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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-6
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 ഡബസലാംബര് 04, കചനാവ
നബയമസഭ

രനാവബകല

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
ചട്ടവബരുദ നബയമനലാം
മബ. സസ്പീകര്: ഉനത വബദദനാഭദനാസവലാം

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല് തകന്റെ വകുപ്പെബന്കേസ്പീഴബല്
ഉറ്റബന്ധുവബകന

ചട്ടവരുദമനായബ

നബയമബചക്ക്

സതദപ്രതബജനാ

ലലാംഘനലാം

നടത്തബയതനായബ പറയകപ്പെടുന സബതബവബകശേഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക്
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ചര്ച കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വശസ്പീ കകേ. മുരളസ്പീധരന്, മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ,
കറനാഷബ അഗസബന്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക്
കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): കകേരള സലാംസനാന നന്യൂനപക്ഷ
വബകേസന ധനകേനാരദ കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല ജനറല് മനാകനജര് തസബകേയ്ക്കുള്ള നബയമന
രസ്പീതബ അകപക്ഷ ക്ഷണബചക്ക് ഇന്റെര്വവ്യു നടത്തബകയനാ സര്കനാര് തലത്തബല് ഉചബതകമനക്ക്
കതനാനനവകര കഡപവ്യുകട്ടഷന് വദവസയബകലനാ നബയമബക്കുകേയനാണക്ക് പതബവക്ക് . ഇഇ
സര്കനാരബകന്റെ

കേനാലത്തക്ക്

പ്രസ്തുത

തസബകേയബകലയക്ക്

നബയമനലാം

നടത്തുനതബനക്ക്

പത്രക്കുറബപ്പുലാം വബജനാപനവലാം പുറകപ്പെടുവബചതുപ്രകേനാരലാം ലഭദമനായ 7 അകപക്ഷകേളബല്
സഇത്തക്ക് ഇന്തദന് ബനാങക്ക് സസ്പീനബയര് മനാകനജരനായ ശസ്പീ. കകേ. ടബ. അദസ്പീബബകന്റെ
അകപക്ഷയലാം ഉള്കപ്പെട്ടബരുകനങബലലാം അകദ്ദേഹലാം ഇന്റെര്വവ്യുവബല്

പകങടുത്തബരുനബല.

ഇന്റെര്വവ്യുവബല് പകങടുത്തവര്കക്ക് നബശബത കയനാഗദതയബലനാത്തതബനനാല് നബയമനലാം
നല്കേബയബരുനബല. രണക്ക് വര്ഷമനായബ ഈ തസബകേ ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുകേയനായബരുന.
നബശബത കയനാഗദതയള്ള ശസ്പീ. കകേ. ടബ. അദസ്പീബബകന ജനറല് മനാകനജര് തസബകേയബല്
നബയമബക്കുകേയണനായബ.
യനാകതനാനമുണനായബട്ടബല.

ഇതബല്

ക്രമവബരുദകമനാ

കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവക്ക്

ചട്ടവബരുദകമനാ
ബനാങക്ക്/കഷഡന്യൂള്ഡക്ക്

ആയ
ബനാങക്ക്

ജസ്പീവനകനാകര കഡപവ്യുകട്ടഷനബല് നബയമബകനാന് വദവസയണക്ക്. നബയമന കേനാലനാവധബ
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ഒരു വര്ഷമനായതബനനാല്

ആരുകടയലാം അവസരങ്ങള് നബകഷധബകകപ്പെടുനബല.

കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങള് കേണകബകലടുത്തനാണക്ക് ശസ്പീ. കകേ. ടബ. അദസ്പീബബകന നബയമബചതക്ക്.
അനനാവശേദ

വബവനാദങ്ങളലാം

ആകരനാപണങ്ങളലാം

കേനാരണലാം

അകദ്ദേഹലാം

ഇഇ

സനാപനത്തബല്നബനലാം റബലസ്പീവക്ക് കചയക്ക് മനാതൃസനാപനത്തബകലയക്ക് കപനാകുകേയണനായബ.
ഈ നബയമനത്തബലൂകട പ്രസ്തുത കകേനാര്പ്പെകറഷനക്ക് യനാകതനാരുവബധ സനാമ്പത്തബകേനഷ്ടവലാം
ഉണനായബട്ടബല.

വകുപ്പുമനബ

സതദപ്രതബജനാ

ലലാംഘനകമനാ

നബയമലലാംഘനകമനാ

നടത്തബയബട്ടബല.
ശസ്പീ.

കകേ.

ബുദബകയനാകടയള്ള

മുരളസ്പീധരന്:

ഗഇരവമനായ

ഇഇ

പ്രശ്നത്തബല്

ലനാഘവ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ സമസ്പീപനലാം തബകേചലാം ദഇര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക് .

നന്യൂനപക്ഷ വബകേസന ധനകേനാരദ കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല തസബകേ, കയനാഗദത, ശേമ്പള
വദവസ എനബവ സര്കനാര് നബശയബചക്ക് ഉത്തരവനായബട്ടുള്ളതനാണക്ക് . അതനുസരബചക്ക്
ജനറല് മനാകനജര് തസബകേയബല് കഡപന്യൂകട്ടഷന് വദവസയബലനാണക്ക് നബയമനലാം
നടത്തനാറുള്ളതക്ക്.

25/8/2016-ല്

ഈ

സനാപനത്തബകല
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തസബകേകേളകട

നബയമനത്തബനക്ക് വബജനാപനലാം പുറകപ്പെടുവബചകപ്പെനാള് ജനറല് മനാകനജര് തസബകേയകട
വബദദനാഭദനാസ കയനാഗദതയബല് മനാറ്റലാം വരുത്തുകേയനാണുണനായതക്ക്.
ഹനാജരനായ

മൂനക്ക്

വദകബകേകള

ഒഴബവനാകബയകശേഷമനാണക്ക്

ഇന്റെര്വന്യൂവബനക്ക്
ഒരു

സസ്വകേനാരദ

സനാപനത്തബകല ഉകദദനാഗസകന ജനറല് മനാകനജരനായബ നബയമബചതക്ക് . ഭരണഘടനനാ
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വദവസകേകളയലാം
ബന്ധുവബകന

നടപടബക്രമങ്ങകളയലാം
നബയമബചതബലൂകട

കേനാറ്റബല്പ്പെറത്തബ

വദകമനായ

ചട്ടവബരുദമനായബ

അഴബമതബയനാണക്ക്

ഇവബകട

നടത്തബയബരബക്കുനതക്ക്. ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം.
ഉനത വബദദനാഭദനാസവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം ഹജക്ക് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ

(കഡനാ.

സനാധനാരണകനാര്ക്കുലാം
ഉള്കപ്പെകടയള്ള

കകേ.

ജലസ്പീല്):

പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം

സഹനായങ്ങള്

കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

ടബ.

ഫബനനാന്ഷദല്

കുറഞ്ഞ

നന്യൂനപക്ഷ
പലബശേ

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്
കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ

വബഭനാഗങ്ങളബകല

നബരകബല്

നനാഷണല്
കമനാഡലബല്

കലനാണ്

മമകനനാരബറ്റബ
സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെക്ക് രൂപസ്പീകേരബച സനാപനമനാണക്ക് കകേരള സലാംസനാന നന്യൂനപക്ഷ വബകേസന
ധനകേനാരദ കകേനാര്പ്പെകറഷന്. 2012-ല് നബലവബല്വന ഈ സനാപനലാം പൂര്ണ്ണമനായബ
കേമ്പൂട്ടര്വല്കരബക്കുകേകയനാ ഓഡബറ്റുകേള് ശേരബയനായ വബധത്തബല് ക്രമകപ്പെടുത്തുകേകയനാ
കചയബരുനബല.
മുകേളബലനായതബനനാല്

സനാപനത്തബകന്റെ കേബട്ടനാകുടബശബകേ ഇരുപതക്ക് ശേതമനാനത്തബനക്ക്
റബസര്വക്ക്

കനടബകയടുകനാന് സനാധബചബല.

ബനാങബകന്റെ

എന്.ബബ.എഫക്ക്.സബ.

മലസന്സക്ക്

പ്രസ്തുത സനാഹചരദത്തബല് ഏകതങബലലാം മബകേച

ധനകേനാരദ സനാപനത്തബല് പ്രവൃത്തബ പരബചയമുള്ള ഒരു വദകബയകട കസവനലാം ഈ
സനാപനത്തബനക്ക് അനബവനാരദമനായതബനനാല് സഇത്തക്ക് ഇന്തദന് ബനാങബല് എട്ടക്ക് വര്ഷലാം
മനാകനജരനായലാം സസ്പീനബയര് മനാകനജരനായലാം പ്രവൃത്തബ പരബചയമുള്ള ശസ്പീ. കകേ. ടബ.
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അദസ്പീബബകന കബനാര്ഡബകന്റെ ശേബപനാര്ശേ പ്രകേനാരലാം ഒരു വര്ഷകത്തയക്ക് സര്കനാര്
നബയമബക്കുകേയണനായബ.
തസബകേകേളബല്
അപ്രകേനാരമുള്ള

കേഴബവലാം കസവന സനദതയലാം പരബഗണബചക്ക് ഇത്തരലാം

കഡപന്യൂകട്ടഷന്
ഒരു

നബയമനലാം

വദവസയബല്
മനാത്രമനാണക്ക്

നബയമനലാം

ഇവബകടയലാം

നടത്തനാറുണക്ക് .

നടനതക്ക് .

ഈ

സനാപനത്തബകന്റെ വളര്ചകയ മനാത്രലാം ലക്ഷദലാം വചകകേനാണക്ക് കചയ ഒരു പ്രവൃത്തബയനാണക്ക്
ഇവബകട

കതറ്റനായബ

മറചവചകകേനാണക്ക്

വദനാഖദനാനബകകപ്പെട്ടബരബക്കുനതക്ക്.
രനാഷസ്പീയ

ദുഷക്ക്ടലനാകകനാകടയള്ള

യഥനാര്ത

വസ്തുതകേള്

പ്രചരണമനാണക്ക്

ഇവബകട

നടക്കുനതക്ക്.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന്):

അടബസനാനരഹബതമനായ

ആകരനാപണങ്ങളനാണക്ക് അടബയന്തരപ്രകമയത്തബല് ഉനയബകകപ്പെട്ടബരബക്കുനതക്ക്. കകേരള
സലാംസനാന നന്യൂനപക്ഷ വബകേസന ധനകേനാരദ കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല നബയമന കയനാഗദത
നബശയബക്കുനതബനക്ക്

മനബസഭയകട

അനുമതബ

കതടണകമനക്ക്

റൂള്സക്ക്

ഓഫക്ക്

ബബസബനസബല് വദവസ കചയ്യുനബല. 2013-ല് പ്രസ്തുത കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല തസബകേ
സൃഷ്ടബകല് വബഷയവലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ അഭബപ്രനായലാം മറബകേടക്കുന കേനാരദവലാം
പുറലാംകജനാലബ കേരനാര് അനുവദബക്കുന കേനാരദവമനാണക്ക് മനബസഭയകട അനുമതബകനായബ
പരബഗണബചബരുനതക്ക്. നബയമന കയനാഗദത നബശയബകല് മനബസഭയകട പരബഗണനനാ
വബഷയമലനാത്തതബനനാല് കയനാഗദതയബല് മനാറ്റലാംവരുത്തനാന് മനബസഭയകട അനുമതബ
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കതടബയബരുനബകലന വനാദത്തബല് കേഴമ്പബല. കഡപന്യൂകട്ടഷന് വദവസപ്രകേനാരലാം കകേനാഓപ്പെകററ്റസ്പീവക്ക് ബനാങബലള്ളവകര കജനാലബകക്ക് നബയമബകനാകമങബല് സഇത്തക്ക് ഇന്തദന്
ബനാങബലള്ളവകരയലാം നബയമബകനാവനതനാണക്ക്. എലാം.ബബ.എ. കയനാഗദതയകണങബലലാം
കജനാലബ പരബചയലാം

ഇലനാതബരുനതബനനാലനാണക്ക് മറ്റുള്ളവകര ഒഴബവനാകകണബവനതക്ക് .

നബയമനകേനാരദത്തബല് ക്രമകകടുകേളബലനാത്തതബനനാല് ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്
നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശേദമബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)
(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് ശസ്പീ. രകമശേക്ക്
കചനബത്തല

പ്രസനാവന

നടത്തബയകശേഷഷഷ

അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭവബട്ടക്ക് പുറത്തുകപനായബ.)
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: കകേരള സലാംസനാന നന്യൂനപക്ഷ വബകേസന ധനകേനാരദ
കകേനാര്പ്പെകറഷനബല് ജനറല് മനാകനജര് തസബകേ സൃഷ്ടബചതുലാം കയനാഗദത നബശയബചതുലാം
മനബസഭനാ കയനാഗതസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരമനാകണനക്ക് വകുപ്പെക്ക് കസക്രട്ടറബയകട കുറബപ്പെബല്
നബനലാം വദകമനാണക്ക്.

സനാറ്റന്യൂട്ടക്ക് അലനാത്ത സനാപനങ്ങളബല് നബനലാം കഡപന്യൂകട്ടഷന്

വദവസയബല് നബയമനലാം നടത്തരുകതന കകേനാടതബ വബധബ അട്ടബമറബചകകേനാണ്ടുള്ള
ബന്ധുനബയമനത്തബലൂകട മനബ സതദപ്രതബജനാ ലലാംഘനമനാണക്ക് നടത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.
ആതനാഭബമനാനലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുനതബനുകവണബ

കഡനാ.

കകേ.

ടബ.

ജലസ്പീല്
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മനബസനാനലാം രനാജബവയനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം. ഇഇ വബഷയലാം ചര്ച കചയ്യനാത്തതബല്
ഞനാനുലാം എകന്റെ പനാര്ട്ടബയലാം ശേകമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന.
(ഉനത വബദദനാഭദനാസവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം ഹജക്ക് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ

രനാജബവയണകമന ആവശേദവമനായബ മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗക്ക് അലാംഗങ്ങള് ബനാനര്

ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചക്ക് ഡയസബനുമുനബല് വനനബനക്ക് മുദനാവനാകേദലാം വബളബചക്ക് സഭനാനടപടബകേള്
തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരബകകവ സഭവബട്ടക്ക് പുറത്തുകപനായ അലാംഗങ്ങള് തബരബകകേ വനക്ക്
ഇവകരനാകടനാപ്പെലാം കചരുകേയണനായബ.)
ശസ്പീ.

കകേ.

എലാം.

മനാണബ:

പബ.സബ.

കജയബലാംസബകന

സഇത്തക്ക്

ഇന്തദന്

ബനാങബല്നബനക്ക് എകന്റെ കപഴ്സണല് സനാഫബലനാണക്ക് നബയമബചതക്ക് . അതബനക്ക് കഡനാ. കകേ. ടബ.
ജലസ്പീലബകന്റെ ബന്ധു നബയമനവമനായബ യനാകതനാരു ബന്ധവമബല. എനബകകതബകര ഇവബകട
ഉനയബച ആകരനാപണലാം വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.
II ശദക്ഷണബകല്
(1) അരബ, മകണ്ണണ്ണ വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറച നടപടബ
ശസ്പീ. സജബ കചറബയനാന്: 1966-കല ഭക്ഷദഭദതനാ കേരനാര് ലലാംഘബചകകേനാണക്ക് കകേന
സര്കനാര്

കകേരളത്തബനുളള

അരബ,

വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

മകണ്ണണ്ണയടകമുളള

ഭകക്ഷദനാല്പ്പെനങ്ങളകട

കുറവവരുന ഭകക്ഷദനാല്പ്പെനലാം പബബകേക്ക്

ഡബസബബന്യൂഷന് സബസലാംവഴബ ജനങ്ങള്കക്ക് നല്കകേണതക്ക് കകേന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

8

ഉത്തരവനാദബതസ്വമനാണക്ക്.

ഭകക്ഷദനാല്പ്പെനങ്ങളകട

വര്ദബപ്പെബകണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക്

നബയമസഭ

അളവക്ക്

ഏകേകേണ്ഠമനായബ

പ്രകമയലാം

പനാസനാക്കുകേയലാം കകേന ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് നബരവധബ നബകവദനങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം
കചയ്കതങബലലാം നനാളബതുവകര യനാകതനാരു നടപടബയലാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.
(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് ശസ്പീ. രകമശേക്ക് കചനബത്തല പ്രസനാവന
നടത്തബയകശേഷലാം പ്രതബപക്ഷലാം ഒനടങലാം സഭ ബഹബഷ്കരബചകപനായബ.)
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകകപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാത്തമന്):
1965-ല് സലാംസനാനത്തക്ക് സനാറ്റന്യൂട്ടറബ കറഷന് സമ്പ്രദനായലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം 1997-ല്
എ.പബ.എല്., ബബ.പബ.എല്. രസ്പീതബ നബലവബല് വരബകേയലാം കചയ.
സര്കനാര് എ.എ.കകവ., അനപൂര്ണ്ണ സസ്പീമുകേള് നടപ്പെനാകബ.
സലാംസനാനത്തബനക്ക് ലഭബചബരുന
കവട്ടബക്കുറചതബലൂകട
പരബമബതകപ്പെട്ടു.
അനുവദബചബട്ടുള്ള

വനാര്ഷബകേ
അധബകേ

കകേന വബഹബതമനായബ

ഭക്ഷദധനാനദത്തബകന്റെ അളവക്ക്

മുന്ഗണകനതര
ശേരനാശേരബ

വബഭനാഗത്തബനുള്ള

വബഹബതലാം

ക്രമനാതസ്പീതമനായബ

ഭക്ഷദധനാനദ

കേണകനാക്കുകമ്പനാള്

ബബ.പബ.എല്.

2000-ല് കകേന

ലഭദത

സലാംസനാനത്തബനക്ക്
കേണകബകലടുകനാന്

കേഴബയബകലനലാം ഭക്ഷദഭദതനാ നബയമപ്രകേനാരലാം കകേരളത്തബനുള്ള കകടഡക്ക് ഓവര് വബഹബതലാം
പരദനാപ്തമനാകണനമുള്ള

നബലപനാടനാണക്ക്

കകേന

സര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക് .

സലാംസനാനത്തബകന്റെ ഭക്ഷദധനാനദ വബഹബതലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന കേനാരദത്തബല്

കകേന
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സര്കനാര്

അനുഭനാവപൂര്ണ്ണമനായ

സമസ്പീപനലാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനബല.

കകേരളത്തബനക്ക്

അനുവദബക്കുന മകണ്ണണ്ണ വബഹബതലാം വര്ദബപ്പെബകനാന് സനാധബകബകലന നബലപനാടനാണക്ക്
കകേന സര്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.
(2)
ശസ്പീ.

ചബറ്റയലാം

കക്ഷമനബധബ കപന്ഷന്

കഗനാപകുമനാര്:

കകേരള

ഓകട്ടനാകമനാകകബല്

വര്കക്ക്കഷനാപ്പെക്ക്

കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ പദതബയബല് അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുള്ള കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്
കപന്ഷന് ഉള്കപ്പെകടയള്ള ആനുകൂലദങ്ങള് അനുവദബകണലാം.

പ്രസ്തുത പദതബകയ

കകേരള കമനാകട്ടനാര് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബയബല് ലയബപ്പെബക്കുനതബനുളള തസ്പീരുമനാനലാം
അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം കതനാഴബല് സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം
എലനാ ജബലകേളബലലാം ഇന്ഡസബയല് പനാര്ക്കുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റ്റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്): കകേരള
ഓകട്ടനാകമനാകകബല്

വര്കക്ക്കഷനാപ്പെക്ക്

കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധബ

പദതബയബല്

അലാംഗങ്ങളനായ കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് കപന്ഷന് പദതബ വബഭനാവനലാം കചയബട്ടബല.
റബട്ടയര്കമന്റെക്ക് ആനുകൂലദമനായബ പദതബയബല് അലാംശേദനായലാം മുടകലാം കൂടനാകത അടചക്ക് 40
വര്ഷകമനാ 60 വയകസനാ പൂര്ത്തബയനാകുന ഒരലാംഗകത്ത പദതബയബല് നബനക്ക് റബട്ടയര്
കചയ്യുനതനായബ കേണകനാകബ അയനാളലാം കതനാഴബലടമയലാം പദതബയബല് അടയ്ക്കുന
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യഥനാര്ത തുകേയക്ക് 5 ശേതമനാനലാം പലബശേ സഹബതലാം നല്കുനതബനക്ക് പദതബയബല്
വദവസ കചയബട്ടുണക്ക്. നബലവബല് ചബകേബതനാ ധനസഹനായമനായബ 10,000 രൂപയലാം
മരണനാനന്തര സഹനായമനായബ 5,000 രൂപയലാം നല്കേബവരുനണക്ക്. 2004-കല കകേരള
ഓകട്ടനാകമനാകകബല് വര്കക്ക്കഷനാപ്പെക്ക് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ പദതബ 2005-കല
പരബഷ്കരബച കകേരള കമനാകട്ടനാര് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ പദതബയബല് ലയബപ്പെബക്കുനതക്ക്
സലാംബന്ധബചക്ക് കബനാര്ഡക്ക് സമര്പ്പെബച ശേബപനാര്ശേ സര്കനാര് പരബകശേനാധബചവരുന.
ലയനലാം

പൂര്ത്തബയനാകുന

മുറയക്ക്

അവര്കക്ക്

കപന്ഷന്

ഉള്കപ്പെകട

കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭബക്കുനതനാണക്ക്.
III സബ്മബഷന്
(1)

പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക്

ശസ്പീ. സബ. കകേ. ശേശേസ്പീനന്: പ്രളയകത്തത്തുടര്നക്ക് തകേര്നകപനായ വയനനാടക്ക്
ജബലയബകല കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയ പുനരുദരബക്കുനതബനനായബ 500 കകേനാടബ രൂപയകട
പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക് അനുവദബകണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന്):

പ്രളയദുരന്തത്തബല്

കേനത്ത

നഷ്ടമുണനായ വയനനാടക്ക് ജബലയബകല കേനാര്ഷബകേകമഖലയക്ക് അഞ്ഞൂറക്ക് കകേനാടബയബല്പ്പെരലാം
രൂപയകട

നനാശേനഷ്ടമുണനായതനായബ

കഎകേദരനാഷസഭയകട

ഏജന്സബ
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വബലയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

പ്രളയനാനന്തര പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട ഭനാഗമനായബ സര്കനാര്

നടപ്പെബലനാകബയ എലനാ

ദുരബതനാശേസ്വനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം വയനനാടക്ക് ജബലയബലലാം

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണക്ക്.

കേനാര്ഷബകേകമഖലയബല്

സര്കനാര്

നബകക്ഷപകത്തനാകടനാപ്പെലാം

സനദസലാംഘടനകേളകട സഹനായവലാം കതടുനതനാണക്ക്.

പദതബ നടത്തബപ്പെബല്

ക്രമസ്പീകേരണലാം

പ്രനാധനാനദലാം

വരുത്തബ

നല്കുനതനാണക്ക്.

കേനാര്ഷബകേ

സലാംസനാനകത്ത

കമഖലയക്ക്

മുന്തബയ

സര്കനാര്

വബവബധ ജബലകേളബല് കേനാര്ഷബകേകമഖലയ്ക്കുണനായ

നനാശേനഷ്ടലാം പരബഹരബക്കുനതബനനായബ പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക് അനുവദബക്കുന കേനാരദലാം
കൂടുതല് പരബകശേനാധനകേള്കക്ക് കശേഷലാം തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണക്ക്.
(2)വബമനാനത്തനാവളലാം നബര്മ്മേബകല്
ശസ്പീ.

പബ.

സബ.

കജനാര്ജക്ക്:

എരുകമലബയബല്

വബമനാനത്തനാവളലാം

സനാപബക്കുനതബനുള്ള തുടര്നടപടബകേള് തസ്വരബതകപ്പെടുത്തണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന്):

ശേബരബമല

തസ്പീര്തനാടകേരുകട

സഇകേരദനാര്തലാം ഗ്രസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡക്ക്

എയര്കപനാര്ട്ടക്ക് സനാപബക്കുനതബനക്ക് തതസ്വത്തബല്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

കചറുവള്ളബ

കചയബട്ടുണക്ക്.

ഇതബനനായബ

എകസറ്റബകന

കതരകഞ്ഞടുക്കുകേയലാം

കടകകനാ എകകണനാമബകേക്ക് ഫസ്പീസബബബലബറ്റബ പഠനവലാം പരബസബതബ

ആഘനാതപഠനവലാം

സലാംബന്ധബച

അന്തബമ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

ലഭദമനാകുന

മുറയക്ക്

തുടര്നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.യമനായബ ഒപ്പുവച

12

ധനാരണനാപത്രപ്രകേനാരലാം

പദതബകനാവശേദമനായ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം,

അനുമതബ

എനബവ

കേണ്സള്ട്ടന്റെനാണക്ക് ലഭദമനാകകണതക്ക്.
(3) കുമ്പളങ്ങബയബല് കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷന്
ശസ്പീ. കകേ. കജ. മനാക്സെെബ: കകേനാചബ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല കുമ്പളങ്ങബ
കപനാലസ്പീസക്ക് ഒഇട്ടക്ക്കപനാസക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനനാകബ ഉയര്ത്തുനതബനക്ക് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്):

പള്ളുരുത്തബ കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷകന്റെ

അതബര്ത്തബ പുനനഃക്രമസ്പീകേരബചക്ക് കുമ്പളങ്ങബയബല് നബലവബലള്ള ഒഇട്ടക്ക്കപനാസക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക്
കസഷനനാകബ ഉയര്ത്തണകമന ആവശേദലാം ഇകപ്പെനാള് പരബഗണബകനാന് കേഴബയബല.
സര്കനാരബകന്റെ

സനാമ്പത്തബകേനബല

കമചകപ്പെടുന

മുറയക്ക്

അനുകയനാജദമനായ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്.
(4) അനുമതബ നല്കേല്
ശസ്പീ. കകേ. ദനാസന്: കുറ്റദനാടബ കേനനാലലാം അനുബന്ധ കേനനാല് ശലാംഖലകേളമനായബ
ബന്ധകപ്പെട്ട

കചറബയ

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്

ഇറബകഗഷന്

വകുപ്പെബകന്റെ

അനുമതബ

കേനാലതനാമസലാം കൂടനാകത ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന് കുട്ടബ): കുറ്റദനാടബ ജലകസചന
പദതബയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട കേനനാലകേള്കക്ക് കുറുകകേയലാം കേനനാലകേകളനാടക്ക് കചര്നള്ള
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ബണക്ക് കറനാഡുകേളബലലാം
പത്രലാം

നല്കകേണതക്ക്

അകപക്ഷകേളലാം

നടത്തുന

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്

ബന്ധകപ്പെട്ട

ചസ്പീഫക്ക്

അനുബന്ധകരഖകേളലാം

എഞബനസ്പീയറനാണക്ക്.

സമര്പ്പെബക്കുനതനാണക്ക്

നബരനാകക്ഷപ
അപൂര്ണ്ണമനായ

നബരനാകക്ഷപപത്രലാം

നല്കുനതബനക്ക് കേനാലതനാമസമുണനാക്കുനതക്ക്. ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുകട
കേനാരദനാലയങ്ങളബല് നടപടബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് സമയക്രമലാം നബശയബചക്ക്
കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാകബ മുപ്പെതു ദബവസത്തബനകേലാം നബരനാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കുനതബനക്ക്
നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
(5) സലാംരക്ഷണഭബത്തബ
ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജക്ക്: മഹനാപ്രളയകത്ത തുടര്നക്ക് ആറന്മുള നബകയനാജകേ
മണ്ഡലത്തബകല

അചന്കകേനാവബലനാറബകന്റെയലാം പമ്പയനാറബകന്റെയലാം തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങള്

ഇടബഞ്ഞക്ക് കൃഷബയബടങ്ങളലാം വസ്പീടുകേളലാം

തകേരുന സനാഹചരദത്തബല് തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് സലാംരക്ഷണഭബത്തബ നബര്മ്മേബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന് കുട്ടബ):
പ്രളയനാനന്തര പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട ഭനാഗമനായള്ള

ജലകസചന വകുപ്പെബകന്റെ

പുനരുദനാരണ പ്രവൃത്തബകേളബല്

ആറന്മുള പഞനായത്തബകല പ്രവൃത്തബകേളലാം ഉള്കകനാള്ളബചബട്ടുണക്ക്. ഫണക്ക് ലഭദമനാകുന
മുറയ്ക്കുലാം

പ്രവൃത്തബയകട

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

പ്രനാധനാനദലാം
ഫ്ലഡക്ക്

കേണ്കടനാള്

കേണകബകലടുത്തുലാം
കഹഡബല്

തുടര്നടപടബകേള്

അനുവദബച

തുകേയബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തബ

അചന്കകേനാവബലനാറബകന്റെയലാം പമ്പയനാറബകന്റെയലാം തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങളബല്

സലാംരക്ഷണഭബത്തബ നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള പ്രവൃത്തബകേള് എസബകമറ്റക്ക് ലഭദമനാകുന മുറയക്ക്
പരബകശേനാധബക്കുനതനാണക്ക്.
(സര്വശസ്പീ അനബല് അകര, കകേ. എലാം. മനാണബ, പബ. കകേ. ബഷസ്പീര് എനസ്പീ
അലാംഗങ്ങള് ഹനാജരലനാത്തതബനനാല് സബ്മബഷനുകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
(6) കനലക്ക്ല്ല് സലാംഭരണത്തബകല അപനാകേതകേള്
ശസ്പീ. കകേ. വബ. വബജയദനാസക്ക്: അപനാകേതകേള് പരബഹരബചക്ക് പനാലകനാടക്ക് ജബലയബകല
കനലക്ക്ല്ല് സലാംഭരണലാം ഉഇര്ജബതമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സമപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാത്തമന്):
പനാലകനാടക്ക്

ജബലയബല്

കനലക്ക്ല്ല്

സലാംഭരണമനാരലാംഭബചകപ്പെനാള്

കചറബയ

ബുദബമുട്ടുണനായബരുകനങബലലാം ഇകപ്പെനാള് പൂര്ണ്ണമനായബ സലാംഭരബകനാന് സനാധബചബട്ടുണക്ക് .
ഇനബയലാം സലാംഭരബകനാനുകണങബല് അതബനുള്ള
വരുന

സസ്പീസണബല്

നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക് .

സഹകേരണകമഖലകയക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബ

പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്.
(ശസ്പീ. എല്കദനാസക്ക് പബ. കുനപ്പെബള്ളബല് സസ്പീറ്റബലബലനാതബരുനതബനനാല് സബ്മബഷന്
അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
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IV

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം
തനാകഴപ്പെറയന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

1.

2018-കല

കകേനാഴബകകനാടക്ക്

സര്വകേലനാശേനാല

(കസനറ്റബകന്റെയലാം

സബന്ഡബകകറ്റബകന്റെയലാം തനാല്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം) ബബലബകന സലാംബന്ധബച
സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ VI-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.
2.

2018-കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക് (കഭദഗതബ) ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റബ XIV-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.
3. കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സലാംബന്ധബച സമബതബയകട എഴുപത്തബമൂനക്ക്
മുതല് എണ്പതുവകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.
4.

യവജനകക്ഷമവലാം യവജനകേനാരദവലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയകട മൂനനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.
V ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമ്പത്തബകേ

വര്ഷകത്ത

ബഡ്ജറ്റബകലയ്ക്കുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനകേളകട കസറ്റുകമന്റെക്ക് കമശേപ്പുറത്തുവച.
VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
തനാകഴപ്പെറയന

ബബല്ലുകേളകട

അയയണകമന പ്രകമയവലാം

അവതരണവലാം

സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റബകക്ക്
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(i)

2018-കല

കകേരള

സഹകേരണവലാം

സഹകേരണ

സലാംഘലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

(രണനാലാം

കദവസസ്വവലാം

കഭദഗതബ)

ബബല്

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ സകരനന്): 2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം (രണനാലാം കഭദഗതബ)
ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

ഓര്ഡബനന്സക്ക്

നടത്തനാനുണനായ

പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക്

സനാഹചരദലാം

സതസ്വര

വബശേദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള

കസറ്റുകമനലാം കമശേപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബരബക്കുന.
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസസ്വവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ സകരനന്): 2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം (രണനാലാം കഭദഗതബ)
ബബല് ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സമപ്ലെെസലാം സഹകേരണവലാം സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ
XI-കന്റെ പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചനന്
കേടനപ്പെള്ളബ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ(ശസ്പീ. കേടകേലാംപള്ളബ
സകരനന്): രണക്ക് കഭദഗതബകേള് കകേനാണ്ടുവരനാനനാണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഉകദ്ദേശേബക്കുനതക്ക് . 14
ജബലകേളബലലാം ടൂറബസലാം സഹകേരണസലാംഘങ്ങള് രജബസര് കചയബട്ടുകണങബലലാം ഭൂരബഭനാഗവലാം
പ്രവര്ത്തനരഹബതമനാണക്ക്. സലാംസനാനത്തബകന്റെ റവനന്യൂ വരുമനാനലാം വര്ദബപ്പെബകനാനുള്ള
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കസനാതസക്ക് എന നബലയബല് ടൂറബസലാം വദവസനായകത്ത പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്
വബവബധ പദതബകേളനാണക്ക് നടപ്പെബലനാകബ വരുനതക്ക് . സഹകേരണ നബയമത്തബല് മകറ്റലനാ
വബഭനാഗലാം സഹകേരണ സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം നബര്വചനലാം നലബയബട്ടുകണങബലലാം പ്രനാഥമബകേ
ടൂറബസലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുമനാത്രലാം നബര്വചനവലാം പ്രവര്ത്തന പരബധബയലാം
നബശയബചബട്ടബല. ഏകേസ്പീകൃത സസ്വഭനാവലാം മകേവരബക്കുനതബനുകവണബ പ്രനാഥമബകേ ടൂറബസലാം
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളകട പ്രവര്ത്തനപരബധബ നബശയബചകകേനാണക്ക് നബയമത്തബല്
കഭദഗതബ വരുത്തബയബട്ടുണക്ക്. തനാലൂകക്ക് അടബസനാനത്തബല് ടൂറബസലാം കസനാമസറ്റബ
പ്രവര്ത്തബക്കുനതനാണക്ക് അഭബകേനാമദലാം. പനാല് വബതരണ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങകള
സലാംബന്ധബക്കുനതനാണക്ക് രണനാമകത്ത കഭദഗതബ. ഇഇ കമഖലയബല്
മകേവരബക്കുകേകയന

ലക്ഷദകത്തനാകട

കേനാകലനാചബതമനായബ മനാറ്റലാം വരുത്തനാനുള്ള
കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

മബല്മയകട

സസ്വയലാംപരദനാപ്തത
പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

പദതബകേകളക്കുറബചക്ക്

അടബസനാനത്തബല്

ചബല

കഭദഗതബകേള്

തയ്യനാറനാക്കുന
നബയമത്തബല്

കകേനാണ്ടുവരനാനനാണക്ക് ഉകദ്ദേശേബക്കുനതക്ക്.
(നബരനാകേരണ പ്രകമയങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
ശസ്പീ. സബ. ദബവനാകേരന്: 2018-കല കകേരള കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവക്ക് കസനാകകസറ്റസ്പീസക്ക്
(രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായനതബനനായബ 30-12-2018
വകര

സര്ക്കുകലറ്റക്ക്

കചയ്യണകമന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

നബലവബലള്ള
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സഹകേരണ

പ്രസനാനലാം

കൂടുതല്

ശേനാസസ്പീയവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനായബ

മുകനനാട്ടു

കകേനാണ്ടുകപനാകേണകമന ഉകദ്ദേശേകത്തനാടുകൂടബയനാണക്ക് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക് .
ഗ്രനാമങ്ങളബല് അതബശേകമനായബ നബലകകേനാള്ളുന ഒരു ജനകേസ്പീയ പ്രസനാനമനാണക്ക്
സഹകേരണ പ്രസനാനലാം.

സഹകേരണ കമഖലയബകല അഴബമതബ കേകണത്തുനതബനക്ക്

പ്രകതദകേ

സലാംവബധനാനലാം

വബജബലന്സക്ക്

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.
കമഖലകേളബലലാം

കകേരള

ബനാങക്ക്

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

സനാമൂഹദകക്ഷമ രലാംഗങ്ങളബലലാം ശേകമനായ ഇടകപടലകേള് നടത്തനാന്

സഹകേരണ കമഖലയക്ക് കേഴബയനണക്ക്.
ഉപവകുപ്പെബനുകശേഷലാം

കചര്കകണ

28-ാം വകുപ്പെബകന്റെ കഭദഗതബയബല് (1 ഡബ)

ഉപവകുപ്പെബല്

സലാംഘത്തബകന്റെ

പ്രവര്ത്തന

പ്രകദശേവലാം ആസബകേളലാം ബനാദദതകേളലാം വബഭജനലാം നടത്തനാകത രജബകസഷന് നടത്തബയ
ഓകരനാ പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുകവണബ രജബസനാര് ഒരു കസഷദല്
ഓഫസ്പീസകറ

നബയമബകകണതനാകണനള്ള

വദവസ

പുനനഃപരബകശേനാധബകണലാം.

മബല്മയകട ജബലനാതല സലാംഘങ്ങളകട കതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക് അതനാതക്ക് ജബലകേളബല്ത്തകന
നടത്തുനതബനുലാം

എസനാബബകഷ്മെന്റെക്ക്

എക്സെെക്ക്കപന്ഡബചര്

കുറയ്ക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. മബല്മയലാം ക്ഷസ്പീര വബകേസന വകുപ്പുലാം കചര്നക്ക് ടൂറബസലാം കമഖലയബല്
കജനായബന്റെക്ക് കവന്ചസ്വര് നടത്തുനതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബകണലാം. ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കക്ക്
ഗുണകമന്മയള്ള കേനാലബത്തസ്പീറ്റയലാം പചപ്പുല്ലുലാം കുറഞ്ഞ വബലയക്ക് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം
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സസ്വകേനാരദ കേനാലബത്തസ്പീറ്റ കേമ്പനബകേളകട കുത്തകേ അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

നബയമകഭദഗതബകേള് മനാത്രലാം കകേനാണ്ടുവരനാകത സഹകേരണ

സനാപനങ്ങളകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തനാനുള്ള വബവബധ കേമ്മേബഷനുകേളകട
ശേബപനാര്ശേകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് മുന്കേകയ്യടുകണലാം.
ശസ്പീ. വബ. കകേ. സബ. മമ്മേതക്ക് കകേനായയ്ക്കുകവണബ ശസ്പീ. വബ. കജനായബ:

2018-കല

കകേരള കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവക്ക് കസനാകകസറ്റസ്പീസക്ക് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലകക്ക്
കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയക്ക്

അയയണകമന

കഭദഗതബ

സഹകേരണ രലാംഗത്തക്ക് കകേരളലാം ഇന്തദയക്ക് മനാതൃകേയനാണക്ക്.
ഇടകപടല്

ടൂറബസലാം

രലാംഗകത്ത

അഴബമതബ

കഡസബകനഷനുകേളകട വബപുലസ്പീകേരണത്തബനുലാം
സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളകട

അടബസനാനമനാകബയള്ള

സഹകേരണ കമഖലയകട
തടയനതബനുലാം

സനാധദമനാകുന.

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ടൂ-ടയര്

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ടൂറബസലാം

പ്രനാഥമബകേ ടൂറബസലാം

ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

തനാലൂകക്ക്

ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള

നടപടബ

സബസലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്. മബല്മയകട കമഖലനാ യൂണബയനുകേളബല് ജബലനാടബസനാനത്തബല്
കതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക് നടത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
കൃതദമനായ വബല നല്കുകേയലാം ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്കക്ക്
രസ്പീതബയബല്

മബല്മയകട

സഹകേരണ കമഖലയക്ക്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഗുണകമന്മയള്ള പനാലബനക്ക്
പ്രകയനാജനലാം ലഭബകത്തക

ജനകേസ്പീയമനാക്കുകേയലാം

കൂടുതല് ഉണര്കവകുന തരത്തബലള്ള ബബലനാണക്ക്

കചയ്യണലാം.
ഇവബകട
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അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.
സഹകേരണവലാം
(ശസ്പീ.

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കേടകേലാംപള്ളബ

സകരനന്):

കദവസസ്വവലാം

സഹകേരണ

വകുപ്പുമനബ

കമഖലകയ

അഴബമതബ

വബമുകമനാക്കുകേകയനള്ളതനാണക്ക് സര്കനാരബകന്റെ നയലാം. സഹകേരണ സനാപനങ്ങളബല്
സൂക്ഷബചബരബക്കുനതക്ക്
സഹകേരണ

യഥനാര്ത സസ്വര്ണ്ണമനാകണനാകയനക്ക്

സലാംഘങ്ങളബല്

നടക്കുന

കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെടുന സഹകേനാരബകേള്ക്കുലാം
നടപടബകേളബല്

മനാറ്റലാം

പരബകശേനാധബക്കുനതബനുലാം

അഴബമതബകേളബല്

ജസ്പീവനകനാര്ക്കുലാം

ഉത്തരവനാദബതസ്വമുകണനള്ള നബലയബല്

വരുത്തനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.

അഴബമതബകയക്കുറബചക്ക്

അകനസ്വഷബക്കുനതബനക്ക് സലാംസനാനത്തക്ക് വബജബലന്സക്ക് വബഭനാഗലാം പ്രവര്ത്തബക്കുനണക്ക് .
കേണ്സന്യൂമര് കഫഡബകന പ്രവര്ത്തനലനാഭത്തബല് കകേനാണ്ടുവരനാന് സനാധബചബട്ടുണക്ക് .
ക്ഷസ്പീരകമഖലയബകല

സഹകേരണ

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക്

സലാംഘങ്ങളകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നബയമകഭദഗതബ

കൂടുതല്

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക് .

ക്ഷസ്പീകരനാല്പ്പെനാദനലാം 83 ശേതമനാനമനായബ വര്ദബപ്പെബകനാന് സര്കനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.
പ്രളയത്തബല് വസ്പീടക്ക് നഷ്ടകപ്പെട്ടവകര 'കകേയര് കഹനാലാം' പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ
വസ്പീടുകേള്

നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനുള്ള

സഹകേരണ

വകുപ്പെക്ക്

സമനാനതകേളബലനാത്ത

പദതബ

ഏകറ്റടുക്കുനതബനുള്ള

നടത്തബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.
വളര്ച

മകേവരബകനാന്

സഹകേരണ

കകേരളത്തബനക്ക്

ശമങ്ങള്
കമഖലയബല്

സനാധബചബട്ടുണക്ക് .
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കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്

കൃതദമനായബ

വസ്പീടുകേളബകലത്തബക്കുനതബനുലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ. കപന്ഷന് നല്കുനതബനുലാം ഫലപ്രദമനായ ഇടകപടലകേള്
നടത്തനാന്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

യനാഥനാര്തദമനാകുനതനാണക്ക്.
പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള

മനാര്ചക്ക്

മനാസകത്തനാടുകൂടബ

കകേരള

സനാധനാരണകനാരുകട
ക്രബയനാതകേമനായ

നബലപനാടുകേളനാണക്ക്

ബനാങക്ക്
പ്രശ്നങ്ങള്
സര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയക്ക് അയയണകമനക്ക്
അഭദര്തബക്കുന.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബകകപ്പെട്ടു.
2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് ഭക്ഷദവലാം
സബവബല് സകകപ്ലെെസലാം സഹകേരണവലാം സലാംബന്ധബച XI-ാം നമ്പര് സബ്ജകക്ക്
കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയക്ക് അയച.
2.

2018-കല കകേരള സലാംസനാന ചരകക്ക് കസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):

2018-കല കകേരള സലാംസനാന ചരകക്ക് കസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്
അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനന്സക്ക്

പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക്

സതസ്വര
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം

വബശേദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള

കസറ്റക്ക്കമനലാം കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബരബക്കുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):
2018-കല കകേരള സലാംസനാന ചരകക്ക് കസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്
സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങള് സലാംബന്ധബച VIII-ാംനമ്പര് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട
പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്): മറ്റക്ക്
സലാംസനാനങ്ങകളലനാലാം സമനാനമനായ കഭദഗതബകേള് പനാസനാകബയബട്ടുണക്ക്. കേഴബഞ്ഞ
ഒനര

വര്ഷകത്ത

അനുഭവങ്ങളകട

അടബസനാനത്തബല്

ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കേഇണ്സബല് നബലവബലള്ള നബയമത്തബല് ചബല കഭദഗതബകേള് നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണക്ക് .
പ്രധനാനമനായബ കടണ് ഓവര് 60 ലക്ഷത്തബല് കൂടുതലനാകണങബല് മുഴുവന്
നബകുതബയലാം അടയണലാം. പ്രബസലാംപ്റ്റസ്പീവക്ക് ടനാക്സെെബകന്റെ പരബധബ ഒനര കകേനാടബയനായബ
ഉയര്ത്തുനതക്ക് കചറുകേബട വദനാപനാരബകേള്കക്ക് സഹനായകേരമനാണക്ക് .

പ്രബസലാംപ്റ്റസ്പീവക്ക്
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ടനാക്സെെക്ക് ഓപ്റ്റക്ക് കചയ്യുനവര് മൂനക്ക് മനാസത്തബകലനാരബകല് റബകട്ടണ് നല്കേബയനാല്
മതബ.

അണ്രജബകസര്ഡക്ക്

വദനാപനാരബകേളബല്നബനക്ക്

സനാധനങ്ങള്

വനാങ്ങുന

രജബകസര്ഡക്ക് വദനാപനാരബകേള് നബകുതബ സസ്വന്തമനായബ കകേനാടുകകണതനാണക്ക് . ഇതക്ക്
സനാര്വത്രബകേമനായബ
നബനമനാത്രലാം

നടപ്പെബലനാകബയനാല്

സനാധനങ്ങള്

രജബകസര്ഡക്ക്

വനാങ്ങുകേയലാം

അതക്ക്

വദനാപനാരബകേളബല്

അസലാംഘടബത

കമഖലയക്ക്

വളകരകയകറ കദനാഷലാം കചയ്യുകേയലാം കചയ്യുലാം. റബകവഴ്സക്ക് ടനാക്സെെക്ക് ബനാധകേമനാക്കുനതക്ക്
സലാംബന്ധബചക്ക്

സലാംസനാനങ്ങള്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കേഇണ്സബലബകന്റെ തസ്പീര്പ്പെബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് നടപ്പെനാക്കുകേയലാം കചയ്യുനതക്ക്
കചറുകേബട വദനാപനാരബകേള്കക്ക് വളകര സഹനായകേരമനാകുനതനാണക്ക്.
(നബരനാകേരണപ്രകമയങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
ശസ്പീ. എസക്ക്. രനാകജനനുകവണബ ശസ്പീ. വബ. കകേ. സബ. മമ്മേതക്ക് കകേനായ: 2018കല

കകേരള

സലാംസനാന

ചരകക്ക്

കസവന

നബകുതബ

(കഭദഗതബ)

ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായനതബനനായബ 15-12-2018 വകര സര്ക്കുകലറ്റക്ക്
കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. കവണത്ര മുകനനാരുകങ്ങളബലനാകത
ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നടപ്പെബലനാകബയതക്ക്

പ്രതദനാഘനാതങ്ങളണനാകബയബട്ടുണക്ക്.

രനാജദത്തബകന്റെ
ഇഇ

സമ്പദ്ഘടനയബല്

നബയമത്തബകന്റെ

വലബയ

ദൂഷദവശേങ്ങള്
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പരമനാവധബ

ലഘൂകേരബചക്ക്

സലാംസനാനത്തബനക്ക്

നടപ്പെബലനാകനാന്

ലഭബകകണ

ശമലാം

ഗുണഫലലാം

ലഭദമനായബട്ടബല.

നബകരനാധനകത്തനാകടനാപ്പെലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ. കൂടബ വനകതനാകട
വദനാപനാര

വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങള്

നടത്തബകയങബലലാം
കനനാട്ടക്ക്

നബരവധബ കചറുകേബട

അടചപൂകട്ടണബവന.

സലാംസനാന

സര്കനാരബകന്റെ ശേകമനായ ഇടകപടല് ഒരു പരബധബവകര കചറുകേബട വദനാപനാര
വദവസനായ കമഖലയക്ക് സഹനായകേമനായബട്ടുണക്ക്.

നബകുതബ കവട്ടബപ്പെക്ക് തടയനതബനുലാം

നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളകട വബല കുറയ്ക്കുനതബനുലാം കകേന ജബ.എസക്ക്.ടബ. നബയമലാം
പരദനാപ്തമനായബകലനമനാത്രമല സനാധനാരണകനാരകന്റെ ദുരബതങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
നബകുതബ ഘടന സങസ്പീര്ണ്ണമനാകുനതബനുലാം
ഉണനാക്കുനതബനുലാം

ഇടയനാക്കുകേയലാം കചയ.

സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക് വരുമനാന നഷ്ടലാം
കചറുകേബട വദവസനായ കമഖലകയയലാം

കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയയലാം ജബ.എസ്.ടബ. കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബച.

ബഹുരനാഷ

കേമ്പനബകേളലാം വന്കേബട കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ. റബകട്ടണ് ഫയല് കചയ്യുനതബല്
വരുത്തബയ വസ്പീഴ്ചകേള് പരബഹരബചബട്ടബല.

ഒനരകകനാടബയബല് തനാകഴ കടണ് ഓവറുള്ള

ഉല്പ്പെനാദകേകരയലാം വദനാപനാരബകേകളയലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ. പ്രകേനാരമുള്ള നബകുതബ നബരക്കുകേള്
കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുകേയലാം

കചറുകേബടകനാരുകട

മതരകശേഷബ

നബകുതബനബരക്കുകേള് പതബന്മടങ്ങനായബ വര്ദബക്കുകേയലാം കചയ.

കുറയകേയലാം

നബകുതബ ഘടനയബകല

കപനാരുത്തകകടുകേള്കക്ക് പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനുള്ള അവകേനാശേലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ.
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കേഇണ്സബലബനു
ജബ.എസക്ക്.ടബ.

മനാത്രമനായബ
മുകഖന

ലഭദമനായബട്ടബകലനമനാത്രമല

നബജകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ള

ഇളവകേള്

കപനാരനായ്മയനാണക്ക്.
ഉപകഭനാകനാവബനക്ക്

ആന്റെബ-കപ്രനാഫബറ്റസ്പീയറബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പ്രവര്ത്തനലാം

അപ്രനാപദവമനായബ. ജബ.എസക്ക്.ടബ. കേഇണ്സബല് കനനാട്ടബമഫ കചയ സനാധനങ്ങള്ക്കുലാം
കസവനങ്ങള്ക്കുലാം മനാത്രമനായബ റബകവഴ്സക്ക് ചനാര്ജക്ക് നബജകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ ഖണ്ഡലാം 4
പ്രകേനാരലാം

വരുത്തനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

മനാറ്റങ്ങളലാം

കകേനാമ്പന്കസഷന്

കലവബ

ചുമത്തുനതബനുള്ള കടണ് ഓവര് പരബധബ ഒരു കകേനാടബ രൂപയബല് നബനക്ക് ഒനരകകനാടബ
രൂപയനായബ ഉയര്ത്തബകകനാണക്ക് ഖണ്ഡലാം 5 പ്രകേനാരലാം വരുത്തനാനുകദ്ദേശേബക്കുന കഭദഗതബയലാം
വദതദസ

സലങ്ങളബല്

നടത്തുന

വദനാപനാര

സനാപനങ്ങള്കക്ക്

കവകവകറ

രജബകസ്ടേഷനുകേള് എടുകനാന് വദനാപനാരബകയ പ്രനാപ്തമനാക്കുന ഖണ്ഡലാം 13 പ്രകേനാരമുള്ള
കഭദഗതബയലാം വദനാപനാരബകേള്കക്ക് കൂടുതല് ഗുണകേരമനാകുലാം.

ഒരു സനാപനത്തബകന്റെ

രജബകസഷന് റദ്ദേനാക്കുനതബനു മുമ്പുതകന പ്രസസ്തുത സനാപനത്തബകന്റെ രജബകസഷന്
സകസന്റെക്ക്

കചയ്യുനതബനുള്ള

അധബകേനാരലാം

ദുരുപകയനാഗലാം

കചയ്യകപ്പെടനാന്

സനാധദതയള്ളതബനനാല് ഖണ്ഡലാം 14 പ്രകേനാരമുള്ള കഭദഗതബ കൂടുതല് പരബകശേനാധനയക്ക്
വബകധയമനാകണലാം.

ഖണ്ഡലാം

15

പ്രകേനാരലാം

വരുത്തനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

മനാറ്റങ്ങള്
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ഖണ്ഡലാം 17, 18

സനാപനങ്ങളബകല അകഇണബലാംഗക്ക് കൂടുതല് സഇകേരദപ്രദമനാക്കുലാം.

എനബവയബലൂകട കകേനാണ്ടുവരനാനുകദ്ദേശേബക്കുന 'സബങബള് റബകട്ടണ്' എന ആശേയലാം
സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

നബയമവബകധയമലനാകത

ചരക്കുകേള്

ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്

കചയ്യുനതുമൂലലാം പബടബകചടുകകപ്പെടുന വനാഹനങ്ങള് നടപടബക്രമങ്ങള് പനാലബചകകേനാണക്ക്
തബരബചനല്കേനാനുള്ള
സനാവകേനാശേലാം

കേനാലനാവധബ

വര്ദബപ്പെബചതക്ക്

നല്കുകമനതബനനാല്

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

ഖണ്ഡലാം
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വദനാപനാരബകേള്കക്ക്
പ്രകേനാരമുള്ള

കൂടുതല്
കഭദഗതബ

കേനാലനാവധബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ ഖണ്ഡലാം 28 പ്രകേനാരലാം

വരുത്തനാനുകദ്ദേശേബക്കുന
പ്രകയനാജനപ്രദമനാകുലാം.

കഭദഗതബ

കജനാബക്ക്

വര്ക്കുകചയ്യുനവര്കക്ക്

കൂടുതല്

കതനാഴബലടമകേള് കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് നല്കുന കേദനാന്റെസ്പീന്

ഭക്ഷണകത്ത ജബ.എസ്.ടബ.-യകട പരബധബയബല്നബനക്ക് ഒഴബവനാകണലാം. ഇരുപതക്ക് ലക്ഷലാം
രൂപ വകര വബറ്റുവരവള്ള കേചവടകനാര്ക്കുള്ള നബകുതബ ഒഴബവലാം ഒനരകകനാടബ രൂപ വകര
വബറ്റുവരവള്ള
സലാംസനാനത്തുലാം

കേചവടകനാര്കക്ക്

ഒരു

ബനാധകേമനാകണലാം.

ശേതമനാനലാം
HSN

നബകുതബകയന

വദവസയലാം

Code-ല്

ഉള്കപ്പെടനാത്ത

ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുള്ള നബകുതബ കുറയ്ക്കുനതബനുലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ. റസ്പീഫണക്ക് ലഭബക്കുനതബകല
കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

VAT കുടബശബകേ
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പബരബകചടുക്കുനതബനനായബ ഫനാസക്ക് ടനാകക്ക് നബവനാരണ പദതബകേള് പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം
ജബ.എസക്ക്.ടബ.

ഉദനാരവദവസകേകളനാകട ആലാംനസബ സസ്പീലാം നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കവണലാം.
റസ്പീഫണബനുള്ള അകപക്ഷകേള്
പരബഹരബകണലാം.

ഓണ് മലനനായബ സമര്പ്പെബക്കുനതബകല ബുദബമുട്ടുകേള്

കേയറ്റുമതബകനായബ

വനാങ്ങുന

ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക്ക്

നല്കുന

ജബ.എസക്ക്.ടബ റസ്പീഫണക്ക് കചയ്യുനതബനുള്ള സലാംവബധനാനലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ കവബക്ക് മസറ്റബല്
ഒരുക്കുനതബനുലാം ഇന്പുട്ടക്ക് ടനാക്സെെക്ക് കക്രഡബറ്റക്ക് റസ്പീഫണക്ക് കചയകേബട്ടുനതബകല കേനാലതനാമസലാം
ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം

കസവനങ്ങള്ക്കുലാം

കേദനാപബറ്റല്

ഗുഡ്സബനുമുള്ള

ജബ.എസക്ക്.ടബ

റസ്പീഫണക്ക് കചയ്യുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ. രനാജു എബ്രഹനാലാം: 2018-കല കകേരള സലാംസനാന ചരക്കു കസവന നബകുതബ
(കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന കഭദഗതബ
അവതരബപ്പെബക്കുന. ജബ.എസക്ക്.ടബ. നടപ്പെനാകബയതബലൂകട കചറുകേബട വദനാപനാര-വദവസനായ
കമഖലകേളബലണനായ
സലാംവബധനാനലാം

ബുദബമുട്ടുകേള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം
ഉപകഭനാകനാകള്

സമര്പ്പെബച അകപക്ഷകേളബകല കതറ്റക്ക് തബരുത്തുനതബനുലാം

കഹല്പ്പെക്ക്മലന്
ഓണ്മലനബലൂകട

സലാംവബധനാനകമനാരുകണലാം.

പ്രസ്തുത നബയമത്തബകന്റെ പ്രനാരലാംഭഘട്ടത്തബകല സനാകങതബകേ പ്രശ്നങ്ങള് കഭദഗതബയബലൂകട
പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നബകുതബകവട്ടബപ്പെക്ക് തടയനതബനനായബ ചരക്കുകേളകട പരബകശേനാധന
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കേര്ശേനമനാക്കുനതബനുലാം
ജബ.എസക്ക്.ടബ.

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

നബരകബലണനായ

വദനാപനാരബകേള്കകതബകര
ദുരന്തത്തബല്

നടപടബ

ഇളവക്ക്

നടപടബ

വബവബധ

ഉപകഭനാകനാകള്കക്ക്

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കേചവടസനാധനങ്ങള്

ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക്ക്

നശേബചകപനായ

നബകഷധബക്കുന

സലാംസനാനകത്ത
കചറുകേബട

പ്രളയ
വദനാപനാര

സനാപനങ്ങള്കക്ക് നബകുതബ കുടബശബകേയബനത്തബല് ഭസ്പീമമനായ തുകേ അടയ്ക്കുനതബനക്ക്
കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കുന നടപടബ പുന:പരബകശേനാധബകണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകേപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസക്ക് ഐസകേക്ക്):
ബബലബകന്റെ ഖണ്ഡലാം 14 പ്രകേനാരലാം വരുത്തനാനുകദ്ദേശേബക്കുന കഭദഗതബ ദുരുപകയനാഗലാം
കചയ്യകപ്പെടുനതബകനതബകര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. ഹജക്ക് കേമ്മേബറ്റബ ചനാര്ട്ടര്
കചയ്യുന മഫ്ലറ്റുകേള്കക്ക് ഈടനാക്കുന 18 ശേതമനാനലാം നബകുതബ കുറയ്ക്കുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക്
ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കേഇണ്സബലബനക്ക്

സമര്പ്പെബച

നബകവദനത്തബകന്മല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്. ആന്റെബ-കപ്രനാഫബറ്റസ്പീയറബലാംഗക്ക് നടപടബയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്
ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നബരകബലണനായ

കുറവക്ക്

ഉപകഭനാകനാകളബല്

ലഭദമനാകനാത്ത

വദനാപനാരബകേള്കകതബകര സലാംസനാന സസ്പീനബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറ്റബ കദശേസ്പീയതല സമബതബകക്ക്
സമര്പ്പെബച

പരനാതബയബകന്മല്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബല.

പ്രളയദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടക്ക്

നശേബചകപനായ വദനാപനാരബകേളകട കേചവട സനാധനങ്ങള്കക്ക്

ജബ.എസക്ക്.ടബ. കുടബശബകേ

ഈടനാക്കുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് നബലനബല്ക്കുന ആശേങകേള് കദശേസ്പീയ തലത്തബല് ചര്ച
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കചയക്ക്

പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്.

ബബല്

സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയക്ക്

അയയണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബകകപ്പെട്ടു.
2018-കല കകേരള സലാംസനാന ചരക്കു കസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്
സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങള് സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ VIII-കന്റെ പരബഗണനയക്ക്
അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയക്ക് അയച.
സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷലാം 1.31-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

