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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്    10,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   1024-  ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബനനാലനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

30-01-2019-കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 1024-ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ

ഉത്തരലാം കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 

II അറബയബപ്പെക്ക്

അലാംഗങ്ങളുകട  രനാജബ

വട്ടബയൂരകനാവക്ക്  നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്ത  പ്രതബനബധസ്പീകേരബക്കുന
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ശസ്പീ.  കകേ.  മുരളസ്പീധരന്  2019  കമയക്ക്  29-ാം തസ്പീയതബ  പ്രനാബലദത്തബലലാം  അരൂര

നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്ത  പ്രതബനബധസ്പീകേരബക്കുന  ശസ്പീ.  എ.  എലാം.  ആരബഫക്ക്,

എറണനാകുളലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്ത  പ്രതബനബധസ്പീകേരബക്കുന  ശസ്പീ.  കകഹബബ

ഇഇൗഡന്  എനബവര   2019  കമയക്ക്  31-ാം  തസ്പീയതബ  പ്രനാബലദത്തബലലാം

നബയമസഭനാലാംഗതതലാം  രനാജബവച്ച  വബവരലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര  സഭകയ

അറബയബച. 

III അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കേരഷകേ ആത്മഹതദ

മബ  .    സസ്പീകര:  സഹകേരണ  കദശസനാല്കൃത  ബനാങ്കുകേള്  കേരഷകേരുകട  വനായനാ

കുടബശബകേ  ഇഇൗടനാക്കുനതബനനായബ  വസ്പീടുള്കപ്പെകട  ജപബ  കചയ്യുനതുമൂലമുണനാകുന

കേരഷകേ  ആത്മഹതദകേളുലാം  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപ  വകരയുള്ള  കേടങ്ങകളങ്കബലലാം

എഴുതബത്തള്ളനാന് തയനാറനാകേനാത്തതുലാം കമനാറകട്ടനാറബയലാം ഉള്കപ്പെകടയുള്ള ആനുകൂലദങ്ങള്

ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാകനാന് കേഴബയനാത്തതുലാംമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ പറയകപ്പെടുന

സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച  കചയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സരവ്വശസ്പീ  കഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന്,  എലാം.  ഉമ്മേര,  കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്

കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 
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കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .   എസക്ക്  .   സനബല് കുമനാര):   വരള്ച്ച, ഓഖബ, പ്രളയലാം

തുടങ്ങബയ  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്  കേനാരഷബകേ  കമഖലകയ  സനാരമനായബ

ബനാധബക്കുകേയുണനായബ.  പ്രളയത്തബല്  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബച്ച  കേരഷകേരകക്ക്

മുഖദമനബയുകട ദുരബതനാശതനാസ നബധബയബല്നബനലാം ലഭബച്ച  54  കകേനാടബ  രൂപയുള്കപ്പെകട

204.9905  കകേനാടബ രൂപയുകട ധനസഹനായലാം വബതരണലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  മബഷന് കഫനാര

ഇന്റെകഗ്രറ്റഡക്ക്  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്  ഓഫക്ക്  കഹനാരട്ടബകേള്ച്ചര  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ

കസഷദല്  പനാകകജബലള്കപ്പെടുത്തബ  കകേന്ദ്രസരകനാരബല്നബനക്ക്  93.39  കകേനാടബ  രൂപ

ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ഇടുകബ ജബല്ലയബല്  10-ഉലാം  വയനനാടക്ക് ജബല്ലയബല്  5-ഉലാം കേരഷകേര

ആത്മഹതദ   കചയതനായബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പ്രകതദകേ

മനബസഭനാകയനാഗവലാം   മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  സലാംസനാനതല  ബനാകങ്കഴക്ക്

സമബതബ  കയനാഗവലാം  കചരനക്ക്  കേരഷകേകരടുത്തബട്ടുള്ള  എല്ലനാത്തരലാം  വനായകേളബകന്മേലള്ള

ജപബനടപടബകേളുലാം  2019  ഡബസലാംബര  31  വകര  നബരത്തബവയനാന്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയനാനന്തര  കേനാരഷബകേ  കമഖലയുകട  പുനരുജസ്പീവനത്തബനനായബ

എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലലാം  പുനരജനബ  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന  വബള

ഇന്ഷതറന്സക്ക്  പദതബയബല്  അലാംഗങ്ങളനായ  കേരഷകേരകക്ക്  അടബയന്തരമനായബ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയലാംമൂലലാം  കൃഷബ

നശബച്ചവരകക്ക്  പച്ചകറബ/കനല്വബത്തുകേളുലാം  കകതകേളുലാം  സഇൗജനദമനായബ  വബതരണലാം
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കചയബട്ടുണക്ക്.  ദസ്പീരഘകേനാലവബളകേള്കക്ക്  പുതുതനായബ  അനുവദബക്കുന  വനായകേള്കക്ക്

ഒരുവരഷകത്തയക്ക് 9 ശതമനാനലാം വകര മുഖദമനബയുകട ദുരബതനാശതനാസ നബധബയബല്നബനലാം

പലബശ  സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബകലയുലാം  കേരഷകേ

കേടനാശതനാസ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ കേനാലനാവധബ  2014  മനാരച്ചക്ക്  31  വകര ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബകല  രണക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകരയുള്ള  കേടങ്ങള്

എഴുതബത്തള്ളുനതബനുലാം   ഇടുകബ, വയനനാടക്ക് ജബല്ലകേളബല് 2018 ഓഗസക്ക് 31 വകരയുള്ള

എല്ലനാ  കേനാരഷബകേ  കേടങ്ങളുലാം  കേരഷകേ  കേടനാശതനാസ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന്:  കേനാരഷബകേ  കമഖലയനായബ  പ്രഖദനാപബച്ച

പദതബകേളുലാം  പനാകകജുകേളുലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രളയകകടുതബയബല്കപ്പെട്ട  കേരഷകേരകക്ക്  യഥനാസമയലാം

സഹനായകമത്തബകനാത്തതുകകേനാണനാണക്ക്  ആത്മഹതദ  വരദബക്കുനതക്ക്.

കേരഷകേരകകതബകരയുള്ള ജപബ നടപടബകേള് ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം ആത്മഹതദ കചയ

15  കേരഷകേരുകട  കേനാരഷബകേ  കേടങ്ങള്  എഴുതബത്തള്ളുനതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.  കേനാരഷബകേരലാംഗകത്ത  പ്രതബസനബകേകളക്കുറബച്ചക്ക്  വദക്തമനായ  പഠനലാം

നടത്തനാന്  തയനാറനാകേണലാം.  വയനനാടക്ക്  പനാകകജക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  8000

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  സരഫനാസബ  ആകക്ക്  പ്രകേനാരലാം  നല്കേബയബരബക്കുന  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്
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പബന്വലബച്ചക്ക്  അവരുകട  കേടലാം  എഴുതബത്തള്ളബ  ആത്മഹതദയബല്നബനക്ക്

രക്ഷബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചയണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല്  കുമനാര):  2002-ല്  കകേന്ദ്ര

സരകനാര  നടപ്പെനാകബയ  സരഫനാസബ  നബയമത്തബല്  സലാംസനാന  സരകനാരുകേള്കക്ക്

അധബകേനാരമബല്ലനാത്തതബനനാലനാണക്ക്  കേരഷകേ  കേടനാശതനാസ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പരബധബയബല്

കകേനാകമഴദല് ബനാങ്കുകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് സനാധബകനാത്തതക്ക്.  2003-ല് യു.ഡബ.എഫക്ക്.

സരകനാരനാണക്ക് പ്രസ്തുത നബയമലാം സഹകേരണകമഖലയബല് നടപ്പെനാകബയതക്ക്.  ഭനാവബയബല്

സരഫനാസബ  നബയമലാം  സഹകേരണകമഖലയബല്  ബനാധകേമല്ലനാതനാക്കുനതബനുള്ള

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്. ഇടുകബ, വയനനാടക്ക് ജബല്ലകേള്കക്ക് പ്രഖദനാപബച്ച പ്രളയനാനന്തര

പുനരനബരമ്മേനാണ പനാകകജുകേളബല് മുന്കേനാലങ്ങളബകല പനാകകജുകേളുകട അപനാകേതകേള്

പരബകശനാധബച്ചക്ക്  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  സഹകേരണലാം

അഭദരതബക്കുന.  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലമുള്ള സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബകല  കേരഷകേരുകട

50,000  മുതല്  2,00,000  രൂപ  വകരയുള്ള  കേനാരഷബകേ  കേടങ്ങള്

എഴുതബത്തള്ളുനതബനുള്ള  അകപക്ഷകേള്  കേരഷകേ  കേടനാശതനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന്  വഴബ

സതസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  കകേനാകമഴദല്  ബനാങ്കുകേളബകല  കേടങ്ങള്  കേടനാശതനാസ

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പരബധബയബല്  കകേനാണ്ടുവനക്ക്  എഴുതബത്തള്ളുനതബനക്ക്  ആസൂത്രണ-കൃഷബ
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വകുപ്പുകേളുകട  കനതൃതതത്തബല്  ബനാങ്കുകേളുമനായബ  ചരച്ച  നടത്തുനതബനക്ക്  മനബസഭ

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വരുകമ്പനാള്

കുടബശബകേയുണനായബരുന  196  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്മൂലമുള്ള

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേയുലാം  പൂരണ്ണമനായബ  കേരഷകേരകക്ക്  കകേനാടുത്തു  തസ്പീരക്കുകേയുലാം  ഇനബ

കുടബശബകേയുള്ള  എല്ലനാ  തുകേയുലാം  ഇഇൗ  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷലാം  തകന  വബതരണലാം

കചയനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  കുരുമുളകേക്ക്,  ഗ്രനാമ്പൂ തുടങ്ങബയ

എട്ടക്ക്  വബളകേളുകട  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ ഇരട്ടബയനാകനാനുലാം  പച്ചകത്തങ്ങ കേബകലനായക്ക്

25  രൂപയബല്ത്തനാകഴയനാകുനമുറയക്ക്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്വഴബ  എല്ലനാ

പഞനായത്തുകേളബലലാം  സലാംഭരബകനാനുമനാവശദമനായ  നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ദസ്പീരഘകേനാല  വബളകേള്ക്കുളള  വനായകേള്  പലബശരഹബതമനാകനാന്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച

കചകയണതബല്ല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തല,

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

മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം
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അവരവരുകട പനാരട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല് നബനക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

IV ശദ ക്ഷണബകല്

(1) ഡനാമുകേളബകല കചളബയുലാം മണലലാം നസ്പീകലാം കചയല് 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  സലാംസനാനകത്ത  ഡനാമുകേളബല്

അടബഞ്ഞുകൂടബയബരബക്കുന  കചളബയുലാം  മണലലാം  നസ്പീകലാം  കചയക്ക്  ഡനാമുകേളുകട

സലാംഭരണകശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മണല്  ശുദസ്പീകേരബച്ചക്ക്  നബരമ്മേനാണ

കമഖലയബല്  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  ജലലാം  ഫലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബച്ചക്ക്

കേനാരഷബകേ  കമഖലയുകട  വളരച്ച  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  കുടബകവള്ളപ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം ആവശദമനായ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചക്ക് നടപ്പെബലനാകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

ഡനാമുകേളബലലാം  റബസരകവനായറുകേളബലലാം  കകേട്ടബകബടക്കുന  കചളബയുലാം   മണലലാം  നസ്പീകലാം

കചയക്ക്  സലാംഭരണകശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  സനാന്കഡരഡക്ക്  ഓപ്പെകററ്റബലാംഗക്ക്

കപ്രനാസസ്പീഡഡ്യുവര ജലവബഭവ വകുപ്പെക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക് നടപടബ ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബയുകട  കനതൃതതത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബകകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള

ഉനതനാധബകേനാര  സമബതബ  കയനാഗലാം  കചരനക്ക്  ചുള്ളബയനാര,  മലാംഗലലാം  എനസ്പീ  പപലറ്റക്ക്
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പദതബകേളുകട  ഡബ.പബ.ആര-ല്  കഭദഗതബ  ശബപനാരശ  കചയബട്ടുണക്ക്.   അരുവബകര

ഡനാമബകന്റെ  സനാപബത  സലാംഭരണകശഷബ  വസ്പീകണടുക്കുനതബനക്ക്  വനാട്ടര  അകതനാറബറ്റബ

പദതബ ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണക്ക്. മണല് നസ്പീകലാം കചയ്യുനതബനുള്ള പപലറ്റക്ക് പദതബകേളബല്

കടണ് കേസ്പീ,  വരകക്ക് കകേനാണ്ടനാകക്ക് എനസ്പീ രണക്ക് രസ്പീതബയബലള്ള കടണര നടപടബകേളനാണക്ക്

സതസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  മണല്  നസ്പീകലാം  കചയ്യുനതബനുള്ള  ചുമതല  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള ഏല്പ്പെബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബകനാവനതനാണക്ക്.  

(2)  ആകരനാഗദസനാപനങ്ങളുലാം അനുബനസലാംവബധനാനങ്ങളുലാം ഏരകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .   വബ  .   ഇബനാഹബലാം: മലപ്പുറലാം ജബല്ലയബല് ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ

ആകരനാഗദസനാപനങ്ങളുലാം  അനുബന സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

ആവശദമനായ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  സരകനാര തയനാറനാകേണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  ശരനാശരബ  7800  കപരകക്ക്  ഒരു

പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ ഉപകകേന്ദ്രകമന നബലയബല്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല്  589  സബക്ക്

കസന്റെറുകേളുകണങ്കബലലാം ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ അവ ക്രമസ്പീകേരബകകണതുണക്ക്.

ഇഇൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  ജബല്ലയബല്

ആകരനാഗദകമഖലയബല്  259  തസബകേകേള്   പുതുതനായബ  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം
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ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഭനാരതസ്പീയ  ചബകേബതനാ

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  മകഞരബ  കമഡബകല്

കകേനാകളജബല്  ആവശദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ആരദലാം

പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  ജബല്ലയബകല  പതബകനഴക്ക്  പബ.എച്ചക്ക്.സബ.-കേകള

കുടുലാംബനാകരനാഗദകകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  ഉയരത്തുകേയുലാം  ആവശദമനായ  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കപരബന്തല്മണ്ണ,  തബരൂരങ്ങനാടബ

തനാലൂകനാശുപത്രബകേള്കനായബ  അനുവദബച്ച  ഡയനാലബസബസക്ക്  കകേന്ദ്രങ്ങളുകട

നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനലാം  ഉടന്  ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.   കപനാനനാനബയബകല

സസ്പീകേളുകടയുലാം  കുട്ടബകേളുകടയുലാം  ആശുപത്രബയബല്  പുതബയ  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല്  പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക്  ലനാബലാം  ആയുഷക്ക്

കഹനാളബസബകേക്ക് കസന്റെറുകേളുലാം   എടവണ്ണയബല് കേനാന്സര കരനാഗനബരണ്ണയ കകേന്ദ്രവലാം

നനാഷണല് ആയുഷക്ക് മബഷകന്റെ (NAM) കേസ്പീഴബല് നബലമ്പൂര തനാലൂകബല് ആയുഷക്ക് ഗ്രനാമലാം

പദതബയുലാം  കചകലമ്പ്ര  തനാലൂകനാശുപത്രബയബലലാം  കതനല  ആയുരകവ്വദ

ഡബകസന്സറബയബലലാം പനാലബകയറ്റസ്പീവക്ക് കകേയര സലാംവബധനാനവലാം ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.
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V സബ്മബഷന്

(1) 'നബപ  '   കരനാഗബനാധബതകര ചബകേബതബച്ച തനാല്കനാലബകേ ജസ്പീവനകനാകര
സബരകപ്പെടുത്തല്

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):   'നബപ'  കരനാഗബനാധബതകര

ചബകേബതബച്ച  തനാല്കനാലബകേ      ജസ്പീവനകനാകര സബരകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജ  ടസ്പീച്ചര):  'നബപ'  നബയനണ  വബകധയമനാക്കുനതബല്

സജസ്പീവമനായബ ഇടകപട്ട തനാലനാലബകേ ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  ആശുപത്രബ വബകേസന സമബതബ,

എന്.എച്ചക്ക്.എലാം.  തുടങ്ങബയവ  വഴബ  തുടരച്ചയനായബ  തനാലനാലബകേ  അടബസനാനത്തബല്

കജനാലബ  നല്കേനാനനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതക്ക്.  നബയമലാം  അനുവദബക്കുനപക്ഷലാം  ഇവരകക്ക്

സബര നബയമനലാം നല്കുനതബനക്ക്  സരകനാരബനക്ക്  വബകരനാധമബല്ല.   ഫസ്പീവര കബനബകബലലാം

'നബപ'  വനാരഡബലലാം  കഎകസനാകലഷന്  വനാരഡബലലാം  കജനാലബ  കചയബരുന  തനാലനാലബകേ

ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെ  അനുബന  സനാപനങ്ങളബല്  ഒഴബവക്ക്

വരുനമുറയക്ക്  മുന്ഗണന നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ചക്ക്  29  കപരടങ്ങബയ  ലബസക്ക് ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബല്  അയകച്ചങ്കബലലാം  2006-കല  ഉമനാകദവബ  കകേസബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

സബരകപ്പെടുത്തനാന് സനാധബകബകല്ലന മറുപടബയനാണക്ക് ലഭദമനായതക്ക്.    
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(2) ഫനാറ്റക്ക് സമുച്ചയങ്ങളുകട കശനാചനസ്പീയനാവസ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നഇൗഷനാദക്ക്:  സനനാമബ പുനരധബവനാസ പദതബപ്രകേനാരലാം നബരമ്മേബച്ച ഫനാറ്റക്ക്

സമുച്ചയങ്ങളുകട  കശനാചനസ്പീയനാവസ  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സനനാമബ  പുനരധബവനാസ  പദതബ

തുടരപദതബയല്ലനാത്തതബനനാല്  നവസ്പീകേരണ-നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ

ബഡ്ജറ്റബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ഗുണകഭനാക്തൃ  സമബതബകേളുകട

കനതൃതതത്തബല് തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുകട സഹനായകത്തനാടുകൂടബ  മനാലബനദ

നബരമ്മേനാരജനവലാം  കസപ്റ്റബകേക്ക്  ടനാങ്കുള്കപ്പെകടയുള്ള  പ്രശങ്ങളുലാം  പരബഹരബകണകമനക്ക്

ജബല്ലനാ കേളകരമനാരകക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാകത  സനനാമബ പുനരധബവനാസ

പദതബപ്രകേനാരലാം റവനഡ്യു വകുപ്പെക്ക് നബരമ്മേബച്ച കകേനാളനബകേളബകല മനാലബനദനബരമ്മേനാരജനലാം,

കസപ്റ്റബകേക്ക്  ടനാങ്കുള്കപ്പെകടയുള്ള  പ്രശങ്ങള്,  ചുറ്റുമതബല്  നബരമ്മേനാണലാം  എനബവ

നബരവ്വഹബക്കുനതബനക്ക്  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകനയുലാം  കുടബകവള്ളപ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകനയുലാം  ചുമതലകപ്പെടുത്തബ  ഉത്തരവനായബട്ടുണക്ക്.

(3)  ടബ  .  എന്  .  ടബ  .   ചബറ്റക്ക്സക്ക് കകപ്രവറ്റക്ക് ലബമബറ്റഡക്ക് കേമ്പനബ

ശസ്പീ  .    മുരളബ കപരുകനല്ലബ:  ടബ.എന്.ടബ.  ചബറ്റക്ക്സക്ക് കകപ്രവറ്റക്ക് ലബമബറ്റഡക്ക് കേമ്പനബ

നടത്തബയ സനാമ്പത്തബകേ തട്ടബപ്പെബകനക്കുറബച്ചക്ക് അകനതഷബകനാന് കസഷദല് ടസ്പീമബകന
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നബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  ഇടപനാടുകേനാരകക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  പണലാം  തബരബചകേബട്ടുനതബനുലാം

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ആലപ്പുഴ,  കകേനാട്ടയലാം,

എറണനാകുളലാം, തൃശ്ശൂര, പനാലകനാടക്ക്, കേണ്ണൂര, കേനാസരകഗനാഡക്ക് എനസ്പീ ജബല്ലകേളബലനായബ

33  ബനാഞ്ചുകേളുണനായബരുന  ടബ.എന്.ടബ.  ചബറ്റക്ക്സക്ക്  കകപ്രവറ്റക്ക്  ലബമബറ്റഡക്ക്  എന

സനാപനലാം  50  കകേനാടബയബല്പ്പെരലാം  രൂപയുകട  തട്ടബപ്പെക്ക്  നടത്തബയബട്ടുള്ളതനായനാണക്ക്

കേകണത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളത്തബകല  വബവബധ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേളബല്

സനാപനത്തബകന്റെയുലാം  നടത്തബപ്പുകേനാരുകടയുലാം  കപരബല്  537  കകേസ്സുകേള് രജബസര

കചയബട്ടുണക്ക്.   ഡയറകര  കബനാരഡക്ക്  അലാംഗമനായ  അനബരുദകന  അറസക്ക്  കചയക്ക്

നബയമനടപടബകേള്കക്ക് വബകധയമനാകബയബട്ടുള്ളതുലാം ഒളബവബല്കപ്പെനായ മറ്റക്ക് പ്രതബകേകള

കേകണത്തുനതബനുള്ള  ഉഇൗരജബതശമങ്ങള്  നടത്തബവരബകേയുമനാണക്ക്.   ജബല്ലനാ

കകക്രലാംബനാഞക്ക്  ഡബകകവ.എസക്ക്.പബ.-മനാരുകട  കനതൃതതത്തബല്  അതനാതക്ക്

കസഷനുകേളബല് പ്രകതദകേ അകനതഷണസലാംഘകത്ത നബകയനാഗബച്ചക്ക്   അകനതഷണലാം

നടത്തബവരുനണക്ക്.  അകനതഷണലാം  കകക്രലാംബനാഞബനക്ക്  കകകേമനാറനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.
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(4)  എകലലാം കചളബയുലാം നസ്പീകലാം കചയല്

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫരണനാണസക്ക്:  കേനായലകേളബലലാം  പുഴകേളബലലാം

അടബഞ്ഞുകൂടബയബട്ടുള്ള  എകലലാം  കചളബയുലാം  നസ്പീകലാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  അടബയന്തര

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

 ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ): കതനാപ്പുലാംപടബ ഹനാരബറബനക്ക്

സമസ്പീപമുള്ള  കബനാട്ടുകജട്ടബകേളബല്  വനടബഞബട്ടുള്ള  എകല്  നസ്പീകലാം

കചയ്യുനതബനനായബ  22.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  എസബകമറ്റക്ക്  തയനാറനാകബ  കടണര

കചയബരുനകവങ്കബലലാം  പ്രവൃത്തബ  ഏകറ്റടുകനാന്  ആരുലാം  തയനാറനാകേനാത്തതബനനാല്

എസബകമറ്റക്ക്  പുതുകബ  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബ  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സതസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.    ഇടകകനാച്ചബ മുതല്  പള്ളുരുത്തബ വകരയുലാം  കതവര,

കുമ്പളലാം  ഭനാഗങ്ങളബലമുള്ള  കചളബ  നസ്പീക്കുനതബനുള്ള  പദതബകക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്

കടനാകണ്  കപ്രനാവബഷന്  വച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  എസബകമറ്റുകേള്

തയനാറനാകബവരുന.  മട്ടനാകഞരബ  കബനാട്ടുകജട്ടബയുകട  മുന്വശത്തക്ക്

അടബഞ്ഞുകൂടബയബട്ടുള്ള കചളബയുലാം എകലലാം നസ്പീകലാം കചയ്യുനതബനനായബ   15  ലക്ഷലാം

രൂപയുകട കപ്രനാകപ്പെനാസല്  തയനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്. 
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(5)  ലബഫക്ക് ഇറബകഗഷന് പദതബ

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  പൂത്തറകല്  ലബഫക്ക്  ഇറബകഗഷന്  പദതബ

സമയബനബതമനായബ പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  കമയബന് കകേനാള് ചനാലബല്

നബനലാം പൂത്തറകല് ലബഫക്ക് ഇറബകഗഷന് പദതബയുകട ലസ്പീഡബലാംഗക്ക് ചനാനല് വകര

കകപപ്പെബടുന പ്രവൃത്തബകക്ക് കടണര കചയക്ക് കേരനാറുകേനാരനക്ക് കകസറ്റക്ക് കകകേമനാറബയബട്ടുണക്ക്.

ഇഇൗ  വരഷകത്ത  മണ്സൂണ്  മഴയ്ക്കുകശഷലാം  കകേനായക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്

ആഗസക്ക്-കസപലാംബര മനാസകത്തനാകട കകപപ്പെക്ക് സനാപബകനാന് സനാധബക്കുകമനനാണക്ക്

കേരുതുനതക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനകതനാകട  ഇഇൗ  കമഖലയബകല

കേബണറുകേള് റസ്പീ-ചനാരജക്ക് കചയ്യുനതബനക്ക് സഹനായകേരമനാകുനതനാണക്ക്. 

(6)  കുടബകവള്ള പദതബ

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന്  തങ്ങള്:  കുറ്റബപ്പുറലാം  പഞനായത്തബകല

കുടബകവള്ള പദതബ ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  കേഞബപ്പുര-മൂടനാല്

കകബപ്പെനാസക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബക്കുനതബകല  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാകബ ഡബസബബന്യൂഷന് കകലന് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഗ്രനാവബറ്റബ കമയബന് മനാറ്റബ
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സനാപബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന  പ്രവൃത്തബ  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  നബലവബകല

ടനാന്സ് കഫനാരമറബകന്റെ  കശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുന  പ്രവൃത്തബ  പൂരത്തസ്പീകേരണ

ഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  പമ്പബലാംഗക്ക്  കമയബനബകല  ലസ്പീകബനക്ക്  സബരലാം  പരബഹനാരകമന

നബലയബല് കറയബല്കവ പനാതയക്ക്  കുറുകകേ നബലവബകല കകലനബനക്ക്  സമനാന്തരമനായബ

കകപപ്പെക്ക് കകലന് പ്രവൃത്തബക്കുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് തയനാറനാകബവരുന. കമല്പ്പെറഞ

പ്രവൃത്തബകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ജലലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനാണക്ക്. 

(7)  ഓപ്പെകററ്റബലാംഗക്ക് കസന്റെറബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  റനാനബ  ഓപ്പെകററ്റബലാംഗക്ക്

കസന്റെറബകല  നബലവബലള്ള  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനുലാം  കചയബന്  സരവ്വസ്പീസക്ക്

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ദസ്പീരഘദൂര  സരവ്വസ്പീസക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  പഴവങ്ങനാടബ

ഗ്രനാമപഞനായത്തബകന്റെ അധസ്പീനതയബ ലള്ള 50 കസന്റെക്ക് സലത്തക്ക് സബതബ കചയ്യുന

കകേട്ടബടത്തബലനാണക്ക്  റനാനബ  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ഓപ്പെകററ്റബലാംഗക്ക്  കസന്റെര

പ്രവരത്തബക്കുനതക്ക്.  സരവ്വസ്പീസകേള്  ക്രമസ്പീകേരബച്ചതബനുകശഷലാം  19

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ബസകേളുലാം  2  കകേ.യു.ആര.ടബ.സബ.  ബസകേളുമനാണക്ക്
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പ്രവരത്തബക്കുനതക്ക്.   19   കഷഡന്യൂളുകേളബലനായബ  5100  കേബകലനാമസ്പീറ്റര   സരവ്വസ്പീസക്ക്

നടത്തനാനനാണക്ക് അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രളയകകടുതബകയത്തുടരനണനായ

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  നടനവരബകേയനാണക്ക്.  റനാനബ-ചനാരുലാംമൂടക്ക്-പന്തളലാം  കചയബന്

സരവ്വസ്പീസലാം  തബരുവല്ല  ഡബകപ്പെനായുമനായബ  കചരനക്ക്  റനാനബ-തബരുവല്ല  കചയബന്

സരവ്വസ്പീസലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള   സനാദദതനാ  പഠനത്തബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(8)  പബബകേക്ക് കഹല്ത്തക്ക് ആകബകന്റെ ആവശദകേത

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്:  ടനാവന്കൂര-കകേനാച്ചബന് പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക് ആകലാം

മദനാസക്ക്  പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക്  ആകലാം  കക്രനാഡസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഒരു  സലാംസനാന  കപനാതു

ആകരനാഗദനബയമലാം നടപ്പെനാകനാന് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    പശലജ ടസ്പീച്ചര):  ടനാവന്കൂര-കകേനാച്ചബന് പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക്

ആകലാം  മദനാസക്ക്  പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക്  ആകലാം  ഏകേസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കേനാലഹരണകപ്പെട്ട

വദവസകേള്  ഒഴബവനാകബ  സലാംസനാനത്തക്ക്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  കപനാതുജനനാകരനാഗദ

നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ  2014-ല്  രൂപസ്പീകേരബച്ച  ഡനാഫബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ

കേരടക്ക്  കപനാതുജനനാകരനാഗദ  ബബല്  പരബകശനാധനയനായബ  നബയമ  വകുപ്പെബനക്ക്
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അയചകവങ്കബലലാം പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് ആകക്ക്, മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ ആകക്ക്, ഫുഡക്ക് കസഫബ

ആകക്ക്  എനസ്പീ  മൂനക്ക്  നബയമങ്ങള്  നബലവബലള്ളകപ്പെനാള്  സമനാന  വദവസകേള്

ഉള്കകനാള്ളബചകകേനാണക്ക് പുതബയ നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തുനതബകന്റെ സനാലാംഗതദലാം

പരബകശനാധബകകണതനാകണനനാണക്ക് അഭബപ്രനായകപ്പെട്ടതക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല് വദക്തത

വരുത്തുനതബകലയനായബ  വബശദമനായ  ചരച്ചകേള്  നടത്തുകേയുലാം  ഏകേസ്പീകൃത

കപനാതുജനനാകരനാഗദ  നബയമത്തബകന്റെ  കേരടബല്  പരനാമരശബക്കുന

അധബകേനാരഘടനകയ കൂടുതല് വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃതമനാക്കുനതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസലകേള്

കൂട്ടബകച്ചരത്തുലാം കയനാജബകനാന് കേഴബയനാത്ത വദവസകേള് ഒഴബവനാകബയുലാം കേരടബല്

മനാറ്റലാം  വരുകത്തണതുണക്ക്.  ടബ  കേരടക്ക്  ബബല്  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകന്റെ

പരബകശനാധനയനായബ അയചകകേനാടുത്തബരബക്കുകേ യനാണക്ക്.  ഇതുസലാംബനബച്ച കൂടുതല്

ചരച്ചകേള് നടത്തബ തസ്പീരുമനാനലാം പകേകകനാകള്ളണതുണക്ക്.   ബബല് സരകനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

(9)  ഭരണനാനുമതബ നല്കേല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  : കുനത്തുനനാടക്ക്-പബറവലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങകള

ബനബപ്പെബക്കുന  കകേനാരങ്കടവക്ക്  പനാലത്തബനക്ക്  പുതുകബയ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ

കടണര  നടപടബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അടബയന്തരമനായബ  നബരമ്മേനാണലാം
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ആരലാംഭബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:  നടപടബകേള് പൂരത്തബയനാകബ  പ്രസ്തുത പനാലത്തബകന്റെ

നബരമ്മേനാണ പ്രവരത്തനലാം പുനരനാരലാംഭബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):  2009

ജൂപല  14-നക്ക്  എ.എസക്ക്.  നല്കേബയ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബകനായബ  ഭൂമബ

വബട്ടുനല്കേനാകമനക്ക്  സലമുടമകേള്  സമ്മേതബച്ചക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബകച്ചങ്കബലലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാത്തതബകനത്തുടരനക്ക്  തടസ്സകപ്പെടുകേയുണനായബ.   9  കകേനാടബ

രൂപയുകട  എസബകമറ്റക്ക്  പുതുകബ  14.30  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബകഴബ ഞബട്ടുണക്ക്.  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബ  കകേനാടുത്തക്ക്

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരത്തബയനാകബ  കടണര  കചയക്ക്  പനാലലാം  പണബ

നടത്തനാവനതനാണക്ക്.  

(10)  കറഷന് കേനാരഡക്ക് അനുവദബകല്

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന്:  വനാടകേ  വസ്പീടുകേളബലലാം  തനാല്കനാലബകേ  കഷഡ്ഡുകേളബലലാം

തനാമസബക്കുന കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് കറഷന് കേനാരഡക്ക് അനുവദബചനല്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):
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നബലവബല്  വനാടകേ  വസ്പീട്ടബല്  തനാമസബക്കുനവരകക്ക്  വസ്പീട്ടുടമസകന്റെ  സമ്മേതപത്രകമനാ

തനാമസ  സരട്ടബഫബകകറ്റനാ  ഇകല്ലങ്കബലലാം  സനാധുവനായ  വനാടകേകരനാറബകന്റെ  മനാത്രലാം

അടബസനാനത്തബല് കറഷന് കേനാരഡബനക്ക്  അകപക്ഷ നല്കേനാവനതനാണക്ക്.  ബബല്ഡബലാംഗക്ക്

ടനാക്സെെക്ക്  രസസ്പീതക്ക്,  പവദഡ്യുതബ  ബബല്,  ലനാന്ഡ്കഫനാണ്  ബബല്  തുടങ്ങബയ  ഏകതങ്കബലലാം

കരഖകേളുകട  പകേരപ്പെബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലലാം  അകപക്ഷബകനാവനതനാണക്ക്.

പുറകമ്പനാകബല് കഷഡക്ക് കകേട്ടബ തനാമസബക്കുനവരക്കുലാം ബനകപ്പെട്ട തനാലൂകബല് കറഷന്

കേനാരഡബനനായബ  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബകനാവനതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്

കപനാതുവബതരണ ഉകദദനാഗസര നടത്തുന അകനതഷണ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് അടബസനാനമനാകബ

വസ്പീട്ടുനമ്പറബകന്റെ  സനാനത്തക്ക്  000  എനക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തബ  കറഷന്  കേനാരഡക്ക്

അനുവദബക്കുനണക്ക്.

VIപ്രകതദകേ പരനാമരശലാം

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുകട മറുപടബ സലാംബനബച്ചക്ക് 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  മസനാല  കബനാണക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  അടബയന്തരപ്രകമയ  ചരച്ചനാകവളയബലലാം  കചനാകദദനാത്തരകവളയബലലാം

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ പറഞ കേനാരദങ്ങള് വസ്തുതനാവബരുദവലാം യനാഥനാരതദവമനായബ

ബനമബല്ലനാത്തവയുമനായതബനനാല് കൂടുതല് വദക്തത വരുകത്തണതുണക്ക്.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):
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അടബസനാനരഹബതമനായ  ആകക്ഷപങ്ങളനാണക്ക്  ഉനയബച്ചതക്ക്.  മസനാല  കബനാണ്ടുകേളബല്

റബസരവക്ക് ബനാങ്കക്ക് നബയമപ്രകേനാരലാം ഫബനനാന്ഷദല് ആക്ഷന് ടനാസക്ക് കഫനാഴക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബച്ച

നബകക്ഷപകേരകക്ക്  മനാത്രകമ  പകങ്കടുകനാന്  സനാധബക്കുകേയുള.  അസറ്റക്ക്  മനാകനകജഴക്ക്,

ഇന്ഷതറന്സക്ക്, കപന്ഷന് ഫണക്ക്, ബനാങ്കബലാംഗക്ക്, കകപ്രവറ്റക്ക് കവല്ത്തക്ക് മനാകനകജഴക്ക് എനസ്പീ

വബവബധ കശണബകേളബല് നബനനായബ സബ.ഡബ.പബ.കേഡ്യു.  ഉള്കപ്പെകട  16  സനാപനങ്ങളനാണക്ക്

കേബഫ്ബബയുകട  മസനാല  കബനാണബല്  നബലവബല്  നബകക്ഷപലാം  നടത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

നബകക്ഷപകേരുകട  വബശദനാലാംശങ്ങള്  കവളബകപ്പെടുത്തുനതക്ക്  കബനാണ്ടുകേളുകട  കടഡബലാംഗബനക്ക്

ഗുണകേരമല്ല.    സലാംസനാന  സരകനാരുകേള്കകനാ  സരകനാര   ഏജന്സബകേള്കകനാ

കസബബ  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  മുനബസബപ്പെല്  കബനാണ്ടുകേള്  പുറകപ്പെടുവബകനാന്

സനാധബകബല്ല.  മസനാല  കബനാണബലൂകട  സമനാഹരബച്ച  2150  കകേനാടബ  രൂപ  കേബഫ്ബബ

അകഇൗണബല് ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  മസനാല കബനാണക്ക് പുറത്തബറക്കുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

റബസരവക്ക് ബനാങ്കക്ക് ഓഫക്ക് ഇന്തദ എന്.ഒ.സബ.  നല്കുകേയുലാം ഇ.സബ.ബബ.  നമ്പര അകലനാട്ടക്ക്

കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  മസനാല  കബനാണക്ക്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  ആവശദമനായബ

കേണ്ടുകകേനാണക്ക് വബവനാദങ്ങള് ഒഴബവനാകണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.  
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VII ധനകേനാരദലാം

2019-20   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റബകല ധനനാഭദരതനകേളബന്കമലള്ള
ചരച്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ): തനാകഴപ്പെറയുന  ധനനാഭദരതനകേള്

അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമ്പര XII -    കപനാലസ്പീസക്ക്  
 (2756,17,00,000 രൂപ)

ധനനാഭദരതന നമ്പര XIII -      ജയബലകേള്  
                 (97,70,94,000  രൂപ)

ധനനാഭദരതന നമ്പര XIV -    കസഷനറബയുലാം അച്ചടബയുലാം മറ്റക്ക് ഭരണപരമനായ 
                        സരവ്വസ്പീസകേളുലാം

  (376,66,41,000  രൂപ)

കതനാഴബലലാം  എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

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

കപനാലസ്പീസക്ക്  എന  XII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനകയയുലാം ജയബലകേള് എന XIII-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  കസഷനറബയുലാം  അച്ചടബയുലാം  മറ്റക്ക്  ഭരണപരമനായ

സരവ്വസ്പീസകേളുലാം  എന  XIV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടലാം

236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 
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ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

        ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  അഴബമതബ

ഏറ്റവലാം  കുറഞ  സലാംസനാനകമന  ബഹുമതബയുള്കപ്പെകട  കദശസ്പീയവലാം

അന്തരകദ്ദേശസ്പീയവമനായ  പുരസനാരങ്ങള്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനകയ  കതടബകയത്തബയതുവഴബ

ക്രമസമനാധനാനപനാലനത്തബല്  കകേരളലാം  രനാജദത്തബനുതകന  മനാതൃകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസനയബല്  വനബതനാ  പ്രനാതബനബധദലാം  25  ശതമനാനമനാകബയതുലാം  പുതബയ  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസഷനുകേളുലാം  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറ്റബകന്റെ  പുതബയ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബച്ചതുലാം

സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.    ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരകക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസനയബല്  നബയമനലാം  നല്കേബയതുലാം  ഫയരകഫനാഴബല്  വനബതകേകള

നബയമബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേളനാരലാംഭബച്ചതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക് കസനകയ

ആധുനബകേവല്കരബക്കുനതബനുലാം  ജയബലകേള്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബകേളനാരലാംഭബച.  ജയബല് വകുപ്പെബകന്റെ വരുമനാനലാം വരദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ വബവബധ

പദതബകേള്  ആരലാംഭബച്ചതുലാം  തടവകേനാരകക്ക്  സരട്ടബഫബകകറ്റനാടുകൂടബയ  കതനാഴബല്

പരബശസ്പീലനവലാം  ജയബല്  കമനാചബതരനാകുന  വനബതകേകള  പുനരധബവസബപ്പെബകനാന്

'പ്രതസ്പീക്ഷ' എന പദതബ ആരലാംഭബച്ചതുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സബ  .   കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  ഈ സരകനാര

അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  രനാഷസ്പീയ  കകേനാലപനാതകേങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട
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കകേസകനതഷണങ്ങള്  ശരബയനായ  രസ്പീതബയബല്  നടക്കുനബകല്ലനമനാത്രമല്ല

സബ.പബ.ഐ(എലാം)-നക്ക്  പങ്കുള്ള  കകേനാലപനാതകേങ്ങളുകട  അകനതഷണലാം

അട്ടബമറബക്കുനതബനുലാം  പ്രതബകേള്കക്ക്  തുടരച്ചയനായബ  പകരനാള്  അനുവദബക്കുനതബനുലാം

ജയബലബല്  പ്രകതദകേ  സഖസഇൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുനതബനുമുള്ള  കബനാധപൂരവ്വമനായ

ശമങ്ങളനാണക്ക്  നടനവരുനതക്ക്.  രനാഷസ്പീയ  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കകേസകനതഷണങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം സരകനാര

തയനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    പടസണ്  മനാസര:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ക്രമസമനാധനാനപനാലനത്തബല്  രനാജദത്തബനക്ക്  മനാതൃകേയനാകുന  നബലയബല്  നബരവധബ

അവനാരഡുകേള് കനടബകയടുക്കുനതബനക്ക് കകേരള കപനാലസ്പീസബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസനയബല്  പട്ടബകേവരഗ്ഗകനാരുകടയുലാം  വനബതകേളുകടയുലാം  പ്രനാതബനബധദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ  പ്രകതദകേ  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  നടത്തുനതബനുലാം  കസഷന്  ഹഇൗസക്ക്

ഓഫസ്പീസരമനാരനായബ  സരകബള്  ഇന്കസകരമനാകര  നബയമബക്കുനതബനുലാം  സതസ്പീകേരബച്ച

നടപടബകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  അഴബമതബകനാരനായ കപനാലസ്പീസകേനാരകകതബകര കേരശന

നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചതബനുപുറകമ  ദനാസദപ്പെണബ,  മൂനനാലാംമുറ  തുടങ്ങബയവ

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കപ്രനാഫഷണല്  കയനാഗദതയുള്ള

കപനാലസ്പീസകേനാകര  സനാകങ്കതബകേ  പവദഗദലാം  ആവശദമുള്ള  കമഖലകേളബല്
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നബയമബക്കുനതബനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം കേനാരദക്ഷമത വരദബപ്പെബക്കുന നടപടബയനാണക്ക്. പ്രളയ

ദുരബതനാശതനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസന  വഹബച്ച  പങ്കുലാം  സസ്പീകേളുകടയുലാം

കുട്ടബകേളുകടയുലാം  സരക്ഷയനായബ  സതസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേളുലാം  ജനപമത്രബ  കപനാലസ്പീസക്ക്

എന ആശയലാം അനതരതമനാക്കുനതനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.   സലാംസനാനത്തക്ക്

വരദബചവരുന  കപനാലസ്പീസക്ക്  അതബക്രമങ്ങള്കകതബകര   കേരശന  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.  കേല്ലനായബയബല്  ആദബവനാസബ  യുവതബയുകട  വസ്പീട്ടുതടങ്കലമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബയബകന്മേല്  നടപടബയുണനാകേണലാം.   കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുകട

പ്രവരത്തനലാം നബഷ്പക്ഷവലാം കേനാരദക്ഷമവമനായബരബകണലാം.  കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്

കേളകറുകട അധബകേനാരലാം കപനാലസ്പീസബകന ഏല്പ്പെബകനാനുള്ള നസ്പീകലാം ഉകപക്ഷബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   സഗമമനായ

ഗതനാഗത സഇൗകേരദത്തബനുകവണബ കറനാഡബകന്റെ വസ്പീതബ കൂട്ടനാനുലാം കപനാലസ്പീസക്ക് പബടബകച്ചടുത്ത

വനാഹനങ്ങള്  കസഷന്  പരബസരത്തുനബനലാം  മനാറ്റനാനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര കപനാലസ്പീസക്ക് കസനയബകലയക്ക് റബക്രൂട്ടക്ക് കചയ നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക് കേതനാരകട്ടഴക്ക് വബപുലകപ്പെടുത്തനാനുലാം ജയബല് സഇൗകേരദങ്ങള്

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകന  നവസ്പീകേരബകനാനുമുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  ഇഇൗരനാറ്റുകപട്ടയബല്  ടനാഫബകേക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന്

ആരലാംഭബകനാനുലാം കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷകന്റെ അധസ്പീനതയബലള്ള ഉപകയനാഗശൂനദമനായ സലലാം

മറ്റനാവശദങ്ങള്കക്ക്  ഉപകയനാഗബകനാനുലാം  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറ്റക്ക്  എല്ലനാ

സ്കൂളുകേളബകലയ്ക്കുലാം വദനാപബപ്പെബകനാനുലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബള്ള:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രകൃതബദുരന്തകത്ത അതബജസ്പീവബകനാന് കേഴബഞതുലാം നബപ കപനാലള്ള പകേരച്ചവദനാധബകേള്

വദനാപബകനാതബരബകനാന് സതസ്പീകേരബക്കുന ജനാഗ്രതയുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. കുറ്റകൃതദങ്ങളബല്

ഏരകപ്പെടുനവരകകതബകര നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുനതബലള്ള കപനാലസ്പീസബകന്റെ സമസ്പീപനലാം

എടുത്തുപറകയണതനാണക്ക്.  കകസബര  കകേസകനതഷണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സലാംസനാനത്തബനക്ക് ലഭബച്ച അന്തനാരനാഷ അലാംഗസ്പീകേനാരങ്ങള് അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസക്ക്  .    ജയലനാല്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സനാമ്പത്തബകേ  പരബമബതബക്കുള്ളബല്  നബനകകേനാണക്ക്  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുന സരകനാരബകന അഭബനന്ദബക്കുന.  ക്രമസമനാധനാന പരബപനാലനത്തബല്

സലാംസനാനലാം മുന്പന്തബയബലനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

കകേരളത്തബല്  വരദബചവരുന  കറനാഡപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതബനക്ക്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ
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ഇടകപടല്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്,  ടനാഫബകേക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

തസബകേകേളബകല  എണ്ണലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.

ആഭദന്തര വകുപ്പെബനനായബ നസ്പീകബവയ്ക്കുന കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന ഫണ്ടുകേള് പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  ശദബകണലാം.   കുറ്റകൃതദങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതബനുലാം

കകേസകനതഷണത്തബകല  കേനാലതനാമസവലാം  അനബശബതനാവസയുലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.  ഇന്റെലബജന്സക്ക്  വബലാംഗക്ക്

ശക്തബകപ്പെടുത്തബ മനാഫബയ സലാംഘങ്ങകള അമരച്ച കചയണലാം.  മദദലാം,  മയക്കുമരുനക്ക്

വദനാപനലാം  എനബവ  തടയനാന്  സ്കൂളുകേളബല്  എസക്ക്.പബ.സബ.  വദനാപകേമനാകനാന്

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബനാബ: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   കകേനാലപനാതകേലാം,

അക്രമലാം,  അഴബമതബ  എനബവയബലണനായ  കുറവക്ക്  സലാംസനാന  ക്രമസമനാധനാന

നബലയുകട  ഭദതകയയനാണക്ക്  സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.   ഗുരുതരമനായ  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ  കനരബട്ടകപ്പെനാഴുലാം  2019-20  കേനാലയളവബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുകട
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ആധുനബകേവല്കരണത്തബനക്ക്  179  കകേനാടബ  രൂപ  മനാറ്റബവച്ചതുലാം

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനനാലാംഗങ്ങളുകട  എണ്ണലാം

വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  തനാല്കനാലബകേ  തസബകേകേള്  നബലനബരത്തബയതുലാം  വനബതനാ

കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനനാലാംഗങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  25  ശതമനാനമനാകബ  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം

സതനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   ആള്ക്കൂട്ട  കകേനാലപനാതകേത്തബനബരയനായ  അട്ടപ്പെനാടബയബകല

മധുവബകന്റെ സകഹനാദരബയുള്കപ്പെകടയുള്ള ആദബവനാസബ സമൂഹത്തബല്കപ്പെട്ട 74 കപകര

പ്രകതദകേ നബയമനലാം വഴബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുകട ഭനാഗമനാകബയതുലാം പ്രളയരക്ഷനാ

പ്രവരത്തനങ്ങളബല് പകങ്കടുത്ത 179 മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് കകേനാസക്ക് ഗനാരഡക്ക്

തസബകേയബല്  നബയമനലാം   നല്കേബയതുലാം   എടുത്തുപറയത്തക  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

സസ്പീകേളുകടയുലാം  കുട്ടബകേളുകടയുലാം  സരക്ഷയനായബ  പബങ്കക്ക്  പകടനാള്  സലാംവബധനാനലാം

വദനാപബപ്പെബകനാനുലാം ശബശുസഇൗഹൃദ കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷന്  54  എണ്ണമനായബ ഉയരത്തനാനുലാം

സ്റ്റുഡന്റെക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കകേഡറ്റക്ക് സലാംവബധനാനലാം കൂടുതല് സ്കൂളുകേളബകലയക്ക് വദനാപബപ്പെബകനാനുലാം

സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. ടനാഫബകേക്ക് കകേസക്ക് സലാംബനമനായ അകനതഷണലാം കലനാകല്

കപനാലസ്പീസബനക്ക്  പകേമനാറബയുലാം ടനാഫബകേക്ക്  കസഷനുകേള്,  ടനാഫബകേക്ക്  യൂണബറ്റുകേള് എനബവ

ടനാഫബകേക്ക്  എന്കഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക്  സലാംവബധനാനത്തബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുവനക്ക്  പ്രവരത്തനലാം
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കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുമനാണക്ക്  സരകനാര  ശമബക്കുനതക്ക്.  കനന്മേനാറയബല്  ഫയര

കസഷന് അനുവദബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം,

കകേനാച്ചബ  കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റുകേള്  സനാപബച്ചതക്ക്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കുനമലാംഗലലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  പന്തസ്പീരന്കേനാവബല്  പുതബയ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന്

ആരലാംഭബച്ചതുലാം  മനാവൂരബല്  ഫയര  കസഷന്  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  പ്രഥമ  പരബഗണന

നല്കേബ  ഉത്തരവബറകബയതുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറ്റക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  കൂടുതല്  സ്കൂളുകേളബകലയക്ക്  വദനാപബപ്പെബച്ചതുലാം  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകളയുലാം

ആദബവനാസബ  ജനവബഭനാഗകത്തയുലാം  സമൂഹത്തബകന്റെ  മുഖദധനാരയബകലത്തബക്കുനതബനുള്ള

വബവബധങ്ങളനായ പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തബയതുലാം സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനകത്ത  കുറ്റകൃതദങ്ങള്  കുറയനാന്  സനാധബച്ചതുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകല

സലാംവബധനാനങ്ങകളല്ലനാലാം  ഓണ്കകലനനാകബ  മനാറ്റബയതുലാം  സരകനാരബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസബല്  വനബതനാ  പ്രനാതബനബധദലാം  വരദബപ്പെബച്ച  നടപടബ

സതനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സ്റ്റുഡന്റെക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കകേഡറ്റക്ക് പദതബ എല്ലനാ സ്കൂളുകേളബകലയ്ക്കുലാം

വദനാപബപ്പെബകനാന് നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.  സസ്പീ  സരക്ഷയനായബ  24  മണബക്കൂറുലാം
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പ്രവരത്തബക്കുന  കഹല്പ്പെക്ക് കകലന്,  പബങ്കക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  അടകമുളള

സലാംവബധനാനങ്ങള്,  അക്രമ  സനാഹചരദങ്ങള്  തബരബച്ചറബയനാനുലാം

ആത്മവബശതനാസകത്തനാകട കനരബടനാനുലാം സസ്പീകേകള പ്രനാപരനാകനാന് സതയലാംപ്രതബകരനാധ

പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബ  എനബവ  നടപ്പെബലനാകബവരുനണക്ക്.  177  തസ്പീരകദശ

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകള  കകേനാസക്ക്  ഗനാരഡുമനാരനായബ  നബയമബക്കുനതബനുലാം

ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുകട

ഭനാഗമനാക്കുനതബനുമുളള നടപടബ അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കകലഫക്ക് പദതബയബലൂകട

ഒനരലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബച്ചക്ക്

നല്കേനാനുലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  യുവനാകള്കക്ക്  കതനാഴബല്  നല്കേനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പസബര  രലാംഗത്തക്ക്  കേനാരദക്ഷമമനായബ  ഇടകപടുനതബനുളള

കമനാണബറ്ററബലാംഗക്ക് സലാംവബധനാനലാം ഏരകപ്പെടുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനല്ലബക്കുനക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.   ഖനാദര

കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  കപരബല്  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  തകേരകനാനനാണക്ക്

സരകനാര  ശമബക്കുനതക്ക്.   കേവരച്ചനാ  കകേസ്സുകേള്കക്ക്  തുമ്പുണനാകനാന്  ഇതുവകര

കപനാലസ്പീസബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.   കപനാലസ്പീസക്ക്  ആകബല് അകസനാസബകയഷനുകേള്കക്ക്

പ്രവരത്തനനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുകണങ്കബലലാം  അതുസലാംബനബച്ച  റൂള്  കഫ്രെയബലാം
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കചയനാന്  ഇതുവകര  കേഴബഞബട്ടബല്ല.  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകല  വനാഹനങ്ങളുകട

പ്രവരത്തനക്ഷമത പരബകശനാധബകനാനുലാം കമയബന്റെനന്സക്ക് തസ്പീരുമനാനബകനാനുലാം ഓകട്ടനാ

കമനാപബല് എഞബനസ്പീയറബലാംഗബല് ബബരുദലാം കനടബയ എസക്ക്.കഎ.-മനാരുകട എണ്ണലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സതരനാജക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കപനാലസ്പീസക്ക്

കസനയബല്  കൂടുതല്  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  25%  വനബതനാ

പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ആദബവനാസബ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരകക്ക്  കപനാലസ്പീസബലലാം  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട

ആശബതരനായ 200 കപരകക്ക് തസ്പീരകദശ കപനാലസ്പീസബലലാം നബയമനലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

തസ്പീരകദശത്തക്ക്  4  പുതബയ കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനുകേള് അനുവദബക്കുകേയുലാം കകസബര

കഫനാറന്സബകേക്ക്  ലനാബക്ക്  ഉള്കപ്പെടുന  കടയബനബലാംഗക്ക്  കസന്റെറബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ.  ശബശുസഇൗഹൃദ കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനുകേളുകട എണ്ണലാം  54

ആകബ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  അഞക്ക്  നഗരങ്ങളബല്  എമരജന്സബ

കറസക്ക് കപനാണ്സക്ക് സബസലാം യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുലാം സനാധബച.  ജയബലകേകളയുലാം

കകേനാടതബകേകളയുലാം  തമ്മേബല്  ബനബപ്പെബക്കുന  വസ്പീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറന്സബലാംഗക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  ഗനാനബജയന്തബ  ദബനത്തബല്  ഉദ്ഘനാടനലാം  കചയനാന്



31

തസ്പീരുമനാനബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  ആഡലാംബര വനാഹനങ്ങള്

രജബസര  കചയ്യുനതക്ക്  അവസനാനബപ്പെബച്ചതുവഴബ  നബകുതബയബനത്തബലള്ള  നഷ്ടലാം

കുറയ്ക്കുനതബനുലാം കകേസ്സുകേളബല് ഉള്കപ്പെടുനവരകകതബകര നടപടബകയടുക്കുനതബനുലാം

കുറ്റകൃതദങ്ങളുകടയുലാം  കകേനാലപനാതകേങ്ങളുകടയുലാം  അബ്കേനാരബ  കകേസ്സുകേളുകടയുലാം

എണ്ണലാം  കുറചകകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  അഴബമതബരഹബതവലാം

മതനബരകപക്ഷവമനായ  നബലപനാടക്ക്  ഉയരത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക്  ഇടതുപക്ഷലാം  ശക്തമനായബ

തബരബചവരുലാം. 

ശസ്പീ  .     തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന്  ചുമതല  സബ.കഎ.-മനാരകക്ക്  നല്കേബയതടകമുള്ള  പുതബയ

സലാംവബധനാനത്തബല്  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസര  അസലാംതൃപരനാണക്ക്.

ദുരഭബമനാനകകനാലകകസബല്  ആകരനാപണവബകധയനനായ  ഉകദദനാഗസകന

സലാംരക്ഷബക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര  സതസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്

കലനാകപ്പെക്ക്  മരണങ്ങള്  വരദബചവരബകേയനാണക്ക്.  ബനാലഭനാസറബകന്റെ

അപകേടമരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പഹകവ  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  വസ്പീഴ

പരബകശനാധബകണലാം.  സതരണ്ണകടത്തുകകേസകേളബല്   ശരബയനായ  അകനതഷണലാം

നടത്തുനതബനക്ക്  സരകനാര  തയനാറനാകേണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബകല
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ക്രബമബനലകേകള നബലയ്ക്കുനബരത്തനാന്  സരകനാരബനക്ക് കേഴബയുനബല്ല. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  പ്രമനാദമനായ  പല  കകേസ്സുകേളബകലയുലാം

പ്രതബകേകള കേകണത്തനാനുലാം ജയബലബലടയനാനുലാം സനാധബച്ചതക്ക് കപനാലസ്പീസബനക്ക് സതതനമനായബ

പ്രവരത്തബകനാനുലാം  അവരുകട  മബകേവക്ക്  കതളബയബകനാനുമുള്ള  സനാഹചരദവലാം

സതനാതനദവലാം  ഉകണനതബകന്റെ  കതളബവനാണക്ക്.  ശബക്ഷബകകപ്പെട്ടക്ക്  ജയബലകേളബല്

കേഴബയുനവരകക്ക് നബയമപ്രകേനാരലാം ലഭബകകണ പകരനാള് മനാത്രമനാണക്ക് അനുവദബക്കുനതക്ക്;

മറബചള്ള ആകരനാപണങ്ങള് അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  തസ്പീവ്രവനാദലാം,  സതരണ്ണകടത്തക്ക്

എനബവയ്കകതബകര  വബട്ടുവസ്പീഴയബല്ലനാത്ത  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുലാം.  തസ്പീവ്രവനാദ

പ്രവരത്തനങ്ങള് തടയുനതബനക്ക്  എല്ലനാ കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനുകേളബലലാം ആന്റെബ കടററബസക്ക്

സതനാഡുലാം  ഇകന്റെണല്  കസകേന്യൂരബറ്റബ  കസലലാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ക്രമസമനാധനാനരലാംഗത്തക്ക്  കകേരളലാം  മുന്പന്തബയബലനാകണന  കേനാരദത്തബല്  സലാംശയമബല്ല.

കകേനാച്ചബ,  തബരുവനന്തപുരലാം  സബറ്റബകേളബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  2017  മുതല്  2019  വകര  882  കകേനാമ്പബലാംഗക്ക്  ഓപ്പെകറഷന്സക്ക്

നടത്തുകേയുലാം  236  പക്രലാം  കകേസകേള്  രജബസര  കചയ്യുകേയുലാം  മനാകവനായബസക്ക്

പ്രവരത്തകേകര  നബയമനടപടബകക്ക്  വബകധയരനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതബനക്ക്  ശക്തമനായ  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  24

മണബക്കൂറുലാം പ്രവരത്തബക്കുന  44  പഹകവ പകടനാളബലാംഗക്ക്  യൂണബറ്റുകേള് സലാംസനാനത്തക്ക്
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പ്രവരത്തബക്കുനണക്ക്.  കറനാഡപകേടങ്ങള്കക്ക്  സനാധദതയുള്ള  സലങ്ങള്  കേകണത്തബ

ബനാകക്ക്  കസനാട്ടുകേളനായബ  തബരബച്ചക്ക്  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങളുകട  സഹനായകത്തനാകട

നബയമലലാംഘനലാം  കേകണത്തുനതബനനായബ  'ഇന്റെകഗ്രറ്റഡക്ക്  ഡബജബറ്റല്  ടനാഫബകേക്ക്

എന്കഫനാഴ്സുകമന്റെക്ക്  '  കകേരള എന കപരബല് ഒരു ബൃഹതക്ക് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക്

ആകലനാചബക്കുനണക്ക്.  ബനാലഭനാസറബകന്റെ അപകേടമരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട കകേസക്ക്

കകക്രലാംബനാഞക്ക്  ഏകറ്റടുത്തക്ക്  അകനതഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.

കപനാലസ്പീസകദദനാഗസരുകട കപനാസല് ബനാലറ്റുമനായബ ബനകപ്പെട്ട  കകേസബലള്കപ്പെട്ട

കകവശനാഖബകന  അറസക്ക്  കചയക്ക്  നബയമനടപടബകേളുലാം  വകുപ്പുതല  നടപടബകേളുലാം

സതസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അകനതഷണലാം  നടത്തബവരുന.  അക്രമബകേള്ക്കുലാം  മയക്കുമരുന

മനാഫബയനാ  സലാംഘങ്ങള്ക്കുകമതബകര  കേരശന  നടപടബകേളനാണക്ക്

സതസ്പീകേരബചവരുനതക്ക്.   ലനാ ആന്റെക്ക് ഓരഡറുലാം കകേസകനതഷണവലാം നടത്തുനതബനക്ക്

പ്രകതദകേലാം  എസക്ക്.കഎ.-മനാരുകട  കസവനലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാന്  കേഴബയുന

തരത്തബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേളബല്  സമഗ്രമനായ  മനാറ്റലാം

കകേനാണ്ടുവരനാനനാണകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്. പബ.എസക്ക്.സബ.  മുഖനാന്തബരലാം  103567  കപരകക്ക്

അകകഡതസക്ക് കമകമ്മേനാ നല്കുകേയുലാം  17916  തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം ഓകരനാ

വകുപ്പെബലമുണനാകുന  ഒഴബവകേള്  പത്തക്ക്  ദബവസത്തബനുള്ളബല്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്
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കചയ്യുനതബനുള്ള നടപടബകേള്  സതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  ഖനാദര കേമ്മേസ്പീഷന്

റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പ്ലൈസക്ക്  ടു  കപനാതുവബദദനാഭദനാസത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനാകബ  മനാറ്റനാനുള്ള   നടപടബകേളനാണക്ക്  സരകനാര  സതസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.

ധനനാഭദരതനകേള് പനാസ്സനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

കപനാലസ്പീസക്ക്  എന   XII-ാം  നമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം  ജയബലകേള് എന

XIII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം കസഷനറബയുലാം അച്ചടബയുലാം മറ്റക്ക് ഭരണപരമനായ

സരവ്വസ്പീസകേളുലാം  എന  XIV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയുലാം  33-കനതബകര  78

കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ പവകുകനരലാം 4.21-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


