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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   27,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

  (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തരസമയലാം)

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത    2210-  ാം നമ്പര കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബനഞനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2210-ാം  നമ്പര  കചനാദദത്തബകന്റെ  തബരുത്തബയ  ഉത്തരലാം

തുറമുഖവലാം മമ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര: മലയനാളലാം സരവ്വകേലനാശനാലയുകട സ്ഥലകമടുപ്പുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

2016 ജൂണബല് സമരപ്പെബച്ച റബകപ്പെനാരട്ടബകന അടബസ്ഥനാനകപ്പെടുത്തബയുള്ള വബഷയമനാണക്ക്
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അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബല്  പ്രതബപനാദബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  അതക്ക്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

അനുവദബകനാന്  സനാധബകനാത്തതബനനാല്  ഒന്നനാമകത്ത  സബ്മബഷനനായബ

ഉന്നയബകനാവന്നതനാണക്ക്.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല  ):  ഭൂമബ ഏകറ്റെടുകലുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  03-06-2019-കല സരകനാര ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം പണലാം കകേമനാറനാന്

കപനാകുകേയനാകണനള്ളതക്ക് അടബയന്തര സനാഹചരദമനായതബനനാല് പ്രസ്തുത വബഷയലാം

അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  അവതരബപ്പെബക്കുകേകയന്ന  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

അവകേനാശലാം  അനുവദബകകണ്ടതനാണക്ക്.  ഇതക്ക്  റൂള്  50-കന്റെ  പരബധബയബല്  വരുന്ന

വബഷയമനാണക്ക്. പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ അവകേനാശലാം നബകഷധബക്കുന്ന നടപടബ ശരബയല.

മബ  .    സസ്പീകര:  2016  ജൂണബല്  സമരപ്പെബച്ച  റബകപ്പെനാരട്ടനായതബനനാല്  അടബയന്തര

പ്രനാധനാനദമുള്ള  വബഷയമനായബ  കേണകനാകനാന്  സനാധബകബല.  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം

ആദദകത്ത സബ്മബഷനനായബ അവതരബപ്പെബകനാന് അവസരലാം നല്കുന്നതനാണക്ക്. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചതബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്

യു.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്  ഡയസബനക്ക്  മുന്നബല്വന്നക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്

സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകനാണ്ടബരുന.)



3

III ശദ ക്ഷണബകല് 

ഹബന്ദുസ്ഥനാന് നമ്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് ലബമബറ്റെഡക്ക്

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  വബല്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ച

കവളളൂര  ഹബന്ദുസ്ഥനാന്  നമ്യൂസക്ക്  പ്രബന്റെക്ക്  ലബമബറ്റെഡബകല  ജസ്പീവനകനാരക്കുലാം  കേരനാര

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബമൂലലാം  ശമ്പളകമനാ

മറ്റെനാനുകൂലദങ്ങകളനാ  ലഭബക്കുന്നബല.  ജസ്പീവനകനാരുകട  പബ.എഫക്ക്.,  ഇ.എസക്ക്.കഎ.,

ഭവനവനായനാ  ഗഡുകള്,  ഇന്ഷഷ്വറന്സക്ക്  പ്രസ്പീമബയലാം  തുടങ്ങബയവകയലനാലാം

കുടബശബകേയനായബരബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  എച്ചക്ക്.എന്.എല്.-കന

പ്രവരത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന്  ): ഹബന്ദുസ്ഥനാന് നമ്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് ലബമബറ്റെഡബകന്റെ ഓഹരബകേള്

വബറ്റെഴബകനാനുളള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തകന്ന  സലാംസ്ഥനാനലാം  ശക്തമനായ

വബകയനാജബപ്പെക്ക്  പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാകബ  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബനക്ക്

അയയ്ക്കുകേയുലാം  കപനാതുകമഖലയബല്ത്തകന്ന  ഇഇൗ  സ്ഥനാപനകത്ത

നബലനബരത്തണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  പ്രധനാനമനബകക്ക്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുലാം

കചയ്കതങബലുലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബന്റെ  നബലപനാടബല്  മനാറ്റെമുണ്ടനാകേനാത്തതബനനാല്
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എച്ചക്ക്.എന്.എല്-കന്റെ ആസബ ഒരു രൂപ നബരകബല് ഏകറ്റെടുകനാന് തയനാറനാകണന്നക്ക്

സരകനാര  അറബയബക്കുകേയുണ്ടനായബ.  എച്ചക്ക്.എന്.എല്-കന്റെ  കഹനാള്ഡബലാംഗക്ക്

കേമ്പനബയനായ എച്ചക്ക്.പബ.സബ.എല്.  ലബകേഷ്വബകഡഷന് ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം

ഒഫബഷദല് ലബകേഷ്വബകഡറ്റെകറ നബയമബക്കുകേയുലാം കചയ്ത സനാഹചരദത്തബല് കകേനാടതബ

മുഖനാന്തരലാം  എച്ചക്ക്.എന്.എല്.-കന  ലബകേഷ്വബകഡഷനബല്നബനലാം  ഒഴബവനാകബ

സരകനാര ഏകറ്റെടുക്കുന്നതബനുളള നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്. 

(ശസ്പീ.  ഷനാഫബ  പറമ്പബല്  സസ്പീറ്റെബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്  രണ്ടനാമകത്ത

ശദ ക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബച്ചബല.)

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചതബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  പ്രസനാവന നടത്തബയതബനുകശഷലാം പ്രതബപക്ഷലാം ഒന്നടങലാം

സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

IV സബ്മബഷന്

(1) അഗബരക്ഷനാനബലയലാം

ശസ്പീ  .    ചബറ്റെയലാം  കഗനാപകുമനാര:  പന്തളത്തക്ക്  അഗബരക്ഷനാനബലയലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  അഗബരക്ഷനാനബലയലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  സ്ഥലലാം  പന്തളലാം  കൂരമ്പനാല  വബകലജബല്നബനലാം

കകകേമനാറ്റെലാം കചയനല്കേനാന് നഗരസഭനാ കേഇൗണ്സബല് സന്നദത അറബയബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.

വകുപ്പുതല പഠനലാം നടത്തബ ലഭദമനാകബയ മുന്ഗണനനാ ലബസബല് പന്തളകത്തയുലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.

(2) ധനസഹനായ അകപക്ഷകേള്ക്കുള്ള കേനാലനാവധബ 

ശസ്പീ  .    അന്വര  സനാദത്തക്ക്:  പ്രളയദുരന്തത്തബല്  നനാശനഷലാം  സലാംഭവബച്ചവരകക്ക്

ധനസഹനായത്തബനക്ക്  അകപക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  കേനാലനാവധബ  ജൂകകല  31  വകര  നസ്പീട്ടബ

നല്കേണലാം.

റവനമ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

പ്രളയത്തബല്  രണ്ടക്ക്  ദബവസത്തബലധബകേലാം  കവള്ളലാം  കകേട്ടബകബടന്നകതനാ  75

ശതമനാനത്തബലധബകേലാം നനാശനഷലാം സലാംഭവബച്ചകതനാ ആയ വസ്പീടുകേളബല് തനാമസബച്ചബരുന്ന

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  10,000  രൂപ വസ്പീതലാം അടബയന്തരസഹനായലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രസ്തുത

ദുരബതനാശഷ്വനാസലാം  ലഭബകനാത്തവരുകട  അകപക്ഷകേള് പരബകശനാധബച്ചക്ക്  അരഹരനായവരകക്ക്

ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  ജബലനാകേളക്ടരമനാരകക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

ധനസഹനായത്തബനക്ക്  അകപക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  തസ്പീയതബ  നസ്പീട്ടബകകനാടുകനാന്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബല. 
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(3) തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  മസ്പീനച്ചല് തനാലൂകക്ക് വബഭജബച്ചക്ക് ഇഇൗരനാറ്റുകപട്ട കകേന്ദ്രമനായബ

പൂഞനാര തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരബകനാന് നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനമ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  പുതബയ  തനാലൂക്കുകേളുകട  ര രൂപസ്പീകേരണവലാം  അതബരത്തബ

പുനരനബരണ്ണയവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ജബലനാകേളക്ടരമനാര സമരപ്പെബച്ചബട്ടുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് തനാലൂകക്ക് പുന:സലാംഘടന സലാംബന്ധബച്ചക്ക് നബകയനാഗബച്ച ലനാന്റെക്ക് റവനമ്യൂ

കേമ്മേസ്പീഷണറുകട  കനതൃതഷ്വത്തബലുള്ള  ടസ്പീമബകന്റെ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനായതബനുകശഷലാം  ഇഇൗ

വബഷയത്തബല് ഉചബതമനായ നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(4) തുകേ അനുവദബകല് 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര:  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുള്ള

ബബല്ലുകേള്കക്ക്  തുകേ  അനുവദബച്ചക്ക്  വനാരഷബകേപദതബ  നബരവ്വഹണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബകണലാം. 

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

കേഴബഞ സനാമ്പത്തബകേവരഷലാം 85 ശതമനാനലാം തുകേയനാണക്ക് തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങള്

കചലവഴബച്ചതക്ക്.  കേഴബഞ  വരഷലാം  അനുവദബച്ച  തുകേ  അധബകേമനായബ  ഇഇൗ  വരഷലാം

നല്കേണകമനള്ളതുകകേനാണ്ടനാണക്ക് 20 ശതമനാനലാം തുകേ അഡസ്പീഷണലനായബ തകദ്ദേശഭരണ
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സ്ഥനാപനങ്ങളുകട  പനാനബല്  ഉള്കകനാള്ളബകനാകമന്നക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

പ്രസസ്തുത  തുകേ  അപരദനാപ്തമനാകണങബല്  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദബകനാകമന്നക്ക്

വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.

(5) സനാരകേലാം

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ:  പണബറ്റെക്ക്  കകേ.  പബ.  കേറുപ്പെനക്ക്  കകേനാച്ചബ  നഗരത്തബല്

സനാരകേലാം നബരമ്മേബകനാന് നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പണബറ്റെക്ക്  കകേ.  പബ.  കേറുപ്പെകന്റെ  സരണനാരതലാം കവപ്പെബന്  നബകയനാജകേമണലത്തബകല

ചകരകടവബല് സനാരകേലാം നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനായബ കകേ.  പബ.  കേറുപ്പെന് ട്രസക്ക് സമരപ്പെബച്ച

കപ്രനാകപ്പെനാസലബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രസ്തുത  ആവശദത്തബകന്മേല്

ജബലനാകേളക്ടകറനാടക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ആവശദകപ്പെടുന്നതുലാം  തുടരനടപടബകേള്

സഷ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്. 

(6) കേദനാന്സര ചബകേബതനാ സഇൗകേരദലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ:  കേദനാന്സര  ബനാധബതരുകട  എണ്ണലാം  വരദബചവരുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  പനാലകനാടക്ക്  ജബലനാ  ആശുപത്രബയബല്  ആധുനബകേ

സഇൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ കേദനാന്സര ചബകേബതനാ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ
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സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  എലനാ  ജബലനാ

ആശുപത്രബകേളബലുലാം  കേസ്പീകമനാകതറനാപ്പെബയുലാം  പനാലബകയറ്റെസ്പീവക്ക്  കകേയറുലാം

ആരലാംഭബക്കുകേകയന്ന  സരകനാര  നയത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പനാലകനാടക്ക്  ജബലനാ

ആശുപത്രബയബല്  കേദനാന്സര  ചബകേബതനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

അനുവദബച്ചബട്ടുകണ്ടങബലുലാം  കറഡബകയഷന്  സഇൗകേരദലാം  ലഭദമല.   നബലവബലുള്ള

സഇൗകേരദങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തബയുലാം  കറഡബകയനാകതറനാപ്പെബ  വബദഗ്ദ്ധകന്റെ  തസബകേ

അനുവദബചലാം  ലസ്പീനബയര  ആകബലകററ്റെര  സ്ഥനാപബചലാം  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രബയബല്

കേദനാന്സര കസന്റെര  ഒരുക്കുന്നതനാണക്ക്.

(7) കമഡബകല് കകേനാകളജബകന്റെ നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നക്ക്:  കേനാസരകഗനാഡക്ക് കമഡബകല് കകേനാകളജബകന്റെ

നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന്  നടപടബ

സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  പുതുകബയ  ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനാകബ
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കേരനാറുകേനാരനക്ക്  ആദദഗഡു  അനുവദബച്ചക്ക്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെ

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തഷ്വരബതകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  നടപ്പു  സനാമ്പത്തബകേവരഷലാം

കൂടുതല്  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  അകനാദമബ  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  പൂരത്തസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  വബകേസന  പനാകകജബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെ  നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  കവഗത്തബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(8) ലക്ചറര നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര: കസഷദല് റൂള് കഭദഗതബ കചയ്തക്ക് കയനാഗദതയുള്ളവകര

ഡയറ്റെബല് ലക്ചറരമനാരനായബ നബയമബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):  നബലവബലുള്ള

കസഷദല് റൂളബല് കയനാഗദത, പ്രനായപരബധബ, സരവ്വസ്പീസബകന്റെ അഭനാവലാം തുടങ്ങബ നബരവധബ

അപനാകേതകേള്  ശദയബല്കപ്പെടുകേയുലാം  ഡയറ്റെബകല  കദനലാംദബന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

സഗമമനായബ നടത്തുന്നതബനക്ക് തടസ്സലാം കനരബടുകേയുലാം കചയ്ത സനാഹചരദത്തബല് ഒഴബവകേള്

നബകേത്തുന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  143  അദദനാപകേകര  തനാലനാലബകേമനായബ

നബയമബക്കുകേയുലാം  കചയ.  കസഷദല്  റൂള്  കഭദഗതബ  കചയ്തക്ക്  സ്ഥബര  നബയമനലാം

നടത്തുന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  
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(9) തടവകേനാര ജയബല്ചനാടബയ സലാംഭവലാം

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  അട്ടക്കുളങ്ങര  വനബതനാ

ജയബലബല്നബനലാം ചനാടബയ തടവകേനാകര കേകണ്ടത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  വനബതനാ സൂപ്രണ്ടബകന്റെ പരനാതബയുകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  കഫനാരട്ടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന്  ഇന്കസക്ടറുകട  കനതൃതഷ്വത്തബല്

വനബതനാ ജയബലബല് നബനലാം ചനാടബയ പ്രതബകേകള കേകണ്ടത്തുന്നതബനുള്ള അകനഷ്വഷണലാം

നടനവരബകേയനാണക്ക്.  പ്രതബകേള് ജയബലബല് കേഴബഞ അവസരത്തബല് നടത്തബയബട്ടുളള

കഫനാണ്വബളബകേളുകട വബവരങ്ങള് കശഖരബക്കുകേയുലാം എലനാ കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേള്ക്കുലാം

പ്രതബകേളുകട  ചബത്രങ്ങള്  കകേമനാറുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രതബകേള്കക്ക്

ജയബല്ചനാടുന്നതബനക്ക് സഹനായലാം ലഭബച്ചബട്ടുകണ്ടനാകയന്നതുലാം അകനഷ്വഷബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(10) പനാരബസ്ഥബതബകേ പ്രശലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  പറവൂരബല് കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ. 110  കകേ.  വബ.  കലന്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പനാരബസ്ഥബതബകേ പ്രശലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ): പളളബപ്പുറലാം, മുനമ്പലാം, കചറനായബ,

എടവനകനാടക്ക്  പ്രകദശങ്ങളബകല  കകവദദ്യുതബ  തടസ്സവലാം  കവനാള്കട്ടജക്ക്  ക്ഷനാമവലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയ  കചറനായബ  110
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കകേ.വബ. സബ്കസഷനുലാം മന്നലാം-കചറനായബ പ്രസരണ കകലനുലാം നബയമനാനുസൃതമനായബ റൂട്ടക്ക്

കകഫനകകലസക്ക് കചയ്തക്ക് കലന് നബരമ്മേനാണലാം ആരലാംഭബച. പ്രസ്തുത കകലന് റൂട്ടബകനതബകര

ശനാന്തബവനലാം ഭൂവടമ നല്കേബയ  പരനാതബയബകന്മേല് എ.ഡബ.എലാം.-കന്റെ നബരകദ്ദേശമനുസരബച്ചക്ക്

ഭൂമബയുകട  വടകക  അതബരത്തബയബകലയക്ക്  ടവര  മനാറ്റെബ  സ്ഥനാപബകത്തകവബധലാം

കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  സമരപ്പെബച്ച  ആള്ട്ടരകനറ്റെക്ക്  റൂട്ടക്ക്  കലന്  സ്ഥലമുടമ

നബരസബച്ചതബകനത്തുടരന്നക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  നബരകദ്ദേശബച്ച  റൂട്ടക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചക്ക്

എ.ഡബ.എലാം.  ഉത്തരവബടുകേയുലാം  കലന്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  അനുമതബ

നല്കുകേയുമനാണുണ്ടനായതക്ക്. കകലന് നബരമ്മേനാണലാം ആരലാംഭബച്ചകശഷലാം ലഭബച്ച പരനാതബയുകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  നനാശനഷങ്ങള്  പരമനാവധബ  കുറയ്ക്കുന്ന  നബലയബല്  നബരമ്മേനാണലാം

നടത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ടവര  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനായബ

ഉപകയനാഗബച്ച  ഭൂമബക്കുലാം  മുറബചമനാറ്റെബയ  മരങ്ങള്ക്കുലാം  നബയമനാനുസൃത  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  നബയമപരമനായ  നടപടബക്രമങ്ങകളലനാലാം  പൂരത്തബയനായബ

കകലന്നബരമ്മേനാണലാം  അന്തബമഘട്ടത്തബലനായതബനനാല് പ്രവൃത്തബയബല് മനാറ്റെലാം  വരുത്തനാന്

കേഴബയുന്നതല.  ഇകനാരദത്തബല്  നദനായമനായ  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര

സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.   

(11) കേഞബകകനാടക്ക്   -   പുതുകശരബ വദവസനായ കമഖല

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  കേഞബകകനാടക്ക്  വദവസനായ  കമഖല  കനരബടുന്ന
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പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കസഷദല്  ഇകകണനാമബകേക്ക്  കസനാണനാകബ

മനാറ്റുന്നതബനുലാം നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  കേഞബകകനാടക്ക്-പുതുകശരബ  വദവസനായകമഖലകേളബലനായബ

നബലവബല് 318 സ്ഥനാപനങ്ങളുലാം മറ്റെക്ക് ഏജന്സബകേളുകട കേസ്പീഴബലുള്ള വദവസനായ ഭൂമബയബല്

93  സ്ഥനാപനങ്ങളുലാം  പ്രവരത്തബക്കുനണ്ടക്ക്.  അടബസ്ഥനാനസഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  പ്രസ്തുത  വദവസനായ  ഏരബയകേളബല്  കറനാഡക്ക്  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടനവരബകേയുലാം  പവര സകകപ തടസ്സങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല്

പരബഗണനയബലുമനാണക്ക്.  കേഞബകകനാടക്ക്-പുതുകശരബ  വദവസനായ  കമഖലകേളബല്

കതനാഴബല്പ്രശങ്ങള്മൂലമുള്ള  സമരങ്ങകളനാ  അടചപൂട്ടകലനാ  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല.

കൂലബവരദനവക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  രണ്ടക്ക്  സ്ഥനാപനങ്ങളബല്

കതനാഴബല്  വകുപ്പെക്ക്  ഇടകപട്ടക്ക്   പ്രശലാം  പരബഹരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളബല്

സലാംരലാംഭങ്ങള്  തുടങ്ങുന്നതബനക്ക്  സ്ഥലവബലയുകട  50  ശതമനാനലാം  നല്കേബ

സ്ഥലകമകറ്റെടുക്കുന്നതബനുലാം  ബനാകബ  50  ശതമനാനലാം  അടുത്ത  വരഷലാംകകേനാണ്ടക്ക്

നനാലുതവണകേളനായബ  അടചതസ്പീരക്കുന്നതബനുലാം  പ്രസ്തുത  കേനാലയളവബല്   നല്കകേണ്ട

പലബശ  9  ശതമനാനലാം  നബരകബല്  സരകനാര  സ്ഥനാപനങ്ങള്  വഴബ  നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേരളത്തബകല  ചബല  പ്രകദശങ്ങകള  കസഷദല്
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ഇകകണനാമബകേക്ക്  കസനാണനാകബ  മനാറ്റെണകമനള്ള  നബരകദ്ദേശലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  

V റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണലാം

  ധനനാഭദരതനകേളുകട പരബകശനാധന സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബ  VIII,  X,

XII,  XIV  എന്നബവയുകട  2019  മനാരച്ചക്ക്  31  വകരയുള്ള  ആനുകേനാലബകേ

റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം   2018-19  സനാമ്പത്തബകേ   വരഷകത്ത  മൂന്നനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബകല

ശബപനാരശകേളബകന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  കടകണ്  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  സകബനാരഡബകനറ്റെക്ക്

കലജബകസ്ലേഷന്  കേമ്മേബറ്റെബയുകട  പതബകനട്ടക്ക്,  പകത്തനാന്പതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം

സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.                                                                                 

VI ധനകേനാരദലാം

(1) 2019-2020    സനാമ്പത്തബകേ    വരഷകത്ത   ബഡ്ജറ്റെബകലയ്ക്കുള്ള   

ഉപധനനാഭദരതനകേളുകട  കസറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  

കമശപ്പുറത്തുവച.

(2) 2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റെബകല     
      ധനനാഭദരതനകേളബകന്മേലുള്ള ചരച്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടബ  ആകരനാഗദവലാം
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സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീച്ചര):  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദരതന

അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനനാഭദരതന നമ്പര XXV - പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റു 
        പബകന്നനാക/നമ്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള് 
        എന്നബവരുകട കക്ഷമലാം

(2177,71,03,000 രൂപ)

കതനാഴബലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    റ്റെബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്): തനാകഴപ്പെറയുന്ന

ധനനാഭദരതനകേള് അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനനാഭദരതന നമ്പര  VIII -          എകകസക്ക്
  (198,93,44,000 രൂപ)

ധനനാഭദരതന നമ്പര XXIV - കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമവലാം 
        പ്രവനാസബ കക്ഷമവലാം

(1041,46,60,000 രൂപ)

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന്):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

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

സലാംസ്ഥനാന നബയമസഭ എന്ന  I-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനകയയുലാം മുദപ്പെത്രങ്ങളുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  എന്ന  VII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  ട്രഷറബകേളുലാം
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അകഇൗണ്ടുകേളുലാം  എന്ന  X-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  കപന്ഷനുലാം

പലവകേയുലാം എന്ന XVI-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനകയയുലാം വനാരത്തനാവബതരണവലാം

പ്രചരണവലാം  എന്ന  XXIII-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  പലവകേ

സനാമ്പത്തബകേ  സരവ്വസ്പീസകേള്  എന്ന  XXVIII-ാം നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം

നഷപരബഹനാരവലാം  അവകേനാശകകേമനാറ്റെങ്ങളുലാം  എന്ന  XLIII-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനകയയുലാം പലവകേ വനായകേളുലാം മുന്കൂറുകേളുലാം എന്ന  XLV-ാം നമ്പര

ധനനാഭദരതനകയയുലാം  എകകസക്ക്  എന്ന  VIII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനകയയുലാം

കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമവലാം പ്രവനാസബ കക്ഷമവലാം എന്ന  XXIV-ാം നമ്പര

ധനനാഭദരതനകയയുലാം പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റുപബകന്നനാക/നമ്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങള് എന്നബവരുകട കക്ഷമലാം എന്ന XXV-ാംനമ്പര ധനനാഭദരതനകയയുലാം

സലാംബന്ധബക്കുന്ന ചട്ടലാം 236(3) അനുസരബചള്ള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ഖണകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.)

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കവങ്ങനാനൂരബകല

അയങനാളബ  സ്മൃതബമണപലാം  തുറനപ്രവരത്തബപ്പെബകനാന്  അനുമതബ  നല്കേബയ

വകുപ്പുമനബകയ  അഭബനനബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  അയങനാളബ  സ്ഥനാപബച്ച  സ്കൂളബകന

മനാതൃകേനാസ്കൂളനാകബ  ഉയരത്തുന്നതബനുലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളുകട
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ഉന്നമനത്തബനനായബ  കൂടുതല് പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  ഭൂരഹബതരുലാം

ഭവനരഹബതരുമനായവരകക്ക്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്വഴബ

സഹനായങ്ങകളത്തബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം. എകകസക്ക് വകുപ്പെബകന

ജനകേസ്പീയമനാകനാന്  സനാധബച്ചതുലാം  മയക്കുമരുന്നബകന്റെ  കദനാഷവശങ്ങകളക്കുറബച്ചക്ക്

സ്കൂള്/കകേനാകളജക്ക്  തലങ്ങളബലുലാം  കപനാതുജനങ്ങള്കബടയബലുലാം  കബനാധവല്കരണ

പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബകനാന്  സനാധബച്ചതുലാം  എടുത്തുപറയത്തക

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളുകട  പനാന്  ഫണ്ടക്ക്  പ്രളയത്തബകന്റെ  കപരബല്

കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര  സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  കഗ്രറ്റെര  കകേനാച്ചബന്

കഡവലപ്കമന്റെക്ക് അകതനാറബറ്റെബ  (GCDA)-യബല് ടഇൗണ് പനാനബലാംഗക്ക് ഓഫസ്പീസര,  കഡപമ്യൂട്ടബ

ടഇൗണ്  പനാനര  തസബകേകേളബല്  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  റനാങക്ക്  ലഭബച്ച  ഉകദദനാഗനാരതബകേള്കക്ക്

നബയമനലാം  നല്കേനാത്തതബകനക്കുറബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം.  കകേരളത്തബല്  നബകക്ഷപലാം

നടത്തനാനനാഗ്രഹബക്കുന്ന  വദവസനായബകേള്കനാവശദമനായ  സഹനായലാം  നല്കേനാന്

തയനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    ചബറ്റെയലാം  കഗനാപകുമനാര:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.
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കകേരളകത്തനാടുള്ള  കകേന്ദ്രസരകനാരബകന്റെ  സമ്മേരദ്ദേങ്ങള്  അതബജസ്പീവബച്ചക്ക്  നവകകേരളലാം

കകേട്ടബപ്പെടുകനാനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.  പുതബയ

കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബചലാം ആകരനാഗദകേരമനായ കതനാഴബല് സലാംസനാരലാം വളരത്തബയുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബചലാം  സനാമൂഹദ  സരക്ഷനാപദതബകേള്

നടപ്പെനാകബയുലാം  കതനാഴബല്  കമഖലയബല്  കകേരളലാം  രനാജദത്തബനുതകന്ന

മനാതൃകേയനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇതരസലാംസ്ഥനാന  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സഇൗജനദ

ചബകേബത,  അപകേട  ഇന്ഷുറന്സക്ക്  എന്നബവ  ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  കതനാട്ടലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബകനാനുലാം

കേരഷകേകത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകനാനുലാം  കപന്ഷന്  ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള  മനാനദണങ്ങള്

ലഘൂകേരബകനാനുലാം  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കഎ.ടബ.കഎ.  ഇന്സ്ട്രേക്ടരമനാരുകട

ശമ്പളപരബഷ്കരണത്തബകല  അപനാകേത  പരബഹരബകണലാം.  കേള്ളക്ക്

വദവസനായത്തബനുമനാത്രമനായബ  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുലാം  സ്കൂള്  പനാചകേ

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ആനുകൂലദങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയനാനുലാം  മബനബമലാം  കൂലബ

നടപ്പെനാകനാനുലാം തയനാറനാകേണലാം.  ആദബവനാസബ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര കപനാലസ്പീസക്ക്,

എകകസക്ക് വകുപ്പുകേളബല് നബയമബച്ച സരകനാര നടപടബ അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റുപബകന്നനാക  വബഭനാഗങ്ങകള  സമൂഹത്തബകന്റെ

മുഖദധനാരയബകലത്തബക്കുന്നതബനക്ക്  മനാതൃകേനാപരമനായ  കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങളുലാം

പദതബകേളുമനാണക്ക്  സരകനാര  നടപ്പെനാകബകകനാണ്ടബരബക്കുന്നതക്ക്.  പരമ്പരനാഗത

വദവസനായങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  വബപണബസനാധദത

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  വബദദനാരതബകേളുകട  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസത്തബനനായബ  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  സബവബല്  സരവ്വസ്പീസക്ക്

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  സഷ്വസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ  ശകദയമനാണക്ക്.

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  അനുകൂല  കതനാഴബല്

സനാഹചരദങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതബനുലാം പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  പരബരക്ഷ നല്കുന്ന പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക് കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  പ്രളയനാനന്തരലാം

വസ്പീടുകേള്  നഷകപ്പെട്ട  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേബചനല്കുന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം ഗൃഹനബരമ്മേനാണത്തബനുളള

തുകേ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സഷ്വന്തമനായബ  വസ്പീടബലനാത്ത  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബചനല്കുന്നതബനുള്ള  ബൃഹതക്ക്  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  മദദവദനാപനലാം
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നബയനബക്കുന്നതബനുള്ള ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനുലാം വസ്പീരദലാം കുറഞ മദദലാം വബപണനലാം

കചയ്യുന്നതബനുലാം കകേരകൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം തയനാറനാകേണലാം.  ഹബന്ദുസ്ഥനാന്

നമ്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് ലബമബറ്റെഡബകന സരകനാര ഏകറ്റെടുകണലാം. 

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

ജബലയബകല  വനാഴയൂര  വബകലജബല്  ഇന്റെരനനാഷണല്  ഇന്സബറ്റെമ്യൂട്ടക്ക്  കഫനാര

കകമകനനാറബറ്റെസ്പീസക്ക്  സഡസ്പീസക്ക്,  കകേരള  എന്ന  സ്ഥനാപനലാം  തുടങ്ങനാനുളള  നടപടബ

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവകുപ്പുലാം  കുടുലാംബശസ്പീയുലാം  കചരന്നക്ക്  നടത്തുന്ന

ജബലനാതല  കമനാബബകകലകസഷന്  കേദനാമ്പയബന്  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്ന

നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  സ്കൂളുകേളുകട  പരബസരത്തക്ക്  മയക്കുമരുന്നക്ക്  വബല്പ്പെന

നബകരനാധബകനാന് എകകകസക്ക് വകുപ്പെക്ക് ഇടകപടണലാം.

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട കുട്ടബകേള്കനായബ പുതബയ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചതുലാം അവരുകട

വബകദശപഠനത്തബനനാവശദമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തുന്നതുലാം  സബവബല്  സരവ്വസ്പീസക്ക്

പരസ്പീക്ഷയക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  എകകസക്ക്

വകുപ്പുകദദനാഗസ്ഥരുകട  കേനാരദക്ഷമമനായ  പ്രവരത്തനത്തബലൂകട  കേഞനാവക്ക്  വബല്പന

പ്രതബകരനാധബകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കറയബല്കവ  അധബകൃതരുമനായബ  സഹകേരബച്ചക്ക്

കട്രയബന്  മനാരഗ്ഗമുള്ള  കേഞനാവക്ക്  കേടത്തല്  തടയണലാം.  പട്ടബകേജനാതബ  ജനസലാംഖദ
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കൂടുതലുള്ള മണലങ്ങളബല് ആനുപനാതബകേമനായബ പദതബകേള് വബഭജബചനല്കുന്ന കേനാരദലാം

പരബകശനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   മുഹമ്മേദക്ക് മുഹസബന്  .   പബ  .: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  പ്രവനാസബ

കക്ഷമത്തബനനായബ  81  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച്ച  നടപടബ  സഷ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

വബമനാനയനാത്രനാക്കൂലബ  കുറയനാന്  സഷ്വന്തമനായബ  വബമനാന  കേമ്പനബ  തുടങ്ങുകേകയനാ  വബകദശ

വബമനാനകേമ്പനബകേളബല്  കകേരള  സരകനാര  കഷയകറടുത്തക്ക്  പ്രവനാസബകേള്ക്കുകവണ്ടബ

പ്രകതദകേ സസ്പീലാം അനുവദബക്കുകേകയനാ കചയ്യുന്ന കേനാരദലാം ആകലനാചബകണലാം.  വബസതട്ടബപ്പെക്ക്

തടയുന്നതബനനായബ  വബകദശരനാജദങ്ങളബല്  കപനാകുന്നവരുകട  വബസ  പരബകശനാധനയക്ക്

വബകധയമനാകണലാം.  പ്രവനാസബകേളുകട  സഷ്വയലാംകതനാഴബല്  സലാംരലാംഭവനായനാ  പദതബയബകല

കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാകനാന്  പ്രകതദകേ  കഫസബലബകറ്റെഷന്  കസന്റെര  സ്ഥനാപബകണലാം.

കകകേവലദ പദതബ വബപുലസ്പീകേരബകനാന് തയനാറനാകേണലാം.  ടൂറബസലാം,  കവസക്ക് മനാകനജുകമന്റെക്ക്,

ആകരനാഗദലാം,  ബകയനാകമട്രബകേക്ക്  ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന്  തുടങ്ങബയ  കതനാഴബല്സനാധദതയുള്ള

കമഖലകേളബല് പ്രകയനാജനകപ്പെടുന്നവബധലാം കഎ.ടബ.കഎ.  കകേനാഴ്സുകേളബല് കേനാകലനാചബതമനായ

മനാറ്റെലാം  വരുത്തുന്നതബനുലാം  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

എന്.സബ.വബ.റ്റെബ.-യബല്  ശബപനാരശ  കചയണലാം.  സനാനബട്ടറബ  കഹല്ത്തക്ക്  ഇന്കസക്ടര

കകേനാഴക്ക്  പനാസ്സനായവരകക്ക്  ആകരനാഗദ-കരനാഗപ്രതബകരനാധ  കമഖലകേളബല്  കതനാഴബല്

ഉറപ്പെനാകണലാം. മയക്കുമരുന്നക്ക് വദനാപനലാം തടയനാന് ശക്തമനായ നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടക്ക്  റസനാഖക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

ഹജക്ക് എലാംബനാരകകഷന് കസന്റെര ആരലാംഭബകനാനുള്ള നടപടബയുലാം വഖഫക്ക് കകേസകേള്

കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  കകട്രബമ്യൂണല്  ആരലാംഭബച്ചതുലാം

സഷ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസനത്തബനനായബ  ഓകരനാ

കകേനാളനബകേള്ക്കുലാം പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക് രൂപസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ഡബ  .   പ്രകസനന്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ആലത്തൂര

തനാലൂകബകല  മലാംഗലലാംഡനാലാം  വബകലജബകല  മൂരത്തബക്കുന്നബകല  ആദബവനാസബകേള്കക്ക്  ഭൂമബ

ലഭദമനാകനാന്  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.  എകകസക്ക്-കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പുകേളബല്

കസഷദല്  റബക്രൂട്ടുകമന്റെബലൂകട  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗകനാരകക്ക്  കജനാലബ

നല്കേനാനുലാം  250  എസക്ക്.സബ.  സകങതങ്ങള്  അലാംകബദ്കേര  ഗ്രനാമങ്ങളനാകബ  മനാറ്റെനാനുലാം

പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേളുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  നബരവധബ  പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തനാനുലാം

സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.   തുഞകത്തഴുത്തച്ഛകന്റെ

നനാമകധയത്തബല്  തബരൂരബല്  മലയനാളലാം  സരവ്വകേലനാശനാല  സ്ഥനാപബക്കുകമന്നക്ക്  മുന്

യു.ഡബ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചക്ക്  ഉദ്ഘനാടനലാം  നബരവ്വഹബകച്ചങബലുലാം

സരവ്വകേലനാശനാലയുകട ഭൂമബ ഏകറ്റെടുകലുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട നദനായവബല നബശ്ചയബകല്

നടപടബ ഇതുവകര യനാഥനാരതദമനായബട്ടബല.
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  ശസ്പീ  .    കജനാണ് കഫരണനാണ്ടസക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ആലാംകഗനാ

ഇന്തദന്  സമുദനായവലാം  ദളബതക്ക്  കകക്രസവരുലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബകകപ്പെടണലാം.  കകേനാങണബ  ഭനാഷനാ  പനാഠപുസകേങ്ങള്  കുട്ടബകേള്കക്ക്

അടബയന്തരമനായബ  ലഭദമനാകണലാം.  മയക്കുമരുനമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കുറ്റെകൃതദങ്ങള്

കേകണ്ടത്തനാന്  എകകകസക്ക്  വകുപ്പെബല്  കകക്രലാംബനാഞക്ക്  വബലാംഗക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകണലാം.

ബബവകറജസക്ക് കകേനാരപ്പെകറഷനബകല കതനാഴബലനാളബകേളുകട കസവന-കവതന വദവസ്ഥകേള്

പരബഷ്കരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  മദദത്തബനുലാം

മയക്കുമരുന്നബനുകമതബകര  വബദദനാഭദനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങളബലുള്കപ്പെകട  ആന്റെബ  ഡ്രഗക്ക്

കേദനാമ്പയബന്  സലാംഘടബപ്പെബകണലാം.  പ്രവനാസബകേളുകട  നബകക്ഷപങ്ങള്

സരക്ഷബതമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഗള്ഫക്ക്  രനാജദങ്ങളബല്നബനലാം

മടങ്ങബവരുന്നവരകക്ക്  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാനുള്ള  അനുകൂല

സനാഹചരദകമനാരുകണലാം.  വബകദശത്തുവച്ചക്ക്  മരണകപ്പെടുന്ന  മലയനാളബകേളുകട  മൃതകദഹലാം

നനാട്ടബകലത്തബക്കുന്നതബനുള്ള ധനസഹനായലാം വരദബപ്പെബകണലാം. കലനാകേ കകേരള സഭയുകട

ശബപനാരശകേള് നടപ്പെബലനാകണലാം. 

കതനാഴബലുലാം എകകകസലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റ്റെബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  കദശസ്പീയ
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തലത്തബല് കതനാഴബലനാളബ പ്രശങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരമുണ്ടനാകനാന് കട്രഡക്ക് യൂണബയന്

സലാംഘടനകേകള  വബശഷ്വനാസത്തബകലടുത്തുകകേനാണ്ടുളള  നടപടബകേള്

സഷ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  കതനാഴബലനാളബ-കതനാഴബലുടമ  ബന്ധലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.  30  കമഖലകേളബല്  മബനബമലാംകൂലബ  പുതുകബ

നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  ബനാകബ  കമഖലകേളബല്  പുതുകബ  നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുളള

നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  കതനാട്ടലാം  കമഖലയബകല  പ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്  1200  രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കേരഷകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കുടബശബകേ  ആനുകൂലദങ്ങള്

കകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാനുളള  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  ഇതരസലാംസ്ഥനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  'ആവനാസക്ക്'  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  'അപനാ  ഘര'

പദതബ കൂടുതല് കമഖലകേളബകലയക്ക് വദനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്. മബനബമലാം കൂലബ

നല്കുന്നതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്നവരക്കുളള  പബഴ  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കതനാഴബലനാളബയുകട കുറഞ കൂലബ 600 രൂപയനാക്കുന്നതബനുലാം

കസയബല്സക്ക് കപ്രനാകമനാഷന് കതനാഴബലനാളബകേകള  വദവസനായ തരക നബയമത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കതനാഴബല്  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള

രജബകസ്ട്രേഷന്,  കകലസന്സക്ക് എന്നബവയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷ ലഭബക്കുന്ന ദബവസലാംതകന്ന
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അവ  നല്കുന്നതബനുള്ള  നബയമകഭദഗതബ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കതനാഴബല്

നബയമങ്ങള്  പനാലബക്കുനകണ്ടന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  എന്കഫനാഴക്ക് കമന്റെക്ക്

ശക്തമനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.   അസലാംഘടബത കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേളുകട കവതനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  സഹകേരണകത്തനാകട  കജനാബക്ക്

കഫയറുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  മബകേച്ച  രസ്പീതബയബല്  പ്രവരത്തബക്കുന്ന

സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  അവനാരഡക്ക്  നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബകയടുത്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  പുതബയ  കഎ.ടബ.കഎ.-കേള്  സ്ഥനാപബച്ചക്ക്  നബലവനാരലാം

ഉയരത്തുന്നതബനുലാം  കേനാലനാനുസൃതമനായ  കട്രഡുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

കേഴബഞബട്ടുണ്ടക്ക്.  സനാനബട്ടറബ  കഹല്ത്തക്ക്  ഇന്കസക്ടര  കകേനാഴക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം

കഎ.ടബ.കഎ.   ഇന്സ്ട്രേക്ടരമനാരുകട   ശമ്പളപരബഷ്കരണവലാം  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

ഒ കഡകപകേക്ക്  മുകഖന  വബകദശ  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇ.എസക്ക്.കഎ.

സലാംവബധനാനലാം  ദുരബ്ബലകപ്പെടുത്തുന്ന  കകേന്ദ്ര  നടപടബ  പുനനഃപരബകശനാധബകണകമന്നക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേള്ളക്ക് വദവസനായലാം സലാംരക്ഷബകനാനുലാം കടനാഡബ കവല്കഫയര

കബനാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം  കതങ്ങുകൃഷബ  വബപുലകപ്പെടുത്തനാനുലാം  നടപടബ

സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  എകേക്ക് കസസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണറുകട  കനതൃതഷ്വത്തബലുള്ള

സഷ്വനാഡുകേള്ക്കുപുറകമ  കസഷദല്  സഷ്വനാഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  മയക്കുമരുനകവട്ട
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ഉഇൗരജബതമനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  'വബമുക്തബ'-യുകട  പ്രവരത്തനലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല  ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ആശുപത്രബ

100  കേബടകകേളുള്ള  ആശുപത്രബയനായബ  ഉയരത്തനാന്  നടപടബ

സഷ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക്  എകക്ക്കചഞ്ചുകേള്

ആധുനബകേവല്കരബച്ചകതനാകടനാപ്പെലാം  അവബകട  രജബസര  കചയ്ത

അഭദസവബദദകരക്കുറബച്ചക്ക്  സരകവ്വ  നടത്തുന്നതുമനാണക്ക്.  ധനനാഭദരതനകേള്

പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബകബടയബലുലാം പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ കമഖലയബല് വമ്പബച്ച

കനട്ടങ്ങള് കകേവരബകനാന് സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്. ഗുണകമന്മേയുള്ള വബദദനാഭദനാസവലാം കമച്ചകപ്പെട്ട

കതനാഴബലവസരങ്ങളുലാം  നല്കേനാന്  സനാധബച്ചതബകന്റെ  ഫലമനായബ  ഇഇൗ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സബ.,  പസക്ക്  ടു   വബജയശതമനാനലാം

കൂടബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കഹനാസലബല്  കപനാകേനാത്തവരുലാം  വസ്പീടുകേളബല്  പഠബകനാന്

സഇൗകേരദമബലനാത്തവരുമനായ  പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗത്തബനക്ക്  വസ്പീടബകനനാടനുബന്ധബച്ചക്ക്

പഠനമുറബയുലാം  പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബനക്ക്  സനാമൂഹദ പഠനമുറബയുലാം  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.
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ടബ.ടബ.സബ., ബബ.എഡക്ക്. തുടങ്ങബയ കകേനാഴ്സുകേള് പനാസ്സനായ ആദബവനാസബ കുട്ടബകേള്കക്ക് കമന്റെര

ടസ്പീച്ചരമനാരനായബ കജനാലബ നല്കേനാന് കേഴബഞതുവഴബ ഇഇൗ കമഖലയബകല അഭദസവബദദരകക്ക്

കതനാഴബലവസരങ്ങളുണ്ടനാകനാനുലാം  വയനനാടക്ക്  ജബലയബലുള്കപ്പെകട  കഗനാത്രവബഭനാഗങ്ങളുകട

കകേനാഴബഞ്ഞുകപനാകക്ക് കുറചകകേനാണ്ടുവരനാനുലാം കേഴബഞബട്ടുണ്ടക്ക്.  കമന്റെര ടസ്പീച്ചര സലാംവബധനാനലാം

സനാരവ്വത്രബകേമനാകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  സഷ്വകേനാരദ  കഹനാസലുകേളബല്  തനാമസബച

പഠബക്കുന്ന  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  പ്രതബമനാസലാം  4500  രൂപ  വസ്പീതലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്

അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കഹനാസലുകേളുലാം  കമനാഡല്  കറസബഡന്ഷദല്  സ്കൂളുകേളുലാം

നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കറസബഡന്റെക്ക്  ടമ്യൂട്ടരമനാകര  നബയമബക്കുകേയുലാം  കചയ്തകതനാടുകൂടബ  നൂറക്ക്

ശതമനാനലാം  വബജയലാം  കകേവരബകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കഗനാത്രജസ്പീവബകേ  പദതബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  56  കലബര  കകേനാണ്ട്രനാക്ടക്ക്  കസനാകസറ്റെബകേള്  മുഖനാന്തരലാം

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  കമഖലയബകല  നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്

ഏകറ്റെടുക്കുകേയനാണക്ക്.  134  നഴബലാംഗക്ക്  ബബരുദധനാരബകേള്കക്ക്  സരകനാര ആശുപത്രബകേളബല്

ദഷ്വബവതര  കതനാഴബല്  പരബചയ  പരബപനാടബകക്ക്  തുടകമബടുകേയുലാം  1641  കപരകക്ക്

സഷ്വയലാംകതനാഴബല്  ആരലാംഭബകനാനുള്ള  സഹനായലാം  നല്കുകേയുലാം  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന

കകേനാരപ്പെകറഷന്  മുകഖന  15432  കപരകക്ക്  സഷ്വയലാംകതനാഴബല്  വനായ  നല്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഗദ്ദേബകേ  കമളകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഓണ്കലന്  ആകഗനാള

മനാരകറ്റെബലാംഗക്ക്  ശലാംഖലയനായ  ആമകസനാണബല്  പരമ്പരനാഗത  ഉല്പന്നങ്ങള്
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ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം ലഭബച്ച  വനഭൂമബ ആദബവനാസബ കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  കകലഫക്ക്

പദതബയബല്കപ്പെടനാത്ത  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  കകേനാളനബകേളബകല  വസ്പീടുകേള്

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബ നടത്തുന്നതബനക്ക് ഒന്നര ലക്ഷലാം രൂപയുകട ധനസഹനായലാം നല്കേബവരുന.

200  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബദദനാരതബകേള്കക്ക് സബവബല് സരവ്വസ്പീസക്ക് പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  സഷ്വകേനാരദ  സ്ഥനാപനങ്ങളബല്  പരബശസ്പീലനലാം  കനടുന്നതബനക്ക്  30

വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  'ലക്ഷദ'  എന്ന കപരബല്  1,55,000/-  രൂപ വകര  ധനസഹനായലാം

നല്കുന്നതബനുമുള്ള  സലാംവബധനാനകമനാരുകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പസക്ക്  ടു  പനാസ്സനായവരകക്ക്

കമഡബകല്/എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് പരസ്പീക്ഷകേള്കക്ക് കകേനാച്ചബലാംഗക്ക് നല്കുന്നതബനുള്ള  പദതബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബകേസന കകേനാരപ്പെകറഷന്  കുടുലാംബശസ്പീ

യൂണബറ്റുകേള്കക്ക്  കതനാഴബല്വനായ  അനുവദബക്കുന്നതുലാം  പനാലകനാടക്ക്  വടകകഞരബയബല്

ഫുഡക്ക്  ക്രനാഫക്ക്  ഇന്സബറ്റെമ്യൂട്ടക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  മുപ്പെകതനാ  അതബലധബകേകമനാ

പട്ടബകേജനാതബ  കുടുലാംബങ്ങളുള്ള  സകങതങ്ങകള  അലാംകബദ്കേര  ഗ്രനാമലാം  പരബപനാടബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതുലാം  കേബഫ്ബബയബലുള്കപ്പെടുത്തബയ  എലാം.ആര.എസക്ക്.-കേളുകടയുലാം

പ്രസ്പീകമട്രബകേക്ക്  കഹനാസലുകേളുകടയുലാം  നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്  ഇഇൗ  വരഷലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.   ബബ.കടകേക്ക്.  പരസ്പീക്ഷ  പനാസ്സനാകേനാത്ത  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്
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പ്രകതദകേ  കറമഡബയല്  കകേനാച്ചബലാംഗക്ക്  നല്കുന്നതുലാം  വബകദശരനാജദങ്ങളബല്  കതനാഴബല്

കേകണ്ടത്തനാന്  തനാല്പ്പെരദമുള്ളവരകക്ക് വബസ,  വബമനാനക്കൂലബ എന്നബവയനായബ ഒരുലക്ഷലാം

രൂപ വസ്പീതലാം നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.  ആറളലാം,  ചസ്പീകമനബ, അട്ടപ്പെനാടബ കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റെസ്പീവക്ക് ഫനാലാം

എന്നബവബടങ്ങളബകല  കൃഷബഭൂമബയബല്  ഓരഗനാനബകേക്ക്  ഫനാമബലാംഗക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം

സഷ്വന്തമനായബ  ഒകരകറബല്  കൂടുതല്  കൃഷബഭൂമബയുള്ള  പട്ടബകേവരഗ്ഗകനാരുകട  30

വസ്പീടുകേളുള്കകനാള്ളുന്ന  സലാംഘലാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പനാരമ്പരദകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  എലനാ  വകുപ്പുകേളബലുലാം  കപനാതുകമഖലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങളബലുലാം  കസഷദല്  റബക്രൂട്ടക്ക് കമന്റെക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  കതനാഴബലധബഷബത

കകനപുണദ  വബകേസന  പരബപനാടബയബലൂകട  1400  കപരകക്ക്   കപകസന്റെക്ക്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സഷ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. ഇടുകബയബല് 'കഗനാത്രരശബ' പദതബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബല് ആദബവനാസബ വബദദനാരതബകേള്ക്കുകവണ്ടബ

ഒരു  കസനാരട്സക്ക്  സ്കൂളുലാം  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  ഒരു  എലാം.ആര.എസക്ക്.-ഉലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം

'കഗനാത്രബന'  പദതബ  എലനാ  ജബലകേളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  ജബലയബല്

ഒരു  സനാലാംസനാരബകേ  സമുച്ചയലാം  എന്ന  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  കവങ്ങനാനൂരബകല

അയങനാളബ  സനാരകേകത്ത  തസ്പീരതനാടനകകേന്ദ്രമനാകബ  മനാറ്റുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ജബ.സബ.ഡബ.എ.-യബകല  നബയമനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

കേനാരദങ്ങള് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പ്രളയത്തബല്  വസ്പീടുകേള് നഷകപ്പെട്ട  പട്ടബകേവരഗ്ഗ
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വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട  450  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല് വസ്പീടക്ക്  അനുവദബക്കുകേയുലാം

ബനാകബയുള്ളവ  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

വടകനാകഞരബ കമനാഡല് കറസബഡന്ഷദല് സ്കൂളബകലയ്ക്കുള്ള കറനാഡബനക്ക് പ്രകതദകേ ഫണ്ടക്ക്

അനുവദബക്കുന്നതുലാം പട്ടനാമ്പബ  കകേനാകളജബകനനാടക്ക് കചരനള്ള കപനാസക്ക്കമട്രബകേക്ക് കഹനാസല്

കകേട്ടബടലാം  മറ്റെനാവശദങ്ങള്കക്ക്  ഉപകയനാഗബകനാന്  കേഴബയുകമനാകയന്നതുലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. ധനനാഭദരതന പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  വബമനാനയനാത്രനാക്കൂലബ  വരദനവബകന

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്നബനലാം  അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനമുണ്ടനായബട്ടബല.

വബകദശരനാജദങ്ങളബകലയക്ക്  കതനാഴബല്  അകനഷ്വഷബച്ചക്ക്  കപനാകുന്നവരകനായബ

സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ള  പ്രസ്പീ-ഡബപ്പെനാരച്ചര  ഓറബയകന്റെഷന്  കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്

വബപുലകപ്പെടുത്തുന്നതുലാം ബബസബനസ്സക്ക് സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭബകനാന് ഏകേജനാലകേ സലാംവബധനാനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകനാന് കേഴബയുകമനാകയന്നക്ക് പരബകശനാധബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  കലനാകേ കകേരള സഭ

മുകന്നനാട്ടുവച്ച  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  സനാന്റെബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബ  കചയരമനാന്മേനാരുകട  കയനാഗലാം

പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  10  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകണകമന്ന  ശബപനാരശയുകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  എന്.ആര.കഎ.

ഇന്കവസക്ക്കമന്റെക്ക്  കേമ്പനബ,  എന്.ആര.കഎ.  കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റെസ്പീവക്ക്  കസനാകസറ്റെബ

രൂപസ്പീകേരണലാം,  വനബതനാ  എന്.ആര.കഎ.  കസല്,  പ്രസ്പീ-എലാംബനാരകകഷന്
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ഓറബയകന്റെഷന്  കസന്റെര,  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  കകമകഗ്രഷന്  കസന്റെര  തുടങ്ങബയ  പുതബയ

പദതബകേള്  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനാണക്ക്.  വബകേസന  പ്രക്രബയയബല്  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്

പങനാളബത്തലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  എലനാ  തലത്തബലുലാം  നബകക്ഷപലാം

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുമുള്ള ശമമനാണക്ക് സരകനാര നടത്തുന്നതക്ക്.  വദവസനായ വകുപ്പുമനായബ

കചരന്നക്ക്  പ്രവനാസബകേള്കബടയബല്  ഒരു  ഇന്കവസക്ക്കമന്റെക്ക്  കപ്രനാകമനാഷന്  പരബപനാടബ

നടത്തനാന് ആകലനാചബക്കുനണ്ടക്ക്. പ്രവനാസബകേള്കനായുളള കകേനാള് കസന്റെര ഫലപ്രദമനായബ

പ്രവരത്തബക്കുനണ്ടക്ക്.  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവലാം പ്രതബപക്ഷ എലാം.എല്.എ.-മനാരുലാം കലനാകേ

കകേരള  സഭയബല്നബനലാം  പബന്മേനാറനാനുളള  തസ്പീരുമനാനലാം  പുനരനാകലനാചബകണലാം.

ധനനാഭദരതന പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

മബ  .    സസ്പീകര:  കലനാകേ  കകേരള  സഭയബല്നബന്നക്ക്  വബട്ടുനബല്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  പബന്വലബകണലാം.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട  വദതദസ

അഭബപ്രനായങ്ങള്കക്ക് സമവനായമുണ്ടനാകനാന് കചയര സന്നദമനാണക്ക്.  

ഉന്നത വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം ഹജക്ക്  തസ്പീരതനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഇഇൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശഷലാം വഖഫക്ക് കബനാരഡബനക്ക് കസനാഷദല് കവല്കഫയര ഗ്രനാന്റെനായബ 5 കകേനാടബ

50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  ഗ്രനാന്റെനായബ  4  കകേനാടബ  16  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

നല്കുകേയുലാം  മൂന്നലാംഗ  വഖഫക്ക്  ട്രബബമ്യൂണല്  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ആസ്ഥനാനമനായബ
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പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം  അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ട  വഖഫക്ക്  സഷ്വത്തുകള്

കേകണ്ടത്തുന്നതബനനായബ  സരകവ്വ  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബക്കുകേയുലാം  സരകവ്വ  പ്രവൃത്തബകേള്

നടനവരബകേയുമനാണക്ക്.  വഖഫക്ക്  ആക്ടബകന്റെ  പരബഷ്കരബച്ച  ചട്ടലാം  നബലവബല്  വന്നബട്ടുണ്ടക്ക്.

വഖഫക്ക് കബനാരഡബകല നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക് വബടുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള്

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  ഹജക്ക്  ഹഇൗസബകനനാടനുബന്ധബച്ചക്ക്  വനബതനാ  കബനാകബകന്റെ

നബരമ്മേനാണമനാരലാംഭബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ഹജക്ക്  എലാംബനാരകകഷന്  കസന്റെര

പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  8  നമ്യൂനപക്ഷ  പരബശസ്പീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  7  എണ്ണലാം  ആരലാംഭബകനാനുള്ള  പദതബ  അന്തബമഘട്ടത്തബലുമനാണക്ക്.

നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബല് പുതബയ കസനാളരഷബപ്പെക്ക് പദതബകേള് തുടങ്ങുകേയുലാം

എലനാ  മണലങ്ങളബലുലാം  ഓകരനാ  പ്രസ്പീ-മനാരബറ്റെല്  കേഇൗണ്സലബലാംഗക്ക്  കസന്റെറുകേള്

ആരലാംഭബകനാന്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം  മദസ  അദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  മലയനാളലാം  സരവ്വകേലനാശനാലയുകട  സ്ഥലകമടുപ്പുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഉന്നയബച്ച  ആകരനാപണലാം  അടബസ്ഥനാനരഹബതമനാണക്ക്.  നനാകേക്ക്

അകക്രഡബകറ്റെഷന്  കനടബ  പ്രസ്തുത  സരവ്വകേലനാശനാലകയ  മഹത്തനായ  സ്ഥനാപനമനാകബ

മനാറ്റുന്നതബനുള്ള നടപടബകേളുമനായബട്ടനാണക്ക് സരകനാര മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്. ധനനാഭദരതന

പനാസ്സനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.
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(മലയനാളലാം സരവ്വകേലനാശനാല ഭൂമബകയകറ്റെടുകലുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയത്തബല്

നടത്തബയ  മനബയുകട  പരനാമരശത്തബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

തുടരനള്ള സഭനാനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബച.)

 ഖണകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

എകകസക്ക് എന്ന  VIII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമവലാം  പ്രവനാസബ  കക്ഷമവലാം  എന്ന  XXIV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയുലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റുപബകന്നനാക/നമ്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എന്നബവരുകട

കക്ഷമലാം  എന്ന  XXV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയുലാം  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്

അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

ചരച്ച  കൂടനാകത  പനാസ്സനാകകണ്ട  സലാംസ്ഥനാന  നബയമസഭ  എന്ന  I-ാംനമ്പര

ധനനാഭദരതനയുലാം  മുദപ്പെത്രങ്ങളുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  എന്ന  VII-ാംനമ്പര

ധനനാഭദരതനയുലാം ട്രഷറബകേളുലാം അകഇൗണ്ടുകേളുലാം എന്ന X-ാംനമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം

കപന്ഷനുലാം  പലവകേയുലാം  എന്ന  XVI-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയുലാം

വനാരത്തനാവബതരണവലാം  പ്രചരണവലാം  എന്ന  XXIII-ാം  നമ്പര   ധനനാഭദരതനയുലാം

പലവകേ സനാമ്പത്തബകേ സരവ്വസ്പീസകേള് എന്ന  XXVIII-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം

നഷപരബഹനാരവലാം  അവകേനാശകകേമനാറ്റെങ്ങളുലാം  എന്ന  XLIII-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയുലാം  പലവകേ  വനായകേളുലാം  മുന്കൂറുകേളുലാം  എന്ന  XLV-ാം  നമ്പര
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ധനനാഭദരതനയുലാം  സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ കവകുകന്നരലാം 4.33-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


