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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    12,    കവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   46-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  അഞനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  46-ാം  നമ്പര്  കചനാദദത്തബനയ്  നല്കേബയ  ഉത്തരത്തബല്  വെന

കതറയ് തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ് മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തുവെച.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

മൂനനാറബകല ഭൂമബ കേകയ്യേറലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  മൂനനാര്  കമഖലയബകല  അനധബകൃതവലാം  വെദനാപകേവമനായ    ഭൂമബ

കേകയ്യേറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുനതയ്  സലാംബനബചയ്  27/3/2017-നയ്  മുഖദമനബയുകട

അദദക്ഷതയബല്  കൂടബയ  കയനാഗത്തബനുകശഷലാം  നല്കേബയ നബര്കദ്ദേശങ്ങളലാം   കേകയ്യേറലാം

ഒഴബപ്പെബക്കല്  നബര്ത്തബവെയനാന്  ഇടയനാക്കബയ  സനാഹചരദവലാം  മനബസഭയുകട

കൂട്ടുത്തരവെനാദബത്തകത്ത  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന  നബലയബല്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെബകന്റെ

നടപടബകേകള  നബയനബക്കനാന്  മുഖദമനബ  തയ്യേനാറനായതുമൂലവലാം  ഉളവെനായബട്ടുള്ളതനായബ

പറയകപ്പെടുന   അതസ്പീവെഗുരുതരമനായ  സബതബവെബകശഷലാം   സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവെചയ്  ചര്ച  കചയ്യേണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ  പബ.  ടബ.  കതനാമസയ്,  പബ.

ഉബബദുള്ള,  അനൂപയ് കജേക്കബയ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ്

നല്കേബയബട്ടുണയ്.

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  ഇടുക്കബ

ജേബല്ലയബകല  ഭൂമബപ്രശ്നങ്ങളമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  27/3/2017 -നയ്  മുഖദമനബയുകട

കനതൃതത്വത്തബല്   ബനകപ്പെട്ട  വെകുപ്പുമനബമനാരുകടയുലാം   ജേനപ്രതബനബധബകേളകടയുലാം

കയനാഗലാം കചരുകേയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച കചയ്യുകേയുമുണനായബ.  16/2/2015 -കല സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവെയ്  പുനനഃപരബകശനാധബക്കുകേ,  നസ്പീലക്കുറബഞബ  ഉദദനാനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്
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അതബരുകേള്  പുനര്  നബശ്ചയബക്കുനതയ്  പരബകശനാധബചയ്   അന്തബമ  വെബജനാപനലാം

പുറകപ്പെടുവെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേ,  1964-കല  ഭൂമബപതബവെയ്  ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം  പതബചനല്കേബയ  ഭൂമബ  ബകേമനാറലാം  കചയ്യുനതബനുള്ള  അവെദക്തത  നസ്പീക്കലാം

കചയ്യുകേ  തുടങ്ങബ  നബരവെധബ  അഭബപ്രനായങ്ങളലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങളലാം  കയനാഗത്തബല്

ഉണനാകയങബലലാം  അതബകന്മേല് സര്ക്കനാര് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനലാം എടുത്തബട്ടബല്ല.  മുഖദമനബ

വെബളബചകചര്ത്ത  കയനാഗത്തബനുകശഷലാം  കേകയ്യേറകമനാഴബപ്പെബക്കല്  തടസ്സകപ്പെട്ടുകവെനലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കൂട്ടുത്തരവെനാദബത്തലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകവെനലാം  റവെനന്യൂ   വെകുപ്പെബകന്റെ  ഭരണ

കേനാരദങ്ങളബല്  അനനാവെശദമനായബ ബകേകേടത്തുനകവെനമുള്ള  വെനാദങ്ങള്ക്കയ് യനാകതനാരു

പ്രസക്തബയുമബല്ല.   കേകയ്യേറകമനാഴബപ്പെബക്കല്  നടപടബകേള് യനാകതനാരു തടസ്സവലാംകൂടനാകത

തുടരുകേയനാണയ്. ഭരണഘടനനാപരമനായബ  മുഖദമനബക്കയ് മറ്റു വെകുപ്പുകേളമനായബ ബനകപ്പെട്ട

വെബഷയത്തബല്   കയനാഗങ്ങള്  വെബളബചകചര്ത്തയ്  അഭബപ്രനായങ്ങള്  സത്വരൂപബക്കനാനുലാം

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേനാനുമുള്ള  അവെകേനാശമുകണനബരബകക്ക  അതബകന  കതറനായബ

വെദനാഖദനാനബക്കുനതയ് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയബല്ല. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:   പരബസബതബപരമനായുലാം  ഭൂമബശനാസ്ത്രപരമനായുലാം  ഒകട്ടകറ

സവെബകശഷതകേളള്ള  മൂനനാര്  കമഖല  ഇനയ്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസനബ  കനരബടുന

സനാഹചരദത്തബല്  പരബസബതബ  പരബപനാലനത്തബനയ്  സര്ക്കനാര്  അടബയന്തര  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  മുഖദമനബ  വെബളബചകചര്ത്ത   കയനാഗത്തബനുകശഷലാം  മൂനനാറബകല
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കേകയ്യേറകമനാഴബപ്പെബക്കലമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളബല്  തടസ്സമുണനായബട്ടബല്ല  എന

റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനബയുകട  വെനാദലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണയ്.  നസ്പീലക്കുറബഞബ

സനാലാംഗ്ചത്വറബയുകട കേനാരദത്തബല്  അതബരുകേളകട അപനാകേത പരബകശനാധബക്കുനതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ് 3200 കഹക്ടര് സലലാം ഒഴബവെനാക്കുന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതടക്കമുള്ള

തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  പ്രസസ്തുത  കയനാഗത്തബല്  ബകേകക്കനാണബട്ടുണയ്.

ശരബയനായ   കരഖയുള്ള   ഭൂമബക്കയ്   പട്ടയലാം  നല്കുനതബനുലാം   വെനഭൂമബ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  കേകയ്യേറക്കനാകര ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

27.03.2017-കല  കയനാഗ തസ്പീരുമനാനലാം  സര്വ്വകേക്ഷബ കയനാഗത്തബല് മറചവെയനാനനാണയ്

മുഖദമനബ  ശമബചതയ്.  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  മൂനനാര്  കമഖലയബകല  കേകയ്യേറക്കനാകര

സഹനായബക്കുനതുലാം പരബസബതബക്കയ് ആഘനാതമുണനാക്കുനതുമനാണയ്. കകേരളകത്ത മുഴുവെന്

ബനാധബക്കുന അതസ്പീവെ ഗുരുതരമനായ ഇഇൗ പ്രശ്നലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചയ് ചര്ച

കചയ്യേണലാം.

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):   ഇടുക്കബ

ജേബല്ലയബകല  ഭൂമബ  പ്രശ്നവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   വെബവെബധ  സലാംഘടനകേളബല്നബനലാം

ജേനപ്രതബനബധബകേളബല്നബനലാം  ആകക്ഷപങ്ങള്  ലഭബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണയ്

മുഖദമനബ കയനാഗലാം വെബളബചകചര്ത്തതയ്.  27.03.2017- കല കയനാഗ തസ്പീരുമനാനമനുസരബചയ്

നബലവെബലള്ള ഒരു സര്ക്കനാര് ഉത്തരവെബലലാം  കഭദഗതബ  വെരുത്തബയബട്ടബല്ല.    മൂനനാറബകല
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പരബസബതബ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനയ്   ശക്തമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

നസ്പീലക്കുറബഞബ  സനാലാംഗ്ചത്വറബയുകട   അതബരുകേള്ക്കുള്ളബല്  വെരുന  ഭൂമബയബല്

മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബക്കനാന്  കേഴബയനാത്ത  തരത്തബലള്ള  തനാമസവലാം  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണനയ്

ജേനപ്രതബനബധബകേള്  ഉനയബച  സനാഹചരദത്തബലനാണയ്  ഇതുസലാംബനബചയ്

പരബകശനാധബക്കനാന്  27.03.2017-കല  കയനാഗത്തബല്  തസ്പീരുമനാനബചതയ്.  നസ്പീലക്കുറബഞബ

സനാലാംഗ്ചത്വറബകയ  ഇല്ലനാതനാക്കുന  തസ്പീരുമനാനങ്ങകളനാനലാം  ഗവെണ്കമന്റെയ്  എടുത്തബട്ടബല്ല.

കൃതദമനായ  രസ്പീതബയബല്  അതബരുകേള്  പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കനാനനാണയ്  പ്രകതദകേ

ഉകദദനാഗസകര  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്.  നസ്പീലക്കുറബഞബ  സനാലാംഗ്ചത്വറബ

സലാംബനബചയ് പ്രനാഥമബകേ വെബജനാപനലാം മനാത്രലാം പുറകപ്പെടുവെബചബട്ടുള്ളതബനനാല് ഇതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  കസറബല്കമന്റെയ്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  പരബഹരബചയ്  അന്തബമ  വെബജനാപനലാം

പുറകപ്പെടുവെബകക്കണതയ്  ആവെശദമനാണയ്.  എല്ലനാ  കേനാരദങ്ങളലാം  പരബകശനാധബചമനാത്രകമ

അന്തബമ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുള.  ഗവെണ്കമന്റെബനയ്  കൂട്ടുത്തരവെനാദബത്തവലാം

ഏകകേനാപനവമബകല്ലന  വെനാദലാം  ശരബയല്ല.  മൂനനാര്  കമഖലയബല്  പരബസബതബ

സലാംരക്ഷബചകകേനാണയ്  കേകയ്യേറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന  നടപടബകേളമനായബ  ഗവെണ്കമന്റെയ്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതനാണയ്.  പ്രകമയനാവെതരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  നടത്തുന

പ്രസനാവെനകേള്  അടബസനാനരഹബതമനാണയ്.  ഈ  വെബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവെചയ് ചര്ച കചകയ്യേണ ആവെശദമബല്ല. 
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വെബജേയന്  ): മൂനനാര്  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം

ഇടുക്കബയബകല  കുടബകയറക്കനാര്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കുനതബലലാം  കേഴബഞ  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബചബരുനബല്ല.  കേകയ്യേറക്കനാര്ക്കയ്  പട്ടയലാം

നല്കുനതബനുള്ള നടപടബയുമനായബ ഈ സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുന അവെസരത്തബല്

പുകേമറ  സൃഷ്ടബക്കനാനുള്ള ശമമനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം സത്വസ്പീകേരബക്കുനതയ്.  27.03.2017-ല്

മൂനനാറബകല  കേകയ്യേറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കല്  നടപടബകേളമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കയനാഗത്തബല്

വെദതദസ  വെബഭനാഗക്കനാര്  ഉനയബച  ആശങകേളലാം  അഭബപ്രനായങ്ങളലാം  സലാംബനബചയ്

സര്ക്കനാരബനയ്  പരബകശനാധബചയ്  തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതുണയ്.  ശസ്പീമതബ  നബകവെദബത  പബ.

ഹരന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല ശബപനാര്ശയുകട അടബസനാനത്തബല്  16-02-2015-ല് ഇറക്കബയ

ഉത്തരവെബകല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്  സമയക്രമലാം  നബശ്ചയബക്കനാനുലാം

ജേനങ്ങളകട  ആശങ  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബക്കനാനുമനാണയ്  കയനാഗത്തബല്

തസ്പീരുമനാനബചതയ്. നസ്പീലക്കുറബഞബ  സനാലാംഗ്ചത്വറബ  പ്രകദശങ്ങളബല്  അതബരയ്

സലാംബനമനായ ആകക്ഷപലാം നബലനബല്ക്കുന സനാഹചരദത്തബല് അന്തബമ വെബജനാപനലാം

പുറകപ്പെടുവെബക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണയ്.  സബ.എചയ്.ആര്.  ഭൂമബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  യനാകതനാരു  തര്ക്കവലാം  നബലനബല്ക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ടബ  ഭൂമബ

സലാംരക്ഷബക്കനാനുളള  നടപടബകേളനാണയ്  സത്വസ്പീകേരബചവെരുനതയ്.  മനബസഭ  കൂട്ടനായബ

ആകലനാചബചയ് കയനാജേബച രസ്പീതബയബലളള കേനാരദങ്ങള് നടപ്പെനാക്കനാനനാണയ് ഉകദ്ദേശബക്കുനതയ്.
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(അടബയന്തരപ്രകമയനാവെതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവെണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചനബത്തല,

വെബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞയ്,   അനൂപയ്  കജേക്കബയ്  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ

കനതനാക്കള് പ്രസനാവെന നടത്തബയകശഷലാം അവെരവെരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭവെബട്ടയ് പുറത്തുകപനാവകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം സഭയബല്  ഹനാജേരനാകുകേയുലാം

കചയ.)             

 III ശദക്ഷണബക്കല് 

(1)  കതനാഴബല് സുരക്ഷയുലാം കവെതനവലാം 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   രനാജേകഗനാപനാലന്: സലാംസനാനകത്ത അണ്എയ്ഡഡയ് കമഖലയബല് 

3000 സ്കൂളകേളബലനായബ  2  ലക്ഷകത്തനാളലാം കപര് അദദനാപകേ - അനദദനാപകേര്  കജേനാലബ

കചയ്യുനണയ്.    കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുലാം കബനാര്ഡുകേളലാം നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുള്ള നബയമനാവെലബക്കയ്

സമ്മേതലാം  കരഖകപ്പെടുത്തബ  എന്.ഒ.സബ.-യുലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം   കനടബക്കഴബഞനാല്

നബയമങ്ങകളനാനലാം    പനാലബക്കകപ്പെടനാറബല്ല.    ജേസ്പീവെനക്കനാകര    മനാകനജുകമന്റെബകന്റെ

ഇഷ്ടനാനബഷ്ടങ്ങള്ക്കനുസരബചയ്  പബരബചവെബടുകേകയനാ  നബയമബക്കുകേകയനാ  കചയ്യുകേയുലാം

നബയമനാനുസൃതലാം  ശമ്പളലാം  നല്കുനതനായബ  കേണക്കയ്  കേനാണബക്കുകേയുലാം  കുറഞ

ശമ്പളത്തബല്  കജേനാലബ  കചയ്യേബക്കുകേയുമനാണയ്  കചയ്യുനതയ്.   വെര്ക്കയ് കലനാഡയ്  ഏകറയുള്ള

അദദനാപകേര്ക്കയ്  പ്രസവെനാവെധബ,  അവെധബക്കനാല ശമ്പളലാം,  കബനാണസയ്,  ഇ.പബ.എഫയ്.,
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ഇ.എസയ്.ഐ. തുടങ്ങബയ ആനുകൂലദങ്ങകളനാനലാം ബനാധകേമല്ല. കജേനാലബക്കയ് കചരുകമ്പനാള്

ലക്ഷങ്ങള് കബനാണനായബ വെനാങ്ങബക്കുകമങബലലാം  ഇതബകന്റെ  പലബശകപനാലലാം ശമ്പളമനായബ

കേബട്ടുകേയബല്ല.  സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ജേസ്പീവെനക്കനാര്ക്കയ് തുലദമനായ കവെതനലാം നല്കേനാകമനയ്

സമ്മേതപത്രലാം നല്കേബകയങബലലാം ദബവെസലാം 100 രൂപ കപനാലലാം നല്കുനബകല്ലനമനാത്രമല്ല

ഇക്കനാരദത്തബലള്ള  കകഹകക്കനാടതബ  വെബധബയുലാം  മനാനബക്കുനബല്ല.  കനനാണ്  ടസ്പീചബലാംഗയ്

സ്റ്റേനാഫബകന്റെ  മബനബമലാം  കവെതനലാം  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബചബട്ടബല്ല.   അണ്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള്

ജേസ്പീവെനക്കനാകര ഏകേസ്പീകേരബചകകേനാണയ് അവെരുകട കതനാഴബല് സുരക്ഷബതതത്വലാം ഉറപ്പെനാക്കനാനുലാം

കസവെനകവെതന വെദവെസകേള് നബജേകപ്പെടുത്തനാനുമനായബ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തണലാം.

ഡബ.പബ.കഎ.-യുകട  കനതൃതത്വത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  അണ്എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള്

കമനാണബററബലാംഗയ്  കസല്ലബകന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം    കക്ഷമനബധബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം ജേസ്പീവെനക്കനാരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

പഠബക്കുനതബനയ് ഒരു കേമ്മേബഷകന നബയമബക്കുകേയുലാം കചയ്യേണലാം. 

വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്)  :    സലാംസനാനകത്ത

അണ് എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളബകല ജേസ്പീവെനക്കനാരുലാം അദദനാപകേരുലാം  മനാകനജുകമന്റുകേളകട

കേസ്പീഴബലനാണയ് പ്രവെര്ത്തബക്കുനകതങബലലാം    കസവെന-കവെതന വെദവെസകേള്,  കയനാഗദത

എനബവെ  സലാംബനബചയ്  കകേരള  വെബദദനാഭദനാസ  ചട്ടത്തബല്  പ്രതബപനാദബചബട്ടുണയ്.

ഇതുസലാംബനബചയ്  പഠബചയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനനായബ  2007-ല്  സര്ക്കനാര്
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നബകയനാഗബച  രണലാംഗ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ശബപനാര്ശയനുസരബചയ്   14-2-2011-കല  ജേബ.ഒ.

പ്രകേനാരലാം   അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള അണ് എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളബകല  പ്രധനാന  അദദനാപകേനയ്

7000  രൂപയുലാം എചയ്.എസയ്.എ.  അദദനാപകേനയ്  6000  രൂപയുലാം ബപ്രമറബ  ടസ്പീചര്ക്കയ്

5000  രൂപയുലാം  കനാര്ക്കബനയ്  4000  രൂപയുലാം  കനാസയ്  കഫനാര്  ജേസ്പീവെനക്കനാര്ക്കയ്  3500

രൂപയുലാം  മബനബമലാം  കവെതനമനായബ  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബചബട്ടുണയ്.

സബ.ബബ.എസയ്.ഇ./ഐ.സബ.എസയ്.ഇ. സ്കൂളകേളബകല ജേസ്പീവെനക്കനാര്ക്കുലാം അദദനാപകേര്ക്കുലാം

സര്ക്കനാര് നബരക്കബലള്ള ശമ്പളവലാം അലവെന്സുലാം നല്കേണകമനയ് എന്.ഒ.സബ.-ക്കുള്ള

മനാനദണ്ഡത്തബല്  വെദക്തമനാക്കബയബട്ടുണയ്.   അണ്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളകേളബകല

അദദനാപകേ/അനദദനാപകേ  ജേസ്പീവെനക്കനാകര  മബനബമലാം  കവെതനത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവെരുനതബനുലാം  കതനാഴബല്  ചൂഷണലാം  അവെസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബനുള്ള  കേരടയ്  ബബല്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണയ്.   സലാംസനാനകത്ത  സത്വനാശയ  കകേനാകളജേയ്  അദദനാപകേരുകട

കസവെന-കവെതന  വെദവെസകേള്  നബഷ്കര്ഷബചകകേനാണയ്  19-7-2014-നയ്  പുറകപ്പെടുവെബച

ഉത്തരവെയ്  പ്രകേനാരലാം   യു.ജേബ.സബ.   കയനാഗദതയുള്ളവെര്ക്കയ്  സലാംസനാന  സര്വ്വസ്പീസബല്

സമനാന  തസബകേയബല്  നല്കേബവെരുന  കവെതനലാം  നല്കേണകമനലാം   മറ്റുള്ളവെര്ക്കയ്

പ്രതബമനാസലാം  മബനബമലാം  പതബനനായബരലാം  രൂപ   നല്കേണകമനലാം  നബഷ്കര്ഷബക്കുനണയ്.

സത്വനാശയ കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന മറയ് പ്രശ്നങ്ങള് സമഗ്രമനായബ പഠബചയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്
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സമര്പ്പെബക്കുനതബനയ് രൂപസ്പീകേരബച ജേസ്റ്റേബസയ് കകേ.കകേ. ദബകനശന് കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

ലഭബക്കുന മുറയയ്  ഉചബതമനായ തുടര്നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  

(2) മൂനനാറബകന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റേബന്:  ഇടുക്കബയബകല  കുടബകയറ  കേര്ഷകേ  ഭൂമബക്കയ്  പട്ടയലാം

അനുവെദബചതയ് 1950-കല ടനാവെന്കൂര് കകേനാചബന് ലനാന്റെയ് അബസന്കമന്റെയ് ആകലാം  1960-

കല കകേരള ലനാന്റെയ് അബസന്കമന്റെയ് ആകലാം  1964-കല റൂളലാം പ്രകേനാരമനാണയ്.     പട്ടയലാം

നല്കുന അവെസരത്തബല് ഉകദദനാഗസര്  ചട്ടങ്ങളലാം റൂളകേളലാം പരബകശനാധബചബരുനബല്ല.

കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   ഉകദദനാഗസതലത്തബലള്ള   വെസ്പീഴ്ചകേള്

പരബകശനാധബക്കണലാം.    ഇടുക്കബ  ജേബല്ലയബകല  പ്രധനാന  സനാപനങ്ങകളല്ലനാലാം   പട്ടയ

ഭൂമബയബലനാണയ്  സബതബകചയ്യുനതയ്.   ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങള്  നബലനബര്ത്തുനതബനുലാം

പുതബയവെ  സനാപബക്കുനതബനുലാം ഉപയുക്തമനായ നബയമങ്ങള് കകേരളത്തബല് നബലവെബലബല്ല.

സമസ്പീപകേനാലകത്ത  ബഹകക്കനാടതബ  വെബധബയനുസരബചയ്  1964-ല്  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  പതബചയ്

കകേനാടുത്ത  പട്ടയ ഭൂമബയബലള്ള   സനാപനങ്ങള്   നബയമവെബരുദമനായതബനനാല്  അവെ

നസ്പീക്കകപ്പെകടണതുമനാണയ്.    മൂനനാറബകല    കേകയ്യേറവലാം  കുടബകയറവലാം  ഇടുക്കബയബകല

ജേനവെനാസകത്ത  ദുരബതത്തബലനാഴബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  കുടബകയറക്കനാകര  സലാംരക്ഷബകക്കണ

ചുമതല സര്ക്കനാരബനുണയ്.    പട്ടയഭൂമബയബല്  കേര്ഷകേര് വെചപബടബപ്പെബക്കുന മരത്തബകന്റെ

ഉടമസനാവെകേനാശലാം  അവെര്ക്കയ്  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കൃഷബ
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ലനാഭകേരമല്ലനാത്ത ഇനകത്ത സനാഹചരദത്തബല്  ഉപജേസ്പീവെനത്തബനനായബ ഒരു വെദനാപനാര

സനാപനലാം   നബര്മ്മേബക്കനാന്   കപനാലലാം  നബയമത്തബല്  വെദവെസയബല്ല.  ആയതബനനാല്

1964-കല  റൂളബല്  ആവെശദമനായ  കഭദഗതബ  വെരുത്തബ  സനാധനാരണ  ജേനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം മൂനനാറബനുകവെണബ പ്രകതദകേ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുനതബനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇടുക്കബയബകല  ഭൂപ്രശ്നത്തബല്  ഗവെണ്കമന്റെയ്

ജേനാഗ്രതകയനാടുകൂടബയ  ഇടകപടല്  നടത്തുകേയുലാം    മനബയുകട  കനതൃതത്വത്തബല്  ഒരു

കമനാണബററബലാംഗയ് കേമ്മേബറബ   രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബക്കുകമനാകയനയ് പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം

കചയ്യേണലാം.

റവെനന്യുവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):    1960-

കല കകേരള ലനാന്റെയ് അബസന്കമന്റെയ് ആക്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബലള്ള വെബവെബധ ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേനാരമനാണയ്  കകേരളത്തബല്  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  പതബചനല്കുനതയ്.  പഞനായത്തയ്

പ്രകദശങ്ങള്  1964-കല  കകേരള  ഭൂമബ  പതബവചട്ടപ്രകേനാരവലാം  മുനബസബപ്പെല്

കകേനാര്പ്പെകറഷന് പ്രകദശങ്ങളബല് 1995-കല കകേരള ലനാന്റെയ് അബസന്കമന്റെയ് മുനബസബപ്പെല്

കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ചട്ടപ്രകേനാരവമനാണയ്  ഭൂമബ  പതബചയ്  നല്കുനതയ്.  കൂടനാകത  1993-കല

കകേരള  ലനാന്റെയ്  അബസന്കമന്റെയ്  ആക്ടബകല   പ്രകതദകേ ചട്ടപ്രകേനാരലാം  1-1-1977-നുമുമ്പയ്

വെനഭൂമബ ബകേവെശലാം വെചവെരുനവെര്ക്കയ് ഭൂമബ പതബചയ് നല്കുനണയ്.  1964-കല കകേരള

ഭൂമബ പതബവചട്ടപ്രകേനാരലാം കൃഷബ,  ഭവെനനബര്മ്മേനാണലാം,  അയല് വെസ്തുവെബകന്റെ ഗുണകേരമനായ
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അനുഭവെലാം എനസ്പീ ആവെശദങ്ങള്ക്കയ് ഭൂമബ പതബചനല്കേനാവനതനാണയ്.   ഈ ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം ഒരനാളകട ബകേവെശമുള്ള ഭൂമബ അയനാള്ക്കയ് പതബചനല്കുനതബനുലാം പ്രസ്തുത ഭൂമബ

വെബല്പ്പെന നടത്തുനതബനുലാം  2014-വെകര തടസ്സമബല്ല.     30.9.2014-  കല സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  ചട്ടങ്ങള് കഭദഗതബ കചയയ്   ഒരനാള്ക്കയ്  ഭൂമബ പതബചയ് നല്കുകമ്പനാള്

ഇരുപത്തബയഞയ്  വെര്ഷകത്തയയ്  വെബല്പ്പെന  നടത്തനാന്  പനാടബകല്ലനയ്  വെദവെസ

കചയബട്ടുണയ്.  എനനാല് പബന്തുടര്ചനാവെകേനാശബക്കയ് പ്രസ്തുത ഭൂമബ ബകേമനാറലാം കചയ്യുനതബനയ്

യനാകതനാരു  തടസ്സവമബല്ല.     ഭൂരഹബതനനായ  വെദക്തബക്കയ്  ഭൂമബ  പതബചയ്  നല്കേബയനാല്

പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  വെബല്പ്പെന  നടത്തബ  വെസ്പീണ്ടുലാം  ഭൂരഹബതനനാവകമനതബനനാല്    ചട്ടങ്ങള്

കഭദഗതബ  കചകയ്യേണതുകണനാകയനയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.    ഭൂമബ  സലാംബനമനായ

വെബഷയങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനയ്  പ്രകതദകേ  കമനാണബററബലാംഗയ്  കേമ്മേബറബയുകട

ആവെശദമബല്ല.   നബര്കദ്ദേശങ്ങള് ശദനാപൂര്വ്വലാം പരബകശനാധബചയ് ആവെശദമനായ നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

IV സബ്മബഷന്

(1) കറയബല്പ്പെനാത

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് കചനബത്തല):  കകേന്ദ്ര  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബചയ്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബലള്കപ്പെട്ട  നഞന്കകേനാടയ്-സുല്ത്തനാന്

ബകത്തരബ-നബലമ്പൂര്  കറയബല്പ്പെനാത  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യേനാറനാക്കബ
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യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനയ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്  ):

നബലമ്പൂര്-നഞന്കകേനാടയ്  കറയബല്കവെ  ബലനബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യേനാറനാക്കുനതബനയ്

കകേരള  സര്ക്കനാര്  ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.-കയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം   2  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവെദബക്കുകേയുലാം  കചയ.   ഈ  ബലന്  കകേരളത്തബകല  സലാംരക്ഷബത

വെനകമഖലയബലൂകടയുലാം  കേര്ണ്ണനാടകേയബകല  ബനബപ്പൂര്  കദശസ്പീയ  ഉദദനാനത്തബലൂകടയുലാം

കേടുവെനാ  സകങതത്തബലൂകടയുമനാണയ്  കേടനകപനാകുനതയ്.  കകേന്ദ്ര  പരബസബതബ-  വെനലാം

മനനാലയത്തബകന്റെ  വെബജനാപനപ്രകേനാരലാം  ബനബപ്പൂര്  കദശസ്പീയ  ഉദദനാനത്തബലൂകടയുള്ള

കറയബല്കവെ  ബലനുകേള്,  ഭൂഗര്ഭ  ബപപ്പെയ് ബലനുകേള്,  കറനാപ്പെയ് കവെ  എനബവെയുകട

പണബകേള്  നബകരനാധബചബട്ടുണയ്.   കറയബല്കവെ  ബലന്  കേര്ണ്ണനാടകേത്തബലൂകട

കേടനകപനാകുനതബനനാല്  പദതബകചലവെബകന്റെ  പങനാളബത്തലാം  കേര്ണ്ണനാടകേ  ഗവെണ്കമന്റെയ്

ഏകറടുകക്കണതനാണയ്.   2017  മനാര്ചയ്  17-നയ്   കേര്ണ്ണനാടകേ  അടബസനാന  സഇൗകേരദ

വെബകേസന  വെകുപ്പെയ്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  കയനാഗലാം

കചരുകേയുലാം  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബകല  വെബവെബധ  തടസ്സങ്ങള്

കേണക്കബകലടുത്തയ്  പരബസബതബകലനാല  പ്രകദശങ്ങള്,  വെനദജേസ്പീവെബ  സലാംരക്ഷണ

കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കദശസ്പീയ  ഉദദനാനങ്ങള്  എനബവെ  ഒഴബവെനാക്കബയുള്ള  അബലന്കമന്റെയ്

തയ്യേനാറനാക്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കണകമനയ് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുമുണയ്.   2017  ഏപ്രബല്
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17-നയ്  ബനാലാംഗ്ലൂരബല്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ  തലത്തബല്  നടന  കയനാഗത്തബല്  നബലമ്പൂര്-

നഞന്കകേനാടയ്  പനാതയയ്  ബദലനായബ  തലകശ്ശേരബ-ബമസൂര്  കറയബല്പ്പെനാതയുകട

ആവെശദകേതകയപ്പെറബ  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ  വെബവെരബക്കുകേയുലാം  ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.

നബര്കദ്ദേശബച  ഭൂഗര്ഭ  കറയബല്പ്പെനാതകയ  സലാംബനബചയ്  ചര്ച  കചയ്യുകേയുലാം  കചയ.

തലകശ്ശേരബ-ബമസൂര്  കറയബല്കവെ  ബലന്  പ്രനാവെര്ത്തബകേമനാകുകമ്പനാള്  മൃഗങ്ങളകട

ആവെനാസവെദവെസ  വെബഭജേബക്കകപ്പെടുകേയുലാം  വെനദജേസ്പീവെബ  സലാംരക്ഷണത്തബല്

ദൂരവെദനാപകേമനായ  പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്  ഉണനാകുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  തലകശ്ശേരബ-ബമസൂര്

കറയബല്പ്പെനാതയനായബ  സര്കവ്വ  നടത്തുനതബനയ്  കകേന്ദ്ര  വെനലാം  പരബസബതബ  വെകുപ്പെബകന്റെ

അനുവെനാദത്തബനനായബ  10 ദബവെസത്തബനകേലാം  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  കകേന്ദ്ര  പരബസബതബ  മനനാലയത്തബകന്റെയുലാം

കേര്ണ്ണനാടകേ  സര്ക്കനാരബകന്റെയുലാം  അനുമതബ  ലഭദമനായതബനുകശഷലാം   ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.

തയ്യേനാറനാക്കബയ കസ്കെചയ് പ്രകേനാരമുള്ള തുടര്നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  

(2) പട്ടബണബ സമരലാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന്: കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലറപ്പെയ് പദതബ പ്രകേനാരമുള്ള

ശമ്പള കുടബശ്ശേബകേ ലഭബക്കുനതബനയ്  അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജേലസ്പീല്  ):  2005-ല് നബലവെബല് വെന മഹനാതനാഗനാനബ
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കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലറപ്പെയ് പദതബ പ്രകേനാരലാം 2016-17 സനാമ്പത്തബകേ വെര്ഷത്തബല്

കവെതന  കുടബശ്ശേബകേയനായബ  759.43  കകേനാടബ  രൂപ  കകേന്ദ്രലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്

നല്കകേണതനായബട്ടുണയ്.   10.04.2017-കല  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേനാരലാം  2017-18  വെര്ഷകത്ത

പദതബക്കനായുള്ള  ആദദ  ഗഡു  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെയ്  നല്കേബയബരുന.   കശഷബക്കുന

636.60  കകേനാടബ  രൂപ   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്നബനലാം  ലഭദമനാകകേണതനായബട്ടുണയ്.

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  നല്കേനാനുള്ള  കൂലബ  കുടബശ്ശേബകേ  നല്കേണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടയ്

പ്രബന്സബപ്പെല് കസക്രട്ടറബ തലത്തബലലാം  മുഖദമനബതലത്തബലലാം കേത്തുകേള് അയയ്ക്കുകേയുലാം

കകേന്ദ്രമനബകയ  കനരബല്ക്കണയ്   നബകവെദനലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  സഭ

തസ്പീരുനതബനുമുമ്പയ്  കുടബശ്ശേബകേ നല്കേബയബകല്ലങബല് ഏകേകേണ്ഠമനായബ ഒരു പ്രകമയലാം സഭ

പനാസ്സനാക്കബ കകേരളത്തബകന്റെ ശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കകേന്ദ്രകത്ത അറബയബക്കുനതനാണയ്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  കകേരളത്തബകല  മുഴുവെന്  രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേളലാം   ഒറകക്കട്ടനായബ

നബല്ക്കുകേയുലാം എല്ലനാവെരുകടയുലാം സജേസ്പീവെ ഇടകപടലണനാകുകേയുലാം കവെണലാം.   

(3) ഇലകകനാണബകയ് പനാര്ക്കബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജേക്കബയ്:  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കലലാം പുനരധബവെനാസ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളലാം

തത്വരബതഗതബയബല്  നടത്തബ  ആമ്പല്ലൂര്  ഇലകകനാണബകയ്  പനാര്ക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

കവെഗത്തബല് പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വെദവെസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവെജേനകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .
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കമനായസ്പീന്):  സലാംസനാനത്തയ് നടപ്പെനാക്കനാനുകദ്ദേശബച കമഗനാ പദതബയനാണയ് ആമ്പല്ലൂരബകല

ഇലകകനാണബകയ്  പനാര്ക്കയ്.   100  ഏക്കര്  വെരുന പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  103  കകേനാടബ  രൂപയയ്

ഏകറടുക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  കകേ.എസയ്.കഎ.ഡബ.സബ.  ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.   വെബവെബധ

ബഡ്ജേറ്റുകേളബലനായബ അനുവെദബച 23  കകേനാടബ രൂപയബല്  13  കകേനാടബ രൂപ നല്കുകേയുലാം

90  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  എറണനാകുളലാം  ജേബല്ലനാ

കേളക്ടറുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കസ്റ്റേറയ്  എലാംപകവെര്ഡയ്  കേമ്മേബറബയുകട

കയനാഗ തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം സലവെബല നബര്ണ്ണയബചയ് സര്ക്കനാര് ഉത്തരവെയ് ഇറക്കുകേയുലാം

ജേബല്ലനാ  പര്കചസയ്  കേമ്മേബറബ  15.25  ഏക്കര് ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനയ്  ഭൂ  ഉടമകേളമനായബ

കേരനാറബകലര്കപ്പെടുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  കൂടുതല് ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനായകശഷലാം  അടബസനാന  സഇൗകേരദവെബകേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമനായബ

കകേ.എസയ്.കഎ.ഡബ.സബ.  മുകനനാട്ടയ്  കപനാകുനതനാണയ്.  ഭൂമബ  വെബട്ടയ്  നല്കുനവെരുകട

പുനരധബവെനാസമുള്പ്പെകടയുള്ള മറയ് പ്രശ്നങ്ങള് പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണയ്.

(4) ആഡലാംബര നബകുതബക്കയ് കേനാലപരബധബ

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനല്ലബക്കുനയ്:  3000  ചതുരശ  അടബകയനാ  അതബലധബകേകമനാ

വെബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള  വെസ്പീടുകേളകട  ആഡലാംബര  നബകുതബക്കയ്  കേനാലപരബധബ

നബശ്ചയബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):    1975-
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കല കകേരള കകേട്ടബട  നബകുതബ  നബയമലാം  വെകുപ്പെയ്  5  (എ)  പ്രകേനാരമുള്ള വെദവെസകേള്ക്കയ്

വെബകധയമനായബ  278.7  ചതുരശ മസ്പീറകറനാ അതബല് കൂടുതകലനാ തറ വെബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ളതുലാം

01-04-1991-കനനാ  അതബനയ്  കശഷകമനാ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച  വെനാസകയനാഗദമനായ

കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കനാണയ് ആഡലാംബര നബകുതബ ചുമത്തുനതയ്. 2014-കല കകേരള ഫബനനാന്സയ്

ആക്ടയ്  പ്രകേനാരലാം  01-04-2014  മുതല് ആഡലാംബര നബകുതബ  2000  രൂപയബല് നബനയ്

4000 രൂപയനായബ വെര്ദബപ്പെബചബട്ടുള്ളതുലാം  ഓകരനാ സനാമ്പത്തബകേ വെര്ഷവലാം മനാര്ചയ് 31-കനനാ

അതബനയ്  മുന്കപനാ  മുന്കൂറനായബ  ഒടുകക്കണതുമനാണയ്.  ആഡലാംബര  നബകുതബ

ഇഇൗടനാക്കുനതബനയ്  നബയമപ്രകേനാരലാം  കേനാലപരബധബ  നബശ്ചയബചബട്ടബല്ല.   സനാബയ്

സമ്പ്രദനായത്തബലനാക്കുനതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണയ്.

വെസ്പീട്ടുടമ  മരണകപ്പെട്ടനാല്  ആഡലാംബര  നബകുതബയബല്  നബനയ്  ഒഴബവെനാക്കുനതബനയ്

നബയമത്തബല്  വെദവെസയബല്ലനാത്തതുലാം  മനാര്ചയ്  15-നയ്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കബയ

വെസ്പീടുകേള്ക്കയ് തനനാണബകല നബകുതബ ഒടുകക്കണതുമനാണയ്.

(5) അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസയ്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ആദബവെനാസബകേളലാം  സനാധനാരണക്കനാരുലാം

ആശയബക്കുന  വെബതുര  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബകല  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

വെബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  സ്റ്റേനാഫയ്  പനാകറണ്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ബശലജേ

ടസ്പീചര്):  വെബതുര  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രകത്ത  18-02-2016-ലനാണയ്

തനാലൂക്കനാശുപത്രബയനായബ  പ്രഖദനാപബചതയ്.  ഇവെബകട  11  കഡനാക്ടര്മനാരുള്കപ്പെകട

എന്.ആര്.എചയ്.എലാം.  മുകഖന  ഒരു  കഡന്റെല്  സര്ജേന്,  ഫനാര്മസബ,  ലകബനാറട്ടറബ,

ആലാംബുലന്സയ്  എനബവെയുകട  കസവെനലാം  ലഭബക്കുനണയ്.  ആഴ്ചയബകലനാരബക്കല്  കനത്ര

പരബകശനാധനകയനാകടനാപ്പെലാം  കപനാതുജേനനാകരനാഗദവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  സര്ക്കനാര്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ എല്ലനാ ആകരനാഗദ പദതബകേളലാം നടക്കുനണയ്.  ഓപ്പെകറഷന് തബകയറര്

നവെസ്പീകേരബചയ് സബകസറബയന് സഇൗകേരദലാം ഒരുക്കുന നടപടബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.

ബ്ലഡയ് കസ്റ്റേനാകറജേയ്  യൂണബറ്റുലാം  കഎ.പബ.  വെനാര്ഡയ്,  കുട്ടബകേളകട വെനാര്ഡയ്,  പ്രസവെ വെനാര്ഡയ്

എനബവെയുലാം  നബലവെബലണയ്.   തനാലൂക്കനാശുപത്രബയനായബ  ഉയര്ത്തബകയങബലലാം  സ്റ്റേനാഫയ്

പനാകറണ് നടപ്പെനാക്കനാത്തതബനനാല് കപനാസ്റ്റേയ് ക്രബകയഷന് നടത്തബയബരുനബല്ല. ഒരു റവെനന്യൂ

തനാലൂക്കബല്  ഒരു  തനാലൂക്കനാശുപത്രബ  എന  നബലയബലനാണയ്  ആശുപത്രബകേകള  ആര്ദലാം

പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്.   കബ്ലനാക്കയ്/പഞനായത്തുതല  കേമ്മേന്യൂണബറബ

കഹല്ത്തയ്  കസന്റെര്  കമചകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  കപനാസ്റ്റേയ്  ക്രബകയഷകന്റെ  കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്

വെബതുര  തനാലൂക്കനാശുപത്രബകയയുലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.  തുടര്നള്ള  ഘട്ടത്തബല്

കസഷദനാലബറബ  കസവെനങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 
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(6)   ആര്ദലാം പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫയ്:  അരൂര് മണ്ഡലത്തബകല തുറവൂര് തനാലൂക്കനാശുപത്രബകയ

ആര്ദലാം  പദതബയുകട  ഒനനാലാം  ഘട്ടത്തബല്   ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ

ടസ്പീചര്  ): 2010-ല് തുറവൂര് ആശുപത്രബകയ തനാലൂക്കനാശുപത്രബയനായബ ഉയര്ത്തബകയങബലലാം

അതബനനാവെശദമനായ കപനാസ്റ്റേയ് ക്രബകയഷകനനാ മറയ്  സഇൗകേരദങ്ങകളനാ ലഭദമനായബട്ടബല്ല.  ഇഇൗ

ആശുപത്രബയബല്  24  മണബക്കൂറുലാം  കേനാഷത്വല്റബ  കസവെനലാം  ലഭദമനാണയ്.  ഒ.പബ.-യബല്

ആയബരകത്തനാളലാം  കരനാഗബകേള്  എത്തുനണയ്.  ഡയനാലബസബസയ്  യൂണബറയ്,  ഇ.സബ.ജേബ.,

എകയ്കറ,  കകഗനകക്കനാളജേബ,  പസ്പീഡബയനാടബകയ്,  ജേനറല് കമഡബസബന്,  കഡന്റെല് എനസ്പീ

വെബഭനാഗങ്ങളലാം പ്രവെര്ത്തബക്കുനണയ്. അഞ്ചുവെര്ഷകത്തയയ് വെബഭനാവെന കചയബട്ടുളള ആര്ദലാം

പദതബ  ഒറഘട്ടത്തബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്  കേഴബയബല്ല.  ആദദഘട്ടത്തബല്

സ്റ്റേനാന്കഡര്കകഡകസഷന്  അനുസരബചയ്  ഒരു  തനാലൂക്കനാശുപത്രബകയയനാണയ്

കതരകഞടുത്തബട്ടുളളതയ്.  ആദദഘട്ടത്തബല്  കതരകഞടുത്ത  ആശുപത്രബകേളബല്

സഇൗകേരദകമര്കപ്പെടുത്തബയകശഷലാം  തുറവൂര്  തനാലൂക്കനാശുപത്രബകയ  കസഷദനാലബറബ

ആശുപത്രബയനായബ കമചകപ്പെടുത്തുന കേനാരദവലാം പരബഗണബക്കുനതനാണയ്.
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(7) സര്വ്വസ്പീസയ് ചനാര്ജേയ്

     (പ്രസ്തുത വെബഷയലാം സലാംബനബചയ് ശസ്പീ.  കകഹബബ ഇഇൗഡന്,  എലാം.എല്.എ.-യുലാം

കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.)

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  എസയ്.ബബ.കഎ.  ഉപകഭനാക്തനാക്കളബല്നബനലാം

എ.ടബ.എലാം.  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  കനനാട്ടയ്  മനാറുനതബനുലാം  പണലാം

നബകക്ഷപബക്കുനതബനുലാം സര്വ്വസ്പീസയ് ചനാര്ജേയ് ഇഇൗടനാക്കുന നടപടബ അവെസനാനബപ്പെബക്കനാന്

മുന്കേകയ്യേടുക്കണലാം.

 ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:  എസയ്.ബബ.കഎ.-യുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  എല്ലനാ

സര്വ്വസ്പീസുകേള്ക്കുലാം  ടനാകയ് കകേനാടുകക്കണ നടപടബകയ ശക്തമനായബ കനരബടണലാം. 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   സത്വരനാജേയ്: എസയ്.ബബ.കഎ. ഉപകഭനാക്തനാക്കളബല്നബനലാം സര്വ്വസ്പീസയ് ടനാകയ്

ഇഇൗടനാക്കുന  നടപടബകക്കതബകര  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെബല്

ഇടകപടണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വെകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് കഎസകേയ്  ): ഇവെബകട

പ്രകേടബപ്പെബച  വെബകേനാരകത്തനാടയ്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കയനാജേബക്കുന.  എസയ്.ബബ.കഎ.  1-4-17

മുതല് എല്ലനാ കസവെനങ്ങള്ക്കുലാം ചനാര്ജേയ് ഇഇൗടനാക്കബകക്കനാണ്ടുലാം  ജൂണ് 1  മുതല് വെസ്പീണ്ടുലാം

ഇഇൗ  ചനാര്ജുകേള്  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബചകകേനാണ്ടുലാം  ഉത്തരവെബറക്കുകേയുണനായബ.   വെലബയ

പ്രതബകഷധലാം  ഉയര്നവെനതബനനാല്  ആ  ഉത്തരവെയ്  പബന്വെലബക്കുകേയനാണുണനായതയ്.
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കേബട്ടനാക്കടവലാം  നബഷബയ  ആസബകേളലാം  വെര്ദബചകകേനാണബരബക്കുനതബനനാലനാണയ്

എസയ്.ബബ.കഎ.  ചനാര്ജേയ്  കൂട്ടനാന്  നബര്ബനബതമനായതയ്.  ഇതബകന്റെയടബസനാനത്തബല്

ബനാക്കബ   കപനാതുകമഖലനാ  ബനാങ്കുകേളലാം  സര്വ്വസ്പീസയ്  ടനാകയ്  വെര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള

സനാദദതയുണയ്.   ജേനങ്ങള്ക്കയ്   ബനാങബലള്ള   വെബശത്വനാസലാം  കുറഞകപ്പെനാള്  പണലാം

കേയ്യേബല്  വെയ്ക്കുനതയ്  കനനാട്ടയ്  ക്ഷനാമലാം  രൂക്ഷമനാകുനതബനുലാം  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്ക്കുലാം ഇടയനാക്കബ.  ഇതബകന്റെ ഗഇൗരവെലാം മനസ്സബലനാക്കബ ഇടകപടുനതബനയ്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്   തയ്യേനാറനാകുനബകല്ലനളളതനാണയ്  യനാഥനാര്തദലാം.  ഇക്കനാരദലാം  കകേന്ദ്ര

ധനകേനാരദ  വെകുപ്പുമനബകയയുലാം  കസ്റ്റേറയ്  കലവെല്  ബനാകങഴയ്  കേമ്മേബറബകയയുലാം

അറബയബക്കുനതനാണയ്.   

(8)   ഹയര് കസക്കണറബ അദദനാപകേ നബയമനലാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   ദബവെനാകേരന്: നബലവെബലളള പബ.എസയ്.സബ. റനാങയ് ലബസ്റ്റേബല്നബനലാം ഹയര്

കസക്കണറബ അദദനാപകേകര നബയമബക്കുനതബനുലാം ലബസ്റ്റേബകന്റെ കേനാലനാവെധബ നസ്പീട്ടുനതബനുലാം

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):  സലാംസനാനത്തയ്

സര്ക്കനാര്  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയബല്  ഹയര്  കസക്കണറബ  സ്കൂളകേളബല്ലനാത്ത  148

പഞനായത്തുകേളബല്  ഒരു  പഞനായത്തബല്  ഒനയ്  എന  കതനാതബല്  പുതബയ  ഹയര്

കസക്കണറബ സ്കൂളകേളലാം നബലവെബല് ഹയര് കസക്കണറബ സ്കൂളകേളളള പഞനായത്തുകേളബല്
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വെബദദനാഭദനാസ ആവെശദകേതയുകട അടബസനാനത്തബല് സര്ക്കനാര് എയ്ഡഡയ് കമഖലയബല്

അധബകേ  ഹയര്  കസക്കണറബ  സ്കൂളകേളലാം  അധബകേ  ബനാചകേളലാം  അനുവെദബചകകേനാണയ്

ഉത്തരവെബറക്കുകേയുലാം  കചയ.  പുതബയതനായബ  ആരലാംഭബക്കുന  ഹയര്  കസക്കണറബ

സ്കൂളകേളബലലാം അധബകേ ബനാചകേളബലലാം നബശ്ചബത കയനാഗദതയുളള അദദനാപകേകര ദബവെസ

കവെതന  അടബസനാനത്തബല്  നബശ്ചയബചയ്  അധദയനലാം  നടത്തനാനുലാം  വെദവെസ

കചയബരുന. എനനാല് പുതബയതനായബ അനുവെദബച സ്കൂളകേളബകല ഗസ്റ്റേയ് അദദനാപകേര്ക്കയ്

2016  വെകരയുലാം  കവെതനലാം  ലഭബചബരുനബല്ല.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്   തസബകേ  സൃഷ്ടബചയ്

ഉത്തരവെനാകുകേയുലാം  ഇകപ്പെനാള്  അവെര്ക്കയ്  കവെതനലാം  ലഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുനണയ്.

പുതബയതനായബ  അനുവെദബച  ഹയര്  കസക്കണറബ  സ്കൂളകേളബലലാം  ബനാചബലലാം  സബരലാം

അദദനാപകേ തസബകേ സൃഷ്ടബക്കുനതബനയ് ഹയര് കസക്കണറബ ഡയറക്ടര് കപ്രനാകപ്പെനാസല്

സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  2014-15,  2015-16  വെര്ഷങ്ങളബല്  പുതബയതനായബ

അനുവെദബച  ഹയര്  കസക്കണറബ  സ്കൂളകേളബലലാം  ബനാചകേളബലലാം  ഹയര്  കസക്കണറബ

അദദനാപകേ  തസബകേ  സൃഷ്ടബക്കുനതബനയ്  സമര്പ്പെബചബട്ടുളള  ശബപനാര്ശ  വെബശദമനായബ

പരബകശനാധബചവെരബകേയനാണയ്.  സബരലാം  അദദനാപകേ  തസബകേ  സൃഷ്ടബക്കുന  മുറയയ്  റനാങയ്

ലബസ്റ്റുകേളബല്നബനലാം കൂടുതല് നബയമനങ്ങള് നടത്തനാന് സനാധബക്കുനതനാണയ്.  വെബവെബധ

വെബഷയങ്ങളബലനായബ  ഹയര്  കസക്കണറബ  അദദനാപകേരുകട  നബലവെബലളള   29  റനാങയ്

ലബസ്റ്റുകേളബല്നബനലാം ഇതുവെകര  2399  നബയമനങ്ങള് നടത്തബയബട്ടുണയ്.  ബനാക്കബയുളളതയ്
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എത്രയുലാംകവെഗലാം പരബഹരബക്കനാന് ശമബക്കുനതനാണയ്.

V ക്രമപ്രശ്നലാം

ജേബ  .  എസയ്  .  ടബ  .

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെയ് (  ശസ്പീ  .    രകമശയ് കചനബത്തല  ):  ജൂകകല 1-ാം തസ്പീയതബ മുതല്

ജേമ്മുകേനാശസ്പീര്  ഒഴബകകേ മകറല്ലനാ  സലാംസനാനങ്ങളബലലാം  ജേബ.എസയ്.ടബ.  നബയമലാം  നബലവെബല്

വെരനാന് കപനാകുകേയനാണയ്.  പല സലാംസനാനങ്ങളലാം ഇഇൗ ബബല് പനാസ്സനാക്കബയബട്ടുകണങബലലാം

കകേരളത്തബല്  പനാസ്സനാക്കബയബട്ടബല്ല.  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് കപ്ലെയ്സയ് കചയ ബബല്ലുകേളബലലാം ജേബ.എസയ്.ടബ.  ബബല് ഉള്കപ്പെടനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല് ഈ ബബല് പനാസ്സനാക്കുനകതങ്ങകനകയനയ് വെബശദസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്)  :

ജൂകകല  മനാസലാം  1-ാം  തസ്പീയതബ  മുതല്  രനാജേദത്തയ്  ജേബ.എസയ്.ടബ.  നബയമലാം  നബലവെബല്

വെരബകേയനാണയ്.  ഇഇൗ  മനാസലാം  25-ാം  തസ്പീയതബ  നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനലാം

അവെസനാനബക്കുനതബനനാല്  ഈ  ബബല്  പനാസ്സനാക്കുനതബനയ്  സനാധബക്കബല്ല.   എനനാല്

നബയമപരമനാകയടുകക്കണ  എല്ലനാ  നടപടബകേളലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  അടുത്ത

സഭനാസകമ്മേളനലാം  കചരുന  അവെസരത്തബല്  ഇഇൗ  ബബല്  അവെതരബപ്പെബക്കുനതനാണയ്.

ഇതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് സത്വസ്പീകേരബകക്കണ നടപടബകേകള സലാംബനബചയ് മനബസഭ ചര്ച

കചയ്യുനതനാണയ്.
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VI അനഇൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളകട കേനാരദലാം

(1) റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് പരബഗണന

അനഇൗകദദനാഗബകേ പ്രകമയങ്ങളലാം ബബല്ലുകേളലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട ഏഴനാമതയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

അനഇൗകദദനാഗബകേ പ്രകമയങ്ങളലാം ബബല്ലുകേളലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട ഏഴനാമതയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

(2) ബബല്ലുകേളകട അവെതരണനാനുമതബക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള്

(i) 2017-  കല കകേരള സലാംസനാന കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബനാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ : 2017-കല കകേരള സലാംസനാന കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബനാര്ഡയ്

രൂപസ്പീകേരണ ബബല്ലബകന്റെ അവെതരണനാനുമതബക്കുള്ള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   ദബവെനാകേരന് : പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്)  :  കേനാര്ഷബകേ  കമഖല

യബകലയയ് യുവെതലമുറകയ  ആകേര്ഷബക്കുനതബനുലാം  കൃഷബ  നബലനബര്ത്തുനതബനുമനായബ

കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബനാര്ഡയ്   രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  അന്തബമ

ഘട്ടത്തബലനാണയ്.  ഇതബനനായബ  2017-18  വെര്ഷകത്ത  ബഡ്ജേറബല്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ

വെകേകകേനാള്ളബചബട്ടുണയ്.  അടുത്ത  നബയമസഭനാ  സകമ്മേളനത്തബല്  ബബല്
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അവെതരബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവെരുനതബനനാല്  ഒരു  സത്വകേനാരദ

ബബല്ലബകന്റെ ആവെശദമബല്ല. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ :   ജേസ്പീവെബതകചലവെയ്  വെര്ദബചവെരുന സനാഹചരദത്തബല്

കൃഷബയബല് നബനലാം ലഭബക്കുന വെരുമനാനലാം കുറവെനായതബനനാല്  കേര്ഷകേര് വെളകരകയകറ

ബുദബമുട്ടനുഭവെബക്കുകേയനാണയ്.  അവെര്ക്കയ്  സമൂഹത്തബല്  മനാനദതയുലാം  വെബലയുമബല്ലനാത്ത

ഒരവെസയനാണുള്ളതയ്.  സലാംസനാനത്തുനബനള്ള  കേനാര്ഷബകേ  വെബഭവെങ്ങളലാം  സുഗന

ദവെദങ്ങളലാം  വെബകദശ  രനാജേദങ്ങളബകലയയ്  കേയറ്റുമതബ  കചയ്യുനതബലൂകട  രനാജേദത്തബനയ്

ധനാരനാളലാം  വെബകദശനനാണദലാം  ലഭബക്കുനണയ്.  അതബനനാല്  പ്രകതദകേ  കറനായല്റബ

നല്കേണകമനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടയ് ആവെശദകപ്പെടണലാം.

(ചര്ച തുടരുലാം)

(ii) 2017-  കല കകേരള കേനാല്നടയനാത്രക്കനാരുകട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുള്ള

അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസയ് : 2017-കല കകേരള കേനാല്നടയനാത്രക്കനാരുകട സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുള്ള  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരണ  ബബല്ലബകന്റെ  അവെതരണനാനുമതബക്കുള്ള

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   അന്വെര് സനാദത്തയ് :  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ഗതനാഗത  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കതനാമസയ്  ചനാണബ)  :  വെര്ദബചവെരുന
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വെനാഹനനാപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതബനുലാം  കറനാഡയ്  സുരക്ഷനാ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുമനായബ  സലാംസനാനത്തയ്  കറനാഡയ്  കസഫബ  അകതനാറബറബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കേനാല്നട യനാത്രക്കനാരുകട സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുനതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്

ബബല്ലബല്  പരനാമര്ശബക്കുന  കേനാരദങ്ങള്  അകതനാറബറബ  കചയവെരുനണയ്.  ഇഇൗ

സനാഹചരദത്തബല് ഇതയ് പ്രകതദകേ ബബല്ലനായബ പരബഗണബകക്കണ ആവെശദമബല്ല.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ് :  കറനാഡയ്  സുരക്ഷയനായബ  വെബകദശ  രനാജേദങ്ങളബല്

കകകേകക്കനാണ്ടുവെരുന  നടപടബകേള്  ഭനാഗബകേമനാകയങബലലാം  ഇവെബകട  നടപ്പെനാക്കനാന്

ശമബക്കണലാം. ഓകരനാ വെര്ഷവലാം സലാംസനാനത്തയ് ഏകേകദശലാം ആയബരത്തബ നനാനൂറബകലകറ

കേനാല്നടയനാത്രക്കനാര്  കറനാഡയ്  അപകേടങ്ങളബല്  മരണമടയുനണയ്.

ഫൂട്ടയ്പനാത്തുകേളബല്ലനാത്തതുലാം  ടനാഫബകേയ്  നബയമങ്ങകള  സലാംബനബച  ധനാരണക്കുറവമനാണയ്

ഇതബനയ് കേനാരണലാം. കറനാഡയ് കസഫബകയ സലാംബനബച ഇന്തദന് കറനാഡയ് കകേനാണ്ഗ്രസ്സബകന്റെ

നബബനനകേള്  നടപ്പെനാക്കണലാം.  ഇക്കനാരദത്തബല്  ഗവെണ്കമന്റെയ്  ശക്തമനായ  നബലപനാടയ്

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

(ചര്ച തുടരുലാം)

(iii) 2017-  കല കകേരള ക്രബമബനല് നബയമ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന് :  2017-കല  കകേരള  ക്രബമബനല്  നബയമ  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലബകന്റെ അവെതരണനാനുമതബക്കുള്ള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 



27

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസയ് :  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

മുഖദമനബക്കുകവെണബ വെദവെസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവെജേനകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്)  :  ഇന്തദന്  ശബക്ഷനാ  നബയമത്തബലലാം  ക്രബമബനല്  നടപടബ

നബയമത്തബലലാം  കഭദഗതബ  വെരുത്തനാനുകദ്ദേശബചള്ള  ബബല്ലനാണബതയ്.  നബയമലാം

അനുശനാസബക്കുന  ശബക്ഷ  വെര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള  വെദവെസകേളലാം  നടപടബക്രമങ്ങളബല്

വെരുകത്തണ  മനാറങ്ങളലാം  ഇതബല്  നബര്കദ്ദേശബക്കുനണയ്.  ഇന്തദയബകല  ഇതര

സലാംസനാനങ്ങളബല്  നബലവെബലള്ള  ശബക്ഷയുലാം  നടപടബക്രമവലാം  ഗഇൗരവെമനായ

ചര്ചയ്ക്കുകശഷലാം  മനാത്രകമ  മനാറ്റുനതബനയ്  സനാധബക്കുകേയുള.  സലാംസനാനത്തയ്    നബയമ

പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം

നടനവെരബകേയുമനാണയ്.  അത്തരകമനാരു  പശ്ചനാത്തലത്തബല്  ബബല്

പരബഗണബകക്കണതബല്ല. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  സലാംസനാനകത്ത സനാമൂഹദ സനാഹചരദത്തബനനുസരബചയ്

കഎ.പബ.സബ.,  സബ.ആര്.പബ.സബ.  നബയമങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവെരനാന്

നബയമനബര്മ്മേനാണ സഭയ്ക്കുള്ള അധബകേനാരലാം  വെബനബകയനാഗബക്കനാന് തയ്യേനാറനാകേണലാം.  അളവ

തൂക്കങ്ങളബല്  കൃത്രബമലാം  കേനാണബക്കുകേയുലാം  ആഹനാരപദനാര്തങ്ങളബലലാം  മരുനബലമടക്കലാം

മനായലാം  കചര്ക്കുനവെര്കക്കതബകരയുലാം   അമബതകവെഗതയബലലാം  അശദകയനാടുലാംകൂടബ

വെനാഹനകമനാടബചയ്  അപകേടമുണനാക്കുനവെര്കക്കതബകരയുമുള്ള  ശബക്ഷനാനടപടബകേള്
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കേര്ശനമനാക്കുനതബനുള്ള  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്   ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.

സബ.ആര്.പബ.സബ. നടപടബക്രമങ്ങളബല് കേനാകലനാചബതമനായബ  മനാറലാം വെരുത്തനാനനാവെശദമനായ

ഇടകപടല് സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണലാം.

(ചര്ച തുടരുലാം)

(iv) 2017-  കല സലാംസനാനകത്ത ജേബല്ലനാ ടൂറബസലാം കപ്രനാകമനാഷന് കേഇൗണ്സബലകേള്
ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള അകപ്പെകയ് കേഇൗണ്സബല് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  2017-കല സലാംസനാനകത്ത ജേബല്ലനാ ടൂറബസലാം കപ്രനാകമനാഷന്

കേഇൗണ്സബലകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  അകപ്പെകയ്  കേഇൗണ്സബല്  രൂപസ്പീകേരണ

ബബല്ലബകന്റെ അവെതരണനാനുമതബക്കുള്ള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   വെബ  .   കകേ  .   സബ  .   മമ്മേതയ് കകേനായ:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

സഹകേരണവലാം  വെബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവെസത്വവലാം  വെകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്  ): തകദ്ദേശസ്പീയമനായബ  ടൂറബസലാം  വെബകേസബപ്പെബക്കുകേ  എന

ലക്ഷദകത്തനാകട  രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ട  ഡബസ്ട്രേബക്ടയ്  ടൂറബസലാം  കപ്രനാകമനാഷന്

കേഇൗണ്സബലകേള്ക്കയ്   വെര്ഷങ്ങള് പബനബട്ടബട്ടുലാം  കേനാരദമനായ പുകരനാഗതബ ബകേവെരബക്കനാന്

സനാധബചബട്ടബല്ല.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരകമറകശഷലാം  ഡബ.ടബ.പബ.സബ.-കേളകട

കേഴബഞകേനാല പ്രവെര്ത്തനലാം സലാംബനബചയ് വെബശദമനായ പരബകശനാധന നടത്തുനതബനുലാം

കമചകപ്പെട്ട  ശമ്പളലാം  നല്കേബ  ആവെശദമനായ  കയനാഗദതകേളള്ളവെകര  കസക്രട്ടറബമനാരനായബ
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നബയമബക്കുനതബനുലാം  പ്രവെര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  ടൂറബസലാം  ഡബപ്പെനാര്ട്ടയ്കമന്റെബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നബലകകേനാളന

ഡബ.ടബ.പബ.സബ.-കേളകട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കനാന് നബലവെബല് ഫലപ്രദമനായ

സലാംവെബധനാനങ്ങളള്ളതുകകേനാണയ് ഒരു അകപ്പെകയ് കബനാഡബ രൂപസ്പീകേരബകക്കണ ആവെശദമബല്ല.

ഡബ.ടബ.പബ.സബ.-കേളകട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ജേസ്പീവെനക്കനാര്ക്കയ്

നദനായമനായ  ശമ്പളലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ആവെശദമനായ  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:   ഡബ.ടബ.പബ.സബ.-കേളകട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാന്

സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേകള  സത്വനാഗതലാം  കചയ്യുന.   കജേനാലബത്തബരക്കയ്

കേനാരണലാം   ജേബല്ലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കയ്   ഡബ.ടബ.പബ.സബ.-യുകട  കേനാരദത്തബല്  കൃതദമനായബ

ഇടകപടനാന് കേഴബയനാത്തതുലാം കേനാരദപ്രനാപബയുള്ള കസക്രട്ടറബമനാര്  ഇല്ലനാത്തതുലാം കേനാരണലാം

അനന്തമനായ  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  പ്രകയനാജേനകപ്പെടുത്തനാന്  സനാധബക്കുനബല്ല.

ഡബ.ടബ.പബ.സബ.  ജേസ്പീവെനക്കനാര്ക്കയ്  നദനായമനായ  കസവെന-കവെതന  വെദവെസകേള്

നബകഷധബക്കുന  അവെസയയ്  പരബഹനാരമുണനാകേണലാം.  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുവെനാന്  നബലവെബല്  മതബയനായ  സലാംവെബധനാനമുകണന  വെകുപ്പുമനബയുകട

അഭബപ്രനായകത്ത മനാനബക്കുന. 

(ചര്ച തുടരുലാം)
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(v) 2017-  കല കകേരള സലാംസനാന പ്രനാകദശബകേ പത്ര  -  ദൃശദ മനാധദമരലാംഗകത്ത കജേനാലബകേള്
കചയ്യുനവെര്ക്കുള്ള കക്ഷമനബധബ ബബല്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജേന്:  2017-കല കകേരള സലാംസനാന പ്രനാകദശബകേ പത്ര-ദൃശദ മനാധദമ

രലാംഗകത്ത  കജേനാലബകേള്  കചയ്യുനവെര്ക്കുള്ള  കക്ഷമനബധബ  ബബല്ലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള്ള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   വെബ  .   കകേ  .   സബ  .   മമ്മേതയ് കകേനായ:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

കതനാഴബലലാം  എബകസുലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  വെദവെസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം

യുവെജേനകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്  ):  പ്രനാകദശബകേ

പത്രപ്രവെര്ത്തകേര്ക്കുലാം  വെര്ക്കബലാംഗയ്  കജേര്ണലബസ്റ്റേയ്  ആക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്

വെരനാത്തവെര്ക്കുലാം  പ്രകതദകേ  കതനാഴബലടമയബല്ലനാകത  ഇഇൗ  കമഖലയബല്

പ്രവെര്ത്തബക്കുനവെര്ക്കുലാം  കകേരള  അണ്  ഓര്ഗബനസ്ഡയ്  കസനാഷദല്  കസകേന്യൂരബറബ

സ്കെസ്പീമബല് അലാംഗതത്വകമടുക്കുനതബനുള്ള അവെകേനാശമുണയ്.    പ്രസ്തുത കക്ഷമപദതബയബല്

അലാംഗതത്വകമടുത്തവെര്ക്കയ്  ചബകേബതനാസഹനായലാം,  വെബവെനാഹ  ധനസഹനായലാം,   കപന്ഷന്

തുടങ്ങബയ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാകുനതുകകേനാണയ്  പ്രനാകദശബകേ  പത്ര-ദൃശദ

മനാധദമരലാംഗകത്ത കജേനാലബകേള് കചയ്യുനവെര്ക്കുള്ള കക്ഷമനബധബ ബബല്ലബനയ് പ്രസക്തബയബല്ല.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജേന്:  സനാമൂഹബകേ ജേസ്പീവെബതത്തബകന്റെ വെളര്ചയബല്   നബര്ണ്ണനായകേ

സത്വനാധസ്പീനലാം  കചലത്തബയബട്ടുള്ള  പ്രനാകദശബകേ  പത്രപ്രവെര്ത്തകേകര  അവെഗണബക്കുനതയ്
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ശരബയല്ല.  പ്രനാകദശബകേ പത്രപ്രവെര്ത്തന രലാംഗത്തയ് പ്രവെര്ത്തബക്കുന  റബകപ്പെനാര്ട്ടര്മനാരുലാം

സ്റ്റേബല്,  വെബഡസ്പീകയനാ  കഫനാകട്ടനാഗ്രനാഫര്മനാരുമടങ്ങുന  ഇഇൗ  വെബഭനാഗത്തബകന്റെ

കക്ഷമത്തബനനായബ  പ്രനാകദശബകേ  പത്രകക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമനയ്  സര്ക്കനാര്

ബഡ്ജേറയ്  പ്രഖദനാപനത്തബലലാം  സഭയബലലാം  നല്കേബയ  ഉറപ്പുകേള്  നനാളബതുവെകരയുലാം

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല്ല.   കക്ഷമനബധബ  നടപ്പെനാക്കണകമനയ്  മനുഷദനാവെകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

നല്കേബയ  ഉത്തരവലാം  പനാലബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.   രനാപകേലബല്ലനാകത  അധത്വനാനബക്കുന  ഇഇൗ

വെബഭനാഗത്തബനയ്  കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബയബല്  പ്രവെര്ത്തബക്കുന  കതനാഴബലനാളബകേളകട

കവെതനലാംകപനാലലാം  ലഭബക്കുനബല്ല എനതയ് വെളകര ഗഇൗരവെമുള്ള പ്രശ്നമനാണയ്.  

(ചര്ച തുടരുലാം)

കേനാരദപരബപനാടബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരുന  മൂനയ്  ബബല്ലുകേളകട

അവെതരണനാനുമതബക്കുളള  പ്രകമയത്തബകന്മേലളള  തുടര്ചര്ച  അലാംഗങ്ങള്  സഭയബല്

ഹനാജേരനായബട്ടബല്ലനാത്തതബനനാല്  സഭ നബരനാകേരബച. 

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.30-നയ് പബരബഞ.
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