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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   കഫെബ്രുവരബ   05,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

 I  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേരബമണല് ഖനനലാം

മബ  .    സസ്പീകര:   കകേനാലലാം  ജബലയബകല  ആലപ്പെനാടക്ക്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്

നടത്തബവരുന്ന  കേരബമണല്  ഖനനലാംമൂലലാം  തകദ്ദേശവനാസബകേളുകട  നബലനബല്പ്പെക്ക്

അപകേടത്തബലനാകുന്ന    സബതബവബകശഷത്തബകനതബകര   നടത്തബവരുന്ന

സമരത്തബനനാധനാരമനായ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാന്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഇടകപടല്

ഉണനാകേനാത്തതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന   ഗുരുതരമനായ
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സബതബവബകശഷലാം   സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരചകചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സരവശസ്പീ പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ,   കമനാന്സക്ക് കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്

കജകബക്ക്  എന്നസ്പീ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്  ):  കകേരളത്തബല് കേരബമണല് നബകക്ഷപമുള്ള നസ്പീണകേര മുതല് കേനായലാംകുളലാം

വകര  സമുദനാതബരത്തബകയനാടക്ക്  കചരന്ന   ഇരുപത്തബരണര  കേബകലനാമസ്പീറ്റര   നസ്പീളമുള്ള

പ്രകദശകത്ത എട്ടു കബനാക്കുകേളനായബ  തബരബചക്ക്  ഒന്നബടവബട്ട  കബനാക്കുകേളബല് സലാംസനാന,

കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളനായ  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.,  കഎ.ആര.ഇ.

എന്നബവയക്ക്  ഖനനനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ആലപ്പെനാടക്ക് പഞനായത്തബല് പതബനനാറര

കേബകലനാമസ്പീറ്റര  കേരബമണല് നബകക്ഷപമുള്ളതബല്  കേടല്ഭബത്തബയുള്ള സലലാം ഒഴബവനാകബ

കതകകയറ്റത്തക്ക് കവള്ളനനാലാംതുരുത്തബല്   500  മസ്പീറ്ററബല് മനാത്രമനാണക്ക്   കഎ.ആര.ഇ.

ഖനനത്തബനക്ക്  വബകധയമനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.   പരബസബതബ  സലാംബനബച  നബയമസഭനാ

സമബതബ  പ്രസ്തുത  സലലാം  സന്ദരശബചക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  നബയമസഭയക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.

കേരബമണല് ഖനനലാം പനാകട ഒഴബവനാകകണതബകലനലാം മനാനദണ്ഡങ്ങള് പനാലബച്ചുകകേനാണക്ക്

ജനങ്ങളുകട ജസ്പീവനുലാം സസ്വത്തബനുലാം ഹനാനബവരനാത്ത തരത്തബല് ഖനനലാം നടത്തുന്നതബനക്ക്

കപനാതുസമൂഹലാം  എതബരകലനമനാണക്ക്   റബകപ്പെനാരട്ടബല്   വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.
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പരബസബതബകക്ക്  കകേനാട്ടലാം  വരനാത്ത  തരത്തബല്  ഇഇൗ  പ്രകൃതബ  സമ്പത്തബകന

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  വളരചയനായബ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തണകമന്നനാണക്ക്

സരകനാരബകന്റെ നയലാം. കകേനാലലാം ജബലയബകല കേരബമണല് നബകക്ഷപകത്ത ആശയബചനാണക്ക്

അയ്യനായബരത്തബലധബകേലാം  കപര   കതനാഴബകലടുക്കുന്ന  മൂന്നക്ക്  കപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായ

സനാപനങ്ങളുലാം  ഒരു  സസ്വകേനാരദവദവസനായ  സനാപനവലാം   പ്രവരത്തബക്കുന്നതക്ക്.

കേരബമണല്  ഖനനലാംമൂലലാം  മതദസമ്പത്തക്ക്  കുറയുനകവന്ന  ആശങ്കയക്ക്

അടബസനാനമബകലന്നനാണക്ക്  ഇതുസലാംബനബചക്ക്  യു.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ  കേകണത്തബയബട്ടുളളതക്ക്.  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനവലാം

സനനാമബ  കപനാലുള്ള  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങള്  കേനാരണവലാം  തസ്പീരകശനാഷണലാം

സലാംഭവബക്കുന്നതനായബ  ശനാസസ്പീയമനായബ  കതളബയബകകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  സസ്പീ  വനാഷബലാംഗക്ക്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള കേരബമണല് ഖനനലാം കകേനാണനാണക്ക് കേരഭൂമബ നഷ്ടകപ്പെടുന്നകതന്ന വനാദലാം

വസ്തുതനാപരമല.  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-ഉലാം കഎ.ആര.ഇ.-ഉലാം സസ്പീ വനാഷബലാംഗക്ക് നടത്തുന്നതക്ക്

കകേന്ദ്ര  ഗകവഷണ  സനാപനത്തബകന്റെ  പഠനറബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്.

മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  കചരന്ന  കയനാഗലാം  ആലപ്പെനാടക്ക്  വബഷയലാം  ചരച

കചയ്യുകേയുലാം ശനാസസ്പീയമനായബ കേരബമണല് ഖനനലാം നടത്തുന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക് പ്രനാഥമബകേ

പഠനലാം നടത്തുന്നതബനക്ക് കകേന്ദ്ര ഗകവഷണ സനാപനകത്ത ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം ഒരു

മനാസകത്തയക്ക്  സസ്പീവനാഷബലാംഗക്ക്  നബരത്തബവയ്ക്കുന്നതബനുലാം  പഠനറബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്
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തുടര  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കേടല്ഭബത്തബ,  പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   ഭൂവടമകേളബല്

നബന്നക്ക്  പണലാം  നല്കേബ  ലസ്പീസബനക്ക്  വനാങ്ങുന്ന  ഭൂമബ  ഖനനത്തബനക്ക്  കശഷലാം  കുഴബകേള്

നബകേത്തബ  അവരക്കുതകന്ന  തബരബച്ചുകകേനാടുക്കുകേയനാണക്ക്  കചയ്യുന്നതക്ക്.  കേരബമണല്

ഖനനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ആലപ്പെനാടക്ക്  പ്രകദശകത്ത  ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബകശനാധബചക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനുള്ള  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  വകുപ്പുമനബ  വബളബച്ചുകചരത്ത  കയനാഗത്തബലനാണക്ക്   സമരകനാര

തങ്ങളുകട  ആവശദലാം  ആദദമനായബ  സരകനാരബകന  അറബയബക്കുന്നതക്ക്.  ഖനനലാം

സലാംബനബചക്ക്  മറ്റക്ക്  പരനാതബകേകളനാനലാം  നനാളബതുവകര  സരകനാരബനക്ക്  ലഭബചബട്ടബല.

കകേരളത്തബകന്റെ പ്രകൃതബദത്തമനായ സമ്പത്തക്ക് കശഖരബചക്ക് സമഗ്ര വബകേസനമുണനാകനാനുലാം

കതനാഴബലബലനായ്മ ലഘൂകേരബകനാനുലാം കേരബമണല് ഖനനലാംമൂലലാം സനാധബക്കുനണക്ക്.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്: കേനാരഷബകേ സമ്പത്തുകകേനാണലാം മതദസമ്പത്തക്ക് കകേനാണലാം

സമ്പന്നമനായബരുന്ന ആലപ്പെനാടക്ക് പഞനായത്തക്ക് കഎ.ആര.ഇ. നടത്തുന്ന അശനാസസ്പീയമനായ

കേരബമണല് ഖനനലാംമൂലലാം രൂക്ഷമനായ പ്രതബസനബയനാണക്ക് ഇന്നക്ക്  കനരബടുന്നതക്ക്.  3600-

ഓളലാം കുടുലാംബങ്ങളുകട  180  കഹക്ടര സലലാം  ഉടമസകരനാടക്ക്  യനാകതനാരു അനുമതബയുലാം

കചനാദബകനാകത  ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഉത്തരവബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ഗവരണറുകട കപരബല്

ഒരു  ഡസ്പീഡക്ക് എഗ്രബകമന്റെക്ക് കേമ്പനബയുകട ഖനനനാവശദത്തബനനായബ എടുത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.
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ഇന്നകത്ത  രസ്പീതബയബല്  ഖനനലാം  തുടരുകേയനാകണങ്കബല്  അറബബകടലുലാം  ടബ.എസക്ക്.

കേനനാലുലാം  ഒന്നനാകുകമന്ന  കേടുത്ത  ആശങ്കയനാണക്ക്  അവബടകത്ത  ജനങ്ങള്ക്കുള്ളതക്ക്.

കേരബമണല്  ഖനനലാംമൂലലാം  കപനാന്മന  ദുരഗനാകദവബ  കക്ഷത്രലാം  മൂന  പ്രനാവശദലാം  മനാറ്റബ

പണബകയണബ  വന.  കുന്നത്തക്ക്  എല്.പബ.  സ്കൂളുലാം  യു.പബ.  സ്കൂളുലാം  ഇലനാതനാകുകേയുലാം

അഴസ്പീകല്  കവള്ളനനാലാംതുരുത്തക്ക്  പബ.ഡബബ.ഡബ.  കറനാഡക്ക്  മൂന  പ്രനാവശദലാം  മനാറ്റബ

പണബകയണബ  വന്നതുലാം  കഖദകേരമനാണക്ക്.   അതുകകേനാണക്ക്  അങ്ങക്ക്  ഇഇൗ  സലലാം

സന്ദരശബക്കുകേയുലാം  ജനങ്ങകളനാടക്ക്  സലാംസനാരബചക്ക്  അവരുകട  ഭസ്പീതബ  അകേറ്റനാനുലാം

അനധബകൃതമനായബ  ഡസ്പീഡക്ക്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  ഉണനാകബയതക്ക്  റദ്ദേനാകനാനുമുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പനാരബസബതബകേ  അനുമതബയബലനാകത  നടത്തുന്ന  കേരബമണല്

ഖനനകത്തക്കുറബചക്ക് സമഗ്രമനായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തണലാം. 

വദവസനായവലാം കസനാരട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്):   കഎ.ആര.ഇ.   കവരതബരബകചടുക്കുന്ന ഇല്മകകനറ്റബകന   വനാലല

ആഡഡക്ക് കപ്രനാഡക്ടനാകബ  മനാറ്റുന്നതക്ക്  കകേ.എലാം.എലാം.എല്-ഉലാം കകടറ്റനാനബയവമനാണക്ക്.

സസ്വകേനാരദ  കേമ്പനബകേള്കക്ക്  ഇല്മകകനറ്റക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്  സനാപനത്തബകന്റെ

തനാല്പരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണതകന്നയനാണക്ക് എനള്ളതക്ക് പരബകശനാധനയബല്

വദക്തമനായബട്ടുണക്ക്.   കഎ.ആര.ഇ.-യുകട  ഒരു  കബനാകബല്  മനാത്രമനാണക്ക്   ഖനനലാം
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നടക്കുന്നതക്ക്.   യു.ഡബ.എഫെക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബശ്ചയബച  വബവബധ  കേമ്മേസ്പീഷനുകേള്

കേരബമണല്  ഖനനലാം  നടത്തണകമന്നനാണക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കപനാതുതനാല്പ്പെരദങ്ങള്കകതബരനായ  സമരമനാണക്ക്  ആലപ്പെനാടക്ക്

പഞനായത്തബല്   നടക്കുന്നതക്ക്.  മുഖദമനബ  ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയനാഗലാം  വബളബചക്ക്

ജനങ്ങളുകട  ഉല്കണ്ഠ  മനാറ്റുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക്

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം   സമരകനതനാകളുമനായബ   ചരച  നടത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

കേരബമണല്  ഖനനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ആലപ്പെനാടക്ക്  പഞനായത്തബകല  ഒരു

കുടുലാംബവലാം ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  പരനാതബ  നല്കേബയബട്ടബല.    കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

നബയമപരമനായ അനുമതബ വനാങ്ങബയകശഷമനാണക്ക് കഎ.ആര.ഇ. പ്രവരത്തബക്കുന്നതക്ക്.

കകേന്ദ്ര  അകറ്റനാമബകേക്ക്   മബനറല്  ഡയറക്ടകററ്റക്ക്    പരബസബതബ  പ്രശ്നങ്ങകളക്കുറബചക്ക്

സസൂകലാം  പരബകശനാധബചതബനുകശഷമനാണക്ക്   ഖനനത്തബനക്ക്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.   ആലപ്പെനാടക്ക്  പഞനായത്തബകല  ഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെട്ടതക്ക്    സനനാമബ

മൂലമനാണക്ക്.    കേരബമണല്   കേടത്തബകകനാണകപനാകുന്നവരകകതബകര  കേരശന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.   വസ്തുതനാവബരുദമനായ   പ്രസനാവനകേളനാണക്ക്

പ്രതബപക്ഷലാം  നടത്തബയബരബക്കുന്നതക്ക്.    ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 
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(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവശസ്പീ രകമശക്ക് കചന്നബത്തല,

കകേ. എലാം. മനാണബ,  കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള്

പ്രസനാവന  നടത്തബയ  കശഷലാം  അവരവരുകട  പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല് നബന്നക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം

കചയ.)

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്: ആലപ്പെനാടക്ക് പഞനായത്തബല് നടത്തുന്ന അശനാസസ്പീയ

കേരബമണല്  ഖനനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഗഇൗരവമുള്ളതനായതബനനാല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര  മുന്കേകയ്യടുത്തക്ക്  പ്രസ്തുത  സലലാം  സന്ദരശബചക്ക്  ഇഇൗ

വബഷയലാം ചരച കചയക്ക് പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

II ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കേടല്ഭബത്തബ നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   റ്റബ  .   വബ  .   രനാകജഷക്ക്:      ഏറ്റവലാം കൂടുതല് കേടല്ത്തസ്പീരമുള്ള ആലപ്പുഴ, കേണ്ണൂര

ജബലകേളബകല  തസ്പീരകദശവനാസബകേള്  കേടലനാക്രമണഭസ്പീഷണബയബലനാണക്ക്.

കകേരളത്തബകല  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  ഡബപ്പെനാരട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കേടല്ഭബത്തബ

നബരമ്മേനാണത്തബല്  സസ്വയലാംപരദനാപ്തത  കനടുകേയുലാം  കേബഫ്ബബ  വഴബ  കേടല്ഭബത്തബ
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നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  പഠനലാം  നടത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കേടല്ഭബത്തബ

നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  കേബഫ്ബബകനായബ  അനുവദബച  തുകേയുലാം  കേണ്ണൂര  ജബലയ്ക്കുകവണബ

കേലനാമബറ്റബ  ഫെണബല്  അനുവദബക്കുന്ന  തുകേയുലാം   അടബയന്തരമനായബ  വബനബകയനാഗബചക്ക്

കേടല്ഭബത്തബ  നബരമ്മേനാണലാം  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനകവന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക്  ഓകരനാ  ജബലയബലുലാം  കേളക്ടറുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്

ജനപ്രതബനബധബകേളടങ്ങബയ  കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരകദശ

എലാം.എല്.എ.മനാരുകട പ്രകതദകേ കയനാഗലാം വബളബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):    കേടലനാക്രമണ പ്രതബകരനാധ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള   333.75 കകേനാടബ  രൂപയുകട  എസബകമറ്റക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്

സമയബനബതമനായബ  എ.എസക്ക്./ടബ.എസക്ക്.  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കേണ്ണൂര  ജബലയബല്  കേടലനാക്രമണലാം  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  വബവബധ  പ്രവൃത്തബകേള്   പുകരനാഗതബയബലനാണക്ക്.   കേടല്ഭബത്തബയുകട

പുനരുദനാരണ/നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  2018-19  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷകത്ത സലാംസനാന ബഡ്ജറ്റബല് തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതബനുപുറകമ തസ്പീരകദശ

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  കലനാകേബനാങ്കക്ക്  സഹനായത്തബനനായബ  373.30  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പ്രവൃത്തബകേള് സമരപ്പെബചബട്ടുമുണക്ക്.  നബരകദ്ദേശബകകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള സലങ്ങളബകല രൂക്ഷമനായ

കേടലനാക്രമണലാം  കനരബടുന്നതബനനാവശദമനായ  പുലബമുട്ടുകേളുകട  രൂപകേല്പന  പൂകന
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സബ.ഡബബ.പബ.ആര.എസക്ക്.  ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.    കേടലനാക്രമണ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം  ജനസനാന്ദ്രതകയറബയ

പ്രകദശങ്ങള്കക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കുന്നതുലാം  സലാംബനബചക്ക്  മുഖദമനബ,  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ  എന്നബവരുമനായബ ആകലനാചബചക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(2) ഓഖബ ദുരന്തബനാധബതരകക്ക് ആനുകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര:   ഓഖബ  ദുരന്തബനാധബതരകനായബ  പ്രഖദനാപബച

പതബകനട്ടക്ക്  ആശസ്വനാസനടപടബകേള്  പൂരണ്ണമനായബ  നടപ്പെബലനാകനാന്  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടബല.   കേനാണനാതനായവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം

ലഭദമനാകകേണബയബരുന്ന  രണക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  ധനസഹനായത്തബനുപുറകമ

ഗുരുതരമനായബ  പരബകകറ്റവരക്കുള്ള  അഞക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  ധനസഹനായവലാം

പരബക്കുപറ്റബ  രക്ഷകപട്ടക്ക്  വന്നവരക്കുള്ള  രണക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  ധനസഹനായവലാം

അടബയന്തരമനായബ  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   ഓഖബ

ദുരന്തബനാധബതരുകട  കേടബനാദദതകേള്  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  മരണകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം

കേനാണനാതനായവരുകടയുലാം കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്കക്ക് സരകനാര സരവസ്പീസബല് സബരനബയമനലാം

നല്കുകേയുലാം വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള ധനസഹനായലാം നഗരപരബധബയബല് ഇരുപതക്ക്

ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പകേള്  സരകനാര

ഏകറ്റടുക്കുകേയുലാം കവണലാം.  കബനാട്ടുലാം മതദബനന ഉപകേരണങ്ങളുലാം നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്
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പുതബയ  കബനാട്ടുകേള്  വനാങ്ങുന്നതബനനാവശദമനായ  സഹനായലാം  കചയ്യുന്നതബനുപുറകമ

നഷ്ടകപ്പെടുന്ന  കതനാഴബല്ദബനങ്ങള്കക്ക്  മബനബമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കകേന്ദ്ര സരകനാര നല്കേബയ 143.53 കകേനാടബ  രൂപ ലനാപനാകേനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വദക്തമനാകണലാം.

മതദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴ് സബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  സലാംസനാനകത്ത  ഓഖബ

ബനാധബതരകക്ക്  ആശസ്വനാസലാം  നല്കുന്നതബനുളള  സമഗ്ര  പനാകകജക്ക്  സരകനാര

നടപ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.  നനാല്പ്പെതക്ക്  വയസബനു  തനാകഴ  പ്രനായമുളള  41  കപരകക്ക്  സസ്വന്തലാം

വരുമനാനത്തബല്നബനലാം  കുടുലാംബകത്ത  കപനാറ്റുന്നതബനനായബ  സരകനാര  സനാപനത്തബല്

കതനാഴബല് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  വബദദനാരതബകേളുകട  പഠനവനായ്പ എഴുതബത്തളളുന്നതബനനായബ

നബലവബല് പദതബകേളബല.  നനാല്പ്പെതക്ക്  വയസബനുകമല് പ്രനായമുളള വനബതകേകള ഫുഡക്ക്

കപ്രനാസസബലാംഗുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പനാകകജബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബഴബഞ്ഞകത്ത

കപ്രനാസസബലാംഗക്ക്  സനാപനത്തബല്  കതനാഴബല്  നല്കുന്നതബനക്ക്   തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.

കകേന്ദ്ര സരകനാരബല്നബനലാം ദുരന്തനബവനാരണ അകതനാറബറ്റബകക്ക് ലഭബക്കുന്നതക്ക് തുടരഫെണക്ക്

ആയതബനനാല് ലനാപനാകുകേയബല. 
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III സബ്മബഷന്

 (1)  കുടബകവളള പദതബ

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല): കുടബകവളളക്ഷനാമലാം കനരബടുന്ന

10  പഞനായത്തുകേളുലാം  ഹരബപ്പെനാടക്ക്  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബയുലാം  ഉള്കപ്പെടുന്ന  ഹരബപ്പെനാടക്ക്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  സമഗ്ര  കുടബകവളള  പദതബയുകട  തുടരപ്രവരത്തനങ്ങള്

അടബയന്തരമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):   ഹരബപ്പെനാടക്ക്

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകയയുലാം  10  പഞനായത്തുകേകളയുലാം  ബനബപ്പെബച്ചുകകേനാണക്ക്  മൂന്നക്ക്

ഘട്ടങ്ങളനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  സമഗ്ര  കുടബകവളള  പദതബയുകട   ഒന്നനാലാംഘട്ട

പ്രവൃത്തബയബല്  ശുദസ്പീകേരണശനാലയുകടയുലാം  കേബണറബകന്റെയുലാം  പമ്പക്ക്  ഹഇൗസബകന്റെയുലാം

നബരമ്മേനാണവലാം  രണനാലാംഘട്ട  പ്രവൃത്തബയബല്  കേബണറബല്നബനലാം

ശുദസ്പീകേരണശനാലയബകലയക്ക്  പമ്പബലാംഗക്ക്  കമയബന്  സനാപബകലുലാം  മൂന്നനാലാംഘട്ട

പ്രവൃത്തബയബല് ജലസലാംഭരണബകേളുലാം വബതരണശലാംഖലകേളുലാം സനാപബകലുലാം ഉള്കപ്പെടുന.

പദതബയുകട നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള് പുകരനാഗമബച്ചുവരുന.

(2)   സബമന്റെക്ക് വബല വരദനവക്ക്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്:  വബലനബയനണനാധബകേനാരലാം  സരകനാര

ഏകറ്റടുത്തുകകേനാണക്ക് സലാംസനാനത്തക്ക് വബതരണലാം കചയ്യുന്ന സബമന്റെബകന്റെ വബലവരദനവക്ക്
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തടയനാന് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്):  സരകനാര  നബയനണത്തബലുള്ള  സനാപനങ്ങളബല്  മനാത്രകമ

വബലനബയനണലാം കകേനാണവരനാന് സനാധബക.  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചക്ക്

സലാംസനാനത്തക്ക്  വബപണനലാം  നടത്തുന്ന   സബമന്റെക്ക്  കേമ്പനബകേളുകടകമല്  സരകനാരബനക്ക്

നബയമപരമനായബ  ഇടകപടനാന്  സനാധബകബല.   സബമന്റെക്ക്  കേമ്പനബ  ഡസ്പീകലഴലാം

കസനാകബസ്റ്റുകേളുമനായുലാം ചരചകചയക്ക് വബല കുറപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകനാന്

സരകനാര സന്നദമനാണക്ക്.  ഉല്പ്പെനാദനലാം വരദബപ്പെബചക്ക്, വബപണനലാം ശക്തബകപ്പെടുത്തബ, വബല

വരദബപ്പെബകനാകതതകന്ന  മലബനാര  സബമന്റെക്ക്സബകന  കമചകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(3)  ചനാത്തന്നൂര തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസക്ക്  .    ജയലനാല്:  കകേനാലലാം  തനാലൂകക്ക്  വബഭജബചക്ക്  ചനാത്തന്നൂര

ആസനാനമനാകബ തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനലവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  കകേനാലലാം

ജബലനാ കേളക്ടര ലനാന്റെക്ക് റവനല കേമ്മേസ്പീഷണരകക്ക് സമരപ്പെബച റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് പ്രകേനാരലാം കകേനാലലാം

ജബലയുകട കതകന് കമഖലയബലുള്ള പത്തക്ക്  വബകലജുകേളുലാം കകേനാട്ടനാരകര തനാലൂകബകല

പൂയപ്പെള്ളബ തനാലൂക്കുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബ പുതബയ തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് ശബപനാരശ
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കചയബട്ടുണക്ക്. 2007-കല സലാംയുക്ത പഠന റബകപ്പെനാരട്ടബലുലാം ചനാത്തന്നൂര ആസനാനമനാകബ

തനാലൂകക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകണകമന്ന  ശബപനാരശയുണക്ക്.  നബലവബകല  സനാമ്പത്തബകേ  സബതബ

കേണകബകലടുത്തക്ക്  പുതബയ  തനാലൂകക്ക്  രൂപസ്പീകേരണലാം  ഉചബതമകലന്നക്ക്  ലനാന്റെക്ക്  റവനല

കേമ്മേസ്പീഷണര  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയബട്ടുണക്ക്.   ഇതുസലാംബനബച  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരുകട

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സരകനാര പരബകശനാധബച്ചുവരുനണക്ക്. തനാലൂകക്ക് പുനനഃസലാംഘടന സലാംബനബചക്ക്

ലനാന്റെക്ക് റവനല കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റക്ക് തലത്തബല് നബകയനാഗബച ടസ്പീമബകന്റെ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ലഭബക്കുന്ന

മുറയക്ക് ഇകനാരദലാം പരബകശനാധബചക്ക് ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(4)  തടയണ നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ  കേബളബമനാനൂര  കുടബകവള്ള  പദതബ

പൂരണ്ണമനായബ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന്  കേനാകരറ്റക്ക്  തടയണ  നബരമ്മേബചക്ക്  കുടബകവള്ള

ക്ഷനാമലാം പരബഹരബകനാന്   നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ): വനാമനപുരലാം നദബയബല്

കേനാകരറ്റക്ക് തടയണ നബരമ്മേനാണത്തബനുകവണബ പരബകശനാധന നടത്തബയ  സലലാം

അനുകയനാജദമകലന്നക്ക് കേകണത്തുകേയുണനായബ.  ജലലഭദത ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അയബലലാം  കേടവബലുലാം   കൂട്ടപ്പെനാറ  കേടവബലുലാം

കറഗുകലറ്റര  പണബയുന്നതബനക്ക്  സനാനലാം  നബരണ്ണയബകനാനുലാം  ഡബസസന്
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തയ്യനാറനാകനാനുലാം  കേബഡ്കേക്ക്-കന  ഏല്പബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  അയബലലാം  കേടവബകല

കറഗുകലറ്ററബകന്റെ  സനാനലാം  അനുകയനാജദമലനാത്തതബനനാല്  പുതബയ  സനാനലാം

നബരണ്ണയബക്കുന്നതബനക്ക്  കഎ.ഡബ.ആര.ബബ.  ഓഫെസ്പീസരമനാരുമനായബ  കജനായബന്റെക്ക്

ഇന്കസക്ഷന് നടത്തബ നല്കേബയ സരകവ  വബവരങ്ങള് ചസ്പീഫെക്ക് എഞബനസ്പീയര

പരബകശനാധബച്ചുവരുന.  ഇതുസലാംബനബചക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗത്തബകന്റെ

സനാന്നബദദത്തബല് കയനാഗലാം വബളബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(5)  കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .   മുരളബ കപരുകനലബ:  മുലകശ്ശേരബ, പനാവറട്ടബ പഞനായത്തബകല കുടബകവള്ള

ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  പനാവറട്ടബ,  മുലകശ്ശേരബ

പഞനായത്തുകേള്ക്കുകൂടബ പ്രകയനാജനലാം ലഭബക്കുന്ന വബധത്തബല്  1360  ലക്ഷലാം

രൂപയ്ക്കുള്ള  പദതബ  01-3-2016-ല്  എന്.ആര.ഡബ.ഡബല.പബ.  സസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഭരണനാനുമതബ നല്കേബകയങ്കബലുലാം  ഫെണക്ക് ലഭദമലനാത്തതബനനാല്

ഉന്നതതല സലാംഭരണബയുകട നബരമ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേളുകട ആദദദരഘനാസക്ക് റദ്ദേക്ക്

കചയ.  തുടരന്നക്ക്  പനാവറട്ടബ  പഞനായത്തബല്  6.7  ലക്ഷലാം  ലബറ്റര  കശഷബയുലാം
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മുലകശ്ശേരബ  പഞനായത്തബല്  5.5 ലക്ഷലാം  ലബറ്റര  കശഷബയുമുള്ള  ഉന്നതതല

സലാംഭരണബയുകട  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  350  ലക്ഷലാം രൂപ സലാംസനാന പദതബ

വബഹബതത്തബല്നബന്നക്ക്  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത   പ്രവൃത്തബയുകട  കടണര

നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ.  54.8  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബതരണ  ശലാംഖല

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  അനുകയനാജദമനായ  സനാമ്പത്തബകേ  കസനാതസക്ക്

കേകണത്തബവരുന. 

(6)  കേബഫ്ബബ വഴബ നബരമ്മേബക്കുന്ന പനാലങ്ങള്

ശസ്പീ  .    സഹബബ  ഇഇൗഡന്:  എറണനാകുളലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

വടുതല,  അറ്റക്ക് ലനാന്റെബസക്ക്,  വനാത്തുരുത്തബ,  കകേനാറകങ്കനാട്ട  കമല്പ്പെനാലങ്ങളുകട

നബരമ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):  വടുതല

കമല്പ്പെനാലലാം നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല് നബന്നക്ക് 51 കകേനാടബ 81  ലക്ഷലാം രൂപയുകട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം   ലഭബക്കുകേയുലാം  കറനാഡ്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  ബബഡ്ജസക്ക്  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷകന   കസഷദല്  പരപ്പെസക്ക്  കവഹബകബളനായബ   ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത വരകബനക്ക് സലകമകറ്റടുക്കുന്നതബനുള്ള റബകേസ്വബസബഷന് കേളക്ടരകക്ക്

സമരപ്പെബച്ചു.  2018-ല്  പതബനഞക്ക് ലക്ഷലാം രൂപ കേണബജന്സബ ചനാരജക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
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സനാമൂഹദനാഘനാത  പഠനലാം  പൂരത്തബയനാകബകയങ്കബലുലാം  സലലാം  ഏകറ്റടുത്തക്ക്  സകേമനാറുന്ന

നടപടബ പൂരത്തബയനാകബയബട്ടബല.  പ്രസ്തുത വരക്കുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് പബ. ഡബബ.ഡബ.യുകട

ഭനാഗത്തുനബന്നക്ക്  യനാകതനാരു  കേനാലതനാമസവലാം  ഉണനായബട്ടബല.   സലലാം  ഏകറ്റടുത്തനാല്

തുടരനടപടബകേള് ആരലാംഭബകനാന് സനാധബക്കുലാം.  അറ്റക്ക് ലനാന്റെബസക്ക്  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ

നബരമ്മേനാണച്ചുമതല  ആര.ബബ.ഡബ.സബ.കകേ.-കയ  ഏല്പ്പെബച്ചു.   ഡബ.പബ.ആര.

കേബഫ്ബബയബല് അപ് കലനാഡക്ക് കചയ്യുകേയുലാം പദതബകനായബ  ഏകേകദശലാം  90 കകേനാടബ

രൂപ   അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ.    ഭൂമബകയകറ്റടുകകണ  പ്രവൃത്തബയുകട

വബശദനാലാംശങ്ങള്  ജബലനാ കേളക്ടരകക്ക് സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  ആര.ബബ.ഡബ.സബ.കകേ.-യക്ക്

ഭൂമബ  കകകേമനാറുന്നതബനുള്ള  കകേനാരപ്പെകറഷന്  കറസലലഷന്  വരുന്ന  മുറയക്ക്

ആര.ഒ.ബബ.-യുകട  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാന്  കേഴബയുലാം.

വനാത്തുരുത്തബ  പനാലത്തബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനക്ക്  കറനാഡ്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  ബബഡ്ജസക്ക്  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   ഭൂമബയുകട  ഭൂരബഭനാഗവലാം  കകേനാചബ

തുറമുഖ  ട്രസബകന്റെ  ഉടമസതയബലനാണക്ക്.   അകകലന്കമന്റെക്ക്    നനാവബകേ

വബമനാനത്തനാവളത്തബനക്ക് സമസ്പീപമനായതബനനാല്  അവരുകട അനുമതബ ആവശദമനാണക്ക്.

കകേനാറകങ്കനാട്ട പനാലത്തബകന്റെ ഡബസസന് തയ്യനാറനാകബവരബകേയനാണക്ക്.   ഇതുസലാംബനബചക്ക്
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ഇന്ലനാന്റെക്ക്  നനാവബകഗഷന് ചസ്പീഫെക്ക്  എഞബനസ്പീയരകക്ക്  കേത്തക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.    മറുപടബ

ലഭബചനാലുടന്തകന്ന ഡബസസന് പൂരത്തബയനാക്കുലാം.  

(7)  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

 ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  പബ  .:  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല  തബരൂരങ്ങനാടബ  തനാലൂകബകല

കേനാരദനാട്ടുകേടവക്ക്   പനാലത്തബനുലാം  കേടലുണബ  പനാലത്തബനുമനായബ   സലലാം

വബട്ടുനല്കേബയവരകക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച  കേനാരദനാട്ടുകേടവക്ക്  പനാലത്തബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബകചങ്കബലുലാം

മുഴുവന് സലവലാം  ലഭദമനാകേനാത്തതബകനത്തുടരന്നക്ക്  പ്രവൃത്തബ  അവസനാനബപ്പെബച്ചു.

ജനപ്രതബനബധബകേളുകട  അഭദരതന  മനാനബചക്ക്   സലമുടമകേള്കക്ക്  പബന്നസ്പീടക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേനാകമന്ന  വദവസയബല്  സലലാം  വബട്ടുനല്കുകേയുലാം   പനാലലാം

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ.  പുതുകബയ സലകമകറ്റടുപ്പെക്ക് നബയമപ്രകേനാരലാം

ഏകറ്റടുത്ത  ഭൂമബകക്ക്  കനകഗനാസബകയഷന്  പരകചസക്ക്  നടത്തനാന്  കേഴബയനാത്തതബനനാല്

ഡയറക്ടക്ക്  പരകചസനായബ  സലലാം  ഏകറ്റടുകനാന്  അനുമതബ  കതടബകകനാണക്ക്  ചസ്പീഫെക്ക്

എഞബനസ്പീയര   സമരപ്പെബച  അകപക്ഷ  സരകനാര  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

സലകമടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്  കേനാലഹരണകപ്പെട്ടതബനനാല്  കേടലുണബകടവക്ക്  പനാലത്തബകന്റെ

സലകമകറ്റടുപ്പെബനക്ക്   അനുവദബച തുകേ എകബകേലട്ടസ്പീവക്ക് എഞബനസ്പീയറുകട അകഇൗണബല്
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നബകക്ഷപബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   പുതുകബയ  സലകമകറ്റടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്  പ്രകേനാരലാം

ഡയറക്ടക്ക് പരകചസനായബ സലലാം ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനക്ക് ബനകപ്പെട്ട ഭൂമബയുകട വബസസ്പീരണ്ണലാം,

സരകവ നമ്പര, ഭൂ ഉടമകേളുകട വബവരങ്ങള് എന്നബവ സലാംബനബച റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തബരൂര

കസഷദല്   തഹസബല്ദനാകരനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.   ആയതക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയക്ക്

അരതനനാ പത്രലാം സമരപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  

 (8)  മുണത്തബകകനാടക്ക്  -  തൃശ്ശൂര കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക് കറനാഡക്ക്

ശസ്പീ  .    അനബല് അകര:  മുണത്തബകകനാടക്ക്-തൃശ്ശൂര കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക്  കറനാഡക്ക്

പ്രവൃത്തബ പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

മുണത്തബകകനാടക്ക്-തൃശ്ശൂര  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  കറനാഡബനക്ക്  150  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബയുലാം  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബക്കുള്ള

ആദദ  കടണറബല്  ആരുലാം  പകങ്കടുത്തബല.   രണനാമകത്ത  കടണര  ക്ഷണബചകപ്പെനാള്

എസബകമറ്റക്ക്  കററ്റബനക്ക്  മുകേളബല്  കേസ്വനാട്ടക്ക്  കചയ്കതങ്കബലുലാം  എല്.എലാം.ആര.  പ്രകേനാരലാം

കകേനാടുകനാന് തസ്പീരുമനാനബചതബകനത്തുടരന്നക്ക്   വരക്കുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കകേനാണ്ട്രനാക്ടര

കകേനാടതബയബല് കപനാകുകേയുലാം അനുകൂല വബധബ കനടുകേയുലാം കചയ.  കകേനാടതബ വബധബയുകട

അടബസനാനത്തബല്  എസബകമറ്റക്ക്  കററ്റബല്  കടണര  അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്   നല്കുകേയുലാം  പല

തവണ  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  വയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കുകേയുലാം  കചയ്കതങ്കബലുലാം
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ആവശദമനായ കരഖകേള് സമരപ്പെബകനാതബരുന്നതബനനാല് സഫെകനനാടുകൂടബ 17-01-2019-ല്

Ojasvis  construction  Soution,  Prasanth  Buildings,  Shornur    എന്ന

കേരനാറുകേനാരനുമനായബ  നബരത്തുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  വബഭനാഗലാം  മദദകമഖല  സൂപ്രണബലാംഗക്ക്

എ ഞബനസ്പീയര  കേരനാര  ഉടമ്പടബ  വയ്ക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബകനായബ  2019-ല്

കേരനാറുകേനാരനക്ക്  സലലാം  സകേമനാറുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.    പ്രവൃത്തബയുകട  പൂരത്തസ്പീകേരണ

കേനാലനാവധബ ഒരു വരഷമനാണക്ക്.    കൃതദവബകലനാപലാം കേനാണബച കേരനാറുകേനാരകന  ബനാകക്ക്

ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സലസന്സക്ക്  കേദനാന്സല്  കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(9)  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  അപകേടലാം

സലാംഭവബക്കുകേകയനാ  ജസ്പീവകനനാപനാധബ  നഷ്ടകപ്പെടുകേകയനാ  കചയ്യുന്ന  മതദബനന

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്   നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബനുലാം    ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്

വനാങ്ങുന്നതബനക്ക്  പലബശരഹബത/കുറഞ്ഞ  പലബശ  വദവസയബല്  വനായ്പ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള പദതബ ആവബഷ്കരബകനാനുലാം ഇവരകക്ക് ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക് പരബരക്ഷ

ഏരകപ്പെടുത്തനാനുലാം  നബലവബലുള്ള  വനായ്പനാകുടബശ്ശേബകേ  എഴുതബത്തള്ളനാനുലാം   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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മതദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനങ്ങളബല്കപ്പെട്ടക്ക്

മതദബനനത്തബനബകട  ജസ്പീവഹനാനബയുലാം  ഗുരുതരമനായബ  പരബകകല്ക്കുകേയുലാം

ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്  പൂരണ്ണമനാകയനാ  ഭനാഗബകേമനാകയനാ  കകേടനാവകേകയനാ  നഷ്ടകപ്പെടുകേകയനാ

കചയ്യുകമ്പനാള്  സനാമ്പത്തബകേ  നഷ്ടലാം  കനരബകടണബ  വരുനകവന്നതക്ക്  വസ്തുതയനാണക്ക്.

ഇതബകനനാരു  പരബഹനാരകമന്ന  നബലയബല്  കകേരള  ഫെബഷരകമന്  കവല്കഫെയര  ഫെണക്ക്

കബനാരഡക്ക്  വഴബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ആകബഡന്റെക്ക്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദതബപ്രകേനാരലാം

അപകേടത്തബല്കപ്പെടുകേകയനാ അവശത അനുഭവബക്കുകേകയനാ മരണകപ്പെടുകേകയനാ കചയ്യുന്ന

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  10,000/-  രൂപ  വസ്പീതവലാം  24  മണബകറബലധബകേലാം

ആശുപത്രബയബല്  കേബടത്തബചബകേബത  കവണബവരുന്നവരകക്ക്  25,000/-  രൂപ  വസ്പീതവലാം

ആലാം  ആദ്മബ  ബസ്പീമനാകയനാജന  പ്രകേനാരലാം  അപകേടമരണത്തബനക്ക്  4  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

സനാധനാരണ  മരണത്തബനക്ക്  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സബരവലാം  പൂരണ്ണവമനായ  അവശത

അനുഭവബക്കുന്നവരകക്ക്  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഭനാഗബകേമനായബ  അവശത

അനുഭവബക്കുന്നവരകക്ക്  1  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ധനസഹനായലാം  നല്കുനണക്ക്.

ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്  നഷ്ടകപ്പെടുകേകയനാ  കകേടനാവകേകയനാ  കചയ്യുന്നവരകക്ക്  നബലവബല്

എസക്ക്.ഡബ.ആര.എഫെക്ക്.-ല് നബനലാം   കേളക്ടരമനാര  മുകഖന നഷ്ടപരബഹനാരലാം  വബതരണലാം

കചയ്യുനണക്ക്. മതദബനന കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് സഹനായലാം നല്കുന്നതബനനായബ നടപ്പു



21

സനാമ്പത്തബകേവരഷലാം  മുതല്  മതദബനന  യനാനങ്ങള്കക്ക്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പരബരക്ഷ

ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ ബഡ്ജറ്റബല് ഒരു കകേനാടബ  രൂപ വകേയബരുത്തുകേയുലാം കടണര

നടപടബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  യുകകണറ്റഡക്ക്  ഇന്തദ  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  കേമ്പനബ

സമരപ്പെബച  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  അനുസരബചക്ക്  എലനാ  മകകറന്  ജബലകേളബല്  നബനലാം

ഗുണകഭനാക്തനാകകള  കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയുമനാണക്ക്.  പൂരണ്ണമനായ  നഷ്ടലാം  നബകേത്തുന്നതബനക്ക്  നബശ്ചബതവബലയുകട

ഒരു  ശതമനാനവലാം  ടനാകലാം  കചരന്ന  തുകേയുലാം  പൂരണ്ണവലാം  ഭനാഗബകേവമനായ  നഷ്ടലാം

നബകേത്തുന്നതബനക്ക്  നബശ്ചബതവബലയുകട  1.5 ശതമനാനവലാം  ടനാകലാം  കചരനള്ള  തുകേയുലാം

പ്രസ്പീമബയമനായബ  നബശ്ചയബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്പീമബയലാം  തുകേയുകട  10  ശതമനാനലാം  ഗുണകഭനാക

വബഹബതമനായബ  ഇഇൗടനാക്കുന്നതുലാം  ബനാകബ  90  ശതമനാനലാം  തുകേ  സരകനാര

വഹബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.   

(10)  മുരുതൂരകരയബല് ആരട്സക്ക് ആന്റെക്ക് സയന്സക്ക് കകേനാകളജക്ക്

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപക്ക്:   കചലകര  മണ്ഡലത്തബകല  മുരുതൂരകരയബല്

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ-പബകന്നനാക  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  കുട്ടബകേള്കക്ക്

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസലാം  സനാദദമനാക്കുന്നതബനനായബ  റവനല  പുറകമ്പനാകക്ക്  ഭൂമബ  ഏകറ്റടുത്തക്ക്

ആരട്സക്ക് & സയന്സക്ക് കകേനാകളജക്ക് ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവലാം  നലനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്  തസ്പീരതനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കചലകര  മണ്ഡലത്തബല്  പട്ടബകേജനാതബ-

പട്ടബകേവരഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെടുന്ന  കുട്ടബകേള്കക്ക്  ശനാസവബഷയങ്ങളബല്  ഉപരബപഠനലാം

നടത്തുന്നതബനക്ക്  ഒരു  കകേനാകളജക്ക്  അനുവദബകണകമന്ന  അകപക്ഷ

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗലാം,  റവനല  വകുപ്പുകേളുകട  പരബഗണനയക്ക്  അയചബട്ടുണക്ക്.

ധനകേനാരദവകുപ്പെബല്നബനലാം  ഫെണക്ക്  അനുവദബക്കുകേയനാകണങ്കബല്  കകേനാകളജക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(11)  വനാഴക്കുളലാം കസക്ഷന് ഓഫെസ്പീസക്ക് വബഭജനലാം

ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജസ്പീന്ദ്രന്: കുന്നത്തുനനാടക്ക് നബകയനാജകേ മണ്ഡലത്തബകല വനാഴക്കുളലാം

പഞനായത്തബല്  കചമ്പറകബ  ആസനാനമനാകബ  പുതബയ  കസക്ഷന്  ഓഫെസ്പീസക്ക്

ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കകവദബതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):   എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല

വനാഴക്കുളലാം  കസക്ഷന്  വബഭജബചക്ക്  കചമ്പറകബ  ആസനാനമനാകബ  പുതബയ  കസക്ഷന്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള അകപക്ഷ കകവദബതബ കബനാരഡക്ക് പരബകശനാധബകചങ്കബലുലാം അധബകേ

മനാനവവബഭവകശഷബ  ആവശദമനായതബനനാലുലാം  കേമ്പലട്ടരവല്കരണലാം  അടകമുള്ള

ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേവബദദകേള്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ഉപകഭനാക  കസവനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതബനനാലുലാം  പുതബയ കസക്ഷനുകേള്
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ആരലാംഭബക്കുകേ  അപ്രനാകയനാഗബകേമനാണക്ക്.  പല  കസക്ഷന്  ഓഫെസ്പീസകേളുലാം  വബഭജബചക്ക്

പുതബയവ  ആരലാംഭബകണകമന്ന  ആവശദലാം  ഉന്നയബക്കുന്ന  സനാഹചരദലാം

നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാലുലാം   സനാകങ്കതബകേ  ബുദബമുട്ടക്ക്  കനരബകടണബവരുകമന്നതബനനാലുലാം

വനാഴക്കുളത്തക്ക്  പുതബയ  കസക്ഷന്  ഓഫെസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബകണകമന്ന  ആവശദലാം

പരബഗണബകനാന് നബരവനാഹമബല. 

IV ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റബകന സലാംബനബച

കപനാതുചരച   (  തുടരച  )

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയനാനന്തര

കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.-യബകന്മല്  ഒരു  ശതമനാനലാം

കസസക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്  വബലകയറ്റലാം  സൃഷ്ടബക്കുകമന്ന  പ്രചരണലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ പുകരനാഗതബകനായബ ബഡ്ജറ്റബലൂകട പരസര

ബനബതമനായ  25  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബച  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബകയ

അഭബനന്ദബക്കുന. സലാംസനാനകത്ത മുഴുവന് കുടുലാംബങ്ങകളയുലാം ആകരനാഗദ പരബരക്ഷയുകട

പരബധബയബല്  കകേനാണവന്നക്ക്  സമ്പൂരണ്ണ  ആകരനാഗദ  പരബരക്ഷ  നടപ്പെബലനാക്കുകേകയന്ന

ആശയമനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബലൂകട  വബഭനാവന  കചയ്യുന്നതക്ക്.  സലകമകറ്റടുകനാകതതകന്ന

അതബകവഗ  കറയബല്പ്പെനാത  നബരമ്മേനാണവലാം  കറനാഡക്ക്-കറയബല്-ജലപനാതകേളുകട
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വബകേസനവലാം  സലാംസനാനകത്ത  വബകേസനക്കുതബപ്പെബകലയക്ക്  നയബക്കുകമന്നതബല്

സലാംശയമബല.  അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസനലാം ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാകനാനുള്ള

പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്  ഉള്കകനാള്ളബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   മുടങ്ങബകബടന്ന  പല

പദതബകേളുലാം പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന് സനാധബചതുലാം കക്ഷമ കപന്ഷന് തുകേ വരദബപ്പെബചക്ക്

കുടബശ്ശേബകേയുള്കപ്പെകട വബതരണലാം കചയ്യനാന് കേഴബഞ്ഞതുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര:   ബഡ്ജറ്റബകന  എതബരക്കുന.  പ്രളയലാം

തകേരത്ത  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബകന്റെ  കപരബല്  പ്രളയകസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  ജനങ്ങളുകടകമല്  അധബകേ  നബകുതബഭനാരലാം

അടബകചല്പ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  വബലകയറ്റലാം  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുമബടയനാക്കുലാം.  ഒരു

ശതമനാനലാം പ്രളയകസസക്ക്  ഈടനാക്കുന്നതബനുപകേരലാം പുതബകയനാരു കലനാട്ടറബ തുടങ്ങബ

നവകകേരള  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനുള്ള  വബഭവസമനാഹരണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം

പ്രളയബനാധബത  കമഖലയബകല   ജനങ്ങകള  പ്രളയ  കസസബല്  നബനലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.  വബവബധ വകുപ്പുകേള്കനായബ അകലനാട്ടക്ക് കചയ

തുകേ  കചലവഴബകനാത്തതക്ക്   സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം.   സനാരട്ടക്ക്  സബറ്റബ,

സലറ്റക്ക് കമകട്രനാ, ആറ്റുകേനാല് ടഇൗണ്ഷബപ്പെക്ക്, വലബയതുറ-പൂന്തുറ ഫെബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബര,

കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം, റബലാംഗക്ക് കറനാഡക്ക് പദതബ, സലഫെക്ക് മബഷന് പദതബ പ്രകേനാരമുള്ള
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വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം,  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള ആനുകൂലദങ്ങള് തുടങ്ങബയവ

പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  ആകരനാഗദ  പരബപനാലന

കമഖലയക്ക്  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാരുണദ  കബനവലന്റെക്ക്  ഫെണക്ക്

പദതബ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ശബരബമല  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പദതബകേള് യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  തലസനാന

നഗരകത്ത  പൂരണ്ണമനായബ  അവഗണബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്

സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.  വടകേര  തനാലൂകക്ക്

ആശുപത്രബകയ  ജബലനാ  ആശുപത്രബയനാകബ  ഉയരത്തബയ  നടപടബകയ  സസ്വനാഗതലാം

കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രബയബല്  കൂടുതല്  സഇൗകേരദങ്ങള്

ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബയുണനാകേണലാം.  കേനാന്സര  കരനാഗലാം  വരദബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  ആയുരകവദ  ചബകേബതനാരസ്പീതബയുകട  സനാധദതകേകളക്കുറബചക്ക്

പരബകശനാധബകനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബക്ക്:  ബഡ്ജറ്റബകന  എതബരക്കുന.  പരപ്പെനങ്ങനാടബ

ഹനാരബറുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചക്ക്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  തബരൂരങ്ങനാടബയബല്
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വനാടകേകകട്ടബടത്തബല്  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  കഎ.കഎ.എസക്ക്.ടബ.-കക്ക്  സസ്വന്തമനായബ  സലലാം

വനാങ്ങുന്നതബനുലാം കകേട്ടബടലാം നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുമനായബ 25 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബകണലാം.

ശസ്പീമതബ യു  .   പ്രതബഭ: ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബക്കുന. ആയബരലാം ദബവസലാം കകേനാണക്ക്

നബരവധബ പദതബകേളനാണക്ക് ഇടതുപക്ഷജനനാധബപതദ മുന്നണബ സരകനാര സലാംസനാനത്തക്ക്

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  സനാമൂഹദ സരക്ഷനാ കപന്ഷന് വരദബപ്പെബകനാന് സനാധബചതുലാം

കുട്ടനനാടക്ക്-വയനനാടക്ക് പനാകകജക്ക് പ്രഖദനാപബചതുലാം പ്രളയബനാധബതരകക്ക് ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്

ഏരകപ്പെടുത്തബയതുലാം  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബങ്ങളബകല  ഒരലാംഗത്തബകനങ്കബലുലാം  കജനാലബ

നല്കേനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രളയനാനന്തരലാം  ഭനാഗസ്പീകേമനായുലാം

പൂരണ്ണമനായുലാം  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകനായബ  430  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കൃഷബനനാശലാം

കനരബട്ടവരകക്ക് 178 കകേനാടബ രൂപയുലാം വബള ഇന്ഷസ്വറന്സബനനായബ 21.57 കകേനാടബ രൂപയുലാം

കേനകേനാലബകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  21.7  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അനുവദബക്കുകേയുണനായബ.

14000  കഹക്ടര  സലത്തക്ക്  കൃഷബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  3200  ടണ്  വബത്തക്ക്  വബതരണലാം

കചയ്യനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  രനാമനനാട്ടുകേര,  കതനാണയനാടക്ക്,  ഇടപ്പെള്ളബ  സഫ്ലൈഒനാവറുകേളുലാം

കകേനാലലാം സബപ്പെനാസക്ക് നബരമ്മേനാണവലാം  പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാനുലാം ആലപ്പുഴ സബപ്പെനാസക്ക്

നബരമ്മേനാണലാം  അന്തബമഘട്ടത്തബകലത്തബകനാനുലാം  നസ്പീകലശസ്വരലാം  ആര.ഒ.ബബ.  നബരമ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള് ആരലാംഭബകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.       

                         (ചരച തുടരുലാം)
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മബ  .    കചയരമനാന്:  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല നടപടബക്രമമനുസരബചക്ക് ഉചയ്ക്കുകശഷലാം

1.00  മണബ  മുതല്  2.00  മണബ  വകര  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന്റെ  അവതരണവലാം

അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം പരബഗണബകകണതുള്ളതബനനാല് ഇകപ്പെനാള് നടനകകേനാണബരബക്കുന്ന

ചരച ധനവബനബകയനാഗ ബബല് ചരചയ്ക്കുകശഷലാം തുടരനാവന്നതനാണക്ക്. 

V നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

2019-  കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

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

2019-കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

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

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനലവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസലാം,  ആകരനാഗദലാം,  കതനാഴബലനാളബകക്ഷമലാം  തുടങ്ങബയ  അനബവനാരദ
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കമഖലകേളബലനാണക്ക്  സരകനാര  അധബകേ  തുകേ  ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതക്ക്.

എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വരുകമ്പനാള്  6302  കകേനാടബ

രൂപയുകട  ബനാദദതയനാണുണനായബരുന്നതക്ക്.  കവല്ലുവബളബകേകളയുലാം  പ്രതബകൂല

സനാഹചരദങ്ങകളയുലാം അതബജസ്പീവബച്ചുകകേനാണനാണക്ക്  സരകനാര മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.

വബദദനാഭദനാസലാം, ആകരനാഗദ പരബപനാലനലാം, വകയനാജന സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങബ എലനാ

കമഖലകേളബലുലാം കകേരളലാം ഇന്നക്ക് മുന്പന്തബയബലനാണക്ക്.  ട്രനാന്സ്കജന്കഡഴബനക്ക് കജനാലബ

സലാംവരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തബയതുലാം ദളബതരകകതബകരയുളള അക്രമലാം ഏറ്റവലാം കുറഞ്ഞ

സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത  മനാറ്റബയതുലാം  ഇന്റെരകനറ്റക്ക്  പഇൗരകന്റെ

അവകേനാശമനാകബയതുലാം വനബതനാ  കക്ഷമത്തബനക്ക്  പ്രകതദകേ വകുപ്പെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം

സരകനാരബകന്റെ ശകദയമനായ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.   സരകനാരബകന്റെ ഓകരനാ ബഡ്ജറ്റുലാം

ജനകക്ഷമകത്തയുലാം  വബകേസന  കേനാരദങ്ങകളയുലാം  മുന്നബരത്തബയുളളതനായബരുന.

ജനനാധബപതദകത്ത  അവകഹളബച്ചുകകേനാണനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഇകപ്പെനാള്

ബഡ്ജറ്റക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  കതനാഴബല്  സനാഹചരദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  കതനാഴബലബലനായ്മ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ

പദതബകേള്കക്ക്   563  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  സമഗ്ര  കേനാരഷബകേ

വബകേസന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകേരബക്കുകേയുലാം കചയ സരകനാരനാണബതക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കകേരളത്തബല്  കതനാഴബലബലനായ്മയുലാം  ദനാരബദദവലാം

രൂക്ഷമനായബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ശബരബമലയബകലയുലാം  നബലയലബകലയുലാം

പമ്പയബകലയുലാം  പ്രധനാന  ഇടത്തനാവളങ്ങളബകലയുലാം  ആധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതബനനായബ  കേബഫ്ബബ  141.75  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേളനാണക്ക്

നടപ്പെനാക്കുന്നകതനലാം  ശബരബമലയുകട  വബകേസനത്തബനനായബ  739  കകേനാടബ  രൂപ

കചലവഴബക്കുകമനലാം  ബഡ്ജറ്റബല്  പറഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  ശബരബമലയബല്

വബമനാനത്തനാവളലാം  കകേനാണവന്നക്ക്  ടൂറബസക്ക്  കകേന്ദ്രമനാകബ  മനാറ്റുന്നതബനുളള  ശമലാം

നടക്കുകേയനാണക്ക്. ശബരബമലകയ തബരുപ്പെതബ കമനാഡലബല് വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള

വദവസകേകളനാനലാം  ബഡ്ജറ്റബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.  പമ്പയബല് അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങള് ഏരകപ്പെടുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബഹനാലാം:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.

കേസ്പീഴബലലാം  ശബരബമല  ഇടത്തനാവളത്തബനക്ക്  19.39  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചതക്ക്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  ഇഇൗ  സരകനാര  അവതരബപ്പെബച  ബഡ്ജറ്റുകേളബല്  എലനാ

വബഭനാഗലാം  ജനങ്ങളുകടയുലാം  തനാല്പ്പെരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം  അതബകല

പ്രഖദനാപനങ്ങള് ഓകരനാനലാം നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയത്തബല് തകേരന്ന

കകേരളകത്ത  പുനനഃസൃഷ്ടബകനാനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബലൂകട
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നടത്തബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  സനാരവത്രബകേ ആകരനാഗദ സരക്ഷനാപദതബയബല്  ജനറല്

ആശുപത്രബകേകളകടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  റബര  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കേനാരഷബകേ

വബളകേള്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  അഗ്രബകേള്ചറല്

ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസക്ക്   കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   കകപനനാപ്പെബള്  കൃഷബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  സനാപനങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

കകപനനാപ്പെബള്  പനാരകക്ക്,  കകപനനാപ്പെബള്   സലാംസരണ  പനാന്റെക്ക്   എന്നബവ

സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   മൂവനാറ്റുപുഴ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  ഒരു

ജബല രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് സനാദദതനാപഠനലാം  നടത്തണലാം.  ജനകക്ഷമപരമനായ

നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ   പ്രവരത്തനങ്ങകള

അഭബനന്ദബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫെക്ക്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബരക്കുന.

വബവബധ  പദതബകേള്കക്ക്  സലലാം  ഏകറ്റടുക്കുന്നതബകല  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം പദതബകേള്കക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ഡബപ്പെനാരട്ടുകമന്റുകേളുകട  പ്രവരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.    കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആരലാംഭബച  കേനാരുണദ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പദതബകേള്  തുടരുന്നതബനുലാം
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എലാം.എല്.എ.മനാരകക്ക്   5  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ആസബവബകേസന  ഫെണക്ക്

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുകണലാം.  മുടങ്ങബകബടക്കുന്ന  കുടബകവള്ള

പദതബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  ഫെണക്ക്  വകേയബരുത്തുകേയുലാം   ഗ്രനാമസ്പീണ

കറനാഡുകേള്  വണ്  കകടലാം  ടനാറബലാംഗക്ക്  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  ക്രമസ്പീകേരണലാം

ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബരക്കുന.

യനാഥനാരതദകബനാധമബലനാത്ത  ബഡ്ജറ്റനാണക്ക്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.

സലാംസനാനത്തക്ക് ധനകമ്മേബയുലാം റവനല കേമ്മേബയുലാം വരദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. ധൂരത്തുലാം

ദുരവദയവലാം  കേനാരണമനാണക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ വരഷനാവസനാനത്തബല്  ഭസ്പീമമനായ തുകേ

സപബകമന്റെറബ  ഡബമനാന്റെനായബ  ആവശദകപ്പെകടണബവന്നതക്ക്.  കവഹബകബള്

ഇന്കസക്ടരമനാരുകട  പരബശസ്പീലനത്തബനനായബ  വലബയ  തുകേ  കചലവഴബക്കുകമ്പനാഴുലാം

കറനാഡപകേടങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  വരദബക്കുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം.

വനാഹന  നബകുതബ  കുടബശ്ശേബകേയുലാം  പനാട്ടക്കുടബശ്ശേബകേയുലാം  സമയബനബതമനായബ

പബരബകചടുക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.    ഓഖബ  ദുരന്തകത്തത്തുടരന്നക്ക്

ലഭബച കകേന്ദ്രസഹനായലാം യഥനാസമയലാം കചലവഴബക്കുന്നതബകനനാ പ്രളയബനാധബതരനായ

എലനാകപരക്കുലാം  പ്രളയ  ദുരബതനാശസ്വനാസ  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബകനനാ  ഇഇൗ



32

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  നലനപക്ഷ  കക്ഷമപദതബകേള്ക്കുലാം  പ്രവനാസബ

കക്ഷമത്തബനുലാം   ബഡ്ജറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്ന  തുകേ  അപരദനാപ്തമനാണക്ക്.

വബഭവ സമനാഹരണത്തബനക്ക് പുതബയ പദതബകേകളനാനലാം ആവബഷ്കരബചബട്ടബല.      

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:   ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബരക്കുന.

പദതബ  നബരവഹണത്തബലുലാം  ധനവബനബകയനാഗത്തബലുലാം   ഏറ്റവലാം  പബന്നബലനായ

സരകനാര ഒരു ശതമനാനലാം കസസക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതബലൂകട പ്രളയബനാധബതരുകട

കമല്  അധബകേ  നബകുതബ  അടബകചല്പ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  ശമമനാണക്ക്

നടത്തബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  പ്രളയവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  സമനാഹരബച  തുകേയുകട  27

ശതമനാനത്തബല്  തനാകഴ  മനാത്രമനാണക്ക്  വബനബകയനാഗബക്കുവനാന്  കേഴബഞ്ഞതക്ക്.  പ്രളയകത്ത

അതബജസ്പീവബക്കുവനാനനായബ  25  ഇന  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബച്ചുകവന്നക്ക്  പറയുകന്നങ്കബലുലാം

മുന്വരഷങ്ങളബകല  അകത  പദതബകേള്  25  തലകകട്ടുകേളബലനാകബ  പുനര

അവതരബപ്പെബക്കുകേ  മനാത്രമനാണക്ക്  കചയബരബക്കുന്നതക്ക്.   സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്നബന്നക്ക്

ആളുകേള്കക്ക്  ലഭബച്ചുകകേനാണബരുന്ന  ഡബവബഡന്റെക്ക്  പ്രളയത്തബകന്റെ  കപരു  പറഞ്ഞക്ക്

സരകനാരബകലയക്ക്  വകേയബരുത്തബ.  കചറുകേബട  വദനാപനാരബകേള്ക്കുണനായ  നഷ്ടലാം

നബകേത്തനാനനായബ  ഒരു   സഹനായവലാം  നല്കേബയബട്ടബല  എനമനാത്രമല  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്

കേമ്പനബകേള് കചറുകേബട  വദനാപനാരബകേകള  കദനാഹബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നബരമ്മേനാണ
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സനാമഗ്രബകേളുകട  വബല  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വരദബപ്പെബച്ചു.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേള്

നവസ്പീകേരബകനാന്  തുകേ  അനുവദബചബട്ടബല.   പ്രളയത്തബകന്റെ  കപരക്ക്  പറഞ്ഞക്ക്  കേഴബഞ്ഞ

ബഡ്ജറ്റബല്  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്കപനാലുലാം  മനാറ്റബവചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   പ്രളയ

ബനാധബത  കമഖലകേളബലുള്ള  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

സരകനാര മുന്കേകയ്യടുകണലാം.   

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രളയകകടുതബയബല് തകേരന്നടബഞ്ഞ കകേരളത്തബനക്ക്  ആത്മവബശസ്വനാസവലാം  പ്രതസ്പീക്ഷയുലാം

നല്കുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറ്റനാണക്ക്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രളയകകടുതബമൂലലാം

ജസ്പീവബതമനാരഗലാം  അടഞകപനായ  സമൂഹത്തബകല  ഏറ്റവലാം  തനാകഴത്തലത്തബലുള്ള

ജനവബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്  ഉറപ്പുനല്കുന്നതബനുലാം  നനാശത്തബകലയക്ക്

നസ്പീങ്ങബയ  കകേരളകത്ത  ഭനാവനനാപരമനായബ  പുനരനബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  കപനാതുജസ്പീവബത

നബലവനാരവലാം  സനാമ്പത്തബകേ  വളരചയുലാം  ഭദമനാകബ  മുകന്നറുന്നതബനുലാം  ഉതകുന്ന

സനാമ്പത്തബകേ കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക് ബഡ്ജറ്റക്ക് മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ക്. രണര വരഷമനായബ സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകപനാരുന്ന  കേരശനമനായ  സനാമ്പത്തബകേ  അചടകവലാം  പദതബ

നബരവഹണത്തബകല കേരശന നബലപനാടുലാം ഇകപ്പെനാഴകത്ത കവല്ലുവബളബകേകള മറബകടകനാന്

കേഴബയുകമനള്ള  പ്രതദനാശയനാണക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്.  പ്രതബകൂലമനായ  സനാമ്പത്തബകേ

സനാഹചരദങ്ങളബലുലാം  കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേളടകമുള്ള  സനാമൂഹദകക്ഷമ  പദതബകേള്
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കേനാരദക്ഷമമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകേനാന്  സനാധബചതുലാം   കക്ഷമകപന്ഷന്  തുകേ

വരദബപ്പെബചതുലാം  എടുത്തു  പറകയണ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  തകേരന്ന  വസ്പീടുകേളുകട

പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  നബരമ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേള്ക്കുള്ള  സഹനായലാം  എത്തബകനാനുള്ള

ഉചബതമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകമന്നക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. റസ്പീ ബബല്ഡക്ക്, ആനസ്വല് പനാന്,

കേബഫ്ബബ എന്നബവ സലാംകയനാജബപ്പെബചക്ക് 1200 സസ്പീമുകേള്കനായബ 39807 കകേനാടബ രൂപയുകട

അടങ്കല് പ്രഖദനാപബചതുലാം വലബയ കനട്ടമനാണക്ക്.  വദവസനായ പനാരക്കുകേളുലാം കകേനാരപ്പെകററ്റക്ക്

നബകക്ഷപങ്ങളുലാം  വദവസനായവത്കേരണത്തബനുലാം  കതനാഴബല്  അവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം  നബരണ്ണനായകേ  പങ്കക്ക്  വഹബക്കുലാം.  പ്രളയലാം  രൂക്ഷമനായബ  ബനാധബച

വയനനാടക്ക്,  ഇടുകബ,  കുട്ടനനാടക്ക്  തുടങ്ങബയ  മലകയനാര  കമഖലയക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കുന്ന

പരബസബതബ  സഇൗഹൃദ  പുനരനബരമ്മേനാണ  പദതബ  ആവബഷ്കരബകനാന്  സനാധബചതുലാം

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബകലയക്ക്  കകേനാണവരനാന്  സനാധബചതുലാം

സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ഇഇൗ  മുകന്നറ്റലാം  തടസലാം  കൂടനാകത  നടത്തനാനനാവശദമനായ

നബകക്ഷപവലാം  വബകേസന  അജണയുലാം  ബഡ്ജറ്റബല്  വബഭനാവന  കചയ്യുനണക്ക്.

വബദദനാഭദനാസ -ആകരനാഗദ  -കേനാരഷബകേ  കമഖലകേളുകട  ഉന്നമനത്തബനുകവണബ  പല

പദതബകേളുലാം ആവബഷ്കരബചതുലാം ഉല്പനാദനലാം, ഉല്പനാദനക്ഷമത എന്നബവ വരദബപ്പെബച്ചുകകേനാണക്ക്

ഉല്പന്നങ്ങള്  നസ്പീതബപൂരവലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുകേ  എന്ന  സമസ്പീപനലാം  കകേരളത്തബല്

സസ്വസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബഞ്ഞതുലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  രൂപകേല്പന  കചയ  കറനാഡുകേള്,
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പനാലങ്ങള്,  ജലപനാതകേള്  എന്നബവ  അവബഭനാജദ   ഘടകേങ്ങളനായബ  മനാറബയബട്ടുണക്ക്.

കേനാസരകഗനാഡക്ക്-തബരുവനന്തപുരലാം  അതബകവഗ കറയബല് പനാത,  സപ്രമറബ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളുകട  നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക്  സലാംരക്ഷണ  വലയലാം  സൃഷ്ടബക്കുന്ന  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്

എന്നബവ  കകേരളത്തബകന്റെ  വളരചയക്ക്  പുതബയ  അദദനായലാം  കുറബക്കുകേയനാണക്ക്.   കദശസ്പീയ

കതനാഴബലുറപ്പു പദതബ വഴബ കജനാലബ കചയകപനാരുന്ന 30 ലക്ഷകത്തനാളലാം കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

കക്ഷമനബധബ  നടപ്പെബലനാകബയതുലാം  നഗര-ഗ്രനാമ  വദതദനാസമബലനാകത  പട്ടബണബ  മനാറ്റനാന്

അയ്യങ്കനാളബ  നഗര  പദതബ  വഴബ  കതനാഴബല്  കകേനാടുക്കുന്നതബനനായബ  75  കകേനാടബ  രൂപ

മനാറ്റബവചതുലാം അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണക്ക്.

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

കദവസസ്വലാം  കബനാരഡബകന്റെ  വരുമനാനലാം  സരകനാര  എടുക്കുന  എന്ന  കതറ്റനായ

പ്രചനാരണകത്തത്തുടരന്നനാണക്ക്    ശബരബമലയക്ക്  കവണബ  സരകനാര  കചലവഴബച  തുകേ

സലാംബനബച  കേണക്കുകേള്  ബഡ്ജറ്റബല്  പരനാമരശബചതക്ക്.  കേനാരുണദ  പദതബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  മുന് സരകനാരബകന്റെ കേനാലകത്തകനാള് കൂടുതല് തുകേയനാണക്ക് ഇഇൗ സരകനാര

കചലവഴബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ആര.എസക്ക്.ബബ.സവ,  ചബസക്ക്  പസക്ക്,  കേനാരുണദ   എന്നസ്പീ

പദതബകേള്  സലാംകയനാജബപ്പെബചക്ക്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പസക്ക്  അഷസ്വറന്സക്ക്  കമനാഡലബലുള്ള

ആകരനാഗദ  സരക്ഷനാ  പദതബയനാണക്ക്  സലാംസനാനത്തക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ

പദതബയുകട  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്തവരകക്ക്  പ്രസ്പീമബയമടചക്ക്   പദതബയുകട
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ഭനാഗമനാകേനാവന്നതനാണക്ക്.     കകേരളത്തബകല കപനാതു ആകരനാഗദരലാംഗലാം   കമചകപ്പെടുത്തുകേ

എന്നതനാണക്ക്   സരകനാരബകന്റെ  ലക്ഷദലാം.    ബഡ്ജറ്റബല്  പ്രഖദനാപബചതലനാകത

പരപ്പെനങ്ങനാടബ  ഫെബഷബലാംഗക്ക്  ഹനാരബറബനക്ക്   തുകേ  വകേയബരുത്തുന്നതബനക്ക്     മുന്

യു.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാര യനാകതനാരു നടപടബയുലാം സസ്വസ്പീകേരബചബല.  പ്രളയബനാധബതരകക്ക്

വസ്പീടുനബരമ്മേനാണത്തബനുള്ള  തുടര  ഗഡുകള്,  കുടുലാംബശസ്പീകക്ക്   നല്കുന്ന  വനായ്പകേളുകട

പലബശ  തുടങ്ങബയ  കേമ്മേബറ്റഡക്ക്  കചലവകേള്കനാണക്ക്  മുഖദമനബയുകട

ദുരബതനാശസ്വനാസനബധബയബല് കചലവഴബകനാകത ബനാകബത്തുകേ  നസ്പീകബവചബരബക്കുന്നകതന്ന

യനാഥനാരതദലാം  മറച്ചുവച്ചുകകേനാണനാണക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  അനനാവശദ

വബമരശനമുന്നയബക്കുന്നതക്ക്. ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക്  അഭദരതബക്കുന.

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു. 

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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 കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

36-നക്ക് എതബകര 73 കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയുലാം  സഭ  പനാസനാകബ.

VI ക്രമപ്രശ്നലാം

ധനസലാംബനമനായ ഉത്തരവനാദബതസ്വ ബബലബകന്റെ ലലാംഘനലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര  : 2019-2020  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്ത

ബഡ്ജറ്റബകനനാകടനാപ്പെലാം  മുന്വരഷകത്ത  കചലവബകന്മലുള്ള  പുന:പരബകശനാധന

സലാംബനബച  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബകകണതനാണക്ക്.  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷലാംവകരയുള്ള  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബചതബലൂകട  2003-കല  കകേരള

ധനസലാംബനമനായ ഉത്തരവനാദബതസ്വ ആക്ടബകല മൂന്നനാലാം വകുപ്പെബകല വദവസകേളുലാം

2005-കല  കകേരള  ധനസലാംബനമനായ  ഉത്തരവനാദബതസ്വ  ചട്ടങ്ങളബകല  9  (1)-കല

വദവസകേളുലാം  ലലാംഘബകകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നബലവബലുള്ള  നബയമവലാം  ചട്ടവലാം

പ്രകേനാരലാം  ഇകപ്പെനാള്  സഭയബല്  സമരപ്പെബകകണതക്ക്  കകേരള  പബബകേക്ക്

എകക്ക്കപന്ഡബചര  റബവല  കേമ്മേബറ്റബയുകട  2018-2019-കല   റബകപ്പെനാരട്ടനാണക്ക്.  ഈ

റബകപ്പെനാരട്ടബകല  നബരകദ്ദേശങ്ങള്കൂടബ  പരബഗണബചനാണക്ക്  സലാംസനാന  ബഡ്ജറ്റബല്
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മനാറ്റങ്ങള്  വരുകത്തണതക്ക്.  വബദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബലുലാം  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

സമരപ്പെബക്കുന്നതബലുമുണനായ കേനാലതനാമസലാം ഗഇൗരവമനാകയടുകകണ വബഷയമനാണക്ക്.

ഇതക്ക് നബരഭനാഗദകേരവലാം സഭകയനാടുളള അവകഹളനവമനാണക്ക്.

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

2016-17-നുകശഷമുള്ള വരഷകത്ത അടബസനാനമനാകബ എകക്ക്കപന്ഡബചര റബവല

കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബകനാന്  കേഴബയബല.  2017-18-കല  ആക്ചസ്വല്

എകക്ക്കപന്ഡബചര  അകഇൗണക്ക്സക്ക്  സഭയബല്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  ഗവരണറുകട

അസന്റെക്ക്  ലഭബചബകട്ടയുള.  കതനാട്ടുമുമ്പുള്ള  വരഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റക്ക്  സമയത്തക്ക്

ആക്ചസ്വല്  എകക്ക്കപന്ഡബചര  അകഇൗണക്ക്സക്ക്  തയ്യനാറനാകേനാത്തതുകകേനാണനാണക്ക്

ചട്ടത്തബല് ഡബസലാംബര മനാസലാം എന്നക്ക് പറഞ്ഞബരബക്കുന്നതക്ക്.  ബഡ്ജറ്റക്ക് സമയത്തക്ക്

അകഇൗണക്ക്  തയ്യനാറനാകേനാത്തതുകകേനാണനാണക്ക്  കേനാലതനാമസ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

സമരപ്പെബകകണബവരുന്നതക്ക്.   ഇതക്ക്  സഭകയനാടുള്ള അനനാദരകവനാ അവകഹളനകമനാ

അല. 

മബ  .    സസ്പീകര:  ചട്ടലാം  303  പ്രകേനാരലാം  ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര  ഉന്നയബകകപ്പെട്ട

വബഷയത്തബകന്മല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  വബശദസ്പീകേരണലാം  നല്കേബകയങ്കബലുലാം

ഇകനാരദത്തബല്  ചബല  അവദക്തതകേളുലാം  കതറ്റബദനാരണകേളുലാം
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നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല്  ചട്ട  വദവസകേളുലാം  നടപടബക്രമങ്ങളുലാം  വബശദമനായബ

പരബകശനാധബചതബനുകശഷലാം ഇതുസലാംബനബച റൂളബലാംഗക്ക് നല്കുന്നതനാണക്ക്. 

ധനകേനാരദലാം (തുടരച)

 ശസ്പീമതബ യു  .    പ്രതബഭ:  ബഡ്ജറ്റബല് സസ്പീകേള്ക്കുള്ള സസ്പീമബകന്റെ അടങ്കല് തുകേ

1420  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബച  നടപടബ  സസ്പീ  സമൂഹത്തബനുള്ള

അലാംഗസ്പീകേനാരമനാണക്ക്.  176  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവനാകബ  ആറനാട്ടുപുഴ  ആലപ്പെനാടക്ക്

പനാലത്തബകന്റെ പണബ പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം മലകയനാര -തസ്പീരകദശ കകഹകവകേള്കക്ക്

ആരലാംഭലാം  കുറബകനാന്  കേഴബഞ്ഞതുലാം  കേനായലാംകുളലാം-അടൂര  കറനാഡബനനായബ  12  കകേനാടബ

രൂപ അനുവദബചതുലാം അമ്പലപ്പുഴ-തബരുവല കറനാഡക്ക് കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ഏകറ്റടുകനാന് സനാധബചതുലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:   സനനാമബ  ദുരന്തത്തബകന്റെ  പശ്ചനാത്തലത്തബല്

കകേന്ദ്രഗവകണ്മെന്റെക്ക്  കകേനാണവന്ന  ദുരന്തനബവനാരണ  നബയമത്തബകല  വദവസകേള്

പനാലബചബരുകന്നങ്കബല്  ഓഖബ,  നബപ,  മഹനാപ്രളയലാം  എന്നബവ  ഫെലപ്രദമനായബ

കനരബടുന്നതബനുലാം  ദുരന്ത  കേനാഠബനദലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  പുനരധബവനാസലാം  കവഗത്തബല്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബയുമനായബരുന.   സനനാമബ  ദുരന്തകത്ത

ഫെലപ്രദമനായബ  കനരബടുന്നതബനുലാം  പനാരപ്പെബട  പ്രശ്നമുള്കപ്പെകട  പുനരധബവനാസ
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പ്രവരത്തനങ്ങള് സമയബനബതമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം കേഴബഞ്ഞ സരകനാരബനക്ക്

സനാധബചബരുന.   വനാരഷബകേ  പദതബകേളുകടയുലാം  കേബഫ്ബബ  വഴബ

നടപ്പെബലനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന പദതബകേളുകടയുലാം സലാംകയനാജബതമനായ ഒരു കസറ്റക്ക്കമന്റെനാണക്ക്

ബഡ്ജറ്റനായബ ഇവബകട അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.   കേബഫ്ബബ ഫെണക്ക്  സബ.&എ.ജബ.-

കയകകനാണക്ക്  ഓഡബറ്റക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുപുറകമ

കേബഫ്ബബയുകട  സബ.ഇ.ഒ.-കയ  മുത്തൂറ്റക്ക്  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ഡയറക്ടര  ആയബ  നബയമബകനാനുണനായ

സനാഹചരദവലാം വദക്തമനാകണലാം.  കേനാരുണദ പദതബകയ ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക് പദതബയബല്

ലയബപ്പെബച  നടപടബ  ഒഴബവനാകണലാം.  സലഫെക്ക്  മബഷന്  കേനാരദക്ഷമമനായബ

പ്രവരത്തബക്കുന്നബകലനമനാത്രമല അതബകന്റെ  വരകവനാടുകൂടബ ഭവനനബരമ്മേനാണ കബനാരഡുലാം

വകുപ്പുലാം പ്രവരത്തനരഹബതമനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.     കേനാരഷബകേകമഖലയ്ക്കുക്ക്  കൂടുതല് തുകേ

വകേയബരുത്തുന്നതബനു  പുറകമ  റബര  കേരഷകേകര  രക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  റബറബകന്റെ

തനാങ്ങുവബല  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  അടബയന്തര  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രവനാസബ  ചബട്ടബയബല്  കചരുന്നവരക്കുലാം  കേബഫ്ബബയബല്  വന്തുകേ

നബകക്ഷപബക്കുന്നവരക്കുലാം കപന്ഷന് നല്കുന്നതനാകണന്ന പ്രഖദനാപനലാം  നബലവബലുള്ള

നബയമങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമനാണക്ക്.  വബലകയറ്റത്തബനു  കേനാരണമനാകുകമന്നതബനനാല്

ജബ.എസക്ക്.ടബ.-യബല്  ഏരകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന  പ്രളയകസസക്ക്  പബന്വലബകണലാം.

ജസ്പീവനകനാരുകട  ശമ്പളലാം,  കപന്ഷന്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  ഇനങ്ങള്കനായബ
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നസ്പീകബവചബരബക്കുന്ന  തുകേയുലാം  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്ന  വളരചനാനബരക്കുലാം

യനാഥനാരതദമലനാത്തതബനനാല് ബഡ്ജറ്റക്ക് പുന:ക്രമസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദവസബ: ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബക്കുന.  ആറക്ക് മണ്ഡലങ്ങളബകല

ജനങ്ങള്  കുടബകവള്ളത്തബനനായബ  ആശയബക്കുന്നതുലാം  കഷനാളയനാര,  കപരബങ്ങല്ക്കുത്തക്ക്

എന്നസ്പീ  സഹകഡനാ  ഇലകബകേക്ക്  കപ്രനാജക്ടുകേളുകട  അടബസനാനവമനായ  ചനാലക്കുടബ

പുഴകയകടബ  നദസ്പീതട  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.   പട്ടയവബതരണലാം

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  മലകയനാര  കേരഷകേരക്കുലാം  പുറകമ്പനാക്കുകേളബല്

തനാമസബക്കുന്നവരക്കുലാം  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

സലാംസനാനത്തക്ക് നബപ സവറസബകന കചറുക്കുന്നതബനനായബ ആകരനാഗദ വകുപ്പെക്ക് സസ്വസ്പീകേരബച

നടപടബകേള്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  തൃശ്ശൂര  ജബലയബല്  പ്രളയത്തബല്  വസ്പീടുകേളുലാം

ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരക്കുലാം കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബചവരക്കുലാം  ധനസഹനായലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  പുനരധബവനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  ജനവബരുദ  നയങ്ങളുകട  ഫെലമനായബ

സലാംസനാനകത്ത  വബവബധ  കമഖലകേള്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബകേകള  അതബജസ്പീവബചക്ക്

മുകന്നറുന്ന നബലപനാടനാണക്ക് സരകനാര സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.  രനാജദകത്ത ആദദ

ഡബജബറ്റല് സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത മനാറ്റുന്നതബനുലാം   അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരമുളള

സ്കൂളുകേള്  യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം  കേബഫ്ബബയുലാം  ബഡ്ജറ്റുലാം  എന്ന   ആശയലാം
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രൂപകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേളബല്  തസബകേകേള്

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  വകുപ്പുകേളബല്  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്

ഊരജബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  പദതബകേള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  സസ്പീമുകന്നറ്റത്തബനുലാം  സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനുമുളള  വബവബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെയുലാം

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെയുലാം  ജനകദനാഹ-സനാമ്പത്തബകേ-കതനാഴബലനാളബവബരുദ

നയങ്ങള്കകതബകരയുളള  ബദല്   നബലപനാടനാണക്ക്  സലാംസനാന  സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ബഡ്ജറ്റബകന  എതബരക്കുന.  സലാംസനാനകത്ത

ജനങ്ങളുകടകമല്  കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  ഭനാരലാം  ഏല്പ്പെബക്കുന്ന  പ്രളയകസസക്ക്

പബന്വലബക്കുന്നതബനക്ക്  സരകനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേരളത്തബകല  കചറുപ്പെകനാരുകട

കതനാഴബലബലനായ്മ  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  പദതബകേള്  യഥനാസമയലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  സരകനാര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.  കേബഫ്ബബ

പദതബകേളബലുണനാകുന്ന കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക് കപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബകന

ശക്തബകപ്പെടുത്തബ  അവയുകട  കസവനലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. മുടങ്ങബകബടക്കുന്ന കുടബകവളള പദതബകേള് പുന:സനാപബക്കുന്നതബനുലാം

അപകേടനാവസയബലുളള  തബരൂരബകല  സമനാന്തര  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ
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നബരമ്മേനാണത്തബനുലാം  തുകേ  അനുവദബകണലാം. സലാംസനാനത്തക്ക്  ഇനള്ള

പ്രതബസനബകേകള  അതബജസ്പീവബകനാനുള്ള  മുകന്നനാരുകങ്ങള്കക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയനാനന്തരലാം

അവതരബപ്പെബച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റക്ക്  നവകകേരള  സൃഷ്ടബകക്ക്  ഉദനാത്തമനാകുന്നതനാണക്ക്.

കേനാരഷബകേ കമഖലയുകട  വബകേസനലാം ലക്ഷദമനാകബ  പനാലകനാടക്ക്,  തൃശ്ശൂര,  ആലപ്പുഴ

എന്നസ്പീ  മൂന്നക്ക്  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബലുള്ള  സറസക്ക്

പനാരക്കുകേള് നബരമ്മേബകനാന് 20 കകേനാടബ രൂപയുലാം രണനാലാം കുട്ടനനാടക്ക് പനാകകജബനനായബ

ആയബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ബഡ്ജറ്റബല്  വബഭനാവന  കചയതക്ക്  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

മനാത്തൂര  ഇറബകഗഷന്  പദതബകക്ക്  5  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ഇകകനാ  ടൂറബസത്തബനക്ക്  3

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കുളങ്ങള്  കകേട്ടബ  സലാംരക്ഷബചക്ക്  ജലസലാംവബധനാനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക്  4.5  കകേനാടബ രൂപയുലാം വകേയബരുത്തബയതുലാം കപരബകങ്ങനാട്ടുകേര

കഎ.റ്റബ.കഎ.,  തൃപ്രയനാര  പനാലലാം,  വബവബധ  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്,

ബബ.എലാം.&ബബ.സബ.  കറനാഡുകേള്  തുടങ്ങബ  നനാട്ടബകേ  മണ്ഡലത്തബല്  നടപ്പെനാകബയ

ജനകക്ഷമകേരമനായ  വബകേസന   പ്രവരത്തനങ്ങകളലനാലാം  തകന്ന

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കപരബകങ്ങനാട്ടുകേരയബല്  ഒരു  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന്
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അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  തൃപ്രയനാര  തനാലൂകക്ക്  ആകബ  മനാറ്റനാനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനബല് അകര:  ബഡ്ജറ്റബകന എതബരക്കുന.  പഞനായത്തുകേളുകട

പ്രവരത്തനങ്ങള്  പ്രളയകേനാലത്തക്ക്  അതബജസ്പീവനത്തബനക്ക് സഹനായകേരമനായബട്ടുണക്ക്.

റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരളയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയുലാം

സനാമനാജബകേരുകടയുലാം  പഞനായത്തക്ക്  ഭരണസമബതബകേളുകടയുലാം  പങ്കബകനക്കുറബചക്ക്

വബലയബരുത്തകപ്പെടണലാം.   ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണവലാം  ജനകേസ്പീയ പങ്കനാളബത്തവലാം ഉറപ്പെനാകബ

മുകന്നറുന്ന   സലാംസനാനത്തക്ക്    റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരളയുകട   പ്രവരത്തനങ്ങളബല്

എലാം.എല്.എ.മനാരക്കുലാം  പഞനായത്തക്ക്  കമമ്പരമനാരക്കുലാം   അഭബപ്രനായ  സസ്വനാതനദലാം

അനുവദബകണലാം.  ഈ  ബഡ്ജറ്റബല്  പഞനായത്തുകേള്കക്ക്  വകേയബരുത്തബയ   തുകേ

അപരദനാപ്തമനാണക്ക്.    കകേട്ടബട  നബകുതബയബലൂകടയുലാം  കതനാഴബല്  നബകുതബയബലൂകടയുമനാണക്ക്

പഞനായത്തുകേള്കക്ക് തനതക്ക് ഫെണക്ക് ലഭദമനാകുന്നതക്ക്.     പതബനഞക്ക് മുതല് പതബകനട്ടക്ക്

ശതമനാനലാം  തുകേയനാണക്ക്  തബകയറ്ററുകേളബല്  നബന്നക്ക്  വബകനനാദ  നബകുതബ  ഇനത്തബല്

ഗവണ്കമന്റെക്ക് കനരബട്ടക്ക് പബരബക്കുന്നതക്ക്.    സസ്വകേനാരദ ആശുപത്രബകേളബല്നബനലാം ലഭബക്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  എലനാ  കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബലുലാം  ലഭബക്കുന്ന

വബധത്തബലുള്ള ഒരു പദതബ തയ്യനാറനാകണലാം.   സലാംസനാനകത്ത ജനങ്ങള്കക്ക് മബകേച
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ചബകേബത ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള സലാംവബധനാനലാം സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   തൃശ്ശൂര കമഡബകല്

കകേനാകളജബനുകവണബ സമരപ്പെബച  മനാസര പനാന്  പരബഗണബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന്:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.   വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയക്ക്  മബകേച  പബന്തുണയനാണക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറ്റബലൂകട  നല്കേബയബരബക്കുന്നതക്ക്.

സനാറ്റലട്ടറബ  കറഷന്  സമ്പ്രദനായലാം  നബലവബല്  വന്നകതനാകട   കചലവക്ക്  കുറയനാന്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങളബല് സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്

നബയനണലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുന്ന   സനാഹചരദത്തബല്  പരബമബതബകേള്ക്കുള്ളബല്

നബനകകേനാണക്ക്    പണലാം   സസ്വരൂപബകനാനുലാം   സൂക്ഷബകനാനുലാം     കചലവഴബകനാനുലാം

ഉതകുന്ന നബരകദ്ദേശങ്ങളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബലുള്ളതക്ക്.    

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനസനാദദതകേള്

പൂരണ്ണമനായബ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  ബഡ്ജറ്റബല്

പ്രഖദനാപബകകപ്പെട്ട  തബരുവനന്തപുരലാം-കേനാസരകഗനാഡക്ക്  സമനാന്തര  കറയബല്പ്പെനാത

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  നബലമ്പൂര-നഞന്കകേനാടക്ക്  കറയബല്പ്പെനാതകയപ്പെറ്റബ

പരനാമരശബകനാത്തതുലാം തലസനാനനഗരബയുകട വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ പദതബകേള്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്തതുലാം  കഖദകേരമനാണക്ക്.  പനാലകനാടക്ക്,  തൃശ്ശൂര,  ആലപ്പുഴ  ജബലകേളബല്

സലാംകയനാജബത കകറസക്ക് പനാരക്കുകേള് തുടങ്ങനാനുലാം തബരുവനന്തപുരലാം കകേനാരപ്പെകറഷനബകല

മുഴുവന്  സരവസ്പീസകേളുലാം  ഇലകബകേക്ക്  ബസകേളബകലയക്ക്  മനാറ്റനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം
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സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കകേരള  വബകേസനത്തബനക്ക്  സഹനായകേമനായ  തസ്പീരകദശ  ജലപനാത,

കതകക്ക്-വടകക്ക്  എലബകവറ്റഡക്ക്  കറയബല്കവ കകലന് എന്നബവ ജനപങ്കനാളബത്തകത്തനാകട

ദ്രുതഗതബയബല്  പൂരത്തസ്പീകേരബകണലാം.  കേനായല്  ടൂറബസലാം  പദതബ  ടൂറബസലാം  കമഖലകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകമന്ന  കേനാരദത്തബല്  സലാംശയമബല.  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവനായ  ചകേബരബ

സലാംസനാനത്തുതകന്ന  സലാംഭരബകനാനുലാം  അതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കതനാഴബല്  സനാദദത

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകലയക്ക്

വബദദനാരതബകേകള ആകേരഷബക്കുന്നതബനനായബ  കൂടുതല് പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകനാനുലാം

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ  വബഭനാഗങ്ങള്കനായുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  പദതബകേളുകട

ഗുണഫെലലാം  പൂരണ്ണമനായബ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനുലാം  സബല്  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്ക്  ഉഇൗന്നല്  നല്കേനാനുലാം  സനാധബകണലാം.  തസ്പീരതനാടനകകേന്ദ്രമനായ

ശബരബമലയബല് എയരകപനാരട്ടക്ക് നബരമ്മേബകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം പുന:പരബകശനാധബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.   സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബയബലുലാം  കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബച  നടപടബ  സ്തുതദരഹമനാണക്ക്.

സമഗ്ര ആകരനാഗദ ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക് പദതബ,  ജസ്പീവകനനാപനാധബ വബകേസനലാം,  കദശസ്പീയ

ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബ വഴബ 10 കകേനാടബ കതനാഴബല് ദബനങ്ങള് സൃഷ്ടബകല്,

അയ്യന്കേനാളബ  കതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബകല  കവതന  വരദനവക്ക്  തുടങ്ങബയവ

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.   തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയ്ക്കുലാം  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖത്തബനുലാം
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വന് വബകേസന പദതബകേള്, കകേരലാം തബങ്ങുലാം കകേരള നനാടക്ക് പദതബ,  സലാംകയനാജബത

സറസക്ക്  പനാരകക്ക്,  റബര  പനാരകക്ക്,  ആറുകേളുകട  നവസ്പീകേരണലാം,  കപനാതുകമഖലനാ

സലാംരക്ഷണലാം,  ആധുനബകേ  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം,  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്,  സമഗ്ര

നകവനാതനാന പഠന മലസബയലാം,  കപനാഴബയൂരബല് പുതബയ തുറമുഖ നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്

തുകേ  വകേയബരുത്തല്  എന്നബവ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കവഞ്ഞനാറമൂടക്ക്

എലാം.സബ.  കറനാഡബകല  കമല്പ്പെനാലനബരമ്മേനാണവലാം   20  ശതമനാനലാം  തുകേ

വകേയബരുത്തബയുള്ള  കറനാഡുകേളുകട  കേനാരദവലാംകൂടബ  ബഡ്ജറ്റക്ക്  പ്രഖദനാപനത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജനാണ്:   ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.   സമസ

കമഖലകയയുലാം സരശബക്കുന്ന സമഗ്ര ബഡ്ജറ്റനാണബതക്ക്.  ഹരബത കകേരളലാം, സലഫെക്ക്,

ആരദലാം,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം,  കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനലാം,

കകേനാലലാം സബപ്പെനാസക്ക്,  അന്തര സലാംസനാന സവദബതബ സലന്,  കകേനാചബ കമകട്രനാ,

കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളലാം,  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖലാം  തുടങ്ങബയവ   ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.    വബദദനാഭദനാസ/ആകരനാഗദ  കമഖലകേളബല്  സമഗ്ര  വബകേസനലാം,

കക്ഷമ  കപന്ഷന്  തുകേ  വരദനവക്ക്,  ശബരബമല  വബകേസനത്തബനക്ക്  തുകേ

വകേയബരുത്തബല്,   കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.   സലാംരക്ഷണലാം,  സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണലാം
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എന്നബവ അഭബനന്ദനമരഹബക്കുന.  

ശസ്പീ. കകേ. എലാം. ഷനാജബക്കുകവണബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര  ):  ബഡ്ജറ്റബകന

എതബരക്കുന.  പ്രളയനാനന്തര  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനനഃസൃഷ്ടബകനായബ  ബഡ്ജറ്റബല്

പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്  സലാംബനബച  അവദക്തത  ഒഴബവനാകണലാം.  വബദഗ്ദ്ധരുമനായബ

ചരചകേള് നടത്തബയുലാം പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങള് സലാംബനബച പഠനങ്ങള് നടത്തബകകനാണലാം

മനാത്രകമ നവകകേരള നബരമ്മേനാണ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകനാവ.  കകേന്ദ്ര സരകനാരബകന്റെ

വബകേലമനായ  നയലാംമൂലലാം  സലാംസനാനലാം  കനരബടുന്ന  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ

ഉള്കകനാണകകേനാണകവണലാം പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകകണതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബക്കുന. പ്രളയസമയത്തക്ക് സരകനാര

നടത്തബയ  ക്രബയനാത്മകേ  ഇടകപടലുകേള്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  തലത്തബല്

പ്രകേസ്പീരത്തബകകപ്പെട്ടവയനാണക്ക്.  പനാരശസ്വവല്കരബകകപ്പെട്ടവരുകട  ഉന്നമനലാം

തസ്പീരകദശ/മതദകമഖലയുകട  വബകേസനലാം  എന്നബവ  ഉള്കപ്പെകട  സമസകമഖലകേളബലുലാം

വബകേസനലാം  എന്ന  ലക്ഷദകത്തനാകടയുള്ള  പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്

ഉള്കകനാള്ളബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഓഖബ  ദുരബതബനാധബതരുകട  പുനരധബവനാസത്തബനനായബ  10

കകേനാടബ  രൂപ  കചലവബല്  ഫ്ലൈനാറ്റക്ക്  സമുചയലാം  നബരമ്മേബചതക്ക്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സരക്ഷകയനാരുകനാനുലാം  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പദതബ

നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട  മതദബനകനനാപകേരണങ്ങള്കക്ക്  സഹനായലാം
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നല്കേനാനുലാം  കകവവബധദമനാരന്ന  പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്

ഉള്കകനാളളബചബട്ടുളളതക്ക്.  തസ്പീരകദശ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  3,000

കകേനാടബ രൂപ കചലവഴബകനാനുലാം സബ.ആര.ഇസഡക്ക്.  കമഖലകേളബല് തനാമസബക്കുന്ന

10000  കുടുലാംബങ്ങകള  മനാറ്റബപ്പെനാരപ്പെബകനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.

കേടലനാക്രമണലാം  തടയനാന്  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്   ഓഫ്കഷനാര  കബകക്ക്

വനാട്ടര നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുളള നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്. ഫെബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബറുകേള്

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബയതുലാം

കകേനായബലനാണബ  ഫെബഷബലാംഗക്ക്  ഹനാരബറബകന്റെ  വബകേസനത്തബനക്ക്  70  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദബചതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  പകയ്യനാളബ  തസ്പീരപ്രകദശത്തക്ക്  ഫെബഷക്ക്  ലനാന്റെബലാംഗക്ക്

കസന്റെറുലാം കകേനാരപ്പുഴയബല് കചറുകതനാണബകേകള അടുപ്പെബകനാനുളള ലനാന്റെബലാംഗക്ക് കസന്റെറുലാം

മതദവബപണന  കകേന്ദ്രവലാം  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  പകയ്യനാളബ  തസ്പീരപ്രകദശകത്ത

കുടബകവളള  പദതബകനാവശദമനായ  തുകേ  ബഡ്ജറ്റബല്  വകേയബരുത്തബ

പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പനാരശസ്വവല്കരബകകപ്പെട്ട പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക് ബഡ്ജറ്റബല്

പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബയ  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തക്ക് സമനാനതകേളബലനാത്ത മുകന്നറ്റങ്ങള്കനാണക്ക് സരകനാര
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സനാക്ഷദലാം വഹബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.  സനാമൂഹദ

സരക്ഷയുള്കപ്പെകട സമഗ്ര കമഖലകേളബലുലാം പ്രതസ്പീക്ഷനാനബരഭരമനായ ചുവടുവയ്പ്പെനാണക്ക്

ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റബലൂകട  മുകന്നനാട്ടുവചബട്ടുളളതക്ക്.  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവരത്തബചബരുന്ന

കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാകനാന് സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

തകേരച  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായ  കമഖലകയ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുകവണബ മുകന്നനാട്ടുവചബട്ടുളള നബരകദ്ദേശങ്ങള് മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.

കകകേത്തറബ,  ഖനാദബ  കമഖലയബല്  കമകകകനകസഷന്  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  കറ്റനാഡബ

കബനാരഡബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം  ഫെലപ്രദമനാകനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പലബശരഹബത  വനായ്പയുള്കപ്പെകട  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  ബഡ്ജറ്റബല്

പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  റബറബനുളള  തനാങ്ങുവബലയക്ക്   500

കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീകബവചതുലാം  കനലക്ക് ല-നനാളബകകേര  കൃഷബ  വദനാപനത്തബനുളള

നടപടബകേളുലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദകമഖലയബല്  മബകേച

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക് സരകനാര കേനാഴ്ച വചബട്ടുളളതക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം  :   ബഡ്ജറ്റബകന  എതബരക്കുന.  കേണക്കുകേളുലാം

യനാഥനാരതദവലാം  തമ്മേബല്  കപനാരുത്തകപ്പെടനാത്തതക്ക്  ബഡ്ജറ്റബകന്റെ  വബശസ്വനാസദത
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തകേരത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്. ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബല് നബന്നക്ക് വദതദസമനായബ സലാംസനാന

ബഡ്ജറ്റബകന്റെ  അമ്പത്തബയഞക്ക്  ശതമനാനകത്തനാളലാം  ശമ്പളത്തബനുലാം  കപന്ഷനുമനായബ

നസ്പീകബവയ്കകണബവരുന്ന  സനാഹചരദലാം  മറബകേടകനാകനനാ  തബരബച്ചുവരുന്ന

പ്രവനാസബകേള്കനായബ   കൂടുതല് കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബകനനാ യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.   ആലാംനസബ  സസ്പീലാം  പ്രനാകയനാഗബകേമനാകബയുലാം   നബകുതബ

ഒഴബവനാകബയുലാം  അടയനാ  വദനാപനാരബകേകള  സഹനായബക്കുന്നതബനുലാം   കേബഫ്ബബ  വബകേസന

പദതബകേളുകട  നബശ്ചബത  ശതമനാനലാം  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ  വബഭനാഗങ്ങളുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ  നസ്പീകബവയ്ക്കുന്നതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട

നബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബല്  അനുവദബചബരബക്കുന്ന  പദതബകേളബകല

അസന്തുലബതനാവസ പരബഹരബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫെരണനാണസക്ക്  :  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ഭനാവബകകേരളകത്ത  സലാംബനബച  വദക്തമനായ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക്   ബഡ്ജറ്റക്ക്

മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ക്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ  വബഭനാഗത്തബകന്റെ

ഉന്നമനത്തബനുകവണബയുള്ള  നബരവധബ  പദതബകേള്കനാണക്ക്  തുകേ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുളളതക്ക്.  ദളബതക്ക്-പബന്നനാക  വബഭനാഗങ്ങളുകട  ജസ്പീവബത

സനാഹചരദങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തനാനനായബ  ഒരു  സസ്പീ  പഠന  കകേന്ദ്രലാം

ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വകയനാജന സലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ
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എലനാ   പഞനായത്തുകേളബലുലാം  രകണനാ  മൂകന്നനാ  വനാരഡുകേളബല്  പകേല്വസ്പീടുകേള്

സനാപബകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം ശകദയമനാണക്ക്.  ഭബന്നകശഷബകനാരകക്ക് നനാലു ശതമനാനലാം

സലാംവരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം  വബവര  സനാകങ്കതബകേ  കമഖലയുകട

കനനാഡല് ഏജന്സബയനായ കകേരള കസറ്റക്ക്  ഇന്ഫെരകമഷന് കടകകനാളജബ  മബഷനക്ക്  139

കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതുലാം  സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനുലാം  പനാരശസ്വവല്കൃതരുകട

ഉന്നമനത്തബനുകവണബ  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  സസ്പീകേളബകരനാളനാള്കക്ക്  ദനാക്ഷനായണബ

കവലനായുധകന്റെ  കപരബല്  വനാരഷബകേ  അവനാരഡക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതുലാം

എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ദുരബതബനാധബതരകക്ക്  നനാളബതുവകര  കകേനാടുത്തുകകേനാണബരുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കുപുറകമ  20  കകേനാടബ  രൂപ  കൂടബ  ബഡ്ജറ്റബല്  അനുവദബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതുലാം സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

VII അറബയബപ്പെക്ക്

ചലചബത്ര പ്രദരശനലാം

 ട്രനാഫെബകേക്ക് നബയമങ്ങളുകട കബനാധവത്കേരണലാം പ്രകമയമനാകബ നബരമ്മേബചബട്ടുള്ളതുലാം

ശസ്പീ. ഇന്ദ്രന്സക്ക് മുഖദ കേഥനാപനാത്രവമനായബട്ടുള്ള 'വണ് കസകന്റെക്ക്' എന്ന ചലചബത്രത്തബകന്റെ

പ്രകതദകേ  പ്രദരശനലാം  ഇന്നക്ക്  സവകുകന്നരലാം  6.30-നക്ക്  കലനാഞബല്  ഒരുകബയബട്ടുണക്ക്.

ചലചബത്ര  പ്രദരശനത്തബനുകശഷലാം  ഗസകലനാടുകൂടബയ  അത്തനാഴവബരുനള്ളതബനനാല്

എലനാ അലാംഗങ്ങളുലാം പകങ്കടുകണകമന്നക്ക് സസ്പീകര അറബയബച്ചു.   
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സഭ സവകുകന്നരലാം 5.53-നക്ക് പബരബഞ.


