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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-20

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    24,    ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

05 -05-2017   -  കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത     2206-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ
തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  അഞനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

05.05.2017-കല  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2206-ാം  നമ്പര്  കചനാദദത്തബകന്റെ

തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം  കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  കമശപ്പുറത്തുവച. 
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

ഉന്നത ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബകല അഭബപ്രനായ വദതദനാസങ്ങള്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സലാംസ്ഥനാനകത്ത മുതബര്ന്ന ഉകദദനാഗസ്ഥര് തമ്മേബലളള  അഭബപ്രനായ

വദതദനാസങ്ങള്  രൂക്ഷമനാകുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കൃഷബ  വകുപ്പെയ്  പ്രബനസബപ്പെല്

കസക്രട്ടറബയുലാം  ഡയറക്ടറലാം  തമ്മേബല്  പരസദമനായ  ആകരനാപണങ്ങളലാം  കവല്ലുവബളബകേളലാം

ഉണനാകുന്നതുമൂലലാം വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനകത്ത ബനാധബചബരബക്കുന്നതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ  വബ.   ഡബ.  സതസ്പീശന,  എലാം.  ഉമ്മേര്,   അനൂപയ്

കജേക്കബയ്  എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  രണയ്  കഎ.എ.എസയ്.

ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബല് കേഴബഞ്ഞ ദബവസലാം ഉണനാകയന്നയ് പറയകപ്പെടുന്ന  അഭബപ്രനായ

വദതദനാസകത്ത  കപനാതുവല്ക്കരബക്കനാനനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതയ്.

കഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബലലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബകല  ഉന്നത

ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബലമുളള  അഭബപ്രനായ  വദതദനാസങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനുലാം   ഭരണ

രലാംഗകത്ത  ഫലപ്രദമനായബ മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുലാം സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബക്കുലാം. കൃഷബ

വകുപ്പെബലണനായ  വബഷയലാം  സലാംബനബചയ്  കസക്രട്ടറബകയനാടുലാം  ഡയറക്ടകറനാടുലാം

വബശദസ്പീകേരണലാം കതടുകമനലാം ഇതയ് സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രവര്ത്തനകത്ത  ബനാധബക്കബകല്ലെനലാം
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കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുണയ്.  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസബകല  ഉന്നത

ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബല്  ഗഗൗരവതരമനായ  അഭബപ്രനായ  വദതദനാസങ്ങകളനാനലാം

നബലനബല്ക്കുന്നബല്ലെ. കഎ.എ.എസയ്. ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബല് അസലാംതൃപബ സൃഷബക്കനാന

ചബലര്  ശമബചബട്ടുകണങബലലാം  അതബകന  മറബകേടക്കനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.

അഴബമതബയുലാം  കകേടുകേനാരദസ്ഥതയുലാം  ഇല്ലെനാതനാക്കനാനുളള  നടപടബകേളലാം  കൂടുതല്

കേഴബവുളളവകര  കഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥ  തലത്തബകലയയ്   നബയമബക്കനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനണയ്.  ജേനപക്ഷ  വബകേസന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂട്ടനായബ

നടപ്പെനാക്കനാനുളള   ഉത്തരവനാദബത്തമനാണയ്   സര്ക്കനാര്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കുളളതയ്.

അഴബമതബരഹബതവുലാം   കേനാരദക്ഷമവുമനായ   സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസനാണയ്   സര്ക്കനാര്

ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  : രണയ്  കഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തമ്മേബലളള

പ്രശലാം  പ്രതബപക്ഷലാം  കപനാതുവത്ക്കരബചകവന്നനാണയ്  മുഖദമനബ  പറഞ്ഞതയ്.

സലാംസ്ഥനാനകത്ത  കഎ.എ.എസയ്./കഎ.പബ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബല്  കേഴബഞ്ഞ

ഏഴയ്  മനാസമനായബ  തുടരുന്ന  തര്ക്കലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  മുഖചനായ

വബകൃതമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  കകേരളപ്പെബറവബക്കുകശഷലാം   കഎ.എ.എസയ്./

കഎ.പബ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തമ്മേബലടബച  ചരബത്രമുണനായബട്ടബല്ലെ.  ചസ്പീഫയ് കസക്രട്ടറബ,

അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബമനാര്,   മുതബര്ന്ന  കഎ.എ.എസയ്.   ഉകദദനാഗസ്ഥര്,
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അഡസ്പീഷണല്  ഡബ.ജേബ.പബ.-മനാര്,  മുതബര്ന്ന  കഎ.പബ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്

എന്നബവര്കക്കതബരനായബ  പരനാതബകേളകട  പ്രളയമനാകണന്നയ്  മനാത്രമല്ലെ  ഭരണ

സബരനാകകേന്ദ്രമനായ  കസക്രകട്ടറബയറബകല  എല്ലെനാ  വകുപ്പുകേളബലലാം  ഇതുകപനാകല

പ്രശങ്ങളനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ  ദബവസലാം  കപനാലസ്പീസയ്  കഹഡ്കേസനാര്കട്ടഴബല്  ഡബ.ജേബ.പബ.-യുലാം

അഡസ്പീഷണല് ഡബ.ജേബ.പബ.-യുലാം  തമ്മേബല്  തര്ക്കമുണനാകയന്ന വനാര്ത്ത വകന്നങബലലാം

ഇതബകനനാനലാം പരബഹനാരലാം കേനാണനാന സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബക്കുന്നബല്ലെ.  കൃഷബ വകുപ്പെബകല

പ്രധനാനകപ്പെട്ട  ഏജേനസബകേളകട  ചുമതല  വഹബക്കുന്ന  ശസ്പീ.  ബബജു  പ്രഭനാകേര്,

കഎ.എ.എസയ്.-കനതബരനായബ പ്രബനസബപ്പെല് കസക്രട്ടറബയുലാം അഗ്രബക്കള്ചര് കപ്രനാഡക്ഷന

കേമ്മേസ്പീഷണറമനായ  ശസ്പീ.  രനാജു  നനാരനായണസസനാമബ  മന:പൂര്വ്വലാം  വബജേബലനസയ്

കകേസ്സുണനാക്കുനകവന്ന  കേനാരണത്തനാല്  അകദ്ദേഹലാം  ലസ്പീകവടുക്കനാന  കപനാകുകേയനാണയ്.

ഒരു  വര്ഷലാം  രണനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കപ്രനാജേക്ടുളള  കമഖലകേളനാണയ്  അകദ്ദേഹലാം

കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന്നകതന്നതബനനാല്   ഇതുസലാംബനബചയ്  അകനസഷബക്കണലാം.  കൃഷബ

വകുപ്പെബകനതബരനായബ  അഴബമതബയനാകരനാപണലാം   ഉന്നയബചതയ്   അഗ്രബക്കള്ചര്

കപ്രനാഡക്ഷന  കേമ്മേസ്പീഷണറനാണയ്.   07.07.2016-നയ്  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെബകന്റെ

ആനയറയബകല  ജേബല്ലെനാ  സലാംഭരണ  കകേന്ദ്രത്തബല്  വബഷ  പചക്കറബ  കേനാണനാനബടയനായ

സനാഹചരദത്തബല്  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെബകന്റെ  എലാം.ഡബ.-കയയുലാം  രണയ്  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസ്ഥകരയുലാം  വകുപ്പുമനബ  ഉടനതകന്ന  സകസന്റെയ്  കചയ്തതയ്  നല്ലെ  കേനാരദമനാണയ്.
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ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്കതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബചകശഷവുലാം കേര്ണനാടകേയബല്നബനലാം  ചനാല

കേകമ്പനാളത്തബല്നബനലാം  പചക്കറബ  വനാങ്ങബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതയ്  സലാംബനബചയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ആവശദകപ്പെടുകമന്നയ്  മനബ  പറഞ്ഞബരുനകവങബലലാം  ഒരു  നടപടബയുലാം

എടുത്തബട്ടബല്ലെ.  സസ്പീനബയര്  കഎ.എ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥനനായ  ശസ്പീ.  രനാജു

നനാരനായണസസനാമബ  എക്സെെബകേക്യൂട്ടസ്പീവയ്  കചയര്മനാനുലാം ശസ്പീ.  ബബജു പ്രഭനാകേര് കഎ.എ.എസയ്.

മനാകനജേബലാംഗയ് ഡയറക്ടറമനായബരബക്കുന്ന ഒരു സ്ഥനാപനകത്തക്കുറബചയ് കമയയ് 17-ാം തസ്പീയതബ

വന്ന  വനാര്ത്തകയ  സലാംബനബചയ്  24  മണബക്കൂറബനകേലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കവണകമന്നയ്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടയ്  ഒരനാഴ്ചയബല് കൂടുതലനായബട്ടുലാം  ലഭബചബട്ടബല്ലെ.   ഉകദദനാഗസ്ഥര് തമ്മേബലള

തര്ക്കലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനകത്ത  ബനാധബചബട്ടുണയ്.   ഉകദദനാഗസ്ഥകര  നബലയയ്

നബര്ത്തുകമന്നയ്  പറഞ്ഞ  മുഖദമനബ  ഇതബല്  ഇടകപടനാത്തതയ്  എന്തുകകേനാണനാകണന്നയ്

വദക്തമനാക്കണലാം.  ഇഗൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  അടബയന്തര  പ്രകമയവുമനായബ

ബനമബല്ലെനാത്ത  കേനാരദങ്ങള്  സഭയബല്  ഉന്നയബക്കനാന  പനാടബല്ലെ.   ഐ.എ.എസയ്.-

ഐ.പബ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബകല  അഭബപ്രനായ  വദതദനാസലാം  സലാംസ്ഥനാനകത്ത

ഭരണനടപടബക്രമങ്ങകള  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബട്ടബല്ലെ.   കസക്രകട്ടറബയറബകല  ഭരണ

നടപടബക്രമങ്ങള്  നല്ലെ രസ്പീതബയബല് നടനവരുന.  ഇക്കനാരദത്തബല് കൃഷബ വകുപ്പുമനബ
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ഇടകപട്ടയ്  രണയ്  ഉകദദനാഗസ്ഥരബല്നബനലാം  വബശദസ്പീകേരണലാം  വനാങ്ങുകേയുലാം  കമലബല്  ഇതയ്

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനുള കേരുതല് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുമുണയ്.  ഈ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ.  

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സനബല് കുമനാര്  ):   രണയ്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്

തമ്മേബലള  അഭബപ്രനായ  വദതദനാസവുലാം  വദക്തബപരമനായ  ആകക്ഷപങ്ങളലാം  കൃഷബ

വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  ബനാധബക്കനാതബരബക്കനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

പ്രതബജനാബദമനായബരബക്കുലാം.   തര്ക്കത്തബകന്റെ  കപരബല്  കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്തബനയ്  തടസ്സമുണനാക്കനാത്ത  നബലയബല്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകമന്ന  കേനാരദലാം

സഭയയ് ഉറപ്പുനല്കുന.  വദവസനായ വകുപ്പുമനബയുകട പപ്രവറയ് കസക്രട്ടറബയുകട ഭനാരദ

കൃഷബ  വകുപ്പെബല്  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറനായബ  കജേനാലബ  കചയ്യുകേയനാണയ്.   കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെയ്  തമബഴയ് നനാട്ടബല്നബനലാം  പചക്കറബ

വനാങ്ങബയതബലണനായ  ക്രമകക്കടയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഗഗൗരവമനായബ  എടുത്തബട്ടുണയ്.

കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പുലാം  കൃഷബ  വകുപ്പുലാം  വബ.എഫയ്.പബ.സബ.കകേ.-യുലാം  സഹകേരബചയ്

പ്രവര്ത്തബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് വകുപ്പെബകല ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കയ്

പലയബടത്തുലാം  ചനാര്ജേയ്  കകേനാടുത്തയ്  സസ്പീലാംപലന  കചയ്തുകകേനാണബരബക്കുന്ന  നടപടബയനാണയ്

ഇകപ്പെനാള്  സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതയ്.   തമബഴയ് നനാട്ടബല്നബനലാം  പചക്കറബ  വനാങ്ങബകല്ലെന്നയ്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടബല്ലെ.  87 ഇനലാം പചക്കറബകേള് കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെബനയ് ആവശദമനായബരബകക്ക
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സഫബഷദന്റെനായബ  കൃഷബ  കചയ്യുന്ന  13  ഇനലാം  പചക്കറബ  മനാത്രകമ  കകേരളത്തബലള.

പചക്കറബകേള് കൃഷബ വകുപ്പെയ്  മറയ്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല് നബന്നനാണയ് വനാങ്ങുന്നതയ്.   നനാലയ്

ഉകദദനാഗസ്ഥരടങ്ങബയ  കേമ്മേബറബയനാണയ്  മറയ്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്  നബന്നയ്  ഏതയ്

പചക്കറബകേള് വനാങ്ങണകമന്നയ് തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതയ്.  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളബല്നബനലാം

കസനാപസറബയബല്നബനമുള  പചക്കറബകേള്  വനാങ്ങണകമന്നയ്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണയ്  പററയ്  മബത്രയബല്  നബനലാം  പചക്കറബ

വനാങ്ങബയതയ്.    ഇകതനാരു  വദക്തബയുകട  സ്ഥനാപനമല്ലെ.   സനാധനാരണ  നബലയബലള

കപ്രനാസസ്പീഡഡ്യുര്  അനുസരബചനാണയ്  പചക്കറബ  വനാങ്ങബയബരബക്കുന്നതയ്.   ആകരയുലാം

സസനാധസ്പീനബക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം ഇവബകട നടത്തബയബട്ടബല്ലെ.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കയ് പ്രവര്ത്തന

സസനാതനദലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.   അതയ്  ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകേകയനാ  ബബസബനസ്സയ്

റൂള്സബനയ്   വബരുദമനായബ  കപരുമനാറകേകയനാ  കചയ്തനാല്  ഗവണ്കമന്റെയ്  അക്കനാരദലാം

ഗഗൗരവമനായബ കേനാണുന്നതനാണയ്.  

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെയ് നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചന്നബത്തല,

കകേ.  എലാം.  മനാണബ,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള്

പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടയ്

പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജേകഗനാപനാലലാം  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  സഭവബട്ടയ്
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പുറത്തുകപനായബ.

പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം  തബരബകകേ

ഹനാജേരനായബ.)  

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) സലാംസ്ഥനാനകത്ത കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളകട ആസബകേള്

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന  :  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  പ്രധനാന  കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങളകട  ആസബകേള്  ബഹുരനാഷ്ട്ര  സസകേനാരദ  കേമ്പനബകേള്ക്കയ്

വബറഴബക്കുന്നതബനുള കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനത്തബലൂകട  കകേനാടബക്കണക്കബനയ്  രൂപ

വബലവരുന്ന  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  തുചമനായ  വബലയയ്  കകകേമനാറലാം  കചയ്യകപ്പെടുകേയനാണയ്.

കേനാലനാന്തരത്തബല്  കകേനാടതബ  വബധബകേളകടയുലാം  മറലാം  സഹനായകത്തനാകട  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ

വദവസനാകയതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  പകേമനാറലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം അതുവഴബ  അമബത

ലനാഭമുണനാക്കുന്നതബനുലാം  അവസരലാം  ലഭബക്കുലാം.  സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  വദവസനായ

വബകേസനത്തബനുലാം  കതനാഴബല്  സനാധദതകേള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാംകവണബ

കപനാനലാംവബലയ്കക്കടുത്തയ് വദവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കയ് നല്കേബയ ഭൂമബ  ബഹുരനാഷ്ട്ര

കുത്തകേകേള്ക്കയ്  പകേമനാറന്നതബനയ്  അവസരകമനാരുക്കുന്ന  നടപടബയബല്  നബനലാം

പബനമനാറന്നതബനയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജേനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .
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കമനായ്തസ്പീന)  :   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സസകേനാരദവല്ക്കരണ  നയത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബചവരുന്ന  കപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളകട  ഓഹരബകേള്

വബറഴബക്കുന്നതബനുലാം  നഷത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  സ്ഥനാപനങ്ങകള

സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുമുള നടപടബകേള്  പകേകക്കനാണ്ടുവരബകേയനാണയ്.    ഇതയ്

പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുന്നതയ് കകേരളകത്തയനാണയ്.  ഫനാക്ടയ്  സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനുലാം

ഹബന്ദുസ്ഥനാന  ഓര്ഗനാനബകേയ്  കകേമബക്കല്സയ്  ലബമബറഡയ്,  ഇന്തദന  കറയര്  എര്ത്തയ്

ലബമബറഡയ്,  ഹബന്ദുസ്ഥനാന ഇനകസക്ടബപസഡ്സയ് ലബമബറഡയ് തുടങ്ങബയവ അടചപൂട്ടനാനുലാം

കേനാസര്കഗനാഡുള  ബബ.എചയ്.ഇ.എല്.-ഇ.എലാം.എല്.  എന്ന  സലാംയുക്തസലാംരലാംഭത്തബല്

നബനലാം  ബബ.എചയ്.ഇ.എല്.   പബനമനാറനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  എചയ്.എല്.എല്.

പലഫയ്  കകേയര്  ലബമബറഡബല്  കതനാഴബലനാളബകേളകട  എണലാം  കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുകേയുലാം

ഇറക്കുമതബചുങലാം  പബനവലബചതബലൂകട  ഹബന്ദുസ്ഥനാന  നക്യൂസയ്  പ്രബന്റെയ്  കേടുത്ത

പ്രതബസനബയബലനാകുകേയുലാം  കചയ്തു.   അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളകട  കുറവയ്  നബമബത്തലാം

ഹബന്ദുസ്ഥനാന ഓര്ഗനാനബകേയ്  കകേമബക്കല്സയ്  ഉത്പനാദനലാം നബര്ത്തബവചബരബക്കുകേയനാണയ്.

സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  തനാല്പരദലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന  ലബമബറഡബകന്റെ

പനാലക്കനാടയ്  യൂണബറയ്  ഏകറടുക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  പനാലക്കനാടയ്

ബബ.ഇ.എലാം.എല്.-ഉലാം സസകേനാരദവല്ക്കരണത്തബകന്റെ ഭസ്പീഷണബയബലനാണയ്. ഇതബകനതബകര

കയനാജേബച  കചറത്തുനബല്പ്പെയ്  ആവശദമനാണയ്.  ഇത്തരലാം  സ്ഥനാപനങ്ങകള
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കപനാതുകമഖലയബല്  തകന്ന  നബലനബര്ത്തബ  സലാംരക്ഷബക്കണകമന്നയ്  സര്ക്കനാരുലാം

സലാംസ്ഥനാനത്തുനബനള  പനാര്ലകമന്റെയ്  അലാംഗങ്ങളലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്. 

(2) സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേളബലലാം ഫനാര്മസബകേളബലലാം അഴബമതബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര് :  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബലലാം  ഫനാര്മസബകേളബലലാം

ഗുണനബലവനാരമബല്ലെനാത്തതുലാം  കേനാലനാവധബ  കേഴബഞ്ഞതുമനായ  മരുനകേള്  വബതരണലാം

കചയ്തുവരബകേയനാണയ്.  മബക്ക  ആശുപത്രബകേളബലലാം  ഡക്യൂട്ടബ  നഴയ് സയ്  റൂമുകേളബല്  ഇവ

സൂക്ഷബക്കുന്നതനായുലാം കസനാക്കയ് രജേബസറകേളബല് വദനാപകേമനായ കൃത്രബമലാം നടത്തുന്നതനായുലാം

വബജേബലനസയ് പരബകശനാധനയബല് കേകണത്തബയബട്ടുണയ്.  കേനാലനാവധബ കേഴബഞ്ഞ മരുനകേള്

നശബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  യനാകതനാരു  സലാംവബധനാനവുലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ലെ.  ഇതബനയ്

പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനുലാം  സനാമ്പത്തബകേക്രമകക്കടുലാം  അഴബമതബയുലാം

ഇല്ലെനാതനാക്കുന്നതബനുലാം  ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ

ടസ്പീചര്)  :   സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബകലയുലാം  ഫനാര്മസബകേളബകലയുലാം  അഴബമതബയുലാം

സനാമ്പത്തബകേ  ക്രമകക്കടുകേളലാം  കേകണത്തുന്നതബനനായബ  ശക്തമനായ  വബജേബലനസയ്

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.   കപനാലസ്പീസയ്  വബജേബലനസയ്  വബഭനാഗലാം  നടത്തബയ

ദ്രുത  പരബകശനാധനയബല്  കകേരള  കമഡബക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  വഴബ
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വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന  മരുനകേളകട  കേണക്കുകേളബല്  കൃതദത  പുലര്ത്തുന്നതനായബ

കേകണത്തബയബട്ടുണയ്. കകേ.എലാം.എസയ്.സബ.എല്.  പരബകശനാധനനാവബഭനാഗലാം

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുലാം  ഇ -കഹല്ത്തയ് പദതബയുമനായബ കയനാജേബപ്പെബചകകേനാണയ്

എല്ലെനാ  ജേബല്ലെകേളബകലയുലാം  കസനാക്കടക്കമുള  കേനാരദങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണയ്.  ജേനറബകേയ്  മരുനകേള്  എഴുതുന്നതബല്   വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്ന

കഡനാക്ടര്മനാര്കക്കതബകര  കേര്ശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   കേനാരുണദ

ഫനാര്മസബകേളബല്  കകേരള ജേനറബക്സെെയ് എന്ന കപരബല് ജേനറബകേയ് മരുനകേള് വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനയ് കേഗൗണറകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് സര്ക്കനാര് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.

കേനാലനാവധബ  കേഴബഞ്ഞ  മരുനകേള്  നശബപ്പെബക്കനാന  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തബയ

ഉകദദനാഗസ്ഥകനതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കകേ.എലാം.എസയ്.സബ.എല്.  മുകഖന

പരബകശനാധബചയ്  കേനാലനാവധബ  കേഴബഞ്ഞ  മരുനകേള്  ഒഴബവനാക്കനാന  സര്ക്കനാര്  കൂടുതല്

ശദബക്കുന്നതനാണയ്. 

IV സബ്മബഷന

(1)   ജേസബന കജേനാണബകന്റെ വസ്പീടബനയ് കനകരയുണനായ ആക്രമണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല  ):  കകേനാല്ലെലാം  ചവറയബല്

സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)  അക്രമത്തബകനതബകര  പ്രതബകഷധബച  ആര്.എസയ്.പബ.  കനതനാവയ്

അഡസ.  ജേസബന കജേനാണബകന്റെ വസ്പീടനാക്രമബച സലാംഭവത്തബല് കുറക്കനാര്കക്കതബകര നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന  ):  കകേനാല്ലെലാം ചവറ കപനാലസ്പീസയ്  കസഷന

പരബധബയബല്  തനാമസബക്കുന്ന  ആര്.പവ.എഫയ്.  സലാംസ്ഥനാന  പവസയ്  പ്രസബഡന്റെബകന്റെ

വസ്പീടനാക്രമബചയ്  നനാശനഷലാം  വരുത്തുകേയുലാം  മനാതനാവബകന  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ്തുകവന്ന പരനാതബയബല് കേണനാലറബയനാവുന്ന അമ്പതുകപര്കക്കതബകര കകേസയ് രജേബസര്

കചയ്തയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  ഇഗൗ  സലാംഭവത്തബല്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനലാം  നബഷബയതസമുണനായബട്ടബല്ലെ.  സലാംഭവലാം  അറബഞ്ഞയുടന  കപനാലസ്പീസയ്

സ്ഥലകത്തത്തബ നബയമനടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്. 

(2)   കേനാഷസല് സസസ്പീപ്പെര്മനാകര സ്ഥബരകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജേയദനാസയ്:   കേനാഷസല്  സസസ്പീപ്പെര്മനാകര   പനാര്ട്ടയ്പടലാം

സസസ്പീപ്പെര്മനാരനായബ സ്ഥബരകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജേയന  ):  നബലവബലള ചട്ടമനുസരബചയ് കേനാഷസല്

സസസ്പീപ്പെര്മനാകര  പനാര്ട്ടയ്പടലാം  കേണബജേന്റെയ്  സര്വ്വസ്പീസബലള്കപ്പെടുത്തബ  പനാര്ട്ടയ്പടലാം

സസസ്പീപ്പെര്മനാരനായബ നബയമബക്കനാന കേഴബയബല്ലെ.  പനാര്ട്ടയ്പടലാം കേണബജേന്റെയ് സര്വ്വസ്പീസബകലയ്ക്കുള

നബയമനലാം  സസ്പീനബകയനാറബറബ,  സലാംവരണലാം  എന്നബവ  മനാനദണ്ഡമനാക്കബ  എലാംകപനായ്കമന്റെയ്

എക്സെെയ്കചഞ്ചുകേള്  മുകഖനയനാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  ഇതബനയ്  വബരുദമനായബ  കേനാഷസല്
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ജേസ്പീവനക്കനാകര  സ്ഥബരകപ്പെടുത്തനാന  കേഴബയബകല്ലെങബലലാം  വര്ഷങ്ങളനായബ  കജേനാലബ

കചയ്യുന്നവരുകട  കേനാരദത്തബല്  പരബകശനാധന നടത്തുന്നതനാണയ്.

(3)    കസമബനനാര് അലകങനാലകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര്:  വണ്ടൂര് കബനാക്കയ് പഞനായത്തയ് ഭരണസമബതബ

സലാംഘടബപ്പെബച  വബകേസന  കസമബനനാര്  സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)  പ്രവര്ത്തകേര്

അലകങനാലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കബനാക്കയ് പഞനായത്തലാംഗങ്ങകള കേകയ്യറലാം കചയ്യുകേയുലാം കചയ്ത

സലാംഭവകത്തക്കുറബചയ്  അകനസഷബക്കുന്നതബനുലാം  ഭനാവബയബല്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന  ):  വണ്ടൂര്  കബനാക്കയ്  പഞനായത്തബകന്റെ

വബകേസന കസമബനനാര് നടക്കകവ ഒരു കൂട്ടലാം ആളകേള് അവബകട തളബക്കയറബ അസഭദലാം

പറയുകേയുലാം ആള്ക്കനാകര കേകയ്യറലാം കചയ്യുകേയുലാം കസമബനനാറബനയ്  തടസ്സലാം വരുത്തുകേയുലാം

കചയ്തുകവന്ന പ്രസബഡന്റെബകന്റെ കമനാഴബയുകട അടബസ്ഥനാനത്തബലലാം അകത ദബവസലാം കബനാക്കയ്

പഞനായത്തലാംഗലാം  ശസ്പീമതബ  രനാധനാമണബകയ  തടഞ്ഞുനബര്ത്തബ  കേകയ്യറലാം  കചയ്യുകേയുലാം

ജേനാതബകപ്പെരയ് വബളബചയ് അപമനാനബക്കുകേയുലാം കചയ്തുകവന്ന പരനാതബയബലലാം വണ്ടൂര് കപനാലസ്പീസയ്

കകേസകേള്  രജേബസര്  കചയ്തബട്ടുണയ്.  രണയ്  കകേസകേളകടയുലാം  അകനസഷണലാം

ഊര്ജബതമനായബ നടനവരബകേയനാണയ്.
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(4)   കറനാളക്സെെയ് ഏജേനസബ സലാംബനബച അകനസഷണലാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന:  കകേനാഴബകക്കനാടുള കറനാളക്സെെയ് ഏജേനസബ വഴബ ഗള്ഫബല്

കപനായ  വയനനാടയ്  സസകദശബനബ  സബസബലബ  പമക്കബള്  ശനാരസ്പീരബകേ  മനാനസബകേ

പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ  കജേനാലബ  സ്ഥലത്തയ്  മരണകപ്പെട്ട  സനാഹചരദത്തബല്

അവകരനാകടനാപ്പെലാം കപനായ കസലസ്പീന,  കഗ്രസബ കതനാമസയ്,  ജേയന്തബ എന്നബവകര തബരബകകേ

നനാട്ടബകലത്തബക്കനാനുലാം  പ്രസ്തുത  ഏജേനസബകയക്കുറബചയ്  അകനസഷബക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന  ):  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

കറനാളക്സെെയ് ടൂര്സയ്  & ടനാവല്സബകന്റെ  മുലാംകകബ ഓഫസ്പീസയ് വഴബ സഗൗദബ അകറബദയബകലയയ്

കജേനാലബക്കയ്  കപനായ  വയനനാടയ്  പളബക്കുന്നയ്  സസകദശബനബ  സബസബലബ  പമക്കബളബനയ്

കജേനാലബസ്ഥലത്തയ്  കേഠബനമനായബ  ശനാരസ്പീരബകേ  മനാനസബകേ  പസ്പീഡനലാം  കനരബകടണബവരുന

എന്ന  മനാതനാവബകന്റെ  പരനാതബയബകന്മേല്  സബസബലബ  പമക്കബളബകന  നനാട്ടബകലത്തബക്കനാന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണയ്  റബയനാദബകല  ഇനഡദന

അലാംബനാസബഡര്ക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  ആഭദന്തര  മനനാലയത്തബനുലാം  കേത്തയയ്ക്കുകേയുണനായബ.

സബസബലബ  പമക്കബള്  കജേനാലബസ്ഥലത്തയ്  മരണകപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നയ്  മൃതശരസ്പീരലാം

നനാട്ടബകലത്തബക്കുന്നതബനയ്  പ്രവനാസബകേനാരദ  വകുപ്പെയ്  റബയനാദബകല  ഇനഡദന

അലാംബനാസബഡറകടയുലാം  കകേന്ദ്ര  വബകദശകേനാരദ  മനനാലയത്തബകന്റെയുലാം  സഹനായലാം
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കതടബയബരുന.   സബസബലബ  പമക്കബളബകന്റെ  മരണത്തബല്  ദുരൂഹതയുകണന്ന

സകഹനാദരകന്റെ   പരനാതബപ്രകേനാരലാം  കേമ്പളക്കനാടയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കകേസയ്  രജേബസര്  കചയ്തയ്

മൃതകദഹലാം  കപനാസയ്കമനാര്ട്ടലാം  നടത്തബ  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  ജേയന്തബ,

കസലസ്പീന  എന്നബവകര  സലാംബനബചയ്  പരനാതബ  ലഭബചബട്ടബകല്ലെങബലലാം  ഇനഡദന

എലാംബസബയുലാം  കകേന്ദ്ര  വബകദശ  കേനാരദ  മനനാലയവുലാം  മുകഖന   ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കറനാളക്സെെയ്  ടൂര്സയ്  &  ടനാവല്സയ്  എന്ന  സ്ഥനാപനത്തബകനതബകര

പരനാതബകേകളനാനലാം  ലഭബചബട്ടബല്ലെനാത്തതബനനാല്  കകേസയ്  രജേബസര്  കചയ്തബട്ടബകല്ലെങബലലാം

ഇകപ്പെനാഴുള പരനാതബകയ സലാംബനബചയ് അകനസഷബചയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(5) ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    അചതനാനന്ദന:   കേഞബകക്കനാടയ്  വദവസനായ  കമഖലയുകട

വളര്ചയ്ക്കുലാം  നബലനബല്പ്പെബനുലാം  ആവശദമനായ  സമഗ്ര  വബകേസന  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജേനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .  സബ  .

കമനായ്തസ്പീന): കേഞബകക്കനാടയ്  വദവസനായ  കമഖലയുകട  വബകേസനത്തബനനായബ  വദവസനായ

വകുപ്പെയ് വബവബധ പദതബകേള് തയ്യനാറനാക്കബ വരബകേയനാണയ്.  പ്രസ്തുത കമഖലയനാവശദമനായ

10 കറനാഡുകേള്ക്കുള നവസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.   ഭൂഗര്ഭ ജേലത്തബകന്റെ
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വബനബകയനാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ മലമ്പുഴ ഡനാമബല് നബനലാം പപപ്പെയ് പലന വഴബ ജേലലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള  കടണര്  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണയ്.  കേഞബകക്കനാടയ്

കമഖലയബല്  കകേരള  സലാംസ്ഥനാന  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന  അനുവദബച  സ്ഥലത്തയ്

ബഹുനബല  വദവസനായ  സമുചയത്തബകന്റെ  പണബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം   വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  സ്ഥലലാം  വനാടകേയയ്  നല്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണയ്.   163  ഏക്കര്  ഭൂമബയബല്  അടബസ്ഥനാന  സഗൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ  ഒരു

വദവസനായ  പനാര്ക്കയ്  സ്ഥനാപബക്കുകേയുലാം  45  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  പ്രവര്ത്തന

സജമനാക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണയ്.     കേബനഫ്ര  ഒരു  ബഹുനബല  ഫനാക്ടറബ  സമുചയലാം

സ്ഥനാപബചയ് രണയ് സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് സ്ഥലലാം അനുവദബചബട്ടുണയ്. കേബനഫ്രയുകട പനാലക്കനാട്ടുള

വദവസനായ പനാര്ക്കബല് കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ സ്ഥനാപനമനായ ബബ.എലാം.എല്.-നയ് ഭൂമബ

കറനാളബലാംഗയ്  കസനാക്കയ് ഉത്പന്നങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ് പനാട്ട വദവസ്ഥയബല് സ്ഥലലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനുള ഒന്നനാലാംഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  കേബനഫ്രയുകട

സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭമനായ പവസയ് പനാര്ക്കബല് 32 വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് പ്രവര്ത്തന

സജമനാക്കുകേയുലാം   73  ഏക്കറബല്  കമഗനാ  പനാര്ക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  കേബനഫ്ര

തുടക്കലാം കുറബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണയ്.   ഇഗൗ കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേളകട മബനബമലാം

കവതനലാം, ഇ.എസയ്.കഎ. ആനുകൂലദലാം, സസ്പീ കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് പ്രകതദകേ സഗൗകേരദലാം,

ബനാങബലാംഗയ്  കേണ്കസനാര്ഷദലാം,  കപനാതു  ശഗൗചനാലയലാം,  മറനനാടന  കതനാഴബലനാളബകേളകട
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പ്രശങ്ങള്,  കേണ്കവനഷന  കസന്റെര്,  കറയബല്കവ  കസഷനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

അനുബന  സഗൗകേരദങ്ങള്,  മനാലബനദനബര്മ്മേനാര്ജന  പനാന്റെയ്  എന്നസ്പീ  കേനാരദങ്ങള്ക്കയ്

അടബയന്തരമനായബ ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയനാഗലാം കചര്ന്നയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(6) തനാലൂക്കയ് കഹഡ്കേസനാര്കട്ടഴയ് ആശുപത്രബ വബകേസനവുലാം
തസക്കയ് കരനാഗ ആശുപത്രബക്കയ് കകേട്ടബടവുലാം

ശസ്പീ  .   ബബ  .  ഡബ  .   കദവസ്സബ : ചനാലക്കുടബ തനാലൂക്കയ് കഹഡയ് കേസനാര്കട്ടഴയ് ആശുപത്രബയുകട

സമഗ്ര വബകേസനത്തബനുലാം  കകേനാരട്ടബ ഗനാനബ ഗ്രനാലാം തസക്കയ് കരനാഗ ആശുപത്രബക്കയ് പുതബയ

കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

 ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജേ

ടസ്പീചര്  ):   ചനാലക്കുടബ  തനാലൂക്കയ്  കഹഡ്കേസനാര്കട്ടഴയ്  ആശുപത്രബയബല്  സബ.ടബ.  സനാനുലാം

13-ാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷനബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ കടനാമനാ കകേയറലാം സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള

നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  ആര്ദലാം  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബവബധ

പദതബകേള്ക്കുള മനാസര് പനാന തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം കേബഫ്ബബ വഴബ പണലാം ലഭദമനാക്കനാന

ശമബക്കുന്നതുമനാണയ്. ഇഗൗ ആശുപത്രബയനാവശദമനായ പുതബയ തസബകേ സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം

കകേനാരട്ടബ  ഗനാനബ  ഗ്രനാലാം  തസക്കയ്  കരനാഗ  ആശുപത്രബയനാവശദമനായ  കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.   
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(7) ഭൂമബക്കയ് നബശ്ചയബച വബല നല്കേല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആനസലന:  കേഴക്കൂട്ടലാം  കേനാകരനാടയ്  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനവുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  ഭൂമബക്കയ്  നബശ്ചയബച  വബല  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനക്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ): കേഴക്കൂട്ടലാം

കേനാകരനാടയ് കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനവുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് ജേബല്ലെനാതല പര്കചസയ് കേമ്മേബറബ

നബശ്ചയബച  വബല  കസറയ്  കലവല്  എലാംപകവര്ഡയ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയനായബ

സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.   1956-കല  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  ആക്ടയ്  പ്രകേനാരലാം  കകേനാമ്പസ്പീറന്റെയ്

അകതനാറബറബയനാണയ്  വബല  നബശ്ചയബകക്കണതയ്.  അതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.   ആക്ഷന  കേഗൗണ്സബല്

ഭനാരവനാഹബകേളമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ചയുകട   അടബസ്ഥനാനത്തബല്  തയ്യനാറനാക്കബയ

നടപടബക്കുറബപ്പെയ് കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയയ് അയചബട്ടുണയ്.  

(8) കപനാക്കുവരവയ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്    .    പബ.:   കകേനാടക്കനാടയ്  കകേനാകട്ടക്കുന്നയ്  നബവനാസബകേളകട

ഭൂമബയുകട  കകകേവശനാവകേനാശലാം   നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം   ഭൂനബകുതബ  സസസ്പീകേരബചയ്

കപനാക്കുവരവയ് കചയ്തുനല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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റവനക്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന):  മലപ്പുറലാം

ജേബല്ലെയബല്  തബരൂരങ്ങനാടബ  തനാലൂക്കബകല  അരബയന്നൂര്  വബകല്ലെജേബല്കപ്പെട്ട  കകേനാടക്കനാടയ്

റബ്ബര് എകസറയ്  കകേരള ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമലാം കസക്ഷന 81 പ്രകേനാരലാം   ഇളവനുവദബച

ഭൂമബയനായതബനനാല്  പൂര്ണമനാകയനാ  ഭനാഗസ്പീകേമനാകയനാ  തുണവല്ക്കരബചയ്  തരലാംമനാറലാം

നടത്തുന്നതയ്  പനാടബല്ലെനാത്തതബനനാല് ഇഗൗ ഭൂമബയബല് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കനാ

കകവദഡ്യുതബ  കേണക്ഷന  അനുവദബക്കുന്നതബകനനാ  റവനക്യൂ  സര്ട്ടബഫബക്കറകേള്  നല്കേനാന

സനാധബക്കബല്ലെ.   എന്നനാല്  വനായ്പയ്ക്കുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കേടനാവശദങ്ങള്ക്കുലാം  മറലാം  കകകേവശ

സര്ട്ടബഫബക്കറകേള്  നല്കേബവരുന.   നബകുതബ അടചവന്നബരുന്ന ഭൂ ഉടമകേളബല്നബന്നയ്

നബകുതബ   സസസ്പീകേരബക്കുനണയ്.   പുതുതനായബ   കകകേമനാറലാം  കചയ്ത  ഭൂമബയുകട  നബകുതബ

സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം കപനാക്കുവരവബനുമനാണയ്  അകപക്ഷകേള് സമര്പ്പെബചബട്ടുളതയ്.    റബ്ബര്

എകസറയ് എന്നയ് തരലാംമനാറലാം  കചയ്തതബനനാലനാണയ്  കപനാക്കുവരവയ് കചയ്യുന്നതബനയ് തനാമസലാം

കനരബടുന്നതയ്.    അനന്തര നടപടബകേള്ക്കനായബ ഇഗൗ വബഷയലാം  ലനാന്റെയ്  കബനാര്ഡബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്. 

(9)      സര്ട്ടബഫബക്കറകേള് നല്കേല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  കുന്ദമലാംഗലലാം സബയ്-തനാലൂക്കനാഫസ്പീസബകല  കഡപക്യൂട്ടബ

തഹസസ്പീല്ദനാര്ക്കയ്  സര്ട്ടബഫബക്കറകേള്  നല്കേനാനുള   അധബകേനാരലാം   നല്കുന്നതബനയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനക്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കുന്ദമലാംഗലലാം സബയ് തനാലൂക്കനാഫസ്പീസബല് നബലവബല്  ഒരു കഡപക്യൂട്ടബ തഹസസ്പീല്ദനാര്, ഒരു

ഓഫസ്പീസയ്   അറനഡന്റെയ്,  ഒരു  ഫുള്കകടലാം  സസസ്പീപ്പെര്  എന്നബവരനാണയ്  കജേനാലബ

കചയ്തുവരുന്നതയ്.  തഹസബല്ദനാര്  നല്കുന്ന  സര്ട്ടബഫബക്കറകേള്   സബയ്  തനാലൂക്കബകല

കഡപക്യൂട്ടബ  തഹസബല്ദനാര്ക്കുകൂടബ  നല്കുന്നതബനുളള  അധബകേനാരലാം  സലാംബനബചയ്

സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണയ്.  പ്രസ്തുത  സബയ്-തനാലൂക്കബകന  തനാലൂക്കനായബ

ഉയര്ത്തുന്ന വബഷയലാം ഇകപ്പെനാള് പരബഗണനയബലബല്ലെ.

(10)    ഭൂമബ സലാംബനമനായ പ്രശങ്ങള്

ശസ്പീ  .    സണബ  കജേനാസഫയ്:    ഇരബട്ടബ  തനാലൂക്കബല്  പുതബയ   ലനാന്റെയ്  ടബബക്യൂണല്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  അയ്യനകുന്നയ്,  ആറളലാം,  കകേനാട്ടബയൂര്  പ്രകദശങ്ങളബകല

കൃഷബക്കനാരുകട  പട്ടയ  പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനക്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  കേണ്ണൂര്

ജേബല്ലെയബല്  ആറളലാം  വബകല്ലെജേബകല  അമ്പലക്കണബ  പ്രകദശകത്ത  മബചഭൂമബ

കകേസബലള്കപ്പെട്ട   134.3  ഏക്കറബകല  കകകേവശക്കനാര്ക്കുലാം അയ്യനകുന്നയ്  വബകല്ലെജേബകല

മബചഭൂമബ  കകേസമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  48  കകകേവശക്കനാര്ക്കുലാം  പട്ടയലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്   കൂത്തുപറമ്പയ്   ലനാന്റെയ്  ടബബക്യൂണലബല്
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നടനവരുന.    കകേനാട്ടബയൂര് വബകല്ലെജേബകല മബചഭൂമബ കകേസബല് ഉള്കപ്പെട്ട  ഭൂരബഭനാഗലാം

കപര്ക്കുലാം പട്ടയലാം നല്കുകേയുലാം തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ ഭൂ നബകുതബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയുലാം

കചയ്യുന.   അമ്പനായകത്തനാടയ്   പ്രകദശകത്ത   റബസര്വയ്  വനത്തബനുളബകല കേകയ്യറ

ഭൂമബയുകട  അതബര്ത്തബ  നബര്ണയലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ  റവനക്യൂ-വനലാം  വകുപ്പുകേള്

സലാംയുക്ത  പരബകശനാധന  നടത്തനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.   ഇഗൗ  ഭൂമബക്കയ്  പട്ടയലാം

അനുവദബക്കുകേകയനാ  നബകുതബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ  കചയ്തബട്ടബല്ലെ.    ടബബക്യൂണലകേളബല്

കകേട്ടബക്കബടക്കുന്ന  കകേസകേള്ക്കയ്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം   മകറകന്തങബലലാം  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുകത്തണതുകണനാ  എന്നയ്

പരബകശനാധബചയ് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതുമനാണയ്. 

(11)   കകേ  .  എസയ്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   ബസയ് കടര്മബനല് കേലാം  -   കഷനാപ്പെബലാംഗയ് കകേനാലാംപക്സെെയ്

ശസ്പീ  .    കകഹബബ  ഇഗൗഡന:  എറണനാകുളലാം  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസയ്

കടര്മബനല്  കേലാം-കഷനാപ്പെബലാംഗയ്  കകേനാലാംപക്സെെബകന്റെ  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണബ):  എറണനാകുളലാം

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ. ഡബകപ്പെനായുകട സമഗ്ര വബകേസനത്തബനയ് എലാംപനാനല് കചയ്തബട്ടുള

ആര്ക്കബകടക്ടുകേളബല്നബന്നയ് കതരകഞ്ഞടുത്ത ഡബകകസന പ്രകേനാരലാം ബസയ് കടര്മബനല്-

കേലാം-വനാണബജേദ  സമുചയലാം  പണബയുന്നതബനയ്  ഡയറക്ടര്  കബനാര്ഡയ്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം
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ഭനാഗബകേമനായബ  ഒരു  നബല  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  കകേനാചബന  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ

നബര്മ്മേനാണനാനുമതബ ലഭദമനാക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണയ്.  എസബകമറയ് തുകേകയക്കനാള്  കുറഞ്ഞ

നബരക്കബല്  പ്രവൃത്തബ  അനുവദബച  നല്കേബയ  കേരനാറകേനാരകന്റെ  കമകല്ലെകപ്പെനാക്കയ്

കേനാരണമനാണയ്  ഇതയ്  കകവകേനാനബടയനായതയ്.  നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബക്കകവ

കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  ചുമരുകേളബല്  വബളലകേള്  രൂപകപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നയ്  ആയതയ്

ബലകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്   അണര്  സബന്നബലാംഗയ്  കജേനാലബകേള്   നടത്തബവരബകേയനാണയ്.

കേരനാറകേനാരനയ് നല്കേനാനുള ബനാക്കബത്തുകേ ഇഗൗ ആഴ്ചതകന്ന പകേമനാറബ കകേട്ടബടത്തബകന്റെ

പണബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാണയ്.                                                                     

(12) ചരബത്ര പപതൃകേ മക്യൂസബയലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉപബദുള:  മലബനാറബകന്റെ  ചരബത്രവുലാം  സനാലാംസനാരബകേ  പപതൃകേവുലാം

സലാംബനബചയ്  പുതബയ  തലമുറയയ്  അറബവയ്  പകേരുന്നതബനുലാം  സസനാതനദസമര

കസനനാനബകേളകട സ്മരണ നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാംകവണബ മലപ്പുറത്തയ് ചരബത്ര പപതൃകേ

മക്യൂസബയലാം സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

തുറമുഖവുലാം മക്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെളബ):  ഒരു  ജേബല്ലെയബല്  ഒരു  ചരബത്ര  പപതൃകേ  മക്യൂസബയകമന്നതനാണയ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാം.  മലപ്പുറലാം  ജേബല്ലെയബകല  തബരൂരങ്ങനാടബ  തനാലൂക്കയ്  ഓഫസ്പീസയ്

ജേബല്ലെനാ പപതൃകേ മക്യൂസബയമനാക്കബ സജസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ് ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണയ്.
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പ്രസ്തുത  കകേട്ടബടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബചവരുന്ന  തനാലൂക്കയ്  ഓഫസ്പീസയ്  മനാറബ

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനായബ ജേബല്ലെനാ കേളക്ടര്ക്കയ് കേത്തയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഓഫസ്പീസയ് മനാറന്ന

മുറയയ്  അവബകട  ജേബല്ലെനാ  പപതൃകേ  മക്യൂസബയലാം  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(13) ഡയറബ സയനസയ് കകേനാകളജേയ്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസയ്  .   ശബരസ്പീനനാഥന: വബതുര കചറചലബല് റവനക്യൂ വകുപ്പെബകന്റെ സ്ഥലലാം

ഏകറടുത്തയ്  കകേരള  കവററബനറബ  ആന്റെയ്  ആനബമല്  സയനസയ്  യൂണബകവഴബറബയുകട

കേസ്പീഴബലള  ഡയറബ  സയനസയ്  കകേനാകളജേബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സനബല്  കുമനാര്):  തബരുവനന്തപുരലാം

ജേബല്ലെയബല്  പുതുതനായബ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങബയ  ഡയറബ  സയനസയ്  കകേനാകളജേയ്

സ്ഥലപരബമബതബമൂലലാം കേരകുളലാം കകേല്കടനാണ് കേദനാമ്പസബലനാണയ് പ്രവര്ത്തബചവരുന്നതയ്.

ഡയറബ  സയനസയ്  കകേനാകളജേബനയ്  അനുകയനാജേദമനായ  സ്ഥലലാം  കേകണത്തുന്നതബനയ്

തബരുവനന്തപുരലാം  ജേബല്ലെനാ  കേളക്ടര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഉചബതമനായ സ്ഥലലാം

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയയ്  കകേനാകളജേബനയ്  സസന്തലാം  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.
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(14) സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേളകട വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കമനാനസയ്  കജേനാസഫയ്:  കേടുത്തുരുത്തബ  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബകല  ഉഴവൂര്

കകേ.ആര്.  നനാരനായണന കമകമ്മേനാറബയല് ഗവണ്കമന്റെയ് കസഷദനാലബറബ ആശുപത്രബയബല്

പുതബയ  തസബകേകേള് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം കുറവബലങ്ങനാടയ്  തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രബക്കയ്

പുതബയ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  കേബഫ്ബബയബല്നബന്നയ്  ഫണയ്

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  കുറപ്പെന്തറ,  കവളബയന്നൂര്  പബ.എചയ്.സബ.-കേകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജേ

ടസ്പീചര്):  ഉഴവൂര് കകേ.  ആര്.  നനാരനായണന കമകമ്മേനാറബയല് ഗവണ്കമന്റെയ് കസഷദനാലബറബ

ആശുപത്രബക്കനായബ  പുതബയ  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം അഗബശമന വബഭനാഗത്തബകന്റെ എന.ഒ.സബ.-യുലാം  കകേട്ടബട  നമ്പരുലാം

ലഭബക്കുകേയുലാം  പഹ  കടനഷന  പവദഡ്യുതബ  കേണക്ഷന  ലഭബക്കുന്നതബനുള

നടപടബകേളനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണയ്.  നബലവബലള  തസബകേകേള്

ഉപകയനാഗബചകകേനാണയ് ഈ ആശുപത്രബയുകട പ്രവര്ത്തനലാം കമചകപ്പെടുത്തനാനുള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  അധബകേ  തസബകേകേള്  അനുവദബക്കുന്നതയ്  സലാംബനബച

കപ്രനാകപ്പെനാസല് പരബഗണബക്കുന്നതുമനാണയ്.  കുറവബലങ്ങനാടയ് തനാലൂക്കയ് ആശുപത്രബ കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  മനാസര്  പനാന  തയ്യനാറനാക്കബ  കേബഫ്ബബയബല്നബന്നയ്  സനാമ്പത്തബകേ
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സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ ഉയര്ത്തബയ കുറപ്പെന്തറ, കവളബയന്നൂര് പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളകട

പശ്ചനാത്തലസഗൗകേരദലാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം അടബയന്തരമനായബ  കഡനാക്ടര്മനാകര

നബയമബക്കുകേയുലാം കഡനാക്ടറകട ഒരു തസബകേകൂടബ  സൃഷബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണയ്.  

(15) സ്കൂള് ഓഫയ് കഹല്ത്തയ് സയനസബകല കകേനാഴ്സുകേള്

ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസസ്പീര്: കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട കേസ്പീഴബലള സ്കൂള് ഓഫയ്

കഹല്ത്തയ്  സയനസബകല  കകേനാഴ്സുകേളകട  തുടര്  നടത്തബപ്പെബനയ്  അനുവനാദലാം

നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):   കകേരള  ആകരനാഗദ

സര്വ്വകേലനാശനാലനാ  ചട്ട  പ്രകേനാരലാം  കപ്രനാഫഷണല്  കഹല്ത്തയ്  സയനസയ്  കകേനാഴ്സുകേള്

നടത്തുന്നതബനയ് വബലകക്കര്കപ്പെടുത്തബകക്കനാണ്ടുള സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശമനുസരബചയ് കേണ്ണൂര്

സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട പനാലയനാടയ് കേദനാമ്പസബകല സ്കൂള് ഓഫയ് കഹല്ത്തയ് സയനസബല്

നടത്തബയബരുന്ന കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ്  2017  മുതല് പ്രകവശനലാം നടകത്തണതബകല്ലെന്ന കേണ്ണൂര്

സര്വ്വകേലനാശനാലനാ  സബനഡബകക്കറയ്  തസ്പീരുമനാനലാം  സലാംബനബചയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

ഗവര്ണര്ക്കുലാം മുഖദമനബക്കുലാം വബദദനാര്തബകേള് അയച നബകവദനങ്ങള് പരബഗണബചയ്

പ്രസ്തുത  കകേനാഴ്സുകേള്  നബര്ത്തലനാക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  സബനഡബകക്കറയ്  കയനാഗലാം  റദ്ദേയ്

കചയ്തബട്ടുണയ്.
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(16) ഗവണ്കമന്റെയ് ടനാനകസനാര്ട്ടയ് ആന്റെയ് എകേഡ്യുപ്കമന്റെയ് ഓര്ഗപനകസഷകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ഗ്രനാമവബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള  മൂവനാറപുഴ

ഗവണ്കമന്റെയ് ടനാനകസനാര്ട്ടയ് ആന്റെയ് എകേഡ്യുപ്കമന്റെയ് ഓര്ഗപനകസഷനയ് പുതബയ കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനുലാം  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന

തസബകേകേള്  നബകേത്തുന്നതബനുലാം  നബയമനലാം,  കയനാഗദത  എന്നബവ  സലാംബനബചയ്

കസഷദല് റൂള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജേലസ്പീല്  ):  ഗ്രനാമവബകേസന  വകുപ്പെബനു  കേസ്പീഴബലള

ഓഫസ്പീസകേളബകലയുലാം  അനുബന  സ്ഥനാപനങ്ങളബകലയുലാം  വനാഹനങ്ങള്  യഥനാസമയലാം

അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തുന്നതബനയ്  സ്ഥനാപബച  മൂവനാറപുഴയബകല  ഗവണ്കമന്റെയ്

ടനാനകസനാര്ട്ടയ്  ആന്റെയ്  എകേക്യൂപ്കമന്റെയ്  ഓര്ഗപനകസഷന എന്ന സ്ഥനാപനത്തബല് ഒരു

ജേനറല് കഫനാര്മനാന, ഒരു കമക്കനാനബകേയ്, 3 സബല്ഡയ് അസബസന്റെയ്, ഒരു സ്ഥബരലാം കലബറര്

എന്നബവരനാണയ്  കജേനാലബ  കചയ്യുന്നതയ്.  ഫണബകന്റെ  അപരദനാപതമൂലലാം  ഗ്രനാമവബകേസന

കേമ്മേസ്പീഷണകററയ്,  എ.ഡബ.സബ.  എന്നസ്പീ  ഓഫസ്പീസകേളബകല  വനാഹനങ്ങളകട

അറകുറപ്പെണബകേള്  മനാത്രമനാണയ്  ഇകപ്പെനാള്  ഏകറടുക്കുന്നതയ്.  സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  പുതബയ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള
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നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുന.

(17) തസബകേകേള് സൃഷബക്കല്

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:   ഒന്നനാലാം  കഗ്രഡയ്  നഗരസഭയനായബ  ഉയര്ത്തബയ  പയ്യന്നൂര്

നഗരസഭയയ് ആവശദമനായ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജേലസ്പീല്  ): പയ്യന്നൂര് ഉള്കപ്പെകട 27  നഗരസഭകേകള ഒന്നനാലാം

കഗ്രഡയ്  നഗരസഭകേളനാക്കബ  ഉയര്ത്തബകക്കനാണയ്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവയ്

പുറകപ്പെടുവബകചങബലലാം ഒന്നനാലാം കഗ്രഡയ്  നഗരസഭയുകട സനാഫയ് പനാകറണ് അനുവദബക്കനാന

സനാധബചബട്ടബല്ലെ.  അതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കപ്രനാകപ്പെനാസല്   ധനകേനാരദ  ഡയറക്ടകററബല്

നബന്നയ് അലാംഗസ്പീകേരബചകേബട്ടുന്ന മുറയയ് അടബയന്തര നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  3(1),  3(2)  ഇനലാം  അനുസരബചളള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളകട  സമര്പ്പെണലാം

1)  II,  III,  V,  VIII,  XIV  എന്നസ്പീ  നമ്പര് സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബകേളകട  2016  -17

സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുളള  ധനനാഭദര്തനകേളകട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച
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ഒന്നനാമതയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള  ആക്ഷന  കടക്കണ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

 2)  പരബസ്ഥബതബ  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  മൂനലാം  നനാലലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

3)  ഒഗൗകദദനാഗബകേ ഭനാഷ സലാംബനബച സമബതബയുകട ഒനലാം രണ്ടുലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VII ഗവണ്കമന്റെയ് പ്രകമയലാം

   റബ്ബറബകന്റെ വബലയബടബവയ് 

റബ്ബറബകന്റെ  വബലയബടബവയ്  തടയണകമനലാം  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  റബ്ബര്  കബനാര്ഡയ്

ഓഫസ്പീസകേള്  നബലനബര്ത്തണകമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  ആവശദകപ്പെടുന്ന

പ്രകമയലാം കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  വബ.  എസയ്.  സനബല് കുമനാര്)  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതഡ്യു ടബ. കതനാമസയ്) പബന്തനാങ്ങുകേയുലാം കചയ്തു.

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫയ്:  പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രകമയത്തബകന്റെ

അവസനാനകത്ത  വരബയബല്  "കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്''  ആവശദകപ്പെടുന  എന്നതബനു

പകേരലാം  "കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടുലാം,  സലാംസ്ഥനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  പ്രഖദനാപബച

വബലസ്ഥബരതനാ ഫണയ് പ്രകേനാരലാം കേബകലനായയ് 150 രൂപയനായബ നബശ്ചയബച സലാംഭരണ വബല,

ഉലയ് പനാദനകചലവുലാം  ആകഗനാള  മനാര്ക്കറബകല  മനാന്ദദവുലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  200
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രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കണകമന്നയ് സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെബകനനാടുലാം അഭദര്തബക്കുന"

എന്നയ് കചര്ക്കുണകമന്ന  കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 കകേരളത്തബകല  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  നനാണദവബളയനായ  റബ്ബറബകനനാടയ്  കകേന്ദ്രലാം  കേടുത്ത

അവഗണനയനാണയ്  കേനാണബക്കുന്നതയ്.  റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ  ഓഫസ്പീസകേള്

നബര്ത്തലനാക്കുകേയുലാം  ജേസ്പീവനക്കനാകര  സ്ഥലലാം  മനാറകേയുലാം  കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

സബ്സബഡബയുലാം  കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുന്ന  നടപടബയനാണയ്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.   പ്രകമയത്തബകല

'ആസ്ഥനാന  മന്ദബരലാം'   എന്നതബകല   'മന്ദബരലാം'  എന്ന  വനാക്കയ്  ഒഴബവനാക്കണലാം.   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകനനാടയ് കേനാരദങ്ങള് ആവശദകപ്പെടുന്ന അവസരത്തബല്  കകേരളലാം കചകയ്യണ

കേനാരദങ്ങള്കൂടബ കചയ്യനാനുളള നടപടബയുണനാകേണലാം. സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് പ്രഖദനാപബച

വബലസ്ഥബരതനാ ഫണയ് പ്രകേനാരലാം കേബകലയയ്  150  രൂപയനായബ നബശ്ചയബച സലാംഭരണവബല

ഉല്പനാദനകചലവുലാം ആകഗനാളമനാര്ക്കറബകല മനാന്ദദവുലാം കേണക്കബകലടുത്തയ്  200  രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കണകമനകൂടബ കചര്ക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ  കഹഡയ്  ഓഫസ്പീസയ്

മനാറന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ജേസ്പീവനക്കനാകരയുലാം  സ്ഥലലാംമനാറന്ന  നടപടബയനാണയ്  ഇകപ്പെനാള്

നടക്കുന്നതയ്.   ഇഗൗ  പ്രകമയത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  റസ്പീജേബയണല്  ഓഫസ്പീസകേള്

നബര്ത്തലനാക്കനാനുളള  നസ്പീക്കലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാകണനലാം  ഇഗൗ  നടപടബയബല്  നബന്നയ്

കകേന്ദ്ര  വനാണബജേദ  വകുപ്പെയ്  അടബയന്തരമനായബ  പബന്മേനാറണകമനലാം  അഭദര്തബക്കുന
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എനളള വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.   റബ്ബറബകന്റെ  വബല

കേബകലനായയ്  200  രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചകകേനാണയ് റബ്ബര് കേര്ഷകേകര സലാംരക്ഷബക്കനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണകമന്ന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 ശസ്പീ  .    കമനാനസയ്  കജേനാസഫയ് :  പ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  200  രൂപയനായബ

റബ്ബറബകന്റെ വബലസ്ഥബരതനാ ഫണയ് മനാറണകമന്ന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാര്ജേയ്:  പ്രകമയകത്ത അനുകൂലബക്കുന.  റബ്ബറബകന്റെ വബല  200

രൂപ  എനളളതയ്  കപനാതുവനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതബനനാല്  ആ  വബല

കുറയരുകതന്നയ് ആവശദകപ്പെടുന.                   

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സനബല് കുമനാര്):   റബ്ബര് വബലയബടബവബനയ്

കേനാരണമനായ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  നടപടബകക്കതബകര  ജേനങ്ങള്  ഒറകക്കട്ടനായബ

നബല്കക്കണ സമയമനാണബതയ്.  ആര്.സബ.ഇ.പബ. കേരനാര് സലാംബനബചയ് കകേന്ദ്ര മനബതല

ചര്ചയ്ക്കുമുമ്പയ്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളകട  ആവശദങ്ങള്  പറയനാനുള  അവസരലാം

നല്കേണകമന്നയ്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേളമനായബ  ചര്ച

നടത്തബയകശഷലാം സര്വ്വകേക്ഷബ നബകവദകേ സലാംഘലാം കപനാകുന്ന കേനാരദലാം തസ്പീരുമനാനബക്കനാലാം.

"റസ്പീജേബയണല്  ഓഫസ്പീസകേള്  നബര്ത്തലനാക്കുന്നതബനുള  നസ്പീക്കലാം

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാകണനലാം"  "ചുരുങ്ങബയതയ്  200  രൂപയനായബ
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വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  ഫണയ്  അനുവദബക്കണകമനലാം"   "ആസ്ഥനാനമന്ദബരലാം"

എന്നതയ്  "ആസ്ഥനാനലാം"  എനലാം  മനാറബകക്കനാണ്ടുലാം   കഭദഗതബ  കചയ്യനാലാം.  പ്രകമയലാം

ഏകേകേണ്ഠമനായബ പനാസ്സനാക്കണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

 കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.  കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുളള പ്രകമയലാം സഭ

കഎകേകേകണ്ഠദന അലാംഗസ്പീകേരബച.

VII ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജേറബകലയ്ക്കുള ഉപധനനാഭദര്തനകേകള
സലാംബനബച ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

2017-18  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജേറബകലയ്ക്കുള  ഉപധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബമനാര്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം

അവ പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയുലാം കചയ്തു.  

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജേഷയ്  : ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനുളള  നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്

ആവബഷ്കരബചബരബക്കുന്നതയ്.  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  വബകേസനത്തബനുള  കടണര്  നടപടബകേളലാം

ഗദനാസയ്  കകപപ്പെയ് കകലന  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള  പ്രവൃത്തബകേളലാം  കകേരള  ബനാങയ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേളലാം   പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.   കേഴബഞ്ഞ  ഒരു

വര്ഷത്തബനുളബല്  ഇന്തദയബകല  ആദദ  സമ്പൂര്ണ  പവദഡ്യുതസ്പീകേരണ  സലാംസ്ഥനാനലാം,

കവളബയബട  വബസര്ജന  വബമുക്ത  സലാംസ്ഥനാനലാം  എന്നസ്പീ  നബലകേളബല്  കകേരളകത്ത
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മനാറബകയടുക്കനാന ഈ ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച.   ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബ  മണയ്,

മനുഷദന,  വനായു,  ആകേനാശലാം,  കവളലാം ഇവ നവസ്പീകേരബക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര പദതബക്കയ്

സര്ക്കനാര്  തുടക്കലാം  കുറബചബരബക്കുന.   തരബശയ്  ഭൂമബ  കൃഷബ  കയനാഗദമനാക്കനാനുലാം  ഹയര്

കസക്കണറബ വബദദനാഭദനാസലാം സമ്പൂര്ണമനായുലാം പഹകടക്കയ് ആക്കനാനുമനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ്

ശമബക്കുന്നതയ്.  ഒരു  പുതബയ  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  സലാംസനാരലാം  വളര്ത്തബകയടുക്കനാന

ശമബചകകേനാണബരബക്കുന്ന  ഈ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭരണലാം  ജേനങ്ങള്

പ്രതസ്പീക്ഷകയനാടുകൂടബയനാണയ്  കേനാണുന്നതയ്.  സസനാശയ  വബദദനാഭദനാസ  കേചവടലാം

നബയനബക്കുന്നതബനയ്  സമഗ്ര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  വനകേബട കേകയ്യറക്കനാകര ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം വര്ഗസ്പീയവനാദബകേകള

ജേയബലബലടയ്ക്കുന്നതബനുലാം സസസ്പീകേരബക്കുന്ന നടപടബകേള് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫയ്:   ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

വബവനാദങ്ങളബല് മുങ്ങബയ ഒരു ഗവണ്കമന്റെനാണബതയ്.  നബയമവനാഴ്ചയുകട തകേര്ച, രനാഷ്ട്രസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്,  ഭക്ഷദ  കപനാതുവബതരണ  രലാംഗകത്ത  തകേര്ച,

തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കനാന  കേഴബയനാത്ത  ഉകദദനാഗസ്ഥര്,  ചലനമബല്ലെനാത്ത  കസക്രകട്ടറബയറയ്

ഫയലകേള് ഇവയനാണയ് കേഴബഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കനാലകത്ത ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടങ്ങള്.

കസറയ്  കപനാലസ്പീസയ്  ചസ്പീഫബകന്റെ  ഉത്തരവുകേള്  മരവബപ്പെബക്കകപ്പെടുന.   മുഖദമനബയുകട

ദുരബതനാശസനാസ  സഹനായലാം,  കേനാരുണദ  ചബകേബതനാ  പദതബ  എന്നബവ  പൂര്ണമനായുലാം
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സലാംഭനനാവസ്ഥയബലനാണയ്.   മുഖദമനബ മനാധദമങ്ങളബല്നബന്നയ് അകേല്ച പനാലബക്കുകേയുലാം

കേദനാബബനറയ്  തസ്പീരുമനാനലാം  കവളബകപ്പെടുത്തനാതബരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന.   എല്ലെനാ

സമരങ്ങകളയുലാം  അവഗണബക്കുകേയുലാം  അടബചമര്ത്തുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സമസ്പീപനമനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെയ്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  കേണ്ണൂര് വബമനാനത്തനാവളലാം,  കകേനാചബ  കമകടനാ  എന്നബവ

യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  ഒരു വര്ഷലാം കേഴബഞ്ഞബട്ടുലാം കകേരളത്തബകന്റെ

സമഗ്ര  പുകരനാഗതബക്കയ്  ഒരു  പുതബയ  പദതബക്കുലാം  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാന  ഈ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബചബട്ടബല്ലെ.  പ്രവനാസബകേകള  അവഗണബക്കുകേയുലാം  അവരുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ  യനാകതനാനലാം  നടപ്പെനാക്കനാതബരബക്കുകേയുലാം  പ്രവനാസബ  കക്ഷമ

കപനഷനുകവണബ  സപബകമന്റെറബ  ഡബമനാന്റെബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തനാതബരബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന്ന  ഗവണ്കമന്റെനാണബതയ്.   കവറലാം  പ്രഖദനാപനങ്ങള്  മനാത്രമനാണയ്  ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  മുഖമുദ.  മലകയനാര  കമഖലയബകല  പഞനായത്തുകേളകട

സമഗ്രവബകേസനലാം ലക്ഷദമബട്ടയ്  കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെയ്  ആരലാംഭബച മലകയനാര വബകേസന

ഏജേനസബ  നബര്ത്തലനാക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചതയ്  പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.   കേബഫ്ബബ

മുകഖന  അനുവദബക്കുന്ന  വബകേസന  പദതബകേളബല്  പ്രതബപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.-മനാകര

അവഗണബക്കുന്ന സമസ്പീപനലാം ശരബയല്ലെ.  സര്ക്കനാരബനയ് വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന സനാധബചബട്ടബല്ലെ.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജേന:  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ
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സമഗ്ര  പുകരനാഗതബക്കനായബ  സര്ക്കനാര്  പ്രഖദനാപബച  രണയ്  പ്രധനാന  പദതബകേളനാണയ്

കേബഫ്ബബയുലാം  കകേരള  ബനാങലാം.  മുന  സര്ക്കനാര്  ആദദ വര്ഷത്തബല്  സബനഡബകക്കറയ്

വസ്പീതലാം  വയ്ക്കുന്നതബനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലകയ  തകേര്ക്കുന്നതബനുമനാണയ്

ഓര്ഡബനനസകേള്  ഇറക്കബയബരുന്നതയ്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ

യജത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 8 മുതല് 12-ാം കനാസയ് വകരയുള 45,000 കനാസയ് മുറബകേള്

പഹകടക്കനാക്കബ  മനാറന്നതബനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  മൃഗപരബപനാലന

രലാംഗത്തയ്  ഒകട്ടകറ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കബ  മനായമബല്ലെനാത്ത  പനാല്  വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച.  ആര്ദലാം  പദതബയബലൂകട  ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  അത്ഭുതകേരമനായ  ഇടകപടലനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.  കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ്  നഷത്തബലനായ വദവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങകള ഒരു വര്ഷലാം

കകേനാണയ് ലനാഭത്തബകലത്തബക്കനാനുലാം അവയുകട എണലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം സഞബത നഷലാം

130  കകേനാടബ  രൂപയബല്  നബന്നയ്  70  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  കുറയനാനുലാം  കപനാതുവബതരണ

രലാംഗത്തയ് ഫലപ്രദമനായ ഇടകപടല് നടത്തനാനുലാം സര്ക്കനാര് നടപടബ സസസ്പീകേരബച. 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ഉപധനനാഭദര്തകേകള  എതബര്ക്കുന.

സലാംസ്ഥനാനകത്ത എല്ലെനാ പ്രശങ്ങളലാം കേബഫ്ബബയബലൂകട പരബഹരബക്കുകമന്നനാണയ് സര്ക്കനാര്

പറയുന്നതയ്.  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  ബഡ്ജേറബതര  ഫണബലാംഗബനനായബ

സര്ക്കനാരബനയ്  ബനാദദതയബല്ലെനാത്ത  ബബ.ഒ.ടബ.,  പബ.പബ.പബ.  മനാതൃകേകേള്
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അനുവര്ത്തബക്കണലാം.  പണബ  പൂര്ത്തബയനാക്കബയതബനുകശഷലാം  മനാത്രകമ  കേരനാര്  തുകേ

അനുവദബക്കൂ  എന്ന  വദവസ്ഥ  കേരനാറകേനാര്  പദതബ  ഏകറടുക്കുന്നതബല്  നബന്നയ്

പബനതബരബയുന്നതബനയ്  ഇടയനാക്കുലാം.  കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടപ്പെനാക്കുന്ന പദതബകേളബല്നബന്നയ്

കസസ്സയ്,  കടനാള്  എന്നബവ  പബരബക്കനാന  സനാധബക്കനാത്തതബനനാല് സര്ക്കനാരബനയ്  അധബകേ

വരുമനാനമുണനാകുന്നബല്ലെ.  അവയുകട  തബരബചടവബനയ്  നബകുതബ  പണലാം

എടുകക്കണബവരുന്നതബനനാല് അടുത്ത 15 വര്ഷകത്തയയ് വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്

സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  വരുമനാനലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാന  സനാധബക്കബല്ലെ.  പദതബ  വബഹബതലാം

പൂര്ണമനായബ  കചലവഴബക്കുന്നതബല്  സര്ക്കനാര്  പരനാജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.   ജേബല്ലെനാ

ആശുപത്രബയനാക്കബ  ഉയര്ത്തബയ  കപരബന്തല്മണ  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബല്  മതബയനായ

ജേസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  അവബടകത്ത  പ്രശങ്ങള്  ചര്ച  കചയ്യുന്നതബനയ്

ജേനപ്രതബനബധബകേളള്കപ്പെകടയുളവരുകട  അടബയന്തരകയനാഗലാം  വബളബക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   മുന  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന്ന  വബകേസന

പദതബകേളല്ലെനാകത ഒന്നനാലാം വനാര്ഷബകേമനാകഘനാഷബക്കുന്ന ഇഗൗ സര്ക്കനാരബനയ് പറയനാന മറ

കനട്ടങ്ങകളനാനമബല്ലെ. 

ശസ്പീ  .    കജേനാണ്  കഫര്ണനാണസയ്:   ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

അടബസ്ഥനാനരഹബതമനായ  ആകരനാപണങ്ങളയര്ത്തബ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങകള

തമസരബക്കനാനുള  പ്രതബപക്ഷശമലാം  വബജേയബക്കബല്ലെ.   2008-കല  കനല്വയല്
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തണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമത്തബകല  വദവസ്ഥകേള്  അട്ടബമറബചകകേനാണയ്  മുന

യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  നബലലാം  നബകേത്തുന്നതബനയ്  അനുമതബ  നല്കേബകയന്ന സബ  &

എ.ജേബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല്  അകനസഷണമുണനാകേണലാം.   വബഴബഞ്ഞലാം  പദതബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  മുന  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  ഉണനാക്കബയ  കേരനാര്  സലാംസ്ഥനാന

തനാല്പരദങ്ങള്ക്കയ്  നബരക്കുന്നതകല്ലെനലാം  വനഅഴബമതബ  അതബകന്റെ  പബന്നബലകണനലാം

വദക്തമനായ സനാഹചരദത്തബല് ഇക്കനാരദത്തബല് അകനസഷണലാം നടത്തണലാം.  ശക്തമനായ

ജേനകേസ്പീയപ്രതബകഷധങ്ങളകട  ഫലമനായനാണയ്  കകേനാചബ  കമകടനാ  പദതബ

ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.-കയ  ഏല്പ്പെബക്കനാനുലാം  ശസ്പീ.  ഇ.  എലാം.  ശസ്പീധരകന

മുഖദഉപകദഷനാവനാക്കനാനുലാം  മുന  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനായതയ്.  കമകടനാ  പദതബ

വബജേയകേരമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  ഇഗൗ  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചതയ്

അഭബമനാനകേരമനാണയ്.  അഴബമതബ  തുടചനസ്പീക്കുന്നതബനുലാം  രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായ  സലാംശുദബ

കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കനാനുലാം  പ്രതബജനാബദമനായ  ഇഗൗ  സര്ക്കനാര്   വബകേസകനനാന്മുഖമനായ

പരബപനാടബകേളമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാണയ്.

ശസ്പീ  .   കമനാനസയ് കജേനാസഫയ്:  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. അധബകേതുകേ

ആവശദകപ്പെടുകമ്പനാള്  അനുവദബച  തുകേ  ഫലപ്രദമനായബ  വകുപ്പുകേള്

വബനബകയനാഗബചബട്ടുകണനാ  എനകൂടബ  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര്  തലത്തബല്

സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം.  കകേന്ദ്ര  ഫണ്ടുകേള്  വനാങ്ങബകയടുക്കുന്നതബല്  സലാംസ്ഥനാന
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സര്ക്കനാരബനുണനാകുന്ന പരനാജേയലാം ഗഗൗരവമനായബ ചര്ച കചയ്യകപ്പെകടണതനാണയ്. 

കൃഷബ,  ജേലവബഭവ  വകുപ്പുകേള്   കചര്ന്നയ്  പബ.എലാം.കകേ.എസയ്.കകവ.  കപ്രനാജേക്ടയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബനയ് സമര്പ്പെബചയ് സലാംസ്ഥനാനത്തബനയ് ലഭബകക്കണ വബഹബതലാം  കനടബകയടുക്കണലാം.

കേര്ഷകേ കപനഷന കുടബശബകേ  വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം   റബ്ബറബകന്റെ തനാങ്ങുവബല

200  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   കനഗറസ്പീവയ്  ലബസബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

സലാംഭരബച  കനല്ലെബകന്റെ  വബല  നല്കുന്നതബനുലാം  കേരനാറകേനാര്ക്കയ്  കകേനാടുക്കനാനുള  1500

കകേനാടബ രൂപയുകട കുടബശബകേ കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മറയ്

വകുപ്പുകേളബല് നടപ്പെനാക്കബയ ബബല് ഡബസഗൗണബലാംഗയ്  സബസലാം വനാട്ടര് അകതനാറബറബയബലലാം

നടപ്പെനാക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം: ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

വബമനാനയനാത്രനാ  നബരക്കബലണനാകുന്ന  വര്ദനവയ്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  വബമനാന

കേമ്പനബകേളകട കയനാഗലാം വബളബചകൂട്ടുകേയുലാം സലാംസ്ഥനാനത്തയ്  ഒരു സബവബല് ഏവബകയഷന

വകുപ്പെയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള  ശമലാം  നടത്തുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്. സര്ക്കനാരബനുകമല് മതസനാമുദനായബകേ സലാംഘടനനാ കനതനാക്കളകട

നബയനണമബകല്ലെനളതനാണയ് ഏറവുലാം പ്രധനാന കനട്ടലാം. കഗയബല് വനാതകേ കപപ്പെയ് കകലന

സ്ഥനാപബക്കുന്നതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട സര്വ്വകേക്ഷബ കയനാഗ തസ്പീരുമനാനത്തബനയ് വബരുദമനായ

നബലപനാടനാണയ് പ്രതബപക്ഷലാം സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതയ്. 
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ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജേനാര്ജേയ് : അതബരപ്പെബളബ പദതബക്കയ് 2007 ജൂപല 18- നയ് കകേന്ദ്ര

വനലാം  പരബസ്ഥബതബ  മനനാലയത്തബകന്റെ  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബചബട്ടുലാം  ഇതുവകര

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന സനാധബചബട്ടബല്ലെ.  പവദഡ്യുതബ ഉത്പനാദനത്തബല് മനാത്രമല്ലെ കുടബകവളലാം,

കൃഷബ  തുടങ്ങബയവയനാവശദമനായബട്ടുള  അതബരപ്പെബളബ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   നനാണു :  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   ഇടതുപക്ഷ

ജേനനാധബപതദ മുന്നണബ ഗവണ്കമന്റെയ്  അധബകേനാരത്തബല് വന്നതബനുകശഷലാം പവദഡ്യുതബ,

ഭവന  നബര്മ്മേനാണലാം,  ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം  തുടങ്ങബയ  രലാംഗങ്ങളബല്

ജേകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണയ്  പകേവരബചബട്ടുളതയ്.  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പ

എടുത്തവര്ക്കനുകൂലമനായ  തസ്പീരമനാനകമടുക്കനാന  ഇഗൗ  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചതയ്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെയ്  ഭക്ഷദ വബതരണ രലാംഗത്തയ് കകേരളത്തബകന്റെ

തനാല്പരദത്തബനയ്  വബരുദമനായബ  സസസ്പീകേരബച  നബലപനാടുമൂലലാം  കറഷന  വബതരണ

രലാംഗത്തുണനായ പ്രതബസനബക്കയ് പരബഹനാരമുണനാക്കനാന സര്ക്കനാരബനയ് കേഴബഞ്ഞു എന്നതയ്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്. കകേരളത്തബകല സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തയ് ഗുണകേരമല്ലെനാത്ത

നബലപനാടുകേള് സസസ്പീകേരബചതയ്   യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെനാണയ്.    റബ്ബര് കേര്ഷകേകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   വനകേബട  കുത്തകേകേളകട

തനാല്പരദങ്ങള്  മനാത്രലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാന   നബലകകേനാള്ളുന്ന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ
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നയത്തബല്  നബനലാം  വദതദസമനായബ   പനാവകപ്പെട്ട  കേര്ഷകേകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.      

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജേനാര്ജയ് :  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  യഥനാര്ത  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  സലാംസനാരലാം  തബരബച  കകേനാണ്ടുവരനാന  ഇഗൗ

സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.   സസ്പീകേള്ക്കുലാം   കുട്ടബകേള്ക്കുലാം   പധരദമനായബ

സഞരബക്കനാനുലാം  പരനാതബ  കകേനാടുത്തനാല് ഉടനതകന്ന നടപടബ  എടുക്കനാനുലാം കേഴബയുന്ന

സനാഹചരദലാം  കകേരളത്തബലണനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  വബജേബലനസയ്,  ക്രമസമനാധനാന

രലാംഗങ്ങളബല്  സ്തുതദര്ഹമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ്  നടക്കുന്നതുയ്.  ജേയബലകേളബല്

കജേനാബയ്  കടയബനബലാംഗയ്  കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബയതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

അദദയനവര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പുതകന്ന എല്ലെനാ സ്കൂളകേളബലലാം പനാഠപുസകേങ്ങള്

എത്തബക്കനാനുലാം    മരുനകേളകട  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം   കപനഷന   കനരബട്ടയ്

വസ്പീടുകേളബല്  എത്തബചകകേനാടുക്കനാനുലാം  ഇഗൗ  സര്ക്കനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞു.  കപനാതുകമഖലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാക്കനാന  കേഴബഞ്ഞതുലാം  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബല്   മനാത്രലാം

പബ.എസയ്.സബ.  വഴബ  മൂവനായബരകത്തനാളലാം  നബയമനങ്ങള്  നടത്തനാന  സനാധബചതുലാം

അഭബമനാനനാര്ഹമനായ കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാര്  വബഴബഞ്ഞലാം പദതബയുകട

ഒരു ഘട്ടത്തബലലാം  N.P.V.(Net  Present  Value)  കേണക്കനാക്കബയബരുന്നബല്ലെ.  ബഡ്ജേറയ്

അകലനാകക്കഷകന്റെ  150  ശതമനാനലാം  വബനബകയനാഗബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞതയ്  കപനാതുമരനാമത്തയ്
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വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മബകേവയ്  വദക്തമനാക്കുന.  നവകകേരളലാം  സൃഷബക്കുന്നതബനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളമനായനാണയ് സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്. 

ശസ്പീ  .   അനവര് സനാദത്തയ്:  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  ക്രമകക്കടുകേള്

പരബഹരബചയ്  പുതുക്കബയ  കറഷന  കേനാര്ഡയ്  വബതരണലാം  കചയ്യനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്

സനാധബചബട്ടബല്ലെ.    ജേനകദനാഹപരമനായ നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുളതയ്.

ബബ.കജേ.പബ.-കയയുലാം  അര്.എസയ്.എസയ്.-കനയുലാം  സഹനായബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണയ്

എല്.ഡബ.എഫയ്. സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    രനാജു എബ്രഹനാലാം:    ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  റബ്ബര് കേര്ഷകര സഹനായബക്കുന്നതബനുകവണബ യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബചബരുന്നബല്ലെ.  ഇന്തദയയ്  മനാതൃകേയനാകേനാന  കേഴബയുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളമനായനാണയ്   ഗവണ്കമന്റെയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.   കഗയബല്  വനാതകേ

കകപപ്പുകകലനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രവൃത്തബകേള്  പുനരനാരലാംഭബക്കനാന   കേഴബഞ്ഞു.

കൂടലാംകുളലാം  പവര്  കകഹകവയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  ദ്രുതഗതബയബല്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.

കേണ്ണൂര്  വബമനാനത്തനാവളലാം  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാകേനാന  കപനാകുകേയനാണയ്.

വര്ഷങ്ങളനായബ മുടങ്ങബക്കബടന്നബരുന്ന കേക്കനാടയ് പദതബ കേമ്മേബഷന കചയ്തയ് കകേരളത്തബകല

കലനാഡയ്  കഷഡബലാംഗയ്  അവസനാനബപ്പെബചതയ്  എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരനാണയ്.  വബഴബഞ്ഞലാം

തുറമുഖ  പദതബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  അഴബമതബ  സലാംബനബചയ്  അകനസഷബചയ്
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കുറക്കനാര്കക്കതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന:  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്മൂലലാം  ഇന്തദയബകല  മതനക്യൂനപക്ഷങ്ങള്

കവട്ടയനാടകപ്പെടുകേയുലാം  ജേനനാധബപതദ  അവകേനാശങ്ങള്  ലലാംഘബക്കകപ്പെടുകേയുലാം

കചയ്യുകേയനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനനാട്ടുനബകരനാധനലാംമൂലലാം  കകേരളത്തബലണനായ

പ്രതബസനബകേള്  പരബഹരബക്കനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച.  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖ

പദതബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്  കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാര് നടത്തബയ അഴബമതബ സലാംബനബചയ്

സബ.ആന്റെയ് എ.ജേബ. ചൂണബക്കനാണബചബരബക്കുകേയനാണയ്. കേഴബഞ്ഞ  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്   നബകുതബ  പബരബക്കനാകത  മുതലനാളബമനാകര  സഹനായബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണയ്

സസസ്പീകേരബചകതങബല്   അഴബമതബരഹബതമനായ  ഭരണവുമനായനാണയ്  ഇഗൗ  സര്ക്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.  ഏറവുലാം കൂടുതല് റബ്ബര് കൃഷബക്കനാരുളള തബരുവനന്തപുരലാം ജേബല്ലെ

വദനാവസനായബകേമനായബ പബകന്നനാക്കലാം നബല്ക്കുന്ന സനാഹചരദത്തബല് റബ്ബര് കൃഷബക്കനാകര

സഹനായബക്കനാനനായബ   റബ്ബറടബസ്ഥനാനത്തബല്   വദവസനായ  സലാംരലാംഭമുണനാകേണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന.

ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജേക്കബയ്: ഉപധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. ഇഗൗ സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷലാം  എല്ലെനാ  കമഖലകേളബലലാം  അവദക്തത

നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.  കക്ഷമ കപനഷനുകേള് വബതരണലാം കചയ്യനാന ആദദലാം  കേനാട്ടബയ
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ഉതനാഹലാം  ഇകപ്പെനാഴബല്ലെനാത്തതബകന്റെയുലാം   കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ജേസ്പീവനക്കനാരുകട

കപനഷന  വബതരണലാം  അനന്തമനായബ  നസ്പീണ്ടുകപനാകുന്നതബകന്റെയുലാം  കേനാരണലാം

വദക്തമനാക്കണലാം.  സഗൗജേനദ അരബ വബതരണലാം, കകേനാകബയനാര് ഇലാംപനാകന്റെഷന സര്ജേറബ,

കേനാരുണദ  ഫണയ്  എന്നബങ്ങകനയുളള  നബരവധബ  ആശയങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കനാന

യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  കേനാരുണദ  ഫണയ്  അനന്തമനായബ

നസ്പീണ്ടുകപനാകുന്ന സനാഹചരദലാം നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല്  മുഖദമനബക്കയ് എലാം.എല്.എ.-

മനാര്  നല്കുന്ന  അകപക്ഷകേള്  വസ്പീണ്ടുലാം  വബകല്ലെജുകേളബകലയയചയ്

കേനാലതനാമസമുണനാകുന്നതയ്   ഒഴബവനാക്കണലാം.  കനല്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കനല്ലെബകന്റെ  വബല

സമയബനബതമനായബ  ലഭദമനാക്കനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേരളത്തബകല  റബ്ബര്

കബനാര്ഡബകന്റെ  കസനാണല്  ഓഫസ്പീസകേള്  അടചപൂട്ടുന്നതബനനാല്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്

പരബതനാപകേരമനായ അവസ്ഥയബകലയയ് കപനാകുന്നതയ് തടയണലാം. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  തുടങ്ങബവച  പദതബകേളനാണയ്  ഇഗൗ  സര്ക്കനാര്  ഉദ്ഘനാടനലാം

കചയ്തുകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.   സര്ക്കനാര്  അറബയനാകത  വബകദശത്തുളള  കലനാകേബനാങയ്

കപനാകലയുളളവയബല്നബനലാം  വനായ്പകയടുത്തനാല്  ചബലകപ്പെനാള്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുലാം.  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  സഗൗത്തയ്  മണ്ഡലത്തബലളള  ഒരു

പനാലത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്   സര്ക്കനാര്  അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം.  കേഴബഞ്ഞ
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ഗവണ്കമന്റെയ്  എന്തയ്  കചയ്തുകവന്നല്ലെ  ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  പുതുതനായബ  എകന്തങബലലാം

കചയ്യുനകണനാകയന്നനാണയ് ജേനങ്ങള് കനനാക്കുന്നതയ്.  

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനനാവശദങ്ങള്  നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബനുകവണബ

സദുകദ്ദേശപരമനായബ  കകേനാണ്ടുവന്ന  ഒരു  കമക്കനാനബസമനാണയ്  കേബഫ്ബബ.  ഇനഡദയബല്

അഴബമതബ  കുറഞ്ഞതുലാം  മബകേച ക്രമസമനാധനാനമുളതുമനായ സലാംസ്ഥനാനമനാണയ്  കകേരളലാം

എന്നനാണയ്  സര്കവ്വ  ഫലങ്ങള്  വദക്തമനാക്കുന്നതയ്.    സമ്പൂര്ണ  കകവദഡ്യുതസ്പീകേരണ

സലാംസ്ഥനാനലാം,  കവളബയബട വബസര്ജദ വബമുക്ത സലാംസ്ഥനാനലാം എന്നസ്പീ നബലകേളബകലയ്ക്കുലാം

കകേരളലാം  മനാറനാന കപനാകുകേയനാണയ്.  വബഴബഞ്ഞലാം പദതബ  സലാംബനബചയ്  വന അഴബമതബ

നടന്നബരബക്കുനകവന്നനാണയ്  സബ.&എ.ജേബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്   പറഞ്ഞബരബക്കുന്നതയ്.

പബ.പബ.പബ.  അനുസരബചള എല്ലെനാ കേരനാറകേളബലലാം കേനാലനാവധബ  30  വര്ഷമനായബരബകക്ക

വബഴബഞ്ഞലാം കേരനാറബല് 40 വര്ഷമനാക്കബയതബകന്റെ ഫലമനായബ 29712 കകേനാടബ രൂപയനാണയ്

കേമ്പനബ  കനട്ടമുണനാക്കബയബരബക്കുന്നതയ്.   40  വര്ഷത്തബനുകശഷവുലാം  കേനാലനാവധബ

നസ്പീട്ടബനല്കുന്നതബനുളള   കകനാസലാം  ഉള്കക്കനാളബചബട്ടുകണന്നനാണയ്  സബ.&  എ.ജേബ.

പറയുന്നതയ്.  വബഴബഞ്ഞലാം  കേരനാറബല്   അഴബമതബയുകണന്നയ്  കഡനാകേഡ്യുകമന്റെറബ

എവബഡന്റെയ്സബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് പ്രൂവയ് കചയ്യകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്. കഎ.എ.എസയ്.

/കഎ.പബ.എസയ്.  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തമ്മേബലള  തര്ക്കലാം  സലാംബനബചയ്  കേഴബഞ്ഞ
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ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  നബയമസഭ  ചര്ച  കചയ്തതയ്  മറക്കരുതയ്.  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വന വബകേസന കുതബപ്പെബനയ്  പ്രധനാന പങയ് വഹബചബട്ടുണയ്.

വബവബധ കറയബല്കവ കകലനുകേള് വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ    കജേനായബന്റെയ്  കവഞസര്

ഒപ്പുവചബരബക്കുകേയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന :  ഉപധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

വബവനാദങ്ങള്  കകേനാണയ്  നബറഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷമനാണയ്  കേടനകപനായതയ്.  കകക്രസബസയ്

മനാകനജേയ് കമന്റെബല് ഗവണ്കമന്റെയ് പരനാജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്. പകേര്ചപ്പെനബ, കുടബകവള

വബതരണലാം,  കതരുവുനനായ  ആക്രമണലാം,  വബല  നബയനണലാം  തുടങ്ങബയ

കേനാരദങ്ങളബകലനാനലാം  കചറവബരലനക്കനാന  കപനാലലാം  സര്ക്കനാരബനനായബട്ടബല്ലെ.

ഇതബകനല്ലെനാമുപരബ   ഉന്നത  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തമ്മേബലള  കപനാരനാട്ടലാംമൂലലാം  ഭരണലാം

സലാംഭബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഡബ.ജേബ.പബ.-  കയ  കചനാദദലാം  കചയ്യുന്ന  എ.ഡബ.ജേബ.പബ.-

കക്കതബകര  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഒരു  നടപടബയുലാം  എടുത്തബല്ലെ.  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കു

കമതബകരയുള  അതബക്രമങ്ങള്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബകയടുക്കനാന സര്ക്കനാരബനയ്

സനാധബക്കുന്നബല്ലെ. സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ  നബലനബല്ക്കുന്ന  ഈ  ഘട്ടത്തബല്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബ  ഇല്ലെനാകത   നസ്പീന്തല്  കുളത്തബകന്റെയുലാം  ഇനകഡനാര്

കസഡബയത്തബകന്റെയുലാം   വരുമനാനത്തബല്നബനലാം   48  ലക്ഷലാം  രൂപ  കചലവഴബചനാണയ്

കസനാര്ട്സയ്  കേഗൗണ്സബല്  പ്രസബഡന്റെബനുലാം  കസക്രട്ടറബക്കുലാം  ആഡലാംബര  കേനാര്



45

വനാങ്ങബയതയ്.   വബവബധ  വകുപ്പുകേളബകല  ഒഴബവുകേള്  പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

കചയ്തബട്ടബല്ലെ.   എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  -യുകട  കേണക്കയ്  വബഷയത്തബല്  പുനനഃപരസ്പീക്ഷ

നടത്തബയതയ്  കകേരളത്തബകല  ആദദ  സലാംഭവമനാണയ്.   കകേനാലപനാതകേ  പരമ്പരകേളകട

നനാടനായബ   കകേരളലാം  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.   കതറനായ  വഴബയബലൂകടയനാണയ്  ഈ

ഗവണ്കമന്റെയ് സഞരബചകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്. 

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

സലാംസ്ഥനാനകത്ത  കേദനാപ്പെബറല്  കഡഫബസബറയ്  മസ്പീറയ്  കചയ്യുന്നതബനയ്  കേബഫ്ബബ  വഴബ

ബഡ്ജേറബനയ്  പുറത്തുനബനലാം ഫണയ്  സസരൂപബക്കുലാം.  ഭരണലാം  മനാറബയനാലലാം  കേബഫ്ബബക്കയ്

ഗ്രനാന്റെയ്  നല്കുന്നതബനയ്  നബയമത്തബല്  വദവസ്ഥ  കചയ്തബട്ടുണയ്.  ഇനഫ്രനാസക്ചര്

ഫണബലാംഗയ് കസബബയുകട 2012-കല കറഗുകലഷന പ്രകേനാരലാം നബലവബല് വന്നബട്ടുളതനാണയ്.

ആള്ട്ടര്കനറസ്പീവയ് ഇനകവസ്റ്റുകമന്റെയ് ഫണബകന്റെ സപരബചബതമനായ  രൂപമനാണയ് കവനചസര്

കേദനാപ്പെബറല് ഫണയ്.   കേബഫ്ബബക്കയ്  വബകദശ ഫണബല് നബനലാം വനായ്പ എടുക്കുന്നതബനയ്

പനാനബലാംഗയ്  കബനാര്ഡയ്  കസക്രട്ടറബയുകട  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കേദനാബബനറലാം  കേബഫ്ബബ

കബനാര്ഡുലാം  പരബകശനാധബചയ്  കസബബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാകക്കണതുണയ്.

വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചയ്  മറയ്  ബനാദദതകേകളനാനമബകല്ലെന്നയ്  ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണയ്

മനാത്രകമ  കേബഫ്ബബ  വഴബയുള  കേനാരദങ്ങള്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുകേയുള.

ആള്ട്ടര്കനറസ്പീവയ്  ഇനകവസ്റ്റുകമന്റെയ്  ഫണയ്  രൂപസ്പീകേരണത്തബനുലാം  കസബബയുകട
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അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ആവശദമനാണയ്.  ഇതുസലാംബനബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണയ്.  30  വര്ഷലാം  കകേനാണയ്  വനാങ്ങബയ  കേടലാം  കകേനാടുത്തയ്

തസ്പീര്ക്കനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തബയതയ്.  കേബഫ്ബബയുകട  ഭനാവബ

വരുമനാനലാം  കേനാണബചകകേനാണയ്  വനായ്പകയടുക്കുന്നതബനനാല്  ഭനാവബയബലണനാകേനാന

സനാധദതയുള  ഇരട്ടബകചലവയ്  കുറയനാന  കേഴബയുലാം.   ഉപധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

സലാംസ്ഥനാന ഭരണത്തലവന്മേനാര്,  മനബമനാര്,  ആസ്ഥനാന ഉകദദനാഗസ്ഥന്മേനാര് എന്ന

II-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  നസ്പീതബനദനായ

നബര്വ്വഹണലാം എന്ന  III-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം

എപക്സെെസയ്  എന്ന  VIII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം

കപനാലസ്പീസയ്  എന്ന  XII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം

ജേയബലകേള് എന്ന  XIII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം

കപനാതുമരനാമത്തയ്  എന്ന  XV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  വബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേ  വബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന്ന

XVII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  പവദദസഹനായ

രലാംഗവുലാം  കപനാതുജേനനാകരനാഗദവുലാം  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ശുദജേലവബതരണവുലാം  ശുചസ്പീകേരണവുലാം  എന്ന  XX-ാംനമ്പര്
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ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  നഗരവബകേസനലാം  എന്ന  XXII-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  കതനാഴബലലാം  കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമവുലാം  പ്രവനാസബകക്ഷമവുലാം  എന്ന  XXIV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  പട്ടബകേജേനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ/മറയ്  പബകന്നനാക്ക/നക്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങള് എന്നബവരുകട കക്ഷമലാം എന്ന XXV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  കൃഷബ  എന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ഭക്ഷദലാം  എന്ന  XXX-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം മതദബനനലാം എന്ന  XXXIII-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  വനലാം  എന്ന  XXXIV-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന്ന

XXXVI-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം വദവസനായങ്ങള്

എന്ന XXXVII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം വബകനനാദ

സഞനാരലാം  എന്ന  XLII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം

സനാമൂഹദ  സരക്ഷബതതസവുലാം  കക്ഷമവുലാം  എന്ന  XLVI-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  40-കനതബകര  75  കവനാട്ടുകേകളനാകട

സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.
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ചര്ച  കൂടനാകത  പനാസ്സനാകക്കണ  മറയ്  ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലള

ഉപധനനാഭദര്തനകേളലാം സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.

IX നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള   2017-  കല മലയനാള ഭനാഷ
(  നബര്ബനബത ഭനാഷ  )   ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയവുലാം

അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള  2017-കല മലയനാള ഭനാഷ  (നബര്ബനബത ഭനാഷ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനക്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

X ക്രമപ്രശലാം

ബബല്ലെബനയ് രനാഷ്ട്രപതബയുകട അനുമതബ കവണകമന്നതയ് സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  പ്രസ്തുത  ബബല്  ഭരണഘടനയുകട  കേണ്കേറന്റെയ്

ലബസബല്കപ്പെടുന്നതബനനാല്  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  അനുമതബ  ആവശദമനാണയ്.  2015-ല്

നബയമസഭ  പനാസ്സനാക്കബയ  മലയനാള  ഭനാഷ  വദനാപനവുലാം  പരബപനാലനവുലാം  ബബല്

രനാഷ്ട്രപതബയുകട  പരബഗണനയബലനാണയ്.  ഇഗൗ  ബബല്ലെബനയ്  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  അനുമതബ

ലഭബക്കുന്ന സനാഹചരദമുണനായനാല് ഇകപ്പെനാള് അവതരബപ്പെബക്കനാന കപനാകുന്ന ബബല്ലെബകന്റെ
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പ്രസക്തബ നഷകപ്പെടുലാം.  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  പരബഗണനയബലള ബബല്ലെബകല കകനാസയ്  6-ല്

കകേരളത്തബകല എല്ലെനാ  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളബലലാം  പത്തനാലാം  കനാസയ്  വകര  നബര്ബനബത

ഒന്നനാലാം ഭനാഷ മലയനാളമനായബരബക്കണകമന്നനാണയ് വദവസ്ഥ കചയ്തബരബക്കുന്നതയ്. നബലവബകല

ബബല്ലെബല്  അതയ്  എല്ലെനാ  സ്കൂളകേളകമന്നനാണയ്  പറഞ്ഞബരബക്കുന്നതയ്.  പരസരവബരുദമനായ

ബബല്ലുകേളനായതബനനാല്   ഇതയ്  പരബകശനാധബകക്കണതനാണയ്.  2017-കല  മലയനാള  ഭനാഷ

(നബര്ബനബത ഭനാഷ) ബബല് പബനവലബകക്കണതനാണയ്.

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

പ്രസ്തുത  ബബല്  അവതരബപ്പെബച  കവളയബല്  തകന്ന  ഇതബനയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  ക്രമപ്രശലാം

ഉന്നയബക്കുകേയുലാം ആയതബനയ്  സസ്പീക്കര് റൂളബലാംഗയ്  നല്കേബയതുമനാണയ്.  ചട്ടലാം  79  പ്രകേനാരലാം

സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ്ത  ബബല്ലെനാണയ്  അവതരബപ്പെബക്കുന്നതയ്.  ഇഗൗ

സനാഹചരദത്തബല്  ക്രമപ്രശലാം  നബലനബല്ക്കുന്നതല്ലെ.  ബബല്  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബക്കയ്

അയയ്ക്കുന്ന  ഘട്ടത്തബലനാണയ്  ക്രമപ്രശലാം  ഉന്നയബകക്കണതയ്.  2015-കല  മലയനാള  ഭനാഷ

വദനാപനവുലാം  പരബപനാലനവുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ  കകനാസയ്  6-കല  വദവസ്ഥ  1963-കല  കകേന്ദ്ര

നബയമമനായ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  ഭനാഷ  നബയമത്തബകല  വദവസ്ഥകേളമനായബ

പവരുദദമുളതബനനാലനാണയ്  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  അനുമതബക്കനായബ  അയചതയ്.  2017-കല

മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  അനുമതബക്കയ്
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അയയ്കക്കണ ആവശദമബല്ലെനാത്തതുലാം കകേന്ദ്ര നബയമത്തബകന്റെ കേസ്പീഴബല് വരനാത്തതുമനാണയ്. 

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .   സസ്പീക്കര്: സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 2017-കല മലയനാള

ഭനാഷ  (നബര്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയത്തബനയ്

മുനപനായബ ചട്ടലാം 303 അനുസരബചയ് ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ ഉന്നയബച ക്രമപ്രശലാം പ്രസ്തുത

ചട്ടത്തബല്  വരുന്നതല്ലെ.  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന്ന  കവളയബല്    തടസ്സവനാദലാം

ഉന്നയബചനാല് അവ പരബഗണബചകകേനാണ്ടുലാം ബബല്ലെബകല തതസലാം കപനാതുവനായബ ചര്ച കചയ്തയ്

അലാംഗസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുലാം വബശദമനായ പരബകശനാധനയയ് കസലക്ടയ് കേമ്മേബറബകക്കനാ ബനകപ്പെട്ട

സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബകക്കനാ  അയയ്ക്കുകേയനാണയ്  കചയ്യുന്നതയ്.  അപ്രകേനാരലാം  പരബകശനാധന

പൂര്ത്തബയനാക്കബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കുന്ന ബബല് പരബഗണനയകക്കടുക്കുന്ന കവളയബല്

അകത ബബല്ലെബകന്റെ ഭരണഘടനനാ സനാധദത സലാംബനബചലാം നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബനുള

സഭയുകട  കകേനാലാംപസ്പീകറനസബ  സലാംബനബചലാം  വസ്പീണ്ടുലാം  ഉന്നയബക്കുന്നതുലാം  റൂളബലാംഗയ്

ആവശദകപ്പെടുന്നതുലാം ഉചബതമല്ലെ. അതബനനാല് പ്രസ്തുത വനാദലാം ക്രമപ്രകേനാരമല്ലെ. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫയ് :  വബകയനാജേബപ്പെയ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ്തപ്രകേനാരമുള   ബബല്ലെബനയ്  '2017 -കല മലയനാള ഭനാഷ പഠന ആക്ടയ്' എന്നയ്

കപരയ്  മനാറലാം  വരുത്തബയ  നടപടബ  ശരബയല്ലെ.  സഭയബല്  അവതരബപ്പെബചകപ്പെനാള്

നബര്ബനബത  ഭനാഷയനായബരുന്ന  മലയനാളലാം  ഇകപ്പെനാള്  ഓപ്ഷണല്  ഭനാഷയനായബ
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മനാറബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  ബബല്  സലാംബനബചയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  വബശദമനായ  പഠനലാം

നടത്തബയബട്ടബല്ലെ.  ബബല്ലെബകന്റെ  ഉകദ്ദേശശുദബ  തകന്ന  ഇല്ലെനാതനാക്കുന്ന  നടപടബകേളനാണയ്

സര്ക്കനാര് കകകേകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്.   കകേന്ദ്ര നബയമലാം ബനാധകേമനായ സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.,

കഎ.സബ.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേളബലലാം  മലയനാളലാം  പഠബപ്പെബക്കണകമന്നയ്  വദവസ്ഥ

കചയ്തബരബക്കുന്നതയ്  പ്രനാകയനാഗബകേമനാകണന്നയ്  കതനാനന്നബല്ലെ.  ഭനാഷനാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകട

ആശങകേള്  ദൂരസ്പീകേരബക്കനാന  ബബല്ലെബല്  വദവസ്ഥയബല്ലെ.  ബബല്ലെബനയ്   ഗവര്ണറകട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കനാന  സനാധദത  കുറവനാണയ്.  വബകദശ  രനാജേദങ്ങളബല്  പഠനലാം

നടത്തബയകശഷലാം  തുടര്പഠനത്തബനനായബ  സലാംസ്ഥനാനത്തയ്  എത്തബകചരുന്ന

വബദദനാര്തബകേകള  ഇതബകല   വദവസ്ഥകേള്  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുകമനാകയന്നയ്

സലാംശയബകക്കണബയബരബക്കുന. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്) :  കകേരളത്തബകല എല്ലെനാ

വബദദനാലയങ്ങളബലലാം  ഒന  മുതല്  പത്തുവകരയുള  കനാസകേളബല്  മലയനാളലാം

പഠബപ്പെബക്കണകമന്നയ്  ബബല്ലെബല്  പരനാമര്ശബചബരബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബലനാണയ്

'നബര്ബനലാം'  എന്ന  വനാക്കയ്  ഒഴബവനാക്കബയബരബക്കുന്നതയ്.  ഒന്നനാലാം  കനാസമുതല്

ക്രമനാനുഗതമനായബ  മലയനാളലാം  പഠബപ്പെബക്കണകമന്നനാണയ്  ബബല്ലെബല്  വദവസ്ഥ

കചയ്തബരബക്കുന്നതയ്.  ഒന്നനാലാം  കനാസ്സബല്  മലയനാള  പഠനലാം  നബര്ബനമനാക്കബയബട്ടുണയ്.

സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേള്ക്കയ്  എന.ഒ.സബ.  കകേനാടുക്കുകമ്പനാള്  മലയനാളലാം  കൂടബ
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പഠബപ്പെബക്കണകമന്ന നബബനന വയനാന സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.

വബകദശ രനാജേദങ്ങളബല് പഠനലാം നടത്തബയകശഷലാം തുടര്പഠനത്തബനനായബ സലാംസ്ഥനാനത്തയ്

എത്തബകചരുന്ന വബദദനാര്തബകേള് മലയനാളലാം പഠബചയ് പരസ്പീക്ഷകയഴുതണകമന്നയ് ബബല്ലെബല്

വദവസ്ഥ  കചയ്തബട്ടബല്ലെ.  അവര്ക്കയ്  മലയനാളലാം  പഠബക്കനാനുള  അവസരലാം

ഒരുക്കബകക്കനാടുക്കുകേ മനാത്രമനാണയ് സര്ക്കനാര്  കചയ്യുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  വബകയനാജേബപ്പെയ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  മലയനാള  ഭനാഷ

(നബര്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  എന്നതബനുപകേരലാം  മലയനാള  ഭനാഷനാ  പഠന  ആക്ടയ്

എന്നനാക്കബ മനാറബയതബകന സസനാഗതലാം കചയ്യുന.  മലയനാളബ  മലയനാളലാം പഠബക്കണകമന്ന

വനാദകത്തനാടയ്  കയനാജേബക്കുനകവങബലലാം  കജേനാലബ  സലാംബനമനായുലാം  മറലാം  ഇതര

സലാംസ്ഥനാനക്കനാര്  ഇവബകടയുളതബനനാല്  കകേരളത്തബലള  എല്ലെനാവരുലാം  മലയനാളലാം

പഠബക്കണകമന്നയ്  നബര്ബ്ബനബക്കുന്നതയ്  ശരബയനായ  നടപടബയല്ലെ.  നബര്ബനമനായബ

അടബകചല്പ്പെബക്കുന്നതബലൂകട  ഭനാഷയുകട  വദനാപനമുണനാകേബല്ലെ. കതനാഴബലമനായബ

ബനകപ്പെട്ടുലാം ജേസ്പീവബത സനാഹചരദലാംമൂലവുലാം മകറനാരു ഭനാഷ പഠബക്കുകമ്പനാഴനാണയ് ഭനാഷയുകട

വദനാപനമുണനാകുന്നതയ്.   ഭനാഷനാ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകട  ആശങകേള്  ഈ  സന്ദര്ഭത്തബല്

ഗഗൗരവമനായബ  കേനാണണലാം.  ഇതര  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്നബകന്നനാ  രനാജേദങ്ങളബല്നബകന്നനാ

കകേരളത്തബകലയയ് വരുന്ന കുട്ടബകേള്ക്കയ് ഇവബകട പഠനലാം നടത്തുന്നതബനയ് കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കനാന  ഇടയുള  വദവസ്ഥകേള്  കഭദഗതബ  കചയ്യണലാം.  മലയനാള  ഭനാഷകയ
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കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയുലാം ഭനാഷനാ വകേകഭദങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം. മലയനാള

ഭനാഷനാപഠനലാം  നബര്ബനബതമനാക്കനാകതതകന്ന  മലയനാളലാം  പഠബപ്പെബചകകേനാണയ്  ഭനാവബ

തലമുറയബല് അഭബമനാനകബനാധലാം വളര്ത്തബകയടുക്കനാന കേഴബയണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബയ് :  2015-കല  മലയനാള  ഭനാഷനാ  വദനാപനവുലാം

പരബകപനാഷണവുലാം  ബബല്  കമനാത്തത്തബലള  മലയനാള  ഭനാഷനാ  പഠനമനാണയ്

ഉകദ്ദേശബചബരുന്നകതങബല്  ഇഗൗ  ബബല്ലെബല്  സ്കൂളകേളബല്  മലയനാളലാം  പഠബപ്പെബക്കുന്നതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടനാണയ്  സൂചബപ്പെബക്കുന്നതയ്.   സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  ചര്ചയ്ക്കുകശഷവുലാം  പൂര്ണമനായ

വദക്തത ബബല്ലെബല് വന്നബട്ടബല്ലെ. കകേരളത്തബനയ്  പുറത്തു നബന വരുന്ന കുട്ടബകേള് നനാട്ടബല്

വന്നയ്  ഉപരബ  പഠനലാം  നടത്തുകമ്പനാള്  അവകര  ബനാധബക്കനാനബടയുള  ബബല്ലെബകല

വദവസ്ഥകേള്ക്കയ്  മനാറലാം  വരണലാം.  ബബല്ലെബകല  ചബല  വദവസ്ഥകേളബലള  അവദക്തത

ദൂരസ്പീകേരബക്കണലാം.   മലയനാളലാം  പഠബക്കണകമന്നയ്  നബര്ബനമുള  സ്ഥബതബക്കയ്  പരസ്പീക്ഷ

നടത്തനാന  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പരസ്പീക്ഷയബല്ലെനാകത  വന്നനാല്  കുട്ടബകേള്  അലലാംഭനാവലാം

കേനാണബക്കുകമനളതയ്  വസ്തുതയനാണയ്.   ഒന്നനാലാം  കനാസയ്  മുതല്  പത്തനാലാം  കനാസവകര

മലയനാളലാം പഠബച ഒരു വബദദനാര്തബക്കയ് കനാസബകല  പരസ്പീക്ഷ എഴുതുന്നതബല് ബുദബമുട്ടബല്ലെ.

പുറത്തുനബന  വരുന്ന  കുട്ടബകേളകട  കേനാരദത്തബലലാം  തസ്പീരുമനാനമുണനാകേണലാം.   ഇഗൗ

വബഷയത്തബല്  ഏകേസ്പീകൃതമനായ  പരബഹനാരമുണനാകേണലാം.   ഭനാഷനാനക്യൂനപക്ഷങ്ങകളയുലാം

ഓറബയന്റെല് സ്കൂളകേകളയുലാം സലാംബനബച കേനാരദങ്ങളബല് വദക്തതയുണനാകേണലാം. 
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ശസ്പീ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ : സബ്ജയ്ക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 2017-കല

മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബനബത ഭനാഷ)  ബബല് കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം കനടുന്നതബനനായബ

സര്ക്കുകലറയ് കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

  ഇന്തദനാ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സബലബസബനയ്  വബകധയമനായബ  കകേരളത്തബല്

പ്രവര്ത്തബച  വരുന്ന  വബദദനാഭദനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കയ്   സലാംസനാരത്തബകന്റെയുലാം

ഭനാഷയുകടയുലാം  അവബഭനാജേദഘടകേമനായബ  മലയനാളകത്ത  മനാറകേ  എന്ന

ഉകദ്ദേശകത്തനാടുകൂടബയനാണയ് ഈ ബബല് കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുളതയ്.   മനാതൃഭനാഷ എന്നതയ് ഒരു

ജേനതയുകട  പഗൗരനാവകേനാശത്തബകന്റെയുലാം  മനുഷദനാവകേനാശത്തബകന്റെയുലാം  അലാംശമനായബ

കേണക്കനാക്കബകക്കനാണയ്   മഹത്തനായ  ദഗൗതദമനാണയ്  ഈ  ബബല്ലെബലൂകട  വബഭനാവന

കചയ്യുന്നതയ്.  പഠന  മനാധദമലാം  മനാതൃഭനാഷ  ആയബരബക്കണകമന്നയ്  വബദദനാഭദനാസ

കേമ്മേസ്പീഷനുകേകളല്ലെനാലാം നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുളതനാണയ്.  സലാംസനാരത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ   മലയനാള

ഭനാഷകയ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനാണയ്  ഇഗൗ ബബല് ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.   മലയനാള ഭനാഷയുകട

മനാതൃസ്ഥനാനസ്പീയത   നഷകപ്പെടനാകത  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കണലാം.    ഭനാഷനാപരമനായ

മനുഷദനാവകേനാശകത്ത   അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം    വബകവചനകത്ത   മനുഷദനാവകേനാശ

ലലാംഘനവുമനായനാണയ്  കഎകേദരനാഷ്ട്ര  സഭ  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതയ്.    കകേരളത്തബകന്റെ

പരബസ്ഥബതബ  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെബക്കകപ്പെടുന്നതയ്  മനാതൃഭനാഷനാ  വബദദനാഭദനാസത്തബലൂകടയുലാം

സലാംരക്ഷണത്തബലൂകടയുമനാണയ്.  മനാതൃസലാംസനാരത്തബകന്റെ  അടബത്തറയനായബ കേണക്കനാക്കബ
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മലയനാള  ഭനാഷകയ   നനാടബകന്റെ  എല്ലെനാ  കമഖലകേളബകലയ്ക്കുലാം  എത്തബചയ്  അറബവയ്

പകേര്നകകേനാടുക്കുന്നതബനയ്   ചരബത്രപരമനായ പങവഹബക്കനാന  കേഴബയുന്ന ഒരു ബബല്

ആയതബനനാല്  ഇതബകന്റെ ഉളടക്കകത്ത   അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര്: 'സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള

2017-കല  മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയ്  അയയണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന'.

ബബല്ലെബകന തതസത്തബല് സസനാഗതലാം കചയ്യുന.   2015-കല മലയനാള ഭനാഷ വദനാപനവുലാം

പരബകപനാഷണവുലാം  ബബല്ലെബല്  കകേനാടതബ  നടപടബകേള്കപനാലലാം

മലയനാളത്തബലനാക്കണകമനള  തസ്പീവ്രനബലപനാകടടുക്കുകേയുലാം  മലയനാള  ഭനാഷകയ

ഭരണഭനാഷയനാക്കബ  മനാറന്നതബനുലാം   കൂടുതല്   വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള  ശമങ്ങളലാം

കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെയ് നടത്തബയബരുന.   സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ  പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം

വന്ന  ബബല്ലെബകല   ആമുഖത്തബലലാം  പസ്പീഠബകേയബലലാം     നബര്ബനബത  ഭനാഷ  എന്നയ്

കരഖകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതയ്     മനാറനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഇതര

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബലലാം വബകദശരനാജേദങ്ങളബലലാം നബന്നയ്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത സ്കൂളകേളബല് പഠനലാം

തുടരുന്ന വബദദനാര്തബകേള്ക്കുണനാകുന്ന ബുദബമുട്ടയ് സലാംബനബചള ആശങ ദൂരസ്പീകേരബചതയ്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.     ഭനാഷനാനക്യൂനപക്ഷങ്ങള്  പഠബക്കുന്ന  സ്കൂളകേളബല്   പ്രകതദകേ

പനാഠപുസകേലാം  നല്കേബ  മലയനാള  പഠനത്തബനയ്  സഗൗകേരദകമനാരുക്കണലാം.
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മലയനാളഭനാഷനാ  പഠനലാം  നബര്ബനബതമനാക്കുന്നതയ്  വബകദശത്തുനബന്നയ്

മടങ്ങബവരുന്നവരുകടയുലാം  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളകടയുലാം  ആശങകേള്

പരബഹരബചകകേനാണനാകേണലാം.   നക്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേള്

പഠബക്കുന്ന  സ്കൂളകേളകട  കേനാരദത്തബല്  കുറചകൂടബ  വദക്തതയുണനാകേണലാം.

ഭനാഷനാമഗൗലബകേവനാദലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  സനാഹചരദത്തബനയ്  കചര്ന്നതകല്ലെന്ന

യനാഥനാര്തദലാം  ഉള്കക്കനാള്ളുകേയുലാം  ഭനാഷയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്

പവകേനാരബകേമനാകണന്നതബനനാല്  അവധനാനതകയനാകട  മുകന്നനാട്ടുനസ്പീങ്ങുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.

മലയനാളഭനാഷയയ്   കശഷ്ഠഭനാഷനാപദവബ  ലഭബച  ദബവസലാം  ഭനാഷനാദബനമനായബ

ആചരബക്കണകമന്ന  നബര്കദ്ദേശലാം  പരബഗണബക്കണലാം.   ഇലാംഗസ്പീഷയ്  ഭനാഷകയ

ഒഴബവനാക്കുകേയല്ലെ മറബചയ്  മലയനാളഭനാഷകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്  നമ്മുകട  ലക്ഷദലാം.

മലയനാളഭനാഷയുകടയുലാം  സലാംസനാരത്തബകന്റെയുലാം  വളര്ചയയ്  ശക്തമനായ

അടബത്തറയുണനാക്കുന്നതബനയ് ഇഗൗ ബബല്  സഹനായകേമനാകുകമങബല് അതബകന സസനാഗതലാം

കചയ്യുന.    ഇഗൗ  ബബല്  പനാസ്സനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടുന്നതബനുലാം

ആശങകേളകേറബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതബനുമുള സനാഹചരദകമനാരുക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):    തബകേചലാം

സനാര്തകേമനായ  ചര്ചയബലൂകട   ഇഗൗ  ബബല്ലെബകന്റെ   പ്രധനാനകപ്പെട്ട  ലക്ഷദങ്ങകള

സലാംബനബച  കേനാരദങ്ങള്  വദക്തമനായബട്ടുണയ്.  മലയനാളലാം  അറബയബകല്ലെങബലലാം  പത്തനാലാം
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കനാസലാം ഡബഗ്രബയുലാം പനാസ്സനാകേനാകമന്ന അവസ്ഥ സലാംസ്ഥനാനത്തയ് നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.

തുടര്വര്ഷങ്ങളബല് വളര്നവരുന്ന പുതബയ തലമുറയബകല എല്ലെനാവര്ക്കുലാം  മലയനാളലാം

എഴുതനാനുലാം വനായബക്കനാനുലാം  കേഴബയണകമന്ന ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബ     സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മേബറബയുകട  സൂക്ഷ്മപരബകശനാധനയയ്  വബകധയമനായനാണയ്  ഇഗൗ  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുത്തബട്ടുളതയ്.    ആശങകേള്  പരബഹരബചകകേനാണയ്  ആരുകടയുലാം

അവകേനാശലാം   ഹനബക്കനാകത   മലയനാളലാം  അറബയുന്ന  പുതബയ  തലമുറകയ

വളര്ത്തബകയടുക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദമനാണയ് ഇതബനയ്  പബന്നബലളതയ്.  ഒരു സമൂഹത്തബകല

ആവനാസ വദവസ്ഥയുമനായബ സനാലാംസനാരബകേമനായുലാം സനാമൂഹദമനായുലാം  ബനകപ്പെടുന്നതബനയ്

ചുറമുള  ഭനാഷ  അറബഞ്ഞബരബക്കണകമന്നതയ്  സസനാഭനാവബകേമനായ  കേനാരദമനാണയ്.  മലയനാളലാം

അറബയുന്ന സമൂഹത്തബല് മലയനാളലാം അറബയനാത്തവര് പഠബചവളര്ന്നനാല് അവര്ക്കയ് ആ

സമൂഹത്തബകന്റെ  സലാംസനാരവുമനായബ  കചര്ചക്കുറവുണനാകുലാം.    കകേരളത്തബല്  തനാമസബചയ്

മലയനാളലാം  പഠബക്കുന്നതയ്  ഒരു   കുട്ടബകയ  സലാംബനബചബടകത്തനാളലാം  അവകന്റെ

എല്ലെനാതരത്തബലമുള  സമഗ്രമനായ  വളര്ചയയ്  വഴബകയനാരുക്കുന്നതനാണയ്.  മലയനാളലാം

പഠബക്കണകമന  പറയുന്നതയ്  കകേവലമനായ  അര്തത്തബല്  മനാത്രമല്ലെ,  മറബചയ്

പഠനത്തബകന്റെ  സമഗ്രതയ്ക്കുലാം   സനാലാംസനാരബകേമനായ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  സനാധദതയുണനാക്കുകേ

എന്നതബനുകൂടബയനാണയ്.  ഇനബ  വരുന്ന  തലമുറയബകല  എല്ലെനാവരുലാം

മലയനാളമറബയുന്നവരനാകേണലാം  എന്ന  ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണയ്  കകേരളത്തബല്  എല്ലെനാവരുലാം
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ഒന്നനാലാം കനാസയ് മുതല്  മലയനാളലാം പഠബക്കണകമന്ന കേനാരദലാം ഇഗൗ ബബല്ലെബല് വബഭനാവനലാം

കചയ്തബട്ടുളതയ്.  ഭനാഷയുകട  ഭലാംഗബയുലാം  ശക്തബയുകമന്നതയ്  ഭനാഷയുകട  സസനാഭനാവബകേമനായ

ഒഴുക്കനാണയ്.  മലയനാളലാം  പഠബക്കണകമന്നയ്  സമൂഹലാം  പറഞ്ഞുകകേനാടുക്കുകമ്പനാള്

സസനാഭനാവബകേമനായുലാം അവര് പഠബക്കുന്ന സനാഹചരദമുണനാകുലാം.  കകേരളത്തബല് ഒന മുതല്

പത്തുവകര കനാസകേളബല്  30  ശതമനാനകത്തനാളലാം സ്കൂളകേളബലലാം മൂനലാം നനാലലാം ഭനാഷകേള്

പഠബപ്പെബക്കുനണയ്.  ഭനാഷനാ  നക്യൂനപക്ഷ  സ്കൂളകേളബലലാം  ഓറബയന്റെല്  സ്കൂളകേളബലലാം

സബ.ബബ.എസയ്.ഇ./ഐ.സബ.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേളബലലാം  മൂന്നയ്  ഭനാഷകേള് പഠബപ്പെബക്കുനണയ്.

ഭനാഷനാ  നക്യൂനപക്ഷ  സ്കൂളകേളബല്  ഇകപ്പെനാള്  മൂന്നയ്  ഭനാഷ  പഠബക്കുന്നതബല്

മനാതൃഭനാഷയുള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണങബല് മറയ് ഭനാഷകേള് പഠബക്കുന്നതുകപനാകല  ആ ഭനാഷയുലാംകൂടബ

പഠബക്കണലാം.  മലയനാളഭനാഷ കൂടുതല് ഉപകയനാഗബക്കനാത്ത സ്കൂളകേളബല്  ഒന്നനാലാം കനാസയ്

മുതല്   എസയ്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-യുകട  കനതൃതസത്തബല്  മലയനാള  പനാഠപുസകേലാം

തയ്യനാറനാക്കബ  ലഭദമനാക്കുന്നതനാണയ്.  നബലവബലളള  അദദനാപകേരുകട  കതനാഴബല്

നഷകപ്പെടനാകതതകന്ന  വരുന്ന  അദദയന  വര്ഷലാം  മുതല്   ഒന്നനാലാം  കനാസയ്  മുതല്

ക്രമനാനുഗതമനായബ  മലയനാളലാം  പഠബപ്പെബക്കണലാം.   ഓറബയന്റെല്  സ്കൂളബല്  അഞനാലാം  കനാസയ്

മുതല്   ഭനാഷനാ  പഠനലാം  തുടങ്ങുന്നതബനനാല്   ആദദമനായബ  പഠബക്കത്തക്ക  രസ്പീതബയബല്

മലയനാള  പനാഠപുസകേലാം  തയ്യനാറനാക്കബ  നല്കുകേയുലാം   മലയനാളലാം  അദദനാപകേരബല്ലെനാത്ത

സ്കൂളകേളബല്  ആവശദകമങബല്   അദദനാപകേ  തസബകേ  സൃഷബചയ്  മലയനാളലാം
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പഠബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള  സഗൗകേരദലാം  സര്ക്കനാര്  കചയ്തുകകേനാടുക്കുന്നതനാണയ്.

സബ.ബബ.എസയ്.ഇ./ഐ.സബ.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേളബല്   ഒന  മുതല്  എട്ടനാലാംതരലാം  വകര

ത്രബഭനാഷനാ  പഠനത്തബല്  മലയനാളവുലാം  ഉള്കപ്പെടുനണയ്.  9,  10  കനാസകേളബല്  ദസബഭനാഷ

സബസമനായതബനനാല്  പത്തനാലാംതരലാംവകര  മലയനാളലാം  പഠബക്കണകമനളതയ്

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനയ്   മകറനാരു  പനാഠപുസകേലാം  തയ്യനാറനാക്കബ  നല്കുന്നതനാണയ്.

സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.-യുകട  ഒരു  നബയമത്തബലലാം  ഇടകപടനാകത  കകേരളത്തബകല

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണയജത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ   എല്ലെനാ  സ്കൂളകേളബലലാം

മലയനാള ഭനാഷനാപഠനലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്ന രസ്പീതബയബലളള നബരനാകക്ഷപ പത്രമനാണയ്

കകേനാടുക്കനാന  കപനാകുന്നതയ്.  ഭരണഘടനയുകട  350  (എ)  പ്രകേനാരലാം  ഭനാഷനാ

നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്  ഏതയ്  ഭനാഷയബലനാകണനാ  പഠബക്കുന്നതയ്  അതയ്  പരബപൂര്ണമനായുലാം

സലാംരക്ഷബചകകേനാണ്ടുമനാത്രകമ  ഇഗൗ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുകേയുളള.  നബലവബല്

പഠബചകകേനാണബരബക്കുന്ന  ഭനാഷകയനാകടനാപ്പെലാം  മലയനാളഭനാഷ  കൂടബ  പഠബക്കണകമന്നനാണയ്

ഇതബലൂകട ലക്ഷദമബടുന്നതയ്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു.

സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2017-കല  മലയനാള  ഭനാഷ
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(നബര്ബനബത  ഭനാഷ)   ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കുകേയുലാം കചയ്തു. 

രണനാലാം വകുപ്പെയ്

149, 150,151,  152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 169 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ  മനബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച. 

157. ഖണ്ഡലാം 2(1)(ബബ)യബല് "അണ് എയ്ഡഡയ്, സ്കൂളകേള്" എന്നതബനു    

പകേരലാം "അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളകേള്" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബകേള് മനബ സസസ്പീകേരബച.

156.   ഖണ്ഡലാം 2(1)(ബബ)-യബല് "എല്ലെനാ'' എന്ന വനാക്കയ് ഒഴബവനാക്കുകേ.

159.    ഖണ്ഡലാം 2(1)(ബബ) -യബല് "കബനാര്ഡുകേളമനായബ" എന്നതബനു പകേരലാം    

"കബനാര്ഡുകേളബകലകതങബലമനായബ" എന്നയ് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്  അവതരബപ്പെബച  166-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ   31-നയ്  എതബകര

64 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ നബരനാകേരബച.
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മറകഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു. 

കഭദഗതബകചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബകചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2-ാംവകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

മൂന്നനാലാം വകുപ്പുയ്

170, 171, 172, 173,174, 175,176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185,

186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202,

203, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,

222, 223, 224 ,225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236,

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252,

253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,

270, 271,  272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,  282, 283, 284

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബകേള് മനബ സസസ്പീകേരബച. 

190. ഖണ്ഡലാം 3 (1)-ല് കബപ നബബനനയബല് "അനുസരബചയ്" എന്നതയ് "പ്രകേനാരലാം"

എന്നയ് മനാറകേ.
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192.ഖണ്ഡലാം  3  (1)-കന്റെ  കബപ  നബബനനയബല്  "ഭനാഷനക്യൂനപക്ഷ"  എന്ന

വനാക്കബനു പകേരലാം  "ഭനാഷനാ നക്യൂനപക്ഷ"  എന്നയ് കചര്ക്കുകേ.

  234. ഖണ്ഡലാം3(3)-ല്  "പ്രചനാരണങ്ങകളനാ"  എന്ന  വനാക്കബനു  കശഷമുളള

"സ്കൂളകേളബല്"  എന്ന വനാക്കയ് ഒഴബവനാക്കുകേ. 

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരബപ്പെബച 193-ാം നമ്പര് കഭദഗതബയുലാം ശസ്പീ. കകേ. സബ. 

         കജേനാസഫയ് അവതരബപ്പെബച 201-ാം നമ്പര് കഭദഗതബയുലാം ശസ്പീ. മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ

അവതരബപ്പെബച  171, 278  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേളലാം   31 -കനതബകര 

64 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ  നബരനാകേരബച.

മറയ്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു. 

      കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന 

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

നനാലനാലാം വകുപ്പെയ്

 തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ മനബ അവതരബപ്പെബച. 

285. ഖണ്ഡലാം 4(4) -ല് "നബര്ണയബക്കനാവുന്ന രസ്പീതബയബല്" എന്ന വനാക്കബനയ് കശഷലാം
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"സര്ക്കനാരബനയ്"  എന്ന  വനാക്കുലാം,  "അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  റദ്ദേനാക്കുന്നതുലാം"  എന്ന

വനാക്കുകേള്ക്കു  പകേരലാം  "അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം"  എന്ന  വനാക്കുകേളലാം;

"കചകയ്യണതനാണയ്"  എന്ന  വനാക്കബനു  പകേരലാം  "കചയ്യനാവുന്നതനാണയ്"  എന്ന

വനാക്കുലാം കചര്ക്കുകേ.

 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 298,  300, 301, 302, 303, 

305, 306, 307,  310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323,  324, 325, 326, 327, 330, 331 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് 

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ   287,314  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേളലാം  323-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബ

കഭദഗതബകേകളനാകടയുലാം സസസ്പീകേരബച.

287. ഖണ്ഡലാം 4(1)-ല് "(2)-ഉലാം (3)-ഉലാം ഉപവകുപ്പുകേളബകല" എന്നതബനു പകേരലാം 

"(2)-ാം ഉപവകുപ്പെബകലകയനാ (3)-ാം ഉപവകുപ്പെബകലകയനാ" എന്നയ് 

        കചര്ക്കുകേ.

    314.    ഖണ്ഡലാം  4(3)-ല്  "കേബട്ടബ  30  ദബവസത്തബനുളബല്''  എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കയ്

കശഷലാം ''കപനാതു'' എന്ന വനാക്കയ് കചര്ക്കുകേ. 

      323.   ഖണ്ഡലാം 4(4)-ല് ''(1)-ാം ഉപവകുപ്പെബല് പറഞ്ഞബരബക്കുന്ന പ്രകേനാരമുള മൂന്നയ്

ലലാംഘനങ്ങളണനാകുന്ന  പക്ഷലാം''  എന്നതബനുപകേരലാം  ''  3-ാംവകുപ്പെബകന്റെ



64

2-ാം  ഉപവകുപ്പെബകലകയനാ  3-ാം  ഉപവകുപ്പെബകലകയനാ"  'വദവസ്ഥകേളകട

ലലാംഘനലാം മൂന്നയ് തവണ ഉണനാകുന്ന പക്ഷലാം''    എനകചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം  സസസ്പീകേരബച  കഭദഗതബകേളലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറയ്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള നനാലനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന 

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള നനാലനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

നനാലയ്   (  എ  )   വകുപ്പെയ്

 332,334,335,336 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച.

334. ഖണ്ഡലാം  ''4(a)''  എന്നതയ്  ''5''  എന്നയ് മനാറകേയുലാം കശഷബക്കുന്നവ ആയതയ്

പ്രകേനാരലാം പുനരക്കലാം കചയ്യുകേയുലാം കചയ്യുകേ. 

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറയ്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു. 
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കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള നനാലയ് (എ) വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള നനാലയ് (എ) വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

അഞനാലാം വകുപ്പെയ്

337, 338, 339, 340 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു. 

 അഞനാലാം  വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

അഞനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ആറനാലാം വകുപ്പെയ്

341, 342, 344 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

ആറനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ആറനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഏഴനാലാം വകുപ്പെയ്

345, 346 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
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ഏഴനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ഏഴനാലാം വകുപ്പെയ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124,

125, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147,

148 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

134.  നബയമപ്രഖദനാപന  വനാകേദത്തബകല  "ഇനബപ്പെറയുലാം"  എന്നതയ്  “ഇനബ

പറയുലാം”എന്നയ് മനാറകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 മറയ് കഭദഗതബകേള് നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട 

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ അവതരബപ്പെബച 116-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ 31-കനതബകര 

64 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ്തപ്രകേനാരമുള  ഒന്നനാലാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള  ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ 
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ഭനാഗമനായബ.

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):  2017-കല മലയനാള

ഭനാഷ (നബര്ബനബത ഭനാഷ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല):   മലയനാള  ഭനാഷനാ  പഠനലാം

വദനാപകേമനാക്കനാനുലാം  സനാര്വ്വത്രബകേമനാക്കനാനുലാം  ഉകദ്ദേശബചകകേനാണനാണയ്  ഈ  ബബല്

കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുളതയ്.   സലാംസ്ഥനാനകത്ത  കുട്ടബകേള്ക്കയ്  മലയനാള  ഭനാഷനാ  പരബജനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേ എന്നതനാണയ് ഇതബകന്റെ ലക്ഷദലാം.  കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ്

മലയനാള ഭനാഷകയ കശഷ്ഠഭനാഷയനായബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  മലയനാള സര്വ്വകേലനാശനാല

സ്ഥനാപബക്കനാനുള  ശമലാം  നടത്തുകേയുലാം  അതബകപ്പെനാള്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകുകേയുലാം

കചയ്തബരബക്കുന.  ഈ ബബല്ലെബകന എല്ലെനാവരുലാം  സസനാഗതലാം  കചയ്യുന.  ഭനാഷനാ  പഠനലാം

നബര്ബനബതമനാക്കുനകവനളതയ്  ശരബയനാകണനാ  എനലാം  ഭനാഷനാനക്യൂനപക്ഷങ്ങളകട

ആശങകേള്  പരബഹരബക്കണകമനമുള  രണയ്  കപനായബന്റുകേള്

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയനാണയ്.  ബബല്ലെബകന്റെ കപരയ് മലയനാള ഭനാഷ  (നബര്ബനബത ഭനാഷ)

ബബല്  എന്നതബകല  (നബര്ബനബത)  മനാറബ  (പഠന)  എന്നനാക്കുകേയനാകണങബല്
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പസ്പീഠബകേയബലലാം  ശസ്പീര്ഷകേത്തബലലാം  ആ  കപരുതകന്ന  വരണലാം.  കഹഡബലാംഗയ്  ഒനലാം

പസ്പീഠബകേയുലാം ശസ്പീര്ഷകേവുലാം മകറനാനമനാകേരുതയ്. 

കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്:   ഭനാഷനാനക്യൂനപക്ഷങ്ങളകട  ഇകപ്പെനാഴുള

അവകേനാശങ്ങളബകലനാനലാം മനാറലാം വരുത്തുന്നബല്ലെ.  അവര് പഠബക്കുന്ന ഭനാഷയബല് അവരുകട

മസ്പീഡബയലാം  ഏതനാകണനാ  അകത  മസ്പീഡബയലാം  തകന്ന  നബലനബല്ക്കുലാം.   നബയമസഭയബല്

അവതരബപ്പെബച  ബബല്ലെബകന്റെ  കപരയ്  മനാറനാറബല്ലെ.   ആക്ടയ്  മനാറകമ്പനാള്  സസനാഭനാവബകേമനായുലാം

ശസ്പീര്ഷകേവുലാം മനാറന്നതനാണയ്.   ഈ ആക്ടബകന്റെ കപരയ്  മലയനാള  ഭനാഷനാ  (പഠന)  ആക്ടയ്

എന്നനാണയ്.  

2017-കല  മലയനാള  ഭനാഷ  (നബര്ബനബത  ഭനാഷ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ ഐകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സനാക്കബ.

സഭ പവകുകന്നരലാം 6.45-നയ് പബരബഞ്ഞു.

*****


