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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-9
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 12, തബങ്കള്
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കേശുവണബ കമഖല കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ
മബ. സസ്പീക്കര്: കേശുവണബ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറേഷകന്റെയലാം കേനാകപ്പെകബകന്റെയലാം
കേസ്പീഴബലുളള

ഫനാക്ടറേബകേളലാം

സസ്വകേനാരദ

ഫനാക്ടറേബകേളലാം

പ്രവര്തബക്കനാതതുമൂലലാം

കതനാഴബലനാളബകേള് കജനാലബയബലനാകത കേഷ്ടകപ്പെടുകേയലാം ഇ.എസച്ച്.കഎ. ആനുകൂലദവലാം
ചബകേബത്സയലാം

നബലചബരബക്കുകേയമനാണച്ച്.

നബലനബല്ക്കുന്നതനായബ

പറേയകപ്പെടുന്ന

ഇതുമൂലലാം

കേശുവണബ

ഗുരുതരമനായ

കമഖലയബല്

സബതബവബകശേഷലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ. അടൂര്
പ്രകേനാശേച്ച്, എലാം. ഉമ്മേര്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്

എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറേനായബ വബജയന): ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല്
വന്നതബനുകശേഷലാം കേനാഷഷ്യു കകേനാര്പ്പെകറേഷകന്റെ കേസ്പീഴബലുളള ഫനാക്ടറേബകേളബല് ജനുവരബ മനാസലാം
വകര 228 കതനാഴബല് ദബനങ്ങളലാം കേനാകപ്പെകബല് ഡബസലാംബര് മനാസലാം വകര 178 കതനാഴബല്
ദബനങ്ങളലാം ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. കേനാകപ്പെകബലുലാം കേനാഷഷ്യൂ കകേനാര്പ്പെകറേഷനബലുലാം കതനാട്ടണബ
ലഭദമനാക്കബ കൂടുതല് കതനാഴബല് ദബനങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം വബവബധ വകുപ്പുകേളമനായബ
കചര്ന്നച്ച് കേശുമനാവച്ച് കൃഷബ വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ
കേസ്പീഴബലുളള

അയ്യനായബരലാം

ഏക്കര്

സലതച്ച്

കൃഷബ

കചയ്യുന്നതബനുലാം

നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്. മറച്ച് കതനാട്ടങ്ങളബല് കൃഷബ കചയ്യുന്നതബനച്ച് ബനകപ്പെട്ട സലകത
റേവനഷ്യൂ

ഉകദദനാഗസരുകട

റേബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനതബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണച്ച്. കേശുമനാവച്ച് കൃഷബ കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ
കകേരള സലാംസനാന കേശുമനാവച്ച് വബകേസന ഏജനസബ മുഖനാന്തബരലാം കകതകേള് വബതരണലാം
കചയച്ച് 4250 കഹക്ടര് സലതച്ച് കൃഷബ കചയ്യനാനനാണച്ച് ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്. ഇഇൗ
കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് കേനാഷഷ്യൂ കബനാര്ഡച്ച് ചര്ച നടത്തുകേയലാം
സര്ക്കനാര്

ഉറേപ്പെബനകമല്

വനായ്പ

നല്കേനാകമന്നച്ച്

ബനാങ്കുകേളകട

കേണ്കസനാര്ഷദലാം
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തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.

പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട

ഗുരുതര

കരനാഗലാം

ആകരനാഗദസബതബ

ബനാധബചവകര

സഇൗജനദമനായബ

ചബകേബത്സബക്കുന്നതബനുലാം ആവശേദമനായ സലാംവബധനാനങ്ങള് സര്ക്കനാര് ആശുപതബകേളബല്
ലഭദമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം ഇ.എസച്ച്.കഎ. ആനുകൂലദങ്ങള് യഥനാസമയലാം നല്കുകേയലാം
കചയ്യുനണച്ച്.

കേടകക്കണബയബലകേകപ്പെട്ട

വദവസനായ

സനാപനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്

ബനാങ്കച്ച് പ്രതബനബധബകേളമനായബ ചര്ച നടത്തുകേയലാം ജപബ

നടപടബകേളബല്നബനലാം

പബനതബരബയണകമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.

ഇതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് കമയച്ച് 31 വകര വനായ്പകേളബല് കമനാറേകട്ടനാറേബയലാം പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം
കേശുവണബ

ഫനാക്ടറേബകേള്ക്കച്ച്

പ്രകതദകേമനായ

പുനരുദനാരണ

പനാകക്കജച്ച്

നബശ്ചയബക്കുകേയലാം കചയതബനച്ച് പുറേകമ പുനരുദരബക്കനാന കേഴബയനാത ഫനാക്ടറേബകേള്ക്കച്ച്
ഒറതവണ തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് പദതബയലാം പരബഗണനയബലുണച്ച്.
ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശേച്ച്: കേശുവണബ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറേഷകന്റെ 30 ഫനാക്ടറേബകേളലാം
കേനാകപ്പെകബകന്റെ

കേസ്പീഴബലുളള
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ഫനാക്ടറേബകേളലാം

സസ്വകേനാരദ

ഫനാക്ടറേബകേളകമലനാലാം

അടച്ചുപൂട്ടബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ഇഇൗ രലാംഗതച്ച് പണബകയടുക്കുന്ന രണ്ടുലക്ഷകതനാളലാം
വരുന്ന

കതനാഴബലനാളബകേളബല്

90

ശേതമനാനതബലധബകേവലാം

സസ്പീകേളനാണച്ച്.

അനദസലാംസനാനങ്ങളബല് സലലാം പനാട്ടതബകനടുതച്ച് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന കതനാട്ടണബ
ഇവബകട

കകേനാണ്ടുവന്നച്ച്

വബതരണലാം

കചയ്യുകമനലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

കൂടുതല്
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കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുകമനമുളള പ്രഖദനാപനങ്ങള് യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബല.
ഹൃകദനാഗവലാം വൃക്കകരനാഗവലാം പബടബകപട്ടച്ച് കതനാഴബലനാളബകേള് സഇൗജനദ ചബകേബത്സയനായബ
കനകട്ടനാട്ടകമനാടുകേയനാണച്ച്. കജനാലബയബലനാകത പട്ടബണബയബല് കേഴബയന്ന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്
ഇ.എസച്ച്.കഎ. ആനുകൂലദവലാം നബകഷധബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്. 3650 ദബവസലാം പബ.എഫച്ച്.
വബഹബതലാം അടയനാത കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് മബനബമലാം കപനഷനകപനാലുലാം ലഭബക്കുന്നബല.
കേശുവണബ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറേഷനുലാം കേനാകപ്പെകബനുലാം ആവശേദമനായ അസലാംസ്കൃത
സനാധനങ്ങള് എതബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കേശുവണബ കമഖലയബല്
ആവശേദമനായ

കതനാഴബല്

ദബനങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട

ആത്മഹതദനാ പ്രവണത ഇലനാതനാക്കുന്നതബനുലാം മുഖദമനബയകട അടബയന്തര ഇടകപടല്
ഉണനാകേണലാം. കതനാഴബല് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് 10,000 രൂപകയങ്കബലുലാം ധനസഹനായലാം
നല്കുന്നതബനുലാം സഇൗജനദ കറേഷന അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം തയ്യനാറേനാകേണലാം. അതദന്തലാം
ഗഇൗരവകമറേബയ ഇഇൗ പ്രശ്നലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറേനായബ

പ്രവര്തനതബനനാവശേദമനായ
സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

ഇക്കനാരദലാം

വബജയന):

കതനാട്ടണബ
കതനാട്ടണബ

കേശുവണബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്
ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്ന

കമഖലയകട
നടപടബ
രനാജദങ്ങളകട

അലാംബനാസബഡര്മനാരുമനായബ ചര്ച കചയ്യുകേയലാം ആവശേദമനായ സഹനായലാം കചയ്യുന്നതബനച്ച്
തയ്യനാറേനാകണന്നച്ച് അറേബയബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. കേശുവണബ കമഖലയബകല പ്രതബസനബ
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പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് സനാധദമനായകതലനാലാം കചയ്യനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറേനാണച്ച് . കതനാഴബല്
ദബനങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ആഭദന്തര

മനാര്ക്കറബല്

നബനലാം

പരമനാവധബ

കേശുവണബ സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് ഇ.എസച്ച്.കഎ. ആനുകൂലദലാം
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന. ഈ കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള്
പഠബക്കുന്നതബനച്ച് ഒരു സമബതബകയ നബയമബക്കനാകമന്നച്ച് ഇ.എസച്ച്.കഎ. കകേനാര്പ്പെകറേഷന
സമ്മേതബക്കുകേയലാം 82,000 ആളകേള്ക്കച്ച് ചബകേബത്സ ലഭദമനാക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
പനാകന്റെഷന കകേനാര്പ്പെകറേഷനബല് നബനലാം പരമനാവധബ കേശുവണബ സലാംഭരബക്കുന്നതബനച്ച്
കേശുവണബ

വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറേഷനുലാം

കേനാകപ്പെകലാം

ആവശേദമനായ

ശമലാം

നടതബവരുന. മറച്ച് സലാംസനാനങ്ങളബല് കേശുവണബ ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള ശമലാം
പ്രനാകയനാഗബകേമല. കേശുവണബ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറേഷനച്ച്

ആറേളലാം ഫനാമബല് നബനലാം

ഇഇൗ വര്ഷലാം 20 കമടബകേച്ച് ടണ് കതനാട്ടണബ ലഭബചബട്ടുണച്ച്. അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന സസ്വകേനാരദ
ഫനാക്ടറേബകേള്

തുറേനപ്രവര്തബപ്പെബക്കുന്നതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

ബനാങ്കുകേളകട

പ്രതബനബധബകേളമനായബ ചര്ച നടതബയതബകന്റെ അടബസനാനതബല് പുനരുദനാരണ
പനാകക്കജുകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് . ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാ
നടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശേദമബല.
(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശേച്ച് കചന്നബതല,
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പബ. കജ. കജനാസഫച്ച്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്

എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടതബയകശേഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ
അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നച്ച് പുറേത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയതബനുകശേഷലാം
തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
II. ശദക്ഷണബക്കല്
(1) പുനരുദനാരണ പനാകക്കജച്ച്
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന: കേയര് വദവസനായലാം ഇന്നച്ച് കനരബടുന്ന ഏറവലാം വലബയ
പ്രതബസനബ അസലാംസ്കൃത വസ്തുവനായ ചകേബരബയകട ദഇൗര്ലഭദമനാണച്ച്.

കകേരളതബകല

കതനാണച്ച് സലാംഭരണലാം കേനാരദക്ഷമലനാതതബനനാല് അനദസലാംസനാനങ്ങളബല് നബനലാം
ഇറേക്കുമതബ

കചയ്യുന്ന

ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.

നബലവനാരലാം

കുറേഞ്ഞ

ചകേബരബ

ഉപകയനാഗബചനാണച്ച്

കേയര്

ഇഇൗ പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാന സര്ക്കനാര് കനരബട്ടച്ച് കതനാണച്ച്

സലാംഭരബചച്ച് ഗുണകമന്മയള്ള ചകേബരബ കേയര് ഉലനാദകേര്ക്കച്ച് എതബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആഴ്ചകതനാറലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട കവതനലാം കേനാകലനാചബതമനായബ പരബഷ്കരബചച്ച്
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

വദവസനായതബകന്റെ

നബലനബല്പ്പെബനുലാം

പുനരുദനാരണതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളകട സലാംരക്ഷണതബനുമനായബ സമഗ്ര പനാകക്കജച്ച്
നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് സതസ്വര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): കേയര്
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വദവസനായലാം അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ കവല്ലുവബളബകേള് കനരബടുകേയലാം കേയറലന്നങ്ങള്
കകേരളതബനച്ച് പുറേതച്ച് വബലനാന സനാധബക്കനാത അവസയമനാണുള്ളതച്ച്. ചകേബരബ
ഉലനാദനലാം നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം കേയര്കമഖലകയ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ
1000 ഡബ.എഫച്ച്. മബല്ലുകേള് സനാപബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. 65 എണലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം
സനാപബക്കുന്നതബനനായബ മൂന കകേനാടബ രൂപയലാം കുടുലാംബശസ്പീയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് എലനാ
ജബലകേളബലുമനായബ 100 ഡബ.എഫച്ച്. മബല്ലുകേള് സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് 8.15 കകേനാടബ രൂപയലാം
അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

കകേനാക്കനട്ടച്ച്

കപ്രനാഡഷ്യൂസര്

കേമ്പനബക്കുലാം

മബല്ലുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള അനുവനാദലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. കതനാണച്ച് സലാംഭരബചച്ച് കകേനാടുക്കുന്നതച്ച്
പ്രനാകയനാഗബകേമകലങ്കബലുലാം കകേനാക്കനട്ടച്ച് കപ്രനാഡഷ്യൂസര് സലാംഘങ്ങളമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്
കതനാണച്ച്

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുള്ള

യനങ്ങള്ക്കച്ച്

പകേരലാം

സഹനായലാം

ഇലകകനാണബകേച്ച്

നല്കുനണച്ച്.

റേനാട്ടച്ച്

പഴയ

കേയര്പബരബ

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം അടുത വര്ഷതബനുള്ളബല് 1000 ഓകട്ടനാമനാറബകേച്ച് സബന്നബലാംഗച്ച്
കമഷസ്പീനുകേള്

സനാപബച്ചുകവന്നച്ച്

ഉറേപ്പുവരുത്തുകേയലാം

കചയ്യുന്നതനാണച്ച്.

സൂപ്പെര്

മനാര്ക്കറ്റുകേളബല് കേയര് ഉലന്നങ്ങളകട ഒരു സനാകന്റെങ്കബലുലാം വയ്ക്കുനകവന്നച്ച് ഉറേപ്പെനാക്കനാന
പ്രകതദകേ ഏജനസബകയ നബകയനാഗബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച് .
കവതനലാം

ആഴ്ചകതനാറലാം

ലഭബക്കുനകണന്നച്ച്

ഉറേപ്പെച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേളകട
വരുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

യനവത്കേരണലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള നവസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങളബലൂകട ഉലനാദന ക്ഷമത
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വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതനുസരബചച്ച്

കടഡച്ച്

യൂണബയനുകേളമനായബ

ചര്ച

കചയച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേളകട കൂലബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബയലാം സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് .
(2) ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമലാം
ശസ്പീ. എല്കദനാസച്ച് പബ. കുന്നപ്പെബള്ളബല്: പരമ്പരനാഗത കമഖല ഒഴബകകേയള്ള
സലാംസനാനകത മബക്ക വദവസനായങ്ങളലാം ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേകള
ആശയബചനാണച്ച് നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.

മറച്ച് കതനാഴബലനാളബകേകള അകപക്ഷബചച്ച് ഇവര്ക്കച്ച്

കുറേഞ്ഞ കൂലബയനാണച്ച് നല്കേബവരുന്നതച്ച്.
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

അപകേടതബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കച്ച് ചബകേബത്സ

മരണകപ്പെടുന്നവരുകട മൃതകദഹങ്ങള് നനാട്ടബകലതബക്കുന്നതബനുലാം

ആവശേദമനായ സഹനായങ്ങള് ലഭദമനാക്കുന്നബല. ആവനാസച്ച് ഇനഷസ്വറേനസച്ച് പദതബക്കുലാം
അപച്ച്നനാ

ഘര്

പനാര്പ്പെബട

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ

ഒരു

സമുചയ

പദതബക്കുലാം

പുറേകമ

അകതനാറേബറബ/കബനാര്ഡച്ച്/വകുപ്പെച്ച്

ഇതര

സലാംസനാന

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ

കനനാര്ക്ക വകുപ്പെബകന ഇവരുകട കേനാരദങ്ങള്കൂടബ പരബഗണബക്കുന്ന പ്രവനാസബകേനാരദ
വകുപ്പെനായബ ഉയര്ത്തുകേകയനാ കവണലാം.

2010-ല് രൂപസ്പീകേരബച കകേരള കുടബകയറ

കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമ പദതബ കേനാലനാനുസൃതമനായബ പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കതനാഴബലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): ഗുലനാതബ
ഇനസബറഷ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച് കഫനനാനസച്ച് ആന്റെച്ച് ടനാകകഷകന്റെ 2013-കല പഠന പ്രകേനാരലാം 25
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ലക്ഷതബലധബകേലാം

ഇതര

സലാംസനാനകതനാഴബലനാളബകേള്

സലാംസനാനത്തുള്ളതനായബ

കേണക്കനാക്കബയബട്ടുകണങ്കബലുലാം ഇവര് കതനാഴബല് വകുപ്പെബകന്റെ രജബകസ്ട്രേഷന, കലസനസച്ച്
സലാംവബധനാനതബനച്ച് കേസ്പീഴബല് വന്നബട്ടബല. കകേരള കുടബകയറ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമ
പദതബയബല് 30 രൂപ അലാംശേദനായമടചച്ച് അലാംഗങ്ങളനാകുന്ന 18-നുലാം 60-നുലാം ഇടയബല്
പ്രനായമുള്ള ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് ചബകേബത്സനാ സഹനായലാം, കടര്മബനല്
കബനബഫബറച്ച്, വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം, അപകേട മരണ ധനസഹനായലാം, ഭഇൗതബകേ ശേരസ്പീരലാം
നനാട്ടബകലതബക്കുന്നതബനുള്ള
നല്കേബവരുനണച്ച്.

ധനസഹനായലാം,
കജനാലബ

മരണമടയന്നവര്ക്കുള്ള

പ്രസവ

ധനസഹനായലാം

സലങ്ങളബല്

എന്നബവ

അപകേടതബല്കപ്പെട്ടച്ച്

ധനസഹനായലാം രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണച്ച് .

ഇവരുകട ആകരനാഗദവലാം ശുചബതസ്വവലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള കേനാരദങ്ങളബല് പരബകശേനാധന
നടത്തുന്നതബനച്ച് ടനാസച്ച് കഫനാഴച്ച് പ്രവര്തബക്കുനണച്ച്. കതനാഴബല് വകുപ്പെബനച്ച് കേസ്പീഴബലുള്ള
ഭവനലാം

ഫഇൗകണഷന

മുകഖന

തനാമസസഇൗകേരദതബനനായബ

പനാലക്കനാടച്ച്

നബര്മ്മേബച

പൂര്തബയനായബട്ടുണച്ച്.

കകേനാഴബകക്കനാടുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

എറേണനാകുളലാം,
ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

ജബലയബകല

കകേട്ടബടതബകന്റെ

എറേണനാകുളത്തുലാം

ജബലകേളബല്

നബര്മ്മേനാണലാം

സമനാന

സസ്വസ്പീകേരബചതബകനനാകടനാപ്പെലാം

ഉതരവനാകുകേയലാം

കേഞബകക്കനാടച്ച്

തബരുവനന്തപുരലാം,

കഫസബലബകറഷന

കചയബട്ടുണച്ച്.

സലാംവബധനാനലാം

ഇതര

കസന്റെര്
സലാംസനാന
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കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് 15,000 രൂപയകട ആകരനാഗദ പരബരക്ഷയലാം രണച്ച് ലക്ഷലാം
രൂപയകട മരണ പരബരക്ഷയലാം നല്കുന്ന ആവനാസച്ച് ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറേനസച്ച്
പദതബയബല് 1.72 ലക്ഷലാം കതനാഴബലനാളബകേള് രജബസര് കചയച്ച് കേനാര്ഡച്ച് വനാങ്ങബയബട്ടുണച്ച് .
ഒകര

കതനാഴബലബല്

ഏര്കപ്പെടുന്ന

ഇതര

സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്

ഉള്കപ്പെകടയള്ളവര്ക്കച്ച് തുലദകവതനമനാണച്ച് ലഭദമനാകുന്നതച്ച്. കവതനലാം പബടബച്ചുവയ്ക്കുന്നതച്ച്
ഉള്കപ്പെകടയള്ള കേനാരദങ്ങളബല് കതനാഴബല് വകുപ്പെച്ച് ഉകദദനാഗസര് സമകയനാചബതമനായബ
ഇടകപട്ടച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണുകേയലാം അപകേടമരണലാം സലാംഭവബചവരുകട മൃതകദഹലാം
നനാട്ടബകലതബക്കുന്നതബനച്ച് മറച്ച് വകുപ്പുകേളമനായബ കചര്ന്നച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
കചയ്യുനണച്ച്.

ഇവരുകട

പ്രശ്നങ്ങളബല്

സര്ക്കനാര്

സജസ്പീവമനായബ

ഇടകപടുന്ന

സനാഹചരദതബല് ഇതബനനായബ പ്രകതദകേ അകതനാറേബറബകയനാ വകുകപ്പെനാ രൂപസ്പീകേരബകക്കണ
ആവശേദമബല.

കകേരള കുടബകയറ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമ പദതബയബകല അലാംഗസലാംഖദ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ഇതരസലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള

ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം കടഡച്ച് യൂണബയന സലാംഘടനകേളകട ഇടകപടലുണനാകേണലാം.
III. പ്രകതദകേ പരനാമര്ശേലാം

ജനാഗ്രതനാ നബര്കദ്ദേശേലാം
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശേച്ച് കചന്നബതല): കേനദനാകുമനാരബക്കച്ച് കതക്കച്ച്
ഭനാഗതച്ച്

രൂപകപ്പെട്ടബരബക്കുന്ന

നഷ്യൂനമര്ദ്ദേലാം

ശേക്തമനാകുകമനലാം

കകേരളതബനുലാം

11

ലക്ഷദസ്വസ്പീപബനുമബടയബലൂകട

കേടനകപനാകുകമനമുള്ള

സനാഹചരദതബല്

സലാംസനാന

റേബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

വന്ന
സസ്വസ്പീകേരബച

നടപടബകേകളകന്തനാകക്കയനാകണന്നച്ച് വദക്തമനാക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറേനായബ വബജയന): കേനദനാകുമനാരബയകട കതക്കച്ച് ഭനാഗതച്ച്
രൂപകപ്പെട്ട

നഷ്യൂനമര്ദ്ദേലാം

ശേക്തബപ്രനാപബക്കുകമന്നച്ച്

കകേന്ദ്ര

കേനാലനാവസനാ

വകുപ്പെബകന്റെ

മുന്നറേബയബപ്പെച്ച് ലഭബചയടനതകന്ന സലാംസനാന ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറേബറബ വബവബധ
വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം

ഉന്നത

ഉകദദനാഗസര്ക്കുലാം

വബവരങ്ങള്

കകേമനാറകേയലാം

തബരുവനന്തപുരലാം കേളക്ടകറേറബല് കേണ്കടനാള് റൂലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ഉചഭനാഷബണബയബലൂകട
അനഇൗണ്സച്ച് കചയലാം കഫനാണബലൂകട സകന്ദേശേലാം നല്കേബയലാം മത്സദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്
ജനാഗ്രതനാ

നബര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

മത്സദകതനാഴബലനാളബ

കമഖലയബല്

സകന്ദേശേകമതബക്കനാന മത്സദബനന-റേവനഷ്യു വകുപ്പുകേളലാം കകേനാസല് കപനാലസ്പീസലാം
ഉണര്ന്നച്ച് പ്രവര്തബക്കുനണച്ച്. കതക്കന കകേരളതബല് ശേക്തമനായ കേനാറബനുലാം മഴയ്ക്കുലാം
സനാധദതയള്ളതബനനാല് ഈ മനാസലാം 14-ാം തസ്പീയതബവകര ജനാഗ്രതനാ നബര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേബയബട്ടുണച്ച് .
IV. സബ്മബഷന
(1) ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറേനസച്ച് പദതബ

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശേച്ച് കചന്നബതല): സലാംസനാന സര്വ്വസ്പീസച്ച്
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കപനഷനകേനാര്ക്കനായബ ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറേനസച്ച് പദതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ.എലാം. കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്):
സലാംസനാനകത സര്വ്വസ്പീസച്ച് കപനഷനകേനാര്ക്കനായബ ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറേനസച്ച് പദതബ
സര്ക്കനാര് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്. ഇതച്ച് സലാംബനബചച്ച് 24.4.2017-ല് പുതുക്കബയ
ഉതരവച്ച്

പുറേകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം

കഹല്തച്ച്

ചര്ചകേളലാം

ഇനഷസ്വറേനസച്ച്

പഠനങ്ങളലാം

കേമ്പനബകേളബല്നബനലാം

നടതബയതബനുകശേഷലാം
തനാല്പരദ

പതലാം

ക്ഷണബക്കുകേയമുണനായബ. സമഗ്ര ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറേനസച്ച് പദതബയമനായബ തല്ക്കനാലലാം
സലാംകയനാജബപ്പെബകക്കണതബകലന്നച്ച് തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെയടബസനാനതബല് ഇനഷസ്വറേനസച്ച്
കേമ്പനബകേളബല്നബനലാം ലഭബച തനാല്പരദ പതലാം പരബകശേനാധബക്കുകേയലാം കടനഡര് നടപടബ
ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. കടനഡര് നടപടബ പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച് ഇനഷസ്വറേനസച്ച്
പദതബ അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്.
(2) കുടുലാംബകകേനാടതബ

ശസ്പീ.

കകേ.

ആനസലന:

കനയ്യനാറബനകേര

തനാലൂക്കബല്

കുടുലാംബകകേനാടതബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ
കുടുലാംബകകേനാടതബ

(ശസ്പീ.

പബണറേനായബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതച്ച്

വബജയന):
സലാംബനബചച്ച്

കനയ്യനാറബനകേര
കഹകക്കനാടതബ

തനാലൂക്കബല്
രജബസ്ട്രേനാര്
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സര്ക്കനാരബനച്ച്

സമര്പ്പെബച

കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്

സലലാം

സലാംബനബചച്ച്

വദക്തമനാക്കബയബരുന്നബല. സര്ക്കനാര് കേകണതബയ സലലാം കുടുലാംബകകേനാടതബക്കുകവണബ
നല്കേനാന കേഴബയബകലന്നച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കമധനാവബ അറേബയബക്കുകേയണനായബ . ആയതബനനാല്
മകറനാരു സലലാം കേകണതബ കനയ്യനാറബനകേരയബല് കുടുലാംബകകേനാടതബ സനാപബക്കണകമന്ന
ആവശേദലാം സര്ക്കനാര് പരബകശേനാധബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.
(3) അദദനാപകേകന്റെ മരണലാം

ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്:
തടയന്നതബനുലാം

കേണ്ണൂര്, കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബലകേളബകല അക്രമങ്ങള്

അദദനാപകേനനായ

കകേനാലപനാതകേതബനുതരവനാദബകേകള

അറേസച്ച്

പബ.

ടബ.

രകമശേകന്റെ

കചയ്യുന്നതബനുലാം

സലാംഭവതബകല

ഗൂഢനാകലനാചന പുറേത്തുകകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ. പബണറേനായബ വബജയന): കേനാസര്കഗനാഡച്ച്-ചസ്പീകമനബ

നനാലബലക്കണലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച് യ.പബ.എസച്ച്. അദദനാപകേനനായ പബ. ടബ. രകമശേന
03/03/2018-നച്ച് ആക്രമബക്കകപ്പെടുകേയലാം ചബകേബത്സയബലബരബകക്ക മരണകപ്പെടുകേയമുണനായ
സലാംഭവതബല് ചസ്പീകമനബ കപനാലസ്പീസച്ച് കകേസച്ച് രജബസര് കചയബട്ടുണച്ച് . സസ്വതച്ച് തര്ക്കവലാം
മറ്റു

കേനാരണങ്ങളമനാണച്ച്

ആക്രമണതബനച്ച്

കേനാരണകമന്നനാണച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്

അകനസ്വഷണതബല്നബനലാം മനസബലനാകുന്നതച്ച്. ഒനലാം രണ്ടുലാം പ്രതബകേകള അറേസച്ച് കചയച്ച്
റേബമനാന്റെച്ച് കചയബട്ടുണച്ച്. മൂനലാം നനാലുലാം പ്രതബകേകള കേകണത്തുന്നതബനനായബ അകനസ്വഷണലാം

14

നടതബവരുന. കപനാലസ്പീസബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം ഒരു അലലാംഭനാവവലാം ഉണനാകുകേയബല.
(4) വബദദനാര്തബനബകയ മര്ദ്ദേബച സലാംഭവലാം
ശസ്പീ. വബ. കകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞ്ഞച്ച്: നസ്പീത കജനാസഫച്ച് എന്ന നബയമ
വബദദനാര്തബനബയനായ വസ്പീട്ടമ്മേകയ ശേനാരസ്പീരബകേവലാം മനാനസബകേവമനായബ പസ്പീഡബപ്പെബച ഓകട്ടനാ
റേബക്ഷനാ കഡ്രൈവര്കക്കതബകര മനാതൃകേനാപരമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറേനായബ

വബജയന):

നബയമ

വബദദനാര്തബനബയലാം

വസ്പീട്ടമ്മേയമനായ നസ്പീത കജനാസഫബകന ഓകട്ടനാ റേബക്ഷനാ കഡ്രൈവര് ആക്രമബച സലാംഭവതബല്
കമനാഴബ കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം ആലുവ ഈസച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കസഷനബല് കകേസച്ച് രജബസര്
കചയച്ച് പ്രതബ അബ്ദുള് ലതസ്പീഫബകന അറേസച്ച് കചയച്ച് റേബമനാന്റെച്ച് കചയ്യുകേയലാം ഇയനാളകട
കഡ്രൈവബലാംഗച്ച് കലസനസച്ച് സകസന്റെച്ച് കചയ്യുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. ആലുവനാ ഈസച്ച്
കപനാലസ്പീസച്ച് വനബതനാ സബച്ച് ഇനകസക്ടര് കകേസകനസ്വഷണലാം നടതബവരുന.
(5) പട്ടയ വബതരണലാം
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന: കേനാട്ടനാക്കട തനാലൂക്കബകല അഞ്ചുചങ്ങല പ്രകദശേകത
തനാമസക്കനാര്ക്കച്ച് സനാകങ്കതബകേ തടസങ്ങള് നസ്പീക്കബ പട്ടയലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റേവനഷ്യൂവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശേഖരന):

അഞ്ചുചങ്ങല പ്രകദശേലാം ഉള്കപ്പെട്ടുവരുന്ന അമ്പൂരബ, വനാഴബചല്, കേള്ളബക്കനാടച്ച് എന്നസ്പീ
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പ്രകദശേങ്ങളബല് വസ്പീടുവചച്ച് തനാമസബക്കുന്ന കേകയ്യറക്കനാര്ക്കച്ച് പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനനായബ
സര്കവ്വ

നടപടബകേള്

കപനാതുമരനാമതച്ച്
അനുവനാദവലാം

പൂര്തബയനാക്കബയബട്ടുകണങ്കബലുലാം

വനലാം,

ഇറേബകഗഷന,

വകുപ്പുകേളകട നബരനാകക്ഷപപതവലാം ഡനാലാം സരക്ഷനാ സമബതബയകട

ആവശേദമനാണച്ച്. നബയമപരമനായബ തടസങ്ങളബലനാത അകപക്ഷകേളബല്

പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പനാറേ പുറേകമ്പനാക്കച്ച്, കറേനാഡച്ച്
പുറേകമ്പനാക്കച്ച് എന്നബവയച്ച് പട്ടയലാം നല്കേനാന വദവസയബലനാതതബനനാല് അവയകട
കേനാരദതബല് തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതനായബട്ടുണച്ച്. കകേനാളനബ ആവശേദതബകലയച്ച് വനാങ്ങബയ
ഭൂമബയകട

ആധനാരങ്ങള്

തനാമസക്കനാര്ക്കച്ച്

ലഭദമകലങ്കബല്

പ്രമനാണലാം

പകേര്പ്പുകേളകട

കചയനല്കുന്നതബനച്ച്

അടബസനാനതബല്

തസ്പീരുമനാനബചബരുനകവങ്കബലുലാം

പഞനായതബല്നബനലാം അതബനുള്ള ശേബപനാര്ശേകേകളനാനലാം ലഭബചബട്ടബല. കേണ്ടുകൃഷബ ഭൂമബ
പട്ടയങ്ങളകട കേനാരദതബല് അകപക്ഷ സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള കേനാലതനാമസലാം മനാപ്പെനാക്കബ
പട്ടയലാം നല്കുനണച്ച്.
കയനാഗതബനുകശേഷലാം

അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറേബ വബളബച്ചു കചര്ക്കുന്ന
വനലാം,

ഇറേബകഗഷന,

കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പുകേകള

ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച് പനാറേശനാല മണ്ഡലതബകല പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരലാം
കേനാണുന്നതനാണച്ച്.
(6)തനാലൂക്കച്ച് ആശുപതബ വബകേസനലാം
ശസ്പീ. ഇ. കകേ. വബജയന: നനാദനാപുരലാം തനാലൂക്കച്ച് ആശുപതബയബല് 24 മണബക്കൂറലാം
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പ്രവര്തബക്കുന്ന കടനാമനാ കകേയര് കസന്റെര്, ഒ.പബ./കഎ.പബ. കേണക്കനുസരബച്ചുള്ള സനാഫച്ച്
നഴച്ച് പനാകറണ്, കസഷദലബസച്ച് കഡനാക്ടര്മനാരുള്കപ്പെകടയള്ള കഡനാക്ടര്മനാര് എന്നബവരുകട
തസബകേകേള് സൃഷ്ടബചച്ച് നബയമനലാം നടതണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കശേലജ
ടസ്പീചര്): നനാദനാപുരലാം തനാലൂക്കനാശുപതബയകട നബര്മ്മേനാണതബലബരബക്കുന്ന അഞ്ചുനബല
കകേട്ടബടതബകന്റെ കശേഷബച പണബ പൂര്തബയനാക്കുന്നതബനച്ച് 40 ലക്ഷലാം രൂപയകട
എസബകമറച്ച് നനാഷണല് റൂറേല് കഹല്തച്ച് മബഷന മുകഖന തയ്യനാറേനാക്കബയബട്ടുണച്ച് .
ആശുപതബയബല് ആവശേദതബനച്ച് സനാഫബല എനള്ളതച്ച് ഗുരുതരമനായ പ്രശ്നമനാണച്ച്.
ആര്ദലാം മബഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഒരു തനാലൂക്കബല് ഒരു തനാലൂക്കനാശുപതബ എന്ന കതനാതബല്
കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട്ട

ആശുപതബകേളബല്

കപനാസച്ച്

ക്രബകയഷനുള്കപ്പെകടയള്ള

അടബസനാനസഇൗകേരദങ്ങള് വബകേസബപ്പെബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ആദദ ഘട്ടതബല്
44

ആശുപതബകേളബല്

പശ്ചനാതല

സഇൗകേരദ

വബകേസനലാം,

കസഷദനാലബറബ

വര്ദബപ്പെബക്കല്, കപനാസച്ച് ക്രബകയഷന മുതലനായ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു കേഴബഞ്ഞു.
അടുത ഘട്ടതബല് നനാദനാപുരലാം ആശുപതബകയ ഇതബലുള്കപ്പെടുത്തുന്നതുലാം അവബകട
തസബകേ

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ

ഫയലുകേള്

ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകലയച്ച്

അയയ്ക്കുന്നതുമനാണച്ച്. സഇൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുന്ന മുറേയച്ച് അടബയന്തരമനായബ ഡയനാലബസബസച്ച്
യൂണബറച്ച്

അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന തസബകേകേള് നബകേത്തുന്നതബനച്ച്
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ശമബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
(7) കേബടതബചബകേബത്സ
ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന: ആലനല്ലൂര് സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രതബല് കേബടതബ
ചബകേബത്സ ആരലാംഭബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കശേലജ
ടസ്പീചര്): ആലനല്ലൂര് സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രലാം സബ.എചച്ച്.സബ.യനായബ അപ്കഗ്രഡച്ച്
കചയ്കതങ്കബലുലാം അതനുസരബച്ചുള്ള സനാഫച്ച് പനാകറണ് സൃഷ്ടബക്കനാന സനാധബചബട്ടബല.
കഡനാക്ടര്മനാര് -2, കഗ്രഡച്ച് I നഴച്ച്-2, കഗ്രഡച്ച് II നഴച്ച്-2, ഫനാര്മസബസച്ച്-1, ലനാബച്ച്
കടകസ്പീഷദന-1, നഴബലാംഗച്ച് അസബസന്റെച്ച്സച്ച്-2 എന്നബങ്ങകനയനാണച്ച് അവബടകത സനാഫച്ച്
പനാകറണ്.

രണച്ച്

സനാധബക്കുകേയബല.

കഡനാക്ടര്മനാകരകക്കനാണച്ച്
വളകര

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

കേബടതബചബകേബത്സ
കുകറേ

ഉറേപ്പെനാക്കനാന

സബ.എചച്ച്.സബ.കേകളങ്കബലുലാം

കേബടതബചബകേബത്സയനായബ അപ്കഗ്രഡച്ച് കചയ്യണകമന്നച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് ആഗ്രഹബക്കുന.
അങ്ങകന കചയ്യുന്ന ഘട്ടതബല് ആര്ദലാം പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബകക്കനാണച്ച് ആലനല്ലൂര്
സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രതബനച്ച് മുന്തബയ പരബഗണന കകേനാടുക്കുന്നതനാണച്ച്.
(8) കറേനാഡച്ച് വബകേസനലാം
ശസ്പീ. ആര്. രനാകജഷച്ച്: കേനായലാംകുളലാം-പുനലൂര് കറേനാഡച്ച് വസ്പീതബകൂട്ടബ ആധുനബകേ
ടനാഫബകേച്ച് സലാംവബധനാനങ്ങകളനാകട ശേനാസസ്പീയമനായബ പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇരുവശേവമുള്ള

ജബ.

സധനാകേരന):

കേനായലാംകുളലാം-പതനനാപുരലാം

കറേനാഡബകന്റെ

സലങ്ങള്

പലരുലാം

കേകയ്യറേബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഇവബകട ഉണനാകുന്ന അപകേടങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനച്ച്

കറേനാഡച്ച് കസഫബ പ്രവൃതബക്കച്ച് 20 ലക്ഷലാം രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ നലബയബട്ടുണച്ച്.
കേനാലനാവധബ കേഴബഞ്ഞബട്ടുലാം വര്ക്കച്ച് കചയ്യനാതതബനനാല് കകേനാണ്ടനാക്ടര്ക്കച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
കകേനാടുതബട്ടുണച്ച്.

ഇഇൗ

വര്ഷലാം

ജനുവരബയബല്

നടന്ന

കയനാഗതസ്പീരുമനാനതബകന്റെ

അടബസനാനതബല് 40 കകേനാടബ രൂപ മുടക്കബ 9 മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല് കറേനാഡച്ച്
പുനരുദനാരണലാം നടപ്പെബലനാക്കബവരുന. മൂന്നച്ച് അസലാംബബ മണ്ഡലങ്ങളബല് ഉള്കപ്പെട്ട
കറേനാഡനായതബനനാല്
ഏകറടുതച്ച്

സലലാം

എലാം.എല്.എ.മനാര്

തസ്പീരകദശേകതയലാം

സലാംയക്തമനായബ

മലകയനാരകതയലാം

ഉതരവനാദബതസ്വലാം

ബനബപ്പെബക്കുന്ന

കറേനാഡച്ച്

മബകേചതനാക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകക്കണതുണച്ച്.
(9) കനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരണലാം
ശസ്പീ. മുരളബ കപരുകനലബ: കനല്കേര്ഷകേകര മബല്ലുടമകേളകട ചൂഷണതബല്നബന്നച്ച്
കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകപസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ പബ. തബകലനാതമന):
കകേരളതബല് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന കനലച്ച്ല്ല് മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ കേര്ഷകേരബല്
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നബന്നച്ച് ഏകറടുതച്ച് ആധുനബകേ അരബ മബല്ലുകേളബല് സലാംസരബചച്ച് കപനാതുവബതരണ
സലാംവബധനാനതബലൂകട വബതരണലാം കചയ്യുന്ന പദതബയകട കനനാഡല് ഏജനസബയനായബ
കകേരള കസറച്ച് സബവബല് സകപസച്ച് കകേനാര്പ്പെകറേഷകന നബകയനാഗബചബട്ടുണച്ച് .

വബവബധ

മബല്ലുടമകേളമനായബ സകപകകേനാ നടതബയ കേരനാര് പ്രകേനാരമനാണച്ച് സലാംഭരബച കനലച്ച്ല്ല്
സലാംസരബചച്ച് അരബയനാക്കബ കപനാതുവബതരണതബനനായബ നല്കുന്നതച്ച്. തൃശ്ശൂര് ജബലയബല്
കനലച്ച്ല്ല്

സലാംഭരണവമനായബ

നല്കുന്നതബകനക്കുറേബചച്ച്

ബനകപ്പെട്ട

പ്രവൃതബകേള്ക്കുള്ള

മബല്ലുടുമകേളമനായബ

ഒപ്പെബട്ട

കേരനാറേബല്

തുകേ

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

പ്രതബപനാദബചബട്ടബല.

കേര്ഷകേരബല് നബന്നച്ച് കനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരബക്കുന്നതബനനായബ ചണചനാക്കുകേള് നല്കുന്നതബനുലാം
തൂക്കലാം പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനുലാം കലനാഡബലാംഗബനുലാം ടനാനകസനാര്കട്ടഷനുലാം ആവശേദമനായബ
വരുന്ന കചലവകേള് മബല്ലുടമകേള്തകന്ന വഹബക്കണകമന്നനാണച്ച് വദവസ കചയബട്ടുള്ളതച്ച്.
കേര്ഷകേരബല്

നബന്നച്ച്

കനലച്ച്ല്ല്

ഏകറടുതച്ച്

സലാംസരബചച്ച്

അരബയനാക്കബ

വബതരണകയനാഗദമനാക്കുന്നതുവകരയള്ള പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച് കപ്രനാസസബലാംഗച്ച് ചനാര്ജനായബ
ഒരു കേസ്വബന്റെല് കനലബനച്ച് 214 രൂപ സകപകകേനാ മബല്ലുടമകേള്ക്കച്ച് നല്കേബ വരുനണച്ച്.
ഇതബല് നബന്നച്ച് പനണച്ച് രൂപ ഒരു കേസ്വബന്റെല് കനലച്ച്ല്ല് കലനാറേബയബല് കേയറ്റുന്നതബനുള്ള
കേയറ്റുകൂലബയനായബ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേണകമന്നച്ച് മബല്ലുടമകേകളനാടച്ച് നബര്കദ്ദേശേബക്കുകേയലാം
ആയതച്ച് കൃതദമനായബ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
കചയബട്ടുണച്ച്.
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(10) ടസ്പീചബലാംഗച്ച് കജനാലബയബല് നബന്നച്ച് ഒഴബവനാക്കല്
ശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: ഹയര് കസക്കണറേബ പ്രബനസബപ്പെല്മനാകര
ടസ്പീചബലാംഗച്ച് കജനാലബയബല് നബന്നച്ച് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): സലാംസനാനതച്ച്
നബലവബലുണനായബരുന്ന

കഹസ്കൂളകേള്

ഹയര്

കസക്കണറേബ

സ്കൂളകേളനാക്കബ

ഉയര്തബയകപ്പെനാള് കഹസ്കൂള് വബഭനാഗതബകല മബനബസസ്പീരബയല് സനാഫച്ച് തകന്ന
ഹയര്കസക്കണറേബ വബഭനാഗതബലുലാം കസവനലാം കചകയ്യണതനായബ വരുന. ഹയര്
കസക്കണറേബയബല് കൂടുതല് ബനാച്ചുകേള് അനുവദബചകപ്പെനാള് കഹസ്കൂള് മബനബസസ്പീരബയല്
വബഭനാഗതബനച്ച് ഈ കജനാലബകേള് ഏകറടുതച്ച് നടപ്പെബലനാക്കനാന കേഴബയനാകത വന്ന
സനാഹചരദതബലനാണച്ച് പ്രസ്തുത കജനാലബകേള്കൂടബ പ്രബനസബപ്പെല്മനാര് നബര്വ്വഹബകക്കണബ
വന്നതച്ച്. 6-1-2006-കല ഉതരവപ്രകേനാരലാം ഹയര് കസക്കണറേബ സ്കൂള് ടസ്പീചര് തസബകേ
അപ്കഗ്രഡച്ച് കചയനാണച്ച് പ്രബനസബപ്പെല് തസബകേ സൃഷ്ടബചതച്ച് .

സര്ക്കനാര്/എയ്ഡഡച്ച്

കമഖലകേളബകല 1450 സ്കൂളകേളബല് പ്രബനസബപ്പെല് തസബകേ നബലവബലുണച്ച്. സര്ക്കനാരബനച്ച്
അധബകേ സനാമ്പതബകേ ബനാദദത ഉണനാകുകമന്നതബനനാല് ഹയര്കസക്കണറേബ സ്കൂളബകല
പ്രബനസബപ്പെല്മനാകര അദദയന ചുമതലയബല്നബന്നച്ച് ഒഴബവനാക്കുന്ന കേനാരദലാം ഇകപ്പെനാള്
പരബഗണബക്കനാന സനാധബക്കുകേയബല.

ഹയര്കസക്കണറേബ സ്കൂളകേളബല് കനാര്ക്കച്ച് തസബകേ

സൃഷബക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബച വബഷയലാം സര്ക്കനാര് പരബകശേനാധബച്ചുവരുന.
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IV.കമശേപ്പുറേത്തുവച കേടലനാസകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നനാമകത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസ്സുകേള്
കമശേപ്പുറേത്തുവച്ചു.
V.റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
പ്രവനാസബ മലയനാളബകേളകട കക്ഷമലാം സലാംബനബച സമബതബയകട നനാലുലാം അഞ്ചുലാം
റേബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
VI.ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലുള്ള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണവലാം നഷ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ

(കഡനാ.

കകേ.

ടബ.

ജലസ്പീല്):

തനാകഴപ്പെറേയന്ന

ധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXII - നഗരവബകേസനലാം (2601,86,48,000 രൂപ)
ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXV- പഞനായതച്ച് (1279,40,05,000 രൂപ)
ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXVI-ഗ്രനാമവബകേസനലാം (3870,95,93,000 രൂപ)
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ.എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്):
പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയകത
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ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
നഗരവബകേസനലാം എന്ന XXII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം പഞനായതച്ച് എന്ന
XXXV-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം ഗ്രനാമവബകേസനലാം എന്ന XXXVI -ാംനമ്പര്
ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള്
കമശേപ്പുറേത്തുവയ്ക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
ശസ്പീമതബ

പബ.

അയബഷനാ

കപനാറബ:

ധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളതബല് തബതല പഞനായതച്ച് സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട വബകേസന
പ്രവര്തനങ്ങളബല് മബകേവച്ച് പുലര്തനാനുലാം
തനാകഴതട്ടബകലയച്ച്
കുറേബക്കനാനുലാം

അധബകേനാരലാം

സനാധബച്ചു.

ആകേര്ഷബക്കുന്ന

ജനകേസ്പീയനാസൂതണതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

എതബക്കുന്ന

കചറകേബട

കേര്ഷകേകര

നയസമസ്പീപനമനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്
ഉല്പ്പെനാദന

ആരലാംഭലാം

കമഖലയബകലയച്ച്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്.

മനാലബനദ

സലാംസരണതബനച്ച് ഗ്രനാമ-നഗര വദതദനാസമബലനാകത കപനാതു പദതബ വബഹബതതബല്
നബന്നച്ച് നബശ്ചബത ശേതമനാനലാം തുകേ മനാറബവച്ചു.
നല്കുന്ന

കേനാരദതബല്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

ഈ

സര്ക്കനാര്

തകദ്ദേശേ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് വബഹബതലാം
മനാതൃകേനാപരമനായ

നബലപനാടനാണച്ച്

ജബലനാ പദതബ രൂപസ്പീകേരണലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ മകറനാരു പ്രധനാന

ചുവടുവയ്പ്പെനാണച്ച്. പദതബ നബര്വ്വഹണതബകല അരനാജകേതസ്വതബനച്ച് വബരനാമമബടനാനുലാം 93
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ശേതമനാനലാം പദതബകേള്ക്കച്ച് നടപ്പുസനാമ്പതബകേവര്ഷലാം കസപലാംബര് മനാസകതനാടുകൂടബ
ഭരണനാനുമതബ

നല്കേനാനുലാം

പ്രനാധനാനദകതനാകട

സലാംസനാന-കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത
നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം

തകദ്ദേശേഭരണസനാപനങ്ങളകട
ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള

പദതബ

ജനകേസ്പീയനാസൂതണവലാം

നടപടബ

നബര്വ്വഹണലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തു.

പദതബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

ഏപ്രബല്

അധബകേനാര

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്

തുലദ

ഒന

മുതല്

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണവലാം

ആത്മനാര്തമനായ

സമസ്പീപനലാം

സസ്വസ്പീകേരബചതബലൂകട വബവബധ കമഖലകേളബല് മബകേച കനട്ടലാം കകകേവരബക്കനാന സനാധബച്ചു.
പഞനായതച്ച് വകുപ്പെബല് ആയബരതബലധബകേലാം തസബകേകേളബല് പബ.എസച്ച്.സബ. വഴബ
നബയമനലാം നടതനാനുലാം 2485 തസബകേകേളബല് കപ്രനാകമനാഷന നല്കേനാനുലാം 448 പുതബയ
തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം ഷസ്പീ കലനാഡ്ജബലാംഗച്ച് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. സനാലാംസനാരബകേ നബലയങ്ങളബകല കകലകബറേബയന്മനാര് ശേബശുമന്ദേബരങ്ങളബകല
ടസ്പീചര്/ആയമനാര് എന്നബവരുകട കവതനലാം യഥനാക്രമലാം 12,000, 8000 രൂപയനാക്കബ
വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം 200 പഞനായത്തുകേളബല് ബഡ്സച്ച് സ്കൂളകേള് ആരലാംഭബക്കനാനുലാം
സനാധബച്ചു.

630

എന്നബവരുകട

പനാര്ട്ടച്ച്

ഓണകറേറേബയലാം

ഉതരവബറേക്കബയബട്ടുണച്ച്.
അക്കനാഡമബകേച്ച്

കകടലാം

സമഗ്ര

നബലവനാരലാം

കകലകബറേബയന്മനാര്/കനഴറേബ
കേനാലയളവച്ച്
വബദദനാഭദനാസ

കമചകപ്പെടുതനാനുലാം

കപനഷനച്ച്

ടസ്പീചര്മനാര്/ആയമനാര്
പരബഗണബച്ചുകകേനാണച്ച്

സലാംരക്ഷണ
മനാലബനദ

യജ്ഞതബലൂകട

നബര്മ്മേനാര്ജനതബകന്റെ
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ഭനാഗമനായബ പഞനായത്തുകേള്കതനാറലാം പനാസബകേച്ച് ഷ്രഡബലാംഗച്ച് യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബക്കനാനുലാം
ഷ്രഡഡച്ച് പനാസബകേച്ച് ഉപകയനാഗബചച്ച് കറേനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം നടതനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.
നസ്പീകരനാഴുക്കച്ച്

നബലച്ചുകപനായ

സലാംസനാനകമനാട്ടനാകകേ

ആറകേള്

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാനുലാം

വദനാപബപ്പെബക്കനാനുകമടുത

തസ്പീരുമനാനലാം

പദതബ

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .

കുടുലാംബശസ്പീ യൂണബറ്റുകേള്ക്കച്ച് ആവശേദമനായ കപ്രനാത്സനാഹനവലാം സഹനായവലാം നല്കേബ
ഷനാര്ജ കഫസബല് കേകഫ യൂണബറ്റുകേകള പകങ്കടുപ്പെബക്കനാന സനാധബചതച്ച് ശകദയമനാണച്ച് .
ശസ്പീ.

കകേ.

സബ.

കജനാസഫച്ച്:

ധനനാഭദര്തനകേകള

എതബര്ക്കുന.

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പെബകന്റെ പദതബ വബഹബതലാം കചലവഴബക്കുന്നതബല് ഗുരുതരമനായ
വസ്പീഴ്ചയനാണച്ച്

സലാംഭവബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

പഞനായതച്ച്-നഗരസഭനാ-മുനബസബപ്പെനാലബറബ-

കകേനാര്പ്പെകറേഷന എന്നബവബടങ്ങളബകല ഒഴബവകേള് സമയബനബതമനായബ നബകേതനാനുലാം
പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം
പൂര്ണമനായബ കനടബകയടുക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പദതബകേളകട
നടതബപ്പെച്ച് കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനുലാം കമനാണബററേബലാംഗച്ച് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം
തയ്യനാറേനാകേണലാം. പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കകവ. പദതബക്കനായബ കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെച്ച് അനുവദബച
തുകേ യഥനാസമയലാം വബനബകയനാഗബക്കനാനുലാം ഗ്രനാമസ്പീണ കറേനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബല്
കൂടുതല് കകേന്ദ്രനാനുകൂലദലാം കനടബകയടുക്കനാനുലാം പൂര്തസ്പീകേരബച പ്രവൃതബകേളകട യ.സബ.
യഥനാസമയലാം നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കകവ.
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പദതബക്കനായബ നല്കേബയബട്ടുള്ള എസബകമറ്റുകേള് റേബകകവസച്ച് കചയച്ച് നല്കുന്ന നടപടബ
പുന:പരബകശേനാധബക്കണലാം. കകലഫച്ച് മബഷന വഴബ ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച് ഇതുവകര ഒരു
വസ്പീടുകപനാലുലാം പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച് നല്കേബയബട്ടബല.
ശസ്പീമതബ ഗസ്പീതനാ കഗനാപബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. വനബതനാ
സലാംവരണവലാം

പട്ടബകേ

വബഭനാഗങ്ങളകട

സലാംവരണവലാം

അധബകേനാര

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണതബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്. ഗ്രനാമസഭകേളകട ശേനാക്തസ്പീകേരണതബനുലാം സസ്പീ
ശേനാക്തസ്പീകേരണതബനുലാം മുനതൂക്കലാം നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച് ഈ
സര്ക്കനാര്

നടതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.

വര്ദബപ്പെബക്കനാനനായതുലാം
കകേവരബക്കനാന
കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.

ഗതനാഗത-കുടബകവള്ള

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

സനാധബചതുലാം

ഈ

തബതല

രലാംഗങ്ങളബല്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ
പഞനായതച്ച്

സഇൗകേരദങ്ങള്
പുകരനാഗതബ

എടുത്തുപറേയതക്ക
സലാംവബധനാനതബല്

ജനപ്രതബനബധബകേളനായബരുന്നവര്ക്കച്ച് കപനഷന നല്കുന്നതബനുലാം ഗ്രനാമ പഞനായതച്ച്
കറേനാഡുകേളകട കശേനാചദനാവസ പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം കലഫച്ച് മബഷന

ബൃഹതനായ

രസ്പീതബയബല് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ഉല്പ്പെനാദന കമഖലയബല്
വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ

കൂടുതല്

പണലാം

നസ്പീക്കബവയനാന

സനാധബച്ചു.

മഹനാത്മനാഗനാനബ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറേപ്പെച്ച് പദതബയബകല പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കണലാം.
ടനാനസരനസബ ആന്റെച്ച് അക്കഇൗണബബലബറബ നബയമലാം കകേനാണ്ടുവരുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം
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സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. തകദ്ദേശേസസ്വയലാം ഭരണ സനാപനങ്ങകള ശേനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ
ഭനാഗമനായബ ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുകേകള ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച് ഒറ വകുപ്പെനായബ കലനാകേതബനച്ച്
മനാതൃകേയനാകുന്ന

രസ്പീതബയബല്

ഉയര്തബകക്കനാണ്ടുവകരണതച്ച്

അതദനാവശേദമനാണച്ച് .

തകദ്ദേശേസസ്വയലാം ഭരണ സനാപനങ്ങളബകല ജസ്പീവനക്കനാരുകട പ്രകമനാഷന സനാദദതകേള്
നബലനബര്തനാനുലാം വകയനാജന സലാംരക്ഷണതബനച്ച് മുനതൂക്കലാം നല്കേനാനുലാം കേഴബയണലാം.
ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റേബച്ച്:
പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം

ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം

നല്കേബയബട്ടുള്ള

തബതല

അധബകേനാരലാം

കേവര്കന്നടുക്കല് തടകയണതനാണച്ച്. 'കലഫച്ച് മബഷന' കേനാരദക്ഷമമനായബ നടത്തുന്നതബനച്ച്
നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേളബല്

നടപ്പെനാക്കബയ

ജനകേസ്പീയനാസൂതണ

പദതബയബകല കപനാരനായ്മകേള് നബകേതണലാം. സനാമൂഹദകക്ഷമ കപനഷനുകേള് കൃതദമനായബ
വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേളബകല

എഞബനസ്പീയര്മനാരുകടയലാം കസക്രട്ടറേബമനാരുകടയലാം ഓവര്സബയര്മനാരുകടയലാം തസബകേകേള്
നബകേത്തുന്നതബനുലാം

ഉകദദനാഗസരുകട അനനാവശേദ സലലാം മനാറലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കതനാഴബലുറേപ്പെച്ച് പദതബ, പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കവ. പദതബ
എന്നബവയബല് ഗവണ്കമന്റെച്ച് കേനാണബക്കുന്ന അനനാസ ഒഴബവനാക്കണലാം. കേബഡ്നബ
കപഷദന്റെച്ച് കവല്കഫയര് കസനാകസറബ കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രവര്തബക്കനാനുലാം അനനാവശേദ
ഉതരവകേള് പബനവലബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. തബതല പഞനായത്തുകേളകട
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അധബകേനാരലാം

കേവര്കന്നടുക്കല്

തടയനാനുലാം

'നവകകേരള

മബഷന'

ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കനാനുലാം സനാധബക്കണലാം.
ശസ്പീ.

പബ.

വബ.

അനവര്:

ധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

മതനഷ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കച്ച് തുലദനസ്പീതബ ഉറേപ്പെനാക്കബകക്കനാണ്ടുളള ഭരണമനാണച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കനാര്
ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.

നഷ്യൂനപക്ഷ

കക്ഷമതബനനായളള

പദതബകേള്

ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നഷ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമതബനുളള പദതബ വബഹബതലാം
കുറേച്ചുകകേനാണ്ടുവരുകമ്പനാള് സലാംസനാന സര്ക്കനാര് വര്ദബപ്പെബക്കുകേയനാണച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച് .
മദസനാ അദദനാപകേര്ക്കച്ച് ചബകേബത്സനാ ധനസഹനായലാം പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം

കപനഷന

1,000 രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം കചയ. മദസനാ അദദനാപകേര്ക്കുളള കക്ഷമനബധബ
കബനാര്ഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരണ

ബബല്

സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണച്ച്.

കപ്രനാഫ.

കജനാസഫച്ച് മുണകശരബ കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച് കഫനാര് ടനാലന്റെഡച്ച് സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് എന്ന കപരബല് ഒരു
കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച് ആരലാംഭബച്ചു. മഹനാത്മനാഗനാനബ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറേപ്പെച്ച് പദതബയബലുലാം
അയ്യങ്കനാളബ നഗര കതനാഴബലുറേപ്പെച്ച് പദതബയബലുലാം പരമനാവധബ കതനാഴബല് ദബനങ്ങള്
സൃഷ്ടബക്കനാന

ഇഇൗ

സര്ക്കനാരബനച്ച്

കേഴബഞ്ഞുകവന്നതച്ച്

അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച്.

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബല് ഇ-കപകമന്റെച്ച് ഏര്കപ്പെടുതനാനുളള നടപടബ
ആരലാംഭബചതച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണച്ച്. ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബലുലാം നഗരസഭകേളബലുലാം
നബയമബച കകലകബറേബയന, നഴറേബ ടസ്പീചര്, ആയമനാര് എന്നബവരുകട ഓണകറേറേബയലാം
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അഞബരട്ടബയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം

ടനാനസ്കജനഡര്

വബഭനാഗകത

മുഖദധനാരയബകലതബക്കുന്നതബനുളള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ.
കഡനാ. എന. ജയരനാജച്ച്: അടബസനാനപരമനായബ പദതബകേള് നബര്വ്വഹണ
ഘട്ടതബകലത്തുകമ്പനാള്
സബതബയനാണുളളതച്ച്.
തകദ്ദേശേ

സസ്വയലാംഭരണ

ബഡ്ജറ്റുമനായബ

യനാകതനാരു

പദതബ രൂപകരഖയമനായബ
സനാപനങ്ങള്

ബനവമബലനാത

ബനമബലനാത ബഡ്ജറനാണച്ച്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.

പദതബകേളകട

രൂപസ്പീകേരണതബല് സമഗ്രമനായ ഇടകപടല് നടതനാന ജബലനാ പഞനായത്തുകേള്ക്കച്ച്
സനാധബക്കനാറേബല. കകലഫച്ച് പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്ന കേനാരദതബല് ഗഇൗരവമനായ ഇടകപടല്
ഉണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. ബനാബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഏകേസ്പീകൃത തകദ്ദേശേ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പെബനച്ച് രൂപലാം നല്കേബയ നടപടബ അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച് . തകദ്ദേശേ
സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട തനതച്ച് വരുമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ആര്ഭനാട
വബവനാഹങ്ങള്ക്കുകമല് ഒരു ശേതമനാനലാം നബകുതബ ഏര്കപ്പെടുതണലാം. പദതബ ആനുകൂലദലാം
ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള വരുമനാന പരബധബ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയബല് നബനലാം രണച്ച് ലക്ഷലാം
രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബച നടപടബ സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .

സസ്പീകേള്ക്കുലാം കുട്ടബകേള്ക്കുലാം

ടനാനസ്കജനഡറകേള്ക്കുമനായബ

വബഹബതലാം

പ്രകതദകേ

ബഡ്ജറച്ച്

അനുവദബചതുലാം

കുടുലാംബശസ്പീയബല് അലാംഗങ്ങളനായ 43 ലക്ഷകതനാളലാം വരുന്ന വനബതകേള്ക്കനായബ
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പരബശേസ്പീലന

പരബപനാടബ

കുടുലാംബശസ്പീകയ

സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

സനാധബചതുലാം
200

കകേനാടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .
രൂപ

മനാറബവച്ചു.

കകകേക്കുഞ്ഞുങ്ങകള മുലയൂട്ടുന്നതബനനായബ കപനാതുസലങ്ങളബല് സഇൗകേരദകമനാരുക്കബയ
നടപടബ അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്. എലനാ തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളലാം അവയകട
പരബധബക്കുള്ളബല് ഇതരലാം സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതണലാം. കകലഫച്ച് പദതബക്കനായബ
2,500 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുതനാന സനാധബച്ചു. അഞ്ചുവര്ഷലാം കകേനാണച്ച് വസ്പീടബലനാത
മുഴുവന

കപര്ക്കുലാം

വസ്പീടച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാണച്ച്

കകലഫച്ച്

പദതബയബലൂകട

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗതബകന്റെ

ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ.

പബ.

ഉന്നമനതബനനായബ

സബ.

കജനാര്ജച്ച്:

സര്ക്കനാര്

അനുവദബക്കുന്ന

പണതബകന്റെ

വബനബകയനാഗലാം

സലാംബനബചച്ച് സമഗ്രമനായ അകനസ്വഷണലാം നടതണലാം.
ശസ്പീ. കഎ. ബബ. സതസ്പീഷച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. തകദ്ദേശേഭരണ
സനാപനങ്ങളകട പദതബ നബര്വ്വഹണതബല് അടബസനാനപരമനായ മനാറതബനച്ച് തുടക്കലാം
കുറേബക്കനാന സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബച്ചു. ബൃഹതനായ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്
തബതല പഞനായതച്ച് സലാംവബധനാനങ്ങകള ഫലപ്രദമനായബ ഉപകയനാഗബക്കനാന കേഴബയന്ന
തരതബല് ജബലനാ വബകേസന പരബകപ്രഷദലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം
അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.

നൂതന, സലാംകയനാജബത വബകേസന പദതബകേള്ക്കനായബ
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പ്രകതദകേ ധനസഹനായലാം ലഭദമനാക്കനാനുലാം പഞനായതച്ച്, ധനകേനാരദലാം, ഗ്രനാമവബകേസനലാം,
നഗരനാസൂതണലാം, തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ എഞസ്പീനബയറേബലാംഗച്ച് വകുപ്പെച്ച് എന്നബവ ഏകകേനാപബചച്ച്
ഏകേസ്പീകൃത തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പെച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ
സനാപനങ്ങളബല്

നബനലാം

കസവനങ്ങള്

ഓണ്കലനനായബ

ലഭദമനാക്കനാനുമുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. എ. പബ. അനബല് കുമനാര്:
വബഹബതലാം

പൂര്ണമനായബ

ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. പദതബ

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബല്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന.

അധബകേനാര

തകദ്ദേശേ

സസ്വയലാംഭരണ

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണലാം

വകുപ്പെച്ച്

അട്ടബമറേബക്കുന്ന

നബലപനാടുകേളനാണച്ച് തുടര്ചയനായബ സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്നതച്ച് . കചറകേബട
വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങള്

തുടങ്ങുന്നതബനുലാം

പഞനായതച്ച്

ഭരണസമബതബക്കുണനായബരുന്ന

കനല്വയല്
അധബകേനാരങ്ങള്

കേവര്കന്നടുത്തു. സബ.ഡബ.എസച്ച്. കതരകഞ്ഞടുപ്പെബകന
കുടുലാംബശസ്പീ

മബഷകനയലാം

ജബലനാ

ഭരണ

നബകേത്തുന്നതബനുലാം
ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്

രനാഷസ്പീയവല്ക്കരബക്കുകേയലാം

സലാംവബധനാനങ്ങകളയലാം

ഉപകയനാഗബചച്ച്

സബ.ഡബ.എസകേള് പബടബകചടുക്കുകേയലാം കചയ്യുന്ന നബലപനാടച്ച് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന കേഴബയബല.
സലാംസനാനതബകന്റെ വബകേസന മുകന്നറതബനച്ച് വബഘനാതലാം സൃഷ്ടബക്കുന്ന നബലപനാടുകേള്
തബരുതനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറേനാകേണലാം.
ശസ്പീ. ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. നവകകേരള
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സൃഷ്ടബക്കുകവണബയനാണച്ച്
വസ്പീടബലനാതവര്ക്കച്ച്

തകദ്ദേശേ
വസ്പീടുലാം

സസ്വയലാംഭരണ
ഭൂമബയലാം

വകുപ്പെച്ച്

വസ്പീടുലാം

പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച്.

ഇലനാതവര്ക്കച്ച്

ഫനാറ്റുലാം

നബര്മ്മേബച്ചുകകേനാടുക്കനാനുള്ള പരബശമമനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്. കലഫച്ച് മബഷന,
ആര്ദലാം പദതബ, കേനാര്ഷബകേകമഖലകയ സലാംരക്ഷബക്കല്, ജലകസചന സഇൗകേരദങ്ങള്
വര്ദബപ്പെബക്കല്, കഹകടകേച്ച് വബദദനാഭദനാസലാം തുടങ്ങബയവയച്ച് കനതൃതസ്വലാം കകേനാടുക്കുന്ന
തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് ആവശേദമനായ സനാഫബകന നബയമബക്കണലാം .
എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ. കമഖലയ്ക്കുച്ച് അനുവദബച ഫണച്ച് പൂര്ണമനായബ കചലവഴബക്കനാന
സനാധബക്കനാത സനാഹചരദമുണനായനാല് അതച്ച് മറച്ച് പദതബകേള്ക്കച്ച് കചലവബടുന്നതബനനായബ
തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതബനച്ച് പഞനായത്തുകേള്ക്കച്ച് അനുമതബ നല്കേണലാം . ആധുനബകേ
സനാകങ്കതബകേവബദദ ഉപകയനാഗബചച്ച് മനാലബനദ സലാംസരണലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം
പഞനായത്തുകേളബല് കപനാതു ശ്മശേനാനലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം പുതബയ വനാഹനങ്ങള്
അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പഞനായത്തുകേളബകല കഡ്രൈവര്മനാരുകട
ഒഴബവകേള് പബ.എസച്ച്.സബ. മുകഖന നബകേതണലാം. ഡല്ഹബ കഷഡഷ്യൂള് ഓഫച്ച് കറേറച്ച്
അനുസരബചച്ച് കറേനാഡുകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം ലബസച്ച് തയ്യനാറേനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പഞനായത്തുകേള്ക്കച്ച് ഏകറടുക്കനാന സനാധബക്കനാത വലബയ കറേനാഡുകേള്
പബ.ഡബഷ്യു.ഡബ. ഏകറടുതച്ച് നബര്മ്മേബക്കണലാം. കുടുലാംബശസ്പീ മുകഖന കതരുവനനായകള
പബടബക്കുന്ന

നടപടബ

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

കുടുലാംബശസ്പീയകട

പ്രവര്തനലാം
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കേനാരദക്ഷമമനായനാണച്ച് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. കകേ. എന. എ. ഖനാദര്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. അടബസനാന
സഇൗകേരദ

വബകേസനതബല്

കകേവരബക്കുന്ന

എലനാ

വബധതബലുള്ള

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളലാം

സസ്വയലാംപരദനാപത

ഭനാവനനാസമ്പന്നമനായ

പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം ഒനാകരനാ പഞനായതബനുലാം പ്രകതദകേമനായബ കുടബകവള്ള
പദതബയലാം

നടപ്പെബലനാകക്കണതുണച്ച്.

മണ്ഡലകതയലാം
നടതണലാം.

ഒരു

കബനാക്കനായബ

സലാംസനാനകത
പരബഗണബചച്ച്

ഓകരനാ

വബകേസന

അസലാംബബ

പ്രവര്തനങ്ങള്

നഞനകകേനാടച്ച്-നബലമ്പൂര് കറേയബല്കവ പനാതയകട സര്കവ്വയച്ച് തുകേ

അനുവദബക്കനാത നടപടബ അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.
സസ്വയലാംഭരണ

ബബ.

സതദന:

വകുപ്പെച്ച്

എന്ന

ധനനാഭദര്തനകേകള
പ്രഖദനാപനവലാം

അനുകൂലബക്കുന.

ജനകേസ്പീയനാസൂതണകത

ഏകേസ്പീകൃത
കൂടുതല്

കേരുത്തുറതനാക്കനാന സസ്വസ്പീകേരബച നടപടബകേളലാം തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട
പദതബ നബര്വ്വഹണ പ്രവര്തനങ്ങള് സനാമ്പതബകേ വര്ഷതബകന്റെ തുടക്കലാം മുതല്
ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. പഞനായതച്ച്-ഗ്രനാമ-നഗര വബകേസന
വകുപ്പുകേകള ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച് പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനായബ മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന
കേഴബഞ്ഞതച്ച് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടമനാണച്ച്. കുടുലാംബശസ്പീയലാം അയല്ക്കൂട്ട സലാംവബധനാനവലാം
ശേനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ദനാരബദദ നബര്മ്മേനാര്ജനതബനുലാം സസ്പീകേളകട കതനാഴബലബലനായ്മ
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പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം പദതബകേള് തയ്യനാറേനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. സസ്പീ ശേനാക്തസ്പീകേരണതബനനായബ
അഗതബ

രഹബത

കകേരളലാം,

കസ്നേഹബത

തുടങ്ങബയ

പദതബകേളലാം

കവകേലദമുള്ള

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുകവണബ ബഡ്സച്ച് സ്കൂളകേളലാം ആരലാംഭബച്ചു. കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബകേളമനായബ
സലാംകയനാജബച്ചുകകേനാണച്ച്

വബവബധ

പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കബ.

ശുചബതസ്വ

മബഷകന്റെ

കനതൃതസ്വതബല് മനാലബനദ സലാംസരണതബനനായബ പദതബകേള് ആരലാംഭബച്ചു. കലഫച്ച്
മബഷന വബജയബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് എലനാവരുകടയലാം പബന്തുണയലാം സഹനായവലാം ഉണനാകേണലാം.
കുടബകവള്ള

പ്രശ്നലാം

ഉള്കപ്പെടുതബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുകവണബ

വബവബധ

പദതബകേള്

ഹരബത

കകേരളലാം

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം

പദതബയബല്

കപനാതുശ്മശേനാനങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ. മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജന
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ

കറേനാകബനാട്ടുകേളകട

കസവനലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാന

സനാധബചതച്ച് അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്. പഞനായതച്ച് കസക്രട്ടറേബ, ഓവര്സബയര് തുടങ്ങബയ
തസബകേകേളബകല ഒഴബവകേള് നബകേത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം വബശേപ്പെച്ച്
രഹബത

കകേരളലാം

പദതബയലാം

ഓഖബ

ദുരന്തതബല്കപ്പെട്ട

കുടുലാംബങ്ങകള

സഹനായബക്കുന്നതബനുള്ള പദതബകേളലാം ആവബഷ്കരബചബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ
സനാപനങ്ങളകട
ജബ.എസച്ച്.ടബ.

പദതബ

വബഹബതലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂകട

പൂര്ണമനായലാം
നഷ്ടമനായ

കചലവഴബക്കകപ്പെടുന്നബല.
വബകനനാദ

നബകുതബ
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പുന:സനാപബക്കുന്നതബനുലാം തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട ഓഡബറബലാംഗബനനായബ
പ്രകതദകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. നഗരങ്ങളബല്
അനുവനാദലാം ലഭബച പനാനബനനുസരബച്ചുള്ള കകേട്ടബടങ്ങളനാകണനാ നബര്മ്മേബക്കുന്നകതന്നച്ച്
പരബകശേനാധബക്കുകേയലാം സസ്വസ്പീകവജച്ച് ടസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച് പനാന്റെച്ച് സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 660 സസ്വയര് ഫസ്പീറബല് തനാകഴയള്ള കകേട്ടബടങ്ങകള കകേട്ടബട
നബകുതബയബല്നബനലാം ഒഴബവനാക്കബയ നടപടബ പുന:പരബകശേനാധബക്കണലാം. നഗരസഭകേളകട
കഗ്രഡച്ച് നബശ്ചയബക്കുകേയലാം ശുചബതസ്വ മബഷകന്റെ പ്രവര്തനലാം വബപുലസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
അറേവശേനാലകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച് ദസ്പീര്ഘകേനാല പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം
കചയ്യണലാം. കുടുലാംബശസ്പീയകട ഫണച്ച് നവലബബറേല് ബനാങ്കുകേള്ക്കച്ച് വബട്ടുകകേനാടുതതച്ച്
സലാംബനബചച്ച്

വദക്തമനാക്കണലാം.

കകേരള

നബകക്ഷപലാം

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കലുലാം

സഗമമനാക്കലുലാം ബബലബലൂകട കേഇൗണ്സബലബകന്റെ/കേമ്മേബറബയകട അധബകേനാരലാം കസക്രട്ടറേബക്കച്ച്
കകേമനാറേബയ നടപടബ അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം. നഗരങ്ങള്ക്കനായബ സമഗ്ര മനാസര് പനാന
തയ്യനാറേനാക്കണലാം.
തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണവലാം നഷ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): നടപ്പു സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം

1150 തകദ്ദേശേ

ഭരണ സനാപനങ്ങള് പദതബകേള് രൂപസ്പീകേരബചച്ച് ഡബ.പബ.സബ.-യകട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം
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വനാങ്ങബയബട്ടുണച്ച്.

പരമ്പരനാഗത രസ്പീതബയബല്നബനലാം മനാറേബ മൂന മനാസലാം പദതബ

രൂപസ്പീകേരണവലാം ഒമ്പതുമനാസലാം പദതബ നബര്വ്വഹണവകമന്ന രസ്പീതബയബകലയച്ച് തകദ്ദേശേ
ഭരണ

പ്രകവശേബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

സനാപനങ്ങള്

ജബ.എസച്ച്.ടബ.യബലുണനായ

സനാമ്പതബകേ മനാന്ദേദലാം, കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാരുകട സമരലാം, കമറസ്പീരബയലുകേളകട അഭനാവലാം
തുടങ്ങബ പല പ്രതബബനങ്ങളലാം അതബജസ്പീവബചച്ച് പദതബ കചലവബകന്റെയലാം കപ്രനാപ്പെര്ട്ടബ
ടനാകച്ച് പബരബവബകന്റെയലാം കേനാരദതബല് കമചകപ്പെട്ട പ്രകേടനലാം കേനാഴ്ചവയനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച് .
ഈ ഗവണ്കമന്റെച്ച് അധബകേനാരതബല് വന്നതബനുകശേഷലാം ഗ്രനാമവബകേസന വകുപ്പെബലുലാം
മുനബസബപ്പെല് കകേനാര്പ്പെകറേഷനുകേളബലുലാം അര്ബന അഫകയഴച്ച്സച്ച് ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബലുലാം
പഞനായതച്ച് വകുപ്പെബലുലാം
പബ.എസച്ച്.സബ.

സനാനക്കയറങ്ങള് നല്കുകേയലാം 657 ഒഴബവകേളബകലയച്ച്

മുകഖനയള്ള

നബര്മ്മേനാര്ജനതബനനായബ
കകേനാര്പ്പെകറേഷനുകേളബലുമനായബ

നബയമനങ്ങള്

നടത്തുകേയമുണനായബ.

84 കബനാക്കുകേളബലുലാം
158

മനാലബനദ

62 മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലുലാം

പനാസബകേച്ച്

കഷ്രഡബലാംഗച്ച്

6

യൂണബറ്റുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് കസ്പീന കകേരള കേമ്പനബയമനായബ ധനാരണനാ പതലാം ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം 49
എണലാം യനാഥനാര്തദമനാക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.

തകദ്ദേശേ ഭരണ സനാപനങ്ങളകട

ഇരുപതച്ച് ശേതമനാനതബല് കുറേയനാത കറേനാഡുകേള് കഷ്രഡഡച്ച് പനാസബകേച്ച് ഉപകയനാഗബചച്ച്
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പൂര്തബയനാക്കണകമന്നച്ച് നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

എലനാ കകേനാര്പ്പെകറേഷനുകേളബലുലാം

ജബലനാ ആസനാന മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലുലാം കജവമനാലബനദ സലാംസരണ പനാന്റുകേള്
സസ്വകേനാരദ പങ്കനാളബതകതനാകട സനാപബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതബനുപുറേകമ കപലറച്ച്
കപ്രനാജക്ടനായ സല്തനാന ബകതരബയബകല പനാന്റെച്ച് പൂര്തസ്പീകേരണ ഘട്ടതബലുമനാണച്ച് .
കകേനാചബ ബഹ്മപുരലാം പനാന്റെച്ച് തടസങ്ങള് നസ്പീക്കബ കമയച്ച് മനാസതബല് പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭബക്കനാന

കേഴബയലാം.

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്

മറ്റു

കകേനാര്പ്പെകറേഷനുകേളബലുലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ

ഇതരലാം

സലാംസനാനതച്ച്

പനാന്റുകേള്
നബകക്ഷപലാം

കകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡബ.സബ-യകട

സഹനായകതനാകട ബബല്ഡബലാംഗച്ച് കപര്മബറച്ച്, ഒക്കഷ്യുകപ്പെനസബ സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച് തുടങ്ങബയ
കസവനങ്ങള് സമയബനബതമനായലാം സതനാരദമനായലാം നല്കുന്നതബനുള്ള കസനാഫച്ച്കവയര്
തയ്യനാറേനായബവരുന.

എട്ടച്ച് അമൃതച്ച് സബറബകേളബല് ഇതച്ച് കപലറച്ച് കപ്രനാജക്ടനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനാണച്ച്
ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ

ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്.
ഭനാഗമനായബ

തകദ്ദേശേ

അഞച്ച്
സസ്വയലാംഭരണ

വകുപ്പുകേകള
വകുപ്പെബനച്ച്

ഒരു

പ്രബനസബപ്പെല് ഡയറേക്ടകറേ നബയമബച്ചു. ജബലനാ പദതബകേള് മുകഖന പുഴകേളലാം കതനാടുകേളലാം
വലബയ ജല കസനാതസ്സുകേളലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്നതനാണച്ച്. കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബകേള്
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കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുള്ള എലനാ ശമങ്ങളലാം നടത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കകേരളതബനുള്ള
വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറേചതബലുള്ള പ്രതബകഷധലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന അറേബയബക്കുകേയലാം
കചയബട്ടുണച്ച്. കേഴബഞ്ഞ രണച്ച് വര്ഷങ്ങളബലനായബ അനുമതബ ലഭബച 583.313 കേബ.മബ.
കറേനാഡുകേളബല് 71.306 കേബ.മബ. കറേനാഡബകന്റെ പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം സനാഗബ പദതബ
പ്രകേനാരലാം അനുമതബ ലഭബച 118.451 കേബ.മബ. കറേനാഡബകന്റെ പണബ നടനവരബകേയലാം
കചയ്യുന.

കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച് അവനാര്ഡച്ച് കചയതബനുകശേഷലാം

പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കവ.

കറേനാഡുകേളകട എസബകമറച്ച് റേബകവസച്ച് കചയകകേനാടുത നടപടബ പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണച്ച് .
ഈ സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം എലാം.ജബ.എന.ആര്.ഇ.ജബ.എസച്ച്.-ല് 500.90 ലക്ഷലാം
കതനാഴബല്

ദബനങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കതനാഴബല്

ദബനങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് കലബര് ബഡ്ജറച്ച് റേബകവസച്ച് കചയ്യണകമന്ന ആവശേദലാം കകേന്ദ്ര
ഗവണ്കമന്റെബകന അറേബയബചബട്ടുണച്ച്. എല്.എസച്ച്.ജബ. എഞബനസ്പീയറേബലാംഗച്ച് വബലാംഗബല് 177
പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം 821 ഒഴബവകേളബല് പബ.എസച്ച്.സബ. വഴബ നബയമനലാം
നടത്തുകേയലാം കേനാലങ്ങളനായബ മുടങ്ങബക്കബടന്ന കപ്രനാകമനാഷനുകേള് നല്കുകേയലാം കചയതബനു
പുറേകമ 323 ഒഴബവകേളബല് മനാര്ചച്ച് 31-നകേലാം നബയമനലാം നടത്തുന്നതുമനാണച്ച്.

ഈ വര്ഷലാം
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അയ്യങ്കനാളബ കതനാഴബലുറേപ്പു പദതബയബല് 6.38 ലക്ഷലാം കതനാഴബല് ദബനങ്ങളള്കപ്പെകട
കേഴബഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളബലനായബ 10.03 ലക്ഷലാം കതനാഴബല് ദബനങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കനാന
സനാധബച്ചു.

പുതബയ സലാംരലാംഭങ്ങള് കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ഇനബമുതല് ഒരു

കുടുലാംബതബല്

നബനലാം

അഭദസവബദദനനായ

ഒരനാകളക്കൂടബ

കുടുലാംബശസ്പീയബല്

അലാംഗമനാക്കുന്നതനാണച്ച്. ഈ വര്ഷലാം 200 കകേനാടബ രൂപയനാണച്ച് കുടുലാംബശസ്പീക്കുകവണബ
ബഡ്ജറബല് നസ്പീക്കബവചബരബക്കുന്നതച്ച്. നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്തബയനാകേനാത 66000-കതനാളലാം
വസ്പീടുകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനനാവശേദമനായ

നല്കുന്നതനാണച്ച്.

കലഫച്ച്

പദതബ

തുകേ

കലഫച്ച്

കകേന്ദ്ര

പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

തതസ്വതബല്

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം ടൂ വസ്പീലര്, ഫബഡ്ജച്ച്, ലനാനഡച്ച് കഫനാണ്
എന്നബവയള്ളവരുകട അകപക്ഷകേള് ഒഴബവനാക്കകപ്പെടനാന സനാദദതയണച്ച്. ഭൂമബയള്ളതുലാം
ഭവനരഹബതരുമനായ 170000-കതനാളലാം ആളകേളകടയലാം പബ.എലാം.എ.കവ. അര്ബന
പ്രകേനാരലാം കസലക്ടച്ച് കചയ്യകപ്പെട്ടവരുകടയമുള്കപ്പെകട ഒരു വര്ഷലാം കകേനാണച്ച് രണര ലക്ഷലാം
വസ്പീടുകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ പ്രനാരലാംഭ ഘട്ടകമന്ന നബലയബലനാണച്ച് പണബ തസ്പീരനാത
വസ്പീടുകേളകട

പണബ

പൂര്തബയനാക്കനാനുള്ള

പരബശമലാം

സര്ക്കനാര്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്. രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേങ്ങളബല് വര്ഗ്ഗസ്പീയത ദര്ശേബക്കുന്ന
ലസ്പീഗച്ച് നബലപനാടച്ച് അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്. ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച്
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അഭദര്തബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
നഗരവബകേസനലാം എന്ന XXII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം പഞനായതച്ച് എന്ന
XXXV-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം ഗ്രനാമവബകേസനലാം എന്ന XXXVI-ാംനമ്പര്
ധനനാഭദര്തനയലാം 33-കനതബകര 77 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച്
അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.
(സഭ കകവകുകന്നരലാം 3.29-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)

