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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

    2019   ജൂണ്   28,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദദ്ധ്യക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചേരന.  

നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദ്ധ്യലാം

2019-  വല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് അയയ്ക്കണവമന്ന പ്രകമയലാം

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം  കേയറലാം  വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

2019-വല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബല്  ഭൂനബകുതബയലാം  കദേവെസസ്വവലാം  സലാംബനബച

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  II-വന്റെയലാം  മരനാമതലാം  ഗതനാഗതവലാം  വെനാരതനാവെബനബമയവലാം

സലാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ V-വന്റെയലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവെബകേസനവലാം

ഭവെനനബരമ്മേനാണവലാം  സലാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  IX-വന്റെയലാം

ആഭദ്ധ്യന്തരകേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  സലാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  XIV-വന്റെയലാം  സലാംയക

പരബഗണനയ്ക്കനായബ  സനാമ്പതബകേ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  സലാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ

VIII-വന്റെ പരബഗണനയ്ക്കക്ക് അയയ്ക്കണവമന്ന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 
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വെദ്ധ്യവെസനായവലാം  കസനാരട്സലാം  യവെജനകേനാരദ്ധ്യവലാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന):  പ്രകമയവത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദേക്ക്  മുഹസബന  പബ:  2019 -വല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബല്

വപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായന്നതബനനായബ  31-07-2019  വെവര  സരക്കുകലറക്ക്

വചേയ്യണവമന്ന കഭദേഗതബ അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വെബ  .   ഇബനാഹബലാം: 2019 -വല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബല് 21-12-2019 വെവര

ഒരു  വസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയവട  പരബഗണനയ്ക്കക്ക്  അയയ്ക്കണവമന്ന  കഭദേഗതബ

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.  ബഡ്ജറബല്

വെകേയബരുതബയബട്ടുള  തുകേയ്ക്കുപുറവമ  പശനാതല  സസൗകേരദ്ധ്യവെബകേസനതബനനായബ

കേബഫ്ബബയബലൂവട  അധബകേ  ധനനാഗമമനാരഗ്ഗങ്ങള്  കേവണ്ടെതബ  വെബകേസന

പ്രവെരതനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  സരകനാര  നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

കേനാരദ്ധ്യക്ഷമമനായ  പ്രളയദുരബതനാശസ്വനാസ  പ്രവെരതനങ്ങളബലൂവട  മരണസലാംഖദ്ധ്യ

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  പൂരണ്ണമനായബ  തകേരന്ന  വെസ്പീടുകേളബല്  ഭൂരബഭനാഗവലാം

പുനരനബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം ഭനാഗബകേമനായബ തകേരന്നവെയ്ക്കക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുന്നതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   വെബഴബഞലാം  തുറമുഖലാം,  വകേനാചബ  വമകടനാ,  കേണ്ണൂര  വെബമനാനതനാവെളലാം

തുടങ്ങബ  നബരവെധബ  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  വെദ്ധ്യവെസനായ
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അന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം  നവെകകേരള  നബരമ്മേനാണലാം  ലക്ഷദ്ധ്യമബട്ടുവകേനാണ്ടെക്ക്

ദേസ്പീരഘവെസ്പീക്ഷണകതനാവടയള  പദതബകേള്  ആവെബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

തയ്യനാറനായ സരകനാരബവന അനുകമനാദേബക്കുന.

ശസ്പീ  .    വകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  എതബരക്കുന.

സലാംസനാനതക്ക്  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബലവെബല്  വെന്നകശഷലാം  നബകുതബവെരുമനാനതബലുണ്ടെനായ

കചേനാരച  പരബഹരബക്കുന്നതബനുളള  സരകനാര  നടപടബകേള്  പരനാജയമനാണക്ക്.

കേബഫ്ബബയവട  ധനസമനാഹരണ കസനാതസ്സുകേളനായ വപകടനാളബയലാം  വസസക്ക്,  കമനാകട്ടനാര

വെനാഹന  നബകുതബ  തുടങ്ങബയവെയബല്നബനലാം  പ്രതസ്പീക്ഷബച  വെരുമനാനലാം  ലഭബകനാത

സബതബയനാണുളതക്ക്.  പ്രളയവസസക്ക് ഏരവപ്പെടുതനാനുള നടപടബയബല്നബന്നക്ക് സരകനാര

പബനനാറണലാം.  വകേ.എസക്ക്.എഫക്ക്.ഇ.  പ്രവെനാസബ  ചേബട്ടബ  നബകക്ഷപദേസൗരലഭദ്ധ്യതനാല്

പരനാജയവപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ ഇ  .   എസക്ക്  .   ബബജബകമനാള്: ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബലബവന അനുകൂലബക്കുന. കകേന

സരകനാരബവന്റെ വതറനായ നയസമസ്പീപനങ്ങളുവടയലാം നബയമവെദ്ധ്യവെസകേളുവടയലാം  ഫലമനായബ

സലാംസനാനലാം  കനരബടുന്ന  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസനബ  അതബജസ്പീവെബകനാന  സരകനാര

നടതന്ന  ശമങ്ങവള  അഭബനനബക്കുന.  സലാംസനാനതക്ക്  പ്രവെരതബക്കുന്ന

ബനാങ്കുകേളുവടകമല്  നബയനണലാം  ഏരവപ്പെടുതനാനുലാം  വെബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  വെനായ്പയ്ക്കക്ക്  അമബത

പലബശയലാം  പബഴപ്പെലബശയലാം  ഇസൗടനാക്കുന്നതുലാം  വമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദ്ധ്യനാപബചതബനുകശഷലാം
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ജപബകനനാട്ടസ്പീസക്ക്  അയയ്ക്കുന്നതക്ക് ഒഴബവെനാകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ലക്ഷസ്വറബ ടനാകക്ക്

ഇനതബല്  ലഭബകകണ്ടെ  തുകേ  പബരബവചടുകണലാം.  സസ്വരണ്ണവെദ്ധ്യനാപനാര  കമഖലയബവല

നബകുതബ  കചേനാരച  തടയകേയലാം  ആലാംനസബ  പദതബയമനായബ  ബനവപ്പെട്ടക്ക്

കബനാധവെല്കരണലാം  നടതകേയലാം  വചേയ്യണലാം.  ടൂറബസലാം  സനാധദ്ധ്യതകേള്

പ്രകയനാജനവപ്പെടുതനാനുലാം കതനാട്ടലാം കമഖലയബവല പ്രതബസനബയലാം നബരമ്മേനാണരലാംഗവത

അവെശദ്ധ്യസനാധനങ്ങളുവട  ദേസൗരലഭദ്ധ്യവലാം  പരബഹരബകനാനുലാം  കകേനാണ്ടനാകരമനാരുവട

കുടബശബകേ  വകേനാടുതതസ്പീരകനാനുലാം  എലാം.എല്.എ.-മനാരുവട  ആസബവെബകേസന

ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചുളള  പ്രവൃതബകേളുവട  ബബല്ലുകേള്  സമയബനബതമനായബ  മനാറന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വെബ  .    ഇബനാഹബലാം:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  എതബരക്കുന.  മലപ്പുറലാം

ജബലയബവല  ആര.വഎ.ഡബ.എഫക്ക്.  വെബതരണതബവല  അപനാകേത  പരബഹരബകനാനുലാം

ചേസ്പീകകനാടക്ക്  കുടബവവെള പദതബകക്ക് ഫണ്ടെക്ക് അനുവെദേബകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കേബഫ്ബബ  പ്രവൃതബകേളബവല  സങസ്പീരണ്ണതകേള്  ഒഴബവെനാക്കുകേയലാം

കേബഫ്ബബയബലുള്വപ്പെടുതബയബട്ടുള  കറനാഡുകേളുവട  മനാനദേണ്ഡങ്ങളബല്  മനാറലാം

വെരുതബയതബല് ഇടവപടുകേയലാം കവെണലാം. ഹജക്ക് എലാംബനാരകകഷന കപനായബന്റെബകലയ്ക്കുള
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കറനാഡുകേള്  നവെസ്പീകേരബകണലാം.  എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.ടബ.  വെബഭനാഗതബവല  ബബ.എസക്ക് സബ.

ഫബസബകക്ക് അദദ്ധ്യനാപകേരുവട കയനാഗദ്ധ്യതനാമനാനദേണ്ഡതബവല അപനാകേത പരബഹരബകണലാം.

എലാം.എല്.എ.-മനാരുവട ആസബ വെബകേസന ഫണ്ടെക്ക് കേനാലനാനുസൃതമനായബ വെരദബപ്പെബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.  42  ലക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങവള  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ്ധ്യ  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പദതബയവട  ഭനാഗമനാകബയതുലാം

ജലപനാത  പദതബയലാം  വഗയബല്  വവപപ്പെക്ക്  വവലന  പദതബയലാം  പൂരതബയനാകനാനുള

നടപടബയലാം  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  അഴബമതബരഹബത  പശനാതല  വെബകേസനമനാണക്ക്

സരകനാര  നടപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്.  ഇരുപകതനാളലാം  വപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങവള

ലനാഭതബലനാകനാന കേഴബഞതുലാം വകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ. വപനഷന കുടബശബകേയബലനാവത

വകേനാടുതതസ്പീരതതുലാം സരകനാരബവന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജക്ക്:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  എതബരക്കുന.  കനനാണ്  ടനാകക്ക്

റവെനന്യൂ കേളക്ഷന  പരബകശനാധനനാവെബകധയമനാകണലാം.  കകേന വെബഹബതതബവല കുറവെക്ക്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ഐ.ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വസറബല്വമന്റെക്ക്  ഡസ്പീവറയബല്സക്ക്

വവെളബവപ്പെടുതന്നതബനുലാം  അണ്അകലനാകകറഡക്ക്  വഷയര  ലഭദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വെകുപ്പുകേള്കനുവെദേബക്കുന്ന  തുകേ  യഥനാസമയലാം

വചേലവെനാക്കുനകണ്ടെനാവയന്നക്ക് പരബകശനാധബകണലാം.  മണബ വലനകഡഴക്ക് ഈടനാക്കുന്ന
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പലബശ സലാംബനബചക്ക് വെദ്ധ്യകത വെരുതണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   വകേ  .   നനാണു:  ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബലബവന അനുകൂലബക്കുന.  കറനാ ഡുകേളുലാം

പനാലങ്ങളുലാം  പുനരുദരബക്കുന്നതബനുലാം  സ്കൂളുകേള്  നവെസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

വെബദേദ്ധ്യനാരതബകേളുവട  പഠനനബലവെനാരലാം  വമചവപ്പെടുതന്നതബനുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച

നടപടബകേള് സ്തുതദ്ധ്യരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണനാ  കജനാരജക്ക്:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.

കേനാരഷബകേ-നനാണദ്ധ്യവെബളകേളുവട  അനബയനബത  ഇറക്കുമതബയബലൂവട  കകേനസരകനാര

കേരഷകേകദനാഹ  സമസ്പീപനലാം  തുടരുകമ്പനാഴലാം  കേരഷകേസസൗഹൃദേ  നടപടബകേളുമനായബട്ടനാണക്ക്

സലാംസനാന  സരകനാര  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.  ജനറല്-ജബലനാ  ആശുപതബകേവള

കരനാഗസ്പീസസൗഹൃദേമനാകബ  വപനാതുജനനാകരനാഗദ്ധ്യരലാംഗതക്ക്  കകേരളവത  മബകേച

സലാംസനാനമനാകബ  മനാറബവയടുകനാന  സനാധബചതക്ക്  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  ആറന്മുള

കേണ്ണനാടബകകരവപ്പെടുതബയ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബരകക്ക്  കുറയ്ക്കണലാം.  അരഹതയള

പഞനായതകേള്കക്ക്  സബല്  ഓവെര  തുകേ  ലഭദ്ധ്യമനാകണലാം.  നനാഷണലലസ്ഡക്ക്

ബനാങ്കുകേളുവട ജനകദനാഹ നബലപനാടുകേള് അവെസനാനബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    വകേ  .    ഹരസ്പീനന:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.  മൂന്നക്ക്

വെരഷലാംവകേനാണ്ടെക്ക് നനാല്പതബരണ്ടെനായബരലാം കകേനാടബ രൂപയവട പദതബകേള്കക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേനാന സനാധബച്ചുവവെന്നതക്ക് അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്. കക്ഷമവപനഷനുകേളബവല വെരദനവെക്ക്,
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നബപ  കരനാഗബനാധനാ  നബയനണലാം,  ഹരബത  കകേരള  മബഷന,  ആരദലാം,  ലല ഫക്ക്,

വപനാതുവെബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം തുടങ്ങബയവെ സരകനാരബവന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

ഭൂപ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനുലാം  കേകയ്യറങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബചക്ക്  സരകനാര  ഭൂമബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം വെബലകയറലാം നബയനബക്കുന്നതബനുലാം സവവപ്ലെെകകേനാ ഒസൗട്ടക്ക് വലറ്റുകേള്

വെഴബ  കുപ്പെബവവെളലാം  വെബലകുറചക്ക്  വെബതരണലാം  വചേയ്യുന്നതബനുലാം  പനാരമ്പകരദ്ധ്യതര

ഉസൗരകജനാല്പനാദേന  മനാരഗ്ഗങ്ങളബലൂവട  വവവെദേദ്യുതബയല്പനാദേനലാം  സനാദദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനുലാം

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സസ്പീകേള്കനായബ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  വെകുപ്പുലാം

ടനാനസ്വജനകഡഴബനനായബ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  നയവലാം  രൂപസ്പീകേരബച  നടപടബ

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  സലാംസനാനവത ഡനാമുകേളബല് അടബഞ്ഞുകൂടബയബട്ടുള  മണല്

കശഖരബചക്ക് വെബല്പന നടതനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    സജബ  വചേറബയനാന:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.  അഴബമതബ

വെബമുകമനാകബയലാം  നവെസ്പീന  സനാകങതബകേ  നബരമ്മേനാണ  പ്രകബയകേള്

ഉപകയനാഗവപ്പെടുതബയലാം  വപനാതുമരനാമതക്ക്  വെകുപ്പെബല്  വെബപ്ലെെവെകേരമനായ  മനാറങ്ങളനാണക്ക്

സരകനാര വെരുതബയബട്ടുളതക്ക്.  ശബരബമലയബല് വെബകേസനപ്രവെരതനങ്ങള്കക്ക് തുടകലാം

കുറബക്കുന്നതബനുലാം  നബരമ്മേനാണ  പ്രവെരതനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  പ്രളയതബല്  തകേരന്ന  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം

പുനരനബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  തസ്പീരകദേശ-മലകയനാര  ലഹകവെകേള്
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യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

വപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ലനാഭകേരമനാകബയതുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്,  എലകസക്ക്

വെകുപ്പുകേളബല് ആദേബവെനാസബകേള്കക്ക് നബയമനലാം നല്കേബയതുലാം ശകദയമനാണക്ക്.  കേനാററബലാംഗക്ക്

കമഖലയബല് നബകുതബ ഏരവപ്പെടുതബ പനാവെവപ്പെട്ട യവെതബകേള്കക്ക് വെബവെനാഹ സനാമ്പതബകേ

സഹനായലാം നല്കുന്ന പദതബ ആവെബഷ്കരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെബജയന:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രളയവസസബവന  എതബരക്കുന്ന  പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടക്ക്  കേനാപടദ്ധ്യമനാണക്ക്.

അയല്സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ  അതബരതബ  പങബടുന്ന  പ്രകദേശങ്ങളബല്  വസസക്ക്

പബരബക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  വെദ്ധ്യകതയണ്ടെനാകേണലാം.  സലാംസനാനതബവന്റെ

സമഗ്രവെബകേസനതബനക്ക്  വെഴബവതളബക്കുന്ന  പദതബകേളനാണക്ക്  കേബഫ്ബബവെഴബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്.  കകേരളതബവല  നദേബകേവളയലാം  പുഴകേവളയലാം  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം

കേനാരഷബകേകമഖലവയ  ശകബവപ്പെടുതനാനുലാം  കുടബവെളലാം  ഉറപ്പുവെരുതനാനുമുള

ബൃഹതക്ക് പദതബ ആവെബഷ്കരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വജയബലാംസക്ക്  മനാതദ്യു:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  അനുകൂലബക്കുന.

വെദ്ധ്യനാപനാരബകേളുലാം  വെദ്ധ്യവെസനായബകേളുലാം  നബകുതബദേനായകേരുലാം  നബരവെധബ  കേനാലമനായബ

ആവെശദ്ധ്യവപ്പെട്ടുവകേനാണ്ടെബരബക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്കനാണക്ക്  ഇസൗ  ബബലബലൂവട  പരബഹനാരലാം
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കേനാണനാന  സനാധബക്കുന്നതക്ക്.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  പ്രകേനാരലാം  ലഭബകകണ്ടെ  നബകുതബ

പൂരണ്ണമനായലാം ലഭദ്ധ്യമനാകനാനുള സലാംവെബധനാനമുണ്ടെനാകണലാം.  യഥനാസമയലാം നബകുതബ

നല്കേനാത വെനകേബട വെദ്ധ്യവെസനായബകേവള കേവണ്ടെതബ നബകുതബ പബരബക്കുന്നതബനുള

സലാംവെബധനാനവമനാരുകണലാം.  ചേരക്കുകേടതകേള് പരബകശനാധബകനാന സബ.സബ.റബ.വെബ.

കേദ്ധ്യനാമറകേള് സനാപബകണലാം.  നബകുതബ ഈടനാകബ ഖജനനാവെബകലയ്ക്കക്ക്  യഥനാസമയലാം

അടയ്ക്കനാത ഉകദേദ്ധ്യനാഗസരവകതബവര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കലനാകേ കകേരള

സഭയബല്നബനലാം  വെബട്ടുനബല്കനാനുള  പ്രതബപക്ഷ  തസ്പീരുമനാനലാം  പബനവെലബകണലാം.

നവെകകേരള  സൃഷ്ടബക്കുകവെണ്ടെബ  ദേസ്പീരഘവെസ്പീക്ഷണകതനാവടയള

പ്രവെരതനങ്ങളുമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന ഗവെണ്വമന്റെബവന അഭബനനബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലബവന  എതബരക്കുന.

സലാംസനാനതബനുകനവരയള  കകേനഗവെണ്വമന്റെബവന്റെ  നബകഷധനാത്മകേ

നബലപനാടബവന  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വെദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസമബലനാവത  എതബരകണലാം.

പനാട്ടക്കുടബശബകേ  ഉള്വപ്പെവട  വെബവെബധ  കമഖലകേളബല്നബന്നക്ക്  ലഭബകകണ്ടെ  നബകുതബ

പബരബവചടുതക്ക്  കനനാണ് ടനാകക്ക്  റവെനന്യൂ  വെരുമനാനലാം  വെരദബപ്പെബകണലാം.  സശസ്പീലപ്പെടബ

വറയബല്കവെ  ഓവെരബബഡ്ജബനക്ക്  തുകേ  വെകേയബരുതന്നതബനുലാം  കേനാങപ്പുഴ

വറഗുകലറര-കേലാം-ബബഡ്ജബവന്റെ  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  പ്രളയതബല്
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തകേരന്ന  ഗ്രനാമസ്പീണകറനാഡുകേളുവട  പുനരനബരമ്മേനാണതബനക്ക്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  പനാകകജക്ക്

അനുവെദേബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേബഫ്ബബയബലൂവട  പ്രഖദ്ധ്യനാപബച

പദതബകേള്  യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാകണലാം.  കേരനാറകേനാരുവട  ബബല്ലുകേള്

സമയബനബതമനായബ  വകേനാടുതതസ്പീരകനാതതുലാം  ടഷറബ  നബയനണലാം

ഏരവപ്പെടുതബയതുലാം സരകനാരബവന്റെ വകേടുകേനാരദ്ധ്യസതയനാണക്ക്.  

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  വഎസകേക്ക്):

വപനാതു  സനാമ്പതബകേ  സബതബവയക്കുറബചക്ക്  ഇവെബവട  ഉന്നയബച  പ്രശ്നങ്ങള്

വെബശദേമനായബ  ചേരച  വചേകയ്യണ്ടെതനാണക്ക്.  വെനാറക്ക്,  ആഡലാംബര  നബകുതബ,  വെബല്പ്പെന

നബകുതബ  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  ഏരവപ്പെടുതബയ  ആലാംനസബവയക്കുറബചനാണക്ക്

മുഖദ്ധ്യമനായലാം  ബബലബല്  ഉള്വപ്പെടുതബയബട്ടുളതക്ക്.  നബകുതബ  കുടബശബകേ

പബരബക്കുന്നതബവന്റെ  ഭനാഗമനായബ  2012-13  വെവരയള  അസസക്ക്വമന്റുകേളുവട

പരബകശനാധന  പൂരതസ്പീകേരബച്ചുവകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  വെദ്ധ്യനാപനാരബകേള്

സമരപ്പെബക്കുന്ന  ടനാകക്ക്  കസറക്ക്വമന്റുകേള്  ബനവപ്പെട്ട  ഉകദേദ്ധ്യനാഗസര

പരബകശനാധബചകശഷകമ  റബകട്ടണ്  അയയ്ക്കനാന  പനാടുള്ളൂവവെന്നക്ക്

തസ്പീരുമനാനവമടുതബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പ്രളയവസസക്ക്  ഏരവപ്പെടുതന്നതുമൂലലാം

വെബലകയറമുണ്ടെനാകുനവവെന്ന  വെനാദേലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  വെനാറക്ക്
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ഏരവപ്പെടുതബയതബനുകശഷലാം  നബരമ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേളുവട  നബകുതബയബല്

ഇടബവണ്ടെനായബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ചേസ്പീകകനാടക്ക് കുടബവവെള കപ്രനാജക്ടുമനായബ ബനവപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  സ്കൂളുകേളുമനായബ  ബനവപ്പെട്ടക്ക്  കേരനാറകേനാര  സമരപ്പെബച

ബബല്ലുകേള്  മനാറനാതതബവനക്കുറബചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  മനാസലാംകതനാറലാം

റബകട്ടണ്  സമരപ്പെബകനാത  വെദ്ധ്യനാപനാരബകേള്കക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  അയയ്ക്കുകേയലാം  പബഴയലാം

പബഴപ്പെലബശയലാം  ഇസൗടനാകനാനുളള  പ്രവെരതനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വചേയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

അരഹമനായ  കകേനവെബഹബതലാം  കനടബവയടുകനാന  ശകമനായ  സമ്മേരദ്ദേലാം

വചേലുതന്നതനാണക്ക്.  കറനാഡുകേള്കക്ക്  മബനബമലാം  മനാനദേണ്ഡലാം  കവെണവമന്ന

നബലപനാടനാണക്ക്   കേബഫ്ബബ കബനാരഡക്ക്  ഓഫക്ക് ഡയറകകഴക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതക്ക്.

പുതബയ  മനാനദേണ്ഡപ്രകേനാരലാം  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്വപ്പെടുതനാന  കേഴബയനാത

കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്ക്  ബഡ്ജറബല്  തുകേ  വെകേയബരുതന്നകേനാരദ്ധ്യലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

കഭദേഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയവട  അനുമതബകയനാവട

പബനവെലബക്കുകേകയനാ  വചേയ.

2019 -വല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബല്  ഭൂനബകുതബയലാം  കദേവെസസ്വവലാം  സലാംബനബച

II-ാംനമ്പര സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകടയലാം മരനാമതലാം ഗതനാഗതവലാം വെനാരതനാവെബനബമയവലാം
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സലാംബനബച  V-ാം  നമ്പര  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകടയലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം

ഗ്രനാമവെബകേസനവലാം  ഭവെനനബരമ്മേനാണവലാം  സലാംബനബച  IX-ാം  നമ്പര  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകടയലാം  ആഭദ്ധ്യന്തരകേനാരദ്ധ്യങ്ങള്  സലാംബനബച  XIV-ാം  നമ്പര  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകടയലാം സലാംയക പരബഗണനയ്ക്കനായബ സനാമ്പതബകേ കേനാരദ്ധ്യങ്ങള് സലാംബനബച

VIII-ാം നമ്പര സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് അയയ്ക്കണവമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയവട പരബഗണനയ്ക്കയച്ചു.

           സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.08-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

 


