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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-19

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 27, 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
നനാഷണല് കകഹകവ വബകേസനലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  നനാഷണല്  കകഹകവ  വബകേസനവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

നഷ്ടപരബഹനാരലാം, അശനാസസ്പീയ അകകലന്കമന്റെച്ച് എനബവ സലാംബന്ധബചച്ച് നബലനബല്ക്കുന

ആശയക്കുഴപ്പെലാംമൂലലാം  പല  പ്രകദശങ്ങളബലലാം  സലാംഘര്ഷനാവസ

നബലനബല്ക്കുനതുകകേനാണലാം  ഇതബനച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാതതുമൂലവുലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ള  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്  സര്വശസ്പീ
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കകേ.എന്.എ. ഖനാദര്, എ. പബ. അനബല് കുമനാര്, അനൂപച്ച് കജേക്കബച്ച് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

കപനാതുമരനാമതലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്  ):

അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബല്  ഉനയബചബട്ടുള്ള  ചബല  കേനാരദങ്ങള്

അടബസനാനരഹബതവുലാം വനാസ്തവ വബരുദവുമനാണച്ച്.   വബകേസനതബനച്ച് തടയബടനാന് ചബല

ആളുകേള്  കബനാധപൂര്വലാം  നടതന  ശമതബകന്റെ   ഭനാഗമനായനാണച്ച്   ഇകപ്പെനാഴകത

സബതബവബകശഷലാം സലാംജേനാതമനായബട്ടുള്ളതച്ച്.  2013-ല് യ.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാര് മലപ്പുറലാം

ജേബല്ലയബകല എന്.എചച്ച്.  വബകേസനതബനനായബ ആരലാംഭബച സര്കവ നടപടബകേള് തൃശ്ശൂര്

മുതല്  കപനാനനാനബ  വകരയള്ള  ഭനാഗങ്ങളബല്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  തുടര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാതതബനനാല്  നനാഷണല്  കകഹകവ  അകതനാറബറബ  ഓഫച്ച്  ഇന്തദ

കപ്രനാജേകബല് നബനലാം പബന്മനാറുകേയലാം കചയ.  ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരകമറകശഷലാം ഭൂമബ

ഏകറടുക്കല്  നടപടബ  പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം  കുറബപ്പുറലാം  മുതല്  വളനാകഞ്ചേരബ  വകരയള്ള

ഭനാഗങ്ങളബകല  സര്കവയലാം  കേല്ലബടല്  നടപടബയലാം  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

നഷ്ടപരബഹനാരമുള്കപ്പെകടയള്ള വബഷയങ്ങള് സലാംബന്ധബചച്ച് ചര്ച കചയ്യനാന്  കഡപപ്യൂട്ടബ

കേളകറുകട  കനതൃതസതബല്  കയനാഗലാം  നടതബവരബകേയനാണച്ച്.  കുറബപ്പുറലാം-വളനാകഞ്ചേരബ

പ്രകദശകത  ആരനാധനനാലയങ്ങകള  ബനാധബക്കനാത  വബധതബലള്ള  കറനാഡച്ച്

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് മുന്ഗണന നല്കേനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുനതച്ച്.
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കേനാരദങ്ങളബല്  വദക്തത  വരുതനതബനുലാം  ആശങ്ക  ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.മനാര്,  ജേബല്ലനാ  കേളകര്,  പബ.ഡബപ്യൂ.ഡബ.  കസക്രട്ടറബ,

എന്.എചച്ച്.എ.  അധബകൃതര്  എനബവരുമനായബ  വസ്പീണലാം  ചര്ച  നടതനാവുനതനാണച്ച്.

കകഹകവ  വബകേസനവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  വസ്പീടുകേളുലാം  സലങ്ങളുലാം  കേടകേളുലാം   മറച്ച്

സനാപനങ്ങളുലാം  നഷ്ടകപ്പെടുനവര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനനായബ  2014-ല്

പുറകപ്പെടുവബച  കനനാട്ടബഫബകക്കഷനബല്  കഭദഗതബ  വരുതബ  ആനുകൂലദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബചതബനുപുറകമ  ഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെടുനവര്ക്കച്ച്  പരമനാവധബ  കകേനാമ്പന്കസഷന്

ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലതനതനാണച്ച്.  

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര്:   നനാഷണല്  ഹഹകവ  വബകേസനവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  നബലനബല്ക്കുന  സലാംഘര്ഷതബനച്ച്  പരബഹനാരകമന  നബലയബല്  വസ്പീടുലാം

സലവുലാം ജേസ്പീവകനനാപനാധബകേളുലാം നഷ്ടമനാകുനവര്ക്കച്ച് കബനാധവല്ക്കരണലാം നല്കുനതബനച്ച്

ബന്ധകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസകര  നബകയനാഗബക്കണലാം.  അശനാസസ്പീയ  അഹലന്കമന്റെച്ച്

സലാംബന്ധബച  കേനാരദലാം  പരബകശനാധനനാ  വബകധയമനാക്കുനതബനുലാം   നഷ്ടപരബഹനാരതകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  പുനരധബവനാസ  പനാകക്കജേച്ച്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. സലാംഘര്ഷ ബനാധബത പ്രകദശലാം സന്ദര്ശബക്കനാനുലാം സര്വകേക്ഷബകയനാഗലാം

വബളബക്കനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  സലലാം  പരമനാവധബ

ഉപകയനാഗകപ്പെടുതബയതബനുകശഷലാം  മനാതലാം  സസകേനാരദ  വദക്തബകേളുകട  ഭൂമബ
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ഏകറടുക്കുകേയള്ളൂ  എന  നബബന്ധന  പ്രനാവര്തബകേമനാക്കണലാം.  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.  

കപനാതുമരനാമതലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്  ):

കചര്തല മുതല് കേഴക്കൂട്ടലാം വകരയളള കദശസ്പീയപനാതയകട നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്

നവലാംബറബല് തുടങ്ങുനതബനുളള നടപടബകേളനായബട്ടുണച്ച്. കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  പരനാതബയകണങ്കബല്  ജേബല്ലനാ  കേളകര്,  ബന്ധകപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.-മനാര്,

പബ.ഡബബ.ഡബ.  കസക്രട്ടറബ,  എന്.എചച്ച്.എ.  ഉകദദനാഗസര്  എനബവരുമനായബ  ചര്ച

നടതനാവുനതനാണച്ച്.  2013-കല  പനാര്ലകമന്റെച്ച്  കകേനാമ്പന്കസഷന്  ആകബല്

കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറലാം  വരുതണകമങ്കബല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനനാടച്ച്

ആവശദകപ്പെടനാവുനതനാണച്ച്.  സലകമകറടുക്കുകമ്പനാള്  നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ  മനാര്ക്കറച്ച്

വനാലബവബകന്റെ മൂനബരട്ടബ  തുകേയലാം ബബല്ഡബലാംഗബകന്റെ വബലയലാം എനനാകണനാ ഇഇൗ പണലാം

വനാങ്ങുനതച്ച് അതയലാം കേനാലലാംവകര  12  ശതമനാനലാം പലബശയലാം കറനലാം കകേനാടുക്കനാനനാണച്ച്

വദവസ  കചയബരബക്കുനതച്ച്.  കൂടനാകത  അവബകടയളള  സനാധനങ്ങള്  ഷബഫച്ച്

കചയ്യുനതബനച്ച്  50,000  രൂപയലാം  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുനവര്ക്കച്ച്  ആറച്ച്  മനാസകതയച്ച്

കകേനാമ്പന്കസഷനുലാം സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ റസ്പീഹനാബബലബകറഷന് പദതബയബലൂകട

മൂനകസന്റെച്ച്  സലവുലാം  കകേനാടുക്കുനണച്ച്.  സലകമകറടുപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

നബയമസഭയബലലാം പനാര്ലകമന്റെബലലാം പ്രനാതബനബധദമുളള രനാഷസ്പീയ പനാര്ട്ടബ കനതനാക്കകളയലാം
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ബന്ധകപ്പെട്ട എലാം.എല്.എ.-മനാകരയലാം വബളബചച്ച് ചര്ച കചയ്യുന കേനാരദലാം മുഖദമനബയമനായബ

ആകലനാചബചച്ച്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണച്ച്.  ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്

ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച.)  

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചനബതല):  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ  ജേനസനാന്ദ്രതയള്ള  പ്രകദശതച്ച്  ഭൂമബകയകറടുകക്കണബ

വരുകമ്പനാഴുണനാകുന  പ്രശ്നങ്ങകള  എങ്ങകന  സമസ്പീപബക്കുനകവനള്ളതച്ച്

പ്രനാധനാനദമര്ഹബക്കുന കേനാരദമനാണച്ച്.  ജേനങ്ങകള വബശസനാസതബകലടുക്കുകേയലാം അവരുകട

ആശങ്കകേള് ദൂരസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കമചകപ്പെട്ട പുനരധബവനാസ പനാകക്കജേച്ച് പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം

കചയകകേനാണകവണലാം  വന്കേബട  പദതബകേള്ക്കനാവശദമനായ  ഭൂമബകയകറടുകക്കണതച്ച്.

നനാഷണല്  കകഹകവയ്ക്കുകവണബ  ഭൂമബകയകറടുക്കുന  പ്രകദശങ്ങളബകല  ജേനങ്ങള്ക്കച്ച്

2013-കല  കകേനാമ്പന്കസഷന്  ആകച്ച്  അനുസരബചള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമനാകക്കണതുണച്ച്.  സര്വകേക്ഷബ  കയനാഗലാം  വബളബചകൂട്ടനാകമനലാം  ആശങ്കകേള്

ദൂരസ്പീകേരബക്കനാകമനമുള്ള ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മനബയകട പ്രസ്തനാവനകയ സസനാഗതലാം കചയ്യുന. 

II  ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) മുസബരബസച്ച്  ,   തലകശ്ശേരബ കകപതൃകേ ടൂറബസലാം പദതബകേള്

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര്: കകേരളതബകന്റെ  ടൂറബസലാം സനാധദതകേള് ഫലപ്രദമനായബ
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വബനബകയനാഗബക്കുന  നബരവധബ  പദതബകേള്   ആസൂതണലാം  കചയച്ച്  നടപ്പെനാക്കബ

വരുനതബലൂകട  ടൂറബസലാം  കമഖലയബല്  വലബയ  മനാറങ്ങളുണനാക്കനാന്  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബക്കുനണച്ച്. മുസബരബസച്ച്,  തലകശ്ശേരബ,  ആലപ്പുഴ തുടങ്ങബയ കകപതൃകേ

ടൂറബസലാം  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞ്ചേനാരവുലാം  കദവസസവുലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  മുസബരബസച്ച്  ഹപതൃകേ  പദതബയബകല  ആദദഘട്ടലാം

പൂര്തബയനാക്കുകേയലാം  രണനാഘട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള് കവഗതബലനാക്കുനതബനച്ച്  മുഴുവന്

സമയ  സര്ക്കനാര്  ഉകദദനാഗസകന  കേമ്പനബയകട  മനാകനജേബലാംഗച്ച്  ഡയറകറനായബ

നബയമബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   രണനാലാംഘട്ട  പ്രവര്തനങ്ങളുകട  പദതബ  രൂപകരഖ

സമര്പ്പെബക്കുന മുറയച്ച് ഭരണനാനുമതബ നല്കുനതുലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ

ഇന്കകേല്-കന  ചുമതലകപ്പെടുതനതുമനാണച്ച്.   തലകശ്ശേരബ  ഹപതൃകേ  പദതബയമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബചബട്ടുണച്ച്.  പദതബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്തബയനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

(2)  സര്ക്കനാര്  ,   അര്ദസര്ക്കനാര്  ,   എയ്ഡഡച്ച് സനാപനങ്ങളബകല ഉകദദനാഗസരുകട

ദസ്പീര്ഘകേനാല അവധബകയടുക്കല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:   സര്ക്കനാര്,  അര്ദ  സര്ക്കനാര്,  എയ്ഡഡച്ച്
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സനാപനങ്ങളബകല ഉകദദനാഗസര് ദസ്പീര്ഘകേനാല അവധബകയടുതച്ച് മറച്ച് കജേനാലബകേള്

കചയകശഷലാം  തബരബകകേ  കജേനാലബയബല്  പ്രകവശബചച്ച്  കപന്ഷനുലാം  മറച്ച്

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം കനടബകയടുക്കുന പ്രവണത ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം ഉതരവനാദകപ്പെട്ട

തസ്തബകേകേളബല്  നബയമബതരനായവര്  ദസ്പീര്ഘകേനാലലാം  പുറതനബല്ക്കുനതബലൂകട

സര്ക്കനാര്  സനാപനങ്ങള്ക്കുണനാകുന  ബുദബമുട്ടച്ച്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

നബലവബലള്ള  നബയമങ്ങളബല്  കേനാകലനാചബതമനായ  പരബഷനാരങ്ങള്  കകേനാണവരനാന്

സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

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

കറഗുലര് സര്വസ്പീസബല് പ്രകവശബക്കുന ഉകദദനാഗസര്ക്കച്ച് വബകദശകതനാ സസകദശകതനാ

മറച്ച് കജേനാലബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച് നബലവബലള്ള ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം പരമനാവധബ  20

വര്ഷലാം വകര അനുവദബചബട്ടുള്ള  ശൂനദകവതനനാവധബ അര്ദസര്ക്കനാര്/കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബകല  ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം  ബനാധകേമനാണച്ച്.  ഉനത  കയനാഗദതയള്ള

കഡനാകര്മനാര്,  എഞ്ചേബനസ്പീയര്മനാര്,  ശനാസജ്ഞര്  എനബവര്ക്കുലാം  ജേസ്പീവനക്കനാരുകട

ദഇൗര്ലഭദലാം കനരബടുന തസ്തബകേകേള്ക്കുലാം പ്രസ്തുത അവധബ പരബമബതമനാകയ അനുവദബക്കനാവ

എനച്ച്  വദവസ  കചയബട്ടുണച്ച്.   വബരമബക്കല്  തസ്പീയതബക്കച്ച്  ഒരു  വര്ഷലാം  മുമ്പച്ച്  വകര

മനാതമനാണച്ച് അവധബ അനുവദബക്കുനതച്ച്. അവധബകയടുക്കുന കേനാലയളവച്ച് കപ്രനാകമനാഷനുലാം
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കപന്ഷനുലാം   ഉള്കപ്പെകടയള്ള  യനാകതനാരു ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കുലാം  പരബഗണബക്കുനതല്ല.

അവധബ  ഒഴബവുകേളബല്  പബ.എസച്ച്.സബ.  മുകഖന  ഉകദദനാഗനാര്തബകേകള

നബയമബക്കുനതുകകേനാണച്ച് കപനാതുജേനങ്ങള്ക്കച്ച് ബുദബമുട്ടുണനാകുനബല്ല.  

III സബ്മബഷന്

(1)  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് നബയനണലാം

(ശസ്പീ.  എസച്ച്.  രനാകജേന്ദ്രന്  എലാം.എല്.എ.യലാം  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്

കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചനബതല  ):   മൂനനാര്  കമഖലയബകല

വബകല്ലജുകേളബല്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്   നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുതകേയലാം

റബലയന്സബനച്ച്  കമനാഹബല്  ടവര്  നബര്മ്മേബക്കനാന്  ചട്ടങ്ങളബല്  ഇളവനുവദബക്കുകേയലാം

കചയ്യുന  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടച്ച്  തബരുതബ  സനാധനാരണക്കനാകര  സഹനായബക്കുന

സമസ്പീപനലാം സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    രനാകജേന്ദ്രന്:  മൂനനാര് കമഖലയബകല നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

എന്.ഒ.സബ.  നല്കുനതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടുള്ള  നബയനണലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനപ്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):   മൂനനാര്

പ്രകദശതച്ച്  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതനതബനച്ച്  റവനപ്യൂ  വകുപ്പെബല്
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നബനള്ള   എന്.ഒ.സബ.  ലഭദമനാക്കണകമനലാം   റവനപ്യൂ,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണലാം,

കപനാലസ്പീസച്ച്,  വനലാം  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  എന്.ഒ.സബ.  ഇല്ലനാകതയള്ള  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കുനബകല്ലനച്ച്  ഉറപ്പുവരുതണകമനലാം  കകേരള  കകഹകക്കനാടതബ

ഇടക്കനാല  ഉതരവച്ച്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണച്ച്.  മൂനനാര്  കസഷദല്  കകട്രെെബപ്യൂണലബകന്റെ

അധബകേനാര  പരബധബയബല് വരുന എട്ടച്ച്  വബകല്ലജുകേളബല് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതനതബനച്ച്  റവനപ്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ  എന്.ഒ.സബ.  കവണകമന  നബബന്ധന

ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.  പതബവച്ച് ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം പതബചകേബട്ടബയ ഭൂമബയബല് വസ്പീടുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള അകപക്ഷകേള് പരബഗണബചച്ച് സമയബന്ധബതമനായബ എന്.ഒ.സബ.

നല്കുനതബനച്ച്  കദവബകുളലാം  സബ്കേളകര്ക്കച്ച്  അനുവനാദലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കകഹകക്കനാടതബ  ഉതരവബനച്ച്   വബകധയമനായബ  എന്.ഒ.സബ.  നല്കുന  കേനാരദതബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാവുനതനാണച്ച്.  പതബച നല്കേബയ ഭൂമബയബല് വസ്പീടച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

പുതുക്കബപ്പെണബയനതബനുലാം എന്.ഒ.സബ. ലഭബക്കുനതബല് പ്രയനാസലാം കനരബടുനകണങ്കബല്

അക്കനാരദലാം  പരബകശനാധബചച്ച്  പരബഹനാര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  റബലയന്സബനച്ച്

കമനാകകബല്  ടവര്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്  ചട്ടങ്ങളബല്  ഇളവച്ച്  നല്കേബയതബകനക്കുറബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുനതനാണച്ച്.

(2)  കപനാസച്ച് കമനാര്ട്ടലാം  ഒഴബവനാക്കല്

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   കനല്ലബക്കുനച്ച്: സസനാഭനാവബകേ മരണലാം സലാംഭവബചവരുകട മൃതകദഹലാം
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കപനാസച്ച് കമനാര്ട്ടലാം കചയ്യുനതച്ച് ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന്):  കപനാസച്ച്കമനാര്ട്ടലാം  നടതനതച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച്  തസ്പീരുമനാനലാം  എടുക്കുനതബനച്ച്   ക്രബമബനല്  നടപടബ  സലാംഹബതപ്രകേനാരവുലാം

കകേരള  കപനാലസ്പീസച്ച്  മനാനസല്  പ്രകേനാരവുലാം  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസനച്ച്  വബകവചനനാധബകേനാരലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   മരണകേനാരണലാം സലാംബന്ധബചച്ച് എകന്തങ്കബലലാം സലാംശയമുണനാകുകേകയനാ

മകറകന്തങ്കബലലാം   കേനാരണതനാല്   അകനസഷണ   ഉകദദനാഗസനച്ച്  കപനാസച്ച്കമനാര്ട്ടലാം

ആവശദമനാകണനച്ച് കതനാനകേകയനാ കചയ്യുനപക്ഷലാം മനാതകമ മൃതശരസ്പീരലാം കപനാസച്ച്കമനാര്ട്ടലാം

കചയ്യുകേയള്ളൂ.  ബന്ധകപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഓഫസ്പീസകറ  സമസ്പീപബചച്ച്  സസനാഭനാവബകേ

മരണമനാകണനച്ച്  കരഖകേള് മുഖനാന്തരലാം കബനാദദകപ്പെടുതബ ബന്ധുക്കള്ക്കച്ച് മൃതശരസ്പീരലാം

ഏറ്റുവനാങ്ങനാവുനതനാണച്ച്.  ദൃകേച്ച് സനാക്ഷബകേളുകട  വനാക്കുകേള്  കേണക്കബകലടുതച്ച്

കപനാസച്ച്കമനാര്ട്ടലാം  നടതനാകത  മൃതകദഹലാം   വബട്ടുകകേനാടുക്കുനതച്ച്   ദുരൂഹതകേള്ക്കച്ച്

ഇടയനാകേനാറുണച്ച്.  ഇക്കനാരണതനാല് നബലവബലള്ള സലാംവബധനാനതബല് മനാറലാം വരുതനാന്

പരബമബതബയണച്ച്. 

(3)  സലലാം അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  കുമ്പളതച്ച്  ശങ്കുപ്പെബള്ളയകട  പൂര്ണ്ണകേനായ  പ്രതബമ

സനാപബക്കുനതബനച്ച് തബരുവനന്തപുരലാം നഗരതബല്  സലലാം ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചനബതല  ):  മുന്  കകേ.പബ.സബ.സബ.

പ്രസബഡനലാം  ചരബതപ്രസബദനുമനായ  കുമ്പളതച്ച്  ശങ്കുപ്പെബള്ളയകട  പ്രതബമ

സനാപബക്കുനതബനച്ച്  സലലാം  അനുവദബക്കുനതബനച്ച്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനപ്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): കുമ്പളതച്ച്

ശങ്കുപ്പെബള്ളയകട  പൂര്ണ്ണകേനായ  പ്രതബമ  സനാപബക്കുനതബനച്ച്  അനുകയനാജേദമനായ  റവനപ്യൂ

ഭൂമബകയനാ  സര്ക്കനാര് ഭൂമബകയനാ  തബരുവനന്തപുരലാം നഗരപരബധബക്കുള്ളബല് കേകണതനാന്

കേഴബഞബട്ടബല്ല.   മറച്ച് വകുപ്പുകേളുകട കകകേവശമുള്ള നബലവബല്  ഉപകയനാഗമബല്ലനാത ഭൂമബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളബല്നബനലാം  സമ്മേതപതലാം  ലഭദമനാക്കബ  കകകേമനാറുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണച്ച്. 

(4) കകേനാര്ട്ടച്ച് കകേനാലാംപ്ലകബനച്ച് സലലാം അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .   കറനാജേബ എലാം  .    കജേനാണ്:  അങ്കമനാലബയബല് കകേനാര്ട്ടച്ച് കകേനാലാംപ്ലകച്ച് സനാപബക്കനാന്

സലലാം അനുവദബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

റവനപ്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): അങ്കമനാലബ

നബകയനാജേകേമണ ലതബല്  കകേനാര്ട്ടച്ച്  കകേനാലാംപ്ലകച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ  ഇറബകഗഷന്

വകുപ്പെബകന്റെ ഉടമസതയബലള്ള ഭൂമബ  അനുവദബക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനച്ച്  എറണനാകുളലാം  ജേബല്ലനാ  കേളകകറനാടച്ച്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  കമല്
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വബഷയതബലള്ള അഭദര്തന ജേബല്ലനാ ജേഡ്ജേബ ജേബല്ലനാ  കേളകര്ക്കച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ളതുലാം

വബലനബര്ണ്ണയ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച്  ആലവ  തഹസബല്ദനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുള്ളതുമനാണച്ച്.  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ലഭബക്കുന  മുറയച്ച്  തുടര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

(5) കേനാര്ഷബകേ കസവന കകേന്ദ്രലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്: പയ്യനന്നൂര് കബനാക്കച്ച് കേനാര്ഷബകേ കസവന കകേന്ദ്രകത മനാതൃകേനാ

കസവന  കകേന്ദ്രമനാക്കബ  ഉയര്തബ  പ്രവര്തനലാം  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പയ്യന്നൂര്  കബനാക്കച്ച്

കേനാര്ഷബകേ കസവന കകേന്ദ്രകത മനാതൃകേനാ കസവന കകേന്ദ്രമനാക്കബ മനാറ്റുനതബനച്ച്  2 കകേനാടബ

രൂപയകട  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  ലഭബചബട്ടുണച്ച്.  നബലവബല്  മനാതൃകേനാ  കസവന

കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കച്ച് പരമനാവധബ  25  ലക്ഷലാം രൂപയനാണച്ച് ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുനതച്ച്.

പ്രസ്തുത  കപ്രനാകപ്പെനാസലബനച്ച്  പ്രകതദകേ  അനുമതബ  ലഭദമനാകുന  മുറയച്ച്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

സനാമ്പതബകേ സബതബയനുസരബചച്ച് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

 (6) ഹഡ്രൈവബലാംഗച്ച് ഹലസന്സച്ച് നല്കുനതബനുള്ള മനാനദണങ്ങള്

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  ആലാംബുലന്സബനച്ച്  ഫബറച്ച്നസച്ച്  സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുലാം

ഹഡ്രൈവര്മനാര്ക്കച്ച്   ഹലസന്സുലാം  നല്കുനതബനച്ച്  മനാനദണങ്ങള് നബശ്ചയബക്കുകേയലാം
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സമഗ്ര  പഠനലാം  നടതബ  ആലാംബുലന്സുകേളബല്  ജേബ.പബ.എസച്ച്.  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുതകേയലാം കചയ്യുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

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

ഹഡ്രൈവര്മനാര്ക്കച്ച്  നല്കേബവരുന  പരബശസ്പീലനവുലാം  കബനാധവത്കേരണവുലാം

ശക്തബകപ്പെടുതനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കട്രെെനാമനാ  കകേയര്  സലാംവബധനാനലാം

ശക്തമനാക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ സലാംസനാനകത സര്ക്കനാര്-സസകേനാരദ കമഖലകേളബലള്ള

ആലാംബുലന്സച്ച് സര്വസ്പീസുകേകള കകേനാര്തബണക്കബ അഗ്രകഗറര് ആലാംബുലന്സച്ച് സര്വസ്പീസച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനച്ച്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെച്ച്  തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്.  ആലാംബുലന്സച്ച്

ഹഡ്രൈവര്മനാര്ക്കച്ച്  കരനാഗസ്പീപരബചരണതബലലാം  സമസ്പീപന  രസ്പീതബയബലലാം  പ്രകതദകേ

പരബശസ്പീലനവുലാം പ്രകതദകേ സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുലാം നല്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  ഗഇൗരവപൂര്വലാം

ആകലനാചബക്കുനതനാണച്ച്. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ഹശലജേ

ടസ്പീചര്):  സമ്പൂര്ണ്ണ  കട്രെെനാമനാ  കകേയര്  സബസതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  അഗ്രകഗറര്

സര്വസ്പീസബലൂകടയലാം  ജേബ.പബ.എസച്ച്.  സലാംവബധനാനതബലൂകടയലാം  ആലാംബുലന്സുകേകള

ബന്ധബപ്പെബക്കുന  പ്രവൃതബ  പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണച്ച്.  ഇതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ആലാംബുലന്സച്ച് ഹഡ്രൈവര്മനാര്ക്കച്ച് പരബശസ്പീലനവുലാം നല്കുനതനാണച്ച്.  
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(7) പനാലലാം പുനരുദനാരണവുലാം ഹബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണവുലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ: ഒറപ്പെനാലലാം  ടഇൗണബകല ഗതനാഗതക്കുരുക്കച്ച് ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ

ഈസച്ച്  ഒറപ്പെനാലലാം,  കേണ്ണബയലാംപുറലാം  പനാലങ്ങള്   പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം  ഒറപ്പെനാലലാം

ഹബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജേബ  .   സുധനാകേരന്): ഒറപ്പെനാലലാം

നബകയനാജേകേമണ ലതബകല  ഈസച്ച്  ഒറപ്പെനാലലാം,  കേണ്ണബയലാംപുറലാം  പനാലങ്ങളുകട

അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ  71.5  ലക്ഷലാം  രൂപയകട  എസബകമറച്ച്  തയ്യനാറനാക്കബ

ഭരണനാനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  ഗതനാഗതക്കുരുക്കച്ച്  സൃഷ്ടബക്കുന  പ്രസ്തുത

പനാലങ്ങള്ക്കച്ച്  സമനാന്തരമനായബ  പനാലങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്  25  കകേനാടബ  രൂപയകട

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം  ഇന്കവസബകഗഷന്  പ്രവൃതബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃതബയകട ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കബ അലാംഗസ്പീകേനാരതബനനായബ

കേബഫ്ബബയബല് സമര്പ്പെബകക്കണതുണച്ച്.  ഈസച്ച്  ഒറപ്പെനാലലാം  പനാലതബനച്ച്  അലാംഗസ്പീകേരബച

അഹലന്കമന്റെച്ച് പ്രകേനാരലാം സലലാം ലഭദമല്ലനാത സനാഹചരദമനാണുള്ളതച്ച്.  കേണ്ണബയലാംപുറലാം

പനാലലാം നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  സലലാം ലഭദമനായതബനനാല് ഭരണനാനുമതബ ലഭബക്കുന മുറയച്ച്

നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണച്ച്.  ഒറപ്പെനാലലാം ഹബപ്പെനാസച്ച്  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  2016-

17-കല ബഡ്ജേറബല് 15 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  കറനാഡ്സച്ച് ആന്റെച്ച് ബബഡ്ജേസച്ച്

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  തയ്യനാറനാക്കബയ  ഡബ.പബ.ആര്.-നച്ച്  കേബഫ്ബബയകട
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അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബക്കുന മുറയച്ച് നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃതബകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതനാണച്ച്. 

(8)  ഓടച്ച് വദവസനായ കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .   വബ  .   കകേ  .   സബ  .   മമ്മേതച്ച് കകേനായ  :  ഫകറനാക്കച്ച് കമഖലയബകല അടചപൂട്ടബയ ഓടച്ച്

വദവസനായ  ശനാലകേള്  തുറനപ്രവര്തബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  വബഷുവബനച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലലാം എകേച്ച് ഹസസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  ഫകറനാക്കച്ച്

കമഖലയബകല  അടചപൂട്ടബയ  ഓടച്ച്  വദവസനായ  ശനാലകേള്  തുറനപ്രവര്തബപ്പെബക്കുന

കേനാരദവുലാം  കതനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുനകേനാരദവുലാം

പരബകശനാധബചച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.     

(9)  വദവസനായ പനാര്ക്കച്ച്

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല്ല  : കുറദനാടബ  നബകയനാജേകേമണലതബകല  കവളലാം-

മണബമലയബല്  നനാളബകകേര  വബകേസന  പനാര്ക്കച്ച്  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജേനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്):  കുറദനാടബ  നനാളബകകേര  വബകേസന  പനാര്ക്കച്ച്  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

കകേ.എസ് .ഐ.ഡബ.സബ.  സലലാം  ഏകറടുക്കുകേയലാം  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം
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കചയബട്ടുണച്ച്.   കകേനാടതബയബല്  നബലവബലള്ള  കകേസച്ച്  തസ്പീര്പ്പെനാകുന  മുറയച്ച്  വദവസനായ

പനാര്ക്കച്ച് ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.   

(10)  കേനാട്ടുപനബ ശലദലാം തടയനതബനച്ച് നടപടബ

 ശസ്പീ  .    കജേനാര്ജേച്ച് എലാം  .    കതനാമസച്ച്:  കേനാട്ടുപനബകേളുകട ആക്രമണലാം   തടയനതബനുലാം

മരണകപ്പെടുനവരുകട  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരതകേ  പതലക്ഷലാം

രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മനാനദണമനുസരബചച്ച്  കൃഷബനനാശതബനച്ച്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാട്ടുപനബകേളുകട

വലാംശവര്ദനവച്ച്  നബയനബക്കുനതബനുലാം  ഇവകയ  കവര്മബന്  മൃഗമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുലാം  കൃഷബയബടങ്ങളബലബറങ്ങബയനാല്  കവടബവചച്ച്  കകേനാല്ലുനതബനച്ച്

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് അനുവനാദലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശച്ച്:   കേനാട്ടുപനബയകട ആക്രമണതബനബരയനായ  കകേ. ജേബ. രനാജു

എന കേര്ഷകേനച്ച് ചബകേബതനാ സഹനായലാം ലഭദമനാക്കണലാം.

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

മനുഷദ-വനദജേസ്പീവബ  സലാംഘര്ഷതബകന്റെ  വബവബധ  വശങ്ങള്  പഠബചച്ച്  പ്രതബകരനാധ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനനായബ  നബകയനാഗബച  സമബതബയകട  ഇടക്കനാല

ശബപനാര്ശയകട  അടബസനാനതബല്  കൃഷബനനാശലാം  വരുതന  കേനാട്ടുപനബകേകള

നബബന്ധനകേള്ക്കച്ച്  വബകധയമനായബ  കവടബവചച്ച്  കകേനാല്ലുനതബനുള്ള  അധബകേനാരലാം
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കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേബകയങ്കബലലാം  അതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  കേനാട്ടുപനബകേകള

കവട്ടയനാടബയതനായബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല്ല.   1972-കല  വനദജേസ്പീവബ  നബയമപ്രകേനാരലാം

കേനാട്ടുപനബ സലാംരക്ഷബത വനദജേസ്പീവബയനാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനച്ച്  വബജ്ഞനാപനലാം വഴബ

വനദജേസ്പീവബകേകള  കവര്മബന് ആയബ പ്രഖദനാപബക്കനാനുള്ള അധബകേനാരമുണച്ച്.  വനതബനച്ച്

പുറതബറങ്ങബ  നനാശലാം  വരുതന  കേനാട്ടുപനബകേകള  കവട്ടയനാടുനതച്ച്

അനുവദബചകകേനാണള്ള  ഉതരവബകന്റെ  കേനാലനാവധബ  2016-ല്  അവസനാനബച

സനാഹചരദതബല്  കേനാട്ടുപനബകേകള  കവട്ടയനാടുനതുലാം  ഉപദ്രവബക്കുനതുലാം  വനദജേസ്പീവബ

സലാംരക്ഷണ നബയമപ്രകേനാരലാം കുറകേരവുലാം ശബക്ഷനാര്ഹവുമനാണച്ച്.  കകേരളതബകല പ്രകതദകേ

സനാഹചരദതബല്  കേനാട്ടുപനബകേകള  കവര്മബനനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണച്ച്.  ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശച്ച് ഉനയബച സലാംഭവതബല് നബര്ദ്ദേബഷ്ട

മനാതൃകേയബല് അകപക്ഷ നല്കേബയനാല്  നബയമമനുസരബചച്ച്  75000  രൂപ ധനസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം  ഈ തുകേ ചബകേബതയച്ച്  തബകേയനാതപക്ഷലാം കഡനാകര് സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  അകപക്ഷയബകന്മേല്  പ്രകതദകേ  ശബപനാര്ശകയനാടുകൂടബ  മുഖദമനബയകട

ദുരബതനാശസനാസനബധബയബല്  നബനലാം  പരമനാവധബ  ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

കലനാക്കല് ഫണച്ച് അക്കഇൗണച്ച്സച്ച് കേമ്മേബറബയകട ഇരുപതച്ച് മുതല് ഇരുപതബമൂനച്ച്
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വകരയള്ള  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം  പ്രബവബകലജേസച്ച്,  എഥബകച്ച്  എനബവ  സലാംബന്ധബച

സമബതബയകട  ഒനനാമതച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകടയലാം  അനുബന്ധ

കതനാഴബലനാളബകേളുകടയലാം  കക്ഷമലാം  സലാംബന്ധബച  സമബതബയകട  മൂനനാമതച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം

സമര്പ്പെബച.

V നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയച്ച്
എടുക്കണകമന പ്രകമയവുലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i)  2018-  കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്
(ii) 2018-  കല കകേരള ധനകേനാരദ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബബല്

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്ലുലാം  2018-കല

കകേരള  ധനകേനാരദ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്ലുലാം  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.  

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  വബകയനാജേബപ്പെച്ച്  കരഖകപ്പെടുതന.  അടയനാ

കൃഷബകക്കര്കപ്പെടുതബയ  നബകുതബ  കുറവച്ച്  കചയ്യുനതബകനക്കുറബചലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്

തമ്മേബലള്ള  ഭനാഗപതതബകന്മേലള്ള  ചനാര്ജേച്ച്  പൂര്വസബതബയബലനാക്കുനതബകനക്കുറബചലാം
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ആകലനാചബക്കണലാം. സര്ക്കനാര് പണലാം  കകേന്ദ്ര സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളുകട കസനാവറബന്

കബനാണകേളബകലനാ  കദശസനാല്കൃത  ബനാങ്കുകേളബകലനാ  മനാതകമ  നബകക്ഷപബക്കനാന്

പനാടുള്ളൂകവനബരബകക്ക കേബഫ്ബബ വഴബ സമനാഹരബച പണലാം നപ്യൂജേനകറഷന് ബനാങ്കുകേളബല്

നബകക്ഷപബചതബകനക്കുറബചലാം  ഒകരദബവസലാം  വദതദസ്ത  പലബശയച്ച്  ബനാങ്കുകേളബല്

നബയമവബരുദമനായബ  നബകക്ഷപബചതബകനക്കുറബചലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.

ആകരനാഗദ/വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗങ്ങളബല്  പുകരനാഗതബ  ഹകേവരബക്കുനതബനുലാം

കടലബകകേനാലാം/ബനാങ്കബലാംഗച്ച്/ഫനാമബലാംഗച്ച്  കസകറുകേളബല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം   ആകഗനാള  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസന്ധബകേള്ക്കബടയബലലാം   മബകേച

പ്രവര്തനവുമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബനുമുള്ള നടപടബകേളനാണച്ച്  യ.പബ.എ. സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചബരുനതച്ച്. കസനാക്കച്ച് എകച്ച്കചഞ്ചുകേള്, ബബ.എസച്ച്.എന്.എല്., എല്.ഐ.സബ.

തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം പുതബയ സനാമ്പതബകേ നയകത

അവസകരനാചബതമനായബ  പ്രകയനാജേനകപ്പെടുതബ  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബല്

ആകരനാഗദകേരമനായ  മതരതബനച്ച്  അവസരകമനാരുക്കുകേയലാം  ഇന്തദയബകല  പതബനനാലച്ച്

കകേനാടബ  ജേനങ്ങകള  ദനാരബദ്രദ  കരഖയച്ച്   മുകേളബകലക്കച്ച്  ഉയര്തനതബനുമുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച യ. പബ.എ. ഗവണ്കമന്റെബകന നബലവബലള്ള കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് നടപടബകേളുമനായബ

തനാരതമദലാം  കചയ്യുനതച്ച്  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  രനാജേദതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ

നയരൂപസ്പീകേരണങ്ങളബല്  ചര്ച  കചയച്ച്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബലലാം  പ്രതബസന്ധബ
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ഘട്ടതബല് സനാമ്പതബകേ രലാംഗതച്ച് ആവശദമനായ ഇടകപടല് നടതനതബലലാം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര് പരനാജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സനാമ്പതബകേ നയങ്ങള്

തമ്മേബലള്ള  കകവരുദദലാം  വര്ദബകചനച്ച്  മനാതമല്ല,  എന്കഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്,   ഇന്കേലാംടനാകച്ച്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേകള രനാഷസ്പീയ ആയധമനായബ ഉപകയനാഗബചച്ച് രനാജേദതച്ച് ടനാകച്ച് കടററബസലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതച്ച്.  2014-15-ല്  യ.പബ.എ.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭരണകേനാലതച്ച്  തകേര്ച  അഭബമുഖസ്പീകേരബച  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള  പ്രതബസന്ധബയബല്  നബനലാം  കേരകേയറ്റുകേയലാം  കേദനാപ്പെബറല്

എകച്ച്കപന്ഡബചര്  4.9  ശതമനാനതബകലതബക്കുകേയലാം  കചയ്കതങ്കബല്  അകതല്ലനാലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പുതബയ  സനാമ്പതബകേ  നയതബകന്റെ  ഫലമനായബ ഇനച്ച്

തനാറുമനാറനായബരബക്കുകേയനാണച്ച് .  

ശസ്പീ  .    അടൂര്    പ്രകേനാശച്ച്:  വബകയനാജേബപ്പെച്ച് കരഖകപ്പെടുതന.  സര്ക്കനാരബകന്റെ ധനകേനാരദ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കച്ച് പ്രനാബലദലാം നല്കുനതബനനായബ നബലവബകല പതച്ച് ആക്ടുകേളബകന്മേല്

കഭദഗതബ  കകേനാണവരനാനുള്ള  സര്ക്കനാര്  നസ്പീക്കലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണച്ച്.

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്  തമ്മേബലള്ള  ഭനാഗപതലാം,  ദനാനലാം,  ധനനബശ്ചയലാം,  ഒഴബമുറബ  എനസ്പീ

ആധനാരങ്ങള്ക്കച്ച്  അഞ്ചേച്ച്  ഏക്കര്  വകരയള്ള  ഭൂമബക്കച്ച്  ആയബരലാം  രൂപയനായബ
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നബശ്ചയബചബരുനതച്ച്  കഭദഗതബ  വരുതനാനുള്ള  സര്ക്കനാരബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനതബലൂകട

ഭൂമബയകട  നദനായവബല  വര്ദബക്കുകേയലാം  ജേനങ്ങളബല്  അധബകേ  നബകുതബഭനാരലാം

അടബകചല്പ്പെബക്കകപ്പെടുകേയലാം കചയ്യുലാം.  മുദ്രപ്പെതവബല ഭൂമബ വബലയകട ഒരു ശതമനാനമനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കകേരള  ഭൂനബകുതബ  ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുതനാനുമുള്ള  മുന്

സര്ക്കനാരബകന്റെ നസ്പീക്കതബകനതബകര  സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ  പ്രകക്ഷനാഭലാം

സലാംഘടബപ്പെബചവരനാണച്ച്  ഇതരകമനാരു  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശലാം  കകേനാണവനകതനതച്ച്

വബകരനാധനാഭനാസമനാണച്ച്. 1961-കല കകേരള ഭൂനബകുതബ ആകബല് 2014-കല 22-ാം നമ്പര്

ഓര്ഡബനന്സച്ച്  പ്രകേനാരലാം  യ.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാര്  കകേനാണവന  കഭദഗതബകേള്

കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  പരബഗണബചച്ച്  പബന്വലബക്കുകേയലാം  ഭൂനബകുതബയബല്  വരുതബയ

വര്ദനവബല്  ഇളവച്ച്  അനുവദബക്കുകേയലാം  കചയ  സനാഹചരദതബല്  വസ്പീണലാം  അകത

കഭദഗതബകേള്  കകേനാണവരുനതബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.  കപനാതുവബല്പ്പെന

നബകുതബയകട  കുടബശ്ശേബകേ തസ്പീര്പ്പെനാക്കലബനച്ച്  സമയലാം  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച നല്കേബയബരബക്കുനതച്ച്

പരബകശനാധബചച്ച് സമയബന്ധബതമനായബ പബരബകചടുക്കുനതബനുലാം സലാംസനാനതബനു പുറതച്ച്

വനാഹനങ്ങള്  രജേബസര്  കചയച്ച്  നബകുതബ  കവട്ടബചവരുകട  കപരബല്  ക്രബമബനല്

നടപടബക്രമമനുസരബചള്ള  ശബക്ഷ  നല്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  പബഴ  ഈടനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 1991-കല കകേരള കേനാര്ഷബകേ ആദനായ നബകുതബ നബയമതബകന്റെ
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കഭദഗതബയബലൂകട  കുടബശ്ശേബകേ  തസ്പീര്ക്കുനതബനച്ച്  അകപക്ഷബക്കനാനുള്ള  കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടബ

നല്കുനതുലാം 2003-കല കകേരള മൂലദവര്ദബത നബകുതബ ആകബകന്റെ  കഭദഗതബ പ്രകേനാരലാം

കുടബശ്ശേബകേ കുറവച്ച് കചയ്യുന വദവസകേളുലാം പലബശയലാം പബഴപ്പെലബശയലാം നബബന്ധനകേള്ക്കച്ച്

വബകധയമനായബ  ഒഴബവനാക്കുനതുലാം  പരബകശനാധനനാ  വബകധയമനാകക്കണതനാണച്ച്.  2008-കല

കകേരള  ധനകേനാരദ  ആകബകന്റെ  6-ാം  വകുപ്പെച്ച്  പ്രകേനാരമുള്ള  വദവസയബല്

നബലവബലണനായബരുന  കമഡബക്കല്,  പുനരധബവനാസ  കസസ്സുകേള്  ഒഴബവനാക്കബയതച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച്  വദക്തത വരുതകേയലാം സര്ക്കനാര് ഗദനാരന്റെബകേളുകട പരമനാവധബ  പരബധബ

30000  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  നബജേകപ്പെടുതകേയലാം  കചയ്യണലാം.  പ്രകേടന  പതബകേയബകല

വനാഗനാനങ്ങള്ക്കച്ച്  വബരുദമനായബ  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബല  വര്ദനവച്ച്,

നബകുതബകേളുലാം സര്ക്കനാര് കസവനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫസ്പീസുലാം വര്ദബപ്പെബക്കല്, കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്

തമ്മേബലള്ള  ഭനാഗതബനുലാം  ദനാനതബനുലാം  ഒഴബമുറബക്കുലാം  ധനനബശ്ചയതബനുലാം

കേരനാറുകേള്ക്കുമുള്ള മുദ്രവബല ഫസ്പീസച്ച് വര്ദനവച്ച്,  ഭൂമബയകട നദനായവബല വര്ദബപ്പെബക്കല്,

ഭൂനബകുതബ  വര്ദനവച്ച്,  ആധനാര  പകേര്പ്പുകേള്ക്കച്ച്  5 രൂപ  നബരക്കബല്  ഫസ്പീസച്ച്

ഏര്കപ്പെടുതല്,  ബസച്ച് ചനാര്ജേച്ച് വര്ദനവച്ച്,  വദനാപനാരബ-വദവസനായബകേകളയലാം സസനാശയ

കലനാബബകേകളയലാം  അകേമഴബഞച്ച്  സഹനായബക്കല്  എനബവ  ഇനച്ച്  കകേരളതബല്

വദനാപകേമനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  പ്രവനാസബ ചബട്ടബയബല് നനാളബതുവകര ആകരയലാം കചര്ക്കനാന്

കേഴബയനാതതുലാം  ഡനാമുകേളബല്  കകേട്ടബക്കബടക്കുന  മണല്  എതകതനാളലാം  വബറഴബക്കനാന്
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സനാധബച എനതുലാം സലാംബന്ധബചച്ച് വബലയബരുതല് നടകതണതനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  വബകയനാജേബപ്പെച്ച് കരഖകപ്പെടുതന. 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ

ബബല്ലബകന്റെ  രണനാലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  രണനാലാം  ഉപവകുപ്പെച്ച്  ബബ(iii)-ല്  ഇന്തദന്  നബര്മ്മേബത

വബകദശ മദദലാം വബല്ക്കുനവര്ക്കച്ച് വബകദശ നബര്മ്മേബത മദദലാം വബല്ക്കുനതബനച്ച്  നബകുതബ

ഒഴബവനാക്കബകക്കനാടുക്കുനതുലാം  6-ാംവകുപ്പെച്ച്,  ഒനനാലാം  ഉപവകുപ്പു  പ്രകേനാരലാം

കബപ്തനബബന്ധനയബല്  സനാധനാരണക്കനാരകന  ബനാധബക്കുന  ഭൂനബകുതബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച് വദവസ കചയബട്ടുള്ളതുലാം പരബകശനാധബക്കകപ്പെകടണതനാണച്ച്.  ഇതച്ച്

സനാധനാരണക്കനാകരനാടുള്ള  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സമസ്പീപനകതയനാണച്ച്  കേനാണബക്കുനതച്ച്.

ഭൂനബകുതബ യഥനാസമയലാം പബരബകചടുക്കനാനുലാം നബലവബലളള കസകേള് സമയബന്ധബതമനായബ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുലാം  നബകുതബ  പബരബക്കുന  കേനാരദതബല്  ഉകദദനാഗസര്  കൂടുതല്  ജേനാഗ്രത

പുലര്തനാനുലാം  തനാലൂക്കുതല  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  കചരനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നബസനാര  കേനാരണങ്ങളനാല്  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പനാലക്കനാടച്ച്,

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  ജേബല്ലകേളബലനായബ  നബരവധബ  കപര്ക്കച്ച്  ഭൂനബകുതബ  അടയനാന്

കേഴബയനാത  അവസ  നബലനബല്ക്കുനണച്ച്.  മകഞ്ചേരബ  നബകയനാജേകേമണലതബകല

നറുകേര വബകല്ലജേബല്  പട്ടയമുളള ആളുകേള്ക്കുകപനാലലാം നബകുതബയടയനാന് കേഴബയനബല്ല.

കചക്കച്ച്കപനാസ്റ്റുകേള്  അടചപൂട്ടബയതുമൂലലാം  സലാംസനാനതബനച്ച്  ലഭബകക്കണ  നബകുതബ

വരുമനാനലാം  കുറഞബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനലാം,  ജേബ.എസച്ച്.ടബ.,  കേബഫ്ബബ
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എനബവ കവണവബധതബല് പ്രകയനാജേനകപ്പെടുതനാന് കേഴബഞബട്ടബല്ല. സലാംസനാനതബകന്റെ

കമനാതലാം ആഭദന്തര ഉല്പ്പെനാദനലാം കുറയകേയനാകണങ്കബല് കേടലാം വനാങ്ങുനതബനുലാം ഗദനാരന്റെബ

നബല്ക്കുനതബനുലാം  നബയതമനായ  നടപടബക്രമമബല്ലനാതനാകുനതുലാം  വര്ഷലാംകതനാറുലാം  ആകച്ച്

കഭദഗതബ  കചകയ്യണബ  വരുനതുമനാണച്ച്.  ഇ-കവ  ബബല്  സമ്പ്രദനായലാം  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കണലാം. 2018-19  വര്ഷകത ആലാംകനസബകേള് പ്രഖദനാപനങ്ങള് മനാതമനായബ

നബല്ക്കുകമ്പനാള്  അര്ഹരനായവര്ക്കച്ച്  ലഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ യനാകതനാരു നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനബല്ല. വബദദനാഭദനാസ വനായനാ തബരബചടവച്ച് പദതബയകട ആനുകൂലദതബനനായബ

ഓണ്കകലന്  വഴബ  അകപക്ഷ  സസസ്പീകേരബചതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  75409

അകപക്ഷകേള് ലഭബചബട്ടുകണങ്കബലലാം ആര്ക്കുലാം പ്രകയനാജേനലാം ലഭബചബട്ടബല്ല.  എസച്ച്.ബബ.ടബ-

യബല്നബനച്ച്  വബദദനാഭദനാസ  വനായകയടുത  വബദദനാര്തബകേകളക്കൂടബ

ഇതബലള്കപ്പെടുതനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   മകഞ്ചേരബ  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജേബകന്റെ  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കരനാഗസ്പീ  സഇൗഹൃദ

അന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  ജേനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  ഡയനാലബസബസച്ച്

കമഷസ്പീനുകേളുകട  എണ്ണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പനാവകപ്പെട്ട

കരനാഗബകേള്ക്കച്ച്  സഇൗജേനദമനായബ  ഡയനാലബസബസച്ച്  നടതന  കസന്റെറുകേള്ക്കച്ച്

ഗവണ്കമന്റെബല്  നബനച്ച്  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  കുടബകവളളലാം

ഗനാര്ഹബകേനാവശദതബനുളള നബരക്കബല് നല്കേനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  വബകയനാജേബപ്പെച്ച്  കരഖകപ്പെടുതന.  സലാംസനാനലാം  കേടുത

സനാമ്പതബകേ പ്രതബസന്ധബ കനരബടുകമ്പനാള് പുതബയ നബകുതബ നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം മറ്റുലാം ഈ

ബബല്ലബലൂകട  നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതച്ച്.   കകേരളതബകല  സബര

തനാമസക്കനാരനായ  പല  പ്രമുഖരുലാം  പുതുകചരബയബല്  വദനാജേ  കമല്വബലനാസങ്ങളബല്

ആഡലാംബര  വനാഹനങ്ങള്  രജേബസര്  കചയ്യുകേയലാം  സര്ക്കനാരബനച്ച്  ലഭബകക്കണ

കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്  രൂപയകട  നബകുതബ  കവട്ടബക്കുകേയലാം  കചയതച്ച്

ക്രമവല്ക്കരബക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതച്ച്. ഭനാവബയബല് ഇതരലാം നബകുതബ

കവട്ടബപ്പുകേള് ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന് ഫലപ്രദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഇലകബകേച്ച്,  എല്.പബ.ജേബ.,  സബ.എന്.ജേബ ഓകട്ടനാറബക്ഷകേള് കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

വനാര്ഷബകേ നബകുതബയബല്  150  രൂപയകട കുറവച്ച്  വരുതനതബനുലാം  അഞ്ചുവര്ഷകത

നബകുതബ  ഒരുമബചച്ച്  അടയ്ക്കുനവരബല്നബനച്ച്  പരമനാവധബ  1500  രൂപ  ഈടനാക്കുന

രസ്പീതബയബല് മനാറലാം വരുതനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.   പ്രതബകഷധസസരമുയര്തനവകര

വബകേസനതബകന്റ  കപരബല്  അടബചമര്തന  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടച്ച്  ശരബയല്ല.

ജേബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയകതനാകട  സലാംസനാനതബകന്റെ  നബകുതബ  വരുമനാനലാം

കുറഞബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ജേബ.എസച്ച്.ടബ.കയ  അനുകൂലബച  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയകട

സമസ്പീപനകത  സലാംസനാന  മനബസഭയബകല  ഒരു  മനബതകന  പരസദമനായബ

വബമര്ശബക്കുന സനാഹചരദമുണനായബ. അക്രമ രനാഷസ്പീയതബകന്റെ  കപരബല് മുസസ്പീലാംലസ്പീഗബകന
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പ്രതബക്കൂട്ടബല് നബര്തനാനുള്ള ശമലാം വബലകപ്പെനാവബല്ല.

കഡനാ  .    എന്  .    ജേയരനാജേച്ച്:  വബകയനാജേബപ്പെച്ച്  കരഖകപ്പെടുതന.  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്

തമ്മേബലള്ള ഭൂമബ ഹകേമനാറതബനച്ച് മുദ്രപ്പെതവബല വര്ദബപ്പെബച നടപടബ പബന്വലബക്കണലാം.

ജേനങ്ങളുകട  എതബര്പ്പെച്ച്  കേണക്കബകലടുതച്ച്  മുന്  സര്ക്കനാര്  പബന്വലബച  ഭൂനബകുതബ

വര്ദനവച്ച്  വസ്പീണലാം  ഏര്കപ്പെടുതബയ  നടപടബ  ശരബയല്ല.  കേനാര്ഷബകകേനാല്പനങ്ങള്ക്കച്ച്

ശരബയനായ  വബല  ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച്  മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.  ജേബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കബയതുമൂലലാം  സലാംസനാനതബകന്റെ  നബകുതബ  സനാധദതകേള്

പരബമബതകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   കകേട്ടബടങ്ങളുകട  വണ്ഹടലാം  ടനാകച്ച്  മൂന

വര്ഷതബകലനാരബക്കല്  പരബഷരബക്കുകേയലാം  അനനാവശദ  ആഡലാംബരങ്ങള്ക്കച്ച്  നബകുതബ

ചുമതകേയലാം  കചയ്യുനതച്ച്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  ഭൂമബയബകലയച്ച്  കവള്ളമബറങ്ങനാകത

ഹടലകേള്  പനാകുന  പ്രവണത  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  കകേരളതബകന്റെ

കകജേവകകവവബദദലാം  നബലനബറുതനതബനുലാം  പശ്ചബമഘട്ട  മലനബരകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  കൃഷബ  ഭൂമബക്കുകമലള്ള  നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാകത   പുതബയ

വരുമനാനമനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  കേകണതനതബനുലാം  സലാംസനാനതബകന്റെ   നബകുതബഘടനകയ

സലാംബന്ധബചച്ച്  പഠനലാം  നടതനതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഇലകബകേച്ച്  വനാഹനങ്ങള്ക്കച്ച്

നബകുതബയബളവച്ച്  അനുവദബക്കണലാം.  ജേബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതബനച്ച്  മുമ്പുവകരയള്ള

ആലാംകനസബയകട ആനുകൂലദലാം കചറുകേബട കേചവടക്കനാര്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കതക്ക രസ്പീതബയബല്
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കനാരബഫബകക്കഷന്  വരുതനതബനുലാം  പതച്ച്  ലക്ഷതബകലകറ  വരുന  അണര്

വനാലബകവഷന് കകേസ്സുകേളബല്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-

കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  ബബല്  കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറച്ച്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരളലാം  കനരബടുന  ഗുരുതരമനായ

പ്രതബസന്ധബയനാണച്ച്  പ്രവനാസബകേളുകട  തബരബചവരവച്ച്.  കസക്രകട്ടറബയറബല്  പഞ്ചേബലാംഗച്ച്

ഏര്കപ്പെടുതബയതബനുപകേരലാം ഓകരനാ മനാസവുലാം 25-ാം തസ്പീയതബ വകര കൃതദമനായബ കജേനാലബ

കചയകവനച്ച്  കമലധബകേനാരബ  സനാക്ഷദകപ്പെടുതനവര്ക്കുമനാതകമ  ശമ്പളലാം

നല്കുകേയള്ളുകവന  വദവസ  കകേനാണവരനാനുലാം  ഉകദദനാഗസരുകട

കകേനാണ്ഫബഡന്ഷദല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  കമലധബകേനാരബ  കേനാരദകേനാരണങ്ങള്

കരഖകപ്പെടുതണകമന  വദവസ  ഉള്കപ്പെടുതനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസനയകട മകനനാവസ്പീരദലാം തകേര്ക്കുന രസ്പീതബയബലള്ള  ഇടകപടലകേളനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.  മഹനാതനാഗനാന്ധബയകട  എഴുപതനാലാം  ചരമ

വനാര്ഷബകേതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഒരു  വര്ഷലാം  നസ്പീണനബല്ക്കുന  വബപുലമനായ

പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം  അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ. കകേ. ദനാസനുകവണബ (ശസ്പീ  .    വബ  .   എസച്ച്  .   അചതനാനന്ദന്):  സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ  ബബല് വസ്പീണലാം അകത
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സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയച്ച്  അയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകേരളതബകല സനാമൂഹദ ജേസ്പീവബതലാം ശക്തബകപ്പെടുതനാന് ലക്ഷദമബട്ടുള്ള നബര്കദ്ദേശങ്ങളനാണച്ച്

ബബല്ലബല്  അടങ്ങബയബരബക്കുനതച്ച്.   ഓഖബ  ദുരന്തലാം,  കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനലാം,  ജേബ.എസച്ച്.ടബ

തുടങ്ങബയ  പ്രതബകൂല  സനാഹചരദങ്ങളബല് നബനകകേനാണച്ച്  വബഭവ  സമനാഹരണലാം

ശക്തബകപ്പെടുതബ  നവകകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.  ജേബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്  നബകുതബയബനതബല്  ലഭബകക്കണ  തുകേയകട  സബലാംഹഭനാഗവുലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  തട്ടബകയടുക്കുകേയനാണച്ച്  കചയ്യുനതച്ച്.  കകേന്ദ്രനയലാംമൂലലാം

പ്രയനാസമനുഭവബക്കുന കകേരളകത രക്ഷബക്കനാനുള്ള ശമമനാണച്ച് സര്ക്കനാര് നടതനതച്ച്.

ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കനാരബകന്റെ കകേരള കമനാഡല് വബകേസന കേനാഴ്ചപ്പെനാടച്ച് രനാജേദനാന്തരങ്ങളബലലാം

അലാംഗസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  പനാവകപ്പെട്ടവരുകടയലാം  സനാധനാരണക്കനാരുകടയലാം

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഭൂപരബഷരണ  നബയമലാം

പനാസനാക്കബ കകേരള ജേനതയകട സനാമൂഹദ ജേസ്പീവബതതബല് വബപ്ലവകേരമനായ മനാറങ്ങള്ക്കച്ച്

തുടക്കലാം  കുറബക്കുകേയലാം  കചയതച്ച്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.  വബവബധ  കമഖലകേളബല്

പ്രശ്നപരബഹനാരതബനനാവശദമനായ  പദതബകേളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കുനതച്ച്.

സലാംസനാനതബനച്ച്  അര്ഹമനായ  ഓഖബ  ദുരബതനാശസനാസലാം  അനുവദബക്കുനതബലലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  അവഗണന  കേനാണബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  നബകുതബപ്പെണലാം
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കേവര്കനടുക്കുനവകര  സലാംരക്ഷബക്കുന  നബലപനാടുകേളനാണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുനതച്ച്. 

ശസ്പീ.  എ.  എലാം.  ആരബഫബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപച്ച് കുമനാര്:  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറച്ച്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  സഹനായകേരമനായ  അന്തരസ്പീക്ഷലാം

സൃഷ്ടബക്കുനതബനച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ബഡ്ജേറച്ച്  പനാസനാക്കുനതബലൂകട  കേഴബയകമനതച്ച്

സര്ക്കനാരബകന്റെ നബശ്ചയദനാര്ഢദകതയനാണച്ച് സൂചബപ്പെബക്കുനതച്ച്.  അടബസനാന സഇൗകേരദ

വബകേസന  പദതബകേള്ക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാനുലാം  ധനാരനാളലാം  പദതബകേള്

പ്രവൃതബപഥതബകലതബക്കനാനുലാം  സനാധബചതച്ച്  അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണച്ച്.  ഹലറച്ച്  കമകട്രെെനാ

പദതബക്കച്ച്  പണലാം വകേയബരുതനതബകനനാ കകേനാമ്പ്രബകഹന്സസ്പീവച്ച് കമനാബബലബറബ പ്ലനാന്

സമയബന്ധബതമനായബ  സമര്പ്പെബക്കുനതബകനനാ  കേഴബഞ  യ.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബചബട്ടബല്ല.  പനാര്ക്കബലാംഗച്ച് സഇൗകേരദങ്ങള് ഉള്കപ്പെകട ഏര്കപ്പെടുതബ ഹലറച്ച് കമകട്രെെനാ

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേഴബഞ  യ.ഡബ.എഫച്ച്.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കതറനായ  സനാമ്പതബകേ  നയലാംമൂലലാം  കപനാതുവബതരണ  സമ്പ്രദനായലാം

തകേരുകേയലാം എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്. കവര്തബരബവുണനാകുകേയലാം കചയ.   ബനാങ്കുകേള്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  സനാപനങ്ങളുകട  സസകേനാരദവല്ക്കരണകത  എതബര്ക്കുനതബനച്ച്
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ഇടതുപക്ഷതബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കപകട്രെെനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട  വബല

നബര്ണ്ണയബക്കുനതബല് കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബനുള്ള അധബകേനാരലാം എടുതകേളഞതുള്കപ്പെകട

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേകള  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടനാണച്ച്  സസസ്പീകേരബചതച്ച്.  തസ്തബകേകേള്

കവട്ടബക്കുറചച്ച്  ഔട്ടച്ച്  കസനാഴബലാംഗച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയതച്ച്  കതനാഴബലബല്ലനായ്മ വര്ദബക്കുനതബനച്ച്

കേനാരണമനായബ.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസച്ച്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ (2-ാം നമ്പര്) ബബല് വസ്പീണലാം അകത സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഖണലാം  2-ല്  "അഞ്ചേച്ച്  ശതമനാനതബല്"  എന വനാക്കുകേള്ക്കച്ച് പകേരലാം  "അഞ്ചു

ശതമനാനതബനച്ച് തുലദമനായ ഇരുപതബ അയ്യനായബരലാം കകേനാടബ രൂപകയനാ ഏതനാണച്ച് കുറവച്ച്

പ്രസ്തുത തുകേയബല്"  എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കണലാം.  2003-കല കകേരള  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ഗദനാരന്റെബകേളുകട  പരമനാവധബ  പരബധബ  'ഇരുപതബകയനാനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയബല്'

എന വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം 'സലാംസനാന സനാമ്പതബകേ സബതബ വബവരക്കണക്കച്ച് വകുപ്പെച്ച്,

അതതു  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷകതയച്ച്  കേണക്കനാക്കുന  സലാംസനാനതബകന്റെ  കമനാതലാം

സലാംസനാന ആഭദന്തര ഉല്പ്പെനാദനതബകന്റെ അഞ്ചേച്ച് ശതമനാനതബല്'  എന വനാക്കുകേള്

കചര്ക്കുനതച്ച് സലാംസനാനതബനച്ച്  കൂടുതല് കേടബനാദദതയണനാക്കുലാം.  ഇതുമൂലലാം  21000

കകേനാടബ രൂപയച്ച് ഗദനാരന്റെബ നല്കേനാന് കേഴബയന സര്ക്കനാരബനച്ച് 34000 കകേനാടബ രൂപവകര
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ഗദനാരന്റെബ  നബല്ക്കനാന്  കേഴബയന  സനാഹചരദമുണനാകുലാം.  സനാമ്പതബകേ  അചടക്കലാം

പനാലബക്കനാകത കചലവച്ച് കചയ്യുനതബകന കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന സര്ക്കനാര് നയമനാണബതച്ച്.

ഇഇൗ  ബബല്  2011-കല  കകേരള  ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉതരവനാദബത  (കഭദഗതബ)

ആകബകല  സലാംസനാന  കേടബനാദദത  കുറചകകേനാണവരണകമന  കഭദഗതബക്കച്ച്

വബപരസ്പീതമനാണച്ച്.  അനനാവശദ  കചലവുകേള്  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം  സലാംസനാന  ആകളനാഹരബ

കേടബനാദദത  കുറയനാനുലാം  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസന്ധബ  മറബകേടക്കനാനുമുള്ള  യനാകതനാരു

നടപടബയലാം സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുനബല്ല. സര്ക്കനാരബന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് ജേനങ്ങള്ക്കച്ച്

അനുഭവകവദദമനാകേനാതതബനനാല്  കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്  രൂപ  പരസദതബനുലാം  മറ്റുമനായബ

ധൂര്തടബക്കുകേയനാണച്ച്.  കസനാഷദല് മസ്പീഡബയ  കസല്  രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണച്ച്  സനാമൂഹബകേ

മനാധദമങ്ങളബലൂകട  പ്രതബചനായ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതച്ച്.

പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബക്കുനതല്ലനാകത  പ്രനാവര്തബകേമനാക്കനാന്  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനബല്ല.  മദദതബനച്ച്  ഏര്കപ്പെടുതബയ  5  ശതമനാനലാം  കസസച്ച്

കതനാഴബലനാളബകേളുകട പുനരധബവനാസതബനുകവണബ വബനബകയനാഗബചബട്ടബല്ല. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്):

ഇനകത  ധനകേനാരദ  ബബല്ലബല്  പകതനാളലാം  നബയമ  കഭദഗതബകേളുണച്ച്.  വനാറച്ച്

നബയമതബകല നബലവബലള്ള ആലാംകനസബയകട കേനാലഹദര്ഘദലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

അടയനാ  വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച്  പുതബയ  ആലാംകനസബ  കകേനാണവരുന  കേനാരദതബലലാം
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ഭബനനാഭബപ്രനായങ്ങള് ഉയര്നവനബട്ടുണച്ച്.  അടയനാ വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച് ചുമതബയബട്ടുള്ള  5

ശതമനാനലാം  നബകുതബ  കകേന്ദ്ര  വബല്പ്പെന  നബകുതബ  നബയമലാം  റബപ്പെസ്പീല്

കചയ്യകപ്പെടുകമനള്ളതുകകേനാണച്ച്  നബയമപരമനായബ  കുറയനാന്   സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്

അധബകേനാരമബല്ല.  എനനാല്  പലബശ/പബഴപ്പെലബശകേള്  സലാംസനാനതബനച്ച്  കവകണനച്ച്

വയനാന്  സനാധബക്കുലാം.  കകേന്ദ്ര  വബല്പ്പെന  നബകുതബ  നബയമമനുസരബചച്ച്  സബ  ഫനാറലാം

സമര്പ്പെബക്കുന കകേസ്സുകേളബല് മനാതകമ അന്തര് സലാംസനാന നബകുതബ നബരക്കച്ച് കുറയനാന്

സലാംസനാനതബനച്ച് അധബകേനാരമുള്ളു.  ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയബലൂകട തുകേ അടയനാനുള്ള

കേനാലനാവധബ  36  തവണകേളനായബ വര്ദബപ്പെബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാനകത

നബകുതബ കചനാര്ച പരബഹരബക്കുനതബനനായബ നബകുതബ വകുപ്പെച്ച്  പ്രകതദകേ കസനാഫച്ച് കവയര്

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  കകേനാണ്ട്രെെനാകച്ച്  വര്ക്കുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ഉയര്നവനബട്ടുള്ള

അപനാകേതകേള്  പരബകശനാധബചതബനുകശഷലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യകട  കേണ്കസനാര്ഷദലാം  വനായ  തബരബചടയ്ക്കുനതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കേനാര്ഷബകേനാദനായ  നബകുതബകയക്കുറബചലാം  പ്ലനാകന്റെഷന്

ടനാകബകനക്കുറബചലാം   റവനപ്യൂ,  വനലാം,  കൃഷബ  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളുമനായബ  ആകലനാചബചച്ച്

തസ്പീരുമനാനലാം  ഹകേകക്കനാള്ളുലാം.  എഹകസുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  നബലവബലള്ള

സര്ചനാര്ജുകേളുലാം കസസ്സുലാം സലാംകയനാജേബപ്പെബചകകേനാണച്ച് ഒറ  നബകുതബയനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  പുതബയ  വബകദശ  മദദകഷനാപ്പുകേള്ക്കച്ച്  ഹലസന്സച്ച്  നല്കുകേയബല്ല.
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പുതബയ  മദദനയതബലൂകട  സലാംസനാനതച്ച്   നബകുതബ  വര്ദനവുണനാകുലാം.   കമനാകട്ടനാര്

വനാഹന  നബകുതബ  കുറചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  നബകുതബ  യഥനാവബധബ  കേളകച്ച്

കചയ്യുകേയനാകണങ്കബല്  ഇരുന്നൂറച്ച്  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ  സലാംസനാനതബനച്ച്

വരുമനാനമുണനാകുലാം.    ഭൂമബയകട  കഫയര്  വനാലപ്യൂ  നബശ്ചയബച  കശഷലാം  രജേബകസ്ട്രേഷന്

നടപടബകേളബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുതബയ  കകേസുകേളബലനാണച്ച്  ആലാംകനസബ  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്

അയയ്ക്കുനതച്ച്.  അല്ലനാത  കകേസബല്  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  അയചബട്ടുകണനച്ച്

ശദയബല്കപ്പെടുനപക്ഷലാം പ്രകതദകേമനായബ പരബകശനാധബക്കുനതനാണച്ച്.  നബലവബല് സനാമ്പച്ച്

ഡപ്യൂട്ടബ വര്ദബപ്പെബക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുനബല്ല. കറനാഡുകേള്, പനാലങ്ങള്, കകേട്ടബടങ്ങള് തുടങ്ങബയ

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കുകമ്പനാള്  ഭൂമബക്കച്ച്  ഉയര്ന   വബല  ലഭബക്കുന

സനാഹചരദതബല്  രജേബകസ്ട്രേഷന്  ഫസ്പീസബല്  കചറബകയനാരു  വര്ദനവുമനാതമനാണച്ച്

വരുതനതച്ച്.   കകേരള  ഭൂനബകുതബ  ആകച്ച്  കഭദഗതബ  കചയ്യുനതബലൂകട  ലഭബക്കുന

വരുമനാനലാം  കതനാഴബലടമയകട  അലാംശദനായകമന  നബലയബല്  കേര്ഷകേ-

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ കവല്കഫയര് കബനാര്ഡുകേള്ക്കച്ച് നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

സലാംസനാനതബകന്റെ  കേടബനാദദത  കുറചകകേനാണവരുനതബനുലാം  കേബഫ്ബബയബലൂകട

വനായകയടുക്കുനതബനുലാം  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഗദനാരന്റെബ

നല്കുനതബനുമനാണച്ച്  നബയമതബല്  കഭദഗതബ  വരുതനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

കേബഫ്ബബ രൂപസ്പീകേരബച ഇന്കവസച്ച്കമന്റെച്ച് മനാകനജേച്ച് കമന്റെച്ച് കേമ്മേബറബയകട തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം
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ഡ്രൈനാഫച്ച്  ഇന്കവസച്ച്കമന്റെച്ച്  കപനാളബസബയണനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

കേബഫ്ബബയബലൂകട സമനാഹരബച ഇന്കവസച്ച്കമന്റെച്ച് ഫണബല്  740  കകേനാടബ രൂപ വബവബധ

ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്  ഫബകഡച്ച്  കഡകപ്പെനാസബറനായലാം  ബനാക്കബ  തുകേ

ബബല്ലുകേള്ക്കുള്ള കപകമന്റെച്ച് നല്കുനതബനനായബ മബനബമലാം പലബശ നബരക്കബല് കസവബലാംഗ്സച്ച്

അക്കഇൗണബലലാം നബകക്ഷപബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്. 

വബശദസ്പീകേരണലാം

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞ്ചേനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്  ):  കകപ്രമറബ അഗ്രബകേള്ചറല് കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവച്ച് കസനാകകസറബ

(PACS) കേള്ക്കച്ച് ഏകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച് കവയര് നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള പദതബയകട ഭനാഗമനായബ

ഇഫനാസബനച്ച് കേരനാര് നല്കുന വബഷയലാം പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബ

അദദക്ഷനനായ  അഞ്ചേലാംഗ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ഇഫനാസച്ച്  എനതച്ച്

ആര്.ബബ.കഎ.കയ  മുന്നബര്തബ  സസകേനാരദകേമ്പനബകേള്  നടതന  തട്ടബപ്പെനാകണനലാം

നബലവബല്  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  പ്രവര്തബക്കുന  കഎ.റബ.  കേമ്പനബകേള്

ഇതബനനായബ  സര്ക്കനാരബകന  സമസ്പീപബചബരുനകവനമുള്ള  ആകക്ഷപലാം  അടബസനാന

രഹബതമനാണച്ച്.  ആര്.ബബ.കഎ.ക്കുകേസ്പീഴബല്  വരുന  ഇഫനാസച്ച്  സസന്തലാം  നബലയബല്

കസനാഫച്ച് കവയര് വബകേസബപ്പെബചച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുള്ള സനാദദതകേള് പരബകശനാധബചച്ച്

മുകനനാട്ടുകപനാകേനാനുള്ള  ചര്ചകേള്ക്കച്ച്  തുടക്കമബടനാനനാണച്ച്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരള
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ബനാങ്കുലാം  ബനാഞ്ചുകേളുലാം  നല്കുന  കസവനങ്ങള്  ഭനാവബയബല്  പനാകബലൂകട  നല്കേനാന്

കേഴബയന  വബധതബലള്ള  കസനാഫച്ച് കവയര്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബലൂകട  വദനാപകേമനായബ

കനറച്ച് വര്ക്കുള്ള സഹകേരണ ബനാങ്കബലാംഗച്ച്  സലാംവബധനാനലാം സലാംസനാനതച്ച് രൂപകപ്പെടുനതച്ച്

ഭനാവബ  വബകേസനതബനച്ച്  മുതല്ക്കൂട്ടനാകുനതനാണച്ച്.  കസനാഫച്ച് കവയര്  സലാംബന്ധബചള്ള

കപനാരനായ്മകേള്  പരബകശനാധബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   ഇഫനാസുമനായബ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ഇതുവകര ഒരു കേരനാറബലലാം  ഏര്കപ്പെട്ടബട്ടബല്ല.  

ശസ്പീ  .    വബ  .  ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  കകേരള  ബനാങ്കച്ച്  വരുകമ്പനാള്  ഇന്റെര്കഫസച്ച്

കേണക്ഷനുണനാകുകമന  പറഞബരബക്കുനതച്ച്  കതറബദരബപ്പെബക്കലനാണച്ച്. എകച്ച്പ്രഷന്

ഓഫച്ച്  ഇന്റെറസച്ച്  ഇല്ലനാകത  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ  ഇഫനാസുമനായബ  കേരനാറബല്

ഏര്കപ്പെടുകേയനാകണങ്കബല് വബജേബലന്സച്ച് അകനസഷണലാം ആവശദമനായബ വരുലാം.  

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചനബതല: എകച്ച്പ്രഷന്  ഓഫച്ച്  ഇന്റെറകസനാ  കടണകറനാ

വബളബക്കനാകത  160  കകേനാടബ  രൂപയകട   പദതബ  ഇഫനാസബനച്ച്  കകേനാടുതതച്ച്

ആശങ്കനാജേനകേമനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്:  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്  ഇക്കനാരദതബല്  പ്രകതദകേ

തനാല്പ്പെരദമബല്ല. കേനാരദങ്ങള് പഠബക്കനാനനായബ കടകബക്കല് കേമ്മേബറബകയ നബകയനാഗബചബട്ടുണച്ച്.

ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ തസ്പീരുമനാനബക്കുനബല്ല.  
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ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  ):

കേമ്പനബകേകള  കതരകഞടുക്കനാന്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  അവകേനാശമുകണന  ആര്.ബബ.ഐ.

നബലപനാടബകന്മേലനാണച്ച് ഇഫനാസബകന കതരകഞടുതതച്ച്.   കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ലഭബക്കുന

മുറയച്ച് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാലാം.  അനുവദബക്കകപ്പെട്ട  ഫണച്ച്  തസ്പീരുന  മുറയച്ച്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേള്ക്കച്ച്  അഡസ്പീഷണല് ആതഹറകസഷനനായബ  കകേനാടുക്കുലാം.  യനാകതനാരു

കേനാരണവശനാലലാം ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേള്ക്കുള്ള ഫണച്ച് നഷ്ടകപ്പെടബല്ല. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള  ധനകേനാരദ

ബബല്ലുലാം  2018-കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  (2-ാംനമ്പര്)  ബബല്ലുലാം

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കക്കടുത.

(i) 2018-  കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെച്ച്

94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115,

116, 117, 118   എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

103. In section 18(2)(i), proposed to be substituted in the Abkari Act,

1077  by  clause  2(2)(a)(i)  the  words  and  brackets  “Liquor  (Indian

Made)”shall be substituted with the words and brackets “Liquors (India

Made)”.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറച്ച്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെച്ച്

(കഭദഗതബയബല്ല)

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാം  വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4   -  ാം   വകുപ്പെച്ച്

122, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143,
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145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165,  166,

168,  170,  172,  173,  175,  176,  178,  180,  182    എനസ്പീ  നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

123. In section 2 (fb) proposed to be inserted in the Kerala Stamp Act,

1959 by Clause 4 (1), for the words and symbol “son, daughter” the words

and  symbol  “son,  adopted  son,  daughter,  adopted  daughter”  shall  be

substituted.

138. In  the  proviso  to  section  45B  (5) proposed  to  be  added  in  the

Kerala  Stamp  Act,  1959 by  Cluase  4(3),  for  the  word  “act”  the  word

“Act” shall be substituted.

തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച. 

136. In  the  proviso  to  section  45B  (5) proposed  to  be  added  in  the

Kerala  Stamp  Act,  1959  by  Clause  4(3),  the  word  “deficit”  shall  be

substituted with the word “deficient”.
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മനബ അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളുലാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറച്ച്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  4-ാംവകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 4-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെച്ച്

183, 189, 190 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

5-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 5-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെച്ച്

197, 198, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
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6-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 6-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

"ഏഴനാലാം ഖണലാം ഉപഖണലാം  (2) 'Foreign Liquor' എനതബല് (v)  ഇനതബല്

“or more”എനതച്ച് ഡബലസ്പീറച്ച് കചയ്യണലാം”. 

210, 211, 212, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230,

231,  233,  234,  236,  237,  238,  239,  240,  241  എനസ്പീ  നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച. 

217.  In  Clause  7(1)(b)  for  the  figures  words  “30th June,  2018”

substitute the figures and words “31st December, 2018”.

മനബ   അവതരബപ്പെബച  വനാക്കനാല്  കഭദഗതബയലാം  സസസ്പീകേരബച  കഭദഗതബയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 7-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം
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സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  7-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെച്ച്

242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 258, 260,

261,  262,  263,  264,  265,  266,  268,  269  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

8-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 8-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാം വകുപ്പെച്ച്

271,274, 278, 280 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച. 

280. In Clause 9(b), the figures and words “30th June 2018” shall be

substituted with “31st December 2018”.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 9-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 9-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

322.  In  clause  10  (6)  (a),  for  the  words  “to  sub-section  (1),  the

following  proviso  shall  be  inserted,  namely:-”the  following  shall  be

inserted, namely:-

“(a) in sub-section(1),-

(i)  for  the  words  “31st March,  2016,  the  words  “31st March,

2017”shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely:-”

281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 297, 299, 300, 301,

302, 304, 305, 307, 308, 309, 311 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് മനബ സസസ്പീകേരബച. 
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288.  In  the  proviso  to  sub-section  (1)  of  section  25E  of  the  Kerala

value Added Tax Act, 2003 proposed to be inserted by clause 10(6) (a), the

words “specified in sub-section (1) “shall be deleted”.

295. In Clause 10 (6) (c), for the word “June” substitute the word

“September”.

299. In Clause 10(7) (b), for the word “June” substitute the word

“September”.

300. In section 31B (a) proposed to be inserted in the Kerala  Value

Added  Tax  Act,  2003  by  Clause  10(8),  for  the  figure  and  letters

“20th”substitute the figures and letters “30th”.

302. In section 31B (b) proposed to be inserted in the Kerala  Value

Added  Tax  Act,  2003  by  Clause  10(8),  for  the  figure  and  letters

“20th”substitute the figures and letters “30th”.

308. In section 31B  (c) proposed to  be inserted  in  the Kerala  Value

Added Tax Act, 2003 by Clause 10 (8), for the figures “12”substitute the

figures “36”.
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മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 10-ാംവകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 10-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11-  ാം വകുപ്പെച്ച്

317, 319, 320, 321 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

11-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 11-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

12-  ാംവകുപ്പെച്ച്

(കഭദഗതബയബല്ല.)

12-ാംവകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

12-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം 

90, 91, 92 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം   ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്  ): 2018-

കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവുലാം മപ്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെളളബ  ): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ  ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം  35-കനതബകര

77 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(ii) 2018-  കല കകേരള ധനകേനാരദ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെച്ച്

99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 116, 117 എനസ്പീ നമ്പര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം 

89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം   ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്  ): 2018-

കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  പ്രകമയകത

പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല കകേരള ധനകേനാരദ  (2-ാം നമ്പര്)  ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം

35-കനതബകര 77 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(iii) 2018-  കല ശമ്പളവുലാം ബതകേളുലാം നല്കേല്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്):  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  ശമ്പളവുലാം

ബതകേളുലാം  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനപ്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്:  പ്രതബവര്ഷലാം  50,000  രൂപകയന  പരബധബക്കച്ച്

വബകധയമനായബ  നബയമസഭനാ  സനാമനാജേബകേര്ക്കച്ച്  സഭനാ  സകമ്മേളനങ്ങളബലലാം  സമബതബ

കയനാഗങ്ങളബലലാം  പകങ്കടുക്കുനതബനച്ച്   വബമനാനയനാതനാ  ബതയച്ച്  അര്ഹത  നല്കുന

രസ്പീതബയബല്  5 D എന പുതബയ വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല

ശമ്പളവുലാം  ബതകേളുലാം  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറച്ച് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   കറനാജേബ എലാം  .   കജേനാണ്: സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-



48

കല  ശമ്പളവുലാം  ബതകേളുലാം  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല ശമ്പളവുലാം ബതകേളുലാം

നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത.

2-  ഉലാം   3-  ഉലാം   4-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല്ല)

2-ഉലാം  3-ഉലാം  4-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 2-ഉലാം 3-ഉലാം 4-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെച്ച്

71-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

70.  In  section  5D  proposed  to  be  inserted  in  the  principal  Act  by

Clause  5 for  the  words  “only  for  Assembly  Committee  meetings”,  the
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words “for attending the meetings of the Legislative Assembly or of any

Committee thereof”shall be substituted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ഉലാം   7-  ഉലാം   8-  ഉലാം   9-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല്ല)

6-ഉലാം  7-ഉലാം  8-ഉലാം  9-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 6-ഉലാം 7-ഉലാം 8-ഉലാം 9-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാം വകുപ്പെച്ച്

72-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.

10-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

10-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബയബല്ല)

1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്):  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  ശമ്പളവുലാം

ബതകേളുലാം  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനപ്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല ശമ്പളവുലാം ബതകേളുലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ കഎകേകേണച്ച് കഠദന പനാസനാക്കബ.

(iv) 2018-  കല കകേരള നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപന്ഷന് നല്കേല്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം
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നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്):  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  കപന്ഷന്  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനപ്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്:   ബബല് അവതരബപ്പെബചകപ്പെനാള് എകച്ച്  എലാം.എല്.എ.-

മനാരുകട കപന്ഷനുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട കേനാരദലാം പരനാമര്ശബചബരുനബല്ല.  രണവര്ഷതബല്

തനാകഴയള്ള  കേനാലയളവബല്  6,000  രൂപയനായബരുന  കപന്ഷന്  8,000  രൂപയനായലാം

രണവര്ഷകതയച്ച്  7,000  രൂപയനായബരുന  കപന്ഷന്  8,000  രൂപയനായലാം

മൂനവര്ഷകതയച്ച്  8,000  രൂപയനായബരുന  കപന്ഷന്  12,000  രൂപയനായലാം  നനാലച്ച്

വര്ഷകതയച്ച്  9,000  രൂപയനായബരുന  കപന്ഷന്  16,000  രൂപയനായലാം  അഞ്ചേച്ച്

വര്ഷകതയച്ച്  10,000  രൂപയനായബരുന  കപന്ഷന്  20,000  രൂപയനായലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയനാണച്ച്.  അഞ്ചുവര്ഷതബല്  കൂടുതല്  കേനാലയളവബല്  അലാംഗമനായബ

കസവനമനുഷബചബട്ടുള്ളപക്ഷലാം  അഞ്ചുവര്ഷതബല്  കൂടുതല്  വരുന  ഓകരനാ

വര്ഷകതയ്ക്കുലാം പ്രതബമനാസലാം  750  രൂപ  അധബകേ കപന്ഷനനായബ  അനുവദബചബരുനതച്ച്

1,000 രൂപയനായലാം എഴുപതച്ച് വയസച്ച് പൂര്തബയനാകുന മുറയച്ച് പ്രതബമനാസലാം 2,500 രൂപ
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അഡസ്പീഷണലനായബ  അനുവദബചബരുനതച്ച്  3,000  രൂപയനായലാം  എണ്പതച്ച്  വയസച്ച്

പൂര്തബയനാകുന മുറയച്ച് അനുവദബചബരുന 3,000 രൂപ 3,500 രൂപയനായലാം ഉയര്തന.

എകച്ച് എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കച്ച്  അനുവദബചബരുന  24,000  രൂപയകട ട്രെെനാവല് കൂപ്പെണ്

75,000 രൂപയനായബ ഉയര്തകേയനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ കജേനാണ്:  സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-

കല  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  കപന്ഷന്  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറച്ച്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   അനബല് അക്കര: സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല

കകേരള നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കപന്ഷന് നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണലാം അകത

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  കപന്ഷന്  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത.
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2-  ാം വകുപ്പെച്ച്

(കഭദഗതബയബല്ല)

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെച്ച്

70-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബയബല്ല)

1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്):   സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള



54

നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  കപന്ഷന്  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനപ്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  കപന്ഷന്  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)

ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ കഎകേകേണച്ച് കഠദന പനാസനാക്കബ.

അറബയബപ്പെച്ച്

ബബല് കവവച്ച് കചയ്യുനതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ഇനച്ച് രനാവബകല കചര്ന കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബ കയനാഗതബകന്റെ

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  2018-കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത  (കഭദഗതബ)

ബബല്,  (ബബല് നമ്പര്  130)  ഇനച്ച്  സഭയബല് അവതരബപ്പെബകക്കണതുലാം നനാകളതകന

പനാസനാകക്കണതുമനാണച്ച്.  2018  മനാര്ചച്ച്  31-നുമുമ്പച്ച്  ഇഇൗ  ബബല്  നബയമമനാകക്കണ

അടബയന്തര  സനാഹചരദലാം  പരബഗണബചനാണച്ച്  ഇതരതബല്  ഒരു  നബര്കദ്ദേശലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബ  അലാംഗസ്പീകേരബചതച്ച്.  ചട്ടങ്ങളബല്  ഇളവച്ച്  വരുതബ  പ്രസ്തുത

ബബല്ലബകന്റെ അവതരണതബനുലാം പരബഗണനയ്ക്കുലാം സഭയകട അനുമതബ ആവശദമനാണച്ച്. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം
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നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്):  "27-3-2018-നച്ച്  കചര്ന  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയകട  കയനാഗ

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  ഇനകത  കേനാരദവബവരപട്ടബകേ  ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  കഭദഗതബ

കചയകകേനാണച്ച് 2018-കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത (കഭദഗതബ) ബബല്

ഇനച്ച്  സഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുനതുലാം  പ്രസ്തുത  ബബല്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയച്ച്  അയയനാകത  2018  മനാര്ചച്ച്  28-നച്ച്  പരബഗണബക്കുനതബനനായബ  കകേരള

നബയമസഭയകട നടപടബക്രമവുലാം കേനാരദനബര്വഹണവുലാം സലാംബന്ധബച ചട്ടങ്ങളബകല 76(1)

തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ സസച്ച് കപന്റെച്ച് കചയ്യുനതബനച്ച് സഭ തസ്പീരുമനാനബക്കുന"എന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനപ്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചനബതല):  ഇതച്ച്  ഒരു  അസനാധനാരണ

സലാംഭവമനാണച്ച്. 2018-കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത (കഭദഗതബ) ബബല്

മനാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  പനാസനാക്കണകമന  കേനാരദലാം  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്  കനരകത

അറബയനാവുനതനാണച്ച്.  ഇതരലാം  കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്  സഭയബല്  ഉണനാകുനതച്ച്  ശരബയല്ല.

ഇതരലാം പ്രവണതകേള് ആവര്തബക്കനാതബരബക്കുനതബനച്ച് ശദബകക്കണതനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്:  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന്
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നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  ഉനയബചതച്ച്  പ്രസക്തമനായ  കേനാരദമനാണച്ച്.

ഇതരലാം  ഒരു  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാകക്കണതനായബരുന.  ഇതച്ച്  കമലബല്

ആവര്തബക്കബകല്ലനച്ച്  മനബ  പ്രസ്തനാവബചകേഴബഞ.  നനാകള  ബബല്  പരബഗണനയച്ച്

വരുകമ്പനാള് ഒരു മണബക്കൂര് കപനാതുചര്ചയനായബ മനാറബവയ്ക്കുനതനാണച്ച്.

(v) 2018-  കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): 2018-

കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത (കഭദഗതബ) ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സബ  .   കജേനാസഫച്ച്: ഇഇൗ സഭയകട ചരബതതബല് ഇനവകര ഉണനാകേനാത

ഒരു  സലാംഭവമനാണബതച്ച്.  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  പബടബപ്പുകകേടുകകേനാണനാണച്ച്  ഇതച്ച്

സലാംഭവബചതച്ച്.  മനാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  പ്രസ്തുത  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കണകമനച്ച്

അറബയനാമനായബരുന ധനകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് അതച്ച് കചയ്യനാതബരുനതച്ച് വലബയ വസ്പീഴച്ച് ചയനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  ഇതച്ച്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയച്ച്

അയയനാത സനാഹചരദതബല് നനാകള ബബല് ചര്ചയച്ച് വരുകമ്പനാള് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ

അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് പരസദമനായബ ഡബകസന്റെച്ച് കചയ്യനാനുള്ള അവകേനാശലാം  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.
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മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ഇഇൗ  സഭയകട  പ്രനാതബനബധദമനാണച്ച്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ.  സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബയബല് ചര്ച കചയ്യുനതബനച്ച് തുലദമനാണച്ച് സഭയബല് ചര്ച കചയ്യുനതച്ച്. 

(സഭ കകവകുകനരലാം 4.48-നച്ച് പബരബഞ.)
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