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മമ  .    സസ്പീക്കര: ഓരഡര....ഓരഡര...  ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*151)            

(ഭരണഘടനയയെ  അപകസ്പീരതമയപ്പെടുതമയെതമലൂയട

സതദപ്രതമഞചോലദ്യംഘനദ്യം  നടതമയെ  മതദബന്ധനദ്യം,  സചോദ്യംസചോരമകദ്യം,

യുവജനചക്ഷേമ  വകുപ്പുമനമ  ശസ്പീ.  സജമ  യചറമയെചോന

രചോജമവയ്ക്കണയമനചോവശദയപ്പെടട്ട്  പ്രതമപക്ഷേചോദ്യംഗങ്ങള്  പ്ലക്കചോരഡുകള്

ഉയെരതമപ്പെമടമചട്ട് അവരവരുയട സസ്പീറ്റുകളമല്നമനട്ട് മുദചോവചോകദദ്യം വമളമക്കുകയുദ്യം

സഭചോ നടപടമകള് തടസ്സയപ്പെടുതമയക്കചോണമരമക്കുകയുദ്യം യചയ.) 

പ്രതമപക്ഷേചനതചോവട്ട്  (  ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന):  സര,

ഭരണഘടനചോലദ്യംഘനദ്യം  നടതമയെ  മനമ  ഇവമയടയുളള  സചോഹചരദതമല്

ചചചോചദദചോതരചവള നമരതമവചട്ട് ഞങ്ങള് നല്കമയെമട്ടുള്ള റൂള്  50  ചനചോടസ്പീസട്ട്

സഭചോ  നടപടമകള്  നമരതമവചട്ട്  ചരച  യചയ്യണയമനട്ട്  ഞചോന  അങ്ങചയെചോടട്ട്

അഭദരതമക്കുകയെചോണട്ട്.  

മമ  സസ്പീക്കര:  സചോധചോരണ  നടപടമക്രമദ്യം  ചചചോചദദചോതരചവളയ്ക്കട്ട്

ചശഷമചോണചലചോ?  അതചോണചലചോ  നടപടമക്രമദ്യം?  സഭചോനടപടമകള്

തടസ്സയപ്പെടുതരുതട്ട്,  ശസ്പീ.  പമ.  സമ.  വമഷ്ണുനചോഥട്ട്...  അങ്ങട്ട്  ചചചോദദദ്യം

ഉനയെമക്കുന്നുചണചോ?  ബഹുമചോനയപ്പെട  ആചരചോഗദ-വനമത-
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ശമശുവമകസനവകുപ്പുമനമ.... 

    ആചരചോഗദ-വനമത-ശമശുവമകസന വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീമതമ വസ്പീണചോ ചജചോരജട്ട്):

സര, ബഹുമചോനയപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ചചചോദദദ്യം ഉനയെമക്കുനമല.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  മനമ മറുപടമ  പറഞ്ഞചശഷമചോണട്ട്  ചചചോദദദ്യം

ഉനയെമക്കുനതട്ട്. 

ശസ്പീമതമ  വസ്പീണചോ  ചജചോരജട്ട്:  സര,  ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമക്കുനമല.

മമ  .    സസ്പീക്കര: ചഡചോ. മചോതത്യു കുഴല്നചോടന..,  ശസ്പീ. ടമ.  സമദമഖട്ട്..,  ശസ്പീ. എ.

പമ. അനമല് കുമചോര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര *(152) ശസ്പീ. എന. ഷദ്യംസുദസ്പീന..... 

(പ്രതമപക്ഷേചോദ്യംഗങ്ങള്  മുദദചോവചോകദദ്യം  വമളമചട്ട്  ചചചോചദദചോതരചവള

തടസ്സയപ്പെടുതമയക്കചോണമരുന്നു.) 

  മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറചോയെമ വമജയെന): സര.......

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. എന. ഷദ്യംസുദസ്പീന ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കുനമല.  ശസ്പീ. പമ.

ഉയയബദുളള..., ശസ്പീ. പമ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദട്ട്.....,   ശസ്പീ. ടമ. വമ. ഇബചോഹമദ്യം......

 ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  (*153).   പ്രതമപക്ഷേചോദ്യംഗങ്ങള്  സസ്പീറമലമരമക്കണദ്യം,

സഭചോനടപടമകളുമചോയെമ സഹകരമക്കണദ്യം...(ബഹളദ്യം).....
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സദ്യംസചോനതമനട്ട് യപചോതുജനചോചരചോഗദ രദ്യംഗതട്ട് ചദശസ്പീയെ പുരസചോരദ്യം

(*153) ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   സുചമചോദട്ട്  :
ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷദ്യംസസ്പീര  :
ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   ചമതരഞന  :
ശസ്പീമതമ യദലസ്പീമ:   തചോയഴ കചോണുന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് ആചരചോഗദ-

വനമത-ശമശുവമകസന വകുപ്പുമനമ സദയെദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) മഹചോമചോരമയുയട പ്രതമസന്ധമയയെ അതമജസ്പീവമക്കചോൻ ഏർയപ്പെടുതമയെ

സുശക്തമചോയെ  ആചരചോഗദ  പരമപചോലന  സദ്യംവമധചോനങ്ങൾ  സദ്യംസചോനയത

യപചോതുജനചോചരചോഗദ  സദ്യംവമധചോനയത  യമചയപ്പെടുത്തുനതമനട്ട്

സഹചോയെകമചോയെമട്ടുചണചോ;

(ബമ)   രചോജദതട്ട്  എന.കക.എ.എസട്ട്.  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ചനടമയെ  ഏറവദ്യം

കൂടുതൽ  ആശുപതമകളുള്ള  സദ്യംസചോനതമനുള്ള  അവചോർഡട്ട്  ചകരളതമനട്ട്

ലഭമചമട്ടുചണചോ; സദ്യംസചോനയത എത ആശുപതമകൾക്കട്ട് എന.കക.എ.എസട്ട്.

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം ലഭമചമട്ടുയണനട്ട് അറമയെമക്കചോചമചോ;

(സമ)  ബചോക്കമയുള്ള  ആശുപതമകയളക്കൂടമ  എന.കക.എ.എസട്ട്.

നമലവചോരതമയലതമക്കുനതമനട്ട്  നടത്തുന  വമകസന  പ്രവർതനങ്ങൾ

എയന്തെലചോമചോയണനട്ട് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ആചരചോഗദ-വനമത-ശമശുവമകസന  വകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീമതമ  വസ്പീണചോ

ചജചോരജട്ട്):  സര,  (എ)  തസ്പീരചയെചോയുദ്യം  സഹചോയെകരമചോയെമട്ടുണട്ട്.  ഇന്തെദയെമയല

തയന  ആദദയത  ചകചോവമഡട്ട്  ചരചോഗബചോധ  ചകരളതമൽ  റമചപ്പെചോരടട്ട്  യചയ

നചോള്മുതൽ  (2020  ജനുവരമ  30)  ചകരളതമയല  ആചരചോഗദ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

വളയര  കചോരദക്ഷേമമചോയെ രസ്പീതമയെമൽ പ്രവരതമചട്ട്  വരുന്നുണട്ട്.  ചലചോകചോചരചോഗദ

സദ്യംഘടനയുയടയുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ആചരചോഗദ  മനചോലയെതമയന്റെയുദ്യം

മചോരഗ്ഗനമരചദശങ്ങള്ക്കട്ട്  അനുസൃതമചോയെമ  ചരചോഗമയുമചോയെമ  സമ്പരക്കതമല്

വനമട്ടുള്ള  എലചോവയരയുദ്യം  പരമചശചോധനയ്ക്കട്ട്  വമചധയെമചോക്കുകയുദ്യം  ചരചോഗബചോധ

സമരസ്പീകരമചവരക്കട്ട്  ശരമയെചോയെ  ചമകമത  ഉറപ്പെചോക്കുകയുദ്യം  യചയമരുന്നു.....

(ബഹളദ്യം).....  ഇവരുമചോയെമ സമ്പരക്കതമല്യപ്പെട എലചോവയരയുദ്യം യെഥചോസമയെദ്യം

കയണതമ  അവയര  നമരസ്പീക്ഷേണതമല്  വയ്ക്കുകയുദ്യം  ചരചോഗലക്ഷേണങ്ങള്

പ്രകടമചോകുനവയര  പരമചശചോധമചട്ട്  ചമകമത  ഉറപ്പെചോക്കുകയുദ്യം  യചയമരുന്നു.

ഇതമനചോവശദമചോയെ  പരമചശചോധനചോ  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  ചമകമതചോ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  ചകരളതമല്  തുടക്കദ്യം  മുതല്  തയന  ഉറപ്പെചോക്കമയെമരുന്നു.

ആചരചോഗദ  പ്രവരതകരക്കട്ട്  ആവശദമചോയെ  വമവമധ  പരമശസ്പീലനങ്ങളുദ്യം  എലചോ

തലങ്ങളമലദ്യം  ഊരജമതമചോയെമതയന  നടപ്പെമലചോക്കമയെമരുന്നു.
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പ്രചോഥമമകചോചരചോഗദതലതമല് ....(ബഹളദ്യം).....ഞചോന മറുപടമ പറയെയട.............

(ബഹളദ്യം).....+

മമ  .    സസ്പീക്കര:   ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗങ്ങള്  സസ്പീറമല്  ഇരമക്കണദ്യം.....

(ബഹളദ്യം)......  അദ്യംഗങ്ങള്  സസ്പീറമല്  ഇരമക്കണദ്യം....  സഭയെമല്  ക്രമദ്യം

പചോലമക്കണദ്യം....  പ്ലക്കചോരഡുകള്  ഉയെരതമപ്പെമടമക്കരുതട്ട്.....  അതട്ട്  സഭചോ

ചടങ്ങള്യക്കതമരചോണട്ട്....  എലചോവരുദ്യം  ബഹളതമലചോണട്ട്,  എന്തെചോണട്ട്

സദ്യംസചോരമക്കചോനുളളതട്ട്....   സഭചോനടപടമകള്  മുചനചോട്ടുയകചോണ്ടുചപചോകചോന

പ്രയെചോസമചോയെ  സചോഹചരദതമല്   ചചചോചദദചോതരചവളയുദ്യം  ശൂനദചവളയുദ്യം

റദചോക്കുന്നു. മറ്റു നടപടമകളമചലയ്ക്കട്ട് കടക്കുന്നു.....(ബഹളദ്യം)....

(പ്രതമപക്ഷേചോദ്യംഗങ്ങള്  ബഹുമചോനയപ്പെട  സസ്പീക്കറുയട  ഡയെസ്സമനുമുനമല്

വന്നുനമനട്ട്  പ്ലക്കചോഡുകള്  ഉയെരതമപ്പെമടമചട്ട്  മുദചോവചോകദദ്യം  വമളമചട്ട്

സഭചോനടപടമകള് തടസ്സയപ്പെടുത്തുകയുദ്യം യചയതമയനത്തുടരനട്ട് ബഹു.  സസ്പീക്കര

മറ്റു നടപടമകളമചലയ്ക്കട്ട് കടന്നു.)

(പ്രതമപക്ഷേ ബഹളയതത്തുടരനട്ട് ഭരണപക്ഷേചോദ്യംഗങ്ങള് ബഹുമചോനയപ്പെട

സസ്പീക്കറുയട  ഡയെസ്സമനു  സമസ്പീപദ്യം  വന്നുനമനട്ട്  മുദചോവചോകദദ്യം

വമളമച്ചുയകചോണമരുന്നു.)

+ ഉതരതമയന്റെ ബചോക്കമഭചോഗദ്യം അനുബന്ധമചോയെമ ചചരക്കുന്നു.
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