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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-14

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    16,    കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

12-5-2017-  കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട   366-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ

ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട അഞനാലാം സകമ്മേളനത്തബല് 12-5-2017-നയ്

നല്കേബയ നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട 366-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ ഉത്തരത്തബല് വന്ന കതറയ്

തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ്  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ
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പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

ഫസ്പീസയ് വര്ദനവയ്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകലയുലാം  കഡന്റെല്

കകേനാകളജുകേളബകലയുലാം  പബ.ജബ.,  ഡബഗ്രബ,  ഡബകപനാമ,  കഡന്റെല്  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ്  മുന

വര്ഷകത്ത  അകപക്ഷബചയ്  ഇരട്ടബകയനാളലാം  ഫസ്പീസയ്  വര്ദന  വരുത്തനാന

മനാകനജയ് കമന്റുകേള്ക്കയ്  അവസരലാം  നല്കേബയതുവഴബ  പനാവകപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്

കമഡബക്കല്  ഉപരബപഠനലാം  അസനാദദമനാകുകമന്ന  ആശങ്കമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വശസ്പീ വബ.  ടബ.  ബല്റനാലാം,  കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,  അനൂപയ്

കജക്കബയ് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്) :  സസനാശയ കകേനാകളജുകേളബകല പ്രകവശനവലാം ഫസ്പീസലാം സലാംബനബചയ്  സപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബ  വബധബയുകടയുലാം  കമഡബക്കല്  കേകൗണ്സബല്  ഓഫയ്  ഇന്തദ  കറഗുകലഷകന്റെയുലാം

അടബസനാനത്തബല്  ഇകൗ  വര്ഷലാം  മുതല്   മുഴുവന  കമഡബക്കല്  സസ്പീറ്റുകേളബകലയ്ക്കുമുള്ള

പ്രകവശനലാം  'നസ്പീറയ്  '-ല് നബനമനാണയ് നടത്തുന്നതയ്.    അതബല് കമരബറയ്/മനാകനജയ് കമന്റെയ്
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എന്നബങ്ങകനയുള്ള കവര്തബരബവയ് സനാധദമല. ഒകര കമരബറയ് ലബസ്റ്റേബല് നബനലാം പ്രകവശനലാം

കനടുന്ന  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  രണ്ടുതരലാം  ഫസ്പീസയ്  ഇകൗടനാക്കനാന

സനാധബക്കനാത്തതബനനാലനാണയ്  ഏകേസ്പീകൃത  ഫസ്പീസയ്  നബശ്ചയബക്കുന്നതബനയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്

തസ്പീരുമനാനബചതയ്.  മനാകനജയ് കമന്റെയ്  സനാപനങ്ങളുകട  പ്രകവശന  നടപടബകേള്

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഓര്ഡബനനസയ്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണയ്.  അതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  പബ.ജബ.  കമഡബക്കല്  സസ്പീറ്റുകേളുകട  കേനാരദത്തബല്  സസനാശയ

മനാകനജുകമന്റുകേളുമനായബ  ചര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബച

ഏകേസ്പീകൃത  ഫസ്പീസയ്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  തയ്യനാറനായ  കബസദന  മനാകനജയ് കമന്റുകേളുമനായബ

ധനാരണയുണനാക്കുകേയുലാം  കചയ.  കകസ്റ്റേപ്പെന്റെബലുണനായ  വര്ദനവലാം  മറ്റുലാം  പരബഗണബചയ്

പബ.ജബ.  കകേനാഴയ് സകേളുകട  കേനാരദത്തബല്  കമരബറയ്/മനാകനജ യ്കമന്റെയ്  സസ്പീറ്റുകേളബല്  14  ലക്ഷലാം

രൂപയനായുലാം  കനനാണ്  കബനബക്കല്  വബഭനാഗത്തബനയ്  8.5  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം  ഫസ്പീസയ്

നബശ്ചയബചബട്ടുണയ്.  എന്നനാല് മറയ് മനാകനജയ് കമന്റുകേള് ഇതയ് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാകത വര്ദബച

ഫസ്പീസയ് നബരക്കയ് ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.    

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം : അധബകേനാരകമറയ് ഒരുവര്ഷലാം കപനാലുലാം തബകേയനാത്ത ഇകൗ

ഗവണ്കമന്റെയ്  കമഡബക്കല്  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ്  രണനാലാം  തവണയുലാം  വലബയ  കതനാതബലുള്ള

ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവനാണയ്  വരുത്തബയബരബക്കുന്നതയ്.  ഗവണ്കമന്റുമനായബ  കയനാജബചകപനാകുന്ന

ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബയുകട  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരമുള്ള  ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവബകന്റെ
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ഉത്തരവനാദബതസത്തബല്  നബനലാം   സര്ക്കനാരബനയ്  ഒഴബഞ്ഞുമനാറനാനനാവബല.   സപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയുകടയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെയുലാം  ഇകപ്പെനാഴകത്ത  നബലപനാടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  സസനാശയ  പ്രകവശനത്തബല്  സര്ക്കനാരബനയ്  കൃതദമനായബ

ഇടകപടനാനുള്ള  അവസരമനാണയ്  കകകേവന്നബരബക്കുന്നതയ്.  ഇനബ  മുതല്  സസനാശയ

കകേനാകളജുകേളബലുള്കപ്പെകട  നനാഷണല്  കമരബറയ്  ലബസ്റ്റേബല് നബനലാം  കമരബറയ്

അടബസനാനത്തബല്  മനാത്രകമ  പ്രകവശനലാം  നടത്തനാന  സനാധബക്കുകേയുള.  കൂടനാകത

കേകൗണ്സബലബലാംഗുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഉത്തരവനാദബതസത്തബല്ത്തകന്ന

നടകത്തണതനായബട്ടുണയ്.   പബ.ജബ.,  കബനബക്കല്  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ്  കമരബറയ്  സസ്പീറബല്  6.5

ലക്ഷലാം രൂപയനായബരുന്ന ഫസ്പീസയ്  14  ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം കനനാണ് കബനബക്കല് പബ.ജബ.

കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ്  2.6  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബരുന്നതയ്  8.5  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം

വര്ദബപ്പെബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പബ.ജബ.  ഡബകപനാമ കകേനാഴ്സുകേള്ക്കയ് 10.5  ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം

സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറബ  കകേനാകളജുകേളബല്  18.5  ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണയ്.

പബ.ജബ.  കകേനാഴയ് സയ്  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനയ്  42  ലക്ഷലാം  രൂപയനാണയ്  ഒരു  കുട്ടബ

കചലവഴബകക്കണബവരുന്നതയ്.  കഡനാക്ടറനായബ  കസവനമനുഷബക്കുകമ്പനാള്  ലഭബക്കുന്ന

ശമ്പളലാം  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പയുകട  തബരബചടവബനുകപനാലുലാം  തബകേയനാത്ത

അവസയനാണുള്ളതയ്.  ഇതബലൂകട  കഡനാക്ടര്മനാരുകട  സനാമൂഹബകേ  പ്രതബബദത

പൂര്ണ്ണമനായുലാം  ഇലനാതനാകുലാം.  കകസ്റ്റേപ്പെന്റെയ്  വര്ദബപ്പെബചതുകകേനാണനാണയ്  ഫസ്പീസയ്
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വര്ദബപ്പെബക്കുന്നകതന്ന മനബയുകട കവളബകപ്പെടുത്തലബനയ് യനാകതനാരു നദനായസ്പീകേരണവമബല.

ഇടുക്കബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനയ്  ലഭബകക്കണബയബരുന്ന  50  സസ്പീറ്റുലാം

തബരുവനന്തപുരകത്ത  പുതബയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനയ്  ലഭബകക്കണബയബരുന്ന   100

സസ്പീറ്റുലാം  ഇകൗ  സര്ക്കനാര്  നഷ്ടകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  സസനാശയ  മുതലനാളബമനാകര

സഹനായബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  ഇതബകനതബകര

പ്രതബകേരബക്കനാന  ഇടതുപക്ഷ  യുവജന  സലാംഘടനകേള്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പരബയനാരലാം

കമഡബക്കല്   കകേനാകളജയ്  ഏകറടുക്കുന്നതബനയ്  ഇതുവകര  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടബല.

കകേരള   ചരബത്രത്തബകല  ഏറവലാം  വലബയ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവനാണയ്  ഇകൗ  സര്ക്കനാര്

വബദദനാര്തബകേളുകട  കമല്  അടബകചല്പ്പെബചബരബക്കുന്നതയ്.  പബ.ജബ.  സസ്പീറ്റുകേള്ക്കയ്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  ഫസ്പീസയ്  വര്ദനവയ്  എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.  സസ്പീറ്റുകേള്ക്കുലാം

ബനാധകേമനാക്കനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതയ്.   പനാവകപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്

കമഡബക്കല്  ഉപരബപഠനലാം  അസനാധദമനാക്കുകേയുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  അട്ടബമറബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന്ന സര്ക്കനാര് സമസ്പീപനലാം തബരുത്തണലാം. ഇകൗ വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച

കചയ്യണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജ

ടസ്പീചര്  ):  സസനാശയ  മനാകനജയ് കമന്റുകേള്ക്കയ്  യകഥേഷ്ടലാം  ഫസ്പീസയ്  ഈടനാക്കുന്നതബനയ്

അവസരകമനാരുക്കബയ  മുന  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സമസ്പീപനത്തബല്നബനലാം
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വദതദസമനായബ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കനുകൂലമനായ  നബലപനാടനാണയ്  ഇകൗ  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.   രനാജദത്തുടനസ്പീളലാം  എലനാ  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുലാം  നസ്പീറയ്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

ബനാധകേമനാക്കബയ  പുതബയ   സനാഹചരദത്തബല്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  അഭബപ്രനായലാംകൂടബ

കേണക്കബകലടുത്തയ്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാണയ്.  ഇത്തവണ  കകനാസയ്

സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കബകലന്നയ്  കകേനാടതബ  കനരകത്ത  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുളളതബനനാല്

ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബക്കുന്ന  ഫസ്പീസയ്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേ  മനാത്രമനാണയ്

സര്ക്കനാരബനയ്  കചയ്യനാന  കേഴബയുന്നതയ്.  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയുകട

മനാര്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരബചയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന ഫസ്പീ കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  വദക്തമനായ

മനാനദണ്ഡങ്ങളനുസരബചനാണയ്  സസനാശയ  മനാകനജയ് കമന്റുകേള്ക്കുള്ള  ഫസ്പീസയ്

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ളതയ്.  ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  തസ്പീരുമനാനബച  ഫസ്പീസയ്  മനാത്രകമ

ഇകൗടനാക്കനാന പനാടുള്ളൂ എന്നയ് മുഖദമനബയുകട കനതൃതസത്തബല് നടന്ന ചര്ചയബലുണനായ

തസ്പീരുമനാനലാം കബസദന മനാകനജു കമന്റെയ് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  ഇകൗ തസ്പീരുമനാനലാം

മറ്റുള്ള  മനാകനജുകമന്റുകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  തയ്യനാറനാകേനാത്തതുകകേനാണയ്  അവരുമനായബ

ധനാരണയനായബട്ടബല.   മനാകനജുകമന്റെബനയ്  കതനാനന്ന രസ്പീതബയബല് ഫസ്പീസയ്  വനാങ്ങബ കമരബറയ്

ലബസ്റ്റേബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്തവര്ക്കുകപനാലുലാം  സസ്പീറയ്  നല്കുന്ന  സമസ്പീപനത്തബനയ്  മനാറലാം

വന്നബരബക്കുകേയനാണയ്.  എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.  അഡബഷന  അടുത്ത  സനാഹചരദത്തബല്

ഫസ്പീസയ് സലാംബനബചയ് കമചകപ്പെട്ട നബര്കദ്ദേശലാം എകന്തങ്കബലുമുകണങ്കബല് അതയ് ചര്ച കചയയ്
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തസ്പീരുമനാനബക്കനാവന്നതനാണയ്.   ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബച  ഫസ്പീസബല്

ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉറചനബല്ക്കുകേയനാണയ്.   അതബല്  അപനാകേതയുകണന്നയ്  കേരുതുന്നബല.

അതുകകേനാണയ്  ഇകൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച  കചകയ്യണ

ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ് (ശസ്പീ  .    രകമശയ് കചന്നബത്തല  ) :  സര്ക്കനാരബകന്റെ ഇകപ്പെനാഴകത്ത

തസ്പീരുമനാനലാം  സനാധനാരണക്കനാരനായ  കുട്ടബകേളുകട  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസകത്ത

തകേര്ക്കുന്നതനാണയ്.  ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ  ഫസ്പീസബനത്തബല്  മൂന്നബരട്ടബകയനാളലാം

വര്ദനവനാണയ് ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതയ്.  കബസദന മനാകനജുകമന്റുകേള് നബശ്ചയബച

ഫസ്പീസയ് ചര്ചയബലൂകട അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ് കചയതയ്. പരമനാവധബ ഫസ്പീസയ്

കുറചയ്  പനാവകപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേള്ക്കയ്  പഠബക്കനാനുള്ള  സനാഹചരദ

മുണനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പബ.ജബ. പഠനത്തബനയ് കസനാളര്ഷബപ്പെയ് ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇക്കനാരദലാം  സസനാശയ  മനാകനജുകമന്റുകേകളനാടയ്  സര്ക്കനാര്

ആവശദകപ്പെടണലാം.   സസനാശയ കമഡബക്കല്  പബ.ജബ.  കമരബറയ്  സസ്പീറബകന്റെ  ഫസ്പീസയ്  14

ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തബയ  ഇകൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.

പ്രകവശനത്തബനയ്  എകന്തനാകക്ക  കചയ്യുകമന്ന  ആശങ്കയബലനാണയ്  കകേരളത്തബകല

രക്ഷബതനാക്കളുലാം വബദദനാര്തബകേളുലാം.  സസനാശയ  മനാകനജയ് കമന്റുകേള്ക്കയ്  എന്തയ്
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തസ്പീരുമനാനവകമടുക്കനാകമന്ന അവസയനാണുള്ളതയ്.    ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ

തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതബനുമുമ്പയ്  കബസദന  മനാകനജയ് കമന്റുകേളുമനായബ

ധനാരണയുണനാക്കബയതനാണയ്  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് കേനാരണലാം.  സസനാശയ മനാകനജയ് കമന്റുകേള്ക്കയ്

കൂടുതല്  ലനാഭലാം  കകേനായ്യനാന  കേഴബയുന്ന  രസ്പീതബയബലനാണയ്  പുതബയ

എഗ്രബകമന്റുണനാക്കബയബരബക്കുന്നതയ്.   വകരണദവര്ഗത്തബനുകവണബ  കമഡബക്കല്  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ രലാംഗകത്ത തസ്പീകറെുഴുതബകക്കനാടുക്കുന്ന സര്ക്കനാര് നടപടബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന

കേഴബയബല. 

(സസനാശയ കമഡബക്കല് ഫസ്പീസയ് വര്ദന സലാംബനബച ഗവണ്കമന്റെയ് നബലപനാടബല്

പ്രതബകഷധബചയ്  യു.ഡബ.എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറെുകട  ഡയസബനുമുന്നബല് വനനബന്നയ്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബചയ് സഭനാനടപടബകേള് തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)

III ശദക്ഷണബക്കല്

കേരനാര്  ,   തനാല്ക്കനാലബകേ ജസ്പീവനക്കനാരുകട  പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:   വബലക്കയറമുള്കപ്പെകടയുള്ള  ജസ്പീവബത

സൂചബകേയുകട  അടബസനാനത്തബല്  മബനബമലാം  ശമ്പളലാം  18000  രൂപയനാക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാര്  വകുപ്പുകേളബലുലാം  മറയ്  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബലുലാം  കേസകട്ടഷന

വദവസയബല്  കജനാലബകേള്  ഒകൗട്ടയ്കസനാഴയ്  കചയ്യുന്നതയ്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  കലബര്

സകകപ അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കേരനാര്-തനാല്ക്കനാലബകേ
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കതനാഴബലനാളബകേകള  സബരലാം കതനാഴബലനാളബകേളനായബ നബയമബക്കണമന്ന  സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

വബധബ  നടപ്പെനാക്കണലാം.  കവള്ളലാം,  ശവദദ്യുതബ,  വബദദനാഭദനാസലാം,  ചബകേബത,

കതനാഴബലവസരങ്ങള്,  പനാര്പ്പെബടലാം,  ശുചബതസലാം  തുടങ്ങബയ  ജസ്പീവബത  സകൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള  വബകേസന  നയലാം  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ദളബതയ്-ആദബവനാസബ

സമൂഹങ്ങളുകട  ജസ്പീവബത  സകൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  മബനബമലാം  കൂലബ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  കേസകട്ടഷന  വദവസകേള്  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 കതനാഴബലുലാം  എശക്സൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):   എലനാ

കമഖലയബലുലാം  പണബകയടുക്കുന്ന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവബത  നബലവനാരലാം

കേണക്കബകലടുത്തയ്  നബശ്ചബത  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കേരനാര്,  തനാല്ക്കനാലബകേ  കതനാഴബലനാളബകേകള  സബരകപ്പെടുത്തുന്ന

കേനാരദത്തബല്  നബലവബലുള്ള  നബയമനരസ്പീതബയുമനായബ  ബനകപ്പെടുത്തബ  നയപരമനായ

തസ്പീരുമനാനലാം  ആവശദമനാണയ്.  തുലദകജനാലബക്കയ്  തുലദകവതനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതയ്

സലാംബനബചയ്  വസ്തുതകേള്  പരബകശനാധബചയ്  ആവശദമനായ  നബലപനാടുകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കേരനാര്,  തനാല്ക്കനാലബകേ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്

ഗകൗരവത്തബകലടുത്തയ്  പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതബനയ്  ഗവണ്കമന്റെയ് ശമബക്കുന്നതനാണയ്.  

(ശസ്പീ.  എന.  ഷലാംസദ്ദേസ്പീന  സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്  രണനാമകത്ത
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ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളകത്തത്തുടര്ന്നയ്  രനാവബകല  10.36-നയ്  നബര്ത്തബവച  സഭ

10.53-നയ് പുനരനാരലാംഭബച.

ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  പ്രസനാവന

നടത്തുകേയുലാം  യു.  ഡബ.  എഫയ്.  അലാംഗങ്ങള് ഒന്നടങ്കലാം   സഭവബട്ടയ്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബകകേ ഹനാജരനാകുകേയുലാം കചയ.)

IV സബ്മബഷന

(1) ശമകകനാഫബനനാനസയ് തട്ടബപ്പെയ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    അചതനാനന്ദന:  കകേരള  പബകന്നനാക്ക  വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  നബനലാം  ശമകകനാഫബനനാനസയ്  വനായ്പയുകട  മറവബല്  സനാമ്പത്തബകേ

കമകക്കടയ് നടത്തബയ എസയ്.എന.ഡബ.പബ.  ജനറല് കസകട്ടറബ     ശസ്പീ.  കവള്ളനാപ്പെള്ളബ

നകടശനുലാം  കൂട്ടുപ്രതബകേള്ക്കുകമതബകരയുള്ള  വബജബലനസയ്  കകേസയ്  കസഷദല്

ടസ്പീമബകനകക്കനാണയ്  അകനസഷബപ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  ശമകകനാഫബനനാനസയ്  വനായ്പയുകട

മറവബല്  സനാമ്പത്തബകേ  കമകക്കടയ്  നടത്തബയ  ശസ്പീ.  കവള്ളനാപ്പെള്ളബ  നകടശനുലാം

കൂട്ടുപ്രതബകേള്ക്കുകമതബകര  അഴബമതബ  നബകരനാധന  നബയമവലാം  ഐ.പബ.സബ.  വബവബധ
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വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരവലാം  ചുമത്തബയ  വബജബലനസയ്  കകേസബകന്റെ  അകനസഷണലാം

പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണയ്. ഇതബനുപുറകമ വബവബധ കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനുകേളബല് രജബസ്റ്റേര്

കചയ  കകേസകേളുലാം  ശകലാംബനാഞയ്  അകനസഷബക്കുകേയനാണയ്.  കകേനാലലാം  ശകലാംബനാഞയ്

ഇ.ഒ.ഡബദ്യു.  എസയ്.പബ.-ക്കനാണയ്  അകനസഷണചമതല.  സനാമ്പത്തബകേ  തട്ടബപ്പുകേള്

നടത്തുന്നവര്കക്കതബകര  കേര്ശന  നബയമനടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചവരുന്നതയ്. 

(2) റൂറല് ഇലകകനാണബകേയ് പനാര്ക്കയ്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ഏറനനാടയ്  മണ്ഡലത്തബകല  അരസ്പീകക്കനാടയ്  റൂറല്

ഇലകകനാണബകേയ് പനാര്ക്കയ് സനാപബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല  ഏറനനാടയ്

മണ്ഡലത്തബകല അരസ്പീകക്കനാടയ് വബകലജബല് കഎ.ടബ.  പനാര്ക്കയ് സനാപബക്കുന്നതബനനായബ  5

ഏക്കര്  സലലാം  ഏകറടുക്കുന്നതബനയ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബകയങ്കബലുലാം  ജനങ്ങളുകട

എതബര്പ്പെയ് കേനാരണലാം തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കനാന കേഴബഞബട്ടബല.  ജബലനാ കേളക്ടറെുകട

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലുലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നയമനുസരബചലാം

ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്  കഎ.ടബ.  വദവസനായലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  റൂറല്

ഇലകകനാണബകേയ്  പനാര്ക്കയ്  സനാപബക്കുന്നതയ്  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബചതബനുകശഷലാം

മനാത്രകമ  സനാപബക്കുന്ന നടപടബയുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനനാകൂ.  ഇതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട
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പരബകശനാധന അടബയന്തരമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ  കേളക്ടര്ക്കയ് നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതനാണയ്.

(3) ഉപ്പെള കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .    പബ  .    ബബ  .    അബ്ദൂല്  റസനാക്കയ്:  മകഞശസരലാം  മണ്ഡലത്തബകല  ഉപ്പെള

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  പുതബയ  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  പുതബയതനായബ  ആരലാംഭബകക്കണ

കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനുകേള് സലാംബനബചയ്  സലാംസനാന കപനാലസ്പീസയ്  കമധനാവബ  സമര്പ്പെബച

മുനഗണനനാ പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെട്ട കേനാസര്കഗനാഡയ് ജബലയബകല ഉപ്പെളയബല് കപനാലസ്പീസയ്

കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭബക്കുന്നതയ് സലാംബനബച വബശദമനായ കപ്രനാകപ്പെനാസല് ലഭദമനാകുന്ന മുറയയ്

തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(4) വനായ്പ എടുക്കുന്നതബനുളള ബുദബമുട്ടയ് 

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപയ്:  തൃശൂര്  ജബലയബകല  പബകന്നനാക്ക  വബഭനാഗ  വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  കേനാണലാം  ആധനാരലാം  ജനാമദമനായബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന): കകേരള
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സലാംസനാന  പബകന്നനാക്കവബഭനാഗ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന  വസ്തു/ഉകദദനാഗസ

ജനാമദത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണയ് വനായ്പകേള് നല്കുന്നതയ്.  ജനാമദവസ്തുവബല് ഉടമയയ്

പൂര്ണ്ണ  ജനനാവകേനാശമുകണന്നയ്  കതളബയബചനാല്  മനാത്രകമ  വനായ്പ  അനുവദബക്കുകേയുളള.

തൃശ്ശൂര്,  പനാലക്കനാടയ്,  മലപ്പുറലാം ജബലകേളബല് ജനാമദമനായബ സമര്പ്പെബക്കുന്ന പ്രമനാണങ്ങളബല്

ജനനാവകേനാശലാം  ലഭബക്കനാത്ത  കകേസകേളബല്  കേനാണലാം,  കവറെുലാംപനാട്ടലാം  അവകേനാശങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം  വസ്തു  കകകേവശലാം  വയ്ക്കുന്നതനായബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  പട്ടയമബലനാത്ത

പണനാരവകേ,   കവറെുലാംപനാട്ടലാം,  പുറലാംവകേ  ഭൂമബ  ആധനാരങ്ങളബല്  12  വര്ഷത്തബലധബകേലാം

കകകേവശമുളളതുലാം നബകുതബ അടയ്ക്കുന്നതുലാം പട്ടയലാം ലഭബക്കുന്നതബനുളള നടപടബകമങ്ങള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ  കകേസകേളബല്  വദവസകേള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ  സലലാം

ജനാമദമനായബ  സസസ്പീകേരബക്കനാകമന്നയ്  നബയകമനാപകദശലാം  ലഭബചതബകന്റെയടബസനാനത്തബല്

പ്രസ്തുത  പ്രമനാണങ്ങള്കൂടബ  ജനാമദമനായബ  ചബല  ജബലകേളബല് സസസ്പീകേരബക്കുനണയ്.  തൃശ്ശൂര്

ജബലയബല്  കേനാണലാം  ആധനാരലാം  ജനാമദമനായബ  സസസ്പീകേരബക്കനാത്തതുസലാംബനബചയ്

പരബകശനാധബചയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാന കകേനാര്പ്പെകറഷകനനാടയ് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണയ്.  2017

കമയയ്  30-ാം തസ്പീയതബ കചരുന്ന കകേനാര്പ്പെകറഷന ഡയറക്ടര് കബനാര്ഡയ് കയനാഗത്തബല്

സലാംസനാനകത്ത എലനാ ഓഫസ്പീസകേളബലുലാം കേനാണലാം ഭൂമബ ജനാമദമനായബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്

സലാംബനബചയ് ഏകേസ്പീകൃത  ഉത്തരവബറക്കനാനനാണയ് തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന്നതയ്. 
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(5) സമഗ്ര കുടബകവളള പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  കകേനായബലനാണബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  പകയ്യനാളബ

നഗരസഭയബല്  കുടബകവളളത്തബല്  ഇരുമ്പബകന്റെ  അലാംശലാം  കൂടുതലനായബ  കേനാണുന്നതയ്

സലാംബനബചയ് പരബകശനാധന നടത്തുന്നതബനുലാം കുടബകവളള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു ടബ  .    കതനാമസയ്):  പകയ്യനാളബ നഗരസഭയബകല

III, VI, VII  വനാര്ഡുകേളബല് കകേനാട്ടയല് സസ്പീമബല് നബന്നനാണയ് കവളളലാം എത്തബക്കുന്നതയ്.

നബലവബല്  3  കുടബകവളള  പദതബകേളനാണയ്  ഇവബകട  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.

മുനബസബപ്പെനാലബറബക്കുലാം  സമസ്പീപ  പഞനായത്തുകേള്ക്കുമനായബ  സമഗ്ര  കുടബകവളള  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതുസലാംബനബച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയബല്

പ്രനാരലാംഭഘട്ടത്തബലനാണയ്.  

(6) പുലബമുട്ടുകേള് സനാപബക്കല് 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നകൗഷനാദയ്:  നബരന്തരമനായ  കേടല്കക്ഷനാഭത്തബകന്റെ  ഫലമനായബ  തസ്പീരലാം

നഷ്ടകപ്പെടുന്ന ഇരവബപുരലാം കേടല്ത്തസ്പീരത്തയ് പുലബമുട്ടയ് നബര്മ്മേബക്കനാന അടബയന്തര നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതദ്യു ടബ  .   കതനാമസയ്): ഇരവബപുരലാം കേടല്ത്തസ്പീരത്തയ്

രൂക്ഷമനായ  കേടല്കക്ഷനാഭലാംമൂലലാം  തസ്പീരലാം  നഷ്ടമനാകുകേയുലാം  നനാശനഷ്ടങ്ങളുണനാകുകേയുലാം
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കചയ്യുന്ന സനാഹചരദത്തബല്  CWPRS  അധബകൃതര് സലലാം സന്ദര്ശബചയ്  പുലബമുട്ടബകന്റെ

രൂപകേല്പനയ്ക്കുളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  പുതുതനായബ  4  പുലബമുട്ടുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുകവണബയുളള  ഡബ.പബ.ആര്.  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയര്  (ജലകസചനവലാം

ഭരണവലാം) കേഴബഞ സനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം സമര്പ്പെബചബരുന. നടപ്പെയ് സനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം

മുനഗണനനാടബസനാനത്തബല്  ഫണബകന്റെ  ലഭദതയനുസരബചയ്  ശബപനാര്ശ

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ ചസ്പീഫയ് എഞബനസ്പീയര്ക്കയ് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

(7) കറനാഡയ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫയ്:  ഇരബക്കൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല ഒടുവളളബത്തട്ടയ്

നടുവബല്  കുടബയനാനമല  കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  കകേനാടതബവബധബ  പ്രകേനാരലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന):

ഒടുവള്ളബത്തട്ടയ് നടുവബല് കുടബയനാനമല കറനാഡയ് സബ.ആര്.എഫയ്.  പദതബയബല്കപ്പെടുത്തബ

2016  കഫബ്രുവരബ-മനാര്ചയ്  മനാസങ്ങളബല് ഉപരബതല ഗതനാഗത മനനാലയത്തബല്നബന്നയ്

ഭരണനാനുമതബയുലാം  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം  ലഭബചകവങ്കബലുലാം  കതരകഞടുപ്പെയ്

കപരുമനാറചട്ടലാം നബലവബല് വന്നതബനനാല് 2016 കമയയ് 20-നനാണയ് കടണര് ക്ഷണബക്കനാന

സനാധബചതയ്. ഏറവലാം കുറഞ തുകേ കേസനാട്ടയ് കചയ കേരനാറെുകേനാരനയ് ആവശദമനായ കരഖകേള്

ഹനാജരനാക്കനാന കേഴബയനാതബരുന്നതബനനാല് കതനാട്ടടുത്ത തുകേ  കേസനാട്ടയ് കചയ കേരനാറെുകേനാരകന്റെ
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കടണര്  പരബഗണബക്കനാന  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയര്  ശബപനാര്ശ  കചയ്കതങ്കബലുലാം  കുറഞ

തുകേ കേസനാട്ടയ് കചയ കേരനാറെുകേനാരന ഇതബകനതബരനായബ കകഹകക്കനാടതബയബല് കകേസയ് ഫയല്

കചയ്യുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  കടണര്  നടപടബകേള്  കസ്റ്റേ  കചയബരബക്കുകേയുമനാണയ്.

ഇതുസലാംബനബചള്ള  കകേനാടതബ  വബധബ  പരബകശനാധബചയ്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  

(8) കേളബസലവലാം കസ്റ്റേജുലാം നബര്മ്മേബക്കല്

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  നനാട്ടബകേ  ഫബഷറസ്പീസയ്  സ്കൂളബനയ്  കേളബസലവലാം  കസ്റ്റേജുലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  ആസബ  വബകേസന  ഫണബല്  നബന്നയ്  തുകേ  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

പ്രവൃത്തബകേള് എത്രയുലാം കവഗലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  നനാട്ടബകേ  ഫബഷറസ്പീസയ്  സ്കൂളബനയ്

കേളബസലവലാം  കസ്റ്റേജുലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  എലാം.എല്.എ.-യുകട  ആസബ  വബകേസന

ഫണബല്  നബന്നയ്  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ  സനാങ്ഷന  കചയബരുന.  ഹനാര്ബര്

എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വബഭനാഗലാം  എസ്റ്റേബകമറയ്  എടുത്തുതുടങ്ങബയകപ്പെനാള്  തൃശ്ശൂര്

കപനാതുമരനാമത്തയ്  ബബല്ഡബലാംഗയ്  എക്സൈബകേക്യൂട്ടസ്പീവയ്  എഞബനസ്പീയര്  പ്രസ്തുത  വര്ക്കയ്

കചയ്യനാകമന്നയ്  അറബയബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നടപടബകേള്  മുകന്നനാട്ടുകപനായബ.

ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വകുപ്പെബനയ്  ലഭദമനായ  പണലാം  ഇകപ്പെനാള്
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നടനകകേനാണബരബക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനാണയ്  കചലവഴബചകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.  ഇകൗ

വബഷയലാം സലാംബനബചയ് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുമനായബ ചര്ച കചയയ് അടബയന്തരമനായബ

പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതനാണയ്. 

(9) കകേനാന്നബ കകബപ്പെനാസയ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശയ്:  സര്കവ  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചയ്   ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാക്കബ കടണര് നടപടബകേള് ആരലാംഭബച  കകേനാന്നബ കകബപ്പെനാസയ് നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്

2018-19  ബഡ്ജറബല്  ആവശദമനായ  തുകേ  വകേകകേനാള്ളബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സധനാകേരന):  കകേനാന്നബ

കകബപ്പെനാസയ്  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  5  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബയുലാം

പ്രകതദകേനാനുമതബയുലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഭൂമബ ഏകറടുക്കലുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് പദതബയുകട

സനാമൂഹബകേനാഘനാത അനുമനാന പഠനലാം നടത്തബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ

കേളക്ടകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.     ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല് നടപടബക്കനായബ  5  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  പുതബയ  കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  25  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ആവശദമനായ

സനാഹചരദത്തബല്  ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് പണലാം അനുവദബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  
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(10) കകേ  .  എസയ്  .  ടബ  .  പബ  .   കറനാഡയ് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കമനാനസയ്  കജനാസഫയ്:  ഏറ്റുമനാനൂര്  പട്ടബത്തനാനലാം  മുതല്  കൂത്തനാട്ടുകുളലാം

വകരയുള്ള  റസ്പീചബല്  പൂര്ത്തബയനായ  കകേ.എസയ്.ടബ.പബ.  കറനാഡബല്   അപകേടങ്ങള്

വര്ദബക്കുന്നതബനനാല് സരക്ഷനാ കമസ്പീകേരണങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനയ് സതസര നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന):

കകേ.എസയ്.ടബ.പബ.  നബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തബവരുന്ന   ഏറ്റുമനാനൂര്-മൂവനാറ്റുപുഴ  കറനാഡബകല

പട്ടബത്തനാനലാം  മുതല്  കൂത്തനാട്ടുകുളലാം  വകരയുള്ള  ഭനാഗകത്ത  പ്രവൃത്തബകേള്  അതബകവഗലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.  പട്ടബത്തനാനലാം  ജലാംഗ്ഷനബല്  സബഗ്നല്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം

ലനാന്റെയ്   അകേസബസബഷനുമനായബ ബനകപ്പെട്ട  നടപടബകേളുലാം പുകരനാഗമബക്കുനണയ്.   അതയ്

പൂര്ത്തബയനാകുന്ന മുറയയ്  മറയ്  നവസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതനാണയ്.   സസ്പീഡയ്

നബയനബക്കനാനുള്ള  കമസ്പീകേരണവലാം  ബബങ്കബലാംഗയ്  കകലറ്റുകേളുലാം  കകസന  കബനാര്ഡുലാം

സനാപബക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച.  കറനാഡയ്  സരക്ഷനാമനാനദണ്ഡങ്ങള്

ക്കനുസൃതമനായബ മസ്പീഡബയനുകേള് സനാപബക്കുന്നതനാണയ്.  സരക്ഷനാകമസ്പീകേരണങ്ങകളലനാലാം

പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തയ് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  ഒരു മനാസത്തബനുള്ളബല് പ്രവൃത്തബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന കേഴബയുകമന്നനാണയ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതയ്.

V ധനകേനാരദലാം
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2017-2018   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലുള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണബ  ): തനാകഴപ്പെറയുന്ന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് IX -   വനാഹന നബകുതബകേള്  (108,57,53,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XLI   - ഗതനാഗതലാം (391,23,49,000 രൂപ)

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന  ): തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXVII -   സഹകേരണലാം  (360,77,37,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XLII -   വബകനനാദസഞനാരലാം  (336,18,86,000  രൂപ)

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറെുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് കഎസകേയ്  ): വനാഹന

നബകുതബകേള് എന്ന   IX-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം ഗതനാഗതലാം എന്ന XLI-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സഹകേരണലാം  എന്ന  XXVII-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം വബകനനാദസഞനാരലാം എന്ന XLII-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം
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സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജയ് എലാം  .    കതനാമസയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ടൂറബസലാം

കമഖലയബല്  കകേരളത്തബകന്റെ  സവബകശഷതകേളുലാം  പ്രകതദകേതകേളുലാം

കേണക്കബകലടുത്തുകകേനാണയ്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  തലകശ്ശേരബ,  ആലപ്പുഴ  കമഖലകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തബയുള്ള  ശപതൃകേ  ടൂറബസലാം  പദതബയുലാം  കപനാതുജനങ്ങകള

പകങ്കടുപ്പെബചകകേനാണ്ടുള്ള ഗ്രസ്പീന ടൂറബസലാം പദതബയുലാം കചറെുകേബട കഡസ്റ്റേബകനഷനുകേളബകല

ടൂറബസലാം  വബകേസന  പദതബകേളുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   ടൂറബസലാം  മനാര്ക്കറബലാംഗയ്

രലാംഗകത്ത  കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കകപ്പെടണലാം.   ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള്

കേണക്കബകലടുത്തയ്  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലയബകല  കപരുവണ്ണനാമൂഴബയബകല  ശഹഡല്

ടൂറബസലാം  കപ്രനാജക്ടബനുലാം  ആനക്കനാലാംകപനായബല് -കേള്ളനാടബ-കമപ്പെനാടബ  ടണല്  കറനാഡ യ്

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം കവള്ളരബമലകയ ട്രക്കബലാംഗയ് ഉള്കപ്പെകടയുള്ള അഡസഞര് ടൂറബസ്റ്റേയ്

കഡസ്റ്റേബകനഷനനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനുലാം കകേനാടകഞരബകയ അഡസഞര് വനാട്ടര് കസനാട്ടയ് എന്ന

നബലയബല്  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള  അനുമതബ  നല്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ടൂറബസ്റ്റുകേള്ക്കയ്  കഹനാലാംകസ്റ്റേ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  സകൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തബകക്കനാടുക്കുന്ന കേനാരദത്തബല് പ്രകതദകേ ശദ പതബപ്പെബക്കണലാം.  കേഴബഞ

യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  സസസ്പീകേരബച  അശനാസസ്പീയമനായ  മദദനയലാം
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ടൂറബസ്റ്റുകേളുകട  വരവബകനയുലാം  സമ്പദ്ഘടനകയയുലാം  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബചബട്ടുള്ളതബനനാല്  അതയ്  തബരുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ശഡ്രൈവര്മനാര്ക്കയ്

പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ ബസയ് ടയറെുകേളുകട ശലഫയ് വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം ഫദ്യുവല്

ശമകലജയ്  കൂട്ടനാനുലാം  സസസ്പീകേരബച  നടപടബയുലാം  ലനാഭകേരമനായ  റൂട്ടുകേളബല്  ട്രബപ്പുകേള്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതുലാം പ്രശലാംസനാര്ഹമനാണയ്.  ഉള്നനാടന റൂട്ടുകേളബല് ബസയ്

സകൗകേരദലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വനാഹന  വര്ദനവബനനുസരബചയ്  കറനാഡുകേളബകല

സകൗകേരദലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   വനാഹന  അപകേടലാം

കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ കേര്ശനമനായ വനാഹന പരബകശനാധന നടത്തണലാം.  

ശസ്പീ  .    കറനാജബ എലാം  .    കജനാണ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  കേഴബഞ കുകറ

നനാളുകേളനായബ സഞനാരബകേളുകട എണ്ണത്തബല് കുറവയ്  കനരബടുന്നതബനനാല് ടൂറബസലാം രലാംഗലാം

വലബയ  പ്രതബസനബ  കനരബടുകേയനാണയ്.  കകേരള  ടൂറബസലാം  ഫലപ്രദമനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനയ്  അടബസനാനസകൗകേരദങ്ങളനായ  ശുചബതസലാം,  തനാമസലാം,  യനാത്രനാ

സകൗകേരദലാം  എന്നബവ  വബകേസബപ്പെബകക്കണതുണയ്.  ടൂറബസ്റ്റുകേകളനാടയ്  അപമരദനാദയനായബ

കപരുമനാറെുന്നതയ് നബതദസലാംഭവമനായബരബക്കുന.  മുഖദമനബയുകട കനതൃതസത്തബല് വബവബധ

വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനത്തബലൂകട  കസഷദല്  പര്പ്പെസയ്  കവഹബക്കബള്  രൂപസ്പീകേരബചയ്

പബബകേയ്-ശപ്രവറയ് പനാര്ട്നര്ഷബപ്പെബല് ഇനകവസ്റ്റുകമന്റെയ് നടത്തബ ടൂറബസലാം കപ്രനാജക്ടുകേള്
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നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനയ് സര്ക്കനാര് മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.  ഇകക്കനാ അഡസഞര് കസകഗ്മെന്റെബല്

കടന്റെബനുലാം കേദനാമ്പബലാംഗബനുലാം ശബക്കബലാംഗയ്,  കട്രക്കബലാംഗയ് എന്നബവയ്ക്കുമുള്ള സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഒരുക്കബ  കചറെുപ്പെക്കനാരനായ  ആഭദന്തര  ടൂറബസ്റ്റുകേകള  ആകേര്ഷബക്കുന്ന  തരത്തബല്

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം. പബല്ഗ്രബലാം ടൂറബസലാം വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

ടൂറബസലാം  സര്ക്കക്യൂട്ടയ്  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള  ഫലപ്രദമനായ  സര്ക്കനാര്

ഇടകപടലുകേള് ഉണനാകകേണതനാണയ്. കകേരളത്തബകല സഹകേരണകമഖലയബല് ത്രസ്പീ ടയര്

സലാംവബധനാനലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലകയ  തകേര്ക്കുന്ന

നടപടബകേളബല് നബന്നയ് പബനമനാറെുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ശടസണ്  മനാസ്റ്റേര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

1914-ല്  രൂപസ്പീകൃതമനായ  തബരുവനന്തപുരലാം  കസനട്രല്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബനാങ്കബകന്റെ

ഇന്നകത്ത  ആകകേ  നബകക്ഷപമനായ  40,000  കകേനാടബ  രൂപയബല്  75  ശതമനാനലാം

വനായ്പയനായബ നല്കേനാന കേഴബയുനകവന്നതയ് അഭബമനാനനാര്ഹമനായ കേനാരദമനാണയ്.  കസവന

കമഖലയബലുലാം  കതനാഴബല് കമഖലയബലുലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ട ഉത്തരവനാദബതസമുള്ള ഒരു ലക്ഷലാം

കപര്ക്കയ്  കനരബട്ടുലാം  അതബല് കൂടുതല് കപര്ക്കയ്  കതനാഴബല്  നല്കുന്ന സലാംസനാനകത്ത

സഹകേരണ  കമഖലകയ  തകേര്ക്കനാനനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതയ്.  ഇകൗ

സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വന്നകശഷലാം സഹകേരണ കമഖലകയ പുഷ്ടബകപ്പെടുത്തനാന

2016-17 ബഡ്ജറബല് കമനാത്തലാം അടങ്കല് തുകേയനായബ 124 കകേനാടബ രൂപ മനാറബ വയ്ക്കുകേയുലാം
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പ്രനാഥേമബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകട  സമഗ്ര  പുനരുദനാരണ  സസ്പീമബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

പരമ്പരനാഗത  വദവസനായ  സഹകേരണ  സനാപനങ്ങളുകട  കേടങ്ങള്  സര്ക്കനാര്

കഷയറനാക്കബ  മനാറ്റുകേയുലാം  പലബശ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  എഴുതബത്തളകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

കകേരളത്തബല് വലബയ സനാമ്പത്തബകേ അടബത്തറ സൃഷ്ടബക്കനാന സനാധബക്കുന്ന വബധത്തബല്

കകേരള  സഹകേരണ ബനാങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടത്തുന്ന ഉകൗര്ജബത ശമങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കനാന അരബക്കടകേളുലാം  കൂടുതല് നസ്പീതബ

കസ്റ്റേനാറെുകേളുലാം  ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള  നടപടബയുലാം  കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകന്റെ  കുടബശ്ശേബകേ

ഒറത്തവണയനായബ  അടചയ്  തസ്പീര്ത്തതുലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  പഠകനനാപകേരണങ്ങള്

കുറഞ  വബലയബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മനാര്ക്കറ്റുകേള്,  പ്രനാഥേമബകേ

സലാംഘങ്ങളബല്  കകേനാര്ബനാങ്കബലാംഗയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബകേള്,  ജപബ

നടപടബകേള്കക്കര്കപ്പെടുത്തബയ കമനാറകട്ടനാറബയലാം,  നവകകേരളസ്പീയലാം,  കുടബശ്ശേബകേ നബവനാരണലാം

എന്നബങ്ങകന  നബരവധബ  പരബപനാടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കബയതയ്.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്ന

പരബഷ്കനാരങ്ങള്  ശുഭസൂചകേമനാണയ്.   ഉത്തരവനാദ  ടൂറബസലാം  എലനാ  ജബലകേളബകലയ്ക്കുലാം

വദനാപബപ്പെബക്കനാന പ്രകതദകേ മബഷന രൂപസ്പീകേരബക്കുകമന്നതയ് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്. വബവബധ

ടൂറബസലാം പദതബകേള്ക്കനായബ  84  കകേനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയതുലാം ടൂറബസ്റ്റേയ്

കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ഗ്രസ്പീന കേനാര്കപ്പെറയ് പദതബയുലാം പനാസ്റ്റേബകേയ് വബമുക്തമനാക്കനാനുള്ള നടപടബകേള്
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ആരലാംഭബചതുലാം എലനാ ജബലകേളബലുലാം അഡസഞര് പനാര്ക്കയ് സനാപബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

തബരുവനന്തപുരത്തുലാം  മലപ്പുറത്തുലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതുലാം  വലബയ

കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  ടൂറബസലാം  കമഖലയുകട  ഉന്നമനത്തബനനായബ  വബവബധ  പരബപനാടബകേള്

സലാംസനാനത്തയ് നടപ്പെബലനാക്കബ. കനനാട്ടയ് പ്രതബസനബയുലാം ബനാര് പൂട്ടലുലാം ടൂറബസലാം കമഖലകയ

തളര്ത്തബകയങ്കബലുലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ നൂതനവലാം അവസകരനാചബതവമനായ ഇടകപടലുകേള്

വബകനനാദസഞനാര രലാംഗത്തയ് ഉണര്വ്വുണനാക്കബയബട്ടുണയ്.  വബകനനാദസഞനാരബകേളുകട എണ്ണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള പരബപനാടബകേള് ആസൂത്രണലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു റബയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. ഇകൗ സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല് വന്നതബനുകശഷലാം ഗതനാഗത വകുപ്പെബല് ഒരു മനാറവലാം  ഉണനായബട്ടബല.

ഒരു വര്ഷലാംകകേനാണയ് കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ ലനാഭത്തബലനാക്കുകമന്നനാണയ് സര്ക്കനാര്

പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്നതയ്.  കുത്തഴബഞ  മനാകനജുകമന്റെയ്  സലാംവബധനാനലാം,  ധൂര്ത്തയ്,

പനാഴയ് കചലവയ്,  ലനാഭകേരമലനാത്ത  കഷഡക്യൂളുകേള്  പുന:കമസ്പീകേരബക്കനാത്തതയ്,  രനാഷസ്പീയ

തനാല്പ്പെരദങ്ങള്  എന്നബവയനാണയ്  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  ജസ്പീര്ണ്ണതയബകലയയ്

നയബക്കുന്നതയ്.  മനാകനജുകമന്റെബകന്റെയുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയുലാം  മകനനാഭനാവത്തബല്

മനാറമുണനായബകലങ്കബല്  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  രക്ഷബക്കനാന  കേഴബയബല.  വരുമനാന

കചനാര്ചയയ്  കേനാരണമനാകുന്ന  ഘടകേങ്ങള്  പരബകശനാധബചയ്  പരബഹരബക്കണലാം.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  പരബഷ്കരണ  നടപടബകേകളനാനലാം



25

ഫലപ്രനാപബയബല്  എത്തുന്നബല.  ചനാര്ജയ്  വര്ദനവമൂലലാം  പ്രതബദബന  വരുമനാനലാം

കുറഞബരബക്കുകേയനാണയ്.  ലനാഭകേരമനായ  കഷഡക്യൂളുകേള്  പുന:കമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്

കനതൃതസലാം നല്കുന്ന ജസ്പീവനക്കനാകര മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ് വബരുദമനായബ സലലാം മനാറ്റുന്ന

നടപടബയനാണയ് മനാകനജുകമന്റെയ് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  കകേ.യു.ആര്.ഡബ.എഫയ്.സബ.-യുകട  76

എ.സബ.  കലനാ  കഫനാര്  ബസ്സുകേള്  പ്രവര്ത്തനരഹബതമനാണയ്.  സസ്പീ  സരക്ഷബതതസലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനയ്  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല് തുടങ്ങബയ രണയ്  പബങ്കയ്  ബസ്സുകേള്

തുടക്കത്തബല്ത്തകന്ന  നബര്ത്തലനാക്കബ.  മനാകനജുകമന്റെബകന്റെ  പബടബപ്പുകകേടുകകേനാണയ്

സബല്വല്  കജറയ്  ബസ്സുകേള്  നബര്ത്തലനാക്കുകേയുലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്

നടക്കനാത്തതുകകേനാണയ്  18  കകഹകടകേയ്  ബസയ്  കേനാത്തബരബപ്പെയ്  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ഉപകയനാഗശൂനദമനാകുകേയുലാം  കചയബരബക്കുകേയനാണയ്.   സശസ്പീല്  ഖന്ന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടകത്തണതനാണയ്.  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുകട  കപനാതുനബലവനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാന

സര്ക്കനാര് തുടക്കമബട്ട ഗ്രസ്പീന കേനാര്കപ്പെറയ് പദതബയുകട തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ ഇകൗ

ബഡ്ജറബല് തുകേകയനാനലാം അനുവദബചബട്ടബല.  മനാലബനദ  കൂമ്പനാരവലാം  കതരുവനനായളുകട

ആകമണവലാം കകേരളത്തബകലത്തുന്ന ടൂറബസ്റ്റുകേകള വളകരകയകറ പ്രയനാസകപ്പെടുത്തുനണയ്.

ലക്ഷക്കണക്കബനയ്  വരുമനാനമുണനാക്കബത്തരുന്ന  ടൂറബസലാം   കമഖല  കകേരളത്തബകന്റെ

മുനഗണനനാ  ലബസ്റ്റേബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല.  വനലാം-ടൂറബസലാം  വകുപ്പുകേള്  തമ്മേബല്
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ഏകകേനാപനമബലനാത്തതബനനാല്  കതക്കടബയബല്  ടൂറബസ്റ്റുകേളുകട  എണ്ണത്തബല്

വനകുറവണനായബട്ടുണയ്. സഹകേരണ കമഖലകയ തകേര്ക്കുന്നതബനുളള ശമമനാണയ് കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റുലാം സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റുലാം സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുന്നതയ്.   സലാംസനാന

സര്ക്കനാര് നന്നനായബ പ്രവര്ത്തബചവന്നബരുന്ന  14  ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളുകടയുലാം

സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങ്കുബകന്റെയുലാം  കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട  ഭരണസമബതബകേകള

അസനാധുവനാക്കബ.  കപനാതുമരനാമത്തയ് വകുപ്പെബലുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെബലുലാം കടണര്

നടപടബകേളബല്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുകട  സബരനബകക്ഷപലാം  സസസ്പീകേരബക്കനാത്ത

നബലപനാടബകനനാടയ് കയനാജബക്കനാന കേഴബയബല.  സഹകേരണ കമഖലയബല് കകേനാര് ബനാങ്കബലാംഗയ്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലുണനായ  കേനാലതനാമസവലാം  കേനാര്ഷബകേ  വനായ്പനാ  വബതരണലാം

തടസകപ്പെടുന്നതുലാം സഹകേരണ കമഖലകയ വസ്പീണ്ടുലാം തകേര്ചയബകലയയ് നയബക്കുകേയനാണയ്.

സഹകേരണ അകപ്പെക്സൈയ് സനാപനങ്ങളബകല നബയമനങ്ങള് പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ് വബടുന്നതയ്

അട്ടബമറബക്കകപ്പെട്ടതബലൂകട  അഴബമതബയുലാം  സസജന  പക്ഷപനാതവലാം  തുടരുകേയനാണയ്.

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളുകട പ്രവര്ത്തനലാം കമചകപ്പെടുത്തബകക്കനാണയ് മനാത്രകമ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കനാന കേഴബയുകേയുളള. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സഹകേരണ

കമഖലകയ  തകേര്ക്കനാനുളള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നസ്പീക്കകത്ത  വളകര

ജനാഗ്രതകയനാടുകൂടബ കേനാണണലാം.  സഹകേരണ കമഖലയബല് ടു ടയര് സലാംവബധനാനമനാകണനാ
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ത്രസ്പീ  ടയര്  സലാംവബധനാനമനാകണനാ  കവണകതന്നയ്  തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതയ്  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയബലുളള  1,50,000  കകേനാടബ

രൂപയുകട  കഡകപ്പെനാസബറയ്   മറയ്  ബനാങ്കുകേളബകലയയ്  മനാറനാനുലാം  പബന്നസ്പീടയ്  കകപ്രവറയ്

ബനാങ്കനാക്കനാനുമുളള  ശമമനാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.   ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുകട  70

ശതമനാനലാം  നബകക്ഷപവലാം  കകപ്രമറബ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുകട  നബകക്ഷപമനാണയ്.

കകപ്രമറബ  സലാംഘങ്ങള്  കുറഞ  പലബശ  നബരക്കബല്  കഡകപ്പെനാസബറ്റുണനാക്കബയനാല്

മനാത്രകമ കകേരള സഹകേരണ ബനാങ്കബല് നബകക്ഷപബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുളള. ഇകൗ കനട്ടലാം

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കുണനാകേണകമങ്കബല്  കേറന്റെയ്  കഡകപ്പെനാസബറ്റുകേള്ക്കയ്

കകവവബധദമനാര്ന്ന  കസവനങ്ങള്  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തനാകത  ലഭദമനാക്കനാന

ആര്.ടബ.ജബ.എസയ്.,  എന.ഇ.എഫയ്.റബ.  സകൗകേരദങ്ങളുണനാകേണലാം.  പ്രനാഥേമബകേ

സലാംഘങ്ങളബകല കേറന്റെയ് അക്കകൗണ്ടുകേളബല് 24 മണബക്കൂറെുലാം  പണലാം പബനവലബക്കനാനുളള

സകൗകേരദമുണനാകേണലാം. കകേരള ബനാങ്കബകന്റെ എ.ടബ.എലാം.-കേളബല് കകപ്രമറബ സലാംഘങ്ങളുകട

പണമുപകയനാഗബക്കനാന സനാധബക്കുകമനാകയന്നതയ് പരബകശനാധബക്കണലാം. ജബലനാ സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേള്ക്കുലാം പ്രനാഥേമബകേ സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം നബനാര്ഡയ്  കനരബട്ടയ് നല്കുന്ന പുനര്വനായ്പ

സനാകങ്കതബകേമനായബ  നഷ്ടലാം  വന്നനാല്  നബര്ത്തലനാക്കുകമനാകയന്നതയ്  ഗകൗരവമനായബ

ആകലനാചബക്കണലാം.  ഒരു കുടുലാംബത്തബല് ഒന്നബല് കൂടുതല് വനാഹനങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതബനുലാം

വലബയ വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തണലാം.  കപനാതുഗതനാഗത
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സലാംവബധനാനലാം   കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

സനാമൂഹദപുകരനാഗതബക്കയ്  സഹകേരണ  കമഖല  നബര്ണ്ണനായകേമനായ  പങ്കനാണയ്

വഹബചബട്ടുള്ളതയ്.  ആധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  പതബകനകഴനാളലാം

ആശുപത്രബകേള്  സലാംസനാനത്തയ്  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുനണയ്.

സഹകേരണ  കമഖലയുകട  പങ്കനാളബത്തകത്തനാകട  കകേരള  ബനാങ്കയ്  ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.    സഹകേരണ  കമഖലയബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന

അഴബമതബ  ഇലനാതനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ടൂറബസവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  ഗ്രസ്പീന  കേനാര്കപ്പെറയ്  പദതബ  നടപ്പെനാക്കനാന  സനാധബചബട്ടുണയ്.  ടൂറബസ്റ്റേയ്

കകേന്ദ്രങ്ങളുകട നടത്തബപ്പെബല് കനരബട്ടയ്  ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനനായബ  എലാം.എല്.എ.-

മനാരുകട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  കമനാണബററബലാംഗയ്  കേമ്മേബറബകേള്   രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേഠബനലാംകുള ലാം-അകേത്തുമുറബ ബനാക്കയ് വനാട്ടര് സര്കേക്യൂട്ടയ് കേനാപ്പെബല് വകര നസ്പീട്ടുന്നതബനയ് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നൂറയ്  കകേനാടബ  രൂപ  മുതല്  മുടക്കബല്  ചടയമലാംഗലലാം-ജഡനായുപനാറ

ടൂറബസലാം  പദതബയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.  ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്

കചറബയ  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസകേള്  സര്വസ്പീസയ്  നടത്തുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജയ്:  കലനാ  ഫ്കളനാര്  ബസ്സുകേളബല്   യനാത്രക്കനാരുകട
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തനാല്പരദമനുസരബചയ്   സസ്പീറയ്  സലാംവബധനാനലാം  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്

യനാത്രനാസകൗകേരദലാം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ് മബനബബസയ് സര്വസ്പീസയ് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം.  കപനാനകുന്നലാം  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായുകട

കശനാചദനാവസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ഒഴബവള്ള  തസബകേകേള്  നബകേത്തുന്നതബനുലാം

കൂടുതല്  സര്വസ്പീസകേള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.

ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കുകൂടബ  സകൗകേരദപ്രദമനാകുന്ന  നബലയബല്  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബകല

അടബസനാന  സകൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനത്തബലൂകട ഫനാലാം ടൂറബസമടക്കമുള്ള പദതബകേള് യനാഥേനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ശമമുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രനാമചന്ദ്രന  നനായര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങകള  തമസരബക്കനാനനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതയ്.

സഹകേരണലാം,  ടൂറബസലാം  കമഖലകേളബല്  ശകദയമനായ  മനാറങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവരനാന  ഇകൗ

സര്ക്കനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞു.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനനാട്ടയ്  പബനവലബക്കലുലാം

മദദശനാലകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയുലാം  ഈ  കമഖലകേളബല്

പ്രതബസനബക്കയ് കേനാരണമനായബട്ടുണയ്. സലാംസനാനത്തബകന്റെ ജസ്പീവനനാഡബയനായ സഹകേരണ

പ്രസനാനങ്ങകള  തകേര്ക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സമസ്പീപനത്തബകനതബകര  ശക്തമനായ

എതബര്പ്പെയ്   സര്ക്കനാര്  പ്രകേടബപ്പെബചബട്ടുണയ്.  സഹകേരണ കമഖലയുകട  ഇടകപടലബലൂകട
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സലാംസനാനത്തയ്   അരബവബല   നബയനബക്കനാനുലാം   കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകന

ലനാഭകേരമനാക്കനാനുലാം  പുതബയ  നസ്പീതബ  കസ്റ്റേനാറെുകേളുലാം  നസ്പീതബ  കമഡബക്കല്  കസ്റ്റേനാറെുകേളുലാം

സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  മനാര്ക്കറ്റുകേളുലാം  ആരലാംഭബക്കനാന  കേഴബഞബട്ടുളളതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  പരമനാവധബ   പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനുള്ള

സര്ക്കനാര്   നടപടബകേള്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   ടൂറബസലാം  കമഖലയുകട  പുകരനാഗതബ

ക്കനാവശദമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കണലാം.  വര്ദബചവരുന്ന

കറനാഡപകേടങ്ങള്  നബയനബക്കുന്നതബനയ്  ഹബഡന  കേദനാമറകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം

അടബസനാന  ഗതനാഗത  സകൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ   രക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള   സര്ക്കനാര്

നടപടബകേള് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ് :  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്

വബഭനാഗലാം ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേരളത്തബകല സഹകേരണ

കമഖലകയ  തകേര്ക്കനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഗൂഢനസ്പീക്കകത്ത  കചറെുത്തു

കതനാല്പ്പെബക്കണലാം.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയുലാം  റബസര്വയ്  ബനാങ്കബകന്റെയുലാം

നയത്തബകനതബകര  വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയബലനാത്ത നടപടബയുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുകവണബ ബഡ്ജറബല്  3000  കകേനാടബ
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രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ബസയ്  റൂട്ടുകേള്  ശനാസസ്പീയമനായ

രസ്പീതബയബല്  പുന:സലാംവബധനാനലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കമറസ്പീരബയല്  മനാകനജു കമന്റെയ്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനുമുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  അന്തര്  സലാംസനാന  സര്വസ്പീസയ്

രലാംഗലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഇത്തരലാം  സര്വസ്പീസകേളുകട  റബസര്കവഷന

കകേനാര്പ്പെകറഷന  കനരബട്ടയ്  ഏകറടുക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കഷഡക്യൂളുകേള്

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുമുള്ള  അധബകേനാരലാം  കസനാണല്

ഓഫസ്പീസര്ക്കയ്  നല്കേണലാം.   യൂണബറ്റുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്

ഇനകസക്ഷന  വബലാംഗബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്

പുതബയ  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  കഷഡക്യൂളബല്  മനാറലാം  വരുത്തബ  സര്വസ്പീസയ്  നടത്തുന്നതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കഷഡക്യൂളുകേളുകട  മനാറലാം  കകേനാണ്ടുണനായ  ബുദബമുട്ടുകേള്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ്  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളുമനായബ  ചര്ച  കചയ്യണലാം.

വര്ക്കയ്കഷനാപ്പുകേള്  കൂടുതല്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനഷന വബതരണത്തബനനായബ നല്കുന്ന സര്ക്കനാര് വബഹബതലാം കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.

വകേമനാറബ  കചലവഴബക്കുന്ന  രസ്പീതബ  ഒഴബവനാക്കണലാം.  ലനാഭകേരമനായബ  സര്വസ്പീസയ്

നടത്തബയബരുന്ന അതബരപ്പെബള്ളബ-മലക്കപ്പെനാറ-കപനാള്ളനാചബ സര്വസ്പീസയ് പുനരനാരലാംഭബക്കണലാം.

അടബസനാന സകൗകേരദ  വബകേസനത്തബനുലാം ഉത്തരവനാദബത്ത ടൂറബസത്തബനുലാം മുനഗണന
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നല്കുന്ന  ടൂറബസലാം  നയമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നടപ്പെബലനാക്കനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതയ്.   ജബലനാ

കപ്രനാകമനാഷന  കേകൗണ്സബലുകേളുകടയുലാം  DTPC-കേളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഉത്തരവനാദബത്ത ടൂറബസത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്

ആവബഷ്കരബചയ്  നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.   വബകദശ/ആഭദന്തര  ടൂറബസ്റ്റുകേകള

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള പരബശങ്ങള് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  സഹകേരണ കമഖലകയ

ജനകേസ്പീയമനായബ നബലനബര്ത്തുന്നതബനുകവണബ ഒട്ടനവധബ പദതബകേളുമനായബ ഗവണ്കമന്റെയ്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകന  ലനാഭത്തബകലത്തബക്കനാന  കേഴബഞ

ഗവണ്കമന്റെനാണബതയ്.   അഴബമതബകക്കതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബകേളുമനായനാണയ്   ഇകൗ

ഗവണ്കമന്റെയ് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര  :  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.   സഹകേരണ

കമഖല  അഴബമതബയുകടയുലാം  ഏകേനാധബപതദത്തബകന്റെയുലാം  കകേന്ദ്രമനായബ

മനാറബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.   അടനാട്ടയ് ഫനാര്കമഴയ് ബനാങ്കുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  അഴബമതബ

ആകരനാപണകത്തക്കുറബചയ്  അകനസഷബക്കുകേയുലാം  50  കകേനാടബ  രൂപയുകട   കമകക്കടയ്

നടത്തബയ   കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകനതബകര   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.

കേടകേലാംപള്ളബ സര്വസ്പീസയ് സഹകേരണ ബനാങ്കബല് നടന്ന കകേനാടബക്കണക്കബനയ് രൂപയുകട

കമകക്കടുകേകളക്കുറബചലാം  ബനാങ്കയ്  മനാകനജരുകട  മരണകത്ത  സലാംബനബചലാം
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അകനസഷബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   മുലക്കര രതനാകേരന:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കകേരള ബനാങ്കയ്

രൂപസ്പീകേരബചയ്  ജനപക്ഷ  പണമബടപനാടയ്  സലാംവബധനാനമനാക്കബ  സഹകേരണ  കമഖലകയ

മനാറനാനുള്ള  ശമങ്ങളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  ഗവണ്കമന്റെബകന  അഭബനന്ദബക്കുന.

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  ഒരു  വര്ഷലാംകകേനാണയ്  ലനാഭകേരമനാക്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ. ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ് കപനഷന  കൃതദമനായബ

കകേനാടുക്കുന്നതബനയ്  സബരലാം  സനാമ്പത്തബകേ  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.

ജഡനായുമലാംഗലലാം ടൂറബസലാം പദതബ   വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേരളത്തബകന്റെ  ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള്   പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്   കൂടുതല്

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്  .    പബ.:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  രനാജദത്തബനയ്

മനാതൃകേയനായ  കകേരളത്തബകല  സഹകേരണ  പ്രസനാനലാം  സമസ  കമഖലകേളബകലയ്ക്കുലാം

വദനാപബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റുലാം  റബസര്വയ്  ബനാങ്കുലാം  സഹകേരണ

പ്രസനാനകത്ത  തകേര്ക്കുന്നതബനുള്ള  ശമമനാണയ്  നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്.

കകേരളത്തബകല സഹകേനാരബകേള് കേക്ഷബരനാഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായബ  പ്രവര്ത്തബചതബനനാല്

ഡസ്പീകമനാണബശറകസഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സഹകേരണ  കമഖലയബലുണനായ

പ്രതബസനബകേകള അതബജസ്പീവബക്കനാന സനാധബച.  സഹകേരണ കമഖലയബകല നബകക്ഷപ
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കചനാര്ച തടയുന്നതബനയ് യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബലുള്ള ശമങ്ങളുണനാകേണലാം. സലാംസനാന

സഹകേരണ  ബനാങ്കബകന്റെയുലാം  ജബലനാ  ബനാങ്കുകേളുകടയുലാം  ഭരണസമബതബകേള്

പബരബചവബട്ടുകകേനാണയ്  അഡബനബകസ്ട്രേറര്  ഭരണലാം  നബലവബല്  വരബകേയുലാം  യനാകതനാരു

മനാനദണ്ഡവമബലനാകത  സഹകേരണ  കമഖലയബകല  ജസ്പീവനക്കനാകര  സലലാംമനാറ്റുകേയുലാം

കചയ്യുകേയനാണയ്.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  കകേരള  ബനാങ്കബകന്റെ  രൂപസ്പീകേരണലാം  സലാംബനബചയ്  വബദഗ

സമബതബ  സഹകേനാരബകേളബല്നബനലാം  അഭബപ്രനായങ്ങള്  സമനാഹരബചയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പ്രതബപക്ഷകത്തക്കൂടബ  വബശസനാസത്തബകലടുത്തുകകേനാണയ്

ആവശദമനായ  ചര്ച  നടത്തബ  കകേരള  ബനാങ്കയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കപനാന്നനാനബയബകല  കവളബയകങ്കനാടയ്  മുതല്  കേടലുണബ  വകരയുള്ള

തസ്പീരകദശ കമഖലയബല് വബകനനാദസഞനാരത്തബനുള്ള സനാധദതനാ പഠനലാം നടത്തുന്നതബനുലാം

കേടലുണബ പക്ഷബ സകങ്കതവമനായബ ബനകപ്പെട്ട കപ്രനാജക്ടയ് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  ഉണനാകേനാതബരബക്കുന്നതബനയ്  വദനാപകേമനായ  കബനാധവത്കേരണലാം

നടത്തുകേയുലാം  കറനാഡുകേളുകട  അവസ  കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കറനാഡയ്  സരക്ഷനാ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  ഗതനാഗത  കമഖലയബല്  നടക്കുന്ന

നബയമലലാംഘനങ്ങകള  കേര്ശനമനായബ  ശകേകേനാരദലാം  കചയ്യണലാം.  വനാഹനങ്ങളബല്
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അനധബകൃതമനായബ  ചുവപ്പെയ്  കബനാര്ഡയ്  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതയ്  സലാംബനബചയ്

പരബകശനാധബക്കണലാം. കേഴബഞ സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തയ് കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യബകല

കേടലാം  വര്ദബചതയ്  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  കപനഷന  കുടബശ്ശേബകേ

നല്കുന്നതബനുലാം  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  തകേര്ചയബല്നബനലാം

രക്ഷകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ

ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനയ്  കപ്രനാഫഷണല് സലാംവബധനാനലാം കകേനാണ്ടുവരുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ടൂറബസലാം  വകുപ്പെയ്  ഗ്രസ്പീന  കേനാര്കപ്പെറയ്  പദതബ,  ശപതൃകേ  ടൂറബസലാം

പദതബ,  മുസബരബസയ്  പദതബ  എന്നബവ  നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.

കഡസ്റ്റേബകനഷന  മനാകനജയ് കമന്റെയ്  കേമ്മേബറബകേള്  ഫലപ്രദമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബനുലാം

ഡബ.റബ.പബ.സബ.  കസകട്ടറബമനാരുകട  നബയമന  നടപടബകേള്  കവഗത്തബലനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേരളത്തബകല  സഹകേരണ  കമഖലകയ  തകേര്ക്കനാനുളള

കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ ശമങ്ങള് തടയണലാം.   ഭൂമബ  പണയലാംവചയ്  ജബലനാ  ബനാങ്കുകേളബല്നബന്നയ്

എടുക്കുന്ന  കലനാണബകന്റെ  തബരബചടവയ്  മുടക്കുകമ്പനാള്  അതയ്  തബരബചപബടബക്കുന്നതബനനായബ

സര്കഫസബ ആക്ടയ് ഉപകയനാഗബക്കുന്നതയ് തടയണലാം.  സഹകേരണ കമഖലയബല് ത്രസ്പീ ടയര്

സലാംവബധനാനത്തബനുപകേരലാം  ടൂ  ടയര്  സലാംവബധനാനമനാക്കുന്നതബകനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  ഇന്തദയബല്



36

സഹകേരണ  ബനാങ്കബലാംഗയ്  രലാംഗത്തയ്  സസരൂപബക്കുന്ന  നബകക്ഷപത്തബകന്റെ  60

ശതമനാനകത്തനാളലാം  കകേരളത്തബകന്റെ  വബഹബതമനാണയ്.  സലാംസനാന  ജബലനാ  പ്രനാഥേമബകേ

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബല് 3.51 കകേനാടബ അക്കകൗണ്ടുകേളുലാം 1.27 ലക്ഷലാം കകേനാടബ രൂപയുകട

നബകക്ഷപവലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വനായ്പയുലാം  നബലവബലുണയ്.   സഹകേരണ

പ്രസനാനകത്ത  തകേര്ക്കനാനുളള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ശമങ്ങകള  തടകയണതുലാം

സഹകേരണ  കമഖലയബല്  ത്രബതല  സലാംവബധനാനലാം  നബലനബര്കത്തണതുലാം

അതദനാവശദമനാണയ്.  എസയ്.ബബ.കഎ.-എസയ്.ബബ.ടബ.  ലയനത്തബകനതബകര  ഭരണ-

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ശക്തമനായ  പ്രതബകഷധലാം  സഭയബല്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബരുന.

കകേരള  ബനാങ്കയ്  എന്ന  നബലയബല്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്  നബലവബലുളള

സലാംവബധനാനകത്തയുലാം  വബശസനാസദതകയയുലാം  ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതുലാം  സഹകേരണ

കമഖലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നവര്ക്കയ്  രണയ്  കടണബല്  കൂടുതല്  അവസരലാം

കകേനാടുക്കരുകതനളള   തസ്പീരുമനാനവലാം  ശരബയനായ  നടപടബയല.   കകേരളത്തബകന്റെ

സഹകേരണ  കമഖലയബല്  അകമരബക്കന  കമനാഡല്  നടപ്പെബലനാക്കനാന  ശമബക്കുന്നതയ്

വദക്തമനായ  ചബല  അജണകേകളനാടുകൂടബയനാണയ്.  ഇഷ്ടക്കനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുളള

നസ്പീക്കമനായബ  ഓര്ഡബനനസയ്  ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്യകപ്പെടുകമന്നതബനനാല്  സഹകേരണ

കമഖലയബകല ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം.  റബ്കകേനായയ് സഹനായലാം

കകേനാടുക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകമ്പനാള്  സഹകേരണ  കമഖലയയ്
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അതബകനലുണനാകുന്ന  ബനാധദതകേള്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  പനാലക്കനാടയ്

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായുകട  പുനര്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുളള  സനാകങ്കതബകേ

തടസങ്ങള്  നസ്പീക്കനാനുലാം  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേരളത്തബകല സസനാശയ കമഖലയബകല ഫസ്പീസയ്  ഇരട്ടബയബലധബകേലാം

വര്ദബപ്പെബചതബല് സര്ക്കനാര് പ്രതബകേരബക്കനാതബരുന്നതയ്  ശരബയനായ നടപടബയല. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന):  സഹകേരണ  പ്രസനാനകത്ത  ജനങ്ങളുകട  സനാമൂഹദ

സനാമ്പത്തബകേ  പുകരനാഗതബക്കനായബ  ഫലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബച  സലാംസനാനമനാണയ്

കകേരളലാം.  കകേരള  കമനാഡല്  വബകേസനത്തബല്  സഹകേരണ  പ്രസനാനത്തബകന്റെ  പങ്കയ്

നബസ്തുലമനാണയ്.  എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര് എക്കനാലവലാം സഹകേരണ പ്രസനാനകത്ത

നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുകേയുമനാണയ് കചയകതങ്കബല് യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്

ഇതബകന  ദുര്ബലകപ്പെടുത്തുന്ന  നടപടബകേളനാണയ്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതയ്.  യു.ഡബ.എഫയ്.

നബയനണത്തബലുള്ള  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്  അഴബമതബയുലാം

കകേടുകേനാരദസതയുമനാണയ്  നബലനബല്ക്കുന്നതയ്.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകള  അഴബമതബ

മുക്തമനാക്കനാനുലാം  വബശസനാസദതയയ്  കകേനാട്ടലാം  തട്ടനാകത  സൂക്ഷബക്കനാനുമനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്

ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.  സഹകേരണ നബയമലാം പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുകവണബയനാണയ് സഹകേരണ

ഓര്ഡബനനസയ്  2017  കകേനാണ്ടുവന്നതയ്.  ജബലനാ  ബനാങ്കുകേളുകട  നബയനണനാവകേനാശലാം,
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കവനാട്ടവകേനാശലാം എന്നബവ പ്രനാഥേമബകേ കേനാര്ഷബകേ വനായ്പനാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം

അര്ബന  ബനാങ്കുകേള്ക്കുമനായബ  പരബമബതകപ്പെടുത്തണകമന്നനാണയ്   ഇകൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ

നയലാം.  ഹ്രസസകേനാല  കേനാര്ഷബകേ  വനായ്പയബലൂകട  സഹകേരണ  കമഖലകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനനാണയ് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതയ്. 14 ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേകളയുലാം

സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങ്കുകേകളയുലാം സലാംകയനാജബപ്പെബചയ് കകേരള ബനാങ്കയ് രൂപസ്പീകേരണലാം,

പ്രനാഥേമബകേ കേനാര്ഷബകേ വനായ്പനാ സലാംഘങ്ങളുകട ആധുനബകേവല്ക്കരണലാം,  റെുകപ്പെ കേബസനാന

കേനാര്ഡബലധബഷബതമനായ  കേനാര്ഷബകേ  വനായ്പനാ  വബതരണലാം,  കേണ്സക്യൂമര്കഫഡബകന്റെ

പുനരുദനാരണലാം,  കക്ഷമകപനഷനുകേള്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബലൂകട  ജനങ്ങളബല്

എത്തബക്കല്,  കുടബശ്ശേബകേ  നബവനാരണലാം  തുടങ്ങബ  നബരവധബ  കേനാരദങ്ങള്  ഗവണ്കമന്റെയ്

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുണയ്.  കകേരള  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവയ്  ബനാങ്കയ്  21  മനാസത്തബനുള്ളബല്

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതനാണയ്.  കേണ്സക്യൂമര്കഫഡകറഷകന  ഒരു  വര്ഷത്തബനുള്ളബല്

ലനാഭകേരമനാക്കനാന  സനാധബചബട്ടുണയ്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ സഹകേരണ വകുപ്പെയ് ഇകൗ അക്കനാദമബകേയ് വര്ഷലാം ലനാഭത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

സനാപനങ്ങളുകട  സഹനായകത്തനാകട  ആയബരലാം  എല്.പബ./യു.പബ.  സ്കൂളുകേളബല്  സനാര്ട്ടയ്

കനാസയ്  മുറബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  അകനര്ട്ടബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട

ഉകൗര്ജക്ഷമതയുള്ള  അടുപ്പുകേളുലാം  നബര്മ്മേബചയ്  നല്കുന്നതനാണയ്.  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായ വബപത്തുകേള് കനരബടനാന കലനാകേപരബസബതബ ദബനത്തബല്
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5  ലക്ഷലാം  വൃക്ഷശത്തകേള്  നടുന്നതബനയ്  വകുപ്പെയ്  കനതൃതസലാം  നല്കുന്നതനാണയ്.

അക്ഷകയനാര്ജ  വബകേസനലാം  വഴബ  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനായബ

ജബലനാടബസനാനത്തബല്  അക്ഷകയനാര്ജ  വബകേസന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്

നടപ്പുസനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം  അകനര്ട്ടബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

മബസകലനബയസയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കയ് ഒരു അകപ്പെക്സൈയ് സഹകേരണസലാംഘലാം ഇകൗ

വര്ഷലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുലാം  കേണ്സക്യൂമര്കഫഡകറഷന  വഴബ  ഉതവനാകഘനാഷങ്ങളബല്

സലാംസനാനത്തനാകകേ  പ്രകതദകേ  ആനുകൂലദങ്ങകളനാകട  ഓണ്ശല  ന  വബപണബകേളുലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്.  കകേപ്പെബകന  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രമനാക്കുകേയുലാം  പുന്നപ്ര  സനാഗര

സഹകേരണ  ആശുപത്രബകയ  മബകേച  സകൗകേരദമുള്ള  ആശുപത്രബയനാക്കുന്നതുമനാണയ്.

ആയുര്ധനാരയയ്  ലഭബച  5  കപറന്റെയ്  കമഡബസബനുകേള്  ഇകൗ  വര്ഷലാം

വനാണബജദനാടബസനാനത്തബല് നബര്മ്മേബചയ്  വബപണബയബകലത്തബക്കുന്നതനാണയ്.  സഹകേരണ

ടൂറബസലാം  കഫഡകറഷകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  ടൂറബസലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഇകൗ  രലാംഗത്തയ്  പുതബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന്നതനാണയ്.  കേനാകലനാചബതമനായ മനാറങ്ങള് ഉള്കപ്പെടുത്തബകക്കനാണയ്  പുതബയ ടൂറബസലാം

നയലാം പ്രഖദനാപബക്കുന്നതനാണയ്.  ശപതൃകേ മന്ദബരങ്ങള് സലാംരക്ഷബചകകേനാണയ് ടൂറബസ്റ്റുകേകള

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനയ് കേണ്ണൂര്,  കേനാസര്കഗനാഡയ് ജബലകേളബകല 9  നദബകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്

റബവര്  ക്രൂയബസലാം  ടൂറബസലാം  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്.  കചറെുപ്പെക്കനാകര  കൂടുതല്
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ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനയ്  അഡസഞര്  ടൂറബസത്തബനയ്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുന്നതനാണയ്.

ഗുരുവനായൂര് പ്രസനാദലാം പദതബ ഉടന ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം കപനാതുജന പങ്കനാളബത്തകത്തനാകട

ശുചബതസലാം,  ജല  ലഭദത,  മനാലബനദ  സലാംസരണലാം   തുടങ്ങബയ  വബവബധ  പദതബകേള്

കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതുമനാണയ്.  പബ.പബ.പബ.  മനാതൃകേയബല്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  എലനാ

പദതബകേളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  സമയബനബതമനായബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനകത്തനാകട  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്

സമബതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  ഭനാവബയബല് എലനാ ടൂറബസലാം പദതബകേളുലാം ഭബന്നകശഷബ

സകൗഹൃദമനാകുന്നതബനുലാം  ഫനാലാം  ടൂറബസലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  ടൂറബസലാം  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്

എലാം.എല്.എ.  കചയര്മനാനനായബ  ഒരു  കമനാണബററബലാംഗയ്  കേമ്മേബറബയുലാം  ഭരണനാനുമതബ

നല്കുന്ന  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാന  കടകബക്കല്  സനാങ്ഷന  കേമ്മേബറബയുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  മലബനാറബകല നദസ്പീതട  ടൂറബസലാം  പദതബകയനാകടനാപ്പെലാം  കേനാലടബ-

മലയനാറ്റൂര്  തസ്പീര്തനാടന  ടൂറബസലാം  സര്കേക്യൂട്ടയ്  പദതബയുലാം  അഷ്ടമുടബ  ടൂറബസലാം  വബകേസന

പദതബയുലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്.  ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം  മബഷന

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  വബവബധ  ഗസ്റ്റേയ്  ഹകൗസകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കകേ.ടബ.ഡബ.സബ.-ക്കനായബ മനാനവ വബഭവകശഷബ വബകേസന പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  ധനനാഭദര്തനകേള്  പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ്
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അഭദര്തബക്കുന.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണബ  ):   ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  വബകേലമനായ  പരബഷ്കനാരങ്ങളനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്.   കഹല്കമറയ്  ധരബക്കനാകത  വനാഹനലാം  ഓടബചതബനയ്

ഈ വര്ഷലാം മനാര്ചയ്  31  വകര  7,178  കകേസകേള് രജബസ്റ്റേര് കചയബട്ടുണയ്.   ഉള്നനാടന

പ്രകദശങ്ങളബല് നബലവബലുള്ള കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  സര്വസ്പീസകേള് റദ്ദേനാക്കരുകതനലാം

കഷഡക്യൂളുകേളബകല  മനാറലാം  സലലാം  എലാം.എല്.എ.-കയ  അറബയബക്കണകമനലാം

ഉത്തരവബട്ടബട്ടുണയ്. വബവനാഹനാവശദങ്ങള്ക്കയ് കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ. ബസകേള് വനാടകേയയ്

നല്കുന്ന തസ്പീരുമനാനലാം  നടപ്പെനാക്കബക്കഴബഞ്ഞു.  പുതബയ കവനാള്കവനാ ബസകേള് വനാങ്ങബ

സര്വസ്പീസയ്  നടത്തബകക്കനാണയ്  സസകേനാരദ  വനാഹന  ഉപകയനാഗലാം  കുറയനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വബഭനാഗലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കയനാഗദതയുള്ളവകരയുലാം  എക്സൈയ്പസ്പീരബയനസള്ളവകരയുലാം  ഉന്നത

തസബകേകേളബല് നബയമബക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.  നബലവബലുള്ള ജസ്പീവനക്കനാകര പബരബചവബടനാന

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബല.  വനാഹന  പരബകശനാധനനാ  കവളയബല്  സസ്പീകേകളനാടുലാം  മുതബര്ന്നവകരനാടുലാം

എങ്ങകന  കപരുമനാറണകമനള്ളതയ്  സലാംബനബചയ്  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്  കട്രയബനബലാംഗയ്

നല്കുന്നതനാണയ്.   കറനാഡുകേള്  കമചകപ്പെടുന്നതബനനുസരബചയ്  ട്രനാഫബകേയ്  കപനാലസ്പീസയ്
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സലാംവബധനാനലാം കുറമറതനാക്കനാന ട്രനാഫബകേയ്  കപനാലസ്പീസയ്  കഫനാഴബകന കസപ്പെകററയ്  കചയ്യുന്ന

കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണയ്. ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

വനാഹന നബകുതബകേള്  എന്ന  IX-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയുലാം സഹകേരണലാം

എന്ന XXVII-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനയുലാം വബകനനാദസഞനാരലാം എന്ന XLII-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം ഗതനാഗതലാം എന്ന  XLI-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനയുലാം  38-കനതബകര

78 കവനാട്ടുകേകളനാകട  സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ ശവകുകന്നരലാം 3.35-നയ് പബരബഞ്ഞു. 
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