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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 കഫെബ്രുവരബ 07, ബുധന്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകലഫെന് പദതബയബകല പനാളബച്ചകേള്

മബ  .   സസ്പീക്കര്: സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ കകലഫെന് ഭവന നബര്മ്മേനാണ പദതബയുകട

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളബകല  അവദക്തതയുലാം  സങസ്പീര്ണ്ണമനായ  നടപടബക്രമങ്ങളലാം

നടത്തബപ്പെബകല പനാളബച്ചകേളലാം മൂലലാം ഭവനരഹബതരനായ ആളകേള്ക്കന് വസ്പീടന് വയ്ക്കുന്നതബനുള

ഒന്നനാലാം  ഗഡു  നല്കേനാകനനാ  ജബല്ലകേളബകല  ലബസന്  അന്തബമമനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാകനനാ



2

കേഴബയനാത്ത ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാ  നടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചന്  ചര്ച്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ പബ. കകേ. ബഷസ്പീര്, വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന്, അനൂപന്

കജക്കബന് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബച്ചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സലാംസനാനകത്ത  ഭവനരഹബതരനായ

മുഴുവന് ആളകേള്കലാം വസ്പീടന് നബര്മ്മേബച്ചു നല്കുന്നതബനന് സര്ക്കനാര് നബരവധബ പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണന്.  സര്ക്കനാര് പദതബകേളബലൂകട ലഭബച്ച വസ്പീടന്  വബറ്റതബനനാല് ഇകപ്പെനാഴുലാം

ഭവനരഹബതരനായബ  കേഴബയുന്നവരുകടയുലാം  ചബല  പ്രകതദകേ  സനാഹചരദങ്ങളനാല്  വസ്പീടന്

നബര്മ്മേനാണലാം  ഇടയ്ക്കുവച്ചന്  നബലച്ചുകപനായവരുകടയുലാം  സബതബ   കേണക്കബകലടുത്തന്

സസ്വന്തമനായബ വസ്പീടബല്ലനാത്ത മുഴുവന് ആളകേള്കലാം മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക വബകധയമനായബ വസ്പീടന്

നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കുന്നതബനന്  കകലഫെന്  പദതബക്കന്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഇഇ

പദതബയബല്  സര്ക്കനാര്-കപനാതുകമഖല-അര്ദ  സര്ക്കനാര്   ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം

കപന്ഷന്കേനാകരയുലാം  നനാലുചക്ര  വനാഹനമുളവകരയുലാം  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം  സസ്വന്തമനായബ

വസ്പീടബല്ലനാത്തവകരയുലാം  കുടുലാംബപരമനായബ  ഭവനലാം  കകകേമനാറബക്കബട്ടനാന്

സനാദദതയബല്ലനാത്തവകരയുലാം  ഗ്രനാമസ്പീണകമഖലയബല്  സസ്വന്തമനായബ  25  കസന്റെന്  ഭൂമബയുലാം

നഗരപ്രകദശങ്ങളബല് അഞന് കസന്റെന് ഭൂമബയുമുളവകരയുലാം മൂന്നന് ലക്ഷലാം രൂപയബല് തനാകഴ

കുടുലാംബവരുമനാനവലാം  സസ്വന്തമനായബ  കറഷന്  കേനാര്ഡുള  വസ്പീടബല്ലനാത്തവകരയുലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.    സസ്വന്തമനായബ  കറഷന്  കേനാര്ഡബകല്ലന്ന
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കേനാരണത്തനാല് അര്ഹതകപ്പെട്ട ആനുകൂലദലാം നബകഷധബക്കകപ്പെടുന്ന ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കന്

കറഷന് കേനാര്ഡന് നല്കേനാനുലാം  മുന്ഗണനനാ പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖന  നടത്തബയ  സര്കവ്വയുകട  അടബസനാനത്തബല്

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് തയ്യനാറനാകന്ന അന്തബമ ഗുണകഭനാക്തൃ ലബസന് ഗ്രനാമ-വനാര്ഡന്

സഭകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബകകേയനാണന്  കചയ്യുന്നതന്.   വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ  തകദ്ദേശ

ഭരണസനാപനങ്ങകളനാടന് എത്രയുലാം കപകട്ടന്നന് ലബസന് അലാംഗസ്പീകേരബകന്നതബനുള നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണകമന്നന്  വകുപ്പുതല  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഭവനരഹബതരനായ

ഗുണകഭനാക്തനാക്കളകട   66750 വസ്പീടുകേളബല് എസന്.ടബ. വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട 18000-ഓളലാം

വസ്പീടുകേള് അടബയന്തരമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനന് എസബകമറ്റന് തയ്യനാറനാകകേയുലാം തുടര്

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകകേയുലാം    കചയബട്ടുണന്.   ലബസബലുള്കപ്പെട്ട  ഭൂമബയുള

ഭവനരഹബതര്ക്കന്  വസ്പീടന്  ഒന്നബനന്  നനാലന്  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദബച്ചുകകേനാണന്  2018-19

ഓടുകൂടബ  മുഴുവന്  വസ്പീടുകേളകടയുലാം   നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്

ലക്ഷദമബട്ടബട്ടുളതന്.   അര്ഹതയുള  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്  മുന്ഗണനനാ  ലബസബല്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബകല്ലനള  പരനാതബ  പരബകശനാധബകന്നതനാണന്.   പബ.എലാം.എ.കകവ.

പദതബയബലൂകട നഗര-ഗ്രനാമ പ്രകദശങ്ങളബലനായബ  77953  വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബകന്നതബനന്

ഇഇ  വര്ഷലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചബട്ടുണന്.   ഇതബനനായബ  രണര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം

നല്കുന്നതുലാം ബനാക്കബ തുകേ തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്  പനാന് ഫെണബല് നബകന്നനാ
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വനായ്പയനാകയനാ  കേകണകത്തണതുമനാണന്.   തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  വനായ്പ

നല്കുന്നതബനനായബ പ്രകതദകേ ഫെബനനാന്സന് കേമ്പനബക്കന് രൂപലാം നല്കുന്നതനാണന്.  ഭവന

രഹബതര്ക്കനായബ  കകലഫെന്  മബഷനബലൂകട  പനാര്പ്പെബട  സമുച്ചയങ്ങള്  വബഭനാവനലാം

കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം   ഉപജസ്പീവന  സുരക്ഷ  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണ്ടുള  സമഗ്ര  സുരക്ഷനാ

പദതബക്കന്  രൂപലാം  നല്കുന്നതുലാം  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതുമനാണന്.

ഭൂമബയുകട ലഭദതകറവലാം  ജനസലാംഖദനാ വര്ദനവലാം തടസ്സമനായബ നബല്കന്നതബനനാല്

കകലഫെന്  മബഷന്  പദതബ  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെബലനാകന്നതബനന്  ഭൂമബ  ദനാനമനായബ

നല്കേനാന് തനാല്പ്പെരദമുള വദക്തബകേകളയുലാം സനാപനങ്ങകളയുലാം കേകണത്തബ  അവരബല്

നബനലാം കകലഫെന്  പദതബയബകലയന്  ഭൂമബ  ലഭദമനാക്കനാന് നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള് ഒന്നടങലാം

ശദബകക്കണതനാണന്. ഇഇ വബഷയലാം സഭനാ നടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച കചകയ്യണ

ആവശദമബല്ല. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:   ലലഫെന്  പദതബ  ആരലാംഭബക്കനാത്തതബനനാല്  രണ്ടു

വര്ഷമനായബ  കകേരളത്തബകല    സനാധനാരണക്കനാരുകട  വസ്പീകടന്ന  സസ്വപലാം

യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബല്ല.  മുന്  കേനാലങ്ങളബല്  ഗ്രനാമസഭ  കൂടബ  അകപക്ഷ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചന്

ഗുണകഭനാക്തനാക്കകള  കേകണത്തബ  പഞനായത്തുകേളകട  കസവന  കമഖലയ്ക്കുള  ഫെണബല്

നബന്നന്  വസ്പീടന്  നബര്മ്മേബച്ചന്  നല്കുന്ന  രസ്പീതബയനാണുണനായബരുന്നതന്.  2016-17  വനാര്ഷബകേ
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പദതബകള  മനാര്ഗ്ഗകരഖയുകട  ഭനാഗമനായബ  ഗ്രനാമ-കബനാക്കന്-ജബല്ലനാ  പഞനായത്തുകേള്

സസ്വന്തമനായബ  ഭവന  നബര്മ്മേനാണ  കപ്രനാജക്ടുകേള്  ഏകറ്റടുക്കനാന്  പനാടബകല്ലനലാം  ലലഫെന്

ഭവന  പദതബയുകട  വദക്തമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  വരുന്നതുവകര  ഭവന  സമുച്ചയലാം

നബര്മ്മേബകന്നതബനന്  മനാത്രലാം  ഫെണന്  നസ്പീക്കബ  വച്ചനാല്  മതബകയനലാം   സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവബറക്കബയതബനനാലനാണന്  രണ്ടു  വര്ഷമനായബട്ടുലാം  ഒരനാള്കകപനാലുലാം  വസ്പീടന്

അനുവദബക്കനാന്  കേഴബയനാത്തതന്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

ഒരനാള്കകപനാലുലാം  ഇക്കനാലയളവബല്  വസ്പീടന്  നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കേനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.

കുടുലാംബശസ്പീ തയ്യനാറനാക്കബയ ഗുണകഭനാക്തൃ ലബസന് പഞനായത്തന് കസക്രട്ടറബ പരബകശനാധബച്ചന്

ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്ക്കന്  ലകേമനാറണകമന്നന്  പറയുകമ്പനാള്  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട  ഭരണ

സമബതബകേളകട അധബകേനാരങ്ങള് കേവര്കന്നടുക്കകപ്പെടുകേയുലാം അനര്ഹരനായവര് ലബസബല്

കേടനകൂടനാനബടയനാകുകേയുലാം കചയ്യുന.  ഗുണകഭനാക്തനാക്കകള കതരകഞ്ഞെടുകന്ന കസനാഫന്

കവയറബകന്റെ അപനാകേതകേള് പരബഹരബകകേയുലാം സനാധനാരണക്കനാരനായ ജനങ്ങള്ക്കന് വസ്പീടന്

അനുവദബകന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകകേയുലാം  പഞനായത്തുകേള്ക്കന്

നല്കേബയബരബകന്ന  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുനനഃപരബകശനാധബകകേയുലാം  കവണലാം.

കകേരളത്തബകല ഭവന രഹബതര്ക്കന് വസ്പീടന്  ലഭദമനാക്കനാന് ആവബഷ്കരബച്ച ലലഫെന് മബഷന്

പദതബ അട്ടബമറബച്ച സലാംഭവലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  കുടുലാംബശസ്പീ മുകഖന സര്കവ്വയബലൂകട

അര്ഹതയുളളവകര  കേകണത്തുകേയുലാം  അവര്കക്കല്ലനാലാം  വസ്പീടന്  ലഭദമനാകകേയുലാം

കചയ്യുന്നതനാണന്.  അന്തബമ  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  ഗ്രനാമസഭയബകലത്തുന്ന  ലബസബല്

അപനാകേതകേളകണങബല്  വനാര്ഡന്  അലാംഗത്തബനുലാം  പഞനായത്തബനുലാം  ഗ്രനാമസഭയ്ക്കുലാം

ഇടകപടനാവന്നതുലാം  തബരുത്തലുകേള്  വരുത്തനാവന്നതുലാം   അര്ഹതയുളളവര്  ലബസബല്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബകല്ലങബല്  പരനാതബകപ്പെടനാവന്നതുമനാണന്.  കപനാതു ഫെണ്ടുപകയനാഗബച്ചന് വസ്പീടുകേള്

നബര്മ്മേബകകമ്പനാള്  കടകബക്കല്  കമല്കനനാട്ടത്തബനന്   സബവബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്

വബഭനാഗത്തബകന്റെ  കസവനലാം  ലഭദമനാകന്നതബലൂകട  വസ്പീഴ്ചകേള്  ഒഴബവനാക്കനാന്  സനാധബകലാം.

ഏകതങബലുലാം  തരത്തബലുളള  സഹനായലാം  നല്കേനാന്  തയ്യനാറനായബ  ആകരങബലുലാം

മുകന്നനാട്ടുവന്നനാല് അതന്  തളളബക്കളയുകേയബല്ല.  പദതബ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചതബനുകശഷലാം ഒരു

പഞനായത്തബല് എത്ര വസ്പീടുകേളനാണന്  കവണകതന്നന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചന്  അതബനനുസൃതമനായ

വസ്പീടുകേളനാണന്  അവബകട  നബര്മ്മേബകന്നതന്.  ഇഇ  മനാര്ച്ചന്  മനാസത്തബനുളളബല്   പണബ

തസ്പീരനാത്ത  വസ്പീടുകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്

നടനകകേനാണബരബകന്നതന്.  അതബനനാവശദമനായ  ഫെണ്ടുമുണന്.  വസ്പീടന്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്

നനാലുലക്ഷലാം രൂപയന് പുറകമയുളള പണലാം കേകണത്തുന്നതബനന് നനാട്ടുകേനാരുലാം തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളലാം  മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.  ഇഇ  ഭവനനബര്മ്മേനാണ  പദതബ
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നടപ്പെബലനാകന്നതബല് യനാകതനാരുവബധ സങസ്പീര്ണ്ണതകേളലാം ഇല്ല.  പ്രനാകയനാഗബകേമനായ ചബല

പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്നവരുകമ്പനാള്  വദക്തതയുണനാകുന്നതബനനാണന്  ഉത്തരവകേള്

ഇറകന്നതന്. വസ്പീടുലാം  സലവലാം  ഇല്ലനാത്തവകരയുലാം  സലമുകണങബലുലാം

വസ്പീടബല്ലനാത്തവകരയുലാം ഇതബലുള്കപ്പെടുത്തനാനനാണന്   നബശ്ചയബച്ചബരബകന്നതന്.  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കനാന്   പണലാം  നല്കുന്നതബനന്  വബവബധ  ഏജന്സബകേള്   തയ്യനാറനായബട്ടുണന്.

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് വകേയബരുത്തുന്ന പണമനാണന്  ഇതബനുപകയനാഗബകന്നതന്.

അതുവകരയുളള  പലബശ  സര്ക്കനാര്  കകേനാടുകലാം.  ഇരട്ടവസ്പീടുകേള്   ഒറ്റവസ്പീടനാകന്ന

പദതബയുലാം  ഇതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണന്  ഉകദ്ദേശബകന്നതന്.  കകലഫെന്

പദതബകളള  ഫെണന്  കമനാത്തമനായബ  കേകണത്തുന്നതബനനാണന്  ഫെബനനാന്സന്

കേമ്പനബയബല്നബനലാം  വനായ്പകയടുകന്നതന്.  ഈ  സലാംരലാംഭത്തബനന്  എല്ലനാവരുകടയുലാം

സഹകേരണലാം അഭദര്തബകന. ഇഇ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച

കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്വന്നതബനുകശഷലാം പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമവകുപ്പെന്

വഴബയുലാം  കഎ.എ.കകവ.  പദതബ  വഴബയുലാം     59,909   വസ്പീടുകേളകട    നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തബയനാകകേയുലാം 12,000 വസ്പീടുകേളകട പണബ നടനവരബകേയുമനാണന്.   സര്ക്കനാരബകന്റെ
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കേനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനാകുന്നതബനുമുമ്പന്  മുഴുവന്  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗക്കനാര്കലാം  വസ്പീടുലാം  സലവലാം   നല്കുന്നതബനനാണന്  ലക്ഷദമബട്ടബട്ടുളതന്.  കകലഫെന്

പദതബയനുസരബച്ചന് നബര്മ്മേബകന്ന വസ്പീടുകേള്ക്കന് പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗത്തബനന്  4  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബനന്  പരബധബയബല്ലനാകതയുലാം  തുകേ അനുവദബകന്നതബനന്

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചന് സര്വ്വശസ്പീ രകമശന് കചന്നബത്തല,

കകേ.  എലാം.  മനാണബ,  അനൂപന്  കജക്കബന്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനലാം   പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം   അല്പ്പെ

സമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബക്കല്

(1)    കേരനാര് കതനാഴബലനാളബകേകള സബരകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റബയബല് ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  കേരനാര്

വദവസയബല്  കജനാലബ  കചയ്യുന്ന  എച്ചന്.ആര്.  കതനാഴബലനാളബകേകള

സബരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നബയമ  പരബരക്ഷ  നല്കേബ  മബനബമലാം  കവതനലാം
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ഉറപ്പെനാകന്നതബനുലാം   ഇ.എസന്.കഎ.,  ഇ.പബ.എഫെന്.   ഉള്കപ്പെകട  അര്ഹതകപ്പെട്ട

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  എലാംകപനായ്കമന്റെന്

എകന്കചഞ്ചുകേള്  വഴബ  നബയമനലാം  നടത്തബ   കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേകള  പബരബച്ചുവബടുന്ന

സനാഹചരദലാം ഒഴബവനാക്കണലാം.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    മനാതത്യൂ  ടബ  .    കതനാമസന്):  വനാട്ടര്  അകതനാറബറ്റബ

രൂപസ്പീകേരബച്ച  സമയത്തുണനായബരുന്ന   സനാഫെന്  പനാകറ്റണ്  തകന്നയനാണന്  ഇകപ്പെനാഴുലാം

നബലവബലുളതന്.    പുതബയ  പദതബകേളകട  സുഗമമനായ  നടത്തബപ്പെബനന്   പമ്പന്

ഓപ്പെകററ്റര്മനാരുള്കപ്പെകടയുള   ജസ്പീവനക്കനാരുകട   കുറവളതബനനാല്  എലാംകപനായ്കമന്റെന്

എകന്കചഞ്ചുകേള് വഴബകയനാ കേരനാര് അടബസനാനത്തബകലനാ നബയമനങ്ങള് നടത്തനാറുണന്.

പബബകേന്  സര്വ്വസ്പീസന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  മുകഖനകയനാ  എലാംകപനായ്കമന്റെന്   എകന്കചഞ്ചുകേള്

വഴബകയനാ  നബയമനലാം  നടത്തുകമ്പനാള്    കേരനാറുകേനാര്  ഒഴബഞ്ഞുകപനാകകേണ സനാഹചരദലാം

വരുകമങബലുലാം പുതബയ പദതബകേള് വരുകമ്പനാള് കേരനാറുകേനാകര  ഒഴബവനാക്കനാതബരബക്കനാന്

പരമനാവധബ  ശമബക്കനാറുണന്.   വനാട്ടര്  അകതനാറബറ്റബയുകട  സനാമ്പത്തബകേ  സബതബ

കമച്ചകപ്പെടുന്ന അവസരത്തബല് കേരനാറുകേനാരുകട കവതനലാം വര്ദബപ്പെബകന്നതുസലാംബനബച്ചന്

തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതനാണന്. 

(2) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള് കനരബടുന്ന സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:   പൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  പദതബകേളകട  ഫെണന്
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തബരബകച്ചടുത്തതബനനാലുലാം  വബകനനാദനബകുതബയുകട  സര്ക്കനാര്  വബഹബതലാം

ലഭബക്കനാത്തതബനനാലുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്    സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ കനരബകടണബവരുനണന്.     പട്ടബകേജനാതബ  കമഖലയബകലതുള്കപ്പെകടയുള

സബല്  ഓവര്  പദതബകേള്ക്കന്  അടബയന്തരമനായബ  തുകേ  അനുവദബക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേളകട ആസബക്കന്  ആനുപനാതബകേമനായബ എസബകമറ്റുകേള് തയ്യനാറനാകകേയുലാം

മറ്റന്  കചലവകേള്  പഞനായത്തബകന്റെതനാക്കബ  മനാറ്റുകേയുലാം  കചയകകേനാണന്  തകദ്ദേശ  ഭരണ

സനാപനങ്ങള്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബക്കന്  പരബഹനാരലാം  കേനാണണലാം.  അടനാട്ടന്

ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല പനാന് ഫെണന് എകന്കപന്ഡബച്ചറുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കപന്ഡബലാംഗന്

ബബല്ലുകേളകട കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കണലാം.        

       ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്):

പൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  പദതബകേളകട  ഫെണന്  സര്ക്കനാര്  തബരബകച്ചടുത്തബട്ടബല്ല.  കുടബശബകേ

ബബല്ലുകേള്  കകേനാടുത്തുകേഴബഞ്ഞു.  കകേ.എല്.ജബ.എസന്.ഡബ.പബ.  ഫെണന്  ഇനത്തബല്  350

കകേനാടബ  രൂപ  അധബകേ  ധനനാനുമതബകയനാടുകൂടബ  നല്കേബയബട്ടുണന്.    ഇഇ  വര്ഷകത്ത

പദതബ തുകേയബല്നബന്നന് കചലവഴബക്കനാകമന്നതുകകേനാണന് സബല് ഓവര് കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കന്

സലാംഭനലാം  ഉണനാകേബല്ല.  ഇഇ വര്ഷകത്ത പദതബ  പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ പണലാം മുഴുവന്

ഉപകയനാഗബച്ചുകേഴബഞ്ഞെനാല് മനാത്രകമ  അധബകേ ധനനാനുമതബയുകട  ആവശദലാം  വരുനള.

കമറ്റസ്പീരബയല്സബകന്റെ  വബലയബല്നബന്നന്  ജബ.എസന്.ടബ.  ഒഴബവനാക്കബ  എസബകമറ്റന്
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തയ്യനാറനാകക്കണതനാണന്.   സബല്  ഓവറനായബ  ഒരു കപ്രനാജക്ടുലാം  മനാറ്റബവയ്ക്കുന്നബല്ല.   എല്ലനാ

പദതബകേളബലുലാം കേദനാരബ ഓവര് അനുവദബകനണന്.   കചലവഴബകന്ന മുറയന് കൂടുതല്

പണലാം  ലഭദമനാകന്നതനാണന്.  അടനാട്ടന്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല  പനാന്  ഫെണന്

എകന്കപന്ഡബച്ചറുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  കുടബശബകേയുള  ബബല്ലുകേളകട  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബകന്നതനാണന്.

III സബ്മബഷന്

(1) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:   കൂടുതല്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബകന്നതബനന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്  ): നബലവബല് 2654 അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള്

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന.   ഒരു  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  4-ഉലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബയബല്  6-ഉലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബല്  ജനസനാന്ദ്രത  അടബസനാനമനാക്കബയുലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷന്

ആവശദകപ്പെടുന്നതനുസരബച്ചുലാം അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള് അനുവദബച്ചബട്ടുണന്.  രണന് അക്ഷയ

കകേന്ദ്രങ്ങള് തമ്മേബല് കുറഞ്ഞെതന്  2  കേബകലനാമസ്പീറ്റര് അകേലമുണനായബരബക്കണലാം.  അക്ഷയ

കകേന്ദ്രലാം  അനബവനാരദമനാകണന്ന  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപന  പ്രകമയത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് ജബല്ലനാ കേളക്ടര് അധദക്ഷനനായ ഇ -ഗകവണന്സന് കസനാലസറ്റബയുകട

ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരമനാണന്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  അനുവദബകന്നതന്.  പുതബയ
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പ്രകദശങ്ങളബല് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള് അനുവദബകന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണന്.  

(2)   വളര്ത്തുനനായളകട കേടബകയറ്റന് വസ്പീട്ടമ്മേ മരബച്ച സലാംഭവലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  വളര്ത്തുനനായളകട  കേടബകയറ്റന്  മരബച്ച  രനാജമ്മേയുകട

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കന്  സഹനായലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ഇത്തരലാം  നനായകള  വളര്ത്തുന്നതന്

നബയനബകന്നതബനനായബ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  വയനനാടന്  ലവത്തബരബ  ചനാരബറ്റബ

അലാംകബദ്കേര് കകേനാളനബയബല് രനാജമ്മേ, 05-02-2018-നന് രനാവബകല കേനാരബക്കല് കജനാസന്

എന്നയനാളകട വളര്ത്തുനനായളകട ആക്രമണത്തബനബരയനായബ കകേനാല്ലകപ്പെട്ട സലാംഭവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടന്  നനായളകട  ഉടമസകനതബകര  മനനഃപൂര്വ്വമല്ലനാത്ത  നരഹതദയന്  കകേസന്

രജബസര് കചയ്യുകേയുണനായബ.  ഒളബവബല് കപനായ നനായയുകട ഉടമസകന കേകണത്തനാന്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തബവരുന.  വളര്ത്തുനനായള്ക്കന് നബയമപ്രകേനാരമുള ലലസന്സന്

ഇകല്ലനലാം  നടപടബക്രമങ്ങള്  കൃതദമനായബ  പനാലബച്ചബട്ടബകല്ലനലാം  വദക്തമനായതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കകേസബല്  നരഹതദയ്ക്കുയ്ക്കുുള വകുപ്പുകേള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.

നനായകള  പൂകക്കനാടന്  കവറ്ററബനറബ  യൂണബകവഴബറ്റബയബല്  വബശദമനായ  പരബകശനാധനയന്

അയച്ചബട്ടുണന്.   രനാജമ്മേയുകട  കുടുലാംബത്തബനന്  അടബയന്തര  ധനസഹനായമനായബ  ജബല്ലനാ

കേളക്ടര്  5000  രൂപ അനുവദബച്ചതബനുപുറകമ  5  ലക്ഷലാം രൂപ കൂടബ   അനുവദബകന്ന
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കേനാരദലാം  സര്ക്കനാര്  പരബഗണബകന്നതനാണന്.   നനായകള  വളര്ത്തനാനുള  ലലസന്സന്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം   എടുത്തനാല്കപനാലുലാം  നബലവബലുള

വദവസപ്രകേനാരലാം പബഴ മനാത്രമനാണന് ഇഇടനാകന്നതന്.  ഇത്തരലാം നനായകള വളര്ത്തുന്നതന്

തടയുന്നതബനന്  സമഗ്രമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണ  സനാധദതകയകറബച്ചന്

പരബകശനാധബകന്നതനാണന്.

(3) കേയര് കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  കേയര്  വദവസനായ  കമഖലയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകന്നതബനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളകട  കൂലബ  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന് കഎസകേന്):  കേയര്

കമഖലയബല് നൂതന സനാകങതബകേവബദദ ഏര്കപ്പെടുത്തനാന് സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബകനണന്.

ഉലനാദനലാം  കുറവനായതുമൂലലാം  കേയര്   കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  മതബയനായ  ശമ്പളലാം

ലഭബക്കനാത്തതന്  പരബഗണബച്ചന്  കേഴബഞ്ഞെ  വര്ഷലാം  മുതല്  മനാകനജസ്പീരബയല്

സബ്സബഡബയനായബ  മനാസലാംകതനാറുലാം  5000  രൂപ  വസ്പീതലാം  നല്കേബവരുനണന്.

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  ഗ്രനാറ്റുവബറ്റബ  നല്കുന്നതബനന്  തുകേ  വകേയബരുത്തുകമന്നന്  ബഡ്ജറ്റബല്

പരനാമര്ശബച്ചബട്ടുണന്.   50,000  രൂപ  വസ്പീതലാം  സഹകേരണ  കപന്ഷന്  ഫെണബല്
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നബകക്ഷപബച്ചുകകേനാണന്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  നദനായമനായ  കപന്ഷന്  വബഹബതലാം

ലഭദമനാകന്നതബനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.

(4) ഏറ്റുമനാനൂര് തനാലൂക്കന് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷന്  കുറുപ്പെന്:  ഏറ്റുമനാനൂര്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചന്  പുതബയ  തനാലൂക്കന്

രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനത്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

ഭൂമബശനാസ്ത്രപരമനായ പ്രകതദകേതകേളലാം ജനങ്ങളകട സഇകേരദവലാം പരബഗണബച്ചന് കകേനാട്ടയലാം,

ലവക്കലാം,  മസ്പീനച്ചബല് തനാലൂകകേളബല്കപ്പെട്ട  പതബകനനാന്നന്  വബകല്ലജുകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ഏറ്റുമനാനൂര്  തനാലൂക്കന്  രൂപസ്പീകേരബക്കണകമന്ന  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലനാ  കേളക്ടറുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

ലനാന്റെന്  റവനത്യൂ  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ശബപനാര്ശ  കചയബട്ടുണന്.   ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്മനാരുകട

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പുതബയ  തനാലൂകകേള്  രൂപസ്പീകേരബകക്കണതബകന്റെ

ആവശദകേത  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണന്.   പ്രസ്തുത  വബഷയത്തബല്

തസ്പീരുമനാനമനാകുന്ന മുറയന് ഉചബതമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.

(5) പട്ടയ വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    എസന്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  കദവബകുളലാം  തനാലൂക്കബകല  കകേ.ഡബ.എച്ചന്.

വബകല്ലജബല്കപ്പെടുന്ന  കുട്ടബയനാര്വനാലബയബകല  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  പട്ടയലാം

വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനത്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): കദവബകുളലാം

തനാലൂക്കബകല  കകേ.ഡബ.എച്ചന്.  വബകല്ലജബല്കപ്പെട്ട  കുട്ടബയനാര്വനാലബയബല്

കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട  ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കന്  ആദദഘട്ടത്തബല്  10  കസന്റെന്  വസ്പീതവലാം

രണനാലാം  ഘട്ടത്തബല്  5  കസന്റെന്  വസ്പീതവലാം  ഭൂമബ  അനുവദബകകേയുലാം  ഒനലാം  രണ്ടുലാം

ഘട്ടങ്ങളബല് യഥനാക്രമലാം  695-ഉലാം  1185-ഉലാം കപര്ക്കന് പട്ടയലാം നല്കുകേയുലാം കചയബരുന.

പദതബയബല്  അനര്ഹര്  കേടനകൂടബകയനള  ആകക്ഷപകത്ത  തുടര്ന്നന്  ഭൂമബ

പതബച്ചുകേബട്ടബയ  കേക്ഷബകേളകട  വബശദ  വബവരങ്ങള്  അകനസ്വഷബകന്നതബനുലാം  ഭൂമബ

ലകേവശകപ്പെടുത്തബയതന്  യഥനാര്ത കേക്ഷബകേള് തകന്നയനാകണനാകയനലാം പട്ടയത്തബകല

നബബനനകേള്  ലലാംഘബച്ചബട്ടുകണനാകയനലാം  പരബകശനാധബകന്നതബനന്  കദവബകുളലാം  സബന്

കേളക്ടകറ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബരബകകേയനാണന്.  അകനസ്വഷണത്തബല് പട്ടയ സലങ്ങള്

അനധബകൃതമനായബ  വബല്പ്പെന  നടത്തബയതനായുലാം  നബരവധബ  കേകയ്യറ്റങ്ങള്

നടനവരുന്നതനായുലാം  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണന്.   പരബകശനാധന  പൂര്ത്തബയനാകുന്ന  മുറയന്

പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.

(6)   കകേനാതമലാംഗലകത്ത റസ്പീസര്കവ്വ നടപടബകേള്

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജനാണ്:  കകേനാതമലാംഗലലാം  തനാലൂക്കബകല  റസ്പീസര്കവ്വ  നടപടബകേള്

അടബയന്തബരമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചന്  പട്ടയലാം  വബതരണലാം  കചയ്യനാനുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനത്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബല്  ആകകേയുള  127  വബകല്ലജുകേളബല്  74  വബകല്ലജുകേളകട

റസ്പീസര്കവ്വ  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കറകക്കനാഡുകേള്  റവനത്യൂ  വകുപ്പെബനന്

ലകേമനാറബയബട്ടുണന്.   കകേനാതമലാംഗലലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  കുട്ടമ്പുഴ  വബകല്ലജബകന്റെ

റസ്പീസര്കവ്വ  മനാത്രമനാണന്  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുളതന്.   സലാംസനാനകത്ത  മുഴുവന്

വബകല്ലജുകേളകടയുലാം ഡബജബറ്റല് സര്കവ്വ കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേള് അലാംഗസ്പീകേരബച്ച

ഏജന്സബകേള് മുകഖന സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുള പദതബ സര്ക്കനാര്

പരബഗണബച്ചുവരബകേയനാണന്.   റസ്പീസര്കവ്വ  പൂര്ത്തബയനാകന്ന  മുറയന്  പട്ടയ  പ്രശ്നത്തബനന്

പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതനാണന്.

(7) ഡനാമുകേളകട സലാംഭരണകശഷബ വര്ദബപ്പെബക്കല്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബനാബു: കനനനാറയബകല ഡനാമുകേളബകല കചളബയുലാം മണലാം നസ്പീക്കലാം കചയന്

സലാംഭരണകശഷബ  വര്ദബപ്പെബച്ചന്  കുടബകവള  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബകന്നതബനുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):  സലാംസനാനകത്ത

ഡനാമുകേളബല് അടബഞ്ഞുകേബടകന്ന കചളബയുലാം മണലുലാം നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന്നതബനുള പദതബ

തയ്യനാറനാകന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  മലാംഗലലാം,  ചുളബയനാര്  ഡനാമുകേളബകല കചളബയുലാം  മണലാം

നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന്നതബനുള  പഠനലാം  നടനവരബകേയനാണന്.   കനനനാറ  നബകയനാജകേ
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മണ്ഡലത്തബകല  കപനാത്തുണബ  ഡനാമബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  കചളബയുലാം  മണലാം

ഉഇറ്റബകയടുകന്നതന് പ്രനാകയനാഗബകേമകല്ലന്നനാണന് പസ്പീച്ചബയബലുള കകേരള എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്

ഇന്സബറ്റത്യൂട്ടബകല പഠന സലാംഘലാം അറബയബച്ചബട്ടുളതന്.  മസ്പീന്കേര ഡനാമബകന്റെ സസ്വനാഭനാവബകേ

ജലകസനാതസ്സുകേളബല്  നസ്പീകരനാഴുക്കന്  കുറഞ്ഞുവരുന്നതന്  ഡനാമബകന്റെ  ജലസലാംഭരണകത്ത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബച്ചബട്ടുളതബനനാല്   പൂര്ണ്ണ  സലാംഭരണകശഷബ

പുനനഃസനാപബകന്നതബനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.  മഴയുകട അളവബലുണനായ

കുറവമൂലലാം ചുളബയനാര് ഡനാലാം പൂര്ണ്ണ സലാംഭരണകശഷബയബല് എത്തബയബട്ടബല്ല.  ഡനാമബല്

അടഞ്ഞുകൂടബയ  മണലുലാം  കചളബയുലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയന്  ഡനാമബകന്റെ  സലാംഭരണകശഷബ

പുനനഃസനാപബക്കനാനുള  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്.   അകതനാകടനാപ്പെലാം  സസ്പീതനാര്കണന്

കവളച്ചനാട്ടത്തബല്  നബനള  ജലലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള  സനാധദതകേളലാം

പഠനവബകധയമനാക്കബയബട്ടുണന്.

(8)  വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റബയുകട പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    ജബ  .  എസന്  .    ജയലനാല്  : നബലവബലുള  കുടബകവള  പദതബകേള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയുലാം  ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  മുടങ്ങബക്കബടകന്ന  പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുലാം   ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകന  സുസജ്ജമനാക്കബ  വരള്ച്ച  കനരബടനാന്

അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ കതനാമസന്  ):  സലാംസനാനകത്ത  വരള്ച്ച
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കനരബടനാന് ബനകപ്പെട്ട വബവബധ വകുപ്പുകേളമനായബ അവകലനാകേനലാം നടത്തബ മുന്കേരുതല്

എന്ന നബലയബല് വബവബധ തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുത്തബട്ടുണന്.   തനാലനാലബകേ ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്

ഫെനാക്ടറസ്പീസന്  ആക്ടന്  പ്രകേനാരമുള ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതന്  സലാംബനബച്ചന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  കേരനാറുകേനാര്  പണബ  ഉകപക്ഷബച്ചുകപനായ  ചനാത്തന്നൂര്-മസ്പീനനാടന്

പദതബയുകട   കശഷബകന്ന പണബകേള്ക്കനായബ   റസ്പീ-കടണര്  കചയബട്ടുണന്.   കടണര്

ഉറപ്പെബകന്ന മുറയന് ബനാക്കബ പണബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കബ കേമ്മേസ്പീഷന് കചയ്യനാന് ഏകേകദശലാം

ഒരു വര്ഷകത്തനാളലാം  കവണബ വരുകമന്നനാണന് കേണക്കനാകന്നതന്.  

(9) കബപ്പൂര് തുറമുഖ വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതന്  കകേനായ:  കബപ്പൂര് തുറമുഖലാം  നവസ്പീകേരബകന്നതബനന്

ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

തുറമുഖവലാം മത്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെളബ  ):  കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തന് അടബഞ്ഞുകൂടബയ മണലാം മറ്റുലാം നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന്നതബനന്

നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്.   തുറമുഖത്തബകന്റെ  ആഴലാം  6  മസ്പീറ്റര്   ആയബ

വര്ദബപ്പെബകന്നതബനനായബ  പ്രനാഥമബകേ  എസബകമറ്റന്  തയ്യനാറനാക്കനാന്  കേബറ്റന്കകേനാകയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തനാന് ഉകദ്ദേശബകന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ സനാഗര്മനാല പദതബവഴബയുള

ധനസഹനായലാം  ലഭബകകമന്നന്  പ്രതസ്പീക്ഷബകന.  ടഗ്ഗന്,  കപനാര്ട്ടന്  ലബഫന്  എന്നബവ

വനാങ്ങുന്നതബനുലാം   ISPS code  നടപ്പെനാകന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  പുതബയ കഗറ്റന് ഹഇസന്
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നബര്മ്മേബകന്നതബനുലാം  അനുമതബ  ലഭബച്ചബട്ടുണന്.  200  മസ്പീറ്റര്  നസ്പീളമുള  പുതബയ  വനാര്ഫെന്

നബര്മ്മേബകന്നതബനുലാം   പനാസഞര്  കടര്മബനല്  പുതുക്കബ  പണബയുന്നതബനുലാം  കവണ

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.   ജലവബതരണവലാം  കടനായന് കലറ്റന്  സഇകേരദവലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം    തുറമുഖത്തബകന്റെ  സമഗ്രവബകേസനത്തബനനായബ  ഭൂമബ

ഏകറ്റടുകന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.

(10) പുളബക്കല് സബന് ട്രഷറബ ആരലാംഭബകന്നതന് സലാംബനബച്ചന്

ശസ്പീ  .    ടബ  .  വബ  .    ഇബനാഹബലാം  :   കകേനാകണനാട്ടബ  സബന്  ട്രഷറബ  വബഭജബച്ചന്  പുളബക്കല്

ആസനാനമനായബ സബ്ട്രഷറബ രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .  എലാം  .   കതനാമസന് ഐസകേന്  ): ട്രഷറബ

വകുപ്പെബകന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണമനായ  ആധുനബകേവല്ക്കരണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  വര്ക്കന്  സഡബ

നടത്തബയകശഷലാം മനാത്രകമ പുതബയ സബന്  ട്രഷറബ  രൂപസ്പീകേരണലാം സനാധദമനാകുകേയുള.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട അപരദനാപ്തത സലാംബനബച്ചന് പരബകശനാധബച്ചന് ആവശദമനായ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബകലാം.

(11)    സബദ വബഭനാഗലാം ആരലാംഭബകക്കണതബകന്റെ ആവശദകേത

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  ഷലാംസസ്പീര്  : പകേര്ച്ചവദനാധബ  പ്രതബകരനാധമുള്കപ്പെകട

മനാരകേകരനാഗങ്ങള്ക്കന്  ചബകേബത്സ  ലഭദമനാകന്ന  സബദ  വബഭനാഗലാം  ആര്ദലാം

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  ജബല്ലനാ  ആയുര്കവദ  ആശുപത്രബകേളബല്   ആരലാംഭബക്കനാന്



20

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .  കകേ  .     ലശലജ

ടസ്പീച്ചര്  ):  ഭനാരതസ്പീയ ചബകേബത്സനാ വകുപ്പെബനന് കേസ്പീഴബല്  നബലവബല് ഒരു സബദ ആശുപത്രബയുലാം

8 സബദ ഡബകസന്സറബകേളലാം നനാഷണല് ആയുഷന് മബഷനന് കേസ്പീഴബല് എന്.എച്ചന്.എലാം.കന്റെ

28  സബദ  ഡബകസന്സറബകേളലാം   പ്രവര്ത്തബച്ചു  വരുന.  സബദ  സനാപനങ്ങള്

നബലവബലബല്ലനാത്ത  എട്ടന്  ജബല്ലകേളബല്   2016-17  പനാന്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

തനാല്ക്കനാലബകേ  സബദ  യൂണബറ്റുകേള്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്.    എല്ലനാ  ജബല്ലനാ

ആയുര്കവദ ആശുപത്രബകേളബലുലാം   സബദ ഉള്കപ്പെകടയുള കസഷദനാലബറ്റബ  യൂണബറ്റുകേള്

തുടങ്ങുന്നതബനനായബ  2018-19  ബഡ്ജറ്റബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.    എറണനാകുളലാം

ജബല്ലയബകല  കനല്ലബകഴബ,  കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലയബകല  നബലകമല്  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്

സബദ  ഡബകസന്സറബകേള്  ആരലാംഭബകന്നതനാണന്.    ഫെണന്  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയന്

സലാംസനാനത്തന് സബദ ലവദദലാം ഘട്ടലാം ഘട്ടമനായബ  വദനാപബപ്പെബകന്നതനാണന്.

(12) കവളബകച്ചണ്ണയബല് മനായലാം കേലര്ത്തുന്നതന് സലാംബനബച്ചന്

ശസ്പീ  .    പബ  .  ടബ  .    കതനാമസന്  : നബയമങ്ങള്  കേര്ശനമനാക്കബയുലാം   പുതബയ  ലനാബുകേള്

ആരലാംഭബച്ചുലാം കവളബകച്ചണ്ണയബല് മനായലാം കേലര്ത്തുന്നതബകനതബകര ശക്തമനായ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .  കകേ  .     ലശലജ

ടസ്പീച്ചര്  ):   തമബഴനാട്ടബല്  നബനലാം   വബല  കുറഞ്ഞെ  ഭക്ഷദ  എണ്ണകേള്  കവളബകച്ചണ്ണയബല്

കേലര്ത്തബ  കകേരളത്തബകല  വബപണബകേളബല്  എത്തുന്നതനായബ   ഭക്ഷദസുരക്ഷനാവകുപ്പെന്

കേകണത്തബയബട്ടുണന്.  ഇതബകനതബകര ഫുഡന് കസഫബ വബഭനാഗലാം ശക്തമനായ പരബകശനാധന

നടത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.   കകേരളത്തബല്  മനായലാം  കചര്ത്ത  കവളബകച്ചണ്ണ

ഒഴബവനാകന്നതബനുള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.    തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാച്ചബ,

കകേനാഴബകക്കനാടന്   എന്നബവബടങ്ങളബകല   ലനാബുകേളകട  നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തബ  NABL

അകക്രഡബകറ്റഷന്  കനടബകയടുത്തബട്ടുണന്.    കൂടുതല്  ലനാബുകേള്  ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം

മബകേച്ച  അതദന്തനാധുനബകേ ഭക്ഷദ സുരക്ഷനാ റബസര്ച്ചന് ലനാബന് സനാപബകന്നതബനുമനായബ

ബഡ്ജറ്റബല് തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.   മൂന്നന് സഞരബകന്ന ഭക്ഷദ പരബകശനാധനനാ

ലനാബുകേള് സലാംസനാനത്തന് പ്രവര്ത്തബകനണന്.   90 ഫുഡന് കസഫബ ഓഫെസ്പീസര്മനാരുകട

പുതബയ തസബകേ സൃഷബച്ചബട്ടുണന്. കവളബകച്ചണ്ണ മനാഫെബയയ്കക്കതബകര ശക്തമനായ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകലാം.

(13) മനാലബനദ സലാംസരണ പനാന്റെന് 

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  വനാമനപുരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല കപരബങ്ങനല

ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  ഓടന്  ചുട്ട  പടുക്ക  വനപ്രകദശത്തന്  ഐ.എലാം.എ.-യുകട

കനതൃതസ്വത്തബല് ലജവമനാലബനദ പനാന്റെന് സനാപബക്കനാനുള നസ്പീക്കലാം ഉകപക്ഷബക്കണലാം. 
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ

ടസ്പീച്ചര്  ):  പനാലക്കനാടന്  കേഞബകക്കനാടുളള  ബകയനാകമഡബക്കല്  കവസന്  മനാകനജന് കമന്റെനാണന്

കകേരളത്തബല്  ബകയനാകമഡബക്കല് കവസന് നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം കചയ്യുന്നതന്.  പരബസബതബ

കബയറന്സുലാം  ശനാസ്ത്രജ്ഞരുകട  ഉപകദശങ്ങളലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചന്  മകറ്റനാരു  പനാന്റെന്  ഓടന്  ചുട്ട

പടുക്ക  വനപ്രകദശത്തന്  സനാപബക്കനാനനാണന്   സലലാം  കേകണത്തബയതന്.

അതദന്തനാധുനബകേ  സനാകങതബകേവബദദകേള്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബകക്കനാണന്  ജനങ്ങള്കലാം

പരബസബതബകലാം  കദനാഷകേരമനാകേനാത്ത  രസ്പീതബയബല്  പനാന്റെന്  സനാപബക്കനാനനാണന്

ഉകദ്ദേശബകന്നതന്.   എങബലുലാം  ഇക്കനാരദലാം ഒരബക്കല്കൂടബ പരബകശനാധബകന്നതനാണന്. 

(14) കേദനാന്സര് കരനാഗബകേളകട വര്ദനവലാം അവരുകട ആനുകൂലദങ്ങളലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷന്  കുമനാര്:  പത്തനനാപുരലാം-പുനലൂര്  തനാലൂകകേളബല്

കേദനാന്സര് കരനാഗലാം ക്രമനാതസ്പീതമനായബ വര്ദബകന്ന സനാഹചരദത്തബല് ഇതുസലാംബനബച്ചന്

പഠനലാം  നടത്തനാനുലാം   കരനാഗബകേളകട  കപന്ഷന്  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീച്ചര്):   ആര്.സബ.സബ.-യുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലകേള്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചുലാം  മലബനാര്  കേദനാന്സര്  കസന്റെറബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  കേനാസര്കഗനാഡന്,

കേണ്ണൂര്,  മനാഹബ  പ്രകദശങ്ങകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബയുലാം   കേദനാന്സര്  രജബസബകേള്
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ഉണനാക്കബയബട്ടുണന്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  കേദനാന്സര്  രജബസബയുണനാക്കനാനുളള  ശമങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബകകേയനാണന്.  വര്ഷലാംകതനാറുലാം  50000  കപര്ക്കന്  കേദനാന്സര്  കരനാഗലാം

ബനാധബകന്നതനായുലാം  20000  കപര്  മരണകപ്പെടുന്നതനായുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയ്യുനണന്.

കേദനാന്സര് കരനാഗലാം വര്ദബകന്ന സനാചരദത്തബല്  എല്ലനാ കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബലുലാം

കേദനാന്സര്  വബഭനാഗലാം  ശക്തമനാക്കനാനുലാം   105  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.  എല്ലനാ  ജബല്ലനാ  ആശുപത്രബകേളബലുലാം  കേദനാന്സര്,  കേസ്പീകമനാകതറനാപ്പെബ,

പനാലബകയറ്റബവന് യൂണബറ്റുകേള്, ആര്ദലാം മബഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ കുടുലാംബനാകരനാഗദകകേന്ദ്രങ്ങളബല്

ഏര്ളബ  ഡബറ്റക്ഷന്  കസന്റെറുകേള്  എന്നബവ   ആരലാംഭബക്കനാനുലാം   WHO-യുകട

സഹനായകത്തനാടുകൂടബ  കേദനാന്സര്  കപനാളബസബയുണനാക്കനാനുളള  വര്ക്കന്കഷനാപ്പെന്

നടത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.  കേദനാന്സര്  കരനാഗബകേള്കളള  കക്ഷമപദതബകേള്

മുടങ്ങബയബട്ടബല്ല.  സനാമ്പത്തബകേ ബുദബമുട്ടുളളതബനനാല് കപന്ഷന് വര്ദബപ്പെബകന്ന കേനാരദലാം

ഇകപ്പെനാള്  പരബഗണബക്കനാന് കേഴബയബല്ല.  

(15) അഴബകക്കനാടന്   -   മുനമ്പലാം പനാലലാം

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടബ  .   കകടസണ് മനാസര്: തൃശ്ശൂര്-എറണനാകുളലാം ജബല്ലകേകള ബനബപ്പെബകന്ന

അഴബകക്കനാടന്-മുനമ്പലാം  പനാലലാം  യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .  സുധനാകേരന്):
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അഴബകക്കനാടന്-മുനമ്പലാം പനാലലാം നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  2017-18-കല ബഡ്ജറ്റബല്  160

കകേനാടബ രൂപ അനുവദബച്ചബരുകന്നങബലുലാം സലകമടുപ്പെന്,  സനാമൂഹദ പ്രതദനാഘനാത പഠനലാം

ഉള്കപ്പെകടയുളള  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനായബ   174.64  കകേനാടബ  രൂപയനാണന്

കേണക്കനാക്കബയബട്ടുളളതന്.   ഇതബനന്  ഇന്ലനാന്ഡന്  നനാവബകഗഷന്  ഡയറക്ടറുകട

കബയറന്സന്  സര്ട്ടബഫെബക്കറ്റുലാം  കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം  സനാമ്പത്തബകേനാനുമതബയുലാം

ആവശദമനാണന്.  കൂടനാകത  പനാരബസബതബകേ  പ്രതദനാഘനാത  പഠനലാം  നടത്തനാന്

എറണനാകുളലാം  ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്  ആവശദമനായ  കരഖകേളലാം  നല്കേണലാം.  ഡബകകസന്

അടബസനാനത്തബലുളള  കബയറന്സന്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  ലഭദമനാക്കനാന്  ബനകപ്പെട്ട

കേളക്ടര്മനാരുലാം  എലാം.എല്.എ.മനാരുലാം പ്രനാകദശബകേമനായ  നസ്പീക്കലാം  നടത്തണലാം.

പനാരബസബതബകേ  പ്രതദനാഘനാത  പഠനത്തബനനായബ  കേബഫ്ബബയുകട

സനാമ്പത്തബകേനാനുമതബക്കന്  പത്രബകേ  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണന്.  സനാമൂഹദ  പ്രതദനാഘനാത  പഠനലാം

നടത്തുന്നതബനന്  പണലാം  ലഭദമനാകന്നതബനുളള  കേണകകേള്  എറണനാകുളലാം  കേളക്ടര്

ലഭദമനാക്കബയബട്ടബല്ല.  തൃശ്ശൂര്  ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്  കേണക്കന്  ലഭദമനാക്കബയതബനനാല്   കകേരള

കറനാഡന്  ഫെണന്  കബനാര്ഡബകനനാടന്  പണലാം  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ടബ  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനായനാല് മനാത്രകമ  കടണര് നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കനാന് സനാധബകകേയുളള. 

(16) പുതബയ പനാലലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  അഴസ്പീകക്കനാടന്  മണ്ഡലത്തബകല കേല്ലൂരബക്കടവബല് പുതബയ
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പനാലലാം നബര്മ്മേബകന്നതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

 കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

പനാപ്പെബനബകശരബ-നനാറനാത്തന്  പഞനായത്തുകേകള  ബനബപ്പെബകന്ന  വളപട്ടണലാം  പുഴയന്

കുറുകകേയുള കേല്ലൂരബക്കടവന്  പനാലത്തബനന്   കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ  25  കകേനാടബ

രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഇതബകന്റെ ഇന്കവസബകഗഷന് നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കബ  ഡബകകസന്  തയ്യനാറനാകന്ന  മുറയന്   തുടര്നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.

(17) വടകേര ജബല്ലനാ ആശുപത്രബ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  വടകേര  ജബല്ലനാ  ആശുപത്രബയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനന് നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം

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

ജബല്ലനാ ആശുപത്രബയുകട ഭഇമബകേ നബലയുലാം രണനാലാം നബലയുലാം പണബയുന്നതബനന്  5  കകേനാടബ

രൂപ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബകച്ചങബലുലാം  കേരനാറുകേനാരന്  പ്രവൃത്തബ

ഉകപക്ഷബച്ചതബനനാല് പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് സനാധബച്ചബല്ല.  ടബ  പ്രവൃത്തബകലാം  രണനാലാം നബല

മുതല് ആറനാലാം നബല വകരയുള ബനാക്കബ പ്രവൃത്തബകേള്കലാംകൂടബ 13.70 കകേനാടബ രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബയുലാം  സനാകങതബകേനാനുമതബയുലാം  നല്കേബ  പ്രതബഭനാ  കഡവലകപ്പെഴന്  എന്ന
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സസ്വകേനാരദ കേമ്പനബ പ്രവൃത്തബ ഏകറ്റടുകത്തങബലുലാം ജബ.എസന്.ടബ.  സലാംബനബച്ച പ്രശ്നങ്ങള്

ചൂണബക്കനാണബച്ചന്   കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബച്ചബരബകകേയനാണന്.  ഇഇ  പ്രശ്നത്തബല്  2017

നവലാംബറബല്  കേഇണര്  അഫെബഡവബറ്റന്  കകേനാടുത്തബട്ടുണന്.  കകേസബല്  എത്രയുലാം  കവഗലാം

തസ്പീര്പ്പുകേലബക്കണകമന്നന് എ.ജബ.കയനാടന്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.   ആവശദകമങബല് കകേസന്

ഒഴബവനാകന്നതബനന്   കേരനാറുകേനാരനുമനായബ  ചര്ച്ച നടത്തനാനുലാം തയ്യറനാണന്. 

(18) പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ചനാലബയനാറബനന്  കുറുകകേയുള ആരദന്കതനാടബകേ പനാലലാം

നബര്മ്മേബകന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

ചനാലബയനാര്  പുഴയന്  കുറുകകേയുള  ആരദന്കതനാടബകേ  പനാലത്തബനന്   ഭരണനാനുമതബ

ലഭബകച്ചങബലുലാം   ബഡ്ജറ്റബല്  ഉള്കപ്പെടനാതബരുന്നതബനനാല്  പ്രകതദകേ  അനുമതബക്കനായബ

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബച്ചതനുസരബച്ചന്  പുതബയ  എസബകമറ്റന്

തയ്യനാറനാക്കബകക്കനാണബരബകകേയനാണന്.  പുതുക്കബയ   ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കബ  വരുന്ന

മുറയന്  പുതുക്കബയ  സനാകങതബകേനാനുമതബയുലാം ഭരണനാനുമതബയുലാം  നല്കുന്നതനാണന്. 

(19) കമല്പ്പെനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കകഹബബ  ഇഇഡന്:  എറണനാകുളലാം  മണ്ഡലത്തബകല  അറ്റന് ലനാന്റെബസന്,
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വനാത്തുരുത്തബ  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലങ്ങളകട  നബര്മ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  2016-

17-കല  ബഡ്ജറ്റബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പ്രസയ്ക്കുുത  കമല്പ്പെനാലങ്ങള്ക്കന്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയുലാം കറനാഡ്സന്  ആന്ഡന് ബബഡ്ജസന് കകേനാര്പ്പെകറഷകന നബര്മ്മേനാണ ചുമതല

ഏലബകകേയുലാം  കചയ.   പദതബ  തയ്യനാറനാക്കബ  സലലാം  ഏകറ്റടുത്തന്  കകസറ്റന്

ഇന്കവസബകഗഷന്  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  പരബസരവനാസബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബയതബനനാല് വബശദനാലാംശങ്ങള് കകകേമനാറനാന് കകേനാച്ചബ കകേനാര്പ്പെകറഷകനനാടന്

ആവശദകപ്പെകട്ടങബലുലാം  ഇതുവകര  ലഭദമനാക്കബയബട്ടബല്ല.  പ്രസ്തുത  വബവരങ്ങള് ലഭബച്ചനാല്

മനാത്രകമ  ഡബ.പബ.  ആര്.  തയ്യനാറനാക്കബ  കേബഫ്ബബക്കന്  സമര്പ്പെബക്കനാന്  കേഴബയുകേയുള.

ഇതുസലാംബനബച്ചന്    കകേനാച്ചബ  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെയുലാം മറ്റന്  ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളകടയുലാം

കയനാഗലാം  വബളബകന്നതബനന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.   വനാത്തുരുത്തബ  കമല്പ്പെനാലലാം

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  നബര്മ്മേബകന്നതബനന്   ഗവണ്കമന്റെന്    അനുമതബ

നല്കുകേയുലാം    കറനാഡ്സന്  ആന്ഡന്  ബബഡ്ജസന്  കകേനാര്പ്പെകറഷകന   പദതബയുകട

എസന്.പബ.വബ.  ആയബ നബയമബകകേയുലാം കചയബട്ടുണന്.  ഭൂമബയുകട  അകകലന്കമന്റുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടന് കപനാര്ട്ടന്   ട്രസന്,  കനവബ,  കറയബല്കവ എന്നബവയുകട അനുമതബ ലഭബകന്ന

മുറയന് ഡബ.പബ.ആര്. തയ്യനാറനാക്കബ സമര്പ്പെബകന്നതനാണന്. 
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(20)കേകലനാത്സവത്തബനന് കൂടുതല് തുകേ

ശസ്പീമതബ യു  .    പ്രതബഭ ഹരബ:  കടകബക്കല് സ്കൂള് കേകലനാത്സവത്തബനന് കൂടുതല് തുകേ

അനുവദബകന്നതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  സനാകങതബകേ

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനന്  കേസ്പീഴബലുള  കടകബക്കല്  കകഹസ്കൂളകേളബകല  അഖബല  കകേരള

റ്റബ.എച്ചന്.എസന്.  കേകലനാത്സവത്തബകന്റെയുലാം  കേനായബകേകമളയുകടയുലാം  നടത്തബപ്പെബനന്

സര്ക്കനാര് വബഹബതലാം വര്ദബപ്പെബക്കണകമന്നന് ആവശദകപ്പെട്ടന്  സനാകങതബകേ വബദദനാഭദനാസ

ഡയറക്ടര്  സമര്പ്പെബച്ച  നബര്കദ്ദേശലാം   പരബകശനാധബച്ചന്  അനുകൂല  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്. 

(21)സ്കൂളകേള് കകഹകടകേന് ആകന്ന നടപടബ

ശസ്പീ  .    കമനാന്സന്  കജനാസഫെന്:  സലാംസനാനകത്ത  സ്കൂളകേള്  കകഹകടകേന്

ആകന്നതബകല  പ്രനാകയനാഗബകേ കകവഷമദങ്ങളലാം അവദക്തതകേളലാം പരബഹരബകന്നതബനുലാം

കടണര്  നടപടബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചന്  അനുമതബ

നല്കുന്നതബനുമുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സ്കൂളകേളകട  ഭഇതബകേ

സഇകേരദവബകേസനത്തബകന്റെ  ആദദഘട്ടകമന്ന  നബലയബല്   141  സ്കൂളകേള്ക്കന്
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കേബഫ്ബബയബലൂകട അഞന് കകേനാടബ രൂപ വസ്പീതവലാം  229  സ്കൂളകേള്ക്കന് മൂന്നന് കകേനാടബ രൂപ

വസ്പീതവലാം അനുവദബകകേയുലാം ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണന്.  229 സ്കൂളകേളബല്

70  എണ്ണത്തബകന്റെ   നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കള  കടണര്  നടപടബകേള്

തുടര്നവരുന്നതുലാം  ബനാക്കബ  സ്കൂളകേള്  ഉടന്തകന്ന  കടണര്  പ്രക്രബയയബകലയന്

എത്തുന്നതുമനാണന്.   ഡബസലാംബര്  മനാസകത്തനാടുകൂടബ  ഇതബകന്റെ  പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.  സലാംസനാനകത്ത എയ്ഡഡന് - സര്ക്കനാര് കമഖലകേളബകല 8

മുതല്  12  വകരയുള  45000  കനാസന്  മുറബകേള്  കകഹകടകേന്  ആകന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബകകേയുലാം    ജൂണ്  മനാസകത്തനാടുകൂടബ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാകന്നതബനനായബ

അദദനാപകേര്ക്കന് പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണന്. 

(22) എയ്ഡഡന് സ്കൂളകേളബകല അദദനാപകേ  -  അനദദനാപകേ നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജന്:  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളകേളബകല  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ

തസബകേകേളബകലയ്ക്കുള  നബയമനങ്ങള്ക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേനാനുലാം   ടബ  കമഖലയബല്

നബലനബല്കന്ന അഴബമതബ ഇല്ലനാതനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  കകേരള  വബദദനാഭദനാസ

നബയമപ്രകേനാരലാം   എയ്ഡഡന്  കകപ്രമറബ-ഹയര്  കസക്കണറബ  വബഭനാഗങ്ങളബകല

അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ നബയമനനാധബകേനാരബ  സ്കൂള് മനാകനജര്മനാരനാണന്.   ഇപ്രകേനാരലാം

നബയമനലാം  കനടബയ  അദദനാപകേര്  കജനാലബയബല്   പ്രകവശബച്ചന്  15  ദബവസത്തബനകേലാം
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നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനുള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ഉപജബല്ലനാ-ജബല്ലനാ  വബദദനാഭദനാസ

ഓഫെസ്പീസര്മനാര്ക്കന്  സമര്പ്പെബകക്കണതുലാം  ഒരു  മനാസത്തബനുളബല്  തസ്പീരുമനാനലാം

കകകേകക്കനാളണകമനലാം  ചട്ടങ്ങളബല്  വദവസ  കചയബട്ടുണന്.    തസബകേ നബര്ണ്ണയലാം,

അദദനാപകേ –അനദദനാപകേ തസബകേകേളബകല നബയമന ഉത്തരവകേളകട സമര്പ്പെണലാം,

നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം  എന്നബവ  സുതനാരദമനായുലാം  സമയബനബതമനായുലാം

പൂര്ത്തബയനാകന്നതബനന്  ശനാസ്ത്രസ്പീയ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

അദദനാപകേ -അനദദനാപകേ നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനുള അകപക്ഷ ഓണ്കകലന് വഴബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചന്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബകന്നതബനുള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണന്. 

(23) തകദ്ദേശസ്പീയ ഫെലവൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപബടബപ്പെബക്കല്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസന് പബ  .    കുന്നപ്പെബളബല്:  അഭയനാരണദലാം ഇകക്കനാ ടൂറബസലാം പദതബ

പ്രകദശത്തന്  തകദ്ദേശസ്പീയ  ഫെലവൃക്ഷങ്ങള്   നട്ടുപബടബപ്പെബകന്നതബനുലാം  പരബസബതബ-

ആകരനാഗദ  പ്രശ്നങ്ങളണനാകന്ന  അകക്കസ്വഷദ  മരങ്ങള്  കവട്ടബമനാറ്റുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബകകവണബ  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബല്  കേപ്രബക്കനാടന്

വനകമഖലയബല്  133  കഹക്ടര്  സലത്തനായബ  സബതബകചയ്യുന്ന  അഭയനാരണദത്തബല്

ധനാരനാളലാം  വബകനനാദസ ഞനാരബകേള്  എത്തബകച്ചരുനണന്.  അകക്കസ്വഷദ  മരങ്ങള്
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ജലചൂഷണലാം ഉള്കപ്പെകടയുള പനാരബസബതബകേ പ്രശ്നങ്ങള്കലാം ആകരനാഗദ പ്രശ്നങ്ങള്കലാം

കേനാരണമനാകുന്നതബനനാലുലാം  മൃഗങ്ങള്ക്കന്  ഭക്ഷദകയനാഗദമല്ലനാത്തതബനനാലുലാം  കകേരളത്തബകല

സനാഹചരദങ്ങള്ക്കന്  അനുകയനാജദമല്ലനാത്തതബനനാലുലാം   അഭയനാരണദത്തബല്

നട്ടുപബടബപ്പെബച്ചബരബകന്ന മരങ്ങള് മുറബച്ചുമനാറ്റബ സസ്വനാഭനാവബകേ വനലാം പുനനഃസൃഷബക്കണകമന്ന

ആവശദലാം ഉയര്നവന്നതബകന്റെ   അടബസനാനത്തബല്  പുതുതനായബ അകക്കസ്വഷദ മരങ്ങള്

വച്ചുപബടബപ്പെബക്കരുകതന്നന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.   മരങ്ങള് ഒന്നബച്ചന് മുറബച്ചുമനാറ്റുന്നതന്

പരബസബതബകലാം  പക്ഷബമൃഗനാദബകേളകട  ആവനാസവദവസയ്ക്കുലാം  ആഘനാതലാം

സൃഷബകകമന്നതബനനാലുലാം ടബ പ്രകദശലാം റബസര്വന് വനമനാകേയനാലുലാം ആവശദമനായ അനുമതബ

ലഭദമനാക്കബ  ഫെണബകന്റെ  ലഭദതയനുസരബച്ചന്  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  മുറബച്ചുനസ്പീക്കബ  തകദ്ദേശസ്പീയ

വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപബടബപ്പെബകന്നതബനന്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബകന്നതനാണന്. 

(24) അകകജവ മനാലബനദങ്ങള് കേത്തബക്കല്

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സനാദത്തന്:  കപനാതുസലങ്ങളബല്  അകകജവ  മനാലബനദങ്ങള്

കേത്തബകന്നതബലൂകട  സമൂഹത്തബലുണനാകുന്ന  ആകരനാഗദ-പനാരബസബതബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്

തടയുന്നതബനുലാം   കകഹകക്കനാടതബ വബധബ  ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കബ ശനാസ്ത്രസ്പീയമനായ

രസ്പീതബയബല് മനാലബനദങ്ങള് സലാംസരബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്  ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ):  പനാതകയനാരങ്ങളബലുലാം  കപനാതുസലങ്ങളബലുലാം

പനാസബകേന്  -അകകജവ  മനാലബനദങ്ങള്   കേത്തബകന്നതന്  കേദനാന്സര്  ഉള്പ്പെകടയുള

മനാരകേമനായ  പല  കരനാഗങ്ങള്കലാം  കേനാരണമനാകുകമന്നതബനനാല്  പനാസബകേന്  കവസന്

മനാകനജന് കമന്റെന്  റൂള്സന്  പ്രകേനാരലാം മനാലബനദങ്ങള് കേത്തബകന്നബകല്ലന്നന്  ഉറപ്പുവരുകത്തണ

ഉത്തരവനാദബതസ്വലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്  നബക്ഷബപ്തമനാണന്.    50

ലമകക്രനാണബല് കുറയനാത്ത പനാസബകേന് കേവറുകേള് ഉപകയനാഗബക്കണകമനലാം   കബനാക്കന്

അടബസനാനത്തബലുലാം  നഗരസഭനാതലങ്ങളബലുലാം  പനാസബകേന്  മനാലബനദങ്ങള്  കശഖരബച്ചന്

സലാംസരബകന്നതബനനായബ  കുറഞ്ഞെതന്  245  പനാസബകേന്  കഷ്രെഡബലാംഗന്  യൂണബറ്റുകേകളങബലുലാം

സനാപബക്കണകമനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.

അലജവ  മനാലബനദങ്ങള്  സലാംസരബകന്നതബനുലാം  കശഖരബകന്നതബനുമനായബ  634

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബലുലാം  55  നഗരസഭകേളബലുലാം  ഹരബതകേര്മ്മേകസനകേള്

രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം ഗ്രസ്പീന് കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള് പനാലബക്കണകമന്നന് പ്രചരണലാം നടത്തുകേയുലാം

നഗര-ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങള്  153  കമറ്റസ്പീരബയല്  കേളക്ഷന്  കഫെസബലബറ്റബ  കസന്റെറുകേള്

സനാപബകകേയുലാം കചയബട്ടുണന്. 

(25) അമബനബറ്റസ്പീസന് കസന്റെറബനന് കകേട്ടബട നമ്പര്

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ച തബരൂര് നഗരസഭയബല്
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അമബനബറ്റബ  കസന്റെറബനന്   കകേട്ടബട  നമ്പര്  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്  ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): നബലവബലുള കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണ നബയമങ്ങള്

ലലാംഘബച്ചുകകേനാണനാണന്  തബരൂര്  നഗരസഭയബല്  അമബനബറ്റസ്പീസന്  കസന്റെര്

നബര്മ്മേബച്ചബരബകന്നകതന്ന കസക്രട്ടറബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നബലനബല്കനകണങബലുലാം അണ്

ആതകകറസ്ഡന്  ബബല്ഡബലാംഗുകേള്  കറഗുലലറസന്  കചയ്യുന്നതബനുള   നബയമപ്രകേനാരലാം

രണനാഴ്ചയ്ക്കുളബല് പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്. 

(26)   സബ  .  ആര്  .  ഇസഡന്  .   പരബധബയബകല വനാസഗൃഹങ്ങളകട വസ്തുനബകുതബ

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെന്:  തസ്പീരകദശ  കമഖലയബല്  സബ.ആര്.ഇസഡന്.

പരബധബയബല്കപ്പെട്ട  വനാസഗൃഹങ്ങളകട  നബകുതബഘടനയബല്  മനാറ്റലാം  വരുത്തുന്നതബനനായബ

നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തനാനുലാം  കകേനാസല്  കസനാണ്  കറഗുകലഷന്

മനാകനജന് കമന്റെബകന്റെ അനുമതബ ലഭബകന്നതബനുള കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കനാനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്  ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  യു.എ. നമ്പര് അനുവദബച്ചബരുന്ന 1500 സസ്വയര്

ഫെസ്പീറ്റന്  വകരയുള  വസ്പീടുകേള്ക്കന് വര്ഷനാവര്ഷലാം  മൂന്നബരട്ടബവകര  നബകുതബ  നല്കേനാന്
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സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്  കേഴബയുന്നബകല്ലന്ന  പരനാതബ  ഉയര്ന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  അവ

സനാധനാരണ  നബകുതബയുകട  പരബധബയബകലയന്  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനന്  നബയമകഭദഗതബ

നടത്തുന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാര് ആകലനാചബകന്നതനാണന്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബച്ചുള  ലബസന്  1,2

പ്രകേനാരമുള കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

1.  പബബകേന്  അക്കഇണന്സന്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  പത്തന്  മുതല്  പതബനനാറന്  വകരയുള

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

   2.  സകബനാര്ഡബകനറ്റന്  കലജബകസ്ലേഷന്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  പനണനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI ചട്ടങ്ങള്കള കഭദഗതബകേളകട പരബഗണന

I. ദബ കഫെനാറബന് ലബകേസ്വര്   (  കസക്കന്റെന് അകമന്റെന്കമന്റെന്  )   റൂള്സന്  , 2017

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെന്:  നബലവബലുള  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്,  ആരനാധനനാലയങ്ങള്,  ശ്മശനാനലാം,  എസന്.സബ./എസന്.ടബ.  കകേനാളനബകേള്

എന്നബവയന്  200  മസ്പീറ്ററബനുളബല് മൂന്നന്,  നനാലന്,  അഞന്  സനാര് കഹനാട്ടലുകേള്,  ലഫെവന്

സനാര് ഡസ്പീലകന് കഹനാട്ടലുകേള് തുടങ്ങനാന് പനാടബല്ല എന്നബരബകക്ക ദൂരപരബധബ 50 മസ്പീറ്ററനാക്കബ
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ചുരുക്കബയ തസ്പീരുമനാനലാം പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.

കതനാഴബലുലാം  എലകസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):   ത്രസ്പീ  സനാര്

കനാസബഫെബകക്കഷനുള കഹനാട്ടലുകേളകട 200 മസ്പീറ്റര് ദൂരപരബധബകളബലുലാം കഫെനാര് സനാറുലാം

അതബനുമുകേളബല്  സനാര്  കനാസബഫെബകക്കഷനുമുള  കഹനാട്ടലുകേളകട  50  മസ്പീറ്റര്

ദൂരപരബധബകളബലുലാം  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്,  ആരനാധനനാലയങ്ങള്,  ശ്മശനാനലാം,

എസന്.സബ./എസന്.ടബ.  കകേനാളനബകേള് ഇവയബകലകതങബലുലാം സബതബ കചയ്യുനകണങബല്

അവയന് ബനാര് ലലസന്സന് നല്കേനാറബല്ല.  ത്രസ്പീ സനാര്,  കഫെനാര് സനാര് കഹനാട്ടലുകേള്കലാം

ബബവകറജസന്  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെയുലാം  കേണ്സത്യൂമര്  കഫെഡബകന്റെയുലാം വബകദശ

മദദശനാലകേള്കലാം ദൂരപരബധബയബല് മനാറ്റലാം വരുത്തബയബട്ടബല്ല.  മദദനയത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

കകേരളത്തബകല  ടൂറബസലാം  കമഖല  കേടുത്ത  പ്രതബസനബ  കനരബടുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്

2012-കല  സബതബ  പുനനഃസനാപബകകേ  മനാത്രമനാണന്  കചയബട്ടുളതന്.  കഭദഗതബ

സസ്വസ്പീകേനാരദമല്ല.

കഭദഗതബ  29-കനതബകര  60  കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം  ഒരു  നബഷ്പക്ഷ

കവനാകട്ടനാകടയുലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

II.  ദബ  കമഡബക്കല്  അറ്റന്ഡന്സന്  റ്റു  ദബ  എകന്  -  കമകമ്പഴന്  ഓഫെന്  ദബ  കകേരള

കലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന് അസലാംബബ   (  കസക്കന്റെന് അമന്റെന്കമന്റെന്  )   റൂള്സന്  , 2017
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ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: 1988-കല കമഡബക്കല് അറ്റന്ഡന്സന് ടു എകന്-കമകമ്പഴന് ഓഫെന്

ദബ  കകേരള കലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന്  അസലാംബബ റൂള്സന്  പ്രകേനാരലാം  എകന്-എലാം.എല്.എ.  മനാരുകട

ജസ്പീവബത  പങനാളബക്കന്  ചബകേബത്സനാ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാകുകമ്പനാള്  എകന്-

എലാം.എല്.എ.മനാരുകട  കമന്റെലബ  റബട്ടനാര്ഡഡന്  ആന്റെന്  ഫെബസബക്കലബ  ഡബകസബബള്ഡന്

ചബല്ഡ്രകനയുലാം  കൂടബ  ഇതബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  ബബല്  റബ-ഇലാംകമ്പഴന്കമന്റെബനുള

അകപക്ഷനാ  കഫെനാറത്തബകല  Brand  Name  with  Chemical/Pharmacological

എന്നതബനുപകേരലാം "Brand Name” എന്നനാകക്കണതനാണന്. 

ചബകേബത്സനാ  ബബല്ലുകേളബല്   District  Medical  Officer-റുകട  countersign

ആവശദമനാകണന്നതന്  ഒഴബവനാക്കണകമനള  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

ആവശദകമങബല്  ഇതബനന്  ചട്ടത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തണലാം.   കഭദഗതബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

എകന്-എലാം.എല്.എ.മനാരുകട  ജസ്പീവബത  പങനാളബകകൂടബ  ചബകേബത്സനാ  ആനുകൂലദലാം

അനുവദബക്കനാനനാണന് 1988-കല കമഡബക്കല് അറ്റന്ഡന്സന് ടു എകന്-കമകമ്പഴന് ഓഫെന് ദബ

കകേരള  കലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന്  അസലാംബബ  റൂള്സന്  2009-ല് ചട്ടലാം  കഭദഗതബ  കചയന്  പബശകേന്

പരബഹരബച്ചതന്.  പ്രസ്തുത നബയമത്തബല് കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകള കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ ചട്ടത്തബല്
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കഭദഗതബ വരുത്തനാന് സനാധബക്കബല്ലനാകയനലാം നബയമത്തബല് മനാറ്റലാം വരുത്തബയനാല് മനാത്രകമ

അതന്  സനാധബകകേയുള്ളുകവന  2  (എ)  പ്രകേനാരലാം  എകന്പകനഷനുലാം നല്കേബയബരുന.

ആയതബനനാല് പ്രസ്തുത വബഷയലാം നബലവബല് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പരബഗണനയബലബല്ല.

 മുന്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളകട  ചബകേബത്സനാനുകൂലദങ്ങള്  നബശ്ചയബകന്നതബനുള

വദവസകേള് 1988-കല കമഡബക്കല് അറ്റന്ഡന്സന് ടു എകന്-കമകമ്പഴന് ഓഫെന് ദബ കകേരള

കലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന്  അസലാംബബ  ചട്ടങ്ങളബലനാണന്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബകന്നതന്.  ചട്ടപ്രകേനാരലാം

നല്കേബയ  നനാലന്  കഫെനാമുകേളബല്  കഫെനാലാം  2  കല  മൂന്നനാലാം  കകേനാളത്തബലുള  മരുന്നബകന്റെ

ബനാന്ഡന്  കനയബമുലാം  രനാസനനാമവലാം  ഫെനാര്മകക്കനാളജബക്കല്  വബവരണവലാം

ഒഴബവനാക്കണകമന്ന ആവശദലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബക്കബല്ല. കമഡബക്കല് ഓഫെസ്പീസര്

കേഇണര്  കകസന്  കചയ്യണകമനലാം  ഓഫെസ്പീസന്  മുദ  പതബപ്പെബക്കണകമനമുളള  ഭനാഗലാം

ഒഴബവനാക്കബയനാല്  റസ്പീ-ഇലാംകബഴന്കമന്റെബനന്  യനാകതനാരു  നബയനണവമുണനാകേബല്ല.

ആയതബനനാല് കഫെനാലാം നമ്പര് 4-ല് ഡയറക്ടര് കേഇണര് കകസന് കചയ്യണകമന്ന ഭനാഗലാം

ഒഴബവനാക്കനാനനാകേബല്ല. കഭദഗതബകേള് അലാംഗസ്പീകേരബകന്നബല്ല. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

VII ധനകേനാരദലാം 

2018-2019   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുളള ബഡ്ജറ്റബകന സലാംബനബച്ച
   കപനാതുചര്ച്ച
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജന്:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബകന.  തസ്പീരകദശ  സലാംരക്ഷണ

പനാകക്കജബനന്   2,000  കകേനാടബ  രൂപ   വകേയബരുത്തബയതന്  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.

പനാര്ശസ്വവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടവര്,  സ്ത്രസ്പീകേള്,  ഭബന്നകശഷബക്കനാര്,  ട്രനാന്സ്കജന്കഡഴന് എന്നസ്പീ

വബഭനാഗക്കനാര്ക്കന്  മുന്തൂക്കലാം  നല്കുന്ന  ബഡ്ജറ്റനാണബതന്.  'വബശപ്പുരഹബത  കകേരളലാം'

പദതബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  കക്ഷമകപന്ഷനുകേളബല്നബനലാം  അനര്ഹകര

ഒഴബവനാകകേയുലാം ഭബന്നകശഷബക്കനാകര നബലനബര്ത്തുകേയുലാം കവണലാം. ട്രനാന്സ്കജന്കഡഴബനന്

പുതുതനായബ  കക്ഷമകപന്ഷന്  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  കതനാഴബലബല്ലനായ്മ  കവതനലാം

കേനാലനാനുസൃതമനായബ പരബഷ്കരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന.  കേബഫ്ബബ മുകഖനയുളള

ഒരു പ്രവൃത്തബയുലാം സമയബനബതമനായബ നടക്കനാത്ത സബതബയനാണുളളതന്. 

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബകന.  ജനപക്ഷ

ബഡ്ജറ്റനാണന്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബച്ചബരബകന്നതന്.  ഭനാവബ  കകേരളലാം

എങ്ങകനയനായബരബക്കണകമന്ന  വദക്തമനായ  കേനാഴന് ച്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയ  ഓകട്ടകറ

പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങളലാം  അവ  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകന്നതബനുള  പദതബ

വബഹബതവലാം  ബഡ്ജറ്റബലുണന്.  അന്തരബച്ച  പബ.  കൃഷ്ണപബളയുകട  നനാമകധയത്തബല്

കകവക്കത്തന് ഒരു കകേനാകളജന് ആരലാംഭബകന്നതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന. സലാംസനാനത്തന് നല്ല നബലയബല്
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പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന്ന  അനനാഥനാലയങ്ങള്  നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം  ജുവകകനല് ജസബസന്

ആക്ടബകന്റെ പരബധബയബല് നബനലാം  ഒഴബവനാകന്നതബനുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷന്:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബകന.  ദസ്പീര്ഘ

വസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയുലാം  കേരുതകലനാകടയുമുള  ബഡ്ജറ്റനാണന്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച്ചബരബകന്നതന്.  വനബതനാകക്ഷമ  പദതബകേളകട  അടങല്  തുകേ

വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  സ്ത്രസ്പീസഇഹൃദ  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത

മനാറ്റുന്നതബനുമുള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്   ചരബത്രപരമനാണന്.  വബശപ്പുരഹബത  കകേരളലാം

പദതബ  നടപ്പെനാക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം   അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  പത്തനാലാം  ശമ്പള

പരബഷ്കരണത്തബകന്റെയുലാം സനാമൂഹദകക്ഷമ കപന്ഷനുകേളകടയുലാം കുടബശബകേ കകേനാടുത്തു

തസ്പീര്കക്കണ  ബനാധദത  ഇഇ   സര്ക്കനാരബകന്റെ  കമല്  ചുമത്തബകക്കനാണനാണന്

മുന്സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരകമനാഴബഞ്ഞെതന്.    റബ്ബറബകന്റെ  വബലസബരതനാ  ഫെണന്

വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  സ്കൂളകേളബകല   പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  കവതനലാം

പരബഷ്കരബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ:ഭൂനബകുതബ വര്ദന ഒഴബവനാകന്നതബനുലാം    കുടുലാംബനാലാം

ഗങ്ങള്  തമ്മേബലുള  വസ്തുലകേമനാറ്റങ്ങള്ക്കന്   മുദവബല   വര്ദബപ്പെബച്ചതന്
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പുനനഃപരബകശനാധബകന്നതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.  റബ്ബറബകന്റെ സലാംഭരണ വബല  200

രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  ചബരട്ടപ്പെനാല്  ഇറകമതബ  കചയ്യുന്നതബനുള

തസ്പീരുമനാനലാം  പബന്വലബകന്നതബനന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. സനാമ്പന് ഡത്യൂട്ടബ, രജബകസഷന് ഫെസ്പീസന്

എന്നബവയുകട   വരുമനാനത്തബലുലാം   നബകുതബകയതര  വരുമനാന  വളര്ച്ചയബലുലാം

കുറവണനായതന്  ആശനാസദമല്ല.   വബകദശടൂറബസ്റ്റുകേളകട  എണ്ണത്തബലുള   കുറവന്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വളര്ച്ചയന്  തടസ്സമനാണന്.  കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടപ്പെനാകന്ന

പദതബകേളബല്  യനാകതനാരു  പുകരനാഗതബയുമുണനാകുന്നബല്ല.  ഇനനവബല  വര്ദന

വഴബയുള  അധബകേവരുമനാനലാം  കവകണനവയ്ക്കുന്നതബനുലാം  കേനാരുണദ  ചബകേബത്സനാ

പദതബ   ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   അടയനാ  കേര്ഷകേരബല്  നബനലാം   അധബകേ

നബകുതബ  ഇഇടനാക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  പബന്വലബകന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ശശബ:  ബജറ്റബകന അനുകൂലബകന. കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ  അഭബമുഖസ്പീകേരബകകമ്പനാഴുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ  പദതബകേളബല്  കുറവ

വരുത്തനാന്  ഇഇ  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനായബട്ടബല്ല.  അങണവനാടബ  ജസ്പീവനക്കനാര്കലാം

ശബശുകക്ഷമ  സമബതബ  ക്രഷന്  ജസ്പീവനക്കനാര്കലാം  കുടബശബകേത്തുകേ
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അനുവദബകന്നതബനുലാം     ആശനാ  വര്ക്കര്മനാര്ക്കന്    പ്രകതദകേ  പരബഗണന

നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   മതനത്യൂനപക്ഷങ്ങകള  സലാംരക്ഷബകന്ന

നബലപനാടനാണന് ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദ മുന്നണബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതന്. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജഗനാപനാല്:  കേഴബഞ്ഞെ ബഡ്ജറ്റബല് നല്കേബയ വനാഗനാനങ്ങകളനാനലാം

നടപ്പെനാക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനന്  കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല്ല.   കനനാട്ടന്  നബകരനാധനലാം   രനാജദത്തബകന്റെ

സമ്പദന് വദവസകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   ബനാങന്  നബകക്ഷപങ്ങളലാം   നബകുതബ

ദനായകേരുകട എണ്ണവലാം വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  ഇഇസന് ഓഫെന് ഡൂയബലാംഗന്  ബബസബനസബല്

മുന്നബകലത്തുന്നതബനുലാം  കേനാരണമനായബട്ടുണന്.  ജബ.എസന്.ടബ.-കയ ആദദലാം പബന്തുണയ്ക്കുകേയുലാം

പബന്നസ്പീടന്  എതബര്കകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സമസ്പീപനമനാണന്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബരബകന്നതന്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസതയുലാം  ധൂര്ത്തുമനാണന്

കകേരളത്തബകന്റെ സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബക്കന് കേനാരണലാം.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബകന.      സ്ത്രസ്പീപക്ഷ

നബലപനാടുകേള്കലാം  കേനാര്ഷബകേ ഗ്രനാമസ്പീണ തസ്പീരകദശ കമഖലകേള്കലാം ഏകറ പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുന്നതുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകന്നതുമനാണന്  ഇഇ   ബഡ്ജറ്റന്.

'വബശപ്പുരഹബത കകേരളലാം' പദതബ  സമയബനബതമനായബ നടപ്പെനാകകമന്ന പ്രഖദനാപനവലാം

ഭക്ഷദസുരക്ഷയന് അര്ഹമനായ പരബഗണന നല്കേബയതുലാം സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.    മന്നലാം

കേള്ച്ചറല്  സഡബ കസന്റെറബകന്റെ  കേനാരദലാം  പ്രകതദകേലാം പരബഗണബക്കണലാം.  കേനായകലനാര
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ടൂറബസലാം  പദതബയബല്  കേരുനനാഗപ്പെളബയബകല  ടബ.എസന്.  കേനനാലുലാം  വട്ടക്കനായലുലാംകൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.   സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതബക്കനായബ  2500  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതുലാം കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-  കയ പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം കപന്ഷന്

കുടബശബകേ  മനാര്ച്ചന് മനാസത്തബനുളബല് നല്കേനാനുമുള തസ്പീരുമനാനവലാം നസ്പീര്ത്തടനാധബഷബത

പദതബകേള്ക്കന്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.    കുടുലാംബശസ്പീക്കന്  200

കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച്ചതന്   ഇഇ  കമഖലകയനാടുള  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രതബബദത

വദക്തമനാകന.   ഉദനാരവല്ക്കരണ നയങ്ങള്ക്കന് വദക്തമനായ ബദല് നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ബഡ്ജറ്റബല് ഉള്കക്കനാളബച്ചബട്ടുണന്.                                                                   

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന.  100  രൂപ കടനാക്കണ്

കപ്രനാവബഷന്  വച്ചബട്ടുള  പദതബകേള്ക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകമനാകയനലാം  മുന്

ബഡ്ജറ്റബല്  പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുള  പദതബകേളബല്  എത്രകയണ്ണലാം

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കബയബട്ടുകണനലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.   സലാംസനാനലാം  കനരബടുന്ന

സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകലാം  ജനങ്ങള്  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നതബനുള യനാകതനാരു നബര്കദ്ദേശവലാം ബഡ്ജറ്റബല് ഉള്കക്കനാളബച്ചബട്ടബല്ല.

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസന്  മനാതത്യു:ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബകന.  കദശസ്പീയനാടബ

സനാനത്തബല്  5.7  ശതമനാനലാം  സനാമ്പത്തബകേ വളര്ച്ച കരഖകപ്പെടുത്തബയകപ്പെനാള് കകേരള

സമ്പദ്ഘടന കദശസ്പീയ ശരനാശരബകയക്കനാള് കമച്ചകപ്പെട്ട നബലയബകലത്തബയബട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കനാര്  ദബനലാംപ്രതബ  കപകട്രനാള്/ഡസ്പീസല്  വബല   വര്ദബപ്പെബച്ചബട്ടുലാം  അതബകനതബകര

പ്രതബകേരബക്കനാന്  പ്രതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനാകുന്നബല്ല   എന്നതന്  ശകദയമനാണന്.  ലലഫെന്,

ഹരബത  കകേരളലാം,  ആര്ദലാം,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  എന്നസ്പീ

പദതബകേളബലൂകട ഗവണ്കമന്റെന് നടത്തബയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  അഞന്

വര്ഷലാംകകേനാണന്  54000  കകേനാടബ രൂപയുകട വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന് കേബഫ്ബബ

മുഖനാന്തബരലാം നടപ്പെബലനാക്കനാന് ഉകദ്ദേശബകന്നതന്.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .   രകമശന് കചന്നബത്തല): ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന.

പ്രവനാസബ  ചബട്ടബയബലൂകടയുലാം  കബനാണന്  മുഖനാന്തബരവലാം  കേബഫ്ബബയബകലയന്  പണലാം

സസ്വരൂപബകകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം  യനാഥനാര്തദവമനായബ  കപനാരുത്തകപ്പെടനാത്തതനാണന്.

കേബഫ്ബബയുകട പ്രവര്ത്തനലാം  പനാനബലാംഗന് കേമ്മേസ്പീഷകന പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബകലാം.  ഇഇ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തന്  റവനത്യൂ  കേമ്മേബയുലാം  ധനക്കമ്മേബയുലാം  വര്ദബകകേയുലാം

മൂലധനകച്ചലവന്  കുറയുകേയുലാം  കചയ.   സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറ്റബ

ആശുപത്രബകേള്  സനാപബകകമന്ന  മുന്  ബഡ്ജറ്റന്  പ്രഖദനാപനലാം  നനാളബതുവകര

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല്ല.  കനലന് ല്ല് സലാംഭരണത്തബലുള കുടബശബകേ കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കൃഷബ,   ജലകസചനലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള  ഉലനാദന  കമഖലകേകള

ബഡ്ജറ്റബല്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  അവഗണബച്ചബരബകകേയനാണന്.   കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  മുടങ്ങബയ ശമ്പളവലാം  കപന്ഷന് കുടബശബകേയുലാം  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുലാം
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റബ്ബര് കേര്ഷകേകര സഹനായബകന്നതബനുമുള പദതബകേള്  ബഡ്ജറ്റബലബല്ല.   അടയനാ

കേര്ഷകേര് നബകുതബ അടയണകമനള നബര്കദ്ദേശവലാം ഡനാറ്റനാ കസന്റെര് വസ്പീണ്ടുലാം സസ്വകേനാരദ

സനാപനകത്ത  ഏല്പ്പെബക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനവലാം  പബന്വലബക്കണലാം.   കക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്  അനുവദബകന്നതബനന്  നബബനന  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുള  നസ്പീക്കലാം

ഉകപക്ഷബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .  എലാം  .    കതനാമസന്  ഐസകേന്  ):

സലാംസനാനത്തന് നബലനബല്കന്ന ധനപ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാനുള  നടപടബകേള്ക്കന്

ബഡജ്റ്റബലൂകട തുടക്കലാം കുറബച്ചബരബകകേയനാണന്.  സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ കനരബടുന്ന

ഘട്ടത്തബലുലാം സലാംസനാനത്തബകന്റെ സമഗ്ര വബകേസനലാം ലക്ഷദലാംവച്ചുകകേനാണന് 10 ശതമനാനലാം

വര്ദനകവനാകടയുള  പദതബകേളനാണന്   ബഡ്ജറ്റബല്  അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുളതന്.   915

കകേനാടബ  രൂപയുകട  പുതബയ  പദതബകേള്  ബഡ്ജറ്റബലുള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബല്  പനാന്-കനനാണ്പനാന് ഇനത്തബല് ആവശദമനായ തുകേയുലാം   റബ്ബറബകന്റെ  വബല

സബരതനാ  ഫെണബനനായബ  500  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.    കനലന് ല്ല്

സലാംഭരണത്തബനന്  ആവശദമനായ  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  പനാലക്കനാടന്  ജബല്ലയബല്

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  മുകഖന  കനലന് ല്ല്  സലാംഭരബക്കനാനുമനാണന്  ഉകദ്ദേശബകന്നതന്.

കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെബനന്  42 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.  നനാളബകകേര സലാംഭരണലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാന് ആവശദമനായ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.  രണന്   അകഗ്രനാ



45

പനാര്കകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകകേയുലാം ഇന്ഡസബയല് ഫെനാമബലാംഗബനന് അധബകേ തുകേ നസ്പീക്കബ

വയ്ക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണന്.  വദവസനായ കമഖലയ്ക്കുള അടങല് തുകേ 10 ശതമനാനത്തബകലകറ

വര്ദബച്ചബട്ടുകണങബലുലാം ചബല കേലാംകപനാണന്റെന്സബനന് തുകേ അപരദനാപ്തമനാകണനളതബനനാല്

റസ്പീ-അകപ്രനാപ്രബകയഷനബലൂകട തുകേ അനുവദബക്കനാവന്നതനാണന്.   എന്.സബ.ഡബ.സബ.യബല്

നബനള  വനായ്പനാ    അടവബകന്റെ   കേനാരദത്തബലുള  തടസ്സലാം  പരബഹരബകന്നതനാണന്.

ടൂറബസലാം  കമഖലയന്   കൂടുതല്  തുകേ  നസ്പീക്കബ  വയ്ക്കുന്നതബനന്  യനാകതനാരു  തടസ്സവമബല്ല.

മൃഗപരബപനാലന  രലാംഗത്തന്    കേടനാശസ്വനാസ  പദതബക്കന്  രൂപലാം  നല്കുന്നതനാണന്.

മത്സദബനന  കമഖലയുകട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനായബ   ഒരു  പനാകക്കജന്

ആരലാംഭബക്കനാനുള നടപടബകേള്ക്കന് ബഡ്ജറ്റബല് തുടക്കലാം കുറബച്ചബട്ടുണന്.   പരമ്പരനാഗത

കമഖലയബല് ക്രനാഫബനുകവണബ പ്രകതദകേ കഹഡബല് തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുളളതബനനാല്

അനദലാം  നബനകപനാകുന്ന  പനായന്  കനയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്  വദവസനായ

വകുപ്പുമനായബ  ചര്ച്ചകചയന്  തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതനാണന്.   കേബഫ്ബബ  കപ്രനാജക്ടുകേകള

സലാംബനബച്ചന്  വബമര്ശനമുണനായ  സനാഹചരദത്തബല്  അടുത്ത  നബയമസഭനാ

സകമ്മേളനത്തബകല  ഓകരനാ ദബവസവലാം മണ്ഡലങ്ങളബകല കപ്രനാജക്ടുകേളമനായബ ബനകപ്പെട്ട

സലാംശയങ്ങള്  ദൂരബകേരബക്കനാന്  അവസരമുണനാകന്നതനാണന്.  2017-18-കല

കപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബകന്റെ   അഡസ്പീഷണല്  വര്കകേള്കള   കപ്രനാകപ്പെനാസല്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണന്.  അടുത്ത  വര്ഷകത്തയന്  കടനാക്കണ്
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കപ്രനാവബഷനനായബ   400  കകേനാടബ  രൂപ  പ്രകതദകേ  കഹഡബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.

കപനാതുമരനാമത്തന് വകുപ്പെബനന്   20 ശതമനാനലാം തുകേ നസ്പീക്കബവച്ചബരബകന്നതുള്കപ്പെകട  2000

കകേനാടബ  രൂപയുകട  നബര്മ്മേബതബകേള്  സലാംബനബച്ചന്  ചര്ച്ച  കചയന്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാവന്നതനാണന്.  കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കന്  ഇഇ  മനാസകത്ത

ശമ്പളത്തബനുളള  70  കകേനാടബ  രൂപയുള്കപ്പെകട  1000  കകേനാടബ  രൂപയനാണന്

നസ്പീക്കബവച്ചബട്ടുളളതന്.  സര്ക്കനാര്  കനരബട്ടന്  പണലാം  നല്കേനാകമന്നന്  ബനാങ്കുകേള്ക്കന്

സമ്മേതപത്രലാം നല്കേബ പണലാം വനാങ്ങുന്നതബനനാല് ഇനബ മുതല്  കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-

ക്കന്  പുതബയ  വനായ്പനാ  ബനാദദതയുണനാകേബല്ല.  കകേ.എസന്.ആര്ടബ.സബ.-യുകട

ഉലനാദനക്ഷമതയുലാം  വരുമനാനവലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം കചലവന് കുറയനാനുലാം കവണബ  ഒരു

പനാകക്കജബനന്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറ്റബയബകല  റവനത്യൂവലാം

എകന്കപന്ഡസ്പീച്ചറുലാം  തമ്മേബലുളള  കപനാരുത്തകക്കടന്  വകുപ്പുതകന്ന  പരബഹരബകകേയുലാം

നനാഷണല് റൂറല് ഡ്രബങബലാംഗന്  വനാട്ടര്  കപ്രനാഗ്രനാമബനന്  പകേരലാം  ഏകറ്റടുത്ത  600  കകേനാടബ

രൂപയുകട  കപ്രനാജക്ടുകേള്  നടപ്പെനാകന്നതബനന്  നബനാര്ഡബല്  നബന്നന്  പ്രകതദകേലാം  പണലാം

കേകണത്തുകേയുലാം   കവണലാം.  കപനാതുമരനാമത്തു  വകുപ്പെബകലതുകപനാകല  വനാട്ടര്

അകതനാറബറ്റബയബല്  ഒരു  ബബല്  ഡബസഇണബലാംഗന്  സസ്പീലാം  കകേനാണ്ടുവരബകേയനാണന്.

എകകകസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്   വബമുക്തബ  പദതബക്കന്  20  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.  ഇഇ വര്ഷലാം കസനാര്ട്സബനനായബ 116 കകേനാടബ രൂപ ബഡ്ജറ്റബല്
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വകേയബരുത്തബയബട്ടുകണന്നന്  മനാത്രമല്ല  750  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കേബഫ്ബബ  വര്കകേള്

നടനകകേനാണബരബകകേയുമനാണന്.  ഓപ്പെകറഷന്  ഒളബമ്പബയയന്  അഡസ്പീഷണല്

ആതകകറകസഷനബലൂകട  പണലാം  നല്കേനാവന്നതുലാം  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്കളള

ഇന്ഷസ്വറന്സന്  പദതബ  റസ്പീഅകപ്രനാപ്രബകയഷനബലൂകട  നടപ്പെനാക്കനാവന്നതുമനാണന്.

യുവനാക്കള്ക്കനായബ  24  കകേനാടബ രൂപ ബഡ്ജറ്റബല് വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.  എയ്ഡഡന്

സ്കൂളകേകളക്കൂടബ കേബഫ്ബബ സ്കൂള് നവസ്പീകേരണത്തബല് പരബഗണബകന്നതുലാം    കജനായബന്റെന്

അക്കഇണന്  തുടങ്ങുന്ന  കേനാരദത്തബല്  ഉടന്  തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതുമനാണന്.

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  ഇന്ഷസ്വറന്സന്  റസ്പീഅകപ്രനാപ്രബകയഷനബലൂകട

പണബഗണബക്കനാവന്നതുലാം  ശമ്പളപരബഷ്കരണലാം   ബഡ്ജറ്റബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാകത

പ്രകതദകേലാം  പരബകശനാധബകന്നതുമനാണന്.   അങണവനാടബ  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  വര്ദബപ്പെബച്ച

കവതനത്തബകന്റെ  50  ശതമനാനലാം തുകേ തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് നല്കകേണതനാണന്.

ചനാത്തന്നൂര്,  കകേയബലനാണബ  ആശുപത്രബകേകള  ആര്ദലാം  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണന്.   കതനാന്നയല്  ആശനാന്  സനാരകേത്തബനന്  10  കകേനാടബ  രൂപ

അധബകേമനായബ വകേയബരുത്തുന. കകേനാല്ലലാം പ്രസന് കബ്ബബകന്റെ സുവര്ണ്ണ ജൂബബലബ, കചകകമ്പ

സലാംഗസ്പീകതനാത്സവലാം,  മറ്റന്  സനാരകേങ്ങള്  എന്നബവയനായബ  പ്രകതദകേ  കഹഡബല്

2,90,00,000/-  രൂപ  നസ്പീക്കബവച്ചബട്ടുളളതന്  സലാംബനബച്ചന്   സനാലാംസനാരബകേ

വകുപ്പുമനബയുമനായബ   ചര്ച്ച  കചയന്  തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതനാണന്.  കചമ്പഴന്തബ
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ശസ്പീനനാരനായണ  ഗുരുകുലത്തബകന്റെ  റബകകവസ്ഡന്  എസബകമറ്റന്  സമര്പ്പെബച്ചനാല്   അധബകേ

തുകേ ലഭബകന്നതനാണന്.   ഇഇ വര്ഷലാം ഭക്ഷദ-സബവബല് സകകപസന്  വകുപ്പെബനന്   1819

കകേനാടബ  രൂപയനാണന്  ബഡ്ജറ്റബല്  വകേയബരുത്തുകേയുലാം   5030  കകേനാടബ  രൂപയുകട

സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷന്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.  കപന്ഷന്

സലാംബനബച്ചന് സബ&എ.ജബ. നടത്തബയ പഠനത്തബല്   അനര്ഹരുലാം ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണന്നന്

കേകണത്തബയബട്ടുണന്.  ഇക്കനാരദത്തബല്   സര്കവ്വ  നടത്തുന്നതബനനായബ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള 'ഗബഫന്' -കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭദമനാകുന്ന മുറയന്  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്

കഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതന്  സലാംബനബച്ചന്  ആകലനാചബക്കനാവന്നതനാണന്.   അഗതബകേള്കലാം

ഭബന്നകശഷബക്കനാര്കലാം  കപന്ഷന്  നല്കുന്നതബനുലാം  ഭൂനബകുതബ  വര്ദനവബലൂകട

ലഭബകന്ന  തുകേ  കേര്ഷകേരുകടയുലാം  കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം

കക്ഷമനബധബയബകലയന്  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.    കതനാഴബല്  കമഖലയബല്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  കതനാഴബല്  കശഷ  അവനാര്ഡന്  അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണന്.  എല്ലനാ  കക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്കലാം  ഒകര  കററ്റനാണന്  നല്കുന്നതന്.  കതനാട്ടലാം  പുനരുജ്ജസ്പീവന  പനാകക്കജന്

പനാകന്റെഷന്  ടനാകബകന്റെ   അടബസനാനത്തബലനാണന്  തസ്പീരുമനാനബകന്നതന്.   അടയനാ

കേര്ഷകേരുകട  നബകുതബ  പലബശയുലാം  പബഴപ്പെലബശയുലാം  ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുണന്.

ഭനാഗനാധനാരങ്ങളകട  രജബകസഷന്  ഫെസ്പീസന്,   പനാകന്റെഷന്  ടനാകന്,  അടയനാ  കേര്ഷരുകട

നബകുതബയബളവന്  തുടങ്ങബയവ സലാംബനബച്ചന്  സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബയബല് ഫെബനനാന്സന് ബബല്
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പരബഗണബകകമ്പനാള്  വബശദമനായബ  ചര്ച്ച  കചയ്യനാവന്നതനാണന്.  എല്ലനാ  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളകടയുലാം   സലാംസനാന  വബഹബതലാം  കവട്ടബകറച്ചുകകേനാണബരബകന്ന

സനാഹചരദത്തബലനാണന്   സലാംസനാനത്തന് ആര്ദലാം മബഷന്, കപനാതുവബദദനാഭദനാസ യജ്ഞലാം

തുടങ്ങബയ  പുതബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചബരബകന്നതന്.  എഫെന്.ആര്.ബബ.എലാം.

ആക്ടബലൂകട  സലാംസനാനങ്ങളകട  ഫെബസല്  കഡഫെബസബറ്റന്  രണ്ടു  ശതമനാനമനായബ

കുറയണകമന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നബര്കദ്ദേശത്തബനന്  ബദലനായനാണന്  കേബഫ്ബബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതന്. 

IX അവകേനാശലലാംഘന പ്രശ്നങ്ങള്

(1) അനുമതബ നബകഷധബച്ചവ

ശസ്പീ.  പബ.സബ.  കജനാര്ജന്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നത്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്

ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബകക്കതബകരയുലാം   ശസ്പീ.  കകേ.സബ.  കജനാസഫെന്

മുഖദമനബകക്കതബകരയുലാം  നല്കേബയ  അവകേനാശലലാംഘന  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്ക്കന്   അനുമതബ

നബകഷധബച്ചു.

(2) പരബഗണനയബലബരബകന്നവ

 ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.  കജനാസഫെന്  കസറ്റന്  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്  ഓഫെസ്പീസര്കക്കതബകര

നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസന് കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.
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സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയന് പബരബയുന്നതന് സലാംബനബച്ചന്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സഭ  മുമ്പനാകകേ  മറ്റന്

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബല്ലനാത്തതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയന്

പബരബയനാവന്നതനാണന്.  

14-ാം  കകേരള നബയമസഭയുകട ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനത്തബല് പരബഗണബച്ച

വബഷയങ്ങകള  സലാംബനബച്ചന്   ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  സലാംക്ഷബപ്ത  വബവരണലാം

നടത്തുകേയുലാം നടപ്പുസകമ്മേളനലാം വബജയകേരമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനന്  സഹകേരബച്ച

എല്ലനാവര്കലാം നന്ദബ കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ.

(സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട  കകവകുകന്നരലാം  4.16-നന്

അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയന് പബരബഞ്ഞു.)


