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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-16

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    18,    വദനാഴലാം

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

കേനാകവരബകസല് നബര്ത്തലനാക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ വരള്ച്ചകയ കനരബടുന്ന സലാംസനാനത്തബനയ്

അന്തര്സലാംസനാന കേരനാറബലൂകട ലഭബകക്കണ്ട നദസ്പീജലലാം നഷ്ടകപ്പെടുകേയനാണയ്.  കേനാകവരബ

നദസ്പീജലലാം  സലാംബനബച്ചയ്  തമബഴനാടയ്  നല്കേബയബട്ടുള്ള  റബവവ്യു  കപറസ്പീഷനുലാം  2018-ല്

പുതുകക്കണ്ട പറമബക്കുളലാം ആളബയനാര് കേരനാറലാം  മുല്ലകപ്പെരബയനാര് പ്രശ്നവലാം കനയനാര് ജല
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പ്രശ്നവലാം  അച്ചന്കകേനാവബല്-വവ പ്പെനാര്  ലബങയ്  പദതബയലാം  തര്ക്ക  പ്രശ്നങ്ങളനായബ

അവകശേഷബക്കുന.   സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  കകേസയ്  നടത്തുന്നതബനയ്  സനാകങതബകേ

സഹനായലാം നല്കുന്ന ഡല്ഹബയബകല കേനാകവരബ കസല് നബര്ത്തലനാക്കനാന് ഗവണ്കമന്റെയ്

തസ്പീരുമനാനബച്ചതബലൂകട  സലാംസനാന  തനാല്പ്പെരദലാം  പൂര്ണ്ണമനായലാം  തകേരുന്ന  നബലയബല്

എത്തബയബരബക്കുന്നതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  ഇഇൗ  സനാഹചരദലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചയ്  ചര്ച്ച  കചയണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ

തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്,  എലാം. ഉമ്മേര്, അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

അനുസരബച്ചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  കേനാകവരബ-അന്തര്  സലാംസനാന

നദസ്പീജല  തര്ക്കങ്ങള്  കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന്നതബനനായബ  1995-ല്  രൂപസ്പീകേരബച്ച

സലാംവബധനാനമനാണയ്  കേനാകവരബ  കസഷദല്  കസല്.     കേനാകവരബ  കസല്  വകേകേനാരദലാം

കചയ്യുന്നതയ്  കേനാകവരബ  നദസ്പീജല  തര്ക്ക  ടബബബ്യൂണലബകന്റെ  കകേസ്സുകേളനാണയ്.  അതബല്

പ്രധനാനകപ്പെട്ടവ 05-02-2007-ല് വന്ന കേനാകവരബ ടബബബ്യൂണല് അന്തബമ വബധബകക്കതബകര

ഫയല് കചയ്ത സബവബല് ഹര്ജബ,  തമബഴനാടയ്  ഫയല് കചയ്ത കമഗനാ  കേനാര്  പനാര്ക്കബലാംഗയ്

കകേസയ്,  കനയനാര് കകേസ്സുകേള്,  കകേരളലാം ഫയല് കചയ്ത പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കകേസയ്

എന്നബവയനാണയ്.    ഇത്തരത്തബല് വബവബധ കകേനാടതബകേളബല് കകേസ്സുകേള് ഉള്ളതബനനാല്

അന്തര് സലാംസനാന നദസ്പീജല തര്ക്കങ്ങള് വകേകേനാരദലാം കചയ്യുന്നതബനയ് കേനാരദക്ഷമമനായ
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ഏകകേനാപനവലാം  നബയമ  വബദഗ്ദ്ധരുകട  കസവനവലാം  ലഭദമനാകക്കണ്ടതയ്

അതദനാവശേദമനാകണന്നയ്  കേണ്ടുകകേനാണ്ടനാണയ്  ബനകപ്പെട്ട വബഷയങ്ങളബല് സര്ക്കനാരബനയ്

ഉപകദശേലാം നല്കുന്നതബനനായബ മുന് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫയ് കസക്രട്ടറബ  കചയര്മനാനനായബ

സനാകങതബകേ  കേനാരദങ്ങളബല്  കകവദഗ്ദ്ധദമുള്ളവരടങ്ങബയ  ഒരു  സമബതബകയ

നബകയനാഗബച്ചതയ്.  കകേസ്സുകേളുകട  സുഗമമനായ  നടത്തബപ്പെബനയ്

വബഘനാതമുണ്ടനാകേനാതബരബക്കനാനനായബ നബ്യൂഡല്ഹബ കകേരളനാ ഹഇൗസബകല ലനാ വബഭനാഗത്തബലലാം

കസക്രകട്ടറബയറബകല  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബലലാം  പ്രകതദകേലാം  കനനാഡല്  ഓഫസ്പീസകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബ  ഉത്തരവനായബട്ടുണ്ടയ്.   അന്തര്  നദസ്പീജല  തര്ക്കങ്ങളബല്  സലാംസനാന

തനാല്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  ഫലപ്രദമനായ   സലാംവബധനാനങ്ങള്   ഒരുക്കബയബട്ടുണ്ടയ്.

കസല്ലബകന്റെ പ്രവര്ത്തനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളബല് സനാകങതബകേ നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്

നല്കുന്നതബനയ്  അനുഭവജനാനമുള്ള  കടകബക്കല്  സനാഫബകന്റെ  കസവനവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.   ഇക്കനാരണത്തനാലനാണയ് ഇകപ്പെനാഴുളള കസല്ലബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

അവസനാനബപ്പെബച്ചയ് നബയമ വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള സലാംവബധനാനമനായബ കസല്ലബകന മനാറനാന്

തസ്പീരുമനാനബച്ചതയ്.   വബവബധ മനനാലയങ്ങളബല്  പ്രശ്നങ്ങള് കനരബട്ടയ്  അവതരബപ്പെബക്കനാന്

കേഴബയന്ന കേനാരദക്ഷമതയള്ള ഉകദദനാഗസരുകട കസവനലാം പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനനാണയ്

സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ  കസല്ലബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  സസ്വഭനാവവലാം

പ്രനാധനാനദവലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  വകേകേനാരദലാം   കചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്
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സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതയ്.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന് : ഇഇൗ  പ്രശ്നലാം  കകേരളത്തബകന്റെ

കപനാതുതനാല്പ്പെരദമനാണയ്.  ഇതബകന  കകേരളത്തബകല  ഭരണകേക്ഷബയകടകയനാ

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെകയനാ  തനാല്പ്പെരദമനായബ  വദനാഖദനാനബക്കരുതയ്.    കേനാകവരബ  നദസ്പീജലലാം

സലാംബനബച്ച  കകേസുലാം  2018-ല്  പുതുകക്കണ്ട  പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  കേരനാറലാം

മുല്ലകപ്പെരബയനാര്  പ്രശ്നവലാം  കനയനാര്  ജലപ്രശ്നവലാം  അച്ചന്കകേനാവബല്  വവപ്പെനാര്-ലബങയ്

പദതബയലാം  സലാംബനബച്ച  കകേസുകേളനാണയ്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  നബലവബലള്ളതയ്.

സനാകങതബകേ  പരബജനാനലാം  കേണ്ടബനവ്യുറബകയനാടുകൂടബ  കകേനാടുക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞുകവങബല്

മനാത്രകമ  ഈ  കകേസുകേള്  വബജയത്തബകലത്തബക്കനാന്  കേഴബയകേയള.   ഇഇൗ  നബയമലാം

റദ്ദേനാക്കുന്നതബനുകവണ്ടബ തമബഴനാടയ് നടത്തബകക്കനാണ്ടബരബക്കുന്ന ശമത്തബകനതബകര നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കഫനാറസയ് കേണ്സര്കവഷന് ആകയ്, വവല്ഡയ് വലഫയ് കപ്രനാട്ടക്ഷന്

ആകയ്   എന്നസ്പീ  നബയമങ്ങള്   ലലാംഘബക്കുന്നതയ്  കകേനാടതബയകട  ശദയബല്

കകേനാണ്ടുവരണലാം. വവപ്പെനാറബല് ഡനാലാം പണബതയ് അച്ചന്കകേനാവബലനാര് കകകേക്കലനാക്കനാനുള്ള

ശമമനാണയ്  തമബഴയ് നനാടയ്  നടത്തുന്നതയ്.     ഐ.ആര്.ബബ.-യബലലാം   കുറദനാടബ,  പഴശബ

കപ്രനാജക്ടുകേളബലലാം  കജനാലബയബല്ലനാകത  കവറകതയബരബക്കുന്നവകര  പബരബച്ചുവബടനാനുള്ള

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ബനാഹദസമ്മേര്ദ്ദേങ്ങള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ  കകേരളത്തബകന്റെ

തനാല്പ്പെരദങ്ങള് പണയകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ് നടത്തുന്നതയ്.
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കേരനാര് ലലാംഘനങ്ങള്കക്കതബകര  നബയമനടപടബകേള് ശേകബകപ്പെടുകത്തണ്ട സന്ദര്ഭത്തബല്

നബലവബലള്ള  കസല്  പബരബച്ചുവബടുന്നതബലൂകട  തമബഴയ് നനാടബനയ്  കകേസയ്

വബജയബക്കുന്നതബനുള്ള  സനാഹചരദമുണ്ടനാക്കുകേയനാണയ്   കചയ്യുന്നതയ്.   ഗവണ്കമന്റെയ്

എടുത്തബരബക്കുന്ന ഈ കതറനായ നടപടബയബല് നബന്നയ്  പബനനാറണലാം.    ഇഇൗ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചയ് ചര്ച്ച കചയണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):     അന്തര്  സലാംസനാന  നദസ്പീജല

തര്ക്കങ്ങളുമനായബ   ബനകപ്പെട്ടയ്  ഒകട്ടകറ  കേനാരദങ്ങള്  നബലനബല്ക്കുന  എനള്ളതയ്

വസ്തുതയനാണയ്.  വബവബധ  പദതബകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  കവറകതയബരബക്കുന്നവരുകട

കേനാരദത്തബല് ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണയ്.  നബ്യൂഡല്ഹബ കകേരള ഹഇൗസബകല

ലനാ  വബഭനാഗത്തബലലാം   കസക്രകട്ടറബയറബകല ജലവബഭവ വകുപ്പെബലലാം  പ്രകതദകേലാം കനനാഡല്

ഓഫസ്പീസകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.  കകേസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളബല്

അനുഭവജനാനമുള്ള  കടകബക്കല്  സനാഫബകന്റെ  പബന്തുണ  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുള്ള

സലാംവബധനാനകമനാരുക്കുന്നതനാണയ്.   നദസ്പീജലലാം  പങബടുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

വബഷയങ്ങളബല്  തമബഴയ് നനാടയ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്ന  നബലപനാടുകേകളനാടയ്  കയനാജബക്കുന്നബല്ല.

നദസ്പീജല   വബഷയങ്ങള്  ചര്ച്ച  കചയണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടയ്  തമബഴയ് നനാടയ്  മുഖദമനബക്കയ്

കേത്തയയ്ക്കുകേയലാം  ഇരു  സലാംസനാനങ്ങളുലാം  തമ്മേബല്  ചര്ച്ച  ആകേനാകമന്ന  അനുകൂല

മറപടബയലാം   ലഭബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.     കേരനാര്  പ്രകേനാരമുള്ള  കവളളലാം  കകേരളത്തബനയ്
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ലഭബക്കുന്നബകല്ലനള്ളതയ് വസ്തുതയനാണയ്.    കവള്ളലാം ലഭബക്കനാത്ത അവസ വന്നകപ്പെനാള്

സര്ക്കനാര്  ഇടകപടുകേയലാം    മുന്പകത്തതബകനക്കനാള്  കൂടുതല്  കവള്ളലാം  ലഭബക്കുകേയലാം

കചയ.   1988-മുതല്  2011  വകര   പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  കേരനാര്  സലാംബനബച്ചയ്

ഉഭയകേക്ഷബ ചര്ച്ചകേള് നടത്തബകയങബലലാം പല തര്ക്കങ്ങള് കേനാരണലാം പുനരവകലനാകേനലാം

സനാധദമനായബട്ടബല്ല.    കേരനാര്ലലാംഘനത്തബകനതബകര  2013-ല്  കകേരളലാം  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  ആവശേദകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടുള്ള  കകേസയ്

ഇകപ്പെനാഴുലാം  നബലനബല്ക്കുകേയമനാണയ്.    നനാഷണല്  വനാട്ടര്  കഡവലപ്കമന്റെയ്

ഏജന്സബയകട   കയനാഗത്തബല്   കകേരളത്തബകന്റെ  അഭബപ്രനായലാം  പരബഗണബക്കനാകത

അച്ചന്കകേനാവബല്-കകവപ്പെനാര്  ലബങയ്  പദതബയബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കബകല്ലന്നയ്    കകേന

ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉറപ്പെയ്  നല്കുകേയലാം  മബനബട്ടയ്സബല്  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  ഒരു  തരത്തബലള്ള  ആശേങയകടയലാം  ആവശേദമബല്ല.    കകേസുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളബല് നബയമ വകുപ്പെയ്  കവണ്ട ഇടകപടല് നടത്തുന്നതുലാം  കടകബക്കല്

വബദഗ്ദ്ധരുകട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമനാണയ്.   ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭ  നബര്ത്തബവച്ചയ്

ചര്ച്ച കചകയണ്ട ആവശേദമബല്ല.

      (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശേയ്  കചന്നബത്തല,

അനൂപയ് കജക്കബയ്, കകേ. എലാം. മനാണബ, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ
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കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശേഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭവബട്ടയ്  പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലലാം  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശേഷലാം

സഭവബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.

സഭ വബട്ടു പുറത്തുകപനായ പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം 

തബരബകകേ ഹനാജരനായബ.)                                  

II ശദക്ഷണബക്കല്

(1)   അലബന്ഡ യ്  സലാംരക്ഷണലാം 

      ശസ്പീ  .   കകേ  .   കകേ  .   രനാമചനന് നനായര്:     വവദവ്യുതബ ഉത്പനാദന-വബതരണ-പ്രസരണ

രലാംഗത്തയ്   ആകഗനാളതലത്തബല്  ശനാഘനസ്പീയമനായ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാഴ്ചവച്ച  കുണ്ടറ

അലബന്ഡയ്  കേമനബ  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കേമനബയകട  പ്രവര്ത്തകനകത്ത  സലാംബനബച്ചയ്  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്): 1946-ല്  സനാപബച്ച അലബന്ഡയ് കേമനബ   1956-കല കേമനസ്പീസയ്  ആകയ്

പ്രകേനാരലാം   രജബസര്  കചയ്യുകേയലാം   മനാകനജയ് കമന്റെയ്  സബസലാം  ഒഴബവനാക്കബ

പ്രവര്ത്തബക്കുകേയമനായബരുന.   1987-ല്  ഇതയ്  ബബ.ഐ.എഫയ്.ആര്.-നയ്  റഫര്

കചയ്യുകേയണ്ടനായബ.   ബബ.ഐ.എഫയ്.ആര്.  ഒരു  പുനരുദനാരണ  പദതബ
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അനുവദബക്കുകേയലാം  ഉപനാധബകേകളനാകട  കസനാമനാനബ  ഗ്രൂപ്പെബകന  കപ്രനാകമനാട്ടറനായബ

നബയമബകച്ചങബലലാം ഈ പദതബ പരനാജയകപ്പെടുകേയലാം തുടര്ന്നയ് അലബന്ഡയ് അടച്ചുപൂട്ടനാന്

നബര്കദ്ദേശേബക്കുകേയമനായബരുന.  എന്നനാല്  ലനാഭത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന യൂണബറ്റുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനയ്  സമഗ്ര  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കനാനുലാം  അഭബവൃദബ  സനാധദത

ഇല്ലനാത്ത യൂണബറ്റുകേള്  വബല്ക്കുന്നതബനയ് ബബഡ്ഡറമനായബ പരസര ധനാരണയബകലത്തനാന്

ബബ.ഐ.എഫയ്.ആര്.  നബര്കദ്ദേശേബക്കുകേയലാം   ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കനാന്  കേഴബയന്ന

അലബന്ഡബകന്റെ  വഹദരനാബനാദബകല  രണ്ടയ്  യൂണബറ്റുകേള്  പുനരുദരബക്കനാന്

ആവശേദകപ്പെടുകേയലാം കചയ.    സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ നബയമപരമനായ തടസ്സങ്ങള്

അവഗണബച്ചുകകേനാണ്ടയ്  ബബ.കഎ.എഫയ്.ആര്.  കപ്രനാകമനാട്ടര് കേമനബ നല്കേബയ ഡനാഫയ്

റസ്പീഹനാബബലബകറഷന്  സസ്പീലാം  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചതബകനതബകര    അലബന്ഡയ്  റബട്ടകയര്ഡയ്

എലാംകപനായസ്പീസയ്  അകസനാസബകയഷനുലാം  കഷയര്  കഹനാള്കഡഴയ്  അകസനാസബകയഷനുലാം

എ.എ.കഎ.എഫയ്.ആര്.-ല്  അപ്പെസ്പീല്  കപറബഷന്  ഫയല്   കചയ്തതബകന്റെ  ഫലമനായബ

ഹബയറബലാംഗബനനായബ കകേസയ് നബശ്ചയബകച്ചങബലലാം  കകേന സര്ക്കനാര്  രണ്ടയ് കഫനാറങ്ങളുലാം

വവന്റെയ്  അപ്പെയ്  കചയ്യുകേയലാം    NCLT  മുമനാകകേ  കകേസയ്  രജബസര്  കചയ്യുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള് എടുത്തുവരബകേയലാം കചയ്യുന. കസനാമനാനബ ഗ്രൂപ്പെബകന്റെ സഹനായ കേമനബയനായ

M/s. Voltas Impex Private Ltd (VIPL) കുണ്ടറ യൂണബറബല് നബകക്ഷപലാം നടത്തനാന്

തനാല്പ്പെരദലാം  പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയലാം  30  കകേനാടബ  രൂപ  പനാന്റെയ്  ആന്റെയ്  കമഷബനറബക്കനായബ
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മുടക്കനാകമന്നയ് വനാഗനാനലാം നല്കുകേയലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് നല്കേനാനുള്ള  33.8  കകേനാടബ

രൂപ  ഉള്കപ്പെകട  116  കകേനാടബ  രൂപ   മുടക്കബയതനായബ  അവകേനാശേകപ്പെടുകേയലാം  കചയ.

കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.-ക്കയ്  നല്കേനാനുള്ള  തുകേ  ഒഴബവനാക്കബകക്കനാടുത്തനാല്

ബബ.കഎ.എഫയ്.ആര്.  സസ്പീലാം  പ്രകേനാരലാം  ദസ്പീര്ഘകേനാല  പനാട്ടക്കരനാറബനയ്  കേമനബ

പുനരുദരബക്കനാന്  തയനാറനാകണന്നയ്  M/s.  Voltas  Impex  Private  Ltd  (VIPL)

അറബയബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.   ഉപകയനാഗത്തബലള്ള  33.12  ഏക്കര് ഒഴബച്ചയ്  ബനാക്കബയള്ള ഭൂമബ  മറയ്

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് വബനബകയനാഗബക്കനാന് കേഴബയകമനാകയന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാര്

പരബകശേനാധബച്ചുവരബകേയനാണയ്. 

(2) ഒഴബവകേള് നബകേത്തല്

 കപ്രനാഫ  .    ആബബദയ്  ഹുവസന് തങ്ങള്:    കകേനാകളജയ് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബല്

കഡപബ്യൂട്ടബ ഡയറകര്മനാരുകടയലാം പ്രബന്സബപ്പെല്മനാരുകടയലാം ഒഴബവകേള് നബകേത്തുന്നതബനുലാം

കേണ്ണൂര്   ആസനാനമനാക്കബ  ഒരു  പുതബയ  കമഖലനാ  ആഫസ്പീസയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .    രവസ്പീനനനാഥയ്): കകേനാകളജയ് വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പെബല്  കഡപബ്യൂട്ടബ  ഡയറകര്മനാരുകട  6  ഒഴബവകേളുലാം  കസഷദല്  കഗ്രഡയ്

പ്രബന്സബപ്പെല്മനാരുകട  നനാലയ്  ഒഴബവകേളുലാം  നബലവബലണ്ടയ്.  യ.ജബ.സബ.  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

സലാംസനാന  കകേനാകളജുകേള്ക്കയ്  ബനാധകേമനാക്കബയള്ള  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവയ്
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പുറകപ്പെടുവബച്ചബരുകന്നങബലലാം  യ.ജബ.സബ.  കയനാഗദതയബല്ലനാതബരുന്ന  കസലക്ഷന്  കഗ്രഡയ്

ലക്ചറര്മനാകര  പ്രബന്സബപ്പെല്മനാരനായബ  കപ്രനാകമനാട്ടയ്  കചയ്തബരുന.  23.02.2016-ല്

കകേരള  കകഹകക്കനാടതബ  ഫുള്  ബഞയ്  നടപ്പെബലനാക്കബയ  2010-കല  യ.ജബ.സബ.

കറഗുകലഷനയ്  വബരുദമനായബ  കയനാഗദതയബല്ലനാകത  നടത്തബയബട്ടുള്ള  നബയമനങ്ങളുലാം

കപ്രനാകമനാഷനുകേളുലാം  നബയമവബരുദമനാകണന്ന  വബധബനദനായകത്ത  തുടര്ന്നയ്  കകേനാകളജയ്

അദദനാപകേരുകട പ്രബന്സബപ്പെല് തസബകേയബകലയ്ക്കുള്ള കപ്രനാകമനാഷന് തനാത്കേനാലബകേമനായബ

തടസ്സകപ്പെട്ടു.  18.09.2010-നുകശേഷലാം  യ.ജബ.സബ.  കയനാഗദതയബല്ലനാകത  കപ്രനാകമനാട്ടയ്

കചയകപ്പെട്ട  പ്രബന്സബപ്പെല്മനാകര  തരലാംതനാഴനാതബരബക്കനാന്  യ.ജബ.സബ.  കറഗുകലഷന്

അനുസരബച്ചയ്  പ്രബന്സബപ്പെല് കപ്രനാകമനാഷനയ്  23.02.2016  മുതല് പ്രനാബലദലാം  നല്കേബ.

സര്ക്കനാര്  കകഹകക്കനാടതബയബല്  റബവബ്യൂ  കപറബഷന്  ഫയല്  കചയ്തതയ്  കകേനാടതബ

തള്ളബയതബകനത്തുടര്ന്നയ്   സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  എസയ്.എല്.പബ.  ഫയല്  കചയ.

പ്രബന്സബപ്പെല്മനാരുകട  അഭനാവത്തബല്  കകേനാകളജുകേളുകട  ഭരണപ്രവര്ത്തനലാം

തടസ്സകപ്പെടനാതബരബക്കനാന്  19.03.2017-കല  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  പ്രബന്സബപ്പെല്

തസബകേയബകലയ്ക്കുള്ള  കയനാഗദത  സലാംബനബച്ചയ്  കസഷദല്  റൂളബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തബകക്കനാണ്ടയ്  ഉത്തരവനാകുകേയലാം   യ.ജബ.സബ.  കയനാഗദതയള്ള  അദദനാപകേര്ക്കയ്

പ്രബന്സബപ്പെല്മനാരനായബ  സനാനക്കയറലാം  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.  കകേനാടതബ

വദവഹനാരങ്ങള്  നബലനബന്ന  സനാഹചരദത്തബലനാണയ്   പ്രബന്സബപ്പെല്  തസബകേയബകല
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കപ്രനാകമനാഷനബല്   കേനാലതനാമസമുണ്ടനായതയ്.   അഡസ്പീഷണല്  ഡയറകര്,  കഡപബ്യൂട്ടബ

ഡയറകര്, പ്രബന്സബപ്പെല് കസഷദല് കഗ്രഡയ് എന്നസ്പീ തസബകേകേള് 2010-കല യ.ജബ.സബ.

കറഗുകലഷനബല്  പ്രതബപനാദബക്കുകേകയനാ  കയനാഗദത  നബശ്ചയബക്കുകേകയനാ

കചയ്തബട്ടബല്ലനാത്തതബനനാല്   സനാനക്കയറത്തബനുള്ള  കയനാഗദത,  ഫസ്പീഡര്  കേനാറഗറബ

എന്നബവകയ  സലാംബനബച്ചുലാം  പ്രബന്സബപ്പെല്  തസബകേയബകലയ്ക്കുള്ള  സനാനക്കയറലാം

നല്കുന്നതബനുള്ള  കയനാഗദതനാ  മനാനദണ്ഡലാം  പുനര്നബശ്ചയബക്കുന്നതയ്  സലാംബനബച്ചുമുള്ള

വബഷയലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബകശേനാധനയബലനാണയ്. സനാമത്തബകേ അധബകേനാരകത്തനാടുകൂടബയ

പൂര്ണ്ണ  അധബകേ  ചുമതല  മറയ്  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനനാല്

കകേനാകളജുകേളുകടകയനാ  വബദദനാഭദനാസവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ഇതര  സനാപനങ്ങളുകടകയനാ

ഭരണപരമനായ കേനാരദങ്ങളബല് യനാകതനാരു തടസ്സവലാം കനരബട്ടതനായബ ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല്ല.

കകേനാകളജയ്  വബദദനാഭദനാസ  ഡയറകകററയ്  തലത്തബല്  ഒരു  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചയ്

അദദനാപകേരുകട  കപര്കഫനാമന്സയ്  വബലയബരുത്തുന്നതബനുള്ള  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശേങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  സസ്പീനബകയനാറബറബ  നഷ്ടമനാകേനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം  എയ്ഡഡയ്

കകേനാകളജുകേളബല്ക്കൂടബ  ഇകത  നയലാം  നടപ്പെബലനാക്കബ  പ്രബന്സബപ്പെല്മനാകര  നബയമബക്കുന്ന

കേനാരദവലാം കകേനാടതബ വബധബക്കയ് വബകധയമനായബ പരബഹരബക്കുന്നതനാണയ്. 
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III സബ്മബഷന്

(1) കേളബമണ്ണയ് കകേനാണ്ടുവരുന്നതയ് സലാംബനബച്ചയ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതയ്  കകേനായ:   അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  നബന്നയ്

കകേനാണ്ടുവരുന്ന കേളബമണ്ണബനയ്  പബഴ ചുമത്തുന്നതയ് തടയന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):  കകേരളത്തബകല കേളബമണ് വദവസനായലാം

വലബയ  പ്രതബസനബ  കനരബടുകേയനാണയ്.   കേളബമണ്  ഖനനത്തബനുള്ള  ഭൂമബയകട

ലഭദതക്കുറവയ്,  തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  കേര്ശേന

നബയനണലാം,  ഖനന  കമഖലയബല്  തനാമസബക്കുന്ന  ജനങ്ങളുകട  പ്രതബകഷധലാം

എന്നബവയനാണയ്  കേളബമണ് ദഇൗര്ലഭദത്തബനയ്  കേനാരണലാം.   മറയ്  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബന്നയ്

കേളബമണ്ണയ്  കകേനാണ്ടുവരനാനുള്ള  ശമങ്ങള്  വബജയബക്കുന്നബല്ല.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

ഉന്നമനത്തബനനായബ  തൃശ്ശൂര്  കകേനമനായബ  പ്രവര്ത്തബച്ചബരുന്ന  'കടറനാവടല്

കേണ്കസനാര്ഷദലാം'  കേളബമണ്ണബകന്റെ  ദഇൗര്ലഭദലാം  കേനാരണലാം  ഇകപ്പെനാള്

പ്രവര്ത്തനരഹബതമനാണയ്.   2008-കല  കനല്വയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

നബയമത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കകേനാണ്ടുവന്ന നബയനണങ്ങളുലാം കേളബമണ് ഖനനത്തബനയ് ചബല

പ്രനാകയനാഗബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണ്ടനാക്കബയബട്ടുണ്ടയ്.   ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബകന്നനാ  മറയ്

രനാജദങ്ങളബല്നബകന്നനാ  കേപ്പെല്  മനാര്ഗ്ഗകമനാ  കറയബല്  മനാര്ഗ്ഗകമനാ  കേളബമണ്ണയ്  ഇറക്കുമതബ

കചയ്യുകമനാള്  കറനായല്റബ  ഒഴബവനാക്കബ  നല്കേണകമന്ന  വദവസ  2015-കല  കകേരള



13

വമനര് മബനറല് കേണ്സഷന് ചട്ടങ്ങളബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.  കകേന നബയമമനായ

വമന്സയ് ആന്റെയ് മബനറല്സയ് ആകയ്,  കകേരള മബനറല്സയ് ചട്ടങ്ങള് എന്നബവ പ്രകേനാരവലാം

കേളബമണ്ണയ്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ധനാതുക്കള്  കകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനയ്  നബയമനാനുസൃതമനായ

'മബനറല് ടനാന്സബറയ് പനാസയ്' ആവശേദമനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത കേളബമണ്ണബകന്റെ ദഇൗര്ലഭദലാം

പരബഗണബച്ചയ്  കേര്ണ്ണനാടകേത്തബല്നബനലാം  വബല്പ്പെന  നബകുതബയടച്ചയ്  കചക്കയ്കപനാസ്റ്റുകേള്

വഴബ  കകേനാണ്ടുവരുന്ന  കേളബമണ്ണയ്  പബടബകച്ചടുക്കുന്നകതനാഴബവനാക്കനാന്  ജബകയനാളജബ,

കപനാലസ്പീസയ്, ടനാന്കസനാര്ട്ടയ് വകുപ്പുകേള്ക്കയ് സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കുന്നതനാണയ്.  

(2) വഫ്ലൈറയ് ഹനാന്ഡയ് ലബലാംഗയ് കതനാഴബലനാളബ സമരലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന്:  കകേനാഴബകക്കനാടയ് അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനത്തനാവളത്തബകല

എയര്  ഇന്തദ  വഫ്ലൈറയ്  ഹനാന്ഡയ് ലബലാംഗയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേകള

കജനാലബയബല്  തബരബകച്ചടുക്കുന്നതബനുലാം  കുടബശബകേ  തുകേ  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   കേഴബഞ്ഞ  5  വര്ഷമനായബ  കേരബപ്പൂര്

എയര്കപനാര്ട്ടബല്  4   യൂണബയനുകേളബലനായബ  500-ല്പ്പെരലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്  2

വര്ഷത്തബകലനാരബക്കല്  മനാറബവരുന്ന  കേരനാറകേനാരുകട  കേസ്പീഴബല്  കജനാലബ  കചയ്തബരുന.

പ്രസ്തുത സനാപനത്തബകല കേരനാര് കേമനബയനായബരുന്ന കുള്ളനാര് കഹനാസബറനാലബറബ എന്ന

സനാപനത്തബല് വഡവര്മനാര്,  കസ്പീനബലാംഗയ്  കതനാഴബലനാളബകേള്,  ഓഫസ്പീസയ്  ജസ്പീവനക്കനാര്
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എന്നസ്പീ  വബഭനാഗങ്ങളബലനായബ  കജനാലബ  കചയ്തബരുന്ന  442  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ശേമളലാം

തവണകേളനായബ  ലഭബച്ചബരുന.   മബനബമലാം  കവതനലാം,  പബ.എഫയ്.,  ഇ.എസയ്.ഐ.

ആനുകൂലദങ്ങള്  തുടങ്ങബയ  ആവശേദങ്ങള്  ഉന്നയബച്ചയ്  കതനാഴബലനാളബ  യൂണബയനുകേള്

സമരലാം  കചയ്തതബകനത്തുടര്ന്നയ്  കുള്ളനാര്  കേമനബയബകല  മുഴുവന്  കതനാഴബലനാളബകേകളയലാം

ഏകറടുക്കുന്നതബനയ്  എയര്  ഇന്തദ  എയര്  ടനാന്കസനാര്ട്ടയ്  സര്വ്വസ്പീസസയ്  ലബമബറഡയ്

തസ്പീരുമനാനബച്ചു.   പകക്ഷ  കടഡയ്  യൂണബയന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  കനതൃതസ്വലാം

നല്കേബയബരുന്ന വബവബധ യൂണബയനുകേളബല്കപ്പെട്ട കതനാഴബലനാളബകേളടക്കലാം 20-ല് കൂടുതല്

കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേകള  ഏകറടുക്കുന്നതബനയ്  എയര്  ഇന്തദ  എയര്  ടനാന്കസനാര്ട്ടയ്

സര്വ്വസ്പീസസയ് ലബമബറഡയ് ഇതുവകര തയനാറനായബട്ടബല്ല.  കമല് സനാപനലാം കകേന കതനാഴബല്

വകുപ്പെബകന്റെ അധബകേനാരപരബധബയബല് വരുന്നതനാകേയനാല് സലാംസനാന കതനാഴബല് വകുപ്പെബനയ്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയനാത്ത സബതബയനാണുള്ളതയ്.  ഈ വബഷയത്തബല് തുടര്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ തബരുവനന്തപുരലാം റസ്പീജബയണല് കലബര് കേമ്മേസ്പീഷണര്

(കസന്ടല്)-ക്കയ്  പരനാതബ  വകേമനാറബയബട്ടുണ്ടയ്.   കകേനാഴബകക്കനാടയ്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനത്തനാവളവലാം അവരുകട കേരനാറകേനാരുലാം അതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട മറയ് വബഷയങ്ങളുലാം

കകേന സര്ക്കനാരബകന്റെ നബയനണത്തബല് വരുന്നതനാകണങബലലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

ഇടകപട്ടയ് കചയനാവന്ന കേനാരദങ്ങള് കചയ്യുന്നതനാണയ്.  

(3) കമഡബക്കല് പബ  .  ജബ  .   വബദദനാര്തബകേളുകട ഫസ്പീസയ്
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ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:   സസ്വനാശയ  കകേനാകളജുകേളബകല

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/പബകന്നനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേളുകട

കമഡബക്കല്  പബ.ജബ.  കകേനാഴ്സുകേളബകല  ഫസ്പീസയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  നല്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

സസ്വനാശയ  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാഴ്സുകേളബല്  പഠബക്കുന്ന  എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം  നല്കുന്നതയ്  50/2009  സര്ക്കുലര്

പ്രകേനാരമനാണയ്.  സലാംസനാന സര്ക്കനാര് വരുമനാനപരബധബ ഇല്ലനാകതയലാം കകേന സര്ക്കനാര്

പദതബയബല്  2,50,000/-  രൂപ  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാനപരബധബയബലമനാണയ്  നബലവബല്

സസ്വനാശയ കകേനാഴ്സുകേളബകല വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് ഫസ്പീസയ് ആനുകൂലദലാം അനുവദബക്കുന്നതയ്.

എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  അനുവദബക്കുന്ന  എല്ലനാ  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

ഒ.ഇ.സബ.  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം അനുവദബക്കുനണ്ടയ്.  ഈ അദദയന വര്ഷലാം മുതല്

സസ്വനാശയ കമഡബക്കല് ബബരുദ ബബരുദനാനന്തര കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ് നസ്പീറബല്നബനലാം കമരബറയ്

അടബസനാനത്തബലനാണയ് പ്രകവശേനലാം നല്കുന്നതയ്.  കകേന-സലാംസനാന പദതബ പ്രകേനാരലാം

സസ്വനാശയ  കകേനാകളജുകേളബല്  അഡബഷന്  ലഭബക്കുന്ന  എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.,  ഒ.ഇ.സബ.

വബഭനാഗലാം വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് ഫസ്പീ കറഗുകലററബ കേമ്മേബറബ നബര്കദ്ദേശേബക്കുന്നതുലാം സര്ക്കനാര്
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അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനായ  വബദദനാഭദനാസ  ആനുകൂലദങ്ങള്  അനുവദബകക്കണ്ട

സനാഹചരദമനാണയ്  നബലവബലള്ളതയ്.  50  ശേതമനാനലാം  കമരബറയ്  സസ്പീറ്റുകേളുണ്ടനായബരുന്ന

സസ്വനാശയ  കമഡബക്കല്  ബബരുദ,  പബ.ജബ.  കകേനാഴ്സുകേളബല്  10  ശേതമനാനമനാണയ്

എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.  സലാംവരണനാനുകൂലദലാം  നല്കേബയബരുന്നതയ്.  നസ്പീറയ്  പരസ്പീക്ഷയകട

അടബസനാനത്തബല്  100  ശേതമനാനലാം  സസ്പീറ്റുകേളബലലാം  കമരബറയ്  അടബസനാനത്തബല്

അകലനാട്ടയ്കമനലാം സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയകട മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള ഏകേസ്പീകൃത ഫസ്പീസുലാം കൂടബ

നടപ്പെനാക്കുകമനാള് വബദദനാര്തബകേളുകട എണ്ണവലാം കമരബറയ്  സസ്പീറബകല ഫസ്പീസുലാം നബലവബല്

അനുവദബക്കുന്ന  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദത്തബകന്റെ  തുകേയലാം  വര്ദബക്കുന്നതനാണയ്.

വകുപ്പുതലത്തബല്  ഇവയനായബ  കചലവബടുന്ന  തുകേ  വര്ദബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്

ബഡ്ജറബനയ്  പുറകമനബന്നയ്  ഇതബനുള്ള  തുകേ  കേകണ്ടത്തുന്നതബനനായബ  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചയ്  അധബകേ  വബഹബതലാം  ലഭദമനാക്കനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(4) കേനനാല് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  തബരുവനന്തപുരലാം-കേനാസര്കകേനാടയ്  ജലപനാതയകട

ഭനാഗമനായ  വടകേര-മനാഹബ  കേനനാല്  നബര്മ്മേനാണലാം  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  തബരുവനന്തപുരലാം-കേനാസര്കകേനാടയ്
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ജലപനാതയകട ഭനാഗമനായ വടകേര-മനാഹബ കേനനാലബകന്റെ റസ്പീച്ചയ് 1-കന്റെ 20 ശേതമനാനലാം പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകച്ചങബലലാം  ബനാക്കബ  പണബ  ചബല  സനാകങതബകേ  കേനാരണങ്ങളനാല്

തടസ്സകപ്പെടുകേയണ്ടനായബ.  റസ്പീച്ചയ്  2, 3, 4  എന്നബവയകട പ്രവൃത്തബകേള് 13-ാം ധനകേനാരദ

കേമ്മേസ്പീഷനബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  നടനവരബകേയലാം  റസ്പീച്ചയ്  5-കന്റെ

പ്രവൃത്തബ സലാംസനാന പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ 29 ശേതമനാനലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുമുണ്ടയ്.

ഇന്ലനാന്റെയ്  വനാട്ടര്  കവയ്സയ്  അകതനാറബറബയകട  സനാന്കഡര്ഡയ്  പ്രകേനാരലാം  32  മസ്പീറര്

വസ്പീതബയലാം 2.2 മസ്പീറര് ആഴവമുള്ള കേനനാലനാണയ് നബര്മ്മേബകക്കണ്ടതയ്.  9 പനാലങ്ങളുകടയലാം 15

നടപ്പെനാലങ്ങളുകടയലാം നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തബയനാകുന്നകതനാകട ജനങ്ങള്ക്കുള്ള കകശേങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന് കേഴബയലാം.

(5) നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്: കറയബല്കവപ്പെനാത ഇരട്ടബപ്പെബക്കലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

ഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കയ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബനയ്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനബ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന്):

മുളന്തുരുത്തബ-ചബങ്ങവനലാം  കറയബല്പ്പെനാത  ഇരട്ടബപ്പെബക്കല്  3  റസ്പീച്ചുകേളബലനായനാണയ്

നടക്കുന്നതയ്.  മൂന്നനാലാം റസ്പീച്ചബല്കപ്പെട്ട  606  ഭൂ ഉടമകേളബല് നബന്നയ് ജബല്ലനാ അധബകേനാരബകേള്

ഡയറകയ്  പര്കച്ചസബനനായബ  സലത്തബകന്റെ  ആധനാരങ്ങളുലാം  കരഖകേളുലാം  വനാങ്ങബ
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കറയബല്കവ അധബകേനാരബകേള്ക്കയ്  വകേമനാറബ  കഡനാകേവ്യുകമകന്റെഷനയ്  കവണ്ടബ  കറയബല്കവ

ഭൂഉടമകേളുമനായബ  ബനകപ്പെകട്ടങബലലാം  ഭൂവടമകേള്  ഹനാജരനാവകേകയനാ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

വകേപ്പെറ്റുകേകയനാ  ഭൂമബ  വകേമനാറകേകയനാ  കചയ്തബരുന്നബല്ല.  തുടര്ന്നയ്  കറയബല്കവ

അധബകേനാരബകേള് ജബല്ലനാ കേളകറകട കനതൃതസ്വത്തബല് ചര്ച്ചകേള് നടത്തബകയങബലലാം വബവബധ

കേനാരണങ്ങളനാല്  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല്  നടപടബ  വവകുകേയനാണുണ്ടനായതയ്.  പനായബപ്പെനാടയ്-

ചബങ്ങവനത്തയ്  150  കകേനാടബ  രൂപയകട  നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ്  കറയബല്കവ

നടത്തബയബരബക്കുന്നതയ്.  ഭൂ  ഉടമകേളുകട  നബസ്സഹകേരണലാംമൂലലാം  പനാതയബരട്ടബപ്പെബക്കല്

സനാധബക്കനാകത  വന്നകപ്പെനാള്  കറയബല്കവ  സലലാം  വസ്പീണ്ടുലാം  പരബകശേനാധബക്കുകേയലാം

ബനകപ്പെട്ടവരുകട ഭൂമബ ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയമനാണയ്.

(6) ഉപനാധബരഹബത പട്ടയലാം

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന്:  ഇടുക്കബ  ജബല്ലയബകല  അനധബകൃത  കേകയറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബച്ചയ്  01-01-1977-നയ് മുന്പയ് വകേ വശേത്തബലബരബക്കുന്ന അര്ഹരനായ കേര്ഷകേരുകട

ഭൂമബക്കയ് ഉപനാധബരഹബത പട്ടയലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനബ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന്):  ഇടുക്കബ

ജബല്ലയബകല അര്ഹരനായ മുഴുവന് കേര്ഷകേര്ക്കുലാം 21-05-2017-ല് പട്ടയകമളയബല് വച്ചയ്

പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.  റവനവ്യു-കഫനാറസയ് കജനായബന്റെയ് ലബസബല്
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ഉള്കപ്പെട്ട ഇടുക്കബ,  കേഞ്ഞബക്കുഴബ  വബകല്ലജുകേളബകല അര്ഹരനായ എല്ലനാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം

നബലവബകല  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതനാണയ്.  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്തതുലാം

01-01-1977-നയ് മുന്പയ് കുടബകയറബയതുമനായ കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഭൂമബയകട പട്ടയലാം നല്കുന്നതയ്

സലാംബനബച്ചയ്  സലാംയക  പരബകശേനാധന  വസ്പീണ്ടുലാം  നടകത്തണ്ടതുണ്ടയ്.  റവനവ്യു  ഭൂമബയകട

വകേവശേനാവകേനാശേത്തബല്  അര്ഹരനായ  832  കപര്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  റസ്പീസര്കവ്വ  കജനാലബകേള്ക്കുള്ള  ഉകദദനാഗസ

പുനര്വബനദനാസലാം  നടത്തബ  സര്കവ്വ  നടപടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണയ്.

ഉകപക്ഷബക്കകപ്പെട്ട പദതബ പ്രകദശേങ്ങളബകല അര്ഹരനായവര്ക്കയ് പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനയ്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  വദനാജ പട്ടയമുണ്ടനാക്കബ വനായ്പകയടുക്കുന്നതനായ പരനാതബയകട

അടബസനാനത്തബല്  പട്ടയത്തബകന്റെ  വബശേസ്വനാസദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനയ്  എന്.ഒ.സബ.

ബനാധകേമനാക്കബയതബകല ബുദബമുകട്ടനാഴബവനാക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.

(7) പുലബമുട്ടയ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശേര്മ്മേ:  കേടലനാക്രമണലാം തടയന്നതബനയ്  മുനമലാം മുതല് കകവപ്പെബന്

വകരയളള  കേടല്ത്തസ്പീരത്തയ്  പുലബമുട്ടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുളള  കപ്രനാകപ്പെനാസലബനയ്

അനുവനാദലാം  കകേനാടുക്കുന്നതബനുലാം  കടണ്ടര്  കചയ്തയ്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുളള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതവ്യു ടബ  .   കതനാമസയ്  ): എടവനക്കനാടയ്, നനായരമലലാം
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ഭനാഗകത്ത കേടലനാക്രമണ പ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ കഎ.കഎ.റബ. ശേബപനാര്ശേ

കചയ്തതനുസരബച്ചയ്  നനായരമലലാം  ഭനാഗത്തയ്  ആറലാം  എടവനക്കനാടയ്  ഭനാഗത്തയ്  രണ്ടുലാം

പുലബമുട്ടുകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  CWPRS-കന്റെയലാം  കഎ.കഎ.റബ.-യകടയലാം  പഠന

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭബച്ചതബനുകശേഷലാം  ബനാക്കബയളള  സലങ്ങളബല്  പുലബമുട്ടുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(8) കുടബകവളള പദതബ

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രതനാകേരന്:  ചബതറ  കുടബകവളള  പദതബയകട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കകമലമൂടയ്  പമയ്  ഹഇൗസബകല  പഴയ  പമലാം

ടനാന്കസനാര്മറലാം മനാറബ സനാപബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതവ്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്  ):  ചബതറ  കുടബകവളള

പദതബയകട  പമബലാംഗയ്  കമയബന്  പഴയ  കകപപ്പെയ്  മനാറബ  സനാപബക്കനാനുളള  പ്രവൃത്തബ

കകമലമൂടയ്  മുതല്  കവകങനാല വകര  ഒന്നനാലാംഘട്ടലാം  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണ്ടയ്.  ഇഇൗ  കകപപ്പെയ്

കകലന്  2016-ല്  പഴയ  കകപപ്പെയ്  കകലനുമനായബ  സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചയ്  ജലവബതരണലാം

നടത്തുനണ്ടയ്.  പദതബയകട  തുടര്ച്ചയനായബ  കവകങനാല  മുതല്  മടത്തറ

ജലശുദസ്പീകേരണശേനാല വകരയളള  കകപപ്പെയ്  കകലന്  മനാറ്റുന്നതബനുളള  പ്രവൃത്തബയകട

രണ്ടനാലാംഘട്ടത്തബനയ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.  കകപപ്പെയ്  സകകപ

കചയ്യുന്നതബനനാവശേദമനായ  എകകക്സെെസയ്  ഡബ്യൂട്ടബ  എക്സെെലാംപയ്ഷന്  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  ജബല്ലനാ
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കേളകറബല്നബനലാം  22-2-2017-ല്  കേരനാറകേനാരനയ്  നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.  കകപപ്പുകേള്  കമയയ്

അവസനാനകത്തനാകട  ലഭദമനാകുകമന്നയ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  പ്രസ്തുത  പണബക്കനാവശേദമനായ

കറനാഡയ്  കേട്ടബലാംഗയ്  ചനാര്ജയ്  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ,  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബല്

അടച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  ജൂണ്  ഒന്നയ്  മുതല്  ആഗസയ്  30  വകര  പബ.ഡബവ്യു.ഡബ.  കറനാഡബല്

പണബകേള്  അനുവദബക്കനാത്തതബനനാല്  കസപലാംബര്  മനാസകത്തനാടുകൂടബ  പ്രവൃത്തബകേള്

ആരലാംഭബക്കുകമനലാം 1455 മസ്പീറര് കകപപ്പെബടുന്ന പ്രവൃത്തബ ഒകകനാബര് അവസനാനകത്തനാകട

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് കേഴബയകമനലാം പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. കകമലമൂടയ് പമയ് ഹഇൗസബകല പഴയ

പമലാം  ടനാന്കസനാര്മറലാം  മനാറബ  സനാപബക്കുന്നതബനയ്  31-3-2017-ല്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.  ഇതബകന്റെ  എസബകമറയ്  തയനാറനാക്കബ  കടണ്ടര്  കചയ്യുന്നതബനുളള

നടപടബകേള് കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറബയബല് പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണയ്.

(9) ഡയനാലബസബസയ് യൂണബറയ് ആരലാംഭബക്കല് 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  തബരൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡത്തബകല  വളവന്നൂര്  കേമ്മേബ്യൂണബറബ

കഹല്ത്തയ്  കസന്റെറബല്  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറയ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ

ടസ്പീച്ചര്  ):  വളവന്നൂര്  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേനത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്  എട്ടയ്

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങളുണ്ടയ്.  മൂന്നയ്  കഡനാകര്മനാര്  കസവനമനുഷബക്കുന്ന  ഇഇൗ
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ആശുപത്രബയബല് കമഡബക്കല് ഓഫസ്പീസറകട കസവനലാം മൂനമണബവകര ലഭബക്കുനണ്ടയ്.

ഇവബകട  പബബകേയ്  കഹല്ത്തയ്  കപ്രനാഗ്രനാമബലൂകട  കരനാഗപ്രതബകരനാധ  കുത്തബവയലാം

ജസ്പീവബതകകശേലസ്പീ കരനാഗങ്ങകളക്കുറബച്ചുളള  കനാസ്സുലാം  നടത്തബവരുനണ്ടയ്.  പ്രതബമനാസലാം

പതബനനായബരത്തബല്പ്പെരലാം ഒ.പബ. ചബകേബത്സയലാം 50 കഎ.പബ. ചബകേബത്സയലാം നടക്കുന്ന ഇഇൗ

കസന്റെറബല് ഡയനാലബസബസയ് യൂണബറയ് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ എലാം.പബ. ഫണ്ടബല്നബനലാം

25  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  ഇതബനനായബ  കബനാക്കയ്  പഞനായത്തുലാം  സഹനായലാം

നല്കേനാകമന്നയ്  പറഞ്ഞബട്ടുളള  സനാഹചരദത്തബല്  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറയ്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള അനുവനാദലാം നല്കുന്നതനാണയ്. 

(10) സഇൗകരനാര്ജ കവലബയലാം കേബടങലാം സനാപബക്കല് 

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  വനദജസ്പീവബകേളുകട  ആക്രമണലാം  തടയന്നതബനയ്

കേബടങകേളുലാം  റനാന്നബ  വനലാം  ഡബവബഷനയ്  ചുറ്റുമുളള  200  കേബകലനാമസ്പീറര്  പ്രകദശേത്തയ്

സഇൗകരനാര്ജ കവലബയലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശേനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജു  ): റനാന്നബ

വനലാം  ഡബവബഷകന്റെ  പുറലാം അതബരയ്  ഏകേകദശേലാം  761  കേബകലനാമസ്പീററനാണയ്.

സഇൗകരനാര്ജകവലബയലാം  കേബടങകേളുലാം  മറ്റുലാം  നബര്മ്മേബച്ചയ്  മനുഷദ-മൃഗ സലാംഘര്ഷലാം

തടകയണ്ട  വനനാതബര്ത്തബ  150  കേബകലനാമസ്പീറകറനാളമനാണയ്.  മുന്വര്ഷങ്ങളബല്

സഇൗകരനാര്ജകവലബ  35  കേബകലനാമസ്പീററലാം  കേബടങ്ങയ്  2.6  കേബകലനാമസ്പീററലാം  നബര്മ്മേബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.
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ഇനബയലാം  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടകത്തണ്ട  വനനാതബര്ത്തബയകട  കകദര്ഘദലാം

110  കേബകലനാമസ്പീറകറനാളലാം വരുലാം.  റനാന്നബ  വനലാം  ഡബവബഷനയ്  കേസ്പീഴബല്  യൂക്കനാലബപ്റസയ്,

അകക്കഷദ,  മനാഞബയലാം  കതനാട്ടങ്ങളുലാം  വച്ചുപബടബപ്പെബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  കകേന  സര്ക്കനാരബകന്റെ

അനുമതബകയനാടുകൂടബ യൂക്കനാലബപ്റസയ്, അകക്കഷദ, മനാഞബയലാം മരങ്ങള്  വച്ചുപബടബപ്പെബച്ചയ്

സസ്വനാഭനാവബകേ വനമനായബ മനാറനാന് അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  അവകശേഷബക്കുന്ന 110 കേബകലനാമസ്പീറര്

പ്രകദശേത്തയ് ആവശേദമനായ പ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടര്നലാം നടത്തുന്നതനാണയ്.

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

അനഇൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച്ച സമബതബയകട എട്ടനാമതയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംബനബച്ച  സമബതബയകട  മുപ്പെതയ്  മുതല്

നനാല്പ്പെതയ് വകരയളള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

യവജനകക്ഷമവലാം  യവജനകേനാരദവലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബയകട  ഒന്നനാമതയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

V ധനകേനാരദലാം

2017-2018   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബന്കമലള്ള ചര്ച്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
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കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   റബ  .   പബ  .   രനാമകൃഷ്ണന്  ) : തനാകഴപ്പെറയന്ന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് VIII -  എകേയ് കകസസയ്   (231,78,20,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന  നമര്  XXIV  -  കതനാഴബലലാം  കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം

പ്രവനാസബകക്ഷമവലാം  (912,38,55,000  രൂപ)

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

തനാകഴപ്പെറയന്ന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന  നമര്  XXV  -  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു

പബന്നനാക്ക/നബ്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള്   (2481,66,49,000  രൂപ)

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   കതനാമസയ് ചനാണ്ടബ  ):  പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടബ  ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ ടസ്പീച്ചര്  ) : സലാംസനാന നബയമസഭ എന്ന

I-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കതരകഞ്ഞടുപ്പുകേള്  എന്ന  IV-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  മുദ്രപത്രങ്ങളുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  എന്ന  VII-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  എകകക്സെെസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

ടഷറബകേളുലാം അക്കഇൗണ്ടുകേളുലാം എന്ന X-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം കസഷനറബയലാം
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അച്ചടബയലാം  മറയ്  ഭരണപരമനായ  സര്വ്വസ്പീസുകേളുലാം  എന്ന  XIV-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കപന്ഷനുലാം  പലവകേയലാം  എന്ന  XVI-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  വനാര്ത്തനാവബതരണവലാം  പ്രചരണവലാം  എന്ന  XXIII-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കതനാഴബലലാം  കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം  പ്രവനാസബകക്ഷമവലാം  എന്ന

XXIV-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു

പബകന്നനാക്ക/നബ്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള് എന്നബവരുകട  കക്ഷമലാം  എന്ന  XXV-ാം നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം പലവകേ സനാമത്തബകേ സര്വ്വസ്പീസുകേള് എന്ന XXVIII-ാം നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  നഷ്ടപരബഹനാരവലാം  അവകേനാശേകകകേമനാറങ്ങളുലാം  എന്ന  XLIII-ാം

നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം പലവകേ വനായ്പകേളുലാം മുന്കൂറകേളുലാം എന്ന XLV-ാം നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസനാവനകേള്

കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

 ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീനന്  :   ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.    കകേന

സര്ക്കനാര്  കകേരളകത്തനാടയ്  കേനാണബക്കുന്ന രനാഷ്ട്രസ്പീയ വബകവചനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.

സലാംസനാനത്തബനയ്  അര്ഹതകപ്പെട്ട  അരബ  വബഹബതലാം  അനുവദബക്കണലാം.

മുഖദമനബയമനായള്ള കൂടബക്കനാഴയ് ച്ചയയ് അനുവനാദലാം നല്കേനാത്ത പ്രധനാനമനബയകട നടപടബ

കഖദകേരമനാണയ്.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  മബനബമലാം  കൂലബ  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുലാം
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കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ   കപന്ഷന്  1100  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേയര്,

കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  കക്ഷമനബധബ

കബനാര്ഡുകേള്  വഴബ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കപന്ഷന്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

അസലാംഘടബത  കമഖലയബല്  കവതന  സുരക്ഷനാ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  കേബഫ്ബബയകട  ധനസഹനായകത്തനാട  വയനനാട്ടബകല

കേല്പ്പെറ  കഎ.ടബ.കഎ.-കയ  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബകലയയ്  ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം

കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേകള  ആധുനബകേ  വദവസനായ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

നബലവനാരത്തബകലത്തബക്കുന്നതബനുലാം  അവര്ക്കയ്  വസ്പീടയ്  നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുലാം  കൂലബ

600  രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കേനാപ്പെബ,  കതയബല

കേര്ഷകേര് കനരബടുന്ന ചൂഷണങ്ങള് അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളുകട  ഉന്നമനത്തബനനായബ  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശകദയമനാണയ്.   വയനനാടയ്  ജബല്ലയബല്  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയബല്

ആദബവനാസബ  ടസ്പീച്ചര്മനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  കപനാലസ്പീസയ്,  എവക്സെെസയ്  വകുപ്പുകേളബല്

കസഷദല്  റബക്രൂട്ടയ്കമന്റെയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  എല്ലനാ  ആദബവനാസബ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  സര്ക്കനാര്

കമഖലയബല്   സലാംവരണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയബല്  കതനാഴബല്

സലാംവരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  അവരുകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം
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കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   മദദനാസകബയബല് നബന്നയ്  അവകര

കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   കഗനാത്രകേലനാകമളകേള്ക്കയ്  കപ്രനാത്സനാഹനലാം  നല്കുന്നതയ്

തുടരുന്നതബനുലാം നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനത്തബനു വബരുദമനായബ നടന്ന

പത്തനലാംതബട്ട ജബല്ലയബകല എസയ്.ടബ. കപ്രനാകമനാട്ടര്മനാരുകട നബയമനലാം റദ്ദേനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  നബ്യൂനപക്ഷ

കക്ഷമവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  മുന്  സര്ക്കനാര്  ആവബഷ്കരബച്ച  പദതബകേള്  കമച്ചകപ്പെട്ട

നബലയബല് മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന് സര്ക്കനാര് തയനാറനാകേണലാം.  കകേനാര്പ്പെസയ് ഫണ്ടബല്

മതബയനായ  നസ്പീക്കബയബരബപ്പെബല്ലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കകേനാളനബകേളുകട  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടുള്ള  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രനാമലാം  പദതബ

നടത്തബപ്പെബനുള്ള  ഫണ്ടയ്  കേകണ്ടത്തുന്നതയ്  എങ്ങകനകയന്നയ്  വദകമനാക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളുകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരമുയര്ത്തുന്ന  കേനാരദത്തബല്

ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കനാരുകേളുകട സലാംഭനാവന സലാംബനബച്ചയ് ആത്മപരബകശേനാധന നടത്തനാന്

തയനാറനാകേണലാം.   പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗലാം  വബദദനാര്തബകേളുകട  വബദദനാഭദനാസ

സഹനായത്തബനയ്  കകേന  സര്ക്കനാര്  നബശ്ചയബച്ചബട്ടുള്ള  വരുമനാനപരബധബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനനാവശേദമനായ  ഇടകപടലണ്ടനാകേണലാം.  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയബല്

എസയ്.സബ.  വബഭനാഗലാം  മനാകനജയ് കമനകേള്ക്കയ്  കകേനാകളജുകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ   കേസ്പീഴബല്   പനാലക്കനാടയ്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജയ്
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ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം കേഴബഞ്ഞതയ് മുന് യ.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ ചരബത്രകനട്ടമനാണയ്.

കേനാലഘട്ടത്തബകന്റെ  മനാറത്തബനനുസരബച്ചയ്  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്

വദവസനായ കമഖലകേളബല്  കേടനവരുന്നതബനനാവശേദമനായ സഹനായ സഹകേരണങ്ങള്

നല്കേനാന്  സര്ക്കനാര് തയനാറനാകേണലാം.   

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന് :  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   മദദത്തബകന്റെ

ഉപകയനാഗലാം  കുറയന്നതബനുലാം  അതബകന്റെ  കദനാഷവശേങ്ങള്  സമൂഹകത്ത

കബനാധദകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കവണ്ടബ  വബമുകബ  എന്ന  കപരബല്  കകേനാണ്ടുവന്ന  പദതബ

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെയ്  നടപ്പെനാക്കബയ  മദദനബകരനാധനലാം  വഴബ

റവനബ്യൂ  വരുമനാനത്തബല്  ഗണദമനായ  കുറവനാണുണ്ടനായതയ്.   കേള്ളബല്  അടങ്ങബയബട്ടുള്ള

ആല്ക്കകഹനാള്  കേണ്ടന്റെബകന്റെ  ശേതമനാനത്തബല്  കൃതദത  വരുത്തുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കേള്ളയ് വദവസനായത്തബകന്റെ പരബകപനാഷണത്തബനനായബ  Toddy Board

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേളഷനാപ്പുകേള്ക്കനുകയനാജദമനായ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബച്ചയ്

നല്കുകേയലാം  കചയണലാം.  ബനാറകേള്ക്കയ്  അനുവദബച്ചതുകപനാകല  കേളഷനാപ്പുകേള്

തമ്മേബലള്ള    ദൂരപരബധബ  200  മസ്പീററനാക്കബ  നബജകപ്പെടുത്തണലാം.   കേളഷനാപ്പുകേളബല്

നടത്തുന്ന  പരബകശേനാധനകയത്തുടര്ന്നയ്  അവ  പൂട്ടബയബടുന്ന  നടപടബകയനാടയ്

കയനാജബക്കനാനനാവബല്ല.  കേളഷനാപ്പുകേളബല്  ഭക്ഷണലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുണ്ടനാക്കുന്നതബനുലാം  അവയകട  പദവബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഇഇൗ  വദവസനായകത്ത  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ  ശേകമനായ

നബലപനാടയ് സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

അസലാംഘടബത കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ആനുകൂലദലാം വര്ദബപ്പെബച്ചുനല്കേനാന്

സനാധബച്ചതുലാം ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുകവണ്ടബ ആവനാസയ്,  അപയ് നനാ ഘര്

എന്നസ്പീ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കബയതുലാം  കതനാഴബല്  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കനാന്  കജനാബയ്

കപനാര്ട്ടല്  ആരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം  എലാംകപനായ്കമന്റെയ്  എക്സെെയ്കചഞ്ചുകേകള

ഇ-എലാംകപനായ്കമന്റെയ് എക്സെെയ്കചഞ്ചുകേളനാക്കബ മനാറബയതുലാം സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. ഭബന്നകശേഷബ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുകവണ്ടബ  കകകേവലദ പദതബക്കയ് തുടക്കലാം കുറബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന

കേശുവണ്ടബ  ഫനാകറബകേള്  തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

എല്ലനാ  കമഖലകേളബലലാം  മബനബമലാം  കവജസയ്   നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  പരമരനാഗത  വദവസനായങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാംകവണ്ടബ  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബക്കണലാം.

കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലദങ്ങള്  കുടബശബകേയബല്ലനാകത

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനയ്  കൂടുതല്  പണലാം  വകേയബരുത്തുന്നതബനുലാം  മദദനയലാം

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

ആദബവനാസബ  വബഭനാഗങ്ങളുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്
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ഗവണ്കമന്റെബനയ്  ഇഇൗ വബഭനാഗങ്ങകളനാടുള്ള പ്രതബബദത വദകമനാക്കുന്നതനാണയ്.  ഓകരനാ

പട്ടബകേജനാതബ കകേനാളനബകേളുകടയലാം സമഗ്ര വബകേസനത്തബനയ്  പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം

ആവശേദമനായ ഫണ്ടയ്  അനുവദബക്കുകേയലാം കചയണലാം.   പട്ടബകേജനാതബ വബദദനാര്തബകേളുകട

ലലാംപയ് സലാം  ഗ്രനാന്റെയ്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കുടബശബകേയള്കപ്പെകട  നല്കുന്നതബനുലാം

സസ്വനാശയ  സനാപനങ്ങള്  കകകേവശേലാം  വച്ചബട്ടുള്ള  സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്  തബരബകകേ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

നബ്യൂനപക്ഷങ്ങളുകട  ഉന്നമനത്തബനനായബ  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെയ്  യനാകതനാനലാം  കചയ്യുന്നബല്ല.

വബധവകേള്ക്കയ്  വസ്പീടുനബര്മ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുകവണ്ടബ  നസ്പീക്കബവച്ച  32  കകേനാടബ  രൂപ

കേളകര്ക്കയ്  കകകേമനാറബയതല്ലനാകത  ഇതുവകര  കചലവഴബച്ചബട്ടബല്ല.  മദ്രസനാദദനാപകേ

കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടബല്ല.   നബ്യൂനപക്ഷ

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലളള  പദതബകേളുകട  കപരുമനാറനാനുളള  കേനാരണലാം  വദകമനാക്കണലാം.

നബ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുകവണ്ടബയള്ള  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാന്  ഇഇൗ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.   കകേനാകണ്ടനാട്ടബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്കപ്പെട്ട

എന്.എച്ചയ്.  കകേനാളനബയബകല   യ.പബ.  സ്കൂളബനയ്   കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  ഫണ്ടയ്

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാകണ്ടനാട്ടബയബല്  ഒരു  എകേയ് കകസസയ്  ഓഫസ്പീസയ്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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  ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന്:   പുതബയ  മദദനയത്തബനയ്  രൂപലാം  നല്കേണലാം.

മദദശേനാലകേള്  അടച്ചുപൂട്ടബയതുമൂലലാം  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കതനാഴബലനാളബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കണലാം.   മദദവര്ജനത്തബനയ്  ഉഇൗന്നല്  നല്കേബ  മയക്കുമരുന്നബകന്റെ

ഉപകയനാഗലാം  തടയനാനനായബ  ആരലാംഭബച്ച  വബമുകബ  പദതബകയ  സസ്വനാഗതലാം

കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  നല്ല  നബലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ലഹരബ  വബകമനാചന

കകേനങ്ങകളക്കൂടബ  പ്രസ്തുത  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.

മയക്കുമരുന്നയ്  വദനാപനത്തബകനതബകര  ശേകമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയങ്ങളബകല  അദദനാപകേരുകട  കജനാലബ  സുരക്ഷബതതസ്വലാം

ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  ഹനാലാംകലറയ്  പദതബ  റബവവ്യു  നടത്തബ  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകല  എലാംകപനായയ് കമന്റെയ്  എക്സെെയ്കചഞ്ചുകേളബല്   ഓണ്കകലന്  സലാംവബധനാനലാം

കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം കേരബയര് കഡവലപ്കമന്റെയ്  കസന്റെര് വഴബ ധനാരനാളലാം ആളുകേള്ക്കയ് കജനാലബ

നല്കേനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച്ചു.    അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന  കേശുവണ്ടബ  ഫനാകറബകേള്

തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ലഹരബ  വബരുദ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായള്ള   'വബമുകബ'  പദതബ  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  മദദനയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  ഇഇൗ  കമഖലയബല്  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കതനാഴബലനാളബകേകള
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പുനരധബവസബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  മയക്കുമരുനലാം  കേള്ളവനാറ്റുലാം

തടയണലാം.  ശേനാസനാലാംകകേനാട്ടയബകല  എകകക്സെെസയ്  കകേനാലാംപക്സെെബകന്റെ  പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.  എകകക്സെെസയ്  ഗനാര്ഡുകേളുകട  സസ്വയലാംരക്ഷയനായബ  ആയധങ്ങള്

നല്കേബ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/ആദബവനാസബ

ജനവബഭനാഗങ്ങകള  സമൂഹത്തബകന്റെ  മുഖദധനാരയബകലയയ്  കകേനാണ്ടുവരനാന്  ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദമുന്നണബ ഗവണ്കമനകേള്ക്കയ് കേഴബഞ്ഞുകവന്നതയ് എടുത്തുപറകയണ്ടതനാണയ്.

 ശസ്പീ  .    കഎ  .  സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  മുന്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളുകട കക്ഷമത്തബനനായബ

നടപ്പെനാക്കബയ പദതബകേകളല്ലനാലാം ഇന്നയ് സലാംഭനനാവസയബലനാണയ്.   ജനനബ ജനസുരക്ഷനാ

പദതബയകട  നബലവബകല  സബതബകയന്തനാകണന്നയ്  വദകമനാക്കണലാം.  കഗനാത്രസനാരഥബ

പദതബ  അട്ടബമറബച്ചു.   പട്ടബകേജനാതബ  -  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബദദനാര്തബകേള്  തനാമസബക്കുന്ന

കഹനാസലകേളുകട  സബതബ  വളകര  കശേനാചനസ്പീയമനാണയ്.  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങള്ക്കുള്ള  തുകേ  കുടബശബകേയനായതബനനാല്  എലാം.ആര്.എസയ്.-കേളബലലാം

കഹനാസലകേളബലലാം അവ ലഭദമനാകേനാത്ത സബതബയനാണുള്ളതയ്. വടബല് ഓഫസ്പീസുകേളബല്

കവബ്വസറയ് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കമഖലയബല്

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്  വകുപ്പുമനബ  ശേകമനായ  ഇടകപടല്

നടത്തണലാം.   അന്പതബനനായബരലാം  രൂപയയ്   മുകേളബല്  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാനമുള്ള
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പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  ചബകേബത്സനാ  ധനസഹനായലാം  നബകഷധബച്ചബരബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  വരുമനാന  പരബധബ   ഉയര്ത്തനാന്   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേനാര്പ്പെസയ് ഫണ്ടയ് വബനബകയനാഗത്തബല് കമനാണബററബലാംഗയ് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.

'ആശേബക്കുലാം  ഭൂമബ'  പദതബ  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  തയനാറനാകേണലാം.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബകന്റെ കേടലാം എഴുതബത്തളന്നതബനനായബ  കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെയ്

എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ. കകേനാര്പ്പെകറഷനയ് അനുവദബച്ച തുകേ പൂര്ണ്ണമനായലാം കചലവഴബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.    കകേരളത്തബകന്റെ

കപനാതു ഖജനനാവബല് ഏറവമധബകേലാം  വരുമനാനലാം  ലഭദമനാക്കുന്ന എവക്സെെസയ്  കമഖലകയ

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  ശമമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.   പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  കസനാളര്ഷബപ്പെയ്/ലലാംപയ് സലാം  ഗ്രനാന്റെയ്  തുകേകേള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   എലാം.ആര്.എസയ്.-ല്   ഹയര്  കസക്കന്റെറബ   അദദനാപകേകര

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കടക്സെെയ്വറല് കമഖല ഉള്കപ്പെകടയള്ള

സനാപനങ്ങളബല്  കജനാലബ  കചയ്യുന്ന  സസ്പീ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കതനാഴബല്  പരബരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  ഇതരസലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കതനാഴബല്  സുരക്ഷയലാം

ആകരനാഗദവലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുമനാവശേദമനായ  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഐ.ടബ.ഐ.

അടക്കമുള്ള വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങകള  മബകേവബകന്റെ കകേനമനാക്കബ മനാറ്റുന്ന നടപടബകയ

അഭബനന്ദബക്കുന.  ഇന്ഡസ്ട്രേബയല് കടയബനബലാംഗയ് ഇന്സബറബ്യൂട്ടുകേളബല് കേനാകലനാചബതമനായ
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കടയബനബലാംഗയ് കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    കേശുവണ്ടബ, കേയര്

കമഖലകേളബലള്കപ്പെകടയള്ള  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  മബനബമലാം  കൂലബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.      സസ്വകേനാരദ

സലാംരലാംഭകേര്  നടത്തുന്ന  വദവസനായ  സനാപനങ്ങളബല്  കതനാഴബല്  നബയമലാം

അനുശേനാസബക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  കതനാഴബല് സലാംരക്ഷണവലാം  നല്കേനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉണ്ണബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  900 കകേനാടബ രൂപയകട

വബദദനാഭദനാസ വനായ്പനാ  തബരബച്ചടവയ്  പദതബ,  ഇ-എലാംകപനായ്കമന്റെയ്  എക്സെെയ്കചഞ്ചുകേള്,  60

വയസ്സയ്  കേഴബഞ്ഞവര്ക്കയ്  കപന്ഷന്,  വകയനാജന  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങബയവ  ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  എടുത്തുപറയത്തക്ക  കനട്ടങ്ങളനാണയ്.   പശ്ചനാത്തല  സഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനനായബ 50,000 കകേനാടബ രൂപയകട പദതബക്കയ് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയതുലാം

എവക്സെെസയ്  വകുപ്പെയ്  നവസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള  നടപടബയലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

മയക്കുമരുന്നയ്  കവട്ടയയ്  നബകയനാഗബക്കുന്ന  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്  ആയധമുള്കപ്പെകട

ആവശേദമനായ  സഇൗകേരദങ്ങള്  നല്കേബ  സുരക്ഷബതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.   മദദ

മയക്കുമരുനരഹബത  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത  മനാറണലാം.  മദദശേനാലകേള്

അടച്ചുപൂട്ടബയതുമൂലലാം  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ  സമഗ്ര

പുനരധബവനാസ പനാകക്കജയ് ആവബഷ്കരബക്കണലാം.  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  'കേമ്മേബ്യൂണബറബ കേബച്ചണ്'
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പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയ  നടപടബകയ  അഭബനന്ദബക്കുന.  മദദത്തബനുലാം

മയക്കുമരുന്നബനുകമതബരനായ കബനാധവല്ക്കരണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  'വബമുകബ'  പദതബ

ആരലാംഭബച്ചതുലാം  ആധുനബകേ  സഇൗകേരദകത്തനാടുകൂടബയ  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന്  കസന്റെര്

സനാപബച്ചതുലാം  വബമണ്  എവക്സെെസയ്  പകടനാളബലാംഗയ്  ആരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം

കതനാഴബലബല്ലനായ്മയയ്  പരബഹനാരമനായബ  'കജനാബയ്  കപനാര്ട്ടല്'  തുടങ്ങബയതുലാം

പ്രശേലാംസനാര്ഹമനാണയ്. പ്രവനാസബ കക്ഷമത്തബനയ് മുന്തൂക്കലാം നല്കുന്ന നടപടബകേളുമനായനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയ  ഇടകപടലബലൂകട  കകേരളത്തബല്  സലാംരലാംഭകേസഇൗഹൃദ

അന്തരസ്പീക്ഷലാം  കകേട്ടബപ്പെടുക്കനാനുള്ള  ശമമനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  നടത്തുന്നതയ്.  കകേരളകത്ത

കതനാഴബലനാളബ സഇൗഹൃദ സലാംസനാനമനായബ  മനാറനാനുലാം സസ്വന്തമനായബ ഒരു കതനാഴബല് നയലാം

ആവബഷ്കരബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കലബര് കേമ്മേസ്പീഷണകററബല് നടപ്പെനാക്കബയ

പരബഷ്കനാരങ്ങള്  വബപുലസ്പീകേരബക്കണലാം.  കടഡയ്  യൂണബയനുകേള്ക്കയ്  വനാര്ഷബകേ  റബകട്ടണ്

നല്കുന്നതബനയ്  ഇ-ഫയലബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം,   കടനാള് ഫസ്പീ  നമര് വഴബയള്ള കകേനാള്

കസന്റെറബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നബവ  മനാതൃകേനാപരമനായ  നടപടബകേളനാണയ്.   വനാണബജദ-

വദനാപനാര  സനാപനങ്ങളബല്  നടപ്പെനാക്കനാന്  ഉകദ്ദേശേബക്കുന്ന  കഗ്രഡബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം

ആകേര്ഷണസ്പീയമനാണയ്.   കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്  കുടബശബകേയബല്ലനാകത  വബതരണലാം
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കചയ്യുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   അസലാംഘടബത  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ

കബനാര്ഡയ്  രൂപസ്പീകേരണകത്തയലാം ഇതര  സലാംസനാനകത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമത്തബനനായള്ള

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇടകപടലകേകളയലാം  അഭബനന്ദബക്കുന.   സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

വബഹബതലാം കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ 'ആവനാസയ് ' പദതബ വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ചബകേബത്സനാ

ധനസഹനായലാം  50,000  രൂപയനാക്കബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം  മരണകപ്പെടുന്ന  ഇതര

സലാംസനാനകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട ആശബതര്ക്കയ് നല്കുന്ന തുകേ  10  ലക്ഷലാം രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഇവര്ക്കനായബ കേഞബകക്കനാടയ് നടപ്പെനാക്കബയ 'അപനാ ഘര്' പദതബ

മറയ്  ജബല്ലകേളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പെബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കകേനാളനബകേളുള്കപ്പെകട  വവദവ്യുതസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടയ്  പസ്പീരുകമടബകന  സമ്പൂര്ണ്ണ

വവദബ്യൂതസ്പീകേരണ  നബകയനാജകേമണ്ഡലമനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുകേയണ്ടനായബ.  കകേരളത്തബല്

തനാമസബക്കുന്ന ഇതര സലാംസനാനക്കനാര്ക്കയ് ജനാതബ  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

നബശ്ചബത  ശേതമനാനലാം  മനാര്ക്കബല്ലനാത്ത  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

കുട്ടബകേള്ക്കയ്  ബനാങ്കുകേള്  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പ  അനുവദബക്കനാത്ത  പ്രശ്നത്തബലലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ അടബയന്തര ശദയണ്ടനാകേണലാം. കേടുത്ത പ്രതബസനബ കനരബടുന്ന കതനാട്ടലാം

കമഖലകയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  മുഖദമനബയകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  സനാന്റെബലാംഗയ്

കേമ്മേബറബകേള്  വബളബച്ചയ്  കചര്ത്തയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാകണണ്ടതുലാം  ജസബസയ്  കൃഷ്ണന്നനായര്



37

കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശേബപനാര്ശേകേള്  നടപ്പെബലനാകക്കണ്ടതുമനാണയ്.  പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന

കതനാട്ടങ്ങളുലാം  ഫനാകറബകേളുലാം  തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  'വലഫയ്'  ഭവന  പദതബയബലൂകട  പുതബയ  വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബച്ചു

നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  പനാകന്റെഷന്  റബലസ്പീഫയ്  കേമ്മേബറബയകട

പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് ശേകമനാക്കുകേയലാം പണലാം അനുവദബക്കുകേയലാം കചയണലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെയ്

അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശേഷലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ

പ്രശേലാംസനസ്പീയമനായ  നടപടബകേളനാണയ്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതയ്.  പൂട്ടബക്കബടന്ന

കതനാഴബല്ശേനാലകേള് തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നബര്ജസ്പീവമനായ കബനാര്ഡുകേള്

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.   കതനാഴബലനാളബകേളുകട  വബവബധ

കക്ഷമകപന്ഷനുകേളുകട വരുമനാന പരബധബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കുടബശബകേ കകേനാടുത്തയ്

തസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം  അസലാംഘടബത കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ദുരബതനാശേസ്വനാസ ആനുകൂലദങ്ങള്

നല്കുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടയ്.  അനദസലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

സുരക്ഷബതതസ്വലാം, ശുചബതസ്വലാം, കുടബകവള്ളലാം, ഇന്ഷസ്വറന്സയ് എന്നബവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനയ്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.  എവക്സെെസയ് വകുപ്പെബകന്റെ ആധുനബകേവല്കേരണത്തബലൂകട നബരവധബ

മയക്കുമരുന്നയ്  കകേസുകേള്  കേകണ്ടത്തുകേയലാം  മദദത്തബകന്റെയലാം  മയക്കുമരുന്നബകന്റെയലാം

ഉപകയനാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  വബവബധ  കമഖലകേളബലനായബ  വബമുകബ  പദതബ
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നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  സ്കൂള്/കകേനാകളജയ്  തലത്തബകല  കുട്ടബകേളബലലാം  കചറപ്പെക്കനാര്ക്കബടയബലലാം

കബനാധവല്ക്കരണ  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്തതയ്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  ആദബവനാസബകേളുകട  കക്ഷമലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളുകട കക്ഷമത്തബനുമനായബ നബരവധബ പദതബകേളനാണയ്

സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുളളതയ്.  ഭൂമബയലാം  പട്ടയവമബല്ലനാത്തവര്ക്കയ്  അവ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്  പബകന്നനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്ന  അടബയ,

പണബയ  തുടങ്ങബയ  വബഭനാഗങ്ങകള  സനാമത്തബകേമനായലാം  സനാമൂഹബകേമനായലാം

സനാലാംസനാരബകേമനായലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനുമുള്ള നടപടബകേളുലാം സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന. നബ്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ് സര്ക്കനാര് കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതയ്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  മകഞരബ  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല്  വബദദനാര്തബകേള്  നടത്തബവരുന്ന  നബരനാഹനാര  സമരവലാം  ബനാറകേള്

തുറക്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  നടത്തബ  വരുന്ന  സമരവലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നയ്  ഒരു  വര്ഷലാം

കേഴബഞ്ഞബട്ടുലാം മദദനയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബച്ചബട്ടബല്ല. ബനാര് വലസന്സയ് കേനാലനാവധബ

പുതുക്കുന്നതബകനനാ  പുതബയവ  അനുവദബക്കുന്നതബകനനാ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാത്തതുമൂലലാം

സര്ക്കനാരബനുണ്ടനായ  നഷ്ടലാം  എത്രയനാകണന്നയ്  വദകമനാക്കണലാം.   കടകകനാപനാര്ക്കയ്,
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ഇന്കഫനാപനാര്ക്കയ്,  കകസബര്  പനാര്ക്കയ്  തുടങ്ങബയ  കേമനബകേളബല്  കജനാലബ

കചയ്യുന്നവരുകട സുരക്ഷബതതസ്വലാം ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  കേഴബഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തബനുളളബല്

സൃഷ്ടബക്കകപ്പെട്ട  കതനാഴബലവസരങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  വദകമനാക്കണലാം.   മുന്സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലത്തയ്  പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗത്തബകന്റെ  നബയനണത്തബലളള  എയ്ഡഡയ്

കകേനാകളജുകേള്  ആരലാംഭബകച്ചങബലലാം  അതബകനനാനലാം  പണലാം  കചലവഴബക്കനാന്

കേഴബഞ്ഞബട്ടബല്ല.  ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെയ് അധബകേനാരത്തബല് വന്നതബനുകശേഷലാം അട്ടപ്പെനാടബയബല്

ഏഴയ്  കുട്ടബകേള്  മരണകപ്പെട്ട  സലാംഭവലാം  നബര്ഭനാഗദകേരമനാണയ്.  മനാറബമനാറബ  വരുന്ന

സര്ക്കനാരുകേള്  പ്രവനാസബകേള്ക്കനായബ  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതല്ലനാകത  ഒനലാം

യനാഥനാര്തദമനാകുന്നബല്ല.  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ടയ്  ഗള്ഫയ്  രനാജദങ്ങളബകല  കലബര്

കേദനാമകേളബല് കേഴബയന്നവകര സഹനായബക്കനാകനനാ സഇൗദബ അകറബദയബകല കപനാതുമനാപ്പെയ്

മൂലലാം  തബരബകകേ  വരുന്നവകര  നനാട്ടബകലത്തബക്കനാകനനാ  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരു

നടപടബയലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല്ല.  തബരബകകേകയത്തുന്ന  പ്രവനാസബകേകള  സഹനായബക്കനാന്

കനനാര്ക്ക  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെയ്  കപ്രനാജകയ്  കഫനാര്  റബകട്ടണ്  എമബഗ്രന്റെയ്സയ്  എന്ന

പദതബയബലൂകട  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനായ്പ  നല്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം  നടപ്പെനാക്കനാന്

കേഴബഞ്ഞബല്ല. ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെയ് ആര്ഭനാടങ്ങള്ക്കുലാം അനനാവശേദ വദവഹനാരങ്ങള്ക്കുമനായബ

ഖജനനാവയ് ധൂര്ത്തടബക്കുകേയനാണയ്. കസന്ടല് കസഡബയത്തബല് നടന്ന സതദപ്രതബജനാ

ചടങ്ങബനയ്   50  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  പരസദത്തബനനായബ  16  കകേനാടബ  രൂപയമനാണയ്
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കചലവഴബച്ചബട്ടുളളതയ്.  എലാം.എല്.എ.-മനാര്  കകേനാടുത്ത  ഫയലകേള്കപനാലലാം

കസക്രകട്ടറബയറബല്  നബശ്ചലനാവസയബലനാണയ്.  കകേരളത്തബകന്റെ  ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ

കഎ.എ.എസയ്.-കേനാരുകട  സമരവലാം  ഉണ്ടനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  മൂന്നനാറബല്  144

പ്രഖദനാപബച്ചതയ്  മുഖദമനബ  അറബഞ്ഞബട്ടബകല്ലന്ന  പ്രസനാവന  ആഭദന്തര  വകുപ്പെബലലാം

കപനാതുഭരണത്തബലലാം നബയനണമബകല്ലന്നതബകന്റെ കതളബവനാണയ്. വബജബലന്സയ് ഡയറകര്

ആരനാകണനകപനാലലാം പറയനാന് കേഴബയനാത്ത അവസയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   എകകക്സെെസയ്

വകുപ്പെബല്നബന്നയ്  കേബട്ടുന്ന  വരുമനാനലാംകൂടബ  കേണക്കനാക്കബയനാണയ്  ധനനാഭദര്തനകേള്

രൂപകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്.  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  പനാതകയനാര  മദദക്കച്ചവടലാം

നബകരനാധബച്ചതുമൂലലാം  കകേരളത്തബല്  1600  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപയകട

വരുമനാനക്കുറവണ്ടനാകുകമന്നനാണയ്  കേണക്കനാക്കബയബരബക്കുന്നതയ്.   ഈ വബഷയലാം  ചര്ച്ച

കചയകപ്പെകടണ്ടതനാണയ്.  മദദഷനാപ്പുകേള്  ജനവനാസകകേനങ്ങളബകലയയ്  മനാറബ

സനാപബക്കുന്നതബകനതബകര  സലാംസനാനലാം  റബവബ്യൂ  ഹര്ജബ  നല്കേനാത്തതുസലാംബനബച്ചയ്

വദകമനാക്കണലാം.   മയക്കുമരുനലാം  കേഞനാവലാം  പ്രതബകരനാധബക്കനാനുളള  ശേകമനായ

ഇടകപടലണ്ടനാകേണലാം.  മദദ ഉപകഭനാഗലാം  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം  വസ്പീരദലാം  കൂടബയ

മദദത്തബനുപകേരലാം വസ്പീരദലാം കുറഞ്ഞ മദദലാം ലഭദമനാക്കനാന് നടപടബയണ്ടനാകേണലാം. രനാഷ്ട്രസ്പീയ-

വബദദനാര്തബ-യവജന-മഹബളനാ  പ്രസനാനങ്ങളുലാം  കുടുലാംബശസ്പീ,  കതനാഴബലറപ്പു  പദതബ
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തുടങ്ങബയവ ഉള്കക്കനാളന്ന  വബപുലമനായ  ജനകേസ്പീയ  പ്രസനാനലാം  രൂപകപ്പെടുത്തബ

മദദവര്ജനത്തബകലയയ്  സമൂഹകത്ത  എത്തബക്കുന്നതബനയ്  കേദനാമയബന്  തുടങ്ങബവച്ച

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ആത്മനാര്തതകയ  അഭബനന്ദബക്കുന.  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള് 1100

രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  അവ  വസ്പീടുകേളബകലത്തബക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബഞ്ഞതയ്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   ഇരട്ടബപ്പെബകന്റെയലാം ആധനാര് ലബങബകന്റെയലാം കപരബല് കപന്ഷന്

ലഭബക്കനാകത  കപനായതയ്  പരബകശേനാധബക്കകപ്പെടണലാം.  ഇതര  സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുളള  കക്ഷമനബധബ  വബപുലകപ്പെടുത്തബ  അതബകന്റെ  രജബകസ്ട്രേഷന്

ശേകമനാക്കനാന് എ.എല്.ഒ.-മനാര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശേലാം  കകേനാടുക്കുകേയലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്

വസ്പീടുവച്ചയ്  നല്കേനാനുളള  ഭവന  ഫഇൗകണ്ടഷകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുകേയലാം

കചയണലാം.  നബയകബ കജനാബയ് കഫയര് കൂടുതല് സലങ്ങളബകലയയ് വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം

സസ്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുകൂടബ  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കനാനുളള

സനാഹചരദമുണ്ടനാക്കുകേയലാം കചയണലാം.   ഉത്സവ സസ്പീസണുകേളബല് വബമനാനക്കമനബകേള്

യനാത്രനാ  നബരക്കയ്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  കകേനമനബയകട  സനാന്നബദദത്തബല്  ചര്ച്ച

കചയ്തയ് പരബഹരബച്ചതയ് ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ് :  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.   2008-ല്

പനാര്ലകമന്റെയ്  പനാസ്സനാക്കബയ  അസലാംഘടബത  കതനാഴബലനാളബ  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  നബയമലാം

കേനാരദക്ഷമമനായ രസ്പീതബയബല് നടപ്പെനാക്കണലാം.  കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡുകേളുകട
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ഫണ്ടയ്  ശേരബയനായ  രസ്പീതബയബല്  വബനബകയനാഗബക്കണലാം.   കുടബകയറ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

ഇ.എസയ്.കഎ.,  പബ.എഫയ്.  ആനുകൂലദങ്ങള്,  തനാമസസഇൗകേരദലാം  തുടങ്ങബയ

കേനാരദങ്ങളബല്  കേനാകലനാചബതവലാം  വദകവമനായ  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട  കുട്ടബകേള്ക്കയ്  കൃതദമനായബ  കകസപ്പെന്റെയ്  നല്കുകേയലാം

തനാമസക്കനാരനായ  കുട്ടബകേളുകട  മറവബല്  എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.  കഹനാസലകേളബല്

സനാമൂഹദവബരുദര്  കേടനകേയറന്ന  പ്രവണതയയ്  അറതബവരുത്തുകേയലാം  കവണലാം.

ദുബനായബല്  വച്ചയ്  മുഖദമനബ  നടത്തബയ  27  പ്രഖദനാപനങ്ങളബല്  ഒനകപനാലലാം

നടപ്പെനാക്കനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.  ഇടതുപക്ഷലാം  ശേകമനാകയതബര്ത്തബരുന്ന  ശസ്പീ.  ആര്.

ബനാലകൃഷ്ണപബള്ളകയ മുന്നനാക്ക സമുദനായ കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ കചയര്മനാനനായബ നബയമബച്ചതയ്

വബകരനാധനാഭനാസമനാണയ്. 

VI വദകബപരമനായ വബശേദസ്പീകേരണലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരനന്  ):    മലപ്പുറലാം  ഉപകതരകഞ്ഞടുപ്പെബനുകശേഷലാം  ഞനാന്

കതറനായ പ്രസനാവന നടത്തബകയന്ന ധസ്വനബ വരുന്ന തരത്തബല്  ശസ്പീ. പബ.  ടബ.  കതനാമസയ്

ഉന്നയബച്ചതയ് ശേരബയല്ല.  മുന് കതരകഞ്ഞടുപ്പെബകനക്കനാള്  ഭൂരബപക്ഷലാം ആഗ്രഹബച്ചുകകേനാണ്ടയ്

മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗയ്  അവബകട  മതനബ്യൂനപക്ഷ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയ  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബച്ചു  എന്നനാണയ്

പറഞ്ഞതയ്. മലപ്പുറലാം ജബല്ലകയ സലാംബനബച്ചയ് ഒനലാം പറഞ്ഞബട്ടബല്ല. 
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ധനകേനാരദലാം (തുടര്ച്ച)

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

കകേന സര്ക്കനാരബകന്റെ കനനാട്ടയ് പബന്വലബക്കല് തസ്പീരുമനാനലാം വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനകത്ത

സനാരമനായബ  ബനാധബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  ആഴ്ചകതനാറമുള്ള  അവകലനാകേനത്തബകന്റെയലാം  ശേകമനായ

കമല്കനനാട്ടത്തബകന്റെയലാം  ഫലമനായബ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമലാം,  പട്ടബകേജനാതബ,

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പുകേള്ക്കയ്  പനാന്  ഫണ്ടയ്  യഥനാക്രമലാം  93,  95,  83

ശേതമനാനകത്തനാളലാം  കചലവഴബക്കനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  കകേന  സര്ക്കനാര്

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  നല്കകേണ്ട  പദതബ  വബഹബതത്തബല്  കുറവയ്

വരുത്തബയകപ്പെനാള്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  രണ്ടയ്  ശേതമനാനലാം  അധബകേ  തുകേ

അനുവദബക്കുകേയനാണയ്  കചയ്തതയ്.  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്ക്കയ്  യൂട്ടബവലകസഷന്

സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  നല്കേബയനാല്കപ്പെനാലലാം  കൃതദമനായബ  തുകേ  നല്കേനാന്  കകേന  സര്ക്കനാര്

തയനാറനാകുന്നബല്ല.  മുന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തുള്ള  പബകന്നനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങളുകട

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്ക്കുളള  കുടബശബകേ  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  പൂര്ണ്ണമനായലാം

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ത്തബട്ടുള്ളതുലാം ഇകപ്പെനാഴുള്ള കുടബശബകേ  അഡസ്പീഷണല് ആതവറകസഷന്

വഴബ  നല്കുന്നതുമനാണയ്.   കകേരള  പബകന്നനാക്കവബഭനാഗ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്

റബക്കനാര്ഡയ് കനട്ടമനാണയ് കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം വകേവരബച്ചതയ്. കദശേസ്പീയ ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷന്
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വനായ്പ  നല്കേബയ  മുഴുവന്  തുകേയലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  പുനര്വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം

സലാംരലാംഭകേകര  പരബശേസ്പീലബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  'ദബശേ'  എന്ന  പുതബയ  പദതബക്കയ്  രൂപലാം

നല്കുകേയലാം  100  സബ.ഡബ.എസയ്.-കേള്ക്കയ്  100  കകേനാടബ രൂപ വമകക്രനാ കക്രഡബറനായബ

വനായ്പ നല്കേകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.   കുറഞ്ഞ പലബശേ നബരക്കബല്   വബകദശേപഠനത്തബനയ്

വനായ്പ  നല്കുന്നതബനുലാം  വബകദശേത്തുനബന്നയ്  തബരബച്ചുവരുന്ന  പ്രവനാസബകേളുകട

സസ്വയലാംകതനാഴബല്  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കയ്  സബ്സബഡബകയനാകട  വനായ്പ  നല്കുന്നതബനുലാം

ഓണലാം, വബഷ,  ക്രബസ്തുമസയ് ദബവസങ്ങളബല് പ്രധനാന നഗരങ്ങളബല് എക്സെെയ്കപനാ പരബപനാടബ

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുള്ള  'കഗനാത്രസനാരഥബ'  പദതബയകട  മുന്വര്ഷകത്ത  കുടബശബകേ

വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  യനാത്രനാസഇൗകേരദലാം  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  'വകേത്തനാങ്ങയ്'

പദതബയബലൂകട അനനാഥ കുട്ടബകേള്ക്കയ് സഹനായലാം നല്കുന്നതബനുലാം  'ജനനബജനരക്ഷനാ'

പദതബ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാര് നടപടബകയടുത്തബട്ടുണ്ടയ്.   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  മണ്സൂണ്  കേനാലത്തയ്   ഭക്ഷദസഹനായ  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം

ഓണക്കബറ്റുലാം  ഓണകക്കനാടബയലാം   വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട  ഒരു

ലക്ഷലാം രൂപ വകരയള്ള കേടലാം എഴുതബത്തളകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.  അര്ഹരനായ ഭൂരഹബത

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കയ്  ഭൂമബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കസറബല്കമനകേളബല്  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദവ്യുതസ്പീകേരണത്തബനനാവശേദമനായ  തുകേ
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കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.-ക്കയ്  വകേമനാറകേയലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട  നനാടന്  കേലനാകമളകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  വലബയ  കതനാതബല്  ഉല്പന്നങ്ങള്  വബറഴബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.

ഇടമലക്കുടബ  പഞനായത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനയ്  സമഗ്ര  പനാകക്കജയ്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര് കൂടുതലനായബ അധബവസബക്കുന്ന പ്രകദശേങ്ങളബല്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  സനാമൂഹദ  പഠനമുറബ  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  വയനനാടയ്  ജബല്ലയബല്  ആദബവനാസബ  കമഖലയബകല   സ്കൂളുകേളബല്

അദദനാപകേരനായബ  ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബല്  നബനള്ളവകര  നബയമബക്കുന്നതനാണയ്.

ടബ.ടബ.സബ.,  ഡബഗ്രബ,  പബ.ജബ.,  ബബ.എഡയ്.,  നഴബലാംഗയ്  കയനാഗദതയള്ള  മുഴുവന്

ആദബവനാസബകേള്ക്കുലാം  കജനാലബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബക്കയ്  സര്ക്കനാര്  രൂപലാം

നല്കുന്നതനാണയ്.  ഇഇൗ വര്ഷലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ്,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബല്ലകേളബലനായബ  രണ്ടയ്

പുതബയ കമനാഡല് കറസബഡന്ഷദല് സ്കൂളുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  എലാം.ആര്.എസയ്.-

കേളബകല  ഗ്രഇൗണ്ടുകേള്  മള്ട്ടബപര്പ്പെസയ്  കപ  ഗ്രഇൗണ്ടുകേളനാക്കുന്നതബനുലാം  പുതുതനായബ

പ്രസ്പീകമടബകേയ്,  കപനാസയ്  കമടബകേയ്  കഹനാസലകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗക്കനാരുകട  വബകേസനത്തബനനായബ

പബ.കകേ.കേനാളന് സനാമൂഹദവബകേസന പദതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം കേമ്മേബ്യൂണബറബ കേബച്ചന്

മലപ്പുറലാം, വയനനാടയ് ജബല്ലകേളബല് വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

അട്ടപ്പെനാടബയബല്  കൃഷബ  വകുപ്പുമനായബ  കചര്ന്നയ്  മബല്ലറയ്  വബകല്ലജയ്  പദതബ
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ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ആദബവനാസബ  കമഖലയബല്  ലഹരബ  പദനാര്തങ്ങളുകട  വദനാപനലാം

തടയന്നതബനയ്  എവക്സെെസയ്  വകുപ്പുമനായബ  കചര്ന്നയ്  തസ്പീവ്രയജ  പരബപനാടബ

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  പട്ടബകേജനാതബ കേടനാശേസ്വനാസ പദതബക്കയ്

കേസ്പീഴബല് സഹനായലാം അനുവദബക്കുകേ വഴബ  പണയകപ്പെടുത്തബയ ആധനാരങ്ങള് പട്ടബകേജനാതബ

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  തബരബച്ചുനല്കുന്നതബനയ്   കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടയ്.  പനാലക്കനാടയ്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജയ്  കകേട്ടബടലാം  പണബയന്നതബനയ്  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയലാം  ഭൂരഹബതരനായ

പട്ടബകേജനാതബ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  ഭവനനബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  സലലാം  അനുവദബക്കുകേയലാം

വസ്പീടബല്ലനാത്തവര്ക്കയ്  വസ്പീടനുവദബക്കുകേയലാം  വസ്പീടുകേളുകട  അറകുറപ്പെണബക്കയ്  ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.  എല്ലനാ  പ്രസ്പീ  കമടബകേയ്,  കപനാസയ്  കമടബകേയ്

കഹനാസലകേളുകടയലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  അകപക്ഷബച്ച

എല്ലനാവര്ക്കുലാം  ചബകേബത്സനാ  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുകേയലാം  250  സകങതങ്ങളുകട

സമഗ്രവബകേസനത്തബനയ് അനുമതബ നല്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന  സസ്വയലാംകതനാഴബല്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  സഹനായലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.   കഎ.ടബ.കഎ.-കേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ഉച്ചഭക്ഷണ പരബപനാടബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കജനാബയ്  കഫയര്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  വബവനാഹലാം, മബശവബവനാഹലാം, ചബകേബത്സനാ ധനസഹനായലാം എന്നബവയ്ക്കുള്ള

വനാര്ഷബകേ വരുമനാനപരബധബ ഒരു ലക്ഷമനാക്കബ ഉയര്ത്തുന്നതനാണയ്.  മുന് വര്ഷങ്ങളബല്



47

അനുവദബച്ചതബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുള്ള  മുഴുവന്  വസ്പീടുകേളുലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാണയ്.  വലഫയ് പനാര്പ്പെബട പദതബ  വരുന്നകതനാകട സലാംസനാനത്തയ്

വസ്പീടബല്ലനാത്ത   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗ  കുടുലാംബങ്ങളുണ്ടനാകേബല്ല.

പട്ടബകേജനാതബയബല്കപ്പെട്ട ദുര്ബലവബഭനാഗങ്ങളുകട സമഗ്ര വബകേസനത്തബനനായബ  17  കകേനാടബ

രൂപ നസ്പീക്കബവച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  പട്ടബകേജനാതബ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങകള ജകനനാപകേനാരപ്രദവലാം

വരുമനാനദനായകേവലാം  കസവനദനായകേവമനായ  പദതബകേള്  ഏകറടുക്കുന്നതബനയ്

സജമനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.  സഹകേരണ  കഫഡകറഷകന്റെ

കനതൃതസ്വത്തബല്  പ്രകതദകേ  പരബപനാടബ  ആരലാംഭബക്കുലാം.  സലാംസനാനകത്ത  ആറയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബല്  ആണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  പ്രകതദകേലാം  കപനാസയ്

കമടബകേയ്  കഹനാസല് ആരലാംഭബക്കുലാം.  സല സഇൗകേരദമുള്ള  കമനാഡല് കറസബഡന്ഷദല്

സ്കൂളുകേളബല്   പസയ്  ടു  ബനാച്ചുകേള്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭബക്കുലാം.  എല്ലനാ

എലാം.ആര്.എസയ്.-കേളബലലാം എലാം.എസയ്.ഡബബ്യൂ. കയനാഗദതയള്ള കേഇൗണ്സബലര്മനാരുകടയലാം

നഴ്സുമനാരുകടയലാം  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുലാം.   എല്ലനാ  കപനാസയ്  കമടബകേയ്  കഹനാസലകേളബലലാം

ഇലാംഗസ്പീഷയ്  കേമ്മേബ്യൂണബകക്കഷന്,  ഗണബതലാം  മുതലനായ  വബഷയങ്ങളബല്  ടബ്യൂട്ടര്മനാകര

നബയമബക്കുകേയലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  ഇന്റെര്കനറയ് സഇൗകേരദലാം ലഭദമനാക്കുകേയലാം കചയ്യുലാം.

പസയ്  ടു  തലത്തബല് ടബ്യൂഷന് സനാര്വ്വത്രബകേമനാക്കുലാം.  സലാംസനാനത്തബനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം

സബരലാം  വരുമനാനലാം  ലഭബക്കുന്ന  കതനാഴബല്  കനടുന്നതബനയ്  പട്ടബകേജനാതബക്കനാകര
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പ്രനാപമനാക്കുന്നതബനനായബ  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെയലാം

പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെബകന്റെയലാം സലാംയക സലാംരലാംഭമനായബട്ടനാണയ് പുതബയ പദതബ

വബഭനാവനലാം  കചയ്യുന്നതയ്.   കദശേസ്പീയ  കകനപുണദ  വബകേസന  ചട്ടക്കൂടബകന്റെ

വദവസകേള്ക്കനുസൃതമനായബ  പരബശേസ്പീലനവലാം  കതനാഴബലലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  ഉകദ്ദേശേബക്കുന.  കപണ്കുട്ടബകേളുകട  സമഗ്ര

ആകരനാഗദരക്ഷയയ്  'വനാല്സലദനബധബ'   പദതബ  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭബക്കുലാം.

കേബര്ത്തനാഡ്സബകന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന്ന  എഥകനനാളജബക്കല്

മബ്യൂസബയലാം  നവസ്പീകേരബക്കുലാം.  പരമരനാഗത  നനാടന്കേലകേളുകടയലാം  ഉത്പന്നങ്ങളുകടയലാം

പ്രദര്ശേന വബപണനകമളയനായ ഗദ്ദേബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുകട പങനാളബത്തകത്തനാകട

വബപുലമനായ  രസ്പീതബയബല്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുലാം.  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ

കേസ്പീഴബലള്ള  പ്രസ്പീ  എക്സെെനാമബകനഷന്  കടയബനബലാംഗയ്  കസന്റെറകേര്  പത്തയ്  ജബല്ലകേളബല്ക്കൂടബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗക്കനാരുകട  കക്ഷമപദതബകേള്,

വബദദനാഭദനാസ  ആനുകൂലദങ്ങള്,  നബയമ  പരബരക്ഷകേള്  എന്നബവ  സലാംബനബച്ചയ്  എല്ലനാ

പഞനായത്തയ്/നഗരസഭനാ  തലങ്ങളബല്  കബനാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുലാം.  പത്തനാലാം  കനാസയ്,  പസയ്  ടു  തലത്തബല്  കേരബയര്  എഡബ്യൂകക്കഷന്

കകഗഡന്സയ്  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  ഏകേനാദദനാപകേ

വബദദനാലയത്തബകല ടസ്പീച്ചര്മനാരുകട ഫസ്പീസയ് വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം ജനനസ്പീ ജനരക്ഷനാ പദതബ
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നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്. കകേരളത്തബകലയയ്  കുടബകയറബപ്പെനാര്ത്ത

പട്ടബകേവബഭനാഗക്കനാരുകട പ്രശ്നലാം നബയമത്തബകന്റെ പരബധബയബല് നബനകകേനാണ്ടയ് സനാദദമനായ

കേനാരദങ്ങള്  കചയ്യുന്നതനാണയ്.   ധനനാഭദര്തന  പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന.

കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):   ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ മുന്നണബ സര്ക്കനാരബകന്റെ ഒരു വര്ഷകത്ത ഭരണകേനാലയളവബല്  എല്ലനാ

കമഖലകേളബലലാം  കതനാഴബല്  സഇൗഹൃദ  അന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  മനാനദമനായ  കവതനവലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷയലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെയ്  ശമബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  കകനപുണദ  വബകേസനത്തബനയ്

ഊന്നല്  നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള  പദതബകേള്   ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  കേകണ്ടത്തുന്നതബനുലാം   പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്നതനാണയ്.

കക്ഷമനബധബ കപന്ഷനുകേളുലാം  കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ കക്ഷമ കപന്ഷകന്റെ   വരുമനാന

പരബധബ  11,000  രൂപയബല്  നബന്നയ്   ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനായലാം   വര്ദബപ്പെബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.

ഗവണ്കമന്റെയ് കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട എല്ലനാ ആനുകൂലദങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷബക്കത്തക്ക

നബലയബലള്ള  നബലപനാടയ്   തുടര്നലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   ഇന്കേലാം  സകപ്പെനാര്ട്ടയ്

സസ്പീമബല്കപ്പെടുത്തബ   പരമരനാഗത  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ  65  കകേനാടബ
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രൂപ അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  പൂട്ടബക്കബടന്ന  കേയര്, കതനാട്ടലാം, കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്

എന്നബവയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  എക്സെെയ്കഗ്രഷദനാ  ധനസഹനായലാം  വബതരണലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.   കതനാഴബല്  തര്ക്കങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  ഫലപ്രദമനായ

ഇടകപടലകേളനാണയ് നടത്തബയബട്ടുള്ളതയ്. കതനാഴബല് വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലള്ള എന്കഫനാഴയ് കമന്റെയ്

വബഭനാഗലാം   ശേകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കതനാഴബല്  നബയമങ്ങളുകട  നടത്തബപ്പെയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  പ്രകതദകേ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   വനാണബജദ വദനാപനാര

സനാപനങ്ങളുകട പ്രവര്ത്തന മബകേവയ് കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്  കഗ്രഡബലാംഗയ് സമ്പ്രദനായലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണയ്.  ഇതര  സലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  രജബകസ്ട്രേഷന്,

ആകരനാഗദ  പരബപനാലനലാം,  വബവര  കശേഖരണലാം,  തബരബച്ചറബയല്   കേനാര്ഡയ്  വബതരണലാം

എന്നബവ  ലക്ഷദമബട്ടയ്  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതബ  (ആവനാസയ്)

ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  പനാലക്കനാടയ്  കേഞബകക്കനാട്ടയ്  ഇതര  സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് തുടക്കമബട്ട അപനാ ഘര്

പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണയ്.   സലാംസനാനത്തയ്  ബനാലകവല  (നബകരനാധനവലാം

നബയനണവലാം)  നബയമലാം  കേര്ശേനമനായബ  നടപ്പെനാക്കബ  വരുന.   കുറഞ്ഞ  കൂലബ

നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  കുടബശബകേ  കകയബമുകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  കഡപബ്യൂട്ടബ  കലബര്

കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കയ്  അധബകേനാരലാം നല്കുകേയലാം നബയമലലാംഘനങ്ങള്ക്കുള്ള പബഴ  2  ലക്ഷലാം

രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തുകേയലാം  കചയ.   വദവസനായ-കതനാഴബല്ത്തര്ക്ക  നബയമത്തബകന്റെ
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പരബധബയബല്  കസയബല്സയ്  കപ്രനാകമനാഷന്  ജസ്പീവനക്കനാകര  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം

പസ്പീടബകേകത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലദ  വബതരണലാം  ഉദനാരമനാക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടയ്.    കതനാട്ടലാം  കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള് സലാംബനബച്ചയ്  ബനകപ്പെട്ടവരുമനായബ

കൂടുതല്  ചര്ച്ച  നടത്തബ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനയ്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ

അദദക്ഷനനായ  സമബതബകയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.  പനാകന്റെഷന്   സനാന്ഡബലാംഗയ്

കേമ്മേബറബ,  പനാകന്റെഷന് ഹഇൗസബലാംഗയ് അകകഡസ്വസറബ കബനാര്ഡയ്,  പനാകന്റെഷന് കമഡബക്കല്

അകകഡസ്വസറബ  കബനാര്ഡയ്  എന്നബവ  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.

കകലഫയ്  മബഷന്  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  ഭൂമബയലാം  വസ്പീടുമബല്ലനാത്ത  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കതനാട്ടലാം  കമഖലയബല്ത്തകന്ന വസ്പീടയ്  നബര്മ്മേബച്ചു നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്. ഭവനലാം ഫഇൗകണ്ടഷന് കകേരള-യകട കേസ്പീഴബല് 'ജനനബ'

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബവരുന.  ഗവണ്കമന്റെയ്-കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബല്

എലാംകപനായ്കമന്റെയ്  എക്സെെയ്കചഞയ്  മുകഖന  7964  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കയ്  കതനാഴബല്

ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണ്ടയ്.  ഇഇൗ  വര്ഷലാംതകന്ന   എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലലാം  എലാംകപനായബബലബറബ

കസന്റെറകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്.  കതനാഴബല്ജനദ  കരനാഗങ്ങള്

തടയന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  2017  ജൂണ്  30-നയ് മുമയ്

പുതബയ  മദദനയലാം  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതനാണയ്.  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ  അനുസരബച്ചയ്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ഗവണ്കമന്റെയ്,  നബയമപരമനായബ  മനാത്രകമ  ഷനാപ്പുകേള്
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അനുവദബക്കുകേയള.  കേള്ളയ്  വദവസനായ  കമഖല  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ കടനാഡബ കബനാര്ഡയ് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുലാം.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന. 

(മനബമനാരുകട പ്രസലാംഗത്തബല് സമയകബപത പനാലബക്കനാത്തതബല് പ്രതബകഷധബച്ചയ്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ഒന്നടങലാം സഭ ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണവലാം  നബ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  നബ്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗത്തബനനായബ

പബ.എസയ്.സബ./യ.പബ.എസയ്.സബ.  പരസ്പീക്ഷനാ  പരബശേസ്പീലന  കകേനങ്ങളുലാം  50  ശേതമനാനലാം

മുസസ്പീലാം  സലാംവരണകത്തനാകട  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസയ്  അക്കനാദമബയലാം  ആരലാംഭബച്ചതുലാം

നബര്ദനരനായ  മുസസ്പീലാം  കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കയ്  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസത്തബനനായബ

കസനാളര്ഷബപ്പുലാം  മദ്രസനാ  അദദനാപകേര്ക്കയ്  കക്ഷമനബധബയലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം

എല്.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തനാണയ്.   എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.,  പസയ്  ടു

പരസ്പീക്ഷകേളബല്  ഉന്നതവബജയലാം കനടുന്ന കുട്ടബകേള്ക്കയ്  ടനാലന്റെയ് കസനാളര്ഷബപ്പെയ്  കഫനാര്

കകമകനനാറബറബ  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കസനാളര്ഷബപ്പുലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബ.  ദരബദ്രരനായ  ആളുകേളുകട

വസ്പീടുകേള്  അറകുറപ്പെണബ  നടത്തുന്നതബനയ്  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  വഖഫയ്

കബനാര്ഡബകന്റെയലാം  കകേന  സര്ക്കനാരബകന്റെയലാം  സഹകേരണകത്തനാകട  മലപ്പുറത്തയ്

പുറത്തൂരബല് കകേരള ഇന്സബറബ്യൂട്ടയ് ഓഫയ് കകമകനനാറബറബ സഡസ്പീസയ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം
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തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടയ്.  വബദദനാഭദനാസപരമനായബ  പബകന്നനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്ന  പ്രകദശേങ്ങള്ക്കയ്

പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുന്ന  നബലപനാടനാണയ്  എനലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതയ്.  നബ്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെടുന്ന വബദദനാര്തബകേള് പഠബക്കുന്ന കസന്റെറബനയ്  കസന്റെര് കഫനാര് മുസസ്പീലാം

യൂത്തയ്സയ് എന്നയ് കപരയ്  നല്കുന്നതയ് ഉചബതമകല്ലനള്ളതുകകേനാണ്ടനാണയ് കസന്റെര് കഫനാര്

കകമകനനാറബറബ  യൂത്തയ്സയ്  എന്നനാക്കബയതയ്.  ധനനാഭദര്തന  പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

എകകക്സെെസയ്  എന്ന  VIII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനയലാം  കതനാഴബലലാം

കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം പ്രവനാസബകക്ഷമവലാം എന്ന  XXIV-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറ്റുപബകന്നനാക്ക/നബ്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എന്നബവരുകട

കക്ഷമലാം  എന്ന   XXV-ാം  ധനനാഭദര്തനയലാം  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയലാം  ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ. 

ചര്ച്ച കൂടനാകത പനാസ്സനാകക്കണ്ട ധനനാഭദര്തനകേള് സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ. 

VII അറബയബപ്പെയ്

'  ജസ്പീവനാമൃതലാം ചബത്രപ്രദര്ശേനലാം  '

മബ  .    സസ്പീക്കര്  :  അവയവദനാനകത്ത കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തനാകട
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കകേരള  സര്ക്കനാര്  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുന്ന  മരണനാനന്തര  അവയവദനാന  പദതബയനായ

കകേരള  കനറയ് വര്ക്കയ്  കഫനാര്  ഓര്ഗന്  കഷയറബലാംഗബകന്റെ  സഹകേരണകത്തനാകട

നബര്മ്മേബച്ചബട്ടുള്ള 'ജസ്പീവനാമൃതലാം' എന്ന ചബത്രലാം അലാംഗങ്ങള്ക്കനായബ 5-ഇ സകമ്മേളന ഹനാളബല്

പ്രദര്ശേബപ്പെബക്കുന്നതനാണയ്. എല്ലനാ അലാംഗങ്ങളുലാം പകങടുക്കണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന. 

സഭ കകവകുകന്നരലാം 3.51-നയ് പബരബഞ്ഞു.
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