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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-21

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    25,    വദനാഴലാം

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

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട   395-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട അഞനാലാം സകമ്മേളനത്തബല്   15-5-2017-നയ്

നല്കേബയ നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട 395-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ ഉത്തരത്തബല് വന്ന കതറയ്

തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറയ്കമന്റെയ്  കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ



2

കമശപ്പുറതവച.

II ചരകമനാപചനാരലാം

പള്ളബപലാം ബനാലന  ,   അനബല് മനാധവയ് ദകവ എന്നബവരുകട നബരദനാണലാം

മുന നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേനനായ പള്ളബപലാം ബനാലന, കകേന്ദ്ര വനലാം പരബസബതബ

സഹമനബ  അനബല്  മനാധവയ്  ദകവ  എന്നബവരുകട  നബരദനാണലാം  സലാംബനബചയ്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് റഫറനസയ് നടതകേയുലാം പകരതകരനാടുള്ള ആദരസൂചകേമനായബ

സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയലാം എഴുകന്നറ്റുനബന്നയ് മമൗനമനാചരബക്കുകേയുലാം കചയ.

III അടബയന്തരപകമയലാം

കകേന്ദ്ര പദതബ വബഹബതലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കുട്ടനനാടയ് പനാകക്കജയ്,  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമപദതബകേള്,

പബ.എലാം.ജബ.എസയ്.വവ.,  എലാം.ജബ.എന.ആര്.ഇ.ജബ.എസയ്.  തുടങ്ങബയ  കകേന്ദ്ര

പദതബകേള്ക്കയ്  കകേരളത്തബനയ്  ലഭബകക്കണ്ട  2000  കകേനാടബയബകലകറ  വബഹബതലാം

ആവശദമനായ  കരഖകേള്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  യഥനാസമയലാം  സമര്പ്പെബക്കനാത്തതുലാം

തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാത്തതുലാം  പല  പദതബകേള്ക്കുമുള്ള  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം

ലനാപനായതുലാം  കൂടുതല്  സലാംഖദ  നഷ്ടകപ്പെടനാന  ഇടയുള്ളതുമനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ് സര്വ്വശസ്പീ കകേ. മുരളസ്പീധരന,       കകേ. എലാം. ഷനാജബ, അനൂപയ്
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കജക്കബയ് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സലാംസനാന

പദതബകേള്ക്കുള്ള സഹനായവലാം ഒറത്തവണ സഹനായവലാം നബര്ത്തലനാക്കബകക്കനാണ്ടുലാം മറയ്

ധനസഹനായങ്ങളബല്  ആനപനാതബകേമനായ  കുറവയ്  വരുത്തബകക്കനാണ്ടുലാം  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളുകട  ഘടനയബല്  മനാറലാം  വരുത്തബകക്കനാണ്ടുലാം  ചബല  പദതബകേള്  മറയ്

പദതബകേളുമനായബ ലയബപ്പെബക്കുകേയുലാം ചബലതയ്  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം കചയ്യുകേയുണ്ടനായബ.  പനാന

കസയ്സയ് എന്ന കവബയ് അധബഷബത കസനാഫയ് കവയറബകല വബവരമനസരബചയ് 2015-16-

ല്  7720  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതബല്  3739  കകേനാടബ  രൂപ

കചലവനാക്കുകേയുണ്ടനായബ.  2014-15-ല്  കകേന്ദ്ര  പദതബകേളബല്  മനാറലാം  വരുതന്നതബന

മുനപയ്  കകേന്ദ്ര  വബഹബതലാം  2762  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വബനബകയനാഗലാം  1565  കകേനാടബ

രൂപയുമനായബരുന. 2013-14-ല്  2669  കകേനാടബ  രൂപയുലാം വബനബകയനാഗലാം  1714  കകേനാടബ

രൂപയുമനായബരുന.  2016-17-ല്  6534  കകേനാടബ  രൂപ  പദതബ  വബഹബതമനായബ

ലഭബക്കുകമന്നയ്  കേണക്കനാക്കബ  ബഡ്ജറയ്   വബഹബതലാം  വയ്ക്കുകേയുലാം  6806  കകേനാടബ  രൂപ

ഇതബനകേലാം വബനബകയനാഗബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടയ്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് വബഹബതലാം പരമനാവധബ

ലഭദമനാക്കനാനലാം  വബനബകയനാഗബക്കനാനലാം  സര്ക്കനാര്  കേനാരദക്ഷമമനായബ

പവര്ത്തബചബട്ടുള്ളതബനനാല്  ആകരനാപണങ്ങള്  വസ്തുതനാവബരുദവലാം  അടബസനാന

രഹബതവമനാണയ്.  കദശസ്പീയ കതനാഴബലുറപ്പെയ് പദതബയബല് കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം  2426  കകേനാടബ
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രൂപ  വകേയബരുത്തബകയങബലുലാം  1582  കകേനാടബ  രൂപ  മനാത്രമനാണയ്  സലാംസനാനത്തബനയ്

അനവദബചബട്ടുള്ളതയ്. ഇമൗ പവൃത്തബകേള്ക്കയ് ആവശദമനായ കരഖകേകളനാ യൂട്ടബവലകസഷന

സര്ട്ടബഫബക്കകറനാ സമര്പ്പെബകക്കണ്ടവയല.  പൂര്ണ്ണമനായുലാം കവബയ് അധബഷബത തല്സമയ

സലാംവബധനാനത്തബലൂകട വബവരങ്ങള് സമര്പ്പെബകക്കണ്ട പദതബയനായബട്ടുലാം സലാംസനാനത്തബനയ്

അര്ഹതകപ്പെട്ട  തുകേ  അനവദബക്കനാത്തതയ്  വളകര  ഗമൗരവമുള്ള  വബഷയമനായതബനനാല്

ആയതയ് പധനാനമനബയുകടയുലാം വകുപ്പുമനബയുകടയുലാം ബനകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.  കുട്ടനനാടയ്  പനാകക്കജബന്റെ കേനാലനാവധബ  2012  ജൂവലയബല്

അവസനാനബകചങബലുലാം ചബല പദതബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്

2016 ഡബസലാംബര് വകര കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടബ നല്കേബയബരുന. പനാകക്കജബകന്റെ ഭനാഗമനായുള്ള

90  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേള്  അനവദബക്കുന്നതബനയ്  കകേന്ദ്രത്തബല്  സമ്മേര്ദലാം

കചലുത്തബ  വരുനണ്ടയ്.  പബ.എലാം.ജബ.എസയ്.വവ.  പദതബ  പകേനാരലാം  കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം

ലഭബകക്കണ്ട  കകേന്ദ്ര  വബഹബതമനായ  180  കകേനാടബ  രൂപയബല്  175.09  കകേനാടബ  രൂപ

ലഭബചബട്ടുണ്ടയ്.  മുന  വര്ഷങ്ങളബല്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പദതബ  പവര്ത്തനലാം

കുറവനായതുകകേനാണ്ടുലാം  അവയുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  യഥനാസമയലാം

സമര്പ്പെബക്കനാതബരുന്നതബനനാലുമനാണയ്  മറയ്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കയ്  ലഭബച  ഇനകസന്റെസ്പീവയ്

കകേരളത്തബനയ്  ലഭബക്കനാത്തതയ്.  ഇമൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല് വന്നകശഷലാം  കകേന്ദ്ര

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുന്നതയ്  സലാംബനബചയ്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ,  മറയ്  ഉകദദനാഗസര്,
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മുഖദമനബ,  മനബമനാര്  എന്നബവരുകട  കനതൃതസത്തബല്  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്

നടതകേയുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടയ്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  പദതബ

വബഹബതങ്ങള് നബശബത ശതമനാനലാം വബനബകയനാഗബക്കുനകണ്ടന്നയ് ഉറപ്പുവരുതന്നതബനലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമര്പ്പെബകക്കണ്ട  വബനബകയനാഗ  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  യഥനാസമയലാം

കേമ്പമ്പ്യൂട്ടറധബഷബതമനായബ നല്കുന്നതബനമുള്ള സലാംവബധനാനലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനയ് കേസ്പീഴബല്

ജബലനാ-കബനാക്കയ്-തനാലൂക്കയ് തലങ്ങളബല് നടപ്പെനാക്കുലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  കദശസ്പീയ  കതനാഴബലുറപ്പെയ്  പദതബ  പകേനാരലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കേഴബഞ്ഞ  6  മനാസമനായബ  കവതനലാം  ലഭദമനായബട്ടബല.  അയല്

സലാംസനാനങ്ങളബല്  മുഴുവന  ഫണ്ടുലാം  ലഭദമനായകപ്പെനാള്  എന്തുകകേനാണ്ടനാണയ്  നമ്മുകട

സലാംസനാനത്തബനയ്  ലഭബക്കനാത്തതയ്  എന്നയ്   വദക്തമനാക്കണലാം.  പദതബ

നബര്വ്വഹണത്തബകന്റെ  ചുമതലയുള്ള  മബഷന  ഡയറക്ടര്  സനാനലാം  ഒഴബഞ്ഞയ്

കേബടക്കുകേയനാണയ്.  പദതബകേള്  വബലയബരുതന്നതബനള്ള  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ

സമബതബയുകട  കതളബകവടുപ്പെയ്  കവളയബല് ആരനാണയ്  കേനാരദങ്ങള്  അവതരബപ്പെബചകതനലാം

അവരുകട  പതബകേരണങ്ങള്  എന്തനായബരുകന്നനലാം  സര്ക്കനാര്  വദക്തമനാക്കണലാം.

നനാഷണല്  കപനാജക്ടയ്  ഓണ്  ബകയനാഗദനാസയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്  പദതബ  പകേനാരമുള്ള

ഫണ്ടുലാം വബനബകയനാഗബക്കനാന  സനാധബചബട്ടബല.   കേഴബഞ്ഞ  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  46  പദതബകേള്ക്കയ്  ധനസഹനായലാം  അനവദബകചങബലുലാം  ഒരു  രൂപകപനാലുലാം
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കചലവഴബക്കനാന  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടബല.   പദതബകേള്

കനടബകയടുക്കുന്ന  കേനാരദത്തബലുലാം  അനവദബക്കുന്നവ     നടപ്പെനാക്കുന്ന  കേനാരദത്തബലുലാം

ഉകദദനാഗസര്  തമ്മേബല്  തര്ക്കലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.    ആര്.കകേ.വബ.കകവ.,

പബ.എലാം.കകേ.എസയ്.കകവ.  തുടങ്ങബയ  പദതബകേളബല്നബനലാം  ഫണ്ടയ്

കനടബകയടുക്കുന്നതബനള്ള  കപനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബചബട്ടബല.  കതനാട്ടവബളകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനനായബ  കകേന്ദ്രലാം  അനവദബച  80  കകേനാടബ  രൂപ  ഫലപദമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബകനനാ  കതങ്ങുകേളുകട  റസ്പീപനാന്റെബലാംഗബനനായുളള  കപനാകപ്പെനാസല്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബകനനാ   കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം  തടയുന്നതബനള്ള  അന്തനാരനാഷ

ഫണ്ടനായ  ഇ.സബ.എഫയ്.  കനടബകയടുക്കുന്നതബകനനാ   സനാധബചബട്ടബല.  ഇറബകഗഷന

പനാനണ്ടനാക്കനാന കകേന്ദ്രലാം  10  ലക്ഷലാം രൂപ അനവദബകചങബലുലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

യനാകതനാരു നടപടബയുലാം സസസ്പീകേരബചബല. കകേന്ദ്രത്തബല് നബനലാം കകേരളത്തബനയ് ലഭബകക്കണ്ട

2000  കകേനാടബ  രൂപ  കനടബകയടുത്തബട്ടബല. പദതബ  വബഹബതത്തബകന്റെ  58%  മനാത്രകമ

കചലവഴബചബട്ടുള.  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  അടങല്  പദതബകേള്ക്കനായബ

അനവദബച  തുകേയബല്  11,298  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  സലാംസനാന  പദതബകേള്ക്കനായബ

അനവദബച  തുകേയബല്  7,770  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  തകദശ  സസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കനായബ നസ്പീക്കബവച 2,640  കകേനാടബ രൂപയുലാം കചലവഴബചബട്ടബല.  ഇത്തരലാം

കേനാരദങ്ങകള വളകര ലനാഘവകത്തനാകടയനാണയ്  സലാംസനാന സര്ക്കനാര് വസ്പീക്ഷബക്കുന്നതയ്.
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ഈ   വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന)  :   കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം  ലഭദമനാകുകമന്ന

ധനാരണയബല്  കേഴബഞ്ഞ  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറബല്  6,534  കകേനാടബ

രൂപയനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നസ്പീക്കബവചതയ്.  പദതബ  വബഹബതലാം  കചലവഴബക്കുന്നതബല്

സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരു  വസ്പീഴ്ചയുലാം  വരുത്തബയബട്ടബല.  കതനാഴബലുറപ്പെയ്  പദതബയുകട  ഫണ്ടയ്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  നബനലാം  ലഭബക്കുന്നതബനയ്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുന്നതബനനാല്

കൃതദമനായബ  കൂലബ  നല്കുന്നതബനള്ള ക്രമസ്പീകേരണലാം  സര്ക്കനാര്  ഏര്കപ്പെടുതന്നതനാണയ്.

മൂന്നനാറബകലത്തബയ   പനാര്ലകമന്റെറബ  സ്റ്റേനാന്റെബലാംഗയ്  കേമ്മേബറബ  മുമ്പനാകകേ  ഇമൗ  വബഷയലാം

ഉന്നയബചകപ്പെനാള് കുടബശബകേ തുകേ നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ നബര്കദശലാം മനനാലയത്തബനയ്

നല്കേനാകമന്നയ്  ഉറപ്പുനല്കേബകയങബലുലാം  ഇതുവകര  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം

സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.  തുകേ  കചലവഴബക്കുന്നതബല്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന

വകുപ്പെബനയ്  വസ്പീഴ്ചയുണ്ടനായബ  എന്നയ്  പറയുന്നതയ്  ശരബയല.    2016-17  സനാമ്പത്തബകേ

വര്ഷത്തബല്  കചലവഴബച  തുകേയ്ക്കുള്ള  യൂട്ടബവലകസഷന  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്

നല്കേബകയങബലുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  തുകേ  റസ്പീലബസയ്  കചയ്യനാന  തയ്യനാറനാകുന്നബല.

പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗങ്ങളുകട   കപനാസ്റ്റേയ്കമടബകേയ്  കസനാളര്ഷബപ്പെബനള്ള  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബയബല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാനപരബധബ  നബശയബചബട്ടുകണ്ടങബലുലാം

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നടപ്പെനാക്കുന്ന പദതബയബല് വരുമനാനപരബധബ നബശയബക്കനാത്തതയ്
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കകേന്ദ്രസഹനായലാം   നല്കേനാതബരബക്കുന്നതബനയ്  തടസ്സമനായബ  ചൂണ്ടബക്കനാണബക്കുനണ്ടയ്.

ഒ.ബബ.സബ.  കപനാസ്റ്റേയ്കമടബകേയ്,  പസ്പീകമടബകേയ്  കസനാളര്ഷബപ്പുകേള്ക്കനായബ   കകേന്ദ്ര

സഹനായപദതബയബല്  തുകേ  വകേയബരുതകേയുലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

കചലവഴബക്കുകേയുലാം  കചയ്കതങബലുലാം  വര്ഷലാംകതനാറലാം  കുറഞ്ഞ  തുകേയനാണയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  റസ്പീഇലാംകപഴയ്  കചയ്യുന്നതയ്.   കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്ക്കുള്ള   സഹനായലാം

വനാങ്ങബകയടുക്കുന്നതബല്  കൂടുതല്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബചബരബക്കുന്നതയ്  മുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലത്തനാണയ്.   ഉദനാരവല്ക്കരണ നയങ്ങളുകട ഭനാഗമനായുള്ള പദതബകേള് സലാംസനാന

സര്ക്കനാരുകേളുകട  കമല്  അടബകചല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ  പവര്ത്തനപുകരനാഗതബ

വബലയബരുത്തബമനാത്രലാം  തുകേ  അനവദബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  നബലപനാടയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

തബരുത്തണലാം.  ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  കുടുലാംബകക്ഷമലാം  തുടങ്ങബ  സലാംസനാനലാം

പുകരനാഗതബ  പനാപബചബട്ടുളള  കമഖലകേളബല്  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം  നബകഷധബക്കുന്നതബന

പകേരലാം   പബകന്നനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്ന  കമഖലകേളബകലയയ്  തുകേ  വകേമനാറബ

കചലവഴബക്കുന്നതബനയ്  അനവനാദലാം  നല്കുന്നതബനലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുമനായബ

ആകലനാചബചയ്  പദതബകേള്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  നല  നബലയബല്  നടപ്പെനാക്കനാനലാം  പരമനാവധബ  കകേന്ദ്ര

സഹനായലാം  വനാങ്ങബകയടുക്കുന്നതബനമുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചവരുന്നതയ്.  സര്ക്കനാര് പദതബകേളുലാം കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബകേളുലാം കൃതദമനായബ
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നടപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  കമനാണബററബലാംഗയ് സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാണയ്.

ഇമൗ വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചകയ്യണ്ട ആവശദമബല. 

പതബപക്ഷകനതനാവയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല  ):   അനവദബക്കകപ്പെട്ട  കകേന്ദ്ര

വബഹബതലാം  ഫലപദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബല്  സര്ക്കനാരബനയ്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബച

എന്നനാണയ്  നബയമസഭയബല്  നല്കേബയ  ഉത്തരത്തബല്  നബന്നയ്  മനസ്സബലനാകുന്നതയ്.

പതബനനാലനാലാം  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ശബപനാര്ശപകേനാരലാം  പത്തയ്  ശതമനാനലാം  കകേന്ദ്ര

വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബചകവങബലുലാം  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്ക്കുള്ള  തുകേ

കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുന്ന  നബലപനാടനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടബരബക്കുന്നതയ്.

പദതബകേള്ക്കുള്ള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേളുമനായബ  ആകലനാചബചയ്

നബശയബക്കണകമന്ന  ആവശദലാം  നടപ്പെനാക്കനാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകുന്നബല.

ഓകരനാ   വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം  അനകയനാജദമനായബ  കപനാജക്ടുകേള്  തയ്യനാറനാക്കബ  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബനയ്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനലാം   പരമനാവധബ   സഹനായലാം  സലാംസനാനത്തബനയ്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളബല് സലാംസനാനത്തബനയ്  കേബകട്ടണ്ട വബഹബതലാം     കപനാപ്പെര്  കമനാണബററബലാംഗയ്

നടക്കനാത്തതുകകേനാണ്ടയ്  ലഭബക്കുന്നബല.    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  വബവബധ

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേള്  കമനാണബറര്  കചകയ്യണ്ടതയ്  കസക്രട്ടറബമനാരനാണയ്.  ഡല്ഹബയബലുള്ള

എലാം.പബ.-മനാര്ക്കയ്  ഇമൗ  കേനാരദങ്ങള്  ശക്തമനായബ  പനാര്ലകമന്റെബല്  ഉന്നയബക്കുന്നതബനയ്
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ആവശദമനായ  നബര്കദശങ്ങള്  നല്കേണലാം.   കൃതദസമയത്തയ്  യൂട്ടബവലകസഷന

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്  കകേനാടുക്കനാനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേരളനാ  ഹമൗസയ്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടയ്  ഒരു  കമനാണബററബലാംഗയ്  കസല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   പദതബ

പവര്ത്തനങ്ങള്  ഫലപദമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാനള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കവണലാം.  സലാംസനാനകത്ത  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനമബലനായ്മയുലാം  മനാചബലാംഗയ്

ഗ്രനാന്റെയ് കകേനാടുക്കനാത്തതുലാം കേനാരണലാം അനവദബച കേബട്ടബയ പദതബകേകളനാനലാം നടപ്പെനാക്കനാന

സനാധബക്കുന്നബല.  ഇമൗ കപനാരനായ്മകേകളലനാലാം പരബഹരബചകകേനാണ്ടയ് സമയബനബതമനായബ

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാനള്ള  നടപടബയനാണയ്  വകേകക്കനാകള്ളണ്ടതയ്.

ഓകരനാ  പദതബക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  മനാര്ഗ്ഗകരഖ  തയ്യനാറനാക്കനാറണ്ടയ്.   ഇതബലുള്ള

മനാനദണ്ഡങ്ങള്  സലാംസനാനത്തബനയ്  കയനാജബചതകലങബല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന

കബനാധദകപ്പെടുത്തബ  കഭദഗതബ വരുത്തബ നടപ്പെനാക്കനാനള്ള തസ്പീരുമനാനമനാണയ്  മനബമനാരുലാം

കസക്രട്ടറബമനാരുലാം  വകേകക്കനാകള്ളണ്ടതയ്.   പദതബ  പവര്ത്തനങ്ങളുകട  കപനാഗ്രസയ്

കകേന്ദ്രകത്ത  അറബയബക്കനാനള്ള  യൂട്ടബവലകസഷന  സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്  സമയ

ബനബതമനായബ പല ഡബപ്പെനാര്ട്ടയ്കമന്റുകേളുലാം  കകേനാടുക്കനാറബല.   സലാംസനാനകത്ത പദതബ

നടത്തബപ്പെബകന്റെ  ഏകകേനാപനമബലനായ്മ  പലകപ്പെനാഴുലാം  വബകേസന   പവര്ത്തനങ്ങകള

സനാരമനായബ  ബനാധബക്കുന.   കതനാഴബലുറപ്പെയ്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  പഞനായതകേളബകല

പണലാം ഉപകയനാഗബചയ് കവതനലാം കകേനാടുക്കനാനള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജനങ്ങള്ക്കയ്
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ഭരണഘടനനാപരമനായബ  ലഭബകക്കണ്ട  ആനകൂലദങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്  നബനലാം

ലഭദമനാക്കനാനള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

IV ശദക്ഷണബക്കല്

(1)   നഞനകഗനാടയ്  -  നബലമ്പൂര് കറയബല്പ്പെനാത

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  നബലമ്പൂര് -നഞനകഗനാടയ്  കറയബല്പ്പെനാത  കേടന

കപനാകുന്നതയ്  വനത്തബല്  കൂടബയനായതുകകേനാണ്ടയ്   കകേന്ദ്ര  പരബസബതബ  മനനാലയലാം

അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ  തലത്തബല്  നടന്ന  ചര്ചയബല്  ചബല  തടസ്സങ്ങള്

ഉന്നയബചബരുന. വയനനാട്ടബകല ജനങ്ങള്ക്കബടയബല് ഉണ്ടനായബട്ടുളള വബഭബന്ന അഭബപനായലാം

കേര്ണ്ണനാടകേ  ഗവണ്കമന്റെബല്  നബനലാം  അനവനാദലാം  കേബട്ടനാന  തടസ്സമനാകുന.

കേനദനാകുമനാരബകയ കേനാശസ്പീരുമനായബ ബനബപ്പെബക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ദൂരമുള്ള ഇമൗ കറയബല്പ്പെനാത

അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണയ്.   കകേരള  സര്ക്കനാര്  കേര്ണ്ണനാടകേ  സര്ക്കനാരുമനായബ  ചര്ച

കചയയ് കറയബല്പ്പെനാത ആരലാംഭബക്കുന്നതബനള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടയ്.  766 കദശസ്പീയ

പനാതയബലുലാം  മനാനന്തവനാടബ  വമസൂര്  പനാതയബലുലാം  രനാത്രബ  യനാത്ര  നബകരനാധബചതുലാം  കൂടബ

ചര്ചകചയ്യനാനള്ള അവസരമുണ്ടനാക്കണലാം.  

 കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

നബലമ്പൂര്-നഞന കഗനാടയ്   കറയബല്പ്പെനാത  കകേരളത്തബകല   സലാംരക്ഷബത
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വനകമഖലയബലൂകടയുലാം    കേര്ണ്ണനാടകേയബകല സലാംരക്ഷബത വന പകദശമനായ ബനബപ്പൂര്

കദശസ്പീകയനാദദനാനത്തബലൂകടയുലാം  കേടുവനാ  സകങതത്തബലൂകടയുമനാണയ്  കേടനകപനാകുന്നതയ്.

കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരബസബതബ മനനാലയത്തബകന്റെ അസനാധനാരണ ഗസറയ് പകേനാരലാം ബനബപ്പൂര്

കദശസ്പീകയനാദദനാനത്തബലൂകടയുള്ള കറയബല്കവ കകലനകേള്,  ഭൂഗര്ഭ കകപപ്പെയ്-കകലനകേള്,

കറനാപ്പെയ് കവകേള്  എന്നബവയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം   നബകരനാധബചബരബക്കുകേയനാണയ്.

കേര്ണ്ണനാടകേയബലൂകട  കേടനകപനാകുന്ന  നബര്ദബഷ്ട  കറയബല്പ്പെനാതയുകട  പദതബകചലവയ്

വഹബക്കനാന  കേര്ണ്ണനാടകേ  ഗവണ്കമന്റെയ്  തയ്യനാറല.  കേര്ണ്ണനാടകേ  വനലാം-പരബസബതബ

മനനാലയവമനായുലാം  അടബസനാന സമൗകേരദ വബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫയ്

കസക്രട്ടറബയുമനായുലാം  നടത്തബയ    ചര്ചയബല്    പരബസബതബകലനാല  പകദശങ്ങള്,

വനദജസ്പീവബ  സലാംരക്ഷണകകേന്ദ്രങ്ങള്,   കദശസ്പീകയനാദദനാനങ്ങള്  എന്നബവ  ഒഴബവനാക്കബ

പുതബയ  അകകലനകമന്റെയ്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതയ്  പരബകശനാധബക്കനാകമന്ന

ധനാരണയബകലത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.   ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബതലത്തബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  ചര്ചകേള്

നടതന്നതനാണയ്.   അന്തബമ കബയറനസയ് ലഭബക്കനാത്തതബനനാല് സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെയ്

തുകേ റബലസ്പീസയ് കചയബട്ടബല.  നബലമ്പൂര്-നഞനകഗനാടയ് കറയബല്പ്പെനാത നബര്മ്മേനാണലാം കകേരള

ഗവണ്കമന്റെയ് നബര്ത്തബവചബട്ടബല.    ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പരബമബതബക്കുള്ളബല്നബനകകേനാണ്ടയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. പരസരബനബതമനായ കറയബല്കവ വബകേസനത്തബനനായബ

കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  പങനാളബത്തകത്തനാകട  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  കേമ്പനബയുകട
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കമകമ്മേനാറനാണ്ടത്തബല് പസ്തുത കറയബല്പ്പെനാതയുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ    അനവനാദവലാം    കേര്ണ്ണനാടകേ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ   പൂര്ണ്ണ

സഹകേരണവലാം  ലഭബചനാല്  മനാത്രകമ    പസ്തുത  കറയബല്പ്പെനാതയുകട  കേനാരദത്തബല്

കകേരളത്തബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയൂ.   അങമനാലബ-ശബരബ

കറയബല്പ്പെനാതയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പവൃത്തബ  തടസ്സകപ്പെടുതന്നതനായുള്ള  വനാര്ത്തകേള്

വസ്തുതനാവബരുദമനാണയ്. 

(2) ഫനാദര് കടനാലാം     ഉഴുന്നനാലബലബകന്റെ     കമനാചനലാം    

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ:  കഎ.എസയ്. ഭസ്പീകേരര് തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനായ  ഫനാദര് കടനാലാം

ഉഴുന്നനാലബലബകന കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  കകേന്ദ്രത്തബല്  സമ്മേര്ദലാം  കചലുത്തണലാം.

കകവദബകേകന  കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്    കകേന്ദ്ര   വബകദശകേനാരദ  വകുപ്പെയ്   പനാധനാനദലാം

നല്കുന്നബകലനമനാത്രമല  ഭസ്പീകേരരുകട  ഡബമനാന്റെയ്സബകനക്കുറബചയ്  അറബയനാകനനാ

അവരുമനായബ  ചര്ച നടത്തനാകനനാ  തയ്യനാറനാകുനമബല.   സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെയ്  ഇമൗ

വബഷയലാം  ഗമൗരവമനായബക്കണ്ടയ്   യമനബല്  നയതന  കേനാരദനാലയമബകലങബല്  യു.എന.

കപനാലുള്ള  അന്തനാരനാഷ   സലാംഘടനകേള്  വഴബ  അകദഹത്തബകന്റെ  കമനാചനലാം

സനാദദമനാക്കണലാം.  പധനാനമനബകയകയനാ  വബകദശകേനാരദ  വകുപ്പുമനബകയകയനാ

കനരബല്ക്കണ്ടയ് ഫനാദറബകന്റെ കമനാചനലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം..

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  മബഷ്നറസ്പീസയ്  ഓഫയ്  ചനാരബറബയുകട
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കനതൃതസത്തബല്  ആതുര രലാംഗത്തയ് കസവനമനഷബചവന്ന  ഫനാദര് കടനാലാം ഉഴുന്നനാലബലബകന

യമനബകല ഏദന തുറമുഖതനബനലാം ഭസ്പീകേരര് തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനായ വബവരലാം    കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുതകേയുലാം   കകവദബകേകന   കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്

അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെടുകേയുലാം  കചയ.     വബകദശ

രനാജദങ്ങളബല്  നടക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  കേനാരദങ്ങളബല്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്

കനരബട്ടബടകപടനാന സനാധബക്കബല.    കകേന്ദ്ര വബകദശകേനാരദവകുപ്പുലാം  പസ്തുത രനാജദകത്ത

എലാംബസബയുലാം  മുകഖനയനാണയ്  കമനാചനത്തബനനായുള്ള  പവര്ത്തനലാം  നടതന്നതയ്.

കകവദബകേന  ഭസ്പീകേരരുകട   തടവബലനാകണന്നയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്

സബരസ്പീകേരബചബട്ടുകണ്ടങബലുലാം  ഒളബവബല്  പനാര്പ്പെബചബരബക്കുന്ന  സലലാം

കേകണ്ടത്തനാനനായബട്ടബല.    ആഭദന്തര  കേലനാപലാം  മൂര്ചബചബരബക്കുന്ന  യമനബല്  ഇന്തദന

നയതന  കേനാരദനാലയലാം  മുകഖന  സജസ്പീവമനായബ  ഇടകപടുന്നതബനയ്  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  ഒകട്ടകറ  പരബമബതബകേളുണ്ടയ്.    സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  ലഭബച

നബകവദനങ്ങളുകട  അടബസനാനത്തബല്  ഫനാദര്  ഉഴുന്നനാലബലബകന

കമനാചബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തണകമന്നയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനനാടയ്

അഭദര്തബചകവങബലുലാം   മറപടബ    ലഭബചബല.     പനങ്ങനാടയ്   ഭനാരതറനാണബ

ഇടവകേനാലാംഗങ്ങള്    നല്കേബയ  നബകവദനത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഫനാദറബകന്റെ

കമനാചനലാം സലാംബനബച പുകരനാഗതബ വബലയബരുതന്നതബനനായബ   കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുമനായബ
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കേത്തബടപനാടുകേള്  നടതകേയുലാം    കമനാചന നടപടബകേള്   തസരബതകപ്പെടുത്തണകമന്നയ്

യമനബകല ഇന്തദന  നയതന കേനാരദനാലയകത്തനാടയ്  അഭദര്തബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടയ്.

കമനാചനമുറപ്പെനാക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബകേള്   തസരബതകപ്പെടുത്തണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്

പധനാനമനബക്കയ് കനരബട്ടയ് കേത്തയചബട്ടുണ്ടയ്.  പധനാനമനബകയ കനരബല്ക്കണ്ടയ് ഇക്കനാരദലാം

ചര്ച കചയ്യുന്നതനാണയ്.  ഫനാദറബകന്റെ കമനാചനലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

കൂടുതല് ശമങ്ങള്  നടതന്നതനാണയ്.

V സബ്മബഷന

(1)  ഗള്ഫയ് രനാജദങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള നബയമവബരുദ റബക്രൂട്ടയ്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദര്: ഗള്ഫയ് രനാജദങ്ങളബകലയയ്ക്കയ്  നബയമവബരുദമനായബ

സസ്പീകേകള കകേനാണ്ടുകപനാകുന്ന  ഏജന്റുമനാര്കക്കതബകര വബകദശകേനാരദ മനനാലയലാം മുകഖന

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.                                                                                

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  വബകദശരനാജദങ്ങളബല്

കജനാലബകക്കതന്നവര്ക്കയ്  കേരനാര്  പകേനാരമുള്ള  കതനാഴബലുലാം  ശമ്പളവലാം  നല്കേനാകത

ചൂഷണലാം കചയ്യുന്ന സലാംഭവങ്ങള്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.

ഇതുസലാംബനബചയ്  പത്ര-ദൃശദ  മനാധദമങ്ങളബലൂകടയുലാം  മറ്റുലാം  കനനാര്ക്ക  മുഖനാന്തബരലാം

കബനാധവത്കേരണലാം  നടത്തബവരബകേയുലാം  വബകദശ  രനാജദങ്ങളബകലയയ്  റബക്രൂട്ടയ്കമന്റെയ്

നടതന്ന  ഏജനസബകേളുകട  ആധബകേനാരബകേത  കേര്ശനമനായബ  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം
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ഏജനസബകേള്  നബയമനാനസൃതമനായ  വദവസകേള്  പനാലബക്കുനകണ്ടനാകയന്നയ്

ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം  കചയ്യുനണ്ടയ്.  അനധബകൃത  റബക്രൂട്ടയ്കമന്റെയ്  ഏജനസബകേള്കക്കതബകര

കേര്ശന നബയമ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  വബകദശ രനാജദങ്ങളബല് എലാംബസബ

മുകഖന  കജനാലബയബല്  പകവശബക്കുന്ന  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്  വന്നനാല്  ഈ

പശ്നത്തബനയ് ശനാശസത പരബഹനാരലാം കേനാണനാന കേഴബയുലാം.

(2) കകേനാതമലാംഗലലാം മുനസബഫയ് കകേനാടതബ

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജനാണ്:  കകേനാതമലാംഗലലാം  തനാലൂക്കബല്  മുനസബഫയ്  കകേനാടതബ

അനവദബക്കുന്നതബകനനാ  നബലവബലുള്ള  രണ്ടയ്  മജബകസ്ട്രേട്ടയ്  കകേനാടതബകേളബല്  ഒകരണ്ണലാം

മുനസബഫയ് മജബകസ്ട്രേട്ടയ് കകേനാടതബയനാക്കുന്നതബകനനാ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  വബവബധ  കശണബയബലുള്ള  68

കകേനാടതബകേള് തുടങ്ങനാനനായബ സര്ക്കനാര്  മുനഗണനനാ ലബസ്റ്റേയ്  അലാംഗസ്പീകേരബചയ്  ഉത്തരവയ്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതബല്  49-ാാമതനായബ  കകേനാതമലാംഗലലാം  മുനസബഫയ്  കകേനാടതബ

ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുണ്ടയ്. 

(3) അര്ദവസനബകേരുകട ആവശദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദസ്പീന:  അര്ദവസനബകേ  വബമുക്ത  ഭടനനാരുകടയുലാം

ആശബതരുകടയുലാം  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  അര്ദവസനബകേ   വബഭനാഗങ്ങളബല്

ഒമൗകദദനാഗബകേ  കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബനബകട   മരണലാം  സലാംഭവബക്കുന്ന  കകേരളസ്പീയരുകട

ആശബതര്ക്കയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  സര്വ്വസ്പീസബല്  എനടബ  കകേഡറബല്  കജനാലബ

നല്കുന്നതബനലാം  ഇവരുകട  കുട്ടബകേള്ക്കയ്  വബദദനാഭദനാസലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനയ്

ധനസഹനായലാം നല്കുന്നതബനലാം തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണ്ടയ്. വബമുക്ത ഭടനനാര്ക്കയ് സര്ക്കനാര്

നല്കേബവരുന്ന  ഇതര  ആനകൂലദങ്ങള്  അര്ദവസ നബകേ  വബമുക്ത  ഭടനനാര്ക്കുലാം

നല്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണയ്. വസനബകേരുകടയുലാം വബമുക്ത ഭടനനാരുകടയുലാം

അര്ദവസനബകേ  വബമുക്ത  ഭടനനാരുകടയുലാം  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  മനാത്രമനായബ

വസനബകേ  കക്ഷമലാം  എന്ന  പകതദകേ  വകുപ്പെയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  നടപടബ

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണയ്. 

(4) ചനാരുലാംമൂടയ് ഫയര് കസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷയ്:  മനാകവലബക്കര  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  ചനാരുലാംമൂടയ്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ഫയര് കസ്റ്റേഷനകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതയ്

സലാംബനബച  സര്ക്കനാരബകന്റെ  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബകലനാ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

ഏജനസബയനായ  റബസയ്  മനാകനജയ് കമന്റെയ്  കസനാലമ്പ്യൂഷന  ഓഫയ്  ഇന്തദയുകട  പഠന
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റബകപ്പെനാര്ട്ടബകലനാ  ചനാരുലാംമൂടയ്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബല.  എന്നനാല്  ചനാരുലാംമൂടബല്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  കേലട  ഇറബകഗഷന  പദതബയുകട  വകേവശമുള്ള

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന  കകേട്ടബടങ്ങളബകലനാന്നയ്  അനവദബചനല്കുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്

അഭദര്തബക്കനാന  തനാമരക്കുളലാം  ഗ്രനാമപഞനായത്തയ്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണ്ടയ്.

ഇതുസലാംബനബചയ് സര്ക്കനാരബകന്റെ മുമ്പബല് ശബപനാര്ശകേകളനാനലാം നബലവബലബല.

(5) ഹനാലാംകലറയ് പദതബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  മലപ്പുറലാം ജബലയബല് ചനാലബയനാര് ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല

കപരുവമ്പനാടലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കകേനാളനബയബല്  ഹനാലാംകലറയ്  പദതബ  പകേനാരമുള്ള  ഭവന

നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ് ഫണ്ടയ് അനവദബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  ചനാലബയനാര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല  കപരുവമ്പനാടലാം  പണബയ

കകേനാളനബയബല്  ഹനാലാംകലറയ്  വബകേസന  പദതബയബല്  ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്തതബനനാല്  പസ്തുത  പദതബ  കകേനാളനബയബല്  നടപ്പെബലനാക്കനാന

അനവദബക്കുകേയബകലന്നയ്  ഊരുകൂട്ടലാം  അറബയബചതബകന  തുടര്ന്നയ്  ജബലനാ  കേളക്ടറലാം

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  ഡയറക്ടറമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ചയുകട  അടബസനാനത്തബല്

കകേനാളനബയബല് വസ്പീടയ്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  വസ്പീകടനാന്നബനയ്  4,37,038  രൂപ നബരക്കബലുള്ള
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എസ്റ്റേബകമറയ്  അലാംഗസ്പീകേരബചയ്  ജബലനാ  നബര്മ്മേബതബ  കകേന്ദ്രകത്ത  ഏല്പ്പെബക്കുന്നതബനയ്

തസ്പീരുമനാനബച. എന്നനാല് നബലവബകല വദവസ പകേനാരലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണ ഗ്രനാന്റെയ് മൂന്നര

ലക്ഷലാം  രൂപയനായബരബകക്ക  ഉയര്ന്ന  നബരക്കബല്  ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം  നടതന്നതബനയ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പകതദകേ  അനമതബ  ആവശദമനാണയ്.  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

തുടരനാത്തതബല്  പതബകഷധബചയ്  നബലമ്പൂര്  ഐ.റബ.ഡബ.പബ.  ഓഫസ്പീസബന  മുമ്പബല്

ആരലാംഭബച  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  പണബകേള്  പുനരനാരലാംഭബക്കനാകമന്ന

ഉറപ്പെബകനല് അവസനാനബപ്പെബചകവങബലുലാം അതബനയ് സനാധബക്കനാത്തതബനനാല് 16.04.2016-

നയ് കകേനാളനബ നബവനാസബകേള് കപനാജക്ടയ് ഓഫസ്പീസയ് ഉപകരനാധബക്കുകേയുലാം  25.05.2016-നയ്

മുമ്പനായബ  പശ്നപരബഹനാരലാം  ഉണ്ടനാക്കണകമന്നയ്  എഴുതബ  വനാങ്ങുകേയുലാം  കചയബരുന.

ഇകതനാരു  പകതദകേ  കകേസനായബ  കേണക്കനാക്കബ  വസ്പീടയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാവശദമനായ  ഫണ്ടയ്  ഈ  വര്ഷലാം  തകന്ന  വകുപ്പെബകന്റെ  കകേനാര്പ്പെസയ്

ഫണ്ടബല് നബന്നയ് അനവദബക്കുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുന്നതനാണയ്.

(6) അയ്യങനാളബ സ്മൃതബ മണ്ഡപലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന:  തബരുവനന്തപുരലാം ജബലയബകല കവങ്ങനാനൂരബകല അയ്യങനാളബ

സ്മൃതബ  മണ്ഡപലാം  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  തുറന

കകേനാടുക്കുന്നതബനമനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം
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സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

കവങ്ങനാനൂരബല്   സനാധുജന  പരബപനാലന  കയനാഗത്തബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ

നല്കേബയബരുന്ന  76  കസന്റെയ്  സലത്തനാണയ്  അയ്യങനാളബ   സ്മൃതബമണ്ഡപലാം

സബതബകചയ്യുന്നതയ്.  ഉടമസനാവകേനാശലാം സലാംബനബചയ് സനാധുജനപരബപനാലന സലാംഘവലാം

കകേ.പബ.എലാം.എസയ്.-ഉലാം  തമ്മേബലുണ്ടനായ  തര്ക്കകത്തതടര്ന്നയ്  തനാകക്കനാല്

കനയ്യനാറബനകേര തഹസസ്പീല്ദനാര്  സൂക്ഷബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  മഹനാനനായ അയ്യങനാളബയുകട

ജനദബനത്തബനലാം  ചരമദബനത്തബനലാം   മനാത്രമനാണയ്   മണ്ഡപലാം   കപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ്

തുറനകകേനാടുക്കുന്നതയ്.   ഉടമസനാവകേനാശലാം  സലാംബനബച  കകേസബല്

സനാധുജനപരബപനാലന  സലാംഘത്തബനയ്  അനകൂലമനായബ   വബധബയുണ്ടനായബ.  പസ്തുത

വബധബകക്കതബകര  അപ്പെസ്പീലുകണ്ടങബല്   അതബകന്റെ  തസ്പീര്പ്പെനസരബചമനാത്രകമ  അന്തബമ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന സനാധബക്കുകേയുളള. കകേനാടതബവബധബ വന്നകശഷലാം തര്ക്കലാം രമദമനായബ

പരബഹരബക്കനാന    സനാധുജന  പരബപനാലന  സലാംഘത്തബകന്റെയുലാം  കകേ.പബ.എലാം.എസയ്.-

കന്റെയുലാം  ഭനാരവനാഹബകേളുമനായബ  സബ്കേളക്ടര്  ചര്ച നടത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.  

(7) പട്ടയ ഭൂമബ

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രനാകജന്ദ്രന:  ഇടുക്കബ  ജബലയബലുളള  3630  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് വബനബകയനാഗലാം കചയ്യുന്നതബനനായബ നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തബയനായ

ഭൂമബ ഉടനടബ കകേനാടുക്കുന്നതബനളള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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റവനമ്പ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  പസ്തുത

വബഷയലാം  ഇടുക്കബ  ജബലയബല്  നടന്ന  പട്ടയകമളയുകട  കവദബയബല്

പഖദനാപബചബരുന്നതനാണയ്.  കദവബകുളലാം  തനാലൂക്കബകല  കകേ.ഡബ.എചയ്.  വബകലജബല്കപ്പെട്ട

കുറദനാര്വനാലബ  ഭനാഗകത്ത  ഭൂമബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനയ്  അകപക്ഷകേള്

ക്ഷണബചബരുന്നതബല്നബനലാം  കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട്ട  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്

ആദദഘട്ടത്തബല്  10   കസന്റെയ്  വസ്പീതവലാം  രണ്ടനാലാം  ഘട്ടത്തബല്  5   കസന്റെയ്  വസ്പീതവലാം

അനവദബചബട്ടുളളതനാണയ്. ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘട്ടങ്ങളബലനായബ യഥനാക്രമലാം 695 കപര്ക്കുലാം 1155

കപര്ക്കുലാം  പട്ടയലാം  നല്കേബയബരുന.   പട്ടയവബതരണത്തബല്   അനര്ഹര്

കേടനകൂടബയതനായബ  പരനാതബ  ലഭബചതബനനാല്  ഭൂമബ  പതബചകേബട്ടബയവരുകട

വബശദവബവരങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ കദവബകുളലാം സബയ് കേളക്ടര്ക്കയ് നബര്കദശലാം

നല്കുകേയുലാം അകനസഷണലാം പുകരനാഗമബചവരബകേയുമനാണയ്.  ആയതബനനാല് ഭൂമബ നല്കേല്

നടപടബ  തനാലനാലബകേമനായബ  നബര്ത്തബവചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പരബകശനാധന

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഭൂമബ  നല്കുന്നതബനളള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(8) മനാമ്പഴലാം നനാണദവബളയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ:   കനനനാറ  മണ്ഡലത്തബകല  മുതലമടയുള്കപ്പെകടയുളള

പഞനായതകേളബകല  മനാവയ്  കേര്ഷകേകര  സലാംരക്ഷബക്കനാനലാം
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വദനാവസനായബകേനാടബസനാനത്തബല് മനാവയ് കേര്ഷകേര്ക്കനായബ കപനാകമനാഷന കേമൗണ്സബകലനാ

അഗ്രബക്കള്ചറല്  കസനാകണനാ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനലാം  മനാവയ്  കൃഷബകയ   കേനാര്ഷബകേ

വബളയനാകയനാ നനാണദവബളയനാകയനാ പഖദനാപബക്കനാനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം

പചക്കറബകേളുലാം  നനാണദവബളകേളുകട  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.  ഒരു  പകതദകേ

വബളകയ  നനാണദവബളയനായബ  പഖദനാപബക്കനാനളള  അവകേനാശലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബനനാണുളളതയ്.  പനാലക്കനാടയ്  ജബലയബകല  കകേനാലകങനാടയ്,  ചബറ്റൂര്,  കനനനാറ

കബനാക്കുകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചനാണയ് വദനാപകേമനായബ കതനാട്ടലാം അടബസനാനത്തബല് മനാവയ് കൃഷബ

കചയവരുന്നതയ്.  സലാംസനാനത്തയ് കഹനാര്ട്ടബകേള്ചര് മബഷന മുഖനാന്തബരലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

മബഷന  കഫനാര്  ഇന്റെകഗ്രറഡയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്  ഓഫയ്  കഹനാര്ട്ടബകേള്ചര്  പദതബയബല്

മനാവയ്  കൃഷബകയ  ഒരു  കഹനാര്ട്ടബകേള്ചര്  കൃഷബയനായബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പുതബയ

കൃഷബകത്തനാട്ടങ്ങളുണ്ടനാക്കനാന  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതനാണയ്.   മനാവയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

കേയറ്റുമതബ സമൗകേരദലാം,  ശസ്പീതസ്പീകേരണ സലാംവബധനാനങ്ങളുളള വനാഹനങ്ങള്,  കഗനാഡമൗണ്

എന്നബവയനാണയ്  അടബയന്തരമനായബ  ആവശദമനായബട്ടുളളതയ്.  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേസ്പീഴബലുളള വനാഴക്കുളലാം അകഗ്രനാ ഫുഡയ് കപനാസസബലാംഗയ് കേമ്പനബയബലുലാം  കകേരള അകഗ്രനാ

ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷനയ്  കേസ്പീഴബലുളള  പുനലൂരബകല  സലാംസരണ  ശനാലയബലുലാം

മനാമ്പഴലാം  സലാംസരബക്കുന്ന  യൂണബറ്റുകേള്  പവര്ത്തനസജ്ജമനായബട്ടുണ്ടയ്.  മനാവയ്  കേര്ഷകേര്
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ഓഹരബ ഉടമകേളനായബട്ടുളള ഫനാര്മര് കപനാഡമ്പ്യൂസര് കേമ്പനബകേള് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുകണ്ടങബലുലാം

മുതലമട  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്   മനാങ്ങയുലാം   അനബന   മൂലദവര്ദബത

ഉല്പന്നങ്ങളുമുണ്ടനാക്കുന്നതബനനായബ  മനാങ്ങ  കേയറ്റുമതബ  കചയ്യുന്നതുള്കപ്പെകടയുളള

സമൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ  അകഗ്രനാ  പനാര്ക്കയ്  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണയ്.  

(9) ഡയറബ സയനസയ് കകേനാകളജയ് 

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:  ഇടുക്കബ  ജബലയബകല  കകേനാലനാഹലകമട്ടബല്

2017-18  അദദയന  വര്ഷത്തബല്ത്തകന്ന  ഒരു  ഡയറബ  സയനസയ്  കകേനാകളജയ്

അനവദബക്കുന്നതബനലാം  പരസ്പീക്ഷനാ കേമ്മേസ്പീഷണര് തയ്യനാറനാക്കുന്ന റനാങയ്  ലബസ്റ്റേബല് നബനലാം

പകവശനലാം  നല്കുന്നതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .     വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  കവററബനറബ  ആന്റെയ്

ആനബമല്  സയനസയ്  സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  കേസ്പീഴബല്  ഇടുക്കബ  ജബലയബകല

കകേനാലനാഹലകമട്ടബല് ഡയറബ സയനസയ് കകേനാകളജയ് സനാപബക്കുന്നതബനലാം   തുടക്കത്തബല്

20  സസ്പീറബല് പകവശനലാം നല്കേബ അടുത്ത അക്കനാദമബകേ വര്ഷലാം മുതല് പവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കനാനമനാണയ്  തസ്പീരുമനാനബചബരുന്നതയ്.  കേനാര്ഷബകേ  ഗകവഷണ  കേമൗണ്സബലബകന്റെ

ശബപനാര്ശയനസരബചയ് പുതബയ ഡയറബ സയനസയ് കകേനാകളജയ് തുടങ്ങുന്നതബനനാവശദമനായ

അടബസനാന  സമൗകേരദങ്ങളുലാം  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  ജസ്പീവനക്കനാരുകട
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തസബകേകേള്ക്കനാവശദമനായ സനാമ്പത്തബകേ സഹനായവലാം  ലഭദമനാക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്

സര്വ്വകേലനാശനാല സര്ക്കനാരബനയ് ശബപനാര്ശ നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.  ഇക്കനാരദലാം പരബകശനാധബചയ്

സമയബനബതമനായബ  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(10) തസ്പീരപകദശത്തയ് സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബ

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  സമൗത്തയ്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

കകേനാതബ,  വനനനാലാംവളപ്പെയ്, പളളബക്കണ്ടബ, ചനാപ്പെയബല് തസ്പീരപകദശങ്ങളബകല

കേടല്കക്ഷനാഭലാം  തടയനാന  പുലബമുട്ടുകേളുകട  നസ്പീളലാം  കൂട്ടുന്നതബനളള  ഭരണനാനമതബയുകട

കേനാലനാവധബ  അവസനാനബക്കുന്നതബനമുമ്പയ്   സബ.ഡബബ.പബ.ആര്.എസയ് .-നയ്   തുകേ

നല്കേനാനലാം   കേലനായബ  പുഴയുകട  അഴബമുഖത്തയ്  പുലബമുട്ടുകേള് നബര്മ്മേബക്കനാനനാവശദമനായ

കേരബങല്ലുകേള് ലഭദമനാക്കനാനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതബ ടബ  .    കതനാമസയ്  ):  പസ്തുത പവൃത്തബകേള്ക്കയ്

2015-ല്  ഭരണനാനമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.  സനാകങതബകേനാനമതബക്കുളള  എസ്റ്റേബകമറയ്

തയ്യനാറനാക്കനാന  സബ.ഡബബ.പബ.ആര്.എസയ്./കഎ.കഎ.റബ.-യുകട  പഠനപകേനാരമുളള

ഡബകകസന  ആവശദമനാണയ്.  കകേരള  തസ്പീരത്തബകന്റെ  വള്നറബബള്  ബസ്പീചസയ്

കഎഡന്റെബകകഫ  കചയ്യുന്നതബനനായബ  കഷനാര്ട്ടയ്  കകലന  സ്റ്റേഡബ  ആന്റെയ്  മനാത്തമനാറബക്കല്

കമനാഡലബല് സബ.ഡബബ.പബ.ആര്.എസയ്.-ല്  42  ലക്ഷലാം രൂപ അടചതബകന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

ലഭദമനായബട്ടുകണ്ടങബലുലാം  ഇമൗ  പഠനത്തബല്   ഡബകകസന  ഡസ്പീകറയബല്സയ്
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ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  പവൃത്തബകേളുകട  കകസറയ്  കസസബഫബകേയ്

ഡബകകസനനാവശദമനായ  ഫസ്പീസയ്  അടചയ്  സബ.ഡബബ.പബ.ആര്.എസയ്.-ല്  നബനലാം

ഉടനതകന്ന   ലഭദമനാക്കുന്നതനാണയ്.  ഇമൗ പകദശത്തയ്  കസനാഫയ് കസനാലമ്പ്യൂഷന കടകബകയ്

ഉപകയനാഗബചളള  കേടല്ത്തസ്പീര  സലാംരക്ഷണ  സനാധദത  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണയ്.

കകസറബനയ്  അനകയനാജദമനായ  ഡബകകസന  ലഭദമനാക്കബ  സനാകങതബകേനാനമതബ  നല്കേബ

പവൃത്തബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണയ്. 

(11) ആര്  .  എസയ്  .  ബബ  .  കകവ  .   നഴ്സുമനാരുകട കസവന   -  കവതന വദവസകേള് 

ശസ്പീമതബ യു  .    പതബഭ ഹരബ:  ആര്.എസയ്.ബബ.കകവ.  സ്റ്റേനാഫയ് നഴ്സുമനാരുകട കവതനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാന  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):   ആര്.എസയ്.ബബ.കകവ.  പദതബ  നടത്തബപ്പെബനനായബ  സബരലാം  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബചബട്ടബലനാത്തതബനനാല് ഓകരനാ  പകദശകത്തയുലാം  അലാംഗസലാംഖദ കേണക്കബകലടുത്തയ്

നഴ്സുമനാകരയുലാം  മറയ്  ആകരനാഗദ  പവര്ത്തകേകരയുലാം  ദബവസ  കവതനനാടബസനാനത്തബല്

നബയമബക്കുന്നതബനനാണയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതയ്.  ഇമൗ  പദതബയുകട  നടത്തബപ്പെബനനായബ

സ്റ്റേനാഫയ് നഴ്സുമനാകര കേരനാറടബസനാനത്തബല് നബയമബക്കുന്നതബനയ് എന.ആര്.എചയ്.എലാം.-കന്റെ

മനാര്ഗ്ഗകരഖ പകേനാരലാം  അനമതബയുകണ്ടങബലുലാം  അവര്ക്കയ്  ബനകപ്പെട്ട സനാപനത്തബല്

സബരലാം  നബയമനത്തബകനനാ  ശമ്പള  കസയബലബകനനാ  പകതദകേ  കസവന-കവതന
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വദവസകേള്കക്കനാ  അര്ഹതയബല.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  വബഭനാവന  കചയബട്ടുള്ള  ഇമൗ

പദതബ  നബര്വ്വഹണത്തബനനായബ  മനാറബ  വചബട്ടുള്ള  തുകേയുകട  40  ശതമനാനലാം  മനാത്രകമ

കേരനാര് നബയമനങ്ങള്ക്കയ് വബനബകയനാഗബക്കനാന സനാധദമനാകൂ എന്നതബനനാല് ആര്. എസയ്.

ബബ.കകവ. -യബല് പവര്ത്തബക്കുന്ന  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  കസവന- കവതന വദവസകേള്

ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനലാം   സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  പരബമബതബകേളുണ്ടയ്.  കനരകത്തയുള്ള

ഉത്തരവയ്  പകേനാരലാം  കതരകഞ്ഞടുത്തബട്ടുള്ള  ആശുപത്രബകേളബല്  അധബകേ  ജസ്പീവനക്കനാകര

ആവശദമുള്ള  പക്ഷലാം   എചയ്.എലാം.സബ./ആര്.എസയ്.ബബ.കകവ./എന.ആര്.എചയ്.എലാം.

ഫണ്ടുകേളുപകയനാഗബചയ്  ദബവസ  കവതനനാടബസനാനത്തബല്   നബയമബക്കുനണ്ടയ്.

എചയ്.എലാം.സബ.-യുകട സനാമ്പത്തബകേകശഷബ അനസരബചയ് കവതനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്

നബര്കദശലാം നല്കുന്നതനാണയ്.  

( 12) ഉള്ളൂര്ക്കടവയ് പനാലലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  കകേനായബലനാണ്ടബ-ബനാലുകശരബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങകള

ബനബപ്പെബക്കുന്ന   ഉള്ളൂര്ക്കടവയ്  പനാലത്തബകന്റെ   നബര്മ്മേനാണ   പവൃത്തബകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കകേനായബലനാണ്ടബ-ബനാലുകശരബ മണ്ഡലങ്ങകള ഒന്നബപ്പെബക്കുന്ന അകേലനാപ്പുഴയയ് കുറകകേയുള്ള

ഉള്ളൂര്ക്കടവയ്  പനാലത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ   2009-ല്   ഭരണനാനമതബ
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ലഭബകചങബലുലാം   സലകമടുപ്പെയ്  പവൃത്തബ  ആരലാംഭബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.   ഇമൗ

ഗവണ്കമന്റെയ് വന്നതബനകശഷലാം സലകമകറടുക്കുന്നതബനനായബ പുതുക്കബയ കപനാകപ്പെനാസല്

റവനമ്പ്യൂ  വകുപ്പെബനയ്  നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.   അക്കനാരദത്തബല്  അന്തബമ  തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടബല.

12.20  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പുതുക്കബയ  ഭരണനാനമതബ  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയര്ക്കയ്

സമര്പ്പെബചബട്ടുണ്ടയ്.    ബനകപ്പെട്ട പവര്ത്തനങ്ങള്  തസരബതകപ്പെടുതന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  

(13) കറനാഡയ്  ,   പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല  കുറബപ്പുറലാം-പട്ടനാമ്പബ  കറനാഡയ്,

പട്ടനാമ്പബ  പനാലലാം,    കേരബയന്നൂര്  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലലാം,   ചനാത്തന്നൂര്  സ്കൂളബകല

സബന്തറബകേയ്  ടനാക്കയ്  ഇവയുകട   നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം

 കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  കുറബപ്പുറലാം-

കുമ്പബടബ-തൃത്തനാല-വബ. കകേ. കേടവയ് കറനാഡയ്, പട്ടനാമ്പബ പനാലലാം  എന്നബവയടങ്ങുന്ന  പദതബ

2016-17-കല ബഡ്ജറബലുള്കപ്പെടുത്തബയബരുന.   ഭനാരതപ്പുഴയയ് കുറകകേ  305  മസ്പീററള്ള

പട്ടനാമ്പബ  പനാലവലാം  സമനാന്തരമനായബ  539  മസ്പീററബല്   മകറനാരു  പനാലവലാം    തവന്നൂര്,

തൃത്തനാല,  പട്ടനാമ്പബ  എന്നസ്പീ  മൂന്നയ്  മണ്ഡലങ്ങളബല്ക്കൂടബ  കേടനകപനാകുന്ന കറനാഡുമനാണയ്

ഇതബലുള്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതയ്.  കറനാഡബകന്റെ  27.6  കേബ.മസ്പീ.  ദൂരലാം,  7  മസ്പീറര്  വസ്പീതബയബല്
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ബബ.എലാം.&ബബ.സബ.-യബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കചയ്യനാനനാണയ്  ഉകദശബക്കുന്നതയ്.   ഇമൗ

പവൃത്തബക്കയ്  2016-17  വര്ഷലാം കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഉത്തരവനായബട്ടുണ്ടയ്.  30

കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഭരണനാനമതബ  ലഭദമനാക്കബ   ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന  നടപടബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടയ്.  വബശദമനായ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കബ  ഉടന

സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണയ്.   കേരബയന്നൂര്  കറയബല്കവ  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണത്തബനള്ള

കസഷദല്  പര്പ്പെസയ്  കവഹബക്കബളനായബ  ആര്.ബബ.ഡബ.കകേ.-കയ  നബശയബചബട്ടുണ്ടയ്.

പസ്തുത  പദതബക്കനായബ  ഉകദശബചബരബക്കുന്ന  സലത്തയ്  കമല്പ്പെനാലലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബലുള്ള  പയനാസലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  സുശസ്പീലപ്പെടബയബല്  കമല്പ്പെനാലവലാം

കേരബയന്നൂരബല് ഒരു  കചറബയ പനാലവലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടയ്.  ഒരു

മനാസത്തബനകേലാം  ഡബ.പബ.ആര്.  കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം. സബന്തറബകേയ് ടനാക്കയ് കലനാക്കല് കബനാഡബയനാണയ് നബര്മ്മേബക്കുന്നതയ്. 

(14)    മലകയനാര വഹകവ വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന  : കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബലയബകല  മലകയനാര  കകഹകവ

കറനാഡുകേളുകട വബകേസനത്തബനയ് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന): മലകയനാര

വഹകവയുകട  ഭനാഗമനായബ  നനനാരപ്പെടവയ്  മുതല്  കചറപുഴ  വകര  അവലനകമന്റെയ്

അലാംഗസ്പീകേരബച  33  കേബകലനാമസ്പീററബകന്റെ  വബകേസനത്തബനയ്  ഡബസ്ട്രേബക്ടയ്  ഫനാഗ്ഷബപ്പെയ്
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പരബപനാടബയബല് ഭരണനാനമതബ ലഭബചബരുന.  കമനാര്ത്തല മുതല് ഇദബയഡുക്ക വകരയുള്ള

31 കേബകലനാ മസ്പീറര് നനാറയ്പനാകേയ് സര്കവ്വ പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണ്ടയ്.  ഇതബല്  കചവനാടയ് മുതല്

ഇദബയഡുക്ക  വകരയുള്ള  17.5  കേബ.മസ്പീ.  ബഡ്ജററബ  വര്ക്കബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ബബ.എലാം.&ബബ.സബ.  കചയകേഴബഞ്ഞു.  ഇതബനപകേരമനായബ  കമനാര്ത്തല  മുതല്

നനനാരപ്പെടവയ് വകര 9 കേബകലനാ മസ്പീററലാം ഇദബയടുക്ക മുതല് ബദബയഡുക്ക വകര 9 കേബകലനാ

മസ്പീററലാം  കചര്ത്തയ്  ആകകേ  18  കേബ.മസ്പീ.  ദൂരലാംകൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഡബ.പബ.ആര്.  പുതുക്കബ

തയ്യനാറനാക്കനാന  25-01-2017-ല്  ഉത്തരവനായബട്ടുണ്ടയ്.  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാക്കബകയങബലുലാം  01-04-2017  മുതല്  പുതുക്കബയ  നബരക്കയ്  നബലവബല്  വന്ന

സനാഹചരദത്തബല്    റബവവസ്ഡയ്  എസ്റ്റേബകമറയ്   കകേനാടുക്കുന്നതനാണയ്.   ജൂണ്  10-നയ്

മുമ്പനായബ  പസ്തുത  പവൃത്തബക്കയ്  സനാകങതബകേനാനമതബ  നല്കേബ  കടണ്ടര്  കചയ്യനാനള്ള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണയ്.   കേനാസര്കഗനാഡയ് മുതല് കേളബയബക്കനാവബള വകര

മലകയനാര പനാത നബര്മ്മേബക്കനാനള്ള ആക്ഷന പനാന   തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണ്ടയ്.  

(15) ഇനസ്റ്റേബറമ്പ്യൂട്ടയ് ഓഫയ് ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര് ആന്റെയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള്ള:   ചവറയബകല  ഇനഡദന  ഇനസ്റ്റേബറമ്പ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്

ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര്  ആന്റെയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന   പവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കതനാഴബലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):   ഇനഡദന
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ഇനസ്റ്റേബറമ്പ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര്  ആന്റെയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷകന്റെ    അക്കനാദമബകേയ്

കബനാക്കബനളള അവസനാനഘട്ട നബര്മ്മേനാണ പവര്ത്തനവലാം   കഹനാസ്റ്റേല് കബനാക്കബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനവലാം  പൂര്ത്തബയനായബവരുന.   നബലവബലുള്ള  വദവസകേള്

അലാംഗസ്പീകേരബചയ്  കകേനാഴ്സുകേള്  നടത്തനാന  വദവസനായ  പങനാളബകേള്   തയ്യനാറനാകേനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല് കബനാര്ഡയ് ഓഫയ് ഡയറകക്ടഴബകന്റെ തസ്പീരുമനാനപകേനാരലാം  മുകന്നനാട്ടുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങള്  നബശയബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുണ്ടനായബ.

പസ്തുത  സനാപനത്തബകന്റെ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനള്ള അനന്തര നടപടബകേള്

വകേകക്കനാണ്ടുവരബകേയനാണയ്.  

(16) പഞനായത്തയ് കറനാഡുകേള്

ശസ്പീ  .    അനവര്  സനാദത്തയ്:   ജബലനാ/കബനാക്കയ്  പഞനായതകേള്ക്കയ്  കേസ്പീഴബലുള്ള

കറനാഡുകേള് ടനാര്  കചയ്യുന്നതബനളള വസ്പീതബ  6  മസ്പീറര്  എന്നതയ്  നനാലയ്  മസ്പീററനാക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദശസസയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്):    ജബലനാ/കബനാക്കയ് പഞനായതകേള്ക്കയ് ഗ്രനാമസ്പീണ

കമഖലയബല് ഏകറടുക്കനാവന്ന കറനാഡുകേളുകട വസ്പീതബ ഇനബയുലാം കുറയനാന സനാധബക്കനാത്ത

സനാഹചരദമനാണുള്ളതയ്.  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷനകേള്ക്കുലാം

ഗ്രനാമപഞനായതകേള്ക്കുലാം  ഏകറടുക്കനാവന്ന  കറനാഡുകേളുകട  വസ്പീതബ  സലാംബനബചയ്
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നബബനനകേകളനാനലാം  നബലവബലബല.  ആറയ്  മസ്പീറര്  വസ്പീതബയബല്  തനാകഴയുള്ള

ഇടകറനാഡുകേള്  ഏകറടുക്കുന്നതബനയ്  ജബലനാ/കബനാക്കയ്  പഞനായതകേകള

അനവദബക്കുകേയനാകണങബല്  ബസയ് റൂട്ടയ് അടക്കമുള്ള  കറനാഡുകേള് അവര് ഏകറടുക്കനാന

തയ്യനാറനാകേനാകത  വരുകമന്നതബനനാല്    കറനാഡബകന്റെ  വസ്പീതബയബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാന

നബലവബല് ഉകദശമബല. 

(17)   അനധബകൃതമനായബ പവര്ത്തബക്കുന്ന കനഴറബ സ്കൂളുകേള് 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:   പനാലനാരബവട്ടകത്ത കനഴറബ  സ്കൂളബല് ഒന്നര വയസ്സുള്ള

കുട്ടബകയ  മര്ദബച   സലാംഭവകത്തക്കുറബചയ്  അകനസഷബക്കുകേയുലാം  കുറക്കനാര്കക്കതബകര

മനാതൃകേനാപരമനായ നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം നബയമവബരുദമനായബ പവര്ത്തബക്കുന്ന

കനഴറബ സ്കൂളുകേള്കക്കതബകര  കേര്ശന നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ

ടസ്പീചര്):  എറണനാകുളലാം പനാലനാരബവട്ടത്തയ് 'കേളബവസ്പീടയ്'  എന്ന കഡ കകേയര് സനാപനത്തബല്

കകേനാചകുട്ടബകയ മര്ദബചതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് കുട്ടബയുകട മനാതനാവയ് നല്കേബയ പരനാതബയുകട

അടബസനാനത്തബല്   സനാപന  നടത്തബപ്പുകേനാരബകയ  പതബയനാക്കബ  കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര്

കചയ്യുകേയുലാം  പതബകയ  അറസ്റ്റേയ്  കചയയ്  കകേനാടതബ  മുമ്പനാകകേ  ഹനാജരനാക്കബ  റബമനാന്റെയ്

കചയ്യുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടയ്.  പസ്തുത വബഷയത്തബല്  കകേരള സലാംസനാന ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷന  സസകമധയനാ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കകേനാചബ  സബറബ  കപനാലസ്പീസയ്
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കേമ്മേസ്പീഷണര്,  ജബലനാ കേളക്ടര്,  മുനബസബപ്പെല് കകേനാര്പ്പെകറഷന കസക്രട്ടറബ,  എറണനാകുളലാം

ജബലനാ  ശബശുകക്ഷമ  ഓഫസ്പീസര്  എന്നബവകരനാടയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കനാന

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടയ്.  സലാംസനാനത്തയ്  പവര്ത്തബചവരുന്ന  കഡ  കകേയര്

കസന്റെറകേള്ക്കയ്  തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെനാണയ്  വലസനസയ്  നല്കുന്നതയ്.

സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെയ്  കസക്രട്ടറബക്കയ്   ആവശദമനായ  നബര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഒരു

സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടയ്  അടബയന്തരമനായബ  ഈ  വബഷയത്തബല്  അകനസഷണലാം

നടതകേയുലാം കചയ്യുലാം.  ഇത്തരലാം സനാപനങ്ങളുകട നബയനണത്തബനനാവശദമനായ എലനാ

സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെയ് നടപ്പെബലനാക്കുലാം.    

(18)   കേനാലടബ  -  മലയനാറ്റൂര്  -  അതബരപ്പെബള്ളബ ടൂറബസലാം സര്കേമ്പ്യൂട്ടയ് 

ശസ്പീ  .   കറനാജബ  .   എലാം  .   കജനാണ്:   കേനാലടബ-മലയനാറ്റൂര്-അതബരപ്പെബള്ളബ ടൂറബസലാം സര്കേമ്പ്യൂട്ടയ്

പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനനായബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേകള  ഏകകേനാപബപ്പെബചകകേനാണ്ടയ്

എന.ഒ.സബ.-യുലാം   കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല്നബന്നയ്  ആവശദമനായ ഫണ്ടുലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന): ചനാലക്കുടബ കലനാകേയ് സഭനാ മണ്ഡലത്തബല് ഉള്കപ്പെടുന്ന പധനാന

ടൂറബസ്റ്റേയ് കകേന്ദ്രങ്ങകള പരസരലാം ബനകപ്പെടുത്തബയുള്ള ടൂറബസലാം സര്കേമ്പ്യൂട്ടയ് കകേന്ദ്ര ടൂറബസലാം

സസ്പീമനായ  സസകദശയ്  ദര്ശനബല്  ഉള്കപ്പെടുതന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര്
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തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതബകന്റെയടബസനാനത്തബല്  അതബരപ്പെബള്ളബ-മലയനാറ്റൂര്-കേനാലടബ-

കകേനാടനനാടയ്  എന്ന  നനാചസറല്  ടൂറബസലാം  സര്കേമ്പ്യൂട്ടബനനായുള്ള   കപനാജക്ടയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

തയ്യനാറനാക്കബ  കകേന്ദ്രനാനമതബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുണ്ടനായബ.

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദശങ്ങള് പനാലബചയ് കപനാകപ്പെനാസല് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബകലയനായബ  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബനയ്  അയചതരബകേയുലാം  ആയതയ്  പരബകശനാധബചവരബകേയുമനാണയ്.    ഈ

പദതബക്കയ്   കകേന്ദ്ര  ഫണ്ടയ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  ഡബ.പബ.ആര്.

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബകനനാകടനാപ്പെലാം  പദതബ  പകദശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുന്ന  സലങ്ങളുകട

എന.ഒ.സബ.  ഹനാജരനാക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ   സസകദശയ്  ദര്ശന  സസ്പീമബകന്റെ

മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദശങ്ങള്   പരബഗണബക്കുകേയുലാം  കചകയ്യണ്ടതുണ്ടയ്.   റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  എത്രയുലാം

കവഗലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനയ്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേകള  ഏകകേനാപബപ്പെബചകകേനാണ്ടയ്  ആവശദമനായ  നടപടബ  ടൂറബസലാം  വകുപ്പെയ്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(19) ഖനാദബ കമഖലയബകല പതബസനബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:    റബകബറയ്  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുലാം  റബകബറയ്

കുടബശബകേ അടബയന്തരമനായബ നല്കേബകക്കനാണ്ടുലാം   ഖനാദബ കമഖല കനരബടുന്ന പതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .
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കമനായസ്പീന)  :  ഖനാദബ  തുണബത്തരങ്ങളുകട  വബല്പ്പെന  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  1985 മുതല്  വര്ഷലാംകതനാറലാം  പത്തയ്  ശതമനാനലാം   റബകബറയ്

അനവദബക്കുനണ്ടയ്.   2009  മുതല് ഖനാദബ  തുണബത്തരങ്ങളുകട  ചബലറ വബല്പ്പെനയയ്

ഖനാദബ  കേമ്മേസ്പീഷന   നല്കേബവന്നബരുന്ന  റബകബറയ്  നബര്ത്തലനാക്കുകേയുലാം

ഉല്പ്പെനാദനത്തബനനാനപനാതബകേമനായബ  എലാം.ഡബ.എ.  (മനാര്ക്കറയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്

അസബസ്റ്റേനസയ്)   ഏര്കപ്പെടുതകേയുലാം  കചയ  സനാഹചരദത്തബല്  ഉല്സവകേനാല-

വബകശഷനാവസരങ്ങളബല് പത്തയ് ശതമനാനലാം  പകതദകേ റബകബറയ് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

അനവദബചവരുനണ്ടയ്.  സര്ക്കനാര്  അനവദബക്കുന്ന  റബകബറ്റുലാം  എലാം.ഡബ.എ.

ആനകൂലദപകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്ന  തുകേയുകട  പത്തയ്  ശതമനാനവലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ

മുപ്പെതയ്  ശതമനാനലാം  നബരക്കബലുള്ള  റബകബറയ്  ആനകൂലദമനാണയ്  നബലവബല്

ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്  നല്കേബ  വരുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  റബകബറയ്

നബര്ത്തലനാക്കബയതബകനതടര്ന്നയ്  വബകശഷനാവസരങ്ങളബല്  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ

എലനാത്തരലാം  ഖനാദബ  തുണബത്തരങ്ങള്ക്കുലാം  പത്തയ്  ശതമനാനലാം  കസഷദല്  റബകബറബനയ്

പദതബകയതര വബഭനാഗത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ  തുകേ അനവദബചബട്ടുണ്ടയ്.    2016-17-ല്

റബകബറയ് കുടബശബകേ ഉള്കപ്പെകട നനാല്പ്പെത്തബരണ്ടയ് കകേനാടബ രൂപയുണ്ടനായബരുന്നതബല് 7.85

കകേനാടബ രൂപ ഈ സര്ക്കനാര് അനവദബക്കുകേയുണ്ടനായബ.  നടപ്പുവര്ഷലാം ഒനപതയ് കകേനാടബ

രൂപ  റബകബറബനത്തബല്  വകേയബരുതകേയുലാം  നബലവബകല  റബകബറയ്  കുടബശബകേ
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കകേനാടുതതസ്പീര്ക്കുന്നതബനയ് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.  

(20) നസ്പീര്ക്കടവയ് ഫബഷബലാംഗയ് ഹനാര്ബര് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  അഴബകക്കനാടയ്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  നസ്പീര്ക്കടവയ്

ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബറബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

നടപടബക്രമങ്ങള് കവഗത്തബല് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):   അഴബകക്കനാടയ്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല

നസ്പീര്ക്കടവബല്   മതദബനന  തുറമുഖലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതയ്   സലാംബനബചയ്  2013-ല്

ഹനാര്ബര്  എ ഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വകുപ്പെയ്  സനാധദതനാപഠനലാം  നടത്തബ   റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

സമര്പ്പെബകചങബലുലാം  തസ്പീരുമനാനലാം  വകേകക്കനാണ്ടബരുന്നബല.   നബലവബലുള്ള  ഹനാര്ബറബല്

നബന്നയ്  ഏഴയ്  കേബകലനാമസ്പീറര്  അകേലത്തബല്   മകറനാരു  ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബര്

വരുകമ്പനാഴുണ്ടനാകുന്ന  പനാരബസബതബകേനാഘനാതലാം  സലാംബനബചയ്  പഠന

വബകധയമനാകക്കണ്ടതുണ്ടയ്.   ടബ  സലത്തയ്  മതദബനന  തുറമുഖത്തബനനാവശദമനായ

സമൗകേരദങ്ങള്ക്കനായബ  നനാല്പ്പെതയ്  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവയ്  വരബകേയുലാം   തുറമുഖ

നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  വബശദമനായ  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന,  മനാതൃകേനാ  പഠനലാം  എന്നബവ

നടകത്തണ്ടതുമുണ്ടയ്.  നബലവബലുള്ള  മതദബനന  തുറമുഖങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാണയ് സര്ക്കനാര് മുനഗണന നല്കുന്നകതങബലുലാം ഇക്കനാരദത്തബല്
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ആവശദമനായ പരബകശനാധന നടതന്നതനാണയ്. 

(21) ഫബഷയ് ലനാനഡബലാംഗയ് കസന്റെര് 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    വടസണ് മനാസ്റ്റേര്:   കേയ്പമലാംഗലലാം ഗ്രനാമപഞനായത്തബല് വഞബപ്പുര

കേമ്പനബക്കടവയ് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ് ഫബഷയ് ലനാനഡബലാംഗയ് കസന്റെര് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  ഇതുസലാംബനബച  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

ലഭദമനാകുന്ന മുറയയ് പരബകശനാധബചയ് ഉചബത നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(22) സബവബല് സര്വ്വസ്പീസയ് അക്കനാദമബ കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപയ്  കുമനാര്:  കസന്റെര്  കഫനാര്  കേണ്ടബനമ്പ്യൂയബലാംഗയ്  എഡബകക്കഷന

കകേരളയബകല  ഉകദദനാഗസതലത്തബലുള്ള  അനനാസ അവസനാനബചയ്    തനാല്ക്കനാലബകേ

സ്കൂള്  കകേട്ടബടത്തബല്  പവര്ത്തബചവരുന്ന    കകേനാഴബകക്കനാടയ്  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസയ്

അക്കനാദമബക്കയ് തനതയ് കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

 വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ) : കകേരള കസ്റ്റേറയ് സബവബല്

സര്വ്വസ്പീസയ്  അക്കനാദമബയുകട  സബയ്  കസന്റെര്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര്

ഭരണനാനമതബ നല്കേബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് കകേനാഴബകക്കനാടയ് ചുങലാം ഗവണ്കമന്റെയ്

യു.പബ. സ്കൂള് പരബസരത്തയ്  തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബച. സബരമനായബ
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പവര്ത്തബക്കുന്നതബനനായബ  തുരുത്തബയനാടയ്  കക്ഷത്രത്തബനയ്  സമസ്പീപമുളള

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന  പബ.ഡബമ്പ്യൂ.ഡബ.  ജബലനാ  കഗനാഡമൗണ്  പരബസരത്തയ്  54  കസന്റെയ്

സലലാം  അനവദബക്കുകേയുലാം  കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണ്ടയ്.  ഹനാബബറനാറയ്  കടകകനാളജബ  ഗ്രൂപ്പുമനായബ  കേരനാറബല്  ഏര്കപ്പെടനാന

സബ.സബ.ഇ.കകേ. (കസന്റെര് കഫനാര് കേണ്ടബനമ്പ്യൂയബലാംഗയ് എഡമ്പ്യൂകക്കഷന, കകേരള) ഡയറക്ടര്

ആവശദകപ്പെട്ടപകേനാരലാം  കേരനാര്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം    അക്കനാദമബയുകട  കകേനാഴബകക്കനാടയ്

സബയ്  കസന്റെറബനയ്  സസന്തലാം  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കനാനളള  തുടര്നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണയ്. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

IV, XI, XIII  എന്നസ്പീ നമ്പര് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബകേളുകട 2016-2017 സനാമ്പത്തബകേ

വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ധനനാഭദര്തനകേളുകട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച  ഒന്നനാമതയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശകേളബകനലുള്ള  ആക്ഷന  കടക്കണ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VII ചട്ടലാം 300 അനസരബചള്ള പസനാവന

1994-ല്  സലാംസനാനത്തയ്  നടപ്പെനാക്കബയ  കതനാഴബല്ദനാന  പദതബയബകല

അലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  അറപതയ്  വയസ്സയ്  പൂര്ത്തബയനാകുന്ന  മുറയയ്  കപനഷനലാം  ഗ്രനാറ്റുവബറബയുലാം

നല്കുവനാനള്ള  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം  സലാംബനബചയ്  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.
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എസയ്. സുനബല് കുമനാര്) ചട്ടലാം 300 അനസരബചയ് പസനാവന നടത്തബ.

VIII ഗവണ്കമന്റെയ് പകമയലാം

 കുടബശബകേ തുകേ ലഭദമനാക്കല്

സലാംസനാനകത്ത മഹനാതനാഗനാനബ കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പു പദതബയബന

കേസ്പീഴബലുള്ള  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ലഭബക്കുവനാനള്ള  കുടബശബകേ  തുകേ  അടബയന്തരമനായബ

ലഭദമനാക്കണകമന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്  ആവശദകപ്പെടുന്ന  പകമയലാം

തകദശസസയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല് അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയുലാം കചയ.

ശസ്പീ  .   അനബല് അക്കര:  തനാകഴ പറയുന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

പകമയത്തബല്  രണ്ടനാലാം  ഖണ്ഡബകേയ്ക്കു  കശഷലാം  തനാകഴപ്പെറയുന്നവ  കൂടബ

കചര്കക്കണ്ടതനാണയ്.

“കേഴബഞ്ഞ  കേനാലങ്ങളബല്  കതനാഴബലുറപ്പെയ്  പദതബയുകട  കവതനലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബല്  നബന്നയ്  ലഭബക്കുന്നതബല്  കേനാലതനാമസമുണ്ടനായ  സമയത്തയ്  ത്രബതല

പഞനായതകേളുകട  പനാന  ഫണ്ടബല്  നബകന്നടുത്തയ്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  വബതരണലാം

കചയ്യുകേയുലാം  പബന്നസ്പീടയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  നബന്നയ്  സലാംഖദ  ലഭബചകപ്പെനാള്  തബരബചയ്

തകദശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കേബ  മനാതൃകേയനാകുകേയുലാം  കചയ

സലാംസനാനമനാണയ് കകേരളലാം”
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കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബയനായ മഹനാതനാഗനാനബ കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പു

പദതബ  അട്ടബമറബക്കകപ്പെടുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  ത്രബതല  പഞനായതകേളുകട  പനാന

ഫണ്ടബല്  നബന്നയ്  തുകേ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  പബന്നസ്പീടയ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബല്  നബന്നയ്  സലാംഖദ  ലഭബചകപ്പെനാള്  തബരബചയ്  തകദശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കയ് നല്കുകേയുലാം കചയ മുനകേനാല നടപടബ തുടരണലാം. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സബ  .   കജനാസഫയ്:  തനാകഴ പറയുന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

പകമയത്തബകന്റെ  അവസനാന  വരബയബല്  "കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടയ്

ആവശദകപ്പെടുന”എന്നതബനപകേരലാം  “കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടുലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ  അവഗണനമൂലലാം  കവതനലാം  കേബട്ടനാന  ഉണ്ടനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം

കതനാഴബലുറപ്പെയ്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുണ്ടനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  ഓകരനാ

പഞനായത്തബലുമുള്ള   കുടബശബകേ  തുകേ  അതനാതു  പഞനായതകേളുകട  കമയബന്റെനനസയ്

ഫണ്ടബല്  നബനലാം  അഡസനാനസനായബ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  നല്കേബ  അവരുകട

ദുരബതത്തബനയ്  പരബഹനാരമുണ്ടനാക്കനാന  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകനനാടുലാം  ഈ  സഭ

അഭദര്തബക്കുന”

പകമയകത്തനാടയ്  കയനാജബക്കുന.   കതനാഴബലുറപ്പെയ്  പദതബ  കവതന  വബതരണലാം

അനബശബതമനായബ  നസ്പീട്ടബകക്കനാണ്ടു  കപനാകേനാന  പനാടബല.   കകേന്ദ്ര  നബയമമനസരബചയ്

കൃതദമനായബ  കവതനലാം  കകേനാടുത്തബകലങബല്  പബഴയുള്കപ്പെകട  കകേനാടുക്കനാന  കകേന്ദ്രലാം
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ബനാധദസമനാണയ്.   2013-14  കേനാലയളവബല് പഞനായത്തയ് കമയബന്റെനനസയ്  ഫണ്ടബല്

നബനലാം പണലാം മുനകൂട്ടബ  അനവദബക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്രത്തബല് നബന്നയ്  തുകേ ലഭബചകപ്പെനാള്

പണലാം  തബരബചടയ്ക്കുകേയുലാം  കചയബരുന്നതുകപനാകല  ഇക്കനാരദത്തബലുലാം  പരബഹനാരലാം

കേകണ്ടത്തണലാം.  പദതബയുകട  തുടക്കത്തബല് കവജയ്  ഓറബയന്റെഡനായബരുന്നതയ്  ഇകപ്പെനാള്

കമറസ്പീരബയല് കേകമ്പനാണന്റെനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഈ പദതബ മുകമ്പനാട്ടയ് കപനാകേണകമങബല്

കകേന്ദ്ര  മനാറത്തബനനസരബചയ്  കകേരളത്തബലുലാം  മനാറലാം  വരുത്തണലാം.   അടബയന്തരമനായബ

കവതനലാം നല്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദശസസയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്) :  1.1.2016 മുതല് നനാഷണല് ഇലകകനാണബകേയ്

ഫണ്ടയ്  മനാകനജുകമന്റെയ്  സബസ്റ്റേലാം  വഴബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  കനരബട്ടനാണയ്

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള പണലാം നല്കുന്നതയ്.  അതബനനാല് പണലാം മുനകൂര് നല്കേനാകനനാ

റസ്പീ-ഇലാംകബഴയ്  കചയയ്  അവരബല്നബന്നയ്  എടുക്കനാകനനാ  കസനാഫയ് കവയറബല്

മനാറലാംവരുത്തനാകനനാ  സനാധബക്കബല.  യൂട്ടബവലകസഷന  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  യഥനാസമയലാം

നല്കേബയതബനനാല് തുചമനായ അകലനാകക്കഷന കകേന്ദ്രലാം അനവദബചബട്ടുണ്ടയ്.  30 ശതമനാനലാം

അസറയ്  ക്രബകയഷനകവണ്ടബ  കമറസ്പീരബയല്  കേകമ്പനാണന്റെയ്  ഇനത്തബല്

കചലവഴബക്കണകമന്ന  നബര്കദശലാം  ബനകപ്പെട്ടവര്ക്കയ്  നല്കേബയബട്ടുണ്ടയ്.   സസതന

കസനാഷദല്  ഓഡബറയ്  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്  വന്നബട്ടുണ്ടയ്.
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എലാം.ജബ.എന.ആര്.ഇ.ജബ.എസയ്.-നയ്  ഒരു  ഫുള്  വടലാം  ഡയറക്ടകറ  നബയമബക്കനാനള്ള

നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടയ്.  കദശസ്പീയ കതനാഴബലുറപ്പെയ് പദതബ പകേനാരലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്

ലഭബകക്കണ്ട കവതന കുടബശബകേ അനവദബക്കുന്നതയ് സലാംബനബചയ് കകേന്ദ്ര മനബകയ  കേണ്ടയ്

കേനാരദങ്ങള്  കബനാധദകപ്പെടുതകേയുലാം  വകുപ്പുതലത്തബല്  നബരവധബ  കേത്തബടപനാടുകേള്

നടതകേയുലാം  മുഖദമനബ  കനരബട്ടയ്  പധനാനമനബക്കയ്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടയ്.

ജലവബഭവ  വകുപ്പെയ്  കസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനനായ  11  അലാംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന  കസനാഷദല്

ഓഡബറയ്  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്  വന്നബട്ടുണ്ടയ്.  പകമയലാം  പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമന്നയ്

അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട  അനമതബകയനാകട പബനവലബച.

പകമയലാം സഭ കഎകേകേകണദന പനാസ്സനാക്കബ.

IX വദക്തബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷയ് കുമനാര് നടത്തബയ പരനാമര്ശലാം സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബയ്:  08-05-2017-കല  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബകന്റെ

ധനനാഭദര്തന  ചര്ചയബല്  പകങടുതകകേനാണ്ടയ്  ശസ്പീ.  കകേ.  ബബ.  ഗകണഷയ്  കുമനാര്

നടത്തബയ  പരനാമര്ശങ്ങള്  വസ്തുതനാവബരുദമനാണയ്.  പകരതനനായ    ടബ.  എലാം.

കജക്കബബകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  രൂപസ്പീകേരബച  കപനാഫ.  ഹൃദയകുമനാരബ  കേമ്മേബറബയുകട

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് വനായബചകനനാക്കനാന കപനാലുലാം തയ്യനാറനായബകലന്നയ് അകദഹലാം പറയുകേയുണ്ടനായബ.
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കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  ഹയര്  എഡബകക്കഷന  കേമൗണ്സബല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

പഠബക്കനാന  എകബകേമ്പ്യൂട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മേബറബകയ  ചുമതലകപ്പെടുതകേയുലാം  ശബപനാര്ശകേള്

പരബകശനാധബചയ് സര്ക്കനാരബനയ് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ. 16-10-2012-ല് ശബപനാര്ശകേള്

നടപ്പെബലനാക്കനാന സര്ക്കനാര് ഉത്തരവബറക്കുകേയുലാം ഹയര് എഡബകക്കഷന കേമൗണ്സബല്

മുഖനാന്തബരലാം  ഓകരനാ  യൂണബകവഴബറബയബലുമുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  വബലയബരുതന്നതബനയ്

അധബകേനാരകപ്പെടുതകേയുലാം  കചയബരുന.   മനബമനബരത്തബകന്റെ  കപരയ്  മനാറബയതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടുലാം  സബല്  അകേസബസബഷന  കപനാഗ്രനാമുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നബയമനങ്ങകള

സലാംബനബചലാം  പരനാമര്ശബചബരുന.  മനബയനായകപ്പെനാള്  എനബക്കയ്  അനവദബച  വസ്പീടബനയ്

കപരബലനാത്തതബനനാല്  കഗ്രയ്സയ്  എന്ന  കപരയ്  നല്കേബയതബല്  എന്തയ്

വര്ഗ്ഗസ്പീയതയനാണുള്ളകതന്നറബയബല.  സബല് അകേസബസബഷന കപനാഗ്രനാമുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്

ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ  കചയര്മനാനനായ  എലാംപകവര്ഡയ്  കേമ്മേബറബ  കയനാഗദതയുകട

അടബസനാനത്തബല് കതരകഞ്ഞടുത്ത 219 കപരബല്  നബന്നനാണയ് നബയമനലാം നടത്തബയതയ്.

കേഴബഞ്ഞ 5 വര്ഷലാം വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബകന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് ഒനലാം

ഉന്നയബക്കനാനബലനാത്തതുകകേനാണ്ടനാണയ്  ഇത്തരലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനായ ആകരനാപണങ്ങള്

ഉന്നയബചതയ്. 

X ക്രമപശ്നലാം

2005-  കല കകേന്ദ്ര ദുരന്തനബവനാരണ ആക്ടബനയ് കേസ്പീഴബല്  ചട്ടങ്ങളുലാം പദതബകേളുലാം
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രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതയ് സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ഭരണഘടനയുകട  256-ാം അനകചദപകേനാരലാം പനാര്ലകമന്റെയ്

പനാസ്സനാക്കബയ  നബയമത്തബകല  വദവസകേള്ക്കനസരബചയ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

ചട്ടങ്ങളുലാം  പദതബകേളുലാം  രൂപസ്പീകേരബകക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  2005-കല  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തനബവനാരണ

ആക്ടുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് പതബകരനാധ സലാംവബധനാനങ്ങള് സജ്ജമനാക്കുന്നതബനള്ള പദതബ

തയ്യനാറനാകക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  ഇതുസലാംബനബചയ്  സലാംസനാന  എകബകേമ്പ്യൂട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചതലനാകത വബകലജയ്, തകദശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള് എന്നബവബടങ്ങളബല്

ദുരന്തനബവനാരണ  പദതബകേള്  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടബല.   ദുരന്തനബവനാരണ  കമഖലകേളബല്

സലാംസനാനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേള്

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബകനനാ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബകനനാ  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം

കനടബകയടുക്കുന്നതബകനനാ  സനാധബചബട്ടബല.  കസ്റ്റേറയ്  ഡബസനാസ്റ്റേര്  മനാകനജുകമന്റെയ്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബലനാത്തതുലാം  ഗുരുതരമനായ  വസ്പീഴ്ചയനാണയ്.  ഇതുസലാംബനബചയ്  റൂളബലാംഗയ്

നല്കകേണ്ടതനാണയ്. 

റവനമ്പ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):   2005-

കല കകേന്ദ്ര ദുരന്തനബവനാരണ നബയമമനസരബചയ്  2007-ല് കകേരള സലാംസനാനലാം  ചട്ടലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതനാണയ്.  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെല്  പനാന  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

വഗഡയ് വലന  2014-ല്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതുലാം  അതതയ്  വകുപ്പുകേള്  അവ
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തയ്യനാറനാകക്കണ്ടതുമനാണയ്.  നഗര ദുരന്ത ലഘൂകേരണ പദതബ 2015-ല് തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം

പദതബ നടപ്പെബലനാക്കനാന തബരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭ സസന്തലാം ഫണ്ടബല് നബനലാം പണലാം

വകേയബരുതകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടയ്. 14  ജബലനാ ദുരന്തനബവനാരണ അകതനാറബറബകേള്ക്കുലാം തുകേ

അനവദബചബട്ടുണ്ടയ്.  ദുരന്ത  സനാദദത  കൂടുതലുള്ള  വബകലജുകേളബലുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,

കകേനാലലാം,  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  നഗരസഭകേളബകല  വബവബധ  വനാര്ഡുകേളബലുലാം

മണ്കറനാതുരുത്തയ്,  കപരബങ്ങര  പഞനായതകേളബലുലാം  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ  പദതബകേള്

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണ്ടയ്.  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത  നബവനാരണ  നബയമമനസരബചയ്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെല്

പനാന  നടപ്പെബലനാക്കനാനള്ള  തുകേ  കേകണ്ടകത്തണ്ടതയ്  അതനാതയ്  വകുപ്പുകേളനാണയ്.   കകേന്ദ്ര

ദുരന്ത പതബകരനാധനബധബ, നനാഷണല് ഡബസനാസ്റ്റേര് മനാകനജുകമന്റെയ് ഫണ്ടയ് എന്നബവ കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല. ദുരന്ത പതബകരനാധ നബധബ രൂപസ്പീകേരബച ഇന്തദയബകല ആദദ

മൂന്നയ്  സലാംസനാനങ്ങളബകലനാന്നനാണയ്  കകേരളലാം.  സലാംസനാന  അകതനാറബറബ  വബവബധ

പദതബകേള് തയ്യനാറനാക്കബ കകേന്ദ്രത്തബല് നബന്നയ് ധനസഹനായലാം വകേപ്പെറബയബട്ടുണ്ടയ്.

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .   കഡപമ്പ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര് : പനാര്ലകമന്റെയ് പനാസ്സനാക്കബയ ദബ ഡബസനാസ്റ്റേര് മനാകനജുകമന്റെയ്

ആക്ടയ്,  2005  പകേനാരലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  പദതബകേളുലാം  ചട്ടങ്ങളുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കനാത്തതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ള  പശ്നങ്ങളനാണയ്  ക്രമപശ്നമനായബ

ഉന്നയബചബട്ടുള്ളതയ്.  റവനമ്പ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ   നല്കേബയ
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വബശദസ്പീകേരണത്തബല്   2005-കല  ഡബസനാസ്റ്റേര്  മനാകനജുകമന്റെയ്   ആക്ടയ്  പകേനാരലാം

സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  രൂപസ്പീകേരബകക്കണ്ട ചട്ടലാം  2007 -ല്ത്തകന്ന  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

സഭയുകട  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുകേയുലാം  കചയതനായബ  പറഞ്ഞബട്ടുണ്ടയ്.  എന്നനാല്  പദതബ

നടത്തബപ്പെയ്  സലാംബനബചയ്  ഇനബയുലാം   കൂടുതല്  ചട്ടങ്ങള്  അനബവനാരദമനായബട്ടുകണ്ടങബല്

ആയതയ് സമയബനബതമനായബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകക്കണ്ടതനാണയ്.

XI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

 2017-  കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (3-  ാം നമ്പര്  )   ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം

അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് കഎസകേയ്) : 2017-

കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (3-ാം നമ്പര്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് കഎസകേയ്) : 2017-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന

പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനമ്പ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന)  :

പകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷയ് :  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ
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ഒരു  വര്ഷലാംകകേനാണ്ടയ്  ഒകട്ടകറ  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനാന  സര്ക്കനാരബനയ്

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടയ്.  വബഴബഞ്ഞലാം തുറമുഖ പദതബയുകട കേരനാര് കേനാലനാവധബ  40  വര്ഷമനായബ

വര്ദബപ്പെബചതബലൂകട  29,217  കകേനാടബ  രൂപയുകട  നഷ്ടലാം  സലാംസനാന

ഖജനനാവബനണ്ടനായതനായബ  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയബരബക്കുകേയനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  വബവബധ  പദതബകേള്ക്കനായുള്ള  ഭൂമബകയകറടുക്കലുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  നടന്ന  അഴബമതബകയ  സലാംബനബചലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  പരനാമര്ശബചബട്ടുണ്ടയ്.

മുടങ്ങബക്കബടന്ന  കഗയബല്  വനാതകേ  കകപപ്പെയ്  കകലനബകന്റെ  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനലാം

വബദദനാഭദനാസ,  ആകരനാഗദ,  പരമ്പരനാഗത  കമഖലകേളബല്  ഒകട്ടകറ  കനട്ടങ്ങള്

കകകേവരബക്കനാനലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണ്ടയ്.   സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദബതസ്പീകേരണലാം

നടപ്പെനാക്കനാനലാം  കവളബയബട  വബസര്ജ്ജന  വബമുക്ത പരബപനാടബ  പഖദനാപബക്കനാനലാം  പട്ടയ

വബതരണലാം നടത്തനാനലാം  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറനാനലാം

സനാധബച.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  പുത്തന  ഉണര്വ്വുണ്ടനാക്കനാനലാം  കകലഫയ്  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കനാനലാം  നഷ്ടത്തബലനായബരുന്ന  പതബമൂന്നയ്  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബലനാക്കനാനലാം  36,000-കത്തനാളലാം  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കയ്   പബ.എസയ്.സബ.  വഴബ

നബയമനലാം നല്കേനാനലാം സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണ്ടയ്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട നടപ്പെനാക്കനാന

ഉകദശബക്കുന്ന  12,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേള്ക്കയ്   ഭരണനാനമതബ  നല്കേനാന

കേഴബഞ്ഞു.  കകേനാചബ  കമകടനായുകട  രണ്ടനാലാംഘട്ട  നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കനാന
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കപനാകുകേയനാണയ്.  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനയ്  അടബത്തറ പനാകേനാന  സര്ക്കനാരബനയ്

സനാധബചബട്ടുണ്ടയ്. 

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷലാംസുദസ്പീന : ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന എതബര്ക്കുന.  വകുപ്പുകേള്

തമ്മേബലുള്ള ഏകകേനാപനമബലനായയ് മ ഭരണകത്ത പതബകൂലമനായബ ബനാധബചബരബക്കുകേയനാണയ്. 

ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ  എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  പരസ്പീക്ഷ രണ്ടു പനാവശദലാം  എഴുകതണ്ട

ഗതബകകേടയ്  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുണ്ടനായതയ്  ഇമൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തനാണയ്.

കേബഫ്ബബയുലാം  മുന  യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  ആരലാംഭബച   വബകേസന

പദതബകേളുമലനാകത    ഇമൗ  സര്ക്കനാരബനയ്  കമനബ  നടബക്കനാന  മകറനാനമബല.

സലാംസനാനത്തയ്  പകേര്ചവദനാധബകേള്  പടരുന്നതയ്  നബയനണവബകധയമനാക്കനാന

കേനാരദക്ഷമമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  മദദനയലാം

പഖദനാപബക്കുന്നതബലുണ്ടനാകുന്ന  കേനാലതനാമസത്തബനപബന്നബല്    മദദമുതലനാളബമനാകര

സഹനായബക്കനാനള്ള ശമമനാണുള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.

പകേടനപത്രബകേയബകല  വനാഗനാനങ്ങള്  യനാഥനാര്തദമനാക്കനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്

ശമബക്കുന്നതയ്.   പുത്തന  സനാമ്പത്തബകേ  നയങ്ങള്കക്കതബകര  ജനകേസ്പീയ  ബദല്

രൂപകപ്പെടുത്തനാനള്ള   ശമങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായനാണയ്   സര്ക്കനാര്  നവകകേരള  മബഷന

പഖദനാപബചതയ്.  പകൃതബകയ  സലാംരക്ഷബചകകേനാണ്ടുള്ള  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങളനാണയ്
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സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതയ്.  ഒരു  വര്ഷലാം  കകേനാണ്ടയ്  ജനകക്ഷമകേരമനായ  ഒകട്ടകറ

പരബപനാടബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കനാന  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണ്ടയ്.   സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേകള കരനാഗസ്പീസമൗഹൃദമനാക്കുകേയുലാം   ആധുനബകേ ചബകേബതനാ സമൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുതകേയുലാം  കചയകകേനാണ്ടയ്  ആര്ദലാം  മബഷനമനായബ  സര്ക്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.   ജസ്പീവബതവശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്ക്കയ്  സമൗജനദ  ചബകേബത

നല്കുന്നതബനലാം  സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം  കപനഷനകേനാര്ക്കുലാം  കമഡബക്കല്

ഇനഷസറനസയ്  ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനമുള്ള പഖദനാപനങ്ങള് പശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  900

കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പനാസഹനായലാം  പഖദനാപബക്കുകേയുലാം

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകരയുള്ള  കേടലാം  എഴുതബത്തളകേയുലാം

അര്ഹരനായ  അറപതയ്  വയസ്സു  കേഴബഞ്ഞവര്കക്കലനാലാം  കപനഷന  നല്കുന്ന  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കചയതയ്   ഇമൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സനാമൂഹദപതബബദത

കവളബവനാക്കുന.  പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന  കേശുവണ്ടബ  ഫനാക്ടറബകേള്  തുറന

പവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  പുതുതനായബ  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമകപനഷന

നല്കുന്നതബനലാം സസസ്പീകേരബച നടപടബകേള് ശകദയമനാണയ്. സ്കൂള് കുട്ടബകേള്ക്കയ് സമൗജനദ

യൂണബകഫനാലാം നല്കുന്ന പദതബ നടപ്പെനാക്കബയതയ് വകേത്തറബ കമഖലയയ് പുത്തനണര്വയ്

നല്കേബ.  സ്കൂള്  തുറക്കുന്നതബനയ്  മുമ്പയ്  പനാഠപുസകേങ്ങള്  സ്കൂളബകലത്തബക്കുന്നതബനയ്

സര്ക്കനാരബനയ് കേഴബഞ്ഞു.   എലനാ മണ്ഡലങ്ങള്ക്കുലാം തുലദപനാധനാനദലാം നല്കേബകക്കനാണ്ടയ്
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അടബസനാനസമൗകേരദ  വബകേസന  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്

ശമബക്കുന്നതയ്.   ഭവനരഹബതര്ക്കയ്   വസ്പീടയ്  നല്കുന്നതുലാം  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള

അന്തര്കദശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബകലയയ്   ഉയര്ത്തനാനമുള്ള  നടപടബകേള്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:   വബഴബഞ്ഞലാം  പദതബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  മുന

യു.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  ഉണ്ടനാക്കബയ  കേരനാറബകല  വദവസകേള്   സലാംസനാന

തനാല്പരദങ്ങള്കക്കതബരുലാം  അദനാനബക്കയ്  കകേനാള്ള  ലനാഭമുണ്ടനാക്കുന്നതബനയ്  കൂട്ടു

നബല്ക്കുന്നതുമനാണയ്.  ഇമൗ പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബലൂകട  സലാംസനാനത്തബനണ്ടനാകുന്ന

കകേനാടബകേളുകട നഷ്ടലാം തടയനാനള്ള മനാര്ഗ്ഗങ്ങകളക്കുറബചയ് സര്ക്കനാര് ആകലനാചബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടബ: ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനകൂലബക്കുന.   കേനാകവരബ

നദബയബല് നബനലാം കകേരളത്തബനയ് ലഭബകക്കണ്ട 30 ടബ.എലാം.സബ ജലലാം നല്കേനാതബരബക്കനാനലാം

പമ്പ-അചനകകേനാവബലനാറബകല കവള്ളലാം  വഡവര്ട്ടയ് കചയയ്  ഇലകബസബറബ കകേരളത്തബനയ്

നല്കേനാനലാം തമബഴയ് നനാടയ് ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബനയ്

കമകമ്മേനാറനാണ്ടലാം  സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഇടുക്കബ  പനാമ്പനാറബല്

നബര്മ്മേനാണത്തബലബരബക്കുന്ന  ഡനാമുലാം   ഭവനാനബ  നദബയബകല   തടയണയുലാം  കപനാളബച

മനാറ്റുന്നതബനള്ള  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബരബക്കുകേയനാണയ്.    പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  കേരനാര്

പകേനാരലാം   നല്കകേണ്ട കവള്ളത്തബകന്റെ അളവയ് ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ കുറചതുലാം  ചനാലബയനാര്
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പുഴയുകട  മുകേളബല്   പനാണ്ടബയനാര്പ്പുന്നപ്പുഴയബല്  ഡനാലാം  പണബയനാനള്ള  അനമതബ

നല്കേബയതബനകമതബകര   സര്ക്കനാര്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഭരണ-

പതബപക്ഷ വദതദനാസമബലനാകത ഒറകക്കട്ടനായബ നബല്ക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .   കറനാഷബ അഗസ്റ്റേബന:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബര്ക്കുന. ഫയലുകേള്

നസ്പീങ്ങുന്നതബകല കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം വന്നബട്ടുള്ള വസ്പീഴ്ചകേകളക്കുറബചയ്  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം

കപനാതു വബദദനാഭദനാസരലാംഗലാം  നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ആകരനാഗദരലാംഗത്തയ്  കൂടുതല് മനാറങ്ങള്

വരുത്തനാനമുള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.   അഞയ്  ഏക്കര് വകര

ഭൂമബയുള്ള  കൃഷബക്കനാര്ക്കയ്  ബബ.പബ.എല്.  ആനകൂലദലാം  ലഭബക്കനാനള്ള   വരുമനാന

പരബധബയബല്  മനാറലാം  വരുതന്നതബനയ്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതകേയുലാം  ക്ഷസ്പീര

കേര്ഷകേകര കതനാഴബലുറപ്പെയ്  പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ  സലാംരക്ഷബക്കനാന  കസഷദല്

പനാകക്കജയ് കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം കവണലാം.  സനാര്ട്ടയ്  കനാസയ്  റൂമബനകവണ്ടബ എലാം.എല്.എ.-

ഫണ്ടബല്  നബനലാം   തുകേ   നല്കേനാന  കേഴബയുന്ന  രസ്പീതബയബല്  നബലവബലുള്ള  വഗഡയ്

വലനബല് മനാറലാം വരുത്തണലാം.   

    ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷയ്  കുറപ്പെയ് :  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനകൂലബക്കുന.

അഴബമതബരഹബതമനായ ഒരു ഭരണമനാണയ് ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെയ് കേനാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതയ്.   ദുര്ബല

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  കേരുതലുലാം   വബകേസന  പദതബകേള്ക്കനാവശദമനായ  ധനസഹനായവലാം

നല്കേബകക്കനാണ്ടയ്  ഇചനാശക്തബകയനാകടയനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.   നവ
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കകേരള  സൃഷ്ടബക്കനായബ  നനാലയ്  മബഷനകേള്  ചബട്ടയനായബ  നടപ്പെനാക്കബവരുന.  കമത്രനാന

കേനായലബകന്റെ  25  ഏക്കര്  ഭൂമബയബല്  കൃഷബ  കചയയ്  വബളകവടുക്കനാന  കേഴബഞ്ഞതയ്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടമനാണയ്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്കക്കതബകര  വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയബലനാകത

നടപടബകയടുക്കുന്നതയ് സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  

പതബപക്ഷകനതനാവയ് (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നബത്തല  ) : ധനവബനബകയനാഗ

ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.  കേദനാബബനറയ്  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്   പുറതവബടനാത്ത,

വബവരനാവകേനാശ നബയമകത്ത കേനാറബല്പ്പെറത്തബയ,  മനാധദമങ്ങളബല് നബന്നകേനനബല്ക്കുന്ന

ഒരു സര്ക്കനാരനാണയ് കകേരളത്തബലുള്ളതയ്.  മനബമനാര്ക്കയ് സസതനമനായബ പവര്ത്തബക്കനാന

കേഴബയുന്നബകലനള്ളതയ് വസ്തുതയനാണയ്.   അഹങനാരത്തബകന്റെയുലാം  അസഹബഷ്ണുതയുകടയുലാം

പകേയുകടയുലാം  മുഖമനാണയ്   ഇമൗ സര്ക്കനാരബനള്ളതയ്.    ജനവബരുദ നയങ്ങളുമനായനാണയ്

സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്.  ഉകദദനാഗസര്  തമ്മേബലുള്ള   പശ്നലാം  ഭരണകത്ത

ബനാധബക്കുനണ്ടയ്.   ഒരു  വര്ഷത്തബനകേലാം   കകേനാലപനാതകേങ്ങളുകടയുലാം   സസ്പീ

പസ്പീഡനങ്ങളുകടയുലാം  എണ്ണലാം  വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണയ്.   ക്രമസമനാധനാന  നബല

തനാറമനാറനായബരബക്കുകേയനാണയ്.     സമരങ്ങകള അടബചമര്തന്ന സമസ്പീപനത്തബല് മനാറലാം

വരുതകേയുലാം   ജനവബരുദ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം     പതബപക്ഷകത്തനാടുള്ള  ശത്രുതനാ

മകനനാഭനാവവലാം അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):
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സര്ക്കനാരബകന്റെ സമസ്പീപനലാം എന്തനാകണനള്ളതയ് ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന്റെ ഉള്ളടക്കലാം

പരബകശനാധബചനാല്  മനസ്സബലനാകുലാം.    കടനാക്കണ്  കപനാവബഷനവചയ്  ബഡ്ജറയ്  കഹഡയ്

സൃഷ്ടബചകേഴബഞ്ഞബരബക്കുന്നതബനനാല്   പദതബ  നബര്വ്വഹണത്തബകലയയ്  നസ്പീങ്ങുന്നതബനയ്

തടസ്സങ്ങളുണ്ടനാകേബല.   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബല്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  തുകേ

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്നതയ്  സബവബല്  സകകപസയ്  വകുപ്പെബനനാണയ്.   പുതബയ  കറഷന

സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനകവണ്ടബവരുന്ന  അധബകേകചലവയ്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്. കക്ഷമ കപനഷനകേളുലാം  കേദനാനസര് കരനാഗലാം  ബനാധബച കുട്ടബകേകള

സഹനായബക്കുന്നതബനള്ള  തുകേയുലാം   വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.    കക്ഷമ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  വകേയബരുത്തബയ  തുകേയബല്  കുറവയ്  വന്നബട്ടുകണ്ടങബല്

നബകേതന്നതനാണയ്.  വബവബധ  കക്ഷമകപനഷനകേള്ക്കനായബ    5500  കകേനാടബ  രൂപ

ഗവണ്കമന്റെയ്  കചലവഴബചബട്ടുണ്ടയ്.  കകകേത്തറബ-കേയര്  വദവസനായങ്ങളുകട

നവസ്പീകേരണത്തബനലാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടയ്.  കകേരളത്തബകല  ജനങ്ങള്ക്കയ്

സമ്പൂര്ണ്ണ  സനാമൂഹബകേ  സുരക്ഷബതതസലാം  നല്കുന്നതനാണയ്.  കേബഫ്ബബക്കുകവണ്ടബ  100

കകേനാടബ രൂപ ധനവബനബകയനാഗ ബബലബല് മനാറബവചബട്ടുണ്ടയ്.  ബഡ്ജറയ് ഫണ്ടയ് വകേകേനാരദലാം

കചയ്യുന്ന  വകുപ്പുകേള്ക്കയ്  കേബഫ്ബബയബലൂകടയുള്ള  പവൃത്തബകേള്  കചയ്യുന്നതബനയ്

നബയമതടസ്സമുള്ളതബനനാല് മനാസ്റ്റേര് പനാന തയ്യനാറനാക്കബ  പദതബ നബര്വ്വഹണത്തബനനായബ

അലാംഗസ്പീകൃത ഏജനസബകേകള ഏല്പ്പെബകക്കണ്ടതനാണയ്.  ഏജനസബകയ തസ്പീരുമനാനബക്കനാന
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വകുപ്പുകേള്ക്കയ് അധബകേനാരമുണ്ടനായബരബക്കുലാം.   കേബഫ്ബബ ഫണ്ടയ് ഉപകയനാഗബചയ് കചയ്യുന്ന

പവൃത്തബകേള് കേബഫ്ബബ നബശയബച ഏജനസബകയയുലാം മറയ് ഫണ്ടുപകയനാഗബചയ് കചയ്യുന്ന

പവൃത്തബകേള്  മറ്റുള്ള  ഏജനസബകേകളയുലാം  ഏല്പ്പെബക്കനാവന്നതനാണയ്.  പവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമ്പനാള്  ഏജനസബകേള്ക്കനാണയ്  കേബഫ്ബബ  ഫണ്ടയ്  നല്കുന്നതയ്.

ബഡ്ജറബല്  പഖദനാപബചബട്ടുള്ള  പദതബകേള്  മനാത്രകമ  കേബഫ്ബബ  വഴബ  ഏകറടുത്തയ്

നടപ്പെനാക്കുകേയുള്ളൂ.  2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത.

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്):  2017-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന  പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന

പകമയലാം 32-കനതബകര 75 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

(2)  സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയപകേനാരമുളള      2017-  കല കകേരള ധനകേനാരദ
ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ് കഎസകേയ്) :

സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയപകേനാരമുളള 2017-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബസ്പീര്:  വബകയനാജബപ്പെയ്  കരഖകപ്പെടുതന.

കേബഫ്ബബകയക്കുറബചയ്  അലാംഗങ്ങള്ക്കുളള  സലാംശയങ്ങള്  ദൂരസ്പീകേരബക്കനാന

കേഴബഞ്ഞബട്ടബകലന്നയ് മനാത്രമല കഡബ്റയ് കേദനാപ്പെബറലബല് അധബഷബതമനായ വലബകയനാരു
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അപകേടത്തബകലയനാണയ്  സര്ക്കനാര്  കപനാകുന്നതയ്.  ജബ.എസയ്.ടബ.  ഗുണകേരമനാകുകമന്നയ്

പറയുനകണ്ടങബലുലാം  നബകുതബ  കവട്ടബപ്പുകേനാര്  പുതബയ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  കേണ്ടുപബടബക്കനാന

സനാധദതയുണ്ടയ്.  ധനകേനാരദ  ബബലബകന്റെ  ചട്ടങ്ങള്  ഏപബല്  ഏഴബനയ്  പുറതവന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  പുതബയ  നബകുതബ  ഇളവകേള്   ഏപബല്  ഒന്നയ്  മുതല്

ബനാധകേമനാകുകമന്ന കേനാരദവലാം    ധനകേനാരദ  ബബലബലൂകട കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുളള ഇ-സ്റ്റേനാമ്പയ്

സലാംബനബച  പദതബയുകട  ചട്ടങ്ങള്   സഭ  ചര്ച  കചയ്യുന്നതബനയ്  മുമ്പുതകന്ന

പുറകപ്പെടുവബചതയ് ശരബയനാകണനാകയന്നയ് വദക്തമനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന: വബകയനാജബപ്പെയ് കരഖകപ്പെടുതന.

കഡനാ  .   എന  .   ജയരനാജയ്: വബകയനാജബപ്പെയ് കരഖകപ്പെടുതന.

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

കചയപകേനാരമുളള  2017-കല കകേരള ധനകേനാരദ  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയ് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.   ഇമൗ

സര്ക്കനാര് നവകകേരള സൃഷ്ടബക്കുള്ള തുടക്കകമന്ന നബലയബല് ഒരു വര്ഷലാംകകേനാണ്ടുതകന്ന

വരുന്ന  60  വര്ഷക്കനാലകത്തയ്ക്കുളള  അടബത്തറ  പനാകുന്നതബനളള  ശമങ്ങളനാണയ്

നടത്തബകക്കനാണ്ടബരബക്കുന്നതയ്.   
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ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന : സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയപകേനാരമുളള 2017-

കല  കകേരള  ധനകേനാരദ  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറയ്

കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വബവബധ  കമഖലകേകള

വബകേസബപ്പെബക്കനാനളള ശമങ്ങളനാണയ് സര്ക്കനാര് നടത്തബവരുന്നതയ്.  സലാംസനാനത്തയ് ഒരു

വര്ഷലാംകകേനാണ്ടയ്  വബവബധ  കമഖലകേളബല്  മബകേച  രസ്പീതബയബലുളള  പവര്ത്തനങ്ങള്

കേനാഴ്ചവയനാന സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടുണ്ടയ്. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

വബകയനാജനക്കുറബപ്പെബല് ഉന്നയബക്കകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങള് പസക്തബയബലനാത്തതനാണയ്.  കകേരള

കപനാവബഷണല്  കേളക്ഷന  ഓഫയ്  റവനമ്പ്യൂ  ആക്ടയ്  പകേനാരമനാണയ്  ധനകേനാരദ  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതയ്.  ബബല്  അവതരബപ്പെബച  അന  മുതല്   ചട്ടങ്ങള്ക്കയ്  രൂപലാം

നല്കുകേയുലാം  അതയ്  നബയമമനായബ   പനാബലദത്തബല്  വരബകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  ഇ-മുദ

രജബകസ്ട്രേഷന   സലാംവബധനാനലാം  റദനാക്കുന്നതയ്  സലാംബനബചയ്  കകേരള  മുദപ്പെത്ര ആക്ടബകല

12(എ)  വകുപ്പെബല് വദവസ കചയ്യുനണ്ടയ്.    സര്ക്കനാരബകന്റെ  വബജനാപനങ്ങകളലനാലാം

നബയമസഭനാ സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബയുകട സൂക്ഷ്മ പരബകശനാധനയയ് വബകധയമനാകേനാറണ്ടയ്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനമതബകയനാടുകൂടബ
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പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.  

സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയപകേനാരമുളള  2017-കല  കകേരള  ധനകേനാരദ

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത. 

രണ്ടനാലാം വകുപ്പെയ്

106, 113, 118, 126, 127, 131 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബകേള് മനബ സസസ്പീകേരബച.

126.  In section 12A proposed to be inserted in the Kerala Stamp Act,

1959 by clause 2(4), delete the word “computer”.

127.  In section 12A proposed to be inserted in the Kerala Stamp Act,

1959 by  clause  2(4),  substitute  the  word  “authorised” for  the

word “authorized”. 

മനബ  സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറയ് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബകചയ പകേനാരമുളള രണ്ടനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബകചയ പകേനാരമുളള രണ്ടനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ്

133, 134, 135, 138, 139, 140 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മൂന്നനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

നനാലനാലാം വകുപ്പെയ്

 144,  149,  150,  151,  152,  156,  158,   162  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച. 

155.  In  section  10B(5)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala  Tax  on

Luxuries Act, 1976 by clause 4, for the word “June” substitute the

word “September”.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറയ് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപകേനാരമുളള നനാലനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയപകേനാരമുളള നനാലനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

അഞനാലാം വകുപ്പെയ്

168, 169, 170, 175, 176, 177, 180, 183, 184  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ  മനബ ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

181. In Section 37C(5) proposed to be substituted in the Kerala  

                  Agricultural Income Tax Act, 1991 by clause 5, “30th June, 2017”

                   shall be substituted with “30th September, 2017”.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറയ്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനമതബകയനാടുകൂടബ

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

കഭദഗതബ കചയപകേനാരമുള്ള അഞനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന 

പശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പകേനാരമുള്ള അഞനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ആറനാലാം വകുപ്പെയ്

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് മനബ അവതരബപ്പെബച. 

233. In the twenty fourth proviso to subsection (1) of section 6 of the 
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Kerala Value Added Tax Act,2003 (30 of 2004) proposed to be 

inserted by item (a) of sub-clause(1), for the words and figures 

“upto 22nd February 2017” the words and figures “from 1st 

April 2005 to 22nd February 2017”shall be substituted.

214. In section 25E(2) proposed to be substituted in the Kerala Value 

Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), the figures, words and 

symbol “30th June, 2017” shall be substituted with the words 

and figures “30th September 2017”.

220. In section 25 E(5) proposed to be substituted in the Kerala Value 

Added Tax Act, 2003 by clause 6(4), after the word “equal”  

insert the word “monthly”.

228. The second proviso to section 57(1) proposed to be inserted in the

     Kerala Value Added Tax Act, 2003 inserted by clause 6(8), clause

                  6 the words and figures “by virtue of the Kerala Finance  Bill,

2017” shall be deleted.  

229. The second proviso to section 60(1) proposed to be inserted in  

the Kerala Value  Added  Tax  Act,  2003,  by  clause  6(9),  the  
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words “by virtue of the Kerala Finance Bill, 2017” shall be  

deleted.

190, 196, 197, 200, 202, 203, 206, 209, 211, 216, 217, 219, 225, 

226, 227, 230 എന്നസ്പീ നമ്പര്  കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച  ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറയ്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനമതബകയനാടുകൂടബ

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയപകേനാരമുള്ള ആറനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന 

പശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പകേനാരമുള്ള ആറനാലാം വകുപ്പെയ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

103-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ മനബ ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

104. Clause 1(2) shall be recast as follows:

“(2) It shall deemed to have been come into force on the 1st day 

of April, 2017”.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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103-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.  

കഭദഗതബ കചയപകേനാരമുള്ള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പകേനാരമുള്ള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

2017-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല് പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന  കേടന്നപ്പെള്ളബ ): പകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

 2017-കല  കകേരള   ധനകേനാരദ  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന  പകമയലാം  18-

കനതബകര 69 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ. 

XI അവകേനാശലലാംഘന പശ്നങ്ങള്

പബവബകലജസയ്  എഥബകയ് എന്നബവ സലാംബനബച സമബതബയുകട പരബഗണനയയ്

അയച പശ്നങ്ങള്

13.03.2017-ല് കചയര് സഭയബല് നല്കേബയ റൂളബലാംഗബകനപ്പെറബ ആകക്ഷപകേരമനായ

പരനാമര്ശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെട്ട  പരബപനാടബ  മനാതൃഭൂമബ  നമ്പ്യൂസയ്  ചനാനല്  സലാംകപക്ഷണലാം
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കചയതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   ശസ്പീ.  കകേ.  സുകരഷയ്  കുറപ്പെയ്,  എലാം.എല്.എ.  നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസുലാം   അടനാട്ടയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  തങ്ങകള

അഴബമതബക്കനാരനായബ  ചബത്രസ്പീകേരബചയ്  ശസ്പീ.  അനബല്  അക്കര  എലാം.എല്.എ.

അപകേസ്പീര്ത്തബകപ്പെടുതനകവന്നനാകരനാപബചയ് ശസ്പീമതബ സബ. എലാം. ഇനബരനാ പബയദര്ശബനബ,

ശസ്പീമതബ പബ.  അജബത എന്നബവര് നല്കേബയ പരനാതബകേളുലാം   പബവബകലജസയ്  എഥബകയ്

എന്നബവ സലാംബനബച  സമബതബക്കയ് റഫര് കചയബരബക്കുന. 

കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലബരബക്കുന്നവ

എറണനാകുളലാം  മഹനാരനാജനാസയ്  കകേനാകളജയ്  കഹനാസ്റ്റേല്  മുറബയബല്  നബനലാം

മനാരകേനായുധങ്ങള്  കേകണ്ടടുത്തതു  സലാംബനബചയ്  05-05-2017-ല്  ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.

കതനാമസയ്, എലാം.എല്.എ അടബയന്തര പകമയത്തബനയ് അവതരണനാനമതബ ആവശദകപ്പെട്ടയ്

നല്കേബയ  കനനാട്ടസ്പീസബകനലുളള  ചര്ചനാ  കവളയബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബ

നടത്തബയതയ്  വനാസവ  വബരുദവലാം  സഭകയ  കതറബദരബപ്പെബക്കുന്നതുമനായ

പസനാവനയനാകണന്നനാകരനാപബചയ് സര്വ്വശസ്പീ വഹബബ ഈഡന, പബ. ടബ. കതനാമസയ്, കകേ.

എലാം.  ഷനാജബ  എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസുലാം   അമ്പലമുകേള് ഗവണ്കമന്റെയ്

കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്  കസക്കന്റെറബ  സ്കൂള്  ഫനാക്ടബകന്റെ  സലലാം  വനാങ്ങുന്നതയ്

സലാംബനബചയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബയുകട  നബയമസഭനാ

മനബരത്തബകല ഓഫസ്പീസബല് വച കചര്ന്ന കയനാഗത്തബകലയയ് സലലാം എലാം.എല്.എ. ആയ
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തകന്ന  ക്ഷണബക്കനാത്തതയ്  സലാംബനബചയ്  ശസ്പീ.  വബ.  പബ.  സജസ്പീന്ദ്രന  എലാം.എല്.എ.

നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസുലാം കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണയ്. 

XII പകമയലാം

സഭ അനബശബതകേനാലകത്തയയ് പബരബയുന്നതയ് സലാംബനബചയ്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .     പബണറനായബ  വബജയന):  സഭ  മുനപനാകകേ മറയ്  അതദനാവശദ

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബലനാത്തതബനനാല് അനബശബതകേനാലകത്തയയ് പബരബയനാവന്നതനാണയ്. 

 14-ാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  അഞനാലാം   സകമ്മേളനത്തബല് സഭ പരബഗണബച

വബഷയങ്ങകള  സലാംബനബചയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  സലാംക്ഷബപ്ത  വബവരണലാം

നടതകേയുലാം  നടപ്പുസകമ്മേളനലാം  വബജയകേരമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  സഹകേരബച

എലനാവര്ക്കുലാം നനബ കരഖകപ്പെടുതകേയുലാം കചയ.  

 ഒന്നനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട    60-ാം  വനാര്ഷബകേദബനലാം  ഈ  സകമ്മേളന

കേനാലയളവബല്  ആചരബക്കുകേയുലാം   അകന്ന  ദബവസകത്ത  സഭനാസകമ്മേളനലാം

കസക്രകട്ടറബയറബകല പഴയ നബയമസഭനാ മനബരത്തബല് കചരുകേയുലാം മുനഗനാമബകേളനായബരുന്ന

നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേകരയുലാം  അവരുകട  പവര്ത്തനങ്ങകളയുലാം  അനസരബക്കുകേയുലാം

പഴയകേനാല  ഓര്മ്മേകേള്  പുതുക്കുകേയുലാം  കചയ.    ആ  സകമ്മേളനത്തബല്   മലയനാള

ഭനാഷനാപഠനലാം  ശക്തബകപ്പെടുതന്നതബനയ്  ലക്ഷദലാംവചകകേനാണ്ടുളള

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബനയ് തുടക്കലാം കുറബച.  
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(സഭ  കദശസ്പീയ  ഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട  ഉചയ്ക്കുകശഷലാം  2.50-നയ്

അനബശബതകേനാലകത്തയയ് പബരബഞ്ഞു.)

       **********************                        


