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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   കഫെബ്രുവരബ   04,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

1)  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട   93-  ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബമൂനനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  93-ാം  നമ്പര  കചനാദദത്തബകന്റെ  തബരുത്തബയ  ഉത്തരലാം

മതദബന്ധനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച.
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2)  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   1125-  ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പത്തനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 1125-ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം റവനന്യൂവലാം

ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേരബപ്പൂര വബമനാനത്തനാവള വബകേസനലാം

മബ  .    സസ്പീകര:   കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവള  വബകേസനത്തബനലാം  നടത്തബപ്പെബനലാം

നദനായമനായ  പരബഗണന  നല്കേനാന്  കകേന-സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റുകേള്

തയനാറനാകേനാത്തതുമൂലലാം  വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  ഭനാവബ  അപകേടത്തബലനാകുനതനായബ

പറയകപ്പെടുന  സബതബവബകശഷവലാം  വബമനാനത്തനാവള  വബകേസനത്തബനക്ക്  സരകനാര

സസസ്പീകേരബകകണ  നടപടബകേളലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര,  സരവ്വശസ്പീ കകേ.  സബ.  കജനാസഫെക്ക്,

കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ   അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന് ):   കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ

വബകേസനത്തബനലാം  നടത്തബപ്പെബനലാം  മുന്തബയ  പരബഗണനയനാണക്ക്  സലാംസനാന  സരകനാര

നല്കേബവരുനതക്ക്.   ഹജക്ക് തസ്പീരതനാടകേരുകട പ്രധനാന യനാത്രനാകകേനകമന നബലയബല്



3

കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക്  വലബയ  സനാധദതകേളനാണുള്ളകതങ്കബലലാം

വബമനാനത്തനാവള  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ  പബന്തുണയുലാം  സഹകേരണവലാം

കകേനസരകനാരബല്നബനലാം  കവണത്ര  ലഭബക്കുനബല.  മലാംഗലനാപുരലാം

വബമനാനത്തനാവളത്തബലണനായ   അപകേടത്തബനകശഷലാം  സുരക്ഷനാകേനാരണങ്ങളനാല്

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവളത്തബല്നബനള്ള  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനസരവ്വസ്പീസുകേളകട

എണ്ണത്തബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തബയബരുന.   ഡയറക്ടര  ജനറല്  ഓഫെക്ക്  സബവബല്

ഏവബകയഷന് പുറകപ്പെടുവബച നബരകദ്ദേശങ്ങളലാം നബബന്ധനകേളലാം  അനസരബചക്ക്  ഭഭൗതബകേ

സനാഹചരദങ്ങള് ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ സലലാം ഏകറ്റെടുത്തക്ക്  എയരകപനാരട്ടക്ക്

അകതനാറബറ്റെബ ഓഫെക്ക് ഇന്തദയക്ക് കകേമനാറുനതബനള്ള നടപടബകേള് അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.

ഹജക്ക്  എമ്പനാരകകഷന്  കപനായബന്റെനായബ  കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളകത്ത

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം വബമനാനങ്ങളകട സരവ്വസ്പീസക്ക് കേഴബഞ്ഞ വരഷലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം

കചയ്തതബനപുറകമ  സഭൗദബ  എയരകലന്സക്ക്,  കഫ്ലൈ  ദുബനായക്ക്,  ഗള്ഫെക്ക്  എയര  എനസ്പീ

സരവ്വസ്പീസുകേള്  പുതുതനായബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കേരബപ്പൂര

വബമനാനത്തനാവളത്തബകല  കടണ്  ഓവറുലാം  ലനാഭവലാം  യനാത്രകനാരുകട  എണ്ണവലാം  മുന്

വരഷങ്ങകള അകപക്ഷബചക്ക് വരദബചതബനപുറകമ വരുലാംവരഷങ്ങളബലലാം വരദബക്കുകമനക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.   വബമനാനത്തനാവളത്തബകല  പുതബയ  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  അകറവല്

കബനാകബല്  ഒകര  സമയലാം  അയനായബരലാം  കപകര  ഉള്കകനാള്ളുനതബനക്ക്  സനാധബക്കുലാം.
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റണ്കവയുകട  കദരഘദലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനനാവശദമനായ  പുതുകബയ  ശബപനാരശ

സമരപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  എയര  കപനാരട്ടക്ക്  അകതനാറബറ്റെബ  ഓഫെക്ക്  ഇന്തദ  കചയരമനാകനനാടുലാം

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  എയരകപനാരട്ടക്ക്    ഡയറക്ടകറനാടുലാം  അഭദരതബചബട്ടുണക്ക്.   തബരുവനന്തപുരലാം,

കകേനാചബ,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവളങ്ങള്  അണ്കസരവ്ഡക്ക്/അണര  കസരവ്ഡക്ക്

വബമനാനത്തനാവളങ്ങള്  അലനാത്തതബനനാല്  എയരകപനാരട്ടക്ക്  അകതനാറബറ്റെബ  ഓഫെക്ക്  ഇന്തദ

ലനാന്റെബലാംഗക്ക്/പനാരകബലാംഗക്ക്  ഫെസ്പീസക്ക്,  ഹനാന്റെക്ക് ലബലാംഗക്ക്  ചനാരജക്ക്   എനസ്പീ  ഇനങ്ങളബല്  ഇളവക്ക്

നല്കേബകകനാണക്ക്  ആവശദലാം  ഉനയബകനാത്തതബനനാലനാണക്ക്  പ്രസ്തുത

വബമനാനത്തനാവളങ്ങകള 'ഉഡനാന്'  പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് കേഴബയനാത്തതക്ക്.  കേണ്ണൂര

വബമനാനത്തനാവളലാം  ഗ്രസ്പീന്ഫെസ്പീല്ഡക്ക്  വബമനാനത്തനാവളമനായതബനനാല്  കദനലാംദബന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഭനാരബച  കചലവക്ക്  വരുകമനതബനനാലലാം  പുതബയ

വബമനാനത്തനാവളമനായതബനനാലലാം 'ഉഡനാന്' പദതബയബല് ഉള്കപ്പെകടണതനായതബനനാലമനാണക്ക്

ഇന്ധന നബകുതബ പത്തക്ക് വരഷകത്തയക്ക് ഒരു ശതമനാനയബ കുറയനാന് തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്.  

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര  :  എലനാ വബമനാനത്തനാവളങ്ങളബകലയുലാം ഇന്ധന നബകുതബ

അഞക്ക് ശതമനാനമനായബ കുറചകകേനാണക്ക്  2017-ല് എടുത്തബട്ടുള്ള കേദനാബബനറ്റെക്ക് തസ്പീരുമനാനലാം

ഇതുവകര  നടപ്പെബലനാകനാതബരബക്കുകേയുലാം  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനമനാത്രമനായബ

ഇന്ധനനബകുതബ  ഒരു  ശതമനാനമനായബ  കുറചക്ക്  കകേനാടുക്കുകേയുലാം  കചയ്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

ഇതര സലാംസനാനങ്ങള് വബമനാനത്തനാവളങ്ങളബകല ഇന്ധനനബകുതബ ഒരു ശതമനാനമനായബ
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കുറചബട്ടുണക്ക്.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവളത്തബല്നബനലാം  നടത്തബയബരുന  മൂനക്ക്

സരവ്വസ്പീസുകേള്  നബരത്തലനാകബയതബനപുറകമ  വരനാനബരബക്കുന  കററ്റെക്ക്  കചയ്ഞലാം

വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ പ്രവരത്തനകത്ത കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുലാം. കടബബള് കടനാപക്ക്

വബമനാനത്തനാവളങ്ങളകട പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് കൂടുതല് കചലവക്ക് കവണബവരബകേയുലാം ഗ്രസ്പീന്

ഫെസ്പീല്ഡക്ക്  എയരകപനാരട്ടുകേള്കക്ക്  മനാത്രമനായബ  പ്രകതദകേ കപനാളബസബ  നബലനബല്ക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന  സനാഹചരദത്തബല്  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളത്തബനമനാത്രമനായബ  ഇന്ധന

നബകുതബയബല്  ഇളവനവദബചതക്ക്  ശരബയനായ  നടപടബയല.    'ഉഡനാന്  പദതബ'

കഡനാമസബകേക്ക്  എയരകപനാരട്ടുകേള്ക്കുകവണബയുളളതനാണക്ക്.  കേണ്ണൂര

വബമനാനത്തനാവളത്തബനകവണബ  കേനാണബക്കുന  അമബതതനാല്പ്പെരദത്തബകന്റെ

ഒരലാംശകമങ്കബലലാം  കേരബപ്പൂര വബമനാനത്തനാവളകത്തനാടക്ക്  കേനാണബകണലാം.  വബമനാനങ്ങള്

മുഴുവന് കേദനാന്സലനായബ ചനാരകട്ടഡക്ക് വബമനാനങ്ങള് മനാത്രലാം ഒനാപ്പെകററ്റെക്ക് കചയ്യുന ഒരു

വബമനാനത്തനാവളമനായബ കേരബപ്പൂര വബമനാനത്തനാവളലാം മനാറനാന് കപനാകുകേയനാണക്ക്. കേരബപ്പൂര

വബമനാനത്തനാവള  വബകേസനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  സലകമടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്കക്ക്

അവബകടയുളള  ആളകേള്  സഹകേരബകനാന്  തയനാറനാണക്ക്.  എലനാ

വബമനാനത്തനാവളങ്ങള്ക്കുലാം ഇന്ധന നബകുതബ  ഒരു ശതമനാനമനാകബയനാല് കൂടുതല്

വബമനാനങ്ങകള   ഇന്ധനലാം  നബറയ്ക്കുനതബനനായബ  ഇകങ്ങനാകട്ടയക്ക്  ആകേരഷബകനാനലാം
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കപനാതുകമഖലയബല്  പ്രവരത്തബചവരുന  കേരബപ്പൂര  വബമനാനത്തനാവളകത്ത   പഴയ

പ്രതനാപത്തബകലയക്ക്  തബരബചകകേനാണ്ടുവരനാനലാം  കേഴബയുലാം.  കടബബള്കടനാപ്പെക്ക്

വബമനാനത്തനാവളത്തബനനാണക്ക്  ഗ്രസ്പീന്ഫെസ്പീല്ഡക്ക്  എയരകപനാരട്ടബകനകനാള്  കൂടുതല്

പ്രനാധനാനദലാം  കകേനാടുകകണതക്ക്.   ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്

ചരച കചയണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാര

അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനകശഷമനാണക്ക്  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവള

വബകേസനത്തബനക്ക് സലകമടുപ്പുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട  സമഗ്രമനായ ഇടകപടലണനായതക്ക്.

136  ഏകര  സലകമകറ്റെടുക്കുനതബനക്ക്   അവബടകത്ത  ജനപ്രതബനബധബകേളമനായബ

ചരച  നടത്തബയബരുന.  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളലാം  യനാഥനാരതദമനാകകണതക്ക്

നനാടബകന്റെ  വബകേസനത്തബനക്ക്  അതദനാവശദമനാണക്ക്.   ശബരബമലയബല്  ഒരു

വബമനാനത്തനാവളകത്തപ്പെറ്റെബ  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.   തബരുവനന്തപുരലാം

വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ഫെലപ്രദമനായ  നടപടബയനാണക്ക്

സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനക്ക്  ഏറ്റെവലാം

പ്രനാധനാനദമുളള കേനാരദങ്ങളബലനാണക്ക്  സരകനാര ഇടകപടല് നടത്തുനതക്ക്.  'ഉഡനാന്'

പദതബയബല് കേണ്ണൂര വബമനാനത്തനാവളകത്ത ഉള്കപ്പെടുത്തബയതബനനാലലാം പുതബകയനാരു
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വബമനാനത്തനാവളമനായതബനനാല്  കപ്രനാതനാഹനകമന  നബലയബലലാം  അവബകടനബനലാം

സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുന  വബമനാനങ്ങള്കക്ക്  ഇന്ധന  നബകുതബ  ഒരു  ശതമനാനമനായബ

കുറചകവനതക്ക്  വസ്തുതയനാണക്ക്.  ഇഭൗ  നടപടബ  ഏകതങ്കബലലാം  തരത്തബല്

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവളകത്ത  പ്രതബകൂലമനായബ   ബനാധബക്കുനബല.  എലനാ

തരത്തബലലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവളകത്ത  കൂടുതല്  വബകേസനത്തബകലയക്ക്

ഉയരത്തുനതബനനാവശദമനായ നടപടബയനാണക്ക് സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  അതുകകേനാണക്ക് ഇഭൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തല,

കകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര

എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയ കശഷലാം അവരവരുകട

പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്  നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പസമയത്തബനകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

III ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കേശുവണബ വദവസനായ കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നഭൗഷനാദക്ക്:  സലാംസനാനകത്ത  കേശുവണബ  വദവസനായ  കമഖല
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കനരബടുന ഗരുതര പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് സരകനാര അടബയന്തരമനായബ

ഇടകപടണലാം.  പ്രസ്തുത  കമഖലയബല്  പണബകയടുക്കുനവരകനാവശദമനായ

കതനാഴബല്ദബനങ്ങള് ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  ഇറക്കുമതബ ചുങ്കലാം പബന്വലബക്കുനതബനലാം

കകേന ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേരദ്ദേലാം കചലത്തണലാം. വണ്കകടലാം കസറ്റെബല്കമന്റെക്ക് എന

നബരബന്ധ  നബലപനാടബല്നബനലാം  ബനാങ്കുകേള്  പബന്മനാറുകേയുലാം  കലനാണുകേള്

റസ്പീസ്ട്രക്ചര  കചയ്യുകേയുലാം  കവണലാം.  കതനാട്ടണബയുകട  ലഭദതക്കുറവബനക്ക്

പരബഹനാരമുണനാക്കുനതബനലാം   ഇന്റെറസക്ക്  ഗദനാരന്റെബയുകട  കേനാലനാവധബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബചക്ക്

നല്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):  സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ

നബരന്തരമനായ അഭദരതന മനാനബചക്ക് കതനാട്ടണബയുകട  ഇറക്കുമതബചങ്കലാം കുറയനാന് കകേന

സരകനാര  തയനാറനായബട്ടുകണങ്കബലലാം   അതക്ക്  പൂരണ്ണമനായബ  ഒഴബവനാകബയനാല്  മനാത്രകമ

കേശുവണബ  കമഖലയക്ക്  പ്രകയനാജനലാം  ലഭബ ക്കുകേയുള.   പൂട്ടബകബടക്കുന  കേശുവണബ

ഫെനാക്ടറബകേള്  തുറക്കുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  ബനാങ്കബലാംഗക്ക്  സനാപനങ്ങളകടയുലാം

സരകനാര പ്രതബനബധബകേളകടയുലാം കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് സരകനാര

തുടരനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  സനാപനങ്ങളകട  അധബകേ വനായ്പയബകന്മേല്
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പലബശസബ്സബഡബ  നല്കുനതബനലാം  കേനാഷന്യൂ  കബനാരഡബല്  നദനായവബലയക്ക്  കതനാട്ടണബ

ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  സരകനാര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  പൂട്ടബകബടക്കുന  സസകേനാരദ

സനാപനങ്ങള്  തുറന പ്രവരത്തബപ്പെബക്കുനതബനനായബ നടപ്പുവരഷകത്ത ബനാങ്കക്ക് പലബശ

നല്കുനതബനക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല്  തുകേ വകേയബരുത്തുകേയുലാം  സഹകേരണ  വകുപ്പെബല്  നബനക്ക്

സരകനാര  ഗദനാരണബ  വനായ്പ  കേനാഷന്യൂ  കബനാരഡബനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

കേമ്മേബറ്റെബ  ഒറ്റെത്തവണ  തസ്പീരപ്പെനാകലബനക്ക്  ശബപനാരശ  കചയ്ത  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

ഫെനാക്ടറബകേളകട  കേനാരദത്തബല്  പുനനഃപരബകശനാധന  നടത്തുനതനാണക്ക്.   കേശുവണബ

വദവസനായകത്ത പുനരുദരബക്കുനതബനക്ക്  കേരശന നടപടബകേള് ഒഴബവനാകബ ബനാങ്കുകേള്

സഹകേരബകണകമനക്ക് സരകനാര ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്. 

(2)  ഒഴബവകേള് യഥനാസമയലാം പബ  .  എസക്ക്  .  സബ  .-  കയ അറബയബകനാന് നടപടബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബകല  തസബകേകേളബലണനാകുന

ഒഴബവകേള്  മുന്കൂട്ടബ  മനസബലനാക്കുനതബനക്ക്  പബബകേക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷകന

സനാരകക്ക്  സലാംവബധനാനവമനായബ   ബന്ധകപ്പെടുത്തുനതബനലാം   റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റുകേള്

തയനാറനാകബ  നബയമനലാം  നടത്തുനതബലണനാകുന  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബകല നബയമനത്തബനക്ക് പ്രകതദകേ

ചട്ടങ്ങളണനാക്കുനതബനലാം   നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ): ഒഴബവകേള് യഥനാസമയലാം പബബകേക്ക്

സരവ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷനക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്യുനതബനലാം  റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റുകേളബല്  നബനലാം

പരമനാവധബ നബയമനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനലാം സരകനാര നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

റബട്ടയരകമന്റെക്ക് തസ്പീയതബ മുന്കൂട്ടബ പബ.എസക്ക്.സബ.-കയ അറബയബക്കുനതബനനാവശദമനായ

സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുനതനാണക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബലനായബ  പുതബയ

തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം  വബവബധ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള  നബയമനങ്ങള്

പബ.എസക്ക്.സബ.  മുഖനാന്തബരമനാക്കുകേയുലാം  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്   വബട്ട

സനാപനങ്ങളബല്  കസഷദല്  റൂള്സക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  ബന്ധകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേള്കക്ക് കേരശന നബരകദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ്യുന

ഒഴബവകേളകട  കൃതദത  വബലയബരുത്തുനതബനലാം   ഒഴബവകേള്  ഓണ്കലനനായബ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്യുനതബനലാം കസനാഫക്ക് കവയറുകേള് വബകേസബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   ഒഴബവകേള്

യഥനാസമയലാം  നബയമനനാധബകേനാരബകേള്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്യുനകണനക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബല്  അതുസലാംബന്ധബചക്ക്   പരബകശനാധന

നടത്തുകേയുലാം  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന  ഉകദദനാഗസകരനാടക്ക്  വബശദസ്പീകേരണലാം  കതടുകേയുലാം

കചയ്യുനണക്ക്.  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖനയുള്ള  നബയമന  നടപടബകേള്

കവഗത്തബലനാക്കുനതബനക്ക്     സരകനാര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
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IV സബ്മബഷന്

(1) കേനാലനാവസനാവദതബയനാന കകേനത്തബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  കകേനാട്ടയകത്ത  കേനാലനാവസനാവദതബയനാന

പഠന കകേനത്തബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം വബപുലകപ്പെടുത്തുനതബനലാം സബരലാം ഡയറക്ടകറ

നബയമബക്കുനതബനലാം  ആവശദമനായ  ഫെണനവദബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേനാണ

പദതബയനായ  റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബഷബകയറ്റെസ്പീവബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  കേനാലനാവസ

വദതബയനാന  പഠന  കകേനത്തബലള്കപ്പെട്ട  എലനാ  സരകനാര  ഏജന്സബകേളകടയുലാം

വകുപ്പുകേളകടയുലാം  കശഷബ  വബകേസനത്തബനള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

സനാകങ്കതബകേ  സനാപനങ്ങളകട  സഹനായവലാം  ആകഗനാളതല  മബകേവറ്റെ  സകങ്കതങ്ങളകട

മനാതൃകേകേളലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യുനതനാണക്ക്.

(2) ഭൂമബ തബരബകചടുകല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്:  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കപ്രനാഡക്ഷന് കസന്റെറബനക്ക്  കകേനാടുത്ത

ഭൂമബ തബരബചക്ക് പബടബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്):  കകേനാട്ടയലാം  തനാലൂകബല്  അതബരലാംപുഴ  വബകലജബല്  കബനാകക്ക്  28-ല്

സരകവ്വനമ്പര 175/1-ല്കപ്പെട്ട 4.2150 കഹക്ടര സലത്തനാണക്ക് കകേന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഉടമസതയബലള്ള കപ്രനാഡക്ഷന് കസന്റെര സബതബ കചയ്യുനതക്ക്.    ഈ  സനാപനലാം

വരഷങ്ങളനായബ  പ്രവരത്തബക്കുനബല.  പ്രസ്തുത  സലലാം   കകേന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെതനാകണനക്ക്  കതളബയബക്കുനതബനള്ള  ആധബകേനാരബകേ

കരഖകേകളനാനമബലനാത്തതബനനാല്    സലലാം  തബരബകചടുക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(3)  മണല് കലലലാം കചയലലാം മണല് വനാരല് പുനരനാരലാംഭബകലലാം 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  പുഴകേളകടയുലാം  നദബകേളകടയുലാം  കേരയബല് അടബഞ

കൂടബയ മണല് കലലലാം കചയ്യുനതബനലാം മണല് വനാരല് പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

നദബകേളകടയുലാം പുഴകേളകടയുലാം കേരയബല് അടബഞകൂടബയ മണല് ജബലനാ കേളക്ടരമനാരുകട

ചുമതലയബല് സൂക്ഷബക്കുനതബനലാം പ്രളയദുരബത ബനാധബതരകക്ക് വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനലാം

കറനാഡബകന്റെ പുനര നബരമ്മേനാണത്തബനലാം സരകനാര നബരകബലള്ള തുകേ ഇഭൗടനാകബ വബല്പന

നടത്തുനതബനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  അതനാതക്ക്  ജബലകേളബകല  ആര.എലാം.ഫെണബകലയക്ക്
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മുതല്ക്കൂട്ടുനതബനലാം  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാകര  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  മണല്  ഖനനലാം

കചയനാനലാം  സനാന്റെക്ക്  ഓഡബറ്റെക്ക്  നടത്തുവനാനലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  കഎ.എല്.ഡബ.എലാം.-കന്റെ

കേസ്പീഴബലള്ള  വബവബധ  ഏജന്സബകേകള  നബകയനാഗബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  19

നദബകേളബകല സനാന്റെക്ക് ഓഡബറ്റെബലാംഗക്ക് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കചയ.  മണല് ലഭദത കേകണത്തബയ നദബകേളബല് നബനക്ക് മണല് വനാരുനതബനക്ക്  ജബലനാ

കേളക്ടരമനാര,  പഞനായത്തക്ക്-മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ  കസക്രട്ടറബമനാര  എനബവര  മുമ്പനാകകേ

അകപക്ഷ  സമരപ്പെബചക്ക്  പനാരബസബതബകേനാനമതബ  കനടനാന്  31.12.2018-കല  സരകനാര

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പ്രവൃത്തബകേളകട

നടപടബ  പുകരനാഗമബച  വരുന.   നദബകേളബകല  മണല്  ലഭദത  കേകണത്തബ  മണല്

വനാരുനതബനള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(4)  തടയണ പുനര നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .  വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  ഭനാരതപ്പുഴയബകല  തകേരന  തടയണ  പുനര

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):   പ്രളയകത്തത്തുടരനക്ക്

ഭനാരതപ്പുഴയബകല  തടയണയുകട  തകേരന  അരബകുഭബത്തബ  പുനരനബരമ്മേബകനാനലാം

കപനാളബഞ്ഞ കറയബല്പ്പെനാളലാം സലാംരക്ഷബകനാനലാം കുടബകവള്ള പദതബ പുന:സനാപബകനാനലാം

7.06  ലക്ഷലാം രൂപയുകട അടബയന്തര പ്രവൃത്തബകക്ക്  സനാമ്പത്തബകേനാനമതബ  നല്കുകേയുലാം
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പ്രവൃത്തബ പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്   പമ്പബലാംഗക്ക്  പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  തടയണയുകട

സലാംരക്ഷണ  ഭബത്തബ  നബരമ്മേനാണലാം  2019  മനാരചബല്    പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാകുകമനക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  തടയണയുകട  ജലകചനാരച  തടയുനതബനള്ള  പുനരുദനാരണ

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  ഭരണനാനമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സനാകങ്കതബകേനാനമതബ

നല്കുനതബനള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുന.   2020  കമയക്ക്  അവസനാനലാം പ്രവൃത്തബ

പൂരത്തബയനാകുകമനക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

(5) കേനാരഷബകേ ഗകവഷണകകേനലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:   പസ്പീലബകകനാടക്ക് പ്രനാകദശബകേ കേനാരഷബകേ ഗകവഷണ

കകേനത്തബല്    ജസ്പീവനകനാകരയുലാം   കതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം  നബയമബകനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .   എസക്ക്  .   സുനബല് കുമനാര): പസ്പീലബകകനാടക്ക് പ്രനാകദശബകേ

കേനാരഷബകേ ഗകവഷണ കകേനത്തബല് തസബകേകേള് പലതുലാം നബകേത്തബയബട്ടബകലനലാം പല

തസബകേകേളലാം ഉകദദനാഗസരുകട സഭൗകേരദനാരതലാം ഷബഫക്ക് കചയ്യുകേയനാണുണനായകതനലാം

മനസബലനായതബകനത്തുടരനക്ക്  അവ  പുന:സനാപബക്കുകേയുലാം  നബലവബലള്ള  ഒഴബവകേള്

നബകേത്തനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഗകവഷകേരുകട  തസബകേ

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന്  സനാധബകനാത്ത  സനാഹചരദമനാണക്ക്  നബലവബലണനായബരുനതക്ക്.

കേനാരഷബകേ  യൂണബകവഴബറ്റെബകേളബകല  എലനാ  തസബകേകേളബലലാം  സുതനാരദമനായ  രസ്പീതബയബല്
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നബയമനലാം നടത്തനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

(6) ഗനാന്ധബഗ്രനാലാം തസകക്ക് കരനാഗനാശുപത്രബ

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ: കകേനാരട്ടബ ഗനാന്ധബഗ്രനാലാം തസകക്ക് കരനാഗനാശുപത്രബ  പുതബയ

കകേട്ടബടത്തബകലയക്ക് മനാറ്റെനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീചര):     8  വനാരഡുകേളലാം   610  കേബടകകേളലാം

അനവദബചബട്ടുള്ള കകേനാരട്ടബ ഗനാന്ധബഗ്രനാലാം തസകക്ക് കരനാഗനാശുപത്രബയബല് ഇകപ്പെനാള് 154

കരനാഗബകേളനാണുള്ളതക്ക്.   ആശുപത്രബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   കപ്രനാകപ്പെനാസല്

തയനാറനാകബ  സമരപ്പെബകനാന്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറക്ടരകക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  അതക്ക്  ലഭദമനായനാലടന്  പരബകശനാധബചക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   

(7) ബനാലനസ്പീതബ നബയമലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള:   അഗതബ-അനനാഥ മനബരങ്ങള്, ശബശു സലാംരക്ഷണ

കകേനങ്ങള്  എനബവയുകട  നടത്തബപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രനാകയനാഗബകേ

ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് ജുവകനല് ജസസ്പീസക്ക് ആക്ടുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര):     2015-കല  ജുവകകനല്  ജസബസക്ക്

ആക്ടബകല വകുപ്പെക്ക് 41 (1)  പ്രകേനാരലാം  കുട്ടബകേളകട സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ നടത്തുന

എലനാ  സനാപനങ്ങളലാം  സലാംസനാന  സരകനാരുകേള്  നബരകദ്ദേശബക്കുന  പ്രകേനാരലാം

രജബസര   കചയണകമനക്ക്   വദവസ  കചയ്യുകേയുണനായബ.    പ്രസ്തുത  വദവസ

പനാലബകനാത്ത സനാപനനാധബകൃതരകക്ക് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയബല് കുറയനാത്ത പബഴകയനാ

ഒരു വരഷലാം തടകവനാ രണ്ടുലാം കൂടബകയനാ ശബക്ഷ ലഭബകനാവനതനാകണനലാം വദവസ

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   എലനാ  കകചല്ഡക്ക്  കകേയര  സനാപനങ്ങളകടയുലാം   ജുവകകനല്

ജസസ്പീസക്ക് ആക്ടക്ക് പ്രകേനാരമുള്ള രജബകസ്ട്രഷന്  നടപടബകേള്  31.12.2017-നക്ക്  മുന്പക്ക്

പൂരത്തബയനായബ  എനക്ക്  ഉറപ്പെനാകണകമനക്ക്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ   കകേന-സലാംസനാന

സരകനാരുകേള്കക്ക്  കേരശന  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബരുന.   രജബസര  കചയനാത്ത

ശബശു സലാംരക്ഷണ സനാപനങ്ങളബകല കുട്ടബകേളകട പുനരധബവനാസലാം   സലാംബന്ധബചക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാന്  അതനാതക്ക്  ജബലകേളബകല  കകചല്ഡക്ക്  കവല്കഫെയര

കേമ്മേബറ്റെബകേള്കക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ശബശുസലാംരക്ഷണ സനാപനങ്ങളബല്

കേഴബയുന  ഇതര  സലാംസനാന  കുട്ടബകേളകട  പുനരധബവനാസത്തബനക്ക്  അതനാതക്ക്

സലാംസനാനകത്ത  കകചല്ഡക്ക്  കവല്കഫെയര  കേമ്മേബറ്റെബകേള്  മുഖനാന്തബരലാം  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.    കജ.കജ.  ആക്ടുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളബല് മനാറ്റെലാം

വരുത്തുനതബനക്ക്   കചറബയ  സനാധദതകേകള  ഉള.   കസന്ട്രല്  ആക്ടബകന

മറബകേടക്കുനതബനക്ക്  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയനാത്ത

വബധത്തബല്  പഴുതുകേളടചകകേനാണ്ടുള്ള  നബയമമനാണക്ക്  കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക്   ഒ.സബ.ബബ.-യുമനായുലാം  സനാപന  ഉടമകേളമനായുലാം   നബരവധബ

തവണ മുഖദമനബയുകട കനതൃതസത്തബല്   ചരച നടത്തബയബരുന.    സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെക്ക് കേരടക്ക് ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കേരടക്ക് ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബകനാന്

കേനാലതനാമസമുണനായതക്ക്  എകന്തങ്കബലകമനാരു  പഴുതക്ക്  കേകണത്തബ  സനാപനങ്ങള്

നബലനബരത്തനാന് കേഴബയുകമനാ  എനള്ളതക്ക് പരബകശനാധബകനാന് കവണബയനാണക്ക്.    

(8)  വബകേസന പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:    വട്ടബയൂരകനാവക്ക്  ജലാംഗ്ഷന്  വബകേസനവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   ഭൂമബ ഏകറ്റെടുക്കുനതബനക്ക് സതസര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

വട്ടബയൂരകനാവക്ക് ജലാംഗ്ഷന് വബകേസനത്തബനക്ക് ഭൂമബ ഏകറ്റെടുക്കുനതബനക്ക്    ആസൂത്രണ

വകുപ്പെക്ക് 2017-ല് 45 കകേനാടബ രൂപയുലാം  2017-18-ല് കേബഫ്ബബ പദതബയബല് 100

കകേനാടബ രൂപയുലാം വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  എസക്ക്.പബ.വബ.
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ആയബ കകേരള  കറനാഡക്ക്   ഫെണക്ക് കബനാരഡബകന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   ഭൂമബ

ഏകറ്റെടുക്കുനതബനക്ക്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  30  ശതമനാനലാം  തുകേ  ട്രബഡ

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം  അതബനനാവശദമനായ ശബപനാരശ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെക്ക്

അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫെക്ക്  കസക്രട്ടറബകക്ക്  അയചകകേനാടുക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

കസനാഷദല്  ഇലാംപനാക്ടക്ക്  സഡബ   നടത്തുനതബനക്ക്  ജബലനാ  കേളക്ടര  ആവശദകപ്പെട്ട

1,15,000/- രൂപ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം  കറനാഡക്ക് ഫെണക്ക് കബനാരഡുലാം

ബനാകബ കേനാരദങ്ങള് ട്രബഡയുമനാണക്ക് കചകയണതക്ക് എനള്ളതക്ക് തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടുണക്ക്.

പദതബയുകട  ഇന്കവസബകഗഷന്  നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകബ  കടണര

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.    പബ.ഡബ.ഡബ.-യുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

കേനാരദങ്ങള്കക്ക് യനാകതനാരു തടസവമബല.    ട്രബഡയുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങള്

പ്രകതദകേലാം ചരച കചയ്തക്ക് തസ്പീരുമനാനകമടുകകണതനാണക്ക്. 

(9) കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലലാം

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്   കജനാസഫെക്ക്:   കുറുപ്പെന്തറ  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ

നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം    മനാഞ്ഞൂര  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ

പണബ തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കുറുപ്പെന്തറ കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലത്തബനക്ക് ഭരണനാനമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പദതബ

തയനാറനാകബ  കേബഫ്ബബകക്ക്  സമരപ്പെബക്കുകേയുലാം  30.56  കകേനാടബ  രൂപ

അനവദബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   കമല്പ്പെനാലത്തബനക്ക്   സലലാം  ഏകറ്റെടുത്തക്ക്

നല്കേണകമനക്ക്  ജബലനാ കേളക്ടകറനാടക്ക് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  പദതബ കേബഫ്ബബയുകട

കപനാരട്ടലബല്   അപക്ക് കലനാഡക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം   സലകമടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  മനാഞ്ഞൂര  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ  പണബ

തസരബതകപ്പെടുത്തണകമനക്ക് കറയബല്കവകയനാടക്ക് ആവശദകപ്പെടുനതനാണക്ക്.  

(10) യു  .  പബ  .   സ്കൂള് അപ്ഗ്രകഡഷന്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:   പുല്ലൂര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  യു.  പബ.  സ്കൂള്  അപ്കഗ്രഡക്ക്

കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

   കപനാതുവബഭദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥക്ക്):

കകഹകകനാടതബയുകട  വബധബനദനായപ്രകേനാരലാം  വബദദനാഭദനാസ  ആവശദകേത  കേകണത്തബയ

പ്രകദശങ്ങള്  വബജനാപനലാം  കചയ്തതബല്  പൂല്ലൂര  എന  പ്രകദശലാം  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

അനകയനാജദമനായ സരകനാര സ്കൂള് കേകണത്തബ ഉയരത്തുനതബനനാവശദമനായ ശബപനാരശ

കപനാതുവബഭദനാഭദനാസ  ഡയറക്ടര  ലഭദമനാക്കുനതനസരബചക്ക്   തുടരനടപടബകേള്
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സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

V  ചട്ടലാം 300 അനസരബചള്ള പ്രസനാവന

മനാരകേ കേസ്പീടനനാശബനബകേളകട നബകരനാധനലാം

മനാരകേമനായ  കേസ്പീടനനാശബനബകേളലാം  കേളനനാശബനബകേളലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്

നബകരനാധബക്കുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് കൃഷബ വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.  വബ.  എസക്ക്.  സുനബല് കുമനാര

ചട്ടലാം 300 അനസരബചക്ക് പ്രസനാവന നടത്തബ. 

VI  ധനകേനാരദലാം

i. 2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റെബകന സലാംബന്ധബച
കപനാതുചരച

കഡപന്യൂട്ടബ  സസ്പീകര  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശശബ):  ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.

പ്രളയബനാധബത  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനനഃസൃഷബകനായബ  ബഡ്ജറ്റെബല്  25  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബചതക്ക്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  മുന്വരഷകത്ത  അകപക്ഷബചക്ക്  മൂലധനകചലവക്ക്

53.3%  വരദബപ്പെബകനാനലാം  വനായ്പയുകട  56.03%  റവനന്യൂ  കചലവകേള്കനായബ

വബനബകയനാഗബചതക്ക് 2019-20-ല്  33.40%  ആയബ കുറയനാനലാം സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  124125

കകേനാടബ രൂപയുകട കചലവക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന ബഡ്ജറ്റെക്ക് നബരകദ്ദേശങ്ങളബല് റവനന്യൂ കേമ്മേബ
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കകേവലലാം 8770.29 കകേനാടബ രൂപ മനാത്രമനാണക്ക്.   വയനനാട്ടബകല കേനാപ്പെബകപ്പെനാടബ "മലബനാര"

എന  കപരബല്  ബ്രനാന്ഡക്ക്  കചയ്തക്ക്  വബല്ക്കുനതബനള്ള  പദതബ  വയനനാടബകന്റെ

കപനാതുതനാല്പരദത്തബനതകുനതനാണക്ക്.   24  നദബകേളകട പുനരുജസ്പീവനത്തബനനായബ  25

കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീകബവചതക്ക്  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനനഃസൃഷബയബല്  നബരണ്ണനായകേമനാണക്ക്.

അതബകവഗ  കറയബല്കവയക്ക്  പചകകനാടബ  കേനാട്ടബയതുലാം  കപനാതുകമഖലയുകട

ഉയരകത്തഴുകനല്പ്പുലാം  1000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കുട്ടനനാടക്ക്  പനാകകജുലാം  കേരഷകേ

കമഖലയുകട  സമഗ്രവബകേസനവലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസകത്തനാടുള്ള  പ്രകതദകേ  കേരുതലലാം

പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങളകട വസ്പീകണടുപ്പുലാം നവകകേരള സൃഷബക്കുള്ള സനാരതകേമനായ

പദതബകേളനാണക്ക്.  പനാവകപ്പെട്ട  42  ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങകള  5  ലക്ഷലാം രൂപയുകട ആകരനാഗദ

ഇന്ഷസറന്സക്ക് പദതബയുകട ഭനാഗമനാക്കുനതക്ക് സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.    കകേന ബഡ്ജറ്റെക്ക്

കകേരളകത്ത സലാംബന്ധബചബടകത്തനാളലാം തബകേചലാം നബരനാശനാജനകേമനാണക്ക്.   കകേരളത്തബകല

കകേന കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  തസ്പീരത്തുലാം അവഗണബക്കുന സമസ്പീപനമനാണക്ക്

കകേന സരകനാര സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.  കകേന വബഹബതത്തബലലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വബഹബതത്തബലലാം  കുറവക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ സമ്പദക്ക്  വദവസകയ

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുലാം.  കതനാനയല്  ആശനാന്  സനാരകേത്തബകന്റെ  പ്രവരത്തന

വബപുലസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  ധനസഹനായലാം  അനവദബക്കുനതബനലാം  കപ്രലാംനസസ്പീറബനക്ക്
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ജന്മേനനാട്ടബല് ഒരു സനാരകേലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  5  കകേനാടബ രൂപ അനവദബക്കുനതബനലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ചബറയബന്കേസ്പീഴബല്  മബനബ  സബവബല്  കസഷനലാം   ഒരു

സരകനാര/എയ്ഡഡക്ക് ആരട്സക്ക് ആന്റെക്ക് സയന്സക്ക് കകേനാകളജുലാം കേടയനാവൂരബല് ഒരു ട്രഷറബ

ഓഫെസ്പീസുലാം  സനാപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.   അയങ്കനാളബ  സനാപബച

കുടബപ്പെള്ളബക്കൂടലാം  സരകനാര  ഏകറ്റെടുത്തക്ക്  അയങ്കനാളബ  കമകമ്മേനാറബയല്  എലാം.ആര.എസക്ക്.

ആകബ മനാറ്റുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    അചതനാനനന്:  ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.  കകേന

സരകനാരബകന്റെ ജനകദനാഹ സനാമ്പത്തബകേ നയങ്ങളലാം പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങളലാംമൂലലാം  തകേരന

കകേരളത്തബകന്റെ  സമ്പദക്ക്   വദവസകയ  പുനരുദരബകനാനള്ള  ശമമനാണക്ക്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ ബഡ്ജറ്റെബലൂകട നടത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.   കേടകകണബയബലനായ കേരഷകേകര

സഹനായബകനാകനനാ  വബളകേള്കക്ക്  നദനായവബല  ലഭദമനാകനാകനനാ  കേനാരഷബകേ  കേടങ്ങള്

എഴുതബത്തള്ളനാകനനാ കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബകനാകനനാ  തയനാറനാകേനാകത കേരഷകേരകക്ക്

പ്രതബവരഷലാം  6000  രൂപ  നല്കുകമനക്ക്  പറഞ്ഞക്ക്  കകേന  സരകനാര

കേബളബപ്പെബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പ്രളയകത്ത  അതബജസ്പീവബക്കുകേയുലാം  പുനരധബവനാസ

പ്രവരത്തനങ്ങളമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയുലാം കചയ്യുന കകേരളകത്തനാടക്ക്  ശത്രുതനാപരമനായ

സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കകേനലാം   സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.    നവകകേരളലാം  സൃഷബക്കുനതബനള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങളമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അഭബനനനമരഹബക്കുന.
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സലാംസനാനകത്ത  സമസകമഖലകേളബലലാം  സുസബര  വബകേസനലാം  ലക്ഷദലാംവചകകേനാണ്ടുള്ള

ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  കതനാഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയബലൂകട

കതനാഴബല്ദബനങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  പ്രളയത്തബല്  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്

നഷകപ്പെട്ടവരകക്ക് അവ പുന:സനാപബച നല്കുനതബനലാം കുട്ടനനാടക്ക്  കുടബകവളള പദതബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം ബഡ്ജറ്റെബല് പ്രഖദനാപനലാം നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  നവകകേരളത്തബനനായബ

25  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദമനാക്കുകമന  പ്രഖദനാപനലാം   പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

സലാംസനാനത്തക്ക്  ഭൂപരബഷ്കരണത്തബകന്റെ  ആദദഘട്ടലാം  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെനാകബയ

സനാഹചരദത്തബല്  രണനാലാംഘട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  ആധുനബകേ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്  അവലലാംബബചകകേനാണക്ക്  കേനാരഷബകേ

കമഖലയബല് വളരച കകേവരബക്കുനതബനളള പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല് വബഭനാവനലാം

കചയ്തബരബക്കുനതക്ക്.   

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെക്ക്: ബഡ്ജറ്റെബകന എതബരക്കുന.   പ്രളയകകടുതബയബല്

സരവ്വവലാം നഷകപ്പെട്ട സലാംസനാനകത്ത  ജനങ്ങളകടകമല് കേടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ ഭനാരലാം

അടബകചല്പ്പെബക്കുന  ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്

പ്രളയകസസക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തുനതക്ക് വബലകയറ്റെത്തബനക്ക് കേനാരണമനാകുലാം.  കേഴബഞ്ഞവരഷലാം

ബഡ്ജറ്റെബല്  പ്രഖദനാപബച  തസ്പീരകദശ  പനാകകജക്ക്,  കലഫെക്ക്,  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ

ഇന്ഷസറന്സക്ക്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്   സലാംസനാനത്തക്ക്  നടപ്പെബലനാകനാകത
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വനാഗനാനങ്ങളനായബ അവകശഷബക്കുന സബതബവബകശഷമനാണുളളതക്ക്.   കലനാട്ടറബ വരുമനാനലാം

മുന്നബരത്തബകകനാണക്ക്  കേഴബഞ്ഞ  സരകനാര  നടപ്പെബലനാകബയ   'കേനാരുണദ  പദതബ'

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  നവകകേരള  സൃഷബകനായബ

കേബഫ്ബബയബലൂകട  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദകബനാധമബലനാത്തതുലാം

സലാംസനാനകത്ത  ഗരുതരമനായ  കേടകകണബയബലനാഴ്ത്തുനതുമനാണക്ക്.   കകേ.എസക്ക്.എഫെക്ക്.ഇ.

പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ  കപനാലളള  സസ്പീമുകേള്കക്ക്  വരുമനാനകസനാതസബലനാകത  തുകേ

കചലവഴബകകണബവരുന സനാഹചരദലാം നദനായസ്പീകേരബകനാവനതല. നവകകേരളത്തബനനായബ

പ്രഖദനാപബച  25  പദതബകേള്  കേഴബഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റുകേളകട  ആവരത്തനമനായബ

മനാറബയബരബക്കുന. ആകഗനാള  സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദവലാം  ഗള്ഫെക്ക്  രനാജദങ്ങളബകല

സസകദശബവത്കേരണവലാംമൂലലാം  മടങ്ങബവരുന  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

കേകണത്തനാനലാം  അനദസലാംസനാന  കലനാട്ടറബ  തബരബകകേ  വരനാത്ത   രസ്പീതബയബല്  നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവരനാനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ബനാങ്കബടപനാടുകേള്  മുഴുവന്  കേദനാഷക്ക് കലസക്ക്

ട്രനാന്സനാക്ഷനബകലയക്ക്  കപനാകേനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  രണക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപകയങ്കബലലാം

പണമനായബ  കകേകേനാരദലാം  കചയനാന്  കപ്രവറ്റെക്ക്  ബനാകങ്കഴബനക്ക്  അവസരലാം  നല്കേണലാം.

കകേരളത്തബകല  അടയ  കൃഷബകനാരബല്നബനലാം  നബകുതബ  ഈടനാക്കുന  നടപടബ

ഒഴബവനാകണലാം.  കകേരളകത്ത  കേടകകണബയബലനാക്കുന  ഇഭൗ  ബഡ്ജറ്റെക്ക്

നബരനാശനാജനകേമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:   ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തുണനായ ഗരുതര പ്രതബസന്ധബ തരണലാം കചയ്യുനതബനക്ക്  ഫെലപ്രദമനായ

നബരകദ്ദേശങ്ങളള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റെനാണബതക്ക്.  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല്

മബകേച  പ്രവരത്തനലാം  നടത്തനാനലാം   ഖനാദബ,  കകേത്തറബ  കമഖലകേളബല്

വളരചയുണനാകനാനലാം  സലാംസനാനകത്ത  എലനാ  വസ്പീടുകേളബലലാം  ശുദസ്പീകേരബച

കുടബകവള്ളകമത്തബകനാനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  മടങ്ങബവരുന

പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  കേകണത്തനാനലാം  അടബസനാന

കമഖലകേളബല്  കൂടുതല്  ഫെണക്ക്  അനവദബകനാനലാം  അടയനാ  കൃഷബകനാരകക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയ നബകുതബ ഒഴബവനാകനാനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കകേരളത്തബകന്റെ  ഇനകത്ത  സനാമ്പത്തബകേ

സനാഹചരദത്തബനനസരബചള്ള  ബഡ്ജറ്റെനാണബതക്ക്.  ഓണ്കലന്  ടനാകബ  നബരകക്ക്

നബശ്ചയബകനാനലാം  അടയനാ  കേചവടകനാരകക്ക്  നബകുതബപ്പെണലാം  ഗഡുകളനായബ

അടയനാനലാം അയനാ കവകുണ്ഠ സസനാമബകേള്കക്ക് സനാരകേലാം നബരമ്മേബകനാനലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ബഡ്ജറ്റെബകന എതബരക്കുന.  പനാട്ട  കുടബശബകേ

പബരബകചടുകനാന് നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ജനങ്ങളകടയബടയബല് കേദനാഷക്ക്  കഫ്ലൈനാ
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കുറഞ്ഞതബനനാലലാം  ക്രയവബക്രയങ്ങള്  നടകനാത്തതബനനാലലാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വരുമനാനത്തബല്  കുറവണനായബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാനലാം  സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദലാം

കനരബടുകേയനാണക്ക്.    സസരണ്ണകടകേള്കക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  1/4  ശതമനാനലാം

കസസക്ക് സലാംസനാനത്തബനക്ക് കനട്ടമുണനാക്കുകേയബല.  ഒരു ശതമനാനലാം പ്രളയ കസസക്ക്

പബരബകനാനള്ള തസ്പീരുമനാനലാം പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  നബരമ്മേനാണ സനാധനങ്ങളകട

വബലവരദനവക്ക്  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങകള

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുലാം.   ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയ്ക്കുലാം  നന്യൂനപക്ഷ

കക്ഷമത്തബനലാം  കൂടുതല്    ഫെണക്ക്  അനവദബകണലാം.   പ്രവനാസബകേളകട  എയര

ടബകറ്റെബനക്ക് നൂറക്ക് രൂപ കസസക്ക് ചുമത്തുന നടപടബ പബന്വലബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  ബഡ്ജറ്റെബകന അനകൂലബക്കുന.  രൂക്ഷമനായ സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലലാം   സനാധനാരണ  ജനവബഭനാഗകത്ത   ബനാധബകനാത്ത

വബധത്തബല് ധനകേനാരദ മനാകനജുകമന്റെക്ക്   കകേകേനാരദലാം കചയനാന് ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് സനാധബച

എനതക്ക്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  പുനരധബവനാസത്തബനനായബ

നൂറക്ക്  കകേനാടബ  രൂപ അധബകേമനായബ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം തസ്പീരകദശകത്ത പനാരപ്പെബടത്തബനക്ക്

അരഹരനായ  മുഴുവന്  ആളകേള്ക്കുലാം  കലഫെക്ക്  മബഷന്   വഴബ   ഈ  വരഷലാം  വസ്പീടക്ക്

നല്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച.    പരമ്പരനാഗത കമഖലയക്ക് ബഡ്ജറ്റെബല് പ്രകതദകേ
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പരബഗണന നല്കേബയതക്ക്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കൂടബയ വബലയക്ക് കേയര വനാങ്ങബ കുറഞ്ഞ

വബലയക്ക് നല്കുന പരകചസക്ക് കപ്രസക്ക് കസബബകലകസഷന് സസ്പീമബനക്ക് വകേയബരുത്തബയ

തുകേ   വരദബപ്പെബകണലാം. സ്കൂളകേള് അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരത്തബകലയക്ക് ഉയരത്തുനതബനക്ക്

കൂടുതല് തുകേ അനവദബച നടപടബ  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.    

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക് കകേനായ  : ബഡ്ജറ്റെബകന അനകൂലബക്കുന.  നബകുതബ

വരുമനാനത്തബല്  പ്രതസ്പീക്ഷബച  വരദനവക്ക്  കനടനാന്  സനാധബചബകലങ്കബലലാം   നൂതന

മനാരഗ്ഗങ്ങളബലൂകട കനട്ടലാം  കകേവരബക്കുകേ എനതനാണക്ക് ബഡ്ജറ്റെബലൂകട ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.

നബകുതബ വകുപ്പെബകന ശകബകപ്പെടുത്തുന നടപടബകേള് ബഡ്ജറ്റെബല് ഉള്കകനാള്ളബചബട്ടുണക്ക്.

വനാറ്റെക്ക്  കുടബശബകേ  തസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  ആകേരഷകേമനായ  ആലാംനസബ  സസ്പീലാം

ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്  വദനാപനാര-വദവസനായ കമഖലയക്ക്   ആശസനാസകേരമനാണക്ക്.     കചറുകേബട

വദവസനായബകേള്കക്ക് ഗണപ്രദമനാകുലാംവബധലാം  രജബകസ്ട്രഷന് പരബധബ  40  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം

കകേനാമ്പഭൗണബലാംഗക്ക് നബകുതബയുകട പരബധബ  1.5  കകേനാടബ രൂപയനായുലാം  വരദബപ്പെബച നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. കസവന കമഖലയബല് 50 ലക്ഷലാം രൂപ വകര കകേനാമ്പഭൗണക്ക് കചയ്തക്ക്

ആറക്ക്  ശതമനാനലാം  നബകുതബയബല്  കകേനാണ്ടുവനതക്ക്  കചറുകേബട  കമഖലയക്ക്

ആശസനാസകേരമനാണക്ക്. പ്രളയദുരന്തലാം കനരബടുനതബനനായബ എലാം.ആര.പബ. പ്രബന്റെക്ക് കചയനാത്ത

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളബകന്മേല്  ഒരു  ശതമനാനലാം  കസസക്ക്   ഏരകപ്പെടുത്തബയ

നടപടബ സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.    വദനാപനാരബ-വദവസനായബ കക്ഷമകബനാരഡബനക്ക് 10 കകേനാടബ
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രൂപയുലാം  പ്രളയദുരബതത്തബലകേകപ്പെട്ട  വദനാപനാരബകേകള  സഹനായബക്കുനതബനനായബ  20

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അനവദബച  നടപടബ  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  നബകുതബ  പബരബവക്ക്

കേനാരദക്ഷമമനാകനാനനാവശദമനായ  സഭൗകേരദങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ആലപ്പുഴയബലലാം  കേണ്ണൂരബലലാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  സമുചയങ്ങളലാം  കകേനാഴബകകനാടുലാം

എറണനാകുളത്തുലാം  അഡസ്പീഷണല്  കകേനാലാംപ്ലക്സുകേളലാം  നബരമ്മേബകനാനള്ള  നടപടബ

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ഡബസന്യൂട്ടഡക്ക് ടനാക്സുകേള്കക്ക് പ്രകതദകേ ഇളവക്ക് അനവദബക്കുനതബനലാം

വന്  നബകുതബനഷമുണനാക്കുന  സസരണ്ണകേള്ളകടത്തക്ക്  തടയുനതബനലാം  മബസക്ക്

കനാസബഫെബകകഷന് എന കപരബല് തസ്പീരപ്പെനാകബയ ടനാകക്ക് അസകസന്റുകേള്  റസ്പീ ഓപ്പെണ്

കചയ്യുന  പ്രക്രബയ  നബരത്തലനാക്കുനതബനലാം  വദനാപനാരബ  വദവസനായബകേകളനാടുള്ള

ഉകദദനാഗസരുകട  ശത്രുതനാ  മകനനാഭനാവലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകേനാശക്ക്:  ബഡ്ജറ്റെബകന  എതബരക്കുന.  വബവബധ  സരകനാര

കമഖലകേള്കനായബ  കേഴബഞ്ഞ  വരഷലാം  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ  പൂരണ്ണമനായബ

കചലവഴബചബട്ടബല.    കേടകകണബയബലനായ  സലാംസനാനകത്ത  രക്ഷബകനാനതകുന

യനാകതനാരു  നബരകദ്ദേശവലാം  ബഡ്ജറ്റെബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.   പ്രളയദുരന്തകത്ത

അതബജസ്പീവബകനാനള്ള ജസ്പീവകനനാപനാധബ  പനാകകജബനലാം  മറ്റെക്ക്  പ്രമുഖ  പദതബകേള്ക്കുമുള്ള

പണലാം  കേകണത്തുനതബനനായബ  അധബകേ  കസസക്ക്   ഏരകപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ
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നബരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.   കപനാതുജനങ്ങകള  കദനാഹബക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര

സസസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്.  സരകനാര ജസ്പീവനകനാരക്കുലാം കപന്ഷന്കേനാരക്കുലാം പ്രഖദനാപബച

ആകരനാഗദ ഇന്ഷസറന്സക്ക് പദതബ നടപ്പെബലനാകനാന് സനാധബചബട്ടബല. നടപ്പു സനാമ്പത്തബകേ

വരഷലാം രണനാലാം കുട്ടനനാടക്ക് പനാകകജബനക്ക്  1000  കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയ സരകനാര

ഒനനാലാം  കുട്ടനനാടക്ക്  പനാകകജബകന്റെ  ഇകപ്പെനാഴകത്ത  അവസ  വബലയബരുത്തനാന്

തയനാറനാകേണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  എനബവബടങ്ങളബല്

ആരലാംഭബകനാനബരുന  കകലറ്റെക്ക്  കമകട്രനാ  പദതബയുകടയുലാം  നബലവബലള്ള  കറയബല്പ്പെനാത

ഇരട്ടബപ്പെബകലബകന്റെയുലാം  സലാംഭനനാവസയ്ക്കുള്ള  കേനാരണലാം  വദകമനാകണലാം.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.യബകന്മേല്  അധബകേ  കസസക്ക്   ഏരകപ്പെടുത്തബ  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളകട  വബല  വരദബപ്പെബകനാനള്ള  നടപടബയനാണക്ക്  സരകനാര

സസസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്.  കേബഫ്ബബയബല്  പണലാം  സസരൂപസ്പീക്കുനതബനള്ള

മനാരഗ്ഗങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  വദകമനാകണലാം.   പ്രളയദുരന്തത്തബല്

വസ്പീടുലാം  ജസ്പീവകനനാപനാധബയുലാം  നഷകപ്പെട്ടവരകക്ക്  അടബസനാന  സഭൗകേരദവലാം  ആശസനാസവലാം

നല്കുന  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുനതബകനനാ  കുടബശബകേയനായ  നബകുതബ/കസസക്ക്

പബരബകചടുക്കുനതബകനനാ   ബഡ്ജറ്റെബല്  മുന്ഗണന  നല്കേബയബട്ടബകലനതക്ക്

കഖദകേരമനാണക്ക്.   പട്ടയലാം  ഹനാജരനാകനാത്തതബകന്റെ  കപരബല്  പ്രളയ  ദുരബതനാശസനാസ

ആനകൂലദലാം നബരസബക്കുന സരകനാര നബലപനാടബല് മനാറ്റെലാം വരുത്തനാനലാം കകേനാനബയബല്
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കകബപ്പെനാസക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകനാനലാം തയനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:   ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.

കകേരളകത്ത  നബകക്ഷപ  സഭൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാകബ  മനാറ്റെനാന്  സനാധബക്കുകമന

പ്രതസ്പീക്ഷയുണരത്തുന ബഡ്ജറ്റെനാണബതക്ക്. കദവസസലാം കബനാരഡബകന്റെ നബലനബല്പ്പെബനക്ക്

പ്രകതദകേ  വബഹബതലാം,  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്കക്ക്  അരഹമനായ  തുകേ

വകേയബരുത്തല്,  കകേന  ഫെണക്ക്  കനടബകയടുകല്,  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ

കപന്ഷനകേളകട  സമയബന്ധബതമനായ  വബതരണലാം,  മുഖദമനബയുകടയുലാം  മറ്റെക്ക്

മനബമനാരുകടയുലാം സഹനായനബധബ  അരഹതകപ്പെട്ട ഗണകഭനാകനാവബനക്ക്  ലഭദമനാകല്

എനബവ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.   വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ, കേരഷകേ വനായ്പ എനബവയുകട

നബകഷധലാം,  അഭദസവബദദരുകട  കതനാഴബലബലനായ്മ  എനബവ  ഗഭൗരവമനായബ

പരബഗണബകകണ വബഷയങ്ങളനാണക്ക്.  കതനാട്ടലാം കമഖലയബല് സലാംജനാതമനായബരബക്കുന

ആശങ്ക  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  സബവബല്  സകപ്ലസക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക്  250  കകേനാടബ രൂപ അധബകേമനായബ അനവദബകണലാം.  കജവകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനലാം   ക്ഷസ്പീര  വബകേസനത്തബനലാം   ഗ്രസ്പീന്  ബുകക്ക്

സമയബന്ധബതമനായബ  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  മണബ  കലകന്റെഴബകന്റെ

പ്രശ്നപരബഹനാരത്തബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.   പട്ടയവബതരണ  പ്രശ്ന
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പരബഹനാരലാം,  കജന്റെര  ബഡ്ജറ്റെബലാംഗബനള്ള  തനാല്പ്പെരദലാം  എനബവ

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  കവറ്റെറബനറബ  യൂണബകവഴബറ്റെബയുകട  കേനാരദക്ഷമമനായ

പ്രവരത്തനത്തബനക്ക്  അധബകേ തുകേ അനവദബകണലാം.   

 ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫെക്ക്:  ബഡ്ജറ്റെബകന  എതബരക്കുന.  ബഡ്ജറ്റെബകല  പല

നബരകദ്ദേശങ്ങളലാം  സസനാഗതനാരഹമനാകണങ്കബലലാം  പ്രളയനാനന്തര  കകേരളത്തബകന്റെ

പുനരനബരമ്മേബതബകനായുള്ള  നബരകദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  ചബല  കപനാരനായ്മകേളണക്ക്.

വനാസകയനാഗദമലനാത്ത  വസ്പീടുകേളകട  കമഖല  തബരബചള്ള  കേണകകടുപ്പെക്ക്  ഇനബയുലാം

പൂരത്തബയനാകബയബട്ടബല.  പ്രളയത്തബല്  വസ്പീടക്ക്  നഷമനായവരകക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബചക്ക്

നല്കുനതബനക്ക് ഹഡ്കകേനായബല് നബനക്ക് വനായ്പകയടുക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

പല  വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം  സരകനാര  സഹനായധനത്തബകന്റെ  ഒനനാലാം  ഗഡുകപനാലലാം  കകേനാടുത്തു

തസ്പീരകനാന്  സനാധബചബട്ടബല.  വസ്പീടുവചക്ക്  നല്കുനതബനക്ക്  സഹനായലാം  വനാഗനാനലാം  കചയ്ത

ഏജന്സബകേകളകയലനാലാം  ഒഴബവനാക്കുകേയനാണക്ക്  സരകനാര  കചയ്തതക്ക്.  വസ്പീടുലാം  സലവലാം

പൂരണ്ണമനായുലാം നഷകപ്പെട്ടവകര പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബകനനാ  വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്

സലലാം  കേകണത്തനാകനനാ  സനാധബചബട്ടബല.   പ്രളയത്തബല്  തകേരന  കറനാഡുകേളകട

പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  കകേനകത്തനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ട തുകേ അപരദനാപ്തമനാണക്ക്.  കകേനലാം

അനവദബച തുകേയക്ക് കപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബകന്റെ ഭനാഗത്തക്ക് നബനക്ക്  ഭരണ-സനാകങ്കതബകേ

അനമതബകേള് നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. പ്രളയത്തബല് കേനകേനാലബകേള്
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നഷകപ്പെട്ട കേരഷകേരകക്ക്  അരഹമനായ നഷപരബഹനാരലാം  അനവദബകണലാം.  കുട്ടനനാട്ടബകല

കവള്ളകപ്പെനാകത്തബനക്ക്  ശനാശസത  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനനായബ  കതനാട്ടപ്പെള്ളബ

സബല്കവയുകട വസ്പീതബ കൂട്ടുനതബനക്ക് ബഡ്ജറ്റെബല് വകേയബരുത്തബയ തുകേ വരദബപ്പെബകണലാം.

മനാലബനദ  സലാംസരണത്തബനനായബ  സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  കസപ്കറ്റെജക്ക്  ട്രസ്പീറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്

പ്ലനാന്റുകേള്  സനാപബക്കുനതബനലാം  അടുത്ത  മഴകനാലത്തബനക്ക്  മുന്പനായബ  പ്രളയത്തബല്

തകേരന  വസ്പീടുകേളകട  പുനരനബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാക്കുനതബനലാം  കകേരളത്തബല്

കഹസസ്പീഡക്ക്  കറയബല്  കകേനാറബകഡനാര  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  കകേനത്തബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലത്തുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെക്ക്:  ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.  പ്രളയനാനന്തര

പ്രതബസന്ധബകേകള  പ്രതബകരനാധബകനാനലാം  നവകകേരള  നബരമ്മേബതബക്കുമുതകുന  സമഗ്ര

പദതബകേള്  മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുന  ബഡ്ജറ്റെനാണബതക്ക്.  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  സരകനാര

ഏരകപ്പെടുത്തബയ സരവ്വസ്പീസക്ക് ടനാകക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് പരബകശനാധന നടത്തുനതബനലാം കടണര

കചയ്ത  വരക്കുകേള്  ഏകറ്റെടുത്ത  കേരനാറുകേനാരക്കുണനാകുന  അധബകേബനാധദത

ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.    ബഡ്ജറ്റെബല്  പദതബകേള്കക്ക്  തുകേ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുകണങ്കബലലാം  അതബനള്ള വബവബധ പഠനങ്ങള്കക്ക്  ആവശദമനായ തുകേ

അനവദബക്കുനതബനള്ള അധബകേനാരലാം ബന്ധകപ്പെട്ട വകുപ്പുകേള്കക്ക് നല്കേണലാം.  സലാംസ്കൃത

സരവ്വകേലനാശനാലയുകട  ആസനാന  മനബരലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനനായബ  15  കകേനാടബ  രൂപ
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അനവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.   കേരഷകേരകക്ക് പ്രതബമനാസലാം  1300

രൂപ കക്ഷമകപന്ഷന് എന ബഡ്ജറ്റെക്ക് പ്രഖദനാപനലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ:  ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.  നവകകേരളലാം

കകേട്ടബപ്പെടുക്കുനതബനളള  പുതുമയനാരന  പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബലൂകട

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  സനാധനാരണകനാരകക്ക്  കൂടുതല്  പരബഗണന

നല്കുനതുള്കപ്പെകട സമസ  കമഖലകേളബലലാം ഉഭൗനല് നല്കേനാന് ബഡ്ജറ്റെബലൂകട

ശമബചബട്ടുണക്ക്.  42  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസറന്സക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയതുലാം  കക്ഷമകപന്ഷനകേള്കക്ക്  100  രൂപ  വരദബപ്പെബചതുലാം

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീകക്ക്  100  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ശബരബമല

വബകേസനത്തബനക്ക്  739  കകേനാടബ രൂപയുലാം  തബരുവബതനാലാംകൂര കദവസസലാം കബനാരഡബനക്ക്

100  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ-കക്ക്  1000  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

നസ്പീകബവച നടപടബ  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  സനാധനാരണകനാരുകടകമല് നബകുതബ

ഭനാരലാം  അടബകചല്പ്പെബകനാകതയുളള  വബഭവ  സമനാഹരണമനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെക്ക്

ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.  തസ്പീരകദശത്തബനക്ക്  3,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  സമഗ്ര

വബകേസനമനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  ഗള്ഫെക്ക്  രനാജദങ്ങളബല്വചക്ക്  മരണകപ്പെടുനവകര

നനാട്ടബകലത്തബകനാനളള  കചലവക്ക്  സരകനാര  വഹബക്കുകമനതക്ക്  ആശസനാസകേരമനായ
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നടപടബയനാണക്ക്.  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്കക്ക്  നനാലശതമനാനലാം  പലബശയക്ക്  ബനാങ്കക്ക്  വനായ്പ

ലഭദമനാക്കുന പദതബ  സസ്പീ ശനാകസ്പീകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  പ്രളയബനാധബതരനായ

വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  മനാരചക്ക്  31-നകേലാം  എടുകനാവന  വനായ്പകേളകട  പലബശ  ഒരു

വരഷകത്തയക്ക്  സരകനാര  വഹബക്കുകമനതക്ക്  ആശസനാസകേരമനായ  നടപടബയനാണക്ക്.

കകലകബ്രറബയന്മനാരുകട  അലവന്സക്ക്  20  ശതമനാനലാം  വരദബപ്പെബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  ടൂറബസലാം  കമഖലയുകട  സമഗ്രവബകേസനത്തബനനാവശദമനായ

തുകേ  ബഡ്ജറ്റെബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഭനാഗദക്കുറബ  വരുമനാനലാം  പൂരണ്ണമനായുലാം

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ   ആകരനാഗദപരബരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകേകയന ലക്ഷദകത്തനാകട

സമഗ്രമനായ ആകരനാഗദ സുരക്ഷനാ പദതബകക്ക്  തുടകലാം കുറബച.  ഗണനബലവനാരലാം

ഉയരത്തുനതബനനായബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ള പദതബകേള് വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല്

പുതബയ  ഉണരവക്ക്  സൃഷബക്കുനതനാണക്ക്.   വദവസനായ  നഗരമനായ  എറണനാകുളലാം

ജബലയക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബയ  നടപടബ

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബ്രനാഹബലാം കുഞ്ഞക്ക്: ബഡ്ജറ്റെബകന എതബരക്കുന. കേനാരുണദ

കബനവലന്റെക്ക്  ഫെണക്ക്  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രളയബനാധബതരുകടകമല്  കസസക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  കഖദകേരമനാണക്ക്.
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പ്രളയലാം  ബനാധബച  കേചവടകനാര,  കചറുകേബട  വദവസനായബകേള്  തുടങ്ങബയവരകക്ക്

നഷപരബഹനാരലാം നല്കുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല് പരനാമരശകമനാനമബല.

10,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  നനാശനഷലാം  സലാംഭവബച  കേനാരഷബകേ  കമഖലയക്ക്

നസ്പീകബവചബട്ടുള്ള തുകേ അപരദനാപ്തമനാണക്ക്. മണ്ണക്ക്, ജലസലാംരക്ഷണലാം, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം

തുടങ്ങബയ  കമഖലകേള്കകനാനലാം  അധബകേത്തുകേ  വകേയബരുത്തബയബട്ടബല.

മതദകത്തനാഴബലനാളബ  കമഖലയക്ക്  മുന്വരഷ  വബഹബതകത്തകനാള്  4  കകേനാടബ  രൂപ

കുറചനാണക്ക്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.   വഖഫെക്ക്  കബനാരഡബനക്ക്  സനാമൂഹദകക്ഷമ

ഗ്രനാന്റെനായബ  പ്രതബവരഷലാം  8  കകേനാടബ  രൂപ   അനവദബകണലാം.  ഡയനാലബസബസക്ക്

കപനാലള്ള  ചനാരബറ്റെബ  പ്രവരത്തനങ്ങളബകലരകപ്പെടുന  സലാംഘടനകേള്കക്ക്

കവള്ളകരവലാം  കകവദദ്യുതബ  ചനാരജലാം  ഒഴബവനാകബകകനാടുക്കുനതബനലാം  നബശ്ചബത

ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ:  ബഡ്ജറ്റെബകന  അനകൂലബക്കുന.  പ്രളയലാം  തകേരത്ത

കകേരളകത്ത  നവസ്പീനമനാതൃകേയബല്  സൃഷബകചടുക്കുകേകയന  കവല്ലുവബളബയനാണക്ക്

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ ഏകറ്റെടുത്തബരബക്കുനതക്ക്. നവ കകേരള നബരമ്മേബതബകനായബ 25

പദതബകേളലാം  പ്രളയലാം ബനാധബച പഞനായത്തുകേള്കക്ക് കകകേത്തനാങ്ങനായബ 25 കകേനാടബ

രൂപയുലാം   പ്രഖദനാപബച   നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  വനാരഷബകേ പദതബയബല്
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നസ്പീകബവച തുകേ അപരദനാപ്തകമങ്കബല്  കൂടുതല് തുകേ അനവദബകനാകമന മനബയുകട

ഉറപ്പെക്ക് ആശസനാസകേരമനാണക്ക്.  കേനാരഷബകേ കമഖലയക്ക് മനാത്രമനായബ 2,500 കകേനാടബ രൂപ

പ്രഖദനാപബചബട്ടുണക്ക്. കനല്കൃഷബകക്ക്  കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുത്തണലാം. പ്രളയത്തബല്

തകേരന  പനാലങ്ങളലാം കറനാഡുകേളലാം പുനരനബരമ്മേബക്കുനതബനള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.    കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബകലത്തബകനാന്

കേഴബഞ്ഞതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടമനാണക്ക്.  കക്ഷമകപന്ഷനകേളകട  തുകേ

വരദബപ്പെബക്കുനതബനലാം   പഞനായത്തുകേളബല്   വകയനാജനകക്ഷമ  പദതബകേള്

ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനലാം സസസ്പീകേരബച നടപടബകേള് അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര: ബഡ്ജറ്റെബകന അനകൂലബക്കുന.  നബകുതബകചനാരച

തടഞലാം നബകുതബ  പബരബവക്ക്  ഉഭൗരജബതമനാകബയുലാം  വരുമനാനലാം  കേകണത്തനാനനാണക്ക്

സരകനാര ശമബക്കുനതക്ക്. കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനവലാം കേണ്ണൂര വബമനാനത്തനാവളവലാം

യനാഥനാരതദമനാകബയതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  ഇചനാശകബയുകട  കതളബവനാണക്ക്.

കപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭകേരമനാക്കുനതബനലാം

സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ  കപന്ഷന്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  സസസ്പീകേരബച   നടപടബകേള്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   കകേരള ബനാങ്കക്ക് രൂപസ്പീകേരണകത്ത എതബരക്കുന പ്രതബപക്ഷ

സമസ്പീപനലാം  നദനായസ്പീകേരബകനാവനതല.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  അടബസനാന
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വബകേസനത്തബനലാം  വനബതനാ  ശനാകസ്പീകേരണത്തബനലാം  സരകനാര  പ്രകതദകേ

പരബഗണന  നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ശബരബമല  സമരത്തബല്  കതറ്റെനായ

നബലപനാടനാണക്ക് കകേനാണ്ഗ്രസക്ക് സസസ്പീകേരബചതക്ക്. 

ii) 2018-19    സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റെബകലയ്ക്കുള്ള  അന്തബമ

ഉപധനനാഭദരതനകേകള സലാംബന്ധബക്കുന ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

കകേരള ബഡ്ജറ്റെക്ക് മനാനസലബകല നബരകദ്ദേശങ്ങളകട ലലാംഘനലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള സലാംബന്ധബചള്ള വദവസകേളലാം

ചട്ടങ്ങളലാം   പനാലബകനാകത  കേഴബഞ്ഞ  വരഷകത്ത   ഉപധനനാഭദരതനകേളബല്

കടനാകണ്  കപ്രനാവബഷന്  മനാത്രലാം  വകേയബരുത്തുകേയുലാം   ഭരണനാനമതബ  നല്കേബ

സഭയുകട  അനമതബയബലനാകത  മുഴുവന്  തുകേയുലാം   കചലവഴബചതക്ക്  ശരബയനായ

നടപടബയല.    ഭരണഘടനയുകടയുലാം  കകേരള  ബഡ്ജറ്റെക്ക്  മനാനസലബകന്റെയുലാം

ലലാംഘനമനായതുകകേനാണക്ക് ഇത്തരലാം നടപടബകേള് ആവരത്തബകനാതബരബകനാന് റൂളബലാംഗക്ക്

ഉണനാകേണലാം. 
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ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

ധനകേനാരദ വകുപ്പെക്ക് ചട്ടങ്ങളലാം  കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങളലാം  പനാലബചകകേനാണനാണക്ക്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്.   നന്യൂ  സരവ്വസ്പീസക്ക്  കപ്രനാസസ്പീഡന്യൂവര  പ്രകേനാരലാം  ശസ്പീരഷകേലാം

സൃഷബക്കുനതബനകവണബയനാണക്ക്  കടനാകണ്  കപ്രനാവബഷന്  വയ്ക്കുനതക്ക്.   അങ്ങകന

സൃഷബചകേഴബഞ്ഞനാല്  അധബകേ  ധനനാനമതബ  ലഭദമനാകുനതുലാം   അതബനകശഷലാം

കറഗലകറകസഷനക്ക്  സഭയബല് വരുനതുമനാണക്ക്.   എനനാല് പ്രസ്തുത ഡബമനാന്റെബനക്ക്

കേസ്പീഴബല്  കസവബലാംഗ്സുകണങ്കബല്  അതബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കറഗലകറസക്ക്

കചയനാകമനള്ളതുകകേനാണക്ക്  എലനാലാം  സഭയുകട  സനാധൂകേരണത്തബനക്ക്

പരബഗണബകണകമനബല.  ആയതബനനാല്  ഇതക്ക്  സഭയുകട  കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങകളകയനാ

ചട്ടങ്ങകളകയനാ  ലലാംഘബക്കുനതല. 

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  കേഴബഞ്ഞ  വരഷകത്ത  ഉപധനനാഭദരതനയബല്  കടനാകണ്

കപ്രനാവബഷന്  മനാത്രലാം  വകേയബരുത്തബയതബനകശഷലാം  അതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  മുഴുവന്

തുകേയുലാം കചലവഴബക്കുകേയുണനാകയനലാം നബയമസഭ അന്തബമമനായ അനമതബ നല്കേനാകത

പ്രസ്തുത  തുകേ  കചലവഴബക്കുനതക്ക്  ചട്ടലലാംഘനമനാകണനമുള്ള  ക്രമപ്രശ്നത്തബകന്മേല്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  വബശദസ്പീകേരബക്കുകേയുണനായബ.
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ഇകനാരദത്തബല് ധനവകുപ്പെബകന്റെ നടപടബക്രമങ്ങളബല് അപനാകേത ഉണനായബട്ടബകലനനാണക്ക്

ചട്ടങ്ങളലാം  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളലാം  പരബകശനാധബചതബല് നബനലാം കചയറബനക്ക്  മനസബലനാകനാന്

സനാധബചതക്ക്.   പ്രസ്തുത  ഡബമനാന്റെബനകേസ്പീഴബല്  കസവബലാംഗ്സക്ക്  കേകണത്തബ  കറഗലകറസക്ക്

കചയ്യുകേ  എനള്ളതക്ക്   സനാധനാരണഗതബയബലള്ള  നടപടബക്രമമനാണക്ക്.  നബയമസഭയബല്

ലഭദമനായ  കരഖകേള്  പരബകശനാധബചതബല്  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  സലാംബന്ധബച

നടപടബക്രമലാം  പനാലബക്കുനതബല്  നബലവബലള്ള  കേസ്പീഴ്വഴകത്തബല്  ഏകതങ്കബലലാം

തരത്തബലള്ള  ലലാംഘനമുണനായതനായബ  കേനാണുനബല.  സഭയബല്  വരഷങ്ങളനായബ

അനവരത്തബചവരുന  ഒരു  നടപടബക്രമമനാണക്ക്  ഇത്തവണയുലാം  പനാലബചബരബക്കുനതക്ക്.

ഇനക്ക്  ഉപധനനാഭദരതന  പനാസനാക്കുനകതനാടുകൂടബ  ഇഭൗ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  അന്തബമമനായ

തസ്പീരപ്പെനാകുന സനാഹചരദത്തബല് ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല.

2018-19  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റെബകലയ്ക്കുള്ള  അന്തബമ

ഉപധനനാഭദരതനകേള്  അനവദബകണകമന  പ്രകമയലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബമനാര

അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം അവ പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയുലാം കചയ.

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനകൂലബക്കുന.  പ്രളയനാനന്തര

കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനനായുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളമനായനാണക്ക്  സരകനാര

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനനാട്ടുനബകരനാധനലാംകപനാലള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള്  കകേരളത്തബകന്റെ  സമ്പദ്ഘടനകയ  തകേരക്കുന  സനാഹചരദത്തബലലാം
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ജനങ്ങളകട  ഉനമനത്തബനകവണബ  മുകനറുന  സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.   പണബ പൂരത്തബയനാകേനാത്ത  50000  വസ്പീടുകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബചതുലാം

'ആരദലാം'  പദതബയബലൂകട  കപനാതു  ആകരനാഗദ  കകേനങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേനങ്ങളനാകബ   മനാറ്റെബയതുലാം  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള  നവസ്പീകേരബചതുലാം  സമ്പൂരണ്ണ

കവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാകനാന്  സനാധബചതുലാം  ആദബവനാസബ-പബനനാക-പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗങ്ങളകട  ഉനമനത്തബനകവണബയുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുനതുലാം

സരകനാരബകന്റെ എടുത്തു പറയത്തക കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.

ഇഭൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  റവനന്യൂ  കേമ്മേബ  16900  കകേനാടബ  രൂപയനായുലാം

ധനകമ്മേബ 26000 കകേനാടബ രൂപയനായുലാം വരദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. സലാംസനാനകത്ത

കതനാഴബലകനസഷകേരുകട  എണ്ണലാം  കദശസ്പീയ  ശരനാശരബകയകനാള്   രണബരട്ടബയനായബ

വരദബചതുലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  നബകുതബ  പബരബകചടുകനാന്  സനാധബകനാത്തതുലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ   കകേടുകേനാരദസത  വദകമനാക്കുന.   അവശദവസ്തുകള്ക്കുലാം

നബരമ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേള്ക്കുലാം  ഒരു ശതമനാനലാം പ്രളയകസസക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തനാനള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം പബന്വലബക്കുനതബനലാം പ്രളയദുരന്തലാം കനരബകടണബവന കേരഷകേരുകട

കേനാരഷബകേ കേടങ്ങള് എഴുതബത്തള്ളുനതബനലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  തബകേചലാം
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സസപ്ന പദതബകേളനാണക്ക് ബഡ്ജറ്റെബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബള്ള:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല് സമഗ്രമനായ കനട്ടലാം  കകകേവരബകനാന് ഇഭൗ

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയത്തബല്   വസ്പീടുലാം   ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളലാം

നഷകപ്പെട്ടവരകക്ക്   വസ്പീടക്ക്   ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

വദവസനായ പനാരക്കുകേള്ക്കുകവണബ  കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം  15600  കകേനാടബ രൂപ

അനവദബചതുലാം  റബ്ബറബനക്ക്  തനാങ്ങുവബല  നല്കുനതബനക്ക്  500  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതുലാം  കക്ഷമകപന്ഷനകേള്  വരദബപ്പെബചതുലാം  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാകനാന് കേഴബഞ്ഞതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   കേനാരഷബകേ

കമഖലയബല്  സമഗ്രമനായ  പുകരനാഗതബ  കകകേവരബകനാന്  ഇഭൗ  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.   കകഫെബര  പനാരകക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുകമനള്ള  പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   സനാധനാരണകനാരനക്ക്  ആശസനാസലാം  പകേരനകകേനാണക്ക്

ദബശനാകബനാധകത്തനാകട   മുകനനാട്ടുകപനാകുന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങകള

അഭബനനബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

അടബസനാന വബകേസന രലാംഗത്തക്ക് കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപയുകട വബകേസന പദതബകേള്
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നടപ്പെബലനാകനാനലാം  ഉല്പനാദനകമഖലയബകല  വളരചനാ  നബരകക്ക്  9.2  ശതമനാനമനായബ

വരദബപ്പെബകനാനലാം  റവനന്യൂ  വരുമനാനലാം  ഉയരത്തനാനലാം   കേഴബഞ്ഞ മൂനക്ക്  വരഷലാംകകേനാണക്ക്

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കുടബകവള്ള പദതബയുള്കപ്പെകട  300  കകേനാടബ  രൂപയുകട

വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തനാനൂര  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  നടപ്പെനാകനാനള്ള

തസ്പീരുമനാനകത്ത  അഭബനനബക്കുന.  ടൂറബസലാം,  നനാകനനാ/ബകയനാ  കടകകനാളജബ,  കഎ.ടബ.

തുടങ്ങബയ  രലാംഗങ്ങളബകലലനാലാം  കവരുറപ്പെബകനാന്  ഇഭൗ  ബഡ്ജറ്റെക്ക്  കേരുത്തുപകേരുലാം.

വയനനാട്ടബകല കേനാപ്പെബകപ്പെനാടബ "മലബനാര" എന കപരബല് ബ്രനാന്ഡക്ക് കചയ്തക്ക് വബല്കനാനള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  കേനാപ്പെബ  കേരഷകേരകക്ക്  ഏകറ  പ്രകയനാജനമനാകുലാം.   പ്രളയബനാധബത

കകേരളത്തബകന്റെ  പുനനഃസൃഷബകനായബ  റവനന്യൂ  വരുമനാനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനള്ള

മനാരഗ്ഗങ്ങള്  കേകണത്തണലാം.  റവനന്യൂ  വരുമനാനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പ്രകൃതബ  വബഭവങ്ങള്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കലനാകേത്തബല്

ഏറ്റെവലാം  നല  ശുദജലലാം  ലഭബക്കുന  ശബരുവനാണബപ്പുഴയബകല  ജലലാം  ബ്രനാന്ഡക്ക്  കചയ്തക്ക്

വബല്കനാനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  പരപ്പെനങ്ങനാടബ  തുറമുഖമുള്കപ്പെകട  മലപ്പുറലാം

ജബലയബല്  കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപയുകട  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാനള്ള സരകനാര തസ്പീരുമനാനകത്ത അഭബനനബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കകേനാടതബകേളബല്  കകേട്ടബകബടക്കുന  കകേസുകേള്

കവഗത്തബല്  തസ്പീരപ്പെനാകനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കകേരള  മണബ  കലന്കഡഴക്ക്
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നബയമപ്രകേനാരലാം പണലാം കേടലാം കകേനാടുകല് ബബസബനസക്ക് നടത്തുനവരകക്ക് ചുമത്തനാവന

പലബശനബരകക്ക്  18%  ആയബ  കുറച  നടപടബ  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  ശബരബമല

തസ്പീരതനാടന  സഭൗകേരദനാരതലാം  എരുകമലബയബല്  നബരമ്മേബകനാനകദ്ദേശബക്കുന

വബമനാനത്തനാവളത്തബനനായബ 1000 ഏകര ഭൂമബ ഏകറ്റെടുകനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപ്രനാഫെ  .    കകേ  .    യു  .    അരുണന്:   ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

സസ്പീകേളകട  സനാമൂഹദ മുകനറ്റെത്തബല്  കകേരളലാം  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങകളകനാള്

മുനബലനാണക്ക്.  ഇവബകട അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന ബഡ്ജറ്റെബനക്ക് അനന്തവലാം സമൃദവമനായ

സനാദദതകേളനാണുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മനാസര:   ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കകേനാലലാം കബപ്പെനാസക്ക്,  കഗയബല് കപപ്പെക്ക് കലന്,  കേണ്ണൂര വബമനാനത്തനാവളലാം തുടങ്ങബയ

പദതബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന്  ഈ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച.   ജസ്പീവകനനാപനാധബ

വബകേസന  പനാകകജക്ക്,  ഉപജസ്പീവന  പുനരധബവനാസ പദതബ  തുടങ്ങബയ പദതബകേള്ക്കു

പുറകമ നവകകേരള നബരമ്മേബതബകനായബ സരവ്വതല സരശബയനായ ഇരുപത്തബയഞക്ക് സമഗ്ര

പദതബകേള് ഈ ബഡ്ജറ്റെക്ക്  മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുന.   വബപുലമനായ സഭൗകേരദങ്ങകളനാകടയുള്ള

വദവസനായ പനാരക്കുകേള് സനാപബക്കുനതബനലാം വയനനാടന് കേനാപ്പെബകയ 'മലബനാര'  എന

കപരബല്  ബ്രനാന്ഡക്ക്  കചയ്യുനതബനലാം  ഗണകമന്മേയുള്ള  കതങ്ങബന്കതകേള്

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനലാം റബ്ബറബനക്ക് തനാങ്ങുവബല നല്കുനതബനലാം ഡബകസന് കറനാഡുകേള്
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നബരമ്മേബക്കുനതബനലാം  ബഡ്ജറ്റെബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്  വലബയ

പരബവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  തുടകലാം  കുറബക്കുലാം.   കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടത്തുന  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങളലാം  വബകേസനകേനാരദങ്ങളബല്  തുലദനസ്പീതബ  ഉറപ്പെനാക്കുനതബലലാം  സരകനാര

കേനാണബക്കുന  ജനാഗ്രത  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.    തസ്പീരകദശവനാസബകേള്കനായുള്ള പനാരപ്പെബട

പദതബയുലാം  കേടല്ഭബത്തബ  നബരമ്മേനാണവലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബ

അടബയന്തരമനായബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപ്രനാഫെ  .    ആബബദക്ക് ഹുകസന് തങ്ങള്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.

രനാജദത്തബകന്റെ കഫെഡറല് സലാംവബധനാനകത്ത ബനാധബക്കുകമനതബനനാല് ജബ.എസക്ക്.ടബ.-കയ

എതബരക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്  സരകനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകേണലാം.

കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റെബല് കകേ.ടബ.ഡബ.സബ.,  ഹഭൗസബലാംഗക്ക്,  വരകബലാംഗക്ക് വബമന്സക്ക് കഹനാസല്,

കലഫെക്ക്  തുടങ്ങബയ പദതബകേള്കനായബ  നസ്പീകബവചബരുന തുകേകേള്  കചലവഴബകനാന്

സനാധബകനാത്തതക്ക് സരകനാരബനക്ക് സലാംഭവബച വസ്പീഴ്ചയനാണക്ക്.    ഉനത വബദദനാഭദനാസരലാംഗകത്ത

അപനാകേതകേള്  പരബഹരബചകകേനാണക്ക്  മബകേവക്ക്  പുലരത്തുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബനക്ക്  അനവദബച  ഫെണക്ക്  പ്രഖദനാപനത്തബല്

ഒതുങ്ങബനബല്ക്കുന  അവസയുലാം  പ്രഖദനാപനങ്ങളകട  ആവരത്തനവമനാണക്ക്  ഈ

ബഡ്ജറ്റെബലളളതക്ക്.  സസ്പീകേളകട ഉനമനത്തബനനായബ പുകരനാഗമനപരമനായ ഒരു നടപടബയുലാം

സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബന്കേസ്പീഴബല്  ഫെണക്ക്  കചലവഴബകനാത്ത
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സനാഹചരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതബനലാം തവനൂര റസ് കേന്യൂ  കഹനാമബകല നബരനാലലാംബരകക്ക്

സഹനായകമത്തബക്കുനതബനലാം  നബയമ  വകുപ്പെബല്  നബലവബലളള  പബ.എസക്ക്.സബ.  റനാങ്കക്ക്

ലബസബല്നബനലാം  ലസ്പീഗല്  അസബസന്റുമനാരുകട  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേള:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കേനാരദക്ഷമമനായുലാം ദസ്പീരഘവബക്ഷണകത്തനാകടയുമുളള നബരവധബ വബകേസന പ്രവരത്തങ്ങള്

ലക്ഷദലാംവചകകേനാണ്ടുളള  ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.   കകേരളത്തബകല

മകതതര  ജനനാധബപതദ  മൂലദങ്ങളലാം  ജനങ്ങളകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരവലാം

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനളള  പരബശമമനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തുനതക്ക്.   പ്രളയനാനന്തരലാം

സലാംസനാനകത്ത  കതനാഴബല്  കമഖലയബകല  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബചക്ക്  ജസ്പീവബത

സനാഹചരദലാം  നബലനബരത്തുനതബനലാം  ആദബവനാസബ  കമഖലയബകല  ഉനമനത്തബനമുളള

നടപടബകേളലാം  ബഡ്ജറ്റെബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   രനാജദകത്ത

ഭബനബപ്പെബക്കുനതബകനതബകരയുലാം  ജനാതബമത  അസമതസങ്ങള്കകതബരയുമുളള  ബദല്

നബലപനാടനാണക്ക് സലാംസനാന സരകനാര സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബു:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  കകേരളകത്ത

പ്രളയകകടുതബയബല്  നബനക്ക്  അതബജസ്പീവബക്കുനതബനനായബ  ധനാരനാളലാം  ഭനാവബപ്രതസ്പീക്ഷകേള്

ഉള്കകനാളളബചകകേനാണ്ടുളള  ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.
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നവകകേരളസൃഷബകനായബ  25  പദതബകേളലാം  1200-ല്പ്പെരലാം  സസ്പീമുകേളലാം

യനാഥനാരതദമനാക്കുകമന പ്രഖദനാപനലാം പുതുപ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുനതനാണക്ക്. സലാംസനാനകത്ത

സമ്പദ്ഘടനയുകട  ഗതബകവഗലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  സസസ്പീകേരബച  നടപടബ

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  സരകനാരബനക്ക്  ഏകറ  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബ

അഭബമുഖസ്പീകേരബകകണബ വകനങ്കബലലാം സനാമൂഹദകക്ഷമ വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

അധബകേരബച  തുകേയനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  നവകകേരള

സൃഷബകനായബ  ഒരു  ശതമനാനലാം  കസസക്ക്   പബരബക്കുനതബലൂകട  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  600

കകേനാടബ രൂപ ലഭബക്കുലാം.  കക്ഷമ കപന്ഷനകേകളലനാലാം 1200 രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബചതുലാം

നവസ്പീന കുടബകവള്ള പദതബകക്ക്  280  കകേനാടബ  രൂപ വകേയബരുത്തബയതുലാം കതനാഴബലറപ്പു

പദതബയബല് കപരക്ക്  രജബസര കചയ്തവരകക്ക് കക്ഷമനബധബയുലാം മൂനക്ക് വരഷത്തബനബടയബല്

25  ദബവസലാം  കതനാഴബകലടുത്തവരകക്ക്  കപന്ഷന്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതുലാം

കലകബ്രറബയന്മേനാരകക്ക്  20  ശതമനാനലാം  ശമ്പള  വരദനവക്ക്  പ്രഖദനാപബചതുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  സനാറ്റെന്യൂട്ടറബ  കപന്ഷന്  പരബകശനാധബകനാന്  കേമ്മേസ്പീഷകന

നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം  ശമ്പള  പരബഷ്കരണലാം  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  കചയ്തതുലാം

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.    ആശനാ വരകരമനാരകക്ക്  500  രൂപ വരദബപ്പെബചകകേനാടുകനാനലാം

വബശപ്പുരഹബത കകേരളലാം പദതബകക്ക്  20 കകേനാടബ രൂപ അനവദബകനാന്  തസ്പീരുമനാനചതുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കലഫെക്ക്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെട്ട  5436  ഭവനങ്ങളബല്  90
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ശതമനാനവലാം പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഭൂമബയബലനാത്തവരക്കുക്ക് ഭൂമബ  കകേനാടുകനാനനായബ  1296

കകേനാടബ  രൂപ  മനാറ്റെബവയ്ക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കനലബയനാമ്പതബയബല്   ആദബവനാസബ

സമൂഹത്തബല്കപ്പെട്ട 104 കപരകക്ക് ഒകരകര ഭൂമബ വസ്പീതവലാം കനന്മേനാറയബല്  50 കപരകക്ക്

20  കസന്റെക്ക്   ഭൂമബ  വസ്പീതവലാം കകേനാടുത്തബട്ടുണക്ക്.  103000-ത്തബലധബകേലാം കപരുകട ഭൂമബകക്ക്

കകേവശകരഖയുലാം  പട്ടയവലാം  നല്കുകേയുലാം  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബത്തബകലനാരനാള്കക്ക്

കതനാഴബല്  കകേനാടുകനാന്   തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പനാലകനാടക്ക്  ജലക്ഷനാമലാം

പരബഹരബകനാന്  കുരബയനാരകുറ്റെബ-കേനാരപ്പെനാറ  പദതബയുലാം  കേനാരഷബകേ  കമഖലയുകട

സലാംരക്ഷണനാരതലാം  ആധുനബകേ  കറസക്ക്  മബല്ലുലാം  ആരലാംഭബക്കുകമനക്ക്  പ്രഖദനാപബചതുലാം

സലാംസനാനകത്ത  മുഴുവന്  കപ്രമറബ  കഹല്ത്തക്ക്  കസന്റെറുകേളലാം  ഫെനാമബലബ  കഹല്ത്തക്ക്

കസന്റെറുകേളനാകബ  മനാറ്റെനാനള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  സനാരട്ടക്ക്  കനാസക്ക്

റൂമുകേള്ക്കുകവണബ തുകേ വകേയബരുത്തബയുലാം കപനാതുവബദദനാഭദനാസ രലാംഗലാം കമചകപ്പെടുത്തബയുലാം

ജനകക്ഷമകേരമനായ പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക് സരകനാര കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതക്ക്.

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജക്ക്:  സപ്ലബകമന്റെറബ  ഡബമനാന്റെക്ക്  നമ്പര  3-ല്

അഡബനബകസ്ട്രഷന് ഓഫെക്ക് ജസബസബകന്റെ  എകക്ക്പ്ലകനറ്റെറബ കനനാട്ടബല് പറഞ്ഞ അകത

കേനാരദലാം ഡബമനാന്റെക്ക് നമ്പര 14 -ലലാം വനബരബക്കുനതക്ക് പരബകശനാധബകണലാം.  ബഡ്ജറ്റെക്ക്

നബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം അനവദബക്കുന തുകേ കേസനാളബകറ്റെറ്റെസ്പീവനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുനകണനാ

എനക്ക് പരബകശനാധബകനാനള്ള സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം.   കേടകത്തനാകടനാപ്പെലാം റവനദ്യു
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കചലവകേളലാം  കേദനാപ്പെബറ്റെല്   എകക്ക്കപന്ഡബചറുലാം  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വരദബക്കുന

സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.  റവനദ്യു  എകക്ക്കപന്ഡബചര  കുറയനാന്  സനാധബചനാല്

ധനകമ്മേബ  ഒരു  ശതമനാനത്തബകലയക്ക്  കുറചകകേനാണ്ടുവരനാന്  കേഴബയുലാം.

കകേനാരപ്പെകറഷനകേള്, കേമ്മേസ്പീഷനകേള്, കബനാരഡുകേള് തുടങ്ങബ സമനാന സസഭനാവമുള്ള

സനാപനങ്ങകള ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക് ധൂരത്തക്ക് കുറയനാനള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കക്ഷമനബധബകേകളലനാലാം  ഏകേസ്പീകേരബച  സനാഹചരദത്തബല്  കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്

കകേനാടുക്കുന  സനാപനങ്ങകളക്കുറബചലാം  പുനര  വബചബന്തനലാം  നടകത്തണതനാണക്ക്.

എകക്ക്കപന്ഡബചര  റബവന്യൂ  കേമ്മേബറ്റെബ  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളബല്  വരുന  നബരകദ്ദേശങ്ങള്

പലകപ്പെനാഴുലാം  പനാലബകനാത്ത  സനാഹചരദലാം  നബലവബലണക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളകട  പദതബ  നബരവ്വഹണലാം  നൂറക്ക്  ശതമനാനത്തബകലത്തബകനാന്

സനാധബകണലാം.  പ്രസ്തുത സനാപനങ്ങള്കക്ക്  നല്കേബയ പണത്തബല് എത്രമനാത്രലാം

കേദനാപ്പെബറ്റെല്  എകക്ക്കപന്ഡബചര  കഡവലപക്ക്  കചയനാന്  കേഴബഞകവനതക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്തലത്തബല്  പരബകശനാധബകകപ്പെടണലാം.   ഓകരനാ  വകുപ്പുലാം  നടത്തബയ

പ്രവരത്തനലാം  പരബകശനാധബചകശഷലാം  ആവശദമുകണങ്കബല്  മനാത്രലാം  പണലാം

വസ്പീതബകനാന്  കേഴബയുന  സസ്പീകറനാ  കബസ്ഡക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുകേയുലാം  ഡബപ്പെനാരട്ടുകമന്റുകേളകട  ഓവര  ഓള് കപരകഫെനാരമന്സക്ക്



49

വബലയബരുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.  കപനാതു  കചലവകേള്  നബയനബക്കുനതബനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനലാം നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീമതബ സബ  .    കകേ  .    ആശ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനകൂലബക്കുന.  സസ്പീ

ശനാകസ്പീകേരണലാം, സസ്പീ സമതസലാം, സസ്പീകേളകട ആതനാഭബമനാനലാം മുതലനായ കേനാരദങ്ങളബല്

സരകനാര  എടുത്ത  നടപടബകേള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  സസ്പീകേളകട  കക്ഷമവലാം

സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന  പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബലള്ളതക്ക്.  പബകനനാക

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  ദനാക്ഷനായണബ  കവലനായുധകന്റെ  കപരബല്  അവനാരഡക്ക്

പ്രഖദനാപബചതക്ക്  വബപ്ലവകേരമനായ  മുകനറ്റെമനാണക്ക്.  സസ്പീ  ശനാകസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  1420

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  പദതബകക്ക്  3500  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  'മഴവബലക്ക്ല'

പദതബയബലൂകട  ട്രനാന്സ്കജന്ഡറുകേള്കനായബ  5  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

വകേയബരുത്തബയതക്ക് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. നവകകേരള സൃഷബക്കുലാം പ്രളയനാനന്തര പുനര

നബരമ്മേബതബക്കുലാം ഒകട്ടകറ പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബചക്ക്  നടപ്പെബലനാകബയ ഗവണ്കമന്റെബകന

അഭബനനബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   ഇബ്രനാഹബലാം:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.     ചസ്പീകകനാടക്ക്

കുടബകവള്ള പദതബകനായുള്ള  31  കകേനാടബ  രൂപയുകട ഉപധനനാഭദരതന തബകേചലാം

അപരദനാപ്തമനാണക്ക്.      ഈ ഗവണ്കമന്റെക്ക്  വബകേസന  ഫെണക്ക് അനവദബക്കുനതബല്
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വബകവചനപരമനായ സമസ്പീപനമനാണക്ക് സസസ്പീകേരബചവരുനതക്ക്.    കകേനാകണനാട്ടബ തനാലൂകബല്

ആര.ടബ.ഓഫെസ്പീസക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  ഫെണക്ക് അനവദബകണലാം.  എലാം.എല്.എ.-

മനാരുകട  ആസബവബകേസന ഫെണക്ക് യഥനാസമയലാം കചലവഴബകനാന് സനാധബകനാത്ത

സബതബ വബകശഷമനാണക്ക് നബലനബല്ക്കുനതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:   ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

പ്രളയനാനന്തര  കകേരളലാം കനരബട്ട  സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബ തരണലാം കചയ്യുനതബനലാം

പശ്ചനാത്തല  കമഖലയബലണനായബട്ടുള്ള  പബകനനാകനാവസ  പരബഹരബക്കുനതബനലാം

വബവബധ    ജനവബഭനാഗങ്ങളകട   കക്ഷമതനാല്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബചകകേനാണക്ക്

സനാമ്പത്തബകേനാഭബവൃദബ  കനടുനതബനമനായബ  ബഡ്ജറ്റെബലൂകട  നവകകേരളത്തബനക്ക്  25

പദതബകേള്  എന  ആശയത്തബനക്ക്  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ്ത   സരകനാരബകന

അഭബനനബക്കുന.  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഫെണക്ക്  അനവദബക്കുനതബല്

യു.ഡബ.എഫെക്ക്. സരകനാരബകന്റെ  വബകവചനപരമനായ നബലപനാടബല് മനാറ്റെലാം വരുത്തബകകനാണക്ക്

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ വദതദനാസമബലനാകത എലനാവരക്കുലാം തുലദമനായബ ഫെണക്ക് അനവദബക്കുന

സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരബകനാന് സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ

യജത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കനയനാറ്റെബന്കേര  മണ്ഡലത്തബകല  ആറക്ക്  സ്കൂളകേള്കനായബ

20 കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കുളത്തൂര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കകേനാകളജബകന്റെ  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  12  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കഎ.റ്റെബ.  സ്കൂള്  കകേട്ടബട
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നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  5  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അനവദബച.  കപനാഴബയൂര  യു.പബ.  സ്കൂളബനക്ക്

തസ്പീരകദശ ഫെണക്ക് വബനബകയനാഗബചക്ക് പുതബയ കകേട്ടബടലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനലാം  ഒന മുതല്

ഏഴുവകരയുള്ള  കനാസക്ക്  മുറബകേള്  സനാരട്ടക്ക്  കനാസക്ക്  റൂമുകേളനാകബ  മനാറ്റെനാനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച.   കനയനാറ്റെബന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രബയബല്  അധബകേമനായബ  13

കഡനാക്ടരമനാകര  നബയമബക്കുകേയുലാം 9.5  കകേനാടബ രൂപയുകട നവസ്പീകേരണ പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടത്തുകേയുലാം  20  ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറ്റുകേള്കക്ക്  ആരലാംഭലാം  കുറബക്കുകേയുലാം

കചയ്തകതനാടുകൂടബ  ആകരനാഗദകമഖലയബല് മബകേച മുകനറ്റെലാം കകകേവരബകനാന്  സനാധബച.

പ്രളയകകടുതബയബല് നശബച മുഴുവന് കറനാഡുകേളലാം അന്തരകദശസ്പീയ നബലവനാരമുള്ളതനാകബ

മനാറ്റെനാനള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബചതുലാം    നഷത്തബല്  പ്രവരത്തബചബരുന

കകേ.എ.എല്.   ഉള്കപ്പെകട  20  ഓളലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങകള  പുകരനാഗതബയുകട

പനാതയബകലത്തബകനാന് സനാധബചതുലാം  പബകനനാക കക്ഷമവകുപ്പെക്ക് കനയനാറ്റെബന്കേര തനാലൂകക്ക്

കകേനസ്പീകേരബചക്ക്  പുതബയ  കസനാണല്  ഓഫെസ്പീസബകന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബചതുലാം സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

ജുഡസ്പീഷദറബക്കുകവണബ  കേനാറുകേള്  വനാങ്ങുനതബനനായബ  തുകേ  അനവദബക്കുന  കേനാരദലാം

ഒനബലധബകേലാം  തവണ  ഉപധനനാഭദരതനയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതബലൂകട  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകന്റെ  നബരുത്തരവനാദബത്തമനാണക്ക്  കവളബവനാക്കുനതക്ക്.   റവനന്യൂ  കേമ്മേബയുലാം
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ധനകമ്മേബയുലാം  കുറചക്ക്  ധനസബതബ  കമചകപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ

ലക്ഷദകമനബരബകക  കനനാണ്  പ്ലനാന്  കചലവകേള്  കവട്ടബചരുകനാന്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബകക്ക്  സനാധബചബകലനതക്ക്  കഖദകേരമനാണക്ക്.   ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വരുമനാനലാം

നബലവബകല  പത്തക്ക്  ശതമനാനത്തബല്  നബനലാം  മുപ്പെതക്ക്  ശതമനാനമനാകബ  ഉയരത്തുകമന

അവകേനാശവനാദലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  മുഖദമനബയുകട  ദുരബതനാശസനാസ

നബധബയബകലയക്ക് ലഭബച തുകേ അരഹരനായ ദുരബതബനാധബതരകക്ക് വബനബകയനാഗബക്കുനതബലലാം

വദകമനായ  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  പ്രളയദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടത്തുനതബലലാം കേഴബഞ്ഞ സനാമ്പത്തബകേവരഷകത്ത ബഡ്ജറ്റെക്ക് വബഹബതമനായബ വബവബധ

വകുപ്പുകേള്കക്ക്  ലഭബച  തുകേ  പൂരണ്ണമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുനതബലലാം  ഗരുതരമനായ

വസ്പീഴ്ചയനാണക്ക്  സലാംഭവബചബരബക്കുനതക്ക്.   ഇടുകബയബകല  കേരഷകേ  ആതഹതദകേള്

തടയുനതബകനനാ  പ്രളയ  ദുരന്തബനാധബതരുകട  കേഷനഷങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതബകനനാ ബഡ്ജറ്റെബല് പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക് അനവദബക്കുനതബകനനാ യനാകതനാരു

നബരകദ്ദേശവമബകലനതക്ക്  കഖദകേരമനാണക്ക്.  ഉകദദനാഗസരുകട  കകേടുകേനാരദസതയുകടയുലാം

അഴബമതബയുകടയുലാം ഫെലമനായബ  300  കകേനാടബയബലധബകേലാം രൂപയുകട നഷലാം വരുത്തബവച

റബ്കകേനായുകട കേടബനാദദത എഴുതബത്തളളനാനള്ള തസ്പീരുമനാനലാം പുന:പരബകശനാധബകണലാം.

ജനാതസ്പീയ  സലാംഘടനകേകള  കൂട്ടുപബടബചക്ക്  ജനങ്ങകള  ഭബനബപ്പെബകനാന്  എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.

നടത്തുന ശമങ്ങള് അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന്:   ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കചലവക്ക്  ചുരുകനാകത  കകേരളത്തബകന്റെ  സമ്പദ്ഘടനകയ  പബടബചനബരത്തനാന്

കേഴബയുന  ജനകേസ്പീയ  ബഡ്ജറ്റെനാണബതക്ക്.   കുട്ടനനാടക്ക്  പനാകകജക്ക്  രണനാലാം  ഘട്ടലാം,

കഗയബല് കപപ്പെക്ക്  കലന് പദതബ,  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ പതബനനായബരലാം

കകേനാടബ  രൂപയുകട  പ്രവൃത്തബ  പൂരത്തസ്പീകേരണലാം,  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പ്രവൃത്തബകേള്  ആരലാംഭബകനാനള്ള  നടപടബ,  കകേനാലലാം  കബപ്പെനാസക്ക്

യനാഥനാരതദമനാകല് എനബവ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.   കനാസക്ക് മുറബകേള് കഹകടകക്ക്

ആകല്,  സ്കൂളകേളബല്   ലനാപക്ക് കടനാപ്പെക്ക്   വബതരണലാം,     മതദകത്തനാഴബലനാളബ

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ഫ്ലൈനാറ്റെക്ക്,  അട്ടപ്പെനാടബ ആകരനാഗദ പദതബ,  ശബരബമല മനാസര പ്ലനാന്

തുടങ്ങബയവകയനാകക  ഈ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  എടുത്തുപറകയണ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  നബലപനാടുകേളമനായബ  മുകനനാട്ടു  കപനാകുന  സരകനാരബകന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങള് അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ സുകരനന്):  കകേരള ബനാങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ റബ്കകേനാ,  റബ്ബര

മനാരകക്ക്,  മനാരകറ്റെക്ക്  കഫെഡക്ക്  തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങള്  സലാംസനാന  സഹകേരണ

ബനാങ്കബനലാം  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്ക്കുലാം വരുത്തബയ  കുടബശബകേ  സരകനാരബകന്റെ
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വനായ്പയനാകബ  മനാറ്റുനതബനക്ക്   ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  സനാപനങ്ങളകട

കുടബശബകേ  തസ്പീരക്കുനതബനനായബ  പണലാം  അനവദബചകകേനാണക്ക്  മുന്  സരകനാര

ഉത്തരവബറകബകയങ്കബലലാം  പണലാം  അനവദബചബരുനബല.  സഹകേരണ  ബനാങ്കബകന്റെ

കബനാരഡക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബച  വനായ്പയനാണക്ക്  ഈ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്  അനവദബചബരുനതക്ക്.

വനായ്പനാ  പുന:സലാംഘടനയബലൂകട  ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങകള  രക്ഷബകനാനള്ള ശമമനാണക്ക്

സരകനാര നടത്തുനതക്ക്.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):  2018-19-കല

ബഡ്ജറ്റെബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്കക്ക്  തുകേ  അനവദബചബരുകനങ്കബലലാം  പ്രളയമുണനായ

സനാഹചരദത്തബല് കചലവകേള്കക്ക്  20  ശതമനാനലാം നബയനണലാം ഏരകപ്പെടുത്തബയതബല്

തബരുത്തല് വരുകത്തണതബനനാലനാണക്ക് അന്തബമ ഉപധനനാഭദരതനകേള് കകേനാണ്ടുവനതക്ക്.

റബ്കകേനാ,  റബ്ബര  മനാരകക്ക്,  മനാരകറ്റെക്ക്  കഫെഡക്ക്  തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങള്  സലാംസനാന

സഹകേരണ  ബനാങ്കബനക്ക്  നല്കേനാനള്ള  പണലാം  സരകനാര  ഏകറ്റെടുത്തക്ക്  സരകനാര

വനായ്പയനാകബ  മനാറ്റുനതക്ക്  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണക്ക്.

മനാറ്റെബവച  20  ശതമനാനലാം തുകേ മരനാമത്തക്ക് പണബകേള്,  ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേള്,  ഒ.ഇ.സബ.

കസനാളരഷബപ്പെക്ക്,  കമഡബകല്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷനള്ള  ധനസഹനായലാം

എനബവയനാണക്ക് സരകനാര കചലവഴബചതക്ക്. പ്രളയനാനന്തരലാം വബവബധ വകുപ്പുകേള്കക്ക് വന

അധബകേകചലവകേളനാണക്ക്  കറഗലകറസക്ക്  കചയ്തക്ക്  വരുനതക്ക്.  ജഡ്ജബമനാരുകട  കേനാറുകേള്
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വനാങ്ങുനതബകല  കചലവക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  എകക്ക്പ്ലകനറ്റെറബ  കനനാട്ടബകല  പബശകേക്ക്

തബരുത്തുനതനാണക്ക്.  സബനബമനാ  ടബകറ്റെബനക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.കക്ക്  കമല്  കസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്  വഴബ  ടബകറ്റെക്ക്  നബരകക്ക്  വരദബക്കുകമന  പ്രചരണലാം  കതറ്റെനാണക്ക്.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാഴുലാം  സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്  നബകുതബയബകന്മേല്

തസ്പീരുമനാനകമടുകനാന്  അധബകേനാരലാം  നല്കേണകമനതനാണക്ക്  എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.-കന്റെ

നബലപനാടക്ക്.    ബഡ്ജറ്റെക്ക്  പബന്തുണയുകട  അടബസനാനത്തബല്  കേദനാപബറ്റെല്

എകക്ക്കപന്റെബചറബനക്ക്  ഒരു ധനകേനാരദ സനാപനത്തബലൂകടയലനാകത വനായ്പകയടുകനാന്

സനാധബകബല.  അങ്ങകന  വനായ്പ  സമനാഹരബകനാന്  കേഴബയുന  സനാപനമനാണക്ക്

കേബഫ്ബബ.  കേബഫ്ബബകക്ക്  1600  കകേനാടബ  രൂപ  ഇഭൗ  വരഷലാം  കകേനാടുക്കുനതബനക്ക്

സപ്ലബകമന്റെറബയബല്  ഡബമനാന്റെക്ക്  വചബട്ടുണക്ക്.  2016-17-ല്  ബഡ്ജറ്റെബല്  പ്രഖദനാപബച

പദതബകേളബല്  64  ശതമനാനത്തബനലാം   2017-18-കല   പദതബകേളബല്  74

ശതമനാനത്തബനലാം വബശദമനായ പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം അനമതബ നല്കേബ.  ഇതബല്

48.6  ശതമനാനലാം  പദതബകേള്  കടന്ഡര  കചയ.  കടന്ഡര  ലഭബചതബല്  79

ശതമനാനലാം പദതബകേളലാം കേരനാര ഒപ്പെബട്ടക്ക്  പണബ തുടങ്ങുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേനാട്ടൂര

ആന  പുനരധബവനാസ  കകേനത്തബല്  നൂകറനാളലാം  ആനകേകള  പരബപനാലബകനാന്

കേഴബയുന  രസ്പീതബയബല്  വബവബധങ്ങളനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്
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നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. പരപ്പെനങ്ങനാടബ ഹനാരബറബനക്ക് ഡബ.പബ.ആര. തയനാറനാകബ

അകകപ്രസല്  നടത്തുകേയുലാം  കചത്തബ  ഹനാരബറബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര.  65 കകേനാടബ

രൂപയനായബ  റബകകവസക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ  തസ്പീരകദശ

വബകേസനകത്തയനാകകേ  മനാറ്റെബമറബകനാന്  കേഴബയുന  രസ്പീതബയബലളള  പദതബകേളനാണക്ക്

ആവബഷ്കരബചകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.  ഒരു  വസ്പീഴ്ചയുമബലനാകത  സമയബന്ധബതമനായബ

കേബഫ്ബബയുകട  പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണക്ക്.

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപ്പെബനക്ക് കേഴബഞ്ഞ മൂനക്ക് വരഷകനാലയളവബല് അനവദബച 534

കകേനാടബ രൂപയബല് 442 കകേനാടബ രൂപ കചലവഴബചബട്ടുണക്ക്.   തസ്പീരകദശ പനാകകജബല്

കേടല്ഭബത്തബയുലാം  പുലബമുട്ടുലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  250  കകേനാടബ  രൂപ

അനവദബചബട്ടുണക്ക്.  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടവകര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

പ്രഖദനാപബച  2000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പനാകകജബനക്ക്  അനസൃതമനായ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാകബവരബകേയനാണക്ക്. ചസ്പീകകനാടക്ക് കുടബകവള്ള പദതബയുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്   ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബയുകട  സനാനബദദത്തബല്  ചരച

നടത്തുനതനാണക്ക്.  ഉപധനനാഭദരതനകേള് പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.
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VIII തബരുത്തല് കസറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക് 

 2018-19  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്തയ്ക്കുളള  അവസനാന  ഉപധനനാഭദരതന

സലാംബന്ധബച കസറ്റെക്ക്കമന്റെബല് 2058-00 -103-99-34-3 - കനനാണ് പ്ലനാന് ചനാരജ്ഡക്ക് എന

കേണകബനത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയ  5.77  ലക്ഷലാം  രൂപയക്ക്  നല്കേബയബരുന

വബശദസ്പീകേരണലാം  സലാംബന്ധബച  തബരുത്തല്  കസറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം

വകുപ്പുമനബ കഡനാ. ടബ.എലാം. കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്  കമശപ്പുറത്തുവച.

സലാംസനാന ഭരണത്തലവന്മേനാര,  മനബമനാര,  ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര എന

II-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  കതരകഞ്ഞടുപ്പുകേള്

എന  IV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  സഭ

പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക്  അനവദബക്കുകേയുലാം കചയ.  കപനാലസ്പീസക്ക്  എന  XII-ാം നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം ജയബലകേള് എന  XIII-ാം നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  വനാരത്തനാവബതരണവലാം പ്രചരണവലാം

എന  XXIII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ചരകക്ക്

കസവന നബകുതബയുലാം,  കേനാരഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം  വബല്പന നബകുതബയുലാം എന  V-ാം

നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം എകകകസക്ക്  എന  VIII-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  കതനാഴബലലാം  കതനാഴബലനാളബ
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കക്ഷമവലാം  പ്രവനാസബ  കക്ഷമവലാം  എന  XXIV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ജബലനാഭരണവലാം  പലവകേയുലാം  എന  XI-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള

ദുരബതനാശസനാസത്തബനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  എന  XV-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം വബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേ വബകനനാദലാം,

കേല  സലാംസനാരലാം  എന  XVII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  കവദദസഹനായരലാംഗവലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന

XVIII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതസവലാം  കക്ഷമവലാം  എന  XLVI-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ശുദജലവബതരണവലാം

ശുചസ്പീകേരണവലാം  എന  XX-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  നഗരവബകേസനലാം  എന  XXII-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  പഞനായത്തക്ക്  എന  XXXV-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന

XXXVI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റു  പബകനനാക/നന്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എനബവരുകട
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കക്ഷമലാം  എന  XXV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

സഹകേരണലാം  എന  XXVII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  കൃഷബ  എന  XXIX-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ഭക്ഷദലാം  എന  XXX-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന  XXXI-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം എന  XXXII-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം    മതദബന്ധനലാം  എന

XXXIII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം വദവസനായങ്ങള്

എന  XXXVII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

കവദദ്യുതപദതബകേള്  എന  XXXIX-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ഗതനാഗതലാം  എന  XLI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  32 -നക്ക്  എതബകര  77  കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം  ഒരു  നബഷ്പക്ഷ

കവനാകട്ടനാകടയുലാം  സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

 (ചരചകൂടനാകത  പനാസനാകകണ  മറ്റെക്ക്  ധനനാഭദരതനകേളബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനകേളലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയുലാം കചയ.)

സഭ കകവകുകനരലാം 6.57-നക്ക് പബരബഞ.

******


