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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-18

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 26, തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  കഡെപപ്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  വബ.

ശശബയുകട അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)

I.അടബയന്തരപ്രകമയലാം

ക്രമസമനാധനാനതകേര്ച

മബ  .    കഡെപപ്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാനതച്ച്  ഒരു പറലാം  കപനാലസ്പീസുകേനാര്  നടത്തുന

അതബക്രമങ്ങളലാം  കബനാധപൂര്വമനായ  നബഷബയതത്വവലാംമൂലലാം  സലാംസനാനകത

നബയമസലാംവബധനാനതബകന്റെ  സന്തുലബതനാവസ  തകേരുകേയുലാം  ജനങ്ങളകട  ജസ്പീവനലാം

സത്വതബനലാം  സലാംരക്ഷണമബലനാത  അവസയബകലയച്ച്  എതബകചരുകേയുലാം  കചയ്തതനായബ

പറയകപ്പെടുന  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച
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കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന, കകേ.എന.എ. ഖനാദര്,

അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

 മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പബകനനാക്ക സമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന):  സലാംസനാനകത നബയമസമനാധനാന പനാലനകതക്കുറബചച്ച് അടബയന്തരപ്രകമയ

കനനാട്ടസ്പീസബല് ആകരനാപബക്കുന കേനാരദങ്ങള് അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.  കപനാലസ്പീസബകന

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുനതബനലാം  ജനസസൗഹൃദമനാക്കബ  മനാറ്റുനതബനലാം  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

സത്വസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്ക്കച്ച്  രനാജദതനാകേമനാനലാം  വമബച  അലാംഗസ്പീകേനാരമനാണച്ച്

ലഭബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കപനാതു  നയതബകനതബകര  നബലപനാടുകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  മനാതൃകേനാപരമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനണച്ച്.   ഈരനാറ്റുകപട്ട (കകേനാട്ടയലാം),  കകേനാട്ടയല് (മലപ്പുറലാം), കേഞബക്കുഴബ

(ആലപ്പുഴ),  മലയബനകേസ്പീഴച്ച് (തബരുവനന്തപുരലാം) എനബവബടങ്ങളബല്  നടന  അക്രമ

സലാംഭവങ്ങളബല്  പ്രനാഥമബകേനാകനത്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  കുറക്കനാകരനച്ച്  കേകണതബയ

കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ  വകുപ്പുതല  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.   നബയമലലാംഘനവലാം  മനഷദനാവകേനാശ  ധത്വലാംസനവലാം

നടത്തുന  ഒരു  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസകനയുലാം  സര്ക്കനാര്  സര്വ്വസ്പീസബല്

വച്ചുകപനാറുപ്പെബക്കുകേയബല.  കബനാണക്കനാടച്ച്  കുരബശുമലയബല്  വബലക്കച്ച്  ലലാംഘബചച്ച്
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വനഭൂമബയബല് കേയറനാന ശമബചവര്കക്കതബകര നബയമനാനസൃത നടപടബകേള് മനാത്രമനാണച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്  സത്വസ്പീകേരബചതച്ച്.  കേണ്ണൂര്  കസഷദല്  സബച്ച്  ജയബലബല്  ഷുഹഹബച്ച്

വധകക്കസബകല പ്രതബകേളകട തബരബചറബയല് പകരഡുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  കകേസച്ച് രജബസ്റ്റര്

കചയ്തച്ച് അകനത്വഷണലാം നടതബവരബകേയനാണച്ച്. യനാകതനാരു അടബയന്തര സത്വഭനാവവമബലനാത

വബഷയമനാണച്ച്  ഇവബകട  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

സലാംസനാനകത  ക്രമസമനാധനാന  നബല  കപനാതുകവ  തൃപബകേരവലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  നടപടബ

അഴബമതബരഹബതവമനായതബനനാല്  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്

ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  സലാംസനാനതച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസര്

നടതബയ  അതബക്രമവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  കുറക്കനാര്കക്കതബകര  മനാതൃകേനാപരമനായ

ശബക്ഷനാനടപടബകേളല സര്ക്കനാര് സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.   കപനാലസ്പീസബകന്റെ  പസ്പീഡെനലാംമുലലാം

ജനങ്ങള്  കപനാറുതബമുട്ടബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  അടബക്കടബ  ആവര്തബക്കുന  അക്രമ

സലാംഭവങ്ങള്ക്കച്ച്   ഗവണ്കമന്റെച്ച്  കൂട്ടുനബല്ക്കുകേയനാണച്ച്.   എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല

പുതന  കുരബശബല്  നബരപരനാധബകേളനായ  രണച്ച്  യൂതച്ച്  കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്

പ്രവര്തകേര്കക്കതബകര പസ്പീഡെനക്കുറലാം ആകരനാപബചതുലാം കചനാദദകപപ്പെര് കചനാര്ചയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് തൃശ്ശൂരബല് പ്രകേടനലാം നടതബയ  നനാലച്ച് വബദദനാര്തബകേകള  ക്രൂരമനായബ മര്ദബചച്ച്

അവര്കക്കതബകര  കേളളകക്കസച്ച്  എടുക്കുകേയുലാം  കചയ്തതച്ച്  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണച്ച്.
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കേണബച്ചുകുളങ്ങരയബകല  അക്രമ  സലാംഭവതബനച്ച്  ഉതരവനാദബകേളനായ  കപനാലസ്പീസച്ച്

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  അവരബല്  നബനലാം

കകേനാമനകസഷന  ഇസൗടനാക്കബ  ഇരയനായ  കുടുലാംബതബനച്ച്  കകകേമനാറനാന  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  വനാളബകയനാടച്ച്  കകേനാറമള്ളബല്  അപ്പുനനാടനാര്  ആത്മഹതദ  കചയ്ത

സലാംഭവകതക്കുറബചച്ച്  സമഗ്രമനായ  അകനത്വഷണലാം  നടതണലാം.  ജനങ്ങളകട  ജസ്പീവനലാം

സത്വതബനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കകേണ  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഇസൗരനാറ്റുകപട്ട,  അരസ്പീകക്കനാടച്ച്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളബല്  നടതബകക്കനാണബരബക്കുന  അതബക്രൂരമനായ  മര്ദനലാം

ജനങ്ങള്ക്കബടയബല്  ഭസ്പീതബ  ഉളവനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കച്ച് മര്ദനകമല്കക്കണബ വരുന സനാഹചരദലാം നബലനബല്ക്കുകേയനാണച്ച്.

ഷുകകഹബച്ച്  വധകക്കസബകല  പ്രതബക്കച്ച്  ജയബലബല്  വബ.വബ.കഎ.പബ.  പരബഗണന

ലഭബക്കുനകവനലാം പൂട്ടനാത കസലബലനാണച്ച്  പനാര്പ്പെബചബരബക്കുനകതനമുള്ള കേനാരദങ്ങള്

അകനത്വഷബക്കണലാം.  നടുവബല്  സത്വകദശബയുലാം  ലസ്പീഗച്ച്  പ്രവര്തകേനമനായ  മുഹമ്മേദച്ച്

കുഞബക്കച്ച്  സബച്ച്  ജയബലബനള്ളബല്  ക്രൂരമനായബ  മര്ദനകമകറനലാം  ഷുകകഹബച്ച്

വധകക്കസുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  തബരബചറബയല്  പകരഡെബകനതബയവകര  പ്രതബകേള്

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുതബകയനമുള്ള വനാര്തകേള് സലാംസനാന കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനതബകന്റെ

നബഷബയതത്വമനാണച്ച്  കവളബവനാക്കുനതച്ച്.  സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ

നടനകകേനാണബരബക്കുന ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങളബലൂകട കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനകതനാടുള്ള
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ജനങ്ങളകട വബശത്വനാസലാം നഷ്ടകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  നബയമവനാഴ്ചയുലാം നബയമസമനാധനാനവലാം

തകേര്നബരബക്കുന  സനാഹചരദതബല്  ഇതരലാം  പരനാതബകേള്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കേലാംകപ്ലെയബന്റെച്ച്

അകതനാറബറബക്കച്ച്  കകകേമനാറനാന  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഇസൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന  ): കകേരള

കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം മനാതൃകേനാപരവലാം ക്രബയനാത്മകേവമനായ പ്രവര്തനങ്ങളലാം

കസവനങ്ങളലാം  കേനാഴ്ചവച്ചുകകേനാണബരബക്കുനകവനതച്ച്  വബവബധ  ഏജനസബകേളലാം  കകേന

ഗവണ്കമനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  വസ്തുതയനാണച്ച്.  കപനാലസ്പീസച്ച്  മര്ദനമുറകേകളപ്പെറബ

പത്രമനാധദമങ്ങളബലൂകട  വനകകേനാണബരബക്കുന  വനാര്തകേള്  സര്ക്കനാര്

ഗസൗരവകതനാകടയനാണച്ച്  കേനാണുനതച്ച്.  വബശബഷ്ടവദക്തബകേള്ക്കച്ച്  സഞനാര

സസൗകേരദകമനാരുക്കല്, കഹല്കമറച്ച് /വനാഹന പരബകശനാധനകേള് എനബവ നടത്തുകമനാള്

കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസര്  പനാലബകക്കണ  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദശങ്ങള്  സലാംബന്ധബചച്ച്

ഡെബ.ജബ.പബ.  പുറകപ്പെടുവബച ഉതരവച്ച്  പനാലബക്കനാത ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനണച്ച്.  സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ  കപനാലസ്പീസബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനായതനായബ  പറയകപ്പെടുന  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങകളപ്പെറബ  അകനത്വഷണലാം

നടതബ  കുറക്കനാര്കക്കതബകര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  മനാര്ചച്ച്  11-ാം തസ്പീയതബ
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രണ്ടുകപര്  മരബക്കനാനബടയനായ  സലാംഭവതബല്  അകനത്വഷണലാം  തുടരുനകതനാകടനാപ്പെലാം

ഉതരവനാദബയനായ  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസകന  സകസന്റെച്ച്  കചയ്യുകേയുലാം  ഇസൗരനാറ്റുകപട്ട,

കകേനാട്ടയല് സലാംഭവങ്ങകളക്കുറബചച്ച്  അകനത്വഷണലാം നടത്തുകേയുലാം ബന്ധകപ്പെട്ട കപനാലസ്പീസച്ച്

ഉകദദനാഗസകര ഇന്റെനസസ്പീവച്ച്  കട്രെയബനബലാംഗബനച്ച്  അയയ്ക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാന

വദനാപകേമനായബ  നടക്കുന  അനബഷ്ടസലാംഭവങ്ങളകട  അടബസനാനതബല്  ലഭബക്കുന

പരനാതബയബകന്മേല്  പ്രനാഥമബകേ  അകനത്വഷണലാം  നടത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം

ഉതരവനാദബകേളനായവകര  നബയമതബനമുനബല്  കകേനാണ്ടുവരുനതബനള്ള  നടപടബകേളലാം

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  ഇതരലാം  കകേസുകേള് കപനാലസ്പീസച്ച്  കേലാംകപ്ലെയബന്റെച്ച്  അകതനാറബറബക്കച്ച്

കകകേമനാറുനതബനച്ച്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  എതബര്പ്പെബല.  പത്രമനാധദമങ്ങളബലൂകട

വനകകേനാണബരബക്കുന   വനാര്തകേള്  അര്ഹബക്കുന  പ്രനാധനാനദകതനാടുകൂടബ

പരബഗണബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  കമലബല്  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാനള്ള  നടപടബകേളലാം  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  ഇസൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ.  രകമശച്ച്  കചനബതല,

അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  പബ.  കജ.  കജനാസഫച്ച്, കഡെനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്

എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുകട
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പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനച്ച്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)  

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) കുട്ടനനാടച്ച് പനാകക്കജച്ച്

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  കുട്ടനനാടച്ച്  പനാകക്കജബകന്റെ  ഒനനാലാംഘട്ടലാം

അശനാസസ്പീയമനായ രസ്പീതബയബല് നടപ്പെനാക്കബയതബകന്റെ ഫലമനായബ  മതദസമത്തുലാം കൃഷബയുലാം

നശബക്കുകേയുലാം  പല  കതനാടുകേളബലലാം  നസ്പീകരനാഴുക്കച്ച്  നബലചബരബക്കുകേയുമനാണച്ച്.

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  കനരബടുന  കുട്ടനനാട്ടബല്  കേദനാനസര്  കരനാഗലാം  വദനാപകേമനാണച്ച്.

കേസ്പീടനനാശബനബ നബയനബക്കുനതബനച്ച്  ശക്തമനായ ഇടകപടല് നടത്തുകേയുലാം കകജവകൃഷബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  സനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  കുട്ടനനാടച്ച്

പനാകക്കജബകന്റെ  ഒനനാലാംഘട്ട  പ്രവര്തനലാം   നടപ്പെനാക്കബയതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  ഒരു

ധവളപത്രലാം  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങള്  നബയമസഭനാ  സമബതബ

സന്ദര്ശബക്കുകേയുലാം കവണലാം. കൃഷബ,   ജലകസചന ലാം,  റവനപ്യൂ വകുപ്പുകേള് സലാംയുക്തമനായബ

ഒരു  കമനാണബററബലാംഗച്ച് കസല് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കടനാള് ഫസ്പീ നമര് ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കവണലാം. പദതബയുകട രണനാലാംഘട്ടലാം സതത്വരമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കുട്ടനനാടച്ച്  കമഖലയുകട  കകജവ  കകവവബധദവലാം  പരബസബതബ

സന്തുലനവലാം  ആവനാസ  വദവസയുലാം  നബലനബര്തനാനനായബ  കഗനാബലബ  ഇലാംകപനാര്ട്ടന്റെച്ച്
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അഗ്രബക്കള്ചറല്  കഹറബകറജച്ച്  സസ്പീകമനാ  ധനസഹനായകമനാ  കനടബകയടുക്കനാന

ശമബക്കണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  കഡെനാ.  എലാം.എസച്ച്.

സത്വനാമബനനാഥന റബസര്ചച്ച്  ഫസൗകണഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനതബലനാണച്ച്  കവറച്ച്

ലനാന്റെച്ച് ഇകക്കനാ സബസ്റ്റലാം വബകേസനതബനനായബ 2008-ല് കകേന സര്ക്കനാര് 1840 കകേനാടബ

രൂപയുകട  പദതബക്കച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയതച്ച്.   കുട്ടനനാടച്ച്  പനാകക്കജബകന്റെ  ഒനനാലാം

ഘട്ടലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള് തതത്വതബല് അവസനാനബച്ചുകേഴബഞ.  ഏകേകദശലാം

85  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബ  മനാത്രമനാണച്ച്  കൃഷബ  വകുപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  അമബതമനായ  രനാസവള  പ്രകയനാഗലാംമൂലലാം  ജലലാം

മലബനമനാക്കകപ്പെടുകേയുലാം  കേദനാനസര്  കപനാലള്ള  കരനാഗങ്ങള്  വര്ദബക്കുകേയുമുണനായബ.

കുട്ടനനാടച്ച്  പനാകക്കജബകന്റെ രണനാലാം ഘട്ടലാം നടപ്പെനാക്കുനതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  സലാംസനാന

കൃഷബ  വകുപ്പെബന  കേസ്പീഴബല്  പ്രവര്തബച്ചുവരുന  ഇന്റെര്നനാഷണല്  കസന്റെര്  കഫനാര്

ബബകലനാ സസ്പീ കലവല് ഫനാമബലാംഗച്ച് ഡെയറക്ടറുകട കനതൃതത്വതബല് രൂപസ്പീകേരബച കടകബക്കല്

കേമ്മേബറബ  കകേന-സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്ക്കച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.

ആദദഘട്ടകമന  നബലയബല്  97.24  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബക്കനാണച്ച്  അനമതബ

ആവശദകപ്പെട്ടതച്ച്.   കുട്ടനനാട്ടബകല  മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനതബനച്ച്  രണനാലാംഘട്ടതബല്

പ്രഥമ പരബഗണന നല്കേനാനനാണുകദശബക്കുനതച്ച്.  കൂടനാകത കുട്ടനനാടച്ച് കമഖല ഉള്കപ്പെട്ട
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40,000  കഹക്ടര്  സലതച്ച്  നലമുറ  കൃഷബ  പരബപനാലനരസ്പീതബ  അവലലാംബബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തുകേഴബഞ. അമബതമനായ രനാസവളപ്രകയനാഗതബല് നബനലാം കേര്ഷകേകര

പബന്തബരബപ്പെബക്കുനതബനലാം  കകജവകൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനലാം  പരമരനാഗത

മതദയബനങ്ങള്  വളര്ത്തുനതബനമനാവശദമനായ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബകനപ്പെറബ  ആകലനാചബച്ചുവരുന.  കുട്ടനനാടച്ച്  കമഖല  കകേനസ്പീകേരബചച്ച്

കേമ്മേപ്യൂണബറബ കറഡെബകയനാ സനാപബക്കുന പ്രവര്തനലാം അന്തബമഘട്ടതബലനാണച്ച്.  ഇകക്കനാ

സബസ്റ്റവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് സനാപബച ഇനസ്റ്റബറപ്യൂട്ടബകനനാടനബന്ധമനായബ ഒരു ഗകവഷണ

സനാപനലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്  മുഖദമനബയുകട അദദക്ഷതയബല്  കചര്ന കയനാഗലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്.  അന്തബമ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുനമുറയച്ച്   കകേന

സര്ക്കനാരബല്നബനലാം ഫണച്ച് ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  

(2)  കകേനാചബയുകട വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    ഹഹബബ  ഇസൗഡെന:  കകേനാചബ  സനാര്ട്ടച്ച്  സബറബ  പദതബ

സമയബന്ധബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളകട

അടബസനാനസസൗകേരദ  വബകേസനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ജനപ്രതബനബധബകേളകട

കയനാഗലാം  വബളബക്കുനതബനലാം  കമകട്രെനാ  കസ്റ്റഷന  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  സലലാം

വബട്ടുകകേനാടുതതബനപകേരലാം  മഹനാരനാജനാസച്ച്  കകേനാകളജബല്  പുതബയ  കഹനാസ്റ്റലലാം
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കഹനാക്കബ  ഗ്രസൗണ്ടുലാം  നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേനാകമന  ഉറപ്പെച്ച്  പനാലബക്കുനതബനലാം

ഹഹകക്കനാര്ട്ടച്ച്  ജലാംഗ്ഷനബകല ഗതനാഗതതബരക്കച്ച്  ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച്  കറനാഡുകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  ഹസവനാക്കച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന  ):   കകേന സര്ക്കനാര് സഹനായകതനാകട നടപ്പെനാക്കുന കകേനാചബ സനാര്ട്ടച്ച്  സബറബ

പദതബയുകട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  കകേനാചബന

സനാര്ട്ടച്ച്  മബഷന  ലബമബറഡെച്ച്  സനാര്ട്ടച്ച്  സബറബ  ഏരബയയുകട  ടസൗണ്  പ്ലെനാനബലാംഗച്ച്  സസ്പീലാം

തയ്യനാറനാക്കബ  കകേനാചബ  കകേനാര്പ്പെകറഷനച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  കകേന-സലാംസനാന

വബഹബതമുള്കപ്പെകട  396  കകേനാടബ  രൂപ പദതബക്കനായബ  അനവദബചബട്ടുണച്ച്.    പ്രനാരലാംഭ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനലാം  കപ്രനാജക്ടുകേള്  നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം

കകേ.എലാം.ആര്.എല്. -കന  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം   മനാകനജച്ച് കമന്റെച്ച്  കേണ്സള്ട്ടന്റെനായബ

കഎ.  പബ.  കഗനാബലമനായബ  കേരനാര്  ഒപ്പുവചച്ച്  പ്രവര്തനങ്ങള്

തത്വരബതഗതബയബലനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

സമയബന്ധബതമനായബ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനച്ച്  ചസ്പീഫച്ച്  കസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനനായ

ഉനതനാധബകേനാര സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   മഹനാരനാജനാസച്ച്  കകേനാകളജബല്  കഹനാക്കബ
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ഗ്രസൗണ്ടുലാം  കഹനാസ്റ്റല്  കകേട്ടബടവലാം  നബര്മ്മേബക്കുന  കേനാരദലാം  പ്രകതദകേലാം

പരബഗണബക്കുനതനാണച്ച്.  ഗതനാഗത  സസൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതുലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളമനായബ ചര്ച നടത്തുനതുലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  അനകൂല

സമസ്പീപനമനാണുള്ളതച്ച്.  കകേനാചബ  കകേനാര്പ്പെകറഷനമനായബ  സഹകേരബചച്ച്  പദതബ

സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

III സബ്മബഷന

(1)   കഡെനാ  .   ജസൗഹറബകനതബകരയുള്ള കകേസച്ച്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   ഷനാജബ: സത്വകേനാരദ കവദബയബല്  നടതബയ പരനാമര്ശതബകന്റെ

കപരബല്   ഫറൂഖച്ച്   കകേനാകളജച്ച്  അദദനാപകേന  ജസൗഹര്  മുനവ്വറബകനതബകര

കകേകസടുത നടപടബ പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന  ):  സസ്പീതത്വകത  അപമനാനബക്കുന  തരതബല്  കപനാതുസദസബല്

പ്രസലാംഗബച്ചുകവനനാകരനാപബചച്ച്  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  ഫറൂഖച്ച്  കട്രെയബനബലാംഗച്ച്  കകേനാകളജച്ച്

അദദനാപകേന  കപ്രനാഫ.  ജസൗഹര്  മുനവ്വറബകനതബകര  വബദദനാര്തബനബ  നല്കേബയ

പരനാതബയബകന്മേല്  കകേസച്ച്  രജബസ്റ്റര് കചയ്തച്ച്  അകനത്വഷണലാം നടതബവരബകേയനാണച്ച്.
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പ്രതബകയ  അറസ്റ്റച്ച്  കചയ്തബട്ടബല.  പ്രസ്തുത  പ്രസലാംഗതബകന്റെ  വസ്പീഡെബകയനാ  അടക്കലാം

നവമനാധദമങ്ങളബല്  വദനാപകേമനായബ  പ്രചരബചതബകനത്തുടര്നച്ച്  വബദദനാര്തബകേളകട

വദനാപകേ  പ്രതബകഷധമുയര്നബട്ടുണച്ച്.  അദദനാപകേകനതബകര  വകുപ്പുതല

അകനത്വഷണലാം  നടതനാന  കകേനാകളജച്ച്  വബദദനാഭദനാസ  ഡെയറക്ടറര്ക്കച്ച്  നബര്കദശലാം

നല്കുനതനാണച്ച്. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചനബതല  ):   കപ്രനാഫ.  ജസൗഹര്

മുനവ്വറബകനതബകര  കകേകസടുത  നടപടബയബല്  വസ്തുതകേള്  സലാംബന്ധബച

പുനനഃപരബകശനാധനയച്ച് സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):  കപനാലസ്പീസച്ച്   രജബസ്റ്റര് കചയ്ത കകേസബല്

അകനത്വഷണതബനകശഷമനാണച്ച്  തുടര്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്.  പ്രതബകയ

ഇതുവകര അറസ്റ്റച്ച് കചയ്തബട്ടബല.  

(2)   ആദബവനാസബ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച് ഭൂമബ

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡെബ  .    കദവസബ:   അതബരപ്പെബള്ളബ  ഗ്രനാമപഞനായതബകല  വനാഴചനാല്,

കപരുമനാറ,  കഷനാളയനാര്  എനസ്പീ   ആദബവനാസബ  കകേനാളനബകേളബകല  കേനാടര്
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വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭൂമബ  അനവദബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനപ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന):

വനാഴചനാല്,  കപരുമനാറ,  കഷനാളയനാര് എനസ്പീ  ആദബവനാസബ കകേനാളനബകേളബകല  കേനാടര്,

മലയന  വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട കുടുലാംബങ്ങകള പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  കകട്രെബല്

ഡെബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെച്ച്  സമര്പ്പെബച  കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്  ശബപനാര്ശ  കചയ്തബട്ടുള്ള  സലലാം

ചരബവള്ളതുലാം  പനാറകക്കട്ടുകേളലാം  ഇസൗറക്കനാടുകേള്  നബറഞതുലാം  മധദഭനാഗതച്ച്

നസ്പീകരനാഴുക്കുള്ളതുലാം   കേനാട്ടുമൃഗങ്ങളകട വബഹനാര കകേനവമനായതബനനാല് പ്രസ്തുത സലതച്ച്

ആദബവനാസബകേകള  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതച്ച്   ഗുരുതരമനായ   മനഷദ-വനദജസ്പീവബ

സലാംഘര്ഷലാം ഉണനാകേനാനബടയനാക്കുകമനച്ച് തൃശ്ശൂര് ജബലനാ കേളക്ടര് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

കപരബങ്ങല്ക്കുതച്ച്  കകഹകഡനാ  ഇലകബകേച്ച്  കപ്രനാജക്ടബനച്ച്  കകകേമനാറബയബട്ടുള്ളതുലാം

കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.  ഉപകയനാഗബക്കനാകത  കേബടക്കുനതുമനായ  സലലാം   പുനരധബവനാസ

പദതബക്കച്ച്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാവനതനാകണനച്ച്  തൃശ്ശൂര്  ജബലനാ  കേളക്ടര്

അറബയബചബട്ടുള്ളതബനനാല്  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബങ്ങകള  പ്രസ്തുത  സലതച്ച്

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതനാണച്ച്.  

(3)  വബളജല കേലണര്   ,   കകപപ്പെച്ച് ടണല് സലാംവബധനാനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡെബ  .    പ്രകസനന:  ആലത്തൂര് മണ്ഡലതബല് വബളജല കേലണറബനച്ച്



14

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുനതബനലാം  കചരനാമലാംഗലലാം കഹഡെച്ച് ഷട്ടറബകലക്കച്ച്  കകപപ്പെച്ച് ടണല്

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതപ്യൂ  ടബ  .    കതനാമസച്ച്):   കചരനാമലാംഗലലാം  കഹഡെച്ച്

ഷട്ടറബകലയച്ച് കകപപ്പെച്ച് ടണല് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  ജലകസചന വകുപ്പെച്ച്

ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയറുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭബചതബനകശഷലാം  തുടര്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. മലമ്പുഴ, കചരനാമലാംഗലലാം പദതബകേളകട  കപ്രനാജക്ടച്ച് അകകഡെത്വസറബ

കേമ്മേബറബയുകട  സലാംയുക്ത  കയനാഗലാം  കചര്നച്ച്  അഭബപ്രനായലാം  ആരനാഞകശഷലാം  വബളജല

കേലണറബനച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം   നല്കുനതുസലാംബന്ധബചച്ച് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണച്ച്.

(4)  സലാംസനാന കലനാട്ടറബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡെബ  .    സതസ്പീശന:  സലാംസനാന  കലനാട്ടറബയുകട  സമ്മേനാനഘടന

പുനരനാവബഷ്കരബക്കുനതബനലാം  കേമ്മേസ്പീഷനബല്  മനാറലാം  വരുത്തുനതബനലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

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

സലാംസനാന  കലനാട്ടറബയുകട  സമ്മേനാന  വബഹബതലാം  ഗണദമനായബ  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.

സമ്മേനാനങ്ങളകട  എണലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  കവല്കഫയര് കബനാര്ഡെച്ച് വബശദമനായ

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബചതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  കലനാട്ടറബ  വബല്പ്പെനക്കനാര്,

ഏജനമനാര്, ജസ്പീവനക്കനാര്  എനബവരുമനായബ  ചര്ച നടത്തുകേയുലാം കമയച്ച് മനാസകതനാടുകൂടബ
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സമ്മേനാനഘടനയബല്  സമൂലമനായ  മനാറലാം  വരുതനാന  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയുമനാണച്ച്.

ആഴ്ചയബല്  ഒരു  കലനാട്ടറബ  നറുകക്കടുപ്പെച്ച്  മനാത്രമനായബ  പരബമബതകപ്പെടുതബയബരുനകപ്പെനാള്

കേമ്മേസ്പീഷന   വര്ദബപ്പെബചബരുനകവങ്കബലലാം  എലനാ  ദബവസവലാം  നറുകക്കടുപ്പെച്ച്  നടതനാന

ആരലാംഭബചകപ്പെനാള് കടകണനാവര് ഗണദമനായബ വര്ദബക്കുകേയുലാം കററബല് മനാറലാം വരുതനാകത

ഡെബസസൗണബല്  കുറവച്ച്  വരുത്തുകേയുമനാണച്ച്  കചയ്തതച്ച്.  ഇകപ്പെനാള്  നല്കേബ  വരുന

കേമ്മേസ്പീഷനബല്  മനാറലാം വരുതനാന ഉകദശബക്കുനബല.  

(5)  കജ  .  പബ  .  എചച്ച്  .  എന  .   നബയമനലാം

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: നബലവബലള്ള ജൂനബയര് പബബകേച്ച് കഹല്തച്ച് നഴച്ച് റനാങ്കച്ച്

ലബസ്റ്റബല് നബനലാം പരമനാവധബ നബയമനലാം നടത്തുനതബനലാം കൂടുതല് കജ.പബ.എചച്ച്.എന.

തസബകേ സൃഷ്ടബക്കുനതബനച്ച്  കകേനസര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം  കചലത്തുനതബനലാം ആര്ദലാം

പദതബയബല് ഇവകര ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ഹശലജ

ടസ്പീചര്): ഈ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല് വനതബനകശഷലാം കജ.പബ.എചച്ച്.എന. കഗ്രഡെച്ച്

I-കല 159 ഒഴബവകേള് നബകേത്തുകേയുലാം കഗ്രഡെച്ച് II വബഭനാഗതബകലയച്ച് റനാങ്കച്ച് ലബസ്റ്റബല്നബനലാം

നബയമനലാം നടത്തുവനാന നബര്കദശലാം നല്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. കഗ്രഡെച്ച് I വബഭനാഗതബലള്ള

ഒഴബവകേള്  കഗ്രഡെച്ച്  II  വബഭനാഗതബല്നബനലാം  സനാനക്കയറലാം  നല്കേബ  നബകേതനാനള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്തബയനാകുന  മുറയച്ച്  ഉണനാകുന  കഗ്രഡെച്ച്  II  ഒഴബവകേള്  റനാങ്കച്ച്



16

ലബസ്റ്റബല്നബനലാം നബകേത്തുനതനാകണനച്ച് ജബലനാ കമഡെബക്കല് ഓഫസ്പീസര് അറബയബചബട്ടുണച്ച്.

പുതബയ  തസബകേ  അനവദബക്കുനതബനച്ച്  കകേനസര്ക്കനാരബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  സമ്മേര്ദലാം

കചലത്തുനതനാണച്ച്.  തസബകേ  സൃഷ്ടബക്കുന  മുറയച്ച്  ആര്ദലാം  പദതബയബല്

കജ.പബ.എചച്ച്.എന.മനാകര ഉള്കപ്പെടുത്തുനതനാണച്ച്.

(6)  കറനാഡെച്ച് വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആനസലന:  കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള കദശസ്പീയപനാതയുകട വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  കേരമന-

കേളബയബക്കനാവബള കദശസ്പീയപനാതയുകട പ്രനാവചമലലാം മുതല് വഴബമുക്കച്ച് വകരയുള്ള രണനാലാം

റസ്പീചബകല  പ്രവൃതബകേള്ക്കനായബ  162.46  കകേനാടബ  രൂപ  അനവദബക്കുകേയുലാം  ആദദഘട്ട

വബകേസന പ്രവൃതബകേള് ആരലാംഭബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. കദശസ്പീയപനാത

വബകേസനതബനനായബ  കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബനച്ച്  ഭൂമബയുലാം  കകേട്ടബടങ്ങളലാം

ഹകേമനാകറണതുലാം  പുറകമനാക്കച്ച്  നബവനാസബകേകള  പുനരധബവസബപ്പെബകക്കണതുമുണച്ച്.

സത്വകേനാരദ  വദക്തബകേളകട  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല്  നടപടബകേള്  കകേനാടതബ  വദവഹനാരലാംമൂലലാം

തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  നടപടബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബച  ഭനാഗകത  കകേട്ടബടങ്ങളലാം

മരങ്ങളലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന  പ്രവൃതബകേള്  പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  പ്രനാവചമലലാം-
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ബനാലരനാമപുരലാം-കകേനാടബനട  വകരയുള്ള  കറനാഡെച്ച്  വബകേസനതബനള്ള  ഡെബ.പബ.ആര്.

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   ബനാലരനാമപുരലാം  മുതല്  വഴബമുക്കച്ച്  വകരയുള്ള  ഭനാഗകത  ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുനതബനച്ച്  98.1  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയുലാം  സലകമടുപ്പെച്ച്

നടപടബകേള്  സുഗമമനാക്കുനതബനനായബ  ജബലനാ  കേളക്ടകറ  കനനാഡെല്  ഓഫസ്പീസറനായബ

നബയമബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  വഴബമുക്കച്ച്  മുതല്  കേളബയബക്കനാവബള  വകരയുള്ള

രണനാലാംഘട്ടതബകന്റെ അഹലനകമന്റെച്ച് പ്ലെനാന സനാധദതനാ പഠനതബനലാം അനമതബക്കുമനായബ

നനാഷണല് ഹഹകവ ചസ്പീഫച്ച് എഞബനസ്പീയര് ഓഫസ്പീസബല് സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്. 

(7) പനമച്ച് കനയച്ച് കതനാഴബലനാളബകേളകട ആനകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    അനവര് സനാദതച്ച്:  ബനാലാംബു കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള പനമച്ച് കനയച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  ഡെബ.എ.  കുടബശബകേയുലാം  അര്ഹമനായ  ആനകൂലദങ്ങളലാം

നല്കുനതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന  ):  കകേരള സലാംസനാന ബനാലാംബു കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള പനമച്ച് കനയച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേളകട മബനബമലാം കവതനലാം പുതുക്കബ നബശ്ചയബചതബലൂകടയുണനായ  കുടബശബകേ

ഭനാഗബകേമനായബ  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  നഷ്ടതബല്  പ്രവര്തബക്കുന  കകേനാര്പ്പെകറഷകന

ഹവവബധദവല്ക്കരണതബലൂകട  ലനാഭതബലനാക്കുനതബനനായബ  നടപ്പെച്ച്  സനാമതബകേ

വര്ഷലാം  2  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ധനസഹനായലാം  നല്കുകേയുലാം  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ
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അനവദബക്കുനതബനള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയുമനാണച്ച്.  ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബച

10  കകേനാടബ രൂപ ലഭദമനാകുന മുറയ്ക്കുലാം ബനാലാംബു കമഖലയബല് ഇനകേലാം സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സസ്പീലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനകതനാടുകൂടബയുലാം പനമച്ച് കനയച്ച് കതനാഴബലനാളബകേളകട എലനാ കുടബശബകേകേളലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ സനാമതബകേ സബതബയനസരബചച്ച് കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതനാണച്ച്.    

                   (8)  കചറ്റുവ ഹനാര്ബര് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദര്  :  കചറ്റുവ ഫബഷബലാംഗച്ച് ഹനാര്ബറബകന്റെ കഡഡ്ജബലാംഗച്ച്

പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  പ്രവര്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനലാം  കതക്കുഭനാഗത്തുള്ള  കേര

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ):  കചറ്റുവ ഹനാര്ബറബകന്റെ പണബ ഏപ്രബല് -

കമയച്ച് മനാസകതനാടുകൂടബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബക്കുലാം.  കഡഡ്ജബലാംഗച്ച് സലാംബന്ധബച

പണബകേളകട കടണര് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   ഹനാര്ബറബകന്റെ കതകക്കക്കരയുകട സലാംരക്ഷണ

പ്രവൃതബ കേബഫ്ബബയുകട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബക്കുന മുറയച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണച്ച്. 

(9)  കകേട്ടബട നബകുതബ

 ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ: വബദദനാര്തബകേള് പഠനനാവശദങ്ങള്ക്കനായബ തനാമസബക്കുന

കകേട്ടബടങ്ങകള  ആഡെലാംബര കഹനാട്ടല് സമുചയങ്ങളകട  ഗണതബല്നബനലാം ഒഴബവനാക്കബ

വനാസഗൃഹങ്ങള്ക്കുള്ള നബകുതബ ചുമത്തുനതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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തകദശസത്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവലാം വഖഫച്ച്,  ഹജ്ജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡെനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കകേരള  പഞനായതസ്പീരനാജച്ച്  ആക്ടച്ച്,  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആക്ടച്ച്  എനബവ  പ്രകേനാരലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള  ഹയര്

കസക്കണറബ തലലാം വകരയുള്ള   സനാപനങ്ങളകട വബദദനാഭദനാസനാവശദങ്ങള്ക്കച്ച് മനാത്രലാം

ഉപകയനാഗബക്കുന കഹനാസ്റ്റല് ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കകേട്ടബടങ്ങകള  വസ്തു നബകുതബയബല്നബനലാം

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം ചട്ടപ്രകേനാരലാം പനാര്പ്പെബടനാവശദങ്ങള്ക്കുള്ള കകേട്ടബടങ്ങളകട വസ്തു നബകുതബ

നബര്ണയബചച്ച്  നല്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  അപ്രകേനാരമലനാകത  അധബകേ  നബകുതബ

ഈടനാക്കുനതച്ച്  ശദയബല്കപ്പെടുതബയനാല്  അനവദനസ്പീയമനായ  നബകുതബ  മനാത്രലാം

ഈടനാക്കനാന നബര്കദശലാം നല്കുനതനാണച്ച്.  

(10)  കസഷദല് കഡെവലപ്കമന്റെച്ച് ഫണച്ച്

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    രനാകജനന:   കസഷദല്  കഡെവലപ്കമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയനാഗബചച്ച്

കചയ്യുന  പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച്  ഭരണനാനമതബ  നല്കുനതബകല  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

തകദശസത്വയലാംഭരണവലാം  നപ്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡെനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): ഇക്കനാരദതബല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട എലാം.എല്.എ.-

യുകടയുലാം  ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം  കയനാഗലാം  വബളബചച്ച്  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
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IV  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

(1) 2018-കല  കകേരള  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്  (കമഡെബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമവല്ക്കരബക്കല്)  ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബ XII-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(2) പബകനനാക്ക സമുദനായകക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട ഒന മുതല് മൂനച്ച്

വകരയുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

V  ക്രമപ്രശ്നലാം

ധനനാഭദര്തനകേളകട പുനര്നനാമകേരണലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്:  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമലാം  സലാംബന്ധബച

ചട്ടങ്ങളബലലാം  ബഡ്ജറച്ച്  മനാനവലബലലാം  സഭ  മുമനാകകേ  സര്പ്പെബകക്കണ  എസ്റ്റബകമറ്റുകേള്

ഏതു  രൂപതബലനായബരബക്കണകമനതു  സലാംബന്ധബചച്ച്  നബര്കദശബകക്കണതച്ച്  എസ്റ്റബകമറച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട  കേര്തവദമനായബ  വബവക്ഷബചബട്ടുണച്ച്.   എനനാല്  2018-2019  ബഡ്ജറച്ച്

എസ്റ്റബകമറബല് 'ചരക്കച്ച് കസവന നബകുതബയുലാം വബല്പ്പെന നബകുതബയുലാം' എന V-ാം നമര്

ധനനാഭദര്തനയുകട കപരച്ച്   'ചരക്കച്ച് കസവന നബകുതബയുലാം കേനാര്ഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം

വബല്പ്പെന നബകുതബയുലാം'  എനലാം  'കതനാഴബലലാം കതനാഴബല് സസൗകേരദങ്ങളലാം  '  എന കമജര്

കഹഡച്ച്  '  കതനാഴബലലാം  കതനാഴബല്  സസൗകേരദങ്ങളലാം  ഹനപുണദവബകേസനവലാം'  എനലാം

പുനര്നനാമകേരണലാം  കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതനായുലാം  'സലാംഭരണ  കചലവച്ച്'  എന  ഒരു  കമജര്
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കഹഡച്ച്  ആരലാംഭബചബട്ടുള്ളതനായുലാം  കേനാണുന.  എനനാല്  ഈ  മനാറങ്ങള്  എസ്റ്റബകമറച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരകതനാകടയനാകണനാകയനച്ച്  വദക്തമനാക്കബയബട്ടബല.

ധനനാഭദര്തനകേളകട  കപരബല്  വരുത്തുന മനാറങ്ങള്  ബന്ധകപ്പെട്ട  ബഡ്ജറച്ച്

കഡെനാക്കുകമനകേളബല് പരനാമര്ശബചബട്ടുള്ള പ്രസ്പീസസ്പീഡെന്റെച്ച്സുലാം ഉണച്ച്. ഈ സനാഹചരദതബല്

ധനനാഭദര്തനകേളകട  കപരബല്  മനാറങ്ങള്  വരുതബയകപ്പെനാള്  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബചബട്ടബകലനനാണച്ച്  മനസബലനാക്കനാന  കേഴബയുനതച്ച്.  അതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  റൂളബലാംഗച്ച്

ഉണനാകേണലാം.   

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡെനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്):

നബകുതബ,  കതനാഴബല് എനസ്പീ  ശസ്പീര്ഷകേങ്ങളബല്  മനാറങ്ങള് വരുത്തുനതു സലാംബന്ധബചച്ച്

കേലാംപച്ച് കട്രെനാളര്  ആന്റെച്ച്  ആഡെബറര്  ജനറലബകന്റെയുലാം  എസ്റ്റബകമറച്ച്  കേമ്മേബറബയുകടയുലാം

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  വനാങ്ങുകേയുലാം  ഡെബമനാന്റെച്ച്സബകന്റെ  ആമുഖതബല്  മനാറങ്ങള്

വരുതബയബരബക്കുനകവനച്ച്  പറയുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബച്ചുകകേനാണ്ടുതകനയനാണച്ച്  മനാറങ്ങള് വരുതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  അതുകകേനാണച്ച്  ക്രമപ്രശ്നലാം

നബലനബല്ക്കുനതല. 

റൂളബലാംഗച്ച്

മബ  .   കചയര്മനാന:  ധനനാഭദര്തനയുകട കപരബല് മനാറലാം വരുത്തുകമനാള് എസ്റ്റബകമറച്ച്

കേമ്മേബറബയുകടയുലാം അക്കസൗണന്റെച്ച് ജനറലബകന്റെയുലാം മുനകൂര് അനമതബ കതടനാറുണച്ച്.  ഇവബകട
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പരനാമര്ശബക്കകപ്പെട്ട  ധനനാഭദര്തനകേളകട  കേനാരദതബല്  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബക്കകപ്പെട്ടതനായബ ധനകേനാരദവകുപ്പു മനബ അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  ഈ സനാഹചരദതബല്

ക്രമപ്രശ്നലാം  നബലനബല്ക്കുനതല.  എങ്കബലലാം  എസ്റ്റബകമറച്ച്  കേമ്മേബറബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബച കേനാരദലാം ബഡ്ജറച്ച് കഡെനാക്കുകമന്റെബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതച്ച്  നനനായബരുന എനനാണച്ച്

കചയറബകന്റെ റൂളബലാംഗച്ച്.  

VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2018-  കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (2-  ാം നമര്  )   ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം

അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡെനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്):  2018-

കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (2-ാം നമര്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  

മബ  .   കചയര്മനാന:  ബബല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡെനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്):  2018-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമര്)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.  

റവനന്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   രനാകജഷച്ച്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന.  കേബഫ്ബബ
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വഴബ 19940 കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബകേള്ക്കച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയതബനപുറകമ 138

പദതബകേള്ക്കച്ച്   എസച്ച്.പബ.വബ.  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  129   പദതബകേളകട  കടണര്

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  എല്.ഐ.സബ.  ഏജനമനാര്ക്കച്ച് കക്ഷമനബധബ

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  വനാഹനകപ്പെരുപ്പെവലാം

ഗതനാഗതക്കുരുക്കുലാംമൂലലാം  വര്ദബച്ചുവരുന  കറനാഡെപകേടങ്ങള്

നബയനണവബകധയമനാക്കനാന കറനാഡെച്ച് വബകേസനലാം അനബവനാരദമനാണച്ച്.  പരബസബതബയുകട

മറവബല് സലാംസനാനകത കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനലാം  തടയുന നബലപനാടച്ച്  ശരബയല.

കനല്വയല് വബസ്തൃതബ വര്ദബപ്പെബച്ചുലാം നദബകേള് പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബച്ചുലാം ഹരബത പദതബക്കച്ച്

പ്രനാമുഖദലാം  നലബകക്കനാണ്ടുലാം പരബസബതബ  സലാംരക്ഷകണനാന്മുഖമനായ പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്  നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.  സങ്കുചബതവനാദങ്ങള്  നബരതബ

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങകള തടസകപ്പെടുത്തുനതബല്നബനലാം പ്രതബപക്ഷലാം പബന്മേനാറണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫച്ച്:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണമബലനാതതുലാം കകേനസര്ക്കനാരബകന്റെ കുതകേ തനാല്പരദങ്ങകള കചറുക്കനാന

കേഴബയനാതതുമനായ  സനാമതബകേ  മനാകനജച്ച് കമന്റെനാണച്ച്  സലാംസനാനതച്ച്

പ്രതബഫലബക്കുനതച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.കയനാടുള്ള  സര്ക്കനാര്  സമസ്പീപനലാം

പ്രതബസന്ധബയുണനാക്കബ.  സര്ക്കനാര് പ്രഖദനാപബച അനപതബനനായബരലാം കകേനാടബ രൂപയുകട

പദതബകേള് ഇകപ്പെനാഴുലാം യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബല.  പതബനനായബരലാം കകേനാടബ രൂപ  പ്രവനാസബ
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ചബട്ടബ  വഴബ  സമനാഹരബചച്ച്  യനാഥനാര്തദമനാക്കുകമന  പറഞ  മലകയനാര,  തസ്പീരകദശ

ഹഹകവകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടബല.  വബഭവ  ലഭദത  കേകണതനാകത  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബചതബലൂകട  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസലാംഗതബകന്റെ  വബശത്വനാസദത  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുകേയനാണച്ച്

കചയ്തബട്ടുള്ളതച്ച്.  യനാഥനാര്തദകബനാധമബലനാത  ബഡ്ജറനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

അവതരബപ്പെബചതച്ച്.  സലാംസനാനലാം  ഗുരുതരമനായ  സനാമതബകേ  പ്രതബസന്ധബ

കനരബടുകേയനാണച്ച്.   റവനപ്യൂ  കേമ്മേബയുലാം  ധനകേമ്മേബയുലാം  വര്ദബക്കുകേയുലാം   പദതബ

നബര്വ്വഹണതബല്   ഗുരുതരമനായ  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുകേയുലാം  കചയ.   മനാന്ദദവബരുദ

പനാകക്കജബല്നബനച്ച്  ഇനവകര  യനാകതനാരു  തുകേയുലാം  കചലവഴബക്കനാന

സനാധബചബട്ടബകലനതച്ച് കഖദകേരമനാണച്ച്.    

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചനന:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനകത ട്രെഷറബ ഒരു ദബവസലാംകപനാലലാം പൂട്ടബയബട്ടബകലനതച്ച് ധനമനബയുകട മബകേച

പ്രവര്തനതബനള്ള അലാംഗസ്പീകേനാരമനാണച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബയുകട ഫലമനായുള്ള സനാമതബകേ

പ്രശ്നങ്ങള് ക്കബടയബലലാം  സലാംസനാനകത  വബകേസന  കമഖലയബല്  കേബഫ്ബബ  മുകഖന

മബകേച  പ്രവര്തനലാം  കേനാഴ്ചവയനാന  സനാധബച്ചു  എനതച്ച്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയുകട  കനതൃതത്വതബല്  ജബലകേള്കതനാറുലാം  റബവപ്യൂ  മസ്പീറബലാംഗച്ച്

നടതബകക്കനാണച്ച്  കേബഫ്ബബയുകട  പ്രവര്തന  കവഗത  വര്ദബപ്പെബക്കനാന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. സമ്മേനാനത്തുകേ വര്ദബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച് കലനാട്ടറബ ജനകേസ്പീയമനാക്കുനതബനലാം
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നഷ്ടകപ്പെട്ട കേനാര്ഷബകേ സമൃദബ പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനലാം കൃഷബ അഭബമനാനകേരമനായ

കതനാഴബലനായബ വളര്തബകയടുക്കുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കനല്കൃഷബയുകട

പ്രനാധനാനദലാം  ജനങ്ങകള  കബനാധദകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പബന്തുണ

നല്കുനതബനലാം  സത്വസ്പീകേരബച   നടപടബ   അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.   ഈ  വര്ഷകത

ബഡ്ജറബല്  കനല്കൃഷബക്കുള്ള  സബ്സബഡെബയനായബ   60   കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കനലച്ച്ല

സലാംഭരണതബനച്ച്  525   കകേനാടബ  രൂപയുലാം   നനാളബകകേര  വബകേസനതബനച്ച്  50  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  ഗുണകമന്മേയുള്ള  വബതബനങ്ങളലാം  നടസ്പീല്  വസ്തുക്കളലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച്  23

കകേനാടബ രൂപയുലാം കചറുകേബട കേനാര്ഷബകേ സലാംസരണ യൂണബറ്റുകേള്ക്കച്ച്  8  കകേനാടബ രൂപയുലാം

വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.  മുട്ട/പനാലല്പ്പെനാദനതബല്  നബര്ണനായകേ  പുകരനാഗതബ

ഹകേവരബക്കുനതബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.    പനാലല്പ്പെനാദനതബല്  സത്വയലാംപരദനാപമനാകുകേ

എന  ലക്ഷദകതനാകട  കേനകുട്ടബ  പരബപനാലനതബനച്ച്  60  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

മൃഗപരബപനാലനതബനച്ച്  330  കകേനാടബ രൂപയുലാം ഡെയറബ കഡെവലപ്കമന്റെബനച്ച്  107  കകേനാടബ

രൂപയുലാം   ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുതബ.   നനാഷണല്  ഹഹകവയുകട   വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  തത്വരബതകപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദച്ച്  .    പബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനലാം  രൂക്ഷമനായ  സനാമതബകേ  പ്രതബസന്ധബയബകലയച്ച്  കൂപ്പുകുത്തുകേയനാകണന

സബ  ആന്റെച്ച്  എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സലാംസനാന  ധനകേനാരദ  മനാകനജച്ച് കമന്റെബകന്റെ
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പബടബപ്പുകകേടബകനയനാണച്ച്  സൂചബപ്പെബക്കുനതച്ച്.  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  കദശസ്പീയപനാതനാ

വബകേസനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  തയ്യനാറനാക്കബയ  അകകലനകമന്റെബല്  ഉണനായബട്ടുള്ള

ക്രമകക്കടുകേളലാം  മനാറങ്ങളലാം  പരബകശനാധബക്കുനതബനലാം  ഭൂമബയുലാം  വസ്പീടുലാം

കേചവടസനാപനങ്ങളലാം  നഷ്ടകപ്പെടുന  ആളകേളകട  പരനാതബകേളലാം  ആശങ്കകേളലാം

പരബഹരബക്കുനതബനലാം അവര്ക്കച്ച് അര്ഹമനായ നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുന കേനാരദതബല്

വദക്തത വരുത്തുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  റസ്പീഹനാബബലബകറഷന ആന്റെച്ച് റസ്പീ

കസറബല്കമന്റെച്ച്  പനാകക്കജബകല  വദവസകേള്ക്കച്ച്  കകേനസര്ക്കനാരബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബചബട്ടുകണനാകയനച്ച്  വദക്തമനാക്കണലാം.  കറനാഡെച്ച്  വബകേസനതബനനായബ  ഏകറടുത

കശഷമുള്ള ഭൂമബയബല് ഭൂവടമകേള്ക്കച്ച് കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്   ചട്ടങ്ങളബല് ഇളവച്ച്

അനവദബക്കനാന  തയ്യനാറനാകേണലാം.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ജനവബരുദ  നയങ്ങള്കക്കതബകര

പ്രതബകഷധബക്കുന ജനങ്ങകളനാടുള്ള സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് മനാറലാം വരുതണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.  നൂതനമനായ

ഒകട്ടകറ  പദതബകേളലാം  പ്രവര്തനങ്ങളമനായബട്ടനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്.

സലാംസനാനതബകന്റെ  സമഗ്ര  പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണച്ച്  മൂനമനാസലാം  കൂടുകമനാള്

മുഖദമനബയുകട  കനതൃതത്വതബല്  കയനാഗലാം  കചര്നച്ച്  വനാര്ഷബകേ  പദതബ  സലാംബന്ധബച

പ്രവര്തന  പുകരനാഗതബ  വബലയബരുത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം  തകദശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  പദതബ  നബര്വ്വഹണതബനച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയുലാം
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സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്ത

എല്.ഡെബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ നടപടബകയ അഭബന്ദബക്കുന.  കകലഫച്ച് ഭവന പദതബ,

ഹരബത കകേരളലാം പദതബ,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം,  ആര്ദലാം പദതബ

എനബവ  വബജയകേരമനായബ  മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.

സലാംസനാനതബകന്റെ  അടബസനാന  സസൗകേരദ  വബകേസനതബനനായബ  50000  കകേനാടബ

രൂപയുകട പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനലാം കദശസ്പീയപനാതനാ- മലകയനാര

കകഹകവ വബകേസനതബനച്ച്  തുടക്കലാം കുറബക്കനാനലാം  2020  ഓടുകൂടബ  കദശസ്പീയ ജലപനാത

പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനലാം  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുകേയനാണച്ച്.  കഗയബല്  പ്രകൃതബവനാതകേ

കകപപ്പെച്ച് കകലന  സനാപബക്കുന  പദതബ  ഇസൗ  വര്ഷലാം  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളമനായബട്ടനാണച്ച്   മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്.    വദവസനായ  കമഖലകയ

പ്രതബസന്ധബയബല്  നബനലാം  കേരകേയറ്റുനതബനച്ച്  വദവസനായ-കതനാഴബല്  വകുപ്പുകേള്

നടതബവരുന  പ്രവര്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കതനാഴബല്  കമഖലയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്   കകേന  കതനാഴബല്  മനനാലയലാം  പുറകപ്പെടുവബച  വബജനാപനലാം

പുന:പരബകശനാധബക്കനാന   സമ്മേര്ദലാം  കചലത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം  സബരലാം  സത്വഭനാവമുള്ള

കതനാഴബല്  കേരനാര്വത്കേരബക്കനാനള്ള  നസ്പീക്കതബകനതബകര  ഒറകക്കട്ടനായബ

പ്രതബകഷധബക്കനാനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.  

കഡെനാ  .   എന ജയരനാജച്ച്:  വരവലാം കചലവലാം തമ്മേബലള്ള അന്തരലാം വര്ദബച്ചുവരബകേയുലാം
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പ്രതസ്പീക്ഷബചത്ര  നബകുതബ  വര്ദനവണനാകേനാതബരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുനതബനനാല്

കചലവകേളബല്  സര്ക്കനാര്  നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുകതണതനാണച്ച്.   കകേ.എ.എസച്ച്.

നടപ്പെനാക്കനാന  തയ്യനാറനാകുന  സര്ക്കനാര്  നബലവബലള്ള  സലാംവബധനാനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനള്ള  നടപടബകേളമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകേണലാം.  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ

വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങുന  പ്രവണത  ഒഴബവനാക്കബ  വനാടകേയ്കക്കടുക്കുന  നബലപനാടബനച്ച്

മുനതൂക്കലാം  കകേനാടുക്കണലാം.   കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  ആസബ  വബകേസന

ഫണബനള്ള  കടകബക്കല്  സനാലാംഗ്ഷന  ജബലനാതലതബല്  നല്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കേനാഞബരപ്പെള്ളബ,  കപനാനകുനലാം  സബവബല്  കസ്റ്റഷന  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  തത്വരബതഗതബയബലനാക്കനാനലാം  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ  ഹബപ്പെനാസച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  കേസ്പീഴനാറ്റൂര്  ഹബപ്പെനാസച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്

ജനങ്ങളകട  സലാംശയലാം  ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  ഒരു  വബദഗ്ദ്ധകന  നബയമബചച്ച്  ഇതച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉഹബദുള്ള:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബര്ക്കുന.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

വരുമനാനതബകല  കുറവച്ച്  മുനകൂട്ടബ  കേനാണുനതബല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെച്ച്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന. ട്രെഷറബ നബയനണലാം കേനാരണലാം തകദശഭരണ സനാപനങ്ങളകട

പ്ലെനാന  ഫണച്ച്  കവണതുകപനാകല  വബനബകയനാഗബക്കനാന  സനാധബക്കുനബല.  നവസ്പീന
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പദതബകേള്ക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറബക്കനാകനനാ ജനങ്ങളകട ജസ്പീവനലാം സത്വതബനലാം സലാംരക്ഷണലാം

നല്കകേണ  കപനാലസ്പീസബകന  നബയനബക്കനാകനനാ   ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്  സനാധബചബട്ടബല.

ജനവബരുദ  നബലപനാടുകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന  സര്ക്കനാരബകനതബകരയുളള  സമരങ്ങകള

കപനാലസ്പീസബകന  ഉപകയനാഗബചച്ച്  അടബചമര്ത്തുന  നബലപനാടനാണച്ച്   സത്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്.

സലാംസനാനതച്ച് വര്ഗ്ഗസ്പീയത ആളബക്കതബചച്ച് രനാഷസ്പീയ മുതകലടുപ്പെച്ച് നടതനാന ശമബക്കുന

സബ.പബ.കഎ.(എലാം)-കന്റെ നബലപനാടുകേള് അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.  സനാമൂഹദ-

സനാമതബകേ-സനാലാംസനാരബകേ-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേളബല്  തനതനായ  വദക്തബമുദ

പതബപ്പെബക്കനാന  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കനാരബനച്ച്  കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  ചുരുങ്ങബയ

കേനാലയളവബനളളബല്  ധനാരനാളലാം  വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കനാനലാം

ഭരണസലാംവബധനാനലാം  അഴബമതബവബമുക്തവലാം  കേനാരദക്ഷമവമനാക്കനാനമുളള  നടപടബകേളനാണച്ച്

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുളളതച്ച്.   വകയനാജനങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ  'സനായലാംപ്രഭ കഹനാലാം'

പദതബ  ആവബഷ്കരബചതച്ച്  ആശത്വനാസകേരമനാണച്ച്.  മുതബര്ന  പസൗരനമനാരുകട  കക്ഷമലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  ഒരു  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കണലാം.  വകയനാമബത്രലാം  പരബപനാടബക്കച്ച്  'വകയനാജന  കശഷ'  അവനാര്ഡുലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രവര്തന  മബകേവബനച്ച്  കദശസ്പീയ-അന്തര്കദശസ്പീയ  അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങളലാം

ലഭബചതച്ച്  അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച്.   ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനച്ച്
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'അമൃതലാം  ആകരനാഗദലാം'  പദതബയുലാം  പകേര്ചവദനാധബ  നബയനണതബനനായബ  'ആകരനാഗദ

ജനാഗ്രത'  പദതബയുലാം  ആരലാംഭബച്ചു.  സര്ക്കനാര്  ആതുരനാലയങ്ങകള  കരനാഗസ്പീ

സസൗഹൃദമനാക്കുനതബനലാം  44  ജബലനാ  തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബകേളബല്  ഡെയനാലബസബസച്ച്

യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

സത്വകദശസ്പീവല്ക്കരണതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഗള്ഫച്ച്  രനാജദങ്ങളബല്നബനലാം

മടങ്ങബവരുനവര്ക്കച്ച്  ആശത്വനാസകേരമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചതച്ച്  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

പ്രവനാസബകേളകട  സമനാദദലാം  വദവസനായ-വനാണബജദ  കമഖലകേളബല്  നബകക്ഷപബചച്ച്

കേനാരദക്ഷമമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുനതബനനായബ  'കനനാര്ക്ക  ബബസബനസച്ച്

കഫസബലബകറഷന  കസന്റെര്'  ആരലാംഭബച്ചു.  വബദദനാലയങ്ങളബകല  നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുനതബനലാം  കകഹസ്കൂളകേകളയുലാം  കനാസച്ച്  മുറബകേകളയുലാം  കകഹകടകേച്ച്

ആക്കുനതബനമുളള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങളകട  കക്ഷമലാം  മുനനബര്തബയുളള  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെനാക്കുനതച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖല,  കപനാതുവബതരണ  സമ്പ്രദനായലാം  കമചകപ്പെടുതല്,

പരമരനാഗത-കചറുകേബട  വദവസനായങ്ങള്  എനസ്പീ  കമഖലകേളകട

വബകേസനതബനനാവശദമനായ തുകേ ബഡ്ജറബല് വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.  ദരബദ

ജനവബഭനാഗങ്ങകളയുലാം  കേര്ഷകേകരയുലാം  കദനാഹബക്കുകേയുലാം  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേകള
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സഹനായബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന  നബലപനാടനാണച്ച്  കകേനസര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുനതച്ച്.  കകേനാണ്ട്രെനാക്ടച്ച്  ഫനാമബലാംഗച്ച്   ബബല്  പനാസനാകുനകതനാകട

ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമലാം  അട്ടബമറബക്കകപ്പെടുന  അവസയുണനാകുലാം.  ചബല  വബകദശ

കേമനബകേളകട വരകവനാകട രനാജദകത കേനാര്ഷബകേ, ക്ഷസ്പീര, കപനാതുവബതരണ കമഖലകേള്

തനാറുമനാറനാകുലാം.  കനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കറനായല്റബ  നല്കുനതബനള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  കനടബകയടുക്കുനതബനലാം  അവ

സമയബന്ധബതമനായബ    നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  സനാധബക്കണലാം.  കുരബയനാര്കുറബ-കേനാരപ്പെനാറ

പദതബകേള് അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.

സനാമൂഹദകക്ഷമലാം  ലക്ഷദലാംവച്ചുള്ള  നബര്കദശങ്ങളനാണച്ച്  ബബലബല്  അടങ്ങബയബട്ടുള്ളതച്ച്.

ഭൂരബപക്ഷലാം  ജനങ്ങളകട  ജസ്പീവബത  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുകേകയന

ലക്ഷദകതനാകടയനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  സനാമതബകേ  പരബഷ്കരണ  നടപടബകേളമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്.   സസ്പീകേള് ഗുണകഭനാക്തനാക്കളനായ പദതബകേള്ക്കച്ച്  1,960  കകേനാടബ

രൂപയനാണച്ച് നസ്പീക്കബവചബട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ പുനരുദരബക്കുനതബനലാം

കപനഷന  നല്കുനതബനലാം  പുതബയ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണച്ച്.

കലനാട്ടറബയബല്  നബനള്ള  വരുമനാനലാം  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  കമഖലയനായബ

നസ്പീക്കബവയ്ക്കുനതബനലാം ആശുപത്രബകേകള ജനസസൗഹൃദങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുനതബനലാം ചബകേബതനാ
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കചലവബനനായബ  പ്രകതദകേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  ആശനാ

പ്രവര്തകേരുകട  പ്രതബമനാസ  ഓണകററബയലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷനകേളബല് നബനലാം അനര്ഹകര ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം മുഴുവന കകപ്രമറബ അപ്പെര്

കകപ്രമറബ സ്കൂളകേളബലലാം കേമപ്യൂട്ടര് ലനാബുകേള് സനാപബക്കുനതബനലാം ഹയര് കസക്കണറബ

വബദദനാഭദനാസതബനച്ച്  106  കകേനാടബ  രൂപ  അനവദബക്കുനതബനലാം  മതദബന്ധന

യനാനങ്ങകളയുലാം  തസ്പീരകദശ  ഗ്രനാമങ്ങകളയുലാം  ബന്ധബപ്പെബക്കനാന  100  കകേനാടബ  രൂപ

അനവദബക്കുനതബനലാം  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കേബഫ്ബബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  പരമരനാഗത  വദവസനായ

കമഖലകയ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  മനാലബനദലാം  കേലര്ന

കുപ്പെബകവള്ളലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുനതുലാം  കകലസനസുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  ഇലനാത

യൂണബറ്റുകേകള  നബയനബക്കുനതബനലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  വനകേബട  ജലകസചന

പദതബകേകളനാകടനാപ്പെലാം  അതനാതച്ച്  പ്രകദശകത  ആവശദകേത  മുനബല്  കേണ്ടുകകേനാണച്ച്

തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളകട  കേസ്പീഴബല്  പ്രനാകദശബകേ  ജലകസചന  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയുകട  പ്രവര്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനലാം സനാധബക്കണലാം.   പുഴകേകളയുലാം നദബകേകളയുലാം കതനാടുകേകളയുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫച്ച്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.
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ബഡ്ജറബനച്ച്  പുറകമ  50,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബകേസനലാം  അഞ്ചുവര്ഷലാം  കകേനാണച്ച്

നടപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുനതച്ച്.  വബകേസന പദതബകേളമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

ഫയലകേള്ക്കച്ച്  കേനാലതനാമസലാം  ഉണനാകേനാതബരബക്കുനതബനച്ച്   നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സലാംസനാനകത  വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  അട്ടബമറബക്കനാന   മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്

ശമബക്കുനകവന  കകേന  ഇന്റെലബജനസച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ഗസൗരവതരമനാണച്ച്.

തണസ്പീര്തടങ്ങളലാം  കനല്വയലകേളലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനാണച്ച്   സര്ക്കനാര്  ഊനല്  കകേനാടുക്കുനതച്ച്.  വബകേസനകത

തടസകപ്പെടുത്തുന  നബലപനാടച്ച്  ഉകപക്ഷബക്കനാന  മുഖദധനാരനാ  രനാഷസ്പീയകേക്ഷബകേള്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  സബല്  ഓവര്  വര്ക്കച്ച്  അനവദബക്കുന  സനാഹചരദതബല്

നബലവബലള്ള  സലാംവബധനാനതബല്  മനാറലാം  വരുത്തുന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കണലാം.

സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനകേള്  കുടബശബകേയബലനാകത  നല്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേന ബഡ്ജറബകന വബമര്ശബക്കനാന തയ്യനാറനാകേനാത പ്രതബപക്ഷ

നബലപനാടച്ച്  അപഹനാസദമനാണച്ച്.  സമസകമഖലകേകളയുലാം  പുകരനാഗതബയബകലയച്ച്

നയബക്കുന ഇടകപടലനാണച്ച് സലാംസനാന  സര്ക്കനാര് നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്. 

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

ഓവര് വര്ക്കുകേള്ക്കച്ച് ത്രബതല പഞനായത്തുകേള് തുകേ അനവദബക്കനാത സര്ക്കനാര്
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നബലപനാടച്ച്  തബരുതണലാം.  പദതബയുണനായബട്ടുലാം   തകദശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

ഫബനനാനസച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷന  ഗ്രനാന്റെച്ച്  അനവദബക്കനാന  തയ്യനാറനാകുനബല.  വബകേസന

കേനാരദതബലള്ള  നബലപനാടച്ച്  ആദദലാം  സത്വന്തലാം  പനാര്ട്ടബക്കനാകര

കബനാധദകപ്പെടുത്തുകേയനാണച്ച്  കചകയ്യണതച്ച്.  കകേന  നയങ്ങള്കക്കതബകര  സമരലാം

നടതനാന എല്.ഡെബ.എഫച്ച്.  തയ്യനാറനാകേണലാം.  മുന യു.ഡെബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലതച്ച്  എകച്ച്പ്രസച്ച്  ഹഹകവയടക്കമുള്ള  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങകള

എതബര്ക്കുന  നബലപനാടനാണച്ച്  എല്.ഡെബ.എഫച്ച്.  സത്വസ്പീകേരബചതച്ച്.  കദശസ്പീയപനാതനാ

വബകേസനവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട സലകമടുപ്പെബല് സലമുടമകേകളയുലാം ജനങ്ങകളയുലാം

വബശത്വനാസതബകലടുത്തുകകേനാണ്ടുള്ള സമസ്പീപനലാം  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   രനാജു എബ്രഹനാലാം: ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന. എകച്ച്പ്രസച്ച്

കകഹകവ,   കഗയബല്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേകള  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുനണബ

ഒരബക്കലലാം  എതബര്തബട്ടബല.  എലനാ  വസ്പീടുകേളബലലാം  കകവദന്യുതബ  എതബക്കനാനലാം

ശസൗചനാലയങ്ങള്  നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കേനാനലാം  കേഴബഞതബലൂകട  കകേരളലാം  മറച്ച്

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കച്ച്  മനാതൃകേയനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   86,000/-  കകേനാടബ  രൂപയുകട

വബകേസന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കനാന കപനാതുമരനാമതച്ച് വകുപ്പെബനച്ച്  കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.

കക്ഷമ കപനഷന കുടബശബകേ സമയബന്ധബതമനായബ കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനച്ച് നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   2,20,000-ലധബകേലാം  കഹക്ടര്   സലതച്ച്   കനല്കൃഷബ

വദനാപബപ്പെബക്കനാനലാം വബലക്കയറലാം പബടബച്ചുനബര്തനാനലാം  ഒനര വര്ഷക്കനാലതബനള്ളബല്

16,000  പട്ടയങ്ങള് വബതരണലാം കചയ്യനാനലാം  സനാധബചതച്ച്  ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.   എലനാ

വബദദനാലയങ്ങളബലലാം  കകഹകടകേച്ച്  കനാസച്ച്  മുറബകേള്  നബര്മ്മേബച  ആദദകത

സലാംസനാനമനായബ  മനാറനാന  കേഴബഞതച്ച്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

നബര്കദശമനസരബചനാണച്ച് മദദശനാലകേള് തുറനപ്രവര്തബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചകതങ്കബലലാം

കകേരളതബകല  ജനങ്ങകള   കതറബദരബപ്പെബക്കനാനള്ള  ശമമനാണച്ച്  പ്രതബപക്ഷലാം

നടത്തുനതച്ച്.  സബ.എലാം.എസച്ച്.  സര്കവ്വ റബകപ്പെനാര്ട്ടുപ്രകേനാരലാം അഴബമതബ ഏറവലാം കുറവള്ള

സലാംസനാനലാം കകേരളമനാണച്ച്.  കേസ്പീഴനാറ്റൂരബകല കകബപ്പെനാസച്ച് തളബപ്പെറമച്ച് പട്ടണതബല്ക്കൂടബ

കകേനാണ്ടുകപനാകുനതബകനക്കുറബച്ചുള്ള  ചര്ചകേളണനാകേണലാം.  വബകേസനലാം

അട്ടബമറബക്കനാനള്ള കബനാധപൂര്വ്വമനായ ശമങ്ങളനാണച്ച് നടക്കുനതച്ച്.

 ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡെബ  .    സതസ്പീശന:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബര്ക്കുന.  നബകുതബ

വരുമനാനലാം  സൂക്ഷ്മതകയനാടുകൂടബ  വബനബകയനാഗബക്കുനതബല്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  വസ്പീഴ്ച

സലാംഭവബചബരബക്കുന.  പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബല്  കകേനാര്

ബനാങ്കബലാംഗച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  കേഴബഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തുണനായബരുന

നബനാര്ഡെബകന്റെ  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  അവഗണബച്ചുകകേനാണച്ച്  റബസര്വച്ച്  ബനാങ്കച്ച്  ഓഫച്ച്

ഇന്തദയുകട  നബയനണതബലള്ള  ഇഫനാസച്ച്  കേമനബകയ  ഏല്പ്പെബച  നടപടബ
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ദസൗര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.  സനാകങ്കതബകേജനാനകമനാ  മുനകേനാലപരബചയകമനാ  ബനാങ്കബലാംഗച്ച്

പരബജനാനകമനാ കടകബക്കല് കകേനാലാംപസ്പീറനസബകയനാ ഇലനാത ഇഫനാസച്ച്  കേമനബക്കനാണച്ച്

യനാകതനാരുവബധ  പരബകശനാധനയുമബലനാകത  ഏകേസ്പീകൃത  കസനാഫച്ച് കവയര്

തയ്യനാറനാക്കുനതബനള്ള  കേരനാര്  നല്കേബയബരബക്കുനതച്ച്.  പ്രസ്തുത  കേമനബ  ഇടുക്കബ,

വയനനാടച്ച്  ജബലകേളബകല   പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കനായബ

സത്വകേനാരദ  കേമനബകേകള  ഉപകയനാഗബചച്ച്  തയ്യനാറനാക്കബയ  കസനാഫച്ച് കവയര്  സലാംവബധനാനലാം

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന  സനാഹചരദതബലനാണച്ച്  എകച്ച്പ്രഷന  ഓഫച്ച്  ഇന്റെറസ്റ്റുലാം

കടണറുമബലനാകത  ഈ  കേമനബകയ  വസ്പീണ്ടുലാം  പ്രവൃതബ  ഏല്പ്പെബചബരബക്കുനതച്ച്.

സലാംസനാനകത ഭൂരബഭനാഗലാം പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം കസനാഫച്ച് കവയറുലാം

മറച്ച്  സലാംവബധനാനങ്ങളലാം  തയ്യനാറനാക്കുന  ഐ.ടബ.  കമഖലയബകല  കേമനബകേകള

ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണനാണച്ച് ഈ കേമനബക്കച്ച് കേരനാര് നല്കേബയബരബക്കുനതച്ച്.  കകേരള ബനാങ്കച്ച്

രൂപസ്പീകേരണതബലൂകട  എലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബകലയുലാം  കസനാഫച്ച് കവയര്

മനാറബസനാപബകക്കണ  സനാഹചരദതബലനാണച്ച്  പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കനായബ  ഇകപ്പെനാള്  ഏകേസ്പീകൃത  കസനാഫച്ച് കവയര്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ

ഭസ്പീമമനായ  തുകേ  മുടക്കബയബരബക്കുനതച്ച്.  പ്രസസ്തുത  കേമനബയുമനായുള്ള  കേരനാര്  സര്ക്കനാര്

ഉകപക്ഷബചബകലങ്കബല്  ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്  വബജബലനസച്ച്  അകനത്വഷണലാം

നടകതണതനാണച്ച്.  കകേനനബയമതബകല  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബച്ചുകകേനാണച്ച്
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കേസ്പീഴനാറ്റൂരബല്  കദശസ്പീയപനാതയനായുള്ള  സലകമടുപ്പെച്ച്  നടപടബകേളബകല  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡെനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്):

സലാംസനാനതച്ച് സനാമതബകേ പ്രതബസന്ധബമൂലലാം വബകേസന സലാംഭനമനാകണനലാം കേഴബഞ

വര്ഷലാം  പനാസനാക്കബയ  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  അനസരബചച്ച്  പണലാം

കചലവഴബചബട്ടബകലനസ്തുമുള്ള   പരനാമര്ശങ്ങള്  വസ്തുതനാവബരുദമനാണച്ച്.  ഈ  വര്ഷകത

പദതബ  കചലവച്ച്  ഇതുവകര  74.8%  ആയബട്ടുണച്ച്.  സനാമതബകേ

വര്ഷനാവസനാനകതനാടുകൂടബ  അതച്ച്  80%-ല്  എതബക്കനാന  കേഴബയുകമനച്ച്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള്ള വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറചതനാണച്ച് കകേനനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളബകല  കചലവച്ച്  കുറയുനതബനച്ച്  കേനാരണലാം.  ഈ  സനാമതബകേ

വര്ഷനാവസനാനതബനള്ളബല് വരുന എലനാ ബബല്ലുകേളലാം സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം പൂര്ണമനായുലാം

നല്കേനാന കേഴബയനാതവ കേപ്യൂവബല് ഉള്കപ്പെടുതബ വരുലാം മനാസങ്ങളബല് നല്കുനതുമനാണച്ച്.

ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭബച   പദതബകേള്ക്കച്ച്  സബല് ഓവര് അനവദബക്കുലാം.   യൂണബയന

ഫബനനാനസച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  അവസനാന ഗഡു കപര്കഫനാര്മനസച്ച്  ഗ്രനാന്റെച്ച്  ആയതബനനാല്

അര്ഹതകപ്പെട്ട  പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം  ഹകേമനാറബയബട്ടുണച്ച്.

കക്ഷമ  കപനഷനകേളകട  കുടബശബകേ  പൂര്ണമനായുലാം  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനച്ച്

ഉതരവനായബട്ടുണച്ച്.    ഭൂനബകുതബയുകട വര്ദനവബലൂകട ലഭബക്കുന തുകേ കേര്ഷകേരുകട
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റബട്ടയര്കമന്റെച്ച് കബനബഫബറച്ച് നല്കുനതബനച്ച് വബനബകയനാഗബക്കുനതനാണച്ച്.  എല്.ഐ.സബ.

ഏജനമനാര്ക്കച്ച് കക്ഷമനബധബ ഏര്കപ്പെടുത്തുന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുനതനാണച്ച്.  മലകയനാര

ഹഹകവ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  തസ്പീരകദശ ഹഹകവയനായബ

പനണ്ടു മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല് കറനാഡെച്ച് ലഭദമനായ റസ്പീച്ചുകേളബല് ഈ വര്ഷലാംതകന പണബ

ആരലാംഭബക്കുലാം.   കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളകട  കപ്രനാജക്ടുകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

തയ്യനാറനാക്കുനതബനച്ച്  കപ്രനാജക്ടച്ച്  കസല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  കേബഫ്ബബ-യുകട

പ്രവര്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടക്കുനണച്ച്.   കകേന  ഇറക്കുമതബ  നയതബകന്റെ

ഫലമനായബ   സലാംസനാനതച്ച്  സനാമതബകേ  പ്രതബസന്ധബയുണനായബട്ടുണച്ച്.  കഫനാറബന

ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റെബനള്ള  നയസമസ്പീപനമനാണച്ച്  കകേനലാം  തുടര്നകപനാരുനതച്ച്.

ഘടനനാപരമനായ  പരബഷ്കനാരങ്ങളബലൂകട  ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റെച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

അതബനനസൃതമനായ മനാറങ്ങള് എലനാ കമഖലകേളബലലാം കകേനാണ്ടുവരബകേയുമനാണച്ച് കവണതച്ച്.

നബലവബല്  സലാംസനാനകത  പ്ലെനാന  എകച്ച്കപനഡെബചര്   75  ശതമനാനമനാണച്ച്.  കകേനാര്

ബനാങ്കബലാംഗുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ഇഫനാസുമനായബ  സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരുവബധ  കേരനാറുലാം

ഉണനാക്കബയബട്ടബല.

2018-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന. 

2018-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമര്)  ബബല്
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പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു. 

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം പട്ടബകേയുലാം  1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം പട്ടബകേയുലാം  1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡെനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): 2018-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2 -ാം  നമര്)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതന്യു ടബ  .   കതനാമസച്ച്): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

2018-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമര്)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം 30 കനതബകര 73 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.38-നച്ച് പബരബഞ. 

*********


