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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   17,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുകട വബലകയറലാം

മബ  .    സസ്പീകര: സലാംസനാനത്തക്ക്  പച്ചകറബയടകമുള്ള  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുകട  ക്രമനാതസ്പീതമനായ  വബലവരദനവുമൂലലാം  ജനങ്ങള്

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  പ്രതബസനബകക്ക്  അയവക്ക്  വരുത്തനാന്  ക്രബയനാത്മകേമനായ

ഇടകപടല്  നടത്തനാന്  പരനാജയകപ്പെട്ട  സരകനാര  നടപടബമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമനായ സനാഹചരദലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  എലാം.  വബന്കസന്റെക്ക്,
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ടബ. എ. അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര,  കറനാഷബ അഗസബന്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 അനുസരബച്ചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

ഫലപ്രദമനായ  മനാരകറക്ക്  ഇന്റെരകവന്ഷനബലൂകട  അവശദസനാധനങ്ങളുകട  വബല

നബയനബകനാന് സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കപകടനാളബകന്റെയലാം ഡസ്പീസലബകന്റെയലാം വബല

വരദബക്കുകമനാള്  കേടത്തുകൂലബയബലുണനാകുന്ന  വരദനവക്ക്  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  വബലയബല്

പ്രതബഫലബകനാതബരബകനാനുള്ള  ഇടകപടല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഇഇ

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അധബകേനാരത്തബല് വന്നകശഷലാം സപപ്ലൈകകേനായക്ക്  200  കകേനാടബ  രൂപയകട

സനാമത്തബകേ സഹനായലാം നല്കേബ ഫലപ്രദമനായബ  പ്രവരത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സപപ്ലൈകകേനാവഴബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന  14  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  വബല

വരദബപ്പെബച്ചബട്ടബല.  പയറുവരഗ്ഗങ്ങളുള്കപ്പെകടയള്ള  സനാധനങ്ങളുകടയലാം  അരബയകടയലാം

വബല  കുറച്ചബട്ടുണക്ക്.  അവശദസനാധനങ്ങളുകട  വബല  കുറയനാന്  അനുകൂല  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  അവശദസനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനബക്കുന്നതബല്

സലാംസനാന  സരകനാര  പൂരണ്ണമനായലാം  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഗുരുതരമനായ

സനാഹചരദമനാണക്ക്  ഇഇ  രലാംഗത്തുണനായബരബക്കുന്നതക്ക്.  ദബനലാംപ്രതബ

വരദബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന  അവശദസനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനബകനാന്  സരകനാര
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ക്രബയനാത്മകേമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തുന്നബല.  വബലകയറലാം  തനാങ്ങനാന്  കേഴബയനാകത

വനാങ്ങല്കശഷബ  നഷ്ടകപ്പെട്ട  സമൂഹമനായബ  കകേരളജനത  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

സകകപ്ലൈകകേനാവഴബ സബ്സബഡബയബനത്തബല് വബതരണലാം കചയ്യുന്ന 14 ഇനലാം സനാധനങ്ങള്

യഥനാസമയലാം ലഭബക്കുന്നബല. ധനകേനാരദ വകുപ്പെക്ക് ഫണക്ക് ലഭദമനാകനാത്തതബനനാല് സബവബല്

സകകപ്ലൈസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം  സലാംഭബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  യ.ഡബ.എഫക്ക്.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  അനുവദബച്ച  നന്മ  കസനാറുകേള്  നബരത്തലനാക്കുകേയലാം

സകകപ്ലൈകകേനാ, മനാകവലബകസനാര എന്നബവവഴബ വബതരണലാം കചയ്യുന്ന  എണ്ണയകട അളവബല്

കുറവക്ക്  വരുത്തുകേയലാം  കചയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നബരമ്മേനാണസനാമഗ്രബകേള്,  കേനാലബത്തസ്പീറ,

പച്ചകറബ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്  എന്നബവയകട

ക്രമനാതസ്പീതമനായ  വബലവരദനവുമൂലലാം  ജനങ്ങള്  വളകരയധബകേലാം  ബുദബമുട്ടക്ക്

അനുഭവബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഗുരുതരമനായ  ഇഇ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചയ്യണലാം.

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സകകപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനബക്കുന്നതബനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ഫലപ്രദമനായ നടപടബകേളനാണക്ക് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്. കദശസ്പീയ കപനാതുവബപണബയബല്  വബല

കൂടബയകപ്പെനാള് നനാകഫഡക്ക്-കന്റെ സഹനായകത്തനാകട  കേടല,  കചറുപയര,  ഉഴുന്നക്ക് തുടങ്ങബയ

ധനാനദങ്ങള് കുറഞ്ഞ വബലയക്ക്  വബതരണലാം കചയ്യനാന് ഭക്ഷദ വകുപ്പെബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.
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ഓണ്കകലന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തബയതബലൂകട  കപനാതുവബതരണരലാംഗകത്ത

ക്രമകകടുകേള് അവസനാനബപ്പെബകനാന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  സകകപ്ലൈകകേനാവഴബയള്ള പഞസനാര

വബതരണലാം നബരത്തലനാകബയബട്ടബല.  കറഷന്കേട വഴബ  അവശദസനാധനങ്ങള് നല്കേനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  ആദദപടബയനായബ  ശബരബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കുപ്പെബകവള്ളകത്ത എസ്സന്ഷദല് ആരട്ടബകബളബകന്റെ പട്ടബകേയബലുള്കപ്പെടുത്തബ

11/-  രൂപ  നബരകബല്  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  കപനാതുവബപണബയബല്

ഇടകപടല്  നടത്തബ  അരബയകട  വബല  32/-  രൂപയനായബ  കുറയനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പ്രതബകൂല  സനാഹചരദങ്ങളുണനായബട്ടുലാം  വബലകയറലാം  പബടബച്ചുനബരത്തനാന്  സരകനാര

ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇഇ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചകയ്യണതബല. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല്  കുമനാര):

കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക്  വബലയബടബയകമനാള്  മനാരകറക്ക്  ഇന്റെരകവന്ഷനബലൂകട

കൃഷബ  വകുപ്പെക്ക്  കേരഷകേകര  സഹനായബക്കുനണക്ക്.  ഉത്സവകേനാലങ്ങളബല്

കേരഷകേരബല്നബനലാം  10  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം  വബലയക്ക്  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  കനരബട്ടക്ക്

സലാംഭരബക്കുകേയലാം  1200-ഒനാളലാം  ഒഇട്ടക്ക് കലറ്റുകേളബലൂകട  30  ശതമനാനലാം  വബലക്കുറവബല്

വബതരണലാം  കചയ്യുനമുണക്ക്.  പഴലാം-പച്ചകറബ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനബകനാന്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.
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വബലകയറമുണനാകുന്ന സനാഹചരദത്തബല് കഹനാരട്ടബകകേനാരപ്പെക്ക്  വഴബ കുറഞ്ഞ നബരകബല്

കൂടുതല്  പച്ചകറബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

കകേരളത്തബല്  പച്ചകറബ  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വരദബപ്പെബകനാനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  വബലവരദനവക്ക്  നബയനബകനാനനാവശദമനായ  എലനാ

നടപടബകേളുലാം സരകനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകുലാം. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചന്നബത്തല, പബ.

കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല് 

(1) സസകേനാരദവല്കരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജക്ക്:  കകേനാച്ചബന് ഷബപക്ക് യനാരഡക്ക്,  എഫക്ക്.എ.സബ.ടബ.,  ഹബന്ദുസനാന്

നന്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് ലബമബറഡക്ക്,  ഭനാരതക്ക് എരത്തക്ക് മൂകവഴക്ക് ലബമബറഡക്ക്, എച്ചക്ക്.എല്.എല്. പലഫക്ക്

കകേയര തുടങ്ങബയ കകേരളത്തബകല കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ സനാപനങ്ങള്

സസകേനാരദവല്കരബകനാനുള്ള  നസ്പീകത്തബല്നബന്നക്ക്  പബന്മനാറനാന്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്
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സമ്മേരദലാം കചലുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പ്രസ്തുത സനാപനങ്ങള് സബതബ കചയ്യുന്ന ഭൂമബയകട

ഉടമസനാവകേനാശലാം തബരബച്ചുപബടബകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സലാം  യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  ഉദനാരവല്കരണ  നയങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ  ലനാഭത്തബല്

പ്രവരത്തബക്കുന്ന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  ഓഹരബകേള്  വബറഴബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര

സരകനാര  നബലപനാടക്ക്  സലാംസനാനകത്ത  വദനാവസനായബകേ  വളരച്ചകയ  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട

സസകേനാരദവല്കരണത്തബലൂകട കകേന്ദ്രലാം സനാമത്തബകേ സമനാഹരണലാം ലക്ഷദമബടുകമനാള്

കപനാതുകമഖലയബല്ത്തകന്ന  പ്രസസ്തുത  സനാപനങ്ങകള   നബലനബരത്തബ  മത്സരക്ഷമത

ഉളവനാക്കുന്നതബനുലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വളരച്ചയലാം  ആസബ,  കതനാഴബല്  എന്നബവയകട

സലാംരക്ഷണവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുളള  പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഹബന്ദുസനാന് നന്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് ലബമബറഡബകന്റെ ഓഹരബകേള്

വബറഴബകല്  നടപടബകേകളനാടക്ക്  സരകനാര  ശക്തമനായ  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയലാം

നബയമസഭയബല്  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാക്കുന്നതുള്കപ്പെകട  നബരവധബ  കേത്തബടപനാടുകേള്

മുഖദമനബതലത്തബല് നടത്തുകേയലാം ഈ സനാപനലാം ഏകറടുക്കുന്നതബനനായബ വബശദമനായ

പദതബകരഖ  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനക്ക്  റബയനാബബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

പനാലകനാകട്ട  ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന്  ലബമബറഡബകന  ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന്  കകേരള  ലബമബറഡക്ക്
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എന്ന  സരകനാര  നബയനബത  കേമനബയനായബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ  നടപടബകേള്

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  ബബ.എച്ചക്ക്.ഇ.എല്.-ഇ.എലാം.എല്.-കന്റെ  ഓഹരബ

ഏകറടുകലുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്നബന്നക്ക്  ആസബ  ബനാദദത

വദവസകേളുകട  അന്തബമ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക്  തുടരനടപടബകേള്

തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.  എഫക്ക്.എ.സബ.ടബ.  വകേ  ഭൂമബയബല് കപകടനാകകേമബകല്

പനാരകക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭൂമബപകേമനാറലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം  വബമനാനത്തനാവളലാം  സസകേനാരദവല്കരബക്കുന്ന

കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നസ്പീകത്തബകനതബകര  മുഖദമനബതലത്തബല്  കേത്തബടപനാടുകേള്

നടത്തുകേയലാം  പ്രധനാനമനബകയ  സന്ദരശബച്ചക്ക്  കേനാരദങ്ങള്  കബനാധബപ്പെബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വദനാവസനായബകേ  അഭബവൃദബയകട  അനബവനാരദത

കേണകബകലടുത്തക്ക് സസകേനാരദ നബകക്ഷപകേകര കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.   

(2) ചബങ്ങവനലാം കസനാരട്സക്ക് ആന്ഡക്ക് റബസരച്ചക്ക് കസന്റെര

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  മബകേച്ച  കേനായബകേതനാരങ്ങകള  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലയ്കകത്തബക്കുന്നതബനക്ക്  സഹനായകേരമനായ  കകേനാട്ടയലാം  ജബലയബകല

നബരദബഷ്ട ഇന്സബറന്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  കസനാരട്സക്ക്  സയന്സക്ക്  ആന്ഡക്ക്  അപപ്ലൈഡക്ക്  റബസരച്ചക്ക്

കകേരള  (ISPARK)യകട  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തസരബതകപ്പെടുത്തണലാം.

അന്തരകദശസ്പീയ രലാംഗത്തക്ക് പ്രശസബയനാരജബച്ച സലാംസനാനകത്ത കേനായബകേതനാരങ്ങള്കക്ക്
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കൂടുതല് കജനാലബസനാദദതയലാം ശമളവുലാം ആവശദമനായ പരബശസ്പീലനവുലാം നല്കേബ അവകര

കകേരളത്തബല്ത്തകന്ന  നബലനബരത്തണലാം.  പ്രശസരനായ  കേനായബകേതനാരങ്ങകള

സൃഷ്ടബകനാനുലാം  ഒളബമബകക്ക്  കമഡല്  കനടത്തകവബധത്തബല്  പ്രനാപ്തരനാകനാനുലാം

കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബലുള്ള  കടയബനബലാംഗക്ക്  നല്കേനാനുലാം 2021-നുമുമക്ക്

റബസള്ട്ടുണനാകേത്തക  വബധത്തബല് പ്രവരത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

നബരവ്വഹബകനാനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സലാം  യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  കകേരളത്തബലനാകേമനാനലാം കേളബകളങ്ങള് സൃഷ്ടബച്ചക്ക് കേനായബകേ

വബകനനാദങ്ങള്  കപ്രനാല്സനാഹബപ്പെബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കേനായബകേ  വകുപ്പെക്ക്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  കസഡബയങ്ങള്,  മള്ട്ടബ പരപ്പെസക്ക്/ജബലനാ കസഡബയങ്ങള് മുതലനായവ

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുകവണബ  700  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച്ചക്ക്  കടണര  പ്രവൃത്തബകേള്

നടനവരുന.  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  യവതസ്പീ-യവനാകള്ക്കുലാം  നസ്പീന്തല്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്നതബനക്ക്  നസ്പീന്തല്ക്കുളങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുന്നതനാണക്ക്.  2020-2024-കല

ഒളബമബകബല് കകേരളത്തബനക്ക് സനാനലാം കനടുന്നതബനനായബ 11 പ്രകതദകേ കേനായബകേയബനങ്ങള്

കേകണത്തബ  കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ  കകേനാച്ചുകേകള  നബകയനാഗബച്ചക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്നതബനുപുറകമ  സസ്പീകേള്കക്ക്  ഫുട്ബനാള്,  ക്രബകറക്ക്  കമഖലകേളബല്  പ്രകതദകേ

കേനായബകേ  പരബശസ്പീലനവുലാം  നല്കുനണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല്  ബസ്പീച്ചക്ക്
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കഗയബലാംസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കകേനാട്ടയകത്ത  നനാട്ടകേലാം  വബകലജബല്  കടസബല്

കകേമബകല്സബനക്ക് പനാട്ടത്തബനക്ക് നല്കേബയ ഭൂമബ തബരബകകേകയടുത്തക്ക് ആവശദമനായ സലലാം

കസനാരട്സക്ക്  കകേനാകളജബനക്ക്  അനുവദബച്ചക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  കസനാരട്സക്ക്

കകേനാകളജബകന്റെ  പ്രനാരലാംഭ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  കസനാരട്സക്ക്

കേഇണ്സബല് നബരകദശബച്ച കസഷദല് ഓഫസ്പീസകറ ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.

02-02-2016-കല  സരകനാര  ഉത്തരവനുസരബച്ചക്ക്  കസനാരട്സക്ക്  കകേനാകളജബനുപകേരലാം

ഇന്സബറന്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  കസനാരട്സക്ക്  സയന്സക്ക്  ആന്ഡക്ക്  അപപ്ലൈഡക്ക്  റബസരച്ചക്ക്  കകേരള

(ISPARK)  എന്ന  സനാപനത്തബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കുകേയലാം  പ്രനാരലാംഭഘട്ടകമന്ന

നബലയബല്  ഡയറക്ടര,  കപ്രനാഫസര,  അസബസന്റെക്ക്  കപ്രനാഫസര  എന്നബവരുകട  ഓകരനാ

തസബകേകേളുലാം  രണക്ക്  അസബസന്റെക്ക്  തസബകേകേളുലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത

സനാപനത്തബകന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള് തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  കസനാരട്സക്ക് ഡയറക്ടകറ

പ്രകതദകേമനായബ ചുമതലകപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്. 

III സബ്മബഷന്

(1) മുടക്കുഴ ഖനാദബ സബന്നബലാംഗക്ക് കസന്റെര

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക് പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്: കപരുമനാവൂര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

മുടക്കുഴ  പഞനായത്തബല്  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  ഖനാദബ  സബന്നബലാംഗക്ക്  കസന്റെര

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാനുലാം  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  കശനാചദനാവസ  പരബഹരബകനാനുലാം
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അടബസനാന  സഇകേരദങ്ങകളനാരുകനാനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കവതനലാം

വരദബപ്പെബകനാനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സലാം  യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്  ): 1983-ല് പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ച മുടക്കുഴ ഖനാദബ സബന്നബലാംഗക്ക്

കസന്റെറബല്   നൂല്നൂല്പ്പെക്ക്  മനാത്രമനാണബകപ്പെനാള്  നടനകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.

ആനുകൂലദങ്ങള്  കൃതദമനായബ  ലഭബകനാത്തതുകകേനാണക്ക്  കതനാഴബലനാളബകേള്

കകേനാഴബഞ്ഞുകപനാകുകേയനാണക്ക്.  പ്രവരത്തനമൂലധനലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  ഖനാദബ

കബനാരഡബനക്ക്  ഫണബലനാത്തതബനനാല്  ജബലനാ  പഞനായത്തബകനനാടക്ക്  അഭദരതബകച്ചങ്കബലുലാം

ലഭദമനായബല.  സനാമത്തബകേ  സബതബ  കമച്ചകപ്പെടുന്നമുറയക്ക്  പ്രസ്തുത  യൂണബറബകന്റെ

പുനരുജസ്പീവനത്തബനക്ക് നടപടബ  കകകേകകനാള്ളുന്നതനാണക്ക്. 

(2) വസ്പീടക്ക് വയനാനുള്ള അനുമതബ

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണബ:  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ജബലയബകല  കേബനനാലൂര  എകസറക്ക്

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ആനുകൂലദമനായബ  ലഭബച്ച  ഭൂമബയബല്  വസ്പീടക്ക്  വയനാന്

അനുമതബ നല്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): കേബനനാലൂര

എകസറബകല കതനാഴബലനാളബ  യൂണബയനുകേളുലാം  മനാകനജുകമനലാം  തമ്മേബല്

2003-ലുണനാകബയ കേരനാരപ്രകേനാരലാം  പ്രസ്തുത എകസറബകല  600  ഏകര സലലാം
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533  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കപരബല്  സരവ്വസ്പീസനാനുകൂലദകമന്നനബലയക്ക്  കകകേമനാറലാം

കചയ്യനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയണനായബ.  ഭൂമബയകട  രജബകസ്ട്രേഷന്  സഇജനദമനായബ

കചയനല്കുന്നതബനക്ക്  സലാംയക്ത  കടഡക്ക്  യൂണബയന്  സരകനാരബല്  അകപക്ഷ

നല്കേബയബരുന.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയ്കകതബകര സമരപ്പെബകകപ്പെട്ട വനാദഗതബകേള്

പരബഗണബച്ചകശഷലാം  കകേനായബലനാണബ  തനാലൂകക്ക്  ലനാന്റെക്ക്  കബനാരഡക്ക്  രജബസര

കചയ്യനാകത അവകശഷബച്ചബട്ടുള്ള ഭൂമബ രജബസര കചയക്ക് കതനാഴബലനാളബകേളുകട കപരബല്

കപനാക്കുവരവക്ക് കചയക്ക് നല്കുന്നതബനുലാം കേബനനാലൂര എകസറബല്നബന്നക്ക് ഭൂമബ വബലയക്ക്

വനാങ്ങബയ  കതനാഴബലനാളബകേളബല്നബന്നക്ക്  കേരലാം  സസസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കപനാക്കുവരവക്ക്

കചയ്യുന്നതബനുലാം  ജബലനാകേളക്ടകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബ  ഉത്തരവനായബട്ടുണക്ക്. പ്രസ്തുത

ഉത്തരവബകന കചനാദദലാം കചയകകേനാണക്ക്  'വണ് എരത്തക്ക് വണ് കകലഫക്ക് ' എന്ന സലാംഘടന

കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  കകേരള  ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമത്തബകല  87-ാ

വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം പുതബയ ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബകണകമന്നക്ക് കകേനാടതബ  തനാലൂകക്ക് ലനാന്ഡക്ക്

കബനാരഡബകനനാടക്ക്  നബരകദശബക്കുകേയലാം  കചയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നബയമ

വകുപ്പെബകന്റെയലാം അഡസകകറക്ക് ജനറലബകന്റെയലാം നബയകമനാപകദശലാം ലഭദമനാകബ തുടരനടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 
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(3)    സലലാം ഏകറടുകല്

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  : മുളന്തുരുത്തബ  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലലാം,  കേസ്പീഴക്ക് മുറബ

കേടവുപനാലലാം  എന്നബവയകട  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡുകേള്കക്ക്  സലലാം  ഏകറടുക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  കേസ്പീഴക്ക് മുറബ

കേടവുപനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡബനക്ക്  സലകമകറടുപ്പെബനുള്ള  അടബസനാന

വബലനബരണ്ണയ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചക്ക്  സലകമടുപ്പെക്ക്

കവഗത്തബലനാകനാന്  നബരകദശലാം  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  മുളന്തുരുത്തബ  കറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡബനക്ക്  58.85  ആര  സലലാം  ഏകറടുക്കുന്നതബനക്ക്

ആര.ബബ.ഡബ.സബ. മനാകനജബലാംഗക്ക് ഡയറക്ടര അകപക്ഷ സമരപ്പെബക്കുകേയലാം കസറക്ക് കലവല്

എലാംപകവരഡക്ക്  കേമ്മേബറബ  വബല  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഉത്തരവനാകുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത

നബരകക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്  സമ്മേതപത്രലാം  നല്കേബയവരുകട  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം

അലനാത്തവരുകട  ഭൂമബ  റവനന്യൂ  റബകവറബ  നടപടബവഴബ  ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ

അരതനനാപത്രലാം  ആര.ബബ.ഡബ.സബ.-കക്ക്  ജബലനാകേളക്ടര  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഭൂമബ

ഏകറടുകല്  നടപടബകേള്  രണ്ടുമനാസത്തബനകേലാം  പൂരത്തബയനാകുകമന്നനാണക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതക്ക്. 
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(4) നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബക്ക്:  രൂക്ഷമനായ  കേടലനാക്രമണലാംമൂലലാം

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുണനായ  നനാശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതബനുലാം കേടല്ഭബത്തബ, പുലബമുട്ടക്ക്, കറനാഡുകേള് എന്നബവ നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

കേടലനാക്രമണലാംമൂലമുള്ള തസ്പീരകദശകശനാഷണലാം സലാംസനാന സവബകശഷ ദുരന്തമനായബ

പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുള്ളതുലാം കകേന്ദ്ര മനാനദണ്ഡ ങ്ങള്കക്ക് വബകധയമനായബ ദുരന്തബനാധബതരകക്ക്

ദുരബതനാശസനാസലാം  അനുവദനസ്പീയവുമനാണക്ക്.  2019-കല  കേനാലവരഷ/തുലനാവരഷ

മുകന്നനാരുകല് ദുരന്തപ്രതബകേരണ മനാരഗ്ഗകരഖയബല് ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളുലാം കകേന്ദ്ര

കസനകേളുലാം ദുരന്തസനാഹചരദങ്ങള് എങ്ങകന കനരബടണകമന്നക്ക് നബഷ്കരഷബച്ചബട്ടുണക്ക്.

രൂക്ഷമനായ  കേടലനാക്രമണലാം  തടയന്നതബനക്ക്  കേരബങ്കല്ലുപകയനാഗബച്ചുള്ള  പ്രകതദകേ

മതബല്നബരമ്മേനാണലാം  നടത്തബവരുനകണങ്കബലുലാം  കേരബങ്കല്  ലഭദതയബല്

ബുദബമുട്ടനുഭവകപ്പെടുനണക്ക്. കേടലനാക്രമണലാം രൂക്ഷമനായ പ്രകദശങ്ങള് തബരബച്ചറബഞ്ഞക്ക്

പ്രതബകരനാധത്തബനനാവശദമനായ എസബകമറക്ക് തയ്യനാറനാകബ അനുമതബ നല്കുന്നതബനക്ക് ജബലനാ

ഓഫസ്പീസരമനാരകക്ക് നബരകദശലാം നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  സലാംരക്ഷണഭബത്തബയബലനാത്ത
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സലങ്ങളബല് കസന്ടല് വനാട്ടര ആന്റെക്ക് പവര റബസരച്ചക്ക് കസഷനബല്നബന്നക്ക് ഡബപസന്

ലഭദമനാകബ  കേടല്ഭബത്തബയലാം  അനുബന  സഇകേരദങ്ങളുലാം  ഒരുകബവരുന.  2018-19

സനാമത്തബകേ  വരഷത്തബല്  വബവബധ  തസ്പീരകദശ  ജബലകേളബലനായബ  78  കേടല്ഭബത്തബ

പുനരുദനാരണ  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  12.19  കകേനാടബ  രൂപയകടയലാം  തസ്പീരസലാംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  159.50  ലക്ഷലാം രൂപയകടയലാം സനാമത്തബകേനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

കേടലനാക്രമണ  ഭസ്പീഷണബ  മുന്നബല്കണക്ക്  ഊരജബതമനായ  പ്രതബകരനാധ  പ്രതബകേരണ

പ്രവരത്തനങ്ങള് നടപ്പെനാകബവരബകേയനാണക്ക്.  

(5) കഫയരവനാലന്യൂ

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:   അങ്കമനാലബ  വബകലജബകല  കഫയര  വനാലന്യൂവബകല

അപനാകേത പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): അങ്കമനാലബ

വബകലജബകല കഫയരവനാലന്യൂ സമസ്പീപ ജബലകേകള അകപക്ഷബച്ചക്ക് കൂടുതലനാകണങ്കബലുലാം  പല

സലങ്ങളബലുലാം  ഈ  നബരകബലുള്ള  കഫയരവനാലന്യൂവനാണക്ക്  നബശ്ചയബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.

ഇതുസലാംബനബച്ചക്ക്  എറണനാകുളലാം  ജബലനാകേളക്ടരകക്ക്  ലഭബച്ച  അകപക്ഷകേളബകന്മല്

ഭൂരബഭനാഗത്തബലുലാം  തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്,  കശഷബക്കുന്നവയബല്   അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.
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(6) സബക്ക് ഡബകപ്പെനായകട പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര  കുഞ്ഞുകമനാന്:  ശനാസനാലാംകകേനാട്ട  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  സബക്ക്

ഡബകപ്പെനായകട പ്രവരത്തനലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സബക്ക്  ഡബകപ്പെനായനായബ

പണബപൂരത്തബയനാകബയ  കകേട്ടബടലാം  അവശദലാം  ജസ്പീവനകനാകര  നബയമബച്ചക്ക്

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനാകബ  മനാറ്റുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  ആകലനാചബച്ചക്ക്  സതസര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ബസക്ക്  മനാത്രലാം  സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുന്ന

കസക്ടറുകേളബല് അവ പുനനഃസനാപബക്കുന്നതബകനക്കുറബച്ചക്ക് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(7) പഹസ്കൂളബനക്ക് എയ്ഡഡക്ക് പദവബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന്:  കവള്ളനാനബകരയബല്  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  അഗ്രബകള്ച്ചറല്

യൂണബകവഴബറബ പഹസ്കൂള് എയ്ഡഡക്ക് സ്കൂളനാകബ മനാറ്റുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

കവള്ളനാനബകരയബല്  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  അഗ്രബകള്ച്ചറല്  യൂണബകവഴബറബ  പഹസ്കൂള്

അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള  സ്കൂളനായനാണക്ക്  പ്രവരത്തബച്ചുവരുന്നതക്ക്.  1  മുതല്  10  വകരയള്ള

കനാസ്സുകേളുകട പ്രബന്സബപ്പെനാള് സരവ്വകേലനാശനാല രജബസ്ട്രേനാറനാണക്ക്.  ടബ  സ്കൂളബനക്ക് എയ്ഡഡക്ക്

പദവബ  നല്കുന്നതക്ക്  നയപരമനായ  തസ്പീരുമനാനമനായതബനനാല്  അകനാരദലാം

പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.
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(8) കേടുവനാസകങ്കതലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  വയനനാടക്ക്  കേടുവനാസകങ്കതലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്

ജനങ്ങള്ക്കുള്ള ആശങ്കകേള് പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

സലാംരക്ഷണ  കമഖലയബല്  തനാമസബക്കുന്നവകര  സസയലാംസന്നദ  പുനരധബവനാസ

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനനാണക്ക് കകേന്ദ്ര സരകനാര മുന്ഗണന

നല്കുന്നതക്ക്.  സലാംരക്ഷബത  വനകമഖല  കേടുവനാസകങ്കതമനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുകമനാള്

പുതുതനായബ  യനാകതനാരു  നബയനണവുലാം  ഏരകപ്പെടുകത്തണതബല.  കേടുവകേളുകട  എണ്ണലാം

കൂടുതലുള്ള  വയനനാടക്ക്  പ്രകദശലാം  കേടുവനാസകങ്കതമനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക്  കദശസ്പീയ  കേടുവ  സലാംരക്ഷണ  അകതനാറബറബ  നബരകദശലാം

നല്കേബയബട്ടുകണങ്കബലുലാം സരകനാര തസ്പീരുമനാനകമനാനലാം പകേകകനാണബട്ടബല.

(9) അസനാപക്ക് കേമ്മേന്യൂണബറബ സബല് പനാരകക്ക്

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കുളകട  കേമ്മേന്യൂണബറബ  സബല്  പനാരകബനക്ക്

അനുവദബച്ച കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

ഗകവണബലാംഗക്ക്  കബനാഡബയബല്  എലാം.എല്.എ.-മനാകര  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഉന്നത വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫുലാം ഹജക്ക്  തസ്പീരതനാടനവുലാം
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വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കുളകടയബല് അനുവദബച്ച കേമ്മേന്യൂണബറബ സബല്

പനാരകബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  ജബലനാ  കേളക്ടര  കചയരമനാനനായ

കേമ്മേബറബ 6 കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബരുന. ആവശദനാനുസരണമുള്ള ലനാബക്ക്

ഉപകേരണങ്ങള്  വബകദശത്തുനബന്നക്ക്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുന്നതബകല  കേനാലതനാമസലാം

കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതക്ക്  പവകേനാനബടയനായതബനനാല്  ലഭദമനായ  ലനാബക്ക്

ഉപകേരണങ്ങള്  സജസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ജൂപല  മനാസകത്തനാകട  കുറച്ചു  കകേനാഴ്സുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം മറക്ക് കകേനാഴ്സുകേള്കനാവശദമനായ ലനാബക്ക് ഉപകേരണങ്ങള് ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  ഗകവണബലാംഗക്ക്  കബനാഡബയബല്  എലാം.എല്.എ.-മനാകര

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് ആകലനാചബച്ചക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(10) സബ്കസഷന്

ശസ്പീ  .    വബ  കജനായബ:  വരകല  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  വബളക്കുളത്തക്ക്

നബരമ്മേനാണത്തബലബരബക്കുന്ന  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  സബ്കസഷകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തബയനാകബ പ്രവരത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):  വബളക്കുളത്തുലാം

പ്രനാന്തപ്രകദശങ്ങളബലുലാം  നബരന്തരമുണനാകുന്ന  പവരകട്ടുലാം  കവനാള്കട്ടജക്ക്  ക്ഷനാമവുലാം

പരബഹരബകനാന് വബഭനാവന കചയബട്ടുളള  വബളക്കുളലാം  33  കകേ.വബ.  സബ്കസഷകന്റെ

നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനലാം  80  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം  പൂരത്തബയനാ കബയബട്ടുണക്ക്.
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വരകല  സബ്കസഷന്  മുതല്  നടയറ  സ്കൂള്വകരയളള  18  കേബകലനാമസ്പീറര

കകലനബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം  നടയറ  മുതല്  പുന്നമൂടക്ക്

കറയബല്കക്രനാസക്ക്  വകരയളള  ഭനാഗത്തക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേള്  സനാപബക്കുകേയലാം  കചയ.

പുന്നമൂടക്ക്  മുതല് വബളക്കുളലാം സബ്കസഷന് വകരയളള  24  കേബകലനാമസ്പീററബല്ക്കൂടബ

കകലന് വലബക്കുന്ന പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  33  കകേ.വബ.  കകേബബളബടണകമന്ന

ആവശദവുമനായബ  നനാട്ടുകേനാര  രലാംഗത്തുവരബകേയലാം  പ്രവൃത്തബ

നബരത്തബവയ്കകണബവരബകേയലാം  കചയ.  ഓവരകഹഡക്ക്  കകലനബനുപകേരലാം

കകേബബളബടുന്നതക്ക്  വലബയ  സനാമത്തബകേ  ബനാധദതയണനാക്കുകമന്നതബനനാലുലാം

നനാട്ടുകേനാരുകട  ആവശദലാം  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.-കക്ക്  സസന്തലാം  കചലവബല്

നബരവ്വഹബകനാന് കേഴബയനാത്തതബനനാലുലാം പ്രശലാം ജബലനാ മജബകസ്ട്രേറബകന്റെ പരബഗണനയക്ക്

വബട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്;  പ്രശലാം  പരബഹരബച്ചനാല്  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാകബ

സബ്കസഷന് പ്രവരത്തനസജമനാക്കുന്നതനാണക്ക്. 

IV ക്രമപ്രശലാം

ഓരഡബനന്സകേള് നബയമമനാക്കുന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  ഒരു  പ്രകതദകേ  വബഷയകത്ത  സലാംബനബച്ചക്ക്  ഒന്നബലധബകേലാം

ഓരഡബനന്സക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതക്ക്  നദനായസ്പീകേരബകനാവുന്നതല.  ഓരഡബനന്സക്ക്  Re-
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promulgate  കചയ്യുന്നതക്ക്  നബരുത്സനാഹകപ്പെടുത്തണകമന്നക്ക്  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബകപനാലുലാം

നബരകദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നബയമസഭയബല്  ചരച്ച  കചയക്ക്  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടത്തുകേകയന്ന  അടബസനാനതതസകത്ത  ബലബകേഴബക്കുകേയനാണക്ക്  ഓരഡബനന്സക്ക്

ഭരണത്തബലൂകട  കചയ്യുന്നതക്ക്.  ഓരഡബനന്സക്ക്  ലനാപനായനാലുലാം  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്

നല്കേബയബട്ടുളള  ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  പ്രനാബലദമുണനാകുലാം.  ഇകനാരദത്തബല്

വദക്തതയണനാകേണലാം. ഇതുസലാംബനബച്ചക്ക് റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദസ്പീന്:  ഓരഡബനന്സകേള്  നബയമമനാകനാകത  നബയമസഭകയ

കനനാക്കുകുത്തബയനാക്കുന്നതക്ക്  നബരന്തരമനായബ  ആവരത്തബകകപ്പെടുകേയനാണക്ക്.

ഓരഡബനന്സകേള്  ഇറകബയനാല്  കതനാട്ടടുത്ത  നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനത്തബല്

നബയമമനാകണകമനകണങ്കബലുലാം  സരകനാര  അതബനക്ക്  തയ്യനാറനാകുന്നബല.  ഇതക്ക്

ഗുരുതരമനായ ഭരണഘടനനാ ലലാംഘനമനാണക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല  ):  ഭരണഘടനയനുസരബച്ചക്ക്

അടബയന്തരഘട്ടങ്ങളബല്  ഓരഡബനന്സബറകനാനുള്ള  അധബകേനാരലാം  ഗവണ്കമന്റെബനുണക്ക്.

സഭനാസകമ്മേളനലാം  കഷഡന്യൂള്  കചയ്യുന്ന  സമയത്തക്ക്  എത്ര  ഓരഡബനന്സകേള്

നബയമമനാകനാകമന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  സരകനാര  ആകലനാചബകകണതനാണക്ക്.  ബഡ്ജറക്ക്

സകമ്മേളനലാം  കേഴബഞ്ഞനാല്  ബബല്ലുകേള്  നബയമമനാകനാന്കവണബ  ഒരു  സകമ്മേളനലാംകൂടബ

കചരണലാം. 
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

നബയമസഭ  സകമ്മേളബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  അടബയന്തര  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

ആവശദമനായബവരുന്ന  ഘട്ടത്തബലനാണക്ക്  ഭരണഘടനനാ  അനുകച്ഛേദലാം  213  പ്രകേനാരലാം

ഗവരണര ഓരഡബനന്സക്ക് പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതക്ക്. ഓകരനാ നബയമസഭനാ സകമ്മേളനത്തബനുലാം

മുകന്നനാടബയനായബ ഒഇകദദനാഗബകേ നബയമനബരമ്മേനാണങ്ങകള സലാംബനബച്ച മുന്ഗണനനാപട്ടബകേ

സരകനാര അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക് സഭയബല് കകകേമനാറനാറുണക്ക്.  ഓരഡബനന്സകേള്കക്ക് പകേരമുള്ള

നബയമനബരമ്മേനാണത്തബനനാണക്ക്  പ്രസ്തുത  മുന്ഗണനനാക്രമത്തബല്  മുന്തബയ  പരബഗണന

നല്കുന്നതക്ക്.  നബലവബലുള്ള  ഓരഡബനന്സകേളബല്  ഭൂരബഭനാഗവുലാം  കേഴബഞ്ഞ

ആറുമനാസത്തബനുള്ളബല്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുളളതനാണക്ക്.  നബയമനബരമ്മേനാണത്തബനുകവണബ

സഭനാസകമ്മേളനലാം  വബളബച്ചുകചരക്കുന്ന  കേനാരദലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

കപന്ഡബലാംഗബലുളള  ഓരഡബനന്സകേള്  അപ്കഡറനാക്കുന്നതബനക്ക്  ശക്തമനായ  നബലപനാടക്ക്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഗവരണറുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചബട്ടുള്ള  വഖഫക്ക്  കബനാരഡക്ക്

ഓരഡബനന്സബല്  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനായ  എകന്തങ്കബലുമുകണങ്കബല്  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്ന കവളയബല് ചരച്ച കചയ്യനാവുന്നതനാണക്ക്. 

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  ഓരഡബനന്സകേള് നബയമമനാക്കുന്നതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് സഭയബല്
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ഉന്നയബകകപ്പെട്ട രണക്ക്  ക്രമപ്രശങ്ങളുലാം ഏകറ പ്രനാധനാനദമുളളവയനാണക്ക്.  ഓരഡബനന്സക്ക്

പുറകപ്പെടുവബച്ചതബനനാല്  ചട്ടലാം  നബലനബല്ക്കുകമനാകയന്ന  സലാംശയത്തബനക്ക്  യക്തബയബല.

അടബയന്തര  സനാഹചരദങ്ങളബല്  പുറകപ്പെടുവബക്കുന്ന  ഓരഡബനന്സകേള്കക്ക്  പകേരമുളള

ബബല്ലുകേള്  കേഴബയന്നതുലാം  കവഗലാം  നബയമമനാകണകമനതകന്നയനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ

തനാല്പ്പെരദകമനലാം  പ്രനാകയനാഗബകേമനായ  ചബല  കകവഷമദതകേള്മൂലമനാണക്ക്

ഓരഡബനന്സകേള്  നബയമമനാക്കുന്നതബല്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബട്ടകതനലാം  വകുപ്പുമനബ

വബശദസ്പീകേരബക്കുകേയണനായബ.  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭ  നബലവബല്

വന്നതബനുകശഷലാം  124  ഓരഡബനന്സകേള്  പുറകപ്പെടുവബകകപ്പെട്ടതനായനാണക്ക്

മനസ്സബലനാക്കുന്നതക്ക്.  അവകശഷബക്കുന്ന  15  ഓരഡബനന്സകേള്  ഒഴബകകേയള്ളവയക്ക്

നബയമലാം നബരമ്മേബകനാന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്;  ബനാകബയള്ളവ നബയമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകകണതനാണക്ക്. നബയമനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  മനാത്രമനായബ  പ്രകതദകേ  സകമ്മേളനലാം

കചരനാന് സരകനാര മുന്കേകയ്യടുക്കുകമനലാം അകപ്പെനാള് ഓരഡബനന്സകേള്കക്ക് പകേരമനായബ

നബയമലാം  നബരമ്മേബകനാന്  കേഴബയകമനലാം  കചയര  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  സഭയകട  അടുത്ത

സകമ്മേളനത്തബല് അനവകരയളള എലനാ ഓരഡബനന്സകേള്ക്കുലാം പകേരമുളള ബബല്ലുകേള്

സഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  അവ  സമയബനബതമനായബ

നബയമമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  സരകനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം

ഉണനാകകേണതനാകണന്നക്ക് റൂള് കചയ്യുന.
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Vഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രകമയലാം

നബയമവബരുദമനായബ നടത്തുന്ന ഭനാഗദക്കുറബകേള്

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

ഇടനബലകനാര  മുഖനാന്തരമുളള  ഭനാഗദക്കുറബകേള്  കകേരളത്തബല്  നടത്തബകകനാണബരുന്ന

ഭനാഗദക്കുറബകകനാളളകയ സലാംസനാനത്തുനബനലാം മനാറബ  നബരത്തുന്നതബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞ കുകറ

നനാളുകേളനായബ മനാറബമനാറബ വരുന്ന സലാംസനാന സരകനാരുകേള് കേരശന നബലപനാടുകേളനാണക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചുകപനാരുന്നതക്ക്.  ഭനാഗദക്കുറബ  നബയനണനബയമവുലാം  ചട്ടങ്ങളുലാം  നഗ്നമനായബ

ലലാംഘബച്ചക്ക്  നടത്തബവന്നബരുന്ന  ഇടനബലകനാര  വഴബയളള  ഇത്തരലാം  ഭനാഗദക്കുറബകേള്

ജനങ്ങകള വലനാകത അടബമകപ്പെടുത്തുന്ന സമസ്പീപനങ്ങളനാണക്ക് സസസ്പീകേരബച്ചു കപനാന്നബരുന്നതക്ക്.

ഇവയകട പ്രവരത്തനലാം തടഞ്ഞക്ക്,  കകേരളത്തബകല ജനങ്ങകള ഇഇ കകേനാളളയബല്നബനലാം

രക്ഷകപ്പെടുത്തണകമന്ന സലാംസനാന സരകനാരുകേളുകട  നബരന്തരമനായ  ആവശദലാം  2015

ആഗസബല് കകേന്ദ്ര സരകനാരുലാം അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

അനദസലാംസനാന  ഭനാഗദക്കുറബകേകള  നബയനബച്ചക്ക്  നബരത്തുന്നതബനുതകുന്ന

വദവസകേള്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബയമത്തബലുലാം  നബരക്കുകേളബലുലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്

സലാംസനാന  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബരുന.  എന്നനാല്  ഇടനബലകനാര  മുഖനാന്തരമുളള

കലനാട്ടറബ  കേച്ചവടത്തബനക്ക്  കകേരളത്തബലടകലാം  യകഥഷ്ടലാം  കേടനവരുന്നതബനുളള
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നസ്പീകങ്ങളനാണക്ക്  സമസ്പീപകേനാലത്തനായബ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബല്  നടക്കുന്നതക്ക്.

സലാംസനാനലാം  കനരബട്ടക്ക്  നടത്തുന്ന  ഭനാഗദക്കുറബകേളുകടയലാം  ഇടനബലകനാര  മുഖനാന്തരലാം

നടത്തുന്ന  ഭനാഗദക്കുറബകേളുകടയലാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബരകക്ക്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള

നസ്പീകമനാണക്ക്  ഇതബല്  പ്രധനാനലാം.  ഇവയകട  വദതദസ  നബകുതബ  നബരക്കുകേള്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  കേല്കട്ട  കകഹകകനാടതബ  ശരബവച്ചതനാണക്ക്.  ഇവ  തമ്മേബലുളള

കവരതബരബവക്ക്  യക്തബസഹമനാകണനലാം  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമകലനലാം  കകേനാടതബ

കേകണത്തബ.  എന്നബട്ടുലാം ഇടനബലകനാര മുഖനാന്തരമുളള ഭനാഗദക്കുറബകേളുകട  28  ശതമനാനലാം

നബകുതബ  നബരകക്ക്  കുറച്ചക്ക്  സരകനാര  കനരബട്ടു  നടത്തുന്ന  ഭനാഗദക്കുറബകേളുകട  നബരകബനക്ക്

സമനാനമനായബ  ഏകേസ്പീകേരബകനാന്  നടക്കുന്ന  നസ്പീകലാം  ജനങ്ങകള  കകേനാളളയടബകനാന്

ഇടനബലകനാരകക്ക്  അവസരലാം  നല്കുകമന്നതബനനാല്  ദുരുപദബഷ്ടമനാകണന്നക്ക്  സഭ

കേരുതുന.

ഇഇ നസ്പീകത്തബല് കകേരളത്തബകല പതബനനായബരകണകബനക്ക് വരുന്ന ഭനാഗദക്കുറബ

വബല്പ്പെനകനാരുലാം ഏജനമനാരുലാം കപനാതുജനങ്ങളുലാം അകങ്ങയറലാം ഉത്കേണനാകുലരനാണക്ക്.

ഇടനബലകനാര  മുഖനാന്തരലാം  നടത്തുന്ന  ഭനാഗദക്കുറബയകട  നബകുതബ  കുറയ്ക്കുന്നതക്ക്

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുലാം കകേന്ദ്രത്തബനുലാം വലബയ നബകുതബ  നഷ്ടലാം വരുത്തബവയ്ക്കുകേ മനാത്രകമ

കചയ്യുകേയളള.  ഇതബകന്റെ  ഗുണകഭനാക്തനാകള്  ഇടനബലകനാരനായ  വന്കേബട  ഭനാഗദക്കുറബ

നടത്തബപ്പുകേനാര  മനാത്രമനായബരബക്കുലാം.  ഇടനബലകനാര  മുഖനാന്തരലാം  നടത്തുന്ന  ഇതര
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സലാംസനാന  ഭനാഗദക്കുറബകേളുകട  നബയമലലാംഘനവുലാം  കകേനാളളയലാം  കേലാംപക്ക് കടനാളര  ആന്റെക്ക്

ഓഡബറര ജനറലുലാം സബ.ബബ.കഎ.-യകമലനാലാം വദക്തമനായബ ചൂണബകനാണബച്ചബട്ടുളളതനാണക്ക്. 

ഭനാഗദക്കുറബകേള്  നടത്തുന്ന  ഇതര  സലാംസനാന  സരകനാരുകേളുമനായബ  കനരബട്ടക്ക്

കേരനാറബകലരകപ്പെടുന്ന  ഏജന്റെബനക്ക്  മനാത്രകമ  മകറനാരു  സലാംസനാനത്തക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷനക്ക്

അരഹതയണനാകൂകവന്നക്ക്  ഇരുപത്തബകയട്ടനാമതക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബല്

വദക്തമനായബ  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇതബനനുസൃതമനായബ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  ചട്ടങ്ങളബല്

വദവസകേള്  കകേനാണ്ടുവരബകേയലാം  കചയ.   ഭനാഗദക്കുറബ  നബയനണ  നബയമത്തബകല

വദവസകേളുലാം  ഇതനാണക്ക്  അനുശനാസബക്കുന്നതക്ക്.  എന്നനാല്  ഇതബനക്ക്  വബഭബന്നമനായബ

ഉപകേരനാറുകേനാരനക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷന്  നല്കുന്നതബനുളള  നസ്പീകവുലാം  സജസ്പീവമനാണക്ക്.  

ഇത്തരത്തബല്  ഇടനബലകനാര  മുഖനാന്തരലാം  നബയമവബരുദമനായബ  നടത്തുന്ന

ഭനാഗദക്കുറബകേള്കക്ക്  അനുഗുണമനാകുന്ന  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബരകക്ക്  ഏകേസ്പീകേരണലാം,

ഉപകേരനാറുകേള് നല്കേനാനുളള നസ്പീകലാം,  സമ്മേനാനത്തുകേ കുറച്ചുളള വബലയബകന്മല് മനാത്രലാം

നബകുതബ  ഇഇടനാകനാനുളള  നസ്പീകലാം  എന്നബവ  ഉകപക്ഷബകണകമനലാം  ഭനാഗദക്കുറബയകട

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  സലാംബനമനായ വബഷയങ്ങളബല് തല്സബതബ തുടരണകമനലാം ഇഇ സഭ

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബകനനാടുലാം  കകേന്ദ്രസരകനാരബകനനാടുലാം  ഇതബനനാല്

അഭദരതബക്കുന.  
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പ്രകമയലാം  സഭ  ചരച്ച  കചയകശഷലാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബനക്ക്

അയച്ചുകകേനാടുക്കുന്നതനാണക്ക്.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  പ്രകമയത്തബകല  രണനാലാം  ഖണ്ഡബകേയബല്,

"ഏകേസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  കേഇണ്സബലബല്  നസ്പീകലാം  നടക്കുന്നതക്ക്"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം

"ഏകേസ്പീകേരബക്കുവനാന്  നടക്കുന്ന  നസ്പീകലാം  ജനങ്ങകള  കകേനാള്ളയടബക്കുവനാന്

ഇടനബലകനാരകക്ക്  അവസരലാം  നല്കുകമനലാം  ദുരുപദബഷ്ടമനായ  ഇഇ  നസ്പീകലാം

ഉകപക്ഷബകണകമനലാം സഭ അഭദരതബക്കുന"എന്നക്ക് കഭദഗതബ കചകയ്യണതനാണക്ക് എന്ന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളകത്ത

ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബകനാവുന്ന  ഒരു  നസ്പീകമനാണക്ക്  കകേന്ദ്രതലത്തബല്

നടനകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.  സലാംസനാന സരകനാരുകേള് നടത്തുന്ന കലനാട്ടറബകേള്കക്ക്  12

ശതമനാനവുലാം  മറക്ക്  കലനാട്ടറബകേള്കക്ക്  28  ശതമനാനവുമനാണക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.യനായബ

നബശ്ചയബച്ചബരുന്നതക്ക്.  അവ  ഏകേസ്പീകേരബച്ചനാല്  സലാംസനാനത്തക്ക്  വലബയ  സനാമത്തബകേ
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പ്രതബസനബയണനാകുലാം.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ നബകുതബ വരുമനാനത്തബല് ഗണദമനായ പങ്കക്ക്

കലനാട്ടറബയബല് നബന്നനാണക്ക് ലഭബക്കുന്നതക്ക്.  രണ്ടുതരലാം നബകുതബകയന്നനാകരനാപബച്ചക്ക് കലനാട്ടറബ

നടത്തബപ്പുകേനാര  കേല്കട്ട  കകഹകകനാടതബയബല്  ഫയല്  കചയ  കകേസബകന്മല്

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബകലടുത്ത  തസ്പീരുമനാനത്തബനനാണക്ക്  ജുഡസ്പീഷദല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബച്ചതക്ക്.  ഈ വബധബകകതബകര കകേന്ദ്ര സരകനാരബല് സസനാധസ്പീനലാം കചലുത്തബ നബകുതബ

ഏകേസ്പീകേരബകനാന്  കലനാട്ടറബ  നടത്തബപ്പുകേനാര  നടത്തബയ  ശമത്തബകന്റെ  ഫലമനായനാണക്ക്

പ്രസ്തുത  തസ്പീരുമനാനത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തത്തക  നബലയബലുള്ള  കകേന്ദ്ര  അഭബപ്രനായലാം

രൂപകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലുലാം ഇകനാരദത്തബല്

സസസ്പീകേരബക്കുന്ന  തസ്പീരുമനാനകത്ത  കകേരള  നബയമസഭ  ഒറകകട്ടനായബ  എതബരകണലാം.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  ഏകേസ്പീകേരബച്ചനാല്  കകേരള  കലനാട്ടറബ  തകേരകകപ്പെടുകേയലാം  അതക്ക്

കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങകള  മരവബപ്പെബക്കുകേയലാം  ആയബരകണകബനക്ക്

കുടുലാംബങ്ങളുകട ജസ്പീവബതകത്ത പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുകേയലാം കചയ്യുലാം. 

ശസ്പീ  .     ആര  .    രനാമചന്ദ്രന്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബരകക്ക്

ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  നസ്പീകലാം  ഇതര  സലാംസനാന  കലനാട്ടറബ

മനാഫബയകയ സഹനായബക്കുന്നതബനനാണക്ക്.   സലാംസനാന സരകനാര നടത്തുന്ന ഭനാഗദക്കുറബ

വബതരണകത്തയലാം  പനാവകപ്പെട്ട  കലനാട്ടറബകത്തനാഴബലനാളബകേകളയലാം  ഇഇ  തസ്പീരുമനാനലാം

കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുലാം.  ഇതര സലാംസനാന കലനാട്ടറബകേള് സമ്മേനാനവബതരണത്തബല്
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ഉപകഭനാക്തനാകകള  കേബളബപ്പെബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.

സലാംസനാനതനാല്പരദകത്ത ഹനബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര സരകനാര നടപടബകകതബകര ഒറകകട്ടനായബ

പ്രതബകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    എഫക്ക്  .    കതനാമസക്ക്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  പ്രധനാന

വരുമനാനമനാരഗ്ഗമനായ കകേരള കലനാട്ടറബകയ തകേരകനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സരകനാരബകന്റെ നസ്പീകലാം

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്. കേനാരുണദ പദതബയടകലാം കലനാട്ടറബ വരുമനാനത്തബലൂകട സലാംസനാന

സരകനാര നടപ്പെനാക്കുന്ന സനാമൂഹദകക്ഷമ പദതബകേകള തകേരക്കുന്ന നടപടബയബല്നബനലാം

കകേന്ദ്ര സരകനാര പബന്മനാറണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കലനാട്ടറബ  ചൂതനാട്ടവുലാം  സനാധനാരണകനാകര  ചൂഷണലാം

കചയ്യുന്നതുമനായ  സലാംവബധനാനമനാകേയനാല്  കലനാട്ടറബ  കേച്ചവടലാം  അവസനാനബപ്പെബകനാന്

സലാംസനാന സരകനാര തയ്യനാറനാകേണലാം. കകേന്ദ്ര സരകനാരബകന കുറകപ്പെടുത്തുന്ന സമസ്പീപനലാം

അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .   എന്  .   എ  .   ഖനാദര: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  കലനാട്ടറബ മനാഫബയകയ

സഹനായബക്കുന്ന  നബലപനാടക്ക്  തബരുത്തബ  തല്സബതബ  തുടരനാന്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

തയ്യനാറനാകേണലാം.  കവണത്ര  ചരച്ചകേളബലനാകത  ഇഇ  വബഷയത്തബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്ത

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബകന്റെ  നടപടബ  ജനനാധബപതദവബരുദമനാണക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ

പ്രധനാന  വരുമനാനകസനാതസ്സനായ  സലാംസനാന  ഭനാഗദക്കുറബകയ  തകേരക്കുകേയലാം   ഇതര
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സലാംസനാന  കലനാട്ടറബ  മനാഫബയകയ  സഹനായബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന്ന  കകേന്ദ്ര

നബലപനാടബകനതബകര  ഭരണ -പ്രതബപക്ഷ വദതദനാസമബലനാകത കപനാരനാടണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കലനാട്ടറബയകട

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  സലാംബനബച്ച കകേന്ദ്ര സരകനാര  തസ്പീരുമനാനലാം  സലാംസനാനകത്ത  കലനാട്ടറബ

കതനാഴബലനാളബകേകള  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

കകേരളത്തബകല കലനാട്ടറബകക്ക്  12  ശതമനാനലാം നബകുതബയലാം അനദസലാംസനാന കലനാട്ടറബകേള്

കകേരളത്തബല്  വബല്പന  നടത്തുകമനാള്  28  ശതമനാനലാം  നബകുതബയലാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കേഇണ്സബല് അലാംഗസ്പീകേരബച്ചതനാണക്ക്. ചബട്ടയനായ പ്രവരത്തനലാം നടക്കുന്ന ഇഇ കമഖലയബല്

നബകുതബ  ഏകേസ്പീകേരണലാം  കകേനാണ്ടുവന്നക്ക്  സലാംസനാനത്തബനക്ക്   ലഭബക്കുന്ന  വരുമനാനകത്ത

തകേരകനാനുലാം കലനാട്ടറബ മനാഫബയകയ സലാംരക്ഷബകനാനുമുള്ള  നബലപനാടബകനതബകര ഭരണ-

പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ ഒറകകട്ടനായബ നബല്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളത്തബല്

നടത്തബകകനാണബരുന്ന  ഭനാഗദക്കുറബകകനാള്ളകയ  സലാംസനാനത്തുനബനലാം  മനാറബ

നബരത്തുന്നതബനക്ക് മനാറബമനാറബ വന്ന സലാംസനാന സരകനാരുകേള് കേരശന നബലപനാടുകേളനാണക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചുവന്നതക്ക്.  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നബരസ്പീക്ഷണത്തബല്  നടക്കുന്ന

കലനാട്ടറബവരുമനാനലാം  വബകേസനപരമനായ  പദതബകേള്ക്കുലാം  കേനാരുണദ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുമനാണക്ക്  കചലവഴബകകപ്പെടുന്നതക്ക്.  സലാംസനാന  കലനാട്ടറബകക്ക്  12
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ശതമനാനവുലാം ഇതരസലാംസനാന കലനാട്ടറബകേള് കകേരളത്തബല് വബല്പ്പെന നടത്തുകമനാള് 28

ശതമനാനവുലാം  നബകുതബയനാണക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബല്  ആദദലാം

തസ്പീരമനാനബച്ചകതങ്കബലുലാം പബന്നസ്പീടതക്ക് മനാറനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനമനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനായതക്ക്.  കലനാട്ടറബ  മനാഫബയകയ സഹനായബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇതര  സലാംസനാന  കലനാട്ടറബകേള്  കകേരളത്തബല്

നബകരനാധബച്ചതബലൂകട സലാംസനാന കലനാട്ടറബയകട കടണ് ഓവര 12,000 കകേനാടബ രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബകനാന്  കേഴബഞ്ഞതക്ക്  അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്.  കകേരള  കലനാട്ടറബകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  കലനാട്ടറബ  വബല്പ്പെനയബല്  സതനാരദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

ടബകറക്ക്  വബതരണലാം,  സമ്മേനാനഘടന  എന്നബവയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.   

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ഇരുപത്തബകയട്ടനാമതക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ  കേഇണ്സബലബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനങ്ങകള

അട്ടബമറബകനാനുള്ള ശമകത്ത എതബരകണലാം. കലനാട്ടറബ മനാഫബയകയ സഹനായബകനാനുള്ള

നസ്പീകങ്ങളനാണക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്നതക്ക്.  ഇതര

സലാംസനാന  കലനാട്ടറബയകടയലാം  സലാംസനാന  കലനാട്ടറബയകടയലാം  നബകുതബ

ഏകേസ്പീകേരബകണകമനള്ള  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഇണ്സബലബകന്റെ  വനാദലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്

കേഴബയന്നതല.  
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ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):  ഇതര

സലാംസനാന കലനാട്ടറബയകടയലാം  സലാംസനാന കലനാട്ടറബയകടയലാം  നബകുതബ  ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്ന

കേനാരദത്തബല് കകേരളത്തബകന്റെ കപനാതുവബകേനാരലാം കദശസ്പീയതലത്തബല് പ്രതബഫലബപ്പെബകനാന്

കവണബയനാണക്ക്  ഇത്തരകമനാരു  പ്രകമയലാം  കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതക്ക്.  കലനാട്ടറബ  ടബകറ്റുകേളുകട

വബതരണവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  തനാകഴത്തട്ടബലുള്ള

സമ്മേനാനഘടനയബല് മനാറലാം വരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. ഇഇ സരകനാര

അധബകേനാരത്തബല് വന്നതബനുകശഷലാം  സമ്മേനാനമനായബ കകേനാടുത്തുകകേനാണബരുന്ന തുകേ  48

ശതമനാനമനായലാം  ഏജനമനാരുകട സമ്മേനാനത്തുകേ  52 ശതമനാനമനായലാം വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.

2010  മുതല്  കകേരളത്തബല്  നബരത്തലനാകബയ  ഇതര  സലാംസനാന  കലനാട്ടറബവബല്പ്പെന

പുനനഃസനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

നടത്തബകകനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  കയനാജബപ്പുള്ള  കേനാരദങ്ങള്

അട്ടബമറബക്കുന്ന നടപടബയനാണക്ക് ജബ.എസക്ക്.ടബ കേഇണ്സബലബല് നടനകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.

നബകുതബ  പബരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബക്രമലാം  നബശ്ചയബകനാന്  മനാത്രലാം  അധബകേനാരമുള്ള

ജബ.എസക്ക്.ടബ  കേഇണ്സബല്  സലാംസനാനങ്ങളുകട  അധബകേനാരത്തബല്  ഇടകപടുന്നതബകന

നബയമപരമനായബ  കചനാദദലാം  കചകയ്യണബവരുലാം.  ഭനാഗദക്കുറബ  നടത്തുന്ന  ഇതരസലാംസനാന

സരകനാരുകേളുമനായബ  കനരബട്ടക്ക്  കേരനാറബകലരകപ്പെടുന്ന  ഏജന്റെബനുമനാത്രകമ  മകറനാരു

സലാംസനാനത്തക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷനക്ക്  അരഹതയണനാകൂകവന്നക്ക്  കേഇണ്സബല്
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തസ്പീരുമനാനബച്ചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  ചട്ടങ്ങളബല്  വദവസകേള്

കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുണക്ക്.  ഉപകേരനാറുകേള്  നല്കേനാനുള്ള  നസ്പീകവുലാം  സമ്മേനാനത്തുകേ  കുറച്ചുള്ള

വബലയബകന്മല് മനാത്രലാം നബകുതബ ഇഇടനാകനാനുള്ള നസ്പീകവുലാം അലാംഗസ്പീകേരബകബല.  നബകുതബ

നബരകക്ക്  ഏകേസ്പീകേരബകനാനുള്ള  കേഇണ്സബലബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനകത്ത  ഒറകകട്ടനായബ

എതബരകണലാം. ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫക്ക് അവതരബപ്പെബച്ച കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന. 

പ്രകമയത്തബകല രണനാലാം ഖണ്ഡബകേയബല്, 

“ഏകേസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  കേഇണ്സബലബല്  നസ്പീകലാം  നടക്കുന്നതക്ക്  "  എന്നതബനക്ക്

പകേരലാം"  ഏകേസ്പീകേരബക്കുവനാന്  നടക്കുന്ന  നസ്പീകലാം  ജനങ്ങകള  കകേനാള്ളയടബക്കുവനാന്

ഇടനബലകനാരകക്ക് അവസരലാം നല്കുന്നതബനനാല് ദുരുപദബഷ്ടമനാകണന്നക്ക് സഭ കേരുതുന."

എന്നക്ക് കൂട്ടബകച്ചരകണലാം.   

 "2015-ല്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരുലാം  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു."-  2015  എനള്ളതക്ക്

സഷ്ടസ്പീകേരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

കഭദഗതബകയനാടുകൂടബയ ഈ പ്രകമയലാം പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

 പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണദന പനാസ്സനാകബ. 



32

VI ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദരതനകേളബകന്മലുള്ള ചരച്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന്): തനാകഴപ്പെറയന്ന  ധനനാഭദരതനകേള്

അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമര XXVII -സഹകേരണലാം  (380,83,37,000  രൂപ)

ധനനാഭദരതന നമര XLII   -   വബകനനാദസഞനാരലാം (293,71,91,000  രൂപ)  

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാ നമര  ധനനാഭദരതനകയയലാം വബകനനാദസഞനാരലാം

എന്ന  XLII-ാനമര  ധനനാഭദരതനകയയലാം  സലാംബനബക്കുന്ന  ചട്ടലാം  236(3)

അനുസരബച്ചുള്ള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .   എസക്ക്  .   രനാകജന്ദ്രന്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. വബകനനാദസഞനാര

കമഖലയബല്  ശകദയമനായ  മനാറങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവന്നതബലൂകട  വരുമനാനലാം

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകനാനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ടൂറബസലാം
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പനാകകജബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കേനാസരകഗനാഡക്ക് മുതല് തബരുവനന്തപുരലാം വകരയള്ള കടയബന്

ഗതനാഗതലാം  സനാധദമനാക്കുന്നതബനുലാം  ടൂറബസലാം  ഇന്ഫരകമഷന്  കസന്റെറുകേളബല്

പഗഡുകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

പഴനബ,  കുറനാലലാം,  കവളനാങ്കണ്ണബ തുടങ്ങബയ വബകനനാദസഞനാര കകേന്ദ്രങ്ങളബല് കമച്ചകപ്പെട്ട

തനാമസസഇകേരദലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.  മൂന്നനാറബകല

യനാത്രനാകകശലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം കറനാപക്ക് കവയലാം കടയബനുലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  ജബലനാ ടൂറബസലാം കപ്രനാകമനാഷന് കേഇണ്സബലബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള

ജസ്പീവനകനാരുകട  പ്രശങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണണലാം.  പ്രനാഥമബകേ

സഹകേരണസലാംഘങ്ങളബല്നബന്നക്ക്  വനായ്പ  എടുത്തവകര  കേടകകണബയബല്നബന്നക്ക്

രക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  തയ്യനാറനാകണലാം.

സഹകേരണ/വബകനനാദസഞനാര  കമഖലകേളബല്  പുതബയ  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ കജനാസഫക്ക്  : ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കതറനായ  സമസ്പീപനലാംമൂലലാം  സഹകേരണകമഖല  തകേരച്ചകയ  കനരബടുകേയനാണക്ക്.

അട്ടബമറബയബലൂകട സഹകേരണസലാംഘങ്ങള് പബടബകച്ചടുക്കുന്ന നബലപനാടനാണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  സലാംഘത്തബകന്റെ  പ്രവരത്തനക്ഷമത  വരദബപ്പെബകനാനനാവശദമനായ

നബയമകഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരനാകനനാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള്കക്ക്  ലഭബകകണ
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ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാകനാകനനാ  റബസക്ക്  ഫണക്ക്  കബനാരഡബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകനാകനനാ  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് സനാധബക്കുന്നബല.  ഇ.എലാം.എസക്ക്.  ഭവനവനായ്പകക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നല്കകേണ  പലബശ  സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  നല്കുന്നബല.  സഹകേരണ

കമഖലയബകല  വദനാപകേമനായ  അഴബമതബയലാം  സനാമത്തബകേ  ക്രമകകടുകേളുലാം

അകനസഷബകനാനുലാം  പ്രസ്തുത  കമഖല  കനരബടുന്ന  ജനനാധബപതദ  ധസലാംസനലാം

അവസനാനബപ്പെബകനാനുലാം സലാംഘങ്ങകള സഹനായബകനാനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   എല്കദനാ എബ്രഹനാലാം: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കേഴബഞ്ഞ മൂന്നക്ക്

വരഷകനാലത്തബനബടയബല്  സഹകേരണകമഖലയബല്  വലബയ  രസ്പീതബയബലുള്ള

മനാറങ്ങളുണനാകനാന് ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ. കപന്ഷന്

വബതരണലാം  സഹകേരണകമഖല  ഏകറടുത്തതുലാം  കേണ്സന്യൂമര  കഫഡബകന

ലനാഭത്തബലനാകനാന് സനാധബച്ചതുലാം പ്രളയകത്തത്തുടരന്നക്ക് വസ്പീടുകേള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  അവ

നബരമ്മേബച്ചുനല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം  ആധുനബകേ  ബനാങ്കക്ക്  എന്ന  സങ്കല്പലാം  കകേരള

ബനാങ്കബലൂകട  സനാധദമനാകനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

വബകനനാദസഞനാരനയലാം പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം ഉത്തരവനാദബതസ ടൂറബസലാം മബഷന്വഴബ നബരവധബ

കപരകക്ക് കതനാഴബല് നല്കേനാന് സനാധബച്ചതുലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. കകേ.റബ.ഡബ.സബ.-യകട

നബലവനാരലാം  ഉയരത്തുന്നതബനുലാം  ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേ  വബദദയബലൂകട  ടൂറബസലാം

കമഖലയബകല മനാലബനദ സലാംസരണലാം നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  വബദദനാരതബകേള്കബടയബല്
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ടൂറബസവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കബനാധവല്കരണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക്  പബ  .:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  സഹകേരണ

കമഖലയബകല  അകപ്പെകക്ക്  കബനാഡബകേളബല്  ഭരണ  സമബതബകേളബലനാത്തതക്ക്  ഇഇ

കമഖലയബകല  പുകരനാഗതബകക്ക്  തടസ്സമനാകുനണക്ക്.   സഹകേരണ  കമഖലയബകല

നബകക്ഷപലാം  നവകകേരള  നബരമ്മേബതബകക്ക്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനനാകുകമനാകയന്നക്ക്

പരബകശനാധബകണലാം. കകേരള ബനാങ്കക്ക് രൂപസ്പീകേരണത്തബല് റബസരവക്ക് ബനാങലാം നബനാരഡുലാം

നബഷ്കരഷബച്ചബട്ടുള്ള നബബനനകേള് പനാലബകകപ്പെട്ടബട്ടുകണനാകയനലാം ആകരനാഗദ സരക്ഷനാ

പദതബയബല്നബനലാം  സഹകേരണ  കമഖലയബകല  ജസ്പീവനകനാകര  ഒഴബവനാകബയ

നടപടബയലാം  പുന:പരബകശനാധബകണലാം.  കവദനാമഗതനാഗതത്തബലുള്ള  സഹകേരണ

കമഖലയകട സനാധദത പരമനാവധബ പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബയണനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  സലാംസനാനത്തക്ക്

വബകനനാദസഞനാരബകേളുകട  കുറവക്ക്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ പ്രധനാന വബകനനാദസഞനാര

കകേന്ദ്രങ്ങകള  കസഷദല്  പനാകകജബലുള്കപ്പെടുത്തബ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ഈ

കമഖലയബകല  കറനാഡുകേളുകട  കശനാചദനാവസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  വബകനനാദസഞനാര  കമഖലയബല്  സഇഹൃദൃസനാമൂഹദനാന്തരസ്പീഷലാം

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനക്ക്  സനാധബകണലാം.  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട വബകനനാദസഞനാര കകേന്ദ്രങ്ങള്
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വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സസകേനാരദനബകക്ഷപ  മൂലധന  പങ്കനാളബത്തലാം

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാരഷബകേ-മലകയനാര  വബകനനാദസഞനാര  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  ജലനാശയ  വബകനനാദസഞനാര  കമഖലയബകല  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  റബസക്ക്  ഫണക്ക്  സമയബനബതമനായബ  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.    

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണബ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

വബകനനാദസഞനാര  നയലാം  പ്രഖദനാപബച്ച  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

വബകനനാദസഞനാര  കമഖലയബല്  കൂടുതല്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം

ശബല്പശനാലകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ഗ്രസ്പീന്  കപ്രനാകട്ടനാകകനാള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  ടൂറബസക്ക്  പഗഡുകേള്കക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.   സലാംസനാനത്തക്ക്   ടൂറബസലാം  സരകേന്യൂട്ടക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ  ആവബഷ്ക്കരബകണലാം.  കകേ.ടബ.ഡബ.സബ.-യകട

കഹനാട്ടലുകേള്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  പ്രധനാന  നഗരങ്ങളബല്  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള്

കേകണത്തബ വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. കകേനാഴബകകനാടക്ക് ജബലകയ

ടൂറബസലാം  സരകേന്യൂട്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  അടബസനാന,  കക്ഷത്ര,  നനാടന്  കേലകേള്

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ടൂറബസലാം  പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനകത്തനാകട  കേണ്കസനാരഷദലാം
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രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുകണലാം.  ബനാലുകശ്ശേരബ  മണ്ഡലത്തബകല

കതനാണബകടവക്ക്,  കേകയലാം  ടൂറബസലാം  കകേനാറബകഡനാര  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

യനാഥനാരതദമനാകണലാം.  കുടുലാംബശസ്പീയമനായബ കചരന്നക്ക് ആരലാംഭബച്ച പമകക്രനാ ഫബനനാന്സക്ക്

പദതബ  എലനാ  ജബലകേളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്

യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം സതസര നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീമതബ ഇ  .   എസക്ക്  .   ബബജബകമനാള്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. വബവബധ

ടൂറബസലാം  കസനാണുകേളബകല  വബകേസന  പരബപനാടബകേള്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഉകദദനാഗസതലത്തബല്  കമച്ചകപ്പെട്ട  പ്രവരത്തനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതബനുലാം  ടൂറബസലാം

പദതബകേള്കക്ക്  കചലവഴബക്കുന്ന  ഫണക്ക്  യഥനാരത  ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക്

ലഭബക്കുനകണനാകയന്നക്ക്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനകത്തനാകട  ടൂറബസലാം  മനാസരപ്ലൈനാന്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. പഹഡല്  ടൂറബസലാം  പദതബ  യനാഥനാരതദമനാക്കുകേയലാം

വണബകപ്പെരബയനാര  ഫനാലാം  ടൂറബസലാം  പദതബകയക്കുറബച്ചുള്ള  വബവരങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം

കവണലാം.  പനാഞനാലബകമട്ടബല്  ടൂറബസ്റ്റുകേള്കനായബ  ബഡ്ജറക്ക്  കഹനാട്ടലുകേളുലാം

വണബകപ്പെരബയനാര  സത്രലാം  പവല്ഡക്ക്  ഗദനാലറബയബല്  സന്ദരശകേരകക്ക്  മബകേച്ച

കസവനങ്ങളുലാം  ലഭദമനാകണലാം.  അനകേനാരനഴബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കപ്രനാജക്ടക്ക്

തയ്യനാറനാകനാനുലാം  ടൂറബസലാം  സലാംവബധനാനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന്  വകുപ്പുകേള്  തമ്മേബല്
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ഏകകേനാപനമുണനാകനാനുലാം  ടൂറബസവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  മനാസര  പ്ലൈനാന്  തയ്യനാറനാകനാനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബു:  ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. പ്രനാഥമബകേ കേനാരഷബകേ

സഹകേരണ  ബനാങകേളബല്  ആദനായ  നബകുതബയകട  കേടനവരവുലാം  കകേന്ദ്ര  ആക്ടബകന്റെ

മറവബല്  കക്രഡബറക്ക്  സലാംഘങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം  സഹകേരണ  പ്രസനാനകത്ത

കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുലാം.  ഇ.എലാം.എസക്ക്. ഭവന പദതബകക്ക് സലാംഭനാവന നല്കേബയതുലാം

പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച്ചക്ക്  നല്കേബയതുലാം  'മുറകത്ത  മുല'

പദതബ സലാംസനാന വദനാപകേമനാകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവുലാം സഹകേരണ പ്രസനാനത്തബകന്റെ

സഹനായകത്തനാകട  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബല്  കമനാകഡണ്  പറസക്ക്  പനാരകക്ക്

സനാപബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവുലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനകനാരുകട മുടങ്ങബകബടന്ന കപന്ഷന് കകേനാടുത്തുതസ്പീരത്തതുലാം സരഫനാസബ നബയമലാം

സഹകേരണ  ബനാങകേള്കക്ക്  ബനാധകേമനാകനാകത  കേരഷകേ  കേടനാശസനാസ  നബയമത്തബകന്റെ

പരബധബയബല്നബനകകേനാണക്ക്  2  ലക്ഷലാം  രൂപവകരയള്ള  കേനാരഷബകേ  കേടലാം

എഴുതബത്തള്ളനാനനാവശദമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തബയതുലാം  സലാംസനാന  സഹകേരണ

ബനാങ്കബകനയലാം  14  ജബലനാ  ബനാങകേകളയലാം  സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചക്ക്  സലാംസനാനതല  ബനാങ്കക്ക്

ആരലാംഭബക്കുകമന്ന തസ്പീരുമനാനവുലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  വബകദശ/ആഭദന്തര ടൂറബസ്റ്റുകേളുകട

വരവബലുലാം  വരുമനാനത്തബലുമുള്ള  വരദനവക്ക്  ആശനാവഹമനാണക്ക്.
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പറമബക്കുളലാം- കനലബയനാമതബ ഉള്കപ്പെടുന്ന പ്രകദശങ്ങകള സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചക്ക് ഒരു ടൂറബസലാം

പനാകകജക്ക്  പ്രഖദനാപബകണലാം.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമക്ക്  ടൂറബസലാം  വകുപ്പെബനക്ക്  പകേമനാറബയ

കനലബയനാമതബയബകല  ഭൂമബയബല് സസകേനാരദവദക്തബകേളുകട പങ്കനാളബത്തകത്തനാകട ടൂറബസക്ക്

കഹനാലാം സനാപബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  ഭൂമബയബടപനാടക്ക്,  കേമന്യൂട്ടകകറകസഷന്,  കടയബനബലാംഗക്ക്

കസന്റെറബകന്റെ നവസ്പീകേരണലാം എന്നബവയബലൂകട കകേരള സലാംസനാന സഹകേരണ കേനാരഷബകേ

ഗ്രനാമവബകേസന  ബനാങ്കക്ക്  നടത്തബയ  കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപയകട  അഴബമതബ

പുറത്തുകകേനാണ്ടുവരനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകല പ്രധനാനകപ്പെട്ട ടൂറബസലാം കകേന്ദ്രങ്ങകള  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ടൂറബസലാം  കകഗഡുകേള്കനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്

കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  ശസ്പീപത്മനനാഭസസനാമബ  കക്ഷത്രത്തബകല

അപൂരവ്വമനായ  ആഭരണകശഖരലാം  പ്രദരശബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  കക്ഷത്രനാങ്കണത്തബല്

ആധുനബകേ  സരക്ഷനാ സലാംവബധനാനകത്തനാകടയള്ള മന്യൂസബയലാം സജമനാകണലാം.  പബല്ഗ്രബലാം

ടൂറബസകത്തനാകടനാപ്പെലാം  പരമരനാഗത  കേലനാരൂപങ്ങകള  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

പദതബ  രൂപസ്പീകേരബകണലാം.   കേണ്സന്യൂമര  കഫഡബകന  ശക്തബകപ്പെടുത്തണലാം.  വബമനാന

സരവ്വസ്പീസക്ക് തുടങ്ങുന്നതബനനായബ  കപനാതുജനങ്ങളബല്നബന്നക്ക് പണലാം സമനാഹരബക്കുന്നതബനക്ക്
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'ലനാഡര'  എന്ന   സനാപനത്തബനക്ക്  സഹകേരണ  വകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബയകണനാകയന്നക്ക്

വദക്തമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  ധനനാഭദരതകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയനാനന്തര

പുനരനബരമ്മേനാണവുലാം  ഉപജസ്പീവനമനാരഗ്ഗങ്ങള്  സൃഷ്ടബകലുമടകമുള്ള  ധനാരനാളലാം  പുതബയ

പ്രവരത്തനങ്ങള് കേനാഴ്ചവയനാന് സഹകേരണ കമഖലയക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേയര കഹനാലാം

പദതബ  പ്രവരത്തനവുലാം  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരണവുലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

സഹകേരണ  കമഖലയബകല  അഴബമതബ  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ടൂറബസലാംരലാംഗത്തക്ക്

വരുമനാന വരദനവുണനാക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:  ധനനാഭദരതകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സരകനാര

നടപ്പെബലനാകബയ  സനാമൂഹദ  സരക്ഷനാ  കപന്ഷന്  വബതരണലാം,  ശക്തമനായ  വബപണബ

ഇടകപടല്,  കനനാട്ടക്ക്  നബകരനാധനകത്തത്തുടരന്നക്ക്  പ്രതബസനബയബലനായ  സഹകേരണ

കമഖലയകട  അതബജസ്പീവനത്തബനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തബനുമുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങള്,

സഹകേരണ  വനായ്പകേളബല്  ജപ്തബ  നടപടബകേള്കക്ക്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബകല്

എന്നബവ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  സഹകേരണ അകനാദമബകയ മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രമനാകനാന്

സനാധബച്ച  നടപടബ  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം  പദതബകക്ക്

അന്തനാരനാഷ/കദശസ്പീയ  തലങ്ങളബല്  പുരസനാരങ്ങള്  കനടനാന്  സനാധബച്ചതക്ക്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. ജടനായപനാറ ടൂറബസലാം പദതബ നടപ്പെനാകബയതബലൂകട ടൂറബസലാം രലാംഗത്തക്ക്
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അഭബമനാനകേരമനായ  കനട്ടമനാണക്ക്  കകേരളലാം  പകേവരബച്ചതക്ക്.  മലബനാര റബവര  ക്രൂയബസക്ക്

പദതബകക്ക്  തുടകലാം  കുറബകനാനുലാം  ഗുരുവനായൂര  കക്ഷത്രകത്തനാടനുബനബച്ചക്ക്  'പ്രസനാദലാം'

പദതബ  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  ശസ്പീപത്മനനാഭ  സസനാമബകക്ഷത്രത്തബല്  ഭക്തരകനാവശദമനായ

അടബസനാന സഇകേരദങ്ങകളനാരുകനാനുലാം കചമഴന്തബ ശസ്പീനനാരനായണഗുരുകുലത്തബല് 10

കകേനാടബ  രൂപ  കചലവബല്  പുതബയ  കേണ്കവന്ഷന്  കസന്റെറബനുള്ള  ശബലനാസനാപനലാം

നടത്തനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  ടൂറബസലാം  രലാംഗകത്ത  നന്യൂനതകേള്  പരബഹരബച്ചക്ക്

സലാംസനാന  വബകേസനത്തബനക്ക്  ടൂറബസകത്ത  ഒരനാശയമനായബ  ഉള്കകനാണ്ടുകകേനാണ്ടുള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക് നടപ്പെനാകകണതക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉപബദുള്ള:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  സഹകേരണ

പ്രസനാനകത്ത  തകേരക്കുന്നതബനുള്ള  ഗൂഢശമങ്ങളനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സരകനാരുകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  ബനാങകേളുകട  പ്രവൃത്തബദബനലാം  ഏകേസ്പീകേരബച്ചതുലാം

സഹകേനാരബകേളുമനായബ  ചരച്ച  നടത്തനാകത  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കക്ക്

ഭരണ  സമബതബ  പബരബച്ചുവബട്ടതുലാം  പബന്വനാതബല്  നബയമനലാം  നടത്തനാനുള്ള  നസ്പീകവുലാം

പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  കകേനാണ്ക്രസ്പീറക്ക്  നബരമ്മേനാണങ്ങള്  കുറച്ചക്ക്  പരബസബതബ

സഇഹൃദമനായ  പദതബകേള്  ആരലാംഭബകനാനുലാം  മലപ്പുറലാംജബലയബകല  മബനബ  ഊട്ടബ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക് കൂടുതല് ടൂറബസലാം പദതബകേള് നടപ്പെനാകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഇഇ സരകനാര

അധബകേനാരത്തബകലത്തബയകശഷലാം  സഹകേരണ  കമഖലയകട  പരബഷ്കരണത്തബനുലാം

പുകരനാഗതബക്കുമനായബ  ഒകട്ടകറ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബട്ടനാണക്ക്  കകേരള

ബനാങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതക്ക്.  തകേരച്ചയകട  വകബലനായബരുന്ന

കേണ്സന്യൂമര  കഫഡബകന  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാന്  സനാധബച്ചതുലാം  'കകേയര  കകേരള'

പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ  പ്രളയത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച്ചക്ക്

നല്കേനാന് സനാധബച്ചതുലാം അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്. പള്ളബയനാകല് സരവ്വസ്പീസക്ക് സഹകേരണ

ബനാങ്കക്ക്  മനാതൃകേ  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  കേനാരഷബകേ  രലാംഗത്തക്ക്

പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  സഹകേരണ  കമഖലയബകലയക്ക്

പുതുതലമുറകയ ആകേരഷബകനാനുലാം നന്യൂ ജനകറഷന് ബനാങകേള് നല്കുന്ന കസവനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം  കേഴബയണലാം.  ആധുനബകേ  ബനാങ്കബലാംഗക്ക്  രസ്പീതബകേള്  സഹകേരണ

കമഖലയബല്  കകേനാണ്ടുവരണലാം.  അഡസഞര  ടൂറബസത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മൂന്നനാറബല്

മഇണകനയറബലാംഗക്ക്  അകനാഡമബ  ആരലാംഭബകണലാം.  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്

എത്തുന്നവരകനാവശദമനായ അടബസനാനസഇകേരദങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുളള 'ഗ്രസ്പീന്

കേനാരകപ്പെറക്ക്'  പദതബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  ടൂറബസലാം  കമഖലയബല്  കൂടുതല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനക്ക്  ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം  മബഷനക്ക്  രൂപലാം

നല്കേനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  മണ്വബളയബകല  അഗ്രബകള്ച്ചറല്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്
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സനാഫക്ക്  കടയബനബലാംഗക്ക്  ഇന്സബറന്യൂട്ടബനക്ക്  സസയലാംഭരണ  പദവബ  നല്കേബയ  നടപടബ

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സഹകേരണ  കമഖലയബകല  കകപ്രമറബ  സലാംഘങ്ങളുകട

കനാസബഫബകകഷനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പുന:പരബകശനാധന  നടത്തണലാം.  സഹകേരണ

കമഖലയബല്  യൂണബകവഴബറബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സഹകേരണ  ബനാങകേളബകല  സനാഫക്ക്

പനാകറണ് പരബഷ്കരബകനാനുലാം ഈ കമഖലയബകല അഴബമതബ കുറയനാന് ഓകരനാ ജബലയബലുലാം

ഓഡബറബലാംഗബനക്ക് പ്രകതദകേ വബലാംഗക്ക് ആരലാംഭബകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ

മൂനവരഷകനാലകത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയകട  പ്രവരത്തനലാം

നബരനാശനാജനകേമനായബരുന.  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്  പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്

വദക്തത  വരുത്തണലാം.  ടൂറബസലാം  കമഖല  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്

അതബജസ്പീവബക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്ക്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെനാകണലാം.  മലപ്പുറലാം

ജബലയബകല കകേനാട്ടക്കുന്നബല് പരബസബതബകനുകയനാജദമനായ  പദതബകേള് നടപ്പെനാകണലാം.

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന്):  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനുലാം

മനാറത്തബനുമുതകുന്ന  പദതബകേളുലാം  പരബപനാടബകേളുലാം  ആവബഷ്ക്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെനാകനാന്

സഹകേരണ-ടൂറബസലാം വകുപ്പുകേള്കക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.   പ്രളയനാനന്തര പുനരനബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ  കകേയര  കഹനാലാം  പദതബയബലൂകട  2000  വസ്പീടുകേളുകട
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നബരമ്മേനാണച്ചുമതല  ഏകറടുക്കുകേയലാം  1250-ലധബകേലാം  വസ്പീടുകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്

ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക് കകകേമനാറുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  ജൂണ് അവസനാനകത്തനാകട മുഴുവന്

വസ്പീടുകേളുകടയലാം  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കകകേമനാറുന്നതനാണക്ക്.  കകേയര  കഹനാലാം

പദതബയകട അടുത്തഘട്ടമനായബ ഭൂരഹബത/ഭവനരഹബതരകനായബ രണനായബരലാം ഫനാറ്റുകേള്

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  14  ജബലകേളബലുലാം  സലലാം  കേകണത്തുകേയലാം  ഒരു  വരഷത്തബനകേലാം

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീയമനായബ  കചരന്നക്ക്

പ്രളയബനാധബതരകനായബ 379.80 കകേനാടബ രൂപ  പലബശരഹബത വനായ്പയനായബ വബതരണലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കനനാട്ടക്ക്  നബകരനാധനലാംമൂലമുണനായ പ്രതബസനബകയ അതബജസ്പീവബക്കുന്നതബനക്ക്

സഹകേരണ  കമഖലയക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സഹകേരണ  റബസക്ക്  ഫണക്ക്  കബനാരഡബകന്റെ

പ്രവരത്തനഫലമനായബ  ഇഇ  സരകനാര  26000-ത്തബലധബകേലാം  കപരകക്ക്  ധനസഹനായലാം

അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീ യൂണബറ്റുകേളബലൂകട  'മുറകത്ത മുല'  പദതബ ആവബഷ്ക്കരബച്ചക്ക്

നടപ്പെബലനാകബവരുന. സലാംസനാനത്തനാദദമനായബ ഒരു സഹകേരണനയലാം രൂപസ്പീകേരബകനാന്

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.   സഹകേരണ  കമഖലയകട  സഹനായകത്തനാകട  കക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്  വസ്പീടുകേളബകലത്തബക്കുന്നതബനുലാം  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  കപന്ഷന്

വബതരണലാം  ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം  ടനാന്സക്ക് കജന്കഡഴക്ക്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ഹരബതലാം  സഹകേരണ പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  അട്ടപ്പെനാടബ

സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവരത്തബച്ചബരുന്ന
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കേണ്സന്യൂമര  കഫഡബകന  ലനാഭത്തബലനാകനാനുലാം  500-ഓളലാം  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്  മനാരകറ്റുകേള്

കഫഡകറഷന്  മുകഖന  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മനാരകേകരനാഗങ്ങള്  ബനാധബച്ച

പനാവകപ്പെട്ടവരകക്ക്  നസ്പീതബ  കമഡബകല്  കസനാറുകേളബല്നബനലാം  കുറഞ്ഞ  നബരകബല്

മരുനകേള് ലഭദമനാകനാനുള്ള പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതനാണക്ക്. സലാംസനാന കേനാരഷബകേ  ഗ്രനാമ

വബകേസന  ബനാങ്കബല്  ക്രമകകടുകേള്  കേകണത്തബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

ഭരണസമബതബകയ  സകസന്റെക്ക്  കചയക്ക്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.

മുന്സരകനാരബകന്റെ  കേനാലകത്ത  ഇ.എലാം.എസക്ക്.  ഭവനവനായ്പനാ  കുടബശ്ശേബകേ  തസ്പീരകനാനുള്ള

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേരള ബനാങ്കക്ക് രൂപസ്പീകേരണത്തബല് നബനലാം വബട്ടുനബല്ക്കുന്ന

മലപ്പുറലാം  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കബകന  കയനാജബപ്പെബച്ചക്ക്  കകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനുലാം

തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.    'ലനാഡര'-കന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങകള സലാംബനബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പ്രളയവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കേനാരഷബകേ  വനായ്പകേള്കക്ക്

കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം  കനല്കേരഷകേകര  സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ

പനാലകനാടക്ക്  ആധുനബകേ  കനല്  സലാംഭരണ  പ്ലൈനാന്റെക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  സസന്തലാം  നബലയബലുലാം  കേണ്കസനാരഷദലാം

അടബസനാനത്തബലുലാം  കചറുകേബട  സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബച്ചക്ക്  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് സഹകേരണ

മനാരകറബലൂകട  വബറഴബക്കുന്നതബനക്ക്  സലാംവബധനാനകമരകപ്പെടുത്തുലാം.  കേനാരഷബകേ-കചറുകേബട

വദവസനായ കമഖലകേളബല് സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം സനാമത്തബകേ ഭദ്രതയള്ള
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സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  സസന്തലാംനബലയബല്  സബ്സബഡബയറബ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  തുടങ്ങുന്നതബനുലാം

അനുമതബ  നല്കുലാം.  മനാലബനദ  സലാംസരണരലാംഗത്തക്ക്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള് മുകഖന

പദതബകേള്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനായബ  കചരന്നക്ക്  പുതബയ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  സഹകേരണ  നബയമവുലാം  ചട്ടങ്ങളുലാം

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം. 

ആലപ്പുഴ കഹറബകറജക്ക് പദതബകക്ക് കേബഫ്ബബ മുകഖന അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയലാം

30  കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര ടൂറബസലാം പദതബകേള്കനായബ

245 കകേനാടബ രൂപ കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്. ടൂറബസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ഗ്രസ്പീന്

കേനാരകപ്പെറക്ക്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  ജടനായപനാറ  പദതബയകട  ഒനലാംരണ്ടുലാം

ഘട്ടങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേരള  ടൂറബസത്തബകന്റെ  കവബ്പസറക്ക്  വബകദശ

ഭനാഷയബല്ക്കൂടബ  പരബഭനാഷകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കവബ്പസറക്ക്  സന്ദരശബക്കുന്നവരുകട

എണ്ണലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണ്ടുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഭബന്നകശഷബ  സഇഹൃദ  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കഡസബകനഷന്

കമനാണബററബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേരള  ടൂറബസലാം

കറഗുകലററബ  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ചനാല  മനാരകറക്ക്  പുനരുദനാരണ

പദതബയലാം  ശലാംഖലാംമുഖലാം  ബസ്പീച്ചക്ക്  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളുലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കുലാം.

കേനകേക്കുന്നക്ക്  കകേനാട്ടനാരത്തബകല  ഡബജബറല്  മന്യൂസബയലാം  സലാംരക്ഷണ  പദതബകേള്ക്കുലാം
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കവളബയബകല  വബവബധ  ടൂറബസലാം  പദതബകേള്ക്കുലാം  വരകല  ബസ്പീച്ചക്ക്  ടൂറബസലാം

വബകേസനത്തബനുലാം ഭരണനാനുമതബ ലഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഫുഡക്ക് ക്രനാഫക്ക്  ഇന്സബറന്യൂട്ടബകന്റെ കസന്റെര

പനാലകനാടക്ക്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വബകനനാദസഞനാര  വകുപ്പെബകല  പലഫക്ക്  ഗനാരഡുകേള്കക്ക്

ദബനലാംപ്രതബ  100  രൂപ  റബസക്ക്  അലവന്സലാം  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പരബരക്ഷയലാം

ഏരകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ഉത്തര  മലബനാറബല്  കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  ടൂറബസലാം  സലാംരലാംഭകേകര

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  'പസ്മൈല്  പദതബ'  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  കചയ.

തബരുവബതനാലാംകൂര പപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദതബ ഇഇ വരഷലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണക്ക്.

സനാഹസബകേ  വബകനനാദസഞനാരലാം  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം

ജബലയബകല  ശനാസനാലാംപനാറയബല്  അഡസഞര  ടൂറബസലാം  അകനാദമബ  ഇഇ  വരഷലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.   ഭൂമബയകട   ലഭദതയനുസരബച്ചക്ക്   എലനാ  വബകനനാദസഞനാര

കകേന്ദ്രങ്ങളബലുലാം  'മബയനാവനാകബ  കചറുവനങ്ങള്'   വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.    മൂന്നനാര,

വയനനാടക്ക്  കമഖലകേളബല്  വബകനനാദസഞനാരബകേള്കനായബ  കറനാപ്പെക്ക്  കവ

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള സനാധദതനാപഠനലാം ഇഇ വരഷലാം  നടത്തുന്നതനാണക്ക്.    ധരമ്മേടലാം,

മുഴുപ്പെബലങ്ങനാടക്ക്   കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങള്   അന്തനാരനാഷ   നബലവനാരത്തബലുള്ള  ടൂറബസലാം

കഡസബകനഷനനായബ  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  മനാസര  പ്ലൈനാന്  തയ്യനാറനാകനാന്

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേനാലലാം  ആശനാമത്തക്ക് മബനബകയച്ചര കടയബന് സരവ്വസ്പീസക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  വരകല  ഹരബഹരപുരത്തക്ക്  ഹഇസക്ക്  കബനാട്ടക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്
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ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ശസ്പീപത്മനനാഭസസനാമബ

കക്ഷത്രത്തബകല  ആഭരണകശഖരലാം  പ്രദരശബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  മന്യൂസബയലാം

സനാപബക്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങളബല് സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയകട  അനുമതബകക്ക്

വബകധയമനായബ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  ടൂറബസലാം  ഡയറക്ടര  സമരപ്പെബക്കുന്ന

റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ഡബ.റബ.പബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാരുകട  കസവന-കവതന

വദവസകേള്  പരബഷ്കരബകനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കുറനാലലാം

കകേനാട്ടനാരത്തബകന്റെ  നടത്തബപ്പെവകേനാശലാം  കകേ.റബ.ഡബ.സബ.-കക്ക്  ലഭബക്കുന്നതബനക്ക്

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുമനായബ  ചരച്ച  കചയക്ക്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  വബവബധ

വകുപ്പുകേള് തമ്മേബലുള്ള ഏകകേനാപനലാം കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  മുഖദമനബ അദദക്ഷനുലാം

വകുപ്പുമനബമനാര  അലാംഗങ്ങളനായലാം  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ധനനാഭദരതനകേള്

പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

സഹകേരണലാം എന്ന  XXVII-ാ നമര ധനനാഭദരതനയലാം വബകനനാദസഞനാരലാം

എന്ന  XLII-ാ  നമര  ധനനാഭദരതനയലാം  31-കനതബകര  76 കവനാട്ടുകേകളനാകട  സഭ

പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.

സഭ പവകുകന്നരലാം 6.30-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


