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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂലല   02,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.  

  (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തരസമയലാം)

I അറബയബപ്പെക്ക്

ചസ്പീഫക്ക് വബപ്പെക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര: ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗലാം ശസ്പീ. കകേ. രനാജന് 2019 ജൂണ് 28

മുതല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ചസ്പീഫക്ക് വബപ്പെനായബ നബയമബതനനായ വബവരലാം അറബയബക്കുന. 

II പ്രകതദകേ പരനാമരശലാം

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നതബലുണനായ കേനാലതനാമസലാം 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  വബഴബഞലാം തുറമുഖ

പദതബകയ  സലാംബനബചക്ക്  അകനന്വേഷബകനാന്  നബകയനാഗബച  ജസബസക്ക്
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ശസ്പീ.  സബ.  എന്.  രനാമചന്ദ്രന് നനായര  കേമ്മേസ്പീഷന്  31-12-2018-നക്ക്  സരകനാരബനക്ക്

സമരപ്പെബച റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ആക്ഷന് കടകണ് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ഉള്കപ്പെകട ജൂണ് 30-നുമുമക്ക്

സഭയബല് സമരപ്പെബക്കുകമന്ന ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രകന്റെ ക്രമപ്രശ്നത്തബനക്ക് നല്കേബയ

ഉറപ്പെക്ക്  വകുപ്പുമനബ  ലലാംഘബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  അടബയന്തരമനായബ

സഭയുകട കമശപ്പുറത്തുവയനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

തുറമുഖവലാം  മമ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെളബ  ): റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമയബനബതമനായബ

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നതനാണക്ക്.

III പ്രകമയലാം 

സകമ്മേളന ദബവസലാം റദ്ദു കചയ്യുന്നതുസലാംബനബചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സഭയുകട  നടപ്പു

സകമ്മേളനത്തബകന്റെ കേലണര ഭനാഗബകേമനായബ കഭദഗതബ കചയക്ക്  2019  ജൂലല  5-ാ

തസ്പീയതബ  നബശ്ചയബചബരുന്ന  സഭനാസകമ്മേളനലാം  ഒഴബവനാകനാന്  ഇഇൗ  സഭ

തസ്പീരുമനാനബക്കുന എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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IV അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സന്വേനാശയ കമഡബകല് ഫസ്പീസക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  സലാംസനാനകത്ത  സന്വേനാശയ  കമഡബകല്,  കഡന്റെല്

കകേനാഴ്സുകേളബകലയ്ക്കുള  ഫസ്പീസക്ക്  നബരണ്ണയബക്കുന്നതബല്  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തബ,

കമഡബകല്പഠനലാം  അനബശ്ചബതതന്വേത്തബലനാകബയ  സരകനാര  നടപടബമൂലലാം

വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം  രക്ഷബതനാകള്ക്കുമുണനായബട്ടുള  ആശങ്ക  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സരവശസ്പീ വബ. എസക്ക്. ശബവകുമനാര,

എലാം.  ഉമ്മേര,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്

50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   ലശലജ ടസ്പീചര): കേഴബഞ മൂന വരഷമനായബ കകേരളത്തബകല

കമഡബകല്  അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കുറ്റമറ്റ  രസ്പീതബയബല്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകടയുലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയുലാം  നബരകദ്ദേശങ്ങളനുസരബചക്ക്  സമയബനബതമനായബ

പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുണക്ക്.  2017-കല  സന്വേകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം നബയനബകലുലാം ആകബകന

കചനാദദലാം  കചയ റബട്ടക്ക്  കപറ്റസ്പീഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ  വന്ന കകേനാടതബവബധബയബല് ഫസ്പീസക്ക്
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നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രകവശനലാം  നബയനബക്കുന്നതബനുമുള  കേമ്മേബറ്റബകയ  രണക്ക്

കേമ്മേബറ്റബകേളനായബ കവരതബരബകണകമന്നക്ക് പറഞതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ബബല്

സഭയബല്  അവതരബപ്പെബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട  പബന്തുണകയനാടുകൂടബ

പനാസനാക്കുകേയുലാം തുടരന്നക്ക് രണ്ടു കേമ്മേബറ്റബകേള് നബലവബല് വരബകേയുലാം കചയ.  ഇഇൗ

കേമ്മേബറ്റബകേളനാണക്ക്  ഫസ്പീസക്ക്  നബശ്ചയബക്കുന്നതക്ക്.  പുതബയ  ഫസ്പീസക്ക്  നബശ്ചയബകനാന്

കേനാലതനാമസലാം  വരബകേയനാകണങ്കബല്  കേഴബഞ  വരഷകത്ത  ഫസ്പീസക്ക്  നബലനബരത്തബ

അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  നടത്തനാനുലാം  ഫസ്പീ  കറഗുകലറ്ററബ  കേമ്മേബറ്റബ  ഫബകക്ക്  കചയ്യുന്ന  ഫസ്പീസക്ക്

നല്കേനാന് സന്നദരനാകണന്നക്ക് വബദദനാരതബകേളബല്നബനലാം അഫബഡവബറ്റക്ക് വനാങ്ങനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ഇകനാരദലാം  കകേനാടതബകയ  അറബയബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  നബരകദ്ദേശബച  തസ്പീയതബയബല്  അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  നടത്തനാനുള

നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസക്ക്  .   ശബവകുമനാര: സന്വേനാശയ കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തക്ക്

എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.,  കഡന്റെല്  കകേനാഴ്സുകേളബകലയ്ക്കുള  പ്രകവശനത്തബല്

അനബശ്ചബതതന്വേലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.  കമഡബകല്  അനുബന

കകേനാഴ്സുകേളബകലയ്ക്കുള  നടപടബക്രമങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാകനാന്

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  പ്രകവശനലാം  നബയനബക്കുന്നതുലാം  ഫസ്പീസക്ക്
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നബരണ്ണയബക്കുന്നതുലാം രണക്ക്  വദതദസ്ത കേനാരദങ്ങളനായതബനനാല് രണബനുലാം  പ്രകതദകേ

കേമ്മേബറ്റബകേള്  കവണകമന്ന  കകേനാടതബ  ഉത്തരവബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പുതബയ

നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവന്നബരുകന്നങ്കബല്  കേനാലതനാമസമുണനാകേബലനായബരുന.  ഫസ്പീസക്ക്

വരദബപ്പെബകനാനുള  സനാഹചരദകമനാരുകബയതബനുകശഷമനാണക്ക്  സന്വേനാശയ

മനാകനജക്ക് കമന്റുകേളുമനായബ സരകനാര ചരച നടത്തബയതക്ക്.  ഫസ്പീസക്ക് നബരണ്ണയ സമബതബ

പബന്നസ്പീടക്ക്  നബശ്ചയബക്കുന്ന  ഫസ്പീസക്ക്  നല്കേനാകമന്നക്ക്  വബദദനാരതബകേളബല്നബനലാം

കബനാകണഴുതബ വനാങ്ങബ കകേനാടതബ റദ്ദേനാകബയ കേഴബഞ വരഷകത്ത  ഫസ്പീസക്ക് പ്രകേനാരലാം

പ്രകവശനലാം  നടത്തുന്നതബലൂകട  സന്വേനാശയ  മനാകനജക്ക് കമന്റുകേള്കക്ക്  അമബതഫസ്പീസക്ക്

ഇഇൗടനാകനാനുള  അവസരമനാണക്ക്  ഒരുകബകകനാടുത്തബരബക്കുന്നതക്ക്.  കമഡബകല്

പ്രകവശനലാം  സലാംബനബചക്ക്  ആറക്ക്  മനാസത്തബനകേലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുകണകമന്ന

കകേനാടതബ നബരകദ്ദേശലാം നടപ്പെനാകബയബട്ടബല.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പബടബപ്പുകകേടക്ക് കേനാരണലാം

നസ്പീറ്റക്ക്  പരസ്പീക്ഷയബല്  ഉയരന്ന  റനാങ്കക്ക്  കനടബയ  കുട്ടബകേള്ക്കുകപനാലുലാം  അവസരലാം

നഷ്ടകപ്പെടുന്ന സബതബയനാണുളതക്ക്. സന്വേനാശയ മനാകന ജക്ക് കമന്റുകേളുമനായബ  ഒത്തുകേളബചക്ക്

സലാംസനാനകത്ത  കമഡബകല്  പ്രകവശനലാം

അനബശ്ചബതതന്വേത്തബലനാകബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഗുരുതരമനായ ഇഇൗ സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം.
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ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശലജ ടസ്പീചര): സലാംസനാനത്തക്ക്  കമഡബകല്  പ്രകവശനലാം

സുതനാരദവലാം  കൃതദവമനായനാണക്ക്  നടക്കുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശഷലാം  20  കകേനാകളജുകേളുമനായബ  കേണ്കസഷന്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്

ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം  25,000/-  രൂപ  ഫസ്പീസബല്  പഠബകനാന്  കേഴബയുന്ന  സസ്പീറ്റുകേളുകട

എണ്ണലാം  ഇരട്ടബയനായബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കേണ്കസഷന്

എഗ്രബകമന്റെബകനതബകര സന്വേനാശയ മനാകനജക്ക് കമന്റുകേള് കകേനാടതബകയ സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം

അടുത്തവരഷലാം മുതല്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്   അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയബകലനലാം  നസ്പീറ്റക്ക്

കമറബറ്റനുസരബചക്ക്  പ്രകവശനലാം  നടത്തണകമനലാം  ഫസ്പീസക്ക്  ഏകേസ്പീകേരബകണകമനലാം

കകേനാടതബ  നബരകദ്ദേശബക്കുകേയുണനായബ.  കേണ്കസഷന്  എഗ്രബകമന്റെബനുള  കകനാസക്ക്

ഉള്കപ്പെടുത്തബകകനാണ്ടുവന്ന നബയമത്തബകനതബകര  മനാകനജക്ക് കമന്റുകേള് കകേനാടതബകയ

സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം  കേണ്കസഷന്  കകനാസക്ക്  റദ്ദേനാകബ  കകേനാടതബ  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം കചയ.   കകേനാടതബയുകട  കകഗഡക്ക് കകലന് അനുസരബചക്ക്   ഫസ്പീ

കറഗുകലറ്ററബ  കേമ്മേബറ്റബ  നബശ്ചയബക്കുന്ന  ഫസ്പീസക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  മനാത്രകമ

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേഴബയുകേയുള.  ഇതബകനതബകര  മനാകനജക്ക് കമന്റുകേള്  കകേനാടതബകയ

സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം  കകേനാടതബ  നബരകദ്ദേശകത്തത്തുടരന്നക്ക്  ബബല്  പനാസനാകബ  രണക്ക്
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കേമ്മേബറ്റബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്. വബദദനാരതബകേളുകട  അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്

കപ്രനാസസബനക്ക്  യനാകതനാരു  കുഴപ്പെവലാം  സലാംഭവബക്കുകേയബല.  കേഴബഞ  മൂന്നക്ക്

വരഷകനാലവലാം തൃപബകേരമനായബ അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് പൂരത്തബയനാകനാന് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാടതബവബധബ പ്രകേനാരലാം മറ്റക്ക് സലാംസനാനങ്ങളബകല കുട്ടബകേള്കക്ക് 15 ശതമനാനലാം സസ്പീറ്റക്ക്

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇത്തവണകത്ത  അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  നബശ്ചയബച

സമയത്തബനുളബല്ത്തകന്ന  പൂരത്തബയനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഫസ്പീ  കറഗുകലറ്ററബ  കേമ്മേബറ്റബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന  ഫസ്പീസനായബരബക്കുലാം  സരകനാരുലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാരട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനലാം  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)
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V ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കചലനാനലാം ഫബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബര

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ:  കചലനാനലാം  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല  തസ്പീരപ്രകദശലാം

സലാംരക്ഷബകനാന്  കേടല്ഭബത്തബ,  പുലബമുട്ടക്ക്  എന്നബവ  നബരമ്മേബകനാനുലാം  കറനാഡുകേള്

പുനരനബരമ്മേബകനാനുലാം  കേനനാലുകേള്  വൃത്തബയനാകനാനുലാം  ഫബഷബലാംഗക്ക്  ഹനാരബറബകന്റെ

നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബ പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം ഓഖബ ദുരന്തത്തബല് മരണകപ്പെട്ടവരുകട

ആശബതരകക്ക് നബയമനലാം നല്കേനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.    

മതദബനനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  കചലനാനലാം  മതദബനന

തുറമുഖത്തബകന്റെ  ഒന്നനാലാംഘട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  500  ലക്ഷലാം  രൂപയുകടയുലാം

രണനാലാംഘട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  29.9  കകേനാടബ  രൂപയുകടയുലാം  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  രണ്ടുഘട്ടങ്ങളബലനായബ  കതകകപുലബമുട്ടക്ക്  570  മസ്പീറ്ററലാം

വടകകപുലബമുട്ടക്ക്  150  മസ്പീറ്ററലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വനാരഫക്ക്,  കഡനാരകമടബ,

കേദനാന്റെസ്പീന്,  കടനായക്ക്  കലറ്റക്ക്  കബനാകക്ക്,  അഡക്ക് മബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവക്ക്  കബനാകക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള

അനുബനകജനാലബകേളുലാം ഡ്രഡ്ജബലാംഗക്ക് പ്രവൃത്തബയുമനാണക്ക് പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുളതക്ക്.

ഹനാരബറബകലയ്ക്കുള  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  സലകമകറ്റടുകനാന്
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കനകഗനാഷദബബള്  പരകചസക്ക്  ആകനുസരബചക്ക്  കേഴബഞ  ഗവണ്കമന്റെബറകബയ

ഉത്തരവക്ക് സലമുടമകേളുകട എതബരപ്പുമൂലലാം നടപ്പെനാകനാത്തതബനനാലനാണക്ക്  ഹനാരബര

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബല്  കേനാലതനാമസമുണനായതക്ക്.  2017-18

സനാമത്തബകേ  വരഷലാം  കചലനാനലാം  ഹനാരബറബകന്റെ  കശഷബക്കുന്ന

നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്കനായബ  1037  ലക്ഷലാം രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബയുലാം  700

ലക്ഷലാം രൂപയുകട  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം  ലസറ്റബകലയ്ക്കുള അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡക്ക്,

കേള്കവരട്ടക്ക്  എന്നബവയക്ക്  120  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം

തുറമുഖത്തബകന്റെ  അകപ്രനാചക്ക് കറനാഡബനുള ഭൂമബ ഏകറ്റടുകനാന് 13 കകേനാടബ രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബയുലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  റവനമ്യൂ വകുപ്പെബല്നബനലാം ഭൂമബ ഏകറ്റടുകനാനുള

നടപടബ  ഉഇൗരജബതകപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്  മരണകപ്പെട്ടവരുകട

ആശബതരബല്  അരഹതകപ്പെട്ടവരകക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്കക്ക്  വബകധയമനായബ  കജനാലബ

നല്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(2) പ്രവനാസബകേള്കക്ക് കവനാട്ടവകേനാശലാം  

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര: 2020-കല തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള

കതരകഞടുപ്പെബല്  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരകക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  ഹനാജരനാകേനാകത

കവനാട്ടവകേനാശലാം  കരഖകപ്പെടുത്തനാന്  അനുവനാദലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  നബലവബലുള  നബയമപ്രകേനാരലാം

കവനാട്ടക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  സമ്മേതബദനായകേര  കനരബട്ടക്ക്  കപനാളബലാംഗക്ക്  കസഷനബല്

ഹനാജരനാകേണകമനണക്ക്.  പ്രവനാസബ  ഭനാരതസ്പീയരകക്ക്  കപ്രനാകബ  കവനാട്ടക്ക്

അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  നബയമനബരമ്മേനാണലാം,  കകേരള  പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്

കതരകഞടുപ്പെക്ക്  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ,  കതരകഞടുപ്പെബകന്റെ  രഹസദസന്വേഭനാവ

സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങബയവ  സലാംബനബച  വദക്തമനായ  മനാരഗ്ഗകരഖയുലാം  വബവബധ

തലങ്ങളബലുള  ചരചകേളുലാം  കൂടബയനാകലനാചനകേളുലാം  ആവശദമനായതബനനാല്

അകനാരദത്തബല്  സരകനാര തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  

VI സബ്മബഷന്

(1) ചബറയല്പടബ  -  ഗൂളബകടവക്ക് കറനാഡക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  മണ്ണനാരകനാടക്ക്-ചബന്നത്തടനാകേലാം

അന്തരസലാംസനാന  കറനാഡബനക്ക്  സമനാന്തരമനായബ  ചബറയല്പടബയബല്നബനലാം

പൂകഞനാല-ഗൂളബകടവക്ക്  വഴബ  അഗളബയബല്  എത്തുന്ന  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

ഏഴക്ക്  വരഷലാം മുമക്ക്  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തബകക്ക്  60  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദബചകവങ്കബലുലാം

വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ എതബരപ്പുമൂലലാം യനാഥനാരതദമനാകനാന് സനാധബചബല.  ബനകപ്പെട്ട

പ്രകദശകത്ത  ഏറബയഭനാഗവലാം  നബബബഡനബതദഹരബത  വനമനാകണനലാം

വനദജസ്പീവബകേളുകട  വബഹനാരകകേന്ദ്രമനാകണനമുള  കേനാരണത്തനാല്  ചസ്പീഫക്ക്

കേണ്സരകവറ്റര  ഓഫക്ക്  കഫനാറസക്ക്സക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  അനുമതബ

നബകഷധബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബനക്ക്  ഈ  വബഷയത്തബല്

കൂടുതല് ഇടകപടനാന് സനാധബകബല. 

(2) അകപ്രനാചക്ക് കറനാഡക്ക്

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  തബരൂരബകലയുലാം  മുത്തൂരബകലയുലാം  കറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാലങ്ങള്ക്കുള  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

തബരൂര-കപനാന്മുണലാം  കകബപ്പെനാസബകല  ആര.ഒ.ബബ.  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്

കറയബല്കവ  കസഫബ  വരകക്ക്  കപ്രനാഗ്രനാമബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  തുകേ

അനുവദബചകവങ്കബലുലാം  കറയബല്കവയുകട  ഭനാഗത്തുളള  സനാന്  മനാത്രമനാണക്ക്
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പൂരത്തബയനാകനാന്  സനാധബചതക്ക്.  ബനാകബ  സനാനുകേളുലാം  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡുകേളുലാം

പൂരത്തബയനാകനാനനായബ  2018-19  സനാമത്തബകേ  വരഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റബല്

അനുവദബച  തുകേ  അപരദനാപമനായതബനനാല്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബല.  തുകേ

വരദബപ്പെബചക്ക്  നല്കുന്നതബനുലാം  സനാനുകേള് പൂരത്തബയനായ മുത്തൂരബകല കറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാലങ്ങളുകട  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  എ.എസക്ക്.-നക്ക്  ആവശദമനായ  തുകേ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  ധനകേനാരദവകുപ്പുമനായബ  ചരച  കചയക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(3) പനാലങ്ങളുകട പുനരനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  പബറവലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  വടകവട്ടബ

പനാലവലാം ഇടയനാര പനാലവലാം പുനരനബരമ്മേബകനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

വടകവട്ടബ  പനാലത്തബകന്റെയുലാം  ഇടയനാര  പനാലത്തബകന്റെയുലാം  പുനരനബരമ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള്കനാവശദമനായ  ബഡ്ജറ്റക്ക്  കപ്രനാവബഷനബലനാത്തതബനനാല്

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബകനാന്  സനാധബകനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുളതക്ക്.  പ്രസ്തുത

പനാലങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ  പുതുകബ  പണബകയണ  തരത്തബല്

അപകേടനാവസയബലനാകണങ്കബല് മുന്ഗണന നല്കേബ പുനരനബരമ്മേബക്കുന്ന കേനാരദലാം



13

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(4) പ്രളയദുരബതനാശന്വേനാസ അകപക്ഷകേള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  കേനാകനനാടക്ക്  കേളകകററ്റബല്

പ്രളയദുരബതനാശന്വേനാസത്തബനക്ക്  സമരപ്പെബച  അകപക്ഷകേള്  ഉകപക്ഷബകകപ്പെട്ട

സനാഹചരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവരത്തബകനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനമ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

പ്രളയദുരബതനാശന്വേനാസത്തബനനായബ  ലഭബച  അകപക്ഷകേള്  കകേട്ടബകബടക്കുന്ന

സനാഹചരദലാം നബലവബലബല.  പ്രളയദുരന്തത്തബല് നനാശനഷ്ടലാം സലാംഭവബച വസ്പീടുകേളുകട

പുനരനബരമ്മേനാണലാം  വബവരകശഖരണത്തബകന്റെയുലാം  നനാശനഷ്ട

വബലയബരുത്തലബകന്റെയുലാം  അടബസനാനത്തബല്  സരകനാര  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  സലാംബനബചക്ക്  2019  ജനുവരബവകര  ലഭബച  അപ്പെസ്പീലുകേള്

പരബഹരബചബട്ടുമുണക്ക്.  പ്രളയനാനന്തര  സഹനായത്തബനനായബ  അപ്പെസ്പീലുകേള്

സമരപ്പെബകനാനുളള  സമയപരബധബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബചതബനുകശഷലാം  എറണനാകുളലാം

കേളകകററ്റബല്  ലഭബച  അകപക്ഷകേള്  സനാകങ്കതബകേ  പരബകശനാധനയയചക്ക്

അപ്പെസ്പീലുകേള് തസ്പീരപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.
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(5) പനാരശന്വേഭബത്തബ നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  കുറവലാംപുഴയുകടയുലാം  ചനാലബയനാര  പുഴയുകടയുലാം

ഇരുകേരകേളബകലയുലാം തകേരനകപനായ പനാരശന്വേഭബത്തബ നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):  ചനാലബയനാര  പുഴയുകട

വലതുകേരഭനാഗത്തക്ക് കവളകപ്പെനാകത്തബല് ഇടബഞ്ഞുകപനായ സലാംരക്ഷണഭബത്തബയുകട

നബരമ്മേനാണലാം  നവകകേരള  നബരമ്മേബതബകനുവദബക്കുന്ന  തുകേ  ഉപകയനാഗബചക്ക്

നടത്തുന്നതനാണക്ക്. 

(6) പ്രകതദകേ എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് വബഭനാഗലാം

ശസ്പീ  .    അനബല്  അകര:  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെബനക്ക്

അടബസനാനവബകേസന  പദതബകേള്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് വബഭനാഗലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

 പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുളള  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  വബഭനാഗലാം

ഭവനനബരമ്മേനാണ  കമല്കനനാട്ടവലാം  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേളുമനാണക്ക്
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നടത്തബകകനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

പദതബകേളുകട  കമനാണബറ്ററബലാംഗബനനായബ  സബവബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

ബബരുദധനാരബകേകള ജബലനാടബസനാനത്തബല് കേരനാര വദവസയബല് നബയമബക്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബചലാം  പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബകേസന വകുപ്പെബകന്റെ എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് വബഭനാഗകത്ത

വബവബധ  കപ്രനാജക്ടുകേളബല്  ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതുസലാംബനബചലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.   

(7) ചബറ്റനാരബ  -  കേണബവനാതുകല് കറനാഡക്ക്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  നനാദനാപുരലാം  മണ്ഡലത്തബകല

ചബറ്റനാരബ-കേണബവനാതുകല് കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

ചബറ്റനാരബ-കേണബവനാതുകല് കറനാഡക്ക് പ്രവൃത്തബകേളുകട ബബല്ലുകേള് മനാറബനല്കുന്നതബകല

സനാകങ്കതബകേ തടസലാം പരബഹരബചക്ക് പ്രവൃത്തബകേള് പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

 (8) ഓകട്ടനാറബക്ഷ  -  ടനാകബ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  ഓകട്ടനാറബക്ഷ-ടനാകബ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ
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ആനുകൂലദങ്ങള് കേനാകലനാചബതമനായബ പരബഷ്കരബകനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

കതനാഴബലുലാം എലകസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  പ്രസ്തുത

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  യഥനാസമയലാം  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്ന  കേനാരദവലാം

കതനാഴബലുടമ-കതനാഴബലനാളബ  അലാംശദനായത്തബല്  വരദനവക്ക്  വരുത്തുന്ന  കേനാരദവലാം

സരകനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  1991-കല  കകേരള  ഓകട്ടനാറബക്ഷ

കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  പദതബയബല്  അലാംഗങ്ങളനായ  കതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  2005-കല  കകേരള  കമനാകട്ടനാര  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  പദതബ

കഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതക്ക്  സലാംബനബച  ബബല്  നബയമസഭ  പനാസനാക്കുന്നമുറയക്ക്

അവകരക്കൂടബ പദതബയുകട ഭനാഗമനാക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(9) എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക് എകക്ക്കചഞക്ക്

ശസ്പീ  .   വബ  .   കജനായബ: വരകല ആസനാനമനാകബ എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക് എകക്ക്കചഞക്ക്

അനുവദബകനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

കതനാഴബലുലാം  എലകസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):

എലാംകപനാ യ്കമന്റെക്ക്  എകക്ക്കചഞ്ചുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്  തുകേ

വകേയബരുത്തനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് വരകല ആസനാനമനാകബ എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക്

എകക്ക്കചഞക്ക് അനുവദബക്കുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണബകനാന് സനാധബകബല. 
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(10) കേനായബകേനാദദനാപകേ നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര  കുഞ്ഞുകമനാന്:  കപനാതു  കേലനാലയങ്ങളബല്  സബരലാം

കേനായബകേനാദദനാപകേകര  നബയമബകനാനുലാം  പ്രസ്തുത  തസ്തബകേയുകട  വബദദനാഭദനാസ

കയനാഗദത  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബകനാനുലാം  ജനറല്  വബഭനാഗത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ നബയമനലാം നടത്തനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ):   യു.പബ.

വബഭനാഗത്തബല്  കുട്ടബകേളുകട  എണ്ണത്തബകന്റെയുലാം  ലഹസ്കൂള്  വബഭനാഗത്തബല്

പബരസ്പീഡബകന്റെയുലാം  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  കേനായബകേനാദദനാപകേ  തസ്തബകേ

ഉള്കപ്പെകടയുള  കസഷദലബസക്ക്  വബഷയങ്ങള്കക്ക്  ഫുള്ലടലാം  കസഷദലബസക്ക്

അദദനാപകേ തസ്തബകേ അനുവദബകനാന് കകേ.ഇ.ആര.-ല് വദവസയുളളതക്ക്. പ്രസ്തുത

മനാനദണ്ഡലാം ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് വബശദമനായ പഠനലാം ആവശദമനാണക്ക്.  നബലവബല്

യു.പബ./ലഹസ്കൂള്  തലങ്ങളബല്  കേനായബകേനാദദനാപകേ  നബയമനത്തബനുള

കയനാഗദതയബലുലാം  ശമള  കസയബലബലുലാം  വദതദനാസമബല.  വബദദനാഭദനാസ

കയനാഗദതയുകട  അടബസനാനത്തബലുള  കേനായബകേനാദദനാപകേ  നബയമനലാം

സലാംബനബചലാം ഹയര കസകണറബ സ്കൂളുകേളബകല കേനായബകേനാദദനാപകേ ക്രമസ്പീകേരണലാം

സലാംബനബചലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  ഡയറകര  എസക്ക്.സബ.ഇ.ആര.ടബ.-യുമനായബ
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കചരന്നക്ക്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.  വബദദനാലയങ്ങളബല്  കേനായബകേനാദദനാപകേ

തസ്തബകേകേള് അനുവദബക്കുന്നകേനാരദലാം ഗഇൗരവമനായബ പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

VII റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണലാം

I,  II,  III,  VII,  XI  എന്നസ്പീ  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബകേളുകട  2019  മനാരചക്ക്  31

വകരയുള  ആനുകേനാലബകേ  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  2018-19  സനാമത്തബകേ  വരഷകത്ത

ധനനാഭദരതനകേളുകട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച  മൂന്നനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബകല

ശബപനാരശകേളബകന്മേലുള  ആക്ഷന്  കടകണ്  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  കലനാകല്  ഫണക്ക്

അകഇൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  37  മുതല്  41  വകരയുളള  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എന്നബവ  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  അഞനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  സസ്പീകേളുകടയുലാം  ടനാന്സ്കജന്റെറകേളുകടയുലാം  കുട്ടബകേളുകടയുലാം

ഭബന്നകശഷബകനാരുകടയുലാം  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  പത്തനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടുലാം സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

VIII ക്രമപ്രശ്നലാം

കേബഫ്ബബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട ധനവബനബകയനാഗലാം 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  കേബഫ്ബബ  ആകക്ക്  7(i)  പ്രകേനാരലാം  കേണ്കസനാളബകഡറ്റഡക്ക്

ഫണബല്  ലഭദമനാകുന്ന  കമനാകട്ടനാര  വനാഹന  നബകുതബയുകടയുലാം  കപകടനാളബയലാം
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കസസബകന്റെയുലാം ഒരു വബഹബതലാം എലനാ വരഷവലാം സരകനാരബല്നബന്നക്ക് കേബഫ്ബബകക്ക്

നല്കേണകമന്ന  വദവസയുകട  അടബസനാനത്തബല്  ചരച  കൂടനാകത

അകപ്രനാപ്രബകയഷന്  ബബലബലൂകട  പനാസനാകബകകനാടുക്കുകേയനാണക്ക്  കചയ്യുന്നതക്ക്.

ഭരണഘടന പ്രകേനാരലാം കേണ്കസനാളബകഡറ്റഡക്ക് ഫണബകന്റെ ആഡബറ്റക്ക്  നടകത്തണതക്ക്

സബ.&എ.ജബ.യനാണക്ക്.  നബയമസഭയക്ക്  അകഇൗണബബലബറ്റബയബലനാകത ഭസ്പീമമനായ തുകേ

നല്കുന്നതക്ക്  നബയമത്തബനുലാം  ഭരണഘടനയ്ക്കുലാം  ചട്ടങ്ങള്ക്കുലാം  വബരുദമനാണക്ക്.  ഈ

വബഷയലാം  സഭയബലുലാം  ബനകപ്പെട്ട  സമബതബകേളബലുലാം  ചരച  കചയ്യനാനുലാം  ആഡബറ്റക്ക്

നടത്തനാനുലാം സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം. 

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

കപകടനാളബയലാം കസസബകന്റെയുലാം കമനാകട്ടനാര വനാഹന നബകുതബയുകടയുലാം ഒരു വബഹബതലാം

എലനാ വരഷവലാം കേബഫ്ബബകക്ക് സരകനാരബല്നബന്നക്ക് നല്കുനണക്ക്. കേബഫ്ബബ ആകക്ക്

7(3)  പ്രകേനാരലാം  നബയമസഭ പനാസനാക്കുന്ന നബയമ  പ്രകേനാരമുളള  ധനവബനബകയനാഗലാം

വഴബ  ആകബല്  വബവക്ഷബക്കുന്ന  ആവശദങ്ങള്ക്കുമനാത്രകമ  ഗ്രനാന്റെക്ക്,  അഡന്വേനാന്സക്ക്,

വനായ്പ  എന്നബവ  കേബഫ്ബബകനായബ  സരകനാരബനക്ക്  നല്കേനാനനാവൂ.  കഭദഗതബ  കചയ

കേബഫ്ബബ  ആകബകല  കസക്ഷന്  6(സബ)  പ്രകേനാരലാം  ഓകരനാ  ആറക്ക്  മനാസവലാം

ഫബഡബലബറ്റബ സരട്ടബഫബകറ്റക്ക് നല്കേണകമന്നക്ക് നബഷ്കരഷബചബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാകത വകുപ്പെക്ക്
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3(8)  പ്രകേനാരലാം  കബനാരഡബകന്റെ  ധനനാഗമമനാരഗ്ഗങ്ങളുലാം  അവയുകട  വബനബകയനാഗവലാം

സലാംബനബച കസറ്റക്ക്കമന്റുലാം  FTAC -കന്റെ ഫബഡബലബറ്റബ സരട്ടബഫബകറ്റുലാം സലാംസനാന

വനാരഷബകേ  ബഡ്ജറ്റബകനനാകടനാപ്പെലാം  നബയമസഭയുകട  കമശപ്പുറത്തുവയണകമന്നക്ക്

നബഷ്കരഷബക്കുനണക്ക്.  1971-കല  ഡബ.പബ.സബ.  ആകക്ക്  കസക്ഷന്  14(1)  പ്രകേനാരലാം

സലാംസനാന  സഞബതനബധബയബല്  നബനലാം  ധനനാഗമമുള  സനാപനങ്ങള്

സന്വേകമധയനാ ഓഡബറ്റബനക്ക് വബകധയമനാകനാന് സബ.ആന്റെക്ക് എ.ജബ.-കക്ക് അധബകേനാരമുണക്ക്.

അപ്രകേനാരലാം കേബഫ്ബബയുകട പരബകശനാധന  നടനവരുന.  കൂടനാകത ആകബകല 15,

16  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം  കേബഫ്ബബയുകട  വനാരഷബകേ  റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  ഓഡബറ്റക്ക്  കചയ

വനാരഷബകേ  കേണക്കുകേളുലാം  ബനകപ്പെട്ട  ഓഡബറ്റക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഹബതലാം

എലനാവരഷവലാം  നബയമസഭയുകട  കമശപ്പുറത്തുവയ്കകണതുലാം  അവ  ബനകപ്പെട്ട

സമബതബകേള്  പരബകശനാധബകകണതുമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബയുകട  2016-17,  2017-18

സനാമത്തബകേ  വരഷങ്ങളബകല  ഓഡബറ്റക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  വനാരഷബകേ  കേണക്കുകേളുലാം

റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  ഫബഡബലബറ്റബ  സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്  സഹബതലാം  നബയമസഭയബല്

സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്. 2018-19-കല കരഖകേള് തനാമസബയനാകത സമരപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന്: ഭരണഘടനനാ വബരുദമനായബ കേണ്കസനാളബകഡറ്റഡക്ക്

ഫണബല്നബനലാം  സ്ക്രൂട്ടബണബകക്ക്  വബകധയമനാകനാകത  തുകേ  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതക്ക്
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പരബകശനാധബകണലാം.

മബ  .    സസ്പീകര:  ഇവബകട  ഉന്നയബച  ക്രമപ്രശ്നത്തബകന്മേലുള  നബയമപ്രശ്നവലാം

നടപടബക്രമങ്ങളബകല  സങ്കസ്പീരണ്ണതകേളുലാം  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചക്ക്  പബന്നസ്പീടക്ക്

റൂളബലാംഗക്ക് നല്കുന്നതനാണക്ക്. 

IX നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

2019-  കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (2-  ാ നമര  )   ബബലബകന്റെ
അവതരണവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

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

2019-കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (2-ാ നമര) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര:  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

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

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാ  നമര)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    അചതനാനന്ദന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന
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അനുകൂലബക്കുന.  പരമരനാഗത  വദവസനായങ്ങള്  ശനാസസ്പീയമനായബ

പുനനഃസനാപബകണകമന്ന സരകനാര നബലപനാടക്ക്  സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   അഴബമതബ

പൂരണ്ണമനായബ  ഇലനാതനാകനാന്  ശമബകണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനകയക്കുറബചള

ആകക്ഷപങ്ങള്  ഗഇൗരവമനായബകണക്ക്  അതക്ക്  ആവരത്തബകനാതബരബകനാന്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. ഈ വബഭനാഗത്തബനക്ക് ജുഡസ്പീഷദല് അധബകേനാരലാം നല്കേനാന് പനാടബല.

ആകരനാഗദ കമഖലയബകല സരകനാരബകന്റെ മുകന്നറ്റലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബരക്കുന.

സലാംസനാനലാം ഗുരുതര സനാമത്തബകേ പ്രതബസനബ കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

കവണത്ര തയ്യനാകറടുപ്പെക്ക്  നടത്തനാകത ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെനാകബയതബലൂകട  നബകുതബ

പബരബവബല്  ഗുരുതര  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കറനാഡക്ക്  ഫണക്ക്

കബനാരഡബകന്റെയുലാം  കപകടനാളബകന്റെയുലാം  കസസക്ക്  ഉപകയനാഗബചകകേനാണക്ക്

അമതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബ  പ്രഖദനാപബചതബനക്ക്  യനാകതനാരു

സനാലാംഗതദവമബല.  കകേരളത്തബകല  ജനങ്ങകള  വഞബചകകേനാണബരബക്കുന്ന

സരകനാരനാണബതക്ക്.  ഇന്കേലാം  ജനകററ്റക്ക്  കചയ്യുന്ന  കപ്രനാജക്ടുകേള്  കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാകത  സനാമത്തബകേ  അരനാജകേതന്വേത്തബകലയനാണക്ക്  സരകനാര

നസ്പീങ്ങുന്നതക്ക്.  ധവളപത്രത്തബകല  കേനാരദങ്ങളബല്  നസ്പീതബപുലരത്തനാന്  ഈ
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ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  വബഭനാഗത്തബകല  9,  10

കനാസ്സുകേളബല് പഠബക്കുന്ന വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  കസനാളരഷബപ്പെബനനായബ  2,50,000/-

രൂപ  വരുമനാന  പരബധബ  നബശ്ചയബചകകേനാണ്ടുള  ഉത്തരവക്ക്  പബന്വലബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ജലവബഭവലാം,  മനാലബനദസലാംസരണലാം,  ലജവകൃഷബ,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം,

ആകരനാഗദലാം  എന്നസ്പീ  രലാംഗങ്ങളബല്  സരകനാര  ലകേവരബച  കനട്ടലാം

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  ഇന്തദയബകല  ആദദകത്ത  കസനാളനാര  കബനാട്ടക്ക്,

അതബകവഗ-ദസ്പീരഘദൂര  കബനാട്ടുകേള്  എന്നബവ  ജലഗതനാഗത  വകുപ്പെബകന്റെ

സലാംഭനാവനകേളനാണക്ക്.  സമ്പൂരണ്ണ ലവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം,  ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം പദതബ,  ഐ.ടബ.

വബകേസനലാം,  കുടബകവള  വബതരണലാം,  ഭക്ഷദകപനാതുവബതരണ  സമ്പ്രദനായലാം

തുടങ്ങബയവ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ എടുത്തുപറയത്തക കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. കേബഫ്ബബ വഴബ

42,363  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബകേസന  പദതബകേള്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കേനാനുലാം

പ്രളയനാനന്തര  പുനരനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുലാം  പ്രകൃതബദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടവരകക്ക്

സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനാനുലാം സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്. 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുലസന്  തങ്ങള്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന
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എതബരക്കുന.  കപനാതുവബപണബയബല്നബന്നക്ക്  കൂടുതല്  തുകേ  വനായ്പകയടുത്തതബലൂകട

കകേരളത്തബകന്റെ  ആകളനാഹരബ  കേടലാം  വരദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കകേരളകത്ത

കേടകകണബയബല്നബന്നക്ക്  രക്ഷബക്കുന്നതബനുള  യനാകതനാരു  ശമവലാം  സരകനാരബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്നബല.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  ആനന്വേല്  ഓഡബറ്റക്ക്

കസറ്റക്ക്കമന്റെക്ക് സലാംബനബച ധനകേനാരദവകുപ്പെബകന്റെ പരബകശനാധന നബരത്തലനാകനാനുള

തസ്പീരുമനാനലാം  പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  ആലാംകനസബ  സസ്പീലാം  ഫലപ്രദമനാക്കുന്നതബനക്ക്

ടബബമ്യൂണലബനക്ക്  രൂപലാം  നല്കേണലാം.  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേകള  ബബ.പബ.എല്.

ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകമനലാം  കേശുവണബ  ഫനാകറബകേള്  ഏകറ്റടുക്കുകമനലാം

നബയമലലാംഘനലാം  നടത്തബയ  കതനാട്ടങ്ങള്  ഏകറ്റടുത്തക്ക്  ഭൂരഹബതരകക്ക്  വബതരണലാം

കചയ്യുകമനമുള പ്രഖദനാപനങ്ങള് ഇതുവകര നടപ്പെനാകബയബട്ടബല.  നബയമവകുപ്പെബകല

ലസ്പീഗല്  അസബസന്റുമനാരുകട  നബയമനവലാം  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല  എചക്ക്.എസക്ക്.എ.

കസനാഷദല്  സയന്സക്ക്  അദദനാപകേരുകട  നബയമനവലാം  നടത്തനാത്തതക്ക്

പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സനാമത്തബകേ പ്രതബസനബകയ  അതബജസ്പീവബചക്ക്  നബരവധബ  വബകേസന പദതബകേള്

ഏകറ്റടുകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ആശുപത്രബകേളുകട  സഇൗകേരദങ്ങള്
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വബകേസബപ്പെബകനാനുലാം  കറനാഡുകേള്  കമചകപ്പെടുത്തനാനുലാം  സ്കൂളുകേകള  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റനാനുലാം  നബരവധബകപരകക്ക്  പട്ടയലാം  നല്കേനാനുലാം  സനാധബചതക്ക്

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 9600  കകേനാടബ രൂപയുകട കുടബകവളള പദതബകേള്

കേബഫ്ബബയബലൂകട  ഏകറ്റടുത്ത  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രളയകത്ത

അതബജസ്പീവബകനാന്  കമചകപ്പെട്ട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തബയ  ഗവണ്കമന്റെനാണബതക്ക്.

കപനാതുവനായ  വബഷയങ്ങളബല്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  ഒരുമബചക്ക്

നബല്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

കേടബനാധദതയബല്നബന്നക്ക്  കകേരളകത്ത  രക്ഷബകനാനുലാം  കേബഫ്ബബവഴബ  നവസ്പീന

ആശയങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകനാനുമനാണക്ക്  സരകനാര  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  ആകരനാഗദ

കമഖലയബല് മറ്റക്ക്  സലാംസനാനങ്ങകളകനാള് കമചകപ്പെട്ട  പ്രവരത്തനലാം  കേനാഴ്ചവയനാന്

കകേരളത്തബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  കേനാരഷബകകേനാത്പന്നങ്ങള്കക്ക്  ആദനായവബല

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുലാം  പചകറബ  ഉലനാദനത്തബല്  സന്വേയലാംപരദനാപത

കകകേവരബക്കുന്നതബനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കകേ.ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  നബകുതബദനായകേരക്കുകൂടബ  ആലാംകനസബ  സസ്പീലാം

ബനാധകേമനാക്കുന്നതബനുലാം  കകേനായബലനാണബ  ടഷറബയുകട  കകേട്ടബടലാം
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പുതുകബപ്പെണബയുന്നതബനുലാം  കകേനായബലനാണബയബകല  നന്തബ  ഭനാഗത്തക്ക്  കകേരള  കസറ്റക്ക്

ഫബനനാന്ഷദല്  എന്റെരകകപ്രസസബകന്റെ  ശനാഖ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബരക്കുന.

കേനാരുണദ ചബകേബതനാ പദതബ നബലനബരത്തനാനുലാം പ്രളയത്തബല് ദുരബതമനുഭവബക്കുന്ന

കചറകേബട  കേരഷകേരുകട  വനായ്പകേള്  എഴുതബത്തളനാനുലാം  ഇടുകബ  മണ്ഡലത്തബകല

കേബഫ്ബബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പദതബകേള്  നടപ്പെനാകനാനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയത്തബല്  കേനാണനാതനായവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബകല തടസങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം ദുരബതനാശന്വേനാസ

കേദനാമ്പുകേളബല്  കേഴബഞബരുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളബല്  അരഹതകപ്പെട്ടവരകക്ക്  10,000

രൂപയുകട  ആനുകൂലദലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഇടുകബ  ജബലയബല്

കേടനാശന്വേനാസ  കേമ്മേസ്പീഷനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയങ്ങളബല്  ജനാഗ്രത  പുലരത്തബ

കൂടുതല്  സലങ്ങളബല്  സബറ്റബലാംഗക്ക്  നടത്തനാനുലാം  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളബല്നബനലാം കേരഷകേകരടുത്തബട്ടുള വനായ്പകേള്കക്ക് പലബശ സബ്സബഡബ

ഇനത്തബലുള കുടബശബകേ ലഭദമനാകനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.
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കേബഫ്ബബയബലൂകട  43,730  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേള്കക്ക്  അനുവനാദലാം

നല്കേനാന്  കേഴബഞതുലാം  കപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭകേരമനാകനാന്  സനാധബചതുലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ഗനാനബജബയുകട

150-ാ ജന്മേദബനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഖനാദബയുകട പ്രചരണത്തബനനായുള പദതബകക്ക്

രൂപലാം നല്കേണലാം.  പയ്യന്നൂരബല് ഗനാനബ സ്മൃതബ മമ്യൂസബയലാം സനാപബക്കുന്നതബനുള

തസ്പീരുമനാനലാം സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ആഴ്ചയബകലനാരു ദബവസലാം സരകനാര ജസ്പീവനകനാര

ഖനാദബ/ലകേത്തറബ  വസലാം  ധരബകണകമന്ന  നബരകദ്ദേശലാം  നടപ്പെനാകനാനുലാം  സ്കൂള്

യൂണബകഫനാമബല്  ഖനാദബ  വസകത്ത  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.

സരകനാര സരവസ്പീസബല് ഇരുപതബനനായബരലാം പുതബയ തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബചതുലാം ഒരു

ലക്ഷത്തബലധബകേലാം കപരകക്ക് പബ.എസക്ക്.സബ. വഴബ നബയമനലാം നല്കേനാന് കേഴബഞതുലാം

എടുത്തുപറകയണ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ഇന്കേലാം  സകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സസ്പീലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ

പരബഷ്കരബകണലാം.

(ശസ്പീമതബ സബ.  കകേ.  ആശ,  എലാം.എല്.എ.  സഭയബല് വസ്പീണതബകനത്തുടരന്നക്ക്

ഉചയക്ക് 1.47-നക്ക് നബരത്തബവച സഭ 1.49-നക്ക് പുനരനാരലാംഭബച.)

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സമസ്ത  കമഖലകേളബലുലാം  ശകദയമനായ  മനാറ്റങ്ങള്  ലകേവരബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്
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സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ടനാന്സ്കജകന്റെഴബകന  കപനാതുധനാരയബല്  കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം

ഇതരസലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പനാരപ്പെബടസമുചയകമനാരുകനാനുലാം

വദനാപനാരശനാലകേളബല് വനബതനാജസ്പീവനകനാരകക്ക് ഇരബപ്പെബടകമനാരുകനാനുലാം  കേഴബഞതക്ക്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കകേട്ടബടലാം  നബരമ്മേബക്കുകമനാള്  കേബണര  റസ്പീചനാരജബലാംഗക്ക്

നബരബനമനാക്കുന്നതബനുലാം  ഓണ്ലലന്  വദനാപനാരത്തബനക്ക്  സരകനാര

ഉടമസതയബല് സലാംവബധനാനകമനാരുക്കുന്നതബനുലാം സസ്പീപദവബ പഠനലാം നടത്തബ കജന്റെര

റബകസനാഴക്ക് കസന്റെറകേള് ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള ശമമുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രതബസനബകബടയബലുലാം കേബഫ്ബബ മുകഖന വബകേസനകമനാരുക്കുന്നതബനക്ക് സരകനാര

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബലൂകട  നവകകേരളലാം

സൃഷ്ടബകനാനുള  സരകനാരബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

ക്രമസമനാധനാനപനാലനലാം,  അഴബമതബ  നബരമ്മേനാരജനലാം,  ആകരനാഗദപരബപനാലനലാം

തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  വമബച  കനട്ടങ്ങള്  ലകേവരബകനാന്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

എല്.പബ.,  യു.പബ.  കനാസുകേള്  ലഹകടകേക്ക്  ആകനാനുള  തസ്പീരുമനാനവലാം

കേനാരഷബകേ-കചറകേബടവദവസനായ  കമഖലകേളുകട  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനുള

പദതബകേളുലാം സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലുലാം  സമസ്ത  കമഖലകേളബലുലാം  കനട്ടങ്ങള്

ലകേവരബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്

കുടബശബകേയബലനാകത  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതുലാം  ജലസലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  മനാലബനദ

നബരമ്മേനാരജനത്തബനുലാം  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചതുലാം

കേനാരഷബകേ-വദനാവസനായബകേ  കമഖലകേളബല്  പുകരനാഗതബ  കകകേവരബചതുലാം

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാകബയതുലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസരലാംഗലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തബയതുലാം  കകേരള  ബനാങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം എടുത്തുപറകയണ

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ഒരു ലക്ഷത്തബലധബകേലാം പട്ടയലാം വബതരണലാം കചയതുലാം സരകനാര

സരവസ്പീസബല്  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചതുലാം  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബങ്ങളബകല

ഒരനാള്കക്ക്  സബരലാംകജനാലബ  നല്കേനാനുള  തസ്പീരുമനാനവലാം  ശബരബമല

വബകേസനത്തബനുകവണബ  739  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  നവകകേരളലാം  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണ്ടുള  കേരമ്മേപരബപനാടബകേളുമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന സരകനാരബകന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങകള  അഭബനന്ദബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ഓഖബ, പ്രളയലാം തുടങ്ങബയ പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങകളയുലാം 'നബപ' കകവറസക്ക് ബനാധകയയുലാം
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ഫലപ്രദമനായബ  കനരബടനാന്  സനാധബചതുലാം  ഭവന-ഭൂരഹബതരകക്ക്  വസ്പീടുലാം  ഭൂമബയുലാം

നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഇചനാശക്തബ

വദക്തമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  വന്കേബട  കകേനാരപ്പെകററ്റുകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന

കകേന്ദ്രനബലപനാടബകന എതബരകനാന് പ്രതബപക്ഷലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബരക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ ധനസബതബ അനുദബനലാം കമനാശമനായബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

സരകനാരബകന്റെ  ധൂരത്തുലാം  കകേടുകേനാരദസതയുമനാണക്ക്  ധനകമ്മേബ  വരദബകനാന്

കേനാരണലാം. ടഷറബകേളബല്നബനലാം ബബല്ലുകേള് മനാറബ ലഭബകനാത്ത സബതബയനാണുളതക്ക്.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുലാം സലാംസനാനത്തക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബത നബകുതബ വരുമനാനലാം

കനടബകയടുകനാന്  കേഴബയനാത്തതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  വസ്പീഴ്ചയനാണക്ക്.  ഭരണ  പരബഷ്കനാര

കേമ്മേസ്പീഷന്  സമരപ്പെബച  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളബകന്മേല്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകനാകനനാ

പ്രവനാസബകേള്കനായബ ഫലപ്രദമനായ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകനാകനനാ സരകനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടബല.  

ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്  : ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

42,306  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കേബഫ്ബബ പദതബകേള്കക്ക്  അകകപ്രസല് കബനാരഡക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡുകേള്,  പനാലങ്ങള്,



31

മലകയനാര-തസ്പീരകദശ ലഹകവ എന്നബവയനായബ 10,491 കകേനാടബ രൂപയുലാം വദവസനായ

കമഖലയബല്  കഗ്രനാത്തക്ക്  കകേനാറബകഡനാര,  കപകടനാ  കകേമബകല്  പനാരകക്ക്

തുടങ്ങബയവയനായബ 12,000 കകേനാടബ രൂപയുലാം മനാറ്റബവചബട്ടുണക്ക്. ഉഇൗരജ പ്രതബസനബ

പരബഹരബകനാന്  15  കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്ക്   തുകേ  അനുവദബകനാനുലാം  68  കുടബകവള

പദതബകേള്കനായബ  തുകേ  കചലവഴബകനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കകേനാട്ടയലാം,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകേളബകല

കുടബകവളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകനാനുലാം

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളുകട  വബകേസനത്തബനനായബ  കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപ

അനുവദബകനാനുലാം  മൂലധനകചലവബല് വരദനവണനാകനാനുലാം സനാധബച.  1,02,103

കപകര  പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ  നബയമബചതുലാം  പുതുതനായബ  20000  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബചതുലാം  കചറകേബട  വദവസനായ  കമഖലയബല്  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. റവനമ്യൂ കേമ്മേബയുലാം

ധനകേമ്മേബയുലാം  കുറചക്ക്  സമദ്ഘടനകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുള  സമസ്പീപനമനാണക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക് സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന എതബരക്കുന.

കകേരളകത്ത  നബകക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയലാംമൂലലാം  തകേരന്ന കേനാരഷബകേ-വദനാവസനായബകേ കമഖലകേകള

സലാംരക്ഷബകനാന്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  കേയറ്റുമതബയബലുണനായ  തകേരചയുലാം

ടൂറബസലാം കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങളുലാം പരബഹരബകണലാം. പ്രളയ കസസക്ക് ഒഴബവനാകനാനുലാം

ജബ.എസക്ക്.ടബ., സന്വേരണ്ണവബലന തുടങ്ങബയവയബലൂകടയുള നബകുതബ പബരബകചടുകനാനുലാം

കകേരള  പുനരനബരമ്മേനാണലാം  തന്വേരബതഗതബയബലനാകനാനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ശബരബമലയബകല  ആചനാരസലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവരണകമന്ന  പ്രകമയലാം  പനാസനാകബ  അയയനാനുലാം  കദവസന്വേലാം

കബനാരഡബനുണനായ  നഷ്ടലാം  നബകേത്തനാനനാവശദമനായ  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാനുലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഓഖബ  ദുരന്തവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പ്രഖദനാപബച  പനാകകജക്ക്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം തസ്പീരകദശ കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

ആറ്റുകേനാല്  ടഇൗണ്ഷബപ്പെക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം

കകേനാരപ്പെകറഷനബല് മനാലബനദ സലാംസരണ പനാന്റുകേള് സനാപബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

X വദക്തബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

      പ്രസ്പീ  -  കമടബകേക്ക് കസനാളരഷബപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ട ആകക്ഷപലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം
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സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രസ്പീ-കമടബകേക്ക്  കസനാളരഷബപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം

ലഭബക്കുന്നതബനക്ക്  തടസമനാകുന്ന  രസ്പീതബയബല്  പട്ടബകേജനാതബ  വകുപ്പെബല്നബനലാം

ഉത്തരവബറകബകയന്ന  ആകരനാപണലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ

ആനുകൂലദത്തബനുള  അകപക്ഷകയനാകടനാപ്പെലാം  വരുമനാനലാം  സലാംബനബച

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്/അഫബഡവബറ്റക്ക് നബരബനമനാണക്ക്. കകേന്ദ്ര സരകനാര ലഗഡക്ക് ലലന്

അനുസരബചക്ക്  മുന്  യു.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാര  കകേനാണ്ടുവന്ന  ഉത്തരവബല്

സന്വേയലാംകതനാഴബല്  കചയ്യുന്നവരുലാം  സന്വേകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്  കജനാലബ

കചയ്യുന്നവരുമനായ  രക്ഷബതനാകള്  50  രൂപ  പത്രത്തബലുള  സനാക്ഷദപത്രകമനാ

വബകലജക്ക് ഓഫസ്പീസര നല്കുന്ന വരുമനാന സരട്ടബഫബകകറ്റനാ ഹനാജരനാകണകമനലാം

സരകനാര/അരദ സരകനാര ജസ്പീവനകനാര  സനാപനകമധനാവബ നല്കുന്ന ശമള

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക് ഹനാജരനാകണകമനമുള നബബനനയുണക്ക്. 9, 10 കനാസ്സുകേളബലുള

കുട്ടബകേള്  വരുമനാന  സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്  നല്കേണകമന്നക്ക്  ഇകപ്പെനാള്  നബരബനമബല.

കപനാസക്ക്  കമടബകേക്ക്  കസനാളരഷബപ്പെബനക്ക്  രണരലക്ഷലാം  രൂപവകര  വരുമനാനമുളവര

നബരബനമനായുലാം വരുമനാന സരട്ടബഫബകറ്റക്ക് ഹനാജരനാകണലാം.  
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നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം (തുടരച)

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

ചരചയുകട  ഭനാഗമനായുള  പ്രതബപക്ഷ  വബമരശനങ്ങകള  ഗഇൗരവകത്തനാകടയനാണക്ക്

കേനാണുന്നതക്ക്.  സനാമത്തബകേ ബുദബമുട്ടുകേള്കബടയബലുലാം പനാന് എകക്ക്കപന്ഡബചറബല്

പുകരനാഗതബ  ലകേവരബകനാന്  സനാധബചകവന്നതക്ക്  കനട്ടമനാണക്ക്.  നനാണദവബളകേളുകട

വബലയബടബവക്ക്,  റബയല്  എകസറ്റക്ക്  കമഖലയബകല  നബകക്ഷപത്തബലുള  ഇടബവക്ക്

തുടങ്ങബയവ  കേനാരണലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കപനാതുനബകക്ഷപത്തബല്

ഇടബവണനാകുകേയുലാം  സനാമത്തബകേ  വളരച  മന്ദസ്പീഭവബചബരബക്കുകേയുമനാണക്ക്.

സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  ഫബസല് കഡഫബസബറ്റബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തബയ  കകേന്ദ്ര

സരകനാര  നടപടബ  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയബല.  പ്രതസ്പീക്ഷയനുസരബചക്ക്

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വരുമനാനലാം  വരദബകനാത്തതക്ക്  ധനപ്രതബസനബകക്ക്

കേനാരണമനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മനാന്ദദലാം  മറബകേടക്കുന്നതബനക്ക്  കപനാതുനബകക്ഷപലാം

ഉയരത്തുകേകയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണക്ക്  കേബഫ്ബബകക്ക്  രൂപലാം  നല്കേബയതക്ക്.

ലവദദ്യുതബ  ഉല്പ്പെനാദനത്തബല്  സന്വേയലാംപരദനാപത  ലകേവരബക്കുന്നതബനക്ക്  ടനാന്സക്ക്

ഗ്രബഡക്ക് 2.0 സനാപബക്കുന്നതനാണക്ക്. വന്കേബട നബകക്ഷപ പദതബകേളുകട ഫലപ്രദമനായ

വബനബകയനാഗത്തബനക്ക്  കകേനാചബ  റബലഫനറബ,  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളലാം
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എന്നബവബടങ്ങളബല്  ഭൂമബ  ഏകറ്റടുത്തക്ക്  വദവസനായ  പനാരക്കുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല് കനട്ടമുണനാക്കുകേയുലാം

കകേരള  ടൂറബസലാം  ലസസക്ക്  റൂട്ടക്ക്  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

അതദനാധുനബകേ  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്

സന്വേകേനാരദനബകക്ഷപകേകര  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കപകടനാളബയലാം  കസസക്ക്,

കമനാകട്ടനാര  വനാഹന  നബകുതബ  എന്നബവയബലൂകട  വനായ്പനാതബരബചടവക്ക്  മനാരഗ്ഗങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  സമദ്ഘടനയുകട  വളരചയ്ക്കുളള  നടപടബകേളുലാം

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  നബകുതബകുടബശബകേ  പബരബകചടുകല്  ഊരജബതമനാക്കുന്നതബനുലാം

നബകുതബകചനാര ച  തടയുന്നതബനക്ക്  എന്കഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക്,  സരവയലന്സക്ക്  വബഭനാഗങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  റബകട്ടണുകേള്  ഫയല്  കചയ്യനാത്തവരുകടകമല്

നടപടബകയടുക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  കലനാട്ടറബ  വകുപ്പെബല്നബനളള

വരുമനാനലാം  കേനാരുണദ  ആകരനാഗദസുരക്ഷനാ  പദതബകനായബ  നസ്പീകബവയ്ക്കുന്നതനാണക്ക്.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2-ാ  നമര)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
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2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം   1 -  ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം 

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

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

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

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

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

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (2 -ാ  നമര)  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2019-കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (2-ാാാ നമര) ബബല് പനാസനാകണകമന്ന

പ്രകമയലാം 29-കനതബകര 75 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

സഭ ലവകുകന്നരലാം 4.18-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


