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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-5
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 06, കചനാവ
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)

I. അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കപനാന്തന്പുഴ വനകമഖലയുകട ഉടമസനാവകേനാശലാം
മബ.

സസ്പീക്കര്:

വദനാപബച്ചുകേബടക്കുന്നതലാം
സലാംരക്ഷബച്ചുവരുന്നതമനായ
ഹഹകക്കനാടതബയബലുള്ള

പതനലാംതബട്ട,
നനാളബതവകര

കകേനാട്ടയലാം

ജബല്ലകേളബലനായബ

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഉടമസതയബല്

കപനാന്തന്പുഴ വനകമഖല സലാംബനബചച്ച് ബഹു.
കകേസച്ച്

ഹകേകേനാരദലാം

കചയ്തതബകല

അനനാസമൂലലാം

വനതബകന്മേലുള്ള സര്ക്കനാരബനുള്ള ഉടമസനാവകേനാശലാം നഷ്ടകപ്പെടുന്ന സനാഹചരദലാം
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സലാംബനബച്ചുലാം

ഹകേവശനാവകേനാശകരഖയുള്ള കേര്ഷകേര് കനരബടുന്ന കുടബയബറക്കച്ച്

ഭസ്പീഷണബ സലാംബനബച്ചുലാം ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന സബതബവബകശഷലാം
ഇന്നകത സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്
ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
II. ക്രമപ്രശലാം
ശസ്പീ. ചബറ്റയലാം കഗനാപകുമനാര്:

കകേനാടതബയുകട പരബഗണനയബലബരബക്കുന്നതലാം

ഹഹകക്കനാടതബയബല് റബവബഷന് കപറ്റസ്പീഷന് കകേനാടുതബരബക്കുന്നതമനായ വബഷയലാം
സലാംബനബചച്ച് അടബയന്തരപ്രകമയതബനച്ച് അനുമതബ നല്കേനാന് പനാടബലല .
മബ. സസ്പീക്കര്: കകേനാടതബയുകട പരബഗണനയബലബരബക്കുന്ന വബഷയതബകന്റെ
കമരബകറ്റനാ

ഡസ്പീ-കമരബകറ്റനാ

സലാംബനബച

ചര്ച

അനുവദബക്കുന്നതല്ല.

സമൂഹതബനുണനാകുന്ന ആശങ്കകേകള സലാംബനബചച്ച് സഭയബല് ഉന്നയബക്കനാന്
അനുവദബക്കുകേയനാണച്ച് കചയ്തതച്ച്.
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. രനാജ): 1905,
1907, 1917 വര്ഷങ്ങളബകല മൂന്നച്ച് റബസര്വച്ച് കനനാട്ടബഫബകക്കഷനുകേളബലൂകട വലബയകേനാവച്ച്,
ആലബപ്ര,

കേരബക്കനാട്ടൂര്

വബജനാപനലാം

കചയ്തത

എന്നസ്പീ
മുതല്

പ്രകദശങ്ങളള്കപ്പെടുന്ന
ഇഇൗ

പ്രകദശകത

കമഖലകയ

സലാംബനബച

വനമനായബ
തര്ക്കങ്ങള്
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കകേനാടതബയബല് തടരുകേയനാണച്ച്. റബസര്വച്ച് ആയബ പ്രഖദനാപബച പ്രകദശതച്ച് 1/1/1977 നച്ച്
മുമ്പുള്ള കുടബകയറ്റ കേര്ഷകേരുകട ലബസച്ച് തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുള്ളതലാം അവര്ക്കച്ച് പട്ടയലാം
കകേനാടുക്കണകമനമനാണച്ച്
സലാംബനബച

സര്ക്കനാര്

കക്ലെയബമുകേള്

നബലപനാടച്ച്.

കസറ്റബല്കമന്റെച്ച്

കപനാന്തന്പുഴ
ഓഫസ്പീസര്

വനകമഖലകയ

തള്ളബയതബകനതബകര

പരനാതബക്കനാര് ജബല്ലനാ കകേനാടതബയബല് നബനലാം അനുകൂലവബധബ സമനാദബക്കുകേയുണനായബ.
ഇതബകനതബകര വനലാം വകുപ്പെച്ച് ഹഹകക്കനാടതബകയ സമസ്പീപബച്ചു. തടര്ന്നച്ച് പരനാതബക്കനാര്
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബകയ

സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം

കകേസച്ച്

ഹഹകക്കനാടതബയബകലയ്ക്കകേയുമനാണുണനായതച്ച്.

റബമനാന്റെച്ച്

കചയ്തച്ച്

വസ്പീണലാം

ഹഹകക്കനാടതബയബല് കകേസച്ച് നടത്തുന്ന

കേനാരദതബല് യനാകതനാരു വസ്പീഴ്ചയുലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനായബട്ടബല്ല. കൂടുതല്
വബസ്തൃതബയുള്ള
കേകണതല്

കേരബക്കനാട്ടൂര്

പ്രകദശതബകനതബകരയുള്ള

അസബരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ആലബപ്ര,

ജബല്ലനാ

കകേനാടതബയുകട

വലബയകേനാവച്ച്

റബസര്വ്വുകേളകട

കേനാരദതബല് നബലവബലുള്ള നബയമമനുസരബചച്ച് സസനാഭനാവബകേമനായുലാം വനഭൂമബ സര്ക്കനാരബല്
നബക്ഷബപ്തമനാക്കുന്നതബനച്ച് വദവസ കചയ്യുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ഹഹകക്കനാടതബയബല്
ഫയല് കചയ്തബട്ടുള്ള റബവബഷന് കപറ്റസ്പീഷകന്മേല് എതബരനായ വബധബ വന്നനാല് സുപ്രസ്പീലാം
കകേനാടതബകയ സമസ്പീപബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഒരബഞ്ചു വനഭൂമബകപനാലുലാം സസകേനാരദ വദകബകേള്ക്കച്ച്
വബട്ടുകകേനാടുക്കബകല്ലനലാം

ഹകേവശകരഖയുള്ള

കകേനാടുക്കണകമനമനാണച്ച് സര്ക്കനാര് നബലപനാടച്ച്.

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

പട്ടയലാം
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ശസ്പീ.

കകേ.

എലാം.

വദനാപബച്ചുകേബടക്കുന്ന

മനാണബ:

കപനാന്തന്പുഴ

പതനലാംതബട്ട,
പ്രകദശലാം

കകേനാട്ടയലാം

1905-ല്

ജബല്ലകേളബലനായബ

വനമനായബ

കനനാട്ടബഹഫ

കചയ്തുകവങ്കബലുലാം ഉടമസനാവകേനാശലാം കക്ലെയബലാം കചയ്തുകകേനാണച്ച് ഫയല് കചയ്ത കകേസബല്
സസകേനാരദ വദകബകേള്ക്കച്ച് അനുകൂലമനായബട്ടനാണച്ച് ജബല്ലനാ കകേനാടതബ വബധബ പുറകപ്പെടുവബചതച്ച് .
ഇതച്ച് കചനാദദലാം കചയ്തുകകേനാണച്ച് ഫയല് കചയ്ത കകേസബല് ഹഹകക്കനാടതബ സര്ക്കനാരബനച്ച്
അനുകൂലമനായ

വബധബ

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബകയ

പുറകപ്പെടുവബച്ചുകവങ്കബലുലാം
സമസ്പീപബച്ചു.

സസകേനാരദ

പ്രസ്തുത

കകേസബല്

അനുകൂലമനായുണനായബട്ടുള്ള വബധബകേള്

ചൂണബക്കനാണബക്കുന്നതബലുലാം

ഹനാജരനാക്കുന്നതബലുലാം

ഉന്നയബച

കചമ്പുപട്ടയതബകന്റെ
കേനാരദക്ഷമമനായബ

അവകേനാശലാം

ആധബകേനാരബകേതകയ
നടത്തുന്നതബലുലാം

സസകേനാരദ

കചനാദദലാം

സര്ക്കനാര്

വദകബകേള്
സര്ക്കനാരബനച്ച്
കതളബവകേള്
വദകബകേളകട

കചയ്യുന്നതബലുലാം

കകേസച്ച്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കപനാന്തന്പുഴ വനകത കുറ്റബക്കനാടച്ച് എന്നച്ച് വബകശഷബപ്പെബചച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നല്കേബയ
അഭബഭനാഷകേകനതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബകനനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടബല് തബരുതല്
വരുത്തുന്നതബകനനാ തയ്യനാറനായബട്ടബല്ല.

സര്ക്കനാര് കരഖകേളബല് ഒരബക്കകലങ്കബലുലാം വനലാം

എന്നച്ച് കരഖകപ്പെടുതബയബട്ടുകണങ്കബല് ആ പ്രകദശലാം
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകട

വബധബനദനായലാം

സര്ക്കനാര്

വനമനായബതകന്ന തടരുകമന്ന
അഭബഭനാഷകേന്

കകേനാടതബയബല്

ചൂണബക്കനാണബചബട്ടബല്ല. കപനാന്തന്പുഴയുകട ഉടമസനാവകേനാശലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് നഷ്ടകപ്പെടുന്ന
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സനാഹചരദലാം വന്നനാല് വനതബനു സമസ്പീപലാം വസബക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പട്ടയലാം
ലഭബക്കനാതതള്കപ്പെകടയുള്ള

നബരവധബ

നടതബപ്പെബലുണനായബട്ടുള്ള

വസ്പീഴ്ചകേള്

ജയബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബകേള്

പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്

ഉണനാകുലാം.

അകനസഷബക്കുന്നതബനുലാം
സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കകേസച്ച്
കകേസച്ച്

പ്രകദശകത

കേര്ഷകേകര സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുമുള്ള ക്രബയനാത്മകേമനായ ഇടകപടല് ഉണനാകേണലാം. ഈ
വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
ശസ്പീ. രനാജ എബ്രഹനാലാം:
കപനാന്തന്പുഴ

പ്രകദശകത

നബലവബലുള്ള മനാനദണ്ഡങ്ങളകട അടബസനാനതബല്
കേര്ഷകേര്

പട്ടയലാം

ലഭബക്കനാന്

ഹഹകക്കനാടതബ വബധബയബല് ആശങ്കകപ്പെകടണതബകല്ലങ്കബലുലാം കകേസച്ച്

അര്ഹരനാണച്ച് .
കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടത്തുന്നതബനുലാം വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ എന്.ഒ.സബ.-കയനാടുകൂടബ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പട്ടയലാം
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കഡനാ. എന്. ജയരനാജച്ച്: 2001-ല് സര്ക്കനാരബനച്ച് അനുകൂലമനായബ വന്ന ഈ കകേസച്ച്
പതബകനഴച്ച് വര്ഷതബനുകശഷലാം പ്രതബകൂലമനായകതങ്ങകനയനാകണന്നച്ച് വദകമനാക്കണലാം.
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. രനാജ):
ഇകപ്പെനാള് വന്നബട്ടുള്ള ഹഹകക്കനാടതബ വബധബകക്കതബകര റബവബഷന് കപറ്റസ്പീഷന് ഫയല്
കചയ്തബട്ടുണച്ച്. കകേസച്ച് കൂടുതല് ഗഇൗരവമനായബ നടത്തുന്നതനാണച്ച്. കേര്ഷകേകര കുടബയബറക്കച്ച്
ഭസ്പീഷണബയബല്നബന്നച്ച്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

വബധബ
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വരുന്നതബനനുസരബചച്ച്

01/01/1977-നു

മുമച്ച്

കുടബകയറബയ

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

കകേന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അനുമതബകയനാടുകൂടബ പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.
ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചന്നബതല,
കകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്
എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം അവരവരുകട
പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബന്നച്ച്

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ്തു.)
III. ശദക്ഷണബക്കല്
(1) കനലച്ച്ല സലാംഭരണതബകല പ്രതബസനബ
ശസ്പീ. കകേ. വബ. വബജയദനാസച്ച്: പനാലക്കനാടച്ച് ജബല്ലയബകല കനലച്ച്ല സലാംഭരണലാം
കേനാരദക്ഷമമനാക്കബ കേര്ഷകേര് കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കണലാം. ഉലനാദബപ്പെബച
മുഴുവന് കനലലാം സലാംഭരബക്കനാനുലാം കേര്ഷകേരബല്നബനലാം സലാംഭരബച ഒന്നനാലാംവബള കനല്ലബകന്റെ
തകേ കകേനാടുത്തു തസ്പീര്ക്കനാനുലാം 70 വയസബനുമുകേളബലുള്ള കേര്ഷകേര്ക്കുകൂടബ സലാംഭരണവബല
ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പനാഡബ കപ്രനാകേക്യുര്കമന്റെച്ച് അസബസന്സബനച്ച്
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കൂടുതല് ആളകേകള നബകയനാഗബക്കണലാം. കനലച്ച്ല പരബകശനാധന, ചനാക്കബകന്റെ ലഭദത, കനലച്ച്ല
സലാംഭരണലാം എന്നബവയബലുണനാകുന്ന കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കണലാം. കനലച്ച്ല സലാംഭരണലാം
ഊര്ജബതമനാക്കനാനുലാം കനലച്ച്ല കേയറ്റുമതബ കൂലബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട മബലകേനാരുകട തട്ടബപ്പെച്ച്
അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം പനാലക്കനാടച്ച് ജബല്ലയബകല ഇഇൗ വര്ഷകത കനലച്ച്ല സലാംഭരണലാം
പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്

സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങകള

ഏലബക്കനാനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സഹപ്ലൈസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാതമന്): കകേന
ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നടപ്പെനാക്കബയ

കകേരളതബകല

വബകകേനസ്പീകൃത

കനല്കേര്ഷകേര്

മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ

ധനാനദസലാംഭരണ

ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്ന

കേര്ഷകേരബല്നബനലാം

പദതബ

പ്രകേനാരലാം

കനലച്ച്ല

ഏകറ്റടുതച്ച്

നബശബത
കകേരളതബകല

മബലകേളബല് സലാംസ്കരബചച്ച് കപനാതവബതരണ സലാംവബധനാനതബലൂകട വബതരണലാം കചയ്യുന്ന
പദതബയുകട കനനാഡല് ഏജന്സബയനായബ പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച് കകേരള കസറ്റച്ച് സബവബല്
സഹപ്ലൈസച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷനനാണച്ച്. പട്ടനാമബ, മണനാര്ക്കനാടച്ച്, ഒറ്റപ്പെനാലലാം, പനാലക്കനാടച്ച്
തനാലൂക്കുകേളബല്

60-ഉലാം ആലത്തൂര് തനാലൂക്കബല് 35-ഉലാം ചബറ്റൂര് തനാലൂക്കബല്

10-ഉലാം

ശതമനാനലാം കനലച്ച്ല സലാംഭരണലാം പൂര്തബയനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. ജബല്ലയബകല കനലച്ച്ല സലാംഭരണലാം
സുഗമമനായബ

നടത്തുന്നതബനച്ച്

കവതനക്കനാകരയുലാം

16

നബയമബചബട്ടുണച്ച്.

കൃഷബ

അസബസന്റുമനാകരയുലാം

പനാലക്കനാടച്ച്

ജബല്ലയബകല

കനലച്ച്ല

12

ദബവസ

സലാംഭരണലാം

8

കകേനായബനനുസരബചച്ച് സുഗമമനായബ നടതനാനനാവശദമനായ കേനാരദങ്ങകളല്ലനാലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് .
2017- 18 രണനാലാംവബള കനലച്ച്ല സലാംഭരണതബല് പബ.ആര്.എസച്ച് (പനാഡബ റസസ്പീപ്റ്റച്ച് ഷസ്പീറ്റച്ച്)
നല്കേബയ 1200 കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കനല്ലബകന്റെ തകേ ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. ബനാങ്കബകന്റെ
കേണ്കസനാര്ഷദവമനായുണനാക്കബയ

ധനാരണയബല്

70

വയസബനുകമല്

പ്രനായമുള്ള

കേര്ഷകേരുകടയുലാം ഗള്ഫബലുള്ളവരുകടയുലാം സലതബല്ലനാതവരുകടയുലാം തകേ നല്കുന്ന
കേനാരദതബല്

പനാലക്കനാടച്ച്

തസ്പീര്പ്പുണനാക്കനാന്

ജബല്ലനാ

സഹകേരണ

ശമബക്കുനണച്ച്.

ബനാങ്കുമനായബ

സലാംസനാനതച്ച്

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

സുഗമമനായബ

കനലച്ച്ല

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുള്ള മുകന്നനാരുക്കങ്ങള് ഗവണ്കമന്റെച്ച് കേനാകലക്കൂട്ടബ നടതബയബരുന.
കകേനാട്ടയലാം ജബല്ലയബകല കേല്ലറ കമഖലയബല് കേരബനബലതബല്നബനലാം ഉലനാദബപ്പെബച കനലച്ച്ല
ഗുണകമന്മേയബല്ലനാതതനാകണന്ന
തയ്യനാറനാകേനാത

പ്രശതബല്

കേനാരണതനാല്

സലാംഭരബക്കനാന്

സര്ക്കനാര്

അടബയന്തബരമനായബ

മബലടമകേള്
ഇടകപട്ടച്ച്

പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതനാണച്ച്. തൃശ്ശൂര് ഉള്കപ്പെകട ചബല ജബല്ലകേളബല് കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച് കനലച്ച്ല
കേയറ്റബറക്കബനച്ച്

നല്കുന്ന
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രൂപ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന

കേനാരദലാം

ഗഇൗരവമനായബ

ആകലനാചബക്കുനണച്ച്. പനാലക്കനാടച്ച് ജബല്ലയബകല കനലച്ച്ല സലാംഭരണതബല് സഹകേരണ
കമഖലകയക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുതബ

പ്രകതദകേ

ബ്രനാന്റെനായബ

സഹപ്ലൈകകേനാ

വഴബ

വബറ്റഴബക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് പഠബക്കുന്നതബനച്ച് നബകയനാഗബച കേമ്മേബറ്റബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
ലഭദമനായകശഷലാം അക്കനാരദതബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണച്ച്. കനലച്ച്ല സലാംഭരണ
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കേനാരദതബല് സലാംസനാനകമനാട്ടനാകകേ കമചകപ്പെട്ട സബതബയനാണുള്ളതച്ച്.
(2) കേരടച്ച് കകേനാസല് കസനാണ് മനാകനജകമന്റെച്ച് പ്ലൈനാനബകല അപനാകേത
ശസ്പീ. എലാം. വബന്കസന്റെച്ച്: കകേനാസല് കസനാണ് മനാകനജകമന്റെച്ച് പ്ലൈനാനബല് കസനാണ് 3
കേനാറ്റഗറബയബല്

കകേരളതബകല

എല്ലനാ

ഉള്കപ്പെടുതബയബരബക്കുന്നതബനനാല് യനാകതനാരു
സനാധബക്കുകേയബല്ല.
വബരുദമനായബട്ടനാണച്ച്

നബലവബലുള്ള
ഈ

കബനാധവല്ക്കരബച്ചുകകേനാണച്ച്

പ്ലൈനാന്

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേകളയുലാം

വബകേസനപ്രവര്തനവലാം നടതനാന്

നബബനനകേള്ക്കുലാം

കനനാട്ടബഫബകക്കഷനുലാം

തയ്യനാറനാക്കബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

തകദ്ദേശവനാസബകേകള

അഭബപ്രനായ

സമനസയതബലൂകട

കേരടച്ച്

പ്ലൈനാന്

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം അതതച്ച് തകദ്ദേശ ഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പ്ലൈനാനബകല അപനാകേതകേകളക്കുറബചച്ച് തകദ്ദേശവനാസബകേള്ക്കച്ച്

യനാകതനാരു അറബവലാം ഇല്ലനാതതബനനാല് മൂന്നച്ച് ജബല്ലകേളബല് നടക്കനാനബരബക്കുന്ന പബബകേച്ച്
ഹബയറബലാംഗച്ച്

മനാറ്റബവയ്ക്കുന്നതബനുലാം

CRZ

കേനാറ്റഗറബകയ

പുന:ക്രമസ്പീകേരബചച്ച്

തസ്പീരകദശവനാസബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്):

CRZ നബയമതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

സലാംസനാനതച്ച് നബരവധബ പ്രശങ്ങള് ഉയര്നവന്നബട്ടുണച്ച്.
സലാംസനാനതബകന്റെ

ഘടനതകന്ന

മനാറ്റനാനുള്ള

പ്രസ്തുത

ശമമനാണച്ച്

നബയമതബലൂകട
നടനവരുന്നതച്ച് .
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ഇക്കനാരദതബല്

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

കഭദകമകനദ

കയനാജബചച്ച്

പ്രവര്തബക്കണലാം.

കസനാണ് 3 കേനാറ്റഗറബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങള് പരബകശനാധബക്കനാവന്നതനാണച്ച് . കേരടച്ച്
കകേനാസല് കസനാണ് മനാകനജകമന്റെച്ച് പ്ലൈനാന് അതതച്ച് തകദ്ദേശ ഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
ലഭദമനായബട്ടുകണന്നനാണച്ച്

മനസബലനാക്കുന്നതച്ച്.

തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

ലഭദമനായബട്ടബകല്ലങ്കബല് അതമനായബ ബനകപ്പെട്ട തടര് നടപടബകേള് നബര്തബവയ്ക്കനാലാം.
IV.സബ്മബഷന്
(1) ഹഹമവതബകയ ആക്രമബച സലാംഭവലാം
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്

(ശസ്പീ.

രകമശച്ച്

കചന്നബതല):

ആലപ്പുഴ

ജബല്ലയബല്

എഴുകുന്നലാം പഞനായതബകല പതബനനാറനാലാം വനാര്ഡബല് ഉപകതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല് മത്സരബച
യു.ഡബ.എഫച്ച്. സനാനനാര്തബയുലാം പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ട വനബതയുമനായ
ഹഹമവതബകയ സബ.പബ.കഎ.(എലാം). പ്രവര്തകേര് വസ്പീടുകേയറബ ആക്രമബക്കുകേയുലാം
ഗുരുതരമനായബ പരബകക്കല്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്ത സലാംഭവവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് മുഴുവന്
പ്രതബകേകളയുലാം

അടബയന്തരമനായബ

നബയമതബനുമുന്നബല്

കകേനാണവരബകേയുലാം

വധശമതബനച്ച് കകേകസടുക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.
ശസ്പീ.

എ.

എലാം.

ഉപകതരകഞ്ഞെടുപ്പുമനായബ
എല്.ഡബ.എഫച്ച്.

ആരബഫച്ച്:

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

പ്രവര്തകേര്ക്കുകനകര

അരൂര്
വബജയനാഹനാദ
എതബര്

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല
പ്രകേടനലാം

നടതബയ

സനാനനാര്തബയനായബരുന്ന
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ഹഹമവതബയുലാം

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളലാം

ആക്രമണലാം

നടതബയതബകനതബകര

കകേകസടുക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): ബഹുമനാനകപ്പെട്ട രണച്ച് അലാംഗങ്ങളലാം
ഒകര വബഷയമനാണച്ച് ഇവബകട അവതരബപ്പെബചതച്ച് . ആലപ്പുഴ എഴുകുന്നലാം പഞനായതബകല
16-ാം വനാര്ഡബല് നടന്ന ഉപകതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല് എല്.ഡബ.എഫച്ച്. സനാനനാര്തബ
ശസ്പീ. സബ. എസച്ച്. ജസ്പീവന് വബജയബചതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് 01-03-2018-നച്ച് കകവകുകന്നരലാം
നടന്ന ആഹനാദപ്രകേടനതബല് പകങ്കടുതവര് എതബര് സനാനനാര്തബ ശസ്പീമതബ
കകഹമവതബയുകട

വസ്പീട്ടബല്

അതബക്രമബച്ചുകേയറബ

ജനാതബകപ്പെരച്ച്

വബളബചച്ച്

അധബകക്ഷപബക്കുകേയുലാം കേലകകേനാണച്ച് ഇടബചച്ച് പരബകക്കല്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്കതന്ന
പരനാതബയുകട അടബസനാനതബല് നനാലു കപകര പ്രതബകേളനാക്കബ അരൂര് കപനാലസ്പീസച്ച്
കസഷനബല് കകേസച്ച് രജബസര് കചയ്തച്ച് അകനസഷണലാം നടതബവരുന. ശസ്പീമതബ
കകഹമവതബ
കതടബയബട്ടുണച്ച്.
പരനാജയകപ്പെട്ട

വണനാനലാം

കമഡബക്കല്

ആഹനാദപ്രകേടനലാം

കകേനാകളജച്ച്

നടതബയ

സനാനനാര്തബയുകട

ആശുപതബയബല്

ചബകേബത്സ

പ്രവര്തകേര് കതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല്
വസ്പീടബനച്ച്

സമസ്പീപത്തുവചച്ച്

ആക്രമബക്കകപ്പെടുകേയുണനായബ. പരബകക്കറ്റ എല്.ഡബ.എഫച്ച് പ്രവര്തകേര് എറണനാകുളലാം
ജനറല് ആശുപതബയബല് ചബകേബത്സ കതടബയബട്ടുണച്ച്. എല്.ഡബ.എഫച്ച്. പ്രവര്തകേനനായ
സൂരജബകന്റെ കമനാഴബയുകട അടബസനാനതബല് കകഹമവതബ, കേണന്, കകലജ, മുഹമ്മേദച്ച്,
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ഹനസ്പീഫച്ച്, മറ്റച്ച് കേണനാലറബയനാവന്ന നനാലച്ച് കപകര പ്രതബകേളനാക്കബ അരൂര് കപനാലസ്പീസച്ച്
കസഷനബല് കഎ.പബ.സബ.യബകല വബവബധ
രജബസര്

കചയ്തച്ച്

അകനസഷണലാം

വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം
നടതബവരുന.

മകറ്റനാരു കകേസലാം

കൂടുതല്

പ്രശങ്ങള്

ഉണനാകേനാതബരബക്കുന്നതബനച്ച് സലതച്ച് ശകമനായ കപനാലസ്പീസച്ച് പകടനാളബലാംഗുലാം പബക്കറ്റബലാംഗുലാം
ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.
(2) കകേനാസച്ച് ഗനാര്ഡച്ച് അക്കനാദമബ
ശസ്പീ. ടബ. വബ. രനാകജഷച്ച്:
സലാംരക്ഷണതബനുകവണബ

കകേന

കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബകല ഇരബണനാവബല് തസ്പീരകദശ
സര്ക്കനാര്

അനുവദബച

കകേനാസച്ച്

ഗനാര്ഡച്ച്

അക്കനാദമബയുകട നബര്മ്മേനാണതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): കകേരളതബല് കകേനാസച്ച് ഗനാര്ഡച്ച്
അക്കനാഡമബ സനാപബക്കണകമന്ന 2009-കല കകേന സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനകതത്തുടര്ന്നച്ച്
കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബകല അഴസ്പീക്കലബല്

164 ഏക്കര് സലലാം കകകേമനാറുകേയുലാം ഏകേകദശലാം

65.56 കകേനാടബ രൂപ കചലവഴബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. കേണല്ക്കനാടച്ച് ഉള്കപ്പെടുന്ന
പ്രകദശമനായതബനനാല്

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

വനലാം-പരബസബതബ

മനനാലയതബകന്റെ അനുമതബക്കനായബ കകേനാസച്ച് ഗനാര്ഡച്ച് സമര്പ്പെബച ശബപനാര്ശയബകന്മേല്
നനാളബതവകര

അനുകൂല

മലാംഗലനാപുരകതയ്ക്കച്ച്

തസ്പീരുമനാനലാം
മനാറ്റുന്നതബനുള്ള

ലഭബചബട്ടബല്ല.
നസ്പീക്കലാം

പ്രസ്തുത

അക്കനാഡമബ
നടക്കുനകവന്നച്ച്
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ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് അഴസ്പീക്കലബല് തകന്ന നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള്
ആരലാംഭബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്

2018

ജനുവരബ

6-നച്ച്

പ്രധനാനമനബക്കച്ച്

കേതയചബട്ടുണച്ച്.
(3) ജപ്തബ നടപടബ
ശസ്പീ. വബ. കകേ. ഇബ്രനാഹബലാം കുഞ്ഞെച്ച്: അനദനായമനായ ജപ്തബ നടപടബകേള്
നബര്തബവയ്ക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് വസ്പീട്ടമ്മേയനായ പ്രസ്പീത നടത്തുന്ന നബരനാഹനാര സമരലാം
അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

അവര്ക്കച്ച്

അര്ഹമനായ

നസ്പീതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

എറണനാകുളലാം ജബല്ലനാ കേളക്ടര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): 1993-ല് കലനാര്ഡച്ച് കൃഷ്ണനാ ബനാങ്കബല്
നബനലാം ബന്ധുവബനച്ച് മൂന്നച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ വനായ്പകയടുക്കുന്നതബനനായബ കേളമകശ്ശേരബ
നബവനാസബയനായ ഷനാജബയുകട ഭനാരദ പ്രസ്പീത സസന്തലാം വസ്തു ജനാമദലാം നല്കുകേയുലാം തബരബചടവച്ച്
മുടങ്ങബയതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് വനായ്പകയടുത വദകബക്കച്ച് ബനാങ്കച്ച് പലതവണ കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കേബയതബകന്റെ അടബസനാനതബല് 1997-ല് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ തബരബചടയ്ക്കുകേയുലാം
വസ്പീണലാം തബരബചടവകേള് മുടങ്ങബയതബനനാല് ബനാങ്കച്ച് കഡബ്റ്റച്ച് റബക്കവറബ ടബബബ്യൂണലബനച്ച്
കകേസച്ച് കകകേമനാറുകേയുലാം ഡബ.ആര്.ടബ. നടപടബക്രമങ്ങള് പനാലബചച്ച് 2015-ല് വസ്തു ഓണ്
കകലന് കലലതബലൂകട 38 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കച്ച് വബല്ക്കുകേയുമനാണുണനായതച്ച്.

ഇതബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച് പ്രസ്പീത നടതബവരുന്ന നബരനാഹനാര സമരകതത്തുടര്ന്നച്ച് അഡസ്പീഷണല്
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ജബല്ലനാ മജബകസ്ട്രേറ്റച്ച് 21-02-2018-നച്ച് ബനകപ്പെട്ട കേക്ഷബകേളമനായബ ചര്ച നടതബകയങ്കബലുലാം
ഡബ.ആര്.ടബ. വഴബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കബയ കകേസനായതബനനാല് ബനാങ്കബനച്ച് ഇക്കനാരദതബല്
ഇളവകേള് നല്കേനാന് കേഴബയബകല്ലന്നച്ച് അറബയബച്ചു. വസ്തു കലലതബല് വനാങ്ങബയവര്ക്കച്ച്
മുടക്കബയ തകേയുലാം നദനായമനായ പലബശയുലാം നല്കേനാന് ഷനാജബ തയ്യനാറനാകയങ്കബലുലാം വസ്തു
കലലതബല് പബടബച വദകബക്കച്ച് ആ വദവസ സസസ്പീകേനാരദമനായബല്ല. ഇക്കനാരദലാം കകേനാടതബ
മുഖനാന്തബരലാം തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കണകമന്നച്ച് ബനകപ്പെട്ട കേക്ഷബകേള്ക്കച്ച് ജബല്ലനാ കേളക്ടര്
നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. ബനാങ്കുകേളബല് നബനലാം വനായ്പകയടുതച്ച് തബരബചടവബല് വസ്പീഴ്ച
വരുത്തുന്ന പനാവകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം സനാധനാരണക്കനാരുകടയുലാം വസ്പീടുലാം സലവലാം ജപ്തബ
കചയ്യുകന്നനാരു

സനാഹചരദലാം

എറണനാകുളലാം

സര്ഫനാസബ നബയമതബകന്റെ മറവബല്

ജബല്ലയബല്

നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല്

നടക്കുന്ന ഇതരലാം വനായ്പനാ തട്ടബപ്പെച്ച് കകേസുകേള്

ചര്ച കചയ്യനാന് മുഖദമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് 2017 നവലാംബര് 9-നച്ച് കചര്ന്ന
കയനാഗതബല്

പരബഗണബച

കകേസുകേള്

എസച്ച്.എല്.ബബ.സബ.യുകട

അനുകൂല

പരബഗണനയ്ക്കച്ച് വബട്ടതബനുപുറകമ കപനാലസ്പീസച്ച് അകനസഷണവലാം നബയമ നടപടബകേളലാം
ശകബകപ്പെടുതനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. അഞച്ച് കസന്റെബല് കേവബയനാകതയുള്ള ഭൂമബയുലാം
വസ്പീടുലാം കസകേബ്യൂരബറ്റബയനായബ നല്കുകമനാഴുണനാകുന്ന ബനാദദതയ്ക്കച്ച് സര്ഫനാസബ ആക്ടച്ച്
ബനാധകേമനാകുന്നതകല്ലന്നച്ച് വദവസ കചയ്യുന്നതബനനായബ ആക്ടബകന്റെ 31-ാം വകുപ്പെച്ച്
കഭദഗതബ കചയ്യുന്നതബനച്ച് 2017 ആഗസച്ച് 21-ാം തസ്പീയതബ സഭ കഎകേകേകണദന പ്രകമയലാം
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പനാസനാക്കബ കകേന സര്ക്കനാരബനച്ച് അയചബട്ടുണച്ച്. ഈ വബഷയലാം എതയുലാം കവഗലാം
പരബഹരബക്കണകമന്നച്ച് എറണനാകുളലാം ജബല്ലനാ കേളക്ടകറനാടച്ച് നബര്കദ്ദേശബക്കുന്നതനാണച്ച് .
(4) ജനാഷബലാം എന്ന വബദദനാര്തബയുകട മരണലാം
ശസ്പീ. കകേ. കുഞ്ഞെബരനാമന്: ഉദുമ പഞനായതബകല ചട്ടഞനാല് ഹയര് കസക്കന്റെറബ
സ്കൂളബകല

പതനാലാം

ക്ലെനാസച്ച്

വബദദനാര്തബയനായ

ജനാഷബമബകന്റെ

ദുരൂഹ

മരണതബനുപബന്നബകല കേഞനാവച്ച്-മയക്കുമരുന്നച്ച്-ഭൂ മനാഫബയകേളകട പങ്കബകനക്കുറബചച്ച്
അകനസഷണലാം നടതബ കുറ്റക്കനാര്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം
ജനാഷബമബകന്റെ

കുടുലാംബതബനച്ച്

പ്രകദശവനാസബകേളകട

ജസ്പീവനുലാം

അടബയന്തര

സഹനായലാം

സസതബനുലാം

സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേനാനുലാം
നല്കേനാനുലാം

മനാങ്ങനാടച്ച്
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബല്ലയബകല മനാങ്ങനാടച്ച്
പ്രകദശവനാസബയനായ 15 വയസള്ള മുഹമ്മേദച്ച് ജനാഷബലാം 01-03-2018-നച്ച് സുഹൃതബകന്റെ
വസ്പീട്ടബല്

കപനായബട്ടച്ച്

തബരബകചതബയബകല്ലന്ന

പബതനാവബകന്റെ

പരനാതബകയത്തുടര്ന്നച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച് കകേസച്ച് രജബസര് കചയ്തച്ച് അകനസഷണലാം നടതബവരകവ 05-03-2018-നച്ച്
പുലര്കച കേല്ലനനാടച്ച് കറയബല്കവ ഓവര് ബ്രബഡ്ജബനടുതച്ച് മരബച്ചുകേബടക്കുന്നതനായബ
കേകണത്തുകേയുലാം

സലാംഭവസലലാം

പരബകശനാധബക്കുകേയുമുണനായബ.

കഡനാഗച്ച്

കകേസച്ച്

സ്കസനാഡലാം

ശനാസസ്പീയമനായബ

കഫനാറന്സബകേച്ച്

വബദഗ്ദ്ധരുലാം

അകനസഷബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം
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കേഞനാവച്ച്-മയക്കുമരുന്നച്ച് മനാഫബയകേള്ക്കച്ച് മരണവമനായബ ബനമുകണനാകയന്ന കേനാരദവലാം
പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. സലാംഭവവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് അബ്ദുള് ഖനാദര്, വബനസ്പീഷച്ച്,
ജനാബബര് അലബ എന്നബവകര കേസഡബയബകലടുക്കുകേയുലാം അബ്ദുള് ഖനാദറബകന ജവകകനല്
കകേനാടതബ മുമനാകകേ ഹനാജരനാക്കബ ഒബ്സര്കവഷന് കഹനാമബകലയ്ക്കച്ച് അയയ്ക്കുകേയുലാം മറ്റു
രണകപകര കചനാദദലാം കചയ്തുവരബകേയുമനാണച്ച്.
(5) ആദബവനാസബ നയലാം
ശസ്പീ.

പബ.

വബകേസനതബനുലാം
നല്കുന്നതബനുലാം

ടബ.

കതനാമസച്ച്:

എസച്ച്.സബ.-എസച്ച്.ടബ

സലാംരക്ഷണതബനുമനായബ
ആദബവനാസബ

കമഖലയ്ക്കനായബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങളകട

സമഗ്ര

നയതബനച്ച്

രൂപലാം

കചലവഴബക്കകപ്പെടുന്ന

ഫണബകന്റെ

കമനാണബറ്ററബലാംഗച്ച് സലാംവബധനാനലാം ശകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന്):
കകേരളതബല് 37 വബഭനാഗങ്ങളബലനായബ ആകകേ 4,84,139 ആദബവനാസബകേളനാണുള്ളതച്ച്.
വദതദസങ്ങളനായ ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളലാം ജസ്പീവബത രസ്പീതബയുലാം പുലര്ത്തുന്ന ഇവരുകട
പ്രശങ്ങളലാം വബകേസനനാവശദങ്ങളലാം വദതദസങ്ങളനായതബനനാലുലാം ഏകേസ്പീകൃത പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
നയലാം

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതച്ച്

അശനാസസ്പീയമനായതബനനാലുലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,

ആകരനാഗദലാം, സനാമൂഹദനസ്പീതബ, വബദദനാഭദനാസലാം എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളകട ഏകകേനാപനകതനാകട
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പ്രകതദകേ കകമകക്രനാ പ്ലൈനാനബലാംഗച്ച് രസ്പീതബകേളലാം കപനാത വബകേസന അജണയുലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
വബകേസന വകുപ്പെച്ച് നടപ്പെബലനാക്കബവരബകേയനാണച്ച്. എല്ലനാവര്ക്കുലാം വസ്പീടച്ച്, കുടബകവള്ളലാം,
ഹവദക്യുതബ,

വബദദനാഭദനാസലാം,

ആകരനാഗദ

സലാംരക്ഷണലാം

എന്നസ്പീ

അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങള്ക്കച്ച് പ്രനാധനാനദലാം നല്കുന്ന പദതബ നബര്വഹണതബനനാണച്ച് വകുപ്പെച്ച്
ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്. വനനാന്തരങ്ങളബല് ഒറ്റകപ്പെട്ടുകേഴബയുന്ന ദുര്ബല വബഭനാഗങ്ങളനായ
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാകര മുഖദധനാരയബല് കകേനാണവരുന്നതബനുലാം അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള്
പ്രദനാനലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം സമഗ്ര വബകേസനതബനുലാം ആവശദമനായ ധനാരനാളലാം പദതബകേള്
പുതതനായബ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

പ്രഖദനാപബചബട്ടുണച്ച്.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബദദനാര്തബകേളകട

വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനനായബ 19 എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേളലാം 106
പ്രസ്പീകമടബകേച്ച്

കഹനാസലുകേളലാം

4

കപനാസച്ച്

കമടബകേച്ച്

കഹനാസലുകേളലാം

നടതബവരുന്നതകൂടനാകത വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള് മുടക്കമബല്ലനാകത നല്കുകേയുലാം
കചയ്യുന. കഗനാതബന്ധു പദതബ വഴബ വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് കമചകപ്പെട്ട വബദദനാഭദനാസവലാം
ഭക്ഷണവലാം തനാമസ സഇൗകേരദവലാം നല്കുന്നതബനുലാം വയനനാടച്ച് ജബല്ലയബകല ആദബവനാസബ
വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് അവരുകട ഭനാഷയബല് വബദദനാഭദനാസലാം നല്കുന്നതബനച്ച് കമന്റെര്
ടസ്പീചര്മനാകര നബയമബക്കുന്നതബനുലാം കകേരളതബകല 100 ആദബവനാസബ ഊരുകേളബല്
'സനാമൂഹദ പഠന മുറബ' ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബദദനാര്തബകേളകട വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരതബല് സമഗ്രമനായ മനാറ്റലാം കകേനാണവരനാന്
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സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട ആകരനാഗദവലാം ഭക്ഷദസുരക്ഷയുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച് ഭക്ഷദസഹനായ പദതബ, കേമ്മേബ്യൂണബറ്റബ കേബചണ്, നബ്യൂടബഷദന്
റബഹനാബബകലറ്റഷന്

പദതബകേളലാം

സലാംരക്ഷണതബനനായുള്ള

അമ്മേമനാരുകടയുലാം

കുഞ്ഞുങ്ങളകടയുലാം

പ്രകതദകേ

'ജനനബ ജന്മേരക്ഷനാ' പദതബയുലാം പനാരമരദ ഭക്ഷണലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കൃഷബ വകുപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് 'മബല്ലറ്റച്ച് വബകല്ലജച്ച് '
എന്ന പദതബയുലാം നടപ്പെബലനാക്കബവരുന.

അഭദസവബദദരനായ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ യുവതസ്പീ-

യുവനാക്കള്ക്കച്ച് മുഴുവന് കതനാഴബല് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച് 'കഗനാതജസ്പീവബകേ' എന്ന ഒരു
പുതബയ

പദതബക്കച്ച്

ആകരനാഗദപ്രശങ്ങകള

തടക്കലാം

കുറബക്കുകേയുലാം

സലാംബനബചച്ച്

ഈ

വബഭനാഗതബകല

പഠബക്കുന്നതബനനായബ

ആളകേളകട

ആകനനാകപ്പെനാളജബക്കല്

സര്കവ ഓഫച്ച് ഇന്തദയുകട ഒരു കമഖലനാ ഓഫസ്പീസച്ച് കകേരളതബല് തടങ്ങുന്നതബനുള്ള
നടപടബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
(6) തകേയുകട വബനബകയനാഗലാം
ശസ്പീ.

പബ.

സബ.

കജനാര്ജച്ച്:

സലാംരക്ഷണതബനുകവണബ

അനുവദബച

എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.
തകേയുകട

കേഴബഞ്ഞെ

വബഭനാഗങ്ങളകട
17

വര്ഷകത

വബനബകയനാഗലാം സലാംബനബചച്ച് പരബകശനാധന നടത്തുന്നതബനച്ച് ഉതരവച്ച് പുറകപ്പെടുവബക്കനാന്
സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം
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സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന്):
പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസന

വകുപ്പുകേളലാം

തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളലാം

കചര്ന്നനാണച്ച് വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതച്ച്. ഇതബനുപുറകമ വബദദനാഭദനാസലാം,
ആകരനാഗദലാം, എഹക്സൈസച്ച്, കഫനാറസച്ച്, റവനബ്യൂ, സബവബല് സഹപ്ലൈസച്ച്, സനാമൂഹദനസ്പീതബ
എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളമനായബ കചര്ന്നനാണച്ച് പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേള് പദതബകേള്
ആവബഷ്കരബക്കുന്നതലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതലാം.

കപനാതവബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് കനരബട്ടുലാം പ്രനാകദശബകേ വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള് തകദ്ദേശഭരണ
സനാപനങ്ങളമനായബ കചര്ന്നനാണച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്. വകുപ്പെബനച്ച് ലഭബക്കുന്ന ഫണബകന്റെ
60

ശതമനാനലാം

തകേ

വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയ്ക്കനാണച്ച്

നസ്പീക്കബവചബരബക്കുന്നതച്ച് .

കപനാതവബദദനാഭദനാസ സലാംവബധനാനതബനുപുറകമ കമനാഡല് കറസബഡന്ഷദല് സ്കൂളകേള്,
കപനാസച്ച് കമടബകേച്ച് കഹനാസലുകേള്,

പ്രസ്പീകമടബകേച്ച് കഹനാസലുകേള്,

ഐ.ടബ.കഎ.കേള്,

കമഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച്, കപനാളബകടകബകേച്ച്, സബവബല് സര്വസ്പീസച്ച് പരബശസ്പീലന കകേനലാം, പ്രസ്പീ
എക്സൈനാമബകനഷന് കടയബനബലാംഗച്ച് കസന്റെറുകേള് എന്നബങ്ങകന നബരവധബ സനാപനങ്ങള്
എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ. വകുപ്പെച്ച് ഏകറ്റടുതച്ച് നടത്തുനണച്ച്. ഇതബനുള്ള തകേ സനാപനങ്ങള്
വഴബ

കചലവഴബക്കുന്നതബനനാല്

വബദദനാഭദനാസ

നബലവനാരവലാം

മറ്റനാര്ക്കുലാം
റബസള്ട്ടുലാം

സനാപനങ്ങള് വഴബ സനാധബക്കുനണച്ച്.

തബരബമറബ
വളകരകയകറ

നടതനാന്

സനാധബക്കബല്ല.

കമചകപ്പെടുതനാന്

ഈ

പട്ടബകേജനാതബ ഉപപദതബയബല്നബനലാം 450
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കകേനാടബ രൂപയുലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ ഉപപദതബയബല് നബനലാം 108 കകേനാടബ രൂപയുമനാണച്ച്
വബദദനാഭദനാസതബനുകവണബ

മനാതലാം

നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന്നതച്ച്.

വബദദനാഭദനാസ

പബകന്നനാക്കനാവസയുകട

കേനാരണലാം

ജനാനമുള്ള,

അദദനാപകേ കയനാഗദത

കനടബയ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കമഖലയബകല

മനസബലനാക്കബ

കഗനാതഭനാഷനാ

241

കപകരയനാണച്ച്

പ്രനാഥമബകേ

വബദദനാലയങ്ങളബല് കഗനാതബന്ധു പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ നബയമബചബട്ടുള്ളതച്ച് . അഭദസ
വബദദരനായ 100 ആദബവനാസബകേകള കപനാലസ്പീസബകലയ്ക്കുലാം 100 കപകര എഹക്സൈസബകലയ്ക്കുലാം
നബയമബക്കുന്നതബനുള്ള

കസഷദല്

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

നടപടബകേള്

ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ്ഞു.

കുട്ടബകേളകട

പഠനനബലവനാരലാം

കമഖലയബകല

ഉയര്ത്തുന്നതബനുകവണബ ഊരുകേളബല് സനാമൂഹദപഠന മുറബകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം
ഭൂരഹബതരുലാം

ഭവനരഹബതരുമനായ

പട്ടബകേജനാതബ

കുടുലാംബങ്ങകള

കകലഫബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കുന്നതബനുളള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് . ഇഇൗ വകുപ്പുമനായബ
ബനകപ്പെട്ടച്ച് ഒരു ആകരനാപണകമനാ ഓഡബറ്റച്ച് ഒബ്ജക്ഷകനനാ ഉണനായബട്ടബല്ല. എന്നനാല് 17
വര്ഷലാം വകരയുള്ള കേനാരദങ്ങള് അകനസഷബക്കണകമന്നതച്ച് പ്രനാകയനാഗബകേമല്ല. ആദബവനാസബ
യുവനാവച്ച് മധുവബകന്റെ മരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് ശകമനായബ ഇടകപടുകേയുലാം
കകേനാലപനാതകേവമനായബ ബനകപ്പെട്ട 16 പ്രതബകേകള അറസച്ച് കചയ്യുകേയുലാം ആ കുടുബകത
സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

പതബകനകട്ടകേനാല്

ലക്ഷലാം

രൂപയുകട

ധനസഹനായലാം

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള് ആവര്തബക്കനാതബരബക്കുന്ന
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തബനുളള ശകമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(7) മുദ്രപ്പെതങ്ങളകട ലഭദത
ശസ്പീ. അന്വര് സനാദതച്ച്: കുറഞ്ഞെ മൂലദമുളള മുദ്രപ്പെതങ്ങള്, റവനബ്യൂ സനാമച്ച്,
കകേനാര്ട്ടച്ച്

ഫസ്പീ

സനാമച്ച്

എന്നബവയുകട

ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): 50,
100

രൂപയ്ക്കുളള

മുദ്രപ്പെതങ്ങളകട

സൃഷ്ടബക്കുന്നതനായബ

ദഇൗര്ലഭദലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

പ്രയനാസങ്ങള്

ശദയബല്കപ്പെട്ടതബനനാല്

അതച്ച്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുളള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. അധബകേമനായബ കസനാക്കുളള ഒരു
രൂപ മുതല് അഞച്ച് രൂപ വകരയുളള കനനാണ് ജഡസ്പീഷദല് സനാമച്ച് കപപ്പെറുകേള് 50 രൂപ
മൂലദമുളളവയനായുലാം ഏഴച്ച് മുതല് പതച്ച് രൂപവകര മൂലദമുളളവകയ 100 രൂപയുകട സനാമച്ച്
കപപ്പെറനായുലാം പുനര്മൂലദനബര്ണയലാം കചയ്തച്ച് സര്ക്കനാര് ഉതരവബറക്കുകേയുലാം അതച്ച്
കപനാതജനങ്ങള്ക്കച്ച്

ലഭദമനാകുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

50,

100

രൂപ

വബലയുളള

മുദ്രപ്പെതങ്ങളകട ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് . 31-03-2018
വകര ആവശദമനായ മുദ്രപ്പെതങ്ങള് അചടബക്കുന്നതബനുളള ഇന്ഡന്റെച്ച് നനാസബകേച്ച് പ്രസച്ച്
അധബകേനാരബകേള്ക്കച്ച്
പൂര്തബയനാക്കബയതമനായ

നല്കുകേയുലാം
മുദ്രപ്പെതങ്ങള്

ഇന്ഡന്റെച്ച്

നല്കേബയതലാം

നനാസബക്കബല്നബനലാം

അചടബ

കകഹദരനാബനാദച്ച്
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കസകേബ്യൂരബറ്റബ

പ്രസബല്നബനലാം

കകേനാണവരുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .

ഇക്കനാരദതബല് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബയുകട അദദക്ഷതയബല് വകുപ്പെച്ച് കമധനാവബകേള്
അവകലനാകേനകയനാഗലാം

കൂടബ

നടപടബകേള്

തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
(8) വളളക്കടവച്ച് പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ.

വബ.

എസച്ച്.

ശബവകുമനാര്:

വളളക്കടവച്ച്

പനാലതബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതമരനാമത്തുലാം
വളളക്കടവച്ച്

പനാലലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

പുതക്കബപ്പെണബയുന്നതബനനായബ

(ശസ്പീ.

2009-ല്

ജബ.

സുധനാകേരന്):

ഉതരവബറക്കുകേയുലാം

2011-ല് 5,37,50,000 രൂപയുകട സനാകങ്കതബകേനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് .
സലകമകറ്റടുക്കല് നടപടബയുകട അന്തബമഘട്ടതബല് നബര്മ്മേനാണപ്രവൃതബ കടണര്
കചയ്യുകേയുലാം

പ്രവൃതബ

സലകമകറ്റടുക്കല്

ഏകറ്റടുക്കുകേയുലാം

പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്

കചയ്കതങ്കബലുലാം

കപനാതമരനാമതച്ച്

റവനബ്യൂ

വകുപ്പെബകന

വകുപ്പെബനച്ച്

ഏല്പ്പെബക്കനാന്

സനാധബക്കനാതതബനനാല് 2015-ല് കകേനാണ്ടനാക്ടകറ പബരബച്ചുവബടുകേയുലാം റബസ്കച്ച് ആന്റെച്ച്
കകേനാസബല് ആ പണബ അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്തു. 2013-കല പുതബയ എല്.എ.
ആക്ടച്ച് പ്രകേനാരലാം സലകമകറ്റടുക്കുന്നതബനുളള അകപക്ഷ ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച് 2016-ല്
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ജബല്ലനാ കേളക്ടര്ക്കച്ച് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം പരബകശനാധനയുകട ഭനാഗമനായബ റവനബ്യൂ വകുപ്പെബകന്റെ
അഭബപ്രനായതബനനായബ അയയ്ക്കുകേയുലാം പുതബയ എല്.എ. ആക്ടച്ച് പ്രകേനാരലാം കസനാഷദല്
ഇലാംപനാക്ടച്ച്

അസകസ്മെന്റെച്ച്

സഡബ

നടതനാനുളള

ഏജന്സബകയ

റവനബ്യൂ

വകുപ്പെച്ച്

കേകണത്തുകേയുലാം അതബനുളള ഫണച്ച് കപനാതമരനാമതച്ച് വകുപ്പെച്ച് റവനബ്യൂ വകുപ്പെബനച്ച്
കകേനാടുക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

സലകമകറ്റടുക്കുന്നതബനുളള

എല്ലനാ

അടബയന്തര

പ്രനാധനാനദലാം

നല്കേബ

നടപടബകേളലാം

ഇരുവകുപ്പുകേളലാം

കചര്ന്നച്ച്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. ഭൂമബ ഏകറ്റടുക്കല് പൂര്തബയനാകുന്ന മുറയ്ക്കച്ച് വളളക്കടവച്ച് പനാലലാം
പണബയുന്നതബനുളള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഡയറക്ടച്ച് കനകഗനാസബകയഷന്
ബനകപ്പെട്ട

എലാം.എല്.എ.-യുലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളമനായബ

നടതബയനാല്

ഭൂമബ

ഏകറ്റടുക്കല് നടപടബകേള് കവഗതബലനാക്കനാന് സനാധബക്കുലാം. അതമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് ഒരു
റബവബ്യൂ മസ്പീറ്റബലാംഗച്ച് അടബയന്തരമനായബ വബളബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(9) ഇ.എസച്ച്.കഎ. ഡബകസന്സറബ
ശസ്പീ.

ചബറ്റയലാം

കഗനാപകുമനാര്:

അടൂരബല്

ഇ.എസച്ച്.കഎ.

ഡബകസന്സറബ

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കതനാഴബലുലാം എകകക്സൈസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റ്റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്): ഇ.എസച്ച്.കഎ.
കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം പ്രസ്തുത സനാപനങ്ങളകട കേനാചച്ച്കമന്റെച്ച് ഏരബയ 20
കേബകലനാമസ്പീറ്ററനായബ വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്. അടൂരബനച്ച് 20 കേബകലനാമസ്പീറ്റര് ചുറ്റളവബല് ഏനനാതച്ച്,
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കേടമനനാടച്ച്, പതനലാംതബട്ട എന്നസ്പീ സലങ്ങളബല് ഇ.എസച്ച്.കഎ. ഡബകസന്സറബകേള്
പ്രവര്തബക്കുനണച്ച്.

അതബനനാല്

അടൂര്

കകേനമനാക്കബ

പുതബയ

ഇ.എസച്ച്.കഎ.

ഡബകസന്സറബ തടങ്ങനാന് സനാധദമല്ല. ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗലാം ഇവബകട ഉന്നയബച
പ്രശലാം

ഇ.എസച്ച്.കഎ.

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുതനാനുള്ള

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(10) കകേരള കസറ്റച്ച് ഇന്സബറ്റബ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച് ഡബകകസന്
ശസ്പീ. എലാം. നഇൗഷനാദച്ച്: കകേനാല്ലലാം ജബല്ലയബകല ചന്ദനകതനാപ്പെബല് പ്രവര്തബക്കുന്ന
കകേരള ഇന്സബറ്റബ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച് ഡബകകസന് എന്ന സനാപകത കകേരള അക്കനാഡമബ കഫനാര്
സ്കബല്സച്ച് എകേച്ച്സലന്സബല് നബനലാം കവര്കപടുതബ സസതന സനാപനമനാക്കബ
മനാറ്റുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കതനാഴബലുലാം എകകക്സൈസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റ്റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്):

കകേരള

ഇന്സബറ്റബ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച് ഡബകകസന് എന്ന സനാപനകത കൂടുതല് പ്രവര്തനക്ഷമമനായ
വബദദനാഭദനാസ സനാപനമനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായനാണച്ച് കകേരള അക്കനാഡമബ കഫനാര്
സ്കബല്സച്ച് എകേച്ച്സലന്സബല് ലയബപ്പെബചതച്ച്.

സലാംസനാനകത കകനപുണദ വബകേസന

പദതബകേള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ കകേരള അക്കനാഡമബ കഫനാര് സ്കബല്സച്ച്
എക്സൈലന്സബകന ചുമതലകപ്പെടുതബയബരബക്കുന്ന സനാഹചരദതബല് കകേരള ഇന്സബറ്റബ്യൂട്ടച്ച്
ഓഫച്ച്

ഡബകകസന്

ഒരു

സബ്സബഡബയറബ

യൂണബറ്റനായബ

പ്രവര്തബക്കുന്നതനാണച്ച്
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അഭബകേനാമദലാം. ഇവബകട ഉന്നയബചബട്ടുള്ള പ്രശങ്ങള് പരബകശനാധബചച്ച് യുകമനായ നബലപനാടച്ച്
സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(11) വഴബകയനാര കേചവടക്കനാരുകട സലാംരക്ഷണലാം
ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മേ: വഴബകയനാര കേചവടക്കനാര്ക്കനായബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡച്ച്
രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം അവര് അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണുകേയുലാം
കവണലാം.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നബ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്) : കദശസ്പീയ കതരുവകേചവട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം
സലാംസനാനതച്ച്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്

മുകന്നനാടബയനായുള്ള

സര്കവ

നടപടബകേള്

പൂര്തബയനാക്കുകേയുലാം കേരടച്ച് ചട്ടലാം സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറ്റബയുകട പരബഗണനയ്ക്കച്ച് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത നബയമകത അടബസനാനമനാക്കബ സ്കസ്പീലാം സമര്പ്പെബക്കനാന് കുടുലാംബശസ്പീ
എക്സൈബകേബ്യൂട്ടസ്പീവച്ച് ഡയറക്ടകറനാടച്ച് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണച്ച്. അതച്ച് ലഭബചനാലുടന് തബരബചറബയല്
കേനാര്ഡച്ച് ലഭബച കതരുവകേചവടക്കനാര്ക്കച്ച് കകലസന്സച്ച് നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഇവര്ക്കനായബ ഒരു കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്
ഉയര്നവന്നബട്ടുളള നബര്കദ്ദേശലാം ഭനാവബയബല് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.
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ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റബകല
ധനനാഭദര്തനകേളബന്കമലുള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
തനാകഴപ്പെറയുന്ന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് V - ചരക്കച്ച് കസവന നബകുതബയുലാം കേനാര്ഷബകേനാദനായ
നബകുതബയുലാം വബലന നബകുതബയുലാം
(353,44,22,000 രൂപ)
റവനബ്യൂവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചനകശഖരന്):

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് VI - ഭൂനബകുതബ (725,38,62,000 രൂപ)
ധനനാഭദര്തന നമര് XI - ജബല്ലനാഭരണവലാം പലവകേയുലാം
`

(674,04,43,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XXI - ഭവന നബര്മ്മേനാണലാം
(194,80,27,000 രൂപ)
ധനനാഭദര്തന നമര് XXVI - പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള ദുരബതനാശസനാസതബനച്ച്
(443,99,98,000 രൂപ)

27

കപനാതമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന്):

പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): ചരക്കച്ച്
കസവന നബകുതബയുലാം കേനാര്ഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം വബലന നബകുതബയുലാം എന്ന V-ാം
നമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം ഭൂനബകുതബ
ജബല്ലനാഭരണവലാം പലവകേയുലാം

എന്ന VI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

എന്ന XI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം ഭവന

നബര്മ്മേനാണലാം എന്ന XXI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള
ദുരബതനാശസനാസതബനച്ച്

എന്ന XXVI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം സലാംബനബച

ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
സര്വശസ്പീ പബ. ഉകകബദുളള, എലാം. ഉമ്മേര്, എല്കദനാസച്ച് പബ. കുന്നപ്പെബളളബല്,
സബ.മമ്മൂട്ടബ, എ. പബ. അനബല്കുമനാര്, ടബ. വബ. ഇബ്രനാഹബലാം, എന്. എ. കനല്ലബക്കുന്നച്ച്,
വബ.എസച്ച്. ശബവകുമനാര്, പനാറക്കല് അബ്ദുല്ല, കകേ. മുരളസ്പീധരന്, കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച്
ഹുകകസന് തങ്ങള്, എലാം. വബന്കസന്റെച്ച്, അനബല് അക്കര, കഎ. സബ. ബനാലകൃഷ്ണന്,
കകേ.എന്. എ. ഖനാദര്, അടൂര് പ്രകേനാശച്ച്, കറനാജബ എലാം. കജനാണ്, പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്,
അന്വര് സനാദതച്ച് എന്നസ്പീ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള് ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്
അവതരബപ്പെബച്ചു.
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ശസ്പീ. കകേ. ഡബ. പ്രകസനന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. മുന്
സര്ക്കനാരബകന്റെ നബലപനാടുകേള്മൂലലാം തകേര്ചയബലനായ കകേരള സമൂഹകത മബകേച
വബകേസന നബര്കദ്ദേശങ്ങളബലൂകട വസ്പീകണടുക്കനാനനാണച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതച്ച് .
കകേനാര്പ്പെകററ്റച്ച് തനാലരദങ്ങള് മുന്നബര്തബ മുന് യു.പബ.എ. സര്ക്കനാര് രൂപകപ്പെടുതബയ
ജബ.എസച്ച്.ടബ. നബര്കദ്ദേശങ്ങള് അകതപടബ നടപ്പെനാക്കുകേയനാണച്ച് ബബ.കജ.പബ. സര്ക്കനാര്
കചയ്തതച്ച്.

രനാജദതച്ച്

അട്ടബമറബക്കുന്നതബനനാണച്ച്
കനനാട്ടുനബകരനാധനലാംമൂലലാം

നബലനബല്ക്കുന്ന
മനാറബവരുന്ന

കഫഡറല്

കകേന

പ്രതബസനബയബലനായ

സലാംവബധനാനകത

സര്ക്കനാരുകേള്

ശമബക്കുന്നതച്ച് .

കചറുകേബടവദവസനായ

ജബ.എസച്ച്.ടബ. ചുമതബയതച്ച് ഇരുട്ടടബയനായബ മനാറബ.

കമഖലയ്ക്കച്ച്

കകേന സര്ക്കനാര് നയങ്ങളകട

ഫലമനായബ വബലക്കയറ്റലാം രൂക്ഷമനാകുകേയുലാം സമദ്ഘടന തകേര്ച കനരബടുകേയുമനാണച്ച് .
ജബ.എസച്ച്.ടബ. നടപ്പെനാക്കബയകതനാകട സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ നബകുതബ വരുമനാനലാം
വന്കതനാതബല്

കുറയുകേയനാണുണനായതച്ച്.

മുന്

യു.ഡബ.എഫച്ച്.

സര്ക്കനാര്

സസകേനാരദവദകബകേള്ക്കുലാം കുതകേകേള്ക്കുലാം ഭൂമബ പതബച്ചുനല്കുന്നതബനച്ച് കൂട്ടുനബല്ക്കുന്ന
നബലപനാടനാണച്ച് സസസ്പീകേരബചതച്ച്. മുന് സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് ദുരബതനാശസനാസനബധബ
വന്കതനാതബല് ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്തകപ്പെനാള് മനുഷദതസപൂര്ണമനായ വബനബകയനാഗമനാണച്ച്
ഇഇൗ സര്ക്കനാര് നടത്തുന്നതച്ച്. ഓഖബ ദുരന്തതബല് ദുരബതമനുഭവബക്കുന്നവര്ക്കനായബ
മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതബയ

സര്ക്കനാര്
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പനാര്ശസവല്ക്കരബക്കകപ്പെടുന്നവരുകട സലാംരക്ഷണതബനനാണച്ച് മുന്ഗണന നല്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. അനബല് അക്കര: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. മുന് സര്ക്കനാരബകന്റെ
കേനാലതച്ച് അഴബമതബക്കനാരകനന്നച്ച് പറഞ്ഞെച്ച് കകേ.എലാം. മനാണബകക്കതബകര പ്രകക്ഷനാഭലാം
നടതബയ സബ.പബ.എലാം. അധബകേനാരതബല് കേയറബയകപ്പെനാള് അകദ്ദേഹതബകനതബകരയുള്ള
കകേസച്ച് എഴുതബതള്ളനാനുള്ള ശമമനാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്. അധബകേനാര വബകകേനസ്പീകേരണലാം
പഞനായത്തുകേള്ക്കച്ച് നല്കേബ കലനാകേതബനുതകന്ന മനാതൃകേയനായ കകേരളതബല് സസരനാജച്ച്
കടനാഫബക്കുകവണബ

അകപക്ഷ

നല്കേനാന്

അര്ഹത

കനടബയതച്ച്

20-ല്

തനാകഴ

പഞനായത്തുകേളനാണച്ച്. കേഴബഞ്ഞെ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള സബല് ഓവറബകന്റെ തകേ ഇഇൗ
വര്ഷകത പ്ലൈനാന് ഫണബല് കചലവഴബചതമൂലലാം പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ടവര്,
ആദബവനാസബകേള്, കേര്ഷകേര് എന്നബവരുകട വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ
ഫണച്ച്

യഥനാസമയലാം

നല്കേനാന്

സനാധബക്കനാതവബധലാം

ബബലകേള്

ടഷറബയബല്

കകേട്ടബക്കബടക്കുകേയനാണച്ച്. ഗുരുതരമനായ സനാമതബകേ പ്രതബസനബയനാണച്ച് കകേരളതബല്
നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്. എല്ലനാ തരതബലുലാം ജനങ്ങകള ബുദബമുട്ടബപ്പെബചച്ച് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന
ഒരു നയമനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചനന് : ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. രനാജദലാം അതസ്പീവ
ഗുരുതരമനായ പ്രതബസനബയബലൂകട കേടനകപനായബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച് . വരള്ച
നബവനാരണതബനച്ച്

സമഗ്ര

പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം

ബനകപ്പെട്ട
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ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേളകട

ഏകകേനാപനലാം

നബവനാരണ പ്രവര്തനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം

കവണലാം.

ഓഖബ

ദുരന്ത

ശദനാപൂര്വലാം മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകേനാനുലാം തസ്പീരകദശ

കമഖലയബകല പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കബയ കകേരളതബല് ഭൂരഹബതര്ക്കച്ച്

ഭൂപരബഷ്കരണ

ഭൂമബ നല്കേനാന് സനാധബചതച്ച്

മഹതനായ കനട്ടമനാണച്ച്. കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുകട വബകേസനതബനച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച്
സസസ്പീകേരബച
ഭൂരഹബതര്ക്കച്ച്

നടപടബകേള്
ഭൂമബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
കേകണത്തുകേ

എന്ന

നനാലു

ലക്ഷകതനാളലാം

ലക്ഷദകതനാടുകൂടബ

വരുന്ന

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. ഓകരനാ വദകബക്കുലാം
ഹകേവശലാം വയ്ക്കനാവന്ന ഭൂമബയുകട പരബധബ നബശയബക്കുകേയുലാം മബചഭൂമബ പബടബകചടുതച്ച്
ഭൂരഹബതര്ക്കച്ച് വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനച്ച് സസസ്പീകേരബച നടപടബയുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .
ഭൂമബ സലാംബനമനായ കകേസുകേള് കവഗതബല് തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് വകുപ്പുതലതബല്
പ്രകതദകേ പദതബ തയ്യനാറനാക്കബയതച്ച് അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണച്ച് . 40,488.67 കഹക്ടര് ഭൂമബ
ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനച്ച്

തനാലൂക്കച്ച്

ലനാന്റെച്ച്

കബനാര്ഡകേള്ക്കച്ച്

കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണച്ച് .

901

വബകല്ലജകേളബല് റസ്പീസര്കവ പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബചതലാം ശബരബമല സര്കവ എന്ന
ദഇൗതദലാം നബര്വഹബക്കുന്നതബനനായബ 16 ജബ.പബ.എസച്ച്. കസഷനുകേള് സന്നബധനാനതച്ച്
സനാപബചതലാം

ഹഹകക്കനാടതബ

നബയമബച

അഡസകക്കറ്റച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷണറുകട

സനാന്നബദദതബല് റവനക്യു, കദവസസലാം, കഫനാറസച്ച്, സര്കവ എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളമനായബ
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കചര്ന്നച്ച്

തര്ക്കമുള്ള

ഇടങ്ങളബല്

സലാംയുക

കവരബഫബകക്കഷന്

നടത്തുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബചതലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. വനനാവകേനാശ
നബയമപ്രകേനാരലാം ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച് വബതരണലാം കചകയ്യണ 10,000 കഹക്ടര് സലലാം
കേകണതനാന് കകേന വനലാം-പരബസബതബ വകുപ്പുകേളകട അനുമതബ ലഭബചതച്ച് എടുത്തു
പറയതക്ക കനട്ടമനാണച്ച്. 54859 പട്ടയങ്ങള് വബവബധ ലനാന്റെച്ച് ഹടബബ്യൂണലുകേള് മുകഖന
പതബച്ചു

നല്കേബയതലാം

ഭൂമബ

പതബച്ചു

കേബട്ടബയവര്ക്കച്ച്

ഹകേമനാറ്റലാം

കചയ്യുവനാനുള്ള

കേനാലപരബധബ 12 വര്ഷമനായബ കുറയ്ക്കുകേയുലാം കചയ്തതച്ച് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

സബ.

മമ്മൂട്ടബ:

ധനനാഭദര്തനകേകള

എതബര്ക്കുന.

ഇ-കവ

ബബല്

പ്രനാബലദതബലനാകുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം ഫബസബക്കല് കവരബഫബകക്കഷനുലാം നടതബയനാല്
മനാതകമ ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച് കുറകചങ്കബലുലാം പരബഹനാരലാം
കേനാണനാനനാകൂ. മരുനകേളകട അമബത വബലവര്ദന തടയുന്നതബനനാവശദമനായ ഇടകപടല്
നടതണലാം.

അനധബകൃത കേകയ്യറ്റങ്ങള് തടയുന്നതബനുലാം തസ്പീരകദശ കമഖലയബകല

പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്
പ്ലൈനാകന്റെഷന്

പട്ടയലാം

കമഖലയബകല

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള
കൃഷബക്കനാരുകട

ഭൂമബക്കച്ച്

നടപടബ
തണകപ്പെരച്ച്

നല്കുന്നതമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കണലാം.

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
സര്ട്ടബഫബക്കറ്റച്ച്

കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബച

കേര്ഷകേരുകട പ്രശങ്ങള് അനുഭനാവപൂര്വലാം പരബഗണബക്കുകേയുലാം പ്രകൃതബ ദുരന്തതബനച്ച്
ഇരയനായവര്ക്കുള്ള

ധനസഹനായലാം

കനരബട്ടച്ച്

അക്കഇൗണബകലതബക്കുന്നതബനുള്ള
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സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കവണലാം.

മണല്

കേടത്തുമനായബ

പബടബകചടുത

വനാഹനങ്ങള്

പതപ്പെരസദലാം

നല്കേബ

കലലലാം

കേളക്ടര്മനാര്ക്കച്ച് അനുമതബ നല്കേണലാം.

സനാങ്ഷന്

കചയ്യനാന്

ജബല്ലനാ

റബവര് മനാകനജച്ച്കമന്റെച്ച് ഫണപകയനാഗബചച്ച്

ആവശദമനായ സലങ്ങളബല് തടയണ നബര്മ്മേബക്കണലാം.
കപര്മബസസ്പീവച്ച്

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

നല്കേനാനുള്ള

ജബല്ലനാ

ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഭൂമബക്കച്ച്

കേളക്ടര്മനാരുകട

അധബകേനാരലാം

പുനനഃസനാപബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എലാം. നഇൗഷനാദച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. രനാജദതബനനാകകേ
മനാതൃകേയനായ ധനകേനാരദ മനാകനജച്ച്കമന്റെനാണച്ച് സലാംസനാനതച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച് . 54000
പുതബയ പട്ടയങ്ങള് വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം 1843 അനര്ഹ പട്ടയങ്ങള് റദ്ദേച്ച് കചയ്യനാനുലാം
കേഴബഞ്ഞെ വര്ഷകത അതബരൂക്ഷമനായ വരള്ചകയ ഫലപ്രദമനായബ കനരബടനാനുലാം
ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

വബകല്ലജച്ച്

ഓഫസ്പീസുകേളബല്

ഫ്രണച്ച്

ഓഫസ്പീസച്ച്

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് പരബകശനാധബക്കണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ: ഭൂനബകുതബയബലുലാം കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള് തമ്മേബലുള്ള
ഭനാഗപതലാം,

ദനാനലാം,

ഒഴബമുറബ,

മുകദനാറുകേള്

തടങ്ങബയവയുകട

മുദ്രവബലയബലുലാം

ഏര്കപ്പെടുതബയ വര്ദനവച്ച് പബന്വലബക്കണലാം. അശനാസസ്പീയ രസ്പീതബയബലുള്ള നബകുതബ
വര്ദനവച്ച് സമദ്ഘടനകയ തകേര്ക്കുന്നതനാണച്ച്. റബ്ബറബകന്റെ ഇലാംകപനാര്ട്ടച്ച് ഡബ്യൂട്ടബ
ഇനതബല്

കകേനഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

ലഭബച

തകേ

സഹനായ

പദതബകേളനായബ
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സലാംസനാനകത കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇനന
വബലവര്ദനവബല്നബനലാം സലാംസനാനതബനച്ച് ലഭബക്കുന്ന നബകുതബ ഉകപക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്
തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം.
ശസ്പീ. എസച്ച്. രനാകജനന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ജനങ്ങള്ക്കച്ച്
ഉപകേനാരപ്രദമനായ

പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബചതബകനക്കനാള്
അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

നടപ്പെബലനാക്കബയതലാം

കൂടുതല്
കകേട്ടബട

പട്ടയങ്ങള്

നബര്മ്മേനാണങ്ങള്ക്കുലാം

ഇടുക്കബ
നല്കേബയ

ജബല്ലയബല്
നടപടബയുലാം

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്ക്കുമനായബ

നബലവബകല പട്ടയങ്ങളബകന്മേല് എന്.ഒ.സബ. നല്കുന്നതബനുലാം ഭൂമബ കേകയ്യറ്റവമനായബ
ബനകപ്പെട്ട വബഷയങ്ങള് പരബകശനാധബക്കനാനനായബ രൂപസ്പീകേരബച മൂന്നനാര് കകടബബ്യൂണല്
പബരബച്ചുവബടുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. എല്.എ. പട്ടയങ്ങളബലുലാം ബബല്ഡബലാംഗച്ച്
റൂള്സബലുലാം ആവശദമനായ മനാറ്റങ്ങള് വരുതബ
പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്
ടഇൗണ്ഷബപ്പെച്ച്

പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നതബനച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാക്കണലാം.

മൂന്നനാറബകല ജനങ്ങള് കനരബടുന്ന
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

നബയമക്കുരുക്കുമൂലലാം

മൂന്നനാര്

തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുന്ന

കറനാഡപണബകേള് പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം മരലാംകവട്ടുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങള്
പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണലാം

തടയുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്:

സസര്ണക്കടക്കനാര്ക്കച്ച് ഏര്കപ്പെടുതബയബരബക്കുന്ന
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നബകുതബ പുനനഃസലാംഘടനകയക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബക്കണലാം.
ഏര്കപ്പെടുതബയ നബകുതബ ഒഴബവനാക്കണലാം.

കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബല്

റബ്ബര് ഉള്കപ്പെകടയുള്ള കേനാര്ഷബകേ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കച്ച് നദനായവബല ഉറപ്പെനാക്കണലാം.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ഹരസ്പീനന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ജബ.എസച്ച്.ടബ.യബലൂകട പ്രതസ്പീക്ഷബച കനട്ടലാം ഹകേവരബക്കനാന് കകേരളതബനച്ച് സനാധബചബട്ടബകല്ലലന മനാതമല്ല
ഇന്ഡദന്
ക്കുകേയനാണച്ച്.

കഫഡറല്

സലാംവബധനാനതബനച്ച്

കേനത

നബകുതബ

ഏകേസ്പീകേരണതബനു

പകേരലാം

നടനകകേനാണബരബക്കുന്നതബനനാല്
കപനാതനബകക്ഷപലാം
കതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം
വബകേസന

ഭഇൗതബകേ

വദനാപകേമനാക്കുന്നതബനുലാം
സനാമൂഹദമനായബ

പനാതയബല്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.

ആഘനാതവകമല്പ്പെബചബരബ
കേകമനാള

പശനാതല
പ്രനാധനാനദലാം

കുടബകവള്ളലാം,

തസ്പീരകദശ

വബകേസനതബനുലാം

നല്കകേണബയബരബക്കുന.

പബന്തള്ളകപ്പെട്ടവകരയുലാം

കകേനാണവരുന്നതബനുള്ള

ഏകേസ്പീകേരണലാം

സലാംസനാനതബകന്റെ

ശമമനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

വബകേസനലാം,

ആകരനാഗദലാം,

വബദദനാഭദനാസലാം, ഊര്ജലാം തടങ്ങബയ കമഖലകേളബല് പണലാം നബകക്ഷപബക്കുകേ വഴബ
സലാംസനാന വബകേസനതബനച്ച് വലബയ പങ്കച്ച് വഹബക്കനാന് കേഴബയുകമന്നച്ച് കേബഫ്ബബ
വദകമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കകേരളതബകന്റെ

വളര്ച

ഉറപ്പെനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയുകടയുലാം പരബസബതബ സുരക്ഷയുകടയുലാം മനാതൃകേയനായബ ഈ സര്ക്കനാര്
മനാറുകേയനാണച്ച്.

പരബസബതബ

സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

സനാമൂഹദ

നസ്പീതബയുലാം
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സനാമതബകേ വളര്ചയുലാം സുസബരമനാക്കുന്നതബനുലാം സമുദനായ സഇൗഹൃദവലാം സമനാധനാന
അന്തരസ്പീക്ഷവലാം നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം ഉയര്ന്ന നബലവനാരതബലുള്ള പശനാതല
സഇൗകേരദങ്ങളലാം കമചകപ്പെട്ട മനുഷദവബഭവ കശഷബയുലാം ഉയര്തബക്കനാട്ടബ നബകക്ഷപലാം
വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള നസ്പീക്കങ്ങളനാണച്ച് ഈ ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടതബകക്കനാണബരബ
ക്കുന്നതച്ച്.

ഹലഫച്ച് മബഷന് വഴബ അടുത അഞച്ച് വര്ഷതബനുള്ളബല് രണച്ച് ലക്ഷലാം

പനാര്പ്പെബടങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുകമനലാം ലനാന്റെച്ച് ഹടബബ്യൂണലബല് കകേട്ടബക്കബടക്കുന്ന കകേസകേള്
സമയബനബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകമനലാം പ്രഖദനാപബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ഭൂരഹബതരുലാം
ഭവനരഹബതരുലാം

ഇല്ലനാത ഒരു സലാംസനാനമനാക്കബ കകേരളകത മനാറ്റുന്നതബനുള്ള

പരബശമവമനായബട്ടനാണച്ച് ഈ ഗവണ്കമന്റെച്ച് മുകന്നനാട്ടച്ച് കപനാകുന്നതച്ച് . ചട്ട പ്രകേനാരമുളള പട്ടയ
വബതരണതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എലാം. വബന്കസന്റെച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനകത

ദുരന്ത നബവനാരണ സലാംവബധനാനലാം കേനാരദക്ഷമമല്ല. പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങള് മുന്കൂട്ടബ അറബയനാന്
സനാധബക്കുന്ന സലാംവബധനാനങ്ങള് നബലവബലബല്ല. ഈ കമഖലയബല് വബദഗ്ദ്ധരുകട അഭനാവലാം
നബലനബല്ക്കുനണച്ച്.

വയനനാടച്ച്, കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് ജബല്ലകേള് കകേനസ്പീകേരബചച്ച് കഡനാപ്ലൈര്

റഡനാര് സബസവലാം കകേരളതബകല ഫബഷച്ച് ലനാന്റെബലാംഗച്ച് കസന്റെറുകേളബല് ഹസകക്ലെനാണ്
സബകസകമകനഷന്
കേനാലനാവസനാ

സലാംവബധനാനവലാം

മനാറ്റങ്ങള്

തല്സമയലാം

ജബ.പബ.ആര്.എസച്ച്.
അറബയനാന്

കേഴബയുന്ന

സഹനായകതനാകട
സലാംവബധനാനവലാം
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സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. മഴക്കനാലതച്ച് തബരുവനന്തപുരലാം, കകേനാചബ
നഗരങ്ങള്
ഹസകക്ലെനാണ്

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന
റബസ്കച്ച്

കവളളകക്കട്ടച്ച്

ലബറ്റബകഗഷനുകവണബ

പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

അനുവദബച

കകേന

കനടബകയടുക്കുന്നതബനുലാം Disaster response force-നച്ച് ആവശദമനായ

ഫണച്ച്

പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബ നബലനബര്ത്തുന്നതബനുമുളള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രതനാകേരന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഈ സര്ക്കനാര്
അധബകേനാരകമറ്റ കശഷലാം അമതയ്യനായബരകതനാളലാം കപര്ക്കച്ച്

പട്ടയലാം നല്കേബ.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യുകട ഫലമനായബ രനാജദകത സനാമതബകേ വളര്ച കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളകട
നബയനണതബലനാകുന്ന സനാഹചരദതബല് ഈ സര്ക്കനാര് ജനകക്ഷമ പദതബകേള്
നടപ്പെനാക്കുന്നതബല് വബജയബച്ചു. ഓഖബ ദുരന്തതബല്കപ്പെട്ടവരുകട പുനരധബവനാസതബനച്ച്
ഫണച്ച്

ബഡ്ജറ്റബല്

ഉപകയനാഗപ്രദമനാക്കുന്നതബനുലാം
ഭൂപരബഷ്കരണ

(കഭദഗതബ)

ഭൂവബനബകയനാഗവമനായബ

പ്രഖദനാപബചബട്ടുണച്ച്.
അവകേനാശലാം
ബബല്

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

കകേരളതബകല

സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെടുന്നതബനുലാം

സഭയബല്
കകേരളതബല്

അവതരബപ്പെബചച്ച്

ഭൂമബ
കകേരള

പനാസനാക്കണലാം.

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാടുകൂടബയ

സുസബരമനായ ഒരു നബയമമുണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. ടബ. വബ. ഇബ്രനാഹബലാം:

ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. ഭൂമബ കേകയ്യറ്റലാം

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബലുലാം പട്ടയ വബതരണലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലുലാം സര്ക്കനാര് പരനാജയകപ്പെട്ടു.

37

ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെബലനായതബകന്റെ

ഫലമനായബ

വബലവര്ദന,

നബകുതബ

വര്ദന

എന്നബവയബലൂകട ജനങ്ങളകടകമല് അധബകേഭനാരലാം അടബകചല്പ്പെബക്കകപ്പെടുകേയുണനായബ.
നബകുതബയടവച്ച് കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബചച്ച് ജനങ്ങളബല് അവകബനാധമുണനാക്കുന്നതബനച്ച്
പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കണലാം. ഭൂനബകുതബ അടവച്ച് സലാംബനബചച്ച് സനാധനാരണക്കനാകര
ബുദബമുട്ടബക്കുന്ന രസ്പീതബക്കച്ച് മനാറ്റലാം വരുതണലാം. വബകല്ലജച്ച് ഓഫസ്പീസുകേളബലുലാം അക്ഷയ
കസന്റെറുകേളബലുലാം മറ്റുലാം അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള് വബകേസബപ്പെബക്കണലാം. വബകല്ലജച്ച്
ആഫസ്പീസുകേളബകല

സനാഫച്ച്

പനാകറ്റണ്

പരബഷ്കരബക്കണലാം.

ഭൂനബകുതബ

അടച

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റബകന്റെ കകേനാപ്പെബ വബവബധ ആവശദങ്ങള്ക്കച്ച് സസസ്പീകേരബക്കതക്ക വബധതബല്
സര്ക്കുലര്
മനാറ്റലാം

പുറകപ്പെടുവബക്കണലാം. ദുരന്ത നബവനാരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട കനനാലാംസബല്

വരുതണലാം.

കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബല്

കതനാഴബലുറപ്പെച്ച്

പദതബയബകല

കതനാഴബലനാളബകേളകട കസവനലാം വബനബകയനാഗബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനമുണനാകേണലാം.
ശസ്പീ.

കജനാര്ജച്ച്

ആവശദമനായ

കതനാമസച്ച്:

മുകന്നനാരുക്കമബല്ലനാകത

ജബ.എസച്ച്.ടബ.യബലൂകടയുലാം
കനരബട്ടബരബക്കുന്ന

എലാം.

കനനാട്ടച്ച്

പ്രതബസനബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

ധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

കകേനഗവണ്കമന്റെച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കബയ

നബകരനാധനതബലൂകടയുലാം

സലാംസനാനതച്ച്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

കകേനഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

സനാമതബകേ-രനാഷസ്പീയ

നയങ്ങള്കക്കതബകര ജനകേസ്പീയ ബദല് ഉയര്തബപ്പെബടബക്കുന്നതബനനാണച്ച് സലാംസനാന
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ഗവണ്കമന്റെച്ച് ശമബക്കുന്നതച്ച്.
സമരങ്ങള്

വന്കേബട കുതകേകേകള സഹനായബക്കുന്നതലാം കേനാര്ഷബകേ

അടബചമര്ത്തുന്ന

നബലപനാടുകേളമനാണച്ച്

കകേന

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്. വബകേസബത കകേരളലാം സനാക്ഷനാത്കേരബക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദതബകന്റെ
ഫലമനാണച്ച് കേബഫ്ബബയുകട ആവബര്ഭനാവലാം.
ശസ്പീ.

അടൂര്

പ്രകേനാശച്ച്:

യു.ഡബ.എഫച്ച്.ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ
നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്

ധനനാഭദര്തനകേകള

കേനാലതച്ച്

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.

ഭൂരഹബതരബല്ലനാത

എതബര്ക്കുന.
കകേരളലാം

പദതബ

പ്രസ്തുത പദതബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്

അകപക്ഷ നല്കേബയ മുഴുവന് ആളകേള്ക്കുലാം ഭൂമബ പതബചച്ച് നല്കുകേയുലാം ഭൂമബ
വബതരണതബനച്ച് മുന്ഗണനനാ ലബസച്ച് തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം കചയ്തു. വന്കേബട കുതകേകേള്ക്കച്ച്
ഭൂമബ ഹകേമനാറ്റലാം കചയ്യുന്നതബല് ഈ ഗവണ്കമന്റെച്ച് വദകമനായ മനാനദണ്ഡങ്ങള്
പനാലബച്ചുകേനാണുന്നബല്ല.

ഹനാരബസണ്

മലയനാളലാം

പ്ലൈനാകന്റെഷനുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

കകഹകക്കനാടതബയബല് നബലനബല്ക്കുന്ന കകേസുകേളകട നടതബപ്പെബല് വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയബല്ലനാത
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം ടബ സനാപനലാം അനധബകൃതമനായബ കകകേവശലാം വചബരബക്കുന്ന
ഭൂമബ തബരബച്ചുപബടബക്കുന്നതമനായബ ബനകപ്പെട്ട അകനസഷണ റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല് റവനബ്യൂ
വകുപ്പെച്ച് സസസ്പീകേരബച തടര്നടപടബ സലാംബനബചച്ച് വബശദസ്പീകേരബക്കനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.
യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് കകേനാന്നബയബല് കേള്ളപ്പെട്ടയലാം നല്കേബകയന്ന
ആകരനാപണലാം അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.

39

VI വബശദസ്പീകേരണലാം
ശസ്പീമതബ ഇ. എസച്ച്. ബബജബകമനാളകട ശദക്ഷണബക്കലബനുള്ള വബശദസ്പീകേരണലാം
കപനാതമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന്):

ശസ്പീമതബ ഇ. എസച്ച്. ബബജബകമനാള് ഇന്നകല ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച്
കപനാതമരനാമതച്ച്

ഫണച്ച്

മനബമനാര്ക്കച്ച്

ശദയബല്കപ്പെടുകേയുണനായബ.

വസ്പീതബച്ചു

രണച്ച്

നല്കേബകയന്നച്ച്

ബഡ്ജറ്റുകേളബലനായബ

പരനാമര്ശബചതച്ച്
കറനാഡകേളകട

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്ക്കനായുള്ള ബഡ്ജറ്റച്ച് വബഹബതവലാം കസഷദല് സനാങ്ഷനുലാം കചര്തച്ച്
10 കകേനാടബ രൂപയനാണച്ച് കകേനാടുതബരബക്കുന്നതച്ച്. കേഴബഞ്ഞെവര്ഷലാം ഇഇൗയബനതബല്
അമലപ്പുഴ,

ഉടുമന്കചനാല,

പസ്പീരുകമടച്ച്

എന്നബവബടങ്ങളബകല

കറനാഡകേളകട

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്ക്കനായബ ആവശദമനായ തകേ നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
ധനനാഭദര്തനകേളമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് അലാംഗങ്ങള് ഉന്നയബച അഭബപ്രനായങ്ങകളനാടച്ച്
കയനാജബക്കുന. നബകുതബ കചനാര്ച ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ മനാര്ചച്ച് 1 മുതല് ഇ-കവ ബബല്
നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. അതച്ച് നടപ്പെബലനാകുകമനാള് ഉണനാകയക്കനാവന്ന
ബുദബമുട്ടുകേള് ചര്ച കചയ്തച്ച് പരബഹരബക്കുന്നതനാണച്ച്. സസര്ണ നബകുതബയബല് കകേനാമഇൗണച്ച്
കചയ്ത വദനാപനാരബകേളകട കേനാരദതബല് പരബകശനാധന നടത്തുന്നതല്ല. സസര്ണ നബകുതബ
നബര്ണയതബനച്ച് സമഗ്ര കസനാഫച്ച്റ്റച്ച്കവയര് തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. കൃഷബക്കനാരബല് നബനലാം
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കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബകേളബല്
കക്ഷമതബനുകവണബ

നബനലാം

പബരബകചടുത

ഭൂനബകുതബ

വബനബകയനാഗബക്കനാനനാണുകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.

അവരുകട

ഇക്കനാരദലാം

കേര്ഷകേ

സലാംഘടനനാ കനതനാക്കളമനായബ പ്രസ്പീ-ബഡ്ജറ്റച്ച് ചര്ചനാകവളയബല് വബശദമനായ ചര്ചയ്ക്കച്ച്
വബകധയമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. ഇതസലാംബനബചച്ച് കൂടുതല് കേനാരദങ്ങള് ഫബനനാന്സച്ച് ആക്ടബകന്റെ
ചര്ചനാകവളയബല്

പരബകശനാധബക്കനാവന്നതനാണച്ച്.

ധനനാഭദര്തന

പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
റവനബ്യൂവലാം
ജനസഇൗഹൃദ

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം
കകേനകമന്ന

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

നബലയബല്

വബകല്ലജച്ച്

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.
സനാഫച്ച്

കേസനാര്കട്ടഴച്ച്

വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.
ആഫസ്പീസുകേളബല്നബനലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്
വബകല്ലജച്ച്

3

ചനകശഖരന്):
ആഫസ്പീസുകേകള

വബകല്ലജച്ച് ആഫസ്പീസുകേളബല്

കകേനാടബ

ആഫസ്പീസുകേളബല്

നല്കുന്ന

ഇ.

രൂപ

നബനലാം

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേളകട

ബഡ്ജറ്റബല്
മറ്റച്ച്

റവനബ്യൂ

കേനാലനാവധബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. ചുരുങ്ങബയ കേനാലയളവബനുള്ളബല്
വബവബധ ജബല്ലകേളബലനായബ ഏതനാണച്ച് 62000-ല്പ്പെരലാം പട്ടയങ്ങള് വബതരണലാം കചയ്യനാന്
സനാധബചബട്ടുണച്ച്. നബലവബലുള്ള ലനാന്റെച്ച് ടബബബ്യൂണലുകേള്ക്കുപുറകമ വബവബധ ജബല്ലകേളബലനായബ
29 കസഷദല് ടബബബ്യൂണലുകേള് കൂടബ രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.
ടബബബ്യൂണലുകേളബല്

നബലവബലുണനായബരുന്ന

56000

ലനാന്റെച്ച്

ഫയലുകേളബല്
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തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച്

പട്ടയങ്ങള്

വബതരണലാം

കചയ്യനാന്

സനാധബച്ചു.

പട്ടയവബതരണതബല് നബലനബന്നബരുന്ന നബയമ തടസങ്ങള് നസ്പീക്കുന്നതബനനാവശദമനായ
നടപടബ

സസസ്പീകേരബചതലാം

വന്കേബട

കേകയ്യറ്റക്കനാര്കക്കതബകര

കേര്ശന

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബചതലാം അനധബകൃത നബര്മ്മേനാണങ്ങള് തടയനാന് കേഴബഞ്ഞെതലാം
ശകദയമനാണച്ച്. തനാലൂക്കച്ച് ലനാന്റെച്ച് കബനാര്ഡകേള് പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബചച്ച് നബലവബലുള്ള
കകേസുകേള്

സമയബനബതമനായബ

വദവസകേള്

ലലാംഘബചതമനായ

ഊര്ജബതമനാക്കനാനുലാം

പനാട്ടഭൂമബ

സനാധബച്ചു.

ഏകറ്റടുക്കുകമനാഴുണനാകുന്ന
സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുലാം

കേഴബഞ്ഞെതലാം

തബരബകചടുക്കനാനുള്ള

വബകേസന

തടസങ്ങള്

കേനാലനാവധബ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

നസ്പീക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ
ഭൂമബ

സതസരനടപടബ

പുനരധബവനാസ പനാകക്കജബല് ആകേര്ഷകേമനായ മനാറ്റലാം വരുതബ

നയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബച്ചു.

ഭൂമബ കേകയ്യറ്റലാം തടയുന്നതബനച്ച് എല്ലനാ ജബല്ലകേളബലുലാം

ജനാഗ്രതനാ സ്കസനാഡകേള് രൂപസ്പീകേരബച്ചു. റവനബ്യൂ വബജബലന്സച്ച് വബലാംഗബകന്റെ പ്രവര്തനലാം
കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന് കേഴബഞ്ഞു.

സലാംസനാന ദുരന്ത നബവനാരണ സലാംവബധനാനലാം വളകര

കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രവര്തബച്ചുവരുന. പതനലാംതബട്ട ജബല്ലയബകല കകേനാന്നബ തനാലൂക്കബല്
അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ അനുമതബകയനാടുകൂടബ പട്ടയലാം വബതരണലാം
കചയ്യുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്. കനല്വയല് തണസ്പീര്തട സലാംരക്ഷണ
നബയമലാം

കൂടുതല്

ശകമനാക്കനാനുലാം

അവകശഷബക്കുന്ന

കനല്വയലുകേളലാം
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തണസ്പീര്തടങ്ങളലാം സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം ക്രബയനാത്മകേമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് .
തരബശച്ച് ഭൂമബയബല് ഉടമസകന്റെ അനുമതബയബകല്ലങ്കബലുലാം വബവബധ ഏജന്സബകേള് മുകഖന
കൃഷബ കചയ്യുന്നതബനുളള വദവസ കകേനാണവരുന്നതനാണച്ച്. വബവബധ ജബല്ലകേളബലനായബ
നബകേതബയ 38.58 ഏക്കര് ഭൂമബ ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല് വന്നതബനുകശഷലാം
പൂര്വസബതബയബലനാക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കകേരളതബകല മുഴുവന് പ്രകദശങ്ങളകടയുലാം
റസ്പീസര്കവ കകേന-സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റുകേളകടയുലാം അലാംഗസ്പീകൃത ഏജന്സബകേളകടയുലാം
സഹനായകതനാടുകൂടബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്. ഓകരനാ ജബല്ലയ്ക്കുലാം ടനാര്ജറ്റച്ച്
നബശയബചച്ച് നബകുതബ നബര്ണയലാം നടതനാത കകേട്ടബടങ്ങള് കേകണത്തുകേയുലാം ആഡലാംബര
നബകുതബ സനാബച്ച് അടബസനാനതബല് പുതക്കബ നബശയബക്കനാന് കഭദഗതബ തയ്യനാറനാക്കബ
നബയമ വകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയ്ക്കച്ച് അയയ്ക്കുകേയുലാം ഫനാറ്റുകേളകട നബകുതബ നബര്ണയതബല്
മനാനദണ്ഡലാം നബശയബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

14 കേളക്ടകററ്റുകേകളയുലാം

ഇ-ഓഫസ്പീസച്ച്

ശലാംഖലവഴബ ബനബപ്പെബക്കനാനുലാം റവനബ്യൂ റബക്കവറബ നടപടബ പൂര്ണമനായുലാം ഓണ്കകലന്
സലാംവബധനാനതബലനാക്കനാനുലാം മനബയുകട ആഫസ്പീസച്ച് മുതല് വബകല്ലജച്ച് ആഫസ്പീസച്ച് വകരയുള്ള
തലങ്ങള് കേമബ്യൂട്ടര്വഴബ ബനബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് . ഏതച്ച് സമയത്തുലാം
എവബകടനബനലാം

റവനബ്യൂ

വകുപ്പെബകലയ്ക്കച്ച്

അടയ്കക്കണ

നബകുതബയുലാം

ഫസ്പീസുലാം

ഓണ്കകലനനായബ അടയ്ക്കുന്നതബനച്ച് സമഗ്ര റവനബ്യൂ കപനാര്ട്ടല് നടപ്പെബലനാക്കുലാം. 60 സ്മെനാര്ട്ടച്ച്
വബകല്ലജച്ച് ആഫസ്പീസുകേള്കൂടബ ആരലാംഭബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് . പവര് ഗ്രബഡച്ച്

43

കകേനാര്പ്പെകറഷനച്ച് ഭൂമബ ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനച്ച് രണച്ച് പുതബയ കസഷദല് ഓഫസ്പീസുകേള്
ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

ആവശദമനായ

തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ഭവനനബര്മ്മേനാണ വകുപ്പെബനച്ച് കേസ്പീഴബലുളള ഗൃഹശസ്പീ പദതബയബലൂകട 16.10 കകേനാടബ രൂപ
വബതരണലാം കചയ്യുകേയുലാം വനായ്പനാ തബരബചടവച്ച് ഉഇൗര്ജബതമനാക്കുന്നതബനുളള നടപടബകേള്
സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

നഗരപ്രകദശങ്ങളബല് കജനാലബ കചയ്യുന്നതലാം തനാമസ

സഇൗകേരദമബല്ലനാതതമനായ ആളകേള്ക്കച്ച് കുറഞ്ഞെ വനാടകേയ്ക്കച്ച് പൂജപ്പുരയബല് മൂനലാം നനാലുലാം
ഘട്ടങ്ങളബലനായബ
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ഫനാറ്റുകേള്

പൂര്തബയനാക്കബ

പ്രവര്തനക്ഷമമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

വനബതനാ ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് മബതമനായ കചലവബല് സുരക്ഷബതവലാം സഇൗകേരദപ്രദവമനായബ
തനാമസബക്കുന്നതബനുള്ള വര്ക്കബലാംഗച്ച് വബകമന്സച്ച് കഹനാസലുകേള് പൂര്തബയനായബട്ടുണച്ച്.
ഹരബപ്പെനാടച്ച് റവനബ്യൂ ടവറബകന്റെ പ്രവര്തനലാം ഉടന് ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച് . ഗുണകമന്മേയുള്ള
കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണ

സനാമഗ്രബകേള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

യൂണബറ്റുകേള്

തബരുവനന്തപുരത്തുലാം പനാലക്കനാടുലാം ആരലാംഭബച്ചു. 1965-കല കകേട്ടബട വനാടകേ നബയനണ
നബയമലാം പരബഷ്കരബക്കനാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടതബവരബകേയനാണച്ച് . കകേരള കസറ്റച്ച്
ഹഇൗസബലാംഗച്ച് കഡവലപ്കമന്റെച്ച് ഫബനനാന്സച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷന് പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം
കതനാഴബലധബഷബത പദതബകേള് പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ നബര്മ്മേബതബ
കകേനതബകന്റെ ആഭബമുഖദതബല് വബവബധ ജബല്ലകേളബല് പരബശസ്പീലന പരബപനാടബകേള്
ആവബഷ്കരബച്ചു നടപ്പെനാക്കബ വരുന. കുന്ദമലാംഗലലാം സബച്ച് തനാലൂക്കച്ച് ആഫസ്പീസബകന
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ശനാകസ്പീകേരബക്കുന്നത സലാംബനബച
ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

ഓഖബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം സമര്പ്പെബക്കനാന് റവനബ്യൂ വകുപ്പെബകനനാടച്ച്

ദുരബതനാശസനാസ

സര്ക്കനാരബനച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങള്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കേനാരദക്ഷമമനായബ
ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
ചരക്കച്ച് കസവന നബകുതബയുലാം കേനാര്ഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം വബലന നബകുതബയുലാം
എന്ന

V-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം

ഭൂനബകുതബ

എന്ന

VI-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം ജബല്ലനാഭരണവലാം പലവകേയുലാം എന്ന XI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം
ഭവന നബര്മ്മേനാണലാം എന്ന XXI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള
ദുരബതനാശസനാസതബനച്ച്

എന്ന XXVI-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം 35-കനതബകര 83

കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.
(സഭ കകവകുകന്നരലാം 3.44-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)

