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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018 ജൂണ് 12, നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

 I  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പ്ലസന് വണ്  ,   ഡബഗ്രബ സസ്പീറ്റുകേളബനല കുറവന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  മലബനാര് പ്രകദശത്തന്  പ്രകതദകേബചന്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല് പ്ലസന്

വണ്,  ഡബഗ്രബ  സസ്പീറ്റുകേളബനല  കുറവന്  കേനാരണലാം  എസന്.എസന്.എല്.സബ.യലാം

ഹയര്നസക്കണ്ടറബയലാം  പനാസനായ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  തുടര്പഠനത്തബനുള

അവസരലാം  നബകഷേധബക്കനപ്പെട്ടതനായബ  പറയനപ്പെടുന   ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച  നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്   സര്വശസ്പീ

നകേ.എന.എ. ഖനാദര്, സണബ കജനാസഫന്, അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള്
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50 അനുസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്  ):   എല്ലനാ

കമഖലകേളബലലാം  കൃതദമനായ  ആസൂത്രണകത്തനാനട  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതുനകേനാണ്ടന്

നപനാതുവബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തന് വലബയ മനാറ്റമുണ്ടനാക്കനാന സര്ക്കനാരബനന് സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.

വബജയശതമനാനലാം വര്ദബനചങബലലാം  എസന്.എസന്.എല്.സബ.ക്കന് കേഴബഞ്ഞ വര്ഷേനത്ത

അകപക്ഷബചന്  ഇഇൗ  വര്ഷേലാം  പനാസനായ  കുട്ടബകേള്   കുറവനാണന്.    സലാംസനാനനത്ത

നമനാത്തലാം  പ്ലസന്  വണ്  സസ്പീറ്റുകേകളനാനടനാപ്പെലാം   കപനാളബനടകേന് നബകേന്,  നഎ.ടബ.നഎ.

സസ്പീറ്റുകേളുനട  എണലാംകൂടബ  കൂട്ടബകചര്ക്കുകമനാള്  അതന്  എസന്.എസന്.എല്.സബ.

പനാസനായ  ആനകേ കുട്ടബകേളുനട എണത്തബനന് തുലദകമനാ  കൂടുതകലനാ ആണന്. കേഴബഞ്ഞ

വര്ഷേലാം സലാംസനാനനത്തനാട്ടനാനകേ നനാല്പത്തബരണ്ടനായബരകത്തനാളലാം പ്ലസന് വണ് സസ്പീറ്റുകേള്

ഒഴബഞ്ഞുകേബടനബരുനതബനനാല്  സസ്പീറ്റുകേളുനട എണലാം വര്ദബപ്പെബകക്കണ്ട സനാഹചരദലാം

വരുനബല്ല.  ഹയര്  നസക്കണ്ടറബ  കമഖലയബല്  ഓകരനാ  പ്രകദശത്തുമുള

ആവശദത്തബനനുസരബചന്  മുനകേനാലങ്ങളബല്  സസ്പീറ്റുകേളുലാം   ബനാചലാം  കൃതദമനായബ

അനുവദബക്കുനതബലണ്ടനായ  വസ്പീഴ്ചയനാണന്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയനട

കേനാരദത്തബലണ്ടനായബട്ടുളതന്.   പ്ലസന്  വണ്  പ്രകവശനത്തബനന്   സസ്പീറ്റബല്ലനാത്ത

സനാഹചരദലാം  ഒരു  ജബല്ലയബലലാം   ഉണ്ടനാകേനാത്ത  രസ്പീതബയബല്   പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനനാണന്  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെന്  ശമബക്കുനതന്.  ഇതര

ജബല്ലകേളബകലയലാം  പ്ലസന്  വണ്  പ്രകവശനത്തബനന്  കുട്ടബകേള്  അകപക്ഷ
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നല്കേബയബട്ടുളതബനനാല് അകപക്ഷകേളുനട  എണലാം പരബകശനാധബചന്   നബലവബല് ഇഇൗ

പ്രശലാം  പരബഹരബക്കനാന  സനാധബക്കബല്ല.  പ്ലസന്  വണ്  സസ്പീറ്റുകേളുനട  നസക്കന്റെന്

അകലനാട്ടന്നമന്റെബനുകശഷേലാം  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന സസ്പീറ്റുകേള് ശനാസസ്പീയമനായബ ക്രമസ്പീകേരബചന്

പ്രശലാം  പരബഹരബക്കുനതനാണന്.    നപ്രനാഫഷേണല്  കകേനാഴ്സുകേളബനല  അഡബഷേന

കേഴബഞ്ഞനാല് മനാത്രകമ  ഡബഗ്രബ  കകേനാഴ്സുകേളുനട  സസ്പീറ്റുകേളുനട  എണത്തബല് കുറവുകണ്ടനാ

എനന് മനസബലനാക്കനാന സനാധബക.  പ്ലസന് വണ്   അകലനാട്ടന്നമന്റെന്  പൂര്ത്തബയനാകേനാനത

സസ്പീറ്റുകേളുനട  കുറവന്   പരബകശനാധബക്കനാന   കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്

അടബയന്തരപ്രകമയലാം ചര്ച നചകയ്യണ്ട ആവശദമബല്ല.      

 ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളുനടയലാം  കേണക്കുകേള്

പരബകശനാധബചനാല് എസന്.എസന്.എല്.സബ.  പനാസനായബ വരുന കുട്ടബകേള്ക്കന്   പ്ലസന്

വണ്-നന്  അഡബഷേന  നകേനാടുക്കനാനുള  സസ്പീറ്റുകേള്  സലാംസനാനത്തന്  കുറവനാണന്.

കകേനാകളജുകേളബലലാം സ്കൂളുകേളബലലാം സസ്പീറ്റന് കേബട്ടനാത്ത കുട്ടബകേള്ക്കന് പഠബക്കനാനുള ഓപ്പെണ്

സലാംവബധനാനമനാണന്  'സ്കൂള് കകേരള'.  ഇഇൗ സലാംവബധനാനത്തബല് മലപ്പുറത്തു നബനമനാത്രലാം

21000   വബദദനാര്തബകേള്ക്കനാണന്  കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷേലാം  അഡബഷേന  ലഭബചതന്.  സസ്പീറ്റന്

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുനനവനന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  മനബ  പറഞ്ഞതന്  പലതുലാം

അണ്എയ്ഡഡന്  കമഖലയബലനാണന്.  20  ശതമനാനലാം  സസ്പീറ്റന്  വര്ദബപ്പെബനചങബലലാം

അടബസനാന  സഇൗകേരദമബല്ലനാത്തതബനനാല്   അതുനകേനാണ്ടുള  പ്രകയനാജനലാം

ലഭബക്കുനബല്ല.  ബനാചകേള്  അനുവദബചനാല്  മനാത്രകമ  പ്രശത്തബനന്
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പരബഹനാരമനാകുകേയള.  ഒനന്  മുതല്  പത്തനാലാംകനാസന്  വനര  ലയനലാം

നകേനാണ്ടുവനതുനകേനാണ്ടന്  പ്ലസന്  വണ്-നന്  അഡബഷേന  നകേനാടുകക്കണ്ടതന്

ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ ബനാധദതയനാണന്.  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ യജ്ഞത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായബ

നകേനാഴബഞ്ഞുകപനാക്കന് ഇല്ലനാതനാക്കനാനനാണന് ശമബകക്കണ്ടതന്. Right to Education Act

അനുസരബചന് 1 മുതല് 14 വയസ്സുവനര പ്രനായമുള എല്ലനാ കുട്ടബകേള്ക്കുലാം വബദദനാഭദനാസലാം

നബര്ബന്ധമനാണന്.  തുടര്വബദദനാഭദനാസത്തബനുലാം  ഇതന്  അനബവനാരദമനാണന്.

സര്വകേലനാശനാലകേളബലലാം  ഇതുകപനാലള  ഗുരുതരമനായ  പ്രശങ്ങള്

നബലനബല്ക്കുനണ്ടന്.  പത്തനാലാം കനാസന് പഠനലാം കേഴബഞ്ഞന് ഗള്ഫബല്നബനലാം വരുന

കുട്ടബകേള്ക്കന്   തുടര്വബദദനാഭദനാസത്തബനുള  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുത്തണലാം.

ഇക്കനാരദത്തബല്  മുഖദമനബ  ഇടനപട്ടന്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

എസന്.എസന്.എല്.സബ.,  ഹയര് നസക്കണ്ടറബ പനാസനായ വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  തുടര്

പഠനത്തബനുള  സനാഹചരദലാം  സലാംസനാനത്തന്  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  ഈ  വബഷേയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചയ്യണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  നസക്കന്റെന്

അകലനാട്ടന്നമന്റെന് കേഴബയകമനാള് സലാംസനാനത്തന് സസ്പീറ്റുകേള് കുറവുളതബനന്റെ  കേണക്കന്

ലഭബക്കുനതനുസരബചന്  ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം     കകേനക്കനാള്ളുനതനാണന്.

കകേരളത്തബല്  പത്തനാലാം  കനാസന്  പനാസനായ  എല്ലനാ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  ഉനത

വബദദനാഭദനാസലാം ലഭദമനാക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. മലപ്പുറനത്ത
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കേനാരദലാം പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കനാലാം. ഇഇൗ വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന്

ചര്ച നചകയ്യണ്ട ആവശദമബല്ല.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  മലപ്പുറലാം  ജബല്ല  ഉള്നപ്പെനടയള

വടക്കന  ജബല്ലകേളബല്  എസന്.എസന്.എല്.സബ.  പനാസനായ  മുഴുവന  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം

അഡബഷേന ലഭബക്കനാറബനല്ലനനാണന്  കേണക്കുകേള് സൂചബപ്പെബക്കുനതന്.  എനനാല് ചബല

ജബല്ലകേളബല്  സസ്പീറ്റുകേള് അധബകേമുണ്ടന്.  ഇത്തരത്തബല് സലാംസനാനത്തന് പ്ലസന് വണ്

സസ്പീറ്റുകേളുനട  കേനാരദത്തബല്  അസന്തുലബതനാവസ  നബലനബല്ക്കുന.

പ്രനാകയനാഗബകേമനായ  സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടന്  അഡബഷേന  കേബട്ടത്തക്ക

നബലയബലള സനാഹചരദലാം സൃഷബകക്കണ്ടതുണ്ടന്.  സലാംസനാനത്തബനന്റെ സനാമത്തബകേ

സബതബക്കനുസരബചന്  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  പ്രശലാം  പരബഹരബകക്കണ്ടതുണ്ടന്.

അസന്തുലബതനാവസ  കുറചനകേനാണ്ടുവരുനതന്  സലാംബന്ധബചന്  പരബകശനാധബചന്

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷേധബച.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  (  ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനബത്തല  ):  സലാംസനാനനത്ത  പ്ലസന്

വണ്  സസ്പീറ്റുകേളബനല  അസന്തുലബതനാവസ  പരബഹരബകക്കണ്ടതുണ്ടന്.   ജനസലാംഖദനാ

വദതബയനാനവുലാം  കുട്ടബകേള്  നബശബത  കകേനാഴ്സുകേള്  നതരനഞ്ഞടുക്കുനതുനകേനാണ്ടുമനാണന്

സസ്പീറ്റുകേളുനട  ഒഴബവന്  നതക്കന  ജബല്ലകേളബലണ്ടനാകുനതന്.  മുഖദമനബയനട  നബലപനാടന്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  നബലവബലള  സനാഹചരദലാം  കേണക്കബനലടുത്തന്
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യനാഥനാര്തദകബനാധകത്തനാടുകൂടബ  അടബയന്തരമനായ ഇടനപടല് ഉണ്ടനാകേണലാം.   

II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) അണ് എയ്ഡഡന് കമഖലയബനല ചൂഷേണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    ശശബ  :  സലാംസനാനനത്ത  അണ്  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളബനല

അദദനാപകേര് കനരബടുന നതനാഴബല് ചൂഷേണവുലാം നതനാഴബല് സുരക്ഷബതതസമബല്ലനായ്മയലാം

പരബഹരബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ലക്ഷങ്ങള് കബനാണ്ടനായബ വനാങ്ങബ

ഉയര്ന  വബദദനാഭദനാസ  കയനാഗദതയലാം  ദസ്പീര്ഘനനാളനത്ത  കസവന  കേനാലയളവുമുള

അദദനാപകേര്ക്കുലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം  തുച്ഛമനായ  കവതനമനാണന്  നല്കുനതന്.

സമഗ്രമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടപ്പെനാകുനതുവനര സബ.ബബ.എസന്.ഇ.  സ്കൂളുകേളബല്

നബശബത  നബരക്കബലള  ശമളലാം  നല്കേണനമന  കഹകക്കനാടതബ  വബധബ

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല്ല.  കസ്റ്റേറ്റന് സബലബസന് സ്കൂളുകേള് പൂര്ണമനായലാം അവഗണനയബലനാണന്.

പബ.എഫന്.  കകേനാണ്ടബബബ്യൂഷേനന്റെ  മുഴുവന  വബഹബതവുലാം  അദദനാപകേര്  നല്കകേണ്ട

സബതബവബകശഷേലാം  ദയനസ്പീയമനാണന്.    സലാംസനാനതലത്തബലലാം  ജബല്ലനാതലത്തബലലാം

കമനാണബറ്ററബലാംഗന് നസല്ലുകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  അദദനാപകേര്ക്കുലാം ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം

മബനബമലാം  കവതനലാം  നല്കുനമന  പ്രഖദനാപനലാം  നടപ്പെബലനാക്കണലാം.  ചൂഷേണലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുളള   നതനാഴബല് നബയമങ്ങളുലാം  നബയനണങ്ങളുലാം അണ്-

എയ്ഡഡന്  കമഖലയകൂടബ  ബനാധകേമനാക്കണലാം.   അണ്എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളബനല

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  സുരക്ഷബതതസവുലാം  മനാനദമനായ  കവതനവുലാം  മറ്റനാനുകൂലദങ്ങളുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാന  കേഴബയന കേരടന് ബബല് നബയമമനാക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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 വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്  ):  സലാംസനാനനത്ത

അലാംഗസ്പീകേനാരമുള അണ്എയ്ഡഡന്  വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബനല അദദനാപകേര്

കനരബടുന  നതനാഴബല്  ചൂഷേണവുലാം  നതനാഴബല്  സുരക്ഷബതതസമബല്ലനായ്മയലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  അദദനാപകേര്ക്കന്  മബനബമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം

പുതബയ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബനുമനായബ  നതനാഴബല്  വകുപ്പെന്  ലഭദമനാക്കബയ

'കകേരള   കപനമന്റെന്  ഓഫന്  മബനബമലാം  കവജസന്  ടു  ടസ്പീകചഴന്  ഓഫന്  അണ്എയ്ഡഡന്

ഇനസ്റ്റേബറ്റബ്യൂഷേനസന് ' എന ബബല്ലബനന്റെ കേരടന്  സര്ക്കനാരബനന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.

(2) നസഷേദല് സ്കൂളുകേള്ക്കന് എയ്ഡഡന് പദവബ

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷേലാംസുദസ്പീന  :  ശനാരസ്പീരബകേവുലാം  മനാനസബകേവുമനായ  നവല്ലുവബളബകേള്

കനരബടുന  കുട്ടബകേള്  പഠബക്കുന  നസഷേദല്  സ്കൂളുകേള്ക്കന്  എയ്ഡഡന്  പദവബ

നല്കേനാനുള കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാരബനന്റെ തസ്പീരുമനാനലാം പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    300-ഓളലാം  സ്കൂളുകേളബലനായബ  പതബനനായബരകത്തനാളലാം  കുട്ടബകേള്

പഠബക്കുനണ്ടന്.  ശനാരസ്പീരബകേ-മനാനസബകേ നവല്ലുവബളബകേള് കനരബടുന വബദദനാര്തബകേളുനട

വബദദനാഭദനാസത്തബകന്റെയലാം  നതനാഴബലബ കന്റെയലാം  കേനാരദത്തബല്  ക്രബയനാത്മകേമനായ

ഇടനപടലണ്ടനാകേണലാം.  ഈ  കമഖലയബല്  ഇന്തദയബനല  മറ്റബതര

സലാംസനാനങ്ങനളക്കനാള്  കകേരളലാം  പബനബലനാണന്.   സലാംസനാനത്തന്  സഇൗജനദ

പ്രനാഥമബകേ  വബദദനാഭദനാസലാം  നബലനബല്നക്ക  ശനാരസ്പീരബകേ-മനാനസബകേ  നവല്ലുവബളബകേള്

കനരബടുന   കുട്ടബകേള്  ഫസ്പീസന്  നല്കേബ  പഠബക്കുനതന്  അനസ്പീതബയനാണന്.  2016-നല
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സര്ക്കനാര് ഉത്തരവന് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):   സര്ക്കനാര്  കമഖലയബല്  ഭബനകശഷേബക്കനാരനായ  കുട്ടബകേള്ക്കനായബ   43

നസഷേദല് സ്കൂളുകേളുലാം ബുദബകവകേലദമുള കുട്ടബകേള്ക്കനായബ ഒരു സ്കൂളുലാം മനാത്രമനാണന്

പ്രവര്ത്തബക്കുനതന്.  ഈ സ്കൂളുകേള്ക്കന് 2017-18-ല് 16.96  കകേനാടബ രൂപ സര്ക്കനാര്

ഗ്രനാന്റെനായബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.   സനദ  സലാംഘടനകേള്  നടത്തുന  296  നസഷേദല്

സ്കൂളുകേളബല് ഓട്ടബസലാം,  നസറബബ്രല് പനാള്സബ ബനാധബതരനായ ഇരുപനത്തണനായബരലാം

കുട്ടബകേള് പഠബക്കുനണ്ടന്.  2018-19 വര്ഷേനത്ത ബഡ്ജറ്റബല്  നസഷേദല് സ്കൂളുകേളുനട

ശനാകസ്പീകേരണത്തബനനായള  ധനസഹനായലാം  നനാല്പതന്  കകേനാടബ  രൂപയനായബ

ഉയര്ത്തുകേയലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്വഴബ  ഭബനകശഷേബക്കനാര്ക്കനായബ  നടത്തുന

പദതബകേള്ക്കന്  289  കകേനാടബ  രൂപ  പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടന്.   മുഖദമനബ

വബളബചകചര്ത്ത  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനത്തബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  സനാമൂഹദനസ്പീതബ

വകുപ്പെന്  സമര്പ്പെബച  സമഗ്ര പനാകക്കജന്  സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനകതനാടുകൂടബ  ഈ

വബഷേയങ്ങളബല്  പരബഹനാരമുണ്ടനാകുനതനാണന്.  കുട്ടബകേളുനട  എണലാം  കനനാക്കബ

എയ്ഡഡന്  പദവബ  നല്കേബയതുനകേനാണ്ടുമനാത്രലാം  പരബഹരബക്കനാവുന  പ്രശങ്ങളല്ല

നസഷേദല്  സ്കൂളബനല  കുട്ടബകേള്  കനരബടുനതന്.   കേഴബയനബടകത്തനാളലാം  കുട്ടബകേനള

നപനാതുവബദദനാലയത്തബല്  പഠബപ്പെബക്കണനമനലാം  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  കവണ്ട

കുട്ടബകേനള മനാത്രലാം നസഷേദല് സ്കൂളുകേളബല് കചര്ക്കണനമനമുളതനാണന് സര്ക്കനാരബനന്റെ
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സമസ്പീപനലാം.   നസഷേദല് സ്കൂളുകേനള എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളനായബ ഉയര്ത്തുനതബനുപകേരലാം

ഈ പ്രശത്തബനന് ശനാശസതപരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനനാണന് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുനതന്.

III  സബ്മബഷേന

 (1) കപനാലസ്പീസന് മര്ദനലാം

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ  .   രകമശന് നചനബത്തല): എടത്തലയബല് കപനാലസ്പീസന്

മര്ദനത്തബനബരയനായ  ഉസനാനന്റെ  ചബകേബതനാ  നചലവന്  സര്ക്കനാര്  ഏനറ്റടുക്കുകേയലാം

ഉത്തരവനാദബകേളനായ  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര  കേര്ശന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ജൂണ്  5-ാം  തസ്പീയതബ

എടത്തലയബല്  കപനാലസ്പീസന്  സഞ്ചരബചബരുന  വനാഹനലാം  സസകേനാരദ  വനാഹനത്തബല്

തട്ടബയതുമൂലമുണ്ടനായ  പ്രശത്തബല്  ഉസനാന  ഇടനപടുകേയലാം  കപനാലസ്പീസന്  കഡ്രൈവനറ

കദകഹനാപദ്രവലാം  ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം  നചയതബനനാല്  ഉസനാനന  പ്രതബയനാക്കബയലാം

ഉസന് മനാനന്റെ  നമനാഴബയനട  അടബസനാനത്തബല്  മൂനന്  കപനാലസ്പീസുകേനാര്നക്കതബനരയലാം

വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം  കകേസ്സുകേള്  രജബസ്റ്റേര്  നചയന്  അകനസഷേണലാം

നടത്തബവരുന.  കകേനാടതബയനട  അനുവനാദലാം  ലഭബക്കുന  മുറയന്   ജുഡസ്പീഷേദല്

കേസ്റ്റേഡബയബലളള  ഉസനാനന്റെ  നമനാഴബ  കരഖനപ്പെടുത്തബ  തുടര്നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   ഉസനാനന  മര്ദബനചന  ആകരനാപണത്തബനന്  വബകധയരനായ

കപനാലസ്പീസുകേനാനര തസ്പീവ്രപരബശസ്പീലനത്തബനയയകേയലാം വകുപ്പുതല അകനസഷേണത്തബനന്
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നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടന്.  

(2) പബറവലാം പളളബയബനല പ്രശങ്ങള്

(പ്രസ്തുത വബഷേയലാം സലാംബന്ധബചന് സര്വശസ്പീ എല്കദനാസന് പബ.  കുനപ്പെബളളബല്,

എല്കദനാ എബ്രഹനാലാം എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.)

ശസ്പീ  .    അനൂപന്  കജക്കബന്  : പബറവലാം  പളളബ  ഉള്നപ്പെനടയളള  വബവബധ

കദവനാലയങ്ങളബനല യനാകക്കനാബനായ-ഓര്ത്തകഡനാകന് സഭനാകനതൃതസങ്ങള് തമ്മേബലളള

പ്രശങ്ങള് ചര്ച നചയന് പരബഹരബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസന്  പബ  .    കുനപ്പെബളളബല്:  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബനല  വബവബധ

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബനല  സഭനാകനതൃതസങ്ങളുനട  പ്രശങ്ങള്   ചര്ച  നചയന്

പരബഹരബക്കുനതബനന്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബനല  കേബഴക്കന

കമഖലയബലളള  പളളബകേളബനല ഇരുസഭനാ കനതൃതസങ്ങള് തമ്മേബലളള പ്രശങ്ങളബല്

സര്ക്കനാര് ഗഇൗരവമനായബ ഇടനപടണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബല് മലങര

സഭയനട  കദവനാലയമനായ  പബറവലാം  രനാജനാധബരനാജ  നസന്റെന്  കമരസ്പീസന്  യനാകക്കനാബനായ

കേത്തസ്പീഡ്രൈലബനന്റെ അധസ്പീനതയബലളള യനാകക്കനാബനായ-ഓര്ത്തകഡനാകന് വബഭനാഗങ്ങളുനട

പളളബകേളുമനായബ ബന്ധനപ്പെട്ട തര്ക്കത്തബകന്മേലളള  സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ വബധബ പബറവലാം

പളളബക്കന്  ബനാധകേമനാകുകേയലാം  ആയതന്  നടപ്പെനാക്കുനതബനന്  ഉത്തരവന്
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പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടന്.  അകന  ദബവസലാം  പബറവലാം  ടഇൗണബല്

ഇരുവബഭനാഗങ്ങളുമനായബ  ഉണ്ടനായ  ഏറ്റുമുട്ടലബനന്  കപനാലസ്പീസന്  കകേനസടുക്കുകേയലാം

എറണനാകുളലാം  റൂറല്  ജബല്ലനാ  കപനാലസ്പീസന്  കമധനാവബ  ഇരുവബഭനാഗങ്ങളുമനായബ  ചര്ച

നടത്തുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടന്.  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബയനട  വബശദനാലാംശങ്ങളുനട

അടബസനാനത്തബല്  ഇരുവബഭനാഗലാം  സഭനാകമധനാവബകേളുലാം  പ്രശപരബഹനാരത്തബനനായബ

സര്ക്കനാരബനന  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  വബഷേയലാം  ചര്ച  നചയന്  പരബഹരബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടന്. 

(3) കേനാലവര്ഷേനക്കടുതബ

(പ്രസ്തുത  വബഷേയലാം  സലാംബന്ധബചന്  ശസ്പീ.  രനാജു  എബ്രഹനാലാം  എലാം.എല്.എ.യലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.)

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:   കകേനാട്ടയലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല

വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്  കേനാലവര്ഷേനക്കടുതബയബല്  നഷലാം  സലാംഭവബചവര്ക്കന്

അടബയന്തരമനായബ  നഷപരബഹനാരവുലാം  സഇൗജനദ  കറഷേനുലാം  നല്കുനതബനുലാം

പുനരധബവനാസ പദതബ ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    രനാജു എബ്രഹനാലാം: കേനാലവര്ഷേനക്കടുതബയബല് വസ്പീടുകേള് ഉള്നപ്പെനട നഷലാം

സലാംഭവബചവര്ക്കന്  സഇൗജനദ  കറഷേനുലാം  ധനസഹനായവുലാം  നല്കുനതബനുലാം

വനകമഖലയബലണ്ടനായ നകേടുതബ പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനബ്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കേനാലവര്ഷേനക്കടുതബയബല്  നനാശനഷലാം  സലാംഭവബചവര്ക്കന്  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുനതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനന്റെ  കനനാലാംസബല്  മനാറ്റലാം  വരുത്തബയതന്

കകേരളനത്ത പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബച സനാഹചരദത്തബല്  നബലവബലളള  കനനാലാംസന്

പ്രകേനാരലാം  ജബല്ലകേള്ക്കന്  അടബയന്തര  സഹനായലാം  നല്കുനതബനന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലയബനല  വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്

കേനാലവര്ഷേനക്കടുതബയബല്  മരങ്ങള്  വസ്പീണന്  വസ്പീടുകേള്ക്കന്  കകേടുപനാടുണ്ടനാകുകേയലാം

കൃഷേബനനാശലാം  സലാംഭവബക്കുകേയലാം  നചയതബനന്റെ  നഷലാം  കേണക്കനാക്കബ  അടബയന്തര

ധനസഹനായലാം  നല്കുനതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.  റനാനബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  മഴകയനാനടനാപ്പെമുണ്ടനായ  ശകമനായ  കേനാറ്റബല്  കവദദ്യുതബ

കമഖലയബലണ്ടനായ  നനാശനഷങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കവദദ്യുതബ  വബതരണലാം  ഭനാഗബകേമനായബ  പുന:സനാപബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടന്.

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭത്തബല് നനാശനഷലാം സലാംഭവബചവര്ക്കന് സലാംസനാന ദുരന്ത പ്രതബകേരണ

നബധബ മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം ധനസഹനായലാം നല്കേനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം കൃഷേബനനാശലാം

സലാംഭവബച കേര്ഷേകേരുനട  സലപരബകശനാധന നടത്തബ നകയബമുകേള് സമര്പ്പെബക്കനാന

നബര്കദശലാം  നല്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടന്.  കേനാലവര്ഷേനക്കടുതബയബല് മരണനപ്പെട്ടവരുനട

കുടുലാംബത്തബനന് 4 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹനായലാം നല്കേനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടന്.
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 കൃഷേബ  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല്  കുമനാര്):    കക്രനാപന്

ഇനഷേസറനസബല്  പ്രസ്പീമബയലാം  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനത  നഷപരബഹനാരത്തുകേ

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണ്ടന്.  കൃഷേബ വകുപ്പെന് വദനാപകേമനായബ പ്രചരണലാം നടത്തബയബട്ടുലാം കേര്ഷേകേര്

ഇനഷേസര് നചയ്യനാത്തതുനകേനാണ്ടനാണന്  നഷപരബഹനാരലാം നകേനാടുക്കനാന സനാധബക്കനാത്തതന്.

ഇന്തദയബല്  ഏറ്റവുമധബകേലാം  ഇനഷേസറനസന്  തുകേ  നകേനാടുക്കുന  സലാംസനാനലാം

കകേരളമനാണന്.   

(4)  കസവന കവതന വദവസകേള് 

ശസ്പീ  .    ചബറ്റയലാം കഗനാപകുമനാര്:  കേനാഷേസല് സസസ്പീപ്പെര്മനാനര  10,000/-  രൂപ ശമള

നസ്കെയബലബല്  പനാര്ട്ടന്നനടലാം  സസസ്പീപ്പെര്മനാരനായബ  നബയമബക്കനാനുലാം ഡബ.എ.  അടക്കമുളള

ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  നഎസകേന്):

സര്ക്കനാര്  അനുമതബകയനാനടയല്ലനാനത  നബകയനാഗബക്കുന  കേനാഷേസല്  സസസ്പീപ്പെര്മനാനര

പനാര്ട്ടന്  നനടലാം  സസസ്പീപ്പെര്മനാരനായബ  നബയമബക്കനാന  വദവസയബല്ല.  സസസ്പീപ്പെബലാംഗന്  ഏരബയ

100  ചതുരശ  മസ്പീറ്ററബല്  കൂടുതലളളതുലാം  സസന്തലാം  നകേട്ടബടത്തബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുനതുമനായ സര്ക്കനാര് ഓഫസ്പീസുകേളബല്  പനാര്ട്ടന്നനടലാം സസസ്പീപ്പെര് തസബകേ

സൃഷബചന്  എലാംകപ്ലനായ്നമന്റെന്  എകന്കചഞ്ചന്  മുഖനാന്തരലാം  നബയമനലാം  നടത്തുനതബനന്

തടസമബല്ല.  കേനാഷേസല്  സസസ്പീപ്പെര്മനാരുനട  കവതനലാം  കേഴബഞ്ഞ  ശമള  പരബഷ്കരണ

ഉത്തരവബല്  6,000/-  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണ്ടന്.  മബനബമലാം  കവതനലാം  600/-
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രൂപയനാക്കുനതന്  സലാംബന്ധബചന്  അടുത്ത  ശമള   പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷേനബല്

പരബകശനാധബക്കനാവുനതനാണന്. 

(5) ആസബ വബകേസന ഫണ്ടന് 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:    നസനാനനസറ്റബകേളുനട  ഉടമസതയബലളള

നനലബ്രറബകേളുനട  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണത്തബനന്  ആസബ  വബകേസന  ഫണ്ടന്

ഉപകയനാഗബക്കുനതന് നബര്ത്തലനാക്കബയ നടപടബ പുനനഃസനാപബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  നഎസകേന്):

മൂലധന സസഭനാവമുളള ആസബകേളുനട നബര്മ്മേബതബക്കനാണന് ആസബ വബകേസന പദതബ

രൂപസ്പീകേരബചതന്.  അതന്  സര്ക്കനാരബനന്റെകയനാ  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനടകയനാ

ഉടമസതയബലനായബരബക്കണനമനന്  പുതുക്കബയ  ഉത്തരവബലലാം  നബഷ്കര്ഷേബചബട്ടുണ്ടന്.

2017-18 സനാമത്തബകേ വര്ഷേലാം മുതല് നബകയനാജകേമണ്ഡല ആസബ വബകേസന പദതബ

ജബല്ലനാ  കേളക്ടകററ്റുകേളബലൂനടയനാണന്  നടപ്പെനാക്കബ  വരുനതന്.  സസകേനാരദ

വദകബകേളുനടകയനാ  നസനാനനസറ്റബകേളുനടകയനാ  ഉടമസതയബലളള സനാപനങ്ങള്ക്കന്

നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  ആസബ  വബകേസന  ഫണ്ടന്  അനുവദബക്കുനതബനന്

മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  മനാറ്റലാം  വരുത്തുനതന്  നതറ്റനായ  കേസ്പീഴന് വഴക്കലാം

സൃഷബക്കുനമനതബനനാല്  ഇക്കനാരദലാം  പരബഗണബക്കനാന  കേഴബയബല്ല.  എനനാല്

എലാം.എല്.എ. ഫണ്ടന് അതബനനായബ ഉപകയനാഗബക്കനാവുനതനാണന്. 
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(6)  കേനാര്ഷേബകേ കലനാണ് സര്ക്കനാര് ഏനറ്റടുക്കല് 

ശസ്പീ  .    നഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:   വയനനാടന്  ജബല്ലയബനല  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളുമനായബ ബന്ധനപ്പെട്ടന് നചറകേബട കേര്ഷേകേരുനട കേനാര്ഷേബകേ കേടങ്ങള് കേനാര്ഷേബകേ

കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷേനന്റെ  പരബധബയബല്  നകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  ജപബ  നടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് കേര്ഷേകേനര സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

കൃഷേബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .   എസന്  .   സുനബല് കുമനാര്):   വയനനാടന് ജബല്ലയബനല

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബല് നബനനടുത്തബട്ടുള  2014 വനരയള   എല്ലനാ കേനാര്ഷേബകേ

കേടങ്ങളുലാം  കേടനാശസനാസ കേമ്മേസ്പീഷേനന്റെ പരബധബയബല് നകേനാണ്ടുവരുനതബനന്  മനബസഭ

തസ്പീരുമനാനലാം  എടുത്തബട്ടുണ്ടന്.   മറ്റന്  ബനാങ്കുകേളുനട  കേനാരദത്തബല്  നബയമപ്രകേനാരലാം

ഗവണ്നമന്റെബനന്  ഇടനപടനാന  കേഴബയബല്ല.   സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്  തനബരബക്കുന

കേണക്കുപ്രകേനാരലാം  കേനാര്ഷേബകേ  വനായ്പയനായബ  നല്കേബയ   66061  കകേനാടബ  രൂപയബല്

16284 കകേനാടബ രൂപ കേബസനാന നക്രഡബറ്റന് മുകഖന വബതരണലാം നചയബട്ടുളതനാണന്. ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്   അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷേലാം  കേനാര്ഷേബകേ  കേടങ്ങള്ക്കന്

നമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബചബരുന.  വയനനാട്ടബനല  പ്രകതദകേ  സനാഹചരദലാം

കേണക്കബനലടുത്തന് കേര്ഷേകേ കേടനാശസനാസ കേമ്മേസ്പീഷേനന്റെ കേനാലനാവധബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടന്. 
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(7)  സബന് രജബസനാര് ഓഫസ്പീസബനന് പുതബയ നകേട്ടബടലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:   പയ്യന്നൂര് സബന് രജബസനാര് ഓഫസ്പീസന് പ്രവര്ത്തബക്കുന

നകേട്ടബടലാം പുരനാവസ്തു വകുപ്പെന് ഏനറ്റടുക്കനാന തസ്പീരുമനാനബച സനാഹചരദത്തബല്   പുതബയ

നകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

നപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷേനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

പയ്യന്നൂര് സബന്  രജബസനാര് ഓഫസ്പീസബനന്  പുതബയ നകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ

സലലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനന്  റവനദ്യു  വകുപ്പെബകനനാടന്  ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടന്.  ആയതന്

ലഭദമനാകുന മുറയന്  അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ ആധുനബകേ രസ്പീതബയബലള

നകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്   നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

(8) നതനാഴബലനാളബകേളുനട പ്രശങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജന്  : സലാംസനാനത്തന്  വസ-സസര്ണ  വദനാപനാര

ശനാലകേളുള്നപ്പെനടയള സനാപനങ്ങളബനല  നതനാഴബലനാളബകേള് കനരബടുന  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തണലാം.

നതനാഴബലലാം  എനനകസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  വസ

വദനാപനാരശനാലകേളുള്നപ്പെനടയള   സനാപനങ്ങളബനല   ജസ്പീവനക്കനാര്

നതനാഴബലബടങ്ങളബല്  കനരബടുന  ചൂഷേണലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  അവരുനട

കസവന-കവതന  വദവസകേള്  നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  ശകമനായ

ഇടനപടല്  നടത്തബവരുന.  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  ആവശദമനായ  വബശമ  സലവുലാം



17

സസ്പീകേള്ക്കുലാം പുരുഷേനമനാര്ക്കുലാം പ്രകതദകേലാം കടനായന് ലറ്റന് സലാംവബധനാനവുലാം ഒരുക്കുനതബനന്

നബര്കദശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  ഇരുപതബല് കൂടുതല്    സസ്പീ നതനാഴബലനാളബകേള് കജനാലബ

നചയ്യുന  സലങ്ങളബല്  ക്രഷേന്  സഇൗകേരദവുലാം   സസ്പീ/പുരുഷേ  നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്

സഇൗജനദമനായബ തനാമസ സഇൗകേരദവുലാം നല്കേണനമനന് ഉത്തരവന് പുറനപ്പെടുവബചബട്ടുണ്ടന്.

21-12-2016-നല  വബജ്ഞനാപന  പ്രകേനാരലാം  കഷേനാപന്  ആന്റെന്  നകേനാകമഴദല്

എസ്റ്റേനാബബഷേന് നമന്റെന്  കമഖലയബല്   മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കബ  നബശയബചബട്ടുണ്ടന്.

അസലാംഘടബത  കമഖലയബല്  മബനബമലാം  കവതനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  കവതന

വബതരണത്തബല്  സുതനാരദത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമനായബ  കവതന  സുരക്ഷനാ

പദതബയലാം  നതനാഴബല്  അന്തരസ്പീക്ഷവുലാം  നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  നല്കുന

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  കേണക്കബനലടുത്തന്  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  കഗ്രഡബലാംഗന്  സലാംവബധനാനവുലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടന്.    കകേരള  കഷേനാപന്  ആന്റെന്  നകേനാകമഴദല്  എസ്റ്റേനാബബഷേന് നമന്റെന്

നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  നതനാഴബലനാളബകേളുനട  കസവന  ഘടന

നമചനപ്പെടുത്തുന  കേനാരദലാം   സര്ക്കനാരബനന്റെ  സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാണന്.

എനകഫനാഴന്നമന്റെന്  ശകബനപ്പെടുത്തബ  നതനാഴബല്  നബയമങ്ങള്  പനാലബക്കനപ്പെടുനതന്

ഉറപ്പെനാക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(9)  നനലന്ല്ല് സലാംഭരണലാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ നപരുനനല്ലബ:  തൃശ്ശൂര് ജബല്ലയബനല നനലന്ല്ല്  സലാംഭരണത്തബല് കേരനാര്

പ്രകേനാരലാം നചകയ്യണ്ട കജനാലബകേള് മബല്ലുടമകേള് തനന നബര്വഹബക്കുനതബനന്  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സനനപ്ലസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):

കകേന്ദ്ര    വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണ  ധനാനദ  സലാംഭരണ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  കകേരളത്തബനല

കേര്ഷേകേര്  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന  നനലന്ല്ല്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ   ഏനറ്റടുത്തന്

സലാംസ്കെരബചന് നപനാതുവബതരണ സമ്പ്രദനായത്തബലൂനട വബതരണലാം നചയ്യുന പദതബയനട

കനനാഡല്  ഏജനസബയനായബ  സലാംസനാന  സബവബല്  സനനപ്ലസന്  കകേനാര്പ്പെകറഷേന

പ്രവര്ത്തബക്കുന.  കേരനാര്  പ്രകേനാരലാം  നനലന്ല്ല്  സലാംഭരബക്കുനതബനുള ചണചനാക്കുകേള്

നല്കുനതബനുലാം  തൂക്കലാം  പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം   കലനാഡബലാംഗബനുലാം

ടനാനകസനാര്കട്ടഷേനുലാം  ആവശദമനായബ  വരുന  നചലവുകേള്  മബല്ലുടമകേള്   തനന

വഹബക്കണനമനന് വദവസ നചയബട്ടുണ്ടന്. കേര്ഷേകേരബല്നബനന് നനലന്ല്ല് ഏനറ്റടുക്കുനതന്

മുതല്  സലാംസ്കെരബചന്  അരബയനാക്കബ  വബതരണ  കയനാഗദമനാക്കുനതുവനരയള

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന് കപ്രനാസസബലാംഗന്  ചനാര്ജനായബ  ഒരു കേസബന്റെല് നനല്ലബനന്  214  രൂപ

മബല്ലുടമകേള്ക്കന് നല്കുനണ്ടന്.  നനലന്ല്ല്  കലനാറബയബല് കേയറ്റുനതബനന്  കേര്ഷേകേര്ക്കന്  12

രൂപ    കൃതദമനായബ  നല്കേണനമനന്  നബര്കദശബചബട്ടുളളതനാണന്.  മബല്ലുടമകേളുനട

ഉത്തരവനാദബത്തലാം കൃഷേബക്കനാനരനക്കനാണ്ടന് നബര്വഹബക്കുനതന്  സലാംബന്ധബച വബഷേയലാം

ചര്ച നചയ്യുനതബനനായബ  തൃശ്ശൂരബല് ഒരു കയനാഗലാം വബളബക്കുനതനാണന്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  മബല്ലുടമകേള് കൃഷേബക്കനാരബല് നബനന്

കൃതദസമയത്തന് നനലന്ല്ല് എടുക്കനാത്തതബനനാലനാണന് ഇത്തരലാം പ്രശങ്ങള് ഉണ്ടനാകുനതന്.
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സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  മുകഖന  നനലന്ല്ല്  സലാംഭരബക്കനാന  സനാധബചനാല്  പ്രശലാം

പരബഹരബക്കനാന സനാധബക്കുലാം. 

(10) ഭരണസമബതബ നതരനഞ്ഞടുപ്പെന് 

നപ്രനാഫ  .    ആബബദന്  ഹുകസന  തങ്ങള്:   മനാല്കക്കനാനടകബല്  ഭരണസമബതബ

നതരനഞ്ഞടുപ്പെന് നടത്തുനതബനുലാം   പ്രവര്ത്തനലാം നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുമനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

നമനായസ്പീന):  1997-ല്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബച  മനാല്കക്കനാനടകബനന്റെ   ഓഹരബ

മൂലധനത്തബനന്റെ 95 ശതമനാനവുലാം സര്ക്കനാര് വബഹബതമനാണന്.    നബലവബലണ്ടനായബരുന

ഭരണസമബതബ  വദനാപകേമനായ  സനാമത്തബകേ  ക്രമകക്കടന്  നടത്തബയതബനനാലലാം

നപനാതുനതരനഞ്ഞടുപ്പെബനന  കനരബടനാന   ഭരണസമബതബ  അനുകയനാജദമനല്ലനന്

കേനണ്ടത്തബയതബനനാലലാം കേഴബ ഞ്ഞ സര്ക്കനാര് അഡബനബകസറ്റസ്പീവന് കേമ്മേബറ്റബക്കന് ചുമതല

നല്കേബ.  സനാമത്തബകേ  ക്രമകക്കടുകേള്ക്കുലാം  മറ്റന്  നബയമപരമല്ലനാത്ത

നടപടബകേള്ക്കുനമതബനര  പരനാതബ ലഭബചതബനന്റെ അടബസനാനത്തബല് അകനസഷേണലാം

നടത്തുകേയണ്ടനായബ.   ഭരണസമബതബ നതരനഞ്ഞടുപ്പെന് നടത്തുനതബനന്  പ്രയനാസങ്ങള്

കനരബട്ടതബനനാല്  നബലവബലള  അഡബനബകസറ്റസ്പീവന്  കേമ്മേബറ്റബയനട  കേനാലനാവധബ

17-08-2017-നല  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവന്  പ്രകേനാരലാം  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചനല്കേബ.

മനാല്കക്കനാനടകബനന്റെ  കുറ്റമറ്റ പ്രവര്ത്തനത്തബനന് വബശദമനായ പരബകശനാധന നടത്തബ
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അനുകയനാജദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല  മൂനനാമനത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള  കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച. 

V  റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

(1)  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറ്റബ  II-നന്റെ  2018-നല തബരുവബതനാലാംകൂര്-നകേനാചബ  ഹബന്ദുമത

സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്ലബനന സലാംബന്ധബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു. 

(2)  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറ്റബ  III-നന്റെ  2018-നല  കകേരള  ജലകസചനവുലാം

ജലസലാംരക്ഷണവുലാം (കഭദഗതബ) ബബല്ലബനന സലാംബന്ധബച റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

(3)  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറ്റബ  VI-നന്റെ  2018-നല  കകേരള  സലാംസനാന  ഉനത

വബദദനാഭദനാസ  കേഇൗണ്സബല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബനന  സലാംബന്ധബച   റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു. 

(4)  പബബകേന്  അക്കഇൗണ്ടന്സന്  കേമ്മേബറ്റബയനട  ഇരുപത്തബരണ്ടന്  മുതല്

ഇരുപത്തബനയട്ടന് വനരയള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു. 

(5)  സസ്പീകേളുനടയലാം കുട്ടബകേളുനടയലാം വബകേലനാലാംഗരുനടയലാം കക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച

സമബതബയനട ഏഴനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു. 

(ചട്ടലാം  300  അനുസരബചള  പ്രസനാവന  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബല്  നബനന്

ഒഴബവനാക്കബ.)  
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VI  ധനകേനാരദലാം

2018-19   സനാമത്തബകേ വര്ഷേനത്ത ബഡ്ജറ്റബകലയള
ഉപധനനാഭദര്തനകേനള സലാംബന്ധബച ചര്ചയലാം കവനാനട്ടടുപ്പുലാം 

2018-19 സനാമത്തബകേ വര്ഷേനത്ത ബഡ്ജറ്റബകലയള ഉപധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബക്കണനമന പ്രകമയലാം  ബന്ധനപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബമനാര്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം

അവ പബന്തനാങ്ങനപ്പെടുകേയലാം നചയ.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    അചതനാനന്ദന:   ഉപധനനാഭദര്തനകേനള അനുകൂലബക്കുന.

സനാധനാരണക്കനാരനായ  ജനങ്ങളുനട  നനദനലാംദബന  ജസ്പീവബതത്തബല്  ഒകട്ടനറ  മനാറ്റങ്ങള്

വരുത്തനാന  കേഴബഞ്ഞ  രണ്ടന്  വര്ഷേക്കനാലനത്ത   വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂനട

സനാധബചനവനതന്  ശകദയമനാണന്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുനട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയതബലൂനട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്

വദനാപകേമനാക്കുനതബനുലാം  ജനങ്ങളുനട  ജസ്പീവബത  നബലവനാരലാം  നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  സലാംസനാനനത്തയനാനകേ  ഭസ്പീതബയബലനാഴന് ത്തബയ  'നബപ'

കവറസന്  ബനാധയ്നക്കതബരനായ  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശകമനാക്കനാനുലാം

നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  കുറ്റമറ്റരസ്പീതബയബല്

മുകനനാട്ടുനകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബല് വദതദസങ്ങളനായ പദതബകേളുലാം

വബകേസന-കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  അതബനന്റെ  ഗുണഫലങ്ങള്

യഥനാസമയലാം  ജനങ്ങളബനലത്തബക്കനാനുലാം  സനാധബചനവനതന്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.
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ജനങ്ങളുനട വബശസനാസലാം പൂര്ണമനായബ സലാംരക്ഷബക്കുന വബധത്തബലള ഫലപ്രദമനായ

നടപടബകേളുമനായബ സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനമന കേനാരദത്തബല് സലാംശയമബല്ല.

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനനത്ത നനാലര ലക്ഷകത്തനാളലാം ഭവനരഹബതര്ക്കന് നനലഫന്  പദതബയബലൂനട

വസ്പീടന്  നല്കുനതബല്  സര്ക്കനാര്  പരനാജയനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  നഗര-ഗ്രനാമ

പ്രകദശങ്ങളബല്  തനാമസബക്കുന  ഭവനരഹബതരനായ  ഭൂവുടമകേള്ക്കന്   നനലഫന്

പദതബയനട  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ഒരുകപനാനല  ബനാധകേമനാകുന  വബധത്തബല് മനാറ്റലാം

വരുത്തുനതബനനക്കുറബചന്  പരബകശനാധബക്കണലാം.   കലഫന്  പനാര്പ്പെബട  പദതബയബല്

ഉള്നപ്പെടനാത്തവനര  കേനാറ്റഗറബ  നബശയബചലാം  പ ട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗത്തബനല

അര്ഹതനപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം   വസ്പീടന്  നബര്മ്മേബചനല്കേനാന   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടയമബല്ലനാത്തവര്ക്കന്  പട്ടയലാം  നല്കുനതബനുലാം  അര്ഹരനായവനര  മുഴുവന

സനാമൂഹദകക്ഷമ  നപനഷേന  പദതബയബല്   ഉള്നപ്പെടുത്തബ  കുടബശബകേ  അടക്കലാം

നകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം  ജബ.എസന്.ടബ.-യമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്  പഞ്ചനായത്തുകേളുനട

വബകനനാദ  നബകുതബ/പരസദ  നബകുതബ  ഇനത്തബല്  ഓകരനാ  വര്ഷേവുലാം  സര്ക്കനാര്

നല്കേനാനുള  തുകേ  നല്കേനാനുലാം  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  ആസബ  വബകേസന  ഫണ്ടന്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ഫ്ലഡന്  വര്ക്കബനന്  അനുവദബക്കുന  തുകേ  ആസബ  വബകേസന

ഫണ്ടബനന്റെ മനാതൃകേയബല് നല്കുനതബനുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള് മുകഖന നനലന്ല്ല്

സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം  നവളബനചണയലാം  പനാലബനുലാം  ഉല്പനാദന  കബനാണസന്
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അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ് മനാസ്റ്റേര്:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള അനുകൂലബക്കുന.

ഇടതുമുനണബയനട പ്രകേടനപത്രബകേയബനല വനാഗനാനങ്ങള് ഓകരനാനനായബ നബറകവറ്റനാന

സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.   സനാമൂഹദ  സുരക്ഷ,  കേനാര്ഷേബകേലാം,  ആകരനാഗദലാം,

വബദദനാഭദനാസലാം  എനസ്പീ  കമഖലകേളബനല  പുത്തനുണര്വന്  ശകദയമനാണന്.

നകേട്ടബക്കബടന പട്ടയകക്കസുകേളബല് തസ്പീര്പ്പെന്  കേല്പ്പെബക്കനാനുലാം  പചക്കറബ  ഉത്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  പനാല്,  മുട്ട,  മനാലാംസലാം  എനബവയബല്  സസയലാം  പരദനാപത

കകേവരബക്കനാനുലാം സനാധബചതന് ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ എടുത്തുപറയത്തക്ക കനട്ടങ്ങളനാണന്.

മുന  സര്ക്കനാരബനന്റെ  പരബസബതബ  വബരുദവുലാം  ജനവബരുദവുമനായ  ഉത്തരവുകേള്

പുനനഃപരബകശനാധബചന്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബച.  കേയര്

കമഖലയബല്  സമൂല  മനാറ്റലാം  വരുത്തനാനുലാം  നബലവബലള  ഭൂമബയനട  അവകേനാശലാം

നബലനബര്ത്തബനക്കനാണ്ടുതനന  കേടലനാക്രമണ  ഭസ്പീഷേണബ  കനരബടുന  പ്രകദശങ്ങളബല്

തനാമസബക്കുന  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്   അനുകയനാജദമനായ  സുരക്ഷബത

കമഖലയബകലയന് മനാറബത്തനാമസബക്കനാന 10 ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹനായലാം അനുവദബചതുലാം

ആശനാവഹമനാണന്.   മതദനത്തനാഴബലനാളബകേളുനടയലാം  കേടല്ത്തസ്പീരത്തന്  തനാമസബക്കുന

മറ്റന് ജനവബഭനാഗങ്ങളുനടയലാം വസ്പീടബനുലാം സസത്തബനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനാന കേഴബയന

തരത്തബല് ഒരു നസഷേദല് പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബക്കനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

തകദശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  നബകുതബ  പബരബവുള്നപ്പെനടയള
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വബഭവസമനാഹരണത്തബല് വഹബക്കുന പങന് നബസ്തുലമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    സജബ  നചറബയനാന:   ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  അനുകൂലബക്കുന.

അഴബമതബരഹബതവുലാം വബകേസകനനാന്മുഖവുമനായ നവകകേരളലാം സൃഷബക്കനാനുള ജനകേസ്പീയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.   കലഫന്  മബഷേന,

ആര്ദ്രലാം,  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം,  ഹരബത  കകേരളലാം  എനസ്പീ

പദതബകേള്  സര്ക്കനാരബനന്റെ  എടുത്തുപറയത്തക്ക  കനട്ടങ്ങളനാണന്.   പരമരനാഗത

വദവസനായ  കമഖലകയയലാം  നഷത്തബല്  പ്രവര്ത്തബചബരുന  നപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകളയലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാനുള  സര്ക്കനാര്  നടപടബ   പ്രശലാംസനാര്ഹമനാണന്.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  കകേനാളനബ  നവസ്പീകേരണത്തബലൂനട

ഭൂമബയലാം  വസ്പീടുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാന  സനാധബച.  നകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  നപനഷേനകേനാരുകടയലാം  പ്രശപരബഹനാരലാം,  'നബപ'  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  നപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബനന്റെ  അഴബമതബരഹബത  പ്രവര്ത്തനലാം,

രജബകസഷേന  കമഖലയബനല  മുകനറ്റലാം,  കജവകൃഷേബ  പരബപനാലനലാം,

ക്ഷസ്പീരകമഖലയബനല  സസയലാംപരദനാപത,  ക്രമസമനാധനാന  രലാംഗത്തന്  മബകേച

സലാംസനാനനമന പുരസ്കെനാരലാം, പ്രവനാസബകേളുനട കക്ഷമത്തബനനായബ കലനാകേ കകേരള സഭ,

തണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമലാം  ശകബനപ്പെടുത്തല്,  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണത്തബനന്റെ

കേനാരദക്ഷമമനായ  നടത്തബപ്പെന്  എനബവ  കകേരളത്തബനന്റെ  വബകേസന  മുകനറ്റത്തബനന്

തുടക്കലാം  കുറബചവയനാണന്.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  നടത്തബയ  വബകേസന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള പബന്തുണയനാണന് നചങ്ങന്നൂര് ഉപനതരനഞ്ഞടുപ്പെന് വബജയലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷേലാംസുദസ്പീന:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  എതബര്ക്കുന.

സര്ക്കനാരബനന്റെ  രണ്ടന്  വര്ഷേനത്ത  പ്രവര്ത്തനലാം  നബരനാശനാജനകേമനാണന്.  മുന

സര്ക്കനാരബനന്റെ  വബകേസന  പദതബകേളബനലനാനനായ  കലറ്റന്  നമകടനാ

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന  യനാനതനാരു  നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബചബല്ല.  നബഷ്പക്ഷമനായബ

പ്രവര്ത്തബകക്കണ്ട  കപനാലസ്പീസന്  കസനയബനല  രനാഷസ്പീയവത്കേരണലാം  കകേരളത്തബനന്

അപമനാനകേരമനാണന്.  കേടുത്ത  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുകമനാഴുലാം  വസ്പീണ്ടുലാം

കേടനമടുക്കുന  നടപടബയനാണന്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുനതന്.  നബകുതബ  പബരബവുലാം

നചലവന് ചുരുക്കലലാം പരനാജയനപ്പെടുകേയലാം റവനബ്യൂ-ധന കേമ്മേബകേള് കൂടബ വരബകേയമനാണന്.

വനകേബടക്കനാരബല്നബനന്  നബകുതബ  പബരബക്കനാനത  നചറകേബടക്കനാനര  ബുദബമുട്ടബക്കുന

സമസ്പീപനവുലാം  അശനാസസ്പീയമനായ  നകേട്ടബട  നബകുതബ  പരബഷ്കനാരവുലാം  കലഫന്  പദതബ

അട്ടബമറബചതുലാം  അപലപനസ്പീയമനാണന്.  മുന  വര്ഷേനത്ത  ആസബ  വബകേസന  ഫണ്ടന്

പ്രകേനാരലാം  കഹമനാസ്റ്റേന്  കലറ്റന്  അനുവദബക്കുനതബനന്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേനാനുള

നടപടബ ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണ്ടനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    നനാണു:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  അനുകൂലബക്കുന.  നബപ

നനവറസന്  ബനാധ  കനരബടനാന  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  അഭബമനാനകേരമനായ  പുകരനാഗതബയണ്ടനാക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  ഗവണ്നമന്റെന്/എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളബകലയന്  കൂടുതല്
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കുട്ടബകേനള  ആകേര്ഷേബക്കുനതബനുലാം  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേളുനട  മക്കള്  പഠബക്കുന

വബദദനാലയങ്ങള്ക്കന്  നമചനപ്പെട്ട  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കബനക്കനാടുക്കുനതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  മതദനത്തനാഴബലനാളബ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്  തുറമുഖങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ജലകസചന  രലാംഗത്തുലാം  ഇന്തദയന്

മനാതൃകേയനാകുന  തരത്തബലള  കനട്ടങ്ങള്  നനകേവരബക്കനാന  കകേരളത്തബനന്

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടന്.

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജന്:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  അനുകൂലബക്കുന.

കൃതദമനായ ലക്ഷദകബനാധകത്തനാനടയലാം ഇച്ഛനാശകബകയനാനടയലാം അഴബമതബരഹബതമനായ

സുതനാരദ  ഭരണലാം  കേനാഴന് ചവയനാന  സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  ആദബവനാസബ

കമഖലയബല് പണബ പൂര്ത്തബയനാകേനാനത  കേബടനബരുന  2000  വസ്പീടുകേള്   നനലഫന്

പദതബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാനടയള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്  സര്ക്കനാര്  ആസൂത്രണലാം

നചയവരുനതന്.  നവകകേരള  മബഷേനബലൂനട  വബവബധ  പദതബകേള്

കകേനാര്ത്തബണക്കുനതബനുലാം  ഹരബത കകേരളലാം മബഷേനബലൂനട 35,000-കത്തനാളലാം ഏക്കര്

തരബശുപനാടത്തന്  കൃഷേബയബറക്കുനതബനുലാം  മണബനന  ജലസമൃദമനാക്കുനതബനുലാം

കുടബനവളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  ആര്ദ്രലാം മബഷേനബലൂനട ആകരനാഗദ രലാംഗത്തന്

വബപ്ലവകേരമനായ  മനാറ്റമുണ്ടനാക്കബയബട്ടുണ്ടന്.  എല്ലനാ  മണ്ഡലങ്ങളബനലയലാം  ഓകരനാ
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പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രനത്ത   കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രമനാക്കബ  ഉയര്ത്തുകേയലാം

ഗവണ്നമന്റെന് ആശുപത്രബകേളബനല ഒ.പബ. സമയലാം നനവകേബട്ടന് 6.00 മണബ വനരയനാക്കബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടന്. ജബല്ല-തനാലൂക്കന്-ജനറല് ആശുപത്രബകേളബല്  വലബയ

രസ്പീതബയബലള അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസന പദതബകേളനാണന് നടത്തബവരുനതന്.

എട്ടന് ആശുപത്രബകേളബല് പുതുതനായബ കേനാത്തന് ലനാബുലാം  എല്ലനാ ജബല്ലകേളബനലയലാം ജബല്ലനാ

ആശുപത്രബകേളബകലനാ  ഒരു  ജനറല്  ആശുപത്രബയബകലനാ  കസനാക്കന്

നസ്റ്റേബബനനലകസഷേന  യൂണബറ്റുലാം   ആരലാംഭബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.

നപനാതുജനനാകരനാഗദ  കമഖലയബല്   വലബയകതനാതബലള  ഇടനപടല്  നടത്തുകേയലാം

സലാംസനാനത്തന് വനബതനാ-ശബശുകക്ഷമ വകുപ്പെന് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടന്.  സസ്പീ

സുരക്ഷയനട കേനാരദത്തബല് രനാജദത്തന് രണ്ടനാലാം സനാനമുള കകേരളത്തബല് സസ്പീകേള്ക്കുലാം

കുട്ടബകേള്ക്കുമനായബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുള  പദതബകേള്ക്കന്  നചലവഴബക്കനപ്പെടുന  തുകേ

ജനഡര്  ബഡ്ജറ്റബലാംഗബലൂനട  അവകലനാകേനലാം  നചയ്യനപ്പെടുനണ്ടന്.   പബകനനാക്ക

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുമനായബ

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ ബഡ്ജറ്റബല്  തുകേ നസ്പീക്കബവയന ഏകേ സലാംസനാനലാം

കകേരളമനാണന്.  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനത്തബലലാം    ജലപനാത  നബര്മ്മേബക്കുനതബലലാം

ഇച്ഛനാശകബകയനാനടയള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്  സര്ക്കനാര്  നടത്തബവരുനതന്.   

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജന്  : സലാംസനാനത്തബനന്റെ  ധനസബതബനയ  സലാംബന്ധബചന്

നബലനബല്ക്കുന  ആശങകേള്  ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നപനാതുവബഭവ
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സമനാഹരണത്തബലള പനാളബച പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

സലാംസനാന  വരുമനാനത്തബനന്റെ  വലബയ  പങന്   ശമളവുലാം  നപനഷേനുലാം  മറ്റുമനായബ

നചലവഴബക്കുനതബനനാല്  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ   തുകേ

കേനണ്ടത്തനാന കേഴബയനാത്ത അവസ പരബഹരബക്കനപ്പെടണലാം.   സമനാന സസഭനാവമുള

കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡുകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബചലാം  ധനകേനാരദ  പരബകശനാധനനാ  വബഭനാഗലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയലാം  ഉകദദനാഗസ  പുനര്വബനദനാസലാം   നടത്തബയലാം    നചലവുകേള്

കുറയനതബനന് ധനകേനാരദ വകുപ്പെന് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    നജയബലാംസന്  മനാതദ്യു:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള അനുകൂലബക്കുന.  പ്രകേടന

പത്രബകേയബനല  വനാഗനാനങ്ങള്  കൃതദമനായബ  നടപ്പെനാക്കബനക്കനാണ്ടനാണന്  സര്ക്കനാര്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.   വസ്തുനബഷ്ഠമനായബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   വബലയബരുത്തുനതബല്

പ്രതബപക്ഷലാം  പരനാജയനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  കപനാലസ്പീസന്  കസനയബനല  ക്രബമബനല്

പശനാത്തലമുളവനര നബയനബക്കുനതബനന് മുന യ.ഡബ.എഫന്. സര്ക്കനാര് യനാനതനാരു

നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബചബരുനബല്ല.  വരനാപ്പുഴ  കേസ്റ്റേഡബ  മരണത്തബലടക്കലാം

കുറ്റവനാളബകേള്നക്കതബനര മുഖലാം കനനാക്കനാനത നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന സമസ്പീപനമനാണന്

ആഭദന്തര  വകുപ്പെന്  സസസ്പീകേരബക്കുനതന്.  ജനങ്ങള്ക്കന്  സലാംരക്ഷണവുലാം  പ്രതസ്പീക്ഷയലാം

നല്കുന   ഇച്ഛനാശകബയള  സര്ക്കനാരബനന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങനള  ചബല  നബ്യൂസന്

ചനാനലകേളുനട  സഹനായകത്തനാനട  അട്ടബമറബക്കുനതബനുള   പ്രതബപക്ഷ  ശമലാം

പരനാജയനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുള:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  എതബര്ക്കുന.  ആസബ

വബകേസന  ഫണ്ടന്  ഉപകയനാഗബചന്  സ്കൂള്  ബസ്സുകേള്  വനാങ്ങുനതബലണ്ടനാകുന

സനാകങതബകേതസവുലാം  കേനാലതനാമസവുലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  കഹമനാസ്റ്റേന്  കലറ്റുകേള്

സനാപബക്കുനതബനുലാം  ഓര്ഫകനജുകേള്ക്കുള  ഗ്രനാന്റെന്  അടബയന്തരമനായബ

നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബനന്

കേസ്പീഴബലള കക്ഷത്രങ്ങളബനല ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  കൃതദമനായബ ശമളലാം നല്കുനതബനുലാം

മലപ്പുറലാം  ഗവണ്നമന്റെന്  വബമനസന്  കകേനാകളജബനന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ

തസബകേകേള്  അനുവദബക്കുനതബനുലാം   തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഭരണത്തകേര്ചയനട  രണ്ടനാലാം

വനാര്ഷേബകേമനാണന്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെന്  ആകഘനാഷേബക്കുനതന്.   കപനാലസ്പീസന്  വകുപ്പെബനന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  വളനര  പരബതനാപകേരമനാണന്.  എല്ലനാരലാംഗത്തുലാം  വസ്പീഴ്ചകേളനാണന്

ഗവണ്നമന്റെബനുണ്ടനായബനക്കനാണ്ടബരബക്കുനതന്.  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  നകേടുകേനാരദസത

നകേനാണ്ടന്  സനാമൂഹദകക്ഷമ  നപനഷേന  പദതബ  അവതനാളത്തബലനായബരബക്കുകേയനാണന്.

കലഫന് പദതബയബലൂനട അഞ്ചന് ലക്ഷലാം കപര്ക്കന് വസ്പീടന്  നബര്മ്മേബചന്  നകേനാടുക്കുനമനന്

പ്രഖദനാപബനചങബലലാം എത്ര കപര്ക്കന് വസ്പീടന് വചനകേനാടുത്തു എനളതബനന് കേണക്കബല്ല.

ഇച്ഛനാശകബകയനാടുകൂടബ  പ്രവര്ത്തബക്കനാകനനാ  ജനങ്ങള്ക്കന്  നല്കേബയ  വനാഗനാനലാം

പനാലബക്കനാകനനാ  ഗവണ്നമന്റെബനന് സനാധബചബട്ടബല്ല. 

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  അനുകൂലബക്കുന.   ഈ

വര്ഷേലാം രണ്ടന് ലക്ഷത്തബലധബകേലാം കുട്ടബകേള്  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബകലയന്
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കേടനവനബരബക്കുനനവനനാണന്  പ്രനാഥമബകേ കേണക്കുകേള് സൂചബപ്പെബക്കുനതന്.  കനാസന്

മുറബകേള്  കഹനടകേന്  ആക്കനാന  കേഴബഞ്ഞതുലാം  സ്കൂളുകേള്  തുറക്കുനതബനുമുമന്

പനാഠപുസകേങ്ങളുലാം   സഇൗജനദ  യൂണബകഫനാമുലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  വബതരണലാം

നചയ്യനാന സനാധബചതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്. മുഖദമനബയനട ദുരബതനാശസനാസ ഫണ്ടബല്

നബനന്  393  കകേനാടബ രൂപയനാണന് പനാവനപ്പെട്ട ആളുകേള്ക്കന് നകേനാടുക്കനാന സനാധബചതന്.

രനാജദനത്ത  പത്തന്  മബകേച  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷേനുകേളബല്  ഒനനായബ  വളപട്ടണലാം

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷേന ഉയര്ത്തനപ്പെടുകേയലാം സസ്പീ സുരക്ഷയനട കേനാരദത്തബല്  രണ്ടനാലാം

സനാനവുലാം  കസബര് കുറ്റനാകനസഷേണത്തബല് ഒനനാലാം സനാനവുലാം കകേരളലാം കനടുകേയലാം

നചയബരബക്കുന.  കകേരളത്തബല് ആരലാംഭബച സ്റ്റുഡന്റെന് കപനാലസ്പീസന് പദതബ രനാജദമനാനകേ

വദനാപബപ്പെബക്കനാന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന.  മബകേച  കേണ്സബ്യൂമര്

ടനാവല് കബ്രനാഷേര് ഫബലബലാം അവനാര്ഡുലാം ബനാക്കന് വനാട്ടര് ആയര്കവദ വബഭനാഗത്തബനുള

2017-നല  ടൂറബസലാം  അവനാര്ഡുലാം  സലാംസനാനത്തബനനാണന്  ലഭബചതന്.   മനാതൃമരണ

നബരക്കുലാം  ജനന/മരണ  നബരക്കുലാം  ഏറ്റവുലാം  കുറവുള  സലാംസനാനമനാണന്  കകേരളലാം.

കപനാലസ്പീസന് എകലനസന് അവനാര്ഡുലാം ക്രമസമനാധനാന പരബപനാലനത്തബനുള ഇന്തദനാ

ടുകഡ അവനാര്ഡുലാം അഴബമതബ കുറവുള സലാംസനാനനമന പദവബയലാം കകേരളത്തബനനാണന്

ലഭബചബരബക്കുനതന്.  നഴ്സുമനാര്ക്കന്  മബനബമലാം  കവതനലാം  പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുലാം

നഷത്തബലനായബരുന  14  നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ലനാഭത്തബലനാക്കുനതബനുലാം

വരട്ടനാര് നദബ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സനാധബച.   അലാംഗനവനാടബ  ടസ്പീചര്മനാര്,
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ആശനാ വര്ക്കര്മനാര്, സനാക്ഷരതനാ കപ്രരകേന് മനാര് എനബവരുനട ശമളലാം മൂനബരട്ടബയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം നബപനാ കവറസന് ബനാധ സമയബന്ധബതമനായബ നബയനബക്കുകേയലാം

നചയ. സുസബര മനാകനജുനമന്റെബലൂനട  മുകനനാട്ടുകപനാകുന ഒരു ഗവണ്നമന്റെനാണബതന്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:  അനബയനബതമനായബ  ഡയറബകേള്  അചടബക്കുനതന്

ഒഴബവനാക്കബ  പ്രബന്റെബലാംഗന്  നചലവന്  കുറയനതബനുലാം പബബകേന്  റബകലഷേനസന്  വകുപ്പെബനല

കറനാണബകയനാ ഓപ്പെകററ്റര്  തസബകേ നബര്ത്തലനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

നചല്ലനാനലാം  മതദനത്തനാഴബലനാളബ  കമഖലബല്   കേടല്ഭബത്തബ  നകേട്ടുനതബനുലാം  പുലബമുട്ടന്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം ഫണ്ടന് അനുവദബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര രതനാകേരന  :  ഉപധനനാഭദര്തനകേനള അനുകൂലബക്കുന.  രണ്ടന്

വര്ഷേനത്ത  ഭരണലാംനകേനാണ്ടന്  എല്.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാരബനന്  വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല്  ശകമനായ  അടബത്തറ  ഉണ്ടനാക്കബനയടുക്കനാന  കേഴബഞ്ഞുനവനതന്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.    കകേരളലാം വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തന് മറ്റു സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന്

മനാതൃകേയനാണന്.  കേബഫ്ബബനയ  എതബര്ത്തബരുന  പ്രതബപക്ഷലാം  അതബനന

അനുകൂലബക്കുന  കേനാഴ്ചയനാണന്  കേനാണനാന  സനാധബക്കുനതന്.

കേക്ഷബരനാഷസ്പീയത്തബനുപരബയനായബ  മകതതര  ജനനാധബപതദ  മൂലദങ്ങള്

ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചനകേനാണ്ടുള  രനാഷസ്പീയ  പ്രചരണമനാണന്   എല്.ഡബ.എഫന്.-നന

നചങ്ങന്നൂരബല് വബജയബക്കനാന സഹനായബചതന്. 
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ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ  : ഉപധനനാഭദര്തനകേനള  അനുകൂലബക്കുന.

എല്.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാരബനന്റെ  രണ്ടന്  വര്ഷേനത്ത  ഭരണ  മബകേവബനന്റെ   ഉത്തമ

ഉദനാഹരണമനാണന്  നചങ്ങന്നൂര്  ഉപനതരനഞ്ഞടുപ്പെന്  ഫലലാം.   കലനാക്കപ്പെന്

മര്ദനങ്ങള്ക്കുലാം  കേസ്റ്റേഡബ  മരണങ്ങള്ക്കുലാം   ഉത്തരവനാദബകേളനായ  കപനാലസ്പീസന്

ഉകദദനാഗസരുനട കപരബല് നകേനാലക്കുറ്റത്തബനന് കകേസന് രജബസ്റ്റേര് നചയതബനു പുറനമ

വരനാപ്പുഴയബനല  ശസ്പീജബത്തബനന്റെ  കുടുലാംബനത്ത  സഹനായബക്കുനതബനന്   സസസ്പീകേരബച

നടപടബയലാം   അഭബനന്ദനമര്ഹബക്കുന.  ജനങ്ങളുനട  ജസ്പീവനുലാം  സസത്തബനുലാം

സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനാന സര്ക്കനാര് പ്രതബജ്ഞനാബദമനാണന്.      

ശസ്പീ  .   ഷേനാഫബ പറമബല്:     ഉപധനനാഭദര്തനകേനള എതബര്ക്കുന.  വര്ദബച

റവനബ്യൂക്കമ്മേബയലാം  ധനക്കമ്മേബയലാംമൂലലാം  സലാംസനാനത്തബനന്റെ  സനാമത്തബകേ  സബതബ

കമനാശമനായബനക്കനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണന്.   ജബ.എസന്.ടബ.-യനട  കേനാരദത്തബല്  കേഴബഞ്ഞ

വര്ഷേകത്തക്കനാള്  വര്ദനവന്  ഉണ്ടനായബട്ടുനണ്ടങബല്ത്തനനയലാം  റവനബ്യൂ

വരുമനാനത്തബനന്റെ  കേനാരദത്തബല്  അഞ്ചന്  വര്ഷേനത്ത  ഏറ്റവുലാം  കുറഞ്ഞ  വളര്ചനാ

നബരക്കനാണന്  ഇകപ്പെനാള്  കരഖനപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതന്.  കേടുത്ത  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബക്കബടയബലലാം  ആഡലാംബര  വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങബ  ഖജനനാവബനല  പണലാം

ധൂര്ത്തടബക്കനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതന്.   നചങ്ങന്നൂരബല്  വബജയബക്കനാന

എല്.ഡബ.എഫന്.  മത-സനാമുദനായബകേ  സലാംഘടനകേളുനട  സഹനായലാം  കതടബയതന്

ലജനാകേരമനാണന്.  ജനങ്ങളുനട ജസ്പീവനുലാം സസത്തബനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതബല്
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ഗവണ്നമന്റെന് പരനാജയനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  

  ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  ഐസകേന്  ):

സലാംസനാനനത്ത  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബകേളനാണന് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടബരബക്കുനതന്.   ഖജനനാവബല്നബനളള

അധബകേനചലവന്,  കക്ഷമ  നപനഷേനുകേളുനട  സനാധൂകേരബക്കല്,  എന.സബ.ഡബ.സബ.

ഫണ്ടന്  കകേമനാറ്റലാം  എനബവ   ഉപധനനാഭദര്തനകേളബല്  ഉള്നപ്പെടുന.    ഈ

വര്ഷേനത്ത പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം കലഫന്  പദതബയനട  വനായ്പനാ  പലബശ,

കേബഫ്ബബ കപ്രനാജക്ടുകേളുനട കേണ്സള്ട്ടനസബ ചനാര്ജന്,  മബഡന്  കഡ മസ്പീല് പദതബ,

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  എനബവയനാണന്  സലാംസനാന  ഖജനനാവബല്നബനലാം

അധബകേനചലവന്  കവണ്ടബവരുനതന്.  സര്ക്കനാര്  പുതബയ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  2000  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സഇൗജനദ  കവ-കഫ

കേണക്ഷന നല്കുന പദതബയലാം  ഇനകവഷേന കേഇൗണ്സബലബനന്റെ കനതൃതസത്തബല്

യലാംഗന് ഇനകവകറ്റഴന് കപ്രനാഗ്രനാമുലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനന് തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണ്ടന്. കേയര്,

കേശുവണ്ടബ,  മതദബന്ധന  കമഖലകേളബനല  നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്    വബരമബക്കല്

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുനതബനുലാം  തസ്പീരകദശത്തന്  സമഗ്ര  പരബപനാടബ

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുമനായബ  നകേ.പബ.എലാം.ജബ.-നയ  ചുമതലനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  തുകേ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടന്. കസനാഷേദല് നസകേബ്യൂരബറ്റബ കബനാര്ഡബനന് രൂപലാം നല്കുനതബനുലാം

വബവബധ കക്ഷമനബധബകേളുനട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുനതബനുലാം വസ്പീഡബകയനാ
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കകേനാണ്ഫറനസബലാംഗന്   സലാംവബധനാനലാം  പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം   വബവബധ

വകുപ്പുകേളബല് കസവനമനുഷ്ഠബക്കുന അധബകേ  ജസ്പീവനക്കനാനര മറ്റന്  വകുപ്പുകേളബകലയന്

പുനര്വബനദസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  കക്ഷമ

നപനഷേനുകേള്  അര്ഹതയളളവര്ക്കന്  വബതരണലാം  നചയ്യുനതബനുളള  സര്കവ

നടപടബകേള്   പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നപനഷേനുകേള്ക്കന്  പുതുതനായബ  അകപക്ഷ

സമര്പ്പെബക്കുനതബനുളള  നവബ്കസറ്റന്   തകദശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട

സഹകേരണകത്തനാനട  ജൂകല  മനാസത്തബല്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണ്ടന്.   നനലഫന്  മബഷേനബലൂനട   40000-ല്പ്പെരലാം  വസ്പീടുകേളുനട

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ബനാക്കബയളളവ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.   കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന -ജബല്ലനാ-കബനാക്കന്-ഗ്രനാമപഞ്ചനായത്തുകേനള

സലാംകയനാജബപ്പെബചനകേനാണ്ടനാണന്  നനലഫന്  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതന്.   2.6  ലക്ഷലാം

ഗുണകഭനാകനാക്കള്ക്കന്  വസ്പീടന്  വയനതബനുളള  പണലാം  ഹഡ്കകേനാ  അനുവദബചബട്ടുണ്ടന്.

സര്ക്കനാരബനന്റെ ഏറ്റവുലാം വലബയ വബകേസന  വബജയങ്ങളബനലനാനനായബ നനലഫന് പദതബ

മനാറനതനാണന്.  സ്കൂള് അനുവദബക്കുനതബലലാം  കകേനാകളജന് അദദനാപകേരുനട തസബകേ

സൃഷബക്കുനതബലലാം  കനനാലാംസന്  അനുസരബചന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  നനലറ്റന്

നമകടനാ  നടപ്പെനാക്കുനതബനന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടബനല്ലങബലലാം

അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  മുനകേനയ്യടുക്കുനണ്ടന്.

മതദകമഖലയമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്  സമഗ്രമനായ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്
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തയ്യനാറനാക്കബനക്കനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  കേബഴക്കന  തസ്പീരകദശത്തന്  വസ്പീടുകേള്

നഷനപ്പെട്ടവര്ക്കന് കമയന്-ജൂണ് മനാസങ്ങളബല്  10  ലക്ഷലാം രൂപ  നല്കുനതനാണന്.

കേടല്കക്ഷനാഭമുണ്ടനാകേനാന  സനാധദതയളള  സലങ്ങളബല്  ഫബഷേറസ്പീസന്,  ഹനാര്ബര്

എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗന്,  ഇറബകഗഷേന  വകുപ്പുകേള് കചര്നന്   പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്

സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.  ഉപധനനാഭദര്തനകേള്  പനാസനാക്കബത്തരണനമനന്

അഭദര്തബക്കുന.  

സലാംസനാന  ഭരണത്തലവനമനാര്,  മനബമനാര്,  ആസനാന  ഉകദദനാഗസന്മേനാര്

എന  II-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം നസ്പീതബനദനായ

നബര്വഹണലാം എന III-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെന് അനുവദബക്കുകേയലാം നചയ. കപനാലസ്പീസന്  എന  XII-ാം

നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ജയബലകേള് എന XIII-ാം

നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ചരക്കുകസവന നബകുതബയലാം

കേനാര്ഷേബകേനാദനായ  നബകുതബയലാം  വബല്പന  നബകുതബയലാം  എന  V-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം  21-നനതബനര  78

കവനാട്ടുകേകളനാനടയലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാനടയലാം സഭ പനാസനാക്കബ. 

 ജബല്ലനാഭരണവുലാം പലവകേയലാം എന  XI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം വബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേ വബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസ്കെനാരലാം എന
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XVII-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

നനവദദസഹനായരലാംഗവുലാം  നപനാതുജനനാകരനാഗദവുലാം  എന  XVIII-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷബതതസവുലാം

കക്ഷമവുലാം എന XLVI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

നതനാഴബലലാം  നതനാഴബലനാളബകക്ഷമവുലാം  പ്രവനാസബകക്ഷമവുലാം  എന  XXIV-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  മറ്റു

പബനനാക്ക/നബ്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എനബവരുനട  കക്ഷമലാം  എന  VII-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം സഹകേരണലാം എന  XXVII-ാം

നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം വബകനനാദസഞ്ചനാരലാം എന

XLII-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം  കൃഷേബ  എന

XXIX-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ഭക്ഷദലാം  എന

XXX-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം മതദബന്ധനലാം

എന  XXXIII-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

പഞ്ചനായത്തന്  എന  XXXV-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന  XXXVI-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയലാം  വദവസനായങ്ങള്  എന

XXXVII-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം 21-നനതബനര

79 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെന് അനുവദബക്കുകേയലാം നചയ.
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ഗതനാഗതലാം  എന  XLI-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തന സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെന് അനുവദബക്കുകേയലാം നചയ.

(ചര്ച  കൂടനാനത  പനാസനാകക്കണ്ട  മറ്റന്  ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനകേളുലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെന് അനുവദബക്കുകേയലാം നചയ.)  

സഭ ഉചയകശഷേലാം 3.00 മണബക്കന് പബരബഞ്ഞു.


