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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 ജനുവരബ 25, വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തര പ്രകമയലാം

ഓഖബ ബനാധബതരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാനത്തന്  ഓഖബ  ചുഴലബ  കകേനാടുങനാറബല്  കേനാണനാതനായ

നൂറബലധബകേലാം  കപകരക്കുറബചന്  ഇകപ്പെനാഴലാം  വബവരലാം  ലഭബക്കനാത്ത  ആശങനാജനകേമനായ

സബതബവബകശഷലാം  നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാലലാം  ജസ്പീവകന  ഭയന്നന്  ഉപജസ്പീവനത്തബനനായബ

കേടലബല്കപനാകേനാന്  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  തയ്യറനാകേനാത്തതബനനാലലാം    കേടകലനാര

കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന്ന കതനാഴബലബലനായ്മയലാം പട്ടബണബയലാംമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ
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പറയകപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ   എലാം. വബന്കസന്റെന്, പബ. കകേ.  ബഷസ്പീര്, അനൂപന്

കജക്കബന്   എന്നസ്പീ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചന്  കനനാട്ടസ്പീസന്

നല്കേബയബട്ടുണന്. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): 2017 നവലാംബര് 30-നന് സലാംസനാനത്തന്

ആഞ്ഞടബച  ഓഖബ  ചുഴലബക്കനാറന്  സലാംസനാനത്തബനന്  വലബയ

ആഘനാതമനാണുണനാക്കബയബരബക്കുന്നതന്.  എന്നനാല്   സര്ക്കനാര്  സലാംവബധനാനങ്ങളുകട

പൂര്ണ്ണ  പരനാജയലാംകകേനാണനാണന്  അതന്  വന്  ദുരന്തമനായബ  മനാറബയകതന്നന്

പറഞ്ഞബരബക്കുന്നതന് കതറബദനാരണ കകേനാണനാണന്. 2017 നവലാംബര് 29 മുതല് 30 വകര

കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ വകുപ്പെബകന്റെകയനാ കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറബറബയകടകയനാ

മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള  ഒരു  മുന്നറബയബപലാം  സലാംസനാനത്തബനന്  ലഭബചബട്ടബകലന്നന്  ചസ്പീഫന്

കസക്രട്ടറബയലാം  ദുരന്തനബവനാരണ  അകതനാറബറബയലാം  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുള്ളതനാണന്.

ചുഴലബക്കനാറബനന്   72  മണബക്കൂറബനന്  മുമന്  പ്രസ്പീ  കകസകകനാണ് വനാചന്,  48  മണബക്കൂറബനന്

മുമനായബ കകസകകനാണ് അകലര്ട്ടന്, 24 മണബക്കൂറബനന്  മുമന് കകസകകനാണ് വനാണബലാംഗന്, 12

മണബക്കൂറബനന്  മുമന്  കപനാസന്  ലനാന്ഡന്  കഫനാള്  ഒഒൗട്ടന് ലക്കന്  എന്നബങ്ങകന   നനാലന്

തരത്തബലള്ള മുന്നറബയബപ്പെന് കകേന്ദ്ര കേനാലനാവനാസനാ വകുപ്പെന് അതതന് സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന്

നല്കകേണതനാണന്.   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  കേടലബല്  കപനാകുന്നതന്  തടയണകമന്ന
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2013-കല  ചുഴലബക്കനാറന്  സനാന്കഡര്ഡന്  ഓപ്പെകററബലാംഗന്  കപ്രനാസബഡഡ്യുര്  പ്രകേനാരമുള്ള

നബര്കദ്ദേശവലാം  കകേന്ദ്ര  കേനാലനാവസനാ  വകുപ്പെബല്നബന്നന്  ഒരു  ഘട്ടത്തബലലാം  കകേരളത്തബനന്

ലഭബചബട്ടബല.  ശക്തമനായ മഴ, കേനാറന്, കേടല് പ്രക്ഷുബലാം, മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള് അടുത്ത

48 മണബക്കൂറബല് കേടലബല് കപനാകുന്നതന് ഒഴബവനാക്കണലാം  തുടങ്ങബ സബരമനായബ ലഭബക്കുന്ന

വബവരങ്ങള്  മനാത്രമനാണന്  ലഭബചതന്.  30-11-2017-നന്  രനാവബകല  9.10-നന്

എലാം.എചന്.എ.കേണ്കടനാള്  റൂമബല്നബന്നന്  നല്കേബയ   ബുള്ളറബനബലലാം  അകതനാകടനാപ്പെലാം

നല്കേബയ ഭൂപടത്തബലലാം കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ വകുപ്പെന് ആദദമനായബ പുറകപ്പെടുവബച ചുഴലബ

സഞനാര  സമയക്രമത്തബലലാം  മനാത്രമനാണന്  ബലാംഗനാള്  ഉള്ക്കടലബല്  രൂപലാംകകേനാണ

നന്യൂനമര്ദ്ദേ പ്രതബഭനാസലാം ചുഴലബക്കനാറനാകണനലാം   വവകേബട്ടന്  5.30-നന്  കകേരള തസ്പീരത്തന്

എത്തുകമനമുള്ള മുന്നറബയബപ്പെന് നല്കേബയബട്ടുള്ളതന്.   പ്രസ്തുത മുന്നറബയബപ്പെന് ലഭബചതുമുതല്

സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ചട്ടപ്രകേനാരമുള്ള  അടബയന്തര  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബച.

ഉചയന്  12.30-നുള്ള  ബുള്ളറബനബല്  മനാത്രമനാണന്  വസകകനാണ്  വനാണബലാംഗന്  ഓറഞന്

അലര്ട്ടബകനക്കുറബചള്ള വബവരലാം സലാംസനാനത്തബനന് നല്കേബയതന്.    വവകേബട്ടന്  5.30-നന്

മനാത്രകമ ചുഴലബക്കനാറനായബ മനാറുകേയള്ളൂകവന്ന കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവചനലാം

കതറബചകകേനാണന് രനാവബകല 8.30-നന് തകന്ന ചുഴലബക്കനാറനായബ മനാറബ.     കകേരളത്തബകല

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള് കേടലബല് കപനാകേരുകതന്ന  നബര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ

വകുപ്പെന്  നല്കേബയബട്ടബല.    ഇതുസലാംബനബചന്    കകേന്ദ്ര  ആഭദന്തര  വകുപമനബ
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പനാര്ലകമന്റെബല്  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുള്ളതനാണന്.    അതബനനാല്  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം

സലാംബനബചന്  യനാകതനാരുവബധ സലാംശയത്തബനുലാം അടബസനാനമബല.  കകേന്ദ്രത്തബല്നബന്നന്

കൃതദമനായ  വബവരലാം  ലഭബചനാല്  മനാത്രകമ  സലാംസനാനത്തബനന്  യഥനാവബധബ

പ്രവര്ത്തബക്കുവനാന്  സനാധബക്കുകേയള്ളൂ.  ഇക്കനാരദത്തബല്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

യനാകതനാരു  വസ്പീഴ്ചയലാം വരുത്തബയബട്ടബല.   ആയതബനനാല് ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെന്:   ഓഖബ  ദുരന്തത്തബനുകശഷമുള്ള  ആദദകത്ത  സഭനാ

സകമ്മേളനത്തബല്   ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച

കചകയ്യണതബലനാകയന്നന്  പറയന്നതന്  ഏകറ  ദഒൗര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.    പ്രസ്തുത വബഷയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബകനനാടന്  ഭരണകേക്ഷബ  അസഹബഷ്ണുതയനാണന്  കേനാണബക്കുന്നതന്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  രനാഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായ  നബലപനാടന്  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ചസ്പീഫന്

കസക്രട്ടറബ  നല്കേബയ  വബവരമനുസരബചന്  155  കപരനാണന്  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബനന്

ഇരയനായബട്ടുള്ളതന്.    സര്ക്കനാരബകന്റെ  പബടബപകകേടുലാം   ഭരണ  പരനാജയവമനാണന്  ഇതന്

കവളബവനാക്കുന്നതന്.    29-11-2017-നന് മൂന്നന് തവണ കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ നബരസ്പീക്ഷണ

കകേന്ദ്രത്തബല്  നബന്നന്  കകേരള  സലാംസനാനത്തബനന്  മുന്നറബയബപ്പെന്  നല്കേബയബട്ടുണന്.

കകേരളത്തബനന്  നല്കേബയ  അകത  മുന്നറബയബപതകന്നയനാണന്   തമബഴന് നനാടബനുലാം

ലക്ഷദസസ്പീപബനുലാം  നല്കേബയതന്.   തമബഴന് നനാട്ടബകല   ഡബസനാസര്  മനാകനജുകമന്റെന്  പ്രസ്തുത
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വബഷയകത്തക്കുറബചന്  ചര്ചകേള്  നടത്തബകയങബലലാം  കകേരളത്തബല്   ഇതബകനക്കുറബചന്

യനാകതനാരു ചര്ചയലാം നടത്തബയബല.     ശക്തമനായ നന്യൂനമര്ദ്ദേലാം വസകകനാണ് കസനാമനായബ

മനാറുകമന്നന്  മനസബലനാക്കനാനുള്ള  പരബജനാനമബലനാത്ത    ഒരു  ദുരന്തനബവനാരണ

അകതനാറബറബയനാണന്  കകേരള  സലാംസനാനത്തുള്ളതന്.      ഡസ്പീപന്  ഡബപ്രഷനുണനാകേനാന്

സനാദദതയകണന്ന  കേനാലനാവസനാ  നബരസ്പീക്ഷണ  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ

മുന്നറബയബപ്പെബകനത്തുടര്ന്നന്  തമബഴനാടന്  സര്ക്കനാരുലാം  ലക്ഷദസസ്പീപന്  അഡബനബകസ്ട്രേഷനുലാം

കകകേകക്കനാണ  പ്രതബകരനാധ  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കപനാലലാം  കകേരള  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചബകലനമനാത്രമല,  ദുരന്തബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബകലത്തബ  സബതബഗതബകേള്

വബലയബരുത്തുന്നതബനന്  കഎ.എ.എസന്  റനാങബല്കപ്പെട്ട  ആരുലാം  തകന്ന

എത്തബയബകലനള്ളതന്  അപലപനസ്പീയമനായ  കേനാരദമനാണന്.  29-ാം  തസ്പീയതബ

ചുഴലബക്കനാറ്റുണനാകുകമന്നന്   ലഭബച  മുന്നറബയബപ്പെബനന്  അര്ഹബക്കുന്ന പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബ

ആവശദമനായ മുന്കേരുതലകേള് എടുക്കനാകത മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകള ദുരന്തത്തബകലയന്

തള്ളബവബട്ട  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബക്കുന.  വബഴബഞ്ഞത്തന്  ജമനാ  അത്തന്

കേമ്മേബറബ  ഭനാരവനാഹബകേളുലാം  തസ്പീരകദശ  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുലാം  നടത്തബയ

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഇടകപടനാന്കപനാലലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേനാകത

അടബസനാനരഹബതമനായ  പ്രസനാവനകേള്  നടത്തബ  നബരുത്തരവനാദപരമനായ  നബലപനാടന്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയനാണന്  കചയ്തതന്.  മരണകപ്പെട്ടവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  20  ലക്ഷലാം
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രൂപയകട  ദുരബതനാശസനാസലാം  പ്രഖദനാപബചകവങബലലാം  അവര്ക്കന്  ലഭബചതന്  ടഷറബ

കസവബലാംഗ്സന്  അക്കഒൗണബകന്റെ  പനാസന് ബുക്കന്  മനാത്രമനാണന്.  സമനാദദസമനാശസനാസ

പദതബയബല്  അലാംഗമലനാത്ത  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്   ധനസഹനായലാം  നല്കേനാന്

സനാധബക്കബകലന്ന സര്ക്കനാര് നബലപനാടന്  പുന:പരബകശനാധബക്കനാനുലാം അര്ഹരനായ മുഴവന്

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം യഥനാസമയലാം ദുരബതനാശസനാസലാം ലഭദമനാക്കനാനുലാം ചുഴലബക്കനാറന്

ദുരന്തത്തബല് നബനലാം രക്ഷകപ്പെകട്ടങബലലാം  മതദബനനത്തബനന് കപനാകേനാന് കേഴബയനാത്ത

ആളുകേകളക്കൂടബ ഈ  പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  മരണകപ്പെട്ടവരുകട കൃതദമനായ

കേണകക്കടുക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇഒൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സലാംസനാനത്തന്  ഓഖബ

ദുരന്തത്തബനബരയനായവകരയലാം  അവരുകട  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളയലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന

കേനാരദത്തബല്  സര്ക്കനാര്  പ്രതബജനാബദമനാണന്.   സര്ക്കനാര്  നടത്തബയബട്ടുള്ള  രക്ഷനാ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബചകവന്ന  ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണന്.

ഇതുസലാംബനബചന് സര്ക്കനാരബനന് യഥനാസമയലാം മുന്നറബയബപ്പെന് നല്കകേണ അകതനാറബറബക്കന്

വസ്പീഴ്ച സലാംഭവബചകവന്നതന് യനാഥനാര്തദമനാണന്. ഓഖബ ചുഴലബക്കനാറ്റുണനാകുകമന്നന് അറബയബപ്പെന്

ലഭബച ഉടന്തകന്ന തസ്പീരകദശവനാസബകേളുകട സുരക്ഷയനായബ  സര്ക്കനാര് ഭനാഗത്തുനബനലാം

സനാധദമനായ  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  വസ്തുതകേളുകട  നബജസബതബ
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മനസബലനാക്കനാകത  കേനാരദങ്ങള്  വളകചനാടബക്കുന്ന  പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടന്  ശരബയല.

നനാവബകേ കസനയകട  15  കേപ്പെലകേളുലാം  7  കഹലബകക്കനാപ്ററുകേളുലാം  4  വബമനാനങ്ങളുമനാണന്

ആദദ ഘട്ടത്തബല് രനാപ്പെകേല് രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനത്തബനന് ഉണനായബരുന്നതന്.  ആദദ ദബനലാം

മുതല്  ഫബഷറസ്പീസന്-സഹകേരണ  വകുപമനബമനാരനാണന്  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

ഏകകേനാപനത്തബനന്  കനതൃതസലാം  നല്കേബയതന്.  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്  സലാംഭവബക്കുകമനാള്

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത  എന്തന്  കചയ്യനാന്  സനാധബക്കുകമന്നനാണന്

ചബന്തബകക്കണതന്.  ദുരന്തബനാധബതരനായ  കുടുലാംബങ്ങകളനാടുള്ള  കേരുതലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബട്ടനാണന്  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ ബനാങബല് കഡകപ്പെനാസബറന്  കചയ്തന്  സര്ട്ടബഫബക്കറന്

നല്കേബയതന്.   ഭനാവബയബല്  ദുരന്തങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുള്ള  എലനാ

കേരുതല് നടപടബകേളുലാം സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  ഇക്കനാരദലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

ബനാനറുകേളുമനായബ  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനന്  സമസ്പീപലാം  വനനബന്നന്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്

സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ശസ്പീ.  രകമശന്  കചന്നബത്തല  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം  പ്രതബപക്ഷലാം  ഒന്നടങലാം  സഭവബട്ടന്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം സഭയബല് ഹനാജരനാകുകേയലാം കചയ.)
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II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) തനാമരകശ്ശേരബ ചുരലാം

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജന്  എലാം  .    കതനാമസന്:  പനണന്  കേബകലനാമസ്പീററബകലകറ  കകദര്ഘദമുള്ള

തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരത്തബലൂകട  പ്രതബദബനലാം  15,000 കത്തനാളലാം  വനാഹനങ്ങളനാണന്

കേടനകപനായ്കക്കനാണബരബക്കുന്നതന്.  അവബകട  പ്രതബവര്ഷലാം  10  ശതമനാനത്തബകലകറ

വനാഹനകപ്പെരുപ്പെലാം  ഉണനാകുകമന്നനാണന്  കേണക്കനാക്കുന്നതന്.  നബലവബകല  ഏഴന്  മസ്പീറര്

വസ്പീതബയള്ള  ടനാര്  കറനാഡബകന്റെ  വസ്പീതബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേ  അസനാദദമനാണന്.  പ്രസ്തുത

കറനാഡബകല നനാലന് കഹയര്പബന് കബന്ഡുകേള് വസ്പീതബ കൂട്ടുന്നതബനനായബ വനലാം വകുപ്പെബല്

നബനലാം  0.92  കഹക്ടര്  ഭൂമബ  വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്ക്കനായബ

പബ.ഡബഡ്യു.ഡബ. 32 ലക്ഷലാം രൂപ കകേട്ടബവകചങബലലാം സനാകങതബകേ തടസങ്ങള് നബമബത്തലാം

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബ  മുടങ്ങബക്കബടക്കുകേയനാണന്.  കറനാഡബകന്റെ  അടബയന്തര

റബകപ്പെയറബലാംഗബനനാവശദമനായ  കടണര്  നടപടബകേള്ക്കന്  ഇതുവകര  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബചബട്ടബല.   വയനനാടന് ചുരത്തബകല നനാലനാലാം വളവന് മുതല് ഒമതനാലാം വളവന് വകരയള്ള

ഭനാഗത്തന്   രനാത്രബകേനാലങ്ങളബല്   അപകേടങ്ങള്  ഉണനായനാല്  ദുരന്തനബവനാരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്  പ്രയനാസലാം  കനരബടുകമന്നതബനനാല്  അവബകട  കകവദഡ്യുതബ

എത്തബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഒമതനാലാം  വളവബകല  വന്യൂകപനായബന്റെബല്

വനാഹനങ്ങള് പനാര്ക്കന് കചയ്യുന്നതന് അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം പനാര്ക്കബലാംഗബനു പകേരലാം
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സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   തനാമരകശ്ശേരബ

ചുരത്തബകന്റെ വസ്പീതബ കൂട്ടുകേ അസനാദദമനായതബനനാല് ബദല് കറനാഡുകേളുകട നബര്മ്മേനാണവലാം

നവസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അടബയന്തരമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): കേഴബഞ്ഞ

കേനാലവര്ഷകക്കടുതബയബല്  തകേര്ന്ന  തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരത്തബകന്റെ  പുനരുദനാരണ

പ്രവൃത്തബകേള് ദ്രുതഗതബയബല് നടത്തുന്നതബനനായബ  79  ലക്ഷലാം രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ

ഒരു  മനാസത്തബനന്  മുമ്പുതകന്ന  നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഭനാഗബകേമനായബ  ഗതനാഗതലാം

നബര്ത്തബവചകകേനാണന്  നടത്തബവരുന്ന  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബ  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബക്കുകമന്നനാണന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതന്. കഹയര്പബന് വളവകേളുകട

വബകേസനത്തബനനായബ  വനലാം  വകുപ്പെബല്  നബനലാം  ഏകേകദശലാം  ഒരു  കഹക്ടര്  സലലാം

വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനനായബ   കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരബസബതബ  മനനാലയത്തബല്   പണലാം

അടകചങബലലാം  രണനാലാംഘട്ട അനുമതബ ലഭബചബട്ടബല. പ്രസ്തുത തുകേ   ഓണ്കകലനനായനാണന്

അടയ്കക്കണകതനലാം  ആയതബനനാല്  തബരബകകേ  നല്കേനാകമനലാം   അറബയബകചങബലലാം

ഇതുവകര ലഭബചബട്ടബല. ഇഒൗ പ്രശ്നലാം കകേന്ദ്ര വനലാം പരബസബതബ വകുപ്പെന് കസക്രട്ടറബയമനായബ

വബശദമനായബ സലാംസനാരബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് പ്രസ്തുത തുകേ ഓണ്കകലനബകലയന്

മനാറനാകമന്നന്  അകദ്ദേഹലാം   ഉറപനല്കേബയബട്ടുണന്.   രണന്,  നനാലന്,  ഒമതന്  കഹയര്പബന്
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വളവകേള്  വസ്പീതബ കൂട്ടബ ഇന്റെര്കലനാക്കന് കചയ്യുകേയലാം  മൂന്നന്,  അഞന്   വളവകേളുകട വസ്പീതബ

കൂട്ടബ സലാംരക്ഷണഭബത്തബ നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം ടനാഫബകേന് കസഫബ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനായബ കകേന്ദ്ര

ഉപരബതല മനനാലയലാം അനുവദബച തുകേ വബനബകയനാഗബക്കുകേയലാം കചയ്യുന്നതനാണന്. ഒന്നനാലാം

വളവബല്  വസ്പീതബകൂട്ടുന്നതബനന്  സസകേനാരദഭൂമബ  വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനനായബ   നടപടബ

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം   വനനാതബര്ത്തബ  പങബടുന്ന  ആറന്,  ഏഴന്,  എട്ടന്  കഹയര്പബന്

വളവകേളബകല  പുനരുദനാരണത്തബനന്   വനലാം  വകുപ്പെബല്  നബനലാം  സലലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുകേയമനാണന്.  എന്.എചന്.  766-

കന്റെ   വബപുലസ്പീകേരണ  പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാകുന്ന  മുറയന്  തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരത്തബകന്റെ

നവസ്പീകേരണലാം  നടത്തബ  പ്രശ്നലാം  ശനാശസതമനായബ  പരബഹരബക്കനാന്  സനാധബക്കുലാം.  പനാലവലാം

തുരങപനാതയലാം  ആവശദമുള്ള  ബദല്കറനാഡന്  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണബ

കേബഫ്ബബയബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയലാം  തുരങപനാതയകട  സനാധദതനാപഠനത്തബനന്

കകേനാങണ്  കറയബല്കവ  കകേനാര്പ്പെകറഷകന  ഏല്പ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

നടനവരബകേയമനാണന്.  കറനാഡന്  വബകേസനത്തബനന്  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബ

ആവശദമനാണന്.  

(2) കുടബകവള്ള പദതബകേള് 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ  :  കകേന്ദ്ര സഹനായലാം ലഭബക്കനാത്തതുകകേനാണലാം  കപനാതുമരനാമത്തന്

വകുപ്പെബകന്റെയലാം  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയകടയലാം  ഏകകേനാപനമബലനായ്മകകേനാണലാം
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സലാംസനാനത്തന്  സലാംഭനനാവസയബലനായ  വബവബധ  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്ക്കുപകേരലാം

ഫണന്  കേകണത്തബ   അടബയന്തരമനായബ  കേമ്മേസ്പീഷന്   കചയ്യുന്നതബനന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  സലാംസനാനകത്ത   ഗദനാരണബ

കേനാലനാവധബ നബശ്ചയബചന് പൂര്ത്തബയനാക്കബയ  കറനാഡുകേളബല് കേനാലനാവധബക്കന് മുമന് കറനാഡന്

കേട്ടബലാംഗബനന്  അനുമതബ  നല്കേനാന്   കപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബനന്  ബുദബമുട്ടുകണങബലലാം

കുടബകവള്ളത്തബകന്റെ പ്രനാധനാനദലാം കേണക്കബകലടുത്തന് വപപ്പെന് വലന് സനാപബക്കുന്നതബനന്

അനുമതബ നല്കുനണന്.  കറനാഡുകേളബല് വപപ്പെ ന് വലന് സനാപബക്കുന്നതന് സലാംബനബചന്

കപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെന്  ആവശദമനായ  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണന്.

കകേന്ദ്ര സഹനായകത്തനാകടയള്ള കുടബകവള്ള വബതരണ പദതബകേളബല്  ഗണദമനായ കുറവന്

വരുത്തബയതന്  പദതബ  നബര്വ്വഹണകത്ത  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകേയലാം  കറനാഡന്

പുനനഃസനാപനത്തബനുള്ള  തുകേ  യഥനാസമയലാം  അടയ്ക്കുന്നതബനന്

തടസമനായബരബക്കുകേയമനാണന്.  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്

രണവര്ഷത്തബനുളളബല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണന്.

കകേന്ദ്രവബഹബതലാം  കുറഞ്ഞ  പ്രതബകൂല  സനാഹചരദത്തബലലാം   കുടബകവള്ള  പദതബകേളുകട

നബര്വ്വഹണത്തബല് സലാംസനാനലാം പുകരനാഗതബ കകകേവരബചബട്ടുണന്.  



12

III സബ്മബഷന്

(1) പത്ര  -  ദൃശദ മനാധദമങ്ങളബല് വന്ന വനാര്ത്ത സലാംബനബചന്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചന്നബത്തല  ):   ബബകനനായന്

കകേനാടബകയരബകക്കതബകര  പത്ര-ദൃശദ  മനാധദമങ്ങളബല്  വന്നതുലാം  ഇന്റെര്കപനാള്

അകനസഷബക്കുന്നതുമനായ  സനാമത്തബകേ  തട്ടബപ്പെബകനക്കുറബചന്    സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

അകനസഷബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):  ബഹുമനാനദനനായ പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന്

ഉന്നയബച  പ്രശ്നവമനായബ   ബനകപ്പെട്ടന്  സര്ക്കനാരബനന്  ഇതുവകര  ഒരു  പരനാതബയലാം

ലഭബചബട്ടബല.      ശസ്പീജബത്തബകനതബകര എഫന്.കഎ.ആര്.  രജബസര് കചയ്ത കകേസബകന്റെ

അകനസഷണലാം  സനാധനാരണ  നബലയബല്  നടക്കുലാം.   ബബകനനായന്  വബകനനാദബനബ

ബനാലകൃഷ്ണകന്റെ  കപരബല്  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  ഉന്നയബച  ആകരനാപണലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെകയനാ  സഭയകടകയനാ  മുമബലള്ള  വബഷയമലനാത്തതബനനാല്   ഒരു

അകനസഷണത്തബനുലാം സര്ക്കനാര് തയ്യനാറല.

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  യ.ഡബ.എഫന്.  അലാംഗങ്ങള്

സഭയബല്നബന്നന്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം  തബരബചവരബകേയലാം

കചയ.)

(2) ജനാനകേബ ടസ്പീചറുകട കകേനാലപനാതകേലാം
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ശസ്പീ  .   എലാം  .   രനാജകഗനാപനാലന്:  കേയ്യൂര്-ചസ്പീകമനബ പഞനായത്തബകല ജനാനകേബ ടസ്പീചറുകട

കകേനാലപനാതകേലാം സലാംബനബച അകനസഷണലാം തസരബതകപ്പെടുത്തണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ജനാനകേബ  ടസ്പീചറുകട

കകേനാലപനാതകേവമനായബ ബനകപ്പെട്ടന് ചസ്പീകമനബ കപനാലസ്പീസന് കസഷനബല് കകേസന് രജബസര്

കചയ്യുകേയലാം  സയന്റെബഫബകേന്  എകന്കപര്ട്ടന്,  കഫനാറന്സബകേന്  വബഭനാഗലാം,  ഫബലാംഗര്  പ്രബന്റെന്,

കഡനാഗന്  സസനാഡന്  എന്നബവരുകട  കസവനലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ  പരബകശനാധന

നടത്തുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണന്. 24  അലാംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു കസഷദല് ഇന്കവസബകഗഷന്

ടസ്പീലാം  രൂപസ്പീകേരബചന്  കകേസകനസഷണലാം  നടത്തബവരുന.  പ്രതബകേകള  എത്രയലാംകവഗലാം

കേകണത്തുന്നതബനന് സനാധദമനായ എലനാ നടപടബകേളുലാം സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.    

(3) കഗയ്ല് വപപ്പെന് വലന്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉവബദുള്ള:   കഗയ്ല്  പ്രകൃതബ  വനാതകേ  വപപ്പെന്  വലന്

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല്  സലാംബനബചന്  ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആശങ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ജനവനാസ  കകേന്ദ്രലാം  ഒഴബവനാക്കബ  റസ്പീ-അവലന്കമന്റെന്  നടത്തബ

വപപ്പെന് വലന് സനാപബക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ജനവനാസ  കമഖല  പൂര്ണ്ണമനായലാം

ഒഴബവനാക്കബ  വപപ്പെന് വലന്  സനാപബക്കുന്നതന്  പ്രനാകയനാഗബകേമല.   നബലവബകല

നബയമവദവസകേള്  കേര്ശനമനായബ  പനാലബചകകേനാണന്  നൂതന  സനാകങതബകേ  വബദദ
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ഉപകയനാഗബചന്  പൂര്ണ്ണ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കബയനാണന്  വപപ്പെന് വലന്  സനാപബക്കുന്നതന്.

ജനങ്ങള്ക്കുണനായ  ആശങ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നദനായമനായ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.   10  കസകന്റെനാ അതബല് തനാകഴകയനാ

ഭൂമബയള്ളവര്ക്കന്  ആശസനാസധനമനായബ  5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  കനല്വയലകേള്ക്കന്

നഷ്ടപരബഹനാരത്തബനുപുറകമ കസന്റെബനന് 3761/- രൂപ നബരക്കബല്   നല്കേനാനുലാം സര്ക്കനാര്

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്.     10  കസകന്റെനാ  അതബനന്  തനാകഴകയനാ  ഭൂമബയള്ളവര്ക്കന്

വപപ്പെന് വലന്  സനാപബക്കനാന്  ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  സലലാം  2  മസ്പീററനായബ  ചുരുക്കുകേയലാം

നബലവബകല  വസ്പീടുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെടുകേയലാം  ഭനാവബയബല്  വസ്പീടന്  വയത്തക്കതരത്തബല്

അവലന്കമന്റെന്  2  മസ്പീറര്  വസ്പീതബയബല് ഒരുവശത്തുകൂടബ  മനാത്രമനായബ  ക്രമകപ്പെടുത്തുകേയലാം

കചയ്യുന്നതനാണന്.  ബനാക്കബയള്ള സലത്തന് വസ്പീടന് വയനാനുള്ള സലലാം അടയനാളകപ്പെടുത്തബ

'അനുമതബ  പത്ര'മനായബ  ഉപകയനാഗബക്കനാന്  കേഴബയന്ന  ഭൂകരഖ  ഉടമകേള്ക്കന്

വകേമനാറുന്നതനാണന്.  വദനാപകേമനായ  കബനാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തബ  ജനങ്ങകള

പൂര്ണ്ണമനായലാം  വബശസനാസത്തബകലടുത്തുകകേനാണന്  സമയബനബതമനായബ  പദതബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള നടപടബകേളനാണന് സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.  

(4) കേനാര്ഷബകേ വവദഡ്യുതബ കേണക്ഷന്

ശസ്പീ  .   കകേ  .    രനാജന്: ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തബകല പട്ടയരഹബത വനഭൂമബയബല് കൃഷബ

കചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കേനാര്ഷബകേനാവശദത്തബനുള്ള  സഒൗജനദ  വവദഡ്യുതബ
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കേണക്ഷന് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  സലാംസനാനകത്ത

കേനാര്ഷബകേ  കമഖല  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കനല്കൃഷബക്കന്

പരബധബയബലനാകതയലാം  രണന്  കഹക്ടര്  വകരയള്ള  കേരഭൂമബ  വബളകേള്ക്കന്

സഒൗജനദമനായലാം  വവദഡ്യുതബ  നല്കുന്ന  പദതബ  കൃഷബ  വകുപ്പെന്

നടപ്പെബലനാക്കബവരുനണന്.    കൃഷബ ഭവനബല് അകപക്ഷബക്കുന്ന മുറയ്ക്കുലാം ഫണബകന്റെ

ലഭദത  അനുസരബചമനാണന്  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കേനാര്ഷബകേ  സഒൗജനദ  വവദഡ്യുതബ

പദതബയകട  ആനുകൂലദലാം  അനുവദബക്കുന്നതന്.   ഒല്ലൂര്  മണ്ഡലത്തബകല

അസലാംരക്ഷബത  വനപ്രകദശങ്ങളബല്  കൃഷബ  കചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേരുകട  ഭൂമബക്കന്

വകേവശ  കരഖയബലനാത്തതബനനാല് കൃഷബ ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭബക്കുന്നതബനന് തടസലാം

കനരബടുനണന്.   അസലാംരക്ഷബത  വനഭൂമബയബകല  കൃഷബക്കന്  സലാംസനാന  വബള

ഇന്ഷസറന്സന്  പദതബയകട  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാക്കബയ മനാതൃകേയബല് കേനാര്ഷബകേ

വവദഡ്യുതബ  കേണക്ഷന്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുകവണബ  വവദഡ്യുതബ,  വനലാം,  റവനന്യൂ

വകുപകേളുകട  സലാംയക്ത  കയനാഗലാം  വബളബക്കനാന്  കൃഷബ  വകുപ്പെന്  മുന്വകേ

എടുക്കുന്നതനാണന്.   വനലാം  വകുപ്പെന്  ഇക്കനാരദത്തബല്  അനുകൂല  നബലപനാടന്

സസസ്പീകേരബക്കുകമന്നന് പ്രഖദനാപബചതബനനാല് വവദഡ്യുതബ വകുപമനായബ ആകലനാചബചന് ഇഒൗ
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പ്രശ്നത്തബനന് പരബഹനാരമുണനാക്കനാന് ഒരു കയനാഗലാം വബളബചകചര്ക്കുന്നതനാണന്.

(5) കേബടത്തബ ചബകേബത

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസന്: കകേനാങ്ങനാടന് കേമ്മേന്യൂണബറബ കഹല്ത്തന് കസന്റെറബല്

കേബടത്തബ ചബകേബത ആരലാംഭബക്കുന്നതബനന് അധബകേ തസബകേകേള് അനുവദബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   വശലജ

ടസ്പീചര്): 2008-ലനാണന് പനാലക്കനാടന് ജബലയബകല കകേനാങ്ങനാടന് ആകരനാഗദ കകേന്ദ്രകത്ത

സനാമൂഹദ  ആകരനാഗദ  കകേന്ദ്രമനായബ  ഉയര്ത്തബയതന്.   ചുരുങ്ങബയതന്  ഒമതന്

കഡനാക്ടര്മനാരുകണങബല്  മനാത്രകമ  ഇവബകട  കേബടത്തബ  ചബകേബത  ആരലാംഭബക്കനാന്

സനാധബക്കുകേയള്ളൂ.   'ആര്ദലാം'  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കകേനാങ്ങനാടന്  സനാമൂഹദ

ആകരനാഗദ  കകേന്ദ്രത്തബല്  കേബടത്തബ  ചബകേബത  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനന്   അധബകേ

തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കനാനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബല്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണന്.

(6) വവറബല കമല്പ്പെനാലലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .    ടബ  .    കതനാമസന്: വവറബല കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ നബര്ദ്ദേബഷ്ട പനാനബലള്ള

അപനാകേത  പരബഹരബചന്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തന് തയ്യനാറനാക്കബയ വവറബല കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ

വബശദമനായ  രൂപകരഖ  കദശസ്പീയപനാതനാ  അകതനാറബറബയകട  അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാകട

കടണര്  കചയ്തബട്ടുണന്.   113  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവന്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്ന  നബര്ദ്ദേബഷ്ട

പദതബയബല് മൂന്നന് വരബയള്ള രണന് കമല്പ്പെനാലങ്ങളനാണന് വബഭനാവന കചയ്തബട്ടുള്ളതന്.

ഓകരനാ പനാലത്തബനുലാം 30 മസ്പീറര് നസ്പീളമുള്ള 12 സനാനുകേളുലാം 40 മസ്പീറര് നസ്പീളമുള്ള രണന്

കസന്ടല് സനാനുകേളുമുണന്.   വഫ്ലൈ ഓവറബനന്  ഇരുവശത്തുനബനലാം കമനാബബലബറബ

ഹബബല് സുഗമമനായബ  പ്രകവശബക്കുന്നതബനന്  320  മസ്പീറര്  നസ്പീളത്തബലലാം  375  മസ്പീറര്

നസ്പീളത്തബലലാം രണന് സബപ്പെന് കറനാഡുകേളുലാം പദതബയബലണന്.  2019 കമയന് മനാസത്തബല്

പദതബ പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാണന് ഉകദ്ദേശബചബരബക്കുന്നതന്.  വവറബല കമല്പ്പെനാലത്തബനന്

അനുകയനാജദമനായ  എകന്തലനാലാം  കേനാരദങ്ങള്  കൂട്ടബകചര്ക്കനാനനാകുകമന്നന്

പരബകശനാധബചന്  ശബപനാര്ശ  കചയ്യനാനനായബ  പബ.ഡബഡ്യു.ഡബ.  കസക്രട്ടറബയകട

കനതൃതസത്തബല് ഒരു സമബതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  90  കകേനാടബ രൂപ കചലവന്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്ന കുണന്നൂര് വഫ്ലൈ ഓവറബകന്റെ പ്രവൃത്തബ കടണര് കചയ്തബട്ടുണന്.

(7) തബരുവനാഭരണ കഘനാഷയനാത്ര

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  പന്തളകത്ത തബരുവനാഭരണ കഘനാഷയനാത്രയമനായബ
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ബനകപ്പെട്ടുണനായ  അനബഷ്ട  സലാംഭവങ്ങള്  ഭനാവബയബല്  ഉണനാകേനാതബരബക്കനാനുള്ള

മുന്കേരുതല് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  തബരുവനാഭരണ  കഘനാഷയനാത്ര

നടത്തബപ്പെബലണനായ  അനബഷ്ട  സലാംഭവലാം  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  ശബരബമല  മകേരവബളക്കന്  ദബനത്തബല്  ദസ്പീപനാരനാധനയന്

വബഗ്രഹത്തബല് ചനാര്ത്തനാനുള്ള തബരുവനാഭരണങ്ങള് അടങ്ങബയ കപടകേങ്ങള് പന്തളലാം

വലബയകകേനായബക്കല്  കകേനാട്ടനാരത്തബല്  നബനലാം  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങകളനാകട

അയ്യപ്പെഭക്തന്മനാരുകടയലാം  സുരക്ഷനാ  ഉകദദനാഗസരുകടയലാം  അകേമടബകയനാകട

കഘനാഷയനാത്രയനായബ  ശബരബമലയബകലക്കന്  യനാത്ര  തബരബക്കുകേയലാം

ശരലാംകുത്തബയബകലത്തബകചരുകേയലാം  കചയ.  ശബരബമല  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവന്  ഓഫസ്പീസറുകട

കനതൃതസത്തബലള്ള  കദവസസലാം  ഉകദദനാഗസരുലാം  കപനാലസ്പീസന്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  മറ്റു

വകുപകദദനാഗസരുലാം കചര്ന്നന്  തബരുവനാഭരണ കഘനാഷയനാത്രകയ സസസ്പീകേരബചന്   വലബയ

നടപന്തലബല്  എത്തബച.  തബരുവനാഭരണ  കഘനാഷയനാത്രകയ  അനുഗമബചബരുന്ന

ഇരുമുടബകകേട്ടന്  ഉള്ളവരുലാം  ഇലനാത്തവരുമനായ  ആയബരകത്തനാളലാം  ഭക്തര്

കഘനാഷയനാത്രകയനാകടനാപ്പെലാം  ശരലാംകുത്തബയബല്  നബനലാം  സന്നബധനാനത്തന്   എത്തുകേയലാം
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പതബകനട്ടനാലാം  പടബയബകലയന്  അവര്  കൂട്ടകത്തനാകട  കേയറുന്നതന്  തബരക്കബനുലാം  മറന്

അനബഷ്ടസലാംഭവങ്ങള്ക്കുലാം സനാധദതയകണന്ന വസ്തുത മുന് നബര്ത്തബ വലബയ നടപന്തല്

കേഴബഞ്ഞന്  ആഴബക്കന്  സമസ്പീപലാം  അയ്യപ്പെനനാകര  നബയനബക്കുന്ന  അവസയമുണനായബ.

തബരുവനാഭരണ  കഘനാഷയനാത്രകയ  അനുഗമബച  അയ്യപ്പെഭക്തരബല്

ഇരുമുടബകക്കട്ടബലനാത്തവര്  പതബകനട്ടനാലാം  പടബ  ചവബട്ടുന്നതന്  ആചനാരവബരുദമനാകേയനാല്

ആയതന്  ഒഴബവനാക്കനാന്  കവണബയനാണന്  കമല്പ്രകേനാരലാം  നബയനബചതന്.  പന്തളലാം

രനാജകകേനാട്ടനാര പ്രതബനബധബകേളുമനായബ മനബകയന്ന നബലയബല് കനരബട്ടന് സലാംസനാരബക്കുകേയലാം

അവര്ക്കതന് കബനാധദകപ്പെടുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണന്. ഈ ഒരു കചറബയ സലാംഭവകമനാഴബചനാല് മറ്റു

പനാകേപ്പെബഴകേകളനാനലാം  കൂടനാകത  മണ്ഡല  മകേരവബളക്കന്  മകഹനാതവവലാം  തങഅങബ

തബരുവനാഭരണ  കഘനാഷയനാത്രയലാം  പൂര്വ്വനാധബകേലാം  ഭലാംഗബയനായബ   പരദവസനാനബച.

ഭനാവബയബല് അനബഷ്ട സലാംഭവങ്ങള് ഉണനാകേനാതബരബക്കനാന് ആവശദമനായ മുന്കേരുതലകേള്

വകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണന്.

(8) തബരുവബലസനാമല ശസ്പീവബല  ്് ് ദബനനാഥ കക്ഷത്രത്തബകല തസ്പീപബടുത്തലാം സലാംബനബചന്

ശസ്പീ  .    യ  .  ആര്  .    പ്രദസ്പീപന്  : കചലക്കര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  തബരുവബലസനാമല

ശസ്പീവബലസനാദബനനാഥ  കക്ഷത്രത്തബലണനായ   തസ്പീപബടുത്തത്തബല്  കേത്തബനശബച  ഭനാഗലാം

പഴയകേനാല തനബമ നബലനബര്ത്തബ  പുനര് നബര്മ്മേബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപമനബ  (  ശസ്പീ  .
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കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്  ):  അതബപുരനാതനവലാം ചരബത്ര പ്രസബദവമനായ തബരുവബലസനാമല

ശസ്പീവബലസനാദബനനാഥ കക്ഷത്രത്തബല് 23-01-2018-നന്  നട അടചകശഷലാം വടക്കുഭനാഗത്തന്

തസ്പീപബടുത്തമുണനാകുകേയലാം  വബളക്കുമനാടത്തബകന്റെ  ഭനാഗലാം  അഗബക്കബരയനാകുകേയലാം

കമല്ക്കൂരയബകലയന്  തസ്പീ  പടര്ന  പബടബക്കുകേയലാം  കചയ.  കദശവനാസബകേളടക്കലാം

ബനകപ്പെട്ട എലനാവരുകടയലാം ഉദദമകത്തനാകട ഏകേകദശലാം ഒന്നര മണബക്കൂറബനുള്ളബല് തസ്പീ

അണയനാന്  സനാധബച.    കക്ഷത്രത്തബകന്റെ  വടക്കുവശത്തുള്ള  വബളക്കുമനാടത്തബകന്റെ

കമല്ക്കൂരയടക്കലാം മുക്കനാല് ഭനാഗകത്തനാളലാം അഗബക്കബരയനായബ.   ഉന്നതനാധബകേനാരബകേളുകട

സമകയനാചബതമനായ  ഇടകപടല്മൂലലാം  വന്  നനാശനഷ്ടങ്ങളബല്  നബനലാം  കക്ഷത്രകത്ത

സലാംരക്ഷബക്കനാന്  സനാധബച.  കക്ഷത്രത്തബകന്റെ  വബളക്കുമനാടവലാം  കമല്ക്കൂരയലാം

അഗബക്കബരയനായ ഭനാഗവലാം എത്രയലാം കപകട്ടന്നന്  പുനര് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ

കകേനാചബന് കദവസസലാം കബനാര്ഡന് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.

(9) ടഒൗണ് മനാസര് പനാന്

ശസ്പീ  .    പബ  .  ടബ  .  എ  റഹസ്പീലാം  : കുന്ദമലാംഗലലാം   ഒളവണ്ണ  ഗ്രനാമ  പഞനായത്തബകല  ചബല

പ്രകദശങ്ങള് കകേനാഴബകക്കനാടന് ടഒൗണ് മനാസര് പനാനബല് നബനലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനന് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .  ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): കകേനാഴബകക്കനാടബനുകവണബ  കേരടന്  മനാസര്  പനാന്
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പ്രസബദസ്പീകേരബച കവളയബല് ഒളവണ്ണ ഗ്രനാമപഞനായത്തബല് നബര്കദ്ദേശബച ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്

കപ്രനാകമനാഷന്  കസനാണബകനതബകര  യനാകതനാരു  പരനാതബകേളുലാം  ലഭബക്കനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  ഡനാഫന്  മനാസര്  പനാന്  അലാംഗസ്പീകേരബചന്  സര്ക്കനാരബകലയന്

അയചതനുസരബചന്   2.29  ശതമനാനലാം  സലമനാണന്  ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്  കപ്രനാകമനാഷന്

കസനാണ്  ആയബ  വബഭനാവനലാം  കചയ്തബരബക്കുന്നതന്.   പ്രസ്തുത  സലത്തന്  അലാംഗസ്പീകൃത

കസനാണബലാംഗന്  കറഗുകലഷന്  പ്രകേനാരലാം  ചബല  നബയനണങ്ങളുകണങബലലാം   അത്തരലാം

കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കന് ആകകേ ബബല്ഡന്-അപ്പെന് ഏരബയയകട  50% വകര അധബകേരബചന് ഒന്നര

ഇരട്ടബ  വകര  പുനര്  നബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുലാം  കൂട്ടബ  കചര്ക്കല്  നടത്തനാനുലാം

അനുവദബക്കുന്നതനാണന്.   പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തന്  എകന്തങബലലാം  ബുദബമുട്ടുകേളുകണങബല്

നബയമപരമനായ പരബഹനാര നടപടബകേള് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.

(10) മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജനലാം

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫര്  ണനാണസന്  : കകേനാചബന്  കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല  വബവബധ

വനാര്ഡുകേളബല് കേനാരദക്ഷമമനായ രസ്പീതബയബല് മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജനവലാം സലാംസരണവലാം

നടത്തനാന് കവണ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .  ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): കകേനാചബ  നഗരത്തബകല  മനാലബനദ

സലാംസരണത്തബനന്   ശനാശസത പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനനായബ ബ്രഹ്മപുരത്തന് കതര്മല്
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സനാകങതബകേവബദദയബലൂന്നബയ  ഒരു  പദതബക്കന്  സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയലാം

ബനകപ്പെട്ട കേമനബയമനായബ കകേനാചബന് കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ഉടമടബയബല് ഒപവയ്ക്കുകേയലാം

കചയ.   പദതബ പ്രകദശത്തന്  12  ഏക്കര് സലലാം റവനന്യൂ കരഖകേളബല് നബലലാം എന്നന്

കരഖകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതബനനാല്  ആയതന്  മറബക്കടക്കനാന്  സലാംസനാനതല

കമനാണബററബലാംഗന്  കേമ്മേബറബയകട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനന്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതന്   അനുമതബ

ലഭദമനാക്കബ  സതസരനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന്  കകേനാര്പ്പെകറഷനന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതുമനാണന്.

IV ചട്ടലാം 300 അനുസരബചളള പ്രസനാവന 

(1)  ഓഖബ ദുരന്തലാം

ഓഖബ  ദുരന്തലാം  സലാംബനബചന്  മുഖദമനബ  ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന്

പ്രസനാവന നടത്തബ.

(2) രനാഷപബതനാവബകന്റെ എഴപതനാലാം രക്തസനാക്ഷബദബനലാം

 ഒരു  വര്ഷലാം  നസ്പീണനബല്ക്കുന്ന  പരബപനാടബകേകളനാകട  രനാഷപബതനാവബകന്റെ

എഴപതനാലാം  രക്തസനാക്ഷബദബനലാം  ആചരബക്കുന്നതുസലാംബനബചന്  പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപമനബ ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന് പ്രസനാവന നടത്തബ.
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V ക്രമപ്രശ്നലാം 

നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല് ഒഴബവനാക്കകപ്പെട്ട ഭനാഗങ്ങള് 

ചര്ച കചയ്യനാന് പനാടബകലന്നതുസലാംബനബചന്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചന്നബത്തല):  22-01-2018-നന്  ബഹു.

ഗവര്ണ്ണര് നടത്തബയ നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല്, ഖണ്ഡബകേ 3, 9 എന്നബവയബകല

ചബല വരബകേളുലാം വനാക്കുകേളുലാം 41, 66, 78, 85, 92 എന്നസ്പീ ഖണ്ഡബകേകേള്  പൂര്ണ്ണമനായലാം

ഒഴബവനാക്കുകേയണനായബ.  പ്രസസ്തുത  ഭനാഗങ്ങള്  വനായബചതനായബ  കേണക്കനാക്കണകമന്നന്

അഭദര്തന  നടത്തനാകതയനാണന്  പ്രസലാംഗലാം  അവസനാനബപ്പെബചതന്.   മനബസഭ

തയ്യനാറനാക്കുന്ന  പ്രസലാംഗലാം  അകതപടബ  വനായബക്കനാനുളള  ഉത്തരവനാദബത്തലാം

ഗവര്ണ്ണര്ക്കുണന്.  ഇതുസലാംബനബചന്   ഗവര്ണ്ണറുകടകയനാ  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

ഓഫസ്പീസബകന്റെകയനാ മുഖദമനബയകടകയനാ ഭനാഗത്തുനബനലാം  വബശദസ്പീകേരണമുണനാകേനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  നന്ദബപ്രകമയ  ചര്ചയബല്  ഗവര്ണ്ണര്  സഭയബല്  ഒഴബവനാക്കബയ

ഭനാഗങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാകതയളള  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗലാം  മനാത്രകമ  ചര്ചയന്

വബകധയമനാക്കനാന് പനാടുളളു. ഇക്കനാരദത്തബല്  ബഹു. സസ്പീക്കറുകട റൂളബലാംഗന് ഉണനാകേണലാം.

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  ഗവര്ണ്ണറുകട പ്രസലാംഗലാം സലാംബനബചന് ശക്ധര് ആന്റെന്

കേഒൗളബലലാം  ഗവര്കണ്ണഴന്  കറനാള്  ഇന്  ഇന്തദന്  കകേനാണ്സബറന്യൂഷനബലലാം  പറയന്നതന്

പ്രസലാംഗത്തബല്  ഒരു  കചറബയ  തബരുത്തന്  കവണകമങബല്കപ്പെനാലലാം   വദക്തമനായ
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നടപടബക്രമങ്ങള്  ആവശദമനാകണന്നനാണന്.  അതുകകേനാണന്   അചടബച  നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗത്തബല്   ഗവര്ണ്ണര്  ഒഴബവനാക്കബയ  ഭനാഗങ്ങള്  നന്ദബ  പ്രകമയ  ചര്ചയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തണകമനാ  കവണകയനാ  എന്നതന്  സലാംബനബചന്  വദക്തമനായ  റൂളബലാംഗന്

ഉണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  ഗവര്ണ്ണറുകട   പ്രസലാംഗത്തബല്    ഒഴബവനാക്കബയ

ഭനാഗങ്ങള് നന്ദബപ്രകമയ ചര്ചയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തരുതന്. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

കേദനാബബനറന്  അലാംഗസ്പീകേരബചന്  ഗവര്ണ്ണര്  ഓതന്റെബകക്കറന്  കചയ്തന്  പ്രബന്റെന്  കചയ്ത

പ്രസലാംഗത്തബല്  ഒരു  മനാറവലാം  വരുത്തബയബട്ടബല.    പ്രസലാംഗത്തബകല  ഏകതങബലലാം

ഭനാഗങ്ങള്  മന:പൂര്വ്വലാം  ഒഴബവനാക്കണകമങബല്   ഒഴബവനാക്കുനകവന്നന്  ഗവര്ണ്ണര്ക്കന്

അറബയബക്കനാമനായബരുന.  ഗവര്ണ്ണര്  ഇതബല്   ഒരു  തരത്തബലള്ള  വബകയനാജബപലാം

കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.  അതുകകേനാണന്  ഇക്കനാരദത്തബല്  ഗവര്ണ്ണകറനാടന്  വബശദസ്പീകേരണലാം

ആവശദകപ്പെകടണതബല. 

റൂളബലാംഗന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ഇന്തദന്  ഭരണഘടനയബകല  അനുകച്ഛേദലാം  176(1)പ്രകേനാരലാം

സലാംസനാന  ഗവര്ണ്ണര്മനാര്  നബയമസഭകേളബല്  നടത്തബയബട്ടുള്ള  നയപ്രഖദനാപന
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പ്രസലാംഗങ്ങകള  സലാംബനബചന്  നബരവധബ  ക്രമപ്രശ്നങ്ങളുലാം  നബയമപ്രശ്നങ്ങളുലാം

രനാജദകത്തനാട്ടനാകകേ ഉണനായബട്ടുണന്.  അതുകപനാകല അനുകച്ഛേദലാം  87 (1)  പ്രകേനാരലാം ഇന്തദന്

രനാഷപതബ  പനാര്ലകമന്റെബകല  ഇരുസഭകേളബകലയലാം  അലാംഗങ്ങകള  അഭബസലാംകബനാധന

കചയകകേനാണന്  നടത്തബയബട്ടുള്ള  പ്രസലാംഗങ്ങകള  സലാംബനബചലാം   ഇത്തരത്തബലള്ള

ആകക്ഷപങ്ങള്  സഭനാതലത്തബലലാം  നബയമകകേനാടതബ  മുമനാകകേയലാം  ഉയര്നവന്നബട്ടുണന്.

അത്തരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങളബകലനാകക്ക  സഭനാദദക്ഷന്മനാരുലാം  നബയമകകേനാടതബകേളുലാം

കപനാതുവനായബ സസസ്പീകേരബച സമസ്പീപനവലാം സുവദക്തമനാണന്. 

കകേരള  നബയമസഭയബല്  മുന്കേനാലങ്ങളബല്  ഗവര്ണ്ണര്മനാര്  നടത്തബയബട്ടുള്ള

പ്രസലാംഗങ്ങള്  പരബകശനാധബചനാല്  ഒകട്ടകറ  തവണ  പ്രസലാംഗങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമനായബ

വനായബചബരുന്നബല  എന  കേനാണനാവന്നതനാണന്.  വബവബധങ്ങളനായ  കേനാരണങ്ങളനാലനാണന്

പ്രസലാംഗങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമനായബ  വനായബക്കകപ്പെടനാതബരുന്നകതങബല്ക്കൂടബ  അതുസലാംബനബചന്

സഭനാതലത്തബല്  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്നവന്നകപ്പെനാള്  അതതുകേനാലങ്ങളബകല

സസ്പീക്കര്മനാര് നല്കേബയബട്ടുള്ള റൂളബലാംഗുകേള്  പരബകശനാധബചതബല്   പ്രസക്തമനായ ഏതനാനുലാം

സന്ദര്ഭങ്ങള് മനാത്രലാം ഇവബകട ചൂണബക്കനാണബക്കുന. 

1. 1982  ജനുവരബ  29-ാം  തസ്പീയതബയബകല  ഗവര്ണ്ണറുകട  പ്രസലാംഗലാം  മുഴവനനായബ  

വനായബക്കനാതബരുന്നതന്  സലാംബനബച  ക്രമപ്രശ്നത്തബകനല്  അന്നകത്ത  

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര്  എ.സബ. കജനാസന് 1982 കഫബ്രുവരബ 5-ാം തസ്പീയതബ  

നല്കേബയ റൂളബലാംഗന്
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2.    1996 ജൂവല 12-ാം തസ്പീയതബയബകല പ്രസലാംഗലാം സലാംബനബചന് 1996 ജൂവല   

16-ാം തസ്പീയതബ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് ശസ്പീ.  എലാം.  വബജയകുമനാര് നല്കേബയ  

റൂളബലാംഗന്

3.  2001 ജൂണ് 29-ാം തസ്പീയതബയബകല ഗവര്ണ്ണറുകട പ്രസലാംഗലാം സലാംബനബചന് 2001 

ജൂവല 2-ാം തസ്പീയതബ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് ശസ്പീ. വക്കലാം പുരുകഷനാത്തമന്  

നല്കേബയ റൂളബലാംഗന്.

കമല്പ്പെറഞ്ഞ  സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  ഉണനായബട്ടുള്ള  വദക്തമനായ  റൂളബലാംഗുകേളുകടകൂടബ

അടബസനാനത്തബല്  കേഴബഞ്ഞ  22-ാം  തസ്പീയതബ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്  ഇഒൗ

സഭയബല്  നടത്തബയ  പ്രസലാംഗകത്ത  സലാംബനബചന്  ഇവബകട  ഉയര്നവന്ന

ക്രമപ്രശ്നങ്ങകള  വബലയബരുത്തുകമനാള്,  ബഹുമനാനദരനായ  എകന്റെ  മുന്ഗനാമബകേള്  ഏകറ

അവധനാനതകയനാകട  നല്കേബയബട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  റൂളബലാംഗുകേളുകട  സബരബറന്

ഉള്കക്കനാള്ളനാതബരബക്കനാകനനാ, അതബകന്റെ അന്തസത്തയബല്നബനലാം വദതബചലബക്കുവനാകനനാ

കവറബകട്ടനാരു  റൂളബലാംഗന്  നല്കേനാകനനാ  കചയറബകന  കപ്രരബപ്പെബക്കുന്ന  ഒരു  ഘടകേവലാം

ഇകലനതകന്നയനാണന് കേനാണുന്നതന്.  അതുകകേനാണതകന്ന ഉയര്നവന്ന ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്

ഒനലാംതകന്ന  നബലനബല്ക്കുന്നതകലനലാം   ഇവബകട  അചടബചന്  വബതരണലാം  നടത്തബയ

പ്രസലാംഗലാം  പൂര്ണ്ണമനായലാം   ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുകട   പ്രസലാംഗമനായബ

പരബഗണബക്കനാവന്നതനാകണനലാം  വനായബക്കനാന്  വബട്ടുകപനായതന്  ഒരു  കേനാരണമനായബ

കേനാണനാനനാവബകലനലാം കചയര് റൂള് കചയ്യുന. 
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VI ഗവര്ണ്ണറുകട പ്രസലാംഗത്തബനന് നന്ദബ കരഖകപ്പെടുത്തുന്ന   

     പ്രകമയകത്തക്കുറബചള്ള ചര്ച

ശസ്പീ  .    മുലക്കര രതനാകേരന്: '2018  ജനുവരബ  22 -ാം തസ്പീയതബ ഗവര്ണ്ണര് കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങകളനാടന്  കചയ്ത  പ്രസലാംഗത്തബനന്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്  നന്ദബ

കരഖകപ്പെടുത്തുന' എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

(സര്വ്വശസ്പീ അനൂപന് കജക്കബന്,  സണ്ണബ കജനാസഫന്,  കകേ.എസന്.  ശബരസ്പീനനാഥന്,

കകേ.സബ. കജനാസഫന്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്,  പബ.കകേ. അബ്ദു റബന്,   വബ. കകേ. ഇബ്രനാഹബലാം

കുഞ്ഞന്, ടബ.വബ. ഇബ്രനാഹബലാം,  പനാറക്കല് അബ്ദുല, പബ. ഉകകബദുള്ള, എന്. ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്,

കകേ.എന്.എ. ഖനാദര്, വബ.ഡബ. സതസ്പീശന്, അനബല് അക്കര, തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്,

അടൂര്  പ്രകേനാശന്,  പബ.ടബ.  കതനാമസന്,  കഎ.സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന്,  എല്കദനാസന്  പബ.

കുന്നപ്പെബള്ളബല്,  വബ.പബ.  സജസ്പീന്ദ്രന്,  കഡനാ.  എലാം.കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

അലാംഗങ്ങള് പ്രകമയത്തബനന് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.)

ശസ്പീ  .   മുലക്കര രതനാകേരന്:  രനാജദലാം കനരബടുന്ന രനാഷസ്പീയ സനാമൂഹബകേ സനാലാംസനാരബകേ

കമഖലകേളബകല ദുരവസകയ  കനരബകടകണകതങ്ങകനകയന്നന് കയനാജബചന്  ചബന്തബക്കണലാം.

ഇന്തദന് വബപണബ  ഇന്നന് കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളുകട നബയനണത്തബലനാണന്.  ജബ.എസന്.ടബ.യലാം

കനനാട്ടന്  നബകരനാധനവലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂകട  സലാംസനാനത്തന്  വബകേസനലാം
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മുരടബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണന്.       പ്രകൃതബക്കനുസൃതമനായ   വബകേസനമനാണന്

നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  ലക്ഷദമബടുന്നതന്.   പനാര്പ്പെബടലാം,  ആകരനാഗദലാം,  വവദഡ്യുതബ,

വബദദനാഭദനാസലാം  എന്നബവയന്  ഊന്നല്  നല്കേബകക്കനാണള്ള  നയപ്രഖദനാപനമനാണന്

ഗവര്ണ്ണര്  നടത്തബയബട്ടുള്ളതന്.    മകതതര  ജനനാധബപതദ  സലാംവബധനാനലാം

ഉയര്ത്തബപ്പെബടബക്കുന്നതനാണന് സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ നയലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    അചതനാനന്ദന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  സനാമൂഹദ

ജസ്പീവബതത്തബകന്റെ സര്വ്വ മണ്ഡലങ്ങളബകലയലാം പ്രശ്നങ്ങളുലാം സനാധദതകേളുലാം  സമഗ്രമനായബ

വബലയബരുത്തബകക്കനാണന്   ഏകതലനാലാം  നബലകേളബല്   മുകന്നനാട്ടന്  കപനാകേനാന്

സനാധബക്കുകമനള്ള കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണന്   നയപ്രഖദനാപനത്തബലള്ളതന്.      വജ്രജൂബബലബ

ആകഘനാഷങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ  പ്രഖദനാപബച  സമ്പൂര്ണ്ണ  പനാര്പ്പെബടലാം,  ജനസഒൗഹൃദലാം,

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണലാം,  ഹരബതകകേരളലാം  എന്നസ്പീ  പദതബകേളബലൂകട

നവകകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കനാനുള്ള നടപടബകേളുമനായബ  ഗവണ്കമന്റെന്  മുകന്നനാട്ടുകപനാവകേയനാണന്.

സനാധനാരണക്കനാരുകടയലാം  പനാവകപ്പെട്ടവരുകടയലാം  ജസ്പീവബതലാം  കമചകപ്പെട്ട  നബലയബകലയന്

എത്തബക്കുകേകയന്ന  കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയ  നവസ്പീന  ആശയങ്ങളനാണന്  ഗവര്ണ്ണറുകട

പ്രസലാംഗത്തബല്  ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുള്ളതന്.  സനാമൂഹബകേ-സനാമത്തബകേ-സനാലാംസനാരബകേ

രലാംഗങ്ങളബല്  നടപ്പെബലനാകക്കണ  പുകരനാഗമനപരമനായ  കേനാരദങ്ങള്  നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗത്തബല് വദക്തമനായബ പ്രതബപനാദബക്കുനണന്.  
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ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജസ്പീന്ദ്രന്: പ്രകമയകത്ത എതബര്ക്കുന. കേഴബഞ്ഞ നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗത്തബകല  പ്രഖദനാപനങ്ങകളനാനലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന്  ഇഒൗ  സര്ക്കനാരബനന്

കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  വബവബധ  വകുപകേളുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനന്

ബനകപ്പെട്ട വകുപമനബമനാര് യനാകതനാരു നടപടബയലാം സസസ്പീകേരബക്കുന്നബല. ഇഒൗ സര്ക്കനാര്

മദദനയത്തബല് വരുത്തബയ മനാറലാം പുന:പരബകശനാധബകക്കണതനാണന്. 

ശസ്പീ  .  ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  ഇരുപതന്

മനാസങ്ങള്ക്കുള്ളബല് വബകേസന-കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാന്

കേഴബഞ്ഞതന്  ഇഒൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടമനാണന്.  ആശസനാസകേബരണലാം  പദതബയബലൂകട

ഒകട്ടകറ  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കന് ധനസഹനായലാം നല്കേബയതുലാം സനാര്ട്ടന് സബറബ,  ആവനാസന്

പദതബ എന്നബവ നടപ്പെബലനാക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണന്. സലാംസനാനകത്ത

പത്തന് കഎ.റബ.കഎ.കേകള അന്തനാരനാഷ നബലവനാരത്തബകലയന് ഉയര്ത്തുന്നതബനന് നടപടബ

സസസ്പീകേരബചതുലാം  13  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭകേരമനാക്കബത്തസ്പീര്ക്കനാന്

സനാധബചതുലാം  ഗവണ്കമന്റെന്  ഇച്ഛേനാശക്തബകയനാടുകൂടബ  പ്രവര്ത്തബചതുകകേനാണനാണന്.

സലാംസനാനത്തന് കേനാഷന്യൂ കഡവലപന് കമന്റെന് കകേനാര്പ്പെകറഷന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുകേയലാം

ആറന്  പുതബയ  സര്ക്കബള്  ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  84  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  കചയ.   ഭബന്നകശഷബക്കനാരനായ  കുട്ടബകേളുകട  കേലനാഭബരുചബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനന്  സര്ഗ്ഗലാം  പദതബക്കന്  തുടക്കലാം  കുറബക്കുകേയലാം
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മണ്ഡലനാടബസനാനത്തബല്  ഓട്ടബസലാം  പനാര്ക്കന്  ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ. കകലഫന് മബഷന് പദതബയബലൂകട മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്

വസ്പീടുലാം  ഭൂമബയലാം  നല്കേനാനുലാം    കപന്ഷന്  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കുടബശ്ശേബകേ  ഉള്കപ്പെകട

കകേനാടുത്തു  തസ്പീര്ക്കനാനുലാം  പഞ്ഞമനാസ  ആശസനാസ  ധനസഹനായലാം  4500  രൂപയനാക്കബ

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച.   കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  വബദഗ

ചബകേബത  ലഭദമനാക്കുന്നതബനന്  സമഗ്ര  കടനാമനാകകേയര്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെനാക്കബ.

അലാംഗപരബമബതരുകട  പുനരധബവനാസത്തബനുലാം  സഹനായത്തബനുമനായബ  സനാമൂഹദകക്ഷമ

വകുപ്പെന്  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.  കടകകനാസബറബയകട  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നകതനാകട  കഎ.ടബ.  രലാംഗത്തന്  ഒരു ലക്ഷലാം കപര്ക്കന്  കതനാഴബല് ലഭദമനാകുലാം.

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  ഒ.പബ.  വബഭനാഗലാം  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  ആദദ  48  മണബക്കൂറബകല  ചബകേബത

സഒൗജനദമനാക്കുന്നതബനുലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബലണനാകുന്ന

കചലവന് സര്ക്കനാര് വഹബക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

ശസ്പീ  .    കജനാണ് കഫര്ണനാണസന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന. നവകകേരളലാം

സൃഷ്ടബക്കുകേ  എന്നതനാണന്  ഇടതുപക്ഷജനനാധബപതദ  മുന്നണബ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നയലാം.

മബകേച  ക്രമസമനാധനാന  പനാലനത്തബനുള്ള  കദശസ്പീയ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  സലാംസനാനത്തബനന്

ലഭബചതന് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണന്.   20  മനാസലാം കകേനാണന് നഷ്ടത്തബലനായബരുന്ന  13-
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ഓളലാം   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം  അവയകട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  പദതബ  വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  സനാധബച.

അഭദസവബദദരനായ  കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കന്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം

എഫന്.എ.സബ.ടബ.-യകട  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തന്  കപകടനാകകേമബക്കല്  കപ്രനാജക്ടന്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാചബയബല്  നബന്നന്  മലാംഗലനാപുരകത്തയ്ക്കുലാം  കകേനായമത്തൂകരയ്ക്കുലാം

വദവസനായ  ഇടനനാഴബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കന്  സഹനായങ്ങള്

അനുവദബക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബകേളുമനായബ സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടന് കപനാകുകേയനാണന്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രധനാനകപ്പെട്ട  വകുപകേകള  സലാംബനബചന്  യനാകതനാരു  പരനാമര്ശവലാം  ഇതബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല. ഗവര്ണ്ണര് പരനാമര്ശബക്കനാത്ത ഭനാഗങ്ങള് നയപ്രഖദനാപനത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കുന്നതബനുള്ള യനാകതനാരു പ്രവര്ത്തനവലാം സര്ക്കനാര് നടത്തബയബട്ടബല. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷന്  കുമനാര്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബല്  നബലവനാരമുള്ള   കറനാഡുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബല്  സര്ക്കനാര്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനായ കനട്ടമനാണന് കകകേവരബചബട്ടുളളതന്.  കേടുത്ത സനാമത്തബകേ പ്രതബസനബ

അതബജസ്പീവബചകകേനാണനാണന്  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷന്,  ആര്ദലാം  മബഷന്,  വബദദനാഭദനാസ

മബഷന്, കകലഫന് മബഷന് എന്നബവയന് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുളളതന്. 45,000 സനാര്ട്ടന് കനാസന്

മുറബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനന്  കടന്ഡര്  കചയകേഴബഞ.    പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേ
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കഗനാത്രവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗക്കനാര്ക്കുകവണബ വന്കേബട  പദതബകേളനാണന്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുളളതന്.

മുപ്പെതബലധബകേലാം  പട്ടബകേജനാതബ  കുടുലാംബങ്ങള്  തനാമസബക്കുന്ന  1000   കകേനാളനബകേളുകട

സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനുകവണബ  കഡനാ.  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രനാമവബകേസന  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുകേയനാണന്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  മബടുക്കരനായ

കുട്ടബകേള്ക്കന്  ഇന്തദയകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  കപനായബ  പഠബക്കനാനുളള  എലനാ  സഹനായവലാം

ഗവണ്കമന്റെന്  നല്കുനണന്.  കഗനാത്രബന,  കേമ്മേന്യൂണബറബ  സഡബ  കസന്റെര്  എന്നസ്പീ

പദതബകേള് സലാംസനാനത്തനാകേമനാനലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനാണന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതന്.

പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  കേരകേഒൗശലവലാം  കേലനാപരവമനായ  കേഴബവകേള്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്ന ഗദ്ദേബകേ പദതബ  സലാംഘടബപ്പെബക്കുനണന്.  കകേരളത്തബകല വബവബധ

പ്രകദശങ്ങളബല് കേലനാരൂപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള ഒരു പദതബ സനാലാംസനാരബകേ

വകുപ്പെന് സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന് ആകലനാചബക്കുകേയനാണന്. എലനാ ജബലകേളബലലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം

കേലനാപരവമനായ  പ്രകേടനങ്ങള്  കേനാഴ്ചവയനാനുളള  സബരലാം  കവദബകേളുണനാകേണലാം.

വനദമൃഗങ്ങള് നനാട്ടബകലയന് ഇറങ്ങനാതബരബക്കനാന് പരമനാവധബ കുളങ്ങളുലാം കചക്കന് ഡനാമുകേളുലാം

വനത്തബനുളളബല്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  അവയന്  ആവശദമനായ  ഭക്ഷണവലാം  ജലവലാം

ലഭദമനാക്കുകേയലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .    എസന്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  ഇഒൗ ഗവണ്കമന്റെന്

കകേനാണവന്നബട്ടുളള  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളലനാലാം  കലനാകേത്തബനന്
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മനാതൃകേയനാണന്.  സലാംസനാനത്തന്  പരബസബതബ സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെടണലാം.  അപകേടലാം നടന്നന്

48  മണബക്കൂറബനുളളബലളള  ചബകേബത  സഒൗജനദമനാക്കബയതുലാം  എസന്.സബ./എസന്.ടബ.

വബഭനാഗക്കനാര്ക്കന്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡുകേളബല്  32  ശതമനാനലാം  സലാംവരണലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം അബ്രനാഹ്മണര്ക്കന് കക്ഷത്രങ്ങളബല് പൂജ നടത്തനാനുളള അനുവനാദലാം

കകേനാടുത്തതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബല്  പ്രതബപനാദബചബട്ടുള്ള

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗങ്ങളബകല  കനട്ടങ്ങള്  ഇഒൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലത്തുമനാത്രമുണനായതല.   ഇനന  വബലവര്ദനവമൂലലാം  ബുദബമുട്ടുന്ന  ജനങ്ങകള

സഹനായബക്കനാനനായബ അധബകേനബകുതബ വരുമനാനലാം കവകണനവയ്ക്കുന്നതബനുലാം പരമരനാഗത

വദവസനായ കമഖലയബകല പനാവകപ്പെട്ട കതനാഴബലനാളബകേളുകട ഉന്നമനത്തബനന് പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം   തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബല

ണനായബരബക്കുന്ന  സലാംഭനനാവസയന്  പരബഹനാരമുണനാക്കണലാം.  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേകള

സഹനായബക്കുന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നയലാംമൂലലാം ഉണനായബട്ടുള്ള പ്രതബസനബക്കന് പരബഹനാരലാം

കേനാണണലാം.  കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകടയലാം  കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം   മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന  കപന്ഷന്  തുകേ  കുടബശ്ശേബകേ  സഹബതലാം

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുലാം   കേര്ഷകേര്ക്കുകവണബ  ഒരു  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജന്

ആവബഷ്കരബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേബഫ്ബബ  മുഖനാന്തബരലാം  കചലവഴബക്കുന്ന
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തുകേയന്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്    നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലള്ള കപനാരനായ്മകേള് തബരുത്തബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്: നന്ദബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന. ക്രമസമനാധനാന

രലാംഗത്തന് കദശസ്പീയതലത്തബല് മബകേച സലാംസനാനമനായബ കകേരളലാം മനാറബയബരബക്കുകേയനാണന്.

സനാമൂഹബകേ-സനാമത്തബകേ   കമഖലകേളബല്  സുസബര  വളര്ച  ലക്ഷദലാംവചകകേനാണന്

സദ്ഭരണലാം,  സലാംരലാംഭകേതസലാം,  പങനാളബത്ത  ഉത്തരവനാദബതസലാം    എന്നബവ  ഉറപ്പെനാക്കനാന്

സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണന്.  കലനാകേകമമനാടുമുള്ള  പ്രവനാസബകേളുകട  ബുദബകകവഭവവലാം

അനുഭവസമത്തുലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ  കൂടുതല്  കതനാഴബല്  സലാംരലാംഭങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുകേകയന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തനാകട  കലനാകേ  കകേരള  സഭ  സലാംഘടബപ്പെബചതന്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  ദുര്ബലവബഭനാഗങ്ങളുകട കക്ഷമലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം ജലഗതനാഗത

സനാദദതകേള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  മനാലബനദത്തബല്  നബനലാം  ഉഒൗര്ജലാം

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സഹനായകേരമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.

വരുലാംതലമുറകയ മുന്നബല്കേണകകേനാണന് പരബസബതബ സലാംരക്ഷണലാം മുഖദ അജണയനായബ

ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം  നസ്പീരുറവകേളുലാം  തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

തരബശുനബല  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  അന്തരസ്പീക്ഷ

മലബനസ്പീകേരണമുണനാകേനാത്ത  രസ്പീതബയബല്    ആധുനബകേ  വദവസനായ  വബകേസനത്തബനന്

അനുകയനാജദമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച.
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ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയള്ള  ഒകട്ടകറ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചന്  നവകകേരളലാം

കകേട്ടബപ്പെടുക്കനാനുള്ള നടപടബകേളുമനായനാണന് സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതന്. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷന്  : നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   സുപ്രധനാനമനായ

ഒകട്ടകറ  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബചന്    നടപ്പെബലനാക്കനാന്  ഇടതുമുന്നണബ  സര്ക്കനാരബനന്

സനാധബച.   സലാംസനാനകത്ത  മുഴവന്  ഭവനരഹബതര്ക്കുലാം   വസ്പീടന്

നബര്മ്മേബചനല്കുന്നതബനുള്ള  വലഫന്  മബഷകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   സജസ്പീവമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണന്.  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ  നദബകേകള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കുളങ്ങളുലാം കതനാടുകേളുലാം ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ആര്ദലാം

പദതബയകട  ഗുണഫലങ്ങള്  ഭരണ -പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത  എലനാ

മണ്ഡലങ്ങളബലലാം  അനുഭവകവദദമനാക്കനാനുലാം  സനാധബച.  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  ദ്രുതഗതബയബല്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണന്.  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളുകേകള  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്നതബനുലാം

കനാസന്  മുറബകേള്  വഹകടകേന്  ആക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണയജത്തബകന്റെ  ഫലമനായബ  സര്ക്കനാര് സ്കൂളുകേളബകലയന്

ഒകന്നകേനാല് ലക്ഷകത്തനാളലാം കുട്ടബകേകള പുതുതനായബ എത്തബക്കനാന് കേഴബഞ.  കദവസസലാം

കബനാര്ഡബനന്  കേസ്പീഴബലള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളബല്  ദളബതരടക്കമുള്ള  അബ്രനാഹ്മണകര

ശനാന്തബക്കനാരനായബ നബയമബച സര്ക്കനാര് നടപടബ ചരബത്ര പ്രനാധനാനദമുള്ളതനാണന്.
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്  : സലാംസനാനകത്ത  ഏറ്റുമുട്ടല്  രനാഷസ്പീയത്തബനന്

അടബസനാനപരമനായബ മനാറലാം വകരണ കേനാലലാം അതബക്രമബചബരബക്കുകേയനാണന്.  ജനങ്ങളുകട

ഇച്ഛേയനുസരബചള്ള  ഭരണസലാംവബധനാനലാം  രൂപകപ്പെകടണതുണന്.  രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.   എലനാ  രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേളുകടയലാം

വബദദനാര്തബ സലാംഘടനകേള്ക്കന് കേലനാലയങ്ങളബല് പ്രവര്ത്തന സസനാതനദമുണനാകേണലാം.

വബശസനാസങ്ങള്   വചപുലര്ത്തനാനുലാം  ആചരബക്കുന്നതബനുമുള്ള  സസനാതനദലാം

നബകഷധബക്കകപ്പെടരുതന്.   നബയമസഭ  പനാസനാക്കുന്ന  നബയമങ്ങള്   നബഷ്പക്ഷമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:   നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   കദശസ്പീയ

രനാഷസ്പീയത്തബനന് കൃതദമനായ ദബശനാകബനാധലാം നല്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന് ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദമുന്നണബ സര്ക്കനാര് കേനാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതന്.   സമസകമഖലകേളബലലാം ഗണദമനായ

കനട്ടലാം  വകേവരബക്കനാന്  സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബച.  കകേരളത്തബകന്റെ   സമഗ്ര വബകേസനലാം

ലക്ഷദമബട്ടന്   വബവബധ കേര്മ്മേ പരബപനാടബകേള്  പ്രഖദനാപബചതുലാം വബവബധ വകുപകേളുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട   പ്രധനാന  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ   പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   മുകന്നനാക്ക വബഭനാഗങ്ങളബല് സനാമത്തബകേമനായബ

പബകന്നനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നവര്ക്കന്  കദവസസലാം  നബയമനങ്ങളബല്  പത്തന്  ശതമനാനലാം

സലാംവരണലാം   ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം   പ്രവനാസബകേകള  ആദരബക്കുന്നതബനുലാം  വദവസനായ



37

സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമനായബ  കലനാകേ  കകേരള  സഭ  സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  സമൂഹത്തബകന്റെ  ഉന്നമനത്തബനനായബ

ബഡ്ജറബല്  പ്രകതദകേ   വബഹബതലാം   നസ്പീക്കബവചതന്   ഇഒൗ  വബഭനാഗകത്തനാടുള്ള

സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രതബബദത വദക്തമനാക്കുന. കേനാര്ഷബകകേനാല്പന്നങ്ങളുകട മൂലദവര്ദനവന്

കമചകപ്പെടുത്തബയതുലാം  സലാംകയനാജബത മനാതൃകേനാ കൃഷബകത്തനാട്ടങ്ങള് ആരലാംഭബചതുലാം  കേര്ഷകേ

കക്ഷമനബധബ  ആക്ടന്   രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള  ശമവലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശകദയമനായ

കനട്ടങ്ങളനാണന്.   

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   ആദദമനായബ

ടനാന്സ്ജന്ഡര്   നയലാം  പനാസനാക്കബയതുലാം    സസ്പീകേള്ക്കന്  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെന്

രൂപസ്പീകേരബചതുലാം കപനാലസ്പീസന് കസനയബല് വനബതനാ പ്രനാതബനബധദലാം വര്ദബപ്പെബചതുലാം  ഇതര

സലാംസനാന   കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  നൂതന  ആകരനാഗദ   ഇന്ഷസറന്സന്   പദതബ

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കനാരനാകണനള്ള  കേനാരദലാം  പ്രതബപക്ഷലാം

വബസരബക്കരുതന്.   പ്രവനാസബകേകള ആദരബക്കുന്നതബനനായബ സലാംഘടബപ്പെബച കലനാകേ കകേരള

സഭ സലാംസനാനത്തബകന്റെ വബകേസന മുകന്നറത്തബനന്  നനാന്ദബ കുറബക്കുകമന്ന കേനാരദത്തബല്

സലാംശയമബല.   സമസ  കമഖലകേളബലലാം   ക്രബയനാത്മകേമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്

ഗവണ്കമന്റെന്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതന്.    അനമനായ  രനാഷസ്പീയവബകരനാധലാം   പ്രതബപക്ഷലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശന്:   നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.

നയപ്രഖദനാപനപ്രസലാംഗത്തബല്  കകേരളത്തബകല  ജനങ്ങള്  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  യനാകതനാരു  പരബഹനാരവലാം  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടബല.    ജനകദനാഹപരമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതന്.   'ആര്ദലാം'  പദതബ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനബക്കുന്നതബല്

ഭക്ഷദ വകുപ്പെന് ഇടകപടുകേയലാം കവണലാം.  കറഷന് കേനാര്ഡബലള്ള  കതറ്റുകേള് തബരുത്തനാനുലാം

അനര്ഹകര ബബ.പബ.എല്.  ലബസബല് നബന്നന്  ഒഴബവനാക്കനാനുമുള്ള നടപടബയണനാകേണലാം.

നസ്പീലക്കുറബഞ്ഞബ ഉദദനാനത്തബകന്റെ വബസ്തൃതബ കുറചന് കേകയ്യറക്കനാകര കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്ന

നടപടബ  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.   വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പ  എടുത്തന്  കേടകക്കണബയബലനായ

നബര്ദന  കുടുലാംബങ്ങകള  സഹനായബക്കുന്നതബനന്  നടപടബയണനാകേണലാം.   വകേവശഭൂമബ

തബട്ടകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  കരഖ  തയ്യനാറനാക്കുന്ന  നടപടബ  തസരബതകപ്പെടുത്തുകേയലാം  റസ്പീ-

സര്കവ്വയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബകേള്  റവനന്യൂ  സര്കവ്വ  അദനാലത്തന്  നടത്തബ

പരബഹരബക്കുകേയലാം കവണലാം.    എലനാ വബകലജുകേളബലലാം ഭൂമബയകട കപനാക്കുവരവന്,  കേരലാം

ഒടുക്കല് എന്നബവ ഓണ്വലന് ആക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രഖദനാപനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:   നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  ഒകട്ടകറ  പദതബകേളുമനായനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതന്.

പട്ടബകേജനാതബ -പട്ടബകേകഗനാത്രവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബനന് ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായ വബഹബതലാം
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നസ്പീക്കബവച ഏകേ സലാംസനാനമനാണന്  കകേരളലാം.   ടനാന്സ്ജന്ഡര് നയമുള്ള ആദദകത്ത

സലാംസനാനലാം,  ഏറവലാംകുറഞ്ഞ  ശബശുമരണ  നബരക്കന്,  ഉയര്ന്ന  ലബലാംഗ  അനുപനാതലാം,

ഉയര്ന്ന ആകരനാഗദ സൂചബകേ,  സഒൗജനദ ആകരനാഗദ ചബകേബതനാ ലഭദത,  ഗ്രനാമങ്ങളബകല

ആധുനബകേ  പനാതകേള്  എന്നബങ്ങകന  വബവബധ  കമഖലകേളബല്   കകേരളലാം

മുന്പന്തബയബലനാണന്.   കപനാലസ്പീസന്  കസനയബല്  വനബതനാലാംഗങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  25

ശതമനാനമനായബ   വര്ദബപ്പെബചതുലാം    കക്ഷത്രങ്ങളബകല  പൂജനാരബമനാരനായബ  എസന്.സബ.

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  ആളുകേള്ക്കന്  അവസരലാം  നല്കേബയതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.

സലാംസനാനത്തന്  വലഫന്,  ആര്ദലാം,  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷന്,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചതുലാം   കനാസന്  മുറബകേള്

വഹകടക്കന്  ആക്കബ  വബദദനാലയങ്ങകള  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറബയതുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.   വബല  നബയനണലാം  എടുത്തുകേളഞ്ഞന്  കപകടനാളബയലാം

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കന്  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വബല  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  രനാജദരക്ഷനാ  ആയധങ്ങളുകട

നബര്മ്മേനാണലാം സസകേനാരദ-വബകദശ കമഖലകേകള ഏല്പ്പെബചതുലാം  ഡസ്പീകഗനാ ഗനാര്ഷദനാ ദസസ്പീപന്

അകമരബക്കയകട ആയധ തനാവളമനാക്കബ  മനാറബയതുലാം  മുന് യ.പബ.എ.  ഗവണ്കമന്റെനാണന്.

ഇക്കഴബഞ്ഞ ഉപകതരകഞ്ഞടുപകേളബല് ഇടതുപക്ഷത്തബനുണനായ വബജയലാം കകേരള ജനത

ഇടതുപക്ഷ മുന്നണബകയ എങ്ങകന കനനാക്കബക്കനാണുന എനള്ളതബകന്റെ കതളബവനാണന്.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന്  .   എ  .   ഖനാദര്: നന്ദബ പ്രകമയകത്ത എതബര്ക്കുന.  നയപ്രഖദനാപന
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പ്രസലാംഗത്തബല്  പരനാമര്ശബചബട്ടുള്ള  കകേരളത്തബകന്റെ  തനതനായ  പ്രകതദകേതകേളുലാം

ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദ മുന്നണബയകട ഭരണവലാം തമ്മേബല് യനാകതനാരു ബനവമബല.

എക്കകണനാമബകേന് കഗ്രനാത്തന്, എന്വകയനാണ്കമന്റെല് കപ്രനാട്ടക്ഷന്, കസനാഷദല് ഇകേസനാളബറബ

എന്നസ്പീ  ഘടകേങ്ങളബലനാകത  സലാംസനാനത്തന്  സുസബര  വബകേസനലാം  നടക്കുനകവന്നന്

പറയനാന്  സനാധബക്കബല.   ശനാസ-സനാകങതബകേ  വബദദയകട  വബകേനാസലാം  ശരബയനായബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന്  സനാധബചബട്ടബല.   സലാംസനാനത്തന്  ബൃഹത്തനായ

പദതബകേകളനാനലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനന്   സനാധബചബട്ടബല.   ഭനാരതസ്പീയ

സലാംസനാരകത്ത  വബകേലമനാക്കുന്നതുലാം  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേകള  സഹനായബക്കുന്നതുമനായ

ഭരണമനാണന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെന്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതന്.  സനാമത്തബകേ നബലപനാടബകനയലാം

ഫനാസബസകത്തയലാം കതനാല്പ്പെബക്കുവനാനുള്ള വബശനാല സഖദലാം രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് രനാജദകത്ത

മകതതര കേക്ഷബകേകളലനാലാം ഒരുമബചന് നബല്ക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    ബബ  .  ഡബ കദവസബ  :  നന്ദബപ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  വബകേസന രലാംഗത്തന്

കകേരളലാം കലനാകേ ശദ കനടബയബരബക്കുകേയനാണന്.   ഹരബത കകേരളലാം മബഷന്,  പനാര്പ്പെബടലാം

പദതബ,  ആര്ദലാം പദതബ,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം,  കേബഫ്ബബയകട

രൂപസ്പീകേരണലാം  എന്നബവ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പുതബയ  വബകേസന  സങല്പങ്ങള്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതനാണന്.   2019  മനാര്ചന്  മനാസത്തബനുമുമന് കകേരളലാം ഇന്ഡദയബകല

ആദദകത്ത  വഹകടകേന്  സലാംസനാനമനായബ  മനാറനാന്  കപനാകുനകവന്ന  പ്രഖദനാപനലാം
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ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.    വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്കക്കതബകര  ശക്തമനായ  നബലപനാടന്  സസസ്പീകേരബക്കുന്ന

ഗവണ്കമന്റെന്  മതനബരകപക്ഷ  കകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കനാനനാണന്  ശമബക്കുന്നതന്.  സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല്  വരുന്നതബനുമുന്പന്   ജനങ്ങള്ക്കന്  നല്കേബയ  വനാഗനാനങ്ങള്

നബറകവറനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതന്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   സര്വ്വതല  സര്ശബയലാം

സനാമൂഹദ  നസ്പീതബയബല്  അധബഷബതവമനാണന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  വബകേസന  നയങ്ങള്.

സമ്പൂര്ണ്ണ വവദഡ്യുതസ്പീകേരണലാം,  കവളബയബട വബസര്ജന വബമുക്ത സലാംസനാനലാം തുടങ്ങബ

പല പദതബകേള്ക്കുലാം കകേരളലാം  മനാതൃകേയനാണന്.  കേരനാറുകേനാര്ക്കുള്ള കുടബശ്ശേബകേ, കപന്ഷന്

കുടബശ്ശേബകേ  എന്നബവ   കകേനാടുത്തു  തസ്പീര്ക്കനാന്  സനാധബചതുലാം  കനനാട്ടന്  പ്രതബസനബ

ഉണനായകപ്പെനാള്   സഹകേരണ  കമഖലകയ  രക്ഷബക്കനാനുള്ള  ധസ്പീരമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചതുലാം   കേടുത്ത വരള്ചനാ സമയത്തന് പവര്കേട്ടന്  ഇലനാകത മുകന്നനാട്ടുകപനായതുലാം

ഓഖബ  ദുരന്തലാം  വന്നകപ്പെനാള്  മനുഷദ  സനാധദമനായ  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  സസസ്പീകേരബചതുലാം

ഗള്ഫന്  നനാടുകേളബല്നബന്നന്    149  തടവകേനാകര  കമനാചബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബചതുലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണന്.   കക്ഷത്രങ്ങളബല് ദളബതന് വബഭനാഗക്കനാര് ഉള്കപ്പെകടയള്ള

അബ്രനാഹ്മണകര  ശനാന്തബമനാരനായബ  നബയമബചതുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പ  എടുത്തന്  കജനാലബ

കേബട്ടനാകത  ബുദബമുട്ടുന്നവരുകട  മനാതനാപബതനാക്കകള  സഹനായബക്കനാനനായബ  രനാജദത്തന്

ആദദമനായബ  നബയമലാം  കകേനാണവന്നതുലാം   അപകേടലാം  സലാംഭവബചന്  സസകേനാരദ

ആശുപത്രബകേളബല്  എത്തുന്നവര്ക്കന്  ആദദകത്ത  48  മണബക്കൂര്  സഒൗജനദ  ചബകേബത
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നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം മനാതൃകേനാപരമനാണന്.   ദളബതര്ക്കുലാം മതനന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുലാം

അര്ഹബക്കുന്ന പരബരക്ഷ നല്കേബയതുലാം പ്രവനാസബകേളുകട കക്ഷമത്തബനനായബ കലനാകേ കകേരള

സഭ സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  റഹസ്പീലാം  : നന്ദബ  പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  ഓഖബ

ദുരന്തമുള്കപ്പെകട  കേനാലബകേ  പ്രസക്തബയള്ള  വബഷയങ്ങള്  സഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബല് പ്രതബപക്ഷലാം പരനാജയകപ്പെട്ടു.  കലനാകേ കകേരള സഭയ്കക്കതബകര

അടബസനാനരഹബതമനായ  പരനാമര്ശലാം  നടത്തുന്നതന്  വബമര്ശനനാത്മകേമനാണന്.   കഗയ്ല്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള സര്ക്കനാരബകന്റെ  പല  പദതബകേള്ക്കുലാം  നയപരബപനാടബകേള്ക്കുകമതബകര

പ്രതബപക്ഷലാം നടത്തുന്ന അനനാവശദ സമരങ്ങള് തബകേഞ്ഞ പരനാജയമനാണന്.  

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്:  നന്ദബ പ്രകമയകത്ത എതബര്ക്കുന. ആവര്ത്തന

വബരസതയളവനാക്കുന്നതനാണന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ നയപ്രഖദനാപനലാം.  ഭരണ കേക്ഷബയബകല

ജനപ്രതബനബധബകേള്തകന്ന  ഭൂമബ  കേകയ്യറ  വബവനാദങ്ങളബ ല്  ഉള്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതന്

സര്ക്കനാരബനന് ഭൂഷണമല.  നസ്പീലക്കുറബഞ്ഞബ  വബവനാദവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

വബജബലന്സന്  കകേസുകേള്  പരബകശനാധബചന്  കേകയ്യറക്കനാര്കക്കതബകര  മുഖലാംകനനാക്കനാകത

നടപടബകയടുക്കനാനുലാം  മൂന്നനാര്  തമബഴന് നനാടബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കനാനുളള  നസ്പീക്കലാം  തടയനാനുലാം

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേനാട്ടയലാം,  ഏറ്റുമനാനൂര്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബന്നന്  രണന്

ദമതബകേകള കേനാണനാതനായതുസലാംബനബചന്  അകനസഷണലാം നടത്തനാനുലാം ഇ.എഫന്.എല്.
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ഭൂമബയകട  കേനാരദത്തബല്  കകേരളത്തബകന്റെ  തനാല്പരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപന് കുമനാര്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

സനാധദതകേളുലാം  മുന്ഗണനനാക്രമങ്ങളുലാം  രൂപകപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള  വദക്തമനായ

കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയ പ്രഖദനാപനകത്ത സസനാഗതലാം കചയ്യുന.  ഇഒൗ സര്ക്കനാരബകന്റെ ആദദ

നയപ്രഖദനാപനത്തബല് പറഞ്ഞ ചബല കേനാരദങ്ങള്  യനാഥനാര്തദമനാക്കനാനുലാം ചബലതബനന്

തുടക്കമബടനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞതബല്  ചനാരബതനാര്തദമുണന്.  കകേരളകത്ത  ഇന്തദയബകല  ആദദ

സമ്പൂര്ണ്ണ കകവദഡ്യുതസ്പീകേരണ സലാംസനാനമനാക്കബ മനാറബയതുലാം ഇന്റെര്കനറന്  വദക്തബകേളുകട

അവകേനാശമനായബ പ്രഖദനാപബചതുലാം  കവളബയബട വബസര്ജന വബമുക്ത സലാംസനാനമനാക്കനാന്

കേഴബഞ്ഞതുലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണന്.  ഇന്തദയബലനാദദമനായബ ടനാന്സ്ജന്ഡറബനു

കവണബ   നയലാം  ആവബഷ്കരബചന്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  സസ്പീകേള്ക്കന്  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെന്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ജന്ഡര്  ബഡ്ജറബലാംഗബല്  16  ശതമനാനലാം  വബഹബതലാം

വകുയബരുത്തുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണന്.   കകേരളത്തബകന്റെ  ക്രമസമനാധനാനലാം  തകേര്ക്കനാനുള്ള

വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശക്തബകേളുകട  ശമകത്ത  അതബജസ്പീവബചകകേനാണന്  നനാട്ടബല്  സമനാധനാനവലാം

ശനാന്തബയലാം  നബലനബര്ത്തനാന്  സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബഞ്ഞതന്  അഭബമനാനകേരമനാണന്.

യ.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാര്  അടചപൂട്ടനാന്  ഉത്തരവബട്ട  സ്കൂള്   ഏകറടുത്തന്  നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ഫുട്കബനാള് തനാരലാം ശസ്പീ. സബ. കകേ. വബനസ്പീതബനന്  കജനാലബ നല്കുകേയലാം
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കചയ്തബട്ടുണന്.  സബ.പബ.കഎ.(എലാം)  സലാംസനാന  കസക്രട്ടറബയലാം  കപനാളബറന്  ബന്യൂകറനാ

അലാംഗവമനായ  ശസ്പീ  കകേനാടബകയരബ  ബനാലകൃഷ്ണകന്റെ  മകേകനതബകര   പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്

ഉന്നയബചതന് വസ്തുതനാ വബരുദമനായ ആകരനാപണമനാകണന്നന് കതളബയബക്കുന്നതനാണന്  ഇന്നന്

ദുബനായന് കപനാലസ്പീസബല്നബന്നന് ലഭബച കബയറന്സന് സര്ട്ടബഫബക്കറന്. 

സഭ കകവകുകന്നരലാം 5.01 -നന് പബരബഞ.

  


