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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 ജനുവരബ 30, കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അറബയബപ്പെന്
രക്തസനാക്ഷബ ദബനലാം

രനാഷ്ട്രപബതനാവബകന്റെ  രക്തസനാക്ഷബതത്വത്തബകന്റെ  70-ാം  വനാര്ഷബകേമനായ  ഇനന്   11

മണബക്കന് രനാജദത്തബകന്റെ സത്വനാതനദത്തബനനായബ ജസ്പീവതദനാഗലാം കചയ്ത കദശനാഭബമനാനബകേളുകട

സ്മരണയന്  ശദനാഞ്ജലബ  അര്പ്പെബക്കുനതബനനായബ  അല്പസമയലാം  സഭനാഗലാംങ്ങള്  മമൗനലാം

ആചരബകക്കണ്ടതനാണന്. 
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II തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത്ത    2260,2462   എനസ്പീ നമ്പര് കചനാദദങ്ങളുകട  തബരുത്തബയ
ഉത്തരലാം  .

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  ഒനനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല  2260,

രണ്ടനാലാംസകമ്മേളനത്തബകല   2462  എനസ്പീ  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  കചനാദദങ്ങളുകട

തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം  റവനന്യുവലാം ഭവന നബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

III അട ിിയന്തര പ്രകമയലാം
   കകേ  .  എസന്  .   ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   കപന്ഷന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്  :  കപന്ഷന് ലഭബക്കനാത്തതുമൂലലാം നനാല്പതബനനായബരകത്തനാളലാം വരുന

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.  കപന്ഷന്കേനാരുലാം   കുടലാംബനാലാംഗങ്ങളുലാം  അനുഭവബക്കുന

ദുരബതപൂര്ണ്ണമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടന് സര്വശസ്പീ തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്, എലാം.ഉമ്മേര്,  അനൂപന്

കജക്കബന്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കകേ.എസന്. ആര്.ടബ.സബ. സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുനകവനതന്  വസ്തുതയനാണന്.  2017-18  -കല

കേണക്കനുസരബചന്  7966  കകേനാടബ  രൂപ  സഞബത  നഷ്ടമുള്ള  ഈ  സനാപനകത്ത

രക്ഷബക്കനാന്  കബയനാത്മകേവലാം  ഫലപ്രദവമനായ   നടപടബകേളനാണന്

സത്വസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടബരബക്കുനതന്.    ഇതബകന്റെ  സമഗ്ര  പുന:സലാംഘടന  ലക്ഷദമനാക്കബ
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നബലവബലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പഠബചന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കുനതബനനായബ ചുമതലകപ്പെടത്തബയ

കപ്രനാഫ. സുശസ്പീല് ഖന ഇടക്കനാല റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബചബട്ടുണ്ടന്. പ്രസ്തുത റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  അലാംഗസ്പീകൃത  സലാംഘടനകേളുകട   കയനാഗലാം  കചരുകേയുലാം

പുനരുദനാരണത്തബനുള്ള  ശബപനാര്ശകേള്  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയ.  വരുമനാന  വര്ദനവബനുലാം  കേനാരദക്ഷമമനായ

പ്രവര്ത്തനത്തബനുലാം അനുഗുണമനായബ കഷഡഡ്യൂളുകേള് പുനകമസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കജനാലബ

സമയലാം 8 മണബക്കൂറനായബ നബജകപ്പെടത്തുനതബനുലാം  വനാഹന ഉപകയനാഗ നബരക്കന് കദശസ്പീയ

ശരനാശരബകക്കനാപ്പെലാം  എത്തുനതബനന്  ഉതകുലാംവബധലാം  വര്ക്കന്കഷനാപ്പുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

കമസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.    ഡസ്പീസലബകന്റെ വബലവര്ദനമൂലമുള്ള

അധബകേകചലവന്  പ്രതബസനബ  രൂക്ഷമനാക്കബയബട്ടുണ്ടന്.  ഒരു  മനാസകത്ത  കപന്ഷനുലാം

രണ്ടുമനാസകത്ത ശമ്പളവലാം നല്കുനതബനന് സര്ക്കനാര് ധനസഹനായലാം നല്കുകേയുലാം   മറ

മനാസങ്ങളബകല  കപന്ഷന്  നല്കുനതബനന്  സര്ക്കനാര്  ഗദനാരന്റെബകയനാകട

വനായ്പകയടക്കുനതബനന്  അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടന്.  പുനരുദനാരണ പരബപനാടബയുകട

ഭനാഗമനായബ  എസന്.ബബ.കഎ.  കേണ്കസനാര്ഷദത്തബല്നബനന്   9  ശതമനാനലാം  പലബശ

നബരക്കബല്  3350  കകേനാടബ  രൂപ  വനായ്പ  ലഭദമനാക്കനാന്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച.

സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബയുകണ്ടങബലുലാം    കപന്ഷന്   തുകേ  പൂര്ണ്ണമനായബ

കകേനാടക്കനാനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്. 
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ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്:  കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട സനാവര ജലാംഗമ

വസ്തുക്കള്  വബല്പ്പെന  നടത്തബ  പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കണകമന  കപ്രനാഫ.സുശസ്പീല്

ഖന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല ശബപനാര്ശ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബക്കബല.   കപന്ഷന് പ്രനായലാം

60 വയസനാക്കണകമന  ശബപനാര്ശ   അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാകമനനാണന്  സര്ക്കനാര്

കകഹകക്കനാടതബയബല് അറബയബചബട്ടുള്ളതന്.   കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട  കേടബനാദദത

ഏകറ്റെടക്കല്  ഉള്കപ്പെകട  സമഗ്ര  പുനരുദനാരണ  പനാകക്കജന്  നടപ്പെബലനാക്കുകമനലാം

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന് സമയബനബതമനായബ കപന്ഷന് ലഭദമനാക്കുകമനലാം ഇടതുമുനണബയുകട

പ്രകേടനപത്രബകേയബല്   പ്രഖദനാപബചബരുകനങബലുലാം  അഞന്  മനാസകത്ത  കപന്ഷന്

ഇകപ്പെനാഴലാം  കുടബശബകേയനാണന്.    കൂത്തനാട്ടുകുളകത്ത   കകേ.എസന്.ആര്. ടബ.സബ.  ഫനാമബലബ

കപന്ഷണറനായ തങമ്മേ   കപന്ഷന് ലഭബക്കനാത്തതുമൂലലാം ആത്മഹതദ കചയ്ത സലാംഭവലാം

അതദന്തലാം  കഖദകേരമനാണന്.   ഈ  ഗവണ്കമന്റെന്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം

ഇതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  പത്തന്  ആത്മഹതദകേളനാണന്  നടനബട്ടുള്ളതന്.

കകേ.എസന്.ആര്. ടബ.സബ.  കപന്ഷന്കേനാര് കസകകട്ടറബയറ്റെന് പടബക്കല് നടത്തുന സമരലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  അവര്ക്കന്    ജസ്പീവനനാലാംശലാം എന നബലയബല് കപന്ഷന്

നല്കുനതബനുലാം    പട്ടബണബ മരണവലാം ആത്മഹതദയുലാം ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.     ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കകേരളത്തബകല മബക്ക കപനാതുകമഖലനാ
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സനാപനങ്ങകളയുലാം  ലനാഭത്തബലനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള്  നബലവബല്  സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബചവരുനണ്ടന്.  എനനാല്   അതബല്നബനന്   വദതദസ്തമനായബ

കകേ.എസന്.ആര്. ടബ.സബ. ഇനലാം വലബയ കേടബനാദദത കനരബടകേയനാണന്.  ഈ സനാപനലാം

പുനരുദരബക്കുനതുസലാംബനബചന്  കപ്രനാഫ.   സുശസ്പീല്  ഖന  ചബല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.     കകേ.എസന്.ആര്. ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാര്  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന

പ്രശ്നങ്ങള് സലാംബനബചന് അവരുമനായബ ചര്ച കചയ്തബട്ടുണ്ടന്.      വനായ്പനാ തുകേയുകട പലബശ

പതബനനാറര  ശതമനാനത്തബല്  നബനന്  ഒന്പതന്  ശതമനാനമനാക്കബ  കുറയനാനുള്ള  ശമലാം

തതത്വത്തബല് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.  കകേ.എസന്.ആര്. ടബ.സബ.-യബല്നബനന്  വബരമബചവര്ക്കന്

കപന്ഷന്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ   സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.      കപന്ഷന്കേനാരുകട

പ്രശ്നങ്ങള്   അതസ്പീവ  ഗമൗരവകത്തനാകടയനാണന്  സര്ക്കനാര്  കേനാണുനതന്.     കുടബശബകേ

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള കപന്ഷന് തുകേ വബതരണലാം നടത്തുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.

പ്രസ്തുത വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ്ട ആവശദമബല. 

(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെന്   നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  സര്വശസ്പീ  രകമശന്  കചനബത്തല,

അനൂപന് കജക്കബന്,  കമനാന്സന് കജനാസഫന്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്

എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട

പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനന്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം
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അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.) 

IV ശദക്ഷണബക്കല്

(1) കറനാഡുകേളുകട പരബപനാലനലാം

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസന്  .    ബബജബകമനാള്:  വബവബധ  പദതബകേളബല്  ഉള്കപ്പെടത്തബ

നബര്മ്മേബച  കറനാഡുകേളുകട  പരബപനാലനലാം  കമയബന്റെനന്സന്  ഗ്രനാന്റെന്  ഉപകയനാഗബചന്

സമയബനബതമനായബ  നടകത്തണ്ടതബകന്റെ  ആവശദകേതയബകലയനാണന്  സഭയുകട  ശദ

ക്ഷണബക്കുനതന്.  ഗദനാരന്റെബ പബരസ്പീഡന് കേഴബഞനാല് അവ ജബലനാ-ഗ്രനാമ പഞനായത്തുകേകള

ഏല്പ്പെബക്കുകേയനാണന്  പതബവന്.  എനനാല്   പഞനായത്തുകേളുകട  ആസ്തബ  രജബസ്റ്ററബല്

ഉള്കപ്പെടത്തനാത്തതബനനാല്  അവയുകട  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്  സമയബനബതമനായബ

നടത്തനാന്  സനാധബക്കനാകത  സലാംസനാനകത്ത  എലനാ  കറനാഡുകേളുലാം

നനാകശനാന്മുഖമനാവകേയനാണന്.  ആയതബനനാല്   പഞനായത്തുകേളുകട  ആസ്തബ  രജബസ്റ്ററബല്

ഉള്കപ്പെടത്തബ  ഗ്രനാന്റെന്  ഉപകയനാഗബചന്  സമയബനബതമനായബ  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്

നടത്തുനതബനുലാം  ഗ്രനാന്റെന്  വകേമനാറ്റെബ  കചലവഴബക്കുനതന്  തടയുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇതബനനായബ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  -  കപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പുകേളുകട

സലാംയുക്ത കയനാഗലാം കചരുനതബനുലാം ഫണ്ടബകന്റെ അപരദനാപ്തതമൂലലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കന്  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബ  നടത്തനാന്  സനാധബക്കനാത്ത  വലബയ  കറനാഡുകേള്
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കപനാതുമരനാമത്തന് വകുപ്പെബനന് വബട്ടുകകേനാടക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടബ  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):

വബവബധ  ഫണ്ടുപകയനാഗബചന്  നടത്തുന   പ്രവൃത്തബകേള്  അതനാതന്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്  തകനയനാണന്  നബര്വഹബക്കുനതന്.  പബ.എലാം.ജബ.എസന്.വവ.

പദതബപ്രകേനാരമുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്  കകേരള  കസ്റ്ററ്റെന്  റൂറല്  കറനാഡന്  കഡവലപ്കമന്റെന്

ഏജന്സബ നടത്തുകേയുലാം ഗദനാരന്റെബ പബരസ്പീഡന് കേഴബഞന് ആയതന് ജബലനാ പഞനായത്തബനന്

വകേമനാറുകേയുമനാണന്  കചയ്യുനതന്.  വബവബധ  പദതബപ്രകേനാരലാം  നബര്മ്മേബച  കറനാഡുകേള്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  വകേമനാറബയബട്ടുകണ്ടങബല്  അവയുകട

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബ നടത്തുനതബനന്  കമയബന്റെനന്സന് ഗ്രനാന്റെന് മനാര്ഗ്ഗകരഖപ്രകേനാരലാം തടസമബല.

ഫണ്ടന്  അപരദനാപ്തമനാകണങബല്  മറ  ഫണ്ടുകേളുലാം  എന്.സബ.എഫന്.ആര്.ഡബന്യു.,

നബനാര്ഡന്  എനസ്പീ  ഫണ്ടുകേളുലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടത്തനാവനതനാണന്.   കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബയബകലനാ   എലാം.പബ./എലാം.എല്.എ.  എനബവരുകട  പ്രനാകദശബകേ  വബകേസന

പരബപനാടബകേള്  വഴബകയനാ  നബര്മ്മേബച  കറനാഡുകേളുള്പ്പെകടയുള്ള  മറ്റെന്  കറനാഡുകേളുകട

കമയബന്റെനന്സന് ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്ക്കന് വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ള കറനാഡന് കമയബന്റെനന്സന്

വബഹബതത്തബല്  നബനന്  നടത്തനാവനതനാകണനലാം  എനനാല്  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടന്  പുതബയ
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കറനാഡന്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  ഉപകയനാഗബക്കനാന്  പനാടബലനാത്തതനാകണനലാം

നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണ്ടന്. ഇത്തരലാം കറനാഡുകേള് എലനാ പഞനായത്തുകേളുലാം അവരവരുകട ആസ്തബ

രജബസ്റ്ററബല്  ഉള്കപ്പെടത്തണകമനന്  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  പ്രസ്തുത

വബഷയലാം സലാംബനബചന് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം കപനാതുമരനാമത്തന് വകുപ്പുലാം കചര്നന്

ചര്ച നടത്തുനതനാണന്. 

(2) വനാഹനനാപകേട നബയനണലാം

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെട്ടന്  മരണമടയുനവരുകടയുലാം

പരബകക്കല്ക്കുനവരുകടയുലാം  എണ്ണലാം  വര്ഷലാംകതനാറുലാം   വര്ദബചവരബകേയനാണന്.

വനാഹനങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  വര്ദബക്കുനതനുസരബചന്  കറനാഡുകേളുകട  വസ്പീതബ  കൂട്ടുനതബനുലാം

പുതബയവ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  അപകേടങ്ങള്  സബരമനായബ  നടക്കുന  ബനാക്കന്

കസനാട്ടുകേള്  കേകണ്ടത്തബ  അവ  നബയനബക്കുനതബനുമുള്ള  സമഗ്രമനായ  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനന്  സനാധബചബട്ടബല.  വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  കുറചകകേനാണ്ടുവരുനതബനനായബ

നബലവബലുള്ള  കകഡ്രെെവബലാംഗന്  കടസ്റ്റന്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  വബജയകേരമനായബ

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുള്ള  'ശബരബമല  കസഫന്  കസനാണ്  പദതബ'   'കസഫന്  കകേരള

പദതബ'യനാക്കബ മനാറനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  വര്ദബചവരുന കറനാഡപകേടങ്ങള്
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വബലയബരുത്തുനതബനുലാം നബയനബക്കുനതബനുമനായബ ജബലനാതലങ്ങളബല് കറനാഡന് സുരക്ഷനാ

കേമ്മേബറ്റെബകേളുലാം  കകഹകവകേളബല്  കകഹകവ  ജനാഗ്രതനാ  സമബതബകേളുലാം

പ്രവര്ത്തബചവരുനണ്ടന്.  കറനാഡുകേളുകട  വസ്പീതബ  കൂട്ടുനതബനന്  സമൂഹത്തബകന്റെ

സഹകേരണലാം  ആവശദമനാണന്.  അപകേടങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  കുറചകകേനാണ്ടുവരുനതബനന്

വബവബധ  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേളുലാം  സ്കൂള്  കുട്ടബകേള്ക്കനായബ  പ്രകതദകേ  ടനാഫബകേന്

കബനാധവല്ക്കരണ  പരബപനാടബകേളുലാം   നടപ്പെനാക്കബവരുന.   വനാഹനനാപകേടങ്ങള്

പരമനാവധബ കുറചന് കമചകപ്പെട്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുകേ എന ലക്ഷദകത്തനാകട  'ശുഭയനാത്ര'

എന  പദതബക്കുലാം  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  പബങന്  ടനാഫബകേന്  ആപബകക്കഷന്  വഴബ

കപനാതുജനങ്ങള്ക്കന്  കകലവന്  ആകബഡന്റെന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയ്യുനതബനുലാം  പരനാതബകേള്

രജബസ്റ്റര്  കചയ്യുനതബനുമുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കബയബട്ടുണ്ടന്.  ടനാഫബകേന്

കബനാധവല്ക്കരണത്തബനനായബ  എലനാ  മണ്ഡലങ്ങളബലുലാം  ടനാഫബകേന്  സ്മനാര്ട്ടന്  കനാസന്  റൂലാം

സനാപബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  കറനാഡപകേടങ്ങള്

അവകലനാകേനലാം കചയ്യുനതബനുലാം തുടര് നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുമനായബ  ടനാഫബകേന്

കറനാഡന് കസഫബ കസലബനന്  രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടനവരുകട

ആദദ 48 മണബക്കൂറബകല ചബകേബതനാ കചലവന് വഹബക്കനാന് സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടന്.

കറനാഡുകേളബല്  ശനാസസ്പീയമനായ  രസ്പീതബയബല്  കേദനാമറകേള്  സനാപബക്കുനതബനന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  കകഡ്രെെവബലാംഗന്  കടസ്റ്റന്  കേനാകലനാചബതമനായബ



10

പരബഷ്കരബക്കണകമനനാണന് സര്ക്കനാരബകന്റെ അഭബപ്രനായലാം. 

V സബ്മബഷന് 

(1) എസന്  .   കഎ  .   നബയമനലാം

ശസ്പീ  .   എലാം  .   സത്വരനാജന് : ഒഴബവകേള്  അടബയന്തരമനായബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് കചയ്തന് കേനാലനാവധബ

അവസനാനബക്കനാന് കപനാകുന  സബന് ഇന്കസക്ടര് റനാങന്  ലബസ്റ്റബല് നബനലാം നബയമനലാം

നടത്തുനതബനന്  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):   കകേരള കപനാലസ്പീസബല്  എസന്.കഎ.  

തസ്തബകേകേളുകട  50 ശതമനാനത്തബല് കനരബട്ടുള്ള നബയമനലാം നടത്തണകമനലാം 137 സൂപ്പെര്

നഡ്യൂമററബ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചകകേനാണ്ടുളള  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവന്  റദ്ദേനാക്കണകമനലാം

14-7-2017-ല് കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവന്  കകടബഡ്യൂണല്  ഉത്തരവബട്ടബരുന.   490

എ.എസന്.കഎ.  തസ്തബകേകേള് എസന്.കഎ തസ്തബകേകേളനായബ അപ്കഗ്രഡന് കചയ്തതുലാം  128

ആര്.എസന്.കഎ തസ്തബകേകേള് കകേരള സബവബല് കപനാലസ്പീസബകലയന് ഷബഫ്റ്റു കചയ്തതുലാംമൂലലാം

എസന്.കഎ.-മനാരുകട എണ്ണത്തബലുണ്ടനായ വര്ദനവന് പരബഗണബചന്  131  ഒഴബവകേള് കൂടബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയ്യനാനനാകുകമനന്  പ്രനാഥമബകേ  പരബകശനാധനയബല്  കേകണ്ടത്തബയബട്ടുണ്ടന്.

മുമ്പുണ്ടനായബട്ടുളള കകേനാടതബ വദവഹനാരങ്ങളുകട അടബസനാനത്തബല് സര്ക്കനാര് തലത്തബല്

കൂടതല് പരബകശനാധന നടത്തബ  ആവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  
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(2) വനാഹന പരബകശനാധനയബകട നടന മരണലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുനന്:  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബലയബകല  അണങ്കൂരബല്വചന്

വനാഹനപരബകശനാധനയബകട  ഗുരുതരമനായബ  പരബകക്കല്ക്കുകേയുലാം  പബനസ്പീടന്

മരണകപ്പെടകേയുലാം  കചയ്ത  എലാം.ബബ.എ.  വബദദനാര്തബ  സുകകഹലബകന്റെ  മരണത്തബനന്

ഉത്തരവനാദബകേളനായ  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  കേര്ശന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  സുകകഹലബകന്റെ  കുടലാംബത്തബനന്  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):  30-12-2017-നന് രനാത്രബ കേനാസര്കഗനാഡന്

കേണ്കടനാള്  റൂലാം  കപനാലസ്പീസന്  പനാര്ട്ടബ  പതബവനുസരബചളള  വനാഹന  പരബകശനാധന

നടത്തബവരകവ  കേസബ  അണങ്കൂര്  ടബ.ബബ.  ജലാംഗ്ഷന്  കറനാഡബല്  പുലര്കച  2

മണബകയനാകട  കമനാകട്ടനാര്  കകസക്കബള്  ഓടബചവന  അബ്ദുള്  സുകകഹല്  എനയനാകള

പരബകശനാധനയനായബ  കകകേകേനാണബച  നബര്ത്തബ.   ഇമൗ  സമയത്തന്  അതബകവഗത്തബല്

ഓടബച  വന  യൂസഫന്  എനയനാളുകട  കേനാര്  അബ്ദുള്  സുകകഹലബകന്റെ  കമനാകട്ടനാര്

കകസക്കബളബല്  ഇടബക്കുകേയുലാം ടബയനാന് കറനാഡബല് കതറബചവസ്പീണന് തലയന് ഗുരുതരമനായബ

പരബകക്കല്ക്കുകേയുലാം  മലാംഗലനാപുരലാം  യൂണബറ്റെബ  ആശുപത്രബയബല്  ചബകേബതയബലബരബകക്ക

മരണകപ്പെടകേയുലാം കചയ.  കേനാര് കകഡ്രെെവര് യൂസഫബകന പ്രതബകചര്ത്തന് കേനാസര്കഗനാഡന്

ടനാഫബക്കന്  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റഷനബല്   കകേസന്   രജബസ്റ്റര്  കചയ്യുകേയുലാം  പ്രതബകയ
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അറസ്റ്റുകചയ്തന് കമല് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടന്.  

(3) കകേ  .  എസന്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   ബസന് കടര്മബനല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  :  കേനാക്കനനാടന്  ഇന്കഫനാപനാര്ക്കബല്

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ. ബസന് കടര്മബനല് സനാപബക്കനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):   കതവരയബലുലാം  എറണനാകുളത്തുലാം

ആലുവയബലുലാം  കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനാകേള്  പ്രവര്ത്തബക്കുനതബനനാലുലാം

ഇന്കഫനാപനാര്ക്കബകലയന്   കപനാതുഗതനാഗത  സമൗകേരദങ്ങള്  ആവശദനാനുസരണലാം

ലഭദമനായതബനനാലുലാം  പുതുതനായബ  ബസന് ഡബകപ്പെനാ ആരലാംഭബകക്കണ്ട ആവശദമബല.

(4) ചബകേബതനാ സഹനായലാം

ശസ്പീ  .    വഹബബ  ഇമൗഡന്  :  എറണനാകുളലാം  പത്മ  ജലാംഗ്ഷനബല്  കകേട്ടബടത്തബനന്

മുകേളബല് നബനലാം  തനാകഴയന്  വസ്പീണ തൃശൂര് സത്വകദശബ  സജബക്കന്  ചബകേബതനാ  സഹനായലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടനവകര  സഹനായബക്കുനവര്ക്കന്

പനാരബകതനാഷബകേലാം  നല്കുനതബനുലാം  ഗുരുതരമനായബ  പരബകക്കല്ക്കുനവര്ക്കന്

സമൗജനദചബകേബത  ഉറപ്പെനാക്കുന പദതബ   കവഗത്തബല് നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):   എറണനാകുളലാം  പത്മ ജലാംഗ്ഷനബല്

കകേട്ടബടത്തബല്  നബനലാം  തനാകഴയന്  വസ്പീണന്  ഗുരുതരമനായ  പരബകക്കറ്റെ  തൃശൂര്  സത്വകദശബ
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സജബകയ യഥനാസമയലാം ആശുപത്രബയബകലത്തബക്കനാകത ജനക്കൂട്ടലാം കേനാഴ്ചക്കനാരനായബനബന

വനാര്ത്ത  നടക്കമുളവനാക്കുനതനാണന്.  സജബയുകട  ജസ്പീവന്  രക്ഷബക്കനാന്  വഹകക്കനാടതബ

അഭബഭനാഷകേയനായ  രഞ്ജബനബ  നടത്തബയ  ഇടകപടല്  മനാതൃകേനാപരമനാണന്.

അപകേടത്തബല്കപ്പെടനവകര  ആശുപത്രബയബകലത്തബക്കുനവര്ക്കന്  നബയമപരമനായ

പരബരക്ഷ  സര്ക്കനാര്  ഉറപ്പെനാക്കുനതനാണന്.  കറനാഡപകേടങ്ങളബല്  ഗുരുതരമനായബ

പരബകക്കല്ക്കുനവകര കവഗത്തബല് ആശുപത്രബയബകലത്തബക്കുനതബനുലാം അവര്ക്കന്  48

മണബക്കൂര്  സമൗജനദചബകേബത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമുള്ള  പദതബ

പൂര്ണ്ണതയബകലത്തബക്കുനതബനുലാം   പ്രധനാന  ആശുപത്രബകേളബല്   കടനാമനാകകേയര്

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

പണമബകലനതബകന്റെ കപരബല് ഒരനാള്ക്കുലാം ചബകേബത നബകഷധബക്കകപ്പെടരുകതനതനാണന്

സര്ക്കനാര് നയലാം. 

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   മനുഷദതത്വലാം  മരവബച ജനക്കൂട്ടത്തബനന്  മുമ്പബല് മനാതൃകേനാപരമനായബ

പ്രവര്ത്തബച  അഭബഭനാഷകേ  രഞ്ജബനബക്കുലാം   മകേള്ക്കുലാം  സഭയുകട   അഭബനന്ദനങ്ങള്

അറബയബക്കുന.

(5) സര്ക്കനാര് കരഖകേള് ലഭദമനാക്കല്

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദന്  മുഹസബന്  പബ  .:  കകേനാപ്പെലാം  പഞനായത്തബകല

പനാര്ശത്വവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ട  ആദബവനാസബകുടലാംബങ്ങള്ക്കന്  സര്ക്കനാര്  കരഖകേളുലാം
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ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  ലഭദമനാക്കനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പനാലക്കനാടന്  ജബലയബകല  കകേനാപ്പെലാം  പഞനായത്തബകല  വമലനാടലാംപനാറ,  മണ്ണയലാംകേനാടന്,

ആമയൂര് എനബവബടങ്ങളബല് തനാമസബക്കുന എട്ടന് കുടലാംബങ്ങള്   കേനാട്ടുനനായര് എസന്.ടബ.

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരനാകണന  കേബര്ത്തനാഡ്സന്   റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

അവര്ക്കന് സര്ക്കനാര് കരഖകേളുലാം   പബ. കകേ. കേനാളന് കുടലാംബ പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടത്തബ

മറ്റെന് ആനുകൂലദങ്ങളുലാം ലഭദമനാക്കുനതനാണന്. 

  (രനാഷ്ട്രപബതനാവന്  രക്തസനാക്ഷബതത്വലാം  വരബചതബകന്റെ  എഴപതനാലാം  വനാര്ഷബകേത്തബല്

രനാജദത്തബകന്റെ സത്വനാതനദത്തബനുകവണ്ടബ ജസ്പീവതദനാഗലാം കചയ്ത ധസ്പീരകദശനാഭബമനാനബകേളുകട

ദസ്പീപ്തസ്മരണയ്ക്കു  മുനബല്  ശദനാഞ്ജലബ  അര്പ്പെബചന്  സഭനാലാംഗങ്ങള്  രണ്ടന്  മബനബട്ടന്  മമൗനലാം

ആചരബച.)

അറബയബപ്പെന്

മഹനാത്മനാ ഗനാനബ കകേനാലകപ്പെട്ടതബകന്റെ  എഴപതനാലാം വനാര്ഷബകേത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

ഒരു  വര്ഷലാം   നസ്പീണ്ടുനബല്ക്കുന  വബപുലമനായ  പരബപനാടബകേളുകട   ഒമൗപചനാരബകേ

ഉദ്ഘനാടനലാം  ബഹു.  മുഖദമനബ  കസനറ്റെന്  ഹനാളബല്  വചന്  നബര്വഹബക്കുനതനാകണന
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വബവരലാം  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേകേനാരദവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.  എ.  കകേ.  ബനാലന്

സഭകയ അറബയബച. 

  സബ്മബഷന് (തുടര്ച)

(6)  കുടബകവള്ള വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  വരള്ചബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബകല  കുടബകവള്ള

വബതരണത്തബനുലാം  കകപപ്പെന്  കകലന്  എകന്റ്റെന്ഷനുലാംകവണ്ടബ  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കന്

അടബയന്തരമനായബ ഫണ്ടന് അനുവദബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

കകേരളത്തബകല  ചബല  പ്രകദശങ്ങളബല്   വരള്ചയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങളുകണ്ടനള്ളതന്  വസ്തുതയനാണന്.    വരള്ചനാ  പ്രഖദനാപനലാം  നടകത്തണ്ടതുലാം

സലാംസനാന  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബ  വബനബകയനാഗബചന്    പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബകക്കണ്ടതുലാം കകേന്ദ്ര കൃഷബമനനാലയലാം പുറകപ്പെടവബച  വരള്ചനാ മനാനത്വല്-2016

പ്രകേനാരമനാണന്.   ജബലകേളബല്  സനാപബചബരബക്കുന   വനാട്ടര്  കേബകയനാസ്ക്കുകേളുകട

പ്രവര്ത്തനക്ഷമത പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം  വരള്ച,  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം എനബവയന്

സനാദദതയുള്ള പ്രകദശങ്ങള്  സലാംബനബചന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനുലാം   ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാര്ക്കന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.   കകേന്ദ്ര   വരള്ചനാ മനാനത്വല് അനുസരബചന്
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കബനാക്കടബസനാനത്തബല്  സബതബഗതബകേള്  വബലയബരുത്തബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  ലഭദമനാക്കനാന്

സലാംസനാന  വരള്ചനാ  നബരസ്പീക്ഷണ  കസല്  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.   ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബ  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  കകപപ്പെന്  കകലന്

എകന്റ്റെന്ഷന്  അനുവദനസ്പീയമല.  കകേന്ദ്ര  വരള്ചനാ  മനാനത്വലബകല  വദവസകേള്

നബലനബല്ക്കുനകണ്ടങബലുലാം    സലാംസനാനത്തന്  കപനാതുവബലുള്ള  വരള്ച

കേണക്കബകലടത്തന്   അതനാതന്  സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  ആവശദമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം

എടക്കുനതനാണന്. 

(7 ) സലാംസനാനപനാതയുകട വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    അനബല് അക്കര:  തൃശ്ശൂര്  -കുറ്റെബപ്പുറലാം സലാംസനാന പനാതനാ വബകേസനത്തബനന്

ഭൂമബ ഏകറ്റെടക്കുനതബനുള്ള അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  തൃശ്ശൂര്-

കുറ്റെബപ്പുറലാം  സലാംസനാന പനാതയുകട  ഭനാഗമനായ  മുണ്ടൂര്-കുറ്റെബകയക്കര വകരയുള്ള കറനാഡന്

വബകേസനത്തബനന് ഏകറ്റെടക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന സലത്തബകന്റെ സലാംയുക്ത പരബകശനാധനയുലാം

സനാമൂഹബകേനാഘനാത പഠനവലാം നടത്തുനതബനനാവശദമനായ വബവരങ്ങള് കശഖരബചബട്ടുണ്ടന്.

ഭൂമബയുകട അടബസനാന വബല നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനുലാം  സര്കവ  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്. സലലാം ഏകറ്റെടക്കുനതബനനായബ ബബ.എല്.എഫന്.സബ.കൂടബ

ഭൂഉടമകേളുമനായബ  കനകഗനാകഷദഷന്  നടത്തബ  സലവബല  നബര്ണ്ണയബചന്  ജബലനാ  കേളക്ടര്
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കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബക്കുന  മുറയന്  കസ്റ്ററ്റെന്  കലവല്  എലാംപകവര്ഡന്  കേമ്മേബറ്റെബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(8)  പട്ടയ പ്രശ്നലാം

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റബന്:  ഇടക്കബ  വബകലജബകല   പട്ടയ  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

നബലവബല് റസ്പീസര്കവ നടപ്പെനാക്കനാത്തതബനനാല് 1964-കല കകേരള ഭൂമബ പതബവന് ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം  ഇടക്കബ വബകലജബല് പട്ടയലാം നല്കേബയബട്ടബല എന വബഷയലാം പരബകശനാധബചന്

ഉചബതമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   ഉടമ്പകഞനാല  തനാലൂക്കന്  പരബധബയബല്

സലാംയുക്ത  പരബകശനാധന  ആവശദമബല.  മരബയനാപുരലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  വബവബധ

പഞനായത്തുകേളബല് കേനാലങ്ങളനായബ വകേവശലാം വചബട്ടുള്ള ഭൂമബ  1971-74 കേനാലയളവബകല

റസ്പീസര്കവയുകട  അടബസനാനത്തബല് തയ്യനാറനാക്കബയ ലനാന്റെന്  രജബസ്റ്ററബല് ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബല.

ഇടക്കബ  തനാലൂക്കബല്  കജനായബന്റെന്  കവരബഫബകക്കഷന്  നടത്തബയബട്ടുള്ളതുലാം  ലനാന്റെന്

രജബസ്റ്ററബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതുമനായ  അര്ഹരനായ  മുഴവന്  വകേവശക്കനാര്ക്കുലാം  പട്ടയലാം

അനുവദബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരുന.     01-01-1977-നന്  മുമ്പന്  ഭൂമബ

വകേവശലാം  വചവരുനവരുലാം  ലനാന്റെന്  രജബസ്റ്ററബലുലാം  കേഞബക്കുഴബ  വബകലജന്  സലാംയുക്ത

പരബകശനാധനനാ ലബസ്റ്റബലുലാം ഉള്കപ്പെടനാകതയുമുള്ള ആളുകേള്ക്കന് വകേവശത്തബകന്റെ പഴക്കലാം
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സലാംബനബചന്  വബശദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തബയതബനുകശഷലാം  പട്ടയലാം

നല്കുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  പത്തന് കചയബന്  കമഖലയബല് മൂനന്

കചയബന്  പ്രകദശത്തന്   പട്ടയലാം  അനുവദബക്കുന  വബഷയത്തബകന്മേല്  ഇടക്കബ  ജബലനാ

കേളക്ടറുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭബചതബനുകശഷലാം അന്തബമ തസ്പീരുമനാനലാം വകേകക്കനാള്ളുനതനാണന്.

നബയമപരമനായബ  ഇക്കനാരദങ്ങള്  പരബകശനാധബചന്  അര്ഹതകപ്പെട്ട  മുഴവന്  ആളുകേള്ക്കുലാം

പട്ടയലാം നല്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(9)   കേനനാല് തുറക്കല്

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷന്:   പമ്പ  -കേലട ഇറബകഗഷന് കപ്രനാജക്ടുകേളുകട  ഭനാഗമനായ

കേനനാലബലൂകട  കൃഷബക്കനാവശദമനായ  ജലലാം  അടബയന്തരമനായബ  എത്തബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതന്യു ടബ  .   കതനാമസന്  ):    കകേ.കഎ.പബ. കേനനാലബലൂകട

കവള്ളകമത്തബക്കുനതബനന്  ചബല  തടസങ്ങളുണ്ടന്.   കവനല്ക്കനാലത്തന്  കേനനാലബല്

കവള്ളകമത്തബക്കുനതബനുമുമ്പനായബ  നസ്പീകരനാഴക്കന്  തടസകപ്പെടനാതബരബക്കനാന്  കേനനാലുകേള്

വൃത്തബയനാക്കുന  പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തബയനായനാല് മനാത്രകമ കേനാരദക്ഷമമനായബ ജലവബതരണലാം

നടത്തനാന് സനാധബക്കുകേയുള.  മനാകവലബക്കര മണ്ഡലത്തബകല കൃഷബനനാശലാം ഒഴബവനാക്കനാന്

കകേ.കഎ.പബ.-യുകട വലതുകേര കമയബന് കേനനാല് തുറനബട്ടുണ്ടന്.  വടകശരബക്കര ഭനാഗത്തന്

കമയബന്  കേനനാലബല്  കവള്ളലാം  തുറനവബടനാന്  കേഴബയനാതബരുന  സനാഹചരദലാം
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പരബഹരബചബട്ടുണ്ടന്.  നബലവബല് 10  കേന്യുബബകേന് മസ്പീറ്റെര്/  കസക്കന്റെന് ജലലാം എലനാ ദബവസവലാം

വബതരണലാം  കചയ്യുനണ്ടന്.    ആളുകേള്  കേനനാലുകേളബല്നബനന്  ജലലാം  തബരബചവബടനതന്

നബയനബക്കനാനുള്ള നടപടബയുലാം സത്വസ്പീകേരബചവരുനണ്ടന്.

(10) തസ്തബകേ സൃഷ്ടബക്കല്

ശസ്പീ  .   റ്റെബ  .   വബ  .   രനാകജഷന്:  കേണ്ണൂര് യൂണബകവഴബറ്റെബയബല് അദദനാപകേ- അനദദനാപകേ

തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  കേണ്ണൂര്

യൂണബകവഴബറ്റെബയബല് കപ്രനാഫസര്-10,  അകസനാസബകയറ്റെന്  കപ്രനാഫസര്-22,  അസബസ്റ്റന്റെന്

കപ്രനാഫസര്-40  എനസ്പീ  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനനായബ

രജബസ്ട്രേനാറബല്നബനലാം ലഭബച അകപക്ഷ ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ പരബകശനാധനയബലനാണന്.

ധനകേനാരദ  വകുപ്പെന്  അലാംഗസ്പീകേരബച,  അനദദനാപകേരുകട  100  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  മനബസഭയന്  സമര്പ്പെബക്കനാനുള്ള  നടപടബകേള്

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണന്.  

(11) അദദനാപകേ തസ്തബകേകേള്

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര്:  എയ്ഡഡന് കകേനാകളജുകേളബല് അദദനാപകേ തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  അതബഥബ  അദദനാപകേര്ക്കന്  ശമ്പള  വര്ദന  അനുവദബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.
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വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  സലാംസനാനകത്ത

വബവബധ എയ്ഡഡന്  കകേനാകളജുകേളബല് അനുവദബച അധബകേ കകേനാഴ്സുകേള്ക്കന്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാകട തസ്തബകേ സൃഷ്ടബക്കുന കേനാരദലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണന്.  കകേനാഴ്സുകേളുകട കജനാലബ ഭനാരത്തബനനുസൃതമനായബ കകേനാകളജുകേളബല്

അതബഥബ  അദദനാപകേരുകട  കസവനലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടത്തുനതബനന്  അനുമതബ

നല്കുകേയുലാം  അവരുകട  പ്രതബദബന  കവതനലാം  1470/-  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടന്.  ടഷറബ വകുപ്പെബകന്റെ നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം അതബഥബ അദദനാപകേര്ക്കന് കവതനലാം

നല്കുനതബനന് പുതബയ കഹഡന് ഓഫന് അക്കമൗണ്ടന് അനുവദബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണന്.

VI കമപ്രശ്നലാം

ഓണ് ഡബമനാന്റെന് കവബ്കേനാസ്റ്റബലാംഗന് സലാംബനബചന്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സബ  .   കജനാസഫന്: സബ.പബ.കഎ.(എലാം) സലാംസനാന കസകട്ടറബയുകട മകേന്

ഉള്കപ്പെട്ട സനാമ്പത്തബകേ തട്ടബപ്പെന്  സലാംബനബചന്  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന്  25-01-2018-നന്

ഉനയബച  സബ്മബഷനുലാം  അതബനന്  മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയുലാം  അഞന്

ദബവസമനായബട്ടുലാം  നബയമസഭനാ  കവബ്വസറ്റെബകല  വസ്പീഡബകയനാ  ഓണ്  ഡബമനാന്റെബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടബല.   ഇതന്  നബയമസഭനാ  കവബ്വസറ്റെബകല  വസ്പീഡബകയനാ  ഓണ്

ഡബമനാന്റെബല് ഉള്കപ്പെടത്തുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റൂളബലാംഗന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്: 2018  ജനുവരബ  25-നന്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  സഭയബല് ഉനയബച

സബ്മബഷനബകല  ചബല  പരനാമര്ശങ്ങള്  സഭനാനടപടബകേളബല്  നബനന്  നസ്പീക്കലാം

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടന്  ചബല  അലാംഗങ്ങള്  കചയറബനന്  കരഖനാമൂലലാം  കേത്തന്

നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.   പ്രസ്തുത  സബ്മബഷനബകല  ഏകതങബലുലാം  ഭനാഗലാം  നസ്പീക്കലാം

കചകയ്യണ്ടതുകണ്ടനാകയനന് പരബകശനാധബച കശഷലാം അതന് നബയമസഭനാ കവബ്വസറ്റെബകല

വസ്പീഡബകയനാ ഓണ് ഡബമനാന്റെന് ലബങബല് ഉള്കപ്പെടത്തുനതനാണന്.

VII കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള്ള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VIII ഗവര്ണറുകട പ്രസലാംഗത്തബനന് നന്ദബ കരഖകപ്പെടത്തുന

പ്രകമയകത്തക്കുറബചള്ള ചര്ച (തുടര്ച )

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷന്  കുറുപ്പെന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   നവകകേരള

സൃഷ്ടബക്കനായബ  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെന്  ഏകറ്റെടക്കനാന്  കപനാകുന  ചുമതലകേളുകടയുലാം

നടത്തനാനുകദ്ദേശബക്കുന  പദതബകേളുകടയുലാം  വബശദമനായ  രൂപകരഖയനാണന്  ഗവര്ണറുകട

നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബലുള്ളതന്.   ദുര്ബല  ജനവബഭനാഗങ്ങകള

ഉദനാരവത്കേരണത്തബകന്റെ  കേടനനാകമണത്തബല്  നബനന്  സലാംരക്ഷബചലാം  വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയ
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അകേറ്റെബ  നബര്ത്തബയുലാം  അഴബമതബരഹബത  ഭരണലാം  നടത്തുന  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്

രനാജദത്തബനന്  മനാതൃകേയനാണന്.   സമകേനാലസ്പീന  രനാഷ്ട്രസ്പീയത്തബല്  മകതതര  സങല്പലാം

ഉയര്ത്തബപ്പെബടബക്കനാന്  കകേനാണ്ഗ്രസന്  ശമബക്കുനബകലനള്ളതന്  കഖദകേരമനാണന്.

ഇന്തദയുകട  മകതതരതത്വകത്തയുലാം  കതനാഴബലനാളബ  തനാല്പരദങ്ങകളയുലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം

രനാജദത്തബകന്റെ  കഎകേദലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കനാനുലാം  എലനാ  കേനാലത്തുലാം  ഇടതുപക്ഷ

പനാര്ട്ടബകേള് മനാത്രമനാണന് ശമബചബട്ടുള്ളതന്.

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ കജനാസഫന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത എതബര്ക്കുന.  കേണ്ണൂര് ജബലയബകല

രനാഷ്ട്രസ്പീയ  കകേസുകേളുകട  വര്ദനവലാം  സലാംസനാനത്തന്  കമനാഷണലാം,  ഭവനകഭദനലാം,

കകേനാലപനാതകേലാം,  കുട്ടബകേള്കക്കതബകരയുള്ള  ആകമണലാം  എനബവയബകല  വര്ദനവലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കമസമനാധനാന പനാലന രലാംഗകത്ത  പരനാജയമനാണന്  സൂചബപ്പെബക്കുനതന്.

അഴബമതബകക്കതബകര സര്ക്കനാര് യനാകതനാരു നടപടബയുലാം സത്വസ്പീകേരബക്കുനബല.  നയരഹബത

പ്രഖദനാപനങ്ങളുലാം ജനവബരുദ നയങ്ങളുമനാണന് സര്ക്കനാര് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതന്. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം: നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  പതബമൂനനാലാം

കകേരള  നബയമസഭയുകട  നയപ്രഖദനാപനങ്ങളബകല  വനാഗനാനങ്ങള്  പനാലബക്കനാത്തതന്

സലാംബനബചന്  പ്രതബപക്ഷലാം  ആത്മപരബകശനാധന  നടത്തണലാം.   കനനാട്ടന്  നബകരനാധനലാം,

ജബ.എസന്.ടബ തുടങ്ങബ കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബകന്റെ  ജനവബരുദ നയങ്ങള്കക്കതബകര ശക്തമനായ

നടപടബകേളുമനായനാണന്  ഈ  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടു  കപനാകുനതന്.  കേടത്ത  സനാമ്പത്തബകേ
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പ്രതബസനബക്കബടയബലുലാം  സമസ്തകമഖലകേളബല്   ഒകട്ടകറ  മനാറ്റെങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കനാന്

സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബഞ.  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേവഴബ

കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കന്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  നല്കുകേയുലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്

പശനാത്തല  സമൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ്തതന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടമനാണന്.

വബദദനാഭദനാസരലാംഗലാം   വനാണബജദവല്ക്കരബക്കുനതബകനതബകര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച.

കേര്ഷകേര്ക്കന് കുറഞ പലബശ നബരക്കബല് വനായ്പ നല്കേനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം  തരബശന്

ഭൂമബയബല്  കൃഷബയബറക്കബയതുലാം  പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  വബവബധ

പഞനായത്തുകേളബല്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.    13  ഇനലാം

അവശദ  സനാധനങ്ങള്ക്കന്  വബല  വര്ദബപ്പെബകക്കണ്ടതബകലന  വനാഗനാനലാം

നടപ്പെനാക്കബവരുന.  കപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബല് അഴബമതബ തടയുനതബനുലാം കസനാഷദല്

ഓഡബറ്റെന്  ഏര്കപ്പെടത്തുനതബനുലാം  കറനാഡുകേള്  സഞനാര  കയനാഗദമനാക്കുനതബനുലാം

ഗുണനബലവനാരലാം കമചകപ്പെടത്തുനതബനുലാം സനാധബച.   

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  നന്ദബ  പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  ജനകക്ഷമകേരമനായ

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.  കകേരളത്തബകന്റെ

കമസമനാധനാനനബല  തകേര്ക്കനാന്  ചബല  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശക്തബകേള്  ശമബകചങബലുലാം

അതബകനകയലനാലാം  അതബജസ്പീവബചകകേനാണ്ടന്  സലാംസനാനത്തന്   സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം

നബലനബര്ത്തനാന്  സനാധബചതന്  അഭബമനാനകേരമനാണന്.  പ്രഖദനാപനങ്ങള്
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നടത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം  അവ  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാര്

ശമബക്കുനണ്ടന്.  കകേരളകത്ത  ആദദകത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ വവദന്യുതസ്പീകേരണ സലാംസനാനവലാം

കവളബയബട  വബസര്ജനവബമുക്ത  സലാംസനാനവമനാക്കബ  മനാറ്റെബയതന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണന്. ഹരബതകകേരളലാം പദതബയുലാം വബദദനാലയങ്ങള് മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

മനാറനതബനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉമൗര്ജബതമനായബ  നടനവരബകേയനാണന്.

എലനാവര്ക്കുലാം ഭൂമബ എന പദതബ പ്രഖദനാപനത്തബകലനാതുങ്ങനാകത സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാനുളള  പരബപനാടബകേള്   നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  ഗ്രനാമസ്പീണ

കമഖലകേളബല്  കുടലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരലാംഭബചതുലാം വകേത്തറബ ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

പരമ്പരനാഗത  കമഖലകേളബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  അര്ഹമനായ  പരബഗണന

നല്കേബയതുലാം  20  മനാസത്തബനബടയബല്  അയ്യനായബരകത്തനാളലാം  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബചകകേനാണ്ടന് പബ.എസന്.സബ. നബയമനലാം നടത്തബയതുലാം ഏകറ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  കപനാളളയനായ

വനാഗനാനങ്ങളുലാം  നയപരബപനാടബകേളുലാം  മനാത്രമനാണന്  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗത്തബലുളളതന്.

വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തുലാം  ആകരനാഗദരലാംഗത്തുലാം  കലനാകേകത്ത  വബകേസബത

രനാജദങ്ങള്കക്കനാപ്പെലാം കകേരളലാം എത്തുനതബല് തുടക്കലാം കുറബചതന് കേഴബഞ യു.ഡബ.എഫന്

സര്ക്കനാരനാണന്.  കേലനാലയങ്ങളബകല  കമസമനാധനാനനബല  തകേര്നബരബക്കുനകവനന്

മനാത്രമല  കകേരള  ജനതകയ  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബക്കുനമബല.
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നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല് അഴബമതബ,  കേളളപ്പെണലാം,    കേനായല്-വനലാം  കേകയ്യറ്റെലാം,

പബകനനാക്ക  നഡ്യൂനപക്ഷവബഭനാഗങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണലാം   ഇവകയക്കുറബചന്

ആശത്വനാസകേരമനായ  യനാകതനാനലാം  പ്രതബപനാദബക്കുനബല.   കദവസത്വലാം  കബനാര്ഡബല്

സനാമ്പത്തബകേ  സലാംവരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകമനനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  പറഞബട്ടുളളതന്.

യനാകതനാരു  സലാംവരണതതത്വവലാം  പനാലബക്കനാകതയനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  മുകനനാട്ടന്

കപനായ്കക്കനാണ്ടബരബക്കുനതന്.  കദവസത്വലാം  കബനാര്ഡബകല  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസന്.സബ.-

ക്കന് വബടനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് വഖഫന് കബനാര്ഡബകല നബയമനങ്ങള് പബ.എസന്.സബ.-

ക്കന് വബടനതന് ഉചബതമല. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  കദവസത്വലാം

നബയമനത്തബല്  പബകനനാക്ക  ദളബതന്  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  പരബഗണന  നല്കേബയ  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  ഇന്ഡദയുകട  ഭനാവബ  ആശങനാജനകേമനാണന്.  സമനാന

ചബന്തനാഗതബക്കനാരനായ  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേള്ക്കുകപനാലുലാം  ഒനബചനബല്ക്കനാന്

സനാധബക്കുനബല.  ഇന്തദയബല്  ഏകേനാധബപതദലാം  കകേനാണ്ടുവനതന്  കകേനാണ്ഗ്രസന്

പനാര്ട്ടബയനാണന്. കകേനാണ്ഗ്രസബല് കുടലാംബ ഭരണമനാണന് നടക്കുനതന്.  സനാമ്പത്തബകേമനായബ

രനാജദത്തബകന്റെ  തനാത്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബകനക്കനാളുപരബ  വന്കേബട

കകേനാര്പ്പെകററകേള്ക്കന് അനുകൂലമനായ നടപടബകേളനാണന്  ഭരണകൂടലാം സത്വസ്പീകേരബക്കുനതന്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  ഒരു



26

നയവമബല.  കകേ.എസന്.ഇ.ബബ.-യുകട  120-ഓളലാം  ടനാന്കസനാര്മറുകേള്  കേത്തബ

നശബക്കുകേയുലാം  100  കകുനാടബകയനാളലാം  രൂപയുകട  നഷ്ടമുണ്ടനാവകേയുലാം  കചയ്തതബകന്റെ

കേനാരണകത്തപ്പെറ്റെബയുലാം   ഗുണനബലവനാരമബലനാത്ത  ടനാന്സന് കഫനാര്മറുകേള്   വനാങ്ങബയതന്

സലാംബനബചലാം  അകനത്വഷബചന്  ഉത്തരവനാദബകേളനായവര്കക്കതബകര  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  എലാം.ഡബ.മനാകര  മനാറ്റെബ

നബയമബക്കുകമനന്  പ്രഖദനാപബചബട്ടന്  ഒരു  നടപടബയുമുണ്ടനായബല.  ഫബനനാന്ഷദല്

ഇന്കസക്ഷന്  വബലാംഗന്  അഴബമതബ  കേകണ്ടത്തബയബട്ടുലാം  2014-15-ല്  കേനാലാംപ്കകേനാ

എലാം.ഡബ-കക്കതബകര   യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബചബല.  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെന്

അഴബമതബകക്കതബരനാകണനന്  പറയുനകണ്ടങബലുലാം അതന്  പ്രവൃത്തബയബല് കേനാണുനബല.

കലനാകേ കകേരള സഭയുകട നടത്തബപ്പെബല് വലബയ ധൂര്ത്തനാണന് ഉണ്ടനായബട്ടുള്ളതന്. 

കപ്രനാഫ  .   കകേ  .   യു  .   അരുണന്: നന്ദബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന. സനാലാംസനാരബകേ

കമഖലയബല്  മതഭനാന്തബകന്റെയുലാം  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുകടയുലാം  അതബപ്രസരമനാണന്  ഇനന്

കേനാണുനതന്.   കൃഷബക്കന്  ഊനല്  നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബക്കുലാം

പനാവകപ്പെട്ടവനന്  വബദഗ്ദ്ധ  ചബകേബത  ലഭബക്കുനതബനന്  മനാതൃകേനാ  ആകരനാഗദകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം

നദനായവബല  കഷനാപ്പുകേളുലാം  സനാപബചന്  മുകനനാട്ടന്  കപനാകുന  ആര്ദലാം  പദതബക്കുലാം  ഈ

നയപ്രഖദനാപനത്തബല് പ്രനാധനാനദലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.   

കഡനാ  .   എന്  .   ജയരനാജന്: ഗവണ്കമന്റെന് കചയ്യുന നല കേനാരദങ്ങകള പബന്തുണയ്ക്കുകേയുലാം
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കതറ്റെനായ കേനാരദങ്ങള് ചൂണ്ടബക്കനാണബക്കുകേയുലാം കചയ്യുകേ എനതനാണന് പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

സമസ്പീപനലാം.     അടബസനാനപരമനായബ കകേരളലാം അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കനാന് കപനാകുന ഏറ്റെവലാം

പ്രധനാന വബഷയമനായ വരള്ചകയക്കുറബചലാം ജനങ്ങളുകട കുടബകവള്ളവമനായബ ബനകപ്പെട്ട

വബഷയകത്തക്കുറബചലാം  ഈ  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  കേനാരദമനായ  പരനാമര്ശലാം

നടത്തബയബട്ടബല. കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റെബക്കന് അര്ഹമനായ പരബഗണന നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപന്  കജക്കബന്:   നന്ദബ  പ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.   ഈ

നയപ്രഖദനാപനലാം കവറുലാം  ആവര്ത്തനലാം മനാത്രമനാണന്.    സര്ക്കനാരബലുള്ള  ഗവര്ണ്ണറുകട

അവബശത്വനാസലാം  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ വനാക്കുകേളബലൂകട  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുണ്ടന്.     കബമബനല്

സത്വഭനാവമുള്ള  നബരവധബ   ഉകദദനാഗസര്  ഇനന്  കപനാലസ്പീസന്  കസനയബലുണ്ടന്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കമസമനാധനാനനബല  തകേര്നകവനന്   ഗവര്ണ്ണര്  തകന

വദക്തമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണന്.     മയക്കുമരുനബനടബമകപ്പെട്ടന് കചറുപ്പെക്കനാരുലാം കപന്ഷന്

കേബട്ടനാകത  വകയനാജനങ്ങളുലാം  ആത്മഹതദ  കചയ്യുനതബകനതബകര  സര്ക്കനാര്  ഉണര്ന

പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.   അരബയുകട  വബല  വര്ദനയുലാം  കനലന്ല്ല്  സലാംഭരണത്തബലുണ്ടനായ

പനാളബചയുലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ പരനാജയമനാണന്.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് സബ്സബഡബ

നല്കേബ  അവകര  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.     കസഫബ

എകേന്യുപ്കമന്റെന്സുള്ള  യനാനങ്ങള്ക്കന്  മനാത്രകമ  കേടലബല്  കപനാകുനതബനന്  അനുമതബ

നല്കുകേയുളകവനന്  ഈ  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്   ഗവര്ണ്ണര്
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സൂചബപ്പെബചബരബക്കുകേയനാണന്.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  കസഫബ  എകേന്യുപ്കമന്റെന്സന്

വനാങ്ങുനതബനുള്ള  ധനസഹനായലാം  ഗവണ്കമന്റെന് ലഭദമനാക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണ്ടബ:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരള  ഗ്രനാമ

വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന് പുതബകയനാരു ദബശനാകബനാധലാം നല്കേനാനുലാം ഭൂപരബഷ്കരണ

നബയമലാം  മുതല് മലയനാള  ഭനാഷനാ  നബയമലാം  വകര  കകേരളത്തബനന്  സലാംഭനാവന കചയ്യനാനുലാം

ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദ മുനണബ സര്ക്കനാരബനന് സനാധബച.  പ്രവനാസബ മലയനാളബകേളുകട

അനുഭവങ്ങളുലാം  അറബവകേളുലാം  കേഴബവകേളുലാം  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  പ്രകബയയബല്

ഉപകയനാഗകപ്പെടത്തനാനുലാം  സമൗഹൃദലാം  ഉമൗട്ടബയുറപ്പെബക്കനാനുലാം  കലനാകേ  കകേരള  സഭ

സലാംഘടബപ്പെബചതന്  കലനാകേത്തബനുതകന  മനാതൃകേയനാണന്.   ഗള്ഫന്  നനാടകേളബല്

തടവബലനായബരുന   149  ഇന്തദനാക്കനാകര  ജയബല്കമനാചബതരനാക്കബയ  നടപടബ  ഇമൗ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടമനാണന്.  കപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെന്  ജബലകേള്കതനാറുലാം  കസനാഷദല്

ഓഡബറ്റെബലാംഗന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടത്തബയതുലാം  കകേനാഴബകക്കനാടന്,  എറണനാകുളലാം

എനബവബടങ്ങളബല്  ഡബകകസന്  വബഭനാഗത്തബകന്റെ  കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസന്  ആരലാംഭബചതുലാം

ജനങ്ങള്ക്കന്  പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കുന  കേനാരദങ്ങളനാണന്.  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  ആശബതര്ക്കന്  22  ലക്ഷലാം രൂപയുകട   ധനസഹനായലാം  വബതരണലാം

കചയ്യുകേയുലാം  കേനാണനാതനായ  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ആശബതര്ക്കന്  പ്രതബമനാസലാം

10000  രൂപ  സഹനായധനലാം  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതുലാം   സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.
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കതനാഴബല്-എകകകസന് വകുപ്പുകേളുകട പ്രവര്ത്തനലാം സമൂഹത്തബല് വരുത്തബയബട്ടുള്ള മനാറ്റെലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.   ജനപങനാളബത്തകത്തനാകട  'വബമുക്തബ'  പദതബക്കന്  രൂപലാം

നല്കുകേയുലാം  വബവബധ  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  സമയബനബതമനായബ  വബതരണലാം

കചയ്യുകേയുലാം  ശനാന്തബക്കനാരനായബ  പബകനനാക്ക-ദളബതന്  വബഭനാഗക്കനാകര  നബയമബക്കുകേയുലാം

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  വബകദശ  സര്വകേലനാശനാലകേളബല്

പഠബക്കുനതബനുള്ള  പ്രകതദകേ  മനാര്ഗ്ഗകരഖ  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്

കവഗത്തബല്  ചബകേബതനാ  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനന്  ഓണ്  കകലന്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടത്തുകേയുലാം  കചയ്തതന്  ജനങ്ങകളനാടള്ള  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രതബബദത

കതളബയബക്കുനതനാണന്.   കഗയ്ല്  പ്രകൃതബ  വനാതകേ  കകപപ്പെന്  കകലന്  പദതബ

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  രസ്പീതബയബല്  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം

സലമുടമകേള്ക്കന് വര്ദബപ്പെബച നബരക്കബല് നഷ്ടപരബഹനാര തുകേ നല്കേനാനുലാം  സത്വസ്പീകേരബച

നടപടബ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  കകേനാചബ കമകടനാ പദതബ സനാക്ഷനാത്കേരബചതുലാം  1977-നു

മുമ്പന് കേരമടച മുഴവന് ആളുകേള്ക്കുലാം പട്ടയലാം വബതരണലാം കചയ്തതുലാം പുരനാവസ്തു വകുപ്പെന്

ആറന്  ലക്ഷലാം  കപപ്പെര്  കരഖകേളുകടയുലാം  രണ്ടന്  ലക്ഷലാം  തനാളബകയനാലകേളുകടയുലാം

ഡബജബകകറ്റെകസഷന്  നടത്തബയതുലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  യശസന്  വര്ദബപ്പെബക്കുന.  കേര്മ്മേ

നബരതമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂകട  മുടങ്ങബക്കബടന  പല  വര്ക്കുകേളുലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുള്ള പുരനാകരഖനാ വകുപ്പെബകന്റെ നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  നവകകേരളലാം,
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ആര്ദലാം,  കകലഫന്   തുടങ്ങബയ  ഒകട്ടകറ  ജനകക്ഷമ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം

അഴബമതബ  മുക്ത  കകേരളലാം  കകേട്ടബപ്പെടക്കനാനുമുള്ള  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇചനാശക്തബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്. 

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനത്തബലുള്ള  ജനകക്ഷമ  പദതബകേളനാണന്  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെബലനാക്കുനതന്.  കവളബയബട  വബസര്ജന  വബമുക്ത  സലാംസനാനമനായുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ

കകവദന്യുതസ്പീകേരണ  സലാംസനാനമനായുലാം  കകേരളകത്ത  മനാറ്റെനാനുലാം  ഹരബതകകേരളലാം

പദതബയബലൂകട  ഒരുപ്പൂ  നബലങ്ങകള  ഇരുപ്പൂ  നബലങ്ങളനാക്കനാനുലാം  പുതുതനായബ  22804

ഏക്കര്  നബലങ്ങളബല്  കൃഷബയബറക്കബയതബലൂകട  32000-കത്തനാളലാം  ഏക്കര്  തരബശു

നബലങ്ങളബല്  കൃഷബകചയ്യനാനുലാം  പചക്കറബ  ഉല്പ്പെനാദന  രലാംഗത്തന്  വന്  കുതബചചനാട്ടലാം

നടത്തനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബഞ.  അഞന്  വര്ഷത്തബനുള്ളബല്  20  കമടബകേന്  ടണ്

പചക്കറബ  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചകകേനാണ്ടന്  പചക്കറബ  ഉല്പ്പെനാദന  രലാംഗത്തന്  സലാംസനാനകത്ത

സത്വയലാംപരദനാപ്തമനാക്കുനതബനുള്ള  കേര്മ്മേ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചന്  നടപ്പെബലനാക്കബ

വരുന. കകേന്ദ്ര -  സലാംസനാന ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുകട സലാംയുക്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

ഭനാഗമനായബ  നനാളബകകേര  മബഷനബലൂകട  പത്തബലധബകേലാം  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്

തുടങ്ങുനതബനുള്ള  മനാസ്റ്റര്  പനാന്  തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം   ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനബലൂകട

ഭക്ഷദസുരക്ഷകയനാകടനാപ്പെലാം  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കന്  സുരക്ഷബതമനായ  ഭക്ഷണലാം
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ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച. വരുന അഞന് വര്ഷക്കനാലലാംകകേനാണ്ടന് നവകകേരളലാം,

ഹരബത  കകേരളലാം,  ആര്ദലാം  പദതബകേളബലൂകട  കകേരളത്തബകന്റെ  മുഖചനായതകന  മനാറന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാനുലാം  സലാംസനാനകത്ത  കറനാഡുകേള്

പുനരുദരബക്കനാനുലാം സര്ക്കനാരബനന് സനാധബച. 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   നമൗഷനാദന്: നന്ദബപ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന. സമസ്ത കമഖലകേളബലുലാം

വബകേസനലാം  ലക്ഷദമബടന  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗമനാണന്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചതന്.

ജനകക്ഷമകേരമനായ പദതബകേളനാണന് എക്കനാലത്തുലാം ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദ മുനണബ

സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുള്ളതന്.  അതബകന്റെ  തുടര്ചയനായബട്ടനാണന്  4  മബഷനുകേള്

പ്രഖദനാപബചബരബക്കുനതന്.  മുകനനാക്കക്കനാരബല്  സനാമ്പത്തബകേമനായബ  പബകനനാക്കലാം

നബല്ക്കുനവര്ക്കന്  സലാംവരണലാം  ഏര്കപ്പെടത്തുനതബനുലാം  പബകനനാക്ക

സമുദനായങ്ങളബല്കപ്പെട്ടവകര ശനാന്തബക്കനാരനായബ നബയമബക്കുനതബനുലാം നല പമൗരന്മേനാരനായബ

വബദദനാര്തബകേകള  വനാര്കത്തടക്കുനതബനന്  വബദദനാഭദനാസ  യജലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബയ സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  അഴബമതബക്കുലാം

കേകയ്യറ്റെങ്ങള്ക്കുലാം സസ്പീ പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കുകമതബകര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകമനന്  പറഞന്

അധബകേനാരത്തബകലത്തബയ  സര്ക്കനാര്  വനാഗനാനങ്ങള്  പനാലബക്കുനതബല്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  നവകകേരള  രൂപസ്പീകേരണത്തബനുകവണ്ടബ  സര്ക്കനാര്
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പ്രഖദനാപബച  4  മബഷനുകേളുകട  ഇകപ്പെനാഴകത്ത  അവസ  പരബതനാപകേരമനാണന്.  വലഫന്

മബഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വസ്പീടകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാകനനാ  വബദദനാലയങ്ങകള  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കനാകനനാ സനാധബചബട്ടബല. കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തന് അടബസനാന

സമൗകേരദങ്ങളുണ്ടനായബരുന  ആശുപത്രബകേളബല്  മനാത്രമനാണന്  ആര്ദലാം  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കനാന് സനാധബചതന്. ഹരബതകകേരളലാം മബഷനന് ഒരു ഡയറക്ടകറ നബയമബക്കനാകനനാ

പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനത്തന്  മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജന  പനാന്റെന്

സനാപബക്കനാകനനാ  സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബഞബട്ടബല.  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനന്

പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന എകന്തങബലുലാം ഒരു പദതബ നടപ്പെബലനാക്കനാന് ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെബനന്

സനാധബചബട്ടബല.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന. സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേള്ക്കനാവശദമനായ  മരുനന്  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം

നഴ്സുമനാകരയുലാം  നബയമബക്കുനതബനുലാം  170  പബ.എചന്.സബ.-കേകള  കുടലാംബകക്ഷമ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറനതബനുലാം വബദദനാഭദനാസ വനായ്പയബല്  കുടബശബകേ വരുത്തബയവര്ക്കന്

900  കകേനാടബ രൂപയുകട സനാമ്പത്തബകേ സഹനായലാം അനുവദബക്കുനതബനുലാം  സര്ക്കനാരബനന്

സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  കമസമനാധനാനനബല  കമചകപ്പെടത്തുകേയുലാം  അര്ഹതകപ്പെട്ട  മുഴവന്

ആളുകേള്ക്കുലാം സനാമൂഹദകക്ഷമ കപന്ഷനുകേള് ഏര്കപ്പെടത്തുകേയുലാം കചയ. കറനാഡുകേളുകട

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്ക്കനാവശദമനായ  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയുലാം   ഒരുലക്ഷത്തബ
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എഴപതബനനായബരലാം  കപര്ക്കന്  വസ്പീടന്  നബര്മ്മേബച  നല്കുകേയുലാം  കചയ.  വസ്പീടബലനാത്തവര്ക്കന്

ഫനാറ്റെന് നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചവരുനണ്ടന്.  കേനാസര്കഗനാഡന് മുതല്

തബരുവനന്തപുരലാം  വകര  നനാലുവരബ  പനാത  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  630  കേബ.മസ്പീ.  വരുന

തസ്പീരകദശ  കറനാഡന്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.

തരബശനായബക്കബടന  15,000  കഹക്ടര്  സലത്തന്  പുതുതനായബ  കനല്കൃഷബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  716  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കനലന്ല്ല്  സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം   45,000

കനാസന്  മുറബകേകള  കകഹകടകേന്  ആക്കബ  മനാറനതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.   വബദദനാഭദനാസ

വര്ഷനാരലാംഭത്തബല്ത്തകന  പനാഠപുസ്തകേങ്ങള്  സ്കൂളുകേളബല്   ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകരയുള്ള  വനായ്പകേള്

എഴതബത്തള്ളുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെന്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  ഓഖബ

ചുഴലബക്കനാറമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  ലഭബച  മുനറബയബപ്പുകേള്  അവഗണബചതബകന്റെ

ഫലമനായനാണന് കകേരളത്തബകന്റെ  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല് വലബയ ദുരന്തമുണ്ടനായതന്.  ദുരന്തലാം

നടന  സലങ്ങള്  കനരബല്   സന്ദര്ശബക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേനാതബരുന  മുഖദമനബയുകട

നടപടബ കഖദകേരമനാണന്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  60  വയസന്

തബകേഞവര്ക്കന്  സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്  ഏര്കപ്പെടത്തുനതബനുലാം  45,000
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കനാസന്  മുറബകേകള  കകഹകടക്കന്  ആക്കബ  മനാറനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം    സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളുകട

ഭമൗതബകേ  സനാഹചരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടത്തുനതബലുലാം  വബകേസന  കേനാരദങ്ങളബലുലാം  എലനാ

മണ്ഡലങ്ങള്ക്കുലാം ഒകര പരബഗണനയനാണന് ഇടതുപക്ഷ മുനണബ സര്ക്കനാര് നല്കുനതന്.

ഓഖബ  ദുരന്തവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  മുതകലടപ്പെബനുള്ള   ശമലാം

അപലപനസ്പീയമനാണന്.   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ  ഫനാറ്റെന്  സമുചയലാം

നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള  ധനസഹനായലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മുന്കേകയ്യടത്തതന്  ഇമൗ സര്ക്കനാരനാണന്.    തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബകലയന്  നടന   ഉപകതരകഞടപ്പുകേളബകല  വബജയലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്തബനുള്ള അലാംഗസ്പീകേനാരമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുനന്  : നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  ഗവര്ണ്ണര്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാത്ത നയപ്രഖദനാപനമനാണന് ഇവബകട അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതന്.  എലനാലാം

ശരബയനാക്കുകമനന്  പറഞന്  അധബകേനാരത്തബല്  വന  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കനാരബനന്

സലാംസനാനത്തബനുകവണ്ടബ  ഒനലാം  കചയ്യനാന്   സനാധബക്കുനബല.   കകേനാട്ടബകഘനാഷബച

കകേനാണ്ടുവന  കേബഫ്ബബ  എന  ആശയലാം  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.

സനാമൂഹദവബരുദരുകടയുലാം  കകേനാലയനാളബകേളുകടയുലാം  തനാവളമനായബ  സലാംസനാനലാം

മനാറബയബരബക്കുന.  എന്കഡനാസള്ഫനാന്  ദുരബതബനാധബതരുകട  പ്രശ്നപരബഹനാരത്തബനന്



35

സതദസനമനായ സമസ്പീപനലാം സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം കറഷന് കേനാര്ഡന് വബതരണത്തബകല

അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  സനാമ്പത്തബകേ

സലാംവരണലാം  സലാംബനബച  സര്ക്കനാര്  നയലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.   സനാമൂഹബകേ

കപന്ഷനുകേള്   സമയബനബതമനായബ  നല്കേണലാം.  തബകേചലാം  ജനകദനാഹപരമനായ

നടപടബകേളുമനായനാണന് സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.  

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസന്  .    ബബജബകമനാള്:  നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

അഴബമതബകക്കതബകര  ശക്തമനായ  നബലപനാടന്  സത്വസ്പീകേരബക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനന്

കേഴബഞബട്ടുണ്ടന്.  ക്ഷകയനാന്മുഖമനായ  കതനാട്ടലാം  കമഖലകയ  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുകവണ്ടബ

പുനരുജസ്പീവന പനാകക്കജന് നടപ്പെബലനാക്കുകമനള്ള പ്രഖദനാപനലാം ഇമൗ     കമഖലകയനാടള്ള

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന.   വബകനനാദസഞനാര  നയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബഞതുലാം   ക്ഷസ്പീകരനാല്പനാദന  രലാംഗത്തന്   സത്വയലാംപരദനാപ്തത

ആര്ജബക്കനാനനായതുലാം  ഭക്ഷദ  ഭദതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം   ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണന്.    അദദനാപകേരുകട  മബനബമലാം  കവജസന്  ആക്ടന്  കകേനാണ്ടുവരുകമനള്ള

പ്രഖദനാപനലാം  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   തബകേചലാം  മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന് സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്  : നന്ദബപ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗത്തബല്  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  സലാംബനബചന്  വദക്തമനായ
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പരനാമര്ശമബലനാത്തതുലാം വബഴബഞലാം തുറമുഖലാം, കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള കറനാ ഡന് ഉള്കപ്പെകട

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പല  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകടയുലാം   മുകനനാട്ടുള്ള  പ്രയനാണലാം

തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുനതുലാം  കഖദകേരമനാണന്.   വഹകടകേന്  വബദദനാലയങ്ങള്  വദക്തമനായ

മനാനദണ്ഡങ്ങളുകട അടബസനാനത്തബല് കേനാലതനാമസലാം കൂടനാകത അനുവദബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    റ്റെബ  .    വബ  രനാകജഷന്  : നന്ദബപ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ

വവദന്യുതസ്പീകേരണലാം, കകേനാചബ കമകടനാ, കേണ്ണൂര് വബമനാനത്തനാവളലാം എനബവയുള്കപ്പെകടയുള്ള

വബവബധ  വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ രലാംഗങ്ങളബലുള്ള ഒകട്ടകറ

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണന്.   സസ്പീ  സുരക്ഷ

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  മുദനാവനാകേദമനാണന്.  ഓഖബ  ദുരന്തലാം  മനാതൃകേനാപരമനായബ

വകേകേനാരദലാം  കചയ്ത  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  പ്രവനാസബകക്ഷമ

കപന്ഷന്  വര്ദബപ്പെബചതുലാം   കലനാകേ  കകേരള  സഭ  സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം

അഭബമനാനനാര്ഹമനാണന്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ പല വബകേസന പദതബകേള്ക്കുലാം കേബഫ്ബബ

വഴബ ധനസഹനായലാം നല്കേനാന് സനാധബക്കുകമനതന് അഭബമനാനനാര്ഹമനാണന്.  

(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷ ലാം 3.16-നന് പബരബഞ.)                                     


