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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   കഫെബ്രുവരബ   07,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

 I  വദകബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

ഉത്തരത്തബകല അവദകത

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   ശശലജ ടസ്പീച്ചര  ):  ഇന്നകല സഭയബല് അവതരബപ്പെബച്ച 152-ാ

നമ്പര  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  കചനാദദത്തബകന്റെ  ഉത്തരത്തബല്  ചബല

അവദകതകേളുണനായബരുന.     മനുഷദനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ഉത്തരവക്ക് പ്രകേനാരലാം
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2014-നക്ക് മുന്പക്ക് അട്ടപ്പെനാടബയബല് മരണകപ്പെട്ട 38 കുട്ടബകേളുകട കുടലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഒരു

ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം  കകേനാടത.   അതബനുകശഷലാം  മരബച്ച  കുട്ടബകേളുകട

കുടലാംബങ്ങള്കലാം  തുകേ  കകേനാടകണകമന്ന  കേളക്ടറുകട  നബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം

2017-ല്  27 ലക്ഷലാം രൂപ കൂടബ കകേനാടത.  2014 മുതല് 2017 കമയക്ക് വകര മരബച്ച

കുട്ടബകേളുകട  എണലാം  34 ആയതബനനാല്  പ്രസ്തുത  തുകേയ്ക്കുപുറകമ   2019-ല്  7

കുട്ടബകേള്കക്ക്  7  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൂടബകകേനാടകനാന്  വസ്പീണലാം  ഉത്തരവബകട്ടങബലലാം   6

ലക്ഷലാം  രൂപയനാണക്ക്  അനുവദബച്ചതക്ക്.  അഡസ്പീഷണല്  ആതശറകസഷകന്റെ

ഫുട്കനനാട്ടബലനാണക്ക്  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  മരബച്ച  34  കുട്ടബകേള്കക്ക്  ധനസഹനായലാം  എന്ന

പരനാമരശലാം  വന്നതക്ക്.   2017-18-ല് മരബച്ച  13  കുട്ടബകേളുകട  വബഷയമനാണക്ക്  ഞനാന്

ഇന്നകല പറഞ്ഞതക്ക്.

II ക്രമപ്രശലാം

കപനാതുകേടലാം വരദബച്ചതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  Budget  in  brief-ല്

Table  A(II)-ല്  2017-18-കല  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കപനാതുകേടലാം

മുന്വരഷകത്തകനാള് 10 ശതമനാനലാം വരദബച്ചതനായബ പറഞ്ഞബട്ടുകണന്ന  കപനായബന്റെക്ക്

ഉന്നയബച്ചകപ്പെനാള് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ  'absurd'  എന്ന പദലാം
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പ്രകയനാഗബച്ചതക്ക് കഖേദകേരമനാണക്ക്.

III അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കദശസ്പീയപനാത   66-  കന്റെ സലകമടപ്പെക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  കദശസ്പീയപനാത  66-കന്റെ  സലകമടപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

അപൂരണമനായ  നഷ്ടപരബഹനാര  പനാകകജക്ക്,  അശനാസസ്പീയമനായ  അശലന്കമന്റെക്ക്,

ജലാംഗ്ഷനുകേള്കകവണബയള്ള  അമബതമനായ  സലലാം  ഏകറ്റെടകല്  എന്നബവമൂലലാം

ജനങ്ങളബലണനായബട്ടുള്ള ഉത്കേണ്ഠയലാം പരബഭനാന്തബയലാം   സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്

ചരച്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ    വബ.ഡബ.  സതസ്പീശന്,  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ

അലബ,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജക്ക്  എന്നസ്പീ   അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

അനുസരബച്ചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  മുതല് കേളബയബകനാവബള  വകരയള്ള  621  കേബകലനാമസ്പീറ്റെര  ശദരഘദമുള്ള

കദശസ്പീയ പനാത 66 നനാലവരബപ്പെനാതയനായബ വബകേസബപ്പെബകന്നതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്  നബരവധബ

ചരച്ചകേള്  നടതകേയണനായബ.   കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  എലനാ  അനുകൂല  സനാഹചരദങ്ങളുലാം   ഒരുകബകയങബലലാം

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് കമകലകപ്പെനാകക്ക്   നയമനാണക്ക്   സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതക്ക്.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്

തലപ്പെനാടബ  മുതല് കേഴക്കൂട്ടലാം  വകരയള്ള സലാംസനാനകത്ത പ്രധനാന കദശസ്പീയപനാതയനായ
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എന്.എച്ചക്ക്.-66 (പഴയ എന്.എച്ചക്ക്  17-47)  നനാഷണല് ശഹകവ അകതനാറബറ്റെബ ഓഫെക്ക്

ഇന്തദ മുകഖേന  4 ടനാഫെബകേക്ക് പനാതകേളുലാം 2 കസവന പനാതകേളുമനാണക്ക് വബകേസബപ്പെബകന്നതക്ക്.

അതബല്  ഇടപ്പെള്ളബ  മുതല്  കചരത്തല  വകര  നനാലവരബപ്പെനാതയനാകബയബട്ടുണക്ക്.

ബനാകബയളള കചരത്തല മുതല് കേഴക്കൂട്ടലാം  വകരയള്ള കദശസ്പീയപനാതയനാണക്ക്  ഇകപ്പെനാള്

വബകേസബപ്പെബകന്നതക്ക്.    കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  ഇതുസലാംബനബച്ച

അകകലന്കമന്റെക്ക്  തസ്പീരുമനാനബകകേയലാം   ചബല  ജബലകേളബല്   3  എ  വബജനാപനലാം

ഇറകകേയലാം  കചയ്കതങബലലാം  പ്രതബകഷധകത്തതടരന്നക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സരകവ്വ

നടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചു.  സരകനാരബകന്റെ  നബസ്സഹകേരണ  സമസ്പീപനലാംമൂലലാം

എന്.എച്ചക്ക്.എ.  പദതബയബല് നബനലാം പബന്മനാറുകേയലാം  2013-കല  3 എ വബജനാപനലാം

അസനാധുവനാകുകേയലാം  കചയ.  ഇന്തദന്  കറനാഡക്ക്  കകേനാണ്ഗ്രസ്സബകന്റെ

മനാനദണ്ഡമനുസരബച്ചനാണക്ക് കറനാഡബകന്റെ ഘടനയലാം അശലന്കമനലാം തസ്പീരുമനാനബകന്നതക്ക്.

എന്.എച്ചക്ക്.എ.  തയ്യനാറനാകബയ  പുതബയ  ഡബകകസന്  അനുസരബച്ചക്ക്   ഭൂമബ

ഏകറ്റെടകന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  2014-ല്  സരകനാര  ഉത്തരവബറകബ.

തുടരനടപടബകേള്കനായബ ജബലനാ കേളക്ടകറ ചുമതലപ്പെടതകേയണനാകയങബലലാം ഒരു കസന്റെക്ക്

ഭൂമബകപനാലലാം  ഏകറ്റെടകകേയണനായബട്ടബല.   ഈ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നനാഷണല്  ശഹകവ

അകതനാറബറ്റെബയമനായബ  അഞക്ക്  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  നടതകേയലാം  കേഴബഞ്ഞ
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ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  നബരത്തബവച്ചബരുന്ന  നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന്

തസ്പീരുമനാനബകകേയലാം  കചയ.    നനാഷണല്  ശഹകവ  അകതനാറബറ്റെബ  തയ്യനാറനാകന്ന

അശലന്കമന്റെക്ക്   കപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെക്ക് വഴബയനാണക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബകന്നതക്ക്.  ഭൂമബ

ഏകറ്റെടകലമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  3 എ  വബജനാപനലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം

പൂരത്തബയനായബട്ടബല. നഷ്ടപരബഹനാരതകേയമനായബ ബനകപ്പെട്ട 3 ഡബ വബജനാപനലാം

അനുസരബച്ചക്ക്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബല്  സലലാം  ഏകറ്റെടത  തുടങ്ങബയകപ്പെനാള്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം കൂടതലനാകണന്ന കേനാരണത്തനാല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെനാണക്ക് പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തബ  മരവബപ്പെബച്ചതക്ക്.   അശലന്കമന്റെക്ക്  സലാംബനമനായ  പരനാതബകേള്

എന്.എച്ചക്ക്.എ.ഐ.-യക്ക്  ലഭദമനാകബകയങബലലാം  അവര  ഇകനാരദത്തബല്

കമകലകപ്പെനാകക്ക്  നയമനാണക്ക്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതക്ക്.  കറനാഡബകന്റെ  നബലവബലള്ള  30

മസ്പീറ്റെറബകന്റെ  മധദഭനാഗത്തക്ക്  തുലദമനായ  സലലാം  ഏകറ്റെടകണകമന്ന  തതസലാം  ഈ

ഗവണ്കമന്റെനാണക്ക്  കകേനാണവന്നതക്ക്.  അശലന്കമന്റെബകന്റെ  ശനാസസ്പീയമനായ

ആവശദകേത,  പ്രനാധനാനദമുള്ള  ആരനാധനനാലയങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നസ്പീ

സനാഹചരദങ്ങളബല്  മനാത്രകമ  ഒരുവശതനബന്നക്ക്  അധബകേമനായബ  സലലാം

ഏകറ്റെടകനാവൂ  എന്നക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.  3 എ  വബജനാപനലാം  പുറത്തബറങ്ങുന്ന

തസ്പീയതബ മുതലനാണക്ക്  ഭൂമബ  എടകന്നതബനുള്ള നഷ്ടപരബഹനാരലാം  കേണകനാകന്നതക്ക്.
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നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ നല്കുന്ന ഭൂമബയകട കേകമ്പനാള വബലകയ ഗുണന ഘടകേവമനായബ

ഗുണബച്ചു കേബട്ടുന്ന തുകേ,  മരങ്ങളുകട വബല,  കകേട്ടബടലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള ചമയങ്ങളുകട

കേനാലപ്പെഴകലാം പരബഗണബകനാകതയള്ള വബല, മറ്റെക്ക് ആസബകേളുകട വബല എന്നബവയകട

കൂകട  നൂറക്ക്  ശതമനാനലാം  കസനാകലഷദയലാംകൂടബ  കൂട്ടുകമ്പനാഴനാണക്ക്  കേകമ്പനാള  വബലയകട

ഇരട്ടബയബലധബകേലാം  ലഭബകന്നതക്ക്.  ഇതുകൂടനാകത  3 എ  വബജനാപനലാം  ഇറങ്ങുന്ന

തസ്പീയതബ  മുതല്  12  ശതമനാനലാം  പലബശയലാം  ലഭബകലാം.   കദശസ്പീയ  പനാത  4

വരബയനാകന്ന  മുഴുവന്  ജബലകേളബലലാം  3 എ  വബജനാപനലാം  പുറത്തബറകബയബട്ടുണക്ക്.

3 ഡബ  വബജനാപനലാം  42  ശതമനാനവലാം  സലകമകറ്റെടത്തക്ക്  തുകേ  നല്കുന്ന  3 ജബ

വബജനാപനലാം 9 ശതമനാനവലാം പൂരത്തബയനായബട്ടുണക്ക്. തലകശ്ശേരബ-മനാഹബ ശബപ്പെനാസക്ക്

കറനാഡക്ക്,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബകല നസ്പീകലശസരലാം-പള്ളബകര കറയബല്കവ ഓവര

ബബഡ്ജക്ക്,  തബരുവനന്തപുരലാം-കേഴക്കൂട്ടലാം  ശഫ്ലൈ  ഓവര  എന്നബവയകട  കടണര

നടപടബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ.  മൂടനാടക്ക്-പനാകലനാളബ

പനാലത്തബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാകബവരബകേയനാണക്ക്.  കേണ്ണൂര  ജബലയബകല

കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  തളബപ്പെറമ്പബല്  ശബപ്പെനാസക്ക്

നബരമ്മേബകന്നതബനക്ക്  മൂന്നക്ക്  അശലന്കമനകേള്  പരബഗണബച്ചതബല്

കേസ്പീഴനാറ്റൂരബലൂകടയള്ളതനാണക്ക്  ഏറ്റെവലാം  ശനാസസ്പീയമനായബട്ടുള്ളതക്ക്.   അതബനുള്ള  സലലാം
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ഏകറ്റെടതകകേനാണബരബകകേയനാണക്ക്.  കദശസ്പീയപനാത വബകേസനലാം കകേന്ദ്രസരകനാരബല്

നബക്ഷബപ്തമനാകണങബലലാം  വബകേസന  കേനാരദത്തബല്  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാകന്നതബനനായബ കദശസ്പീയപനാതയബകല കതനാണയനാടക്ക്-വനാമനനാട്ടുകേര, ശവറ്റെബല-

കുണന്നൂര  കമല്പ്പെനാലങ്ങളുകട  നബരമ്മേനാണലാം  സലാംസനാന  ഫെണപകയനാഗബച്ചക്ക്

കദശസ്പീയപനാതനാ  വബഭനാഗലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  കകേനാലലാം-ആലപ്പുഴ

ശബപ്പെനാസുകേളുകട  നബരമ്മേനാണകച്ചലവബകന്റെ  50  ശതമനാനവലാം  സലാംസനാന

സരകനാരനാണക്ക്  വഹബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.   സലാംസനാന  ഫെണപകയനാഗബച്ചക്ക്  കേരമന-

കേളബയബകനാവബള  കദശസ്പീയപനാതയകട  രണനാലാംഘട്ട  നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേളുലാം

ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കകേരളകത്തനാടള്ള  കമകലകപ്പെനാകക്ക്

നയലാം അവസനാനബപ്പെബകന്നതബനക്ക് എലനാവരുലാം ഒറ്റെകകട്ടനായബ നബല്കകണതനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:   നനാഷണല്  ശഹകവയകട  വബകേസനത്തബനക്ക്

എതബരനായ  നബലപനാടക്ക്  പ്രതബപക്ഷത്തബനബല.  സലകമടപ്പുമനായലാം  നബലവബലള്ള

നബയമങ്ങളുമനായലാം ബനകപ്പെട്ട അവദകതകേള് ജനങ്ങള്കബടയബല് ഉത്കേണ്ഠയലാം

പരബഭനാന്തബയലാം  ഉണനാകബയബട്ടുണക്ക്.  എറണനാകുളലാം  ജബലയബല്  ഇടപ്പെള്ളബ  മുതല്

മൂത്തകുന്നലാംവകരയള്ള ഭനാഗത്തക്ക്  35  വരഷലാം മുമ്പക്ക്  30  മസ്പീറ്റെര  സലകമടത്തതബനക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ 23,000 രൂപയനാണക്ക് കസന്റെബനക്ക് ലഭബച്ചതക്ക്. അകത ആളുകേളുകട
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സലലാം  തകന്നയനാണക്ക്  വസ്പീണലാം  ഏകറ്റെടകന്നതക്ക്.  നബയമത്തബകല  അവദകത

മുതകലടത്തക്ക്  ചബല  തല്പ്പെരകേക്ഷബകേള്  ജനങ്ങള്കബടയബല്  കതറ്റെബദനാരണ

പരതന്നതബനക്ക്  ശമലാം  നടതകേയനാണക്ക്.  അതബനനാല്  നബയമത്തബകല

അവദകതകേള്  നസ്പീകബ  നഷ്ടപരബഹനാര  പനാകകജബകന്റെ  വസ്തുതകേള്

വദകമനാകകേയലാം  നദനായമനായ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  കേബട്ടുകമന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുതകേയലാം

കവണലാം.  നബലവബകല കകേനാമ്പന്കസഷന് പനാകകജനുസരബച്ചക്ക്  1956-കല ശഹകവ

ആക്ടനുസരബച്ചനാണക്ക്  സലകമടകന്നകതങബലലാം  2013-കല  ശററ്റെക്ക്  ട  കഫെയര

കകേനാമ്പന്കസഷന് ആക്ടബകല  കഷഡഡ്യൂള്  1  അനുസരബച്ചനാണക്ക്  കകേനാമ്പന്കസഷന്

കകേനാടകന്നതക്ക്. അതബല് സലത്തബകന്റെ വബലയലാം നൂറക്ക് ശതമനാനലാം കസനാകലഷദയലാം

ഉള്കപ്പെടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അതബനുകശഷലാം  പുറത്തബറകബയ

ഉത്തരവനുസരബച്ചക്ക്   കഷഡഡ്യൂള്   ഒന്നക്ക്  പ്രകേനാരമുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാര  പനാകകജക്ക്

2013-കല ആക്ടക്ക് അനുസരബച്ചുള്ള കകേനാലാംപ്രബകഹന്സസ്പീവക്ക് പനാകകജനായബ മനാറുന്നബല.

29-12-2017-ല് സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെക്ക്    പുറത്തബറകബയ ഉത്തരവനുസരബച്ചക്ക്

2013-കല ആക്ടബകല ഒന്നനാമകത്ത കഷഡഡ്യൂള് നബലനബല്കകേയലാം രണനാമകത്തയലാം

മൂന്നനാമകത്തയലാം  കഷഡഡ്യൂളുകേള്കക്ക്  പകേരലാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഒരു  കപനാളബസബ

കഫെനാരമുകലറ്റെക്ക്  കചയ്യുകേയലാം  കചയ.  സലാംസനാനകത്ത  ജനസനാന്ദ്രത  പരബഗണബച്ചക്ക്
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2013-കല രണനാമകത്ത കഷഡഡ്യൂളബല് നബന്നക്ക് വദതദസവലാം ഗുണകേരവമനായ രസ്പീതബയബല്

2017-ല്  സരകനാര  ഇറകബയ  ഓരഡറബല്  14  പുതബയ  കേനാരദങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സലകമകറ്റെടകനാന് ചുമതലകപ്പെട്ട റവനഡ്യൂ ഉകദദനാഗസര പുതബയ

ഉത്തരവക്ക്  നടപ്പെബലനാകകമന്നക്ക്   ഉറപ്പുനല്കേബയബട്ടബലനാത്ത  സനാഹചരദലാം

നബലനബല്കന്നതബനനാലലാം 2013-കല ഉത്തരവബകല കഷഡഡ്യൂള് 1 ബനാധകേമനായതബനനാലലാം

2017-ല് പുറത്തബറകബയ ഉത്തരവക്ക് അനുസരബച്ചുള്ള കകേനാമ്പന്കസഷന് പനാകകജുകൂടബ

കകേനാടകകമന്ന  സരകനാര  ഉറപ്പെബകന്റെ  സനാലാംഗതദലാം  വദകമനാകണലാം.  സലാംസനാനകത്ത

വബവബധ  ജബലകേളബല്  അകകസന്കമന്റെബനുകവണബ  ചുമതലകപ്പെട്ട  പ്രധനാന

ഉകദദനാഗസനനാരകലാം  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരകലാം  പുതബയ  ഉത്തരവബകനകറബച്ചുള്ള

അവദകത നബലനബല്കകേയനാണക്ക്.  വനാടകേ  കകേട്ടബടങ്ങളബല് വരഷങ്ങളനായബ  കേച്ചവടലാം

നടത്തബയബരുന്ന  ആളുകേള്  ഒഴബഞകപനാകുകമ്പനാള്  നഷ്ടപരബഹനാരതകേ

കേച്ചവടകനാരകതകന്ന  ലഭബകനകണന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുതന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  2017-കല

സരകനാര  ഉത്തരവക്ക്  നടപ്പെബലനാകകേകയനാ  കകേനാച്ചബ  കമകടനാ  കറയബല്  പദതബ

മനാതൃകേയബലള്ള  പനാകകജക്ക്  ഇവരകനായബ  നടപ്പെബലനാകകേകയനാ   കചയ്യണലാം.

അകകലന്കമനമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയങ്ങളബല്  നബലനബല്കന്ന  അശനാസസ്പീയത

പരബഹരബകന്നതബനക്ക്  സരകനാര  കേനാരദക്ഷമമനായബ  ഇടകപടകേയലാം  ആവശദമനായ

നബരകദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേയലാം കവണലാം.  കചരനാകനല്ലൂര ജലാംഗ്ഷകന്റെ വബകേസനത്തബനനായള്ള
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മൂന്നനാമകത്ത സലകമകറ്റെടപ്പെക്ക് പ്രശലാംമൂലലാം ജനങ്ങള് പ്രക്ഷുബ്ധരനാകുന്ന സബതബവബകശഷലാം

ഒഴബവനാകന്നതബനനായബ  പറവൂരബല്  നബനലാം  ഇടപ്പെള്ളബയബകലയക്ക്  കപനാകുന്ന  കറനാഡബല്

കമല്പ്പെനാലവലാം  കേകണയ്നര  കടരമബനല്  കറനാഡബല്  അണരപ്പെനാസുലാം

നബരമ്മേബകന്നതബനനായബ  നനാഷണല്  കകഹകവ  അകതനാറബറ്റെബയമനായബ  ചരച്ച  നടത്തനാന്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളബകല  ജലാംഗ്ഷന്  വബകേസനത്തബനക്ക്

സലകമകറ്റെടകകണ  ആവശദമബകലന്നനലാം  പകേരലാം  ആള്ട്ടരകനറ്റെസ്പീവക്ക്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്

നല്കേണകമനലാം  ജബലനാ  അഡബനബകസ്ട്രേഷന്  നനാഷണല്  കകഹകവ  അകതനാറബറ്റെബകക്ക്

നല്കേബയ  നബരകദ്ദേശലാം  പൂരണമനായബ  അവഗണബച്ചബരബകകേയനാണക്ക്.   സലാംസനാന

സരകനാരബകന്റെ  റസ്പീ കസറ്റെബല്കമന്റെക്ക് ആന്റെക്ക്   റസ്പീ ഹനാബബലബകറ്റെഷന് കപനാളബസബ പ്രകേനാരലാം

ഒന്നബലധബകേലാം  തവണ  സലലാം  ഏകറ്റെടത്തതബലൂകട  ഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെട്ട  ഭൂവടമകേള്കക്ക്

പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേനാനുലാം അവദകതകേള് പരബഹരബച്ചക്ക് നബലവബകല നബയമവലാം

സരകനാര ഉത്തരവലാം ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാകകമന്ന പ്രഖേദനാപനലാം നടപ്പെബലനാകനാനുലാം

മുഖേദമനബ  തയ്യനാറനാകേണലാം.  തല്പ്പെരകേക്ഷബകേള്കക്ക്  ദുഷ്പ്രചരണലാം  നടത്തനാനുള്ള

അവസരകമനാഴബവനാകന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസരുകട  കയനാഗലാം

വബളബച്ചക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാര  പനാകകജബകന  സലാംബനബച്ച  ചരച്ച  നടതകേയലാം  ആയതക്ക്

പത്രമനാധദമങ്ങളബലൂകട പ്രസബദസ്പീകേരബകകേയലാം കവണലാം.  അശനാസസ്പീയവലാം അമബതവമനായ

സലകമടപ്പെബകന സലാംബനബച്ചക്ക് നനാഷണല് കകഹകവ അകതനാറബറ്റെബ ഉകദദനാഗസകരനാടക്ക്
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വബശദസ്പീകേരണലാം ആരനായന്നകതനാകടനാപ്പെലാം ഇതബനനായബ  ആള്ട്ടരകനറ്റെസ്പീവക്ക് കപ്രനാകപ്പെനാസല്

നല്കേനാന്  സരകനാര  തയ്യനാറനാവകേയലാം  കവണലാം.  കദശസ്പീയപനാത  വബകേസനത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ദുരബതത്തബലകേകപ്പെട്ടവരകക്ക്  മതബയനായ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  ലഭദമനാകനാനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  ഇകനാരദത്തബല്  കൂടതല്  വദകത  വരുത്തനാനുലാം

സരകനാര  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  ജനങ്ങളബകലത്തബകനാനുള്ള

സലാംവബധനാനകമനാരുകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചയ്യണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

ജലാംഗ്ഷനുകേളുകട വബകേസനത്തബനനായള്ള സലകമകറ്റെടപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് നനാഷണല്

കകഹകവ  അകതനാറബറ്റെബകയനാടക്ക്  വബശദസ്പീകേരണലാം  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  കചരനാനല്ലൂര

ജലാംഗ്ഷനബല്  എന്.എച്ചക്ക്.  66-ഉലാം  വലനാരപ്പെനാടലാം  കേകണയ്നര  കടരമബനലലാം

സലാംഗമബകന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  മറ്റു  കറനാഡുകേളുലാം  അവബകടയക്ക്  എത്തബകച്ചരുന.  2016-ല്

8672  പനാസഞര-കേലാം-യൂണബറ്റുകേളുണനായബരുന്നതക്ക്  2021  ആകുകമ്പനാള്  10000

പനാസഞര-കേലാം-യൂണബറ്റുകേളനായബ  വരദബകകമന്നക്ക്  ടനാഫെബകേക്ക്  മൂവ്കമന്റെക്ക്സക്ക്  നടത്തബയ

സരകവ്വയബല്  കേകണത്തബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  ജലാംഗ്ഷനുകേളുകട

വബകേസനവമനായബ എന്.എച്ചക്ക്.എ.കഎ. മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്. 2009-കല ആക്ടക്ക് പ്രകേനാരലാം

83  കസന്റെക്ക്  ഭൂമബകക്ക്  അവബടകത്ത മരങ്ങളുകട  വബലയലാം  സ്ട്രേക്ചറല് വനാലല്യുവമുള്കപ്പെകട
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പരമനാവധബ  4.67  കകേനാടബ  രൂപ നഷ്ടപരബഹനാരലാം  ലഭബകമനായബരുകന്നങബല്  2013-കല

എല്.എ.ആര.ആര.  പ്രകേനാരലാം നൂറക്ക്  ശതമനാനലാം കസനാകലഷദമുള്കപ്പെകട  10.75  കകേനാടബ

രൂപയലാം  കസന്റെക്ക്  ഒന്നബനക്ക്  5,60,000/-  രൂപ  ലഭബച്ച  സനാനത്തക്ക്  12,87,000/-

രൂപയമനാണക്ക് ലഭബകന്നതക്ക്.  ഒരു കസന്റെബനക്ക് 7,27,000 രൂപയനാണക്ക് നഷ്ടപരബഹനാര തുകേ

അധബകേമനായബ  ലഭബകന്നതക്ക്.  സലാംസനാന  കറനാഡക്ക്  വബകേസനത്തബനനായബ  സരകനാര

ഏകറ്റെടകന്ന ഭൂമബകക്ക് മുഖേദമനബ മുന്കേകയ്യടത്തക്ക്   വബപുലമനായ പനാകകജക്ക് തയ്യനാറനാകബ

പ്രഖേദനാപബച്ചബട്ടുണക്ക്.  621  കേബകലനാമസ്പീറ്റെര  കദശസ്പീയപനാത  വബകേസനത്തബനനായബ  സരകനാര

ഭൂമബ  ഏകറ്റെടത്തക്ക്  നല്കേണകമന്ന  ആശയലാം  അപ്രനാകയനാഗബകേമനാകണന്നക്ക്  മനാത്രമല,

അതബകന്റെ  പൂരണ  ഉത്തരവനാദബത്തലാം  നനാഷണല്  കകഹകവ  അകതനാറബറ്റെബയബല്

നബക്ഷബപ്തവമനാണക്ക്.   കദശസ്പീയപനാതയനായബ  സലകമകറ്റെടകന്നതബനുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

സലാംസനാനലാം  ഏകറ്റെടകണകമന്നക്ക്  പറയന്ന  സമസ്പീപനലാം  ശരബയല.  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

അനുവദബകകണതക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരനായതബനനാല്  സരകനാര  അതബനക്ക്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലതന്നതനാണക്ക്.  കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനത്തബനനായബ കടണര നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചക്ക്

ഒകന്നകേനാല് വരഷമനായബട്ടുലാം കകേന്ദ്ര സരകനാര യനാകതനാരു നടപടബയലാം സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.

ദുരുകദ്ദേശദപരമനായ  വബമരശനങ്ങള്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  സലാംസനാനലാം

ഒരുമബച്ചക്ക് കനരബടണലാം. 
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മുഖേദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): ജനസലാംഖേദനാനുപനാതബകേമനായബ ഭൂമബയകട

വബല അധബകേമനായതബനനാല് സലാംസനാനത്തക്ക് ഭൂമബ  ഏകറ്റെടകനാന് സനാധബകബകലന്നനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര  സരകനാര  പറയന്നതക്ക്.  സലത്തബനക്ക്  അധബകേമനായബ  കചലവനാകുന്ന  തുകേ

സലാംസനാനലാം  നല്കേണകമന്ന  വദവസ  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  സനാധബകബല.

സലകമകറ്റെടപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് ഭൂമബ വബട്ടുനല്കുന്നവരുകട പുനരധബവനാസത്തബനനായബ

സലാംസനാനലാം  മുകന്നനാട്ടുവച്ച  പനാകകജക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

തയ്യനാറനാകേണലാം. നബലവബകല സനാമ്പത്തബകേ സബതബ വച്ചക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം ഏകറ്റെടകനാന്

സലാംസനാനത്തബനക്ക്  സനാധബകബല.  ഭൂമബ  വബട്ടക്ക്  നല്കുന്നവരകക്ക്  പരമനാവധബ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  കനടബകകനാടകന്നതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലതന്നതബനക്ക്   നടപടബ  സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത

വബഷയലാം സഭ നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു )

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  കകേരളത്തബകന്റെ

അടബസനാനസഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനക്ക്  കദശസ്പീയപനാതയക്ക്  45  മസ്പീറ്റെര  വസ്പീതബ

കവണകമന്നതബല് ഏകേനാഭബപ്രനായമനാണുള്ളതക്ക്. സലകമകറ്റെടപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് കകേനാച്ചബ

കമകടനായകട  കേനാരദത്തബല്  സസസ്പീകേരബച്ച  മനാതൃകേ  പബന്തുടരണലാം.  കേളമകശ്ശേരബ  മുതല്

മൂത്തകുന്നലാം  വകര  സലകമകറ്റെടകകമ്പനാള്  ഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെടന്നവരകക്ക്  നദനായമനായ
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നഷ്ടപരബഹനാരലാം  ലഭദമനാകണലാം.  2013-കല  കഫെയര  കകേനാമ്പന്കസഷന്

നബയമമനുസരബച്ചക്ക്  ആരകലാം കകേനാടതബയബല് കപനാകേനാന് കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബല്

ഇന്തദയബകലവബകടയലാം  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടകനാന്  സനാധബകകമന്നതബനനാലനാണക്ക്  കദശസ്പീയപനാത

വബകേസനലാം  സനാദദമനാകുന്നതക്ക്.  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടകകമ്പനാള്  വബകവചനകമനാഴബവനാകബ

ഇരുഭനാഗതനബനലാം  ഒരുകപനാകല  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടകന്നതബനക്ക്   ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരകക്ക്

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേണലാം.   കചരനാനല്ലൂരുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  സമരപ്പെബച്ച  കപ്രനാകപ്പെനാസല്

സരകനാര  പരബഗണബകണലാം.  കദശസ്പീയപനാതയനായബ  സലലാം  വബട്ടക്ക്  നല്കുന്നവകരനാടക്ക്

അനുഭനാവപൂരവ്വമനായ  സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരബകകമന്ന  സരകനാര  നബലപനാടക്ക്

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

IV ശദക്ഷണബകല്

(1) കപരബകഞരബകടവക്ക് കറഗുകലറ്റെര കേലാം ബബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  വടകേര,  നനാദനാപുരലാം,  കകേനായബലനാണബ പ്രകദശങ്ങളബകല

കുടബകവള്ളത്തബല്  ഉപ്പെബകന്റെ  അലാംശലാം  കൂടബയതബനനാല്    കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

കനരബടകേയനാണക്ക്. ആയതബനനാല് കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബകന്നതബനനായബ വബഭനാവനലാം

കചയ്ത  കപരബകഞരബകടവക്ക്  കറഗുകലറ്റെര-കേലാം-ബബഡ്ജക്ക്  യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനക്ക്

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):   2017-18  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റെബല്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാകട  30  കറഗുകലറ്റെര-കേലാം-

ബബഡ്ജുകേള്  സനാപബകന്നതബനക്ക്  600  കകേനാടബ  രൂപ  പ്രഖേദനാപബച്ചബരുന.  വടകേര,

നനാദനാപുരലാം,  കകേനായബലനാണബ  പ്രകദശങ്ങളബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബകന്നതബനനായബ കുറ്റെദനാടബ പുഴയക്ക്  കുറുകകേ  കപരബകഞരബകടവക്ക് കറഗുകലറ്റെര-കേലാം-

ബബഡ്ജക്ക്  യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനക്ക്  കകേരള  ഇറബകഗഷന്  ഇന്ഫനാസ്ട്രേക്ച്ചര

കഡവലപ്കമന്റെക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷകന  ചുമതലകപ്പെടത്തബ  തതസത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബയകട  ഡബ.പബ.ആര.  സമയബനബതമനായബ

പൂരത്തബയനാകബ  കടണര  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബകന്നതബനക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനാണക്ക്.

(2)  സമഗ്ര വബകേസന പനാകകജക്ക്

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബകന്നക്ക്:  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയകട  സമഗ്ര

വബകേസനകത്തകറബച്ചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബകനാന് നബകയനാഗബച്ച

കഡനാ.  പബ.  പ്രഭനാകേരന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  12,000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബയനാണക്ക്

സമരപ്പെബച്ചബട്ടുളളതക്ക്.  പ്രസനത  കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  പ്രനാധനാനദമുളള  പല

വരകകേളുലാം  ഉള്കപ്പെടത്തബയബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  ഒഴബവനാകകപ്പെട്ട  അതബപ്രധനാന
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വരകകേള് കേനാസരകഗനാഡക്ക് പനാകകജബല് ഉള്കപ്പെടതന്നതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് ചസ്പീഫെക്ക്

കസക്രട്ടറബയകട  കനതൃതസത്തബല് ഉകദദനാഗസതലത്തബല് ചരച്ച നടതന്നതബനുലാം

റബകപ്പെനാരട്ടബകല അകനനാമലബകേള് പരബഹരബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖേദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയകട

വബകേസന പബകന്നനാകനാവസ പരബഹരബകകേകയന്ന ലക്ഷദകത്തനാകട  വബശദമനായ

പഠനങ്ങള്കകശഷമനാണക്ക്  പ്രഭനാകേരന് കേമ്മേസ്പീഷന് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.

ജബലയകട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനായബ  സമസ  കമഖേലകേളബലലാം  സരകനാര

നടകത്തണ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  പ്രകതദകേ  ഉഇൗന്നല്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   2013-14  മുതല്  2017-18  വകര  279  പദതബകേള്കനായബ

438.05  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  2018-19-ല്

ഭരണനാനുമതബകനായബ  സമരപ്പെബച്ച  88  പദതബകേളബല്  അനുകയനാജദമനായ

പദതബകേള്കക്ക്  ഉടന്തകന്ന  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്

പനാകകജക്ക്  നടപ്പെബലനാകന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ച  വബശദമനായ  മനാരഗ്ഗകരഖേ  സരകനാര

പുറകപ്പെടവബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇതുപ്രകേനാരലാം  ആസബ  വബകേസന  പദതബകേള്കനാണക്ക്

മുന്ഗണന  നല്കകേണതക്ക്.  കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ഒരു  പ്രകതദകേ

പനാകകജനായതബനനാല്  ഇതബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്ത  പദതബകേള്കക്ക്  ഭരണനാനുമതബ
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നല്കേനാന്  നബരവ്വനാഹമബല.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  വബകേസന  പനാകകജബകനലള്ള

വബകേസന  പദതബകേള്  തയ്യനാറനാകബ  സമരപ്പെബകന്നതക്ക്

ജബലനാഭരണകൂടമനായതബനനാല്  അതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നബരകദ്ദേശങ്ങള്

ജനപ്രതബനബധബകേള്കക്ക്  ജബലനാഭരണകൂടകത്ത  അറബയബകനാവന്നതനാണക്ക്.

പദതബകേളുകട  നബരവ്വഹണലാം  കവഗത്തബലനാകനാനുലാം  കമല്കനനാട്ടത്തബനുമനായബ  ഒരു

കസഷദല് ഓഫെസ്പീസര തസബകേ സൃഷ്ടബച്ചക്ക്  ചുമതല നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഒഴബഞകേബടകന്ന  തസബകേകേള്  അടബയന്തരമനായബ  നബകേത്തനാന്  ബനകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേള്കക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനാണക്ക്.

V സബ്മബഷന്

(1)  യൂണബകവഴബറ്റെബ ജസ്പീവനകനാരകകതബകരയളള നടപടബ

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല  ):  സനാലറബ

ചലഞബകനതബകര കകവസക്ക്  ചനാന്സബലരകക്ക്  തുറന്ന കേകത്തഴുതബകയന്നനാകരനാപബച്ചക്ക്

കകേരള  യൂണബകവഴബറ്റെബ  ടസ്പീകച്ചഴക്ക്  ഓരഗകകനകസഷന്  (KUTO)

ഭനാരവനാഹബകേള്കകതബകര യൂണബകവഴബറ്റെബ രജബസ്ട്രേനാര സസസ്പീകേരബച്ച അച്ചടക നടപടബ

പബന്വലബകണലാം.
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ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖേഫെക്ക്  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ):   സനാലറബ ചലഞ്ചുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  03-09-2018-നക്ക്  വബ.സബ.  കകേരള  സരവ്വകേലനാശനാലയബകല  എലനാ

അദദനാപകേ  സലാംഘടനനാ  കനതനാകളുകടയലാം  കയനാഗലാം  വബളബകകേയലാം  ഏതനാണക്ക്

എലനാ  അദദനാപകേ  സലാംഘടനകേളുലാം  അതബകനനാടക്ക്  കയനാജബപ്പെക്ക്  പ്രകേടബപ്പെബകകേയലാം

കചയ. എന്നനാല് KUTO എന്ന അദദനാപകേ സലാംഘടന കകവസക്ക് ചനാന്സബലരകക്ക്

തുറന്ന കേകത്തന്ന കപരബല് ഒരു കനനാട്ടസ്പീസക്ക് പ്രസബദസ്പീകേരബകകേയണനായബ. അതബല്

മുഖേദമനബകലാം  വബ.സബ.-കലാം  സനാലറബ  ചലകഞന്ന  പദതബകകമതബരനായബ

സഭദതയകട  സസ്പീമകേള്  ലലാംഘബച്ചുകകേനാണളള  പദപ്രകയനാഗങ്ങളനാണക്ക്

ഉപകയനാഗബച്ചതക്ക്. ഇതക്ക് സരകനാര സനാപനങ്ങളബല് കജനാലബ കചയ്യുന്ന ജസ്പീവനകനാര

അനുവരത്തബകകണ അച്ചടകത്തബനുലാം മനാനദതയ്ക്കുലാം  എതബരനാകണന്ന തരത്തബല്

കപനാതുഅഭബപ്രനായലാം    വന്നതബകന്റെയടബസനാനത്തബല്  28-09-2018-നക്ക്  കചരന്ന

സബന്ഡബകകറ്റെക്ക് കയനാഗലാം ചുമതലകപ്പെടത്തബയ കകവസക്ക് ചനാന്സബലര  കനനാട്ടസ്പീസബകല

പരനാമരശ  കേനാരദങ്ങളബല്  അച്ചടകലലാംഘനലാം  നടന്നബട്ടുകണന്നക്ക്  കേകണതകേയലാം

ബനകപ്പെട്ടവരകക്ക്  കമകമ്മേനാ  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബകകേയമനാണുണനായതക്ക്.

ഇതുസലാംബനബച്ച  മറുപടബ  പരബകശനാധബകകമനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകകമനമനാണക്ക് സരവ്വകേലനാശനാല അധബകൃതര അറബയബച്ചബട്ടുളളതക്ക്.  

(2)  സബ  .  സബ  .  ടബ  .  വബ  .   കേദനാമറകേളുകട കകവദല്യുതബ ബബല്

ശസ്പീ  .   വബ  .   കജനായബ : തബരുവനന്തപുരലാം റൂറല് കപനാലസ്പീസക്ക് ജബലയബല് സനാപബച്ചബട്ടുള്ള

സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറകേളുകട  കകവദല്യുതബ  ചനാരജക്ക്   അടയ്ക്കുന്നതബനുലാം  കമയബന്റെനന്സക്ക്

വരകകേള് നടതന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖേദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  സലാംസനാനത്തക്ക് കപനാതുനബരതകേളബല്

ടനാഫെബകേക്ക്  നബരസ്പീക്ഷണത്തബനനായബ  സനാപബച്ചബട്ടുള്ള കേദനാമറകേള് പരബപനാലബകന്നതബനുലാം

കകവദല്യുതബ ചനാരജക്ക് അടയ്ക്കുന്നതബനുമുള്ള ചുമതലയലാം അവയകട പരബപനാലനവലാം അതതക്ക്

ജബലനാ കപനാലസ്പീസക്ക് കമധനാവബയബല് നബക്ഷബപ്തമനാണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം റൂറല് കപനാലസ്പീസക്ക്

ജബലയബല് 38  കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷന് പരബധബകേളബലനായബ  1080  നബരസ്പീക്ഷണ കേദനാമറകേള്

സനാപബച്ചബട്ടുണക്ക്.   അതബല് കേടയനാവൂര,  വട്ടപ്പെനാറ,  കേഠബനലാംകുളലാം,  കപനാന്മുടബ കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റേഷന്  പരബധബകേളബല്  സനാപബച്ചബട്ടുള്ള  50  കേദനാമറകേളുകട  കകവദല്യുതബ  ബബല്

കപനാലസ്പീസക്ക്  ഡബപ്പെനാരട്ടുകമനലാം  140  കേദനാമറകേളുകട  കകവദല്യുതബ  ബബല്  അതതക്ക്

ഗ്രനാമപഞനായതകേളുലാം  ബനാകബയള്ള  890  കേദനാമറകേളുകട  കകവദല്യുതബ  ബബല്

വദനാപനാരബകേളുലാം ജനകേസ്പീയ സമബതബകേളുമനാണക്ക് അടയ്ക്കുന്നതക്ക്.  ഇതബകനല്   എകന്തങബലലാം

പ്രശങ്ങളുകണങബല് ബനകപ്പെട്ടവരുമനായബ ചരച്ച കചയ്തക്ക് പരബഹരബകന്നതനാണക്ക്.
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(3)  കസനറ്റെക്ക് കതരകഞ്ഞടപ്പെബകല സലാംഘരഷലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം കുഞ്ഞക്ക്:  കുസനാറ്റെബകല കസനറ്റെക്ക്  കതരകഞ്ഞടപ്പുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  സലാംഘരഷകത്തകറബച്ചക്ക്  അകനസഷണലാം  നടത്തബ  കുറ്റെകനാരകകതബകര

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖേദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കുസനാറ്റെബല്  നടന്ന  വബദദനാരതബ

യൂണബയന്  കതരകഞ്ഞടപ്പെബകനനാടനുബനബച്ചക്ക്  യൂണബകവഴബറ്റെബയകട  വകേ  സഹനാറ

കഹനാസ്റ്റേലബനക്ക് സമസ്പീപലാം പ്രമുഖേ വബദദനാരതബ യൂണബയകന പബന്തുണയ്ക്കുന്ന   മലബനാറസ്പീസക്ക്

വബഭനാഗവലാം  മറുവബഭനാഗവലാം  തമ്മേബല്  സലാംഘരഷലാം  ഉണനാവകേയലാം  സലത്തക്ക്

ഡഡ്യൂട്ടബയബലണനായബരുന്ന കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസര എട്ടുകപകര അറസ്റ്റേക്ക്  കചയ്തക്ക്  കകേസക്ക്

രജബസ്റ്റേര  കചയ്തക്ക്  ജനാമദത്തബല്  വബടകേയലാം  കചയ.  അതബനുപുറകമ  സനായധരനായബ

നബന്നബരുന്ന  മലബനാറസ്പീസക്ക്  ഗ്രൂപ്പെബല്കപ്പെട്ട  വബദദനാരതബകേകളനാടക്ക്  പബരബഞകപനാകേനാന്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുലാം  അനുസരബകനാതബരുന്നതബനനാല്  43  കപകര അറസ്റ്റേക്ക്  കചയ്തക്ക്  കകേസക്ക്

രജബസ്റ്റേര കചയ്തക്ക് ജനാമദത്തബല് വബടകേയണനായബ.  തുടരസലാംഭവങ്ങള് ഉണനാകേനാതബരബകനാന്

ജനാഗ്രതകയനാകടയള്ള  ഇടകപടലകേള്  നടത്തനാന്  കപനാലസ്പീസബനുലാം  യൂണബകവഴബറ്റെബ

അധബകൃതരകലാം നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 
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(4)  തനാലൂകക്ക് ആശുപത്രബയകട പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  കകേനാകണനാട്ടബ  തനാലൂകക്ക്  ആശുപത്രബയകട

സഇൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബച്ചക്ക്   അപക്ക് കഗ്രഡക്ക്  കചയ്യുന്നതബനുലാം  ആവശദമനായ  സ്റ്റേനാഫെക്ക്

പനാകറ്റെണ് അനുവദബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീച്ചര):  കകേനാകണനാട്ടബ  സനാമൂഹദനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രകത്ത

ആകരനാഗദ വകുപ്പെക്ക് തനാലൂകക്ക് ആസനാന ആശുപത്രബയനായബ ഉയരത്തബയബരുന.  അവബകട

നബലവബല്  10  കഡനാക്ടരമനാരുകടയലാം  16  നഴ്സുമനാരുകടതുമുള്കപ്പെകട  52  ജസ്പീവനകനാരുകട

കസവനമനാണക്ക്  ലഭദമനാകബയബട്ടുളളതക്ക്.  ഇഇൗ  സരകനാര

അധബകേനാരത്തബല്വന്നതബനുകശഷലാം  നനാലക്ക്  കേനാഷസനാലബറ്റെബ  കമഡബകല്  ഓഫെസ്പീസരമനാര,

ഒരു ജൂനബയര കേണ്സള്ട്ടന്റെക്ക്,  നനാലക്ക് സ്റ്റേനാഫെക്ക് നഴ്സുമനാര,  ഒരു കഹനാസബറ്റെല് അറ്റെന്ഡന്റെക്ക്,

ഒരു  ലനാബക്ക്  കടകസ്പീഷദന്  എന്നസ്പീ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബച്ചക്ക്  നബയമനലാം  നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.

കൂടനാകത എന്.എച്ചക്ക്.എലാം.-ല് നബന്നക്ക് രണക്ക് കഡനാക്ടരമനാരുകടയലാം ഒരു സ്റ്റേനാഫെക്ക് നഴബകന്റെയലാം

കസവനവലാം  ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.    അവബടകത്ത  ഒ.പബ.  സമയലാം  ആറക്ക്  മണബവകര

ദസ്പീരഘബപ്പെബകകേയലാം ആവശദമനായ മരുനകേള് വബതരണലാം കചയ്യുകേയലാം ആലാംബുലന്സക്ക്,

ഡയനാലബസബസക്ക്  സഇൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാകകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

അടബസനാനസഇൗകേരദങ്ങള്   വബകേസബപ്പെബകന്നതബനുളള  മനാസ്റ്റേര  പനാന്
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തയ്യനാറനാകന്നതബനുലാം  ഇ.സബ.ജബ.  അടകമുളള   ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങബ

പ്രവരത്തനക്ഷമമനാകന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്  നടനവരബകേയനാണക്ക്.  ഇഇൗ

സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്ത ബഡ്ജറ്റെബല് പ്രസ്തുത ആശുപത്രബകനായബ  60  ലക്ഷലാം രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

(5) അകപ്രനാച്ചക്ക് കറനാഡബനക്ക് സലകമടകല് 

ശസ്പീ  .   സബ  .   മമ്മൂട്ടബ: തബരൂര ടഇൗണബലൂകട കേടനകപനാകുന്ന ചമ്രവട്ടലാം - കകേനാഴബകകനാടക്ക്

കറനാഡബകല  തനാകഴപ്പെനാലലാം  അപകേടനാവസയബലനായതബനനാല്   പകേരലാം  നബരമ്മേബച്ച

പനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡക്ക്  പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതബനനാവശദമനായ  സലലാം

ഏകറ്റെടതനല്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖേരന്):  മലപ്പുറലാം

ജബലയബല്  നബലവബലള്ള  തബരൂര  തനാകഴപ്പെനാലലാം  ഗുരുതരമനായ

അപകേടനാവസയബലനായതബനനാലലാം  ഇഇൗ  പനാതയബലൂകടയള്ള  ഗതനാഗതലാം

നബകരനാധബകകേയനാകണങബല്  പകേരലാം  മകറ്റെനാരു  പനാത  നബലവബലബലനാത്തതബനനാലലാം

മലപ്പുറലാം  ജബലനാ  കേളക്ടര  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്തതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  സമനാന്തര

പനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡബനനായബ  തബരൂര  തനാലൂകബകല  തബരൂര  വബകലജബല്

0.0250  കഹക്ടര  സലലാം  ഏകറ്റെടകന്നതബനനായബ  സരകനാര  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടവബകകേയലാം ആയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്   കനകഗനാകഷദറ്റെഡക്ക് പരകച്ചസക്ക്
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മുകഖേന  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടകന്നതബനക്ക്  ജബലനാ  കേളക്ടര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകകേയലാം

കനനാട്ടബഫെബകകഷന്  പ്രസബദസ്പീകേരബകകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  എന്നനാല്  സലലാം

ഏകറ്റെടകന്നതബകന്റെ  അടബയന്തര  പ്രനാധനാനദലാം  കേണകബകലടത്തക്ക്  ഭൂമബ  വബട്ടുനല്കേനാന്

ഭൂവടമകേള്  തയ്യനാറനാകുന്ന  പക്ഷലാം  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബച്ചക്ക്   ഡയറക്ടക്ക്  പരകച്ചസക്ക്

പ്രകേനാരലാം  ഭൂമബകയകറ്റെടകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  ജബലനാ  കേളക്ടരകക്ക്

സസസ്പീകേരബകനാവന്നതനാണക്ക്. 

(6)  തടയണ നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണബ:  ഒറ്റെപ്പെനാലലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല   തൂതപ്പുഴയബല്

മുകണനാരശ്ശേബകടവബല് സബരലാം തടയണ നബരമ്മേബകന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):   ശസ്പീകൃഷ്ണപുരത്തക്ക്

തൂതപ്പുഴയബല്  ഒരു   സബരലാം  തടയണ  നബരമ്മേബകന്നതബനക്ക്  കകേരള  വനാട്ടര

അകതനാറബറ്റെബകയ  ചുമതലകപ്പെടതകേയലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

കകേനാകളജക്ക്  മണ്ണുപരബകശനാധന  നടത്തബ  കപ്രനാജക്ടക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തയ്യനാറനാകബ

നല്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഡബശസന്  തയ്യനാറനാകന്നതബനുലാം  സരകവ്വ

പൂരത്തബയനാകന്നതബനുലാം   തുകേ  അനുവദബകകേയലാം   പ്രവൃത്തബകേള്  ഇറബകഗഷന്
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വകുപ്പെക്ക് മുകഖേന നടതന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  

(7)  കുടബകവള്ള പദതബകേള്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസക്ക്  .   ശബരസ്പീനനാഥന്:  അരുവബകര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

മുടങ്ങബകബടകന്ന  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്  പൂരത്തബയനാകന്നതബനുലാം  പുതബയ

പദതബകേള്കക്ക്  ഫെണനുവദബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):   അരുവബകര

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കുടബകവള്ള  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബകന്നതബനക്ക്   കകേന്ദ്ര,

സലാംസനാന  വബഹബതമുപകയനാഗബച്ചക്ക്  വബവബധ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബ

വരബകേയനാണക്ക്.  കേനാലപ്പെഴകലാം  കചന്ന  ശപപ്പുകേള്  മനാറ്റെബ  പുതബയവ

സനാപബകന്നതബനുള്ള ഏഴക്ക് പ്രവൃത്തബകേളബല് ചബലതക്ക് പൂരത്തബയനാകുകേയലാം മറ്റുള്ളവ

പുകരനാഗമബകകേയമനാണക്ക്. പഞനായതകേള്കകവണബയള്ള  സമഗ്രശുദജല

വബതരണ പദതബകേള്  നബരവ്വഹണത്തബകന്റെ  വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനാണക്ക്.  പ്രകദശലാം

സന്ദരശബച്ചക്ക്   വബവബധ കുടബകവള്ള പദതബകേളുകട പുകരനാഗതബ വബലയബരുത്തബ തുടര

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(8)  കേലനാമൂലദമുള്ള സബനബമകേള് പ്രദരശബപ്പെബകല്

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലണബ:   കകേരള  സലാംസനാന  ചലച്ചബത്ര  വബകേസന
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കകേനാരപ്പെകറഷകന്റെ ഉടമസതയബലള്ള തബകയറ്റെറുകേളബല് കേലനാമൂലദമുള്ള സബനബമകേള്

പ്രദരശബപ്പെബകന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

കകേരള  സലാംസനാന  ചലച്ചബത്ര  വബകേസന  കകേനാരപ്പെകറഷകന്റെ  ഉടമസതയബലള്ള

തബകയറ്റെറുകേളബല്  മുഖേദധനാര  സബനബമകേകളനാകടനാപ്പെലാം  നവനാഗതരുകട  സബനബമകേളുലാം

കേലനാമൂലദമുള്ള  സബനബമകേളുലാം  തബകയറ്റെര  ലഭദതയനുസരബച്ചക്ക്  നബലവബല്

പ്രദരശബപ്പെബകനണക്ക്.  കകേനാരപ്പെകറഷകന്റെ  ശദനലാംദബന  കചലവകേള്  നടതന്നതക്ക്

തബകയറ്റെര വരുമനാനത്തബല് നബന്നനായതബനനാല് കേലനാമൂലദമുള്ള സബനബമകേള് മനാത്രലാം

പ്രദരശബപ്പെബകകേ  പ്രനാകയനാഗബകേമല.  സനാമ്പത്തബകേ  നഷ്ടലാം  സഹബച്ചുലാം  ഇത്തരലാം

സബനബമകേള്  പരമനാവധബ  പ്രദരശബപ്പെബകന്നതബനക്ക്  ചലച്ചബത്ര  വബകേസന

കകേനാരപ്പെകറഷന് ശമബകന്നതനാണക്ക്. 

(9)  ആദബവനാസബ പുനരുദനാരണ പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  നനാദനാപുരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

വനാണബകമല്,  നരബപ്പെറ്റെ  പഞനായതകേളബകല  ആദബവനാസബ  പുനരുദനാരണ

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാകന്നതബനക്ക്  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

നനാദനാപുരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  വനാണബകമല്,  നരബപ്പെറ്റെ

ഗ്രനാമപഞനായതകേളബകല നനാലക്ക്  ആദബവനാസബ കകേനാളനബകേളുകട  സമഗ്ര വബകേസന

പദതബ  ഊരുകൂട്ടത്തബകന്റെ  പുതബയ   നബരകദ്ദേശങ്ങളുകട  അടബസനാനത്തബല്

പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക്   നബരവ്വഹണ  ഏജന്സബയനായ  എഫെക്ക്.കഎ.റ്റെബ.എല്.

(കഫെനാറസ്റ്റേക്ക്  ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസക്ക്  ടനാവന്കൂര  ലബമബറ്റെഡക്ക്)  സമരപ്പെബച്ച  പുതുകബയ

ഡബ.പബ.ആര.-നക്ക്  ഉടകന  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  എജന്സബ  എന്ന

നബലയബല് ഉത്തരവനാദബതസലാം നബരവ്വഹബകന്നതബല് എഫെക്ക്.കഎ.റ്റെബ.എല്.-നക്ക്   വസ്പീഴ

സലാംഭവബച്ചതനായബ കബനാധദകപ്പെട്ടതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് അവകലനാകേന കയനാഗലാം

വബളബകകേയലാം  പദതബയകട  പുകരനാഗതബ  വബലയബരുതകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  ശകമനായ ഇടകപടല് നടതന്നതുലാം  മനാരച്ചക്ക്  31-നക്ക് മുമ്പക്ക് എലനാ

പ്രവൃത്തബകേളുലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകണകമന്ന  കയനാഗതസ്പീരുമനാനലാം

പ്രനാവരത്തബകേമനാകന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതുമനാണക്ക്. 
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(10)  തസ്പീരകദശ ശഹകവ 

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:  കനയ്യനാറ്റെബന്കേര  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബട്ടുള്ള  കപനാഴബയൂര-കകേനാലകങനാടക്ക്  തസ്പീരകദശപനാത  ദസ്പീരഘബപ്പെബകന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): തസ്പീരകദശ

ശഹകവ  തബരുവനന്തപുരമടകലാം  9  ജബലകേളബല്  കൂടബയനാണക്ക്  കേടനകപനാകുന്നതക്ക്.

വലനാരപനാടലാം,  കകേനാലലാം,  വബഴബഞ്ഞലാം എന്നസ്പീ തുറമുഖേങ്ങകളയലാം കചറബയ തുറമുഖേങ്ങകളയലാം

തമ്മേബല് ഇതക്ക് ബനബപ്പെബകനണക്ക്. 651  കേബ.മസ്പീറ്റെര നസ്പീളമുള്ള തസ്പീരകദശ ശഹകവയകട

നബരമ്മേനാണച്ചുമതല നനാഷണല് ശഹകവ അകതനാറബറ്റെബകയ ഏലബകകേയലാം ഇതബനനായബ

6090 കകേനാടബ രൂപ ബഡ്ജറ്റെബല് വകേയബരുതകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  2018 കസപ്റ്റെലാംബര

28-നക്ക് എലാം.എല്.എ. മനാരുകട അധദക്ഷതയബല്  കൂടബയ കയനാഗത്തബല്  ശസഡ്ടനാകക്ക്

ഉള്കപ്പെകട  14  മസ്പീറ്റെര  വസ്പീതബയബല്  സലകമടകനാനുലാം  കപനാഴബയൂര-കകേനാലകങനാടക്ക്  വകര

തസ്പീരകദശപനാത  ദസ്പീരഘബപ്പെബകനാനുലാം  ധനാരണയനായബ.  ഇതുസലാംബനബച്ചക്ക്   സനാധദതനാ

പഠനലാം നടത്തബ  അശലന്കമന്റെക്ക് പ്രസ്തുത സലങ്ങളബകലയക്ക് ദസ്പീരഘബപ്പെബകന്നതനാണക്ക്. 

(11) സഞയ കസനാഫക്ക് കവയറബകല പബഴവകേള്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന്  .   എ  .   ഖേനാദര: ഇന്ഫെരകമഷന്  കകേരള  മബഷന്  തയ്യനാറനാകബയ

സഞയ  കസനാഫക്ക് കവയറബകല  പബഴവകേകള  സലാംബനബച്ചക്ക്  അകനസഷബച്ചക്ക്  ഉചബതമനായ
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തസ്പീരുമനാനകമടകന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന്):  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബകല ഉകദദനാഗസരടങ്ങബയ സഞയ സകപ്പെനാരട്ടക്ക് കസലബകന്റെ

നബരകദ്ദേശങ്ങളനുസരബച്ചനാണക്ക്  കസനാഫക്ക് കവയര  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  2011-കല  വസ്തു

നബകുതബ ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരവലാം  2013-കല കഭദഗതബ ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരവലാം  2013  മുതല്

അഞ്ചുവരഷകനാലകത്തയനാണക്ക്  പബന്തക്ക്  ഏരബയ  അടബസനാനത്തബല്  നബകുതബ

കേണകനാകന്നതക്ക്.   വസ്തു  നബകുതബ  പരബഷ്കരണ  നടപടബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്

കസനാഫക്ക് കവയറബല്  കരഖേകപ്പെടത്തലകേള്  വരുത്തനാനുണനായ  കേനാലതനാമസലാംമൂലമനാണക്ക്

നഗരപ്രകദശങ്ങളബല് കുടബശ്ശേബകേ വന്നതക്ക്.   അതനാതക്ക് സമയത്തക്ക് കരഖേകപ്പെടത്തബയബട്ടുള്ള

ഡനാറ്റെകേളുകട  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  കസനാഫക്ക് കവയര  നബകുതബ  നബരണയബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  പ്രവരത്തനങ്ങകള  സഹനായബകന്ന

കഎ.കകേ.എലാം.-കന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  പനാകേപബഴ  വന്നബട്ടുകണങബല്  അകനസഷബച്ചക്ക്

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(12)  കതനാഴബല് ചൂഷണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:   അണ്എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളുകേളബകല  അദദനാപകേരുകടയലാം

ജസ്പീവനകനാരുകടയലാം  കതനാഴബല്  സുരക്ഷബതതസവലാം  പരബരക്ഷയലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതബനക്ക്

നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തനാന്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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കപനാതുവബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫെ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്): അണ്എയ്ഡഡക്ക്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  അദദനാപകേര  കനരബടന്ന   ചൂഷണവലാം  കതനാഴബല്

സുരക്ഷബതതസമബലനായ്മയലാം  പരബഹരബകന്നതബനുലാം  അദദനാപകേരകക്ക്  മബനബമലാം  കവതനലാം

ഉറപ്പുവരുതന്നതബനുലാം  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടതന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബച്ചു

വരബകേയനാണക്ക്.    

(13) പനാചകേത്തനാഴബലനാളബകേളുകട പ്രശങ്ങള് 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ശടസണ്  മനാസ്റ്റേര:  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകല

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് മബനബമലാം കൂലബ ലഭദമനാകന്നതബനുലാം അവകര പനാരട്ടക്ക്ശടലാം

ജസ്പീവനകനാരനായബ പരബഗണബകന്നതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):    150

കുട്ടബകേള് വകരയള്ള  സ്കൂളുകേളബകല  പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട കുറഞ്ഞ ദബവസ

കവതനലാം  400  രൂപയനായലാം  150-ല്  കൂടതല്  കുട്ടബകേളുള്ള  സ്കൂളുകേളബകല

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട   ദബവസ കവതനലാം   475  രൂപയനായലാം വരദബപ്പെബച്ചക്ക്

ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടവബച്ചബട്ടുണക്ക്.   സ്കൂളുകേളബല്  ഉച്ചഭക്ഷണലാം  തയ്യനാറനാകന്ന

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  മബനബമലാം  കവതനലാം  നബശ്ചയബച്ചുകകേനാണക്ക്

പുറകപ്പെടവബച്ച  ഉത്തരവക്ക്   നടപ്പെബലനാകന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ
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ഡയറക്ടര   സമരപ്പെബച്ച  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സരകനാര  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

2019-20-കല ബഡ്ജറ്റെബല് പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബ കേളുകട ദബവസ കവതനലാം  500

രൂപയനാകബ വരദബപ്പെബച്ചതനായബ  പ്രഖേദനാപബച്ചബട്ടുണക്ക്.  

(14) കേണ്കവയന്സക്ക് അലവന്സക്ക് അനുവദബകല് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെക്ക്:  അരൂര  ദസസ്പീപക്ക്  പ്രകദശങ്ങളബകല  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് കേണ്കവയന്സക്ക് അലവന്സക്ക് അനുവദബകന്നതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

അരൂര  ദസസ്പീപക്ക്  പ്രകദശങ്ങള്കക്ക്  അധബകേ  കലനാറബ  കേണ്കവയന്സുലാം  കബനാട്ടക്ക്

കേണ്കവയന്സുലാം   അനുവദബകന്നതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത പ്രകദശങ്ങള്കക്ക് ബനാധകേമനായ

യഥനാരത  കലനാറബ  കേണ്കവയന്സുലാം  കബനാട്ടക്ക്  കേണ്കവയന്സുലാം

തയ്യനാറനാകന്നതബനുലാം ആയതക്ക് കകപ്രസക്ക് കസനാഫക്ക് കവയറബല് ഉള്കപ്പെടതന്നതബനുലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെക്ക്   ചസ്പീഫെക്ക്   എഞബനസ്പീയകറ ചുമതലകപ്പെടതന്നതനാണക്ക്.

(15)  ഫെബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബര

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര:   കവള്ളയബല്  മതദബനന  തുറമുഖേത്തബകന്റെ

നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാകന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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മതദബനനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബകട്ടബ അമ്മേ):   കവള്ളയബല് മതദ ബനന

തുറമുഖേ പദതബയബല്   750  മസ്പീറ്റെര   നസ്പീളമുള്ള കതകക പുലബമുട്ടുലാം  530  മസ്പീറ്റെര

നസ്പീളമുള്ള  വടകക  പുലബമുട്ടുമനാണക്ക്  നബരമ്മേബച്ചബരുന്നതക്ക്.  പുലബമുട്ടുകേള്

നബരമ്മേബച്ചതബനുകശഷവലാം മണ്സൂണ് കേനാലത്തക്ക് കബയ്സബനുള്ളബല് ആവശദമനായ

ടയനാന്കേസബലബറ്റെബ  ലഭദമനാകേനാതബരബകകേയലാം  കൂടതല്  തബരയബളകലാം

അനുഭവകപ്പെടകേയലാം  കബനാട്ടുകേള്  കബരത്തക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  ബുദബമുട്ടുണനാകുകേയലാം

കചയ്തതബനനാല്   വസ്പീണലാം  കമനാഡല്  സ്റ്റേഡബ  നടതന്നതബനക്ക്

സബ.ഡബ.പബ.ആര.എസക്ക്.-കന   ചുമതലകപ്പെടതകേയലാം  490  മസ്പീറ്റെര  കൂടബ  നസ്പീളലാം

വരദബപ്പെബകണകമന്ന   ശബപനാരശയകട  അടബസനാനത്തബല്   85.61  കകേനാടബ

രൂപയകട കപ്രനാജക്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സമരപ്പെബകകേയലാം കചയ.  എന്നനാല്

ഒരു  ഹനാരബറുകേള്കലാം  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം  നല്കകേണതബകലന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്   സസസ്പീകേരബച്ചബരബകന്നതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം

ലഭബകനാത്തതബനനാല്   നബനാരഡബനക്ക്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമരപ്പെബച്ചുകവങബലലാം

ഇതുവകര  സനാമ്പത്തബകേനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം   ലഭബച്ചബട്ടബല.   കവള്ളയബല്  മതദബനന

തുറമുഖേത്തബകന്റെ  കതകക  പുലബമുട്ടബകന്റെ  നസ്പീളലാം  വരദബപ്പെബകന്നതബനുള്പ്പെകടയള്ള
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പ്രവൃത്തബകേള്കനായബ   50  കകേനാടബ  രൂപ  2019-20-കല  ബഡ്ജറ്റെക്ക്  സസ്പീച്ചബല്

പറഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ സനാമ്പത്തബകേ വരഷലാം  പ്രസ്തുത തുകേ ലഭദമനാകന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  കകകേകകനാള്ളുന്നതുലാം  നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്

ഏകറ്റെടകന്നതുമനാണക്ക്.   

VI റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണലാം

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്   എന്നബവ സലാംബനബച്ച സമബതബയകട  നനാലനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  പബബകേക്ക്  അകഇൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയകട   നനാല്പ്പെത്തബരണ  മുതല്

നനാല്പ്പെത്തബയഞക്ക്  വകരയള്ള  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  കലനാകല്  ഫെണക്ക്  അകഇൗണക്ക്സക്ക്

കേമ്മേബറ്റെബയകട  മുപ്പെത്തബമൂന  മുതല്  മുപ്പെത്തബ  ആറക്ക്  വകരയള്ള  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം

സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

VII ക്രമപ്രശലാം

(1) കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണക്ക് സലാംബനബച്ച കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക് സഭയബല് വബതരണലാം
കചയ്യനാത്തതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെക്ക്:      സഭയകട കവനാട്ടബനക്ക് സമരപ്പെബകന്ന തുകേ

സലാംബനബച്ച റബട്ടണ് കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക് കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണക്ക് ചരച്ച ആരലാംഭബകന്ന

സമയതകപനാലലാം  ലഭദമനാകനാതബരുന്നതക്ക്  സഭകയനാടള്ള  അനനാദരവലാം
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അവകഹളനവമനാണക്ക്.     ഡബമനാന്റെക്ക്സക്ക്  കഫെനാര  ഗ്രനാന്റെക്ക്സക്ക്  ഓണ്   അകഇൗണക്ക്

സലാംബനബച്ചുള്ള  വബശദമനായ  കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്   സഭയബല്  സമരപ്പെബകനാത്തതു

സലാംബനബച്ചക്ക് റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം. 

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

ബഡ്ജറ്റെബല് പറഞ്ഞബരബകന്ന കേനാരദങ്ങളബല്  മറുപടബ പ്രസലാംഗത്തബല്   മനാറ്റെങ്ങള്

വരുതന്നതക്ക്  സസനാഭനാവബകേമനാണക്ക്.  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണക്ക്  സലാംബനബച്ച

വബശദമനായ  കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  എത്രയലാം   കപകട്ടന്നക്ക്  സഭയബല്  സരകകലറ്റെക്ക്

കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.  

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):   നടപടബ  ചട്ടങ്ങളബല്

ഇകനാരദലാം  വളകര  വദകമനായബ  പറയനണക്ക്.  ബഡ്ജറ്റെബനക്ക്  മറുപടബ  പറയന്ന

സന്ദരഭത്തബല്  ചബല  ആനുകൂലദങ്ങള്  പ്രഖേദനാപബകന്നതക്ക്  സസനാഭനാവബകേമനാണക്ക്.

കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണമനായബ ബനകപ്പെട്ട റബട്ടണ് കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക് സഭനാലാംഗങ്ങള്കക്ക്

വബതരണലാം  കചകയ്യണതനായബരുന.  ഇതുസലാംബനബച്ചക്ക്  കചയര  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേണലാം.

മബ  .    സസ്പീകര:   ബഡ്ജറ്റെബകന്റെ  സമനാപന  പ്രസലാംഗത്തബല്   പുതബയ

പദതബകേളുലാം  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  പ്രഖേദനാപബകന്നതക്ക്  സസനാഭനാവബകേമനാകണങബലലാം
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അകനാരദലാം കരഖേനാമൂലലാം സഭകയ അറബയബകകണതനായബരുന.   എത്രയലാംകപകട്ടന്നക്ക്

കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക് സഭയബല് വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

(2) കരഖേകേള് സമരപ്പെബകന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:   സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബകേളുകട   റബകപ്പെനാരട്ടുകേളബകല

ശബപനാരശകേളബകനലള്ള  നടപടബ  കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  സമരപ്പെബകന്നതബകല  വസ്പീഴകേള്

ആവരത്തബകനാതബരബകനാന്  വകുപ്പുതലത്തബല്   അടബയന്തരമനായബ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഒരു മനാസത്തബനകേലാം  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്   ലഭദമനാകണകമന്നക്ക് കചയര  റൂള്

കചയ്തബരുനകവങബലലാം പ്രസ്തുത റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ഇതുവകര സഭയബല്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടബല.

ഇതക്ക് സഭകയനാടള്ള അനനാദരവനാണക്ക്.  ഇതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം. 

 പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

ക്രമപ്രശത്തബല് ഉന്നയബച്ച വബഷയത്തബകനല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ശകമനായ നബലപനാടക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.   സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബ  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട  ശബപനാരശകേളബകനലള്ള

നടപടബ  കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  സമരപ്പെബകന്നതബല് വസ്പീഴകേളുണനാകേനാതബരബകനാന് പ്രകതദകേലാം

ശദബകണകമന്നക്ക്  നബരകദ്ദേശബച്ചബട്ടുണക്ക്.  നബയമസഭയകട കമശപ്പുറതവയ്കകണ

കപന്ഡബലാംഗക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  അടബയന്തരമനായബ  ലഭദമനാകണകമന്നക്ക്  എലനാ വകുപ്പു
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കസക്രട്ടറബമനാരകലാം  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  വസ്പീഴകേള്  വരനാതബരബകനാന്

ശകമനായ നബലപനാടക്ക് സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

റൂളബലാംഗക്ക് 

മബ  .    സസ്പീകര:  ധനനാഭദരതനകേളുകട  സൂക്ഷ്മപരബകശനാധനയകട

അടബസനാനത്തബല്  വബവബധ  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബകേള്  സമരപ്പെബകന്ന

റബകപ്പെനാരട്ടുകേളബകനലള്ള നടപടബ കസ്റ്റേറ്റെക്ക്കമന്റെബകന സലാംബനബകന്ന കരഖേകേളുലാം ഒരു

വരഷകത്ത ബഡ്ജറ്റെക്ക്  വബഹബതത്തബകന്റെ കചലവബകനലള്ള വബവബധ വകുപ്പുകേളുകട

വനാരഷബകേ  പ്രവരത്തന  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  യഥനാസമയലാം  സഭയബല്

സമരപ്പെബകണകമന്നതക്ക് നബരബനമനായ കേനാരദലാം തകന്നയനാണക്ക്.  ഇതുസലാംബനബച്ചക്ക്

കചയറബല്നബന്നക്ക്  ഉണനായ  വദകമനായ  റൂളബലാംഗബകന്റെകൂടബ  അടബസനാനത്തബല്

സരകനാര   നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചതനായബ  മനസ്സബലനാകന.    ഒറ്റെകപ്പെട്ട

കകേസുകേളബല്  കേനാലതനാമസലാം  ഉണനാകുന  എന്നതക്ക്  പരബഹരബകകപ്പെകടണതുണക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  സരകനാര  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്ന  നടപടബകേള്  കൂടതല്

ശകബകപ്പെടത്തണകമനലാം  ഉത്തരവനാദബകേളുകടകമല്   ശകമനായ  നബലപനാടക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണക്ക്   കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാകനാന്  എലനാ   വകുപ്പുകേളുലാം

പരബശമബകണകമനലാം കചയര റൂള് കചയ്യുന. 
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  ധനസലാംബനമനായ ഉത്തരവനാദബത്ത ബബലബകന്റെ ലലാംഘനലാം

   ധനസലാംബനമനായ ഉത്തരവനാദബത്ത ബബലബകന്റെ ലലാംഘനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്

ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര  കഫെബ്രുവരബ  5-ാ  തസ്പീയതബ  ഉന്നയബച്ച  ക്രമപ്രശത്തബനക്ക്

ബനകപ്പെട്ട  നബയമത്തബകലകയനാ  ചട്ടങ്ങളബകലകയനാ  യനാകതനാരു  വദവസയലാം

സരകനാര  ലലാംഘബച്ചബട്ടബകലനലാം കകേരള  പബബകേക്ക്  എകക്ക്കപന്ഡബച്ചര  റബവഡ്യൂ

കേമ്മേബറ്റെബയകട  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബകന്നതബല്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബട്ടതുമൂലലാം

വബശദസ്പീകേരണകറബകപ്പെനാടകൂടബ  അതക്ക്  സമരപ്പെബകകേയനാണുണനായകതനലാം  മറ്റെക്ക്

അപനാകേതകേകളനാ നടപടബ വദതബയനാനങ്ങകളനാ ഉണനായബട്ടബകലനലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ സഭകയ അറബയബച്ചുകവങബലലാം   ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗലാം

ചട്ടലലാംഘനലാം  നടനകവന്നക്ക്  വസ്പീണലാം  ആകരനാപബച്ച  സനാഹചരദത്തബല്  പബന്നസ്പീടക്ക്

റൂളബലാംഗക്ക് നല്കുന്നതനാകണന്നക്ക് കചയര അറബയബച്ചബരുന. 

അതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ബനകപ്പെട്ട  നബയമവദവസകേള്  കചയര

വബശദമനായബ പരബകശനാധബകകേയണനായബ.  

2003-കല കകേരള ധനസലാംബനമനായ ഉത്തരവനാദബത്ത നബയമത്തബകല 6-ാ

വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം  സരകനാര  രൂപസ്പീകേരബകന്ന  പബബകേക്ക്  എകക്ക്കപന്റെബച്ചര  റബവഡ്യൂ

കേമ്മേബറ്റെബ സലാംസനാനത്തബകന്റെ മുന്വരഷകത്ത കചലവബകനലള്ള പുനനഃപരബകശനാധന
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സലാംബനബച്ച ഒരു റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് എലനാ വരഷവലാം ഡബസലാംബര 31-കനനാ അതബനുമുകമ്പനാ

സരകനാരബനക്ക്  സമരപ്പെബകകണതനാകണന്നക്ക്  പറഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.   ഈ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ചട്ട

പ്രകേനാരലാം  സഭയബല്  സമരപ്പെബകകണ  ഒരു  സ്റ്റേനാറ്റെഡ്യൂട്ടറബ  കരഖേ  അലനാത്തതബനനാല്

സരകനാരബനക്ക്  ലഭബകന്ന  പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്ക്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  പ്രകതദകേ  മനാനദണ്ഡകമനാനലാം  പുറകപ്പെടവബച്ചബട്ടബല.  എന്നബരുന്നനാലലാം

ധനമനബമനാരുകട  പ്രകതദകേ  അഭദരതന  മനാനബച്ചക്ക്  പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

സഭയബല് സമരപ്പെബച്ചുവരുന്ന ഒരു കേസ്പീഴക്ക് വഴകമനാണക്ക് നമുകള്ളതക്ക്.  

നബശ്ചബത  തസ്പീയതബകകേകമനാ  അകലങബല്  കേനാലതനാമസ

പത്രബകേകയനാകടനാപ്പെകമനാ  സഭയകട  കമശപ്പുറതവയണകമന്നക്ക്

നബഷ്കരഷബകകപ്പെട്ടബട്ടബകലങബല്കപ്പെനാലലാം  കകേരള പബബകേക്ക്  എകക്ക്കപന്ഡബച്ചര റബവഡ്യൂ

കേമ്മേബറ്റെബയകട റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സരകനാരബനക്ക് ലഭബകകേയലാം അതബകനലള്ള സരകനാര

നടപടബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകകേയലാം  കചയ്യുന്ന  മുറയക്ക്  ധനമനബമനാരുകട  അഭദരതന

മനാനബച്ചക്ക്  അവ  സഭയകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്ക്കുന്ന  കേസ്പീഴക്ക് വഴകപ്രകേനാരമനാണക്ക്  ഈ

വരഷവലാം  സഭയബല്  സമരപ്പെബച്ചതക്ക്.  എന്നനാല്  ഭരണപരമനായ  കേനാരണങ്ങളനാല്

2016-2017  വരഷകത്ത  റബകപ്പെനാരട്ടനാണക്ക്  കേനാലതനാമസ  പത്രബകേ  സഹബതലാം

ഇത്തവണ സഭയകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയകപ്പെട്ടതക്ക്.  തുടരനള്ള വരഷങ്ങളബകലയലാം
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സഭയകട  കമശപ്പുറതവയ്കകണതക്ക്  അഭബകേനാമദമനാകണങബലലാം പ്രസ്തുത

നടപടബയബല്  അസനാധനാരണമനായ  എകന്തങബലലാം  സലാംഭവബച്ചതനായബ  കചയറബനക്ക്

കേനാണനാന്  കേഴബഞ്ഞബല.   മനാത്രമല,  ഇകനാരദത്തബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയകട വബശദസ്പീകേരണലാം തൃപ്തബകേരവമനായബരുന.

2017-2018 വരഷകത്ത സലാംബനബകന്ന റബകപ്പെനാരട്ടുലാം സമയബനബതമനായബ

ലഭബകകണതക്ക്  അഭബകേനാമദമനാകണങബലലാം  നബയമപരമനായ  നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതുവകര  അതക്ക്  നബരവ്വനാഹമബലനാത്ത  കേനാരദമനാകണന്നക്ക്

സുവദകമനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  സനാകങതബകേമനായലാം  യകബപരമനായലാം

നബലനബല്കനാത്ത കേനാരദങ്ങള് ഉന്നയബകകപ്പെട്ടതക്ക്  കഖേദകേരമനാണക്ക്.

ക്രമപ്രശങ്ങള്  ഉന്നയബകകമ്പനാള്  അവധനാനതകയനാകടയലാം  വസ്തുതകേളുകട

അടബസനാനത്തബലലാം  മനാത്രലാം  സഭയകട  ശദയബല്  കകേനാണവരനാന്

ശമബകണകമനകൂടബ അഭദരതബകന.  ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര സഭയബല് ഉന്നയബച്ച

രണക്ക് ക്രമപ്രശങ്ങളുലാം പ്രഥമദൃഷ്ടദനാ നബലനബല്കന്നതകലന്നക്ക് കചയര റൂള് കചയ്യുന.

VIII ധനകേനാരദലാം
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2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണക്ക് - ചരച്ചയലാം
കവനാകട്ടടപ്പുലാം 

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

"ഈ  ഉപകക്ഷപകത്തനാടനുബനബച്ചുള്ള  പട്ടബകേയബകല  നനാലനാലാം  കകേനാളത്തബല്

യഥനാക്രമലാം  കേനാണബച്ചബരബകന്ന  സലാംഖേദകേളബല്  കേവബയനാത്ത  തുകേകേള്  പ്രസ്തുത

പട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാലാം  കകേനാളത്തബല്  കചരത്തബട്ടുള്ള  അനുകയനാജദമനായ  ഡബമനാന്റെക്ക്

കഹഡ്ഡുകേള് സലാംബനബച്ചക്ക്  2019-2020  സനാമ്പത്തബകേ വരഷത്തബകല ആദദകത്ത

നനാലക്ക്  മനാസകത്തയ്ക്കുള്ള  കചലവകേള്  നബരവ്വഹബകന്നതബനുകവണബകയനാ  കചലവക്ക്

കചയ്യുന്നതബകലയ്കകനാ  ആയബ  ഗവരണരകക്ക്  നല്കേണകമന്ന  ഉപകക്ഷപലാം

അവതരബപ്പെബകന".

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

ഉപകക്ഷപകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  

(സരവ്വശസ്പീ വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന്, കകേ. സബ. കജനാസഫെക്ക്, പനാറകല് അബ്ദുള്ള,

വബ. ഡബ. സതസ്പീശന്, അനബല് അകര, എലാം. ഉമ്മേര, കറനാജബ എലാം. കജനാണ്, സണബ

കജനാസഫെക്ക്, അടൂര പ്രകേനാശക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.) 

  ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഇൗണബകന അനുകൂലബകന.
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ഇടകബ  ജബലയക്ക്  5000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  അനുവദബച്ചതുലാം

അരഹതകപ്പെട്ട  ജനവബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  വരഷങ്ങള്കകശഷലാം  പട്ടയലാം  നല്കേനാന്

സനാധബച്ചതുലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ഇടകബ  ജബലയബകല  നബരവധബ

പ്രശങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്  ഇഇൗ  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.

രനാഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായബ  എലനാവകരയലാം  സലാംരക്ഷബകനാനുള്ള  നബലപനാടനാണക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക് സസസ്പീകേരബകന്നതക്ക്.  യ.ഡബ.എഫെക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഭരണകേനാലത്തക്ക്

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  യനാകതനാരു  പദതബകേളുലാം  നടപ്പെബലനാകബയബരുന്നബല.

അയ്യങനാളബ  സ്കൂള്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഏകറ്റെടത്തതുലാം  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്,

ആശനാവരകരമനാരുകട  ഓണകററബയലാം,  സ്കൂളുകേളബകല  പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

കവതനലാം  എന്നബവ   വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രതബബദത

വദകമനാകന്നതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  എതബരകന.

യനാഥനാരതദകബനാധമബലനാത്ത  ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ചബരബകന്നതക്ക്.

പ്രളയബനാധബതകര സഹനായബകന്നതബനനായബ  ബഡ്ജറ്റെബല് ഒനലാം പറഞ്ഞബട്ടബല.

രണരവരഷത്തബനുള്ളബല്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കപനാതുകേടലാം  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ

വരദബച്ചബരബകകേയനാണക്ക്. കേടലാം വനാങ്ങബ ധൂരത്തടബകന്ന നബലപനാടനാണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക്



41

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതക്ക്.  ശലഫെക്ക്  മബഷകന്റെയലാം  കേബഫ്ബബയകടയലാം  പ്രവരത്തനങ്ങള്

പ്രതസ്പീക്ഷയ്കകനാത്തക്ക്  ഉയരന്നബട്ടബല.   അപ്രനാകയനാഗബകേമനായ  ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച്ചബരബകന്നതക്ക്.     കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബല്നബനലാം പബരബച്ചുവബടകപ്പെട്ട

ജസ്പീവനകനാരുകട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബകന്നതബനക്ക് സരകനാര തയ്യനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന്:     കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  അനുകൂലബകന.

പ്രളയബനാധബതകര  സഹനായബകനാനുതകുന്ന  നബരകദ്ദേശങ്ങളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല്

ഉള്കപ്പെടത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.   സുനനാമബ  ദുരന്തബനാധബതരുകട  സുരക്ഷയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം

ഉറപ്പെനാകന്നതബനനായബ  കേരമ്മേപദതബ  തയ്യനാറനാകന്നതബനുലാം    തസ്പീരകദശകമഖേലയകട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  ബഡ്ജറ്റെബല്  പ്രഖേദനാപബച്ചബട്ടുള്ള  പദതബകേള്

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാകന്നതബനുലാം  സരകനാര  മുന്കേകയ്യടകണലാം.

ആലപ്പെനാടക്ക്  മണ്ഡലത്തബനക്ക് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കുകമന്ന പ്രഖേദനാപനവലാം തകേരന്ന

കേടല്ഭബത്തബകേള് പുനനഃസനാപബകന്നതബനുലാം പുലബമുട്ടുകേള് നബരമ്മേബകന്നതബനുലാം തസ്പീരകദശ

സ്കൂളുകേളുകട അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള് കമച്ചകപ്പെടതന്നതബനുലാം കതനാഴബല് സുരക്ഷയലാം

വരുമനാന  വരദനവലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതബനുലാം  ഉതകുന്ന  ബഡ്ജറ്റെക്ക്  നബരകദ്ദേശങ്ങള്

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.     കപനാതുവബതരണ  കമഖേല  ശകബകപ്പെടതന്നതബനുലാം

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബലകയറ്റെലാം  തടയന്നതബനുലാം    സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്   മബതമനായ  വബലയബല്  ലഭദമനാകേത്തകരസ്പീതബയബല്
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സശപകകേനാകയ  ശനാകസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഭഇൗതബകേ

സനാഹചരദങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടത്തബയതബലൂകട  വബദദനാഭദനാസ/ആകരനാഗദ  രലാംഗങ്ങളുകട

പ്രവരത്തനലാം  മനാതൃകേനാപരമനാകന്നതബനുലാം  കേശുവണബ  കമഖേലയബല്  നബലനബന്നബരുന്ന

പ്രശങ്ങള് പരബഹരബകന്നതബനുലാം സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  സലാംസനാനത്തക്ക് റബ്ബറബകന്റെ വബലയബടബവബകനതടരന്നക്ക്

പ്രതബസനബയബലനായ  കേരഷകേര  മറ്റെക്ക്  കൃഷബകേള്  കചയ്യുന്ന  സനാഹചരദമനാണുളളതക്ക്.

സലാംസനാനകത്ത  ജനങ്ങകള  അനനാകരനാഗദത്തബകലയക്ക്  നയബകന്ന

ഗുണനബലവനാരമബലനാത്ത  അരബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതക്ക്  അവസനാനബപ്പെബകന്നതബനുലാം

കറഷന് സലാംവബധനാനത്തബല് മനാറ്റെലാം വരുതന്നതബനുലാം ഗുണകമനയളള അരബ/ഡയബറ്റെബസക്ക്

അരബ   ആനനാപ്രകദശക്ക്  സലാംസനാനതനബനലാം  ഇറകമതബ  കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഇൗണബകന അനുകൂലബകന.

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  പദതബ  വബഹബതലാം  ഉയരതന്നതബനക്ക്  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കേനാരഷബകേ  കമഖേലയകട  ഉന്നമനത്തബനനായബ  2500  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതബനുപുറകമ  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബകല  ജലകസചന  പദതബകേളുകട

നടത്തബപ്പെബനുലാം  ശറസക്ക്  പനാരകക്ക്  സനാപബകന്നതബനുലാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കുരബയനാരകുറ്റെബ-കേനാരപ്പെനാറ  ജലശവദല്യുത  പദതബ
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യനാഥനാരതദമനാകുന്നതബലൂകട  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബല്  കൂടതല്  കനല്കൃഷബ

വദനാപബപ്പെബകനാനുലാം  വരള്ച്ചയക്ക്  പരബഹനാരമുണനാകനാനുലാം  സനാധബകലാം.  സലാംസനാനത്തക്ക്

കേരഷകേ ആത്മഹതദ ഇലനാതനാകനാനുലാം പബ.എസക്ക്.സബ. മുഖേനാന്തബരലാം ഒരു ലക്ഷലാംകപരകക്ക്

നബയമനലാം  നല്കേനാനുലാം  18000  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബകനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞതക്ക്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷക്ക്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  അനുകൂലബകന.

സലാംസനാനത്തക്ക് സസ്പീമുകന്നറ്റെത്തബനുകവണബയലാം മതനാനകേനാരത്തബകനതബകരയലാം സരകനാര

സലാംഘടബപ്പെബച്ച  വനബതനാ  മതബല്   അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളലാം

യനാഥനാരതദമനായതുലാം  കകേനാലലാം  ശബപ്പെനാസക്ക്  കറനാഡക്ക്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചതുലാം

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  512  പദതബകേള്കനായബ  42000  കകേനാടബ  രൂപയകട

സനാമ്പത്തബകേനാനുമതബ നല്കേനാന് കേഴബഞ്ഞതക്ക് സരകനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണക്ക്.  കകേനാലലാം

കുടബകവള്ള  പദതബകക്ക്   230  കകേനാടബ  രൂപയലാം  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുകദവകന്റെ

നനാമകധയത്തബലള്ള നകവനാതനാന പുരസനാര സമുച്ചയത്തബനക്ക്  45  കകേനാടബ രൂപയലാം

കപരുമണ് പനാലത്തബകന്റെ നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  45  കകേനാടബ  രൂപയലാം അനുവദബച്ചതക്ക്

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉശബദുള്ള:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  എതബരകന.
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ഭരണ-പ്രതബപക്ഷകഭദകമകനദ  എലനാ സനാമനാജബകേരകലാം ഒരുകപനാകല ഫെണക്ക്

അകലനാകകറ്റെക്ക്  കചയ്യനാന് സനാധബകണലാം.  മനാധദമ വബലകക്ക്  ഏരകപ്പെടതന്നതക്ക്

ശരബയനായ  നടപടബയല.  മടങ്ങബവരുന്ന  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  കതനാഴബല്

കകേനാടകനാനുലാം  പുനരധബവനാസത്തബനുലാം  പ്രകതദകേ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബകണലാം.  പ്രവനാസബ  കക്ഷമനബധബയബല്നബനള്ള  കപന്ഷന്  തുകേ

5000 രൂപയനായബ വരദബപ്പെബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അന്വര:   കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന

അനുകൂലബകന.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  യജത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

എലാം.എല്.എ.-മനാരകക്ക്  കേക്ഷബ രനാഷസ്പീയ കഭദകമകനദ തുകേ അനുവദബച്ചതബലൂകട

വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തക്ക് വബപവകേരമനായ മുകന്നറ്റെലാം ശകേവരബകനാന് സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.    ആകരനാഗദരലാംഗത്തക്ക്  നടപ്പെബലനാകബകകനാണബരബകന്ന

പരബഷ്കനാരങ്ങള് കകേരള ജനതയക്ക് അനുഭവകവദദമനായബകകനാണബരബകകേയനാണക്ക്.

പ്രളയ  ദുരബതവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്  നബന്നക്ക്

പരബമബതമനായ  തുകേയനാണക്ക്  ലഭബച്ചതക്ക്.  പ്രളയദുരബതത്തബല്

കേഷ്ടതയനുഭവബകന്നവരകക്ക്  സനാലറബ  ചലഞബലൂകട    തുകേ
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സമനാഹരബകന്നതബനുലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  വബമനാനത്തനാവളത്തബല്  ഹജക്ക്

കടരമബനല്   പുന:സനാപബകന്നതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.

അന്പതക്ക്  ലക്ഷലാം  സസ്പീകേള്  പകങടത്ത  വനബതനാ  മതബല്   ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ മുന്നണബ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ മബകേച്ച കനട്ടമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  അനുകൂലബകന.

വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദകമഖേലകേളബല്  മബകേച്ച  മൂലധന  നബകക്ഷപമനാണക്ക്

നടത്തബയബരബകന്നതക്ക്. തൃശ്ശൂരബകല സുകവനാളജബകല് പനാരകബനക്ക് 295 കകേനാടബ രൂപ

അനുവദബച്ചതുലാം  പ്രളയനാനന്തര  കകേരളത്തബകന്റെ  പുന:സൃഷ്ടബകനായബ  കേനാരഷബകേ

കമഖേലയബല്  ഏറ്റെവലാം  കൂടതല്  തുകേ  വബനബകയനാഗബകനാന്  കേഴബഞ്ഞതുലാം

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണക്ക്. വയനനാട്ടബകല കേനാപ്പെബകപ്പെനാടബ ''മലബനാര'' എന്ന കപരബല്

ബനാന്ഡക്ക്  കചയ്തക്ക്  വബല്കന്നതബനുലാം  സലാംകയനാജബത  ശറസക്ക്  പനാരകകേള്

ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം  റബ്ബര  പനാരകക്ക്  യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനുലാം   സസസ്പീകേരബച്ച

നടപടബ  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  മലകയനാര  കേനാരഷബകേ കമഖേലയബല് അഭൂതപൂരവ്വമനായ

മനാറ്റെങ്ങളുണനാകനാന് സനാധബച്ചതുലാം  പട്ടയലാം വബതരണലാം കചയ്യനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  സസ്പീശനാകസ്പീകേരണ പദതബകേള്കനായള്ള ബഡ്ജറ്റെക്ക് അടങല്

തുകേ 1420 കകേനാടബ രൂപയനാകബ വരദബപ്പെബച്ചു. കപനാതുവബദദനാഭദനാസ കമഖേലയബല് 45,000
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കകഹകടകേക്ക്  കനാസക്ക്  മുറബകേള്  ആരലാംഭബകകേയലാം  അകനാഡമബകേക്ക്  മനാസ്റ്റേര  പനാന്

തയ്യനാറനാകകേയലാം കചയ്തതബലൂകട വബദദനാഭദനാസ കമഖേലകയ മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ

മനാറ്റെനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു. വബശപ്പുരഹബത കകേരളലാം പദതബയകട ഭനാഗമനായബ സബവബല്

സകകപസക്ക്  രലാംഗത്തക്ക്  ചലനനാത്മകേമനായ  മനാറ്റെമുണനാകനാനുലാം  ആകരനാഗദകമഖേലയകട

കേനാരദക്ഷമമനായ പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് നൂതന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകനാനുലാം സനാധബച്ചു.

ശസ്പീ  .    സണബ  കജനാസഫെക്ക്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  എതബരകന.

പ്രഖേദനാപനങ്ങള്  പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന്  സനാധബകനാത്ത  സരകനാര  സമസ

കമഖേലകേളബലലാം  പൂരണ  പരനാജയമനാണക്ക്.  ധനപ്രതബസനബ  രൂക്ഷമനായതബകനതടരന്നക്ക്

ഓണ്  കകലന്  ഗസറ്റെക്ക്  വബജനാപനലാം  നബലച്ചബരബകകേയനാണക്ക്.  ഇഇൗയബനത്തബല്

സബ.ഡബറ്റെക്ക്-നക്ക്  വന്തുകേ  കുടബശ്ശേബകേയണക്ക്.  റബ്ബര  കമഖേലയബലള്കപ്പെകട

വബലത്തകേരച്ചകയതടരനണനായ  കേരഷകേ  ആത്മഹതദയലാം  കേനാരഷബകേ

പ്രതബസനബയലാം  പരബഹരബകനാന്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകന്നതബല്  സരകനാര

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബകന.  പ്രളയനാനന്തര   പ്രവരത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെബലനാകനാകനനാ  ദുരബതബനാധബതരകക്ക്  സമയബനബതമനായബ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

വബതരണലാം  കചയ്യനാകനനാ  സനാധബച്ചബട്ടബല.  പ്രളയദുരന്ത  നബവനാരണപ്രവരത്തനങ്ങളുകട

ഭനാഗമനായബ കേനാരഷബകേ വനായ്പകേള്കക്ക് കമനാറകട്ടനാറബയവലാം കേരഷകേരകക്ക്  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

നല്കുകമന്ന  പ്രഖേദനാപനങ്ങളബകനല്  തുടരനടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  വബളനനാശവലാം
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വബലത്തകേരച്ചയലാം  വനദമൃഗശലദവലാംമൂലലാം  കൃഷബകനാരകണനാകുന്ന  ബുദബമുട്ടക്ക്

പരബഹരബകനാന്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകണലാം.  മലകയനാര  വബകേസന  ഏജന്സബ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകന്നതബനുലാം  കേണ്ണൂര  അന്തനാരനാഷ  വബമനാനത്തനാവളലാം

യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    യ  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപക്ക്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  അനുകൂലബകന.

കേരഷകേരുകട  കുടബശ്ശേബകേ   നല്കേബയതുലാം നനാളബകകേര ഉത്പനാദന വരദനവബനക്ക്

വനാരഡുകതനാറുലാം  കതങ്ങബന്ശത  വബതരണലാം  കചയ്തതുലാം   വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ തുകേ അനുവദബച്ചതുലാം   സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കേനാരഷബകേ

കമഖേലയബകല കകേരള കമകനാനബസലാം മബഷന് രൂപസ്പീകേരണലാം അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

വബദദനാഭദനാസലാം,  ആകരനാഗദലാം,  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  തുടങ്ങബയ  വകുപ്പുകേളബകല

പ്രവരത്തന മബകേവക്ക് ശകദയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   എഫെക്ക്  .   കതനാമസക്ക്:  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണബകന എതബരകന.  

ടഷറബ നബയനണലാം ഒഴബവനാകന്നതബനുലാം കതനാഴബലബലനായ്മ പരബഹരബകന്നതബനുലാം 

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണബകന അനുകൂലബകന.
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കേണല  സ്കൂള്  ശഹകടകേക്ക്  ആകന്നതബനക്ക്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.   കടകക്ക്ശറ്റെല് കമഖേലയബകല കതനാഴബലനാളബകേളുകട അടബസനാന

സഇൗകേരദവബകേസനത്തബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.  ടനാന്സ്കജന്ഡര   സമൂഹത്തബനക്ക്

അരഹബകന്ന  പരബഗണന  ലഭദമനാകനാന്  സനാധബച്ചതുലാം  ആദബവനാസബ  കുടലാംബത്തബകല

ഒരലാംഗത്തബകനങബലലാം  കജനാലബ  എന്ന സരകനാര  തസ്പീരുമനാനവലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

നവകകേരള  നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയള്ള  പദതബകേള്

ആസൂത്രണലാം കചയലാം പ്രകൃതബ ചൂഷണത്തബകനതബകര ശകമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുലാം

സസ്പീ  ശനാകസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  സഹനായകേരമനാകുന്ന  സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണമനാണക്ക്

സരകനാര മുകന്നനാട്ടക്ക് കപനാകുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര:  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണബകന എതബരകന. 2018-19

സനാമ്പത്തബകേ വരഷത്തബല് പ്രഖേദനാപബച്ച പദതബകേളബല് പലതുലാം പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന്

സനാധബച്ചബല.  ആദബവനാസബകേളുകട  കക്ഷമത്തബനുള്ള  പദതബയള്കപ്പെകട  പല

പദതബകേള്കമനുവദബച്ച  ഫെണകേള്  കവട്ടബകറയ്ക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര

സസസ്പീകേരബകന്നതക്ക്.  ശഹ സസ്പീഡക്ക് കറയബല് കകേനാറബകഡനാര പദതബ നബരമ്മേനാണത്തബകല

അപനാകേതകേള്  പരബഹരബകണലാം.  ബഡ്ജറ്റെബല്  പ്രഖേദനാപബകന്ന  പദതബകേള്കക്ക്

കമനാണബറ്റെറബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടത്തനാനുലാം ശല ഫെക്ക്  ഭവന പദതബയകട രണനാലാം

ഗഡു വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. നകവനാതനാനലാം എന്ന വനാകബകന
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വബകേലമനാകന്ന പ്രവരത്തനങ്ങളബല് നബന്നക്ക് പബന്മനാറണലാം.  സരകനാര ജസ്പീവനകനാരുകട

കമഡബകല്  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പദതബ  ഫെലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാകന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  അനുകൂലബകന.

പ്രളയനാനന്തര കകേരളകത്ത പുനരസൃഷ്ടബകന്നതബനക്ക് ഉതകുന്ന പദതബകേള് ഉള്കപ്പെടന്ന

ബഡ്ജറ്റെബകന  സസനാഗതലാം  കചയ്യുകേയനാണക്ക്.  കകേരളത്തബനക്ക്  അരഹതകപ്പെട്ട  സഹനായലാം

നബകഷധബകന്ന  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നയലാം  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  സനാലറബ  ചലഞക്ക്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  നബസ്സഹകേരണ

നബലപനാടകേകള  അതബജസ്പീവബച്ചുകകേനാണക്ക്  നവകകേരള  നബരമ്മേബതബകനായബ  25

പദതബകേളനാണക്ക്  ബഡ്ജറ്റെബല് പ്രഖേദനാപബച്ചതക്ക്.    ഇഇൗ സരകനാര അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശഷമനാണക്ക്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗകത്ത  ശകബകപ്പെടത്തനാനുളള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.  കേബഫ്ബബകയകറബച്ചുളള  പ്രചരണങ്ങള്

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  കേല്പ്പെറ്റെ  മണ്ഡലത്തബല്  268.11  കകേനാടബ  രൂപയകട

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്  കേബഫ്ബബയബലൂകട  ആരലാംഭബച്ചബരബകന്നതക്ക്.  വയനനാടക്ക്

ജബലയബല് 7525 വസ്പീടകേള് കകലഫെക്ക് പദതബയബലള്കപ്പെടത്തബ പൂരത്തസ്പീകേരബകകേയലാം

പ്രളയനാനന്തര ഭവനനബരമ്മേനാണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  248  വസ്പീടകേള്കളള ഒന്നനാലാം
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ഗഡു  ധനസഹനായലാം  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്

പനാരബസബതബകേ  ആഘനാതപഠനലാം  പൂരത്തബയനാകബ  ഭവനനബരമ്മേനാണത്തബനുളള

ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  വയനനാട്ടബകല

കേനാപ്പെബകപ്പെനാടബ  'മലബനാര'  എന്ന  കപരബല്  ബനാന്റെക്ക്  കചയ്തക്ക്   വബല്കന്നതബനുളള

പദതബ കേനാപ്പെബ കേരഷകേരകക്ക് ഏകറ ആശസനാസകേരമനാണക്ക്.  പ്രതസ്പീക്ഷനാനബരഭരമനായ

ബഡ്ജറ്റെനാണക്ക് സരകനാര അവതരബപ്പെബച്ചബരബകന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഷനാഫെബ  പറമ്പബല്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണബകന  എതബരകന.

കേഴബഞ്ഞകേനാല  ഗവണ്കമനകേളുകട  ഭരണ  കനട്ടങ്ങള്  ഈ  സരകനാരബകന്റെ

ഭരണമബകേവനാകണനളള  അവകേനാശവനാദമനാണക്ക്   ഉന്നയബകന്നതക്ക്.

യനാഥനാരതദകബനാധകത്തനാടക്ക്  നസ്പീതബപുലരത്തനാന്  കേഴബയനാത്ത  നയങ്ങളുലാം

നബലപനാടകേളുമനാണക്ക് ബഡ്ജറ്റെബലള്ളതക്ക്. 

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

സലാംസനാനത്തബകന്റെ കപനാതുകേടലാം വലബകയനാരു സനാമ്പത്തബകേ ബനാധദതയനായബ മനാറുകമന്ന

പ്രതബപക്ഷ ആകരനാപണലാം   അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്. കേടബനാധദത ജബ.ഡബ.പബ.-യകട

മുപ്പെതക്ക്  ശതമനാനമനാനമനായലാം   പലബശബനാധദത കമനാത്തലാം  റവനഡ്യൂ  കചലവബകന്റെ  12/13

ശതമനാനമനായലാം  നബലനബരത്തനാനുലാം  സനാധബകനണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  മുകഖേന  നടപ്പെനാകന്ന
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കറനാഡുകേളുകട സനാകങതബകേത പരബകശനാധബച്ചക്ക് ബഡ്ജറ്റെബലള്കപ്പെടത്തബ കചയ്യുന്ന കേനാരദലാം

പരബകശനാധബകന്നതനാണക്ക്.   ശലഫെക്ക്  മബഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എസക്ക്.സബ.,  എസക്ക്.ടബ.,

മതദകത്തനാഴബലനാളബ  വബഭനാഗങ്ങള്കടകലാം  ഒകന്നകേനാല് ലക്ഷകത്തനാളലാം വസ്പീടകേള്

നബരമ്മേബകന്നതബനക്ക്  ഒന്നനാലാം  ഗഡു  ശകേമനാറുകേയലാം  വസ്പീടകേള്

നബരമ്മേനാണഘട്ടത്തബലമനാണക്ക്.   ബഡ്ജറ്റെക്ക്   പ്രഖേദനാപനങ്ങള് പല കമഖേലകേളബലലാം

വബസ്മയകേരമനായ  മനാറ്റെങ്ങള്കക്ക്  വഴബ  കതളബയബച്ചബരബകകേയനാണക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ

പുതബയ  പനാകകജബകന്റെ  ഫെലമനായബ  കേശുവണബ  കമഖേലയബല്   പൂട്ടബകബടന്ന

ഫെനാക്ടറബകേള്  തുറന  പ്രവരത്തബകന്നതബനുള്ള  സനാഹചരദ

കമനാരുങ്ങബയബരബകകേയനാണക്ക്.  ഇടകബ  പനാകകജുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ  ആരലാംഭബകന്നതനാണക്ക്.

അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബലള്ള   ശറസക്ക്  പനാരകകേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം

കനല്കൃഷബയകട  വബസ്തൃതബ  വരദബകന്നതബനക്ക്  സനാഹചരദകമനാരുകലാം.  ആറളലാം

ഫെനാമുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഇന്റെരനനാഷണല്  കയനാഗ  അകനാദമബ

ആരലാംഭബകന്നതനാണക്ക്.  പശ്ചനാത്തലസഇൗകേരദങ്ങള്കനായബ   മുതല്

മുടകന്നതബകനനാകടനാപ്പെലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതസത്തബനുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  അടബത്തറ

ശകബകപ്പെടതന്നതബനുലാം  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബകകനാണള്ള  വബകേസനനയമനാണക്ക്
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സരകനാര മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ക്.  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഇൗണക്ക് പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക്

അഭദരതബകന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബകകേകയനാ കചയ.

കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഇൗണക്ക്  പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം  25-കനതബകര  76

കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസ്സനാകകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബകകേയലാം കചയ. 

(സഭ ശവകുകന്നരലാം 3.59-നക്ക് പബരബഞ.)


