയബല്നബനലാം  നഷപരബഹനാരലാം

വനാങ്ങബകക്കനാടുക്കുന്നെതബനുലാം  കകേനാക്കകകേനാള  വബരുദ  സമബതബക്കനാരുമനായബ  ചര്ച

കചയ്യുന്നെതബനുലാം  കേമനബക്കനാര്  കകേനാടതബ  അനുവദബചതബകനക്കനാള്  കൂടുതല്  കവളലാം

എടുക്കുന്നെതബകനതബകരയലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):  കകേരള നബയമസഭ പനാസനാക്കബയ പ്ലനാചബമട കകേനാക്കകകേനാള

ദുരബതബനാധബതര്ക്കയ്  ദുരബതനാശസ്വനാസവുലാം  നഷപരബഹനാരവുലാം  ആവശദകപ്പെടുന്നെതബനുള

പ്രകതദകേ  ടബബക്യൂണല്  ബബല്  രനാഷ്ട്രപതബ  അനുമതബ  നല്കേനാകത
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തബരബചയചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പ്രസസ്തുത ബബല്ലബകന്റെ വബഷയലാം  പനാര്ലകമന്റെയ്  പനാസനാക്കബയ

2010-കല  കദശസ്പീയ  ഗ്രസ്പീന  ടബബക്യൂണല്  ആക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്  വരുന്നെതനാകേയനാല്

കകേരള  നബയമസഭയയ്  പ്രസ്തുത  ബബല്  പുനരവതരബപ്പെബക്കനാന  കേഴബയബകല്ലന്നെനാണയ്

നബയകമനാപകദശലാം ലഭബചബട്ടുളതയ്.  2005  ഒകക്ടനാബര്  18-നയ്  കശഷമുള കേനാരദങ്ങള്ക്കയ്

മനാത്രകമ  കദശസ്പീയ  ഗ്രസ്പീന  ടബബക്യൂണല്  മുമനാകകേ  നഷപരബഹനാരത്തബനുകവണബ  കകേസയ്

ഫയല്  കചയ്യനാന  കേഴബയകേയള്ളൂ.  കകേനാക്കകകേനാള  കേമനബ  പ്രസ്തുത  തസ്പീയതബക്കുമുമയ്

സ്ഥനാപബചബട്ടുളതബനനാല്  ഗ്രസ്പീന  ടബബക്യൂണല്  വഴബയല്ലനാകത  നഷപരബഹനാരലാം

കനടബകയടുക്കനാന  കകേസയ്  ഫയല്  കചയ്യുന്നെതടക്കമുള  നബയമനടപടബകേള്  നബയമ

വബദഗ്ദ്ധരുമനായബ  ആകലനാചബചയ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  പ്ലനാചബമടയബല്  സമരലാം

കചയ്യുന്നെവരുകട  കയനാഗലാം  വബളബച്ചുകചര്ക്കനാന  ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നെതനാണയ്.

(4) വബമനാനത്തനാവള വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്  : തബരുവനന്തപുരലാം  രനാജദനാന്തര  വബമനാനത്തനാവള

വബകേസനത്തബനയ്  സ്ഥലലാം  ഏകറടുക്കുന്നെതയ്  സലാംബനബചയ്  ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകൂട്ടുന്നെതബനുലാം  സ്ഥലമുടമകേള്ക്കയ്  നദനായമനായ  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേബ

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം
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നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):  തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവള

വബകേസനത്തബനനായബ  കപട്ട,  മുട്ടത്തറ  വബകല്ലജുകേളബകല  18.53  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം

ഏകറടുക്കുന്നെതബനുളള  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  സ്ഥലലാം

കപനാനലാംവബലയ്കക്കടുക്കുന്നെതമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  എയര്കപനാര്ട്ടയ്-റവനക്യൂ  ജസ്പീവനക്കനാര്

സലാംയക്ത  പരബകശനാധന  നടത്തബ  സര്കവ്വ  കജനാലബകേള്  ആരലാംഭബകചങബലുലാം

തകദ്ദേശവനാസബകേളകട  എതബര്പ്പുമൂലലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന  സനാധബചബല്ല.  15-04-2017-നയ്

മുഖദമനബ വബളബച്ചുകചര്ത്ത കയനാഗതസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് സമ്മേതപത്രലാം

നല്കേബയ  ഭൂവുടമകേളമനായബ  ചര്ച  നടത്തബകയങബലുലാം  സനാമൂഹബകേനാഘനാത  പഠന

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്,  പുനരധബവനാസ പനാകക്കജയ്,  ഭൂമബയകട വബല എന്നെബവ സലാംബനബചയ് വദക്തത

വരുത്തബയനാല് മനാത്രകമ സ്ഥലകമകറടുക്കനാന അനുവദബക്കുകേയളളൂകവന്നെനാണയ് ഭൂവുടമകേള്

അറബയബചബട്ടുളളതയ്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭദമനാകുന്നെ  മുറയയ്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ

തടര്നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  

(5) CRZ      പരബധബയബല്നബന്നെയ് ഒഴബവനാക്കല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .    സുനബല്  കുമനാര്:  കകേനാടുങ്ങല്ലൂര്  മുനബസബപ്പെനാലബറബയബകല

വലബയപണബക്കന തരുത്തബകന  CRZ  പരബധബയബല് നബനലാം ഒഴബവനാക്കനാനുലാം അവബകട

തനാമസബക്കുന്നെ  പനാവകപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  വസ്പീടയ്  വയ്ക്കുന്നെതബനുളള  അനുവനാദലാം
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ലഭദമനാക്കനാനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന):   കകേനാടുങ്ങല്ലൂര് നഗരസഭനാ  പരബധബയബകല  വലബയപണബക്കന  തരുത്തബല്

550-ല്പ്പെരലാം  കുടുലാംബങ്ങള്  തനാമസബക്കുനണയ്.  CRZ  കബയറനസബനുളള

നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബക്കുകമനാള്  അവബകട  തച്ഛമനായ  സ്ഥലലാം  മനാത്രകമ

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  അനുകയനാജദമനാകൂ  എന്നെതബനനാല്  എല്ലനാവര്ക്കുലാം

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനയ് അനുമതബ നല്കേനാന കേഴബയബല്ല.  കകേരളത്തബകല ഏകതങബലുലാം

തസ്പീരകദശ  കമഖലകയകയനാ  തരുത്തുകേകളകയനാ  CRZ  പരബധബയബല്നബനലാം

ഒഴബവനാക്കണകമങബല് സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് ഇക്കനാരദലാം ശബപനാര്ശ കചയയ് കകേന്ദ്ര വനലാം-

പരബസ്ഥബതബ മനനാലയത്തബകന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  വനാകങ്ങണതണയ്.  

(6) സനാലാംസനാരബകേ സമുചയലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രനാമചന്ദ്രന നനായര്:  കകേരളത്തബകല സനാമൂഹദ-രനാഷ്ട്രസ്പീയ-  കേലനാ-

സനാലാംസനാരബകേ  രലാംഗങ്ങളബല്  നബസ്തുലമനായ  സലാംഭനാവനകേള്  നല്കേബയവരുലാം

മണ്മറഞ്ഞുകപനായവരുമനായ  മഹതയ്  വദക്തബകേളകട  സരണ  നബലനബര്ത്തുന്നെതബനയ്

അവരുകട  കപരബല്  കചങ്ങന്നൂരബല്  ഒരു  സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയലാം

നബര്മ്മേബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

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

മണ്മറഞ്ഞുകപനായ  പ്രഥമ  കകേരള  നബയമസഭനാ  സസ്പീക്കര്  ആര്.  ശങരനനാരനായണന

തമബ, രനാജദസഭനാലാംഗലാം പബ. കകേ. കുഞ്ഞചന,  ഭക്ഷദ വകുപ്പുമനബ  കകേ. സബ. കജനാര്ജയ്,

കേനായബകേ  പ്രതബഭ   കജനാര്ജയ്  കജനാസഫയ്,  പത്രപ്രവര്ത്തകേന   കപനാത്തന  കജനാസഫയ്,

കവദപണ്ഡബതന  ആചനാരദ  നകരന്ദ്രഭൂഷണ്,  കേഥകേളബ  ആചനാരദന  ഗുരു  കചങ്ങന്നൂര്

രനാമന  പബളള,  കേഥകേളബ  നടന  മകങനാമയ്  ശബവശങരപ്പെബളള  തടങ്ങബയ  മഹതയ്

വദക്തബകേളകട   സരണ  നബലനബര്ത്തണകമന്നെതയ്  ആവശദമനാണയ്.  സര്ക്കനാര്

നകവനാതനാന നനായകേനനാരുകട കപരബല് ഓകരനാ ജബല്ലയബലുലാം 40 കകേനാടബ രൂപ കചലവബല്

സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുളള  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  7  ജബല്ലകേളബല്  സ്ഥലലാം  ലഭദമനാകുകേയലാം  മറയ്

ജബല്ലകേളബല്  സ്ഥലലാം  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.

ആലപ്പുഴ ജബല്ലയബല് പബ.  കൃഷ്ണപബളളയകട നനാമകധയത്തബല്  സനാലാംസനാരബകേ സമുചയലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനയ്  പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായ  ആസബനവനാള്  ഹഇൗസയ്   സനാലാംസനാരബകേ

വകുപ്പെബനയ്  ലഭദമനാക്കുകമന്നെയ്  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുണയ്.  കേബഫ്ബബ  ഫണയ്

ഉപകയനാഗബചയ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെ  ഇഇൗ  സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയത്തബല്  നനാടകേശനാല,

സബനബമനാ  തസ്പീകയറര്,  സലാംഗസ്പീതശനാല,  ഗദനാലറബ,  പുസകേ  കേടകേള്,  ചര്ചകേള്ക്കുലാം
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കസമബനനാറുകേള്ക്കുമുളള  ഹനാള്,  ശബല്പബകേള്ക്കുലാം  കേരകേഇൗശല  വബദദക്കനാര്ക്കുമുളള

പണബശനാലകേള്,  നനാടകേ  റബകഹഴല്  സഇൗകേരദലാം,  കേലനാകേനാരനനാര്ക്കുലാം

സനാഹബതദകേനാരനനാര്ക്കുലാം  ഹ്രസസ്വകേനാല  തനാമസ  സഇൗകേരദലാം  എന്നെബവ

ഉള്കക്കനാളളബചബട്ടുണയ്.  കചങ്ങന്നൂരബല്  സ്ഥനാപബക്കനാന  ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നെ

സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയത്തബനനായളള  കപ്രനാകപ്പെനാസലുകേകളനാനലാം  നബലവബലബല്ല.

വബശദമനായ  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ലഭദമനാകുന്നെ  മുറയയ്  അനുകൂല  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്. 

(7) പട്ടയ വബതരണലാം

 ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജനാണ്  : കകേനാതമലാംഗലലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കുട്ടമ്പുഴ,

ചസ്പീരനപനാറ, കനരദമലാംഗലലാം വബകല്ലജുകേളബലനായബ 1500-ല്പ്പെരലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ്  റസ്പീസര്കവ്വ

അടബസ്ഥനാനമനാക്കബ  പട്ടയലാം  നല്കേനാനുലാം  2003  വകര  നബലവബലുണനായബരുന്നെ  റവനക്യൂ

ഓഫസ്പീസയ് അടബയന്തരമനായബ പുനനഃസ്ഥനാപബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 റവനക്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

കകേനാതമലാംഗലലാം  തനാലൂക്കബകല  കുട്ടമ്പുഴ,  കനരദമലാംഗലലാം,  ചസ്പീരനപനാറ  വബകല്ലജുകേളബല്

റവനക്യൂ  ഭൂമബ  ഫകേവശലാം  വചയ്  കൃഷബ  കചയവരുന്നെ  പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുള്കപ്പെകടയളളവര്ക്കുലാം  വനനാവകേനാശകരഖ  നല്കേബയവര്ക്കുലാം

അകപക്ഷ  ലഭബക്കുന്നെ  മുറയയ്  പട്ടയലാം  നല്കേനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.
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നബര്ത്തലനാക്കബയ  കസഷദല്  തഹസബല്ദനാര്  ഓഫസ്പീസയ്  പുനനഃസ്ഥനാപബക്കുന്നെതയ്

സലാംബനബചയ്  ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്  പ്രനാഥമബകേ  പരബകശനാധന  നടത്തബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

സമര്പ്പെബക്കുന്നെ മുറയയ് തസ്പീരുമനാനലാം ഫകേകക്കനാള്ളുന്നെതനാണയ്.  

(8) കഡങബപ്പെനബ

 ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജയ്  : പൂഞ്ഞനാര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് പടര്നപബടബക്കുന്നെ

കഡങബപ്പെനബ പ്രതബകരനാധബക്കനാന അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ഫശലജ

ടസ്പീചര്  ):  ഈരനാറ്റുകപട്ട  നഗരസഭയബല്കപ്പെട്ട  പത്തനാഴബപ്പെടബ  ഭനാഗത്തയ്  10,  11,  12

വനാര്ഡുകേളബല്  6  കഡങബപ്പെനബ  കകേസുകേള്  സ്ഥബരസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  6  എണ്ണലാം

സലാംശയബക്കകപ്പെടുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ഈ  പ്രകദശത്തയ്  കഫനാഗബലാംഗയ്,  കകേനാതകേബകന്റെ

ഉറവബട  നശസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  കസ്പ്രേയബലാംഗയ്,  പനബ  സര്കവ്വ  തടങ്ങബയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജബല്ലനാ ആകരനാഗദ വകുപ്പെബകന്റെയലാം പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രത്തബകന്റെയലാം

തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളകടയലാം കനതൃതസ്വത്തബല് നടനവരുന.  ഇകതനാടനുബനബചയ്

പത്തനാഴബപ്പെടബ  അങണവനാടബയബല്  കമഡബക്കല്  കേദനാമയ്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം

ഈരനാറ്റുകപട്ട പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രത്തബകല ഒ.പബ.  സമയലാം നസ്പീട്ടുകേയലാം കചയബട്ടുണയ്.

അതനാതയ് പ്രകദശകത്ത ആകരനാഗദ പ്രവര്ത്തകേരുകട കനതൃതസ്വത്തബല് കബനാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടനവരുന.  80  കപകര   ഈരനാറ്റുകപട്ടയബകല
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സസ്വകേനാരദ ആശുപത്രബയബല് പ്രകവശബചബട്ടുളളതയ് സലാംബനബചയ് പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാണയ്.

ഇതസലാംബനബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  എത്തബക്കനാന  സസ്വകേനാരദ  ആശുപത്രബ  അധബകൃതകരനാടയ്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  ഇകപ്പെനാള്  ഒരുപരബധബവകര  കഡങബപ്പെനബ  നബയനബക്കനാന

സനാധബചബട്ടുണയ്. പൂഞ്ഞനാര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് ഇത്രയലാം കകേസുകേള് വരനാനുണനായ

കേനാരണലാം അകനസ്വഷബക്കനാന ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്  ഉകദദനാഗസ്ഥകര ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം

സസ്വകേനാരദ  ആശുപത്രബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ടുണനായ  പ്രശ്നങ്ങള്   പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന്നെതനാണയ്.   മഴകക്കടുതബകേള്മൂലലാം  കഡങബപ്പെനബ

പടര്നപബടബക്കുന്നെ  സനാഹചരദത്തബല്   മുഖദമനബയകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  വസ്പീഡബകയനാ

കകേനാണ്ഫറനസയ്  നടത്തുകേയലാം  ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്മനാകരനാടുലാം  ജബല്ലനാ  പഞനായത്തയ്

പ്രസബഡന്റുമനാകരനാടുലാം  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ്യനാന  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണയ്.    

(9) ടൂറബസലാം കഡവലപ്കമന്റെയ് അകതനാറബറബ 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെയ് :   കകേനാവളകത്ത  കമനാഡല്  ടൂറബസലാം

കഡസ്റ്റബകനഷനനാക്കുന്നെതബനുലാം   കചനാവ്വര,  പൂവനാര്,  കവളനായണബ  തടങ്ങബയ

സമസ്പീപപ്രകദശങ്ങള കട ടൂറബസലാം സനാധദതകേള് പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുള ഭഇൗതബകേ

സനാഹചരദവുലാം  അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങളലാം  ഒരുക്കുന്നെതബനുലാം  കകേനാവളലാം  ടൂറബസലാം

കഡവലപ്കമന്റെയ് അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസ്വവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന):  ഭഇൗതബകേ  സനാഹചരദവുലാം  അടബസ്ഥനാനസഇൗകേരദവുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബ   കകേനാവളകത്ത  അന്തനാരനാഷ്ട്ര   നബലവനാരത്തബല്  ഉയര്ത്തുന്നെതബനുള

ശദയലാം പ്രനാധനാനദവുലാം സര്ക്കനാര് നല്കേബവരുനണയ്.  ഓകരനാ ടൂറബസ്റ്റയ് കകേന്ദ്രത്തബകന്റെയലാം

പ്രനാധനാനദമനുസരബചയ്  കവണ സഇൗകേരദവുലാം  പരബരക്ഷയലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നെതബനയ്  ജബല്ലനാ

ടൂറബസലാം  കപ്രനാകമനാഷന  കേഇൗണ്സബല്,  കഡസ്റ്റബകനഷന  മനാകനജുകമന്റെയ്  കേഇൗണ്സബല്

എന്നെബവയ്ക്കുപുറകമ  ഗ്രസ്പീന  കേനാര്കപ്പെറയ്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  പ്രകതദകേലാം  കഡസ്റ്റബകനഷന

മനാകനജര്മനാകരയലാം  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.   കകേനാവളത്തബകന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച

കചയ്യുന്നെതബനയ്   നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനലാം  കേഴബഞ്ഞനാലുടന  ഒരു  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചര്ക്കനാനുലാം  സ്ഥലലാം  എലാം.എല്.എ.-യകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കഡസ്റ്റബകനഷന

മനാകനജുകമന്റെയ്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.   കതരുവുവബളക്കുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുന്നെതബനയ്  കകേല്കടനാണബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ഒകന്നെകേനാല്  കകേനാടബ

രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണയ്. 

(10)    കസനാട്ടയ് അഡബഷന

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  വയനനാടയ്  ജബല്ലയബകല   അരബവനാള്  കരനാഗബകേളനായ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം ആദബവനാസബ വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം പ്ലസയ് വണ് പ്രകവശനത്തബനയ്

വസ്പീടബനടുത്തുള  സ്കൂളകേളബല്  കസനാട്ടയ്  അഡബഷന  അനുവദബക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്): സലാംസ്ഥനാനകത്ത ഹയര്

കസക്കണറബ  പ്രകവശനലാം  ഏകേജനാലകേ  സലാംവബധനാനത്തബലൂകടയനാണയ്

നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്നെതയ്.  വയനനാടയ്  ജബല്ലയബകല  അരബവനാള്  കരനാഗബകേളനായ

വബദദനാര്തബകേകളയലാം  ആദബവനാസബ  വബദദനാര്തബകേകളയലാം  ഏകേജനാലകേ  പ്രകവശന

സലാംവബധനാനത്തബല്നബന്നെയ്  ഒഴബവനാക്കബ  ഇവര്ക്കുമനാത്രമനായബ  കസനാട്ടയ്  അഡബഷന

നടത്തനാന  കേഴബയബല്ല.  അകലനാട്ടയ്കമന്റെബല്  സഇൗകേരദപ്രദമനായ  സ്കൂളലാം  കകേനാമബകനഷനുലാം

ലഭബക്കുന്നെബകല്ലങബല്മനാത്രലാം ഏകേജനാലകേ പ്രകവശന പ്രക്രബയ പൂര്ത്തബയനാക്കബയകശഷലാം

സര്ക്കനാരബകന സമസ്പീപബചനാല് അവര്ക്കയ് ആവശദകപ്പെടുന്നെ സ്കൂളബലുലാം കകേനാമബകനഷനബലുലാം

സര്ക്കനാരബല്നബന്നെയ്  പ്രകതദകേ  ഉത്തരവബലൂകട  പ്രകവശനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാണയ്. 

(11) ഇലന്തൂര് ബബ  .  എഡയ്  .   കകേനാകളജബകല അഡബഷന

ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജയ്: മഹനാത്മനാഗനാനബ സര്വ്വകേലനാശനാല കനരബട്ടുനടത്തുന്നെ

സസ്വനാശയ കകേനാകളജുകേള് ഒരു കസനാകകസറബക്കയ് കേസ്പീഴബലനാക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന്നെ

സനാഹചരദത്തബല്  ആറനമുള  ഇലന്തൂര്  ബബ.എഡയ്.  കകേനാകളജയ്,  ചുട്ടബപ്പെനാറ  അകകപ്ലഡയ്

സയനസയ്  കകേനാകളജയ്  എന്നെബവബടങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം  സലാംബനബച്ചുള  ആശങകേള്

ദൂരസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  മഹനാത്മനാഗനാനബ

സര്വ്വകേലനാശനാല  കനരബട്ടയ്  നടത്തബവരുന്നെ  ഇലന്തൂര്  ബബ.എഡയ്.  കകേനാകളജയ്

ഉള്കപ്പെകടയള  സസ്വനാശയ  സ്ഥനാപനങ്ങളബല്  2017-18  അദദയന  വര്ഷലാം  മുതല്

കനരബട്ടയ്  പ്രകവശനലാം  നടകത്തണതബകല്ലന്നെയ്  സബനഡബകക്കറയ്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  ഒരു

കസനാകകസറബയകട  കേസ്പീഴബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെതബനയ്  ധനാരണയനാകുകേയലാം  06.04.2017-

കല സര്ക്കനാര് ഉത്തരവയ് പ്രകേനാരലാം കമകമ്മേനാറനാണലാം ഓഫയ് അകസനാസബകയഷനുലാം റൂള്സയ്

ആന്റെയ്  കറഗുകലഷനസുലാം  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണയ്.  നബര്ദ്ദേബഷ കസനാകകസറബ

പൂര്ണ്ണകതനാതബല്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നെ  മുറയയ്  വബദദനാര്തബ  പ്രകവശനലാം

ഉള്കപ്പെകടയള എല്ലനാ വബഷയങ്ങളബകലയലാം ആശങകേള് പരബഹരബക്കകപ്പെടുന്നെതനാണയ്. 

V റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

2017-കല മദനാസയ് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ) ബബല്ലബകന

സലാംബനബച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ II-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI ബബല് പബനവലബക്കുന്നെതബനുള പ്രകമയലാം

“2014-  കല കകേരള മനാരബഫടലാം കബനാര്ഡയ് ബബല്  "    പബനവലബക്കുന്നെതയ് സലാംബനബച
പ്രകമയലാം

തറമുഖവുലാം മക്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നെപ്പെളളബ  ):   “ഒരു  ബബല്  പബനവലബക്കുന്നെതബനുള  നടപടബക്രമങ്ങള്
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ക്രമകപ്പെടുത്തുന്നെ  കകേരള  നബയമസഭയകട  നടപടബക്രമവുലാം  കേനാരദനബര്വ്വഹണവുലാം

സലാംബനബച  ചട്ടങ്ങളബകല  ചട്ടലാം  94  (ബബ)  പ്രകേനാരലാം  2017  മനാര്ചയ്  മനാസലാം  22-ാം

തസ്പീയതബ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്  തബരബചയച  2014-കല  കകേരള  മനാരബഫടലാം

കബനാര്ഡയ് ബബല് പബനവലബക്കണകമന്നെ പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.”

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസയ്  ):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

2014-  കല കകേരള മനാരബഫടലാം കബനാര്ഡയ് ബബല് പബനവലബക്കുന്നെതയ് സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ബബല്  റസ്പീകേണ്സബഡര്  കചയ്യണകമന്നെ  രനാഷ്ട്രപതബയകട

സകന്ദശത്തബനനുസൃതമനായബ  ഗവര്ണ്ണര്  ഭരണഘടനയകട  201-ാം

അനുകച്ഛദപ്രകേനാരമുള സകന്ദശത്തബല്  'വബത്ഡ്രെനാ'  കചയ്യനാനനാണയ് പറഞ്ഞബരബക്കുന്നെതയ്.

ആര്ട്ടബക്കബള്  201-ഉലാം  ചട്ടലാം  100-ഉലാം  അനുശനാസബക്കുന്നെതനുസരബചയ്  ബബല്

റസ്പീ-കേണ്സബഡര്  കചയ്യുകേയനാകണങബല്  ഈ  പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കനാന  പനാടബല്ല.

കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ  പ്രസബഡന്റെബനയ്  തബരബചയയ്ക്കുകേയനാണയ്  കവണതയ്.   സഭയബല്

ആര്ട്ടബക്കബള്  201  പ്രകേനാരലാം  വന്നെബട്ടുള  പല  ബബല്ലുകേളലാം  ചട്ടലാം  100  പ്രകേനാരലാം

കേണക്കനാക്കുകേയലാം  അതയ്  കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ  തബരബചയയ്ക്കുകേയമനാണുണനായബട്ടുളതയ്.

'വബത്ഡ്രെനാ'  കചയ്യലുലാം  'റസ്പീകേണ്സബഡര്'  എന്നെതലാം  രണനാണയ്.   ആയതബനനാല്  ഈ

പ്രകമയലാം പബനവലബചയ് ബബല് പുനനഃപരബകശനാധബക്കുന്നെതബനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ശസ്പീ  .    ഫഹബബ ഈഡന:  സഭയകട  പ്രകതദകേ പ്രബവബകലജയ്  അനുസരബചനാണയ്

2014-ല് കകേരള മനാരബഫടലാം കബനാര്ഡയ് ബബല് പനാസനാക്കബയതയ്.  ഇകപ്പെനാള് ചട്ടലാം 94(B)

പ്രകേനാരമനാണയ്  പ്രകമയലാം  കകേനാണവന്നെബരബക്കുന്നെതയ്.   ഇതബല്  സനാകങതബകേമനായബട്ടുള

പബഴവനാണയ്  വന്നെബട്ടുളതയ്.   12   വകുപ്പുകേള്  റസ്പീകേണ്സബഡര്  കചയ്യണകമന്നെനാണയ്

പ്രസബഡന്റെയ് പറഞ്ഞബരബക്കുന്നെതയ്.  ആയതബനനാല് ബബല് പുനനഃപരബകശനാധബക്കുന്നെതബനുള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

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

2014-കല  കകേരള  മനാരബഫടലാം  കബനാര്ഡയ്  ബബല്  17.11.2014-നയ്  കകേരള  നബയമസഭ

പനാസനാക്കബ രനാഷ്ട്രപതബയകട അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനയ് അയച്ചുകവങബലുലാം കകേന്ദ്ര ആക്ടബകല ചബല

വദവസ്ഥകേള്ക്കയ്  എതബരനായതകകേനാണയ്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കനാത്തതബകനത്തുടര്ന്നെയ്

കകേരള ഗവര്ണ്ണര് ബബല് 'വബത്ഡ്രെനാ'  കചയ്യണകമന്നെയ് സര്ക്കനാരബകന അറബയബച്ചു.  ബബല്

റസ്പീകേണ്സബഡര്  കചയ്യണകമങബല്  നബലവബലുള  ബബല്  പബനവലബക്കണലാം.

അതകകേനാണനാണയ്  ഗവര്ണ്ണര്  'വബത്ഡ്രെനാ'  എന്നെ  വനാക്കയ്  ഉപകയനാഗബചതയ്.

'റസ്പീകേണ്സബഡര്'  എനപറയന്നെതലാം  'വബത്ഡ്രെനാ'  എനപറയന്നെതലാം  സമനാനമനാണയ്.

ക്രമപ്രശ്നത്തബല് ചട്ടലാം  100  പ്രകേനാരമുള പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കണകമന്നെനാണയ്  ശസ്പീ.

എലാം.  ഉമ്മേര്   ആവശദകപ്പെട്ടതയ്.   പഴയ  നബയമലാം  കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ
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അവതരബപ്പെബക്കുകേയനാകണങബല്  മനാത്രകമ  ഈ  നടപടബക്രമലാം  പനാലബകക്കണതള്ളൂ.

ഇവബകട  ഒരു  പുതബയ  നബയമലാം  അവതരബപ്പെബക്കുകേയനാണയ്.   അതകകേനാണയ്  റൂള്  100

പ്രകേനാരമുള നടപടബകേള് പബനവലബകക്കണതബല്ല. ഇനബ ഒരു പുതബയ ബബല് ആയബട്ടനാണയ്

സഭയബല്  വരുന്നെതയ്.   ശസ്പീ.  ഫഹബബ  ഈഡന   ഉന്നെയബച  പ്രശ്നത്തബല്  ചട്ടലാം

94(C)പ്രകേനാരലാം  ബബല്  പബനവലബക്കണകമന്നെ  പ്രകമയമനാണയ്  അവതരബപ്പെബകക്കണതയ്

എന്നെനാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കനാത്ത  ബബല്ലബനു  പകേരലാം  അതബകല

വദവസ്ഥകേള്ക്കയ്  സനാരമനായ  മനാറലാം  വരുത്തുന്നെ  ഒരു  പുതബയ  ബബല്  പബന്നെസ്പീടയ്

കകേനാണവരുന്നെതബനയ് 94(B) പ്രകേനാരമനാണയ് ബബല് അവതരബപ്പെബകക്കണതയ്.  പഴയ ബബല്

അകതകപനാകല വസ്പീണലാം അവതരബപ്പെബക്കനാന സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെബല്ല.  അതകകേനാണയ്

ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നെതല്ല. 

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   2014-കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡയ്  ബബല്

പബനവലബക്കണകമന്നെ  പ്രകമയലാം  പരബഗണനയയ്  എടുക്കുന്നെ  സന്ദര്ഭമനായതബനനാലുലാം

അലാംഗങ്ങള്  ക്രമപ്രശ്നത്തബലൂകടയലാം  തടസവനാദങ്ങളബലൂകടയലാം  ചബല  കേനാരദങ്ങള്

ഉന്നെയബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നെതബനനാലുലാം  ഇതസലാംബനബചയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടയ്

വദക്തമനാക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നെ സനാഹചരദത്തബലുലാം ഭനാവബയബല് ഇതകപനാലുള സന്ദര്ഭങ്ങള്

സലാംജനാതമനാകുകമനാള്  ഇകതനാരു  കേസ്പീഴയ് വഴക്കമനായബ
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പരബഗണബക്കകപ്പെടനാനബടയളതബനനാലുലാം ഇക്കനാരദത്തബല് വദക്തത വരുകത്തണതകണന്നെയ്

കചയര് കേരുതന. 17.12.2014-നയ് ഇഇൗ സഭ പനാസനാക്കബ ഗവര്ണ്ണറുകട അസന്റെബനനായബ

അയച  ബബല്  ഭരണഘടനയകട  200-ാം  അനുകച്ഛദ  പ്രകേനാരലാം  ഗവര്ണ്ണര്

രനാഷ്ട്രപതബയകട  പരബഗണനയനായബ  'റബസര്വയ്  '  കചയ്യുകേയനാണുണനായതയ്.   ബബല്ലബകല

ഏതനാനുലാം  ചബല  വകുപ്പുകേള്  നബലവബലുള  കകേന്ദ്ര  നബയമങ്ങള്ക്കയ്  വബരുദമനാകണന്നെയ്

കേകണത്തബയതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  അവ  ഏകതനാകക്കയനാകണനലാം  ഏത

തരത്തബല്  പരബഗണബക്കണകമന്നെയ്  വബശദമനാക്കബകക്കനാണലാം  ബബല്

പുനനഃപരബകശനാധനയനായബ തബരബചയയണകമന്നെയ് നബര്കദ്ദേശബച്ചുകകേനാണലാം രനാഷ്ട്രപതബ ബബല്

ഗവര്ണ്ണര്ക്കയ് അയച്ചുകകേനാടുക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  എന്നെനാല് തകന്റെ സകന്ദശത്തബലൂകട

ഗവര്ണ്ണര്  ബബല്  സഭയബകലയയ്  തബരബചയചകപ്പെനാള്  'റസ്പീ  കേണ്സബഡകറഷന'  എന്നെയ്

രനാഷ്ട്രപതബ പരനാമര്ശബച പദത്തബനുപകേരലാം ആര്ട്ടബക്കബള് 200-കലനാ 201-കലനാ ഇല്ലനാത്ത

'വബത്കഡ്രെനാവല്'  എന്നെ പദമനാണയ്  ഉപകയനാഗബചതയ്.   ഇതയ്  ക്രമപ്രകേനാരമനാകണനാകയന്നെയ്

11.05.2017-നയ് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ് ഉന്നെയബചകപ്പെനാള് 'വബത്കഡ്രെനാവല്'

എന്നെനാല്  'റസ്പീ  കേണ്സബഡകറഷന  '  എനലാം  വദനാഖദനാനബക്കനാലാം  എന്നെ  നബലയബല്

നബയകമനാപകദശലാം  ലഭബചതനായബ  നബയമവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

വബശദസ്പീകേരബചബരുന.   ഇതസലാംബനബച  ഭരണഘടനനാ  വദവസ്ഥകേള്,  നബയമസഭനാ

നടപടബ  ചട്ടലാം,  കേസ്പീഴയ് വഴക്കങ്ങള്  എന്നെബവ  കചയര്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബച്ചു.
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31.03.2010-നയ് സഭ പനാസനാക്കബയ 2009-കല കകേരള രജബകസ്ട്രേഷന (കകേരള കഭദഗതബ)

ബബല്  പുനനഃപരബകശനാധബക്കണകമന്നെ  രനാഷ്ട്രപതബയകട  നബര്കദ്ദേശലാം  അപ്രകേനാരലാം  തകന്നെ

ഗവര്ണ്ണര്  സഭകയ  അറബയബക്കുകേയലാം  സഭ  13.12.2012-ല്  രനാഷ്ട്രപതബ  നബര്കദ്ദേശബച

കഭദഗതബകേകളനാകട പ്രസ്തുത ബബല് വസ്പീണലാം പനാസനാക്കുകേയലാം കചയ.  എന്നെനാല് പത്തനാലാം

കകേരള നബയമസഭയകട കേനാലയളവബല് 8.4.1999-നയ് സഭ പനാസനാക്കബയ 1999-കല The

Kerala  Grants  and  Leases  (Modification  of  Right)  Amendment  Bill,

റസ്പീകേണ്സബഡര്  കചയ്യുന്നെതബനുകവണബ  രനാഷ്ട്രപതബ  തബരബചയകചങബലുലാം  ബബല്

പബനവലബക്കണകമന്നെ  (withdrawal)  ശബപനാര്ശകയനാകടയനാണയ്  ഗവര്ണ്ണര്

തബരബചയചതയ്.   പ്രസ്തുത  ബബല്  2013  കഫബ്രുവരബ  മനാസലാം  12-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ

പബനവലബച്ചു.   ഇപ്രകേനാരലാം  നമ്മുകട  സഭയബകല  കേസ്പീഴയ് വഴക്കലാം  രണവബധത്തബലുലാം

ഉണനായബട്ടുളതനായബ കേനാണുനകണങബലുലാം രനാഷ്ട്രപതബ 'റസ്പീകേണ്സബഡര് 'എന്നെയ് ശബപനാര്ശ

കചയ സനാഹചരദത്തബല് ഗവര്ണ്ണര് 'വബത്കഡ്രെനാവല് '  എന്നെയ് ശബപനാര്ശ കചയ്യുകമനാള്

ആ  ബബല്ലബകനലുള  സഭയകട  ഭരണഘടനനാദത്തമനായ  അവകേനാശലാം  ബബല്

പബനവലബക്കുകേ  എന്നെ  ഒറ  നടപടബയബകലയയ്  പരബമബതകപ്പെട്ടുകപനാകുകമന്നെ  സനാഹചരദലാം

സലാംജനാതമനാവുകേയനാണയ്.   അതകകേനാണയ്  ഇതയ്  ഭരണഘടനനാപരമനാകണനാ  എന്നെയ്

പരബകശനാധബക്കകപ്പെകടണതനാണയ്.  എന്നെനാല്  ഇഇൗ  ബബല്ലബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ബബല്

പബനവലബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ബബല്  രനാഷ്ട്രപതബ
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നബര്കദ്ദേശബച  കഭദഗതബകേകളനാകടകയനാ  അല്ലനാകതകയനാ  വസ്പീണലാം  പനാസനാക്കനാനുള

ഭരണഘടനനാദത്തമനായ  അവകേനാശലാം  നബകഷധബക്കകപ്പെട്ടബട്ടബല്ല  എന്നെയ്

ആശസ്വസബക്കനാവുന്നെതനാണയ്.  ഇഇൗ  സനാഹചരദത്തബല്,  കേസ്പീഴയ് വഴക്കത്തബകന്റെ  മനാത്രലാം

പബനബലത്തബല്  ഭരണഘടനയബകലകയനാ  നടപടബചട്ടങ്ങളബകലകയനാ

വദവസ്ഥകേളബല്നബനലാം  കബനാധപൂര്വ്വകമനാ  അല്ലനാകതകയനാ  ഉള  വദതബചലനങ്ങള്

ഉണനാകേനാതബരബക്കനാനുലാം  സഭയകട  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം

ഇക്കനാരദത്തബല് ഒരു വദക്തത ഉണനാകകേണതയ് അനബവനാരദമനായതബനനാല് ആര്ട്ടബക്കബള്

200,  201  പ്രകേനാരലാം  തബരബചയയകപ്പെടുന്നെ  ബബല്ലുകേളകട  കേനാരദത്തബലുള  നടപടബക്രമലാം

ഇപ്രകേനാരമനായബരബകക്കണതനാകണന്നെയ്  കചയര്  റൂള്  കചയ്യുന.   "ഭരണഘടനയബകല

ആര്ട്ടബക്കബള്  200,  201  എന്നെബവയബല്  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുളതപ്രകേനാരലാം  ഗവര്ണ്ണര്

സസ്വകമധയനാകയനാ  രനാഷ്ട്രപതബയകട  നബര്കദ്ദേശത്തബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബകലനാ

റസ്പീകേണ്സബഡകറഷനനായബ  ഒരു  ബബല്  തബരബചയയ്ക്കുന്നെ  സനാഹചരദത്തബല്

('വബത്കഡ്രെനാവല്'  അല്ല  'റസ്പീകേണ്സബഡകറഷന'  എനതകന്നെയനാണയ് ഭരണഘടനയബല്

വദക്തമനായബ  പരനാമര്ശബചബരബക്കുന്നെതയ്).  നമ്മുകട  നടപടബചട്ടലാം  100  പ്രകേനാരലാം

പുനനഃപരബകശനാധനയനായള  കനനാട്ടസ്പീസയ്  നല്കകേണതലാം  അതബനുകശഷലാം

പുനനഃപരബകശനാധന  സലാംബനബച  101  മുതല്  106  വകരയള  നബയമസഭനാ

നടപടബചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരമുള  നടപടബകേളബകലയയ്  കേടകക്കണതമനാണയ്.   എന്നെനാല്,
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പുനനഃപരബകശനാധന  അല്ല  പബനവലബക്കലനാണയ്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെകതങബല്  എല്ലനാ

ബബല്ലുകേളകടയലാം കേനാരദത്തബല് ബനാധകേമനായബട്ടുള ചട്ടലാം 94, 95 എന്നെബവ പ്രകേനാരലാം ബബല്

പബനവലബക്കല്  നടപടബകേളബകലയയ്  കേടക്കുന്നെതനായബരബക്കണലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്

ഇനബകമലുള നടപടബക്രമലാം എന്നെയ് കചയര് റൂള് കചയ്യുന.”

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ബബല് പബനവലബക്കുകേയലാം കചയ.

VIII ധനകേനാരദലാം

2017-2018   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള ബഡ്ജറബകല
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലുള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്  ): തനാകഴപ്പെറയന്നെ

ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്നെ പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് XX -  ശുദജലവബതരണവുലാം ശുചസ്പീകേരണവുലാം 
 (1136,75,97,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര്  XXXVIII   - ജലകസചനലാം (706,47,95,000 രൂപ)

മത്സദബനനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):  തനാകഴപ്പെറയന്നെ  ധനനാഭദര്തന

അനുവദബക്കണകമന്നെ പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് XXXIII -   മത്സദബനനലാം  (589,08,53,000 രൂപ)

തറമുഖവുലാം  മക്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ



37

(  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന കേടന്നെപ്പെളബ  ):  പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ തറമുഖവുലാം മക്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു

സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന കേടന്നെപ്പെളബ  ):  ശുദജലവബതരണവുലാം

ശുചസ്പീകേരണവുലാം എന്നെ  XX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം മത്സദബനനലാം എന്നെ

XXXIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം ജലകസചനലാം  എന്നെ XXXVIII-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള പ്രസനാവന ധനകേനാരദവുലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .   സബ  .   കൃഷ്ണന:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. തടര്ചയനായ പ്രകൃതബ

ദുരന്തങ്ങളലാം  കേനാലനാവസ്ഥനാ  വദതബയനാനവുലാംമൂലലാം  പ്രതബസനബയബലനായ

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള സമൂഹത്തബകന്റെ മുഖദധനാരയബകലയയ് എത്തബക്കുന്നെതബനുകവണബ

ധനാരനാളലാം  പദതബകേള്  ഫബഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെയ്  ആവബഷ്കരബചയ്  നടപ്പെനാക്കുനണയ്.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  സനാമൂഹദകക്ഷമ  ആനുകൂലദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം

ഭവനങ്ങള് പുനരുദരബക്കുന്നെതബനയ് ധനസഹനായലാം നല്കുകേയലാം സമനാദദ സമനാശസ്വനാസ

പദതബയകട  തകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

ഇനഷസ്വറനസയ്  തകേയലാം  മരണമടയന്നെ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  കുടുലാംബത്തബനുള

ധനസഹനായവുലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  മത്സദകൃഷബ
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കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനുകവണബ  ഗുണകമനയള  മത്സദ  വബത്തുലാം  തസ്പീറയലാം

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  സമുദപഠനത്തബനുലാം

വബജനാനവബതരണത്തബനുമനായബ കകേനാചബ ആസ്ഥനാനമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെ CUFOS-

നയ്  കകേനാല്ലത്തുലാം  പയ്യന്നൂരുലാം  2  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള്  തടങ്ങുന്നെതബനുള  തസ്പീരുമനാനലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  കുടബകവള  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലകയ  അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാംകവണബ  കചറുകേബട  ജലകസചന  പദതബകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകഹബബ  ഇഇൗഡന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കേനാരദക്ഷമതയബല്ലനാത്ത  ഒരു  വകുപ്പെനായബ  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  പദതബ  ഇലാംപ്ലബകമന്റെയ്  കചയ്യുന്നെ  കേനാരദത്തബല്

വനവസ്പീഴ്ചയനാണുണനായബട്ടുളളതയ്.  അന്തര്സലാംസ്ഥനാന  നദസ്പീജല  തര്ക്കങ്ങളബല്

കേനാരദക്ഷമമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേന്ദ്ര

നയത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേരളത്തബകല  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  വളകര

കേഷതയനുഭവബക്കുകേയനാണയ്.  കേടലബലുണനായബട്ടുളള  മനാറങ്ങളലാം  ഉപ്പെബകന്റെ  അലാംശലാം

വര്ദബക്കുന്നെതലാം  ചൂടയ്  കൂടുന്നെതകമല്ലനാലാം  മത്സദസമത്തയ്  കുറയനാന  ഇടയനാക്കബയബട്ടുണയ്.

സമുദ  ഗകവഷണലാം  നടത്തുന്നെതബനയ്  സബ.എലാം.എഫയ്.ആര്.കഎ.  കപനാലുളള

ഏജനസബകേകള  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന  സനാധബചബട്ടബല്ല.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള
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സലാംരക്ഷബക്കനാന മത്സദവറുതബ പനാകക്കജയ് ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  ഒകട്ടകറ  പദതബകേളമനായബട്ടനാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്

മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെതയ്.  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനബലൂകട  തടനാകേങ്ങളകടയലാം

നദസ്പീതടങ്ങളകടയലാം കുളങ്ങളകടയലാം മറയ്  ജലകസനാതസ്സുകേളകടയലാം പുനരുജസ്പീവനമനാണയ്

ലക്ഷദമബടുന്നെതയ്.  കൃതദമനായ  ജല  മനാകനജുകമന്റെബലൂകട  ജലത്തബകന്റെ  അമൂലദത

കലനാകേകത്ത  അറബയബക്കുന്നെ  ഒരു  പുതബയ  സലാംസനാരലാം  വബകേസബപ്പെബകചടുക്കനാനുലാം

കകേരളത്തബകല ജലസമൃദബ നബലനബര്ത്തനാനുലാം നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജലകസചന

വകുപ്പെബകന  അഴബമതബമുക്തമനാക്കനാന  സനാധബചബട്ടുകണനളളതയ്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനട്ടമനാണയ്.  തണ്ണസ്പീര്മുക്കലാം  ബണബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്.

കേനാലവര്ഷത്തബല്  ലഭബക്കുന്നെ  ജലലാം  തടഞ്ഞുനബര്ത്തബ  സമസ്പീപ  പ്രകദശകത്ത

ഭൂജലവബതനാനലാം  നബലനബര്ത്തുകേ,  കുടബകവളള  ലഭദത  ഉറപ്പെനാക്കുകേ,

കേനാര്ഷബകേനാവശദങ്ങള്ക്കയ്  ജലലാം  ലഭദമനാക്കുകേ  എന്നെസ്പീ  ഉകദ്ദേശകത്തനാകട  തടയണകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുളള  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കണലാം.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട

കതനാഴബലബകന  സലാംബനബച്ചുളള  ആശങകേള്  പരബഹരബക്കുന്നെതബനുളള  പഠനലാം

നടത്തണലാം.  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലനാത്ത  ജലകസചന  പദതബകേള്

പുനരുദരബക്കുന്നെതബനുലാം  കുളങ്ങള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ
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ആവശദമനാണയ്.  വകുപ്പെബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  മഴകവളളലാം  സലാംഭരബക്കുന്നെതബനുളള

പദതബകേളലാം കേടലനാക്രമണ പ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം കവളളകപ്പെനാക്ക നബയനണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം  നടത്തുന്നെതയ്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.   സമൂഹത്തബല്  പബകന്നെനാക്കലാം

നബല്ക്കുന്നെ  തസ്പീരകദശവനാസബകേകള  മുഖദധനാരയബകലയയ്  എത്തബക്കുന്നെതബനുലാം

തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബകല സനാക്ഷരതനാ നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നെതബനുമനായബ അക്ഷര സനാഗരലാം

പദതബ  പ്രവര്ത്തബക്കുനണയ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കമഖലയബല്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന

പദതബക്കനായബ  62.98  കകേനാടബ  രൂപയലാം  കേടലനാക്രമണത്തബല്  വസ്പീടുലാം  ഭൂമബയലാം

നഷകപ്പെട്ടവകര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നെതബനനായബ  75  കകേനാടബ  രൂപയലാം

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട ഭവനങ്ങള് പുനരുദരബക്കനാന 22 കകേനാടബ രൂപയലാം നല്കേബയ

നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  സമനാദദ  സമനാശസ്വനാസ  പദതബ  തകേ  4500  രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബചതലാം  ഫബഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത

കപനാതകമഖലയബല്  ആദദകത്ത  മത്സദതസ്പീര  നബര്മ്മേനാണശനാഖ  കകേനാല്ലലാം

ആയബരലാംകതങ്ങബല്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയതലാം

സസ്വനാഗതനാര്ഹ മനാണയ്.   തണ്ണസ്പീര്മുക്കലാം  ബണയ്  നബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ  ഫലമനായണനായ

പനാരബസ്ഥബതബകേ  അസന്തുലബതനാവസ്ഥമൂലലാം  അനദലാംനബനകപനായ  മത്സദസമത്തയ്

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  അതബലൂകട  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കതനാഴബലുലാം

സനാമൂഹദ  സുരക്ഷയലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നെതബനുമുളള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചതലാം
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അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെയ്

കുടബകവളള  പദതബകേള്ക്കനായബ  എ.എസയ്.  കകേനാടുത്തബട്ടുളള  വര്ക്കുകേള്  റസ്പീകടണര്

കചയ്യനാന നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കുടബകവള പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ്  വകുപ്പുകേളകട

ഏകകേനാപനമുണനാക്കുന്നെതബനുലാം  സനാകങതബകേ  പ്രശ്നങ്ങളകട  കപരബല്  വര്ഷങ്ങളനായബ

മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്നെ  പദതബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കുടബകവളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ് മുനഗണന നല്കുകേയലാം വനാട്ടര് അകതനാറബറബക്കയ്

ഫണയ്  നല്കേബകക്കനാണയ്  കുടബകവള  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം പുതബയ പനാലങ്ങളകട അടബയബല് സ്ഥബരലാം തടയണകേള് നബര്മ്മേബചയ്

കവളലാം  പമയ്  കചയ്യുന്നെതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  പനാര്പ്പെബട  സമുചയലാം  നബര്മ്മേബചയ്  നല്കുന്നെതബനുലാം  പട്ടയലാം

നല്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  മത്സദത്തബനയ്  നല്ല  വബല

ലഭബക്കുന്നെതബനുകവണബ കകേരളത്തബകല മനാര്ക്കറബല് സലാംസരബച മത്സദലാം കമനാത്തമനായബ

വബറഴബക്കുന്നെതബനുള സലാംവബധനാനമുണനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  വനകേബട

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചയ് കകേരളത്തബകല കുടബകവള പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കണലാം. വലബയ
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ഡനാമുകേള്  നബര്മ്മേബചയ്  പുഴകേളബകല  നസ്പീകരനാഴുക്കയ്  നബലനബര്ത്തുന്നെതയ്  സലാംബനബചയ്

ആകലനാചബക്കണലാം.  കകേനാല്ലലാം,  പത്തനലാംതബട്ട  ജബല്ലകേളബകല  കുടബകവളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം  പമ-അചനകകേനാവബല്  നദബകേളബകല  കവളലാം

നബലനബര്ത്തുന്നെതബനുമനായബ ടസ്വബന കേല്ലനാര് പദതബ അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

കപരബയനാര്  നദബയകട  ഉത്ഭവസ്ഥനാനത്തയ്   ഡനാലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനയ്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്

തയ്യനാറനാക്കണലാം.  കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബല്  പഴശ്ശേബ  പദതബയകട  മുകേളബലനായബ  ഡനാലാം

നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം കേനാസര്കഗനാഡയ് ജബല്ലയബല് വബഭനാവനലാം കചയ മൂന്നെനാലാംകേടവയ്,  പഴശ്ശേബനബ

പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  കവണലാം.  പനാലക്കനാടയ്  ജബല്ലയബല്  കുരബയനാര്കുറബ-

കേനാരപ്പെനാറ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കബ തൃശൂര്, പനാലക്കനാടയ്, മലപ്പുറലാം ജബല്ലകേളബകല കുടബകവള

പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കണലാം.  ബനാണനാസുരസനാഗര്,  പൂയലാംകുട്ടബ  പദതബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  അന്തര്  സലാംസ്ഥനാന  നദസ്പീജല

പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ് കേര്മ്മേ സമബതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കേനാകവരബ കസല്

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  ശക്തമനായ  വരള്ച  കനരബടുന്നെ  മഴനബഴല്

പ്രകദശങ്ങള്ക്കയ് പ്രകതദകേ പദതബ ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബകല  കുടബകവള  പ്രശ്നലാം  യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്

പരബഹരബക്കനാന സനാധബച്ചു.  ആസബ വബകേസന ഫണപകയനാഗബചയ്  ഭരണനാനുമതബ ലഭബച
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പ്രവൃത്തബകേളലാം കേബഫ്ബബയബലൂകട അനുമതബ നല്കേബയ പദതബകേളലാം അടബയന്തരമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേടുത്ത  ജലക്ഷനാമത്തബകന്റെ

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  കേടല്കവളലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ  ശുദസ്പീകേരബച്ചുപകയനാഗബക്കുന്നെതബനയ്

പദതബ  തയ്യനാറനാക്കണലാം.  കേനാലഹരണകപ്പെട്ട  ഫപപ്പുകേള്  മനാറബസ്ഥനാപബക്കുന്നെതബനുലാം

കുടബകവളപദതബ  നബര്വ്വഹണത്തബകല കപനാരനായ്മകേള് പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം വനാട്ടര്

അകതനാറബറബ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇഴഞ്ഞുനസ്പീങ്ങുന്നെ  വനകേബട  ജലകസചന

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.   പനാലക്കനാടയ്  ജബല്ലയബകല

കേനാഞ്ഞബരപ്പുഴ പദതബയകട രണനാലാം ഘട്ടലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബനുലാം ലബഫയ്  ഇറബകഗഷന,

ഫമനര്  ഇറബകഗഷന  പദതബകേള്ക്കയ്  ആവശദമനായ  തകേ  വകേയബരുത്തുന്നെതബനുലാം

അറകുറപ്പെണബകേള്  യഥനാസമയലാം  നടത്തുന്നെതബനുലാം  ശബരുവനാണബ  അണകക്കട്ടബല്

നബനള  ജലചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കേരനാര് പ്രകേനാരലാം അര്ഹതകപ്പെട്ട കവളലാം തമബഴനാട്ടബല് നബനലാം

വനാങ്ങബകയടുക്കനാന  സനാധബചതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  കപപബയടക്കമുള

വനകേബടകേമനബകേളകട  അമബത  ജലചൂഷണലാം  നബയനബക്കുന്നെതബനയ്

നടപടബയണനാകേണലാം.  സബ.ആര്.ഇസഡയ്.   നബയമലാം  പബനവലബക്കണകമന്നെയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  ആവശദകപ്പെടുന്നെതബനുലാം  പനാലക്കനാടയ്  ജബല്ലയബകല  ഉള്നനാടന

മത്സദക്കൃഷബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് ആകരനാഗദത്തബനയ് ഹനാനബകേരമനായ ആഫബക്കന മൂഷബ
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മത്സദയബനലാം  നബകരനാധബക്കുന്നെതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷനുകേള്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  പനാര്പ്പെബടപ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം

കപനാതവബദദനാഭദനാസലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുമനാവശദമനായ  നടപടബകേളമനായബ

മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുകേയലാം കചയ്യുന്നെ സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദബക്കുന.

ശസ്പീ  .    സബ  .    എഫയ്  .    കതനാമസയ്:   സലാംസ്ഥനാനലാം  അതബരൂക്ഷമനായ  വരള്ചകയ

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേടുത്ത  കുടബകവള  ക്ഷനാമലാം  അനുഭവകപ്പെടുകേയലാം  കചയ്യുന്നെ

സനാഹചരദത്തബല്  വരുലാംവര്ഷങ്ങളബല്  ശുദജലലാം  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനനാവബഷ്കരബചബട്ടുള

പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബനനാവശദമനായ ഫണയ് എങ്ങകന കേകണത്തുകമന്നെയ് വനാട്ടര്

അകതനാറബറബ വദക്തമനാക്കണലാം. കുടബകവള പദതബകേള്ക്കയ് പരമനാവധബ കകേന്ദ്ര സഹനായലാം

വനാങ്ങബകയടുക്കുന്നെതബനുലാം    വബകദശസഹനായകത്തനാകടയള  പുതബയ  കുടബകവള

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നെതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

ജലസലാംഭരണബയണനാക്കുന്നെതബനുലാം  കേബണര്  റസ്പീചനാര്ജയ്  കചയ്യുന്നെതബനുലാം  സബ്സബഡബ

നല്കുന്നെ  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനബലുള്കപ്പെട്ട

ജലസമൃദബ  പദതബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  ജബല്ലനാതലത്തബല്  ജനപ്രതബനബധബകേളമനായബ

ചര്ച  നടത്തുന്നെതബനുലാം  ജലനാശയങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  സനാമൂഹദമനായലാം  സനാമത്തബകേമനായലാം  പബകന്നെനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നെ

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതബനുലാം  നഷകപ്പെട്ടുകപനായ
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മത്സദസമത്തയ് വസ്പീകണടുക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   കകേരളത്തബകല

കുടബകവള  പ്രശ്നത്തബനയ്  പരബഹനാരമുണനാക്കനാനുള  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഇടകപടലുകേള്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.    കനയ്യനാര്ഡനാമബല്  നബന്നെയ്  യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്

അരുവബക്കരയബല്  കവളളകമത്തബചതലാം  ശബരബമലയബല്  അയ്യപ്പെഭക്തനനാര്ക്കയ്  ഓകരനാ

ദബവസവുലാം  ഏഴര  ലക്ഷലാം  ലബറര്  കവളലാം  സഇൗജനദമനായബ  ടനാപ്പെയ്  വഴബ  കകേനാടുക്കനാന

സനാധബചതലാം  ശകദയമനാണയ്.    തസ്പീരകദശ  കമഖലയബലുള  പുലബമുട്ടയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കണലാം.  കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ഒരു വര്ഷകത്ത

കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടബകക്കനാടുത്തതയ്  ദുരബതപൂര്ണ്ണമനായ  ജസ്പീവബതലാം  നയബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നെ

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ആശസ്വനാസലാം  നല്കുന്നെ കേനാരദമനാണയ്.    കചറുമത്സദങ്ങകള

തമബഴനാട്ടബല്  കകേനാണകപനായബ  വളമനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന്നെതയ്  മത്സദകമഖലയയ്

വളകരയധബകേലാം  കദനാഷമുണനാക്കുന്നെതബനനാല്  അവകയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുള

നടപടബയണനാകേണലാം.    5553  കകേനാടബ  രൂപയകട  പുനരധബവനാസ  പദതബയനായ

തസ്പീരകദശ ഹരബത ഇടനനാഴബ  പദതബയബലൂകട മത്സദ ഗ്രനാമങ്ങകളയലാം തറമുഖങ്ങകളയലാം

ഫബഷയ്  ലനാന്റെബലാംഗയ്  കസന്റെറുകേകളയലാം  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളമനായബ  ബനബപ്പെബക്കനാന

സനാധബക്കുലാം.  ഇഇൗ  പദതബ  മുകഖന  പബകന്നെനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നെ  മത്സദകമഖലയബല്

വനമനാറങ്ങളനാണയ്  സലാംഭവബക്കനാന  കപനാകുന്നെതയ്.    കേനായലബകല  എക്കല്  നസ്പീക്കബ
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ഉള്നനാടന  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കണലാം.   മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട

കപണ്മക്കളകട  വബവനാഹ  ധനസഹനായലാം,  അപകേടത്തബല്കപ്പെട്ടയ്  മരബക്കുന്നെവരുകട

കുടുലാംബത്തബനുള ധനസഹനായലാം,  വനാര്ദകേദകേനാല കപനഷന എന്നെബവ വര്ദബപ്പെബചതയ്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കമഖലയബല്  നബരവധബ  കനട്ടങ്ങള്

ഫകേവരബക്കനാന ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെബനയ് സനാധബചബട്ടുണയ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ് :  കുടബകവളക്ഷനാമമുണനായകപ്പെനാള് തബരുവനന്തപുരത്തയ്

കവളകമത്തബചതകപനാകല കകേരളത്തബകല എല്ലനാ ജബല്ലകേളബലുലാം കവളളകമത്തബക്കനാനുള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    മയക്കുമരുനകേളകട ലഭദത തടയനാനനാവശദമനായ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ   28  റസ്പീജബയണല്  ഓഫസ്പീസുകേള്  14  ആയബ

കുറയനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  റദ്ദേനാക്കനാനനാവശദമനായ  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.  റബ്ബര്,

ഫസസസയ്, കകേനാഫബ, റ്റുബനാകക്കനാ കബനാര്ഡുകേള് സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുകകേനാണയ് പ്ലനാകന്റെഷന

കഡവലപയ് കമന്റെയ്  അകതനാറബറബ  കേര്ണ്ണനാടകേയബല്  സ്ഥനാപബക്കനാനുള

തസ്പീരുമനാനത്തബകനതബകര  മുഖദമനബയകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  സര്വ്വ  കേക്ഷബസലാംഘലാം

പ്രധനാനമനബകയ  കനരബട്ടുകേണയ്  നബകവദനലാം  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  കകേരളത്തബകല  റബ്ബര്

കേര്ഷകേകര  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുള  നടപടബ  അടബയന്തരമനായബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കവണലാം. 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   നഇൗഷനാദയ് : ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  മത്സദകമഖലയബല്
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നടപ്പെബലനാക്കുന്നെ  പരബഷ്കനാരങ്ങള്  ഇനഡദയനാകകേ  മനാതൃകേയനാണയ്.   മുഴുവന

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  കേബട്ടുന്നെ

തരത്തബലുള  ആനുകൂലദങ്ങള്   ഉറപ്പെനാക്കുകമനള   ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നബലപനാടയ്

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  ജസ്പീവബത  നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നെതബനുകവണബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെ  പദതബകേകളല്ലനാലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.

ഭവനരഹബതരനായ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  വസ്പീടുള്കപ്പെകടയള  സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നെതബനയ്  166  കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബ പ്രഖദനാപബചതയ്  ഗവണ്കമന്റെബനയ്

ഇഇൗ  കമഖലകയനാടുള  പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന്നെതനാണയ്.    അക്ഷര  സനാഗരലാം

പദതബക്കയ് തടക്കമബട്ടതലാം   13 പുതബയ മത്സദബനന തറമുഖങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകമന്നെ

പ്രഖദനാപനവുലാം  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  മത്സദബനന  കമഖലയബകല  ഇടനബലക്കനാരുകട

ചൂഷണലാം  ഒഴബവനാക്കനാന  കകലസനസബലാംഗയ്  സമ്പ്രദനായലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.

കേടല്കവളലാം ശുദസ്പീകേരബചയ്  കുടബകവളമനാക്കുന്നെതബനുള  പദതബ ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

കകേനാല്ലലാം കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല കുടബകവള പദതബകേളകട സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  225

കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവചതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്. കുഴല്ക്കബണറുകേളകട ദുരുപകയനാഗലാം

തടയന്നെതബനയ്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട   ജസ്പീവബത  നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതബനുലാം   തസ്പീരകദശ



48

കമഖലയബകല ആശുപത്രബകേളബല്  മരുനലാം  സ്റ്റനാഫുമുള്കപ്പെകടയള  സഇൗകേരദങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുലാം പ്രകതദകേ ഫണയ് ലഭദമനാക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഭൂരഹബത-ഭവനരഹബത  പദതബപ്രകേനാരലാം  ഭൂമബ  വനാങ്ങുന്നെതബല്  ബള്ക്കയ്

പര്കചസബലാംഗബനുമനാത്രലാം  ഡബ.എല്.പബ.സബ.-കയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കലനാക്കല്

പര്കചസബലാംഗബല്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളബകലതകപനാലുള  ക്രമസ്പീകേരണലാം

ഒരുക്കുന്നെതബനുലാം കേഴബയണലാം.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള് ഭവനനബര്മ്മേനാണത്തബനനായളള

അകപക്ഷകേള്  സമര്പ്പെബക്കുകമനാള്ത്തകന്നെ  അവര്ക്കയ്  രസസ്പീതയ്  നല്കുന്നെതബനുള

സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തണലാം.   വബഴബഞ്ഞലാം  തറുമുഖ  പദതബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച  475  കകേനാടബ  രൂപയകട   പദതബ   നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്   ആവശദത്തബനയ്  മകണ്ണണ്ണ ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുലാം   കവള

മകണ്ണണ്ണയയ്  സബ്സബഡബ   നല്കുന്നെതബനുലാം  സുരക്ഷനാ  കേബറയ്   വബതരണത്തബല്

സുതനാരദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    കകേനാവളലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല നനാലയ് പഞനായത്തുകേള്ക്കയ് പ്രകയനാജനലാം ലഭബക്കുന്നെ കുമബളബ

പദതബയകട  സ്ഥലകമകറടുക്കല്   നടപടബ  തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം  അതബയന്നൂര്-

കകേനാട്ടുകേനാല്   കപ്രനാജക്ടയ്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നെതബനുലാം   ചൂഴനാറ്റുകകേനാട്ട  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്നെതബകല തടസങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

 ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷയ് :  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.
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സലാംസ്ഥനാനത്തയ്  രൂക്ഷമനായ  ജലക്ഷനാമവുലാം  മഴയകട  ലഭദതയബല്  വന  കുറവുലാം

അനുഭവകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളകട  ഏകകേനാപനത്തബലൂകട

മനാത്രകമ  ഇഇൗ  പ്രതബസനബ  തരണലാം  കചയ്യനാന  സനാധബക്കുകേയള്ളു.   ജലത്തബകന്റെ

ലഭദതക്കുറവയ്  പരബഹരബക്കുന്നെതബനനായബ  ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബലുള  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുന്നെതബനുലാം  കേനാചയ്കമന്റെയ്  ഏരബയയബകല  കേകയ്യറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം

ജലസലാംരക്ഷണ നയലാം ആവബഷ്കരബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാലപ്പെഴക്കലാം

കചന്നെ കകപപ്പുകേള് മനാറബസ്ഥനാപബച്ചുകകേനാണയ്  ജലനഷലാം ഒഴബവനാക്കണലാം.   അരുവബക്കര

ഡനാലാം  കപനാലുള   കുടബകവള  സലാംഭരണബകേളബല്  സലാംഭരബക്കകപ്പെടുന്നെതലാം  വബതരണലാം

കചയ്യകപ്പെടുന്നെതമനായ കവളത്തബകന്റെ അളവയ്  സലാംബനബചയ്  ആഡബറബലാംഗയ്  നടത്തണലാം.

ജലകമനാഷണലാം  തടയന്നെതബനയ്  ആന്റെബ  കതഫയ്  സലാംവബധനാനലാം  കേര്ശനമനാക്കണലാം.

ജലസലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ അകക്കഷദനാ  കപനാലുള  മരങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുന്നെതബനനായബ  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെ  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബലുണനായ  ജലക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ്  ശക്തമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനല്ലബക്കുന്നെയ് :  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  ബനാവബക്കര

കറഗുകലറര്-കേലാം-ബ്രബഡ്ജബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബല്ലയബല്  കുടബകവളലാം  ലഭബക്കനാത്ത
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മനാസങ്ങളബകല കവളക്കരലാം ഒഴബവനാക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കചര്ക്കള

മുതല് വബദദനാനഗര് വകര കകപപ്പെയ് മനാറ്റുന്നെതബനയ് നനാഷണല് കകഹകവ അകതനാറബറബക്കയ്

നല്കേനാനുള 15  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദബക്കണലാം.  മത്സദസലാംഭരണത്തബനയ് ആവശദമനായ

സലാംവബധനാനമുണനാക്കുന്നെതബനുലാം  അതബര്ത്തബ  കേടനള  മത്സദബനനലാം,  രനാത്രബകേനാല

മത്സദബനനലാം, മണ്സൂണ്കേനാല മത്സദബനനലാം തടങ്ങബയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നെതബനുലാം  കേടലനാക്രമണങ്ങളബല്  വസ്പീടയ്  നഷകപ്പെടുന്നെ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  വളലാം  നഷകപ്പെടുന്നെവര്ക്കയ്  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നെതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ്  ഫബഷറസ്പീസയ്  ഹനാര്ബര്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസയ്  .    ജയലനാല്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകല മത്സദബനന കമഖലകയ ശനാക്തസ്പീകേരബക്കനാന നടപ്പെനാക്കുന്നെ പദതബകേള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  മത്സദസമത്തബകന്റെ കുറവുമൂലലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് കതനാഴബല്

നഷകപ്പെടുന്നെ സനാഹചരദലാം കേണക്കബകലടുത്തയ് പുതബയ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

കുടബകവള  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയള

നടപടബകേളനാണയ് സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നെതയ്.  പുതബയ കുടബകവള പദതബകേള്ക്കയ്

തടക്കലാം കുറബക്കുന്നെതബനുലാം മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്നെ പദതബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുമനായബ

1257  കകേനാടബ  രൂപയകട  കമഗനാപദതബ  കകേനാണവന്നെതയ്  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.
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പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബല് ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്നെ വസ്പീഴ്ചകേള്

പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജലനബധബ  പദതബ  ഒന്നെനാലാംഘട്ടലാം

പരനാജയമനാകണന്നെയ്   വബലയബരുത്തബയ  സനാഹചരദത്തബല്   പുതബയ  പദതബകേള്

ജലനബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നെതബകനപ്പെറബ  ആകലനാചബക്കണലാം.  ജല   അവകബനാധലാം

വളര്ത്തുന്നെതബനുലാം ജലമലബനസ്പീകേരണലാം തടയന്നെതബനുലാം നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  മലപ്പുറലാം

ജബല്ലയബല്   കേബകയനാസ്കുകേളബലൂകടയള  ജലവബതരണലാം  നനാമമനാത്രമനാകയ  നടക്കുനള്ളു.

രൂക്ഷമനായ  വരള്ചകയയലാം  കുടബകവള  ക്ഷനാമകത്തയലാം   ഫലപ്രദമനായബ  കനരബടനാന

സര്ക്കനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല്ല.  ജല  ദുരുപകയനാഗലാം,  പരബസ്ഥബതബ  ചൂഷണലാം,

ജലകസനാതസ്സുകേളബകല  മനാലബനദനബകക്ഷപലാം   തടങ്ങബയവ  തടയന്നെതബനയ്  നബയമവുലാം

കബനാധവത്കേരണവുലാം ആവശദമനാണയ്. ഭൂജല നബരപ്പെയ് ക്രമനാതസ്പീതമനായബ തനാഴുന്നെതബനനാലുലാം

കുഴല്ക്കബണറുകേളബകല  കവളലാം  ഫഫ്ലുൂകറനാസബസയ്  എന്നെ  കരനാഗത്തബനയ്

കേനാരണമനാകുന്നെതബനനാലുലാം  കുഴല്  കേബണറുകേള്  നബകരനാധബക്കണലാം.  കുപ്പെബകവളത്തബകന്റെ

ഗുണനബലവനാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  ഒരു കുടുലാംബത്തബനയ് ആവശദമനായ കവളത്തബകന്റെ

അളവയ് നബജകപ്പെടുത്തുകേയലാം കൂടുതല് ഉപകയനാഗബക്കുന്നെ കവളത്തബനയ്  അധബകേ ചനാര്ജയ്

ഇഇൗടനാക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  എല്ലനാ  കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കുലാം  വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം

ജലസലാംഭരണബയകണന്നെയ്  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  നദബകേളബല്   കമക്കനാനബക്കല്
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കറഗുകലററുകേള്  സ്ഥനാപബചയ്  തടയണകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുലാം  മഴകവളലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം  ജലചൂഷണലാം  തടയന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ചസ്പീകക്കനാടയ്, തബരുനനാവനായ ജലവബതരണ പദതബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം. ഫബഷറസ്പീസയ്

കകേനാളനബകേളബകല  ഇരട്ടവസ്പീടുകേള് ഒറവസ്പീടുകേളനാക്കബ മനാറബ പട്ടയലാം നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജയ്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   ജല

ആവശദകേതയനുസരബചയ്  ജലലഭദതയബകല്ലനളതനാണയ്  കകേരളലാം  ഇന്നെയ്  കനരബടുന്നെ

ഏറവുലാം വലബയ പ്രതബസനബ.  ജലകസനാതസ്സുകേള് സലാംരക്ഷബചയ് ശനാസസ്പീയ ജലവബതരണ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കനാന  സനാധബചതലാം  ജലകസചന  പദതബകേള്ക്കനായബ  413

കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയതലാം  കനയ്യനാറബകല  ജലലാം

അരുവബക്കരയബകലത്തബചയ്  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബകല  കുടബകവളക്ഷനാമത്തബനയ്

പരബഹനാരലാം  കേണതലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   ഭനാവബയബകല  ജലദഇൗര്ലഭദലാം

കേണക്കബകലടുത്തയ്  കേടല്കവളലാം  ശുദസ്പീകേരബചയ്  കുടബകവളലാം  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുള

ശനാസസ്പീയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കണലാം.   മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  സമനാദദ

സമനാശസ്വനാസ  പദതബ  കപനഷന  4500  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബചതലാം  വബവബധതരലാം

കസനാളര്ഷബപ്പുകേള്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതലാം  കേരബയര്  ഫഗഡനസയ്  കനാസ്സുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബചതലാം ഭവന പദതബകേള്ക്കയ് തടക്കലാം കുറബചതലാം ഏകറ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.

എല്ലനാ  കമഖലയബലുലാം  പുകരനാഗതബയലാം  പ്രതസ്പീക്ഷയലാം  ഫകേവരബചയ്  ധസ്പീരമനായ
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നടപടബകേളമനായബട്ടനാണയ്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെതയ്.  കക്ഷമ  കപനഷനുകേള്

വര്ദബപ്പെബചയ്  വസ്പീടുകേളബകലത്തബക്കനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച്ചു.  അദദയന  വര്ഷലാം

തടങ്ങുന്നെതബനുമുമയ് പനാഠപുസകേങ്ങള് സ്കൂളകേളബല് എത്തബച്ചുകകേനാടുക്കനാനുള നടപടബയലാം

സമ്പൂര്ണ്ണ ഫവദത്യുതസ്പീകേരണവുലാം  ശകദയമനായ കനട്ടങ്ങളനാണയ്.   കകേരള  ഗവണ്കമന്റെയ്

നടപ്പെനാക്കുന്നെ  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കലനാകേശദ  പബടബച്ചു  പറ്റുന്നെ

അവസരത്തബല് ഗവണ്കമന്റെബകനതബകര നുണ പ്രചരണലാം നടത്തനാനനാണയ് പ്രതബപക്ഷലാം

ശമബക്കുന്നെതയ്.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

ചബറ്റൂര്പ്പുഴയബല് തടയണ നബര്മ്മേബചയ് പനാലക്കനാടയ് ജബല്ലയബല് ജലലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തനാന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജൂണ് മനാസലാം  കേനാകവരബ  ടബബക്യൂണലബല് റബവത്യു  കപറസ്പീഷന

പരബഗണനയയ്  വരുന്നെ സന്ദര്ഭത്തബല് കേനാകവരബ  കസല് പബരബചയ്  വബടനാനുള നടപടബ

പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.  കേനാകവരബ  ടബബക്യൂണല്  മുകഖന  കകേരളത്തബനനുവദബച  ജലലാം

പൂര്ണ്ണമനായലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാന  കേഴബയണലാം.  കേബകയനാസ്കുകേള്,  കുഴല്ക്കബണര്,  കൃത്രബമ

മഴ,  കേബണര്  റസ്പീ-ചനാര്ജയ്  പദതബ  എന്നെബവ  മുകഖന  ജലക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുകമന്നെ

പ്രഖദനാപനലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന  സനാധബചബട്ടബല്ല.  ഭൂഗര്ഭ  ജലകസനാതസയ്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം  ഡബസനാസ്റ്റര്  മനാകനജുകമന്റെബല്  നബനള  പണലാം  ഉപകയനാഗബചയ്

ജലദഇൗര്ലഭദലാം  കനരബടുന്നെതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന  വബഹബതമുള
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പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നെ കേനാരദത്തബല് സര്ക്കനാര് പബകന്നെനാക്കലാം കപനായബരബക്കുകേയനാണയ്.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസയ്):  ധനനാഭദര്തന ചര്ചയബല്

പകങടുത്ത  അലാംഗങ്ങള്  പ്രകേടബപ്പെബച  വബമര്ശനങ്ങള്ക്കുലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുലാം  നന്ദബ

കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ജലവബഭവ  കമഖലയബലുണനായ  പ്രതബസനബ  ആര്ജവകത്തനാകട

അതബജസ്പീവബക്കനാന  ഇഇൗ  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  കനയ്യനാര്ഡനാമബല്  നബന്നെയ്

തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബല്  യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്

കവളകമത്തബക്കുന്നെതബനുള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.   നടപ്പുസനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം  42

പദതബകേളബലൂകട  ശുദസ്പീകേരബച  ജലലാം  വബവബധ  പഞനായത്തുകേളബലുലാം

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലുലാം  എത്തബക്കനാനുള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  പ്രതബദബനലാം

110  ദശലക്ഷലാം  ലബറര്  അധബകേ  ഉല്പ്പെനാദനകശഷബയള  പദതബകേള്  കേമ്മേസ്പീഷന

കചയ്യുകേയലാം  കചയ.  നബരക്കയ്  വര്ദനയബല്ലനാകത  വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  വനാട്ടര്

അകതനാറബറബകയ ഉപകഭനാക്തൃ സഇൗഹൃദമനാക്കുന്നെതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ജനമബത്ര ഓണ്ഫലന

സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.  കേഴബഞ്ഞ  സനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം

പുതതനായബ 17 കുടബകവള പദതബകേള് കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യുകേയലാം ശബരബമല തസ്പീര്തനാടന

കേനാലത്തയ് റബകവഴയ് ഓകസനാസബസയ് പ്ലനാന്റുകേള് സ്ഥനാപബചയ് ഭക്തര്ക്കയ് ശുദസ്പീകേരബച ജലലാം

ലഭദമനാക്കനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ.  ഗ്രനാമസ്പീണ  ശുദജല

പദതബകേള്ക്കനായള  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം  മൂന്നെബകലനാന്നെനായബ  കുറയ്ക്കുകേയലാം  കേബഫ്ബബയകട
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സഹനായകത്തനാകട പുതബയ പദതബകേള് ഏകറടുക്കനാന ശമബക്കുകേയലാം കചയ.  നബനാര്ഡയ്

ധനസഹനായകത്തനാകട  14  പഞനായത്തുകേളബല്  കുടബകവളകമത്തബക്കുന്നെതബനുള

പദതബകേളലാം  കേണ്ണൂര്,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്,  പനാലക്കനാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  ഗുരുവനായൂര്,  കകേനാചബ,

ആലപ്പുഴ,  കകേനാല്ലലാം,  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരങ്ങളബല്  അമൃതയ്  പദതബയലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നെതനാണയ്.  ആലപ്പുഴയബല്  യഡബസനാറയ്  പദതബ  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയ്യുകേയലാം

കകേനാചബയബകലയയ്  പ്രതബദബനലാം  15  ദശലക്ഷലാം  ജലലാം  അധബകേകമത്തബക്കുന്നെ  പ്രവൃത്തബ

യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതമനാണയ്.   കനയ്യനാറബല്നബനലാം

പ്രതബദബനലാം  120  ദശലക്ഷലാം  ജലലാം  ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുള   പദതബക്കയ്  അനുമതബ

കകേനാടുക്കുകേയലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുളള  നബരവധബ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  കകപപ്പുകേളകട  അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കുളള

ബ്ലൂ  ബ്രബകഗഡയ്  സലാംവബധനാനലാം  എല്ലനാ  പ്രകദശങ്ങളബലുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നെതനാണയ്.

അഞ്ചുവര്ഷത്തബനുളളബല് പത്തുലക്ഷലാം പുതബയ കേണക്ഷനുകേള് നല്കേനാനുളള പദതബ

ആവബഷ്കരബചബട്ടുണയ്.  ബബല്ലബലാംഗബനുലാം  കേളക്ഷനുമനായബ  കേമക്യൂട്ടര്വല്ക്കൃത  സലാംവബധനാനലാം

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  അരബയര്  ബബല്ലുകേള്  പബരബകചടുക്കനാന  പ്രകതദകേ  കമനാണബററബലാംഗയ്

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  കകേരളത്തബകല  എല്ലനാ

പഞനായത്തുകേളബലുലാം  നഗരസഭകേളബലുലാം  ജലശുദസ്പീകേരണശനാലകേള്  സ്ഥനാപബചയ്

ജലലഭദത ഉറപ്പെനാക്കുകേകയന്നെ ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബയനാണയ് സര്ക്കനാര് പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെതയ്.
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നബലവബലുളള  പദതബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുളള  പണലാം  അനുവദബക്കനാന

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനായബ ചര്ച നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  കകേനാചബ നഗരസഭയ്ക്കുലാം

സമസ്പീപ  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുമനായബ  വബഭനാവന  കചയ  ജല

ശുദസ്പീകേരണശനാലയനാവശദമനായ  സ്ഥലലാം  ലഭദമനാക്കനാന  ഉഇൗര്ജബത  ശമങ്ങള്

നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  ജലകസചനവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  പ്ലനാന  എകയ്കപന്റെബചര്  90.5

ശതമനാനലാം  എത്തബകചരനാന  കേഴബഞ്ഞുകവനളളതയ്  വലബകയനാരു  കനട്ടമനാണയ്.  കുളങ്ങള്

വൃത്തബയനാക്കനാനുലാം  കേബണറുകേള്  റസ്പീചനാര്ജയ്  കചയ്യനാനുലാം  ജലകസനാതസ്സുകേകള

സമ്പുഷമനാക്കനാനുളള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കനാനുലാം ജലദഇൗര്ലഭദലാം  അനുഭവകപ്പെടുന്നെ

നദബകേള്ക്കയ് കുറുകകേ കറഗുകലററുകേള് നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  ജലകസചന

പദതബകേളകട  പുനരുദനാരണത്തബനനായബ 200 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബചബട്ടുണയ്. വനകേബട

പദതബകേള് ഏകറടുക്കുകമനാഴുണനാകുന്നെ പനാരബസ്ഥബതബകേ പ്രശ്നങ്ങള് അതബജസ്പീവബക്കുന്നെ

കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നെതനാണയ്.  ബനാണനാസുരസനാഗര്,  കേനാരനാപ്പുഴ,  ഇടമലയനാര്,

മൂവനാറ്റുപുഴ  എന്നെസ്പീ  ജലകസചന  പദതബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം  ബനാവബക്കര

കറഗുകലററബകന്റെ  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുമനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  ചമ്രവട്ടലാം  ജലകസചന  പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുളള

നടപടബകേളമനായബ  മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.   കകേനാള്  നബലങ്ങളബല്  ബണകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നെ കേനാരദലാം കൃഷബ വകുപ്പുമനബയമനായബ ചര്ച കചയയ് തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നെതനാണയ്.
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കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം  ലഭദമനാകേനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  കവട്ടലാം-തലക്കനാടയ്

പഞനായത്തുകേളബകല കുടബകവള പദതബ  കേബഫ്ബബയബല് നബകന്നെനാ മറയ്  സനാമത്തബകേ

കസനാതസബല്നബകന്നെനാ  ധനസഹനായലാം  ലഭദമനാക്കബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതനാണയ്.

ജലനബധബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് നടപ്പുസനാമത്തബകേ വര്ഷലാം 300  പുതബയ കപ്രനാജക്ടുകേള്

ഏകറടുക്കനാനനാണയ്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെതയ്.  ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട പരനാതബകേള്

ചൂണബക്കനാണബചനാല് പരബഹരബക്കനാന പരമനാവധബ ശമബക്കുന്നെതനാണയ്.  കേനാകവരബ കസല്

അടച്ചുപൂട്ടനാന  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നെയ് അഭദര്തബക്കുന.

 മത്സദബനനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):  ധനനാഭദര്തന  ചര്ചയബല്

പകങടുത്തുകകേനാണയ്  അലാംഗങ്ങള്  മുകന്നെനാട്ടുവച  നബര്കദ്ദേശങ്ങകള  സസ്വനാഗതലാം  കചയ്യുന.

7593 കകേനാടബ രൂപയകട ആഭദന്തര ഉത്പനാദനമനാണയ് കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം ഉണനായബട്ടുളതയ്.

ഇതബനയ്  മുഖദപങയ്  വഹബക്കുന്നെ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  ആകളനാഹരബ  വരുമനാനലാം

വളകര  തച്ഛമനാണയ്.  ഈ  പബകന്നെനാക്കനാവസ്ഥയയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന  വബവബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാന  ഗവണ് കമന്റെയ്  ആകലനാചബക്കുനണയ്.  ഒരു  ദശനാബ്ദമനായബ

കേടലബല് നബനള മത്സദത്തബകന്റെ ലഭദതയബല് 13%-കന്റെ കുറവയ് അനുഭവകപ്പെടുകേയനാണയ്.

മത്സദസമത്തബകന്റെ അളവയ് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെതബനയ് സഹനായകേരമനായ ലക്ഷദകബനാധമുള
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പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുന്നെതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേടലബകന്റെ  ആവനാസ  വദവസ്ഥ

സലാംരക്ഷബക്കനാന  കൃത്രബമ  പനാരുകേളബടുന്നെ  നടപടബകേളമനായബ  ഗവണ്കമന്റെയ്

മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  മത്സദബനനവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   നബലനബല്ക്കുന്നെ

അനനാകരനാഗദകേരമനായ  പ്രവണതകേള്  ഒഴബവനാക്കുന്നെതബനനായബ  ചബല  നബയനണങ്ങള്

കകേനാണവരനാന   ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.  കകേ.എലാം.എഫയ്.ആര്.കഎ.  ആക്ടബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തനാനുലാം 44 ഇനലാം കചറുമത്സദങ്ങള് പബടബക്കുന്നെതബനയ് നബകരനാധനകമര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  ഉള്നനാടന  ജലനാശയങ്ങളബല്  മത്സദകൃഷബ  നടത്തുന്നെതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ മത്സദകുഞ്ഞുങ്ങളകട ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണയ്. നനാടന മത്സദഇനങ്ങള്

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  കകേനാള്  നബലങ്ങളലാം  കുട്ടനനാടന  പനാടകശഖരങ്ങളലാം

ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന്നെതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ

കമഖലയബല്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പനാര്പ്പെബട  പദതബ  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം  ജസ്പീവബതസഇൗകേരദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.   മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ  3149  വസ്പീടുകേള്

നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കുകേയലാം  8   വസ്പീടുകേള്  ഉള്കക്കനാള്ളുന്നെ  24  ഫനാറയ്  സമുചയങ്ങളകട

നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണയ്.    ഭൂമബകയകറടുക്കുന്നെതമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്

നബലനബല്ക്കുന്നെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നെതനാണയ്.  സബ.ആര്.ഇസഡയ്.

നബയമത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്  നബനലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  ഭവനങ്ങകള

ഒഴബവനാക്കുന്നെതബനയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സമ്മേതലാം  ലഭബചബട്ടുണയ്.   സര്ക്കനാരബകന്റെ
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ഒന്നെനാലാം  വനാര്ഷബകേകത്തനാടനുബനബചയ്  അദനാലത്തയ്  സലാംഘടബപ്പെബചയ്

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള  പട്ടയലാം  വബതരണലാം  കചയ്യനാന   ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  പുനരധബവനാസത്തബനുള  പണലാം  കേകണത്തുന്നെതബനനായബ

ഗ്രസ്പീന  കകകമറയ്  ഫണബല്  12,547  കകേനാടബ  രൂപയകട   സമസ്പീപനകരഖ  സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാര്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.  തസ്പീരകദശത്തയ്  കമഡബക്കല്  കേദനാമ്പുകേള്

നടത്തുന്നെതബനുപുറകമ  ഫബഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെബനയ്  കേസ്പീഴബലുള  39  ഡബകസനസറബകേള്

ആര്ദലാം  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നെതനാണയ്.   ഫബഷറസ്പീസയ്

സ്കൂളകേളബകല  50  ശതമനാനലാം  സസ്പീറ്റുകേളബല്  കഡ  സയ് കകേനാകളഴയ് സബനയ്  പ്രകവശനലാം

നല്കുന്നെതബനയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  ആകകേയള  പത്തയ്  ഫബഷറസ്പീസയ്  സ്കൂളകേളബല്

ഏഴബലുലാം  എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.-ക്കയ്  നൂറയ്  ശതമനാനലാം  വബജയമനാണയ്  ഉണനായബട്ടുളളതയ്.

സനാമത്തബകേമനായബ  പബകന്നെനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നെ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  മക്കള്ക്കയ്

ഉന്നെത  വബദദനാഭദനാസത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബചതബനുപുറകമ  മത്സര

പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കയ്  പ്രകതദകേ   പരബശസ്പീലനവുലാം  നല്കേബവരുനണയ്.  ഇത്തരത്തബല്

പരബശസ്പീലനലാം ലഭബച 11  കുട്ടബകേള്ക്കയ് കമഡബസബനുലാം നനാലയ് കുട്ടബകേള്ക്കയ് ബബ.ഡബ.എസയ്.-

നുലാം കമരബറബല് അഡബഷന ലഭബചബട്ടുണയ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ കുട്ടബകേള്ക്കയ് കകസ്റ്റപ്പെന്റെയ്

ഇനത്തബല് നല്കകേണബയബരുന്നെ 33  കകേനാടബ രൂപയകട കുടബശ്ശേബകേ  ഇഇൗ സര്ക്കനാരനാണയ്

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ത്തതയ്.  കകസ്റ്റപ്പെന്റെയ്  കൃതദമനായബ  കകേനാടുക്കനാന നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.
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മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കനായബ  'അക്ഷരസനാഗരലാം'  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം

സമനാശസ്വനാസ പദതബ  4500  രൂപയനായലാം ഗ്രൂപ്പെയ് ഇനഷസ്വറനസയ്  10  ലക്ഷലാം രൂപയനായലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  അവരുകട  പ്രതബമനാസ കപനഷന  1100  രൂപയനായബ

ഉയര്ത്തബയബട്ടുണയ്.   മകണ്ണണ്ണ  സബ്സബഡബ  കുടബശ്ശേബകേ  തസ്പീര്ത്തയ്  നല്കേബകയങബലുലാം

പബ.ഡബ.എസയ്.  നബരക്കബല്  ലഭബക്കനാത്ത  പ്രശ്നത്തബനയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാകണണതണയ്.

മുതലകപ്പെനാഴബ, കചറ്റുവ, കകേനായബലനാണബ, തലനായബ, കേനാസര്കഗനാഡയ് എന്നെസ്പീ ഹനാര്ബറുകേള്

ഇഇൗ വര്ഷലാം  കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യുന്നെതനാണയ്.   കഡ്രെഡ്ജബലാംഗബനയ്  ഇഇൗ വര്ഷലാം  പ്രകതദകേ

കഹഡയ്  ഓഫയ്  അക്കഇൗണയ്  അനുവദബക്കുകേയലാം   നസ്പീണകേര,  കചല്ലനാനലാം,  കചനാമനാല്,

അഴസ്പീക്കല്,  കചറുവത്തൂര്,  കേനാസര്കഗനാഡയ്  തടങ്ങബയ  ഹനാര്ബറുകേകള  പ്രസ്തുത

പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  കവളയബല്,  തനാനൂര്,  പുതബയനാപ്പെ,

കതനാട്ടപ്പെളബ  തടങ്ങബയ  ഹനാര്ബറുകേള്  നബനാര്ഡയ്  സസ്പീമബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നെതനാണയ്.

ഫബഷറസ്പീസയ്  യൂണബകവഴബറബകയ  ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നെതബനുലാം  കകേനാല്ലലാം,  പയ്യന്നൂര്

എന്നെബവബടങ്ങബല് പുതബയ കകേന്ദ്രങ്ങള് തടങ്ങുന്നെതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.

കേഴബഞ്ഞ സനാമത്തബകേ വര്ഷലാം അനുവദബച തകേ ഫലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കനാന

ഫബഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പെബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  ഉള്നനാടന ജലനാശയങ്ങളബകല മത്സദസമത്തയ്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനയ് ഇനലനാനഡയ് ഫബഷറസ്പീസയ് ആന്റെയ് അകേസ്വനാകേള്ചര് ആക്ടയ് കഭദഗതബ

കചയ്യുന്നെതനാണയ്.  മത്സദത്തബനയ്  നദനായവബല  ഉറപ്പെനാക്കുന്നെതബനുലാം  ഗുണനബലവനാരമുള
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മത്സദലാം  കകേടുകൂടനാകത  എത്തബക്കുന്നെതബനുലാം    വരുലാം  വര്ഷങ്ങളബല്  ആധുനബകേ

സഇൗകേരദങ്ങളള  ഫബഷയ്  മനാര്ക്കറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.   ധനനാഭദര്തന  കഎകേകേകണ്ഠേദന  പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നെയ്

അഭദര്തബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ശുദജലവബതരണവുലാം ശുചസ്പീകേരണവുലാം എന്നെ XX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം

മത്സദബനനലാം എന്നെ  XXXIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം ജലകസചനലാം എന്നെ

XXXVIII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനയലാം  41-കനതബകര  77  കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം  ഒരു

നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയലാം  സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.

സഭ ഫവകുകന്നെരലാം 3.59 -നയ് പബരബഞ്ഞു. 
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