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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    8,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സസനാശയ കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബകല പ്രതബസനബ

മബ  .    സസ്പീക്കര് :   യഥനാസമയലാം  നബയമപരമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാനലാം

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനാനലാം  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്    നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാത്തതുമൂലലാം

കകേരളത്തബകല സസനാശയ കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബകല എലാം.ബബ.ബബ.എസസ്റ്റ്.
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അഡബഷനലാം ഫസ്പീസ്ഘടനയലാം  സലാംബനബച്ച അവദക്തതയലാം തന്മൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള

ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസനബയലാം  സഭനാ  നടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ്  ചര്ച്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വശസ്പീ  വബ.എസസ്റ്റ്.  ശബവകുമനാര്,  ടബ.എ.  അഹമ്മേദസ്റ്റ്

കേബസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര് :    സസനാശയ കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബകല  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   പ്രതബപക്ഷലാം  ഉനയബച്ച  ആകരനാപണങ്ങള്  അടബസനാനരഹബതമനാണസ്റ്റ്.

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രനാസസസ്റ്റ്  തടസ്സകപ്പെടുകേകയനാ   കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്   അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്

ലഭബക്കനാനള    അവസരലാം  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുകേകയനാ  ഉണനായബട്ടബല.     നസ്പീറസ്റ്റ്

കമരബറടബസനാനത്തബല്  പ്രകവശനലാം  ഉറപ്പെനാക്കണകമന  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം   അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രനാസസ്സസ്റ്റ്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം    ഒനനാലാംഘട്ടമനായബ

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  കകേനാകളജുകേളബകല  സര്ക്കനാര്  സസ്പീറ്റുകേളബകലയ്ക്കുള  90  ശതമനാനലാം

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റുലാം പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   സസനാശയ കകേനാകളജുകേളബല്  100

ശതമനാനലാം  സസ്പീറബലലാം  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തുനതസ്റ്റ്  സര്ക്കനാരനാണസ്റ്റ്.    കകനാസസ്റ്റ്

സബ്സബഡബ  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  അനവദബക്കബകലനനാണസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുളതസ്റ്റ്.

വര്ഷങ്ങളനായബ  സസനാശയ  മനാകനജുകമന്റുകേളുമനായബ   50:50  എന  അനപനാതത്തബല്
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ഉണനാക്കബയ  ധനാരണയകട  അടബസനാനത്തബലനാണസ്റ്റ്  ഒരു  വബഭനാഗലാം  കുട്ടബകേളബല്നബനലാം

ഉയര്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ് വനാങ്ങബകക്കനാണലാം  ഒരു വബഭനാഗലാം കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ് ഫസ്പീസബളകവനാടുകൂടബയലാം

സസകേനാരദ  മനാകനജുകമന്റെസ്റ്റ്   കകേനാകളജുകേളബല്  പഠബക്കനാനള അവസരലാം  നല്കേബയതസ്റ്റ്.

ആഗസസ്റ്റ് 31-ഓടുകൂടബ അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് പ്രകബയ പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബവകുമനാര്: സസനാശയ കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബകല

അഡബഷനമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   വബദദനാര്തബകേളുലാം  രക്ഷബതനാക്കളുലാം   വളകര

ആശങ്കയബലനാണസ്റ്റ്.    അഡബഷനലാം   ഫസ്പീസുലാം    സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ഇതുവകര യനാകതനാരു

വദക്തതയമുണനായബട്ടബല.  ഓള് ഇന്ഡദനാ  കേസനാട്ട  അടബസനാനമനാക്കബയള  പ്രകവശന

നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചു  കേഴബഞ.  നസ്പീറസ്റ്റ്  റനാങ്കസ്റ്റ്  ലബസബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടകത്തണ അഡബഷന്  അട്ടബമറബക്കനാനനാണസ്റ്റ്  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

ശമബക്കുനതസ്റ്റ്.    ഫസ്പീ കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബച്ച ഫസ്പീസസ്റ്റ് പ്രകേനാരലാം അഡബഷന്

നടത്തുനതബനപകേരലാം  2006-കല  ആക്ടനസരബച്ചസ്റ്റ്   പുതബയ  ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്

പുറകപ്പെടുവബച്ചതസ്റ്റ്  നബയമവബരുദവലാം  ഭരണഘടനനാവബരുദവമനാണസ്റ്റ്.   കകനാസസ്റ്റ്

സബ്സബഡബ അനവദബക്കബകലനസ്റ്റ്   സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ നബര്കദ്ദേശബച്ച  സനാഹചരദത്തബല്

ഒകര റനാങ്കസ്റ്റ് ലബസബലള കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ് വദതദസ്ത നബരക്കബല് ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഘടന നബശ്ചയബക്കനാന്

കേഴബയകമനാ എനളതസ്റ്റ് വദക്തമനാക്കണലാം.    സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ വബധബയനസരബച്ചസ്റ്റ് രണസ്റ്റ്

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  മനാത്രകമ   അനവദബക്കുകേയള്ളൂ   എനബരബകക്ക     ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്



4

കകേനാകളജുകേളബകലയ്ക്കുള അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെബകനനാകടനാപ്പെലാം  സസനാശയ  കകേനാകളജുകേളബകലയ്ക്കുള

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തനാകത   മനാകനജുകമന്റുകേളുമനായബ   ധനാരണയണനാക്കബ   മുഴുവന്

സസ്പീറ്റുകേളബലലാം  കസനാട്ടസ്റ്റ് അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് നടത്തുനതബനസ്റ്റ്  അനവദബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്   കുട്ടബകേകള

വഞബക്കുന  സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   ലക്ഷക്കണക്കബനസ്റ്റ് രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേനാന്   കേഴബയനാത്ത  കുട്ടബകേകള  സഹനായബക്കനാനനായബ   കമരബറസ്റ്റ്-കേലാം-സകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

കസനാളര്ഷബപ്പെസ്റ്റ്   സസ്പീലാം  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  200  കകേനാടബ  രൂപയകട  സഞബതനബധബ

രൂപസ്പീകേരബക്കനാന് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാകുകേയലാം ഇത്തരത്തബല് അഡബഷന് ലഭബക്കുന

കുട്ടബകേളബല്നബനലാം  കബനാണസ്റ്റ്  വനാങ്ങബ  സര്ക്കനാര്  സര്വസ്പീസബല്

കസവനമനഷബച്ചുകകേനാളനാകമനള എഗ്രബകമന്റെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.  ഇത്രയധബകേലാം

ഗഗൗരവകമറബയ  പ്രശലാം  ലനാഘവ  ബുദബകയനാകട  ശകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ

സമസ്പീപനവലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  അടബയന്തബരമനായബ  സസസ്പീകേരബകക്കണ  നടപടബകേളുലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):  ആഗസസ്റ്റ്  31-ഓടുകൂടബ   കകേരളത്തബകല  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകലയ്ക്കുള

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്   കപ്രനാസസ്സസ്റ്റ്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബരബക്കുലാം.  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുള അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് കപ്രനാസസ്സബല് ഒരു മനാറവലാം വരുത്തനാന്  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

ഉകദ്ദേശബക്കുനബല.  പനാവകപ്പെട്ട കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  25,000 രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബ പഠബക്കനാനള
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സനാഹചരദലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാതബരബക്കുനതബനനാണസ്റ്റ്   സര്ക്കനാരുമനായബ  ധനാരണയബലനായ

സസനാശയ  മനാകനജുകമന്റുകേളുമനായബ  എഗ്രബകമന്റെസ്റ്റ്  വയനാന്  തയ്യനാറനായതസ്റ്റ്.    സര്ക്കനാര്

കകേനാകളജുകേളബകല  90  ശതമനാനലാം സസ്പീറ്റുകേളുലാം ആദദകത്ത അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെബല്   ഫബല്

കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.        ഫസ്പീസബകന്റെ കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടബകലന കേനാരണലാം പറഞസ്റ്റ്

ഏകതങ്കബലലാം  മനാകനജുകമന്റുകേള് അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രനാസസ്സബല് പകങ്കടുക്കനാതബരുനനാല്

കസനാട്ടസ്റ്റ്  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെബല്  കശഷബക്കുന  മുഴുവന്   സസ്പീറ്റുകേളുലാം  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  ഫബല്

കചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.   മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെബകന്റെ വനാദഗതബകേകളനാനലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാകത  ഇഗൗ

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  തലവരബ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമനായലാം  നബര്ത്തലനാക്കബ  മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെബനസ്റ്റ്

കകേനാള ലനാഭലാം നടത്തനാനള അവസരലാം   നബകഷധബച്ചു.  മുന് വര്ഷകത്തകപ്പെനാകല

ഇഗൗ  വര്ഷവലാം  രണനാലാംഘട്ട  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെബല്  സസനാശയ  മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റുകേള്

പകങ്കടുക്കുകേയലാം  സര്ക്കനാരുമനായബ  കേരനാകറനാപ്പെബട്ട  കകേനാകളജുകേള്  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

നബശ്ചയബച്ച പ്രകേനാരമുള ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഇഗൗടനാക്കുകേയലാം കചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാരുമനായബ

കേരനാകറനാപ്പെബടനാത്ത കകേനാകളജുകേള് ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബച്ച  ഫസ്പീസസ്റ്റ്

പ്രകേനാരലാം  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തുകമനസ്റ്റ്  കുട്ടബകേളുകട  രക്ഷബതനാക്കകള

അറബയബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെബകന്റെ  കചലവസ്റ്റ്,  ഭനാവബ  വബകേസനലാം  ഇവകയലനാലാം

പരബഗണബച്ചസ്റ്റ് ഫസ്പീ കറഗുകലററബ കേമ്മേബറബ നബശ്ചയബക്കുന ഫസ്പീസബല് മനാറലാം വരുത്തനാന്



6

സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശമബല.   നബശ്ചയബച്ച സമയത്തുതകന കസക്കന്റെസ്റ്റ് അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്

നടത്തുകേയലാം ബനാക്കബ വരുന മുഴുവന് സസ്പീറ്റുകേളബലലാം  കസനാട്ടസ്റ്റ്  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റുവഴബ

അഡബഷന്  നല്കുകേയലാം  കചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.     ഇക്കനാരദത്തബല്  യനാകതനാരുവബധ

ആശങ്കയകടയലാം  ആവശദമബല.   ഇഗൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ്

ചര്ച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ്  അനമതബ  നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചസ്റ്റ്  സര്വശസ്പീ  രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല,

വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞസ്റ്റ്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ്,  പബ.  കജേ.  കജേനാസഫസ്റ്റ്   എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടസ്റ്റ്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനകശഷലാം

സഭയബല് ഹനാജേരനാകുകേയലാം കചയ.)                                  

II ശദക്ഷണബക്കല്

(1) മുന്ഗണനനാ പട്ടബകേയബകല അപനാകേതകേള്

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപസ്റ്റ് കുമനാര്:  കദശസ്പീയ ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  തയ്യനാറനാക്കബയ  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബലണനായബട്ടുള  അപനാകേതകേള്
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പരബഹരബക്കണലാം. കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  ഒരു കകേനാടബ അമ്പത്തബനനാലസ്റ്റ്

ലക്ഷത്തബ  എണ്പതബനനായബരലാം  ആളുകേളനാണസ്റ്റ്  അര്ഹതനാ  ലബസബലളതസ്റ്റ്.   2016

നവലാംബറബല്  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാകക്കണതബനനാല്   വബശദമനായ  സര്കവ

നടത്തനാനള സമയവലാം സനാവകേനാശവലാം ലഭബക്കനാത്തതുകകേനാണസ്റ്റ്   വസ്തുതകേള് മറച്ചുവച്ചുലാം

കതറനായ  വബവരങ്ങള്  നല്കേബയലാം  അനര്ഹരനാണസ്റ്റ്  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്    ഇടലാം

കനടബയതസ്റ്റ്.   അനര്ഹകര പൂര്ണ്ണമനായബ  ഒഴബവനാക്കബ  അര്ഹരനായവകര  മുന്ഗണനനാ

പട്ടബകേയബല്   ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ആനകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സശപ്ലൈസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

കറഷന്  കേടകേള്  മുകഖന  വബതരണലാം  കചയ  പ്രസ്പീ-കപനാപ്പുകലറഡസ്റ്റ്  കഫനാമബല്

കേനാര്ഡുടമകേള്  സസയലാം  പൂരബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  നല്കേബയതുപ്രകേനാരമനാണസ്റ്റ്   മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേ

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുളതസ്റ്റ്.   കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമപ്രകേനാരലാം  ആകകേ  15480040

ഗുണകഭനാക്തനാക്കകള  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനനാണസ്റ്റ്   നബയമലാം

അനശനാസബക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച  മനാനദണ്ഡങ്ങളുകട

അടബസനാനത്തബല്  20-10-2016-ല്    കേരടസ്റ്റ്  ലബസസ്റ്റ്   പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയണനായബ.

ചബല  അപനാകേതകേള്  മൂലലാം   അനര്ഹര്  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുകേയലാം

അര്ഹര്  ഉള്കപ്പെടനാതബരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന   അവസ  സലാംജേനാതമനായബട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇത്തരത്തബലള ധനാരനാളലാം പരനാതബകേള് വനതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  അകനസഷണലാം

നടത്തുകേയലാം   100202 കേനാര്ഡുകേള് അനര്ഹമനാകണനസ്റ്റ് കേകണത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.

മുന്ഗണനനാ പട്ടബകേയബല് കേടനകൂടബയ അനര്ഹകര  കേകണത്തബ  സസകമധയനാ ഒഴബഞസ്റ്റ്

മനാറനാന് സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം നടപടബകേള് കേര്ക്കശമനാക്കുകേയലാം കചയ.

നനാലചക  വനാഹന  ഉടമകേകള  കേകണത്തനാന്  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പെബല്  നബനലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെബല് നബനലാം  1000  ച.  അടബ വബസ്തസ്പീര്ണ്ണമുള വസ്പീട്ടുടമകേകള

കേകണത്തനാനലാം  വബകദശത്തസ്റ്റ് കജേനാലബയളവരുകട വബവരങ്ങള് കനനാര്ക്കയബല് നബനലാം

ഒകരക്കറബനകമല്  ഭൂമബയളവരുകട  വബവരങ്ങള്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബല്നബനലാം

കശഖരബക്കനാനലാം  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.    മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്

ഉള്കപ്പെടനാത്ത  അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കസ്റ്റ്  ചബകേബതനാ  ആനകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്

ബനകപ്പെട്ട ജേബലനാ കേളക്ടര്മനാരുകട ഉത്തരവബന് പ്രകേനാരലാം കറഷന് കേനാര്ഡബല് പ്രകതദകേലാം

മുദ്ര  പതബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  നല്കേനാന്  സര്ക്കനാര്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫസ്പീല്ഡ്തല

പരബകശനാധന നടത്തബ പരനാതബകേള് പൂര്ണ്ണമനായലാം പരബഹരബക്കുനതബനള നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.                                                                  

(2) അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുകട ദഗൗര്ലഭദലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം കുഞസ്റ്റ്:  ഇല്മശനറസ്റ്റ്  അസലാംസ്കൃത പദനാര്തമനായബ

ഉപകയനാഗബച്ചസ്റ്റ് മൂലദവര്ദബത ഉല്പ്പെനങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന  വദവസനായ ശനാലകേള് ഇനസ്റ്റ്
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വളകരയധബകേലാം പ്രതബസനബ കനരബടുകേയനാണസ്റ്റ്.    ഐ.ആര്.ഇ.എല്. ഇല്മശനറബകന്റെ

വബലയബല് ഈ വര്ഷലാം  65  ശതമനാനലാം വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തബയബട്ടുളതബനനാല് അതബകന്റെ

കേപ്പെനാസബറബ  യൂട്ടബശലശസഷന്  ഉറപ്പുവരുത്തബ    വനാര്ഷബകേ  വബല  നബശ്ചയബച്ചസ്റ്റ്

സലാംസനാനകത്ത  ഫനാക്ടറബകേള്ക്കനാവശദമനായ  ഇല്മശനറസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജേനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്  ): സനാമൂഹബകേ-രനാഷസ്പീയ  കേനാരണങ്ങളനാല്  2006-നകശഷലാം

ഐ.ആര്.ഇ.എല്.-ല്  നബനലാം  ഇല്മശനറസ്റ്റ്  കേയറ്റുമതബ  കചയബട്ടബല.    നബലവബല്

കമനാത്തലാം ഉല്പ്പെനാദന കശഷബയകട മുപ്പെത്തബമൂനസ്റ്റ് ശതമനാനലാം മനാത്രകമ ഉപകയനാഗബക്കനാന്

സനാധബക്കുനള്ളൂ.   കകേരളത്തബകല  കേമ്പനബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഇല്മശനറസ്റ്റ്  ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബകന്റെ   ഭനാഗമനായബ  ഒഡസ്പീഷയബല്നബനസ്റ്റ്  ഇല്മശനറസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കനാന്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകച്ചങ്കബലലാം  ഗുണകമന്മയളതസ്റ്റ്  ലഭദമനാകേനാത്തതബനനാല്   വബപണനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല.     ഓപ്പെണ്  ജേനറല്  ശലസന്സസ്റ്റ്  വദവസയബല്

ഇല്മശനറസ്റ്റ് ഇറക്കുമതബ കചയ്യുനതബനലാം   രനാജേദനാന്തര വബപണബ വബലയബല് വബതരണലാം

കചയ്യുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   വനാര്ഷബകേ വദവസയബല് വബല നബശ്ചയബച്ചസ്റ്റ്
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സബ.എലാം.ആര്.എല്.-നസ്റ്റ് ഇല്മശനറസ്റ്റ് നല്കേണകമന ആവശദലാം പ്രനാകയനാഗബകേമകലനസ്റ്റ്

ഐ.ആര്.ഇ.എല്.  അറബയബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.     ധനാതുമണലബകന്റെ  ലഭദത,  സലാംഭരണലാം,

വബതരണലാം  തുടങ്ങബയവകയക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  നബലവബലള  കകേന്ദ്ര  സലാംസനാന  ചട്ടങ്ങളുകട

അടബസനാനത്തബല് വബശദമനായ സനാധദതനാപഠനലാം നടത്തബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബക്കനാന്

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയതനസരബച്ചസ്റ്റ്  കകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡബ.സബ.  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുകട  വബലയബലണനാകുന

ഏറക്കുറച്ചബലകേള്ക്കസ്റ്റ്  പരബഹനാരമുണനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  കഎ.ആര്.ഇ.എല്.  അധബകൃതകര

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  മുഖദമനബയകട  സനാനബദദത്തബല്  കയനാഗലാം  വബളബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

III സബ്മബഷന്

(1)   കകേനാലലാം കതനാടബകന്റെ പുനരുദനാരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ്:  അഷ്ടമുടബ  -  പരവൂര് കേനായലകേകള തമ്മേബല് ബനബപ്പെബക്കുന

കകേനാലലാം കതനാടബകന്റെ അനധബകൃത കേകയ്യറങ്ങള് ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനലാം നബലവബകല കേരനാര്

റദ്ദേസ്റ്റ് കചയസ്റ്റ് അവകശഷബക്കുന പുനരുദനാരണ പ്രവൃത്തബകേള് റസ്പീ കടണര് കചയ്യുനതബനലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന്):  ഇരവബപുരലാം  -  അഷ്ടമുടബ കേനായലകേകള
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തമ്മേബല് ബനബപ്പെബക്കുന കകേനാലലാം കതനാടബകന്റെ പുനരുദനാരണലാം ആറസ്റ്റ് റസ്പീച്ചുകേളനായബട്ടനാണസ്റ്റ്

കമസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്. ആറനാമകത്ത റസ്പീച്ചബകന്റെ പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉള്നനാടന്

ജേലഗതനാഗത ഡയറക്ടകററബകല കേരനാര് ഉടമ്പടബ പ്രകേനാരലാം  450 ദബവസകത്ത കേനാലനാവധബ

നബശ്ചയബച്ചസ്റ്റ് 1,4,5 എനസ്പീ റസ്പീച്ചുകേളുകട നബര്മ്മേനാണച്ചുമതല  കകേരള കസറസ്റ്റ് കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ലബമബറഡബകന  ഏല്പ്പെബകച്ചങ്കബലലാം  ടബ  സനാപനലാം  നബര്മ്മേനാണച്ചുമതല

ശസ്പീനനാരനായണ കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കകപ്രവറസ്റ്റ് ലബമബറഡസ്റ്റ് എന സനാപനത്തബനസ്റ്റ് ഉപകേരനാര്

നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  പ്രവണത  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനബയമനായബ  ചര്ച്ച  കചയസ്റ്റ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ജേലവബഭവ  വകുപ്പുമനബയകട  സനാനബദദത്തബല്   ഓകരനാ  റസ്പീച്ചബകലയലാം  പുകരനാഗതബ

വബലയബരുത്തബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനലാം

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനസ്റ്റ്  കേരനാറുകേനാരനസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബകയങ്കബലലാം  ആയതസ്റ്റ്

പനാലബക്കനാന്  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയനാഗലാം  കചര്നസ്റ്റ്

പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.   

(2) ജു  മനാ  -  അത്തസ്റ്റ് പളബയബകല അകമലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള:  പന്തല്ലൂര് മുടബകക്കനാടസ്റ്റ്  ജുമനാ-അത്തസ്റ്റ് പളബയബല് കേയറബ

അകമലാം  നടത്തബയ  സലാംഘകത്ത  പബടബകൂടുനതബനലാം  ആരനാധനയനായബ  പളബ  തുറന
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കകേനാടുക്കുനതബനമനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന്)  :  മലപ്പുറലാം  ജേബലയബകല  മുടബകക്കനാടസ്റ്റ്

സബതബകചയ്യുന  ജുമനാ  മസ്ജേബദബകന്റെ  ഭരണ  സമബതബയലാംഗങ്ങകള

കതരകഞടുക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഇരുവബഭനാഗലാം  വബശസനാസബകേള്  തമ്മേബലള

തര്ക്കകത്തത്തുടര്നണനായ  അകമസലാംഭവവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പനാണബക്കനാടസ്റ്റ്

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജേബസര് കചയസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവളബയനാഴ്ചകതനാറുമുള

പ്രനാര്തനനാകവളകേളബല്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസനകയ  വബനദസബച്ചസ്റ്റ്  കമസമനാധനാന  പനാലനലാം

പുന:സനാപബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  സലാംഭവവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്    രണസ്റ്റ്

പ്രതബകേകള  അറസസ്റ്റ്  കചയ്യുകേയലാം  ഒളബവബല് കപനായ പ്രതബകേകള  കേകണത്തുനതബനള

ഉഗൗര്ജബത ശമങ്ങള് നടത്തബവരബകേയമനാണസ്റ്റ്.  ഇക്കനാരദത്തബല് കപരബന്തല്മണ്ണ സബസ്റ്റ്

ഡബവബഷണല്  മജേബകസ്ട്രറസ്റ്റ്  അനരഞ്ജനശമലാം  നടത്തബകയങ്കബലലാം  ഇരുവബഭനാഗവലാം

തങ്ങളുകട നബലപനാടുകേളബല് ഉറച്ചുനബല്ക്കുന സനാഹചരദത്തബല് ജേനങ്ങളുകട ജേസ്പീവനലാം

സസത്തബനലാം  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  ജുമനാ  മസ്ജേബദസ്റ്റ്  തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ

സസ്പീല്  കചയ്യുകേയലാം  ഏറനനാടസ്റ്റ്   കഡപന്യൂട്ടബ  തഹസസ്പീല്ദനാകറ  റബസസ്പീവറനായബ

നബയമബക്കുകേയലാം   കചയബട്ടുണസ്റ്റ്. വബശസനാസബകേള്ക്കനായബ പളബ തുറന കകേനാടുക്കുനതബനലാം

ആരനാധന നടത്തുനതബനമനാവശദമനായ തുടര് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 
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(3)  പബനനാക്കനാവസ പരബഹരബക്കല്

ശസ്പീ  .    കമനാന്സസ്റ്റ്  കജേനാസഫസ്റ്റ്:  വബശസകേര്മ്മേജേരുകട  പബനനാക്കനാവസ

പരബഹരബക്കുനതബനലാം  കഡനാ.  പബ.  എന്.  ശങ്കരന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല

ശബപനാര്ശകേള് നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന്):  വബശസകേര്മ്മേജേര് അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന

പ്രശങ്ങള് പഠബക്കുനതബനസ്റ്റ് നബകയനാഗബച്ച കഡനാ. പബ. എന്. ശങ്കരന് കേമ്മേസ്പീഷന് 2014-ല്

സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബച്ചബരുന.  വബവബധ വകുപ്പുകേള്   മുകഖന നടപ്പെനാകക്കണ

ശബപനാര്ശകേള്  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളുകട  അഭബപ്രനായലാം  കൂടബ  ആരനാഞകശഷലാം

സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാന്  ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ

കപന്ഷനകേളുകട  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാന  പരബധബ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ

ഏകേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കപന്ഷന്  തുകേ  1000  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ

സനാഹചരദത്തബല്  വബശസകേര്മ്മേ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  നബലവബകല  കപന്ഷന്

1000 രൂപയനായബ ഉയര്ത്തുനതനാണസ്റ്റ്.

(4)  ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടസ്റ്റ്  റസനാഖസ്റ്റ്:  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്-വയനനാടസ്റ്റ്  കദശസ്പീയപനാതയബകല

വനാഹനനാപകേടത്തബല്  മരണകപ്പെട്ടവരുകടയലാം  ചബകേബതയബല്  കേഴബയനവരുകടയലാം

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹനായലാം അനവദബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന്):  അപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുനവര്ക്കസ്റ്റ്

ആശസനാസ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേ എനതനാണസ്റ്റ് സര്ക്കനാര് സമസ്പീപനലാം.

(5) പുലബമുട്ടസ്റ്റ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബവകുമനാര്:  തസ്പീരകദശ  കമഖലയനായ  ബസ്പീമനാപളബ-പൂന്തുറ

പ്രകദശങ്ങളബകല പുലബമുട്ടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണലാം സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനസ്റ്റ്

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജേലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്):    ബസ്പീമനാപളബയബല്  15

പുലബമുട്ടുകേള് നബര്മ്മേബക്കനാന്  16.70  കകേനാടബ രൂപയകട ഭരണനാനമതബ നല്കേബകയങ്കബലലാം

61  ലക്ഷലാം രൂപയകട പ്രവൃത്തബകേളനാണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുളതസ്റ്റ്.  കഎ.കഎ.ടബ.യകട

പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  പ്രകേനാരലാം  പൂന്തുറയബല്  8  പുലബമുട്ടുകേളുകട  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  പൂര്ണ്ണമനായലാം  ഭനാഗബകേമനായലാം  നശബച്ച  പുലബമുട്ടുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനള  എസബകമറസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാക്കബ  വരബകേയനാണസ്റ്റ്.  കേടലനാകമണ

പ്രതബകരനാധ മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബച്ച സനാകങ്കതബകേ സമബതബയകട

നബര്കദ്ദേശവലാം ഇക്കനാരദത്തബല് പരബഗണബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

(6) തൂക്കുപനാലത്തബകന്റെ നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കകേനാട്ടനാരക്കര  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബകല

കുളക്കട  പഞനായത്തബകനയലാം  അടൂര്  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബകല  ഏഴലാംകുളലാം
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പഞനായത്തബകനയലാം  ബനബപ്പെബക്കുന  നമ്പബമണ്  കേടവബകല  തൂക്കുപനാലലാം

നവസ്പീകേരബക്കുനത്തബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്):

കകേനാട്ടനാരക്കര  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബകല  കേലടയനാറബനസ്റ്റ്  കുറുകകേയള  നമ്പബമണ്

കേടവബകല  തൂക്കുപനാലലാം   അപകേടനാവസയബലനായ  സനാഹചരദത്തബല്   നബര്മ്മേനാണ

ഏജേന്സബയനായ  കകേ.ഇ.എല്.  മുകഖന  പരബകശനാധന  നടത്തനാന്  ബനകപ്പെട്ടവര്ക്കസ്റ്റ്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടബ  പനാലലാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.ക്കസ്റ്റ്  ശകേമനാറുകേയലാം  പ്രകതദകേ

ഫണസ്റ്റ് അനവദബക്കുകേയലാം കചയനാല് മനാത്രകമ പനാലത്തബകന്റെ അറകുറപ്പെണബകേള് എത്രയലാം

കവഗലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബക്കുകേയള.

(7) കറനാഡസ്റ്റ് നബര്മ്മേനാണവലാം സലാംരക്ഷണവലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ്:     കറനാഡുകേളുകട എണ്ണവലാം ശദര്ഘദവലാം അനസരബച്ചസ്റ്റ്

അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ തുകേ അനവദബക്കുനതബനലാം മുളന്തുരുത്തബ-പബറവലാം-ഒലബയപ്പുറലാം

കറനാഡബകന്റെ സലാംരക്ഷണത്തബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്):

ബഡ്ജേറബല്  പരനാമര്ശബക്കുന  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അനവദബക്കുകമ്പനാള്  എലനാ

നബകയനാജേകേമണ്ഡലങ്ങളുകടയലാം   പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തബയനാണസ്റ്റ്  കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ്

വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഭരണനാനമതബ  നല്കുനതസ്റ്റ്.   കറനാഡുകേളുകട  എണ്ണത്തബനലാം  ശദര്ഘദത്തബനലാം
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ആനപനാതബകേമനായബ  തുകേ  അനവദബക്കുകമ്പനാള്   ഗതനാഗതലാം  സുഗമമനാക്കുനതബനള

സഗൗകേരദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മുന്ഗണന  നല്കേനാറുണസ്റ്റ്.  മുളന്തുരുത്തബ-പബറവലാം-ഒലബയപ്പുറലാം

കറനാഡബകന്റെ  ഉപരബതലലാം  ബബറ്റുമബനസസ്റ്റ്  കകേനാണ്കസ്പീറസ്റ്റ്  ഉപകയനാഗബച്ചസ്റ്റ്  പുതുകക്കണതസ്റ്റ്

അനബവനാരദമനാണസ്റ്റ്.  കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പെബനസ്റ്റ്  151  കകേനാടബ രൂപ ബഡ്ജേറസ്റ്റ് ഫണനായബ

അനവദബച്ചബട്ടുകണങ്കബലലാം  പുതബയ നബര്മ്മേനാണത്തബനസ്റ്റ്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ പ്രകതദകേ

അനമതബ കതടുനതനാണസ്റ്റ്.  

 
(8) മണ്ണസ്റ്റ് പരബകശനാധന

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജേയന് പബളള:  കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്    മണ്ണസ്റ്റ്

പരബകശനാധന  നടത്തുനതബനളള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജേബകസ്ട്രഷനലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ജേബ  .   സുധനാകേരന്  ):   കചറബയ

തുകേയ്ക്കുളള  കകേട്ടബടങ്ങളുകട  മണ്ണസ്റ്റ്  പരബകശനാധനയസ്റ്റ്  എലാം-പനാനല്  ഏജേന്സബകേള്

തനാല്പ്പെരദലാം  കേനാണബക്കനാറബല.  അതസ്റ്റ്  പരബഹരബക്കനാനനായബ  തനാല്പ്പെരദമുളള  എലനാ

ഏജേന്സബകേകളയലാം  കടണറബല്  പകങ്കടുപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ് തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.    കടലാംസസ്റ്റ്

ഓഫസ്റ്റ്  റഫറന്സസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാക്കനാനലാം  കയനാഗദതയളള  കൂടുതല്  കേമ്പനബകേകള  എലാം-

പനാനലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനലാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കസകട്ടറബകയനാടസ്റ്റ്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.
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അതസ്റ്റ്  കേബട്ടുന മുറയസ്റ്റ്   കയനാഗദരനായ എലനാ ഏജേന്സബകേള്ക്കുലാം കടണര് നടപടബകേളബല്

പകങ്കടുക്കനാനലാം മണ്ണസ്റ്റ് പരബകശനാധനയകട കേനാലതനാമസലാം ശനാശസതമനായബ പരബഹരബക്കനാനലാം

കേഴബയനതനാണസ്റ്റ്.

(9) കറയബല്കവ ഓവര് ബബഡ്ജേസ്റ്റ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജേകഗനാപനാലന്:  പളളബക്കരയബല്  കറയബല്കവ  ഓവര്  ബബഡ്ജേസ്റ്റ്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജേബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്  ):

പളളബക്കരയബല്  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലലാം  നബര്മ്മേബക്കനാനളള  കപ്രനാജേക്ടസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

തയ്യനാറനാക്കുനതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  ഉപരബതല  ഗതനാഗത  മനനാലയലാം  കകചതനദ

കേണ്സള്ട്ടന്സബകയ  ഏല്പ്പെബച്ചസ്റ്റ്  പ്രനാരലാംഭ  പ്രവൃത്തബകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

അകകലന്കമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  കകേന്ദ്ര  ഉപരബതല  ഗതനാഗത  മനനാലയത്തബനസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.    കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനത്തബനസ്റ്റ് കേനാലതനാമസലാം

കനരബടുനതബനനാല്  ജേനങ്ങളുകട  ബുദബമുട്ടുലാം  കേഷ്ടപ്പെനാടുലാം  കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത

കമല്പ്പെനാലലാം രണസ്റ്റ് പനാലങ്ങളനാക്കുനതബനലാം  ഇതബല് ഒരു പനാലലാം ഉടകന കസതുഭനാരതലാം

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  നബര്മ്മേബക്കണകമനമുളള  ആവശദലാം  കകേന്ദ്ര  ഉപരബതല

ഗതനാഗത മനനാലയത്തബകന്റെ സജേസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്. 
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(10)  സബസ്റ്റ്  -  എഞബനസ്പീയര് ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജേന്:  വനാണബയമ്പനാറയബല്  സബസ്റ്റ്-എഞബനസ്പീയര്  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്

ആരലാംഭബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകവദത്യുതബ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):    ഉപകഭനാക്തൃ സനാന്ദ്രത വളകര

കുറവനായതബനനാലലാം  പുതബയ  ഓഫസ്പീസുകേള്  അനവദബക്കുകമ്പനാള്    ജേസ്പീവനക്കനാരുകട

തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതസ്റ്റ്  കബനാര്ഡബനസ്റ്റ്  അധബകേ  സനാമ്പത്തബകേ

ബനാധദതയണനാക്കുകമനതബനനാലലാം  വനാണബയമ്പനാറയബല് പുതബയ സബസ്റ്റ്-എഞബനസ്പീയര്

ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  അനവദബക്കനാന് കേഴബയകേയബല.  എനനാല്  കകവദത്യുതബ

തടസ്സമുണനാകുനതബനളള  യഥനാര്ത  കേനാരണലാം  പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്  പരബഹനാരമനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

കേകണത്തനാന്  ഉകദദനാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനതനാണസ്റ്റ്.  ആവശദകമങ്കബല്

ഇതബനനായളള പ്രവൃത്തബകേള്ക്കസ്റ്റ് പ്രകതദകേ മുന്ഗണനയലാം നല്കുനതനാണസ്റ്റ്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനസരബച്ചുളള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

(1) കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട എട്ടനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(2)  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് നല്കുന ഉറപ്പുകേള് സലാംബനബച്ച സമബതബയകട ഒനലാം രണലാം
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റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട എട്ടനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബക്കസ്റ്റ് അയയണകമന
പ്രകമയവലാം

(i) 2017-  കല കകേരള ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ ബബല് 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  കഎസകേസ്റ്റ്  ):

2017-കല കകേരള ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന. ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാനണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണളള കസറസ്റ്റ്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന. 

VIII കമപ്രശലാം

ഗവര്ണ്ണറുകട മുന്കൂര് അനമതബ വനാങ്ങണകമനതസ്റ്റ് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ:   ഭരണഘടനയകട  ആര്ട്ടബക്കബള് 207(1) അനസരബച്ചസ്റ്റ്

അധബകേ  കചലവകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഗവര്ണ്ണറുകട  അനമതബ  വനാങ്ങബയബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുനതസ്റ്റ്  ഓര്ഡറബലല.   ചട്ടലാം  73  അനസരബച്ചസ്റ്റ്  പുതബയ  ധനകേനാരദ
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കമകമ്മേനാറനാണലാം ഫയല്  കചയ്യനാന്  സസ്പീക്കര് റൂളബലാംഗസ്റ്റ് നല്കേണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .     ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  കഎസകേസ്റ്റ്  ) :

നബലവബലള  ഉകദദനാഗസകര  പുനര്വബനദസബപ്പെബക്കുനതലനാകത  പുതബയ

നബയമനങ്ങകളനാനലാം  നടത്തനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കനാത്തതുകകേനാണസ്റ്റ്  അധബകേ  കചലവസ്റ്റ്

ഉണനാകുകമനസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കനാത്തതബനനാലനാണസ്റ്റ് ഗവര്ണ്ണറബല് നബനലാം അനകച്ഛേദലാം 207(1)

പ്രകേനാരമുള അനമതബ  വനാങ്ങനാത്തതസ്റ്റ്.  അകതസമയലാം മണബ  ബബല് എന നബലയബല്

ഇതബനസ്റ്റ് ഗവര്ണ്ണറുകട അനമതബ  ലഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്. 

റൂളബലാംഗസ്റ്റ്

മബ  .   സസ്പീക്കര് :    2017-കല കകേരള ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ ബബല് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ഇന്തദന് ഭരണഘടനയകട അനകച്ഛേദലാം  207 (1)  പ്രകേനാരമുള ഗവര്ണ്ണറുകട അനമതബ

ലഭബച്ച  വബവരലാം  അലാംഗങ്ങകള  അറബയബച്ചബട്ടുളളതനാണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ബബല്  നബയമമനായനാല്

സഞബതനബധബയബല്നബനലാം  അധബകേ  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാദദത  ഉണനാകുനതകലനസ്റ്റ്

ധനകേനാരദ  കമകമ്മേനാറനാണത്തബല്  സൂചബപ്പെബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  കമപ്രകേനാരമനാകണനസ്റ്റ്

കേനാണുന. തടസ്സവനാദങ്ങള് നബലനബല്ക്കുനതല.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം കതനാമസസ്റ്റ് കഎസകേസ്റ്റ്) : 2017-

കല കകേരള ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ ബബല്  സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച്ച

VIII  -ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന  പ്രകമയലാം
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അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കതനാമസസ്റ്റ് ചനാണബ) : പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ : I move that - "This House resolves to disapprove

The Kerala Goods and Services Tax Ordinance, 2017 (Ordinance No.11 of

2017)."  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയകതനാകട  കകേന്ദ്ര സലാംസനാന നബകുതബകേള് ലയബച്ചസ്റ്റ്

ഒറ  നബകുതബയബകലയസ്റ്റ്  മനാറബക്കഴബഞ.  ഇതബകന്റെ  പ്രകയനാജേനലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്

ലഭബക്കുനതസ്റ്റ്  ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസനാനമനായ  കകേരളത്തബനനാണസ്റ്റ്.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്

നടപ്പെനാക്കുനതബനമുമ്പസ്റ്റ്  വബലനബയനണത്തബനസ്റ്റ്  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബച്ചബരുനബല.  വദനാപനാരബകേളുകട  കകകേവശമുണനായബരുന  കസനാക്കബനസ്റ്റ്  നബകുതബ

ഇഗൗടനാക്കുന  രസ്പീതബ  അവകര  പറഞസ്റ്റ്  മനസ്സബലനാക്കനാന്  സനാധബക്കനാത്തതുലാം

എലാം.ആര്.പബ.  കററബനസ്റ്റ്  മുകേളബല്  നബകുതബ  ഇഗൗടനാക്കബയതുലാം  അസനാധനാരണമനായ

വബലക്കയറമനാണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടബച്ചതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  പ്രകേനാരലാം  നബകുതബ  വബകധയമലനാത്ത

ഉല്പനങ്ങള്ക്കുകപനാലലാം  വബലവര്ദനവണനായബ.  സലാംസനാനകത്ത  കഹനാട്ടലകേളുലാം

കറകസനാറന്റുകേളുലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട  മറവബല്  അമബത  വബലയനാണസ്റ്റ്  ഇഗൗടനാക്കുനതസ്റ്റ്.

അനമനാന  നബകുതബ  സമ്പ്രദനായലാം  സസസ്പീകേരബച്ച  കഹനാട്ടലകേളബല്  കപനാലലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

ഇഗൗടനാക്കുനതസ്റ്റ്  തടയനാന്  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  അനദ

സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  ചരക്കസ്റ്റ്  കകേനാണവരുകമ്പനാള്  പരബകശനാധബക്കനാനള
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ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  ബബലബലാംഗസ്റ്റ് കസനാഫസ്റ്റ് കവയര് തയ്യനാറനാക്കനാത്തതസ്റ്റ് വദനാപനാര രലാംഗത്തസ്റ്റ് വലബയ

അരനാജേകേതസമനാണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കേഗൗണ്സബല്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച

ബബലബകല പനാകേപ്പെബഴകേള് കപനാലലാം തബരുത്തനാന് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ തയ്യനാറനായബട്ടബല.

ആക്ടബകല വദവസകേള് പല ദബവസങ്ങളബലനായബ നബലവബല് വനതബനനാല് ബബലബകല

139 മുതലള വകുപ്പുകേള് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന് സനാധബച്ചബട്ടബല.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ. നബരക്കസ്റ്റ്

കുറയനാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലത്തുനതബനസ്റ്റ്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.    ഇതസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ബുദബമുട്ടനഭവകപ്പെടുന

കമഖലകേള്   പരബകശനാധബക്കുകേയലാം   പരബഹനാരലാം  കേനാണുകേയലാം  കചയ്യണലാം.

ഭക്ഷദവസ്തുക്കളബല്  ഭൂരബഭനാഗത്തബനലാം  നബകുതബ  വര്ദന  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ

പുനനഃപരബകശനാധബക്കുനതബനസ്റ്റ് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നബകുതബയബളവകേള്

നബകഷധബക്കുകേയലാം   പഴയ  വബലകയനാകടനാപ്പെലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കൂടബ  ഇഗൗടനാക്കബ

ഉപകഭനാക്തനാക്കകള വഞബക്കുകേയലാം കചയ്യുന വദനാപനാരബകേള്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നബലവബലള  നബയമങ്ങള്  ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗബച്ചസ്റ്റ്

വബലനബയനണലാം  സര്ക്കനാര്  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട  ഗുണഫലങ്ങള്

ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്   ജേനാഗ്രതകയനാടുകൂടബ  പ്രവര്ത്തബക്കുകേയലാം   സര്ക്കനാര്

സനാപനങ്ങള് ഇക്കനാരദത്തബല് മനാതൃകേ കേനാണബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  നബരനാകേരണ  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.
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ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യബലൂകട  വളകര പ്രധനാനകപ്പെട്ട നബകുതബ പരബഷ്കരണത്തബനനാണസ്റ്റ്  രനാജേദത്തസ്റ്റ്

തുടക്കലാം  കുറബച്ചതസ്റ്റ്.  പ്രതബപക്ഷലാം   ഭരബക്കുന  സലാംസനാനങ്ങളുകടയടക്കലാം  അഭബപ്രനായലാം

പരബഗണബച്ചുകകേനാണനാണസ്റ്റ്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സബകന്റെ  കനതൃതസത്തബലള  മുന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമലാം  മുകനനാട്ടുവച്ചതസ്റ്റ്.  എനനാല്  അതബനസ്റ്റ്  കേടകേവബരുദമനായ

സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെനാഴകത്ത കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് ശകേകക്കനാളനതസ്റ്റ്. ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട

ഉയര്ന പരബധബ 28 ശതമനാനമനായബ  നബശ്ചയബച്ചതസ്റ്റ് നനാണയകപ്പെരുപ്പെത്തബനലാം രൂക്ഷമനായ

വബലക്കയറത്തബനലാം  കേനാരണമനാകുലാം.  അടബസനാന  തത്തസങ്ങളബല്  നബനലാം

വദതബചലബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കബയ  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമലാം  കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

കേച്ചവടക്കനാകര  തകേര്ക്കുകേയലാം  വന്കേബട  കുത്തകേകേള്ക്കസ്റ്റ്  ജേനങ്ങകള

കകേനാളയടബക്കനാനള  അവസരമുണനാക്കബയബരബക്കുകേയമനാണസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമലാം

നടപ്പെനാക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ആവശദമനായ  മുകനനാരുക്കങ്ങള്  നടത്തുനതബല്

കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്  പരനാജേയകപ്പെട്ടതസ്റ്റ്  രനാജേദത്തസ്റ്റ്  രൂക്ഷമനായ

വബലക്കയറത്തബനസ്റ്റ്  കേനാരണമനായബ.    കകേരളകമനാഴബകകേയള  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങള്

നബയമസഭ  കൂടബ   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.നബയമലാം  പനാസ്സനാക്കബയകപ്പെനാള്  ഇവബകട  അതബനസ്റ്റ്

തയ്യനാറനാകേനാകത   ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്  ഇറക്കബയതബകന്റെ   കേനാരണലാം  സര്ക്കനാര്

വബശദസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഇഗൗ നബയമത്തബകല അവദക്തത മനാറബ  നടപ്പെനാക്കബയബകലങ്കബല്

നനാണദകപ്പെരുപ്പെവലാം  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  ഇലനാതനാകുകേയലാം  രൂക്ഷമനായ
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വബലക്കയറത്തബനസ്റ്റ്   വഴബകതളബക്കുകേയലാം  കചയ്യുലാം.   ആകരനാഗദകമഖലയബലലാം

നബര്മ്മേനാണരലാംഗത്തുലാം  അവശദലാം  കവണ  ഉപകേരണങ്ങളുകട  വബല  വര്ദന  ഇഗൗ

കമഖലകേളബലണനാക്കബയ  കസനാഷദല്  ഇലാംപനാക്ടസ്റ്റ്  ഏകറയനാണസ്റ്റ്.    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ  കയനാകടനാപ്പെലാം  ചബല  ഉല്പനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന  കസസ്സബല്  നബനലാം

സമനാഹരബക്കുന  ഫണപകയനാഗബച്ചനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റുകേളുകട  നഷ്ടലാം

പരബഹരബക്കുനതസ്റ്റ്.   നബയമത്തബകല  അവദക്തത  മുതകലടുത്തസ്റ്റ്  മള്ട്ടബ  നനാഷണല്

കേമ്പനബകേള്  മന:പൂര്വലാം  സൃഷ്ടബക്കുന  പ്രതബസനബ  കേര്ശനമനായബ  നബയനബക്കണലാം.

സനാധനാരണക്കനാരുകടകമല്  അധബകേ  നബകുതബ  ചുമത്തബ  അവകര  ചൂഷണലാം

കചയകകേനാണബരബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  നബയമലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  കബനാധവത്കേരണലാം  നടത്തണലാം.   വബല  കുറയകമനസ്റ്റ്

സര്ക്കനാര്  പ്രഖദനാപബച്ച  ഉല്പനങ്ങളബല്  പലതബകന്റെയലാം  വബല  കൂടബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

കലനാക്കല്  കബനാഡബകേളുകട  വരുമനാനമനാര്ഗ്ഗമനായബരുന  എന്റെര്കടയബന്കമന്റെസ്റ്റ്  ടനാകസ്റ്റ്

ഇലനാതനാകുനതസ്റ്റ്  അവരുകട  പ്രവര്ത്തനകത്ത  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുലാം.

വബലക്കയറലാം,  കതറനായ  ബബലബലാംഗസ്റ്റ്,  സബക്കര്  പതബക്കനാത്തതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

വബഷയങ്ങള്,  കേബളബപ്പെബക്കല്   എനബവ  സലാംബനബച്ചുണനാകുന  പരനാതബകേള്

സലാംസനാനതലത്തബല്  എങ്ങകന  പരബഹരബക്കനാന്  കേഴബയകമനതബകന  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ഗഗൗരവമനായബ  ആകലനാചബക്കണലാം.   ഇതബല്   സസസ്പീകേരബക്കനാവന  നബയമനടപടബ
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സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്   വദക്തത വരുത്തണലാം.  കദശസ്പീയതലത്തബലള ആന്റെബ കപ്രനാഫബററബലാംഗസ്റ്റ്

കമക്കനാനബസത്തബകന്റെ  കസറസ്റ്റ്  കലവല്  കസന്റെറുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നബയമപരമനായ

പബന്ബലമുണനാകുകമനാ  എനള  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കണലാം.   കപന്ഡബലാംഗസ്റ്റ്

ഡബക്ലകറഷന് സമര്പ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ് വദനാപനാരബകേള് കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കസ്റ്റ്    സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുള

റബകട്ടണുകേള് റബകകവസസ്റ്റ് കചയ്യുനതബനള അനമതബക്കനായബ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  മൂലലാം  സലാംസനാനത്തബനണനാകുന    ലനാഭനഷ്ടലാം   സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടസ്റ്റ് വദക്തമനാക്കണലാം.     വബല നബശ്ചയബക്കുനതബനള അധബകേനാരലാം

ഏതസ്റ്റ്  അകതനാറബറബയബലനാണസ്റ്റ്  നബക്ഷബപ്തമനായബരബക്കുനതസ്റ്റ്  എനതബകനക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  വദക്തത

വരുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  2017-കല  കകേരള  ചരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നബകുതബ  ബബല്

കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായനതബനനായബ  15.09.2017  വകര  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

 ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജേസ്റ്റ്  :  2017-കല കകേരള ചരക്കസ്റ്റ് കസവന നബകുതബ ബബല് ഒരു

കസലക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന  കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപ്പെസ്റ്റ്:     ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട  നബകുതബ

ചുമത്തുനതബനസ്റ്റ്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള  അധബകേനാരലാം  പൂര്ണ്ണമനായബ

എടുത്തുകേളഞബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇന്തദയകട  കകവവബദദകത്ത  ഇലനാതനാക്കനാനള
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ശമങ്ങളനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   കവണത്ര

തയ്യനാകറടുപ്പുലാം  കബനാധവത്കേരണവലാം  നടത്തനാകതയനാണസ്റ്റ്  നബകുതബപരബഷ്കരണലാം

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുളതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയ  രനാജേദങ്ങളബല്

വബലക്കയറമുണനായബട്ടുകണന  യനാഥനാര്തദലാം  മനസ്സബലനാക്കബ  അതസ്റ്റ്  തടയനതബനള

യനാകതനാരു നടപടബയലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  ആന്റെബ കപ്രനാഫബററബലാംഗസ്റ്റ്

അകതനാറബറബ നബലവബല് വരുനതസ്റ്റ് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ് ഒരു വദക്തതയനായബട്ടബല.  വബലവര്ദന

മുനബല്ക്കണസ്റ്റ്  ഭക്ഷണ  പദനാര്തങ്ങളുകടയലാം  പനാനസ്പീയങ്ങളുകടയലാംകമല്  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

ചുമത്തുനതസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കണമനായബരുന.   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെബലനായതബനനാല്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  റവനന്യൂ  വരുമനാനലാം  വര്ദബക്കുകമനനാണസ്റ്റ്  സനാമ്പത്തബകേ  വബദഗ്ദ്ധര്

ചൂണബക്കനാണബക്കുനതസ്റ്റ്.   കപകടനാളബയലാം  ഉല്പനങ്ങള്,  മദദലാം,  ഭൂമബ  രജേബകസ്ട്രഷന്,

കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ എനബവകയ ഭനാവബയബല് ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യകട പരബധബയബല്

കകേനാണവരനാതബരബക്കനാന്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലകത്തണതനാണസ്റ്റ്.   അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്ക്കുലാം  യന  സനാമഗ്രബകേള്ക്കുലാം

ലഭബച്ചബരബക്കുന വബലക്കുറവസ്റ്റ് പ്രകയനാജേനകപ്പെടുത്തബ സലാംസനാനകത്ത കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായങ്ങള്  മുകനകറണതനായബട്ടുണസ്റ്റ്.   സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പരബമബതബകേള്ക്കുളബല് നബനകകേനാണസ്റ്റ് വബലക്കയറലാം തടയനാന് ശമബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് ഇതബനനായബ സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുകേയലാം കവണലാം.
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫസ്റ്റ്:  കവണത്ര മുകനനാരുക്കമബലനാകത കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാക്കബയ  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമത്തബകന്റെ  കകേടുതബകേള്  രനാജേദലാം

കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കപകടനാള്,  ഡസ്പീസല്,  വബമനാന ഇനനലാം,  മദദലാം,  ഭൂമബ

രജേബകസ്ട്രഷന്,  സനാമ്പസ്റ്റ്  ഡന്യൂട്ടബ,  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബകുതബ  തുടങ്ങബയ  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

നബകുതബകേകളനാനലാം ഇതബകന്റെ പരബധബയബല് വനബട്ടബല.   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  വനകതനാടുകൂടബ

മരുനസ്റ്റ് വബപണബയബലള്കപ്പെകട ആശയക്കുഴപ്പെലാം നബലനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  എലാം.ആര്.പബ.-

യ്ക്കുകമല്  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  ചുമത്തബ  കേച്ചവടക്കനാര്  ജേനങ്ങകള  ബുദബമുട്ടബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  വനനാല്  വബല  കുറയകമനസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  പ്രഖദനാപബച്ചബരുന  പല

ഉല്പനങ്ങളുകടയലാം  വബല  വര്ദബച്ചബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   ഇഗൗ  നബയമലാംമൂലലാം  ജേനങ്ങള്

കനരബടുന പ്രശങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പരബഹനാരമുണനാക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണകമനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര-

സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേകളനാടസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    സബ  ദബവനാകേരന്:  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമലാം  ആദദമനായബ  പനാര്ലകമന്റെബല്

അവതരബപ്പെബച്ചതസ്റ്റ്  യ.പബ.എ.  ഗവണ്കമന്റെനാണസ്റ്റ്.   വന്കേബട  മുതലനാളബമനാകര

സഹനായബക്കുനതബനനായബ   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്    ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബയമലാം

പനാസ്സനാക്കബയതുകകേനാണനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനലാം  ഇതസ്റ്റ്  പനാസ്സനാകക്കണബ

വനതസ്റ്റ്.   സനാമ്പത്തബകേ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടബല്  മനാറലാം  വരുത്തബയനാല്  മനാത്രകമ   രനാജേദത്തസ്റ്റ്

ഫലപ്രദമനായബ  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  സനാധബക.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.
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നടപ്പെബലനാക്കബയതുകകേനാണസ്റ്റ് പനാവകപ്പെട്ടവരുകട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കകപ്പെടബല.  നബകുതബ

പബരബക്കുനതബനള  സലാംസനാനങ്ങളുകട  സസനാതനദലാം  കേവര്കനടുക്കുന  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  സമസ്പീപനലാം  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനാണസ്റ്റ്.   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെബലനാക്കബയകതനാടുകൂടബ    കഹനാട്ടല്,  ടൂറബസലാം,  ആയര്കവദ  ഔഷധ നബര്മ്മേനാണലാം,

നനാണദവബള  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  നബകുതബ  ഭനാരലാം  വര്ദബച്ചബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്

നടപ്പെനാക്കുനതുമൂലലാം സലാംസനാനത്തുണനാകുന വബലക്കയറലാം,  പണകപ്പെരുപ്പെലാം എനബവയസ്റ്റ്

പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനസ്റ്റ് സലാംയക്ത ശമലാം നടത്തണലാം. 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദസ്റ്റ്  ഹുശസന്  തങ്ങള്:  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട  ഭനാഗമനായബ  ഒറ

നബകുതബക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  അഞസ്റ്റ്  തരത്തബലള  നബകുതബകേള്  ചുമത്തകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

ഇന്തദന് നബകുതബ വദവസയബല് ഏകേസ്പീകൃതനയലാം കകേനാണവരുനതബനലാം നബലവബലള

സങ്കസ്പീര്ണ്ണതകേള് പരബഹരബക്കുനതബനമനാണസ്റ്റ്  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെബലനാക്കബയകതനനാണസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  വബശദസ്പീകേരണലാം.  ഒറ  നബകുതബ  എന  നയലാം

സലാംസനാനങ്ങളുകടകമല്  അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  കചയ്യുനതസ്റ്റ്.

ഇന്തദയകട കഫഡറല് സലാംവബധനാനലാം തകേര്ക്കുന സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.    കപകടനാളബയലാം,  ആല്ക്കകഹനാള്  മുതലനായവ  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട

പരബധബയബല്  വരനാത്തതസ്റ്റ്  ഇതബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദശുദബ  ഇലനാതനാക്കുലാം.  ഇന്തദയബല്

നടപ്പെനാക്കുന ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ. മറസ്റ്റ് രനാജേദങ്ങകളനാടസ്റ്റ് തനാരതമദലാം കചയ്യനാന് കേഴബയനാത്തതനാണസ്റ്റ്.
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ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസനാനകമന  നബലയബല്  കകേരളത്തബനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ലനാഭമുണനാനതബകന

സസനാഗതലാം കചയ്യുന.  എലനാ മരുനകേള്ക്കുലാം 5 ശതമനാനലാം നബകുതബ   ഏര്കപ്പെടുത്തനാന്

സനാധബക്കുകമനാകയന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കണലാം.  കുടുലാംബശസ്പീ  ഉത്പനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

ചുമത്തബയബരബക്കുന  നബകുതബ   ഒഴബവനാക്കണലാം.  കടകസ്റ്റ്റസ്റ്റ്  ബുക്കസ്റ്റ്,  വസ്പീല്കച്ചയര്

തുടങ്ങബയവയസ്റ്റ്  നബകുതബ  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതസ്റ്റ്  പരബകശനാധബകക്കണതനാണസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കുനതുമൂലലാം  സനാധനാരണ  ജേനങ്ങള്ക്കുണനാകുന  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനലാം അവകര കബനാധവത്കേരബക്കുനതബനലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  :  ചരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നബകുതബ  നബയമലാം  ഏറവലാം

കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബച്ചതസ്റ്റ്  ഗ്രനാമസ്പീണ  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകേകളയനാണസ്റ്റ്.     കൃഷബ

ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുലാം  രനാസവളങ്ങള്ക്കുലാം  കേസ്പീടനനാശബനബകേള്ക്കുലാം  വബല  വര്ദബച്ചു.

കുടുലാംബശസ്പീ ഉത്പനങ്ങള്ക്കുലാം സഹകേരണ കമഖലയബകല ഉത്പനങ്ങള്ക്കുലാം നബകുതബ

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതസ്റ്റ്   കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  വലബയ  പ്രതബസനബക്കസ്റ്റ്  വഴബവയ്ക്കുലാം.

ബഹുരനാഷ  കുത്തകേകേളുകട   ഉത്പനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വബല  ലഭബക്കുനതബനലാം  അവരുകട

തനാത്പരദങ്ങള്    സലാംരക്ഷബക്കുനതബനമുള   നയമനാണസ്റ്റ്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  കേനാപ്പെബ,  ഏലലാം,  ജേനാതബ  തുടങ്ങബയ  കേനാര്ഷബകേ

വബളകേള്ക്കുലാം   പനാലത്പനങ്ങള്ക്കുലാം   ഇറക്കുമതബച്ചുങ്കലാം  ഒഴബവനാക്കബയതടക്കമുള

പ്രശങ്ങള് ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ കേഗൗണ്സബലബല് ഉനയബച്ചസ്റ്റ് പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം.
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കഡനാ  .    എന്  .    ജേയരനാജേസ്റ്റ്  :    സലാംസനാനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  നബകുതബ  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനള

അധബകേനാരലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  വനകതനാടുകൂടബ  നഷ്ടമനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   സലാംസനാന

ബഡ്ജേറ്റുകേളബല്  പ്രനാകദശബകേമനായ  പ്രശങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പരബഹനാരനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  വയനാന്

ഇതുമൂലലാം  സനാധബക്കനാത്തതുകകേനാണസ്റ്റ്  പരമ്പരനാഗത  കചറുകേബട  സലാംവബധനാനങ്ങകള

സഹനായബക്കനാന് കേഴബയനാകത വരുന. കുത്തകേ കേമ്പനബകേള്  മനാത്രലാം ഇഗൗ കമഖലയബല്

നബലനബല്ക്കുന സനാഹചരദമനാണുണനാകേനാന് കപനാകുനതസ്റ്റ്.  ഈ നബയമലാം  സമൂഹത്തബല്

വലബയ സനാമ്പത്തബകേ അന്തരലാം  സൃഷ്ടബക്കനാന് ഇടയനാക്കുലാം.    എലാം.ആര്.പബ.കയനാകടനാപ്പെലാം

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കൂടബ  കചരുകമ്പനാള്  പുതബയ നബരക്കസ്റ്റ്  സലാംജേനാതമനാകുലാം.    ഈ നബയമലാം

പ്രബലദത്തബല് വരുകമ്പനാള്  ആവശദമനായ ജേനാഗ്രത പുലര്ത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജേസ്റ്റ്:      ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  പ്രഖദനാപനത്തബലൂകട നബകുതബ കതനാതബല്

മനാറലാം  വരുത്തനാനള  സലാംസനാനങ്ങളുകട  അധബകേനാരലാം  കേവര്കനടുത്തസ്റ്റ്    കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  തനാല്പരദങ്ങള്   സലാംരക്ഷബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്  കചയ്യുനതസ്റ്റ്.   സലാംസനാന

നബയമസഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന  ബഡ്ജേറബകന്റെ  കേനാതലനായ  ഭനാഗലാം  ഇലനാതനാകുന

അവസ  സലാംജേനാതമനാകുലാം.      എശകസസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് നബകുതബകേള് നബര്ണ്ണയബക്കനാനള

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അധബകേനാരലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യബല്  ലയബപ്പെബകച്ചങ്കബലലാം   വസ്പീണലാം
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നബകുതബ  ചുമത്തനാനള  പരബമബതമനായ  അവകേനാശലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബനണസ്റ്റ്.

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നബലവബല്  വനകതനാടുകൂടബ  കകേരളത്തബല്  ആയര്കവദ  ഔഷധങ്ങളുകട

നബകുതബ പനണസ്റ്റ് ശതമനാനമനായബ വര്ദബച്ചു. തസ്പീവണബകേളബല് ലഭബക്കുന ഭക്ഷണത്തബനസ്റ്റ്

നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം   കറയബല്കവ  കസഷനകേളബകല  വനാഹന  പനാര്ക്കബലാംഗസ്റ്റ്,

വബശമമുറബയകട  വനാടകേ,  പനാര്സല്  ചനാര്ജേസ്റ്റ്  എനബവയബല്   വര്ദനവണനാകുകേയലാം

കചയ.  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനായ  ഫനാറ്റുകേളുകട  വബലയബല്  വന്

വര്ദനവനാണുണനായബട്ടുളതസ്റ്റ്.     ഇന്തദയബകല  ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം  ജേനങ്ങകളയലാം  ഈ

നബയമലാം പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുലാം.  

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ്:  ഈ നബയമലാം  ഓര്ഡബനന്സനായബ  കകേനാണവനതബല്

ശക്തബയനായബ  പ്രതബകഷധബക്കുന.  കവണത്ര മുകനനാരുക്കമബലനാകതയനാണസ്റ്റ് ഈ നബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയതസ്റ്റ്.   വബവബധ  അഭബപ്രനായങ്ങള്  കകനാഡസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  ആക്ടനായബ

പനാസ്സനാക്കബയബരുകനങ്കബല്  മകറനാരു വദതദസ്ത സനാഹചരദലാം  സലാംജേനാതമനാകുമനായബരുന.

ഈ  നബയമത്തബലൂകട  സനാധനാരണ  ജേനവബഭനാഗങ്ങളുകട  ജേസ്പീവബതലാം

അസനാനത്തനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.      നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകട
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എലനാത്തബനലാം  വബല വര്ദബച്ചബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   പല ആശുപത്രബകേളബലലാം  സര്ജേറബക്കസ്റ്റ്

വന് തുകേയനാണസ്റ്റ് ഈടനാക്കുനതസ്റ്റ്.    വന്കേബട കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളനാണസ്റ്റ് ഈ നബയമത്തബകന്റെ

ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്.  എലാം.ആര്.പബ.  കൂട്ടബയനാല്  അതബകനതബകര യനാകതനാരു നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കനാന് ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ് സനാധബക്കനാത്ത അവസ ഇനസ്റ്റ് നബലനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

നബകുതബ  കുറയനതബകന്റെ  ഗുണലാം  സനാധനാരണ  പഗൗരനസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കണലാം.

ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കസ്റ്റ്  പരനാതബ  പരബഹനാര  അകതനാറബറബകയ  സമസ്പീപബക്കനാനളള

സനാഹചരദകമനാരുക്കബയനാല് ലളബതമനായബ വബഷയങ്ങള് പരബഹരബക്കനാന് സനാധബക്കുലാം.   

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതബലൂകട  കൃഷബ

ഉള്കപ്പെകടയള   കചറുകേബട  കമഖലകേകള  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകേയലാം

സലാംസനാനത്തബനസ്റ്റ്  പ്രതബവര്ഷലാം  എണ്ണനായബരലാം  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപയകട

നഷ്ടമുണനാകുകേയലാം  കചയ്യുലാം.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട  ഭനാഗമനായബ  കേയര്-കേശുവണബ

കമഖലയബകല  നബകുതബ  നബരക്കസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  ശതമനാനമനാക്കബ  നബജേകപ്പെടുത്തനാനലാം

കലനാട്ടറബയബകന്മലള  നബകുതബ  12  ശതമനാനമനാക്കബ  ഉയര്ത്തനാനമുള  ശമലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  കേനാര്ഷബകേരലാംഗത്തുലാം  കചറുകേബട  വദനാപനാര  രലാംഗത്തുലാം

ഉണനാകയക്കനാവന ചൂഷണലാം അവസനാനബപ്പെബക്കനാനലാം കചറുകേബട വദനാപനാരബകേള് കനരബടുന

സങ്കസ്പീര്ണ്ണമനായ പ്രശങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കേഗൗണ്സബലബലൂകട പരബഹനാരലാം കേനാണനാനലാം
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മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.  സബന്തറബകേസ്റ്റ്  യനാണ് ഉള്കപ്പെകടയള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളബകന്മല്

ചുമത്തബയബട്ടുള  അധബകേ  നബകുതബ  തുണബത്തരങ്ങളുകട  വന്കതനാതബലള  വബല

വര്ദനവബനസ്റ്റ്  ഇടയനാക്കുലാം.  ഓണ്  കകലന്  വദനാപനാര  രലാംഗകത്ത  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട

പരബധബയബല്  നബനലാം  ഒഴബവനാക്കബയബരബക്കുനതസ്റ്റ്  ശകദയമനാണസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെബലനാക്കുനതബലൂകട  ജേനങ്ങള്ക്കുണനാകയക്കനാവന  പ്രശങ്ങകളപ്പെറബയലാം

പരബഹനാരമനാര്ഗ്ഗങ്ങകളപ്പെറബയലാം  ചര്ച്ച  കചയ്യണലാം.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യബലൂകട

സനാധനാരണക്കനാരുകടകമല് അമബത ഭനാരലാം ചുമത്തുന നബലപനാടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബക്കനാന് പനാടബല.

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യബലൂകട  പബരബകച്ചടുക്കുന  പണലാം  ഗവണ്കമന്റെബന  ലഭബക്കുനകണനസ്റ്റ്

ഉറപ്പുവരുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാര്ജേസ്റ്റ്:  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതബലൂകട  സലാംസനാന

ഖജേനനാവബനസ്റ്റ്  വന്  തുകേയകട  നഷ്ടമനാണസ്റ്റ്  സലാംഭവബക്കുനതസ്റ്റ്.  സനാധനാരണക്കനാരുകട

ചുമലബല് അമബത നബകുതബ ഭനാരലാം അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുനതബലൂകട രനാജേദത്തബകന്റെ കഫഡറല്

സലാംവബധനാനലാം   തകേര്ക്കുന  നടപടബയനാണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ശനാസസ്പീയ

പഠനമബലനാകത ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ. നടപ്പെനാക്കനാനള സര്ക്കനാര് നബലപനാടബകന എതബര്ക്കുന. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജേനായബ:  ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസനാനമനായ  കകേരളത്തബല്

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാഴുണനാകുന  വരുലാംവരനായ്കകേകളപ്പെറബ  മുന്കൂട്ടബ  കേണറബഞസ്റ്റ്

ജേനങ്ങള്ക്കനകൂലമനായ നബലപനാടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബക്കനാന് സര്ക്കനാരബന സനാധബച്ചു.  ഏകേസ്പീകൃത
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നബകുതബ  സമ്പ്രദനായലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബലൂകട  സലാംസനാനങ്ങളുകട  അധബകേനാരങ്ങള്

കേവര്കനടുക്കുന സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ഉപകഭനാക്തനാവസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുന പരനാതബക്കസ്റ്റ് അടബയന്തര പരബഹനാരലാം കേനാണനാനള നടപടബയണനാകേണലാം.

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യബലൂകട  കുത്തകേ  മുതലനാളബമനാകര  സലാംരക്ഷബക്കുന  നടപടബയനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യകട കപരബല് അമബതവബല ഇഗൗടനാക്കുന

കഹനാട്ടലകേള് പരബകശനാധബക്കുനതബനലാം   നബകുതബ വര്ദനവമൂലലാം കേരനാറുകേനാര് വര്ക്കസ്റ്റ്

ഏകറടുക്കനാത്ത സബതബക്കസ്റ്റ് പരബഹനാരലാം കേനാണനാനലാം നടപടബയണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര്:  സബ.പബ.കഎ.  (എലാം)  കസന്ടല് കേമ്മേബറബയകട

തസ്പീരുമനാനത്തബനസ്റ്റ്  വബരുദമനായ  നബലപനാടസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബക്കുനതബലൂകട  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേകള

സഹനായബക്കുന  നയമനാണസ്റ്റ്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  കനനാട്ടസ്റ്റ്

നബകരനാധനത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേറന്സബയകട  വബശസനാസദത  നഷ്ടകപ്പെടുകമ്പനാള്

സമ്പനര്ക്കസ്റ്റ്  തങ്ങളുകട  പണലാം  സസര്ണ്ണത്തബലൂകട  നബകക്ഷപമനാക്കബ  മനാറനാനള

അവസരമനാണുണനാകുനതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബ

അടബയന്തരമനായബ പരബഹരബക്കനാനള നടപടബയണനാകേണലാം.  വബപണബയബല് ശക്തമനായ

ഇടകപടല് നടത്തബ വബലക്കയറലാം തടയനതബനള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേനായ:  രനാജേദത്തബകന്റെ  കഫഡറല് സലാംവബധനാനലാം

തകേര്ക്കനാനലാം  സലാംസനാനങ്ങളുകട  അധബകേനാരങ്ങള്  കേവര്കനടുക്കനാനമനാണസ്റ്റ്
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ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യബലൂകട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യമനായബ

ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ് നബലവബല് വനബട്ടുളള ആശങ്കകേളുലാം അപനാകേതകേളുലാം പരബഹരബച്ചസ്റ്റ് അതബകന്റെ

ഗുണലാം സലാംസനാനത്തബനലാം ജേനങ്ങള്ക്കുലാം ലഭദമനാക്കനാനളള നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സബകമന്റുകകേനാണസ്റ്റ്  നബര്മ്മേബക്കുന  ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട  നബകുതബ  28  ശതമനാനമനായബ

വര്ദബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതബനനാല്   ഇഗൗ കമഖലകയ സലാംരക്ഷബക്കനാന് നടപടബയണനാകേണലാം.

വര്ദബപ്പെബച്ച നബകുതബമൂലലാം  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാര്  കടണറബല് പകങ്കടുക്കനാന്

തയ്യനാറനാകേനാത്ത  സനാഹചരദലാം  നബലനബല്ക്കുനതബനനാല്  നബകുതബ  വര്ദനവസ്റ്റ്

കകേനാണണനാകുന  അധബകേ  ബനാധദത  എസബകമറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  തുകേയബല്നബനസ്റ്റ്

നബകുതബ  ഇഗൗടനാക്കുന  പഴയ  നടപടബ  തുടരണലാം. എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എന്. കകേനാഡസ്റ്റ്

നബര്വചബച്ചബട്ടബലനാത്ത  വസ്തുക്കളുകട  നബകുതബ  അഞ്ചുശതമനാനമനാക്കബ  കുറയ്ക്കുനതബനസ്റ്റ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  കേനാശസ്പീരബകന  ബബലബകന്റെ  പരബധബയബല്നബനസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കബയ

കക്ലനാസുലാം  173-ാം  വകുപ്പെബല്നബനളള  ചബല  നബകുതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  മനാത്രലാം

ഒഴബവനാക്കബയ നടപടബ ഇഗൗ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ നബസ്സഹനായതകയയനാണസ്റ്റ് കേനാണബക്കുനതസ്റ്റ്.

സമ്പദസ്റ്റ് വദവസകയയലാം  ജേനനന്മകയയലാം  മുന്നബര്ത്തബയനാണസ്റ്റ്  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടകത്തണതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

കകേനാകമ്പനാസബഷന് സസ്പീലാം ഓപ്റസ്റ്റ് കചയ്യനാനളള അവസരലാം അനര്ഹര് ഉപകയനാഗബച്ചനാല്
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സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  നബകുതബയബനത്തബല് വന്തുകേ നഷ്ടമനാകുലാം.  ഉപകഭനാക്തൃ സലാംസനാനമനായ

കകേരളത്തബല്  ഉപകഭനാക്തനാക്കളുകട  തനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്

ശദബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം അനധബകൃതമനായബ അധബകേ നബകുതബ വനാങ്ങുനവരുകട കപരബല്

നടപടബകയടുക്കനാനലാം സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.   

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജേഷസ്റ്റ് :   മതബയനായ  തയ്യനാകറടുപ്പുകേകളനാനമബലനാകത

രനാജേദകമമ്പനാടുലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.   നടപ്പെനാക്കബയതബകന്റെ  ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളുലാം  പ്രശങ്ങളുലാം

ജേനങ്ങള് അഭബമുഖസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  അതബകനതബകര ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വദതദനാസമബലനാകത ഒറകക്കട്ടനായബ കപനാരനാടണലാം.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.    നടപ്പെനാക്കബയതബലൂകട

സലാംസനാനങ്ങളുകട  അവകേനാശങ്ങള്  ഇലനാതനാകുകേയലാം   രനാജേദത്തബകന്റെ  കഫഡറല്

വദവസ  തനാറുമനാറനാകുകേയലാം  കചയ.  ഇതബകന്റെ  ഫലമനായബ  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഭനാരബച്ച  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാദദതയലാം    കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന

കൂടുതലനായബ ആശയബകക്കണ സബവബകശഷവലാം ഉണനാകുന.     

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല  ):  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  അനകൂലമനായ  നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  യ.പബ.എ.  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബച്ചതസ്റ്റ്.  രനാജേദത്തബകന്റെ നബകുതബ ഘടനയബല് സമൂലമനായ മനാറമുണനാക്കണകമന

ഉകദ്ദേശകത്തനാകടയനാണസ്റ്റ്   ഈ  നബയമലാം  കകേനാണവരുനതബനസ്റ്റ്  ശമബച്ചതസ്റ്റ്.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാള്  വബല  കുറയകമന   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ   പ്രഖദനാപനലാം
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പനാഴനാകയനമനാത്രമല, ജേസ്പീവന്രക്ഷനാ ഒഗൗഷധങ്ങള്ക്കുലാം മറ്റുലാം കമനാതസ്പീതമനായ രസ്പീതബയബല്

വബല വര്ദബച്ചു.   സനാധനാരണക്കനാര്ക്കസ്റ്റ് ബുദബമുട്ടുണനാക്കുന രസ്പീതബയബലനാണസ്റ്റ് ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കബയബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   ശരബയനായ  കബനാധവല്ക്കരണത്തബലൂകട  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കബയ  രനാജേദങ്ങളബല്   പ്രശങ്ങളുലാം  പ്രതബസനബകേളുമുണനായബട്ടബല.   ആന്റെബ

കപ്രനാഫബററബലാംഗസ്റ്റ്  അകതനാറബറബയകട പ്രവര്ത്തനങ്ങകള ജേനാഗ്രതകയനാകട സമസ്പീപബക്കണലാം.

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കേഗൗണ്സബലബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പനാര്ലകമന്റെബകന്റെ  അനമതബ

കവണകമന ആവശദലാം നബരനാകേരബക്കകപ്പെട്ടതസ്റ്റ് നബര്ഭനാഗദകേരമനാണസ്റ്റ്.  ടനാകബകന്റെ ഉയര്ന

പരബധബ  18  ശതമനാനമനായബ  നബലനബര്ത്തണകമന  ആവശദത്തബല്  ഇന്ഡദന്

നനാഷണല്  കകേനാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  ഇകപ്പെനാഴുലാം  ഉറച്ചുനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.    ശരബയനായ

തയ്യനാകറടുപ്പെബലനാകത  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയതനാണസ്റ്റ്  ഇനണനായബരബക്കുന

പ്രതബസനബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രധനാന കേനാരണലാം.     പ്രശങ്ങകള സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധന

നടത്തുവനാനലാം  ജേനങ്ങകള  കബനാധവല്ക്കരബക്കനാനലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.

മതദബനന  ഉപകേരണങ്ങളുകട  നബകുതബ  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം

ആയര്കവദത്തബനസ്റ്റ്  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതബലലാം    വബലക്കയറലാം

നബയനബക്കുനതബന ലാം   സര്ക്കനാരബകന്റെ  അടബയന്തര  ഇടകപടലണനാകേണലാം.

അനദസലാംസനാന കലനാട്ടറബയകട നബകുതബ നബരക്കസ്റ്റ് വര്ദബപ്പെബക്കനാന്  മുന്കേകയ്യടുത്തതുലാം

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  കേഗൗണ്സബല്  കയനാഗങ്ങളബല്   അഭബപ്രനായസമനസയകത്തനാകട
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തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കനാന്  കേഴബഞതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  നബലവബലള

കപനാരനായ്മകേള് പരബഹരബച്ചുലാം  സലാംസനാന തനാല്പരദലാം സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണലാം ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെനാക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  കഎസകേസ്റ്റ്  ):

ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   കപനാതുവനായ  വബമര്ശനങ്ങള്  ചര്ച്ചയബല്

ഉയര്നവനബട്ടുണസ്റ്റ്.   സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേളുകട  നബകുതബ  അധബകേനാരങ്ങള്

കേവരുനതനാണസ്റ്റ് ഇഗൗ നബയമകമനസ്റ്റ്   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബ ഒരു മനാസത്തബനളബല്

തകന  കബനാധദകപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.     ചബല  കചറുകേബട  വദവസനായങ്ങള്ക്കുലാം  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

വലബയ  പ്രതബസനബ  ഉണനാക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   വദതദസ്ത  അഭബപ്രനായമുളകപ്പെനാഴുലാം  ഇഗൗ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  ജേനങ്ങള്ക്കുലാം സലാംസനാനത്തബനലാം  അനകൂലമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാന്

മുന്കേകയ്യടുക്കുന   സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബച്ചതസ്റ്റ്.   ആഡലാംബര  വസ്തുക്കള്ക്കടക്കലാം

ചുമകത്തണ   നബകുതബയകട  പരബധബ  ഉയര്ത്തുനതബനലാം    പ്രനാഥമബകേ  ഉല്പനങ്ങള്

നബകുതബരഹബതമനാക്കുനതബനലാം  ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ഉപകേനാരപ്രദമനായ  രസ്പീതബയബല്

നബകുതബഘടന    മനാറ്റുനതബനലാം   ശമബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.     പുതബയ  നബകുതബ  സലാംവബധനാനലാം

എങ്ങകന  സലാംസനാനത്തബനലാം   ജേനങ്ങള്ക്കുലാം

ഉപകേനാരപ്രദമനാക്കനാകമനതബകനക്കുറബച്ചനാണസ്റ്റ്   ആകലനാചബകക്കണതസ്റ്റ്.   അനദ

സലാംസനാനങ്ങളബല് നബനലാം ഉല്പനങ്ങള് ഇറക്കുമതബ കചയ്യുകമ്പനാള്   നല്കുന  നബകുതബ
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ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  ആയബ  കകേരളത്തബനസ്റ്റ്  ലഭബക്കുനതബലൂകട  വരുമനാന  വര്ദനവബനസ്റ്റ്

കേനാരണമനാകുകമന  കേനാരദത്തബല്  സലാംശയമബല.   ഫബനനാന്ഷദല്  സര്വസ്പീസബലടക്കലാം

കഡസബകനഷന് പ്രബന്സബപ്പെബള് അലാംഗസ്പീകേരബപ്പെബകച്ചടുക്കനാന് കേഴബഞതസ്റ്റ് കകേരളത്തബകന്റെ

കനട്ടമനാണസ്റ്റ്.     ലനാന്റെസ്റ്റ്  ടനാകസ്റ്റ്,  കമനാകട്ടനാര്  കവഹബക്കബള്  ടനാകസ്റ്റ്,  സനാമ്പസ്റ്റ്  ഡന്യൂട്ടബ,  മദദലാം,

കപകടനാള് എനബവയ്ക്കുള നബകുതബ കൂടബ കകേന്ദ്രത്തബനസ്റ്റ് നല്കേണകമന നബലപനാടബകനനാടസ്റ്റ്

കയനാജേബക്കനാനനാവബല.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പരബമബതമനായ  അധബകേനാരലാം  കൂടബ

കേവര്കനടുക്കനാനനാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രലാം ശമബക്കുനതസ്റ്റ്.   കകേരള സര്ക്കനാര്  24  ഉല്പനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

നബകുതബ കുറയണകമനസ്റ്റ് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.   നബകുതബ നബരക്കുകേള് കേനാകലനാചബതമനായബ

പരബഷ്കരബകക്കണതുണസ്റ്റ്.       മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബല്  ശമ്പളലാം  നല്കുനതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  അടബയന്തര  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.    ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കബയ  കകേന്ദ്ര  നബലപനാടബകന

പൂര്ണ്ണമനായബ   അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനബകലങ്കബലലാം  ഭരണഘടനനാ  കഭദഗതബയകട

അടബസനാനത്തബല്   ജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  പ്രയനാസമുണനാകേനാത്ത  രസ്പീതബയബല്

നടപ്പെനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  കേക്ഷബകഭദമകനദ    പ്രവര്ത്തബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.

ഇതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  കേനാരദങ്ങള്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയബല്   ചര്ച്ച  കചയസ്റ്റ്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാലാം.   ബബല്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന

പ്രകമയലാം പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമനസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന. 
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കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

2017-കല  കകേരള ചരക്കു കസവന നബകുതബ ബബല്  സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങള്

സലാംബനബച്ച  VIII-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 ബബല് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച്ചു.  

(ii) 2017-  കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ചനാണബ):  2017-കല കകേരള  കമനാകട്ടനാര്

വനാഹന നബകുതബ  ചുമത്തല്  (കഭദഗതബ)  ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാനളള  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണള കസറസ്റ്റ്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   കതനാമസസ്റ്റ് ചനാണബ: 2017-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല്

(കഭദഗതബ)  ബബല്   മരനാമത്തുലാം  ഗതനാഗതവലാം  വനാര്ത്തനാവബനബമയവലാം   സലാംബനബച്ച

V-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതന്യൂ  .   ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
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ശസ്പീ. സബ. മമ്മൂട്ടബക്കുകവണബ (ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   ഇബനാഹബലാം  ):  I move that  “This

House  resolves  to  disapprove  the  Kerala  Motor  Vehicles  Taxation

(Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 12 of 2017)”.  കകേരളത്തബകല

കറനാഡുകേളുകട  ദുരവസ  പരബഹരബക്കുനതബനലാം    ബബ.ഒ.ടബ.  അടബസനാനത്തബല്

കേദനാമറകേള് സനാപബച്ചസ്റ്റ് ടനാഫബകേസ്റ്റ് നബയമ ലലാംഘനങ്ങള് തടയനതബനലാം    കകേനാകണനാട്ടബ

തനാലൂക്കബല്  ഒരു  ആര്.ടബ. ഓഫസ്പീസസ്റ്റ് ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കഡനാ  .   എന്  .   ജേയരനാജേസ്റ്റ്:  നബരനാകേരണ പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.   ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

വനകതനാടുകൂടബ  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബര്മ്മേനാതനാക്കള്ക്കസ്റ്റ്   ലനാഭലാം  ലഭബക്കുകമങ്കബലലാം

ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കസ്റ്റ്   അതബകന്റെ  ഫലലാം  ലഭബക്കുനബല.  എലാം.ആര്.പബ.  സലാംവബധനാനലാം

നബലവബല് വരനാനള സനാഹചരദകമനാരുക്കണലാം.      ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുനതബല്

കൂടുതല് ജേനാഗ്രത പുലര്ത്തണലാം. 

ശസ്പീ.  ഷനാഫബ പറമ്പബലബനകവണബ (ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്  ):  2017-കല

കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല് (കഭദഗതബ)  ബബല് കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായനതബനനായബ  31.08.2017  വകര  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 നബയമലാം പനാസ്സനാക്കുകമ്പനാള് അതബകനനാരു വദക്തതയണനാകേണലാം.    കേണ്കേറന്റെസ്റ്റ്

ലബസബല്കപ്പെട്ട  കഎറകത്ത  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്   കസന്ടല്  ആക്ടസ്റ്റ്
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പനാസ്സനാക്കബയബരബക്കുനതബലൂകട  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  അധബകേനാരത്തബന്കമലള

കേടനകേയറമനാണസ്റ്റ്   നടത്തബയബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  കറനാഡപകേടങ്ങള്   കുറയ്ക്കുനതബനള

നടപടബയണനാകേണലാം.  പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  കുട്ടബകേള്

വനാഹനകമനാടബക്കുനതുമൂലമുണനാകുന  അപകേടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മനാതനാപബതനാക്കള്കൂടബ

പ്രതബകേളനാകുന  വബധത്തബലനാണസ്റ്റ്  പുതബയ  കകേന്ദ്രനബയമലാം  വരനാന്  കപനാകുനതസ്റ്റ്.

അത്തരകമനാരു വദവസകൂടബ ഉള്കക്കനാളബച്ചസ്റ്റ്  സമഗ്രമനായ ഒരു നബയമലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

കകേനാണവരണലാം.  വനാഹനനാപകേടങ്ങളബല്  പരബകക്കല്ക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.   കകേന്ദ്രനബയമത്തബകന്റെ  കേനാതലനായ  അലാംശങ്ങള്

ഉള്കക്കനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം   നടത്തുനതബനള

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ: 2017-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ ചുമത്തല്

(കഭദഗതബ)  ബബല്   ഒരു  കസലക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  യനാഥനാര്തദമനായ സബതബക്കസ്റ്റ് കഭദഗതബ

അനബവനാരദമനാണസ്റ്റ്.   ഇന്ഷസറന്സസ്റ്റ്  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  വലബയ  കകേനാളളയനാണസ്റ്റ്  നടക്കുനതസ്റ്റ്.

സലാംസനാനങ്ങളുകട  പല  അവകേനാശങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന   കഭദഗതബ

കേവര്കനടുക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസുകേളബകല  ഏജേന്റുമനാകര

നബയനബക്കുനതബനള   ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് തസ്പീരുമനാനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.   
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ശസ്പീ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ചനാണബ:   സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്   കകേനാടബക്കണക്കബനസ്റ്റ്

രൂപയകട  നഷ്ടലാം  ഉണനാകുമനായബരുനതസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കനാന്കവണബയനാണസ്റ്റ്  ഇത്തരകമനാരു

ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ് ഇറക്കബയതസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര കമനാകട്ടനാര് കവഹബക്കബള് ആക്ടസ്റ്റ് രനാജേദസഭയബല്

പനാസ്സനാക്കുനതബനമുമ്പസ്റ്റ്  സഗൗത്തസ്റ്റ്  ഇന്തദന്  ടനാന്കസനാര്ട്ടസ്റ്റ്  മനബമനാരുമനായബ   ചര്ച്ച

നടത്തബ  വരുകത്തണ   കഭദഗതബകേകള  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  രനാജേദസഭനാലാംഗങ്ങകള

അറബയബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവബകട പറഞ അഭബപ്രനായങ്ങള് ഉള്കപ്പെടുത്തബ സമഗ്രമനായ ഒരു

ബബല്  അടുത്ത നബയമസഭനാ സകമ്മേളനത്തബല് കകേനാണവരുനതനാണസ്റ്റ്.    

കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

2017-കല  കകേരള  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബകുതബ  ചുമത്തല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

മരനാമത്തുലാം ഗതനാഗതവലാം വനാര്ത്തനാവബനബമയവലാം  സലാംബനബച്ച  V-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  ബബല്

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച്ചു. 

സഭ കകവകുകനരലാം 4.53-നസ്റ്റ് പബരബഞ.
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