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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   കഫെബ്രുവരബ   06,   ബുധന

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 

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത    691-  ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബനനാലനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  691-ാം  നമ്പര  കചനാദദത്തബകന്റെ  തബരുത്തബയ  ഉത്തരലാം

സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം 

കേയര കമഖലയബകല  പ്രതബസനബ

മബ  .    സസ്പീകര:     കതനാണബകന്റെ  ദദൗരലഭദലാം   പരബഹരബക്കുന്നതബല്  സലാംസനാന

സരകനാര കേനാട്ടുന്ന അനനാസമൂലലാം കകേരളത്തബകല കേയര കമഖല കനരബടുന്ന അതസ്പീവ

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സരവ്വശസ്പീ അടൂര പ്രകേനാശക്ക്, എലാം. ഉമ്മേര, അനൂപക്ക് കജേകബക്ക്,

കഡനാ. എന. ജേയരനാജേക്ക് എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

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

സലാംസനാനകത്ത ഒരു ലക്ഷത്തബല്പ്പെരലാം വരുന്ന കേയരപബരബ കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  200

ദബവസകത്ത  കതനാഴബല്  നല്കേനാന  ആവശദമനായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തബകകനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.

ചകേബരബ  ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  മബല്ലുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  കേയര  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുള്കപ്പെകടയുള്ളവരക്കുലാം  90  ശതമനാനലാം

സബ്സബഡബ   നല്കുന്നതബനുലാം    സസ്വകേനാരദ  വദകബകേള്കക്ക്   പനാന്റെഡക്ക്  കമഷബനറബ

സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  50 ശതമനാനലാം  സബ്സബഡബ നല്കുന്നതബനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.

സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുലാം  മറലാം   സരവ്വസ്പീസക്ക്  ടസ്പീമുകേളുണനാകബ  കതങ്ങുകേയറ്റയനലാം

ഉപകയനാഗബചക്ക്  കൃതദമനായ  ഇടകവളകേളബല്   കതങ്ങയബടുന്നതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം
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ഏരകപ്പെടുത്തബ  കൃഷബകനാരകക്ക് അകപ്പെനാള്ത്തകന്ന  ഓണ്കകലനനായബ നനാളബകകേരത്തബകന്റെ

നദനായവബല  ടനാനസ്ഫര  കചയ്തുകകേനാടുകനാന  കേഴബയുന്ന  സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   വസ്പീടുകേളബല്നബനലാം  കതനാണക്ക്  സലാംഭരബക്കുന്നതബനക്ക്  കുടുലാംബശസ്പീകക്ക്

കതനാകണനാന്നബനക്ക്  50  കകപസവകര  സബ്സബഡബ  നല്കുന്നതലാം  വനാഹനങ്ങള്കക്ക്

പബന്തുണ  നല്കുന്നതലാം  പനാന  കകഗഡക്ക് കകലനസബല്   ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

ചകേബരബയബല്നബനലാം  മൂലദവരദബത  ഉലന്നങ്ങളുണനാക്കുന്ന  പദതബകക്ക്

കനതരലനാനഡുമനായബ  കേരനാറബല്  ഏരകപ്പെടുകേയുലാം  കകപലറ്റക്ക്  പനാന്റെക്ക്  ഉടന

സനാപബക്കുന്നതമനാണക്ക്.    കകേരളത്തബല്  ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്ന  കതനാണബകന്റെ  പകുതബയുലാം

ചകേബരബയനാകബ  മനാറന്നതബനുള്ള  സനാകങ്കേതബകേവബദദകേള്   ആവബഷ്കരബകനാനനാണക്ക്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   മനാരചക്ക്  മനാസത്തബല്  ഇതസലാംബനബചക്ക്  ഒരു  കസമബനനാര

സലാംഘടബപ്പെബകനാന കേയര വകുപ്പെബകനനാടക്ക് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    അടൂര പ്രകേനാശക്ക്:    കകേരളത്തബകന്റെ  കേയര കമഖല അടചപൂട്ടല് ഭസ്പീഷണബ

കനരബടുകേയനാണക്ക്.   മനബയുകട  വബശദസ്പീകേരണത്തബല് കേയരകത്തനാഴബലനാളബകേകളക്കുറബചക്ക്

യനാകതനാനലാം  പരനാമരശബചബല.   പചകത്തനാണക്ക്  ലഭദമലനാത്തതലാം  കൂലബപ്രശ്നങ്ങളുലാം

സരകനാരബകന്റെ  പബടബപ്പുകകേടുലാം   കേയര  വദവസനായലാം  തകേരചയബകലയക്ക്  നസ്പീങ്ങുന്നതബനക്ക്

കേനാരണമനായബട്ടുണക്ക്.   പചകത്തനാണക്ക്  തമബഴനാട്ടബകലയക്ക്  കേടത്തുന്നതക്ക്    തടയുന്നതബനുലാം

നദനായവബല  നല്കേബ  പചകത്തനാണക്ക്  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം   സരകനാര  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കൂടബയ  വബലയക്ക്  പചകത്തനാണക്ക്  സലാംഭരബക്കുന്നതബനക്ക്   കേയര

സഹകേരണസലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം  കചറകേബട  ഉലനാദകേരക്കുലാം  അരഹമനായ  സബ്സബഡബ

അനുവദബകനാന  സരകനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കേയരപബരബ  കമഖലയബകല  കചറകേബട

ഫെനാക്ടറബകേള്കക്ക്  കേയറമതബകനാര  ഓരഡര  നല്കേനാത്തതബനനാല്  ഉലനാദനലാം

നബലചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   കചറകേബട  ഉലനാദകേരുകട  ഉലന്നങ്ങള്കക്ക്  നദനായവബല

ലഭബകനാത്തതബനനാല്  കതനാഴബലനാളബകേള്  ഇദൗ  കമഖല  ഉകപക്ഷബചക്ക്  കപനാകുകേയനാണക്ക്.

കതനാഴബലനാളബകേളുകട കൂലബപരബഷ്കരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങള് ചരച കചയ്യനാന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല. സലാംഘങ്ങളബല്  പണബകയടുക്കുന്ന  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

കേഴബഞ്ഞ ഒരു വരഷമനായബ  സരകനാര  വബഹബതമനായബ  ലഭബകകണ കൂലബയുലാം  സലാംഘലാം

വബഹബതവലാം  സമയത്തക്ക്  ലഭബക്കുന്നബല.  കേയരകഫെഡക്ക്  വഴബ  സബ്സബഡബ  നബരകബല്

സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന  ചകേബരബ  ഗുണനബലവനാരമബലനാത്തതനാണക്ക്.

പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള്കക്ക്  മുനകേനാലങ്ങളബല്  ലഭബചകകേനാണബരുന്ന

പ്രവരത്തന മൂലധന ഫെണക്ക്,   മനാകനജേസ്പീരബയല് സബ്സബഡബ,  അടബസനാന സദൗകേരദ

വബകേസന  പദതബകേള്ക്കുള്ള  സഹനായങ്ങള്  മുതലനായവ  ലഭബക്കുന്നബല.  കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാര  സലാംഘലാം  ജേസ്പീവനകനാരകക്ക്  കവതനലാം  നബശ്ചയബചകകേനാണക്ക്

പ്രഖദനാപബച ശമ്പള പരബഷ്കരണ പദതബ കേനാലനാവധബ കേഴബഞ്ഞബട്ടുലാം നടപ്പെനാകബയബട്ടബല.

2017-ല് കേയര കകേരള നടത്തുകമ്പനാള് 120 കകേനാടബ രൂപയുകട ജേബകയനാ കടകകക്സെെയബല്സക്ക്
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നല്കേനാകമന്നക്ക്  എലാം.ഒ.യു.  ഒപ്പെബകട്ടങ്കേബലലാം   ഏകേകദശലാം  19  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ജേബകയനാ

കടകകക്സെെയബല്സക്ക്  മനാത്രമനാണക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്തതക്ക്.   കേയര  കകേനാരപ്പെകറഷനബല്

കകേട്ടബകബടക്കുന്ന  18  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഉലന്നങ്ങള്  വബറ്റഴബകനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.  കതനാണക്ക്  സബ്സബഡബയുലാം  ചകേബരബ  സബ്സബഡബയുലാം  നല്കുന്നബല.

ചകേബരബ  മബല്ലുകേള്  പ്രവരത്തബകനാത്തതബനനാല്    ഉലനാദനലാം  പത്തക്ക്  ശതമനാനലാംകപനാലലാം

നടക്കുന്നബല. ഇനകേലാം സകപ്പെനാരട്ടക്ക് സസ്പീമബകല കുടബശബകേ കകേനാടുത്തുതസ്പീരത്തബട്ടബല. കേണ്ണൂര,

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  യനവത്കൃത  ചകേബരബ  നബരമ്മേനാണ

യൂണബറകേള്കക്ക്  പുതബയതനായബ  നല്കേബയ  ഡസ്പീകകഫെബറബലാംഗക്ക്  കമഷസ്പീനുകേളുലാം

ഓകട്ടനാമനാറ്റബകേക്ക്  സബന്നബലാംഗക്ക്  കമഷസ്പീനുകേളുലാം   10  ശതമനാനലാം  കപനാലലാം  പ്രവരത്തബകനാത്ത

അവസയനാണുള്ളതക്ക്.    കേയരപബരബ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കൂലബ

വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കതനാണക്ക്  സലാംഭരണത്തബനനായബ  പ്രനാകയനാഗബകേ  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബല് നബന്നക്ക് കേയരകമഖലകയ പൂരണ്ണമനായുലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളുണനാകേണലാം.  കേയരകമഖലയബകല

പുനരുദനാരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നല്കേബയ  റബകപ്പെനാരട്ടനുസരബചക്ക്  കബനാകക്ക്

പഞനായത്തുകേള്കക്ക്  കതനാണക്ക്  സലാംഭരണത്തബനനായബ  തകേ   നല്കേബകയങ്കേബലലാം  തടര

നടപടബകേകളനാനലാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.  കേയരപബരബ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കൂലബ  500  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേയര  കമഖല
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കനരബടുന്ന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്

ചരച കചയ്യണലാം.  

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്): ഇനകേലാം

സകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സസ്പീമബല്  2018-19-ല്  ജേനുവരബ  മനാസലാം  അവസനാനലാം  വകര  585

കസനാകകസറ്റബകേളബലനായബ  32000  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  15  കകേനാടബ  രൂപ

നല്കേബയതള്കപ്പെകട  ഇദൗ  വരഷലാം  23  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കുന്നതനാണക്ക്.

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കപനഷന  1100  രൂപയനായുലാം  ഫെനാമബലബ  കപനഷന  1000

രൂപയനായുലാം  പ്രസവനാനുകൂലദലാം  15000  രൂപയനായുലാം  വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കേയരപബരബ

കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേളുകട കൂലബ ജേനുവരബ 1 മുതല് 350 രൂപയനായബ വരദബപ്പെബചക്ക്

ഉത്തരവബറകബയബട്ടുണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  മൂന്നക്ക്  വരഷകത്ത  കേയര  ഉലനാദനലാം  3  ലക്ഷലാം

കേസ്വബന്റെലനാണക്ക്.  അടുത്തവരഷലാം  ഉലനാദനലാം  ഇരട്ടബയനാകനാനനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.

മനാകനജേസ്പീരബയല് സബ്സബഡബ ഉള്കപ്പെകടയുള്ള ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കേബയതബനുകശഷലാം

കേയരകമള നടത്തനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  പതബനനായബരലാം ഓകട്ടനാമനാറ്റബകേക്ക് സബന്നബലാംഗക്ക്

കമഷസ്പീന  സനാപബക്കുന്നതബനുപുറകമ  സസ്വകേനാരദവദകബകേളബല്നബനലാം

സഹകേരണസലാംഘങ്ങളബല്  നബനലാം  ലനാഭകേരമനായ  വബലയബല്  ചകേബരബ

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   കേയര  കമഖലയബകല  ഭൂരബപക്ഷലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുലാം യനവത്കൃതകമഖലയബകലയക്ക്  മനാറന്ന അവസനാവബകശഷലാം വരനാന
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കപനാകുകേയനാണക്ക്.   ചകേബരബകചനാര  കേയറമതബയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  സനാകങ്കേതബകേമനായ

പരബഹനാരലാം കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.  നനാനൂറക്ക് ഡസ്പീഫഫെബറബലാംഗക്ക് മബല്ലുകേള് സനാപബക്കുകേവഴബ

ചകേബരബയുല്പ്പെനാദനലാം  പത്തക്ക്  മടങ്ങക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേയറല്പ്പെനാദനലാം

ഇരട്ടബയനാക്കുന്നതബനുമനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.   ജേബകയനാകടക്സെെക്ക്ഫറ്റല്സബകന്റെ  വബതരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ  തടരുന്നതബനുപുറകമ  കേയര  കകേനാരപ്പെകറഷന  വഴബയുള്ള  കേയര

സലാംഭരണലാം വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണക്ക്.    ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണ ആവശദമബല.  

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്   നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

കമനാനസക്ക് കജേനാസഫെക്ക്, അനൂപക്ക് കജേകബക്ക് കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര എന്നസ്പീ   അലാംഗങ്ങള്

പ്രസനാവന നടത്തുകേയുലാം അവരവരുകട പനാരട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബനലാം

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അലസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

III ശദക്ഷണബകല്
(1)  മലകയനാര കേരഷകേരകക്ക് പട്ടയലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജേന:  സലാംസനാനകത്ത  മലകയനാര  കേരഷകേരകക്ക്  പട്ടയലാം

അനുവദബക്കുന്നതമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  1977-നുകശഷമുളള  കുടബകയറ്റങ്ങള്

നബരബനമനായുലാം  ഒഴബവനാകണകമന്നക്ക്  ഫഹകകനാടതബ  വബധബ  നബലനബല്ക്കുന്ന
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സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത   കേനാലയളവബനുമുമ്പക്ക്  കുടബകയറബയ  അരഹതകപ്പെട്ടവരകക്ക്

ആവശദമനായ  പരബകശനാധനനാ  നടപടബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്

അനുകൂലമനായ  നബലപനാകടടുകണലാം.  പ്രസ്തുത  വബഷയവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

നബലനബല്ക്കുന്ന സലാംയുക പരബകശനാധനയുകടയുലാം മരങ്ങളുകട വബലകയയുലാം സലാംബനബച

പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

സലാംസനാനകത്ത  ഫകേവശഭൂമബകക്ക്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്  സരകനാര  ഫെലപ്രദമനായ

നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  103300  പട്ടയങ്ങള്  വബതരണലാം

കചയ്യുകേയുലാം  01.01.1977-നുമുമ്പക്ക്  വനഭൂമബയബല്  കുടബകയറബയവരകക്ക്  പട്ടയലാം

നല്കുന്നതബനക്ക് കകേന്ദ്രനാനുമതബ ലഭബച ഭൂമബയബല്നബന്നക്ക് 61998 കപരകക്ക് ചട്ടപ്രകേനാരലാം ഭൂമബ

പതബച നല്കേബയബട്ടുമുണക്ക്. തൃശ്ശൂര  ജേബലയബകല  മലകയനാര  കേരഷകേരകക്ക്  പട്ടയലാം

നല്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  ബനകപ്പെട്ടവരുമനായബ  ചരച  നടത്തബ   നടപടബകേള്

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.      16/1/2019-നക്ക്  ബനകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസരുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കൂടബയ  കയനാഗത്തബല്  1993-കല  വനഭൂമബ

പതബചനല്കേല്  ചട്ടങ്ങളുകട  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചകകേനാണക്ക്  ഫകേവശകനാരകക്ക്

പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  പതബച  നല്കുന്ന  ഭൂമബയബല്  നബല്ക്കുന്ന  മരങ്ങള്കക്ക്

നബലവബലള്ള  നബരകബല്  മരവബല  അടയ്ക്കുന്നതബനുലാം  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബ
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ഉത്തരവനാകുന്നതനാകണന്നക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുണനായബ.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബചനാല് തൃശ്ശൂര ജേബലയബകല പട്ടയ പ്രശ്നത്തബനക്ക് ശനാശസ്വത പരബഹനാരമുണനാകനാന

കേഴബയുലാം.  ഒല്ലൂര  കകേന്ദ്രമനാകബ  കസഷദല്  ഓഫെസ്പീസക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബകനാവന്നതനാണക്ക്. 

(2) റബ്ബറബനക്ക് കേനാരഷബകേ പനാകകജേക്ക്

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജേനാസഫെക്ക്:  വബലത്തകേരചമൂലലാം  പ്രതബസനബ  കനരബടുന്ന  റബ്ബര

കേരഷകേകര  സഹനായബകനാന  റബ്ബറബകന്റെ  വബലസബരതനാ  ഫെണക്ക്  കേനാലനാനുസൃതമനായബ

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  മുഴുവന  റബ്ബര  കേരഷകേകരയുലാം  ഗുണകഭനാകനാകളനാകബ  പദതബ

വബപുലസ്പീകേരബകനാനുലാം   കുടബശബകേയടകലാം  വബലസബരതനാ  ഫെണബകന്റെ  തകേ  കൃതദമനായബ

ലഭദമനാകനാനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.  കകേന്ദ്ര സരകനാരബകന്റെ അനബയനബതമനായ റബ്ബര

ഇറക്കുമതബ  അവസനാനബപ്പെബകനാന  ഇറക്കുമതബ  ചുങ്കേലാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കലനാകേ

വനാണബജേദ കേരനാറനുസരബചള്ള സലാംരക്ഷണചുങ്കേലാം ഏരകപ്പെടുത്തനാനുലാം നബകുതബയബനത്തബല്

കകേന്ദ്രത്തബല്  നബകക്ഷപബച  ആനുപനാതബകേ  സലാംസനാനവബഹബതലാം  ലഭദമനാകനാനുലാം

റസ്പീജേബയണല്  ഓഫെസ്പീസുകേള്  സജേസ്പീവമനാകബ  റബ്ബര  കബനാരഡക്ക്  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം

ആവശദമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തണലാം.  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റുകേളുകട

സഹകേരണകത്തനാകട റബ്ബര കേരഷകേകര രക്ഷബകനാന പ്രകതദകേ കേനാരഷബകേ പനാകകജേക്ക്

ആവബഷ്കരബകണലാം. 
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കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  റബ്ബര  കേരഷകേകര

സലാംബനബചബടകത്തനാളലാം  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജേറ്റക്ക്  നബരനാശനാജേനകേമനായബരുന.   റബ്ബറബകന്റെ

വബലസബരതനാ  ഫെണക്ക്  വരദബപ്പെബകണകമങ്കേബല്  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം

വരദബപ്പെബകകണതണക്ക്.  ബഡ്ജേറ്റബല് റബ്ബര കേരഷകേരകനായബ  500  കകേനാടബ രൂപയുകട

പ്രകതദകേ  പനാകകജേക്ക്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുണക്ക്.  റബ്ബര  മൂലദവരദബത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനാകബ

മനാറ്റനാന  സബയനാല്  കമനാഡലബല്  ഒരു  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്   പ്രവരത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുണനായബ.  അനബയനബത  റബ്ബര ഇറക്കുമതബ  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേരദ്ദേലാം കചലത്തുന്നതനാണക്ക്.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് റബ്ബറബകന

വനാണബകജേദനാല്പ്പെന്നമനായബട്ടനാണക്ക്  പരബഗണബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  റബ്ബറബകന  കേനാരഷബകേ

വബളയനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബകണകമനലാം റബ്ബര നയലാം  നടപ്പെനാകണകമനമുള്ള ആവശദലാം

ടനാസക്ക്  കഫെനാഴബകന്റെ  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം   പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബല്  സമരപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   ടനാസക്ക്  കഫെനാഴബകന്റെ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

അലാംഗസ്പീകേരബകകപ്പെട്ടനാല് കേരഷകേരുകട പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരമുണനാകുലാം. 

IV സബ്മബഷന 

(1)  ഫവഷ്ണവബകന്റെ ആത്മഹതദ

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  ദസ്വനാരകേ  കസക്രഡക്ക്  ഹനാരട്ടക്ക്

ഹയര കസകണറബ സ്കൂള് വബദദനാരതബ ഫവഷ്ണവബകന്റെ ആത്മഹതദകയ സലാംബനബചക്ക്
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സമഗ്ര  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  കുറ്റവനാളബകയ  നബയമത്തബനക്ക്  മുന്നബല്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

 മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):   വയനനാടക്ക്  മനാനന്തവനാടബ  ദസ്വനാരകേ

കസക്രഡക്ക്  ഹനാരട്ടക്ക്  ഹയര  കസകണറബ  സ്കൂളബകല  പസക്ക്  വണ്  വബദദനാരതബയനായ

ഫവഷ്ണവക്ക്    ആത്മഹതദ  കചയ്ത  സലാംഭവത്തബല്    കവള്ളമുണ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേസക്ക്

രജേബസ്റ്റര  കചയ്തക്ക്  നബയമ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   മൃതകദഹലാം  കപനാസ്റ്റുകമനാരട്ടലാം

നടത്തബ   ബന്ധുകള്കക്ക്  വബട്ടുകകേനാടുക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.    പ്രസ്തുത  സ്കൂളബകല

അദദനാപകേകന്റെ  മനാനസബകേ  പസ്പീഡനമനാണക്ക്  മരണകേനാരണകമന്ന

ആകരനാപണകത്തത്തുടരന്നക്ക്  കഎ.പബ.സബ.  305-ാം  വകുപ്പുലാം  ജുവകകനല്  ജേസ്റ്റബസക്ക്

ആക്ടബകല 75-ാംവകുപ്പുലാം കചരത്തക്ക് നബയമ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ആകരനാപണ

വബകധയനനായ  അദദനാപകേന  കേല്പ്പെറ്റ  കസഷനസക്ക്  കകേനാടതബയബല്  മുനകൂര  ജേനാമദലാം

കതടുകേയുലാം കകേനാടതബ ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം അറസ്റ്റക്ക് കചയ്തക്ക് ജേനാമദത്തബല് വബട്ടബട്ടുള്ളതമനാണക്ക്.

കകേസകനസ്വഷണത്തബനക്ക്  വയനനാടക്ക്  ജേബലനാ  കകക്രലാം  ബനാഞക്ക്  ഡബകകവ.എസക്ക്.പബ.-യുകട

കനതൃതസ്വത്തബല് ഒരു പ്രകതദകേ ടസ്പീമബകന നബകയനാഗബചക്ക് ഉത്തരവനായബട്ടുണക്ക്.

(2)  മുനസബഫെക്ക് മജേബകസ്ട്രേറ്റക്ക് കകേനാടതബ

ശസ്പീ  .    കജേയബലാംസക്ക്  മനാതത:  തളബപ്പെറമ്പക്ക്  ആസനാനമനായബ   മുനസബഫെക്ക്  മജേബകസ്ട്രേറ്റക്ക്

കകേനാടതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന):  മുനസബഫെക്ക് മജേബകസ്ട്രേറ്റക്ക്  കകേനാടതബകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നബലവബകല   മുനഗണനനാ  ലബസ്റ്റബല്  തളബപ്പെറമ്പക്ക്  മുനസബഫെക്ക്

മജേബകസ്ട്രേറ്റക്ക്  കകേനാടതബ  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബല.  എന്നനാല്  മുനഗണനനാ  ലബസ്റ്റബല്  കൂടുതല്

കകേനാടതബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണക്ക്  ഫഹകകനാടതബ  രജേബസ്ട്രേനാര

സരകനാരബനക്ക്   സമരപ്പെബച  കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്   തളബപ്പെറമ്പക്ക്  മുനസബഫെക്ക്  മജേബകസ്ട്രേറ്റക്ക്

കകേനാടതബയുലാം  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.   തളബപ്പെറമ്പബലടകലാം  പുതബയ  മുനസബഫെക്ക്  മജേബകസ്ട്രേറ്റക്ക്

കകേനാടതബകേള് സനാപബക്കുന്ന കേനാരദലാം സരകനാര പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.  

(3)  വദകബഹതദ തടയനാന നബയമനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന:  സമൂഹ  മനാധദമങ്ങള്  വഴബയുള്ള  വദകബഹതദ

തടയുന്നതബനക്ക് നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  നവ മനാധദമങ്ങള് വരത്തമനാനകേനാല

സമൂഹത്തബകന്റെ  അവബഭനാജേദ  ഘടകേമനാകണങ്കേബലലാം  അതബകന്റെ  ദുരുപകയനാഗലാം  നബരവധബ

സനാമൂഹദ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷബക്കുനണക്ക്.    നബലവബലള്ള നബയമത്തബകല  കപനാരനായ്മകേള്

ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടത്തുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  അകനസ്വഷണ  ഉകദദനാഗസരകക്ക്

മുന്നബല്  വബവരങ്ങള്  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  എലനാ  കസവന  ദനാതനാകളുലാം  തയ്യനാറനാകുന്ന

വബധത്തബലള്ള  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  അനബവനാരദമനാണക്ക്.   ഫസബര  കുറ്റകൃതദങ്ങള്,
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ഇന്റെരകനറ്റബകന്റെ സുരക്ഷബത ഉപകയനാഗലാം, ഫസബര രലാംഗകത്ത ചതബക്കുഴബകേള് എന്നബവ

സലാംബനബചക്ക് റസബഡനസക്ക് അകസനാസബകയഷനുകേള്, ക്ലബ്ബുകേള്, സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക്

കകേഡറ്റക്ക്,  കകേനാകളജുകേള്,  സ്കൂളുകേള്  എന്നബവയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കബനാധവല്കരണ

ക്ലനാസ്സുകേള്  നടത്തബവരുന.   വദനാജേപ്രചരണങ്ങള്കകതബകര   പരനാതബ  ലഭബചനാല് 

ഇന്തദന  ശബക്ഷനാ  നബയമത്തബകലയുലാം  ഇനഫെരകമഷന  കടകകനാളജേബ  ആക്ടബകലയുലാം

വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.   സമൂഹ മനാധദമങ്ങള് വഴബയുള്ള

വദനാജേ പ്രചരണങ്ങള്കകതബകര കപനാലസ്പീസക്ക് രഹസദനാകനസ്വഷണ വബഭനാഗവലാം ഫസബര

കസല്ലുലാം  ശകമനായ നബയമ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(4)  ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭദമനാകല് 

ശസ്പീ  .     എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:  കപരുമ്പനാവൂര  ടനാവനകൂര

റകയനാണ്സബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജേനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജേയരനാജേന):  കകഹകകനാടതബ  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  2001-ല് പ്രവരത്തനലാം

അവസനാനബപ്പെബകചങ്കേബലലാം  ടനാവനകൂര  റകയനാണ്സക്ക്  ലബമബറ്റഡബകന

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  പദതബ സമരപ്പെബകണകമന്ന കകേനാടതബ നബരകദ്ദേശത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കേമ്പനബയുകട  പുനരുജസ്പീവന  സനാദദതകേകള  സലാംബനബചക്ക്
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പരബകശനാധന  നടത്തബയബട്ടുലാം   ഫെലലാം  കേകണത്തനാനനായബല.  കേമ്പനബകക്ക്  പനാട്ടത്തബനക്ക്

നല്കേബയ  സരകനാര  സലലാം  ഗദനാരന്റെബ  നല്കേബ  വബവബധ  ധനകേനാരദ/വനായനാ

സനാപനങ്ങളബല്  നബനലാം  കേമ്പനബ  വനായ  വനാങ്ങബയതബനനാല്  വനായ  വനാങ്ങബയബട്ടുള്ള

സനാപനങ്ങള്കലനാകത  മറ്റനാരക്കുലാം  കേമ്പനബ  സബതബ  കചയ്യുന്ന  സലത്തബകന്മേല്

അവകേനാശമബലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ബനാങ്കുകേളുകടയുലാം  മറ്റക്ക്  ധനകേനാരദ

സനാപനങ്ങളുകടയുലാം  ബനാദദത  തസ്പീരത്തക്ക്  സലലാം  തബരബകചടുകനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആകലനാചബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേമ്പനബയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  അരഹതകപ്പെട്ട

ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ ഇതബകനനാടകേലാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 2010-15

കേനാലഘട്ടത്തബല് ഓണകനാലത്തക്ക് കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.-യബല് നബനലാം കതനാഴബലനാളബ

ഒന്നബനക്ക് എന്ന  പ്രകേനാരലാം  നല്കേബയ  31,500  രൂപ തബരബചക്ക്  പബടബക്കുകേയുണനായബ.

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  അരഹമനായ  ആനുകൂലദലാം  തബരബകകേ  നല്കേണകമന്ന  സലാംയുക

കടഡക്ക്  യൂണബയനുകേളുകട  ആവശദലാം  പരബഗണബകനാന  നബരവ്വനാഹമബകലന്നക്ക്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെക്ക്  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.  നബലവബകല വദവസപ്രകേനാരലാം  കകേനാണ്ടനാക്ടക്ക്  വദവസയബല്

കജേനാലബ  കചയ്യുന്ന  കേദനാന്റെസ്പീന  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഗ്രനാറവബറ്റബ  മനാത്രകമ  നല്കേനാന

സനാധബക്കുകേയുള.  കകേനാമ്പനകസഷനുലാം  പലബശയുലാം  മറ്റനാനുകൂലദങ്ങളുലാം  കവണകമന്ന

സലാംയുക  കടഡക്ക്  യൂണബയകന്റെ  ആവശദലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  പരബഗണനയക്ക്

അയചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേമ്പനബയബകല  നബലവബകല  പ്രശ്നങ്ങള്  പൂരണ്ണമനായുലാം
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പരബഹരബകനാന ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്. 

(5) ഫെനാരകമഴക്ക് അകസനാസബകയഷന രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന: ഇറബകഗഷന ആന്റെക്ക് വനാട്ടര കേണ്സരകവഷന ആക്ടക്ക്

ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ പനാലകനാടക്ക് ജേബലയബകല ആലത്തൂരബല്

ഫെനാരകമഴക്ക്  അകസനാസബകയഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ജേല  വബതരണത്തബകല

അപനാകേത പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജേലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  'നബറ'യുകട  പ്രവരത്തനങ്ങള്

മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനക്ക്  കേരഷകേ  പങ്കേനാളബത്തലാം  ലക്ഷദമബട്ടക്ക്  കകേരള

ജേലകസചനവലാം  ജേല  സലാംരക്ഷണവലാം  ആക്ടക്ക്  പ്രകേനാരലാം  വബപുലമനായ

ഉകദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങകളനാകട ഓകരനാ  40  കഹക്ടര  കൃഷബയബടത്തബനുലാം  ഓകരനാ  ഫെനാരകമഴക്ക്

അകസനാസബകയഷന എന്ന പദതബ വബഭനാവന കചയ്തബട്ടുണക്ക്. പതബകനനാന്നലാംഗങ്ങളടങ്ങബയ

എക്സെെബകേന്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  അകസനാസബകയഷകന്റെ  കകദനലാംദബന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  ജേലകസചനവലാം ഭരണവലാം വകുപ്പെക്ക്  ചസ്പീഫെക്ക്  എഞബനസ്പീയകറ

രജേബസ്റ്ററബലാംഗക്ക്  അധബകേനാരബയനായബ  നബയമബചബട്ടുള്ള  കേമ്മേബറ്റബ  കൃഷബവകുപ്പുമനായബ  കചരന്നക്ക്

ലഭദമനാകുന്ന  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  ഉടനടബ  രജേബകസ്ട്രേഷന  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ  കകകേകകനാള്ളുന്നതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  സലാംവബധനാനലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം

സലാംസനാനനാടബസനാനത്തബല് നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 
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(6)  കഡനാ  .   പബ  .   എന  .   ശങ്കേരന കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് 

ശസ്പീ  .    ചബറ്റയലാം  കഗനാപകുമനാര:  സലാംസനാനകത്ത  വബശസ്വകേരമ്മേ  സമുദനായങ്ങളുകട

സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബകല പബകന്നനാകനാവസയക്ക് പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നതബനുലാം കഡനാ.  പബ.  എന.  ശങ്കേരന കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടബകല ശബപനാരശകേള്

സമയബനബതമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

വബശസ്വകേരമ്മേ  സമുദനായത്തബകന്റെ  സനാമൂഹബകേ-സനാമ്പത്തബകേ-വബദദനാഭദനാസമടകമുളള

കമഖലകേളബകല പബകന്നനാകനാവസ സലാംബനബചക്ക് പഠനലാം നടത്തബയ കഡനാ.  പബ.എന.

ശങ്കേരന കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടബകല ശബപനാരശകേള് സരകനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

കകേരള  കസ്റ്ററ്റക്ക്  ആന്റെക്ക്  സകബനാരഡബകനറ്റക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  വബശസ്വകേരമ്മേ

സമുദനായകത്ത  ഒ.ബബ.സബ.  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഉകദദനാഗ  നബയമനങ്ങളബല്

നബലവബല്  ക്ലനാസക്ക്  4  ഇതര  തസബകേ,  ക്ലനാസക്ക്  4  തസബകേ,  കപ്രനാഫെഷണല്  ഡബഗ്രബ

കകേനാഴ്സുകേള്  എന്നബവയക്ക്  യഥനാക്രമലാം  3 ശതമനാനലാം,  2 ശതമനാനലാം,  2  ശതമനാനലാം  എന്നസ്പീ

ക്രമത്തബല്  സലാംവരണലാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.   പബ.എന.  ശങ്കേരന  കേമ്മേസ്പീഷന

റബകപ്പെനാരട്ടബകല ശബപനാരശ പ്രകേനാരലാം വബശസ്വകേരമ്മേ വബഭനാഗങ്ങളുകട കപനഷന തകേ  500

രൂപയബല് നബനലാം 1100 രൂപയനാകബ വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം നബലവബകല വരുമനാന പരബധബ
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അനപതബനനായബരത്തബല് നബന്നക്ക് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനാകബ ഉയരത്തുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

വബവബധ വകുപ്പുകേള് മുഖനാന്തബരലാം നടപ്പെബലനാകകണ 21  ശബപനാരശകേളടങ്ങബയ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്    പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാക  വകുപ്പെക്ക്

നല്കേബയ  കേത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഓകരനാ  വകുപ്പുകേളുലാം  അകനാരദലാം

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.   ഇതസലാംബനബചക്ക്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബല്  നബനലാം

ലഭദമനാകുന്ന  അഭബപ്രനായലാം  പരബഗണബചതബനുകശഷലാം  വബശസ്വകേരമ്മേ  സമൂഹത്തബനക്ക്

അരഹതകപ്പെട്ട  ആനുകൂലദങ്ങള്  നബലനബരത്തുന്നതബനുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(7) ടന്യൂമര കബനാരഡക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  സലാംസനാനകത്ത  സസ്വകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബലലാം

ഗവണ്കമന്റെക്ക് കമഡബകല് കകേനാകളജുകേളബലലാം ടന്യൂമര കബനാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കേനാനസര രജേബസ്ട്രേബ തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.        

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ  ടസ്പീചര  ):   ആര.സബ.സബ.-യബലലാം  മലബനാര  കേനാനസര

കസന്റെറബലലാം  മള്ട്ടബ  ഡബസബപബനറബ  ടന്യൂമര  കബനാരഡക്ക്   രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കകേനാചബന

കേനാനസര  കസന്റെറബല്  അതബനുള്ള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

കലനാകേനാകരനാഗദ  സലാംഘടനയുകട കനതൃതസ്വത്തബല് ഒരു കേനാനസര സ്ട്രേനാറ്റജേബകേക്ക്  ആക്ഷന
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പനാനബനക്ക് രൂപലാം നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം ഒരു കേനാനസര കകേയര ഗ്രബഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബകല  ടസ്പീറ്റക്ക്കമന്റെക്ക്  ശകമനാക്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ഓകങ്കേനാളജേബ  കമഖലയബലള്കപ്പെകട   കൂടുതല്  തസബകേകേള്  സൃഷബചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാഴബകകനാടക്ക്-തലകശരബ  കേനാനസര  കസന്റെറലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജേക്ക്  കേനാനസര

കസന്റെറലാം പ്രവരത്തനസജമനായബകഴബഞ.  

(8)  കേനാനസര കരനാഗ നബരണ്ണയലാം

ശസ്പീ  .    പനാറകല് അബ്ദുല:   കേനാനസര  കരനാഗനബരണ്ണയത്തബകല  അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ  ടസ്പീചര  ):   വബകേസബത  രനാഷ്ട്രങ്ങളബകലതകപനാകല

വബദഗ്ദ്ധമനായ  കേനാനസര  പരബകശനാധനയുലാം  ചബകേബതനാ  സലാംവബധനാനങ്ങളുമനാണക്ക്

കകേരളത്തബലള്ളതക്ക്.  റസ്പീജേബയണല്  കേനാനസര  കസന്റെറബല്  മള്ട്ടബ  ഡബസബപബനറബ

കബനാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  ഉത്തരവനായബട്ടുണക്ക്.  കേനാനസര  സ്ട്രേനാറ്റജേബകേക്ക്  ആക്ഷന  പനാനുലാം

കേനാനസര  കകേയര  ഗ്രബഡുലാം  പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം   ഇ-കഹല്ത്തക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  കൂടബ  കൂട്ടബകചരക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഏരലബ  ഡബറ്റക്ഷന കമചകപ്പെട്ട രസ്പീതബയബല്

നടനവരബകേയനാണക്ക്.   കടനാട്ടല്  കേനാനസര  രജേബസ്ട്രേബ  തയ്യനാറനാകനാനുള്ള  ശമലാം

നടനകകേനാണബരബക്കുന.  കനറ്റക്ക് വരകക്ക്  സഹനായകത്തനാകട  ചബകേബതനാ  സമ്പ്രദനായങ്ങള്
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കേനാനസര കകേയര ഗ്രബഡക്ക് വഴബ ബനബപ്പെബക്കുന.  

(9)  പരമ്പരനാഗത ചബകേബതനാ കമഖല

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  പരമ്പരനാഗത  ചബകേബതനാ  കമഖലകയയുലാം  ഇതമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക് പ്രവരത്തബക്കുന്നവകരയുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ  ടസ്പീചര  ):  1953-ല്  തബരു-കകേനാചബ  കമഡബകല്

പ്രനാക്ടസ്പീഷകണഴക്ക് ആക്ടക്ക് പ്രകേനാരലാം രജേബസ്റ്റര കചയ്തവരക്കുമനാത്രകമ പരമ്പരനാഗത ചബകേബതനാ

കമഖലയബല്  പ്രനാകസ്പീസക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  അനുവനാദമുണനായബരുനള.  പ്രസ്തുത

വദവസയബല് ഇളവനല്കേബകകനാണക്ക് സരകനാര ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബചബരുകന്നങ്കേബലലാം

ഫഹകകനാടതബ  അതക്ക്  കസ്റ്റ  കചയ്യുകേയുണനായബ.   എന്നനാല്  പനാരമ്പരദ  ചബകേബതകേര

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  ഫെയല്  കചയ്ത  കകേസബകല  അന്തബമവബധബപ്രകേനാരലാം

കേദൗണ്സബലബല്  സൂക്ഷബചബട്ടുള്ള  രജേബസ്റ്ററബല്  കപരബലനാത്തവരക്കുലാം

കയനാഗദതയബലനാത്തവരക്കുലാം  യനാകതനാരു  ചബകേബതനാ  സമ്പ്രദനായത്തബലലാം  പ്രനാക്ടസ്പീസക്ക്

കചയ്യനാന  അരഹതയബകലന്നക്ക്  വദകമനാകബയബട്ടുണക്ക്.   പ്രസ്തുത  വബധബനദനായത്തബകന്റെ

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  അലാംഗസ്പീകൃത  കയനാഗദതയബലനാത്ത  പനാരമ്പരദ  ഫവദദന്മേനാരകക്ക്

രജേബകസ്ട്രേഷന നല്കേനാകനനാ നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തനാകനനാ സനാധബക്കുകേയബല. 
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(10)  സമനാന്തര പനാലവലാം ഫബപ്പെനാസുലാം

ശസ്പീ  .   കറനാജേബ എലാം  .   കജേനാണ്:  കേനാലടബ സമനാന്തര പനാലവലാം അങ്കേമനാലബ ഫബപ്പെനാസുലാം

യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:  കപരുമ്പനാവൂരബകനയുലാം  അങ്കേമനാലബകയയുലാം

ബനബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാലടബ  പനാലത്തബകന്റെ  ഡബഫസന  കജേനാലബകേള്

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നബരമ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന):  കേനാലടബ

പനാലലാം  നബരമ്മേനാണത്തബനുള്ള ഭൂമബ  ഏകറ്റടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്  തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ഡബഫസന  കജേനാലബകേള്  പൂരത്തബയനാകുന്ന  മുറയക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ

നബരമ്മേനാണമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതമനാണക്ക്.  അങ്കേമനാലബ

ഫബപ്പെനാസക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം   കറനാഡ്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  ബബഡ്ജേസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷകന

ഏലബക്കുകേയുലാം   190.16  കകേനാടബ  രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

ഫബപ്പെനാസക്ക് നബരമ്മേനാണത്തബനുള്ള അഫലനകമന്റെക്ക് സലാംബനബച പ്രശ്നപരബഹനാരത്തബനക്ക്

കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുകേയുലാം  പുനരനബശ്ചയബച  പ്രകേനാരമുള്ള  96.5  ആര  സലലാം

ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  ഫബപ്പെനാസക്ക്

നബരമ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  സലകമകറ്റടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  അതസലാംബനബചക്ക്  കയനാഗലാം  വബളബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

V റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെണലാം

2019-കല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബലബകന  സലാംബനബചക്ക്

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  XI-കന്റെ റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  കപനാതകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള സലാംബനബച

സമബതബയുകട  എണ്പത്തബകയനാനമുതല്  എണ്പത്തബയനാറവകരയുള്ള  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം

സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VI അറബയബപ്പെക്ക് 

ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രകമയലാം മനാറ്റബവചത സലാംബനബചക്ക്

 മുഖദമനബ ശസ്പീ.  പബണറനായബ വബജേയന ചട്ടലാം  118  പ്രകേനാരലാം അവതരബപ്പെബകനാന

നബശ്ചയബചബരുന്ന  പ്രകമയത്തബകന്മേല്  കൂടുതല്  ചരചകേള്  ആവശദമനാകണന്ന

കപനാതഅഭബപ്രനായലാം  ഉയരനവന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  പ്രകമയലാം

മകറ്റനാരവസരത്തബല് പരബഗണബക്കുന്നതബനനായബ മനാറ്റബവയ്ക്കുനകവന്നക്ക് സസ്പീകര അറബയബച.

VII ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജേറ്റബകന സലാംബനബച കപനാതചരച

ശസ്പീ  .     ടബ  .    വബ  .    രനാകജേഷക്ക്:  ബഡ്ജേറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രതബകൂല

സനാഹചരദത്തബല്  ജേനപക്ഷത്തുനബനകകേനാണക്ക്  യുകബസഹമനായ  ബഡ്ജേറ്റനാണക്ക്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  പ്രളയനാനന്തര  കകേരളകത്ത
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രനാഷ്ട്രസ്പീയഫവരദലാം  വചക്ക്  അവഗണബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.   കഗയബല് ഫപപ്പെക്ക്  ഫലന പദതബയബലൂകട  വദവസനായ രലാംഗത്തക്ക്

ശകദയമനായ  ചുവടുവയനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തബയതക്ക്.  നനാഷണല്  ഫഹകവകേളുകട

പ്രവൃത്തബകേള്  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  പുകരനാഗമബക്കുന്നതക്ക്.  2016-17-ല്

പ്രഖദനാപബച  22  കുടബകവള്ള  പദതബകേളുകട  കടണര  നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകബ

പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ആകരനാഗദ  കമഖലയബകല  വബകേസനത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

177 പബ.എചക്ക്.സബ.-കേകള എഫെക്ക്.എചക്ക്.സബ.-കേളനാകബ ഉയരത്തുകേയുലാം 44 ഡയനാലബസബസക്ക്

കസന്റെറകേള്  തടങ്ങനാന  അനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  18  എണ്ണത്തബകന്റെ  പണബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  വബവബധ  ജേബലകേളബലനായബ  കലനാകകേനാത്തര  നബലവനാരമുള്ള  8

കേനാത്തക്ക് ലനാബക്ക്  യൂണബറ്റകേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

വബദദനാഭദനാസ-കപനാതമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുകേള്  വഴബ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട

മണ്ഡലങ്ങളബലടകലാം  പുതബയ  സ്കൂളുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കറനാഡുകേളുകട

നബരമ്മേനാണത്തബനുമനായബ  കേബഫ്ബബ  വഴബ  കൂടുതല്  ഫെണക്ക്  അനുവദബക്കുകേയുണനായബ.

കകേരളത്തബകന്റെ  സമസ  കമഖലകേളബലലാം  പുകരനാഗതബ  ഫകേവരബക്കുന്നതബനക്ക്

ജേനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  ഫെണക്ക്  അനുവദബച  സരകനാരബകന്റെ  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    അനവര  സനാദത്തക്ക്:  ബഡ്ജേറ്റബകന  എതബരക്കുന.   പ്രളയനാനന്തര

കകേരളത്തബനുകമല്  അധബകേ  നബകുതബ  അടബകചല്പ്പെബച  ജേനകദനാഹ  ബഡ്ജേറ്റനാണബതക്ക്.

കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജേറ്റബല് കകലഫെക്ക് മബഷനക്ക് വകേയബരുത്തബയ തകേകപനാലലാം കചലവഴബകനാന

സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  ആശുപത്രബകേളബല്നബനളള  കസവനത്തബനക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയ  ഫെസ്പീസക്ക് വരദനവക്ക് പബനവലബക്കുന്നതബനുലാം  കകലഫെക്ക് പദതബ പ്രകേനാരലാം

വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബകനാന  നല്കുന്ന  ധനസഹനായലാം   വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രളയത്തബല്

തകേരന്ന  വസ്പീടുകേള്  പുനരനബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്   മബനബമലാം  ആറലക്ഷലാം  രൂപകയങ്കേബലലാം

നല്കേനാനുലാം  അധബകേ  നബകുതബയബല്നബനലാം  പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങകള

ഒഴബവനാകനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   പ്രളയബനാധബത  കകേരളത്തബനക്ക്  കകേന്ദ്ര

ബഡ്ജേറ്റബല്  ഒരു  രൂപകപനാലലാം  പ്രഖദനാപബകനാത്തതക്ക്  കകേരള  ജേനതകയനാടുളള

അവകഹളനമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   എഫെക്ക്  .   കതനാമസക്ക്: ബഡ്ജേറ്റബകന എതബരക്കുന. പ്രളയബനാധബതരക്കുളള

നഷപരബഹനാരലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലതനാമസലാംകകേനാണക്ക് പല സലങ്ങളബലലാം മുടങ്ങുന്ന

സബതബയനാണുളളതക്ക്.  പ്രളയനാനന്തരലാം  കകേരളത്തബല്  അടബയന്തരമനായബ  കചകയ്യണ

കേനാരദങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  വകുപ്പുകേളുമനായബ  കൂടബയനാകലനാചന  നടത്തണലാം.  കുട്ടനനാടക്ക്

പനാകകജേബനനായബ  1000  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

പ്രളയത്തബല്  തകേരന്ന  കുട്ടനനാട്ടബകല  പനാടകശഖരങ്ങളുകട  ബണക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്
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തകേ  അനുവദബകണലാം.  കൃഷബകക്ക്  കസ്റ്ററ്റക്ക്  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

വബത്തബനങ്ങള്കക്ക്  സബ്സബഡബ,  കുട്ടനനാട്ടബകല  കനല്കേരഷകേരകക്ക്  കപ്രനാഡക്ഷന

കബനാണസക്ക്  എന്നബവ  നല്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയത്തബല്

തകേരന്ന പഞനായത്തക്ക് കറനാഡുകേള് സഞനാരകയനാഗദമനാകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസക്ക്  .    ജേയലനാല്:  ബഡ്ജേറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.   നവകകേരള

നബരമ്മേബതബ യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം സസ്പീ ശനാകസ്പീകേരണത്തബനക്ക് കേരുത്തക്ക് പകേരനാനുലാം ഇദൗ

ബഡ്ജേറ്റബലൂകട  സനാധബക്കുലാം.    പ്രളയലാംമൂലമുണനായ  ഗുരുതരമനായ  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ   മറബകേടകനാനുളള  ശമലാം  അട്ടബമറബകനാനനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റുലാം

പ്രതബപക്ഷവലാം  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  യനാഥനാരതദങ്ങള്  ഉള്കകനാണക്ക്  അധബകേ

വബഭവസമനാഹരണലാം  നടത്തുകേയുലാം   നബലവബകല  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ

അതബജേസ്പീവബചക്ക്  ഭനാവബയബല്  സനാമ്പത്തബകേ  സബരതയക്ക്  അടബത്തറ  സൃഷബക്കുകേയുമനാണക്ക്

ബഡ്ജേറ്റബകന്റെ  ലക്ഷദലാം.   നവകകേരളത്തബനനായബ    25  വബകേസന  പദതബകേളനാണക്ക്

വബഭനാവനലാം  കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.  മബകേച  സസ്പീ  ശനാകസ്പീകേരണ  പ്രവരത്തകേയക്ക്  ദനാക്ഷനായണബ

കവലനായുധകന്റെ  കപരബല്  ഏരകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന  അവനാരഡക്ക്  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

പ്രതബസനബയബലനായ കേരഷകേകര രക്ഷബകനാന നബരവധബ പദതബകേളനാണക്ക് ബഡ്ജേറ്റബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഫലഫെക്ക് മബഷന പദതബയബലൂകട  നബരവധബ വസ്പീടുകേളുകട  പണബ

പൂരത്തബയനാകനാന സനാധബചതലാം 1000 ദബവസലാം കകേനാണക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തബലധബകേലാം പട്ടയലാം
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വബതരണലാം  കചയ്യനാന  സനാധബചതലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

കമഖലകേളബല്  മബകേച  പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായബട്ടനാണക്ക്  ഇദൗ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക് പബ  .:  ബഡ്ജേറ്റബകന എതബരക്കുന.  ജേനകക്ഷമകേരമലനാത്ത

ബഡ്ജേറ്റനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.   പ്രളയലാം  കപനാലള്ള  വബപത്തുകേകള

പ്രതബകരനാധബകനാന   സഹനായകേരമനാകുന്ന  പനാരബസബതബകേ  സദൗഹൃദമനായ  വബകേസന

പദതബകേകളനാനലാം ഇദൗ ബഡ്ജേറ്റബലബല.  പ്രളയലാംമൂലലാം ദുരബതമനുഭവബക്കുന്നവരുകടകമല്

അധബകേനബകുതബ  അടബകചല്പ്പെബചക്ക്  മകറ്റനാരു  ദുരന്തലാംകൂടബ  സൃഷബകനാകന  ഇദൗ

ബഡ്ജേറകകേനാണക്ക്  സനാധബക്കുകേയുള.  ഒരു  ശതമനാനലാം  പ്രളയകസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയതമൂലലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബല  വരദബക്കുകേയുലാം

നബരമ്മേനാണ  കമഖല  സലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  കേനാരഷബകേ  കമഖലയ്ക്കുലാം  കുടബകവള്ള

പദതബകേള്ക്കുലാം  ഉപകയനാഗപ്രദമനായ  ഇരുകമ്പനാത്തബങ്ങല്  കേടവക്ക്  കറഗുകലറ്റര-കേലാം-

ബബഡ്ജേക്ക്    പുനരുദനാരണലാം  കചയ്യനാനുള്ള  ഫെണ്ടുലാം  പള്ളബകല്  പഞനായത്തബകലയ്ക്കുലാം

വള്ളബക്കുന്നക്ക് പഞനായത്തബകലയ്ക്കുക്ക്  കുടബകവള്ളലാം എത്തബകനാനുള്ള പദതബകനാവശദമനായ

ഫെണ്ടുലാം ബഡ്ജേറ്റബല് വകേയബരുത്തണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  ബഡ്ജേറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ദബശനാകബനാധകത്തനാടുകൂടബയ  ഒരു  ബഡ്ജേറ്റനാണക്ക്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.
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മതനബരകപക്ഷതയുലാം  ജേനനാധബപതദ  നകവനാതനാനമൂലദങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബചകകേനാണക്ക്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  സരകനാരബകന്റെ  ജേനകക്ഷമ  പദതബകേള്കക്ക്   തരങ്കേലാം  വയനാനനാണക്ക്

പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകേള്കബടയബലലാം  പദതബ

അടങ്കേല്  തകേ  വരദബപ്പെബചതക്ക്  ധനകേനാരദ  മബകേവബകന്റെ  അടയനാളമനാണക്ക്.  രണര

ലക്ഷകത്തനാളലാം കുട്ടബകേള് പുതതനായബ കപനാതവബദദനാലയങ്ങളബല് പ്രകവശനലാം കനടബയതക്ക്

സരകനാരബകന്റെ  കപനാതവബദദനാഭദനാസ  നയത്തബകന്റെ  വബജേയമനാണക്ക്.  പരബസബതബയുലാം

പ്രകൃതബയുലാം  മുന്നബല്  കേണ്ടുകകേനാണ്ടുള്ള  വബകേസന  നയമനാണക്ക്  സരകനാര

മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ക്.  കനല്കരഷകേരകക്ക്  ഇനകസന്റെസ്പീവക്ക്  നല്കുന്നതബനുലാം  തൃശ്ശൂരബല്

ഫറസക്ക്  പനാരകക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനുമുള്ള  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  വബദദനാരതബകേള്ക്കുള്ള കസനാളരഷബപ്പുലാം

കപ്രനാകമനാട്ടരമനാരുകട  കവതനവലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   മബകേവക്ക്  പ്രകേടബപ്പെബക്കുന്ന

ഭബന്നകശഷബകനാരകക്ക്  അവനാരഡക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാരജേക്ക്:   പത്തനലാംതബട്ട,  ഇടുകബ,  കകേനാട്ടയലാം,  ആലപ്പുഴ

ജേബലകേളബകല  ജേനങ്ങള്കക്ക്  ഉപകേനാരപ്രദമനായ  ശബരബ  വബമനാനത്തനാവളലാം

യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  സരകനാര  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകമ്പനാള്

വരഗ്ഗസ്പീയ പ്രചരണവമനായബ  അതബകന തകേരകനാന ശമബക്കുന്നവരകകതബകര  ജേനാഗ്രത

പനാലബകണലാം.
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:   ബഡ്ജേറ്റബകന  എതബരക്കുന.   സലാംസനാനത്തബകന്റെ

പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  ക്രബയനാത്മകേമനായ  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  മുകന്നനാട്ടുവയനാന

കേഴബയനാത്തതക്ക്  നബരനാശനാജേനകേമനാണക്ക്.  പ്രളയകസസക്ക്   ചുമത്തുന്നതബനുലാം    സരകനാര

കസവനങ്ങള്കക്ക്  ഫെസ്പീസക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

പുനനഃപരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം   ധൂരത്തക്ക്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.

പ്രളയദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ട  കേരഷകേരകക്ക്  പ്രകതദകേ  പനാകകജേക്ക്  പ്രഖദനാപബകനാനുലാം

റബ്ബറബകന്റെ  തനാങ്ങുവബല  വരദബപ്പെബകനാനുലാം   കതനാഴബലബലനായ്മ  പരബഹരബകനാനുലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജേയന:  ബഡ്ജേറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.   അധബകേ നബകുതബ

അടബകചല്പ്പെബകനാകത സലാംസനാനകത്ത മുകന്നനാട്ടുനയബകനാന പരദനാപ്തമനായ സനാമ്പത്തബകേ

കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക്  ബഡ്ജേറ്റബലള്ളതക്ക്.  ദസ്പീരഘനനാളനായബ  മുടങ്ങബകബടന്നബരുന്ന  കഗയബല്,

തസ്പീരകദശ കറനാഡക്ക്,  തസ്പീരകദശ കകഹകവ,  മലകയനാര കകഹകവ,  കദശസ്പീയപനാത,  ജേലപനാത

തടങ്ങബയവയുകടകയലനാലാം  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  പുനരനാരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

വരഗ്ഗസ്പീയതയ്കകതബരനായ കപനാരനാട്ടത്തബല് എലനാവരുലാം ഒരുമബച നബല്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലബക്കുന്നക്ക്:  ബഡ്ജേറ്റബകന  എതബരക്കുന.  അടയനാ

വദനാപനാരബകേള്ക്കുകമല്  ചുമത്തബയബരബക്കുന്ന  നബകുതബ   ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം   അവകര

ജേപ്തബ നടപടബകേളബല് നബനലാം രക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേനാരുണദ
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കബനവലന്റെക്ക്  ഫെണക്ക്   നബലനബരത്തുന്നതക്ക്  ഉചബതമനായബരബക്കുലാം.  മണ്ഡലങ്ങളബകല

വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ മുഴുവന എലാം.എല്.എ.-മനാരക്കുലാം  5

കകേനാടബ  രൂപ  വസ്പീതലാം  അനുവദബകണലാം.  തകേരന്ന  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേള്

പുനരുദരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പതബനനാലക്ക്  കമഡബകല്

കകേനാകളജുകേള്കനായബ  ബഡ്ജേറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ള  232  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പരബധബയബല്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജേക്ക്  ഉള്കപ്പെടുകമനാകയന്നക്ക്

വദകമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:  ബഡ്ജേറ്റബകന  അനുകൂലബക്കുന.  അങ്കേണവനാടബ

ജേസ്പീവനകനാരുകട  ഓണകററബയലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പത്രപ്രവരത്തകേരക്കുള്ള

കക്ഷമനബധബയബല് പ്രനാകദശബകേ പത്രപ്രവരത്തകേകരക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കചറകേബട  ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങകള  നബയനബക്കുകേയുലാം

ഫെയരകഫെനാഴബനക്ക്  കൂടുതല്  സദൗകേരദങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.

പട്ടബകേജേനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളുകട  ലലാംപലാംഗ്രനാന്റുലാം  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.

കപ്രനാകമനാട്ടരമനാരക്കുള്ള  കവതനവലാം  വരദബപ്പെബകണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബല്

ഏരകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  പനാരകബലാംഗക്ക്  ഫെസ്പീസക്ക്  സലാംസനാനകമനാട്ടനാകകേ  വദനാപബപ്പെബകണലാം.

കറനാഡുകേളബകല കേദനാമറകേളുകട എണ്ണലാം വരദബപ്പെബകണലാം.  വസ്പീടുകേളുകട മുറ്റത്തക്ക് കകടല്സക്ക്

ഇടുന്ന നടപടബ അവസനാനബപ്പെബകണലാം.   കറനാഡുകേളുകടയുലാം   പനാലങ്ങളുകടയുലാം
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പണബകേള്  യഥനാസമയലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം  ആശുപത്രബകേള്  കലനാകകേനാത്തര

നബലവനാരത്തബകലയക്ക് ഉയരത്തനാനുലാം കപനാതവബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് സമഗ്രമനായ കനട്ടലാം

കകകേവരബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കദശസ്പീയ  ജേലപനാതയുകടയുലാം  തസ്പീരകദശ-മലകയനാര

കകഹകവയുകടയുലാം  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  തകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്    ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

ശബരബമലയബകല അടബസനാനസദൗകേരദങ്ങള് വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  739  കകേനാടബ രൂപ

വകേയബരുത്തബയതലാം   തബരുവബതനാലാംകൂര  കദവസസ്വലാംകബനാരഡബനക്ക്  100  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചതലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഇചനാശകബ  വദകമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.    വസ്പീടുകേളുകട

മട്ടുപ്പെനാവബല്  കസനാളനാര പനാനലകേള് സനാപബകനാനുലാം കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ. ബസ്സുകേള്

ഇലകബകേക്ക്   ബസ്സുകേളനാകബ  മനാറ്റനാനുലാം   ഇലകബകേക്ക്  ഓകട്ടനാകേള്കക്ക്   സബ്സബഡബ

നല്കേനാനുലാം   തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്   സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  റബ്ബറബനക്ക്  തനാങ്ങുവബല

നല്കുന്നതബനക്ക്  500 കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബചതലാം പനാകന്റെഷന ടനാക്സെെക്ക്  ഒഴബവനാകബയതലാം

ഗവണ്കമന്റെബന്റെ പ്രതബബദത വദകമനാക്കുന്നതനാണക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചന്നബത്തല):  ബഡ്ജേറ്റബകന എതബരക്കുന.

യനാഥനാരതദകബനാധമബലനാത്ത ബഡ്ജേറ്റനാണക്ക് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്. സലാംസനാനത്തക്ക്

ടഷറബ നബയനണലാം ഏരകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.    ധനകേനാരദ  മനാകനജേക്ക് കമന്റെബകന്റെ

പനാളബചമൂലലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കേദനാഷക്ക്  ബനാലനസക്ക്   തകേരന്നബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

നബകുതബ  കുടബശബകേകേള്  സമയബനബതമനായബ  പബരബകചടുകനാന  കേഴബയനാത്തതക്ക്
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സരകനാരബകന്റെ    കകേടുകേനാരദസത  വദകമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

കപനാതകേടവലാം   ആകളനാഹരബ  കേടവലാം     വരദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  റവനന്യൂ  കേമ്മേബയുലാം

ധനകമ്മേബയുലാം    കുറചകകേനാണ്ടുവരനാന   ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേനബല  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  ക്രബയനാത്മകേ

നബരകദ്ദേശങ്ങള്  ബഡ്ജേറ്റബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്തതബലൂകട  ധനകേനാരദ  മനാകനജേക്ക് കമന്റെബകന്റെ

കകേടുകേനാരദസതയനാണക്ക്   വദകമനാകുന്നതക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  മൂന്നക്ക്  വരഷമനായബ  പദതബ

നബരവ്വഹണലാം  പൂരണ്ണമനായുലാം  തകേരചയബലനാണക്ക്.  പ്രളയകകടുതബകയത്തുടരന്നക്ക്

പട്ടബകേജേനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള ആനുകൂലദങ്ങള് ഉള്കപ്പെകട പനാന ഫെണക്ക്

കവട്ടബക്കുറചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. കേനാരഷബകേകമഖലയബകല വളരചനാ നബരകബല്  സലാംസനാനലാം

പുറകേബകലനാട്ടക്ക്  കപനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ കപ്രനാജേക്ടക്ക് അകകപ്രസല് ഡബവബഷകന്റെ

കേസ്പീഴബലള്ള  ജേസ്പീവനകനാരുകട  ശമ്പളത്തബനുലാം  മറ്റക്ക്  ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കുമനായബ  തകേ

കചലവഴബക്കുന്നതസലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം.  യു.ഡബ.എഫെക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആരലാംഭബച പദതബകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബചതലനാകത പുതബയ പദതബകേള് ആരലാംഭബകനാകനനാ

കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജേറ്റക്ക് പ്രഖദനാപനങ്ങള് പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാകനനാ സനാധബചബട്ടബല. 

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

കകേരളത്തബകന്റെ  പശ്ചനാത്തല സദൗകേരദ വബകേസനത്തബനുള്ള മൂലധന നബകക്ഷപത്തബനക്ക്

ബഡ്ജേറ്റബല്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   വരഷങ്ങള്കകേനാണക്ക്
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സമനാഹരബകനാന കേഴബയുന്ന തകേ കേബഫ്ബബ വഴബ നബകക്ഷപമനായബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയനാണക്ക്

കചയ്യുന്നതക്ക്.  കേയര കമഖലയ്ക്കുള്ള ഇനകേലാം സകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സസ്പീലാം,  സബ്സബഡബ കപനാലള്ളവ

കേശുവണബ  കമഖലയബലലാം  നടപ്പെബലനാകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  സമൂഹത്തബകല

അടബസനാനവബഭനാഗത്തബനക്ക്  സലാംരക്ഷണവലാം  സുരക്ഷബതതസ്വവലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

നവകകേരള  സൃഷബകനാവശദമനായ  നബകക്ഷപങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനനായബ  ഫെബസല്

കേണ്കസനാളബകഡഷന  നബലനബരത്തബകകനാണ്ടുതകന്ന  വനായകയടുക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.    നബകുതബകവട്ടബപ്പുകേള്  തടയുന്നതബനക്ക്  ഇ-കവ

ബബലബലാംഗക്ക്  ഉള്കപ്പെകട  കചകക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേളബല്  ആവശദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതനാണക്ക്.   അധബകേമനായബ  ഇനപുട്ടക്ക്  ടനാക്സെെക്ക്  കക്രഡബറ്റക്ക്  എടുത്തബട്ടുള്ള

കേചവടകനാരബല്നബനലാം  അരഹമനായ  നബകുതബയുലാം  ആലാംനസ്റ്റബ  സസ്പീലാം  വഴബ  വനാറ്റക്ക്

കുടബശബകേയുലാം  പബരബകചടുക്കുന്നതബലൂകട  വരുമനാന  വരദനവക്ക്  ഉറപ്പെനാകബകകനാണക്ക്

ഫെബസല് കഡഫെബസബറ്റക്ക്  കുറയ്ക്കുനാനുലാം മൂലധന നബകക്ഷപലാം വരദബപ്പെബകനാനുലാം സനാധബക്കുലാം.

പുതതനായബ  പണലാം  നബകക്ഷപബക്കുന്നതബനുപകേരലാം  നബലവബലള്ള  വബവബധ  സസ്പീമുകേളുലാം

കചലവകേളുലാം  സലാംകയനാജേബപ്പെബചക്ക്  കേബഫ്ബബയുകട  സഹനായകത്തനാടുകൂടബയുള്ള

പദതബനബരവ്വഹണമനാണക്ക്  ബഡ്ജേറ്റബല്  പ്രതബപനാദബചബട്ടുള്ളതക്ക്.    ഇടുകബ  ജേബലയനായബ

മൂനവരഷലാംകകേനാണക്ക്  നടപ്പെബലനാകകണ  അയ്യനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പനാകകജേക്ക്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയനാണക്ക്.    കുട്ടനനാടക്ക് പനാകകജേബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ കവമ്പനനാട്ടക്ക് കേനായലബകന്റെ
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പരബസബതബ  പുനനഃസനാപനവലാം റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരള ഇനബകഷദറ്റസ്പീവബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ

അഷമുടബ,  ശനാസനാലാംകകേനാട്ട  കേനായലകേളുകട  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുപുറകമ

ഡബസനാസ്റ്റര  മനാകനജുകമന്റെബനനായബ  ആയബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  നസ്പീകബവചബട്ടുണക്ക്.

എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  കപ്രനാകമനാട്ടരമനാരുകട  കവതനലാം  യഥനാക്രമലാം  10,000  രൂപയനായുലാം

12,000  രൂപയനായുലാം  ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയലാം  കവനാളന്റെബയരമനാരുകട  പ്രതബമനാസ

ശമ്പളലാം  18,500  രൂപയനായുലാം  പ്രസ്പീ-ഫപ്രമറബ  ടസ്പീചരമനാരുകടതക്ക്   11,000  രൂപയനായുലാം

ആയമനാരുകടതക്ക്  6,500 രൂപയനായുലാം   പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട കുറഞ്ഞ പ്രതബദബന

കവതനലാം  500  രൂപയനായുലാം  ഉയരത്തുന്നതനാണക്ക്.   പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബകേസന വകുപ്പെബകന്റെ

കേസ്പീഴബലള്ള  ഫകേത്തനാങ്ങക്ക്  പദതബയബകല  കവനാളന്റെബയരമനാരുകട  അലവനസക്ക്  1,500

രൂപയനാക്കുലാം.  ക്രഷക്ക് വരകരമനാരുകടയുലാം കഹല്പ്പെരമനാരുകടയുലാം പ്രതബമനാസ അലവനസക്ക്

യഥനാക്രമലാം 4,000 രൂപയനായുലാം 2,000 രൂപയനായുലാം ഉയരത്തുന്നതനാണക്ക്.   അങ്കേണവനാടബ

വരകരമനാരുകട  കവതനലാം  കകേന്ദ്രസരകനാര  വരുത്തബയ  വരദനയടകലാം  12,000

രൂപയനായുലാം  കഹല്പ്പെരമനാരുകടതക്ക്  8,000  രൂപയനായുലാം  വരദബപ്പെബക്കുന.

ആശനാവരകരമനാരുകട കവതനലാം കകേന്ദ്ര സരകനാര വരുത്തബയ വരദനയടകലാം  4,500

രൂപയനായുലാം പരമനാവധബ ഇനകസന്റെസ്പീവക്ക്  3,000  രൂപയനായുലാം ഉയരത്തുന.  കുടുലാംബശസ്പീ

കകേനാ-ഓരഡബകനറ്റരമനാരുകട  കവതനലാം  18,000  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബദദനാരതബകേളുകട  ലലാംപലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്  25  ശതമനാനലാം
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ഉയരത്തുന.  മലയനാള  സബനബമനാ  രലാംഗകത്ത വനബതനാ  സലാംവബധനായകേരുകട  ബഡ്ജേറ്റക്ക്

സബനബമകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  ധനസഹനായമനായബ  3  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  സനാലാംസനാരബകേ

പ്രതബഭകേള്ക്കുലാം  നകവനാതനാന  നനായകേരുകട  സനാരകേങ്ങള്ക്കുലാം  5  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

എറണനാകുളകത്ത പണ്ഡബറ്റക്ക് കകേ.  പബ.  കേറപ്പെന സനാരകേ നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  25  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം പരബവരത്തബത ഫക്രസവ കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക്  10  കകേനാടബ  രൂപ അധബകേമനായുലാം

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രനാകദശബകേ  പത്രപ്രവരത്തകേകര  കക്ഷമനബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കവങ്ങനാനൂരബല്  അയ്യങ്കേനാളബ  സനാപബച  സ്കൂള്   ഏകറ്റടുത്തക്ക്

അയ്യങ്കേനാളബ  കമകമ്മേനാറബയല്  കമനാഡല്  കറസബഡനഷദല്  സ്കൂള്  എന്നക്ക്  നനാമകധയലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  കചറകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  യൂണബറകേളബല്നബനലാം  സരകനാര

വനാങ്ങുന്ന ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക്  20  ശതമനാനലാം  റബസരകവ്വഷന ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

കസ്റ്റനാര  പരകചസക്ക്  നബയമങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതബനുലാം  സരകനാര

ജേസ്പീവനകനാരുകട  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  സസ്പീമബകന്റെ  ആനുകൂലദലാം  ഇരട്ടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കപനാതമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബല്  2500  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  ഭരണനാനുമതബ നല്കുന്നതബനക്ക് തകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്. തസ്പീരകദശ

സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തബകേള്  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നൂതന

പ്രവരത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങളബല്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വബളപ്പെബല്ശനാല  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങ്കേതബകേ  സരവ്വകേലനാശനാല,
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മലയനാള  സരവ്വകേലനാശനാല,   സലാംസ്കൃത  സരവ്വകേലനാശനാലയക്ക്  തറവൂരബല്  പ്രനാകദശബകേ

കകേന്ദ്രലാം എന്നബവയക്ക്  ഭൂമബ ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനുളള ഫെണക്ക് ബഡ്ജേറ്റക്ക് ശസ്പീരഷകേത്തബല്നബന്നക്ക്

കേകണത്തുന്നതബനുലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്-മനാനനാഞബറ-കവളളബമനാടുകുന്നക്ക്  കറനാഡബനക്ക്  ഭൂമബ

ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനുളള  ആദദഗഡു  ഈ മനാസലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  മുടങ്ങബകബടക്കുന്നതലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാത്തതമനായ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  മുനഗണന  നല്കേ ബ

അനുവനാദലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയകത്തത്തുടരന്നക്ക്  തകേരന്ന

ജേലകസചന/കുടബകവളള  പദതബകേളുകട  പുനരുദനാരണ  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ

അനുവനാദലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  പളളബകയനാടങ്ങള്കക്ക്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  പദതബ  വബഹബതത്തബല്നബനലാം  ധനസഹനായലാം    നല്കുന്നതബകല

തടസലാം  നസ്പീക്കുന്നതബനുലാം  ജേകലനാതവങ്ങള്കക്ക്  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതബനുലാം

കേലദനാകശരബ  ഹയരകസകണറബ  സ്കൂളബകല   ഇ.കകേ.  നനായനനാര  സനാരകേ  ഗ്രദൗണക്ക്

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  അഡസ്വഞര  ടൂറബസലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കേ കൃതബ സനാഹബതദ വബജനാകനനാതവത്തബനക്ക് ഒരു  കകേനാടബ

രൂപ  വകേയബരുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വബപണബ  ഇടകപടലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ കറഷന സബ്സബഡബക്കുലാം കനലക്ക്ല്ല് സലാംഭരണത്തബനുലാം കേണ്സന്യൂമരകഫെഡബനുലാം

തകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  സഫപകകേനായക്ക്  അധബകേമനായബ   50  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട  നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്
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പ്രളയകമഖലകേളബല്  250  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതബനുപുറകമ  1000  കകേനാടബ

രൂപയുകട  നബരകദ്ദേശങ്ങള്   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകന്റെ  പരബഗണനയബലമനാണക്ക്.

കപനാതകമഖലനാ  സനാപനമനായ  കേനാലാംപ്കകേനായുകട  റവനന്യൂ  റബകവറബ  നടപടബകേളുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ചരചയബലൂകട  യുകമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയുലാം  റബസരവക്ക്  ബനാങ്കേബകന്റെയുലാം  നബബനനകേള്  പനാലബചക്ക്

നബയമനാനുസൃതമനായബട്ടനാണക്ക്  പ്രവനാസബ ചബട്ടബയുലാം കപനഷന ഫെണ്ടുലാം  കകേ.എസക്ക്.എഫെക്ക്.ഇ.

നടത്തുന്നതക്ക്.  റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരളയക്ക്  ആയബരലാം  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജേറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ശമ്പള  പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബക്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്

സരകനാര തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.   ആഭദന്തര സരവ്വസ്പീസുകേള്ക്കുള്ള ഏവബകയഷന

ടരഫബന  ഫെന്യൂവലബകന്റെ നബകുതബനബരകക്ക്   5  ശതമനാനമനായബ  കുറവക്ക്  കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

നബബനനകേള്കക്ക്  വബകധയമനായബ  വബജനാപനലാം  കചയ്യുന്ന  തസ്പീയതബ  മുതല്  പ്രളയ

കസസക്ക് പ്രനാബലദത്തബല് വരുത്തബ കകേരള ചരകക്ക് കസവന നബകുതബ നബരകബല് മനാറ്റലാം

വരുത്തുന്നതനാണക്ക്.  അസകസന്റെബനക്ക്  വബകധയമനാകേനാകത  പബഴ  നബലനബല്ക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  പബഴയബലള്കപ്പെട്ട  നബകുതബ  അടയ്കകണതനാകണന്ന  വദവസ

കകേനാണ്ടുവരുലാം.  അടയനാ വദനാപനാരബകേള്കക്ക് ആലാംകനസ്റ്റബ സസ്വസ്പീകേരബകനാന ഒരവസരലാംകൂടബ

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  കകേരള മണബ കലനകഡഴക്ക് നബയമപ്രകേനാരലാം പ്രവരത്തബക്കുന്ന ഫപ്രവറ്റക്ക്

ബനാങ്കുകേള്  20,000  രൂപയക്ക്  മുകേളബലള്ള  ഇടപനാടുകേള്  കചകക്ക്  മുഖനാന്തരലാം  മനാത്രകമ
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ഫകേകേനാരദലാം കചയ്യനാന പനാടുളകവന്ന വദവസയബല് മനാറ്റലാം വരുത്തുന്ന കേനാരദലാം സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറ്റബയബല് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. കകേനാന്നബ  കമഡബകല്  കകേനാകളജേബകന്റെ

രണനാലാംഘട്ട  പ്രവൃത്തബകക്ക്  ആകരനാഗദവകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബചക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.   കുടബകവള്ള  പദതബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്

പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കുന്നതനാണക്ക്.

VIII  പ്രകമയലാം

ചട്ടലാം സകസനഡക്ക് കചയ്യുന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

2019-20  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള  പുതകബയ  ബഡ്ജേറ്റബകല

ധനനാഭദരതനകേളബകന്മേല്  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റബകേള്  നടകത്തണ  സൂക്ഷ്മപരബകശനാധന

നബരദ്ദേബഷ  സമയപരബധബക്കുള്ളബല്  പൂരത്തബയനാകനാന  സനാധദമലനാത്ത  സനാഹചരദലാം

പരബഗണബചക്ക്  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റബകേള്കക്ക്  പ്രസ്തുത  കൃതദലാം  നബരവ്വഹബക്കുന്നതബനുള്ള

സദൗകേരദലാം  ലഭബക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം

കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചട്ടങ്ങളബകല  236-ാം ചട്ടത്തബകല  2-ാം ഉപചട്ടലാം

അടുത്ത  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  പ്രനാരലാംഭലാം  വകര  സകസന്റെക്ക്  കചയ്യണലാം  എന്ന  പ്രകമയലാം

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

IX അറബയബപ്പെക്ക്

നബയമസഭനാ മന്യൂസബയലാം ഫപതൃകേമന്ദബരത്തബകന്റെ ഉദ്ഘനാടനലാം

പുനരുദനാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച  നബയമസഭനാ  മന്യൂസബയലാം,

വസ്പീഡബകയനാ കകേനാണ്ഫെറനസബലാംഗക്ക് സദൗകേരദലാം എന്നബവയുകട ഉദ്ഘനാടനലാം  ഫവകുകന്നരലാം

4.15-നക്ക് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബ നബരവ്വഹബക്കുന്നതനാകണന്നക്ക്  സസ്പീകര   അറബയബച. 

സഭ ഫവകുകന്നരലാം 03.17-നക്ക് പബരബഞ.


