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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-5
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2017 മനാര്ചച്ച് 02, വദനാഴലാം
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I ഉത്തരത്തബകല തബരുത്തച്ച്
നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 3713-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ ഉത്തരത്തബകല തബരുത്തച്ച്
പതബനനാലനാലാം

കകേരള

നബയമസഭയുകട

രണനാലാം

സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത കചനാദദലാം നമ്പര് 3713-നച്ച് നല്കേബയ ഉത്തരത്തബല്വന്ന കതറച്ച്
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തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുളള കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെച്ച് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.
II അടബയന്തരപ്രകമയലാം
സബവബല് സര്വസ്പീസച്ച് ഉകദദനാഗസ്ഥതല പ്രശ്നങ്ങള്
മബ.

സസ്പീക്കര്

തമ്മേബലടബക്കുകേയുലാം

:

സബവബല്

പരസരലാം

സര്വസ്പീസബകല

ഏജന്റുമനാര്

മുകഖേന

ഉയര്ന്ന

ഉകദദനാഗസ്ഥര്

പരനാതബകേള്

നല്കേബ

കചളബവനാരബകയറബയുകേയുലാം അതുവഴബ വബവബധ കകേസ്സുകേളബല് കുടുങ്ങബക്കബടക്കുകേയുലാം
കചയ്യുന്നതുകകേനാണച്ച് സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് ഭരണസലാംഭനലാം ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന
ഗുരുതരമനായ

സനാഹചരദലാം

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചച്ച്

ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വശസ്പീ വബ. ഡബ. സതസ്പീശന, റബ. എ. അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
മുഖേദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന) : അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബലൂകട
ഉന്നയബചബട്ടുളള

ആകരനാപണങ്ങള്

തസ്പീര്ത്തുലാം

വസ്തുതനാവബരുദവലാം

ജനങ്ങളബല്

സലാംശയത്തബകന്റെ പുകേമറ സൃഷബക്കനാന ഉകദ്ദേശബചളളതുമനാണച്ച്. സബവബല് സര്വസ്പീസബകല
ഉയര്ന്ന ഉകദദനാഗസ്ഥര് തമ്മേബല് ഗഗൗരവമനായ ഒരു അഭബപ്രനായ വദതദനാസവലാം
നബലവബലബകല്ലെന മനാത്രമല്ലെ, സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് ഒരു തരത്തബലുമുളള ഭരണസലാംഭനവലാം
ഉണനായബട്ടബല്ലെ. ചബല കേനാരദങ്ങളബല് ഉണനായബട്ടുളള വദതദസ അഭബപ്രനായങ്ങള് സര്ക്കനാര്
ഒരു നയകമനാ നബലപനാകടനാ എടുക്കുകമ്പനാള് അപ്രതദക്ഷമനാവകേയുലാം എല്ലെനാവരുലാം കൂട്ടനായബ
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പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന്ന

രസ്പീതബ

ഉയര്നവന്നബട്ടുണച്ച്.

ഈ

സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല് വന്നകശഷലാം നടത്തബയബട്ടുളള വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, പനാന
ഫണച്ച് ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തല്, ഫയല് തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്, പബ.എസച്ച്.സബ., എലാംകപനായ്കമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചഞച്ച് എന്നബവ വഴബ നല്കേബയബട്ടുളള നബയമനങ്ങള്, ഡബ.പബ.സബ.-കേള് കൂടല്,
സ്ഥലലാംമനാറത്തബനച്ച് മനാനദണലാം രൂപസ്പീകേരബക്കല്, സലാംസ്ഥനാനത്തുണനായബട്ടുളള സനാമൂഹബകേസനാമ്പത്തബകേ പ്രശ്നങ്ങളബല് സര്ക്കനാര് നടത്തബയബട്ടുളള ഫലപ്രദവലാം കവഗത്തബലുമുളള
ഇടകപടലുകേള്,
ജനാഗ്രത,

ക്രമസമനാധനാനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബല് ഉകദദനാഗസ്ഥര് കേനാണബക്കുന്ന

കകേസകനന്വേഷണലാം

നബയമത്തബനുമുമ്പബല്

സമയബനബതമനായബ

കകേനാണ്ടുവരല്,

നടപ്പെനാക്കബ

കുടബശബകേയനായബരുന്ന

കുറവനാളബകേകള

കക്ഷമകപനഷനുകേള്

33,59,000 കപരുകട വസ്പീടുകേളബല് എത്തബക്കല് എന്നബവകയല്ലെനാലാം ജസ്പീവനക്കനാരുകട
സഹകേരണവലാം കൂട്ടനായ്മയുമനാണച്ച് കതളബയബക്കുന്നതച്ച്. സലാംസ്ഥനാനലാം കനരബടുന്ന പ്രമുഖേ
പ്രശ്നങ്ങളബലുലാം

അടബസ്ഥനാന

സഗൗകേരദ

വബകേസന

പ്രശ്നങ്ങളബലുലാം

ദസ്പീര്ഘകേനാലവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയുളള ആസൂത്രണവലാം നടപടബകേളലാം അതബനനുസരബചളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

സര്ക്കനാര്

സന്വേസ്പീകേരബചവരുന്നതച്ച്

സബവബല്

സര്വസ്പീസച്ച്

ഉകദദനാഗസ്ഥരുകടകൂടബ കൂട്ടനായ്മയബലൂകടയുലാം ഏകകേനാപനത്തബലൂകടയുമനാണച്ച്.
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മനാസമനായബ സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയ്ക്കുവന്നബട്ടുളള ഏകേകദശലാം 18000-കത്തനാളലാം
ഫയലുകേളബല് 200-ഓളലാം ഫയലുകേള് മനാത്രമനാണച്ച് കശഷബക്കുന്നതച്ച്. ആരലാംഭകേനാലത്തച്ച്
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ഫയലുകേളകട നസ്പീക്കത്തബലുണനായബരുന്ന കേനാലതനാമസലാം പൂര്ണ്ണമനായുലാം പരബഹരബചബട്ടുണച്ച്.
ഇടയബകടയുണനാകുന്ന

തസബകേമനാറങ്ങള്

ഫയല്

നസ്പീക്കലാം

മനസ്പീഭവബക്കുന്നതബനച്ച്

കേനാരണമനാകുന്നതബനനാല് കപനാതു സ്ഥലലാംമനാറകത്തനാകടനാപ്പെലാം ഇത്തരലാം തസബകേമനാറങ്ങള്
പരബമബതകപ്പെടുത്തനാനുലാം മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

തനാകഴത്തട്ടബലുളള

ഭരണസലാംവബധനാനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച് ODF പദതബ ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല് നവലാംബര്
1-നുമുമച്ച് പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം നഗരങ്ങളബല് ഏപ്രബല് 1-നുമുമ്പച്ച് പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം
കചയ്യുന്നതബലൂകട സമ്പൂര്ണ്ണ ODF പദതബ കകേവരബക്കുന്ന ആദദ സലാംസ്ഥനാനമനായബ
കകേരളലാം മനാറുകേയനാണച്ച്.

കതനാഴബലുറപ്പു പദതബപ്രകേനാരലാം ഏറവലാം കൂടുതല് തുകേ

കചലവഴബച വര്ഷങ്ങളബകലനാന്നനാണച്ച് 2016-17. വബവബധ വകുപ്പുകേകള സലാംകയനാജബപ്പെബചച്ച്
തനാകഴത്തട്ടുവകര
നടത്തുന്നതച്ച്.

നടകത്തണ
മുനസര്ക്കനാര്

വബകേസബപ്പെബക്കനാകനടുത്ത

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണച്ച്
45

മസ്പീറര്

തസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ

നനാലച്ച്

വസ്പീതബയബല്
തുടര്നടപടബ

മബഷനുകേളബലൂകട

നനാഷണല്

കഹകവ

മരവബപ്പെബചബരുന്നതച്ച്

നടപ്പെനാക്കനാനുളള നടപടബകേളമനായബ ഈ സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ
വടക്കന

ജബല്ലെകേളബകല

ജബല്ലെകേളബകല
എല്.എന.ജബ.

അകലനകമന്റെബനച്ച്

അകലനകമന്റെച്ച്
കപപ്പെച്ച്കലന

ഒരു

അന്തബമ

മനാസത്തബനകേലാം

സ്ഥനാപബക്കനാനുളള

രൂപമനാവകേയുലാം

കതക്കന

പൂര്ണ്ണമനാവകേയുലാം

കചയ്യുലാം.

ഭൂമബ

ഏകറടുക്കല്

നടപടബ

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണച്ച്. കകേനാചബ-ഇടമണ് 400 കകേ.വബ. കലന ഒരു വര്ഷത്തബനകേലാം
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പൂര്ത്തബയനാക്കനാന കേഴബയുകമന്നനാണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതച്ച്. കേണ്ണൂര്, തബരുവനന്തപുരലാം,
കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് വബമനാനത്തനാവളങ്ങളകട വബകേസനത്തബനനായുളള ഭൂമബ ഏകറടുക്കല്
നടപടബ അതബകവഗലാം മുകന്നനാട്ടുകപനാവകേയനാണച്ച്. ശബരബമല വബമനാനത്തനാവളത്തബനുളള
ശമങ്ങള് ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

കേഴബഞ്ഞവര്ഷലാം കചലവഴബചതബകന്റെ 60% തുകേ ഈ

വര്ഷലാം ജനുവരബവകര പദതബകചലവബനത്തബല് വന്നബട്ടുണച്ച്.
മൂലധനകചലവബല്

കുറവവരബകേകയനാ

സലാംസ്ഥനാനത്തുണനായബട്ടബല്ലെ.

വബകേസനത്തബനനായുളള

വബകേസനസലാംഭനകമനാ

സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാരബലുളള

ഭരണസലാംഭനകമനാ
213

ഐ.എ.എസച്ച്.

തസബകേകേളബല് ഏകേകദശലാം 30-ഓളലാം തസബകേകേള് ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുകേയനാണച്ച്.

ഈ

വര്ഷലാം ഭരണപരബചയമുളള മുതബര്ന്ന ഉകദദനാഗസ്ഥര് വബരമബക്കുന്ന സനാഹചരദലാം
കനരബടനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാകറടുക്കുകേയനാണച്ച്.
സന്വേനാതനദലാം

നല്കുകേയുലാം

ജനങ്ങകളനാടുളള

അവകര

പ്രതബബദത

ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് പ്രവര്ത്തന

സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

നന്നനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

ഉകദദനാഗസ്ഥകര പൂര്ണ്ണമനായുലാം സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്ന നബലപനാടനാണച്ച് സര്ക്കനാര്
സന്വേസ്പീകേരബചവരുന്നതച്ച്. ഈ സമസ്പീപനലാം തുടരുന്നതുമനാണച്ച്.
വദതദസ

അഭബപ്രനായങ്ങള്

സഹകേരണനാത്മകേമനായ

വളര്ത്തബ

രനാഷസ്പീയ

അന്തരസ്പീക്ഷമുണനാക്കനാന

ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കബടയബലുളള
മുതകലടുപ്പെച്ച്

നടത്തനാകത

സഹനായബക്കുകേയനാണച്ച്

ഉത്തരവനാദബത്തമുളളവര് കചകയ്യണതച്ച്. ഇവബകട ഒരു തരത്തബലുമുളള പ്രതബസനബകയനാ
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ഭരണസലാംഭനകമനാ ഉണനായബട്ടബല്ലെ.

ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: വബജബലനസച്ച് ഡയറക്ടകററബല് ഒരു കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
പതബപ്പെബചതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് സര്ക്കനാര് ഒരു നടപടബയുലാം സന്വേസ്പീകേരബചബല്ലെ.
ഗവണ്കമന്റെച്ച് കസക്രകട്ടറബയറബല് പരനാതബകേളലാം കകേസുകേളലാം വര്ദബചവരബകേയനാണച്ച് .
ഒരു

എ.ഡബ.ജബ.പബ-യുകട

അകനന്വേഷണ

അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബ
ഡബ.ജബ.പബ.-യുകട

ഫയല്

പൂഴബവചതബകനക്കുറബചലാം

ശസ്പീമതബ നളബനബ കനകറനായ്കക്കതബരനായബ

ഫയല് ടനാമ്പര് കചയ്തതബകനക്കുറബചലാം പരനാതബകേള്

വന. അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബമനാരനായ കഡനാ. കകേ. എലാം. എബ്രഹനാലാം,
ശസ്പീ.

കപനാള്

ആന്റെണബ,

സസ്പീനബയര്

കസക്രട്ടറബമനാര്,

വബജബലനസച്ച് ഡയറക്ടര് എന്നബവര്കക്കതബകര

എ.ഡബ.ജബ.പബ.മനാര്,

വബജബലനസച്ച് കകേസുകേളണനായബ.

ഉന്നത സ്ഥനാനത്തുളള എല്ലെനാവരുകട കപരബലുലാം കകേസുകേളനാണച്ച്. ഇഗൗ ഉകദദനാഗസ്ഥര്
തകന്നയനാണച്ച്

പരസരലാം

ഏജന്റുമനാകരവചച്ച്

പരനാതബകേള്

കകേനാടുക്കുന്നതച്ച് .

സലാംസ്ഥനാനകത്ത പ്രധനാന ഓഫസ്പീസുകേളബല് രഹസദ സന്വേഭനാവമുളള ഫയലുകേളബകല
വബവരങ്ങള്

കപനാലുലാം

അതുസലാംബനബചച്ച്
നടത്തണലാം.

ഉകദദനാസ്ഥര്കക്കതബകര

ഇന്റെലബജനസച്ച്

ഉകദദനാഗസ്ഥര്

കകേനാടുക്കുന്ന

ഡബ.ജബ.പബ-കയകക്കനാണച്ച്

കുറക്കനാരനാകണങബല്

കകേസുകേളമുണച്ച് .
അകനന്വേഷണലാം

അവര്കക്കതബകര

42
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ദബവസകത്ത തന്വേരബതനാകനന്വേഷണലാം നടത്തബ എഫച്ച്.കഎ.ആര്. ഫയല് കചയ്യനാനുലാം
കുറക്കനാരകല്ലെങബല്

അവകര

കതകജനാവധലാം

കചയ്യുന്നതബനു

പുറകേബലുളള

ഉകദദനാഗസ്ഥകര കേകണത്തബ നബയമത്തബനുമുമ്പബല് കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.
പരസദമനായബ ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട വസ്പീടുകേളബലുലാം കേബഫ്ബബയബലുലാം വബജബലനസച്ച്
കറയ്ഡുകേള്

നടത്തുകേയനാണച്ച്.

കേശുവണബ

വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ

മനാകനജബലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര് ഉള്കപ്പെട്ട എസച്ച്.പബ. റനാങബലുളള ഒരു കഎ.പബ.എസച്ച്
ഉകദദനാഗസ്ഥകനതബകര

അഴബമതബയനാകരനാപണമുന്നയബചകപ്പെനാള്

കകേസച്ച്

അകനന്വേഷബചതച്ച് അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ ആത്മസുഹൃത്തനായ എസച്ച്.പബ.-യനാണച്ച്. കമജര്
ഇനഫനാസ്ട്രക്ചറബനുകവണബ 2536 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബചതബല് 233 കകേനാടബ
രൂപയനാണച്ച് കചലവഴബചതച്ച്.

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ അവതരബപ്പെബച ആദദ

ബഡ്ജറബകല നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാടച്ച് അഡബനബകസ്ട്രറസ്പീവച്ച് ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേകളല്ലെനാലാം
സതദസനമനായനാകണനാ പ്രതബകേരബചകതനലാം എത്ര ശതമനാനലാം പദതബകേള്
നടപ്പെബലനാക്കനാന കേഴബഞ്ഞുകവനലാം വദക്തമനാക്കണലാം.

കൃഷബനശബചകപനായതുലാം

കറഷന വബതരണലാം അവതനാളത്തബലനായതുലാം കുടബകവളളവബതരണലാം സുഗമമനായബ
നടത്തനാന

സനാധബക്കനാത്തതുലാം

ചര്ചകേളബല്ലെനാകത

കകേരള

ഭരണസലാംഭനത്തബകന്റെ

അഡബനബകസ്ട്രറസ്പീവച്ച്

സര്വസ്പീസച്ച്

ഭനാഗമനാണച്ച്.

കകേനാണ്ടുവരനാനുളള
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തസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ ഫലമനായബ കസക്രകട്ടറബയറബല് ഫയലുകേകളനാനലാം നസ്പീങ്ങുന്നബല്ലെ.
എലാം.എല്.എ.മനാരുകട

അസറച്ച്

നസ്പീങ്ങുനകണനാകയന്നച്ച്

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

അകനന്വേഷബക്കണലാം.

നടക്കുന്നബകല്ലെന്നച്ച്

മനാത്രമല്ലെ

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകുന്നബല്ലെ.

പദതബയുകട
കപനഷന

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

നബരപരനാധബയനായ

ഫയല്
വബതരണലാം

പദതബകേകളനാനലാം
ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്കതബകര

കകേസുകേളണനാകുന്നതബനനാല് അവര്ക്കച്ച് ആത്മവബശന്വേനാസകത്തനാകട പ്രവര്ത്തബക്കനാന
കേഴബയുന്നബല്ലെ. ഗവണ്കമന്റെബകന ബനാധബക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങളണനായകപ്പെനാകഴല്ലെനാലാം മുന
മുഖേദമനബമനാര്ക്കച്ച് 24 മണബക്കൂറബനുളളബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.
ഇഗൗ ഗവണകമന്റെബനുകേസ്പീഴബല് എല്ലെനാ ദബവസവലാം ഉകദദനാഗസ്ഥര് തമ്മേബലടബക്കുകേയുലാം
പരസരലാം

ആകരനാപണലാം

ഉന്നയബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുകേയനാണച്ച്.

ഇഗൗ

വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
മുഖേദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെബകനതബകര
കബനാധപൂര്വലാം

കകേട്ടബചമച

കേനാരദങ്ങളനാണച്ച്

ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചതച്ച് .

വബജബലനസച്ച് ആസ്ഥനാനത്തച്ച് ഒരു കനനാട്ടസ്പീസച്ച് പതബചകവന്ന മനാധദമ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
ശദയബല്കപ്പെട്ടയുടന അകനന്വേഷബക്കനാന നബര്കദ്ദേശലാം കകേനാടുത്തബരുന.
ജൂകകല മനാസത്തബല്

2013

കമനാഹന കുമനാര് സമബതബ സമര്പ്പെബച റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളബകല
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ശബപനാര്ശകേളബകന്മേല് യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് ഒരു നടപടബയുലാം സന്വേസ്പീകേരബചബല്ലെ.
വബജബലനസച്ച് വകുപ്പെബല് കൂടുതല് ഉകദദനാഗസ്ഥകര ലഭദമനാക്കബ ഇകന്റെണല് വബജബലനസച്ച്
ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബകേളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. കകഹകക്കനാടതബ
വബധബയബല് കൂടുതല് വദക്തത വരുത്തബ
നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്

ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. സന്വേതനമനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കനാനുള്ള
ഏകതങബലുലാം

വബജബലനസച്ച് മനാര്ഗ്ഗകരഖേ തയ്യനാറനാക്കബ

അവകേനാശമനാണച്ച്

വബജബലനസബനച്ച്

ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്കതബകര

നല്കേബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

ആകരനാപണങ്ങള്

ഉയര്ന്നനാല്

അകനന്വേഷബകക്കണതബകല്ലെന്ന നബലപനാടച്ച് സന്വേസ്പീകേരബക്കനാന ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് സനാധബക്കബല്ലെ.
പരനാതബകേള്
മനാനദണങ്ങള്
ഉകദദനാഗസ്ഥര്

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം
ഉണനാക്കനാന
തമ്മേബല്

ഒരു

അകനന്വേഷബക്കുന്നതബനുലാം

കേഴബയണലാം.
തരത്തബലുള്ള

കസക്രകട്ടറബയറബല്
പ്രശ്നങ്ങളലാം

ഭരണപരബഷനാര കേമ്മേസ്പീഷന സബവബല് സര്വസ്പീസബകല

കൃതദമനായ
കഎ.എ.എസച്ച്.

നബലനബല്ക്കുന്നബല്ലെ.

പ്രശ്നങ്ങളലാം അപരദനാപ്തതകേളലാം

സമഗ്രമനായബ പരബകശനാധബചച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കതരകഞ്ഞടുപ്പുലാം കനനാട്ടച്ച്

നബകരനാധനവലാം പദതബകചലവച്ച് കുറയനാന കേനാരണമനായബട്ടുണച്ച്. കപ്രനാഫഷണലുകേളകട
അഭനാവവലാം ഫസ്പീല്ഡബകല പരബചയക്കുറവലാം ഭരണരലാംഗത്തച്ച് സൃഷബക്കുന്ന പ്രയനാസങ്ങള്
പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

പുതബയതലമുറയുകട

കസവനലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്ന

തബനനാണച്ച് കകേ.എ.എസച്ച്-ലൂകട ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് സലാംബനബചച്ച് ഒരു ആശങയുലാം
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ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട ഇടയബല് നബലനബല്ക്കുന്നബല്ലെ. ഉകദദനാഗസ്ഥകര സലാംരക്ഷബക്കുന്ന
നബലപനാടനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.

ഇഗൗ

വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച)
(സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചന്നബത്തല, റബ. എ.
അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീര്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള്
പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്
നബനലാം പുറത്തുകപനായബ.)
ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ : സലാംസ്ഥനാനകത്ത കഎ.എ.എസച്ച്-കഎ.പബ.എസച്ച്.
റനാങബലുള്ള ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്കതബകര പരനാതബകേകളനാ കകേസുകേകളനാ കപനഡബലാംഗബലബകല്ലെന്ന
മുഖേദമനബയുകട

വനാദലാം

അടബസ്ഥനാനരഹബതമനാണച്ച്.

പരനാതബകേളബകന്മേല്

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കനാന തയ്യനാറനാകുന്നബകല്ലെന മനാത്രമല്ലെ, അടബയന്തരമനായബ തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണ
സനാമ്പത്തബകേ-നയപരമനായ
വരുത്തുന്നതബലൂകട

പ്രശ്നങ്ങളബകന്മേല്

ഭരണസലാംഭനമുണനാകുന്ന

അനനാവശദമനായ
സനാഹചരദലാം

കേനാലതനാമസലാം

നബലനബല്ക്കുകേയനാണച്ച്.

മുനകേനാലങ്ങളബകല പദതബ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമനായബ തനാരതമദലാം നടത്തുന്നതബനുപകേരലാം
ഇകക്കനാല്ലെകത്ത വനാര്ഷബകേ ഒഗൗട്ടച്ച്കലയബല് എത്ര കചലവഴബചകവന്നച്ച് വദക്തമനാക്കണലാം.
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നടപ്പു സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത പദതബയബനത്തബല് അനുവദബച തുകേയുകട 44
ശതമനാനലാം മനാത്രകമ ഇഗൗ ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് കചലവഴബക്കനാന സനാധബചബട്ടുള. ഗുരുതരമനായ
ഭരണസലാംഭനത്തബനബടയനാക്കബയ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

നബലപനാടുകേളബല്

വനാക്കഗൗട്ടച്ച്

നടത്തനാകത ശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖേകപ്പെടുത്തുന.
(സഭവബട്ടു

പുറത്തുകപനായ

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബകകേ ഹനാജരനായബ.)
III ശദ ക്ഷണബക്കല്
കതനാഴബലനാളബകേളകട കസവന -കവതന വദവസ്ഥകേള്
ശസ്പീ. എലാം. രനാജകഗനാപനാലന: ഗ്രനാമസ്പീണ ജനതയുകട ഉപജസ്പീവന സുരക്ഷബതതന്വേലാം
ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്

ഇനഡദന

പനാര്ലകമന്റെച്ച്

പനാസനാക്കബയ

നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങളബകലനാന്നനാണച്ച് മഹനാത്മനാഗനാനബ കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പെച്ച്
പദതബ.

സമൂഹത്തബകല ദരബദ്ര ജനവബഭനാഗങ്ങളനാണച്ച് ഈ പദതബകയ കൂടുതലുലാം

ആശയബക്കുന്നതച്ച്.

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട

നല്കേനാനുള്ള
കവതനലാം

500

കുടബശബകേ
രൂപയനായുലാം

കതനാഴബല്ദബനങ്ങളകട എണ്ണലാം 200 ആയുലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം കതനാഴബല് സമയലാം
രനാവബകല 9 മുതല് കവകുകന്നരലാം 4 മണബ വകരയനാക്കനാനുലാം സര്ക്കനാര് കകേന്ദ്രത്തബല്
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സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തണലാം. കേനാര്ഷബകേ പരമ്പരനാഗത കമഖേലകേളബലടക്കമുള്ള കതനാഴബലുകേള്
കതനാഴബലുറപ്പെച്ച്

പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേകര

പദതബയുകട

ഭനാഗമനാക്കബ പദതബ വബപുലസ്പീകേരബക്കനാനുലാം മുഴുവന കതനാഴബലുറപ്പെച്ച് കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം
സഗൗജനദ

കറഷന

അനുവദബക്കനാനുലാം

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗ്രനാമങ്ങളബകല

ജലക്ഷനാമവലാം ഭക്ഷദക്ഷനാമവലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് പ്രകതദകേ കേര്മ്മേപരബപനാടബയുലാം
കലബര് ബഡ്ജറലാം തയ്യനാറനാക്കണലാം. വനാട്ടര്കഷഡച്ച് അടബസ്ഥനാനത്തബല് മഴകവള്ള
സലാംരക്ഷണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം

കവണലാം.

ഏകറടുക്കുകേയുലാം
കകേരളത്തബകല

ഹരബത

കകേരളലാം

മുനബസബപ്പെല്

പദതബ

കകേനാര്പ്പെകറഷന

അതബര്ത്തബയബല് കതനാഴബലുറപ്പെച്ച് പദതബ ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാര് സന്വേസ്പീകേരബച
നടപടബകേള് വദക്തമനാക്കണലാം.
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖേഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്):

ഗ്രനാമസ്പീണ കമഖേലകേളബല് ദനാരബദ്രദവലാം

കതനാഴബലബല്ലെനായ്മയുലാം നബര്മ്മേനാര്ജനലാം കചയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബയനാണച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാര്

മഹനാത്മനാഗനാനബ

കദശസ്പീയ

കതനാഴബലുറപ്പെച്ച്

പദതബ

ആരലാംഭബചതച്ച് .

സലാംസ്ഥനാനലാം വബജനാപനലാം കചയ്ത 200 രൂപ മബനബമലാം കൂലബ കദശസ്പീയ കതനാഴബലുറപ്പെച്ച്
പദതബയുകട കേസ്പീഴബല് കജനാലബ കചയ്യുന്ന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം നബജകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച് ആവശദകപ്പെട്ടബരുകന്നങബലുലാം അനുകൂല തസ്പീരുമനാനലാം ഉണനായബല്ലെ.
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ഇക്കനാരദലാം

വസ്പീണ്ടുലാം

കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച് .

സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് നടസ്പീല് കജനാലബയബകലര്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നവരുകട മബനബമലാം കൂലബ
രൂപയനാണച്ച്.

415

സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ ഇടകപടലബകനത്തുടര്ന്നച്ച് കതനാഴബലുറപ്പെച്ച്

പദതബ പ്രകേനാരലാം കജനാലബ കചയ്യുന്നവരുകട കജനാലബ സമയലാം
നബജകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.
സൃഷബക്കുന്നതബനുള്ള
കകേനാടുക്കനാനുളള

ഈ
നടപടബ

കുടബശബകേ

കമഖേലയബല്

കൂടുതല്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളബല്

റബലസ്പീസച്ച്

ലഭബചബട്ടുണച്ച്. സനാകങതബകേ ബുദബമുട്ടുകേള് കേനാരണലാം

8 മണബക്കൂറനായബ
കതനാഴബലവസരങ്ങള്
കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

കചയ്യനാകമന്ന

അറബയബപ്പെച്ച്

100 ദബവസലാം കജനാലബ കചയ്ത

ആളകേളകട ലബസ്റ്റേച്ച് കേമ്പന്യൂട്ടറബല് കരഖേകപ്പെടുത്തനാന സനാധബചബട്ടബല്ലെ.

അക്കനാരദലാം

പരബഹരബക്കനാന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകമന്നച്ച് കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം ഉറപ്പു ലഭബചബട്ടുണച്ച് .
അയ്യനകേനാളബ കതനാഴബലുറപ്പെച്ച് പദതബയുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനായബ
നടത്തുന്നതനാണച്ച്.
(2) 'സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കവല്കഫയര് കേമ്മേബഷന' രൂപസ്പീകേരണലാം
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: സലാംസ്ഥനാനകത്ത കകേനാകളജച്ച് കേദനാമ്പസ്സുകേളബല്നബനലാം
ദബനലാംപ്രതബ പുറത്തുവനകകേനാണബരബക്കുന്ന വനാര്ത്തകേള്

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം

രക്ഷബതനാക്കള്ക്കുമബടയബല് വലബയ ഉത്ക്കണ്ഠയുണനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

സന്വേനാശയ

കകേനാകളജുകേളബല് ഇകന്റെണല് അസകസ്മെന്റെബകന്റെയുലാം അചടക്കത്തബകന്റെയുലാം കപരബല്
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പസ്പീഡബപ്പെബക്കകപ്പെടുന്നതച്ച് കുട്ടബകേളകട വദക്തബതന്വേവബകേസനലാം തടസകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം
അപകേര്ഷതനാ കബനാധത്തബകലയച്ച് നയബക്കുന്നതബനുലാം പഠന പനാകഠദതര വബഷയങ്ങളബല്
പബകന്നനാക്കലാം കപനാകുന്നതബനുലാം കേനാരണമനാകുന.

ഇത്തരലാം പ്രവണതകേള് കുട്ടബകേകള

അരനാഷസ്പീയവനാദബകേളനാക്കബ മനാറകമന്ന കേനാരദലാം ഗഗൗരവകത്തനാടുകൂടബ കേനാണണലാം. ലഹരബ
മരുന്നബകന്റെ

ഉപകയനാഗവലാം

റനാഗബലാംഗുലാം

കേദനാമ്പസ്സുകേളബല്

വര്ദബചവരബകേയനാണച്ച് .

കുട്ടബകേള്ക്കച്ച് കനരബട്ടച്ച് പരനാതബ കകേനാടുക്കനാനുലാം മറലാം

കേഴബയുന്ന സ്റ്റേനാറന്യൂട്ടറബ

അധബകേനാരങ്ങളളള ഒരു സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കവല്കഫയര് കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്
മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): ഇഗൗ വബഷയലാം
വളകര ഗഗൗരവകത്തനാടുകൂടബയനാണച്ച് സര്ക്കനാര് കേനാണുന്നതച്ച് . സന്വേനാശയ വബദദനാഭദനാസ
സ്ഥനാപനങ്ങളകട

പ്രവര്ത്തനലാം

നബലവബലുകണങബലുലാം

ഇഗൗ

കമഖേലയബല്

സലാംബനബച
ചബല

മനാനദണങ്ങള്

പ്രശ്നങ്ങള്

ഇകപ്പെനാഴുലാം

നബലനബല്ക്കുനണച്ച്. ഇക്കനാരദങ്ങള് പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ മുഖേദമനബയുകട
അദദക്ഷതയബല്

കകവസച്ച്

ചനാനസലര്മനാരുകട

കയനാഗലാം

കചരുകേയുണനായബ.

ഇകന്റെണല് അസസച്ച്കമന്റെച്ച് തുടങ്ങബ പരസ്പീക്ഷനാ നടത്തബപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ട
കേനാരദങ്ങള് പരബകശനാധബക്കുന്നതബനച്ച് കകവസച്ച് ചനാനസലര്മനാര് മനാത്രമുളള

ഒരു

15

സമബതബയുലാം

സര്ക്കനാരബനനാവശദമനായ നബര്കദ്ദേശലാം സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് ജസ്റ്റേബസച്ച്

കകേ.കകേ. ദബകനശകന്റെ കനതൃതന്വേത്തബല് ഒരു കേമ്മേസ്പീഷനുലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുണനായബ.
എ.കഎ.സബ.റബ.ഇ.
തസ്പീരുമനാനലാം

നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഓലാംബുഡ്സ്മെനാകന

പരബഗണനയബലനാണച്ച്.

നബയമബക്കനാനുളള
എല്ലെനാ

സന്വേനാശയ

കകേനാകളജുകേളബലുലാം പബ.റബ.എ. രൂപസ്പീകേരബക്കനാന നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത
കേമ്മേബറബകേളകട റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് ലഭബചനാലുടന സന്വേസ്പീകേരബകക്കണ തുടര്നടപടബകേകള
സലാംബനബചച്ച്

തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതനാണച്ച്.

അടുത്ത

അദദയന

വര്ഷത്തബകല

കമഡബക്കല്,

കഡന്റെല്

കകേനാകളജുകേളബകലയ്ക്കുളള

പ്രകവശനലാം

സലാംബനബചച്ച്

പ്രകതദകേ സര്വകേക്ഷബകയനാഗലാം കചരുന്നതനാണച്ച്.

ഇക്കനാരദത്തബല് കപനാതുവനായ

സമവനായമുണനാക്കബ

അപകേടകേരമനായ

വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗകത്ത

ഇത്തരലാം

പ്രവണതകേള് ഇല്ലെനാതനാക്കുന്നതബനുളള ശമലാം നടത്തുന്നതനാണച്ച്.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗത്തച്ച്

രൂപലാംകകേനാളളന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

സ്റ്റേനാറന്യൂട്ടറബ കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കണകമന്ന ആവശദലാം ജസ്റ്റേബസച്ച് കകേ. കകേ.
ദബകനശന

കേമ്മേസ്പീഷന

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്
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പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.
IV സബ്മബഷന
(1) ഫനാ.കടനാലാം ഉഴുന്നനാലബലബകന്റെ കമനാചനലാം
ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ: ആതുര കസവന രലാംഗത്തച്ച് പ്രവര്ത്തബചബരുന്ന ഫനാ.
കടനാലാം ഉഴുന്നനാലബലബകന കയമന ഭസ്പീകേരരബല്നബനലാം കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
ആതുര കസവന രലാംഗത്തച്ച് പ്രവര്ത്തബചവന്ന ഫനാ. കടനാലാം ഉഴുന്നനാലബലബകന
കയമനബകല ഏദന തുറമുഖേത്തുവചച്ച് 2016 മനാര്ചച്ച് 4-ാം തസ്പീയതബ മബഷനറസ്പീസച്ച്
ഓഫച്ച്

ചനാരബറബയുകട

അഗതബമനബരലാം

ആക്രമബചച്ച്

ഭസ്പീകേരര്

തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകുകേയുണനായബ. ആഭദന്തര കേലനാപലാം മൂര്ചബചബരബക്കുന്ന കയമനബല്
ഇന്തദന നയതന കേനാരദനാലയത്തബനച്ച് ഇടകപടനാന പരബമബതബകേളണച്ച് . വബകദശ
രനാജദങ്ങളബല് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരബനച്ച് കനരബട്ടച്ച്
ഇടകപടനാന

കേഴബയനാത്തതബനനാല്

ഇക്കനാരദലാം

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം ഫനാ. കടനാലാം ഉഴുന്നനാലബലബകന കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്
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അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണകമന്നച്ച് ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് . ഫനാ.
കടനാലാം

ഉഴുന്നനാലബല്

ഭസ്പീകേരരുകട

തടവബലനാകണന്നച്ച്

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്

സ്ഥബരസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. എന്നനാല് ഒളബവബല് പനാര്പ്പെബചബരബക്കുന്ന സ്ഥലലാം ഇതുവകര
കേകണത്തനാനനായബട്ടബല്ലെ.
അടബസ്ഥനാനത്തബല്
കകേന്ദ്ര

സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

കമനാചബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ

സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്

ലഭബച

നബകവദനങ്ങളകട

ഇടകപടല്

ആവശദകപ്പെട്ടുകവങബലുലാം

നടത്തണകമന്നച്ച്

നനാളബതുവകര

യനാകതനാരു

മറുപടബയുലാം ലഭബചബട്ടബല്ലെ. പനങ്ങനാടച്ച് ഭനാരതറനാണബ ഇടവകേനാലാംഗങ്ങള് ഫനാ. കടനാലാം
ഉഴുന്നനാലബലബകന

കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്

നടപടബകേള്

സര്ക്കനാരബനച്ച് നല്കേബയ

നബകവദനത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് ഫനാ. കടനാലാം ഉഴുന്നനാലബലബകന്റെ കമനാചനലാം
സലാംബനബച പുകരനാഗതബ വബലയബരുത്തുന്നതബനനായബ സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുമനായബ കേത്തബടപനാടുകേള് നടത്തുകേയുലാം കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള
നടപടബകേള്

തന്വേരബതകപ്പെടുത്തണകമന്നച്ച്

കേനാരദനാലയകത്തനാടച്ച്

കയമനബകല

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം

ഇന്തദന

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

നയതന
കമനാചനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുളള ശമങ്ങള് സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് തുടര്നലാം നടത്തുന്നതനാണച്ച്.
(2) ഭനാരതച്ച് എര്ത്തച്ച് മൂകവഴച്ച്സച്ച് ലബമബറഡബകന്റെ സലാംരക്ഷണലാം
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ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. അചതനാനനന : ഇന്തദന പ്രതബകരനാധ മനനാലയത്തബനച്ച് കേസ്പീഴബല്
പനാലക്കനാടച്ച്

ജബല്ലെയബകല

കേമ്പനബകേളബകലനാന്നനായ

കേഞബകക്കനാട്ടച്ച്
ഭനാരതച്ച്

പ്രവര്ത്തബചവരുന്ന

എര്ത്തച്ച്

മബനബ

മൂകവഴച്ച്സച്ച്

സന്വേകേനാരദവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേളബല് നബനലാം

നവരത

ലബമബറഡബകന

പബനമനാറണകമന്നച്ച് സഭ

കഎകേകേകണ്ഠദന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച് ആവശദകപ്പെടണലാം.
വദവസനായവലാം

കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.

കമനായ്തസ്പീന) : കപനാതുകമഖേലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളകട കേനാരദത്തബല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
സന്വേസ്പീകേരബചവരുന്ന നയങ്ങള് സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖേലനാ
സ്ഥനാപനങ്ങകള

പ്രതബസനബയബലനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

രനാജദരക്ഷയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട യനസനാമഗ്രബകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്ന ഭനാരതച്ച് എര്ത്തച്ച് മൂകവഴച്ച്സച്ച് ലബമബറഡബകന
സന്വേകേനാരദവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുള്ള

ശമമനാണച്ച്

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്

നടത്തുന്നതച്ച്.

ഇക്കനാരദത്തബല് നബയമസഭ കഎകേകേകണ്ഠദന ഒരു നബലപനാടച്ച് സന്വേസ്പീകേരബക്കണകമന്ന
അലാംഗത്തബകന്റെ ആവശദലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേരളകത്ത ബനാധബക്കുന്ന ഗഗൗരവമനായ
ഒരു വബഷയമനായതബനനാല് ഇക്കനാരദത്തബല് കപനാതു അഭബപ്രനായലാം ഉണനാകകേണതനാണച്ച് .
വബറഴബക്കല് നടപടബകേള്കക്കതബകര

അതബശക്തമനായ നബലപനാടുമനായബ സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന സമസ്പീപബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(3) കേര്ഷകേ കപനഷന വബതരണലാം
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ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച് : കുടബശബകേയുള്ള കേര്ഷകേ കപനഷന വബതരണലാം
കചയ്യുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്) : പത്തുവര്ഷകമങബലുലാം
കൃഷബ

മുഖേദ

ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗ്ഗമനായബ

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

60

വയസച്ച്

തബകേഞ്ഞ

കനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കച്ച് കപനഷന നല്കുന്നതബനനായബ ആരലാംഭബച 'കേബസനാന അഭബമനാന'
പദതബ കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാര് പുനരവകലനാകേനലാം കചയ്യുകേയുലാം

രണച്ച് കഹക്ടര് വകര

കൃഷബഭൂമബയുള്ള 60 വയസ്സുതബകേഞ്ഞ എല്ലെനാ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കപനഷന നല്കുന്നതബനച്ച്
തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയ.

എല്ലെനാ സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ കപനഷനുകേളലാം പ്രതബമനാസലാം

1000 രൂപയനാക്കബ ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല്
1.6.2016 മുതല് കേര്ഷകേ കപനഷനുലാം 1000 രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബച. വര്ദബപ്പെബച
നബരക്കബല് 2016 ജൂണ് മനാസകത്ത കേര്ഷകേ കപനഷന നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. കൂടനാകത
മുനസര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തച്ച് നല്കേനാനുള്ള കുടബശബകേയനായ
നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കേര്ഷകേ

അപനാകേതകേളള്ളതനായുലാം

കപനഷനച്ച്

അനര്ഹരനായവര്

151.41 കകേനാടബ രൂപയുലാം

അര്ഹരനായവരുകട
കപനഷന

ധനകേനാരദവകുപ്പെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്

ലബസ്റ്റേബല്

വനാങ്ങുന്നതനായുലാം

വബശദമനായ പരബകശനാധന

നടത്തുകേയുലാം മനാനദണലാം പുനര്നബര്ണ്ണയബചച്ച് അനര്ഹകര ഒഴബവനാക്കബ പുതബയ ലബസ്റ്റേച്ച്
അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ. പ്രസ്തുത കേനാലയളവബല് കപനഷന നല്കുന്നതബനച്ച്
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സനാധബചബരുന്നബല്ലെ.

പുതുക്കബയ

ലബസ്റ്റേബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്

2017

മനാര്ചച്ച്

മനാസത്തബല്ത്തകന്ന കുടബശബകേയടക്കലാം നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.
(4) അട്ടപ്പെനാടബയബകല ശബശുമരണലാം
ശസ്പീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:
മരണമടഞ്ഞതടക്കലാം
സനാഹചരദത്തബല്

കേടുത്ത വബളര്ചമൂലലാം നനാലുമനാസലാം പ്രനായമനായ കുട്ടബ

അട്ടപ്പെനാടബയബല്
ബനകപ്പെട്ട

ശബശുമരണങ്ങള്

വകുപ്പുകേളകട

ആവര്ത്തബക്കകപ്പെടുന്ന

ഏകകേനാപനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

ഉകദദനാഗസ്ഥതലത്തബകല വസ്പീഴ്ചകേകളനാഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
കവദദസഹനായലാം ലഭബക്കനാത്തതുകകേനാകണനാ കപനാഷകേനാഹനാര കുറവകകേനാകണനാ അല്ലെ
അട്ടപ്പെനാടബ

ആദബവനാസബ

ഉഗൗരബല്

നനാലച്ച്

മനാസലാം

പ്രനായമനായ

കുട്ടബ

മരണകപ്പെടനാനബടയനായതച്ച്. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം അട്ടപ്പെനാടബ കമഖേലയബല് ആകരനാഗദ വകുപ്പെച്ച്
വളകര ഫലപ്രദമനായ ഇടകപടലുകേളനാണച്ച് നടത്തബയതച്ച് . ആദബവനാസബ കുട്ടബകേകള സമഗ്ര
പരബകശനാധനയ്ക്കുലാം
അളവച്ച്

തസ്പീകര

രക്തപരബകശനാധനയ്ക്കുലാം വബകധയമനാക്കുകേയുലാം ഹസ്പീകമനാകഗനാബബകന്റെ
കുറഞ്ഞ

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്

രക്തലാം

നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

അവകശഷബക്കുന്ന

നല്കുന്നതബനുലാം

പ്രകതദകേമനായബ

സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കുട്ടബകേകള പരബകശനാധനയച്ച് വബകധയമനാക്കനാനുള്ള
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നടപടബകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

നവജനാതശബശുക്കള്ക്കച്ച് പ്രകതദകേ പരബചരണലാം

നല്കുന്നതബനുലാം നന്യൂടസ്പീഷദന റസ്പീഹനാബബലബകറഷന കസന്റെര് സജസ്പീവമനാക്കനാനുലാം നടപടബ
സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കേമ്മേന്യൂണബറബ കേബചണുകേളകട എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം കടബല്
വകുപ്പെബല് നബനലാം പ്രകതദകേ തുകേ
പദതബ

സമയബനബതമനായബ

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം കപനാഷകേനാഹനാര വബതരണ
നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .

ആകരനാഗദ വകുപ്പെബകന്റെ വബവബധ പദതബകേള് വളകര ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാക്കനാന
കേഴബഞ്ഞതുകകേനാണച്ച്

അട്ടപ്പെനാടബയബകല

ശബശുമരണനബരക്കച്ച്

സലാംസ്ഥനാന

ശരനാശരബകയക്കനാള് കുറച കകേനാണ്ടുവരനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
(5) ഭൂമബ തബരബകകേ നല്കേല്
ശസ്പീ.

സബ.

കകേ.

ശശസ്പീന്ദ്രന:

ഏകറടുത്ത

ഭൂമബ

തബരബകകേ

ലഭബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് വയനനാടച്ച് കേളകക്ട്രേറബനു മുമ്പബല് സതദഗ്രഹമബരബക്കുന്ന
കേനാഞ്ഞബരത്തബനനാല് കുടുലാംബത്തബനച്ച്
അകനന്വേഷണത്തബലുലാം

കേളക്ടര്തല

നസ്പീതബ ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
അകനന്വേഷണത്തബലുലാം

വബജബലനസച്ച്

അര്ഹതകപ്പെട്ടതനാകണന്നച്ച്

കേകണത്തബയ ഭൂമബ തബരബചകകേനാടുക്കുന്നതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖേരന): വയനനാടച്ച്
ജബല്ലെയബകല മനാനന്തവനാടബ തനാലൂക്കബല് കേനാഞ്ഞബരങ്ങനാടച്ച് വബകല്ലെജബകല ഭൂമബ
വനഭൂമബയനായബ വബജനാപനലാം കചയ്തതബല്

നബക്ഷബപ്ത

ഉള്കപ്പെട്ടതനാകണന്നച്ച് അറബയബചതബകന
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തുടര്ന്നച്ച്

കേനാഞ്ഞബരത്തബനനാല്

നല്കുകേയുലാം

അതച്ച്

കുടുലാംബലാം

കഫനാറസ്റ്റേച്ച്

കടബന്യൂണലബനച്ച്

വനഭൂമബയബല്കപ്പെട്ടതകല്ലെന്നച്ച്

പരനാതബ

കടബന്യൂണല്

ഉത്തരവനായബട്ടുള്ളതുമനാണച്ച്. ഇതബകനതബകര വനലാം വകുപ്പെച്ച് കഹകക്കനാടതബയബല് അപ്പെസ്പീല്
നല്കേബകയങബലുലാം
രണ്ടുവര്ഷലാം

പരനാതബക്കനാര്ക്കച്ച് ഭൂമബ പതബചനല്കേണകമന്നച്ച് ഉത്തരവനാകുകേയുലാം

കേക്ഷബകേള് നബകുതബ ഒടുക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുളളതനാണച്ച്. എന്നനാല്

വണ്

എര്ത്തച്ച് വണ് കലഫച്ച് എന്ന സലാംഘടന കഹകക്കനാടതബയബല് സമര്പ്പെബച റബട്ടച്ച്
കപറസ്പീഷകന തുടര്ന്നച്ച്

ഭൂനബകുതബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് കകേനാടതബ കസ്റ്റേ കചയ്യുകേയുലാം

സലാംഘടനയുകട വനാദലാം അലാംഗസ്പീകേരബചച്ച് സര്ക്കനാര് ഉത്തരവച്ച് റദ്ദേച്ച് കചയ്യുകേയുലാം വനഭൂമബ
ഏതനാകണന്നച്ച് കേകണത്തനാന നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
വനലാം-

വനദജസ്പീവബ

വകുപ്പെനാണച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.

തുടര് നടപടബകേള്

ഏകതങബലുലാം

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതബല്

വസ്പീഴ്ച

കേനാരദങ്ങള്

യഥനാസമയലാം

കകേനാടതബയുകട

വന്നബട്ടുകണനാ

എനള്ളതുലാം

പരനാതബക്കനാര്ക്കച്ച് അനുകൂലമനായ സനാഹചരദത്തബനുള്ള സനാധദതയുലാം

പരബകശനാധബക്കനാവന്നതനാണച്ച്.
(6) കബനാട്ടച്ച് കജട്ടബയുകട ആഴലാം കൂട്ടല്
ശസ്പീ. കതനാമസച്ച് ചനാണബ:

ആലപ്പുഴ കബനാട്ടച്ച് കജട്ടബയുകട ആഴലാം കൂട്ടബ കബനാട്ടച്ച്

സഞനാരലാം സുഗമമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതന്യൂ ടബ. കതനാമസച്ച്): ആലപ്പുഴ വകകടക്കനനാലബല്
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മുരുകേന കജട്ടബ മുതല് പടബഞ്ഞനാകറനാട്ടച്ച് 875 മസ്പീറര് നസ്പീളത്തബല് ആഴലാം കൂട്ടബ കബനാട്ടച്ച്
സഞനാരലാം

സുഗമമനാക്കുന്നതബനനായബ

15

ലക്ഷലാം

രൂപയുകട

എസ്റ്റേബകമറബനച്ച്

സനാമ്പത്തബകേനാനുമതബയുലാം ഭരണനാനുമതബയുലാം നല്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തബ നടപ്പെബലനാക്കനാനുള്ള
അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കനാന ചസ്പീഫച്ച് എഞബനസ്പീയര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
(7) ആലത്തൂര് കമനാകഡണ് കകറസച്ച് മബല് തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കല്
ശസ്പീ. കകേ. ഡബ. പ്രകസനന: പനാലക്കനാടച്ച് ജബല്ലെയബകല ആലത്തൂര് കമനാകഡണ്
കകറസച്ച് മബല്ലെബല് ആധുനബകേ രസ്പീതബയബലുള്ള കസനാര്കട്ടകച്ച് കമഷസ്പീന സ്ഥനാപബചച്ച് തുറന
പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്): ആലത്തൂര് കകറസച്ച് മബല്
അറകുറപ്പെണബകേള് നടത്തബ
രസ്പീതബയബലുള്ള

പ്രവര്ത്തനസജമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

കസനാര്കട്ടകച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബചവരുന.

കമഷസ്പീന

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

ആധുനബകേ
നടപടബ

മനാലബനദ സലാംസരണ പനാന്റെബകന്റെ കകലസനസച്ച് പുതുക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കറസച്ച് മബല്ലെബകന്റെ നടത്തബപ്പെച്ച് ചുമതല സലാംബനബചച്ച് മസ്പീറബലാംഗച്ച്
നടത്തബ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതുലാം

മനാര്ചച്ച് മനാസലാം

അവസനാനകത്തനാടുകൂടബ

പൂര്ണ്ണരൂപത്തബല് പ്രവര്ത്തനസജമനാക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
(8) ശബരബ കറയബല് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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ശസ്പീ. രനാജു എബ്രഹനാലാം: അങമനാലബ-എരുകമലബ-ശബരബ കറയബല് പനാതയുകട

ഒന്നനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണവലാം

രണനാലാംഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട ഭൂമബ ഏകറടുക്കല്

നടപടബയുലാം ആരലാംഭബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന) :
അങമനാലബ-ശബരബ

കറയബല്പനാതയുകട

ഒന്നനാലാംഘട്ട

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തന-

ങ്ങള്ക്കനായബ അങമനാലബ മുതല് കേനാലടബ വകരയുള്ള സ്ഥലകമടുപ്പെച്ച് നടപടബ
പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ നബരന്തരമനായ ആവശദലാം

പരബഗണബചച്ച് പൂര്ണ്ണമനായുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് മുതല്മുടക്കുന്ന ഒരു പദതബയനായബ
പ്രഖേദനാപബക്കുകേയുലാം കറയബല്കവയുകട പബനബുക്കബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ 213.59 കകേനാടബ
രൂപ കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
കറയബല്പ്പെനാത സനാക്ഷനാത്ക്കരബക്കുന്നതബനച്ച്
അടബയന്തരമനായബ

ലഭദമനാക്കണകമന്നച്ച്

അങമനാലബ-ശബരബ
അനുവദബച ഫണച്ച്

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.
(9) കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള കദശസ്പീയപനാതയുകട രണനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ശസ്പീ. വബ. എസച്ച് . ശബവകുമനാര്:

കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള കദശസ്പീയപനാതയുകട
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രണനാലാംഘട്ട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

തുകേ

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കകേനാ-ഓര്ഡബകനറച്ച് കചയ്യുന്നതബനച്ച് ഒരു കസഷദല് ഓഫസ്പീസകറ
നബയമബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): കേരമനകേളബയബക്കനാവബള കറനാഡച്ച് നനാലുവരബപ്പെനാതയനായബ വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ ഒന്നനാലാംഘട്ട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബചകേഴബഞ്ഞു.
വഴബമുക്കുവകരയുള്ള
ഭരണനാനുമതബ

വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സ്ഥലകമകറടുക്കുന്നതബനച്ച്

രണനാലാം റസ്പീചനായ പ്രനാവചമ്പലലാം മുതല്
176

കകേനാടബ

രൂപയുകട

പ്രനാവചമ്പലലാം മുതല് ബനാലരനാമപുരലാം വകരയുള്ള

അനുവദബച

തുകേ

റവനന്യൂ

വകുപ്പെബനച്ച്

കകകേമനാറുകേയുലാം

ബനാലരനാമപുരലാം മുതല് വഴബമുക്കച്ച് വകരയുള്ള ഒന്നര കേബകലനാമസ്പീറര് ഭനാഗകത്ത
ഭരണനാനുമതബ

നല്കുന്നതബനുള്ള

ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

തുകേയച്ച്

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണച്ച്.

പ്രനാവചമ്പലലാം മുതല് ബനാലരനാമപുരലാം വകരയുള്ള 5

കേബ.മസ്പീററബല് മൂകന്നകേനാല് കേബകലനാ മസ്പീറര് ഭനാഗകത്ത സ്ഥലലാം റവനന്യൂ വകുപ്പെച്ച് ഏകറടുത്തച്ച്
നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ബനാലരനാമപുരലാം മുതല്

എല്.എ. ആക്ടുപ്രകേനാരലാം

വകരയുള്ള

സ്ഥലലാം പുതബയ

ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് പുകരനാഗമബചവരുന.

സ്ഥലകമടുപ്പെച്ച് പൂര്ത്തബയനാകുന്ന
ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.

വഴബമുക്കച്ച്

മുറയച്ച്

കടണര് നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കബ പണബ
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(10) ബബനനാനബ സബങച്ച് ലബമബറഡച്ച് അടചപൂട്ടല്
ശസ്പീ. വബ. കകേ. ഇബ്രനാഹബലാം കുഞ്ഞച്ച്:

വനകേബട വദവസനായ സ്ഥനാപനമനായ

ബബനനാനബ സബങച്ച് ലബമബറഡച്ച് തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനുളള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായ്തസ്പീന):

1967-ല് പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബച ബബനനാനബ സബങച്ച് ലബമബറഡബല്

കകവദദ്യുതബ തനാരബഫച്ച് വര്ദനമൂലലാം ഉല്പനാദനകചലവച്ച് കൂടബയതുലാം സബങച്ച് കമറലബകന്റെ വബല
കുറഞ്ഞതുലാം വരുമനാനകത്ത സനാരമനായബ ബനാധബചതബനനാല് 2014 മുതല് പ്രവര്ത്തനലാം
നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയുണനായബ. കേമ്പനബയുകട സനാമ്പത്തബകേ സ്ഥബതബ കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്
ബബ.കഎ.എഫച്ച്.ആര്.-ല് ആപബകക്കഷന സമര്പ്പെബകചങബലുലാം ഉത്തരവച്ച് വരുന്നതബനുമുമ്പച്ച്
ബബ.കഎ.എഫച്ച്.ആര്. പബരബചവബടുകേയുണനായബ.

നബലവബല് കേമ്പനബയബകല സബങച്ച്

നബര്മ്മേനാണ പനാന്റെച്ച് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന സനാധബക്കനാത്തതബനനാല് മറച്ച് പുനരുദനാരണ
പദതബകേള്ക്കനായബ

കടകകനാ

ഇക്കകണനാമബകേച്ച്

ഫസ്പീസബബബലബറബ

നടത്തബവരബകേയനാണച്ച്.

പ്രസ്തുത പഠനത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല്

സ്റ്റേഡബ

ചര്ച കചയ്തച്ച്

കേമ്പനബ തുറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനുള്ള സനാധദതകേള് സര്ക്കനാര് ആരനായുന്നതനാണച്ച്.

(11) ടനാവനകൂര് സബകമന്റെച്ച് കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ
ശസ്പീ.
പ്രതബസനബ

തബരുവഞ്ചൂര്
പരബഹരബചച്ച്

രനാധനാകൃഷ്ണന:
പ്രവര്ത്തനലാം

ടനാവനകൂര്

സബകമന്റെച്ച്

കനരബടുന്ന

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഇഗൗ
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സ്ഥനാപനകത്ത
പനാകക്കജച്ച്

കപനാതുകമഖേലനാ

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം

ആനുകൂലദങ്ങള്

കൃതദമനായബ

സ്ഥനാപനമനായബ
ജസ്പീവനക്കനാരുകട

വബതരണലാം

നബലനബര്ത്തുന്നതബനുളള
ശമ്പളലാം

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

കചയ്യുന്നതബനുമുള്ള

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.

കമനായ്തസ്പീന): കേക്ക ഖേനനലാം കചയ്യുന്നതബനച്ച് 2014 മുതല് കഹകക്കനാടതബ നബകരനാധനലാം
ഏര്കപ്പെടുത്തബയതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് കകവറച്ച് കബലാംഗറുലാം ജബപ്സവലാം കചര്ത്തനാണച്ച് ടനാവനകൂര്
സബകമന്റെച്ച്സബല് കകവറച്ച് സബകമന്റെച്ച് ഉല്പനാദബപ്പെബചബരുന്നതച്ച് .

കകവറച്ച് കബലാംഗര് വനാങ്ങനാന

ഫണബല്ലെനാത്തതബനനാല് നബലവബല് സബകമന്റെച്ച് ഉല്പനാദനലാം നബര്ത്തബവചബരബക്കുകേയനാണച്ച് .
വര്ക്കബലാംഗച്ച്

കേദനാപബറല്

അസബസ്റ്റേന്റെച്ച്സച്ച്

ഇനത്തബല്

10

കകേനാടബ

രൂപ

അനുവദബക്കണകമന്ന കേമ്പനബയുകട ആവശദലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണച്ച്.
നബലവബല് കേമ്പനബക്കച്ച് 86 കകേനാടബയബലധബകേലാം രൂപയുകട ബനാധദതയുണച്ച്.

ഈ

ഗവണ്കമന്റെച്ച് 1.46 കകേനാടബ രൂപ ധനസഹനായമനായബ നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. കേമ്പനബയുകട
പുനരുദനാരണത്തബനുള്ള 3.50 കകേനാടബ രൂപയുകട കപ്രനാകപ്പെനാസല് വര്ക്കബലാംഗച്ച് ഗ്രൂപ്പെബകന്റെ
പരബഗണനയബലനാണച്ച്. കേമ്പനബകയ സലാംരക്ഷബക്കനാനനായബ ഒരു പുനരുദനാരണ പദതബ
തയ്യനാറനാക്കനാന റബയനാബബകനനാടച്ച് അവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച് .

പ്രസ്തുത പദതബ തയ്യനാറനാകുന്ന

മുറയച്ച് കേമ്പനബയുകട പ്രവര്ത്തനലാം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്. കൂടനാകത, ജസ്പീവനക്കനാരുകട
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ശമ്പളലാം വബതരണലാം കചയ്യനാനുള്ള നടപടബകേളലാം സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസച്ച്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബചള്ള കേടലനാസച്ച്
കമശപ്പുറത്തുവച.
VI റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
സസ്പീകേളകടയുലാം കുട്ടബകേളകടയുലാം വബകേലനാലാംഗരുകടയുലാം കക്ഷമലാം സലാംബനബച
സമബതബയുകട രണനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച.
VII ചട്ടലാം 303 അനുസരബചള്ള ക്രമപ്രശ്നലാം
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന കേടലനാസുകേള് സലാംബനബചച്ച്
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: കേമ്പനസ്പീസച്ച് ആക്ടച്ച് പ്രകേനാരകമനാ സഭ പനാസനാക്കബയ
പ്രകതദകേ

നബയമപ്രകേനാരലാം

രൂപസ്പീകേരബചകതനാ

ആയ

കപനാതുകമഖേലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങളകടകയനാ മറച്ച് സ്റ്റേനാറന്യൂട്ടറബ സ്ഥനാപനങ്ങളകടകയനാ ഭരണ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്,
വനാര്ഷബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്, ഓഡബറച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് എന്നബവയനാണച്ച് സഭയുകട
കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്കക്കണതച്ച്. 28-02-2017-നച്ച് കമശപ്പുറത്തുവച ചബല വനാര്ഷബകേ
ഭരണ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

നബയമനാനുസൃതലാം

സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തച്ച്

വയ്കക്കണതനാകണനാകയന്നച്ച് പരബകശനാധബക്കണകമന്നച്ച് ആവശദകപ്പെടുകേയനാണച്ച്.
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റൂളബലാംഗച്ച്
മബ. സസ്പീക്കര്: പനാര്ലകമന്റുലാം സലാംസ്ഥനാന നബയമസഭയുലാം പനാസനാക്കബയ
നബയമങ്ങള്, കേസ്പീഴച്ച്വഴക്കങ്ങള്, മറച്ച് സ്റ്റേനാറന്യൂട്ടുകേള് കേഗൗള് ആന്റെച്ച്

ശക്തച്ച്ധര്

എന്നബവയബല് പ്രതബപനാദബചബട്ടുള്ളതുപ്രകേനാരവലാം കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്
സലാംബനബച സമബതബ സഭയബല് സമര്പ്പെബച റബകപ്പെനാര്ട്ടബല് ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുള്ള
ശബപനാര്ശകേളകട അടബസ്ഥനാനത്തബലുമനാണച്ച് കരഖേകേള് സഭയുകട കമശപ്പുറത്തച്ച്
വയ്ക്കുന്നതച്ച്.

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

പരബകശനാധബചച്ച്

അലാംഗലാം

സഭനാചട്ടങ്ങളബല്

വരുകത്തണതുകണനാകയന്ന

കേനാരദലാം

ഉന്നയബച

വബഷയലാം

ആവശദമനായ
കചയറബകന്റെ

സമഗ്രമനായബ
കഭദഗതബകേള്

പരബഗണനയബലനാണച്ച്.

ഇക്കനാരദത്തബല് ആവശദമനായ നബര്കദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കനാന കമശപ്പുറത്തുവച
കേടലനാസുകേള് സലാംബനബച സമബതബക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച് .

ആയതച്ച്

ലഭദമനാകുന്ന മുറയച്ച് ഇക്കനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനലാം കകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.
VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളകട അവതരണവലാം സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബക്കച്ച്
അയയണകമന്ന പ്രകമയവലാം
(1) 2016-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല് (സനാധൂകേരണലാം)
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ബബല്
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): 2016-കല കകേരള
കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല് (സനാധൂകേരണലാം) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): 2016-കല കകേരള
കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല് (സനാധൂകേരണലാം) ബബല് മരനാമത്തുലാം
ഗതനാഗതവലാം

വനാര്ത്തനാവബനബമയവലാം

സലാംബനബച

V-ാം

നമ്പര്

സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കതനാഴബലുലാം

എകകസുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

റബ.

പബ.

രനാമകൃഷ്ണന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): 2007 ഏപ്രബല് 1 മുതല്
മൂലദവര്ദബത നബകുതബ, കസസച്ച്, കേസ്റ്റേലാംസച്ച് ഡന്യൂട്ടബ എന്നബവ കചര്ത്തനാണച്ച്
ഒറത്തവണ നബകുതബ ഇഗൗടനാക്കബയബരുന്നതച്ച്. എന്നനാല് വനാഹനവബല കേണക്കനാക്കബ
മനാത്രകമ നബകുതബ പബരബക്കനാവൂ എന്ന കഹകക്കനാടതബ വബധബ മറബകേടക്കുന്നതബനനായബ
കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല് ആക്ടബകല 2(സബ)- 'ക്രയമൂലദലാം'
എന്ന പദത്തബകന്റെ നബര്വചനത്തബല് മൂലദവര്ദബത നബകുതബ, കസസച്ച്, കേസ്റ്റേലാംസച്ച്-
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എകകസച്ച് ഡന്യൂട്ടബ എന്നബവ ഉള്കപ്പെടുത്തബ 2007 ഏപ്രബല് 1 മുതല് മുനകേനാല
പ്രനാബലദകത്തനാകട കഭദഗതബ കചയ്കതങബലുലാം പ്രസ്തുത തസ്പീയതബ മുതല് ആക്ടച്ച്
ഗസറബല് പ്രസബദസ്പീകേരബചതുവകര കമല് പ്രസനാവബച രസ്പീതബയബല് വനാഹന നബകുതബ
പബരബകചടുത്ത

നടപടബ

അതബനനുസരബചള്ള

സനാധൂകേരബക്കകപ്പെട്ടബട്ടബല്ലെ.

അകമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്

നബയമത്തബല്

വരുത്തുന്നതബനനാണച്ച്

ഇഗൗ

ബബല്

കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതച്ച്.
ശസ്പീ. എലാം. സന്വേരനാജച്ച്: 2016-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല്
(സനാധൂകേരണലാം) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുന്നതബനനായബ 31-3-2017
വകര

സര്ക്കുകലറച്ച്

കചയ്യണകമന്ന

കഹകക്കനാടതബയുകട
മറബകേടക്കുന്നതബനനായബ

കകേരള

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വബധബനദനായലാംമൂലമുണനായ

പ്രതബസനബ

കമനാകട്ടനാര്

വനാഹന

നബകുതബ

ചുമത്തല്

നബയമത്തബകല 2(സബ) ഖേണത്തബകല 'ക്രയമൂലദലാം' എന്ന നബര്വചനത്തബല്
മൂലദവര്ദബത നബകുതബ, കസസച്ച്, കേസ്റ്റേലാംസച്ച് ഡന്യൂട്ടബ എന്നബവ ഉള്കപ്പെടുത്തബകക്കനാണച്ച്
2007 ഏപ്രബല് 1 മുതല് കഭദഗതബ കചയ്കതങബലുലാം പ്രസ്തുത തസ്പീയതബ മുതല് ആക്ടച്ച്
ഗസറബല് പ്രസബദസ്പീകേരബചതുവകര കമല് പ്രസനാവബച രസ്പീതബയബല് വനാഹനനബകുതബ
പബരബകചടുത്ത നടപടബ സനാധൂകേരബക്കുന്നതബനനായനാണച്ച് ഇഗൗ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം
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നടത്തുന്നതച്ച്. പബരബകചടുകക്കണ നബകുതബകേള്ക്കച്ച് ഇളവകേള് നല്കേബകക്കനാണച്ച് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്കമന്റെച്ച് കകേനാര്പ്പെകററകേകള സഹനായബക്കുന്ന നബലപനാടനാണച്ച് സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് .
കമനാകട്ടനാര്
അധബകേനാരലാം

വനാഹന

നബകുതബ

പുതബയ

കകേന്ദ്ര

ഈടനാക്കനാനുളള
നബയമലാം

സലാംസ്ഥനാന

നബലവബല്

ഗവണ്കമന്റുകേളകട

വന്നനാല്

നഷമനാകുന്ന

സനാഹചരദമുണനാകുലാം. പബരബകചടുത്ത നബകുതബ തബരബകകേ നല്കേണകമന്ന കഹകക്കനാടതബ
വബധബ നടപ്പെബലനായനാല് കറനാഡച്ച് സുരക്ഷയ്ക്കുലാം കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം കവണബ
ഉപകയനാഗബക്കുന്ന തുകേയബല് കുറവച്ച് വരബകേയുലാം അപകേടങ്ങള് വര്ദബക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.
സലാംസ്ഥനാനകത്ത കമനാകട്ടനാര് വനാഹന വകുപ്പെബല് നബനലാം ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ലഭബകക്കണ
കരഖേകേള്

ഒറ

ദബവസലാം

കകേനാണച്ച്

ലഭദമനാകുന്ന

സമ്പ്രദനായകമര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം

ഇടനബലക്കനാകര ഒഴബവനാക്കബയതുലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച് .
തബരബകകേ

നല്കുന്നതച്ച്

ഒഴബവനാക്കനാനനായബ

പബരബകചടുത്ത നബകുതബ

ഇത്തരകമനാരു

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുന്നതബനച്ച് മുനകേകയ്യടുത്ത ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മനബകയ അഭബനനബക്കുന.
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം: 2016- കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല്
(സനാധൂകേരണലാം) ബബല് ഒരു കസലക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന
കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

2007-14

കേനാലഘട്ടത്തബല്

നബയമത്തബകന്റെ

പബനബലമബല്ലെനാകത പബരബകചടുത്ത നബകുതബ തബരബകകേ നല്കുന്നതബനച്ച് പ്രനാകയനാഗബകേ
ബുദബമുട്ടുളളതബനനാല് നബകുതബ പബരബകചടുത്തതബനച്ച് സനാധൂകേരണലാം നല്കുകേകയന്നതനാണച്ച്
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ഈ ബബല്ലെബകന്റെ ഉകദ്ദേശലാം. കകേനാടതബയുകട അധബകേനാരങ്ങള് ഉപകയനാഗബക്കനാന പനാടബകല്ലെന്ന
തരത്തബല് ഒരു നബയമലാം നബര്മ്മേബചനാല് അതബനച്ച് നബലനബല്പ്പുണനാകുകമനാ എന്ന
കേനാരദത്തബല് സലാംശയമുണച്ച്. കകേനാടതബയുകട അധബകേനാരങ്ങള് ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ റദ്ദേച്ച്
കചയ്യനാന

സനാധബക്കുകമനാകയന്നച്ച് പരബകശനാധബകക്കണതനാണച്ച് .

കമനാകട്ടനാര് വനാഹന

വകുപ്പെബകല അഴബമതബയബല്ലെനാതനാക്കനാന ശക്തമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. ഫനാനസബ
നമ്പറുകേളകട കേനാരദത്തബല് ഉകദദനാഗസ്ഥരുലാം കലലത്തബല് പകങടുക്കുന്നവരുലാം തമ്മേബല്
ഒത്തുകേളബചച്ച്

സര്ക്കനാരബനച്ച്

ലക്ഷക്കണക്കബനച്ച്

രൂപയുകട

നഷമുണനാക്കുന്നതച്ച്

തടയുന്നതബനച്ച് ഫലപ്രദമനായ സലാംവബധനാനലാം കകേനാണ്ടുവരണലാം. കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.
കനരബടുന്ന പ്രതബസനബക്കച്ച് പരബഹനാരമുണനാക്കണലാം. കേളക്ഷന മനാനദണലാം നബശ്ചയബചച്ച്
കഷഡന്യൂളകേള് റദ്ദേച്ച് കചയ്യുകമ്പനാള്

വനാഹന സഗൗകേരദലാം തസ്പീകരയബല്ലെനാത്ത ഗ്രനാമസ്പീണ

കമഖേലകേള്ക്കുലാം ഉള്പ്രകദശങ്ങള്ക്കുലാം പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേണലാം.

സന്വേകേനാരദ

ബസച്ച് മനാഫബയ കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട പല തസ്പീരുമനാനങ്ങളബലുലാം ഇടകപടുന്നതച്ച്
ഗഗൗരവമനായബ കേനാണണലാം. ലനാഭലാം കേബട്ടുന്ന കമഖേലകേളബല് സന്വേകേനാരദ ബസുകേള് ഓപ്പെകററച്ച്
കചയ്യുകേയുലാം

അവബകട

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട

കഷഡന്യൂളകേള്

പല

കേനാരണങ്ങള്കകേനാണച്ച് മുടക്കലാം വരുത്തുകേയുലാം കചയ്യുന്നതച്ച് കേണബകല്ലെന നടബക്കരുതച്ച് .
കകേരളത്തബകന്റെ

കതനാട്ടടുത്തുളള

കമകടനാ

നഗരങ്ങളബകലയച്ച്

കൂടുതല്

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. ബസ്സുകേള് അനുവദബക്കനാനുലാം കഷഡന്യൂളകേള് മുടക്കലാം കൂടനാകത
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പ്രവര്ത്തബക്കുനകവന്നച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം

സന്വേകേനാരദ

ബസ്സുകേളകട

പരസദമനായ

ചൂഷണത്തബനച്ച് അറുതബ വരുത്തനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനച്ച്

പ്രകതദകേ

ഇടകപടല്

നടത്തണലാം.

എല്ലെനാ തനാലൂക്കുകേളബലുലാം ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച് ഓഫസ്പീസുകേളലാം ഓകട്ടനാറബക്ഷ മസ്പീററുകേളകട
കൃതദത പരബകശനാധബക്കനാനുളള സഗൗകേരദവലാം ലഭദമനാക്കണലാം.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുകട

അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.
2016-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല് (സനാധൂകേരണലാം)
ബബല് മരനാമത്തുലാം ഗതനാഗതവലാം വനാര്ത്തനാവബനബമയവലാം സലാംബനബച V-ാംനമ്പര്
സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്ന

പ്രകമയലാം

സഭ

ബബല് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയ്ക്കുകേയുലാം

കചയ.
(2)

2017-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന
(കഭദഗതബ) ബബല്

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖേഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): 2017-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ
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കേമ്മേസ്പീഷന (കഭദഗതബ) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. ഓര്ഡബനനസച്ച് പ്രഖേദനാപബചകകേനാണച്ച്
സതന്വേര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള
കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖേഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): 2017-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന

(കഭദഗതബ)

ബബല്

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം സലാംബനബച IX-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച്
അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖേഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): 2013-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ
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കേമ്മേസ്പീഷന
കേനാരദത്തബനച്ച്

ബബല്ലെബകല

ഉകദ്ദേശകേനാരണങ്ങളകട

ഉകപനാത്ബലകേമനായബട്ടുളള

കകേനാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.

1992-കല

വബവരണത്തബല്

കഭദഗതബയനാണച്ച്

കകമകനനാറബറബ

ആക്ടച്ച്

ഇഗൗ
19

പരനാമര്ശബച
ബബല്ലെബലൂകട
അനുസരബചച്ച്

കചര്ക്കകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതച്ച് “Provided that five members including the chairperson
shall be from amongst the minority

communities.” എന്നനാണച്ച്. അതബനച്ച്

ഉകപനാത്ബലകേമനായബ "മകറനാരു" എന്നതബനുപകേരലാം "ഒരു" എന്ന വനാക്കച്ച് സബ്സ്റ്റേബറന്യൂട്ടച്ച്
കചയകകേനാണ്ടുളള കഭദഗതബ വരുത്തനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.
Shri T. V. Ibrahim: “ I move that “This House resolves to disapprove
The Kerala State Commission for Minorities (Amendment) Ordinance, 2017
(Ordinance No.1 of 2017).”
യനാകതനാരു ഗഗൗരവവമബല്ലെനാകതയനാണച്ച് ഈ ഓര്ഡബനനസുലാം നബയമകഭദഗതബയുലാം
കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതച്ച്. ഇന്തദയബകല നന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കച്ച് ഭരണഘടന കപ്രനാട്ടക്ഷനുലാം
കപ്രനാവബഷനുലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

പരബരക്ഷയുകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്

മനാത്രലാം

നന്യൂനപക്ഷങ്ങളകട സമുദനാരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാന കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് 1978
കഫബ്രുവരബ 28-നനാണച്ച് കദശസ്പീയ നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന നബലവബല് വന്നതച്ച്.

കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കനാര് 1992-ലനാണച്ച് കദശസ്പീയ നന്യൂനപക്ഷ ധനകേനാരദ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന
രൂപസ്പീകേരബചതച്ച്. കേഴബഞ്ഞ യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരനാണച്ച് സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് നന്യൂനപക്ഷ

കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരണലാം സലാംബനബച ബബല്

അവതരബപ്പെബചതച്ച് . 2014-കല

കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന ആകബകല (2014-കല 5) 3-ാം വകുപ്പെച്ച്,
(2)-ാം ഉപവകുപ്പെച്ച്, (ബബ) ഖേണത്തബല് "മകറനാരു" എന്ന വനാക്കബനുപകേരലാം "ഒരു"
എന്ന വനാക്കച്ച് കചര്കക്കണതനാണച്ച് എന്ന കഭദഗതബയനാണച്ച് ഇകപ്പെനാള് വരുത്തനാന
ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.

അതദനാവശദമനായബ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടകത്തണ

കമഖേലകേള്ക്കച്ച് പ്രനാധനാനദലാം കകേനാടുക്കണലാം. ഏകതനാ ഒരു വദക്തബകയ നന്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷനബല്

അലാംഗമനാക്കുന്നതബനുകവണബയനാണച്ച്

ഇഗൗ

കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുളളതച്ച്. കചയര്മനാകന്റെ അകത സമുദനായത്തബല് നബനതകന്ന മകറനാരു
അലാംഗലാം വകരണതബല്ലെ, മറബചച്ച് മകറനാരു സമുദനായനാലാംഗലാം വരകട്ടകയനള്ളതനായബരുന
അന്നകത്ത ബബല്ലെബകന്റെ ഉകദ്ദേശദലാം. അതദപൂര്വമനായ സനര്ഭങ്ങളബല്, സഭ കൂടനാന
പറനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് ഓര്ഡബനനസച്ച് ഇറക്കുകേ എന്ന എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവബകന്റെ
അധബകേനാരമനാണച്ച് ഇവബകട ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്തബരബക്കുന്നതച്ച് . നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേബഷകന്റെ
കചയര്മനാനനായബ

ഒരനാകള

തസ്പീരുമനാനബച

കശഷലാം

അകത

സമുദനായത്തബല്നബന്നച്ച്

അടുത്തയനാളലാം വരണകമന്ന തനാത്പരദത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണച്ച് ഇഗൗ കഭദഗതബ
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കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.

നബയമലാം

അട്ടബമറബക്കുന്ന

വബധത്തബലുള്ള

നബലപനാടച്ച്

കപനാതുതനാത്പരദത്തബനച്ച് എതബരനാണച്ച്.
ശസ്പീ. എല്കദനാസച്ച് കുന്നപ്പെബള്ളബ: നബരനാകേരണ പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 2014കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന നബയമത്തബകന്റെ സദുകദ്ദേശദകത്ത
അട്ടബമറബക്കുന്ന തരത്തബല് വദക്തബപരമനായ തനാത്പരദലാം സലാംരക്ഷബക്കനാന കവണബ
കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്ന കഭദഗതബയനാണബതച്ച്. ഇഗൗ നബയമത്തബകല 3 (2) ബബ ഖേണത്തബല്
"മകറനാരു ” എന്ന വനാക്കബനച്ച് പകേരലാം 'ഒരു ' എന്ന വനാക്കച്ച്

കചര്ക്കുന്നതബനുള്ള

കഭഭഗതബയനാകണങബലുലാം ഇതച്ച് ഗൂഢലക്ഷദകത്തനാകടയനാകണനാകയന്നച്ച് സലാംശയബക്കുന.
ഒഴബചകൂടനാന പറനാത്ത സനാഹചരദത്തബലനാണച്ച് ഓര്ഡബനനസച്ച് ഇറകക്കണതച്ച്. എന്നനാല്
അത്തരകമനാരു

സനാഹചരദലാം

നബലവബലബല്ലെനാത്ത

സമയത്തച്ച്

ഇറക്കബയ

ഇഗൗ

ഓര്ഡബനനസബകന്റെ നബയമസനാധുത കചനാദദലാം കചയ്യകപ്പെടനാന സനാധദതയുണച്ച് . ബബല്ലെബകന്റെ
ഉകദ്ദേശദകേനാരണങ്ങളകട അര്തലാം മനസബലനാക്കനാന സനാധബക്കുന്നബല്ലെ. അതബനനാല്
നബയമവബദഗ്ദ്ധരുമനായബ കൂടബയനാകലനാചബചച്ച് മനാത്രകമ ഇതബകന്റെ അനന്തരഘട്ടങ്ങളബകലയച്ച്
കേടക്കനാവൂ. നന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുകവണബ പുതബയകതനാനലാം കചയ്യനാകത ബബല്ലെബല് പുതബയ
കേനാരദങ്ങകളനാനമുള്കപ്പെടുത്തനാകത

വദക്തബപരമനായ

ആവശദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കനാനകവണബ മനാത്രമനായബ ഇത്തരത്തബല് നബയമകഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവരുന്നതച്ച്
ശരബയല്ലെ.
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ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരനച്ച് കവണബ ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : 2017-കല കകേരള
സലാംസ്ഥനാന

നന്യൂനപക്ഷ

ആരനായുന്നതബനനായബ

കേമ്മേസ്പീഷന

31-3-2017-വകര

(കഭദഗതബ)

ബബല്

സര്ക്കുകലറച്ച്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കചയ്യണകമന്ന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.
2014-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന ആക്ടബല് കഭദഗതബ
വരുത്തുന്നതബലൂകട

സമൂഹത്തബലുണനാകുന്ന

മനാറകത്തക്കുറബചച്ച്

വദക്തമനാക്കനാന

ഗവണ്കമന്റെച്ച് തയ്യനാറനാകേണലാം. രനാജദകത്ത നന്യൂനപക്ഷവബഭനാഗക്കനാര് വനകതനാതബല്
ആനുകൂലദങ്ങള് കേവര്കന്നടുക്കുനകവന്നച്ച്

കതറനായ പ്രചരണലാം നടത്തബ രനാഷസ്പീയ

മുതകലടുപ്പെച്ച് നടത്തുന്നവകര തബരബചറബയണലാം. നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് കനകരയുള്ള
അതബക്രമങ്ങള് തടയുന്നതബനച്ച് ശക്തമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച്
തയ്യനാറനാകേണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. വബ. അബ്ദുള് ഖേനാദര് : 2017-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷന

(കഭദഗതബ)

ബബല്

ഒരു

കസലക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
2014-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന ബബല്ലെബല് ഇത്തരകമനാരു
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കഭദഗതബ വരുത്തുന്നതബലൂകട അതബകന്റെ കസനാഷദല് ഘടനയച്ച് യനാകതനാരു മനാറവലാം
സലാംഭവബക്കുന്നബല്ലെ. കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന നബയമത്തബനച്ച് സമനാനമനാക്കനാനനാണച്ച്
ഇത്തരകമനാരു

പ്രയനാസമനുഭവബക്കുന്ന
കേനാണുന്നതബനുലാം

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.

കഭദഗതബകകേനാണച്ച്
മുഴുവന

വഖേഫച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

ജനങ്ങളകടയുലാം

കബനാര്ഡുവഴബ

ജനാതബ-മത-ഭനാഷയതസ്പീതമനായബ
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്

കസനാഷദല്

പരബഹനാരലാം

കവല്കഫയര്

സസ്പീലാം

അഡബനബകസ്ട്രറസ്പീവച്ച് ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുന്തബയ പരബഗണന നല്കുനണച്ച്. നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങളകട ഉന്നമനലാം ലക്ഷദമനാക്കബ
രൂപസ്പീകേരബച പനാകലനാളബ മുഹമ്മേദച്ച് കുട്ടബ കേമ്മേബറബ നബര്കദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്
ശമബകക്കണതനാണച്ച്.
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖേഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്):
കേമ്മേസ്പീഷനുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട

നബയമലാം

ശബപനാര്ശയനുസരബചച്ച് കകേരളത്തബല്

1992-ലനാണച്ച് കദശസ്പീയ നന്യൂനപക്ഷ

പനാസനാക്കബയതച്ച്.

സചനാര്

കേമ്മേബറബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുകവണബ പഠബചച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബക്കനാന പനാകലനാളബ മുഹമ്മേദ്കുട്ടബ കചയര്മനാനനായ കേമ്മേബറബകയ അന്നകത്ത
സര്ക്കനാര് നബകയനാഗബച. ആ റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ ശബപനാര്ശ അനുസരബചനാണച്ച് സബ.എചച്ച്.
മുഹമ്മേദ്കകേനായ

കമകമ്മേനാറബയല്

കസനാളര്ഷബപ്പെബനച്ച്

തുടക്കലാം

കുറബചതച്ച് .

കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കനാരബകന്റെ ഒരു പദതബ മനാത്രമനാണച്ച് ഇകപ്പെനാള് കമകനനാറബറബ വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്
പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതച്ച്.

അതബല് വയനനാടച്ച് ജബല്ലെകയയുലാം കപനാന്നനാനബ നഗരസഭകയയുലാം

മനാത്രമനാണച്ച് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതച്ച്. നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പരബശസ്പീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള്,

സബ.എചച്ച്.മുഹമ്മേദച്ച്

കകേനായ

കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്,

സബ.എ.,

ഐ.സബ.ഡബന്യൂ.എ.ഐ., സബ.എസച്ച്. എന്നസ്പീ കകേനാഴ്സുകേള് പഠബക്കുന്ന 1333 കപര്ക്കച്ച്
15000 രൂപ വസ്പീതലാം നല്കുന്ന കസനാളര്ഷബപ്പെച്ച്,

ഇമ്പബചബബനാവ ഭവനനബര്മ്മേനാണ

പദതബ എന്നബവയനാണച്ച് കമകനനാറബറബ വകുപ്പെബന കേസ്പീഴബല് ഇകപ്പെനാഴുളളതച്ച് .
മുഹമ്മേദ്കുട്ടബ

കേമ്മേബറബ

ഐ.ടബ.ഐ.കേള്

ശബപനാര്ശയനുസരബചനാണച്ച്

നബലവബല്

വന്നതച്ച്.

മലപ്പുറത്തച്ച്

നനാഷണല്

പനാകലനാളബ
3

കേമ്മേസ്പീഷന

പുതബയ
ആക്ടബകന്റെ

മൂലനബയമകത്തനാടച്ച് തനാദനാത്മദകപ്പെടുത്തുകേ എന്നതനാണച്ച് ഈ ബബല്ലെബകന്റെ ആധനാരലാം.
ഏകതങബലുലാം

ഒരു

വബഭനാഗകത്ത

ഒഴബവനാക്കനാന

കവണബയല്ലെ

ഈ

കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുന്നതച്ച്. കകേന്ദ്ര നബയമത്തബകന്റെ അന്ത:സത്ത ഉള്കക്കനാണച്ച് കകേനാണ്ടുവന്ന

ഇഗൗ

ബബല്

സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയച്ച്

അയയണകമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.
നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബകേള്

സഭ

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുകട

അനുമതബകയനാകട

42

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.
2017-കല കകേരള സലാംസ്ഥനാന നന്യൂനപക്ഷ കേമ്മേസ്പീഷന (കഭദഗതബ) ബബല്
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം സലാംബനബച
IX-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയച.
സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 2.20-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.
*********

