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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    08,    തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  അഞനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല  2017 കമയയ്

5-ാം  തസ്പീയതബയബകല  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  235-ാം  നമ്പര്  കചനാദദത്തബനയ്  നല്കേബയ

ഉത്തരത്തബല് വന്ന കതറയ് തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച.
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II തബരുത്തല് കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ്

27.04.2017-നയ് ചട്ടലാം 300 അനുസരബചയ് നടത്തബയ പ്രസനാവനയബല് വന്ന കതറയ്

തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ് മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

III അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കസ്റ്റേറയ് കപനാലസ്പീസയ് ചസ്പീഫബകന്റെ നബയമനലാം

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  കസ്റ്റേറയ് കപനാലസ്പീസയ് ചസ്പീഫബകന്റെ നബയമനവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയലാം

ഈ  സഭനാ  സകമ്മേളന  കേനാലയളവബല്ത്തകന്ന  അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ്

അനുമതബ  കതടബകക്കനാണയ്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുണയ്.  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  പരബഗണബക്കനാന

കപനാകുന്ന വബഷയകത്ത സലാംബന്ധബചയ് സഭയബല് ചര്ചയുലാം അഭബപ്രനായ പ്രകേടനങ്ങളലാം

നടത്തുന്നതയ്  കകേനാടതബകയ  സസനാധസ്പീനബക്കനാനബടയനാകുലാം.   പ്രതബപക്ഷനാവകേനാശങ്ങകള

നബകഷധബക്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കനാത്തതുകകേനാണയ് കകേനാടതബയുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയങ്ങള്

പരനാമര്ശബക്കനാകത  ജനനാധബപതദ  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചകകേനാണയ്

സലാംസനാരബക്കണകമന്നയ് സഭകയ അറബയബക്കുന.

കസ്റ്റേറയ് കപനാലസ്പീസയ് ചസ്പീഫയ് നബയമനലാം സലാംബന്ധബചയ് സുവദക്തമനായ സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

വബധബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുപകേരലാം  മന:പൂര്വ്വമനായ  കേനാലതമനാസലാം

വരുത്തുന്നതബനുകവണബ സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയബല് സമര്പ്പെബച വദക്തത കതടബയുള്ള ഹര്ജബ

തള്ളബകക്കനാണ്ടുലാം  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  25,000  രൂപ  പബഴ  വബധബചകകേനാണ്ടുലാം
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ഇത്തരത്തബലുള്ള  ഹര്ജബ  സമര്പ്പെബചതബനയ്  കകേരള   ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അഭബഭനാഷകേന

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  മനാപ്പുപറഞയ്  ഹര്ജബ  പബനവലബക്കനാന

തയനാറനാകകേണബവന്നതുമൂലലാം  കകേരളത്തബനുണനായ  അപമനാനവുലാം  അവമതബയുലാം

ഗുരുതരമനായ  പ്രശ്നങ്ങളലാം  സലാംബന്ധബചയ്  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ് സര്വ്വശസ്പീ കകേ.  മുരളസ്പീധരന,  വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാം കുഞയ്,

അനൂപയ് കജക്കബയ് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  സമര്പ്പെബച

ഹര്ജബയബകന്മേല്  പബഴ  വബധബക്കുകേകയനാ  സര്ക്കനാര്  മനാപ്പു  പറയുകേകയനാ  കചയബട്ടബല.

കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബ  സനാനത്തുനബന്നയ്  നസ്പീക്കബയ  സര്ക്കനാര്  നടപടബകക്കതബകര

കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസനകുമനാര്  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവയ്  ടട്രൈബബ്യൂണലബകനയുലാം

ടഹകക്കനാടതബകയയുലാം  സമസ്പീപബകചങ്കബലുലാം  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം

ശരബവയ്ക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  ഇതബകനതബകര  കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസനകുമനാര്  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബചയ്  അനുകൂല  വബധബ  കനടുകേയുണനായബ.   കമല്നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  സര്ക്കനാര്  നബയമ  വകുപ്പെയ്  കസക്രട്ടറബയുകടയുലാം  അ  ഡസകക്കറയ്

ജനറലബകന്റെയുലാം  അഭബപ്രനായലാം  ആരനായുകേയുലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്

വബശദസ്പീകേരണത്തബനുള്ള  ഹര്ജബയുലാം  റബവബ്യൂ  ഹര്ജബയുലാം  നല്കുകേയുമുണനായബ.

വബശദസ്പീകേരണ  ഹര്ജബ  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  തള്ളുകേളയുലാം  25,000  രൂപ  ലസ്പീഗല്
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സര്വ്വസ്പീസസയ്  അകതനാറബറബയബല്  അടയനാനുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  ജുവടനല്  ജസ്റ്റേബസയ്

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ  ഉപകയനാഗബക്കനാനുലാം  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  സര്ക്കനാര്

കേനാലതനാമസലാംകൂടനാകത  വബധബ  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസനകുമനാര്  കസ്റ്റേറയ്

കപനാലസ്പീസയ്  ചസ്പീഫനായബ  ചുമതലകയല്ക്കുകേയുലാം  കചയ.  ഈ  വബഷയലാം  2.5.2017-നയ്

സഭയബല് ചര്ച കചയബട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന: കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസനകുമനാറബകന  ഡബ.ജബ.പബ.

സനാനത്തുനബനലാം  മനാറബയതുസലാംബന്ധബചയ്  കകേനാടതബകേളബല്  നടന്ന  വദവഹനാരങ്ങളലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ  നബലപനാടുകേള്ക്കയ് തബരബചടബ നല്കേബകക്കനാണയ് പരകമനാന്നത നസ്പീതബപസ്പീഠലാം

നടത്തബയ  കകഫനല്  ജഡ്ജയ് കമനലാം  സലാംസനാനത്തബനയ്

നനാണകക്കടുണനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  2016  കമയയ്  മനാസലാം  25-ാം  തസ്പീയതബ

അധബകേനാരത്തബല് വന്ന സര്ക്കനാര്,  ജബഷ കകേനാലകക്കസുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പ്രതബകേകള

കേകണത്തനാന  കേനാലതനാമസമുണനാകയനലാം  പുറബങ്ങല്  കവടബകക്കട്ടപകേടത്തബല്

കപനാലസ്പീസബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം വസ്പീഴ്ചയുണനാകയനലാം ചൂണബക്കനാട്ടബ ഡബ.ജബ.പബ.-കയ ആ

സനാനത്തുനബനലാം  മനാറബ.  ഏപ്രബല്  മനാസത്തബല്  നടന്ന  രണയ്  സലാംഭവങ്ങള്ക്കുലാം ഒരു

മനാസത്തബനുളളബല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബകലന്നയ്  പറയുന്നതുലാം  ഒരു  ഉകദദനാഗസകന്റെ

പ്രവര്ത്തനകത്ത  വബലയബരുത്തനാന  ഒരു  മനാസകമടുക്കനാതബരുന്നതുലാം  ശരബയല.

ഇടതുപക്ഷത്തബനയ്  വബകരനാധമുള്ള  ഡബ.ജബ.പബ.-കയയുലാം  ജഡ്ജബകയയുലാം  പുറബങ്ങല്
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കവടബകക്കട്ടയ്  അപകേടത്തബകന്റെ  കപരബല് അവരവരുകട  സനാനങ്ങളബല്നബനലാം നസ്പീക്കലാം

കചയതയ്  ശരബയനായ  നടപടബയല.  ഡബ.ജബ.പബ.-യുകട  പരനാതബ  ടട്രൈബബ്യൂണലുലാം

ടഹകക്കനാടതബയുലാം തള്ളബകയനലാം സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ തബരബചയ് തസ്പീരുമനാനബചകവനമനാണയ്

മുഖദമനബ  പറഞതയ്.  സസൗമദ  കകേനാലകക്കസബല്  കസഷനസയ്  കകേനാടതബയുലാം

ടഹകക്കനാടതബയുലാം കഗനാവബന്ദചനാമബക്കയ് വധശബക്ഷ വബധബചകവങ്കബലുലാം സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

അതയ്  നബരസബക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  2017 ഏപ്രബല്  24-നയ്  കഡനാ.  ടബ.  പബ.

കസനകുമനാറബകന വസ്പീണ്ടുലാം കപനാലസ്പീസയ് ചസ്പീഫയ് ആയബ നബയമബക്കനാനുലാം സര്ക്കനാരബല്നബന്നയ്

25,000/-  രൂപ  പബഴ  ചുമത്തനാനുലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബച.  കപനാലസ്പീസയ്

ആസനാനകത്ത  ഉന്നത  ഉകദദനാഗസകര  മനാറ്റുന്നതബനനാണയ്  റബവബ്യൂ  ഹര്ജബയുമനായബ

സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനായതയ്.  എന്നനാല്  കകേനാടതബ  വബധബ  വരുന്നതബനുമുമ്പുതകന്ന മുന

സലാംസനാന കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബയനായബരുന്ന ശസ്പീ.  രമണ് ശസ്പീവനാസവകയ ആഭദന്തര

വകുപ്പെബകന്റെ ഉപകദഷനാവനായുലാം ശസ്പീ.  കടനാമബന തചങ്കരബകയ  കപനാലസ്പീസയ് ആസനാനകത്ത

എ.ഡബ.ജബ.പബ.  ആയുലാം  നബയമബച.  ഉകദദനാഗസകര  സലലാംമനാറബ  കദനാഹബക്കുന്ന

നടപടബയനാണയ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.  ഉകദദനാഗസന്മേനാര്ക്കയ്

മുഖദമനബയബലുള്ള  വബശസനാസലാം  നഷകപ്പെട്ടതുകകേനാണനാണയ്  അവര്  പല  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളലാം

കതറനായബ  കകേനാടുക്കുന്നതയ്.  കകേരള  നബയമസഭയുകട  അറുപതനാലാം  വനാര്ഷബകേലാം

ആകഘനാഷബക്കുന്ന  കവളയബല്  ഗവണ്കമന്റെബകന  കകേനാടതബയലക്ഷദത്തബനയ്
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ശബക്ഷബചബരബക്കുന.  സലാംസനാനത്തബനയ്  നനാണകക്കടുണനാക്കബയ  ഈ  സലാംഭവലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചയണലാം.     

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കസ്റ്റേറയ്  കപനാലസ്പീസയ്  ചസ്പീഫയ്  നബയമനലാം

സലാംബന്ധബചയ്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്   കതറബദരബപ്പെബക്കുന്ന

നബരവധബ  പരമനാര്ശങ്ങള് ഉയര്നവന്നബട്ടുണയ്.    കകേനാര്ട്ടലക്ഷദത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായുള്ള

യനാകതനാരു  നടപടബക്രമങ്ങളലാം  ഇവബകട  ഉണനായബട്ടബല.   കേബ്യൂകററസ്പീവയ്  കപറസ്പീഷന

നല്കുന്നതയ്  സനാധനാരണ  സലാംഭവമനാണയ്.  ഈ  സര്ക്കനാര്  നബയതമനായ

മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായനാണയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.     അഡസകക്കറയ്  ജനറലബകന്റെ

ഉപകദശമനുസരബചനാണയ്  സനാധനാരണനബലയബല് ഒരു ഗവണ്കമന്റെയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ  അന്തബമമനാകണങ്കബലുലാം  ചബല  വസ്തുതകേള്  കനാരബടഫ

കചയ്യുന്നതബനുകവണബയനാണയ്   ഗവണ്കമന്റെയ്   വസ്പീണ്ടുലാം  കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബചതയ്.

കകേനാടതബ  വബധബകയനാടയ്  സര്ക്കനാര്  അനനാദരവയ്  കേനാട്ടബയബട്ടബല.   യഥനാര്ത

നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബക്കനാകതയനാണയ്  മുനസര്ക്കനാര്  കഡനാ.  കസനകുമനാറബകന

ഡബ.ജബ.പബ.-യനായബ നബയമബചകകേനാണയ്   ഉത്തരവബറക്കബയതയ്.   എന്നനാല്  യഥനാര്ത

നടപടബക്രമങ്ങള് പനാലബചകകേനാണനാണയ് ഈ ഗവണ്കമന്റെയ് ഡബ.ജബ.പബ. സനാനത്തുനബന്നയ്

അകദ്ദേഹകത്ത  മനാറനാന  തസ്പീരുമനാനബചതയ്.  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനകത്ത  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

എതബര്ത്തതബകന്റെ  ഫലമനായനാണയ്  അകദ്ദേഹകത്ത  കസ്റ്റേറയ്  കപനാലസ്പീസയ്  ചസ്പീഫനായബ
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നബയമബക്കണകമന്ന  അവസ  സലാംജനാതമനായതയ്.  കഡനാ.  ടബ.  പബ.  കസനകുമനാറബകന്റെ

നബയമനവുമനായബ   ബന്ധകപ്പെട്ട   സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

അസബരകപ്പെടുത്തബകയങ്കബലുലാം  സര്ക്കനാരബകനതബകര യനാകതനാരു  പരനാമര്ശവുലാം കകേനാടതബ

നടത്തബയബട്ടബല.  എന്നനാല്  ഭരണനടത്തബപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  മുന

സര്ക്കനാരബകനക്കുറബചയ്  നബരവധബ  പരനാമര്ശങ്ങളനാണയ്  കകേനാടതബയബല്

ഉയര്നവന്നബട്ടുള്ളതയ്.     ഈ സര്ക്കനാര്   നബയമപ്രകേനാരമനാണയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.

മുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട  പരബണബതഫലമനായുള്ള  പരനാമര്ശങ്ങളനാണയ്

ഇവബകട  ഉയര്നവന്നബട്ടുള്ളതയ്.   സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ  പനാലബചകകേനാണനാണയ്  ഈ

സര്ക്കനാര് പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.  പ്രസസ്തുത വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച

കചകയണ ആവശദമബല.  

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചന്നബത്തല,

അനൂപയ്  കജക്കബയ്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള്

പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടയ്

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബകകേ ഹനാജരനാകുകേയുലാം കചയ.)

 IV ശദക്ഷണബക്കല്

(1) സനാമൂഹദവനവല്ക്കരണ പദതബ 
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ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ :   പ്രകൃതബയുകട  സന്തുലബതനാവസകയ കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുകമന്നയ്  ശനാസസ്പീയമനായബ  കതളബയബക്കകപ്പെട്ട  വൃക്ഷങ്ങള്  സലാംസനാനത്തയ്

വദനാപകേമനായബ    കേണ്ടുവരബകേയനാണയ്.  ഇവ  ജലസുരക്ഷകയയുലാം   ജസ്പീവജനാലങ്ങളകട

നബലനബല്പ്പെബകനയുലാം   പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുനണയ്.  കമഴുകേയ് പ്രതലങ്ങകളനാടുകൂടബയ

അകക്കഷദ,  മനാഞബയലാം,  യൂക്കനാലബപ്റസയ്  തുടങ്ങബയ  വൃക്ഷങ്ങളകട  ഇലകേള്

വനകതനാതബല് മണബകലയയ് പതബക്കുന്നതയ് ആ പ്രകദശകത്ത ജലസലാംഭരണ പ്രക്രബയകയ

കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന.  ഇവ  ജലവുമനായബ  കേലരുകമ്പനാള്  പുറന്തളളന്ന

രനാസപദനാര്തങ്ങള്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശകത്ത   സൂകനാണുക്കകള  ഇലനാതനാക്കുകേയുലാം

മണബകന്റെ  സസനാഭനാവബകേ  പരബപുഷബ  നഷകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുന.   അകക്കഷദനാ

മരത്തബകന്റെ  പൂകമ്പനാടബ  മനാരകേമനായ  അലര്ജബ  കരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  കേനാരണമനാകുന.

ജസ്പീവജനാലങ്ങളകട  ആകരനാഗദത്തബനുലാം  നബലനബല്പ്പെബനുലാം  ജലസുരക്ഷയ്ക്കുലാം  മുനതൂക്കലാം

നല്കേബകക്കനാണയ്  ഇത്തരലാം  വൃക്ഷടത്തകേള്  വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതുലാം  വദനാപനലാം

നടത്തുന്നതുലാം  അടബയന്തരമനായബ  തടഞയ്  ബദല്  വൃക്ഷടത്തകേള്

നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു)  :

സനാമൂഹദവനവല്ക്കരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നട്ടുപബടബപ്പെബച  അകക്കഷദ,  മനാഞബയലാം,

യൂക്കനാലബപ്റസയ്  തുടങ്ങബയ  മരങ്ങള്  പ്രകൃതബക്കുലാം  മനുഷദകന്റെ  ആകരനാഗദത്തബനുലാം
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കദനാഷകേരമനാകണന്നയ്  കേകണത്തബയ  സനാഹചരദത്തബല്  ഇവ  കതരുകവനാരങ്ങളബല്

വളര്ത്തുന്നതയ് അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്   മുഖദമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് കചര്ന്ന

കയനാഗലാം  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുണനായബ.   എന്നനാല്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്

ലഭദമനാക്കുന്നതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ്   ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉണനാക്കബയ കേരനാറബകന്റെ കേനാലനാവധബ

അവസനാനബക്കുന്നതുവകര  ഇത്തരലാം  വൃക്ഷങ്ങള്  വദനാവസനായബകേനാവശദത്തബനയ്  മനാത്രലാം

വളര്ത്തുന്നതബനുലാം  ബനാക്കബ  പ്രകദശങ്ങളബല്  ഫലവൃക്ഷടത്തകേള്

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഉത്തരവയ്    പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതനാണയ്.  'വനദസ്പീപബ'

പദതബയബലൂകട  എലനാ  പ്രകദശത്തുലാം  ഒസൗഷധവൃക്ഷടത്തകേളലാം   മറ്റുലാം

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുന.  ഫലവൃക്ഷങ്ങളകടയുലാം

പൂമരങ്ങളകടയുലാം  ഒസൗഷധവൃക്ഷങ്ങളകടയുലാം   തടബവൃക്ഷങ്ങളകടയുലാം  കകതകേളനാണയ്

വനവല്ക്കരണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ    വബതരണലാം കചയ്യുന്നതയ്.   കലനാകേ പരബസബതബ

ദബനമനായ  ജൂണ്  5-നയ്  ഹരബതകകേരളലാം  പരബപനാടബയുകട  ഭനാഗമനായബ  ഒരു  കകേനാടബ

വൃക്ഷകകത്തകേള്  വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്. വദനാവസനായബകേ

ആവശദങ്ങള്കക്കനാഴബകകേ  സലാംസനാനത്തയ്  അകക്കഷദ  കപനാലുള്ള   മരങ്ങള്

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതല.  

(2)   ആര്  .  സബ  .  സബ  .-  യുകട പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   മുരളസ്പീധരന:  തബരുവനന്തപുരലാം റസ്പീജബയണല് കേദനാനസര് കസന്റെറബകന്റെ
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അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഡബകയനാളജബസ്റ്റേയ്  ഉള്കപ്പെകട

ആവശദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഭരണത്തബകല   കകേടുകേനാരദസതയുലാം   പുതബയ  പരബഷനാരങ്ങളകട

കപരബലുള്ള  പ്രതബകഷധവുലാം   സനാപനത്തബകന്റെ  പ്രശസബക്കയ് കേളങ്കകമല്പ്പെബചബരബക്കുന്ന

സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം    അടബയന്തര  ശസക്രബയയ്ക്കുകപനാലുലാം  കരനാഗബകേള്

കേനാത്തുനബല്ക്കുന്ന അവസയയ് മനാറലാം വരുത്തനാനുലാം  കരനാഗനബര്ണയത്തബനനാവശദമനായ

ആധുനബകേ സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഉറപ്പെനാക്കനാനുലാം   ഓപ്പെകറഷന തസ്പീകയറര് നവസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

സര്ക്കനാര് തയനാറനാകേണലാം.   

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):   കേദനാനസര്  ചബകേബതനാസസൗകേരദങ്ങളള്ള  തബരുവനന്തപുരലാം   റസ്പീജബയണല്

കേദനാനസര്  കസന്റെറബല്    കരനാഗബകേളകട   ബനാഹുലദലാം  കേനാരണമുള്ള  ബുദബമുട്ടയ്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ് സര്ക്കനാര് പരബശമബക്കുന്നതനാണയ്.     നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കവഗത്തബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കബ   ഒ.പബ.  വബഭനാഗത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പുതബയ

കകേട്ടബടത്തബകലയയ്   മനാറ്റുകേയുലാം    തബരകക്കനാഴബവനാക്കുന്നതബനയ്  ആധുനബകേ

സജസ്പീകേരണങ്ങകളനാടുകൂടബയ  പതബനനാലുനബല കകേട്ടബടലാം പണബയുന്നതബനയ് ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്. അടബയന്തര ശസക്രബയകേള്ക്കയ് കരനാഗബകേള് കേനാത്തുനബല്ക്കുന്ന

അവസ  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ്  ആറയ്  പുതബയ  ഓപ്പെകറഷന  തസ്പീകയററുകേള്
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സജസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം    കപനാസ്റ്റേയ്  ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  കഎ.സബ.യു.,    പുതബയ സര്ജറബ

വനാര്ഡുകേള്  തുടങ്ങബയ  ആധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  പുതബയ  കകേട്ടബടത്തബല്

ഒരുക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.   വബകദശസലാംഘടനയുകട

സഹനായകത്തനാകട  കുട്ടബകേളകട ഒ.പബ.  വബഭനാഗലാം ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുകേയുലാം  ഒ.പബ.-

യബകല  തബരകക്കനാഴബവനാക്കുന്നതബനയ്  ടബ.സബ.എസയ്.-കന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  ഒ.പബ.

ട്രൈനാനസ്ഫര്കമഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  ആദദഘട്ടത്തബകല

എതബര്പ്പുകേകളനാഴബവനാക്കബ കഡനാക്ടര്മനാരുകട  സഹകേരണകത്തനാകട ആര്.സബ.സബ.-യബല്

പ്രശസമനായ  കേദനാനസര്  ഇനസ്റ്റേബറബ്യൂട്ടുകേളകട  മനാതൃകേയബല്    എലാം.ഡബ.റബ.  കബനാര്ഡയ്

രൂപസ്പീകേരബചയ്   ചബകേബതനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ക്രമസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബചതയ്  അഭബമനാന

കേരമനാണയ്.    കബസ്റ്റേയ്  കേദനാനസര്  ചബകേബതയ്ക്കുള്ള  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്  അലാംഗസ്പീകേരബ

ക്കുന്നതുവഴബ  ചബകേബത  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാകുലാം.  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  നബനലാം

ആവശദമുള്ള  സമയത്തയ്   കേനാര്ഡബകയനാളജബസ്റ്റേബകന്റെ  കസവനലാം  നബലവബല്

ലഭദമനാകുനണയ്.   ആര്.സബ.സബ.-യബകല  തബരകക്കനാഴബവനാക്കുന്നതബനയ്   സലാംസനാന

ത്തബകന്റെ  വബവബധ  ഭനാഗങ്ങളബല്  കേദനാനസര്  ചബകേബതയനാവശദമനായ  സസൗകേരദ

ങ്ങകളര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   മലബനാര് കേദനാനസര് കസന്റെര് വബപുലസ്പീ കേരബക്കുന്നതബനുലാം

കകേനാചബന  കേദനാനസര്  കസന്റെര്  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബല്  കേദനാനസര്  കകേയര്  കസന്റെറുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ
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തസബകേകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കേ ദനാനസര്

ചബകേബതയബല് മനാറങ്ങളണനാക്കുന്ന  ആയുര്ദസ്പീപലാം  പദതബ  സലാംസനാനവദനാപകേമനായബ

നടപ്പെനാക്കുലാം.     കൂടുതല്  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനുലാം  കകേടനായ

ഉപകേരണങ്ങളകട  തകേരനാര്  പരബഹരബചയ്  കവഗത്തബല്  പ്രവര്ത്തന

സജമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  

V സബ്മബഷന

(1) കേടല്ഭബത്തബ നബര്മ്മേനാണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല  ) :  സുനനാമബ  ബനാധബത

പ്രകദശങ്ങളനായ ആറനാട്ടുപുഴ,  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  പഞനായത്തുകേളബലുലാം  മറയ്  പ്രകദശങ്ങളബലുലാം

വദനാപകേമനാകുന്ന  കേടലനാക്രമണലാം  തടയുന്നതബനയ്  അടബയന്തരമനായബ  കേടല്ഭബത്തബ

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  പുലബമുട്ടുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പലനയബല് മണയ് കകേനാണയ് പുലബമുട്ടയ് നബര്മ്മേബച പുതബയ കടകകനാളജബ എലനാ പ്രകദശത്തുലാം

വദനാപബപ്പെബക്കനാന തയനാറനാകേണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്)  :    ആറനാട്ടുപുഴ

പഞനായത്തബല്  വലബയഴസ്പീക്കലബല്  150  മസ്പീറര്  കേടല്ഭബത്തബയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  തുടര്നള്ള 400 മസ്പീറര് ഭനാഗത്തയ് ജബ.ഒ. സബസ്റ്റേലാം ഉപകയനാഗബചള്ള

നനാലയ്  പുലബമുട്ടയ്  ശലാംഖലയുകട  നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള  എസ്റ്റേബകമറയ്
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തയനാറനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  കേനാര്ഗബല്, കപരുമ്പളളബ എന്നബവബടങ്ങളബല്  600

മസ്പീറര് വസ്പീതലാം നസ്പീളമുളള നനാലയ് പുലബമുട്ടുകേളലാം    കപരുമ്പള്ളബയബല്  300  മസ്പീറര് പുതബയ

കേടല്ഭബത്തബയുലാം  നബര്മ്മേബചബട്ടുണയ്.   നബലവബലുള്ള  200  മസ്പീറര്  കേടല്ഭബത്തബയുകട

പുനരുദനാരണത്തബനുള്ള എസ്റ്റേബകമറയ്  തയനാറനാക്കബയബട്ടുണയ്.  ആറനാട്ടുപുഴ പഞനായത്തബല്

12  പുലബമുട്ടുകേളകട  നബര്മ്മേനാണലാം  നബനാര്ഡബകന്റെ  ധനസഹനായകത്തനാകട

പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണയ്.   കഎ.കഎ.റബ.  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടനുസരബചയ്  ശക്തമനായ

കേടലനാക്രമണലാം കനരബടുന്നതബനയ് വട്ടചനാലബല് 1.80 കേബ.മസ്പീററബല് 16 പുലബമുട്ടയ് ശലാംഖലയ്ക്കുലാം

ആറനാട്ടുപുഴ  ജലാംഗ്ഷനബല്  1.20  കേബ.മസ്പീറര്  നസ്പീളത്തബല്  21  പുലബമുട്ടയ്  ശലാംഖലയ്ക്കുമുള്ള

നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ എസ്റ്റേബകമറയ് തയനാറനാക്കബ കേബഫ്ബബയുകട ധനസഹനായത്തബനനായബ

സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.   തൃക്കുന്നപ്പുഴ  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  700  മസ്പീറര്  നസ്പീളത്തബല്

കേടല്ഭബത്തബയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം   200  മസ്പീറര്  കേടല്ഭബത്തബയുകട

നബര്മ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ  കടണര്  നടപടബകേള്  നടത്തബവരബകേയുമനാണയ്.

അതബരൂക്ഷമനായ  കേടലനാക്രമണലാം  കനരബടുന്നതബനയ്  പതബയനാനകേരയബല്  1.50 കേബ.മസ്പീറര്

നസ്പീളത്തബല്  13  പുലബമുട്ടുകേളകട  നബര്മ്മേനാണലാം  കേബഫ്ബബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ

സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.  പനാനൂരബല്  650  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കലബല്  300  മസ്പീറര്

കേടല്ഭബത്തബക്കുള്ള  എസ്റ്റേബകമറയ്  തയനാറനാക്കബയബട്ടുണയ്.    മണയ്  കകേനാണയ്  പുലബമുട്ടയ്

നബര്മ്മേബക്കുന്ന  കടകകനാളജബ    ഉചബതമനാകണന്നയ്  കേകണത്തബയനാല്  ആ  പുതബയ
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സനാകങ്കതബകേവബദദ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്.

(2) എലാം  .  എല്  .  എ  . -  യുകട ഓഫസ്പീസയ് ആക്രമബക്കകപ്പെട്ട സലാംഭവലാം   

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല് :  കനമത്തുളള എകന്റെ പനാര്ട്ടബ ഓഫസ്പീസയ് തകേര്ത്തതബകന

സലാംബന്ധബചയ് അകനസഷബചയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   പനാപ്പെനലാംകകേനാടയ്   നസ്പീറമണ്കേര

എന.എസയ്.എസയ്.  കകേനാകളജയ് കറനാഡബല്  വനാടകേവസ്പീട്ടബല്  തനാമസബക്കുന്ന അനബകുമനാര്

നല്കേബയ  പരനാതബയബകന്മേല്  വബവബധ വകുപ്പുകേള്പ്രകേനാരലാം   കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര് കചയയ്

അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.   വസ്പീടബകന്റെ തനാഴകത്തനബലയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല് എലാം.എല്.എ.-യുകട ഓഫസ്പീസബകന്റെ മുനവശകത്ത ജനല്  ഗനാസയ്

കപനാട്ടബചതനായുലാം  ഫ്ലകയ്  കബനാര്ഡബനയ്  വബള്ളലുണനാക്കബയതനായുലാം  പരനാതബയബല്

പറഞബട്ടുണയ്.  പ്രനാഥമബകേനാകനസഷണത്തബല്   പരനാതബക്കനാരനുലാം  പ്രതബകയന

സലാംശയബക്കകപ്പെടുന്ന  സുനബല്കുമനാറുലാം  ഉള്കപ്പെട്ട   കകേസ്സുകേള്  നബലനബല്ക്കുന്നതനായബ

കേകണത്തബയബട്ടുണയ്.   എലാം.എല്.എ.-യുകട  ഓഫസ്പീസബനയ്  മുമ്പബലുണനായബരുന്ന

കകേനാടബകതനാരണങ്ങള്കക്കനാ  മറലങ്കനാരങ്ങള്കക്കനാ  നനാശനഷമുണനായബട്ടബലനാകയന്നതബല്

നബനലാം  മനസബലനാകുന്നതയ്    അനബകുമനാറബകന്റെ  തനാമസസലലാം   ലക്ഷദമനാക്കബയുള്ള

ആക്രമണമനാകണന്നനാണയ്.   കകേസുമനായബ  ബന്ധമുകണന്നയ്  സലാംശയബക്കകപ്പെടുന്നവരുകട

കഫനാണ്കകേനാള്  വബവരങ്ങളലാം   സബ.സബ.ടബ.വബ.  ദൃശദങ്ങളലാം   പരബകശനാധബചയ്
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സലാംഭവത്തബകന്റെ  നബജസബതബ  മനസബലനാക്കുന്നതബനുലാം  പ്രതബകേകള

കേകണത്തുന്നതബനുമുള്ള  ഉസൗര്ജബത ശമലാം നടനവരബകേയനാണയ്.   

(3)  ഫയര്കസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്  .    പബ :  വള്ളബക്കുന്നയ്  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലത്തബല്

ഫയര്കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ഫയര് കസ്റ്റേഷനുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതയ്

സലാംബന്ധബചയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്  ഏജനസബയനായ ക്രബസയ് മനാകനജയ് കമന്റെയ് കസനാലബ്യൂഷന

ഓഫയ്  ഇന്തദയുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലുലാം    പുതബയതനായബ  ഫയര്  ആന്റെയ്  റസബ്യൂ  നബലയലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള മുനഗണനനാ പട്ടബകേയബലുലാം  വളളബക്കുന്നയ് മണ്ഡലലാം ഉള്കപ്പെടനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല് ഇതുസലാംബന്ധബച സനാധദത  പരബകശനാധബക്കനാവുന്നതനാണയ്. 

(4) കകേനാള്നബലങ്ങളബകല കൃഷബ സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  തൃശ്ശൂര്   ജബലയബല്  കകേനാള്  നബലങ്ങളബകല  കൃഷബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം   കൃഷബനനാശലാം  തടയുന്നതബനയ്  തനാല്ക്കനാലബകേ  ചബറകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്   അധബകേ തുകേ അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസയ്):  തൃശൂര് ജബലയബല് കകേനാള്

നബലങ്ങളബകല കനല്കൃഷബ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനയ്  ഏനനാമനാക്കല്, ഇടബയലാംചബറ,  മുനയലാം

എന്നബവബടങ്ങളബല്  തനാല്ക്കനാലബകേ  ചബറകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  നസ്പീകരനാഴുക്കബനയ്
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തടസമനായ കുളവനാഴ, ചണബ എന്നബവ നസ്പീക്കുന്നതബനുമനായബ  ഇസൗ വര്ഷലാം രണരകക്കനാടബ

രൂപയനാണയ്  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്.    നസ്പീകരനാഴുക്കയ്  തടസകപ്പെടുത്തുന്ന

കുളവനാഴ,  ചണബ എന്നബവ നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം കകേനാള് നബലങ്ങളബകല ചനാലുകേളകട

അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കുലാം കറഗുകലറര് ഷട്ടറുകേളകട  റബപ്പെയറബലാംഗയ് പണബകേള്ക്കുലാം അധബകേ

തുകേ  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  മുനയലാം     കറഗുകലറര്  -  കേലാം  -  ബബഡ്ജയ് സനാപബക്കുന്ന

പദതബ നബനാര്ഡയ് സസ്പീമബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.     കുളവനാഴ,

ചണബ എന്നബവ  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന്നതബനനായബ  തുടര്ചയനായബ മൂനവര്ഷകത്തയയ് കേരനാര്

നല്കുന്ന കേനാരദലാം കൃഷബ വകുപ്പുമനബയുകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.   

(5) കകപനനാപ്പെബള് കേര്ഷകേരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബഹനാലാം:  കകപനനാപ്പെബള്  കേര്ഷകേര്  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .  എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):    'മബഷന   കഫനാര്

ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്  ഓഫയ്   കഹനാര്ട്ടബകേള്ചര്'  എന്ന  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബപ്രകേനാരലാം    ടപനനാപ്പെബള്  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  കഹക്ടറബനയ്

26250 രൂപ നബരക്കബല്  ഒരു കേര്ഷകേനയ് പരമനാവധബ 4 കഹക്ടര് വകരയുള്ള കൃഷബക്കയ്

ധനസഹനായലാം  നല്കേബവരുനണയ്.  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  957  കഹക്ടര്

സലത്തയ് പുതുതനായബ ടപനനാപ്പെബള് കൃഷബ വദനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം  251 ലക്ഷലാം രൂപയുകട
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ധനസഹനായലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ.     ഇസൗ  വര്ഷലാം  പുതുതനായബ  400  കഹക്ടര്

സലത്തുകൂടബ  ടപനനാപ്പെബള്  കൃഷബ വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനയ് ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണയ്  105

ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറബല്   വകേയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.   സലാംസനാന വബള ഇനഷസറനസയ്

പദതബപ്രകേനാരലാം    ഇനഷസര്  കചയ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്   വബളനനാശലാം  സലാംഭവബചനാല്

കഹക്ടറബനയ്  50,000  രൂപയുലാം   പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള  വബളനനാശത്തബനയ് കസന്റെബനയ്

300 രൂപയുലാം  ധനസഹനായലാം നല്കുനണയ്.      കകപനനാപ്പെബള്  ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബ

ക്കുന്നതബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  'എകത്രല്  (Ethrel)'  എന്ന  രനാസവസ്തു  ആകരനാഗദ

പ്രശ്നങ്ങളണനാക്കുന്നതനായബ  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കബടയബല്  ഉണനായബട്ടുളള  ആശങ്ക

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  ശനാസസ്പീയപഠനലാം  നടത്തുന്നതനാണയ്.

ടജവരസ്പീതബയബല്  ടപനനാപ്പെബള്  കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതയ്.   കേനാര്ഷബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല  വബദഗ്ദ്ധകരയുലാം  കേര്ഷകേ

പ്രതബനബധബകേകളയുലാം കൃഷബ വകുപ്പുകദദനാഗസകരയുലാം നബകയനാഗബചയ് പരബകശനാധന നടത്തബ

ജനങ്ങകള കബനാധവത്കേരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(6) ആശുപത്രബ ആക്രമണലാം

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്  :  വടകേര  'ആശ'  ആശുപത്രബയബല്  ആക്രമണലാം

നടത്തുകേയുലാം കഡനാക്ടകറ മര്ദ്ദേബക്കുകേയുലാം തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകുകേയുലാം കചയവകര അറസ്റ്റേയ്

കചയ്യുന്നതബനുലാം  2012-കല  ആശുപത്രബ  സലാംരക്ഷണനബയമലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേ
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മനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു  :  വടകേര  'ആശ'  ആശുപത്രബയബകല  കഡനാക്ടകറ

മര്ദ്ദേബക്കുകേകയനാ  തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകുകേകയനാ  കചയബട്ടബല.  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രബയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നലാം  വബവബധ  രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേളമനായുലാം  ഐ.എലാം.എ.-യുകട

പ്രതബനബധബകേളമനായുലാം  ചര്ച  കചയബട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  രമദമനായബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ടശലജ

ടസ്പീചര്  ):  വടകേര  'ആശ'  ആശുപത്രബയബകല കഡനാക്ടകറ ആക്രമബച പ്രതബകേള്കക്കതബകര

ആശുപത്രബ  സലാംരക്ഷണ  നബയമപ്രകേനാരലാം  നടപടബകയടുക്കനാത്തതബല്  പ്രതബകഷധബചയ്

ഇന്തദന  കമഡബക്കല്  അകസനാസബകയഷന  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലയബല്  സമരലാം

നടത്തുകേയുലാം  സര്ക്കനാര്  കഡനാക്ടര്മനാര്  ഒരു  ദബവസലാം  കൂട്ട  അവധബകയടുത്തയ്

പ്രതബകഷധബക്കുകേയുലാം  കചയബരുന.  ഈ  വബഷയത്തബല്   കമഡബക്കല്  ഓഫസ്പീസറുകട

പരനാതബയബകന്മേല്  വടകേര  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം

രണ്ടുകപകര  അറസ്റ്റേയ്  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  അകേനാരണമനായബ  ആശുപത്രബ

ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം  കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം  കേകയറലാം  കചയ്യുന്നവര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(7) ജബലനാ ആശുപത്രബ കകേട്ടബടലാം പൂര്ത്തബയനാക്കല്
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ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  വടകേര  ജബലനാ  ആശുപത്രബ  കകേട്ടബടലാം  പണബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  ഫണ്ടുപകയനാഗബചയ്  കചയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തബകേളബകന്മേല്

സൂകപരബകശനാധന നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ടശലജ

ടസ്പീചര്  ):  2010-ല് വടകേര ജബലനാ ആശുപത്രബ കകേട്ടബടത്തബനയ്  അഞ്ചുകകേനാടബ  രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  കകേരള  കസ്റ്റേറയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷന

എസ്റ്റേബകമറബകനക്കനാള്  കൂടബയ  നബരക്കബല്  പ്രവൃത്തബ  ഏകറടുക്കുകേയുലാം  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ

തനാഴകത്തയുലാം  ഒന്നനാമകത്തയുലാം  നബലകേളബകല  സ്ട്രേക്ചറല്  വര്ക്കയ്

പൂര്ത്തബയനായതബനുകശഷലാം കേരനാറുകേനാകര കടര്മബകനറയ് കചയ്യുകേയുലാം കചയ. പ്രവൃത്തബയുകട

രണനാലാംഘട്ടമനായബ ഈ സര്ക്കനാര്  13.70  കകേനാടബ രൂപ നല്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തബ കടണര്

കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  ഫസൗകണഷന  സലാംബന്ധബചയ്   വബദഗ്ദ്ധ

പരബകശനാധന  നടത്തബ  നബലവബലുളള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചയ്  കൃതദമനായ

കമനാണബററബലാംഗബലൂകട  നബര്ദ്ദേബഷ  കേനാലയളവബല്  പ്രവൃത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചയ്

ആശുപത്രബയുകട സസൗകേരദങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(8) കഡങ്കബപ്പെനബ നബയനണലാം

ശസ്പീ  .    സണബ കജനാസഫയ്:  കേണ്ണൂര് ജബലയബല് വദനാപകേമനായബ  പടര്നപബടബക്കുന്ന

കഡങ്കബപ്പെനബ  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്
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ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കരനാഗപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.               

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  മട്ടന്നൂര്  നഗരസഭയബലുലാം  പ്രനാന്തപ്രകദശങ്ങളബലുലാം  കഡങ്കബപ്പെനബ

പടര്നപബടബക്കുന്നതനായുളള  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്   ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്

ആവശദമനായ ഇടകപടല് നടത്തുകേയുലാം പ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.  മട്ടന്നൂരബകല  സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബല്  ചബകേബതനാസസൗകേരദ

മബലനാത്തതബനനാല്  കഡങ്കബപ്പെനബ  ബനാധബചവര്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആശുപത്രബകേകള

സമസ്പീപബക്കണകമന്നയ്  അറബയബപ്പെയ്  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  കപനാതുജനനാകരനാഗദ  വബഭനാഗലാം

അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറുകട  കനതൃതസത്തബലുളള  ടസ്പീമുലാം  അവബകട  സന്ദര്ശനലാം

നടത്തബയബട്ടുണയ്.  ഡബ.എലാം.ഒ.-യുകട  കനതൃതസത്തബലുളള  40  അലാംഗസലാംഘലാം നഗരസഭനാ

കചയര്മനാനുമനായുലാം  സ്റ്റേനാന്റെബലാംഗയ്  കേമ്മേബറബ  കചയര്മനാനുമനായുലാം  നടത്തബയ  ചര്ചയുകട

അടബസനാനത്തബല്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  ബഹുജന

പങ്കനാളബത്തകത്തനാടുകൂടബ  എലനാ  വനാര്ഡുകേളബലുലാം  ശുചസ്പീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  മട്ടന്നൂര്  ആശുപത്രബയബല്  സജസ്പീകേരണങ്ങകളനാരുക്കുകേയുലാം

ആവശദത്തബനയ്  കഡനാക്ടര്മനാകര  നബയമബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.   കേനാലവര്ഷത്തബകന്റെ

മുകന്നനാടബയനായബ  അവരവരുകട  മണ്ഡലങ്ങളബല്  എലാം.എല്.എ.-മനാര്  മുനകേകയടുത്തയ്
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കകേനാതുകുനശസ്പീകേരണത്തബനുലാം  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമുളള  അടബയന്തര

ഇടകപടല് നടത്തണലാം.  ആകരനാഗദ വകുപ്പെയ് മരുനകേള് കൃതദമനായബ ആശുപത്രബകേളബല്

എത്തബചബട്ടുണയ്.  

(9) കഗ്രസയ് മനാര്ക്കയ്

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ അഗസ്റ്റേബന: 2015-17 കേനാലയളവബല് കേട്ടപ്പെന ഓസനാനലാം ഇലാംഗഗസ്പീഷയ്

മസ്പീഡബയലാം ഹയര് കസക്കണറബ സ്കൂളബല്നബനലാം സസൗട്ടയ് ആന്റെയ് കകഗഡ്സയ്  പ്രവര്ത്തനലാം

വബജയകേരമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കബയ  86  കുട്ടബകേള്ക്കയ്  കഗ്രസയ്  മനാര്ക്കയ്  നല്കേനാനുളള

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  കേട്ടപ്പെന  ഓസനാനലാം

ഇലാംഗസ്പീഷയ്  മസ്പീഡബയലാം ഹയര് കസക്കണറബ സ്കൂളബകല വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് സസൗട്ടയ്  ആന്റെയ്

കകഗഡ്സയ്  കഗ്രസയ്  മനാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതബനനായബ  സമര്പ്പെബച  അകപക്ഷ  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  ഹയര്  കസക്കണറബ  ഡയറക്ടകറനാടയ്   വബശദസ്പീകേരണലാം

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം  കചയതനുസരബചയ്  ടബ  സ്കൂളബകനനാടയ്  ഇതുസലാംബന്ധബച

വബശദനാലാംശങ്ങള്  ആവശദകപ്പെകട്ടങ്കബലുലാം ഇതുവകര ലഭദമനാക്കബയബട്ടബല. 29-5-2014-കല

സര്ക്കുലര് പ്രകേനാരലാം ഗവണ്കമന്റെയ് എയ്ഡഡയ് ഹയര് കസക്കണറബ സ്കൂളകേളബല്നബന്നയ്

മനാത്രമനാണയ്  സസൗട്ടയ്  ആന്റെയ്  കകഗഡ്സയ്  യൂണബറ്റുകേള്  തുടങ്ങനാനുളള  അകപക്ഷ

ക്ഷണബചബരുന്നതയ്.  അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളനാകണന്ന  വസ്തുത  മറചവചകകേനാണനാണയ്
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പ്രസസ്തുത സ്കൂള് അകപക്ഷ സമര്പ്പെബചതയ്.   കേട്ടപ്പെന ഓസനാനലാം ഇലാംഗഗസ്പീഷയ് മസ്പീഡബയലാം ഹയര്

കസക്കണറബ സ്കൂളബല് നബനലാം  വബദദനാഭദനാസ ഡയറക്ടര്ക്കയ് മറുപടബ ലഭദമനാകുന്ന മുറയയ്

പ്രസ്തുത  വബദദനാലയത്തബകല  സസൗട്ടയ്  ആന്റെയ്  കകഗഡ്സയ്  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്   കഗ്രസയ്

മനാര്ക്കയ് നല്കുന്നതബകനക്കുറബചയ്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണയ്. 

(10)   പബ  .  ജബ  .   കകേനാഴ്സുകേള് അനുവദബക്കല് 

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജയ്  എലാം  .    കതനാമസയ്:  കകേനാടകഞരബ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്

സയനസയ്  കകേനാകളജബല് അടുത്ത അധദയന വര്ഷലാം   മുതല് കബനാട്ടണബ,  ഫബസബകയ്

എന്നസ്പീ വബഷയങ്ങളബല് പബ.ജബ. കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  കകേനാടകഞരബ

ഗവണ്കമന്റെയ് ആര്ട്സയ് ആന്റെയ് സയനസയ് കകേനാകളജബല് നബലവബല് 4 ബബരുദ കകേനാഴ്സുകേളലാം

2  ബബരുദനാനന്തര  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേളമനാണുമുളളതയ്.  ടബ  കകേനാകളജബല്  രണയ്  പബ.ജബ.

കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  യൂണബകവഴബറബയബല്  സമര്പ്പെബചബട്ടുളള  അകപക്ഷ

ജബലനാതല  പരബകശനാധനനാ  സമബതബയുകട  പരബഗണനയബലനാണയ്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേലുളള

ശബപനാര്ശ ലഭദമനാകുന്നമുറയയ്  തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(11)   ഒഴബവുകേള് നബകേത്തല് 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:  മലയനാളലാം  നബര്ബന്ധ  പനാഠദവബഷയമനാക്കബയ

സനാഹചരദത്തബല്  സലാംസനാനകത്ത  സ്കൂളകേളബല്  മലയനാളലാം  അദദനാപകേകര
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നബയമബക്കനാനുലാം  വയനനാടയ്  ജബലയബകല  മലയനാളലാം  അദദനാപകേരുകട  ഒഴബവുകേള്

നബകേത്തനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

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

ഭനാഷ  (നബര്ബന്ധബത  ഭനാഷനാ)  ബബല്  നബയമസഭ  പരബഗണബക്കുകേയുലാം  സബ്ക്ടയ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയ്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  മലയനാളലാം  നബര്ബന്ധബത

പനാഠദവബഷയമനാക്കുകമ്പനാള്  പുതുതനായബ  തസബകേകേള്  സൃഷബകക്കണബ  വരബകേയുലാം

ഇപ്രകേനാരമുണനാകുന്ന  ഒഴബവുകേള്  നബയമനാനുസൃതലാം  നബകേത്തുകേയുലാം  കചയ്യുന്നതനാണയ്.

വയനനാടയ് ജബലയബല് നബലവബലുളള  9 ഒഴബവുകേളബല് 2 എണലാം കനരബട്ടുലാം 3 എണലാം കകബ

ട്രൈനാനസ്ഫര് വഴബയുലാം  3  എണലാം കപ്രനാകമനാഷന വഴബയുലാം  നബകേത്തുന്നതനാണയ്.  ഒരു ഒഴബവയ്

അന്തര്ജബലനാ  സലലാംമനാറത്തബനനായബ  മനാറബവചബട്ടുണയ്.  സലാംസനാനകത്ത  സര്ക്കനാര്

സ്കൂളകേളബകല  ഒഴബവുകേള്  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത   പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

കചയണകമന്നയ്  എലനാ  വബദദനാഭദനാസ  ഉപഡയറക്ടര്മനാര്ക്കുലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

ഡയറക്ടര് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

 VI ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള
ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  തനാകഴപ്പെറയുന്ന
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ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XVII - വബദദനാഭദനാസലാം, കേനായബകേവബകനനാദലാം, കേല, 

            സലാംസനാരലാം (15154,48,92,000 രൂപ) 

തുറമുഖവുലാം മബ്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെള്ളബ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .

സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  വബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേവബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന്ന

XVII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയ സലാംബന്ധബക്കുന്ന ചട്ടലാം  236 (3)  അനുസരബചളള

പ്രസനാവന  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.)

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര് : ധനനാഭദര്തനകയ  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണത്തബനയ്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുന്ന  ഈ  സര്ക്കനാര്

കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെയ്  അടചപൂട്ടനാന തസ്പീരുമനാനബച മലനാപ്പെറമ്പയ് സ്കൂള് ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

നനാലയ് സ്കൂളകേള് ഏകറടുക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചതയ് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   ഈ അദദയന

വര്ഷലാം  മൂന്നയ്  കവനാളദങ്ങളനായബ  പനാഠപുസകേങ്ങളലാം    എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്.

കഭദകമകനദ ഒന്നയ് മുതല് എട്ടയ് വകരയുള്ള കനാസുകേളബകല  കുട്ടബകേള്ക്കയ് സസൗജനദ സ്കൂള്

യൂണബകഫനാമുലാം വബതരണലാം കചയ്യുകേയുലാം  ഏതനാണയ് നനാലനായബരകത്തനാളലാം  അദദനാപകേകര
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പുനര് വബനദസബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   ഒന്നയ് മുതല് എട്ടയ്  വകരയുള്ള കനാസുകേളബകല

കുട്ടബകേളബല്നബന്നയ്  കേകലനാതവത്തബനുള്ള  ഫണയ്  കശഖരണലാം   നബര്ത്തലനാക്കുകേയുലാം

കമളയുകട നടത്തബപ്പെബനനായബ നനാലയ് കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   141

ആര്.എലാം.എസയ്.എ.-സ്കൂളകേകള  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളബനയ്  തുലദമനാക്കുകേയുലാം   അധബകേ

തസബകേകേള് സൃഷബചയ് അദദനാപകേക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുകേയുലാം മൂവനായബരകത്തനാളലാം ഹയര്

കസക്കണറബ  അദദനാപകേര്ക്കനായബ  എഴുപതയ്  കകേനാടബ  രൂപ   നസ്പീക്കബവയ്ക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.    കേനാസര്കഗനാഡയ്,  കചര്ത്തല  സര്ക്കനാര്  കപനാളബകടകബക്കുകേളബകല

കമക്കനാനബക്കല്  ബനാഞബല്  ഓകരനാ  കകേനാഴ്സുകേള്  വസ്പീതവുലാം    തബരുവനന്തപുരകത്ത

സബ.ഇ.ടബ.-ക്കയ് രണയ് പബ.ജബ.  കകേനാഴ്സുകേളലാം അനുവദബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  മൂന്നനാര്

ഗവണ്കമന്റെയ്  കകേനാകളജബല്  എലാം.എ.  (തമബഴയ്),  എലാം.കകേനാലാം.  എന്നസ്പീ

കകേനാഴ്സുകേള്ക്കനാവശദമനായ  അദദനാപകേ  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയുണനായബ.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ കമഖലയുകട ഉന്നമനത്തബനനായബ കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

ഒരു ഗവണ്കമന്റെനാണബതയ്.  ടഹസ്കൂള് തലത്തബല് നനാല്പ്പെത്തയനായബരലാം കനാസയ്  മുറബകേള്

ടഹകടകേയ്  ആക്കുന്നതബനുലാം    കേക്ഷബ  രനാഷസ്പീയ  കഭദകമകനദ  എലനാ   നബകയനാജകേ

മണ്ഡലത്തബകലയുലാം  ഓകരനാ  സ്കൂളകേള്   വസ്പീതലാം  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രമനാക്കബ  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലയയ്  ഉയര്ത്തുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  229 സര്ക്കനാര് സ്കൂളകേളകട ഭസൗതബകേ സനാഹചരദലാം കമചകപ്പെടുത്തനാന
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മൂന്നയ്  കകേനാടബ  രൂപ  വസ്പീതലാം   അനുവദബചതബനുപുറകമ   ഇരുന്നൂറയ്  വര്ഷലാം  പബന്നബട്ട

ടപതൃകേ സ്കൂളകേള്ക്കയ് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കുന്ന പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബച.  കുട്ടബകേളകട സനാമൂഹബകേ-സനാമ്പത്തബകേ-ടവകേനാരബകേ പ്രശ്നങ്ങള്

മനസബലനാക്കബ  പഠനത്തബല്  മബകേവയ്  പുലര്ത്തനാന  സനാധബക്കനാത്ത  വബദദനാര്തബകേളകട

കേഴബവയ്  വളര്ത്തുന്നതബനനായബ  'ശദ'  എന്ന പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം   കസ്റ്റേറയ്

ഇനസ്റ്റേബറബ്യൂട്ടയ് കഫനാര് എഡത്യുകക്കഷന കടകകനാളജബയുകട പദവബ  ഉയര്ത്തുന്നതുള്കപ്പെകട

കകേരളത്തബകന്റെ  കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  നബരവധബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്

കനതൃതസലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ഈ  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച.    കകേരള

ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ  വബദദനാഭദനാസ  കലനാണുകേള്  എഴുതബത്തള്ളുന്നതബനുലാം

കലനാകണടുത്ത വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ് സഹനായലാം നല്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബച.

മലയനാള ഭനാഷയയ്  പ്രനാമുഖദലാം നല്കുന്നതബകനനാകടനാപ്പെലാം ഇലാംഗസ്പീഷയ്  ഭനാഷയ്ക്കുലാം പരബഗണന

നല്കുന്ന  വബദദനാഭദനാസക്രമമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതയ്.

എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  ഫലപ്രഖദനാപനലാം   കൃതദമനായബ  നബര്വ്വഹബക്കനാന  ഈ

സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബച.     കകേരളത്തബകല വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന്ന

സസനാശയ  കേചവടലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  എലനാവരുകടയുലാം  പബന്തുണ

ആവശദമനാണയ്.       വരള്ച കനരബടുന്ന ഈ സന്ദര്ഭത്തബലുലാം    പവര്കേട്ടബലനാകത

മുകന്നനാട്ടയ്  കപനാകേനാന  കേഴബയുന്ന    ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദമുന്നണബ  ഗവണ്കമന്റെയ്



27

ജനങ്ങള്ക്കയ് നല്കേബയ വനാഗ്ദ്ധനാനങ്ങള് പനാലബചകകേനാണനാണയ് മുകന്നനാട്ടയ് കപനാകുന്നതയ്.

 ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന. ഈ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

എലനാ പദതബകേളകടയുലാം അടബസനാനലാം കേബഫ്ബബയനാണയ്.   നബരവധബ പ്രഖദനാപനങ്ങള്

നടത്തുനകണങ്കബലുലാം  വളകരക്കുറചയ്  കേനാരദങ്ങള്  മനാത്രകമ   പ്രവര്ത്തബ

പഥത്തബകലത്തബക്കനാന സനാധബക്കുനളള.  എസയ്.എസയ്.എല്.സബ. പരസ്പീക്ഷയുകട കചനാദദ

കപപ്പെര് കചനാര്ന്നതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്   പരസ്പീക്ഷ  റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം പുന:പരസ്പീക്ഷ

നടത്തുകേയുലാം  കചകയണ  സനാഹചരദമുണനായതുലാം    മലയനാളലാം  കചനാദദ  കപപ്പെറബല്

ഇലാംഗസ്പീഷബലുള്ള കചനാദദലാം അചടബചയ് വന്നതുലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ജനാഗ്രതക്കുറവബകനയനാണയ്

കേനാണബക്കുന്നതയ്.      കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  ഡയറക്ടര്   നല്കേബയ നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പരബകശനാധബചകകേനാണയ് അദദനാപകേ സലാംഘടനകേളകട കനതൃതസത്തബല് നടക്കുന്ന കചനാദദ

കപപ്പെര് കേചവടലാം നബയനബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സബ.ബബ.എസയ്.ഇ.

സ്കൂളകേളബല്  എന.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.  നബഷര്ഷബക്കുന്ന  പനാഠങ്ങള്  പഠബപ്പെബക്കണകമന്ന

നബര്കദ്ദേശലാം  നടപ്പെനാക്കണലാം.  റസ്പീട്രൈഞയ്  അദദനാപകേകരന്ന  കപരബല്

പുറത്തുനബല്കക്കണബവരബകേയുലാം   ടസ്പീകചഴയ്  ബനാങ്കബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കേഴബഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്     കസ്റ്റേര് കകേനാ-ഓര്ഡബകനറര്മനാരനായബ  നബയമബക്കുകേയുലാം

കചയ അദദനാപകേരുകട  കസവന-കവതന വദവസയബല് നബലനബല്ക്കുന്ന അകനനാമലബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.     സര്ക്കനാര്/എയ്ഡഡയ്  ഹയര്
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കസക്കണറബ സ്കൂളകേളബല്  കേനായബകേനാദദനാപകേരുകട കൂടുതല് തസബകേ സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം

എസയ്.എസയ്.എ.  വഴബ  നബയമബക്കുന്ന  കേനായബകേനാദദനാപകേരുകട  കജനാലബഭനാരലാം

ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനുലാം   ശമ്പളലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

എ.ഐ.സബ.ടബ.ഇ.-യുകട  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരബചയ്  കകേരളത്തബകല  കപനാളബ

കടകബക്കുകേകള  സലാംരക്ഷബക്കനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കതനാഴബല്  ടനപുണദ  പരബശസ്പീലനത്തബനയ്  പ്രകതദകേ  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള

നനാഷണല്  സബല്  എഡബ്യൂകക്കഷണല്  കേസനാളബഫബകക്കഷന  കഫ്രെയബലാം  വര്ക്കയ്

കകേരളത്തബകല  കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്  കസക്കണറബ  സ്കൂളകേളബല്  എങ്ങകനയനാണയ്

നടപ്പെനാക്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്നകതന്നയ് വദക്തമനാക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ടടസണ്  മനാസ്റ്റേര്:   ധനനാഭദര്തനകയ  അനുകൂലബക്കുന.

യു.ഡബ.എഫയ്.  ഭരണകേനാലത്തയ് തകേര്ച കനരബട്ടുകകേനാണബരുന്ന വബദദനാഭദനാസ രലാംഗകത്ത

കേഴബഞ  ഒരു  വര്ഷലാംകകേനാണയ്  വളര്ചയുകട  പനാതയബകലത്തബക്കനാന  ഈ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച.   അവസകരനാചബതമനായ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  പനാഠപുസകേലാം

അചടബചയ്   വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബല്  സമയകബപത  പനാലബക്കനാന  സനാധബചകവന്നതയ്

എടുത്തുപറയത്തക്ക കനട്ടങ്ങളബകലനാന്നനാണയ്.  കകേനാത്തനാരബ കേമ്മേബഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെയുലാം

ഗനാന്ധബയന  ദര്ശനങ്ങളകടയുലാം  അടബസനാനത്തബലുള്ള  വബദദനാഭദനാസ  രസ്പീതബ

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനനാണയ്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെയ്  പ്രയതബചകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.
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അദദയന  ഭനാഷ  പ്ലസയ്  ടു  വകര  മനാതൃഭനാഷയബലനാക്കുന്നതബനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

യനാഥനാര്തദമനായബരബക്കുന.   2017-18  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബ ഡ്ജറബല്

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  ജനപങ്കനാളബത്തത്തബനുമനായബ  വദക്തമനായ

പരബപനാടബകേളനാണയ് മുകന്നനാട്ടുവചബരബക്കുന്നതയ്.  വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനയ്

അദദനാപകേകരയുലാം  രക്ഷബതനാക്കകളയുലാം  ജനങ്ങകളയുലാം  മുനനബര്ത്തബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  ഹയര് കസക്കണറബ തലത്തബല് 45,000 കനാസയ്

മുറബകേള് ടഹകടക്കനാക്കബകക്കനാണയ് മനാസ്റ്റേര് പ്ലനാനബകന്റെ അടബസനാനത്തബലുള്ള സ്കൂളകേളകട

നവസ്പീകേരണലാം,  ഓകരനാ  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലത്തബകലയുലാം  ഓകരനാ  സ്കൂളബകന  വസ്പീതലാം

മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കല്,  ആയബരലാം  കുട്ടബകേളബല്  കൂടുതല്  പഠബക്കുന്ന  സ്കൂളബകന്റെ

വബകേസനത്തബനനായബ  3 കകേനാടബ  രൂപ,  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളബനയ്  ധനസഹനായലാം  എന്നബവ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനായ  പദതബകേളനാണയ്.   വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  സസനാശയ  ഗുണനാ

സലാംഘത്തബല്നബനലാം  ചൂഷണത്തബല്നബനലാം  അതബക്രമത്തബല്നബനലാം

രക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള ശക്തമനായ നബലപനാടുകേളനാണയ് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  കേല,

സലാംസനാരലാം  എന്നസ്പീ രലാംഗങ്ങളബല്  'മുഖദ വബകേസനകമഖല'  എന്ന പദവബ കകേരളത്തബനയ്

ലഭബചബരബക്കുകേയനാണയ്.    സനാലാംസനാരബകേ കമഖലയബല് വലബയ സസനാധസ്പീനലാം കചലുത്തനാന

കേഴബയുന്ന  ജബലനാ-സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയങ്ങള്,  ഫബലബലാം  സബറബ,  സബരലാം  കഫസ്റ്റേബവല്

കവദബ  തുടങ്ങബയവയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  ഈ  വര്ഷലാം  വബഭനാവനലാം  കചയ്യുന.
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അക്കനാദമബകേള്  ശദബക്കകപ്പെടുന്നതുലാം പതബനനായബരലാം രൂപ വകര യുവ കേലനാകേനാരന്മേനാര്ക്കയ്

കഫകലനാഷബപ്പെനായബ നല്കുന്നതുലാം കകേനാചബന ബബനനാകലയയ് 2 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബചതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  പങ്കനാളബത്ത  കപനഷന  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  നബരവധബ  കേനാരദങ്ങളബല്

കേ കൃതദമനായ സമസ്പീപനങ്ങളമനായനാണയ് ഈ സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.   

ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   കനലബക്കുന്നയ്:  ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

വബദദനാഭദനാസ  പുകരനാഗതബക്കയ്  അനുകയനാജദമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാംതകന്ന

ബഡ്ജറബലബല.  സനാര്ട്ടയ്  കനാസയ്  റൂമുകേള്  ഉണനാക്കുന്നതുകകേനാണ്ടുമനാത്രലാം  വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗത്തയ് മനാറമുണനാക്കനാകനനാ പുകരനാഗതബയുണനാക്കനാകനനാ സനാധബക്കുകേയബല.  പ്രനാഥമബകേ

വബദദനാഭദനാസലാം  പൂര്ണമനായുലാം  മനാതൃഭനാഷയബലനാക്കണലാം.  ഹയര്  കസക്കണറബ

വബഭനാഗത്തബല്  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന  2500  അദദനാപകേ  തസബകേകേളബല്  നബയമനലാം

നടത്തുകമന്നയ്  പറയുകേയുലാം  വര്ക്കയ് കലനാഡയ്  അനുസരബചയ്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരണലാം

നടത്തബയതബനുകശഷലാം  ഒഴബവുകേള്  നബകേത്തുന്നതബകനക്കുറബചയ്  ചബന്തബക്കനാകമന്നയ്

പറയുകേയുലാം കചയ്യുന്നതയ് പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണയ്.  ഒരു അദദനാപകേന ഒരു ദബവസലാം  6

മണബക്കൂര്  പഠബപ്പെബക്കണകമന്നയ്  പറയുന്നതയ്  നസ്പീതബകക്കനാ  യുക്തബകക്കനാ  നബരക്കുന്നതല.

കകേനാകളജുകേളബലുലാം  സ്കൂളകേളബലുലാം  നബയമന  റനാങ്കയ്  ലബസ്റ്റേയ്  പട്ടബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്ന

നടപടബ  തസരബതഗതബയബലനാക്കണലാം.   ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തയ്  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര് ഓകരനാ നബകയനാജകേ മണ്ഡലത്തബലുലാം ഓകരനാ കകേനാകളജയ് എന്ന സമസ്പീപനമനാണയ്
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സസസ്പീകേരബചബരുന്നതയ്.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  കസമസ്റ്റേര്

സമ്പ്രദനായകത്തയുലാം  ഇകന്റെണല്  മനാര്ക്കയ്  സമ്പ്രദനായകത്തയുലാം  സലാംബന്ധബചയ്

പുനര്ചബന്തനമുണനാകേണലാം.   സലാംസനാനത്തയ്  ഹയര്  എഡബ്യൂകക്കഷന  കേസൗണ്സബല്

നബലവബലുകണനാ എന്നയ് വദക്തമനാക്കുകേയുലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ് ഗവണ്കമന്റെയ്  കകേനാകളജബല്

കതനാഴബലധബഷബത  കകേനാഴ്സുകേള്  കകേനാണ്ടുവരുന്ന  കേനാരദത്തബല്  പ്രകതദകേ  ശദ

പതബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷയ് കുമനാര്: ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന.  2010-11

കേനാലഘട്ടത്തബല്  കകേരളത്തബകല  കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബ

ടബ.  എലാം.  കജക്കബയ്  അദദക്ഷനനായബ  വബദദനാഭദനാസ  പരബഷരണ  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  തയനാറനാക്കുകേയുലാം  കചയകവങ്കബലുലാം  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  അതയ്  പരബഗണബക്കുകേയുണനായബല.  സനാമൂഹദസമതസലാം  എന്ന

മുദനാവനാകേദമുയര്ത്തബപ്പെബടബചനാണയ് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദമുന്നണബ വബദദനാഭദനാസ നയലാം

രൂപസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതയ്.  ടപ്രമറബ  കനാസയ്  മുതല്  അവഗണബക്കകപ്പെട്ടയ്  കേബടന്നബരുന്ന

ആയബരത്തബല്പ്പെരലാം  കുട്ടബകേള്  പഠബക്കുന്ന  കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്  കസക്കണറബ

സ്കൂളകേള്ക്കു  വകര  വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതബനനായബ  3  കകേനാടബ  രൂപ

ബഡ്ജറബല് മനാറബവചബട്ടുണയ്.  2017  ഡബസലാംബര്  31-നയ്  മുമ്പനായബ കകേരളത്തബകല എട്ടയ്

മുതല്  പനണയ്  വരയുള്ള  മുഴുവന  ഹയര്  കസക്കണറബ/കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്
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കസക്കണറബ  കനാസയ്  മുറബകേളലാം  ഡബജബറടലസയ്  കചയ്യുകമനലാം  അതബനുള്ള  ഫണയ്

കേബഫ്ബബയബല്  നബന്നയ്  കേകണത്തുകമനമുള്ള  പ്രഖദനാപനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

മലയനാളലാം  നബര്ബന്ധമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കപനാതുഭനാഷയനായ  ഇലാംഗസ്പീഷയ്  ഭനാഷ  കൂടബ

കുട്ടബകേകള  സലാംസനാരബക്കനാനുലാം  എഴുതനാനുലാം  വനായബക്കനാനുലാം  പഠബപ്പെബകക്കണതുണയ്.

പനാവകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം സലാംവരണ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകടയുലാം വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നതബനയ് ഗവണ്കമന്റെയ് ടകേകക്കനാള്ളുന്ന നബലപനാടുകേള് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

അണ്  എക്കകണനാമബക്കനായബട്ടുള്ള  സ്കൂളകേള്  അടചപൂട്ടണലാം.

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകലയുലാം  എയ്ഡഡയ്  വബദദനാലയങ്ങളബകലയുലാം  അദദനാപകേരുകട

നബയമനങ്ങള്  പുന:ക്രമസ്പീകേരബചകകേനാണയ്  കേര്ശനനബലപനാടയ്  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സബനബമയുകട  പ്രനാകയനാഗബകേത  അറബയുന്നവകര  ഉള്കപ്പെടുത്തബയുലാം   മറയ്

സലാംസനാനങ്ങളബലുള്ള  ഫബലബലാം  സബറബകേകള  സലാംബന്ധബചയ്  പഠബചകകേനാണ്ടുലാം

സലാംസനാനകത്ത ഫബലബലാം  സബറബ  നബര്മ്മേനാണവുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേണലാം.  ഫുട്കബനാള്

ഒളബമ്പബകയ്  അകസനാസബകയഷനുകേളകട  തലപ്പെത്തയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കസനാര്ട്സുമനായബ

ബന്ധമബലനാത്ത  പ്രനായനാധബകേദമുള്ളവകര  മനാറ്റുന്നതബനയ്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന

തയനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷയ്:  ധനനാഭദര്തനകയ  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകല

നകവനാതനാന-സനാമൂഹദപരബഷര്ത്തനാക്കകളയുലാം  സനാലാംസനാരബകേ  നനായകേകരയുലാം
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ആദരബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  അവരുകട  നനാമകധയത്തബല്

സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.

ചലചബത്ര  കമഖലയബല്  ഒരു  പുത്തനുണര്വയ്   സൃഷബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എലനാ

മണ്ഡലങ്ങളബലുലാം  തബകയറര്  സമുചയങ്ങള്  സനാപബക്കനാനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചതുലാം ശസ്പീനനാരനായണ ഗുരുകദവന നടത്തബയ 'ജനാതബയബലനാ വബളലാംബര'ത്തബകന്റെ

പ്രസക്തബ  നബലനബര്ത്തുന്നതബനനായബ  6000  കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ജനാതബരഹബത  കകേരളകത്ത

സൃഷബക്കുന്നതബനുകവണബയുള്ള  പ്രചരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തബയതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തുലാം  കേനായബകേ  രലാംഗത്തുലാം  വദക്തമനായ

കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയനാണയ്  സര്ക്കനാര്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.  135  പഞനായത്തുകേളബല്

കേളബക്കളങ്ങളലാം  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  മള്ട്ടബപര്പ്പെസയ്  ഇനകഡനാര്  കസ്റ്റേഡബയങ്ങളലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്. കേണ്ണൂര് കസനാര്ട്സയ് ഡബവബഷന, ജബ. വബ.

രനാജനാ  കസനാര്ട്സയ്  സ്കൂള്  എന്നബവയുകട  നബയനണലാം  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബല്നബനലാം

കേനായബകേ  വകുപ്പെയ്  ഏകറടുത്തബട്ടുണയ്.   ഇസൗ  അദദയനവര്ഷത്തബകന്റെ

ആരലാംഭത്തബല്ത്തകന്ന  സ്കൂളകേളബല്  പനാഠപുസകേങ്ങകളത്തബക്കുന്നതബനുലാം  ഒന്നയ്  മുതല്

എട്ടയ്  വകരയുള്ള കനാസ്സുകേളബകല കുട്ടബകേള്ക്കയ് സസൗജനദമനായബ യൂണബകഫനാലാം വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  ഭനാവബയബല്  സ്കൂളകേള്  പൂട്ടുന്നതയ്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേരള  എഡബ്യൂകക്കഷന  ആക്ടബല്   കഭദഗതബ
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വരുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  ഇനഷസറനസയ്  പദതബ  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  രക്ഷകേര്ത്തനാവയ്

മരണമടഞനാല് 50,000 രൂപ സബരനബകക്ഷപമനായബ നല്കുന്നതബനുമുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. 

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജയ് :  ധനനാഭദര്തനകയ  എതബര്ക്കുന.   സ്കൂളകേളബല്

ഏകേസ്പീകൃത സബലബസയ് കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം അദദയന ദബവസങ്ങള് നഷകപ്പെടനാത്ത

രസ്പീതബയബല്  അദദനാപകേര്ക്കയ് പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സനാലാംസനാരബകേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് ഏകേസ്പീകൃത സസഭനാവലാം ഉണനാക്കുകേയുലാം സനാലാംസനാരബകേ

നയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ നബകയനാജകേ മണ്ഡലത്തബല് ഒരു

കസനാര്ട്സയ് സ്കൂള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന.  വബദദനാഭദനാസ-കേലനാ-

സനാലാംസനാരബകേ രലാംഗത്തയ് വമ്പബച കനട്ടങ്ങള് ടകേവരബക്കനാന സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനണയ്. 

ആവബഷനാര-അഭബപ്രനായ  സസനാതനദകത്ത  ഹനബക്കുന്ന  നബലപനാടുകേള്കക്കതബകര

ജനാഗ്രതയുണനാകേണലാം.  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

മനാറ്റുന്നതബനുലാം ആയബരലാം സ്കൂളകേകള  അന്തനാരനാഷ നബലവനാരത്തബകലയയ് ഉയര്ത്തനാനുമുള്ള

നടപടബകേള്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ജബലകേളബല്  മള്ട്ടബ  പര്പ്പെസയ്  ഇനകഡനാര്

കസ്റ്റേഡബയങ്ങളലാം  പഞനായത്തുകേളബല്  കേളബക്കളങ്ങളലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ
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കേനായബകേകമഖലയയ് ഉണര്കവ്വകുന്നതനാണയ്. കേലനാകേനാരന്മേനാര്ക്കുള്ള കപനഷന ഇരട്ടബയനായബ

വര്ദബപ്പെബചതുലാം   യുവകേലനാകേനാരന്മേനാര്ക്കയ്  കഫകലനാഷബപ്പെയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.   ജബലനാകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  നകവനാതനാന  സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയങ്ങള്

സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  സബരലാം  നനാടകേകവദബ  ഒരുക്കുന്നതബനുമുള്ള  ശമങ്ങളലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   സനാമ്പത്തബകേ  പരനാധസ്പീനതകേളനാല്  ഉഴലുന്ന  നനാടകേ

സമബതബകേകള  നബലനബര്ത്തുന്നതബനയ്   അടബയന്തര  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

ചലചബകത്രനാതവത്തബനയ്  സബരലാം  കവദബയുലാം  നൂറയ്  തസ്പീകയറര്  സമുചയങ്ങള്

പണബകേഴബപ്പെബക്കനാനുള്ള  പ്രഖദനാപനവുലാം   സര്ക്കനാര്  തസ്പീകയററുകേളബല്  ഇ -ടബക്കറബലാംഗയ്

സമ്പ്രദനായലാം  ആരലാംഭബചതുലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കേര്ണനാടകേ,  മഹനാരനാഷ

സലാംസനാനങ്ങള്  പ്രനാകദശബകേ  ഭനാഷനാചബത്രങ്ങള്ക്കയ്  കപ്രനാതനാഹനലാം  നല്കുന്ന

മനാതൃകേയബല്  മലയനാള  ചലചബത്രങ്ങള്ക്കുലാം  കപ്രനാതനാഹനലാം  നല്കുന്നതബനയ്

നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  പ്ലസയ്  വണ്  അഡബഷനയ്   അനനാവശദമനായബ  തുകേ

ഇസൗടനാക്കബയ സ്കൂള് മനാകനജയ് കമന്റെബകനതബകര സമര്പ്പെബച  പരനാതബയബകന്മേല് അടബയന്തര

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നസ്പീറയ്  പരസ്പീക്ഷയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  വബദദനാര്തബനബകേളകട

അടബവസമുള്കപ്പെകട അഴബചയ് പരബകശനാധന നടത്തബയ സലാംഭവത്തബല് കേര്ശന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജബ.വബ.  രനാജ  കസനാര്ട്സയ്  സ്കൂളബകന്റെ  കസ്റ്റേഡബയലാം  പണബ
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അടബയന്തരമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപ്രനാഫ  .    കകേ  .    യു  .    അരുണന:  ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന.  കേനായബകേ

രലാംഗത്തുണനാകുന്ന  മുകന്നറലാം  വര്ഗസ്പീയനാടബസനാനത്തബലുള്ള  പ്രവണതകേകള

ദുര്ബ്ബലകപ്പെടുത്തുകമന്നതബല്  സലാംശയമബല.    പഞനായത്തുകേളബലടക്കലാം  ആവശദമനായ

അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കബ  നല്കേബകക്കനാണ്ടുമനാത്രകമ   കേനായബകേകമഖലകയ

ഉകദ്ദേശബക്കുന്ന  നബലവനാരത്തബകലയയ്  എത്തബക്കനാന  സനാധബക്കുകേയുള.  കുട്ടബകേളകട

ആഗ്രഹത്തബനനുസരബചയ്  കേരബക്കുലവുലാം  സബലബസുലാം  ചബട്ടകപ്പെടുത്തനാന  ഇസൗ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബയുകമന്ന  ശുഭപ്രതസ്പീക്ഷയുണയ്.   കസനാര്ട്സയ്  രലാംഗത്തയ്  ഏകറ

പുകരനാഗതബ ടകേവരബക്കനാന കേഴബഞബട്ടുകണങ്കബലുലാം  ഇനബയുലാം കൂടുതല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടകത്തണതനായബട്ടുണയ്.  പഞനായത്തയ്  തലത്തബല്  കേളബസലങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    ടഹബബ  ഇസൗഡന :  ധനനാഭദര്തനകയ  എതബര്ക്കുന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണത്തബനുകവണബ  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  ഇസൗ

ഗവണ്കമന്റെയ് സസസ്പീകേരബചബട്ടബല. സ്കൂളകേളബല് ഭസൗതബകേ സനാഹചരദകമനാരുക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

അക്കനാദമബകേയ്  കലവല്  കമചകപ്പെടനാനുള്ള  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബകക്കണതുണയ്.

കേദനാമ്പസ്സുകേളബല് ക്രബമബനല് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനാന ശമബക്കുന്ന വബദദനാര്തബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുന്ന നബലപനാടയ് സസസ്പീകേരബക്കരുതയ്.   



37

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസബന പബ  . :  ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന.  കേഴബഞ

അഞയ്  വര്ഷക്കനാലലാം നബര്ജസ്പീവമനായബരുന്ന വബദദനാഭദനാസ കമഖലകയ സജസ്പീവമനാക്കനാന

ഇസൗ  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  അടുത്ത  അദദയന  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  മുഴുവന

പുസകേങ്ങളലാം അചടബചകേഴബഞ്ഞു.  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

മനാറ്റുന്നതബനുലാം ആയബരലാം കുട്ടബകേളബലധബകേലാം പഠബക്കുന്ന വബദദനാലയങ്ങള് കസന്റെര് കഫനാര്

എകലനസനായബ  ഉയര്ത്തനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവുലാം  പനാഠദപദതബയബല്  കൃഷബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  എലനാ  സ്കൂളകേളബലുലാം  ബകയനാടഡകവഴബറബ  പനാര്ക്കുകേള്

സനാപബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചതുലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   ടഹസ്കൂളകേളലാം  ഹയര്

കസക്കണറബ  സ്കൂളകേളലാം  ടഹകടക്കനാക്കബ  മനാറ്റുന്ന   സനാഹചരദത്തബല്

അടബസനാനസസൗകേരദമബലനാത്ത  സ്കൂളകേകള  നവസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഒന്നനാലാം  കനാസുമുതല് കസനാഷദല് സയനസബനുലാം  ഹബ്യൂമനാനബറസ്പീസബനുലാം

പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേണലാം.      സബ.ബബ.എസയ്.ഇ./  കഎ.സബ.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളകേള്ക്കയ്

എന.ഒ.സബ. നല്കുന്ന അവസരത്തബല്   മനുഷദസലാംബന്ധമനായ വബഷയങ്ങള്  പനാഠദ

പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേണലാം.   വബദദനാഭദനാസനാവകേനാശ

നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബല് ജനാഗ്രത കേനാണബക്കണലാം.   വബദദനാഭദനാസ കേചവടക്കനാകര

സഹനായബക്കുന്നതബനുകവണബയനായബരുന  യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  സസനാശയ

കകേനാകളജുകേള്ക്കയ് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയതയ്.   സസകേനാരദ സസനാശയ കകേനാകളജുകേളബല്
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നടക്കുന്ന സനാമ്പത്തബകേ  കുറകൃതദങ്ങള്,  മനുഷദനാവകേനാശ ലലാംഘനങ്ങള്,  മനാനസബകേ

പസ്പീഡനങ്ങള്  എന്നബവ   തടയുന്നതബനുലാം  നബയമവബരുദമനായ  രസ്പീതബയബല്   കകഫന

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബകനതബകരയുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സ്കൂള്  തലത്തബല്ത്തകന്ന

കേനായബകേ  സലാംസനാരലാം  വളര്ത്തബകയടുക്കനാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന.     2016-17-ല്

കകപ്രമറബ സ്കൂളകേളബല്  ഫബകകഷകനനാ കപനാസ്റ്റേയ് ക്രബകയഷകനനാ നടത്തുകേകയനാ   ഹയര്

കസക്കണറബ സ്കൂളകേളബല് ആവശദത്തബനയ്  സ്റ്റേനാഫബകന  നബയമബക്കുകേകയനാ കചയബട്ടബല.

യു.എസയ്.എസയ്./എല്.എസയ്.എസയ്.  കസനാളര്ഷബപയ്   തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ഡയറയ്-കല   അദദനാപകേ  നബയമനലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മനാകനജയ് കമന്റെയ്  കേസനാട്ടയബകല അഡബഷനുകേളബല് നടക്കുന്ന   അഴബമതബ തടയുന്നതബനുലാം

കേമ്മേബ്യൂണബറബ  കേസനാട്ടയബകല  പ്രകവശനലാം   സബലാംഗബള്   വബനകഡനാ  അടബസനാനത്തബല്

നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വബ.എചയ്.എസയ്.ഇ.  /ഹയര് കസക്കണറബ

എന്നബവ  ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബകനക്കുറബചയ്  ആകലനാചബക്കണലാം.  മലപ്പുറലാം   ജബലയബകല

ആള് കകേരള ഓപ്പെണ് സ്കൂളബകന്റെ കസന്റെറുകേള് പൂട്ടുന്ന നടപടബയബല് നബനലാം സര്ക്കനാര്

പബന്തബരബയണലാം.  കകേനാകണനാട്ടബ ഗവണ്കമന്റെയ് കകേനാകളജബല്  പുതബയ ബനാചലാം കകേനാഴ്സുകേളലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകല  അദദനാപകേരുകട

കപ്രനാകമനാഷന   നടപടബകേള്  തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ഗവണ്കമന്റെയ് കകേനാകളജുകേളബകല പ്രബനസബപ്പെല്മനാര്ക്കയ് യു.ജബ.സബ. കേസനാളബഫബകക്കഷനബല്

നല്കേബയബട്ടുള്ള  ഇളവയ്  എയ്ഡഡയ്  കകേനാകളജുകേളബകലയ്ക്കുകൂടബ  വദനാപകേമനാക്കുന്നതബനുലാം

എയ്ഡഡയ്  കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രബനസബപ്പെല്മനാരുകട  അഭനാവലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   YUTE (Youth  Upliftment  Through  Employment)

കപ്രനാഗ്രനാലാം  നടപ്പെബലനാക്കബ   വബകദശ  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളകട  കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബചയ്

കകപ്രവറനായബ  പരസ്പീക്ഷകയഴുതുന്നതബനുള്ള  സസൗകേരദലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബകനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കണലാം.                                                                         

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷയ്:  ധനനാഭദര്തനകയ  അനുകൂലബക്കുന.  കേനായബകേ

ക്ഷമതയുള്ള  സമൂഹകത്ത  വനാര്കത്തടുക്കുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  ഓപ്പെകറഷന  ഒളബമ്പദ  പദതബ,   കദശസ്പീയ

കേനായബകേക്ഷമതനാ മബഷന എന്നബവ ആവബഷരബക്കുകേയുലാം കസനാര്ട്സയ് പനാഠദപദതബയുകട

ഭനാഗമനാക്കുകേയുലാം  കചയ.  ജബ.  വബ.  രനാജ  കസനാര്ട്സയ്  സ്കൂളബകന  രനാജദനാന്തര

നബലവനാരമുള്ളതനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  കസനാര്ട്സയ്  കമഖലയബകല  നബയമനങ്ങളബല്

ബനാക്കയ് കലനാഗയ്   നബകേത്തുന്നതബനുലാം  കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്  സര്വ്വസ്പീസബല്

കജനാലബ  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച.  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  നകവനാതനാന

നനായകേന്മേനാരുകട  കപരബല്  സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം സബനബമനാ  കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  പ്രശസ
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സലാംവബധനായകേന  ശസ്പീ.  അടൂര്  കഗനാപനാലകൃഷ്ണകന്റെ  കനതൃതസത്തബല്  കേമ്മേസ്പീഷകന

നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം ഗ്രനാമസ്പീണ കമഖലയബല് സബനബമനാ തബകയററുകേള് ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ.  യുവകേലനാകേനാരന്മേനാര്ക്കയ്  കഫകലനാഷബപ്പെയ്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കേലനാകേനാരന്മേനാരുകട  കപനഷന  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബല്  അന്തനാരനാഷ  ഫബലബലാം  കഫസ്റ്റേബവല്  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം

കലനാകേ  നബലവനാരമുള്ള  നനാടകേങ്ങള്  പ്രദര്ശബപ്പെബക്കനാനുലാം   കവദബയുണനാക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബച.  സസനാശയ  കകേനാകളജുകേളകട  നബയനണത്തബനയ്  സമഗ്രമനായ  നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവരുന്നതയ് സലാംബന്ധബചയ് പഠബചയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ റബട്ടകയര്ഡയ്

ടഹകക്കനാടതബ  ജഡ്ജബ  ജസ്റ്റേബസയ്  ദബകനശകന്റെ  കനതൃതസത്തബലുള്ള  കേമ്മേബറബയുലാം

വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  ഇകന്റെണല്  മനാര്ക്കയ്  നല്കുന്നതബകല  സുതനാരദത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  കേര്ശനമനാക്കുന്നതബനുലാംകവണബ  എലാം.ജബ.

യൂണബകവഴബറബ  ടവസയ്  ചനാനസലറുകട  കനതൃതസത്തബല്  നനാലയ്  ടവസയ്

ചനാനസലര്മനാരടങ്ങുന്ന  കേമ്മേബറബയുലാം  രൂപസ്പീകേരബച.  വബദദനാര്തബ  രനാഷസ്പീയത്തബലുലാം

വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തുലാം  മനാറമുണനാകേണലാം.  കേഴബഞ  സര്ക്കനാര്  അധബകേമനായബ

അനുവദബച  പ്ലസയ്  ടു  ബനാചബനയ്   തസബകേ  അനുവദബക്കുകേയുലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ

അദദനാപകേര്ക്കയ്  ശമ്പളലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ.  കകേരളത്തബകല  ചരബത്ര  സനാരകേങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  മബ്യൂസബയലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന.  അദദനാപകേരുകട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം,  കപ്രനാകമനാഷന,  സലലാംമനാറലാം  എന്നസ്പീ  കേനാരദങ്ങളബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതയ്  അദദനാപകേ  സലാംഘടനയനാണയ്.  സ്കൂള്-കകേനാകളജയ്

അദദനാപകേരുകട   സലലാംമനാറത്തബനയ്   മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പനാലബക്കകപ്പെടുന്നബല.

എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  കചനാദദകപപ്പെര്  കചനാര്ചയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്

നബര്ത്തബവചബരബക്കുന്ന അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുലാം കുറക്കനാകര ശബക്ഷബക്കനാനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബയുകട  ഓഫസ്പീസുലാം   പ്രധനാനകപ്പെട്ട

വബദദനാഭദനാസ  ഓഫസ്പീസുകേളലാം  ചബല  സലാംഘടനകേള്  കേയടക്കബവചബരബക്കുകേയനാണയ്.

സസനാശയ  മനാകനജുകമനകേളകട  കേസ്പീഴബലുളള  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബല്

ദസൗര്ഭനാഗദകേരമനായ  സലാംഭവങ്ങള്  നടന്നതയ്  ഇസൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തനാണയ്.

കകേരളത്തബകല  കകേനാകളജുകേളബകല  നബരവധബ  അദദനാപകേര്  അപമനാനബക്കകപ്പെട്ടതബനയ്

കൂട്ടുനബന്നവര്കക്കതബകര നടപടബകയടുക്കനാന   ഇതുവകര  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടബല.

അനര്ഹരനായവകര  കകേനാളസ്പീജബകയറയ്  എഡബ്യൂകക്കഷന  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകല  സുപ്രധനാന

തസബകേകേളബല്  നബയമബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  പല  ഫയലുകേളലാം

പൂഴബവയ്ക്കുന്നതബകനതബകര  മനാതൃകേനാപരമനായ  നടപടബകയടുക്കുകേയുലാം  കമലബല്

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുളള  സമസ്പീപനലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം
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സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.  യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാര് കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തയ്

47,000/-  രൂപയനാണയ് ഫസ്പീസയ്  വര്ദബപ്പെബചബരുന്നകതങ്കബല് ഇസൗ സര്ക്കനാര്  11  മനാസലാം

കകേനാണയ്  65,000/-  രൂപയനാണയ്   വര്ദബപ്പെബചതയ്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തയ്

വബപ്ലവകേരമനായ  മനാറങ്ങളണനാക്കനാന  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസകത്ത  കദശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബകലത്തബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേഴബഞ യു.ഡബ.എഫയ്.  ഭരണകേനാലത്തയ് എലനാ എലാം.എല്.എ.മനാരുലാം

അസറയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്  ഫണയ്  വബനബകയനാഗബചതയ്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്ക്കുകവണബയനാണയ്.  ഇസൗ ഗവണ്കമനലാം അക്കനാരദത്തബല് കൂടുതല് ശദ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കനാന ശമബക്കുന്നതബകന  സസനാഗതലാം കചയ്യുന.  അദദനാപകേരുകട ഭസൗതബകേ

നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തനാനുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല  വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം

കമചകപ്പെടുത്തനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തുലാം  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തുലാം  അടബസനാന  സസൗകേരദലാം  മനാത്രമല  കേസനാളബകററസ്പീവനായ

വബദദനാഭദനാസ  സമ്പ്രദനായലാം  കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  തയനാറനാകേണലാം.

നബലവനാരത്തകേര്ചയുളളതബനനാല്  പലരുലാം  സലാംസനാനത്തബനയ്  പുറത്തുളള

കകേനാകളജുകേകള  ആശയബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  കകേരളത്തബകല  വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗത്തയ് സമഗ്രമനായ മനാറലാം ഉണനാകകേണതയ് അതദനാവശദമനാണയ്.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  ചര്ചയുകട ഭനാഗമനായബ
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ഉയര്നവന്ന  ക്രബയനാത്മകേമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകളയുലാം  വബമര്ശനങ്ങകളയുലാം

കപനാസബറസ്പീവനായബ  കേനാണുന.  കകേരളത്തബകന്റെ  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  അടുത്ത

അധദയന വര്ഷലാം മുതല് കൂടുതല് കമചകപ്പെട്ട രസ്പീതബയബല്  മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന

ശമബക്കുന്നതനാണയ്.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാനുളള  ചുവടുവയ്പുകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതയ്.  സര്ക്കനാര്

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  സസകേനാരദ  ടബ്യൂഷന

കകേരളത്തബല് കേര്ശനമനായബ  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം  1  മുതല്  12  വകരയുളള കനാസ്സുകേളബകല

എലനാ  പരസ്പീക്ഷകേളലാം  സര്ക്കനാര്  കനരബട്ടയ്  നടത്തനാനുലാം  കടകയ്റയ്  ബുക്കയ്

അടബസനാനമനാക്കബയുളള  കേസസ്റ്റേദന ബനാങ്കയ്  തയനാറനാക്കനാനുലാം  ശമബക്കുന്നതനാണയ്.  ഓണ്

കകലന  കേസസ്റ്റേദന  കപപ്പെര്  പരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഇസൗ  വര്ഷലാം  10,  12

കനാസ്സുകേളബകല  ഓണപ്പെരസ്പീക്ഷകയനാ  ക്രബസ്തുമസയ്  പരസ്പീക്ഷകയനാ  ഏകതങ്കബലുകമനാന്നയ്

ഓണ്കകലനനായബ  നടത്തുന്നതനാണയ്.  കചനാദദകപപ്പെര്  കചനാര്ചയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

വബജബലനസയ്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തബയനായനാല്  കുറക്കനാര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ

നടപടബകയടുക്കുലാം. ഇസൗ വര്ഷലാം  കകേരളത്തബകന്റെതനായ രസ്പീതബയബല് എന.എസയ്.കേബ്യൂ.എഫയ്.

എലനാ  സ്കൂളകേളബലുലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനുളള  ഒരു  കപ്രനാജക്ടയ്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനയ്

സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.  ഹയര്  കസക്കണറബ   അദദനാപകേ  തസബകേയുകട  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുന.  കസ്പീന കസ്ലേറയ്  എന്ന രസ്പീതബയബല്  എലനാലാം
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ഒരുങ്ങബകക്കനാണ്ടുളള  ഒരു   അധദയന  വര്ഷമനാണയ്  ഒന്നനാലാം  തസ്പീയതബ  മുതല്

ആരലാംഭബക്കുന്നതയ്.  അടുത്ത  അക്കനാദമബകേയ്  വര്ഷലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പുതകന്ന

അദദനാപകേരുകട  സലലാംമനാറലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതനാണയ്.  അന്തനാരനാഷ  തലത്തബകലയയ്

കകേരളത്തബകന്റെ അക്കനാദമബകേയ് മബകേവയ് വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാണയ് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.

കകേരളത്തബകല  വബദദനാഭദനാസ  സമ്പ്രദനായകത്ത  അന്തര്കദശസ്പീയ

നബലവനാരത്തബകലയ്കക്കത്തബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  ശമബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.

ഭസൗതബകേ/അക്കനാദമബകേയ്  സനാഹചരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നനാലയ്

സ്കൂളകേള് സര്ക്കനാര്   ഏകറടുക്കുകേയുലാം  13112 സ്കൂളകേളബല് കബനാഡ്ബനാന്റെയ്  കേണക്ഷന

നല്കുകേയുലാം  കചയ.     പബ.ഡബ.അക്കസൗണബകല കചലവഴബക്കനാത്ത തുകേ ബന്ധകപ്പെട്ട

സ്കൂളകേളകട  അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്ക്കയ്  വബനബകയനാഗബക്കനാകമന്ന  ഉത്തരവയ്

നല്കേബയതബലൂകട  കുകറയധബകേലാം  സ്കൂളകേകള  ടഹകടക്കനാക്കബ  മനാറനാന  സനാധബക്കുലാം.

അദദനാപകേര്ക്കയ് ആവശദമനായ പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബകക്കനാണയ്  വബദദനാഭദനാസ രലാംഗകത്ത

അക്കനാദമബകേയ് നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.

മൂന്നയ്  വര്ഷത്തബനുള്ളബല്  കകേരളത്തബകല  എലനാ  സ്കൂളകേളബലുലാം   കകേനാകളജുകേളബലുലാം

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബലുലാം  ഡബജബടറകസഷന  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ആര്.എലാം.എസയ്.എ.

സ്കൂളകേള്  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുക്കുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.    കുട്ടബകേളബകല   കേനായബകേകശഷബയുലാം

സര്ഗകശഷബയുലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  കേലനാ-കേനായബകേ-സനാലാംസനാരബകേ  പനാര്ക്കുകേളലാം
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ടനാലന്റെയ്  ലനാബുകേളലാം  ആരലാംഭബക്കുലാം.   ഓട്ടബസലാം  കപനാലുള്ള  മനാരകേകരനാഗലാം  ബനാധബച

കുട്ടബകേള്ക്കനായബ ഓട്ടബസലാം പനാര്ക്കയ് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്   ബഡ്ജറബല് നബര്കദ്ദേശമുണയ്.

RUSA-യുകട   പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട  കകേരളത്തബകല  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  മനാസ്റ്റേര്  പ്ലനാന   തയനാറനാക്കുന്നതബനുള്ള  ശമലാം

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.    ധനനാഭദര്തന  പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന. 

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന):  'കസനാര്ട്സയ്  കഫനാര് ടലഫയ്'  എന്ന ആശയത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്

കകേരളത്തബല്  പുതബയ  കേനായബകേ  സലാംസനാരലാം   വളര്ത്തബകയടുക്കുന്നതബനുള്ള

ഭരണനടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണയ്.    പതബനനാലയ്  ജബലനാ

കസ്റ്റേഡബയങ്ങളബല്  സലലാം  ലഭദമനായ  ഏഴയ്  കസ്റ്റേഡബയങ്ങളകട  നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള

ഡബ.പബ.ആര്.-ഉലാം    തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  ഇരുപത്തബയഞയ്

കസ്റ്റേഡബയങ്ങളബല്  പതബകനകട്ടണത്തബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.-ഉലാം  തയനാറനായബട്ടുണയ്.

ഇവയുകട   കപ്രനാജകയ്    കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബചയ്   ഈ  വര്ഷലാംതകന്ന  പണബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.    ഇന്തദയബകലയുലാം  വബകദശകത്തയുലാം

കസനാര്ട്സയ്  കകേനാചകേളകട  കസവനലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബകക്കനാണയ്     'ഓപ്പെകറഷന

ഒളബമ്പബയ' എന്ന  പദതബക്കയ് തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുണയ്.   സലാംസനാനത്തയ് കേനായബകേക്ഷമതനാ
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മബഷന  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  കസനാര്ട്സയ്  യൂണബകവഴബറബക്കയ്

ആവശദമനായ  സലലാം  കേകണത്തബ  നല്കുകമന്നയ്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന

അറബയബചബട്ടുണയ്.  മുന്നനാറബകല  കേനായബകേ  പരബശസ്പീലന  ഇനസ്റ്റേബറബ്യൂട്ടബകന  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രമനാക്കുലാം.    'ഹകലനാ  ഇന്തദ'  കപ്രനാജക്ടബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തലകശ്ശേരബ  ബണന

കകേനാകളജബല് സബന്തറബകേയ് ടര്ഫയ് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ് തുകേ അനുവദബചബട്ടുണയ്.  അതബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനലാം  ഉടന  ആരലാംഭബക്കുലാം.   കേനാലബക്കട്ടയ്  യൂണബകവഴബറബയബല്

ഫുട്ബനാള്  അക്കനാദമബ  സനാപബക്കുന്നതബനയ്  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം   ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണയ്

അടബയന്തരമനായബ  നടപ്പെനാക്കുലാം.    ഫബഫ അണര്  17  കവള്ഡയ്  കേപ്പെയ്  ഫുട്ബനാളമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടയ്   പ്രധനാന  പരബശസ്പീലന  കവദബയനായ  ജവഹര്ലനാല്  കനഹ്റു

കസ്റ്റേഡബയത്തബകന്റെ  പണബകേള്  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.

സലാംസനാനകത്ത  കസനാര്ട്സയ്  കഹനാസ്റ്റേലുകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.    മബകേച  68  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്  സര്വ്വസ്പീസബല്

നബയമനലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള   നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കസനാര്ട്സയ്

തനാരങ്ങളകട നബയമനലാം സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം  പബ.എസയ്.സബ.

നബയമനങ്ങളബല്  സലാംവരണലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നബയമ നബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം   മബകേച കസനാര്ട്സയ് തനാരങ്ങള്ക്കയ് കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബല്

നബയമനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.   കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കയ്  മബകേച
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പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  എലനാ

ജബലകേളബലുലാം ഒരു സ്കൂള് ഏകറടുത്തയ് മനാതൃകേനാ വബദദനാലയമനാക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.

ഗ്രനാമസ്പീണ  കേനായബകേ  തനാരങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുലാം  കകേരകളനാതവകത്ത

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജയ്

ഗ്രസൗണബല് ആകസ്ട്രേനാ ടര്ഫയ് നബര്മ്മേബക്കുന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ സനാമ്പത്തബകേ സബതബ

കേണക്കബകലടുത്തയ്  പരബഗണബക്കുന്നതനാണയ്.   ധനനാഭദര്തന പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന.  

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

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

നകവനാതനാന  നനായകേന്മേനാരുകട  കപരബല്  14  കേള്ചറല്  കകേനാലാംപ്ലക്സുകേളലാം  എലനാ

ജബലകേളബലുലാം  നകവനാതനാന  സനാലാംസനാരബകേ  സമുചയങ്ങളലാം  ചലചബത്ര  രലാംഗകത്ത

പ്രതബസന്ധബ ഒഴബവനാക്കനാനനായബ കകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡബ.സബ.  മുകഖന  100  തബകയററുകേളലാം

സസകേനാരദ  പങ്കനാളബത്തകത്തനാടുകൂടബ  400  തബകയററുകേളലാം  സനാപബക്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന.

വടക്കന  പരവൂരബകല  ചബത്രനാഞ്ജലബ  തബകയററബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  ചബത്രനാഞ്ജലബ സ്റ്റുഡബകയനാ നവസ്പീകേരബചയ് ഫബലബലാം സബറബ ആക്കുന്നതബനയ്

150  കകേനാടബ രൂപയുകടയുലാം അന്തനാരനാഷ ചലചബത്രകമളയയ് സബരലാംകവദബ ഒരുക്കുന്നതബനയ്

150  കകേനാടബ  രൂപയുകടയുലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചബട്ടുണയ്.   സബനബമനാ  കറഗുകലററബ
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സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണയ്.  ചലചബത്ര അക്കനാഡ മബയുകട അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ ഫബലബലാം റബസര്ചയ്

ആന്റെയ്  സ്റ്റേഡബ  കസന്റെര്  കേഴക്കൂട്ടത്തയ്  കേബനഫ്രെനാ  പനാര്ക്കബല്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്.

ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലകേളബലുലാം  ആദബവനാസബ  കസറബല്കമനകേളബലുലാം  ഉന്നത  നബലവനാരമുള്ള

സബനബമകേള് പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ കകേരളകത്ത 3 കമഖലകേളനായബ തബരബചയ് ടൂറബലാംഗയ്

ടനാക്കസ്പീസയ്  നടപ്പെനാക്കനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന.   സനാഹബതദ  അക്കനാദമബകേള്  ഫലപ്രദമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുകേയുലാം   കകേരള  കേലനാമണ്ഡ ലലാം  ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങള്

ടകേവരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  ഒ.എന.വബ. കുറുപ്പെബകന്റെ ഒന്നനാലാം ചരമവനാര്ഷബകേലാം 'നബള

കഫസ്റ്റേയ്  '  എന്ന കപരബല് ആചരബക്കനാന സനാധബച.  ഭനാരതയ്  ഭവനുലാം മലയനാള മബഷനുലാം

കൂടബകചര്ന്നയ് ഇന്തദയുകട വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബല് കേള്ചറല് എകയ്കചഞയ് കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  മലയനാള  മബഷന  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കകേരള കേള്ചറല് കേസൗണ്സബല് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന.   വബവബധ കമഖലകേളബകല ആയബരലാം യുവകേലനാകേനാരനമനാര്ക്കയ്

ഡയമണയ്  ജൂബബലബ  കഫകലനാഷബപ്പെയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തുലാം.  കകേരളത്തബകന്റെ  സനാലാംസനാരബകേ

ചരബത്രവുലാം  ടപതൃകേവുലാം  പരബചയകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്  ആര്ട്ടയ്  മബ്യൂസബയലാം  സനാപബക്കുലാം.

സബനബമനാ തബകയററുകേളബല് ഇ-ടബക്കറയ് സലാംവബധനാനവുലാം സബനബമനാ കറഗുകലററബ നബയമവുലാം

നടപ്പെനാക്കുലാം.  കകേരള  ചലചബത്ര  അക്കനാദമബയുകട  ഇന്റെര്നനാഷണല്  ഫബലബലാം  റബസര്ചയ്
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ആന്റെയ് സ്റ്റേഡബ കസന്റെറബകന്റെ നബര്മ്മേനാണവുലാം കകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡബ.സബ.-യുമനായബ കചര്ന്നയ്

25  തബകയററുകേളകട നബര്മ്മേനാണവുലാം ഇസൗ വര്ഷലാം പൂര്ത്തബയനാക്കുലാം.  സലാംഗസ്പീത  നനാടകേ

അക്കനാദമബയുകട കനതൃതസത്തബല് പുതബയ നനാടകേ സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കയ് കകേരളത്തബനകേത്തുലാം

പുറത്തുലാം  കവദബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കകേരള  സനാഹബതദ  അക്കനാദമബയുകട

കനതൃതസത്തബല്  കകേരള  അന്തനാരനാഷ  സനാഹബതദ  പുരസനാരലാം  വബപുലമനായബ

നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.  ലളബതകേലനാ അക്കനാദമബയുകട കനതൃതസത്തബല് ശബല്പകേലയുകട

പഠനത്തബനുലാം  പ്രചരണത്തബനുമനായബ  എലനാ  ജബലകേളബകലയുലാം  ഓകരനാ  സര്ക്കനാര്

സ്കൂളകേളബല്  ചരബത്ര  സനാലാംസനാരബകേ  സകന്ദശങ്ങള്  ഉള്കക്കനാള്ളുന്ന  ശബല്പങ്ങള്

സനാപബക്കുലാം.  ജയബലുകേളബല് ആര്ട്ടയ്  ഗദനാലറബയുലാം  കമഡബക്കല് കകേനാകളജയ്,  കേദനാനസര്

ചബകേബതനാ  ആശുപത്രബ  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ആര്ട്ടയ്  ഗദനാലറബയുലാം  എകബബബഷനുലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതനാണയ്.  കഫനാകേയ് കലനാര്  അക്കനാദമബയുകട  കനതൃതസത്തബല്  കതയലാം

കഫസ്റ്റുലാം  ലബപബയബലനാത്ത  ഭനാഷകേളകട  സലാംഗമത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഭനാരതയ്  ഭവനബല്

വബവബധ പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം അനുഷനാന കേലകേള് സ്കൂള് കുട്ടബകേള്ക്കയ്

പരബചയകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്  കഡനാകേത്യുകമന്റെറബ  നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  കകേരളത്തബകന്റെ

സനാലാംസനാരബകേ  ഭൂപടലാം  തയനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  കേലനാമണ്ഡലത്തബകല  മുഴുവന

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  സസൗജനദ  വബദദനാഭദനാസലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  കകേരളത്തബകല  വബവബധ  സനാലാംസനാരബകേ  സനാപനങ്ങകള  കുട്ടബകേള്ക്കയ്
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പരബചയകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ സ്റ്റുഡന്റെയ് കേള്ചറല് ടൂര് കപ്രനാഗ്രനാലാം എന്ന പുതബയ പദതബ

ആവബഷരബക്കുലാം.  ധനനാഭദര്തന പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജു): പുത്തൂര്

സുകവനാളജബക്കല്  പനാര്ക്കബനയ്  പനാരബസബതബകേ  അനുമതബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണയ്.  ഒന്നനാലാംഘട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കസനട്രൈല്

പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  വഴബ  നടത്തനാനുള്ള  അനുമതബ  ലഭദമനായതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

നനാലയ്  കൂടുകേളകട  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  അടങ്കല്  തയനാറനാക്കുകേയുലാം  ധനാരണനാപത്രലാം

ഒപ്പെബടുകേയുലാം  തുകേ  ടകേമനാറുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  പനാര്ക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനത്തബനുലാം  മറ്റുമനായബ  കേബഫ്ബബയബല്  നബനലാം  150  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചബട്ടുണയ്.  തബരുവനന്തപുരലാം  മൃഗശനാലയുകട  വബവബധ  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  പദതബകേള്  തയനാറനാക്കബയബട്ടുണയ്.   സന്ദര്ശകേര്ക്കുള്ള

സസൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഇന്തദയബകല  മറയ്  മൃഗശനാലകേളബല്  നബന്നയ്

മൃഗങ്ങകള  ടകേമനാറുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

തുറമുഖവുലാം  മബ്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളബ):  ഭബന്നകശഷബസസൗഹൃദ പദതബയുകട ഒന്നനാലാം ഘട്ടമനായബ

വകുപ്പെബകന്റെ അധസ്പീനതയബലുള്ള  6  മബ്യൂസബയങ്ങളബല് ഭബന്നകശഷബസസൗഹൃദ ശുചബമുറബകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  പനാര്ക്കബലാംഗയ്  കമഖല  കേകണത്തുന്നതബനുലാം  പദതബകേള്
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സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.  തൃപ്പൂണബത്തുറ ഹബല്പ്പെനാലസയ് മബ്യൂസബയലാം, കനടുമങ്ങനാടയ്  കകേനായബക്കല്

കകേനാട്ടനാരലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടയ് പഴശ്ശേബരനാജ മബ്യൂസബയലാം എന്നബവയുകട ആദദഘട്ട നവസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബച. സലാംരക്ഷബത സനാരകേമനായ മടവൂര്പ്പെനാറ ഗുഹനാകക്ഷത്രലാം

പരബസബതബ  സസൗഹൃദമനാക്കുകേയുലാം  കുട്ടബകേളകട  പനാര്ക്കബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂര്  ജബലയബകല

ബബട്ടസ്പീഷുകേനാരുകട  കേനാലകത്ത  ജയബല്  സലാംരക്ഷബത  സനാരകേമനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ

ആരലാംഭബച.  സലാംസനാന  ആര്ടക്കവ്സയ്  വകുപ്പെബനയ്  കേസ്പീഴബല്  അമൂലദ  കരഖകേള്

പരബകശനാധബചയ്  ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  നടത്തബവരുന.  അന്തര്കദശസ്പീയ-

പ്രനാകദശബകേ  തലങ്ങളബല്  വദക്തബമുദ  പതബപ്പെബചവരുകട  കേകയനാപ്പുലാം  കേയക്ഷരവുലാം

പൂര്ണവബവരവുലാം  പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  കേകയനാപ്പെയ്  കരഖനാലയ  മബ്യൂസബയത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച.  പുരനാകരഖനാ  വകുപ്പെബകല  തനാളബകയനാല  കരഖകേള്

UNESCO-യുകട  കേസ്പീഴബലുള്ള  കലനാകേ  ടപതൃകേ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്

കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന  നബയമബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രനാരലാംഭ  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച.

കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ആര്ട്ടയ്  ഗദനാലറബയബല്  ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബലുള്ള  തബകയററുലാം

തബരുവനന്തപുരത്തയ്  ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബലുള്ള  കുട്ടബകേളകട  പനാര്ക്കുലാം  ഗനാര്ഡന

ഓഫസ്പീസബനയ്  പുതബയ  കകേട്ടബടവുലാം  നബര്മ്മേബചബട്ടുണയ്.   ശസ്പീചബത്രനാ  ആര്ട്ടയ്  ഗദനാലറബ

നവസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂരബല്  കതയലാം  മബ്യൂസബയത്തബനുള്ള  നടപടബയുലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ്
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ചന്ദ്രഗബരബകക്കനാട്ട,  തൃശൂര്   പള്ളബപ്രലാം  കകേനാട്ട,  ഇടുക്കബ  മുനബയറകേള്  എന്നബവയുകട

സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  വയനനാടയ്  കഹറബകറജയ്  മബ്യൂസബയലാം

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ചുവര്  ചബത്രങ്ങളകട

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  പരബപനാലനത്തബനുമനായബ  പദതബകേള്  ആവബഷരബചയ്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

വബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേവബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന്ന  XVII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തന  30-കനതബകര  74  കവനാട്ടുകേകളനാകട  സഭ  പനാസനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ ടവകുകന്നരലാം 4.23-നയ് പബരബഞ്ഞു.

*******************


