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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂലല   01,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

  (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തരസമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേസ്റ്റഡബ മരണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  കനടുങ്കണലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബകല  ക്രൂരമനായ

മരദ്ദനകത്തത്തുടരനക്ക്  രനാജ്കുമനാര  മരബകനാനബടയനായ  സലാംഭവത്തബല്

നബരപരനാധബകേളനായ  നനാട്ടുകേനാരകകതബകര  കകേകസ്സെടുത്തക്ക്  കപനാലസ്പീസുകേനാകര

സലാംരക്ഷബകനാനലാം  കകേസക്ക്  ദുരബ്ബലകപ്പെടുത്തനാനമുള്ള  ശമങ്ങള്മൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന  സബതബവബകശേഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക് സരവ്വശസ്പീ വബ. ഡബ. സതസ്പീശേന,
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മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ,  കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  15-06-2019-നക്ക്  രനാജ്കുമനാറബകന

അറസ്റ്റക്ക് കചയ്യുകേയലാം ശേനാരസ്പീരബകേ അവശേതകേള്മൂലലാം അകനദബവസലാം രനാതബ കനടുങ്കണലാം

തനാലൂകനാശുപതബയബകലത്തബചക്ക് ചബകേബത്സ നല്കുകേയലാം 16-06-2019-നക്ക് കകേനാടതബയബല്

ഹനാജരനാകബ  റബമനാന്റെക്ക്  കചയ്യുകേയലാം  കചയ്തതനായനാണക്ക്  കരഖയബലുള്ളതക്ക്.  നടകനാന

ബുദബമുട്ടുണനായബരുന  അകദ്ദഹകത്ത  ഉകദദനാഗസരുകട  സഹനായകത്തനാടുകൂടബയനാണക്ക്

കസലബല്  എത്തബചകതനലാം  18-06-2019-നക്ക്  കദഹനാസസനാസദലാംമൂലലാം  പസ്പീരുകമടക്ക്

തനാലൂകനാശുപതബയബകലത്തബകചങ്കബലുലാം  അഡബറക്ക്  കചയ്തക്ക്  ചബകേബത്സ  നല്കേബയബകലനലാം

19, 20  തസ്പീയതബകേളബല് കകേനാട്ടയലാം കമഡബകല് കകേനാകളജനാശുപതബയബകലത്തബചകപ്പെനാള്

അവബകട  ചബകേബത്സ  നല്കേബകയങ്കബലുലാം  അഡബറക്ക്  കചയ്തബകലനലാം  21-06-2019-നക്ക്

രനാവബകല 10.20-നക്ക് ശേസനാസതടസ്സെമനഭവകപ്പെട്ടതുമൂലലാം പസ്പീരുകമടക്ക് തനാലൂകനാശുപതബയബല്

പ്രകവശേബപ്പെബക്കുകേയലാം 10.45-നക്ക് മരണകപ്പെടുകേയലാം കചയ്തുകവനനാണക്ക് ജയബല് ഡബ.ജബ.പബ.-

യകട റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.  രനാജ്കുമനാര മരണകപ്പെട്ടതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   പസ്പീരുകമടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റഷനബല്  കബമബനല്  കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റര  കചയ്തക്ക്  മൃതകദഹലാം  സബക്ക്  ഡബവബഷണല്

മജബകസ്ട്രേറക്ക്  ഇനകേസസ്റ്റക്ക് തയ്യനാറനാകബ കകേനാട്ടയലാം കമഡബകല് കകേനാകളജബല് കപനാസ്റ്റുകമനാരട്ടലാം

നടത്തബ  ബന്ധുകള്കക്ക്  വബട്ടുകകേനാടത്തബട്ടുണക്ക്.  ലകലാംബനാഞബനക്ക്  ലകേമനാറബയ  കകേസക്ക്
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എ.ഡബ.ജബ.പബ.  ലകലാംസബകന്റെ  ഉത്തരവുപ്രകേനാരലാം  പ്രകതദകേ  അകനസഷണസലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  അകനസഷണലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടക്കുകേയനാണക്ക്.  ബന്ധകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസകര  സകസന്റെക്ക്  കചയ്യുകേയലാം  മറ്റുചബലകര  സലലാം  മനാറ്റുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

രനാജ്കുമനാറബകന  നനാട്ടുകേനാര  കദകഹനാപദ്രവലാം  ഏല്പ്പെബച്ചുകവനക്ക്  കനടുങ്കണലാം

ഗ്രനാമപഞനായത്തക്ക്  കമമ്പര  ഇടുകബ  ജബലനാ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബകക്ക്  നല്കേബയ

പരനാതബയകട അടബസനാനത്തബല് പസ്പീരുകമടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക് കകേസക്ക് രജബസ്റ്റര കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

അകനസഷണലാം സമയബന്ധബതമനായബ പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം കുറകനാരകകതബകര കേരശേന

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യുനതനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശേന:  രനാജ്കുമനാറബകന്റെ  കേസ്റ്റഡബമരണത്തബല്  നനാട്ടുകേനാകര

പ്രതബകചരത്തക്ക് കുറവനാളബകേകള രക്ഷബക്കുനതബനലാം കകേസക്ക് ദുരബ്ബലകപ്പെടുത്തുനതബനമുള്ള

ശമങ്ങളനാണക്ക് നടക്കുനതക്ക്. 15-ാം തസ്പീയതബയനാണക്ക് രനാജ്കുമനാറബകന അറസ്റ്റക്ക് കചയ്തതനായബ

കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ജൂണ്  12-ാംതസ്പീയതബ  ലവകുകനരമനാണക്ക്  കകേസ്സുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  രണക്ക്  യവതബകേകളയലാം  രനാജ്കുമനാറബകനയലാം  നനാട്ടുകേനാര  കപനാലസ്പീസബല്

ഏല്പ്പെബചതക്ക്.  രനാജ്കുമനാറബകന്റെ  അറസ്റ്റക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തബ  തനാലൂകക്ക്  ആശുപതബയബല്

പ്രകവശേബപ്പെബകചങ്കബലുലാം  അടുത്തദബവസലാം  നബരബന്ധപൂരവ്വലാം  ഡബസ്ചനാരജക്ക്  വനാങ്ങബ

ഇടുകബ  മജബകസ്ട്രേറക്ക്  മുമ്പനാകകേ  ഹനാജരനാകബയകശേഷലാം  ജയബലബകലയക്ക്

അയയ്ക്കുകേയനാണുണനായതക്ക്.   യഥനാസമയലാം  ചബകേബത്സ  ലഭബകനാകതയനാണക്ക്  രനാജ്കുമനാര
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മരണകപ്പെട്ടതക്ക്.  കനടുങ്കണലാം  ഗ്രനാമപഞനായത്തലാംഗലാം  എസക്ക്.പബ.-കക്ക്  നല്കേബയ

പരനാതബയബലനാണക്ക്  രനാജ്കുമനാറബകന  നനാട്ടുകേനാര  തലബയകതനക്ക്  പറയകപ്പെടുനതക്ക്.

കകേസകനസഷണലാം  നടത്തുന  ഡബലവ.എസക്ക്.പബ.  ഉള്കപ്പെകട  കനടുങ്കണലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റഷനബകല  പല  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസരുലാം  തട്ടബപ്പുകേള്  നടത്തബയതബനക്ക്

ശേബക്ഷനാനടപടബകേള്കക്ക്  വബകധയരനായബട്ടുള്ളവരനാണക്ക്.  ഡസ്പീലഹകഡ്രേഷനലാം  ഉരുട്ടല്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ക്രൂരപസ്പീഡനവുമനാണക്ക്  രനാജ്കുമനാറബകന്റെ  മരണകേനാരണകമനനാണക്ക്

കപനാസ്റ്റക്ക്കമനാരട്ടലാം  റബകപ്പെനാരട്ടബല്നബനലാം  വദക്തമനാകുനതക്ക്.  കനടുങ്കണലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റഷനബല്  നടന  സലാംഭവങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  അറബഞ്ഞബകലനക്ക്  അവകേനാശേകപ്പെടുന

ഇടുകബ  എസക്ക്.പബ.-കകതബകര  കേരശേന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചര ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന):  രനാജ്കുമനാറബകന്റെ കേസ്റ്റഡബമരണത്തബനക്ക്

ഉത്തരവനാദബകേളനായ  ജബലയബകല  ഉയരന  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസര

ഉള്കപ്പെകടയള്ളവരകകതബകരയലാം  ടബയനാകന  നനാട്ടുകേനാര  ആകമബചബരുനകവന

പരനാതബയബകന്മേലുലാം കേരശേന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. ഈ വബഷയലാം സലാംബന്ധബചക്ക്

അകനസഷണലാം  നടത്തബ  അടബയന്തരമനായബ  പ്രനാഥമബകേ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകണകമനക്ക്

നബരകദ്ദശേബക്കുനതനാണക്ക്.  കതറക്ക്  കചയ്യുന  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസകര  നദനായസ്പീകേരബക്കുന

നബലപനാടക്ക്  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസുകേനാര  തങ്ങളുകട
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അധബകേനാരപരബധബയബല്കപ്പെടനാത്ത  പ്രവൃത്തബകേളബല്  ഏരകപ്പെടുന   സനാഹചരദങ്ങള്

ശദയബല്കപ്പെടുനപക്ഷലാം  ഉത്തരവനാദബകേകള  ശേക്തമനായ  നടപടബകക്ക്

വബകധയമനാക്കുനതനാണക്ക്.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചകയ്യണ ആവശേദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശേക്ക്  കചനബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ.  എലാം. കകേ. മുനസ്പീര

എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസനാവന  നടത്തബയകശേഷലാം  അവരവരുകട

പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ്തു.)

II ശദ ക്ഷണബകല് 

(1) തസ്പീരസുരക്ഷ ഉറപ്പെനാകകണതബകന്റെ ആവശേദകേത 

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കവനല്കനാലത്തുലാം  അപ്രതസ്പീക്ഷബതമനായബ  കേടലനാകമണമുണനാകുനതബനനാല്

തസ്പീരകദശേകമഖലയബകല ജനങ്ങള് ആശേങ്കനാകുലരനാണക്ക്.  മദ്രനാസക്ക്  കഎ.കഎ.ടബ.-യകടയലാം

മറ്റുലാം  പഠനങ്ങള്  പരദനാപ്തമലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ഇകനാരദത്തബല്  ശേക്തമനായ

നടപടബയണനാകേണലാം.  കേടലനാകമണലാം  രൂക്ഷമനായ  കമഖലകേള്  മുനകൂട്ടബ
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അടയനാളകപ്പെടുത്തബ കേടല്  കേയറുനതുമൂലലാം  നഷ്ടകപ്പെടുന  തസ്പീരലാം  വസ്പീകണടുക്കുനതക്ക്

സലാംബന്ധബചക്ക് ഗഗൗരവമനായബ ആകലനാചബകണലാം. പുലബമുട്ടക്ക് നബരമ്മേനാണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

പഠനലാം കേനാലതനാമസമുണനാക്കുകമനതബനനാല് കേടലനാകമണമുണനാകുന പ്രകദശേങ്ങളബല്

ഡബസലാംബര  മുതല്  പ്രനാഥമബകേ  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബകനാനലാം  തസ്പീരകദശേവനാസബകേളുകട

അശേനാന്തബകക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  പുലബമുട്ടക്ക്

നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  സബ.ഡബബ.പബ.ആര.എസക്ക്.,  പൂകനയകട  പഠനലാം  ആവശേദമനാണക്ക്.

കേലദനാകശ്ശേരബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കേടലനാകമണമുളള  തസ്പീരകദശേ

കമഖലകേളബകല  പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബ  സമയബന്ധബതമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനലാം  മുഖദമനബയകട സനാനബദദത്തബല് കേടകലനാര മണ്ഡലങ്ങളബലുളള

എലാം.എല്.എ.-മനാകര ഉള്കപ്പെടുത്തബ കയനാഗലാം വബളബകനാനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കകേരളത്തബകല

കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങളബല്  366  കേബകലനാമസ്പീറകറനാളലാം  ദൂരലാം  പരമ്പരനാഗത  മനാരഗ്ഗങ്ങളനാല്

സലാംരക്ഷബകകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  2004-കല  സുനനാമബയകട  പശനാത്തലത്തബല്  മദ്രനാസക്ക്

ഐ.ഐ.ടബ. നടത്തബയ പഠന റബകപ്പെനാർട്ടക്ക് പ്രകേനാരലാം ദുരബ്ബലമനായ കേടകലനാര കമഖലകേള്

തബരബചറബഞ്ഞക്ക്  തസ്പീരകദശേസലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  കപനാതുവനായ  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നബലവബലുള്ള  കേടല്ഭബത്തബയകട  പുനരുദനാരണത്തബനലാം

നബരമ്മേനാണത്തബനമനായബ കഗ്രനായബനഫസ്പീല്ഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം,  പനാകന്റെഷനസക്ക് കട്രെയബനബലാംഗക്ക്



7

വനാള്സക്ക്, ജബകയനാ സബന്തറബകക്ക് ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള ഗനാബബകയനാണ്, ജബകയനാടബബക്ക് മുതലനായ

സലാംരക്ഷണ  മനാരഗ്ഗങ്ങളനാണക്ക്  നബരകദ്ദശേബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  വബശേദമനായ  പ്രനാകദശേബകേപഠനലാം

നടത്തബ രൂപകരഖ തയ്യനാറനാകകണതനാകണനലാം നബരകദ്ദശേങ്ങള് നടപ്പെനാക്കുനതബനമുമ്പക്ക്

വബശേദമനായ  പരദകവക്ഷണലാം  നടത്തബ  നബമറബകല്/ഫബസബകല്  കമനാഡലബലാംഗക്ക്

നടകത്തണതനാകണനലാം വദക്തമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  വബവബധ ജബലകേളബകല തസ്പീരകദശേങ്ങളബല്

പ്രകദശേനബരദ്ദബഷ്ട പഠനലാം  നടത്തബ കേടലനാകമണ പ്രതബകരനാധ പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇഗൗ  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  മുഖദമനബയകട

കനതൃതസത്തബല് കയനാഗലാം കചരുനതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) കുടബകവള്ള ലഭദതയലാം വബതരണവുലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞക്ക്:  സലാംസനാനകത്ത  കുടബകവള്ള  ലഭദതയലാം

വബതരണവുലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  ശേനാസസ്പീയപഠനലാം  നടത്തുനതബനലാം  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുനതബനലാം  കേടല്കവള്ള  ശുദസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  ഡസ്പീ-സനാലബകനഷന  പനാന്റെക്ക്

സനാപബക്കുനതബനലാം മുടങ്ങബകബടക്കുന പദതബകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.    

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ  ):  നബനാരഡക്ക്,  കസ്റ്ററക്ക്  പനാന,

കേബഫ്ബബ,  അമൃതക്ക്,  നസ്പീതബ  ആകയനാഗക്ക്  എനബവബടങ്ങളബല്നബനലാം  ധനസഹനായലാം

ലഭദമനാകബ കചറുതുലാം വലുതുമനായ 78 കുടബകവള്ള പദതബകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം 350
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ദശേലക്ഷലാം  ലബറര  കുടബകവള്ളലാം  അധബകേമനായബ  ഉലനാദബപ്പെബക്കുകേയലാം  579002  അധബകേ

വനാട്ടര കേണക്ഷനകേള് നല്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കേരനാറുകേനാരുകട കുടബശ്ശേബകേ ബബല്ലുകേള്

കകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാത്തതുമൂലലാം  കമയബന്റെനനസക്ക്  കേരനാറുകേള്  ഏകറടുക്കുനതബനലാം

പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തബയനാക്കുനതബനലാം  സനാധബകനാത്തതബനനാല്

ബനാങ്കക്ക്  വനായ്പ  ആവശേദകപ്പെടുന  കേരനാറുകേനാരകക്ക്  അതബനള്ള  സഗൗകേരദലാം

ഏരകപ്പെടുത്തബകകനാടുക്കുനണക്ക്.  കകേനാചബ നഗരത്തബനലാം വബശേനാലകകേനാചബ കമഖലയബകല

5  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം  13  സമസ്പീപ  പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാംകവണബ  രൂപകേലന

കചയ്തബട്ടുള്ള  135  എലാം.എല്.ഡബ.  ജലശുദസ്പീകേരണശേനാല  ആലുവയബല്

സനാപബക്കുനതബനക്ക്  സരകവ്വ,  രൂപകേലന എനബവ പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തയ്യനാറനാകബ  ഭരണനാനമതബ  നല്കുനതനാണക്ക്.  വരള്ചയലാം  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനവുലാം  കേനാരണമുണനാകുന  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  ലഘൂകേരബകനാന

കസനാതസ്സുകേളബല് പരമനാവധബ ജലലാം സലാംഭരബകനാനലാം ലഭദമനായ ജലലാം സൂക്ഷ്മതകയനാകട

വബനബകയനാഗബകനാനലാം  ആവശേദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.

III സബ്മബഷന

(1)  കകേരള കേലനാമണ്ഡലത്തബകന്റെ  സബ്കസന്റെര

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തല):  ഏവൂരബകല  കകേരള

കേലനാമണ്ഡലത്തബകന്റെ  സബ്കസന്റെര  നബരത്തലനാകനാനള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം
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പുന:പരബകശേനാധബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

യ.ജബ.സബ.-യകട  വദവസകേളനസരബചക്ക്  നനാകേക്ക്  അകകഡബകറഷകനനാ  നനാഷണല്

ഇനസ്റ്റബറബഷണല് റനാങ്കബലാംഗക്ക്  കഫ്രെയബലാംവരകക്ക് റനാങ്കബലാംകഗനാ ലഭബചതബനകശേഷലാം മനാതകമ

ഓഫക്ക് കേദനാമ്പസുകേള് ആരലാംഭബകനാന പനാടുള്ളൂകവനതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  കകേരള

കേലനാമണ്ഡലലാം  ഡസ്പീലാംഡക്ക്  യൂണബകവഴബറബ  മുഴുവന  പഠനകേളരബകേളുലാം  നബരത്തലനാകനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  പുതബയ  വബദദനാരതബ  പ്രകവശേനലാം  നടത്തനാന  പനാടബകലനക്ക്

അറബയബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.  യ.ജബ.സബ.-യകട  പ്രകതദകേ  അനമതബ  ലഭബചനാല്

നനാകേക്ക്-കന്റെയലാം  എന.കഎ.ആര.എഫക്ക്.-കന്റെയലാം  റനാങ്കബലാംഗക്ക്  കനടുനതബനള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള് ഉഗൗരജബതമനാക്കുനതനാണക്ക്.  കകേനാഴ്സുകേള് മബകേച രസ്പീതബയബല് നടക്കുന

ഏവൂര  കസന്റെര  നബരത്തലനാകകണതബല.  ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങള്കക്ക്  റനാങ്കബലാംഗക്ക്

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  സരവ്വകേലനാശേനാലയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  തുടരനടപടബകേകളക്കുറബചക്ക്

ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) ആള്ക്കൂട്ട ആകമണങ്ങള്

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  ഇന്തദയബല്  വരദബച്ചുവരുന  ആള്ക്കൂട്ട

ആകമണങ്ങകളയലാം  കകേനാലപനാതകേങ്ങകളയലാം  അപലപബച്ചുകകേനാണക്ക്  പ്രകമയലാം
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പനാസ്സെനാക്കുനതബനലാം നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തുനതബനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തല):  ആള്ക്കൂട്ട

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്കകതബകര സഭ ഏകേകേണ്ഠമനായബ പ്രകമയലാം പനാസ്സെനാകണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യവജനകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): ആള്ക്കൂട്ട ആകമണങ്ങള് തടയനതബനക്ക്

നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തണകമന  നബരകദ്ദശേലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബകയത്തുടരനക്ക്  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബ

ഇകനാരദത്തബല്  ജനാഗ്രതനാ  നബരകദ്ദശേങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം

സമൂഹമനാധദമങ്ങളബലൂകടയലാം അലനാകതയമുള്ള പ്രചരണങ്ങള് തടയനതബനക്ക്  ഒരു

പ്രകതദകേ ടനാസക്ക്കഫനാഴക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. പ്രസ്തുത വബഷയത്തബകന്മേല്

പ്രകമയലാം കകേനാണ്ടുവരുന കേനാരദലാം പരബഗണബകനാവുനതനാണക്ക്.

(3) അടയ കേരഷകേരക്കുള്ള നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന:  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബകല  കേവുങ്ങക്ക്

കൃഷബകനാരകക്ക്  അനവദബചബരബക്കുന  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  വരദബപ്പെബചക്ക്

സമയബന്ധബതമനായബ വബതരണലാം കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  2018  ആഗസ്റ്റക്ക്
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മനാസത്തബലുണനായ  പ്രളയകത്തത്തുടരനക്ക്  നശേബച്ചുകപനായ  കേവുങ്ങുകേള്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ  45,02,005  രൂപയലാം  വബള  ഇനഷസറനസക്ക്  പദതബയബകല

അലാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരവുലാം  വബതരണലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  2019-20

സനാമ്പത്തബകേ  വരഷലാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ  വനാരഷബകേ  പദതബയബല്  'കേവുങ്ങക്ക്

കൃഷബക്കുള്ള  പ്രകതദകേ  പദതബ'  എന  പുതബയ  പദതബ  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  2

കകേനാടബ രൂപ നസ്പീകബവയ്ക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. അടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ വരഷലാം കൂടുതല്

തുകേ അനവദബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുനതനാണക്ക്.

(4) കേനാരുണദ കബനവലന്റെക്ക് പദതബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ആവശേദമനായ  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  കേനാരുണദ

കബനവലന്റെക്ക്  പദതബ  കമചകപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്  നടപ്പെനാകനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നടപ്പെബലനാകബയ  ആയഷനാന  ഭനാരതക്ക്  എലനാ  സലാംസനാനങ്ങളുലാം

നടപ്പെനാകകണതുള്ളതബനനാലുലാം  പദതബയബകല ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ  5  ലക്ഷലാം

രൂപവകരയനായതബനനാലുലാം കേനാരുണദ കബനവലന്റെക്ക് പദതബ തുടരനാന സനാധബകനാത്ത

സബതബവബകശേഷമനാണുള്ളതക്ക്.  ആയഷനാന  ഭനാരതക്ക്  പദതബയബല്  എ.പബ.എല്.
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ഉള്കപ്പെകട  42  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങകളയനാണക്ക്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.

നബലവബലുള്ള  കേനാരുണദ  പദതബയകട  കപരബനക്ക്  മനാറലാം  വരുത്തനാകത  കേനാരുണദ

ആകരനാഗദസുരക്ഷനാ  പദതബകയന  കപരബലനാണക്ക്  പദതബ  നടപ്പെനാകനാന

ഉകദ്ദശേബക്കുനതക്ക്.  ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ കരനാഗബകേകളയലാം മറക്ക് കരനാഗങ്ങളുള്ളവകരയലാം ഈ

പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  ഉത്തരവബറക്കുനതനാണക്ക്.

ഇനഷസറനസക്ക്  സലാംബന്ധബച  വദക്തത  വരുനതുവകര  ആര.സബ.സബ.  കപനാലുള്ള

ആശുപതബകേള്ക്കുണനാകുന  നഷ്ടലാം  സരകനാര  നബകേത്തുനതനാണക്ക്.  കേനാരുണദ

പദതബ  പ്രകേനാരലാം  കഹല്ത്തക്ക്  കേനാരഡുള്ള  60  ശേതമനാനലാം  ആളുകേളുലാം  പുതബയ

പദതബയബകലയക്ക്  മനാറബയ  സനാഹചരദത്തബല്  ബനാകബയള്ളവകരയലാം  പുതബയ

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(5) കറഗുകലറര  -  കേലാം  -  ബബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന  പബ  .:  തബരുകവഗപ്പുറ,  വബളയൂര,  പട്ടനാമ്പബ

എനബവബടങ്ങളബകല  കറഗുകലറര-കേലാം-ബബഡ്ജക്ക്,  തടയണകേള്

യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  പട്ടനാമ്പബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമത്തബനലാം  കനൽകൃഷബ  അടകമുള്ള
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കൃഷബകേള്ക്കുമനായബ  തബരുകവഗപ്പുറ  പഞനായത്തബൽ  ഒരു  ആർ.സബ.ബബ.യലാം

വബളയൂരബൽ ഒരു തടയണയലാം പട്ടനാമ്പബയബൽ ഒരു കറഗുകലററുലാം നബർമ്മേബകനാനനാണക്ക്

ഉകദ്ദശേബക്കുനതക്ക്.  കകേരള  ഇറബകഗഷൻ  ഇൻഫ്രെനാസ്ട്രേക്ചർ  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

കകേനാർപ്പെകറഷകന  തുടർനടപടബകേൾ  സസസ്പീകേരബകനാൻ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം

കേബഫ്ബബകക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ ആവശേദമനായ

ഫണക്ക്  അനവദബക്കുനമുറയക്ക്  സനാകങ്കതബകേനാനമതബ  നല്കേബ  കടനഡര  വബളബചക്ക്

പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്. 

(6) കകേനാട്ടയലാം ജനറല് ആശുപതബയബകല സഗൗകേരദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന:  കകേനാട്ടയലാം  ജനറലനാശുപതബയബല്

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാകബയ  പുതബയ  കബനാകബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  മനാസ്റ്റര  പനാന  പ്രകേനാരമുള്ള  അടബസനാനസഗൗകേരദങ്ങള്

ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വനബത-ശേബശു വബകേസനവുലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീചര  ):  കകേനാട്ടയലാം  ജനറല് ആശുപതബകയ

ആരദ്രലാം  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  9  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  48

കപകര  നനാഷണല്  കഹല്ത്തക്ക്  മബഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പ്രവരത്തബക്കുനതബനളള
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ഏരപ്പെനാടക്ക്  കചയ്യുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഒ.പബ.-യകട  ആധുനബകേവല്കരണവുലാം

വനാരഡുകേളുകട  നവസ്പീകേരണവുലാം  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവക്ക്

കബനാകബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനായബട്ടുണക്ക്.  ശേസനാസക്ക്  കബനബകേക്ക്,  കസ്ട്രേനാകക്ക്

റസ്പീഹനാബബലബകറഷന  യൂണബറക്ക്,  ഡയബറബകേക്ക്  ഫുഡക്ക്  കബനബകേക്ക്  എനബവയടകലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  ആശുപതബകയ  കേബഫ്ബബയബലുള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

തയ്യനാറനാകബയ  മനാസ്റ്റര  പനാനബനക്ക്  ഭരണനാനമതബ  ലഭബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

കേബഫ്ബബയകട  അനമതബ  ലഭബക്കുനമുറയക്ക്  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാന

സനാധബക്കുലാം.  കകേ.എചക്ക്.ആര.ഡബബ.എസക്ക്.-മനായബ  ചരച  നടത്തബ  കപവനാരഡക്ക്

നബരമ്മേബക്കുനതബനളള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(7) ഭഗൗതബകേ സനാഹചരദങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ:  കേനായലാംകുളലാം  തനാലൂകനാശുപതബയബകല  ഭഗൗതബകേ

സഗൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  സ്റ്റനാഫക്ക്  പനാകറണ്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനലാം

നബലവബലുളള  കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  തയ്യനാറനാകബയ  ഡബ.പബ.ആര.

കേബഫ്ബബയബല് സമരപ്പെബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വനബത-ശേബശു വബകേസനവുലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശേലജ ടസ്പീചര  ): കേനായലാംകുളലാം തനാലൂകനാശുപതബകയ ആരദ്രലാം
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പദതബയബലുലാം കദശേസ്പീയ ആകരനാഗദ ദഗൗതദത്തബലുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബ 18 ജസ്പീവനകനാകര

നബയമബചബട്ടുണക്ക്.  കട്രെനാമനാകകേയര,  സബ.റബ.  സനാന  അടകമുളള  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനളള  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടനവരബകേയനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  8  ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറ്റുകേള്  അനവദബക്കുനതനാണക്ക്.

സസസ്പീകവജക്ക്  ട്രെസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്  പനാന്റെക്ക്  സനാപബക്കുനതബനളള  നടപടബകമങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  എയകറനാബബകേക്ക്  കേകമ്പനാസ്റ്റക്ക്  യൂണബറക്ക്  സനാപബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  തനാലൂകനാശുപതബകയ  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ

കേബഫ്ബബയബല്  സമരപ്പെബച  ഡബ.പബ.ആര.-നക്ക്  അനമതബ  ലഭബക്കുനമുറയക്ക്

നവസ്പീകേരണ പ്രവരത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്. 

(8) എയര ആലാംബുലനസക്ക്

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  സലാംസനാനത്തക്ക്  എയര  ആലാംബുലനസക്ക്

സലാംവബധനാനലാം ഏരകപ്പെടുത്തനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ ടസ്പീചര  ):  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബല് എയബലാംസബകന്റെ സഹനായകത്തനാകട കലവല് വണ് നബലവനാരത്തബലുള്ള

കട്രെനാമനാ കകേയര സലാംവബധനാനലാം പൂരത്തബയനായബ വരബകേയനാണക്ക്.   30 കേബകലനാമസ്പീററബനള്ളബല്
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ജസ്പീവനരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  315  ആലാംബുലനസുകേള്

വബനദസബപ്പെബക്കുനതബനള്ള  കടണര  നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകബകഴബഞ.  ഒരു

സമ്പൂരണ്ണ  കട്രെനാമനാ  കകേയര  പദതബ  ആവബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  സരകനാര

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  എയര ആലാംബുലനസക്ക് സലാംവബധനാനലാം വനകതനാതബലുള്ള  കചലവക്ക്

വരുകമനതബനനാല് സലാംസനാനത്തക്ക് പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന കേഴബയബല. 

 (9) അണര പനാകസ്സെജക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദവസ്സെബ: ചനാലക്കുടബ കകേനാടതബ ജലാംഗ്ഷകനനാടക്ക് കചരനള്ള അണര

പനാകസ്സെജബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന): ചനാലക്കുടബ

അണര പനാകസ്സെജബകന്റെ നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്   നനാഷണല് കകഹകവ അകതനാറബറബ  ഓഫക്ക്

ഇന്തദയബല്നബനലാം 2008-ല് അനമതബ ലഭബകചങ്കബലുലാം കലനാകകഷനമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

തരകലാംമൂലലാം പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബകനാന സനാധബചബട്ടബല. ഇഗൗ സരകനാര അധബകേനാരത്തബല്

വനതബനകശേഷലാം പ്രവൃത്തബ തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ കൂടുതല് കതനാഴബലനാളബകേകളയലാം

യനസനാമഗ്രബകേകളയലാം  വബനദസബപ്പെബകണകമനക്ക്  നനാഷണല്  കകഹകവ

അകതനാറബറബകയനാടക്ക്  ആവശേദകപ്പെടുകേയലാം  2020-ല്  പ്രവൃത്തബ  പൂരത്തബയനാകനാന

സനാധബക്കുകമനമനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.  സലവനാസബകേളുകട  എതബരപ്പെക്ക്

നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങകള  ബനാധബക്കുനണക്ക്.  അണര  പനാകസ്സെജബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം
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തസരബതകപ്പെടുത്തണകമനക്ക് നനാഷണല് കകഹകവ അകതനാറബറബകയനാടക്ക് ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

 (10) ചട്ടങ്ങളുകട രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക്  മനാതബ:  സലാംസനാനത്തക്ക്  നബലവബലുള്ള  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ

ചട്ടങ്ങളബലുലാം ഫനാലാം കകലസനസബലാംഗക്ക്  ചട്ടങ്ങളബലുലാം ആവശേദമനായ കഭദഗതബ വരുത്തനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

തകദ്ദശേസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന  ):  കൃഷബ,

മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  സലാംകയനാജബത  കൃഷബ  എനബവയകട  വദനാപനത്തബനക്ക്  നബലവബലുള്ള

കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ  ചട്ടങ്ങളുലാം  നബയമങ്ങളുലാം  തടസ്സെലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതനായള്ള  പരനാതബ

പരബകശേനാധബചക്ക്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയബല്  ലളബതവുലാം  സുതനാരദവുമനായ  ചട്ടങ്ങളുലാം

നബബന്ധനകേളുലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളുകട  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചരത്തക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

IV റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണലാം

(1) IV, V, IX  എനസ്പീ സബക്ക് ജകക്ക് കേമ്മേബറബകേളുകട  2019  മനാരചക്ക്  31  വകരയള്ള

ആനകേനാലബകേ  റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  2018-19  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്ത  ധനനാഭദരതനകേളുകട

പരബകശേനാധന സലാംബന്ധബച മൂനനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടബകല  ശേബപനാരശേകേളബകന്മേലുള്ള ആക്ഷന

കടകണ് റബകപ്പെനാരട്ടുലാം സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.
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(2)  2019-കല കകേരള ധനകേനാരദ  ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ

VIII-കന്റെ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

(3)   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംബന്ധബച  സമബതബയകട  കതനാണ്ണൂറബ

അഞക്ക് മുതല് കതനാണ്ണൂറബ ഏഴക്ക് വകരയള്ള  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

(4)  പ്രവനാസബ മലയനാളബകേളുകട കക്ഷമലാം    സലാംബന്ധബച സമബതബയകട ഏഴുലാം എട്ടുലാം

റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

V കമപ്രശലാം

കേനാലഹരണകപ്പെട്ട റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സഭയകട കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  കേമ്പനബകേള്,  സസയലാംഭരണനാധബകേനാര  സനാപനങ്ങള്,

കബനാരഡുകേള്,  കകേനാരപ്പെകറഷനകേള്  മുതലനായവയകട  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  യഥനാസമയലാം

സഭയകട  കമശേപ്പുറത്തുവയണകമന  ചട്ടലാം  പനാലബകകപ്പെടനാത്തതബനനാല്  ധനനാഭദരതന

ചരചയബല്  ഇഗൗ  വബഷയത്തബല്  സനാമനാജബകേരകക്ക്  ഫലപ്രദമനായബ  ഇടകപടനാനള്ള

അവസരലാം നഷ്ടകപ്പെടുകേയനാണക്ക്. കേനാലഹരണകപ്പെട്ട റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സഭയകട  കമശേപ്പുറത്തു

വയ്ക്കുനതക്ക് സഭകയനാടുള്ള അനനാദരവനായതബനനാല് ഇഗൗ വബഷയത്തബല് റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

ചട്ടമനസരബചക്ക്  സനാപനങ്ങളുകട  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  സഭയകട  കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനതബല്
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കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനപക്ഷലാം  ഡബകല  കസ്റ്ററ്റുകമന്റുകൂടബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബ

സമരപ്പെബകണകമനക്ക് അനശേനാസബക്കുനണക്ക്. കേനാലഹരണകപ്പെട്ട റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സഭയകട

കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനക്ക്  ശേക്തമനായ  ഇടകപടലുകേള്

നടത്തുകേയനാണക്ക്.  ഇകനാരദലാം  കൃതദമനായബ  പനാലബകകപ്പെടുനകണനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന

എലനാ വകുപ്പുകമധനാവബകേള്ക്കുലാം നബരകദ്ദശേലാം നല്കുനതനാണക്ക്.

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര: നബയമസഭനാ നടപടബ ചട്ടപ്രകേനാരലാം കരഖകേള് യഥനാസമയലാം സഭയകട

കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനതക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  സരകനാര  വകുപ്പുകേള്കക്ക്  കേരശേന  നബരകദ്ദശേലാം

നല്കേബയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേനാലതനാമസലാം  ഒരു  പരബധബവകര  ഒഴബവനാകനാന

സനാധബചതനായലാം  തുടരനലാം  ആവശേദമനായ  ഇടകപടലുണനാകുകമന  മനബയകട  ഉറപ്പുലാം

മുഖവബലയ്കകടുക്കുന.  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  കരഖകേള്  സഭയകട  കമശേപ്പുറത്തക്ക്  യഥനാസമയലാം

വയ്ക്കുനതബനക്ക്  ലഭദമനാക്കുനകണനാകയനകേനാരദലാം  നബരസ്പീക്ഷബകനാനലാം  അലനാത്തപക്ഷലാം

ആവശേദമനായ  തുടരനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനമുളള  ചുമതല  കമശേപ്പുറത്തുവച

കേടലനാസുകേള്  സലാംബന്ധബച  സമബതബയകട  കേരത്തവദങ്ങളബല്  നബക്ഷബപ്തമനാകബയനാല്

ഭനാവബയബല്  ഇത്തരത്തബലുളള പരനാതബകേള് പ്രസ്തുത  സമബതബകക്ക്  പരബകശേനാധബകനാനലാം

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകനാനലാം  കേഴബയകമനകേനാരദലാം  അറബയബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം

അതബകന്മേല് തുടരനടപടബകേളുണനാകുകമനലാം റൂള് കചയ്യുന. 
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VI ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്ത ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള്ള ഉപധനനാഭദരതനകേകള
സലാംബന്ധബച ചരചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

2019-2020  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷകത്ത  ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനകേള്  അനവദബകണകമന  പ്രകമയലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബമനാര

അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം അവ പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയലാം കചയ്തു.

ശസ്പീമതബ പബ  .    അയബഷനാ കപനാറബ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനകൂലബക്കുന.

കകേട്ടബട നബരമ്മേനാണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ചട്ടലലാംഘനലാം നടനബട്ടുകണനാകയനള്ളതക്ക്

ഓകരനാ  ഘട്ടത്തബലുലാം  പരബകശേനാധബകനാനള്ള  നടപടബയണനാകേണലാം.  നബലവനാരമുള്ള

കറനാഡുകേള് നബരമ്മേബക്കുനതബനലാം സമഗ്ര വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞത്തബലൂകട

കമചകപ്പെട്ട  വബദദനാഭദനാസലാം  നല്കുനതബനലാം  വബലകയറലാം  തടയനതബനലാം

പരമ്പരനാഗത  വദവസനായങ്ങകള  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതക്ക്

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. സസ്പീകേള്കക്ക് കതനാഴബലുലാം സുരക്ഷബതതസവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാനള്ള

നടപടബകേളുമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുന സരകനാരബകന അഭബനനബക്കുന.  

ശസ്പീമതബ ഇ  .   എസക്ക്  .   ബബജബകമനാള്: ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനകൂലബക്കുന.

കകേരളകത്ത  നബകക്ഷപസഗൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാകബ  മനാറ്റുനതബനക്ക്  സരകനാര

നടത്തബയ  പ്രവരത്തനങ്ങകള  അഭബനനബക്കുന.  മുലകപ്പെരബയനാര  വബഷയത്തബല്
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ശേനാശേസതപരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനലാം  ഇടുകബ  പനാകകജക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  കതനാട്ടലാം  കമഖലയബകല  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനലാം

അരഹരനായവരകക്ക്  പട്ടയലാം  അനവദബക്കുനതബനലാം  നബരമ്മേനാണകമഖലയബകല

പ്രതബസന്ധബ  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനലാം  സസകേനാരദ  നബകക്ഷപങ്ങള്

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

സരകനാരബകന്റെ  ധൂരത്തുലാം  ദുരവദയവുമനാണക്ക്  സലാംസനാനത്തക്ക്  കപനാതുകേടവുലാം

ആകളനാഹരബ  കേടവുലാം  വരദബകനാനബടയനായതക്ക്.  കേനാര  പൂളബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനലാം  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  വഖഫക്ക്  ട്രെബബബണലുകേളുകട  കേദനാമ്പക്ക്

സബറബലാംഗക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  സസ്പീസണ് സമയത്തക്ക്

കൂടുതല്  വബമനാന  സരവ്വസ്പീസുകേള് ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  അമബത  ടബകറക്ക്  ചനാരജക്ക്

ഇഗൗടനാക്കുന  വബമനാനകമ്പനബകേളുകട  സമസ്പീപനലാം  അവസനാനബപ്പെബചക്ക്  യനാതനാപ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനലാം  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേരദ്ദലാം  കചലുത്തണലാം.

സലാംസനാനത്തക്ക്  ഇലകകനാണബകേക്ക്  മനാലബനദങ്ങള്  റസ്പീ-ലസകബള്

കചയ്യുനതബനനാവശേദമനായ പനാന്റുകേള് സനാപബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.
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നബലവനാരമുള്ള  കറനാഡുകേള്  നബരമ്മേബചതുലാം  സരകനാര  സ്കൂളുകേളുകട  അടബസനാന

സഗൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബചക്ക്  വബദദനാരതബകേളുകട  എണ്ണത്തബല്  വരദനവുണനാകനാന

കേഴബഞ്ഞതുലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടമനാണക്ക്.  കസ്റ്റഡബയങ്ങള്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം

മഴകവള്ള  സലാംഭരണബകേള്  സനാപബക്കുനതബനലാം  കുളങ്ങളുലാം  കേനനാലുകേളുലാം  നവസ്പീകേരബചക്ക്

കുടബകവള്ളലാം ലഭദമനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക്  കകേനായ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള

അനകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ  സമസകമഖലകേളബലുലാം  പുകരനാഗതബ  കനടനാന

സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്

കുടബശ്ശേബകേയനായബരുന  പല  ആനകൂലദങ്ങളുലാം  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുകേയലാം  കക്ഷമ

കപനഷനകേള്  വരദബപ്പെബചക്ക്  വസ്പീടുകേളബല്  എത്തബക്കുകേയലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.യകട  വരുമനാനത്തബലൂകട  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  ശേമ്പളലാം

നല്കേനാന  കേഴബയന  അവസയബകലത്തബക്കുകേയലാം  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  കേബഫ്ബബയബലൂകട  ധനസമനാഹരണലാം  നടത്തുകേയലാം

കചയ്തതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  വദവസനായകമഖലയബല്  നബലവബലുള്ള

നബയമങ്ങള് ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  വബഭവസമനാഹരണലാം  നടത്തനാന  കേഴബയനാത്ത
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അവസയബകലയക്ക് കകേരളലാം മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. സലാംസനാനത്തക്ക് കപനാലസ്പീസബകന്റെ

നരനനായനാട്ടക്ക്  അവസനാനബപ്പെബകനാനലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേസ്റ്റഡബയബല്  മരണകപ്പെട്ട

രനാജ്കുമനാറബകന്റെ കുടുലാംബത്തബനക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

നനാടബകന്റെ  വബകേസനത്തബനകവണബ  നബകക്ഷപങ്ങള്  കവണരസ്പീതബയബല്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനലാം  ജലകസനാതസ്സുകേള്  സലാംരക്ഷബകനാനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  നബപ  കകവറസക്ക്  ബനാധ  നബയനണവബകധയമനാകനാന

സനാധബചതുലാം ആകരനാഗദ-കേനാരഷബകേ കമഖലകേളബല് നബകക്ഷപലാം വരദബപ്പെബകനാനള്ള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചതുലാം സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. പരബസബതബകക്ക് കകേനാട്ടലാം തട്ടനാത്ത

രസ്പീതബയബലുള്ള  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തബ  ടൂറബസലാം  കമഖലകയ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നഗൗഷനാദക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

ആസനമനാകുന  15-ാം  ധനകേനാരദകേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടുപ്രകേനാരലാം  സലാംസനാനത്തബനക്ക്

ലഭബകകണ  വനായ്പനാപരബധബ  കുറയനാവുന  സനാഹചരദത്തബല്  സനാമൂഹദ

സുരക്ഷനാകപനഷന ലഭബക്കുനവരുകട എണ്ണലാം വരദബപ്പെബച്ചുലാം  വബദദനാഭദനാസ,  ആകരനാഗദ

കമഖലകേളബല് മതബയനായ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബച്ചുലാം  മബകേച ധനകേനാരദ മനാകനജക്ക് കമന്റെബലൂകട
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പണലാം  കേകണത്തബ  സനാമ്പത്തബകേ  സന്തുലബതനാവസ  നബലനബരത്തബകകനാണ്ടുമുള്ള

വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക് സരകനാര നടപ്പെബലനാക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ  : ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.   വബദദനാഭദനാസലാം,

ആകരനാഗദലാം,  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്,  സനാമൂഹദകക്ഷമലാം  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  കനട്ടലാം

ലകേവരബക്കുനതബനലാം  കേശുവണബ,  ലകേത്തറബ  തുടങ്ങബയ  പരമ്പരനാഗത

വദവസനായങ്ങകള പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനലാം സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കതനാണക്ക് സലാംഭരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനലാം കേയറുലനങ്ങള്കക്ക് വബലയലാം കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് കമചകപ്പെട്ട

കവതനവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തബ  കേയരകമഖല  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകണലാം.  സഹകേരണ

കമഖലകയ  പരബകപനാഷബപ്പെബകനാനലാം  എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  ആസബ  വബകേസന

ഫണ്ടുപകയനാഗബചക്ക്  കചയ്യനാവുന  പ്രവൃത്തബകേളുകട  എണ്ണലാം  വരദബപ്പെബകനാനലാം  പ്രവൃത്തബ

ഏകറടുക്കുന കേരനാറുകേനാരകക്ക് നബശബത ശേതമനാനലാം തുകേ മുനകൂറനായബ നല്കേനാനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം,  നഗരവബകേസനലാം,  ഗതനാഗതലാം,  വനലാം,  കതനാഴബല്  തുടങ്ങബയ

കമഖലകേളബല്  കമചകപ്പെട്ട  പ്രവരത്തനലാം  കേനാഴ്ചവയനാന  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

വബദദനാരതബകേളബല്  മഗൗലബകേചബന്ത  വളരത്തുനതബനക്ക്  സ്കൂള്  വബദദനാഭദനാസലാം

മനാതൃഭനാഷയബല്  നടപ്പെബലനാകണലാം.  പ്രളയനാനന്തര  കകേരളത്തബല്  സരകനാര
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നടപ്പെബലനാക്കുന  പദതബകേകള  എതബരക്കുന  സമസ്പീപനലാം  പ്രതബപക്ഷലാം

അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  പദതബ

വബഹബതലാം  കചലവഴബകകപ്പെടനാകത  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്  പൂരത്തബയനാകേനാത്ത

അവസയനാണക്ക്  സലാംസനാനത്തുളളതക്ക്.  പങ്കനാളബത്ത  കപനഷന  പദതബ

പുന:പരബകശേനാധബക്കുനതബനനായബ  നബയമബച  സമബതബയകട  പ്രവരത്തനലാം

പരബകശേനാധബകകപ്പെടണലാം.   റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവക്ക്  പദതബയകട  മറവബല്

രനാജദനാന്തര  ധനസമനാഹരണലാം  ലക്ഷദലാംവയ്കുനതുലാം  പദതബയബല്  ആസൂതണ

കബനാരഡബകന  ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്തതുലാം  ആശേങ്കനാജനകേമനാണക്ക്;  ടബ  പദതബ

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തബയനാകനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  തബതല

പഞനായത്തുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കേഴബഞ്ഞ സനാമ്പത്തബകേ വരഷലാം ട്രെഷറബകേളബല് ലഭബച

ബബല്ലുകേളുകട തുകേ നടപ്പുവരഷലാം നല്കുകമന  ഉത്തരവക്ക് കതറബദനാരണനാജനകേമനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശേരമ്മേ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  കപനാതു

വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകല  സരകനാരബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സ്തുതദരഹമനാണക്ക്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ വബകേസന പശനാത്തലകത്ത പുതബയ പനനാവബകലയക്ക് നയബകനാനലാം

ബഡ്ജകറതര വരുമനാനത്തബലൂകട കൂടുതല് വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങള് തടസ്സെമബലനാകത

പൂരത്തബയനാകനാനലാം  വബകേസനത്തബനക്ക് പുതബയ അടബത്തറ രൂപകപ്പെടുത്തനാനലാം കേബഫ്ബബ
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പദതബയബലൂകട സനാധബചബട്ടുണക്ക്. ഓഖബ ദുരന്തത്തബല് മരണകപ്പെട്ടവരുകട  ആശബതരകക്ക്

നബയമനലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള ആനകൂലദങ്ങള് നല്കേബയ നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

തബരുവനന്തപുരലാം  മുതല്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  വകരയള്ള  കദശേസ്പീയ  ജലപനാത

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തബയനാകണലാം.  വബകദശേഭനാഷകേള്  പനാഠദപദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബദദനാഭദനാസകമഖലയബല്  കകേനാഴ്സുകേള്  പരബഷ്കരബകണലാം.    കചറുകേബട

സലാംരലാംഭങ്ങകള കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബകണലാം.  എകക്ക്പ്രസക്ക്  കകഹകവ യനാഥനാരതദമനാകണലാം.

കഹനാലാംകസ്റ്റഡക്ക്  ഫനാമബലാംഗക്ക്  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനലാം  നനാട്ടറബവുകേള്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനലാം മുനഗണന നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശേന:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

പകേരചവദനാധബ  പടരനപബടബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  പുതബയ  ആകരനാഗദ

നയകത്തപ്പെറബ ആകലനാചബകണലാം.   പദതബ വബഹബതലാം കചലവഴബക്കുനതബലുലാം ബഡ്ജറക്ക്

കപരകഫനാമനസബലുലാം   കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകല  പ്രശങ്ങള്  മുനകൂട്ടബ

പരബഹരബക്കുനതബലുലാം  സരകനാര  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മലബനജല

സലാംസരണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേണ്സള്ട്ടനസബ  കേരനാറബകല  കമകകടബകനപ്പെറബയലാം

രക്തദനാതനാകകള  ചൂഷണലാം  കചയ്യുകേയലാം  രക്തദനാനകമഖലകയ

വനാണബജദവല്കരബക്കുകേയലാം കചയ്യുന കേരനാര റദ്ദക്ക് കചയ്തബട്ടുലാം കേരനാറുമനായബ മുകനനാട്ടക്ക്
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കപനാകേനാനബടയനായ സനാഹചരദകത്തക്കുറബച്ചുലാം അകനസഷബകണലാം. 

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):  ഇഗൗ

സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്വനകശേഷലാം നബകുതബ  കചനാരച  തടയനതബനക്ക്  ശേക്തമനായ

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയത്തബകന്റെ പശനാത്തലത്തബല് നബരത്തബവചബരുന

ഇനപുട്ടക്ക്  ടനാകക്ക്  കുടബശ്ശേബകേ പബരബകചടുക്കുനതബനള്ള നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കേടകമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ  കുറച  കകേന്ദ്രസരകനാര  സമസ്പീപനലാം

അലാംഗസ്പീകേരബകനാവുനതല. വനാട്ടര അകതനാറബറബയബകല സരകനാര വനായ്പയനായ 753 കകേനാടബ

രൂപ  ഇകേസബറബയനാകബ  മനാറ്റുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  റസ്പീബബല്ഡക്ക്

കകേരളയകട  ഭനാഗമനായബ  കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കുലാം  റബവര  കബസബന

അകതനാറബറബക്കുലാം  കടനാകണ്  കപ്രനാവബഷന  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  മുനബസബപ്പെനാലബറബ

കകേനാമണ് സരവ്വസ്പീസക്ക് കപനഷന ഫണബനനായബ 50 കകേനാടബ രൂപയലാം കകേനാഴബകകനാടക്ക് കസ്റ്ററക്ക്

ഇനസ്റ്റബറബട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  പനാരനാകമഡബകല്  സയനസബനലാം  കസന്റെര  കഫനാര  കകേനാസ്റ്റല്

കഹറബകറജക്ക് സ്റ്റഡസ്പീസബനലാം ആവശേദമനായ പണലാം അനവദബചബട്ടുണക്ക്.  വനാണബജദ നബകുതബ

വകുപ്പെബകന്റെ ആവശേദത്തബനനായബ എ.പബ.ആര. നമ്പര റസ്പീഡര ഘടബപ്പെബച വനാഹനവബഹലാം

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  സജസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  സഹകേരണ  കമഖലയകട

ഉനമനത്തബനനായബ  സരകനാരബകന്റെ  വബവബധ  ഫണ്ടുകേള്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബല്

നബകക്ഷപബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്. എ.ഡബ.എഫക്ക്. പ്രവൃത്തബകേളുകട
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എണ്ണലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്

വകുപ്പെബകന്റെ  വബവബധ  പ്രവൃത്തബകേള്കനായബ  ഇഗൗ  വരഷലാം  1000  കകേനാടബ  രൂപ

അനവദബക്കുകേയലാം  പണലഭദതയനസരബചക്ക്  കൂടുതല്  തുകേ  ലഭദമനാക്കുകേയലാം

കചയ്യുനതനാണക്ക്.  കേയറുല്പ്പെനാദനലാം  പരമ്പരനാഗത  റനാട്ടബല്നബനക്ക്  ഇലകകനാണബകേക്ക്

റനാട്ടബകലയക്ക്  മനാറബകഴബഞ്ഞബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഉല്പ്പെനാദനകചലവക്ക്  കുറചക്ക്  കേയറബകന്റെ

വബല  മത്സരനാധബഷബതമനായബ  മനാറനാനലാം  സനാകങ്കതബകേവബദദയബല്  മനാറലാംവരുത്തബ

വദവസനായകത്ത  പുന:സലാംഘടബപ്പെബകനാനമനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ

വരഷലാം  സമരപ്പെബച  ബബല്ലുകേള്കക്ക്  ഇഗൗ  വരഷകത്ത  അകലനാകകഷനബല്നബനലാം

പണലാം ലഭദമനാക്കുനതനാണക്ക്. 

VII വദക്തബപരമനായ വബശേദസ്പീകേരണലാം

(1) ദ്രവമനാലബനദ സലാംസരണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട അഴബമതബയനാകരനാപണലാം

തകദ്ദശേസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന  ):  ദ്രവമനാലബനദ

സലാംസരണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേണ്സള്ട്ടനസബകയ  കതരകഞ്ഞടുത്തതക്ക്

സലാംബന്ധബച  ആകക്ഷപലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  ആറക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷനകേളബലുലാം  ആലപ്പുഴ,  ഗുരുവനായൂര,  പനാലകനാടക്ക്

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലുമനായബ  സസസ്പീകവജക്ക്  ആനഡക്ക്  കസപ്കറജക്ക്  കസകറബല്  629
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കകേനാടബ  രൂപയകട പദതബ പ്രവരത്തനങ്ങള് വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനാണക്ക്.  ഇതബല്

115 കപ്രനാജക്ടുകേള് വനാട്ടര അകതനാറബറബയനാണക്ക് നടപ്പെനാക്കുനതക്ക്. അമൃതക്ക് പദതബയകട

മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദശേങ്ങളബല്  ഏതുതരലാം  സനാകങ്കതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗബകണകമനക്ക്

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബഷ്കരഷബചബട്ടബല.  23-12-2017-നക്ക്  കസപ്കറജക്ക്  ട്രെസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്

പനാന്റെക്ക്  പദതബകക്ക്  എ.എസക്ക്.  ലഭബക്കുകേയലാം  കേണ്സള്ട്ടന്റെനായ  റനാലാം

ബകയനാളജബകല്സക്ക്  05-01-2018-നക്ക്  കസപ്കറജക്ക്  കപ്രനാജകബകനക്കുറബച്ചുള്ള

പ്രസകന്റെഷന കടകബകല് കേമ്മേബറബ മുമ്പനാകകേ അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം സലാംശേയങ്ങള്

ചസ്പീഫക്ക് കസകട്ടറബ അദദക്ഷനനായ കസ്റ്ററക്ക് കലവല് കകഹപവര സ്റ്റബയറബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ

പരബകശേനാധബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. കകേരളത്തബകല നബരവധബ സനാപനങ്ങളബല് ഇഗൗ

സനാകങ്കതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗബക്കുകേയലാം  കടകബകല്  കേമ്മേബറബ  പരബകശേനാധന

നടത്തുകേയലാം  കമചകപ്പെട്ട  സനാകങ്കതബകേവബദദയനാണബകതനക്ക്  നബരകദ്ദശേബക്കുകേയലാം

കചയ്തതബകനത്തുടരനനാണക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബചതക്ക്.  കടണര  നബബന്ധനകേള്കക്ക്

വബകധയമനായബ  അതനാതക്ക്  നഗരസഭകേള്/കകേനാരപ്പെകറഷനകേളനാണക്ക്  ഇതക്ക്

നബരവ്വഹബക്കുനതക്ക്. കേഴബഞ്ഞ സരകനാരബകന്റെ കേനാലത്തബറകബയ ഉത്തരവനസരബചനാണക്ക്

റനാലാം ബകയനാളജബകല്സക്ക് എന കേമ്പനബകയ എലാംപനാനല് കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.
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(2) പനാസ്മയകട വബലനയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട അഴബമതബയനാകരനാപണലാം 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീചര  ):  തബകേച്ചുലാം  അടബസനാനരഹബതമനായ

ആകരനാപണമനാണക്ക്  ഇവബകട  ഉനയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ബഡക്ക്  ബനാങ്കുകേളബല് രക്തഘടകേങ്ങള്

കവരതബരബക്കുകമ്പനാള്  പ്രതബവരഷലാം  അകനകേലാം  യൂണബറക്ക്  പനാസ്മയനാണക്ക്

എകക്ക്പയറബയനാകുനതക്ക്. എകക്ക്പയറബയനാകുനതബനമുമ്പക്ക് ഇവ കകകേമനാറലാം കചയ്യണകമനലാം

കകകേമനാറലാം  കചയ്യുകമ്പനാള് ആവശേദമനായ മറക്ക്  ഫനാകറുകേള്  വനാങ്ങുകേകയനാ  അകലങ്കബല്

ലബററബനക്ക്  1600  രൂപ  നബരകബല്  പണമനായബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ  കചയ്യനാകമനലാം

മനാരകറബല് ഇടകപട്ടക്ക്  കേലാംകപനാണന്റെക്ക്സക്ക്  കസപ്പെകററക്ക്  കചയ്യുനതബനനാവശേദമനായ നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണകമനലാം  2012-ല്  NACO  ഉത്തരവുണനായബരുന.  അതബനക്ക്  പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതബനനായബ  2013-ല്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഒരു  കേമ്മേബറബകയ

നബയമബക്കുകേയലാം  കടണര  നടപടബകനാവശേദമനായ  കഫനാരമനാറക്ക്  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

കചയ്കതങ്കബലുലാം  2015-ല്  അടബയന്തരമനായബ  മനാരകറബല്  ഇടകപട്ടക്ക്  പനാസ്മ

നശേബപ്പെബകനാകത കകകേമനാറലാം  കചയ്യണകമനക്ക്  NACO  ആവശേദകപ്പെടുകേയനാണുണനായതക്ക്.

സുതനാരദമനായ  രസ്പീതബയബല്  കകകേമനാറലാം  കചയ്യുനതബനനായബ  2013-ല്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  തയ്യനാറനാകബയ  കടണര  കഫനാരമനാറബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഇഗൗ

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കടണര  വബളബക്കുകേയലാം  റബലയനസക്ക്  കകലഫക്ക്  സയനസസക്ക്,  ലബററബനക്ക്
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2200  രൂപ  കേസനാട്ടക്ക്  കചയ്യുകേയലാം  സരകനാരബകന്റെയലാം  നബയമവകുപ്പെബകന്റെയലാം

പബന്തുണകയനാകട  ഉയരന  തുകേ  കേസനാട്ടക്ക്  കചയ്ത  പ്രസ്തുത  കേമ്പനബയകട  കേസകട്ടഷന

അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  പനാസ്മ  കകകേമനാറനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.  അതതക്ക്

സനാപനങ്ങളബല് നബനലാം പനാസ്മ കശേഖരബക്കുകമ്പനാള് ആ സനാപനത്തബനക്ക് ആവശേദമനായ

ഫനാകറുകേള്   നല്കേണകമനലാം  അലനാത്തപക്ഷലാം  പണലാം  സസസ്പീകേരബകനാകമനലാം

സസസ്പീകേരബക്കുന പണലാം സരകനാര നബയനണത്തബലുള്ള അതതക്ക്  ബഡക്ക്  ബനാങ്കുകേളുകട

വബകേസനത്തബനനായബ  ഉപകയനാഗബകണകമനമനാണക്ക്  നബഷ്കരഷബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇകതലനാലാം

കൃതദമനായബ  ഓഡബറക്ക്  കചയ്യുനതനാണക്ക്.  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തനാണക്ക്

കടണര  കചയ്യനാനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചകതന  വസ്തുത  മറച്ചുവച്ചുകകേനാണനാണക്ക്

കതറബദനാരണനാജനകേമനായ  ആകരനാപണലാം ഉനയബചബരബക്കുനതക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തല):  ഉത്തരവനാദബതസകത്തനാടുകൂടബ

സഭയബലുനയബച  രണക്ക്  ആകരനാപണങ്ങകളക്കുറബച്ചുലാം  അകനസഷബകനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

തയ്യനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ഇവബകട  ഉനയബച

ആകരനാപണങ്ങള്കക്ക്  രണക്ക്  മനബമനാരുലാം  വദക്തമനായ  മറുപടബ  നല്കേബയ

സനാഹചരദത്തബല് ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക് യനാകതനാരകനസഷണവുലാം നടകത്തണതനായബട്ടബല. 
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(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  ഒനടങ്കലാം  സഭ

ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

സലാംസനാന ഭരണത്തലവന്മേനാര,  മനബമനാര,  ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര എന

II-ാംനമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  ചരക്കു

കസവനനബകുതബയലാം  കേനാരഷബകേനാദനായ  നബകുതബയലാം  വബലനനബകുതബയലാം  എന  V-ാം

നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദരതനയലാം ജബലനാഭരണവുലാം പലവകേയലാം

എന XI-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  വബദദനാഭദനാസലാം,

കേനായബകേവബകനനാദലാം, കേല, സലാംസനാരലാം എന XVII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയലാം  കകവദദസഹനായരലാംഗവുലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവുലാം  എന

XVIII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  സനാമൂഹദ

സുരക്ഷബതതസവുലാം  കക്ഷമവുലാം  എന  XLVI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയലാം  ശുദജലവബതരണവുലാം  ശുചസ്പീകേരണവുലാം  എന  XX-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം ജലകസചനലാം എന XXXVIII-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  നഗരവബകേസനലാം  എന

XXII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദരതനയലാം പഞനായത്തക്ക് എന

XXXV-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദരതനയലാം ഗ്രനാമവബകേസനലാം

എന  XXXVI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം
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കതനാഴബലുലാം  കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവുലാം  പ്രവനാസബ  കക്ഷമവുലാം  എന  XXIV-ാംനമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റു

പബനനാക/നബനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എനബവരുകട  കക്ഷമലാം  എന  XXV-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  സഹകേരണലാം  എന  XXVII-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  കൃഷബ  എന  XXIX-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന

XXXI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള   ഉപധനനാഭദരതനയലാം  വനലാം  എന

XXXIV-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം മത്സദബന്ധനലാം

എന  XXXIII-ാംനമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം

വദവസനായങ്ങള്  എന  XXXVII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയലാം  ഗതനാഗതലാം  എന  XLI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സെനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയലാം

കചയ്തു.

ചരച കൂടനാകത പനാസ്സെനാകകണ നസ്പീതബനദനായനബരവ്വഹണലാം എന  III-ാം നമ്പര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  കസ്റ്റഷനറബയലാം  അചടബയലാം  മറക്ക്

ഭരണപരമനായ  സരവ്വസ്പീസുകേളുലാം  എന  XIV-ാംനമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയലാം  കപനഷനലാം  പലവകേയലാം  എന  XVI-ാം  നമ്പര
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ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയലാം  പലവകേ  സനാമ്പത്തബകേ

സരവ്വസ്പീസുകേള്  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സെനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയലാം

കചയ്തു.

സഭ ലവകുകനരലാം 5.03-നക്ക് പബരബഞ.


