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പതബമൂനനന്നാം കകേരള നബയസഭ
പന്ത്രണനന്നാം സകമ്മേളനന്നാം

നബയമസഭന നടപടബകേള് - സന്നാംഗ്രഹന്നാം
(കചനകദദനത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2014 ഡബസന്നാംബര് 11, വദനഴന്നാം

നബയമസഭ

രനവബകലെ

8.30-നന്

ബഹുമനനകപ്പെട്ട

കഡപപ്യൂട്ടബ

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ. എന. ശക്തകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനഹനളബല് കയനഗന്നാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനകദദനത്തര സമയന്നാം)

(റൂള് 307 അനുസരബചന് എഴുതബകക്കനടുത്ത ക്രമപ്രശന്നാം ഉനയബക്കുനതബനന്
അവസരന്നാം

നല്കേണകമനന്

എഴുകനറ്റുനബല്ക്കുകേയന്നാം
ഉനയബക്കുനതബനന്
കചയ്തുകവങബലുന്നാം

ആവശദകപ്പെട്ടന്

ശസ്പീ.

അടബയന്തരപ്രകമയന്നാം

അവസരന്നാം

നല്കേനകമനന്

ശൂനദകവളയബലുള്ള

സബ.

ദബവനകേരന

കേഴബഞനലുടന
കചയര്

റൂളബന്നാംഗന്

അന്നാംഗങ്ങളുകട

സഭയബല്
ക്രമപ്രശന്നാം
നല്കുകേയന്നാം
അവകേനശന്നാം
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സന്നാംരക്ഷബക്കണകമനനവശദകപ്പെട്ടന്

പ്രതബപക്ഷന്നാം ഒനടങന്നാം എഴുകനറ്റുനബനന് ബഹളന്നാം

വചതബകനത്തുടര്നന് ക്രമപ്രശന്നാം ഉനയബക്കുനതബനന് അവസരന്നാം നല്കേബ.)

ക്രമപ്രശന്നാം
രനഷസ്പീയപനര്ട്ടബകയ സന്നാംബനബച മുഖദമന്ത്രബയകട പരനമര്ശന്നാം
ശസ്പീ. സബ. ദബവനകേരന: ഇനകലെ ബഹുമനനകപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രബ സബ.പബ.കഎ.-യകട
കപരന് എടുത്തന് പറഞന് പരസദമനയബ ആകക്ഷപബച്ചു കകേനണന് നടത്തബയ പരനമര്ശന്നാം റൂള്
307 അനുസരബചന് സഭനകരഖയബല്നബനന് നസ്പീക്കന്നാം കചയ്യണന്നാം.
മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചനണബ):

ഇനകലെ ഇവബകട നടന ചര്ചയകട

അടബസനനത്തബല് ആരുകട മനസബലുന്നാം ഉയര്നവരുന ഒരു സന്നാംശയമനണന് ഞനന
ഇവബകട

പ്രകേടബപ്പെബചതന്.

അതന്

അങ്ങകയ

ഏകതങബലുന്നാം

വബധത്തബല്

കവദനബപ്പെബച്ചുകവങബല് അതബല് എനബക്കന് കഖദമുണന്.
പ്രതബപക്ഷ കനതനവന് (ശസ്പീ. വബ. എസന്. അച്ചുതനനന്ദന):

ബഹുമനനകപ്പെട്ട

മുഖദമന്ത്രബയകട സബ.പബ.കഎ.-കയപ്പെറബയള്ള പരനമര്ശന്നാം സഭനകരഖകേളബലുണനകേനന
പനടബല.
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ഇതന് എലന പത്രങ്ങളബലുന്നാം വനര്ത്തന ചനനലുകേളബലുന്നാം
വനകേഴബഞ. ഇനകലെ സഭ പബരബഞതബനുകശഷമനണന് ക്രമപ്രശന്നാം എഴുതബത്തനതന്.
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ഇനന്

ബഹുമനനകപ്പെട്ട

മുഖദമന്ത്രബ

നടത്തബകക്കനണ്ടുകപനകേനന
നബയമസഭയന്

കഖദന്നാം

അനുവദബക്കബകലന

കയനജബചതല.

ഇനലെകത്ത

പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയന്നാം
പ്രതബപക്ഷ
സന്നാംഭവത്തബല്

കചയ്തു.

നബലെപനടന്
മുഖദമന്ത്രബ

സഭ
നമ്മുകട
കഖദന്നാം

പ്രകേടബപ്പെബചകതനടുകൂടബ പ്രശന്നാം തസ്പീര്ന.
(സബ.പബ.കഎ.-കയപ്പെറബയള്ള

പരനമര്ശന്നാം

സഭനകരഖകേളബല്നബനന്

നസ്പീക്കന്നാം

കചയ്യണകമനനവശദകപ്പെട്ടന് പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറുകട ഡയസബനന് മുമബല് വനന്
സഭന നടപടബകേള് തടസകപ്പെടുത്തബയതബകനത്തുടര്നന്

സഭന നടപടബകേള് 9.48-നന്

അല്പസമയകത്തയന് നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയന്നാം 11.05-നന് പുനരനരന്നാംഭബക്കുകേയന്നാം കചയ്തു)

അറബയബപ്പെന്
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ഇവബകട നടന സന്നാംഭവകത്ത സന്നാംബനബചന് ഭരണപ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകേളുമനയബ സന്നാംസനരബച്ചുകവങബലുന്നാം കയനജബകചനരു തസ്പീരുമനനകമടുക്കനന
കേഴബഞബട്ടബലനത്തതബനനലുന്നാം

പ്രസ്തുത

വബഷയത്തബകന്മേല്

മുഖദമന്ത്രബ

കഖദന്നാം

പ്രകേടബപ്പെബചതബനനലുന്നാം ഇഇൗ വബഷയന്നാം മുകനനട്ടുകകേനണ്ടുകപനകേരുകതനനണന് കചയറബകന്റെ
അഭബപ്രനയന്നാം.

മുഖദമന്ത്രബയകട

അടബസനനത്തബല്

ഇഇൗ

വബശദസ്പീകേരണത്തബകന്റെയന്നാം

പ്രശന്നാം

തസ്പീര്നതനയബ

കഖദപ്രകേടനത്തബകന്റെയന്നാം

അറബയബക്കുന.

ഗവണ്കമന്റെന്

ബബസബനസന് നടത്തബകക്കനടുക്കുവനനുള്ള ഉത്തരവനദബത്തന്നാം കചയറബനുള്ളതുകകേനണന്
സഭനന്നാംഗങ്ങള് സഹകേരബക്കണന്നാം.
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പ്രതബപക്ഷ കനതനവന് (ശസ്പീ. വബ. എസന്. അച്ചുതനനന്ദന): നബയമസഭന നടപടബ
ചട്ടന്നാം 307 അനുസരബചന് അപകേസ്പീര്ത്തബകേരമനയ പരനമര്ശങ്ങള് ഉണനയനല് അതന്
അനുകയനജദമനയ രസ്പീതബയബല് ബഹുമനനകപ്പെട്ട കചയര് കകകേകേനരദന്നാം കചയ്യനതബരബക്കുന
സനഹചരദത്തബല്

അടബയന്തരപ്രകമയന്നാം അവതരബപ്പെബകക്കണ ശസ്പീ. എസന്. ശര്മ്മേ

ഒഴബകകേയള്ള മറന് പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങള് സഭ വബട്ടന് പുറത്തുകപനകുന.
(ഗവണ്കമന്റെന് നബലെപനടബല് പ്രതബകഷധബചന് ശസ്പീ. എസന്. ശര്മ്മേ ഒഴബകകേയള്ള
പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങള് സഭ വബട്ടന് പുറത്തുകപനവുകേയന്നാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷന്നാം

തബരബച്ചുവരബകേയന്നാം കചയ്തു.)

അടബയന്തരപ്രകമയന്നാം
കകേനചബ എല് . എന . ജബ . കപ്രനജകന്
മബ.

കഡപപ്യൂട്ടബ

സസ്പീക്കര്:

സന്നാംസനനത്തബകന്റെ

വനണബജദ-വദനവസനയബകേ-

സനമത്തബകേ കമഖലെയബല് നബര്ണനയകേ പങന് വഹബക്കുന കകേനചബയബകലെ കപകടനകനറന്
എല്.എന.ജബ. കപ്രനജകബകന കദശസ്പീയ പ്രകൃതബ വനതകേ ഗ്രബഡുമനയബ ബനബപ്പെബക്കുന
വനതകേക്കുഴല്

നബര്മ്മേനണകജനലെബ

സന്നാംഭബചബരബക്കുനതബനനലുന്നാം

വനതകേക്കുഴല്

നബര്മ്മേബക്കുന പനതയബകലെ ജനങ്ങള്ക്കബടയബലുണനയ ആശങകേള് അകേറബ പദതബ
മുകനനട്ടുകകേനണ്ടുകപനകേനന സര്ക്കനര് ഇടകപകടണതുന്നാം സന്നാംബനബചന് ഇനകത്ത സഭന
നടപടബകേള് നബറുത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണകമനനവശദകപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ എസന് . ശര്മ്മേ,
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വബ. എസന്. സുനബല്കുമനര്, കജനസന് കതറയബല്,

എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന, എനസ്പീ

അന്നാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചന് കനനട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.
മുഖദമന്ത്രബ

(ശസ്പീ.

ഉമ്മേന

വദനവസനയബകേ-സനമത്തബകേ

ചനണബ):

കമഖലെയന്

സന്നാംസനനത്തബകന്റെ

പ്രകയനജനന്നാം

കചയ്യുന

വനണബജദ-

എല്.എന.ജബ.

കപ്രനജകന് നടപ്പെബലെനക്കുനതബനുന്നാം കദശസ്പീയ വനതകേ ശന്നാംഖലെയബല് നബനന്നാം കകേരളന്നാം
ഒഴബവനക്കകപ്പെടുന സനഹചരദന്നാം ഉണനകേനതബരബക്കനനുന്നാം പദതബ നടപ്പെബലെനക്കുനതബല്
കകേരളത്തബകന്റെ

മുനഗണന

പ്രതബജനബദമനണന്.

ചബലെ

നഷ്ടകപ്പെടുത്തനതബരബക്കനനുന്നാം
സനകങതബകേ

കേനരണങ്ങളനല്

ഗവണ്കമന്റെന്
കപകടനകനറന്

എല്.എന.ജബ.യകട പുതുകകവപ്പെബനബകലെ സന്നാംഭരണ കശഷബ പ്രകയനജനകപ്പെടുത്തുനതബനന്
കകേനചബയബല്

നബനന്നാം

കകപപ്പെന്കകലെന

മന്നാംഗലെനപുരകത്തയ്ക്കുന്നാം

പദതബ

ബനന്നാംഗ്ലൂരബകലെയ്ക്കുന്നാം

പൂര്ത്തബയനക്കുന

പ്രവൃത്തബ

നടപ്പെബലെനകക്കണ
മന്ദഗതബയബലെനണന്

പുകരനഗമബക്കുനതന്. പ്രസ്തുത പദതബ നടപ്പെബലെനക്കുനതബനനവശദമനയ സലെത്തബകന്റെ
ഉപകയനഗനവകേനശകമടുക്കുനതബനുകവണബ കഡപപ്യൂട്ടബ കേളകര് പദവബയബലുള്ള ഒരു
ഉകദദനഗസകന സന്നാംസനന സര്ക്കനര് കഗയബല് ഇന്തദയ്ക്കുകവണബ നബയമബചബട്ടുണന് .
ഇപ്രകേനരകമടുക്കുന
ശതമനനമനയബ

സലെത്തബനന്

നല്കേബയബരുന

വര്ദബപ്പെബച്ചുനല്കേനന

നഷ്ടപരബഹനരന്നാം

തസ്പീരുമനനബക്കുകേയന്നാം

30-50

കകപപ്പെന്കകലെന

സനപബക്കുനതബനുള്ള വസ്പീതബ 20 മസ്പീററബല് നബനന്നാം 10 മസ്പീററനയബ ചുരുക്കുകേയന്നാം
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കചയബട്ടുണന്.

കകപപ്പെന്കകലെന

പരബഹരബക്കുനതബനന്
നടപ്പെബലെനക്കുനതബനുള്ള

സനപബക്കുനതുമനയബ

ജബലന

കേളകര്മനരുകട

നബര്കദ്ദേശന്നാം

ബനകപ്പെട്ട

കയനഗന്നാം

പ്രതബസനബ

വബളബച്ചുകൂട്ടബ

നല്കേബയബട്ടുണന്.

ഇഇൗ

പദതബ

സകമ്മേളനന്നാം

കേഴബഞനലുടകന കകേനഴബകക്കനടന് വചന് ജനപ്രതബനബധബകേളുകട ഒരു കയനഗന്നാം വബളബച്ചുകൂട്ടനന
തസ്പീരുമനനബചബട്ടുണന്.

കകപപ്പെന്കകലെന

പദതബകകേനണന്

ജനങ്ങള്ക്കുന്നാം

സന്നാംസനനത്തബനുമുണനകുന കനട്ടങ്ങകളക്കുറബചന് ജനങ്ങള്ക്കബടയബല് അവകബനധന്നാം
സൃഷ്ടബക്കുനതബനുന്നാം

അനുകൂലെമനയ

ചബന്തനഗതബയണനക്കുനതബനുന്നാം

കവണബ

പ്രകതദകേമനയ ശമങ്ങള് നടത്തുനണന്.
ശസ്പീ. എസന്. ശര്മ്മേ:
കേബകലെനമസ്പീറര് ഭനഗത്തന്

പുതുകകവപ്പെബനബല് നബനന്നാം ബനന്നാംഗ്ലൂര് വകരയള്ള 505

സനപബകക്കണ കകപപ്പെന് കകലെനബല് 305 കേബകലെനമസ്പീറര്

ഒഴബകകേയള്ള ഭനഗത്തനണന് ഇകപ്പെനള് പ്രശമുണനയബരബക്കുനതന്.

അവബടകത്ത

കൃഷബക്കനര്ക്കബടയബലുന്നാം സനധനരണ ജനങ്ങള്ക്കബടയബലുന്നാം ഉയര്നവനബട്ടുള്ള ഉത്കേണ
ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനന്

ഗവണ്കമന്റെന്

ഇടകപടല്

ഉണനകേണന്നാം.

കപകടനകനറന്

എല്.എന.ജബ. മനകനജന്കമന്റെന് രണന് ടനങ്കുകേള് വനടകേയന് കകേനടുക്കുനതബനുള്ള കഗനബല്
കടണര്

വബളബചബരബക്കുകേയനണന്.

എല്.എന.ജബ

പദതബ

യനഥനര്തദമനയനല്

സന്നാംസനനത്തബനന് വവദദ്യുതബ കേനരദത്തബല് സസ്വയന്നാംപരദനപ്തത വകേവരുന്നാം. സബറബ ഗദനസന്
പദതബ ആരന്നാംഭബചന് ഹഇൗസന് കേണക്ഷന കകേനടുക്കനന സനധബക്കുന്നാം. കേനയന്നാംകുളന്നാം പദതബ
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എകന്പനനഷനബലൂകട

പരബസബതബ

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ

സഇൗഹനര്ദ്ദേപരമനയ

നഷ്ടത്തബല്

നബനന്നാം

വബകേസനമുണനക്കനനുന്നാം

രക്ഷബക്കനനുന്നാം

ഗനര്ഹബകേ

ഉപകഭനക്തനക്കള്ക്കന് 35 ശതമനനന്നാം വബലെ കുറചന് ഇനനന്നാം നല്കേനനുന്നാം സനധബക്കുന്നാം. ഈ
പദതബ

ബഹുരനഷ

കുത്തകേകേള്ക്കന്

പുന:പരബകശനധബപ്പെബക്കുനതബനുന്നാം

കടണറുകേള്

കകേനടുക്കനനുള്ള
കടര്മബകനറന്

തസ്പീരുമനനന്നാം

കചയ

നടപടബകേള്

പുന:പരബകശനധനയന് വബകധയമനക്കുനതബനുന്നാം ആവശദമനയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ഈ വബഷയന്നാം ഇനകത്ത സഭന നടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണന്നാം.
വദവസനയവുന്നാം
കുഞനലെബക്കുട്ടബ):

വബവരസനകങതബകേവുന്നാം
ഇതുമനയബ

വകുപ്പുമന്ത്രബ

ബനകപ്പെട്ടന്

കേണ്ണൂര്,

(ശസ്പീ.

പബ.

കകേനഴബകക്കനടന്,

കകേ.
മലെപ്പുറന്നാം

ജബലകേളബകലെ ജനങ്ങളുകട ഭയന്നാം മനറബകയടുക്കുനതബനനയബ ബഹുമനനകപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രബ
തനമസബയനകത കകേനഴബകക്കനടന് ജനപ്രതബനബധബകേളുകട ഒരു കയനഗന്നാം വബളബക്കുനതനണന് .
അതബല് കകേനഴബകക്കനടന് എന്നാം.എല്.എ. മനര് എലനവരുന്നാം സഹകേരബക്കണന്നാം.
മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചനണബ):

വപപ്പെന് വലെന സനപബച്ചുകേഴബഞനലുന്നാം

പ്രസ്തുത ഭൂമബ ഉടമസകന്റെ വകേവശന്നാംതകനയനയബരബക്കുന്നാം.

ആളുകേളബലുള്ള ഭസ്പീതബ

മനറബകയടുക്കുനതബനനയബ

പദതബ

നഷ്ടകപ്പെടനകത
ശമബക്കുനണന്.

കകേനചബയബകലെ

പ്രനകയനഗബകേതലെത്തബല്

സബറബ

ഗദനസന്

കകേനണ്ടുവരുനതബനനയബ

മുനഗണന
ഗവണ്കമന്റെന്

42 കേബ.മസ്പീ. വപപ്പെന് വലെന സനപബച്ചുകേഴബഞ.

ഗദനസന്
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ഡബസബബപ്യൂഷനുകവണബ
സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകൂടബ
കേണക്ഷന

കപകടനളബയന്നാം

ലെഭബച്ചുകേഴബഞനല്

കേബട്ടുന്നാം.

തസ്പീരുമനനന്നാം.

കകേന്ദ്ര

മബനബസബയബല്

കകേനചബയബകലെ

എഫന്.എ.സബ.റബ.-യകട

കേനരദത്തബല്

നബനള്ള

വസ്പീടുകേളബകലെയന്
വനറന്

ഗദനസന്

കവകണനനണന്

പദതബയകട പുകരനഗതബ നബരസ്പീക്ഷണവബകധയമനണന്.

കകേനണ്ടനകന്

കേദനനസല് കചയതു സന്നാംബനബചന് വദവസനയ വകുപ്പെന് പ്രബനസബപ്പെല് കസക്രട്ടറബ
കഗയബലെബകന്റെ കചയര്മനനുമനയബ ചര്ച നടത്തബയതബകന്റെ അടബസനനത്തബല്

സലെന്നാം

കകേനടുക്കനന നമ്മേള് തയ്യനറനയനല് അവര് കടണര് വബളബക്കനന തയ്യനറനകണനന്
അറബയബചബട്ടുണന്.
കേളകകറ

കേളകര്മനരുകട

ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയന്നാം

കയനഗന്നാം വബളബച്ചുകൂട്ടബ സലെകമടുപ്പെബനന് കഡപപ്യൂട്ടബ
തര്ക്കങ്ങളുള്ള

സലെങ്ങളബല്

ഇടകപട്ടന്

പരബഹനരമുണനക്കുനതബനുന്നാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്. കൂടുതല് തര്ക്കങ്ങളുണനയ
സലെങ്ങളബകലെ

പഞനയത്തന് പ്രസബഡന്റുമനകരകൂടബ

കയനഗന്നാം വബളബചന്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ

തലെസനനത്തന്

പദതബയകട ആവശദകേത സന്നാംബനബചന് വബശദസ്പീകേരബചബട്ടുണന് . മറ്റു

സന്നാംസനനങ്ങളബല് നബനന് വദതദസമനയബ വസ്തുവബകന്റെ പകുതബ വബലെ ഉടമയന് ലെഭബക്കുന
കപ്രനജകനണന് ഇവബകട നടപ്പെബലെനക്കുനതന്. വബലെ കകേനടുക്കനകത മനസവനടകേ നബശ്ചയബച്ചു
നല്കുനതബനുള്ള
വബധത്തബലുള്ള

മകറനരു നബര്കദ്ദേശന്നാം കൂടബ ആകലെനചബക്കുനണന് .

ജനഗ്രതകയനടുന്നാംകൂടബ

ഇഇൗ

പദതബ

നടപ്പെനക്കനനനണന്

എലന
സര്ക്കനര്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്. പുതുവവപ്പെബനുള്ള ടനങന് വനടകേയന് നല്കുനതബനുള്ള കഗനബല്
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കടണര് വഫനവലെസന് കചയ്യുകമനള് സന്നാംസനനത്തബകന്റെ തനല്പരദങ്ങള് ഹനബക്കനത്ത
വബധത്തബല് തസ്പീരുമനനകമടുക്കുനതനണന്. ജനസനന്ദ്രതയബലനത്ത പ്രകദശങ്ങളബലൂകട
വപപ്പെന്വലെന സനപബക്കണകമന നബര്കദ്ദേശങ്ങള് പരബകശനധബചതബനുകശഷമനണന്
അവലെനകമന്റെന് നബശ്ചയബട്ടുള്ളതന്. മറ്റു സന്നാംസനനങ്ങളബല് നബന വദതദസമനയബ വസ്പീതബ
10

മസ്പീററനയബ

ചുരുക്കുനതബനന്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന് .

കചറബയമനറങ്ങള്

അവലെനകമന്റെബല് വരുത്തുന കേനരദന്നാം പരബകശനധബക്കനവുനതനണന്.
വദവസനയവുന്നാം

വബവരസനകങതബകേവുന്നാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ.

പബ.

കകേ.

കുഞനലെബക്കുട്ടബ): ഏറവുന്നാം ഒടുവബല് ബനകപ്പെട്ട പഞനയത്തു പ്രസബഡന്റുമനകരകൂടബ
ഉള്കപ്പെടുത്തബ തലെസനനത്തു വച്ചു നടന കയനഗത്തബനന് കശഷന്നാം കേനരദങ്ങളബല് കുറച്ചു
മനറങ്ങളുണനയബട്ടുണന്. പദതബകയ സന്നാംബനബചന് ജനങ്ങളുകടയബടയബലുള്ള ആശങകേള്
അകേറ്റുകേ എനള്ളതനണന് പ്രധനനന്നാം. നഷ്ടപരബഹനരന്നാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേ, സലെത്തബകന്റെ
വസ്പീതബ കുറയ്ക്കുകേ എനസ്പീ നബര്കദ്ദേശങ്ങളനണന് നടപ്പെബലെനയബട്ടുള്ളതന് . മനസവനടകേ നല്കുകേ
എന നബര്കദ്ദേശന്നാം കൂടബ വനബട്ടുണന്.
പ്രതബപക്ഷ കനതനവന് (ശസ്പീ. വബ. എസന്. അച്ചുതനനന്ദന):
പദതബ

വബജയകേരമനയബ

നടപ്പെനക്കനന

കേഴബയന

എല്.എന.ജബ.

സനഹചരദങ്ങളനണന്

സന്നാംസനനത്തന് ഒരുക്കബയബരബക്കുനതന് എനന് ബഹുമനനകപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രബയന്നാം വദവസനയ
വകുപ്പുമന്ത്രബയന്നാം വബശദസ്പീകേരബച സനഹചരദത്തബല് പദതബ വബജയകേരമനക്കുനതബനന്

10

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ പൂര്ണ പബന്തുണ വനഗനനന്നാം കചയ്യുന.
( അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനന് അവതരണനനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

ശദക്ഷണബക്കല്
(1) വയനനടന് ആകരനഗദകമഖലെയബകലെ പ്രശങ്ങള്
ശസ്പീ.

എന്നാം.

വബ.

ആകരനഗദകമഖലെയബല്

കശയനന്നാംസന്

കുമനര്:

കഡനകര്മനരുകടയന്നാം

മറന്

വയനനടന്
ജസ്പീവനക്കനരുകടയന്നാം

ജബലയബകലെ
അഭനവന്നാം

വളകരകയകറ പ്രതബസനബ സൃഷ്ടബചബരബക്കുകേയനണന്. ജബലയബല് 63 കഡനകര്മനരുകട
തസബകേ ഒഴബഞകേബടക്കുകേയനണന്. മനനന്തവനടബ ജബലന ആശുപത്രബയബലുന്നാം കേല്പ്പെറ
ജനറല് ആശുപത്രബയബലുന്നാം ബകത്തരബ തനലൂക്കനശുപത്രബയബലുന്നാം കഡനകര്മനരുകടയന്നാം
അനുബന സഇൗകേരദങ്ങളുകടയന്നാം കുറവുമൂലെന്നാം ചബകേബത്സ കതടബകയത്തുനവര് ഏകറ
ബുദബമുട്ടുകേയനണന്.

വയനനടന്

ജബലയബല്

പ്രഖദനപബച

കമഡബക്കല്

കകേനകളജന്

ആരന്നാംഭബക്കുനതബനന്

50 ഏക്കര് സലെന്നാം സഇൗജനദമനയബ നല്കേനകമനന് പറഞബട്ടുന്നാം

അതന് ഏകറടുക്കുനതബകനന പ്രവൃത്തബകേള് ആരന്നാംഭബക്കുനതബകനന തയ്യനറനയബട്ടബല.
അടബയന്തരമനയബ
ആരന്നാംഭബക്കുനതബനുന്നാം

കമഡബക്കല്
ആകരനഗദ

കകേനകളജബകന്റെ
പനകക്കജന്

നബര്മ്മേനണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പ്രഖദനപബക്കുനതബനുന്നാം

സര്ക്കനര്

തയ്യനറനകേണന്നാം.
ആകരനഗദവുന്നാം കുടുന്നാംബകക്ഷമവുന്നാം കദവസസ്വവുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്.
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ശബവകുമനര്):

സസ്വകേനരദകമഖലെയബല്

സൂപ്പെര്

കസഷദനലെബറബ

സഇൗകേരദങ്ങള്

ലെഭദമലനത്ത വയനനടന് ജബലയബല് ഭൂരബഭനഗന്നാം ജനങ്ങളുന്നാം ആശയബക്കുനതന് സര്ക്കനര്
ആശുപത്രബകേകളയനണന്.
കമചകപ്പെടുത്തുകേയന്നാം

ചബകേബത്സനകകേന്ദ്രങ്ങളുകട

പുതബയ

കകേട്ടബടങ്ങളുന്നാം

ഭഇൗതബകേസനഹചരദങ്ങള്

ആധുനബകേചബകേബത്സന

സഇൗകേരദങ്ങളുന്നാം

ലെഭദമനക്കുകേയന്നാം കചയബട്ടുകണങബലുന്നാം അതബനന് അനുസൃതമനയ ജസ്പീവനക്കനരുകട എണന്നാം
വര്ദബപ്പെബചബട്ടബല എനള്ളതന് വസ്തുതയനണന്. മനനന്തവനടബ ജബലന ആശുപത്രബ 500
കേബടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രബയനക്കബ ഉയര്ത്തബയബട്ടുണന്. ഹഇൗസന്സര്ജനസന് കടയബനബന്നാംഗന്
കസന്റെറനക്കുനതുവഴബ
ആശുപത്രബയബല്

കൂടുതല്

ഹഇൗസന്

ലെഭദമനക്കുനതബനുന്നാം

സുല്ത്തനനബകത്തരബയബല്

സര്ജനമനരുകട
നടപടബ

സസ്പീകേളുകടയന്നാം

കസവനന്നാം

ഇഇൗ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.

കുട്ടബകേളുകടയന്നാം

ആശുപത്രബ

പണബയനതബനന് തുകേ അനുവദബചബട്ടുണന്. വയനനടന് ജബലയബകലെ ആകരനഗദപ്രശങ്ങള്
പരബഹരബക്കുനതബനനയബ ആകരനഗദ പനകക്കജന് തയ്യനറനക്കുനതബനുന്നാം ഒഴബഞകേബടക്കുന
കഡനകര്മനരുകട തസബകേകേള് പബ.എസന്.സബ./കപ്രനകമനഷന വഴബ നബകേത്തുനതബനന്
ആകരനഗദ വകുപ്പെന് ഡയറകര്ക്കന് നബര്കദ്ദേശന്നാം നല്കുകേയന്നാം മനനന്തവനടബ ജബലന
ആശുപത്രബ, സുല്ത്തനന ബകത്തരബ തനലൂക്കന് ആശുപത്രബ എനബവബടങ്ങളബല് ഓകരന
108 ആന്നാംബുലെനസുകേള് അനുവദബക്കുകേയന്നാം കേനരുണദ ഫനര്മസബയകട പ്രവര്ത്തനന്നാം
ആരന്നാംഭബക്കുകേയന്നാം

കചയബട്ടുണന്.

വയനനടന്

കമഡബക്കല്

കകേനകളജന്
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ആരന്നാംഭബക്കുനതബനനയബ 756 കകേനടബ രൂപയകട ഡബ.പബ.ആര്. തയ്യനറനക്കുകേയന്നാം
മനനന്തവനടബ തനലൂക്കബല് ശസ്പീചബത്തബര തബരുനനള് കമഡബക്കല് കകേനകളജബകന്റെ കസന്റെര്
ആരന്നാംഭബക്കുനതബനന് 1.90 കകേനടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയന്നാം കചയബട്ടുണന്. വയനനടന് ജബലന
കേളകറുകട റബകപ്പെനര്ട്ടബകന്റെ അടബസനനത്തബല് പ്രകതദകേ പനകക്കജന് തയ്യനറനക്കുനതബനന്
ആകരനഗദ വകുപ്പെന് കസക്രട്ടറബകയനടന് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്.
(2) കേയര് വദവസനയ കമഖലെയബകലെ പ്രശങ്ങള്
ശസ്പീ. പബ. തബകലെനത്തമന: കകേരളത്തബല് കേയര് കമഖലെയബല് പണബകയടുക്കുന
കതനഴബലെനളബകേളുന്നാം
കനരബടുകേയനണന്.

കചറുകേബട

ഉല്പ്പെനദകേരുന്നാം

അതസ്പീവഗുരുതരമനയ

പ്രതബസനബ

കേഴബഞ സനമത്തബകേ വര്ഷന്നാം കേയറ്റുമതബ കചയ കേയര്

ഉല്പ്പെനങ്ങളബല് കകേരളത്തബകന്റെ വബഹബതന്നാം 16 ശതമനനന്നാം മനത്രമനണന്.

കേയര്

വദവസനയകത്ത കപ്രനത്സനഹബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ ഭനഗമനയബ തമബഴന്നനടന് ഗവണ്കമന്റെന്
ടനനകസനര്കട്ടഷന സബ്സബഡബ ഉള്കപ്പെകടയള്ള ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കുനതബനനല്
കകേരളത്തബകലെ കേയര് വദവസനയന്നാം തമബഴന്നനട്ടബകലെക്കന് കുടബകയറുകേയനണന് .

കേയര്

കമഖലെകയ സന്നാംരക്ഷബക്കുനതബനന് കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെന് ആരന്നാംഭബച വബലെ സബരതന
പദതബ ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെന് ഫലെപ്രദമനയബ നടപ്പെനക്കുനബല. ബഡ്ജറബല് നസ്പീക്കബവച
പരബമബതമനയ തുകേകപനലുന്നാം കൃതദമനയബ നല്കേനത്തതബനനല് കേയര് കകേനര്പ്പെകറഷനന്
ഉല്പ്പെനങ്ങള് വനങ്ങബ സന്നാംഭരബക്കനകനന കതനഴബലെനളബകേകളയന്നാം കചറുകേബട ഉല്പ്പെനദകേ
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സന്നാംഘങ്ങകളയന്നാം സന്നാംരക്ഷബക്കനകനന കേഴബയനത്ത അവസ നബലെവബലുണന് .
ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേനലെത്തന്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ

കേയര്

കേമ്മേസ്പീഷന

ആവശദമനയ മനറങ്ങകളനകട നടപ്പെനക്കനന തയ്യനറനകേണന്നാം.
സന്നാംരക്ഷബക്കനനുന്നാം

കതനഴബലെനളബകേളുകട

കക്ഷമന്നാം

കേഴബഞ

ശുപനര്ശകേള്

കേയര് വദവസനയകത്ത

ഉറപ്പുവരുത്തനനുന്നാം

ഗവണ്കമന്റെന്

സതസ്വരമനയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം. ചകേബരബക്കന് സബ്സബഡബ അനുവദബച്ചുകകേനണന്
കതനണന് സന്നാംഭരണന്നാം വദനപകേമനക്കുകേയന്നാം കതനഴബലെനളബകേകള സന്നാംരക്ഷബച്ചുകകേനണന്
കൂടുതല്

ഉല്പ്പെനദന

ക്ഷമതയള്ള

യന്ത്രങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയന്നാം

വദവസനയബകേള്ക്കുള്കപ്പെകട ഇനകസന്റെസ്പീവന് നല്കേബകക്കനണന് കേയര് കമഖലെയബല്
സമ്പൂര്ണമനയ പുനരുദനരണന്നാം നടത്തുകേയന്നാം കചയ്യുനതബനന് സര്ക്കനര് തയ്യനറനകേണന്നാം.
റവനപ്യൂവുന്നാം കേയറുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനശന്): കേയര് വദവസനയ
കമഖലെകയ സന്നാംരക്ഷബക്കനനുന്നാം പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കനനുമുള്ള ശക്തമനയ നടപടബകേള്
സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനണന്.

ചകേബരബ ദഇൗര്ലെഭദന്നാം പരബഹരബക്കുനതബകന്റെ ഭനഗമനയബ

നനളസ്പീകകേര

കബനര്ഡുമനയബ

വബകേസന

കചര്നന്

കതനണന്

സന്നാംഭരബചന്

ചകേബരബയനക്കുനതബനുള്ള പദതബക്കന് അന്നാംഗസ്പീകേനരന്നാം നല്കേബയബട്ടുണന്. ചകേബരബ സന്നാംഭരബചന്
സബ്സബഡബ

നബരക്കബല്

സഹകേരണ

സന്നാംഘങ്ങള്ക്കുന്നാം

കപനതുകമഖലെന

സനപനങ്ങള്ക്കുന്നാം നല്കുനതബനനയബ 2013-14 സനമത്തബകേ വര്ഷന്നാം കേയര്കഫഡബനന്
4.86 കകേനടബ രൂപ അനുവദബചബട്ടുണന്. പുനരുദനരണ പദതബ പ്രകേനരന്നാം എലന കേയര്
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സഹകേരണ

സന്നാംഘങ്ങള്ക്കുമുള്ള

പ്രവര്ത്തന

മൂലെധനന്നാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയന്നാം

അടബസനന സഇൗകേരദ വബകേസന പദതബപ്രകേനരന്നാം ധനസഹനയന്നാം നല്കുകേയന്നാം
കചയ്യുനണന്.

അര്ഹതയള്ളപക്ഷന്നാം കകേരളത്തബല് നബനന്നാം സന്നാംഭരബക്കുന കേയറബനുന്നാം

എന.എചന്.ഡബ.സബ.

മുഖനന്തബരന്നാം

ലെഭദമനക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ

ലെഭബക്കുന

ടനനകസനര്കട്ടഷന

സബ്സബഡബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.

കേയര്പബരബ

കതനഴബലെനളബകേള്ക്കുന്നാം ജസ്പീവനക്കനര്ക്കുന്നാം ഗ്രനറ്റുവബറബ ഉള്കപ്പെകടയള്ള ആനുകൂലെദങ്ങള്
സര്ക്കനര്

ഫണബല്

നബനന്നാം

നല്കേനന

സനധബക്കുകമനകയന

കേനരദന്നാം

പരബകശനധബക്കുനതനണന്. നബലെവബകലെ മനനദണ്ഡപ്രകേനരന്നാം ഇനകേന്നാം സകപ്പെനര്ട്ടന് പദതബ
കേയര് ഫനകറബ കമഖലെയബല് നടപ്പെനക്കനന കേഴബയകേയബല. ക്രയവബലെ സബരതന പദതബ
നടപ്പെനക്കുനതബനനയബ രണന് കകേനടബ രൂപ കേയര് കകേനര്പ്പെകറഷനന് അനുവദബക്കുകേയന്നാം
2014 ആഗസന് വകരയള്ള കേയര് കതനഴബലെനളബ കപനഷന തുകേയന്നാം കുടുന്നാംബ കപനഷനുന്നാം
വബതരണന്നാം കചയ്യുകേയന്നാം കചയബട്ടുണന്. കക്ഷമനബധബ കബനര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലുള്ള വബവബധ
ധനസഹനയ പദതബകേള് പ്രകേനരന്നാം 2013-14-ല് 1.72 കകേനടബ രൂപ വബതരണന്നാം
കചയബട്ടുണന്.

കചര്ത്തലെ കേയര് കപ്രനജകന് ഓഫസ്പീസബകന്റെ പ്രവര്ത്തനന്നാം 2014

ഡബസന്നാംബര് മനസന്നാം 13-നന് ആരന്നാംഭബക്കുനതനണന്.

ആധുനബകേ സബനബന്നാംഗന് കമഷസ്പീന,

ഇലെകകനണബകേന് റനട്ടന് തുടങ്ങബയവ കേയര് കമഷസ്പീനറബ ഫനകറബ വഴബ വബതരണന്നാം
കചയ്യുനണന്. പരബഷ്ക്കരബച 125 ഡസ്പീവഫബറബന്നാംഗന് കമഷസ്പീനുകേളുന്നാം 5717 ഇലെകകനണബകേന്
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റനട്ടുകേളുന്നാം നബര്മ്മേബചന് നല്കേനനുന്നാം കേയര് കമഷസ്പീനറബ ഫനകറബക്കന് ഗവണ്കമന്റെന് ഫണന്
നല്കേബയബട്ടുണന്. തമബഴന്നനടന്
നല്കുനതബനനല്

ഗവണ്കമന്റെന്

കേയര്

വളകരയധബകേന്നാം

വദവസനയന്നാം

കപ്രനത്സനഹനന്നാം
തമബഴന്നനട്ടബകലെക്കന്

മനറബകക്കനണബരബക്കുനകവനതന് യനഥനര്തദമനണന്. കകേരളത്തബകലെ കേയര് വദവസനയ
കമഖലെ

കനരബടുന

പ്രശന്നാം

പരബഹരബക്കുനതബനനയബ

കടഡന്

യൂണബയന

പ്രതബനബധബകേളുമനയബ ചര്ച നടത്തുന കേനരദന്നാം ആകലെനചബക്കുനതനണന്.
നനരുകേള്

ഉല്പ്പെനദബപ്പെബക്കുനതബനന്

മബനബ

സനപബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

ഡസ്പീവഫബറബന്നാംഗന്

ചകേബരബ
മബല്ലുകേള്

കേയര് ഉല്പ്പെന കേയറ്റുമതബയബല്

മുനകേനലെങ്ങകള അകപക്ഷബചന് വര്ദനയണനയബട്ടുണന്.

കമക്കവനകസഷനബലൂകട

ഉല്പ്പെനദനകചലെവന് കുറചന് വബലെ നബയന്ത്രബക്കുനതബനുന്നാം കേയര്പബരബ കമഖലെയബല്
പണബകയടുക്കുന കതനഴബലെനളബകേളുകട കവതനന്നാം 300 രൂപയനയബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുന്നാം
നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

കതനഴബലെനളബകേള്ക്കന്

കതനഴബല്

നഷ്ടകപ്പെടനകത

ആധുനബകേവത്കേരണന്നാം ഏര്കപ്പെടുത്തബ ഉല്പ്പെനദനന്നാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനവശദമനയ
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.

സബ്മബഷന
(1) കേണ്സപ്യൂമര്കഫഡബകന്റെ സന്നാംരക്ഷണന്നാം
പ്രതബപക്ഷ കനതനവന് (ശസ്പീ. വബ. എസന്. അച്ചുതനനന്ദന): ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയന്നാം
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മനകനജുകമന്റെബകന്റെയന്നാം

കകേടുകേനരദസതമൂലെന്നാം

തകേര്ചകയ

കനരബടുന

ജനകേസ്പീയ

സഹകേരണ സനപനമനയ കേണ്സപ്യൂമര്കഫഡബകന സന്നാംരക്ഷബക്കുനതബനുന്നാം സര്ക്കനര്
നല്കേനനുളള 420 കകേനടബ രൂപ അടബയന്തരമനയബ നല്കുനതബനുമനവശദമനയ നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
സഹകേരണവുന്നാം ഖനദബ-ഗ്രനമവദവസനയവുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. സബ. എന.
ബനലെകൃഷ്ണന):

നബകതദനപകയനഗ

പബടബച്ചുനബര്ത്തുനതബല്
കമഡബക്കല്

കസനറുകേള്

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനണന്.

സനധനങ്ങളുകട

വബലെനബലെവനരന്നാം

ത്രബകവണബ/നസ്പീതബ/നന്മേ/കമനവബല്

ത്രബകവണബ/നസ്പീതബ

തുടങ്ങബയ

യൂണബറ്റുകേള്

സന്നാംസനന

വദനപകേമനയബ

കേണ്സപ്യൂമര്കഫഡന് ഉത്സവകേനലെങ്ങളബല് നടത്തബവരുന

വബപണനകമളകേള്ക്കന് ഗവണ്കമന്റെന് സബ്സബഡബ ഇനത്തബല് 229.50 കകേനടബ രൂപ
നല്കേബയതബനു പുറകമ അടബസനന സഇൗകേരദ വബകേസനത്തബനനയബ 50 കകേനടബ
രൂപയകട എന.സബ.ഡബ.സബ. സഹനയന്നാം ലെഭദമനക്കുകേയന്നാം കചയബട്ടുണന്.

സബ്സബഡബ

നല്കേബയ ഇനത്തബല് മുനസര്ക്കനര് 255.3 കകേനടബ രൂപ കുടബശബകേയനക്കബയതുന്നാം
വദനപനരബകേള്ക്കന് യഥനസമയന്നാം തുകേ നല്കേനന കേഴബയനത്തതുന്നാം വനയ്പകേള്ക്കന് ഭസ്പീമമനയ
പലെബശ നല്കകേണബവരുനതുന്നാം കേണ്സപ്യൂമര്കഫഡബകന്റെ പ്രവര്ത്തനകത്ത സനരമനയബ
ബനധബചബട്ടുണന്.

കേണ്സപ്യൂമര്കഫഡബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

യഥനസമയന്നാം

വബലെയബരുത്തുനണന്. മുഖദമന്ത്രബയകടയന്നാം ധനകേനരദ വകുപ്പുമന്ത്രബയകടയന്നാം ബനകപ്പെട്ട
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വകുപ്പുമന്ത്രബയകടയന്നാം സനനബദദത്തബല് ഇനന് നടക്കുന ഉനതതലെ കയനഗത്തബല്
കേണ്സപ്യൂമര്കഫഡബകന്റെ

പ്രശങ്ങള്

ചര്ച

കചയന്

ഉചബതമനയ

നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.
(2) ജസബസന് വബ . ആര് . കൃഷ്ണയ്യര് സനരകേന്നാം
ശസ്പീ. വഹബബ ഈഡന: വബശസ്വപഇൗരനനയ ജസബസന് വബ. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര്ക്കന്
എറണനകുളത്തന് സനരകേന്നാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനുന്നാം സര്ക്കനര് അനുവദബച്ചു നല്കേബയ അഞന്
കസന്റെന് സലെത്തന് അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ കപരബല് അതദനധുനബകേ സഇൗകേരദങ്ങകളനടുകൂടബയ
വലെബ്രറബ സനപബക്കുനതബനനവശദമനയ ധനസഹനയന്നാം നല്കുനതബനുന്നാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചനണബ): ജസബസന് വബ. ആര്. കൃഷ്ണയ്യരുകട നൂറനന്നാം
ജന്മേദബനനകഘനഷ
സനപബക്കുനതബനനയബ

കവളയബല്

അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

എറണനകുളത്തന്

അഞന്

കസന്റെന്

കപരബല്
സലെന്നാം

വലെബ്രറബ
അനുവദബച്ചു

നല്കേബയബട്ടുണന്. സനരകേന്നാം നബര്മ്മേബക്കുനതന് സന്നാംബനബചന് പരബകശനധബക്കുനതനണന്.

(3) ആദബവനസബ നബല്പു സമരന്നാം
ശസ്പീ. സബ. ദബവനകേരന: ഭൂമബക്കുന്നാം കുടബകവളളത്തബനുന്നാംകവണബ കസക്രകട്ടറബയറന്
പടബക്കല് അഞന് മനസമനയബ

ആദബവനസബകേള് നടത്തബവരുന നബല്പു സമരന്നാം
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അവസനനബപ്പെബക്കനനനവശദമനയ അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
മുഖദമന്ത്രബ

(ശസ്പീ.

ഗഇൗരവകത്തനകട

ഉമ്മേന

കേനണുകേയന്നാം

അന്നാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയന്നാം കചയബട്ടുണന്.
നടത്തബകയങബലുന്നാം

ചനണബ):

ആദബവനസബ

അവരുകട

നദനയമനയ

സര്ക്കനര്

ആവശദങ്ങള്

നനലെന് തവണ സമരക്കനരുമനയബ ചര്ചകേള്

ആവശദങ്ങള്

അവസനനബപ്പെബക്കുകേയളളൂകവന

സമരകത്ത

നടപ്പെബലെനക്കബയനകലെ

നബലെപനടനണന്

അവര്

സമരന്നാം

സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുനതന് .

വയനനട്ടബല് 500 കപര്ക്കുന്നാം അട്ടപ്പെനടബ ഉള്കപ്പെകട പനലെക്കനടന് ജബലയബല് 1000
കപര്ക്കുന്നാം ജനുവരബ രണനന്നാംവനരത്തബല് ഭൂമബ നല്കേനകമന തസ്പീരുമനനകമടുത്തബട്ടുണന് .
ആദബവനസബ

ഗ്രനമസഭ

നബയമത്തബകന്റെ

കേരടന്

കേദനബബനറന്

അന്നാംഗസ്പീകേരബചന്

ഭബനനഭബപ്രനയമുളള രനഷസ്പീയ പനര്ട്ടബകേളുകട സന്നാംഘടനകേളുകട അഭബപ്രനയത്തബനനയബ
സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനണന്.

സമരന്നാം അവസനനബപ്പെബക്കനനനവശദമനയ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.
(4) ടനവനകൂര് റകയനണ്സബകന്റെ ഭൂമബയബല് പുതബയ സന്നാംരന്നാംഭങ്ങള്
ശസ്പീ.

സനജു

കപനള്:

കതനഴബലെനളബകേളുകട

ആനുകൂലെദങ്ങളുന്നാം

ധനകേനരദ

സനപനങ്ങളബകലെ ബനദദതകേളുന്നാം കകേനടുത്തുതസ്പീര്ത്തന് പൂട്ടബക്കബടക്കുന കപരുമനവൂര്
ടനവനകൂര് റകയനണ്സബകന്റെ 67 ഏക്കര് സലെത്തന് പുതബയ വദവസനയ സന്നാംരന്നാംഭങ്ങള്
ആരന്നാംഭബക്കനനനവശദമനയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
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വദവസനയവുന്നാം
കുഞനലെബക്കുട്ടബ):

വബവരസനകങതബകേവുന്നാം

കകേനടതബയബല്

വകുപ്പുമന്ത്രബ

നബലെനബല്ക്കുന

കകേസന്

(ശസ്പീ.

പബ.

കകേ.

തസ്പീര്പ്പെനകുന

മുറയന്

ടനവനകൂര് റകയനണ്സന് കേബനഫ്ര ഏകറടുക്കുനതനണന്.
(5) മള്ട്ടബ കലെവല് മനര്ക്കറബന്നാംഗന് കമഖലെയബല് നബയമന്നാം
ശസ്പീ.

എ.

പ്രദസ്പീപ്കുമനര്:

ക്രമസ്പീകേരബക്കനനുന്നാം

മള്ട്ടബ

കതനഴബലെനളബകേള്ക്കന്

കലെവല്

മനര്ക്കറബന്നാംഗന്

സന്നാംരക്ഷണന്നാം

കമഖലെകയ

ഉറപ്പുവരുത്തനനുന്നാം

നബയമനബര്മ്മേനണന്നാം നടത്തനന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
വദവസനയവുന്നാം

വബവരസനകങതബകേവുന്നാം

കുഞനലെബക്കുട്ടബ): കകേരളന കസറന് മള്ട്ടബ

വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ.

പബ.

കകേ.

കലെവല് മനര്ക്കറബന്നാംഗന് കേണ്കടനള് ആന്റെന്

കറഗുകലെഷന ബബല് നബയമവകുപ്പെബകന്റെ പരബകശനധന പൂര്ത്തബയനക്കബ കേബട്ടബയബട്ടുണന് .
രനഷ്ടപതബയകട അനുമതബ ലെഭദമനയബക്കഴബഞനല് ഉടന പ്രനബലെദത്തബല് വരുനതുന്നാം
ഈ കമഖലെയബകലെ കതനഴബലെനളബകേളുകട സന്നാംരക്ഷണന്നാം ഉറപ്പുവരുനതുമനണന്.
(6) കേദനനസര് കരനഗബകേളുകട ബുദബമുട്ടുകേള്
ശസ്പീ. എ.കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന: സന്നാംസനനത്തന് കേദനനസര് കരനഗബകേളുകട എണന്നാം
ക്രമനതസ്പീതമനയബ

വര്ദബച്ചുവരുന

സനഹചരദത്തബല്

കേദനനസര് കരനഗബകേളുകട ചബകേബത്സയനയബ

മലെബനര്

കമഖലെയബലുള്ള

പരബയനരന്നാം കമഡബക്കല് കകേനകളജന്,

20

മലെബനര് കേദനനസര് കസന്റെര്, കകേനഴബകക്കനടന് കമഡബക്കല് കകേനകളജന് എനബവബടങ്ങളബല്
ആധുനബകേ

ചബകേബത്സന സന്നാംവബധനനങ്ങളുന്നാം വബദഗ്ദ്ധ കഡനകര്മനരുകട കസവനവുന്നാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനന് സതസ്വര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ആകരനഗദവുന്നാം കുടുന്നാംബകക്ഷമവുന്നാം കദവസസ്വവുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്.
ശബവകുമനര്): മലെബനര് കമഖലെയബല് വര്ദബച്ചുവരുന കേദനനസര് കരനഗബകേളുകട എണന്നാം
കേണക്കബകലെടുത്തന് സര്ക്കനര് കമഡബക്കല് കകേനകളജുകേകളനടനുബനബച്ചുള്ള കറഡബകയന
കതറനപ്പെബ കമഡബക്കല്/സര്ജബക്കല് ഓകങനളജബ ഡബപ്പെനര്ട്ടുകമന്റുകേകള ഏകകേനപബപ്പെബചന്
കടര്ഷദറബ

കേദനനസര്

പുകരനഗമബച്ചുവരുന.

കകേയര്

കസന്റെറുകേളനക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേള്

മലെബനര് കമഖലെയബകലെ കേദനനസര് കരനഗബകേളുകട ചബകേബത്സ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനയബ

കകേനഴബകക്കനടന്

കമഡബക്കല്

കകേനകളജബകലെ

കേദനനസര്

വബഭനഗത്തബല് ലെസ്പീനബയര് ആകബലെകററര് സനപബചബട്ടുള്ളതു കൂടനകത കകേന്ദ്ര-സന്നാംസനന
ഫണ്ടുകേള് ഉപകയനഗകപ്പെടുത്തബ പുതബയ വനര്ഡന്, ഓപ്പെകറഷന തബകയറര്, കസകന് ഗനമ
കേദനമറ

എനബവയടങ്ങുന

കടര്ഷദറബ

കേദനനസര്

കകേയര്

സന്നാംവബധനനന്നാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുന് 44.5 കകേനടബ രൂപയകട കപ്രനകപ്പെനസല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനരബനന്
സമര്പ്പെബചബട്ടുണന്. കൂടനകത കുട്ടബകേള്ക്കനയള്ള കേദനനസര് സുരക്ഷന പദതബ, സുകൃതന്നാം
പദതബ, കേനരുണദന കബനവലെന്റെന് ഫണന് എനബവയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ കമചകപ്പെട്ട
ചബകേബത്സയന്നാം നല്കേബവരുന. മലെബനര് കേദനനസര് കസന്റെറബകന ആര്.സബ.സബ.യനയബ
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ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സര്ക്കനരബകന്റെ പരബഗണനയബലെനണന്.

കേദനനസര്

കരനഗ കബനധവത്കേരണ പരബപനടബകേളുന്നാം കേദനമ്പുകേളുന്നാം നടത്തബവരുനതുകൂടനകത എലന
ജബലകേളബകലെയന്നാം

സര്ക്കനര്

ആശുപത്രബകേളബല്

കരനഗബകേള്ക്കനയബ

തുടര്

കേസ്പീകമനകതറനപ്പെബ ചബകേബത്സ നല്കേനന കേഴബയന തരത്തബല് കേദനനസര് കകേയര്
പദതബയകട കേസ്പീഴബല് കഡനകര്മനര്ക്കുന്നാം നഴ്സുമനര്ക്കുന്നാം പരബശസ്പീലെനന്നാം നല്കുകേയന്നാം
കേനസര്കഗനഡന്,

വയനനടന്,

കകേനഴബകക്കനടന്,

മലെപ്പുറന്നാം

ജബലകേളബകലെ

വബവബധ

ആശുപത്രബകേളുമനയബ കടലെബകമഡബസബന വഴബയള്ള ചബകേബത്സന പദതബകേളുന്നാം ആകരനഗദ
തുടര് വബദദനഭദനസ പരബപനടബകേളുന്നാം നടത്തബവരബകേയന്നാം കചയ്യുന. മലെബനര് കമഖലെയബകലെ
കേദനനസര് ചബകേബത്സന സഇൗകേരദങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ ഭനഗമനയബ മലെപ്പുറന്നാം
ജബലയബകലെ ഊരകേത്തന് ഇനകകേലെബകന്റെ ആഭബമുഖദത്തബല് ആധുനബകേ ചബകേബത്സന കകേന്ദ്രന്നാം
സനപബക്കുനതബനുള്ള പ്രനരന്നാംഭ നടപടബകേള് ആരന്നാംഭബചബട്ടുണന് .

ആര്.സബ.സബ.കയ

കസറന് ഇനസബറപ്യൂട്ടനയബ ഉയര്ത്തുനതബനന് 120 കകേനടബ രൂപയകട ഒരു പദതബ
നടപ്പെബലെനക്കുനതബനുള്ള പ്രവര്ത്തനന്നാം ആരന്നാംഭബചബട്ടുണന്. മധദകകേരളത്തബകലെ കേദനനസര്
ചബകേബത്സന സഇൗകേരദന്നാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനനയബ എറണനകുളത്തന് 450 കകേനടബ രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ളതുന്നാം

അന്തനരനഷ നബലെവനരമുള്ളതുമനയ

കേദനനസര് ഇനസബറപ്യൂട്ടന്

സനപബക്കുനതനണന്. തനഴ്ന്ന വരുമനനക്കനര്ക്കനയബ നടപ്പെനക്കുന
നവന്നാംബര് 1 മുതല് തുടക്കന്നാം കുറബക്കുനതനണന്.

സുകൃതന്നാം പദതബക്കന്
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(7) പനരമരദ വവദദനമനരുകട പ്രശങ്ങള്
ശസ്പീ. കകേ. കുഞബരനമന (തൃക്കരബപ്പൂര്): സന്നാംസനനത്തന് പനരമരദചബകേബത്സന
രന്നാംഗത്തന് പ്രവര്ത്തബക്കുന

വവദദനമനര്ക്കന് എല്3 വലെസനസുകേള് പുതുക്കബ

നല്കേനത്തതുമൂലെന്നാം കനരബടുന ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബക്കനന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ആകരനഗദവുന്നാം കുടുന്നാംബകക്ഷമവുന്നാം കദവസസ്വവുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്.
ശബവകുമനര്):

1953-കലെ ടനവനകൂര്-കകേനചബന കമഡബക്കല് പ്രനകസ്പീഷകണഴന് ആകന്

കസക്ഷന 38 -ല് അനുശനസബക്കുന നബബനനകേള്ക്കന് വബകധയമനയബ

ടനവനകൂര്-

കകേനചബന കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ രജബകസഷന ലെഭബചബട്ടുള്ളവര്ക്കന് മനത്രകമ
പനരമരദ

ചബകേബത്സന

കേഴബയകേയള.
വദവസയബല്നബനന്നാം

രന്നാംഗത്തന്

പ്രനകസ്പീഷണര്മനരനയബ

പ്രവര്ത്തബക്കനന

മലെബനര് കമഖലെയബകലെ പനരമരദ വവദദനമനകര
ഒഴബവനക്കബകക്കനണന്

പ്രസ്തുത

സന്നാംസനന സര്ക്കനര് പുറത്തബറക്കബയ

ഉത്തരവന് കകേന്ദ്ര നബയമങ്ങള്ക്കന് വബരുദമനയതബനനല് പ്രസ്തുത ഉത്തരവന് റദ്ദേനക്കുകേയന്നാം
നബബനനകേള്ക്കന് വബകധയമനയബ

മനത്രകമ പ്രനകസ്പീഷണര്മനരനയബ പ്രവര്ത്തബക്കനന

കേഴബയകേയള എനന് നബഷ്കര്ഷബക്കുകേയന്നാം കചയബട്ടുണന്.
(8)അകേനരണമനയബ കപനലെസ്പീസന് കേസഡബയബകലെടുത്തതുമൂലെന്നാം കജനലെബ
നഷ്ടകപ്പെട്ട സന്നാംഭവന്നാം
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ശസ്പീ.

ബബ.

സതദന:

ഭസ്പീഷണബയണനയതബകന്റെ

കപനലെസ്പീസന്

കപരബല്

ആസനനത്തന്

കപനലെസ്പീസന്

വദനജ

കബനന്നാംബന്

കേസഡബയബകലെടുത്തകശഷന്നാം

നബരപരനധബകയനന് കേകണത്തബ വബട്ടയച ലെസ്പീലെന ഇനകഫന പനര്ക്കബകലെ കസകേപ്യൂരബറബ
സൂപ്പെര്വവസറനയ

ബബജു എന യവനവബനന് നഷ്ടകപ്പെട്ട

കജനലെബ തബരബകകേ

നല്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ആഭദന്തരവുന്നാം വബജബലെനസുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. രകമശന് കചനബത്തലെ):

8-12-

2014- നന് കപനലെസ്പീസന് ആസനനകത്ത നനലെന് സലെങ്ങളബല് കബനന്നാംബന് വചബട്ടുകണന
സകന്ദശന്നാം ലെഭബചതനുസരബചന് ജസ്പീവനക്കനകര പുറത്തനക്കബയകശഷന്നാം സന്നാംസനനകത്ത
ആന്റെബ സകബനകട്ടജന് സസ്വനഡന്, കഡനഗന് സസ്വനഡന് , കബനന്നാംബന് സസ്വനഡന്, ഫയര് കഫനഴന്,
കപനലെസ്പീസന് കേണ്കടനള് റൂന്നാം എനസ്പീ വബഭനഗങ്ങളബകലെ കസനനന്നാംഗങ്ങള് തബരുവനന്തപുരന്നാം
ജബലന കപനലെസ്പീസന് കമധനവബയകട കനതൃതസ്വത്തബല് സുരക്ഷനപരബകശനധന നടത്തുകേയന്നാം
കസനടകേവസ്തുക്കളബകലനന് ഉറപ്പുവരുത്തബയകശഷന്നാം ബപ്യൂഗബള് കകനസബന്നാംഗന് അലെനറന്നാം
മുഴക്കബ

ഉകദദനഗസകര

കപനലെസ്പീസന്

തബരബകകേ

ആസനനകത്ത

രഹസദസസ്വഭനവകത്തനടുകൂടബയതുന്നാം വളകര

ഓഫസ്പീസബല്

പ്രകവശബപ്പെബക്കുകുയമുണനയബ.

സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനക്കുനതബനനയബ

ചുരങ്ങബയ ഉയര്ന ഉകദദനഗസരുകട

അറബകവനടുകൂടബയന്നാം കമനക്കന് ഡബലനയബരുന നടത്തബയതന് . ഇതബനന് സമനനമനയബ

8-

12-2014-നന് പകേല് രണന് മണബക്കന് തബരുവനന്തപുരന്നാം സബറബ കപനലെസ്പീസന് കേണ്കടനള്
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റൂമബല്

9846636190 എന

നമരബല്നബനന്നാം

സകന്ദശന്നാം

ലെഭബക്കുകേയന്നാം

പരബകശനധനയബല് കടകകനപനര്ക്കബകലെ ലെസ്പീലെന ഇനകഫനപനര്ക്കബല് കസകേപ്യൂരബറബ
ഉകദദനഗസനനയബ

കജനലെബകനനക്കുന

കേബളബമനനൂര്

സസ്വകദശബയനയ

കഫനണബല്നബനന്നാം വന സകന്ദശമനകണനന്നാം കേകണത്തുകേയണനയബ.
അടബസനനത്തബല് ഇയനകള
വബവരങ്ങള്

ബബജുവബകന്റെ
അതബകന്റെ

മപ്യൂസബയന്നാം കപനലെസ്പീസന് കസഷനബല് കകേനണ്ടുവനന്

കശഖരബക്കുകുയന്നാം

കുറക്കനരനകലനന്

മനസബലെനയതബകന്റെ

അടബസനനത്തബല് കമനഴബകരഖകപ്പെടുത്തബയകശഷന്നാം വബട്ടയയ്ക്കുകേയമുണനയബ. ഇത്തരന്നാം
ഒരു സകന്ദശന്നാം ലെഭബചനല് പനലെബക്കുന ജനഗ്രതനനടപടബകേള് മനത്രമനണന് കപനലെസ്പീസന്
ഇക്കനരദത്തബലുന്നാം സസ്വസ്പീകേരബചതന്.
വനതുസന്നാംബനബചന്

പ്രസസ്തുത കഫനണ് നമര്

കേണ്കടനള് റൂമബല്

കമനവബല് കഫനണ് സര്വ്വസ്പീസന് കപ്രനവവഡറബല്നബനന്നാം

സനകങതബകേവബദഗ്ദ്ധരബല്നബനമുളള വബവരങ്ങള് കശഖരബച്ചുകകേനണ്ടുളള അകനസ്വഷണന്നാം
നടനവരബകേയനണന്. ബബജുവബകന്റെ കപരബല് കകേസന് രജബസര് കചയബട്ടബകലന വബവരന്നാം
കജനലെബ കചയ്യുന സനപനത്തബകലെ കസകേപ്യൂരബറബ ഇന-ചനര്ജബകന അറബയബചബട്ടുണന്.
ബബജുവബനന്

കജനലെബയബല്

തുടരുനതബനന്

യനകതനരു

നബയമതടസവുമബല.

ഇക്കനരദത്തബല് തബരുവനന്തപുരന്നാം സബറബ കപനലെസ്പീസന് ജബലന കമധനവബ തുടരകനസ്വഷണന്നാം
നടത്തബവരബകേയനണന്.
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(9) നസ്പീര ഉല്പ്പെനദനത്തബകലെ തടസങ്ങള് നസ്പീക്കന്നാം കചയ്യല്
ശസ്പീ. വബ. എന്നാം. ഉമ്മേര് മനസര്:
സഹകേരണകത്തനകട

എവകസന് -കൃഷബ വകുപ്പുകേളുകട

കേമനബയനയബ രജബസര് കചയബട്ടുളള കഫഡകറഷനുകേള്ക്കുന്

ആവശദനനുസരണന്നാം നസ്പീര ഉല്പ്പെനദബപ്പെബക്കുനതബനന്

പ്രകയനജനപ്രദമനയ രസ്പീതബയബല്

നബയമന്നാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
കൃഷബയന്നാം മൃഗസന്നാംരക്ഷണവുന്നാം അചടബയന്നാം കസഷനറബയന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. കകേ.
പബ. കമനഹനന):
നസ്പീരയകട

നസ്പീര ഉല്പ്പെനദനത്തബനുളള

വനണബജദനടബസനനത്തബലുളള

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനന്

കൃഷബ-എവകസന്

തടസങ്ങള് നസ്പീക്കന്നാം കചയ്തുകകേനണന്
ഉല്പ്പെനദനവുന്നാം
വകുപ്പുകേളുകട

വബപണനവുന്നാം

ഏകകേനപനപരമനയ

പ്രവര്ത്തനന്നാം ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുണന്. കേനര്ഷബകകേനല്പ്പെനദന കേമ്മേസ്പീഷണര് കചയര്മനനുന്നാം
എവകസന് കേമ്മേസ്പീഷണര് ചസ്പീഫന് എകബകേപ്യൂട്ടസ്പീവന് ഓഫസ്പീസറനയന്നാം നനളബകകേര നസ്പീര
കബനര്ഡന് രൂപസ്പീകേരബക്കനന ഉത്തരവനയബട്ടുണന്.

സര്ക്കനര് ഉത്തരവുപ്രകേനരന്നാം നസ്പീര

ഉല്പ്പെനദനവുമനയബ ബനകപ്പെട്ടന് ലെഭബക്കുന കപ്രനകപ്പെനസലുകേള് പരബകശനധബക്കുനതബനുന്നാം
അന്തബമ

തസ്പീരുമനനകമടുക്കുനതബനുമനയബ

വബദഗ്ദ്ധകര

ഉള്കപ്പെടുത്തബ

കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.
(10)കകേനകമ്മേരബ കഗനട്ടന് ഫനന്നാം ടൂറബസന്നാം കകേന്ദ്രമനക്കല്
ശസ്പീ. ഇ. പബ. ജയരനജന: ടൂറബസന്നാം- കൃഷബ വകുപ്പുകേളുകട സഹകേരണകത്തനകട
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മതബയനയ

തുകേ

വകേയബരുത്തബ

മട്ടന്നൂര്

മണ്ഡലെത്തബകലെ

കകേനളയനടന്

ഗ്രനമപഞനയത്തബല് സബതബ കചയ്യുന കകേനകമ്മേരബ കഗനട്ടന്ഫനന്നാം ടൂറബസന്നാം കകേന്ദ്രമനയന്നാം
ഗകവഷണകകേന്ദ്രമനയന്നാം വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.

കൃഷബയന്നാം മൃഗസന്നാംരക്ഷണവുന്നാം അചടബയന്നാം കസഷനറബയന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. കകേ.
പബ.

കമനഹനന):

പന്ത്രണന്

ഏക്കറബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന

കകേനളയനടന്

ഗ്രനമപഞനയത്തബകലെ കകേനകമ്മേരബ ആടുവളര്ത്തല് കകേന്ദ്രത്തബല് നലയബനന്നാം തനതന്
ജനുസ്സുകേളനയ മലെബനറബ ഇനന്നാം ആടുകേകള പരബപനലെബചന് കേര്ഷകേര്ക്കന് വബതരണന്നാം
കചയ്യുനണന്. ഈ സനപനകത്ത ശക്തബകപ്പെടുത്തബ കൂടുതല് ആടുകേകള ഉല്പ്പെനദബപ്പെബചന്
കേര്ഷകേര്ക്കന്

വബതരണന്നാം

കചയ്യുനതബനുളള

പദതബ

വബഭനവന

കചയബട്ടുണന് .

കതനളളനയബരന്നാം കപണ് ആടുകേകളയന്നാം നൂറന് മുട്ടനനടുകേകളയന്നാം പരബപനലെബക്കുനതബനുളള
ഒരു പദതബ ആവബഷ്ക്കരബചന് ആര്.കകേ.വബ.വവ.പദയബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ നനലെരകക്കനടബ
രൂപ ധനസഹനയന്നാം അനുവദബക്കുനതബനുളള

ബൃഹതന് പദതബക്കന് ഭരണനനുമതബ

ലെഭദമനയബട്ടുണന്. പദതബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമനള് വര്ഷന്നാംകതനറുന്നാം ഉകദ്ദേശന്നാം 2700
ആട്ടബനകുഞങ്ങകള ഉല്പ്പെനദബപ്പെബക്കുനതബല് പകുതബകയനളന്നാം കപണ്കുഞങ്ങകള
കേര്ഷകേര്ക്കന് പ്രജനനനവശദത്തബനന് വബതരണന്നാം കചയ്യുനതബനുന്നാം മുട്ടനനട്ടബന കുട്ടബകേകള
മനന്നാംകസദനല്പ്പെനദനനവശദങ്ങള്ക്കുന്നാം

ഉപകയനഗബക്കനന

നബലെവബല് സമര്പ്പെബചബട്ടുളള പദതബയബല്

സനധബക്കുന്നാം.

കൂടനകത

ഗകവഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കന ഫനന്നാം
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ടൂറബസത്തബകനന

തുകേ

വകേകകേനളളബചബട്ടബലനത്തതബനനല്

ഫനന്നാം

ടൂറബസത്തബനുന്നാം

ഗകവഷണത്തബനുന്നാം തുകേ അനുവദബക്കനനകവണബയളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനനനയബ
ആവശദമനയ ഫണന് അനുവദബക്കനനുളള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന് .
(11) കടയബന യനത്രക്കനരബല്നബനന്നാം അനധബകൃത തുകേ ഈടനക്കല്
ശസ്പീ. പബ. സബ. വബഷ്ണുനനഥന്: പകേല് സമയത്തന് ദസ്പീര്ഘദൂര കടയബനുകേളബല് സസ്പീപ്പെര്
കകേനച്ചുകേളബകലെ

യനത്രക്കനരബല്നബനന്നാം

അധബകേതുകേ ഈടനക്കുനതന്

റബസര്കവഷന

ചനര്ജന്

എന

കപരബല്

ഒഴബവനക്കുനതബനന് സര്ക്കനര് ആവശദമനയ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ഊര്ജ

വകുപ്പുമന്ത്രബ

കകേന്ദ്രസര്ക്കനരബകന്റെ
ആസനനമനയ

(ശസ്പീ.

ആരദനടന

മുഹമ്മേദന്):

ശദയബല്കക്കനണ്ടുവനതബകന്റെ

ഈ

ഫലെമനയബ

വബഷയന്നാം
കചവന

സകതണ് കറയബല്കവ ജനറല് മനകനജറുകട ഡബസസ്പീഷബനറബ പവര്

ഉപകയനഗബചന് കകേരളത്തബനുകവണബ മനത്രന്നാം തബരുവനന്തപുരത്തുനബനന്നാം പുറകപ്പെടുനതുന്നാം
തബരുവനന്തപുരത്തന് എത്തബകചരുനതുമനയ ഒമതന്
കകേനച്ചുകേള്
റബസര്കവഷന

ഡബസന് റബസര്വന് കചയബട്ടുണന്.
ചനര്ജന്

ഇരുപതന്

കടയബനുകേളബല്

ഏതനനുന്നാം

മബനബമന്നാം ചനര്ജന് 115 രൂപയന്നാം
രൂപയമനണന്

ഈടനക്കബവരുനതന്.

തബരുവനന്തപുരവുമനയബ ബനകപ്പെട്ടന് വരുന ഇത്തരന്നാം കടയബനുകേളബല് റബസര്കവഷന
ചനര്ജന് കവകണനന്നാം ഹ്രസസ്വദൂര സര്വ്വസ്പീസുകേളബലുന്നാം സസ്പീസണ്ടസ്പീക്കറന് ഉപകയനഗബച്ചുളള
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യനത്രക്കനര്ക്കുന്നാം

ഇതബല് യനത്രകചയ്യനകമനന്നാം

സകതണ് കറയബല്കവ ഉത്തരവന്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണന്. ഇതന് ബനക്കബയളള കടയബനുകേള്ക്കുന്നാം ബനധകേമനക്കണകമന
കേനരദന്നാം കകേന്ദ്രകത്തനടന് ആവശദകപ്പെടുനതനണന്.
(12) പുതബയ പബ . ജബ . കകേനഴ്സുകേള്
ശസ്പീ. ഷനഫബ പറമബല്: പനലെക്കനടന് ഗവകണ്മെന്റെന് വബകകനറബയ കകേനകളജബലുന്നാം
കദശസ്പീയഭനഷയബലുന്നാം

കചവമ സന്നാംഗസ്പീത കകേനകളജബലുന്നാം

ആരന്നാംഭബക്കുനതബനന്

പബ.ജബ. കകേനഴ്സുകേള്

ആവശദമനയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.

വബദദനഭദനസ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബന്):

2014-15

അദദയനവര്ഷന്നാം സര്ക്കനര് കകേനകളജുകേളബല് പുതബയ കകേനഴ്സുകേള് ആരന്നാംഭബക്കുനതു
സന്നാംബനബചന് കകേനകളജന് വബദദനഭദനസ വകുപ്പെന് സമര്പ്പെബച ശബപനര്ശയബല് ഗവകണ്മെന്റെന്
വബകകനറബയ കകേനകളജബല് ഹബന്ദബ, തമബഴന്, മലെയനളന്നാം, എനസ്പീ വബഷയങ്ങളബല് എന്നാം.എ.
കകേനഴ്സുന്നാം കചവമ സന്നാംഗസ്പീതകകേനകളജബല് വസ്പീണ, വയലെബന, മൃദന്നാംഗന്നാം എനബവയബല്
എന്നാം.എ. കകേനഴ്സുകേളുന്നാം

ആരന്നാംഭബക്കണകമനന് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്. സര്ക്കനരബകന്റെ

സനമത്തബകേ

നബലെവബലുളളതബനനല്

അചടക്കന്നാം

നടത്തബയകശഷന്നാം

ശബപനര്ശ

വസ്പീണ്ടുന്നാം

ധനകേനരദവകുപ്പെന് നബര്കദ്ദേശബചബരബക്കുനതന്.
സര്ക്കനര്/എയബഡഡന് കമഖലെകേളബല്

2015-ല്

പരബഗണനയനയബ

ആവശദകേതനപഠനന്നാം
സമര്പ്പെബക്കനനനണന്

ഈ സര്ക്കനര് വനതബനുകശഷന്നാം
പതബകനട്ടന് ആര്ട്സന് ആന്റെന് സയനസന്
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കകേനകളജുകേളുന്നാം

നനലെന്

പുതബയ

എയബഡഡന്

കകേനകളജുകേളുന്നാം

ആരന്നാംഭബചബട്ടുണന് .

സനമത്തബകേ സബതബ കമചകപ്പെടുന മുറയന് നബലെവബലുളള ആര്ട്സന് ആന്റെന് സയനസന്
കകേനകളജുകേളബല് കൂടുതല് കകേനഴ്സുകേള് അനുവദബക്കുന കേനരദന്നാം പരബകശനധബക്കുനതനണന് .
(13) കഗ്രസന് മനര്ക്കന് ഉയര്ത്തല്
ശസ്പീ. ആര്. കസല്വരനജന്:

ജൂനബയര് കറഡന് കക്രനസന് കകേഡറ്റുകേള്ക്കന്

എസന്.എസന്.എല്.സബ. പരസ്പീക്ഷയന് നല്കുന കഗ്രസന് മനര്ക്കന് സമനന സന്നാംഘടനകേള്ക്കന്
ലെഭബക്കുന കഗ്രസന് മനര്ക്കബനന് തുലെദമനയബ ഉയര്ത്തനന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
വബദദനഭദനസ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബന്):

ജൂനബയര് കറഡന്

കക്രനസന് കകേഡറ്റുകേള്ക്കന് എസന്.എസന്.എല്.സബ. പരസ്പീക്ഷയബല് നല്കുന കഗ്രസന്
മനര്ക്കന് 25 ആയബ വര്ദബപ്പെബക്കണകമനന് ആവശദകപ്പെട്ടന് നബരവധബ നബകവദനങ്ങള്
സര്ക്കനരബനന് ലെഭബചബട്ടുണന്.

പ്രസസ്തുത ആവശദത്തബകന്മേല് വബശദമനയ റബകപ്പെനര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കനന പരസ്പീക്ഷന ഭവന കസക്രട്ടറബകയ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന് .

പ്രസ്തുത

റബകപ്പെനര്ട്ടന് ലെഭബചകശഷന്നാം ഈ ആവശദന്നാം പരബകശനധബക്കുനതനണന്.
(14) വഡവബന്നാംഗന് കടസന് നടത്തുനതന് ഒഴബവനക്കല്
ശസ്പീ. പബ. എ. മനധവന: അരബമ്പൂര് ഗ്രനമപഞനയത്തന് ആഫസ്പീസബകനനടന്
അനുബനബച്ചുളള സലെത്തന് കമനകട്ടനര് വനഹന വകുപ്പെന് നടത്തുന വഡവബന്നാംഗന് കടസന്നാം
വനഹന പരബകശനധനയന്നാം ഒഴബവനക്കനന സതസ്വര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കനനുന്നാം നബര്കദ്ദേശബച
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സലെത്തന്

ആധുനബകേ

രസ്പീതബയബലുളള

വഡവബന്നാംഗന്

കടസന്

നടത്തുനതബനുളള

സന്നാംവബധനനന്നാം ഏര്കപ്പെടുത്തനനുന്നാം തയ്യനറനകേണന്നാം.
വനവുന്നാം പരബസബതബയന്നാം ഗതനഗതവുന്നാം സന്കപനര്ട്സുന്നാം സബനബമയന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ
(ശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനധനകൃഷ്ണന):

വഡവബന്നാംഗന് കടസന്, വനഹന പരബകശനധന

എനബവയനയബ

വകുപ്പെബനന്

കമനകട്ടനര്

വനഹന

തൃശ്ശൂര്

ജബലയബല്

സസ്വന്തമനയബ

സലെമബലനത്തതബനനല് ജബലന കേളകറുകട നബര്കദ്ദേശപ്രകേനരന്നാം ജബലയബകലെ അരബമ്പൂര്
പഞനയത്തബകലെ കവളുത്തൂര് വബകലജബല് റവനപ്യൂ വകുപ്പെബകന്റെ അധസ്പീനതയബലുളള
ഭൂമബയബലെനണന് പ്രസ്തുത കടസകേള് നടത്തുനതന്. കമനകട്ടനര് വനഹന വകുപ്പെബനന്
കേമപ്യൂട്ടവറസ്ഡന് വഡവബന്നാംഗന് കടസന്, യനര്ഡന്, കവഹബക്കബള് കടസബന്നാംഗന് കസഷന,
കടയബനബന്നാംഗന്

കസന്റെര്

എനബവ

തുടങ്ങുനതബനന്

സസ്പീല്

ഇനഡസസ്പീസന്

കകേരള

ലെബമബറഡബകന്റെ വകേവശമുളള തലെപ്പെബളളബ തനലൂക്കബകലെ കവളപ്പെനയ വബകലജബല്കപ്പെട്ട ഭൂമബ
പനട്ട വദവസയബല് വദവസനയ വകുപ്പെബകന്റെ അനുമതബകയനടുകൂടബ വകേമനറനന
തയ്യനറനകണനന് സസ്പീല് ഇനഡസസ്പീസന് കകേരള ലെബമബറഡന് അറബയബച സനഹചരദത്തബല്
വദവസനയ വകുപ്പെബകന്റെ അനുമതബക്കനയളള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനണന് .
മകറകതങബലുന്നാം സലെന്നാം ലെഭദമനയനല് വഡവബന്നാംഗന് കടസന്നാം വനഹന പരബകശനധനയന്നാം
പ്രസ്തുത സലെത്തന് നടത്തുനതനണന്.

സസ്വന്തമനയബ ഉടമസനവകേനശന്നാം ലെഭബക്കനകത

വഡവബന്നാംഗന് കടസന് നടത്തുനതബനന് അനുമതബ നല്കേബയതബകനക്കുറബചന് അകനസ്വഷണന്നാം
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നടത്തബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനന ടനനസന്കപനര്ട്ടന് കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കന് നബര്കദ്ദേശന്നാം
നല്കേബയബട്ടുണന്.
(15) ബസന് ചനര്ജന് കുറയണകമന ആവശദന്നാം
ശസ്പീ. വബ.റബ. ബല്റനന്നാം: ഇനന വബലെയബലുണനയ കുറവബനന് അനുസൃതമനയബ
ബസന് ചനര്ജന് കുറയനനുന്നാം കറഗുകലെററബ കേമ്മേസ്പീഷകന നബയമബക്കനനുന്നാം കഫയര് കസജന്
നബര്ണയത്തബകലെ അപനകേത പരബഹരബക്കനനുന്നാം വബദദനര്തബകേള്ക്കന് സഇൗജനദ യനത്ര
അനുവദബക്കനനുന്നാം

വബകേലെനന്നാംഗര്ക്കന്

ദൂരപരബധബയബലനകത

സഇൗജനദയനത്ര

അനുവദബക്കനനുന്നാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
വനവുന്നാം പരബസബതബയന്നാം ഗതനഗതവുന്നാം കസനര്ട്സുന്നാം സബനബമയന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ
(ശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനധനകൃഷ്ണന):

ബസന് ചനര്ജന് വര്ദനവബകന സന്നാംബനബച

കേനരദങ്ങള് പരബകശനധബക്കുനതബനനയബ ജസബസന് രനമചന്ദ്രന കേമ്മേസ്പീഷന നബലെവബലുണന് .
കൂടനകത കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-യകട അതനതന് കേനലെകത്ത പ്രശങ്ങള് പരബകശനധബചന്
ഗവണ്കമന്റെബകന

ഉപകദശബക്കുന

സന്നാംവബധനനന്നാം

നടപ്പെനക്കുനതബകനക്കുറബചന്

തസ്പീരുമനനബക്കുനതനണന്. നബലെവബല് കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ. ബസ്സുകേളബല് കേണ്സഷന
കേനര്ഡന് ഉപകയനഗബചന് യനത്ര കചയ്യുന ഹയര് കസക്കണറബ വകരയളള മുഴുവന
വബദദനര്തബകേള്ക്കുന്നാം 2015 കഫബ്രുവരബ മനസന്നാം 1-ാം തസ്പീയതബ മുതല് സമ്പൂര്ണ
സഇൗജനദയനത്ര അനുവദബക്കുനതനണന്. ഇതബനനയബ വബദദനഭദനസ സനപനങ്ങള് വഴബ
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10 രൂപ ഈടനക്കബകക്കനണന് ഒരു കേനര്ഡന് വബതരണന്നാം കചയ്യുനതനണന് . ഈ
കേനര്ഡുപകയനഗബചന് ഒരു ദബവസന്നാം രണന് പ്രനവശദന്നാം യനത്ര കചയ്യനവുനതുന്നാം ബബ.പബ.എല്.
വബഭനഗന്നാം, കപണ്കുട്ടബകേള്, പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനഗന്നാം, സര്ക്കനര് സ്കൂള് വബദദനര്തബകേള്
എനബവര്ക്കന് മുനഗണന നല്കുനതുമനണന്.
(16) കതനട്ടന്നാം കതനഴബലെനളബകേളുകട കതനഴബല് സന്നാംരക്ഷണന്നാം
ശസ്പീ. കകേ. കകേ. ജയചന്ദ്രന:

ഹനരബസണ് മലെയനളന്നാം പനകന്റെഷനബല്നബനന്നാം

സര്ക്കനര് ഏകറടുക്കുന കതനട്ടങ്ങളബകലെ കതനഴബലെനളബകേളുകട കതനഴബല് സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തനനുന്നാം പബ.എഫന്., ഗ്രനറ്റുവബറബ തുടങ്ങബയ കുടബശബകേ നല്കേനനുന്നാം
സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.

നടപടബ

പ്രസ്തുത വബഷയന്നാം കതനഴബലെനളബ സന്നാംഘടനന പ്രതബനബധബകേളുമനയബ

ചര്ച നടത്തണന്നാം.
റവനപ്യൂവുന്നാം കേയറുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനശന്): ഹനരബസണ് മലെയനളന്നാം
പനകന്റെഷന

കേമനബയബല്നബനന്നാം

സര്ക്കനര്

ഏകറടുത്തതുന്നാം

ഏകറടുക്കനന

ബനക്കബയള്ളതുമനയ കതനട്ടങ്ങളബകലെ കതനഴബലെനളബകേളുകട കതനഴബല് നഷ്ടകപ്പെടത്തക്ക
രസ്പീതബയബലുള്ള ഒരു നടപടബയന്നാം ഗവണ്കമന്റെന് സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയബല.

ഭൂമബ ഏകറടുക്കല്

നടപടബ

കസവന-കവതന

പൂര്ത്തബയനയനല്

നബലെവബല്

ലെഭബച്ചുകകേനണബരബക്കുന

നബരക്കുകേള് കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുന്നാം കൂടുതല് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുന്നാം ജസ്പീവബത
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നബലെവനരന്നാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുമുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന് . കതനഴബലെനളബ
സന്നാംഘടനകേളുമനയബ

ചര്ച

നടത്തുനതന്

സന്നാംബനബച്ചുന്നാം

ആകലെനചബക്കുനതനണന് .

കതനഴബലെനളബകേളുകട പൂര്ണമനയ സന്നാംരക്ഷണന്നാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുന്നാം ആനുകൂലെദങ്ങള്
ലെഭദമനക്കുനതബനുമനവശദമനയ

നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.

ഹനരബസണ്

പനകന്റെഷനുമനയബ വഹകക്കനടതബയബല് നബലെനബല്ക്കുന കകേസുകേളബല് ഭൂരബഭനഗവുന്നാം
കതനഴബലെനളബകേളുമനയബ
വബലെകപശുന
ഗവണ്കമന്റെബനന്

നടപടബകേളനണന്
തബരബച്ചുകേബകട്ടണ

കബനധബപ്പെബചബട്ടുണന്.
തല്സബതബ

ബനകപ്പെട്ടതനണന്.

ജനുവരബ

കതനഴബലെനളബകേകള

കേമനബ
ഭൂമബയനകണന

20-ാം

തസ്പീയതബ

മുനബല്നബറുത്തബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനണബരബക്കുനതന് .
നബലെപനടന്
വകര

കകേനടതബയബല്

ഹനരബസണ്

തുടരണകമനനണന് കകേനടതബ നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുള്ളതന് .

ഭൂമബയബല്

കകേനടതബയകട

നബര്കദ്ദേശനനുസരണമനണന് ലെനന്റെന് കേണ്സര്വനസബ ആകന് അനുസരബചന് കനനട്ടസ്പീസന്
നല്കേബയതന്. കേമനബക്കന് അവകേനശകപ്പെട്ട ഭൂമബയനകണനന് കതളബയബക്കനനനവശദമനയ
കരഖ ഹനജരനക്കനന അവര്ക്കന് സനധബചബട്ടബല.
കസഷദല്

ഓഫസ്പീസറനയബ നബകയനഗബചനണന്

എറണനകുളന്നാം ജബലന കേളകകറ
ഗവണ്കമന്റെന് തുടര് നടപടബകേളുമനയബ

മുകനനട്ടുകപനകുനതന്.
(17) അതബര്ത്തബ പുനര്നബര്ണയന്നാം
ശസ്പീ. കകേ. വബ. വബജയദനസന്: പനലെക്കനടന് ജബലയബകലെ മണനര്ക്കനടന് തനലൂക്കബകലെ
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കേനഞബരപ്പുഴ പഞനയത്തബല്കപ്പെട്ട പനമനകതനടന്, ഓടക്കുനന് പ്രകദശവുന്നാം തചനപ്പെനറ
പഞനയത്തബകലെ വട്ടപ്പെനറ പ്രകദശവുന്നാം കേള്ളമലെ വബകലജബല്നബനന്നാം കവര്കപടുത്തബ
പനലെക്കയന്നാം

വബകലജബകന്റെ

പരബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനനനവശദമനയ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
റവനപ്യൂവുന്നാം കേയറുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനശന്): ആദബവനസബ കമഖലെയനയ
കേള്ളമലെ വബകലജബല് ഉള്കപ്പെടുന പനമനകതനടന്, വതക്കുനന്, വട്ടപ്പെനറ പ്രകദശകത്ത
ജനങ്ങള്ക്കന്

സര്ക്കനരബകന്റെ

വനങ്ങുനതബനനയബ

ദസ്പീര്ഘദൂരന്നാം

നബലെനബല്ക്കുനതബനനല്
ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ആനുകൂലെദങ്ങള്ക്കനയള്ള

അതബര്ത്തബ

യനത്ര

പ്രസ്തുത

കചകയ്യണബ

പ്രകദശങ്ങകള

പുനര്നബര്ണയന്നാം

സനക്ഷദപത്രവുന്നാം മറ്റുന്നാം
വരുന

സനഹചരദന്നാം

പനലെക്കയന്നാം

വബകലജബല്

കചയ്യുനതബനുള്ള

നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.
(18) കേക്കയന്നാം - കപരുവണനമൂഴബ ടൂറബസന്നാം പദതബ
ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണബ: കേക്കയന്നാം -കപരുവണനമൂഴബ ടൂറബസന്നാം വബകേസന പദതബ
യനഥനര്തദമനക്കുനതബനന് ഗവണ്കമന്റെന് വകേകക്കനണബട്ടുള്ള നടപടബകേകളന്തനകണനന്
വദക്തമനക്കണന്നാം.
പട്ടബകേജനതബ-പബകനനക്ക സമുദനയകക്ഷമവുന്നാം വബകനനദസഞനരവുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ
(ശസ്പീ. എ. പബ. അനബല്കുമനര്): ബനലുകശരബ മണ്ഡലെത്തബകലെ കേക്കയന്നാം-കപരുവണനമൂഴബ
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ടൂറബസന്നാം വബകേസന പദതബക്കന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെന് അനുമതബ നല്കേബ ഫണന്
അനുവദബചതബകന്റെ അടബസനനത്തബല് സന്നാംസനന ഗവണ്കമന്റെന് ഭരണനനുമതബ നല്കേബ
നബര്വ്വഹണ

ഏജനസബയനയബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബരുനകവങബലുന്നാം

ഇറബകഗഷന
വബവബധ

കേനരണങ്ങളനല്

വകുപ്പെബകന
പദതബ

സമയബനബതമനയബ നടപ്പെബലെനക്കനന കേഴബയനതബരുനതബനനല് കകേന്ദ്രന്നാം അനുവദബച
തുകേ

തബരബചടയ്കക്കണതനയബ വന.

പ്രസ്തുത പദതബയബലുള്കപ്പെട്ടബരുന ചബലെ

ഘടകേങ്ങളുകട നബര്മ്മേനണ പ്രവര്ത്തനത്തബനന് തുടക്കന്നാം കുറബചതുകകേനണ്ടുന്നാം പദതബ
പൂര്ത്തബയനകക്കണതബകന്റെ

ആവശദകേത

കബനധദകപ്പെട്ടതബനനലുന്നാം

നബര്മ്മേനണ

പ്രവര്ത്തനന്നാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനയബ സന്നാംസനന ഗവണ്കമന്റെന് ഭരണനനുമതബ
നല്കുകേയന്നാം തുകേ അനുവദബക്കുകേയന്നാം പതബകനട്ടന് മനസത്തബനകേന്നാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനന
ഇറബകഗഷന

വകുപ്പെബനന്

സമയപരബധബക്കുള്ളബല്

നബര്കദ്ദേശന്നാം
പദതബ

നല്കുകേയന്നാം

കചയബട്ടുണന്.

നബശ്ചബത

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനകതനകടനപ്പെന്നാം

രണനന്നാം

ഘട്ടത്തബനനവശദമനയ തുകേ കൂടബ അനുവദബക്കുനതുന്നാം എത്രയന്നാം കപകട്ടനന് പദതബ
പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനണന്.
(19) പബ . ഡബപ്യൂ . ഡബ ., എ . എകന് . ഇ . യകട ഓഫസ്പീസന് മനറനനുള്ള നസ്പീക്കന്നാം
ശസ്പീ. കഡനമബനബകേന് പ്രസകന്റെഷന: കഫനര്ട്ടന് കകേനചബയബല് പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന
പബ.ഡബപ്യൂ.ഡബ.യകട കസഷദല് ബബല്ഡബന്നാംഗന് എ.എകന്.ഇ.യകട ഓഫസ്പീസന് കേളമകശരബ
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കമഡബക്കല് കകേനകളജബകലെയന് മനറനനുള്ള തസ്പീരുമനനത്തബല്നബനന് പബനമനറണന്നാം.
കപനതുമരനമത്തന് വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. വബ. കകേ. ഇബ്രനഹബന്നാം കുഞന്): കേഴബഞ
വര്ഷമനണന് കകേനചബ സഹകേരണ കമഡബക്കല് കകേനകളജന് സര്ക്കനര് ഏകറടുത്തന്
കമഡബക്കല് വബദദനഭദനസ വകുപ്പെബകന്റെ നബയന്ത്രണത്തബല് കകേനണ്ടുവനതന്.

എലന

കമഡബക്കല് കകേനകളജുകേള്ക്കുന്നാം സബന് ഡബവബഷനുന്നാം കസക്ഷന ഓഫസ്പീസുന്നാം ഉണന്
എങബലുന്നാം സര്ക്കനരബകന്റെ സനമത്തബകേ പ്രയനസന്നാം കേണക്കബകലെടുത്തന് പുതബയ കസക്ഷനുന്നാം
സബന് ഡബവബഷനുന്നാം അനുവദബക്കനന നബര്വ്വനഹമബല. പ്രസ്തുത ഓഫസ്പീസന് മനറ്റുന
കേനരദത്തബല്

കൂടബയനകലെനചനകേള്ക്കുകശഷന്നാം

അന്തബമ

തസ്പീരുമനനകമടുക്കുനതനയബരബക്കുന്നാം.
(20) പബ . എന്നാം . ജബ . എസന് . വവ . പദതബയകട രണനന്നാം ഘട്ടന്നാം
ശസ്പീ. സണബ കജനസഫന്: ഗ്രനമസ്പീണ കറനഡുകേളുകട പുനരുദനരണത്തബനുകവണബ
നടപ്പെബലെനക്കുന
രണനയബരന്നാം

പബ.എന്നാം.ജബ.എസന്.വവ.

കേബകലെനമസ്പീറര്

കറനഡന്

പദതബയകട

എങബലുന്നാം

കകേന്ദ്ര

രണനന്നാം

ഘട്ടത്തബനന്

ഗവണ്കമന്റെബല്നബനന്നാം

കനടബകയടുക്കനന ആവശദമനയ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ഗ്രനമവബകേസനവുന്നാം ആസൂത്രണവുന്നാം സനന്നാംസനരബകേവുന്നാം കനനര്ക്കയന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ
(ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനസഫന്): പ്രധനനമന്ത്രബ ഗ്രനമസ്പീണ് സഡകേന് കയനജന പദതബ
പ്രകേനരന്നാം സന്നാംസനനത്തബനന് ലെഭബച തുകേ കചലെവഴബക്കനത്തതബനനല് പദതബയകട
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രണനന്നാം ഘട്ടത്തബല് സന്നാംസനനകത്ത ഉള്കപ്പെടുത്തബയബല.
പദതബയകട 2010-11 വകര മുടങ്ങബക്കബടന

പബ.എന്നാം.ജബ.എസന്.വവ.

303 കറനഡുകേളുന്നാം പദതബയകട എട്ടനന്നാം

ഘട്ടത്തബല് ലെഭബചതബല് 345 കറനഡുകേളുന്നാം ഉള്കപ്പെകട 648 കറനഡുകേളുകട പ്രവൃത്തബ
സന്നാംസനന ഫണബല്നബനന്നാം 42 ശതമനനന്നാം കടനഡര് എകേന്സസന് നല്കേബയതുമൂലെന്നാം
ആരന്നാംഭബക്കനന സനധബചബട്ടുണന്. ഇതബനുകവണബ സന്നാംസനന ഗവണ്കമന്റെന് 314 കകേനടബ
രൂപ അനുവദബചബട്ടുണന്. ഗ്രനമസ്പീണ കറനഡുകേളുകട പുനരുദനരണത്തബനന് കകേരളത്തബനന്
അര്ഹമനയ പരബഗണന ലെഭബക്കുനതന് സന്നാംബനബചന് എന്നാം.പബ.മനരുകട കയനഗത്തബല്
ഉനയബചബട്ടുണന്.

പബ.എന്നാം.ജബ.എസന്.വവ.

പദതബ

പ്രകേനരന്നാം

കൂടുതല്

പ്രവൃത്തബ

ലെഭബക്കുനതബനനയബ കൂട്ടനയബ ശമബചനല് എലന കമഖലെയ്ക്കുന്നാം അര്ഹമനയ പരബഗണന
നല്കേനന സനധബക്കുനതനണന്.

കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെനസ്സുകേള്
കേനരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകലെ മൂനനമകത്ത ഇനന്നാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലെനസുകേള്
കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെണന്നാം
(1) കേനകരദനപകദശകേ സമബതബയകട ഇരുപതനമതന് റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(2) സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ V-കന്റെ 2014-കലെ കകേരള സന്നാംസനന കറനഡന് ടനനകസനര്ട്ടന്
കകേനര്പ്പെകറഷന (യനത്രക്കനര്ക്കുള്ള വദക്തബപര അപകേട സമൂഹ ഇനഷസ്വറനസന്,
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യനത്രനക്കനര്ക്കുള്ള കമചകപ്പെട്ട സഇൗകേരദങ്ങള്, ജസ്പീവനക്കനരുകട സനമൂഹദസുരക്ഷ,
യനത്രനടബക്കറബകന്മേലുള്ള കസസന്) ബബലബകന സന്നാംബനബച റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(3) കപനതുകമഖലെന സനപനങ്ങള് സന്നാംബനബച സമബതബയകട അനപതന് മുതല്
അറുപത്തബകയഴന് വകരയള്ള റബകപ്പെനര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(4) അനഇൗകദദനഗബകേ ബബല്ലുകേളുന്നാം പ്രകമയങ്ങളുന്നാം സന്നാംബനബച സമബതബയകട
ഇരുപത്തബരണനമതന് റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(5)

ഹര്ജബകേള്

സന്നാംബനബച

സമബതബയകട

ഒനപതനമതന്

റബകപ്പെനര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(6) കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെനസുകേള് സന്നാംബനബച സമബതബയകട അഞനമതന്
റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

റബകപ്പെനര്ട്ടന് പരബഗണന
മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചനണബ): കേനകരദനപകദശകേ സമബതബയകട ഇരുപതനമതന്
റബകപ്പെനര്ട്ടന് അന്നാംഗസ്പീകേരബക്കണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.

ക്രമപ്രശന്നാം
കേനകരദനപകദശകേ സമബതബയകട ഇരുപതനമതന് റബകപ്പെനര്ട്ടന്
ശസ്പീ. കകേനടബകയരബ ബനലെകൃഷ്ണന: കേനകരദനപകദശകേ സമബതബയകട ഇരുപതനമതന്
റബകപ്പെനര്ട്ടന് വസ്പീണ്ടുന്നാം അകത സമബതബയകട പരബഗണനയന് തബരബചന് അയയണകമന
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കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

10.12.2014-നന്

പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങളുകട

അസനനബദദത്തബല് കൂടബയ കേനകരദനപകദശകേ സമബതബ ഡബസന്നാംബര് 15 മുതല് 18
വകരയള്ള

തസ്പീയതബകേളബകലെ

ബബസബനസ്സുകേളനണന്

തസ്പീരുമനനബചബരബക്കുനതന് .

18.12.2014-നന് സബ്ജകന്കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനരമുള്ള രണന് ബബല്ലുകേളുന്നാം
ധനവബനബകയനഗ

ബബല്ലുകേളുന്നാം

പരബഗണനയ്കക്കടുകക്കണതബനനല്

കുകറയധബകേന്നാം

ചര്ചകേള് നടത്തബ പനസനകക്കണ ബബല്ലുകേളുകട പരബഗണനയന് രണന് മണബക്കൂര് സമയന്നാം
മനത്രകമ

ലെഭബക്കുകേയള.

ആയതബനനല്

പ്രസ്തുത

റബകപ്പെനര്ട്ടന്

ഇനന്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കനകത വസ്പീണ്ടുന്നാം സമബതബ കൂടബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കണന്നാം.
ശസ്പീ. മനതദ്യു റബ. കതനമസന്: കേനകരദനപകദശകേ സമബതബയകട ഇരുപതനമതന്
റബകപ്പെനര്ട്ടന് വസ്പീണ്ടുന്നാം അകത സമബതബയകട പരബഗണനയന് തബരബചന് അയയണകമന
കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 2014 ഡബസന്നാംബര് മനസന്നാം 18-ാം തസ്പീയതബ വകരയള്ള
ബബസബനസ്സുകേള്

10.12.2014-നന്

കൂടബയ

കയനഗത്തബല്

തസ്പീരുമനനബചതബനനല്

ഡബസന്നാംബര് 15-ാംതസ്പീയതബ സമബതബ വസ്പീണ്ടുന്നാം കൂടുനതബനന് പ്രസക്തബയബല.
മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചനണബ): കനരകത്ത ആവശദകപ്പെട്ടബരുനകവങബല്
10.12.2014-കലെ കേനകരദനപകദശകേ സമബതബ കയനഗന്നാം മനറബവയ്ക്കുമനയബരുന. കയനഗന്നാം
പബരബഞതബനുകശഷന്നാംമനത്രമനണന്
പകങടുക്കുനബകലന

വബവരന്നാം

പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങള്
അറബയബച്ചുകകേനണ്ടുള്ള

കയനഗത്തബല്
കേത്തന്

ലെഭബചതന് .
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പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങളുകട സനനബദദത്തബല് ചബലെ തസ്പീരുമനനങ്ങകളടുകക്കണതബനനലെനണന്
2014 ഡബസന്നാംബര് മനസന്നാം 15-ാംതസ്പീയതബ കേനകരദനപകദശകേ സമബതബ കയനഗന്നാം കൂടനന
തസ്പീരുമനനബചബരബക്കുനതന്.

സമബതബയകട

ഇരുപതനമതന്

റബകപ്പെനര്ട്ടന്

അന്നാംഗസ്പീകേരബക്കണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.
കേനകരദനപകദശകേ സമബതബയകട ഇരുപതനമതന് റബകപ്പെനര്ട്ടന് 44-കനതബകര 64
കവനട്ടുകേകളനകട സഭ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നബയമനബര്മ്മേനണകേനരദന്നാം
(1) 2014- കലെ കകേരള സനമൂഹദവബരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ( തടയല് ) കഭദഗതബ
ബബലബകന്റെ അവതരണവുന്നാം സബ്ജകന് കേമ്മേബറബക്കന് അയയണകമന
പ്രകമയവുന്നാം
ആഭദന്തരവുന്നാം വബജബലെനസുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. രകമശന് കചനബത്തലെ): 2014-കലെ
കകേരള

സനമൂഹദവബരുദ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

(തടയല്)

കഭദഗതബ

ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
ശസ്പീ. രകമശന് കചനബത്തലെ: 2014-കലെ കകേരള സനമൂഹദവബരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
(തടയല്) കഭദഗതബ ബബല് ആഭദന്തരകേനരദങ്ങള് സന്നാംബനബച XIV-ാം നമര്
സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന് അയയണകമന പ്രകമയന്നാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബയന്നാം മൃഗസന്നാംരക്ഷണവുന്നാം അചടബയന്നാം കസഷനറബയന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. കകേ.
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പബ. കമനഹനന) :പ്രകമയകത്ത പബന്തനങ്ങുന.

ക്രമപ്രശന്നാം
ബബലബകലെ അപനകേത
ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനലെന: ഇഇൗ ബബല് ഭരണഘടനനവബരുദവുന്നാം പഇൗരനവകേനശ
ലെന്നാംഘനവുമനണന്.
എനബവയകട

മണബകചയബന,
നബര്വ്വചനങ്ങള്

കകേനള്ളപ്പെലെബശക്കനര്,
മറ്റു

നബയമങ്ങളബല്

ഹവനലെന

തട്ടബപ്പുകേനര്

നബര്വ്വചബചബരബക്കുനതബനന്

കേടകേവബരുദമനയബട്ടനയതബനനല് ആവശദമനയ വദക്തത വരുത്തണന്നാം.

കേരുതല്

തടങലെബകന്റെ കേനലെനവധബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതന് ദുരുപകയനഗബക്കകപ്പെടുന്നാം. ബബലബകലെ 16(എ)
മുതല്

17(എഫന്) വകരയള്ള വകുപ്പുകേളബല് പ്രതബപനദബചബരബക്കുന ഭഇൗതബകേവസ്തു

ഉപകയനഗബക്കുനതുന്നാം
നബര്വ്വചനങ്ങള്

പരബകശനധബക്കുനതുന്നാം

അപകേടകേരമനയ

പബടബകചടുക്കുനതുന്നാം

സന്നാംബനബച്ചുള്ള

സബതബവബകശഷമുണനക്കുനതബനനല്

ഇതബനുന്നാം

വദക്തത വരുത്തണന്നാം.
ശസ്പീ. രകമശന് കചനബത്തലെ: ബബലബകലെ 16(എ) മുതല്

17(എഫന്) വകരയള്ള

വകുപ്പുകേള്ക്കനണന് തടസവനദന്നാം ഉനയബചതന്. ഹവനലെക്കനരന എനന് പറഞതബല്
ഏകതങബലുന്നാം

സന്നാംഘത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന ഒരനള് എനന് പറഞബരബക്കുനതന്

മലെയനളന്നാം പരബഭനഷയബലുണനയ വദതദനസമനണന്. ഇന്നാംഗസ്പീഷന് പരബഭനഷ വനയബചനല് ഇഇൗ
സന്നാംശയന്നാം ദൂരസ്പീകേരബക്കനന്നാം.

17 (ബബ) മുതല് 17(ഡബ) വകരയള്ള വകുപ്പുകേളബല്
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സനമൂഹദവബരുദ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്

പബടബകചടുത്തകശഷന്നാം
ക്രബമബനല്

റൂള്സന്

കേണ്ടുകകേട്ടുനതബനന്
ഓഫന്

പ്രതബപനദബചബട്ടബലനത്തതബനനല്

ഉപകയനഗബച
ക്രബമബനല്

പ്രനകസ്പീസബകലെന
ഇതബകലെ

നടപടബ

വസ്തുക്കള്

സന്നാംഹബതയബകലെന

വദക്തമനയ

വദവസകേള്

സന്നാംഹബതയബകലെ വദവസകേള്ക്കന് വബരുദമല.

ഭഇൗതബകേ

വദവസകേള്

ക്രബമബനല്

നടപടബ

ക്രബമബനല് നടപടബസന്നാംഹബതയബകലെ

വകുപ്പെന് 5 പ്രകേനരന്നാം സന്നാംസനന നബയമങ്ങള് ഉണനക്കുകമനള് അത്തരന്നാം നബയമങ്ങളുകട
നടത്തബപ്പെബനനവശദമനയ നടപടബക്രമങ്ങള് നബയമത്തബല്ത്തകന ഉള്കപ്പെടുത്തനനുള്ള
അധബകേനരന്നാം സന്നാംസനന നബയമസഭകേള്ക്കന് നല്കേബയബട്ടുണന്. ഇഇൗ കേനരണങ്ങള്കകേനണന്
ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനലെന ഉനയബച തടസവനദങ്ങള് നബലെനബല്ക്കുനതല.
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: നബലെവബലുള്ള നബയമങ്ങള്ക്കന് വബരുദമലനത്ത രസ്പീതബയബല്
16 (എ) വകുപ്പെന് പ്രകേനരമുള്ള അധബകേനരങ്ങള് വബനബകയനഗബക്കനകമനന് പ്രസ്തുത
വകുപ്പെബല്ത്തകന വദക്തമനക്കബയബട്ടുണന്. 17 (ബബ) മുതല് 17(ഡബ) വകരയള്ള
വകുപ്പുകേളബല് സനമൂഹദവബരുദ പ്രവര്ത്തങ്ങള്ക്കന് ഉപകയനഗബച ഭഇൗതബകേ വസ്തുക്കള്
പബടബകചടുത്തന്

കേണ്ടുകകേട്ടുന

നടപടബക്രമങ്ങള്

സന്നാംബനബചന്

സബ.ആര്.പബ.സബ.

കസക്ഷന 451 മുതല് 455 വകരയള്ള ഭനഗങ്ങളബല് വദക്തമനയബ പ്രതബപനദബചതനയബ
കേനണുനബല. അതുകകേനണന് ഇഇൗ ബബലബകലെ വദവസകേള് ക്രബമബനല് നടപടബ
സന്നാംഹബതയബകലെ വദവസകേള്ക്കന് വബരുദമനകണന ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനലെകന്റെ
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തടസവനദന്നാം

നബലെനബല്ക്കുനതല.

ഇഇൗ

ഭരണഘടനനവബരുദമനകണനകയനന്

ബബലബകലെ

ആതദന്തബകേമനയബ

വദവസകേള്
തസ്പീരുമനനബക്കനനുള്ള

അവകേനശന്നാം കകേനടതബകേള്ക്കനണന്.
ശസ്പീ. രകമശന് കചനബത്തലെ:
പ്രവണതകേളനയ

സമൂഹത്തബല് വര്ദബച്ചുവരുന സനമൂഹദവബരുദ

മണബകചയബന തട്ടബപ്പെന്, ഹവനലെ തട്ടബപ്പെന്, കബയബഡന് മനഫബയ

ഇവയ്കക്കതബകര കേടുത്ത നബയമനടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുകവണബയനണന് ഇഇൗ
നബയമന്നാം കകേനണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്. രനഷസ്പീയ പ്രവര്ത്തകേര്കക്കതബകര അനനവശദമനയബ
കേനപ്പെ നബയമന്നാം പ്രകയനഗബക്കരുകതന കേര്ശന നബര്കദ്ദേശന്നാം നല്കേബയബട്ടുണന് . ഇഇൗ നബയമന്നാം
ദുരുപകയനഗന്നാം കചയ്യുനതന് തടയനതബനനയബ കേനപ്പെന അകകഡസ്വസറബ കേമ്മേബറബയകടയന്നാം
കകഹകക്കനടതബയകടയന്നാം സഹനയന്നാം ലെഭദമനകുനതനണന്.

ഒരബക്കല് കേനപ്പെ കകേസബല്

ഉള്കപ്പെട്ടന് ശബക്ഷബക്കകപ്പെട്ടവര് വസ്പീണ്ടുന്നാം അകത പ്രവൃത്തബയബകലെര്പ്പെടുകേയനകണങബല്
അത്തരക്കനകര

കനരബടുനതബനുന്നാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുന്നാം
ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.

നബലെവബലുള്ള

കവണബയനണന്
സനരണക്കനരുകട

കേനപ്പെ

ഇത്തരകമനരു

നബയമന്നാം

കൂടുതല്

കഭദഗതബ

കകേനണന്

പഇൗരനവകേനശങ്ങകള

നബലെപനടബകനനടന് ഗവകണ്മന്റെബനന് കയനജബപ്പെബല.

ധസ്വന്നാംസബക്കുന

സമൂഹത്തബല് വര്ദബച്ചുവരുന

അക്രമങ്ങളുന്നാം കുറകൃതദങ്ങളുന്നാം തടയനതബനുന്നാം കേസ്വകട്ടഷന സന്നാംഘങ്ങകള അമര്ച കചയന്
ജനങ്ങള്ക്കബടയബല്

സമനധനനനന്തരസ്പീക്ഷന്നാം

നബലെനബര്ത്തുനതബനുന്നാം

കവണ
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നബലെപനടനണന് ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെന് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന് . ഇഇൗ ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട
പരബഗണനയന് അയയണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.
ശസ്പീ. മുലക്കര രതനകേരന: 2014-കലെ കകേരള സനമൂഹദവബരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
(തടയല്) കഭദഗതബ ബബല് കപനതുജനനഭബപ്രനയന്നാം ആരനയനതബനനയബ 15-01-2015
വകര സര്ക്കുകലെറന് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
കഭദഗതബ

ബബല്

കകേരളത്തബല്

കകേനണ്ടുവരുകമനള്

നടപ്പെബലെനക്കബയ

ഓപ്പെകറഷന

അവസകയപ്പെറബ ആകലെനചബകക്കണതുണന്.
കുറകൃതദങ്ങള്

വളകരയധബകേന്നാം

തടയനതബനുകവണബ

ഇത്തരകമനരു

പ്രനധനനദകത്തനടുകൂടബ

കുകബരയകട

ഇകപ്പെനഴകത്ത

സമൂഹത്തബലുണനകുന സന്നാംഘടബത
2007-ല്

പ്രസ്തുത

നബയമന്നാം

നബലെവബല്

വനതബനുകശഷവുന്നാം കുറകൃതദങ്ങള് തുടരുനകവനതന് ഒരു കപനരനയ്മതകനയനണന്.
ഇത്തരന്നാം നബയമപരബധബക്കുള്ളബല് വകരണ വമന്മേനരനയ കുറവനളബകേള് രക്ഷകപ്പെടുന
സബതബവബകശഷന്നാം അവസനനബപ്പെബക്കണന്നാം.

കകേരളത്തബകലെ സനധനരണ കേര്ഷകേകരയന്നാം

അദസ്വനനബക്കുന

ജനവബഭനഗങ്ങകളയന്നാം

മണബകചയബന

രക്ഷബക്കുനതബനന്

ഇഇൗ

നബര്വ്വചനത്തബല്

നബയമത്തബകന്റെ

ശന്നാംഖലെയബല്
മനറന്നാം

നബനന്നാം

വരുത്തുകേയന്നാം

ജനങ്ങള്ക്കന് ഉപകേനരപ്രദമനയ രസ്പീതബയബല് ഇതന് വബപുലെകപ്പെടുത്തുകേയന്നാം കചകയ്യണതന്
അതദനവശദമനണന്.
ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരന: 2014-കലെ കകേരള സനമൂഹദവബരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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(തടയല്) കഭദഗതബ ബബല് ഒരു കസലെകന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന് അയയണകമന
കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. മനറബവരുന കേനലെഘട്ടത്തബല് വസബര് കുറകൃതദങ്ങള്
അടക്കമുള്ളവ

തടയനതബകന്റെ

അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതന്.

ഈ

ഭനഗമനയനണന്
ബബലബല്

മണബ

ഈ

കഭദഗതബ

കചയബന

ബബല്

സനമൂഹദവബരുദ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയന്നാം കേരുതല് തടങലെബകന്റെ പരമനവധബ
കേനലെയളവന് ഒരു വര്ഷമനയബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയന്നാം വനഹനങ്ങള് ഉള്കപ്പെകടയള്ളവ
പബടബകചടുക്കനന അധബകേനരന്നാം നല്കുകേയന്നാം കകേനള്ളപ്പെലെബശക്കനര്, ഹവനലെ തട്ടബപ്പുകേനര്
എനബവയന് വദക്തമനയ നബര്വ്വചനങ്ങള് നല്കുകേയന്നാം കചയബട്ടുണന് .

'ഓപ്പെകറഷന

കുകബര' അനുസരബച്ചുന്നാം മയക്കുമരുനന് വബല്പ്പെന നടത്തുനവര്കക്കതബകരയന്നാം രജബസര്
കചയ്യുന കകേസുകേള് കേനപ്പെ നബയമത്തബകന്റെ പരബധബയബല് കകേനണ്ടുവരണന്നാം.

ബഹു.

കകേരളന വഹകക്കനടതബ ഡബവബഷന കബഞബകന്റെ വബധബയനുസരബചന് കനനക്കുകൂലെബകയ
കേനപ്പെ

നബയമത്തബകന്റെ

പ്രതബകേളനയബട്ടുള്ളവകര
ഉള്കപ്പെടുത്തണന്നാം.

കേസ്പീഴബലുന്നാം

സനമൂഹദവബരുദ
സന്നാംസനനത്തന്

അവസനനബപ്പെബക്കുനതുമനയബ ബനകപ്പെട്ടന്
സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന്.
രനഷസ്പീയകേക്ഷബകേള്

മൂനന്

ക്രബമബനല്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

പരബധബയബലുന്നാം

മനകവനയബസകേളുകട

പ്രവര്ത്തനന്നാം

ശക്തമനയ നടപടബകേളനണന് സര്ക്കനര്

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനയബ
ഒരുമബകചടുക്കുന

കകേസുകേളബകലെങബലുന്നാം

ബനകപ്പെട്ടന്

തസ്പീരുമനനങ്ങള്കപനലുന്നാം

മുഖദധനരന

മനകവനയബസകേളുന്നാം
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മതതസ്പീവ്രവനദ സന്നാംഘടനകേളുന്നാം
തടസകപ്പെടുത്തുന

കവഷന്നാംമനറബ ജനങ്ങകള സന്നാംഘടബപ്പെബച്ചുകകേനണന്

കേനഴ്ച അടുത്തകേനലെത്തനയബ കകേരളത്തബല് കേണ്ടുവരുനണന്.

എറണനകുളത്തുന്നാം കകേനഴബകക്കനടുന്നാം നടനതുന്നാം അടുത്തതനയബ ആലെപ്പുഴയബല് നടത്തുകമനന്
പ്രഖദനപബചതുന്നാം തബകേച്ചുന്നാം സനമൂഹദവബരുദമനയതുമനയ ചുന്നാംബനസമരത്തബകനതബകരയന്നാം
കേര്ശന നടപടബകയടുക്കണന്നാം. ഇഇൗ ബബല് കകേനണ്ടുവന ആഭദന്തര വകുപ്പുമന്ത്രബകയ
അഭബനന്ദബക്കുന.
ആഭദന്തരവുന്നാം

വബജബലെനസുന്നാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ.

രകമശന്

കചനബത്തലെ):

ബബലബകന്റെ ചര്ചയബല് പകങടുത്ത അന്നാംഗങ്ങള്ക്കന് നന്ദബ പറയന. ഓപ്പെകറഷന
കുകബരയകട

രണനന്നാം

ഘട്ടന്നാം

സന്നാംസനനത്തന്

നടനകകേനണബരബക്കുകേയനണന് .

കകേനള്ളപ്പെലെബശക്കനര് നബയമത്തബകന്റെ കചറബയ പഴുതുകേളബലൂകടകപനലുന്നാം രക്ഷകപ്പെടനന
പനടബല എന ഉകദ്ദേശകത്തനകടയനണന് സര്ക്കനര് ഇഇൗ കഭദഗതബ കകേനണ്ടുവനതന് .
റബസര്വന്

ബനങന്

പ്രവര്ത്തബക്കുന

ഓഫന്

ഇനഡദയകട

എന.ബബ.എഫന്.സബ.(കനനണ്

കകേനര്പ്പെകറഷന)കേളുകട കേനരദത്തബല്
കേനരദന്നാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനണന്.
കചക്കുകേളുന്നാം

മറ്റുന്നാം

നബയന്ത്രണത്തബനന്

വനങ്ങബവയ്ക്കുന

ബനങബന്നാംഗന്

വബകധയമനയബ
ഫബനനനഷദല്

കഫയര് പ്രനകസ്പീസന് കകേനഡന് പനലെബക്കകപ്പെടുന
അനധബകൃതമനയബ ആര്.സബ. ബുക്കുന്നാം ബനങന്
എന.ബബ.എഫന്.സബ.കേള്കക്കതബകര

പരനതബ

ലെഭബചനല് കേര്ശന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്. വനകേബടക്കനകര മണബ കലെനകഡഴന്
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ആകബകന്റെ

പരബധബയബല്കപ്പെടുത്തുനതബനന്

കകേനടതബയകട

കസ

കവകക്കറന്

തടസമനയബ

നബല്ക്കുന

കചയ്യുനതബനന്

സുപ്രസ്പീന്നാം

നബയമനടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനണബരബക്കുകേയനണന്. അനധബകൃത ധനകേനരദ സനപനങ്ങള്കക്കതബകര
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.

തമബഴന്നനടന് രജബകസഷകനനടുകൂടബ പ്രവര്ത്തബചബരുന

കുറബ കേമനബകേളുകട ചൂഷണന്നാം അവസനനബപ്പെബക്കനന സനധബചബട്ടുണന്.

കകേന്ദ്ര ചബട്ടബ

നബയമന്നാം സന്നാംസനനത്തന് ശക്തമനയബ ഇന്നാംപബകമന്റെന് കചകയ്യണതന് അതദനവശദമനണന്.
ധനകേനരദ/രജബകസഷന വകുപ്പുമന്ത്രബമനരുമനയബ ആകലെനചബചന് അനധബകൃത ചബട്ടബ
കേമനബകേള്കക്കതബകര

നടപടബകേകളടുത്തു

വരബകേയനണന്.

ഇക്കകണനമബകേന്

ആകബവബറബയമനയബ ബനകപ്പെട്ട കുറകൃതദങ്ങള്കക്കതബകര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനണന് .
കജനലെബ വനഗനനന്നാം കചയന് വബകദശകത്തയന് ആളുകേകള കകേനണ്ടുകപനകുന അനധബകൃത
സനപനങ്ങള് കപനലെസ്പീസന് നബരസ്പീക്ഷണത്തബലെനണന്.
വനയ്പയകട

കേനരദത്തബല്

ഉദനര

സമസ്പീപനന്നാം

സഹകേരണ സനപനങ്ങള്

സസ്വസ്പീകേരബചനല്

മനത്രകമ

കബഡന്

മനഫബയകേളുകട ചൂഷണത്തബല് നബനന് പനവകപ്പെട്ടവകര രക്ഷബക്കനന കേഴബയകേയളളൂ.
പതബനനയബരന്നാം

രൂപ

നടപടബകയടുക്കുകേയന്നാം
ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയന്നാം

വകരയളള
വനയ്പ
കൂടുതല്

അവകയനനന്നാം പരദനപ്തമല.

വനയ്പകേള്

പലെബശ
ശനഖകേള്

ആള്

കുറയ്ക്കുകേയന്നാം

ജനമദത്തബല്

നല്കേനന

സണ്കഡ

ബനങബന്നാംഗന്

ആരന്നാംഭബക്കുകേയന്നാം

കചയബട്ടുകണങബലുന്നാം

'ഋണമുക്തബ' പദതബ പ്രകേനരന്നാം കപനതുകമഖലെന
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ബനങ്കുകേള് വനയ്പകേള് നല്കേനത്തതന് പരബതനപകേരമനണന്.

കപനതുകമഖലെന/നപ്യൂ

ജനകറഷന ബനങ്കുകേള് സനമൂഹബകേ പ്രതബബദതകയനടുകൂടബ പ്രവര്ത്തബക്കണന്നാം. പരനതബ
ലെഭബചനല് കനനക്കൂകൂലെബകക്കതബകര നടപടബകയടുക്കുനതനണന്. മയക്കുമരുനന് വദനപനന്നാം
തടയനതബനനയബ നര്കക്കനട്ടബകേന് ആകബല് കേനരദമനയ കഭദഗതബ വരുത്തണകമനന്
കകേന്ദ്രകത്തനടന് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.

'കസ്പീന കേനമസന് കസഫന് കേനമസന് ' പദതബ

ആവബഷ്കരബചന് പുകേയബലെ ഉല്പനങ്ങളുകട വദനപനവുന്നാം വബതരണവുന്നാം തടയനകതനകടനപ്പെന്നാം
മയക്കുമരുനന് മനഫബയകേള്കക്കതബകര ശക്തമനയ നടപടബകേകളടുത്തുവരബകേയമനണന്.
മനകവനയബസകേകള സന്നാംബനബചന് ചര്ച കചയ്യുനതബനനയബ 13-12-14-നന് വയനനട്ടബല്
സര്വ്വകേക്ഷബ കയനഗന്നാം
ബഹുജന

കചരുനതനണന്.

പബന്തുണയന്നാം

ജസ്പീവബതപ്രശങ്ങള്ക്കന്

ആദബവനസബകേളടക്കമുളള

പരബഹനരവുന്നാം

ഇലനതനക്കനന കേഴബയകേയളളൂ.
മനര്ക്കന്

കചയബട്ടുളള

ആദബവനസബ

ഉണനയനല്

മനത്രകമ

പനവകപ്പെട്ടവരുകട
മനകവനയബസകേകള

കസഷദല് ബ്രനഞബകന്റെ നബരസ്പീക്ഷണത്തബല് ഇയര്

അഴബമതബക്കനരനയ

കപനസബഷനുകേളബല് നബനന്നാം
ഒഴബവനക്കബയബട്ടുണന്.

ശക്തമനയ കപനലെസ്പീസന് നടപടബകയനകടനപ്പെന്നാം

കപനലെസ്പീസുകദദനഗസകര

കേസ്പീ

ലെന ആന്റെന് ഓര്ഡറബകന്റെ ചുമതലെയബല് നബനന്നാം

കകേന്ദ്ര-സന്നാംസനന സര്ക്കനരുകേള് അനുവദബക്കുന പണന്നാം

കമഖലെയബല്തകന

എത്തുനകണനന്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനന്

കേളകറുകട കനതൃതസ്വത്തബല് ഉകദദനഗസകര ചുമതലെകപ്പെടുത്തുനതനണന്.

ജബലന
'കേനപ്പെന'
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നബയമത്തബല്

കഭദഗതബ

കുറവനളബകേളുകടയന്നാം

വരുത്തബ

ഹവനലെ

കകേനണ്ടുവനബരബക്കുന

ഇടപനടുകേനരുകടയന്നാം

ഈ

നബയമന്നാം

കകേനള്ളപ്പെലെബശക്കനരുകടയന്നാം

കേയ്യബല്നബനന് സന്നാംസനനകത്ത ജനങ്ങകള രക്ഷബക്കനനുതകുനതനണന്. ബബല് സബ്ജകന്
കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന് അയയണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.
കഭദഗതബകേള്

സഭ

നബരനകേരബക്കുകേകയന

സഭയകട

അനുമതബകയനകട

പബനവലെബക്കുകേകയന കചയ്തു.
2014-കലെ കകേരള സനമൂഹദവബരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (തടയല്) കഭദഗതബ ബബല്
ആഭദന്തര

കേനരദങ്ങള്

സന്നാംബനബച

XIV-ാം നമര് സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയന് അയയണകമന പ്രകമയന്നാം സഭ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന് അയച്ചു.

അറബയബപ്പെന്
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്:

ഈ ബബല് പരബഗണബക്കുനതബനുകവണബ സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബ ഇനന് കൂടണകമനന് ആവശദകപ്പെട്ടന് ബഹുമനനകപ്പെട്ട പ്രതബപക്ഷ കനതനവന്
കചയറബനന് ഒരു കേത്തന് നല്കേബയബട്ടുണന്. ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയ്ക്കുന്
വബട്ടതബനുകശഷന്നാം

സഭ

ഉണനയബരബക്കണകമനനണന്

കൂടുനതബനന്

മുമന്

ഒരു

ചട്ടന്നാം 237(2)-ല് പറയനതന്.

പൂര്ണ

ദബവസന്നാം

കചയറബകന്റെ പ്രകതദകേ

വബകവചനനധബകേനരന്നാം ഉപകയനഗബചനണന് ഇന സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ

കൂടനന നബര്കദ്ദേശന്നാം
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നല്കേബയതന്.

കവണകമങബല്

അകതനഴബവനക്കനന്നാം,

പകക്ഷ

സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബ

കൂടബയബകലങബല് പബകന കൂടനന കേഴബയനതന് തബങളനഴ്ചയനണന്.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: കവള്ളബയനഴ്ച സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ കൂടുനതുകകേനണന്
തടസകമനനമബല. പകക്ഷ സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ കൂടബയ കശഷന്നാം സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന്
കചയ്യുന ബബല് സഭയബല് വചകശഷന്നാം കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കനനുള്ള സമയന്നാം
കകേനടുക്കുന പ്രശമുണന്. ആ കേനരദത്തബല് കലെജബകസചര് കസക്രകട്ടറബയറ്റുന്നാം കചയറുന്നാം
അന്നാംഗങ്ങകളനടന്

സഇൗമനസദന്നാം

കേനണബക്കണന്നാം.

കവള്ളബയനഴ്ച

എലനവരുന്നാം

കപനയതബനുകശഷമനണന് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയ കകേരള മനരബവടന്നാം ബബല്
കേബട്ടുനതന്. അനകത്ത കരഖകേള് അനുസരബചന് ഞനയറനഴ്ച വവകുകനരന്നാം മൂനന് മണബക്കന്
കഭദഗതബകേള്
പബരബഞന്

അവതരബപ്പെബക്കണകമനനണന്

കപനകേനനകനരന്നാം

അന്നാംഗങ്ങള്ക്കന്

എങ്ങകന

കേബട്ടനത്ത

പറഞബരുനതന്.

ബബലബനന്

കഭദഗതബ

കവള്ളബയനഴ്ച

തലെസനനത്തബനന്

അവതരബപ്പെബക്കനനനകുന്നാം,

സഭ

പുറത്തുള്ള

കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബക്കനന അന്നാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള അവകേനശന്നാം നബകഷധബക്കരുതന്.
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ഇനന് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ കൂടബയബകലങബല് തബങളനഴ്ച
കൂകടണബവരുന്നാം. തബങളനഴ്ച കൂടബയനല് കചനവ്വനഴ്ച മൂനമണബ വകര മനത്രകമ കഭദഗതബ
കകേനടുക്കനന സമയന്നാം ലെഭബക്കുകേയള. എലന കകനസബലുന്നാം നനനയബ പഠബചന് കചനവ്വനഴ്ച
മൂനമണബക്കകേന്നാം

കഭദഗതബ

കകേനടുക്കനന

കേഴബയബകലനതുകകേനണന്

കഭദഗതബ
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കകേനടുക്കനന സമയന്നാം കൂടുതല് ലെഭബക്കനനകവണബയനണന് ഇനതകന സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ
കൂടണന്നാം

എനന്

കചയര്

പറഞതന്.

18-ാം

തസ്പീയതബ

ബബല്

പനസനക്കനന

വചബരബക്കുനതബനനല് കചയറബനന് മറന് കപനന്നാംവഴബകേളബല. അന്നാംഗങ്ങള്ക്കന് കഭദഗതബ
നല്കുനതബനന് ആവശദമനയ സമയന്നാം ലെഭബക്കുനതബനുകവണബ ചട്ടന്നാം 237(2)-ല്
അനുശനസബക്കുന

പ്രകേനരന്നാം

കചയറബകന്റെ

വബകവചനനധബകേനരന്നാം

ഉപകയനഗബചന്

ഇനതകന കയനഗന്നാം കചരനന കചയര് അനുവനദന്നാം നല്കുന.
(2)

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനരമുള്ള 2014- കലെ കകേരള
പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന്
കേമ്മേസ്പീഷന
( വലെബ്രറബ
കേഇൗണ്സബലുകേകള
സന്നാംബനബച കൂടുതല്
ചുമതലെകേള് )
ബബല്
പരബഗണനയന്
എടുക്കണകമന പ്രകമയവുന്നാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുന്നാം
വബദദനഭദനസ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബന്): സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനരമുള്ള 2014-കലെ കകേരള പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന
(വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേകള

സന്നാംബനബച

കൂടുതല്

ചുമതലെകേള്)

ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയന്നാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കതനഴബലുന്നാം വനപുണദവുന്നാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ഷബബു കബബബ കജനണ്):
പ്രകമയകത്ത പബന്തനങ്ങുന.
ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബന്: സന്നാംസനനകത്ത വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേളബകലെ
ഉകദദനഗസരുകടയന്നാം ജസ്പീവനക്കനരുകടയന്നാം നബയമനന്നാം പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന
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മുകഖന നടകത്തണതനകണന സര്ക്കനര് ഉത്തരവന് നബയമത്തബകന്റെ അഭനവന്നാം മൂലെന്നാം
നടപ്പെബലെനക്കനന സനധബചബരുനബല. ഭരണ ഘടനയകട 321-ാം അനുകച്ഛേദ പ്രകേനരന്നാം
ഉചബതമനയ നബയമനബര്മ്മേനണത്തബലൂകട വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേകള സന്നാംബനബച
കൂടുതല് ചുമതലെകേള് നബര്വ്വഹബക്കുനതബനന് പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന്
അധബകേനരകപ്പെടുത്തുന
എനതബനനല്
സര്ക്കനര്

നബയമത്തബലൂകട

പ്രസ്തുത

മനത്രകമ

ആവശദത്തബനനയബ

തസ്പീരുമനനബചതബകന്റെ

കേമ്മേസ്പീഷകന

ചട്ടങ്ങളുണനക്കനന

നബയമനബര്മ്മേനണന്നാം

അടബസനനത്തബല്

സനധബക്കൂ

കകേനണ്ടുവരനന

കകേനണ്ടുവന

ഈ

ബബല്

പനസനക്കണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.
കഡന. കകേ. ടബ. ജലെസ്പീല്: വബകയനജബപ്പെന് കരഖകപ്പെടുത്തുന. വബവബധ സര്ക്കനരുകേള്
കേനലെനകേനലെങ്ങളനയബ നല്കേബവനബരുന ഗ്രനന്റുകേള് സര്ക്കനര് നബര്ത്തലെനക്കബയതുമൂലെന്നാം
സന്നാംസനനകത്ത

76,000-ഓളന്നാം

യബലെനയബരബക്കുകേയനണന്.

ഗ്രനന്റുകേള്

വരുന

വനയനശനലെകേള്

തടഞവച്ചുകകേനണന്

പ്രതബസനബ

വനയനശനലെകേകള

ഇലനതനക്കനന ശമബക്കുന നടപടബ ജനകേസ്പീയ സര്ക്കനരബനന് ഭൂഷണമല.
ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന: വബകയനജബപ്പെന് കരഖകപ്പെടുത്തുന.

1989-ല് നബലെവബല്

വനതുന്നാം 7900-കത്തനളന്നാം വലെബ്രറബകേള് നബലെവബലുളളതുമനയ
കേഇൗണ്സബല്

ഇനന് പ്രതബസനബ അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയനണന്.

കേഇൗണ്സബല്

നബയമനന്നാം പബ.എസന്.സബ.ക്കന് വബടുനതന്

കസറന് വലെബ്രറബ

സന്നാംബനബചന്

വലെബ്രറബ
ചര്ച
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കചയ്യുനതബനനണന്

ഈ

ബബല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതന്.

വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലെബനുളള എലന വബധ ആനുകൂലെദങ്ങളുന്നാം ഗ്രനന്റുകേളുന്നാം നല്കേനകത
പ്രസനനകത്ത തകേര്ക്കനനുളള സമസ്പീപനമനണന് സര്ക്കനര്
ജനകേസ്പീയസന്നാംവനദത്തബകന്റെ
പനതയബകലെയന്

നയബക്കുകേയന്നാം

കപനതുജനനഭബപ്രനയ
മണ്ഡലെങ്ങളുമനയബ
നബസ്തുലെമനണന്.
വലെബ്രറബ

അന്തരസ്പീക്ഷന്നാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന് .

വളര്ത്തബ

കകേരളകത്ത

നകവനതനന

മലെയനളബകേളുകട

സനമൂഹബകേ

ജസ്പീവബതത്തബലുന്നാം

രൂപസ്പീകേരണത്തബലുന്നാം

ചരബത്രകത്ത

കൂട്ടബമുട്ടബക്കുകേയന്നാം കചയതബല്

ചബന്തയകട

വനയനശനലെകേള്

പ്രവര്ത്തന
വഹബച പങന്

വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ രൂപസ്പീകേരണകത്തനടുകൂടബ
അകതനറബറബയമനയബ

ഈ

കവര്കപ്പെട്ടുകേബടനബരുന

കലെനക്കല്

വനയനശനലെകേളുകട

പ്രവര്ത്തനന്നാം ഏകകേനപബപ്പെബക്കനന സനധബക്കുകേയണനയബ. വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകലെ
നബയമനന്നാം പബ.എസന്.സബ.ക്കന് വബടണകമനന് 2007-കലെ അനകത്ത ഭരണസമബതബ
ആവശദകപ്പെകട്ടങബലുന്നാം

പബഎസന്.സബ.യകടയന്നാം വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന്റെയന്നാം

ചട്ടങ്ങളബലുന്നാം നബയമങ്ങളബലുന്നാം കഭദഗതബ കവണകമനതുകകേനണനണന് ഇതന് നടപ്പെനക്കനന
കേഴബയനകത കപനയതന്.

വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകലെ നബയമനന്നാം സന്നാംബനബച

പരനതബയകട അടബസനനത്തബല്
കഖദകേരമനണന്.

ജസ്പീവനക്കനകര പബരബച്ചുവബടനനുളള

നബര്കദ്ദേശന്നാം

വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുമനയബ ബനകപ്പെട്ടു പ്രവര്ത്തബക്കുനവര്ക്കന്

ഇകപ്പെനള് നല്കുന അലെവനസന് തസ്പീകര അപരദനപ്തമനയതബനനല്

അതന് വര്ദബപ്പെബച്ചു
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നല്കേണന്നാം.

ഗ്രന്ഥശനലെകേളുകട പ്രവര്ത്തനന്നാം കമചകപ്പെടുത്തനനുന്നാം ഗ്രന്ഥശനലെന

പ്രസനനകത്ത ശക്തബകപ്പെടുത്തനനുമനവശദമനയ സമസ്പീപനന്നാം സര്ക്കനര് സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേളബല്

പബ.എസന്.സബ.

നബലെനല്ക്കുന തര്ക്കന്നാം പരബഹരബക്കണന്നാം.

നബയമനവുമനയബ

ബനകപ്പെട്ടന്

വലെബ്രറബകേളുകടയന്നാം വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേളുകടയന്നാം

പ്രവര്ത്തനത്തബനുന്

അനുവദബക്കുനതബനുന്നാം

തകദ്ദേശ ഭരണ സനപനങ്ങള് മുകഖന വലെബ്രറബ കസസന്

പബരബകചടുത്തന്

വലെബ്രറബ

യഥനസമയന്നാം

കേഇൗണ്സബലെബനന്

സര്ക്കനര്

വകേമനറുനതബനുന്നാം

ഗ്രനന്റെന്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം. ഗ്രനമസ്പീണ വനയനശനലെകേകളനകടനപ്പെന്നാം സ്കൂള് വലെബ്രറബകേകളക്കൂടബ
പരബകപനഷബപ്പെബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ശസ്പീ. കകേ. എന. എ. ഖനദര്: സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയപ്രകേനരമുളള
2014-കലെ കകേരള പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേകള
സന്നാംബനബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്) ബബല് കപനതുജനനഭബപ്രനയന്നാം കനടുനതബനനയബ
സര്ക്കുകലെറന്

കചയ്യണകമന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലെബകലെ നബയമനങ്ങള് പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷനന് വബട്ടുകകേനടുക്കുകേയന്നാം
പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷനുന്നാം വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേളുന്നാം കൂടബയനകലെനചനകേള്
നടത്തബ

നബയമനനുസൃതമനയബ

അടബസനനത്തബല്

ബബല്

നബയമനന്നാം

നടത്തുകേയന്നാം

കകേനണ്ടുവനബരബക്കുനതന്

കചയ്യണകമനതബകന്റെ
സസ്വനഗതനര്ഹമനണന്.
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ഗ്രന്ഥശനലെകേകള വബദദനഭദനസ സനപനങ്ങളുകട നബലെവനരത്തബകലെയന്

ഉയര്ത്തണന്നാം.

ഗ്രന്ഥശനലെകേകള തകേര്ക്കുനതുന്നാം വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങകള
മന്ദസ്പീഭവബപ്പെബക്കുനതുമനയ രനഷസ്പീയനതബപ്രസരന്നാം ഇലനതനക്കണന്നാം. ഗ്രന്ഥശനലെകേള്ക്കു
കവണബ

ഒരു

വകുപ്പെന്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബകനക്കുറബചന്

ആകലെനചബകക്കണതനണന് .

വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ ഗ്രനന്റെന് വര്ദബപ്പെബക്കനന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
ഗ്രന്ഥശനലെകേളബല് പുസകേന്നാം സൂക്ഷബക്കനന സുരക്ഷബതമനയ
അതദനവശദമനണന്.
സന്നാംബനബചന്

ഗ്രനമങ്ങളബല്

ആകലെനചബക്കണന്നാം.

പുസകേകമളകേള്
വലെബ്രറബ

ഇടമുണനകകേണതന്

സന്നാംഘടബപ്പെബക്കുനതബകന

കേഇൗണ്സബലുകേളുകട

നബയന്ത്രണന്നാം

സര്ക്കനരബല് നബക്ഷബപ്തമനകുനകതനകട ഇകതനരു സര്ക്കനര് ഓഫസ്പീസനയബ മനറനകത
ജനകേസ്പീയ പ്രസനനമനയബത്തകന നബലെനബര്ത്തണന്നാം.
സനപബക്കുനതബനന്
വളര്ത്തുനതബല്
ദര്ശനവുന്നാം

മുനകേകയ്യടുക്കണന്നാം.

ഗ്രനമങ്ങളബല് വലെബ്രറബകേള്

ജനങ്ങള്ക്കബടയബല്

മതസഇൗഹനര്ദ്ദേന്നാം

ഗ്രന്ഥശനലെകേള് വഹബക്കുന പങന് മഹത്തരമനണന്. ഭനരതസ്പീയ

മനുഷദനബര്മ്മേബതമനയ

മഹത്ഗ്രന്ഥങ്ങളുന്നാം

ഗ്രനമസ്പീണ

ജനതയന്

പരബചയകപ്പെടുത്തുന ഗ്രന്ഥശനലെകേകള സന്നാംരക്ഷബക്കുനതബനനവശദമനയ നടപടബകേള്
ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഭനഗത്തു നബനണനകേണന്നാം.
ശസ്പീ. കകേ. സുകരഷന് കുറുപ്പെന്:

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയപ്രകേനരമുള്ള

2014-കലെ കകേരള പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേകള
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സന്നാംബനബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്) ബബല് വസ്പീണ്ടുന്നാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട
പരബഗണനയന്

അയയണകമന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേളബകലെ നബയമനങ്ങള് പബ.എസന്.സബ.ക്കന് വബടുനതബനുള്ള തസ്പീരുമനനന്നാം
സസ്വനഗതനര്ഹമനകണങബലുന്നാം

ഗവണ്കമന്റെന്

ഗ്രന്ഥശനലെകേകളനടന്

കേനണബക്കുന

നയസമസ്പീപനത്തബല് മനറന്നാം വരുത്തനന തയ്യനറനകകേണതുണന്. ഓകരന പ്രകദശകത്തയന്നാം
പുകരനഗമകനച്ഛുക്കളനയ യവനക്കളുന്നാം മറന് അഭദ്യുദയകേനന്നാംക്ഷബകേളുന്നാം കചര്നന് രൂപസ്പീകേരബച
ഗ്രന്ഥശനലെ

പ്രസനനങ്ങള്

വലെബയ കതനതബലുള്ള സനമൂഹബകേ-സനന്നാംസനരബകേ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനണന് നടത്തബകക്കനണബരബക്കുനതന്. സസ്വനതന്ത്രദ സമര കപനരനളബകേളുകട
സന്നാംഗമസനനമനയബരുന ഗ്രന്ഥശനലെകേള്.

സസ്വനതന്തദ സമര കപനരനട്ടത്തബനന്

കകേരളത്തബകലെ യവനക്കകള നയബചതബനന് പബനബലുന്നാം ഗ്രന്ഥശനലെകേള് പ്രധനന പങന്
വഹബച്ചു. ഗ്രന്ഥശനലെയകട വനര്ഷബകേകയനഗങ്ങള് സനന്നാംസനരബകേ സന്നാംഭവങ്ങളനയബട്ടനണന്
കകേനണനടബയബരുനതന്.

കകേരളത്തബല്

പലെ

ഭനഗത്തുന്നാം

ചബതറബക്കബടനബരുന

ഗ്രന്ഥശനലെകേള്ക്കന് ഏകേസ്പീകൃത രൂപന്നാം കകേനടുക്കുകേയനണന് ഗവണ്കമന്റെന് കചയബട്ടുള്ളതന് .
പഞനയത്തുകേള് നല്കുന കസസ്സുന്നാം
ഗ്രന്ഥശനലെകേളുകട
കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട

നബലെനബല്പ്പെന്
വലെബ്രറബ

ഗവണ്കമന്റെന് ഗ്രനന്റുന്നാം യഥനസമയന്നാം നല്കേബ
ഉറപ്പുവരുത്തണന്നാം.
കേഇൗണ്സബല്

നബയമനനസൃതമനയബ

പബരബച്ചുവബടുകമന

ഭസ്പീഷണബ

നബലെനബല്ക്കുകേയനണന്. പുസകേപ്രസനധകേ രന്നാംഗന്നാം നബലെനബല്ക്കുനതന് ഗ്രന്ഥശനലെകേളുകട
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പ്രവര്ത്തനന്നാം മൂലെമനകണന തബരബചറബവന് ഉണനകേണന്നാം.

സന്നാംസനന ഗവണ്കമന്റെന്

വവരദനബരനതന ബുദബകയനകട വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന കേനണുകേയന്നാം
തടഞവയ്ക്കുകേയന്നാം

കചയ്യുനതന്

സന്നാംബനബചന്

പുനര്വബചന്തനന്നാം

ഗ്രനന്റെന്

നടത്തണന്നാം.

ഗ്രന്ഥശനലെന പ്രസനനങ്ങള് ജബലന-തനലൂക്കന് തലെങ്ങളബല് കുട്ടബകേള്ക്കബടയബല് വനയനന
മല്സരന്നാം

നടത്തുകേയന്നാം

അന്നാംഗസ്പീകേനരന്നാം

കേനലെഘട്ടത്തബനനുസൃതമനയബ

നല്കുകേയന്നാം

ഗ്രന്ഥശനലെകേള്

കചയ്യുന.

ആധുനബകേ

കേമപ്യൂട്ടര്വല്ക്കരബക്കുകേയന്നാം

ഗ്രനന്റെന്

അനുവദബക്കുകേയന്നാം കചയ്യണന്നാം. വലെബ്രറബകേള്ക്കുള്ള ഗ്രനന്റുന്നാം വലെകബ്രറബയനമനര്ക്കുള്ള
ഓണകററബയവുന്നാം

വളകര

തുച്ഛേമനണന്.

രനജദത്തബകന്റെ

ഭനവബ

വനഗനനങ്ങളനയ

യവജനങ്ങകള ഗ്രന്ഥശനലെകേള് ഉപകയനഗബക്കുനതബനന് കപ്രനത്സനഹബപ്പെബക്കുനതബനു
പകേരന്നാം ഗ്രന്ഥശനലെകേകള നശബപ്പെബക്കുന നടപടബയനണന് ഗവണ്കമന്റെന് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന് .
ഗ്രന്ഥശനലെകേളുകട

കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനണങ്ങള്ക്കന്

ആസബ

വബകേസന

ഫണന്

വബനബകയനഗബക്കനന സനധബക്കുന വബധത്തബല് നബയമ കഭദഗതബ കകേനണ്ടുവരണന്നാം.
ശസ്പീമതബ ഇ. എസന്. ബബജബകമനള്: കകേരളത്തബകലെ വലെബ്രറബ സന്നാംവബധനനങ്ങകള
തകേര്ക്കുന കഭദഗതബയനണന് കകേനണ്ടുവനബരബക്കുനതന്. ഗ്രന്ഥശനലെന
കകലെകബ്രറബയനമനരുകട

കവതനവുന്നാം

സമയബനബതമനയബ

വബതരണന്നാം

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുന്നാം

ഗ്രന്ഥശനലെകേള്ക്കന്
കചയ്യുനതബനുന്നാം

നടപടബയണനകേണന്നാം.

സന്നാംഘങ്ങളബകലെ

നല്കുന

ഗ്രനന്റുന്നാം

ഗ്രന്ഥശനലെകേകള
കകലെബ്രറബ

കസസബകന്റെ
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വബനബകയനഗത്തബല് അക്കഇൗണബബലെബറബയണനകേണന്നാം. കകലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന്റെയന്നാം
ഗ്രന്ഥശനലെകേളുകടയന്നാം പ്രവര്ത്തനങ്ങകള അട്ടബമറബക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്നബനന്
പബനമനറണന്നാം.
ശസ്പീ. ഷനഫബ പറമബല്: കകലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേളബകലെ നബയമനങ്ങള്
സന്നാംബനബചന് പബ.എസന്.സബ.യമനയബ കൂടബയനകലെനചന നടകത്തണതന് ആവശദമനണന്.
ഗ്രന്ഥശനലെകേകള ജനകേസ്പീയമനക്കുനതബനന്
പുസകേകപ്രമമനണന്

നമ്മുകട

നബര്ത്തുനതന്.

നമ്മുകട

സമൂഹത്തബകന്റെ

കേസ്വനളബറബയന്നാം

കനതൃതസ്വന്നാം നല്കേണന്നാം. മലെയനളബയകട

ഭനഷകയയന്നാം

നനട്ടബല്

ഗ്രന്ഥശനലെകേകളയന്നാം

രൂപന്നാം

അറബവുന്നാം

കകേനണബരബക്കുന

കകവവബദദവുന്നാം

നമ്മേള്

സജസ്പീവമനക്കബ
കകവജനനബകേ
ഉകദ്ദേശബക്കനത്ത

തലെത്തബകലെയന് വളര്നകകേനണബരബക്കുനകവനതനണന് ഗ്രന്ഥശനലെകേള് ഇനന് കനരബടുന
പ്രതബസനബ.
ഗ്രന്ഥശനലെന

ശനസ

സനകങതബകേ

പ്രസനനങ്ങകളയന്നാം

കേനലെഘട്ടത്തബനനുസൃതമനയബ വബവബധ
സസ്വന്തമനയബ

രന്നാംഗത്തുണനകുന

വരുമനനന്നാം

പുകരനഗതബക്കനുസരബചന്

ആധുനബകേവത്കേരബക്കണന്നാം.

മനറുന

തരത്തബലുളള കപ്രനജക്ടുകേള് ഏകറടുത്തന്

ആര്ജജബക്കനന

കേഴബയനതരത്തബല്

കകലെബ്രറബകേകള

ശക്തമനക്കണന്നാം. കകലെബ്രറബയകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് യൂസര് സര്വ്വസ്പീസന് ഓറബയന്റെഡനക്കബ
മനറനനുള്ള

നടപടബ

കേടനവരുനതബനുന്നാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.
വനയനശനലെകേകള

വനയനശനലെകേളബകലെയന്
അതബകന്റെ

പുതുതലെമുറ
പ്രസക്തബകയനകട
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നബലെനബര്ത്തുനതബനുന്നാം അവബകട കേനലെനനുസൃതമനയ മനറങ്ങള് വരുത്തുനകതനകടനപ്പെന്നാം
മള്ട്ടബ ഫങ്ഷണല്

കകേന്ദ്രങ്ങളനക്കബ മനറ്റുനതബനുന്നാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം.

വനയനശനലെകേളുകട നവസ്പീകേരണത്തബനനയബ എന്നാം.എല്.എ.ഫണന് ഉപകയനഗബക്കുനതബനന്
അനുകൂലെമനയ നബലെപനടന് സസ്വസ്പീകേരബക്കണന്നാം. കകലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേളബകലെ വബവബധ
തസബകേകേളബകലെയ്ക്കുള്ള നബയമനങ്ങള് പബ.എസന്.സബ.ക്കന് വബട്ട സര്ക്കനര് നബലെപനടബകന
സസ്വനഗതന്നാം കചയ്യുന.
വബദദനഭദനസ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബന്):

കകലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേള്ക്കനയബ 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 എനസ്പീ സനമത്തബകേ
വര്ഷങ്ങളബല് പനന-കനനണ് പനന ഫണ്ടുകേളബകലെയന് തുകേ അനുവദബചബട്ടുണന്. ഗ്രനന്റെന്
ഇന എയ്ഡന് റൂള്സബനന് വബകധയമനയബട്ടനണന് കകലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേള്ക്കന് ഗ്രനന്റെന്
അനുവദബക്കുനതന്.

മുനവര്ഷങ്ങളബകലെ കചലെവുവബവരങ്ങളബകന്മേല് കലെനക്കല് ഫണന്

ആഡബറ്റുന്നാം ഫബനനനഷദല് ഇനകസക്ഷന വബന്നാംഗുന്നാം നല്കേബയ റബകപ്പെനര്ട്ടബകന്മേലുള്ള
അപനകേതകേള്

പരബഹരബക്കകപ്പെടനത്തതുകകേനണ്ടുന്നാം

സര്ക്കനര്

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കന്

വബരുദമനയബ പ്രവര്ത്തബചതുകകേനണ്ടുമനണന് കകലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ 2013-14
സനമത്തബകേ വര്ഷകത്ത അവസനന ഗഡു അനുവദബക്കനതബരുനതന്.

സന്നാംവരണ

തതസ്വങ്ങള് പനലെബക്കനകതയന്നാം സര്ക്കനര് ഉത്തരവന് ലെന്നാംഘബച്ചുന്നാം കകലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബല്
നടത്തബയബട്ടുള്ള

നബയമനങ്ങകളലനന്നാം

റദ്ദേനക്കണകമനന്

സര്ക്കനര്

നബര്കദ്ദേശന്നാം
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നല്കേബയബട്ടുണന്. കേനലെബക്കറന് യൂണബകവഴബറബ സമരവുമനയബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങളബല്
പക്ഷപനതപരമനയ

ഒരു

നബലെപനടുന്നാം

ഗവണ്കമന്റെന്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.

സ്കൂള്

കകലെബ്രറബകേകള ശക്തബകപ്പെടുത്തുന കേനരദവുന്നാം എന്നാം.എല്.എ. ഫണന് വബനബകയനഗബചന്
കകലെബ്രറബകേള്ക്കനവശദമനയ പുസകേന്നാം വനങ്ങുന കേനരദവുന്നാം ധനകേനരദ വകുപ്പുമനയബ
ചര്ച കചയന് തസ്പീരുമനനബക്കുനതനണന്. കകേനഴബകക്കനടന് കകലെബ്രറബയമനയബ ബനകപ്പെട്ട
പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനനയബ

വബളബച്ചുകചര്ത്ത

കയനഗതസ്പീരുമനനത്തബകന്റെ

അടബസനനത്തബല് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനണന്.
(ബഹുമനനകപ്പെട്ട

മന്ത്രബയകട

പ്രസനവനയബല്

പ്രതബകഷധബചന്

പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങള് ബഹളന്നാം വയ്ക്കുകേയണനയബ.)
കഭദഗതബകേള്

നബരനകേരബക്കുകേകയന

സഭയകട

അനുമതബകയനകട

പബനവലെബക്കുകേകയന കചയ്തു.
സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനരമുള്ള 2014-കലെ കകേരള പബബകേന്
സര്വ്വസ്പീസന്

കേമ്മേസ്പീഷന

(വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേകള

സന്നാംബനബച

കൂടുതല്

ചുമതലെകേള്) ബബല് പരബഗണനയന് എടുക്കണകമന പ്രകമയന്നാം സഭ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.
(ബഹുമനനകപ്പെട്ട

മന്ത്രബയകട

പ്രസനവനയബല്

പ്രതബകഷധബചന്

പ്രതബപക്ഷനന്നാംഗങ്ങള് ഒനടങന്നാം ഡയസബനുമുനബല് വനന് ബഹളന്നാം വയ്ക്കുകേയന്നാം തുടര്നള്ള
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സഭനനടപടബകേള് ബഹബഷ്ക്കരബചന് പുറത്തുകപനകുകേയന്നാം കചയ്തു.)
രണനന്നാം വകുപ്പെന്
120, 121 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനകട പബനവലെബച്ചു.
രണനന്നാം വകുപ്പെന് ബബലബകന്റെ ഭനഗമനയബ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
മൂനനന്നാം വകുപ്പെന്
123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 138, 139, 140, 141, 144,
145, 146, 147, 149, 150, 152, 153 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച്ചു.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനകട പബനവലെബച്ചു.
മൂനനന്നാം വകുപ്പെന് ബബലബകന്റെ ഭനഗമനയബ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
നനലെനന്നാം വകുപ്പെന്
154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
തനകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് മന്ത്രബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.
156. ഖണ്ഡന്നാം 4(2)-ല്, “ഭന്നാംഗന്നാം വരനകതയന്നാം”എനതബനു പകേരന്നാം
വരനകത”എനതന് കചര്ക്കുകേ.

“ഭന്നാംഗന്നാം
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159.

ഖണ്ഡന്നാം

4(3)-ല്,

“കേഴബയനവുനത്രകവഗന്നാം”എനതബനു

പകേരന്നാം

“കേഴബയനത്രകവഗന്നാം”എനതന് കചര്ക്കുകേ.
156, 159 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് സഭ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
മറന് കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനകട പബനവലെബച്ചു.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനരമുള്ള നനലെനന്നാം വകുപ്പെന് ബബലബകന്റെ ഭനഗമനയബ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
അഞനന്നാം വകുപ്പെന്
171-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.
കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനകട പബനവലെബച്ചു.
അഞനന്നാം വകുപ്പെന് ബബലബകന്റെ ഭനഗമനയബ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
ഒനനന്നാം വകുപ്പുന്നാം പസ്പീഠബകേയന്നാം കപരുന്നാം
108, 109, 110, 112, 113, 115 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനകട പബനവലെബച്ചു.
ഒനനന്നാം വകുപ്പുന്നാം പസ്പീഠബകേയന്നാം കപരുന്നാം ബബലബകന്റെ ഭനഗമനയബ അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
വബദദനഭദനസ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബന്):

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനരമുള്ള 2014-കലെ കകേരള പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന
(വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലുകേകള

സന്നാംബനബച

പനസനക്കണകമന പ്രകമയന്നാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൂടുതല്

ചുമതലെകേള്)

ബബല്
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ഊര്ജ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. ആരദനടന മുഹമ്മേദന്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനങ്ങുന.
ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബന് ദുറബന്:
സനപനങ്ങളബലുന്നാം

സര്ക്കനര് സനപനങ്ങളബലുന്നാം കപനതുകമഖലെന

സര്വ്വകേലെനശനലെകേളബലുന്നാം

പബകനനക്ക

വബഭനഗങ്ങളബകലെ

ജസ്പീവനക്കനരുകട പ്രനതബനബധദന്നാം സന്നാംബനബചന് പഠനന്നാം നടത്തബയ ജസബസന് കകേ.കകേ.
നകരന്ദ്രന
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കേമ്മേസ്പീഷന

ശബപനര്ശകയത്തുടര്നന്

വബകേസന

വകുപ്പെബകന്റെ

02.02.2006-കലെ

ഉത്തരവബല്

മറന്

പട്ടബകേജനതബ

തസ്പീരുമനനങ്ങള്കക്കനപ്പെന്നാം

കപനതുകമഖലെന സനപനങ്ങള്, സസ്വയന്നാംഭരണ അര്ദ സര്ക്കനര് സനപനങ്ങള്
എനബവബടങ്ങളബകലെ നബയമനനധബകേനരന്നാം പബ.എസന്.സബ.ക്കന് വബടനന ഉത്തരവനയതബകന്റെ
തുടര്

നടപടബയനയബത്തസ്പീര്നതനണന്

അടബസനനത്തബല്

ബഹുമനനകപ്പെട്ട

ഈ

ബബല്.

കമല്

തസ്പീരുമനനത്തബകന്റെ

കലെനകേനയക്തയകടയന്നാം

മറന്

ചബലെ

സനപനങ്ങളബകലെയന്നാം നബയമനങ്ങള് പബ.എസന്.സബ.ക്കന് വബട്ടുകകേനണ്ടുള്ള ഉത്തരവന്
ആയബട്ടുണന്. ഇതന് നടപ്പെബലെനകക്കണതന് കകേരളത്തബകലെ സര്വ്വകേലെനശനലെകേളബലെനണന് .
അതബനുള്ള നടപടബകേള് അന്തബമഘട്ടത്തബലെനണന്. അതന് നബയമസഭയകട പരബഗണനയന്
വരനനബരബക്കുകേയനണന്.

വലെബ്രറബ

കേഇൗണ്സബലെബകലെ

ഉകദദനഗസരുകടയന്നാം

ജസ്പീവനക്കനരുകടയന്നാം നബയമനക്രമങ്ങള് പബ.എസന്.സബ.-ക്കന് വബടനനുള്ള തസ്പീരുമനനന്നാം
സസ്വനഗതനര്ഹമനകണനന്
ചട്ടങ്ങളുണനക്കുനതബനുള്ള

വബകയനജനക്കുറുപ്പെബല്
വദവസ

ഖണ്ഡബകേ

സമ്മേതബചബട്ടുണന്.
4(1)-ല്

വദക്തമനയബ
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പ്രതബപനദബചബട്ടുണന്.

നബയമനന്നാം

നടത്തുന

രസ്പീതബയന്നാം

അതുമനയബ

ബനകപ്പെട്ട

ചട്ടങ്ങളുണനക്കുനതുന്നാം പബ.എസന്.സബ.യമനയബ കൂടബയനകലെനചബചന് മനത്രകമ കചയ്യനന
പനടുളകവനതന്

ഭരണഘടനയകട 320 (3) അനുകച്ഛേദത്തബല് പ്രതബപനദബചബട്ടുണന്.

ബബല് പനസനക്കബത്തരണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.
2014-കലെ കകേരള പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന് കേമ്മേസ്പീഷന (വലെബ്രറബ കേഇൗണ്സബലുകേകള
സന്നാംബനബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്) ബബല് പനസനക്കണകമന പ്രകമയന്നാം സഭ
അന്നാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
ബബല് സഭ പനസനക്കബ.

റൂളബന്നാംഗന്
ക്രമപ്രശന്നാം അനുവദബക്കനത്തതന് സന്നാംബനബചന്
മബ. കഡപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ഈ ബബലബകന്റെ ചര്ച അവസനനബക്കനറനയകപ്പെനള് ചബലെ
അന്നാംഗങ്ങള്

ബഹളമുണനക്കബയതന്

ഉനയബക്കനന

അനുവദബക്കനത്തതബല്

നബര്ഭനഗദകേരമനയബകപ്പെനയബ.
ബഹളന്നാം

എന്തനകണനന് കചനദബചകപ്പെനള് ബബല്ലുമനയബ
പറഞതന്.
പ്രസ്തുത

വചതബകനത്തുടര്നന്

ക്രമപ്രശന്നാം
ക്രമപ്രശന്നാം

ഒരു ബനവുമബലനത്ത കേനരദമനണന്

ബഹുമനനകപ്പെട്ട മന്ത്രബ അതബനന് മറുപടബ പറയനബകലനന്നാം പറഞ.
സനഹചരദത്തബല്

ബഹുമനനകപ്പെട്ട

അന്നാംഗങ്ങകളനടന്

ഇരബക്കനന

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുന്നാം ഇരബക്കനത്തതബനനലെനണന് മറന് നടപടബകേളബകലെയന് കചയര് കേടനതന് .
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വദക്തമനയ ഏകതങബലുന്നാം ചട്ട ലെന്നാംഘനമുണനയനല് മനത്രകമ റൂള് 303 അനുസരബചന് ഒരു
ക്രമപ്രശന്നാം

ഉനയബക്കനവൂ.

അനുവദബക്കനതബരുനതന്.

ഇവബകട
അവസനന

അതുണനകേനത്തതുകകേനണനണന്
നബമബഷത്തബല്

കചയര്

ഇത്തരകമനരു

സന്നാംഭവമുണനയതബല് കചയറബനന് വബഷമമുണന്. ദയവുകചയന് ഇത്തരന്നാം സന്നാംഭവങ്ങള് ഇനബ
ഒഴബവനക്കണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.
സഭ വവകുകനരന്നാം 6.42-നന് പബരബഞ.
**************

