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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-14
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 20, കചനാവ
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കേര്ഷകേ സമരലാം അടബചമര്തനാനുളള നസ്പീക്കലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: തളബപ്പെറമബനടുതച്ച് കേസ്പീഴനാറ്റൂര് കദശതച്ച് കൃഷബഭൂമബ നബകേതബ കുപ്പെലാംകുറബകക്കല്

കകബപ്പെനാസച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബകനതബകര

കപരബലുളള ജനകേസ്പീയ കൂട്ടനായ്മ
നസ്പീക്കകതത്തുടര്ന്നച്ച്

'വയല്ക്കബളബകേള്'

എന്ന

നടത്തുന്ന സമരലാം അടബചമര്തനാനുള്ള സര്ക്കനാര്

ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്
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സര്വശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന, എലാം. ഉമ്മേര്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്
റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചച്ച് ശസ്പീ. കജയബലാംസച്ച് മനാതത, എലാം.എല്.എ. ഒരു
സബ്മബഷന നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.)
കപനാതുമരനാമത്തുലാം
ഇന്നകത

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

അടബയന്തരപ്രകമയ

(ശസ്പീ.

വബഷയതബനച്ച്

ജബ.

സുധനാകേരന):

വബകേസനപരമനാകയനാ

കേനാര്ഷബകേപരമനാകയനാ ധനാര്മ്മേബകേമനാകയനാ യനാകതനാരു അടബയന്തര സസ്വഭനാവവുമബല. മനാര്ചച്ച്
14-ാം തസ്പീയതബ സര്കവ നടതനാകനതബയ ഉകദദനാഗസ സലാംഘകത ജനങ്ങള്
തടയുകേയുലാം

മകണ്ണെണ്ണെയുലാം

മുഴക്കുകേയുലാം

കപനാലസ്പീസച്ച്

ലനാതബചനാര്കജനാ
നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ

കപകടനാളലാം
അവകര

കദഹകതനാഴബചച്ച്

അറസച്ച്

മര്ദ്ദനകമനാ
യു.ഡബ.എഫച്ച്.

കചയ്യുകേയുലാം

ഉണനായബട്ടബല.
സര്ക്കനാരബകന്റെ

ആത്മഹതദനാഭസ്പീഷണബ
കചയബട്ടുണച്ച്.

നനാഷണല്
കേനാലതച്ച്

എന്നനാല്
കകഹകവ

തയ്യനാറനാക്കബയ

അകകലനകമന്റെബല് കചറബയ വദതദനാസങ്ങള് മനാത്രകമ ഈ സര്ക്കനാര് വരുതബയബട്ടുളള.
ജനകേസ്പീയമനായബട്ടനാണച്ച്

ഇതരലാം

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്

സര്ക്കനാര്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്. നബയമവബരുദമനായബ പുറത്തുനബനലാം എതബയ

കുറചനാളകേള്

സലാംഘലാം കചര്ന്നച്ച് പ്രകദശവനാസബകേകള കതറബദരബപ്പെബചച്ച് ഉണനാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളലനാകത
മറച്ച് സലാംഭവങ്ങകളനാനലാം നബലവബലബല.
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ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: തളബപ്പെറമബനടുതച്ച് കേസ്പീഴനാറ്റൂര് കദശതച്ച് കൃഷബഭൂമബ
നബകേതബ കുപ്പെലാം-കുറബകക്കല് കകബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനനായബ നനാലര കേബകലനാമസ്പീറര്
ദൂരലാം കനല്വയല് ഏകറടുക്കുന്നതബകനതബരനായബ 'വയല്ക്കബളബകേള്' എന്ന ജനകേസ്പീയ
കൂട്ടനായ്മ നബരവധബ മനാസങ്ങളനായബ സമരലാം നടതബവരബകേയനാണച്ച് . നൂറുശതമനാനവുലാം
കനല്ക്കൃഷബയുളള പ്രകദശമനാണതച്ച്. 23-07-2016-നച്ച് കചര്ന്ന കയനാഗലാം കകബപ്പെനാസച്ച്
നബര്മ്മേനാണതബനനായബ അകകലനകമന്റെച്ച് സലാംബനബചച്ച് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം പബന്നസ്പീടതച്ച്
മനാറ്റുകേയുലാം കചയ. തുടര്ന്നച്ച് സര്കവ നടതനാകനതബയ ഉകദദനാഗസകര ജനങ്ങള്
തടയുകേയുലാം കകഹകക്കനാടതബയബല് കകേസച്ച് രജബസര് കചയ്യുകേയുലാം കനനാട്ടബഫബകക്കഷന
ഇറക്കനാകത സര്കവ നടതനാന പനാടബകലന്നച്ച് കകഹകക്കനാടതബ നബര്കദ്ദശബക്കുകേയുലാം കചയ.
കസനാഷദല് ഇലാംപനാകച്ച് സഡബകയനാ പബബകേച്ച് ഹബയറബലാംകഗനാ നടതനാകത 3(എ)
കനനാട്ടബഫബകക്കഷന

ഇറക്കുകേയുലാം

നടപടബക്രമങ്ങളമനായബ

സര്ക്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയുലാം കചയകപ്പെനാള് സമരലാം വസ്പീണലാം ആരലാംഭബച. 19 ദബവസകത
നബരനാഹനാര സമരമനാണച്ച് അവബകട നടന്നതച്ച്. കസപലാംബര് 29-നച്ച് വകുപ്പുമനബ ഇതുമനായബ
ബനകപ്പെട്ട കയനാഗലാം വബളബചതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് അകകലനകമന്റെബല് മനാറലാം വരുതനാകമന്ന
ഉറപ്പെബകന്മേല് സമരലാം അവസനാനബപ്പെബകചങബലുലാം കേളകകററബല് നടന്ന അനുരഞ്ജനകയനാഗലാം
പ്രഹസനമനായകപ്പെനാള്

സമരസമബതബ

കനതനാക്കള്

ഇറങ്ങബകപ്പെനാകുകേയുലാം

സമരലാം

തുടരുകേയുലാം കചയ. മനാര്ചച്ച് 14-ാം തസ്പീയതബ യനാകതനാരു മുന്നറബയബപ്പുമബലനാകത കപനാലസ്പീസച്ച്
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കസനയുകട അകേമടബകയനാകട സര്കവ നടതനാകനതബയ ഉകദദനാഗസ സലാംഘകത
ജനങ്ങള് തടയുകേയുലാം നബരനായുധരനായബ സമരതബല് പകങടുതബരുന്ന കുറചകപര്
മകണ്ണെണ്ണെയുലാം കപകടനാളലാം കദഹകതനാഴബചച്ച് ആത്മഹതദനാ ഭസ്പീഷണബ മുഴക്കബ രനാവബകല
എട്ടര മുതല് ഉചയച്ച് രണരവകര വയലബനച്ച് കേനാവലബരബക്കുകേയുലാം കപനാലസ്പീസച്ച് അവകര
അറസച്ച് കചയ്യുകേയുലാം കചയ. തുടര്ന്നച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കനനാക്കബനബല്കക്ക സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)
കനതനാക്കളകട കനതൃതസ്വതബല് സമരപ്പെന്തല് കേതബക്കുകേയുലാം മനാധദമപ്രവര്തകേകരയുലാം
ചനാനലുകേനാകരയുലാം

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ.

ജനകേസ്പീയ

സമരങ്ങകള

അടബചമര്ത്തുന്ന നബലപനാടനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. യു.ഡബ.എഫച്ച്. ഒരബക്കലുലാം
വബകേസനതബകനതബരല. കകബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണതബകന്റെ ആവശദകേത സസ്വന്തലാം
പനാര്ട്ടബക്കനാകരകപ്പെനാലുലാം

കബനാധദകപ്പെടുതനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

കേഴബഞബട്ടബല.

അകകലനകമന്റെച്ച് നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്തബയനാക്കുന്നതബനുമുമച്ച് കസനാഷദല് ഇലാംപനാകച്ച്
സഡബ നടതനാന തയ്യനാറനായബട്ടബല.

കേര്ഷകേ സമരകത

അടബചമര്തനാനുള്ള

സര്ക്കനാര് നസ്പീക്കലാം കകേരളതബല് അനുവദബക്കബല. സമരലാം കചയ്യുന്നവകര ആക്രമബക്കുന്ന
നബലപനാടച്ച് സസ്വസ്പീകേരബക്കരുകതന്നച്ച് മുഖദമനബകയനാടച്ച് അഭദര്തബക്കുകേയനാണച്ച്. അതദന്തലാം
ഗുരുതരമനായ ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
ശസ്പീ. കജയബലാംസച്ച് മനാതത: തളബപ്പെറമബല് വര്ദബചവരുന്ന കറനാഡപകേടങ്ങള്ക്കച്ച്
പരബഹനാരലാം

കേനാണുകേ

എന്ന

ലക്ഷദകതനാകടയനാണച്ച്

തളബപ്പെറമച്ച്

കകബപ്പെനാസച്ച്
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യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന ശമബക്കുന്നതച്ച്. 11.5 ഏക്കര് വയല്ഭൂമബയുകട ഉടമകേളനായ 60
കപരബല്

56

കപരുലാം

സലലാം

വബട്ടുനല്കേബകക്കനാണച്ച്

കേളകര്ക്കച്ച്

സമ്മേതപത്രലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. കേസ്പീഴനാറ്റൂര് ശസ്പീകവട്ടയ്കക്കനാരുമകേന കക്ഷത്രതബകന്റെ അധസ്പീനതയബലുള്ള
സലതച്ച്

അനുവനാദമബലനാകത

കകേട്ടബയ

സമരപ്പെന്തല്

തസ്പീവചച്ച്

നശബപ്പെബചതച്ച്

സലാംബനബചച്ച് പരനാതബയബകലന്നച്ച് കക്ഷത്ര ഭനാരവനാഹബകേള് തളബപ്പെറമച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച്
കസഷനബല് കരഖനാമൂലലാം അറബയബചബട്ടുണച്ച്.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന):

തളബപ്പെറമച്ച് കകബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണവുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് നടക്കുന്ന സമരതബകന്റെ
ഭനാഗമനായബ അഞച്ച് കകേസുകേള് രജബസര് കചയബട്ടുണച്ച്. വനാസസലങ്ങളലാം കൃഷബയബടങ്ങളലാം
പരമനാവധബ ഒഴബവനാക്കബയുള്ള അലലനകമന്റെനാണച്ച് കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനതബനനായബ
കേസ്പീഴനാറ്റൂരബല് കതരകഞടുതബട്ടുള്ളതച്ച്. ഈ പ്രകദശവുമനായബ യനാകതനാരു ബനമബലനാത
കുറചനാളകേളനാണച്ച് പരബസബതബവനാദതബകന്റെ മറവബല് വബകേസനലാം തടസ്സകപ്പെടുതനാന
ശമബക്കുന്നതച്ച്. സലമുടമകേളബല് ഭൂരബഭനാഗലാംകപരുലാം കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനതബനച്ച്
അനുകൂല നബലപനാടനാണച്ച് സസ്വസ്പീകേരബചതച്ച്. മുന യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് നബശ്ചയബച
അലലനകമന്റെബലുലാം
വരുതബയബട്ടബല.
ഇന്തദയുലാം

ഡബ.പബ.ആര്.-ലുലാം

കേനാതലനായ

മനാറങ്ങകളനാനലാം

സര്ക്കനാര്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുലാം നനാഷണല് ലഹകവ അകതനാറബറബ ഓഫച്ച്

ഇതച്ച് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. സലാംസനാനതച്ച് കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനലാം
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യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനച്ച് കേനാരദക്ഷമമനായ നടപടബകേളനാണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ
സഹനായകതനാകട സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നതച്ച്. ജനനാധബപതദവബരുദ സമരമനാണച്ച് കേസ്പീഴനാറ്റൂരബല്
നടക്കുന്നതച്ച്. ഭൂരബഭനാഗലാം ജനങ്ങളലാം അലാംഗസ്പീകേരബച കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനലാം കൂടുതല്
ചര്ചകേളബലൂകട

സനാധദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

സസ്വസ്പീകേരബകക്കണതച്ച്.

സമസ്പീപനമനാണച്ച്

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്

പ്രതബപക്ഷലാം
തടസ്സകപ്പെടുതനാന

ശമബക്കുന്നവര്കക്കതബകര ജനാഗ്രതകയനാകട പ്രതബകേരബക്കനാന കേഴബയണലാം. ഇഇൗ വബഷയലാം
സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന):
ബനകപ്പെട്ട

വബഷയതബല്

നബര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.

പ്രതബപക്ഷലാം

കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനവുമനായബ

അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സലപരബമബതബമൂലമനാണച്ച് സലാംസനാനതച്ച്

വബസ്തൃതബ 45 മസ്പീററനായബ ചുരുകക്കണബവന്നതച്ച്.

കകേനാണവന്നതച്ച്
കദശസ്പീയപനാതയുകട

സലാംസനാനതച്ച് കദശസ്പീയപനാതനാ

വബകേസനലാം തടസ്സകപ്പെട്ടതബല് എലനാ രനാഷസ്പീയകേക്ഷബകേള്ക്കുലാം ഉതരവനാദബതമുണച്ച്.
വബകേസനതബകന്റെ കേനാരദതബല്
സര്ക്കനാര് കേസ്പീഴടങ്ങബല.
കദശസ്പീയപനാതനാ

അനനാവശദമനായ എതബര്പ്പുകേള്ക്കച്ച് മുമബല് ഇഇൗ

ചബലര്ക്കച്ച് എതബര്പ്പുകണന്നതബകന്റെ കപരബല് കേസ്പീഴനാറ്റൂരബകല

വബകേസനലാം

തടസ്സകപ്പെടുതനാന

നഷ്ടകപ്പെടുന്നവകര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കനാന

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ഭൂരബപക്ഷലാം

അനുവദബക്കബല.

സലലാം

ആവശദമനായ

നടപടബ

സലമുടമകേളലാം

അലാംഗസ്പീകേരബച
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കദശസ്പീയപനാതനാവബകേസനലാം
ഒരുമബചച്ച്

നബല്ക്കനാന

തരബശുനബലങ്ങളബല്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനച്ച് കേക്ഷബ രനാഷസ്പീയകഭദകമകനദ
തയ്യനാറനാകേണലാം.

കനല്കൃഷബ

കൃഷബയബറക്കുന്നതബനുലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

പ്രനാകയനാഗബകേ

നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചകകേനാണനാണച്ച് സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്. കേര്ഷകേരുകട തനാല്പരദങ്ങള്
സലാംരക്ഷബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പശ്ചനാതലസഇൗകേരദങ്ങളകട വബകേസനവുലാം പ്രധനാനമനാണച്ച് .
ബദല് മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഇലനാതതബനനാലനാണച്ച്

കേസ്പീഴനാറ്റൂരബല് ലബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചകതന്ന വസ്തുത മനസ്സബലനാക്കബ സര്ക്കനാരബകനനാപ്പെലാം നബല്ക്കനാന പ്രതബപക്ഷലാം
തയ്യനാറനാകേണലാം.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച.)
(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 തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)
II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) ഉപനാധബരഹബത പട്ടയലാം
ശസ്പീ. രനാജു എബ്രഹനാലാം: സലാംസനാനതച്ച് പതച്ച് ലക്ഷതബലധബകേലാം അര്ഹരനായ
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കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച് പട്ടയമബലനാതതബനനാല് യനാകതനാരുവബധ അവകേനാശങ്ങളലാം ലഭബക്കനാകത
നസ്പീതബ

നബകഷധബക്കകപ്പെടുകേയനാണച്ച്.

01-01-1977-നച്ച്

മുമ്പുള്ള

ലകേവശക്കനാര്ക്കച്ച്

കകേന്ദ്രനാനുമതബകയനാടുകൂടബ ഉപനാധബരഹബത പട്ടയലാം സമയബനബതമനായബ നല്കുന്നതബനച്ച്
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

01-01-1977-നച്ച് മുമച്ച് വനഭൂമബ ലകേവശമുള്ളവര്ക്കച്ച് കജനായബന്റെച്ച് കവരബഫബകക്കഷന
ഉള്കപ്പെകട

പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്

പട്ടയലാം

നല്കുന്നതബനുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബക്കുന. ഈ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല് വന്നതബനുകശഷലാം ഇടുക്കബ,
പതനലാംതബട്ട

ജബലകേളബലുള്കപ്പെകട

പതബനനായബരതബല്

കൂടുതല്

പട്ടയങ്ങള്

നല്കേനാനുലാം 16311.77 കഹകര് ഭൂമബ പതബച നല്കേനാനുലാം സനാധബച. അവകശഷബക്കുന്ന
ഭൂമബ പതബചനല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.

വരുമനാന പരബധബ

പരബഗണബക്കനാകത

ലകേവശക്കനാര്ക്കച്ച്

ഉപനാധബ

രഹബത

പട്ടയങ്ങളനാണച്ച്

നല്കേബവരുന്നതച്ച്.
(2) സ്കൂള് കുട്ടബകേളകട യനാത്രനാ സഇൗകേരദങ്ങള്
ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്:

സ്കൂള് കുട്ടബകേകള വനാഹനങ്ങളബല് കുതബനബറചലാം

അലക്ഷദമനായുലാം കകേനാണകപനാകുന്നതുലാം ഇതബനനായബ ഫബറച്ച്നസച്ച് ഇലനാത വനാഹനങ്ങള്
ഉള്കപ്പെകട സര്വസ്പീസച്ച് നടത്തുന്നതുലാം തടയുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): അനധബകൃത വനാഹനങ്ങളബല്
കുട്ടബകേകള

സ്കൂളബകലയച്ച്

കകേനാണകപനാകുന്നതബകനതബകര

സര്ക്കനാര്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനകണങബലുലാം അതച്ച് ഫലപ്രദമനാകുന്നതബനച്ച് രക്ഷബതനാക്കളകടയുലാം പബ.ടബ.എ.യുകടയുലാം കപനാതുസമൂഹതബകന്റെയുലാം സഹകേരണലാം ആവശദമനാണച്ച്. കുട്ടബകേളകട സ്കൂള്
യനാത്ര സുരക്ഷബതമനാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദകതനാകട കജനായബന്റെച്ച് ആര്.ടബ.ഒ.-മനാര് തങ്ങളകട
പരബധബയബകല ഓകരനാ സ്കൂളബലുലാം ഓകരനാ അദദനാപകേകന കനനാഡല് ഓഫസ്പീസറനായബ
നബകയനാഗബക്കണകമനലാം യനാത്രക്കനാരനായ വബദദനാര്തബകേളകട കപരുലാം രക്ഷബതനാക്കളകട
സമര്ക്ക നമരുലാം ഉള്കപ്പെകടയുള്ള വബവരങ്ങള് വനാഹനതബല് സൂക്ഷബക്കണകമനലാം
വനാഹനലാം ഓടബക്കുന്നവരുകട കയനാഗദത ഉറപ്പെനാക്കണകമനലാം കഡനാര് അറനഡന്റുമനാകര
നബയമബക്കണകമനമുള്ള നബര്കദ്ദശങ്ങള് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ഈ അദദയന വര്ഷലാം

എലനാ വബദദനാലയങ്ങളബലുലാം നബര്ദ്ദബഷ്ട നബബനനകേള് പനാലബക്കുന്ന വനാഹനങ്ങള്
തകന്നയനാകണനാ

കുട്ടബകേകള

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കകേനാണകപനാകേനാന

ഉപകയനാഗബക്കുന്നകതന്നച്ച്

കേഴബഞ കേനാലഘട്ടങ്ങളബലുണനായ നബയമലലാംഘനങ്ങള്

പരബകശനാധബചച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചതബനുപുറകമ അടുത അദദയനവര്ഷലാം മുതല് എലനാ
സ്കൂള് ബസ്സുകേള്ക്കുലാം ജബ.പബ.എസച്ച്. ബനാധകേമനാക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്/കമനാകട്ടനാര്

ഇക്കനാരദങ്ങള്
കവഹബക്കബള്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേളബകല ഉകദദനാഗസര്ക്കച്ച് ആവശദമനായ നബര്കദ്ദശലാം നല്കുന്നതനാണച്ച്.
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III സബ്മബഷന
(1) ആലപ്പുഴ കമഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച്
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബതല):

ആലപ്പുഴ കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല് കഡനാകര്മനാര് ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവരുകട ഒഴബവുകേള് നബകേത്തുന്നതബനുലാം
ചബകേബതനാ

സഇൗകേരദങ്ങളലാം

പശ്ചനാതല

സഇൗകേരദങ്ങളലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. ലശലജ
ടസ്പീചര്): ആലപ്പുഴ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകന മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രമനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനുലാം
അടബസനാന

സഇൗകേരദ

വബകേസനതബനുലാം

കകേനാഴ്സുകേളകട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം ഒഴബവുകേള് നബകേത്തുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.
ഫനാക്കല്റബ കഡഫബഷദനസബ കുറചതബനു പുറകമ എലാം.ബബ.ബബ.എസച്ച്. സസ്പീറ്റുകേള്ക്കച്ച്
എലാം.സബ.ഐ.-യുകട സബരലാം അലാംഗസ്പീകേനാരവുലാം സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ കകേനാഴനായ ഡബ.എലാം.
(കനകഫനാളജബ) തുടങ്ങുന്നതബനുള്ള അലാംഗസ്പീകേനാരവുലാം ലഭബചബട്ടുണച്ച്.

കേനാനസര് കരനാഗ

ചബകേബതയച്ച് കമഡബക്കല് ഓകങനാളജബ, സര്ജബക്കല് ഓകങനാളജബ, ഓകങനാപകതനാളജബ
എന്നസ്പീ

വബഭനാഗങ്ങള്

അനുവദബക്കുകേയുലാം

കഡനാകര്മനാരുകടതച്ച്

ഇരുപതബകയനാന്നച്ച് തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം കചയ.

ഉള്കപ്പെകട

ഫനാര്മസബ കകേനാഴ്സുകേളകട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നബലനബര്ത്തുന്നതബനച്ച് നനാലച്ച് അദദനാപകേരുകടയുലാം അമതബകയനാന്നച്ച്
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സനാഫച്ച്

നഴ്സുമനാരുകടയുലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്
തസബകേകേളലാം

തസബകേകേളലാം
ഒരു

സൃഷ്ടബചബട്ടുണച്ച്.

ബഡച്ച്

അകസനാസബകയറച്ച്

ബനാങബകന്റെ

പ്രവര്തനലാം

കപ്രനാഫസറുകടതുള്കപ്പെകട

ആറച്ച്

ഡബ.എലാം. (കേനാര്ഡബകയനാളജബ) ഉള്കപ്പെകട പതബമൂന്നച്ച്

പുതബയ പബ.ജബ. സസ്പീറ്റുകേളലാം ലഗനകക്കനാളജബ, പസ്പീഡബയനാടബകേച്ച് വബഭനാഗങ്ങളബല് ഏഴച്ച്
സസ്പീറ്റുകേളലാം

ലഭബചബട്ടുണച്ച്.

കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല്

45

കേബടക്കകേളളള

മള്ട്ടബ

ഡബസബപബനറബ ഐ.സബ.യു., 8 കേബടക്കകേളളള ലഹ ഡബപ്പെനഡനസബ ഐ.സബ.യു.
എന്നബവയുകട പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം സബ.റബ.-എലാം.ആര്.ഐ. സനാന
കമഷസ്പീന, കകേനാബനാള്ട്ടച്ച് കമഷസ്പീന,

കറഡബകയനാ കതറനാപ്പെബ വബഭനാഗതബല് സബമുകലറര്

തുടങ്ങബയ ആധുനബകകേനാപകേരണങ്ങളലാം കേനാര്ഡബകയനാളജബ വബഭനാഗതബല് ഇലകകനാ
ഫബസബകയനാളജബ യൂണബറ്റുലാം ടബ.എലാം.ടബ. കമഷസ്പീനുലാം രണച്ച് എകക്കനാ കമഷസ്പീനുകേളലാം
സനാപബചബട്ടുണച്ച്. ഒ.പബ.-യുകട നവസ്പീകേരണലാം, സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ, കടനാമനാ കകേയര്
കലവല് 2 യൂണബറച്ച് എന്നബവയുകട

നബര്മ്മേനാണപ്രവൃതബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയുലാം

ഒഴബവുളള തസബകേകേളബല് നബയമനലാം നടത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
കചയബട്ടുണച്ച്.
(2) കപനാസച്ച് കമടബകേച്ച് കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: നന്യൂനപക്ഷ സമുദനായതബകല വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്
നല്കേബവരുന്ന

കപനാസച്ച്

കമടബകേച്ച്

കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്

അനര്ഹര്ക്കച്ച്

ലഭബക്കുന്നതച്ച്

12

സലാംബനബചച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടതണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന):

നന്യൂനപക്ഷ

സമുദനായ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷ മനനാലയലാം നല്കേബവരുന്ന കപനാസച്ച് കമടബകേച്ച്
കസനാളര്ഷബപ്പെബനച്ച്
അതനാതച്ച്

ഓണ്ലലന

സനാപനങ്ങളബല്

സലാംവബധനാനതബലൂകടയനാണച്ച്
പഠബക്കനാത

അകപക്ഷബക്കുന്നതച്ച്.

വബദദനാര്തബകേള്

കസനാളര്ഷബപ്പെബനച്ച്

കൃത്രബമമനായബ അകപക്ഷ നല്കേബയതനായബ ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് സനാപന
കമധനാവബകേള് നടതബയ അകനസ്വഷണതബല് കൂടുതല് സനാപനങ്ങളബല് ക്രമകക്കടച്ച്
നടന്നതനായബ കേകണത്തുകേയുലാം ഇതബകന്മേല്

കകേസച്ച് രജബസര് കചയച്ച് ലക്രലാം ബ്രനാഞച്ച്

ഐ.ജബ.-യുകട കനതൃതസ്വതബല് പ്രകതദകേ സലാംഘലാം അകനസ്വഷണലാം നടതബവരബകേയുലാം
കചയ്യുനണച്ച്. കൃത്രബമലാം കേകണതബയ സനാപനങ്ങളബല് കസനാളര്ഷബപ്പുകേള് വബതരണലാം
കചയ്യരുകതന്നച്ച് കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷ മനനാലയകതനാടച്ച് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.
(3) കുടബകവളള ക്ഷനാമലാം
ശസ്പീ.

പബ.

ടബ.

എ.

റഹസ്പീലാം:

കുന്ദമലാംഗലകത

കുടബകവളള

ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

മനാതത

ടബ.

കതനാമസച്ച്):

കുന്ദമലാംഗലലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല ഒളവണ്ണെ പഞനായതബല് പനാലതബനുകുറുകകേ പ്രധനാന
ജലവബതരണ

കുഴല്

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്

പബ.ഡബത.ഡബ.

അനുമതബ
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നബകഷധബചതബനനാല്

കതനാടബനച്ച്

കുറുകകേ

എലാം.എസച്ച്.കകപപ്പെച്ച്

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്

കേരനാറുകേനാരനച്ച് നബര്കദ്ദശലാം നല്കുന്നതുലാം പ്രവൃതബ ഉടന ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണച്ച് .
തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ ലപപ്പെച്ച് ലലന സനാപബചബട്ടുളള പ്രകദശങ്ങളബല് കുടബകവളളലാം
നല്കുന്നതബനുളള

പ്രവൃതബ

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം

പഞനായതബകല

വബവബധ

പബ.ഡബത.ഡബ. കറനാഡുകേള് കുഴബക്കുന്നതബനച്ച് പുതുക്കബയ എസബകമറച്ച് ലഭബക്കുന്നമുറയച്ച്
പ്രവൃതബകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
(4) എലബകവറഡച്ച് ലഹകവ
ശസ്പീ. കജയബലാംസച്ച് മനാതത: തളബപ്പെറമച്ച് കദശസ്പീയപനാത ലബപ്പെനാസബല് എലബകവറഡച്ച്
ലഹകവ നബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): കദശസ്പീയ
പനാത 17 നനാലുവരബ പനാതയനായബ വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ തളബപ്പെറമച്ച്
ലബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനുളള 5.66 കേബ.മസ്പീ. ലദര്ഘദമുളള അലലനകമന്റെച്ച്
കദശസ്പീയപനാത അകതനാറബറബ ഓഫച്ച് ഇന്തദ അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത ലബപ്പെനാസച്ച് മൂന്നച്ച്
സലങ്ങളബകലനാഴബകകേ എലാംബനാങച്ച്കമന്റെച്ച് ഘടനയബലനാണച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതച്ച് .
ലബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് ഏകറടുകക്കണബ വരുന്ന ഭൂമബയബല് സബതബ കചയ്യുന്ന
ഓട, കതനാടച്ച് എന്നബവ ഒഴുക്കബനച്ച് തടസ്സലാം വരനാത രസ്പീതബയബല് മനാറബസനാപബക്കുന്നതബകന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങളലാം പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.
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(5) പട്ടനാമബ പനാലലാം പുനരുദനാരണലാം
ശസ്പീ. മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസബന. പബ.: പട്ടനാമബ പനാലതബകന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണവുലാം
കുറബപ്പുറലാം മുതല് കഷനാര്ണ്ണൂര്വകരയുള്ള കറനാഡബകന്റെ സലകമകറടുപ്പുലാം അടബയന്തരമനായബ
നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): പട്ടനാമബ
പനാലതബകന്റെ

പരബകശനാധനയബല്

പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ആവശദമബകലന്നച്ച്

കേകണതബയതബനനാല് കകേടുപനാടുകേള് സലാംഭവബച ലകേവരബകേള്, സനാബച്ച് എന്നബവ മനാറബ
സനാപബക്കനാനുലാം അറകുറപ്പെണബകേള് നടതനാനുലാം 95.20 ലക്ഷലാം രൂപയുകട എസബകമറച്ച്
തയ്യനാറനാക്കബ ഭരണനാനുമതബ നല്കേനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.
യബല്

ഉള്കപ്പെടുതബ

നവസ്പീകേരണവുലാം

2016-17-ല് കേബഫ്ബബ

കുറബപ്പുറലാം-തൃതനാല-പട്ടനാമബ-കഷനാര്ണ്ണൂര്

നബലവബലുള്ള

പനാലതബനച്ച്

സമനാന്തരമനായബ

കറനാഡബകന്റെ

പുതബയ

പനാലലാം

നബര്മ്മേനാണവുലാം നടത്തുന്നതബനച്ച് 30 കകേനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണച്ച് .
പട്ടനാമബ മുതല് കഷനാര്ണ്ണൂര് വകരയുള്ള ഭനാഗലാം കൃഷബ ഭൂമബയബല്ക്കൂടബയുലാം തകദ്ദശ
ഭരണസനാപനങ്ങളകട വസ്പീതബകുറഞ കറനാഡുകേളബലൂകടയുലാം

കേടനകപനാകുന്നതബനനാല്

പദതബക്കനാവശദമനായ സലകമടുപ്പെബനച്ച് കേനാലതനാമസമുണനാകുലാം. കുറബപ്പുറലാം തങ്ങള്പടബ
മുതല് പട്ടനാമബ വകരയുള്ള 22 കേബ.മസ്പീ. കറനാഡബനുള്ള സലലാം ലഭദമനായതബനനാല്
ഒന്നനാലാംഘട്ടമനായബ കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബ നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ
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നടനവരബകേയനാണച്ച്. ഒന്നനാലാംഘട്ട പ്രവൃതബയുകട ഇനകവസബകഗഷന കജനാലബകേള്
പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണച്ച്.

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലഭദമനായനാലുടന

ഉള്കപ്പെടുതബ വബശദമനായ കപ്രനാജകച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം
മുതല് കഷനാര്ണ്ണൂര് വകരയുള്ള

സമനാന്തര

പനാലലാം

കൂടബ

രണനാലാംഘട്ടമനായ പട്ടനാമബ പനാലലാം

ഭനാഗകത ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള തുകേകൂടബ

ഉള്കപ്പെടുതബ സനാമതബകേനാനുമതബക്കനായബ കേബഫ്ബബയബല് സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(6) ഭൂമബ പതബചകകേനാടുക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്
ശസ്പീ. വബ. കജനായബ:

വര്ക്കല തനാലൂക്കബല് അയബരൂര് വബകലജബല് സസ്വകേനാരദ

വദകബ കേകയ്യറബയ പുറകമനാക്കച്ച് ഭൂമബ സര്ക്കനാര് ഏകറടുതതച്ച് റദ്ദുകചയ നടപടബ
അകനസ്വഷബക്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാര് ഭൂമബ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനതവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): വര്ക്കല
തനാലൂക്കബല് അയബരൂര് വബകലജബല് കബനാക്കച്ച് 3-ല് റസ്പീസര്കവ 227-ല്-കപ്പെട്ട 27 കസന്റെച്ച്
ഭൂമബ

ശസ്പീമതബ

ലബജബ

D/o

ജയകദവന,

പുന്നവബള

അനധബകൃതമനായബ

ലകേവശകപ്പെടുതബയതച്ച് കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നബയമപ്രകേനാരലാം വര്ക്കല തഹസസ്പീല്ദനാര്
കേകയ്യറകമനാഴബപ്പെബചച്ച്

ഏകറടുക്കുകേയുലാം

സര്ക്കനാര്

കബനാര്ഡച്ച്

സനാപബക്കുകേയുലാം

കചയബരുന. ഇതബകനതബകര ശസ്പീമതബ ലബജബ തബരുവനന്തപുരലാം റവനന്യൂ ഡബവബഷണല്
ഓഫസ്പീസര്ക്കച്ച് അപ്പെസ്പീല് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം ലഹകക്കനാടതബയബല് റബട്ടച്ച് കപറസ്പീഷന ഫയല്
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കചയ്യുകേയുലാം

കചയ.

ലഹകക്കനാടതബ

അപ്പെസ്പീല്

കേക്ഷബകയ

നബര്കദ്ദശബചതബകന്റെ

കകേട്ടച്ച്

അടബസനാനതബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണകമന്നച്ച്
സബ്കേളകര്

അപ്പെസ്പീല്

അകപക്ഷ തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകേയുലാം തഹസസ്പീല്ദനാരുകട ഉതരവച്ച് റദ്ദനാക്കുകേയുലാം തനാലൂക്കച്ച്
സര്കവയറുകട സഹനായകതനാകട ഭൂമബ അളനതബരബചച്ച് നല്കുന്നതബനച്ച് ഉതരവനാകുകേയുലാം
കചയ.

റവനന്യൂ അധബകേനാരബകേള് സര്ക്കനാര് ഭൂമബയനാകണന്നച്ച് കേകണതബ

വനാദബകേകളമനാത്രലാം കകേട്ടതബനുകശഷലാം
ഉതരവച്ച്

റദ്ദച്ച്

കചയതച്ച്

അപ്പെസ്പീല്

സലലാം ഏകറടുത്തുകകേനാണച്ച് പുറകപ്പെടുവബച

സലാംബനബചച്ച്

ഫയല്

പരബകശനാധബചച്ച്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന

ലനാനഡച്ച്

റവനന്യൂ

കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കച്ച്

നല്കേബയതബകന്റെ

അടബസനാനതബല്

ഫയല്

നബര്കദ്ദശലാം

ഭൂമബ

പരബകശനാധബചവരബകേയുമനാണച്ച്.
(7) കുമ്മേനകതനാടച്ച് പനാലലാം പുനരുദനാരണലാം
ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച് പബ.: മുന്നബയൂര്-കപരുവള്ളൂര് പഞനായത്തുകേകള തമ്മേബല്
ബനബപ്പെബക്കുന്ന കുമ്മേനകതനാടച്ച് പനാലലാം വസ്പീതബകൂട്ടബ പുനര്നബര്മ്മേബക്കനാനനാവശദമനായ
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): മലപ്പുറലാം
ജബലയബല്

തബരൂരങ്ങനാടബ തനാലൂക്കബകല മുന്നബയൂര്-കപരുവള്ളൂര് പഞനായത്തുകേകള

ബനബപ്പെബക്കുന്ന 23 മസ്പീറര് നസ്പീളവുലാം 3 മസ്പീറര് വസ്പീതബയുമുള്ള കുമ്മേനകതനാടച്ച് പനാലതബകന്റെ
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പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള ഇനകവസബകഗഷന എസബകമറച്ച് തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണച്ച്.
(8) ശമള പരബഷ്കരണലാം
ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരന: സര്ക്കനാര് ആയുര്കവദ-കഹനാമബകയനാ കമഡബക്കല്
ഓഫസ്പീസര്മനാരുകടയുലാം

കവററബനറബ

സര്ജന്മേനാരുകടയുലാം

റദ്ദനാക്കബയ

ശമള

പരബഷ്കരണനാനുകൂലദലാം പുനനഃസനാപബചനല്കേനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): ശമള
പരബഷ്കരണ കേമ്മേസ്പീഷന ശബപനാര്ശ പ്രകേനാരലാം അഞച്ച് വര്ഷലാം കൂടുകമനാള് സര്ക്കനാര്
ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്
മുതലനായവ

അവരവരുകട

കേണക്കനാക്കബയനാണച്ച്

പരബഷ്കരബക്കുകമനാള്

ശമളലാം

കജനാലബയുകട

സസ്വഭനാവലാം,

ശമളലാം

പരബഷ്കരബച

കുറയുകേകയനാ

പ്രനാധനാനദലാം,
നല്കുന്നതച്ച്.
സമനാന

കയനാഗദത
ശമളലാം
തസബകേയച്ച്

കേണക്കനാക്കബയതബകനക്കനാള് കുറവച്ച് വരബകേകയനാ കചയ്യുന്നതബകനയനാണച്ച് അപനാകേതയനായബ
കേണക്കനാക്കുന്നതച്ച്. അതബനനാല് കേരബയര് അഡസ്വനാനകസ്മെന്റെച്ച് സസ്പീലാം എന്നതച്ച് പുതബയ
ആനുകൂലദമനായബ മനാത്രകമ കേനാണനാന കേഴബയൂ. അതച്ച് ശമള പരബഷ്കരണലാം വഴബ
നബര്ബനമനായബ നല്കകേണ ഒരനാനുകൂലദമല. ശമള പരബഷ്കരണ ഉതരവബനുകശഷലാം
അതബലുള്കക്കനാള്ളനാതതുലാം വളകരയധബകേലാം സനാമതബകേ ബനാദദതയുണനാക്കുന്നതുമനായ
ആനുകൂലദലാം

അനുവദബചനല്കുകമനാള്

ഇതര

വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ട
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ഉകദദനാഗസരബല്നബന്നച്ച്

സമനാനമനായ

ആവശദലാം

ഉയര്നവരനാനബടയനാകുകേയുലാം

സനാമതബകേ ബനാദദത അധബകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുകമന്നതബനനാലനാണച്ച് 3/8/17-കല
ഉതരവച്ച്

പബനവലബചതച്ച്.

ഇതച്ച്

അടുത

ശമള

പരബഷ്കരണ

കേമ്മേസ്പീഷന

പരബഗണബക്കുന്നതനായബരബക്കുലാം ഉചബതകമന്നനാണച്ച് സര്ക്കനാര് കേരുതുന്നതച്ച്.
(9) ടൂറബസലാം വബകേസനലാം
ശസ്പീ. ബബ. ഡബ. കദവസ്സബ: മലക്കപ്പെനാറ ടൂറബസലാം വബകേസനതബനുലാം കഷനാളയനാര്
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സര്വസ്പീസച്ച് സഹകേരണ സലാംഘതബകന്റെ ഭരണസമബതബയുകട ഘടന
പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
സഹകേരണവുലാം
കേടകേലാംപള്ളബ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

സുകരന്ദ്രന):

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

അവരുകട

കദവസസ്വവുലാം

ടൂറബസതബകന്റെ
ജസ്പീവബത

വകുപ്പുമനബ

ഗുണഫലങ്ങള്

നബലവനാരലാം

(ശസ്പീ.

തകദ്ദശസ്പീയര്ക്കച്ച്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള്ള

ഉതരവനാദബതസ്വ ടൂറബസലാം പദതബ ടൂറബസലാം വകുപ്പെച്ച് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച് .
തകദ്ദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കച്ച് വബപണബ കേകണത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള്
സസ്വസ്പീകേരബചവരുന. വബവബധ വകുപ്പുകേളകട സഹകേരണകതനാകട കകേരളതബകല പ്രധനാന
ടൂറബസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ഉതരവനാദബതസ്വ ടൂറബസലാം പദതബ വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച് .
കഷനാളയനാര് പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘവുമനായബ സഹകേരബചച്ച് മലക്കപ്പെനാറയബല്
വനവബഭവങ്ങളകടയുലാം

കേരകേഇൗശല

വസ്തുക്കളകടയുലാം

വനാകദദനാപകേരണങ്ങളകടയുലാം
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വബപണന കകേന്ദ്രങ്ങള്

തുടങ്ങുന്നതബനുലാം സലാംഘതബകന്റെ ലകേവശമുള്ള സലലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ

നനാടബനനുകയനാജദമനായ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുമുള്ള സനാദദതകേള്

ടൂറബസലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

പദതബ
കഷനാളയനാര്

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘതബകന്റെ ഭരണസമബതബയുകട ഘടന പുന:ക്രമസ്പീകേരബചച്ച്
പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതനാണച്ച്.
(10) മരങ്ങള് മുറബക്കനാനുള്ള അനുമതബ
ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്: കേര്ഷകേര് നട്ടുവളര്ത്തുന്ന പനാവച്ച്, ആഞബലബ മുതലനായ
മരങ്ങള്

മുറബക്കുന്നതബനുള്ള

അനുവനാദലാം

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

നല്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. രനാജു):
നബലവബല് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ബുദബമുട്ടുണനാക്കുന്ന നബയമങ്ങളലാം ചട്ടങ്ങളലാം ലഘൂകേരബക്കുന്ന
നടപടബയനാണച്ച് വനലാം വകുപ്പെച്ച് സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നതച്ച്.

പട്ടയ ഭൂമബയബല് കേര്ഷകേര്

നട്ടുവളര്തബയ ചന്ദനമരലാം ഒഴബകകേയുള്ള മരങ്ങള് മുറബക്കുന്നതബനച്ച് വനലാം വകുപ്പെച്ച്
നബകരനാധനലാം
നബയമതബകല

ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടബല.
അഞനാലാം

എന്നനാല്

വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം

1986-കല

വബജനാപനലാം

വൃക്ഷ

പരബപനാലന

കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള

ചബല

കമഖലകേളബകല ഏലപ്പെട്ടയ/ഏലപ്പെനാട്ട ഭൂമബകേളബകല മരങ്ങള് മുറബക്കുന്നതബനച്ച് ചബല
നബയനണങ്ങളണച്ച്.

ഉടമസനാവകേനാശ ഭൂമബയബകല ചന്ദനമരലാം കകേരള വന കഭദഗതബ
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നബയമമനുസരബചച്ച്

പുറകപ്പെടുവബച

ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം

ഉണങ്ങബയകതനാ

കേനാറതച്ച്

വസ്പീണകതനാ ജസ്പീവനുലാം സസ്വതബനുലാം ഭസ്പീഷണബയനാകുന്നകതനാ ആകണങബല് ആതലറസ്ഡച്ച്
ഓഫസ്പീസറുകട

അനുമതബകയനാകട വനലാം വകുപ്പെച്ച് കശഖരബചച്ച് അലാംഗസ്പീകൃത ചന്ദന

ഡബകപ്പെനായബല് വബറതബനുകശഷലാം കശഖരണതബനുലാം വബല്പ്പെനയലാം കചലവനാകുന്ന തുകേ
കേഴബചച്ച് ബനാക്കബ തുകേ ഉടമസനച്ച്

നല്കുന്നതനാണച്ച്.

ഗബരബവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

ലകേവശ കരഖയുള്ള ഭൂമബയബല്നബന്നച്ച് പനാവച്ച്, ആഞബലബ എന്നസ്പീ മരങ്ങള് സര്ക്കനാര്
ഉതരവബനുവബകധയമനായബ

മുറബക്കനാവുന്നതനാണച്ച്.

സബ.എചച്ച്.ആര്. കമഖലയബകല

പട്ടയലാം വബതരണതബല് വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബന്നച്ച് യനാകതനാരു തടസ്സവുലാം
ഉണനാകുകേയബല.
IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല

ചട്ടലാം

236(6)

അനുസരബചള്ള

കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.
V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
ഹര്ജബകേള് സലാംബനബച സമബതബയുകട രണനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
VI ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള്ള പ്രസനാവന
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ടവരുകട പ്രനാതബനബധദലാം
സര്ക്കനാര് സര്വസ്പീസബല് പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ടവരുകട പ്രനാതബനബധദലാം
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വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായുള്ള കസഷദല് റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

സലാംബനബചച്ച് മുഖദമനബ ശസ്പീ.

പബണറനായബ വബജയന പ്രസനാവന നടതബ.
VII വബശദസ്പീകേരണലാം
ഇഫനാസച്ച് സലാംബനബചച്ച്
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസ്വവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന): ഇന്നകല സഹകേരണ വകുപ്പെബകന്റെ ധനനാഭദര്തന ചര്ചയച്ച്
മറുപടബ പറയുന്ന അവസരതബല്

ബഹു. പ്രതബപക്ഷ കനതനാവടക്കമുള്ള അലാംഗങ്ങള്

ഇഫനാസച്ച് കേമനബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് ചബല ആകരനാപണങ്ങള് ഉന്നയബകചങബലുലാം
അതുസലാംബനബചച്ച് കൃതദമനായ മറുപടബ നല്കേനാന സനാധബചബല.

30-11-2016-നച്ച്

കചര്ന്ന കസനടല് ബനാങച്ച് കകേനാണ്ഫറനസബലനാണച്ച് സലാംസനാനകത ആധുനബകേ
കേനാര്ഷബകേ വനായനാ സലാംഘങ്ങള്

ഒരു കപനാതു കസനാഫച്ച്കവയറബകലയച്ച് മനാറുന്നതച്ച്

ഗുണകേരമനാകുകമന്നച്ച് തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്. ഇഫനാസച്ച് കേമനബ പ്രതബനബധബകേള് സര്ക്കനാരബകന
സമസ്പീപബചച്ച്

പ്രസസ്തുത

ഇതുസലാംബനബചച്ച്
സര്ക്കനാര്

ഈ

ദഇൗതദലാം

നബര്വഹബക്കുന്നതബനച്ച്

സന്നദരനാകണനലാം

അവതരണതബനച്ച് അവസരലാം നല്കേണകമനലാം അഭദര്തബച.
കേമനബകയ

കശഖരബക്കുകേയുണനായബ.

സലാംബനബചള്ള

എലനാ

പ്രനാഥമബകേ

വബവരങ്ങളലാം

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പബന്തുണയുള്ള അനപതബലധബകേലാം

കപനാതുകമഖലനാ സഹകേരണ സസ്വകേനാരദ ബനാങ്കുകേള്ക്കച്ച് കകേനാര് ബനാങബലാംഗുലാം അനുബന
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കസവനങ്ങളലാം നല്കേബവരുന്ന സനാപനമനാണച്ച് ഇഫനാസച്ച്.

2017-ല് എലനാ പ്രനാഥമബകേ

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബലുലാം ഏകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച്കവയര് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതറബഞച്ച്
ഇഫനാസച്ച്

കേമനബ

കപ്രനാകപ്പെനാസലുമനായബ

ഗവണ്കമന്റെബകന

സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം

അവരുമനായബ ചര്ച നടത്തുകേയുലാം കചയതബകന്റെ അടബസനാനതബലുള്ള നടപടബകേളനാണച്ച്
ഇകപ്പെനാള് സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നതച്ച്.

ഇഫനാസച്ച് സര്ക്കനാരബകന കനരബട്ടച്ച് സമസ്പീപബചതബനനാലുലാം

ഇകതനാരു കനനാണ് കപ്രനാഫബറച്ച് കേമനബയനായതബനനാലുലാം മതരനാധബഷബത കടണറുകേളബല്
പകങടുക്കനാറബകലന്നസ്തുള്ളതുകകേനാണമനാണച്ച് കടണര് നടപടബകേകളനാ എകച്ച്പ്രഷന ഓഫച്ച്
ഇന്റെറകസനാ ക്ഷണബക്കനാതബരുന്നതച്ച്.
കചയച്ച്

സലാംസനാന

തനാല്പ്പെരദലാം

ഇഫനാസുമനായബ കേനാരദങ്ങള് വബശദമനായബ ചര്ച
സലാംരക്ഷബചകകേനാണ

മനാത്രകമ

തുടര്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുള്ളൂ. ഇതുസലാംബനബചച്ച് കേമനബയുമനായബ യനാകതനാരുവബധ കേരനാറുകേളലാം
ഉണനാക്കബയബട്ടബല.
VIII ധനകേനാരദലാം
2018-19 സനാമതബകേ വര്ഷകതയള്ള ബഡ്ജറബകല
ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
കതനാഴബലുലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): തനാകഴപ്പെറയുന്ന
ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് VIII – എകകകസച്ച് (300,82,75,000 രൂപ)
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ധനനാഭദര്തന നമര് XXIV–കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവുലാം
പ്രവനാസബകക്ഷമവുലാം (1293,76,46,000 രൂപ)
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
തനാകഴപ്പെറയുന്ന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് XXV – പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറച്ച് പബന്നനാക്ക/
നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള് എന്നബവരുകട കക്ഷമലാം
(3234,21,71,000 രൂപ)
ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
എകകകസച്ച്

എന്ന

കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവുലാം
ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

VIII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

പ്രവനാസബകക്ഷമവുലാം

എന്ന

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറച്ച്

വബഭനാഗങ്ങള് എന്നബവരുകട കക്ഷമലാം

XXIV-ാം

കതനാഴബലുലാം
നമര്

പബന്നനാക്ക/നന്യൂനപക്ഷ

എന്ന XXV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

സലാംബനബക്കുന്ന ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
ശസ്പീ. ആര്. രനാകജഷച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. എകകകസച്ച്,
കതനാഴബല്, പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള് എന്നസ്പീ കമഖലകേകള
സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം

ശകബകപ്പെടുതനാനുമനാവശദമനായ

നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന
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സര്ക്കനാരബനച്ച്

കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.

കസഷദല്

റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

നടതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗക്കനാകര സര്ക്കനാര് സര്വസ്പീസബല് കകേനാണവരുന്നതബനുലാം 22 കമഖലകേളബല്
മബനബമലാം കവതനലാം നബശ്ചയബക്കനാനുമുളള തസ്പീരുമനാനകമടുതതുലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച് .
നഴ്സുമനാരുകട

മബനബമലാം

കവതനലാം

20,000

രൂപയനായബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം

വസ്പീഴ

വരുത്തുന്നവര്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം കേഴബയണലാം. കതനാഴബല്
വകുപ്പെച്ച് 34.84 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച് ആകരനാഗദ പരബരക്ഷയുലാം 12 ലക്ഷതബലധബകേലാം
ആളകേള്ക്കച്ച്

സഇൗജനദ

കതനാഴബലനാളബകേകള

ചബകേബതയുലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

അനദസലാംസനാന

മനാതദകേനാപരമനായ

പദതബകേളനാണച്ച്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുളളതച്ച്. കമയച്ച് മനാസലാം മുതല് കനനാക്കുകൂലബയബലനാത സലാംസനാനമനായബ
കകേരളലാം മനാറുകേയനാണച്ച്. പട്ടബകേജനാതബ കമഖലയബല് 5000 പഠനമുറബകേള് നബര്മ്മേബക്കനാന
തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

ചബകേബതനാ

ധനസഹനായമനായബ

35.74

കകേനാടബ

രൂപ

അനുവദബക്കുകേയുലാം 211 അലാംകബദ്കേര് ഗ്രനാമങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്. എസച്ച്.സബ. വബദദനാര്തബകേളകട കകസപ്പെന്റെച്ച് 25 ശതമനാനലാം
വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം
മബശവബവനാഹതബനുളള

കസഷദല്

കജനാബച്ച്

ധനസഹനായലാം

കഫയര്

70,000

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം

രൂപയനായബ

ഉയര്ത്തുകേയുലാം

ആദബവനാസബ കുട്ടബകേള്ക്കച്ച് ടന്യൂഷന ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച് . മതനന്യൂനപക്ഷങ്ങള്,
ദളബതര്, പട്ടബകേ ജനാതബക്കനാര് എന്നബവകര സലാംരക്ഷബക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്കമന്റെനാണബതച്ച്.
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ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന : ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. അട്ടപ്പെനാടബയബകല
ആദബവനാസബ യുവനാവച്ച് മധുവബകന്റെ മരണതബനച്ച് ഉതരവനാദബകേളനായ വനലാം വകുപ്പെച്ച്
ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ആദബവനാസബകേള്ക്കനായബ സനാപബച
കേമ്മേന്യൂണബറബ കേബചന ഫലപ്രദമനായബ പ്രവര്തബക്കുന്നബല. പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
വബഭനാഗതബനനായബ

കചലവഴബക്കുന്ന

തുകേ

അവരുകട

കക്ഷമതബനനായബ

വബനബകയനാഗബക്കകപ്പെടുനകണനാകയനള്ളതച്ച് പരബകശനാധബക്കകപ്പെടണലാം. മദദശനാലകേളകട
ദൂരപരബധബ പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം. നബയമസഭയബല്

കമമര്മനാര് ഉന്നയബക്കുന്ന

കചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് വദകമനായ മറുപടബ ലഭദമനാക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ആദബവനാസബ
യുവനാവച്ച് മധുവബകന കകേനാലകപ്പെടുതബയവര്കക്കതബകര

സര്ക്കനാര് ശകമനായ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച. പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ട 650-ഓളലാം കപര്ക്കച്ച് ഗള്ഫബല് കതനാഴബല്
ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം ആയുര്കവദലാം, ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബ, പഞകേര്മ്മേ, ഫനാര്മസബ,
നഴബലാംഗച്ച്

തുടങ്ങബയ കമഖലകേളബല് പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

വസ്പീടബലനാത

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

സര്ക്കനാരബനച്ച്

വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്

കകലഫച്ച്

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബ വസ്പീടച്ച് നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച. പട്ടബകേജനാതബപട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട
എഴുതബതള്ളുകേയുലാം

കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്
ലഹരബ

വബല്പന

രൂപയള്ള
തടയുന്നതബനച്ച്

വനായനാ
ശകമനായ

കുടബശബകേ
നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

മദദതബകനതബകര

നടത്തുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
കുടബശബകേ

കബനാധവത്ക്കരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ കമഖലകയ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. അസലാംഘടബത

കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം റബ്ബര് അധബഷബത വദവസനായ കമഖലയബല്
കജനാലബ

കചയ്യുന്നവര്ക്കുലാം

ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബകേളകട

മബനബമലാം

കതനാഴബലുലാം

കവതനലാം

കൂലബയുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കേശുവണബ കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം
അര്ഹതകപ്പെട്ട ആനുകൂലദങ്ങള്

നല്കുന്നതബനുലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദലാം

കചലുതണലാം.
ശസ്പീ.

മഞളനാലാംകുഴബ

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ

അലബ:

പദതബകേള്

ധനനാഭദര്തനകേകള
ഫലപ്രദമനായബ

എതബര്ക്കുന.

നടപ്പെനാക്കനാനുലാം

കക്ഷമ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് ശരബയനായ ദബശ നല്കേനാനുലാം മുന യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബനച്ച്
സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

മുന വര്ഷങ്ങകള അകപക്ഷബചച്ച് ഇതബനനായബ കുറഞ വബഹബതമനാണച്ച്

ബഡ്ജറബല് വകേയബരുതബയബരബക്കുന്നതച്ച്. നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് മുന
സര്ക്കനാരബകന്റെ

പദതബകേളകട

കപരുകേള്

നടതബകക്കനാണകപനാകുന്നതബകനനാ
സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകുന്നബല.

പുതുതനായബ

വബധവകേള്ക്കുലാം

മനാറ്റുന്നതലനാകത
പദതബകേള്

കേനാരദക്ഷമമനായബ
ആരലാംഭബക്കുന്നതബകനനാ

ഉകപക്ഷബക്കകപ്പെട്ട

സസ്പീകേള്ക്കുമുള്ള
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ഭവനനബര്മ്മേനാണ പദതബ പ്രകേനാരമുള്ള വസ്പീടുകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്
സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

കകേന്ദ്ര

സഹനായലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബല്

നടപടബ
സര്ക്കനാര്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന. കമല്തട്ടച്ച് പരബധബ ഉയര്ത്തുന്ന വബഷയതബല് നബകഷധനാത്മകേ
സമസ്പീപനമനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. കകേ.എ.എസച്ച്. രൂപസ്പീകേരണതബലടക്കലാം
നന്യൂനപക്ഷ പബകന്നനാക്ക വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള സലാംവരണലാം അട്ടബമറബക്കനാനുള്ള സര്ക്കനാര്
ശമലാം

അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്.

മദദനയതബലുള്ള

സര്ക്കനാര്

നബലപനാടച്ച്

അപഹനാസദമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള:

ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. പട്ടബകേജനാതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് മബകേച പരബരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര്
ശമബക്കുന്നതച്ച്.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാകര

സര്ക്കനാര്

സര്വസ്പീസബല്

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

ദളബതകര ശനാന്തബമനാരനായബ നബയമബക്കുന്നതബനുകമടുത തസ്പീരുമനാനങ്ങള് സ്തുതദര്ഹമനാണച്ച് .
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കമഖലകേളബല്

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്
സര്ക്കനാര് നടത്തുന്നതച്ച്.

കുടുലാംബശസ്പീ
പരമനാവധബ

പ്രവര്തനങ്ങള്

വബപുലകപ്പെടുതനാനുലാം

ലഭദമനാക്കനാനുമുള്ള

മയക്കുമരുനകേളകട വദനാപനലാം

പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്

തടയുന്നതബനച്ച് ശകമനായ

നടപടബകേളനാണച്ച് എലകസച്ച് വകുപ്പെച്ച് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. പബ.എസച്ച്.സബ.വഴബ പരമനാവധബ
ഉകദദനാഗനാര്തബകേകള
നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ

എലാംകപനായ്കമന്റെച്ച്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

എകച്ച്കചഞ്ചുകേള്

കതനാട്ടലാം

കമഖലയബല്
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പണബകയടുക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
കക്ഷമനബധബ

ഇ.എസച്ച്.കഎ.

ആനുകൂലദങ്ങള്

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

ആനുകൂലദങ്ങള്

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
മബനബമലാം

കവതനലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പ്രവനാസബകേളകട കക്ഷമലാം മുനനബര്തബ

സലാംഘടബപ്പെബച കലനാകേകകേരള സഭ ശകദയമനായ ചുവടുവയനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

സബ.

കകേ.

നനാണു:

ധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസമുള്ള കതനാഴബല് രഹബതരനായ യുവനാക്കള്ക്കച്ച് സലാംസനാനത്തുതകന്ന
കതനാഴബല്

ഉറപ്പുവരുതണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് സബര

വരുമനാനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സര്വസ്പീസുകേളബല്

അര്ഹമനായ

പ്രനാതബനബധദലാം ലഭബക്കുനകണനാകയന്നച്ച് പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം കവണലാം.
ശസ്പീ. കറനാഷബ അഗസബന: സലാംസനാനതച്ച് മദദഷനാപ്പുകേളകട
സലാംബനബചച്ച് പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.
ഫലപ്രദമനായബ

'വബമുകബ ലഹരബ വര്ജന പദതബ'

മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകേണലാം.

ശനാകസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാട്ടലാം

ദൂരപരബധബ

കമഖലയബല്

എകകകസച്ച്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകന

നബലനബല്ക്കുന്ന

പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കണലാം. ലഹരബ വബല്പ്പെനയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടുള്ള ശബക്ഷനാ നടപടബകേള്
കേര്ശനമനാക്കുന്നതബനച്ച്

നബലവബലുള്ള

നബയമതബല്

ആവശദമനായ

കഭദഗതബ

കകേനാണവരണലാം. രനാജമനാണബകേദലാം കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന കേനാരദതബലുലാം
പനാകന്റെഷന സഡബ കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ കേനാരദതബലുലാം വദകത വരുതണലാം.
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ടൂറബസലാം

രലാംഗതച്ച്

കതനാട്ടലാം

കമഖലകയക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. കജനാണ് കഫര്ണനാണസച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കതനാഴബല്
കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് സമഗ്രമനായ ഇടകപടലുകേള് നടതനാന
ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് കേഴബഞബട്ടുണച്ച്. മദദനബകരനാധനതബനച്ച് പകേരലാം മദദവര്ജനതബനുള്ള
ശമമനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

പ്രവര്തകേകരയുലാം

നടത്തുന്നതച്ച്.
ഗ്രന്ഥശനാല

വബദദനാര്തബകേകളയുലാം

കുടുലാംബശസ്പീ

പ്രവര്തകേകരയുലാം

ഉള്കപ്പെടുതബ

കബനാധവല്ക്കരണതബലൂകട ലഹരബ വസ്തുക്കളകട ഉപകയനാഗലാം തടയുന്നതബനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച് കകേരള സലാംസനാന ലഹരബ വര്ജന മബഷന കചയ്യുന്നതച്ച്.
മയക്കുമരുന്നച്ച്

കലനാബബകേളകട

ഇതരസലാംസനാന
പുനരധബവനാസതബനുലാം

പ്രവര്തനകത

കതനാഴബലനാളബകേളകട
നബരവധബ

പദതബകേള്

ശകമനായബ

കക്ഷമതബനുലാം
സര്ക്കനാര്

കനരബടണലാം.
പ്രവനാസബകേളകട

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച് .

കകേരളതബകല ആലാംകഗനാ ഇന്തദന സമുദനായതബകന്റെ കക്ഷമവുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്
പബകന്നനാക്ക വബഭനാഗ കേമ്മേസ്പീഷന ജനാഗ്രതകയനാടുകൂടബ പ്രവര്തബക്കുകേയുലാം

കേലയുലാം

സലാംസനാരവുലാം ജസ്പീവബതരസ്പീതബയുലാം പരബചയകപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബ ആലാംകഗനാ ഇന്തദന
സമുദനായതബകന്റെ മഹനാസലാംഗമലാം നടത്തുന്നതബനച്ച് മുനകേകയ്യടുക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.
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ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്: സലാംസനാനതച്ച് മദദതബകന്റെയുലാം മയക്കുമരുന്നബകന്റെയുലാം
ഉപകയനാഗലാം വദനാപകേമനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്. സര്ക്കനാര് ധനസഹനായവുലാം പദതബകേളകട
പ്രകയനാജനവുലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗക്കനാര്ക്കച്ച്

ലഭബക്കനാതബരബക്കുന്നതച്ച്

സലാംബനബചച്ച് അകനസ്വഷബക്കണലാം. പ്രവനാസബകേളകട പുനരധബവനാസതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം നബയമസഭയബല് ഇക്കനാരദലാം ചര്ച കചയ്യുകേയുലാം കവണലാം.
ശസ്പീ. പബ. ടബ. എ. റഹസ്പീലാം: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. സര്ക്കനാര്
പുതബയ മദദനയലാം പ്രഖദനാപബക്കുകേകയനാ
വബദദനാര്തബകേള്ക്കബടയബല്

ലഹരബ

വദനാപകേമനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
വര്ദബചകകേനാണബരബക്കുന്ന

ബനാറുകേള് അനുവദബക്കുകേകയനാ കചയബട്ടബല.
വസ്തുക്കളകട

മയക്കുമരുനമനായബ

ഉപകയനാഗലാം

ബനകപ്പെട്ട

സനാഹചരദതബല്

എലകസച്ച്

കകേസുകേള്
വകുപ്പെബകന

ശകബകപ്പെടുതണലാം. ലഹരബ വസ്തുക്കളകട ഉപകയനാഗതബകനതബകര കബനാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതബനനായബ

രൂപസ്പീകേരബച

വബമുകബ

പദതബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച് .

ഓര്ഫകനജുകേളകട

നബയമതടസ്സങ്ങള് നസ്പീക്കബ പ്രവര്തനലാം സുഗമമനാക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ.

ഐ.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട

സബ.

ബനാലകൃഷ്ണന:

ഉന്നമനലാം

ധനനാഭദര്തനകേകള

ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണള്ള

എതബര്ക്കുന.

കഗനാത്രസനാരഥബ,

ജനനസ്പീ

ജന്മേരക്ഷ പദതബകേള് കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം എ.ടബ.എസച്ച്. പദതബ
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പ്രകേനാരലാം അനുവദബച വസ്പീടുകേളകട പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം പഠന മുറബകേള്
പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം കഗനാത്രബന്ധു കമന്റെര് ടസ്പീചര്മനാര്ക്കച്ച് ആവശദമനായ
പരബശസ്പീലനവുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പബ.കകേ.

കേനാളകന്റെ കപരബല് കുടുലാംബകക്ഷമ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം ആദബവനാസബ നയലാം
പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം
കുടുലാംബതബല്

കസഷദല് റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെച്ച് കേനാരദക്ഷമമനാക്കബ ഒരു പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

ഒരനാള്കക്കങബലുലാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബല്

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

ആദബവനാസബകേള്കക്കതബകരയുള്ള അതബക്രമങ്ങള് തടയുന്നതബനച്ച്

സര്ക്കനാര് ഇടകപടണലാം.
ശസ്പീ.

ഇ.

കകേ.

വബജയന:

കഗനാത്രവര്ഗ്ഗതബല്കപ്പെട്ട

ടബ.ടബ.സബ./ബബ.എഡച്ച്.

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കുലാം

കതനാഴബല്

കഗനാത്രവര്ഗ്ഗതബല്കപ്പെട്ട
പൂര്തബയനാകുകമനാള്
നടപ്പെബലനാക്കബയതബനു

ധനനാഭദര്തനകേകള

നവജനാത

മൂന

പനാസ്സനായ

മുഴുവന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബച.

കപണ്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കച്ച്

ലക്ഷലാം

പുറകമ

നല്കേനാന

രൂപ

ലഭബക്കുന്ന

അനുകൂലബക്കുന.

പതബനനാറച്ച്

വയസ്സച്ച്

ഇനഷസ്വറനസച്ച്

പദതബ

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

പഠനമുറബയുലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കകേനാളനബകേളബല് കേമ്മേന്യൂണബറബ സഡബ റൂമുലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്
തുകേ

അനുവദബചബട്ടുമുണച്ച്.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

യുവതസ്പീ-യുവനാക്കള്ക്കച്ച്

വദവസനായ

സനാപനങ്ങളബല് കതനാഴബല് ലനപുണദ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനുള്ള പദതബ
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ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം
നടത്തുന്നതബനുലാം

വബകദശതച്ച്

കഗനാത്രരശബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കതനാഴബല്

പദതബ

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

വഴബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്
ലഹരബ

വബവബധ

ഇടകപടല്

രഹബത

കഗനാത്രങ്ങള്

കമഖലകേളബല്

പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗതബലുള്ളവര്ക്കച്ച് കതനാഴബല് ലഭദമനാക്കനാനുള്ള പരബപനാടബകേള് ആവബഷ്കരബചതുലാം
ആദബവനാസബകേള്ക്കുള്ള സമഗ്ര സനാക്ഷരതനാ പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ വബദദനാകകേന്ദ്രങ്ങള്
ആരലാംഭബചതുലാം

കേനായബകേകശഷബയബല്

ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ

ഇളവുനല്കേബ

നബയമബക്കുന്നതബനുള്കപ്പെകടയുള്ള

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

സബവബല്
നടപടബകേള്

കപനാലസ്പീസച്ച്
സസ്വസ്പീകേരബചതുലാം

സലാംസനാരലാം, കേല എന്നബവ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായുള്ള ഗദ്ദബകേ പരബപനാടബ വബജയകേരമനായബ നടനവരുന.

കതനാഴബലബലനായ്മ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ സര്ക്കനാര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച വരുന. ഇതര സലാംസനാന
കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായുള്ള ഇനഷസ്വറനസച്ച്, ചങ്ങനാതബ, അപനാ ഘര്, ആവനാസച്ച് എന്നസ്പീ
പദതബകേളലാം

സലാംസനാനകത

ലഹരബ

വബമുകമനാക്കുകേകയന്ന

നടത്തുന്ന വബമുകബ പദതബയുലാം വബജയകേരമനാണച്ച്.

ഉകദ്ദശദകതനാകട

എലകസച്ച് വകുപ്പെബകന്റെയുലാം

ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെയുലാം സലാംയുകപ്രവര്തനതബകന്റെ ഫലമനായബ 'വബമുകബ' പദതബ
സലാംസനാനതച്ച്

എലനാ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

കമഖലകേളബലുലാം

വദനാപബപ്പെബക്കനാന

സനാധബചതച്ച്
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ശസ്പീ. പനാറക്കല് അബ്ദുല: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. നന്യൂനപക്ഷ
വബഭനാഗങ്ങളകട

അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

ക്രസ്പീമബകലയര്

പരബധബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം അണ്-എയ്ഡഡച്ച് കമഖലയബകല സ്കൂളകേള് അടചപൂട്ടുന്ന കേനാരദലാം
പുന:പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവച്ച്
സര്വസ്പീസബകന്റെ രണലാം മൂനലാം സ്ട്രേസ്പീമുകേളബകലയച്ച് നടത്തുന്ന നബയമനങ്ങളബല് പബകന്നനാക്കപട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് സലാംവരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം മദ്രസ്സ അദദനാപകേ
ഭവന പദതബ കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം ബനാലഭവനുകേള് അടചപൂട്ടുന്ന തസ്പീരുമനാനലാം
പുന:പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ലഹരബമരുന്നച്ച്

മനാഫബയകേളബല്നബന്നച്ച് സലാംസനാനകത രക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം മദദതബകനതബകര സമഗ്ര
കബനാധവല്ക്കരണ പരബപനാടബ സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം സനാധബക്കണലാം.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. എലകസച്ച്
വകുപ്പെബകന്റെ

കനതൃതസ്വതബല്

ആകരനാഗദകേരമനായ

മദദനയമനാണച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്. കതനാഴബല് കമഖലയബല് ആശസ്വനാസ നടപടബകേള്
കകേനാണവരുന്നതബനുലാം

കതനാട്ടലാം

കമഖലയബല്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട

പനാകന്റെഷന
കൂലബ

630

കപനാളബസബ
രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇറക്കുമതബ നയതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ
കുരുമുളകേബകന്റെ നബകുതബയബല് ഉണനായബരബക്കുന്ന കുറവച്ച് മനാര്ക്കറച്ച് ഇടകപടലബലൂകട
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പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം
സലാംവബധനാനലാം

കതയബല

കതനാട്ടങ്ങളബല്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

യനവല്ക്കൃത

കതനാട്ടലാം

ഹനാര്കവസബലാംഗച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേകള

ബബ.പബ.എല്.

ലബസബലുലാം ഭൂരഹബതകര ലലഫച്ച് പദതബയബലുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നബര്മ്മേനാണ
കമഖലയബകല

പ്രതബസനബ

ആഘനാതമുണനാകേനാത

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

പ്രകദശങ്ങളബല്

പനാറഖനനലാം

പരബസബതബക്കച്ച്

നടത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കതനാട്ടലാം കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ ഗ്രനാറ്റുവബറബ അദനാലതച്ച്
നടപ്പെനാക്കബയതച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണച്ച്.
അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്

നല്കേനാനുളള

കുടബശബകേ

ആനുകൂലദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കേര്ഷകേകക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബകല
തുകേ

നടപടബ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വയനനാട്ടബല്

ആദബവനാസബ അദദനാപകേകര നബയമബചതുവഴബ ആദബവനാസബ കമഖലയബകല സനാമൂഹബകേ
അന്തരസ്പീക്ഷലാം മനാറബകയടുക്കനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്. ഇവരുകട കജനാലബ സബരത, കവതനലാം
മുതലനായ കേനാരദങ്ങളബലുലാം മറച്ച് അദദനാപകേകരനാകടനാപ്പെലാം ഇവകര പരബഗണബക്കുന്ന
കേനാരദതബലുലാം

സര്ക്കനാര് ശദ കചലുതണലാം.

കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബല്

സസ്വയലാംപരദനാപത ലകേവരബക്കുന്നതബനച്ച് ആദബവനാസബ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് പരബശസ്പീലനലാം
കകേനാടുക്കനാനുലാം അവരുകട കതനാഴബലബലനായ്മ പരബഹരബക്കനാനുമനായബ 'കഗനാത്ര ജസ്പീവബകേ'
പദതബ സര്ക്കനാര് ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്. സനാമൂഹദ പഠനമുറബ, പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗക്കനാര്ക്കച്ച്
ശനാന്തബക്കനാരനായബ

നബയമനലാം,

കപനാലസ്പീസച്ച്/എലകസച്ച്

വകുപ്പുകേളബല്

കസഷദല്
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റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

ഇവകയലനാലാം

ആദബവനാസബകേകളനാടുള്ള

സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രതബബദത

കവളബകപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്. ആദബവനാസബ വബഭനാഗങ്ങകള സമൂഹതബകന്റെ മുഖദധനാരയബകലയച്ച്
കകേനാണവരനാന

ആവശദമനായ

നടപടബയുണനാകേണലാം.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കമഖലയച്ച്

അനുവദബക്കുന്ന പദതബ വബഹബതലാം പൂര്ണ്ണെമനായബ കചലവഴബക്കനാന സനാധബക്കണലാം.
ആദബവനാസബ

ഭൂസലാംരക്ഷണ

നബയമമനുസരബചച്ച്,

15

ഏക്കറബലധബകേലാം

ഭൂമബ

ലകേവശകപ്പെടുതബയവരബല്നബനലാം ഭൂമബ പബടബകചടുക്കുകേയുലാം 5 ഏക്കര് വകര നഷ്ടകപ്പെട്ട
ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച്
വനനാവകേനാശ

തത്തുലദമനായ

സലാംരക്ഷണ

ഭൂമബ

നല്കേനാനുമുള്ള

നബയമമനുസരബചച്ച്

ഭൂമബ

നബലപനാകടടുക്കണലാം.

നല്കേബയവര്ക്കച്ച്

പട്ടയലാം

കകേനാടുക്കനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എ. പബ. അനബല് കുമനാര്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. കകേരളതബല്
നന്യൂനപക്ഷ-ദളബതച്ച് വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് കനകരയുണനാകുന്ന അക്രമങ്ങളലാം ദളബതച്ച് വബരുദ
നബലപനാടുകേളലാം

അവഗണനയുലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.

മുന

യു.ഡബ.എഫച്ച്.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലതച്ച് എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ. വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായബ
റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെബലൂകട

ധനാരനാളലാം

കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കനാന

കസഷദല്

കേഴബഞബട്ടുണച്ച് .

കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡുകേളബലുലാം കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവച്ച് സര്വസ്പീസച്ച് നബയമനങ്ങളബലുലാം
സലാംവരണതതസ്വലാം പനാലബക്കണലാം. സനാമതബകേ സലാംവരണലാം സലാംബനബചച്ച് സര്ക്കനാര്
ഗഇൗരവമനായബ പരബകശനാധബക്കണലാം. പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ, പബകന്നനാക്ക/നന്യൂനപക്ഷ
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വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായബ മനാറബവയന്ന പദതബ വബഹബതവുലാം പദതബകയതര വബഹബതവുലാം
അവര്ക്കച്ച് ലഭദമനാകുനകവന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതനാന കേഴബയണലാം.
കതനാഴബലുലാം എലകസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): ധനനാഭദര്തന
ചര്ചയബല്

പകങടുതച്ച്

അലാംഗങ്ങളന്നയബച

നബര്കദ്ദശങ്ങളലാം

വബമര്ശനങ്ങളലാം

ഉള്കക്കനാള്ളുകേയുലാം ഭനാവബ പ്രവര്തനങ്ങളബല് അവ ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതുമനാണച്ച്.
കതനാഴബല് വകുപ്പെച്ച് ശകബകപ്പെടുത്തുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ദബശനാകബനാധകതനാകടയുള്ള
പദതബകേള്

സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

ശമബക്കുന്നതച്ച് .

കതനാഴബലനാളബ/കതനാഴബലുടമ സഇൗഹൃദതബലൂന്നബ സലാംസനാനതച്ച് സനായബയനായ കതനാഴബല്
നയലാം പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബനച്ച് ഊന്നല് നല്കുലാം. കകേരളകത കതനാഴബല് സഇൗഹൃദ
സലാംസനാനമനാക്കുന്നതബനുലാം എനകഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച് വബഭനാഗകത ശകബകപ്പെടുതബ കതനാഴബല്
നബയമങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം. മബനബമലാം കവതനലാം പുതുക്കബ
നബശ്ചയബക്കുന്നതബനച്ച് സമയബനബത നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പുതബയ
കതനാഴബല്

കമഖലകേളബല്ക്കൂടബ

മബനബമലാം

സനാദദതകേള് പരബകശനാധബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.

കവതനലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് മബനബമലാം കവതനലാം

നബകഷധബക്കുന്ന കതനാഴബലുടമകേള്ക്കുള്ള പബഴ 2 ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബച.
കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡുകേളബല് അലാംഗങ്ങളനായ കതനാഴബലനാളബകേളകട

കപനഷന തുകേ

1100 രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം 2017 നവലാംബര് മനാസലാം വകരയുള്ള കക്ഷമനബധബ
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കപനഷനുകേള്

കുടബശബകേയടക്കലാം

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ

കപനഷന

കപനഷനുള്ള

വബതരണലാം
കുടബശബകേ

കചയ്യുകേയുലാം

വബതരണലാം

കചയ.

കചയ്യുന്നതബനുലാം

വരുമനാന പരബധബ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന കതനാട്ടങ്ങളബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് ഓണക്കബറ്റുകേളലാം

എകച്ച്കഗ്രഷദനാ

ധനസഹനായവുലാം പതച്ച് കേബകലനാഗ്രനാലാം അരബയുലാം വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുമനാവശദമനായ
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച.
ഇരുപതച്ച്

കകേരള ബസ്പീഡബ-ചുരുട്ടച്ച് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബനച്ച്

കകേനാടബ

രൂപയുകട

ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കുകേയുലാം

ബസ്പീഡബകതനാഴബലനാളബകേളകട മക്കള്ക്കച്ച് വബവബധ ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതബനച്ച്
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ.

കതനാട്ടലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് സസ്വന്തമനായബ വസ്പീടച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ കതനാട്ടലാം ഉടമകേളകട സഹനായകതനാകട നടപ്പെബലനാക്കുലാം.
നവജസ്പീവന സസ്വയലാം കതനാഴബല് വനായനാ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം എലാംകപനായ്കമന്റെച്ച്
എകേച്ച്സ്കചഞ്ചുവഴബ പുതുതലമുറയച്ച് കൂടുതല് കതനാഴബലവസരങ്ങള്
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം

1150 ഗുണകഭനാകനാക്കള്ക്കച്ച് 2000 രൂപ വസ്പീതലാം 23 ലക്ഷലാം

രൂപ അസലാംഘടബത കമഖലയബകല ദബവസ കവതനക്കനാരനായ കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്
ആശസ്വനാസച്ച് പദതബ പ്രകേനാരലാം നല്കുകേയുലാം 34.84 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങകള ആകരനാഗദ
ഇനഷസ്വറനസച്ച്

പരബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ.

ഇതര

സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേളകട സുരക്ഷയനായബ ആവനാസച്ച് പദതബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം അവരുകട
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രജബകസ്ട്രേഷന പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.

പനാര്പ്പെബട

ഒകഡകപകേച്ച്

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം
കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ

ചുരുങ്ങബയ വനാടകേയച്ച് തനാമസസഇൗകേരദലാം
പദതബ

പ്രവര്തനലാം

കചയകതനാകടനാപ്പെലാം
സ്റ്റുഡബകയനാ

വബപുലകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ

വബപുലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

'കേബല'

നഗരങ്ങളബകലത്തുന്ന

അപ്പെനാര്ട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

സനാപബക്കനാനുലാം

വനബതനാ
മബകേച

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് കതനാഴബലനാളബ കശഷ അവനാര്ഡച്ച് നല്കേനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച് .
ഇതര സലാംസനാനകതനാഴബലനാളബകേളകട കലബര് ഡനാറനാബനാങച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം
ഐ.ടബ.ഐ.-കേള് അന്തനാരനാഷ നബലവനാരതബകലയച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതബനുമുള്ള ശമലാം
നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
കകേരളതബല് മദദശനാലകേളകട ദൂരപരബധബയബല് മനാറലാം വരുതബയബട്ടബല. കഫനാര്
സനാറബനച്ച് മുകേളബലുള്ള ബനാര് കഹനാട്ടലുകേളകട ദൂരപരബധബ 50 മസ്പീററനായബ പുനനഃസനാപബച.
കേടുത ശബക്ഷ ലഭബക്കതക്ക രസ്പീതബയബല് എന.ഡബ.പബ.എസച്ച്. ആകബല് കഭദഗതബ
വരുതണകമന്നച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകനനാടച്ച് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച് .

എനകഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്

പ്രവര്തനലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ശകബകപ്പെടുതബയ

നടപടബ

ഭരണകനട്ടങ്ങളബകലനാന്നനാണച്ച്. പ്രവനാസ കലനാകേതച്ച് അനുദബനലാം വരുന്ന മനാറങ്ങള്
കേണക്കബകലടുതച്ച് പ്രവനാസബകേളകട കക്ഷമതബനച്ച് ക്രബയനാത്മകേമനായ പദതബകേളനാണച്ച്
സര്ക്കനാര് ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളതച്ച്. സലാംസനാനതബകന്റെ വബകേസനതബനച്ച് പ്രവനാസബകേളകട
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പരബചയ

സമത്തുലാം

ലവദഗദവുലാം

വബജനാനവുലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്ന

വബധതബലുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായനാണച്ച് കലനാകേ കകേരള സഭ
രൂപസ്പീകേരബചതച്ച്.

പ്രവനാസബകേളകട പുനരധബവനാസലാം ലക്ഷദമനാക്കബ അവര്ക്കച്ച് നനാട്ടബല്

വദവസനായ സലാംരലാംഭലാം തുടങ്ങുന്നതബനച്ച് 15 ശതമനാനലാം മൂലധന സബ്സബഡബകയനാകട
ബനാങച്ച് വനായ ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് . മടങ്ങബകയതബയ
പ്രവനാസബകേള്ക്കുലാം ആശബതര്ക്കുമനായബ 'സനാന്തസ്വന' ധനസഹനായ പദതബപ്രകേനാരലാം
ചബകേബത, മരണലാം, വബവനാഹലാം, അലാംഗലവകേലദലാം സലാംഭവബചവര്ക്കച്ച് ചലകനനാപനാധബകേള്
എന്നബവയനായബ ഈ സനാമതബകേ വര്ഷലാം 12.25 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയുലാം
വബകദശതച്ച്

മരണകപ്പെടുന്ന

'കേനാരുണദ'

ധനസഹനായ പദതബയുലാം കനനാര്ക്ക റൂട്ടച്ച്സബലൂകട നടപ്പെബലനാക്കബവരുന.

വബകദശതച്ച്

കതനാഴബല്

മലയനാളബകേളകട

കതടബ

മൃതകദഹലാം

കപനാകുന്നവരുകട

നനാട്ടബകലതബക്കുന്നതബനച്ച്

കതനാഴബല്

ലവദഗദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് കനനാര്ക്ക റൂട്ടച്ച്സച്ച് പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം
ഇവരുകട

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്

സനാക്ഷദകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

കനനാര്ക്കയുകട

ആഭബമുഖദതബല് തബരുവനന്തപുരലാം, എറണനാകുളലാം, കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് എന്നബവബടങ്ങളബല്
സനാക്ഷദകപ്പെടുതല് കകേന്ദ്രങ്ങള് പ്രവര്തബചവരബകേയുലാം കചയ്യുന.

കകേരളതബനച്ച്

പുറതച്ച് കജനാലബ കചയ്യുന്ന മലയനാളബകേളകട കേണക്കുകേള് കശഖരബക്കുന്നതബനനായബ
പ്രവനാസബ ഡനാറനാകബസച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള ശമങ്ങള് ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച് .

കലനാകേ
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കകേരള

സഭയുകട

പ്രഥമ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള്ള

സകമ്മേളനതബല്

നടപടബകേളകട

ഉരുതബരബഞ

ഭനാഗമനായബ

നബര്കദ്ദശങ്ങള്

കനനാര്ക്ക

റൂട്ടച്ച്സബകന

ശകബകപ്പെടുതനാനുലാം പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനായബ മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകുന്നതബനച്ച്
പ്രകതദകേ

കസക്രകട്ടറബയറച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച് .

വബകദശ

മലയനാളബകേളകട പ്രശ്നങ്ങള് ലകേകേനാരദലാം കചയ്യനാന കപ്രനാഫഷണലുകേകള നബയമബക്കനാനുലാം
കനനാര്ക്ക വകുപ്പെബകന്റെ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന പ്രധനാന ഏജനസബയനായ കനനാര്ക്ക
റൂട്ടച്ച്സബനച്ച്

ഉന്നത

നബലവനാരതബലുള്ള

പ്രവനാസബകേള്ക്കുകവണബ
സനാപബക്കനാനുലാം
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നടപടബ

മണബക്കൂറുലാം

കവബ്ലസറച്ച്

ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം

പ്രവര്തബക്കുന്ന

കകേനാള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കസന്റെര്

ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
കേടുത സനാമതബകേ പ്രതബസനബയബലുലാം പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളകട
കക്ഷമതബനുള്ള ധനാരനാളലാം പരബപനാടബകേള് ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടപ്പെബലനാക്കബ.

വകുപ്പെബകന്റെ

ഭരണ പുകരനാഗതബ വബലയബരുത്തുന്നതബല് സമയബനബതമനായബ നടതബയ റബവന്യൂ
ശകദയമനായ
എകച്ച്കപന്റെസ്പീചര്

കനട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്
പൂര്ണ്ണെമനായുലാം

കേനാരണമനായബട്ടുണച്ച്.
നബയുക

ഈ

വര്ഷകത

വബഭനാഗതബനുതകന്ന

പനാന

കചലവഴബക്കനാന
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സനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗതബനച്ച്

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ ബഡ്ജറബല് പണലാം ഉള്കക്കനാള്ളബക്കുന്ന കേനാരദതബല്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് അലലാംഭനാവലാം കേനാണബക്കുകേയനാണച്ച്. പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെബകന്റെ
പദതബ

വബഹബതതബല്
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ശതമനാനവുലാം

ഗ്രനാന്റെച്ച്-ഇന-എയ്ഡനായബട്ടനാണച്ച് കകേനാടുക്കുന്നതച്ച്.
കചയ്യുകമനാള്
പബന്നനാക്കമനാണച്ച്.
നബയമതബകന്റെ

ഇഇൗ

വബഭനാഗതബകന്റെ

മറച്ച്

സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

ഇതര വബഭനാഗങ്ങളമനായബ തനാരതമദലാം

കപനാതുസബതബ

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
ഗുണലാം

തകദ്ദശഭരണ

എലനാ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

വബഭനാഗങ്ങകളകപ്പെനാകല

കമഖലയബലുലാം
ഭൂപരബഷ്കരണ

ലഭബചബട്ടബല.

രണമൂന്നച്ച്

വര്ഷതബനുളളബല് പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കമഖലയബകല ഭൂമബയബലനാതവരുകടയുലാം
വസ്പീടബലനാതവരുകടയുലാം

പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കനാന

സനാധബക്കുന്നതനാണച്ച് .

ആദബവനാസബ

വബഭനാഗതബകന്റെ ഭൂപ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കനാന ശകദയമനായ ഇടകപടലനാണച്ച് കേഴബഞ
എല്.ഡബ.എഫച്ച്. ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നടതബയതച്ച്. എന്നനാല് പബന്നസ്പീടച്ച് അധബകേനാരതബല്

വന്ന ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഇക്കനാരദതബല് ഫലപ്രദമനായ തുടര്നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചബല.
ആദബവനാസബ ഭൂപ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് മുഖദമനബയുകട കനതൃതസ്വതബല് ബനകപ്പെട്ട
വകുപ്പുമനബമനാരുകടയുലാം ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം കയനാഗലാം കചരുകേയുലാം ഇഇൗ വര്ഷലാംതകന്ന
പരബഹരബക്കുന്നതബനുളള

ശകമനായ

നബലപനാകടടുക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്ര

വനനാവകേനാശ നബയമതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കശഷബക്കുന്ന കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം ഭൂമബ നല്കേനാന
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കേഴബയുന്നതനാണച്ച്.
മനാത്രകമയുളള.

അട്ടപ്പെനാടബയബല്
ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്

ഭൂമബയബലനാത

കുടുലാംബങ്ങള്

അധബകേനാരതബല്

നൂറബല്

തനാകഴ

വന്നതബനുകശഷലാം

പട്ടബകേ

ജനാതബക്കനാരുകട 6308-ഉലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളകട 5335-ഉലാം സബല് ഓവര്
വസ്പീടുകേളലാം കഎ.എ.കകവ. പദതബയബലൂകട 23357 വസ്പീടുകേളലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
ബനാക്കബയുളളവ

കകലഫച്ച്

മബഷനബകലയച്ച്

അപച്ച്കലനാഡച്ച്

കചയ്യുകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച് .

വബദദനാഭദനാസ രലാംഗതച്ച് പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള് ഏറവുലാം മുനപന്തബയബല്
നബല്ക്കുന്നതച്ച് കകേരളതബലനാണച്ച്. എസച്ച്.സബ.പബ.-ടബ.എസച്ച്.പബ. ഫണച്ച് ഫലപ്രദമനായബ
വബനബകയനാഗബക്കുകേയുലാം പദതബകേള്

ഇലാംപബകമന്റെച്ച് കചയ്യുകമനാഴുണനാകുന്ന വസ്പീഴകേള്

പരബകശനാധബചച്ച് തബരുത്തുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണച്ച്. എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ. കമഖലയബകല
പ്രസ്പീകമടബകേച്ച്,

കപനാസച്ച്

വഹബക്കുന്നതച്ച്
നടതബയതബകന്റെ
സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കമടബകേച്ച്,

ഗവണ്കമന്റെനാണച്ച്.
ഭനാഗമനായബ
ഇതബകന്റെ

ഒ.ഇ.സബ.

വബദദനാര്തബകേളകട

പഠനകചലവച്ച്

ആ

കമഖലയബല്

ശകമനായ

ഇടകപടല്

അവരുകട

വബദദനാഭദനാസ

നബലവനാരലാം

ഉയര്തനാന

ഭനാഗമനായബ

മതബയനായ

പഠന

സഇൗകേരദങ്ങളബലനാത

വസ്പീടുകേകളനാടനുബനബചച്ച് 25,000 പഠനമുറബകേള് നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം കഗനാത്രബന്ധു പദതബ
സലാംസനാനതനാകേമനാനലാം നടപ്പെബലനാക്കനാനുമനാണച്ച് ഉകദ്ദശബക്കുന്നതച്ച്. ഇതബലൂകട കനാസച്ച്
റൂമുകേള്

സജസ്പീവമനാക്കനാനുലാം

ഒഴബവനാക്കനാനുലാം

കതനാഴബലബലനായ്മ

സനാധബക്കുലാം.

പരബഹരബക്കനാനുലാം

കഗനാത്രസനാരഥബ

പദതബ

കഡനാപച്ച്

ഒഇൗട്ടച്ച്

ഫലപ്രദമനായബ
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മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകുന്നതബനുളള

ഇടകപടലനാണച്ച്

നടത്തുന്നതച്ച്.

ബബരുദലാം,

എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്, നഴബലാംഗച്ച് കകേനാഴ്സുകേള് പൂര്തസ്പീകേരബചവര്ക്കച്ച് കതനാഴബല് കമഖലയബല്
കേടനവരനാനുളള എലനാ സഹനായവുലാം കചയ്യുന്നതനാണച്ച്. തബരുവനന്തപുരലാം, എറണനാകുളലാം
ജബലകേളബല് നടതബയ കജനാബച്ച് കഫയറബലൂകട 600 കപര്ക്കച്ച് വബകദശതച്ച് കജനാലബ
ലഭദമനായബട്ടുണച്ച്. എസച്ച്.സബ. വബഭനാഗതബല് ബബ.എസച്ച്.സബ. നഴബലാംഗച്ച് പനാസ്സനായവര്ക്കച്ച്
ആശുപത്രബകേളബല് അധബകേ കതനാഴബല് പരബശസ്പീലനതബനച്ച് അവസരലാം നല്കുന്ന
പദതബയുലാം നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബല് പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്ന കഗനാത്രദസ്പീപബകേ
പദതബയുലാം നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. 500 പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ യുവതസ്പീയുവനാക്കള്ക്കച്ച് സനാമൂഹദ
പഠനമുറബകേളബല്
കപനാലസ്പീസബല്

ഇനസ്ട്രേകര്മനാരനായബ
കസഷദല്

വബകേസനതബനുളള

കതനാഴബല്

റബക്രൂട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

വബവബധ

പരബശസ്പീലന

വഴബ

ലഭദമനാക്കനാനുലാം

100

നബയമബക്കനാനുലാം

പരബപനാടബകേള്

കപകര

കകനപുണദ

മുകഖന

കതനാഴബല്

ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. ആദബവനാസബ കമഖലയബല് കപനാഷകേ
സമൃദമനായ

ഭക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം

ശബശുമരണ

നബരക്കച്ച്

കുറയനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്. എലനാ ജബലകേളബലുലാം പ്രസ്പീ-എകനാമബകനഷന കടയബനബലാംഗച്ച് കസന്റെറുകേള്
പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്

ഓണ്കകലന

സലാംവബധനാനതബലൂകട വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പട്ടബകേജനാതബ
വബകേസന

വകുപ്പെബകന്റെ

എലനാ

പദതബകേകളയുലാം

സലാംബനബച

ആനകഡനായബഡച്ച്
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കമനാകകബല് ആപബകക്കഷനച്ച് രൂപലാം കകേനാടുക്കുകേയുലാം കവടന, ചകബയര് തുടങ്ങബയവരുകട
സകങതങ്ങളബല് സമഗ്ര വബകേസന പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണച്ച്.
പട്ടബകേജനാതബ സകങതങ്ങളബല് സനാക്ഷരതനാ പരബപനാടബയുലാം പതനാലാം കനാസച്ച് തുലദതനാ
പഠനവുലാം

നടത്തുന്നതബനച്ച്

തുടര്വബദദനാഭദനാസ

പരബപനാടബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ആകനനാകപ്പെനാളജബ സര്കവ ഓഫച്ച് ഇന്തദയുകട ഒരു കമഖലനാ സനാപനവുലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
വബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ ആധുനബകേ കടഡുകേള് പഠബപ്പെബക്കുന്ന കഎ.ടബ.കഎ.-കേളലാം
സനാപബക്കുന്നതനാണച്ച്. പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ ഗുണകഭനാകനാക്കള് തനാമസബക്കുന്ന കൃഷബയബടങ്ങളബല്
വരുമനാനദനായകേമനായ കൃഷബ രസ്പീതബകേളലാം പബന്നനാക്ക വബഭനാഗ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന
പ്രവനാസബകേള്ക്കനായബ സസ്വയലാം കതനാഴബല് വനായനാ പദതബയുലാം കപ്രനാഫഷണലുകേള്ക്കനായബ
സനാര്ട്ടച്ച്

അപച്ച്

പദതബയുലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ക്രസ്പീമബകലയറബകന്റെ

പരബധബ

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗകത വബദദനാഭദനാസപരമനായബ ഉയര്തബകക്കനാണവരുന്നതബല് ശകദയമനായ
കനട്ടലാം കകകേവരബച സലാംസനാനമനാണച്ച് കകേരളലാം. അട്ടപ്പെനാടബയബല് ആദബവനാസബ യുവനാവച്ച്
മധുവബകന്റെ മരണതബനുതരവനാദബകേളനായ മുഴുവന പ്രതബകേകള അറസ്റ്റുകചയ്യുന്നതബനുലാം
കുടുലാംബതബനച്ച് ധനസഹനായലാം നല്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്ന

അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്.

മുറയച്ച്

വസ്പീടച്ച്

നടപടബക്രമങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്

കകലഫച്ച്

വര്ദബപ്പെബച

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബല്

തുകേ
വരുന്ന
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കേനാലതനാമസലാംമൂലമനാണച്ച്
യഥനാസമയലാം

പ്രസ്തുത

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കര്ഹതകപ്പെട്ട

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന

തസബകേകേള്

സനാധബക്കനാതതച്ച്.
നബകേത്തുന്നതബനുലാം

കതനാഴബലവസരങ്ങള്

കകടബല്
കകേരള

കമഖലയബകല

അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവച്ച്

സര്വസ്പീസബല് ഭരണഘടനനാപരമനായ സലാംവരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

സലാംവരണ

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ
സമബതബയുകട

മുഖദമനബ

കയനാഗലാം

വബഭനാഗങ്ങളകട
അദദക്ഷനനായബ

നബയമനലാം
രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

വബളബചകചര്ക്കുന്നതനാണച്ച്.

ധനനാഭദര്തന

പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
തകദ്ദശസസ്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): സലാംസനാനതച്ച് പബന്നനാക്ക നന്യൂനപക്ഷ
വബഭനാഗങ്ങളകട

കക്ഷമതബനനായബ

എകച്ച്കപനഡബചറുലാം

വര്ഷലാംകതനാറുലാം

നസ്പീക്കബവയന്ന

ബഡ്ജറച്ച്

വര്ദബചവരുന്നതച്ച്

വബഹബതവുലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച്

പ്രസ്തുത

വബഭനാഗങ്ങകളനാടുള്ള തനാല്പരദമനാണച്ച് വദകമനാക്കുന്നതച്ച്. വഖഫച്ച് കബനാര്ഡബകല കപനഷന
തുകേ

1000

രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ഗ്രനാന്റെച്ച്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്. വഖഫച്ച് സര്കവ കേമ്മേസ്പീഷണറുകട കപരബല് കഹഡച്ച് ഓഫച്ച് അക്കഇൗണലാം
പ്രനാരലാംഭ കചലവുകേള്ക്കനായബ 15 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

വഖഫച്ച്

കബനാര്ഡബകന്റെ കേനാരദക്ഷമത ഉയര്ത്തുകേകയന്ന ലക്ഷദകതനാകടയനാണച്ച് പബ.എസച്ച്.സബ.
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മുകഖന നബയമനലാം നടത്തുന്നതബനച്ച് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതച്ച്. മുസസ്പീലാം സമുദനായതബകല
വബവബധ വബഭനാഗങ്ങള് തമ്മേബലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ 2018 ഏപ്രബല്
മനാസലാം 9-ാം തസ്പീയതബ കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് വചച്ച് അദനാലതച്ച് സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം
കകേസുകേള് തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ മൂന്നച്ച് അലാംഗങ്ങകള ഉള്കപ്പെടുതബ വഖഫച്ച്
ടബബന്യൂണല്

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

ഉതരവനാകുകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.

മദ്രസനാ

അദദനാപകേ

കമനാണബററബലാംഗച്ച് കേമ്മേബറബക്കച്ച് പകേരലാം മദ്രസനാ അദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡച്ച്
രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള
2018-19

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണച്ച്.

ഹജച്ച്

കേമ്മേബറബക്കച്ച്

സനാമതബകേ വര്ഷലാം 1.06 കകേനാടബ രൂപ ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

കേരബപ്പൂരബകല ഹജച്ച് എലാംബനാര്കക്കഷന കപനായബന്റെച്ച് തബരബകകേ

കകേനാണവരുന്നതബനുലാം കപ്രനാഫ. കജനാസഫച്ച് എലാം. മുണകശരബയുകട നനാമകധയതബല്
കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ഇമബചബബനാവ

ഹഇൗസബലാംഗച്ച് റബകനനാകവഷന കപ്രനാജകച്ച് പ്രകേനാരലാം വസ്പീടുകേളകട അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ
ആയബരലാം

കപര്ക്കച്ച്

50,000

രൂപ

വസ്പീതലാം

നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ

പൂര്തബയനായബട്ടുണച്ച്.

പതബനനാലച്ച് പുതബയ ലമകനനാറബറബ കകേനാചബലാംഗച്ച് കസന്റെറുകേള്

തുടങ്ങുന്നതബനച്ച്

സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

ധനനാഭദര്തന
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എലകസച്ച്

എന്ന

VIII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം

കതനാഴബലുലാം

കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവുലാം പ്രവനാസബകക്ഷമവുലാം എന്ന XXIV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം
പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു പബന്നനാക്ക/നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള് എന്നബവയുകട കക്ഷമലാം
എന്ന

XXV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം 35-കനതബകര 72 കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം ഒരു

നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയുലാം സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.
IX നബയമനബര്മ്മേനാണ കേനാരദലാം
തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളകട അവതരണവുലാം സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയച്ച് അയയണകമന്ന
പ്രകമയവുലാം
(1) 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്
(2) 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ(2-ാം നമര്) ബബല്
ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ(2-ാം നമര്) ബബല്ലുലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
X ക്രമപ്രശ്നലാം
ധനകേനാരദ ബബലബകന്റെ അവതരണലാം
ശസ്പീ. കകേ. എസച്ച്. ശബരസ്പീനനാഥന: രണച്ച് ദബവസകത ധനനാഭദര്തന ചര്ചകേള്
ബനാക്കബ നബല്ക്കുന്ന സനാഹചരദതബല് ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേള് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട
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പരബഗണനയച്ച്

വബടുന്നതച്ച്

ക്രമപ്രകേനാരമല.

സലാംബനബച

ഗ്രന്ഥങ്ങളബല്

ഇക്കനാരദലാം

പനാര്ലകമന്റെബകല
വദകമനായബ

ഇതുസലാംബനബച തടസ്സവനാദലാം മുമച്ച് ഉന്നയബച അവസരതബല്
നല്കേബയബട്ടുള്ളതനാണച്ച്.

നടപടബക്രമങ്ങള്
പ്രതബപനാദബചബട്ടുണച്ച് .
സസ്പീക്കര്

റൂളബലാംഗച്ച്

ഒരു പ്രനാവശദകമനാഴബകകേ മകറലനാ സന്ദര്ഭങ്ങളബലുലാം ചര്ചകേള്

പൂര്തബയനായതബനുകശഷമനാണച്ച് ധനകേനാരദ ബബല് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബക്കച്ച് അയചബട്ടുള്ളതച്ച്.
ഇതു സലാംബനബചച്ച് സസ്പീക്കറുകട റൂളബലാംഗച്ച് ഉണനാകേണലാം.
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബതല): ഡബമനാന്റെച്ച് കഫനാര് ഗ്രനാന്റെച്ച്സച്ച്
കേഴബഞതബനുകശഷമനാണച്ച് നബയമസഭകേളബലുലാം പനാര്ലകമന്റെബലുലാം ഫബനനാനസച്ച് ബബല്
അവതരബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്. ശരബയനായ കേസ്പീഴച്ച്വഴക്കമലനാതതബനനാല് ഇതരകമനാരു പ്രകതദകേ
സനാഹചരദലാം വന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച് പരബകശനാധബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള ചര്ച അവസനാനബചതബനുകശഷലാം 22-03-2018-നനാണച്ച്
വബഷയനബര്ണ്ണെയ സമബതബ ധനകേനാരദ ബബല് പരബഗണബക്കുന്നതച്ച്. 27-03-2018-നനാണച്ച്
ധനകേനാരദ ബബല് നബയമസഭ പനാസ്സനാക്കുന്നതച്ച്. അതബനനാല് ഇപ്രകേനാരലാം ബബല്
അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബല് നബയമതടസ്സമബല.
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റൂളബലാംഗച്ച്
മബ. സസ്പീക്കര്: ഇഇൗ വര്ഷകത ബഡ്ജറച്ച് നടപടബക്രമങ്ങള് മനാതൃകേനാപരമനായ
നബലയബല്

മനാര്ചച്ച് 31-നച്ച്

മുമച്ച് പൂര്തസ്പീകേരബകക്കണതബനനാലനാണച്ച് ഇതരകമനാരു

സനാഹചരദമുണനായബട്ടുള്ളതച്ച്. ധനകേനാരദ ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കുന്നതച്ച്

മനാര്ചച്ച്

27-നച്ച് മനാത്രമനാകണന്നച്ച് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ സൂചബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്. പതബകനനാന്നനാലാം കകേരള
നബയമസഭയബലനാണച്ച്
അന്നച്ച്

ഇതബനുമുമച്ച്

ഇതരകമനാരു

സബതബവബകശഷമുണനായബട്ടുള്ളതച്ച് .

ധനനാഭദര്തന സലാംബനബച സൂക്ഷ്മപരബകശനാധന സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുമച്ച്
കേമ്മേബറബയുകട

ധനകേനാരദ

പരബഗണനയച്ച്

ബബല്

അയയകേയുലാം

അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം

സഭയബല്

സബ്ജകച്ച്

ധനനാഭദര്തന

ചര്ച

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമനായബ 2005-കല ധനകേനാരദ ബബല് പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
2005-കല

മൂലദവര്ദബത

നബകുതബ

നബയമലാം

നബലവബല്

വരുന്ന

പ്രകതദകേ

സനാഹചരദതബലനാണച്ച് അപ്രകേനാരലാം കചയകതന്ന ബനകപ്പെട്ട മനബയുകട വബശദസ്പീകേരണലാം
അന്നകത കചയര് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കരഖകേള് പരബകശനാധബചതബല് ധനനാഭദര്തന
ചര്ച പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുമച്ച് ധനകേനാരദ ബബല് അവതരബപ്പെബചച്ച് പനാസ്സനാക്കുന്നതബല്
ഭരണഘടനനാപരകമനാ

ചട്ടപ്രകേനാരകമനാ

ലലാംഘനമുള്ളതനായ

പരനാമര്ശലാം

പനാര്ലകമന്റെറബ

പ്രനാകസ്പീസച്ച്

ആന്റെച്ച്

ഉള്ള

അന്നച്ച്

ഏകതങബലുലാം

വദവസകേളകട

സഭയബലുണനായബട്ടബല.

കപ്രനാസസ്പീഡതവറബലുലാം

ഇഇൗ

മനാത്രമല,

നടപടബക്രമതബല്
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അപനാകേതയുള്ളതനായബ പറഞബട്ടബല. അതബനനാല് ഇവബകട ഉന്നയബക്കകപ്പെട്ട ക്രമപ്രശ്നലാം
മുമ്പുണനായ കേസ്പീഴച്ച്വഴക്കതബകന്റെ അടബസനാനതബല് നബലനബല്ക്കുന്ന ഒന്നല എന്നച്ച് റൂള്
കചയ്യുന.
ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): 2018കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല് ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസസ്വവുലാം സലാംബനബച II-ാം നമര്
സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുലാം

മരനാമത്തുലാം ഗതനാഗതവുലാം വനാര്തനാവബനബമയവുലാം സലാംബനബച

V-ാം നമര് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുലാം
നമര് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുലാം

ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച XIV-ാം

സലാംയുകമനായബ പരബഗണബക്കുന്നതബനുലാം

കകേരള ധനകേനാരദ (2-ാംനമര്) ബബല് പ്രകതദകേമനായബ

2018-കല

പരബഗണബക്കുന്നതബനുലാം

സനാമതബകേ കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച VIII-ാം നമര് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട
പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത
പബന്തനാങ്ങുന.
ശസ്പീ.

അബ്ദുല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ഹമസ്പീദച്ച്

പബ.:

2018-കല

ആരനായുന്നതബനനായബ

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകേരള

22-10-2018

ധനകേനാരദ
വകര

ബബല്

സര്ക്കുകലറച്ച്
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ശസ്പീ. പബ. കകേ. ശശബ.: 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്

ഒരു കസലകച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്: 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ(2-ാം നമര്) ബബല്
കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായുന്നതബനനായബ

31-03-2018

വകര

സര്ക്കുകലറച്ച്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. മുരളബ കപരുകനലബ: 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ (2-ാം നമര്) ബബല് ഒരു
കസലകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. കകേ. സുകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബകന്റെ കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനവുലാം മുകന്നനാരുക്കമബലനാത ജബ.എസച്ച്.ടബ. നടപ്പെനാക്കലുലാം
സമദ്ഘടനയച്ച് കേനത ആഘനാതമനാണുണനാക്കബയബട്ടുള്ളതച്ച്. ജബ.എസച്ച്.ടബ. നബലവബല്
വന്നകതനാകട

നബകുതബ

ചുമത്തുന്നതബനുള്ള

സലാംസനാനങ്ങളകട

അധബകേനാരലാം

പരബമബതകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ കതറനായ നയലാം
സലാംസനാനകത

കകേന്ദ്ര

കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്

കേനാരണലാം

നഷ്ടതബകലയച്ച്

കൂപ്പുകുതബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്. അതരലാം സനാപനങ്ങള് ഏകറടുക്കനാനുള്ള സലാംസനാന
സര്ക്കനാര് നബലപനാടച്ച് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. ജബ.എസച്ച്.ടബ. നടപ്പെനാക്കബയ സന്ദര്ഭതബല്
സലാംസനാനതബകന്റെ

പരബമബതമനായ

അധബകേനാര

ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കൂടുതല് ആഘനാതലാം ഏല്പ്പെബക്കനാകത

പരബധബക്കുള്ളബല്നബനകകേനാണച്ച്
നബകുതബ ചുമതനാനുലാം

വബഭവ
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സമനാഹരണലാം നടതനാനുലാം ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് കേഴബഞ്ഞുകവനള്ളതച്ച് ശകദയമനാണച്ച് .
നഷ്ടതബലനായ കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള് ശകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് സലാംസനാന
ഗവണ്കമന്റെച്ച്

സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്ന

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള
കമഖലകേളബല്

നടപടബ

സമസ്പീപനലാം

തസ്വരബതകപ്പെടുതണലാം.

നബകക്ഷപങ്ങള്

കമചകപ്പെടുതനാനുലാം

മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം

കേഴബഞതച്ച്

ബനാങച്ച്

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ
അടബസനാന

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

കൃഷബക്കനാകരയുലാം സലാംരക്ഷബചകകേനാണലാം

കകേരള

സഇൗകേരദങ്ങള്

സനാധനാരണക്കനാകരയുലാം

ഉദനാരവത്ക്കരണകതയുലാം വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയയുലാം

എതബര്ത്തുകകേനാണലാം ജനകേസ്പീയ പ്രശ്നങ്ങള് ഏകറടുത്തുകകേനാണമനാണച്ച്

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്. സമസ കമഖലകേളബലുലാം വബകേസനലാം കകേനാണവരനാന പരദനാപമനായ
രസ്പീതബയബലുള്ള

പരബമബതമനായ

നബകുതബ

നബര്കദ്ദശങ്ങളനാണച്ച്

ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുതബയബരബക്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരന:
ശകബകേകള

എതബര്തച്ച്

ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള എതബര്ക്കുന.
കതനാല്പ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ജനനാധബപതദ

വര്ഗ്ഗസ്പീയ
മൂലദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം കേക്ഷബ-രനാഷസ്പീയ കഭദകമകനദ മകതതര ശകബകേള് ഒരുമബചച്ച്
നബല്ക്കണലാം.

വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങകള

അനുകൂലബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണച്ച്

എക്കനാലത്തുലാം പ്രതബപക്ഷലാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്. കലനാകേ കകേരള സഭ സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുലാം
പ്രവനാസബ ചബട്ടബ ആരലാംഭബചബട്ടുലാം പ്രവനാസബ നബകക്ഷപങ്ങകള ആകേര്ഷബക്കനാന സനാധബചബല.
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കകേരളതബകന്റെ

വബകേസനതബനനായബ

യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം

സസ്വസ്പീകേരബചബല.

മുനസര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് അടചപൂട്ടബയ മദദഷനാപ്പുകേള് തുറക്കനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം
ബനാറുകേള്ക്കച്ച് ലലസനസച്ച് നല്കേനാനുള്ള അധബകേനാരലാം തകദ്ദശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
നബകഷധബക്കുകേയുലാം

കചയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

മദദവദനാപനതബനനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

മദദവര്ജനതബനച്ച്

ശമബക്കുന്നതച്ച്.

പകേരലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ

മദദനയലാം

തബരുതബകക്കനാണച്ച് നനാടബകന്റെ വബകേസനതബനുകവണബ ഒറകക്കട്ടനായബ നബല്ക്കണലാം.
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന. വബവബധ
കക്ഷമകപനഷനുകേളലാം കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. കപനഷനുലാം കുടബശബകേ ഉള്കപ്പെകട
നല്കുകേയുലാം

കദശസ്പീയ

വകുപ്പുകേളബലനായബ

ഭക്ഷദ

നബരവധബ

ഭദ്രതനാ

നബയമനങ്ങള്

നബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം

നടത്തുകേയുലാം

കചയ.

വബവബധ

മുനസര്ക്കനാര്

വരുതബവച സനാമതബകേ പ്രതബസനബ മറബകേടക്കുന്നതബനുകവണബ മനാന്ദദവബരുദ
പനാകക്കജച്ച് പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം കേശുവണബ, കേയര്, ലകേതറബ വദവസനായങ്ങള്
പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കുകേയുലാം കചയ. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബകന്റെ കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനലാം സലാംസനാനതബകന്റെ സഹകേരണ കമഖലകയ
ദുര്ബലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം സമദ്ഘടന പ്രതബസനബയബലനാക്കുകേയുലാം കചയ. ജബ.എസച്ച്.ടബ.
നബലവബല് വന്നകതനാടുകൂടബ വരുമനാനലാം കുറയുകേയുലാം വബലവര്ദനവച്ച് ഉണനാകുകേയുലാം കചയ.
വസ്തു ഇടപനാടുകേള്ക്കച്ച് ജബ.എസച്ച്.ടബ. ബനാധകേമനാക്കുന്നകതനാടുകൂടബ സലാംസനാനതബനച്ച്
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ഗണദമനായ

വരുമനാന

നഷ്ടമുണനാകുലാം.

കപനാതുകമഖലനാ

ബനാങ്കുകേളകട

ചൂഷണതബകനതബകരയുലാം വബദദനാഭദനാസ, കേനാര്ഷബകേ വനായകേള് അനുവദബക്കുന്നതബലുള്ള
ജനവബരുദ സമസ്പീപനങ്ങള്കക്കതബകരയുലാം ശകമനായബ ഇടകപടണലാം.
ശസ്പീ.

കകേ.

എന.

എ.

സലാംസനാനതച്ച്

ഒരു

സനാധബചബട്ടബല.

കതനാഴബലബലനായ്മ

വരുത്തുന്നതബനുലാം

ഖനാദര്:

കമഖലയബലുലാം

കചലവച്ച്

ദബശനാകബനാധമബലനാത

ധനകേനാരദ

പുകരനാഗതബ

കുറയന്നതബനുലാം

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

എതബര്ക്കുന.

ലകേവരബക്കനാന

രൂക്ഷമനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഗവണ്കമന്റെനാണബതച്ച്.

സമസ്പീപനങ്ങകളടുക്കുന്നതബല്

ബബല്ലുകേകള

സര്ക്കനാരബനച്ച്

ഭരണപരബഷ്കനാരങ്ങള്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബല.

കേനാലഘട്ടതബനനുകയനാജദമനായ

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഈ

സര്ക്കനാര് മദദവദനാപനമനാണച്ച് നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന.

കേഴബഞ

യു.പബ.എ. സര്ക്കനാര് കകേന്ദ്രതബല് നടപ്പെബലനാക്കബവന്ന സനാമതബകേ നയങ്ങള്
എന.ഡബ.എ. ഗവണ്കമന്റുച്ച് തുടരുന്നതുമൂലലാം സലാംസനാനകത നബര്മ്മേനാണ കമഖല
പ്രതബസനബയബലുലാം കേശുവണബയുള്കപ്പെകടയുള്ള വദവസനായങ്ങള് തകേര്ചയബലുമനാണച്ച് .
ആഭദന്തര ഉത്പനാദനലാം ഗണദമനായബ കുറഞബരബക്കുന. ഉല്പ്പെന്നങ്ങളകട വബലയബടബവുലാം
കനനാട്ടച്ച്

നബകരനാധനവുലാം

പ്രതബകൂലമനായബ

സലാംസനാനകത

ബനാധബചബട്ടുണച്ച്.

നബകുതബ

സഹകേരണ
വരുമനാനലാം

കമഖലകയ

ഉള്കപ്പെകട

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

55

സലാംസനാനതബകന്റെ

ശമങ്ങള്

പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം

രൂക്ഷമനാകുന്നതബനച്ച് ഇടയനാക്കുകേയുലാം കചയ.
കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

സനാമൂഹദ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയുലാം

സനാമതബകേ

പ്രതബസനബ

സലാംസനാനകത സനാമതബകേ സബതബ

സുരക്ഷനാ

കപനഷനുകേളകട

കുടബശബകേ

പരമരനാഗത വദവസനായങ്ങകള പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

തുകേ നസ്പീക്കബവയകേയുലാം വബദദനാഭദനാസ, ആകരനാഗദ കമഖലകേള്ക്കച്ച് കൂടുതല് പ്രനാധനാനദലാം
നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്:

കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയ തകേര്ചയബല്നബനലാം

കേരകേയറ്റുന്നതബനച്ച് പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം. വബവബധ വകുപ്പുകേള് പദതബകേള്
നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ തുകേ കചലവഴബക്കനാതതച്ച് സലാംബനബചച്ച് ധനകേനാരദ വകുപ്പെച്ച്
പരബകശനാധന നടതണലാം. ജബ.എസച്ച്.ടബ.യുകട ഫലമനായബ വബവബധ കമഖലകേളബലുണനായ
പ്രതബസനബയുലാം നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബകല സലാംഭനനാവസയുലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം
കേരനാറുകേനാര്ക്കച്ച്
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.

കകേനാമനകസഷന

നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

ഉഴവൂരബകല കഡനാ. കകേ. ആര്. നനാരനായണന കമകമ്മേനാറബയല്

ആശുപത്രബയബല് കസഷദനാലബറബ സഇൗകേരദലാം ഏര്കപ്പെടുതണലാം.
ശസ്പീമതബ പബ. അയബഷനാ കപനാറബ: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഈ
സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല് വന്നതബനുകശഷലാം സമസ കമഖലകേളകട പുകരനാഗതബക്കനായബ
വബവബധ മബഷനുകേള് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ലലഫച്ച് പദതബ, സമഗ്ര വബദദനാഭദനാസ
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സലാംരക്ഷണ യജലാം തുടങ്ങബയവ കേനാരദക്ഷമമനായബ മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകുന്നതബനുലാം
കറനാഡുകേളകടയുലാം

പനാലങ്ങളകടയുലാം

പുനരുദനാരണ

യുദകേനാലനാടബസനാനതബല്

നടത്തുന്നതബനുലാം

പദതബകേള്ക്കുളള

കവട്ടബക്കുറയകേയുലാം

നബലപനാടച്ച്

ഫണച്ച്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

വബഭനാഗങ്ങളകടയുലാം
സനാപനങ്ങളലാം

ശമളവുലാം
സ്കൂളകേളലാം

കചയ്യുകമനാള്
കപനഷനുലാം

ഏകറടുതച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങള്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്ര

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേകള
സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്

സഹനായബക്കുന്ന

സര്ക്കനാര്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

എലനാ

അടചപൂട്ടബയ

പ്രവര്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയവരുന. ഹരബത കകേരളലാം പദതബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം
പചക്കറബ ഉല്പ്പെനാദനതബല് സസ്വയലാംപരദനാപത കനടുന്നതബനുലാം സലാംസനാനലാം കനരബടുന്ന
വബവബധ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരലാം കേകണത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.
വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങളബല് സസ്പീകേകള പങനാളബകേളനാക്കനാനുള്ള സര്ക്കനാര് നടപടബ
അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. എലാം.എല്.എ.മനാരുകട ആസബ വബകേസന ഫണച്ച് അവരുകട
കസഷദല് കഡവലപ്കമന്റെച്ച് ഫണച്ച് കപനാകല വബനബകയനാഗബക്കനാനുലാം ഒരു കകേനാടബ രൂപ
എന്ന പരബധബയബല് മനാറലാം വരുതനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേരളനാ പ്രസ്പീ-ലപ്രമറബ
സ്കൂളകേളബകല ആയമനാരുകട ശമളലാം വര്ദബപ്പെബക്കണലാം. കകേനാലലാം ജബലയച്ച് അനുവദബക്കുന്ന
പുതബയ റവനന്യൂ ഡബവബഷണല് ഓഫസ്പീസച്ച് കകേനാട്ടനാരക്കര സബവബല് കസഷന കകേന്ദ്രമനാക്കബ
തുടങ്ങണലാം. കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുള്ള കപ്രനാജക്ടുകേള് അനുവദബക്കണലാം.
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ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്:

പനാവങ്ങള്ക്കച്ച്

വനാഗനാനലാം കചയ അഞച്ച് ലക്ഷലാം

വസ്പീടുകേളകട പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കേബഫ്ബബകയ
കമചകപ്പെടുതബ വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനാക്കണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. ഡബ. പ്രകസനന: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന. കനനാട്ടച്ച്
നബകരനാധനവുലാം ജബ.എസച്ച്.ടബ.യുലാം സലാംസനാന വരുമനാനകത സനാരമനായബ ബനാധബച
സനാഹചരദതബല്

ജനങ്ങളബല് നബകുതബഭനാരലാം അധബകേരബക്കനാത വബധതബലുള്ള

സമസ്പീപനങ്ങളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. ജബ.എസച്ച്.ടബ. നടപ്പെബലനായകതനാകട
വബല്പ്പെന നബകുതബ ചുമതനാനുള്ള അധബകേനാരലാം സലാംസനാനതബനച്ച് നഷ്ടകപ്പെടുകേയുലാം
കഎ.ജബ.എസച്ച്.ടബ. പ്രകേനാരലാം കകേന്ദ്രതബല് നബനലാം കേബകട്ടണ വബഹബതലാം ലഭബക്കനാതതുലാം
സലാംസനാനതച്ച് സനാമതബകേ പ്രതബസനബ രൂക്ഷമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെബലനാക്കബയതബകല

സമര്പ്പെണലാം

അവദകതമൂലലാം

അനബശ്ചബതതസ്വതബലനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
സലാംവബധനാനലാം ശകബകപ്പെടുതണലാം.
അധബകേ

വബഭവസമനാഹരണലാം

വദനാപനാരബകേളകട

റബകട്ടണ്

കചക്കച്ച്കപനാസ്റ്റുകേളബല്

എനകഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്

സനാമതബകേ സബതബ കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

നടതനാന

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സനാമൂഹദ

പ്രതബബദതകയനാടുകൂടബ ബബലബല് നബര്കദ്ദശബചബട്ടുള്ള ആയബരലാം കകേനാടബ രൂപയുകട
വബഭവസമനാഹരണലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

ആനസ്വല് റബകട്ടണുകേളബകല സനാകങതബകേ

തകേരനാറുകേള് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് അവസരലാം നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം മനനഃപ്പൂര്വമലനാത
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പബഴവുകേള് തബരുതനാന വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച് അവസരലാം നല്കേണലാം.
വദവസനാപബതമനായ

മനാര്ഗ്ഗതബലൂകട

വബല്പ്പെന

വബകദശ മദദലാം

നടതനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം

സലാംസനാനതബനച്ച് ഗുണകേരമനാണച്ച്. ഇലകബകേച്ച്/സബ.എന.ജബ. ഉപകയനാഗബചച്ച് ഓടുന്ന
കമനാകട്ടനാര് വനാഹനങ്ങള്ക്കച്ച്

നബകുതബയബല് വരുതബയ ഇളവച്ച് ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

നബകുതബ അടയന്നതബനുള്ള സമഗ്രമനായ വദവസ ഈ ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച് .
തസ്പീര്പ്പെനാകേനാത പ്രശ്നങ്ങള് സമഗ്രമനായബ പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം
വബഭനാവനലാം കചയ സമനാശസ്വനാസ പദതബ ഈ ബബലബലൂകട സനാക്ഷനാത്കേരബക്കകപ്പെടുലാം.
സലാംസനാനതബകന്റെ വബകേസന തനാല്പരദലാം മുനനബര്തബകക്കനാണച്ച് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ട
ഈ ബബലബകല എലനാ വദവസകേളലാം ഐകേകേകണദന അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്:

ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള എതബര്ക്കുന.

പുതബയ നബകുതബ

നബര്കദ്ദശങ്ങളബലൂകട സലാംസനാനതബകന്റെ വരുമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബല് സര്ക്കനാര്
പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്. മദദ നയതബലൂകട സലാംസനാനതബകന്റെ വരുമനാനലാം
വര്ദബപ്പെബക്കുകേ എന്നതനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ലക്ഷദലാം.

ബഡ്ജറബല് വബവബധ

പദതബകേള്ക്കനായബ വകേയബരുതബയ തുകേ യഥനാവബധബ കചലവഴബക്കുന്നതബല് സര്ക്കനാര്
പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന.

പദതബകേള് പ്രഖദനാപനതബല്മനാത്രലാം ഒതുങ്ങുകേയനാണച്ച്.

സലാംസനാനലാം

മനാചബലാംഗച്ച് ഗ്രനാന്റെച്ച് നല്കേനാതതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് പല കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളലാം

കവട്ടബചരുക്കബ.

നഗരങ്ങളകട സമഗ്രവബകേസനലാം

ലക്ഷദമബട്ടച്ച്
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കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് ആവബഷ്കരബച 'അമൃതച്ച്' പദതബക്കുലാം ആര്.കകേ.വബ.ലവ. പദതബക്കുലാം
അനുവദബച തുകേ നഷ്ടകപ്പെടുന്ന അവസ സലാംജനാതമനായബരബക്കുന.

നബകുതബ പബരബവച്ച്

സലാംവബധനാനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. മുലക്കര രതനാകേരന: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന.

മബകേച

ബഡ്ജറച്ച് അവതരണതബലൂകട ജനങ്ങളകട പ്രതസ്പീക്ഷയ്കക്കനാതച്ച് പ്രവര്തബക്കനാന
ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബക്കച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യുലാം കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനവുലാം

കകേരളതബകല സനാമതബകേ പ്രതബസനബ രൂക്ഷമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കേബഫ്ബബ
കപനാലുള്ള നൂതന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം കകേരളതബകന്റെ വബദദനാഭദനാസ
കമഖലകയ കലനാകേ നബലവനാരതബകലതബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
സനാധനാരണക്കനാരകന്റെ വനാങ്ങല് കശഷബ കുറയനാതബരബക്കനാന പുതബയ സനാദദതകേള്
കേകണതണലാം.

മദദവര്ജനതബനച്ച്

സമഗ്രവുലാം

ശനാസസ്പീയവുമനായ

രൂപകരഖ

ഉണനാക്കണലാം. കപനാതു കേകമനാളങ്ങകള സജസ്പീവമനാക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മേ: ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള അനുകൂലബക്കുന.
കദനാഷകേരമനായ നബകുതബ നബര്കദ്ദശങ്ങളബലനാതതുലാം

ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം

സനാമൂഹദകക്ഷമ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നതുമനായ ധനകേനാരദ ബബല്
അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യുലാം കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനവുലാം കകേരളതബകന്റെ

സമദ്ഘടനകയ തകേബടലാം മറബചബട്ടുലാം സനാമതബകേ പുകരനാഗതബക്കനായബ സമനാന്തര
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മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

ആവബഷ്കരബക്കനാന

കേഴബഞതച്ച്

ഇന്തദയച്ച്

മനാതൃകേയനാണച്ച് .

മുനഗണനനാക്രമതബല് കക്ഷമ പദതബകേളലാം വബകേസന പദതബകേളലാം നടപ്പെനാക്കുന്നതച്ച്
ഈ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ മുഖമുദ്രയനാണച്ച്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് എക്കനാലവുലാം കേര്ഷകേ വബരുദ
നയമനാണച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്.

കനനാട്ടച്ച്

നബകരനാധനവുലാം

ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യുലാം

സലാംസനാനങ്ങളകട നബകുതബ വരുമനാനലാം കുറയകേയുലാം സമദ്ഘടനയബല് ഗുരുതരമനായ
പ്രതബസനബ സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം വബലക്കയറതബനബടയനാക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബതല): ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേകള
എതബര്ക്കുന. വബകേസനപ്രവതനങ്ങള്ക്കച്ച് മുനഗണന നല്കുന്ന

കേനാരദതബല്

സര്ക്കനാര് പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ധനക്കമ്മേബ മൂന്നച്ച് ശതമനാനമനായബ കുറയകമനലാം
റവനന്യൂ

കേമ്മേബ

പൂജദലാം

ശതമനാനതബകലതബക്കുകമനമുളള

പ്രഖദനാപനലാം

യനാഥനാര്തദമനായബല. സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ കപനാതുകേടവുലാം ആകളനാഹരബ കേടവുലാം
അനബയനബതമനായബ

വര്ദബചകകേനാണബരബക്കുകേയുലാം

മൂലധനകചലവച്ച്

കുറഞ്ഞുകകേനാണബരബക്കുകേയുമനാണച്ച്. 14,000 കകേനാടബ രൂപയുകട വനായകേള്ക്കച്ച് മനാത്രകമ
സര്ക്കനാരബനച്ച് നബലവബല് ഗദനാരന്റെബ നബല്ക്കനാന കേഴബയുകേയുളള.

വനായകേള്ക്കച്ച് ഗദനാരന്റെബ

നല്കേനാനുളള ഘടനയബല് മനാറലാം വരുതനാനുകദ്ദശബക്കുന്നതബലൂകട കേബഫ്ബബയബലൂകട
കേടബനാധദതയബല്നബനലാം രക്ഷകപ്പെടനാനുളള സര്ക്കനാര് ശമമനാണച്ച് വദകമനാകുന്നതച്ച് .
കേബഫ്ബബയബയബല് പ്രഖദനാപബച പദതബകേള്ക്കച്ച് മതബയനായ തുകേ കേകണതനാനനായബല.
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കേബഫ്ബബ

ജസ്പീവനക്കനാരുകട

പ്രവര്തബക്കുന്ന

ശമളഘടന

കപനാതുകമഖലനാ

അപഹനാസദമനാണച്ച്.

ആശങനാജനകേമനാണച്ച്.

സനാപനങ്ങള്

ബനാറുകേള്

പുനരധബവനാസതബനനായബ

പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.

നഷ്ടതബല്

ലനാഭതബലനാകണന്ന

പൂട്ടബയകപ്പെനാള്

ഏര്കപ്പെടുതബയ

വനാദലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട

കസസച്ച്

എടുത്തുമനാറ്റുന്നതച്ച്

ഭൂമബയുകട നദനായവബല പതച്ച് ശതമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുലാം

രജബകസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസച്ച് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുലാം കഖദകേരമനാണച്ച് . കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള് തമ്മേബലുള്ള
ഭനാഗപത്ര രജബകസ്ട്രേഷനച്ച് രണച്ച് തരലാം ഫസ്പീസച്ച് ഇഇൗടനാക്കനാകമന്ന ബബലബകല വദവസയുലാം
സര്ക്കനാരബകന്റെ കസവനങ്ങള്ക്കച്ച് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്ന അഞച്ച് ശതമനാനലാം നബകുതബയുലാം
പബനവലബക്കണലാം. ജബ.എസച്ച്.ടബ. നടപ്പെനാക്കബയകപ്പെനാള്

25% നബകുതബ വര്ദനവച്ച്

പ്രതസ്പീക്ഷബചബരുകന്നങബലുലാം 14% വര്ദനവച്ച് മനാത്രമനാണച്ച് ഉണനായതച്ച്. ജബ.എസച്ച്.ടബ.
നടപ്പെനാക്കബയകതനാകട

സലാംസനാനതബകന്റെ

മറബഞബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കകലറച്ച് കമകടനാ,
തുടങ്ങബയ വനകേബട പദതബകേള്
അധബകേ

നബകുതബ

സനാമതബകേനബല

തകേബടലാം

കേണ്ണൂര് എയര്കപനാര്ട്ടച്ച്, വബഴബഞലാം

അവതനാളതബലനായബരബക്കുകേയനാണച്ച് .

ഒഴബവനാക്കബകക്കനാടുക്കണകമന്ന

അടയനാ

3 ശതമനാനലാം

വദനാപനാരബകേളകട

ആവശദതബകന്മേലുലാം ജബ.എസച്ച്.ടബ. നബലവബല് വന്നബട്ടുലാം വനാറച്ച് നബകുതബയുകട കപരബല്
ചൂഷണലാം കചയ്യുന്നതച്ച് അവസനാനബപ്പെബക്കണകമന്ന കചറുകേബട സസ്വര്ണ്ണെവദനാപനാരബകേളകട
ആവശദതബകന്മേലുലാം അനുകൂല നബലപനാടച്ച് സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
സനാമൂഹദസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്ന ലക്ഷദകതനാകട ഇഇൗ വര്ഷലാം രണര ലക്ഷലാം
കപര്ക്കച്ച്

വസ്പീടച്ച്

നബര്മ്മേബചനല്കേനാന

കകേരളതബകലയള്ള

മനാറമനാണച്ച്

ഉകദ്ദശബക്കുനണച്ച്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ

വബശപ്പുരഹബത

മകറനാരു

ലക്ഷദലാം.

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള ഉയര്തബകക്കനാണവരനാന മൂവനായബരലാം കകേനാടബയബകലകറ രൂപയുലാം
ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്

അയ്യനായബരലാം

അയ്യനായബരകതനാളലാം

തസബകേകേള്

കുടബശബകേയബലനാകത

സനാമൂഹദകക്ഷമ

സനാധബക്കുനണച്ച്.

കേയര്,

ഉന്നമനതബനനാവശദമനായ

കകേനാടബയബകലകറ

സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം

സര്ക്കനാര്

കപനഷനുകേള്

കേശുവണബ,
നടപടബകേള്

രൂപയുലാം

കകകേതറബ

മുടക്കനാനുലാം

ഉകദ്ദശബക്കുനണച്ച് .

വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനച്ച്

തുടങ്ങബയ

കമഖലകേളകട

കകകേകക്കനാണവരുന.

അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കബകക്കനാണച്ച് മൂലധന നബകക്ഷപലാം ആകേര്ഷബക്കനാനുലാം അതബലൂകട
കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കനാനുമനാണച്ച് ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്. പണബതസ്പീരനാകത കേബടക്കുന്ന
75,000-കതനാളലാം

വസ്പീടുകേളകട

നബര്മ്മേനാണലാം

ഇഇൗ

വര്ഷലാം

തകന്ന

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം വസ്പീടബലനാത മുഴുവന കപര്ക്കുലാം വസ്പീടച്ച് നബര്മ്മേബചനല്കുന്നതബനുലാം
പരമരനാഗത കമഖലയുകട ഉന്നമനതബനുലാം
നവലാംബര്

വകരയുള്ള

കേണക്കുകേള്

സര്ക്കനാര്

പ്രകേനാരലാം

ശദ പതബപ്പെബക്കുനണച്ച് .

കചലവബല്

25

ശതമനാനലാം

വര്ദനവുണനായകപ്പെനാള് വരുമനാന വര്ദനവച്ച് 9 ശതമനാനലാം മനാത്രമനാണച്ച്. ധനകേമ്മേബ 3
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ശതമനാനതബലുലാം റവനന്യൂകേമ്മേബ പൂജദതബലുലാം എതബക്കനാനുള്ള ശമമനാണച്ച്
നടത്തുന്നതച്ച്.

വരുമനാനലാം

വര്ദബക്കുന്നബകലങബല്

കേണ്കസനാളബകഡഷന കവണകമന്ന സമസ്പീപനലാം

കചലവച്ച്

ചുരുക്കബ

സര്ക്കനാര്
ഫബസല്

ധനനയതബല് ലകേകക്കനാണബട്ടുണച്ച് .

സലാംസനാന വരുമനാനതബകന്റെ മൂന്നച്ച് ശതമനാനതബനു മുകേളബല് വനായകയടുക്കനാന
കേഴബയബകലന്നബരബകക്ക സലാംസനാനലാം കേടകക്കണബയബലനാകണന്ന പ്രതബപക്ഷ വബമര്ശനലാം
വസ്തുതനാപരമല. മുന സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് നഷ്ടതബലനായബരുന്ന
വദവസനായ സനാപനങ്ങകള

ലനാഭതബലനാക്കനാന

കപനാതുകമഖലനാ

സനാധബചതച്ച് അഭബമനാനകേരമനാണച്ച് .

ലനാഭതബല് പ്രവര്തബക്കുന്ന കപനാതുകമഖല സനാപനങ്ങളകട എണ്ണെലാം

ഇഇൗ വര്ഷലാം

ഇരുപതബകലയച്ച് ഉയര്തനാന കേഴബയുകമന്നച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. 6 ശതമനാനലാം പലബശയച്ച്
വനായകയടുതച്ച്

പശ്ചനാതല

സഇൗകേരദവബകേസനലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദശബക്കുന്നതച്ച്.

കവഗതബല്

ലലഫച്ച് പദതബക്കച്ച് കവണബവരുന്ന

അധബകേതുകേ സലാംസനാന സര്ക്കനാര് വനായകയടുതച്ച് തകദ്ദശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
നല്കുകേയുലാം

അതബകന്റെ പലബശ സര്ക്കനാര് വഹബക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.

നദനായമനായ വര്ദനവച്ച് മനാത്രകമ സര്ക്കനാര് വരുതബയബട്ടുള്ളൂ.
നബകുതബ

വര്ദബപ്പെബക്കനാകത

ഏകേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
വനാറബകന്റെ

നബലവബലുള്ള

കപ്രനാഫബറബകന്റെ

നബകുതബകചനാര്ച

കഷയര്

ഭൂനബകുതബയബല്

വബകദശമദദതബകന്റെ

ചനാര്ജ്ജുകേളലാം

സര്ചനാര്ജ്ജുകേളലാം

കുറയകേയുമനാണച്ച്

കചയബരബക്കുന്നതച്ച് .

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

ശമബക്കുന്നതച്ച് .
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സബ.എസച്ച്.ടബ.-യബല്

കുറവച്ച്

ഗവണ്കമന്റെബനബകലന്ന
അടയ

വരുത്തുന്നതബനുള്ള

അധബകേനാരലാം

സലാംസനാന

അഭബപ്രനായമനാണച്ച് നബയമ വകുപ്പെബല്നബനലാം ലഭബചബട്ടുള്ളതച്ച് .

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കച്ച്

നബകുതബ

കുറയന്നതബകന

സലാംബനബചച്ച് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയബല് ചര്ച കചയച്ച് തസ്പീരുമനാനബക്കനാലാം.

ബബല് സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുകട

അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.
2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ (2-ാം
നമര്) ബബല്ലുലാം ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസസ്വവുലാം സലാംബനബച

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ II-കന്റെയുലാം

മരനാമത്തുലാം ഗതനാഗതവുലാം വനാര്തനാവബനബമയവുലാം സലാംബനബച സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ Vകന്റെയുലാം ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ

XIV-കന്റെയുലാം

സലാംയുക പരബഗണനയനായബ സനാമതബകേ കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ
VIII-കന്റെ പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല്ലുകേള് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയച.
(iii) 2018-കല ശമളവുലാം ബതകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്
(iv) 2018-കല കകേരള നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപനഷന നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്
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പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
2018-കല

ശമളവുലാം ബതകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം, 2018-കല കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപനഷന നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന): 2018കല

ശമളവുലാം ബതകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം, 2018-കല കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപനഷന നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള്
സലാംബനബച

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ XIV-കന്റെ പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
ശസ്പീ. കകേ. വബ. വബജയദനാസച്ച്:

2018-കല

ശമളവുലാം

ബതകേളലാം

നല്കേല്

(കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുന്നതബനനായബ 31.03.2018 വകര
സര്ക്കുകലറച്ച് കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. കകേ. എസച്ച്. ശബരസ്പീനനാഥന: 2018-കല ശമളവുലാം ബതകേളലാം നല്കേല്
(കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്: 2018-കല കകേരള നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപനഷന
നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുന്നതബനനായബ 30.04.2018
വകര സര്ക്കുകലറച്ച് കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരന: 2018-കല കകേരള നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപനഷന
നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന
കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
കകേരളതബകന്റെ കപനാതുസസ്വതച്ച് ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ ജനപ്രതബനബധബകേള്
വസ്പീതബകചടുക്കുന്നതനായ

കതറനായ

വനകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.

വനാര്തകേളനാണച്ച്

പത്ര-ദൃശദ

മനാധദമങ്ങളബല്

കപകമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് സനാലറസ്പീസച്ച് ആന്റെച്ച് അലവനസച്ച് ആകച്ച്

പ്രകേനാരലാം മനബമനാര്, സസ്പീക്കര്, കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്, നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള് എന്നബവര്ക്കുള്ള
ആനുകൂലദങ്ങള് ഭരണഘടനനാപരമനായബ നബശ്ചയബചബട്ടുളളതനാണച്ച്.

സലാംസനാനങ്ങള്

ഇതരകമനാരു നബയമലാം പ്രനാബലദതബല് കകേനാണവരുന്നതബനുമുനപച്ച് ഭരണഘടനയുകട
രണനാലാം

കഷഡന്യൂളബലനാണച്ച്

വബശദനാലാംശങ്ങള്

സനാലറസ്പീസച്ച്

ആന്റെച്ച്

ഉള്കപ്പെടുതബയബരുന്നതച്ച്.

അലവനസച്ച്

1951-ല്

സലാംബനബചള്ള

സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെച്ച്
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ഇതുസലാംബനബച നബയമലാം പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനായബ 34 കഭദഗതബകേള്
കകേനാണവരബകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.

2012-കല കഭദഗതബയബലൂകടയനാണച്ച്

സസ്പീക്കര്ക്കുലാം കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്ക്കുലാം നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേര്ക്കുലാം
അലവനസച്ച് വര്ദബപ്പെബചനല്കേബയതച്ച്.
റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

മനബമനാര്ക്കുലാം
അവസനാനമനായബ

അലവനസച്ച് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുസലാംബനബചച്ച്
നബയമബച

ജയബലാംസച്ച്

കേമ്മേബഷന

ശബപനാര്ശ

കചയതബകനക്കനാളലാം കുറഞ തുകേ ശമളമനായബ നല്കേനാനുലാം 2018 ഏപ്രബല് 1 മുതല്
പ്രനാബലദലാം നല്കേനാനുലാം മനബമനാര്ക്കുലാം സസ്പീക്കര്ക്കുലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയുകട പലബശരഹബത
വനാഹന വനായയുലാം നനാലച്ച് ശതമനാനലാം പലബശനബരക്കബല് 20 ലക്ഷലാം രൂപയുകട ഭവന
നബര്മ്മേനാണവനായയുലാം നല്കേനാനനാണച്ച് ബബലബല് വദവസ കചയബട്ടുള്ളതച്ച് .

യനാത്രനാ ബത

സലാംബനബചച്ച് വളകര വദകമനായ നബര്കദ്ദശങ്ങള് ബബലബല് ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുണച്ച് .
നബയമസഭനാ സമബതബ കയനാഗങ്ങളബല് പകങടുക്കുന്നതബനച്ച് പ്രതബവര്ഷലാം പരമനാവധബ
അനപതബനനായബരലാം രൂപ വബമനാനയനാത്രയച്ച് അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് ബബലബല്

വദവസ

കചയബട്ടുണച്ച്. മുന സര്ക്കനാരബകന അകപക്ഷബചച്ച് ഈ സര്ക്കനാര് മനബമനാരുകട എണ്ണെലാം
കുറയകേയുലാം

കചലവച്ച്

ചുരുക്കലബനച്ച്

പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുകേയുമനാണച്ച്

കചയ്യുന്നതച്ച് .

മനബമന്ദബരങ്ങള് കമനാടബപബടബപ്പെബക്കുന്നതുലാം മറച്ച് കചലവുകേളലാം സലാംബനബചച്ച് കുപ്രചരണലാം
നടത്തുന്ന മനാധദമ നബലപനാടച്ച് അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം. ഭരണഘടനനാനുസൃതമനായനാണച്ച്
നബയമസഭനാ

സനാമനാജബകേരുകട

ശമളവുലാം

ബതകേളലാം

വര്ദബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച് .
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ജുഡസ്പീഷദല് കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനതബലനാണച്ച് 1951-കല ശമളവുലാം
ബതകേളലാം നല്കേല് ആകബല് കഭദഗതബ വരുതബയബട്ടുള്ളതച്ച്. ബബല് സബ്ജകച്ച്
കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബതല): ഭരണഘടനനാനുസൃതമനായനാണച്ച്
ജനപ്രതബനബധബകേള് ബതയുലാം ശമളവുലാം അലവനസുകേളലാം വനാങ്ങുന്നതച്ച്. നബയമപ്രകേനാരലാം
അനുവദബക്കകപ്പെട്ട

ആനുകൂലദങ്ങള്

ലകേപ്പെറ്റുന്നതബകനതബകര

ചബല

മനാധദമങ്ങള്

കബനാധപൂര്വലാം കതറനായ പ്രചരണലാം നടത്തുന്ന നബലപനാടനാണച്ച് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് .
നബയമസഭനാ

സനാമനാജബകേരുകട

ശമളലാം

അഞച്ച്

വര്ഷതബകലനാരബക്കല്

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനനായബ മുന സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതനാണച്ച് ജുഡസ്പീഷദല് കേമ്മേസ്പീഷകന
നബയമബചതച്ച്. കകേരളതബകല നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേര്ക്കച്ച് ലഭബക്കുന്നതബകനക്കനാള്
ഇരട്ടബ

ആനുകൂലദങ്ങളലാം

സഇൗകേരദങ്ങളമനാണച്ച്

മറച്ച്

സലാംസനാനങ്ങളബകല

ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കച്ച് ലഭബക്കുന്നതച്ച്. സലാംസനാനതബകന്റെ സനാമതബകേ സബതബയുലാം
കപനാതുജനതനാത്പരദവുലാം കേണക്കബകലടുതനാണച്ച് അതരതബലുള്ള ആനുകൂലദങ്ങള്
കനടബകയടുക്കനാന

കകേരളതബകല

ആവശദമനായ

സഇൗകേരദങ്ങള്

കപനാതുരലാംഗതച്ച്

സജസ്പീവമനായബ

സനാധബക്കുലാം.

കൂട്ടനായ

നബയമസഭനാ

സനാമനാജബകേര്

ലഭദമനാക്കുന്നതുവഴബ
ഇടകപടനാനുലാം

ചര്ചയബലൂകട

ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കച്ച്

കേനാരദക്ഷമമനായബ

ജയബലാംസച്ച്

ശമബക്കനാതതച്ച്.

കേമ്മേബറബ

പ്രവര്തബക്കനാനുലാം
ശബപനാര്ശ

കചയ
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ആനുകൂലദങ്ങളബല് കുറവു വരുതബയുലാം മുനകേനാല പ്രനാബലദലാം നല്കേനാകതയുലാം കചലവച്ച്
ചുരുക്കുകേയനാണച്ച് കചയബരബക്കുന്നതച്ച്.
മബ. സസ്പീക്കര്: നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേരുകടയുലാം മുന സനാമനാജബകേരുകടയുലാം കവതനലാം
കേനാലനാനുസൃതമനായബ
സുതനാരദവുമനായ

പരബഷ്കരബകക്കണതുലാം

പ്രവര്തനതബനച്ച്

ജനപ്രതബനബധബകേളകട

നദനായമനായ

കവതനലാം

സതദസനവുലാം

ഉറപ്പുവരുകതണതുലാം

ആവശദമനാണച്ച്. ജനപ്രതബനബധബകേകള ദുസസ്വനാധസ്പീനതബകലയലാം വദതബയനാനങ്ങളബകലയലാം
നയബക്കനാതബരബക്കനാനുള്ള ഉപനാധബകൂടബയനാണച്ച് ശമള പരബഷ്കരണലാം. ആ നബലയബല്
കേനാരദങ്ങകള

കേണച്ച്

കപനാതുസമൂഹതബകലതബക്കനാനുള്ള

ബനാധദത

മനാധദമങ്ങള്

നബറകവറണലാം.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുകട

അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.
2018-കല ശമളവുലാം ബതകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള
നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപനഷന നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള്
സലാംബനബച XIV-ാം നമര് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന
പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല്ലുകേള് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയച.
സഭ രനാത്രബ 8.30-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.

