
I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XXII-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

     (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

      2021   ജനുവരബ   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

I  തബരുതബയ ഉതരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത   4962-  ാം നമ്പര കചനാദദതബകന്റെ തബരുതബയ
ഉതരലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട പതബനനാറനാലാം  സകമ്മേളനതബകല

14-11-2019-കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  4962-ാം നമ്പര കചനാദദതബകന്റെ

തബരുതബയ  ഉതരലാം  റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച.
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II  ഗവരണ്ണറുകട സകന്ദേശലാം

2021ജനുവരബ 14-ാം തസ്പീയതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ച നന്ദേബപ്രകമയതബനക്ക്

കൃതജ്ഞത  പ്രകേനാശബപ്പെബചകകേനാണക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണര  നല്കേബയ

മറുപടബ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര സഭകയ അറബയബച.

III  അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക് 

മബ  .    സസ്പീകര: തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള കതരകഞ്ഞെടുപ്പുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട ക്രമകകടുകേകള സലാംബന്ധബച്ച വബഷയലാം കതരകഞ്ഞെടുപ്പെക്ക് കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

പരബഗണനയബലനായതബനനാല്  സഭയബല്  ചരച്ച  നടത്തുന്നതക്ക്  ഉചബതമല.

അടബയന്തര പ്രനാധനാനദമബലനാത പ്രസ്തുത വബഷയലാം ആദദകത സബ്മബഷനനായബ

അവതരബപ്പെബകനാന് അനുവനാദലാം നല്കുന്നതനാണക്ക്. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക്  അനുമതബ  നബകഷധബച്ചതബല്

പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  യു.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്  സസ്പീകറുകട  ഡയസബനുചുറലാം  വന്നക്ക്

ബഹളലാം വയ്ക്കുകേയുലാം പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം സഭ വബട്ടക്ക് പുറത്തുകപനാവകേയുലാം

അല്പസമയതബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)
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IV  ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കപനാതുകമ  ഖലനാ സനാപനങ്ങളുകട സസ്വകേനാരദവത്കേരണലാം

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ:  കകേനാച്ചബ എണ്ണശുദസ്പീകേരണശനാല ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

ബബ.പബ.സബ.എല്. കേമ്പനബകേളുലാം  മറക്ക്  കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുലാം

സസ്വകേനാരദവത്കേരബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  തസ്പീരുമനാനലാം  സലാംസനാനതനാകകേ  ആശങ്ക

സൃഷബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  2018-ല്  വന്കതനാതബല്  ലനാഭമുണനാകബയതുലാം

1.60 ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപ  ഓഹരബ  മൂലധനവമുള്ള  ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന്റെ

സസ്വകേനാരദവത്കേരണലാം  തടകയണതനാവശദമനാണക്ക്. ഇതക്ക്  അവബടകത

സബരലാം/കേരനാര  ജസ്പീവനകനാകരയുലാം  ദുരബതതബലനാകബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. വബവബധ

പദതബകേളുകട  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനതക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  കപകടനാകകേമബകല്

ഹബബകന്റെയുലാം  സബല്  കഡവലപ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രവരതനകതയുലാം  ഇതക്ക്

അപകേടതബലനാകബയബരബക്കുന. പ്രസ്തുത  സനാപനതബകന്റെ

സസ്വകേനാരദവത്കേരണതബകനതബകര  പ്രതബകഷധബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

ബബ.പബ.സബ.എല്.കകേനാച്ചബന് റബകകഫനറബകക്ക് സരകനാര ഏകറടുതക്ക് നല്കേബയ

ഭൂമബകയ  സലാംബന്ധബചലാം  പരബകശനാധബകകണതനാണക്ക്. ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന
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ഇന്തദന്  ഓയബല്  കകേനാരപ്പെകറഷന്  ലബമബറഡബല്  ലയബപ്പെബക്കുന്നതബകനക്കുറബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബകനാനുലാം  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  ശമ്പള  പരബഷ്കരണലാം  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  വബറഴബക്കുന്ന  നടപടബയബല്നബനലാം  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബകന പബന്തബരബപ്പെബകനാനുലാം തയനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള

സസ്വകേനാരദവല്കരബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നടപടബ  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.

കകേനാച്ചബന്  റബഫഫനറബയുകട  സസ്വകേനാരദവത്കേരണതബല്നബന്നക്ക്

പബനനാറണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  പ്രധനാനമനബക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബക്കുലാം  രണ്ടുതവണ  കേതയച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

അടചപൂട്ടനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ഏകറടുതക്ക്

കപനാതുകമഖലയബല്തകന്ന  നബലനബരതനാനുള്ള  ശമമനാണക്ക്  സരകനാര

നടത്തുന്നതക്ക്.  വദവസനായ  ആവശദങ്ങള്കനായബ  സലാംസനാന  സരകനാര

ഏകറടുതക്ക്  നല്കേബയ  ഭൂമബകക്ക്  വബല  നല്കേണകമന്ന  കകേന്ദ്ര  സമസ്പീപനലാം

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  ഇകനാരദതബല്  നബയമപരമനായ  സനാധദതകേള്

പരബകശനാധബച്ചക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.
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(2) ഒ  .  ബബ  .  സബ  ./  എസക്ക്  .  ഇ  .  ബബ  .  സബ  .   സലാംവരണലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദക്ക്  കേബബര:  സലാംസനാനകത

ഒ.ബബ.സബ./എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ.  വബഭനാഗലാം  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്

ഏരകപ്പെടുതബയബട്ടുള്ള  സലാംവരണലാം  ഇരട്ടബയനാക്കുന്നതബനുലാം  ഇകനാരദതബലുളള

സലാംവരണവബഭനാഗങ്ങളുകട  ആശങ്ക  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകല  വബവബധ  കകേനാഴ്സുകേളബല്

ഒ.ബബ.സബ.  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  അവസരലാം  നബകഷധബക്കുന്ന  നടപടബ

പരബകശനാധബകണലാം. 

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  സരകനാര ആരട്സക്ക്

ആന്റെക്ക്  സയന്സക്ക്  കകേനാകളജുകേളബകലയുലാം  കമഡബകല്-എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

കകേനാകളജുകേളബകലയുലാം വബദദനാരതബ പ്രകവശനതബനക്ക് അതതക്ക് സനാപനങ്ങളുകട

സരകനാര അലാംഗസ്പീകേരബച്ച കപ്രനാകസക്ടസുകേളുകടയുലാം സരകനാര ഉതരവകേളുകടയുലാം

അടബസനാനതബലനാണക്ക്  സലാംവരണ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പനാലബചവരുന്നതക്ക്.

ഒ.ബബ.സബ./എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ.,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗലാം

വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയന്സക്ക്  ബബരുദ-ബബരുദനാനന്തര

കകേനാഴ്സുകേളബല്  20  ശതമനാനലാം  വസ്പീതവലാം  മുകന്നനാക  സമുദനായങ്ങളബകല
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ദനാരബദദകരഖയക്ക്  തനാകഴയുള്ളവരകക്ക്  10  ശതമനാനലാം  സലാംവരണവമനാണക്ക്

ഏരകപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രകവശനലാം  ഡയറക്ടക്ക്

കപകമന്റെക്ക്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  പ്രകേനാരവലാം  കപ്രനാഫഷണല്  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്

കുമനാരപബള്ള കേമ്മേസ്പീഷന് റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ അടബസനാനതബലുളള  25  ശതമനാനലാം

സലാംവരണവമനാണക്ക്  അനുവദബച്ചക്ക്  വന്നബരുന്നതക്ക്.  06-10-2008-കല  സരകനാര

ഉതരവക്ക് പ്രകേനാരലാം കുടുലാംബബ സമുദനായതബനക്ക് ഒരു ശതമനാനലാം സലാംവരണലാം കൂടബ

അനുവദബച്ചക്ക്  എസക്ക്.സബ.ബബ.സബ.  സലാംവരണലാം  26  ശതമനാനമനാക്കുകേയുലാം

കപ്രനാഫഷണല്  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്  30  ശതമനാനമനായബ  ഉയരത്തുകേയുലാം

കമഡബകല്-പബ.ജബ.  കകേനാഴബനക്ക്  9  ശതമനാനലാം  സലാംവരണലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേരള  സലാംസനാന  പബകന്നനാക  വബഭനാഗ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

പരബകശനാധനനാ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയക്ക്  കമഡബകല്  പബ.ജബ.  കകേനാഴബനക്ക്

എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ.  സലാംവരണലാം  ഉയരത്തുന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

V സബ്മബഷന്

(1) പ്രബകകസഡബലാംഗക്ക് ഓഫസ്പീസകറ ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുതബയതക്ക് സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നക്ക്:  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെക്ക്  ദബവസലാം  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബകല
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ഒരു  കപനാളബലാംഗക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്  പ്രകവശബച്ചക്ക്   പ്രബകകസഡബലാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസകറ

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുതബയ  സബ.പബ.എലാം.  കനതനാവലാം  ഉദുമ  എലാം.എല്.എ.-യുമനായ

ശസ്പീ. കകേ. കുഞ്ഞെബരനാമകനതബകര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞെബരനാമന്:  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബകലയക്ക്

കതരകഞ്ഞെടുപ്പെക്ക്  നടന്ന  ദബവസലാം  കവനാട്ടുകചയനാന്  കപനാളബലാംഗക്ക്

കസ്റ്റേഷനബകലതബയകപ്പെനാള് പ്രബകകസഡബലാംഗക്ക് ഓഫസ്പീസറുലാം കവനാട്ടരമനാരുലാം തമ്മേബല്

വഴകബടുന്നതക്ക്  ശദയബല്കപ്പെടുകേയുലാം  സലാംഭവകമന്തനാകണന്നക്ക്   അകനസ്വഷബച്ച

എകന്നനാടക്ക്  പ്രബകകസഡബലാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസര  കമനാശമനായബ

കപരുമനാറുകേയുമനാണുണനായതക്ക്.  പ്രബകകസഡബലാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസറുമനായബ  എനബകക്ക്

മുന്പരബചയലാം  ഉണനായബരുന്നബല.  കവനാകട്ടടുപ്പെക്ക്  തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാകണനലാം

അടബയന്തരമനായബ  ഇടകപടണകമനലാം  കേളക്ടകറനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടതലനാകത

പ്രസ്തുത  ഉകദദനാഗസകന  അപമനാനബകനാകനനാ  ആകക്ഷപബകനാകനനാ

ശമബച്ചബട്ടബല. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  പള്ളബകര

ഗ്രനാമപഞനായതബകല   ആലകകനാടക്ക്  വനാരഡബകല  കപനാളബലാംഗക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്

ഡന്യൂട്ടബയബലുണനായബരുന്ന  പ്രബഫസഡബലാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസര  അകദ്ദേഹതബകന്റെ
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ചുമതലയബല്കപ്പെടനാത  കേനാരദലാം  കചയകപ്പെനാള്  ഉദുമ  എലാം.എല്.എ

അതബലബടകപടുകേയുലാം  ജബലനാ  കേളക്ടകറ  അറബയബക്കുകേയുമനാണക്ക്  കചയതക്ക്.  ഇതു

സലാംബന്ധബച്ച  പ്രബഫസഡബലാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസറുകട   കേതബകനല്  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷന്  കേളക്ടകറനാടക്ക്  വബശദസ്പീകേരണലാം  കചനാദബക്കുകേയുലാം  പ്രബഫസഡബലാംഗക്ക്

ഓഫസ്പീസറുകട  ഭനാഗലാം  കകേള്കനാനനായബ  അറബയബപ്പെക്ക്  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

പരനാതബ  ലഭബച്ചബട്ടബകലങ്കബലുലാം  പത്രവനാരതയുകട  അടബസനാനതബല്

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലനാ  ഫക്രലാംബനാഞക്ക്  ഡബഫവ.എസക്ക്.പബ.-കയ

പ്രനാഥമബകേനാകനസ്വഷണതബനക്ക്  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  അകനസ്വഷണലാം

നടനവരബകേയുമനാണക്ക്. 

(2)  പ്രകതദകേ  ഭൂപതബവക്ക് ചട്ടങ്ങള്

 ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റേബന്:   ഇടുകബ  ജബലയബകല  കേരഷകേരകക്ക്

സഹനായകേരമനായ  നബലയബല്  പട്ടയഭൂമബയബകല  നബരമ്മേനാണ  നബയനണങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  ഭൂപതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങളബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം   മൂന്നനാര  സലാംരക്ഷണതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  നബയമ

നബരമ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

1964-കല  ഭൂപതബവക്ക്  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  പട്ടയലാം  അനുവദബക്കുന്നതക്ക്   കൃഷബക്കുലാം



9

ഗൃഹനബരമ്മേനാണതബനുലാം  ഗുണപരമനായ  ഉപകയനാഗതബനുലാം  മനാത്രമനാണക്ക്.

1993-കല  ഭൂമബ പതബവക്ക് ചട്ടതബല് കചറബയ കഷനാപ്പുകേള് കൂടബ പതബവക്ക് ഭൂമബയബല്

അനുവദനസ്പീയമനാണക്ക്.  കപനാസഷന്    സരട്ടബഫബകറക്ക്   അനുവദബക്കുകമ്പനാള്

നബരമ്മേനാണലാം  നടതനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന ഭൂമബ കകേരള ലനാന്ഡക്ക്   അകകസന്കമന്റെക്ക്

ആക്ടക്ക്  പ്രകേനാരലാം  പ്രകതദകേ  ആവശദതബനനായബ  പതബച്ചക്ക്

നല്കേബയതനാകണനാകയന്നക്ക് വബകലജക്ക്  ഓഫസ്പീസര പരബകശനാധബച്ചക്ക് അകനാരദലാംകൂടബ

സരട്ടബഫബകറബല്  കരഖകപ്പെടുതബ  നല്കേണകമന്ന  കകഹകകനാടതബ

വബധബകകതബകര  സരകനാര  കകഹകകനാടതബയബലുലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബലുലാം

അപ്പെസ്പീല്   ഫയല്  കചയകവങ്കബലുലാം  അകതലനാലാം  തള്ളുകേയനാണുണനായതക്ക്.

ഭൂമബ  പതബവക്ക്  വദവസകേളുകട  ലലാംഘനകതനാടുകൂടബയുള്ളതുലാം

ഉപജസ്പീവനനാരതമുള്ളതുമനായ  കചറബയ  നബരമ്മേബതബകേള്  സനാധൂകേരബച്ചക്ക്

നല്കുന്നതബനനായബ  ഭൂമബ  പതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങളബല് കഭദഗതബകേള് വരുത്തുന്നതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകകനാണബട്ടുണക്ക്.  

(3)  കവലബകയറലാംമൂലമുണനാകുന്ന പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര കുഞ്ഞുകമനാന്:   മണ്കടനാതുരുതക്ക് നബവനാസബകേകള കകലഫക്ക്

പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബ  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രകദശകത
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ജനങ്ങള്  കനരബടുന്ന  കവലബകയറ  ഭസ്പീഷണബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

സുനനാമബക്കുകശഷലാം മണ്കടനാതുരുതബല് വരഷനാവരഷമുണനാകുന്ന കവലബകയറലാം

രൂക്ഷമനായ  കതനാതബലനാണക്ക്  ഇഇൗ  വരഷലാം  അനുഭവകപ്പെട്ടതക്ക്.

അടബയന്തരസനാഹചരദലാം സലാംജനാതമനായനാല് പ്രകദശവനാസബകേകള മനാറബപ്പെനാരപ്പെബച്ചക്ക്

തനാമസലാം, ഭക്ഷണലാം ഉള്കപ്പെകടയുള്ള സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുതനാന് കകേനാലലാം

തഹസസ്പീല്ദനാരക്കുലാം  മണ്കടനാതുരുതക്ക്  വബകലജക്ക്  ഓഫസ്പീസരക്കുലാം  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കവലബകയറലാംമൂലവലാം  ഭൂമബശനാസ്ത്രപരമനായ  സവബകശഷതകേള്

മൂലവലാം  സനാമ്പതബകേനഷലാം  കനരബടുന്ന  മണ്കടനാതുരുതബകല  മതദ-കചമ്മേസ്പീന്

കേരഷകേകര സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ പ്രകതദകേ നഷപരബഹനാര പനാകകജുകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതുള്കപ്പെകടയുള്ള  കേനാരദങ്ങള്  ചരച്ച  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  ഡബസബക്ടക്ക്

കഡവലപ്കമന്റെക്ക്   കേമ്മേസ്പീഷണറുകട അദദക്ഷതയബല്  കചരന്ന കയനാഗതബല്

പ്രനാഥമബകേ  രൂപകരഖ  തയനാറനാകബ  ബന്ധകപ്പെട്ട   ജബലനാ  കമധനാവബകേള്കക്ക്

കകകേമനാറബയബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറബയുകട

പങ്കനാളബതകതനാടുകൂടബ    മണ്കടനാതുരുതക്ക് വബകലജബനനായബ ദുരന്ത നബവനാരണ

ആസൂത്രണകരഖ തയനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്. 



11

(4)  കുടുലാംബബ  സമുദനായകത പട്ടബകേവരഗ്ഗ ലബസ്റ്റേബല് ഉള്കപ്പെടുതല് 

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന്: കുടുലാംബബ  സമുദനായകത പട്ടബകേവരഗ്ഗ ലബസ്റ്റേബല് 

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.                                          

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്): കുടുലാംബബ സമുദനായകത പട്ടബകേജനാതബ ലബസ്റ്റേബല്

ഉള്കപ്പെടുതണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണക്ക്  2014-ല്  കകേന്ദ്രസരകനാരബനക്ക്

സമരപ്പെബച്ച  ശബപനാരശയബകനല്  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

ലഭദമനാകണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  സലാംസനാന

സരകനാര കേബരതനാരഡ്സബകനനാടക്ക്  അധബകേ വബവരങ്ങള് ആവശദകപ്പെകട്ടങ്കബലുലാം

നനാളബതുവകര ലഭദമനാകബയബട്ടബല.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്  ടബ  ശബപനാരശ

കകേന്ദ്രസരകനാരബകലയക്ക് അയയനാന് സരകനാര തയനാറനാണക്ക്. 

(5)  ശബരബമല ഇടതനാവളലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബഹനാലാം:  മൂവനാറപുഴയബകല   കവള്ളൂരക്കുന്നലാം

ശസ്പീമഹനാകദവ കക്ഷത്രലാം,  ശസ്പീകുമനാര ഭജന കദവസസ്വലാം കക്ഷത്രലാം,  പുഴകരകനാവക്ക്
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കദവസ്പീകക്ഷത്രലാം  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ശബരബമല  ഇടതനാവളലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്): സസ്വകേനാരദ  കക്ഷത്രങ്ങളബല്  കദവസസ്വലാം

കബനാരഡബകന്റെ  ആഭബമുഖദതബല്  ശബരബമല  ഇടതനാവളലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ  നബലവബലബല.   മൂവനാറപുഴയബകല  പ്രസ്തുത

സസ്വകേനാരദ  കക്ഷത്രങ്ങകള  'തതസ്വമസബ'  കപ്രനാജക്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള

അകപക്ഷ  ലഭബക്കുന്ന  മുറയക്ക്  ആവശദമനായ  സഇൗകേരദകമനാരുക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(6)  കുടബകവള്ള പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജക്ക്:  ഇടകകനാച്ചബ-പള്ളുരുതബ  പ്രകദശങ്ങളബലുലാം

ഉദയലാംകപരൂര  ഗ്രനാമപഞനായതബലുലാം  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  ഇടകകനാച്ചബയബല്

കുടബകവളള  വബതരണലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  കകപപ്പുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനുളള പ്രവൃതബകേള് പൂരതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ആലുവയബല്  143

ദശലക്ഷലാം  ലബറര  സനാപബതകശഷബയുളള  ജലശുദസ്പീകേരണശനാലയുകട
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നബരമ്മേനാണലാം  പൂരതബയനാകുന്നകതനാടുകൂടബ  കകേനാച്ചബ  കകേനാരപ്പെകറഷനബകലയുലാം

സമസ്പീപ  പഞനായത്തുകേളബകലയുലാം  കുടബകവളളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബകനാന്

സനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഉദയലാംകപരൂര  പഞനായതബല്  ചൂണബ

ജലവബതരണശനാലയബല് നബനമനാണക്ക് ജലലാം വബതരണലാം കചയ്യുന്നതക്ക്.    പ്രസ്തുത

പഞനായതബല്  ജലജസ്പീവന്  മബഷനബലുള്കപ്പെടുതബ  1000  ഗനാരഹബകേ

കേണക്ഷനുകേള്  നല്കുന്നതബനനായബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  പണബകേള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുളളതുലാം  78  കുടബകവളള  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കേബയബട്ടുളളതുമനാണക്ക്.

ചൂണബ  ശുദജലവബതരണ  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  10  ദശലക്ഷലാം  ലബറര

ശുദജലലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  100  എച്ചക്ക്.പബ.  പമ്പക്ക്കസറക്ക്

സനാപബക്കുന്നതബനുളള അനുബന്ധ പ്രവരതനങ്ങള്കനാവശദമനായ 76 കകേനാടബ

രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  പദതബ  പ്രവരതനലാം

പ്രനാവരതബകേമനാകനാനുലാം  ശുദജലക്ഷനാമലാം  ശനാശസ്വതമനായബ  പരബഹരബകനാനുലാം

സനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(7)  കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  പനാവറട്ടബ  കസന്റെറബകല  കറനാഡക്ക്

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

പനാവറട്ടബ  കസന്റെറബകല  കറനാഡക്ക്  നവസ്പീകേരണതബനനായബ  പുറകമ്പനാകക്ക്  ഭൂമബ

നബരണ്ണയബച്ചക്ക്  അതബരതബകല്ലുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  സലലാം  ഏകറടുതക്ക്

പുതബയ  അകകലന്കമന്റെക്ക്  തയനാറനാക്കുന്നതബനുമനായുളള  റസ്പീ-കടണര  നടപടബകേള്

നടനവരബകേയനാണക്ക്.  നടപടബകേള്  പൂരതബയനാകുന്ന  മുറയക്ക്  പ്രധനാന

പ്രവൃതബയുകട സനാകങ്കതബകേനാനുമതബകനായബ എസ്റ്റേബകമറക്ക് സമരപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(8) പനാലലാം നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന്: ചബറയബന്കേസ്പീഴക്ക്-ആറബങ്ങല് നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങകള

തമ്മേബല്  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന  വകലാം-കേനായബകരകടവക്ക്  പനാലലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

വകലാം-കേനായബകര ഭനാഗങ്ങകള ബന്ധബപ്പെബചകകേനാണ്ടുള്ള പനാലതബനക്ക്  25 കകേനാടബ

രൂപ  2017-18-കല  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുതബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം

28.32 കകേനാടബ രൂപയുകട എസ്റ്റേബകമറക്ക് സമരപ്പെബച്ചക്ക് സലലാം ഏകറടുക്കുന്നതബനുളള

കടണര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്. കപ്രനാജക്ടബകന്റെ തുടരനടപടബകേള്

കേബഫ്ബബയബല്  നടനവരബകേയനാണക്ക്. 



15

            (9) കകബപ്പെനാസക്ക് വബകേസനലാം

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന് തങ്ങള്:  കകേനാട്ടകല്-പുത്തൂര കചനയല്

കകബപ്പെനാസക്ക്  നബരമ്മേനാണതബനനാവശദമനായ  കേണബന്ജന്സബ ഫണക്ക് ലഭദമനാകബ

പ്രവരതനലാം ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കകേനാട്ടകല്-പുത്തൂര  കചനയല് കകബപ്പെനാസക്ക്   നബരമ്മേനാണപ്രവൃതബകക്ക്  കവണ

കേണബന്ജന്സബ  ഫണബനനായുളള  പുതുകബയ  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സരകനാരബല്

സമരപ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഫണക്ക്  ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്

നബരമ്മേനാണപ്രവരതനതബനുളള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(10) മലപ്പുറലാം കമഖലനാ കകേന്ദ്രലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  കസനാള് കകേരളയുകട മലപ്പുറത്തുള്ള മലബനാര

കമഖലനാകകേന്ദ്രലാം  ശനാകസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബകനാത

അദദനാപകേരകക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):  കസനാള്

കകേരളയുകട  സലാംസനാന  കകേന്ദ്രതബലുലാം  മലപ്പുറലാം  കമഖലനാ  കകേന്ദ്രതബലുലാം

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചബരുന്ന  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  നല്കുന്ന  വബവബധ  കസവനങ്ങള്

അതതക്ക്  ജബലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബകലയക്ക്  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  നല്കുന്നതബനുള്ള
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തസ്പീരുമനാനലാം മനാത്രമനാണക്ക് കകകേകകനാണബട്ടുള്ളതക്ക്. കസനാള് കകേരള നടത്തുന്ന എലനാ

കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുലാം  ഓണ്കകലന്  രജബകസഷന്  സമ്പ്രദനായലാം

ഏരകപ്പെടുതബയതബകനത്തുടരന്നക്ക്  കമഖലനാ  കകേന്ദ്രലാംവഴബ  ലഭദമനായബരുന്ന

കസവനങ്ങള് ജബലനാ കകേന്ദ്രങ്ങള് വഴബ  നല്കുന്ന സനാഹചരദതബല് മലപ്പുറലാം

ജബലയബകല വബദദനാരതബകേള്കക്ക് മനാത്രമനാണക്ക് മലബനാര കമഖലനാ കകേന്ദ്രതബകന്റെ

കസവനലാം  ഉപകയനാഗബകകണബവരുന്നതക്ക്.  കകഹകകനാടതബയുകട

പരബഗണനയബലുള്ള  ഹരജബകേളുകട  തസ്പീരപ്പെബനക്ക്  വബകധയമനായബ  കസനാള്

കകേരളയബകല  ജസ്പീവനകനാകര നബയമപ്രകേനാരലാം ക്രമകപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബയുളള

സസ്പീലാം  സരകനാരബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  അദദനാപകേരകക്ക്

നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.

(11) കേനാട്ടുപന്നബശലദലാം

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:  കേനാരഷബകേ  വബളകേള്  നശബപ്പെബക്കുന്ന

കേനാട്ടുപന്നബകേകള കകേനാല്ലുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജു):

കേനാട്ടുപന്നബ ശലദതബല്നബനലാം കേരഷകേകര രക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക് ഉപനാധബകേകളനാകട

അവകയ  കവടബവചകകേനാലനാന്  അനുമതബ  നല്കേബകകനാണക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച്ച

ഉതരവബകന്റെ  കേനാലനാവധബ  6  മനാസകതയ്ക്കുകൂടബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബച്ചക്ക്  നല്കുകേയുലാം
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നനാളബതുവകര  91  പന്നബകേകള  കവടബവച്ചക്ക് കകേനാല്ലുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  പുതുകബയ

ഉതരവക്ക്  പ്രകേനാരലാം  വനതബനക്ക്  രണക്ക്  കേബകലനാമസ്പീററബനപ്പുറലാം  മനുഷദജസ്പീവനുലാം

സസ്വതബനുലാം  കൃഷബക്കുലാം  നനാശലാം  വരുത്തുന്ന  കേനാട്ടുപന്നബകേകള  വബഷപ്രകയനാഗലാം,

കസനാടകേ  വസ്തുകളുകട  ഉപകയനാഗലാം,  ഫവ ദദ്യുതനാഘനാതകമല്പ്പെബകല്

എന്നബവകയനാഴബകകേയുള്ള മനാരഗ്ഗങ്ങളബലൂകട  ഉന്മൂലനലാം  കചയനാന് കേരഷകേരക്കുലാം

ഉകദദനാഗസരക്കുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാവന്നതനാണക്ക്.  കേനാട്ടുപന്നബശലദലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  വനലാംവകുപ്പെക്ക്  ഉകദദനാഗസകര ഉള്കപ്പെടുതബ ഓകരനാ

ഡബവബഷനബലുലാം ടനാസക്ക് കഫനാഴക്ക് രൂപസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

VI ക്രമപ്രശലാം

സബ  .   ആന്റെക്ക് എ  .   ജബ  .   റബകപ്പെനാരട്ടബകല ഉള്ളടകലാം പരസദകപ്പെടുതല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.  ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

ഗവരണ്ണരക്കുകവണബ  സഭയബല്  വയ്കകണ  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ

പത്രസകമ്മേളനതബലൂകട  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  ഉള്ളടകലാം  പരസദകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ബഡ്ജറബല്  പ്രതബപനാദബക്കുകേയുലാം  കചയതക്ക്  സഭയുകട  അവകേനാശങ്ങള്

നബകഷധബക്കുന്നതുലാം  സതദപ്രതബജ്ഞനാലലാംഘനവമനാണക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം

പ്രബവബകലജസക്ക്  ആന്റെക്ക്  എഥബകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയബലുള്ളതനാണക്ക്.
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സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.  ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകനനാകടനാപ്പെലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയുകട

കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റെക്ക് കൂടബ കമശപ്പുറതക്ക് വയ്ക്കുന്ന കേസ്പീഴ്വഴകലാം ഭരണഘടനനാ വബരുദമനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര:  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്

അവകേനാശ  ലലാംഘന  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയബട്ടുളളതുലാം   പ്രബവബകലജസക്ക്  ആന്റെക്ക്

എഥബകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയബലുളളതുമനാണക്ക്.  സമബതബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

സഭയബല്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനുമുമ്പക്ക്   ചരച്ച  കചയ്യുന്നതക്ക്  ശരബയല.  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയുകട  ഒബ്സരകവഷകനനാടുകൂടബ  സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

സമരപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  ഗവരണ്ണര  കരഖനാമൂലലാം  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുകണന്നക്ക്

സഭകയ അറബയബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):

പ്രബവബകലജസക്ക്  ആന്റെക്ക്  എഥബകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയബല്

സമരപ്പെബച്ചതബനുകശഷലാം  അതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്  ചരച്ച  കചയനാലാം.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

തയനാറനാകബയതബല്  വന്നബട്ടുള്ള  വസ്പീഴ്ച  വബശദമനാകബകകനാണ്ടുള്ള  കുറബപ്പെക്ക്

സഹബതമനാണക്ക് ഗവരണ്ണരകക്ക് നല്കേബയതക്ക്.  

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:   ഭരണഘടനയുകട  152  (1)  പ്രകേനാരലാം  ഗവരണ്ണറുകട

സമ്മേതകതനാടുകൂടബയനാണക്ക്  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയബല്
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സമരപ്പെബകകണകതനലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയുകട  നബരസ്പീക്ഷണലാംകൂടബ

ആകേനാകമനലാം  ഭരണഘടനയബല്  പറഞ്ഞെബട്ടുണക്ക്.  അസനാധനാരണമനായ

സനാഹചരദതബലനാണക്ക്  ഇങ്ങകന  സലാംഭവബച്ചതക്ക്.  ആ  സനാഹചരദകതക്കുറബച്ചക്ക്

പബ.എ.സബ.-കക്ക്  പരബകശനാധബകനാവന്നതനാണക്ക്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  വബശദസ്പീകേരണതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  ക്രമപ്രശലാം

നബലനബല്ക്കുന്നതല. 

VII കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത  ഇനലാം  അനുസരബചള്ള

കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച. 

VIII റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച. 

1.  കപനാതുകമഖലനാസനാപനങ്ങകള സലാംബന്ധബച്ച കേമ്മേബറബയുകട നൂറബപ്പെത്തു

മുതല് നൂറബമുപ്പെതക്ക് വകരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

2. സ്ത്രസ്പീകേളുകടയുലാം  ടനാന്സ്കജന്ഡറുകേളുകടയുലാം  കുട്ടബകേളുകടയുലാം

ഭബന്നകശഷബകനാരുകടയുലാം കക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച്ച സമബതബയുകട പതബകനഴക്ക്

മുതല് പകതനാമ്പതക്ക് വകരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.

     3.    ഔകദദനാഗബകേ ഭനാഷ സലാംബന്ധബച്ച സമബതബയുകട അഞനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.
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IX  ധനകേനാരദലാം 

2021-2022   സനാമ്പതബകേ വരഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകന സലാംബന്ധബച്ച
കപനാതുചരച്ച

മബ. കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര (ശസ്പീ  .   വബ  .   ശശബ): ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.

നബരവധബ   കവല്ലുവബളബകേള്   കനരബടുന്ന  കദശസ്പീയ  പശനാതലമനാണക്ക്  ഈ

സരകനാരബകന്റെ മുന്നബലുള്ളതക്ക്. കകേന്ദ്ര കേനാരഷബകേ കഭദഗതബ ബബലബകനതബകര  ഈ

സഭ  ഐകേകേകണദന  പ്രകമയലാം  പനാസനാകബയതക്ക്  കകേരളതബകന്റെ

സമ്പദ്ഘടനകയ  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  വളകര  പ്രധനാനകപ്പെട്ടതനാണക്ക്.  കകേനാവബഡക്ക്

കേനാലതക്ക്  സഇൗജനദ  കറഷനുലാം  ഭക്ഷദകബറലാം  വബതരണലാം  കചയനാനുലാം  കക്ഷമ

കപന്ഷന് വരദബപ്പെബകനാനുലാം കേഴബഞ്ഞെതക്ക് ഇഇൗ സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

കഗയബല് വനാതകേ ഫപപ്പെക്ക് ഫലന്, കകേരള ബനാങ്കക്ക്,  കകേനാച്ചബന് കമകടനാ കറയബല്

തുടങ്ങബയ വന്കേബട പദതബകേള് പൂരതസ്പീകേരബകനാനുലാം ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

കമഖലകേളബല്  പുകരനാഗതബ  കകകേവരബകനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണക്ക്.

ആശനാ  വരകരമനാരക്കുലാം  അങ്കണവനാടബ  വരകരമനാരക്കുലാം  കതനാഴബലുറപ്പെക്ക്

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ബജറബല്   അരഹമനായ  പരബഗണന  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

റബറബകന്റെ  തനാങ്ങുവബലയുലാം  കനലക്ക്,  നനാളബകകേരലാം  എന്നബവയുകട  സലാംഭരണ

വബലയുലാം  വരദബപ്പെബകനാനുളള  തസ്പീരുമനാനലാം  കേരഷകേരകക്ക്
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ആശസ്വനാസകമകുന്നതനാണക്ക്.   വകയനാജനങ്ങള്കക്ക്  ഒരു  ശതമനാനലാം  ഇളകവനാകട

മരുനകേള് വസ്പീട്ടബകലതബച്ചക്ക് നല്കുകമന്ന തസ്പീരുമനാനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന്: ബജറബകന എതബരക്കുന.  സലാംസനാനതബകന്റെ

നബലവബകല  ധനസബതബ  സലാംബന്ധബച്ച  വബശദനാലാംശലാം  ബജറബല്

ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടബല.  25000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കേമ്മേബ  ബജറനാണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  റസ്പീ-ബബല്ഡക്ക് കകേരളയബല് പ്രളയ ദുരബതബനാധബതകര

സഹനായബകനാനുള്ള ഒരു പദതബയുലാം  നടക്കുന്നബല.   കേബഫ്ബബ പദതബകേളുകട

കപരബല്  പനാന്  ഫണബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തുന്ന  രസ്പീതബ  ശരബയല.  ഇടുകബ,

കേനാസരകഗനാഡക്ക്,  വയനനാടക്ക്  പനാകകജുകേള്കക്ക്  ഡബ.പബ.ആര.

തയനാറനാക്കുന്നതബകനനാ  കകേനാണ്ടബബന്യൂട്ടറബ  കപന്ഷന്  പദതബയബലുള്കപ്പെട്ട

ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  മബനബമലാം  കപന്ഷന്  ഉറപ്പെനാക്കുകമന്നക്ക്  ബജറബല്

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബകനനാ  സനാധബച്ചബട്ടബല.  നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബക്കുന്നതബല്

വലബയ വസ്പീഴ്ചയനാണക്ക് സലാംഭവബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  കക്ഷമ

കപന്ഷന്  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  ഫലഫക്ക്  മബഷന്വഴബ  ഒന്നര  ലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബച നല്കുകമന്നക്ക് പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം ഇരുപതക്ക് ലക്ഷലാം കപരകക്ക് ഡബജബറല്

പനാറക്ക്കഫനാലാം  വഴബ  കതനാഴബല്  നല്കുന്നതബനുള്ള  തസ്പീരുമനാനകമടുതതുലാം
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ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കനലബകന്റെയുലാം  നനാളബകകേരതബകന്റെയുലാം

സലാംഭരണവബലയുലാം  റബറബകന്റെ  തറവബലയുലാം  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം   കതനാഴബലുറപ്പെക്ക്

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചതുലാം  ആശനാ  വരകരമനാരുകട  കവതനലാം  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  ഡബജബറല്

സനാകങ്കതബകേവബദദ  സനാധനാരണകനാരബകലയക്ക്  എതബക്കുന്നതബനുള്ള

തസ്പീരുമനാനകമടുതതുലാം  സ്ത്രസ്പീകേളുകട  കതനാഴബല്  പങ്കനാളബതലാം

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചതുലാം അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദക്ക്  കേബസ്പീര:  ബജറബകന എതബരക്കുന.  കേഴബഞ്ഞെ

ബജറബകല പല പദതബകേളുലാം വനാഗനാനങ്ങളനായബ മനാത്രലാം അവകശഷബക്കുകേയനാണക്ക്.

ഭനാവനനാ  സമ്പന്നവലാം  യനാഥനാരതദകബനാധലാം  ഉള്കകനാള്ളനാന്

സനാധബകനാതതുമനായ ബജറനാണബതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്: ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന. സലാംസനാനകത

പുതുതലമുറകയ  മുന്നബല്കണ്ടുകകേനാണക്ക്  ഒരു  നന്യൂകജന്  ബജറനാണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്. സനാധനാരണകനാരകക്ക്  പ്രനാപദമനാകുന്ന  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബല്  മുന്ഗണന  നല്കേബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  സരകനാര

നബലപനാടക്ക്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. സബ.ഡബ.എസക്ക്. കചയരകപഴണ്മനാരുകട

ഓണകററബയവലാം  പനാചകേകതനാഴബലനാളബകേളുകടയുലാം  അങ്കണവനാടബ
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ടസ്പീച്ചരമനാരുകടയുലാം  കഹല്പ്പെരമനാരുകടയുലാം  കവതനവലാം  വരദബപ്പെബച്ചതക്ക്

എടുത്തുപറയനാവന്നവയനാണക്ക്.ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകബ

അതബകന്റെ പ്രകയനാജനലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബല്  മനാതൃകേനാപരമനായ

സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേനാവബഡക്ക്  മഹനാമനാരബകയ

അതബജസ്പീവബകനാന് സമസ കമഖലയുലാം പ്രകതദകേബച്ചക്ക്  ആകരനാഗദകമഖല വഹബച്ച

പങ്കക്ക് നബസ്തുലമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ബജറബകന  എതബരക്കുന.  മുന്വരഷകത

ബജറകേളുകട  ആവരതനവലാം  കപനാള്ളയനായ  വനാഗനാനങ്ങളുലാം  മനാത്രമുള്ള

ബജറനാണബതക്ക്.  കകേരളതബനക്ക്  അവകേനാശകപ്പെട്ട  സസ്പീമുകേള്  കകേന്ദ്രതബല്നബനലാം

കനടബകയടുക്കുന്നതബനക്ക്  സരകനാര  തയനാറനാകേണലാം.  ഇടുകബ  പനാകകജക്ക്

സമയബന്ധബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നനാളബകകേരതബനക്ക്  40  രൂപ

തനാങ്ങുവബല  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം  ക്ഷസ്പീരകമഖലയുകട

പരബകപനാഷണതബനനാവശദമനായ വബഭവസമനാഹരണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   കഎ.ടബ.  അധബഷബത  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ

ശകബകപ്പെടുതണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുജനനാകരനാഗദ  രലാംഗതക്ക്  കകേരളലാം  അഭബമനാനകേരമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്
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ഫകേവരബച്ചതക്ക്.  കകേനാവബഡക്ക്  ചബകേബത  സഇൗജനദമനാകബയതുലാം  കനലബനക്ക്

തനാങ്ങുവബല  നബശയബച്ചതുലാം  16  ഇനലാം  പഴലാം-പച്ചകറബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക്

തനാങ്ങുവബല  പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കകേ-കഫനാണ്  പദതബ

യനാഥനാരതദമനാക്കുകമന്ന  തസ്പീരുമനാനലാം  അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്.  കഗയബല്

ഫപപ്പെ  ക്ക് ഫലന്  യനാഥനാരതദമനാകല്,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകല

ആധുനബകേവല്കരണലാം,  കക്ഷമകപന്ഷനുകേളുകട  വരദനവക്ക്  എന്നബവ

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കനലക്ക്,  നനാളബകകേരലാം  എന്നബവയുകട

സലാംഭരണവബലയുലാം   റബറബകന്റെ  തനാങ്ങുവബലയുലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  സരകനാര  ജസ്പീവനകനാരുകട  ശമ്പളവലാം  കപന്ഷനുലാം

വരദബപ്പെബകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    യു  .    ജനസ്പീഷക്ക് കുമനാര:  ബജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  കകലഫക്ക്

പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബ  ഒന്നരലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്കൂടബ  നബരമ്മേബചനല്കുകമന്ന

പ്രഖദനാപനവലാം കക്ഷമകപന്ഷനുകേള് 1600 രൂപയനാകബ വരദബപ്പെബച്ചതുലാം കനലക്ക്,

കതങ്ങ,  റബര  എന്നബവയുകട  തനാങ്ങുവബല  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

ഒട്ടനവധബ  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവരതനങ്ങളുമനായനാണക്ക്  സരകനാര
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മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.  ശകമനായ  പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേളബലൂകട  കകേനാവബഡക്ക്

മരണനബരകക്ക് കുറയനാന് കേഴബഞ്ഞെതക്ക് സരകനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    അന്വര  സനാദതക്ക്:  ബജറബകന  എതബരക്കുന.

യനാഥനാരതദകബനാധമബലനാത  ബജറനാണക്ക്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.

ആലുവ നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല കേബഫ്ബബ പദതബകേള് മന്ദേഗതബയബലനാണക്ക്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങകള  സനാമ്പതബകേമനായബ

അസബരകപ്പെടുത്തുന്ന സമസ്പീപനമനാണക്ക് സരകനാര സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേനാവബഡക്ക്

പ്രതബകരനാധതബല്  സരകനാരബനക്ക്  വസ്പീഴ്ചകേള്  സലാംഭവബച്ചബട്ടുകണന്നതക്ക്

വസ്തുതയനാണക്ക്.  ആലുവ  യു.സബ.  കകേനാകളജക്ക്  ഫലബറബകക്ക്  പബ.

കഗനാവബന്ദേപബള്ളയുകട  കപരക്ക്  നല്കേബയ  നടപടബ  പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.

കകേരകഫഡക്ക്,  കേബല,  കകേല്കടനാണ്  എന്നസ്പീ  സനാപനങ്ങളബകല  അനധബകൃത

കേരനാര നബയമനങ്ങള് അവസനാനബപ്പെബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന. സനാധനാരണ

ജനങ്ങകള  സഹനായബക്കുന്ന  തരതബലുളള  ഒരു   ബജറനാണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുമടകമുളള   വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങളുകട ഫലമനായബ അഭദസവബദദരനായ നബരവധബ കപരകക്ക് കജനാലബ

ലഭബക്കുന്ന  സനാഹചരദമുണനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  തരബശുഭൂമബയബലടകലാം  കൃഷബ
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കപ്രനാതനാഹബപ്പെബച്ചക്ക്  കേനാരഷബകകേനാത്പനാദനതബല്   വരദനവണനാകനാന്

കേഴബഞ്ഞു.  സനാമ്പതബകേ  രലാംഗകത  അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേളുമനായബ ഇഇൗ സരകനാര മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക്  കകേനായ:   ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനതബകന്റെ  പുകരനാഗതബകനാവശദമനായ  നബരവധബ  കക്ഷമപദതബകേള്

ബജറബല് ഉള്കകനാള്ളബച്ചബട്ടുണക്ക്. മബടുകരനായ വബദദനാരതബകേകള നനാട്ടബല്തകന്ന

നബലനബരതബ  നനാടബകന്റെ  ഭനാവബകക്ക്  ഉതകുന്ന  രസ്പീതബയബല്  കഫകലനാഷബപ്പെക്ക്

നല്കേനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. വദനാപനാരബകേളുകട  നബകുതബ

കുടബശബകേ  മുഴുവന്  ഒന്നബച്ചക്ക്  അടയ്ക്കുന്നതബനുപകേരലാം  വനാരഷബകേ

അടബസനാനതബലനാകബ  മനാറന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  നബരമ്മേനാണ

വസ്തുകള്ക്കുണനാകുന്ന  വബലവരദനവബനനാനുപനാതബകേമനായ  തുകേ  കകേനാണ്ടനാക്ടക്ക്

വരക്കുകേകളകറടുതക്ക് നടത്തുന്നവരകക്ക്  ലഭദമനാകണലാം.   

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  ബജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  കേടുത സനാമ്പതബകേ

പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലുലാം ജനങ്ങളുകട പ്രശങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരലാം കേനാണനാനുലാം

സമസ  കമഖലകേള്ക്കുലാം മുന്തബയ  പരബഗണന  നല്കേനാനുലാം  ഇഇൗ  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഖനാദബ  കമഖലയക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്നതബനുലാം
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കേലനാകേനാരനനാകര സഹനായബക്കുന്നതബനക്ക് പദതബ ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ഫടസണ്  മനാസ്റ്റേര:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  എലനാ

വസ്പീടുകേളബലുലാം  സനാപനങ്ങളബലുലാം  ഇന്റെരകനറക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  എതബകനാനുളള

കകേ-കഫനാണ്  പദതബയുലാം   കകേ-ഡബസക്ക്  കപ്രനാജക്ടബലൂകട  20  ലക്ഷലാം  കപരകക്ക്

കതനാഴബല് നല്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനവലാം സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   ഇഇൗ ബജറബല്

വനബതകേള്കക്ക് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. കേബഫ്ബബ വഴബ  40100

കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേള്കക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാവബഡക്ക്  മഹനാമനാരബയബല്നബന്നക്ക്  ജനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

നബരവധബ പദതബകേള് ബജറബല് ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  ബജറബകന എതബരക്കുന.  കേഴബഞ്ഞെ ബജറബല്

പ്രഖദനാപബച്ച പദതബകേകളനാനലാം നടപ്പെനാകനാന് ഇഇൗ സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.

ആലാംനസ്റ്റേബ  സസ്പീമബല്  5  വരഷലാം  കുടബശബകേയുള്ളവരകനായബ  അനുവദബച്ച

ഒറതവണ  തസ്പീരപ്പെനാകല്  പദതബമൂലലാം  വദനാപനാരബകേള്  കൂടുതല്  തുകേ

അടയ്കകണബവരുന്ന സനാഹചരദലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബയുണനാകേണലാം.

പ്രളയ  കസസക്ക്  എത്ര  രൂപയനാണക്ക്  പബരബഞ്ഞുകേബട്ടബയകതനലാം

എന്തനാവശദതബനനാണക്ക് ഉപകയനാഗബച്ചകതനലാം വദകമനാകണലാം. 
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ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജസ്പീന്ദ്രന്: ബജറബകന എതബരക്കുന. ആദബവനാസബകേള്കക്ക്

ഭൂമബ,  കുട്ടനനാടക്ക്,  വയനനാടക്ക് പനാകകജുകേള്,  കചറുകേബട വദവസനായ കമഖലകേളബല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്,  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്,  മലകയനാര  തസ്പീരകദശ

ഫഹ കവ,  പട്ടബകേ  വബഭനാഗകനാരകക്ക്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  തുടങ്ങബയ

പ്രഖദനാപനങ്ങകളലനാലാം   ജലകരഖയനാണക്ക്.  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബകല  കുഴല്മന്ദേലാം

ജബ.എച്ചക്ക്.എസക്ക്.-കന്റെ  അടബസനാന  സഇൗകേരദലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന്:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  മുഖദമനബയുകട

നൂറുദബന  പരബപനാടബ,  കേബഫ്ബബ  പദതബ,  ഹരബത  കകേരളലാം  മബഷന്

തുടങ്ങബയവകയലനാലാം സമനാനതകേളബലനാത കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  സ്കൂളുകേള് ഫഹകടകേക്ക്

ആകബയതുലാം  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല്  കുട്ടബകേളുകട  എണ്ണലാം  വരദബച്ചതുലാം

ആകരനാഗദ കമഖല കലനാകേതബനക്ക് മനാതൃകേയനായതുലാം കകേരളലാം നബകക്ഷപ സഇൗഹൃദ

സലാംസനാനമനായതുലാം  അഭബനന്ദേനനാരഹമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്.  സനാമ്പതബകേ

വളരച്ച  വരദബച്ചതുലാം  കപനാതുകമഖലയബല്  ലനാഭമുണനാകബയതുലാം  ദനാരബദദലാം

പൂരണ്ണമനായബ  തുടചനസ്പീകബയതുലാം  സ്കൂള് പനാചകേകതനാഴബലനാളബകേളുകടയുലാം  ആശനാ

വരകരമനാരുകടയുലാം അങ്കണവനാടബ ജസ്പീവനകനാരുകടയുലാം കവതനലാം വരദബപ്പെബച്ചതുലാം



29

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖല  കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  പണലാം  അനുവദബച്ചതുലാം

കേനാരഷബകേ വബളകേള്കക്ക് തറവബല പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 

X   നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

2021-  കല ശസ്പീനനാരനായണഗുരു ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബ ബബലബകന്റെ
അവതരണവലാം സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് അയയണകമന്ന പ്രകമയവലാം

 
ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2021-കല

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓരഡബനന്സക്ക്  പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക്  സതസ്വര  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടതനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറക്ക്കമനലാം

കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.  

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2021-കല

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബ ബബല് വബദദനാഭദനാസലാം സലാംബന്ധബച്ച

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  VI-കന്റെ  പരബഗണനയയയണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .

ജയരനാജന്): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2020-കല  45-ാം

ഓരഡബനന്സക്ക്  പ്രകേനാരലാം   2020  ഒകക്ടനാബര  2-ാം  തസ്പീയതബയനാണക്ക്

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാല  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബ

നനാടബനക്ക്  സമരപ്പെബച്ചതക്ക്.  സരവ്വകേലനാശനാല  ഓരഡബനന്സുലാം  സ്റ്റേനാറന്യൂട്ടറബ

ഉകദദനാഗസരുകട  നബയമന  ഉതരവലാം  അടങ്ങബയ  അകപക്ഷ  ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശനാല  28.10.2020-നക്ക്  യു.ജബ.സബ.-കക്ക്  സമരപ്പെബചകവങ്കബലുലാം

ഇതുവകര  മറുപടബ  ലഭബച്ചബട്ടബല.  മറക്ക്  സരവ്വകേലനാശനാലകേള്  വബദൂരവബദദനാഭദനാസ

മനാതൃകേയബല് പ്രദനാനലാം കചയ്യുന്ന എലനാ കകേനാഴ്സുകേളുലാം ആരലാംഭബകനാനനാണക്ക് ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശനാല  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  സബലബസുലാം  പഠന  കമറസ്പീരബയലുലാം

തയനാറനാകനാനുള്ള നടപടബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബബരുദ/ബബരുദനാനന്തര

കകേനാഴ്സുകേള് തുടങ്ങുന്നതബനനാണക്ക് യു.ജബ.സബ.-യുകട കേസ്പീഴബലുള്ള വബദൂര വബദദനാഭദനാസ

ബന്യൂകറനായുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബകകണതക്ക്.  സരട്ടബഫബകറക്ക്  ഡബകപനാമ,

കപനാസ്റ്റേക്ക്ഗ്രനാജുകവറക്ക്  ഡബകപനാമ  തുടങ്ങബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  പ്രദനാനലാം  കചയനാന്

സരവ്വകേലനാശനാലയക്ക്  നബലവബല്  അധബകേനാരമുള്ളതബനനാലനാണക്ക്   ഓപ്പെണ്
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സരവ്വകേലനാശനാല  ആദദ  സലാംരലാംഭകമന്ന  നബലയബല്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബകല  കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട  ജനപ്രതബനബധബകേള്കക്ക്

'വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണവലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം'  എന്ന  വബഷയതബല്

പരസ്പീക്ഷയുള്കപ്പെകട  നടതനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുള്ള  സരട്ടബഫബകറക്ക്  കകേനാഴക്ക്

ആരലാംഭബച്ചതക്ക്.  ഈ  കകേനാഴക്ക്  വബജയകേരമനായബ  പൂരതബയനാക്കുന്നവരകക്ക്  16

കക്രഡബറകേള്  ലഭബക്കുലാം.  ഉപരബപഠനതബനക്ക്  ശമബക്കുന്നവരകക്ക്  ഈ

കക്രഡബറകേള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാന്  കേഴബയുലാം.  ഈ  സരട്ടബഫബകറക്ക്  കകേനാഴക്ക്

മനാരച്ചക്ക്  ആദദവനാരലാം  ആരലാംഭബകനാനനാണക്ക്  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാല

ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ  കപരബല്  രൂപസ്പീകേരബച്ച  ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശനാല  കമച്ചകപ്പെട്ട  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസലാം  പ്രദനാനലാം  കചയനാന്

രൂപകേല്പ്പെന  കചയബട്ടുള്ള  സലാംരലാംഭമനാണക്ക്.  ഗുണകമനയുള്ള  വബദദനാഭദനാസ

പ്രക്രബയയബലധബഷബതമനായ  അകനാഡമബകേക്ക്  വദവഹനാരങ്ങളനാണക്ക്  പുതബയ

സരവ്വകേലനാശനാലയബല്  നടക്കുകേ.  വബവബധ  കമഖലകേളബകല  ഫനപുണദ

വബകേസനതബനുതകുന്ന  വദതദസ  കകേനാഴ്സുകേള്  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാലകയ

കവറബട്ടക്ക്  നബരത്തുലാം.   വബദദനാരതബകേളുകട  കതനാഴബല്  സനാധദത വരദബപ്പെബക്കുന്ന

കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുലാം  ഈ  സരവ്വകേലനാശനാല  സനാഹചരദകമനാരുക്കുലാം.

പനാരശസ്വവല്കരബകകപ്പെട്ട  സമൂഹതബകല  അധനഃസബതരുകട
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ഫകേകതനാഴബലുകേളുലാം  പനാരമ്പരദ  അറബവകേളുലാം  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാലയുകട

പരബശസ്പീലന  പദതബകേളബല്  ഉള്കപ്പെടുതനാനനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.

യൂണബകവഴബറബ  ഗ്രനാന്റെക്ക്സക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെയുലാം  ഡബസ്റ്റേന്സക്ക്  എഡന്യൂകകഷന്

ബന്യൂകറനായുകടയുലാം നബയമങ്ങള്കക്ക് വബകധയമനായബ കകേരളതബകല പ്രഥമ ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശനാല  ജനങ്ങളബകലയക്ക്  കേടനവരുന്ന  ചരബത്രമുഹൂരതതബനനാണക്ക്

കകേരള നബയമസഭ സനാക്ഷദലാം വഹബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   ടബ  .   എ  .   അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര: I move that -

“This  House  resolves  to  disapprove  The Sree  Narayanaguru

Open University Ordinance, 2020 (Ordinance No.45 of 2020).”

    ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ കപരബലുള്ള ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബകക്ക്  കകേരള

ജനത  എലനാവബധ  പബന്തുണയുലാം  നല്കുലാം.  ഇഇൗ  സരവ്വകേലനാശനാല  ഉന്നത

നബലവനാരലാം  പുലരത്തുകമന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുതണലാം.  മലയനാളബയുകട

അന്തസ്സുയരത്തുന്ന  വലബയ  സനാപനമനായബ  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാല

മനാറകട്ടകയന്നക്ക് ആശലാംസബക്കുന.

ശസ്പീ.  സണ്ണബ കജനാസഫക്ക് ചുമതലകപ്പെടുതബയതുപ്രകേനാരലാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .

ശബരസ്പീനനാഥന്:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത  പബന്തനാങ്ങുന.   ശസ്പീനനാരനായണ-

ഗുരുകദവകന്റെ  നനാമകധയതബല്  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബകന
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സസ്വനാഗതലാം കചയ്യുന.  പ്രസ്തുത യൂണബകവഴബറബ  വരുന്നകതനാടുകൂടബ  നബലവബലുള്ള

വബദൂര  വബദദനാഭദനാസ  സലാംവബധനാനതബകല  ജസ്പീവനകനാരുകട  ആശങ്ക

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   ഗ്രനാമസ്പീണകമഖലയബകല

പനാവകപ്പെട്ട വബദദനാരതബകേള്കക്ക് ഉന്നത വബദദനാഭദനാസലാം പ്രനാപദമനാക്കുന്നതബനനായബ

കകേരള യൂണബകവഴബറബ  ആരലാംഭബച്ച യു.കഎ.ടബ.-കക്ക്  (യൂണബകവഴബറബ  ഇന്സ്റ്റേബറന്യൂട്ടക്ക്

ഓഫക്ക് കടകകനാളജബ) യൂണബകവഴബറബയുകട ഭനാഗത്തുനബനലാം യനാകതനാരു സഹനായവലാം

ലഭബക്കുന്നബല.  പ്രഗത്ഭരുലാം  കപ്രനാഫഷണല്  കയനാഗദതയുള്ളവരുലാം  പുതബയ

ആശയങ്ങള്  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബവള്ളവരുമനായബരബകണലാം  ഓപ്പെണ്

യൂണബകവഴബറബയുകട  ഭരണകനതൃതസ്വതബകലയക്ക്  വകരണതക്ക്.  ജസ്പീവനകനാരുകട

തനാല്പരദവലാം  നബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരബഗണബചലാം  സനാധനാരണകനാരകക്ക്  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസലാം  ലഭദമനാകുന്ന വബധതബലുമനാകേണലാം ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബയുകട

പ്രവരതനലാം.  കകേരള  കടകബകല്  യൂണബകവഴബറബയുകട  കസനറബകലനാ

സബന്ഡബകകറബകലനാ  ഈ  സഭയബകല  ഒരലാംഗലാംകപനാലുമബലനാതതക്ക്

നബയമസഭകയനാടുളള അവകഹളനമനാണക്ക്.  ഗുരുകദവകന്റെ പ്രവരതബയുലാം യശസ്സുലാം

വരദബപ്പെബക്കുന്ന  തരതബലുള്ള  പ്രവരതനലാം  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബയുകട

ഭനാഗത്തുനബന്നക്ക് ഉണനാകേണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.
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ശസ്പീ.   എലാം.  മുകകേഷബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര:  2021-കല

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായുന്നതബനനായബ  31-01-2021  വകര സരക്കുകലറക്ക് കചയണകമന്ന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഇന്ദേബരനാഗനാന്ധബ നനാഷണല് ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബകക്ക് സമനാനമനായ ഒരു

വബദദനാഭദനാസ സനാപനലാം കകേരളതബല് ആരലാംഭബകകണതക്ക് അതദനാവശദമനാണക്ക്.

സനാഹചരദങ്ങള്കകേനാണക്ക്  പഠനലാം  ഉകപക്ഷബകകണബവന്നവകര  വസ്പീണ്ടുലാം

പഠനതബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുവരബകേകയന്നതനാണക്ക്  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബയുകട

ലക്ഷദലാം.  ശനാസ്ത്രവബഷയങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതുലാം  കപ്രനാഗ്രസസ്പീവക്ക്

കേനാഴ്ചപ്പെനാടക്ക്  വളരത്തുന്നതുമനായ  വബദദനാഭദനാസക്രമലാം  രൂപകപ്പെകടണതക്ക്  ഈ

കേനാലഘട്ടതബല്  അനബവനാരദമനാണക്ക്.  നബലവബലുള്ള  വബദദനാഭദനാസ

സമ്പ്രദനായതബല്നബന്നക്ക്  വദതബചലബച്ചക്ക്  ആധുനബകേ  ശനാസ്ത്രസനാകങ്കതബകേ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ  വബദൂര  വബദദനാഭദനാസതബലൂകട  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസലാം പ്രദനാനലാം കചയനാനനാണക്ക് സരകനാര ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  പുതുതനായബ

കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കുകവണബ സരട്ടബഫബകറക്ക് കകേനാഴ്സുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതക്ക്  മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.  മറക്ക്  യൂണബകവഴബറബകേളബകലതുകപനാകല

കേരകശമനായ  നബലപനാടക്ക്  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  സസ്വസ്പീകേരബകരുതക്ക്.



35

യൂണബകവഴബറബയുകട  പ്രഥമ  പരബഗണന  വബദദനാരതബകേള്കനായബരബക്കുകേയുലാം

യൂണബകവഴബറബകേകള  നബയനബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.

കതനാഴബലധബഷബത  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ഫസ്പീസ്ഘടന

സനാധനാരണകനാരനക്ക് തനാങ്ങനാനനാകുന്നതുമനാകേണലാം. പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷബച്ചക്ക്

യൂണബകവഴബറബകേളബകല സ്റ്റേനാഫക്ക് കഷനാരകട്ടജക്ക് പരബഹരബകനാന് നടപടബകയടുതതക്ക്

സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര: 2021-കല ശസ്പീനനാരനായണഗുരു ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബ

ബബല്  ഒരു  കസലക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ  കപരബല്  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതക്ക്  അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശനാല ബബല് സമഗ്രമനായ ചരച്ചയക്ക് വബകധയമനാകബ കുറമറരസ്പീതബയബല്

നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  വബദൂരവബദദനാഭദനാസ  സമ്പ്രദനായതബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദശുദബ

നബലനബരതബകകനാണ്ടുള്ള  പഠന  രസ്പീതബ  അവലലാംബബകനാനുലാം  തയനാറനാകേണലാം.

നബയമപരമനായ മറക്ക്  തടസങ്ങളബകലങ്കബല് നബലവബകല സരവ്വകേലനാശനാലകേളബല്

പഠബക്കുന്ന കുട്ടബകേള്കക്ക് അവബകടതകന്ന പഠബകനാനുള്ള അവസരമുണനാകണലാം.

വബദൂര  വബദദനാഭദനാസ  സലാംവബധനാനതബലൂകട  ഇതരലാം  സരവ്വകേലനാശനാലകേള്കക്ക്
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ലഭബക്കുന്ന  ഫണക്ക്  കുട്ടബകേളുകട  എണ്ണതബനനുസരബച്ചക്ക്  കുറയുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

സരവ്വകേലനാശനാലകേളുകട നബലനബല്പ്പെബകന സനാരമനായബ ബനാധബക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.

നനാകേക്ക് (NAAC) അകക്രഡബകറഷനുള്ള  സരവ്വകേലനാശനാലകേള്ക്കുമനാത്രലാം പുതബയ

കകേനാഴ്സുകേള്  അനുവദബകനാകത  മറക്ക്  സരവ്വകേലനാശനാലകേളബലുലാം  അടബസനാന

സഇൗകേരദ  വബകേസനലാം  സനാധദമനാകബ  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  അനുവദബകണലാം.

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാല  പൂരണ്ണകതനാതബല്

പ്രവരതനക്ഷമമനായതബനുകശഷലാം  മറക്ക്  സരവ്വകേലനാശനാലകേളബല്  നബനള്ള

പ്രകവശനലാം നബരതലനാക്കുന്നതനാണക്ക് ഉചബതലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:   കഭദഗതബകയ  പബന്തനാങ്ങുന.  നബലവബകല

സരവ്വകേലനാശനാലകേകള  അകപക്ഷബച്ചക്ക്  എടുത്തുപറയതക

സവബകശഷതകേളബലനാത  പുതബയ  സരവ്വകേലനാശനാലനാ  രൂപസ്പീകേരണതബനുള്ള

അടബയന്തര  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  പുന:പരബകശനാധബകണലാം.  മറള്ള

സരവ്വകേലനാശനാലനാ  നബയമങ്ങളുലാം  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  ഉള്കപ്പെടുതബകകനാണ്ടുള്ള

നബയമമനാണക്ക്  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാലയുകട  ഭനാഗമനായബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.  വബദൂരവബദദനാഭദനാസ  സലാംവബധനാനലാം  അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ

നബലവനാരതബകലയക്ക്  ഉയരത്തുന്നതബനുപയുകമനായ  നബരകദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം

ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടബല. പ്രസ്തുത സരവ്വകേലനാശനാല ആരലാംഭബക്കുന്നതബലൂകട
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നബലവബലുള്ള  സരവ്വകേലനാശനാലകേളബല്  നബനലാം  വദതദസമനായബ

പ്രനാവരതബകേമനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  കേനാരദങ്ങള്  വദകമനാകണലാം.  ബബലബകന്റെ

ഉകദ്ദേശദകേനാരണങ്ങളുകട  വബവരണതബല്  വസ്തുതനാവബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്

സൂചബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  വന്സനാമ്പതബകേ  ബനാധദത  വരുന്ന,  പ്രകതദകേ

ലക്ഷദങ്ങകളനാനമബലനാത  പുതബകയനാരു  സരവ്വകേലനാശനാലയക്ക്  രൂപലാം

നല്കുന്നതബകന്റെ കേനാരണലാം വബശദമനാകണലാം.  സരവ്വകേലനാശനാലകേകള റബസരച്ചക്ക്

ഓറബയന്റെഡനാക്കുന്നതബനുലാം വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരലാം കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള്ള

നടപടബയുണനാകേണലാം.  കൂട്ടനായ  ചരച്ചയബലൂകട  അഭബമനാനകേരമനായ  ഒരു

സനാപനമനാകബ പ്രസ്തുത സരവ്വകേലനാശനാലകയ മനാറണലാം.  

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  കഭദഗതബകയ  പബന്തനാങ്ങുന.  വബദൂര

വബദദനാഭദനാസതബനക്ക്  മനാത്രമനായബ  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ  കപരബല്  ഒരു

സരവ്വകേലനാശനാല രൂപസ്പീകേരബകനാന് സസ്വസ്പീകേരബച്ച നടപടബ അഭബനന്ദേനനാരഹമനാണക്ക്.

സരവ്വകേലനാശനാലയുകട  സബന്ഡബകകറബലുലാം  കസനറബലുലാം  ജനപ്രതബനബധബകേളുകട

പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പുവരുതണലാം.  മനാനവബകേ  വബഷയങ്ങള്,  സയന്സക്ക്,

പരബസബതബ,  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്,  ഭരണഘടന,  മനുഷദനന

തുടങ്ങബയവയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കകേനാഴ്സുകേള്  വബദൂര  വബദദനാഭദനാസതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ആരലാംഭബകണലാം.  ഓണ്കകലന്  സലാംവബധനാനലാം  ഉള്കപ്പെകട
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പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബകകനാണക്ക് ഉയരന്ന അകനാഡമബകേ നബലവനാരലാം പുലരത്തുന്ന

ഒന്നനായബ  പ്രസ്തുത  സരവ്വകേലനാശനാല  മനാറണലാം.  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം

സരവ്വകേലനാശനാലയുകട റസ്പീജബയണല് കസന്റെറുകേള് ആരലാംഭബകണലാം. 

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  മഹതനായ

ലക്ഷദകതനാകടയനാണക്ക്  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാലയക്ക്

തുടകലാംകുറബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.   കകേരളതബകല  സരവ്വകേലനാശനാലകേകള  മബകേച്ച

നബലവനാരതബകലതബക്കുന്നതബനുള്ള പരബശമവലാം ഇകതനാകടനാപ്പെലാം നടത്തുനണക്ക്.

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയുകട  വബകേസനതബനനായബ  3000  കകേനാടബ

രൂപയനാണക്ക്  ബജറബല്  വകേയബരുതബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  വബദൂരവബദദനാഭദനാസലാം

നടത്തുന്നവരകക്ക്  സസ്വന്തലാം   സരവ്വകേലനാശനാലയബലനാണക്ക്  പഠബക്കുന്നകതന്ന

കബനാധലാം  ഉണനാക്കുന്നതബനക്ക്  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാല

രൂപസ്പീകേരണലാം  കേനാരണമനായബതസ്പീരുലാം.  ഗുരുകദവ  ദരശനങ്ങളബലുലാം  ശനാസ്ത്ര

വബഷയങ്ങളബലുലാം  ബബരുദ,  ബബരുദനാനന്തര  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുലാം.

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശനാലയക്ക്  യൂണബകവഴബറബ  ഗ്രനാന്റെക്ക്സക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടബകയടുക്കുകേകയന്ന  ഉകദ്ദേശകതനാകടയനാണക്ക്

നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നതക്ക്.  ശനാസ്ത്ര  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  കമഖലനാ
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കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  സ്റ്റേഡബ  കസന്റെറുകേളുമനാകുന്ന  കകേനാകളജുകേളബകല  ലനാബക്ക്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാലാം.  

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം  സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

2021-കല  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്

വബദദനാഭദനാസലാം  സലാംബന്ധബച്ച  VI-ാം  നമ്പര   സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച. 

XI  അറബയബപ്പെക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  മഹനാകേവബ കുമനാരനനാശനാകന്റെ പ്രജനാസഭനാ പ്രകവശനതബകന്റെ

അകഷനാതര ശതനാബബയുലാം ചരമവനാരഷബകേവലാം ഒത്തുകചരുന്ന കവളയബല് കകേരള

നബയമസഭയുകട  സബ.പബ.എസക്ക്.ടബ.-യുകടയുലാം  കുമനാരനനാശനാന്  കദശസ്പീയ

സനാലാംസനാരബകേ ഇന്സ്റ്റേബറന്യൂട്ടബകന്റെയുലാം സലാംയുക ആഭബമുഖദതബല് മഹനാകേവബയുകട

സ്മരണനാരതലാം  ഇന്നക്ക്  നബയമസഭനാ  സമുച്ചയതബകല  ശങ്കരനനാരനായണന്തമ്പബ

കമകമ്പഴക്ക്  കലനാഞബല്  ഒരു  ചടങ്ങക്ക്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുനണക്ക്.  തദവസരതബല്

ആശനാന് സനാഹബതദതബല് ആഴതബല് പഠനലാം നടതബയബട്ടുള്ള കപ്രനാഫസര
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എലാം.  കകേ.  സനാനുവബകന ആദരബക്കുകേയുലാം അകദ്ദേഹലാം പ്രഭനാഷണലാം നടത്തുകേയുലാം

കചയ്യുലാം.  തുടരന്നക്ക്  നബയമസഭനാ  കസക്രകട്ടറബയറക്ക്  തയനാറനാകബയ  റഫറന്സക്ക്

ഗ്രന്ഥങ്ങളുകട  പ്രകേനാശനലാം  നബരവ്വഹബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കഡനാ.  സുമബതനാ  നനായരുലാം

സലാംഘവലാം  തയനാറനാകബയബട്ടുള്ള  ചബന്തനാവബഷയനായ  സസ്പീത  കമനാഹബനബയനാട്ടലാം

നൃതനാവബഷനാരവലാം ആശനാന് കേവബതകേളുകട സലാംഗസ്പീതനാവബഷ്കനാരലാം കേനാവദഗസ്പീതബയുലാം

അതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാകത  മനാധദമ  അവനാരഡക്ക്

വബതരണവലാം  നടത്തുനണക്ക്.  മുഴുവന്  സനാമനാജബകേകരയുലാം  അതബല്

പകങ്കടുകനാനനായബ ക്ഷണബക്കുകേയനാണക്ക്.

സഭ കകവകുകന്നരലാം 5.39-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

    * * * * *


