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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-19

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    23,    കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന സസ്വകേനാരദ കേശുവണബ ഫനാക്ടറബകേള്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  450-ല്പ്പെരലാം  സസ്വകേനാരദ  കേശുവണബ  ഫനാക്ടറബകേള്

പൂട്ടബക്കബടക്കുന്നതുമൂലലാം  മൂന്നയ്  ലക്ഷകത്തനാളലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവബതലാം

ദുരബതപൂര്ണ്ണമനായബടലാം  അവ  തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  കബയനാത്മകേമനായ

യനാകതനാരു  ഇടകപടലലാം  സര്ക്കനാര്  ഭനാഗത്തുനബന്നയ്  ഉണനാകേനാത്ത  സനാഹചരദലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വശസ്പീ പബ.  ടബ.

കതനാമസയ്, വബ. കകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞയ്, അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബടണയ്.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴയ് സബക്കുട്ടബ അമ്മേ) :  ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല്

വരുകമനാള്  കപനാതുകമഖലയബല്  ഉള്കപ്പെകട  എലനാ  കേശുവണബ  ഫനാക്ടറബകേളുലാം

അടഞ്ഞുകേബടക്കുകേയനായബരുന.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശക്തമനായ  ഇടകപടലബകനത്തുടര്ന്നയ്

മൂന്നയ്  മനാസത്തബനുള്ളബല്  കപനാതുകമഖലയബലള്ള  നനാല്പതുലാം  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയബലള്ള

നനാനൂറബ  ഇരുപത്തബകയടലാം  ഫനാക്ടറബകേള്  തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്

സനാധബചബടണയ്.  വന്കേബട ഫനാക്ടറബകേളബല് വബ.എല്.സബ.  ഗ്രൂപ്പെബകന്റെ പത്തയ് ഫനാക്ടറബകേള്

തുറക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധബചയ്  കതനാഴബലനാളബ  യൂണബയനുകേളുമനായബ  കേരനാര്

ഉണനാക്കബകയങബലലാം  ഇതുവകര  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല.  കകേ.പബ.പബ.  ഗ്രൂപ്പെബകന്റെ  മൂന്നയ്

ഫനാക്ടറബകേള്  ഇഇൗ  മനാസലാം  തകന്ന  തുറന  പ്രവര്ത്തബക്കുകമന്നയ്  ഉറപ്പുനല്കേബയബടണയ്.

ഗവണ്കമന്റുമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ചകയത്തുടര്ന്നയ്  റസ്പീകകഫനനാന്സബലാംഗയ്  നല്കേനാന്

സന്നദമനാകണന്നയ്  ബനാങ്കുകേള്  അറബയബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  25-ഓളലാം

കചറുകേബട  ഫനാക്ടറബകേള്  തുറക്കുന്നതബനയ്  അനുകയനാജദമനായ  സനാഹചരദമുണനായബടണയ്.

ഇവരബല്നബനലാം കുറഞ പലബശ ഇഇൗടനാക്കുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കനാകമന്നയ് ബനാങ്കുകേള്
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സമ്മേതബചബടണയ്.  കചറുകേബട  വദവസനായബകേള്ക്കയ്  കുറഞ  വബലയയ്  കേശുവണബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  കകേനാലലാം  ആസനാനമനായബ  ഒരു  കേനാഷഷ്യു  കബനാര്ഡയ്

രൂപസ്പീകേരബക്കണകമന്ന  ആവശദലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല് മുതലനാളബമനാരുകട സഹകേരണകത്തനാടുകൂടബ ഒരു കസഷദല് പര്പ്പെസയ്

കവഹബക്കബള് രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബടണയ്.  ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല്

വന്നകശഷലാം കേശുവണബ  കമഖലയബകല കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്ക്കനായബ   80

കകേനാടബ രൂപ വബനബകയനാഗബക്കുകേയലാം   കേശുവണബ കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായള്ള

ബനാധദത കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയലാം കചയബടണയ്.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസയ് : കകേരളത്തബകല രണര ലക്ഷകത്തനാളലാം വരുന്ന കേശുവണബ

കതനാഴബലനാളബകേള്  ദുരബതപൂര്ണ്ണമനായ  അവസയബലനാണയ്.  കക്ഷമനബധബയബല്  പണലാം

അടയ്ക്കുന്ന പകുതബകയനാളലാം ഫനാക്ടറബകേളുലാം അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്നതബനനാല് ഭൂരബപക്ഷലാം വരുന്ന

സസ്പീ കതനാഴബലനാളബകേളുകട സബതബ ദയനസ്പീയമനാണയ്. ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന

ഫനാക്ടറബ കതനാഴബലനാളബകേളുകട  40  ശതമനാനലാം കൂലബ കല ഓഫയ് കകേനാമന്കസഷനനാകയനാ

കകനാഷര് കകേനാമന്കസഷനനാകയനാ  കകേനാടുക്കണകമന്ന ആവശദലാം  സര്ക്കനാര് ഇതുവകര

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടബല. കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ മുന് ഗവണ്കമന്റെയ് പ്രഖദനാപബച

2500  രൂപയകട  ആനുകൂലദവലാം  സഇൗജനദ  കറഷനുലാം  ഇതുവകര  നല്കേബയബട്ടബല.

ഇ.എസയ്.കഎ. ആനുകൂലദലാം കേബടന്നതബനുള്ള കുറഞ ഹനാജര് 39-ല് നബനലാം 156 ആയബ
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ഉയര്ത്തബയതബലൂകട  കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലദലാം

നബകഷധബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കബസബകേയ്  സനാലറബയകട  12%  കപ്രനാവബഡന്റെയ്

ഫണബനത്തബലലാം  4.75% ഇ.എസയ്.കഎ.  ആയലാം നല്കുന്നബല.   കേശുവണബ നയകമനാ

കേഴബഞ വര്ഷകത്ത കബനാണകസനാ  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനയ് സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടബല.

കപന്ഷന്  ഏകേസ്പീകേരണത്തബലൂകട  കേശുവണബ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കവതനത്തബല്

കുറവണനായബരബക്കുകേയനാണയ്.   സസ്വകേനാരദ  കചറുകേബട  കേശുവണബ  ഫനാക്ടറബകേള്  തുറന

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന് സര്ക്കനാര് ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജബലകേള്കതനാറുലാം

കേനാഷഷ്യൂ  ബൂത്തുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കേശുമനാവയ്  കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നടപടബകേളുകട ഇകപ്പെനാഴകത്ത അവസ  എന്തനാകണന്നയ്  വദക്തമനാക്കണലാം.   മബനബമലാം

കൂലബയടക്കമുള്ള കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  നബകഷധബക്കുന്ന   ഇഇൗ വബഷയലാം

സഭ നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):   ഇ.എസയ്.കഎ.,  പബ.എഫയ്.

ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നടപ്പെനാക്കുന്ന പുതബയ

പരബഷനാരങ്ങള് തബകേചലാം കതനാഴബലനാളബ  വബരുദമനാണയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ ഇത്തരലാം

നബലപനാടുകേള്കക്കതബകര  കയനാജബചള്ള  കപനാരനാട്ടത്തബനയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.

കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കപന്ഷനബല്  കുറവ  വരുത്തബകയന്ന
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വസ്തുതനാവബരുദമനായ  പ്രചനാരണലാം  യ.ഡബ.എഫയ്.  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  പബ.എഫയ്.

കപന്ഷനുലാം കക്ഷമനബധബ കപന്ഷനുലാം പുറകമ കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബക്കയ് ലഭബക്കുന്ന

മൂന്നനാമകത്ത  കപന്ഷനബലനാണയ് കുറവയ് വരുന്നതയ്. കേശുവണബ കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ് ഇഇൗ സര്ക്കനാര് സനാധദമനായകതലനാലാം കചയബടണയ്.  കപ്രനാസ്സസബലാംഗയ്

സുതനാരദമനാക്കനാന്  ഇ -കടണര്  അടക്കമുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചകകേനാണനാണയ്

മനാസങ്ങളനായബ അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന കപനാതുകമഖലനാ കേശുവണബ ഫനാക്ടറബകേള് തുറക്കനാന്

സര്ക്കനാര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചതയ്.   നദനായമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന സസ്വകേനാരദ കേശുവണബ

ഫനാക്ടറബകേള്ക്കയ് പബന്തുണ നല്കുന്ന സര്ക്കനാര് നയത്തബകന്റെ ഫലമനായബ ഫനാക്ടറബകേള്

തുറന്നയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന്  സന്നദമനായബടണയ്.  സര്ക്കനാരബകന  കവല്ലുവബളബക്കുന്ന

സമസ്പീപനലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുവനാന്  ആകരയലാം  അനുവദബക്കബല.   സര്ക്കനാര്  നസ്പീക്കത്തബനയ്

കേക്ഷബകഭദകമകനദ  കട്രേഡയ്  യൂണബയനുലാം  വദവസനായബകേളുലാം  പബന്തുണ   നല്കേബയബടണയ്.

കതനാട്ടണബയകട  ലഭദത  ഉറപ്പെനാക്കനാന്   കേശുമനാവയ്  കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതടക്കലാം

സര്ക്കനാര് നടത്തുന്ന  പരബശമങ്ങള്ക്കയ് പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  സഹകേരണമുണനാകേണലാം.

ഇഇൗ വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.  

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

 (ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചന്നബത്തല,

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

സഭവബട്ടയ്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം  തബരബകകേ  ഹനാജരനാകുകേയലാം

കചയ.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) മതദ അനുബന്ധ  -  കമഖലകേളബകല പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .   കജനാണ് കഫര്ണനാണസയ് :   കകേരളത്തബകല  അവഗണബക്കകപ്പെട്ട  ഒരു

വബഭനാഗലാം  കതനാഴബലനാളബകേളനാണയ്  മതദ-അനുബന്ധ  കമഖലയബല്  പണബകയടുക്കുന്നതയ്.

കക്ഷമനബധബയബല് രജബസ്റ്റര് കചയ്യനാത്ത പതബനനായബരക്കണക്കബനയ് കതനാഴബലനാളബകേളനാണയ്

ഇഇൗ കമഖലയബലള്ളതയ്.   പസ്പീലബലാംഗയ്  കസക്ഷനബല് പണബകയടുക്കുന്ന കതനാഴബലനാളബകേള്

വളകരകയകറ  പ്രതബസന്ധബ  തരണലാം  കചകയ്യണതുണയ്.   കകേനാലലാം,  ആലപ്പുഴയകട

വടക്കന്കമഖലകേള്,  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങള്

എന്നബവബടങ്ങളബലനാണയ്  ഇഇൗ കതനാഴബലനാളബകേള് കൂടുതലനായള്ളതയ്.  കൃതദമനായ കസവന-

കവതന വദവസകേകളനാനമബലനാകത വളകര ദുരബതപൂര്വമനായ സനാഹചരദങ്ങളബലനാണയ്

മതദ-അനുബന്ധ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്  പണബകയടുക്കുന്നതയ്.   ഇഇൗ

കമഖലയബല്  പണബകയടുക്കുന്ന  ഇതര  സലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേള്  പലവബധ

ചൂഷണങ്ങള്ക്കുലാം വബകധയരനാവകേയനാണയ്.   സമയബന്ധബതമനായബ  കജനാലബ  കചകയ്യണബ

വരുന്ന ഇവര്ക്കയ് അര്ഹമനായ പരബഗണന ലഭബക്കനാറബല.   മതദസലാംസ്കരണത്തബനനായബ
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ഫസ്പീസബലാംഗയ്  പനാന്റെബലലാം  കഎസയ്  പനാന്റെബലലാം  കജനാലബ  കചയ്യുന്നവരുലാം  ഇത്തരത്തബലള്ള

പ്രശ്നങ്ങള് കനരബടുനണയ്.   തസ്പീരകദശകമഖലയബകല  മതദ കൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബചയ്

ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  മതദ  സലാംസ്കരണ  കമഖലകയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  കകേരളത്തബല്  10.47  ലക്ഷലാം

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുലാം  77694  അനുബന്ധകത്തനാഴബലനാളബകേളുലാം   മതദകമഖലകയ

ആശയബചയ്  ജസ്പീവബക്കുന.     അനുബന്ധ  കതനാഴബലകേളബല്  ഏര്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്ന

കതനാഴബലനാളബകേളബലധബകേവലാം വനബതകേളനാണയ്.   കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനവലാം  അമബത

മതദ ചൂഷണവലാം കചറുമസ്പീനുകേളുകട  നശസ്പീകേരണവലാംമൂലലാം മതദബന്ധന കമഖല ഏകറ

പ്രശ്നങ്ങള്  കനരബടുകേയനാണയ്.   ആദബവനാസബകേള്  കേഴബഞനാല്  പ്രതബശസ്പീര്ഷ

വരുമനാനത്തബല്  പബന്നബല്   നബല്ക്കുന്ന   ഇഇൗ  വബഭനാഗത്തബനയ്   മതബയനായ

വബദദനാഭദനാസമബലനാത്തതബനനാല്  കതനാഴബല് കമഖലയബല് ഏകറ ചൂഷണലാം കനരബകടണബ

വരുന.   മതദ  -  അനുബന്ധ  കമഖലയബല്  പണബകയടുക്കുന്നവരുകട

ദുരബതമകേറ്റുന്നതബനുതകുന്ന പദതബകേളനാണയ് സര്ക്കനാര് ആവബഷരബചയ് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതയ്.

എലനാവര്ക്കുലാം മബനബമലാം കവജസുലാം  കജനാലബസബരതയലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം സസ്പീ സഇൗഹൃദ
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മനാര്ക്കറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

മതദകഫഡ്ഡുമനായബകചര്ന്നയ്  ഹനാര്ബറുകേളബല്നബന്നയ്  ശസ്പീതസ്പീകേരബച  വനാനുകേളബല് മതദലാം

കനരബട്ടയ് മനാര്ക്കറ്റുകേളബല്  എത്തബക്കുന്നതബനുലാം  വബല്പ്പെന കേഴബഞ്ഞുള്ളവ കകേടുകൂടനാകത

സൂക്ഷബക്കുന്നതബനയ്  മനാര്ക്കറ്റുകേളബല് ശസ്പീതസ്പീകേരണ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

ഫബഷയ് ഒഇൗട്ടയ് കലറ്റുകേള് സനാപബചയ് മതദലാം സൂക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബകയടുത്തുവരുന.

അനുബന്ധ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  അപകേട  ഗ്രൂപ്പെയ്  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതബ  10  ലക്ഷലാം

രൂപയനായലാം  കപന്ഷന്  1100  രൂപയനായലാം  വര്ദബപ്പെബചബടണയ്.   പസ്പീലബലാംഗയ്

കതനാഴബലനാളബകേളുകട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ ഫബഷറസ്പീസയ് വകുപ്പെയ് കസകട്ടറബ

കചയര്മനാനുലാം  ഡയറക്ടര്  കേണ്വസ്പീനറുമനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  എകയ്കപര്ട്ടയ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ആക്ഷന്  പനാന്  തയ്യനാറനാക്കബവരബകേയനാണയ്.

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ലഭദമനായബടള്ള  എലനാ  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  അനുബന്ധ

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ് ഗവണ്കമന്റെയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബടണയ്. 

(2) ഡനാറനാ ബനാങ്കുലാം പനാരബസബതബകേനാവസ സലാംബന്ധബച ധവളപത്രവലാം 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:   പരബസബതബ സലാംബന്ധബച ധവളപത്രത്തബകന്റെ കേരടയ്

പ്രസബദസ്പീകേരബചയ്  ചര്ചകേള്ക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാനുലാം  എത്രയലാംകവഗലാം  അന്തബമ

ധവളപത്രലാം  പുറകപ്പെടുവബക്കനാനുലാം  ഉപഗ്രഹ  ചബത്രകത്തനാടുകൂടബയ  കനല്വയല്  ഡനാറനാ

ബനാങയ്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കനാനുലാം നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാര്ഡമലാം  ഹബല് റബസര്വയ്
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റവനഷ്യൂ  ഭൂമബയനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനയ്   ഇടകപടല്   നടത്തബ  പരബസബതബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കകമനബലാംഗയ്  കപനാളബസബ  കപനാതുകമഖലയബകലയയ്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  സനാധബക്കണലാം.   കകേരളത്തബകന്റെ   പശബമഘട്ടമുള്കപ്പെകടയള്ള

പരബസബതബ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷന്  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നദബകേളുകട  വൃഷബ  പ്രകദശലാം  മുതല്  അഴബമുഖലാം  വകരയളള

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  റബവര് കബസബന് അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   പരബസബതബ  സലാംബന്ധബച

ധവളപത്രത്തബകന്റെ കേരടയ്  കേനാലതനാമസലാം കൂടനാകത പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   2008-

കല കകേരള കനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമത്തബല് അനുശനാസബക്കുന്ന

ഡനാറനാ ബനാങയ്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകമങ്ങള് ആരലാംഭബചകവങബലലാം ഭഇൗതബകേ

പരബകശനാധനയകടയലാം റവനഷ്യൂ കരഖകേളുകടയലാം അടബസനാനത്തബലനാണയ് തയ്യനാറനാക്കബയതയ്.

തബരുത്തലകേള്വരുത്തബ  കരഖകേള്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനയ്  കകേരള  വബദൂര  സലാംകവദന

പരബസബതബ  കകേന്ദ്രകത്ത  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണയ്.  കപനാതുകമഖലയബല്  കകമനബലാംഗയ്

നടത്തുന്നതബകനക്കുറബചയ്  ചര്ചകേള്  നടത്തുകേയലാം  നടപടബകമങ്ങളബകലയയ്

നസ്പീങ്ങബകക്കനാണബരബക്കുകേയമനാണയ്.   നദബകേളുകട   സലാംരക്ഷണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്

മുകന്നനാടവച നബര്കദ്ദേശങ്ങള് പരബഗണബക്കുന്നതനാണയ്. 
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III സബ്മബഷന്

(1) ജബഷ്ണു പ്രകണനായബയകട ബന്ധുക്കളുകട നബരനാഹനാര സമരലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല):  ജബഷ്ണു  പ്രകണനായബയകട

ബന്ധുക്കളുകട നബരനാഹനാര സമരലാം ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനുകവണബ കസഷദല് പബബകേയ്

കപ്രനാസബകേഷ്യൂട്ടറുലാം  കസ്റ്ററയ്  അകറനാര്ണബ  ജനറലലാം ഇടകപടണനാക്കബയ  കേരനാറബകന്റെ

കകേനാപ്പെബകേള് ബന്ധുക്കള്ക്കയ് ലഭദമനാക്കുകേയലാം കേരനാര് പ്രകേനാരലാം സസ്വസ്പീകേരബച നടപടബകേകള

സലാംബന്ധബചയ് വദക്തമനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ജബഷ്ണു  പ്രകണനായബയകട  അമ്മേ

തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  നബരനാഹനാര  സമരലാം  നടത്തബയബരുന്ന

ഘട്ടത്തബല്  സര്ക്കനാര്  നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  കസ്റ്ററയ്  അകറനാര്ണബ  ജനറലലാം  കസഷദല്

പബബകേയ്  കപ്രനാസബകേഷ്യൂട്ടറുലാം  ബന്ധുക്കളുമനായബ  ധനാരണയബകലത്തബയതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കകേസകനസ്വഷണത്തബല്  പനാളബച  സലാംഭവബചബടകണനാകയനലാം

കപനാസ്റ്റയ്കമനാര്ട്ടലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  അപനാകേത  കേടനകൂടബയബടകണനാകയനലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  ഡബവവ.എസയ്.പബ.യകട  കനതൃതസ്വത്തബലള്ള  അകനസ്വഷണ

സലാംഘകത്ത  വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബരുന.  സസ്വനാശയ  കമഖലയബല്

നബലനബല്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  സമഗ്രമനായബ  പരബകശനാധബചയ്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകേരബചബടണയ്.  ജബഷ്ണു  പ്രകണനായബയകട
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കുടുലാംബലാം  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  സഹകേരബക്കുകേയലാം  കപനാലസ്പീസയ്  അകനസ്വഷണത്തബല്  തൃപബ

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയബടണയ്.  ഡബ.ജബ.പബ.  ഓഫസ്പീസബനയ്  മുന്നബല്  നടന്ന

സലാംഭവങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  ഉന്നതതല  അകനസ്വഷണത്തബനനായബ

എ.ഡബ.ജബ.പബ.-കയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണയ്.  ജബഷ്ണു  പ്രകണനായബ  കകേസബല്  നസ്പീതബ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന് സര്ക്കനാര് പ്രതബജനാബദമനാണയ്.

(2) കകേനാസ്റ്റയ് ഗനാര്ഡയ് അക്കനാദമബ

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷയ്:  കേണ്ണൂര്  ജബലയബകല  ഇരബണനാവബല്  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  കകേനാസ്റ്റയ്  ഗനാര്ഡയ്  അക്കനാദമബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കേണ്ണൂര്  ജബലയബകല  ഇരബണനാവബല്

കേബന്ഫ  ഏകറടുത്ത  ഭൂമബ  കകേന്ദ്ര  പ്രതബകരനാധ  മനനാലയത്തബനുകേസ്പീഴബലള്ള തസ്പീരകദശ

സലാംരക്ഷണ കസനയയ് പനാട്ട വദവസയബല് നല്കുകേയലാം കകേനാസ്റ്റയ് ഗനാര്ഡയ് അക്കനാദമബക്കയ്

തറക്കലബടുകേയലാം  കചയബടണയ്.  ലസ്പീസയ്  പ്രസ്പീമബയലാം  തുകേ  മുഴുവന്  അടചബടള്ളതബനനാലലാം

പ്രസ്തുത  സലകത്തയ്ക്കുള്ള  കറനാഡയ്  വസ്പീതബകൂടന്നതബനുലാം  അനുബന്ധ  കറനാഡയ്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുമനായബ  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബടള്ളതബനനാലലാം  പദതബയബല്നബനലാം  പബന്മനാറുന്നതയ്  സലാംബന്ധബചയ്  കകേനാസ്റ്റയ്

ഗനാര്ഡബല്നബനലാം ഔകദദനാഗബകേ അറബയബപ്പെയ് ലഭബചബട്ടബലനാത്തതബനനാലലാം പ്രസ്തുത പദതബ
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തസ്പീരകദശസലാംരക്ഷണ കസന നടപ്പെനാക്കുകമന്നനാണയ് സര്ക്കനാര് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതയ്.

(3) കകേനാളനബ നബവനാസബകേള്ക്കയ് പട്ടയലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .     കജനായബ:  നനാവനായബക്കുളലാം വബകലജബകല വനനനാലാംകകേനാണലാം കകേനാളനബ

നബവനാസബകേള്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബന്ധബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനഷ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  വര്ക്കല

തനാലൂക്കബല് നനാവനായബക്കുളലാം വബകലജബല് വനനനാലാംകകേനാണലാം കകേനാളനബ നബവനാസബകേള്ക്കയ്

പട്ടയലാം  നല്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  റവനഷ്യൂ  വകുപ്പുമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്

കൂടബയ കയനാഗ തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം സര്കവ ഉകദദനാഗസര് കകേനാളനബ പ്രകദശലാം അളന്നയ്

തബട്ടകപ്പെടുത്തുന്ന  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബടണയ്.  കകേനാളനബപ്രകദശകത്ത  33

ഏക്കകറനാളലാം  ഭൂമബയബല്  12.91 ഏക്കര് സലലാം ഏകറടുത്തയ്  വകേവശക്കനാരബല്നബനലാം

അകപക്ഷ  സസ്വസ്പീകേരബചയ്  ഭൂപരബഷരണ  നബയമത്തബകന്റെ  വദവസകേള്ക്കനുസൃതമനായബ

പതബചയ്  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  തനാലൂക്കയ്  തലത്തബല്  പുകരനാഗമബചവരുന.

ബനാക്കബ  ഭൂമബയബല്  അടബസനാന  ആധനാരങ്ങള്  ലഭദമനായവയയ്  കേരമടചയ്

കകേനാടുക്കുന്നതബനുലാം അലനാത്തവയയ് ലനാന്റെയ് ട്രേബബഷ്യൂണല് വഴബ പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനുമനായബ

വകേവശക്കനാരുകട ലബസ്റ്റയ് തനാലൂക്കയ് തലത്തബല് തയ്യനാറനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.
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(4) ആശനാ പ്രവര്ത്തകേരുകട ആവശദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  ആശനാ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കയ്  മബനബമലാം  കവതനലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  ഉപനാധബരഹബത  കവതനലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  ആര്ദലാം

പദതബയബലലാം  കറഷന്  മുന്ഗണനനാ  ലബസ്റ്റബലലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്

ജസ്പീവനക്കനാരനായബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ഇന്കസന്റെസ്പീവകേള് ഏകേസ്പീകേരബചയ്  വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനുലാം അവരുകട പ്രശ്നങ്ങള് സലാംബന്ധബചയ്  സലാംഘടനനാ പ്രതബനബധബകേളുമനായബ

ചര്ച കചയ്യുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ

ടസ്പീചര്):  സമൂഹത്തബകല  ദുര്ബ്ബല  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  ലഭദമനായ  ആകരനാഗദ

കസവനങ്ങകളക്കുറബചയ്  കബനാധവത്കേരബക്കുകേ,  ഗര്ഭബണബകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുമുള്ള

ആകരനാഗദ  കസവനങ്ങള്  കനടബകയടുക്കനാന്  സഹനായബക്കുകേ,  കകേനാതുകേയ്  നബവനാരണലാം,

പകേര്ചവദനാധബ  നബയനണലാംകപനാലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  സഹനായബക്കുകേ

തുടങ്ങബയവയനാണയ് ആശനാ പ്രവര്ത്തകേരുകട ഉത്തരവനാദബതസ്വലാം. അവരുകട ഓണകററബയലാം

2,000  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബചബടണയ്.  'ആര്ദലാം'  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കസവനങ്ങള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്  ആകരനാഗദ

പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം ആശനാ പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം കസവനമനാണയ്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതയ്.

'ആശനാ കേബരണലാം' എന്ന കപരബല്  ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതബ ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം അവരുകട



14

പ്രവര്ത്തനലാം പുനര് നബര്വചബചകകേനാണയ് ഒരു പ്രകതദകേ മനാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

അതനുസരബചയ് ഇന്കസന്റെസ്പീവയ് വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയലാം കചയബടണയ്.

സലാംഘടനനാ  പ്രതബനബധബകേളുമനായബ  ചര്ച  നടത്തബ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതയ്

സലാംബന്ധബചയ് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണയ്.

(5) '  കസ്നേഹപൂര്വലാം  '   പദതബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞയ്:  'കസ്നേഹപൂര്വലാം'  പദതബയകട  2016-17

അദദയന  വര്ഷകത്ത  സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം

എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.,  പസയ്.ടു.  പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കയ്   എ+  കനടുന്ന  കുട്ടബകേള്ക്കയ്

കസ്കനാളര്ഷബപ്പെയ് നല്കേബയബരുന്ന പദതബ പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  മനാതനാപബതനാക്കകളനാ  അതബകലനാരനാകളനാ  മരണകപ്പെട്ടനാല്  സനാമത്തബകേ

ബുദബമുടളള  കുട്ടബകേകള  സസ്വഭവനങ്ങളബല്  തനാമസബപ്പെബചയ്  വബദദനാഭദനാസലാം

നല്കുന്നതബനുളള  ധനസഹനായ  പദതബയനാണയ്  'കസ്നേഹപൂര്വലാം'  പദതബ.  സര്ക്കനാര്

എയ്ഡഡയ്  സനാപനങ്ങളബല്  ഡബഗ്രബ  കപ്രനാഫഷണല്  കനാസുവകര  പഠബക്കുന്ന

ബബ.പബ.എല്.  കുടുലാംബത്തബല്കപ്പെട്ട വബദദനാര്തബകേള്ക്കനാണയ് ഇതബനയ് അര്ഹതയളളതയ്.

ബന്ധകപ്പെട്ട വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങള് മുകഖന ഓണ്കകലനനായനാണയ് അകപക്ഷകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  2016-17  സനാമത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്  അകപക്ഷകേള്
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സസ്വസ്പീകേരബക്കനാനുളള അവസനാന തസ്പീയതബ   രണ്ടുതവണ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച നല്കേബയബരുന.

സനാപന  കമധനാവബകേളബല്നബനലാം  കേമഷ്യൂട്ടര്  പ്രബന്റെഇൗട്ടയ്  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  മബഷകന്റെ

ഓഫസ്പീസബല്  ലഭദമനായതബല്നബനലാം  അര്ഹരനായവര്ക്കയ്  ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബടണയ്.   2014 -15 ,  2015-16,

2016-17 വര്ഷങ്ങളബലനായബ  ആകകേ 56291 കപര്ക്കയ് തുകേ വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുളള

നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബടണയ്.  അര്ഹരനായ  എലനാവരുകടയലാം  ബനാങയ്

അക്കഇൗണ്ടുകേളബല്   രണനാഴ്ചയകേലാം ധനസഹനായലാം  എത്തുന്നതനാണയ്. 

(6) ഫനാലാം  .  ഡബ  .   കകേനാഴലാം കബനബക്കല് ഫനാര്മസബസ്റ്റയ് തസബകേയലാം

ശസ്പീമതബ ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:  ഗവണ്കമന്റെയ് കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബല്

ഫനാലാം.ഡബ.  കകേനാഴകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  പബ.എചയ്.സബ.  മുതല്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുവകരയളള സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേളബല് കബനബക്കല് ഫനാര്മസബസ്റ്റയ് തസബകേ

സൃഷബചയ് ഫനാലാം.ഡബ. ബബരുദധനാരബകേകള നബയമബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):  സര്ക്കനാര്  ആകരനാഗദ  സനാപനങ്ങളബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കഡനാക്ടര്മനാര്

എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്., എലാം.ഡബ., എലാം.എസയ്., സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ ഡബഗ്രബയളളവരനാണയ്.

പഠന കേനാലത്തയ് ഓകരനാ കരനാഗത്തബനുലാം നല്കകേണ മരുനകേകളപ്പെറബ  പഠബപ്പെബക്കുകേയലാം

വനാര്ഡയ്  പരബശസ്പീലനത്തബനബടയബല്  ഇതയ്  പ്രനാകയനാഗബകേമനായബ
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നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതങ്ങകനകയന്നയ് വബശദമനായബ മനസ്സബലനാക്കബകക്കനാടുക്കുകേയലാം അനനാട്ടമബ,

ഫബസബകയനാളജബ,   ബകയനാകകേമബസബ   എന്നസ്പീ  വബഷയങ്ങളബല്  അറബവയ്

കനടബയതബനുകശഷലാം  ഫനാര്മകക്കനാളജബയലാം   കബനബക്കല്  വബഷയങ്ങളുലാം  ഇവര്  പഠന

വബകധയമനാക്കുകേയലാം  കചയ്യുനണയ്.  ശരബയനായ  അറബകവനാകടയലാം   ശനാസസ്പീയമനായമനാണയ്

കഡനാക്ടര്മനാര്  മരുന്നയ്   നല്കുന്നതയ്.   പ്രസസ്തുത  സനാഹചരദത്തബല്  കഡനാക്ടര്മനാര്ക്കുലാം

ഫനാര്മസബസ്റ്റുകേള്ക്കുമബടയബല്   കബനബക്കല് ഫനാര്മസബസ്റ്റയ്   തസബകേ  സൃഷബക്കുന്നതയ്

സര്ക്കനാരബനയ്  അധബകേ  ബനാധദതയണനാക്കുകമന്നതബനനാല് പ്രസ്തുത വബഷയലാം  ഇകപ്പെനാള്

പരബഗണബക്കനാന് നബര്വനാഹമബല. 

(7) വബധവകേളുകട സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  സമൂഹത്തബല് കകവധവദലാം അനുഭവബക്കുന്ന സസ്പീകേള്ക്കയ്

സനാമത്തബകേ സഹനായലാം നല്കേനാനുലാം സസ്പീപക്ഷ സമൂഹകത്ത സലാംബന്ധബചയ് സമഗ്രമനായ

പഠനലാം  നടത്തനാന്  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബക്കനാനുലാം  അകേനാലത്തബല്  ഭര്ത്തനാവയ്

നഷകപ്പെട്ട  സസ്പീകേള്ക്കയ്  കതനാഴബല്/ജസ്പീവനനാലാംശലാം  നല്കുന്ന  പദതബ  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം

അവകര ബബ.പബ.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളനായബ പ്രഖദനാപബക്കനാനുലാം  60  വയസയ് കേഴബഞവകര

ആശയ പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ പൂര്ണ്ണ സലാംരക്ഷണലാം ഏകറടുക്കനാനുലാം സസ്വന്തമനായബ

ഭൂമബയലാം  വസ്പീടുമബലനാത്ത  വബധവകേള്ക്കനായബ   പ്രകതദകേ  പനാകക്കജയ്  കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്): സലാംസനാനകത്ത വബധവകേകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെയ്

നബരവധബ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനണയ്.   വബധവകേള്,   വബവനാഹബന്ധലാം

കവര്കപടുത്തബയവര്,  ദുരബതബനാധബതരുലാം  അഗതബകേളുമനായ  സസ്പീകേള്  എന്നബവകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനയ് ഇടുക്കബ ഒഴബകകേയളള എലനാ  ജബലകേളബലലാം  മഹബളനാമനബരങ്ങളുണയ്.

ദനാരബദദകരഖയയ് തനാകഴയളള വനബതകേള് ഗൃഹനനാഥയനായ കുടുലാംബങ്ങളബകല കുട്ടബകേള്ക്കയ്

വബദദനാഭദനാസ  ധനസഹനായലാം  നല്കേബവരുനണയ്.  വബധവനാ  വബവനാഹ  കപ്രനാതനാഹന

പദതബയനായ  'മലാംഗലദ'യബലൂകട  25000/-  രൂപ  ധനസഹനായവലാം  ബബ.പബ.എല്.

കുടുലാംബങ്ങളബകല  വബധവകേളുകട  കപണ്മക്കള്ക്കയ്  30000/-  രൂപ  വബവനാഹ

ധനസഹനായമനായലാം  നല്കുനണയ്.  അശരണരനായ  വബധവകേകള  തനാമസബപ്പെബക്കുന്ന

ബന്ധുക്കള്ക്കയ് പ്രതബമനാസലാം  1000/-  രൂപ ധനസഹനായലാം നല്കുന്ന  'അഭയകേബരണലാം'

എന്ന  പദതബ  ആരലാംഭബചബടണയ്.   വബധവകേള്,   വബവനാഹകമനാചബതരനായ  സസ്പീകേള്

എന്നബവരുകട  സനാമത്തബകേ  ശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനനായബ  സസ്വയലാംകതനാഴബല്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള  പദതബ  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലയബല്

ആരലാംഭബക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബടണയ്.  കൂടനാകത തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമുകഖന

വബധവനാ  കപന്ഷനുലാം  നല്കേബവരുനണയ്.  വബധവകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്   പഠബക്കനാനനായബ

സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെബകന ചുമതലകപ്പെടുത്തുന്നതനാണയ്. 



18

(8) സലാംഭരബച കനലബകന്റെ വബല

ശസ്പീ  .    സബ  .    എഫയ്  .    കതനാമസയ്:  സലാംഭരബച  കനലബകന്റെ  വബല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

അടബയന്തരമനായബ നല്കേനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്   സവപസുലാം   വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

1-10-2016  മുതല്  22-5-2017  വകര  സലാംഭരബച കനലബനയ്  216.54  കകേനാടബ രൂപ

നല്കേനാനുണയ്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നല്കേബവരുന്ന  അടബസനാന  തനാങ്ങുവബലയലാം

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ബഡ്ജറയ് വബഹബതമനായബ നല്കുന്ന കപ്രനാതനാഹന കബനാണസുലാം

ഉള്കപ്പെകട    22.50  രൂപയനാണയ്  കേബകലനാഗ്രനാമബനയ്  നല്കേബവരുന്നതയ്.   കനലബകന്റെ

കപ്രനാതനാഹന  കബനാണസുലാം  അടബസനാന  തനാങ്ങുവബലയലാം  വബതരണലാം  കചയബടണയ്.

കപ്രനാവബഷണല്  കകയബമനായ  238.23  കകേനാടബ  രൂപ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്നബന്നയ്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   കൃഷബ  വകുപ്പുമനബയകട

അദദക്ഷതയബല്കൂടബയ കയനാഗ തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം കേര്ഷകേര് കനലയ്ല്ല് നല്കേബയ രസസ്പീതയ്

ഹനാജരനാക്കുകമനാള്  ബനാങബല്നബന്നയ്  കനലബകന്റെ  വബല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഉടന്

നല്കുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം ലഭബക്കുന്ന മുറയയ്  പലബശ സഹബതലാം കേര്ഷകേരുകട

ബനാങയ്  അക്കഇൗണബല് അടയ്ക്കുന്നതബനുമുതകുന്ന പബ.ആര്.എസയ്.  കലനാണ് സലാംവബധനാനലാം

ബനാങ്കുകേളുമനായബ സഹകേരബചയ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്.  
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(9) കകേരള കയനാഗ അകസനാസബകയഷന്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:  കകേരള  കസനാര്ട്സയ്  അകസനാസബകയഷകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള

കയനാഗ അകസനാസബകയഷനയ് അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം സനാമത്തബകേ സഹനായവലാം നല്കുന്നതബനയ്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):    കദശസ്പീയ  കയനാഗ  കഫഡകറഷകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചബടള്ള  കയനാഗ

അകസനാസബകയഷന് ഓഫയ് കകേരളയയ് കകേരള കസ്റ്ററയ് കസനാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സബല് 2017-ല്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയലാം  അലാംഗസ്പീകൃത  കസനാര്ട്സയ്  അകസനാസബകയഷനുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്ന  നനാഷണല്  ചനാമദന്ഷബപ്പുകേള്ക്കയ്  പ്രകതദകേ  ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയലാം  കചയ്യുനണയ്.  കവള്ളയമലലാം  ജബമ്മേബ  കജനാര്ജയ്  ഇന്കഡനാര്

കസ്റ്റഡബയത്തബല്  സലാംഘടബപ്പെബച  ഫസ്റ്റയ്  കഫഡകറഷന്   ഓഫയ്  നനാഷണല്  കയനാഗ

ചനാമദന്ഷബപ്പെബകന്റെ നടത്തബപ്പെബകലയനായബ  സര്ക്കനാര് ഉത്തരവപ്രകേനാരമനാണയ് കസനാര്ട്സയ്

കേഇൗണ്സബല്  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയതയ്.   കയനാഗയകട  പ്രചനാരത്തബനനായബ

പരബശമബക്കുന്ന എലനാ സലാംഘടനകേകളയലാം കസനാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സബല്  സഹനായബക്കുലാം. 

(10) പ്രമനാണങ്ങള് തബരബകകേ ലഭദമനാക്കല് 

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  ഭവനശസ്പീ  വനായ്പ  എഴുതബത്തള്ളബയ

സനാഹചരദത്തബല് ഉമ്മേന്നൂര് ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല കകേനാര്പ്പെകറഷന് ബനാങബല് നബനലാം
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വനായ്പ എടുത്തവരുകട പ്രമനാണങ്ങള് തബരബകകേ നല്കേനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നഷ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2005-ല്  കുടുലാംബശസ്പീ  സബ.ഡബ.എസയ്.

മുഖനാന്തബരലാം  പഞനായത്തുകേളബല്  നടപ്പെബലനാക്കബയ  ഭവനശസ്പീ  വനായ്പകേള്  സര്ക്കനാര്

ഏകറടുക്കുന്നതനായബ 2010-11-കല ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബചബരുന. ബനാങ്കുകേളബല് നബന്നയ്

കുടുലാംബശസ്പീ  കശഖരബചയ്  സമര്പ്പെബച  വബവരത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഭവനശസ്പീ

അക്കഇൗണ്ടുകേള്  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുത്തയ്  ഉത്തരവനാകയങബലലാം  ചബല  ബനാങ്കുകേള്

കുടുലാംബശസ്പീക്കയ്  സമര്പ്പെബച  ലബസ്റ്റബല്  മുഴുവന്  ഭവനശസ്പീ  അക്കഇൗണ്ടുകേളുലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരുന്നബല.   എസയ്.എല്.ബബ.സബ.  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  വബടകപനായ

ഭവനശസ്പീ അക്കഇൗണ്ടുകേളുകട വബവരലാം ബനാങ്കുകേളബല്നബന്നയ്  വസ്പീണ്ടുലാം   കശഖരബക്കുകേയലാം

അവ  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുത്തയ്  ഉത്തരവനാകുകേയലാം  കചയബരുന.   എന്നനാല്  ചബല

ബനാങ്കുകേളബകല  ഭവനശസ്പീ  അക്കഇൗണ്ടുകേള്  ലബസ്റ്റബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്തതനായബ

ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നയ്  അത്തരലാം  അക്കഇൗണ്ടുകേളുകട  കകനാഡസ്പീകേരബച  പട്ടബകേ

കുടുലാംബശസ്പീ  മബഷന്  മൂന്നനാലാം  ഘട്ടമനായബ  സമര്പ്പെബചതയ്  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണയ്.   ഉമ്മേന്നൂര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല  കകേനാര്പ്പെകറഷന്

ബനാങബല്നബനള്ള  ഭവനശസ്പീ  അക്കഇൗണ്ടുലാം  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബടണയ്.

ഇതുസലാംബന്ധബച  ഉത്തരവയ്  ഉടന്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  ഇതബകന്റെ  പ്രകയനാജനലാം
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ഗണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ് ലഭദമനാക്കുകേയലാം കചയ്യുലാം. 

(11) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബകല കയനാഗലാം

ശസ്പീ  .    അനബല് അക്കര:   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

കയനാഗങ്ങള് നബയമപ്രകേനാരലാം വബളബചകചര്ക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നഷ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  അടബയന്തരമനായബ

അകനസ്വഷബചയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കനാന്  അര്ബന്  കജനായബന്റെയ്  ഡയറക്ടകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണയ്.   റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭബചനാലടന്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള്ള  കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച. 

V ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തബകല തബരുത്തയ്

2017-18  സനാമത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തബകല  191,  230

ഖണബകേകേളബകല  വര്ക്കുകേളുകട  കപരബലള്ള  അചടബപ്പെബശകേയ്  തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള

കസ്റ്ററ്റുകമന്റെയ് ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 
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VI റബകപ്പെനാര്ടകേളുകട  സമര്പ്പെണലാം

(1) I, VI, VII, IX എന്നസ്പീ നമര് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബകേളുകട 2016-17-സനാമത്തബകേ
വര്ഷകത്ത    ധനനാഭദര്തനകേളുകട  പരബകശനാധന  സലാംബന്ധബച  
ഒന്നനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ടകേളബകല  ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ്  
റബകപ്പെനാര്ടകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

(2) X-ാം നമര് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബയകട 2017 മനാര്ചയ് 31 വകരയള്ള ആനുകേനാലബകേ
റബകപ്പെനാര്ടലാം  2016-17  സനാമത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ധനനാഭദര്തനകേളുകട  
പരബകശനാധന സലാംബന്ധബച ഒന്നനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള 
ആക്ഷന് കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ടലാം  സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

(3) 2017  -കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  ബബലബകന  സലാംബന്ധബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്   
സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

(4) കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംബന്ധബച  സമബതബയകട
നനാല്പത്തബരണ്ടുമുതല്  അമത്തബനനാലവകരയള്ള  റബകപ്പെനാര്ടകേള്
സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

(5) ഹര്ജബകേള്  സലാംബന്ധബച  സമബതബയകട  ഒന്നനാമതയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  
സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

(6)       സസ്പീകേളുകടയലാം കുട്ടബകേളുകടയലാം വബകേലനാലാംഗരുകടയലാം കക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച
            സമബതബയകട മൂന്നനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

(1) 2017-  കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (2-  ാം നമര്  )   ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം 
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):
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2017- കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (2-ാം നമര്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ് കഎസകേയ്): 2017-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമര്)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .   എസയ്  .   സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    അചതനാനനന്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.

ഭരണസലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തബ സനാമൂഹദജസ്പീവബതകത്ത  കമചകപ്പെടുത്തനാനുതകുന്ന

പരബപനാടബകേളുലാം  പദതബകേളുലാം  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകട  ഏകറടുത്തുകകേനാണനാണയ്

സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാടകപനാകുന്നതയ്.  ഭനാവബയബല്  കകേരളലാം  കനരബകടണബ  വരുന്ന

പ്രതബസന്ധബകേകള  തരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  പദതബകേള്  വബഭനാവന

കചയ്യുന്നതബനുള്ള നടപടബകേളനാണയ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.   നവകകേരള  മബഷന് കപനാലള്ള

ബൃഹത്തനായ  പദതബകേള്  കകേരളകത്ത  ഉയരങ്ങളബകലയ്കക്കത്തബക്കനാന്  ലക്ഷദലാം

വചകകേനാണ്ടുളളതനാണയ്.  സസ്വന്തമനായബ  ബനാങയ്  എന്ന സസ്വപലാം സനാക്ഷനാത്കേരബക്കകപ്പെടനാന്

കപനാവകേയനാണയ്. കക്ഷമകപന്ഷനുകേള് വര്ദബപ്പെബചയ്  വസ്പീടുകേളബല് എത്തബക്കുന്ന നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  ഇടുക്കബയബല് 5500-കലകറ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കനാണയ് കേഴബഞ ദബവസലാം

പട്ടയലാം നല്കേബയതയ്.  ആകരനാഗദ, വബദദനാഭദനാസ, പരബസബതബ സലാംരക്ഷണ രലാംഗങ്ങളബല്



24

സര്ക്കനാര് ദബശനാകബനാധകത്തനാകട മുകന്നറുകേയനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

യ.ഡബ.എഫയ്.-കന്റെ  കൂകട  നബല്ക്കുകമനാള്  കുറക്കനാരുലാം  അഴബമതബക്കനാരുകമന്നയ്

മുദകുത്തകപ്പെടുന്നവര്  എല്.ഡബ.എഫയ്.-കലയയ്  വരുകമനാള്  ശുദന്മേനാരനാകുന്ന  നയലാം

ദഇൗര്ഭനാഗദകേരമനാണയ്.  കനമലാം  കബനാക്കബല്  ഇടതുപക്ഷ-ബബ.കജ.പബ.  കൂടകകേട്ടയ്

പ്രകേടമനാണയ്.   ബലാംഗനാളബലള്കപ്പെകട  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  കേക്ഷബകേകള  തനാകഴയബറക്കനാന്

കകേനാണ്ഗ്രസ്സയ്  ഇടതുപക്ഷവമനായബ  സഹകേരബചബടണയ്.   അടുത്ത  പനാര്ലകമന്റെയ്

കതരകഞടുപ്പെബലലാം ആ നബലപനാടയ് തുടരുന്നതനാണയ്.  ഈ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കപനാലസ്പീസയ്

വകുപ്പെയ്  കമനാശലാം  നബലവനാരമനാണയ്  പുലര്ത്തുന്നതയ്.   ഇഷമബലനാത്ത ഒരനാള് ഡബ.ജബ.പബ.-

യകട  കേകസരയബലബരബക്കുന്നതബനനാല് അകദ്ദേഹലാം കചയ്യുന്നതബകനകയലനാലാം  എതബര്ക്കുന്ന

സമസ്പീപനമനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.   സര്വസ്പീസബലബരബക്കുന്ന  ഒരനാള്

ഗ്രന്ഥരചന  നടത്തുകമനാള്  സര്വസ്പീസയ്  ചട്ടലാം  ബനാധകേമനാണയ്.   കകേരള  ബനാങയ്

രൂപസ്പീകേരണത്തബലൂകട കേബഫ്ബബകയ രക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ സഹകേരണ പ്രസനാനകത്ത

തകേര്ക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  സസ്വസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.

കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്,  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷനുകേള്,

കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കൂലബ  എന്നബവ  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന.   ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേഴബഞ ഒരു വര്ഷകത്ത ഭരണലാം സമ്പൂര്ണ്ണ പരനാജയമനാണയ്.  
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ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .    സുനബല് കുമനാര്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.

റബ്ബര്  കേര്ഷകേകരയലാം  അനുബന്ധ  കമഖലയബല്  പണബകയടുക്കുന്ന

സനാധനാരണക്കനാകരയലാം  ദുരബതത്തബലനാക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  നയങ്ങകള

തബരുത്തുന്നതബനുള്ള  ശമമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.  വലതുപക്ഷ  കകേനാര്പ്പെകററയ്

നയങ്ങള്  കലനാകേകതനാഴബല്  കമഖലകയ  പ്രതബസന്ധബയബലനാക്കബയതബകന്റെ  ഫലമനാണയ്

ഗള്ഫബല്നബന്നയ്  കതനാഴബല്  നഷകപ്പെട്ടയ്  വരുന്നവരുകട  എണ്ണലാം  സൂചബപ്പെബക്കുന്നതയ്.

ആഭദന്തര ഉല്പ്പെനാദനവലാം കേകമനാളവലാം വബകേസബപ്പെബചനാല് മനാത്രകമ ഇഇൗ ആഘനാതത്തബല്

നബന്നയ് സലാംസനാനകത്ത രക്ഷബക്കനാന് സനാധബക്കുകേയള.  ഇതബനയ് ഒരു ബദലനായബട്ടനാണയ്

പ്രകൃതബകയയലാം കപനാതുവബദദനാഭദനാസകത്തയലാം മലയനാള ഭനാഷകയയലാം സലാംരക്ഷബചകകേനാണയ്

കേബഫ്ബബയബലൂകട വലഫയ്,  ആര്ദലാം,  ഹരബതകകേരളലാം,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ

യജലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ആവബഷരബക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചതയ്.

ഇ.എലാം.എസയ്.,  എലാം.എന്.  ഭവന  പദതബകേളുകട  തുടര്ചയനായബ  ഭൂമബയലാം

വസ്പീടുമബലനാത്തവര്ക്കയ്  അവ  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  അടബസനാന  ജനവബഭനാഗകത്ത

കപനാതുധനാരയബകലയയ്  എത്തബക്കുകേയലാം  കചയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷദലാം

സനാക്ഷനാത്കേരബക്കനാനനാണയ്  വലഫയ്  പദതബയബലൂകട  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.

മനാരകേകരനാഗലാം ബനാധബച സനാധനാരണക്കനാരനായ ജനങ്ങകള സസ്വകേനാരദ ആശുപത്രബകേളുകട

ചൂഷണത്തബല് നബന്നയ് വബടുതല് കചയ്യുന്നതബനനാണയ് ആര്ദലാം പദതബയബലൂകട സര്ക്കനാര്
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ശമബക്കുന്നതയ്.  മനാലബനദനബവനാരണലാം,  വബഷമുക്തമനായ  കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

ലഭദമനാക്കല്,  തരബശയ് ഭൂമബ കൃഷബകയനാഗദമനാക്കല് എന്നബവയബലൂകട കകേരളകത്ത സസ്വയലാം

പരദനാപമനാക്കനാനുള്ള  ശമമനാണയ്  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബ  ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.

വര്ഗ്ഗസ്പീയവല്ക്കരണത്തബല്  നബന്നയ്  മകതതര  സമൂഹകത്ത  കകേട്ടബപ്പെടുക്കുകേയലാം  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസലാം  സനാധനാരണക്കനാരബകലയയ്  എത്തബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എലനാ

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബലലാം  സനാര്ട്ടയ്  കനാസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വബദദനാലയങ്ങകള

വഹകടകേയ് ആക്കബ അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരത്തബകലയയ് ഉയര്ത്തുകേയലാം കചയ്യുന്നതബനുളള

പരബശമമനാണയ് കപനാതുവബദദനാഭദനാസ യജത്തബലൂകട സര്ക്കനാര് വബഭനാവനലാം കചയ്യുന്നതയ്.

പരമരനാഗത  വദവസനായങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  ആകരനാഗദ  കമഖലകയയലാം  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയയലാം

വനാണബജദവത്കേരബക്കുന്ന  ശമങ്ങകള  എതബര്ത്തയ്  കതനാല്പ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബചബടള്ളതയ്.  സനാമത്തബകേ  ഭദത

നബലനബര്ത്തബകക്കനാണ്ടുതകന്ന  സനാമൂഹദകക്ഷമ  പദതബകേള്ക്കയ്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുന്ന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്.  അധബകേ

വബഭവസമനാഹരണത്തബനനായബ അധബകേ നബകുതബ നബര്കദ്ദേശങ്ങള് കകേനാണ്ടുവകരണതുണയ്.

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുള്കപ്പെകട  സമസ  കമഖലയലാം

സസ്വകേനാരദവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുലാം നവസസ്വകേനാരദ ബനാങ്കുകേകള ഉപകയനാഗബചയ്  സഹകേരണ
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കമഖലകയ  തകേര്ക്കുന്നതബനുമുള്ള  ശമങ്ങളനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.

തകേര്ചയകട  വക്കബല്നബന്നയ്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സനാമത്തബകേ  കമഖലകയ

ഉയര്ത്തുന്നതബനുള്ള ബദലനായനാണയ് ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന കേനാകണണതയ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

ജബ.എസയ്.ടബ.-യലാം  കേബഫ്ബബയലാം  മുന്നബല്  കേണ്ടുകകേനാണനാണയ്  നബകുതബകേളബലനാത്ത

ബഡ്ജറയ്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതയ്.  ബഡ്ജറബനയ്  പുറത്തയ്

വബഭവസമനാഹരണത്തബനുള്ള മനാര്ഗ്ഗമനായനാണയ് കേബഫ്ബബ രൂപസ്പീകേരബചതയ്.  കേബഫ്ബബയകട

പ്രവര്ത്തന  പുകരനാഗതബ  സലാംബന്ധബചയ്  ധവളപത്രമബറക്കുകേയലാം  പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ  വഴബ

എത്രരൂപ സമനാഹരബക്കനാന് കേഴബഞ്ഞുകവന്നയ്  വദക്തമനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.  കേഴബഞ

സര്ക്കനാരബകന്റെ വബഴബഞലാം പദതബ,  കകേനാചബ കമകട്രേനാ,  വലറയ് കമകട്രേനാ പദതബകേളനാണയ്

കേബഫ്ബബയകട  കപ്രനാജക്ടുകേളനായബ  കവബ്വസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ

പദതബകേള്ക്കയ്  കേബഫ്ബബയബലൂകട  ഫണയ്  അനുവദബചബടകണനാകയന്നയ്

വദക്തമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കേബഫ്ബബയകട പദതബകേള് വബലയബരുത്തുന്നതബനനായബ മുന്

സബ.എ.ജബ.  ഉപകദശകേ  കേമ്മേബറബയകട  വബലയബരുത്തല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  പുറത്തയ്  വബടനാനുലാം

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   ഗവണ്കമന്റെയ്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം  കപന്ഷന്കേനാര്ക്കുലാം

ആകരനാഗദ ഇന്ഷസ്വറന്സയ് പദതബ നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണയ് ഉത്തരവബറക്കബകയങബലലാം ഏതയ്

ഇന്ഷസ്വറന്സയ് കേമനബ വഴബയനാണയ്  നടപ്പെനാക്കുന്നകതന്നയ് വദക്തമനാക്കബയബട്ടബല.  സ്കൂള്
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കുട്ടബകേളുകട  യൂണബകഫനാമബനുള്ള  കകകേത്തറബ  തുണബ  കകചനയബല്  നബനലാം  ഇറക്കുമതബ

കചയ്യുന്നതനാകണനാകയന്നയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  സ്കൂളുകേളബകല  ഉയര്ന്ന  ഫണ്ടുപബരബവലാം

ഉഇൗരനാളുങല് കലബര് കസനാകകസറബക്കയ് കലനാണ് നല്കുന്നതബനനായബ  കേണ്കസനാര്ഷദലാം

രൂപസ്പീകേരബച നടപടബയലാം പരബകശനാധനയയ് വബകധയമനാക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന് :  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബലക്കയറലാം  തടയന്നതബനയ്  ഫലപ്രദമനായ

ഇടകപടല്  നടത്തനാന്  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബടണയ്.  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബകയ

അതബജസ്പീവബചകകേനാണയ് ധനാരനാളലാം കറനാഡുകേളുലാം പനാലങ്ങളുലാം നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം ഡബസലാംബര്

31  വകര കേരനാറുകേനാര്ക്കയ് കകേനാടുക്കനാനുണനായബരുന്ന  3000  കകേനാടബ രൂപയകട കുടബശബകേ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുലാം  ഇടുക്കബ,  കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബലകേളബല്  പട്ടയ  വബതരണലാം

നടത്തനാനുലാം  സനാധബചബടണയ്.   എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  ആസബ  വബകേസന  ഫണയ്

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനുള്ള  അഡബനബകസറസ്പീവയ്  സനാങ്ഷന്  നല്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ

കേളക്ടര്മനാകര  ചുമതലകപ്പെടുത്തണലാം.  തകേര്ച  കനരബടുന്ന  വദവസനായ  കമഖലകയ

പുകരനാഗതബയബകലയയ്  നയബക്കനാനുലാം  പതബമൂകന്നനാളലാം  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭകേരമനാക്കനാനുലാം കേഴബഞതയ് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണയ്. പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന കടകയ്വറല്

മബല്ലുകേള്  തുറന  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്

മുകന്നനാടകപനാകുകേയനാണയ്. 
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

കേര്ഷകേരുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നബല.   കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ  കപന്ഷന് നല്കുന്നതബനുലാം പനാകന്റെഷന്

ടനാകലാം  കേനാര്ഷബകേ വരുമനാനത്തബകന്മേലള്ള ആദനായ നബകുതബയലാം എടുത്തുകേളയന്നതബനുലാം

റബ്ബര് കേര്ഷകേകര സഹനായബക്കുന്നതബനയ് വബലസബരതനാ ഫണയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

വളത്തബനയ് കകേന്ദ്ര സബ്സബഡബ പബന്വലബചകപ്പെനാള് വനാറയ് ഒഴബവനാക്കബകക്കനാടുക്കുന്നതബനുലാം

മനബയനായബരബകക്ക  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന്  കേഴബഞതബല്   തബകേഞ  സലാംതൃപബയണയ്.

മനാസങ്ങളനായബ  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന   കനലബകന്റെ  സലാംഭരണവബല  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാന്

സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   റബസര്വയ്  ബനാങബകന്റെ  അനുമതബയബലനാകത

കേബഫ്ബബ  വഴബയള്ള  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പ്രഖദനാപബചതയ്  ശരബയനായ

നടപടബയല.  സ്കൂളുകേള്  വഹകടകേയ്  ആക്കുന്നതബനുള്ള  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന്  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  വദനാപനാരബ -വദവസനായബകേളുകട

ആശങകേള് പരബഹരബചകകേനാണയ് ജബ.എസയ്.ടബ. നടപ്പെനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ഭരണരലാംഗത്തയ്  ഒരു  വര്ഷലാം  കകേനാണയ്  വലബയ  മനാറങ്ങള്  സലാംഭനാവന  കചയ്യനാന്

സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബടണയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങകള  വബകദശമനാധദമങ്ങള്

പ്രകേസ്പീര്ത്തബചതയ്  അഭബമനാനകേരമനാണയ്.  ഇതര  സലാംസനാനകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്
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ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതബ  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കകേനാചബ  കമകട്രേനായബല്

ട്രേനാന്സ്കജന്റെര്  വബഭനാഗത്തബനയ്  നബയമനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം   സസ്വസ്പീകേരബച   നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  സനാധനാരണക്കനാരുകട  ജസ്പീവബത  നബലവനാരമുയര്ത്തുന്നതബനുലാം

കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനുലാം

കേനാരദക്ഷമമനായ  നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  സ്കൂള്  കുട്ടബകേള്ക്കയ്

സഇൗജനദമനായബ  വകേത്തറബ  യൂണബകഫനാലാം  നല്കേനാനുള്ള  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം

വകേത്തറബ  കമഖലയയ്  ഉണര്കവകേബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  കേയറുല്പന്നങ്ങള്ക്കയ്  പുതബയ

വബപണബ കേകണത്തബകക്കനാണയ് കേയര്കത്തനാഴബലനാളബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം കേയര്

വദവസനായകത്ത അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമനാണയ് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതയ്. തസ്പീരകദശ

കമഖലയബല്  ധനാരനാളലാം  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനാന്  ഇഇൗ  സര്ക്കനാരബനയ്

സനാധബചബടണയ്.   പുതബയ  കറഷന്  കേനാര്ഡുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യനാന്  സനാധബചതുലാം

മനാകവലബ കസ്റ്റനാറുകേളുലാം നസ്പീതബ കസ്റ്റനാറുകേളുലാം കുറമറതനായബ പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന് കേഴബഞതുലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശകദയമനായ കനട്ടമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ് :  തൃശ്ശൂര്  പനാലബകയക്കര  കടനാളബല്  നബയമലാം  കേനാറബല്

പറത്തബകക്കനാണയ്  ജനങ്ങകള  കകേനാള്ളയടബക്കുന്ന  സബതബവബകശഷമനാണുള്ളതയ്.

കരനാഗബകേളുമനായബ  വരുന്ന  ആലാംബുലന്സയ് കപനാലലാം  പബടബചനബര്ത്തബ  പണലാം

പബരബക്കുന്നവകരനാടയ്  ശക്തമനായബ  പ്രതബകേരബക്കനാനുള്ള  ബനാധദത  സര്ക്കനാരബനുണയ്.
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ആയതബനനാല് കടനാള് പബരബവയ്  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന് ഷലാംസസ്പീര് : ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന. സമസ

കമഖലയബലലാം ജനകക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ് മുകന്നനാടകപനാകുന്നതയ്.

ഹരബതകകേരളലാം,  കപനാതു വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണയജലാം,  ആര്ദലാം,  വലഫയ് മബഷന്

എന്നസ്പീ പദതബകേളബലൂകട  വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ-ഭവന രലാംഗങ്ങളബല് വമബച കനട്ടലാം

വകേവരബക്കനാന് സനാധബചബടണയ്. 48  ലക്ഷലാം ആളുകേള്ക്കയ് സനാമൂഹദ കക്ഷമ കപന്ഷന്

കകേനാടുക്കനാന്  സനാധബചതുലാം  ട്രേനാന്സ്കജന്കഡഴബനയ്  50,000  കകേനാടബ  രൂപയകട

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് തുടക്കലാം കുറബചതുലാം  കഗയബല് പദതബ മുകന്നനാടകകേനാണ്ടു

കപനാകേനാന് സനാധബചതുലാം  കദശസ്പീയ പനാത വബകേസബപ്പെബക്കനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചതുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.     

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

യ.ഡബ.എഫയ്. ഭരണകേനാലഘട്ടത്തബല് ഉത്പനാദന കമഖല സലാംഭനനാവസയബലനായബരുന.

ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്   ആസൂത്രണപ്രകബയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയലാം  വബകേസന  രലാംഗത്തയ്

പുത്തന്  വബസയങ്ങള്  സൃഷബക്കുകേയലാം  കചയ.    കപനാതുഭരണ  നബര്വഹണത്തബലലാം

സനാമൂഹബകേ  വബകേസന  സൂചബകേയബലലാം  ഒന്നനാമകതത്തനാനുലാം  വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ-

ശബശു സലാംരക്ഷണ സൂചബകേയബല് കലനാകേരനാജദങ്ങള്കക്കനാപ്പെലാം നബല്ക്കനാന്  കേഴബഞതുലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടമനാണയ്. ഗണനാ-മനാഫബയനാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം
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കമസമനാധനാന നബല ഭദമനാക്കനാനുലാം സസ്പീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം ആന്റെബ നര്കക്കനാട്ടബകേയ്

കസല്  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞു.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ   വബഭനാഗങ്ങളുകട

ഉന്നമനത്തബനുള്ള  ഇടകപടലകേള്  നടത്തുന്നതയ്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രതബബദത

വദക്തമനാക്കുന. സമ്പൂര്ണ്ണ കകവദഷ്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജലാം  പ്രഖദനാപബചതുലാം  ആര്ദലാം  പദതബ  ആവബഷരബചതുലാം

അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്.  കേനാര്ഷബകേകമഖലകയ  അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  അഴബമതബ  വബമുക്തമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച.

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ നടപടബകേളുമനായനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ് മുകന്നനാടകപനാകുന്നതയ്.    

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

നബകുതബഭനാരലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാകത നബകുതബകയതര മനാര്ഗ്ഗങ്ങളബലൂകട വബഭവ സമനാഹരണലാം

നടത്തബ  അടബസനാന  വബകേസനലാം  സനാധദമനാക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബഞ്ഞു.

കേബഫ്ബബയബലൂകട  182  കറനാഡുകേളുകട   വബകേസനത്തബനയ്  5,628  കകേനാടബ  രൂപയലാം  69

പനാലങ്ങളുകട  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  2557  കകേനാടബ  രൂപയലാം  നസ്പീക്കബവചബടണയ്.

യ.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  സലാംസനാന  വബകേസനകത്ത  കപരുവഴബയബലനാക്കുകേയലാം

നബകുതബകേള് വര്ദബപ്പെബചയ് ജനജസ്പീവബതലാം ദുദുഃസ്സഹമനാക്കുകേയമനാണയ് കചയതയ്.  മലകയനാര-

തസ്പീരകദശ  കകഹകവകേളുകട  വബകേസനത്തബനയ്  പദതബ ആവബഷരബചതുലാം ഹരബതകകേരളലാം

മബഷനബലള്കപ്പെടുത്തബ  ശുചബതസ്വ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  തുകേ  അനുവദബചതുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
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പനാര്പ്പെബട  പദതബ  പ്രഖദനാപബചതുലാം  തരബശുഭൂമബയബല്  കൃഷബയബറക്കനാനുലാം  സ്കൂള്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്   കകകേത്തറബ  യൂണബകഫനാലാം    നല്കേനാനുളള    തസ്പീരുമനാനവലാം

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   കലനാകേത്തബനുതകന്ന  മനാതൃകേയനായ   വദവസനായ  നയലാം

പ്രഖദനാപബക്കനാന്  കേഴബഞതയ്  ശകദയമനായ  കനട്ടമനാണയ്.  കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്ക്കുലാം

കേരനാര്  കജനാലബകേള്ക്കുലാം  നല്കേനാനുണനായബരുന്ന  കുടബശബകേ  കകേനാടുത്തു  തസ്പീര്ക്കുകേയലാം

ട്രേഷറബ  നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാതബരബക്കുകേയലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം

അദദനാപകേരുകടയലാം  ശമളവലാം  കപന്ഷനുലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം  കചയ.

കപനാതുജനനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സഇൗജനദ  ചബകേബത  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  തുകേ

വകേയബരുത്തുകേയലാം വദവസനായ കമഖലകേള്ക്കയ് ആവശദമനായ പരബഗണന നല്കുകേയലാം

കചയബടണയ്.  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കയ് ഉന്നത വബദദനാഭദനാസലാം ലഭദമനാക്കനാനുലാം പരമരനാഗത

വദവസനായങ്ങള് സലാംരക്ഷബചയ് പുതബയ വദവസനായങ്ങളുണനാക്കനാനുലാം ഐ.ടബ. അനുബന്ധ

വജവ സനാകങതബകേ വദവസനായങ്ങളുകട വബകേസനത്തബനുലാം ബഡ്ജറയ്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സഹനായകേരമനാണയ്.  തനാലൂക്കയ്-ജബലനാ-ജനറല്-കമഡബക്കല്  കകേനാകളജയ് ആശുപത്രബകേകള

സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ  ആശുപത്രബകേള്ക്കയ് തുലദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശവലാം കരനാഗ

പ്രതബകരനാധലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  സജമനാക്കനാനുള്ള

നസ്പീക്കവലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  കേണ്ണൂര് അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനത്തനാവളത്തബല് കേനാര്കഗനാ

യൂണബറയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  കടണറബല്  സലാംസനാന  കപനാതുകമഖലനാ
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സനാപനമനായ  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇന്ഡസബയല്  എന്റെര്വപ്രസസബകന

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന

എതബര്ക്കുന.  കസവന  കമഖലയബല്  ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതനാടുകൂടബ

നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുകട വബല വര്ദബക്കുലാം. സലാംസനാനകത്ത ധനപ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നബല.  വബഭവങ്ങളുകട

പബന്ബലമബലനാകതയനാണയ് കേബഫ്ബബ വഴബ പണലാം സമനാഹരബചയ് വബകേസന പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുകമന്നയ്  പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്നതയ്.  കേമ്മേബയലാം  കപനാതുകേടവലാം

വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  സുസബര  നഗരവബകേസന  പദതബകേള്ക്കനായബ  ഏഷദന്

കഡവലപ്കമന്റെയ്  ബനാങബല്  നബനകമടുത്ത  വനായ്പ  പൂര്ണ്ണമനായലാം

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബകനനാ  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബകനനാ  സനാധബചബട്ടബല.

പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ  ഒഴബവകേളബകന്മേല്  വബജനാപനലാം

പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയബരബക്കുന്നതനായബ  സബ.  ആന്റെയ്  എ.ജബ.

ചൂണബക്കനാണബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  വബകനനാദസഞനാര  കമഖലയയ്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ

പൂര്ണ്ണമനായബ  കചലവഴബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടബല.  വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുകട

കശനാചനസ്പീയനാവസമൂലലാം  വബകദശ  വബകനനാദസഞനാരബകേള്  കകേരളകത്ത

ഒഴബവനാക്കുകേയനാണയ്.  കേഴബഞ  ബഡ്ജറയ്  കപ്രനാകപ്പെനാസലബലള്ളതുലാം  സലാംസനാനത്തയ്
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നടനകകേനാണബരബക്കുന്നതുമനായ  പ്രവൃത്തബകേകള  ബഡ്ജറബല്

ഒഴബവനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണയ്. കകേനാട്ടയല് നബകയനാജകേമണലത്തബകല കേഞബപ്പുര-മൂടനാല്

വബ പ്പെനാസയ്  കറനാഡബകന്റെ തുടര് പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനാവശദമനായ നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സ്റ്റനാമയ്  കവണര്മനാര്ക്കയ്  ഇ-സ്റ്റനാമബലാംഗബല്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേണലാം.  സര്ക്കനാര്

ഓഫസ്പീസുകേളബല് നബന്നയ് ജനങ്ങള്ക്കയ് സഇൗജനദമനായബ ലഭബചബരുന്ന സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്

അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  വഴബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  അമബത  ഫസ്പീസയ്  ഈടനാക്കുകേയനാണയ്.

ഹയര് കസക്കണറബ കമഖലകേളബല് അദദനാപകേ തസബകേ നബര്ണ്ണയവലാം കകേനാകളജുകേളബല്

കപനാസ്റ്റയ്  കബകയഷന്  നടത്തനാത്തതുലാം  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  പരബതനാപകേരമനായ

അവസയബകലയയ്  കകേനാണ്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  ജബ.എസയ്.ടബ.  ഏര്കപ്പെടുത്തുകമനാള്  ടനാകയ്

വരുമനാനത്തബലണനാകുന്ന മനാറങ്ങകള സലാംബന്ധബചയ് വദക്തമനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങകള  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുലാം

സമയബന്ധബതമനായബ പനാഠപുസകേലാം വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം പദതബകേള് ആരലാംഭബച.

ഒന മുതല് അഞനാലാം കനാസയ് വകരയള്ള കുട്ടബകേള്ക്കയ് സഇൗജനദ വകേത്തറബ യൂണബകഫനാലാം

നല്കുകേയലാം  സ്കൂള്  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  സഇൗജനദ  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതബയലാം

രക്ഷബതനാക്കള്  മരണകപ്പെടുന്ന  കുട്ടബകേള്ക്കയ്  25,000  രൂപ  സബരനബകക്ഷപമനായബ

നല്കുന്ന  പദതബയലാം  ആരലാംഭബച.  10-ാം  കനാസയ്  വകര  മലയനാള  പഠനലാം
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നബര്ബന്ധമനാക്കുന്നതബനുകവണബ  മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബന്ധബത  ഭനാഷ)  ബബല്

കകേനാണ്ടുവന്നതയ്  അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്.  ഔകദദനാഗബകേ  ഭനാഷയനായബ  മലയനാളലാം

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബകല കുറവകേള് സലാംബന്ധബചയ് സമഗ്ര പരബകശനാധന നടത്തുന്നതബനുലാം

മലയനാള  ഭനാഷ  ശക്തമനായബ  പ്രചരബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സഇൗജനദമനായബ  സലാംകപ്രഷണലാം

കചയ്യുന്ന ഭനാഷനാ ചനാനലകേളുകട പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച കചയയ് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കപനാലസ്പീസയ്  കസനകയ  നവസ്പീകേരബക്കനാനനായബ  30  കകേനാടബ  രൂപ

ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയതുലാം  എലനാ  കപനാലസ്പീസയ്  ഉകദദനാഗസര്ക്കുലാം  സബ.യ.ജബ.

കേനാര്ഡുകേള്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  സസ്പീ  സഇൗഹൃദ  കപനാലസ്പീസബകന  നബകയനാഗബചതുലാം

കചറുപട്ടണങ്ങളബല് കപനാലലാം കേണ്കട്രേനാള് റൂമുകേള് ആരലാംഭബചതുലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്.

പ്രവനാസബകക്ഷമ  പദതബ  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  പ്രവനാസബ  കപന്ഷന്

മൂന്നബരട്ടബയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബടണയ്.  കേണ്ണൂര്

വബമനാനത്തനാവളലാം,  കകേനാചബ കമകട്രേനാ,  കഗയബല് കകപപ്പെയ് കകലന്,  വബഴബഞലാം തുറമുഖലാം

എന്നസ്പീ  വന്കേബട  പദതബകേള്  നല  നബലയബല്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.   ഇടുക്കബ

ജബലയബല്  5500  കപര്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കേനാന്  സനാധബചതുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകക്ഷമത്തബനയ് പ്രകതദകേ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം പട്ടബകേജനാതബ ഭവന

പദതബക്കനായബ 16,363/- രൂപ  അനുവദബചതുലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന്  ചനാണബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.  കേഴബഞ
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വര്ഷലാം  പനാസ്സനാക്കബയ  ബഡ്ജറബകല  ധനവബനബകയനാഗലാം  എത്രമനാത്രലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന്

സനാധബചകവന്നയ് വദക്തമനാക്കണലാം.  ബഡ്ജറബല് കേബഫ്ബബ വഴബ 40,000/- കകേനാടബ രൂപ

കചലവനാക്കുകമന്നയ്  പറകഞങബലലാം  പുതബയതനായബ  തുകേ  സമനാഹരബക്കനാകനനാ

കചലവഴബക്കനാകനനാ  സനാധബചബട്ടബല.  ബഡ്ജറബതര  ഫണബലാംഗയ്  ഉകണങബല്  മനാത്രകമ

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനാന്  സനാധബക്കുകേയളള.  സലാംസനാന

വരുമനാനത്തബകന്റെ  90  ശതമനാനവലാം  ശമളലാം,  കപന്ഷന്,  പലബശ  എന്നബവയനാണയ്

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതയ്.  കേഴബഞ  യ.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  അഴബമതബകേള്

പുറത്തുകകേനാണ്ടുവരുന്നതബനയ്  ആദദ  കേദനാബബനറബല്ത്തകന്ന  സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയലാം അതബനനായബ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ  ഉപസമബതബയകട റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ  സനാഹചരദത്തബല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  പ്രധനാന  വബവരങ്ങള്

കവളബകപ്പെടുകത്തണതനായബരുന.  യ.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാരദക്ഷമമനായ

ഇടകപടല്  കകേനാണനാണയ്  കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള  കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന്  സനാധബചതയ്.  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നബലച  ഇന്നകത്ത

സനാഹചരദലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  സനാധന

സനാമഗ്രബകേള്  എത്തബക്കനാന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   യ.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കനായബ  മൂന്നയ്  കകേനാകളജുകേള്  സനാപബക്കനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച. കകേനാട്ടയലാം ജബലയബകല അമരയബല് പബ.ആര്.ഡബ.എസയ്.-കേനാര്ക്കയ് കകേനാടുത്ത
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കകേനാകളജബനയ് കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെയ് നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബച തുകേയ്ക്കുപുറകമ ഒരു കകേനാടബ

രൂപ കൂടബ നല്കുന്നതബനയ് സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.  എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.-നയ് ഫസ്പീസയ്

വര്ദബപ്പെബചനാലണനാകുന്ന  ബുദബമുട്ടയ്  കേണക്കബകലടുത്തയ്  സര്ക്കനാര്  ഇക്കനാരദത്തബല്

ഇടകപടണലാം.   യ.ഡബ.എഫയ്.  ഭരണകേനാലത്തയ്  അഞ്ചുവര്ഷലാംകകേനാണയ്  47000

രൂപയനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  കമരബറയ്  സസ്പീറബല്  ഫസ്പീസയ്  വര്ദബപ്പെബചകതങബല്  ഇഇൗ

ഗവണ്കമന്റെയ്  ഒരുവര്ഷലാം കകേനാണയ്   65000  രൂപയനാണയ് ഒറയടബക്കയ്  വര്ദബപ്പെബചതയ്.

ഗവണ്കമന്റെയ്  കേസ്വനാട്ടയബല് സസ്പീറയ്  ലഭബചവര്ക്കയ്  കസ്കനാളര്ഷബപ്പെയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തനാന്കപനാലലാം

തയ്യനാറനാകേനാത്തതയ്  കഖദകേരമനാണയ്.  സഇൗദബ  അകറബദയബല്  കപനാതുമനാപ്പെയ്  പ്രഖദനാപബച

വബവരലാം  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റുലാം  കനനാര്ക്ക  വകുപ്പുലാം  അറബയനാത്തതയ്

ദഇൗര്ഭനാഗദകേരമനാണയ്.  വബഴബഞലാം  പദതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  കേഴബഞ

എല്.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയലാം  യ.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയലാം  കേനാലകത്ത

കടണര് നടപടബകേള് പരബകശനാധബചയ് യക്തമനായ തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകക്കനാള്ളണലാം. രനാഷ്ട്രസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങളുലാം കേലനാലയ രനാഷ്ട്രസ്പീയ അകമങ്ങളുലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

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

വര്ഷലാംകകേനാണയ്  അമതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയകട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  പതബനയ്യനായബരലാം കകേനാടബ  രൂപയകട നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്
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ഫണയ് അനുവദബക്കനാന് നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ.  6000  കകേനാടബ  രൂപയകട

ഇലകബസബറബ ട്രേനാന്സബഷന് ഗ്രബഡബനുള്ള കപ്രനാജക്ടയ് അലാംഗസ്പീകേരബചയ് പണലാം കകകേമനാറനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണയ്. ഇന്നകവറസ്പീവയ് ഫബനനാന്ഷദല് കമകത്തഡയ് ഉപകയനാഗബചള്ള

റബകസനാഴയ് കമനാബബകകലകസഷനനാണയ് കകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  വഴബ നടപ്പെനാക്കുന്നതയ്.  പനാന്

ഫണബകന്റെ  29  ശതമനാനലാം  മനാത്രലാം  കചലവഴബചതുകകേനാണനാണയ്   ഇപ്രനാവശദകത്ത

ബഡ്ജറയ്  മനാര്ചബല്ത്തകന്ന  അവതരബപ്പെബചതുലാം  അഞബകലനാന്നയ്  പദതബകേള്ക്കയ്

മുന്കൂട്ടബ  എ.എസയ്.  കകേനാടുത്തയ്  ഏപ്രബല്  ഒനമുതല്  നടപ്പെനാക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതുലാം.

സനാമത്തബകേ വര്ഷത്തബകന്റെ ആദദമനാസലാം തകന്ന പനാന് നടത്തബപ്പെയ് സലാംബന്ധബചയ് റബവഷ്യു

നടത്തനാന്  സനാധബച.  ഒരു  വര്ഷത്തബനുള്ളബല്  ആകരനാഗദ,  വബദദനാഭദനാസ

കമഖലകേളബലണനായ  മനാറലാം  കേനാണനാകത  കപനാകേരുതയ്.   ഇന്കവസ്റ്റയ്കമന്റെയ്  പനാകക്കജയ്

യനാഥനാര്തദമനായനാല് കടര്ഷദറബ  കസക്ടറബല് കകലഫയ്  കകസ്റ്റല് ഡബസസ്പീസബനയ്  മുഴുവന്

ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദവലാം  ലഭദമനാകുലാം.  ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കുള്ള  പദതബകേള്,  കക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്,  കകലഫയ്  സ്കസ്പീലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

എലനാ  വസ്പീടുകേളബലലാം  കകവദഷ്യുതബ  എത്തബക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബച.   കകകേത്തറബ,  കേയര്,

കേശുവണബ  കമഖലകേളബല് കൂടുതല് കതനാഴബല്  ദബനങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച.  കടകയ്വറല്  കമഖലകയ  പുനരുദരബക്കുന്നതബനയ്  അര്ഹമനായ  തുകേ
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വകേയബരുത്തബകക്കനാണയ്  പുതബയ  സനാകങതബകേ  വബദദ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ

കപ്രനാഡക്ടബവബറബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാണയ്  ശമബക്കുന്നതയ്.  കേശുവണബ  വനാങ്ങുന്നതബനയ്

സബയനാല്  മനാതൃകേയബല്  പ്രകതദകേ  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുലാം.   കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്

ബനാങ്കുകേകള  രണ്ടുതട്ടയ്  സലാംവബധനാനത്തബലനാക്കനാനനാണയ്  ശമബക്കുന്നതയ്.  കടണര്

നടപടബകേളബലൂകട  മനാത്രകമ  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്  പദതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്

കേമനബകേകള  കതരകഞടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയള.   ഈ

വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറബല്  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകല  പദതബ  അടങല്  തുകേയബല്

മുപ്പെത്തബയഞയ് ശതമനാനലാം  വര്ദനവയ് വരുത്തബയബടണയ്. റബ്ബര് കേര്ഷകേരുകട കുടബശബകേ

പൂര്ണ്ണമനായലാം നല്കുന്നതബനുലാം  വബപണബ വബലകയക്കനാള്  കൂടുതല് തുകേ നല്കേബ റബ്ബര്

സലാംഭരണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം ലഭബക്കുന്ന മുറയയ്  കനലയ്ല്ല് സലാംഭരണ വബല

പലബശ  സഹബതലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

ഇതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധബചയ്  ഉടന്  കയനാഗലാം

കചരുന്നതനാണയ്.     കനലയ്ല്ല്  സലാംഭരബചയ് ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളബല് തുകേ നല്കുന്നതബനുളള നടപടബ

അടുത്ത സസ്പീസണ് മുതല്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കേഴബഞ സര്ക്കനാരബകന്റെ അവസനാന

കേനാലത്തയ്  നടത്തബയ  ഭൂമബ  ഇടപനാടുകേകളക്കുറബചള്ള  പരബകശനാധനനാ  നടപടബകേള്

അവസനാന  ഘട്ടത്തബലനാണയ്.    അതുസലാംബന്ധബചള്ള   തസ്പീരുമനാനലാം  എത്രയലാംകവഗലാം

വകേകക്കനാളന്നതനാണയ്.  ബബല് പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന. 
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 2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ. 

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

2017-കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാംനമര്)  ബബല് പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം മഷ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെള്ളബ):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാംനമര്)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം 38 -കനതബകര 78 കവനാടകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

(2) സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയപ്രകേനാരമുള്ള   2017-  കല മദനാസയ് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ
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എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയവലാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല

മദനാസയ്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.  

തുറമുഖവലാം മഷ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെള്ളബ):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശയ്: വബകയനാജബപ്പെയ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.     മദനാസയ് പ്രവബശദയകട

ഭനാഗമനായബരുന്ന  മലബനാറബകല  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുകൂടബ  ബനാധകേമനാകുന്ന  വബധത്തബല്

മദനാസയ്  നബയമസഭ   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുകേയലാം  1949-ല്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരബകേയലാം 1951-ല് മദനാസയ് ഹബന്ദുമത ചനാരബറബബള് എന്കഡനാവ്കമന്റെയ് നബയമലാം

പനാസ്സനാക്കുകേയമനാണയ് കചയതയ്.  1971-കല വപ്രവറയ് കഫനാറസ്റ്റയ് അവസന്കമന്റെയ് നബയമലാം

നബലവബല് വന്നകതനാടുകൂടബ മലബനാറബകല കക്ഷത്ര ഭൂമബ സര്ക്കനാരബല് നബക്ഷബപമനാകുകേയലാം

കക്ഷത്രങ്ങളുകട നബതദനബദനാന കചലവകേള്ക്കുള്ള വരുമനാനലാം നഷമനാകുകേയലാം  കക്ഷത്ര

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ജസ്പീവബതലാം  പരബതനാപകേരമനാകുകേയലാം  കചയ.  2006-2011

കേനാലയളവബലനാണയ്  മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡയ്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനുള്ള
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നബയമലാം പനാസ്സനാക്കബയതയ്.  ഏകേകദശലാം  1400-ഓളലാം കക്ഷത്രങ്ങള് മലബനാര് കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡബനയ്  കേസ്പീഴബലണയ്.   ഈ  കക്ഷത്രങ്ങളുകട  അനദനാധസ്പീനകപ്പെടകപനായ  ഭൂമബ

വസ്പീകണടുക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കണലാം.  നബലവബലണനായബരുന്ന ഏരബയനാ

കേമ്മേബറബകേകള  ഇലനായ്മ  കചയ്യുന്നതബനുകവണബയനാണയ്  ഈ  കഭദഗതബ  നബയമലാം

ഓര്ഡബനന്സബലൂകട  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതയ്.   കേനാലനാവധബ  അവസനാനബക്കനാന്

മനാസങ്ങള് മനാത്രലാം അവകശഷബകക്ക ഏരബയനാ കേമ്മേബറബകേള് ഇലനായ്മ കചയ്യനാനുള്ള നടപടബ

ഇഷമുള്ളവകര  തബരുകേബക്കയറനാനുള്ള  ഈ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  മകനനാഭനാവമനാണയ്

വദക്തമനാക്കുന്നതയ്.   ഏരബയനാ കേമ്മേബറബയബല്  7  അലാംഗങ്ങളനാണുള്ളതയ്.    2008-ലനാണയ്

മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നബയമനങ്ങള് പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ്

വബടുന്നതബനുമുള്ള  കഭദഗതബകേള്  കകേനാണ്ടുവന്നതയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  വളകര

ലനാഘവകത്തനാടുകൂടബയനാണയ്  ഈ  നബയമനബര്മ്മേനാണകത്ത  കേനാണുന്നതയ്.

മൂലനബയമത്തബകന്റെ  12(1)B  പ്രകേനാരലാം  ഏരബയനാ  കേമ്മേബറബകേള് പബരബചവബടുന്നതബനുമുമയ്

അവര്ക്കയ്  നദനായമനായ  കേനാരണലാം  കേനാണബക്കല്  കനനാട്ടസ്പീസയ്  നല്കേണകമന്നബരബകക്ക

അത്തരലാം  നടപടബകയനാനലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാകതയനാണയ്  ബബല്  പനാസ്സനാക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബരബക്കുന്നതയ്.                                     

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  വബകയനാജബപ്പെയ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  മലബനാര്  കദവസസ്വത്തബനയ്

കേസ്പീഴബല്  1339  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  വബവബധ  കഗ്രഡുകേളബലനായബ  6000-കത്തനാളലാം
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ജസ്പീവനക്കനാരുമനാണുള്ളതയ്. സസ്വയനാര്ജബത  വരുമനാനമുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങകളനാഴബചയ്  മറയ്

കക്ഷത്രങ്ങളുകടയലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  സബതബ  ദയനസ്പീയമനാണയ്.  സസ്വകേനാരദ  തനാല്പരദ

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുപകേരലാം  മലബനാറബകല

കക്ഷത്രങ്ങളുകടയലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  അടബസനാന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനുലാം

കക്ഷത്രങ്ങളുകട ഉടമസനാവകേനാശലാം കേണക്കനാക്കനാകത ഏകേസ്പീകൃത സസ്വഭനാവകത്തനാടുകൂടബയ

കബനാര്ഡനാക്കുന്നതബനുളള  സമഗ്രമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണയ്  നടകത്തണതയ്.

തബരുകക്കനാചബ-തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസ്വങ്ങള്ക്കയ്  ലഭബക്കുന്ന  ഭരണഘടനനാപരമനായ

പരബരക്ഷ  മലബനാറബകല  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്  ലഭബക്കുന്നബകലന്നതയ്  വസ്തുതയനാണയ്.  ഉത്തര

മലബനാറബകല  ആചനാരസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം  കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുലാം  പ്രതബമനാസലാം  നല്കുന്ന

ധനസഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനയ്  കേസ്പീഴബകല

കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കയ്  നല്കുന്ന  ആശസ്വനാസ  ധനസഹനായ  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഉടമസനാവകേനാശ  പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുലാം  അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ടതുമനായ

കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  കക്ഷത്രഭൂമബയലാം  തബരബച  പബടബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലാം  കപനാതുകുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനയ്  എലാം.എല്.എ./ആസബ

വബകേസന ഫണയ് ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനുള്ള അനുവനാദലാം നല്കേണലാം. മലബനാര് കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡബനയ്   കേസ്പീഴബലള്ള   കക്ഷത്രങ്ങളബകല  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  കൃതദമനായബ  ശമളലാം

നല്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന് :  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2017-

കല  മദനാസയ്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറയ്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓകരനാ പ്രനാകദശബകേ കേമ്മേബറബയബകലയ്ക്കുലാം സര്ക്കനാര് ഏഴയ് അലാംഗങ്ങകള

വസ്പീതലാം  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം കചയ്യുകമനാള് സനാമൂഹദനസ്പീതബ ഉറപ്പെനാക്കണകമന്നനാണയ് ബബലബല്

പരനാമര്ശബചബരബക്കുന്നതയ്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളബല്  നബനലാം  ഓകരനാ

അലാംഗങ്ങകള  വസ്പീതലാം  പ്രനാകദശബകേ  കേമ്മേബറബയബകലയയ്  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  കചയബരുന്ന

സനാനത്തയ്  ഇകപ്പെനാള്  രണ്ടു  വബഭനാഗത്തബനുലാംകൂടബ  ഒരു  അലാംഗലാം  മനാത്രകമയളകവന്നതയ്

പുന:പരബകശനാധനയയ്  വബകധയമനാക്കണലാം.  മലബനാര്  കദവസസ്വത്തബനയ്  കേസ്പീഴബലള്ള

കക്ഷത്രങ്ങളബല് കജനാലബ  കചയ്യുന്ന ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  കമചകപ്പെട്ട  കവതനവലാം  സര്വസ്പീസയ്

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം നല്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ. കഎ. സബ. ബനാലകൃഷ്ണനുകവണബ ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന്: സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല  മദനാസയ്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയ് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.   ഇകപ്പെനാഴകത്ത കഭദഗതബ

കകേനാണയ് നബലവബലള്ള നബയമത്തബല് ഘടനനാപരമനായ വദതദനാസമുണനാകുന്നബകലങബലലാം

ഏരബയ കേമ്മേബറബയലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദത്തബല് കചറബയ വദതദനാസലാം വരുത്തബ നബലവബലള്ള
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കേമ്മേബറബകേകള  പബരബചവബടനാനുള്ള  കകനാസയ്  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുകേയനാണയ്.  മലബനാര്

കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബകന്റെ കേനാരദത്തബല് കേനാലനാവധബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനയ് മുമയ് ഏരബയ

കേമ്മേബറബകേകള പബരബചവബടുന്ന നബലപനാടയ് നനാളബതുവകര ഒരു സര്ക്കനാരുലാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.

2017  കഫബ്രുവരബ  2-നയ്  ഓര്ഡബനന്സയ്  നബലവബല്  വന്നകതനാടുകൂടബ  എലനാ  ഏരബയ

കേമ്മേബറബകേളുലാം  ട്രേസ്റ്റബ  കബനാര്ഡുകേളുലാം  പബരബചവബടകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.  അമലങ്ങളബല്

ഉതവലാം  നടക്കുന്ന  കേനാലയളവബലണനായ  ഇഇൗ  നടപടബകയനാകട  കക്ഷത്രഭരണലാം

സലാംഭബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഏരബയ  കേമ്മേബറബകേള്  നബലവബലബലനാത്തതബനനാല്

കക്ഷത്രങ്ങളുകട  പനാനുലാം  എസ്റ്റബകമറ്റുലാം  ഭരണപരമനായ  കേനാരദങ്ങളുലാം  തയ്യനാറനാക്കബ

ബഡ്ജറബനയ്  മുമയ്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനയ്  നല്കേനാന്  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദലാം

സലാംജനാതമനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  വളകര  കുറചയ്  ജസ്പീവനക്കനാര്  മനാത്രമുള്ള  മലബനാര്

കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനയ്   കക്ഷത്രങ്ങളബകല  ഭരണനബര്വഹണത്തബനയ്   ജസ്പീവനക്കനാകര

അയയനാന് കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദലാംമൂലലാം   പ്രശ്നലാം കൂടുതല് സങസ്പീര്ണ്ണമനാക്കുകേയനാണയ്.

കക്ഷത്ര  വബശസ്വനാസത്തബകന്റെ  കപരബല്  വര്ഗ്ഗസ്പീയത  പ്രചരബപ്പെബക്കുന്ന  സലാംഘപരബവനാര്

സലാംഘടനകേളുകട ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള്ക്കയ് ഇത്തരലാം കേനാരദങ്ങള് ശക്തബ പകേരുകമന്നതബനനാല്

സര്ക്കനാര്  കുറചകൂടബ  സൂക്ഷ്മത  കേനാണബക്കണലാം.  കനനാമബകനറയ്  കചയ്യുന്ന  'മറയ്  നനാലയ്

അലാംഗങ്ങള്'  കക്ഷത്രനാചനാരങ്ങളബല്  വബശസ്വസബക്കുന്നവരനായബരബക്കണലാം.  മലബനാര്

കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനയ്  കേസ്പീഴബകല  കക്ഷത്രങ്ങളബല്   മതബയനായ  ജസ്പീവനക്കനാകര
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നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  മനാനദമനായ  കവതനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  മറയ്  കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളബലള്ളതുകപനാകല  കകേനാമണ്  ഫണ്ടുണനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

സഹകേരണവലാം      വബകനനാദസഞനാരവലാം    കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്)  :  മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്

ഇവബകട  സൂചബപ്പെബച  കേനാരദങ്ങള്  ഗഇൗരവകത്തനാടുകൂടബ  കേനാണുന്നതനാണയ്.    1951-കല

മദനാസയ്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  ആക്ടബകല  കസക്ഷന്  12  പ്രകേനാരലാം

മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബനു കേസ്പീഴബല് കേനാസര്കഗനാഡയ്,  തലകശരബ,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്,

മലപ്പുറലാം,  പനാലക്കനാടയ്  എന്നസ്പീ  ഡബവബഷനുകേളബലനായബ  അഞയ്  ഏരബയ  കേമ്മേബറബകേളുണയ്.

2008-ല്  എല്.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  കകേനാണ്ടുവന്ന  കദദഗതബ   നബര്കദ്ദേശത്തബല്

ഏരബയ  കേമ്മേബറബയകട  ഘടനയബല്  ഹബന്ദു  തതസ്വജനാനബ,  സനാമൂഹദ  പരബഷര്ത്തനാവയ്,

ഉപകദശകേ  സമബതബ  പ്രതബനബധബ,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  സമുദനായ  പ്രതബനബധബ,

വനബതനാ പ്രതബനബധബ എന്നബവരുലാം മറ്റുള്ളവരബല് നബന്നയ് രണയ് പ്രതബനബധബകേളുള്കപ്പെകട 7

അലാംഗങ്ങളനായബരുന  ഉണനായബരുന്നതയ്.  തുടര്നവന്ന  യ.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്

10.11.2012-കല  59  -ാം  നമര്  ഓര്ഡബനന്സബലൂകട  ഏരബയ  കേമ്മേബറബകേള്ക്കയ്

ഉണനായബരുന്ന പങനാളബത്തലാം ഒഴബവനാക്കബ.  ഓകരനാ പ്രനാകദശബകേ കേമ്മേബറബയബലലാം സര്ക്കനാര്

നബയമബക്കുന്ന  ഏഴയ്  അലാംഗങ്ങള്  ഉണനായബരബക്കുന്നതനാകണന്ന  ഒറ  വനാചകേത്തബല്
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കഭദഗതബ  നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവരബകേയലാം  കേമ്മേബറബകേളുകട  കേനാലനാവധബ  മൂന കകേനാലത്തബല്

നബനലാം  രണ്ടു  കകേനാലമനായബ  കുറയ്ക്കുകേയലാം  കചയ.  മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബകന്റെ

ചുമതലയബലള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളബല്  കസക്ഷന്  39  പ്രകേനാരലാം  നബയമബക്കകപ്പെടുന്ന

പനാരമകരദതര  ട്രേസ്റ്റബമനാരുകട  കേനാലനാവധബ  നബലവബലള്ള  അഞ്ചുവര്ഷകമന്നതയ്  രണ്ടു

വര്ഷമനായബ   കുറയ്ക്കുകേയലാം   നബലവബലണനായബരുന്ന   എലനാ  ഏരബയ  കേമ്മേബറബകേകളയലാം

പനാരമകരദതര ട്രേസ്റ്റബമനാകരയലാം പബരബചവബടുകേയലാം  3 -12-2014- ല് പുതുക്കബയ  കഭദഗതബ

നബയമലാം നബലവബല് വരബകേയലാം കചയ.  യ.ഡബ.എഫയ്.  ഭരണകേനാലത്തയ് നബയമബക്കകപ്പെട്ട

ഏരബയ  കേമ്മേബറബകേളുലാം  പനാരമകരദതര  ട്രേസ്റ്റബകേളുലാം  നനാളബതുവകര  തുടര്ന

വരബകേയനായബരുന.    എന്നനാല്  ആ  കേമ്മേബറബകേള്ക്കയ്  കവണ  രസ്പീതബയബല്

പ്രനാതബനബധദമബകലന്നയ് കബനാദദകപ്പെട്ടതബകന്റെ പശനാത്തലത്തബലനാണയ്  2008-കല 30-ാം

കഭദഗതബ  പ്രകേനാരലാം  നബലവബലണനായബരുന്നതബല്  നബനലാം  കചറബയ  കഭദഗതബകേള്

വരുത്തബകക്കനാണയ് കേനാലനാവധബ നനാല വര്ഷമനാക്കബയതയ്.  അലാംഗസലാംഖദയബല് യനാകതനാരു

മനാറവലാം  വരുത്തനാകതയലാം  ഘടനയബല്   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗലാം,  വനബത,

തതസ്വജനാനബ,  കക്ഷത്രകേലകേളബലലാം  ഹബന്ദു  സനാഹബതദത്തബലലാം  പ്രനാവസ്പീണദമുള്ളവര്

എന്നബവര്ക്കുപുറകമ സനാധനാരണ വബഭനാഗത്തബലള്ള നനാലകപകരയലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബ നബയമ

കഭദഗതബക്കനായബ  ഓര്ഡബനന്സയ്  കകേനാണ്ടുവന.  ഇഇൗ ഓര്ഡബനന്സയ്  വന്നതുകകേനാണയ്

മലബനാര് കമഖലയബകല കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡുകേളുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങളബകലനാ ഉതവങ്ങള്
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നടത്തുന്നതബകലനാ  യനാകതനാരു  പ്രശ്നവമുണനായബട്ടബല.    3.2.2017-നയ്  ഓര്ഡബനന്സയ്

നബലവബല്  വന്നകതനാടുകൂടബ  ഏരബയ  കേമ്മേബറബയകട  ചുമതല  അതനാതയ്  അസബസ്റ്റന്റെയ്

കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാര്ക്കുലാം  ട്രേസ്റ്റബമനാരുകട  ചുമതല  പകേരലാം  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതുവകര അതനാതയ് ട്രേസ്റ്റബ കബനാര്ഡയ് കചയര്മനാന്മനാര്ക്കുലാം നല്കേബയബടണയ്.

എകബകേഷ്യൂട്ടസ്പീവയ്  ഓഫസ്പീസര്മനാരുലാം പനാരമകരദതര ട്രേസ്റ്റബമനാരലാം ഭരബക്കുന്ന കക്ഷത്രങ്ങളബല്

അവര്ക്കുലാം  ഇതു രണ്ടുമബലനാത്ത കക്ഷത്രങ്ങളബല്  പുതബയ ട്രേസ്റ്റബ കബനാര്ഡയ് നബലവബല്

വരുന്നതുവകര  നബലവബലള്ള  ട്രേസ്റ്റബ  കബനാര്ഡയ്  കചയര്മനാന്മനാര്ക്കുലാം  ഭരണ  ചുമതല

നബലനബര്ത്തുകേയലാം  കചയബടള്ളതബനനാല്  യനാകതനാരു  ഭരണ  സലാംഭനവമുണനായബട്ടബല.

മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  1357  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  6547

ജസ്പീവനക്കനാരുമനാണുള്ളതയ്.   കക്ഷത്രങ്ങളബല് ഉതവ കേനാലങ്ങളബല് യനാകതനാരു പ്രശ്നവലാം

ഉണനായബട്ടബല.  ഉപകദശകേ സമബതബയലാം ഉതവ കേമ്മേബറബയലാം കക്ഷത്ര ഭരണ സമബതബയലാം

കചര്ന്നനാണയ്  ഉതവലാം  നടത്തുന്നതയ്.  വബശസ്വനാസബകേകളയലാം  കക്ഷത്ര  ആരനാധനയബല്

തനാല്പരദമുള്ളവകരയലാം മനാത്രകമ  സര്ക്കനാര് കക്ഷത്ര ഭനാരവനാഹബകേളനാക്കുകേയള.  മലബനാര്

കദവസസ്വലാം  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ് നബയമത്തബല് സമഗ്രമനായ മനാറലാം

വരുത്തുന്നതബനനായബ  നബയമബചബടള്ള  മൂന്നലാംഗ  സമബതബയകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

പരബകശനാധബചകശഷലാം  സമഗ്ര  നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധബക്കുകമന്നനാണയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതയ്.  2014-15-ല്  29.462  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്
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വകേയബരുത്തബയബരുനകവങബലലാം  തുകേകയനാനലാം നല്കേബയബരുന്നബല. 2015-16-ല് 31.96

കകേനാടബ  രൂപ വകേയബരുത്തബയതബല്  12  കകേനാടബ  രൂപ മനാത്രമനാണയ് നല്കേബയതയ്.  ഇഇൗ

ഗവണ്കമന്റെയ്  വന്നതബനുകശഷലാം  45,41,35,000  (നനാല്പ്പെത്തബയഞ്ചു  കകേനാടബ

നനാല്പ്പെത്തബകയനാന  ലക്ഷത്തബ  മുപ്പെത്തയ്യനായബരലാം)  രൂപ  മലബനാര്  കദവസസ്വത്തബനയ്

ഗ്രനാന്റെനായബ നല്കേബ.  കുളങ്ങളുലാം  കേനാവകേളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  2014-ല് തയ്യനാറനാക്കബയ

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളബല്  മനാറലാം  വരുത്തുന്നതബകനക്കുറബചയ്   ആകലനാചബക്കുന്നതനാണയ്.

കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുലാം   ആചനാരസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം  നല്കുന്ന  സഹനായധനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുസലാംബന്ധബചയ്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയമനായബ  ചര്ച  കചയയ്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണയ്.  എലനാ മനാനദണങ്ങളുലാം പനാലബചകകേനാണ്ടുമനാത്രകമ നബയമനലാം

നടത്തുകേയള.   ഭൂമബ  കകകേമനാറലാം  സലാംബന്ധബചയ്  കതലങനാനയമനായബ  ചര്ച

നടത്തബകയങബലലാം  തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടബല.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ   വബഭനാഗങ്ങളുകട

പങനാളബത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുള്ള   നസ്പീക്കമനാണയ്  നടത്തബയബടള്ളതയ്.   പ്രനാഥമബകേ

കേനാര്ഷബകേ സലാംഘങ്ങളുകട  തനാല്പ്പെരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുകവണബ മനാത്രമനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെയ്  ഓര്ഡബനന്സയ്  കകേനാണ്ടുവരനാന്  നബര്ബന്ധബതമനായതയ്.   ബബല്

പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.
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സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല  മദനാസയ് ഹബന്ദുമത

ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്   പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കുകേയലാം കചയ. 

രണനാലാം വകുപ്പെയ്

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  121, 122, 123, 124, 125, 126,

128, 129 ,130,  131, 132, 133,   134, 135,  136,  138, 140, 143, 144, 145, 146,

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബകേള് മനബ സസ്വസ്പീകേരബച.

112.  In clause 2, for  “(XIX of 1951)”substitute “(Madras Act No.
XIX of 1951)”.

115.  In section 13 (1) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 2, the words “of Hindu Religion”shall be inserted before the word
“appointed”.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറയ് കഭദഗതബകേള്   സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള രണനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള രണനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ്

159, 160 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.          

                    മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

നനാലനാലാം വകുപ്പെയ്

(കഭദഗതബ ഇല.)

നനാലനാലാം  വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

നനാലനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

108, 109, 110, 111  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .
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കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്): 2017-കല  മദനാസയ് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്

(കഭദഗതബ) ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനഷ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.             

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല):  യ.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്

നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  കചയ  പ്രനാകദശബകേ  കേമ്മേബറബയബകല  അലാംഗങ്ങകള

പുറത്തനാക്കുന്നതബനുകവണബ മനാത്രമനാണയ് മദനാസയ് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്

ആക്ടബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതയ്.  കേഴബഞ  സര്ക്കനാര്  കഭദഗതബ

കചയബരബക്കുന്നതബല്നബനലാം  വദതദസമനായബ  ഈ  കഭദഗതബ  ബബലബലൂകട  പ്രനാകദശബകേ

കേമ്മേബറബയബകല ഏഴയ് അലാംഗങ്ങളബല്നബനലാം കക്ഷകത്രനാപകദശകേ സമബതബയബല് നബനള്ള

അലാംഗകത്തയലാം സനാമൂഹദ പരബഷര്ത്തനാവബകനയലാം ഒഴബവനാക്കുകേയലാം രണയ്   മറലാംഗങ്ങള്

എന്നതബനു പകേരലാം നനാലയ് മറലാംഗങ്ങള് എന്നനാക്കബ മനാറ്റുകേ മനാത്രമനാണയ് കചയബരബക്കുന്നതയ്.

കേഴബഞ സര്ക്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന്ന കഭദഗതബ  ബബലബലള്ള അകത കേനാരദങ്ങള്  തകന്ന

ഇതബലലാം ഉള്ളതബനനാല് കഭദഗതബ ബബല് കകേനാണ്ടുവകരണ ആവശദമബല. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്):  മലബനാര്

കദവസസ്വലാം  ബബലബല്  യ.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  കഭദഗതബ  വരുത്തബയതുകകേനാണനാണയ്

മദനാസയ് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  ആക്ടബല് ഈ സര്ക്കനാരബനയ് കഭദഗതബ
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കകേനാണ്ടുവകരണബ വന്നതയ്. 

2017-കല  മദനാസയ്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

32-കനതബകര 62 കവനാടകേകളനാകടയലാം 2 നബഷ്പക്ഷ കവനാടകേകളനാകടയലാം സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

VIII അറബയബപ്പെയ്

നബയമസഭനാ  മഷ്യൂസബയത്തബല്  23.05.2017-നയ്  വവകുകന്നരലാം  ആറയ്  മണബക്കയ്

സനാമനാജബകേര്  ഒത്തുകചര്ന്നയ്  കകേരള  നബയമസഭയകട  60-ാംവനാര്ഷബകേത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  മഷ്യൂസബയലാം  പുതുക്കബ  പണബയന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്  സലാംബന്ധബചയ്

അഭബപ്രനായപ്രകേടനങ്ങള്  നടത്തനാവന്നതനാകണനലാം  അതബനുകശഷലാം  നബയമസഭനാ

സമുചയത്തബകല ആര്. ശങരനനാരനായണന് തമബ കമലാംകബഴയ് കലനാഞബല് ശസ്പീ. കജനാണ്

കഫര്ണനാണസയ്,  എലാം.എല്.എ.-യകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന്ന  നനാടകേവലാം

നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേരുകടയലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  സലാംഗസ്പീതവബരുനലാം

ഉണനായബരബക്കുന്നതനാകണനലാം സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച.

സഭ വവകുകന്നരലാം 4.56-നയ് പബരബഞ്ഞു.

******


