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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-20

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 28, ബുധന

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

കേക്വകട്ടഷന  /  ഗുണനാ സലാംഘങ്ങളുകട അതബക്രമലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്  : കേക്വകട്ടഷന  സലാംഘങ്ങളുകടയലാം  ഗുണകേളുകടയലാം  അഴബഞനാട്ടലാംമൂലലാം

മുന  കറേഡബകയനാ  കജനാക്കബ   രനാകജഷച്ച്  കുമനാര്  മരണകപ്പെടനാനബടയനായ  സലാംഭവവലാം

സലാംസനാനതച്ച് വര്ദബച്ചുവരുന്ന കേക്വകട്ടഷന/ഗുണനാ സലാംഘങ്ങകള  നബയനബക്കുന്നതബല്

സര്ക്കനാരബകന്റെയലാം   കപനാലസ്പീസബകന്റെയലാം   പരനാജയവലാം   ജനങ്ങളബല്  ആശങ്കയലാം

അരക്ഷബതനാവസയലാം  സൃഷബചബരബക്കുന്നതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറേയകപ്പെടുന്ന
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ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  ഇന്നകത  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്   സര്വ്വശസ്പീ കകേ.  മുരളസ്പീധരന,  പബ.  ഉബബദുള്ള,  അനൂപച്ച്

കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .

സുധനാകേരന  ):  സലാംസനാനതച്ച്  കേക്വകട്ടഷന/ഗുണനാ  സലാംഘങ്ങളുകട  അതബക്രമങ്ങള്

വര്ദബച്ചുവരുന  എന്ന  പ്രസനാവന  വനാസവ  വബരുദമനാണച്ച്.  ഇതരതബലുള്ള

അക്രമസലാംഭവങ്ങള് കുറേഞ്ഞുവരുന എന്നനാണച്ച് കേണക്കുകേള് സൂചബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.  മടവൂര്

കമകടനാ റേബക്കനാര്ഡബലാംഗച്ച്  സ്റ്റുഡബകയനാ സനാപനമുടമയലാം നനാടനപനാട്ടച്ച്  അവതനാരകേനുമനായ

മുന  കറേഡബകയനാ  കജനാക്കബ  രനാകജഷച്ച്  കുമനാറലാം  സുഹൃതച്ച്  കുട്ടനുലാം  കേഴബഞ  ദബവസലാം

കേലനാപരബപനാടബ  കേഴബഞച്ച്  സക്വന്തലാം  സ്റ്റുഡബകയനായബല്  വബശമബക്കുകമനാഴനാണച്ച്  നനാലലാംഗ

അക്രമബസലാംഘലാം  ഇരുവകരയലാം  കവട്ടബപ്പെരബകക്കല്പ്പെബചതച്ച്.  ഇവകര  പനാരബപ്പെള്ളബ

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  പ്രകവശബപ്പെബകചങ്കബലുലാം  രനാകജഷച്ച്  കുമനാര്  പുലര്ചകയനാകട

മരണകപ്പെടുകേയണനായബ.  ഇഇൗ സലാംഭവതബല് പള്ളബക്കല് കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേസച്ച് രജബസ്റ്റര്

കചയ്യുകേയലാം  ഡബബവ.എസച്ച്.പബ.-യകട കനതൃതക്വതബലുള്ള ഏഴലാംഗ സലാംഘലാം ഊര്ജബത

അകനക്വഷണലാം  നടതബവരബകേയമനാണച്ച്.  ആറബങ്ങലബല്  ബബക്കബല്  സഞ്ചരബച

യവനാവബകന  കവട്ടബയലാം  ചനാവക്കനാടച്ച്  രകമശച്ച്  എന്നയനാകള  മര്ദബച്ചുലാം  കകേനാലകപ്പെടുതബയ

സലാംഭവതബല്  കകേസകനക്വഷണലാം  പൂര്തബയനാക്കബ  കകേനാടതബയബല്  വബചനാരണ
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നടക്കുകേയനാണച്ച്.  കബ്ലേഡച്ച് മനാഫബയ സലാംഘങ്ങകള അമര്ച കചയ്യുന്നതബനനായബ ആരലാംഭബച

'ഓപ്പെകറേഷന  കുകബര'യകട  പ്രവര്തനങ്ങള്  തുടരുനണച്ച്.     മടവൂരബലുണനായ

സലാംഭവകമനാഴബചച്ച്  കനനാട്ടസ്പീസബല്  പറേഞബട്ടുള്ള   എലനാ  കകേസ്സുകേളബലുലാം  സര്ക്കനാര്

ശക്തമനായ നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബച്ചുകേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  രനാകജഷച്ച് കുമനാറേബകന്റെ കകേനാലയനാളബകേകള

പ്രകതദകേ  അകനക്വഷണ  സലാംഘലാം  ഉടന  അറേസ്റ്റച്ച്  കചയ്യുന്നതനാണച്ച്.  സലാംസനാനകത

ക്രമസമനാധനാനനബല  ഭദ്രമനാണച്ച്.  ഒറകപ്പെട്ട  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന കേര്ശന നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന:   ആഭദന്തര  വകുപ്പെബകന്റെ  ചുമതലയള്ള    മുഖദമനബ

ഇതരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  സഭയബല്   നബനലാം  വബട്ടുനബല്ക്കുന്നതച്ച്  ശരബയനായ

പ്രവണതയല.  കേക്വകട്ടഷന സലാംഘങ്ങളുകട കതര്വനാഴ്ച സലാംസനാനതച്ച്  തുടരുകേയനാണച്ച്.

ശക്തമനായ തുടര് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കനാതതബകന്റെ ഫലമനായനാണച്ച്  ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്തബക്കകപ്പെടുന്നതച്ച്.  ഒരു  കകേസബലുലാം  പ്രതബയലനാത  രനാകജഷച്ച് കുമനാറേബകന

കവട്ടബകക്കനാലകപ്പെടുതബയ സലാംഭവലാം നടുക്കമുണനാക്കുന്നതനാണച്ച്.   നബരന്തരമനായബ നടക്കുന്ന

ഇതരലാം  അക്രമങ്ങള്  തടയനാന  കപനാലസ്പീസബനച്ച്  സനാധബക്കുന്നബകലനമനാത്രമല

പലകപ്പെനാഴലാം കപനാലസ്പീസുതകന്ന കകേസബകല പ്രതബകേളനായബ മനാറന്ന അവസയനാണുള്ളതച്ച്.

മനുഷദജസ്പീവനുലാം  സക്വതബനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കകേണ  കപനാലസ്പീസച്ച്   കേക്വകട്ടഷന

സലാംഘങ്ങകളയലാം കുറവനാളബകേകളയലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്ന നബലപനാടനാണച്ച് സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.
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സലാംസനാനകത ബനാധബക്കുന്ന ഗുരുതരമനായ വബഷയങ്ങള് ചര്ച കചയ്യുന്ന കവളയബല്

മുഖദമനബ  സഭയബലബലനാതബരബക്കുന്നതച്ച്  നബര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:   രനാകജഷച്ച്  കുമനാറേബകന്റെ ദനാരുണമനായ കകേനാലപനാതകേവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്   അകനക്വഷണലാം  നടതന്നതബനനായബ  നബകയനാഗബചബട്ടുള്ള  പ്രകതദകേ

അകനക്വഷണ  സലാംഘതബനുപുറേകമ  ഉന്നത  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസകരക്കൂടബ

ചുമതലകപ്പെടുതന്നതബനുലാം  പകരതകന്റെ  കുടുലാംബകത  സഹനായബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  ഗുണനാ

ആക്രമണങ്ങള്  തടയന്നതബനച്ച്   ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലുകേളനാണച്ച്   സലാംസനാന

കപനാലസ്പീസച്ച് സക്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്.   സലാംസനാനകത  ക്രമസമനാധനാന നബല ഭദ്രമനാണച്ച്.

ഒഴബവനാക്കനാനനാകേനാത ചബല പരബപനാടബകേളബല് പകങ്കടുകക്കണതുകകേനാണനാണച്ച്  മുഖദമനബ

സഭയബല്  ഹനാജരനാകേനാതതച്ച്.    'കേനാപ്പെ'  നബയമപ്രകേനാരലാം  നബരവധബയനാളുകേകള  അറേസ്റ്റച്ച്

കചയ്തതബലൂകട  സലാംസനാനതച്ച്  ഗുണനാവബളയനാട്ടലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം

കകേനാലപനാതകേങ്ങളുകട  എണലാം  കുറേയനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  ക്രബമബനല്  സക്വഭനാവമുള്ള

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനനാലാംഗങ്ങള്കക്കതബകര  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബച്ചു.  മുനസര്ക്കനാര്

നടപ്പെബലനാക്കബയ 'ഓപ്പെകറേഷന കുകബര' കപനാലുള്ള പദതബകേള് സര്ക്കനാര് തുടരുനണച്ച്.
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ജനകേസ്പീയ സക്വഭനാവകതനാടുകൂടബയ ഇടകപടലബകന്റെ ഫലമനായബ ക്രമസമനാധനാന രലാംഗതച്ച്

കനട്ടലാം  ബകേവരബക്കനാന  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ   നബരവധബ

പദതബകേള്ക്കച്ച്  കദശസ്പീയ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുകേയലാം  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,

ജനബമത്രബ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കപനാലുള്ള  പദതബകേള്  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങള്

മനാതൃകേയനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  ജനങ്ങളുകട  ബസക്വരജസ്പീവബതലാം  ഉറേപ്പെനാക്കുന്ന  കേനാരദതബല്

യനാകതനാരുവബധ  അനനാസയലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗതനബനണനായബട്ടബല.  മുന

സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് കതളബയബക്കകപ്പെടനാതബരുന്ന പല കകേസുകേളുലാം കതളബയബക്കനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.  കുറകൃതദങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുന്ന  കേനാരദതബല്  കൂട്ടനായ  ശമലാം

നടതണലാം.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച  കചകയ്യണ

ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

 (ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശച്ച്  കചന്നബതല,

അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്,  കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്, കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നച്ച് പുറേതകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
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II ശദക്ഷണബക്കല്

(1)  കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡച്ച് കനരബടുന്ന സനാമതബകേ
പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  1991-ല്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭബച  കകേരള

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡച്ച്  സനാമതബകേ  പ്രതബസന്ധബ

കനരബടുകേയനാണച്ച്. അലാംഗങ്ങളബല്നബനള്ള വനാര്ഷബകേ അലാംശദനായവലാം ഭൂവടമനാ വബഹബതവലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ  മനാചബലാംഗച്ച്  ഗ്രനാന്റുമുള്കപ്പെകട  കബനാര്ഡബകന്റെ  പ്രതബവര്ഷ  വരുമനാനലാം  12

കകേനാടബ  രൂപയലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ആനുകൂലദങ്ങളുള്കപ്പെകട  കചലവച്ച്  36  കകേനാടബ

രൂപയലാം അധബകേ ബനാദദത 24 കകേനാടബ രൂപയമനാണച്ച്.  ഇതച്ച് പരബഹരബക്കനാന സര്ക്കനാര്

പ്രതബവര്ഷ  ഗ്രനാന്റെനായബ  30  കകേനാടബ  രൂപകയങ്കബലുലാം  നല്കേണലാം.  2011  മുതല്

കതനാഴബലനാളബകേളുകട കപനഷനുലാം മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം കുടബശബകേയനാണച്ച്.   സലാംസനാനകത

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബകേളുകട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കനാനുലാം  പ്രതബമനാസ അലാംശദനായലാം  5

രൂപയബല്  നബനലാം  20  രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബചച്ച്  തതലദമനായ  സര്ക്കനാര്  ഗ്രനാന്റെച്ച്

ലഭദമനാക്കനാനുലാം  ഭൂവടമനാ  വബഹബതലാം  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  ആയതച്ച്

കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബല്  അടയ്ക്കുനകണന്നച്ച്  ഉറേപ്പുവരുതനാനുലാം  ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്

കൃതദമനായ  കരഖകേള്  സൂക്ഷബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഭൂമബ  ക്രയവബക്രയലാം

നടതന്നതബലൂകട ലഭബക്കുന്ന കസസച്ച് കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബനച്ച്
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ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് നല്കേബ വരുന്ന വബവനാഹ ധനസഹനായലാം 50,000/-

രൂപയനായലാം  ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം  5,000/-  രൂപയനായലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  മരണനാനന്തര  ധനസഹനായവലാം  കബനാര്ഡബല്  നബനലാം

പബരബഞ്ഞുകപനാകുന്ന  അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  നല്കേബ  വരുന്ന  സഹനായവലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബലുള്ള   കുടബശബകേ  കകേനാടുതതസ്പീര്ക്കനാനുലാം

നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന: കകേരള  കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ

കബനാര്ഡബകല   അലാംഗങ്ങളുകട   കുടബശബകേ  പൂര്ണമനായബ  കകേനാടുതതസ്പീര്ക്കനാനുലാം

അലാംശദനായലാം വര്ദബപ്പെബചച്ച് തതലദമനായ മനാചബലാംഗച്ച് ഗ്രനാന്റെച്ച് ലഭദമനാക്കനാനുലാം അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്

നല്കേബവരുന്ന ആനുകൂലദങ്ങളബകന്മേല് കേനാലനാനുസൃതമനായ മനാറലാം വരുതന്നതബനുമനായബ

ഒരു കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ സലാംഘടനകേളുമനായബ ചര്ച നടതബ

കബനാര്ഡബനച്ച് കഭദഗതബ നബയമലാം കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാര് മുനകേകയ്യടുക്കണലാം. 

കതനാഴബലുലാം  എകകക്സെെസുലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം

യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന):   കതനാഴബലനാളബകേളബല്

നബനള്ള  അലാംശദനായവലാം  ഭൂവടമകേളബല്  നബനള്ള  വബഹബതവമനാണച്ച്

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബകന്റെ  പ്രധനാന  വരുമനാന  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്.

2010 ജനുവരബ മുതല് കതനാഴബലനാളബകേളുകട അലാംശദനായതബനു തുലദമനായ തുകേ മനാചബലാംഗച്ച്
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ഗ്രനാന്റെനായബ  അനുവദബച്ചുകകേനാണച്ച്  നബയമതബല്  കഭദഗതബ  വരുതബകയങ്കബലുലാം

ഇഇൗയബനതബല്  41.02  കകേനാടബ  രൂപ  സര്ക്കനാരബല്  നബനലാം  ലഭബകക്കണതുണച്ച്.

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  നല്കേബ  വരുന്ന  റേബട്ടയര്കമന്റെച്ച്  ആനുകൂലദലാം,  വബവനാഹ-

മരണനാനന്തര-ചബകേബതനാ ധനസഹനായങ്ങള്, പ്രസവനാനുകൂലദലാം എന്നസ്പീ ഇനങ്ങളബലനായബ

283.93 കകേനാടബ രൂപ കുടബശബകേയനാണച്ച്.  നബലവബല് കബനാര്ഡബല് അലാംശദനായമടയ്ക്കുന്ന 60

വയസച്ച് പൂര്തബയനായ ഒരലാംഗലാം  വബരമബക്കുകമനാള്  പ്രതബവര്ഷലാം  625  രൂപ നബരക്കബല്

ആനുകൂലദലാം നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം അലാംഗതക്വ കേനാലയളവബല് മറച്ച് കക്ഷമനാനുകൂലദതബനുലാം

അര്ഹതയണനായബരബക്കുന്നതനാണച്ച്.   ഏകേകദശലാം  9  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ  പ്രതബവര്ഷ

വരുമനാനലാം  ലഭബക്കുന്ന  കബനാര്ഡബനച്ച്  വബവബധ  കക്ഷമനാനുകൂലദങ്ങള്  വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനച്ച്  40  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ  ആവശദമനാണച്ച്.  2017-18  സനാമതബകേ

വര്ഷകത  ബഡ്ജറച്ച്  വബഹബതവലാം  സപബകമന്റെറേബ  ഡബമനാന്റെച്ച്സച്ച്  കഫനാര്  ഗ്രനാന്റെനായബ

അനുവദബച  തുകേയലാം  കചലവകേള്ക്കനായബ  കബനാര്ഡബനച്ച്  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

കതനാഴബലനാളബകേളബല്  നബനള്ള  അലാംശദനായവലാം  ഭൂവടമനാവബഹബതവലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ കബനാര്ഡച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ള ശബപനാര്ശകേളബകന്മേല് കതനാഴബലനാളബ

സലാംഘടനകേളുമനായബ  ചര്ച  നടതബ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേരള

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡച്ച്  ഇകപ്പെനാള്  കനരബടുന്ന  സനാമതബകേ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനുലാം   അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  അര്ഹതകപ്പെട്ട



9

ആനുകൂലദങ്ങള് കുടബശബകേ സഹബതലാം അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  ആവശദമനായ   നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ഭൂനബകുതബ  വര്ദനവബലൂകട  ലഭബക്കുന്ന  അധബകേ  തുകേ

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബനച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതബലൂകട കബനാര്ഡബകന്റെ

സനാമതബകേ സബതബ കമചകപ്പെടുതനാന സനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(2) കൂട്ടുപുഴ പനാലലാം

ശസ്പീ  .    സണബ കജനാസഫച്ച്:  തലകശരബ-കകമസൂര് അന്തര് സലാംസനാന പനാതയബകല

കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.  രണനാലാം  ഘട്ട  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതുലാം  രണച്ച്

റേസ്പീച്ചുകേളബലനായബ  350  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവബല്  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടക്കുന്നതുമനായ  തലകശരബ-കൂട്ടുപുഴ കറേനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം  തടസങ്ങള്  കേനാരണലാം

നബര്തബവചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കേനാലപ്പെഴക്കലാം  കചന്ന  കൂട്ടുപുഴ  പനാലതബനുള്ള  ബദല്

പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  കേര്ണനാടകേ  കഫനാറേസ്റ്റച്ച്  അധബകൃതരുകട  എതബര്പ്പുകേനാരണലാം

തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  തടസങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  കേര്ണനാടകേ

സര്ക്കനാരുമനായബ  ചര്ച  നടതന്നതബനുലാം  നബര്മ്മേനാണപ്രവൃതബകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ഗതനാഗത  തബരക്കച്ച്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  സതക്വര  നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

കേര്ണനാടകേ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയലാം  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെയലാം  കേനാരദക്ഷമത  ഇലനായ്മയനാണച്ച്
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കൂട്ടുപുഴ  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  പ്രനാവര്തബകേമനാകേനാതതബനച്ച്  കേനാരണലാം.   പനാലലാം

ഉള്കപ്പെടുന്ന  തലകശരബ  വളവപനാറേ  കറേനാ ഡച്ച്  രണനാമകത  റേസ്പീചബലനാണച്ച്  സബതബ

കചയ്യുന്നതച്ച്.  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  ഭൂമബ  കേകയ്യറേബകയന്നച്ച്  പറേഞനാണച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം

നബര്തബവചബട്ടുള്ളതച്ച്.  പ്രശ്നതബകന്റെ ഗഇൗരവലാം കേണക്കബകലടുതച്ച് കേണ്ണൂര് ജബലനാ കേളക്ടര്

കുടകേച്ച് ജബലനാ കേളക്ടറമനായബ ബന്ധകപ്പെടുകേയണനായബ.  കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ. ഉകദദനാഗസരുലാം

റേവനന്യൂ  ഉകദദനാഗസരുലാം  കേര്ണനാടകേ  വനലാം  വകുപ്പെച്ച്  ഉകദദനാഗസരുമനായബ   സലാംയക്ത

പരബകശനാധന  നടതബയതബനുകശഷവലാം  അവര്  അവരുകട  വനാദഗതബകേളബല്

ഉറേച്ചുനബല്ക്കുകേയനാണച്ച്.   കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.  അധബകൃതര്  വബരനാജ്കപട്ട  തനാലൂക്കച്ച്

ഓഫസ്പീസുമനായബ  ബന്ധകപ്പെകട്ടങ്കബലുലാം  അതബര്തബ  സലാംബന്ധബച  കൃതദമനായ  കരഖകേള്

കേകണതനാന  കേഴബഞബട്ടബല.  കകേരളതബകന്റെ  ഭനാഗതനബനള്ള  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുനകണങ്കബലുലാം സലാംസനാന അതബര്തബ തബട്ടകപ്പെടുതബകയങ്കബല്

മനാത്രകമ  കൂട്ടുപുഴ  പനാലതബകന്റെ  പ്രവൃതബ  പൂര്തബയനാക്കനാന  സനാധബക്കുകേയള.

അതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സക്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  തലകശരബ-ബമസൂര്  പനാത,

നബലമ്പൂര്-നഞ്ചനകകേനാടച്ച്  പനാത  എന്നബവയബലുലാം  തടസലാം  നബലനബല്ക്കുനണച്ച്.

കേര്ണനാടകേയലാം  തമബഴച്ച് നനാടുലാം  തമ്മേബലുള്ള പ്രശ്നമനാണച്ച്   വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

തടസമനാകുന്നതച്ച്. തുടര്ചയനായ സമ്മേര്ദങ്ങളുലാം ഇടകപടലുകേളുലാം ഇനബയലാം ആവശദമനാണച്ച്.

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഇക്കനാരദതബല്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനനാണച്ച്
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തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  കസക്രട്ടറേബ തലതബകലനാ മനബതലതബകലനാ ഒരു ഉന്നതതല

സലാംഘലാം  കേര്ണനാടകേ  മനബമനാകര  കേണച്ച്  ഇക്കനാരദതബല്

പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതബകനക്കുറേബചച്ച് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്.

III സബ്മബഷന

(1) കുട്ടബക്കനാനലാം കകേനാട്ടനാരലാം

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല):   കുട്ടബക്കനാനലാം  കകേനാട്ടനാരലാം

അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ടുകപനാകുന്നതച്ച് തടയന്നതബനച്ച് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റേവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ):   വബകലജച്ച്

ബബ.ടബ.ആര് .പ്രകേനാരലാം  73.1080  കഹക്ടര്  സലലാം  കുട്ടബക്കനാനലാം  കകേനാട്ടനാരലാം

വകേകയന്നച്ച്  കരഖകപ്പെടുതബ  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  ഇനതബല്  കചര്തബട്ടുള്ളതനാണച്ച്.

നബലവബല്  വബവബധ  തണകപ്പെരുകേളബലനായബ  9.7165  കഹക്ടര്  സലലാം  സക്വകേനാരദ

വദക്തബകേളുകട കപരബല് വബകലജച്ച് റേബക്കനാര്ഡബല് ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  കകേനാട്ടനാരലാം വസ്തു

സക്വകേനാരദ വദക്തബകേളുകട കപരബല് വബകലജച്ച് റേബക്കനാര്ഡുകേളബല് ഉള്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച് വബശദ പരബകശനാധനയച്ച് റേവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണകറേ നബകയനാഗബചബട്ടുണച്ച്. 
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(2) റേസ്പീസര്കവ്വ നടപടബകേളബകല അപനാകേത

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന:  വര്ക്കല  തനാലൂക്കബകല  കതനാപ്പെബചന്ത,  കതനാട്ടബക്കലച്ച്ല

ഭനാഗങ്ങളബകല  വസ്തുക്കള്  റേസ്പീസര്കവ്വ  നടപടബകേളബല്  മബചഭൂമബയനായബ

കരഖകപ്പെടുതബയതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റേവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

ചബറേയബനകേസ്പീഴച്ച്  തനാലൂക്കച്ച്  ലനാന്റെച്ച്  കബനാര്ഡബകന്റെ  18.01.2000-കല  ഉതരവനുസരബചച്ച്

മബചഭൂമബയനായബ  നബശ്ചയബക്കകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  അനദ  ബകേവശങ്ങളബലനായതബനനാലുലാം

01-01-1976  മുതല്  24-09-2008  വകര  406  ബകേമനാറങ്ങള്  നടന്നബട്ടുകണന്നച്ച്

ജബലനാകേളക്ടര്  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനനാലുലാം  റേസ്പീസര്കവ്വ  റേബക്കനാര്ഡുകേള്

പ്രനാബലദതബല്  വന്നതബകനതടര്ന്നച്ച്  ഭൂമബ  തബരബചറേബഞച്ച്  ഏകറടുക്കല്  നടപടബ

പൂര്തബയനാക്കബയബട്ടബലനാതതബനനാലുലാം  മബചഭൂമബയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടുവരനാന  സനാദദതയള്ള

പട്ടയലാം  ലഭബക്കനാത  കേക്ഷബകേള്  ബകേവശലാം  വച്ചുവരുന്ന  ഭൂമബക്കച്ച്  നബലവബല്  കേരലാം

സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നബല.  പട്ടയലാം  ലഭബചബട്ടുള്ള  കേക്ഷബകേളബല്  നബനലാം  കേരലാം

സക്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനണച്ച്.  മണമ്പൂര് വബകലജബകല ഭൂമബ ബകേമനാറങ്ങള് നടന്ന വര്ഷങ്ങള്,

നബലവബകല  ബകേവശക്കനാര്ക്കച്ച്  ഭൂമബ  ലഭദമനായതബകന്റെ  വബശദനാലാംശങ്ങള്,  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ

അളന്നച്ച്  തബട്ടകപ്പെടുതന്നതബനച്ച്  രൂപസ്പീകേരബച  സര്കവ്വ  ടസ്പീമബകന്റെ  അന്തബമ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
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എന്നബവ പരബകശനാധബചച്ച്  തുടര് നടപടബകേള് സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(3) മകഞ്ചരബ ഫയര് കസ്റ്റഷന

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  തനാല്ക്കനാലബകേ കകേട്ടബടതബല് പ്രവര്തബച്ചുവരുന്ന മകഞ്ചരബ

ഫയര് കസ്റ്റഷനച്ച് സലലാം അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റേവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

4-6-2015-കല സര്ക്കനാര് ഉതരവച്ച് പ്രകേനാരലാം മകഞ്ചരബ കടകബക്കല് ബഹസ്കൂളബകന്റെ 50

കസന്റെച്ച്  സലലാം  ഫയര്  കസ്റ്റഷന  സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  അനുമതബ  നല്കേബകക്കനാണച്ച്

ഉതരവച്ച്  പുറേകപ്പെടുവബച്ചു.   മലപ്പുറേലാം  ജബലയബകല  നറകേര  വബകലജബല്   20.23  ആര്

സലലാം ഫയര് കസ്റ്റഷന നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്  അനുവദബക്കുന്നതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല്

ഫയര് ആനറേച്ച് റേസന്യൂ വകുപ്പെബനച്ച്  ലനാനഡച്ച് റേവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണര് 9/12/2015-കല കേതച്ച്

പ്രകേനാരലാം  ലഭദമനാക്കബയബരുന.  റേവനന്യൂ  കരഖകേള്  പ്രകേനാരലാം  സര്ക്കനാര്  പുറേകമനാക്കച്ച്

ഭൂമബയബല്കപ്പെട്ടതുലാം  മകഞ്ചരബ  കടകബക്കല്  ബഹസ്കൂളബകന്റെ  ബകേവശമബരബക്കുന്നതുമനായ

സലമനാണബതച്ച്.  ഭൂമബ സലാംബന്ധമനായ ഉതരവകേള് പുറേകപ്പെടുവബക്കനാനുള്ള അധബകേനാരലാം

റേവനന്യൂ  വകുപ്പെബല്  നബക്ഷബപ്തമനായബരബകക്ക  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെച്ച്  പുറേകപ്പെടുവബച

ഉതരവച്ച് റേദച്ച് കചയ്തതബനുകശഷലാം  ഭൂമബ ബകേമനാറ ഉതരവച്ച് പുറേകപ്പെടുവബക്കുന്നതബനനായബ

ഫയല്  തബരബകകേ  നല്കേനാന  ആഭദന്തര  വകുപ്പെബകനനാടച്ച്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  ഫയല്

ലഭദമനാക്കുന്ന മുറേയച്ച് തുടര് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 
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(4) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പട്ടയലാം

ശസ്പീ  .    കറേനാഷബ  അഗസ്റ്റബന:  ഇടുക്കബ ജബലയബകല കകേനാന്നതടബ  പഞ്ചനായതബകല

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുളള  നടപടബ  തക്വരബതകപ്പെടുതന്നതബനുലാം

ആവശദമനായ  സര്കവ്വ  ജസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  പട്ടയകമള

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റേവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

കപരബഞനാനകുട്ടബ പദതബക്കനായബ ഏകറടുത പ്രകദശങ്ങളബല് പട്ടയലാം നല്കുന്നതബനച്ച്

തഹസസ്പീല്ദനാര്ക്കച്ച്  അധബകേനാരലാം  നല്കേബ  സര്ക്കനാര്  ഉതരവച്ച്  പുറേകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം

നനാളബതുവകര  5688  പട്ടയങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  ലഭബച

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  80  പട്ടയങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം  ബനാക്കബയളള

അകപക്ഷകേളബകന്മേല് സര്കവ്വ കജനാലബകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  അനുബന്ധ

നടപടബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  വബവബധ  കമഖലകേളബല്   ഒകര  സമയലാം  സര്കവ്വ  കജനാലബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  സര്കവ്വ  ഉപകേരണങ്ങളുകടയലാം

അപരദനാപ്തത പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് നബര്കദശലാം നല്കുകേയലാം ഇടുക്കബയബല്  പട്ടയകമള

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
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(5) ജലകസചന പദതബകേള്

ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: കേബനബ നദബയബകല ജലലാം ഉപകയനാഗകപ്പെടുതബ ജലകസചന

പദതബകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നബലവബലുളള   പദതബകേള്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസച്ച്  ): കേബനബ നദബയബല് നബന്നച്ച് 21

ടബ.എലാം.സബ.  ജലമനാണച്ച്  കകേരളതബനച്ച്  ഉപകയനാഗബക്കനാന  അവകേനാശമുളളതച്ച്.

കുടബകവളളലാം,  കൃഷബ,  കകവദത്യുതബ  ഉല്പ്പെനാദനലാം,  ജലകസചനലാം  എന്നബവയനായബ  വബവബധ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചനാല്  മനാത്രകമ   ജലലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാന  സനാധബക്കുകേയളള.

അതബനുളള  പരബസബതബ  ആഘനാത  പഠനമടക്കമുളള  കേനാരദങ്ങളബല്  അനുമതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുളള നടപടബ സക്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്. വയനനാടച്ച് ജബലയബകല

വരള്ചബനാധബത പ്രകദശങ്ങളബല് കൃഷബക്കുലാം കുടബകവളളതബനുലാം മറച്ച് ആവശദങ്ങള്ക്കുലാം

ഉപകയനാഗപ്രദമനായ  പദതബകേള്  മുനഗണനനാക്രമതബല്  നടപ്പെബലനാക്കനാനുളള

നടപടബകേളനാണച്ച് സക്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്. 

(6) കുടബ  കവളള പദതബ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന: കുനമ്മേല് അനുബന്ധ കുടബകവളള പദതബ കേമ്മേബഷന

കചയ്യുന്നതബനച്ച് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ):  കുനമ്മേല്  അനുബന്ധ

കുടബകവളള  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ  19  ദശലക്ഷലാം  ലബറര്  കശഷബയളള

ജലശുദസ്പീകേരണശനാല  പൂര്തസ്പീകേരബച്ചുകേഴബഞ്ഞു.  നനാദനാപുരലാം,  കുറബയനാടബ,  വനാണബകമല്

എന്നബവബടങ്ങളബകല  ജലസലാംഭരണബകേള്,  പമബലാംഗച്ച്  കമയബനുകേള്,  ടനാനകസനാര്മര്,

പമ്പുകസറ്റുകേള്  എന്നബവയലാം  പൂര്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  നബലവബല്  പദതബയകട

ചനാര്ജബലാംഗുലാം  ടയല്  റേണലാം നടനവരബകേയനാണച്ച്.  ഇഇൗ  പദതബയബലുള്കപ്പെട്ട  വളയലാം,

വനാണബകമല്,  നരബപ്പെറ  എന്നബവബടങ്ങളബകല  ജലസലാംഭരണബകേളബല്

കവളളകമതബചബട്ടുണച്ച്.  കേനായക്കുടബ  വബകലജബല്  വബതരണ  ശലാംഖലയബകല  90

ശതമനാനവലാം  നരബപ്പെറ  വബകലജബല്  65  ശതമനാനവലാം  ചനാര്ജച്ച്  കചയ്തച്ച്  കേണക്ഷന

നല്കേനാന  സജമനായബട്ടുണച്ച്.   കുടബകവളള  വബതരണ  ശലാംഖലകേളബകല  ബനാക്കബയള്ള

ചനാര്ജബലാംഗച്ച്  നടപടബകേള്  നടനവരബകേയനാണച്ച്.  വബതരണ  ശലാംഖലയകട

ചനാര്ജബലാംഗബനബടയബല്  പബ.ഡബ്ലേത്യു.ഡബ.  കറേനാഡുകേളബലുണനാകുന്ന  ലസ്പീക്കുകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  സമയലാം  കവണബവരുകമന്നതബനനാല്  ചനാര്ജബലാംഗബനുലാം

കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനണച്ച്.  വരള്ച കനരബടതക്ക  വബധതബല്  പദതബ

പൂര്തബയനാക്കബ കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യനാനനാണച്ച് ഉകദശബക്കുന്നതച്ച്.  

(7) തൃതനാല സബവബല് കസ്റ്റഷന

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റേനാലാം:  തൃതനാല മബനബ സബവബല് കസ്റ്റഷന നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്
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ഫണച്ച് അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

2016-17-കല ബഡ്ജറബല് തൃതനാല മബനബ സബവബല് കസ്റ്റഷനച്ച് ഫണച്ച് അനുവദബക്കുന്ന

കേനാരദലാം  പരനാമര്ശബചബരുകന്നങ്കബലുലാം  അക്കഇൗണബല്  പണമബലനാതതബനനാല്

അനുവദബചബരുന്നബല.  എന്നനാല് ഇതവണകത ബഡ്ജറബല് കടനാക്കണ് കപ്രനാവബഷന

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട കപ്രനാകപ്പെനാസല് ഭരണ വകുപ്പെബല്നബന്നച്ച് വരുന്ന

മുറേയച്ച് പരബഗണബക്കനാവന്നതനാണച്ച്.

(8) ഒറതവണ തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് പദതബയകട കേനാലനാവധബ

ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസസ്പീര്: സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബകല ഒറതവണ തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്

പദതബയകട  കേനാലനാവധബ  മൂനമനാസകതയ്ക്കുകൂടബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചനാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന  ):  സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബകല  വനായനാ

കുടബശബകേ  വര്ദബച്ചുവരബകേയലാം  തബരബചടവച്ച്  ഗണദമനായബ  കുറേയകേയലാം  കചയ്ത

സനാഹചരദതബല്   ബനാങ്കുകേളുകട  നബഷബയ  ആസബ  കുറേയകേയലാം  കൃതദമനായ  വനായനാ

തബരബചടവച്ച് കപ്രനാതനാഹബപ്പെബചച്ച്  പരമനാവധബ കുടബശബകേ രഹബത ബനാങ്കുകേളനാക്കബ മനാറ്റുകേയലാം

സഹകേനാരബകേകള  കേടബനാദദതയബല്നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുകേയലാം  കചയ്യുകേ  എന്ന
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ലക്ഷദകതനാകടയനാണച്ച്  'നവകകേരളസ്പീയലാം  കുടബശബകേ  നബവനാരണലാം  2018  ഒറതവണ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് പദതബ' നടപ്പെബലനാക്കബയതച്ച്. ഇതബകന്റെ കേനാലനാവധബ കഫബ്രുവരബ 15 മുതല്

മനാര്ചച്ച്  25  വകരയനായബരുന്നതച്ച്  സഹകേനാരബകേളുകടയലാം  സലാംഘങ്ങളുകടയലാം

നബകവദനങ്ങകളതടര്ന്നച്ച് 31-03-2018 വകര ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്. മരണകപ്പെട്ടവരുകടയലാം

മനാരകേകരനാഗങ്ങള്  ബനാധബചവരുകടയലാം  ഉള്കപ്പെകട  വനായക്കനാരുകട  നബലവബകല

സനാഹചരദലാം,  സനാമതബകേ സബതബ,  തബരബചടവച്ച്  കശഷബ എന്നബവ കേണക്കബകലടുതച്ച്

വബവബധ  ഇളവകേള്  നല്കേബയനാണച്ച്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്.  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള് വനായക്കനാരുകട കേടബനാദദത ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാല്  പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്ന

കുടബശബകേ  നബവനാരണലാം  പദതബയബല്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  അധബകേ  ബനാദദതകയനാനലാം

കനരബകടണബ  വരുന്നബല.  പദതബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകക്കണ  സനാഹചരദമുകണന്നച്ച്

കബനാധദകപ്പെട്ടനാല് ആവശദമനായ തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകക്കനാളളുന്നതനാണച്ച്. 

(9) സച്ച് കൂളുകേളുകട ഭഇൗതബകേ വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷച്ച് കുമനാര്:   സ്കൂളുകേളുകട ഭഇൗതബകേ വബകേസനതബനനായബ

ചുമതലകപ്പെടുതബയ  കേബറച്ച്കകേനാ  എന്ന  ഏജനസബ  സലലാം  എലാം.എല്.എ.,  പബ.ടബ.എ.

എന്നബവകരനാടച്ച്  ആകലനാചബക്കനാകത  തയ്യനാറേനാക്കുന്ന  മനാസ്റ്റര്  പനാനബല്

സ്കൂളുകേള്ക്കനാവശദമനായ അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കകപ്പെടുകേയനാണച്ച്. ഇതരലാം

ഏജനസബകേകള ഒഴബവനാക്കബ ക്രമകക്കടുകേള് തടയന്നതബനച്ച് നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പെബകന്റെ 8.12.2016-കല ഉതരവച്ച് പ്രകേനാരലാം മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ ഉയര്തന്ന

സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച് പ്രനാകദശബകേ തലതബല് മനാസ്റ്റര് പനാന തയ്യനാറേനാക്കനാന മനാര്ഗ്ഗനബര്കദശങ്ങള്

പുറേകപ്പെടുവബചബരുന.  ഇപ്രകേനാരലാം  തയ്യനാറേനാക്കുന്ന  മനാസ്റ്റര്  പനാനുകേള്  പരബകശനാധബചച്ച്

കേബഫ്ബബ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  വബശദമനായ  പദതബ  രൂപകരഖ  തയ്യനാറേനാക്കനാന

സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകൃത  ഏജനസബയനായ  കേബറച്ച്കകേനാകയ  ചുമതലകപ്പെടുതബയബരുന.

പ്രനാകദശബകേ  തലതബല്  ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം  സ്കൂള്  അധബകൃതരുലാം  പബ.ടബ.എ.-യലാം

സലാംയക്തമനായബ  തയ്യനാറേനാക്കബയ  മനാസ്റ്റര്  പനാനബകനകയനാ  നബര്കദശങ്ങകളകയനാ

അവലലാംബബചനാണച്ച് കേബറച്ച്കകേനാ പദതബ രൂപകരഖ തയ്യനാറേനാക്കബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേ.ഇ.ആര്.

ചട്ടപ്രകേനാരലാം  മനാത്രകമ  കനാസച്ച്  മുറേബകേള്  രൂപകേല്പ്പെന  കചയ്യനാവൂ  എന്നച്ച്  പ്രകതദകേലാം

നബര്കദശബചബട്ടുണച്ച്.  കേബറച്ച്കകേനാ  തകന്ന  എസ്റ്റബകമറ്റുണനാക്കബയനാല്  മതബകയന്നച്ച്

ആവശദകപ്പെട്ട സ്കൂളുകേള്ക്കുമനാത്രകമ അവര് എസ്റ്റബകമറച്ച്  തയ്യനാറേനാക്കബയബട്ടുള.  അതനാതച്ച്

പ്രകദശങ്ങളബകല  എലാം.എല്.എ.-മനാകരനാടുലാം  പബ.ടബ.എ.-കയനാടുലാം  ചര്ച  കചയമനാത്രകമ

അന്തബമ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാവൂ എന്നച്ച്   വദക്തമനായബ നബര്കദശബചബട്ടുണച്ച്.

(10)   ശനബയനാഴ്ച്ചഅവധബ ദബനമനാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്

ശസ്പീ  .   എല്കദനാസച്ച് പബ  .   കുന്നപ്പെബള്ളബല്: സലാംസനാനകത കവനാകക്കഷണല് ഹയര്

കസക്കണറേബ  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  ശനബയനാഴച്ച് ച  അവധബ  ദബനമനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ
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സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  ഹയര്  കസക്കണറേബ

സ്കൂളുകേളബല്  നബനലാം  വദതദസമനായബ  പ്രവൃതബ  പരബചയതബനച്ച്  കൂടുതല്  ഉഇൗന്നല്

നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള  പഠനപദതബ  ആയതബനനാലനാണച്ച്  കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്

കസക്കണറേബ  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  ശനബയനാഴച്ച് ച  ദബവസലാം  കൂടബ  പ്രവൃതബ  ദബനമനായബ

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ളതച്ച്. ഇതരതബലുള്ള ക്രമസ്പീകേരണതബലൂകട മനാത്രകമ പനാഠദപദതബയകട

കബനാധനലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാന സനാധബക്കുകേയള.  എന്നനാല് കവനാകക്കഷണല് ഹയര്

കസക്കണറേബയബല്  എന.എസച്ച്.കേത്യു.എഫച്ച്.  നടപ്പെനാക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതബലുണനാകുന്ന

മനാറതബനനുസരബചച്ച് ഇക്കനാരദവലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

IV കമശപ്പുറേതവച കേടലനാസുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  ചട്ടലാം  47(2)  അനുസരബച്ചുള്ള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറേതവച്ചു.

V റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട പതബകനനാന്നനാമതച്ച് റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട പതബകനനാന്നനാമതച്ച് റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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VII ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചുളള പ്രസനാവന 

വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാംമൂലലാം ജസ്പീവഹനാനബ സലാംഭവബക്കുന്നവരുകട 
ആശബതര്ക്കുള്ള നഷപരബഹനാരലാം 

വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം മൂലലാം ജസ്പീവഹനാനബ സലാംഭവബക്കുന്നവരുകട ആശബതര്ക്കുലാം

പരബകക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കുമുള്ള  നഷപരബഹനാരതകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ ചട്ടലാം  300  അനുസരബചച്ച്

പ്രസനാവന നടതബ. 

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണ കേനാരദലാം

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറേയന്ന ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയച്ച്

എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2018-  കല കകേരള  സഹകേരണ സലാംഘ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചനാരവലാം  കദവസക്വവലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന  ):  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല

കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
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സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചനാരവലാം  കദവസക്വവലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന  ):   സഹകേരണ  യൂണബയനുകേളബകലയ്ക്കുള്ള  കതരകഞടുപ്പെബല്

വദതദസ മണ്ഡലങ്ങളബല് നബന്നച്ച്  മതരബക്കുന്ന പ്രതബനബധബകേകള  എലനാ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളുകടയലാം  ഭരണസമബതബ  അലാംഗങ്ങള്  കചര്ന്നച്ച്  കതരകഞടുക്കുന്ന

സബതബയണനാകുകമനാള്  കേടലനാസച്ച്  സലാംഘങ്ങളുകടയലാം  പ്രവര്തനരഹബത

സലാംഘങ്ങളുകടയലാം  ഭരണസമബതബയലാംഗങ്ങളുകടയലാം  നബക്ഷബപ്തതനാല്പരദങ്ങള്

കേടനവരുന്നതബകല  അനഇൗചബതദലാം  കേണക്കബകലടുതകകേനാണനാണച്ച്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.   കതരകഞടുക്കകപ്പെകടണവരുലാം  കതരകഞടുപ്പെബനച്ച്  കവനാട്ടച്ച്

കചകയ്യണവരുലാം  അതനാതച്ച്  വബഭനാഗതബല്കപ്പെടുന്നവരനാകുന്നതനാണച്ച്  ഉചബതലാം.

ഇതരകമനാരു  നബയമ  കഭദഗതബയബലൂകട  യഥനാര്ത്ഥ  അവകേനാശബകേള്ക്കച്ച്  സര്ക്കബള്

സഹകേരണ യൂണബയകന്റെ പ്രനാതബനബധദലാം ഉറേപ്പെനാക്കനാന കേഴബയന്നതനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശച്ച്:  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല

കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ (കഭദഗതബ)  ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുന്നതബനനായബ

സര്ക്കുകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സര്ക്കനാരബനച്ച്

തനാല്പരദമബലനാതവര്  സലാംഘലാം  രജബസ്റ്റര്  കചയ്തനാല്  അഫബലബകയഷന  നല്കേനാന

തയ്യനാറേനാകേനാത സമസ്പീപനമനാണച്ച് സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  സലാംഘലാം രൂപവല്ക്കരണലാം മഇൗലബകേ

അവകേനാശമനായബ  ഭരണഘടന  ഉറേപ്പുനല്കുകമനാഴലാം  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരലാം
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പ്രകയനാഗബക്കുകേയലാം  ഭരണസമബതബ  പബരബച്ചുവബടുകേയലാം  കചയ്യുകേയനാണച്ച്.  കകേരള  ബനാങ്കച്ച്

രൂപസ്പീകേരണലാം  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കച്ച്  ജസ്പീവനക്കനാകരയലാം  ഇടപനാടുകേനാകരയലാം

ആശങ്കയബലനാഴബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  നബലവബലുള്ള  രസ്പീതബയബല്  അലാംഗങ്ങകള

കതരകഞടുക്കുന്നതു  സലാംബന്ധബചച്ച്  പരനാതബ  ഇലനാത  സനാഹചരദതബല്

സഹകേനാരബകേള്  ആവശദകപ്പെട്ടുകവന്ന  വദനാകജനയനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഇതരകമനാരു

കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.    സര്ക്കനാര് മനാറേബവന്നതബനനുസരബചച്ച്  തങ്ങള്ക്കച്ച്

വബകധയതക്വമുള്ളവകര  കകേനാണ്ടുവരബകേ  എന്ന  ഉകദശമനാണച്ച്  ഇതബനു  പബന്നബലുള്ളതച്ച്.

ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബകല ഭരണസമബതബകേള് പബരബച്ചുവബട്ടച്ച്    ഏര്കപ്പെടുതബയ

അഡബനബകസ്ട്രേറര്  ഭരണലാം  നസ്പീട്ടബകക്കനാടുക്കനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.   വനായനാ

കുടബശബകേയകട കപരബല് പനാവകപ്പെട്ട സഹകേനാരബകേകള ബുദബമുട്ടബക്കുന്ന സമസ്പീപനമനാണച്ച്

അഡബനബകസ്ട്രേറര്മനാര്  സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  കേബഫ്ബബ  ഫണച്ച്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്

നബകക്ഷപബക്കനാന  തയ്യനാറേനാകേനാതതച്ച്  എന്തുകകേനാണനാകണനള്ളതച്ച്  വദക്തമനാക്കണലാം.

സഹകേരണ  കമഖലകയ   ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനച്ച്   നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ഏകേസ്പീകൃത പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതു സലാംബന്ധബചച്ച് പരബകശനാധബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

സഹകേരണ  പ്രസനാനകത  ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച്  ശക്തവലാം  സുസബരവമനായ   സനാമൂഹദ

സനാമതബകേ വബകേസനലാം ഉറേപ്പുവരുതണലാം.  കേയര് കമഖലയബകല കശനാചനസ്പീയനാവസ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കതനാണച്ച്  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  ചകേബരബയകട  ലഭദത
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ഉറേപ്പുവരുതന്നതബനുലാം നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   വനബതനാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങകള

ശക്തബകപ്പെടുതകേയലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകട

കഫഡകറേഷകന  പദതബകേള്  ഏകറടുത  നടതനാന  കേഴബയന്ന  വബധതബല്

പ്രനാപ്തമനാക്കുകേയലാം  കവണലാം.  ബബലബല്  കകേനാണ്ടുവരനാനുകദശബക്കുന്ന  കഭദഗതബ

അനവസരതബലുള്ളതനാണച്ച്. 

IX അറേബയബപ്പെച്ച്

ചട്ടലാം കവവച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്

മബ  .    കഡപന്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര്:  ഉചയച്ച്  12.30  മുതല്  1.30  വകര  2018-കല  കകേരള

ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉതരവനാദബത  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുകക്കണതനായബരുനകവങ്കബലുലാം  പ്രനാകയനാഗബകേതയകട

അടബസനാനതബല് കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബല് കചര്തബരബക്കുന്ന ക്രമതബല്  സഭയകട

അനുമതബകയനാകട ബബല്ലുകേള് പരബഗണബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതനായബ അറേബയബക്കുന. 

(നബയമ നബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം ....( തുടര്ച))

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല

കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം   അകത സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയച്ച്  അയയണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സഹകേരണ  രലാംഗതച്ച്

കകേരളലാം  ഇന്തദയ്ക്കുതകന്ന  മനാതൃകേയനാണച്ച്.  കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനതബലൂകട  കകേരളതബകല
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സഹകേരണ  പ്രസനാനകത  തകേര്ക്കുന്നതബനുള്ള  ഗൂഢശമങ്ങളനാണച്ച്

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെച്ച്  നടതബയതച്ച്.  സനാമൂഹദ  പ്രതബബദതകയനാടുകൂടബയ

പ്രവര്തനങ്ങളുമനായനാണച്ച്    സഹകേരണ വകുപ്പെച്ച്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്. സനാമൂഹദകക്ഷമ

രലാംഗതച്ച് ശക്തമനായ ഇടകപടലുകേള് നടതനാന കേഴബയനണച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

കപനഷന നല്കേനാന   കേഴബഞതച്ച് ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.  കകേരള സഹകേരണ നയതബനച്ച്

രൂപലാം കകേനാടുക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് ഇഇൗ കമഖലകയനാടുള്ള പ്രതബബദത

വദക്തമനാക്കുന.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബലൂകട  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  കപനഷനുകേള്

വബതരണലാം കചയ്യുകേയലാം ഹരബത സഹകേരണലാം പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം വബലക്കയറലാം

നബയനബക്കുന്നതബനനായബ  കപനാതുവബപണബയബല്  ഇടകപടുകേയലാം  നസ്പീതബ  കസ്റ്റനാറകേകളയലാം

നസ്പീതബ കമഡബക്കല് കസ്റ്റനാറകേകളയലാം ശക്തബകപ്പെടുതകേയലാം കചയ.  വനബതനാ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങകളയലാം  വനബതനാ  കഫഡകറേഷനുകേകളയലാം  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനുലാം

എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.  കഫഡകറേഷകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  പ്രവര്തബക്കുന്ന  ആയര്ധനാരയകട

പ്രവര്തനലാം  വബപുലകപ്പെടുതന്നതബനുലാം  മനാതൃകേനാ  കസവന  സലാംഘങ്ങകള

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബച്ചു.  കകേപച്ച്-കന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള

കപ്രനാഫഷണല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം കേര്ഷകേ കസവന കകേന്ദ്രങ്ങളുകട പ്രവര്തനലാം വബപുലസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയ.  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബലൂകട  കേശുവണബ  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം
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കപനാതുവബപണബയബല്  കുറേഞ  വബലയച്ച്  മലബനാര്  സബകമന്റെച്ച്സച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബച്ചു.  ക്രമകക്കടുകേള്  കേകണതബയ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്

പരബകശനാധന  കേര്ശനമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേകള

ആധുനബകേവത്കേരബച്ചുകകേനാണച്ച്  കകേരള  ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച  നടപടബ

സക്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  സഹകേരണ  ഭരണ  സമബതബ  കതരകഞടുപ്പെബല്  എലനാ

കമഖലകേളബലുമുള്ള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകട  പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറേപ്പുവരുതന്നതബനുലാം

സഹകേരണ സര്ക്കബള് യൂണബയകന കൂടുതല് ജനനാധബപതദവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുമനാണച്ച്

കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചനാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):  സഹകേരണ  യൂണബയനുലാം  സര്ക്കബള്  സഹകേരണ

യൂണബയനുകേളുലാം സലാംസനാനകത സഹകേരണ കമഖലയകട വളര്ചയബല്  പ്രധനാന പങ്കച്ച്

വഹബക്കുന്ന  സനാപനങ്ങളനാണച്ച്.  ഭരണ  സമബതബ  കതരകഞടുപ്പെബല്  സഹകേരണ

പ്രസനാനതബകന്റെ  നകട്ടലനായ  പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകട

പ്രനാതബനബധദലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണബയനാണച്ച്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേകള ആധുനബകേവത്കേരബചച്ച് യവതലമുറേകയ ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

വബകദശ നബകക്ഷപലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങകള  ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനുമനാണച്ച്  കകേരള  ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.
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ഗ്രനാമപഞ്ചനായതകേളുകട  ബനാങ്കബലാംഗച്ച്  സനാപനമനായബ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകള

മനാറ്റുന്നത ബകനപ്പെറബ ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേകള സലാംസനാന

സഹകേരണ  ബനാങ്കുമനായബ  ലയബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  അനുമതബയനാണച്ച്   റേബസര്വച്ച്

ബനാങ്കബകനനാടച്ച്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേനാചബ കമകടനാ ഉള്കപ്പെകടയള്ള പദതബകേളുകട

പ്രനാരലാംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  ഫണച്ച്  നല്കേബയതുള്കപ്പെകട  കകേരളതബകല

സഹകേരണ  പ്രസനാനങ്ങള്  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങളുകട  കേനാരദതബല്

സജസ്പീവമനായബ  സഹനായബചബട്ടുണച്ച്.   വനബതനാ  സലാംഘങ്ങളുകട  പ്രവര്തനങ്ങള്

കമചകപ്പെടുതന്നതബനുലാം  എസച്ച്.എസബ./എസച്ച്.ടബ.  കഫഡകറേഷകന്റെയലാം

കേണ്സന്യൂമര്കഫഡബകന്റെയലാം  കേയര്  കമഖലയകടയലാം  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.    സഹകേരണ  കമഖല  വഴബ

സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേള്  വസ്പീടുകേളബകലതബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞു.

ജനനാധബപതദപരമനായ  രസ്പീതബയബല്തകന്നയനാണച്ച്  സഹകേരണ  കമഖല

പ്രവര്തബച്ചുവരുന്നതച്ച്.  

ശസ്പീ.  അടൂര്  പ്രകേനാശച്ച്  അവതരബപ്പെബച   കഭദഗതബ   നബരനാകേരബക്കുകേയലാം

ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബ അവതരബപ്പെബച  കഭദഗതബ 18-കനതബകര 49 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ

പബനവലബക്കുകേയലാം കചയ.
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സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല കകേരള  സഹകേരണ

സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത.

2-  ാം വകുപ്പെച്ച്

 116, 117, 120, 122, 124 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെച്ച്

(കഭദഗതബ ഇല)

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

105, 110 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചനാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന):  2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

2018-കല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം  18-കനതബകര 56 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(ii) 2018-  കല കകേരള  കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ അകതനാറേബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല  കകേരള കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ അകതനാറേബറബ  (കഭദഗതബ) ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റേവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.



30

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  കകേന്ദ്ര  സുരക്ഷനാ

അകതനാറേബറബയകട  നബര്കദശനാനുസരണലാം  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  കേമ്മേസ്പീഷണകറേ

നബയമബക്കുന്നതബനച്ച്  ആക്ടബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരനാനനാണച്ച്  ഇഇൗ  ബബല്

അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  അഖബകലന്തദനാ  സര്വ്വസ്പീസബല്  നബനള്ള  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

കസക്രട്ടറേബ/കപനാലസ്പീസച്ച്  ഇനകസക്ടര്  ജനറേല്/ചസ്പീഫച്ച്  കഫനാറേസ്റ്റച്ച്  കേണ്സര്കവറര്

ഇവരുകട  പദവബയബല്  തനാകഴയലനാത  ഉകദദനാഗസകന  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ

കേമ്മേസ്പീഷണറേനായബ  നബയമബക്കണകമന്ന  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ   തസ്പീരുമനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച് ഇതുകകേനാണ്ടുകദശബക്കുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജന: സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല

കകേരള  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

'കപനാലസ്പീസച്ച്  ഇനകസക്ടര്  ജനറേലബകന്റെ  പദവബയബല്  തനാകഴയലനാത'  എന്നസ്പീ

വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം  'അഖബകലന്തദനാ  സര്വ്വസ്പീസബല്  നബനള്ള  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

കസക്രട്ടറേബയകടകയനാ കപനാലസ്പീസച്ച്  ഇനകസക്ടര് ജനറേലബകന്റെകയനാ ചസ്പീഫച്ച്  കഫനാറേസ്റ്റച്ച്

കേണ്സര്കവററകടകയനാ പദവബയബല് തനാകഴയലനാത'  ഒരനാകള  നബയമബക്കനാകമന്ന

കഭദഗതബയനാണച്ച്  ഇതബലുള്ളതച്ച്.  സലാംസനാനതച്ച്  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷകയക്കുറേബച്ചുലാം
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കറേനാഡുപകയനാഗകതക്കുറേബച്ചുലാം  സനാലാംസനാരബകേനാവകബനാധലാം  ഉണനാക്കബകയടു

കക്കണതുണച്ച്.  നബയമവദവസകേള്  പനാലബക്കനാകതയള്ള  വനാഹനങ്ങളുകട

അമബതകവഗതയലാം  വനാഹനകപ്പെരുപ്പെവലാം  വനാഹനലാം  ഓടബക്കുന്നവരുകട

അശദമൂലമുണനാകുന്ന  സലാംഘര്ഷഭരബതമനായ  മനാനസബകേനാവസയമനാണച്ച്

പലകപ്പെനാഴലാം  കറേനാഡപകേടങ്ങള്ക്കച്ച്  കേനാരണമനാകുന്നതച്ച്.    കപനാതുഗതനാഗത

സഇൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുതബകക്കനാണച്ച്  സക്വകേനാരദ  വനാഹനങ്ങളുകട  എണലാം

കുറേയനാനുലാം ടനാഫബകേച്ച് നബയമങ്ങള് കേര്ശനമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം സനാധബക്കണലാം.

വനാണബജദനാവശദതബനുലാം  പനാര്ക്കബലാംഗബനുലാം  പനാതകയനാരലാം  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതച്ച്

നബയനബക്കണലാം.  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  കദശസ്പീയ

ബഹകവയള്കപ്പെകടയള്ള  സലങ്ങളബല്  കേദനാമറേ  സനാപബക്കനാന  നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ബഡ്രൈവര്മനാരുകട  നബയമലലാംഘനങ്ങള്ക്കച്ച്  കപനനാല്റബ

കപനായബന്റെച്ച്  തസ്പീരുമനാനബക്കണലാം.  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  വസ്പീക്ഷണ  കരഖയച്ച്  രൂപലാം

നല്കേബയ   നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.    2011-20  വകരയള്ള  കേനാലയളവച്ച്

കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  ദശനാബ്ദമനായബ  ആചരബക്കനാനുലാം  ഇതബനനായബ  മനാര്ഗ്ഗകരഖ

തയ്യനാറേനാക്കനാനുമുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കകപ്രവറച്ച് ബസ്സുകേളുകട മതര

ഓട്ടതബലൂകട  ഉണനാകുന്ന  കറേനാഡപകേടങ്ങള്  തടയന്നതബനനായബ  കഷഡന്യൂള്
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നബശ്ചയബക്കുന്നതബനച്ച് പുതുക്കബയ മനാനദണ്ഡലാം തയ്യനാറേനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കദശസ്പീയപനാതനാ

ജലാംഗ്ഷനുകേളബല്  സബഗ്നല്  കകലറ്റുകേള്  സനാപബക്കുന്ന  കേനാരദവലാം  പരബകശനാധനയച്ച്

വബകധയമനാക്കണലാം.    വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബകന്റെ സഹനായകതനാടുകൂടബ  സലാംസനാനതച്ച്

സ്കൂള്തലലാം മുതല് 'കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷ' കേരബക്കുലതബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കബ  കുട്ടബകേളബല് സുരക്ഷനാ

അവകബനാധവലാം ഗതനാഗത സലാംസനാരവലാം സൃഷബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കറേനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കച്ച്  ആദദകത  48  മണബക്കൂര്  സഇൗജനദ  ചബകേബത

നല്കുന്നതബനുലാം കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ അകതനാറേബറബ ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം പബ.ഡബ്ലേന്യൂ.ഡബ.

കറേനാഡുകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കറേനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങളബല്  പനാസ്റ്റബകേച്ച്

മനാലബനദങ്ങള്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബച  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടച്ച്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.   ജസ്റ്റബസച്ച്  രനാധനാകൃഷ്ണന  കചയര്മനാനനായ  കറേനാഡച്ച്  കസഫബ

കേമ്മേബറബയകട  നബരസ്പീക്ഷണതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കച്ച്  പകേരലാം

അഖബകലന്തദനാ  സര്വ്വസ്പീസബല് നബനള്ള ഗവണ്കമന്റെച്ച്  കസക്രട്ടറേബയകടകയനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്

ഇനകസക്ടര് ജനറേലബകന്റെകയനാ  ചസ്പീഫച്ച്  കഫനാറേസ്റ്റച്ച്  കേണ്സര്കവററകടകയനാ  പദവബയബല്

തനാകഴയലനാത ഒരു ഉകദദനാഗസകന മുഴവന സമയ കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ കേമ്മേസ്പീഷണറേനായബ

നബയമബക്കനാനുള്ള സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനലാം സക്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്

നബന്നച്ച്  വരുന്ന  വനാഹനങ്ങളബല്  നബനലാം  ഇഇൗടനാക്കുന്ന  കസസച്ച്  കറേനാഡച്ച്  കസഫബ

ഫണബലൂകട  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഒന്നബലധബകേലാം
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വനാഹനങ്ങളുള്ളവരബല്നബനലാം  കൂടുതല്  നബകുതബ  ഈടനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   അടബയന്തര  ഘട്ടങ്ങളബല്  ബഡ്രൈവര്മനാരുകട  ബലസനസച്ച്  റേദച്ച്

കചയ്യനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബയകട  കനതൃതക്വതബല്  275

ബ്ലേനാക്കച്ച്  കസനാട്ടുകേള്  കേകണതബ  പരബകശനാധന  നടതബയതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

അശനാസസ്പീയമനായ കറേനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം തടയന്നതബനുലാം  'ശബരബമല കസഫച്ച്  കസനാണ്'

മനാതൃകേ സലാംസനാനതച്ച് വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്  .    പബ:   സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2018-കല  കകേരള  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത

സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയച്ച്  അയയണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മലപ്പുറേലാം  ജബലയബകല  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനുലാം

കചളനാരബ  മുതല്  ഇടബമുഴക്കല്  വകരയള്ള  ഭനാഗകത  ഗതനാഗതക്കുരുക്കുലാം  അപകേട

മരണങ്ങളുലാം  കുറേയ്ക്കുന്നതബനനായബ  വബളബച്ചുകൂട്ടബയ  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനലാം

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബനുലാം  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  പ്രനാധനാനദലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്

കബനാധവല്ക്കരണലാം  നടതന്നതബനുലാം  വനാഹന  വര്ദനവബനനുസരബചച്ച്  അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങള് കമചകപ്പെടുതന്നതബനുലാം നടപടബ സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ

അവകബനാധതബനച്ച്  ഊന്നല്  നല്കുകേയലാം  പനാഠദപദതബയബല്   ഉള്കപ്പെടുതകേയലാം

പബ്ലേബകേച്ച്  ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കബ  സക്വകേനാരദ  വനാഹനങ്ങള്
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നബരതബലബറേങ്ങുന്നതച്ച്  കുറേയ്ക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനതബലൂകട  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനച്ച്

സനാധബക്കുലാം.  ടനാഫബകേച്ച്  നബയമങ്ങള്  കേര്ശനമനായബ  പനാലബക്കനാനുലാം   കേനാകലനാചബതമനായബ

പരബഷ്കരബക്കനാനുലാം  ടനാഫബകേച്ച്  നബയമലാം  ലലാംഘബക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  കകലസനസച്ച്  റേദച്ച്

കചയ്യുന്നതടക്കമുളള  കേടുത  ശബക്ഷ  നല്കേനാനുലാം  ടനാഫബകേച്ച്  കബനാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ശക്തമനാക്കനാനുലാം  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കറേനാഡച്ച്  കേകയ്യറങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയലാം  കറേനാഡച്ച്  കസഫബ  കബനാര്ഡച്ച്  കൃതദമനായബ  കയനാഗലാം  കചരുകേയലാം

കചയ്യണലാം. കപനാലസ്പീസച്ച്, കമനാകട്ടനാര് വനാഹന വകുപ്പുകേളുകട കസവനങ്ങള് കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ

അകതനാറേബറബ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുതണലാം.  കമനാകട്ടനാര്  കവഹബക്കബള്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകല

ഫസ്പീല്ഡച്ച് സ്റ്റനാഫബകന്റെ കുറേവച്ച് സുരക്ഷനാപ്രവര്തനങ്ങകള ബനാധബക്കുനണച്ച്. കകലസനസച്ച്

നല്കുന്നതബനുളള  നബബന്ധനകേള്  ശക്തമനാക്കണലാം.എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  കറേനാഡച്ച്

സുരക്ഷനാ  സമബതബകേള്   രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ജനപ്രതബനബധബകേകള

ഉള്കപ്പെടുതന്നതബനുലാം  ജബലനാതലതബല്  സബരലാം  ഓഫസ്പീസച്ച്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   സൂപ്പെര്  ഫനാസ്റ്റച്ച്,  ഡസ്പീലക്സെെച്ച്  ബസ്സുകേളബല്  സ്റ്റനാന്റെബലാംഗച്ച്  ടബപച്ച്

അനുവദബക്കനാന പനാടബകലന്ന കകഹകക്കനാടതബ വബധബ നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള്

സലാംസനാനകത കറേനാഡപകേടങ്ങള് കുറേയ്ക്കുന്നതബനച്ച്   വബശദമനായ വബലയബരുതലുകേളുലാം
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നബര്കദശങ്ങളുമനാണച്ച് ഇവബകട നല്കേബയബട്ടുളളതച്ച്. പതവര്ഷലാംകകേനാണച്ച് സലാംസനാനകത

കറേനാഡപകേടങ്ങളുകട  നബരക്കച്ച്  50  ശതമനാനമനായബ  കുറേയനാനനാണച്ച്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതച്ച്.

ഇതബകന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനുലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുമനാണച്ച്  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബക്കച്ച്  പ്രകതദകേ

ചുമതലയളള ഒരു ഉകദദനാഗസന കനതൃതക്വലാം  നല്കേണകമന്നച്ച്  ജസ്റ്റബസച്ച്  രനാധനാകൃഷ്ണന

കേമ്മേസ്പീഷന  നബര്കദശബചതച്ച്.   വബവബധ  വകുപ്പുകേളബലൂകട  അതരലാം  കബനാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  സര്ക്കനാര്  കനതൃതക്വലാം  നല്കേബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കറേനാഡച്ച്

സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബയബല്   ജനപ്രതബനബധബകേകള  ഉള്കക്കനാളളബക്കുന്ന  നബയമലാം

നബലവബലബല.  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  പ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  275  ബ്ലേനാക്കച്ച്

കസനാട്ടുകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്   പ്രകതദകേ  പദതബയലാം  വബദദനാര്ത്ഥബകേളബല്  ടനാഫബകേച്ച്

അവകബനാധലാം  സൃഷബക്കുന്നതബനനായബ  'സനാര്ട്ടച്ച്  ടനാഫബകേച്ച്  കനാസച്ച്  റൂലാം'  പദതബയലാം

നടപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.  എലനാ  എലാം.എല്.എ.-മനാരുലാം

സഹകേരബക്കുകേയനാകണങ്കബല്  അവരവരുകട  മണ്ഡലങ്ങളബകല  ഒരു  വബദദനാലയതബല്

'സനാര്ട്ടച്ച്  ടനാഫബകേച്ച്  കനാസച്ച്  റൂലാം'  പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബനുളള  പദതബ

തയ്യനാറേനാക്കനാവന്നതനാണച്ച്. കേഴക്കൂട്ടലാം മുതല് അടൂര് വകരയളള ഭനാഗതച്ച് കമനാഡല് കസഫച്ച്

കകേനാറേബകഡനാര്  സലാംവബധനാനലാം  വബജയകേരമനായബ  പൂര്തബയനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  സനാമതബകേ

ലഭദതയലാം  സല  ലഭദതയലാം  അനുസരബചച്ച്  ഇതരതബലുളള  കകേനാറേബകഡനാറകേള്  മറച്ച്
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സലങ്ങളബലുലാം  സനാപബക്കുന്നതനാണച്ച്.  വബവബധ  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേള്  നടതന്ന

പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കനാനുളള ചുമതല ജബലനാ കേളക്ടര്മനാര്ക്കനാണച്ച്.  ഗതനാഗത

രലാംഗതച്ച്  നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന്ന പരബഷ്കരണ നടപടബകേള്  സക്വനാധസ്പീനങ്ങള്ക്കച്ച്

വഴങ്ങനാകത പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ഉകദശബക്കുന്നതച്ച്. കകഡ്രൈവബലാംഗച്ച് സ്കൂളുകേള്

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  കകഡ്രൈവബലാംഗച്ച്  പരബശസ്പീലന

കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഓകട്ടനാമനാറഡച്ച്  കകഡ്രൈവബലാംഗച്ച്  കടസ്റ്റച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  കറേനാഡച്ച് നബയമങ്ങള് ലലാംഘബക്കുന്നവര്കക്കതബകര  കേര്ശന നടപടബ

സക്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  ആധുനബകേ സനാകങ്കതബകേ വബദദ ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള പരബകശനാധന

നടതബ  ചട്ടലലാംഘനലാം  നടതന്നവകര  കേകണതന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളനാണച്ച്

സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. ബബല് പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള കറേനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ

അകതനാറേബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത.
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2-  ാം വകുപ്പെച്ച്

113, 114, 116, 118, 120, 127, 128, 130, 132, 137 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

 മനബ തനാകഴപ്പെറേയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

129.  ഖണ്ഡലാം  2  പ്രകേനാരലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യനാനുകദശബക്കുന്ന  പ്രധനാന  ആക്ടബകല

9-ാം വകുപ്പെബല്, "സുരക്ഷനാ കേമ്മേസ്പീഷണറേനായബ" എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കു കശഷലാം  "അനദത്ര

കസവനവദവസയബല്" എന്ന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തനാകഴപ്പെറേയന്ന കഭദഗതബ  സക്വസ്പീകേരബച്ചു.

127.  ഖണ്ഡലാം  2  പ്രകേനാരലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യനാനുകദശബക്കുന്ന  പ്രധനാന  ആക്ടബകല

9-ാം വകുപ്പെബല്, "തനാകഴയലനാത" എന്ന വനാക്കബനച്ച് പകേരലാം "കുറേയനാത" എന്ന വനാക്കച്ച്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം സക്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം  വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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(കഭദഗതബയബല)

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

മനബ തനാകഴപ്പെറേയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

105.  തതക്വപ്രഖദനാപനവനാകേദതബല് "ആറപതബകയനാനപതനാലാം"  എന്ന വനാക്കബനച്ച്

പകേരലാം  "അറപതബകയനാനപതനാലാം" എന്ന വനാക്കച്ച് കചര്ക്കുകേ.  

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന) : 2018-കല കകേരള കറേനാഡച്ച്

സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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റേവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല  കകേരള  കറേനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറേബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ കഎകേകേണച്ച് കഠദന പനാസനാക്കബ.

(2) 2018-  കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്):

2018-കല  കകേരള  ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉതരവനാദബത  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റേവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്:   2003-കല കകേരള ധനഉതരവനാദബത

നബയമതബകന്റെ  കഭദഗതബയനാണബതച്ച്. 14-ാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ പ്രസ്തുത

കഭദഗതബ  വരുകതണതനായബരുന.  പുതബയ  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന  നബലവബല്

വരുന്നതനുസരബചച്ച്  ഒഇൗപചനാരബകേമനായ  കഭദഗതബകയങ്കബലുലാം  വരുകതണതുണച്ച്.  ഇഇൗ

ബബല്  ധനകേനാരദ  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  അവതരബപ്പെബക്കനാന  ഉകദശബചബരുകന്നങ്കബലുലാം

ദഇൗര്ഭനാഗദവശനാല് അതബല് ഉള്കപ്പെടുതന്നതുസലാംബന്ധബച നടപടബക്രമങ്ങളബല് വസ്പീഴച്ച് ച
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സലാംഭവബച്ചു. ഇക്കനാരദതബല് സഹകേരബച എലനാവര്ക്കുലാം നന്ദബ കരഖകപ്പെടുതന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:    ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.  സലാംസനാനതബകന്റെ

തനാല്പരദങ്ങള്ക്കച്ച് വബരുദമനായ നബലപനാടനാണച്ച് കകേന്ദ്ര ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷന എക്കനാലവലാം

സക്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യലാം  കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനവലാം    സലാംസനാനതബകന്റെ

സനാമതബകേ  സബതബകയ  ദുര്ബലകപ്പെടുതബ.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട

സലാംസനാനങ്ങളുകട  അധബകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്   കേവര്കന്നടുതബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

റേവനന്യൂ കേമ്മേബ കുറേച്ചുകകേനാണ്ടുവരബകേകയന്ന ലക്ഷദകതനാകട കകേരളതബകന്റെ സനാമതബകേ

സന്തുലബതനാവസ  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  ബബല്  എനള്ള  നബലയബലനാണച്ച്  ഇഇൗ

നബയമനബര്മ്മേനാണകത  കേനാകണണതച്ച്.  സനാമതബകേ  അചടക്കലാം  പൂര്ണമനായബ

പനാലബക്കനാനുലാം വബകേസന പ്രക്രബയയച്ച്  മനാനലാം നല്കേനാനുമുതകുന്ന ബബലനാണബതച്ച്. 2011-12

വര്ഷകത  റേബകട്ടണ്  സമര്പ്പെബക്കണകമന്നച്ച്  കചറകേബട  കേചവടക്കനാകരനാടച്ച്

ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ആറേച്ച്  വര്ഷലാം  മുമ്പുള്ള  കേണക്കുകേള്  ആറേച്ച്

ദബവസതബനുള്ളബല്  സമര്പ്പെബക്കണകമന്ന  നബര്കദശതബകന്മേല്    വകുപ്പുമനബയകട

ഭനാഗതനബനലാം ആവശദമനായ ഇടകപടല് ഉണനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദസ്പീന:  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.   അടുത  മൂന്നച്ച്

വര്ഷതബനുള്ളബല് ഫബസല്-റേവനന്യൂ കഡഫബസബറ്റുകേള് കുറേച്ചുകകേനാണ്ടുവന്നച്ച് കഡഫബസബറച്ച്

ഇലനാതനാക്കുകമനള്ള   നബരര്ത്ഥകേമനായ  പ്രഖദനാപനമനാണച്ച്  ഇഇൗ   ബബലബലൂകട
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നടതന്നതച്ച്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട സമനാഹരബക്കുന്ന വനായയകട  തബരബചടവച്ച്  ഭനാവബയബകല

റേവനന്യൂ വരുമനാനതബല് നബന്നനാകുന്നതച്ച്  ബബലബകന്റെ ഉകദശദതബനച്ച്  കേടകേവബരുദമനാണച്ച്.

നബകുതബ  വരുമനാനലാം  കുറേഞതുലാം   കകേരളലാം  കേടകക്കണബയബലനായതുലാം   സര്ക്കനാരബകന്റെ

മബസച്ച് മനാകനജ ച്ച്കമന്റെച്ച് കേനാരണമനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:   ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.  മുന  യ.ഡബ.എഫച്ച്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസതയനാണച്ച്  സലാംസനാനലാം  സനാമതബകേമനായബ

പ്രതബസന്ധബയബലനാകേനാനുള്ള  കേനാരണലാം.   ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബലവബല്  വന്നതുമൂലമുണനായ

സനാമതബകേ പ്രതബസന്ധബ മറേബകേടക്കനാനുള്ള പരബശമമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര് നടതന്നതച്ച്.

നബകുതബ  കചനാര്ച  തടയന്നതബനനായബ  കചക്കച്ച്കപനാസ്റ്റുകേളബല്  കജനാലബ  കചയ്തബരുന്ന

ഉകദദനാഗസകരയടക്കലാം  ഉള്കപ്പെടുതബ  പരബകശനാധന  കേര്ശനമനാക്കുന്നതബനച്ച്

വബജബലനസച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തമനാക്കണലാം.  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണച്ച്  അധബകേകചലവച്ച്   ഒഴബവനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സക്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സബരലാം  കതനാഴബല്  ഇലനാതനാക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നയതബകനതബകര  ശക്തമനായബ

പ്രതബകഷധബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.  വനകേബട കുതകേകേളുകട

തനാല്പരദങ്ങള്  മനാത്രലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  കനനാട്ടച്ച്  പബനവലബക്കലുലാം  മുകന്നനാരുക്കമബലനാകതയള്ള   ജബ.എസച്ച്.ടബ.
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നടപ്പെനാക്കലുലാംമൂലമുണനായ    സനാമതബകേ  പ്രതബസന്ധബ  മറേബകേടക്കുന്നതബനുള്ള

ഫലപ്രദമനായ നടപടബകേളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സക്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.

കഡനാ  .   എന  .   ജയരനാജച്ച്:   മുനവര്ഷകത  അകപക്ഷബചച്ച് റേവനന്യൂ കേമ്മേബ കുറേയനാന

കേഴബഞതച്ച്  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  കേനാരദമനാണച്ച്.  ധൂര്തച്ച്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  സനാമതബകേ

അചടക്കലാം  പനാലബക്കുന്നതബനുലാം  ജബ.എസച്ച്.ടബ. -യബല്  നബനള്ള  വരുമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം ശമമുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.  മുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ

അഴബമതബയലാം  കകേടുകേനാരദസതയമനാണച്ച്  സലാംസനാനകത  സനാമതബകേ

തകേര്ചയബകലയച്ച് നയബചതച്ച്. സമയനാസമയങ്ങളബല്  നബകുതബ പബരബകചടുക്കനാന മുന

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറേനാകേനാതതച്ച്  സനാമതബകേ  അസന്തുലബതനാവസയച്ച്

കേനാരണമനായബട്ടുണച്ച്.  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാന  കേഴബയനാത  സക്വപ

ബഡ്ജറ്റുകേളനായബരുന  കേഴബഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലവലാം  അവതരബപ്പെബചബരുന്നതച്ച്.

കേഴബഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലതച്ച്  ധനക്കമ്മേബ  നബകേതന്നതബനനായബ   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെച്ച് നല്കേബയ 900 കകേനാടബയബല്പ്പെരലാം രൂപയകട വബനബകയനാഗലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്

വദക്തമനാക്കണലാം.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബലനാകത  ആസബ വബകേസന ഫണച്ച്

നല്കേനാനനാണച്ച് ഇടതുമുന്നണബ സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതച്ച്.   നബകുതബ പബരബക്കനാനുള്ള

സലാംസനാനങ്ങളുകട  അവകേനാശലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  കേവര്കന്നടുതബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
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ജബ.എസച്ച്.ടബ.,  കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനലാം  ഉള്കപ്പെകടയള്ള    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

വബകേലമനായ  സനാമതബകേനയങ്ങള്  സലാംസനാനതബകന്റെ  വളര്ചകയ  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  മതദബന്ധന  കമഖലയബല്  മനാറങ്ങള്ക്കച്ച്  തുടക്കലാം

കുറേബക്കനാനുലാം   സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാപദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  കേയര്,  കകകേതറേബ

തുടങ്ങബയ   പരമരനാഗത  വദവസനായങ്ങകള    സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാകടയള്ള   പ്രവര്തനങ്ങളുമനായനാണച്ച്   ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.  റേവനന്യൂക്കമ്മേബയലാം  ധനക്കമ്മേബയലാം   കുറേച്ചുകകേനാണ്ടുവരനാനുള്ള

ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ ശമങ്ങള് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

 പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല):  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

പ്രതബപക്ഷതബരുന്നകപ്പെനാള്  എതബര്തബരുന്ന  കേനാരദങ്ങള്   നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  ശമബക്കുന്നതച്ച്.    സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയച്ച്

അയയനാകത 2018-കല കകേരള ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത (കദദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതച്ച്.    ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച്  റേവനന്യൂകേമ്മേബ കുറേച്ചു

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനച്ച്  യനാകതനാരുവബധ  സനാമതബകേ  അചടക്കവലാം

പനാലബചബരുന്നബകലന്നനാണച്ച്  കേണക്കുകേള്  വദക്തമനാക്കുന്നതച്ച്.   ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ആരലാംഭഘട്ടതബല്   01.73  ആയബരുന്ന    റേവനന്യൂകേമ്മേബ   02.51  ശതമനാനമനായലാം

ധനക്കമ്മേബ 03.19-ല്നബന്നച്ച് 4.29  ശതമനാനമനായലാം വര്ദബക്കുകേയനാണുണനായതച്ച്.   ഇഇൗ
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ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  രണ്ടുവര്ഷക്കനാലതബനബടയബല്   കേടതബകന്റെ  കതനാതച്ച്

കുതബച്ചുയരുകേയനാണച്ച്.  പ്രതത്യുല്പനാദനപരമലനാത  കേനാരദങ്ങള്ക്കുലാം  നബതദനബദനാന

കചലവകേള്ക്കുമനായബ  കേടലാംവനാങ്ങബയതബലൂകട  സലാംസനാനതബകന്റെ  ധനകേനാരദ

മനാകന ജകമന്റെച്ച്  തകേര്ന്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കേബഫ്ബബയബല്  സമനാഹരബച  4062  കകേനാടബ

രൂപയബല്  1227  കകേനാടബ  രൂപ  ഉയര്ന്ന  പലബശ  ലഭബക്കുന്നതബനനായബ  പുതുതലമുറേ

ബനാങ്കുകേളബല്  നബകക്ഷപബചതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  വദക്തമനാക്കണലാം.  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളബല് കകേനാര് ബനാങ്കബലാംഗച്ച് ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനനായബ കടണര് ക്ഷണബക്കനാകത 168

കകേനാടബ  രൂപയകട  കേരനാര്  നല്കേബയ  നടപടബ  കഖദകേരമനാണച്ച്.  സലാംസനാനകത

കേടകക്കണബയബകലയച്ച് എതബക്കുകേയനാണച്ച് സര്ക്കനാര് കചയ്തബരബക്കുന്നതച്ച്.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  ):

വനായകയടുക്കുന്ന  തുകേയകട  ഭൂരബഭനാഗവലാം  മൂലധന  കചലവബകലയച്ച്  മനാറബവച്ചുകകേനാണച്ച്

റേവനന്യൂ  കേമ്മേബ  ഗണദമനായലാം   ധനക്കമ്മേബ  3  ശതമനാനമനായലാം  കുറേയ്ക്കുനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപയബല്  കൂടുതല്  കടണ്  ഓവറള്ള  കചറകേബട

വദനാപനാരബകേളുകട മുന വര്ഷങ്ങളബകല കേണക്കുകേളബല് മനാത്രകമ പരബകശനാധന നടതബ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയള.  കചക്കച്ച്കപനാസ്റ്റുകേളബല്  എനകഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്  സലാംവബധനാനലാം

ശക്തബകപ്പെടുതന്നതനാണച്ച്.  സലാംസനാനതബകന്റെ  പശ്ചനാതല  സഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  വനായകയടുതച്ച്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
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നടതന്നതബകന്റെ പ്രകയനാജനലാം ഭനാവബയബലനാണച്ച് ലഭബക്കുന്നതച്ച്.  ടഷറേബയബകല കസഷദല്

ടബ.എസച്ച്.ബബ. അക്കഇൗണബല് കേബഫ്ബബ ഫണച്ച് നബകക്ഷപബചനാല് പലബശ ലഭബക്കുകേയബല.

കേബഫ്ബബയകട  കക്രഡബറച്ച്  കറേറബലാംഗച്ച്  ഫലപ്രദമനായ  ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റെബകന

ആശയബചനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റെച്ച്  മനാകനജ ച്ച്കമന്റെച്ച്  കേമ്മേബറബയകട

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരവലാം  കസബബ  അലാംഗസ്പീകേരബച  കക്രഡബറച്ച്  കറേറബലാംഗച്ച്  ഏജനസബകേളുകട

വബലയബരുതല് അനുസരബച്ചുമനാണച്ച് ബഡകവഴബബഫ കചയ്തച്ച് ഉയര്ന്ന പലബശ കേബട്ടുന്ന

തരതബല് കേബഫ്ബബ ഫണച്ച് ഇനകവസ്റ്റച്ച് കചയ്തബരബക്കുന്നതച്ച്.   കസബബ അപ്രൂവച്ച് കചയ്ത

ഏജനസബകേള്  നല  കറേറബലാംഗച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   ഉയര്ന്ന  കറേറച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്റെറേസ്റ്റച്ച്

നല്കേനാന  തയ്യനാറള്ള  സനാപനങ്ങളബല്  തുകേ  ഇനകവസ്റ്റച്ച്  കചയ്യുന്നതബനനാണച്ച്

ഉകദശബക്കുന്നതച്ച്.   കൂടുതല്  തുകേ  ഒറ  ബനാങ്കബല്  നബകക്ഷപബക്കുന്നതബനുപകേരലാം

ബഡകവഴച്ച് സബബഫ  കചയ്തച്ച്  പല  സനാപനങ്ങളബലനായനാണച്ച്  നബകക്ഷപബക്കുന്നതച്ച്.

കേബഫ്ബബയകട  ഫണച്ച്  ടസ്റ്റസ്പീസബല്   വബശക്വനാസമര്പ്പെബചനാണച്ച്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.

നബര്വ്വഹണ  ഏജനസബകേളുകട  കപകമന്റെച്ച്  കഷഡന്യൂള്  പ്രകേനാരലാം  ഭൂമബ

എകറടുക്കുന്നതുള്കപ്പെകടയള്ള  ആവശദങ്ങള്ക്കച്ച്  പണലാം   പബനവലബക്കുന്നതബനച്ച്

സഇൗകേരദകമനാരുക്കുന്നതബനു  കവണബയനാണച്ച്  കസവബലാംഗ്സച്ച്  ബനാങ്കബല്  നബകക്ഷപബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്.   കസവബലാംഗ്സച്ച്  ബനാങ്കച്ച്  അക്കഇൗണ്ടുകേളബല്  നബകക്ഷപബക്കുന്നതബനനാല്

ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റെബകല  റേബകട്ടണ്സബനച്ച്  ബടലാം  ഫനാക്ടര്  ബനാധകേമല.  നനാഷണബലസ്ഡച്ച്
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ബനാങ്കുകേള് കുറേഞ കറേറച്ച് ഓഫച്ച് റേബകട്ടണ് ഓഫര് കചയ്തതബനനാലനാണച്ച്   ഉയര്ന്ന കറേറച്ച്

ഓഫച്ച്  റേബകട്ടണ് നല്കുന്ന സനാപനങ്ങകള ആശയബകക്കണബ വന്നതച്ച്.     അതുമൂലലാം

കേബഫ്ബബക്കച്ച് വരുമനാനലാം ഉറേപ്പെനാക്കനാന സനാധബക്കുനണച്ച്.  പരമനാവധബ  91  ദബവസമനാണച്ച്

നബകക്ഷപ കേനാലനാവധബ.      ഒകര ദബവസലാം രണച്ച് കറേറച്ച് ഓഫച്ച് ഇന്റെറേസ്റ്റച്ച് കേക്വനാട്ടച്ച് കചയ്തതുലാം

കകേനാടനാകേച്ച്  മഹസ്പീന്ദ്രയബല്  അഞ്ഞൂറകകേനാടബ  രൂപ  നബകക്ഷപബചതുലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരുകേള്  തുടര്ന  വന്ന  സനാമതബകേ

നയസമസ്പീപനങ്ങളുകട  ഫലമനായബ  കസനാഷദല്  കസക്ടറേബകല  വളര്ച  കുറേയകേയനാണച്ച്

കചയ്തതച്ച്.  സലാംസനാനലാം  ഫബസല്   കഡഫബസബറച്ച്  2  ശതമനാനമനായബ

കുറേച്ചുകകേനാണ്ടുവരനാനനാണച്ച്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബച്ചുലാം

സനാധനാരണക്കനാരകന്റെ  ക്രയകശഷബ  വര്ദബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര് നടതന്നതച്ച്.  പബ്ലേബകേച്ച് ഏജനസബ വഴബ കമജര് ഇനകവസ്റ്റുകമന്റെച്ച് നടതബയലാം

പരബമബതബകേള്ക്കുള്ളബല്  നബനകകേനാണച്ച്  വദതദസമനായ  മനാര്ഗ്ഗലാം  സക്വസ്പീകേരബച്ചുലാം  ഓകരനാ

കമഖലയബലുലാം  പുകരനാഗതബ  സനാദദമനാക്കനാനനാണച്ച്    സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.  ബബല്

പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

(കേബഫ്ബബ  ഇനകവസ്റ്റച്ച്കമന്റുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട    ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച് പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് പ്രസനാവന നടതബയതബനുകശഷലാം     പ്രതബപക്ഷലാം

ഒന്നടങ്കലാം സഭ ബഹബഷ്ക്കരബച്ചു.) 
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സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള

ധനസലാംബന്ധമനായ ഉതരവനാദബത (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത. 

2-  ാം  വകുപ്പെച്ച്

മനബ  തനാകഴപ്പെറേയന്ന  ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

ബബലബകല  രണനാലാം  ഖണ്ഡപ്രകേനാരലാം  പകേരലാം  കചര്ക്കനാനുകദശബക്കുന്ന  പ്രധനാന

ആക്ടബകല 4-ാം വകുപ്പെച്ച് (2-ാം) ഉപവകുപ്പെബല്, "പ്രകതദകേബച്ചുലാം" എന്നച്ച് ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം

"റേവനന്യൂ  കേമ്മേബ  പൂജദമനായബ  നബലനബര്കതണതുലാം"  എന്നച്ച്  അവസനാനബക്കുന്നതുമനായ

ഭനാഗതബനച്ച് പകേരലാം തനാകഴപ്പെറേയന്ന ഭനാഗലാം കചര്കക്കണതനാണച്ച്, അതനായതച്ച്:-

 "പ്രകതദകേബച്ചുലാം മുനപറേഞ വദവസയകട സനാമനാനദതയച്ച്  ഭലാംഗലാം വരനാകതയലാം,

സര്ക്കനാര്  റേവനന്യൂകേമ്മേബ  2017 -18  മുതല്  2019-2020  വകരയള്ള  കേനാലയളവബല്

പൂര്ണമനായലാം ഇലനാതനാകക്കണതുലാം,-" . 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാംവകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

   (കഭദഗതബയബല)

1-ാം വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്):

2018-കല  കകേരള  ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉതരവനാദബത  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

2018-കല  കകേരള  ധനസലാംബന്ധമനായ  ഉതരവനാദബത  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

സഭ ബവകുകന്നരലാം 4.21-നച്ച് പബരബഞ്ഞു. 

* * * * *


