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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    09,    കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയകനനാട്ടസ്പീസയ്

മബ  .   സസ്പീക്കര് :  കേബഫ്ബബയുകട പ്രവര്ത്തനകത്ത സലാംബനബചയ് കപനാതുമരനാമതലാം

രജബസയ് കട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരകന്റെ  ഭനാഗതനബനണനായതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന  പരനാമര്ശകത്തതടര്ന്നയ്  മനബസഭയുകട  കൂട്ടുത്തരവനാദബതതലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടുകവനലാം ടബ വബഷയലാം   റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം ചര്ച കചയ്യണകമനമനാവശദകപ്പെട്ടയ്

കനനാട്ടസ്പീസയ് ലഭബചബട്ടുണയ്.  പ്രസസ്തുത വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചകയ്യണകതനാ
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അടബയന്തരപ്രനാധനാനദമുള്ളകതനാ  ആയബ  കചയര്  കേരുതുന്നബല.   കേബഫ്ബബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ് വബശദമനായ ചര്ചയുലാം നബയമനബര്മ്മേനാണവലാം നടതകേയുലാം ഇതുസലാംബനബചയ്

അവദക്തതയുണനായ  സന്ദര്ഭങ്ങളബകലലനാലാം  വബശദമനായ  ചര്ചയയ്   അവസരലാം

നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്. ആയതബനനാല് അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനമതബ

നല്കേനാന് നബര്വനാഹമബല. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല)  :   മനാധദമങ്ങളബല്  വരുന്ന

വനാര്ത്തകേളലാം കപനാതുസമൂഹത്തബല് ഉയര്നവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളലാം സഭയുകട ശദയബല്

കകേനാണ്ടുവകരണതയ്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  ചുമതലയുലാം  ഉത്തരവനാദബതതവമനാണയ്.

കേബഫ്ബബകയ സലാംബനബചയ്  കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പുമനബ നടത്തബയ പരനാമര്ശങ്ങളലാം

മറയ് മനബമനാര് നടതന്ന വദതദസമനായ പരനാമര്ശങ്ങളലാം   കൂട്ടുത്തരവനാദബതതത്തബകന്റെയുലാം

പനാര്ലകമന്റെറബ  ജനനാധബപതദത്തബകല  അടബസനാന  ഘടകേങ്ങളകടയുലാം  ലലാംഘനമനാണയ്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കൂട്ടുത്തരവനാദബതതലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകവനള്ളതനാണയ്  ഇവബടകത്ത  പ്രധനാന

പ്രശ്നലാം.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  നബയമസഭയബല്  ഉന്നയബക്കുകേ  എന്നതയ്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

ഉത്തരവനാദബതതമനാണയ്.  ഇതുസലാംബനബച  നബലപനാടയ്  പുന:പ്പെരബകശനാധബക്കനാന്  സസ്പീക്കര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കനാന്

ഉത്തരവനാദബതതമുള്ള കചയര്  നബഷ്പക്ഷമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കണലാം. 

മബ  .    സസ്പീക്കര് : പ്രസക്തമലനാത്ത  കേനാരദങ്ങള്  ചട്ടപ്രകേനാരമലനാകത
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അനവദബക്കുന്നതബനയ്  കചയറബനയ്  ബുദബമുട്ടുണയ്.  ചട്ടങ്ങളകടയുലാം  കേസ്പീഴയ് വഴക്കങ്ങളകടയുലാം

അടബസനാനത്തബല്  മനാത്രകമ  നബലപനാടയ്  സതസ്പീകേരബക്കനാന്  സനാധബക്കുകേയുള.  ഇതയ്

അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ ചര്ച കചകയ്യണ വബഷയമനായബ കചയര്  കേരുതുന്നബല.

( അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസയ് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കനാത്തതബല് പ്രതബകഷധബചയ്

യു.ഡബ.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള്  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനയ്  ചുറലാം  നബന്നയ്  മുദനാവനാകേദലാം

മുഴക്കബകക്കനാണയ് സഭനാനടപടബകേള്  തടസ്സകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) മഹനാതനാഗനാനബ കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പെയ് പദതബ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷയ് :  സലാംസനാനത്തയ്  മഹനാതനാഗനാനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ

കതനാഴബലുറപ്പെയ് പദതബപ്രകേനാരലാം ലക്ഷക്കണക്കബനയ് കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് കേഴബഞ്ഞ ആറയ്

മനാസമനായബ   കവതനലാം  ലഭബക്കനാത്ത  സബതബയനാണുള്ളതയ്. സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

നബരവധബ  തവണ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദലാം  കചലുത്തബകയങബലുലാം  ആവശദലാം

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാകത  കകേരളത്തബകന്റെ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലകയ  സനാമ്പത്തബകേമനായബ

തകേര്ക്കനാനള്ള  ശമമനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നടതന്നതയ്. നബലവബല്

കുടബശബകേയബനത്തബല്  നല്കേനാനള്ള  676  കകേനാടബ  രൂപ  അനവദബക്കുന്നതബനയ്

അടബയന്തര ഇടകപടല് സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗതനബനലാം ഉണനാകേണലാം.

(അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബകല  വബഷയലാം  ആദദ  സബ്മബഷനനായബ
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അനവദബക്കനാകമന്ന സസ്പീക്കറുകട നബര്കദശലാം അലാംഗസ്പീകേരബചതബകനതടര്ന്നയ് യു.ഡബ.എഫയ്.

അലാംഗങ്ങള് അവരവരുകട സസ്പീറകേളബകലയയ് തബരബകകേകപ്പെനായബ.) 

തകദശസതയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്)  :  മഹനാതനാഗനാനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ

കതനാഴബലുറപ്പെയ്  നബയമമനസരബചയ്  അവബദഗ്ദ്ധ  കതനാഴബലനാളബകേളകട  കവതനവലാം

പദതബകചലവലാം വബദഗ്ദ്ധ കതനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം അര്ദ വബദഗ്ദ്ധ കതനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം

കവതനത്തബകന്റെ  75  ശതമനാനലാം   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരുലാം  25  ശതമനാനലാം  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരുമനാണയ്  വഹബകക്കണതയ്.  പദതബയുകട  ആദദവര്ഷങ്ങളബല്

കതനാഴബലനാളബകേളകട  അക്കഇൗണ്ടുകേളബകലയയ്  പഞനായതകേളബല്നബനലാം  കചക്കയ്

മുകഖനയനാണയ് പണലാം നല്കേബയബരുന്നതയ്. 2013-14  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം മുതല് ഇഇൗ

നടപടബ  നനാഷണല്  ഇലകേയ് കട്രേനാണബകേയ്  ഫണയ്  മനാകനജയ് കമന്റെയ്  സബസലാംവഴബ

ആരലാംഭബക്കുകേയനാണയ്  കചയതയ്.  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഫണയ്

ലഭദമനാകുന്നതബല് കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ടബട്ടുണയ്.  കതനാഴബലനാളബകേളകട കവതന കുടബശബകേ

നല്കുന്നതബനയ്  അടബയന്തരമനായബ  ഫണയ്  അനവദബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്  കകേന്ദ്ര

ഗ്രനാമവബകേസന വകുപ്പുമനബക്കയ് കേത്തയയ്ക്കുകേയുലാം കനരബല്ക്കണയ് നബകവദനലാം നല്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.   2017-18 -കല  അവബദഗ്ദ്ധ  കേനായബകേ  കൂലബയബനത്തബല്  ആദദഗഡ

അനവദബചതയ്  2016-17  വര്ഷകത്ത  കുടബശബകേതകേയുകട  കചറബകയനാരു   ഭനാഗലാം
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നല്കുന്നതബനയ് ഉപകേരബചബട്ടുണയ്. 2016-17 -കല കുടബശബകേയബനത്തബല് ലഭബകക്കണ 636

കകേനാടബ  രൂപ  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത  ലഭദമനാക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്  കകേന്ദ്ര

ഗ്രനാമവബകേസന  വകുപ്പുമനബക്കുലാം  ഉകദദനാഗസതലത്തബലുലാം  വസ്പീണ്ടുലാം  കേത്തയകചങബലുലാം

നനാളബതുവകര   ഫണയ്  ലഭദമനായബട്ടബല.  മറ  സലാംസനാനങ്ങകള  അകപക്ഷബചയ്  കുറഞ്ഞ

ഫണനാണയ്  കകേന്ദ്രലാം  കകേരളത്തബനയ്  അനവദബക്കുന്നതയ്.  പ്രധനാനമനബയുകട

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബ ഇഇൗ വബഷയത്തബല് അനകൂല നടപടബയുണനാകുന്നതബനനാവശദമനായ

ഇടകപടല് നടത്തനാകമന്നയ്  മുഖദമനബ അറബയബചബട്ടുണയ്.  

(2)   അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസന പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:   പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കകേനാളനബകേളകട

അടബസനാനസഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ  മുന്  സര്ക്കനാര്  തുടങ്ങബവചതുലാം  ഇഇൗ

സര്ക്കനാര് തുടരുന്നതുമനായ പദതബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബല് വലബയ കേനാലതനാമസലാം

കനരബടുകേയനാണയ്.  കകേനാളനബ നവസ്പീകേരണപദതബ നടത്തബപ്പെബനനായബ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ

സര്ക്കനാര്  ഏജന്സബകേള്ക്കയ്  വര്ഷങ്ങളനായബട്ടുലാം  പണബ  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്

സനാധബക്കനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന പ്രവൃത്തബകേള്   തസ്പീര്ക്കുന്നതബനയ്

തയ്യനാറനാകേനാത്ത  ഏജന്സബകേകള  കേരബമ്പട്ടബകേയബല്കപ്പെടുതന്നതബനയ്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം



6

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

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  നടപ്പെബലനാക്കബയ  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന

പദതബകേള്ക്കയ്  അനമതബ  ലഭബചയ്  വര്ഷങ്ങളനായബട്ടുലാം  പദതബ  നബര്വഹണത്തബനയ്

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ സര്ക്കനാര് ഏജന്സബകേള്ക്കയ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്

സനാധബചബട്ടബല.   അലാംഗസ്പീകേരബച കേര്മ്മേപരബപനാടബകേള് അടബക്കടബ കഭദഗതബ കചയ്യുന്നതബനയ്

ഗുണകഭനാക്തൃ സമബതബകേള് സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തബയതുലാം കപനാതുകകേട്ടബടങ്ങള്,  കുടബകവള്ള

പദതബകേള് എന്നബവ നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  സലലാം ലഭബക്കനാത്തതുലാം ഏജന്സബകേള്ക്കയ്

സനാകങതബകേ  വവദഗ്ദ്ധദമുള്ള  ജസ്പീവനക്കനാരബലനാത്തതുലാം  പ്രവൃത്തബ  ഏകറടുക്കുന്നതബല്

മുന്പരബചയമബലനാത്തതുലാം പദതബ നബര്വഹണത്തബനയ് തടസ്സലാം സൃഷ്ടബച ഘടകേങ്ങളനാണയ്.

ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നകശഷലാം  പദതബ  സലാംബനബചയ്

വബലയബരുതകേയുലാം  ആരലാംഭബച  പ്രവൃത്തബകേള്  ജൂണ്  മനാസത്തബനള്ളബല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനലാം  അലനാത്തവ  ഒഴബവനാക്കനാനലാം  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്  പുതുതനായബ  ആരലാംഭബച  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രനാമവബകേസന  പരബപനാടബയബല്

ഉള്കപ്പെട്ട സകങതങ്ങള്ക്കുള്ള ഒന്നനാലാം ഗഡ അനവദബചബട്ടുണയ്.  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന

വകുപ്പെയ്  കതരകഞ്ഞടുത്ത  സകങതങ്ങളബല്  വബശദമനായ  കേര്മ്മേപരബപനാടബ

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനള്ള നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  പദതബ നടത്തബപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ട

അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ  ഭരണകൂടത്തബകന്റെ  നബയനണത്തബലുള്ള
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ജബലനാ  നബര്മ്മേബതബ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  പ്രധനാന  ഏജന്സബയനായബ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.

നല  നബലയബല്  പദതബ  നബര്വഹണലാം  നടത്തബയ  സര്ക്കനാര്  ഏജന്സബകേകള

എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട നബര്കദശനാനസരണലാം ചുമതല ഏല്പ്പെബക്കനാവന്നതനാണയ്.  പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയനാത്ത ഏജന്സബകേകള കേരബമ്പട്ടബകേയബല്കപ്പെടുതന്ന കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണയ്.

III സബ്മബഷന്

(1)   അവനാസവ പ്രസനാവന

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:   കേബഫ്ബബകയ  സലാംബനബചയ്  കപനാതുമരനാമത

വകുപ്പുമനബ  നടത്തബയ  പ്രസനാവനയുലാം  പരസരവബരുദമനായ  രസ്പീതബയബല്  മനബമനാര്

നടതന്ന  പ്രസനാവനകേളലാം  മനബസഭയുകട  കൂട്ടുത്തരവനാദബതതമബലനായ്മ  പ്രകേടമനാക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല് ഇഇൗ വബഷയലാം വളകര ഗഇൗരവകത്തനാകട സഭ ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  നടപടബകേള്

കൂട്ടുത്തരവനാദബതതകത്തനാകട  നബര്വഹബക്കുന്ന  ഒരു  സര്ക്കനാരനാണബതയ്.  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പുമനബ  കേബഫ്ബബകക്കതബരനായബ  യനാകതനാരു  പരനാമര്ശവലാം  നടത്തബയബട്ടബകലനലാം

കേബഫ്ബബ  മുകഖന  സലാംസനാനതണനാകുന്ന  വബകേസന  കുതബപ്പെബകനക്കുറബചനാണയ്

സൂചബപ്പെബചകതനലാം പ്രസലാംഗത്തബല് പറഞ്ഞ നല കേനാരദങ്ങള് തമസ്ക്കരബക്കുകേയുലാം വദനാജ

വനാര്ത്തകേള്  പ്രചരബപ്പെബക്കുകേയുമനാണയ്  മനാധദമങ്ങള്  കചയകതനലാം  അകദഹലാം
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വദക്തമനാക്കബയബട്ടുണയ്.  ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന് പ്രസനാവന നടത്തബകയന്ന അലാംഗത്തബകന്റെ

ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതവലാം  വസ്തുതനാവബരുദവമനാണയ്.

കൂട്ടുത്തരവനാദബതതത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന    ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്

ജനങ്ങള്ക്കയ്  നലബയ  വനാഗനാനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  നബറകവറന്നതബനള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ് നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്.   ഭരണഘടനനാപരമനായ മൂലദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണനാണയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.  അതബകന്റെ  ഫലമനായബ

വലബയ ജനപബന്തുണയനാണയ് സര്ക്കനാര് ആര്ജബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.      

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കേബഫ്ബബ- ക്കയ് എതബരനായബ യനാകതനാനലാം  പറഞ്ഞബട്ടബല.   വബകേസനത്തബനയ് തടസ്സമനായബ

നബല്ക്കുന്ന വബഷയങ്ങകള സലാംബനബചനാണയ് പരനാമര്ശബചതയ്. ഫണബലനാത്തതുകേനാരണലാം

ഒരു മനാസകത്തയയ് മരനാമതപണബകേള് നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയുലാം കേരനാര് ഒപ്പെബടനാത്ത പണബകേള്

മനാറബവയ്ക്കുകേയുലാം  കചയതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളനാണയ്  പറഞ്ഞതയ്.  കേബഫ്ബബ-ക്കയ്

അനകൂലമനായനാണയ് പറഞ്ഞബട്ടുള്ളകതന്ന കേനാരദലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം. 

(ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കൂട്ടുത്തരവനാദബതതലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട  വബഷയലാം  ഗഇൗരവപൂര്വലാം

പരബഗണബക്കനാത്ത സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചയ്  യു.ഡബ.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള്

സഭയബല്നബന്നയ്   പുറതകപനാകുകേയുലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനകശഷലാം  തബരബച്ചുവരബകേയുലാം

കചയ.)



9

(2) വബദദനാര്തബനബകേകള വബവസ്ത്രരനാക്കബയുള്ള  പരബകശനാധന

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്   (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല):   'നസ്പീറയ്'

പരസ്പീക്ഷയ്കക്കത്തബയ  വബദദനാര്തബനബകേകള  അപമനാനബക്കുന്ന  തരത്തബല്

അപരബഷ്കൃതമനായബ   വസ്ത്ര  പരബകശനാധന  നടത്തബയതയ്  സലാംബനബചയ്   കകേരളത്തബല്

അതബശക്തമനായ  പ്രതബകഷധലാം   ഉയര്നവരബകേയനാണയ്.    കേണ്ണൂര്  ജബലയബകല  ചബല

സതകേനാരദ സ്കൂളകേളബലനാണയ്  ഹസ്പീനമനായ രസ്പീതബയബലുള്ള  ഇത്തരലാം പരബകശനാധന നടന്നതയ്.

കമറല്  ഡബറക്ടര്  ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള  പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷമനാണയ്  വബവസ്ത്രരനാക്കബയുള്ള

കദഹപരബകശനാധന നടത്തബയതയ്.  'നസ്പീറയ്' പരസ്പീക്ഷയയ് സബ.ബബ.എസയ്.ഇ. ഏര്കപ്പെടുത്തബയ

നബബനനകേള് വളകര ക്രൂരവലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയനാത്തതുലാം  വബദദനാര്തബകേകള

ഭസ്പീതബയബലനാഴ്ത്തുന്നതുലാം  മനാനസബകേ  സലാംഘര്ഷമുണനാക്കുന്നതുമനാണയ്.  മനഷദനാവകേനാശ

ലലാംഘനമനാണയ്  നടന്നബട്ടുള്ളതയ്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  സഭ  ഒറകക്കട്ടനായബ  പ്രതബകഷധലാം

കരഖകപ്പെടുകത്തണതുലാം  സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.-കയയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനയുലാം

കകേരളത്തബകന്റെ  പ്രതബകഷധലാം  അറബയബക്കുകേയുലാം  കദശസ്പീയതലത്തബല്  നടതന്ന

പരസ്പീക്ഷകേളബല്  മനഷദതതരഹബതവലാം  ക്രൂരവമനായ  പരബകശനാധനനാ  നടപടബകേള്

ഒഴബവനാക്കണകമന്നയ് ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്:  'നസ്പീറയ്' പരസ്പീക്ഷനാ കകേന്ദ്രങ്ങളബല് വബദദനാര്തബനബകേളകട

വസ്ത്രലാം  അഴബചയ്  പരബകശനാധബച  ക്രൂരവലാം  നബന്ദദവമനായ  നടപടബക്കയ്
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ഉത്തരവനാദബകേളനായവരുകട  കപരബല്  കകേകസടുക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന

പ്രതബകഷധലാം അറബയബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .     എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:   'നസ്പീറയ്  '  പരസ്പീക്ഷനാകകേന്ദ്രങ്ങളബല്   നടത്തബയ

പരബകശനാധന സലാംബനബചയ് അകനതഷബക്കനാന് ഉത്തരവബട്ട നടപടബ സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

നനാടബകന  അപമനാനബക്കുന്ന  രസ്പീതബയബലുള്ള  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനള്ള   നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  'നസ്പീറയ്'  പരസ്പീക്ഷനാകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  നടന്ന  നസ്പീചവലാം

കകപശനാചബകേവമനായ  രസ്പീതബയബലുള്ള  പരബകശനാധനയ്കക്കതബകര  ശക്തമനായബ

പ്രതബകഷധബക്കണലാം.                    

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  നസ്പീറയ്  പരസ്പീക്ഷയുകട  ഭനാഗമനായബ

സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നബബനനകേളലാം  ഡ്രസയ്  കകേനാഡലാം  വദനാപകേമനായ

ആകക്ഷപങ്ങള്ക്കബടയനാക്കുകേയുലാം  വബദദനാര്തബകേളബല്  മനാനസബകേനാഘനാതലാം

ഉണനാക്കുകേയുലാം കചയതയ്  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബചയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കനാന്

കപനാലസ്പീസബനയ്  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  കകേരളത്തബല്  തബരുവനന്തപുരലാം,

എറണനാകുളലാം, തൃശൂര്, കകേനാഴബകക്കനാടയ്, കേണ്ണൂര് ജബലകേളബലനാണയ് നസ്പീറയ് പരസ്പീക്ഷ നടന്നതയ്.

കേണ്ണൂര്  ജബലയബകല  ആര്മബ  പബബകേയ്  സ്കൂളബലുണനായ  സലാംഭവത്തബകന്മേല്  വനബതനാ

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസരുകട  കനതൃതതത്തബല് രക്ഷബതനാക്കകളയുലാം  കുട്ടബകേകളയുലാം  കനരബല്
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കേണയ്  നബജസബതബ  അകനതഷബക്കുകേയുലാം  ബനകപ്പെട്ടവരുകട  വസ്പീടുകേളബല്  കനരബട്ടയ്

അകനതഷണലാം  നടത്തനാന്  വനബതനാ  കപനാലസ്പീസയ്  ഇന്കസക്ടകറ  ചുമതലകപ്പെടുതകേയുലാം

കചയ.  അകനതഷണത്തബകന്മേല് തുടര്നടപടബകേള് സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  എറണനാകുളലാം

ജബലയബകല  കുറുപ്പെലാംപടബ  കസന്റെയ്  കമരസ്പീസയ്  സ്കൂളബല്  ഒരു  വബദദനാര്തബക്കയ്  പരസ്പീക്ഷ

എഴുതനാന്  സനാധബക്കനാത്തതയ്  സലാംബനബചയ്   അകനതഷബക്കുന്നതനാണയ്.  പരസ്പീക്ഷനാ

ക്രമകക്കടയ്  തടയുന്നതബനനായബ  സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നബബനനകേളലാം

ഡ്രസയ്  കകേനാഡലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  മകനനാവബഷമവലാം  സമ്മേര്ദവമുണനാക്കബകയന്ന

കേനാരദലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുതന്നതനാണയ്. 

(3) അസതനാഭനാവബകേ മരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അന്വര്:  നബലമ്പൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കകേനായബക്കര

മനാതത്യുവബകന്റെ  അസതനാഭനാവബകേ  മരണലാം  സലാംബനബചയ്  വക്രലാംബനാഞയ്  അകനതഷണലാം

നടത്തബ പ്രതബകേകള കേകണതന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  വഴബക്കടവയ്

വബകലജബകല  മനാതത്യു  വവദത്യുതനാഘനാതലാംമൂലലാം  മരണകപ്പെട്ടതയ്  സലാംബനബചയ്  കകേസയ്

രജബസര് കചയയ് അകനതഷണലാം നടത്തബ വരബകേയനാണയ്.  മനാതത്യുവബനയ് വവദത്യുതനാഘനാതലാം

ഏല്ക്കനാനണനായ  സനാഹചരദകത്തക്കുറബച്ചുലാം  സലാംഭവകത്തതടര്ന്നയ്

ഒളബവബല്കപ്പെനാകുകേയുലാം  മുന്കൂര് ജനാമദലാം കനടുകേയുലാം കചയ നനാട്ടുകേനാരനായ ബനാലകൃഷ്ണന്,
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ഹലാംസ എന്നബവര്ക്കയ് കകേസുമനായബ ബനമുകണനാകയന്നതയ് സലാംബനബച്ചുലാം  അകനതഷണലാം

നടതന്നതബനയ്  ജബലനാ  വക്രലാംബനാഞയ്  ഡബവവ.എസയ്.പബ.-കയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.  അകനതഷണലാം  തതരബതകപ്പെടുത്തബ  നബജസബതബ

പുറതകകേനാണ്ടുവരുന്നതബനള്ള അടബയന്തര നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(4) അക്കനാദമബകകേതര സര്ട്ടബഫബക്കറകേള് സനാക്ഷദകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   ഇബനാഹബലാം: കനനാര്ക്കയുകട കകേനാഴബകക്കനാടയ്, കകേനാചബ ഓഫസ്പീസുകേളബല്

അക്കനാദമബകകേതര  സര്ട്ടബഫബക്കറകേള്  സനാക്ഷദകപ്പെടുതന്നതബനയ്

സഇൗകേരദകമര്കപ്പെടുതന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കസക്രകട്ടറബയറബല് നബലവബലുള്ള കഹനാലാം

അറകസഷന്  വകുപ്പെബകല  സലാംവബധനാനലാം  നബലനബര്ത്തബകക്കനാണയ്  കനനാര്ക്ക  റൂട്ടയ്സബനയ്

കേസ്പീഴബലുള്ള  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  ആതന്റെബകക്കഷന്

കസന്റെറുകേളബകല  കഹനാലാം അറകസഷന്  ഓഫസ്പീസര്മനാരുകട  കസവനലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ  അക്കനാദമബകകേതര  സര്ട്ടബഫബക്കറകേള്  സനാക്ഷദകപ്പെടുതന്നതയ്

സലാംബനബചയ് പരബകശനാധബചയ് ആവശദമനായ നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(5) ബകയനാവഡകവഴബറബ കബനാട്ടനാണബക്കല് ഗനാര്ഡന്

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  കകേ.ഡബ.എചയ്.  വബകലജബല്  മബചഭൂമബയനായബ

ഏകറടുത്തബട്ടുള്ള  സലലാം  ബകയനാവഡകവഴബറബ  കബനാട്ടനാണബക്കല്  ഗനാര്ഡനയ്
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വബട്ടുനല്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  കദശസ്പീയ

വജവ  വവവബദദ  ഉദദനാനവലാം  പരമ്പരനാഗത  വബജനാനകകേന്ദ്രവലാം  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനയ്  വകേമനാറബ  നല്കേണകമന്നയ്  കകേരള  സലാംസനാന  വജവ

വവവബദദ  കബനാര്ഡയ്  ആവശദകപ്പെട്ട  സലലാം  കേണ്ണന്  കദവന്  കേമ്പനബയബല്നബനലാം

മബചഭൂമബയനായബ  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുത്തയ്  പുറകമ്പനാക്കബല്  കചര്ത്ത  ഭൂമബയബല്

ഉള്കപ്പെട്ടതനാണയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉത്തരവയ്  പ്രകേനാരലാം  പ്രസ്തുത  പുറകമ്പനാക്കയ്  ഭൂമബയബല്

43452.80  ഏക്കര്  ഭൂമബ  തല്സബതബയബല്  നബലനബര്കത്തണതുലാം  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ

സലാംരക്ഷണ  ചുമതലയബലുമനായതബനനാല്  ഇക്കനാരദത്തബല്  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ

അഭബപ്രനായമനാരനാഞ്ഞബരബക്കുകേയനാണയ്. 

(6)   കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:  ആലത്തൂര്,  തരൂര്  മണ്ഡലങ്ങളബകല  കുടബകവള്ള

ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  വണനാഴബ-കേബഴക്കകഞരബ-വടക്കകഞരബ-കേണ്ണമ

കുടബകവള്ള പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസയ്):  ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തബകല

വണനാഴബ-കേബഴക്കകഞരബ-വടക്കകഞരബ-കേണ്ണമ  കുടബകവള്ള  പദതബക്കയ്  2014-ല്

കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബകവള്ള  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  20  കകേനാടബ  രൂപയുകട
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അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചുകവങബലുലാം  യഥനാസമയലാം  സലലാം  ലഭദമനാകേനാത്തതബനനാല്  പദതബ

നബര്വഹണത്തബനയ് കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ടതബകന്റെ ഫലമനായബ കകേന്ദ്രസഹനായലാം കേബട്ടനാത്ത

സനാഹചരദമനാണുള്ളതയ്.  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബകവള്ള  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  പുതബയ

പദതബകേകളകറടുക്കുന്നതബനയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള  നബയനണങ്ങളബല്നബന്നയ്

കകേരളകത്ത  ഒഴബവനാക്കബത്തരണകമന്നയ്  അഭദര്തബച്ചുകവങബലുലാം  അനകൂല

തസ്പീരുമനാനമുണനായബട്ടബല.  എന്.ആര്.ഡബ.ഡബത്യു.  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതുലാം

നടനകകേനാണബരബക്കുന്നതുമനായ  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്  തുകേ  നല്കേനാനള്ളതബനനാല്  പ്രസ്തുത

പദതബ  ഏകറടുക്കനാന്  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബക്കബല.  ഈ  വബഷയലാം  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനായബ ചര്ച കചയ്യുന്നതനാണയ്.

(7) അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസനലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കകേനാട്ടനാരക്കര  തനാലൂക്കയ്  ആശുപത്രബയബല്

കേബടക്കകേളകട  എണ്ണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനലാം  കട്രേനാമനാകകേയര്  യൂണബറയ്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കനാനലാം  സനാഫയ്  പനാകറണ്  പരബഷ്കരബക്കനാനലാം  കേനാരുണദ

ഡയനാലബസബസയ് യൂണബറയ് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനലാം ആവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ): കകേനാട്ടനാരക്കര  തനാലൂക്കയ്  ആശുപത്രബയബല് പസ്പീഡബയനാട്രേബകേയ്,  കകഗനകക്കനാളജബ,

ഓര്കത്തനാ,  കകസകേദനാട്രേബ,  ഇ.എന്.ടബ.,  ജനറല്  കമഡബസബന്,  സര്ജറബ,
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ഒഫനാല്കമനാളജബ,  അനകസഷദ,  കഡര്മകറനാളജബ,  കഡന്റെല്  എന്നസ്പീ കസഷദനാലബറബ

കസവനങ്ങളലാം  24  മണബക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കേനാഷതനാലബറബ  സലാംവബധനാനവലാം

ലകബനാറട്ടറബ,  ബഡയ്  ബനാങയ്,  ഇ.സബ.ജബ.,   എകയ്കറ,  നന്യൂ  കബനാണ്  കഎ.സബ.യു.

കസവനങ്ങളലാം  ലഭദമനാണയ്.  ആര്ദലാം  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനകത്ത

ആശുപത്രബകേളബല്  അധബകേ തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനായബ തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുളള

കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്  ടബ  ആശുപത്രബകയയുലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.    2017-18

വര്ഷത്തബല്  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറയ്

തുടങ്ങനാനനാവശദമനായ  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കനാന്

കകേ.എചയ്.ആര്.ഡബത്യു.എസയ്.-കനയുലാം  ഉപകേരണങ്ങള്   വനാങ്ങനാന്

കകേ.എലാം.എസയ്.സബ.എല്.-കനയുലാം  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.   14.08.2009-കല

സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  കട്രേനാമനാകകേയര്  യൂണബറയ്  അനവദബക്കുകേയുലാം

എന്.ആര്.എചയ്.എലാം.  ഫണ്ടുപകയനാഗബചയ്  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്. പ്രസ്തുത യൂണബറബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനളള അടബയന്തര

നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  2016-17-കല  പനാന്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

അതദനാഹബത  വബഭനാഗത്തബകലയനാവശദമനായ  ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനളള  തുകേ

കകേ.എചയ്.ആര്.ഡബത്യു.എസയ്.-നയ് കകകേമനാറബയബട്ടുണയ്. 
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(8) കകസകക്കനാ കസനാഷദല് കേഇൗണ്സബലര്മനാരുകട ആനകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സതരനാജയ്:   സലാംസനാനകത്ത  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേളബല്  കേരനാര്

അടബസനാനത്തബല്  കജനാലബ  കചയവരുന്ന  കകസകക്കനാ  കസനാഷദല്

കേഇൗണ്സബലര്മനാരുകട കവതനലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനലാം അവധബയടക്കമുളള ആനകൂലദങ്ങള്

നല്കേനാനലാം  നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ): സലാംസനാനകത്ത 666 സ്കൂളകേളബല് കജനാലബ കനനാക്കുന്ന കകസകക്കനാ കസനാഷദല്

കേഇൗണ്സബലര്മനാരുകട  നബയമനലാം  സലാംബനബചയ്  പരനാതബയുണനായതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  ജബലനാ  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  ഓഫസ്പീസര്വഴബയനാണയ്  നബയമനലാം

നടതന്നതയ്.  തുടക്കത്തബല്  6000/-  രൂപയനായബരുന്ന  കവതനലാം  2012-ല്  12,500/-

രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചബരുന.  കേനാലനാനസൃതമനായബ കവതനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

സ്കൂള്  കേഇൗണ്സബലര്മനാരുകട  പ്രവര്ത്തനലാം,  പദതബയുകട  പ്രകയനാജനലാം  എന്നബവ

വബലയബരുത്തബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കനാന്  സമൂഹദനസ്പീതബ  ഡയറക്ടര്ക്കയ്  നബര്കദശലാം

നല്കേബയബട്ടുണയ്.  സലാംസനാനകത്ത  ദബവസ-കേരനാര്  കവതനനാടബസനാനത്തബല്

കജനാലബകചയ്യുന്ന  12  കേനാറഗറബകേളബലുളള  തസബകേകേളകട  കവതനലാം  നബശ്ചയബച്ചുകകേനാണയ്

26.02.2016-ല്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവബറക്കബകയങബലുലാം  ടബ  തസബകേ  ഉള്കപ്പെട്ടബരുന്നബല.

പ്രസ്തുത  ഉത്തരവബല്  ടബ  തസബകേകൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമന്നയ്  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെയ്
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ശബപനാര്ശ നല്കേബയബട്ടുണയ്. സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെയ് 205 സ്കൂളകേളബല് കൂടബ ഇഇൗ കസവനലാം

വദനാപബപ്പെബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം  2,17,30,000/-  രൂപയുകട  ഭരണനാനമതബ

നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  

(9) ചബകേബത്സ കകവകേബയതുമൂലമുണനായ മരണലാം

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സനാദത്തയ്:  കേളമകശരബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  ചബകേബത്സനാ

പബഴവമൂലലാം  കജറബന്  കകമക്കബള്  എന്ന  വബദദനാര്തബ  മരണകപ്പെട്ടതയ്  സലാംബനബചയ്

ഉന്നതതല  അകനതഷണലാം  നടത്തബ  കുറക്കനാകര  കേകണത്തനാനലാം  കുടുലാംബത്തബനയ്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  എറണനാകുളലാം ഗവണ്കമന്റെയ് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല്  സര്ജറബ വബഭനാഗത്തബല്

പ്രകവശബപ്പെബച  കജറബന്  കകമക്കബള്  എന്ന  വബദദനാര്തബ  മരണകപ്പെട്ട  വബഷയകത്ത

സലാംബനബച്ചുളള  അകനതഷണ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭബചബട്ടുണയ്.   വയറുകവദനകയതടര്ന്നയ്

അതദനാഹബത വബഭനാഗത്തബല് എതകേയുലാം  അപ്പെന്റെബകകസറബസയ്  ആകണന്ന പ്രനാഥമബകേ

നബഗമനത്തബല്  സര്ജറബ  വനാര്ഡബല്  പ്രകവശബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.  സര്ജറബ

തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതബനമുമ്പയ്  അള്ട്രേനാസഇൗണയ് സനാനബലാംഗബനയ്  നബര്കദശബചബരുനകവങബലുലാം

കരനാഗബയുകട  നബല  വഷളനായതബനനാല്  സര്ജറബ  കഎ.സബ.യു.-വബല്  കവന്റെബകലററബല്

പ്രകവശബപ്പെബചയ്  സനാധദമനായ   ചബകേബത്സകേള്  നല്കേബയബട്ടുലാം  മരണലാം  സലാംഭവബച്ചു.
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കഡനാക്ടര്മനാരുകട  ഭനാഗതനബനലാം  വസ്പീഴ്ചകേള്  ഉണനായബട്ടബകലന്നനാണയ്  പ്രനാഥമബകേ

അകനതഷണത്തബല് കേകണത്തബയബട്ടുളളതയ്. കകേസയ് ഷസ്പീറലാം കറകക്കനാര്ഡകേളലാം കപനാലസ്പീസയ്

കേസഡബയബലനായബരുന്നതബനനാല്  പരബകശനാധബക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞബല.   കപനാസയ്കമനാര്ട്ടലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  പരബകശനാധബചയ്  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കനാന്   അകനതഷണ

കേമ്മേസ്പീഷനയ് നബര്കദശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്. ടബ ആശുപത്രബയബല് 108  പുതബയ തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബചബട്ടുണയ്.  1.12  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുകേയുലാം  368  കകേനാടബ

രൂപയുകട വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് ഭരണനാനമതബ നല്കുകേയുലാം 310 കകേനാടബ രൂപ

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അനവദബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ഭനാവബയബല്  ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനലാം  ആശുപത്രബയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തനാനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  

(10)  കേബടത്തബ ചബകേബത്സ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന് :  കേരുനനാഗപ്പെളളബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല ഓചബറ,

ആലപ്പെനാടയ്  സബ.എചയ്.സബ.-കേളബല്  കേബടത്തബ  ചബകേബത്സ  ആരലാംഭബക്കനാന്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  ആശുപത്രബകേളകട  ഗുണനബലവനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാനകദശബച്ചുകകേനാണ്ടുളള

സര്ക്കനാരബകന്റെ  സനാന്കഡര്കകഡകസഷന്  പദതബയുകട  കേരടയ്  ലബസബല്  ഓചബറ
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സബ.എചയ്.സബ.  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.   കപനാസ്റ്റുകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന  മുറയയ്  പ്രസ്തുത

സബ.എചയ്.സബ.-യബല്  കേബടത്തബ  ചബകേബത്സ  അനവദബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നതനാണയ്.  നബലവബലുള്ള സനാന്കഡര്കകഡകസഷന് മനാനദണ്ഡമനസരബചയ്

ഒരു കബനാക്കബല് ഒരു സബ.എചയ്.സബ.  എന്ന നബലയബല് കകമനനാഗപ്പെള്ളബ  കബനാക്കബല്

ഓചബറ  സബ.എചയ്.സബ.  ഉള്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതബനനാല്  ആലപ്പെനാടയ്  സബ.എചയ്.സബ.-യബല്

കേബടത്തബ ചബകേബത്സ ഇകപ്പെനാള് പരബഗണബക്കുന്നബല. 

(11) പനാലലാം പുതുക്കല്  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  പയ്യന്നൂര്  മണ്ഡലത്തബകല  കവളര്-പനാടബകയനാട്ടുചനാല്  -

പുളബകങ്ങനാലാം  കറനാഡബകല  വടവന്തൂര്  പനാലലാം  പുതുക്കബപ്പെണബയുന്നതബനയ്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): വടവന്തൂര്

പനാലലാം  പുതുക്കബപ്പെണബയുന്നതബനള്ള  ഇന്കവസബകഗഷന്  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  വബശദമനായ  ഡബകകസന്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനായബ   സനാധദതനാ

പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്,  കകപല്  കേപ്പെനാസബറബ,  ജബകയനാകടകയ്കകറല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  എന്നബവ

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഇവ  ലഭബക്കുന്നമുറയയ്  ഡബകകസന്

അലാംഗസ്പീകേരബചയ് എസബകമറയ് തയ്യനാറനാക്കബ  ഭരണനാനമതബ നല്കുന്നതനാണയ്.  കേനാലപ്പെഴക്കലാം

കചന്ന  പനാലങ്ങള്  പുതുക്കബപ്പെണബയുന്നതബനയ്  പനാലലാം  സലാംരക്ഷണ  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ
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രൂപസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  

IV ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല
ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്  അനവദബക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XVIII -കകവദദസഹനായവലാം കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം

 (4735,44,49,000 രൂപ)

 ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIX – കുടുലാംബകക്ഷമലാം   (390,60,69,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XLVI–സനാമൂഹദ സുരക്ഷബതതതവലാം കക്ഷമവലാം 

  (3320,97,33,000 രൂപ)

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെള്ളബ):  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തന  അനവദബക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XL–തുറമുഖങ്ങള്  (144,14,08,000 രൂപ)

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസയ്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .  എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

കകവദദസഹനായവലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന്ന  XVIII -ാം  നമ്പര്
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ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന്ന  XIX-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

തുറമുഖങ്ങള് എന്ന  XL-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതതവലാം

കക്ഷമവലാം എന്ന  XLVI-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം സലാംബനബക്കുന്ന ചട്ടലാം  236

(3) അനസരബച്ചുളള പ്രസനാവന  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.)

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫര്ണനാണസയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ്  ഉന്നത  കനട്ടങ്ങള്  വകേവരബക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞ  സലാംസനാനമനാണയ്

കകേരളലാം.  ആകരനാഗദരലാംഗലാം  കമചകപ്പെടുതന്നതബനയ്  സഹനായകേരമനായ  നബലപനാടനാണയ്

ഐകേദകകേരള  രൂപസ്പീകേരണകത്തതടര്ന്നയ്  അധബകേനാരത്തബല്വന്ന  ഗവണ്കമന്റുകേള്

സതസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.   ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ് സര്ക്കനാരബകന്റെ സലാംകയനാജബത ഇടകപടലബകന്റെ

ഫലമനായബ  ശബശുമരണ  നബരക്കയ്  കുറയുകേയുലാം   ആയുര്വദര്ഘദലാം  വര്ദബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.  ജസ്പീവബതവശലസ്പീകരനാഗങ്ങള്  വര്ദബക്കുകേയുലാം  മനാനസബകേകരനാഗബകേളകട

എണ്ണലാം  കൂടുകേയുലാം  ആതഹതദയബല്  വര്ദനവണനാകുകേയുലാം  കറനാഡപകേടങ്ങള്മൂലലാം

മരബക്കുന്നവരുകട  എണ്ണലാം  കൂടുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  കദശസ്പീയ  ആകരനാഗദ

നയത്തബല്നബന്നയ്  വദതദസമനായബ  ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ്  എകന്തലനാലാം  മനാറങ്ങള്

ഉണനാക്കനാന്  സനാധബക്കുകമനള്ളതബകനക്കുറബചയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആകലനാചബക്കണലാം.

ആകരനാഗദ  കമഖലകയ  ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനകവണബ  ഗവണ്കമന്റെയ്  നടതന്ന
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ശമങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെയ് പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള

ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനകവണബ യനാകതനാരു നടപടബയുലാം സതസ്പീകേരബചബട്ടബല.        ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  ശക്തമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തനാന്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദമുന്നണബ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.   ജസ്പീവബതവശലസ്പീകരനാഗങ്ങളബല്നബനലാം  കകേരളസ്പീയകര

വബമുക്തമനാക്കുന്നതബനകവണബ  ദസ്പീര്ഘകേനാല  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനലാം

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള കേമ്മേന്യൂണബറബ കഹല്ത്തയ് കസന്റെറുകേളനായബ മനാറന്നതബനലാം

ഒരു കുടുലാംബത്തബനയ്  ഒരു  കഡനാക്ടര്  എന്ന  സങല്പ്പെലാം  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനമുള്ള

ശമമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടതന്നതയ്.   എറണനാകുളലാം  ഗവണ്കമന്റെയ്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജലാം കേദനാന്സര് കസന്റെറുലാം കമചകപ്പെടുതന്നതബനലാം നബലവബലുള്ള ജസ്പീവനക്കനാരുകട

പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനലാം  അനവദബച്ചുകേബട്ടബയ  തസബകേകേള്

ഉപകയനാഗകപ്പെടുതന്നതബനമുള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   തുറമുഖങ്ങകള

ചരക്കുനസ്പീക്കത്തബനകവണബ  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനലാം  ഉള്നനാടന്  ജലപനാത

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതന്നതബനലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേനാചബ  തുറമുഖകത്ത

സതകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനള്ള കകേന്ദ്ര നസ്പീക്കകത്ത ശക്തമനായബ എതബര്ക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെയ്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.   വബഴബഞ്ഞലാം

അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ പുനരധബവനാസ പനാകക്കജയ് പരബകശനാധബചയ് പനാകേപ്പെബഴകേളകണങബല്

തബരുത്തബ  അടബയന്തരമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനലാം  അദനാനബ  ഗ്രൂപ്പെയ്  നല്കുന്ന
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കുടബകവള്ളലാം  കൃതദമനായുലാം  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ഉപകയനാഗപ്രദമനായ  രസ്പീതബയബല്

നല്കുന്നതബനമുള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   കപനാര്ട്ടയ്  സബറബയുകട  പുകരനാഗതബ

വബലയബരുത്തബ നടപ്പെബലനാകക്കണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം

കകേനാസല്  ഷബപ്പെബലാംഗബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  പ്രകതദകേ  ശദ  പതബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.

കറയബല്  കേണക്ടബവബറബയുകട  ലനാന്റെയ്  അകേതബസബഷന്  നടപടബ  അടബയന്തരമനായബ

നടപ്പെനാക്കണലാം.   തസ്പീരകദശ  കമഖലയബകല  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബല്  കൂടുതല്

കഡനാക്ടര്മനാകര  അനവദബക്കുന്നതബനലാം  കമചകപ്പെട്ട  ചബകേബത്സ  ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനമുള്ള

നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ സബ  .    കകേ  .    ആശ:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനകൂലബക്കുന.  കവമ്പനനാടയ്

കേനായല്ത്തസ്പീരത്തയ്  സബതബകചയ്യുന്ന  വവക്കകത്ത  ഗവണ്കമന്റെയ്  തനാലൂക്കയ്

ആശുപത്രബകയ  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന  നബയമത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്നബന്നയ്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതതവലാം  കക്ഷമവലാം

ഉറപ്പുവരുതന്നതബനനായബ  ഈ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആര്ദലാം,  കസ്നേഹപൂര്വലാം,  സ്മൃതബപഥലാം,

തകലനാടല്  എന്നസ്പീ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബയതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  രലാംഗത്തയ്  കകേരളത്തബകന്റെ  വളര്ച  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.   സതകേനാരദ

മരുന  കേമ്പനബക്കനാരുകട  ചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നൂതന

സലാംവബധനാനങ്ങള്  കേകണതന്നതബനലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.    കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കയ്
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കരനാഗപ്രതബകരനാധകശഷബ  ഉറപ്പുനല്കുന്ന  വബധത്തബലുള്ള  വനാകബനകേള്  മനാത്രലാം

നല്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ജസ്പീവന്രക്ഷനാ  മരുനകേളകട  വബല

നബയനബക്കുകേയുലാം കവണലാം.   സതകേനാരദ  കമഖലയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന ലനാബുകേളബലുലാം

ആശുപത്രബകേളബലുലാം  നബശ്ചബത  കയനാഗദതയബലനാത്തവര്  കജനാലബ  കചയ്യുന്നതയ്

തടയുന്നതബനലാം  പരബകശനാധനനാ  ഫസ്പീസയ്  കനാസബഫബകക്കഷന്  അനസരബചയ്

ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനമുള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   നസ്പീറയ്  പരസ്പീക്ഷയ്കക്കത്തബയ

വബദദനാര്തബകേളകട  ആതനാഭബമനാനത്തബനയ്  ക്ഷതകമല്പ്പെബചവകര  അടബയന്തരമനായബ

അറസയ് കചയ്യുന്നതബനള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനത്തയ്  പകേര്ചവദനാധബകേള്മൂലലാം  മരണ  നബരക്കയ്  വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണയ്.

പകേര്ചവദനാധബകേള്  തടയുന്നതബനനായബ  മനബമനാരുകട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്

വനാര്ഡ്തലത്തബല്  നടത്തബയബരുന്ന  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇകപ്പെനാള്

നടക്കുന്നബല.   വപ്രമറബ  കഹല്ത്തയ്  കസന്റെര്  മുതല്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജയ്  വകര

സമൂഹത്തബകല  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കുലാം  പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം  സഇൗജനദ  മരുന

വബതരണത്തബനനായബ  ബഡ്ജറബല് കപ്രനാവബഷനകണങബലുലാം  കമഡബക്കല് സര്വസ്പീസസയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷനയ്  തുകേകയനാനലാം  അനവദബക്കനാത്തതബനനാല്  കരനാഗബകേള്ക്കയ്  മരുന്നയ്

ലഭബക്കനാത്ത  അവസയനാണുളളതയ്.  പനാവകപ്പെട്ട  ഹൃകദനാഗബകേള്ക്കുലാം  കേദനാന്സര്
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കരനാഗബകേള്ക്കുലാം ചബകേബത്സനാ സഹനായലാം നല്കുന്നതബനയ് കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാര് ആവബഷ്കരബച

കേനാരുണദ കബനവലന്റെയ്  ഫണയ്,  കകേനാകബയര് ഇലാംപനാകന്റെഷന്,  തനാകലനാലലാം,  ആകരനാഗദ

കകേരളലാം,  അമൃതലാം  ആകരനാഗദലാം  എന്നസ്പീ  പദതബകേളകട  പ്രവര്ത്തനലാം

നബലചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പനാരബപ്പെള്ളബ,  മകഞരബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജകേള്ക്കയ്

കമഡബക്കല്  കേഇൗണ്സബലബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടബകയടുക്കുന്നതബനലാം  കേളമകശരബ

കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന മനാഫബയകേകള നബയനബക്കനാനമുള്ള നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനകൂലബക്കുന.  ആകരനാഗദ രലാംഗലാം

ബഹുരനാഷ്ട്ര  കുത്തകേകേളകട  പബടബയബലനാകുന്ന  രസ്പീതബയബലുളള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്

നയകത്ത  എങ്ങകന  കചറുത്തയ്  കതനാല്പ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കുകമന്നതബകന  കുറബചയ്

പരബകശനാധബക്കണലാം. ആര്ദലാം പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ ആകരനാഗദ രലാംഗത്തയ് വലബയ മനാറലാം

കകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധബച്ചു.  മറയ്  സലാംസനാനങ്ങളബല്  ഇതബകനനാടകേലാം  നടപ്പെനാക്കബയ

കബനബക്കല്  എസനാബബകഷ്മെന്റെയ്  ആക്ടയ്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദലാം

മുന്നബര്ത്തബയുള്ള നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതകേയുലാം കവണലാം. പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രലാം

മുതല് ജബലനാ ആശുപത്രബകേള് വകര കരനാഗബകേള്ക്കനാനപനാതബകേമനായബ കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം

ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം  നബയമബക്കണലാം.  ചബകേബത്സനാകചലവബനയ്  ആനപനാതബകേമനായബ

ഇന്ഷതറന്സയ്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബകക്കണതുലാം  ഇന്ഷതറന്സയ്  കേമ്പനബകേളകട  തട്ടബപ്പെബനയ്
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തടയബകടണതുമനാണയ്.  ഭക്ഷദ  വസ്തുക്കളബല്   വബഷനാലാംശമബകലന്നയ്  ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം

കഹനാട്ടല്  ഭക്ഷണത്തബകന്മേലുളള  പരബകശനാധനനാ  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുതകേയുലാം

കവണലാം.  ശുദജലത്തബകന്റെ  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുതന്നതബനയ്  തനാലൂക്കടബസനാനത്തബല്

പരബകശനാധനനാ  ലനാബുകേള്  ആരലാംഭബക്കണലാം.  മരുനകേളകട  ഗുണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പുവരുതന്നതബനയ് സബരലാം സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതകേയുലാം പബ.എചയ്.സബ.-കേളബല്

2 കഡനാക്ടര്മനാകര വസ്പീതലാം നബയമബക്കുന്നതബനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന് :   ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.   ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  നടപ്പെനാക്കനാനകദശബക്കുന്ന  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം. സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേള്ക്കനാവശദമനായ  അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുകേയുലാം തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  ആര്ദലാം പദതബ

നടപ്പെനാക്കനാനള്ള തസ്പീരുമനാനലാം സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ഇടുക്കബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകന്റെ

പബകന്നനാക്കനാവസ പരബഹരബക്കണലാം.  അങണവനാടബകേളകട അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള്

കമചകപ്പെടുതന്നതബനലാം  കകവദത്യുതബയുലാം  കുടബകവള്ളവകമത്തബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  അര്ബുദ  കരനാഗബകേള്ക്കുള്ള  കപന്ഷന്  വസ്പീടുകേളബല്

എത്തബച്ചുകകേനാടുക്കണലാം.  

ശസ്പീമതബ യു  .   പ്രതബഭ ഹരബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള അനകൂലബക്കുന.  വബദദനാഭദനാസ

വനായ്പകയടുത്തവകര സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  900  കകേനാടബ  രൂപ നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന്നതബനലാം
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സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷനകേള്  1100  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  അവ

വസ്പീടുകേളബകലത്തബച്ചുകകേനാടുക്കുന്നതബനലാം  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.   സര്ക്കനാര്

സ്കൂളകേളബല്  45,000-കത്തനാളലാം  ഡബജബറല്  കനാസയ്  റൂമുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാന്

ഉകദശബക്കുനണയ്.  കേഴബഞ്ഞ  പതബകനനാന്നയ്  മനാസത്തബനബടയബല്  36,047  കപര്ക്കയ്

പബ.എസയ്.സബ. വഴബ നബയമനലാം നല്കുന്നതബനലാം  അനദസലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്

ആകരനാഗദ ഇന്ഷതറന്സയ് പദതബ ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനലാം സനാധബചബട്ടുണയ്. കപ്രരകേയ് മനാര്,

കകലകബറബയന്മേനാര്,  കനഴറബ  ടസ്പീചര്മനാര്,  അങണവനാടബ  വര്ക്കര്മനാര്,  കഹല്പ്പെര്മനാര്

എന്നബവരുകട  കവതനലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഒരു  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കയ്  വസ്പീടുവച്ചുകകേനാടുക്കുന്നതബനയ്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദത്യുതസ്പീകേരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഒരു

ലക്ഷത്തബലധബകേലാം  പുതബയ  കേണക്ഷനകേള്  നല്കുകേയുലാം  കചയ.  സനാനബട്ടറബ

സലാംവബധനാനമുള്ള  ഒരു  ലക്ഷത്തബലധബകേലാം  കേക്കൂസുകേള്  നബര്മ്മേബച്ചുകകേനാടുക്കുകേയുലാം

ഭബന്നകശഷബക്കനാരുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  250  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുതകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.   കചറുകേബട  കേയര്  ഫനാക്ടറബകേളബകല  ഉല്പന്നങ്ങള്

സര്ക്കനാര്തകന്ന ഏകറടുക്കുന്നതബനയ് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  സര്ക്കനാര് ഉടമസതയബലുള്ള

മുഴുവന്  കേശുവണബ  ഫനാക്ടറബകേളലാം  തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്   സനാധബചബട്ടുണയ്.

എന്കഡനാസള്ഫനാന് ദുരബതബനാധബതര്ക്കയ് സഹനായകമത്തബക്കുന്നതബനലാം  പട്ടബകേജനാതബ-
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പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളകട ഉന്നമനത്തബനനാവശദമനായ വബഹബതലാം നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന്നതബനലാം

ഇടമലക്കുടബ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനലാം  പബകന്നനാക്കവബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

കുട്ടബകേളകട  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പനാകുടബശബകേ  കകേനാടുതതസ്പീര്ക്കുന്നതബനലാം  ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.

108  ആലാംബുലന്സുകേളകട കസവനലാം എലനാ ജബലകേളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം

കദശസ്പീയപനാതയയ്  സമസ്പീപതള്ള  ആശുപത്രബകേളബല്  കട്രേനാമനാകകേയര്  സലാംവബധനാനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  കേനായലാംകുളലാം  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബല്  സര്ജകന്റെ  ഒഴബവയ്

നബകേതന്നതബനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  ആര്ദലാം പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്നകതനാകട  ആകരനാഗദരലാംഗകത്ത  കസവനങ്ങള്  കമചകപ്പെടുകമന്നയ്  പറയുന്നതയ്

ശരബയല. കേനാരുണദ കമഡബക്കല് കസനാറുകേളബല്   എലനാ മരുനകേളലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   അവയവദനാനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  സങസ്പീര്ണ്ണതകേള്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനലാം  കേനാരുണദ കബനവലന്റെയ് ഫണബല്നബനലാം കേനാലതനാമസലാം കൂടനാകത

ചബകേബത്സനാതകേ  അനവദബക്കുന്നതബനലാം  കൂത്തനാട്ടുകുളലാം  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബയബല്

കേനാഷതനാലബറബ സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുതന്നതബനലാം  നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   കേനാരനാട്ടയ് റസനാഖയ്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനകൂലബക്കുന. ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ്

മനാതൃകേനാപരമനായ  കനട്ടങ്ങള്  വകേവരബക്കനാനലാം  വര്ദബച്ചുവരുന്ന  സനാലാംക്രമബകേ
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കരനാഗങ്ങകള  ഒരു  പരബധബവകര  നബയനണ  വബകധയമനാക്കനാനലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.

കേദനാന്സര് കരനാഗബകേളകട  വര്ദനവയ്  കേണക്കബകലടുത്തയ്  ആര്.സബ.സബ.-യബല് പുതബയ

കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബചതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

തനാലൂക്കനാശുപത്രബകേളബല്  കേദനാന്സര്  ചബകേബത്സനാസഇൗകേരദലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം

സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേളബല്  കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം അനബന  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയുലാം

കുറവയ്  പരബഹരബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  കരനാഗബകേള്ക്കയ്  ഗുണകമന്മേയുള്ള

ചബകേബത്സയുലാം  സഇൗഹനാര്ദപരമനായ  കസവനവലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  ആര്ദലാം  പദതബ

സഹനായകേമനാകുലാം.  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകല  കടര്ഷദറബ  കേദനാന്സര്

കകേയര്  കസന്റെറബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബകേളലാം

കട്രേനാമനാകകേയര് പദതബക്കയ് രൂപലാം നല്കേബയതുലാം സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത

ഭബന്നകശഷബ  സഇൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാക്കബ  മനാറന്നതബനലാം  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്

സതകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളകട  ചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം.  അങണവനാടബ ജസ്പീവനക്കനാരുകട കപന്ഷന് തുകേ വര്ദബപ്പെബചതുലാം

അലാംഗപരബമബതര്ക്കയ്  ഏകേസ്പീകൃത  കഎ.ഡബ.  കേനാര്ഡയ്  നല്കേനാനളള   നടപടബയുലാം

കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതബയബലൂകട അനനാഥബനാലദങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനള്ള പദതബ

ആവബഷ്കരബചതുലാം സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  തുറമുഖ വബകേസന കേനാരദത്തബല് ഇഇൗ സര്ക്കനാര്

ചരബത്രപരമനായ  മുകന്നറമനാണയ്  വകേവരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.  കകേനാചബന്  കപനാര്ട്ടയ്
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ട്രേസബല് ചരക്കു നസ്പീക്കത്തബല് വന്വര്ദനവനാണയ് ഉണനായബരബക്കുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  വവദദസഹനായവലാം കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം വകുപ്പെബല്

യൂണബയന് ഭരണമനാണയ് നടക്കുന്നതയ്. ഉഴവൂരബകലയുലാം ഇഇൗരനാറകപട്ടയബകലയുലാം  കഹല്ത്തയ്

ഇന്കസക്ടര്മനാകര  പരസരലാം  സലലാം  മനാറബയ  നടപടബകയനാടയ്  കയനാജബക്കുന്നബല.

മുണക്കയലാം   ആശുപത്രബകയ  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയനാക്കബ  മനാറനാനള്ള  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  മരുനവബലയബല്  വന്വര്ദനവനാണയ് ഉണനായബട്ടുളളതയ്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .  സബ  .    മമ്മേതയ്  കകേനായ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കബപ്പൂര് അടക്കമുള്ള തുറമുഖവബകേസനത്തബനയ് 46 കകേനാടബ രൂപയുലാം കഡ്രഡ്ജബലാംഗബനയ് 13

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയതയ്  സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   കബപ്പൂര്

തുറമുഖകത്ത വനാര്ഫബകന്റെ നസ്പീളലാം കൂട്ടുന്നതബനയ്   കകേനാവബലകേലാം ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന്നതബനലാം

കേപ്പെല്  നബര്മ്മേനാണശനാലയ്ക്കുകവണബ  സബല്ക്കബനയ്  ലസ്പീസബനയ്  നല്കേബയ  ഭൂമബ

തബരബകചടുക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   കബപ്പൂര്  തുറമുഖതനബന്നയ്  ലക്ഷ

ദതസ്പീപബകലയയ്  ചരക്കയ്  നസ്പീക്കത്തബനനായബ  വനാര്ഫയ്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കറസയ്  റൂമുകേളലാം  കടനായയ് കലറയ്  സഇൗകേരദവലാം  ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനലാം

കേനാലപ്പെഴക്കലാം  കചന്ന  കക്രയബനകേള്ക്കുപകേരലാം  കമനാവബല്  കക്രയബനകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനലാം   കക്രയബന്  ഓപ്പെകററര്മനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ്  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  നടപടബകേളനാണയ്
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സര്ക്കനാര്  സതസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.  അവയവമനാറത്തബനയ് വബകധയരനായവരുകട

ചബകേബത്സയനായബ   കുറഞ്ഞ  വബലയയ്  മരുനകേള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം   ജസ്പീവബതവശസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്   നബയനബക്കുന്നതബനലാം  ബഡ്ജറബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ

സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കരനാഗബകേളകട  എണ്ണത്തബനനസരബചയ്   ഓകരനാ  ആശു

പത്രബകേളകടയുലാം  സനാഫയ്  പനാകറണ്  നബശ്ചയബക്കണലാം.   തസ്പീരകദശ  കമഖലകേളബകല

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ   കകേന്ദ്രങ്ങളകട   പ്രവര്ത്തനസമയലാം   നബജകപ്പെടുതന്നതബനലാം

കഡനാക്ടര്മനാര്  അവധബയബല്  പ്രകവശബക്കുകമ്പനാള്  പകേരലാം  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനയ്  ജബലനാതലത്തബല്   റബസര്വയ്  കഡനാക്ടര്മനാരുകട  ഗ്രൂപ്പെയ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഫറൂഖയ്   തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബല്

ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറയ്  അനവദബചതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  സതന്തമനായബ

കകേട്ടബടമബലനാത്ത  അങണവനാടബകേള്ക്കയ്   പഞനായത്തയ്,  എലാം.എല്.എ./എലാം.പബ.

ഫണ്ടുപകയനാഗബചയ് സലലാം വനാങ്ങുന്നതബനനാവശദമനായ നബയമ കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരണലാം.

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

മരുനകലനാബബകയ  നബയനബക്കുന്നതബനലാം    പല  കരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  ഒകര  കപരബല്

മരുനകേള്  വബപണബയബലബറക്കുന്നതയ്  നബകരനാധബക്കുന്നതബനലാം  മരുനകേളകട

ഗുണനബലവനാരലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനലാം     സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബല്  സനാഫയ്

പനാകറണുലാം    അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങളലാം   ഉറപ്പുവരുതന്നതബനലാം  നടപടബ
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സതസ്പീകേരബക്കണലാം.    എ.സബ.  അങണവനാടബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  അനവനാദലാം

നല്കേബയബട്ടുകണനാകയന്നയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.    സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബല്

ആവശദത്തബനയ് മരുനകേള് ലഭദമനാക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .    സുനബല്  കുമനാര്:    ധനനാഭദര്തനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

സമഗ്ര  ആകരനാഗദപദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയതയ്    സനാധനാരണക്കനാര്ക്കയ്   ആശതനാസലാം

പകേരുന്നതനാണയ്.   'ആര്ദലാം'  പദതബയബലൂകട  കരനാഗബകേള്ക്കയ്  ഗുണകമന്മേയുള്ളതുലാം

സഇൗഹനാര്ദപരവമനായ കസവനലാം നല്കേബവരുന.    ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ്   'ഇ-കഹല്ത്തയ്'

പദതബക്കയ്   തുടക്കലാം  കുറബച്ചു.     ആകരനാഗദ-സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുകേളബല്  2256

തസബകേകേളബല് പബ.എസയ്.സബ. നബയമനലാം നടതന്നതബനലാം  2073  പുതബയ തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനലാം    719   അസബസന്റെയ്  സര്ജന്മേനാര്ക്കയ്  നബയമനലാം  നല്കുന്നതബനലാം

നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചു.  രണയ്   കമഡബക്കല്  കകേനാകളജകേളബലുലാം  എട്ടയ്  ജബലനാ

ആശുപത്രബകേളബലുലാം   കേനാത്തയ് ലനാബുലാം  കേനാര്ഡബയനാകേയ്  കകേയര്  യൂണബറലാം  44

തനാലൂക്കനാശുപത്രബകേളബല്  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറകേളലാം  ആരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചു.

മുതബര്ന്ന പഇൗരന്മേനാരുകട ആകരനാഗദ  സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതന്നതബനനായബ  'വകയനാമബത്രലാം'

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം  255  അലാംഗപരബമബതര്ക്കയ്  സബരനബയമനലാം  നല്കേബയതുലാം

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദകകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറബയതുലാം

ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട   ഓണകററബയലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.
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ഭബന്നകശഷബക്കനാരനായ   കുട്ടബകേള്ക്കുകവണബ  'അനയനാത്ര'  പദതബ നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം

ഓട്ടബസലാം  കസന്റെര്  സനാപബചതുലാം   'ആശതനാസ കേബരണലാം'  പദതബ  പുനനഃസനാപബചതുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  പബ.എചയ്.സബ./സബ.എചയ്.സബ.-  കേളബല് ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബക്കുലാം

സസ്പീചയ്  കതറനാപ്പെബക്കുമുള്ള   സഇൗകേരദകമര്കപ്പെടുതന്നതബനലാം  പനാലബകയറസ്പീവയ്  കകേയര്

യൂണബറകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം കേമ്മേന്യൂണബറബ കഹല്ത്തയ് കസന്റെറുകേളകട പ്രനാധനാനദലാം

വസ്പീകണടുക്കുന്നതബനലാം   ശമബക്കണലാം.    മരുനകേമ്പനബകേളലാം  കഡനാക്ടര്മനാരുലാം  മരുന

കേചവടക്കനാരുലാം  തമ്മേബലുള്ള  അവബഹബതകൂട്ടുകകേട്ടയ്  നബയനബക്കുന്നതബനലാം   സലാംസനാന

കമഡബക്കല്  കേഇൗണ്സബലബകന്റെ  കസവനലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  സതകേനാരദ

ആശുപത്രബകേകള  നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനമുള്ള  സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തണലാം.

ട്രേനാന്സ്കജന്ഡര്  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര  മുഖദധനാരയബകലയയ്  കകേനാണ്ടു

വരുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സനാ

സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുന്നതബനലാം  ശബശുമരണ  നബരക്കുകേള്  കുറയ്ക്കുന്നതബനലാം

പബ.എചയ്.സബ.,  സബ.എചയ്.സബ.,  തനാലൂക്കയ്-ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളകട  നബലവനാരലാം

ഉയര്തന്നതബനലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  ഒല്ലൂരബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ആയുര്ധനാര  സനാപനലാം

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന  ആയുര്കവദ  മരുനകേള്  സര്ക്കനാര്  ആയുര്കവദ

ആശുപത്രബകേളബകലയയ്  വനാങ്ങബക്കുന്നതബനള്ള  തസ്പീരുമനാനമുണനാകേണലാം.  കകേനാടുങ്ങല്ലൂര്
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തുറമുഖകത്ത ആധുനബകേ രസ്പീതബയബലുള്ള  തുറമുഖമനാക്കബ മനാറണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്  : ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.   കകേനാഴബകക്കനാടയ്

മനാനസബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രത്തബല്  ലഹരബ  വബരുദ  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  മുന്

ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തബയബരുന്ന തുകേ പൂര്ണ്ണമനായുലാം കചലവഴബക്കുന്നതബനലാം 'ആര്ദലാം'

പദതബ ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനലാം  സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടബല.  ഓട്ടബസലാം,

കസറബബല്  പനാള്സബ  എന്നബവ  ബനാധബച  കുട്ടബകേള്ക്കനായുള്ള  കസഷദല്  സ്കൂളകേകള

എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളനാക്കനാന്  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവയ്  നടപ്പെനാക്കണലാം.  കകേനാഴബകക്കനാടയ്

കഹനാമബകയനാ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബലുണനായബരുന്ന തസബകേകേള് പുന:സനാപബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  : ധനനാഭദര്തനകേകള അനകൂലബക്കുന.  ആകരനാഗദ-

സനാമൂഹദകക്ഷമ  കമഖലകേളബലുലാം  തുറമുഖ  വബകേസനത്തബലുലാം  ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങള്

വകേവരബക്കനാനലാം  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്

കമചകപ്പെടുത്തനാനലാം ആര്ദലാം പദതബ നടപ്പെബലനാക്കനാനലാം     സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടുണയ്.

പുതുക്കബയ സനാഫയ് പനാകറണ്    നടപ്പെബലനാക്കനാനളള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. ആകരനാഗദ

വബദദനാഭദനാസ കമഖലയയ് മുന്തബയ പരബഗണന നല്കേബയതുലാം  1967  പുതബയ തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബചതുലാം 2137 കപകര  പബ.എസയ്.സബ.  മുഖനാന്തബരലാം  നബയമബചതുലാം തബരുവനന്തപുരലാം

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  417  തനാല്ക്കനാലബകേ  ജസ്പീവനക്കനാകര  സബരകപ്പെടുത്തബയതുലാം

സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  സതനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജകേളബകല  കമരബറയ്  സസ്പീറകേളകട
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എണ്ണലാം   വര്ദബപ്പെബക്കനാനലാം  തലവരബപ്പെണലാം  ഇലനാതനാക്കനാനലാം  സതസ്പീകേരബച  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  എയബലാംസയ്  കമനാഡല്  കട്രേനാമനാ  കകേയര്  പദതബക്കയ്  രൂപലാം

കകേനാടുക്കനാനലാം  കേദനാന്സര്  കരനാഗ  ചബകേബത്സനാ  കചലവയ്  കുറയനാനലാം  170

പഞനായതകേളബകല  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കനാനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബചതയ് സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. വയനനാടയ് കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബകന്റെ  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കനാന്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  വയനനാട്ടബല് കുരങ്ങുപനബ ബനാധബചയ്  മരണമുണനാകുന്ന  സലാംഭവങ്ങള്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയബട്ടുളള  സനാഹചരദത്തബല്  കരനാഗനബര്ണ്ണയലാം  നടതന്നതബനനായബ

ബകത്തരബ  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബല്  വവകറനാളജബ  ലനാബയ്  തുടങ്ങുന്നതബനളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സര്ക്കനാര്   ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  കേല്പറ  ജനറല്  ആശുപത്രബ  പുതബയ

കകേട്ടബടത്തബകലയയ് മനാറന്നതബനലാം കകവത്തബരബ തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബകല കലബര് റൂമബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  കൂടുതല്  കകഗനകേയ്  കഡനാക്ടര്മനാകര

നബയമബക്കുന്നതബനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  വയനനാട്ടബകല അലാംകബദ്കേര്  കേദനാന്സര്

ആശുപത്രബയബല്  ഓകങനാളജബസയ്  ഉള്കപ്പെകടയുളള  കഡനാക്ടര്മനാകര   അടബയന്തരമനായബ

നബയമബക്കണലാം.  തനാകലനാലലാം,  ആകരനാഗദകേബരണലാം  പദതബകേള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനലാം

വയനനാടയ്  ആദബവനാസബ  ഉഇൗരുകേളബല്  സബക്കബള്കസല്  അനസ്പീമബയ  ബനാധബച  മുഴുവന്

ആളകേള്ക്കുലാം  കപന്ഷന് നല്കേനാനലാം നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.   കരനാഗലാം  ബനാധബച
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കുട്ടബകേള്ക്കയ്  വസ്പീടബനടുതളള  സ്കൂളകേളബല്  കസനാട്ടയ്  അഡബഷന്  നല്കേനാനലാം   കറഷന്

കേനാര്ഡബല് മുന്ഗണനനാ ലബസബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  ആശനാ

വര്ക്കര്മനാരുകട  ശമ്പളലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  അര്ബുദ  ചബകേബത്സനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  105

പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കനാന് തയ്യനാറനായതുലാം സ്ത്രസ്പീ സുരക്ഷയനായബ  24  മണബക്കൂറുലാം

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  വബമന്സയ്  കഹല്പയ്  കകലന്  ഉള്കപ്പെകടയുളള  പദതബകേള്

ആരലാംഭബചതുലാം  ആദബവനാസബ  ഉഇൗരുകേളബല്  കതനാഴബല്  പരബശസ്പീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതുലാം   സതനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   വബഴബഞ്ഞലാം  പദതബ

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനലാം  കേടല്വഴബയുളള  ചരക്കുനസ്പീക്കത്തബനലാം

ഗതനാഗതത്തബനമുളള പ്രകതദകേ പദതബ തയ്യനാറനാക്കനാനലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസയ്  .   ശബവകുമനാര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  ആരലാംഭബച  ചബകേബത്സനാ  പദതബകേള്   നടപ്പെനാക്കനാന്   തയ്യനാറനാകേണലാം.

കകേനാകബയര് ഇലാംപനാകന്റെഷന് ചബകേബത്സ പുനരനാരലാംഭബക്കണലാം.  2015-16-ല് കകേന്ദ്ര ഫണയ്

ലഭബച  എന്.ആര്.എചയ്.എലാം.  പദതബകേള്  ആരലാംഭബക്കനാത്തതയ്  സലാംബനബചയ്

അകനതഷബക്കണലാം.  2000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകമന്ന

പ്രഖദനാപനലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേരളത്തബകല  8

ആശുപത്രബകേള്ക്കയ് എന്.എ.ബബ.എചയ്. അകക്രഡബകറഷന് ലഭബചതബല്  6 എണ്ണത്തബനയ്

നഷ്ടമനായ  സനാഹചരദലാം  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  IPHS  (Indian  Public
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Health  Standard)  അനസരബചയ്  ആകരനാഗദകമഖലയബല്  10,000  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കനാനളള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  ആരലാംഭബച

മൃതസഞസ്പീവനബ പദതബ പുനരനാരലാംഭബക്കനാന് അടബയന്തര ഇടകപടലുണനാകേണലാം.  എയര്

ആലാംബുലന്സയ്  പദതബ  നബര്ത്തലനാക്കബയതബകന്റെയുലാം   തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല് ആരലാംഭബച ലബവര് ട്രേനാന്സനാകന്റെഷന് പദതബയുകട സലാംഭനനാവസയുകടയുലാം

കേനാരണലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.   പകേര്ചവദനാധബ  തടയുന്നതബനളള  ഒരു  നടപടബയുലാം

സര്ക്കനാര്  സതസ്പീകേരബക്കുന്നബല.    ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്   ചബകേബത്സ  ലഭദമനാക്കനാനലാം

കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തയ്  കൂടുതല്  കുട്ടബകേള്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്  കമഖലയബല്

പഠബക്കുന്നതബനലാം  അവസരമുണനാകുന്നതബനകവണബ  മുന്  സര്ക്കനാര്  അനവദബച

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജകേളകട  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കനാന്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  കമഡബക്കല്  ഫസ്പീസയ്  50  ശതമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബചതയ്  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  നസ്പീറയ്  പ്രകവശന

പരസ്പീക്ഷയ്കക്കത്തബയ വബദദനാര്തബകേകള അപമനാനബചവര്കക്കതബകര ശക്തമനായ നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  ധനനാഭദര്തന  ചര്ചയബല്  പകങടുത്തയ്  നബര്കദശങ്ങളലാം  വബമര്ശനങ്ങളലാം

കരഖകപ്പെടുത്തബയ  എലനാവര്ക്കുലാം  നന്ദബ.  ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങളലാം
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പകേര്ചവദനാധബകേളലാം   വര്ദബച്ചുവരുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്   ആകരനാഗദ  കമഖലയയ്

കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.  ആര്ദലാം പദതബയബലൂകട ആകരനാഗദകമഖലയബല്

ഗുണപരമനായ  മനാറമുണനാക്കനാന് കേഴബയുന്നതനാണയ്.  പബ.എചയ്.സബ.-കേകള കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തനാകട   170  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്

കതരകഞ്ഞടുത്തബട്ടുണയ്. ഒരു പബ.എചയ്. സബ.-യുകട കേസ്പീഴബല് വരുന്ന കുടുലാംബങ്ങകള മുഴുവന്

രജബസര്  കചയയ്  ഓകരനാ  കുടുലാംബത്തബകലയുലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  വദക്തബപരമനായ  ശദ

കേബട്ടുന്ന  രസ്പീതബയബലുള്ള ചബകേബത്സയനാണയ് ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.   തനാലൂക്കയ് കഹനാസബറലുകേകള

കസഷദനാലബറബ കഹനാസബറലുകേളനാക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  ഡയനാലബസബസയ് യൂണബറകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനലാം   8  ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളബലുലാം  2  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജ

കേളബലുമനായബ  10  കേനാത്തയ് ലനാബുകേള് സനാപബക്കനാനമുള്ള നടപടബ പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണയ്.

കതരകഞ്ഞടുത്ത 170 കുടുലാംബനാകരനാഗദ   കകേന്ദ്രങ്ങളബല് 650 തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കനാനലാം

ഡബപ്രഷന്  കബനബക്കുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

സനാന്കഡര്കകഡകസഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ജബലനാ  ആശുപത്രബകേകള  അപ്കഗ്രഡയ്

കചയ്യുന്നതബനയ്  മനാസര്പനാന്  തയ്യനാറനാക്കുന്ന  മുറയയ്   പണലാം  അനവദബക്കുന്നതനാണയ്.

ആശുപത്രബകേകള  കരനാഗസ്പീ  സഇൗഹൃദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്

ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.  നബലവബലുള്ള  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജകേകള  കസന്റെര്  ഓഫയ്

എകലന്സനാക്കബ  മനാറന്നതബനള്ള  നടപടബകേള്  സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  ഇടുക്കബ
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കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല്  പ്രകതദകേ കബനാക്കയ് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  76 കകേനാടബ രൂപ

അനവദബചബട്ടുണയ്.   കേളമകശരബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  ഒന്നരകക്കനാടബ  രൂപ

കചലവബല്  ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങുകേയുലാം  കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ  310  കകേനാടബ

രൂപ അനവദബക്കുകേയുലാം   108 തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം കചയ.  തൃശൂര് കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല് കേനാത്തയ്  ലനാബയ് അനവദബക്കുകേയുലാം   2.25 കകേനാടബ രൂപ കചലവഴബചയ് പുതബയ

കടലബകകേനാബനാള്ട്ടയ് കമഷബന് വനാങ്ങുകേയുലാം ലസ്പീനബയര് ആകബലകറററബനയ്  12  കകേനാടബ രൂപ

അനവദബക്കുകേയുലാം   കചയ.    കകേനാഴബകക്കനാടയ് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് മുടങ്ങബക്കബടന്ന

പബ.എലാം.ജബ.എസയ്.  വവ. പദതബ   പുന:സനാപബക്കുകേയുലാം    വബദദനാര്തബകേള്ക്കുള്ള

കഹനാസലബനയ്  14  കകേനാടബ രൂപ അനവദബക്കുകേയുലാം സനാഫയ് നഴബകന്റെ  232  തസബകേകേള്

ക്രബകയറയ്  കചയ്യുകേയുലാം   18  പുതബയ  പബ.ജബ.  സസ്പീറകേള്  അനവദബക്കുകേയുലാം  കചയ.

കകേനാട്ടയലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല്  സനാഫയ് നഴബകന്റെ 155 തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം

റബസര്ചയ്  കബനാക്കയ്  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  15  കകേനാടബ  രൂപയുലാം   ഫനാര്മസന്യൂട്ടബക്കല്

കബനാക്കബനയ്  32  കകേനാടബ രൂപയുലാം അനവദബചബട്ടുണയ്.     തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല്  സനാഫയ്  നഴബകന്റെ  209  തസബകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  417  തനാല്ക്കനാലബകേ

ജസ്പീവനക്കനാകര  സബരകപ്പെടുതകേയുലാം  വബവബധ  കമഖലകേളബലനായബ  46  പുതബയ  പബ.ജബ.

സസ്പീറകേള്   ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ.    കകേനാചബന്  കേദനാന്സര്  കസന്റെര്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുലാം.    കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ
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വകുപ്പെബല്  1399  തസബകേകേള്  ക്രബകയറയ്  കചയ്യുകേയുലാം  2256  തസബകേകേളബല്

പബ.എസയ്.സബ. വഴബ നബയമനലാം നടതകേയുലാം കചയ.    സമ്പൂര്ണ്ണ കട്രേനാമനാകകേയര് സബസലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  എയബലാംസുമനായബ  എലാം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം   നനാഷണല്

വഹകവയബലുള്ള   പ്രധനാന  ആശുപത്രബകേളബല്   ഇതബനനായബ   ആവശദമനായ  ഫണയ്

അനവദബക്കുകേയുലാം കചയ.    ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കനായബ 'അനയനാത്ര'  പദതബ ആരലാംഭബച്ചു.

'ശ്രൂതബതരലാംഗലാം' പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ കൂടുതല് ഓപ്പെകറഷനകേള് നടത്തനാന് സനാധബച്ചു.

അലാംഗപരബമബതര്ക്കയ്  യൂണബകേയ് ഐ ഡന്റെബറബ കേനാര്ഡയ്    വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  215

അലാംഗപരബമബതര്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്  സര്വസ്പീസബല്  സബര  നബയമനലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ.

പ്രനായമനായവര്ക്കനായബ   'സനായലാംപ്രഭ'   കപ്രനാജക്ടയ്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം   കഹല്ത്തയ്

ഇന്ഷതറന്സയ്  ഏര്കപ്പെടുതകേയുലാം  കചയ.   വൃദസദനങ്ങള്

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുലാം.    തബരുവനന്തപുരലാം,

പത്തനലാംതബട്ട,  ഇടുക്കബ,  കകേനാട്ടയലാം,  വയനനാടയ്,  കേനാസര്കഗനാഡയ്,  പനാലക്കനാടയ്,  മലപ്പുറലാം

എന്നസ്പീ  ജബലകേളബല്  കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുകവണബ  ചബല്ഡ്രന്സയ്  കഹനാമുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് തുകേ നസ്പീക്കബവചബട്ടുണയ്.  മനാനസബകേ പസ്പീഡനലാം കനരബടുന്ന കുട്ടബകേളകട

ചബകേബത്സയനായബ ബനാലനബധബ ഫണയ് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.    ഈ വര്ഷലാം രണനായബരലാം

അങണവനാടബകേള്ക്കയ് കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കയ് യൂണബകഫനാലാം വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതുമനാണയ്.     വബധവകേള്ക്കയ്  വനബതനാ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന
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പ്രകതദകേ പദതബ ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.    സ്ത്രസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കൂടുതല്

നബര്ഭയ  കഷല്ട്ടര്  കഹനാമുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്.  കരനാഗപ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  19.52  ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.   സമഗ്രമനായ  കരനാഗപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട

പകേര്ചവദനാധബകേള്  തടയനാന്  സനാധബച്ചു.   ഇന്റെര്  നനാഷണല്  ആയൂര്കവദ  റബസര്ചയ്

ഇന്സബറന്യൂട്ടയ്  സനാപബക്കുന്നതബനലാം  എലനാ  ആയുര്കവദ  ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളബലുലാം

കസഷദനാലബറബ  സഇൗകേരദമുണനാക്കുന്നതബനലാംകവണബ  മനാസര്പനാന്  തയ്യനാറനാക്കബവരുന.

കഹനാമബകയനാ  ഡയറക്ടകററയ്,  യുനനാനബ  ഇന്റെസബറന്യൂട്ടയ്  എന്നബവ  സനാപബക്കുന്നതബനലാം

ലകബനാറട്ടറബകേള് ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനമുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബച്ചുവരുന.   ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  സമഗ്രമനായ  മനാറമുണനാക്കുകേയുലാം  ജനങ്ങള്ക്കയ്  സഇൗജനദചബകേബത്സ

ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം  കചയ്യുന്നതനാണയ്.   ആയുഷ്  കമഖലകയ  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുലാം.

സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബല്  വചല്ഡയ്  കവല്കഫയര്  കേമ്മേബറബകേള്

പുനനഃസനാപബച്ചുകകേനാണയ്  പരബഷ്കനാരങ്ങള്  വരുതലാം.   ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെളളബ  ):  കകേനാലലാം  തുറമുഖത്തയ്  21  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബചയ്  ഒരു  പനാസഞര്

കടര്മബനല്  നബര്മ്മേനാണലാം  ഈ  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കപനാന്നനാനബ
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തുറമുഖത്തയ്   മണല്  ശുദസ്പീകേരണശനാലയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ്ഞു.

കബപ്പൂര് തുറമുഖകത്തയയ് കൂടുതല് കേകണയ്നര് കേപ്പെലുകേകള ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനകവണബ

വബവബധ ഏജന്സബകേളകട ശബല്പശനാല നടത്തനാനലാം അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖത്തയ് നബലവബലുള്ള

200  മസ്പീറര്  വനാര്ഫബകന്റെ  കബസബനലാം  ചനാനലബനലാം  ആഴലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനമുള്ള

നടപടബ  സതസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കകേനാടുങ്ങല്ലൂരബലുലാം  നസ്പീണകേരയബലുലാം  മനാരബവടലാം

ഇന്സബറന്യൂട്ടുകേള്  സനാപബക്കുകേയുലാം  ഉള്നനാടന്  ജലഗതനാഗത  പനാതയബകല  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുതന്നതബനനായബ  2010-കല കകേ.ഐ.വബ.  റൂള്സയ് നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കചയ.

കകേരള  നബയമസഭ  പനാസ്സനാക്കബയതുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  തബരബചയചതുമനായ  കകേരള

മനാരബവടലാം  കബനാര്ഡയ്  ബബല്  കഭദഗതബകേകളനാകട  ഈ  നബയമസഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതനാണയ്.    കകേരള കസറയ്  മനാരബവടലാം കകേനാര്പ്പെകറഷന് ലബമബറഡ ബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുകേയുലാം  പുതുതനായബ  വനാങ്ങബയ  ആധുനബകേ

കേട്ടര്കസക്ഷന്   ഈ മനാസലാം അവസനാനകത്തനാകട പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.

വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  സലലാം  വബട്ടുകകേനാടുത്തവര്ക്കുളള

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  അടബയന്തരമനായബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതനാണയ്.

ചബപ്പെബകത്തനാഴബലനാളബകേള്,  കേരമടബ  ഉടമകേള്,  കേരമടബകത്തനാഴബലനാളബകേള്,  റബകസനാര്ട്ടയ്

കതനാഴബലനാളബകേള് എന്നസ്പീ ജനവബഭനാഗങ്ങളകട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് ചര്ചയബലൂകട പരബഹനാരലാം

കേകണതലാം.  വബഴബഞ്ഞതനബനലാം ബനാലരനാമപുരലാം  കറയബല്കവ കസഷനബകലയ്ക്കുള്ള  12
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കേബ.മസ്പീ.   കറയബല്പ്പെനാതയുകട  കപ്രനാജക്ടയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കറയബല്കവ  മനനാലയത്തബനയ്

സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കേബട്ടുന്ന  മുറയയ്  സലകമകറടുക്കുന്ന  നടപടബകേള്

വകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണയ്.  വബഴബഞ്ഞലാം  പദതബകയ  സനാഗര്മനാല  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുതന്നതബനള്ള  പ്രനാഥമബകേ  ചര്ചകേള്  നടത്തബക്കഴബഞ്ഞു.   ധനനാഭദര്തന

പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

വവദദസഹനായവലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം കുടുലാംബകക്ഷമലാം എന്ന  XIX-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനയുലാം സനാമൂഹദ

സുരക്ഷബതതതവലാം കക്ഷമവലാം എന്ന XLVI-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയുലാം  31-കനതബകര

79  കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം   ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയുലാം   തുറമുഖങ്ങള് എന്ന  XL-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തന  ഐകേകേകണദനയുലാം  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെയ്

അനവദബക്കുകേയുലാം കചയ. 

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം  3.14-നയ് പബരബഞ്ഞു.
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