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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    18,   കവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

 
I ശദക്ഷണബക്കല്

(കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേബയ  അലാംഗലാം  സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്  ഒന്നനാമകത്ത

ശദക്ഷണബക്കല് അവെതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)

പ്രധനാന കറനാഡുകേള് ഏകറടുക്കല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര്:  ജബലനാ  പഞനായത്തുകേളുകട
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കകേവെശമുള്ളതലാം കപനാതമരനാമത്തസ്റ്റ് കറനാഡുകേളുകട മനാനദണലാം പനാലബക്കുന്നതമനായ

സലാംസനാനകത്ത  പ്രധനാന  കറനാഡുകേള്  കപനാതമരനാമത്തസ്റ്റ്  വെകുപ്പെസ്റ്റ്  ഏകറടുക്കണലാം.

കറനാഡുവെബകേസനലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  നടത്തുന്നതബനസ്റ്റ്  പദതബ  ആവെബഷ്കരബക്കുകേയലാം

കറനാഡസ്റ്റ്  വെബകേസനത്തബനലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കുലാം  അനവെദബക്കുന്ന  ഫണസ്റ്റ്

വെര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.   സലാംസനാന  കറനാഡസ്റ്റ്  വെബകേസനത്തബനനായള്ള

ഫനാഗ്ഷബപ്പെസ്റ്റ് കപ്രനാഗ്രനാലാം ഇഇൗ സനാമ്പത്തബകേ വെര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

ഫണബകന്റെ അപരദനാപ്തതമൂലലാം കറനാഡസ്റ്റ് പരബപനാലനലാം കൃതദമനായബ നടത്തനാന തകദ്ദേശ

സസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  ബുദബമുട്ടുനണസ്റ്റ്.   കറനാഡസ്റ്റ്  വെബകേസനവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കേക്ഷബരനാഷസ്പീയ  കഭദകമകനദ  ലഭബച്ച  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനാതബകേളുലാം

കേദനാബബനറസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  കറനാഡസ്റ്റ്  വെബകേസനത്തബനള്ള  മനാനദണങ്ങള്

തയ്യനാറനാക്കനാന നബര്കദ്ദേശബച്ചബരബക്കുകേയമനാണസ്റ്റ്.

II സബ്മബഷന

(1) കുടബകവെള്ള ക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജസ്റ്റ്:  തൃപ്പുണബത്തുറയബകലയലാം പരബസര പ്രകദശങ്ങളബകലയലാം

കുടബകവെള്ള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യൂ  ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ):  തൃപ്പൂണബത്തുറയബകല

കുടബകവെള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്     കകേന്ദ്ര പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  'ചൂണബ

പദതബ'ക്കസ്റ്റ് ഭരണനാനമതബ നല്കുകേയലാം   പ്രവൃത്തബ റസ്പീ കടണര് കചയ്യുന്നതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയമനാണസ്റ്റ്.   സലാംസനാനകത്ത നബരവെധബ പദതബകേകള കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നബര്കദ്ദേശങ്ങളബകന്മേല്   ശക്തമനായ  ഇടകപടലുകേള്

നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര സഹനായലാം ലഭബക്കനാത്തതബകന്റെ കപരബല് ചൂണബ

പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബല്  തടസ്സമുണനാകേബല.  വെനാട്ടര്  അകതനാറബറബയലാം

പബ.ഡബത്യൂ.ഡബ.യലാം തമ്മേബലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് സലാംയക്ത പരബകശനാധനയബലൂകട  പരബഹരബച്ചസ്റ്റ്

കപപ്പുകേള് പൂര്ണ്ണമനായലാം മനാറബയബടുന്നതബനസ്റ്റ്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

(2)   കറനാഡസ്റ്റ് പുനര്നബര്മ്മേനാണവുലാം കടനാള് പബരബവെസ്റ്റ് നബര്ത്തലനാക്കലുലാം

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസബന  പബ  .:   കഷനാര്ണ്ണൂര്-കപരബന്തല്മണ്ണ

സലാംസനാനപനാതയകട  അറകുറപ്പെണബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  ഗതനാഗത

കയനാഗദമനാക്കുന്നതബനലാം  പുലനാമകന്തനാള്  പനാലത്തബകല  കടനാള്പബരബവെസ്റ്റ്

അവെസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

കപരബന്തല്മണ്ണ കറനാഡസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണ പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനസ്റ്റ്   തടസ്സമനായബ  നബല്ക്കുന്ന

വെബജബലനസസ്റ്റ്   റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് തസ്വരബതഗതബയബല് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനലാം  കറനാഡസ്റ്റ് നബര്മ്മേനാണലാം
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പൂര്ത്തബയനാക്കനാന  അനമതബ  നല്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  കടനാള്

പബരബവെസ്റ്റ്   നബര്ത്തലനാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സനാമ്പത്തബകേ

നഷ്ടമുണനാക്കുകമന്നതബനനാല്  അക്കനാരദത്തബല്  നയപരമനായബ

തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതണസ്റ്റ്.

(3) കറയബല്പനാത

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:   നബലമ്പൂര്-നഞകങനാടസ്റ്റ്  കറയബല്പനാത

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

നബലമ്പൂര്-നഞകങനാടസ്റ്റ്  കറയബല്പനാത  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്    കേര്ണ്ണനാടകേ

സര്ക്കനാരുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടസ്റ്റ് ബദല് അകലനകമന്റെസ്റ്റ്  ഉണനാക്കബ പദതബ നടപ്പെനാക്കനാന

ശമബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

(4)   കറയബല്കവെ കമല്പ്പെനാലലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ:   വെനാത്തുരുത്തബ   കറയബല്കവെ  കമല്പ്പെനാലലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   

കപനാതമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന):   കപനാര്ട്ടസ്റ്റ്

ട്രസസ്റ്റ് കചയര്മനാനലാം   കകേന്ദ്ര/സലാംസനാന ഗവെണ്കമന്റുകേളുലാം കചര്ന്ന  കകട്രപനാര്കകട്ടറസ്റ്റ്

എഗ്രബകമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകേനാരലാം  നല്കകേണ  13.91  ഏക്കര്  സലത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്
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തസ്പീരുമനാനമനായനാല് മനാത്രകമ  പ്രസ്തുത പനാലത്തബനളള  കേരടസ്റ്റ്  അകകലനകമന്റെസ്റ്റ്  പനാനബനസ്റ്റ്

എന.ഒ.സബ.  നല്കേനാന സനാധബക്കുകേയളളൂകവെന്നസ്റ്റ് അറബയബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ വെബഷയത്തബല്

കകേനാച്ചബ  തറമുഖ  ട്രസബകന്റെ  അനമതബ  കനടുന്നതബനനായബ   ജബലനാ  കേളക്ടകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്   ലഭദമനാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്   തടര്നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  കനവെബയകടയലാം  തറമുഖ  ട്രസബകന്റെയലാം  അനവെനാദലാം  ലഭബച്ചനാല്

കേബഫ്ബബയകട അനമതബക്കനായബ സമര്പ്പെബക്കനാന സനാധബക്കുലാം.    

(5) എകകകസസ്റ്റ് കറഞസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  വെനാമനപുരലാം  നബകയനാജകേ  മണലത്തബകല  പനാകലനാടസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രമനാക്കബ   ഒരു എകകകസസ്റ്റ്  കറഞസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്    അടബയന്തര

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കതനാഴബലുലാം എകകകസുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):   ആദബവെനാസബ

ഉഇൗരുകേളുലാം പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ കകേനാളനബകേളുലാം ഉള്കപ്പെടുന്ന പനാകലനാടസ്റ്റ്,  മനാടത്തറ

എന്നബവെബടങ്ങളബല്  കേഞനാവെസ്റ്റ്  വെബല്പനയലാം  ഉപകഭനാഗവുലാം  വെദനാപകേമനാകുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  ഇതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട കുറകൃതദങ്ങള്  തടയന്നതബനസ്റ്റ്

എനകഫനാഴസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്   ശക്തബകപ്പെടുത്തണകമനലാം  പുതബയ  കറഞസ്റ്റ്   ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്

ആരലാംഭബക്കണകമനമുളള  നബര്കദ്ദേശലാം  എകകകസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷണര്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  ധനകേനാരദ  വെകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചസ്റ്റ്  തടര്നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

(6) സര്ക്കനാര് കകേനാകളജസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ കജനാണ്: കകേനാതമലാംഗലലാം നബകയനാജകേമണലത്തബല്കപ്പെട്ട കുട്ടമഴ

പഞനായത്തബല് ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ് കകേനാകളജസ്റ്റ് ആരലാംഭബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്  ):  കകേനാതമലാംഗലലാം

നബകയനാജകേമണലത്തബകല  കുട്ടമഴ  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  സര്ക്കനാര്  കകേനാകളജസ്റ്റ്

ആരലാംഭബകക്കണതബകന്റെ  ആവെശദകേത,  സലലഭദത,  അടബസനാന  സഇൗകേരദലഭദത

തടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങള്  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  കകേനാകളജസ്റ്റ്  വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പെസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്

ലഭദമനാക്കബയബട്ടുളള സനാധദതനാ പഠന റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  പരബകശനാധബച്ചുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്. 

(7) കസഷദല് സ്കൂള് 

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം: മനാനസബകേ കവെല്ലുവെബളബ  കനരബടുന്ന കുട്ടബകേള്  പഠബക്കുന്ന

സ്കൂളുകേള്ക്കസ്റ്റ് എയ്ഡഡസ്റ്റ് പദവെബ നല്കേനാനലാം അവെരുകട ആവെശദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കനാനലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.      

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്):  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

മനാനസബകേ കവെല്ലുവെബളബ കനരബടുന്ന വെബദദനാര്തബകേള്ക്കനായള്ള നനാനൂകറനാളലാം രജബകസര്ഡസ്റ്റ്

വെബദദനാലയങ്ങളബല്  ഒരു സര്ക്കനാര് സ്കൂളുലാം 65  ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളുലാം ഉള്കപ്പെടുന.  ഇഇൗ

സനാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  ഗ്രനാന്റുകേള്  നല്കേബവെരുനണസ്റ്റ്.
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എസസ്റ്റ്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.യകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  പനാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം  ഹനാനഡസ്റ്റ്  ബുക്കുകേളുലാം

ലഭദമനാക്കുകേയലാം അദദനാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മനാനസബകേ

കവെല്ലുവെബളബ കനരബടുന്ന 100 കുട്ടബകേളബല് കൂടുതല് പഠബക്കുന്ന 33 സ്കൂളുകേള്ക്കസ്റ്റ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്

പദവെബ നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള സര്ക്കനാര് ഉത്തരവെസ്റ്റ്  മനബസഭനാ ഉപസമബതബ പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്

തടര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

(8) അരുവെബക്കരയബല് സര്ക്കനാര്  കകേനാകളജസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരസ്പീനനാഥന :  അരുവെബക്കര  മണലത്തബല്  സര്ക്കനാര്

കകേനാകളജസ്റ്റ് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്):  തബരുവെനന്തപുരലാം

ജബലയബകല അരുവെബക്കര മണലത്തബല് ഒരു ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സയനസസ്റ്റ്  കകേനാകളജസ്റ്റ്

ആരലാംഭബക്കണകമന്ന  ജബലനാ പഞനായത്തസ്റ്റ്  പ്രസബഡന്റെബകന്റെ നബകവെദനലാം പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കനാന കകേനാകളജസ്റ്റ്  വെബദദനാഭദനാസ ഡയറക്ടകറനാടസ്റ്റ്  ആവെശദകപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് ലഭദമനാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് തടര് നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

III റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയന്ന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

(1)  2017-കല കകേരള സമുദ്ര മതദബന്ധന നബയനണ (കഭദഗതബ)  ബബലബകന

സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ I-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  
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(2)  2017-കല കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡസ്റ്റ് ബബലബകന സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബ  V-കന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം കേമ്മേബറബയകട  2017  മനാര്ച്ചസ്റ്റ്  31  വെകരയള്ള ആനകേനാലബകേ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  

IV അനഇൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

(1) റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് പരബഗണന

അനഇൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  സമബതബയകട

പത്തനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

(2) സനാമനാനദമനായബ കപനാതതനാല്പ്പെരദമുള്ള സലാംഗതബകേള് സലാംബന്ധബച്ച പ്രകമയങ്ങള്

(1)   കഎ  .  ടബ  .   കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ

(2017 കമയസ്റ്റ് 19-ാം തസ്പീയതബ ശസ്പീ. കകേ. എസസ്റ്റ്. ശബരസ്പീനനാഥന, എലാം.എല്.എ.
അവെതരബപ്പെബച്ച പ്രകമയലാം )

(തടര് ചര്ച്ച)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരസ്പീനനാഥന:   ഇന്തദയബല്   39  ലക്ഷലാം കപര്   കജനാലബ

കചയ്യുന്ന  ഐ.ടബ.  കമഖലയബല്  പത്തസ്റ്റ്  ലക്ഷകത്തനാളലാം  കപര്  മലയനാളബകേളനാണസ്റ്റ്.

ഓകട്ടനാകമഷന വെദനാപകേമനായകതനാകട  പല കമഖലകേളബലുലാം  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട  ആവെശദലാം

ഇലനാകതയനായബരബക്കുന.  അകമരബക്കയബകല  വെബസ നബയനണത്തബകന്റെയലാം മറസ്റ്റ്  പല

രനാജദങ്ങള്   സസ്വകദശബവെത്കേരണലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബകന്റെയലാം  ഫലമനായബ
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ഇന്തദനാക്കനാര്ക്കുള്ള  കതനാഴബലവെസരങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

പ്രവെര്ത്തനമബകേവെബകലനള്ള  കേനാരണലാം  പറഞസ്റ്റ്  വെദക്തമനായ  മനാനദണമബലനാകത

കേമ്പനബകേള്   ജസ്പീവെനക്കനാകര  പബരബച്ചുവെബടുകേയനാണസ്റ്റ്.  കഎ.ടബ.  കമഖലയബകല  കതനാഴബല്

നബയമങ്ങളുലാം   പ്രവെര്ത്തന മനാനദണങ്ങളുലാം സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  വെദക്തതയണനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

ആവെശദമനായ നടപടബ   സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.   ഐ.ടബ.  കമഖലയബല്

കജനാലബ  കചയ്യുന്നവെര്  വെബവെബധങ്ങളനായ  പ്രശ്നങ്ങള്  അഭബമുഖസ്പീ

കേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  യനാകതനാരുവെബധ  മുന്നറബയബപ്പുമബലനാകതയനാണസ്റ്റ്

ജസ്പീവെനക്കനാകര പബരബച്ചുവെബടുന്നതസ്റ്റ്.    ഈ കമഖലയബല് പണബകയടുക്കുന്ന വെനബതകേളുലാം

പട്ടബകേജനാതബ  വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവെരുലാം  മറസ്റ്റ്  പബകന്നനാക്ക വെബഭനാഗക്കനാരുലാം   ഗ്രനാമസ്പീണരുലാം

വെബവെബധ  തരത്തബലുള്ള  ചൂഷണത്തബനസ്റ്റ്  വെബകധയരനാകുനണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം

സനാഹചരദങ്ങകളക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  സമഗ്ര  പഠനലാം  നടത്തബ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

കകേനാണ്ടുവെരുന്നതബനനാവെശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജസ്റ്റ്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.    ഐ.ടബ.  കമഖലയബകല

വെബകേസനത്തബകന്റെയലാം വെളര്ച്ചയകടയലാം  അനന്ത സനാധദതകേള് മുനകൂട്ടബ  കേണ്ടുകകേനാണസ്റ്റ്

മബകേച്ച തടക്കലാം കുറബക്കനാന സലാംസനാനത്തബനസ്റ്റ് സനാധബച്ചുകവെങബലുലാം   കേനാലനാനസൃതമനായ

മനാറലാം ഉള്കക്കനാണസ്റ്റ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന  കേഴബഞബട്ടബല. അയല് സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ
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തനാരതമദലാം കചയ്യുകമ്പനാള്   ഐ.ടബ. കമഖലയബല് വെനാര്ഷബകേ കേയറ്റുമതബ വെരുമനാനത്തബല്

ഗണദമനായ  കുറവെനാണസ്റ്റ്  ഉണനായബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സനാകങതബകേ  പരബജനാനമുള്ള

ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുകട അഭനാവെലാം ഈ രലാംഗത്തുണസ്റ്റ്.   ഐ.ടബ.  അധബഷബത കകേനാഴ്സുകേളുകട

സബലബസസ്റ്റ്  കേനാലനാനസൃതമനായബ  നവെസ്പീകേരബക്കണലാം.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

പബരബച്ചുവെബടലുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ  നബലപനാടുകേളനാണസ്റ്റ്  ഐ.ടബ.

കേമ്പനബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം  സബതബവെബകശഷങ്ങള്കക്കതബകര

ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ് ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:   പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   ഐ.ടബ.  രലാംഗലാം

ആകഗനാളതലത്തബല്കപ്പെനാലുലാം   വെലബയ  സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദലാം  കനരബടുകേയനാണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  നബരവെധബ  കക്ഷമ  പദതബകേള്  നബലവെബലുകണങബലുലാം  ഈ  രലാംഗകത്ത

ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ് യനാകതനാരു കതനാഴബല് സുരക്ഷയലാം ലഭബക്കുന്നബല.  ഐ.ടബ. കേമ്പനബകേള്

മനഷദ  വെബഭവെകശഷബകയ  പരമനാവെധബ  ചൂഷണലാം  കചയ്യുകേയനാണസ്റ്റ്.    ടബ  വെബഷയലാം

സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  കൃതദമനായ  പഠനലാം  നടത്തബ  സമയബന്ധബതമനായബ   റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനലാം   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മനാസര്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കഎ.  ടബ.

കമഖലയബകല   ജസ്പീവെനക്കനാര്  പലവെബധ  ചൂഷണങ്ങള്ക്കുലാം  വെബകധയരനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.

യനാകതനാരു കട്രഡസ്റ്റ്  യൂണബയന പരബരക്ഷയലാം ഇവെര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭബക്കുന്നബല.  മനഷദനാവെകേനാശ
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ലലാംഘനമനാണസ്റ്റ് ഇഇൗ കമഖലയബല് നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേനാലബകേ പ്രനാധനാനദമുള്ള വെബഷയകമന്ന

നബലയബല് ഇതബകന ഗഇൗരവെമനായബ കേനാണണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണബ  റവെനന്യുവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  ആകഗനാളതലത്തബകല  മനാറങ്ങളുലാം  കസവെന-കവെതന

നബയമങ്ങള്  സൃഷ്ടബച്ച  പ്രതബസന്ധബകേള്  തടയനാനലാം  കതനാഴബല്  സനാധദതകേള്

വെര്ദബപ്പെബക്കനാനമനാണസ്റ്റ് സര്ക്കനാര് വെബവെരസനാകങതബകേ നയലാം പ്രഖദനാപബച്ചതസ്റ്റ്.   കഎ.ടബ.

ഹനാര്ഡസ്റ്റ്  കവെയറബനസ്റ്റ്  ഊന്നല് നല്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ഹനാര്ഡസ്റ്റ്  കവെയര് മബഷന ബഡ്ജറബല്

പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇന്റെര്കനറസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനള്ള  കവെകഫ  കഹനാട്ടസ്റ്റ്  കസനാട്ടസ്റ്റ്

സനാപബച്ചുലാം  സനാര്ട്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പബന്തുണ  നല്കേബയലാം  പുതബയ

അവെസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുവെനാന  സനാധബക്കുലാം.  കസബര്  കസകേത്യൂരബറബ,  കറനാകബനാട്ടബകസ്റ്റ്

എന്നബവെയബല് മനഷദവെബഭവെകശഷബ  ഉറപ്പുവെരുത്തബകക്കനാണസ്റ്റ്  'സബല് കഡലബവെറബ  പനാറസ്റ്റ്

കഫനാലാം  കകേരള'  എന്ന  ശലാംഖല  വെഴബ  എലനാ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗസ്റ്റ്  കകേനാകളജുകേകളയലാം

ബന്ധബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  വെബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ഇക്കനാരദത്തബല്

സര്ക്കനാര് ഫലപ്രദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ള സനാഹചരദത്തബല് പ്രസ്തുത പ്രകമയലാം

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

പ്രകമയലാം സഭയകട അനമതബകയനാകട പബനവെലബച്ചു.
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(2) കറയബല്കവെയകട സസ്വകേനാരദവെല്ക്കരണലാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  “രനാജദത്തബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേനാഭബവൃദബക്കസ്റ്റ്

അനബവെനാരദമനായതബനനാല്  പ്രനാരലാംഭഘട്ടലാം  മുതല്  തകന്ന  കപനാതകമഖലയബല്

നബലനബര്ത്തബയ  ഇന്തദന  കറയബല്കവെ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പുതബയ  നയത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായ  സസ്വകേനാരദവെല്ക്കരണത്തബനസ്റ്റ്  വെബകധയ

മനായബകക്കനാണബരബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ  കേനാരദലാം  എടുത്തനാല്  2008-ല്  പ്രഖദനാപബച്ച

പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  കറയബല്കവെ  കകേനാച്ചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറബ  അകതനാകടനാപ്പെലാം  പ്രഖദനാപബച്ച

റനായ്ബകറലബയബകല കകേനാച്ചസ്റ്റ് ഫനാക്ടറബ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലാം തറക്കലബല് ഒതങ്ങബ

നബല്ക്കുന.  പനാതയബരട്ടബപ്പെബക്കലുലാം  കവെദന്യുതസ്പീകേരണവുലാം  നബശ്ചലകമന്നസ്റ്റ്  പറയനാവുന്ന

രസ്പീതബയബല്  ഇഴഞ്ഞു  നസ്പീങ്ങുന.  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ഡബവെബഷകന  കവെട്ടബമുറബച്ചത  കൂടനാകത

തബരുവെനന്തപുരലാം  ഡബവെബഷകനയലാം  കവെട്ടബമുറബക്കനാന  നസ്പീക്കലാം  നടത്തുന.  സര്ക്കനാര്

മുതല്മുടക്കബല് നബന്നസ്റ്റ്  പബനമനാറബയകശഷലാം കപനാതമുതല്  സസ്വകേനാരദ മുതലനാളബമനാര്ക്കു

ലഭദമനാക്കനാനനായബ  വെബകേസനത്തബകനന്ന  വെദനാകജന  കറയബല്കവെ  കസഷനകേകള

സസ്വകേനാരദവെല്കേരബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനലാം  എടുത്തബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്  രനാജദതനാല്പരദത്തബനസ്റ്റ്

ഗുണകേരമല.  ഇതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനകത്ത  ഏറവുലാം  വെലബയ  കറയബല്കവെ

കസഷനകേളനായ  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  കറയബല്കവെ  കസഷനലാം  എറണനാകുളലാം  സഇൗത്തസ്റ്റ്

കറയബല്കവെ  കസഷനലാം  സസ്വകേനാരദവെല്ക്കരബക്കനാന  എടുത്ത  തസ്പീരുമനാനത്തബല്  നബന്നസ്റ്റ്
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കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  പബന്തബരബയണകമനലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കപനാത  വെബകേസനലാം

സനാധദമനാക്കുന്നതബനനായബ  എറണനാകുളലാം  ആസനാനമനായബ  കറയബല്കവെ  കസനാണ്

ആരലാംഭബക്കണകമനലാം  ഇഇൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്  ഏകേകേണ്ഠമനായബ

ആവെശദകപ്പെടുന   ”എന്ന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  കറയബല്കവെ  വെബകേസനനാവെശദങ്ങള്  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബകല  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരുകേള്  അവെഗണബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കേഞബകക്കനാടസ്റ്റ്  കകേനാച്ചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറബ

ഹരബയനാനയബകലയസ്റ്റ്  മനാറനാനള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നസ്പീക്കലാം  രനാഷസ്പീയകപ്രരബതമനാണസ്റ്റ്.

പനാട്ടക്കനാലനാവെധബ  കേഴബഞ  ഭൂമബ  തബരബകച്ചടുക്കനാനള്ള  വെദവെസ  വെയനാത്തതസ്റ്റ്

അപലപനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട  ഏകകേനാപനമബലനാത്തതബനനാല്  പബറസ്റ്റ്  കലന

പദതബയലാം തസ്പീര്തനാടന പനാതകേളുകട നവെസ്പീകേരണവുലാം അനബശ്ചബതമനായബ നസ്പീളുകേയനാണസ്റ്റ്.

എറണനാകുളലാം സഇൗത്തസ്റ്റ് കറയബല്കവെ കസഷനലാം കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  കറയബല്കവെ കസഷനലാം

സസ്വകേനാരദവെല്ക്കരബക്കനാനള്ള  തസ്പീരുമനാനത്തബല്  നബനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

പബന്മേനാകറണതലാം  എറണനാകുളലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  പുതബയ  കറയബല്കവെ  കസനാണ്

ആരലാംഭബകക്കണതമനാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫര്ണനാണസസ്റ്റ്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

കറയബല്കവെകയ  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  സസ്വകേനാരദവെല്ക്കരബക്കനാനളള  നടപടബകേളബകലയസ്റ്റ്

നസ്പീങ്ങബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രത്തബല്  അധബകേനാരത്തബല്വെരുന്ന  കറയബല്കവെ
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മനബമനാര്  കകേരളകത്തനാടസ്റ്റ്  കേനാണബക്കുന്ന  അവെഗണന  തടര്നകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

കനട്ടൂര്  കറയബല്കവെ  കസഷന  നഷ്ടമനാകണന്നസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ്  അവെബകട  ഒരു  തസ്പീവെണബയലാം

നബര്കത്തണതബകലന്നസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  എറണനാകുളകത്ത  ഓള്ഡസ്റ്റ്

കറയബല്കവെ കസഷകന്റെ ഭൂമബയബല് സബര്ബന കസഷന നബര്മ്മേബക്കണകമന്ന ആവെശദലാം

ഇതവെകര  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല.  അന്തനാരനാഷ  നബലവെനാരമുളള  കറയബല്കവെ  കസഷനനായബ

എറണനാകുളലാം   കറയബല്കവെ  കസഷകന  ഉയര്ത്തുകമന്നസ്റ്റ്  ബഡ്ജറസ്റ്റ്

പ്രഖദനാപനമുണനായബരുനകവെങബലുലാം  നവെസ്പീകേരണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രവൃത്തബകേകളനാനലാം  കചയ്യുന്നബകലന്നസ്റ്റ്  മനാത്രമല  നബലവെബലുളള  കറയബല്കവെ

കതനാഴബലനാളബകേകള പബരബച്ചുവെബട്ടുകകേനാണസ്റ്റ് ആ ഭൂമബയടക്കലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്  സസ്വകേനാരദ

മുതലനാളബമനാര്ക്കസ്റ്റ്  കകേനാടുക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബരബക്കുകേയമനാണസ്റ്റ്.  അതബകനതബകര

ശക്തമനായ പ്രതബകഷധമുയര്ത്തനാന ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനവെര്  സനാദത്തസ്റ്റ്:  കകേരളത്തബകല  കറയബല്കവെകയനാടസ്റ്റ്  കേടുത്ത

അവെഗണനയനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  കേനാണബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എറണനാകുളലാം  ആസനാനമനായബ

കറയബല്കവെ കസനാണ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം പ്രധനാനകപ്പെട്ട കസഷനകേളബല് കട്രയബനകേള്

നബര്ത്തുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കറയബല്കവെ സസ്വകേനാരദവെല്ക്കരബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കുകവെണബമനാത്രലാം  ഭരബക്കുന്ന  ഒരു  ഗവെണ്കമന്റെനായബ  ഇന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ് മനാറബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  അതബകന ശക്തമനായബ എതബര്ക്കുന്നതബനലാം ഇഇൗ
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പ്രകമയലാം   കഎകേകേകണ്ഠദന  പനാസ്സനാക്കബ  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാമചന്ദ്രന :  കറയബല്കവെയകട കേനാരദത്തബല്  കകേരളകത്തനാടസ്റ്റ് കേടുത്ത

അവെഗണനയനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  വെച്ചുപുലര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തബകല

കറയബല്കവെയകട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ഉത്തരവെനാദകപ്പെട്ട ഓഫസ്പീസുകേള് മറസ്റ്റ്

സലാംസനാനങ്ങളബലനാണസ്റ്റ്  സബതബകചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തബകല മബക്ക കറയബല്പ്പെനാതകേളുലാം

അപകേടകേരമനായ  അവെസയബലനാണുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രനാരലാംഭകേനാലത്തുണനായബരുന്ന

സഇൗകേരദങ്ങള്  മനാത്രമനാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെനാഴലാം  കറയബല്കവെ  കസഷനകേളബലുള്ളതസ്റ്റ്.

കകേരളത്തബലൂകട   സഞരബക്കുന്ന  കട്രയബനകേളുകട  കബനാഗബകേളബല്  പലതലാം  ദ്രവെബച്ചതലാം

ക്ഷുദ്രജസ്പീവെബകേളുകട  ശലദലാം  അനഭവെകപ്പെടുന്നവെയമനാണസ്റ്റ്.  കറയബല്കവെകയ വെബല്ക്കനാനള്ള

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നടപടബകേള്കക്കതബകര  ഏകേകേണ്ഠമനായ  നബലപനാടസ്റ്റ്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ :  കകേരളത്തബലൂകട  സഞരബക്കുന്ന  കട്രയബനകേളബല്  കൂടുതല്

സഇൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതബനലാം  ലബഫസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പെകടയളള  സലാംവെബധനാനങ്ങള്  എലനാ

കസഷനകേളബലുലാം  സനാപബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. എറണനാകുളലാം

കകേന്ദ്രമനായബ  ഒരു  കറയബല്കവെ  ഡബവെബഷന   അനവെദബക്കണലാം. കകേരളകത്തനാടസ്റ്റ്

കേനാണബക്കുന്ന അവെഗണനയ്കക്കതബകര ശക്തമനായബ പ്രതബകേരബക്കണലാം. 
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കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  റവെനത്യൂവുലാം

ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ) :  കറയബല്കവെയമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടസ്റ്റ് സലാംസനാനലാം അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് മുമ്പസ്റ്റ്  സഭ ചര്ച്ച കചയ്യുകേയലാം

സഭയകട കപനാതവെബകേനാരലാം പ്രകേടബപ്പെബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ് കറയബല്കവെയകട ചുമതല വെഹബക്കുന്ന

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  കറയബല്കവെയസ്റ്റ്  കേത്തയയ്ക്കുകേയലാം

കചയബരബക്കുന്ന സനാഹചരദത്തബല് അനഇൗകദദനാഗബകേ  പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

പ്രകമയലാം സഭയകട അനമതബകയനാകട പബനവെലബച്ചു.

(3)   ദളബതസ്റ്റ് പസ്പീഡനലാം

ശസ്പീ  .   അനവെര് സനാദത്തസ്റ്റ് : "സമൂഹത്തബല് പനാര്ശസ്വവെല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ട പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവെര്ഗ  വെബഭനാഗങ്ങള്കക്കതബകരയള്ള,  പ്രകതദകേബച്ചസ്റ്റ്  ആ  വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

സസ്പീകേള്ക്കുലാം, കുട്ടബകേള്ക്കുലാം കനകരയള്ള അതബക്രമങ്ങളുലാം പസ്പീഡനങ്ങളുലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

വെര്ദബച്ചുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനകേളബല്  കപനാലുലാം  ഇഇൗ  വെബഭനാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

നസ്പീതബ ലഭബക്കുന്നബല. ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വെന്നതബനകശഷലാം പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവെര്ഗ  വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  നബരവെധബ  ആളുകേള്കക്കതബകര

അതബക്രമങ്ങളുണനാവുകേയലാം  കദശസ്പീയ  പട്ടബകേജനാതബ  കേമ്മേസ്പീഷന  ഇതബല്  ഗഇൗരവെമനായബ

ഇടകപടുകേയലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  അതബക്രമങ്ങള് തടയന്നതബനസ്റ്റ് സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബന്നസ്റ്റ്  ഗഇൗരവെമനായ  നടപടബകേകളനാനലാം  ഉണനാകുന്നബലനാകയന്നതബല് ഇഇൗ സഭ
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അതബയനായ  ഉത്കേണ്ഠ  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം  അതബക്രമങ്ങള്  തടയന്നതബനസ്റ്റ്  മുഖലാം

കനനാക്കനാകത ശക്തമനായ നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കണകമന്നസ്റ്റ് ഇഇൗ സഭ സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്

ആവെശദകപ്പെടുകേയലാം കചയ്യുന" എന്ന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.  

ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്വെന്ന  കശഷലാം  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  12  ദളബതര്

കകേനാലകപ്പെടുകേയലാം  155  ദളബതസ്റ്റ്  സസ്പീകേള് ബലനാല്സലാംഗലാം കചയ്യകപ്പെടുകേയലാം  851  ദളബതസ്റ്റ്

പസ്പീഡന  കകേസുകേള്   രജബസര്  കചയ്യകപ്പെടുകേയമുണനായബ.  കേണ്ണൂരബല്

കകകേക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമനായബ  രണസ്റ്റ്  ദളബതസ്റ്റ്  സകഹനാദരബമനാകര  ജയബലബലടയ്ക്കുകേയലാം

വെനാളയനാറബല്  രണസ്റ്റ്  ദളബതസ്റ്റ്  കപണ്കുട്ടബകേള്  പസ്പീഡനത്തബനബരയനായബ  ആത്മഹതദ

കചയ്യുകേയലാം കചയ.  മൂവെനാറ്റുപുഴയബല് കമനാഷണക്കുറലാം ആകരനാപബച്ചസ്റ്റ്  ദളബതസ്റ്റ്  യവെനാവെബകന

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  ക്രൂരമനായബ  മര്ദ്ദേബച്ചു.  തൃശൂരബല്  വെബനനായകേന  എന്ന  ദളബതസ്റ്റ്  യവെനാവെബകന

തലമുടബ നസ്പീട്ടബവെളര്ത്തബയതബനസ്റ്റ്   കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് ക്രൂരമനായബ മര്ദ്ദേബക്കുകേയലാം പബന്നസ്പീടസ്റ്റ് അയനാള്

ആത്മഹതദ കചയ്യുകേയലാം കചയ.  ലണന സ്കൂള് ഓഫസ്റ്റ് ഇക്കകണനാമബകബല് പഠബക്കനാന

അവെസരലാം ലഭബച്ച ആദബവെനാസബ യവെനാവെബകന്റെ സസ്റ്റ് കകേനാളര്ഷബപ്പെസ്റ്റ്  തടഞ്ഞുവെച്ചു.  പസ്പീഡന

കകേസുകേളബല്  ദളബതര്കക്കതബരനായ  നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.

ദളബതസ്റ്റ്  വെബഭനാഗങ്ങള്കക്കതബകര  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്ന  സമസ്പീപനലാം

തകന്നയനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവെരുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവെര്കക്കതബകരയണനാകുന്ന അതബക്രമങ്ങള്
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തടയന്നതബനസ്റ്റ് സമകയനാചബതമനായ ഇടകപടല് കപനാലസ്പീസബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശര്മ്മേ  .:  തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബക്കുന:

1. മൂന്നനാമകത്ത പ്രകമയത്തബകന്റെ ആരലാംഭത്തബല് ''1990 കേളബല് രനാജദത്തസ്റ്റ് തടക്കലാം

കുറബച്ച ഉദനാരവെല്ക്കരണ നയങ്ങള് മൂലലാം'' എന കചര്ക്കുകേ.

2.  ''സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  വെര്ദബച്ചസ്റ്റ്  വെരബകേയനാണസ്റ്റ്''   എന്നതബനപകേരലാം  ''മുന

സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തസ്റ്റ് വെദനാപകേമനായബരുന''  എന കചര്ക്കുകേ.

3. ''നസ്പീതബ ലഭബക്കുന്നബല'  എന്നതബന പകേരലാം  ''നസ്പീതബ ലഭബച്ചബരുന്നബല''   എന

കചര്ക്കുകേ.

4.  ''ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വെന്നതബന കശഷലാം''   എന്നതബനപകേരലാം

''അക്കനാലത്തസ്റ്റ്''  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

5. ''അതബക്രമങ്ങള് തടയന്നതബനസ്റ്റ് ഗഇൗരവെമനായ നടപടബകേള് ഒനലാം ഉണനാകുന്നബല

എന്നതബല് ഇഇൗ സഭ അതബയനായ ഉത്കേണ്ഠ കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം''   എന്നതവെകരയള്ള

വെനാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പകേരമനായബ  ''ഇഇൗ  വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവെര്ക്കസ്റ്റ്  കനകര  നടക്കുന്നതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന''  എന്നസ്പീ വെനാക്കുകേള്  കചര്ക്കുകേ.

VIII ക്രമപ്രശ്നലാം

കഭദഗതബകേള് നബരനാകേരബക്കണകമന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:    പ്രകമയത്തബകന്റെ  അന്ത:സത്തയസ്റ്റ്  കചരനാത്ത
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കഭദഗതബകേളനാണസ്റ്റ് നബര്കദ്ദേശബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.    കനഗറസ്പീവെസ്റ്റ് സസ്വഭനാവെകത്തനാകടയള്ള

കഭദഗതബകേളനായതബനനാല്  അവെ നബരനാകേരബക്കരുകതന്നസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന. 

റൂളബലാംഗസ്റ്റ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സഭയബല് അവെതരബപ്പെബക്കുന്ന  പ്രകമയത്തബകന്റെ അന്ത:സത്തകയ

പൂര്ണ്ണമനായബ  നബരനാകേരബക്കുന്നകതനാ  ഡബഫസ്പീറസ്റ്റ്  കചയ്യുന്നകതനാ   കനഗറബകവെസസ്റ്റ്

കചയ്യുന്നകതനാ  ആയ  കഭദഗതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  മനാത്രകമ  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  അവെതരണനാനമതബ

നബകഷധബക്കുവെനാന കേഴബയകേയള.  കേസ്പീഴ്വഴക്കവുലാം അപ്രകേനാരമനാണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  ശര്മ്മേ

നല്കേബയബട്ടുള്ള കഭദഗതബകേള് ശസ്പീ.  അനവെര് സനാദത്തസ്റ്റ്  അവെതരബപ്പെബച്ച പ്രകമയകത്ത

പൂര്ണ്ണമനായലാം നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ അതബകന്റെ സബരബറബകന കചനാദദലാം കചയ്യുകേകയനാ അല;

പ്രകമയത്തബകന്റെ  ഉള്ളടക്കത്തബല്  സനാരമനായ  ചബല  മനാറങ്ങള്  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്

കചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   അതബല്   ചട്ടവെബരുദമനായബ  എകന്തങബലുലാം  ഉള്ളതനായബ   കേരുതന്നബല.

ആയതബനനാല്  ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതല.

(ചര്ച്ച തടര്ച്ച)

ശസ്പീ  .    വെബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:   പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  എസസ്റ്റ്.സബ/എസസ്റ്റ്.ടബ.

വെബഭനാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കനകരയള്ള  അതബക്രമങ്ങള്  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

വെദനാപകേമനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ബബ.കജ.പബ.  ഭരബക്കുന്ന  പല  സലാംസനാനങ്ങളബലുലാം

പട്ടബകേജനാതബക്കനാര് കവെട്ടയനാടകപ്പെടുന്ന സബതബയണസ്റ്റ്.  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനകത്ത തടര്ന്നസ്റ്റ്
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ആത്മഹതദ  കചയ   വെബനനായകേന  എന്ന  ദളബതസ്റ്റ്  യവെനാവെബകന്റെ  കുടുലാംബത്തബനസ്റ്റ്

ധനസഹനായലാം  അനവെദബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സസ്വനാതനദലാം  ലഭബച്ചസ്റ്റ്  എഴപതസ്റ്റ്  വെര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷവുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

വെബഭനാഗങ്ങള്  കേടുത്ത   അവെഗണന  കനരബടുകേയനാണസ്റ്റ്.  നബലവെബലുള്ള  നബയമ

സലാംവെബധനാനങ്ങള്   ഇഇൗ  വെബഭനാഗങ്ങളുകട  തനാല്പരദങ്ങള്   സലാംരക്ഷബക്കനാന

പരദനാപ്തമനാകുന്നബല.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബഭനാഗത്തബകന്റെ  നന്മേയനായലാം  ദളബതസ്റ്റ്

പസ്പീഡനങ്ങള്  അവെസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം കയനാജബച്ചസ്റ്റ് പ്രവെര്ത്തബക്കനാന കേഴബയണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുള്ള:  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

വെബഭനാഗങ്ങള്കക്കതബകര  അതബക്രമങ്ങളുലാം  പസ്പീഡനങ്ങളുലാം  വെര്ദബച്ചുവെരുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  അവെരുകട   സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തനാന  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  പട്ടബകേജനാതബ  വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവെകര  കകേസബല്കപ്പെടുത്തനാനലാം

എസസ്റ്റ്.സബ.-എസസ്റ്റ്.ടബ.  (പ്രബവെനഷന  ഓഫസ്റ്റ്  അകട്രനാസബറസ്പീസസ്റ്റ്)  ആക്ടസ്റ്റ്

ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാനമുള്ള  ശമങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  തടയബടണലാം.  ദളബതസ്റ്റ്

വെബഭനാഗങ്ങള്കക്കതബകരയള്ള  ചൂഷണലാം  അവെസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  അടബയന്തര

ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന:  അന്ധവെബശസ്വനാസങ്ങളുകടയലാം അനനാചനാരങ്ങളുകടയലാം കപരബല്

പല  സലാംസനാനങ്ങളബലുലാം  ദളബതസ്റ്റ്  വെബഭനാഗങ്ങള്  പസ്പീഡബപ്പെബക്കകപ്പെടുകേയനാണസ്റ്റ്.  മുന
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യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തസ്റ്റ്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

വെബഭനാഗങ്ങള്കക്കതബകര  നബരവെധബ  അക്രമ  സലാംഭവെങ്ങളനാണസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ്യ

കപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.    ഇടതപക്ഷ ജനനാധബപതദമുന്നണബ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വെന്ന

തബനകശഷമനാണസ്റ്റ്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  വെബദദനാര്തബ  കേളുകട

ലലാംപലാംഗ്രനാന്റെസ്റ്റ്   വെര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം   വെബദദനാഭദനാസ  കമഖലയള്കപ്പെകടയള്ള     എലനാ

രലാംഗങ്ങളബലുലാം   അര്ഹമനായ  പരബഗണന  നല്കുകേയലാം  കചയതസ്റ്റ്.  കദശസ്പീയതലത്തബല്

നടക്കുന്ന ദളബതസ്റ്റ് പസ്പീഡനങ്ങള്കക്കതബകര   കയനാജബച്ച പ്രകക്ഷനാഭത്തബകലയസ്റ്റ്  നസ്പീങ്ങണലാം.

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  പ്രകമയകത്ത   എതബര്ക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ,  ദളബതസ്റ്റ്  പസ്പീഡനങ്ങള്കക്കതബകര  മനാതൃകേനാപരവുലാം  നബയമ

പരവുമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന  ഇഇൗ  ഗവെണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്  കേഴബഞബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ

വെബഭനാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് അര്ഹമനായ പ്രനാതബനബധദലാം നല്കേനാന എക്കനാലവുലാം തയ്യനാറനായബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്

കേമ്മേത്യൂണബസസ്റ്റ് പ്രസനാനങ്ങളനാണസ്റ്റ്. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം   നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  റവെനത്യൂവുലാം

ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം   വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):   പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബഭനാഗങ്ങള്കക്കതബകരയള്ള  അതബക്രമങ്ങളുലാം  പസ്പീഡനങ്ങളുലാം  വെര്ദബച്ചു

വെരബകേയനാകണന്ന  പ്രകമയത്തബകല  പരനാമര്ശലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണസ്റ്റ്.    ഈ
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വെബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുകമതബകരയള്ള  അതബക്രമങ്ങള്

തടയന്നതബനസ്റ്റ് ശക്തമനായ നടപടബ   സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

(അതബക്രമങ്ങള്  തടയല്)  നബയമപ്രകേനാരലാം  രജബസര്  കചയ്യകപ്പെടുന്ന  കകേസ്സുകേളബല്

ഡബകവെ.എസസ്റ്റ്.പബ.  റനാങബല്  കുറയനാത്ത  ഉകദദനാഗസന  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബ

അന്തബമ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  സമയബന്ധബതമനായബ  കകേനാടതബയബല്  സമര്പ്പെബക്കുനകണന്നസ്റ്റ്

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനള്ള   ഫലപ്രദമനായ  അവെകലനാകേന  സലാംവെബധനാനലാം  നബലവെബലുണസ്റ്റ്.

ഇത്തരലാം  കകേസുകേള്  വെബചനാരണ  കചയ്യുന്നതബനള്ള  കകേനാടതബകേള്   കൂടുതല്

ജബലകേളബകലയസ്റ്റ്  വെദനാപബപ്പെബക്കനാന സതസ്വര നടപടബ കകേകക്കനാണ്ടുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.  ഈ

നബയമലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനകവെണബ എലനാ  മനാസവുലാം  ജബലനാ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

കമധനാവെബയകട  അധദക്ഷതയബല്  അവെകലനാകേനകയനാഗവുലാം  മൂനമനാസലാം  കൂടുകമ്പനാള്

കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  കയനാഗവുലാം  നടത്തബവെരുന.   കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  സലാംവെബധനാനലാം

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  കകേനാളനബകേളബല്  കബനാധവെത്കേരണ

കനാസ്സുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്

കകേനാളനബകേളബകല സസ്പീകേകള  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം കനപുണദ വെബകേസനത്തബലൂകട

പുതബയ കതനാഴബലവെസരങ്ങള് കേകണത്തുന്നതബനലാം  വെകുപ്പെസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമനായ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനണസ്റ്റ്.   പട്ടബകേജനാതബ  /പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ വെബഭനാഗങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനലാം

സമഗ്രവെബകേസനത്തബനലാം  പ്രകതദകേ   പരബപനാടബകേള്  ആവെബഷ്കരബച്ചസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കനാന
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ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതബജനാബദമനാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നബല.  

കഭദഗതബകേള് സഭ  നബരനാകേരബച്ചു.

പ്രകമയലാം സഭയകട അനമതബകയനാകട പബനവെലബച്ചു. 

(4)   കകജവെ സമ്പത്തസ്റ്റ് സലാംരക്ഷബക്കല് 

ശസ്പീമതബ ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബബജബകമനാള്:  “അന്തരസ്പീക്ഷ ഉഇൗഷനാവെസ്റ്റ്  2 0    C മുതല്

 6  0    C   വെകര   പല  സലങ്ങളബലുലാം  വെദതബയനാനലാം  സലാംഭവെബച്ചബട്ടുളളതബനനാല്

കകദവെത്തബകന്റെ  സസ്വന്തലാം  നനാടനായ  കകേരളത്തബല്കപ്പെനാലുലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവെബക്കനാന

കേഴബയനാതനായബരബക്കുന.    ഓകരനാ  വെര്ഷവുലാം  പുതബയ  കേനാര്ഷബകേ  കേലണറബനസ്റ്റ്  രൂപലാം

കകേനാടുകക്കണ  സനാഹചരദവുലാം  ഉണനായബരബക്കുന.   നമ്മുകട  കകജവെകകവെവെബധദലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുന.  ഇന നനാലാം അനഭവെബക്കുന്നകതനാകക്കയലാം കേഴബഞ തലമുറ

നമുക്കുകവെണബ  കേരുതബവെച്ചബരുന്നതനാണസ്റ്റ്.   വെരുലാം  തലമുറകേള്ക്കുലാം  പ്രകൃതബയകട

അമൂലദകശഖരലാം  കകകേമനാകറണതണസ്റ്റ്.   ഓകരനാ  വെബകേസനവുലാം  ഉണനാകുമ്പനാള്  നമുക്കസ്റ്റ്

നഷ്ടമനാകുന്നതസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് നനാലാം തബരബച്ചറബകയണതണസ്റ്റ്.  വെനായ, ജലലാം, മണ്ണസ്റ്റ് ഇതബകന്റെ

പ്രനാധനാനദവുലാം മൂലദവുലാം പുതതലമുറകയ പഠബപ്പെബകക്കണതണസ്റ്റ്.  പനാഠദതലങ്ങള്ക്കപ്പുറലാം

പ്രനാകയനാഗബകേ  തലങ്ങളബല്  പുതതലമുറകയ  അതസ്റ്റ്  കബനാധദകപ്പെടുത്തനാന  ഉതകുന്ന

പ്രനാകയനാഗബകേ  നടപടബകേള്  കകേന്ദ്ര  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേളുകട

ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണകമന്നസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സഭ  ആവെശദകപ്പെടുന"  എന്ന  പ്രകമയലാം
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അവെതരബപ്പെബക്കുന.                                             വെര്ദബച്ചുവെരുന്ന ആകഗനാള

തനാപനലാംമൂലലാം  മഴലഭദത  കുറഞതബനനാല്  കജവെ  സമ്പത്തബല്  വെനകതനാതബല്

ഇടബവുണനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തബകന്റെ  അളവെബകന  കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുന്ന  മരങ്ങള്  കേകണത്തബ  അവെ  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയന്നതബനസ്റ്റ്

അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  പരബസബതബ സലാംരക്ഷണലാം പനാഠദപദതബയകട

ഭനാഗമനാക്കണലാം.  കലനാകേ  പരബസബതബ  ദബനകത്തനാടനബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  നട്ടബട്ടുള്ള  മരങ്ങളുകട

നബലവെബകല  സബതബ  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധന  നടത്തണലാം.   പ്രകമയലാം

പനാസ്സനാക്കണകമന്നസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വെബജയന:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  വെര്ദബച്ചുവെരുന്ന പ്രകൃതബ

ചൂഷണലാംമൂലലാം കേനാലനാവെസയബല് വെനകതനാതബലുള്ള വെദതബയനാനലാം വെന്നബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

അശനാസസ്പീയമനായബ  മരങ്ങള്  മുറബച്ചുമനാറ്റുന്നതബലൂകട  കജവെസമ്പത്തബനസ്റ്റ്  കകേനാട്ടലാം

സലാംഭവെബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  വെരുലാംതലമുറയ്ക്കുകവെണബ പ്രകൃതബ വെബഭവെങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനള്ള

ജനകേസ്പീയ അവെകബനാധലാം സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനായബ ഇഇൗ പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   പരബസബതബ

സന്തുലബതനാവെസ നബലനബര്ത്തുന്നതബല് വെലബയ പങ്കുവെഹബക്കുന്ന കേണല് വെനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കനാനനാവെശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   മഴകവെള്ളലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാകത

സലാംഭരബക്കുന്നതബനള്ള സലാംവെബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.



25

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  ആകഗനാള തനാപനവുലാം

കേനാലനാവെസനാ  വെദതബയനാനവുലാം  കനരബടുന്ന  ഇഇൗ  കേനാലഘട്ടത്തബല്  സലാംസനാന

ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷന  കപനാലുള്ള  പദതബകേള്

വെബജയബപ്പെബക്കണലാം.  കകേട്ടബടങ്ങളുകടയലാം കറനാഡുകേളുകടയലാം അശനാസസ്പീയമനായ നബര്മ്മേനാണലാം,

ഖനനലാം, വെയല് നബകേത്തല് തടങ്ങബയവെയസ്റ്റ് നബയനണലാം കകേനാണ്ടുവെരണലാം.  പരബസബതബ

സലാംരക്ഷണലാം പനാഠദപദതബയകട ഭനാഗമനാക്കണലാം.  മണലാം മനഷദനലാം തമ്മേബലുള്ള ബന്ധലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കനാന കേഴബയന്ന തരത്തബലുള്ള പരബസബതബ അവെകബനാധലാം ജനങ്ങളബല്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ഒരു  പരബസബതബ  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

പരബകശനാധബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണബ  റവെനത്യൂവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .

ചന്ദ്രകശഖരന):  കേനാലനാവെസനാ  വെദതബയനാനത്തബകന്റെ  ആഘനാതലാം  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

പഠബക്കുന്നതബനലാം  ഗകവെഷണങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനമനായബ  കേനാലനാവെസനാ

വെദതബയനാന പഠന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടനാകത കകമറസ്റ്റ് കചയ്ഞസ്റ്റ് കനനാളഡ്ജസ്റ്റ്

കസല്ലുലാം    കേനാലനാവെസനാ  വെദതബയനാനലാംമൂലമുള്ള  ആഘനാതങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ

ഹരബതകകേരളലാം  മബഷന  പദതബയലാം  നടപ്പെബലനാക്കബവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.   കജവെകവെവെബധദ

സലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളബല്  അദദനാപകേകരയലാം  വെബദദനാര്തബകേകളയലാം
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പങനാളബകേളനാക്കുകേകയന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തനാകട  1336  കജവെകവെവെബധദ  കബ്ബുകേളുലാം

പരബസബതബ  അവെകബനാധലാം  വെളര്ത്തുന്നതബനനായബ  324  ഭൂമബത്ര  കസനനാ  കബ്ബുകേളുലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   കേനാലനാവെസനാ  വെദതബയനാനലാംമൂലലാം  ചബന്നനാര്  വെനദജസ്പീവെബ

സകങതത്തബലുണനാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനലാം  പ്രകദശവെനാസബകേളുകട

ജസ്പീവെബകതനാപനാധബ  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനമുള്ള  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   മനഷദ

നബര്മ്മേബത കജവെകവെവെബധദ പദതബ  മുകഖന അപൂര്വ്വ സസദങ്ങള് നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുന്ന

ഒരു കജവെ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനാലനാവെസനാ വെദതബയനാനലാംമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്

കനരബടനാനനാവെശദമനായ  പദതബകേള്  സലാംസനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്

പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

പ്രകമയലാം സഭയകട അനമതബകയനാകട പബനവെലബച്ചു.

(സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം 12.27-നസ്റ്റ് പബരബഞ്ഞു.)

* * * * * * * * * *


