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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 13, കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്    നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)

I. അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .  കപന്ഷന് പ്രനായലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷന് പ്രനായലാം  60

ആക്കബ  ഉയര്തനാനുള്ള  മുഖദമനബയുകട  നബര്കദ്ദേശവലാം  ഇതച്ച്  മറച്ച്  കമഖലകേളബകലയച്ച്

പടബപടബയനായബ  വദനാപബപ്പെബക്കനാനുള്ള  സനാദദതയുലാം  കതനാഴബല്  അവസരങ്ങകള

കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുകമന്ന  കതനാഴബല്രഹബതരനായ  കചറുപ്പെക്കനാരുകട  ആശങ്കയുലാം

മൂലലാം ഉളവനായബട്ടുള്ള ഗുരുതരമനായ സനാഹചരദലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച
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കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വശസ്പീ.  വബ.  ടബ.  ബല്റനാലാം,  കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,  അനൂപച്ച്

കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട കപന്ഷന് പ്രനായലാം  60  ആക്കബ ഉയര്തണകമന്നതച്ച്  സുശസ്പീല് ഖന്ന

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ഒരു  നബര്കദ്ദേശലാം  മനാത്രമനാണച്ച്.   കപന്ഷന്  പ്രനായലാം  60  ആക്കബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബലൂകട  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  സനാമ്പതബകേ  ബനാദദത  കുറയനാന്

കേഴബയുകമന്ന കേനാരദലാം ചര്ചകചയ്യണകമന്ന ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബയുകട നബര്കദ്ദേശലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കകേനാര്പ്പെകറഷകന  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  സഹനായകേമനാകുലാംവബധതബല്

പ്രസ്തുത നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  വബവബധ രനാഷസ്പീയ കേക്ഷബകനതനാക്കനാള് സലാംയുക്തമനായബ അതനാതച്ച്

തലങ്ങളബല്  ചര്ച  കചയച്ച്  തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതച്ച്  അനബവനാരദമനാണച്ച്.  സര്ക്കനാര്-

സര്ക്കനാരബതര-കപനാതു  കമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബലുണനാകുന്ന  ഒഴബവകേള്  യഥനാസമയലാം

നബകേത്തുന്നതബനുലാം  കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കച്ച്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  ലഭദമനാകേതക്കവബധതബല്

സനാദദതകേള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നബശ്ചയദനാര്ഢദകതനാടുകൂടബയുള്ള

നബലപനാടുകേളനാണച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: സലാംസനാനകത  അഭദസ്തവബദദരനായ കതനാഴബലബലനാത 35

ലക്ഷതബകലകറ  കചറുപ്പെക്കനാരുകട  ആശങ്കയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളനാണച്ച്
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അവതരബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്. 25245 -ല് അധബകേലാം ആളുകേള്ക്കച്ച് യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലതച്ച് നബയമനലാം നല്കേബയബരുന്ന കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട ഇന്നകത അവസ

തബകേച്ചുലാം പരബതനാപകേരമനാണച്ച്.   പബ.എസച്ച്.സബ.വഴബ  നബയമന ഉതരവച്ച്  ലഭബച  4050

കേണക്ടര്മനാര്ക്കച്ച് നബയമനലാം നല്കേനാന് കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കച്ച് സനാധബക്കുന്നബകലന്നച്ച്

മനാത്രമല,  1300  ഓളലാം  കപകര  പബരബച്ചുവബടുകേയുലാം  ഡഡ്യൂട്ടബ  മനാറതബകന്റെ  കപരബല്

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് പസ്പീഡനങ്ങള് കനരബകടണബ വരബകേയുലാം കചയ്യുന്ന സബതബവബകശഷമനാണച്ച്

നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട  സമഗ്ര  പരബഷ്കരണവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ലഭദമനായബട്ടുള്ള  സുശസ്പീല്  ഖന്ന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  വബവബധ  ശബപനാര്ശകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  ചര്ച  കചയച്ച്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന്  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷന്  പ്രനായലാം

ഉയര്തനാനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  മറയനാക്കബ  മറ്റു  വകുപ്പുകേളബലുലാം  കപന്ഷന്  പ്രനായലാം

ഉയര്തനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.  ഇക്കനാരദതബല്  സര്ക്കനാര്  ഒളബച്ചുകേളബ

നടത്തുകേയനാണച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട  മറപബടബചച്ച്  കപന്ഷന്  പ്രനായലാം  60

ആയബ വര്ദബപ്പെബചച്ച് ലകക്ഷനാപലക്ഷലാം യുവജനങ്ങളുകട ഭനാവബസസപ്നങ്ങളബല് കേരബനബഴല്

വസ്പീഴനാനുള്ള  ശമമനാണച്ച്  ഇവബകട  നടക്കുന്നതച്ച്.   മുഖദമനബയുകടതച്ച്  കസസചനാധബപതദ

തസ്പീരുമനാനമനാകണന്നച്ച്  പറയനാതബരബക്കനാനനാവബല.   അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  ഈ  പ്രശ്നലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
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ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്

നനാല്പതബനനായബരകതനാളലാം  കപന്ഷന്കേനാരുലാം  മുപ്പെകതനാമ്പതബനനായബരകതനാളലാം

ജസ്പീവനക്കനാരുലാം  അവകര  ആശയബച്ചുകേഴബയുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളുമുണച്ച്.  അവകര

സലാംരക്ഷബക്കുകേ,  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  രക്ഷബക്കുകേ  എന്ന  നയമനാണച്ച്  ഭരണ-

പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  സസസ്പീകേരബകക്കണതച്ച്.   അതബകന്റെ  ഭനാഗകമന്ന  നബലയബല്

ബനാങ്കുകേളുകട  കേണ്കസനാര്ഷദവമനായബ  ചര്ച  കചയച്ച്   വനായനാ  തബരബചടവബനുള്ള

കേനാലനാവധബ  വര്ദബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച്  പലബശയബനതബല്  മനാത്രലാം  ഒരു  മനാസലാം  60 കകേനാടബ

രൂപയുകട  കചലവച്ച്  ചുരുക്കല്  നടപടബയുമനായനാണച്ച്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  ഇകപ്പെനാഴകത  പ്രതബസന്ധബയബല്

നബനലാം  രക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്  നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യബല് കപന്ഷന് പ്രനായലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച് മുന്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തുലാം  സമനാനമനായ  പല  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

ഉയര്നവന്നബട്ടുള്ളതനാണച്ച്.   കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലതച്ച്  മുപ്പെതബനനാകലനാളലാം

കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബല് കപന്ഷന് പ്രനായലാം  60  ആക്കബ ഉയര്തബയബട്ടുണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  രക്ഷബക്കുന്നതബനുകവണബ  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ

ഒറകക്കട്ടനായബ  നബല്ക്കണലാം.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

കചകയ്യണ ആവശദമബല.  
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്): സര്ക്കനാര് ജസ്പീവനക്കനാരുകട കപന്ഷന്

പ്രനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ചബന്തബചബട്ടബല.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബകല  എലനാ യൂണബയനുകേളുലാം സുശസ്പീല് ഖന്ന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുമനായബ  കയനാജബക്കുന്നവരനാണച്ച്.  എലനാവരുലാംകൂടബ  സഹകേരബചച്ച്

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  രക്ഷബക്കനാനുള്ള  ശമമനാണച്ച്  നടകതണതച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷന് പ്രനായ വര്ദനവച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്

ഇതുവകര തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടബല, ആകലനാചന നടക്കുന്നകതയുള.

(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വശസ്പീ.  രകമശച്ച്  കചന്നബതല,

വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസ്തനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭവബട്ടച്ച് പുറത്തുകപനായബ)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്  കപന്ഷന്  പ്രനായലാം

ഉയര്തനാന്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബകലന്ന  മുഖദമനബയുകട  പ്രസ്തനാവന

ആശസനാസകേരമനാണച്ച്.  യുവജനസലാംഘടനകേളുമനായുലാം മറ്റുലാം ആകലനാചബച കശഷലാം മനാത്രകമ

ഇക്കനാരദതബല്  അന്തബമ  തസ്പീരുമനാനലാം  കകകേകക്കനാള്ളനാവ.  കമല്പ്പെറഞ്ഞ

സനാഹചരദതബല് വനാക്കഇൗട്ടച്ച് നടതനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബല.
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(സഭ  വബട്ടച്ച്  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം

തബരബകകേ ഹനാജരനായബ.)

II.ശദക്ഷണബക്കല്

(1) ബസ്പീഡബ വദവസനായലാം കനരബടുന്ന പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .   എലാം  .   രനാജകഗനാപനാലന് : സലാംസനാനകത ബസ്പീഡബ വദവസനായലാം ഗുരുതരമനായ

പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുകേയനാണച്ച്.  ഏകേകദശലാം  രണര  ലക്ഷകതനാളലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്

പണബകയടുതബരുന്ന  ഇഇൗ  കമഖലയബല്  ഇകപ്പെനാള്  വളകരക്കുറചച്ച്  കതനാഴബലനാളബകേള്

മനാത്രമനാണുള്ളതച്ച്. അവരബല് കതനാണ്ണൂറബകയട്ടച്ച് ശതമനാനവലാം സസ്പീകേളനാണച്ച്. ബസ്പീഡബക്കുകമല്

28  ശതമനാനലാം  നബരക്കബല്   ജബ.എസച്ച്.ടബ.  ഏര്കപ്പെടുതബയതബകന്റെ  ഫലമനായബ   വബല

ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വര്ദബക്കുകേയുലാം  വബല്പ്പെന  കുറയുകേയുലാം  കചയ.   42,000-കതനാളലാം

കതനാഴബലനാളബകേള് പണബകയടുതബരുന്ന കകേരള ദബകനശച്ച് ബസ്പീഡബയബല് ഇകപ്പെനാള് 5,000-

കതനാളലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്  മനാത്രമനാണുള്ളതച്ച്.  വദനാജ  ബസ്പീഡബയുകട  വബല്പന

വലബയകതനാതബലുള്ള  നഷ്ടമനാണച്ച് ഉണനാക്കബയബരബക്കുന്നതച്ച്.  ബസ്പീഡബ കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കക്ഷമതബനനായബ  ആവബഷ്കരബച  പദതബക്കച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയുലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  ഇടക്കനാലനാശസനാസമനായബ  പൂരകേകവതനലാം  അനുവദബക്കനാന്

നടപടബയുണനാകുകേയുലാം കവണലാം. 

കതനാഴബലുലാം  എകകക്സെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  ബസ്പീഡബ



7

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങകളനാടച്ച്  അനുഭനാവപൂര്വമനായ  സമസ്പീപനമനാണച്ച്

സര്ക്കനാരബനുള്ളതച്ച്.  ഉയര്ന്ന  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബരക്കച്ച്  ബസ്പീഡബ  വദവസനായകത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബരബക്കുന്ന  സനാഹചരദതബല്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

അര്ഹതകപ്പെട്ട വബഹബതലാം ബസ്പീഡബ വദവസനായതബകലര്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  തബരബകകേ

നല്കേനാന്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനണച്ച്.  മറച്ച്  സലാംസനാനങ്ങളബല്  നബനലാം

അനധബകൃതമനായബ  ബസ്പീഡബ  എത്തുന്നതച്ച്  തടയുന്നതബനുലാം  കതനാഴബല്  ദബനങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട കക്ഷമതബനനായബ ആവബഷ്കരബച പദതബക്കച്ച്

തുകേ അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(2) സനാമ്പതബകേ പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര്: കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളുകട സനാമ്പതബകേ

നയങ്ങളബകല  വസ്പീഴച്ച് ചകേള്മൂലലാം  കകേരളലാം  ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസന്ധബ

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയനാണച്ച്.  സലാംസനാനതബകന്റെ  എലനാ  കമഖലകേകളയുലാം  സനാമ്പതബകേ

മനാനദലാം  ബനാധബചബരബക്കുന.  വദനാപനാരതബല്  കേനത  ഇടബവച്ച്  സലാംഭവബചതബകന്റെ

ഫലമനായബ  വബല്പ്പെന  കുറഞ്ഞ  സനാപനങ്ങളബല്  നബനലാം  കതനാഴബലനാളബകേകള

പബരബച്ചുവബടുന്ന  സനാഹചരദലാം  വകര  ഉണനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   കനനാട്ടു  നബകരനാധനവലാം

ജബ.എസച്ച്.ടബ.യുലാം  സലാംസനാനതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ  മുരടബപ്പെബകന്റെ  പ്രധനാന

കേനാരണങ്ങളനാണച്ച്.  സലാംസനാനതബകന്റെ  കേടലാം  വര്ദബക്കുന്ന  സനാഹചരദമനാണുള്ളതച്ച്.
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ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എന്റെര്കടയബന്കമന്റെച്ച്  ടനാക്സെെച്ച്

നഷ്ടകപ്പെട്ടകതനാകട  പല  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്

നടതനാന്  കേഴബയനാത  സനാഹചരദമനാണുള്ളതച്ച്.  ഗുരുതരമനായ  സനാമ്പതബകേ

പ്രതബസന്ധബ  തരണലാം  കചയ്യുന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  ശക്തമനായ

ഇടകപടല് ഉണനാകേണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്  ): കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കബയ  കനനാട്ടുനബകരനാധനവലാം  മുകന്നനാരുക്കമബലനാകത  കകേനാണ്ടുവന്ന

ജബ.എസച്ച്.ടബ.യുലാം സലാംസനാനകത  കചറുകേബടകമഖലകയയുലാം സഹകേരണകമഖലകയയുലാം

വലബയ കതനാതബല് ബനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കനനാട്ടുനബകരനാധനതബകന്റെ മറവബല് സലാംസനാനകത

സഹകേരണകമഖലകയ  തകേര്ക്കുന്നതബനുള്ള  നസ്പീക്കമനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

നടതബയതച്ച്.  കചറുകേബട കമഖലയ്ക്കുണനായബരുന്ന എകക്സെെസച്ച് നബകുതബയുകട സലാംരക്ഷണലാം

ജബ.എസച്ച്.ടബ.   വന്നകപ്പെനാള്  നഷ്ടമനായബ.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇതരലാം  നടപടബകേള്

രനാജദകത സനാമ്പതബകേമുരടബപ്പെച്ച് കൂടുതല് രൂക്ഷമനാക്കബ. ഗള്ഫച്ച് രനാജദങ്ങളബല് നബനള്ള

പ്രവനാസബകേളുകട മടങ്ങബവരവച്ച് സലാംസനാനതച്ച് പ്രതബസന്ധബ ഇരട്ടബയനാക്കബ. സനാമ്പതബകേ

പ്രതബസന്ധബ മറബകേടക്കനാന് സര്ക്കനാര് യനാകതനാരു നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബക്കുന്നബകലന്ന

പ്രസ്തനാവന  വസ്തുതനാവബരുദമനാണച്ച്.   അമ്പതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  തുടക്കലാം  കുറബക്കുന്നതനാണച്ച്.  മനാനദവബരുദ



9

പനാകക്കകജന്ന  നബലയബല്  അതച്ച്  ഫലപ്രദമനായബ  നടതനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  സനാധനാരണനബലയബലനാകുന്നകതനാകട  ഇകപ്പെനാഴുള്ള

പ്രതബസന്ധബ  മറബകേടക്കനാന്  കേഴബയുകമന്നനാണച്ച്  കേരുതുന്നതച്ച്.  കചറുകേബട  കമഖലയുകട

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  ബഡ്ജറബല്  പ്രധനാന  പരബഗണന  നല്കുകേയുലാം

സഹകേരണ  കമഖലയ്കക്കതബരനായ  നസ്പീക്കതബല്  ശക്തമനായ  പ്രതബകരനാധലാം

തസ്പീര്ക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ   കകേരള  ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  നബകുതബ  നബരക്കബലുലാം  എക്സെെലാംപ്ഷന്  ലബമബറബലുലാം  മനാറങ്ങള്

വരുതബയകതനാകട  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  മൂലമുണനായ  തബരബചടബയബല്  നബനലാം  കേരകേയറനാന്

കചറുകേബടകമഖലയച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  പ്രവനാസബകേളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  വബഷയതബല്

കലനാകേകകേരള  സഭയുലാം  തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  ശകദയമനായ  ഇടകപടലനാണച്ച്

നടതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കുള്ള  മുഴുവന്  ഗഡുക്കളുലാം

വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  എന്റെര്കടയബന്കമന്റെച്ച്  ടനാക്സെെബനതബലുള്ള  തുകേ  ഏപ്രബല്

മനാസതബല്   നല്കേനാകമന്നച്ച്  ഉറപ്പെച്ച്  നല്കേബയബട്ടുമുണച്ച്.  നവകകേരള  മബഷനുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  കനതൃതസതബലനാണച്ച്

നടക്കുന്നതച്ച്. 

III. സബ്മബഷന്

(1)   ആര്  .  എസച്ച്  .  എസച്ച്  .   ആക്രമണലാം
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 ശസ്പീ  .    കജയബലാംസച്ച്  മനാതത: എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  പ്രവര്തകേര്ക്കച്ച്  കനകരയുള്ള

ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  ആക്രമണവലാം  കേസ്പീഴനാറ്റൂര്  പ്രകദശകത  സമരതബല്  പകങ്കടുത

ആളുകേകള  കകേനാലകപ്പെടുതബ  കേലനാപതബനച്ച്   പദതബയബട്ടബരുന്നതനായുള്ള

കേസ്റ്റഡബയബകലടുത പ്രതബകേളുകട കമനാഴബയുലാം സലാംബന്ധബചച്ച്  വബശദമനായ അകനസഷണലാം

നടതബ  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

(ബഹു. മുഖദമനബ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)

(2) കപനാലസ്പീസച്ച് കബയറന്സച്ച് സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നച്ച്:  കപനാലസ്പീസച്ച്  കബയറന്സച്ച്  സര്ട്ടബഫബക്കറബല്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കബയ  പഴയ  കകേസുകേള്  കരഖകപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  നബലവബല്

കകേസുകേളബല എന്നച്ച് കരഖകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കപനാലസ്പീസച്ച് കബയറന്സച്ച് സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

(3) എരുകമലബ വബമനാനതനാവളലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്  : എരുകമലബ  ഗ്രസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡച്ച്  വബമനാനതനാവളതബകന്റെ

സലകമടുപ്പെച്ച്  നടപടബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  എരുകമലബ  ഗ്രസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡച്ച്
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വബമനാനതനാവളലാം  സലാംബന്ധബച  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയച്ച്  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(4)   പുനരധബവനാസലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ:  തൃശ്ശൂര് ജബലയബകല കകേനാടകശ്ശേരബ വബകലജബല്  ചട്ടബക്കുളലാം

കദശതച്ച്  കേനനാല്  പുറകമ്പനാക്കബല്  തനാമസബക്കുന്ന  കവലനായുധകനതബകരയുള്ള

ഒഴബപ്പെബക്കല്  നടപടബ  നബര്തബവയ്ക്കുന്നതബനുലാം  കുടുലാംബകത

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  തൃശ്ശൂര്

ജബലയബകല  കകേനാടകശ്ശേരബ വബകലജബല്  കേനനാല്  പുറകമ്പനാക്കബല്  തനാമസബക്കുന്ന

കവലനായുധകനയുലാം  കുടുലാംബകതയുലാം  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  പട്ടബകേജനാതബ

വബകേസന വകുപ്പെച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. 

(5)   പയ്യന്നൂര് കകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   ഡബകപ്പെനാ

ശസ്പീ  .   സബ  .   കൃഷ്ണന്: പയ്യന്നൂര് കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. ഡബകപ്പെനായബല് ആവശദമനായ

ബസ്സുകേള് അനുവദബചച്ച് യനാത്രനാകകശലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  പതച്ച് ബസ്സുകേളുകട കുറവള്ള

പയ്യന്നൂര്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായബല്  രണച്ച്  ബസ്സുകേള്  ഉടകനയുലാം

ബനാക്കബയുള്ളവ  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയ്ക്കുലാം  എതബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പയ്യന്നൂരബല്നബനലാം
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നസ്പീകലശസരലാം വകര പുതബയ ബസച്ച് സര്വസ്പീസച്ച് ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്. 

(6) നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശച്ച്: കകേനാന്നബ കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. ഡബകപ്പെനായബകല നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  പഞനായതബല്നബനലാം

അനുമതബ  പത്രലാം  ലഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കകേനാന്നബ  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായബല്

യനാര്ഡബകന്റെ  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം  ഡബകപ്പെനായുകട  പ്രവര്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.

(7)   ആസ്തബ വബകേസന ഫണബകന്റെ വബനബകയനാഗലാം

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷച്ച്  : ആസ്തബ വബകേസന ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചുള്ള പ്രവൃതബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബകല  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫണച്ച്

ഉപകയനാഗബചച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരബച  കകേട്ടബടങ്ങളുകട  ഇലകബക്കല്  വര്ക്കുകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ  കചയ്യുന്നതബനുലാം  എല്.എസച്ച്.ജബ.ഡബ.  തലതബല്

ഇന്കവസ്റ്റബകഗഷന്  ആന്റെച്ച്  ഡബകസന്  വബലാംഗച്ച്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്):  ആസ്തബ

വബകേസന ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചുള്ള പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം
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ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  ഫണച്ച്   ജബലനാതലതബകലയച്ച്  മനാറബയബട്ടുണച്ച്.  കേളക്ടര്മനാര്ക്കച്ച്

ലഭബക്കുന്ന  ശബപനാര്ശകേളബകന്മേല്  ഒരുമനാസതബനുള്ളബല്  ഭരണനാനുമതബയുലാം

അതബനുകശഷലാം  10  ദബവസതബനകേലാം  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം  നല്കേണകമനലാം  ഇ-

കടണര്  നടപടബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത  പ്രവൃതബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കണകമനലാം നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബകല

കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(8) പ്രകതദകേ അക്കഇൗണച്ച് നമ്പര് അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ആസ്തബ  വബകേസന  ഫണച്ച്   വബനബകയനാഗബചച്ച്

ഗവണ്കമന്റെച്ച്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേള്  കഹ-കടകേച്ച്  ആക്കുന്ന  പദതബക്കച്ച്  പ്രകതദകേ

അക്കഇൗണച്ച് നമ്പര് അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .   ടബ  .  എലാം  .   കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): ഓകരനാ

സ്കൂളബനുലാം  പ്രകതദകേലാം  അക്കഇൗണച്ച്  തുടങ്ങുന്നതച്ച്  പ്രയനാസമുള്ള  കേനാരദമനായതബനനാല്

ഒരുമബചച്ച്  ഒരു  അക്കഇൗണച്ച്  തുടങ്ങുന്ന  കേനാരദലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെച്ച്  കസക്രട്ടറബയുമനായബ

ചര്ചകചയച്ച് തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(9)   പുനരധബവനാസലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ എബഹനാലാം:  ചനാരനായ നബകരനാധനലാംമൂലലാം കതനാഴബല് നഷ്ടകപ്പെട്ടവകര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  അറുപതച്ച്  വയസച്ച്  കേഴബഞ്ഞവര്ക്കച്ച്  കപന്ഷന്
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നല്കുന്നതബനുലാം  ഇകപ്പെനാഴുലാം  കതനാഴബല് കചയ്യനാന് സന്നദതയുള്ളവര്ക്കച്ച്  ബബവകറജസച്ച്

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ ഔട്ടച്ച് കലറ്റുകേളബല് കജനാലബ നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലുലാം  എകക്സെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  ചനാരനായ

നബകരനാധനലാം സലാംബന്ധബചച്ച് സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബല് നബലവബലുള്ള കകേസച്ച് തസ്പീര്പ്പെനാകുന്ന മുറയച്ച്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.

(10) ടനാവന്കൂര് റകയനാണ്സച്ച് കതനാഴബലനാളബകേളുകട കുടബശ്ശേബകേ

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസച്ച് പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:   കപരുമ്പനാവര് ടനാവന്കൂര് റകയനാണ്സച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കുടബശ്ശേബകേ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകമ്പനാള്  ഗ്രനാറ്റുവബറബ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):  ടനാവന്കൂര്  റകയനാണ്സബകന്റെ  ബനാദദതകേള്  തസ്പീര്ക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്തബയനായബട്ടുണച്ച്.   ഓണലാം അഡസനാന്സച്ച്  ആയബ നല്കേബയ തുകേ

തബരബച്ചുപബടബക്കുന്നതച്ച്  ഒഴബവനാക്കണകമന്ന  ആവശദതബകന്മേല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ

അഭബപ്രനായലാം ലഭദമനായനാലുടന് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനലാം കകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.     

IV.റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

 സകബനാര്ഡബകനറച്ച്  കലജബകസ്ലേഷന്  കേമ്മേബറബയുകട  പതബമൂനലാം  പതബനനാലുലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
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V.ക്രമപ്രശ്നലാം

(1)   ചട്ടങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്  : 2013-ല്  നബലവബല്  വന്ന  തുഞകതഴുതചന്

മലയനാള  സര്വകേലനാശനാല  ആക്ടബനച്ച്  ഇതുവകര  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല.

ബബരുദങ്ങള്  നല്കുന്നതുള്കപ്പെകട  സര്വകേലനാശനാലയുകട  കദനലാംദബന  കേനാരദങ്ങള്

നടതബകക്കനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനച്ച്  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചനാല്  മനാത്രകമ  കേഴബയുകേയുള.

2016-ല് കകേന്ദ്ര റബയല് എകസ്റ്ററച്ച്  (നബയനണവലാം വബകേസനവലാം)  ആക്ടച്ച്   നബലവബല്

വകന്നങ്കബലുലാം  ഇതുവകരയുലാം  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല.  ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാതതബനനാല്  ഈ നബയമങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടബല.  നബയമസഭയുകട

അന്തസച്ച്  നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം  നബയമനബര്മ്മേനാണലാംകകേനാണച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഉപകേനാരലാം

ലഭബക്കുന്നതബനുലാം  നബയമലാം  വഴബ  രൂപസ്പീകൃതമനായ  സനാപനങ്ങള്  നന്നനായബ  മുകന്നനാട്ടു

കകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനുലാം അടബയന്തരമനായബ ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  2013-കല തുഞതച്ച്

എഴുതചന് മലയനാള സര്വകേലനാശനാലനാ നബയമതബകന്റെ വകുപ്പെച്ച് 58 അനുസരബചച്ച് പ്രഥമ

സ്റ്റനാറഡ്യൂട്ടച്ച്  തയ്യനാറനാകക്കണതച്ച്  സര്ക്കനാരനാണച്ച്.  കകേരള  നബയമസഭയുകട  വബദദനാഭദനാസലാം

സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  മുമ്പനാകകേ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  സ്റ്റനാറഡ്യൂട്ടബകന്റെയുലാം

ഉപചട്ടങ്ങളുകടയുലാം   കേരടുകേള്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  ലഭദമനാക്കനാന്  തുഞതച്ച്  എഴുതചന്
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മലയനാള  സര്വകേലനാശനാലനാ  രജബസനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സര്വകേലനാശനാലയബല് അദദനാപകേകര നബയമബചച്ച് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ

അദദനാപകേ  നബയമനലാം  ഉള്കപ്പെട്ട  സ്റ്റനാറഡ്യൂട്ടബകന്റെ  പ്രധനാന  ഭനാഗലാം  സര്ക്കനാര്  ഉതരവ

പ്രകേനാരലാം  നടപ്പെബല്  വരുതബയബട്ടുണച്ച്.  കേരടച്ച്  ചട്ടലാം  തയ്യനാറനാക്കബകയങ്കബലുലാം  കകേനാഴ്സുകേള്

ആരലാംഭബചച്ച്  സര്വകേലനാശനാല  പ്രവര്തനസജ്ജമനായകതനാകട  കേരടച്ച്  ചട്ടങ്ങളബല്

കഭദഗതബ ആവശദമനായബ വന്നതബനനാല്   സമഗ്രമനായബ വബലയബരുതബ കവണ മനാറങ്ങള്

വരുത്തുന്നതബനച്ച് സര്വകേലനാശനാല ഡസ്പീനുകേള് ഉള്കപ്പെട്ട കേമ്മേബറബകയ നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം

ആ കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്. കേരടച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബകശനാധബചച്ച്

നടപടബക്രമലാം  പനാലബചച്ച്  വബജനാപനലാം  പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു

വരുന. ടബ ആക്ടബകല അദദനായലാം 8 വകുപ്പെച്ച് 45-ല് പറയുന്ന കേനാരദങ്ങള് ഉതരവകേള്

പുറകപ്പെടുവബചച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  പ്രഥമ  സ്റ്റനാറഡ്യൂട്ടച്ച്  വബജനാപനലാം  കചയ്യുന്ന  മുറയച്ച്

അവകശഷബക്കുന്നവ സലാംബന്ധബച സ്റ്റനാറഡ്യൂട്ടുകേള് തയ്യനാറനാക്കുന്നതനാണച്ച്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2016-കല  കകേന്ദ്ര  റബയല്  എകസ്റ്ററച്ച്

(നബയനണവലാം  വബകേസനവലാം)  ആക്ടച്ച്  നബലവബല്  വന്നതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്  2015-കല

ആക്ടച്ച്   റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം  സലാംസനാന  നബയമതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  രൂപസ്പീകേരബച

റബയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  കറഗുകലററബ  അകതനാറബറബയുകട  പ്രവര്തനലാം
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അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയുമുണനായബ.  കകേന്ദ്ര  നബയമതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്

തയ്യനാറനാക്കബയ കേരടച്ച് ചട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതബനുലാം റബയല് എകസ്റ്ററച്ച് കറഗുകലററബ

അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  അന്തബമ  ഘട്ടതബലനാണച്ച്.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട

അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതുവകരയുളള  ചുമതലകേള് നബര്വഹബക്കുന്നതബനച്ച് തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ വകുപ്പെച്ച് കസക്രട്ടറബകയ ഇടക്കനാല അകതനാറബറബയനായബ നബയമബചബട്ടുണച്ച്.       

റൂളബലാംഗച്ച്

മബ  .   സസ്പീക്കര്: 2013-കല തുഞതച്ച് എഴുതചന് മലയനാള സര്വകേലനാശനാല ആക്ടച്ച്,

2016-കല  കകേന്ദ്ര  റബയല്  എകസ്റ്ററച്ച്  (നബയനണവലാം  വബകേസനവലാം)  ആക്ടച്ച്   എന്നസ്പീ

നബയമങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ചട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കനാതതുമൂലലാം

ഉളവനായ  ബുദബമുട്ടുകേള്  സലാംബന്ധബച  പ്രസക്തമനായ  കേനാരദമനാണച്ച്  ക്രമപ്രശ്നതബല്

ഉന്നയബചതച്ച്.  നബയമലാം രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ടതബനുകശഷലാം ചട്ടങ്ങള് ഉണനാകുന്നബല എന്നതച്ച്

നബരന്തരലാം  സഭയബല്  ഉന്നയബക്കകപ്പെടുന്നതച്ച്  കഖദകേരമനാണച്ച്.  സഭ  പനാസനാക്കുന്ന

നബയമങ്ങള് അനുസരബചച്ച് യഥനാസമയലാം ചട്ടങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബക്കനാതതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്

നബരവധബ ക്രമപ്രശ്നങ്ങള് സഭയബല് ഉയര്നവരബകേയുലാം അതബകന്മേകലനാകക്ക കേര്ശനമനായ

റൂളബലാംഗുകേള്  നല്കേബയബട്ടുളളതുമനാണച്ച്.   നബയമസഭകയനാ  പനാര്ലകമകന്റെനാ  പനാസനാക്കുന്ന

നബയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ നബര്മ്മേബകക്കണ ചട്ടങ്ങള് യഥനാസമയലാം പുറകപ്പെടുവബക്കുന്ന

കേനാരദതബല്  അക്ഷന്തവദമനായ  കേനാലതനാമസലാം  ഉണനാകുന  എന്നതച്ച്  കഖദകേരമനാണച്ച്.
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നബലവബല്  ഇക്കനാരദതബല്  കചറബയ  പുകരനാഗതബ  ഉണനായബട്ടുകണങ്കബലുലാം  ഓകരനാ

നബയമതബകന്റെയുലാം  കപരബല്  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്  ആവര്തബചച്ച്  സഭയബല്

ഉയര്നവരുന്നതബനച്ച് പ്രകതദകേലാം റൂളബലാംഗച്ച് നല്കകേണബവരുന്നതച്ച് ആശനാസദകേരമല. ഒരു

നബയമലാം  പനാസനാക്കബക്കഴബഞ്ഞനാല്  90  ദബവസതബനകേലാം  കേരടച്ച്  ചട്ടങ്ങള്  തയ്യനാറനാക്കബ

അവ മുന്കൂര് പരബകശനാധനയനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബക്കച്ച്  അയയണകമന്ന

വദക്തമനായ  വദവസ  നബയമസഭനാ  ചട്ടങ്ങളബകല  ചട്ടലാം  238-ല്   ഉകണങ്കബലുലാം  അവ

പനാലബക്കകപ്പെടനാതതബകന്റെ  കേനാരണലാം  ഗഇൗരവപൂര്വലാം  പരബകശനാധബക്കണലാം.  ഇതച്ച്

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  നടപടബകയടുക്കണലാം.  എലനാ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മനബമനാരുലാം

അവരവരുകട  വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബല്  വരുന്ന  നബയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായ  ചട്ടങ്ങള്

യഥനാസമയലാം  പുറകപ്പെടുവബക്കനാതതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  കൃതദമനായബ

പരബകശനാധബക്കണകമനലാം നബയമ വകുപ്പെച്ച് ഉള്കപ്പെകട എലനാ വകുപ്പുകേളബലുലാം നബരസ്പീക്ഷണ

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുതണകമനലാം  വസ്പീഴ്ചകേള്  കേകണത്തുന്നപക്ഷലാം

ഉതരവനാദബകേള്കക്കതബകര കേര്ശനമനായ അചടക്ക നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണകമനലാം

കചയര് റൂള് കചയ്യുന. 

(2) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ നടതബയ പരനാമര്ശലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞച്ച്:  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

വകുപ്പുമനബ  12-03-2018-നച്ച്  ഡബമനാന്റെച്ച്  ചര്ചയച്ച്  മറുപടബ  പറഞ്ഞ  അവസരതബല്



19

ഇന്തദന്  യൂണബയന്  മുസ്ലേസ്പീലാംലസ്പീഗബകന  അടബസനാനരഹബതമനായ  കേനാരദങ്ങള്  പറഞ്ഞച്ച്

ആകക്ഷപബക്കുകേയുണനായബ.  ഒരു  മനബ  നബയമസഭയബല്  നബരുതരവനാദപരമനായ

പ്രസ്തനാവനകേള് നടതനാന് പനാടബല.  1948-ല് ഇലക്ഷന് കേമ്മേസ്പീഷന് ഓഫച്ച് ഇന്തദയബല്

രജബസ്റ്റര്  കചയതുലാം  ഇന്തദയബകല  വബവബധ  സലാംസനാനങ്ങളബലുലാം  പനാര്ലകമന്റെബലുലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളുണനായബരുന്നതുമനായ ഒരു പനാര്ട്ടബകയ അധബകക്ഷപബക്കുന്ന വബധതബല്

44  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  നടതബകയന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.

ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച് നബയമപരമനായ കരഖകേള് സഭയുകട കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന്നതബനുലാം  ഈ

വബഷയവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട സഭനാനടപടബകേളുകട പ്രസക്ത ഭനാഗങ്ങള് കരഖയബല്നബന്നച്ച്

നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം കചയറബകന്റെ റൂളബലാംഗച്ച് ഉണനാകേണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രസ്തസ്തുത  ക്രമപ്രശ്നലാം  ഇന്നച്ച്  സഭയബല്  പരബഗണബക്കകപ്പെടുന്ന  വബഷയവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടതലനാതതബനനാല് ഇതബകന്റെ ഉകദ്ദേശദലാം കചനാദദലാം കചയ്യകപ്പെകടണതനാണച്ച്. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല):  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ക്രമപ്രശ്നലാം  അനുവദബചതബകന  എതബര്ക്കുന്നതച്ച്  കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്ക്കുലാം  ചട്ടങ്ങള്ക്കുലാം

വബരുദമനാണച്ച്. 
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റൂളബലാംഗച്ച്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ഇകത  വബഷയലാം  ഇന്നകല  ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്  ഉന്നയബക്കുകേയുലാം

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മനബയുകട  പ്രസലാംഗതബല്  സതദവബരുദവലാം  വസ്തുതനാവബരുദവമനായ

കേനാരദങ്ങള്  ഉകണങ്കബല്  അതച്ച്  പരബകശനാധബചച്ച്  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന്നതനാകണന്നച്ച്  കചയര്

റൂളബലാംഗച്ച്  നല്കുകേയുലാം  കചയബരുന.  പ്രസ്തുത  റൂളബലാംഗച്ച്  കചയര്  വസ്പീണ്ടുലാം

ആവര്തബക്കുകേയനാണച്ച്.  സഭയബല്  നടക്കുന്ന  പ്രസലാംഗങ്ങളുലാം  അതബകന്റെ  ഉളളടക്കവലാം

രനാഷസ്പീയ  ആകരനാപണങ്ങളുലാം  പ്രതദനാകരനാപണങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  കചയര്

പരബകശനാധബചച്ച് സതദനാവസ നബര്ണ്ണയബക്കണകമന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് സനാധദമനായ കേനാരദമല.

സതദവബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങള്  ഉന്നയബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുകണങ്കബല്  അതച്ച്  പരബകശനാധബചച്ച്

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

VI. ധനകേനാരദലാം 

2018-2019   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബന്കമലുള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്  ): തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്  അനുവദബക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XVIII -  കവദദസഹനായരലാംഗവലാം കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം
(6727,19,18,000  രൂപ)
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ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIX - കുടുലാംബകക്ഷമലാം (527,97,01,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XLVI - സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതസവലാം കക്ഷമവലാം 
(4676,60,96,000 രൂപ)

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

കവദദസഹനായരലാംഗവലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന്ന  XVIII-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന്ന   XIX-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതസവലാം  കക്ഷമവലാം  എന്ന  XLVI-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

സലാംബന്ധബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസ്തനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജ്ജച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളതബകല കപനാതു ആകരനാഗദകമഖല കകേന്ദ്ര സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേള്ക്കച്ച് മനാതൃകേ

സൃഷ്ടബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ആര്ദലാം  മബഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  170  പബ.എചച്ച്.സബ.കേള്

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  ഉയര്തകപ്പെട്ടു.  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കതറനായ

നയങ്ങള്  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  അനബശ്ചബതനാവസ  സൃഷ്ടബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ആകരനാഗദ കമഖല  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  പതനലാംതബട്ട ജനറല്
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ആശുപത്രബയബല്  കേനാതച്ച് ലനാബച്ച്  അനുവദബചതുലാം  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബല്

കസഷദനാലബറബ കസവനങ്ങള് ലഭദമനാക്കബയതുലാം കപനാതുജനനാകരനാഗദ കസവനങ്ങള്ക്കനായബ

1630 കകേനാടബ രൂപ മനാറബവചതുലാം കബനബക്കല് എസ്റ്റനാബബഷച്ച് കമന്റെച്ച്  ആക്ടച്ച് നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ശമവലാം  അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ആലാംബുലന്സച്ച്  ഇ-കനറച്ച് വര്ക്കച്ച്

സലാംവബധനാനലാം  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കച്ച്  പ്രകയനാജനപ്രദമനാണച്ച്.  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്ക്കനായബ  സര്ക്കനാര്  6000  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.

ആര്.എസച്ച്.ബബ.കവ  പദതബയബലുള്കപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറബല്

പ്രഖദനാപബച പുതബയ ഇന്ഷസറന്സച്ച് പദതബയുകട പരബരക്ഷ ലഭബചനാല്  പ്രസ്പീമബയലാം തുകേ

സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  അടച്ചുകകേനാണച്ച്  എലനാ  കുടുലാംബങ്ങകളയുലാം  പദതബയബല്

നബലനബര്ത്തുകമന്ന തസ്പീരുമനാനലാം സ്തുതദര്ഹമനാണച്ച്. പദതബ അടങ്കലബകന്റെ 14.5 ശതമനാനലാം

തുകേ  സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണതബനുകവണബ  മനാറബവചതുലാം  എന്കഡനാസള്ഫനാന്

ദുരബതബനാധബത  പനാകക്കജച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  50  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചതുലാം  ടനാന്സ്ജന്ഡറുകേള്ക്കനായബ  10  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബവചതുലാം  ജബലനാ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല് കസഫച്ച് കഹനാലാംസച്ച് അനുവദബചതുലാം ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേളുകട

ആകരനാഗദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  ആവനാസച്ച്  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  പദതബ

ആവബഷ്കരബചതുലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ഇടമലക്കുടബയബകല ആദബവനാസബ കമഖലയബല്

ജസ്പീവബതകശലബയുലാം  കപനാഷകേനാഹനാരക്കുറവലാംമൂലലാം  ജനസലാംഖദ  കുറയുന്ന  കേനാരദലാം
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പരബകശനാധബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരസ്പീനനാഥന്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  നസ്പീതബ  ആകയനാഗബകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പ്രകേനാരലാം  കകേരളലാം  കുറഞ്ഞ

കപനായബന്റുകേളനാണച്ച് ഇഇൗ വര്ഷലാം കനടബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  കപനാഷകേനാഹനാരക്കുറവച്ച്,  കുട്ടബകേളബകല

തൂക്കക്കുറവച്ച്,  വനാക്സെെബകനഷന് എന്നബവയുകടകയലനാലാം സൂചബകേകേള് വളകര പബന്നബലനാണച്ച്.

സര്ക്കനാര്  അങ്കണവനാടബയുകടയുലാം  കഎ.സബ.ഡബ.എസബകന്റെയുലാം  പ്രവര്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം പബബകേച്ച് കഹല്തച്ച് കേദനാമ്പയബന് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.

സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേകള  സഹനായബക്കുന്ന  നബലപനാടച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഉകപക്ഷബക്കണലാം.

പനബമൂലലാം  നബരവധബയനാളുകേള്  മരബക്കനാനബടയനായ  സനാഹചരദലാം  ദഇൗര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.

സര്ക്കനാരനാശുപത്രബകേളബല്   ഹൃദയശസക്രബയ  മുടങ്ങുന്ന  സനാഹചരദലാം  ഇലനാതനാക്കനാന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കസ്നേഹപൂര്വലാം,  മബഠനായബ,  അനുയനാത്രനാ,  കകേനാകബയര്

ഇലാംപനാകന്റെഷന്  എന്നസ്പീ പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കനാന് സനാധബക്കനാത  അവസയനാണച്ച്

നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്. സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെബനച്ച് അര്ഹമനായ പരബഗണന നല്കുന്നതബനുലാം

വനബതനാ ശബശുകക്ഷമ വകുപ്പെബല്  ശക്തമനായ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസച്ച്  .    ജയലനാല്:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ആകരനാഗദ

കമഖലയബല് സനാമൂഹദകക്ഷമലാം ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണ്ടുള്ള  നയസമസ്പീപനമനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച്
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സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്.  കകേരളതബകന്റെ  കമനാതലാം  വരുമനാനതബകന്റെ  അഞച്ച്

ശതമനാനതബലധബകേലാം തുകേ ആകരനാഗദ കമഖലയുകട വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാനകത  തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബകേളബല്  ഡയനാലബസബസച്ച്

കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബചതുലാം  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  4200-ലധബകേലാം  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബചതുലാം കമഡബക്കല് പബ.ജബ.ക്കച്ച് 150 സസ്പീറ്റുകേള് വര്ദബപ്പെബചതുലാം  ചരബത്രകനട്ടമനാണച്ച്.

ഒ.പബ.  വബഭനാഗകത  കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദമനാക്കബയതുലാം  പബ.എചച്ച്.സബ.കേകള

കുടുലാംബനാകരനാഗദകകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  ഉയര്തബയതുലാം  കരനാഗസ്പീപരബചരണതബല്

കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള് അടബസനാനതബല്  ചബകേബത്സ ഉറപ്പുവരുതബയതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകന  കസന്റെര്  കഫനാര്  എക്സെെലന്സനാക്കബ

മനാറ്റുന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കകേരളതബല്  ഇ-കഹല്തച്ച്

സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച് 96 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുതബ.  ടബ സലാംവബധനാനലാം

ഏഴച്ച് ജബലകേളബല് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം ബനാക്കബ ജബലകേളബല്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബലുലാം

എസച്ച്.എ.ടബയബലുലാം  ഓണ്കലന്  ഒ.പബ.  സലാംവബധനാനലാം  ആരലാംഭബച്ചു.  2019

ആകുകമ്പനാകഴയ്ക്കുലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത ഒ.പബ. സലാംവബധനാനലാം നബലവബല് വരുലാം.    കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്,

തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  എയബലാംസച്ച്  നബലവനാരതബലുള്ള

കടനാമനാകകേയര്  സലാംവബധനാനലാം  ആരലാംഭബക്കുലാം.   പനാരബപ്പെള്ളബ  കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല്
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ഇ.എസച്ച്.ഐ.  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  ചബകേബത്സനാസഇൗകേരദലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് ഉയര്നവന്ന ആശങ്കകേള്  പരബഹരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്   ദുരന്തങ്ങള്  ആവര്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനച്ച്  വബവബധ

വകുപ്പുകേകള  ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനലാം  ആവശദമനാണച്ച്.

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  മുതല്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുവകരയുള്ള  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  യഥനാസമയലാം  ഫണച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  ആശുപത്രബ

വബകേസനങ്ങളബലുലാം  പദതബ  പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.മനാരുകട

പങ്കനാളബതലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ആര്ദലാം മബഷനുകവണബ

കലനാട്ടറബ  ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള  നസ്പീക്കലാം  ഉകപക്ഷബക്കണലാം.  സലാംസനാനകത  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബലുലാം ജബലനാ ആശുപത്രബകേളബലുലാം കേനാതച്ച് ലനാബച്ച് ആരലാംഭബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

ഉപകേരണങ്ങള് ഫലപ്രദമനായബ ഉപകയനാഗബക്കനാനുലാം കസഷദലബസ്റ്റച്ച് കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം

പനാരനാകമഡബക്കല് സ്റ്റനാഫുകേളുകടയുലാം കസവനലാം ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം സനാധബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷച്ച് കുമനാര്  : ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ആര്ദലാം

മബഷന് രൂപസ്പീകേരണതബലൂകട കപനാതുജനനാകരനാഗദകമഖലയച്ച് ഉണര്വച്ച് നല്കേബയതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  170  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുലാംബകക്ഷമ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

ഉയര്തബയ  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടച്ച്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  ജബലയബകല  ജനറല്
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ആശുപത്രബകേള്  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറബ  ആക്കനാനുലാം  മലപ്പുറലാം/കപനാന്നനാനബ

എന്നബവബടങ്ങളബല് സസ്പീകേള്ക്കുലാം കുട്ടബകേള്ക്കുമനായബ പുതബയ ആശുപത്രബ ആരലാംഭബക്കനാനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.  മുന്കൂര് കേദനാന്സര് പരബകശനാധനനാ കകേന്ദ്രങ്ങളബലൂകട കേദനാന്സര്

കകേയര്  സനാറജബ  ആവബഷ്കരബക്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം  സനാക്ഷനാത്കേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദരലാംഗതച്ച്  കുടുലാംബകക്ഷമവകുപ്പെബലുലാം  ജബലനാ-തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബകേളബലുലാം

കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം,  നഴ്സുമനാരുകടയുലാം,  പനാരനാകമഡബക്കല്  സ്റ്റനാഫബകന്റെയുലാം

ആയബരതബലധബകേലാം തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.  സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേളബകല  കപവനാര്ഡുകേളബല്  ഉള്കപ്പെകട  ക്രനാഷച്ച്  കേനാര്ട്ടച്ച്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കേനാഷസനാലബറബയബലുലാം  കടനാമനാകകേയര്  കസന്റെറബകേളബലുകമത്തുന്ന

കരനാഗബകേളുകട  പരനാതബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കകവഡച്ച്  ആലാംഗബള്  കേദനാമറകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  കറനാഡച്ച്  കസഫബ  ഫണച്ച്  വബനബകയനാഗബചച്ച്

കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കച്ച്  ചബകേബത്സ  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കുട്ടബകേളുകട സുരക്ഷയനായബ കഡ കകേയര് കസന്റെറുകേളബല് കേദനാമറകേള്

സനാപബക്കണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകല കേനാഷസനാലബറബ വബഭനാഗലാം

ജനങ്ങള്ക്കച്ച് സഇൗകേരദപ്രദമനായ സലതച്ച് റസ്പീ അകറഞച്ച് കചയ്യുന്നതബനുലാം കഎ.സബ.യു/

സനാനബലാംഗച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ആകരനാഗദവകുപ്പെബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  സലലാംമനാറലാം
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മനാനദണ്ഡങ്ങളനുസരബചച്ച് നടതണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  നബരവധബ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  നബയമനലാം  നടത്തുകേയുലാം  കചയ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടച്ച്

അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  പൂഞ്ഞനാര്  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലതബകല  മുണക്കയലാം

ആശുപത്രബകയ തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബയനാക്കബ  ഉയര്തനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേസ്റ്റഡബ  മരണലാം  സലാംഭവബച  സജബകമനാകന്റെ  മൃതകദഹലാം  കപനാസ്റ്റച്ച്കമനാര്ട്ടലാം

നടത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപച്ച്:   ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ആകരനാഗദലാം,

സനാമൂഹദകക്ഷമലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  കപനാതുവബതരണലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദതതസ്പീകേരണലാം

എന്നസ്പീ  രലാംഗങ്ങളബല്  കകേരളലാം  കകേവരബച  കനട്ടലാം  മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.  ആകരനാഗദ

കമഖലയബകല  മബകേച  പ്രവര്തനങ്ങളുകട  ഫലമനായനാണച്ച്  ആകരനാഗദ  നയലാം

പ്രഖദനാപബക്കനാന്  സനാധബചതച്ച്.   ആര്ദലാം  മബഷനബലൂകട  പബ.എചച്ച്.സബ.കേകള  കമചകപ്പെട്ട

നബലവനാരതബകലയച്ച് ഉയര്തനാനുള്ള ശമമനാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്. 5 ജബലനാ ആശുപത്രബകേകള

സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറബ  ആശുപത്രബകേളനാക്കബ  ഉയര്തനാന്  സനാധബചതുലാം  തൃശൂര്

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  ആന്ജബകയനാപനാസ്റ്റബ  സര്ജറബ  നടതനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചതുലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

കേദനാന്സര് കരനാഗലാം മുന്കൂട്ടബ കേകണതബ കമചകപ്പെട്ട ചബകേബത്സ നല്കുന്നതബനച്ച് 20 കകേനാടബ
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രൂപ മനാറബ വചതച്ച് സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റബന്:   കകേരളതബകന്റെ  ആകരനാഗദ  കമഖല  കലനാകേനാകരനാഗദ

സലാംഘടനയുകട പ്രശലാംസ ഏറ്റുവനാങ്ങബയതനാണച്ച്.  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല്

കകേവരബച കനട്ടങ്ങളനാണച്ച് കകേരള വബകേസന മനാതൃകേയുകട അടബസനാനലാം.  ആകരനാഗദ

രലാംഗതച്ച്  കചലവഴബക്കുന്ന  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  കചയ

കരനാഗങ്ങള്  തബരബച്ചുവരുന്നതച്ച്  തടയുന്നതബനുലാം  മനാലബനദനബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം,  പരബസര

ശുചബതസലാം,  കകേനാതുകേച്ച്  നബവനാരണലാം,  ശുദജല  വബതരണലാം  എന്നബവ

ഫലപ്രനാപബയബകലതബക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബക്കണലാം.  മബകേച  ആകരനാഗദ  നയലാം

പ്രഖദനാപബചതച്ച്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  സമഗ്ര ആകരനാഗദ പദതബ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സ്റ്റനാഫച്ച്  പനാകറണബല്  കഭദഗതബ  വരുതബ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കനാന് സനാധബചതച്ച് അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ഇടുക്കബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വബലയബരുതബ  2019-ല്  തുടര്  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കനാന് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇടുക്കബ ജബലയബകല ഫനാമബലബ

കഹല്തച്ച്  കസന്റെറുകേളുലാം  അനുബന്ധ  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  ഫലപ്രദമനായബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് അധബകേ തസ്തബകേ സൃഷ്ടബചച്ച് തനാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രബയുലാം ജബലനാ

ആശുപത്രബയുലാം  കസങ്കതന്  കചയ്യനാനുലാം  കുട്ടബകേളുകട  ആശുപത്രബയബല്  കഡനാക്ടകറ

നബയമബക്കനാനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.                       
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ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ

കടനാമനാകകേയര്  സലാംവബധനാനലാം  പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുകേ,  കകേരളകത  അപകേടരഹബത

സലാംസനാനമനാക്കബ  മനാറ്റുകേ,  അതദനാധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങകളനാകട  സബ.ടബ.  സനാന്

കമഷസ്പീനുകേള്  സനാപബക്കുകേ എന്നസ്പീ ലക്ഷദങ്ങളബലൂകട  ഒരു കപനാതുജനനാകരനാഗദനയലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണനാണച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.  സസകേനാരദ

ആശുപത്രബകേള്ക്കുലാം  അനധബകൃതമനായബ  നടത്തുന്ന  കകപ്രവറച്ച്  ലനാബുകേള്ക്കുലാം

കരനാഗബകേള്ക്കച്ച്  ചബകേബത്സ  നബകഷധബക്കുന്ന  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  കേടബഞ്ഞനാണബടുന്ന

കബനബക്കല് എസ്റ്റനാബബകഷ്മെന്റെച്ച് ബബല് പനാസനാക്കനാന് സനാധബചതച്ച് അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കനായബ അനുയനാത്രനാ  പരബപനാടബ സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം ജബലനാതലതബല്

ഏര്ലബ  ഇന്റെര്കവന്ഷന്  കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബചതുലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  സ്കൂള്

അഡബഷനച്ച് വനാക്സെെബകനഷന് നബര്ബന്ധമനാക്കബയ ആദദ സലാംസനാനലാം കകേരളമനാണച്ച്.  65

വയസച്ച്  പ്രനായമുളളവര്ക്കച്ച്  വകയനാമബത്രലാം  പദതബയബലൂകട  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച്  ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  കേനാകതനാരലാം,  കസ്നേഹപൂര്വലാം,  മബഠനായബ  എന്നസ്പീ

പദതബകേള്  ആരലാംഭബചതച്ച്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  ബനാലകവലയുലാം

ബനാലഭബക്ഷനാടനവലാം  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുളള  പരബശമമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  അതബക്രമങ്ങള്ക്കബരയനാകുന്ന  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  കസഫച്ച്

പദതബയബലൂകട  അടബയന്തര  സഹനായങ്ങള്  നല്കുനണച്ച്.  വനബതനാ  വബകേസന
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കകേനാര്പ്പെകറഷന്  കമചകപ്പെട്ട  പ്രവര്തനമനാണച്ച്  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.  സസ്പീകേള്ക്കനായുളള

പബബകേച്ച് യൂറബനല് സലാംവബധനാനലാം പൂര്ണ്ണതയബകലതബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടച്ച്  റസനാഖച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ആര്ദലാം

പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  ഉയര്തനാന് സനാധബചതുലാം  ജബലനാ-ജനറല് ആശുപത്രബകേളബല് സൂപ്പെര്

കസഷദനാലബറബ  ആരലാംഭബചതുലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കകേരളതബകല ആകരനാഗദരലാംഗലാം

മറച്ച്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കച്ച്  മനാതൃകേയനാണച്ച്.  പകേര്ചവദനാധബകേള്  തടയുന്നതബനുളള

കബനാധവല്ക്കരണ  പരബപനാടബക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാനുലാം  മസ്പീസബല്സച്ച്,  റുകബലനാ

കരനാഗങ്ങള്  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  കചയ്യുന്നതബനുളള  വനാക്സെെബകനഷന്  കേദനാമ്പയബന്

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  സനാധബച്ചു.  എലനാ  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുലാം  പനാലബകയറസ്പീവച്ച്

കകേയര്  യൂണബറബകന്റെ  നടതബപ്പെബനുകവണബ  സ്റ്റനാഫച്ച്  നഴബകനയുലാം

ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബസ്റ്റബകനയുലാം  നബയമബക്കനാനുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടനവരബകേയനാണച്ച്.  കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട്ട  ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളബല്  പക്ഷനാഘനാത

നബയനണ  കബനബകേച്ച്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ശബരബമല  സന്നബധനാനതച്ച്  പുതുതനായബ

ആശുപത്രബ സമുചയലാം നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം പമ്പ മുതല് സന്നബധനാനലാം വകര എമര്ജന്സബ

കമഡബക്കല് കസന്റെറുകേള് പ്രവര്തബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.

മറച്ച് സലാംസനാനങ്ങകള അകപക്ഷബചച്ച് കകേരളതബല് ശബശുമരണ നബരക്കച്ച് കുറഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.
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വര്ദബച്ചുവരുന്ന  ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം

കരനാഗപ്രതബകരനാധകതനാകടനാപ്പെലാം  മുന്കൂട്ടബ  കരനാഗനബര്ണ്ണയലാം  നടതബ  ചബകേബത്സ

നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.  മലബനാറബകല കരനാഗബകേള്ക്കച്ച് മബകേച ചബകേബത്സ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പ്രകതദകേ  സലാംവബധനാനലാം

ഒരുക്കണലാം.  സമൂഹതബല്  പബകന്നനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്നവരുകട  ഉന്നമനതബനനായബ

സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കനതൃതസതബല്  ഒകട്ടകറ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കബവരബകേയനാണച്ച്.  കേമ്മേഡ്യൂണബറബ  കഹല്തച്ച്  കസന്റുറുകേളബല്  ആവശദമനായ

കഡനാക്ടര്മനാരുകട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  കകലഫച്ച്  പദതബ

സമയബന്ധബതമനായബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  രനാജദകത ആദദകത

സമ്പൂര്ണ്ണ  കവളബയബട  വബസര്ജ്ജന  മുക്ത  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ആകരനാഗദ  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  അഞച്ച്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബലുലാം എട്ടച്ച് ജബലനാ ആശുപത്രബകേളബലുലാം കേനാതച്ച് ലനാബച്ച് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

സനാധബച്ചു.  തൃശൂര് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് ആദദകത ആന്ജബകയനാപനാസ്റ്റബ  സര്ജറബ

വബജയകേരമനായബ  പൂര്തബയനാക്കബ.  വനബതനാ-ശബശുകക്ഷമതബനച്ച്  ഒരു പ്രകതദകേ വകുപ്പെച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേകള  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.

വബവബധ  പദതബകേള്  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട  അകനകേലാം
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അവനാര്ഡുകേള്ക്കച്ച്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെച്ച്  അര്ഹമനായബട്ടുണച്ച്.  ചുരുങ്ങബയ  കേനാലയളവബല്

ആകരനാഗദരലാംഗതച്ച് വലബയ മനാറലാം കകേനാണ്ടുവരനാന് ഇഇൗ സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.  ഒല്ലൂര്

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല   ആശുപത്രബകേളബല്   കേബടതബ  ചബകേബത്സനാ  സഇൗകേരദലാം

ഏര്കപ്പെടുതനാന്  സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസച്ച്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്  : ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

ചബകേബത്സ ലഭബക്കനാകത  ആദബവനാസബ മരബചതടക്കലാം ആകരനാഗദ വകുപ്പെബകന്റെ അനനാസ

സലാംബന്ധബച വനാര്തകേളനാണച്ച് ദബനലാംപ്രതബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്യകപ്പെടുന്നതച്ച്.  ഇ-കഹല്തച്ച്

പദതബയുകട  ഇകപ്പെനാഴകത  അവസ  എന്തനാകണന്നച്ച്  വദക്തമനാക്കണലാം.  കേനാരുണദ

പദതബ  അട്ടബമറബക്കനാനുള്ള   ശമലാം  സര്ക്കനാര്  ഉകപക്ഷബക്കണലാം.   ജനസമ്പര്ക്ക

പരബപനാടബ  നടതബ  ജനങ്ങളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്  മുഖദമനബ

തയ്യനാറനാകേണലാം.  അതദപൂര്വകരനാഗലാം  ബനാധബച  കുട്ടബകേളുകട  ചബകേബത്സനാകചലവച്ച്

പൂര്ണ്ണമനായബ ഏകറടുക്കനാന് സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  : ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  ചബകേബത്സ  കവകേബ

ആദബവനാസബ  മരണകപ്പെട്ടതടക്കമുള്ള  സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്തബക്കുന്നതച്ച്  കകേരളതബനച്ച്

നനാണകക്കടനാണച്ച്.  ചബകേബത്സ  നബകഷധബക്കകപ്പെട്ടച്ച്  മുരുകേകനന്ന

അനദസലാംസനാനകതനാഴബലനാളബ മരണകപ്പെട്ട സലാംഭവതബല് കുറക്കനാകര സലാംരക്ഷബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  സലാംസനാനതച്ച്
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കപനാതുജനനാകരനാഗദതബകന്റെ  നബലവനാരമുയര്തനാന്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നബല.  സ്റ്റനാഫച്ച്  പനാകറണ്  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കനാനുലാം  കരനാഗബ-

കഡനാക്ടര്  അനുപനാതലാം  ഉയര്തനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പനബമരണങ്ങള്

വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ഉന്മൂലനലാം  കചയ്യകപ്പെട്ട  കരനാഗങ്ങളുകട  തബരബച്ചുവരവച്ച്

നബയനബക്കുന്നതബകനനാ  പ്രതബകരനാധ  കുതബവയ്പുകേള്  നല്കുന്നതബകനനാ  പുതബയ

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്ക്കച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുന്നതബകനനാ  സര്ക്കനാര്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ആകരനാഗദലാം,

വബദദനാഭദനാസലാം,  പനാര്പ്പെബടലാം,  അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസനലാം തുടങ്ങബയ രലാംഗങ്ങളബല്

വന്കുതബപ്പെനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്നതച്ച്.  ഹൃകദനാഗലാം,  കേനാന്സര്,  ജസ്പീവബതകശലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്,  പകേര്ചവദനാധബകേള്  തുടങ്ങബയവ  വര്ദബച  സനാഹചരദതബല്

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള കമചകപ്പെടുകതണതച്ച് ആവശദമനാണച്ച്.  സലാംസനാനകത

എലനാ  സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേളബലുലാം  കഡനാക്ടര്മനാരുകട  കസവനവലാം  ആവശദതബനച്ച്

മരുനകേളുലാം  ലഭദമനാണച്ച്.  സലാംസനാന  ആകരനാഗദ  നയലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കകേരള

കബനബക്കല്  സനാപനങ്ങള്  (രജബകസഷനുലാം  നബയനണവലാം)  ബബല്  പനാസനാക്കുകേയുലാം

170 പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുകേയുലാം ജബലനാ-

ജനറല്-തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബകേളബലനായബ  891  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  കചയ.
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കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  വസ്പീടുകേളബകലതബക്കനാനുലാം  ആകരനാഗദരലാംഗതച്ച്  അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുതനാനുലാം  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സ  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  232

പനാലബകയറസ്പീവച്ച് കകേയര് യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബക്കനാനുലാം സനാധബച്ചു.  ഇ-കഹല്തച്ച് പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂകട  ചബകേബത്സനാ  കചലവച്ച്  കുറയനാനുലാം  കരനാഗബകേള്ക്കച്ച്   ചബകേബത്സനാ

സഹനായലാം കവഗതബല് ലഭദമനാക്കനാനുലാം കേഴബഞ.  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  ഹൃദയ ശസക്രബയയുലാം

കസഷദനാലബറബ  ചബകേബത്സകേളുലാം  സഇൗജനദമനായബ  നല്കേനാനുലാം  ചബകേബത്സയുകട

ഗുണനബലവനാരലാം  വര്ദബപ്പെബചച്ച്  കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദ  അന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം  ആര്ദലാം

പദതബയബലൂകട  ജബലനാ-തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബകേളബല്  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറബ

സഇൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.  ആശുപത്രബകേകള

സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനുള്ള കകേന്ദ്ര നസ്പീക്കകത ഒറകക്കട്ടനായബ കചറുക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    ശബവകുമനാര്  : ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  അടബസനാന

സഇൗകേരദ  വബകേസനങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കനാതതബകന്റെ ഫലമനായബ  ആകരനാഗദരലാംഗലാം  ഇന്നച്ച്

വളകരയധബകേലാം  കവല്ലുവബളബകേള്  കനരബടുകേയനാണച്ച്.  സമയബന്ധബതമനായബ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാതതബകന്റെ  ഫലമനായബ  പകേര്ചവദനാധബകേള്മൂലമുള്ള  മരണങ്ങളുലാം

പനബമരണങ്ങളുലാം  വര്ദബച്ചുവരുന.  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഊര്ജ്ജബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  തുകേ  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  അവ

അടബയന്തരമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേരളലാം
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ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  മുന്പന്തബയബലനാകണന്ന  നസ്പീതബ  ആകയനാഗബകന്റെ

വബലയബരുതലബനുള്ള  കേനാരണലാം  മുന്  യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രവര്തന

മബകേവനാണച്ച്.   അട്ടപ്പെനാടബയബകല  ശബശു  മരണ  നബരക്കച്ച്   കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം   ആകരനാഗദ

കമഖലയച്ച്  മതബയനായ പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബ  ആവശദമനായ തുകേ വകേയബരുത്തുന്നതബനുലാം

അയ്യനായബരകതനാളലാം തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം സഇൗജനദ ചബകേബത്സനാ പദതബകേള്

വഴബ  പ്രതബശസ്പീര്ഷ  ചബകേബത്സനാ  കചലവച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  സഇൗജനദമനായബ  മരുനകേള്

വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബനച്ച്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.    ആകരനാഗദ

കമഖലയബകല  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങകള  ഇലനായ്മ  കചയ്യുന്ന

പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.   ബഡ്ജറബല്

അനുവദബച  തുകേ  കചലവഴബക്കുന്നതബല്  സര്ക്കനാര്  വസ്പീഴ്ച  വരുതബയബരബക്കുന.

ആകരനാഗദ കേബരണലാം, സുകൃതലാം, ശ്രുതബ തരലാംഗലാം തുടങ്ങബയ പദതബകേള് കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  ആശുപത്രബകേളബല്  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സ   ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

പുതബയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കരനാഗപ്രതബകരനാധ

പ്രവര്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   തസ്പീരകദശ

പദതബയബല്  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബകല  തസ്പീരകദശ  കമഖലയബകല

ആശുപത്രബകേകളക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം 'കററച്ച് ടു കഹല്തച്ച് '  എന്ന രസ്പീതബയബല്

ആകരനാഗദ നയലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  കേഴബഞ്ഞ  രണച്ച്  വര്ഷമനായബ  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  കേനാരദക്ഷമമനായ

പ്രവര്തനങ്ങള് കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനാന്  ഈ  സര്ക്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.  1957 മുതല് 2017

വകര  സലാംസനാനതച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുള്ള  പുകരനാഗമനപരമനായ  പദതബകേളുകട

ഫലമനായബട്ടനാണച്ച്  കകേരളലാം  ആകരനാഗദ  രലാംഗതച്ച്  ഒന്നനാമതനാകണന്ന  പരനാമര്ശലാം  നസ്പീതബ

ആകയനാഗച്ച് നടതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.   ആര്ദലാം മബഷന് വഴബ ആകരനാഗദ രലാംഗകത പുതുതലമുറ

പ്രശ്നങ്ങളബല്  ഇടകപടുന്നതബനുലാം  കപ്രമറബ  കഹല്തച്ച്  കസന്റെറുകേകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്  കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം  ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  പശ്ചനാതലസഇൗകേരദ

വബകേസനങ്ങള്ക്കുപരബയനായബ  ആശുപത്രബകേള്  കരനാഗസ്പീ  സഇൗഹൃദമനാക്കുകേയുലാം

ചബകേബത്സനാകചലവച്ച്  കുറചച്ച്  സനാകങ്കതബകേ  മബകേവള്ളതനാക്കബ  മനാറബ  മബകേച  കസവനലാം

ലഭദമനാക്കുകേയുമനാണച്ച് പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

മനാറ്റുന്നതുവഴബ  ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  75  തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബകേകള  കസഷദനാലബറബ

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  47   ആശുപത്രബകേളബല്

ഡയനാലബസബസച്ച്  യൂണബറച്ച്  ആരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  19  യൂണബറ്റുകേളുകട

പ്രവൃതബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ഈ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരതബല്

വന്നതബനുകശഷലാം കഹല്തച്ച് സര്വസ്പീസസച്ച് വകുപ്പെബല് 2426 തസ്തബകേകേളുലാം കമഡബക്കല്
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വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബല്  1739 തസ്തബകേകേളുലാം ആയുഷച്ച് വകുപ്പെബല് 106 തസ്തബകേകേളുമടക്കലാം

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  4271  തസ്തബകേകേള്  പുതബയതനായബ  സൃഷ്ടബചബട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം  8  ജബലനാ  ആശുപത്രബകേള്ക്കുമനായബ  പുതബയതനായബ

അനുവദബച  10  കേനാതച്ച് ലനാബച്ച്  യൂണബറ്റുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്

കകേ.എലാം.എസച്ച്.സബ.എല്.  നടതബവരബകേയുലാം ആവശദമനായ കേനാര്ഡബകയനാളജബസ്റ്റുകേളുകട

തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ആര്ദലാം  മബഷനബലൂകട  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ആശുപത്രബകേകള അതദന്തനാധുനബകേമനാക്കുന്നതബനുലാം കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദമനായബ മനാറ്റുന്നതബനുലാം

കേഴബ ഞ്ഞബട്ടുണച്ച്. ഈ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല് വന്നതബനുകശഷലാം എലനാ കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേകളയുലാം  കസന്റെര് ഓഫച്ച്  എക്സെെലന്സച്ച്  ആക്കുന്നതബനച്ച്   തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പസ്പീഡബയനാടബകേച്ച്,

കേനാര്ഡബകയനാളജബ,  നഡ്യൂ  കബനാണ്  യൂണബറച്ച്  തുടങ്ങബയ  പുതബയ  വബഭനാഗങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  എമര്ജന്സബ  വബഭനാഗങ്ങള്  ശക്തമനാക്കുന്നതബനുലാം  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകല പബ.ജബ.  സസ്പീറ്റുകേളുകട എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

എസച്ച്.എ.ടബ.  ആശുപത്രബയബല്  പുതബയ  മനാതൃ-ശബശു  മനബരതബകന്റെ  പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  മള്ട്ടബ  കസഷദനാലബറബ  കബനാക്കബകന്റെ  പ്രവര്തനലാം

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.   കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകല

50  എലാം.ബബ.ബബ.എസച്ച്.  സസ്പീറ്റുകേള്ക്കച്ച്  സബര  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടബകയടുക്കുന്നതബനുലാം
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പനാരബപ്പെളളബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പുതബയതനായബ  100  സസ്പീറ്റുകേള്കൂടബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.  മകഞരബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പുതബയ

തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങളുകട ഭനാഗമനായബ  കറഡബകയനാളജബ

കകേനാലാംപക്സെെബകന്റെ ഒന്നനാലാം  ഘട്ടതബനനായബ  3  കകേനാടബ  രൂപയുലാം കബനബക്കല് കബനാക്കബകന്റെ

രണനാലാം ഘട്ടതബനനായബ 5.20 കകേനാടബ രൂപയുലാം കമനാര്ചറബ കകേനാലാംപക്സെെബനനായബ 40 ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  ശബശുവബഭനാഗതബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ  1.80  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.    തൃശൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പുതബയതനായബ

കേനാതച്ച് ലനാബച്ച്  യൂണബറച്ച്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഡബകയനാ  കതനാറനാസബകേച്ച്

വബഭനാഗതബനനായബ   14  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം  ലസ്പീനബയര്  ആക്സെെബലകററര്

യൂണബറച്ച്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം കേഴബഞ്ഞതബനുപുറകമ  8  വബഭനാഗങ്ങളബലനായബ  36  പബ.ജബ.

സസ്പീറ്റുകേള് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  കേളമകശ്ശേരബ  കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല്  117

പുതബയ  തസ്തബകേകേള്  അനുവദബക്കുകേയുലാം  കേബഫ്ബബയബലുള്കപ്പെടുതബ  368.75  കകേനാടബ

രൂപയുകട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുളള  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  പ്രവൃതബകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേകളടുക്കുകേയുലാം  കേനാതച്ച് ലനാബച്ച്  യൂണബറച്ച്

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  അതദനാവശദ  ഉപകേരണങ്ങള്

വനാങ്ങുന്നതബനനായബ   6.44  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  18  പുതബയ

അദദനാപകേ തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം കനകഫനാ,  കേനാര്ഡബകയനാ,  യൂകറനാ  തുടങ്ങബയ
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വബഭനാഗങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  മകഞരബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് സലലാം

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയച്ച്  ഡയനാലബസബസച്ച്  യൂണബറച്ച്  അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്.   ഇ-കഹല്തച്ച്

പദതബയുകട  കേനാലനാവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചച്ച്  ഏകറടുതച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്

സലാംവബധനാനമനായബട്ടുണച്ച്.  ക്ഷയലാം,  കുഷലാം,  മന്തച്ച്  എന്നസ്പീ  കരനാഗങ്ങളുകട

നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനതബനനായബ  സലാംസനാനതച്ച്  13  എക്സെെച്ച്കപര്ട്ടച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളുകട  സസനാഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  കടയബനബലാംഗച്ച്  നല്കേബയതബകന്റെ  ഫലമനായബ  കരനാഗബകേകള  കേകണതബ

ചബകേബത്സ  നല്കുന്നതബനുലാം  പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കദശസ്പീയ  കുഷകരനാഗ  നബവനാരണ  പരബപനാടബയുകട  ഭനാഗമനായബ

നല്കേബവരുന്ന  ധനസഹനായലാം  അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുളള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് ഒന്നനാലാം ഘട്ട കടനാമനാ

കകേയര്  യൂണബറച്ച്  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  പുകരനാഗമബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

കകേരളതബകല  അഞച്ച്  ആശുപത്രബകേകളയുലാം  കഹകവയബലുളള  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

ആശുപത്രബകേകളയുലാം  ഈ  സലാംവബധനാനതബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.  കറനാഡച്ച്

സുരക്ഷയുകട ഭനാഗമനായബ കറനാഡച്ച് ഗതനാഗത വബഭനാഗങ്ങളുമനായബ കയനാഗലാം കചര്ന്നച്ച് കറനാഡച്ച്

കസഫബ  ഫണച്ച്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനബചതബനു  പുറകമ  ജബ.പബ.എസച്ച്.

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  315  ആലാംബുലന്സച്ച്  സര്വസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബച്ചുകകേനാണച്ച്

കടനാട്ടല്  കടനാമനാ  കകേയര്  സബസ്റ്റലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  കറനാഡപകേടങ്ങള്മൂലലാം  ആദദ
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മണബക്കൂറുകേളബലുണനാകുന്ന  മരണനബരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാരുക്കുന്നതനാണച്ച്.  കബനബക്കല്  എസ്റ്റനാബബഷ് കമന്റെച്ച്  ബബല്

പനാസനാക്കബയതബലൂകട  ആകരനാഗദ  രലാംഗകത  സസകേനാരദ  കമഖലയബകല

കേടനകേയറതബനച്ച്  നബയനണകമര്കപ്പെടുതനാന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.  ജനകേസ്പീയ ആകരനാഗദ

നയലാം  പ്രഖദനാപബക്കനാന്  സനാധബചതച്ച്  അഭബമനാനകേരമനാണച്ച്.  കകേരളതബലനാദദമനായബ

ഡബത.എചച്ച്.ഒ.-യുകട സഹനായകതനാകട കേദനാന്സര് കപനാളബസബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

കേദനാന്സര്  ടസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച്  കപ്രനാകട്ടനാകകേനാള്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

ആന്റെബകമകക്രനാബബയല്  റസബസ്റ്റന്റെച്ച്സച്ച് സനാറജബയുണനാക്കബ  ആന്റെബബകയനാട്ടബക്കുകേള്

നല്കുന്നതബല്  നബയനണകമര്കപ്പെടുതനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

ആകരനാഗദകമഖലയബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കൂട്ടനായ  പ്രവര്തനതബകന്റെ  ഫലമനായബ

കേഴബഞ്ഞവര്ഷലാം  പനബമരണതബകന്റെ  കതനാതച്ച്  കുറയനാന്  സനാധബച്ചു.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം

അതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ആകരനാഗദ  ജനാഗ്രതനാ  കേദനാമ്പയബനുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  അതരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  ഉണനാകേനാതബരബക്കനാന്

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  കനതൃതസതബല്  വനാര്ഡ്തലതബല്

ആകരനാഗദകസനയുകട  പ്രവര്തനമുള്കപ്പെകട  സനാധദമനാക്കുന്നതനാണച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലകത  ഡബകസബബലബറബ  സര്കവ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനതബല്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്  മുഖനാന്തരലാം  അവകര
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കേകണത്തുന്നതബനനായബ അനുയനാത്ര പദതബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  3  കകേനാടബ  രൂപ വസ്പീതലാം

കചലവഴബചച്ച്  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  ഡബസബക്ടച്ച്  ഏര്ലബ  ഇന്റെര്കവന്ഷന്  കസന്റെറുകേള്

(ഡബ.കഎ.സബ)  സനാപബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  ശ്രുതബതരലാംഗലാം  പദതബ  വഴബ  കകേനാകബയര്

ഇലാംപനാകന്റെഷന്  നടതബയ  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  ഉപകേരണങ്ങളുകട  വനാറന്റെബ  പബരസ്പീഡച്ച്

വര്ദബപ്പെബച്ചു കകേനാടുക്കുകേയുലാം  ഓട്ടബസലാം, കസറബബല് പനാള്സബ  കരനാഗബകേള്ക്കനായബ  25

കമനാകബല്  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  കുട്ടബകേളബകല  പ്രകമഹ

ചബകേബത്സയനായുള്ള മബഠനായബ പദതബക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറബക്കുകേയുലാം അപൂര്വകരനാഗലാം ബനാധബച

കുട്ടബകേകള 'വബ കകേയര്'  പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബ ചബകേബത്സബക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

സസ്പീകേളുകട  സലാംരക്ഷണതബനനായബ  വനബതനാ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന  100

കകേനാടബ രൂപ വനായ നല്കുകേയുലാം ഷസ്പീ കടനായച്ച് ലറച്ച്, ഷസ്പീ ടനാക്സെെബ എന്നബവ നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം ഷസ്പീ

കലനാഡ്ജച്ച്  തുടങ്ങനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്. വകയനാജന സലാംരക്ഷണവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് കേഴബഞ്ഞ ഒരു വര്ഷകത പ്രവര്തനലാം വബലയബരുതബ സലാംസനാനതബനച്ച്

വകയനാകശഷ  അവനാര്ഡച്ച്  ലഭബച്ചു.   44  വകയനാമബത്രലാം  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

ദന്തസലാംരക്ഷണതബനനായബ  മനഹനാസലാം  പദതബ  തുടങ്ങുകേയുലാം  പ്രനായലാം

കചന്നവര്ക്കുകവണബ  14  ജബലകേളബലുലാം സനായലാംപ്രഭനാ കഹനാമുകേളുലാം  70  പകേല് വസ്പീടുകേളുലാം

നബര്മ്മേബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ആയുഷച്ച്  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്

ആയുര്കവദ  റബസര്ചച്ച്  ഇന്സ്റ്റബറഡ്യൂട്ടച്ച്-കേലാം-മഡ്യൂസബയലാം  തുടങ്ങുന്നതുലാം  ഇന്റെര്നനാഷണല്
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എക്സെെച്ച്കപനാ  കസമബനനാര് നടതബ കകേരളകത ആയുര്കവദ ഹബനാക്കബ മനാറ്റുന്നതുമനാണച്ച്.

കഹനാമബകയനാപ്പെതബയുകട  കേസ്പീഴബല്  ജനനബ  കപനാലുള്ള പദതബകേള്  ആരലാംഭബച്ചു.  യുനനാനബ

ഇന്സ്റ്റബറഡ്യൂട്ടച്ച്  കകേരളതബല്  സനാപബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  90  ഫുഡച്ച്  കസഫബ

ഓഫസ്പീസര്മനാകര  നബയമബച്ചുകകേനാണച്ച്  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വബഭനാഗതബകന്റെ  പ്രവര്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഭക്ഷദസുരക്ഷയനായബ  ആധുനബകേ  ലനാബച്ച്  സനാപബക്കനാന്  തുകേ

നസ്പീക്കബവയ്ക്കുകേയുലാം  കചയതബനുപുറകമ  നബലവബലുള്ള  3  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  ലനാബുകേള്ക്കച്ച്

എന്.എ.ബബ.എല്.  അകക്രഡബകറഷന്  ലഭബചബട്ടുമുണച്ച്.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കവദദസഹനായരലാംഗവലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം   കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന്ന  XIX-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം

25-കനതബകര  72  കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതസവലാം  കക്ഷമവലാം  എന്ന

XLVI-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തന  26-കനതബകര  73  കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം  സഭ

പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

VII.നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബക്കച്ച് അയയണകമന്ന

പ്രകമയവലാം



43

(1) 2018-  കല  കകേരള  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്    (  കമഡബക്കല് 
കകേനാകളജുകേളബകല   പ്രകവശനലാം ക്രമവല്ക്കരബക്കല്  )   ബബല് 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  2018-കല  കകേരള  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്  (കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകല പ്രകവശനലാം  ക്രമവല്ക്കരബക്കല്)  ബബല്   അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനന്സച്ച്  പുറകപ്പെടുവബച്ചുകകേനാണച്ച്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്ററച്ച്കമന്റുലാം കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്  : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  2018-കല  കകേരള  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്  (കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകല പ്രകവശനലാം  ക്രമവല്ക്കരബക്കല്)  ബബല്  ആകരനാഗദവലാം

കുടുലാംബകക്ഷമവലാം സലാംബന്ധബച  XII-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കവദതതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ):  പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

 ശസ്പീ.  അന്വര് സനാദതബനുകവണബ ശസ്പീ  .    കഹബബ ഇഇൗഡന്:  സര്,  I move that -

"This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Professional  Colleges

(Regularisation  of  Admission  in  Medical  Colleges)  Ordinance,  2018



44

(Ordinance No. 1 of 2018)." 

വബദദനാര്തബകേളുകട  ഭനാവബ  സലാംബന്ധബച  ആശങ്ക  പരബഹരബക്കനാനനാണച്ച്  ഇഇൗ

ബബലബലൂകട   ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.  സസനാശയ കകേനാകളജച്ച്   പ്രശ്നലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  ധനാരനാളലാം

ആശങ്കകേള്  വബദദനാര്തബ  സലാംഘടനകേള്  ഉന്നയബചബട്ടുണച്ച്.  കേണ്ണൂര്  അഞരക്കണബ,

പനാലക്കനാടച്ച്  കേരുണ  എന്നസ്പീ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബല് ഓഫച്ച് ഇന്തദയുകട മനാനദണ്ഡമനുസരബചച്ച് പരസ്പീക്ഷകയഴുതനാന്

സനാധബക്കനാത  സനാഹചരദലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണച്ച്.  ഇഇൗ  രണച്ച്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളുലാം അഡബഷന് കപ്രനാസസബല് ക്രമകക്കടച്ച് നടതബയബട്ടുള്ളതനായബ കജയബലാംസച്ച്

കേമ്മേബറബ  കേകണതബയബട്ടുണച്ച്.  എലാം.ബബ.ബബ.എസച്ച്.-നച്ച്  കമറബറച്ച്  സസ്പീറബല്  അഡബഷന്

ലഭബക്കുന്ന വബദദനാര്തബകേളുകട വനാര്ഷബകേ ഫസ്പീസച്ച്  1.85  ലക്ഷലാം രൂപയബല്നബന്നച്ച്  2.5

ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബച്ചു.  ഈ  ബബല്  പനാസനാക്കുന്നതബകന്റെ  സദുകദ്ദേശദലാം

നബലനബല്ക്കുകമ്പനാള്തകന്ന  വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേളുലാം  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വബദദനാര്തബകേളുകട  ഭനാവബ സുരക്ഷബതമനാകേണകമങ്കബല്

കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബല് ഓഫച്ച് ഇന്തദയുകട കനനാലാംസബനച്ച്  അനുസൃതമനായബ സസനാശയ

കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബല് കൃതദമനായ നബയനണലാം ഏര്കപ്പെടുതനാന് ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

സനാധബക്കണലാം.  ബബലബകല ക്രമകക്കടുകേള് ചൂണബക്കനാണബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കുട്ടബകേളുകട

ഭനാവബ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബകന  അനുകൂലബക്കുകേയുലാം
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കചയ്യുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര്:

നബരനാകേരണപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  കനരകത  കകേനാണ്ടുവന്ന

ഓര്ഡബനന്സബനുപകേരമനായബട്ടനാണച്ച്   ഈ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.   കമല്കനനാട്ട

സമബതബയുകട എലനാ വദവസകേളുലാം  ലലാംഘബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം ഗവണ്കമന്റുമനായബ യനാകതനാരു

കേരനാറുലാം ഒപ്പെബടനാകതയുമനാണച്ച് പനാലക്കനാടച്ച് കേരുണ,  കേണ്ണൂര് അഞരക്കണബ കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബല്   അഡബഷന്  നടതബയതച്ച്.   ഇതരതബല്   അഡബഷന്  ലഭബച

വബദദനാര്തബകേളുകട  തുടര്പഠനലാം  മുടങ്ങരുകതന്ന  സദുകദ്ദേശദകതനാടുകൂടബയനാണച്ച്  ഈ

ബബല് നബയമമനാക്കുന്നതച്ച്. ഇകതനാരു കേസ്പീഴ്വഴക്കമനാക്കനാകനനാ മറച്ച് കകേനാകളജുകേള്  ഭനാവബയബല്

ഇതരലാം പ്രവൃതബ കചയനാല് അതച്ച്  നദനായസ്പീകേരബക്കകപ്പെടനാകനനാ പനാടബല.   ആകരനാഗദ

സര്വകേലനാശനാല ഈ ബബല്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാകത  കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബല് ഓഫച്ച്

ഇന്തദയച്ച്  റഫര്  കചയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കമഡബക്കല്  കേഇൗണ്സബല്  ഓഫച്ച്  ഇന്തദയുകട

എക്സെെബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവച്ച്/ജനറല്  കബനാഡബ  കൂടബയതബനുകശഷലാംമനാത്രകമ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കുകേയുള.  ഇതരതബലുള്ള  നബരവധബ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഈ  ബബലബല്

അന്തര്ലസ്പീനമനായബട്ടുകണന്നച്ച്  മനാത്രമല  ചബല  നബയമപരമനായ  വബഷയങ്ങളുമുണച്ച്.

കകേനാടതബയുകട ഉതരവബകന മറബകേടക്കുവനാന് ഈ ബബല്കകേനാണച്ച് സനാധബക്കുകമനാകയന്നച്ച്

ഗവണ്കമന്റെച്ച് പരബകശനാധബക്കണലാം.  നബയമനബര്മ്മേനാണ സഭയച്ച് ജുഡസ്പീഷദല് ഡബസബഷകന
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റബകവഴച്ച്  കചയ്യുന്നതബകനനാ  ഓവര്റൂള്  കചയ്യുന്നതബകനനാ  സനാധബക്കുകേയബകലന്നച്ച്

മദന്കമനാഹന്  പതകേച്ച്  Vs  യൂണബയന്  ഓഫച്ച്  ഇന്തദ  കകേസബല്  വബധബചബട്ടുണച്ച്.

ജഡ്ജ ച്ച്കമന്റെച്ച്  അസനാധുവനാക്കനാനുള്ള  അവകേനാശലാം  കലജബകസ്ലേചറബനബല.  എന്നനാല്

കകേനാടതബ  വബധബക്കച്ച്  ആധനാരമനായ ഒരു നബയമലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യനാന് കലജബകസ്ലേചറബനച്ച്

അധബകേനാരമുണച്ച്.  അതബനനാല്  ഈ  ബബലബകന്റെ  ഭനാവബ  കകേനാടതബയബല്  കചനാദദലാം

കചയ്യകപ്പെടനാന് സനാദദതയുണച്ച്.   ചബരഞബതച്ച്  ലനാല് ചഇൗധരബ  Vs  യൂണബയന് ഓഫച്ച്

ഇന്തദ കകേസബല്  ഒകന്നനാ രകണനാ വദക്തബകേള്കക്കനാ  സനാപനങ്ങള്കക്കനാകവണബ മനാത്രലാം

ഒരു  ഓര്ഡബനന്കസനാ  നബയമകമനാ  ഉണനാക്കനാന്  പനാടബകലന്നച്ച്  കകേനാടതബ

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണച്ച്.   സമൂഹതബനുകവണബയനാണച്ച്   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടകതണതച്ച്.

ഒരനാകള  അകലങ്കബല്  ഒരു  സനാപനകത  രക്ഷബക്കുന്ന  നടപടബ  യഥനാര്തതബല്

സസസ്പീകേരബക്കനാന്  പനാടബല.   കവറുലാം  പതബനഞച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപകകേനാണച്ച്  പബ.ജബ.  പഠനലാം

പൂര്തബയനാകക്കണ  സനാനതച്ച്  ഓകരനാ വര്ഷവലാം പതബനഞച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ നല്കകേണ

സനാഹചരദമനാണച്ച്  നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.  കമഡബക്കല്  പഠനലാം  മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടു

കപനാകുന്നതബനച്ച്  കേനാരദക്ഷമമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  എന്.എലാം.സബ.

നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതനാകട  സസകേനാരദകമഖലയച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസനാതനദലാം  ലഭബക്കുലാം.

കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബല് ഓഫച്ച്  ഇന്തദയ്ക്കുപകേരലാം  നനാലച്ച്  വര്ഷലാം  മനാത്രലാം  കേനാലനാവധബ

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള എന്.എലാം.സബ.യുകട  ഇരുപതബയഞച്ച്  അലാംഗങ്ങളുള്ള കനനാമബകനറഡച്ച്
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കബനാഡബയബല്  ഒകരസമയലാം  അ ഞച്ച്  കസ്റ്ററ്റുകേള്ക്കച്ച്  മനാത്രകമ  പ്രനാതബനബധദലാം

ലഭബക്കുകേയുള.  അതബല്  ചബലകപ്പെനാള്  കകേരള  ആകരനാഗദസര്വകേലനാശനാലയ്ക്കുലാം

പ്രനാതബനബധദലാം  ലഭബക്കനാത  അവസ  സലാംജനാതമനാകുലാം.   അതരകമനാരു  നബയമമനാണച്ച്

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെച്ച്  പനാസനാക്കബയബട്ടുള്ളതച്ച്.   കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗതച്ച്

നബലനബല്ക്കുന്ന  ദുഷച്ച് പ്രവണതകേള്  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം  കയനാഗദതയുള്ളവകര

കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജച്ച്  അദദനാപകേരനായബ  നബയമബക്കനാനുലാം  കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം

നഴ്സുമനാരുകടയുലാം  പനാരനാകമഡബക്കല്  സ്റ്റനാഫുകേളുകടയുലാം  ശമ്പളലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം   കമഡബക്കല്  സയന്സബകനക്കുറബചച്ച്  സമൂഹതബല്  അവകബനാധലാം

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനായബ  കബനാധവത്കേരണ പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ.  ഷനാഫബ പറമ്പബലബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്: '2018-കല കകേരള

കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്  (കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രകവശനലാം

ക്രമവല്ക്കരബക്കല്)  ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  30-04-2018

വകര  സര്ക്കുകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന'  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേരുണ,  കേണ്ണൂര്

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  2016-17  അധദയന  വര്ഷലാം  നടന്ന  കമഡബക്കല്

പ്രകവശനതബല് കമല്കനനാട്ട സമബതബയുകട നബര്കദ്ദേശങ്ങള് പനാലബക്കുകേകയനാ ഒഴബവകേള്

സലാംബന്ധബച  വബവരങ്ങള്  കവബ്കകസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ  അക്കനാഡമബകേ
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നടപടബക്രമങ്ങളബല്  സുതനാരദത  ഉറപ്പെനാക്കുകേകയനാ  കചയ്യനാതതബനനാല്  പ്രകവശനലാം

റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം  സമബതബയുകട  തസ്പീരുമനാനലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  കകഹകക്കനാടതബയുലാം  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയുലാം ശരബവയ്ക്കുകേയുലാം കചയ്കതങ്കബലുലാം അഡച്ച് മബഷന് ലഭബച വബദദനാര്തബകേളുകട

ഭനാവബ  മുന്നബര്തബയുലാം  വബദദനാര്തബകേളുകടയുലാം  രക്ഷകേര്തനാക്കളുകടയുലാം

അഭദര്തനപ്രകേനാരവമനാണച്ച്  കേക്ഷബരനാഷസ്പീയകഭദകമകനദ  ഇപ്രകേനാരകമനാരു  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കനാനബടയനായതച്ച്.  പ്രകവശനലാം  കനടബയ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

തങ്ങളുകടതലനാത കേനാരണതനാല് പഠബക്കനാനുള്ള അവസരലാം നഷ്ടകപ്പെടുകമ്പനാള് കുറഞ്ഞ

"നസ്പീറച്ച്” റനാങ്കുള്ള വബദദനാര്തബകേള് മറച്ച് കകേനാകളജുകേളബല് പ്രകവശനലാം കനടുന്ന  അവസ

പരബഹരബക്കകപ്പെകടണതനാണച്ച്. കകേനാലലാം അസസ്പീസബയ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് എലാം.ഡബ.

കകേനാഴച്ച്  പഠനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  നബലനബല്ക്കുന്ന  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കനാനുലാം

അമബത  ഫസ്പീസച്ച്   ഇഇൗടനാക്കുന്ന  കസല്ഫച്ച്  ഫബനനാന്സബലാംഗച്ച്  കകേനാകളജുകേകള

നബയനബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  2018-കല  കകേരള  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്

(കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമവല്ക്കരബക്കല് ) ബബല് ഒരു കസലക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയച്ച്  അയയണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേണ്ണൂര്,

കേരുണ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  കമരബറച്ച്  അട്ടബമറബക്കുന്ന

സനാഹചരദകമനാഴബവനാക്കനാനുലാം  കമരബറച്ച്  പനാലബചവകര  ക്രമവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുമനാണച്ച്
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ഇതരകമനാരു  ബബല്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  കേരുണ,  കേണ്ണൂര്  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബല്  അഡച്ച് മബഷന്  ലഭബച  കുട്ടബകേളുകട  പ്രകവശനലാം  കറഗുലകകറസച്ച്

കചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബയുമനായനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.  കകേനാചബലാംഗച്ച്

കസന്റെറുകേള്ക്കച്ച്  പണലാം  സമ്പനാദബക്കനാനുള്ള  കമഖലയനാക്കബ  എന്ടന്സച്ച്  പരസ്പീക്ഷകേകള

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   അതബകനനാരു  മനാറലാം  അനബവനാരദമനാണച്ച്.   കമരബറബകന്റെ

അടബസനാനതബല് പ്രകവശനലാം അനുവദബക്കണലാം. അഞരക്കണബ, കേരുണ കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകല  കുട്ടബകേളുകട  ഭനാവബ  അപകേടതബലനാകുകമന്നച്ച്  മനസബലനാക്കബ

പ്രശ്നപരബഹനാരതബനച്ച് ശമബചകപ്പെനാള്  വഴങ്ങനാത സനാഹചരദതബലനാണച്ച് ഈ ബബല്

അവതരബപ്പെബകക്കണബ വന്നതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:  കമഡബക്കല് പ്രകവശനവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് കകേന്ദ്ര

നബയമങ്ങകളനാനലാം നബലവബലബലനാത സനാഹചരദതബല്  സലാംസനാന നബയമനബര്മ്മേനാണ

സഭയുകട  അധബകേനാരലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്  ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

വബദദനാര്തബകേളുകടയുലാം  രക്ഷകേര്തനാക്കളുകടയുലാം  അവസനാനകത  ആശയമനാണച്ച്  ഈ

ബബല്.   അകപക്ഷ നല്കേബയ കുട്ടബകേള്ക്കു മനാത്രമല സമനാനസബതബയബല്കപ്പെട്ട എലനാ

കുട്ടബകേളുകടയുലാം  ഭനാവബ  സുരക്ഷബതമനാക്കുന്നതബനച്ച്  ഈ  ബബല്  ഉപകേരബക്കുലാം.

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  മറബകേടക്കനാന്  പുനനഃപരബകശനാധനനാ  ഹര്ജബക്കച്ച്

സനാധദതയബലനാത  സനാഹചരദതബല്  ഓര്ഡബനന്സബകലയ്ക്കുലാം  ബബലബകലയ്ക്കുകമതബയ
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നടപടബ അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.   

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്  ):  2016-17 അധദയന വര്ഷലാം നടന്ന കമഡബക്കല് പ്രകവശനതബല് 2006-കല

19-ാംനമ്പര്  നബയമലാം  അനുസരബചച്ച്  കമഡബക്കല്  പ്രകവശനതബനച്ച്  ആവശദമനായ

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്തബയനാക്കനാന്  അഞരക്കണബ,  കേരുണ  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേള്  തയ്യനാറനാകേനാതതബകന്റെ  ഫലമനായബ  കുട്ടബകേള്ക്കുണനായ  ബുദബമുട്ടച്ച്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാണച്ച് ഈ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.    പ്രകവശന കമല്കനനാട്ട

സമബതബയുകട  നബയമവദവസകേള്  പനാലബക്കനാന്  രണച്ച്  മനാകനജച്ച് കമന്റുകേള്

തയ്യനാറനാകേനാതബരുന്നതനാണച്ച്  കുട്ടബകേളുകട  ഭനാവബ  അനബശ്ചബതതസതബലനാകേനാന്

ഇടയനാക്കബയതച്ച്.   മനാകനജച്ച് കമന്റുകേളുമനായബ  പ്രകതദകേ  കേരനാറുണനാക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ശമബചകപ്പെനാഴുലാം പ്രസ്തുത കകേനാകളജുകേള് സര്ക്കനാരുമനായബ കേരനാറുണനാക്കുന്നതബകനനാ  50%

കമരബറച്ച്  സസ്പീറച്ച്  കകേമനാറുന്നതബകനനാ  തയ്യനാറനാകേനാകത  കകേനാടതബവബധബയബലൂകട  ഉയര്ന്ന

ഫസ്പീസച്ച് ഈടനാക്കനാന് അനുവനാദലാം കനടബകയടുക്കുകേയുലാം തന്നബഷ്ടപ്രകേനാരലാം പ്രകവശന ലബസ്റ്റച്ച്

തയ്യനാറനാക്കബ  കകേനാടതബയബല്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുമനാണുണനായതച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ

എതബര്പ്പെബകനത്തുടര്ന്നച്ച്  കഹകക്കനാടതബയുലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രകവശന

ലബസ്റ്റച്ച് റദ്ദേനാക്കുകേയുണനായബ. സസനാശയ കമഖലയബകല കകേനാള്ള അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

ശക്തമനായ  നടപടബകേളുമനായബ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുലാം.  കമഡബക്കല്  കേമ്മേസ്പീഷന്
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രൂപസ്പീകേരണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ഉയര്നവന്നബട്ടുളള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്/

അഭബപ്രനായങ്ങള്/ആശങ്കകേള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.

അഞരക്കണബ,  കേരുണ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  മനാകനജുകമന്റെബകന്റെ

നബരുതരവനാദപരമനായ  സമസ്പീപനവലാം  കുട്ടബകേളുകട  ഭനാവബയുലാം  കേണക്കബകലടുതനാണച്ച്

ഇതരതബകലനാരു ബബല് കകേനാണ്ടുവന്നതച്ച്. ബബല് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന. 

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

2018-കല   കകേരള  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്  (കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രകവശനലാം  ക്രമവല്ക്കരബക്കല്)  ബബല്  ആകരനാഗദവലാം

കുടുലാംബകക്ഷമവലാം സലാംബന്ധബച  XII-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയച്ചു.

(ii) 2018-  കല മദനാസച്ച് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം
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പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ ബനാലന്  ):   2018-കല മദനാസച്ച്

ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനന്സച്ച്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണച്ച്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുളള കസ്റ്ററച്ച്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ ബനാലന്  ): 2018-

കല മദനാസച്ച് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല് ഭൂനബകുതബയുലാം

കദവസസവലാം  സലാംബന്ധബച  II-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേനാശച്ച്: I move that- “This House resolves to disapprove

The  Madras  Hindu  Religious  and  Charitable  Endowments  (Amendment)

Ordinance, 2018 (Ordinance No. 12 of 2018)”.

1951-ല്  മദനാസച്ച്  നബയമസഭ  പനാസനാക്കബയ മൂലനബയമതബല് ഇതുവകര  പതച്ച്

കഭദഗതബകേളനാണച്ച് വന്നബട്ടുളളതച്ച്. 1971-ല് കകേരള കകപ്രവറച്ച് കഫനാറസ്റ്റച്ച് കവസ്റ്റബലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച്
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അകകസന്കമന്റെച്ച്  ആക്ടച്ച്  നബലവബല്  വന്നകതനാടുകൂടബ  മലബനാര്  കക്ഷത്രങ്ങളബകല  ഭൂമബ

സര്ക്കനാരബല് നബക്ഷബപമനാകുകേയുലാം നബതദനബദനാന കചലവകേള്ക്കുകപനാലുലാം വകേയബലനാകത

കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാരുകട  ജസ്പീവബതലാം  പരബതനാപകേരമനായ  അവസയബലനാകുകേയുലാം

കചയതനായ  പത്രവനാര്തകേളുകട  അടബസനാനതബല്  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  കകേനാടതബ

റബട്ടനായബ  പരബഗണബക്കുകേയുണനായബ.  കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  കമചകപ്പെട്ട  കവതനലാം

നല്കേനാനുലാം  ആനസബറബ  ആനുപനാതബകേമനായബ  പരബഷ്കരബക്കനാനുലാം  മലബനാര്  കദവസസലാം

കബനാര്ഡച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  മലബനാര്-തബരുവബതനാലാംകൂര്-കകേനാചബ  എന്നസ്പീ  മൂന്നച്ച്

കദവസസങ്ങള്ക്കുലാം  ബനാധകേമനാകുന്ന  വബധതബല്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  1994-ല് കകഹകക്കനാടതബ നബര്കദ്ദേശബചബരുന.  എന്നനാല്  14  വര്ഷലാം

കേഴബഞ്ഞനാണച്ച്  നബയമലാം  പനാസനാക്കബയതച്ച്.  ഇതബനബടയബല്  വബവബധ  കേനാരണങ്ങളനാല്

അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ടുകപനായ  ഭൂമബ  തബരബകചടുക്കുന്നതബനച്ച്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം

സസസ്പീകേരബക്കനാകത സര്ക്കനാര് ഒരു ഓര്ഡബനന്സബലൂകട നബലവബലുണനായബരുന്ന ഏരബയ

കേമ്മേബറബകേകള  പബരബച്ചുവബടുകേയനാണുണനായതച്ച്.  ഇഷ്ടകപ്പെട്ടയനാകള  കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ

സനാനക്കയറലാം  നല്കേബ  നബയമബക്കുന്നതബനനാണച്ച്  പുതബയ  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.   റദ്ദേനാക്കകപ്പെട്ട  വകുപ്പെബകല  അര്ഹരനായ  ഉകദദനാഗസരുകട

അവകേനാശലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുകവണബ എന്ന വദനാകജന ഓര്ഡബനന്സബല്ക്കൂടബ ഒരു

നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  അതബനച്ച്  2017  മുതല് പ്രനാബലദലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയതച്ച്
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ശരബയനായ നടപടബയല. 

ശസ്പീ.  വബ.  എസച്ച്.  ശബവകുമനാറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:

നബരനാകേരണ  പ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  വളകരയധബകേലാം  പരബമബതബകേളുലാം

പ്രയനാസങ്ങളുമനുഭവബക്കുന്ന  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബനച്ച്  വളകര  കുറചച്ച്

കക്ഷത്രങ്ങളബല്നബന്നനാണച്ച് വരുമനാനലാം ലഭബക്കുന്നതച്ച്.  ബനാക്കബ കക്ഷത്രങ്ങള് ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നല്കുന്ന  ഗ്രനാന്റുകകേനാണനാണച്ച്  പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച്.  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബനച്ച്

കേസ്പീഴബലുളള  ഏരബയ  കേമ്മേബറബ  പബരബച്ചുവബട്ടുകകേനാണ്ടുളള  ഓര്ഡബനന്സനാണച്ച്  ആദദലാം

കകേനാണ്ടുവന്നതച്ച്.  ഏകേസ്പീകൃത കദവസസലാം  നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവരണകമന്നച്ച്  കകഹകക്കനാടതബ

നബര്കദ്ദേശബചബരുകന്നങ്കബലുലാം  അക്കനാരദലാം  ഇതുവകര  യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബല.  ദളബതച്ച്

ആദബവനാസബ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുകനകരയുള്ള  അതബക്രമങ്ങളുലാം  കേകയ്യറങ്ങളുലാം

വര്ദബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.   കദവസസലാം  കബനാര്ഡുകേളബകല  സലാംവരണലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

വബഷയങ്ങളബല്  സബ.പബ.കഎ. (എലാം)-കന്റെ നബലപനാടബകനനാടച്ച്  കയനാജബക്കനാന്  കേഴബയബല.

മതപരമനായ വബഷയങ്ങളബല് ബബ.കജ.പബ. സസസ്പീകേരബക്കുന്ന നബലപനാടുകേകള ഒറകക്കട്ടനായബ

എതബര്ക്കണലാം. 

ശസ്പീ.  എസച്ച്.  ശര്മ്മേയ്ക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:  2018-കല മദനാസച്ച്

ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായുന്നതബനനായബ  31-03-2018  വകര  സര്ക്കുകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ



55

അവതരബപ്പെബക്കുന.  മതപരമനായ  വബഷയങ്ങകള  സലാംബന്ധബചച്ച്  കേമ്മേഡ്യൂണബസ്റ്റച്ച്

പനാര്ട്ടബകേള്ക്കച്ച്  വദക്തമനായ  കേനാഴച്ച് ചപ്പെനാടുണച്ച്.  1872-ലുലാം  1927-ലുമനാണച്ച്  മദനാസച്ച്

പ്രവബശദയുകട  ഭനാഗമനായബരുന്ന  മലബനാറബകല  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുകൂടബ  ബനാധകേമനാകുന്ന

തരതബല്  മദനാസച്ച്  നബയമസഭയബല്  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്  നടന്നബട്ടുള്ളതച്ച്.

വര്ഷങ്ങളനായബ  നബലനബല്ക്കുന്ന  വബകവചനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കണകമന്ന  കകേരള

കഹകക്കനാടതബ  വബധബകയത്തുടര്ന്നനാണച്ച്  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനബടയനായതച്ച്.  നബതദവൃതബക്കച്ച്  വകേയബലനാകത  വബഷമബചബരുന്ന

മലബനാറബകല   കക്ഷത്രജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  നദനായമനായ  ശമ്പളവലാം  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം  കക്ഷത്രങ്ങളുകട  കഗ്രഡച്ച്  നബശ്ചയബക്കനാനുലാം  കബനാര്ഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരണകതനാകട കേഴബഞ.  മലബനാര് കദവസസതബകന്റെ അധസ്പീനതയബലുള്ള ഭൂമബ

അനദനാധസ്പീനകപ്പെടുന്ന  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനച്ച്  ഒരു  കദവസസലാം  ടബബഡ്യൂണല്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബക്കണലാം. കബനാര്ഡച്ച് അലാംഗങ്ങളുകട കേനാലനാവധബ

നനാലച്ച്  വര്ഷമനായബ  ഉയര്ത്തുന്നതച്ച്  കേനാരദക്ഷമമനായ  ഭരണനബര്വഹണതബനച്ച്

സഹനായകേമനാകുലാം.   അഞച്ച് കബനാര്ഡുകേളുലാം ഏകേസ്പീകേരബചച്ച്  കപനാതുനബയമതബന് കേസ്പീഴബല്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബകനക്കുറബച്ചുലാം  ഗുരുവനായൂര് കദവസസതബകന്റെ വനാര്ഷബകേ വരുമനാനതബല്

നബനലാം  നബശ്ചബത തുകേ മലബനാര് കദവസസലാം കബനാര്ഡബനച്ച് ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

വദവസ  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദവലാം  പരബകശനാധബക്കണലാം.  മലബനാറബകല  കേനാവകേളുലാം
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കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലാം പുരനാവസ്തുക്കളുലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കക്ഷത്ര സനാനബകേരുകടയുലാം

കകേനാലധനാരബകേളുകടയുലാം  ശനാന്തബക്കനാരുകടയുലാം  ദയനസ്പീയനാവസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ. കറനാജബ എലാം. കജനാണബനു കവണബ ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: 2018-കല മദനാസച്ച്

ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ)  ബബല് ഒരു കസലക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

1956 -കല  കകേരള  രൂപസ്പീകേരണതബനച്ച്  കശഷവലാം   1951-കല  മദനാസച്ച്  ഹബന്ദുമത

ചനാരബറബബള്  എന്കഡനാവ്കമന്റെച്ച്  ആക്ടച്ച്  പ്രനാബലദതബലബരബക്കുകേയനായബരുന.  ഇഇൗ

ആക്ടബകല  വദവസകേള്  പ്രകേനാരലാം  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേസനാപനങ്ങളുകട

ഭരണനബര്വഹണലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ കനരബട്ടുള്ള നബയനണതബലനായബരുന.

2008-കല കഭദഗതബ പ്രകേനാരലാം ധര്മ്മേസനാപനങ്ങളുകട ഭരണനബര്വഹണലാം സര്ക്കനാര്

വകുപ്പെബല്  നബനലാം   മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലനാക്കുകേയുണനായബ.

കബനാര്ഡബകലയച്ച്  മനാറബയ  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  അവകേനാശങ്ങളുലാം  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  മറച്ച്

കസവന  വദവസകേളുലാം  പഴയതുകപനാകല   തുടരുന്നതനാകണന്നച്ച്  2008-കല  കഭദഗതബ

ആക്ടബകന്റെ 19 (ജബ)(1) വകുപ്പെച്ച് വദവസ കചയ്യുന. നബര്തലനാക്കബയ  വകുപ്പെനാകണങ്കബലുലാം
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ജസ്പീവനക്കനാകര സലാംബന്ധബചബടകതനാളലാം കപ്രനാട്ടക്ഷന് ലഭദമനായബട്ടുണച്ച്.   എന്നനാല്  ഇകത

കഭദഗതബ ആക്ടബകന്റെ  8(സബ)യബല് വന്ന കഭദഗതബമൂലലാം മുമ്പച്ച് പ്രകമനാഷന് തസ്തബകേയനായ

കേമ്മേസ്പീഷണര്  പദവബകലയച്ച്  കജനായബന്റെച്ച്  കസക്രട്ടറബയുകട  പദവബയബല്  കുറയനാത

ഉകദദനാഗസകന  നബയമബക്കണകമന്ന  വദവസ  കചര്തതച്ച്  കമല്  വകുപ്പെബനച്ച്

വബരുദമനാകുന്ന സനാഹചരദലാം സൃഷ്ടബച്ചു.  സര്ക്കനാര് വകുപ്പെബലുണനായബരുന്നതുലാം മലബനാര്

കദവസസലാം  കബനാര്ഡബകല  സര്വസ്പീസബല്  തുടരുന്നതുമനായ  കഡപഡ്യൂട്ടബ  കേമ്മേസ്പീഷണര്

തസ്തബകേയബലുള്ള  ഒരു  ഉകദദനാഗസനച്ച്  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബകന്റെ

കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ  സനാനക്കയറലാം  ലഭബക്കനാനുള്ള  സനാധദത   8  (സബ)വകുപ്പുകകേനാണച്ച്

ഇലനാതനാകുന്ന  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബട്ടനാണച്ച്  ഇഇൗ  കഭദഗതബ

കൂട്ടബകചര്തതച്ച്. കക്ഷത്ര പ്രകവശനതബനച്ച് കശഷലാം ദളബതകന പൂജനാരബയനാക്കുന്നതബനുള്ള

ചരബത്രപരമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുത  സര്ക്കനാരനാണബതച്ച്.  ഇഇൗ  ബബല്  സബച്ച് ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന. 

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

2018-കല  മദനാസച്ച്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ഭൂനബകുതബയുലാം  കദവസസവലാം  സലാംബന്ധബച  II-ാം  നമ്പര്  സബച്ച് ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയുകട
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പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

ബബല് സബച്ച് ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയച്ചു.

(സഭ കവകുകന്നരലാം 5.11-നച്ച് പബരബഞ.)

*****


