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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-13
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 19, തബങ്കള്
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
ബനാറുകേള് തുറക്കനാന് അനുമതബ
മബ. സസ്പീക്കര്:
നല്കേബയബട്ടുളള

ചട്ടലാം 52(5)-നച്ച് വബരുദമനായ ചബല പരനാമര്ശങ്ങള് ഇനച്ച്

അടബയന്തര

പ്രകമയതബകന്റെ

വബശദസ്പീകേരണക്കുറബപ്പെബലുകണ്ടെനച്ച്

പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പബകനനാക്ക സമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം
പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ

എഴുതബ

നല്കുകേയലാം

കചയര്

അക്കനാരദലാം

പരബകശനാധബചകപ്പെനാള് സതദമുകണ്ടെനച്ച് കബനാധദകപ്പെടുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച് . കപനാതുസമൂഹലാം
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ശദബക്കുകേയലാം

ചര്ച

കചയ്യുകേയലാം

കചയ്യുന

ഒരു

വബഷയമനായതബനനാലുലാം

പ്രതബപക്ഷതബകന്റെ അവകേനാശമനായതബനനാലുലാം ഉഉൗഹനാകപനാഹങ്ങളലാം ആകരനാപണങ്ങളലാം
പ്രകമയനാവതരണതബല്

പനാടബകല്ലെന

ചട്ടലാം

ഓര്മ്മേകപ്പെടുതബകക്കനാണ്ടെച്ച്

അനുമതബ

നല്കുകേയനാണച്ച്.
കകേനാടതബ വബധബകേളകട മറവബല് പതബനനായബരതബനച്ച് കമല് ജനസലാംഖദയളള
പഞനായത്തുകേളബല് ബനാറുകേള് തുറക്കനാന് അനുമതബ നല്കേനാനുലാം ആരനാധനനാലയങ്ങള്,
വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്

എനബവയബല്നബനലാം

ബനാറുകേള്ക്കുളള

ദൂരപരബധബ

കുറയനാനുലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച് കകകേകക്കനാണ്ടെ തസ്പീരുമനാനങ്ങള്മൂലലാം ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ
പറയകപ്പെടുന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച
കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്, പബ. കകേ. ബഷസ്പീര്,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
കതനാഴബലുലാം

എകകക്സെെസലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

റബ.

പബ.

രനാമകൃഷ്ണന്):

മദദവദവസനായതബകന്റെ കേനാരദതബല് സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ പനാലബച്ചുകകേനാണ്ടുളള
സമസ്പീപനമനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതച്ച്. ബനാറുകേള് അനുവദബക്കുനതബനച്ച്
പതബനനായബരതബനുകമല് ജനസലാംഖദയള്ള പഞനായത്തുകേള് എനച്ച് നബര്ണ്ണയബചതച്ച്
കൂടുതല്

ഷനാപ്പുകേള്ക്കച്ച്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കുനതബകനനാ

പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുനതബകനനാ കവണ്ടെബയല്ലെ.

പുതബയ

ഷനാപ്പുകേള്

മുന്ഗവണ്കമന്റുകേളകട കേനാലതച്ച്
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പ്രവര്തബച്ചുവന

ബനാറുകേള്

വബവബധ

കകേനാടതബവബധബകേളകട

അടബസനാനതബല്

അടച്ചുപൂകട്ടണ്ടെബവരബകേയലാം സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ അതരലാം വബധബകേളബല് കൂടുതല് വദക്തത
വരുത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. എത്ര ബനാറുകേള് തുറനച്ച് പ്രവര്തബപ്പെബക്കണകമനളള
തസ്പീരുമനാനലാം സര്ക്കനാര് ഇതുവകര എടുതബട്ടബല്ലെ. ഓകരനാ സനാപനതബകന്റെയലാം അകപക്ഷ
പരബകശനാധബചച്ച് മനാത്രകമ അക്കനാരദതബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന് സനാധബക്കുകേയളള.
സലാംസനാനതച്ച്

മദദഷനാപ്പുകേള്

പ്രവര്തബക്കുനതബനച്ച്

ഒബ്ജക്ഷണബബള്

കകസറച്ച്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം ആരനാധനനാലയങ്ങള്, വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങള്, കകേനാളനബകേള്,
ശ്മശനാനങ്ങള് എനബവയച്ച് പ്രകതദകേമനായ ദൂരപരബധബ നബശ്ചയബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച് .
കേളളഷനാപ്പുകേള്ക്കുളള ദൂരപരബധബ 400 മസ്പീററുലാം ഒഉൗട്ടച്ച്കലറ്റുകേള്ക്കുലാം ത്രസ്പീ സനാര്, കഫനാര്
സനാര്,

കകഫവച്ച്

സനാര്

കഹനാട്ടലുകേള്ക്കുമുളള

ദൂരപരബധബ

200

മസ്പീററുകമന

നബബന്ധനയബല് മനാറലാം വരുതനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടബല്ലെ. ആസനാലാം, കമഘനാലയ, ബലാംഗനാള്
എനസ്പീ സലാംസനാനങ്ങള് സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബകയ സമസ്പീപബച സന്ദര്ഭതബല് സലാംസനാന
ഗവണ്കമന്റുകേളകട

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കനാന്

ആവശദകപ്പെടുകേയലാം

അതബന്പ്രകേനാരലാം അഭബപ്രനായലാം പറയകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. കനനാട്ടസ്പീസബല് ഉനയബചബട്ടുളള
മറച്ച് ആകരനാപണങ്ങകളല്ലെനാലാം അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്: ഇടതുമുനണബയകട പ്രകേടന പത്രബകേയച്ച് വബരുദമനായബ
മദദതബകന്റെ ലഭദത വര്ദബപ്പെബചച്ച് സലാംസനാനകത മദദതബല് മുക്കബകക്കനാല്ലെനാനുളള
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സര്ക്കനാര്

ശമലാം ദൂരവദനാപകേമനായ പ്രയനാസങ്ങളണ്ടെനാക്കുകേയലാം വരുലാംതലമുറകയ

നശബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്
യ.ഡബ.എഫച്ച്.

ഇടയനാക്കുകേയലാം

സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരതബല്

കുറച്ചുകകേനാണ്ടുവരനാനനാണച്ച്
മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്

കചയ്യുകമന

ശമബചതച്ച്.

ബനാര്

കേനാരദതബല്

വനകപ്പെനാള്

ഇഉൗ

മദദതബകന്റെ

സര്ക്കനാര്

അനുവദബക്കുനതബനുളള

സലാംശയമബല്ലെ.
ലഭദത

പഞനായതബല്/

തകദ്ദേശ

സനാപനങ്ങളകട

അധബകേനാരലാം എടുത്തുകേളയകേയലാം ബനാര് കകലസന്സബനച്ച് കകഫവച്ച് സനാര് പദവബ
കവണകമനതച്ച്

ത്രസ്പീ

സനാറനായബ

ചുരുക്കുകേയലാം

വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്,

ആരനാധനനാലയങ്ങള് എനബവയമനായളള ദൂരപരബധബ കുറയ്ക്കുകേയലാം കചയബരബക്കുകേയനാണച്ച് .
കദശസ്പീയ സലാംസനാന പനാതകേളകട 500 മസ്പീറര് പരബധബക്കുളളബല് മദദശനാലകേള്
പനാടബകല്ലെനച്ച്

സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ

പുറകപ്പെടുവബചകപ്പെനാള്

ബനാര്

ഉടമകേകള

സഹനായബക്കനാന്കവണ്ടെബ സര്ക്കനാര് സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയബല് അഫബഡവബറച്ച് കകേനാടുക്കുന
നബലപനാടനാണച്ച്

സസസ്പീകേരബചതച്ച്.

കകലസന്സച്ച്

അനുവദബക്കുന

ആനുകൂലദലാം

ബനാര്

ഉടമകേകള

കേനാരദതബല്

പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം

ഭയകപ്പെടുന

നഗര

സര്ക്കനാര്

പ്രകദശങ്ങള്ക്കച്ച്

നല്കേണകമനച്ച്

ബനാര്

കകേനാടുത

സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്

ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്. പുതബയ മദദഷനാപ്പുകേള് അനുവദബച്ചുകകേനാണ്ടെച്ച് എകകക്സെെസച്ച്
കേമ്മേസ്പീഷണര്

പുറകപ്പെടുവബച

കതറബദരബപ്പെബക്കുന

നബലപനാടച്ച്

ഉതരവച്ച്
മനബ

നബലനബല്ക്കുകമനാഴനാണച്ച്
സസസ്പീകേരബചബരബക്കുനതച്ച്.

സഭകയ
സര്ക്കനാരുലാം
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മദദമുതലനാളബമനാരുലാം തമ്മേബലുള്ള അവബശുദ കൂട്ടുകകേട്ടച്ച് സലാംശയലാം ജനബപ്പെബക്കുനതനാണച്ച് .
കകേരളതബകന്റെ

ഭനാവബ

തലമുറകയ

ബനാധബക്കുന

ഗുരുതരമനായ

ഇഉൗ

വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
കതനാഴബലുലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ രനാമകൃഷ്ണന്): ബനാര്
കകലസന്സച്ച്

അനുവദബക്കുന

വബഷയനാവതരണതബല്

കേനാരദതബലുള്ള

പ്രകേടമനായബരുന.

വസ്തുതനാപരമനായ

അവദക്തത

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

നബലപനാടച്ച്

സതദസന്ധമനായതബനനാല് ഇക്കനാരദതബല് ഏകതങ്കബലുലാം തരതബലുള്ള ഉത്കേണ
കനരബകടണ്ടെബവരുനബല്ലെ. മറച്ച് സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റുകേള് സമര്പ്പെബച കപറസ്പീഷനുകമല്
അഭബപ്രനായലാം ആരനാഞ്ഞകപ്പെനാള് മനാത്രമനാണച്ച് കകേരള ഗവണ്കമന്റെച്ച് അഫബഡവബറച്ച്
സമര്പ്പെബചതച്ച്. സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ വബധബകയ മറബകേടക്കനാനുള്ള ഒരു ശമവലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച്
നടതബയബട്ടബല്ലെ. മദദവര്ജ്ജനവലാം ലഹരബമരുനച്ച് വര്ജ്ജനവമനാണച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ
ലക്ഷദലാം. മദദതബകന്റെ ലഭദത കുറചതുകകേനാണ്ടുമനാത്രലാം ആതദന്തബകേമനായ ലക്ഷദലാം
കനടബകയടുക്കനാന് സനാധബക്കുകേയബല്ലെ.
യനാകതനാരു

നടപടബയലാം

മദദനയതബകന്റെ
അനുവദബക്കുനതബനച്ച്

മദദഷനാപ്പുകേളകട എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള

സര്ക്കനാര്

ഭനാഗമനായബ
നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടബല്ലെ.

ത്രസ്പീസനാര്

ഇടതുമുനണബയകട

കഹനാട്ടലുകേളബല്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

എല്ലെനാ

വബകദശമദദലാം
വബഭനാഗങ്ങളകടയലാം

അഭബപ്രനായങ്ങള് പരബഗണബചച്ച് കൂട്ടനായ ആകലനാചനയബലൂകടയനാണച്ച് എല്.ഡബ.എഫച്ച്.
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മദദനയലാം

രൂപകപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.

പുനരധബവസബപ്പെബക്കനാന്
വബജയകേരമനായബ

മുന്

നടപ്പെനാക്കബ

കജനാലബ

സര്ക്കനാര്

നഷ്ടകപ്പെട്ട

പ്രഖദനാപബച

പ്രശ്നപരബഹനാരതബനുള്ള

കതനാഴബലനാളബകേകള
പുനര്ജനബ

നടപടബയനാണച്ച്

പദതബ
സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്. ലഹരബ ഉപകയനാഗതബല് നബനലാം ജനങ്ങകള രക്ഷബക്കുനതബനുള്ള
'വബമുക്തബ'

പദതബ

വബപുലകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
ആകരനാപണലാം

തബകേച്ചുലാം

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്
തസ്പീരുമനാനകമടുക്കൂ എനലാം

മദദമുതലനാളബമനാകര

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം
സഹനായബക്കുനകവന

അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.

നടപടബ

പ്രതബപക്ഷ

ഷനാപ്പുടമകേള്

നല്കുന

വബശദ പരബകശനാധനയകട അടബസനാനതബല് മനാത്രകമ
പുതബയ ഷനാപ്പുകേള് അനുവദബക്കബകല്ലെനമനാണച്ച്

പുതബയ

ഉതരവച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച് വദക്തമനാക്കനാനുള്ളതച്ച്. ഇഉൗ സനാഹചരദതബല് ഇഉൗ വബഷയലാം
സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ്ടെതബല്ലെ.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചനബതല,
കകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്
എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം അവരവരുകട
പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനച്ച്

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം
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II ശദക്ഷണബക്കല്

(1) സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം
ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബ: കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ സനാപനമനായ ഹബന്ദുസനാന്
ലലഫച്ച്

കകേയര്

ലബമബറഡബകന

തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കുനതബനച്ച്

രനാജദതനാകകേ
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ഫനാക്ടറബകേളള്ള

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്
സനാപനതബല്

അയ്യനായബരകതനാളലാം കതനാഴബലനാളബകേള് കജനാലബ കചയ്യുനണ്ടെച്ച്. ഗര്ഭനബകരനാധന ഉറകേള്,
ബ്ലഡച്ച് ബനാഗച്ച്, ഗുളബകേകേള്, വനാക്സെെബനുകേള്, ആശുപത്രബ ഉപകേരണങ്ങള്, സനാനബലാംഗച്ച്, രക്ത
പരബകശനാധന തുടങ്ങബ ആകരനാഗദ കമഖലയബകല വബവബധ കസവനങ്ങള് നദനായവബലയച്ച്
ലഭദമനാക്കുനതുലാം ലനാഭതബല് പ്രവര്തബച്ചുകകേനാണ്ടെബരബക്കുനതുമനായ ഈ സനാപനകത
സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനുള്ള

നസ്പീക്കതബകനതബകര

പ്രകമയലാം

പനാസനാക്കുനതബനുലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): ആകരനാഗദ കമഖലയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്
പ്രവര്തബക്കുന മബനബരത്ന കേമനബ വബഭനാഗതബല്കപ്പെടുന കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ
സനാപനമനായ ഹബന്ദുസനാന് ലലഫച്ച് കകേയര് ലബമബറഡബല് അയ്യനായബരകതനാളലാം
കതനാഴബലനാളബകേള് കജനാലബ കചയ്യുനണ്ടെച്ച്. 1966-ല് ഹബന്ദുസനാന് ലനാറക്സെെച്ച് ലബമബറഡച്ച് എന
കപരബല് ആരലാംഭബചതുലാം പബനസ്പീടച്ച് ഹബന്ദുസനാന് ലലഫച്ച് കകേയര് ലബമബറഡച്ച് എനച്ച്
പുനര്നനാമകേരണലാം കചയതുമനായ സനാപനതബനച്ച് 19 ഏക്കകറനാളലാം സലലാം കകേരള
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സര്ക്കനാര്

സഉൗജനദമനായബ

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ലനാഭതബല്

പ്രവര്തബക്കുന

ഈ

സനാപനകത സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം ഉകപക്ഷബക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്
പ്രധനാനമനബക്കച്ച് കേതയകചങ്കബലുലാം കേമനബയകട മുഴുവന് ഓഹരബകേളലാം വബറഴബക്കനാനുള്ള
നടപടബകേളമനായബ

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്

മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്.

പുന:പരബകശനാധബക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്

കകേന്ദ്ര

ഈ

ധനകേനാരദ

നടപടബ

വകുപ്പുമനബക്കച്ച്

കേതയചബട്ടുണ്ടെച്ച്. സര്ക്കനാര് ഭൂമബ ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നബകുതബ ഇളവച്ച് നല്കുനതബനുലാം
പ്രവര്തനമൂലധനതബനച്ച് സര്ക്കനാര് ഗദനാരന്റെബ നല്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകണനച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബകന
ഉണ്ടെനായബട്ടബല്ലെ.

അറബയബചബട്ടുലാം

ഇതബകനതബകര

ആകലനാചബക്കുനതനാണച്ച്.

ഇക്കനാരദതബല്
പ്രകമയലാം

കകേന്ദ്ര

അനുകൂല

പ്രതബകേരണലാം

പനാസനാക്കുനതച്ച്

കപനാതുകമഖലനാ

സലാംബന്ധബചച്ച്
സനാപനങ്ങകള

കപനാതുകമഖലയബല്തകന നബലനബര്ത്തുനതബനച്ച് ശക്തമനായ ഇടകപടല് സര്ക്കനാര്
നടതബവരുനണ്ടെച്ച്.
(2) അടബസനാന സഉൗകേരദങ്ങളകടയലാം ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം അപരദനാപ്തത
ശസ്പീ. പബ. ഉലബദുള്ള: സലാംസനാനകത സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേള് അടബസനാന
സഉൗകേരദങ്ങളകടയലാം
പ്രയനാസമനുഭവബക്കുകേയനാണച്ച്.

ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം
എല്ലെനാ

സര്ക്കനാര്

അപരദനാപ്തതമൂലലാം

ആശുപത്രബകേളബലുലാം

ആധുനബകേ

സഉൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുനതബനുലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച് ആശുപത്രബകേളബല് കടനാമനാ
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കകേയര് യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം മലപ്പുറലാം തനാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രബയബല്
ഡയനാലബസബസച്ച്

യൂണബറച്ച്

കേനാലനാനുസൃതമനായബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

ഏകേസ്പീകൃത

കപനാതുജനനാകരനാഗദ

ആശുപത്രബകേകള

കരനാഗസ്പീ

കഡനാക്ടര്മനാകരയലാം

പനാരനാകമഡബക്കല്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

നബയമലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

സഉൗഹൃദമനാക്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ

ജസ്പീവനക്കനാകരയലാം

ആവശദമനായ

നബയമബക്കുകേയലാം

സനാഫച്ച്

പനാകറണ് പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. കരനാഗബ, കഡനാക്ടര് അനുപനാതതബനനുസരബചച്ച്
ജസ്പീവനക്കനാരുകട എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം മനാനസബകേ-ശനാരസ്പീരബകേ കവല്ലുവബളബകേള്
കനരബടുനവര്ക്കുലാം

വകയനാജനങ്ങള്ക്കുമനായബ

ആശുപത്രബകേളബല്

പ്രകതദകേ

കബനബക്കുകേളലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബല് സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ കകേനാഴ്സുകേളലാം
ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജസ്പീവബതലശലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്,

സനാലാംക്രമബകേ കരനാഗങ്ങള്, മനാനസബകേ കരനാഗങ്ങള്, ലഹരബ മരുനച്ച് ഉപകയനാഗലാം
തുടങ്ങബയവയകട ചബകേബത്സയനായബ പ്രകതദകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതണലാം. മലപ്പുറലാം
ജബല്ലെയബല് സസ്പീകേളകടയലാം കുട്ടബകേളകടയലാം ആശുപത്രബയലാം ജനറല് ആശുപത്രബയലാം
പബ്ലബകേച്ച്

കഹല്തച്ച്

ലനാബബകന്റെ

പ്രവര്തനവലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. ലശലജ
ടസ്പീചര്): ഈ ഗവണ്കമന്റെച്ച് അധബകേനാരതബല് വനതബനുകശഷലാം ആകരനാഗദ കമഖലയബല്
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4271 പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. ആശുപത്രബകേളകട ഗുണനബലവനാരലാം
കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം
കുറയ്ക്കുനതബനുമുള്ള

കരനാഗസ്പീസഉൗഹൃദമനാക്കുനതബനുലാം

പദതബകേള്

ആര്ദലാം

ചബകേബത്സനാ

മബഷനബലൂകട

കചലവച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുനണ്ടെച്ച് .

സലാംസനാനതനാകേമനാനലാം 66 പബ.എചച്ച്.സബ.കേകള കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ
മനാറ്റുകേയലാം 10 കേനാതച്ച് ലനാബുകേള് അനുവദബക്കുകേയലാം 44 തനാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രബകേളബല്
ഡയനാലബസബസച്ച് യൂണബറച്ച് അനുവദബചതബല് 22 എണ്ണലാം പൂര്തബയനാക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
സര്ക്കനാര് കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബല് അടബസനാന അക്കനാദമബകേച്ച് സഉൗകേരദങ്ങള്
വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ കകേനാഴ്സുകേള്
നടത്തുനതബനനായബ 147 പബ.ജബ. സസ്പീറ്റുകേള് ലഭദമനാക്കുകേയലാം അഞച്ച് കമഡബക്കല്
കകേനാകളജുകേകള മബനബ കേനാന്സര് കകേയര് കസന്റെറുകേളനാക്കബ മനാറ്റുനതബനച്ച് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

മലപ്പുറലാം

ജബല്ലെയബല്

കഡനാക്ടര്മനാരുകടയലാം

പനാരനാകമഡബക്കല് ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം 236 തസബകേകേള് അനുവദബക്കുകേയലാം മകഞരബ
കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല്

അടബസനാന

സഉൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം

സസ്പീകേളകടയലാം കുട്ടബകേളകടയലാം ആശുപത്രബക്കുലാം പബ്ലബകേച്ച് കഹല്തച്ച് ലനാബബനുലാം പുതബയ
തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
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III സബ്മബഷന്
(1) കുടബകയനാഴബപ്പെബക്കല് പ്രശ്നലാം
ശസ്പീ.

എസച്ച്.

ശര്മ്മേ:

വല്ലെനാര്പനാടലാം

ഇന്റെര്നനാഷണല്

കേകണ്ടെയ്നര്

കടര്മബനലബനുകവണ്ടെബ കുടബകയനാഴബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടവരുകട പട്ടയലാം, കുടബവള്ളലാം, കതനാഴബല്,
നഷ്ടപരബഹനാരലാം തുടങ്ങബയവ സലാംബന്ധബച പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): കുടബകയനാഴബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടവരുകട

പുനരധബവനാസ പനാകക്കജബകന്റെ പുകരനാഗതബ നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനുലാം മുടങ്ങബക്കബടനബരുന
കമനാണബററബലാംഗച്ച്

കേമ്മേബറബ

കയനാഗലാം

എല്ലെനാ

മനാസവലാം

നടത്തുനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. മറച്ച് പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(2) ഇടപ്പെള്ളബ കതനാടബകന്റെ പുനരുദനാരണലാം
ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്:

തൃക്കനാക്കര മുതല് ചമക്കര വകരയള്ള ഇടപ്പെള്ളബ

കതനാടബകല കേകയ്യറലാം ഒഴബവനാക്കബ ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനുലാം ടൂറബസലാം സനാദദതകേള്
പരബഗണബചച്ച് കതനാടച്ച് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന്):

ഇടപ്പെള്ളബ

കതനാടബകന്റെ

പുനരുദനാരണതബനച്ച് ആറച്ച് കകേനാടബ രൂപയകട നബനാര്ഡച്ച് ധനസഹനായലാം ലഭബക്കുകേയലാം
5.03 കകേനാടബ രൂപയകട പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ജല ഗതനാഗത
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തടസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ

പനാലങ്ങള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

ഫസ്പീഡര്

കേനനാലുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള പദതബക്കച്ച് ജലഗതനാഗത വകുപ്പെച്ച് രൂപലാം
നലബവരുന.
(3) ജനാതബ സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്
ശസ്പീ.

കകേ.

ബനാബു:

എറവനാളന്

സമുദനായനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച് നല്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായ

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

കക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന്):

പനാലക്കനാടച്ച് ജബല്ലെയബകല വബവബധ പഞനായത്തുകേളബകല ഊരുകേളബല് അധബവസബക്കുന
എറവനാളന് സമുദനായലാം എനച്ച് അവകേനാശകപ്പെടുന വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് ജനാതബ സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്
ലഭബക്കുനബകല്ലെന പരനാതബയബല് കേബര്തനാഡ്സച്ച് നടത്തുന പഠനതബകന്റെ അന്തബമ
റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ലഭബക്കുന മുറയച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(4) സലാംവരണനാനുകൂലദലാം
ശസ്പീ. സണ്ണബ കജനാസഫച്ച്:
ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ

ദളബതച്ച് ലക്രസവരുകട സലാംവരണനാനുകൂലദങ്ങള്
വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്
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പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായ

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം
പരബവര്തബത

ലക്രസവകര

ഒ.ഇ.സബ.

ജനാതബക്കനാര്ക്കച്ച്

അനുവദനസ്പീയമനായ

കക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന്):
വബഭനാഗതബല്

ഉള്കപ്പെടുതബ

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങളലാം

ലനാസച്ച്

പട്ടബകേ
കഗ്രഡച്ച്

തസബകേകേളബല് രണ്ടെച്ച് ശതമനാനവലാം മറച്ച് തസബകേകേളബല് ഒരു ശതമനാനവലാം സലാംവരണലാം
നല്കുനതബനുപുറകമ കകേരള സലാംസനാന പരബവര്തബത ലക്രസവ ശബപനാര്ശബത
വബഭനാഗ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന് വഴബ കുറഞ്ഞ പലബശ നബരക്കബലുലാം ലളബതമനായ
തബരബചടവച്ച് വദവസയബലുലാം വനായ്പ അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ്യുനണ്ടെച്ച് .
സനാമൂഹദ-സനാമതബകേ
ലഭദമനാകുന

മുറയച്ച്

കസന്സസബകന്റെ

സമുദനായലാം

സലാംവരണനാനുകൂലദങ്ങള്

തബരബച്ചുള്ള

2011-കല
റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

നഷ്ടകപ്പെട്ടബട്ടുകണ്ടെനാകയന

കേനാരദലാം

പരബകശനാധബചച്ച് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണച്ച്.
(5) കുടബകവളള പദതബ
ശസ്പീ. കകേ. എന്. എ. ഖനാദര്: കവങ്ങര നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല കുനലാംപുറലാം
കുടബകവളള പദതബയകട മുടങ്ങബക്കബടക്കുന പ്രവൃതബകേള് പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം
പദതബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ.
ശശസ്പീന്ദ്രന്): കുനലാംപുറലാം

ശുദജല വബതരണ പദതബക്കച്ച്

2013-ല് 200 ലക്ഷലാം
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രൂപയകട

ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയലാം

സനാപബക്കുനതബനനാവശദമനായ സലലാം

ജലശുദസ്പീകേരണശനാല

കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറബക്കച്ച് ലകേമനാറബ

പ്രവൃതബ തുടങ്ങബകയങ്കബലുലാം മലപ്പുറലാം ജബല്ലെനാ കമഡബക്കല് ഓഫസ്പീസറുകട പരനാതബയകട
അടബസനാനതബല് പ്രവൃതബ നബര്തബ വയ്ക്കുകേയണ്ടെനായബ.

2015-ല്

വദവസനായ

വകുപ്പുമനബയകട അദദക്ഷതയബല് കചര്ന കയനാഗതബല് പ്രവൃതബയമനായബ മുകനനാട്ടച്ച്
കപനാകേനാന്

തസ്പീരുമനാനബകചങ്കബലുലാം

തസ്പീരുമനാനതബല്തകന
പദതബ

ഉറച്ചു

നബര്വ്വഹണതബനച്ച്

ഗ്രനാമപഞനായതബകന്റെ

കമഡബക്കല്

നബനതബനനാല്

പുനരനാരലാംഭബക്കനാന്

ആവശദമനായ

അഭദര്ത്ഥന

പ്രകേനാരലാം

ഓഫസ്പീസര്

പഴയ
കേഴബഞ്ഞബല്ലെ.

സലലാം

ലഭദമനാക്കണകമന

സലതബകന്റെ

ഉടമസനാവകേനാശലാം

ആകരനാഗദ വകുപ്പെബല്തകന നബലനബര്തബ 1.92 ഏക്കര് സലതച്ച് വനാട്ടര് ടസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച്
പനാന്റെബനച്ച് അനുമതബ നല്കേനാവനതനാകണനച്ച് കവങ്ങര പഞനായതച്ച് ഭരണസമബതബ
തസ്പീരുമനാനകമടുതതനായബ അറബയനാന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഭൂമബ ലഭദമനാകുന മുറയച്ച് പദതബ
പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(6) അഖബകലന്തദനാ ഏകകേനാപബത ഗകവഷണ കപ്രനാജക്ടുകേള്
ശസ്പീ. കകേ. രനാജന്: കകേരള കേനാര്ഷബകേ സര്വ്വകേലനാശനാലയബല് കദശസ്പീയ കേനാര്ഷബകേ
ഗകവഷണ കേഉൗണ്സബലബകന്റെ ധനസഹനായകതനാകട പ്രവര്തബച്ചുകകേനാണ്ടെബരബക്കുന
അഖബകലന്തദനാ ഏകകേനാപബത ഗകവഷണ കപ്രനാജക്ടുകേള് കനരബടുന പ്രതബസന്ധബ
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പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്): കദശസ്പീയ കേനാര്ഷബകേ
ഗകവഷണ

കേഉൗണ്സബലബകന്റെ

കേസ്പീഴബല്

പ്രവര്തബച്ചുകകേനാണ്ടെബരബക്കുന

75

ശതമനാനലാം

അഖബകലന്തദനാ

ധനസഹനായകതനാകട

ഏകകേനാപബത

ഗകവഷണ

കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കുളള ഫണ്ടെച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് കവട്ടബക്കുറചതബകന്റെ ഫലമനായബ 42
അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ തസബകേകേള് കവട്ടബക്കുറയ്കുകേയണ്ടെനായബ. സലാംസനാനതച്ച്
ലജവകൃഷബക്കച്ച്

ഊനല്

കകേനാടുത്തുവരുന

സനാഹചരദലാം,

കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് പ്രതബകൂല സനാഹചരദങ്ങകള കനരബകടണ്ടെ അവസ,
വബവബധ കപ്രനാജക്ടുകേളകട പ്രനാധനാനദലാം എനബവ കേണക്കബകലടുതച്ച്

ഏകകേനാപബത

ഗകവഷണ കപ്രനാജക്ടുകേള് സലാംസനാന സര്ക്കനാര് പൂര്ണ്ണമനായലാം ഏകറടുക്കുനതച്ച്
സര്വ്വകേലനാശനാലയകട പദതബകയതര വബഹബതലാം അപരദനാപ്തമനായ സനാഹചരദതബല്
ബുദബമുകട്ടറബയ കേനാരദമനാകണങ്കബലുലാം കവട്ടബക്കുറച കപ്രനാജക്ടുകേള് പുന:സനാപബക്കുനതബനച്ച്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് ശക്തമനായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം നടത്തുനതനാണച്ച്.
(7) റബ്ബര് ഇറക്കുമതബ
ശസ്പീ.

പബ.

കജ.

കജനാസഫച്ച്:

തടയനതബനനായബ

കേപ്പെച്ച്

ലമച്ച്

കചയ്യുനതബകനതബകര

സസനാഭനാവബകേ

റബ്ബര്

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബല്

(റബ്ബര്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം

റബ്ബറബകന്റെ

വബലയബടബവച്ച്

ചബരട്ടപ്പെനാല്)

ഇറക്കുമതബ

കചലുത്തുനതബനച്ച്

നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്):

രനാജദനാന്തര

വബപണബയബല് ഗുണനബലവനാരലാം നബശ്ചയബചബട്ടബല്ലെനാത റബ്ബര് ചബരട്ടപ്പെനാല് ഇറക്കുമതബ
കചയ്യുന വനാര്ത ശദയബല്കപ്പെട്ടയടന് അനുവനാദലാം നല്കുനതബകനതബകര കകേന്ദ്ര
മനബക്കച്ച്

നബകവദനലാം

നല്കുകേയലാം

അടങ്ങബയബട്ടുള്ളതബനനാല്

കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

ഉല്പ്പെനങ്ങളകട

ഗുണകമന്മേകയ

റബ്ബര്

ചബരട്ടപ്പെനാലബല്

കേനാരണമനാകുകമനലാം

ബനാധബക്കുകമനച്ച്

മനാലബനദലാം

ഇതച്ച്

കകേന്ദ്ര

രനാജദകത

സര്ക്കനാരബകന

അറബയബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. സലാംസനാന കൃഷബ വകുപ്പുമനബ കകേന്ദ്ര വനാണബജദകേനാരദ
വകുപ്പുമനബയമനായബ നടതബയ ചര്ചയകട അടബസനാനതബല് റബ്ബര് കമഖലയബകല
പ്രശ്നങ്ങള്

പഠബചച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനനായബ

ഒരു

ടനാസച്ച്

കഫനാഴച്ച്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.
(8) കവണ്ടുരുതബ പനാലലാം
ശസ്പീ. കജനാണ് കഫര്ണനാണ്ടെസച്ച്: കവണ്ടുരുതബ പനാലലാം ലപതൃകേ സസതനായബ
സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം ഗതനാഗത തടസലാം നസ്പീക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സധനാകേരന്):

കേനാലപ്പെഴക്കലാം കചന കവണ്ടുരുതബ പനാലതബല് ബനാര്ജച്ച് ഇടബചതുമൂലലാം തൂണുകേള്ക്കച്ച്
ബലക്ഷയലാം സലാംഭവബചബട്ടുള്ളതബനനാല് വനാഹന ഗതനാഗതലാം നബകരനാധബക്കുകേയലാം പുതബയ
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പനാലലാം നബര്മ്മേബചച്ച് ഗതനാഗതതബനച്ച് തുറനകകേനാടുക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച് .

സ്ട്രേക്ചറല്

കസബബലബറബ സലാംബന്ധബചച്ച് വബദഗ്ദ്ധ പഠനവലാം പരബകശനാധനയലാം ആവശദമനായതബനനാല്
പനാലതബല് വചബട്ടുള്ള കക്രയബനുകേള് നസ്പീക്കലാംകചയ്യനാനുലാം കറയബല്കവയച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
കകേനാടുക്കനാനുലാം എക്സെെബകേക്യൂട്ടസ്പീവച്ച് എഞബനസ്പീയര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച് . പനാലലാം
ലപതൃകേസസതനായബ സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(9) കവമനനാടച്ച് കേനായലബകല എക്കല്
ശസ്പീ. എലാം. സസരനാജച്ച്: കുമളലാം, ഇടകക്കനാചബ, കപരുമടപ്പെച്ച് പ്രകദശങ്ങളബല് എക്കല്
അടബയനതുമൂലമുണ്ടെനാകുന
ശനാസസ്പീയമനായബ

നസ്പീക്കലാം

പനാരബസബതബകേ
കചയച്ച്

കവമനനാടച്ച്

പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

കേനായല്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മത്സദബന്ധനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണ്ടെബ വദവസനായവലാം
വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ. കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): എറണനാകുളലാം, ആലപ്പുഴ, പതനലാംതബട്ട,
കകേനാട്ടയലാം ജബല്ലെകേളബലനായബ വദനാപബച്ചുകേബടക്കുന കവമനനാട്ടച്ച് കേനായലബകന്റെ വബസ്തൃതബയലാം
ആഴവലാം കുറഞ്ഞബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഗനാര്ഹബകേ-ഖര-സസസ്പീകവജച്ച് കൃഷബ മനാലബനദങ്ങളലാം മത്സദബന്ധന
രസ്പീതബകേളലാം എക്കല് നബകക്ഷപവലാം അശനാസസ്പീയമനായ നബകേതലുകേളലാം കഡ്രെഡ്ജബലാംഗുലാം
കേനാരണലാം കവമനനാട്ടച്ച് കേനായലബകന്റെ മത്സദസമതബനച്ച് വന്ഭസ്പീഷണബയണ്ടെനാകുനണ്ടെച്ച് .
എക്കല് അടബഞ്ഞച്ച് നസ്പീകരനാഴുക്കച്ച് കുറഞ്ഞുവരുന കുമളലാം, ഇടകക്കനാചബ ഭനാഗങ്ങളബകല
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കേനായല് പ്രകദശകത മത്സദ ആവനാസ വദവസയച്ച് കകേനാട്ടലാംതട്ടനാത രസ്പീതബയബല്
ശനാസസ്പീയമനായബ കഡ്രെഡ്ജബലാംഗച്ച് നടതബ എക്കല് നസ്പീക്കലാം കചകയ്യണ്ടെതുണ്ടെച്ച് . ഫബഷറസ്പീസച്ച്
വകുപ്പെബനച്ച് ഉള്നനാടന് ജലനാശയതബല് കഡ്രെഡ്ജബലാംഗച്ച് നടത്തുനതബനുള്ള പദതബകേകളനാ
ഫകണ്ടെനാ നബലവബലബല്ലെനാതതബനനാല് ജലകസചന വകുപ്പെച്ച്, ജലഗതനാഗത വകുപ്പെച്ച്,
ഉള്നനാടന് ജലഗതനാഗത അകതനാറബറബ, മത്സദബന്ധനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം
വകുപ്പെച്ച്,

വബവബധ

തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്

എനബവയമനായബ

കചര്നച്ച്

കഡ്രെഡ്ജബലാംഗബനുള്ള തുകേ സസരൂപബകക്കണ്ടെതുണ്ടെച്ച്. കൂടനാകത റനാലാംസര് ലസറബലുള്കപ്പെട്ട
ജലനാശയകമന നബലയബല് കദശസ്പീയ-അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം ഫണ്ടെച്ച്
ലഭദമനാകുകമനാകയനലാം

ആരനാകയണ്ടെതുണ്ടെച്ച്.

ഇന്ഡദ

മറച്ച്

വഴബകയനാ

സര്ക്കനാര്

കഡ്രെഡ്ജബലാംഗച്ച്

സനാപനങ്ങള്

കകേനാര്പ്പെകറഷന്
വഴബകയനാ

ഓഫച്ച്

കഡ്രെഡ്ജബലാംഗച്ച്

നടത്തുനതബനുള്ള സനാദദതനാ പഠനലാം നടതബയകശഷലാം പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനച്ച്
ഫബഷറസ്പീസച്ച് വകുപ്പെച്ച് മുന്ലകേ എടുക്കുനതനാണച്ച്.
(10) മനാങ്ങനാട്ടുമുറബ എ.എലാം.എല്.പബ. സ്കൂള്
ശസ്പീ.

ടബ.

വബ.

ഇബനാഹബലാം:

കകേനാകണ്ടെനാട്ടബ

മണ്ഡലതബകല

മനാങ്ങനാട്ടുമുറബ

എ.എലാം.എല്.പബ. സ്കൂള് അറകുറപ്പെണബകേള് പൂര്തബയനാക്കബ മനാതൃവബദദനാലയതബകലയച്ച്
കകേനാണ്ടുവരുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): മലപ്പുറലാം ജബല്ലെയബകല
മനാങ്ങനാട്ടുമുറബ

എ.എലാം.എല്.പബ.

മനാതൃസനാപനതബല്

സ്കൂള്

അദദയനലാം

പ്രവര്തനസജ്ജമനാക്കുനതബനച്ച്

2016-ല്

സര്ക്കനാര്

ആരലാംഭബചബല്ലെ.

പുളബക്കല്

ഏകറടുകതങ്കബലുലാം

അറകുറപ്പെണബകേള്

ഗ്രനാമപഞനായതച്ച്

കചയച്ച്

കസക്രട്ടറബകയനാടച്ച്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുകണ്ടെനച്ച് മലപ്പുറലാം വബദദനാഭദനാസ കഡപക്യൂട്ടബ ഡയറക്ടര് അറബയബചബട്ടുണ്ടെച്ച് .
സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ വബധബയകട അടബസനാനതബല് 2018-19 അദദയന വര്ഷലാം മുതല്
കുട്ടബകേകള മനാതൃസനാപനതബല് തബരബകകേ എതബചച്ച് അദദയനലാം സഗമമനാക്കുനതബനച്ച്
കവണ്ടെ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന്

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

ഡയറക്ടര്,

ബന്ധകപ്പെട്ട

വബദദനാഭദനാസ അധബകേനാരബകേള്, മലപ്പുറലാം ജബല്ലെനാകേളക്ടര് എനബവര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം
നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂനനാമകത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസകേള്
കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.
V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
(1) 2018-കല കകേരള കറനാഡച്ച് സരക്ഷനാ അകതനാറബറബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലെബകന
സലാംബന്ധബച സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ V-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച്ചു.
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(2)

ഒഉൗകദദനാഗബകേ ഭനാഷ സലാംബന്ധബച സമബതബയകട മൂനനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബച്ചു.
VI ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല
ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബന്കമലുള്ള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
സഹകേരണവലാം
(ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ

വബകനനാദസഞനാരവലാം
സകരന്ദ്രന്):

കദവസസവലാം

തനാകഴപ്പെറയന

വകുപ്പുമനബ
ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്

അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് XXVII - സഹകേരണലാം (573,33,28,000 രൂപ)
ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് XLII - വബകനനാദസഞനാരലാം (467,73,18,000 രൂപ)
ലവദദ്യുതബ

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

എലാം.

എലാം.

മണബ):

തനാകഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള് അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് XXXIX - ലവദദ്യുത പദതബകേള് (194,87,95,000 രൂപ)
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണവലാം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജ്ജച്ച് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
സഹകേരണലാം എന XXVII-ാം നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം ലവദദ്യുത പദതബകേള്
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എന XXXIX-ാംനമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം വബകനനാദസഞനാരലാം എന XLII-ാം
നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം സലാംബന്ധബക്കുന ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
ശസ്പീ. ബബ. ഡബ കദവസബ: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
സന്തുലനവലാം

പ്രനാകദശബകേ

നബലനബര്തബകക്കനാണ്ടെച്ച്
നയലാം.

സലാംസനാരതബകന്റെ

അടബസനാന

പരബസബതബ
സങ്കല്പ്പെങ്ങളലാം

ടൂറബസലാം വബകേസബപ്പെബക്കുകേ എനതനാണച്ച് ഈ സര്ക്കനാരബകന്റെ

നവലബബറല്

നസ്പീക്കതബകനതബകര

നയങ്ങള്
കകേരള

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

ശമലാം

സസസ്പീകേരബക്കുന

ബനാങ്കച്ച്

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ

സഹകേരണ
കനനാട്ടച്ച്

കമഖലകയ

നബകരനാധനതബകന്റെ

ഫലമനായബ തകേര്ച കനരബട്ട സഹകേരണ കമഖലകയ രക്ഷബക്കുനതബനനായബ പ്രകതദകേ
നബയമസഭനാ സകമ്മേളനലാം വബളബച്ചുകൂട്ടുകേയലാം ഏകേകേണമനായബ പ്രകമയലാം പനാസനാക്കുകേയലാം
കചയ നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
സലാംഘങ്ങള്

വഴബ

നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം

സനാമൂഹദ സരക്ഷനാ കപന്ഷന് സഹകേരണ

ഗുണകഭനാക്തനാക്കളകട

വസ്പീടുകേളബകലതബക്കുന

ഹരബത കകേരളലാം പദതബയകട

പദതബ

ഭനാഗമനായബ അഞച്ച് ലക്ഷലാം

വൃക്ഷകകതകേള് നടുന പദതബ നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് . ഓഹരബ
മൂലധനലാം,

വനായ്പനാ

സബ്സബഡബ

എനബവ

നല്കേബ

പ്രനാഥമബകേ

സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങകളയലാം

കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകനയലാം

വനബതനാ

എസച്ച്.സബ/എസച്ച്.ടബ.

സലാംഘങ്ങകളയലാം ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു. കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകന്റെ
കനതൃതസതബല് പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങകള ഉള്കപ്പെടുതബ കേണ്കസനാര്ഷദലാം
രൂപസ്പീകേരബചച്ച് സവര്ണ്ണ മസൂരബ അരബ കേബകലനായച്ച് ഇരുപതബയഞച്ച് രൂപ നബരക്കബല്
വബല്പ്പെന നടതബയതച്ച് മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.

'കകേപ്പെബ'കന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള കപ്രനാഫഷണല്

വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളകട പുകരനാഗതബക്കനായബ 23.6 കകേനാടബ രൂപ ലഭദമനാക്കബ.
കൃഷബ

വകുപ്പുമനായബ

സഹകേരബചച്ച്

എല്ലെനാ

പഞനായത്തുകേളബലുലാം

കേനാര്ഷബകേ

പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനച്ച് സഹകേരണ സനാപനങ്ങള് ആരലാംഭബച്ചു.
കേര്ഷകേ

കസവന

വബപുലസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കച്ച്

ധനസഹനായലാം

നല്കേബ

പ്രവര്തനലാം

കേശുവണ്ടെബ സലാംഭരബചച്ച് കേശുവണ്ടെബ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷനച്ച്

നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. കനലച്ച്ല, പചകതനാണ്ടെച്ച് സലാംഭരണലാം എനസ്പീ രലാംഗങ്ങളബല്
സഹകേരണ കമഖല മബകേച ഇടകപടലുകേള് നടതബ.

കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകന

അഴബമതബ വബമുക്തമനാക്കബയതബലൂകട 51 കകേനാടബ രൂപയകട പ്രവര്തന ലനാഭമുണ്ടെനാക്കനാന്
സനാധബച്ചു.

സഹകേരണ

വനായ്പനാ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയലാം

സഹകേരണ

വര്ഷതബല്നബനച്ച്

മൂനച്ച്

സലാംഘങ്ങളകട

സനാമതബകേ

കകേനാണ്ഗ്രസബകന്റെ
വര്ഷമനായബ

കേനാലനാവധബ

അടബതറ
അഞച്ച്

പുനര്നബശ്ചയബക്കുകേയലാം

ടനാന്സ്ജന്റെറുകേള്ക്കനായബ പ്രകതദകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ.
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കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. കപന്ഷന് വബതരണതബനനായബ പ്രകതദകേ കേണ്കസനാര്ഷദലാം
രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

അന്തനാരനാഷ്ട്ര പുസകകേനാല്സവവലാം സനാഹബകതദനാല്സവവലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.

കകേരള ടൂറബസലാം കറഗുകലററബ

അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബച നടപടബ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച് .

ചനാലക്കുടബ

തനാലൂക്കബല് എ.ആര്. ഓഫസ്പീസച്ച് അനുവദബക്കുനതബനുലാം കപരബങ്ങല്കുതച്ച് ലഹഡല്
ടൂറബസലാം

പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം

നനാകശനാന്മുഖമനായബകക്കനാണ്ടെബരബക്കുന

കേസനാര്കട്ടഴ്സുകേള് നവസ്പീകേരബചച്ച് ടൂറബസ്റ്റുകേള്ക്കച്ച് വനാടകേയച്ച് നല്കുനതബനുലാം

കകേനാരട്ടബയബല്

110 കകേ.വബ. സബ്കസഷനുലാം ചനാലക്കുടബയബല് 220 കകേ.വബ സബ്കസഷനുലാം
ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീമതബ സബ. കകേ. ആശ: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

ടൂറബസലാം

കമഖലയബല് സനാധനാരണ ജനവബഭനാഗകത ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം കനട്ടലാം അവര്ക്കുകൂടബ
ലഭദമനാക്കുകേയലാം

കചയ്യുന

നടപ്പെബലനാക്കുനതച്ച്.
മനാറ്റുനതബനച്ച്

വബധതബലുള്ള

പദതബകേളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

യനവല്ക്കൃത കബനാട്ടുകേകള കസനാളനാര് സലാംവബധനാനതബകലയച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബകേസനതബനച്ച്

ഊനല്

കചയ്യുനതബനുള്ള

ആധുനബകേ

കകേന്ദ്രങ്ങള്

ടൂറബസലാം

കേകണ്ടെതബയതുലാം

നല്കേബയതുലാം

പരബസബതബ
തകദ്ദേശസ്പീയ

സലാംവബധനാനങ്ങള്

സഉൗഹനാര്ദ്ദേ
വസ്തുക്കള്

ഒരുക്കബയതുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

വബപണനലാം

പുതബയ

2014-കല

ടൂറബസലാം

ടൂറബസലാം

സഹകേരണ
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നബയമപ്രകേനാരലാം നബലവബലുളള ജസ്പീവനക്കനാരുകട കപ്രനാകമനാഷന് സനാദദത 4:1 എനതച്ച് 1:1
എന അനുപനാതതബകലയച്ച് കകേനാണ്ടുവരുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ലവദദ്യുതബ
കമഖലയബല്

വബവര

സനാകങ്കതബകേ

വബദദ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കബയതച്ച്

രനാജദതബനച്ച്

മനാതൃകേയനാണച്ച്.
ശസ്പീ. എന്. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന. കകേരള ബനാങ്കുമനായബ
ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്

മുടങ്ങബക്കബടക്കുനതുലാം

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്

അനുമതബ

നടപടബ

ലഭബചതുമനായ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ലവദദ്യുത

പദതബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം കസനാളനാര് ലവദദ്യുതബ, വബന്ഡച്ച് മബല്
എനബവ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുനതബനുലാം

ആദബവനാസബ

ഊരുകേളബലുലാം

മലകയനാര

കമഖലകേളബലുലാം ലവദദ്യുതബ എതബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ടൂറബസലാം,

ഫനാലാം

ലസലന്റെച്ച്വനാലബ,
കൂടബകചര്നള്ള

ടൂറബസലാം

എനബവ

ശബരുവനാണബ,
ഇകക്കനാ

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

കേനാഞ്ഞബരപ്പുഴ,

ടൂറബസലാം

സര്കേക്യൂട്ടച്ച്

പനാത്രക്കടവച്ച്

ഇകക്കനാ

മണ്ണനാര്ക്കനാടച്ച്,
പദതബകേള്

സനാപബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:
പ്രതബസന്ധബയബലുലാം

കലനാഡച്ച്

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കേടുത
കഷഡബലാംഗച്ച്

ഇല്ലെനാകത

ലവദദ്യുതബ

വബതരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടതബകക്കനാണ്ടുകപനാകുനതച്ച് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ലവദദ്യുതബ
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ഉല്പ്പെനാദനതബകല കുറവച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച് പഠനവബകധയമനാകക്കണ്ടെതനാണച്ച്.

ലവദദ്യുത

പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന കേനാരദതബല് മറച്ച് സലാംസനാനങ്ങകള അനുകേരബകക്കണ്ടെതച്ച്
അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണച്ച്.

കപരബഞ്ഞനാര്കുറബ,

ആനമലയനാര്,

മണലബയനാര്,

കുരബയനാര്കുറബ-കേനാരപ്പെനാറ എനസ്പീ ജലകകവദദ്യുത പദതബകേള് പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുകേയലാം
കസനാളനാറബല്നബനലാം കകവദദ്യുതബ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനുളള കുസമ (Kisan Urja
Suraksha Uttan Maha Abhiyaan) പദതബ പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുകേയലാം കവണലാം.
കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല് നബനളള പദതബ വബഹബതലാം കനടബകയടുക്കുനതബനച്ച് ശമലാം
നടതണലാം.

സഹകേരണ

രലാംഗതച്ച്

സനാകങ്കതബകേവലാം

ഘടനനാപരവമനായബ

മനാറലാം

വരുതണലാം.
ശസ്പീ. വബ. കജനായബ: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കകവദദ്യുതബ കേണക്ഷന്
ലഭദമനാക്കുനതബനുളള
വബകനനാദസഞനാര

വദവസകേള്
കമഖല

ലഘൂകേരബചതച്ച്

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

ഒരു

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
കമഖലയനായബ

മനാറുകേയലാം

കറകസനാണ്സബബബള് ടൂറബസലാം നയലാം പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം കചയതച്ച് സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .
ശസ്പീനനാരനായണ സര്കേക്യൂട്ടബകന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് ദ്രുതഗതബയബല് നടതനാനുലാം ടൂറബസലാം
വകുപ്പെബകന്റെ കകകേവശമുളള ഭൂമബ പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാനുലാം ടൂറബസച്ച് കസന്റെറുകേളബല് ഗ്രസ്പീന്
കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള് നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. മറച്ച് സലാംസനാനങ്ങള്ക്കച്ച്
മനാതൃകേയനാകുന തരതബല് സഹകേരണനയലാം നടപ്പെബലനാക്കബയതച്ച് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച് .
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ഇകപ്പെനാള് പതച്ച് ശതമനാനലാം മനാത്രലാം നല്കേബ വരുന കേനാര്ഷബകേ വനായ്പകേള് 50
ശതമനാനതബകലയച്ച് എതബക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതച്ച്. കകേരള ബനാങ്കച്ച്
രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇന്കേലാം ടനാക്സെെച്ച് കസക്ഷകന്റെ
80(b)-യകട

ആനുകൂലദലാം

എടുത്തുകേളഞ്ഞതബകന്റെ

ഫലമനായബ

കകേനാടതബയബല്

നബലനബല്ക്കുന കകേസ്സുകേളബല് അടബയന്തര ശദയണ്ടെനാകേണലാം. സഹകേരണ കമഖലയച്ച്
കദനാഷലാം

വരുത്തുന

രസ്പീതബയബല്

പ്രവര്തബക്കുന

ഭരണസമബതബകേള്ക്കുലാം

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുകമതബകര കേര്ശന നബലപനാകടടുക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.
ശസ്പീ. കറനാഷബ അഗസബന്: സലാംസനാനതച്ച് വര്ദബച്ചുവരുന ഉഉൗര്ജ്ജ പ്രതബസന്ധബ
മറബകേടക്കനാന് കചറുകേബട ജലകകവദദ്യുത പദതബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം സഉൗകരനാര്ജ്ജ
പദതബകേള് പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ചബനനാര്

പദതബയകട

പദതബ

സലകമകറടുക്കല്

പ്രക്രബയകേള്

തസരബതകപ്പെടുതബ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കനാനുലാം ഇടുക്കബ ജബല്ലെയബകല പത്തുകചയബന് പ്രകദശകത ജനങ്ങള്ക്കച്ച്
പട്ടയലാം

ലഭദമനാക്കനാനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകഹഡല്

ടൂറബസലാം

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കുളമനാവച്ച്, അഞ്ചുരുളബ പ്രകദശങ്ങളബല് കബനാട്ടച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്
ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇടുക്കബ, കചറുകതനാണബ ഡനാമുകേള്
സബരമനായബ

തുറനകകേനാടുക്കുനതബനുലാം

കബനാട്ടബലാംഗബനച്ച്

നബലനബല്ക്കുന

തടസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം സനാധബക്കണലാം. റബകമനാട്ടച്ച് ടൂറബസതബകന്റെ പ്രനാധനാനദലാം മനസബലനാക്കബ
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അവ കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം ടൂറബസലാം സനാധദതകേള്ക്കച്ച് തടസമനായബ നബല്ക്കുന
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരമുണ്ടെനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ.

ആന്റെണബ

രനാജദതബനുതകന

കജനാണ്:

സഹകേരണ

അനുകൂലബക്കുന.

കമഖലകയ

കേറന്സബ

നബകരനാധനതബകന്റെ കപരബല് ഇല്ലെനാതനാക്കനാന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ശമബചകപ്പെനാള്

അതബകനതബകര

മനാതൃകേയനായ

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള

ഇചനാശക്തബകയനാകട

പ്രവര്തബക്കുനതബനച്ച്

ഇഉൗ

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. പല സഹകേരണ സനാപനങ്ങളലാം അഴബമതബ വബമുക്തമനാക്കുനതബനുലാം
കകേരള ബനാങ്കബകന്റെ രൂപസ്പീകേരണവമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബനുലാം
കമഖലകയ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

വന്കതനാതബല്

സനാധബച്ചു. ടൂറബസലാം
കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം ഉതരവനാദബതസ ടൂറബസതബനച്ച് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കുനതബനുലാം
തകദ്ദേശസ്പീയര്ക്കുകൂടബ ടൂറബസതബകന്റെ ഗുണലാം ലഭബക്കതക്ക രസ്പീതബയബലുള്ള നബലപനാടുകേള്
സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ടൂറബസതബകന്റെ

വളര്ചയച്ച്

വബഘനാതമനായബ നബല്ക്കുന നടപടബകേളബല് നബനലാം വനലാം വകുപ്പെച്ച് പബന്തബരബയണലാം.
രനാജദകത
കകേരളതബനച്ച്

ആദദകത

സമ്പൂര്ണ്ണ

കനടനാന്

പദതബകേളനാവബഷ്കരബച്ചുകകേനാണ്ടെച്ച്

കകവദദ്യുതസ്പീകേരണ

കേഴബഞ്ഞതച്ച്
കകവദദ്യുതബ

സലാംസനാനകമന

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച് .
കമഖലകയ

പദവബ
പുതബയ

ജനകേസ്പീയമനാക്കബ

മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനുള്ള നടപടബകേളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.
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ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്: കകേന്ദ്ര സഹനായലാം ഉപകയനാഗകപ്പെടുതബ വനാഗമണ്
കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചുള്ള

ടൂറബസലാം പദതബകേള് വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനച്ച് നടപടബയണ്ടെനാകേണലാം.

കേനാര്ഷബകേ കേടങ്ങള് എഴുതബതള്ളുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. എരുകമലബയബലുലാം
മുണ്ടെക്കയത്തുലാം

110 കകേ.വബ.

സബ്കസഷനുകേളകട

പണബ

പൂര്തസ്പീകേരബചതച്ച്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

എസച്ച്.

രനാകജന്ദ്രന്:

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

മുന്

സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് മുടങ്ങബക്കബടന ജലലവദദ്യുത പദതബകേള് കേനാരദക്ഷമമനായബ
മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനുലാം കസനാളനാര് പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുമനാണച്ച്
സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതച്ച്. ആദദകത സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദദ്യുതസ്പീകേരണ സലാംസനാനകമന
പദവബ

കനടനാന്

കേഴബഞ്ഞതച്ച്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

പരബസരപ്രകദശങ്ങളബലുലാം പുറകമനാക്കുകേളബലുലാം

ഡനാമുകേളകട

ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ തനാമസബക്കുന

കകേനാളനബ നബവനാസബകേള്ക്കച്ച് പട്ടയലാം ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് സര്ക്കനാര് മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.
ലഹഡല് ടൂറബസലാം കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം മനാങ്കുളലാം പദതബയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട
പ്രശ്നങ്ങള് സമയബന്ധബതമനായബ പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളബല്

ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ

വനായ്പനാകുടബശബകേയള്ളവകര

സഹനായബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബകേളണ്ടെനാകേണലാം. മുന് സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച്
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വന്നഷ്ടതബലനായബരുന കേണ്സക്യൂമര് കഫഡബകന മബകേച പ്രവര്തനങ്ങളബലുകട
ലനാഭകേരമനാക്കനാന്

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബച്ചു.

ഡബ.ടബ.പബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാകര

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം മൂനനാര് നസ്പീലക്കുറബഞ്ഞബ ഉദദനാനലാം സന്ദര്ശബക്കനാകനത്തുനവര്ക്കച്ച്
ആവശദമനായ അടബസനാന സഉൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.
ശസ്പീ.

കകേ.

എസച്ച്.

ലവദദ്യുതബ രലാംഗതച്ച്

ശബരസ്പീനനാഥന്:

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള

എതബര്ക്കുന.

മുന് യ.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാകടയള്ള

തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുതതുകകേനാണ്ടെനാണച്ച് സലാംസനാനതച്ച് ഇഉൗ വര്ഷലാം കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം
പവര്കേട്ടുലാം ഒഴബവനാക്കനാന് സനാധബചതച്ച്. മുടങ്ങബക്കബടക്കുന ജലലവദദ്യുത പദതബകേള്
പൂര്തബയനാക്കനാന്

ഇഉൗ

സര്ക്കനാര്

യനാകതനാരു

നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനബല്ലെ.

കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബല്ലെയബല് കസനാളനാര് പനാര്ക്കച്ച് സനാപബക്കനാനുള്ള പദതബകയ ഇഉൗ
ഗവണ്കമന്റെച്ച് അട്ടബമറബക്കുകേയനാണച്ച് കചയതച്ച്.
കകവദദ്യുതബ
ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ചനാര്ജ്ജബനതബല്

ലഭബക്കനാനുള്ള

ആര്ജ്ജവലാം

കേനാണബക്കണലാം.

വന്കേബട മുതലനാളബമനാരബല്നബനലാം
കുടബശബകേ

പബരബകചടുക്കുനതബനച്ച്

ഉകദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങളബല്നബനലാം

വദതബചലബച്ചുകകേനാണ്ടെനാണച്ച് സഹകേരണ വകുപ്പെച്ച് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്.

സലാംസനാന-

ജബല്ലെനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള്ക്കച്ച് ലഭബക്കനാനുള്ള കേബട്ടനാക്കടങ്ങള് പബരബകചടുക്കുനതബനച്ച്
യനാകതനാരു നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനബല്ലെ.

കകേരള ബനാങ്കച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്

സലാംബന്ധബച ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടച്ച് വദക്തമനാക്കണലാം.
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ശസ്പീമതബ ഇ. എസച്ച്. ബബജബകമനാള്: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
കകവദദ്യുതബ ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം കലനാഡ്കഷഡബലാംഗച്ച് ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണ്ടെച്ച്
ഗുണകമന്മേയള്ള

കകവദദ്യുതബ

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാകടയള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളബലൂകട കകവദദ്യുതബ വകുപ്പെബനച്ച് കേഴബയനകവനതച്ച് അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച് .
കേഴബഞ്ഞ എല്.ഡബ.എഫച്ച്. ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലതച്ച് ആരലാംഭബച വബവബധ പദതബകേള്
യ.ഡബ.എഫച്ച്. ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അനനാസമൂലലാം

മുടങ്ങബകപ്പെനാകുകേയനാണുണ്ടെനായതച്ച്.

മുടങ്ങബക്കബടന സബ്കസഷനുകേളകട നബര്മ്മേനാണവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയങ്ങളബലുലാം
ഉഉൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങളബലുലാം വകുപ്പെച്ച് നടതബയബട്ടുള്ള ഇടകപടലുകേള്
ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

കകവദദ്യുതബ

സരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

ദബവസ

കവതനനാടബസനാനതബലുലാം മറ്റുലാം കജനാലബ കചയ്യുനവര്ക്കച്ച് അപകേടലാം സലാംഭവബചനാല്
കമചകപ്പെട്ട രസ്പീതബയബല് നഷ്ടപരബഹനാരലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കകഡകവര്ഷന് കകലനുകേളബല് അടബഞ്ഞുകൂടുന മനാലബനദങ്ങള് നസ്പീക്കലാം കചയ്യുനതബനുലാം
പസ്പീരുകമട്ടബകല കകഡകവര്ഷന് കകലനുലാം പനാലവലാം കറനാഡലാം പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബക്കച്ച്

സഉൗജനദ കകവദദ്യുതബ നല്കുനതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളബകന്മേല് വകുപ്പുകേളമനായബ ചര്ച നടതബ പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം.
ജകനനാപകേനാരപ്രദവലാം മനാതൃകേനാപരവമനായ വബവബധ പദതബകേളമനായനാണച്ച് സഹകേരണ
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വകുപ്പെച്ച്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്.

നവകകേരളസ്പീയലാം

കുടബശബകേ

നബവനാരണ

പദതബ

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. കതനാട്ടലാം കമഖലകേളബല് ടൂറബസതബനച്ച് അനുവനാദലാം നല്കുനതബനുലാം
ഭൂമബയബടപനാടുകേളബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബചച്ച് പദതബകേള് സമയബന്ധബതമനായബ
നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം വബവബധ ഏജന്സബകേള്ക്കച്ച് നല്കേബയബട്ടുള്ള

കഡകപ്പെനാസബറ്റുകേള്

തബരബകകേ വനാങ്ങബ മനാതൃകേനാപരമനായ രസ്പീതബയബല് തുകേ വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. ഉലബദുള്ള: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന. കകേരള ബനാങ്കച്ച്
രൂപസ്പീകേരണതബലൂകട സഹകേരണ പ്രസനാനകത തകേര്ക്കനാനുള്ള സര്ക്കനാരബകന്റെ
ശമലാം അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്. നഷ്ടതബല് പ്രവര്തബക്കുന പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ
ബനാങ്കുകേകളയലാം സഹകേരണ കഫഡകറഷനുകേകളയലാം പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനച്ച് ഒരു
നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബചബല്ലെ.

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കച്ച്

ലഭദമനായബകക്കനാണ്ടെബരുന

സഹനായങ്ങള് നബകഷധബചച്ച് വന്കേബട പദതബകേള്ക്കുലാം കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കുലാം വനായ്പനാ
സലാംവബധനാനലാം ഒരുക്കുകേയനാണച്ച് കകേരള ബനാങ്കച്ച് രൂപസ്പീകേരണതബലൂകട സര്ക്കനാര്
നടത്തുനതച്ച്.

കകേരള

ബനാങ്കച്ച്

രൂപസ്പീകേരണതബലൂകട

സഹകേരണ

കമഖലയബല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള് നഷ്ടകപ്പെടുനതനാണച്ച്. സലാംസനാനകത എല്ലെനാ ബനാങ്കുകേള്ക്കുമനായബ
കകേനാമണ് കനറച്ച്വര്ക്കച്ച് സലാംവബധനാനലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളകട
പ്രവര്തന സമയലാം ഏകേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. മലപ്പുറലാം ജബല്ലെയബല് ലവദദ്യുതബ
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കമഖലയബല്

കൂടുതല്

സലാംസനാനകതനാട്ടനാകകേ

സബച്ച്
ഒരു

കസഷനുകേള്

പഞനായതബല്

ഒരു

അനുവദബക്കുനതബനുലാം
കസക്ഷന്

ഓഫസ്പീസച്ച്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എ. എന്. ഷലാംസസ്പീര്: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന. സനാമൂഹദ
സരക്ഷനാ കപന്ഷനുകേളലാം കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. കപന്ഷനുലാം സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള്
മുഖനാന്തരലാം വബതരണലാം കചയതുലാം കകേപച്ച്-നച്ച് NAAC അകക്രഡബകറഷന് ലഭദമനാക്കനാനുലാം
കേണ്സക്യൂമര് കഫഡബകന ലനാഭതബലനാക്കനാനുലാം സഹകേരണ കമഖലയബല് ധനാരനാളലാം
കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം സനാധബചതച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണച്ച് . കകേരള
ബനാങ്കച്ച് യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു. സഹകേരണ വകുപ്പെബകന്റെ
കനതൃതസതബല് 'കൃതബ' ഇന്റെര്നനാഷണല് ലബറററബ കഫസച്ച് സലാംഘടബപ്പെബച്ചു. അരബ വബല
നബയനബക്കുനതബനുലാം

നദനായവബലയച്ച്

മരുനച്ച്

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാംകവണ്ടെബ

നസ്പീതബ

കസനാറുകേളലാം നസ്പീതബ കമഡബക്കല് കസനാറുകേളലാം കൂടുതലനായബ ആരലാംഭബച്ചു. കകേരള ടൂറബസലാം
കറഗുകലററബ

അകതനാറബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

വബവബധ

ടൂറബസലാം

പദതബകേള്ക്കച്ച്

അനുമതബ നല്കുകേയലാം തലകശരബ ലപതൃകേ ടൂറബസതബനച്ച് പുതു ജസ്പീവന് നല്കുകേയലാം
കചയ. കേണ്ണൂര്, കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബല്ലെകേളബകല 9 നദബകേകള കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടെച്ച് റബവര്
ക്രൂയബസച്ച് ടൂറബസലാം പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം കറകസനാണ്സബബബള് ടൂറബസലാം പദതബ
നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കചയ. ലബറററബ ടൂറബസലാം കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കടയച്ച്ലര്
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കമയ്ഡച്ച്

കപനാളബസബകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.യബല് നബരവധബ നബയമനങ്ങള് നടത്തുകേയലാം 132 കമഗനാ വനാട്ടച്ച്
അധബകേ

ലവദദ്യുതബ

ഉലനാദബപ്പെബക്കുകേയലാം

മുടങ്ങബക്കബടന

ലവദദ്യുത

പദതബകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം കസനാളനാറബലൂകട 100 കമഗനാവനാട്ടച്ച് ലവദദ്യുതബ ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുകേയലാം
ആയബരലാം കകേനാടബ രൂപയകട ടനാന്സ്ഗ്രബഡച്ച് പദതബ ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയ.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന്:

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള

എതബര്ക്കുന.

ജബല്ലെനാ

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേകള സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങ്കബല് ലയബപ്പെബചച്ച് കകേരള ബനാങ്കച്ച്
രൂപസ്പീകേരബക്കുനതച്ച് സലാംസനാനകത സഹകേരണ കമഖല തകേരുനതബനച്ച് ഇടയനാക്കുലാം.
ലനാഭതബല്

പ്രവര്തബക്കുന

ജബല്ലെനാ

സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേകള

നഷ്ടതബല്

പ്രവര്തബക്കുന സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങ്കബല് ലയബപ്പെബചച്ച് കകേരള ബനാങ്കച്ച്
രൂപസ്പീകേരബക്കുകേവഴബ ജബല്ലെനാ

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളകട ബനാഞ്ചുകേളലാം കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയച്ച് നല്കേബവരുന സഹനായങ്ങളലാം ഇല്ലെനാതനാകുലാം.

കകേരള ബനാങ്കച്ച് രൂപസ്പീകേരണലാം

നബയമപരമനായ നബരവധബ അവദക്തതകേള് നബറഞ്ഞതനാണച്ച്.
പുതബയ

പദതബകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതബകനനാ

ടൂറബസലാം കമഖലയബല്

നബലവബലുള്ള

പദതബകേള്

പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുനതബകനനാ സര്ക്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടബല്ലെ. പരബസബതബക്കച്ച് ആഘനാതലാം
സൃഷ്ടബക്കുകമനതബനനാല് അതബരപ്പെബള്ളബ കപ്രനാജക്ടച്ച് നടപ്പെനാക്കുനതബല്നബനലാം സര്ക്കനാര്
പബന്തബരബയണലാം.

എന്.ആര്.എചച്ച്.എലാം., വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശലാം തുടങ്ങബയവ
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നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം കേനാര്ഷബകേ കേടങ്ങള് എഴുതബതള്ളുകേവഴബ കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയ
കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കേഴബഞ്ഞ യ.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടെച്ച്.
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസസവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

കേടകേലാംപളളബ സകരന്ദ്രന്): സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധന കേനാലയളവബല്
കനരബട്ട പ്രതബസന്ധബ സഹകേരണ നബകക്ഷപ സമനാഹരണ യജ്ഞതബലൂകടയലാം
സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളകട

വനായ്പനാകുടബശബകേ

ഒറതവണ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്

പദതബയബലൂകടയലാം പരബഹരബക്കനാന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഈ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല്
വനതബനുകശഷലാം

സനാമൂഹദ

ജസ്പീവനക്കനാരുകട കപന്ഷനുലാം

സരക്ഷനാ

കപന്ഷനുലാം

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബലൂകട വബതരണലാം കചയ്യനാന്

സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഓഖബ ദുരന്തബനാധബതര്ക്കച്ച് സഹനായകമതബക്കുനതബല് നല്ലെ ഇടകപടല്
നടതനാന്

സഹകേരണ

വകുപ്പെബനച്ച്

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടെച്ച്.

പനാലക്കനാടച്ച്

ജബല്ലെയബകല

കനല്കേര്ഷകേകര സഹനായബക്കുനതബനനായബ കേണ്കസനാര്ഷദലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം
കനല്ലെബകന്റെ വബളകവടുപ്പെച്ച് മുതല് വബപണനലാം വകരയളള പ്രവര്തനങ്ങള് സഹകേരണ
കമഖലയകട വബവബധ സലാംവബധനാനങ്ങളബലൂകട സസന്തലാം ബനാന്ഡബല് വബറഴബക്കുനതബനച്ച്
തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. കകേരള സഹകേരണ വബകേസന കക്ഷമനബധബ
കബനാര്ഡബകല അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് വബവബധ ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുനതബനുലാം സഹകേരണ
കപന്ഷന്കേനാരുകട ആനുകൂലദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കേഴബഞ്ഞു. സഹകേരണ
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പരസ്പീക്ഷനാ

കബനാര്ഡബകന്റെ

പ്രവര്തനപരബധബയബല്

വനായ്കപതര

സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച് നടപടബകയടുക്കുനതബനുലാം കകേപ്പെച്ച് -കന്റെ കേസ്പീഴബല്
പ്രവര്തബക്കുന കകേനാകളജുകേകള കസന്റെര് ഓഫച്ച് എക്സെെലന്സച്ച് ആക്കുനതബനുലാം പദതബ
തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
വബപുലസ്പീകേരബചച്ച്

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

ലനാഭകേരമനാക്കുനതബനുലാം

കഫഡകറഷകന്റെ

പ്രവര്തനലാം

കഫഡകറഷകന്റെ

ഉപകഭനാക്തൃ

പ്രവര്തനലാം

വബപണബയബല്

ശക്തബകപ്പെടുതബകക്കനാണ്ടെച്ച്

കേണ്സക്യൂമര്

സബരമനായ

വബപണബ

ഇടകപടല് നടത്തുനതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. സഹകേരണ വകുപ്പെച്ച് കേണ്ണൂരബല് വചച്ച്
നടതബയ

എട്ടനാമതച്ച്

പ്രനാധനാനദമുളള
സഹകേരണ

സഹകേരണ

വബഷയങ്ങള്
നയലാം

കകേനാണ്ഗ്രസബല്

സലാംബന്ധബചച്ച്

തയ്യനാറനാക്കബ

കദശസ്പീയ-അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ

തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കുനതബനുലാം

അലാംഗസ്പീകേനാരതബനനായബ

സര്ക്കനാര്

കേരടച്ച്

മുമനാകകേ

സമര്പ്പെബക്കനാന് സനാധബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. സഹകേരണ വകുപ്പെബകന്റെ കനതൃതസതബല്
2018

മനാര്ചച്ച്

മനാസലാം

കകേനാചബയബല്

വചച്ച്

നടതബയ

കൃതബ

അന്തനാരനാഷ്ട്ര

പുസകകേനാത്സവവലാം സനാഹബതദവബജ്ഞനാകനനാത്സവവലാം ശകദയമനാക്കുനതബനുലാം വകുപ്പെച്ച്
ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഓണ്ലലന് സലാംവബധനാനലാം, ആഡബറച്ച്
കമനാഡക്യൂള്

സജ്ജമനാക്കല്,

തുടങ്ങബയവയകട

ഇ-ഓഫസ്പീസച്ച്,

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായ

ബകയനാ

പ്രവര്തനലാം

കമടബകേച്ച്

അറന്ഡന്സച്ച്

നടത്തുനതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച് .

കകേരളതബനച്ച് ഹ്രസസകേനാല കേനാര്ഷബകേ വനായ്പനാ കമഖലയബല് ദസബതല ഘടനയനാണച്ച്
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ഉചബതകമനച്ച് വബവബധ കേമ്മേബറബകേളലാം കേമ്മേസ്പീഷനുകേളലാം ശബപനാര്ശ കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഇനകത
പ്രകതദകേ

സനാഹചരദതബല്

സലാംസനാനതബകന്റെ

വന്കേബട

കകേരളനാ

ബനാങ്കബനച്ച്

വബകേസന

വളകര

പദതബകേള്ക്കച്ച്

പ്രസക്തബയണ്ടെച്ച് .
എന്.ആര്.കഎ.

നബകക്ഷപമടക്കലാം സസസ്പീകേരബചച്ച് വബനബകയനാഗബക്കനാന് ഇഉൗ പദതബ സഹനായകേരമനാകുലാം.
ജബല്ലെനാ ബനാങ്കുകേളലാം സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളലാം തമ്മേബല് സലാംകയനാജബക്കുകമനാള്
സഹകേരണ ബനാങ്കബലാംഗച്ച് കമഖലയകട ശക്തബ വര്ദബക്കുലാം. ഉയര്ന മൂലധനലാം, ഏകേസ്പീകൃത
കസനാഫച്ച്കവയറബല്

അധബഷബതമനായ

ആധുനബകേ

ബനാങ്കബലാംഗച്ച്

സഉൗകേരദലാം,

കസവനങ്ങള്ക്കച്ച് ചനാര്ജച്ച് ഇഉൗടനാക്കനാകതകയനാ കുറഞ്ഞ ചനാര്ജബകലനാ ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച്
കസവനലാം എനബവകയല്ലെനാലാം സനാധദമനാക്കനാനുലാം പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം ഗ്രനാമസ്പീണ ജനതയ്ക്കുലാം
കമചകപ്പെട്ട കസവനലാം നല്കേനാനുലാം സനാധബക്കുലാം. ബനാങ്കബകന്റെ ശക്തബ വര്ദബക്കുകമനാള്
എന്.ആര്.കഎ. നബകക്ഷപലാം, കഫനാറബന് ബബസബനസച്ച്, കഫനാറബന് കേറന്സബകേളകട
വബനബമയലാം എനബവയച്ച് ആര്.ബബ.കഎ.-യകട അനുമതബ ലഭബക്കനാന് സനാധദതയണ്ടെച്ച്.
2000 കകേനാടബ രൂപ കചലവബല് ഇഫനാസച്ച് മുഖനാന്തരലാം ഏകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച്കവയര്
കചയ്യുനകവനതച്ച് അടബസനാനരഹബതമനായ ആകരനാപണമനാണച്ച്. പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബല് ഏകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച്കവയര് ഏര്കപ്പെടുതബയനാല് അതബകന്റെ
പ്രകയനാജനലാം സനാധനാരണ ജനങ്ങള്ക്കച്ച്
ഏകേസ്പീകൃത

കസനാഫച്ച്കവയറബല്

വനനാല്

ലഭബക്കുനതനാണച്ച്. 4600 സനാപനങ്ങള്
കകേരളലാം

സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളകട
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കസവനങ്ങളനാല് സമനമനാകുലാം.

ഇഫനാസച്ച് കേമനബ ആര്.ബബ.കഎ.-ക്കച്ച് കേസ്പീഴബല്

പ്രവര്തബക്കുന സനാപനമനാണച്ച്.

അവരുമനായബ ഇടപനാടച്ച് നടനവരുനകതയള്ളു.

ഏറവലാം കുറഞ്ഞ നബരക്കബല് പ്രവൃതബ കചയ്യണകമനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ആഗ്രഹബക്കുനതച്ച് .
അതബനുള്ള നടപടബകേളനാണച്ച് സസസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്. ഇഫനാസച്ച് കേമനബയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട
കേനാരദങ്ങകളല്ലെനാലാം

സതനാരദമനാണച്ച്.

നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്തസ്പീകേരബചകശഷലാം

വബശദനാലാംശങ്ങള് സഭകയ അറബയബക്കുനതനാണച്ച്.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചനബതല): എകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച്കവയര്
നടപ്പെനാക്കുനതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടപടബക്രമങ്ങകളനാനലാം പനാലബക്കനാകത
ഇഫനാസച്ച് എന ഒരു സസകേനാരദ കേമനബകയ ഏലബചതച്ച് സലാംശയമുളവനാക്കുനതനാണച്ച്.
അതബനച്ച് മറുപടബ പറയനാന് വകുപ്പുമനബ ബനാദദസനനാണച്ച്. ഡബമനാന്ഡച്ച് ചര്ചയമനായബ
ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയതബല് ഉനയബച കചനാദദതബനച്ച് മനബ മറുപടബ പറയനാന്
വബസമ്മേതബക്കുനതബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് ഞങ്ങള് സഭനാനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബക്കുന.
(സര്ക്കനാര്

നബലപനാടബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്

പ്രതബപക്ഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്

ബഹബഷ്ക്കരബച്ചു.)
പുതുതനായബ രൂപസ്പീകേരബച പനണ്ടെച്ച് തനാലൂക്കുകേളബല് എ.ആര്.
ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

കപ്രനാഫഷണലബസലാം നടപ്പെബലനാക്കുലാം.

സഹകേരണ

ഓഫസ്പീസകേള്
കമഖലയബല്

പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേകള
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ഏകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച്കവയറബല് കകേനാണ്ടുവരുനതബനുള്ള നടപടബ പുകരനാഗതബയബലനാണച്ച് .
കേനാര്ഷബകേ കമഖലയച്ച് സര്ക്കനാര് മബകേച സലാംഭനാവന നല്കുലാം. കേനാര്ഷബകേ വനായ്പക്കനാര്ക്കച്ച്
പരമനാവധബ ആനുകൂലദലാം നല്കേബകക്കനാണ്ടെച്ച് നവകകേരളസ്പീയലാം കുടബശബകേ നബവനാരണ പദതബ
നടപ്പെബലനാക്കബ വരുന.

വബവബധ വകുപ്പുകേളകട ഏകകേനാപനകതനാകട ടൂറബസലാം പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

കവമനനാടച്ച്

കേനായലബകന്റെ

മലബനസ്പീകേരണവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് 'കസ്പീന് കവമനനാടച്ച് ഇനബകഷദറസ്പീവച്ച്' എന പദതബ
ഉതരവനാദബതസ ടൂറബസലാം മബഷനബലൂകട നടപ്പെബലനാക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ചു.

ടൂറബസലാം

കമഖലയബല് ഗ്രസ്പീന് കപ്രനാകട്ടനാകകേനാള് ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.
വനസലാംരക്ഷണ നബയമതബകന്റെ പരബധബക്കുള്ളബല്നബനകകേനാണ്ടെച്ച് ടൂറബസലാം പദതബകേളകട
സനാധദത പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം

ഡബ.റബ.പബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട കസവന-

കവതന വദവസകേള് സലാംബന്ധബചച്ച് പഠബചച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം സമര്പ്പെബക്കനാന്

സമബതബകയ

നബയമബക്കുനതബനുലാം

പ്രനാകദശബകേ

ടൂറബസ്റ്റുകേളകട

തബരക്കുമൂലലാം

മൂനനാറബകല

നബവനാസബകേള്ക്കുണ്ടെനാകുന ബുദബമുട്ടച്ച് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.
അഡസഞര്

ടൂറബസലാം വബകേസനതബനച്ച് രൂപകരഖ തയ്യനാറനാക്കുലാം.

കലനാകേപ്രശസ

സനാഹബതദകേനാരന്മേനാര് പകങ്കടുക്കുന പുസകേകമളകേള്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം നല്കുകേയലാം
ടൂറബസലാം കമഖലയബല് പുതബയ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കചയ്യുലാം.
മനാതൃകേയബല്

വയനനാടച്ച്,

കേണ്ണൂര്

ജബല്ലെകേളബല്

ലപതൃകേ

സലാംരക്ഷണ

തലകശരബ
പദതബ
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നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം നബശനാഗന്ധബ നൃകതനാല്സവതബകന്റെ മനാതൃകേയബല് ഈ വര്ഷലാം
മുതല്

'മണ്സൂണ്

രനാഗനാസച്ച്'

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

എന

കപരബല്

നബശനാഗന്ധബ

ഗനാകനനാത്സവലാം

ചനാല

കേകമനാളകത

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

തബരുവനന്തപുരലാം

മബഠനായബകതരുവച്ച് മനാതൃകേയബല് ലപതൃകേ ടൂറബസലാം കകേന്ദ്രമനാക്കബ വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
ലതക്കനാടച്ച്

ഗസച്ച്

സനാപബക്കുനതബനുലാം

ഹഉൗസബനച്ച്

സമസ്പീപലാം

ബബസബനസച്ച്

പനാര്ക്കച്ച്

പതനലാംതബട്ട, പനാലക്കനാടച്ച്, വയനനാടച്ച് ജബല്ലെകേളബല് ഫുഡ്ക്രനാഫച്ച്

ഇന്സബറക്യൂട്ടച്ച് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം
ലഭദമനാക്കബകക്കനാണ്ടെച്ച്

ടൂറബസലാം

കൂടുതല്

ടൂറബസതബകന്റെ ഗുണഫലങ്ങള് തകദ്ദേശസ്പീയര്ക്കച്ച്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം. ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള് പനാസനാക്കബതരണകമനച്ച് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.
ലവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ): ലവദദ്യുതബ രലാംഗകത
സസകേനാരദവല്ക്കരണതബകനതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

കലനാഡച്ച് കഷഡബലാംഗച്ച്

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം മുടങ്ങബക്കബടക്കുന ജലലവദദ്യുത പദതബകേളകട നബര്മ്മേനാണലാം
പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

കസനാളര്

ലവദദ്യുതബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.
സനാപബക്കുനതബനുലാം

നൂതന

കുറയ്ക്കുനതബനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.
പ്രവര്തനലാം

രലാംഗകത

സനാധദത

കൂടുതല് വബന്ഡച്ച് മബല്ലുകേള്

സനാകങ്കതബകേവബദദയബലൂകട

പ്രസരണ

നഷ്ടലാം

കൂടലാംകുളലാം ലവദദ്യുതബ ലലന് നബര്മ്മേനാണ

പുകരനാഗമബച്ചുകകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
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പുതബയ

ലവദദ്യുതബ

40

സബ്കസഷനുകേള്

ഉദ്ഘനാടനലാം കചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കകേടനായ ലവദദ്യുത മസ്പീററുകേള്

മനാറബവയ്ക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഓഖബ ദുരന്തകതത്തുടര്നച്ച് ലവദദ്യുതബ
കമഖലയബലുണ്ടെനായ
സനാധബചതച്ച്

ബുദബമുട്ടുകേള്

അഭബമനാനകേരമനാണച്ച്.

ലവദദ്യുകതനാല്പ്പെനാദനലാം

യദകേനാലനാടബസനാനതബല്
പുതബയ

സനാദദതകേള്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

പരബഹരബക്കനാന്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ
സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന പനാസനാക്കബതരണകമനച്ച് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
സഹകേരണലാം

എന

XXVII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

ലവദദ്യുത

പദതബകേള് എന XXXIX-ാം നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം വബകനനാദസഞനാരലാം എന
XLII-ാംനമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം

കചയ.
സഭ ലവകുകനരലാം 3.22 -നച്ച് പബരബഞ്ഞു.
******

