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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-16
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 22, വദനാഴലാം
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

വബഴബഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദതബ
മബ. സസ്പീക്കര്:
പരബധബക്കകേലാം

വബഴബഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദതബ

പൂര്തബയനാക്കനാന്

സനാധബക്കബകല്ലെനകേനാണബചച്ച്

സര്ക്കനാരബനച്ച് കേതച്ച് നല്കേബയബരബക്കുന്ന സനാഹചരദതബല്

നബശ്ചയബച സമയ
അദനാനബ

ഗ്രൂപ്പെച്ച്

കകേടുകേനാരദസ്ഥതയലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ അനനാസ്ഥയലാംമൂലലാം പദതബ പ്രതബസനബയബലനായതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന
ഗുരുതരമനായ

സ്ഥബതബവബകശേഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവചച്ച്

ചര്ച
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കചയ്യണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ എലാം. വബന്കസന്റെച്ച്, പബ. ഉബബദുള. അനൂപച്ച്
കജേക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
തുറമുഖവലാം മമ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന്
കേടന്നപ്പെളബ): വബഴബഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദതബകയക്കുറബച്ചുള സര്ക്കനാരബകന്റെ
നബലപനാടച്ച് ബഡ്ജേറച്ച് ചര്ചനാകവളയബല് വദക്തമനാക്കബയതനാണച്ച്.
പദതബ

പൂര്തബയനാക്കുകമന്നച്ച്

അപ്രതസ്പീക്ഷബതമനായ

ചബല

അദനാനബ
പ്രയനാസങ്ങള്

ഗ്രൂപ്പെച്ച്

കേനാലനാവധബക്കുമുമച്ച്

വനാഗനാനലാം

നബര്മ്മേനാണ

കചയബരുന.
പുകരനാഗതബകയ

തടസ്സകപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. ഓഖബ ചുഴലബക്കനാറബകന്റെ പശ്ചനാതലതബല് നബര്മ്മേനാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് ചബല തടസ്സങ്ങള് കനരബടുകേയണനായബ. പദതബയകട ഭനാഗമനായ
പുലബമുട്ടച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം 600 മസ്പീറര് പൂര്തബയനായബ. പനാറയകട ലഭദതക്കുറവച്ച് കേമനബ
അറബയബചതബന്പ്രകേനാരലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ

അധസ്പീനതയബലുള

പനാറമടകേളബല്നബനലാം

ലഭദമനാക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. ഒരു ഇന്ഡബകപന്ഡന്റെച്ച് എഞബനസ്പീയറലാം
ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബയകട അദദക്ഷതയബലുള എലാംപകവര്ഡച്ച് കേമ്മേബറബയലാം കപ്രനാജേകച്ച്
ഇലാംപബകമകന്റെഷന് കേമ്മേബറബയലാം പദതബ പുകരനാഗതബ വബലയബരുത്തുനണച്ച്. നബര്മ്മേനാണ
കമഖലയബകല പ്രതബസനബക്കച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണനാന് വദവസനായ വകുപ്പുമനബകയ
ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. കേരനാര് പ്രകേനാരലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃതബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകമന്നച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. കേരനാര് കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടനാനുള അദനാനബ ഗ്രൂപ്പെബകന്റെ നദനായവനാദങ്ങള്
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അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയബല്ലെ. വസ്പീഴ്ചവന്നനാല് പബഴ ഇഇൗടനാക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് .
തുറമുഖ

നബര്മ്മേനാണവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഭനാഗതച്ച്

അനനാസ്ഥയണനായബട്ടബല്ലെ.
ശസ്പീ. എലാം. വബന്കസന്റെച്ച്:

49 മനാസങ്ങള് കകേനാണച്ച്

പൂര്തസ്പീകേരബകക്കണ

പദതബയകട 25 ശേതമനാനലാം പ്രവൃതബകപനാലുലാം പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടബല്ലെ. ഓഖബ ദുരന്തവലാം
കേരബങ്കല്ക്ഷനാമവലാംമൂലലാം തടസ്സലാം കനരബടുന എനപറഞച്ച്

കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടനാന്

നബര്മ്മേനാണകേമനബ

കേരനാര്

കേതച്ച്

നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

പ്രകേനാരലാം

കേനാലനാവധബക്കുളബല് പ്രവൃതബ പൂര്തസ്പീകേരബചബകല്ലെങ്കബല് കേമനബ നഷ്ടപരബഹനാരലാം
നല്കേണകമന്നനാണച്ച് വദവസ്ഥ കചയബട്ടുളതച്ച്. എന്നനാല് പ്രകൃതബ ദുരന്തകമനാ നബര്മ്മേനാണ
സനാമഗ്രബകേളുകട

ലഭദതയബല്

തടസ്സകമനാ

ഉണനായനാല്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കകേണതബകല്ലെന്ന വദവസ്ഥയമുണച്ച്. നബര്മ്മേനാണ കേമനബ ഉന്നയബച വനാദഗതബകേള്
സര്ക്കനാര്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണച്ച്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.

കറയബല്കവ

ബലനബനുകവണബ കകേന്ദ്രനാനുമതബ വനാങ്ങുകേകയനാ ലനാന്ഡച്ച് അകേസബസബഷന് നടപടബകേള്
പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ

പദതബ

കമനാണബറര്

കചയ്യുകേകയനാ

കപനാര്ട്ടച്ച്

സബറബ

കഡവലപ്കമന്റെച്ച് പനാന് തയ്യനാറനാക്കുകേകയനാ സസ്പീ ഫുഡച്ച് പനാര്ക്കച്ച് നബര്മ്മേബക്കുകേകയനാ
കചയബട്ടബല്ലെ. തകദ്ദേശേവനാസബകേളുകട ആവശേദങ്ങള് അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണനാകേണലാം പദതബ
നടപ്പെനാകക്കണതച്ച്. പദതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെച്ച് രൂപസ്പീകേരബച
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പനാകക്കജേച്ച്

നടപ്പെനാക്കണലാം.

നഷ്ടപരബഹനാര

തുകേ

ഒഴബവനാക്കബ

സമയലാം

നസ്പീട്ടബകകേനാടുത്തുകകേനാണച്ച് പദതബ അട്ടബമറബക്കനാനുള ശമങ്ങളനാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച് . ഇഇൗ
പ്രശലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
തുറമുഖവലാം മമ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തുസലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന്
കേടന്നപ്പെളബ):

വബഴബഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ട

ആശേങ്കയച്ച് യനാകതനാരു അടബസ്ഥനാനവമബല്ലെ. കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ
നബലയബല് മബകേച പ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുലാം.
സനാകങ്കതബകേ

പ്രശങ്ങള്

ആഗ്രഹബക്കുന്നബല്ലെ.

അലാംഗസ്പീകേരബചച്ച്

മുകന്നനാട്ടച്ച്

നബലവബലുള

തുടര്ച എന്ന

കേമനബ ഉന്നയബക്കുന്ന
കപനാകേനാന്

സനാകങ്കതബകേ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

ഗവണ്കമന്റെച്ച്
പ്രശങ്ങള്

പദതബക്കുകവണബ ഭൂമബ

ഏകറടുക്കല്

നടപടബ കേനാകലനാചബതമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുലാം. ഭൂമബ ഏകറടുത

പ്രകദശേകത

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്

ധനസഹനായലാം

നല്കുന്നതബനുലാം

അവകര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പദതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ട
പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്
തുറമുഖ

അതനാതച്ച് ഘട്ടങ്ങളബല് ചര്ചകേളബലൂകട പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതനാണച്ച് .

വബകേസനതബകന്റെ

സ്ഥലകമടുപ്പുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

കറയബല്കവ

അധബകൃതരുമനായബ കേരനാര് ഒപ്പുവച്ചു. ഓകരനാ ഘട്ടങ്ങളബകലയലാം പദതബ പൂര്തസ്പീകേരണലാം
ക്രമനാനുഗതമനായബ നടപ്പെബലനാക്കബ വരബകേയനാണച്ച്.

ജേസ്പീവകനനാപനാധബ നഷ്ടകപ്പെട്ട

മുല്ലൂര്,
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വബഴബഞലാം

പ്രകദശേങ്ങളബകല മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് നഷ്ടപരബഹനാരവലാം

2378

ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച് നനാളബതുവകര 31.71 കകേനാടബ രൂപയലാം വബതരണലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
നഷ്ടപരബഹനാരതബനനായബ

ലഭബച

അകപക്ഷകേളബല്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.
കേനാരദതബല്

യനാകതനാരു

ഭനാഗത്തുനബനണനാകേബല്ലെ.

കൃതദവബകലനാപവലാം
ഈ വബഷയലാം

അനര്ഹകര

തുറമുഖലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്ന
സലാംസ്ഥനാന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച

കചകയ്യണ ആവശേദമബല്ലെ.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശേച്ച് കചന്നബതല,
കകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപച്ച് കജേക്കബച്ച്, ഒ. രനാജേകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്
എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടതബയകശേഷലാം അവരവരുകട
പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബന്നച്ച്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) സസകേനാരദ ആശുപതബകേളബകല നഴ്സുമനാര്ക്കച്ച് കതനാഴബല് സലാംരക്ഷണലാം
ശസ്പീ. കകേ. രനാജേന്: സസകേനാരദ കമഖലയബകല നഴ്സുമനാര് കതനാഴബല് രലാംഗതച്ച് കേടുത
ചൂഷണതബനച്ച് വബകധയരനായബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്. മബനബമലാം കവജേസച്ച് കേമ്മേബറബ

6

നബശ്ചയബച കവതനലാംകപനാലുലാം ഇവര്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കനാകത മനാനസബകേവലാം ശേനാരസ്പീരബകേവമനായബ
പസ്പീഡബപ്പെബക്കുന്ന മനാകനജുകമന്റുകേള്കക്കതബകര ശേക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജേഗദസ്പീഷച്ച് പ്രസനാദച്ച് കേമ്മേബറബ നബര്കദ്ദേശേബക്കുന്ന ശേമളലാം ലഭദമനാക്കനാനുലാം കതനാഴബല്
സുരക്ഷയകടയലാം

ഷബഫച്ച്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാനുലാം

സമ്പ്രദനായതബകന്റെയലാം

സര്ക്കനാര്

കേനാരദങ്ങളബല്

ഉചബതമനായ

കചര്തല

കകേ.വബ.എലാം.

മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.

ആശുപതബയബകല നഴ്സുമനാര് നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്ന സമരലാം ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുലാം
നദനായമനായ

ആവശേദങ്ങള്

പരബഗണബക്കനാനുലാം

നസ്പീതബ

ലഭദമനാക്കനാനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കതനാഴബലുലാം എകകക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്):

സസകേനാരദ

ആശുപതബ ജേസ്പീവനക്കനാരുകട മബനബമലാം കവതനലാം പുതുക്കബ നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുളള
ശേബപനാര്ശേ
സമബതബകയ

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

സസകേനാരദ

ചുമതലകപ്പെടുതബയതനുസരബചച്ച്

നടതബകയങ്കബലുലാം
കയനാജേബപ്പെബകലതനാതതബനനാല്

ആശുപതബ

വദവസനായ

കതളബകവടുപ്പുകേളുലാം

കതനാഴബലനാളബ-കതനാഴബലുടമ
കേരടച്ച്

ശേബപനാര്ശേയച്ച്

ബന

ചര്ചകേളുലാം

പ്രതബനബധബകേള്
രൂപലാം

നല്കേനാനനായബല്ലെ.

20-07-17-നച്ച് മുഖദമനബയകട അദദക്ഷതയബല് കൂടബയ കയനാഗതബല് സുപ്രസ്പീലാം
കകേനാടതബയകട നബര്കദ്ദേശേനാനുസരണലാം നഴ്സുമനാരുകട ഏറവലാം കുറഞ കവതനലാം 20,000
രൂപയനായബ നബശ്ചയബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ ഉതരവബകന്റെ
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അടബസ്ഥനാനതബല് നബകയനാഗബച ഉന്നതതല കേമ്മേബറബ സമര്പ്പെബച ശേബപനാര്ശേയബകന്മേല്
സര്ക്കനാര് കേരടച്ച് വബജനാപനലാം പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുമുണച്ച്.

അതനുസരബചച്ച് ലഭദമനായ

അഭബപ്രനായങ്ങളുലാം നബര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം സലാംസ്ഥനാന മബനബമലാം കവതന ഉപകദശേകേ സമബതബയകട
പരബഗണനയബലനാണച്ച്. ഇഇൗ വബഷയതബല് അന്തബമ വബജനാപനലാം പുറകപ്പെടുവബക്കുന്ന
നടപടബ കകഹകക്കനാടതബ കസ്റ്റേ കചയബരബക്കുകേയനാണച്ച്. സസകേനാരദ ആശുപതബകേള്
അടക്കമുളള സ്ഥനാപനങ്ങളബകല ജേസ്പീവനക്കനാരുകട കസവന കവതന വദവസ്ഥകേളുലാം
കതനാഴബല്

സലാംരക്ഷണവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ

എന്കഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്

വബഭനാഗലാം

പ്രവര്തബച്ചുവരുനണച്ച്. സ്ഥനാപന പരബകശേനാധനകേളുലാം ജേബല്ലെനാതലതബല് സസനാഡച്ച്
പരബകശേനാധനകേളുലാം

നടതബ

നബലവബലുളള

മബനബമലാം

കവതനലാം

ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്

ലഭദമനാകുനകണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം നബയമലലാംഘനങ്ങള്കക്കതബകര കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കുകേയലാം ആയതച്ച് പരബഹരബക്കനാത സ്ഥനാപനങ്ങള്കക്കതബകര കപ്രനാസബകേമ്യൂഷനുലാം
കക്ലെയബലാം കപറസ്പീഷനുകേളുലാം ഫയല് കചയ്യുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. നബശ്ചയബചബട്ടുളള കവതനലാം
ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് യഥനാസമയലാം ലഭദമനാകുനകണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ കവതന
സുരക്ഷനാ പദതബ നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. എന്നനാല് സലാംസ്ഥനാനകത ചബല സസകേനാരദ
ആശുപതബ മനാകനജുകമന്റുകേള് കവതന സുരക്ഷനാ പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബകനതബകര
കകഹകക്കനാടതബകയ സമസ്പീപബക്കുകേയലാം ഇടക്കനാല വബധബ സമനാദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച് .
നഴ്സുമനാരുകട അവകേനാശേങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച് മറച്ച് സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്നബനലാം
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വദതദസമനായ നടപടബകേളനാണച്ച് സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുളളതച്ച് . കതനാഴബല്
വകുപ്പെച്ച്

മുന്കേകയ്യടുതച്ച്

കതനാഴബലനാളബ

കചര്തല

പ്രതബനബധബകേളുമനായബ

കകേ.വബ.എലാം.
ചര്ച

ആശുപതബ

നടത്തുകേയലാം

ചബല

മനാകനജുകമന്റുലാം
കേനാരദങ്ങളബല്

ധനാരണയബകലത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് അവബകടതകന്ന കതനാഴബല്
നല്കേണകമന്ന കേനാരദതബല്

മനാകനജുകമന്റുലാം കതനാഴബലനാളബ സലാംഘടനകേളുലാം തമ്മേബല്

കയനാജേബപ്പെബകലതനാന് കേഴബഞബട്ടബല്ലെ. പ്രനാകദശേബകേ തലതബല് ഇഇൗ പ്രശലാം വസ്പീണലാം ചര്ച
കചയച്ച് പരബഹരബക്കനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്. ഈ വബഷയലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുളള
എല്ലെനാ ശമങ്ങളുലാം സര്ക്കനാര് നടതബയബട്ടുണച്ച്.
(2) കകേനാന്നബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജേബകന്റെ പ്രവര്തനലാം
ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശേച്ച്: കകേനാന്നബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജേബകന്റെ നബര്മ്മേനാണ
പ്രവൃതബകേള് പൂര്തബയനാക്കബ

വരുന്ന അദദയന വര്ഷലാംതകന്ന

പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. കകസറബലുളള പനാറ മനാറ്റുന്നതബല്നബന്നച്ച്
കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കന ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം ഇതബലൂകട ലഭബക്കുന്ന പണലാം കമഡബക്കല്
കകേനാകളജേബകന്റെ വബകേസനതബനനായബ വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം രണനാലാംഘട്ട പണബകേള്
ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാര് മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.
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ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കകശേലജേ
ടസ്പീചര്): കകേനാന്നബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജേച്ച് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനായബ 2012-ല് 50 ഏക്കര്
ഭൂമബ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബനച്ച് കകകേമനാറകേയലാം
കകേനാകളജേച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്

300 കേബടക്കകേളുള കമഡബക്കല്

ഉതരവനാകുകേയലാം

167.33

കകേനാടബ

രൂപയകട

ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം കചയ. നബനാര്ഡബകന്റെ ധനസഹനായകതനാകട കഹനാസബറല്
കബനാക്കബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണ

പൂര്തബയനായബട്ടുണച്ച്.

പ്രവര്തനങ്ങളുകട

80

ശേതമനാനകതനാളലാം

കമഡബക്കല് കകേനാകളജേച്ച് കബനാക്കബനനായബ ഗ്രഇൗണച്ച് കഫനാറലാം രണച്ച്

നബലകേകളനാടുകൂടബയ 1,50,000 സസ. ഫസ്പീറച്ച്

കകേട്ടബടവലാം

നബര്മ്മേബച്ചുവരുന. അവബകട

കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബല് ഓഫച്ച് ഇന്തദയകട ചട്ടങ്ങള് അനുസരബച്ചുള ലക്ചര്
ഹനാളുകേളുലാം അനുബന മുറബകേളുലാം സജസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്. കമഡബക്കല്
കകേനാകളജേബകന്റെ രണനാലാംഘട്ടമനായബ റസബഡന്ഷദല് കേസനാര്കട്ടഴച്ച്സുലാം വബദദനാര്തബകേള്ക്കുള
കഹനാസ്റ്റേല്
കേഇൗണ്സബല്

സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം
ഓഫച്ച്

കേളബസ്ഥലവലാം

ഇന്തദ

നബര്കദ്ദേശേബച

ഓഡബകറനാറബയവലാം

കമഡബക്കല്

പ്രകേനാരമുള

കകേട്ടബടങ്ങളുലാം

പൂര്തബയനാകക്കണതുണച്ച്. നബര്മ്മേനാണ പുകരനാഗതബ സലാംബനബചച്ച് വബവബധ തലങ്ങളബല്
കൃതദമനായ വബലയബരുതലുകേള് നടതബവരബകേയനാണച്ച്. ആവശേദമനായബ വന്നനാല് അധബകേ
തുകേ

കേകണതബ

ആദദഘട്ട

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃതബകേള്

പൂര്തബയനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്. ആവശേദമനായ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം രണനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണലാം
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പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയനാല്

പ്രകവശേബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

അനുമതബ

മനാതകമ

50

ലഭബക്കുകേയള.

സസ്പീറ്റുകേളബല്

കുട്ടബകേകള

കമഡബക്കല്

കകേനാകളജേബകന്റെ

പ്രവര്തനതബനനാവശേദമനായ 750 തസബകേകേളബല് 108 എണലാം

മനാതമനാണച്ച്

സൃഷ്ടബചബട്ടുളതച്ച്. ഒട്ടുലാം അനുകയനാജേദമല്ലെനാത പനാറ നബറഞ സ്ഥലമനാണച്ച് കമഡബക്കല്
കകേനാകളജേബനനായബ കതരകഞടുതബട്ടുളതച്ച്. നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരലാംഭബച
സനാഹചരദതബല്
കേളബസ്ഥലമടക്കമുള

അതച്ച്
മറച്ച്

പൂര്തബയനാക്കനാനനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്.
അനുകയനാജേദമനായ

സ്ഥലലഭദത പരബകശേനാധബച്ചുമനാതകമ കമഡബക്കല് കകേനാകളജേച്ച് യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന്
സനാധബക്കുകേയള. കകേനാന്നബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജേബകന്റെ നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനവമനായബ
മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്.
III സബ്മബഷന്
(1) ശസ്പീജേബതബകന്റെ മരണലാം
(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചച്ച് ശസ്പീ. സബ. ദബവനാകേരന് എലാം.എല്.എ.യലാം
കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.)
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശേച്ച് കചന്നബതല): പബരപ്പെന്കകേനാടച്ച് രനാജേദനാന്തര
നസ്പീന്തല് കുളതബല് ജേസ്പീവനക്കനാരുകട അനനാസ്ഥമൂലലാം ശസ്പീജേബതച്ച് എന്ന യവനാവച്ച് മരബചതച്ച്
സലാംബനബചച്ച് വബശേദമനായ അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള്
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ആവര്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ. സബ. ദബവനാകേരന്:

ശസ്പീജേബതബകന്റെ ദൂരൂഹമരണലാം സലാംബനബചച്ച്

വബശേദമനായ അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം കുടുലാംബതബനനാവശേദമനായ സഹനായലാം
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം സകഹനാദരനച്ച് സര്ക്കനാര് കജേനാലബ നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യവജേനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായസ്പീന്):

കകേരള

പബരപ്പെന്കകേനാടച്ച്
നസ്പീന്തല്

കസ്റ്റേറച്ച്

കസനാര്ട്സച്ച്

കേഇൗണ്സബലബകന്റെ

അന്തനാരനാഷ്ട്ര നസ്പീന്തല് സമുചയതബകല

പരബശേസ്പീലനതബകനതബയ

മരണകപ്പെട്ട സലാംഭവതബല്
കബനാദദകപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്
മുങ്ങബമരബചതനായനാണച്ച്
ലഭബചതബനുകശേഷകമ

മുക്കലാംപനാലമൂടച്ച്

കേസ്പീഴബലുള

സസബമ്മേബലാംഗച്ച് പൂളബല്
സസകദശേബ

ശസ്പീജേബതച്ച്

പ്രനാഥമബകേനാകനസഷണതബല് വസ്പീഴ്ചയണനായതനായബ
തനാലനാലബകേ ജേസ്പീവനക്കനാകര പബരബച്ചുവബട്ടബട്ടുണച്ച് .

പ്രനാഥമബകേ നബഗമനകമങ്കബലുലാം കപനാസ്റ്റേച്ച്കമനാര്ട്ടലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
വബശേദനാലാംശേങ്ങള്

സലാംഭവങ്ങളുണനാകേനാതബരബക്കനാന്

വദക്തമനാകൂ.

കേര്ശേനമനായ

ഭനാവബയബല്
നബര്കദ്ദേശേലാം

ഇതരലാം

നല്കുകേയലാം

ആവശേദമനായ പരബകശേനാധനകേള് ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ്യുന്നതനാണച്ച്. തനാലനാലബകേ
ജേസ്പീവനക്കനാരുകട കേനാരദതബല്

മുമ്പുണനായബരുന്ന നബയമനരസ്പീതബ തകന്നയനാണച്ച്
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ഇകപ്പെനാഴലാം തുടരുന്നതച്ച്.

ശസ്പീജേബതബകന്റെ കുടുലാംബതബനച്ച്

ലഭദമനാക്കനാനുലാം സകഹനാദരനച്ച്
ആവശേദമനായ

നടപടബ

തനാല്ക്കനാലബകേമനായ

സനാമതബകേസഹനായലാം
കജേനാലബ നല്കേനാനുലാം

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ഇതുസലാംബനബച

അകനസഷണതബനച്ച് ജേബല്ലെനാ കേളകകറ ചുമതലകപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.
(2) എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട വബദദനാഭദനാസകയനാഗദത

ശസ്പീ. കകേ. സുകരഷച്ച് കുറപ്പെച്ച്: കുകകവറബകല എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട കയനാഗദത
പുനര്നബശ്ചയബചതച്ച് അവബകട കജേനാലബ കചയ്യുന്ന മലയനാളബകേകള

പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബക്കുകമന്നതബനനാല് അടബയന്തര നയതന ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുതണലാം.
മുഖദമനബക്കുകവണബ
സമുദനായകക്ഷമവലാം

പട്ടബകേജേനാതബ

നബയമവലാം

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

സനാലാംസനാരബകേവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന്):

പബകന്നനാക്ക

പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

കുകകവറബല് കജേനാലബ കചയ്യുന്ന

എഞബനസ്പീയര്മനാര് ഇന്തദയബകല നനാഷണല് കബനാര്ഡച്ച് ഓഫച്ച് അകക്രഡബകറഷന്
(എന്.ബബ.എ.)

അലാംഗസ്പീകേരബച

വബദദനാഭദനാസ

സ്ഥനാപനങ്ങളബല്

പഠബചബരബക്കണകമന്ന നബബനന ഏര്കപ്പെടുതബയതു സലാംബനബച നബജേസ്ഥബതബ
അറബയന്നതബനച്ച്

കുകകവറച്ച്

എലാംബസബക്കച്ച്

കേതയചബട്ടുണച്ച്.

ഇന്തദയബകല
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കേലനാലയങ്ങള്ക്കച്ച്

എന്.ബബ.എ.

നബബനന പ്രനാബലദതബലനായതച്ച് 2015

ജേനുവരബ മുതലനായതബനനാല് അതബനച്ച്
കജേനാലബയബല്

തുടരുന്ന

ബുദബമുട്ടുണനാക്കുന്നതനാണച്ച്.

മുമച്ച് ബബരുദലാം കനടബ കുകകവറബല്

എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കച്ച്

ഇഇൗ

വദവസ്ഥ

അവര്ക്കച്ച് ഇളവകേള് ലഭദമനാക്കനാനുലാം മറ്റുളവര്ക്കച്ച്

കയനാഗദതനാപരസ്പീക്ഷ നടതബ കതനാഴബല് സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കനാനുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(3) കമനാഡല് കറസബഡന്ഷദല് സ്കൂള് മനാറ്റുന്നതു സലാംബനബചച്ച്
ശസ്പീ. യ. ആര്. പ്രദസ്പീപച്ച്: കചലക്കര കമനാഡല് കറസബഡന്ഷദല് സ്കൂള്
തബരുവബലസനാമല പഞനായതബകല കകേട്ടബടതബകലയച്ച് മനാറ്റുന്നതബനുലാം ക്ലെനാസച്ച് മുറബകേള്
കകഹകടകേച്ച് ആക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
പട്ടബകേജേനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

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

ജേബല്ലെയബകല

കറസബഡന്ഷദല്
പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചലക്കരയബല്
സ്കൂളബകന്റെ

പുതുതനായബ

സബവബല്,
കകവദദ്യുതബ

നബര്മ്മേബക്കുന്ന
ഇലകബക്കല്

കേണക്ഷന്

കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.ക്കച്ച് അകപക്ഷ നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.

കമനാഡല്
പണബകേള്

ലഭബക്കുന്നതബനച്ച്
കമസച്ച് ഹനാളബകന്റെയലാം
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അടുക്കളയകടയലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കുഴല് കേബണര്
നബര്മ്മേനാണലാം, കുടബകവള വബതരണലാം എന്നബവയകട എസ്റ്റേബകമറച്ച് തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം
തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണച്ച്. 2018-19 അദദയനവര്ഷലാം തകന്ന
കചലക്കരയബല് എലാം.ആര്.എസച്ച്. പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(4) കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് പട്ടയലാം
ശസ്പീ.

എല്കദനാസച്ച്

പബ.

കുന്നപ്പെബളബല്:

കപരുമനാവൂര്

ടനാവന്കൂര്

റകയനാണ്സബകല ഇന്ഡസബയല് ഹഇൗസബലാംഗച്ച് സസ്പീലാം കേസനാര്കട്ടഴബല് തനാമസബക്കുന്ന
കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് പട്ടയലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനമ്യൂവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്):

കുന്നത്തുനനാടച്ച് തനാലൂക്കബകല കചലനാമറലാം വബകല്ലെജേബല്കപ്പെട്ട

ടനാവന്കൂര് റകയനാണ്സച്ച്

ഇന്ഡസബയല് ഹഇൗസബലാംഗച്ച് സസ്പീലാം കേസനാര്കട്ടഴബല് തനാമസബച്ചുവരുന്ന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം
മരബച്ചുകപനായ

കതനാഴബലനാളബകേളുകട

വനാടകേക്കുടബശബകേയലാം

സ്ഥലതബകന്റെയലാം

അവകേനാശേബകേള്ക്കുലാം

കേസനാര്കട്ടഴബകന്റെ

കകേട്ടബടതബകന്റെയലാം വബലയലാം ഇഇൗടനാക്കബ

പതബച്ചു നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
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(5) വബലതകേര്ച
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ശേശേസ്പീന്ദ്രന്:
വബലതകേര്ച

കേനാപ്പെബ, കുരുമുളകേച്ച്, ഇഞബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

കകേന്ദ്ര

എന്നബവയകട

ഗവണ്കമന്റെബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലുത്തുന്നതബനുലാം ധനകേനാരദ സ്ഥനാപനങ്ങള് നടതബവരുന്ന ജേപബ-കലല നടപടബകേളുലാം
സര്ഫനാസബ ആകനുസരബച്ചുള ഭൂമബ ഏകറടുക്കലുലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നനാണദവബളകേള്ക്കച്ച് കമനാറകട്ടനാറബയലാം പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്): കേനാപ്പെബ, കുരുമുളകേച്ച്, ഇഞബ
ഉള്കപ്പെകടയള

നനാണദവബളകേളുകട

വബലയബടബവബനച്ച്

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

ഇറക്കുമതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ട കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് നയമനാണച്ച്.
പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

സലാംസ്ഥനാന

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

സര്ക്കനാര്

കേനാലനാവസ്ഥനാ

എല്ലെനാ

കേനാരണലാം

കേര്ഷകേരുകട പ്രശലാം

പരബഹനാര

മനാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം

വദതബയനാനലാം, ജേലദഇൗര്ലഭദലാം, വരള്ച

എന്നബവമൂലമുള ഉല്പ്പെനാദനക്കുറവച്ച് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

വയനനാടച്ച് പനാകക്കജേബല്

ഉള്കപ്പെടുതബ പ്രധനാനകപ്പെട്ട കുരുമുളകേച്ച് ഉല്പ്പെനാദന കകേന്ദ്രങ്ങളനായ പഞനായത്തുകേകള
കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച് കൃഷബ വകുപ്പെബകന്റെ
ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.
എന്നബവയകട

കനതൃതസതബല് 285 ലക്ഷലാം രൂപയകട പദതബ

സുഗനവബള പദതബ പ്രകേനാരലാം കുരുമുളകേച്ച്, ജേനാതബ, ഗ്രനാമ്പു
വബളവദനാപനതബനച്ച്

കഹകറബനച്ച്

20,000/-

രൂപ

വസ്പീതവലാം
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ഗുണകമന്മേയള കുരുമുളകേച്ച് കകതകേള് വദനാപകേമനായബ ഉത്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ
നഴറബകേള് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനച്ച് കഹകറബനച്ച് 30,000/- രൂപയലാം
വബസ്തൃതബ വദനാപനതബനച്ച് കഹകറബനച്ച്
സഹനായകതനാകട

കേര്ഷകേരുകട

നടതബവരബകേയനാണച്ച്.
വബലയബടബവച്ച്

കൃഷബഭൂമബ

12,500/- രൂപയലാം നല്കുനണച്ച്.
പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന്

കുരുമുളകേബനച്ച് കുറഞ ഇറക്കുമതബ വബല

കനരബടുന്നതച്ച്

ഗവണ്കമന്റെബകന

ഇഞബക്കൃഷബയകട

പരബകശേനാധബകക്കണ

ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുളതബനനാല്

ആകച്ച്

നബശ്ചയബചബട്ടുലാം
കകേന്ദ്ര

സര്ഫനാസബ ആകബല്

ദുരുപകയനാഗലാം

കദനാഹബക്കനാന് ഒരു ധനകേനാരദ സ്ഥനാപനകതയലാം

ശമലാം

കേനാരദമനാകണന്നച്ച്

കബനാദദകപ്പെടുതനാന് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്ര

കചയച്ച്

കേര്ഷകേകര

അനുവദബക്കുന്നതല്ലെ.

വയനനാടച്ച്

ജേബല്ലെയബല് 2014 വകരയള കേനാര്ഷബകേ കലനാണുകേള്ക്കുലാം മറച്ച് ജേബല്ലെകേളബല് 2012
വകരയള

കലനാണുകേള്ക്കുലാം

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതുമുള്കപ്പെകടയള

ഇളവച്ച്
കേനാരദങ്ങള്

നല്കുന്നതുലാം

കമനാറകട്ടനാറബയലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

സജേസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണച്ച്.
(6) കുടുലാംബ കകേനാടതബ കകേട്ടബടതബനച്ച് സ്ഥലലാം ലഭദമനാക്കല്
ശസ്പീ. പബ. ഉകകബദുള: മലപ്പുറതച്ച് കകേനാര്ട്ടച്ച് കകേനാലാംപക്സെെച്ച് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം
കുടുലാംബകകേനാടതബക്കച്ച് സ്ഥലലാം അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം പുതബയതനായബ സബവബല് കകേനാടതബ
സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനമ്യൂവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്):

മലപ്പുറലാം വബകല്ലെജേബല് കുടുലാംബ കകേനാടതബ നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ നബര്ദ്ദേബഷ്ട ഭൂമബയകട
ഉടമസ്ഥനാവകേനാശേലാം
കകേനാടതബയകട

റവനമ്യൂ

വകുപ്പെബല്

സുഗമമനായ

പരദനാപമല്ലെനാതതബനനാല്

നബലനബര്തബകക്കനാണച്ച്

പ്രവര്തനതബനച്ച്

ഉതരവനായബ.

പ്രസ്തുത

സ്ഥലലാം

കൂടുതല് സ്ഥലലാം ലഭദമനാക്കണകമന്നച്ച് ജേബല്ലെനാ ജേഡ്ജേബ

ആവശേദകപ്പെട്ടതനുസരബചച്ച് മലപ്പുറലാം വബകല്ലെജേബല് നബലവബല്
ഓഫസ്പീസുകേളുലാം പ്രവര്തബച്ചുവരുന്ന

കേളകകററ്റുലാം മറച്ച് വബവബധ

45 ഏക്കര് ഭൂമബയബല് ഗതനാഗത കയനാഗദമനായ

പബ.ഡബമ്യൂ.ഡബ

കറനാഡച്ച്

സഇൗകേരദവലാം

നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്

അനുകയനാജേദമനായതുമനായ

വനാണബജേദ
32

പ്രനാധനാനദമുളതുലാം
കസന്റെച്ച്

പുറകമനാക്കച്ച്

കകേട്ടബട
ഭൂമബ

കുടുലാംബകകേനാടതബ കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണതബനച്ച് കകകേമനാറനാവന്നതനാകണന്നച്ച് ജേബല്ലെനാ കേളകറലാം
തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാന് ലനാന്റെച്ച് റവനമ്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണറലാം ശേബപനാര്ശേ കചയബട്ടുണച്ച് . ഇഇൗ
വബഷയതബല് ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ അഭബപ്രനായലാം ആരനാഞബട്ടുണച്ച്. കകേനാടതബ
സമുചയലാം സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനച്ച് കകഹകക്കനാടതബ രജേബസനാറകട അലാംഗസ്പീകേനാരകതനാകട
പനാനുലാം എസ്റ്റേബകമറ്റുലാം കപനാതുമരനാമതച്ച് വകുപ്പെച്ച് ചസ്പീഫച്ച് എഞബനസ്പീയര് സമര്പ്പെബചനാല്
മനാതകമ ഭരണനാനുമതബ നല്കുന്നതബനച്ച് ആഭദന്തര വകുപ്പെച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കൂകേയള.
മലപ്പുറലാം സബവബല് കസ്റ്റേഷനബല് സ്ഥനാപബക്കുന്ന കകേനാടതബ സമുചയലാം സലാംബനബച
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കപ്രനാകപ്പെനാസലുകേകളനാനലാം കകഹകക്കനാടതബ രജേബസനാകറനാ കപനാതുമരനാമതച്ച് വകേപ്പെച്ച് ചസ്പീഫച്ച്
എഞബനസ്പീയകറനാ സമര്പ്പെബചബട്ടബകല്ലെന്നച്ച് ആഭദന്തര വകുപ്പെച്ച് അറബയബചബട്ടുണച്ച്.
(7) തനാലൂക്കനാശുപതബയനായബ ഉയര്തല്
ശസ്പീമതബ

ഗസ്പീതനാ

കഗനാപബ:

കചര്പ്പെച്ച്

സനാമൂഹദനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രകത

തനാലൂക്കനാശുപതബയനായബ ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കകശേലജേ
ടസ്പീചര്):

ആര്ദലാം പദതബയബലൂകട സലാംസ്ഥനാനകത എല്ലെനാ പബ.എചച്ച്.സബ.കേകളയലാം

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറനാനുലാം സബ.എചച്ച്.സബ. കേളബല്
ആവശേദമനായ
സര്ക്കനാര്

സഇൗകേരദങ്ങകളര്കപ്പെടുതബ കരനാഗസ്പീ സഇൗഹൃദമനാക്കബതസ്പീര്ക്കനാനുമനാണച്ച്
ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.

തനാലൂക്കനാശുപതബകേളനാക്കബ

സബ.എചച്ച്.സബ.-കേളുകട

മനാറനാന്

പദവബ

ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നബകല്ലെങ്കബലുലാം

ഉയര്തബ

പ്രകദശേതബകന്റെ

പ്രകതദകേതയലാം ലഭദമനായ അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദങ്ങളുലാം കരനാഗബകേളുകട ബനാഹുലദവലാം
കേണക്കബകലടുതച്ച് കചര്പ്പെച്ച് സനാമൂഹദനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രതബകല കസവനങ്ങള് കൂടുതല്
കരനാഗസ്പീ സഇൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുച്ച് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(8) കബനാഗബകേളബല് ഇലകകനാണബകേച്ച് ഡബകസ
ശസ്പീമതബ യ. പ്രതബഭ ഹരബ: കടയബനുകേളബകല കബനാഗബകേളബല് ഇലകകനാണബകേച്ച്
ഡബകസ

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം

ബവ-ബഫ

സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം
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കലഡസ്പീസച്ച് കേലാംപനാര്ട്ടച്ച്കമന്റെച്ച് മധദഭനാഗകതയച്ച് മനാറ്റുന്നതബനുലാം കറയബല്കവ കപ്രനാട്ടക്ഷന്
കഫനാഴബകന്റെയലാം കപനാലസ്പീസബകന്റെയലാം പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം
കടയബനുകേളുകട

രജേബകസഷനുലാം

കബനാഗബകേളബല്

വകുപ്പുമനബ

ഇലകകനാണബകേച്ച്

(ശസ്പീ.

ഡബകസ

ജേബ.

സുധനാകേരന്):

സ്ഥനാപബക്കണകമനലാം

കലഡസ്പീസച്ച് കേലാംപനാര്ട്ടച്ച്കമന്റെച്ച് മധദഭനാഗകതയച്ച് മനാറണകമനലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകനനാടച്ച്
ആവശേദകപ്പെടുന്നതനാണച്ച്.
സസ്പീകേള്ക്കുള

സസ്പീപ്പെര്,

സലാംവരണലാം

എ.സബ.

കകേനാച്ചുകേളബകല

വര്ദബപ്പെബക്കണകമന്നച്ച്

ബര്ത്തുകേളബല്
ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

തബരുവനന്തപുരലാം ഡബവബഷനബല് വനബതകേള്ക്കനായബ കഫസബലബകറഷന് സലാംവബധനാനവലാം
കഹല്പ്പെച്ച്ബലനുലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

പനാസഞര്

കടയബനബകല

കലഡസ്പീസച്ച്

കേലാംപനാര്ട്ടച്ച്കമന്റെബല് വനബതനാ കപനാലസ്പീസബകന നബകയനാഗബക്കുകേയലാം ഗര്ഭബണബകേള്ക്കച്ച്
കലനാവര് ബര്തച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. ലഭദത അനുസരബചച്ച് മുതബര്ന്ന
പഇൗരന്മേനാര്ക്കച്ച് കലനാവര് ബര്തച്ച് അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്. വകയനാധബകേര്ക്കുലാം മുതബര്ന്ന
പഇൗരന്മേനാര്ക്കുലാം 58 വയസ്സബനച്ച് മുകേളബലുള സസ്പീകേള്ക്കുലാം
അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

കഫയര് കേണ്കസഷന്
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(9) സ്കൂള് കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം: തൃതനാല വബ.കകേ. കേടവച്ച് ജേബ.എലാം.എല്.പബ. സ്കൂളബനച്ച്
പുതബയ കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ അനുമതബ നല്കേണലാം.
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജേലസ്പീല്): തൃതനാല വബ.കകേ. കേടവച്ച് ജേബ.എലാം.എല്.പബ.
സ്കൂള്

മനാറബ

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനായബ

ലനാന്റെനായതബനനാലുലാം
അനുസരബച്ചുലാം

അടബസ്ഥനാന

സ്കൂള്
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കസന്റെച്ച്

സഇൗകേരദമബല്ലെനാതതബനനാലുലാം

നബര്മ്മേബക്കനാന്

അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ

വനാങ്ങബയ

കയനാഗദമല്ലെ.

പഞനായതബകന്റെ

വനാര്ഷബകേ

സ്ഥലലാം

വബദദനാഭദനാസ

സ്കൂള്

കവറച്ച്
ചട്ടലാം

കകേട്ടബടതബകന്റെ

പദതബയബല്

തുകേ

വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത സ്ഥലലാം നബകേത്തുന്നതബനച്ച് അനുവനാദലാം നല്കേബയനാല്
പരബസര

പ്രകദശേത്തുള

സ്ഥബതബകചയ്യുന്ന

ഇരബപ്പുനബലങ്ങള്കൂടബ

കകേട്ടബടതബനച്ച്

മനാറബസ്ഥനാപബകക്കണതബകല്ലെന്ന

നബകേതകപ്പെടനാനബടയനാകുലാം.

അടബസ്ഥനാന
പഞനായതച്ച്

സ്കൂള്

സഇൗകേരദമുളതുകകേനാണച്ച്

ഭരണസമബതബയകട

നബലപനാടച്ച്

സര്ക്കനാരബകന അറബയബചബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചച്ച് സ്കൂള് പബ.ടബ.എ.
പ്രസബഡന്റെച്ച് ബഹകക്കനാടതബയബല് ഹര്ജേബ ഫയല് കചയബട്ടുണച്ച്.
IV കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്
ചട്ടലാം 236(5) അനുസരബച്ചുള കേടലനാസ്സുകേള് കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു.
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V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
2018-കല
2018-കല

ശേമളവലാം

കകേരള

ബതകേളുലാം

നല്കേല്

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്

(കഭദഗതബ)

കപന്ഷന്

നല്കേല്

ബബല്ലെബകനയലാം
(കഭദഗതബ)

ബബല്ലെബകനയലാം സലാംബനബച സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ XIV-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം 2018-കല മദനാസച്ച്
ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ) ബബല്ലെബകന സലാംബനബച സബ്ജകച്ച്
കേമ്മേബറബ II-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബച്ചു.
പബബകേച്ച് അക്കഇൗണച്ച്സച്ച് കേമ്മേബറബയകട പതബകനഴച്ച് മുതല് ഇരുപതബകയനാന്നച്ച്
വകരയള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം കപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങകള സലാംബനബച സമബതബയകട
അറപതബനനാലച്ച് മുതല് അറപതബകയഴച്ച് വകരയള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം അനഇൗകദദനാഗബകേ
ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച സമബതബയകട പനണനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം
സമര്പ്പെബച്ചു.
VI ക്രമപ്രശലാം
വകുപ്പുകേള് വനാര്ഷബകേ പ്രവര്തന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് യഥനാസമയലാം സഭയബല്
സമര്പ്പെബക്കനാതതു സലാംബനചച്ച്
ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്: ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേല് സസസ്പീകേരബച നടപടബ സലാംബനബച
കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെച്ച്

ബനകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേള്

യഥനാസമയലാം

ലഭദമനാക്കനാതതബനനാല്

വര്ഷങ്ങകളനാളലാം കപന്റെബലാംഗച്ച് ആകുകേയലാം സമബതബയകട കേനാരദക്ഷമതകയ ബനാധബക്കുകേയലാം

22

ഇതച്ച് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ എല്ലെനാ വകുപ്പുകേളുലാം ആനസല് കപര്കഫനാമന്സച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
സനാമതബകേ വര്ഷലാം അവസനാനബചച്ച് നനാലച്ച് മനാസതബനുളബല് സമര്പ്പെബക്കണകമന്നച്ച്
സഭനാനടപടബ ചട്ടലാം 236(6) അനുസരബചച്ച് വദവസ്ഥ കചയബട്ടുകണങ്കബലുലാം അതച്ച്
പനാലബക്കകപ്പെടനാതതുമൂലലാം

സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബയബല്

പരബകശേനാധബക്കുന്നതബനച്ച്

കമമര്മനാര്ക്കുള അവകേനാശേലാം നബകഷധബക്കകപ്പെടുകേ മനാതമല്ലെ നബയമസഭകയനാടുള
അക്കഇൗണബബലബറബ നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബല് എക്സെെബകേമ്യൂട്ടസ്പീവബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്ന
പരനാജേയവമനാണച്ച്. ഭരണഘടനനാപരമനായ ചട്ടങ്ങളുകട ലലാംഘനങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനച്ച്
പസ്പീനല് കപ്രനാവബഷനുകേള് ഉള്കപ്പെടുതബകക്കനാണച്ച് ചട്ടങ്ങള് കഭദഗതബ കചയ്യണലാം.
പട്ടബകേജേനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ
ധനപരമനായ

കേനാരദങ്ങളുകട

പൂര്തസ്പീകേരണലാം

നബയമവലാം

(ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന്):
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ

ഭരണഘടനയകട ആര്ട്ടബക്കബള് 209 അനുസരബചച്ച് 236(5), 236(6) എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള്
നബയമസഭനാ ചട്ടങ്ങളബല് കചര്തബട്ടുളതുലാം നബബനന പനാലബക്കുന്നതബല് സമയക്ലെബപത
പനാലബക്കണകമന്നച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം

പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ

നല്കേബയബട്ടുളതുമനാകണങ്കബലുലാം

സസ്പീക്കര്

വസ്പീഴ്ച

റൂളബലാംഗച്ച്
വകുപ്പെബല്

നല്കേബയബട്ടുളതുലാം
നബനലാം

ആവര്തബക്കുന്നതനായബ

എല്ലെനാ

നബര്കദ്ദേശേലാം
കേനാണുനണച്ച്.

സമയക്ലെബപത പനാലബക്കകപ്പെടുന്നബല്ലെ എന്ന ബഹുമനാനകപ്പെട്ട കമമറകട പരനാമര്ശേലാം
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ഗഇൗരവമനായബ

ഉള്കക്കനാളകേയനാണച്ച്.

വകുപ്പുകേള്ക്കച്ച്
കൃതദ

ആഡബറബലാംഗബനച്ച്

കശേഷലാം

മനാതകമ

ചബല

അന്തബമ കേണക്കുകേള് തയ്യനാറനാക്കനാന് കേഴബയകേയള എന്നതബനനാല്

സമയതച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

നല്കേനാന്

കേഴബയനാത

സനാഹചരദമുകണങ്കബലുലാം

വകുപ്പുതലവന്മേനാര് കൂടുതല് ജേനാഗ്രത പുലര്കതണതനാണച്ച്.

വകുപ്പെച്ച് അദദക്ഷന്മേനാര്

ശേക്തമനായ നബലപനാടച്ച് സസസ്പീകേരബചനാല് ഈ പ്രശലാം പരബഹരബക്കനാന് സനാധബക്കുലാം.
റൂളബലാംഗച്ച്
മബ. കഡപമ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ഓകരനാ വര്ഷകതയലാം ബഡ്ജേറച്ച് വബഭജേനതബകല
കചലവകേള് സലാംബനബച വനാര്ഷബകേ പ്രവര്തന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുകേള്
കേനാലപരബധബക്കുളബല് സഭയകട കമശേപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന്നബകല്ലെന്നതബകന സലാംബനബചനാണച്ച്
ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗലാം ക്രമപ്രശലാം ഉന്നയബചതച്ച്.
സനാമതബകേ വര്ഷലാം പൂര്തസ്പീകേരബച്ചുകേഴബഞനാല് നനാലച്ച് മനാസങ്ങള്ക്കുളബല്
വനാര്ഷബകേ പ്രവര്തന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭയകട കമശേപ്പുറത്തുവയ്കക്കണതനാകണന്നച്ച്
നബയമസഭനാ ചട്ടങ്ങളബല് വദവസ്ഥ കചയബട്ടുകണങ്കബലുലാം അതനുസരബച്ചുള നടപടബകേള്
കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടക്കുന്നബകല്ലെന്നനാണച്ച്

മനസ്സബലനാകുന്നതച്ച്.

ഭനാവബയബല്

ഇങ്ങകന

സലാംഭവബക്കനാതബരബക്കനാന് എല്ലെനാ വകുപ്പുകമധനാവബകേള്ക്കുലാം നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനാന് ചസ്പീഫച്ച്
കസക്രട്ടറബകയനാടച്ച് ആവശേദകപ്പെടുന്നതനാകണന്നച്ച് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട പട്ടബകേജേനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം
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വകുപ്പുമനബ

ഉറപ്പുനല്കേബയബരുന്നതനാണച്ച്.

വനാര്ഷബകേ പ്രവര്തന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

യഥനാസമയലാം സഭയബല് സമര്പ്പെബക്കനാതതബനുള കേനാരണലാം ബനകപ്പെട്ട മനബ സഭകയ
അറബയബക്കണകമന്ന

വദവസ്ഥ

ചട്ടങ്ങളബല്

ഉള്കപ്പെടുതണകമന്ന

ചട്ടങ്ങള്

സലാംബനബച സമബതബയകട നബര്കദ്ദേശേതബകന്റെ അടബസ്ഥനാനതബലുള ചട്ടകഭദഗതബകേള്
അന്തബമഘട്ടതബലനാണച്ച്.

ഇവബകട

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന്

വകുപ്പുതലതബല്

പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ

വകുപ്പെബകന്റെ

ഉന്നയബക്കകപ്പെട്ട

പ്രകേനാരമുള

സസസ്പീകേരബകക്കണ

കനതൃതസതബല്

വസ്പീഴ്ചകേള്
നടപടബകേള്

അടബയന്തരമനായബ

സസസ്പീകേരബക്കണകമനലാം ഇതുസലാംബനബചച്ച് വബശേദവലാം വദക്തവമനായ ഒരു റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് ഒരു മനാസതബനകേലാം ലഭദമനാക്കണകമനലാം കചയര് റൂള്
കചയ്യുന.
ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള ബഡ്ജേറബകല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള
ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):

തനാകഴപ്പെറയന്ന

ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് XVII സലാംസനാരലാം - 20889,26,00,000 രൂപ

വബദദനാഭദനാസലാം, കേനായബകേവബകനനാദലാം, കേല,
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മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം
വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജേ. കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ):

തനാകഴപ്പെറയന്ന ധനനാഭദര്തന

അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് XXXIII

- മതദബനനലാം - 833,42,62,000 രൂപ

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതദ്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്):
കതരകഞടുപ്പുകേള് എന്ന IV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം മുദപ്പെതങ്ങളുലാം
രജേബകസഷനുലാം

എന്ന

VII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം

ടഷറബകേളുലാം

അക്കഇൗണകേളുലാം എന്ന X-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം കപന്ഷനുലാം പലവകേയലാം
എന്ന XVI-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം വബദദനാഭദനാസലാം, കേനായബകേ വബകനനാദലാം, കേല,
സലാംസനാരലാം എന്ന XVII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം വനാര്തനാവബതരണവലാം
പ്രചരണവലാം എന്ന XXIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം പലവകേ സനാമതബകേ
സര്വ്വസ്പീസുകേള് എന്ന XXVII -ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം മതദബനനലാം എന്ന
XXXIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം പലവകേ വനായ്പകേളുലാം മുന്കൂറകേളുലാം എന്ന
XLV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള
പ്രസനാവന കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
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ശസ്പീ.

എ.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

എന്.

ഷലാംസസ്പീര്:

സലാംരക്ഷണതബനച്ച്

ധനനാഭദര്തനകേകള
പ്രനാമുഖദലാം

അനുകൂലബക്കുന.

നല്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ

പ്രനാഥമബകേ തലലാം മുതല് പബ.എചച്ച്.ഡബ. വകര പരബഷനാരങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം
ക്ലെനാസ് മുറബകേള് ഡബജേബറബലസച്ച് കചയ്യുന്നതബനുലാം അടുത അദദയന വര്ഷകത
പനാഠപുസകേങ്ങള് മുന്കൂട്ടബ അചടബചച്ച് വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ
രലാംഗതച്ച് വദക്തമനായ നബലപനാകടടുക്കുന്നതബനുലാം മബകേച ഇടകപടലബലൂകട സര്ക്കനാര്എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളബകലയ്ക്കുളള അഡബഷന് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം വബദദനാര്തബകേളുകട
സലാംഘടനനാ

സസനാതനദകതക്കുറബചച്ച്

പരബകശേനാധന

നടത്തുന്നതബനച്ച്

കേമ്മേബറബകയ

നബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കേനായബകേ തനാരങ്ങളനായ സബ. കകേ.
വബനസ്പീതബനുലാം പബ. യ. ചബതയ്ക്കുലാം സര്ക്കനാര് സര്വ്വസ്പീസബല് കജേനാലബ നല്കുന്നതബനുലാം
തലകശരബയബകല കസ്റ്റേഡബയതബനച്ച് ജേസ്റ്റേബസച്ച് വബ.ആര്. കൃഷ്ണയ്യരുകട നനാമകേരണലാം
നല്കേബ

അന്തനാരനാഷ്ട്ര

പഞനായത്തുകേളബലുലാം

നബലവനാരതബകലയച്ച്

ബമതനാനങ്ങള്

ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

എല്ലെനാ

നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്.

മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് തസ്പീരകദശേങ്ങളബല് ഫനാറ്റുകേള് നബര്മ്മേബചച്ച് നല്കുന്നതബനുലാം
സമഗ്ര പനാകക്കജേച്ച് ആവബഷരബക്കുന്നതബനുലാം സബ.ആര്.ഇസഡച്ച്. കമഖലയബല് ശേക്തമനായ
ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനുലാം തബരുവനന്തപുരലാം മുതല് കേനാസര്കഗനാഡച്ച് വകര നസ്പീളുന്ന
തസ്പീരകദശേ ഹരബത പനാത പദതബയകട പ്രവൃതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണച്ച് .
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ഓഖബ

ദുരബതബനാധബതര്ക്കച്ച്

ഇടകപടല്

സഹനായകമതബക്കുന്നതബല്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാര്

നടതബയ

ചലചബത

കമളകയ

ജേനകേസ്പീയമനാക്കുന്നതബനുലാം യവകേലനാകേനാരന്മനാര്ക്കച്ച് കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച് നല്കുന്നതബനുലാം ഒരു
വര്ഷലാം നസ്പീണ നബല്ക്കുന്ന പരബപനാടബകേളുമനായബ മഹനാതനാഗനാനബയകട രക്തസനാക്ഷബതസ
ദബനലാം ആചരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. ബഹബബ ഈഡന്: ധനഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.
മകതദനാല്പ്പെനാദനതബലുണനായ

കുറവച്ച്

ഈ

സലാംസ്ഥനാനതച്ച്

കമഖലകയ

നഷ്ടതബലുലാം

ദുരബതതബലുമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്. മതദബനന യനാനങ്ങളുകട വനായ്പനാ തബരബചടവച്ച്
ഉള്കപ്പെകടയളള കചലവകേള്ക്കച്ച് സഹനായലാം നല്കുന്നതബനുലാം മതദ ലഭദതയബകല കുറവച്ച്
സലാംബനബചച്ച് ശേനാസസ്പീയ പഠനലാം നടത്തുന്നതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. കേടലബല്നബന്നച്ച്
കചറമതദങ്ങകള

പബടബക്കുന്നതബല്

നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

വബവബധ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുമനായബ സലാംയക്ത കയനാഗലാം കചരുന്നതബനുലാം മബറന് എന്കഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്
വബലാംഗബല്

അടബസ്ഥനാന

വബനദസബക്കുന്നതബനുലാം

സഇൗകേരദങ്ങള്
നടപടബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേനാചബ,

ഉകദദനാഗസ്ഥകര
എറണനാകുളലാം

മണ്ഡലങ്ങളബകല തസ്പീരകദശേ മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട സലാംരക്ഷണനാര്തലാം കേരബങ്കലച്ച്ല
ഉപകയനാഗബചച്ച്

പുലബമുട്ടച്ച്

നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം

കകേ.എലാം.എഫച്ച്.ആര്.

ആകബല്

മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട പ്രനാതബനബധദലാം ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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കകേനാസ്റ്റേല് മനാകനജേച്ച്കമന്റെച്ച് പനാന് പുനനഃസ്ഥനാപബക്കനാനുലാം തസ്പീരകദശേ ഗ്രസ്പീന് കകേനാറബകഡനാര്
നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് ബഡ്ജേറബല് തുകേ വകേയബരുതനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട റസ്പീഹനാബബലബകറഷന് പനാന് തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം വനനാവകേനാശേ
നബയമലാം

കപനാകല

കേടല്

അവകേനാശേ

നബയമലാം

പ്രഖദനാപബക്കനാനുലാം

സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.
ശസ്പീ. വബ. ആര്. സുനബല് കുമനാര്:

ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസ കമഖലകയ അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരതബകലയച്ച് ഉയര്തനാനുലാം കലനാകേഭനാഷ
പഠബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

വദക്തബതസ

രൂപസ്പീകേരണതബനുതകുന്ന

രസ്പീതബയബലുള

വബദദനാഭദനാസ സമ്പ്രദനായലാം നടപ്പെനാക്കനാനുമനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്. ആയബരലാം
വബദദനാലയങ്ങകള മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറബയതുലാം പതബകനനാന്നനായബരലാം ക്ലെനാസച്ച്
മുറബകേള്

ബഹകടകേച്ച്

കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.

ആക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതുലാം

കഹഡച്ച്മനാസ്റ്റേര്മനാരുകട

കജേനാലബഭനാരലാം

വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബകല

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം

ശേബശു

മനനഃശേനാസതബല് ബബരുദകമടുതവകര ഭനാഷനാ പഠനതബനച്ച് നബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബയണനാകേണലാം.

വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗങ്ങളബല്

പബകന്നനാക്കലാം

നബല്ക്കുന്ന

മതദകമഖലയബല് സര്ക്കനാര് നടതബയ ഇടകപടല് ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

കകേരള

സലാംസ്ഥനാന ഗ്രന്ഥശേനാല കേഇൗണ്സബല് പ്രനാവര്തബകേമനാക്കനാനുലാം ബവകലനാപ്പെബളബക്കുലാം
കുമനാരനനാശേനാനുലാം സനാരകേലാം നബര്മ്മേബക്കനാനുമുള തസ്പീരുമനാനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .
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ശസ്പീ. വബ. അബ്ദുറഹബമനാന്:

ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. തസ്പീരകദശേ

വബകേസനതബനനായബ രണനായബരലാം കകേനാടബ രൂപ മനാറബവചതുലാം മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട
ഉന്നമനതബനച്ച് വബവബധ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് . ഒനമുതല്
പനണവകരയള ക്ലെനാസ്സുകേളബല് കകേനാഴബഞ്ഞുകപനാക്കബല്ലെനാകത 90 ശേതമനാനലാം കുട്ടബകേളുലാം
വബദദനാഭദനാസലാം പൂര്തബയനാക്കുനകവന്നതച്ച് കകേരളതബനുമനാതമുള ബഹുമതബയനാണച്ച് .
വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല്

നബകക്ഷപലാം

നടതബ

കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം

ശേക്തബകപ്പെടുതനാനുലാം സമ്പൂര്ണ സനാക്ഷരതയ്ക്കുലാംകവണബ നടത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്
പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.
കമനാണബററബലാംഗച്ച്

വബദദനാഭദനാസതബകന്റെ ഗുണനബലവനാരലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള

സലാംവബധനാനലാം

ബഹകടക്കനാക്കുന്നതബകന്റെ

ശേക്തമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഭനാഗമനായബ

എ.ഇ.

ക്ലെനാസച്ച്
ഓഫസ്പീസബല്

റൂമുകേള്

കടകസ്പീഷദകന

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. ടബ. വബ. ഇബനാഹബലാം: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. സലാംസ്ഥനാനകത
വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗലാം

മുരടബപ്പെബകന്റെ

പനാതയബലനാണച്ച്.

വബവബധ

വബദദനാഭദനാസ

കമഖലകേള്ക്കനായബ അനുവദബച തുകേ ഫലപ്രദമനായബ വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബലുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബല്നബന്നച്ച് എസച്ച്.എസച്ച്.എ. വബഹബതലാം കനടബകയടുക്കുന്നതബലുലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച്
പരനാജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്. നബരവധബ സ്കൂളുകേളുകട വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ
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ബഡ്ജേറബല്
സനാധബചബട്ടബല്ലെ.

തുകേ പ്രഖദനാപബകചങ്കബലുലാം ഒന്നബനുലാം എ.എസച്ച്. നല്കേനാന് ഇതുവകര
എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളബകല

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുള നടപടബയണനാകേണലാം.

അദദനാപകേകര

തനാല്ക്കനാലബകേ

നബന്നച്ച്

എലാം.ആര്. സ്കൂളുകേളബകല അദദനാപകേര്ക്കച്ച്

ശേമളലാം ലഭബക്കനാത അവസ്ഥയച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം.
യബകല

K-TET-ല്

ജേസ്പീവനക്കനാകര

യനാകതനാരു

എസച്ച്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.മനാനദണ്ഡവമബല്ലെനാകത

സ്ഥബരകപ്പെടുത്തുന്ന നടപടബ പരബകശേനാധബക്കണലാം. യ.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച്
ആരലാംഭബച

കകേനാകളജുകേളബല്

കകേനാഴ്സുകേള്

അനുവദബക്കനാത

നടപടബയലാം

അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്. അസനാപച്ച് ഇന്നച്ച് തകേര്ചയകട പനാതയബലനാണച്ച്.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണു: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. വബദദനാഭദനാസ
കമഖലയബല് ജേനകേസ്പീയ മുകന്നറലാം വളര്തബകയടുക്കുന്നതബല് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ
മബകേച പ്രവര്തനമനാണച്ച്

കേനാഴ്ചവചതച്ച്. വടകേര കറനാട്ടറബ ക്ലെബബകന്റെ കനതൃതസതബല്

ബധബര-മൂകേ വബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ ആരലാംഭബച സ്കൂളബനച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയ
നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. കേളരബപ്പെയറച്ച് മതരതബല് വബജേയബക്കുന്ന കുട്ടബകേളുകട
കമറബറച്ച് കകേനാകളജേച്ച് അഡബഷനച്ച് ബനാധകേമനാക്കുന്നതബനുലാം

മബകേച കേളരബ ഗുരുക്കന്മനാകര

യ.പബ. സ്കൂളുകേളബല് ഫബസബക്കല് എഡദ്യുകക്കഷന് അദദനാപകേരനായബ നബയമബക്കുന്നതബനുലാം
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നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. വടകേര മണ്ഡലതബല് മതദകതനാഴബലനാളബ കമഖലയബകല
സ്കൂളുകേള്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നല്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരകദശേ

മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട

ആശുപതബകേള്ക്കച്ച്

കറനാഡുകേള്

കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്

കകേട്ടബടലാം

കമയബന്റെനന്സച്ച്

മബകേച

നബര്മ്മേബച്ചു

നടത്തുന്നതബനുലാം

വബദദനാഭദനാസലാം

നല്കുന്നതബനുലാം

മുന്കേകയ്യടുത വകുപ്പുമനബകയ അഭബനന്ദബക്കുന. കകേരളതബല് മബകേച കവനാളബകബനാള്
തനാരങ്ങകള വനാര്കതടുക്കനാന് സര്ക്കനാര് മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.
കപ്രനാഫ.

കകേ.

യ.

അരുണന്:

ധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസ രലാംഗതച്ച് കേലയ്ക്കുലാം കസനാര്ട്സബനുലാം പ്രനാധനാനദലാം നല്കേബകക്കനാണള നൂതന
പദതബകേള് ആവബഷരബക്കണലാം. പഞനായത്തുതലതബല് 200 മസ്പീറര് ടനാക്കച്ച് കസ്റ്റേഡബയലാം
നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം കവനാളബകബനാള്, ഫുട്കബനാള് എന്നബവ ശേനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. നൂതന ആശേയനാവബഷരണകതനാകടയള സര്ക്കനാരബകന്റെ
വബദദനാഭദനാസ പദതബ സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. കറനാഷബ അഗസ്റ്റേബന്: കപനാതുവബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് സമഗ്ര മനാറതബനച്ച്
വഴബകയനാരുക്കുന്ന വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേന്ന വകുപ്പെബകന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങകള അഭബനന്ദബക്കുന. കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജതബകന്റെ
ഭനാഗമനായബ

വകുപ്പെച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്ന
ശകദയമനാണച്ച്.

2017-18

വബദദനാഭദനാസ

നവസ്പീകേരണ

അധദയന

വര്ഷതബല്
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സലാംസ്ഥനാനകതനാട്ടനാകകേ

12198

കപനാതുവബദദനാലയതബകലതബകചര്ന്നതച്ച്

കുട്ടബകേള്
ശകദയമനാണച്ച്.

അധബകേമനായബ

2018-19

സനാമതബകേ

വര്ഷതബല് 500 കുട്ടബകേളബല് കൂടുതലുള എല്ലെനാ സ്കൂളുകേളബകലയലാം പശ്ചനാതല
വബകേസനതബനനാവശേദമനായ തുകേ കചലവഴബക്കനാനുള തസ്പീരുമനാനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .
എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളുകേളബകല

നല്കേണലാം.

അടബസ്ഥനാന

സഇൗകേരദ

വബകേസനതബനച്ച്

പ്രനാധനാനദലാം

എയ്ഡഡച്ച് കമഖലയബല് മനാകനജുകമന്റുകേള്ക്കച്ച് കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണലാം

നടതനാന് സനാധബക്കനാത സനാഹചരദതബല് വകുപ്പുതലതബല് ഒരു ഇന്കസക്ഷന്
വബലാംഗബകന

നബകയനാഗബചച്ച്

എലാം.എല്.എ.

ഫകണനാ

ആകലനാചബക്കണലാം.

ഹയര്

സ്ഥബതബഗതബകേള്

പഠനവബകധയമനാക്കബയകശേഷലാം

ആസബവബകേസന

ഫകണനാ

നല്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച്

കസക്കണറബ

സ്കൂളുകേളബകല

പ്രബന്സബപ്പെല്മനാരുകട

കജേനാലബഭനാരലാം കുറയ്ക്കുകേയലാം ക്ലെനാര്ക്കബകന്റെയലാം പമ്യൂണബകന്റെയലാം തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം
അദദനാപകേ നബയമനലാം സലാംബനബച വബഷയതബല് പരബഹനാരലാം കേകണത്തുകേയലാം
കവണലാം.

അദദനാപകേരുകട കപന്ഷന് കേണക്കനാക്കുകമനാള് കബനാക്കണ് സര്വ്വസ്പീസച്ച്

പരബഗണബകക്കണതബകല്ലെന്ന

ഉതരവച്ച്

സലാംബനബചച്ച്

പരബകശേനാധബചച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേന്ദ്ര വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശേ നബയമലാം പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബകന്റെ
ഭനാഗമനായബ

സലാംസ്ഥനാനകത

നബര്തലനാക്കനാന്

അലാംഗസ്പീകേനാരമബല്ലെനാത

ഉതരവനായതച്ച്

സലാംബനബചച്ച്

വബദദനാഭദനാസ

സ്ഥനാപനങ്ങള്

പരബഗണബക്കുകമന്നച്ച്

പറഞതച്ച്
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സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

ഇടുക്കബയബകല

കവനാളബകബനാള്

അക്കനാഡമബയകട

പണബ

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം പനാറകതനാടച്ച് 'ബസ്പീനകമനാള്' കസ്റ്റേഡബയലാം നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. പട്ടബകേജേനാതബപട്ടബകേവര്ഗ്ഗ-നമ്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങളുകട

കക്ഷമലാം

മുന്നബര്തബയളള

പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് നടപ്പെനാക്കുന്നതച്ച്. ചലചബകതനാതവതബനച്ച് സ്ഥബരലാം
കവദബ

ഏര്കപ്പെടുതനാനുളള

പ്രഖദനാപനലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ചബതനാഞ്ജലബ

സ്റ്റുഡബകയനാ കകേനാലാംപക്സെെബല് തനാമസ സഇൗകേരദലാം ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം പുരനാവസ്തു വകുപ്പുമനായബ
കചര്ന്നച്ച്

സനാലാംസനാരബകേ കകപതൃകകേനാതവലാം നടതനാനുലാം

എല്ലെനാ ജേബല്ലെകേളബലുലാം

സനാലാംസനാരബകേ സമുചയലാം പണബയനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് . സലാംഗസ്പീത
നനാടകേ

അക്കനാഡമബകയനാടച്ച്

സ്കൂളുകേളബല്

ശേബല്പ്പെങ്ങള്

കചര്ന്നച്ച്

സനാലാംസനാരബകേ

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുളള

വസ്പീഥബ

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങളബല്

കുട്ടബകേകളക്കൂടബ പകങ്കടുപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള തസ്പീരുമനാനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. പനാരമരദ
കേലനാകേനാരന്മനാകര
സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള
വബകദശേ

മലയനാളബകേള്ക്കച്ച്

'ഭനാരകതനാതവലാം'

ഭനാഷനാ

പഠനതബനച്ച്

പരബപനാടബ
വസ്പീഡബകയനാ

കകേനാണ്ഫറന്സബലാംഗച്ച് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതബയതുലാം അവനാര്ഡച്ച് തുകേയലാം കേലനാകേനാര
കപന്ഷനുലാം വര്ദബപ്പെബചതുലാം യവകേലനാകേനാരന്മനാര്ക്കുളള പ്രതബമനാസ കഫകല്ലെനാഷബപ്പെച്ച്
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10,000 രൂപയനാക്കബയതുലാം കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബനച്ച് സസന്തമനായബ ആസ്ഥനാന മന്ദബരലാം
നബര്മ്മേബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം ശകദയമനാണച്ച്. കേബഫ്ബബ വഴബ ഗ്രനാമങ്ങളബല് 100
തബകയററകേള് സ്ഥനാപബക്കനാനുളള നടപടബ സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. വബദദനാഭദനാസ രലാംഗതച്ച്
അക്കനാദമബകേച്ച് തലതബലുലാം ഭഇൗതബകേ രലാംഗത്തുലാം മുന്സര്ക്കനാരബല്നബനലാം വദതദസമനായ
വബകേസനമനാണച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.

ശേനാസസ്പീയ

രസ്പീതബയബല്

വബദദനാഭദനാസകത മനാറ്റുന്നതബനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച് . കപനാതുവബദദനാഭദനാസ
സലാംരക്ഷണ യജതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ബനാലുകശരബ മണ്ഡലതബകല അഞച്ച് സ്കൂളുകേള്
കതരകഞടുക്കുകേയലാം

ക്ലെനാസച്ച്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണച്ച്.

മുറബകേള്

ബനാലുകശരബ

കകഹകടകേച്ച്
കഡനാ.

ആക്കനാനുളള

അലാംകബദ്കേര്

സയന്സച്ച് കകേനാകളജേച്ച് പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനനാവശേദമനായ ഫണച്ച്

ആര്ട്സച്ച്

നടപടബ
ആന്റെച്ച്

അനുവദബക്കണലാം.

കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കച്ച് ഇന്ഷസറന്സച്ച് പരബരക്ഷയലാം പബ.എസച്ച്.സബ. മുകഖന കജേനാലബയലാം
നല്കുന്നതബനുളള സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. നടുവന്നൂര് കവനാളബകബനാള്
അക്കനാദമബയലാം എന്.എന്. കേക്കനാടബകന്റെ കപരബല് സനാരകേവലാം പണബയന്നതബനുളള
തസ്പീരുമനാനലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. പബ. സബ. കജേനാര്ജേച്ച്: ഉള്നനാടന് മതദകൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം
നനാഷണല് കവനാളബകബനാള് ചനാമദന്ഷബപ്പെച്ച് കനടബയവര്ക്കച്ച് 25,000 രൂപവസ്പീതലാം
പനാരബകതനാഷബകേലാം നല്കുന്നതബനുലാം കവനാളബകബനാള് തനാരമനായ

സബ. കകേ. രതസ്പീഷബനച്ച്
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സര്ക്കനാര് കജേനാലബ നല്കുന്നതബനുലാം കേനായബകേരലാംഗതച്ച് നനാഷണല് കലവലബല് സമ്മേനാനലാം
കനടബയവര്ക്കച്ച് കജേനാലബ നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ. ആര്. രനാകജേഷച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കകേരളതബകന്റെ
അഭബമനാന കേനായബകേതനാരമനായ ശസ്പീ. സബ. കകേ. വബനസ്പീതബനച്ച് കജേനാലബ നല്കേബയ
സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദബക്കുന. ഓപ്പെകറഷന് ഒളബമദ 2028-കലയച്ച് മനാറ്റുകേയലാം
സനാധദതയനുസരബചച്ച് കേനായബകേ തനാരങ്ങകള വളര്തബകക്കനാണച്ച് വരനാനനാവശേദമനായ
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.
പകങ്കടുക്കനാന്

കപനാകുന്ന

കേനായബകേ

സലാംസ്ഥനാനതബനച്ച് പുറതച്ച് മല്സരങ്ങളബല്
തനാരങ്ങള്ക്കച്ച്

കമചകപ്പെട്ട

യനാതനാ

സഇൗകേരദകമര്കപ്പെടുതനാനുലാം കസനാര്ട്സച്ച് സ്കൂളുകേകള കസനാര്ട്സച്ച് അക്കനാഡമബയനായബ
ശേക്തബകപ്പെടുതനാനുലാം മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം. ഇലാംഗസ്പീഷച്ച് ഭനാഷയബല് പ്രനാവസ്പീണദവലാം ഉയര്ന്ന
കയനാഗദതയലാം കനടബയ അദദനാപകേകര ഭനാഷനാ അദദനാപകേരനായബ നബയമബക്കനാനുലാം ഹയര്
കസക്കണറബ

കമഖലയബല്

നടപടബയണനാകേണലാം.

അടുത

ആവശേദമനായ
അധദയന

സ്റ്റേനാഫബകന

നബയമബക്കനാനുലാം

വര്ഷകതയ്ക്കുള

പനാഠപുസകേങ്ങള്

അചടബക്കുന്നതബനുളള നടപടബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

തസ്പീരകദശേ

കമഖലയച്ച്

സര്ക്കനാര്

ഉഇൗന്നല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

നല്കേബകക്കനാണളള

ബഡ്ജേറനാണച്ച്
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ശസ്പീ.

കകേ.

കജേ.

മനാക്സെെബ:

ചുഴലബക്കനാറബകനനാടനുബനബചച്ച്

ധനനാഭദര്തനകേകള
ശകദയമനായ

അനുകൂലബക്കുന.

രസ്പീതബയബലുള

പ്രവര്തനങ്ങള് നടതനാന് സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കേടലബല്

ഓഖബ

ദുരബതനാശേസനാസ
മരബചവരുകട

ആശബതര്ക്കച്ച് 20 ലക്ഷലാം രൂപയലാം കേനാണനാതനായവരുകട ആശബതര്ക്കച്ച് പ്രതബമനാസലാം
10,000

രൂപയലാം

ഗുരുതരമനായബ

പരബകക്കറവര്ക്കച്ച്

5

ലക്ഷലാം

രൂപ

വകരയലാം

സഹനായധനമനായബ നല്കുന്നതബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച് 7,340.45
കകേനാടബ രൂപ നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ ആവശേദകപ്പെകട്ടങ്കബലുലാം 169 കകേനാടബ രൂപ മനാതമനാണച്ച്
ലഭബചതച്ച്. എന്നനാല് സലാംസ്ഥനാന ബഡ്ജേറബല് തസ്പീരകദശേ കമഖലയനായബ 2,000 കകേനാടബ
രൂപ നസ്പീക്കബവയനാന് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് സമഗ്രമനായ മനാറങ്ങള്
കകേനാണവരുന്നതബനച്ച് സനാധബച്ചു. കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം വബജേയലാം
കേണതുടങ്ങബയബട്ടുണച്ച്. എലാം.എല്.എ.-മനാര് നബര്കദ്ദേശേബച വബദദനാലയങ്ങകള മബകേവബകന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ
വബദദനാലയങ്ങള്ക്കനായബ
വബദദനാലയങ്ങകള

മനാറനാനുളള

പ്രവര്തനങ്ങള്

അക്കനാഡമബകേച്ച്

മനാസ്റ്റേര്

പനാന്

കലനാകകേനാതര

ഉയര്തബകക്കനാണവരുന്നതബനനാവശേദമനായ

തുകേയലാം

ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ്ഞു.
തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം
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നബലവനാരതബകലയച്ച്
ക്ലെനാസച്ച്

മുറബകേളുകട

ഡബജേബറകകലകസഷനനായബ 700 കകേനാടബ രൂപയലാം വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. അടുത
അദദയന വര്ഷകതയ്ക്കുള രണച്ച് ലക്ഷതബലധബകേലാം പനാഠപുസകേങ്ങള് അചടബചച്ച്
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വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം
അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരതബകലയച്ച്

ഉയര്ത്തുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .

കകേരളതബകല സ്കൂള് വബദദനാഭദനാസതബകന്റെ ഇകപ്പെനാഴകത അവസ്ഥ

നബഷ്പക്ഷമനായബ

വബലയബരുകതണതുണച്ച്.

ഗുണനബലവനാര

അന്തര്കദശേസ്പീയതലതബല്

പരബകശേനാധനയനായബ നബലനബല്ക്കുന്ന കപ്രനാഗ്രനാലാം കഫനാര് ഇന്റെര്നനാഷണല് സ്കൂള്
അസസച്ച്കമന്റെച്ച്

എന്ന

രസ്പീതബ

ഇവബകടയലാം

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കണലാം.

വബകദശേപഠനതബകന്റെ കപരബല് തട്ടബപ്പുനടത്തുന്ന വബദദനാഭദനാസ കേണ്സള്ട്ടന്സബകേകള
നബലയ്ക്കുനബര്തനാന്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

വബദദനാഭദനാസതബകന്റെ
ഓണ്കകലന്

ഓണ്കകലന്

സനാദദതകേള് പ്രകയനാജേനകപ്പെടുത്തുകേയലാം മനാസസ്പീവച്ച് ഓപ്പെണ്

കകേനാഴച്ച്

ആകലനാചബക്കുകേയലാം

ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

സലാംസ്ഥനാനത്തുലാം

കവണലാം.

ഉന്നത

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച്
വബദദനാഭദനാസകമഖലയബല്

ആവശേദമനായ

ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനച്ച് ഹയര് എഡമ്യൂകക്കഷന് കേഇൗണ്സബലബനച്ച് സനാധബക്കണലാം.
കക്രഡബറച്ച് ടനാന്സ്ഫര് എന്ന ആശേയലാം പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബനുലാം വദതദസ സസ്പീമുകേകള
സമനസയബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം
പരബശേസ്പീലബപ്പെബക്കുന്ന

സനാധബക്കണലാം.

സച്ച്കപഷദല്

കചലുത്തുകേയലാം അവര്ക്കച്ച്

സ്കൂളുകേളുകട

ഭബന്നകശേഷബയള
കേനാരദതബല്

കുട്ടബകേകള

പ്രകതദകേ

ശദ

മറച്ച് കുട്ടബകേകളനാകടനാപ്പെലാം ഇടപഴകേതക്ക രസ്പീതബയബലുള

38

ഇന്ക്ലൂസസ്പീവച്ച് എഡമ്യൂകക്കഷകനക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബക്കുകേയലാം കവണലാം. കവനാകക്കഷണല്
ഹയര് കസക്കന്ഡറബ സ്കൂളുകേകള കുതഴബഞ അവസ്ഥയബല് നബനലാം കേരകേയറ്റുന്നതബനച്ച്
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. നനാഷണല് സബല് കേസനാളബഫബകക്കഷന് കഫ്രെയബലാംവര്ക്കച്ച് ഇഇൗ
അദദയന

വര്ഷലാം

മുതല്

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം

അക്കനാരദതബല്

നബലനബല്ക്കുന്ന

അവദക്തത ഒഴബവനാക്കുകേയലാം കവണലാം. വബ.എചച്ച്.എസച്ച്.സബ. പരസ്പീക്ഷകേളുകട കചനാദദങ്ങള്
കചനാരുനകവന്ന ആകക്ഷപലാം അകനസഷബക്കുന്നതബനുലാം

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള് കപന വചച്ച്

തബരുതബയ നടപടബ ആവര്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ. മുല്ലെക്കര രതനാകേരന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കേനായബകേ,
സനാലാംസനാരബകേ, വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേള് കൂട്ടബകയനാജേബപ്പെബച്ചുകകേനാണള വബദദനാഭദനാസ
സമ്പ്രദനായലാം ആവബഷരബക്കണലാം. സമഗ്ര വബദദനാഭദനാസ നയലാം നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള്
അതബല് എല്ലെനാവരുകടയലാം പങ്കനാളബതവലാം സഹകേരണവലാം
അദദനാപകേരുകട

ആവശേദങ്ങള്

അലസരനാകേനാതബരബക്കനാനുള

ഉറപ്പുവരുതണലാം.

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

കേരുതലുമുണനാകേണലാം.

അവര്

ഭനാവബതലമുറയകട

പുകരനാഗതബക്കച്ച് ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ രലാംഗതച്ച് ശേക്തമനായ ഇടകപടലുണനാവകേയലാം
നബസസനാര്തമനായലാം സനാലാംസനാരബകേപരമനായലാം
രസ്പീതബയബല്

പരസ്പീക്ഷനാസമ്പ്രദനായലാം

ഉന്നതബയബകലതനാന് കേഴബയന്ന
ഉടച്ചുവനാര്ക്കുകേയലാം

കചയ്യണലാം.
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മഹനാതനാഗനാനബയകട രക്തസനാക്ഷബതസതബകന്റെ എഴപതനാലാം വനാര്ഷബകേലാം ഒരു
വര്ഷലാം നസ്പീണനബല്ക്കുന്ന പരബപനാടബകേകളനാകട

ആചരബക്കനാനുള സനാലാംസനാരബകേ

വകുപ്പെബകന്റെ തസ്പീരുമനാനലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. ഗനാനബപഠനതബനുള ഒരു
കകേന്ദ്രലാം കകേനാല്ലെതച്ച് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേനാട്ടുക്കല്

കസനാര്ട്സച്ച് അക്കനാഡമബ യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം ചടയമലാംഗലകത കേടയല്
സ്കൂളബല് നസ്പീന്തല്ക്കുളലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. മതദബനന
കമഖലയബല് ഡസ്പീസല് കസസച്ച് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം സബ്സബഡബ നല്കുന്നതബനുലാം
തയ്യനാറനാകേണലാം.

കേനാലബക്കറച്ച്

നബലവനാരതബകലയ്ക്കുയര്തനാനുള
സലാംരക്ഷണ

യജേഞതബകന്റെ

വബ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.കന്റെ

യൂണബകവഴബറബ

കസ്റ്റേഡബയലാം

ശമമുണനാകേണലാം.
ഭനാഗമനായള
മനാസ്റ്റേര്

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ
മസ്പീഞന്ത

പനാന്

അന്തനാരനാഷ്ട്ര

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

സര്വ്വകേലനാശേനാലകേളബകല ഒഴബവകേള് നബകേത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
കചയ്യണലാം.

ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ കമഖലയകട തകേര്ച സലാംബനബചച്ച് പരബകശേനാധന

നടത്തുകേയലാം ആധുനബകേ കേനാലഘട്ടതബനനുസരബചച്ച്

കകേനാഴ്സുകേള് പരബഷരബക്കുകേയലാം

കചയ്യണലാം. അടച്ചു പൂട്ടനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള അണ്-എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച് ഭഇൗതബകേ
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സഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

സനാവകേനാശേലാം

നല്കേണലാം.

കസഷദല്

സ്കൂളുകേകളയലാം ബഡ്സച്ച് സ്കൂളുകേകളയലാം എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
VII അറബയബപ്പെച്ച്
ചട്ടലാം കവവച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്
മബ. കഡപമ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള കവനാകട്ടടുപ്പെച്ച് ഉചയച്ച് 1.30-നച്ച്
പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാന്

കേഴബയനാത

സനാഹചരദതബല്

പ്രനാകയനാഗബകേതയകട

അടബസ്ഥനാനതബല് ചട്ടലാം 143 (2)-കല വദവസ്ഥ സഭയകട അനുമതബകയനാകട കവവച്ച്
കചയകകേനാണച്ച് ചര്ച തുടരുകേയനാണച്ച്.
ധനകേനാരദലാം (തുടര്ച)
ശസ്പീ. എലാം. സസരനാജേച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കപനാതുവബദദനാഭദനാസ
കമഖലയച്ച്

പുതുജേസ്പീവന്

പകേര്നകകേനാടുക്കനാന്

ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്.

കേഴബയന്ന

സമസ്പീപനങ്ങളനാണച്ച്

മലനാപ്പെറമച്ച് സ്കൂള് ഉള്കപ്പെകട അടച്ചുപൂട്ടനാന്

തസ്പീരുമനാനബച നനാലച്ച് സ്കൂളുകേള് ഏകറടുക്കനാന് സനാധബച്ചു.

അദദയന വര്ഷലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പുതകന്ന പനാഠ പുസകേങ്ങള് വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം
കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്

സഇൗജേനദ

യൂണബകഫനാലാം

നല്കേനാനുലാം

കേകലനാതവ

സ്കൂള്

നടതബപ്പെബനച്ച്

കുട്ടബകേളബല്നബന്നച്ച് ഫണച്ച് പബരബകചടുക്കുന്ന നടപടബ അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം

125

41

സ്കൂളുകേളബകല 1250

ക്ലെനാസച്ച് മുറബകേള് കകഹകടകേച്ച് ആക്കബ മനാറനാനുലാം

കേഴബഞതച്ച്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 45000 ക്ലെനാസച്ച് മുറബകേള് കകഹകടകേച്ച് ആക്കുന്ന പദതബയലാം 229
സര്ക്കനാര് വബദദനാലയങ്ങളുകട നവസ്പീകേരണതബനനായബ
ധനസഹനായലാം നല്കേനാന്
ഏറവലാം

ദുര്ബ്ബല

കേഴബഞതുലാം

വബഭനാഗമനായ

3 കകേനാടബ രൂപ വസ്പീതലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. സമൂഹതബകല

മതദകതനാഴബലനാളബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കനാന്

ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് കേഴബഞബട്ടുണച്ച്. സസന്തമനായബ ഭൂമബയലാം വസ്പീടുലാം ഇല്ലെനാതവര്ക്കച്ച് പനാര്പ്പെബട
സമുചയങ്ങള്

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്

ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

ഇഇൗ

കമഖലകയനാടുളള പ്രതബബദത വദക്തമനാക്കുന. അപകേട ഇന്ഷസറന്സച്ച് ആനുകൂലദലാം
10 ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചതുലാം മതദകതനാഴബലനാളബകേളനായ മനാതനാപബതനാക്കള്
മരണകപ്പെട്ടുകപനായ കുട്ടബകേകള ഏകറടുക്കനാനുലാം
കകസക്കബള് വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം
പരബപനാലന

നബയമതബല്

അനുവദബക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്
വബവരങ്ങള്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് സഇൗജേനദമനായബ

തസ്പീരുമനാനബചതച്ച് ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .

തസ്പീരകദശേവനാസബകേള്ക്കച്ച്

അര്ഹമനായ

തസ്പീരകദശേ
ഇളവച്ച്

കഎകേകേകണദന പ്രകമയലാം പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഇഇൗ

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് സര്വ്വകേക്ഷബ

സലാംഘകത അയയ്ക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരന്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. അലാംഗസ്പീകേനാരമബല്ലെനാത
അണ്എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേള് അടച്ചുപൂട്ടുന്ന തസ്പീരുമനാനതബലൂകട എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്
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കൂടുതല് പ്രനാധനാനദലാം ലഭബക്കുകേയനാണച്ച്. കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ
പരബപനാടബയബല് എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതച്ച് വബദദനാഭദനാസ ചട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്
എതബരനാണച്ച്. ഇതുമൂലലാം എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച് എലാം.എല്.എ. ഫണലാം സര്ക്കനാര്
ഫണലാം ലഭദമനാകക്കണ സനാഹചരദമുണനാകുലാം. ഈ കമഖലയബകല അധദനാപകേ നബയമനലാം
പബ.എസച്ച്.സബ.ക്കച്ച് വബടണലാം. കപനാതുവബദദനാലയങ്ങള് സര്ക്കനാര് തലതബല് മനാതമനായബ
നബലനബര്തബയനാല് സര്ക്കനാര് വബദദനാലയങ്ങളബകല പരബമബതബകേള് പരബഹരബക്കനാനുലാം
വബദദനാര്തബകേളുകട എണലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം സനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഭരണപരമനായ
സഇൗകേരദതബനുലാം നബലവബലുള പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം കവണബ ഹയര്
കസക്കന്റെറബ-ബഹസ്കൂളുകേകള
പുന:പരബകശേനാധബക്കണലാം.

തമ്മേബല്

കയനാജേബപ്പെബക്കനാകനടുത

മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

തസ്പീരുമനാനലാം
ഇന്ഷസറന്സച്ച്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം മതദബനനതബനച്ച് കപനാകുന്നവരുകട കേണകക്കടുക്കുന്നതബനുലാം
സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം.
VIII പ്രകതദകേ പരനാമര്ശേലാം
ജേലദബനലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: ഇന്നച്ച് കലനാകേ ജേലദബനമനാണച്ച്. ഭൂമബയബലുള ജേലതബകന്റെ 3.5%
മനാതമനാണച്ച് ശുദജേലലാം. മനുഷദകന്റെ അനഭബലഷണസ്പീയമനായ ഇടകപടല്മൂലലാം കുടബകവള
കസനാതസ്സുകേള്

നശേബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ജേസ്പീവജേലതബനുകവണബയലാം

ഒരു
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കലനാകേയദലാം
സൂക്ഷബചച്ച്

ഉണനാകുകമനാകയനള
ഉപകയനാഗബക്കനാനുലാം

ആശേങ്കയബലനാണച്ച്

ഭനാവബതലമുറയ്ക്കുകവണബ

കലനാകേരനാഷ്ട്രങ്ങള്.

ജേലലാം

കശേഖരബച്ചുസലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം

കേഴബയണലാം. ഈ ലക്ഷദലാം മുന്നബര്തബയനാണച്ച് 1993 മനാര്ചച്ച് 22 മുതല് യ.എന്. ജേനറല്
അസലാംബബ കലനാകേ ജേലദബനലാം ആചരബക്കുന്നതച്ച്. ജേസ്പീവജേലലാം സലാംരക്ഷബചച്ച് ജേസ്പീവന്
നബലനബര്തനാനുലാം ഭൂമബകയ കൂടുതല് ഹരബതനാഭമനാക്കനാനുലാം ജേലദബനലാം നമുക്കച്ച് കപ്രരണയലാം
പ്രകചനാദനവലാം ആകേണലാം.
ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതദ്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): 1993 മനാര്ചച്ച് 22 മുതല്
കലനാകേ ജേബലദബനമനായബ ആചരബക്കുകേയനാണച്ച്. 'ജേലതബനനായബ പ്രകൃതബ' എന്നതനാണച്ച് ഈ
വര്ഷതബകല

ജേലദബനതബകല

നഗരങ്ങളുകട

പട്ടബകേയബല്

തസ്പീലാം.

ജേലകസനാതസ്സുകേള്

അയല്

അപ്രതദക്ഷമനാകുന്ന

സലാംസ്ഥനാനതബകല

നഗരവലാം

ഉള്കപ്പെട്ടബരബക്കുനകവന്നതച്ച് തസ്പീവ്രമനായ ജേലക്ഷനാമലാം കകേരളതബലുലാം സലാംഭവബക്കനാന്
കപനാകുന്നൂകവന്നതബകന്റെ
അഞബകലനാന്നച്ച്

കതളബവനാണച്ച്.

ജേലസലാംബനമനായ

കലനാകേതച്ച്

നടക്കുന്ന

കരനാഗങ്ങളനാലനാണച്ച്

മരണങ്ങളബല്
സലാംഭവബക്കുന്നതച്ച്.

2050-ഓടുകൂടബ കേനാലനാവസ്ഥനാ വദതബയനാനവലാം ആകഗനാളതനാപനവലാംമൂലലാം കലനാകേതബല്
നനാലബകലനാരനാള്ക്കച്ച്

വസ്പീതലാം

ശുദജേലലാം

ലഭബക്കനാതനാകുകമന്നനാണച്ച്

കേണക്കുകേള്

വദക്തമനാക്കുന്നതച്ച്. നസ്പീര്ചനാലുകേളുലാം പുഴകേളുലാം സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാനുലാം
സമൂഹലാം ഉണര്ന്നച്ച് പ്രവര്തബക്കണലാം. വനങ്ങളുലാം തണസ്പീര്തടങ്ങളുലാം പുല്കമടുകേളുലാം
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അടങ്ങബയ പനാരബസ്ഥബതബകേ വമ്യൂഹകത സലാംരക്ഷബച്ചുലാം വബപുലസ്പീകേരബച്ചുലാം കേനാലനാവസ്ഥനാ
വദതബയനാനകത കനരബടണലാം.
ജേലക്ഷനാമലാം

കനരബടനാന്

സലാംകപനാഷണതബനുലാം
മനാതൃകേനാപരമനായ

ജേലവബഭവ മനാകനജേച്ച്കമന്റെബലൂകട മനാതകമ രൂക്ഷമനായ

സനാധബക്കുകേയള.

നദബകേളുകട

പുനരുജസ്പീവനതബനുലാം

പ്രവര്തനങ്ങള്

സലാംരക്ഷണതബനുലാം

ജേനപ്രതബനബധബകേള്

അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണച്ച്.

നടത്തുന്ന

ജേലകസനാതസ്സുകേകളയലാം

ജേലസനാന്നബദദലാം ഉറപ്പുനല്കുന്ന പ്രകൃതബയബകല എല്ലെനാ ഘടകേങ്ങകളയലാം അടുത
തലമുറയനായബ സലാംരക്ഷബക്കുകമന്നച്ച് ഈ ജേലദബനതബല് പ്രതബജ കചയ്യനാലാം.
വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പുമനബ

(കപ്രനാഫ.

സബ.

രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):

കുട്ടബകേളബല്

അവകബനാധലാം സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനായബ ഒന മുതല് പനണച്ച് വകരയള ക്ലെനാസ്സുകേളബകല
പനാഠപുസകേങ്ങളബല്

ജേലസുരക്ഷ

സലാംബനബച

പനാഠഭനാഗങ്ങള്കൂടബ

ഉള്കക്കനാളബക്കുന്നതനാണച്ച്. സലാംസ്ഥനാനതബനച്ച് നല്കകേണ എസച്ച്.എസച്ച്.എ. വബഹബതലാം
കവട്ടബക്കുറച കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടപടബയബല് പ്രതബകഷധലാം അറബയബക്കുകേയലാം തുകേ
പൂര്ണമനായലാം

അനുവദബക്കണകമന്നച്ച്

ആവശേദകപ്പെടുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് സലാംഘടനനാ സസനാതനദലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം
നടത്തുന്നതുള്കപ്പെകടയള കേനാരദങ്ങള് പരബഗണനയബലനാണച്ച്. സ്കൂളുകേളബല് ബഹ-കടകേച്ച്
സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബലൂകട

വബദദനാര്തബകേളുകട

അറബവച്ച്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്. സനാമതബകേ ബുദബമുട്ടച്ച് അനുഭവബക്കുന്ന എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേകള
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സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ ചലഞച്ച് ഫണച്ച് ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.

അദദനാപകേരുകട

കേസനാളബഫബകക്കഷനബകല ബവവബദദങ്ങള്

നബലനബര്തബകക്കനാണച്ച് ഒനമുതല് ഹയര്

കസക്കണറബ

ഒറ

വകരയള

ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ക്ലെനാസ്സുകേകള

സസ്പീമബല്

കകേനാണവരുന്ന

കേനാരദലാം

അണ്-കറക്കബഗ്നൈസ്ഡച്ച് സ്കൂളുകേള് പൂട്ടുന്നതബകനതബകരയള

പരനാതബകേള് പരബകശേനാധബചച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം. ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല്
അക്കനാദമബകേച്ച് മനാസ്റ്റേര് പനാന് തയ്യനാറനാക്കുന്നതുള്കപ്പെകട അക്കനാദമബകേച്ച് എക്സെെലന്സച്ച്
ഉയര്ത്തുന്നതബനുള

നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

കകേരളതബകല

സനാഹചരദങ്ങള്ക്കനുകയനാജേദമനായ വബധതബല് സര്വ്വകേലനാശേനാലകേകള അന്തര്കദ്ദേശേസ്പീയ
നബലവനാരതബകലയച്ച്

ഉയര്ത്തുന്ന

കേനാരദവലാം

കക്രഡബറച്ച്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്ന കേനാരദവലാം പരബഗണബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ടനാന്സ്ഫര്

സലാംവബധനാനലാം

സലാംസ്ഥനാനതച്ച് ഗകവഷണലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ബകേരളബ അവനാര്ഡച്ച് പ്രഖദനാപബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ജൂണ്

മുപ്പെതബനുമുമച്ച് എല്ലെനാ സ്കൂളുകേളബകലയലാം എട്ടു മുതല് പനണച്ച് വകരയളള ക്ലെനാസ്സുകേള്
ബഹ-കടക്കച്ച്

ആക്കുന്നതനാണച്ച്.

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ

പനാര്ശേസവത്കേരണമബല്ലെനാത
സ്കൂളുകേളബല്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

അനുകയനാജേദമനായ

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം

ക്ലെനാസച്ച്മുറബകേളബല്

ദൃശേദ-ശവദ
തരതബല്
ഡബജേബറബലസബലാംഗച്ച്

ജേനതകയ
ബവകേലദമുളള

പനാഠപുസകേങ്ങള്
സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ
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യജതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് ലഹരബമുക്ത വബദദനാലയലാം, ഹരബത
കപ്രനാകട്ടനാകകേനാള്, കയനാഗ പരബശേസ്പീലനലാം,

കേനായബകേക്ഷമതനാ കേദനാമസച്ച് തുടങ്ങബയവ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുപുറകമ വബദദനാര്തബകേകള മലയനാളലാം-ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്-ഹബന്ദബ ഭനാഷകേളബല്
പ്രനാവസ്പീണദമുളളവരനാക്കുകേ,

ബജേവബവവബധദ

ഉദദനാനതബനച്ച്

അവനാര്ഡച്ച്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേ, ഉന്നത നബലവനാരമുളള ബലബറബ, ഇന്ഷസറന്സച്ച് പരബരക്ഷയളള
കേദനാമസച്ച് വനാര്കതടുക്കുകേ എന്നബവയ്ക്കുലാം പ്രനാമുഖദലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

മതനബരകപക്ഷ

സലാംസനാരമുളള ജേനതകയ വബദദനാഭദനാസതബലൂകട വനാര്കതടുക്കുന്നതബനനാണച്ച് സര്ക്കനാര്
ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്. ധനനാഭദര്തന പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
പട്ടബകേജേനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

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

മൂലദങ്ങള്

തബരബച്ചുപബടബക്കുന്നതബനുളള

പ്രവര്തനങ്ങളുലാം

ഇടകപടലുമനാണച്ച് സനാലാംസനാരബകേ വകുപ്പെച്ച് നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്. ഈ സര്ക്കനാര്
അധബകേനാരതബല്

വന്നതബനുകശേഷലാം

ജേനാതബയബല്ലെനാ

വബളലാംബരതബകന്റെ

നൂറനാലാം

വനാര്ഷബകേവലാം സസനാമബ വബകവകേനാനന്ദന് കകേരളതബല് സന്ദര്ശേനലാം നടതബയതബകന്റെ
125-ാം വര്ഷബകേവലാം ആചരബച്ചു.
വകുപ്പുകേള്

സലാംയക്തമനായബ

ദബനകതനാടനുബനബചച്ച്

സനാലാംസനാരബകേ-വബദദനാഭദനാസ-തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ
മഹനാതനാഗനാനബയകട

'രക്തസനാക്ഷദലാം'

എന്ന

70-ാം
പരബപനാടബ

രക്തസനാക്ഷബ
നടത്തുന്നതബനച്ച്
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തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

യവകേലനാകേനാരന്മനാര്ക്കച്ച്

വജ്രജൂബബലബ

കഫകലനാഷബപ്പെച്ച്

നല്കുന്നതബനുലാം സലാംഗസ്പീത നനാടകേ അക്കനാദമബയകട കേസ്പീഴബല് സ്ഥബരലാം നനാടകേകവദബ
ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം സനാലാംസനാരബകേ ബപതൃകേലാം രനാജേദകത വബവബധ സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്
എതബക്കുന്നതബനനായബ
സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

പരബപനാടബകേള്

എഴതച്ഛന്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

പുരസനാരതബകന്റെയലാം

കജേ.സബ.

നടപടബ
ഡനാനബകയല്

പുരസനാരതബകന്റെയലാം തുകേ അഞച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയനായലാം അമ്മേനാനൂര് പുരസനാരത്തുകേ മൂന്നച്ച്
ലക്ഷലാം

രൂപയനായലാം

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.

കേലനാകേനാരന്മേനാരുകട

കപന്ഷന്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം ചലചബത കമഖലയബല് സമഗ്ര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതബനച്ച്
നടപടബ ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. സബനബമനാ കമഖലയബകല സസ്പീകേളുകട പ്രശങ്ങള്
പഠബക്കുന്നതബനനായബ

കേമ്മേബറബകയ

നബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം

കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകതനാകട കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡബ.സബ. തബകയററകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം
എല്ലെനാ ജേബല്ലെകേളബലുലാം സലാംസനാരബകേ സമുചയങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം റൂറല് ആര്ട്ടച്ച്
ഹബ്ബുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

കേലനാ-സനാലാംസനാരബകേ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് സനാലാംസനാരബകേ ഇടനനാഴബകേള് വബകേസബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച് നനാട്ടരങ്ങച്ച്
പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം പബണറനായബ ഗ്രനാമപഞനായതബല് സഇൗതച്ച് കസനാണ്
കേള്ചറല് കസന്റെറബകന്റെ പ്രനാകദശേബകേ കകേന്ദ്രലാം സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം ദുരബതമനുഭവബക്കുന്ന
കേലനാ-സനാഹബതദ

പ്രവര്തകേര്ക്കച്ച്

'സകന്തനാഷഭവനലാം'

എന്ന

വകയനാമന്ദബരലാം
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സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം
കനതൃതസതബല്
പുതബയ

നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്.

അന്തനാരനാഷ്ട്ര

കേദനാമസബകന്റെ

കേലനാമണ്ഡലതബകന്റെ

നൃത-സലാംഗസ്പീകതനാതവലാം

നബര്മ്മേനാണലാം,

ആടയനാഭരണങ്ങളുകടയലാം

കകേരള

സലാംഗസ്പീത

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

വനാദദ

നബര്മ്മേനാണ-പ്രദര്ശേന-വബപണന

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ഉപകേരണങ്ങളുകടയലാം
യൂണബറച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

പങ്കനാളബകേളനാക്കബകക്കനാണച്ച്

പദതബ

എന്നബവ

വബദദനാര്തബകേകള

ആവബഷരബക്കുന്നതബനച്ച്

കകേരള

ലളബതകേലനാ

അക്കനാദമബ തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്. സലാംഗസ്പീത നനാടകേ അക്കനാദമബ സലാംഘടബപ്പെബച
കലനാകകേനാതര നനാടകകേനാതവലാം ശകദയമനാക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
പണബക്കര്

പുരസനാരലാം,

പതബനബ

പുരസനാരലാം,

കകേസരബ

കകേ.സബ.എസച്ച്.

പുരസനാരലാം

എന്നബവ

പുന:സ്ഥനാപബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്. ഇന്റെര്നനാഷണല് ഫബലബലാം സ്റ്റേഡബ റബസര്ചച്ച്
കസന്റെറബകന്റെ പണബ ഉടന് പൂര്തബയനാകുന്നതുലാം കഫനാകേച്ച്കലനാര് അക്കനാഡമബയമനായബ
കചര്ന്നച്ച്

കേലനാഭവന്

മണബ,

മണക്കനാടന്

ഗുരുക്കള്

എന്നബവര്ക്കച്ച്

സനാരകേലാം

പണബയന്നതുമനാണച്ച്. സഞരബക്കുന്ന പുസകേശേനാല കചകകന്ന, മുലാംബബ, ഡല്ഹബ
എന്നബവബടങ്ങളബകലയച്ച് വദനാപബപ്പെബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. കുമനാരനനാശേനാന് നനാഷണല്
ഇന്സ്റ്റേബറമ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച് കേള്ചറബകന്റെ പശ്ചനാതല സഇൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം
പുനതബല് കുഞബ്ദുളള, സനാലാംബശേബവന് എന്നബവര്ക്കച്ച് സനാരകേലാം നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം
കചയ്യുന്നതനാണച്ച്. ഒ.എന്.വബ. സനാലാംസനാരബകേ സമുചയവലാം പനാലക്കനാടച്ച് ഒ.വബ. വബജേയന്
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സനാരകേവലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച് തുകേ അനുവദബക്കുകേയലാം മഹനാകേവബ കമനായബന്കുട്ടബ
കകവദദര്

മനാപ്പെബള

അക്കനാഡമബയകട

പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയലാം
കേലനാലയ

കചയബട്ടുണച്ച്.

ഉപകകേന്ദ്രലാം

ഗുരുകഗനാപബനനാഥച്ച്

നനാദനാപുരതച്ച്
നടന

ഗ്രനാമതബല്

മന്ദബരലാം നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം കദശേസ്പീയ നൃത മമ്യൂസബയതബകന്റെ നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുകേയലാം കചയ്യുന്നതനാണച്ച്. ജേവഹര് ബനാലഭവനുകേകള ഏകേസ്പീകേരബക്കനാന് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുലാം. സനാലാംസനാരബകേ കമഖലകയ ശേക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ
കഭദകമകനദ എല്ലെനാവരുലാം സഹകേരബക്കണലാം. ധനനാഭദര്തന പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച്
അഭദര്തബക്കുന.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യവജേനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായസ്പീന്): കേനായബകേ, യവജേന കമഖലയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്
നബര്കദ്ദേശേങ്ങകള സസനാഗതലാം കചയ്യുന. ഇഇൗ സര്ക്കനാര്
അടബസ്ഥനാന

സഇൗകേരദ

വബകേസനതബനുലാം

യവജേന

അലാംഗങ്ങള് ഉന്നയബച
കേനായബകേ കമഖലയബകല

കമഖലയബകല

നവസ്പീനമനായ

പദതബകേള്ക്കുലാം തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുണച്ച്. ഇന്റെര്നനാഷണല് മല്സരങ്ങള്ക്കച്ച് കകേരളലാം
കവദബയനാകുകമനാള് ഉണനാകുന്ന വബവനാദങ്ങള് ചര്ചയബലൂകട പരബഹരബക്കണലാം. ഇന്തദകവസ്റ്റേച്ച്

ഇന്ഡസ്പീസച്ച്

ഏകേദബന

ക്രബക്കറച്ച്

തബരുവനന്തപുരത്തുവചച്ച്

നടതനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. കസ്റ്റേഡബയങ്ങളുകട അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദ വബകേസനതബനനായബ
കേബഫ്ബബയബലൂകട

264

കകേനാടബ

രൂപയകട

പദതബകേള്ക്കച്ച്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം
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നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സ്ഥലലാം

ലഭദമനാകുന്ന

മുറയച്ച്

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്. ജേബ.വബ. രനാജേ കസനാര്ട്സച്ച് സ്കൂളബലുലാം കേണ്ണൂര്
ഡബവബഷന്

സ്കൂളബലുലാം

നബരവധബ

വബകേസന

കസനാര്ട്സച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്. കസനാര്ട്സച്ച് വകുപ്പെബല് ഒരു എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച് വബലാംഗച്ച്
രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കദശേസ്പീയ കഗയബലാംസബകന്റെ ഭനാഗമനായളള 72 കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കച്ച്
കജേനാലബ നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. കസനാര്ട്സച്ച് കേസനാട്ട നബയമനങ്ങള് അടബയന്തരമനായബ
നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ കസഷദല് കസല് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ഏപ്രബല് മനാസതബല്
249 കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കുകൂടബ നബയമനലാം നല്കേനാന് കേഴബയന്നതുമനാണച്ച്. അവര്ക്കുള
കേദനാഷച്ച് അവനാര്ഡച്ച് കുടബശബകേ മുഴവന് വബതരണലാം കചയബട്ടുണച്ച് . കവനാളബകബനാള് രലാംഗതച്ച്
മബകേച പ്രകേടനലാം കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവര്ക്കച്ച് അവനാര്ഡച്ച് കകേനാടുക്കനാനുലാം

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

ജേബല്ലെയബകല സബ.കകേ. രതസ്പീഷബനച്ച് സര്ക്കനാര് കജേനാലബ നല്കേനാനുലാം തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച് .
കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കച്ച് കമഡബക്കല് ഇന്ഷസറന്സച്ച് സസ്പീലാം നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം കകേനാകളജേച്ച്
കഗയബലാംസച്ച് സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ഇടുക്കബയബല് സമ്മേര്

കകേനാചബലാംഗച്ച് കേദനാമച്ച് നടത്തുന്നതബനുളള സഹനായലാം അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച് . ബസ്പീനനാകമനാള്
കസ്റ്റേഡബയതബകന്റെ നവസ്പീകേരണതബനച്ച് പരബഗണന നല്കുന്നതനാണച്ച്. സ്കൂള് കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്
കേനായബകേ വബകനനാദങ്ങളബല് ഏര്കപ്പെടുന്നതബനുളള പരബശേസ്പീലനലാം എല്.പബ. സ്കൂള് മുതല്
നല്കുന്നതബനച്ച്

കപ കഫനാര് കഹല്തച്ച് എന്ന പദതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച് .
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കേനാലബക്കറച്ച് യൂണബകവഴബറബക്കച്ച് കസ്റ്റേഡബയലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ സഹനായലാം
നല്കുന്നതനാണച്ച്. സ്കൂള്

കുട്ടബകേള്ക്കച്ച് ഫുട്കബനാള് പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനുളള

പദതബ ഇഇൗ വര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുലാം.

മറച്ച് കസനാഴ്സുകേളബല്നബന്നച്ച് പണലാം കേകണതബ

കേനായബകേ വബകേസന നബധബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. കസനാര്ട്സച്ച് വകുപ്പെബനച്ച് കേനായബകേ
യവജേന

കേനാരദനാലയവലാം

കകേരളനാ

കസനാര്ട്സച്ച്

കേഇൗണ്സബലബനുലാം

ഒളബമബക്സെെച്ച്

അകസനാസബകയഷനുലാം ഒരു ആസ്ഥനാനവലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുളള പ്രവര്തനങ്ങള് ഇഇൗ
വര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്. പബ.എസച്ച്.സബ. നബയമനങ്ങളബല് കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കച്ച്
ഒരു

ശേതമനാനലാം

സലാംവരണലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുപുറകമ

കവയബകറജേച്ച്

നല്കുന്നതബനച്ച് നബലവബലുളള കേനായബകേ ഇനങ്ങള്ക്കച്ച് പുറകമ എട്ടച്ച്
ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

മനാര്ക്കച്ച്

ഇനങ്ങകളക്കൂടബ

കസനാര്ട്സച്ച്

കേസനാട്ട

നബയമനതബലുള കുടബശബകേ തസ്പീര്ക്കുന്നതനാണച്ച്. അന്തര്കദ്ദേശേസ്പീയ മതരങ്ങളബകല
കമഡല് കജേതനാക്കള്ക്കച്ച് കജേനാലബ ലഭദമനാക്കുകേയലാം മബകേവ കതളബയബക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
പനാരബകതനാഷബകേലാം
പരബഷരബക്കുകേയലാം

നല്കുന്നതബനുള
കചയ്യുന്നതനാണച്ച്.

കപന്ഷനുലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.
ആദബവനാസബ

കമഖലയബലുള്കപ്പെകട

മനാനദണ്ഡലാം

കേനാകലനാചബതമനായബ

കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കച്ച്

ഇന്ഷുറന്സുലാം

യവനാക്കളുകട ശേനാക്തസ്പീകേരണലാം മുന്നബര്തബ
യവക്ലെബ്ബുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
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കടനാള്ഫ്രെസ്പീ നമറബലൂകട യവജേനങ്ങള്ക്കച്ച് നബയമസഹനായലാം നല്കുന്നതബനുലാം
പദതബകേള്

ആവബഷരബചബട്ടുണച്ച്.

ധനനാഭദര്തന

പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.
തുറമുഖവലാം മമ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന്
കേടന്നപ്പെളബ):

സലാംസ്ഥനാന പുരനാവസ്തു പുരനാകരഖനാ വകുപ്പുകേകള ശേനാസസ്പീയമനായബ

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

വബദഗ്ദ്ധ

ഏജേന്സബകയ

നബയമബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. ആറച്ച് ജേബല്ലെകേളബല് ബപതൃകേ മമ്യൂസബയങ്ങള് സ്ഥനാപബക്കുന്ന
പ്രവൃതബകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്. പുരനാവസ്തു കശേഖരതബകന്റെ ഡബജേബറല് ഇന്കവന്റെറബ
തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം

മമ്യൂസബയങ്ങള്

അന്തനാരനാഷ്ട്ര

നബലവനാരതബകലതബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. പതനനാഭപുരലാം
കകേനാട്ടനാരലാം യകനകസനായകട കലനാകേബപതൃകേ പട്ടബകേയബല് പ്രഥമ സ്ഥനാനലാം
കനടബയതച്ച്

അഭബമനാനകേരമനാണച്ച്.

സഇൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുലാം
എപ്പെബഗ്രനാഫബകയ

പുരനാകരഖനാ

കദശേസ്പീയ

മമ്യൂസബയങ്ങള്
വകുപ്പെബകന്റെ

കേസ്പീഴബലുള

ഭബന്നകശേഷബ
സ്കൂള്

നബലവനാരതബകലയ്ക്കുയര്ത്തുന്നതബനുലാം

ഓഫച്ച്
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. മഹനാന്മേനാരുകട കേകയ്യനാപ്പുകേള് സൂക്ഷബക്കുന്ന കേകയ്യനാപ്പെച്ച്
കരഖനാമമ്യൂസബയലാം തബരുവനന്തപുരതച്ച് ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്. കേണ്ണൂരബകല പഴശബ
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കകേനാവബലകേലാം,

മനാളയബകല

യഹൂദസനാരകേങ്ങള്

തുടങ്ങബയവ

സലാംരക്ഷബത

സനാരകേമനാക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. വയനനാടച്ച് കുങ്കബചബറ മമ്യൂസബയലാം
ഇഇൗ വര്ഷലാം പൂര്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം
മമ്യൂസബയലാം,

തബരുവനന്തപുരലാം നനാചസറല് ഹബസ്റ്റേറബ

കനപ്പെബയര് മമ്യൂസബയലാം എന്നബവ

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുലാം

മമ്യൂസബയലാം വകുപ്പെബല് ആര്ട്ടച്ച് ഗനാലറബ നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച് കകേന്ദ്ര അനുമതബ
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പല്ലെബകശരബയബല് എ.കകേ.ജേബ.
സ്മൃതബമമ്യൂസബയവലാം ഡബജേബറല് ബലബറബയലാം കേണ്ണൂര് ജേബല്ലെയബകല കേടന്നപ്പെളബയബല്
കതയ്യലാം

മമ്യൂസബയവലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള

ചരബതസനാരകേങ്ങളുലാം

പ്രനാരലാംഭ

പുരനാവസ്തുക്കളുലാം

പ്രവര്തനങ്ങള്
സലാംരക്ഷബക്കനാനുള

പ്രവര്തനങ്ങളബല് സനാലാംസനാരബകേ വകുപ്പെബകന്റെ പബന്തുണ എടുത്തുപറകയണതനാണച്ച്.
പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് കകേന്ദ്രസഹനായലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്
സര്ക്കനാര്

നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്.

ധനനാഭദര്തന

പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.
മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം
വകുപ്പുമനബ
സമൂഹതബകന്റെ

(ശസ്പീമതബ

കജേ.

കമഴബക്കുട്ടബ

മുഖദധനാരയബകലതബക്കനാനുള

അമ്മേ):

മതദകതനാഴബലനാളബകേകള

ശേക്തമനായ

ഇടകപടലുകേളനാണച്ച്
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സര്ക്കനാര് നടത്തുന്നതച്ച്. മതദസമതച്ച് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കസന്ടല്
മബറന്

ഫബഷറസ്പീസച്ച്

അടബസ്ഥനാനതബല്

റബസര്ചച്ച്

ഇന്സ്റ്റേബറമ്യൂട്ടബകന്റെ

കകേ.എലാം.എഫച്ച്.ആര്.

ആകബല്

പഠന

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

കഭദഗതബ

വരുത്തുകേയലാം

ആവശേദമനായ പ്രതബകരനാധ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. കചറമതദങ്ങകള
പബടബക്കുന്നതച്ച്

വദനാപകേമനായതനാണച്ച്

കേനാരണമനായതച്ച്.
പബടബക്കുന്നതച്ച്

മതദസമതച്ച്

കുറയനാന്

ഇഇൗ സര്ക്കനാര് വന്നതബനുകശേഷലാം 58 ഇനലാം മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങകള
നബകരനാധബക്കുകേയലാം

ചുമത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കനാര്

പ്രധനാനമനായലാം

വലബയ

നബയമലാം

ലലാംഘബക്കുന്നവര്ക്കച്ച്

ഉയര്ന്ന

പബഴ

മതദകമഖലയ്ക്കുള വബഹബതലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബല് കകേന്ദ്ര

അലലാംഭനാവമനാണച്ച്

കേനാണബക്കുന്നതച്ച്.

മതദബനന

തുറമുഖ

നബര്മ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് അലാംഗസ്പീകേരബച തുകേകപനാലുലാം നല്കേനാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
തയ്യനാറനാകുന്നബല്ലെ. ഇഇൗ സര്ക്കനാര് രണച്ച് വര്ഷതബനുളബല് 5347 പുതബയ ഭവനങ്ങള്
മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു. മതദ
കമഖലയബല്

മൂലധന

വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.
കമചകപ്പെടുത്തുന്നതുലാം
കേമ്മേസ്പീഷന്

നബകക്ഷപലാം

നടത്തുന്നതബനനായബ

മുനയല്കേടവച്ച്

434

ഹനാര്ബറബകല

കകേനാടബ

രൂപ

സഇൗകേരദങ്ങള്

കകേനായബലനാണബ, തലനായബ, കചറ്റുവ എന്നസ്പീ ഹനാര്ബറകേള്

കചയ്യുന്നതുമനാണച്ച്.

ഗ്രസ്പീന്

കകേനാറബകഡനാര്

പദതബയകട

ഭനാഗമനായബ

ഒഴബപ്പെബകക്കണബവരുന്ന മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട പുനരധബവനാസലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതനാണച്ച് .
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കചല്ലെനാനലാം ഹനാര്ബറബകല വനാര്ഫച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് 10.37 കകേനാടബ രൂപയകട
ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയതബനുപുറകമ ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന്നതബനുകവണബ പതബമൂന്നച്ച് കകേനാടബ
രൂപ എറണനാകുളലാം ജേബല്ലെനാ കേളകറകട അക്കഇൗണബകലയച്ച് മനാറബയബട്ടുമുണച്ച് . പുതബയനാപ്പെ,
തങ്കകശരബ, കവളയബല് എന്നസ്പീ
നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ഹനാര്ബറകേളുകട പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച് ഭരണനാനുമതബ

പൂന്തുറയബല് ഓഫച്ച് കഷനാര് പണബയന്നതബനച്ച് തസ്പീരുമനാനകമടുത്തു.

പരപ്പെനങ്ങനാടബ-കചതബ ഹനാര്ബറബകന്റെ പണബ കേബഫ്ബബ വഴബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച് .
തനാനൂര്, മകഞശേസരലാം, കതനാട്ടപ്പെളബ, കചതബ, കേനാസര്കഗനാഡച്ച്, കേനായലാംകുളലാം, മുനമലാം,
നസ്പീണകേര തുടങ്ങബ പതബകനനാന്നച്ച് ഹനാര്ബറകേളുകട പുനരുദനാരണ പ്രവര്തനങ്ങള്
നടതനാന് ഉകദ്ദേശേബക്കുന.
ലക്ഷദകതനാകട

76.4

ഉള്നനാടന് മതദ ഉത്പനാദനലാം ഇരട്ടബയനാക്കുകേകയന്ന
കകേനാടബ

രൂപ

നസ്പീക്കബവചതബനുപുറകമ

മുപ്പെതബകയനാന്നച്ച്

മതദഭവനുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം ആവശേദമനായ ജേസ്പീവനക്കനാകര നബയമബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങളുകട ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.
മതദകഫഡബനച്ച്

കേസ്പീഴബലുള പ്രവര്തനക്ഷമമനായ എല്ലെനാ ബപ്രമറബ സലാംഘങ്ങളബലുലാം

കപയ്ഡച്ച് കസക്രട്ടറബമനാകര നബയമബക്കുന്നതബനുച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് . ഓഖബ
ദുരന്തതബനബരയനായവരുകട
സമയബനബതമനായബ
പബടബക്കുന്ന

കൃതദമനായ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

മതദതബകന്റെ

കേണക്കുകേള്
നല്കുന്നതബനുലാം

വബല

കശേഖരബക്കുന്നതബനുലാം
സര്ക്കനാരബനച്ച്

നബശ്ചയബക്കനാനുളള

സനാധബച്ചു.
അവകേനാശേലാം

56

മതദകതനാഴബലനാളബകേളബല് നബക്ഷബപമനാക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ മതദകഫഡബനച്ച് കലല
പ്രക്രബയയബല് ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനുലാം മതദവബല്പ്പെനയനായബ മനാര്ക്കറച്ച് ശലാംഖല
ഒരുക്കുന്നതബനുമുളള

പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്.

ഇതബകലയനായബ

നബനാര്ഡബല്നബന്നച്ച് 100 കകേനാടബ രൂപ വനായ്പകയടുക്കുന്നതബനുലാം
500-ഓളലാം

മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

യനാനങ്ങള്

ആദദഘട്ടതബല്
നല്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. മതദകഫഡബകന ശേനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ശുദജേല അലങ്കനാര
മതദങ്ങളുകട സനാധദത ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമനായബ കകേരള അകേസനാ കവകഞഴച്ച്
ഇന്റെര്നനാഷണല് ലബമബറഡച്ച് (കേനാവബല്)-കന പുനരുദരബക്കുന്നതബനുലാം സസ്പീകേള്ക്കച്ച്
പ്രകതദകേലാം

കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്.

പശ്ചനാതല സഇൗകേരദ വബകേസനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കറനാഡച്ച് വബകേസന കപ്രനാജ്കച്ച്
ഫണച്ച്

126 കകേനാടബ രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം നബരവധബ പ്രവൃതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.

ഓഖബ

ദുരബതനാശേസനാസതബനനായബ

കകേന്ദ്ര

ഫണച്ച്

ലഭദമനാകേനാതതബനനാല് മുഖദമനബയകട ദുരബതനാശേസനാസ നബധബയബകലയച്ച് മതദബനന
വകുപ്പെച്ച്

വബവബധ

കപ്രനാജേക്ടുകേള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ

കകേനാചബന്

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം

മബറന്

ഷബപ്പെച്ച്യനാര്ഡബകന

ആലാംബുലന്സച്ച്

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം

ദുരന്തതബല്കപ്പെട്ടച്ച് കേനാണനാതനായ മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട മക്കള്ക്കച്ച് വബദദനാഭദനാസ
സഹനായലാം

നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്.

ധനനാഭദര്തന
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പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
വബദദഭദനാസലാം, കേനായബകേ വബകനനാദലാം, കേല, സലാംസനാരലാം എന്ന XVII-ാം നമര്
ധനനാഭദര്തനയലാം മതദബനനലാം എന്ന XXXIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം 30കനതബകര 72 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.
ചര്ച കൂടനാകത പനാസ്സനാക്കുന്ന ധനനാഭദര്തനകേള്
സലാംസ്ഥനാന

നബയമസഭ

എന്ന

I-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയകടയലാം

കതരകഞടുപ്പുകേള് എന്ന IV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയകടയലാം മുദപ്പെതങ്ങളുലാം
രജേബകസഷനുലാം

എന്ന

VII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയകടയലാം

ടഷറബകേളുലാം

അക്കഇൗണകേളുലാം എന്ന X-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയകടയലാം കപന്ഷനുലാം പലവകേയലാം
എന്ന XVI-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയകടയലാം വനാര്തനാവബതരണവലാം പ്രചരണവലാം
എന്ന XXIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയകടയലാം പലവകേ സനാമതബകേ സര്വ്വസ്പീസുകേള്
എന്ന XXVIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയകടയലാം നഷ്ടപരബഹനാരവലാം അവകേനാശേ
ബകേമനാറങ്ങളുലാം എന്ന XLIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയകടയലാം പലവകേ വനായ്പകേളുലാം
മുന്കൂറകേളുലാം

എന്ന

XLV-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയകടയലാം

കപരബല്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബല് സൂചബപ്പെബചബട്ടുളള ലബസ്റ്റേബല് പ്രസ്തുത ധനനാഭദര്തനകേള്ക്കച്ച്
കനകര 5-ാം കകേനാളതബല് കേനാണബചബട്ടുളള തുകേകേള് 2018-19 സനാമതബകേ വര്ഷകത
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കചലവകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ

അനുവദബക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം

സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം
കചയ.
(സഭ ബവകുകന്നരലാം 4.45-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)
--–

