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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    10,    ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

നനാണദവബളകേളുകട വബലത്തകേര്ച

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  റബ്ബര്,  കുരുമുളകേയ്,  ഏലലാം  തുടങ്ങബയ  നനാണദവബളകേളുകട

വബലത്തകേര്ചമൂലലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  ഉണനായബട്ടുള്ള  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശേഷവലാം  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  പ്രഖദനാപബച  വബലസബരതനാ  ഫണയ്

പദതബ  നബശ്ചലമനായതബനനാലലാം  ആഭദന്തര മനാര്ക്കറബകല  സലാംഭരണലാം  നബലചതുമൂലവലാം
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കൃഷബക്കനാര്ക്കയ്  നല്കേനാനുള്ള  കുടബശബകേ  നല്കേനാത്തതബനനാലലാം  കേര്ഷകേര്  കനരബടുന

ഗുരുതരമനായ  പ്രശ്നങ്ങള്  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ സണബ കജനാസഫയ്,  കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,  അനൂപയ്

കജക്കബയ്,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫയ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ്

നല്കേബയബട്ടുണയ്.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  സലാംസനാനത്തയ്

വബലസബരതനാ  ഫണബനുപകേരലാം  കപ്രനാഡക്ഷന  ഇനകസന്റെസ്പീവയ്  സസ്പീമനാണുള്ളതയ്.

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമുകഖന  നടത്തുന  ഇഇൗ  സസ്പീലാം  പ്രകേനാരലാം  748  കകേനാടബ  രൂപയനാണയ്

വബതരണലാം  കചയബട്ടുളളതയ്.  റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ  കക്ലെയബമനുസരബചയ്  ഇനകസന്റെസ്പീവയ്

കേര്ഷകേരുകട അക്കഇൗണ്ടുകേളബകലയയ് ഇ -ടനാനസ്ഫര് കചയ്തുവരുന. 150 രൂപ തനാങ്ങുവബല

കേണക്കനാക്കബ  പരമനാവധബ  1800  കേബകലനാ  റബ്ബറബനനാണയ്  ആനുകൂലദലാം  നല്കുനതയ്.  5

കഹക്ടറബനയ്  തനാകഴ  കൃഷബഭൂമബയുള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പരമനാവധബ  2  കഹക്ടറബനനാണയ്

ആനുകൂലദലാം  ലഭബക്കുനതയ്.  2  ആഴ്ച  കൂടുകമനാഴനാണയ്  ഈ  തുകേ  റബലസ്പീസയ്  കചയ്യുനതയ്.

ധനകേനാരദ വകുപ്പെബല്നബനലാം  11  കകേനാടബ രൂപ റബലസ്പീസയ് കചയ്കതങബലലാം എസയ്.ബബ.ടബ.,

എസയ്.ബബ.കഎ.  ലയന  നടപടബകേളബല്  വന  കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം  ഏപ്രബല്

അവസനാനകത്തനാകടയനാണയ്  കൃഷബക്കനാരുകട  അക്കഇൗണ്ടുകേളബകലയയ്  തുകേ

കകേമനാറനാനനായതയ്.  കഡ്രൈ റബ്ബറബകന്റെ വബല  25  ശേതമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബചയ്  ലനാറകബകന്റെ
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ഇറക്കുമതബ  തസ്പീരുവ  70  ശേതമനാനമനാക്കണകമനയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനനാടയ്

ആവശേദകപ്പെകട്ടങബലലാം  കലനാകേ  വദനാപനാരകേരനാറബകലയുലാം  ആസബയനാന  കേരനാറബകലയുലാം

വദവസകേള്പ്രകേനാരലാം  സനാധദമലനാകയനനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അറബയബചബട്ടുള്ളതയ്.

കനനാട്ടയ്  നബകരനാധനലാംമൂലലാം  കസനാക്കയ്  കൂടുതല്  സൂക്ഷബചതബനനാല്  സലാംഭരബച  കുരുമുളകുലാം

ഏലവലാം  മനാര്ക്കറബല്  വനതബകന്റെയുലാം  വബകദശേത്തുനബനയ്  ഇറക്കുമതബ  കചയതബകന്റെയുലാം

അടബസനാനത്തബല്  കുരുമുളകേബകന്റെയുലാം  ഏലത്തബകന്റെയുലാം  വബലയബല്

ഏറക്കുറചബലകേളുണനാകേനാന കേനാരണമനായബട്ടുകണങബലലാം അതയ് കസബബകലസയ് കചയ്യനാന

സനാധബക്കുകമനനാണയ്  സര്ക്കനാര്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതയ്.  നബലവബല്  6  കകേനാടബ  രൂപയുകട

കക്ലെയബലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേളുമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    സണബ  കജനാസഫയ്:   നനാണദവബളകേളുകട  വബലയബടബവയ്  കേര്ഷകേരുകട

പ്രതസ്പീക്ഷകേകള  തകേര്ത്തബരബക്കുകേയനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  റബ്ബര്  നയലാം

നടപ്പെബലനാക്കുകമനയ്  പ്രഖദനാപബകചങബലലാം  അതബല്നബനയ്  പബകനനാട്ടു  കപനായബ.

ഇക്കനാരദങ്ങകളക്കുറബചയ്  പഠബക്കുനതബനനായബ  നബകയനാഗബച  സമബതബ  വബലയബടബവബനയ്

പരബഹനാരലാം  കേകണത്തബയബകലങബല്  കേര്ഷകേര്  കൃഷബ  ഉകപക്ഷബച്ചു  കപനാകുകമനലാം

അതുകകേനാണയ് സബ്സബഡബ വര്ദബപ്പെബക്കണകമനലാം ഇറക്കുമതബ നബയനബക്കണകമനലാം

ശേബപനാര്ശേ കചയബരുന.  റബ്ബര് തടബകയ കേനാര്ഷബകേ ഉത്പനമനായബ കേണക്കനാക്കുകേയുലാം

കകേരളത്തബകന്റെ  ഉത്പനാദനകചലവയ്  മറയ്  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനയ്  വദതദസ്തമനാകണനയ്
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മനസബലനാക്കബ കൃഷബക്കനാകര രക്ഷബക്കണകമനലാം സമബതബ ശേബപനാര്ശേ കചയബരുകനങബലലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അതയ്  നടപ്പെനാക്കബയബല.  രനാജദത്തബകന്റെ  90  ശേതമനാനലാം  റബ്ബറലാം

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന  കകേരളത്തബകല  കേര്ഷകേകര  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുന  ഇഇൗ

വബഷയകത്തനാടയ്  നബകഷധനാത്മകേ  സമസ്പീപനമനാണയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബക്കുനതയ്. സസനാഭനാവബകേ റബ്ബറബകന്റെ വബല കുറയുനതബല് പരബഹനാരലാം കേനാകണണ

റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനവലാം  പരനാജയമനാണയ്.  ഇഇൗ  വബഷയങ്ങള്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ ശദയബല് കകേനാണ്ടുവരനാന സനാധബക്കുനബകലന ദയനസ്പീയനാവസയനാണയ്

നബലനബല്ക്കുനതയ്.  കുട്ടനനാട്ടബകലയുലാം പനാലക്കനാകട്ടയുലാം കനല്കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കേനാനുള്ള

സലാംസനാന  വബഹബതലാം  കുടബശബകേയനാണയ്.  കരനാഗബനാധമൂലലാം  തനാറനാവകേള്

ചകത്തനാടുങ്ങബയകപ്പെനാള് മതബയനായ നഷ്ടപരബഹനാരലാം വബതരണലാം കചയ്യുനതബല് സര്ക്കനാര്

വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  കേനാര്ഷബകേ  കേടനാശേസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷനയ്  ഫണയ്

നല്കേനാത്തതബനനാല്  നബര്ജസ്പീവനാവസയബലനാകണനതുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കുറഞ

നബരക്കബല്  വനായ്പയനുവദബക്കുന  കപ്രമറബ  കക്രെഡബറയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കയ്

സര്ക്കനാര് നല്കകേണ സബ്സബഡബ തുകേ നനാളബതുവകര നല്കേനാന തയ്യനാറനാകേനാത്തതുലാം

കഖദകേരമനാണയ്.  ഉത്പനാദനത്തബല്  ഒനനാലാം  സനാനത്തുനബല്ക്കുന  കേണ്ണൂര്

ജബലയബല്നബനലാം കേശുവണബ സലാംഭരബക്കനാന തയ്യനാറനായബട്ടബല.  വബകദശേ രനാജദങ്ങളബല്

നബനലാം  അവ  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുനതബനനാണയ്  സര്ക്കനാരബനയ്  തനാല്പരദലാം.  വനദമൃഗ
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ശേലദലാംമൂലമുള്ള  കേനാര്ഷബകേപ്രതബസനബയബല്നബനലാം  കേര്ഷകേകര  രക്ഷബക്കനാന

ഗവണ്കമന്റെയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബചബല.  ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ്

ചര്ച കചയ്യണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്)  :  കലനാകേ

മനാര്ക്കറബകലയ്ക്കുള്ള റബ്ബറബകന്റെ വരവലാം കപകടനാളബയലാം ഉല്പനങ്ങളുകട വബലയബലണനാകുന

ഏറക്കുറചബലമനാണയ്  റബ്ബറബകന്റെ  വബലത്തകേര്ചയയ്  കേനാരണമനായബത്തസ്പീരുനതയ്.

സലാംസനാനത്തയ്  റബ്ബര്  അധബഷബത  മൂലദവര്ദബത  ഉല്പനങ്ങള്  ഉണനാക്കുന  ഒരു

വദവസനായലാം  ഇതുവകര  ആരലാംഭബക്കനാന  സനാധബചബട്ടബല.  എനനാല്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം

ഗവണ്കമന്റെയ്  അതബനനായബ  കകേനാട്ടയലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  അകഗ്രനാപനാര്ക്കയ്  ആരലാംഭബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  അഡസനാനസയ്  കകലസനസയ്  ആതകകറകസഷന  മുഖനാന്തബരലാം

സസനാഭനാവബകേ റബ്ബര് ഇറക്കുമതബ കചയ്യുനതയ് നബര്ത്തബവയണകമനലാം മബനബമലാം സകപ്പെനാര്ട്ടയ്

കകപ്രസയ്  കൂടബ  ബനാധകേമനാകേണകമനമുള്ള  കകേരളത്തബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശേലാം  യു.പബ.എ.

ഗവണ്കമനലാം  തുടര്നവന  എന.ഡബ.എ.  ഗവണ്കമനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബചബല.   കറനാഡയ്

നയത്തബല് മനാറലാം വരുത്തുകമനാള് റബ്ബര് ഉപകയനാഗബക്കനാന ഉകദ്ദേശേബക്കുനകണനലാം അതയ്

ഈ   വദവസനായകത്ത  സഹനായബക്കുകമനലാം  മനാത്രമനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന

സമസ്പീപബചകപ്പെനാള് മറപടബ  ലഭബചതയ്.   വബലയബടബവമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുണനാകുന നഷ്ടലാം

ഒഴബവനാക്കനാനനായബ  തനാങ്ങുവബലയനായ  150  രൂപയനാണയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  റബ്ബര്
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സലാംഭരബച്ചുവരുനതയ്.   റബ്ബര്  കതനാട്ടങ്ങളബല്  ഇടവബളകൃഷബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനയ്  5.36

കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഒരു  സസ്പീലാം   കൃഷബ  വകുപ്പെയ്  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണയ്.  കേര്ഷകേര്ക്കനായബ

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ആവബഷ്കരബചബരബക്കുന  പുതബയ  ഇനഷസറനസയ്  സസ്പീലാം  പനാലക്കനാടയ്,

കകേനാട്ടയലാം ജബലകേളബല് നടപ്പെനാക്കനാന  സലാംസനാന സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്. റബ്ബര്

കബനാര്ഡബകന്റെ  ആസനാനലാം  കകേരളത്തബല്നബനലാം  മനാറരുകതനലാം  റസ്പീജബയണല്

ഓഫസ്പീസുകേള്  നബര്ത്തലനാക്കരുകതനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.

റബ്ബറബനയ്  സബ്സബഡബ നല്കേനാന  കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബലനാണയ്  കപ്രനാഡക്ഷന

ഇനകസന്റെസ്പീവയ്  സസ്പീമബനയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  രൂപലാം  നല്കേബയതയ്.  കുരുമുളകേബകന്റെ

വബലയബടബവബനയ്  കനനാട്ടയ്  നബകരനാധനവലാം  കേനാരണമനായബട്ടുണയ്.  നനാണദവബളകേള്

തസ്പീരുവകൂടനാകത  യകഥേഷ്ടലാം  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യനാന  കേഴബയുന  ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാറമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നബലപനാടയ് ഇഇൗ കമഖലയബല് കൂടുതല്

പ്രതബസനബക്കയ് കേനാരണമനാകുലാം. റബ്ബര് കേര്ഷകേരുകട  കേനാരദത്തബല് മുന സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലത്തുള്ള  കുടബശബകേ  ഇഇൗ  സര്ക്കനാരനാണയ്  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ത്തതയ്.  റബ്ബറബകന്റെ

തനാങ്ങുവബല  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാര്

പരബകശേനാധബക്കുനതനാണയ്.  സര്ക്കനാര്  പനാകന്റെഷനുകേളബകല  മുഴുവന  കേശുവണബയുലാം

സലാംഭരബക്കുനതബനയ്  കേനാഷഷ്യൂ കഡവലപ്കമന്റെയ് കകേനാര്പ്പെകറഷകന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയതുലാം

കേശുവണബ കേയറ്റുമതബ കചയ്യനാന തുടങ്ങബയതുലാം ഇഇൗ സര്ക്കനാര് വനതബനുകശേഷമനാണയ്.
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കനല്ലുസലാംഭരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  ഏഏ്രപബല്  മനാസലാം  വകരയുള്ള  തുകേ  ഇതബനകേലാം

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയുലാം  സലാംഭരണവബല  നല്കുനതബലണനാകുന    കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനയ്  അടുത്ത സസ്പീസണ് മുതല് കേര്ഷകേരുകട ബനാങയ്  അക്കഇൗണബകലയയ്

തുകേ ടനാനസ്ഫര് കചയ്യുനതബനയ് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്കൂടബ  കേണക്കബകലടുത്തയ്  നഷ്യൂനതകേളുണനായബട്ടുകണങബല്  അതയ്

പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള ശമമുണനാകുലാം.  ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ്

ചര്ച കചകയ്യണ ആവശേദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചയ് സര്വ്വശസ്പീ രകമശേയ് കചനബത്തല,           

അനൂപയ് കജക്കബയ്, കകേ. എലാം. മനാണബ, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ

കനതനാക്കള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശേഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം 

സഭവബട്ടയ് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം തബരബകകേ ഹനാജരനാകുകേയുലാം 

കചയ്തു.)

II ശദക്ഷണബക്കല്

(1) ആര്ഭനാട വബവനാഹങ്ങള്

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതനാകേരന:   ആഡലാംബര  വബവനാഹങ്ങള്  സനാമത്തബകേവലാം

സനാമൂഹബകേവമനായ  ആഘനാതങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുപുറകമ
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വനാണബജദവത്ക്കരണത്തബകലയ്ക്കുലാം   കകേനാകണത്തബചബരബക്കുകേയനാണയ്.    ഇത്തരലാം

വബവനാഹങ്ങള്  സനാധനാരണക്കനാകര  ഏകറ  ബുദബമുട്ടബക്കുനണയ്.   ജനാതബ-മത

സലാംഘടനകേള്  ഇഇൗ  ദുരന്തപൂര്ണമനായ  അവസയ്കക്കതബകര  ചബന്തബക്കനാത്തതയ്

ദഇൗര്ഭനാഗദകേരമനാണയ്.   ആഡലാംബര  വബവനാഹങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനയ്  നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം   ഇത്തരലാം  വബവനാഹങ്ങള്ക്കയ്  ടനാകയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തബ  ലഭദമനാകുന

തുകേ  നബരനാലലാംബരനായ  കുടുലാംബങ്ങളുകട  കക്ഷമപദതബകേള്ക്കുകവണബ

കചലവഴബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):     വബവനാഹങ്ങള്  ആര്ഭനാടമനായബ

നടത്തുന  സബതബ   സമൂഹത്തബല്  നബലനബല്ക്കുനണയ്.   ആര്ഭനാട  വബവനാഹങ്ങള്

പലകപ്പെനാഴുലാം  സനാധനാരണക്കനാകരയുലാം പനാവകപ്പെട്ടവകരയുലാം  സസനാധസ്പീനബക്കുകേയുലാം  വനതുകേ

സസ്പീധനമനായബ  നല്കകേണ  സനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന.  സനാമത്തബകേ

പ്രയനാസലാം അനുഭവബക്കുന കുടുലാംബങ്ങളബകല കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കയ് വബവനാഹ ധനസഹനായലാം

നല്കുനതബനുകവണബ  മലാംഗലദനബധബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  ഭരണഘടനയുകട  101-ാ

കഭദഗതബ  നബയമത്തബല്   ആഡലാംബരങ്ങള്ക്കുകമല്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കയ്   നബകുതബ

ചുമത്തനാനുള്ള  അധബകേനാരലാം  08.09.2016  മുതല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

എടുത്തുകേളയുകേയുണനായബ.  ആര്ഭനാട  വബവനാഹങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനയ്

കബനാധവത്കേരണലാം നടത്തുകേയനാണയ് കവണതയ്.   സസ്പീധന നബകരനാധനലാം കേര്ശേനമനായബ
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നടപ്പെനാകക്കണതുണയ്.  വബവനാഹലാം സലാംബനബച സമൂഹത്തബകന്റെ മകനനാഭനാവത്തബല് മനാറലാം

വരുത്തനാന സനാധബചനാല് മനാത്രകമ ആര്ഭനാട വബവനാഹങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുന സനാമത്തബകേവലാം

സനാമൂഹബകേവമനായ  പ്രതദനാഘനാതങ്ങളബല്നബനലാം  രക്ഷകനടനാന  കേഴബയുകേയുള.

മനാതൃകേനാപരമനായബ വബവനാഹങ്ങള് നടത്തുനതബനയ് എലനാവരുലാം ശദബകക്കണതനാണയ്.

(2) അവയവലാം മനാറബവയല് നടപടബക്രെമങ്ങളബകല സങസ്പീര്ണതകേള്

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  അവയവദനാനത്തബകന്റെ  മറവബല്  ധനാരനാളലാം  ചൂഷണലാം

നടക്കുകേയനാണയ്.  മ മൃതസഞസ്പീവനബ  പദതബയബലൂകട  നടക്കുന

അവയവദനാനങ്ങളബലണനായ കുറവയ്  വളകര ഗഇൗരവമനായബ കേനാണണലാം.  മസ്തബഷ്ക മരണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാകതയുള്ള  അവയവദനാനവലാം  നബര്ബനബത  അവയവലാം  മനാറബവയ്പബക്കലലാം

നടക്കുകേയനാണയ്.  അവയവദനാനകത്ത കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകക്കണ സലാംഘടനകേളുലാം സസകേനാരദ

ആശുപത്രബകേളുലാം  അവയവകേചവടലാം  നടത്തുകേയനാണയ്  കചയ്യുനതയ്.  ആവശേദമനായ

അവയവലാം  മനാത്രകമ  ഒരനാളബല്നബനലാം  എടുക്കുനളകവനലാം  മസ്തബഷ്ക  മരണലാം

സലാംഭവബചതബനുകശേഷകമ  അവയവലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുനളകവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.

അവയവദനാനത്തബകന്റെ  മറവബല്  ജനങ്ങകള  ചൂഷണലാം  കചയ്യുനവകര  നബയമത്തബനയ്

മുമബല്  കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം  ഈ  രലാംഗകത്ത  വബകദശേ  കലനാബബകേളുകട  ഇടകപടല്

നബയനബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  അവയവദനാനത്തബകന്റെ  സുതനാരദത

ഉറപ്പുവരുത്തബ  ക്രെബയനാത്മകേമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുനതബനയ്  മൃതസഞസ്പീവനബയുകട
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ആഭബമുഖദത്തബല്  പ്രകതദകേ  ഏജനസബകയ  നബകയനാഗബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശേലജ

ടസ്പീചര്):  1994-കല  മനുഷദനാവയവങ്ങള്  മനാറബവയല്  ആക്ടയ്  പ്രകേനാരമനാണയ്

ജസ്പീവബചബരബക്കുനവരബല്നബനമുള്ള  അവയവദനാനലാം  നടത്തുനതയ്.  ബന്ധുക്കള്ക്കയ്

കവണബയുള്ള  അവയവദനാനത്തബകന്റെ  നടപടബക്രെമങ്ങള്  ലഘുവനായതുലാം

അലനാത്തവര്ക്കുകവണബയുള്ളതയ്  സങസ്പീര്ണവമനാണയ്.  ബന്ധുക്കളബല്നബനലനാകതയുള്ള

അവയവദനാനത്തബനയ്  ആതകറകസഷന  കേമ്മേബറബയുകട  അനുമതബ  ആവശേദമനാണയ്.

മൃതസഞസ്പീവനബ  പദതബയബലൂകടയനാണയ്  മരണനാനന്തര  അവയവദനാനലാം  നടത്തുനതയ്.

മരണകശേഷലാം  അവയവദനാനത്തബനയ്  തനാല്പരദമുള്ളവര്ക്കയ്  മ മൃതസഞസ്പീവനബയുകട

'കകേകനനാസയ്  '  എന  കനറയ് വര്ക്കബലൂകട  രജബസര്  കചയ്യനാലാം.  അവയവദനാനത്തബനയ്

സമ്മേതലാം  നല്കേബയ  വദകബയുകട  മസ്തബഷ്ക  മരണനാനന്തരലാം  ബന്ധുക്കളുകട

സമ്മേതകത്തനാടുകൂടബ  മനാത്രകമ  അവയവദനാനലാം  സനാധദമനാകുകേയുള.  മസ്തബഷ്ക  മരണലാം

സലാംഭവബച  വദകബകേളുകട  അവയവ  വബനദനാസത്തബനനായബ  എലനാ  ടനാനസയ് പനാന്റെയ്

കഹനാസബറലകേളബലലാം  എലനാ  അവയവങ്ങളബകന്മേലലാം  കവയ്റബലാംഗയ്

ലബസ്റ്റുണനായബരബകക്കണതനാകണന  നബബനനയുണയ്.  മസ്തബഷ്ക  മരണലാം

സബരസ്പീകേരബക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  പനാലബകക്കണ  നബബനനകേള്  സലാംബനബചയ്
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സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവയ്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണയ്.  മസ്തബഷ്ക  മരണലാം  സബരസ്പീകേരബക്കുന

സലാംഘത്തബല്  നനാലയ്  കഡനാക്ടര്മനാരുണനായബരബക്കണകമനലാം  അതബല്  രണ്ടുകപര്

ബനകപ്പെട്ട  ആശുപത്രബക്കയ്  പുറത്തുനബനള്ളവരുലാം  ഒരനാള്  ഗവണ്കമന്റെയ്  കഡനാക്ടര്

ആയബരബക്കണകമനലാം  ഇതുസലാംബനബചയ്  കഡനാക്ടര്മനാര്ക്കയ്  പരബശേസ്പീലനലാം

നല്കേണകമനലാം  ആറയ്  മണബക്കൂര്  ഇടവബട്ടയ്  രണയ്  പ്രനാവശേദലാം  പരബകശേനാധന  നടത്തബ

വസ്പീഡബകയനായബല്  പകേര്ത്തണകമനലാം  നബബനനയുണയ്.  മൃതസഞസ്പീവനബയുകട

കകേകനനാസയ്-കന്റെ  കനതൃതസത്തബല്  ശേനാസസ്പീയമനായ  അവയവദനാനലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനയ്  പ്രചരണപരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  അവയവദനാനലാം  നടത്തുന  തടവകേനാര്ക്കനാവശേദമനായ  പരബചരണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതുലാം  അവയവകേചവടലാം  നബയനബക്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതുമനാണയ്.

III സബ്മബഷന 

(1)  കുഞനാമബനയുകട മരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫയ്:   ഇരബക്കൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല ഇരബക്കൂര്-

സബദ്ദേബഖയ് നഗറബലളള കുഞനാമബനയുകട കകേനാലപനാതകേവമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രതബകേകള

കേകണത്തനാന സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം
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നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):  ഇരബക്കൂര്-സബദ്ദേബഖയ്  നഗറബല്  തനാമസബക്കുന

ശസ്പീ.  കമനായസ്പീകന്റെ ഭനാരദ കുഞനാമബനയുകട കകേനാലപനാതകേവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് ഇരബക്കൂര്

കപനാലസ്പീസയ് കകേസയ് രജബസര് കചയയ് അകനസഷണലാം നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  ടബ സലാംഭവലാം

നടന കേസനാര്കട്ടഴബല് മുമയ് വനാടകേയയ് തനാമസബചബരുന രണയ് സസ്പീകേളുള്കപ്പെകട 3 കപരനാണയ്

പ്രതബകേകളനയ്  സബരസ്പീകേരബച  സനാഹചരദത്തബല്  അവകര  കേകണത്തുനതബനനായബ

കകേരളത്തബകല മുഴുവന കപനാലസ്പീസയ്  കസഷനുകേളബകലയ്ക്കുലാം ഇതരസലാംസനാനങ്ങളബകലയ്ക്കുലാം

ലക്കഇൗട്ടയ്  സര്ക്കുലര്  നല്കുകേയുലാം  പ്രതബകേളുകട  കഫനാകട്ടനാ  മനാധദമങ്ങളബല്

പ്രദര്ശേബപ്പെബക്കുനതബനുളള  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.    

(2) വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജയ്: വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പയുകട  തബരബചടവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്

ബനാങ്കുകേള്  അനദനായമനായബ  പലബശേ  ഇഇൗടനാക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  നബലവബലളള

നബയമലാം  പരബഷ്കരബക്കനാനുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പയബകന്മേല്  സര്കഫസബ  ആക്ടയ്

ഉപകയനാഗബക്കനാതബരബക്കനാനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന):  വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ കുടബശബകേയുലാം ബനാങ്കുകേളുകട നടപടബകേളുലാം
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സനാമൂഹദപ്രശ്നമനായബ  മനാറബയ  സനാഹചരദത്തബല്  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പകയടുത്തയ്

കേടകക്കണബയബലനായ പനാവങ്ങകള ജപബ ഭസ്പീഷണബയബല്നബനലാം രക്ഷബക്കനാനകവണബയനാണയ്

വബദദനാഭദനാസ വനായ്പനാ പദതബ സര്ക്കനാര് അലാംഗസ്പീകേരബചതയ്. ഇതയ് ഒരു വനായ്പനാ തബരബചടവയ്

സഹനായ  പദതബയനാണയ്.  പദതബയുകട  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  സലാംബനബച  ഉത്തരവയ്

ഉടന പുറകപ്പെടുവബക്കുനതനാണയ്. 

(3) ഫയര് കസഷന

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  തൃത്തനാല നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് ഫയര് കസഷന

ആരലാംഭബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):   പനാലക്കനാടയ്  ജബലയബകല  തൃത്തനാല

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കൂറനനാടയ്-മലകറനാഡബലളള സര്ക്കനാര് വകേ സലലാം  ഫയര്

ആന്റെയ്  റസഷ്യൂ  കസഷന  ആരലാംഭബക്കനാന  അനുകയനാജദമനാകണനയ്  കേകണത്തബയ

സനാഹചരദത്തബല്  കകേട്ടബടവലാം  ഫനാമബലബ  കേസനാര്കട്ടഴലാം  നബര്മ്മേബക്കനാനനായബ  ഒരു  ഏക്കര്

സലലാം കകകേമനാറനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത സലലാം  ലഭബക്കുനമുറയയ്

ഫയര്  ആന്റെയ്  റസഷ്യൂ  കസഷന  ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 
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(4) കകേരള ഇലകബക്കല് ആന്റെയ് അകകലഡയ് എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കേമനബയുകട
പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    അച്ചുതനാനന്ദന:  മലമ്പുഴ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

ഒലവകക്കനാടയ്  കകേരള ഇലകബക്കല് ആന്റെയ് അകകലഡയ് എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കേമനബയുകട

സുഗമമനായ  പ്രവര്ത്തനത്തബനയ്   ആവശേദമനായ   ഉല്പനങ്ങള്ക്കുളള  വബപണബ

കേകണത്തനാനുലാം   കേമനബയുകട  യശേസലാം   പ്രഇൗഢബയുലാം  വസ്പീകണടുക്കനാനുലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  കകേല്-കന്റെ  ഒലവകക്കനാടയ്  യൂണബറയ്  സബഡ്കകേനായുകട

ഉടമസതയബലള്ള  വനാടകേകക്കട്ടബടത്തബലനാണയ് പ്രവര്ത്തബക്കുനതയ്. കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്

നടകത്തണ  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തനാത്തതുമൂലലാം  കകേട്ടബടലാം

ഉപകയനാഗശൂനദമനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  എന്റെര്കകപ്രസസയ്  റബകഫനാലാംസയ്  കേമ്മേബറബയുകട

നബര്കദ്ദേശേനാനുസരണലാം  ഇഇൗ  യൂണബറബകന  എലാംകപനായസ്പീസയ്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്

കസനാകകസറബക്കയ് കകകേമനാറനാനുലാം ഉത്പനങ്ങള്ക്കയ് കകേല് ബനാനഡയ് ഉപകയനാഗബക്കനാനുലാം

എലനാ  കതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം  സസയലാം  വബരമബക്കല്  പദതബ  നടപ്പെനാക്കബ  യൂണബറബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബരുന.  ഇതനുസരബചയ്

പബരബഞ്ഞുകപനായ 52 കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്   പബ.എഫയ്.,  ഗ്രനാറ്റുവബറബ എനബവ നല്കേനാന
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സനാധബചബട്ടബല.  8  കതനാഴബലനാളബകേളനാണയ്  യൂണബറബല്  നബലവബലള്ളതയ്.   ഇകപ്പെനാഴകത്ത

ഉത്പനമനായ റസ്പീവയറബബള് ഫഷ്യൂസയ് കേനാലഹരണകപ്പെട്ട സനാഹചരദത്തബല് കകേല്-കന്റെ

മറയ്  യൂണബറ്റുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനകത്ത  സഹനായബക്കുന  രസ്പീതബയബല്  പ്രവര്ത്തനലാം

ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുവരബകേയനാണയ്.    കകേല്-കന്റെ   പുനരുദനാരണത്തബനയ്  അനുവദബച

തുകേയബല്നബനലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒലവകക്കനാടയ്  യൂണബറബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  നസ്പീക്കബവച്ചുകകേനാണയ്  മറയ്  യൂണബറ്റുകേള്ക്കയ്  അനുകയനാജദമനായ

അനുബന  ഉത്പനങ്ങള്ക്കുള്ള  സനാധദതകൂടബ  പരബകശേനാധബചയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

(5)   കുടബകവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  കപരബന്തല്മണ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബയനായ  തനാകഴകക്കനാടയ്-ആലബപ്പെറമ  കുടബകവള്ള  പദതബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസയ്):  തനാകഴകക്കനാടയ്-ആലബപ്പെറമ

കുടബകവള്ള പദതബ  2013-കല എസയ്.എല്.എസയ്.സബ.-യബല്  750  ലക്ഷലാം രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബയുലാം  സനാകങതബകേനാനുമതബയുലാം  നല്കേബ  95  ശേതമനാനലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതനാണയ്.  ശുദസ്പീകേരണശേനാലയനാവശേദമനായ ഭൂമബ കപരബന്തല്മണ തനാലൂക്കയ്

സര്കവ്വയര്  അളനയ്  തബട്ടകപ്പെടുത്തബയതനുസരബചയ്  പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബകചങബലലാം
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പുറകമനാക്കുഭൂമബക്കുപുറകമ  സലലാം  നല്കേബയ  സസകേനാരദ  വദകബ  തകന്റെ  വസ്തു

കേകയ്യറബയതനായബ  പരനാതബ  നല്കേബയതബകനത്തുടര്നയ്  മലപ്പുറലാം  ജബലനാ  സര്കവ്വ

സൂപ്രണബകന്റെ  കനതൃതസത്തബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അളക്കുകേയുലാം  കേകയ്യറബയ  സലത്തബനുപകേരലാം

സലലാം  നല്കുനതബനയ്   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തു.  ഇതുസലാംബനബചയ്

കകഹകക്കനാടതബയബല്  നബലനബല്ക്കുന  കകേസയ്  തസ്പീര്പ്പെനാകുനമുറയയ്  ഒനനാലാംഘട്ടലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന കേഴബയുനതനാണയ്.  NRDWP-യുകട തുകേ കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെയ് കുറച

സനാഹചരദത്തബലലാം  ഇത്തരലാം  പദതബകേള്  സനാഗബ  പഞനായത്തുകേളബലലാം

ഫ്ലൂകകറഡബകന്റെയുലാം  ആര്കസനബക്കബകന്റെയുലാം  സനാനബധദമുളള  സലങ്ങളബലമനായബ

പരബമബതകപ്പെടുത്തണകമനലാം നബബനന വചബരബക്കുനതുകകേനാണയ് രണനാലാംഘട്ടത്തബകലയയ്

കേടക്കനാന  സനാധബചബല.   വരുലാം  വര്ഷങ്ങളബല്  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

രണനാലാംഘട്ടലാം പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണയ്.  

(6) മനാരബകകടലാം ഇനസബറഷ്യൂട്ടബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള്ള  : നസ്പീണകേര  മനാരബകകടലാം  ഇനസബറഷ്യൂട്ടബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  വബപുലകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  മതബലലാം  മറയ്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

തുറമുഖവലാം മഷ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെള്ളബ): ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫയ് ഷബപ്പെബലാംഗബകന്റെ മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ
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2450  ലക്ഷലാം  രൂപ  കചലവബല്  പ്രസ്തുത  ഇനസബറഷ്യൂട്ടബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  മൂനയ്

ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതയ്.  നബര്മ്മേനാണ

പ്രകദശേകത്ത ധനാതുമണല് നബകക്ഷപലാം  ഖനനലാം കചയ്യനാന അനുമതബ നല്കേബയതബനനാലലാം

ചബല   സനാകങതബകേ  പ്രശ്നങ്ങളനാലമനാണയ്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കകവകുനതയ്.

നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തബയനാക്കബ 2018-19  അധദയന വര്ഷലാം മുതല്  ഡയറക്ടര് ജനറല്

ഓഫയ്  ഷബപ്പെബലാംഗബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാകട  കകേനാഴകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

(7) ഇനഷസറനസയ് വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന:  കകേരള  സലാംസനാന  ഇനഷസറനസയ്  വകുപ്പെബകല

കേമഷ്യൂട്ടകകറകസഷകന്റെ  അപനാകേതയുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കുറവലാം  പരബഹരബചയ്

പ്രവര്ത്തനലാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  ഐസകേയ്):

സലാംസനാന  പബബക്കയ്  അക്കഇൗണബകലയ്ക്കുള്ള  ധനസമനാഹരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്

ഫണയ് ബനാലനസയ്  ഗണദമനായബ ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള നടപടബകേളനാണയ് ലക്ഷദമബടുനതയ്.

കകേരള  സലാംസനാന  ഇനഷസറനസയ്  വകുപ്പെബല്  കേമഷ്യൂട്ടകറകസഷന  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കസനാഫയ് കവയറകേള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.   ആവശേദമനായ   പഠനലാം  നടത്തബയകശേഷലാം
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ജസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബക്കുന  കേനാരദലാം  തസ്പീരുമനാനബക്കുലാം.    സര്ക്കനാര്  വരുമനാനത്തബല്

വര്ദനവണനാക്കുന  തരത്തബല്  വകുപ്പെബകന്റെ  പദതബകേള്  മറയ്  കമഖലയബകലയയ്

വദനാപബപ്പെബക്കുനതയ്  സലാംബനബച  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കുനതബനയ്  ഇനഷസറനസയ്

കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന്റെ കസവനലാം ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുനതനാണയ്.  സലാംസനാന ഇനഷസറനസയ്

വകുപ്പെബകന പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(8) മനാകവലബക്കര ജബലനാ ആശുപത്രബയബല് തസ്തബകേ സൃഷ്ടബക്കല്

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാകജഷയ്: മനാകവലബക്കര ജബലനാ ആശുപത്രബയബല് കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം

മറയ്  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയുലാം  കൂടുതല്  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശേലജ

ടസ്പീചര്):  347  കേബടക്കകേളുളള  മനാകവലബക്കര  ജബലനാ  ആശുപത്രബയബല്  ജനറല്

കമഡബസബന,  പസ്പീഡബയനാടബകേയ്  സര്ജറബ,  കഗനകക്കനാളജബ,  ഓര്കത്തനാ,  ഇ.എന.ടബ.,

കനത്രകരനാഗ  വബഭനാഗലാം,  കസകേദനാടബ,  അനകസ്തഷദ,  കഡന്റെല്,  തസകേയ് കരനാഗവബഭനാഗലാം,

അതദനാഹബത  വബഭനാഗലാം  എനബവ  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനണയ്.  മനാകവലബക്കര

തനാലൂക്കനാശുപത്രബകയ  ജബലനാ  ആശുപത്രബയനായബ  ഉയര്ത്തബയതബനുകശേഷലാം  കൂടുതല്

തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചബട്ടുണയ്.  ഈ  ആശുപത്രബകയ  സൂപ്പെര്കസഷദനാലബറബ

ആശുപത്രബയനാക്കബ മനാറ്റുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കൂടുതല് തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള
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നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്. 

(9) തൃശ്ശൂര് ഗവണ്കമന്റെയ് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകല ലനാബയ്  ,   ഡയനാലബസബസയ് യൂണബറ്റുകേള്

ശസ്പീ  .    അനബല് അക്കര:  തൃശ്ശൂര്  ഗവണ്കമന്റെയ് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകല ലനാബയ്,

ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറ്റുകേള്  ശേരബയനായബ  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ലനാബുകേളുകട  കമയബന്റെനനസബനനായബ  സര്ക്കനാര്  മുനകേകയ്യടുത്തയ്

റബകവനാള്വബലാംഗയ് ഫണയ് നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശേലജ

ടസ്പീചര്):   സുരക്ഷനാ  ക്രെമസ്പീകേരണങ്ങകളലനാലാം  പനാലബച്ചുകകേനാണനാണയ്  തൃശ്ശൂര്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബകല  ലനാബുകേള്  പ്രവര്ത്തബക്കുനതയ്.   24  മണബക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുന

യൂണബറ്റുകേളബല്  പ്രതബദബനലാം  മൂനയ്  ഷബഫ്റ്റുകേളബലനായബ  ഏകേകദശേലാം  നനാല്പ്പെതയ്

ഡയനാലബസബസുകേള്   കചയ്യുനണയ്.   ലനാബബകന്റെയുലാം ഡയനാലബസബസയ് യൂണബറബകന്റെയുലാം

കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  ഒരു  കേമനബയുമനായബ  പ്രകതദകേ  കേരനാര്

ഉണനാക്കബയബട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത ആശുപത്രബകയ കസന്റെര് ഓഫയ് എകലനസനാക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ ദ്രുതഗതബയബല് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.  

(10) പ്രധനാന കടയബനുകേള്ക്കയ്  കസനാപ്പെയ് അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ:  ചനാലക്കുടബ,  അങമനാലബ കറയബല്കവ കസഷനുകേളബല്

പ്രധനാന  കടയബനുകേള്ക്കയ്  കസനാപ്പെയ്  അനുവദബക്കുനതബനയ്  കകേന്ദ്ര  കറയബല്കവ
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മനനാലയത്തബല് ആവശേദമനായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

ചനാലക്കുടബ  കറയബല്കവ കസഷകന  2010-11-ല്  'ആദര്ശേയ് ' കസഷനനാക്കബ ഉയര്ത്തബ

ആവശേദമനായ സഇൗകേരദങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.    അങമനാലബ  വകരയുളള കഡമു

കടയബന  സര്വ്വസ്പീസയ്  ചനാലക്കുടബ  വകര  നസ്പീട്ടുനതബനുലാം  കവള്ളബ,  ശേനബ,  ഞനായര്

ദബവസങ്ങളബലള്ള ധനബനാദയ്,  കനത്രനാവതബ എകയ്പ്രസുകേള്ക്കയ് മറയ് ദബവസങ്ങളബ ല്ക്കൂടബ

ചനാലക്കുടബയബല്  കസനാപ്പെയ്  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  പുതുതനായബ  ആരലാംഭബച  പനാലരുവബ

എകയ്പ്രസബനയ്  ചനാലക്കുടബയബലലാം  കകേനാരട്ടബ  അങ്ങനാടബയബലലാം  ഗുരുവനായൂര്  ഇന്റെര്സബറബ,

കവണനാടയ്  എകയ്പ്രസയ്,  ഗുരുവനായൂര്-കചകകന  എകഗനാര്  എകയ്പ്രസയ്  എനസ്പീ

കടയബനുകേള്ക്കയ്  കകേനാരട്ടബ അങ്ങനാടബയബലലാം കസനാപ്പെയ് അനുവദബക്കുനതബനുള്ള ശേകമനായ

ഇടകപടല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് കചലത്തബയബട്ടുണയ്.   

IV കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനമനുസരബച്ചുള്ള  കേടലനാസുകേള്

കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു. 

V റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

സകബനാര്ഡബകനറയ്  കലജബകസ്ലേഷന കേമ്മേബറബയുകട എട്ടയ്  മുതല് പത്തയ് വകരയുള്ള

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 
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VI അവകേനാശേ ലലാംഘന കനനാട്ടസ്പീസയ്

മഹനാരനാജനാസയ് കകേനാകളജബല് നടന അക്രെമവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് 
മുഖദമനബ നടത്തബയ പ്രസ്തനാവന

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:   എറണനാകുളലാം  മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജബല്  നടന

അക്രെമവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  പ്രഥേമ  വബവര  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലലാം  കസര്ചയ്

ലബസബലമുള്ളതബനയ് കേടകേവബരുദമനായ കേനാരദങ്ങളനാണയ്  05.05.2017-ല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

മുഖദമനബ സഭയബല് പറഞതയ്.  എഫയ്.ഐ.ആര്.-കല പ്രധനാന കേനാരദങ്ങള് മറച്ചുവചയ്

സഭകയ  കതറബദരബപ്പെബക്കുന  രസ്പീതബയബല്  മറപടബ  പറഞതയ്  ആകരകയനാ

രക്ഷബക്കുനതബനുകവണബയനാകണന  കേനാരദലാം  വദകമനാണയ്.  ഇപ്രകേനാരലാം   സഭയുകട

പ്രകതദകേ  അവകേനാശേങ്ങളുകടയുലാം  അന്തസബകന്റെയുലാം  ലലാംഘനലാം  മുഖദമനബ

നടത്തബയതബനനാല്  അകദ്ദേഹത്തബകനതബകര  അവകേനാശേലലാംഘന  പ്രശ്നത്തബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കഹബബ ഈഡന:  മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജബല് നടന അക്രെമവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  സഭകയ  കതറബദരബപ്പെബക്കുകേയുലാം

ആകരകയനാകക്കകയനാ സലാംരക്ഷബക്കനാനുമുള്ള നബലപനാടനാണയ് സസസ്പീകേരബചബരബക്കുനതയ്. 

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  പരബകശേനാധബചയ്  യുകമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):  ഒരു

പ്രബവബകലജയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് കകേനാടുത്തുകേഴബഞനാല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് പരബകശേനാധബചയ്

നടപടബകയടുക്കുകമനലനാകത  ചര്ച  നടത്തുകേയബല.  പുതബയ

കേസ്പീഴയ് വഴക്കങ്ങളുണനാക്കുനതയ് ശേരബയല.  

VII ക്രെമപ്രശ്നലാം

റബയല് എകസറയ് നബയനണവലാം വബകേസനവലാം നബയമത്തബകല അവദകത

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:   സലാംസനാനത്തയ്  2017  കമയയ്  1  മുതല്  പനാര്ലകമന്റെയ്

പനാസനാക്കബയ  റബയല്  എകസറയ്  നബയനണ  നബയമലാം  2016,  പൂര്ണമനായബ

നടപ്പെബലനാകക്കണതുണയ്.  എനനാല്  പ്രസ്തുത  നബയമലാം  സലാംസനാനത്തയ്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ  ആക്ടബകല  86(2)  വകുപ്പെയ്  പ്രകേനാരലാം  ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ  2015-ല് സലാംസനാന നബയമസഭ പനാസനാക്കബയ കകേരള റബയല്

എകസറയ് നബയനണവലാം വബകേസനവലാം നബയമലാം റദ്ദേയ്  കചയ്യുകേകയനാ കചയബട്ടബല.  2016

കമയയ്  1  മുതല് ഭനാഗബകേമനായബ പ്രനാബലദത്തബല് വന കകേന്ദ്ര നബയമലാം  2017  കമയയ്  1-നയ്

പൂര്ണമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കനാത്തതയ് ഭരണഘടനയുകട

ലലാംഘനമനാണയ്.   ഈ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനനായബ  കറഗുകലററബ  അകതനാറബറബകയ

നബയമബക്കുകേയുലാം രണയ് നബയമലാം നബലനബല്ക്കുനതബലള്ള അവദകത ഒഴബവനാക്കനാനനായബ
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ചട്ടങ്ങള് അടബയന്തരമനായബ രൂപസ്പീകേരബചയ് നബയമസഭ മുമനാകകേ സമര്പ്പെബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

2016-കല റബയല് എകസറയ് കറഗുകലഷന ആന്റെയ് കഡവലപ്കമന്റെയ് ആക്ടബകന്റെ ഏതനാനുലാം

വകുപ്പുകേള്  2016  കമയയ്  1-നുലാം  ബനാക്കബയുള്ളവ  2017  കമയയ്  1-നുമനാണയ്  നബലവബല്

വനതയ്.   അതബനുമുമയ്  2015-കല ആക്ടബകന്റെ വദവസകേളനായബരുന സലാംസനാനത്തയ്

പ്രനാബലദത്തബലണനായബരുനതയ്. 2016-കല കകേന്ദ്ര നബയമത്തബകല 86(2) വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം

സലാംസനാന  സര്ക്കനാരനാണയ്  അനുബന  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബകക്കണകതനതബനനാല്

ആക്ടബനനുസൃതമനായബ  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബക്രെമങ്ങള്

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണയ്.   സലാംസനാന  നബയമലാം  റദ്ദേനാക്കുനതബനുള്ള  ബബല്

നബയമസഭയുകട പരബഗണനയയ് സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  സലാംസനാന നബയമത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബകലടുത്ത  നടപടബകേള്  സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെകടണതുള്ളതുകകേനാണയ്

സലാംസനാന  നബയമലാം  റദ്ദേയ്  കചയ്യുനമുറയയ്  ചട്ടങ്ങള്  അന്തബമമനായബ  വബജനാപനലാം

കചയ്യുനതനാണയ്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  യനാകതനാരു  കേനാലതനാമസവലാം  ചട്ടലലാംഘനവലാം

വരുത്തബയബട്ടബല.  ക്രെമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല. 

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ക്രെമപ്രശ്നത്തബലൂകട ഉനയബച കേനാരദങ്ങള്ക്കയ് സര്ക്കനാര് തലത്തബല്
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നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതനായബ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  അറബയബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  നടപടബകേള്

തസരബതകപ്പെടുത്തണകമനയ് നബര്കദ്ദേശേബക്കുന.  

VIII ധനകേനാരദലാം

2017-2018   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബനകമലള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

തനാകഴപ്പെറയുന ധനനാഭദര്ത്ഥന അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര്  XV -   കപനാതുമരനാമത്തയ്   (3901,40,26,000  രൂപ)

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സകപസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന  ):

തനാകഴപ്പെറയുന ധനനാഭദര്ത്ഥന അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര്  XXX -   ഭക്ഷദലാം  (1165,85,42,000 രൂപ)

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്  ):
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കപനാതുമരനാമത്തയ് എന XV-ാ നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയുലാം ഭക്ഷദലാം  എന XXX-ാ

നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയുലാം  സലാംബനബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസ്തനാവന

കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.)

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഒട്ടനവധബ വബകേസന

പദതബകേളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന  സര്ക്കനാരനാണബതയ്.   വരള്ച,   കൃഷബനനാശേലാം,

ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബലണനായബട്ടുളള  കതനാഴബലബലനായ്മ,  കദശേസ്പീയ  സനാമത്തബകേ  നയലാം,

വര്ഗ്ഗസ്പീയത  എനബവ  ഈ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഇനയ്  കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുന  കേടുത്ത

പ്രതബസനബകേളനാണയ്.   സമസ്ത കമഖലകേകളയുലാം ബനാധബച കനനാട്ടയ്  നബകരനാധനലാംമൂലമുള്ള

പ്രതബസനബകേകള  കനരബട്ടുകകേനാണയ്  പുതബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചയ്

മുകനനാട്ടുകപനാകുന  സര്ക്കനാരനാണബതയ്.  സമ്പൂര്ണ  കവദത്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം

സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേള്  വര്ദബപ്പെബചയ്  വസ്പീടുകേളബകലത്തബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചു.  അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ  നബരവധബ  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വദതദനാസമബലനാകത  എലനാ  എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കുലാം  50  കകേനാടബ  രൂപ  വസ്പീതലാം

അനുവദബക്കുകേയുലാം  കചയ്തു.  ജബലകേകള  തസ്പീരകദശേ-മലകയനാര  കമഖലനാടബസനാനത്തബല്

തരലാംതബരബചയ്  പനാകക്കജയ്  പ്രഖദനാപബചയ്  5  വര്ഷലാംകകേനാണയ്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാണയ്
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സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതയ്.  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുന  കേനാരദത്തബല്

ഇചനാശേകബകയനാകടയുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചതയ്.  പ്രസ്തുത

നബയമവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്  മുന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് തയ്യനാറനാക്കബയ ലബസബകല

അപനാകേതകേള്  ഭൂരബഭനാഗവലാം  പരബഹരബക്കനാനുലാം  പുതബയ  കറഷന  കേനാര്ഡയ്  വബതരണലാം

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണയ്.  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് അനര്ഹകര

ഒഴബവനാക്കനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസയ്  .    ശേബരസ്പീനനാഥേന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കപനാതുവബതരണ  കമഖലയബകല  സ്തലാംഭനനാവസ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ദബശേനാകബനാധലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടതബനുദനാഹരണമനാണയ്.  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കനാനനാകേനാത്തതുലാം  അവശേദ

സനാധനങ്ങളുകട  ലഭദതക്കുറവലാം  സനാധനാരണക്കനാകര  ദുരബതത്തബലനാഴബയബരബക്കുകേയനാണയ്.

കറഷന പട്ടബകേകയ സലാംബനബചയ്  വദനാപകേമനായ പരനാതബകേളനാണയ്  നബലനബല്ക്കുനതയ്.

വനാതബല്പ്പെടബ  കറഷന  എത്തബക്കുന  സലാംവബധനാനലാം  ഉത്ഘനാടനലാം  നടത്തബയതലനാകത

തുടരനാനനായബട്ടബല.  അരബക്ഷനാമലാം  കനരബട്ടകപ്പെനാള്  ബലാംഗനാളബല്നബനയ്  ഇറക്കുമതബകചയ

ഗുണനബലവനാരമബലനാത്ത  അരബയനാണയ്  കറഷന  കേടകേള്  മുകഖന  വബതരണലാം  കചയതയ്.

പഞനായത്തയ് കറനാഡുകേളുകട അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ കേഴബഞ സര്ക്കനാര് തുടങ്ങബവച

വണ് കടലാം കമയബന്റെനനസയ് പദതബ പുനരനാരലാംഭബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ഒരു
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വര്ഷക്കനാലലാംകകേനാണയ് നബരവധബ വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ് സമസ്ത കമഖലയബലലാം

സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കബയതയ്.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത  140

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലലാം വബകേസകനനാന്മുഖമനായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ് നടത്തുനതയ്.

പകത്തനാളലാം കടനാള് പബരബവയ് കകേന്ദ്രങ്ങള് നബര്ത്തലനാക്കുകേയുലാം കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെബല്

കസനാഷദല്  ഓഡബറയ്  സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കറനാഡുകേളുകട

കമയബന്റെനനസയ്  വര്ക്കുകേള്  കൃതദമനായബ  നടത്തുനതബനുകവണബ  ഒരു  ചസ്പീഫയ്

എഞബനസ്പീയകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ  നടപടബ  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

കപനാതുമരനാമത്തയ്  റസയ്  ഹഇൗസുകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  പന്തളലാം-കുറബകന്തനാട്ടലാം

പനാലത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  ദ്രുതഗതബയബല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണയ്.

ഏനനാത്തയ് പുതബയ പനാലലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ 4.75 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയുലാം

ഗതനാഗത  തടസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  കബയയ് ലബപനാലലാം  നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം  കചയ്തു.

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കമയയ്  മനാസത്തബല്  പുതബയ  കറഷന

കേനാര്ഡുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുമുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  വബലക്കയറലാം

നബയനബക്കനാനുലാം മനാകവലബ കസനാറകേള് നവസ്പീകേരബക്കനാനുലാം പുതബയ മനാകവലബ കസനാറകേള്

അനുവദബക്കനാനുലാം കേഴബഞബട്ടുണയ്.  കപനാതുവബതരണ സമ്പ്രദനായലാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനയ്

ആര്ജവകത്തനാകടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനവമനായബട്ടനാണയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതയ്. 
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷയ്  കുമനാര് :  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുമരനാമത്തയ്,  ഭക്ഷദലാം  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേകള  അഴബമതബ  വബമുകമനാക്കനാന  ഇഇൗ

സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.   കയനാഗദതയുള്ളവകര  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

കേണ്സള്ട്ടനമനാരനായബ  നബയമബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വര്ക്കുകേള്

ഏകറടുത്തകശേഷലാം  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തുന  കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാകര  സബരമനായബ

ബനാക്കയ് ലബസയ്  കചയ്യണലാം.  കറഷന  കേടകേകള  വബശേസനാസത്തബകലടുക്കണലാം.

തബരുവനന്തപുരലാം-എറണനാകുളലാം  റൂട്ടബല്  നനാലവരബപ്പെനാത  പണബയുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  അഞയ്  ദബവസത്തബല്  കൂടുതല്  ഫയലകേള്  കകവകേബപ്പെബക്കുന

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര കേര്ശേന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.  കറഷന

സമ്പ്രദനായകത്ത  തകേര്ക്കുകേയുലാം  ബബ.പബ.എല്.  ലബസബല്നബനലാം  പനാവകപ്പെട്ടവകര

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന നബലപനാടയ്  ശേരബയല.   സബ്സബഡബ  നല്കേബയനാകണങബലലാം

കനരകത്തയുള്ള അളവബലലാം നബരക്കബലലാം  മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുലാം കറഷന നല്കുനതബനയ്

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  സസകേനാരദ  കേമനബകേള്ക്കുകവണബ  ആട്ട  വബതരണലാം  ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്  അട്ടബമറബചബരബക്കുകേയനാണയ്.   ശേരബയനായ മുകനനാരുക്കമബലനാകതയുലാം മതബയനായ

ഉകദദനാഗസ  സലാംവബധനാനമബലനാകതയുലാം  കകേന്ദ്ര  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ലലാംഘബച്ചുലാം  നടക്കുന

വനാതബല്പ്പെടബ  കറഷന  വബതരണത്തബല്  ആകക്ഷപങ്ങളുയര്നബരബക്കുകേയനാണയ്.
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കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  തുകേയനുവദബക്കനാത്ത  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകന്റെ  സമസ്പീപനലാം  തബരുത്തണലാം.  കദശേസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനലാം

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  മലകയനാര,  തസ്പീരകദശേ  കഹകവകേള്

യനാഥേനാര്ത്ഥദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.   കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബല്

എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനുലാം  പഞനായത്തയ്  കറനാഡുകേള്

ഏകറടുക്കുന  നടപടബ  കവഗത്തബലനാക്കുനതബനുലാം  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണത്തബകല

കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  മണനാര്ക്കനാടയ്-ചബനത്തടനാകേലാം  കറനാഡബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം   നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കമനാനസയ് കജനാസഫയ്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന.  ക്രെമനാതസ്പീതമനായബ

വര്ദബച  അരബവബല  പബടബച്ചുനബര്ത്തുനതബനുലാം  കപനാതുവബതരണ  ശലാംഖലയുകട

സ്തലാംഭനനാവസ  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാന

സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടബല.  കറഷന കേനാര്ഡുകേള് വബതരണലാം കചയ്യുനതബലണനാകുന

കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കണലാം.   കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടപ്പെനാക്കുന  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബകന്റെ  വബകേസന  പദതബകേള്  കവഗത്തബലനാക്കുനതബനയ്  നടപടബയുണനാകേണലാം.

വബകേസനത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ഭരണ -പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത  എലനാ

മണ്ഡലങ്ങകളയുലാം  പരബഗണബചതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  കറനാഡുകേളുകട

അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കയ്  തുകേ  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  കറനാഡയ്  റബ്ബകറകസഷന
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വദനാപകേമനാക്കുനതബനുലാം  പബ.ഡബഷ്യൂ.ഡബ.  ഡബകസന  വബലാംഗയ്  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

കേടുത്തുരുത്തബ  റബ.ബബ.  തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനനാവശേദമനായ  ജസ്പീവനക്കനാകര

അനുവദബക്കുനതബനുലാം  കചര്പ്പുങല്  പനാലത്തബകന്റെ  സലകമടുപ്പെയ്  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചയ്  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജയ് എലാം  .    കതനാമസയ് :  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  പുത്തന

സനാകങതബകേവബദദ  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കബ  അഞ്ചുവര്ഷലാംകകേനാണയ്  50,000  കകേനാടബ

രൂപയുകട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകറടുത്തയ്  നടപ്പെനാക്കുകമന  പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കറനാഡയ്  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  പനാസബകേയ്,  റബ്ബര്  എനബവ

ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള  പുതബയ  കടകകനാളജബ  രൂപകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണയ്.

മലകയനാരപനാതയുകട  വബകേസനത്തബനുകവണബ  3500  കകേനാടബ  രൂപ  കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയതയ് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.     കസനടല് കറനാഡയ് ഫണബല്നബനയ്  397

കകേനാടബ  രൂപ  വനാങ്ങനാന  സനാധബചതുലാം  177.8  കകേനാടബ  രൂപ  നബനാര്ഡയ്  സസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  37  പദതബകേള്  ഏകറടുക്കനാന  കേഴബഞതുലാം  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണയ്.

കേണനാടബ-കമപ്പെനാടബ  തണല്  കറനാഡബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാന  കകേനാങണ്

കറയബല്കവകയ  ഏല്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സബ്സബഡബയബനത്തബല്  കേണ്സഷ്യൂമര്കഫഡബനയ്  688  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കേബയതയ്
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സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   വബലക്കയറലാം  പബടബച്ചുനബര്ത്തുനതബനുലാം  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബനുകവണബ  ധനാരനാളലാം  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബനുലാം

ഗവണ്കമന്റെബനയ് കേഴബഞബട്ടുണയ്.  

ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ് :  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന.   ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ

നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള്  കകേരളത്തബനര്ഹമനായ  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്

കനടബകയടുക്കനാന  സര്ക്കനാര്  മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.   യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേനാലത്തയ്  വബലക്കയറലാം  പബടബച്ചുനബര്ത്തനാനുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്  സസസ്പീകേരബചബരുനതയ്.

സലാംസനാന ഉപകഭനാക്തൃതര്ക്ക പരബഹനാര കേമ്മേസ്പീഷനബകലയുലാം ജബലനാ  കഫനാറങ്ങളബകലയുലാം

ഒഴബവകേള് നബകേത്തുനതബനുലാം പബറവലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബലള്കപ്പെകട അരബക്കടകേള്

കൂടുതല് വദനാപകേമനാക്കുനതബനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനയ്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബല്നബനലാം  തുകേ  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള

നടപടബയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബല് അടുത്ത  5  വര്ഷലാംകകേനാണയ്   50,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട

കറനാഡയ്  നവസ്പീകേരണ  പദതബകേള്ക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറബക്കുനതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദകേള്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  അഴബമതബരഹബതവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.
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മലകയനാര-തസ്പീരകദശേ പനാത കകേരളത്തബകന്റെ വബകേസന കുതബപ്പെബനയ് കേരുകത്തകുനതനാണയ്.

പനാലങ്ങളുകട  പുനരുദനാരണ-നവസ്പീകേരണ-അറകുറപ്പെണബകേള്  ഏകറടുക്കുകമന

പ്രഖദനാപനവലാം  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയറകട  കനതൃതസത്തബല്  കമയബന്റെനനസയ്  വബഭനാഗലാം

ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം   സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.    മണലൂര്  മണ്ഡലത്തബകല

കേടനാകന്തനാടയ് പനാലലാം പുതുക്കബപ്പെണബയുനതബനുലാം  തൃശ്ശൂര്-കുറബപ്പുറലാം കറനാഡബകല കകേകചരബ

കസന്റെറബകന്റെ  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അടബയന്തരമനായബ  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  പനാലബകയക്കര  കടനാളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കൃതദമനായ മനാനദണ്ഡങ്ങള്

നബശ്ചയബചയ്  സഇൗജനദ  കറഷന  ലഭബചബരുന  കുടുലാംബങ്ങളുകട  എണത്തബലലാം

ധനാനദവബഹബതത്തബലലാം  വര്ദനവയ്  വരുത്തനാന  തസ്പീരുമനാനബചതുലാം  1.54  കകേനാടബ

ജനങ്ങള്ക്കയ്  സഇൗജനദനബരക്കബല്  ഭക്ഷദധനാനദലാം  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  നടപടബകയടുത്തതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  മുനഗണകനതര  പട്ടബകേയബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കയ് പ്രകതദകേ സബ്സബഡബ

നല്കേബ  രണ്ടു  രൂപ  നബരക്കബല്  2  കേബകലനാ  അരബ  നല്കുനതബനുള്ള   നടപടബ

സസസ്പീകേരബചതയ്  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  വബല നബയനണ കസല്  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുകമന

പ്രഖദനാപനവലാം  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം  അരബക്കടകേള്

ആരലാംഭബചതുലാം ജനങ്ങള്ക്കയ് ആശേസനാസലാം പകേരുനവയനാണയ്.   ഭകക്ഷദനാത്പനാദനത്തബല്

സസയലാംപരദനാപത  കനടുനതബനുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കേനാര്ഷബകേ  സലാംസനാരലാം
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വസ്പീകണടുക്കുനതബനുമുള്ള ശമങ്ങള് നടത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബകല  അഴബമതബ

ഇലനാതനാക്കുനതബനയ്  അതബശേകമനായ  നടപടബകേളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകേണലാം.

പബ.ഡബഷ്യൂ.ഡബ.-യബല്  സതദസനരനായ  ഉകദദനാഗസകര  നബയമബക്കുനതബനുലാം

കഷഡഷ്യൂളുകേള്  പുതുക്കുനതബനുലാം  മുണക്കയലാം  കകബപ്പെനാസയ്   കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനലാം  കവഗത്തബലനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മുണക്കയലാം-

കൂട്ടബക്കല്-ഇളങനാടയ്-വനാഗമണ് കറനാഡബകന്റെ കേനാരദത്തബല് പ്രകതദകേ ശദ കചലത്തണലാം.

കറഷന  വബതരണത്തബല്  ഇടനബലക്കനാകര  ഒഴബവനാക്കബയ നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.

കറഷന കേടക്കനാര്ക്കയ്  അര്ഹമനായ  പണലാം  നല്കുനതബനുലാം   അരബ  വബതരണത്തബല്

കമനാഡകററയ് ചനാര്ജയ് ഇഇൗടനാക്കുനതബനുലാം അരബ വനാങ്ങനാത്തവരുകട കപരബല് കേണകക്കഴുതബ

അരബ തട്ടബകയടുക്കുനകണനാകയനയ് പരബകശേനാധബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

പശ്ചനാത്തല സഇൗകേരദ  വബകേസന പ്രക്രെബയയബല് കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  സുപ്രധനാന

പങനാണയ്  വഹബക്കുനതയ്.  ഈ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  സലാംസനാനകത്ത

കറനാഡുകേളുകടയുലാം പനാലങ്ങളുകടയുലാം അവസ കമചകപ്പെടുകേയുലാം കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെബല്

സമതസവലാം  തുലദനസ്പീതബയുമുണനാകുകേയുലാം  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര

നടപടബകയടുത്തതബലൂകട അഴബമതബ അവസനാനബപ്പെബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.  ഈ
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സര്ക്കനാര്  571  പനാന  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം

എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കയ്  ഒരു  കകേനാടബയബലധബകേലാം  രൂപ  കമയബന്റെനനസയ്  വര്ക്കബനയ്

ലഭദമനാക്കുകേയുലാം പുതബയ നബര്മ്മേനാണരസ്പീതബകേള് അവലലാംബബക്കുകേയുലാം ആധുനബകേ ജര്മ്മേന

സനാകങതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്തു.   കകേ.എസയ്.റബ.പബ.-യബകല

കേണ്സള്ട്ടനമനാകര  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  പുതബയ  സലാംവബധനാനങ്ങകളക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കുകേയുലാം  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബകല  എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട  എണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  കസനാഷദല് ഓഡബറബലാംഗബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കമയബന്റെനനസയ്

പ്രവൃത്തബകേള് അടബയന്തരമനായബ കചയ്യുനതബനയ്  ഉത്തരവനാദകപ്പെട്ട എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കയ്

കറനാഡുകേളുകട ചുമതല വസ്പീതബചയ് നല്കേണലാം.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് സനാറഷ്യൂട്ടറബ കറഷനബലാംഗയ്

സമ്പ്രദനായലാം  ഇലനാതനാക്കബകയങബലലാം  കകേരളത്തബകല  ജനങ്ങള്ക്കയ്  കറഷന  നല്കേനാന

ഈ സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബച്ചു. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന.  സലാംസനാനത്തയ്

കൂടുതല്  അരബക്കടകേള്  ആരലാംഭബക്കണലാം.  ഭരണപരബഷ്കനാര  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയര്മനാനയ്

ആറമനാസക്കനാലലാം  ശേമളലാം  നല്കേനാതബരുന  നടപടബ  ശേരബയനായബല.  മറയ്

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കയ് മനാതൃകേയനായബരുന കകേരളത്തബകല കപനാതു വബതരണ സമ്പ്രദനായലാം

നശേബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഈ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശേഷലാം

പുതബയ കറഷന കേനാര്ഡുകേള് നല്കേനാന സനാധബചബട്ടബല.  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബകന
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അഴബമതബരഹബതമനാക്കനാനുളള മനബയുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങകള അഭബനന്ദബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസയ്  .    ജയലനാല്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന  ധനവബനബകയനാഗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  സസനാഗതലാം

കചയ്യുന.  ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  പ്രകൃതബസലാംരക്ഷണലാം,  അടബസനാന

സഇൗകേരദവബകേസനലാം  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുളള

സമസ്പീപനങ്ങള്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബകല

അഴബമതബകേളബലനാതനാക്കനാന  സസസ്പീകേരബചബട്ടുളള  നടപടബകേകളയുലാം  മലകയനാര-തസ്പീരകദശേ

കകഹകവ  പദതബകേകളയുലാം  സസനാഗതലാം  കചയ്യുകേയുലാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  വബജബലനസയ്

വബഭനാഗത്തബകന്റെ  കേനാരദക്ഷമമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അഭബനന്ദബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന.

ഡബകകസന  കേസനാളബറബ,  ആര്ക്കബകടക്ചര്  വബലാംഗയ്  എനബവ  ഫലപ്രദമനായബ

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന  ജബലനാടബസനാനത്തബല്  സലാംവബധനാനകമനാരുക്കനാനുലാം  റവനഷ്യൂ

വകുപ്പുമനായുളള സനാകങതബകേ നടപടബക്രെമങ്ങള് ലഘൂകേരബചയ് കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെബനയ്

സലകമകറടുക്കല്  നടപടബകേള്  ലഘൂകേരബക്കനാന  മനാര്ഗ്ഗമുകണനാകയനയ്

ആകലനാചബക്കനാനുലാം  കേകയ്യറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കനാനുളള  സബരലാം  സലാംവബധനാനമുണനാക്കനാനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇഇൗ സര്ക്കനാര് ഭക്ഷദ കപനാതുവബതരണ രലാംഗകത്ത പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന  നടത്തുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  നബയമലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാത്തതുമൂലലാം  2000
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കകേനാടബ  രൂപയുകട  നഷ്ടമനാണയ്  സലാംസനാനത്തുണനായതയ്.  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുകട വബലക്കയറലാം പബടബച്ചുനബര്ത്തനാന 440 കകേനാടബ രൂപ സബ്സബഡബയനായബ

സബവബല് സകകപസയ്  വകുപ്പെയ്  കചലവഴബചതുലാം  4200  കകേനാടബ  രൂപയുകട കറകക്കനാര്ഡയ്

വബല്പന  നടത്തബയതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  കകേരളത്തബകല  രകണമുക്കനാല്  കകേനാടബ

ജനങ്ങള്ക്കയ്  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭബക്കുന  രസ്പീതബയബലനാണയ്  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാനബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതയ്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഴബമതബരഹബതമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന

സനാഹചരദത്തബല്  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശേദമനായ  ഫണയ്  ലഭദമനാക്കനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. കറനാഡയ് നബര്മ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനായബ

സലലാം ഏകറടുക്കുനതബനയ് വലബയ തുകേ കകേനാടുക്കണകമനയ് മനാത്രമല കസനടല് ആക്ടയ്

അനുസരബചയ് കസനാഷദല് ആഘനാത പഠനവലാം നടത്തണലാം.  പ്രസ്തുത പഠനലാം നടത്തനാന

ഏജനസബയബലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  സലകമകറടുക്കനാന  കേഴബയബല.  കറനാഡയ്

നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  ഭൂമബ  വനാങ്ങുനതബനുമുമയ്  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ

അനധബകൃതമനായബ  കേകയ്യറബയവരബല്നബനലാം  തബരബച്ചുപബടബക്കനാനുലാം  എലബകവറഡയ്

കകഹകവ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം പഞനായത്തയ് കറനാഡുകേള് ഏകറടുക്കനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സലകമടുപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസുകേള്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പബക്കുനതബനുലാം
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ബബ.പബ.എല്.  ആനുകൂലദങ്ങള്  കനടുന  അനര്ഹകര   ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം

സമയബനബതമനായബ  കറഷന  കേനാര്ഡുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപയ്  കുമനാര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  മനാകവലബ

കസനാറകേളബലൂകടയുലാം സകകപകകേനാ ഒഇൗട്ടയ് കലറ്റുകേളബലൂകടയുലാം നദനായവബലയയ് ലഭദമനായബരുന

13  ഇനലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളബല്  5  ഇനലാം  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  ഉതവകേനാല

ചന്തകേള്  കപരബനുമനാത്രമനായബ  മനാറ്റുകേയുലാം  കമനാത്ത  വബതരണക്കനാര്ക്കയ്

ലനാഭമുണനാക്കനാനകവണബ   ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബല്  കേനാലതനാമസലാം

വരുത്തുകേയുമനാണയ്  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  കചയതയ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  എലനാ

ജബലകേളബകലയ്ക്കുലാം  കമകടനാകഫയറകേള്  വദനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഉതവകേനാല  ചന്തകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം മനാര്ക്കറയ് ഇന്റെര്കവനഷനുകവണബ 150 കകേനാടബ രൂപ  ബഡ്ജററബ

സകപ്പെനാര്ട്ടയ് നല്കുകേയുലാം കചയ്തു.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.   ഒരു

വര്ഷക്കനാലത്തബനുള്ളബല്  ഉണനായബട്ടുളള  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളക്കുറബചയ്

ആത്മപരബകശേനാധന നടത്തണലാം.  കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെയ് ആരലാംഭബച കപനാതുമരനാമത്തയ്

വര്ക്കുകേളുകട പൂര്ത്തസ്പീകേരണമനാണയ് ഈ ഗവണ്കമന്റെയ്  നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുനതയ്.

കപനാതുമരനാമത്തയ്   വകുപ്പെബനയ്     കൂടുതല് തുകേ അനുവദബചനാല് മനാത്രകമ  വര്ക്കുകേള്
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യഥേനാസമയലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുള.    യു. ഡബ. എഫയ്. ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേനാലത്തയ്  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  മബകേച  പ്രവര്ത്തനമനാണയ്  കേനാഴ്ചവചതയ്.   ഭക്ഷദ

കമഖല  വനതകേര്ച   അഭബമുഖസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.   കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം

അര്ഹമനായ  അരബ,  മകണണ,  പഞസനാര,  മറയ്  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  എനബവ

ലഭദമനാക്കനാനനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.     'ഒരു രൂപയയ് ഒരു കേബകലനാ അരബ'

എന കേഴബഞ യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പ്രഖദനാപനലാം  അധബകേനാരകമറയ്   നൂറയ്

ദബവസത്തബനുളളബല്   പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനുലാം  സമയബനബതമനായബ  കറഷന

കേനാര്ഡയ്  വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം  കപകടനാളബകന്റെയുലാം ഡസ്പീസലബകന്റെയുലാം വബലക്കയറലാം

തടയുനതബനുലാം  ആവശേദമനായ    നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.    ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളുകട

വബലക്കയറലാം നബയനബക്കുനതബല്   ഈ സര്ക്കനാര് പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം    കറഷന

സനാധനങ്ങളുകട വബല വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുമനാണുണനായതയ്.   

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന  ):  സഭയബല്

ഉയര്നവന  ക്രെബയനാത്മകേ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങകള  സസനാഗതലാം  കചയ്യുന.   കേഴബഞ

യു.ഡബ.എഫയ്. ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് ആരലാംഭബച പല നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ഈ  ഗവണ്കമന്റെയ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബച

വര്ക്കുകേളബല്  25  എണത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങബക്കഴബഞ്ഞു.   കറനാഡുകേളുകട

അറകുറപ്പെണബകേള് നല രസ്പീതബയബല് നടത്തബ അഴബമതബ നബര്മ്മേനാര്ജനലാം കചയ്തുവരുന.
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കമയബന്റെനനസബനനായബ  അനുവദബച  തുകേയബല്   ഇതുവകര  384  കകേനാടബ  രൂപ

കചലവഴബചബട്ടുണയ്. ഈ കേനാലയളവബനുള്ളബല് നനാഷണല് കഹകവയബകല കുഴബകേളടക്കലാം

2642  വര്ക്കുകേള് ഏകറടുത്തതബല്  1400  വര്ക്കബനയ്  എ.എസയ്.  കകേനാടുത്തയ്  കടണര്

നടപടബകേളബകലയയ്  നസ്പീങ്ങബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  അതദനാധുനബകേ  കടകകനാളജബ

ഉപകയനാഗബചയ്  കകേരളത്തബല്  വസ്പീതബയുള്ള  കറനാഡുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബകനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്.   കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാരുകട    രജബകസ്ട്രേഷന  കേനാലയളവയ്  2018

മനാര്ചയ്  31  വകര  നസ്പീട്ടബകക്കനാടുക്കനാന   ഉകദ്ദേശേബക്കുന.   തസ്പീരകദശേ  കറനാഡുകേളുകടയുലാം

മലകയനാര  കഹകവകേളുകടയുലാം  അകലനകമന്റെയ്   പൂര്ത്തബയനാക്കബ    ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാക്കുനതബനുള്ള ശമലാം നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത   2,300-ഓളലാം

പനാലങ്ങളബല്  606  പനാലങ്ങള്  മനാത്രമനാണയ്  പൂര്ണമനായുലാം  കുറമറതനായബട്ടുള്ളതയ്.

അടബയന്തരമനായബ  മനാകറണ  365  പനാലങ്ങളുകട  എസബകമറയ്

തയ്യനാറനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന.  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  റസയ്  ഹഇൗസുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ആവശേദമനായവ  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുനകതനാകടനാപ്പെലാം  എലാം.എല്.എ.-മനാരബല്

നബനയ്  ഗസയ്  ഹഇൗസബനയ്  സമനാനമനായ  ചനാര്ജയ്  ഇഇൗടനാക്കനാനുലാം  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്

അധബകേനാരത്തബല് വനതബനുകശേഷലാം ഇഇൗടനാക്കബയ അമബതചനാര്ജയ് തബരബച്ചു നല്കേനാനുലാം

നടപടബകയടുത്തബട്ടുണയ്.  പബ.എസയ്.സബ./എലാംകപനായ്കമന്റെയ്  എകയ്കചഞയ്  മുകഖന  1367

കപകര നബയമബക്കനാനുള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.  കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലകത്ത
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കേരനാറകേനാരുകട കുടബശബകേ പൂര്ണമനായുലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്.  കകേരള കസറയ് കറനാഡയ് ഫണയ്

കബനാര്ഡബകന ശേകബകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കേദനാബബനറയ് തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  90

എഞബനസ്പീയര്മനാകര  ഡബകപനായയ്  കചയ്യുകേയുലാം  ഡബകസനബലാംഗബനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം,

എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  എനബവബടങ്ങളബല്  കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  ജബലകേള്കതനാറലാം മരനാമത്തയ് വകുപ്പെബകന്റെ ലകബനാറട്ടറബകേള്

കുറമറ രസ്പീതബയബല് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  2018

കമയയ്  31-നയ്  മുനപയ്  കകേനാലലാം-ആലപ്പുഴ കബപ്പെനാസയ്  നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന

കേഴബയുകമനനാണയ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതയ്. കേഴബഞ സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തയ് തുടങ്ങബവച 4

കഫ്ലൈ  ഓവറകേള്  തുറക്കുകേയുലാം  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  കഫ്ലൈ  ഓവറബകന്റെ  പണബ  തുടരുകേയുലാം

കവറബലയബലലാം കുണന്നൂരബലലാം കഫ്ലൈ ഓവറകേള് നബര്മ്മേബക്കനാന ഉത്തരവയ് ഇറക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.  8  കടനാളുകേള് നബര്ത്തലനാക്കുകേയുലാം നബലവബല് കടനാള് പബരബവബകന്റെ കേനാരദലാം

മുഖദമനബയുലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയുമനായബ  ആകലനാചബചയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണയ്.  നബയമസഭയുകടയുലാം  എലാം.എല്.എ.  കഹനാസലബകലയുലാം

കറനാഡുകേള്  സഭനാസകമ്മേളനലാം  കേഴബഞകശേഷലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തുനതബനുലാം

ജബലനാ  കേളക്ടകററ്റുകേളബകലയുലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളുകടയുലാം  പരബസരങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തനാനുലാം ശുചസ്പീകേരബക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്. ആധുനബകേവത്കേരണത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  എലനാ  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ഓഫസ്പീസുകേകളയുലാം  ബനബപ്പെബച്ചുകകേനാണയ്  കേമഷ്യൂട്ടര്
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സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാണയ്.

കേകയ്യറകമനാഴബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  കഹകവ  കപ്രനാട്ടക്ഷന  ആക്ടയ്  ശേകമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  കകേനാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  കേണ്ണൂര്  ജബലകേളബകല

പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കറനാഡുകേളുകട  പണബ  കകേരള  കറനാഡയ്  ഫണയ്  കബനാര്ഡയ്  മുഖനാന്തബരലാം

കചയ്യുനതനാണയ്.  സുതനാരദവലാം സനാകങതബകേ കമന്മേയുള്ളതുലാം പ്രതദക്ഷ ഫലലാം തരുനതുലാം

കേക്ഷബ  രനാഷസ്പീയ  വദതദനാസമബലനാത്തതുമനായ  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തബ

അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസന  സലാംസനാനമനാക്കബ  കകേരളകത്ത  മനാറനാനുള്ള

പരബശമങ്ങളനാണയ്  നടത്തുനതയ്.   വകുപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  അലാംഗങ്ങള്  ഉനയബച

വബമര്ശേനങ്ങള്  പരബകശേനാധബക്കുനതനാണയ്.  ധനനാഭദര്ത്ഥന  പനാസനാക്കബത്തരണകമനയ്

അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകപസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):  ഭക്ഷദ

വകുപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് അലാംഗങ്ങള് നടത്തബയ അഭബപ്രനായങ്ങള് സസനാഗതലാം കചയ്യുന.

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  കേര്ശേനമനായബ  നടപ്പെനാക്കണകമന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്

നബര്കദ്ദേശേത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  സലാംസനാനത്തയ്  പ്രസ്തുത  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുകേ

എന  കവല്ലുവബളബയനാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആദദലാം  ഏകറടുത്തതയ്.  മുനഗണനനാ-

മുനഗണകനതര പട്ടബകേ  തയ്യനാറനാക്കബ  കറഷന  കേനാര്ഡയ്  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനനായബ

യു.ഡബ.എഫയ്. ഗവണ്കമന്റെയ് തയ്യനാറനാക്കബയ വബവരകശേഖരങ്ങളുകട അടബസനാനത്തബലള്ള
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കേരടയ്  പ്രസബദസ്പീകേരബചയ്  കറഷന  വബതരണലാം  നടത്തനാനുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.  ഇതുസലാംബനബച  പരനാതബകേള്  തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല

കവരബഫബകക്കഷന അപ്പെസ്പീല് കേമ്മേബറബകേള് പരബകശേനാധബചയ്  കഭദഗതബ വരുത്തബയ ലബസയ്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  അതനുസരബച്ചുള്ള  നടപടബക്രെമങ്ങളുമനായബ  മുകനനാട്ടയ്

കപനാകുകേയുമനാണയ്.  കകേനാലത്തയ്  ആരലാംഭബച  വനാതബല്പ്പെടബ  ഭക്ഷദധനാനദ  വബതരണലാം

വബജയകേരമനായതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് തബരുവനന്തപുരലാം,  പത്തനലാംതബട്ട,  ആലപ്പുഴ,

എറണനാകുളലാം,  പനാലക്കനാടയ്,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലകേളബലലാം   പദതബ  നടത്തബവരുന.

കശേഷബക്കുന  ജബലകേളബല്  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള  ഭക്ഷദധനാനദ  സലാംഭരണലാം

നടനവരബകേയനാണയ്.  ഇടനബലക്കനാകര  പൂര്ണമനായബ  ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണയ്

സലാംസനാനകത്തമനാടുലാം  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണത്തബനനാവശേദമനായ  ധനാനദലാം

സലാംഭരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഇതബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന  വനാഹനങ്ങളബല്

ജബ.പബ.എസയ്.   സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  കറഷന  കേടകേളബല്  ഇ-കപനാസയ്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണയ്.  കമയയ് മനാസലാം അവസനാനകത്തനാകട എലനാ ജബലകേളബലലാം കറഷന

കേനാര്ഡുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുനതനാണയ്.  എന.എഫയ്.എസയ്.എ.

നടപ്പെനാക്കുകമനാഴുണനാകുന  ആശേങകേകളക്കുറബചയ്  പഠബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  നബകയനാഗബച

സമബതബയുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല്  പ്രനാഥേമബകേ  ചര്ച  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണയ്.  സമബതബ
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ശേബപനാര്ശേയുകട അടബസനാനത്തബല്  350-ല് തനാകഴ കേനാര്ഡുകേളുള്ള കറഷന കേടകേകള

സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  1500-ല്  കൂടുതല്  കേനാര്ഡുകേളുള്ള  കറഷന  കേടകേകള

വബഭജബക്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  കറഷന  കേടകേളുകട  എണത്തബല്

കുറവവരുത്തനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനബല.   പുറത്തുനബനലാം അരബകയത്തബചയ്

കപനാതുമനാര്ക്കറബല് വബലകുറച്ചു വബല്പ്പെന നടത്തബയുലാം  1500-ലധബകേലാം വരുന മനാകവലബ

കസനാറകേളബലൂകട  കുറഞ  വബലയയ്  ലഭദമനാക്കബയുലാം  നബരവധബ  അരബക്കടകേള്  തുറനയ്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബച്ചുലാം  സലാംസനാനത്തയ്  അരബയുകട  വബലവര്ദനവയ്  പബടബച്ചുനബര്ത്തനാന

സനാധബചബട്ടുണയ്.  മനാകവലബ  കസനാറകേള്  വഴബ  16  ഇനലാം  ഉല്പനങ്ങള്  സബ്സബഡബ

നബരക്കബല്   വബതരണലാം  കചയ്തുവരുനണയ്.   ഉപകഭനാക്തൃ  തര്ക്കപരബഹനാര  ജബലനാ

കഫനാറങ്ങളുകടയുലാം  സലാംസനാന  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതനാണയ്.  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്ക്കയ്  വബല

വര്ദനവണനാകുകമനാള്  മനാര്ക്കറബലണനാകുന  ചലനങ്ങള്  മനസബലനാക്കുനതബനുലാം

മുനകൂര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുമനായബ  വബവബധ  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേകള

ഏകകേനാപബപ്പെബചയ്  കകപ്രസയ്  കമനാണബററബലാംഗയ്  കസല്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കകടബല്

ഉഇൗരുകേളബല്  അരബക്കുപുറകമ  തബന,  റനാഗബ,  കചനാളലാം  തുടങ്ങബയ  കചറധനാനദങ്ങള്കൂടബ

വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  കറഷന  കേടകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  അവശേദസനാധനങ്ങള്  കറഷന  കേടകേള്വഴബ  വബതരണലാം
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കചയ്യുനതബനുലാം  ആതുരനാലയങ്ങളബലലാം അനനാഥേനാലയങ്ങളബലലാം മറ്റുലാം തനാമസബക്കുനവര്ക്കയ്

കറഷന  കേനാര്ഡയ്  നല്കേബ  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെയ്

ഉകദ്ദേശേബക്കുനണയ്. സകകപകകേനാ/കറഷന കേടകേള് വഴബ കഫനാര്ട്ടബകകഫഡയ് ആട്ട തുടര്നലാം

വബതരണലാം  കചയ്യുനതനാണയ്.  അഴബമതബരഹബതവലാം  കേനാരദക്ഷമവമനായ  കപനാതുവബതരണ

രലാംഗലാം കകേട്ടബപ്പെടുക്കുനതബനയ് എലനാവരുകടയുലാം പബന്തുണ ആവശേദമനാണയ്.  ധനനാഭദര്ത്ഥന

പനാസനാക്കബത്തരണകമനയ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കപനാതുമരനാമത്തയ്  എന  XV-ാ  നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയുലാം  ഭക്ഷദലാം  എന

XXX-ാനമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയുലാം 32-കനതബകര 77 കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ

കവനാകട്ടനാകടയുലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.

IX അറബയബപ്പെയ്

ചബത്രപ്രദര്ശേനലാം

ഇടുക്കബ  ജബലയബകല  രനാജനാക്കനാടയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  കകഹസ്കൂളബകല  ആറനാലാം  ക്ലെനാസയ്

വബദദനാര്ത്ഥബനബയനായ  കുമനാരബ  കറനാസയ്  മരബയ  കസബനാസദന  വരച  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

ഗവര്ണറകടയുലാം നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേരുകടയുലാം ചബത്രങ്ങളുകട പ്രദര്ശേനലാം നബയമസഭനാ

മന്ദബരത്തബകല  ആര്.  ശേങരനനാരനായണന  തമബ  കമകമഴയ് സയ്  കലനാഞബല്

നടക്കുകേയനാണയ്.  സഭനാ  സകമ്മേളനത്തബനുകശേഷലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  പ്രദര്ശേനലാം



45

വസ്പീക്ഷബക്കനാവനതനാണയ്.

സഭ കവകുകനരലാം 4.10-നയ് പബരബഞ്ഞു.

******

 


