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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-18

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    22,    തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I ഉത്തരത്തബകല തബരുത്തയ്

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട   410,   നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   2300, 3589   എനസ്പീ നമ്പര്
കചനാദദങ്ങളുകട തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട അഞനാലാം സകമ്മേളനത്തബകല  15.05.2017-

കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  410-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബനയ്  നല്കേബയ ഉത്തരത്തബല് വന

കതറയ് തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ് ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബയുലാം  08.05.2017-കല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 2300-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബനയ് നല്കേബയ ഉത്തരത്തബല് വന
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കതറയ്  തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ്  കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം

വകുപ്പുമനബയുലാം  12.05.2017-കല  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  3589-ാം  നമ്പര്

കചനാദദത്തബനയ് നല്കേബയ ഉത്തരത്തബല് വന കതറയ് തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ്

കതനാഴബലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനബയുലാം കമശപ്പുറതവച.

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

H1 N1   പനബ

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാനത്തയ് H1 N1 പനബ ഭസ്പീതബജനകേമനായ രസ്പീതബയബല് പടരുന

സനാഹചരദവലാം  അതയ്  നബയനബക്കനാനള്ള  കബയനാത്മകേമനായ  സലാംവബധനാനലാം  വബവബധ

ആശുപത്രബകേളബല്  ഏര്കപ്പെടുത്തനാത്തതബനനാല്  മരണസലാംഖദ  ഉയരുനതുമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ  വബ.  എസയ്.  ശബവകുമനാര്,

പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനസരബചയ്

കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

` ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്  ):  ജനവരബ മനാസലാം മുതല് കകേരളത്തബല് H1 N1  പനബ ബനാധബതരുകട വര്ദനവയ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെട്ടയുടകന  കരനാഗപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ
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ആകരനാഗദവകുപ്പെയ്  അടബയന്തര  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   2349  കരനാഗബകേകള

പരബകശനാധബചതബല്  590 കപര്  H1 N1  കരനാഗബനാധബതരനാകണനയ് സബരസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

40 കപരുകട മരണലാം കരഖകപ്പെടുതകേയുമുണനായബ.  മരണമടഞ്ഞ 40 കപരബല് 24 കപര്

മറയ്  ഗുരുതരമനായ  അസഖങ്ങളുള്ളവരനായബരുന.   പനബ  പരബകശനാധനയയ്  നനാഷണല്

ഇന്സ്റ്റേബററ്റ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ് കവകറനാളജബ  -  ആലപ്പുഴ,  മണബപ്പെനാല് കസന്റെര് കഫനാര് കവറസയ്

റബസര്ചയ്,   രനാജസ്പീവ്ഗനാനബ  കസന്റെര്  കഫനാര്  ബകയനാകടകകനാളജബ  എനബവബടങ്ങളബല്

സസൗകേരദമുണയ്.   എലനാ ജബലനാ ആശുപത്രബകേളബലലാം ഐകസനാകലഷന് സലാംവബധനാനവലാം

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  ഐ.സബ.  യൂണബറലാം  കവന്റെബകലററലാം  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം

ആവശദത്തബനയ്  കഡനാക്ടര്മനാരുകട  കസവനവലാം  മരുനലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  കവണത്ര

കബനാധവത്കേരണലാം  നടതകേയുലാം  ചബകേബതനാ  കപ്രനാകട്ടനാകകേനാള്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

പനാലബക്കണകമനയ് സസകേനാരദ ആശുപത്രബകേള്ക്കയ് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.

പനബ  പടരുനകവങ്കബലലാം  ശക്തമനായ  രസ്പീതബയബല്  പ്രതബകരനാധപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടതനതുമൂലലാം  നബയനണവബകധയമനാക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  സസകേനാരദ

ആശുപത്രബകേളബകല  ചബകേബതകതടബയകശഷലാം  ഗുരുതരമനായബ  സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേളബല്  പ്രകവശബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടവരനാണയ്  കൂടുതലലാം  മരണമടഞ്ഞകതനതയ്

ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനതടര്നയ്  കേഴബയുനതുലാം  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബല്ത്തകന

കരനാഗബകേകള  എത്തബക്കുനതബനള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  സസകേനാരദ
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ആശുപത്രബകേകളനാടയ്  പനബബനാധബതരുകട  എണ്ണലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ്യനാന്

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  മനബതലത്തബല് ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയുലാം വബവബധ

വകുപ്പുകേളബകല  ഉകദദനാഗസകരയുലാം  പകങ്കടുപ്പെബചകകേനാണ്ടുള്ള  കയനാഗലാം

വബളബചകചര്ക്കുകേയുലാം  ജബലനാതല  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  അടബയന്തര

ഇടകപടല്  നടതകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.   H1  N1  പനബ  തടയുനതബനള്ള

കബനാധവത്കേരണവലാം മഴക്കനാലപൂര്വ്വ ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നല രസ്പീതബയബല്

നടത്തബവരുന.  ആകരനാഗദ  രലാംഗകത്ത  കരനാഗപ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലണനായബട്ടുള്ള  പുകരനാഗതബ  പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ  റനാപ്പെബഡയ്

കറകസനാണ്സയ്  ടസ്പീലാം  രൂപസ്പീകേരബചയ്  ഉനതതല  കയനാഗലാം  കചരുകേയുലാം  മുന്കേരുതല്

എടുക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ഇക്കനാരദത്തബല്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത

എലനാവരുകടയുലാം സഹകേരണമുണനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസയ്  .   ശബവകുമനാര്:  സലാംസനാനത്തയ് H1 N1 പനബ ബനാധബചയ് നബരവധബ

ആളുകേള് മരണകപ്പെടുകേയുലാം ആയബരക്കണക്കബനയ് ആളുകേള്ക്കയ് കരനാഗലാം ബനാധബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന സനാഹചരദലാം  സഭ  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച  കചയ്യകപ്പെകടണതനാണയ്.   ഇക്കനാരദലാം

ഗസൗരവകത്തനാകട കകേകേനാരദലാം കചയബകലങ്കബല് വളകര ഗുരുതരമനായ അവസയബകലയയ്

കകേരളലാം  കപനാകുലാം.   സലാംസനാനത്തനാകകേ  പകേര്ചപ്പെനബ  വര്ദബക്കുകേയുലാം  മരണസലാംഖദ

വര്ദബചകകേനാണബരബക്കുകേയുമനാണയ്.  ആകരനാഗദ  വകുപ്പുമനബ  ഇതയ്  വളകര
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നബസനാരവത്കേരബചനാണയ് കേനാണുനതയ്.  കകേരളത്തബല് പനബബനാധബചയ് 72-ഓളലാം ആളുകേള്

മരണകപ്പെടുകേയുണനായബ.  വനായുവബലൂകട  പകേരുന  ഈ  കരനാഗകത്ത

പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേകളനാ  കവണത്ര  കബനാധവത്കേരണകമനാ

നടതനബല.   എലനാ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബലലാം  ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളബലലാം

തനാലൂക്കയ്  ആശുപത്രബകേളബലലാം  കസസബയ്  കടസ്റ്റേയ്  കചയ്യുനതബനള്ള

സജസ്പീകേരണമുണനാക്കണലാം.  ചബകേബതബക്കുന കഡനാക്ടര്മനാര്ക്കുതകന കരനാഗലാം പകേരുന

സബതബവബകശഷമനാണുള്ളതയ്.   പകേര്ചപ്പെനബ  വദനാപകേമനാകേനാനള്ള  പ്രധനാന  കേനാരണലാം

പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഫലപ്രദമനായ  രസ്പീതബയബല്  നടത്തനാത്തതുകകേനാണനാണയ്.

തബരുവനന്തപുരലാം  ജനറല്  ആശുപത്രബയബല്  പനബകക്കതബകരയുള്ള

പ്രതബകരനാധപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടതനതബനപകേരലാം  അവബകട  മനാലബനദക്കൂമ്പനാരമനായബ

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.   കേഴബഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷമനായബ  പദതബകേളുകട

പ്രഖദനാപനങ്ങളലനാകത അടബസനാനപരമനായബ  കചകയ്യണ കേനാരദങ്ങളബല് ഗുരുതരമനായ

 വസ്പീഴ്ചയനാണുണനായബകക്കനാണബരബക്കുനതയ്.   കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലഘട്ടത്തബല്

ആകരനാഗദ  വകുപ്പുമനബയുകട  ഓഫസ്പീസയ്  കകേനസ്പീകേരബചയ്  കമനാണബററബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം,

ജബലകേളബല്  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറകട  കനതൃതസത്തബലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,

കകസബസയ്  മനാകനജുകമന്റെയ്  ടസ്പീലാം,  റനാപ്പെബഡയ്  കറകസനാണ്സയ്  ടസ്പീലാം  എനബവ

സലാംഘടബപ്പെബചബരുന.  ഇസൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  അത്തരത്തബലള്ള  യകതനാരു  നടപടബയുലാം
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സസസ്പീകേരബചബല.  കപ്രവറയ്  ആശുപത്രബകേളബല്  ചബകേബതനാ  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്

നടപ്പെനാക്കണകമന  ഡബ.എചയ്.എസയ്.-കന്റെ  സര്ക്കുലര്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന

കേനാരദത്തബല് ഗവണ്കമന്റെയ് പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്. സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേളബല്

ആവശദത്തബനയ് കഡനാക്ടര്മനാരബലനാത്തതുലാം മരുനയ് ലഭദതക്കുറവലാം അടബയന്തര ചബകേബത

ലഭബക്കനാത്തതുമനാണയ്  മരണങ്ങള്ക്കയ്  കേനാരണലാം.  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്

മഴക്കനാലപൂര്വ്വജനദ  കരനാഗങ്ങള്  പ്രതബകരനാധബക്കനാനനാവശദമനായ  മുന്കേരുതലകേള്

എടുത്തബട്ടുണയ്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  തമ്മേബലള്ള  ഏകകേനാപനമബലനായ്മയനാണയ്

മഴക്കനാലപൂര്വ്വ  ശുചസ്പീകേരണലാം  സമയബനബതമനായബ  നടത്തനാന്  സനാധബക്കനാത്തതയ്.

ജസ്പീവന്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുകേയുലാം

ചബകേബതയബല് കേഴബയുന ആളുകേള്ക്കയ് സസൗജനദ കറഷന് നല്കുനതബനമുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജബലകേള്  കതനാറലാം  വബവബധ  തരത്തബലള്ള  പകേര്ചവദനാധബകേള്

പടര്നപബടബക്കുന  ഇസൗ  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചയ്യണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  മുഖദമനബയുകട  കനതൃതസത്തബല്  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്,  ജബലനാ  പഞനായത്തയ്

പ്രസബഡന്റുമനാര്,  ജനപ്രതബനബധബകേള്,  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്  ഉകദദനാഗസര്,  വബവബധ

വകുപ്പുകദദനാഗസര് എനബവരുമനായബ വസ്പീഡബകയനാ കകേനാണ്ഫറന്സയ് നടതകേയുലാം  കയനാഗ
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തസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ആകരനാഗദ കസന കബനാക്കയ്-ഗ്രനാമ-പഞനായത്തയ്-

ജബലനാ  തലങ്ങളബല്  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടതകേയുലാം  സബതബഗതബകേള്

വബലയബരുതകേയുലാം  കചയബരുന.  കഹല്ത്തബ  കകേരള  കേദനാകമ്പയബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കസ്പീനബലാംഗയ്,  കഫനാഗബലാംഗയ്,  മരുനയ്  കശഖരണലാം,  ആകരനാഗദ  പ്രവര്ത്തകേരുകട

ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം  തുടങ്ങബവ  നടത്തബയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായനാണയ്  വലബയ

കതനാതബലണനാകേനാമനായബരുന  അപകേടങ്ങള്  നബയനണവബകധയമനായതയ്.  മട്ടന്നൂരബല്

കഡങ്കബപ്പെനബ  പബടബകപട്ടതയ്  ശദയബല്കപ്പെട്ടയുടന്തകന  ജബലയബകല  40  അലാംഗ

ടസ്പീമബകന്റെയുലാം അഡസ്പീഷണല് ഡബ.എചയ്.എസയ്.-കന്റെ കനതൃതസത്തബലള്ള സലാംഘത്തബകന്റെയുലാം

പ്രവര്ത്തനഫലമനായബ  കരനാഗലാം  നബയനണവബകധയമനാക്കനാന്  സനാധബച.  മുന്കേരുതല്

നടപടബകയന  നബലയബല്  തബരുവനന്തപുരലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  മഴക്കനാലപൂര്വ്വ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തബകയങ്കബലലാം  പൂര്ണ്ണ  കതനാതബല്  ഫലലാം  കേണബല.

തബരുവനന്തപുരലാം  കചങ്കല്ചൂളയബല്  കസനാഴയ്  റബഡക്ഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ശുചസ്പീകേരണവലാം  കകനാറബകനഷനലാം  നടത്തബയബരുന.  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടതനതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുതന  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആശുപത്രബകേള്കക്കതബകര  കേര്ശന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  ആശുപത്രബ  ശുചസ്പീകേരണത്തബനയ്  കകേരള  കപനാലസ്പീസയ്

കസന  നടത്തബയ  പ്രവര്ത്തനലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  ജബലനാ  തലത്തബല്

അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടര്മനാരുകട  കനതൃതസത്തബല്  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം റനാപ്പെബഡയ് കറകസനാണ്സയ് ടസ്പീമുലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.

ഇസൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വനകശഷലാം ആകരനാഗദ വകുപ്പെബല് 2753 തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  ഒഴബവള്ള  തസബകേകേളബല്  നബയമനലാം  നടതകേയുലാം  കഡനാക്ടര്മനാരുകട

കുറവയ്  പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

പകേര്ചപ്പെനബ  നബയനബക്കുനതബനയ്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്  ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടല്

നടതകേയുലാം എചയ്1.  എന്1.-നള്ള മരുനയ് എലനാ ആശുപത്രബകേളബലലാം ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.  ഇസൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച  കചകയ്യണ

ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചനബത്തല,

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

കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭവബട്ടയ്  പുറതകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലലാം  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

സഭവബട്ടയ് പുറതകപനായബ.

സഭ  വബട്ടു  പുറതകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനകശഷലാം

തബരബകകേ ഹനാജരനായബ.)
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III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) കകകഷകേളുകട പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:   ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയുകട  കേസ്പീഴബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന

കകകഷകേളുകടയുലാം  അറന്നൂകറനാളലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയുലാം  ജസ്പീവബതലാം  പരബതനാപകേരമനാണയ്.

ആറ മനാസലാം മുതല് മൂനവയസ്സുവകര പ്രനായമുള്ള കുട്ടബകേകളയനാണയ് ഇസൗ കകകഷകേളബല്

പനാരബപനാലബക്കുനതയ്.  ഇന്ഡദന്  കേസൗണ്സബല്  കഫനാര്  കചല്ഡയ്   കവല്കഫയര്

കകകഷകേളബല് കജനാലബ കചയ്യുന ബനാലകസവബകേയയ് 3000 രൂപയുലാം കഹല്പ്പെര്ക്കയ് 1500

രൂപയുമനായബ  കവതനലാം  വര്ദബപ്പെബചബരുനകവങ്കബലലാം  മൂനമനാസലാം  മനാത്രമനാണയ്  ഇസൗ

കവതനലാം ലഭബചതയ്.  കേഴബഞ്ഞ 14 മനാസമനായബ ഇവര്ക്കയ് കവതനലാം ലഭബക്കനാത്തതബനനാല്

നബരവധബ  തവണ  നബകവദനലാം  സമര്പ്പെബചബട്ടുലാം  ഒരു  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.

കകകഷകേള്ക്കയ്  വനാടകേയബനത്തബല്  300  രൂപയനാണയ്  നല്കുനതയ്.   ആവശദമനായ

സസൗകേരദങ്ങളബലനാകതയനാണയ്  ഇവ പ്രവര്ത്തബക്കുനതയ്.   സസ്പീകേളുകടയുലാം കുട്ടബകേളുകടയുലാം

കക്ഷമത്തബനകവണബ  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുലാം

നബരവധബ  പദതബകേളുലാം  ഫണ്ടുലാം  അനവദബക്കുനകണങ്കബലലാം  ഇതബകലനാനലാം  ഇസൗ

സനാപനങ്ങകള പരബഗണബക്കനാത്ത അവസയനാണുള്ളതയ്.  നബലവബലള്ള കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബചയ്  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയുകട  നബയനണത്തബലള്ള  കകകഷകേളുകട
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തസരബതകപ്പെടുതനതബനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുള്ള  കവതന  കുടബശബകേ  കകേനാടുക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്

അടബയന്തരമനായബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്) :   കകേന വനബതനാ ശബശു മനനാലയലാം, 2006  മുതല് കകേന സനാമൂഹദ കക്ഷമ

കബനാര്ഡയ്,  Indian  Council  of  Child  Welfare  എനബവ  വഴബ  നടപ്പെബലനാക്കബ

വനബരുന  പദതബയനാണയ്  രനാജസ്പീവയ്  ഗനാനബ  നനാഷണല്  കകകഷ  സസ്പീലാം.

മനാസവരുമനാനലാം  1200  രൂപയബല് കേവബയനാത്ത കുടുലാംബങ്ങളബകല  കജനാലബക്കുകപനാകുന

അമ്മേമനാരുകടയുലാം  മറയ്  അര്ഹരനായ  സസ്പീകേളുകടയുലാം  6  വയസ്സുവകരയുള്ള

കുട്ടബകേള്ക്കുകവണബ  കഡകകേയര്  സസൗകേരദലാം  ലഭദമനാക്കുനതനാണയ്  ഇസൗ  പദതബ.

1-1-2016 മുതല് പദതബ പരബഷ്കരബക്കുകേയുലാം മനാസത്തബല് 15 ദബവസവലാം വര്ഷത്തബല് 6

മനാസകമങ്കബലലാം  കജനാലബക്കുകപനാകുന സസ്പീകേളുകട  6  മനാസലാം മുതല്  6  വയസ്സുവകരയുള്ള

കുട്ടബകേള്ക്കനായബ  കകകഷ  സസൗകേരദലാം  പരബമബതകപ്പെടുതകേയുലാം  കചയ.   കകേരളത്തബല്

സബ.എസയ്.ഡബബ,  കഎ.സബ.സബ.ഡബബ എനബവ വഴബ ധനസഹനായലാം ലഭബക്കുന  767

കകകഷകേളനാണയ് ഉണനായബരുനതയ്.  കകേന ഗവണ്കമന്റെയ് ഇസൗ സനാപനങ്ങള്ക്കയ് ഗ്രനാന്റെയ്

നല്കുനതയ് നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയുലാം സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെയ് ഏകറടുത്തയ് നടത്തണകമനയ്

നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  കചയബരബക്കുകേയനാണയ്.  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയുകട  പുതബയ
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ഭരണസമബതബ  നബലവബല്  വനതബനകശഷലാം  നബലവബലള്ള  പ്രശ്നങ്ങകളലനാലാം

പരബഹരബക്കനാനള്ള  സജസ്പീവമനായ  ഇടകപടല്  നടതനതനാണയ്.   ശബശുകക്ഷമ

സമബതബയുകട  ഭനാരവനാഹബകേളുലാം  കസനാഷദല്  ജസ്റ്റേബസയ്  വബഭനാഗത്തബകല

ഉകദദനാഗസരുമനായബ  ഇസൗ  കേനാരദലാം  ചര്ച   കചയബട്ടുണയ്.  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബ

നടത്തബകക്കനാണബരുന കകകഷകേള് ഗവണ്കമന്റെയ് ഏകറടുത്തയ് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കസവന-കവതന  വദവസകേള്  പരബഷ്കരബക്കുനതയ്

സനാമൂഹദ  നസ്പീതബവകുപ്പെയ്  മനാത്രലാം  തസ്പീരുമനാനബകക്കണ  വബഷയമല.   നബലവബലള്ള

കകകഷകേള്ക്കയ്  യനാകതനാരു  വബധത്തബലള്ള  ബുദബമുട്ടുലാം  ഉണനാകേനാത്ത  വബധത്തബല്

അങ്കണവനാടബകേകള  കൂടബ  കബയ്  കചയയ്  ആദബവനാസബ  കമഖലയബലലാം  കേടകലനാര

കമഖലയബലമനായബ 250 പുതബയ കകകഷകേള് ആരലാംഭബക്കനാനനാണയ് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതയ്.

ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയുകട  കേസ്പീഴബലളള  കകകഷകേള്  നല  രസ്പീതബയബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുനണയ്.    ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  കവതന  കുടബശബകേ  നല്കുനതബനള്ള

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(2) കറയബല്പ്പെനാത

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല് :  സര്കവ്വ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള നബലമ്പൂര് -നഞന്കകേനാടയ്-

ശബരബ  കറയബല്  പനാതകേളുകട  അകേലലാം  റസ്പീ-സര്കവ്വ  വനതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കുറചബട്ടുണയ്.    ശബരബ  കറയബല്  പനാതയുലാം  മറയ്  പുതബയ  കറയബല്  പനാതകേളുലാം
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യനാഥനാര്തദമനാകുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇതബനനായബ  കകേന

കറയബല്കവ  ബഡ്ജറബല്  215  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.   കകേരളവലാം

കേര്ണ്ണനാടകേയുലാം  സലാംയുക്തമനായബ  ചര്ചകേള്  നടത്തബ  സലാംസനാന  ഫണയ്

ലഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ടേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സധനാകേരന്): കകേനാട്ടയലാം

ജബലയബകല  13  വബകലജുകേളബല്  കൂടബയനാണയ്  ശബരബ  പനാത  കപനാകുനതയ്.   മൂന

വബകലജുകേളുകട അകലന്കമന്റെയ് കസചയ് മനാത്രകമ കറയബല്കവ സമര്പ്പെബചബട്ടുള.   2016

കസപ്റലാംബര്  1-നയ്  സലാംസനാനവലാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റുലാം  ഒപ്പെബട്ട  കമകമ്മേനാറനാണമനാണയ്

കറയബല്കവ കഡവലപ്കമന്റെയ് ഇന് കകേരള.  പ്രധനാനമനബയുകട പദതബയബല് ഉള്കപ്പെട്ട

ശബരബ കറയബല് പനാത നടപ്പെബലനാക്കനാന് മുഖദമനബ മുന്കേകയ്യടുത്തയ് നബരവധബ ചര്ചകേള്

നടത്തബയബട്ടുണയ്.   ഗവണ്കമന്റെയ്  തനാല്പരദകമടുത്തയ്  കസചകേള്  കവഗലാം  നല്കേണകമനയ്

കറയബല്കവകയനാടയ് അഭദര്തബചബട്ടുണയ്.   പുതുക്കബയ   എല്.എ.ആര്.  ആക്ടയ് പ്രകേനാരലാം

അര്തനനാപത്രലാം ലഭദമനായ അങ്കമനാലബ, മറ്റൂര്, വടക്കുലാംഭനാഗലാം, കചലമറലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

വബകലജുകേളബല്  61 ഏക്കര് ഭൂമബ ഏകറടുത്തതബനയ്  നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ  ഏകേകദശലാം 40

കകേനാടബ  രൂപ  കറയബല്കവ  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  രണനാലാംഘട്ട  വബകേസനത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  നബലമ്പൂര്-നഞന്കകേനാടയ്  കറയബല്പ്പെനാതയയ്  കകേന

ഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം  കേര്ണ്ണനാടകേ  ഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം  അന്തബമ  കബയറന്സയ്
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ലഭബചബട്ടബലനാത്തതബനനാല് സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെയ് തുകേ നല്കേബയബട്ടബല.    നബലമ്പൂര്-

നഞന്കകേനാടയ്   കറയബല്  പനാത  കകേരളത്തബകല   സലാംരക്ഷബത  വനകമഖലയബലൂകടയുലാം

കേര്ണ്ണനാടകേയബകല  സലാംരക്ഷബത  വന  പ്രകദശമനായ  ബന്ദബപ്പൂര്

കദശസ്പീകയനാദദനാനത്തബലൂകടയുലാം  കേടുവനാ  സകങ്കതത്തബലൂകടയുമനാണയ്  കേടനകപനാകുനതയ്.

കേര്ണ്ണനാടകേയുമനായബ ഇസൗ വബഷയലാം  ചര്ച നടത്തബകയങ്കബലലാം തസ്പീരുമനാനമനായബല.   ചസ്പീഫയ്

കസകട്ടറബ തലത്തബല് വസ്പീണ്ടുലാം ചര്ച നടതനതനാണയ്.    കകേന  വനലാം-പരബസബതബ

മനനാലയത്തബകന്റെ  അസനാധനാരണ  ഗസറയ്  പ്രകേനാരലാം  ബന്ദബപ്പൂര്

കദശസ്പീകയനാദദനാനത്തബലൂകടയുള്ള കറയബല്കവ കകലനകേള്,  ഭൂഗര്ഭ കകപപ്പെയ് കകലനകേള്,

കറനാപ്പെയ് കവകേള് എനബവയുകട നബര്മ്മേനാണലാം  നബകഷധബചബരബക്കുനതബനനാല് സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  ഇക്കനാരദത്തബല്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയബല.

കകേന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അനവനാദവലാം  കേര്ണ്ണനാടകേ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പൂര്ണ്ണ

സഹകേരണവലാം  ലഭബചനാല്  മനാത്രകമ  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  നബലമ്പൂര്-

നഞന്കകേനാടയ് കറയബല് പനാതയുകട കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന് കേഴബയൂ.  ശബരബ

പനാതയുകട നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.   

IV സബ്മബഷന്

(1) വദനാജ ഡബകപനാമ സര്ട്ടബഫബക്കറയ്

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്  : കകേനാഴബകക്കനാടയ് കേനാരന്തൂര് മര്ക്കസയ് ഇന്സ്റ്റേബററ്റ്യൂട്ടയ് ഓഫയ്
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എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  എന  സനാപനത്തബല്നബനലാം  വദനാജ  ഡബകപനാമ  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്

നല്കേബയതബകനതബകര    നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം  :  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത്ത  കകേനാഴ്സുകേള്  നടതന

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബല്  പഠബക്കുന  വബദദനാര്തബകേളുകട  ഭനാവബ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗതനബനണനാകേണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   കകേനാഴബകക്കനാടയ്  കുന്ദമലാംഗലതള്ള

കേനാരന്തൂര്    മര്ക്കസയ്  ഇന്സ്റ്റേബററ്റ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കടകകനാളജബ  എന

സനാപനത്തബനയ്  ഡബകപനാമ  കകേനാഴയ്  നടതനതബനയ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബരുനബല.  ആര്ക്കബകടക്ചര്,  ഓകട്ടനാകമനാകകബല്

എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ് കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ് പ്രകവശന സമയത്തയ് വനാഗനാനലാം കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

അലാംഗസ്പീകേനാരമബകലനനാകരനാപബചയ്  2013-16  അദദയന വര്ഷങ്ങളബകല വബദദനാര്തബകേളുലാം

മനാകനജുകമന്റുമനായബ  തര്ക്കലാം  ഉടകലടുക്കുകേയുലാം  രക്ഷബതനാക്കളുലാം  മനാകനജുകമന്റെയ്

പ്രതബനബധബകേളുമനായബ  പലപ്രനാവശദലാം  ചര്ച  നടത്തബകയങ്കബലലാം

തസ്പീരുമനാനമനാകേനാത്തതബകനതടര്നയ്   വബദദനാര്തബകേള്  സമരസമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചയ്

നബരനാഹനാര സതദനാഗ്രഹലാം  അനഷബചവരബകേയുമനാണയ്.    ജബലനാ കേളക്ടര് മനാകനജുകമന്റെയ്-

വബദദനാര്തബ  പ്രതബനബധബകേളുമനായബ  ചര്ച   നടതകേയുലാം   സനാകങ്കതബകേ  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പെബകല  ഉകദദനാഗസകര ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഒരു കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചയ്  23.05.2017-
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നള്ളബല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കനാനലാം  കേളക്ടറകട  കചലാംബറബല്  ഹനാജരനാകേനാനലാം

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണയ്.  12.05.2017-നയ്  മുഹമ്മേദയ് നസസ്പീലാം എന വബദദനാര്തബ മനാകനജുകമന്റെയ്

പ്രതബനബധബകേള്കക്കതബകര  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലനാ   കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബക്കയ്  നല്കേബയ

പരനാതബയുകട  അടബസനാനത്തബല്  കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര്  കചയയ്  അകനസഷണലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.   23.05.2017-കല  ചര്ചയബല്  രൂപകപ്പെടുന  തസ്പീരുമനാനങ്ങളുകട

അടബസനാനത്തബല് തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  

(2) അരൂര്  ,   കുമ്പളലാം കടനാള് പനാസനാ വബകേസനലാം സലാംബനബചയ് 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജയ്:   അരൂര്,  കുമ്പളലാം കടനാള് പനാസനാ വബകേസനത്തബനയ്   ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളബല്  വദക്തത  വരുതനതബനലാം

അനദനായമനായബ സലലാം ഏകറടുക്കുനതയ് ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  എറണനാകുളലാം ജബലയബല് കേണയന്നൂര്

തനാലൂക്കബല്  വബവബധ  സര്കവ്വ  നമ്പറകേളബല്കപ്പെട്ട  ഭൂമബ  എന്.എചയ്.  66-കന്റെ

വബകേസനത്തബനനായബ  ഏകറടുക്കുനതബനയ്  കകേന  സര്ക്കനാര്  കനനാട്ടബകഫ  കചയബട്ടുണയ്.

ഇതനസരബചയ്  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആകക്ഷപലാം  എന്.എചയ്.  കസഷദല്

തഹസബല്ദനാര്  മുമ്പനാകകേ  കബനാധബപ്പെബക്കുനതബനയ്  26.05.2017  വകര  സമയലാം

നല്കേബയബട്ടുളളതബനനാല്  അതബനകശഷലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  തുടര്നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 
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(3) മള്ട്ടബകലവല് പനാര്ക്കബലാംഗയ് സലാംവബധനാനലാം

ശസ്പീ  .    അന്വര് സനാദത്തയ്:  കകേനാചബ കമകടനാ കറയബലബകന്റെ ഉദ്ഘനാടന തസ്പീയതബയുലാം

ഉദ്ഘനാടകേന്  ആരനാകണനലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.  കകേനാചബ  കമകടനാ  കറയബല്

ആരലാംഭബക്കുകമ്പനാള് ഉണനാകുന ഗതനാഗതപ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുനതബനനായബ ആലവയബല്

മള്ട്ടബകലവല് പനാര്ക്കബലാംഗയ് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതനതബനലാം മുട്ടലാം യനാര്ഡബനകവണബ

സലലാം  വബട്ടുനല്കേബയവര്ക്കയ്  വബദദനാഭദനാസ  കയനാഗദതയനസരബചള്ള  കതനാഴബല്

നല്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കകേനാചബ കമകടനാ കറയബല് പ്രധനാനമനബ

ഉദ്ഘനാടനലാം  കചയ്യുനതനാണയ്.  ഉദ്ഘനാടന  തസ്പീയതബയുകട  കേനാരദത്തബല്

തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടബല.  ആലവയബല്  മള്ട്ടബകലവല്  പനാര്ക്കബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുതനതയ് സലാംബനബചയ് ഉദ്ഘനാടനകശഷലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണയ്.  കകേനാചബ

കമകടനാ  കറയബലബനകവണബ  സലലാം  വബട്ടുനല്കേബയവര്ക്കയ്  കതനാഴബല്  നല്കുനതയ്

സലാംബനബചയ് പരബകശനാധബചയ് യുക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(4) ഫയലകേള് നശബപ്പെബചതയ് സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  തൃശൂര്  ജബലനാ   സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കജനായബന്റെയ്

രജബസ്ട്രേനാര്  ഓഫസ്പീസബല്  അതബകമബചകേടനയ്  അടനാട്ടയ്  ഫനാര്കമഴയ്  ബനാങ്കബല്  നടന

അഴബമതബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ഫയലകേളുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്  കരഖകേളുലാം  നശബപ്പെബക്കനാന്



17

ശമബചവകര  അടബയന്തരമനായബ  അറസ്റ്റേയ്  കചയ്യുനതബനലാം  മനാതൃകേനാപരമനായബ

ശബക്ഷബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  തൃശൂര് കേളക്ടകററബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കജനായബന്റെയ്  രജബസ്ട്രേനാര്  ഓഫസ്പീസബല്  അതബകമബചയ്

കേടനവര്കക്കതബകര  തൃശൂര് കവസ്റ്റേയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബല് കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര് കചയയ്

അകനസഷണലാം  നടനവരബകേയനാണയ്.  പ്രതബകേകള  അറസ്റ്റേയ്  കചയ്യുനതബനയ്  ഊര്ജബത

ശമലാം നടത്തബവരുന. കുറക്കനാര്കക്കതബകര സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(5) വബഴബഞ്ഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദതബ കേരനാര്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    അചതനാനന്ദന്:  വബഴബഞ്ഞലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  തുറമുഖ

നബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ  കേരനാര്  ഏകറടുത്തബരബക്കുന  സസകേനാരദ  കേമ്പനബയനായ  അദനാനബ

കപനാര്ട്ടയ്സയ്  കപ്രവറയ്  ലബമബറഡയ്   കേരനാറബകല  വദവസകേള്കക്കതബരനായബ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തബ അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ വദവസകേളുകട നഗ്നമനായ ലലാംഘനലാം

നടതനതബനനാലലാം  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാര്  ഉണനാക്കബയ  കേരനാര്  അവദക്തതയുലാം

നബഗൂഢതകേളുലാം നബറഞ്ഞതബനനാല് ഇതുസലാംബനബചയ് ധവളപത്രലാം പുറകപ്പെടുവബക്കണലാം.

തുറമുഖവലാം മറ്റ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചനന്

കേടനപ്പെള്ളബ):  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബനലാം  നടത്തബപ്പെബനമനായുള്ള

കേണ്കസഷന്   കേരനാര്  വബഴബഞ്ഞലാം  അദനാനബ  കപനാര്ട്ടയ്സയ്  കപ്രവറയ്  ലബമബറഡുമനായബ
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സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  2015  ആഗസ്റ്റേയ്  17-നയ്  ഒപ്പുവച.  കേരനാര്  പ്രകേനാരലാം  വബഴബഞ്ഞലാം

പദതബയബല്  തുറമുഖത്തബനയ്  മനാത്രമനായുള്ള  ആകകേ  തുകേ  5552  കകേനാടബ  രൂപയനാണയ്.

ഇതബല് പബ.പബ.പബ.  ഘടകേമനായ 4089 കകേനാടബ രൂപയബല് സസകേനാരദ പങ്കനാളബക്കയ്  40%

സഹനായധനത്തബനയ്  അര്ഹതയുണയ്.  നബര്മ്മേനാണ  കേനാലയളവബല്  കകേന  സര്ക്കനാര്

പബ.പബ.പബ.  ഘടകേത്തബകന്റെ  20  ശതമനാനലാം  തുകേയുലാം  നടത്തബപ്പെയ്  കേനാലയളവബല്

സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  408.3  കകേനാടബ  രൂപയുലാം   സഹനായധനമനായബ  നല്കുലാം.  40

വര്ഷമനാണയ്  കേരനാര്  കേനാലനാവധബ.  നനാലയ്  ഘട്ടങ്ങളബലനായനാണയ്  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കമസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.  പദതബക്കയ്  ആവശദമുള്ള  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തയ്

കേമ്പനബക്കയ്  കകേമനാറബയബട്ടുണയ്.  കശഷബക്കുന ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനള്ള നടപടബകേള്

നടനവരബകേയനാണയ്.  കേരനാര് പ്രകേനാരലാം  2019  ഡബസലാംബര്  4-ാം തസ്പീയതബ പദതബയുകട

വനാണബജദനാടബസനാനത്തബലള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുനതനാണയ്.  തുറമുഖലാം

നടത്തബപ്പെബകന്റെ  15-ാം വര്ഷലാം  മുതല് സലാംസനാന സര്ക്കനാരബനയ്  വരുമനാന വബഹബതലാം

ലഭബക്കുനതനാണയ്.  കേരനാര്  പ്രകേനാരമുള്ള  സനാമ്പത്തബകേ  കയവബകയങ്ങള്  എകസനാ

അക്കസൗണബനലാം  എഗ്രബകമന്റെബനലാം  അനസൃതമനായബരബക്കുലാം.  നബര്മ്മേനാണ  നബര്വ്വഹണ

കമല്കനനാട്ടത്തബനനായബ  സസതന  ഏജന്സബ  ഉണനായബരബക്കുനതനാണയ്.  കേണക്കുകേള്

പരബകശനാധബക്കുനതബനയ്  ആഡബറര്  പനാനല്  തയ്യനാറനാക്കുനതനാണയ്.  കേണ്കേറന്റെയ്

ആഡബറകറ  നബയമബക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേകളടുതവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതബ
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സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്  ശദ  കകേനസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

പ്രകമയത്തബലനയബച കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബചയ്  സര്ക്കനാര് തലത്തബല് ആകലനാചബചയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(6) മള്ട്ടബ പക്സൈയ് തബകയററകേള്

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലണബ:  കകേരളത്തബകല  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  ജബലനാ

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസയ്  കസ്റ്റേഷന്  കകേനാലാംപക്സുകേളബല്  ചലചബത്ര  വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ കനതൃതസത്തബല്  മര്ട്ടബ പക്സൈയ്  തബകയററകേള് ആരലാംഭബക്കനാന് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട തമ്പനാനൂര്, തബരുവല ബസയ് കടര്മബനല് കകേനാലാംപക്സുകേളബല്

ആധുനബകേ  സസൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ  തബകയറര്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനയ്  സലലാം

നല്കുനതബനനായബ  ചലചബത്ര  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്

സമര്പ്പെബചബരുനതബകന്റെയടബസനാനത്തബല് തമ്പനാനൂരബല് ഒനലാം  തബരുവലയബല്  മൂനലാം

സസ്പീനകേള്  സനാപബക്കുനതബനയ്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ  സലലാം

വബട്ടുനല്കേനാന്  കകേ.ടബ.ഡബ.എഫയ്.സബ.  തയ്യനാറനായബട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനബചയ്  കകേരള

സലാംസനാന ചലചബത്ര വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷനലാം  കകേ.ടബ.ഡബ.എഫയ്.സബ.-യുലാം  ചര്ച
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നടതകേയുലാം കേരനാര് നബബനനകേള് അന്തബമഘട്ടത്തബലമനാണയ്. കേബഫ്ബബ പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയുലാം  സസന്തലാം  വരുമനാനലാം  ഉപകയനാഗബചലാം  കകേരള  സലാംസനാന  ചലചബത്ര

വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ആധുനബകേ  നബലവനാരമുളള  തബകയററകേള്

സനാപബക്കുനതനാണയ്.  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസയ്  കടര്മബനലബലലാം

തബകയറര്  സനാപബക്കനാന് കകേരള സലാംസനാന ചലചബത്ര വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷനയ്

തനാല്പരദമുകണനയ്  കകേ.ടബ.ഡബ.എഫയ്.സബ.-കയ  അറബയബചബട്ടുണയ്.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട  മറയ്  കടര്മബനലകേളബല്  സലലാം  ലഭദമനാകുനമുറയയ്

തബകയറര്  നബര്മ്മേബക്കുന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണയ്.

കകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡബ.സബ.-യുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുലാം  സലാംയുക്തമനായബ

50  തബകയറര്  സമുചയങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതനാണയ്.  ഇസൗ  വര്ഷലാം  20  തബകയററകേള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനളള  കപ്രനാജക്ടയ്  കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.  2017 -18-കല

ബഡ്ജറബല്  ഇതബനനായബ  100  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്

അധബകേനാര  കേനാലനാവധബയബല്  സസകേനാരദകമഖലയബലടക്കലാം  500  തബകയററകേള്

സനാപബക്കനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്. 

(7) അടൂര് ജനറല് ആശുപത്രബയുകട സമഗ്ര വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  അടൂര്  ജനറല്  ആശുപത്രബയുകട  സഗമമനായ

പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  കസഷദനാലബറബ  കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം  നഴ്സുമനാരുകടയുലാം
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പനാരനാകമഡബക്കല്  സ്റ്റേനാഫുകേളുകടയുലാം  അനബന  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയുലാം  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബചയ് നബയമനലാം നടത്തനാന് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  അടൂര്  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദകകേനകത്ത  300  കേബടക്കകേകളനാടുകൂടബയ  ജനറല്

ആശുപത്രബയനായബ  ഉയര്ത്തബയ  സനാഹചരദത്തബല്  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദകകേനത്തബനയ്

ആവശദമനായ  തസബകേകേള്  മനാത്രകമ  ഉണനായബരുനളള.  ദബവകസന

രണനായബരത്തബലധബകേലാം  കരനാഗബകേള്  ഒ.പബ.  വബഭനാഗത്തബലലാം  അന്പതബലധബകേലാം

കരനാഗബകേള്  കഎ.പബ.  വബഭനാഗത്തബലലാം  എതനണയ്.  24  മണബക്കൂറലാം  കേനാഷസനാല്റബ

സലാംവബധനാനമുളള ഈ ആശുപത്രബയബല് സര്ജറബ,  കകഗനകക്കനാളജബ,  പസ്പീഡബയനാടബകേയ്,

അനകസഷദ,  ഓര്കത്തനാ,  ഒഫനാല്കമനാളജബ,  കഡര്മകറനാളജബ,  ഇ.എന്.ടബ.  എനസ്പീ

കസവനങ്ങളുലാം  കമഡബസബനകേളുലാം  കറസബകറററബ  കമഡബസബനലാം   ലഭദമനാണയ്.  ആര്ദലാം

പദതബപ്രകേനാരലാം  അധബകേ  തസബകേ  സൃഷ്ടബക്കനാന്  തയ്യനാറനാക്കബയ  കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്

പ്രസ്തുത ആശുപത്രബകയയുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.  തസബകേ കബകയറയ് കചയ്യുന മുറയയ്

കഡനാക്ടര്മനാരുള്കപ്പെകടയുളള ജസ്പീവനക്കനാരുകട കുറവയ് നബകേതനതനാണയ്. 

(8) പുഴയല് പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  തൃശ്ശൂര്-കുനലാംകുളലാം  സലാംസനാന  പനാതയബകല

ഗതനാഗതക്കുരുക്കബനയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനലാം  ഗതനാഗതകയനാഗദമലനാത്ത  പനാലലാം
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പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതുവകര  തനാലനാലബകേ  പനാലലാം  നബര്മ്മേബക്കനാനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സധനാകേരന്):     തൃശ്ശൂര്-

കുനലാംകുളലാം  കറനാഡബകല  പഴയ  പുഴയല്  പനാലത്തബകന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

2016-17-കല  ബഡ്ജറബല് 10 കകേനാടബ രൂപ കേബഫ്ബബ മുകഖന നടപ്പെനാക്കനാന് അനമതബ

ലഭബചബട്ടുണയ്.  ഡബ.പബ.ആര്.  പ്രകേനാരലാം  പനാലത്തബകന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  6.16

കകേനാടബ  രൂപയനാണയ്  ആവശദമനായബ  വരുനതയ്.   10  കകേനാടബ  രൂപയയ്  മുകേളബലളള

എസ്റ്റേബകമറയ്  തുകേ  മനാത്രകമ   കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്  കേഴബയുകേയുളളകവനയ്

അറബയബചബട്ടുളള  സനാഹചരദത്തബല്  മകറകതങ്കബലലാം  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്

കേഴബയുകമനാകയനയ്  ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്.   തകേര്ന  പഴയ  പനാലത്തബനയ്  സമസ്പീപലാം

നബലവബലളള പുഴയല് പനാലത്തബലൂകടയനാണയ് ഇകപ്പെനാള് ഗതനാഗതലാം നടക്കുനതയ്. ഇവബകട

പൂര്ണ്ണമനായ  ഗതനാഗത  തടസമബലനാത്തതബനനാല്  അടബയന്തരമനായബ  കകലറയ്  കമനാകട്ടനാര്

വനാഹനങ്ങള്ക്കനായബ  മനാത്രലാം  ഒരു  പനാലലാം  നബര്മ്മേബകക്കണ  ആവശദമബകലങ്കബലലാം

ബഡ്ജറബല്  അനവദബച  തുകേ  ഉപകയനാഗബചയ്  പനാലലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബകനപ്പെറബ

സര്ക്കനാര് തലത്തബല് ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്. 

(9) ശസ്പീശങ്കരനാപനാലത്തബനയ് സമനാന്തരപനാലലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസയ്  കുനപ്പെബള്ളബ:  കേനാലടബ  ശസ്പീശങ്കരനാപനാലത്തബനയ്
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സമനാന്തരമനായുള്ള  പനാലലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനലാം   അകപ്രനാചയ്  കറനാഡബനള്ള   സലലാം

ഏകറടുക്കുനതബനലാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):  കേനാലടബ

ശസ്പീശങ്കരനാപനാലത്തബനയ് സമനാന്തര പനാലലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ  2012  മനാര്ചബല്  42

കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഭരണനാനമതബ  നല്കേബ  ഇന്കവസ്റ്റേബകഗഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണയ്.  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  ഡബകകസന്  പൂര്ത്തബയനാക്കുന  മുറയയ്

ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാനനാണയ്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതയ്.  7.5  ഏക്കര്  സലലാം

ഏകറടുക്കുനതബനനായബ  പനാര്ലകമന്റെയ്  പനാസനാക്കബയ  പുതബയ  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള

അര്തനനാപത്രലാം  ജബലനാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  സമര്പ്പെബചതുപ്രകേനാരലാം   റവനബ  അധബകേനാരബകേള്

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുന.  നബലവബകല ഗതനാഗതക്കുരുക്കയ് ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ

കേനാലടബ  ഭനാഗത്തയ്  എലാം.സബ.  കറനാഡുമനായബ  ബനബപ്പെബക്കുന  1.5  കേബ.മബ.  ദൂരമുള്ള

കറനാഡബകന്റെ നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  കൂടുതല് തുകേ കവണതബനനാല്  പുതുക്കബയ ഭരണനാനമതബ

ആവശദമനാണയ്.  62  കകേനാടബ  രൂപ  അടങ്കലബല്  പ്രസ്തുത  പദതബ   പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്

കേഴബയുകമനനാണയ് കേരുതുനതയ്. 

(10) കേരബമണല് ഉപകയനാഗബചള്ള പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:   കകേന അകറനാമബകേയ്  എനര്ജബ  വകുപ്പെബകന്റെ  2006-കല

വബജനാപനപ്രകേനാരലാം  ഇല്മകകനറയ്,  കമനാകണനാകകസറയ്  തുടങ്ങബയ ഖനന ധനാതുക്കള്
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അകറനാമബകേയ്  മബനറല്സബകന്റെ  ലബസ്റ്റേബല്നബനയ്  ഒഴബവനാക്കബയ  വബജനാപനലാം  റദ്ദേയ്

കചയ്യുനതബനലാം  അശനാസസ്പീയമനായ  മണല്  ഖനനലാം  തടയുനതബനലാം  ഓഫ്കഷനാര്

ഖനനത്തബനയ്  പുതബയ നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവരുന സനാഹചരദത്തബല്  അടബയന്തരമനായബ

ഖനനാധബഷബത  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  സലാംസനാനത്തയ്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):   കകേന സര്ക്കനാര് സനാപനമനായ അകറനാമബകേയ് മബനറല്സയ് ഡയറക്ടകററയ്

2016-ല് പുറതവബട്ട റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  കകേരളത്തബല്  19  ലക്ഷലാം ടണ് കമനാകണനാകസറയ്

നബകക്ഷപമുള്ളതബല്  9  ശതമനാനലാം  മുതല്  10  ശതമനാനലാം  വകര  കതനാറബയലാം

ഡകയനാകക്സൈഡയ് ഉകണനനാണയ് വദക്തമനാക്കബയബട്ടുള്ളതയ്.    ഇന്ഡദന് കറയര് എര്തയ് സയ്

ലബമബറഡയ്  എന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനത്തബനമനാത്രമനാണയ്  അകറനാമബകേയ്  എനര്ജബ

ആക്ടയ്  1962  പ്രകേനാരലാം  കമനാകണനാകസറയ്  കകേകേനാരദലാം  കചയ്യനാന്  കലസന്സയ്

നല്കേബയബട്ടുള്ളതയ്. 1952 മുതല് ആലവ കഎ.ആര്.ഇ.എല്. പനാന്റെബല് കറയര് എര്തയ് സയ്

കവര്തബരബകചടുത്തബരുനകവങ്കബലലാം 2004-ല് പ്രവര്ത്തനലാം നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയുലാം 2015-ല്

ഒറസ്പീസ  സനാന്ഡയ്  കകേനാലാംപക്സൈബല്  കമനാകണനാകസറയ്  കപ്രനാസസബലാംഗയ്  പനാന്റെയ്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കഎ.ആര്.ഇ.എല്.,  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.

എനബവബടങ്ങളബല്നബനയ്  കമനാകണനാകസറയ്  കകേനാണ്ടുകപനാകുകേയുലാം  കചയബരുന.
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ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെയ്  ഓഫയ്  അകറനാമബകേയ്  എനര്ജബയുലാം  കകേന  സര്ക്കനാരുലാം  പുറതവബട്ട

റബകപ്പെനാര്ട്ടുപ്രകേനാരലാം  കതനാറബയകത്ത  യുകറനബയലാം  233  ആക്കബ  മനാറബയനാല്  മനാത്രകമ

നറ്റ്യൂകബയര്  എനര്ജബ  (ആണകവനാര്ജലാം)  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കുകേയുള.

ഇന്ഡദയബല് കൂടുതലനായബ കേനാണകപ്പെടുന കതനാറബയലാം ഉപകയനാഗബചയ് ആണകവനാര്ജലാം

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  പദതബ  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണയ്.   ഇതബനനായബ  ഒരു

കപ്രനാകട്ടനാകടപ്പെയ്  പനാന്റെയ്  വബകേസബപ്പെബകചടുത്തബട്ടുകണങ്കബലലാം

വദനാവസനായബകേനാടബസനാനത്തബല്  അതബനയ്  ഇന്ഡദ  സജമനായബട്ടബല.

കകേരളത്തബല്നബനലാം  ഖനനലാം  കചയ്യുന  കമനാകണനാകസറബനയ്  കകേന  സര്ക്കനാര്

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള  കറനായല്റബ  ലഭബക്കുനണയ്.  ഖനനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   കകേന

സര്ക്കനാരബകന്റെ   സസകേനാരദവല്ക്കരണ  നസ്പീക്കലാം  തടയുനതബനയ്  സലാംസനാനത്തബനയ്

സനാധദമനായകതനാകക്ക  കചയ്യുനതനാണയ്.  കേരബമണലബല്  നബനള്ള  കമനാകണനാകസറലാം

കതനാറബയവലാം  രനാജദത്തയ്  ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനയ്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഭനാഗതനബനലാം  സമ്മേര്ദ്ദേമുണനാകുലാം.  കേരബമണല്  കപനാതുകമഖലയബല്  ഖനനലാം

കചയ്യുനതബനനായബ കകേരള മബനറല്  കഡവലപയ് കമന്റെയ് കകേനാര്പ്പെകറഷകന ശക്തബകപ്പെടുത്തബ

മൂലദവര്ദബത  ഉത്പനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാരലാംഭബക്കുലാം.

ഓഫ്കഷനാര് മബനറല്സബകന്റെ കകമനബലാംഗയ്  സലാംബനബചയ്  നബയമത്തബകല വദവസകേള്

പഠബചയ് ആവശദമനായ നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.
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(11) കതരുവനനായളുകട കേടബകയറണനായ മരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെയ്:  കകേനാവളലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  പുല്ലുവബളയബല്

21.05.2017-നയ്  കതരുവനനായളുകട  ആകമണത്തബല്  മരണകപ്പെട്ട  ആളുകട

കുടുലാംബത്തബനയ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനലാം  പ്രകദശകത്ത  കതരുവനനായ  ശലദലാം

ഇലനാതനാക്കുനതബനലാം  അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല):  48  വയസയ്  പ്രനായമുള്ള

കചറപ്പെക്കനാരകന  കതരുവനനായള്  ആകമബചയ്  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  സലാംഭവലാം  സര്ക്കനാര്

ഗസൗരവമനായബക്കണയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്):  കേരബങ്കുളലാം പഞനായത്തബല് പുല്ലുവബള കേടപ്പുറത്തയ്

കതരുവനനായളുകട  ആകമണത്തബല്  മരണകപ്പെട്ട  വദക്തബയുകട  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കയ്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.    കതരുവനനായളുകട  ആകമണലാം

വര്ദബചതബകനതടര്നയ്  എ.ബബ.സബ.  കപ്രനാഗ്രനാലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കണകമനയ്  എലനാ തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയുലാം   21.06  കകേനാടബ  രൂപ  അതബനനായബ  നസ്പീക്കബവയ്ക്കുകേയുമുണനായബ.

അപകേടകേനാരബകേളനായ  കതരുവനനായകള  കകേകേനാരദലാം  കചയ്യനാന്  നബയമലാം
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അനവദബക്കുനകണങ്കബലലാം  സനായബയനായ  പരബഹനാരമനാര്ഗ്ഗലാം  വനദലാംകേരണലാം

മനാത്രമനാണയ്.  ഇതബനനായബ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെബകന്റെ  സഹനായലാം  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  ലഭദമനാക്കനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കതരുവനനായളുകട

ആകമണത്തബനയ് വബകധയരനായ 19 കപര് നഷ്ടപരബഹനാരലാം ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കകേനാടതബ

ഇതയ്  അലാംഗസ്പീകേരബചയ്  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം  കചയ.   കതരുവനനായകള   വനദലാംകേരണലാം

നടതനതബനയ്  2,100/-  രൂപ കുടുലാംബശസ്പീക്കയ് നല്കേനാന് സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണയ്.

ഇകപ്പെനാള് കുടുലാംബശസ്പീകയ മനാത്രമനാണയ് ഇക്കനാരദത്തബനനായബ  എലാംപനാനല് കചയബട്ടുള്ളതയ്.

ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള്  വര്ദബചവരുന  സനാഹചരദത്തബല്  കകേനാലാംപബറന്റെനായ  സസകേനാരദ

ഏജന്സബകേകളക്കൂടബ ഇതബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

V  കമശപ്പുറതവച കേടലനാസകേള്

ഇന്തദയബകല  കേലാംപയ് കടനാളര്  ആന്റെയ്  ആഡബറര്  ജനറലബകന്റെ  2016  മനാര്ചബല്

അവസനാനബച വര്ഷകത്ത തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങകളക്കുറബചള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം

ജനറല്,  കസനാഷദല്  കസക്ടറബകനക്കുറബചള്ള  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം

വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറതവച. 

VI  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

1.  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  XII-കന്റെ  2017   മനാര്ചയ്  31  വകരയുള്ള  ആനകേനാലബകേ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ധനനാഭദര്തനകേളുകട  പരബകശനാധന

സലാംബനബച ഒനനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ് 
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റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

2.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംബനബച  സമബതബയുകട

നനാല്പ്പെത്തബകയനാനനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

VII  ധനകേനാരദലാം

2017-18 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനകേളുകട

കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ്  ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറതവച. 

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2017-  കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബക്കയ് 
അയയണകമന പ്രകമയലാം 

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

2017-കല കകേരള  ധനകേനാരദ  ബബല് സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബക്കയ്  അയയണകമന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

IX  കമപ്രശ്നലാം

ബബല് കമപ്രകേനാരമല എനതയ് സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  ഈ  വര്ഷലാം  ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കനാന്
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തസ്പീരുമനാനബചതബനനാല്  വര്ദബപ്പെബച  യനാകതനാരു  നബകുതബ  നബര്കദ്ദേശവലാം  2017-18-കല

ബഡ്ജറബല്  പരനാമര്ശബചബട്ടബല.   നബകുതബ  വര്ദനവയ്  കകേനാണ്ടുവരുനതബനനാണയ്

ഫബനനാന്സയ്  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുനതയ്.   നബകുതബ  കുറവയ്  സലാംബനബച  വബഷയലാം

ഫബനനാന്സയ്  ബബലബല്  കകേനാണ്ടുവകരണ  ആവശദമബല.   ഒരു  എക്സൈബകേറ്റ്യൂട്ടസ്പീവയ്

ഉത്തരവബറക്കബ നബകുതബ ഇളവയ് പ്രനാബലദത്തബല് വരുത്തനാവനതനാണയ്.   ആയതബനനാല്

ഈ  ധനകേനാരദ ബബല് അപ്രസക്തമനാണയ്.   ഇതയ് ഇവബകട അവതരബപ്പെബക്കനാന് പനാടബല.

റൂള്സയ്  ഓഫയ്  കപ്രനാസസ്പീഡറ്റ്യൂവറബല്    ഫബനനാന്സയ്  ബബല്  എന  കഡഫനബഷനബല്

ഇത്തരലാം  കേനാരദങ്ങള്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബല.   ആയതബനനാല്  റൂളബലാംഗയ്  നല്കുനതബനമുമ്പയ്

ഇക്കനാരദലാം പരബഗണബക്കണലാം. 

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

നബകുതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം  ധനകേനാരദ  ബബലബല്  പരനാമര്ശബചബട്ടബല.  വനാറയ്

നബയമത്തബകല  93-ാം  വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം  നബലവബലള്ള  നബകുതബകേളബല്  എക്സൈബകേറ്റ്യൂട്ടസ്പീവയ്

ഉത്തരവവഴബ  ഇളവനല്കേബ പബനസ്പീടയ്  നബയമസഭയബല് പനാസനാക്കബ നബയമമനാക്കബയനാല്

മതബയനാകുലാം.   ഈ  ഫബനനാന്സയ്  ബബലബല്  നബകുതബയബളവല  പരനാമര്ശബക്കുനതയ്.

ആയതബനനാല് അതബനയ് നബയമ കഭദഗതബ അതദനാവശദമനാണയ്.   എക്സൈബകേറ്റ്യൂട്ടസ്പീവയ് ഓര്ഡര്

വഴബ  നബകുതബ  ഇളവയ്  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുത്തനാന്  സനാധബക്കബല.   വനാറയ്  നബയമലാം

മനാത്രമല, മുദപ്പെത്രലാം, ആഡലാംബര നബകുതബ, അഗ്രബക്കള്ചര് ഇന്കേലാം ടനാക്സൈയ്  തുടങ്ങബയ മറയ്
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നബയമങ്ങളുലാം ഇത്തരത്തബല് കഭദഗതബ കചയ്യുനണയ്.  നബയമപ്രകേനാരലാം മബശ സസഭനാവമുള്ള

ഫബനനാന്സയ് ബബല് അവതരബപ്പെബക്കനാനലാം മറയ് അനബന നബയമങ്ങളബകല കഭദഗതബയുലാം

ഫബനനാന്സയ്  ബബലബല്  കകേനാണ്ടുവരനാനള്ള  അവകേനാശമുള്ളതബനനാല്  ഈ  ഒബ്ജക്ഷന്

സസസ്പീകേനാരദമല. 

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:    2003-കല  കകേരള  മൂലദവര്ദബത  നബകുതബ  നബയമപ്രകേനാരലാം

മുന്വര്ഷലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നബകുതബക്കയ്  ഈ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറബലൂകട  ഇളവയ്

പ്രഖദനാപബച  സനാഹചരദത്തബല്  ഈടനാക്കബയ  നബകുതബ  തബരബചകകേനാടുക്കുനതയ്

ഒഴബവനാക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബചകകേനാണനാണയ്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരുനതയ്.   എക്സൈബകേറ്റ്യൂട്ടസ്പീവയ്

ഓര്ഡറബലൂകട  ഇതയ്  നടപ്പെബലനാക്കബയനാല്  അതബനയ്  നബയമ  പ്രനാബലദലാം  ലഭബക്കനാകത

വരബകേയുലാം കകേനാടതബ ഇടകപടലകേള്ക്കയ് ഇടയനാകുകേയുലാം കചയ്യുലാം.   മനാത്രമല, 2003-കല

കകേരള  മൂലദവര്ദബത  നബയമത്തബനപുറകമ  മറയ്  നനാലയ്  നബയമങ്ങള്ക്കുകൂടബ  2017-കല

ധനകേനാരദ  ബബലബലൂകട  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണയ്.   അവകയനാകക്ക  തസ്പീര്തലാം

അനബവനാരദമനായ കഭദഗതബകേളനാണയ്.  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധന

ആവശദമനാകണങ്കബല്  അതയ്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബയബല്  ആകേനാവനതനാണയ്.  ഈ

സനാഹചരദത്തബല് കമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  2017-കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  ബബല്
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കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുനതബനനായബ  30.06.2017  വകര  സര്ക്കുകലറയ്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:   2017-കല കകേരള ധനകേനാരദ  ബബല് ഒരു കസലക്ടയ്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയ് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതയ്  കകേനായ:   ധനകേനാരദ  ബബലബകന അനകൂലബക്കുന.

സസര്ണ്ണത്തബകന്റെ  പര്കചസയ്  നബകുതബയുകട  കേനാരദത്തബലലാം   വനസതബയുകട  മകറനാരു

രൂപമനായ  കബക്കറബ  കഷനാര്ട്ടനബലാംഗബനയ്  നബലവബല്  ഈടനാക്കുന  നബകുതബയുകട

കേനാരദത്തബലലാം  പരബഗണന ഉണനാകേണലാം.      ഈ സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഒരു വര്ഷകത്ത

പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട  കകേരളലാം  കദശസ്പീയ/അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  തലങ്ങളബല്   ശദ

ആകേര്ഷബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കേടുത്ത  കവനലബലലാം  പവര്കേട്ടബലനാകത

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബനലാം ഒരു വര്ഷലാംകകേനാണയ് നബരവധബകപര്ക്കയ്  കവദബതബ കേണക്ഷന്

പുതുതനായബ  നല്കുനതബനലാം  സനാധബച.   29.5.2017-നയ്  കകേരളകത്ത  ഇന്തദയബകല

ആദദകത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദബതസ്പീകേരണ  സലാംസനാനമനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുനതബനലാം

മുപ്പെതബനനായബരലാം  നബര്ദന  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്   സര്ക്കനാര്  കചലവബല്  വയറബലാംഗയ്

നടതനതബനമുള്ള   തസ്പീരുമനാനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബലയബല്

ഇരുന്നൂറയ്  കമഗനാവനാട്ടബകന്റെ  കസനാളനാര്  പനാര്ക്കയ്  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ.    അടചപൂട്ടബയ

സ്കൂളുകേള് സര്ക്കനാര് ഏകറടുത്തയ്  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം സര്ക്കനാര് സ്കൂളുകേകള മബകേവബകന്റെ
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കകേനങ്ങളനാക്കുകേയുലാം   അഞനാലാംകനാസയ്  വകരയുള്ള  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്

കചലവബല്  യൂണബകഫനാലാം  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയ.  വബദദനാഭദനാസ

വനായ്പയനായബ കതനാള്ളനായബരലാം കകേനാടബ രൂപ ബ ഡ്ജറബല് വകേയബരുതകേയുലാം  ആകരനാഗദ

കമഖലയബകല ഗുണഫലലാം എലനാ മണ്ഡലങ്ങളബലലാം ലഭദമനാക്കുകേയുലാം   പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ

കകേനങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനമനാക്കബ  മനാറകേയുലാം    ആശുപത്രബകേളബല്   2753

തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  170  പബ.എചയ്.സബ.-കേള് കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേനങ്ങളനാക്കബ

മനാറകേയുലാം കചയ.     കകേനാഴബകക്കനാടയ് ജബലയബല്  1100 ഏക്കര് തരബശുഭൂമബയബല്  കൃഷബ

കചയ്യുനതബനലാം   നഷ്ടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബചബരുന  പതബമൂനയ്  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാക്കുനതബനലാം സനാധബച.    ഒരു വര്ഷലാം കകേനാണയ് ഒകട്ടകറ

കചറകേബട  വദവസനായങ്ങള്  സലാംസനാനത്തയ്  ആരലാംഭബക്കനാനലാം   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

വകുപ്പുകേകള സലാംകയനാജബപ്പെബചകകേനാണയ് അഴബമതബ അവസനാനബപ്പെബക്കനാനലാം    സനാധബച.

കേണ്സറ്റ്യൂമര്  കഫഡയ്  ലനാഭത്തബലനാക്കബ  വബലക്കയറലാം  പബടബചനബര്ത്തനാനലാം

കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് അഴബമതബരഹബതമനാക്കനാനലാം സനാധബചതയ് ഈ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  അഴബമതബ  കവളബകപ്പെടുതനവര്ക്കയ്  5  ലക്ഷലാം രൂപ പനാരബകതനാഷബകേലാം

പ്രഖദനാപബചതുലാം പുതബയ കതനാഴബല് നയലാം നടപ്പെനാക്കബയതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ആവനാസയ്,  വബമുക്തബ,  അപനാ  ഘര്  എനസ്പീ  പദതബകേള്

മനാതൃകേനാപരമനാണയ്.   കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  പുകരനാഗതബയബകലയയ്  നയബക്കനാനലാം
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പരമ്പരനാഗത  വദവസനായലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  കവദബതബ,  ആകരനാഗദലാം  തുടങ്ങബയ

കമഖലകേളബല് ഉനത നബലവനാരലാം പുലര്ത്തനാനലാം ഗവണ്കമന്റെബനയ് സനാധബച.  

ശസ്പീ  .   ഷനാഫബ പറമ്പബല്:  ധനകേനാരദ ബബലബകന എതബര്ക്കുന.  അഴബമതബക്കനാകര

സലാംരക്ഷബചയ്  ഉനത പദവബ നല്കുന ഗവണ്കമന്റെനാണബതയ്.  കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേനാലത്തയ് ആരലാംഭബചയ്  90 ശതമനാനവലാം പൂര്ത്തബയനാക്കബയ കകേനാചബ കമകടനാ പദതബയുകട

ഉദ്ഘനാടനത്തബലൂകട  വബവനാദങ്ങള്ക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാനനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്

ശമബക്കുനതയ്. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടബ  .   കടസണ് മനാസ്റ്റേര്:  ധനകേനാരദ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന.  സമസ

കമഖലയബകലയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാന്  യുക്തബഭദമനായ  കപ്രനാജക്ടുകേളുമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുന ഗവണ്കമന്റെനാണബതയ്.  കകേന സര്ക്കനാര് നബകഷധനാത്മകേ സമസ്പീപനലാം

സസസ്പീകേരബചകപ്പെനാഴലാം  വബലക്കയറലാം  പബടബചനബര്ത്തബ  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  കഫഡ ഡലാം  സബവബല്

സകപസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷനലാം  ലനാഭത്തബലനാക്കനാന്  സനാധബചതയ്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനട്ടമനാണയ്.   വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആകമണത്തനാല്  മരണകപ്പെടുനവരുകട

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനലാം  തരബശുഭൂമബ

കൃഷബ കയനാഗദമനാക്കുനതബനലാം കജവ പചക്കറബകൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനലാം മലകയനാര

കേര്ഷകേര്ക്കയ് പട്ടയലാം നല്കുനതബനലാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതയ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗലാം  പരബഷ്കരബക്കുനതബനയ്  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച.  ആര്ദലാം,
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ഹരബതകകേരളലാം, കലഫയ്  പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചതയ് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം കുഞ്ഞയ്:  ധനകേനാരദ ബബലബകന എതബര്ക്കുന.  മുന്

കേനാലങ്ങളബകല   നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബക്കുനതബനലാം  പ്രഖദനാപബച  ഇളവകേള്ക്കയ്

നബയമപ്രനാബലദലാം നല്കുനതബനലാം ചട്ടലാം രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണനാണയ് 2017-കല ധനകേനാരദ

ബബല്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുളളതയ്.  ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാഴണനാകുന  മനാറങ്ങള്

സലാംബനബചയ് കകേരള ഗവണ്കമന്റെയ്  കകേകക്കനാകള്ളണ നടപടബകേകളക്കുറബചയ് യനാകതനാരു

ധനാരണയുമബല.  ജബ.എസയ്.ടബ. നടപ്പെനാക്കുനതബനയ് മുകനനാടബയനായബ പ്രഖദനാപബച കുടബശബകേ

നബവനാരണ  പനാകക്കജബല്  സസര്ണ്ണലാം,  വനസതബ  എനബവയയ്  പര്കചസയ്  ടനാക്സൈയ്

സലാംബനബചയ്  പനാകക്കജയ്  അനവദബക്കനാനലാം  ഇന്പുട്ടയ്  ടനാക്സൈയ്  ഇളവബകല  തട്ടബപ്പെയ്

തടയുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതബനയ്

മുകനനാടബയനായബ  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടകറകസഷനലാം ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുള്ള കടയബനബലാംഗുലാം  നല്കേണലാം.

കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വളലാം,  കേനാര്ഷബകകേനാപകേരണങ്ങള്

എനബവയ്ക്കുലാം  സസൗകരനാര്ജ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുലാം  ടനാക്സൈയ്  ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം

കക്ഷമകപന്ഷനകേള്  കുടബശബകേയബലനാകത  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനലാം  കതനാഴബലറപ്പെയ്

പദതബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  കകേനവബഹബതലാം  കനടബകയടുക്കുനതബനലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷയ്:   ധനകേനാരദ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.
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കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  ചരബത്രത്തബല്  പുകരനാഗമനപരമനായ  നബലപനാടുകേളനാണയ്

ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദമുനണബ എക്കനാലവലാം സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.  അഴബമതബ വബരുദ

നടപടബകേളബലൂകട  കകേരള ജനതകയ രക്ഷബക്കുകേ എനതനാണയ് സര്ക്കനാരബകന്റെ മുഖമുദ.

ഇന്തദയബല്  അഴബമതബ   കുറഞ്ഞതുലാം  കമസമനാധനാന  നബല  ഭദമനായതുമനായ

സലാംസനാനമനാണയ് കകേരളലാം എനനാണയ് വബവബധ പഠന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് കതളബയബക്കുനതയ്.

കകേരളത്തബകന്റെ ഹരബത സമൃദബ വസ്പീകണടുക്കുനതബനനായബ ആവബഷ്കരബച ഹരബതകകേരളലാം

പദതബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  യനാഥനാര്തദങ്ങകള  മറചവചകകേനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെബകനതബകര വദനാജ പ്രചരണലാം നടതന നടപടബകേളുമനായനാണയ് പ്രതബപക്ഷലാം

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതയ്.  36647 കപര്ക്കയ്  പബ.എസയ്.സബ. വഴബ നബയമനലാം നല്കുനതബനലാം

1537  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് ലനാപയ് കടനാപ്പുലാം  2170  കകേനാടബ രൂപയുകട സനാമൂഹദ സരക്ഷനാ

കപന്ഷനകേളുലാം 900 കകേനാടബ രൂപയുകട വബദദനാഭദനാസ വനായ്പനാ  ആനകൂലദങ്ങളുലാം ഇടുക്കബ

ജബലയബല് 5500 കപര്ക്കയ് പട്ടയവലാം വബതരണലാം കചയ്യനാന് സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ് :  സസര്ണ്ണ  വദനാപനാരബകേളുകട  കേനാരദത്തബല്

കകേനാമ്പസൗണബലാംഗയ്  ആക്ടബകല  പര്കചസയ്  ടനാക്സുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പബശകേയ്

തബരുതനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വനസതബയുകട  വബഷയത്തബല്

വദനാപനാരബകേള്ക്കയ് അനകൂലമനായ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം കലനാട്ടറബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതനതബനയ്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.
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ആലാംകനസ്റ്റേബ സസ്പീമുകേള് പ്രഖദനാപബക്കുന രസ്പീതബ പുന:പരബകശനാധനയയ് വബകധയമനാക്കണലാം.

കേബഫ്ബബ സസനാഗതനാര്ഹമനാകണങ്കബലലാം അതബകന്റെ പ്രനാകയനാഗബകേത സലാംബനബച ആശങ്ക

പരബഹരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീനന് :  ധനകേനാരദ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ സസബര വബകേസനത്തബനനായബ 13-ാം പദതബയബല്   2 ലക്ഷലാം കകേനാടബ

രൂപയുകട വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദലാം വചബരബക്കുനതയ്. നബയമലാം

നടപ്പെനാക്കുകേകയനതയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഉത്തരവനാദബതസമനാകണനയ്

കതളബയബക്കനാന്  ഇസൗ  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  അഴബമതബരഹബതഭരണലാം

കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതബനലാം  കമസമനാധനാനലാം  കേനാതസൂക്ഷബക്കുനതബനലാം   സനാധബച.   കകേനാചബ

കമകടനായബല്  ഭബനലബലാംഗ  വബഭനാഗത്തബനയ്  കജനാലബ  സലാംവരണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം

ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്  കചറക്കനാന്  ആവബഷ്കരബച  പദതബകേളുലാം  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ

പ്രശലാംസ  പബടബചപറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  കവളബയബട  വബസര്ജന  മുക്ത  പരബപനാടബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദബതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

നഷ്ടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബചകകേനാണബരുന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബലനാക്കനാനലാം  കനല്കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കനാനലാം   സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.

മനാതൃഭനാഷനാ സലാംരക്ഷണത്തബനയ് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബച നബലപനാടയ് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.
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കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളുകട  കശനാചനസ്പീയനാവസ  പരബഹരബക്കുനതബനലാം  മബകേവബകന്റെ

കകേനങ്ങളനാക്കബ മനാറനാനമുള്ള  ബൃഹത്പദതബക്കനാണയ് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെയ്  ഊനല്

നല്കുനതയ്.    നനാടബകന്റെ   പുകരനാഗതബക്കുകവണബ  ഒരുമബചയ്  മുകനറനാന്  പ്രതബപക്ഷലാം

മുകനനാട്ടു വരണലാം.   

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല് : ധനകേനാരദ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

വബകേസനത്തബകനതബരനായ  പരബപനാടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്    സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.

ബറ്റ്യൂകറനാകസബയുകട  അമബതമനായബട്ടുള്ള  വബകേസനത്തബനകവണബ  സലാംസനാന

വരുമനാനത്തബകന്റെ  ഭൂരബഭനാഗവലാം   കചലവഴബക്കുന  രസ്പീതബ  ശരബയല.   കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫയ്.-ഗവണ്കമന്റെയ് വനാഗനാനലലാംഘനലാം നടത്തബയതുകപനാകല  സനാങ്കല്പബകേമനായ

കേനാരദങ്ങള്  പറഞ്ഞയ്  ജനങ്ങളബല് പ്രതസ്പീക്ഷ വളര്തകേയുലാം  അവ  നടപ്പെനാക്കുനതബല്

പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം  കചയ്യുകേയനാണയ്.   സലാംസനാനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  രനാഷ്ട്രസ്പീയ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം.  

ശസ്പീ  .    സബ  .  കകേ  .    നനാണു :  ധനകേനാരദ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.   മനാറബ  മനാറബ

അധബകേനാരത്തബലബരുന  കകേന  ഗവണ്കമന്റുകേള്  കകേരളത്തബകല  കേര്ഷകേരുകട

തനാല്പരദങ്ങള്ക്കയ്  വബരുദമനായ  നബലപനാടനാണയ്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.

കേനാര്ഷബകകേനാത്പനങ്ങള്  വബകദശതനബനയ്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യനാനള്ള  അനവനാദലാം
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കകേനാടുത്തതബലൂകട കേനാര്ഷബകേകമഖലയുകട സമ്പദ്ഘടനകയ തകേര്ക്കുകേയനാണയ് കചയതയ്.

കചറകേബട  വദവസനായങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനയ്  നടപടബയുണനാകേണലാം.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  കപന്ഷന്  കുടബശബകേ  കകേനാടുതതസ്പീര്ക്കനാനള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  കകേനാര്പ്പെകററകേകള  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടബല്  നബനയ്

കകേനാണ്ഗ്രസയ് പബന്മേനാറണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസയ്  .   ശബരസ്പീനനാഥന് : ധനകേനാരദ ബബലബകന എതബര്ക്കുന. കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തയ് നബകുതബ കുടബശബകേ പബരബക്കുനതബല് കേനാരദമനായ

നടപടബകേകളനാനലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടബകലന  ആകക്ഷപമുനയബചവര്ക്കയ്   6,883  കകേനാടബ

രൂപയബല്  129  കകേനാടബ  രൂപ  മനാത്രമനാണയ്  കുടബശബകേയബനത്തബല്  പബരബക്കുവനാന്

കേഴബഞ്ഞബട്ടുള്ളതയ്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ സനാമ്പത്തബകേ വളര്ചനാനബരക്കയ് വദക്തമനാക്കനാന്

തയ്യനാറനാകേണലാം.     കപകടനാള്-ഡസ്പീസല്  വബല  വര്ദനവബലൂകട  ലഭബക്കുന അധബകേ

നബകുതബ വരുമനാനലാം  കവകണന വയനാനലാം  കേബഫ്ബബയബലൂകടയുള്ള ഫണയ് വബനബകയനാഗലാം

ഫലപ്രദമനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പരസദങ്ങള്

നല്കുനതബനകവണബയനാണയ്  ഇസൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  നബകുതബപ്പെണലാം   കചലവഴബക്കുനതയ്.

ജനസമ്പര്ക്ക പരബപനാടബയബലൂകട  ലഭബച    അകപക്ഷകേളബല് തസ്പീര്പ്പെയ് കേല്പ്പെബക്കനാകനനാ

ഓപ്പെകറഷന് കുകബര ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാകനനാ   ഗവണ്കമന്റെബനയ് കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.

യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  തുടങ്ങബവച  പദതബകേളുകട  ഉദ്ഘനാടനലാം  നബര്വ്വഹബക്കുകേ
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മനാത്രമനാണയ്  ഇസൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  കചയ്യുനതയ്.  ഭബനലബലാംഗക്കനാര്ക്കുകവണബ  ആദദമനായബ

നബയമലാം കകേനാണ്ടുവനതയ്  യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെനായബരുന.   ജനകദനാഹപരമനായ

നടപടബകേള് അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനയ് സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:  ധനകേനാരദ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന.     കക്ഷമ

കപന്ഷനകേള്   വര്ദബപ്പെബക്കനാനലാം   കുടബശബകേയബലനാകത  കകേനാടുതതസ്പീര്ക്കനാനലാം  ഇസൗ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബഞ.   കേരനാറകേനാര്ക്കുലാം  ബബല്  ഡബസസൗണബനത്തബല്

ബനാങ്കുകേള്ക്കുലാം  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെയ്  നല്കേനാനണനായബരുന  1775.59  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  വബവബധ  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്,  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡുകേള്

എനബവയബല്നബനലാം  കേടകമടുത്തബരുന  1,365  കകേനാടബ  രൂപയുലാം   നല്കേബയതയ്  ഇസൗ

ഗവണ്കമന്റെനാണയ്.   കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷലാം  15,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കയ്

എ.എസയ്.  നല്കേബയ കേബഫ്ബബ  25,000 കകേനാടബ രൂപയുകട പുതബയ കപ്രനാജക്ടുകേളനാണയ്

ഇകപ്പെനാള്  ഏകറടുത്തബരബക്കുനതയ്.  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്ക്കുള്ള  അടങ്കല്തകേ

26,500  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തബയ  ധനകേനാരദ  മനാകനജുകമന്റെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങകള അഭബനന്ദബക്കുന.  കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുകട  അടങ്കല്തകേ  2,106

കകേനാടബ  രൂപയനായബ ഉയര്ത്തബയതുലാം  വരള്ച കേനാരണലാം കൃഷബയബറക്കനാന് കേഴബയനാത്ത

കേര്ഷകേര്ക്കയ് കഹക്ടറബനയ് 6,000 രൂപയുകട ധനസഹനായലാം നല്കുകമന പ്രഖദനാപനവലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   പനാലക്കനാടയ്  ജബലയബകല  വബവബധ  പഞനായതകേളബകല  കൃഷബ
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ഓഫസ്പീസര്മനാരുകട ഒഴബവയ് നബകേതനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഹരബതകകേരളലാം

മബഷനബലള്കപ്പെടുത്തബ  ശുചബതസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  127  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

കുടബകവള്ള  പദതബകേള്ക്കനായബ  1,058  കകേനാടബ  രൂപയുലാം   വന്കേബട-ഇടത്തരലാം

ജലകസചന  പദതബകേള്ക്കനായബ  413  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തബയതയ്

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  'ആര്ദലാം' പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  ആതുരനാലയങ്ങകള അന്തനാരനാഷ്ട്ര

നബലവനാരത്തബകലയ്ക്കുയര്ത്തനാനള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഗവണ്കമന്റെബനയ്   ഇസൗ

കമഖലകയനാടുള്ള  പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന.

ജസ്പീവബതകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  സസൗജനദ  മരുനയ്  നല്കുകമന  പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   കൂടുതല് പ്രകൃതബ ചബകേബതനാ കകേനങ്ങള് സനാപബക്കനാന് ഫണയ്

നല്കുകേയുലാം  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തബല്  ഒരു  പ്രകൃതബ  ചബകേബതനാ  കകേനലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  വര്ക്കലയബകല  കനചകറനാപ്പെതബ  ആശുപത്രബകയ  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജനായബ ഉയര്ത്തബ പ്രകൃതബ ചബകേബതനാ പഠന കകേനമനാക്കബ മനാറകേയുലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:  ധനകേനാരദ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.

സര്ക്കനാരബകനതബകരയുള്ള പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  ആകരനാപണങ്ങള് തബകേചലാം ബനാലബശവലാം

അടബസനാനരഹബതവമനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പബടബപ്പുകകേടുലാം

കകേടുകേനാരദസതയുലാം അഴബമതബയുമനാണയ് സ്റ്റേനാററ്റ്യൂട്ടറബ കറഷന് വബതരണലാം മുടങ്ങബയതബനയ്

കേനാരണലാം.  കറഷന്  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബകല  കതറതബരുത്തനാകനനാ  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്
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വബതരണലാം  കചയ്യനാകനനാ  അരബവബല  വര്ദനവബകനതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാകനനാ

സര്ക്കനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞബകലന  ആകരനാപണലാം  വനാസവവബരുദമനാണയ്.  സര്ക്കനാര്

അരബക്കടകേള്  ആരലാംഭബചകകേനാണയ്  വബലനബയനണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്

മനാതൃകേനാപരമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം ഭക്ഷദ ഭദതനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കചയ.

5500  കപര്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കേബയകതനാകടനാപ്പെലാം  കേകയ്യറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനയ്

ഇചനാശക്തബകയനാകട  പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന.  ഉകപക്ഷബക്കകപ്പെട്ട  പദതബ

പ്രകദശങ്ങളബകല ഭൂമബക്കയ് പട്ടയലാം നല്കുനതബനലാം നസ്പീലക്കുറബഞ്ഞബ സനാലാംഗ്ചസറബയനായബ

പ്രഖദനാപബച  പ്രകദശങ്ങളബകല  കൃഷബക്കനാര്ക്കയ്  ഭൂമബ  വബട്ടുകകേനാടുക്കുനതബനമുള്ള

തസ്പീരുമനാനങ്ങകള  എതബര്ക്കുകേയനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  കചയ്യുനതയ്.

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുലാം  കേനാരദക്ഷമതകയനാടുലാംകൂടബയ  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെബലനാക്കുകമ്പനാള്

സലാംസനാനകത്ത  സമ്പദ്ഘടനയബലണനാകുന  പ്രതദനാഘനാതങ്ങകളക്കുറബചലാം

സനാമ്പത്തബകേ  വളര്ച  കകേവരബക്കുനതബനയ്  തടസമനായബ  നബല്ക്കുന

കേനാരദങ്ങകളക്കുറബചലാം വദക്തമനാക്കണലാം.  അദര് ഡബസ്ട്രേബക്ടയ് കറനാഡുകേകള കമജര് ഡബസ്ട്രേബക്ടയ്

കറനാഡുകേളനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുനതബനലാം  പ്രസ്തുത  കറനാഡുകേകള  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബകനകക്കനാണയ് ഏകറടുപ്പെബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ധനകേനാരദ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.  പുതബയ  നബകുതബ
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നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനമബലനാത്ത   ഒരു  ആലാംനസ്റ്റേബ  ബബല്  മനാത്രമനാണബതയ്.  ധനകേനാരദ

ബബല്ലുകേകളക്കുറബചളള  സങ്കല്പങ്ങകള  മനാറബമറബക്കുന  ഇസൗ  ബബല്കകേനാണയ്

സലാംസനാനകത്ത  എക്സൈയ്കചക്കറബകനനാ  ഗവണ്കമന്റെബകനനാ  സനാധനാരണക്കനാര്കക്കനാ

യനാകതനാരു  പ്രകയനാജനവമബല.  സലാംസനാനത്തബനയ്  ലഭബചകകേനാണബരബക്കുന

കപകടനാളബയലാം  കസസയ്  കേബഫ്ബബയബകലയയ്  മനാറബയതബലൂകട   വരുമനാന  കസനാഴയ്

നഷ്ടമനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  ജബ.എസയ്.ടബ-യബലൂകട  സലാംസനാനത്തബനയ്  ലഭബകക്കണ  തുകേ

എത്രയനാകണനലാം  അതയ്  എങ്ങകനയനാണയ്  ലഭബക്കുനകതനലാം  ഇതയ്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ  നടത്തബയബട്ടുളള  മുകനനാരുക്കങ്ങള്  എകന്തനാകക്കയനാകണനലാം

വദക്തമനാക്കണലാം.  സഭനാ സകമ്മേളനലാം നടക്കുകമ്പനാള്ത്തകന  ഒരു ഓര്ഡബനന്സബലൂകട

ഇതയ്  നടപ്പെനാക്കുനതയ്  ജനനാധബപതദവബരുദമനാണയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  നബയമസഭയബകല

കചനാദദങ്ങള്ക്കയ് വദക്തമനായ മറപടബ  നല്കുനബല.   ജബ.എസയ്.ടബ.  സലാംവബധനാനത്തബല്

എത്ര ശതമനാനലാം വദനാപനാരബകേളനാണയ് രജബസ്റ്റേര്  കചയബട്ടുളളകതനലാം 2017 ജൂകകല ഒന

മുതല് ജബ.എസയ്.ടബ. നടപ്പെബലനാക്കുനതബനയ് മുകനനാടബയനായബ  വരനാനബരബക്കുന പ്രശ്നങ്ങകള

അതബജസ്പീവബക്കനാനളള  പരബശസ്പീലനലാം  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്

നല്കേബയബട്ടുകണനാകയനലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  എകന്തനാകക്ക  മുകനനാരുക്കങ്ങളുലാം  സരക്ഷനാ

നടപടബകേളുമനാണയ്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുളളകതനലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.  2016-കല  ധവളപത്രലാം

അനസരബചയ് 13019 കകേനാടബ രൂപയുകട നബകുതബ പബരബകചടുക്കനാനളളതബല് 179.8 കകേനാടബ
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രൂപ  മനാത്രകമ  പബരബകചടുക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുളളകവനതയ്  കേനാരദക്ഷമതയബലനാത്ത

ധനകേനാരദ  മനാകനജുകമന്റെബകനയനാണയ്  കേനാണബക്കുനതയ്.  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്

കകേനാടതബയബല്  പ്രകതദകേമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തബ   അപ്പെസ്പീല്  കകേസകേളബല്

സമയബനബതമനായബ  തസ്പീര്പ്പെയ്  കേല്പബചയ്  നബകുതബ  പബരബകചടുക്കനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുകണനാകയനയ്  വദക്തമനാക്കണലാം.  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്

കകേനനാവബഷ്കൃത പദതബകേളുകട 76 ശതമനാനലാം മനാത്രമനാണയ് സര്ക്കനാരബനയ് കചലവഴബക്കനാന്

സനാധബചതയ്.  കകേനലാം അനവദബച 6534 കകേനാടബയബല്പ്പെരലാം രൂപയബല് 4953.68  കകേനാടബ

രൂപ മനാത്രലാം കചലവഴബചതബകന്റെ കേനാരണലാം പരബകശനാധബക്കണലാം.  ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലറപ്പെയ്

പദതബ, കുട്ടനനാടയ് പനാകക്കജയ്, പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള് എനസ്പീ

പദതബകേളുകട  തുകേ  വനാങ്ങബകയടുക്കുനതബല്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച  സമസ്പീപനങ്ങള്

എകന്തനാകക്കയനാകണനയ്  വദക്തമനാക്കണലാം.  സമയബനബതമനായബ  വരവകചലവയ്

കേണക്കുകേളുലാം നടത്തബപ്പെയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം സമര്പ്പെബക്കനാതബരുനതബനനാല്  2000  കകേനാടബ

രൂപയുകട  കകേന  വബഹബതലാം  കനടബകയടുക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  14-ാം  ധനകേനാരദ

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ശബപനാര്ശ പ്രകേനാരലാം കകേനനബകുതബ വബഹബതലാം  32  ശതമനാനത്തബല്നബനയ്

42  ശതമനാനമനായബ ഉയര്ത്തബയതയ് ഫലപ്രദമനായബ ഉപകയനാഗബക്കണലാം.  അഖബകലന്തദനാ

തലത്തബല്  പദതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമ്പനാള്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ

സലാംസനാനത്തബനയ്  കയനാജബക്കുന  പദതബകേള്  സമര്പ്പെബചയ്  യഥനാസമയലാം
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കകേനത്തബല്നബനലാം  ഫണയ്   വനാങ്ങബകയടുക്കനാനലാം  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട

നടത്തബപ്പെയ് നബരസ്പീക്ഷബക്കനാനലാം ആസൂത്രണ-സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങളബല്  കകേന  കകേനാ-

ഓര്ഡബകനഷന്  കസലബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എ  .   പ്രദസ്പീപയ് കുമനാര്: ധനകേനാരദ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന. സര്ക്കനാരബകന്റെ

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  മുന്തൂക്കലാം  നല്കുന   നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണയ്  ഇസൗ

ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നടക്കുനതയ്.   ഒരു  വര്ഷലാംകകേനാണയ്  വലബയ  കനട്ടങ്ങള്

കകകേവരബക്കനാന്  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  ഇസൗ  മനാസലാം  29-ാംതസ്പീയതബ

കകേനാഴബകക്കനാടുവചയ്  കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ കകവദബതസ്പീകേരണ സലാംസനാനമനായബ  സര്ക്കനാര്

പ്രഖദനാപബക്കനാന്  കപനാകുകേയനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  തുടങ്ങബവച

ഇസൗ  പദതബ  പുനരനാരലാംഭബക്കനാന്  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബല.  ഇസൗ

സര്ക്കനാര് 174 കകേനാടബ രൂപകയനാളലാം വസ്പീണ്ടുലാം കചലവഴബചകകേനാണയ് 157000 വസ്പീടുകേള്ക്കയ്

പുതബയ  കകവദബതബ  കേണക്ഷന്  കകേനാടുക്കുകേയുലാം  ഇടമലക്കുടബ,  ആറളലാം,  കറനാസയ് മല,

അമ്പൂരബ  എനസ്പീ  മലകയനാര  കമഖലകേളബല്  കകവദബതബകയത്തബക്കുകേയുലാം  കചയതയ്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   പുതബയ ജലകസനാതസ്സുകേള് കേകണത്തനാനലാം ജലനാശയങ്ങളുലാം

പരബസബതബയുലാം  പ്രകൃതബ വബഭവങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാനലാം സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുളള

സമസ്പീപനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ
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കകേനാഴബകക്കനാടയ്  കനനാര്ത്തയ്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  65  ഏക്കര്  വബസ്തൃതബയുളള  ഒരു

ജലനാശയമുണനാക്കനാന്  20  കകേനാടബ  രൂപ ആദദഗഡുവനായബ  അനവദബച സര്ക്കനാരബകന

അഭബനന്ദബക്കുന.  കഎ.ടബ.,   ടൂറബസലാം  കമഖലകേളബല്   പുതബയ  പദതബകേള്

കകേനാണ്ടുവരനാന്  കേഴബഞ.   അടചപൂട്ടനാന്  തസ്പീരുമനാനബച  സ്കൂളുകേള്  തുറനയ്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുകേയുലാം   വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പയബനത്തബലണനായബരുന   900  കകേനാടബ

രൂപയുകട  ബനാധദത  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുക്കുകേയുലാം  കചയ.   കകഹകടകേയ്  സ്കൂള്  പദതബ

നടപ്പെനാക്കബ.  ആകരനാഗദവകുപ്പെബല്    കഡനാക്ടര്മനാരുകടതടക്കലാം  2700  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബച.  കകപ്രമറബ  കഹല്ത്തയ്  കസന്റെറകേകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങളനാക്കബ

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബച.   

ശസ്പീ  .    വബ  .  ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  ധനകേനാരദ  ബബലബകന എതബര്ക്കുന.   ഇസൗ വര്ഷലാം

ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതുകകേനാണനാണയ്   ഇസൗ ബബലബല്   നബകുതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

കവകണനയ്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതയ്. 2017   ജൂകല 1-ാം തസ്പീയതബ കകേനാണ്ടുവകരണ

ജബ.എസയ്.ടബ.  ബബല്  പനാര്ലകമന്റെബകന്റെ  ഇരുസഭകേളുലാം  പനാസനാക്കബയബട്ടുലാം

നബയമസഭയബല്വചയ്  പനാസനാക്കനാത്തതയ്  ദസൗര്ഭനാഗദകേരമനാണയ്.  ജബ.എസയ്.ടബ.-

കയക്കുറബചള്ള  ഉത്കേണ്ഠയുലാം  സലാംശയങ്ങളുലാം  പരബഹരബചയ്  നബയമസഭയബകല

ചര്ചകേള്ക്കുകശഷലാം പനാസനാക്കകപ്പെകടണ  ബബല്    ഓര്ഡബനന്സനായബ കകേനാണ്ടുവനയ്

നടപ്പെനാക്കനാനള്ള നസ്പീക്കകത്ത എതബര്ക്കുന.  അന്തര്സലാംസനാന നബകുതബ ബനങ്ങളബല്
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ഒരു യൂണബകഫനാമബറബ വരുതകമനലാം നബകുതബക്കുകമല് നബകുതബ ഉണനാകേബകലനലാം കലനാകേ

രനാജദങ്ങള്ക്കബടയബല്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  നബകുതബ  ഇസൗടനാക്കുന  രനാജദലാം

ഇന്ഡദയനാകണനള്ള  കുറവയ്  പരബഹരബചയ്  മറള്ള  ഉല്പ്പെനങ്ങളുമനായബ  കകേനാമ്പസ്പീറയ്

കചയ്യനാന്  പനാകേത്തബല്  നബകുതബ  സമ്പ്രദനായലാം  പൂര്ണ്ണമനായബ  പരബഷ്കരബക്കകപ്പെടുകമനയ്

പറഞ്ഞ  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ   ഇകപ്പെനാള്  എന്തുകകേനാണനാണയ്  ജബ.എസയ്.ടബ.-ക്കയ്

എതബരനായബ  സലാംസനാരബക്കുനകതനയ്  വദക്തമനാക്കണലാം.  ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബ

കേഴബയുകമ്പനാള്  നബകുതബ  ഭനാരലാം  കുറയുനകതനാകടനാപ്പെലാം  വബലയുലാം  കുറയണലാം.  എനനാല്

കകേനാര്പ്പെകററയ്  കേമ്പനബകേള്  വബല  കുറയനാന്  തയ്യനാറനാകുകമനാ  എനതനാണയ്

പരബകശനാധബകക്കണതയ്.   ജബ.എസയ്.ടബ.-യുകട  ഗുണഫലലാം  സനാധനാരണ  ജനങ്ങള്ക്കയ്

ലഭദമനാകുനതബനള്ള സലാംവബധനാനമുണനാക്കണലാം.   കലനാട്ടറബക്കയ് നബര്ബനമനായുലാം നബകുതബ

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.   കസവനനാധബഷബത സലാംസനാനമനായ   കകേരളത്തബല് ജബ.എസയ്.ടബ.

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനമുമ്പയ്  നബകുതബ  വരുമനാനത്തബലണനാകുന  വര്ദന   സലാംബനബചയ്

നബകുതബ  വകുകപ്പെനാ  ഏകതങ്കബലലാം  ഗകവഷണ  സനാപനങ്ങകളനാ  പഠനലാം

നടത്തബയബട്ടുകണനാകയനയ്  വദക്തമനാക്കണലാം.  എലനാ  ആളുകേകളയുലാം  നബകുതബയുകട

കനറയ് വര്ക്കബകലയയ്  കകേനാണ്ടുവരനാന്   ജബ.എസയ്.ടബ.  എങ്ങകന  ഉപകയനാഗബക്കനാന്

സനാധബക്കുകമനതബകനക്കുറബചയ് ആകലനാചബക്കണലാം.
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സലാംസനാനത്തയ് കസയബല്സയ് ടനാക്സൈയ് ഉകദദനാഗസരുകട  ഔകദദനാഗബകേ കൃതദനബര്വ്വഹണലാം

തടസകപ്പെടുത്തബയവര്കക്കതബകര   ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം

നബകുതബ പബരബവയ്  നടതന ഉകദദനാഗസര്ക്കയ് സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതബനലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കചക്കയ്കപനാസ്റ്റുകേള്  വസ്പീണ്ടുലാം  അഴബമതബ  കകേനങ്ങളനായബ

മനാറബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഇക്കനാരദത്തബല് വകുപ്പുമനബ അകനസഷണലാം നടത്തണലാം.

പഞനായത്തയ്  ബബല്ലുകേള്ക്കയ്  കപകമന്റെയ്  നല്കേനാന്  സനാധബക്കനാത്തതബനനാല്  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  പല  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

സലാംഭനനാവസയബലനാണയ്. കബക്കറബകേളബല് ഉപകയനാഗബക്കുന ഭക്ഷദ എണ്ണയയ്    കുറഞ്ഞ

നബകുതബ ഈടനാക്കണലാം. 

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

കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജറബല് ലക്ഷദമബട്ടതുകപനാകല   നബകുതബ വരുമനാനത്തബല് ഉകദ്ദേശബചത്ര

വര്ദനവയ് ഉണനായബട്ടബല.  കുടബശബകേ പൂര്ണ്ണമനായുലാം പബരബകചടുക്കുകേ എന ഫബനനാന്സയ്

ബബലബകന്റെ  ലക്ഷദലാം  സനാധൂകേരബക്കുനതബനകവണബയനാണയ്  ആലാംനസ്റ്റേബ  സസ്പീലാം

പ്രഖദനാപബചതയ്.      ആലാംനസ്റ്റേബ സസ്പീമബല്  ചബല ഇളവകേള് നല്കേബ   ഈ വര്ഷലാം  2500

കകേനാടബ  രൂപകയങ്കബലലാം  നബകുതബയബനത്തബല്  സമനാഹരബക്കുലാം.  കുടബശബകേ

പബരബകചടുക്കനാനള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.   ഈ വര്ഷലാം   സലാംസനാനകത്ത  എലനാ

സബസ്റ്റേവലാം  ജബ.എസയ്.ടബ.-യബകലയയ്  മനാറകപ്പെടുകേയനാണയ്.   പുതബയ  സബസ്റ്റേത്തബകലയയ്
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മനാറകമ്പനാഴണനാകുന  സനാകങ്കതബകേ  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

2010-11  വകരയുള്ള  എലനാ  കകേസകേളബലലാം  ആലാംനസ്റ്റേബ  സസ്പീലാം  ബനാധകേമനാക്കുലാം.

കകേട്ടബക്കബടക്കുന  അപ്പെസ്പീല്  കകേസകേളുലാം  അസസയ് കമന്റെയ്/റസ്പീ-അസസയ് കമന്റൂകേള്

സമയബനബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.          സസര്ണ്ണത്തബനയ്

മുന്കേനാല പ്രനാബലദകത്തനാകട ഏര്കപ്പെടുത്തബയ വനാങ്ങല് നബകുതബ  സലാംബനബചയ് സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മേബറബയബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാലാം.   ജബ.എസയ്.ടബ.  നബയമലാം  ഈ  നബയമസഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കനാന് കേഴബയനാത്തതബല് കഖദമുണയ്. വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ കമഖലകേളബല്

സര്ക്കനാര് കൂടുതല് ഇടകപടുനതബനനാല്   മറയ് സലാംസനാനങ്ങകളക്കനാള് കൂടുതല് നബകുതബ

കകേരളത്തബല്  പബരബകചടുത്തബട്ടുണയ്.    വനാറയ്  ഉപകയനാഗബചകപ്പെനാള് നബകുതബ വരുമനാനലാം

വര്ദബകചങ്കബലലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സസതനമനായ  നബകുതബയധബകേനാരലാം

നഷ്ടകപ്പെടുകേയനാണുണനായതയ്.   കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം  ആഢലാംബര വസ്തുക്കള്ക്കയ് ഇരുപതയ്

ശതമനാനലാം നബകുതബ ചുമത്തബകയങ്കബലലാം  പബകറ വര്ഷലാം അതയ് പബന്വലബകക്കണ അവസ

സലാംജനാതമനായബ.  ജബ.എസയ്.ടബ.-യുകട ഗുണകേരമനായ  ഉപകയനാഗത്തബനള്ള  സനാധദതകേള്

പരബകശനാധബക്കുലാം.     കകേരളത്തബല്  എന്ടബ  ടനാക്സൈയ്   ഇലനാത്തതബനനാല്  ആര്ക്കുലാം

പുറതനബനയ്  സനാധനങ്ങള് കകേനാണ്ടുവരനാന് സനാധബക്കുലാം.  സസന്തലാം ഉപകയനാഗത്തബനള്ള

സനാധനങ്ങളുകട കമല്  നബകുതബ ചുമത്തനാന് സനാധബക്കബല.  ഇത്തരത്തബലള്ള നബകുതബ

കചനാര്ച വളകര വലതനാണയ്.   50,000/-  രൂപയയ്   മുകേളബല് സനാധനലാം വനാങ്ങുകമ്പനാള്
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ബബലബല് കൃതദമനായബ അ   ഡ്രസയ് കകേനാടുത്തനാല് നബകുതബ ഗവണ്കമന്റെബനതകന ലഭബക്കുലാം.

സലാംസനാനത്തയ്  കസവന നബകുതബ ഇനത്തബല് എത്ര രൂപ കേബട്ടബയബട്ടുകണനയ് ഇകപ്പെനാള്

കൃതദമനായബ പറയനാന് സനാധബക്കബല.    എനനാല് ജബ.എസയ്.ടബ. വനകേഴബഞ്ഞനാല് ഓകരനാ

സലാംസനാനതമുള്ള  ടനാന്സനാക്ഷനയ്  അതനാതയ്  സലാംസനാനത്തബനതകന  നബകുതബ

ലഭബക്കുനതബലൂകട   വരുമനാനലാം  കുറച  കേനാണബചയ്  നബകുതബ  നല്കേനാതബരബക്കുന

വദനാപനാരബകേളുകട    വരുമനാനലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  തനാകഴയനാകണങ്കബല്  അര

ശതമനാനവലാം  50 ലക്ഷലാം  മുതല് ഒരു  കകേനാടബ രൂപവകരയനാകണങ്കബല് ഒരു  ശതമനാനവലാം

ഒരു  കകേനാടബ  രൂപയയ്  മുകേളബലനാകണങ്കബല്  2  ശതമനാനവലാം   നബകുതബ  നല്കേണലാം.

കകേരളത്തബല് പതബനനാലര ശതമനാനലാം നബകുതബ വനാങ്ങബകക്കനാണബരുന ചരക്കുകേള്ക്കുള്ള

നബകുതബ  ജബ.എസയ്.ടബ.  വരുകമ്പനാള്  28  ശതമനാനമനാകുലാം.   സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

നബകുതബ കൂട്ടണകമനയ് കകേന ഗവണ്കമന്റെബകനനാടയ് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടബല, എനനാല്  റവനറ്റ്യൂ

വരുമനാനലാം  കുറയരുകതനയ്  പറഞ്ഞബട്ടുണയ്.   നബകുതബയബളവബകന്റെ  ഫലമനായബ

എലാം.ആര്.പബ.-യബല്  മനാറലാം  വരുത്തണകമനയ്  കകേന  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  കകേന ഗവണ്കമന്റെയ് അതബനയ് തയ്യനാറകലങ്കബലലാം കകേരള സര്ക്കനാര്

എലാം.ആര്.പബ.-യബല്  മനാറലാം  വരുതലാം.   കകേനാര്പ്പെകററകേള്  വന്കകേനാള്ളയനാണയ്

നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുനതയ്.   ജബ.എസയ്.ടബ.  വനതബകന്റെ  കനട്ടലാം  ജനങ്ങള്ക്കനാണയ്

കേബകട്ടണതയ്  കകേനാര്പ്പെകററകേള്ക്കല.  ഇവബകട  മകറനാരു  ഡബമനാന്റെയ്  വനതയ്  വളത്തബനയ്
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നബകുതബ  ഇലനാതനാകുകമനാ  എനതനാണയ്.   വദവസനായ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കയ്  നബകുതബ

ഇലനാതനായനാല്  ആ  വദവസനായലാം  തകേര്നകപനാകുലാം.  അതനാണയ്  ജബ.എസയ്.ടബ.-യുകട

പ്രകതദകേത.  ഇകപ്പെനാള് നറ്റ്യൂസയ് പ്രബന്റെബനകമല്  5  ശതമനാനലാം നബകുതബയുണയ്.  കേനാരണലാം,

അവര് വനാങ്ങുന അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള്ക്കയ് നബകുതബയുണയ്.   ആ നബകുതബക്കയ്  കസറയ്

ഓഫയ്  കേബട്ടണകമങ്കബല്  വബല്ക്കുകമ്പനാള്  നബകുതബ  ലഭബക്കണലാം.   ബബല്   കൃതദമനായബ

ഉണനാകുനതുകകേനാണയ്  നബകുതബ  വരുമനാനലാം  കൂടുലാം.   ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതബനളള

എലനാ  ഒരുക്കങ്ങളുലാം  ഗവണ്കമന്റെയ്  എടുതകേഴബഞ.   കേമ്മേസ്പീഷണറലാം

കസകട്ടറബയുകമനാകക്ക  ഈ  നബയമമുണനാക്കുനതബല്   നബര്ണ്ണനായകേമനായ  പങ്കയ്

വഹബചബട്ടുണയ്.   ഇ-കകേനാകമഴയ്  വഴബ  ഒരു  സനാധനലാം  ഓര്ഡര്  കചയ്യുകേയനാകണങ്കബല്

അതബകന്റെ നബകുതബ കനരകത്ത കകേന ഗവണ്കമന്റെബനനാണയ് കേബട്ടബകക്കനാണബരുനകതങ്കബല്

ഇനബമുതല്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  ലഭബക്കുലാം.   വനാറയ്  നബകുതബയബല്  നബനലാം

ജബ.എസയ്.ടബ.-യബകലയയ്  കപനാകുനതയ്  വളകര  ലളബതമനായ  കേനാരദമനാണയ്.   വനാറയ്

നബയമത്തബകന്റെ  എക്സൈയ്കറന്ഷന്  മനാത്രമനാണയ്  ജബ.എസയ്.ടബ.   കേമ്പറ്റ്യൂട്ടകറകസഷകന്റെ

കേനാരദത്തബല്  ഏറവലാം  മുനബല്  നബല്ക്കുന  സലാംസനാനമനാണയ്  കകേരളലാം.   എലനാ

കേനാരദങ്ങളുലാം  ഇ-ഫയലബലാംഗനാണയ്,  ഇ-കപകമന്റെനാണയ്.   ഊടുവഴബകേളബലൂകട  എതന

ചരക്കുവനാഹനങ്ങളുകട  ചബത്രകമടുക്കുന തരത്തബല് കചക്കയ്കപനാസ്റ്റുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുലാം.

ഈ  വനാഹനങ്ങളുകട  നമ്പര്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടറബല്  നല്കേബയനാല്  ഏതയ്  സലാംസനാനങ്ങളബല്
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നബനനാകണനാ ചരക്കു വനാങ്ങബയതയ്,  അവബകട നബകുതബ നല്കേബയബട്ടുകണനാ എനറബയനാന്

സനാധബക്കുലാം.    കലനാട്ടറബക്കയ്  28  ശതമനാനലാം  നബകുതബ  കവണകമന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

നബലപനാടയ്  സസകേനാരദ  കലനാട്ടറബ  ലനാഭകേരമലനാതനാക്കുലാം.    കകേന  സര്ക്കനാര്  നബകുതബ

കൂട്ടുകമ്പനാകഴനാകക്ക സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെയ് നബകുതബ കുറയ്ക്കുകേയബല.  കകേന സര്ക്കനാര്

നബകുതബ  കൂട്ടുനതയ്  ഒഴബവനാക്കണലാം  എനള്ള  നബലപനാടനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെബനള്ളതയ്.

റബറബനള്ള  കുടബശബകേ  കകേനാടുക്കുനതബനയ്  തടസമുണനാകേബല.  റബര്  കബനാര്ഡയ്

നബര്ത്തലനാക്കുനതബകനതബകര  കകേരളലാം  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത

ശക്തമനായ  നബലപനാടയ്  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  എലാം.ഡബ.ആര്.  കറനാഡുകേളുലാം  അലനാത്തവയുലാം

പബ.ഡബബ.ഡബ.-ക്കയ്  സറണര്  കചയ്യുകേയനാകണങ്കബല്  എ.എസയ്.  നല്കേബ  പ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബക്കുനതനാണയ്.  കേബഫ്ബബയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഊര്ജബതകപ്പെടുതനതബനനായബ

മുഖദമനബയുകട  കനതൃതസത്തബല്  അവകലനാകേനകയനാഗലാം  നടതകേയുലാം  ഓകരനാ

കപ്രനാജക്ടബകന്റെയുലാം നടത്തബപ്പുലാം കഫനാകളനാ  അപ്പെബനമനായബ സര്ക്കുലര് ഇറക്കുനതുമനാണയ്.

ആകരനാഗദലാം, വബദദനാഭദനാസലാം, സനാമൂഹദകക്ഷമ പദതബകേള് എനബവയബല് മനാറബമനാറബ വന

സര്ക്കനാരുകേള് വന് മുതല്മുടക്കനാണയ് നടത്തബയതയ്.  നബകുതബ കവട്ടബപ്പെയ് തടയുനതബനലാം

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  നബകുതബ  വകുപ്പെയ്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  കേര്ശന പരബകശനാധനകേളുമനായബ വബജബലന്സബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

മുകനനാട്ടയ്  കപനാകുനകതനാകടനാപ്പെലാം  എറണനാകുളത്തയ്  ഉകദദനാഗസരുകട
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കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബനയ്  തടസലാം  നബനവര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണയ്.  മുന്  വര്ഷങ്ങളബകല  കേണക്കുകേള്  പരബകശനാധബചയ്

അസകസ്മെന്റെബകല  പബഴവകേള്  നബകേത്തബ  സര്ക്കനാരബനയ്  ലഭബകക്കണ  നബകുതബ

ഇസൗടനാക്കുനതബനള്ള കേര്ശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  കദശസ്പീയ കതനാഴബലറപ്പെയ്

പദതബയുകട  കുടബശബകേയബനത്തബല്  അനവദബച  112  കകേനാടബ  രൂപ  വബതരണലാം

കചയബട്ടുണയ്.   മനാചബലാംഗയ്  ഗ്രനാന്റെയ്  വയ്ക്കുനതബല്  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

യൂട്ടബകലകസഷന് സര്ട്ടബഫബക്കറയ് കകേന സര്ക്കനാരബല് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.

സബവബല് സകപസയ് കനലയ് ല്ല് സലാംഭരബക്കുകമ്പനാള് നല്കുന ബബലയ് ല്ല് കേര്ഷകേര് സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളബല് സമര്പ്പെബചനാല് പണലാം അനവദബക്കുനതബനലാം  പലബശയബനത്തബകല തുകേ

സര്ക്കനാര്  കനരബട്ടയ്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്ക്കയ്  നല്കുനതബനലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.

കുടബശബകേയനായബ  ലഭബച  131  കകേനാടബ  രൂപ   വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം   ലഭബകക്കണ

കുടബശബകേ  സമയബനബതമനായബ  കനടബകയടുക്കുനതബനയ്  സര്ക്കനാര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണയ്.  ധനകേനാരദ  ബബല്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയ്

അയയണകമന പ്രകമയലാം പനാസനാക്കബത്തരണകമനയ് അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2017-കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  ബബല്  സനാമ്പത്തബകേ  കേനാരദങ്ങള്  സലാംബനബച

VIII-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ
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അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബബല് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയ് അയയ്ക്കുകേയുലാം കചയ.

X  അറബയബപ്പെയ്

ചലചബത്രപ്രദര്ശനലാം

2016-കല  മബകേച  ചലചബത്രത്തബനള്ള  സലാംസനാന  അവനാര്ഡയ്  കനടബയ

'മനാന്കഹനാള്'  എന  സബനബമയുകട  പ്രദര്ശനലാം  കവകുകനരലാം  6.00  മണബക്കയ്

നബയമസഭനാ മന്ദബരത്തബകല കമകമ്പഴയ് കലനാഞബല് നടതനതനാണയ്. എലനാ  അലാംഗങ്ങളുലാം

പ്രദര്ശനത്തബനയ് എത്തബകചകരണതനാണയ്.

സഭ കവകുകനരലാം 3.43-നയ് പബരബഞ.

***********


