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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   കമയയ്    29,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I അറബയബപ്പെയ്

അലാംഗത്തബകന്റെ രനാജബ

കകേനാനബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്ത  പ്രതബനബധസ്പീകേരബക്കുന  ശസ്പീ.  അടൂര

പ്രകേനാശയ്  2019  കമയയ്  29-ാം തസ്പീയതബ പ്രനാബലദത്തബല് നബയമസഭനാ അലാംഗതതലാം

രനാജബവച്ച വബവരലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര സഭകയ അറബയബച. 

II പ്രകതദകേ പരനാമരശലാം

നബയമസഭനാ കസക്രട്ടറബയുകട വബരമബകല് 
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മബ  .    സസ്പീകര: നബയമസഭനാ കസക്രട്ടറബ ശസ്പീ.  വബ.  കകേ.  ബനാബുപ്രകേനാശയ് ഇഇ

മനാസലാം  31-ാം  തസ്പീയതബ  സരവസ്പീസബല്  നബനലാം  വബരമബക്കുകേയനാണയ്.  വബവബധ

കകേനാടതബകേളബല് കസവനമനുഷബച്ചബട്ടുള്ള അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ നബരവധബ കലഖനങ്ങള്

പ്രസബദസ്പീകേരബകകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  'ഭഗതയ് സബലാംഗബകന്റെ  വബചനാരണ'  എന  ഗ്രനലാം

രചബച്ചബട്ടുള്ള അകദ്ദേഹലാം ഉജതല പ്രഭനാഷകേന കൂടബയനാണയ്.  കേഇള് ആന്റെയ് ശക്ധര

മനാതൃകേയബല്  നബയമസഭനാ  നടപടബകേളുകട  റഫറനസയ്  ഗ്രനമുള്കപ്പെകട

നബയമസഭയുലാം  നബയമനബരമ്മേനാണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  13  പുസ്തകേങ്ങള്

അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ കനതൃതതത്തബല് പുറത്തബറകനാന സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.  'അറബകവനാരലാം'

എന  കകത്രെെമനാസബകേയുകടയുലാം  ജസ്പീവനകനാരകനായബ  'കമനാഴബ'  എന  ലബറബല്

മനാഗസബകന്റെയുലാം  പ്രസബദസ്പീകേരണലാം  ആരലാംഭബച്ചതയ്  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

കേനാലയളവബലനാണയ്.  നബയമസഭകയ പൂരണ്ണമനായുലാം കേടലനാസയ് രഹബതമനാക്കുനതബനുലാം

ഹരബതകപ്രനാകട്ടനാകകനാള്  പനാലബക്കുനതബനുമുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്

കനതൃതതപരമനായ പങയ് അകദ്ദേഹലാം വഹബച്ചബട്ടുണയ്. സ്തുതദരഹവുലാം മനാതൃകേനാപരവുമനായ

അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  കസവനങ്ങള്കയ്  നബയമസഭയുകട  എലനാവബധ  ഭനാവുകേങ്ങളുലാം

കനരുന. 
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III അടബയന്തര പ്രകമയലാം

ഖനാദര കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടയ്

മബ  .    സസ്പീകര:  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയുകട  തനാല്പ്പെരദങ്ങകള

അവഗണബചകകേനാണലാം  ദൂരവദനാപകേമനായബ  ആശയക്കുഴപ്പെവുലാം  ഭരണസ്തലാംഭനവുലാം

ഉണനാകേനാന  ഇടയുള്ള  രസ്പീതബയബലലാം  കവണത്രെെ  ചരച്ചയബലനാകത  തബകേചലാം

ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായുലാം ഖനാദര കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടയ് നടപ്പെബലനാക്കുനതുമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുള്ള

ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചയ്  ചരച്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സരവശസ്പീ കകേ.  എന.  എ.  ഖനാദര,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫയ്,

അനൂപയ് കജകബയ്,  കഡനാ.  എന.  ജയരനാജയ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബച്ചയ്

കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  ഭരണരലാംഗതലാം  അകനാദമബകേ  രലാംഗതലാം

കകേനാണവകരണ  സമഗ്രമനായ  മനാറങ്ങളബല്  ഏറവുലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ടതയ്  സ്കൂളുകേളുകട

ഭരണസലാംവബധനാനത്തബല്  വരുകത്തണ  മനാറങ്ങളനാണയ്.  പല  സ്കൂളുകേളബലലാം  കകഹസ്കൂള്,

ഹയര  കസകനഡറബ,  കവനാകകഷണല്  ഹയര  കസകനഡറബ  എനബവ  കവകവകറ

യൂണബറ്റുകേളനായബ  പ്രവരത്തബക്കുനതബകന്റെ  ഫലമനായബ  അകനകേലാം  പ്രശ്നങ്ങള്

നബലനബല്ക്കുനണയ്.  കേദനാമ്പസബകന  ഒറ  യൂണബറനായബ  കേനാണുകേകയനതയ്
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കപനാതുവബദദനാഭദനാസത്തബകന്റെ  വളരച്ചയയ്  അനബവനാരദമനായതബനനാല്  സമഗ്രമനായ

നബരകദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പെബക്കുനതബനനായബ  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം

കേമ്മേസ്പീഷന  സമരപ്പെബച്ച  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  മനബസഭ  തതതത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.  പതബനനാലയ് കമഖലകേളബല് പരബഷനാരത്തബനുള്ള നബരകദ്ദേശങ്ങള് കേമ്മേസ്പീഷന

മുകനനാട്ടുവച്ചബട്ടുകണങബലലാം ആദദഘട്ടകമന നബലയബല് മൂനയ്,  നനാലയ് ഭനാഗങ്ങള് മനാത്രെെകമ

നടപ്പെനാകനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനള.  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ സലാംഘടനനാ പ്രതബനബധബകേളുമനായുലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപന

കമധനാവബകേളുമനായുലാം മനാകനജരമനാരുമനായുലാം വബദദനാരതബ സലാംഘടനനാ പ്രതബനബധബകേളുമനായുലാം

വബശദമനായബ  ചരച്ച  കചയ്യുകേയുലാം  ക്രബയനാത്മകേമനായ  പല  നബരകദ്ദേശങ്ങള്

ഉയരനവരബകേയുലാം  കചയ.  മനാകനജരമനാരുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപന  കമധനാവബകേളുലാം

സരകനാര  നബരകദ്ദേശലാം  പൂരണ്ണമനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷന

റബകപ്പെനാരട്ടബകല രണയ് കമഖലകേളബല് വരുകത്തണ മനാറങ്ങള് സലാംബന്ധബച്ചയ്  സലാംഘടന

മുമ്പനാകകേ  വച്ചബട്ടുള്ള  ആറയ്  പ്രധനാന  നബരകദ്ദേശങ്ങളബല്  ഏറവുലാം  പ്രധനാനലാം  എല്.പബ.,

യു.പബ.,  ഹയര കസകനഡറബ,  കവനാകകഷണല് ഹയര കസകനഡറബ എനബവയുകട

തനബമ  നബലനബരത്തബ  തുടരണകമനള്ളതനാണയ്.   ഭരണപരവുലാം  അകനാദമബകേവുമനായ

നബലവനാരലാം  ഉയരതനതബനയ്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  സലാംവബധനാനമുണനാകനാനനാണയ്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതയ്.   വരഷങ്ങളനായുണനായബരുന പരനാതബകേള് പരബഹരബകകപ്പെടുനതബനുലാം
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സമഗ്ര  ശബക്ഷനാ  അഭബയനാന  പദതബയുകട  സഹനായലാം  കൂടബ  ഹയര  കസകനഡറബ

കമഖലയയ്  ലഭബക്കുനതബനുലാം   കേനാരണമനാകുന.    ഇഇ  മനാറകത്ത  എതബരക്കുനതയ്

ശരബയനായ നബലപനാടല. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര  : വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗകത്ത  തകേരക്കുന

ശബപനാരശകേളനാണയ്  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടബലള്ളതയ്.   വബദദനാഭദനാസനബലവനാരലാം

കമച്ചകപ്പെടുതകേ എനതബലപരബ   ഭരണപരബഷനാരകത്ത സലാംബന്ധബച്ച കേനാരദങ്ങളനാണയ്

റബകപ്പെനാരട്ടബലള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതയ്.  കേമ്മേസ്പീഷന  എത്തബകച്ചരന  നബഗമനങ്ങള്കയ്

അടബസനാനമനായ വസ്തുതകേകള സലാംബന്ധബച്ചയ്  റബകപ്പെനാരട്ടബല് വബശദസ്പീകേരണമബലനാത്തതയ്

നന്യൂനതയനാണയ്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസരലാംഗലാം ഭദ്രമനാകണനയ് അവകേനാശകപ്പെടുന സരകനാര

എന്തബനനാണയ്  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  നടപ്പെനാക്കുനകതനയ്  വദക്തമനാകണലാം.

നബലവബലള്ള  ഡയറക്ടകററ്റുകേള്  സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചയ്   ഡയറക്ടര  ഓഫയ്  ജനറല്

എഡന്യൂകകഷന  (ഡബ.ജബ.ഇ.)  എന  ഒറ  തസ്തബകേ  കകേനാണവരുനതയ്  ഹയര

കസകനഡറബ,  കവനാകകഷണല് ഹയര കസകനഡറബ കമഖലകേകള കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുലാം.   ഹയര കസകനഡറബ കമഖലയബല് പരസ്പീക്ഷനാ നടത്തബപ്പെബനയ്  നബലവബല്

കൃതദമനായ   സലാംവബധനാനമുള്ളകപ്പെനാള്  ഒറ   ഡയറക്ടകററബനയ്  കേസ്പീഴബല്   മനാറ്റുനതയ്

അനുചബതമനാണയ്.  അദദനാപകേ  കമഖലയബകല  കപ്രനാകമനാഷന  തസ്തബകേകേള്

നബലനബരതന  കേനാരദത്തബല്  വദക്തത  വരുത്തണലാം.  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗകത്ത
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ഗുണനബലവനാരലാം  തകേരക്കുന  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  ശബപനാരശകേള്

നടപ്പെനാക്കുനതബല് നബനലാം  സരകനാര  പബനനാറണലാം.  ഇഇ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചയ് ചരച്ച കചയ്യണലാം. 

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്): 2019 ജനുവരബ

24-നയ് സമരപ്പെബച്ച ഖനാദര കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ 1-ാം ഭനാഗലാം സരകനാര തതതത്തബല്

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചയ്  ഉത്തരവയ്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണയ്.  എലാം.എല്.എ.-മനാര  ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവര

ഉനയബച്ച  ആശങകേള്  സരകനാര  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  ലഭബച്ച

അഭബപ്രനായ/നബരകദ്ദേശങ്ങളബല്  ആവശദമനായ  തബരുത്തലകേള്  വരുത്തബ  സലാംഘടനനാ

പ്രതബനബധബകേള്ക്കുമുനബല്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുമുണനായബ.  തുടരനലാം  അലാംഗങ്ങളുകട

വബലകയറബയ  നബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം  അഭബപ്രനായങ്ങളുലാം  സതനാഗതലാം  കചയ്യുന.  നബലവബകല

സനാഹചരദത്തബല് പ്രവരത്തബക്കുനതുകപനാകല കവനാകകഷണല് ഹയര കസകനഡറബ

സ്കൂളുകേളബകല  പ്രബനസബപ്പെല്മനാര  അതനാതയ്  സ്കൂളുകേളബകല  പ്രബനസബപ്പെല്മനാരനായബത്തകന

പ്രവരത്തബക്കുനതനാണയ്.  അടുത്ത അധദയന വരഷലാം മുതല് എലനാ  കവനാകകഷണല്

ഹയര കസകനഡറബ സ്കൂളുകേളുലാം എന.എസയ്.കേക.എഫയ്-കലയയ് മനാറുകേയുലാം കേനാലക്രകമണ

ഇവ  ഹയര  കസകനഡറബയബകലയയ്  മനാറകപ്പെടുനതുമനാണയ്.  നബലവബല്  ഹഹസ്കൂള്

തലത്തബല്  കഹഡനാസ്റ്ററുലാം  ഹയര  കസകനഡറബയബല്  പ്രബനസബപ്പെലമുള്ളതബനനാല്

പ്രബനസബപ്പെല്  എനതയ്  ഒരനാളബകലനാതുങ്ങുകേയുലാം  കഹ ഡനാസ്റ്റരമനാര  ഹവസയ്
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പ്രബനസബപ്പെല്മനാരനായബ മനാറുകേയുലാം കചയ്യുലാം. പ്രബനസബപ്പെലബനയ് സ്കൂളബകന്റെ അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവയ്

കഹകഡ്ഡെനള്ള കപനാസബഷനുലാം അകനാദമബകേയ് തലത്തബല്  കഹഡനാസ്റ്റരമനാര  കചയബരുന

ചുമതല  ഹവസയ്  പ്രബനസബപ്പെലബനുലാം  നല്കുനതനായബരബക്കുലാം.  ഇതുമൂലലാം  ആരുകടയുലാം

കപ്രനാകമനാഷന  സനാധദതകേകളനാ  ആനുകൂലദങ്ങകളനാ  നഷ്ടകപ്പെടുനതല.   ഇഇ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചയ് ചരച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെയ് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചയ് സരവശസ്പീ രകമശയ് കചനബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫയ്,  അനൂപയ്  കജകബയ്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാരട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനയ്  പുറതകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

IV ശദ ക്ഷണബകല്

(1)  കറനാഡയ് അപകേട നബരകയ് കുറയല്

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:  വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  വരദബചവരുന

സനാഹചരദത്തബല് കറനാഡയ് സുരക്ഷ സലാംബന്ധബചള്ള കബനാധവത്കേരണ പരബപനാടബകേള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം കറനാഡയ് സുരക്ഷനാ അകതനാറബറബ ശക്തബകപ്പെടുതനതബനുമനായബ

കൂടുതല് ഫണയ് വകേയബരുതനതബനയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.    കറനാഡയ്  സുരക്ഷനാ
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നബയമങ്ങള് സലാംസനാരത്തബകന്റെ ഭനാഗമനാകനാനുലാം കറനാഡയ് നബയമങ്ങള് പനാഠദപദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം കേഴബയണലാം. ഹലസനസബലനാകത വനാഹനകമനാടബക്കുനവരകകതബകര

കേരശന നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   കസഫയ് കസനാണബകന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള് കൂടുതല്

വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നബരന്തരമനായബ  അപകേടങ്ങളുണനാകുന  സലങ്ങകള  ബനാകയ്

കസനാട്ടുകേളനായബ  പ്രഖദനാപബച്ചയ്  പ്രകതദകേ  കബനാരഡുകേള്  സനാപബക്കുനതബനുലാം

പ്രവരത്തനരഹബതമനായ  കേദനാമറകേള്  പ്രവരത്തബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ഡബജബറല്

ഹലസനസയ്,  ഡബജബറല്  ഓണരഷബപ്പെയ്  സരട്ടബഫബകറയ്  എനബവ  നല്കുനതബനുലാം

സതകേനാരദ  ബസ്സുകേളുകട  മത്സരകയനാട്ടലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കറനാഡയ്

കപ്രനാകട്ടനാകകനാള് പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  നബരവധബ

കേനാരണങ്ങളനാലനാണയ്  സലാംസനാനത്തയ്  കറനാഡപകേടങ്ങളുലാം  അപകേട  മരണങ്ങളുലാം

വരദബക്കുനതയ്.  കറനാഡപകേടങ്ങള് കുറയ്ക്കുനതബനനായബ വനാഹനലാം ഓടബക്കുനവര കറനാഡയ്

നബയമങ്ങള്  കേരശനമനായബ   പനാലബകണലാം.  ശബരബമല  കസഫ യ്  കസനാണ്  പദതബ

മനാതൃകേയബല് കസഫയ് കകേരള പദതബ ആവബഷരബച്ചയ് നടപ്പെബലനാകനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണയ്.

കറനാഡയ് നബയമങ്ങള് ലലാംഘബക്കുനവരകകതബകര നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുകമ്പനാള് അവരുകട

ശബക്ഷ ലഘൂകേരബകണകമനയ് ആവശദകപ്പെടുന പ്രവണതയയ് മനാറലാം വരണലാം. കഹല്കമറയ്

ധരബകനാകതയുലാം വനാഹനനബയമങ്ങള് പനാലബകനാകതയുലാം നടതന യനാത്രെെയ്കകതബകര
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ജനപ്രതബനബധബകേളുള്കപ്പെകടയുള്ളവര മുനകേകയ്യടുത്തയ് കബനാധവല്കരണലാം നടത്തണലാം.

ഇരുചച്രകേവനാഹനങ്ങളുലാം  സതകേനാരദവനാഹനങ്ങളുലാം  ഒഴബവനാകബ  കപനാതുഗതനാഗത

കമഖലകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തണലാം.  നബരന്തരമനായബ  അപടമുണനാകുന  സലങ്ങളബല്

പ്രകതദകേ  ശദ  പതബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  കകേരള  കറനാഡയ്  കസഫബ  അകതനാറബറബയുകട

പ്രവരത്തനലാം ഉഇരജബതകപ്പെടുത്തനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം പല പ്രകദശങ്ങളുലാം കസഫയ്

കകേനാറബകഡനാറനാകബ  മനാറ്റുനതബനയ്  കസലക്ടയ്  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  വനാഹനലാം

ഓടബക്കുകമ്പനാള്  കഫനാണ്  ഉപകയനാഗബക്കുനവരകകതബകര  കേരശന  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുനണയ്.  മുഖദമനബയുകട കനതൃതതത്തബല് കൂടബയ ഉനതതല കയനാഗത്തബല്

ഇഇ  കമഖലയബല്  കപനാലസ്പീസബകന്റെയുലാം  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബകന്റെയുലാം  ഇടകപടല്

ശക്തമനാക്കുനതബനുള്ള  കേരശന  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  കറനാഡുകേളബകല

അപകേടനബരകയ്  കുറയ്ക്കുനതബനയ്  മനുഷദസനാധദമനായ  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  കമനാകട്ടനാര

വനാഹന വകുപ്പെബകന്റെ ഭനാഗതനബനണനാകുകമനയ്  ഉറപ്പെയ് നല്കുന.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ഇകതനാരു  ഗഇരവമനായ

പ്രശ്നമനായതബനനാല്  കപനാലസ്പീസയ്  ആക്ടബല്  മനാറങ്ങള്  വരുതനതബനനാവശദമനായ

നബയമകഭദഗതബ കകേനാണവരുനതനാണയ്. 

(2)   സബ  -  ഡബറബകല പുറലാംകേരനാര

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫയ്:  സബ-ഡബറബകന്റെ ചുമതലയബല് നടത്തബവരുന ചബല
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പദതബകേള് പുറലാംകേരനാര  വഴബ  സതകേനാരദ  സനാപനങ്ങള്കയ്  കകകേമനാറനാനുള്ള നടപടബ

അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  സനാകങതബകേവബദദയബലണനാകുന  മനാറങ്ങള്കനുസരബച്ചയ്

ആവശദമനായ  അടബസനാന  സഇകേരദങ്ങകളനാരുകബ  വബദഗ്ദ്ധകര  നബകയനാഗബച്ചനാല്

ഇനഡദയബകല  ഏറവുലാം  മബകേച്ച  സനാപനമനായബ  സബ-ഡബറബകന  മനാറനാന  കേഴബയുലാം.

ഗവണ്കമന്റെയ്  സനാപനങ്ങകള  സതകേനാരദ  കമഖലയയ്  കകകേമനാറലാം  കചയ്യുന  നടപടബ

ശരബയല.  ഇഇ  സനാപനകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാന  ആവശദമനായ  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന): സബ-ഡബറബകന കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനയ്

ഫലപ്രദമനായ നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചതബകന്റെ ഫലമനായബ  ശരനാശരബ  വനാരഷബകേ വരുമനാനലാം

വരദബപ്പെബകനാന  സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.  സരകനാര  വകുപ്പുകേളബലലാം  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബലലാം  നടപ്പെബലനാകബവരുന  പദതബകേളബല്നബനയ്  സബ-ഡബറബകന

ഒഴബവനാകബയബട്ടബല. സബ-ഡബറബകന്റെ സനാകങതബകേകശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

കേഴബഞ്ഞ രണയ് സനാമ്പത്തബകേ വരഷങ്ങളബലനായബ  11  കകേനാടബ രൂപ  അനുവദബക്കുകേയുലാം

ശമ്പളപരബഷരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്ക്കുകവണബ

വസ്പീഡബകയനാ  കഡനാകേകകമകന്റെഷന,  ഡബജബഹറകസഷന,  കഹനാകളനാഗ്രനാലാം  കലബല്

നബരമ്മേനാണലാം,  മുഖദമനബയുകടയുലാം മനബമനാരുകടയുലാം കവബ്ഹസറയ്,  വബവബധ സരകനാര

പരബപനാടബകേളുകട തത്സമയ  കവബ്സ്ട്രേസ്പീമബലാംഗയ്,  വബവബധ സനാപനങ്ങള്ക്കുള്ള അതസ്പീവ
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സുരക്ഷനാ  സരട്ടബഫബകറയ്,  കഎ.ഡബ.  കേനാരഡയ്  തയ്യനാറനാകല്  തുടങ്ങബ  നബരവധബ

പദതബകേളനാണയ്  സബ-ഡബറയ്  നബരവഹബക്കുനതയ്.  പബ.എസയ്.സബ.-യുകട  ഓണ്ഹലന

പരസ്പീക്ഷകേള്ക്കുലാം  എഴുതപരസ്പീക്ഷയുകട  മൂലദനബരണ്ണയത്തബനുമുള്ള  കസനാഫയ് കവയര

തയ്യനാറനാകബയതുലാം  പ്രളയനാനന്തരലാം  മുഖദമനബയുകട  ദുരബതനാശതനാസ  നബധബയബകലയ്ക്കുള്ള

സലാംഭനാവനകേള്  ഒനാണ്ഹലനനായബ  കശഖരബക്കുനതബനുലാം  ദുരബതനാശതനാസ

നബധബയബല്നബനള്ള ധനസഹനായ അകപക്ഷകേള്ക്കുമുള്ള കപനാരട്ടല് വബകേസബപ്പെബച്ചതുലാം

സബ-ഡബറനാണയ്.  സലാംസനാന സരകനാരബകന്റെ പുതബയ കഎ.റബ.  നയകരഖയനുസൃതമനായബ

പ്രമുഖ  കേമ്പനബകേളുമനായബ  കചരനയ്  സനാകങതബകേവബദദനാ  സഹകേരണത്തബനുലാം

പരബശസ്പീലനത്തബനുലാം  ഉള്ളടക  വബകേസനത്തബനുമുള്ള  പദതബകേള്  സബ-ഡബറയ്

ആവബഷരബച്ചബട്ടുണയ്.  സബ-ഡബറബകന  ശക്തബകപ്പെടുതനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

V സബ്മബഷന

(1) കേനാരുണദ ചബകേബത്സനാ പദതബ

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് കചനബത്തല):  യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്

നടപ്പെബലനാകബയ  കേനാരുണദ  കബനവലന്റെയ്  പദതബ  നബലനബരതനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  ഐസകേയ്  ):
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കേനാരുണദ കബനവലന്റെയ് പദതബ പ്രകേനാരലാം  ഈ സരകനാര 1,318 കകേനാടബ രൂപയുകട

ചബകേബത്സനാ  അനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  928  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്. ടബ പദതബ മുകനനാട്ടുകകേനാണകപനാകേനാനനാണയ് സരകനാര ശമബച്ചബട്ടുള്ളതയ്.

കകേന്ദ്ര  സരകനാര  ആയുഷയ് മനാന  ഭനാരതയ്  പദതബ  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  കേനാരുണദ

പദതബ  ഇനഷതറനസയ്-കേലാം-അഷതറനസയ്  മനാതൃകേയബല്  നടപ്പെനാകനാനനാണയ്

സലാംസനാന സരകനാര തസ്പീരുമനാനബച്ചതയ്.  ടബ സസ്പീമബകന്റെ പരബധബയബല് ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ

കപനാലള്ള കരനാഗങ്ങള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുതന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുനതനാണയ്.

കേനാരുണദ  കബനവലന്റെയ്  പദതബയബല്  ലഭബക്കുനതബകനകനാള്ക്കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങളനാണയ് ഇനഷതറനസയ് സസ്പീമബല് നല്കുനതയ്.  

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീച്ചര):  ആര.സബ.സബ.,  എലാം.സബ.സബ.

എനബവബടങ്ങളബകല ചബകേബത്സയ്ക്കുള്ള  പനാകകജയ് കററ്റുലാം  ഇനഷതറനസയ് കററ്റുലാം തമ്മേബലള്ള

അന്തരലാംമൂലലാം  കരനാഗബകേള്ക്കുണനാകുന  ബുദബമുട്ടയ്  പരബഹരബക്കുന  കേനാരദലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പരബകശനാധനയബലനാണയ്.  ആകരനാഗദ കേബരണലാം പദതബ വഴബ നല്കുന

ആനുകൂലദങ്ങള്  നബരത്തലനാകനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനബകലന  മനാത്രെെമല  ടബ  പദതബയുകട

പരബധബയബല് വരനാത്ത അപൂരവ കരനാഗങ്ങള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ ചബകേബത്സനാ സഹനായലാം
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നല്കുന കേനാരദലാം പരബഗണനയബലനാണയ്.  

(2) വബകലജയ് ഓഫസ്പീസുകേളുകട പുനരനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷയ്  കുമനാര:   പത്തനനാപുരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

ജസ്പീരണ്ണനാവസയബലള്ള  വബകലജയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്  പുനരനബരമ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പത്തനനാപുരലാം തനാലൂകബകല  തലവൂര വബകലജയ് ഓഫസ്പീസയ് കകേട്ടബടലാം  സനാരട്ടയ്  വബകലജയ്

ഓഫസ്പീസയ്  പദതബയബലള്കപ്പെടുതനതബനയ്   ഭരണനാനുമതബ  ലഭബക്കുകേയുലാം നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  നബരമ്മേബതബ  കകേന്ദ്രത്തബനയ്  കകകേമനാറുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

അപകേടനാവസയബലളള തലവൂര വബകലജയ്  ഓഫസ്പീസയ് കകേട്ടബടലാം  കപനാളബച മനാറ്റുനതബനയ്

കടനഡര ഏകറടുകനാന ആളബല ലനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് ഓഫസ്പീസബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം

തനാല്കനാലബകേമനായബ  മകറനാരു  കകേട്ടബടത്തബകലയയ്  മനാറബയബട്ടുണയ്.  സനാരട്ടയ്  വബകലജയ്

ഓഫസ്പീസയ്  പദതബപ്രകേനാരലാം  സതന്തമനായബ  കകേട്ടബടമബലനാത്ത  വബകലജയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്കയ്

മുനഗണന  നല്കേബ  നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  നടതനതബനുള്ള  നടപടബ

സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  പരബതനാപകേരമനായ അവസയബലളള വബകലജയ് ഓഫസ്പീസുകേകള ഫണയ്

ലഭബക്കുന മുറയയ് പുനരനബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം സനാരട്ടയ് വബകലജയ് ഓഫസ്പീസുകേളനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 
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 (3) കറഗുകലറര  -  കേലാം  -  ബബഡ്ജയ്

ശസ്പീ  .    അബയ് ദുല്  ഹമസ്പീദയ്  പബ.:  വളളബക്കുനയ്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

ഇരുകമ്പനാത്തബങ്ങല് കറഗുകലറര-കേലാം-ബബഡ്ജയ് യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനയ്  അടബയന്തര

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  ഇരുകമ്പനാത്തബങ്ങല്

കറഗുകലറര-കേലാം-ബബഡ്ജയ്   നബരമ്മേനാണലാം  പ്രനാകയനാഗബകേമകലനയ്   കഎ.ഡബ.ആര.ബബ.

കേകണത്തബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് വകുപ്പുമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് കയനാഗലാം

കചരനയ്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാകട  കറഗുകലറര  നബരമ്മേബക്കുനതബകന്റെ

പ്രനാകയനാഗബകേതകയക്കുറബചലാം  കുടബകവളളത്തബനനായബ  പ്രസ്തുത  കപ്രനാജക്ടയ്

ഉപകയനാഗകപ്പെടുതനതബകനക്കുറബചലാം  പരബകശനാധബച്ചയ്  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  സമരപ്പെബകണകമനയ്

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഇതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  വബവബധ  പഞനായതകേളബകല

ശുദജല വബതരണ പദതബകേള്കയ് കപ്രനാജക്ടയ്  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  തയ്യനാറനാകബ ഭരണനാനുമതബ

നല്കേണകമനലാം  ഇരുകമ്പനാത്തബങ്ങല്  കറഗുകലററബകന്റെ  സനാകങതബകേ  സനാധദത

പരബകശനാധബച്ചയ്  പുതബയ  കുടബകവള്ള  പദതബ  ആവബഷരബകണകമനലാം  കകേരള  വനാട്ടര

അകതനാറബറബകയ് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്.  അനുകയനാജദമനായ സലത്തയ് കറഗുകലറര

നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  സലാംയുക്ത  സല  പരബകശനാധന  നടത്തബ  തുടരപ്രവരത്തനങ്ങള്

നടതനതബനുലാം തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണയ്. 
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 (4) കസവന കവതന വദവസകേള്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  മലബനാര  കേദനാനസര  കസന്റെറബകല  കനനാണ്

അകനാദമബകേയ് ജസ്പീവനകനാരകയ്   തബരുവനന്തപുരലാം റസ്പീജബയണല് കേദനാനസര കസന്റെറബകല

ജസ്പീവനകനാരുകടതബനയ്  തുലദമനായ  കസവന  കവതന  വദവസകേള്  നല്കുനതബനയ്

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ഹശലജ  ടസ്പീച്ചര):  ആര.സബ.സബ.-യബകല  അകനാദമബകേയ്

ജസ്പീവനകനാരുകട കസവന കവതന നബരക്കുകേള് തബരുവനന്തപുരലാം ശസ്പീചബത്രെെ തബരുനനാള്

ഇനസ്റ്റബറന്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  കമഡബകല്  സയനസസബനയ്  തുലദമനായബ  അനുവദബച്ചതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  മലബനാര  കേദനാനസര  കസന്റെറബകല  അകനാദമബകേയ്-കനനാണ്

അകനാദമബകേയ്  ജസ്പീവനകനാരക്കുലാം  പ്രസ്തുത  നബരക്കുകേള്

നല്കേണകമനനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണയ്  സമരപ്പെബച്ച  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സരകനാര

പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം   ആര.സബ.സബ.-കയ് തുലദമനായ ശമ്പള പരബഷരണലാം അനുവദബച്ചയ്

ഉത്തരവബടുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പരബഷരണത്തബകല  അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  സമരപ്പെബകകപ്പെട്ട   കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ

പരബകശനാധനയബലനാണയ്. 2018  ആഗസ്റ്റബല് എലാം.സബ.സബ.-യബകല കനനാണ് അകനാദമബകേയ്

ജസ്പീവനകനാരകയ്  ആര.സബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാരുകടതബന നു  തുലദമനായ  ശമ്പളവുലാം
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ആനുകൂലദവുലാം നല്കുനതബനയ് സരകനാര പുറകപ്പെടുവബച്ച ഉത്തരവബകല അകനനാമലബകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനയ്  വസ്പീണലാം കപ്രനാകപ്പെനാസല് ലഭബക്കുകേയുലാം ആയതയ് ധനകേനാരദ വകുപ്പെയ്

പരബകശനാധബചകകേനാണബരബക്കുകേയുമനാണയ്.

 (5) കമഡബകല് കകേനാകളജബല് കനാസ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുന തയ് സലാംബന്ധബച്ചയ്

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റബന:  ഇടുകബ  കമഡബകല്  കകേനാകളജബല്  ഈ  അധദയന

വരഷലാംതകന കനാസ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  അടബസനാന  സഇകേരദങ്ങളുകട

അപരദനാപ്തതമൂലലാം 2015-16-ല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം കേദനാനസല് കചയ ഇടുകബ കമഡബകല്

കകേനാകളജബന യ്  കേഴബഞ്ഞ  സരകനാര  67  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച്ചയ്  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തബ  വരബകേയനായബരുന.  ഇഇ  ഗവണ്കമന്റെയ്  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  126  കകേനാടബ  രൂപ  പുതബയതനായബ  അനുവദബച്ചബട്ടുണയ്.

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടുനതബനുകവണബ  അനനാട്ടമബ,  ഫബസബകയനാളജബ,  ബകയനാകകേമബസ്ട്രേബ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള സഇകേരദങ്ങളുലാം പനാകത്തനാളജബ, ഹമകക്രനാ ബകയനാളജബ, കേമ്മേന്യൂണബറബ

കമഡബസബന  വബഭനാഗലാം  എനബവയുകട  പണബയുലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  2019-20-ല്

കനാസയ്  ആരലാംഭബകണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുണയ്.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബച്ചനാല് ഇഇ വരഷലാംതകന കനാസയ് ആരലാംഭബക്കുനതനാണയ്. 
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 (6) കകേട്ടബട നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കജനാരജയ്  എലാം  .    കതനാമസയ്:  തബരുവമ്പനാടബ  കകേ.എസയ്.ആര.ടബ.സബ.

ഡബകപ്പെനായുകട  കകേട്ടബട  നബരമ്മേനാണത്തബനയ്  സനാകങതബകേനാനുമതബ  അടബയന്തരമനായബ

ലഭദമനാകനാന നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .   കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന): തബരുവമ്പനാടബ മണ്ഡലത്തബല്

ആസ്തബ വബകേസന ഫണപകയനാഗബച്ചയ്  കകേട്ടബടലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനനായബ കപ്രനാകപ്പെനാസല്

നല്കേബയതയ് പഞനായത്തയ്  കകേ.എസയ്.ആര.ടബ.സബ.-ക്കുകവണബ  കേകണത്തബയ

സലത്തനാണയ്.  പ്രസ്തുത  സലലാം  കകേ.എസയ്.ആര.ടബ.സബ.-യബല്

നബക്ഷബപ്തമനാകേനാത്തതനാണയ്  സനാകങതബകേ  തടസത്തബനുള്ള  കേനാരണലാം.  കകേട്ടബട

നബരമ്മേനാണത്തബനയ്  ഊരനാളുങല്  കലബര  കകേനാണ്ടനാക്ടയ്  കസനാഹസറബകയ് കേരനാര

നല്കേബയബട്ടുണയ്.  സനാകങതബകേ  തടസലാം  ഒഴബവനാകുന  മുറയയ്  പ്രവൃത്തബ

തതരബതകപ്പെടുതനതനാണയ്. 

 (7) പ്ലസയ് വണ് സസ്പീറ്റുകേള് അനുവദബകല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉഹബദുള്ള:  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  എസയ്.എസയ്.എല്.സബ.  പരസ്പീക്ഷ

വബജയബക്കുനവരുകടയുലാം  പ്ലസയ്  വണ്  സസ്പീറ്റുകേളുകടയുലാം  അന്തരലാം  ഓകരനാ  വരഷവുലാം

വരദബചവരബകേയുലാം തുടരപഠനത്തബനയ് മറയ്  സമനാന്തര പഠന സഇകേരദങ്ങള് കതകടണബ

വരുനതുമനായ സനാഹചരദത്തബല് കൂടുതല് ഹയര കസകനഡറബ സ്കൂളുകേളുലാം പ്ലസയ് വണ്
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ബനാചകേളുലാം അനുവദബകണലാം.  ജലദഇരലഭദലാം പരബഗണബച്ചയ് ജൂണ് 3-ാം തസ്പീയതബ സ്കൂള്

തുറക്കുനതയ്  മകറനാരു ദബവസകത്തയയ് മനാറണലാം. 

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):

സലാംസനാനകത്ത എലനാ സരകനാര എയ്ഡഡയ് ഹയര കസകനഡറബ സ്കൂളുകേളബലലാം ഇഇ

വരഷലാം  20  ശതമനാനലാം  പ്ലസയ്  വണ്  സസ്പീറ്റുകേള്  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുണയ്.  പ്ലസയ്  വണ്

പ്രകവശനത്തബനനായബ  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  മനാരജബനല്  സസ്പീറ്റുകേളുള്കപ്പെകട  ഹയര

കസകനഡറബയബല്  സസ്പീറ്റുകേള്  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുണയ്.  കവനാകകഷണല്  ഹയര

കസകനഡറബയബല് 2790 സസ്പീറ്റുകേള് കൂടനാകത കഎ.ടബ.കഎ., കപനാളബകടകബകേയ് സസ്പീറ്റുകേളുലാം

ലഭദമനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞ  വരഷലാം  മതബയനായ  കുട്ടബകേളബലനാത്ത  ജബലകേളബല്നബനലാം

ഒഴബഞ്ഞുകേബടന  ഹയര  കസകനഡറബ  ബനാചകേള്  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകലയയ്

മനാറബയതുകപനാകല ഇഇ വരഷവുലാം അതബനുള്ള നടപടബകേള് സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  സസ്പീറ്റുകേള്

കേബട്ടനാകത വരുന സനാഹചരദത്തബല് സരകനാര കമഖലയബല് അഡസ്പീഷണല് ബനാചകേള്

അനുവദബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുനതനാണയ്. 

(8) കകേട്ടബട നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  മുലകശ്ശേരബ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഹയര  കസകനഡറബ  സ്കൂളബകന  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രമനാകബ  ഉയരതനതബനനായബ  ആരലാംഭബച്ച  കകേട്ടബട  നബരമ്മേനാണലാം  ദ്രുതഗതബയബല്



19

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  കപനാതു

വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തബലള്കപ്പെടുത്തബ മണലൂര മണ്ഡലത്തബകല  മുലകശ്ശേരബ

ഗവണ്കമന്റെയ്  ഹയര  കസകനഡറബ  സ്കൂളബകന  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബകലയയ്

ഉയരതനതബനനായബ  ശസ്പീകകശലലാം  കകേനാണ്ടനാക്ടബലാംഗയ്  ആന്റെയ്  റബയര  എകസ്റ്ററബലാംഗയ്

കകപ്രവറയ്  ലബമബറഡയ്  നടതന  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കവഗത്തബലനാകനാന

നടപടബ  കകകേകകനാള്ളണകമനയ് തൃശ്ശൂര ജബലനാ  കേളക്ടറുകട അദദക്ഷതയബലള്ള ജബലനാ

കേരമ്മേ  സമബതബയബലലാം  മറയ്  ജബലനാതല  റവനന്യൂ  മസ്പീറബലാംഗുകേളബലലാം  നബരകദ്ദേശബച്ചബട്ടുണയ്.

പ്രവൃത്തബ ദ്രുതഗതബയബലനാകബയബകലങബല് നബയമപ്രകേനാരമുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുകമനയ്

കേനാണബച്ചയ്  കേരനാറുകേനാരനയ്  കനനാട്ടസ്പീസയ്  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണലാം  എത്രെെയുലാം

കവഗലാം പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

(9) ആത്മഹതദനാശമലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  തബരുവനന്തപുരലാം  യൂണബകവഴബറബ  കകേനാകളജബകല

ബബ.എസയ് സബ.  വബദദനാരതബനബയുകട  ആത്മഹതദനാശമത്തബനുപബനബകല

കേനാരണങ്ങകളക്കുറബച്ചയ്  അകനതഷബകനാനുലാം  വബദദനാരതബകേളുലാം  അദദനാപകേരുലാം

അനുഭവബക്കുന  മനാനസബകേ  പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കുലാം  ഭസ്പീഷണബക്കുലാം  അറുതബ  വരുത്തബ

കേദനാമ്പസബല് സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം നബലനബരത്തനാനുലാം അദദനാപകേ രക്ഷകേരതൃ സമബതബ
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രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം അടബയന്തര നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉനത വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫലാം ഹജയ്  തസ്പീരതനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  തബരുവനന്തപുരലാം യൂണബകവഴബറബ കകേനാകളജബല്

നടന  ബബ.എസയ് സബ.  വബദദനാരതബനബയുകട  ആത്മഹതദനാശമവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്

കകേനാകളജയ്  വബദദനാഭദനാസ ഡയറക്ടര പ്രനാഥമബകേനാകനതഷണലാം നടത്തബയതബല് കകേനാകളജയ്

യൂണബയകന്റെ ഭനാഗലാം കകേള്കനാന കേഴബഞ്ഞബട്ടബകലനലാം വബദദനാരതബനബകയനാടുലാം കകേനാകളജയ്

പ്രബനസബപ്പെലബകനനാടുലാം രണയ് അദദനാപകേകരനാടുലാം വബവരങ്ങള് അകനതഷബച്ചനാണയ് റബകപ്പെനാരട്ടയ്

തയ്യനാറനാകബയബട്ടുള്ളകതനലാം  വബശദമനായ  അകനതഷണലാം  നടത്തനാന  കകേനാകളജയ്

വബദദനാഭദനാസ  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടര,  സസ്പീനബയര  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവയ്  ഓഫസ്പീസര,

സസ്പീനബയര സൂപ്രണയ് എനബവകര ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുകണനലാം വദക്തമനാകബയബട്ടുണയ്.

വബദദനാരതബകേളുകടയുലാം അദദനാപകേരുകടയുലാം രഹസദകമനാഴബ കരഖകപ്പെടുത്തനാന ഡയറക്ടര

നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്. യൂണബകവഴബറബ കകേനാകളജബകല വബദ ദനാരതബകേള് തുടരപഠനലാം

അവസനാനബപ്പെബച്ചയ് കപനാകുനതനായുള്ള ആകരനാപണലാം വസ്തുതനാവബരുദമനാണയ്. അകനതഷണ

സമബതബയുകട  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  ലഭബക്കുനമുറയയ്  തുടരനടപടബ  സലാംബന്ധബച്ചയ്

പരബകശനാധബക്കുനതനാണയ്. 

(10) കസക്ഷന ഓഫസ്പീസയ്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സതരനാജയ്:  ഇടകകനാച്ചബ,  പളരുത്തബ  ഭനാഗങ്ങളബകല  കവനാള്കട്ടജയ്
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ക്ഷനാമവുലാം  കകവദകതബ  പ്രതബസന്ധബയുലാം  പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

ടനാനകസനാരമറുകേള് സനാപബക്കുനതബനുലാം  പളരുത്തബ കസക്ഷന ഓഫസ്പീസയ്  വബഭജബച്ചയ്

ഇടകകനാച്ചബയബല്  പുതബകയനാരു  കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.  കസക്ഷന  ഓഫസ്പീസയ്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ആവശദമനായ  ജസ്പീവനകനാകര  നബയമബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം. 

കകവദകതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  തൃപ്പൂണബതറ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  പളരുത്തബ,  കതനാപ്പുലാംപടബ  കസക്ഷന  ഓഫസ്പീസുകേളുകട

പരബധബയബലള്കപ്പെട്ട പ്രകദശങ്ങളുള്കപ്പെടുത്തബ ഇടകകനാച്ചബയബല് പുതബകയനാരു കസക്ഷന

ഓഫസ്പീസയ്  ആരലാംഭബകനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണയ്.   കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.  ഉകദദനാഗസരുലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം  കയനാഗലാം  കചരനയ്  കേകച്ചരബപ്പെടബ  മനാരകറബനുസമസ്പീപലാം  കകേനാച്ചബന

കകേനാരപ്പെകറഷകന്റെ  കകകേവശമുളള  കകേട്ടബടലാം  ഓഫസ്പീസബനയ്  സഇജനദമനായബ

വബട്ടുനല്കുനതബനയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  കകേട്ടബടലാം  ലഭദമനാകുനമുറയയ്

ഓഫസ്പീസബകന്റെ  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബക്കുനതനാണയ്.  ഇഇ  പ്രകദശകത്ത  കകവദകതബ

വബതരണരലാംഗലാം  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കവനാള്കട്ടജയ്  ക്ഷനാമവുലാം  കകവദകതബ  തടസവുലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം ഫലപ്രദമനായ നടപടബ സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്. 

VI കമശപ്പുറതവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല ലബസ്റ്റയ് 1 പ്രകേനാരവുലാം ലബസ്റ്റയ് 2 പ്രകേനാരവുമുള്ള (ചട്ടലാം
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47 (2) അനുസരബചള്ളതയ്)  കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറതവച.

VII റബകപ്പെനാരട്ടയ് സമരപ്പെണലാം

1. കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട പതബനഞനാമതയ് റബകപ്പെനാരട്ടയ് സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

2.  2019-കല  കകേരള  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സതകേനാരദ  കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബകലലാം)

കഭദഗതബ ബബലബകന സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടയ് സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VIII റബകപ്പെനാരട്ടയ് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട പതബനഞനാമതയ് റബകപ്പെനാരട്ടയ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

IX  ധനകേനാരദലാം

2019-20   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദരതനകേളബനകമലള്ള
ചരച്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ): തനാകഴപ്പെറയുന  ധനനാഭദരതനകേള്

അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമ്പര II -  സലാംസനാന ഭരണത്തലവനനാര, മനബമനാര, 
         ആസനാന ഉകദദനാഗസനനാര        
          (493,89,41,000  രൂപ)

ധനനാഭദരതന നമ്പര III -  നസ്പീതബനദനായ നബരവഹണലാം     
         (525,12,64,000  രൂപ)

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന): പ്രകമയകത്ത
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പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്  ):

സലാംസനാന ഭരണത്തലവനനാര, മനബമനാര, ആസനാന ഉകദദനാഗസനനാര എന  II-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബരവഹണലാം  എന  III-ാംനമ്പര

ധനനാഭദരതനകയയുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  ചട്ടലാം  236(3) പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസ്തനാവന

കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന. 

സരവശസ്പീ  എന.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫയ്,  കകേ.എന.എ.  ഖനാദര,

വബ.  എസയ്.  ശബവകുമനാര,  എല്കദനാസയ്  പബ.  കുനപ്പെബള്ളബല്,  സണ്ണബ  കജനാസഫയ്,

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ,  എലാം.  വബനകസന്റെയ്,  എലാം.  ഉമ്മേര,

പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര,   അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദയ്.  പബ.,  തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന,  അനവര

സനാദത്തയ്,   ടബ.  വബ.  ഇബനാഹബലാം,  എന.  എ.  കനലബക്കുനയ്,  പബ.  ഉഹബദുള്ള,

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര,  കപ്രനാഫ.  ആബബദയ് ഹുഹസന തങ്ങള് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച.         

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസയ്  മനാതക:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  രനാജദത്തബകന്റെ

ഭനാവബ  നബരണ്ണയബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായുണനായ  ജനവബധബകയ  മനാനബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേബതബകനായബ  സരകനാര  നടതന  ശമങ്ങകള
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അലാംഗസ്പീകേരബകനാത്ത പ്രതബപക്ഷ നബലപനാടയ് തബരുത്തനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  കദശസ്പീയതലത്തബല്

കഎകേദജനനാധബപതദ  മുനണബകകതബരനായ  ജനവബധബ  സലാംബന്ധബച്ചയ്  പരബകശനാധബച്ചയ്

കതറയ്  തബരുത്തബ  മുകനനാട്ടയ്  കപനാകുനതനാണയ്.  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസനാനങ്ങള്കയ്

സതനാധസ്പീനമുള്ള  സലാംസനാനങ്ങളബല്കപ്പെനാലലാം  ജയബകനാന  സനാധബകനാത്തതയ്  വദക്തമനായ

കദശസ്പീയ  നയമബലനാത്തതബനനാലനാണയ്.  സലാംസനാനത്തയ്  വരഗസ്പീയതയ്കകതബരനായ

കപനാരനാട്ടത്തബല് ഇരുമുനണബകേളുലാം കയനാജബച്ചയ് പ്രവരത്തബകണലാം.

ശസ്പീ  .   മനാതക ടബ  .   കതനാമസയ്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫയ്. സരകനാര ഉകപക്ഷബച്ച പല പദതബകേള്ക്കുലാം പുതുജസ്പീവന നല്കേനാന

ഇഇ  സരകനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.  വരള്ച്ച,  ഓഖബ  ദുരന്തലാം,  നബപ  കകവറസയ്,

പ്രളയലാം എനബവകയ ജനപബന്തുണകയനാകട അതബജസ്പീവബകനാന ഇഇ സരകനാരബനയ്

സനാധബച. കക്ഷമകപനഷനുകേള് വരദബപ്പെബച്ചയ് യഥനാസമയലാം നല്കേനാന കേഴബഞ്ഞതുലാം

സ്കൂളുകേകള  മബകേവുറതനാകബയതുലാം  പനാഠപുസ്തകേങ്ങള്  സമയബന്ധബതമനായബ

വബതരണലാം കചയതുലാം ഈ സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണയ്.   

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   എ  .   ഖനാദര: ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന. ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ  മുനണബകയ്  കലനാകേയ് സഭനാ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  കകേരളലാം
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ഉള്കപ്പെകടയുളള  സലാംസനാനങ്ങളബലണനായ  പരനാജയലാം  മകതതര  ശക്തബകേളുകട

പരനാജയത്തബകന്റെ ഭനാഗമനാണയ്. 

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ: ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പുകരനാഗതബകയ്  സഹനായകേരമനായ  രസ്പീതബയബല്

നബശ്ചയദനാരഢദകത്തനാകടയുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളനാണയ്  സരകനാര  നടത്തബവരുനതയ്.

സരകനാര  ആശുപത്രെെബകേളബല്  സനാധനാരണകനാരകയ്  മബകേച്ച  ചബകേബത്സനാ

സഇകേരദകമരകപ്പെടുതനതബനയ് ആരദ്രലാം മബഷനബലൂകട സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.   നബപ കകവറസയ്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള പകേരച്ചവദനാധബകേള് തടയനാന ശകദയമനായ നടപടബകേള് സതസ്പീകേരബച.

പട്ടബകേജനാതബ,  പബകനനാകവബഭനാഗങ്ങളുകട  പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദലാം  വചകകേനാണള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  കേനാരഷബകേകമഖലയബല്  വലബയ

മുകനറമുണനാക്കുനതബനുലാം ഉലനാദനലാം ഗണദമനായബ വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.

മബകേച്ച  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം ഇഇ സരകനാരബനയ് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  കലനാകേയ് സഭനാ

കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  ഇടതുപക്ഷത്തബനയ്  ലഭബച്ച  കവനാട്ടബലണനായ  ഗണദമനായ

ഇടബവബകനക്കുറബചലാം  ബബ.കജ.പബ.കയ്  ലഭബച്ച  കവനാട്ടബലണനായ  വരദനവബകനക്കുറബചലാം

പഠബകനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. രനാജദത്തയ് വരഗസ്പീയശക്തബകേകള  കനരബടനാന കകേനാണ്ഗ്രസബനയ്
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മനാത്രെെകമ സനാധബക്കുകേയുള. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന  : ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രകേടനപത്രെെബകേയബകല  വനാഗനാനങ്ങള്  യനാഥനാരതദമനാകബ  ഇടതുപക്ഷ  സരകനാര

രനാജദത്തബനയ് മനാതൃകേയനാവുകേയനാണയ്.  ശബരബമല വബഷയത്തബല് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ

നടപ്പെനാക്കുകേകയന  ഉത്തരവനാദബത്തലാം  നബരവഹബക്കുകേ  മനാത്രെെമനാണയ്  സരകനാര

കചയബട്ടുള്ളതയ്.  മകതതര പ്രസനാനങ്ങകള ദുരബ്ബലകപ്പെടുതന കകേനാണ്ഗ്രസയ് സമസ്പീപനലാം

തബരുത്തകപ്പെടണലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  ശബരബമല  വബഷയത്തബല്  ജനവബകേനാരലാം

മനാനബകനാത്തതുകകേനാണനാണയ്  പനാരലകമന്റെയ്  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  ഇടതുപക്ഷത്തബനയ്

തബരബച്ചടബയുണനായതയ്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരബഫയ്: ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  നബലവബകല

രനാഷ്ട്രസ്പീയ  സനാഹചരദലാം  ഗഇരവപൂരവലാം  വബലയബരുത്തകപ്പെടണലാം.  മകതതരതതലാം

സലാംരക്ഷബകകപ്പെടണകമങബല്  രനാജദലാം  മകതതരശക്തബകേള്  ഭരബകണലാം.

കതരകഞ്ഞടുപ്പെബകലറ തബരബച്ചടബ പരബകശനാധബകകപ്പെടണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫയ്:  സനദസലാംഘടനകേളുകട  സഹനായകത്തനാടുകൂടബ

പ്രളയത്തബല്  തകേരന   വസ്പീടുകേളുകട  പുനരനബരമ്മേനാണലാം  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബകണലാം.  കകേരളത്തബകന്റെ  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനയ്
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കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം  അധബകേ  ധനസഹനായലാം  കനടബകയടുകനാനുള്ള

ശമങ്ങള് നടത്തണലാം.  കതനാട്ടപ്പെള്ളബ സബല്കവയുകട  വസ്പീതബ വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

വനാട്ടരകഷഡയ് മനാകനജയ് കമന്റെയ് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായനാണയ് സരകനാര മുകനനാട്ടുകപനാകുനതയ്.

ക്രമസമനാധനാനപനാലനത്തബനുലാം  മറയ് കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുലാം  വബവബധ

ഏജനസബകേളുകട  അവനാരഡുകേള്  കനടനാന  കേഴബഞ്ഞതുലാം   കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞലാം  ആരലാംഭബച്ചതുലാം  ഭവനരഹബതരകയ്  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച

നല്കേബയതുലാം  ആകരനാഗദ സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാകനാന കേഴബഞ്ഞതുലാം അഴബമതബ കുറഞ്ഞ

സലാംസനാനമനാകബ  കകേരളകത്ത  മനാറനാന  സനാധബച്ചതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനുലാം  സതത്തബനുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകബകകനാണയ്

മുകനനാട്ടുകപനാകുന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങകള അഭബനനബക്കുന.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:   ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങകളയുലാം പകേരച്ചവദനാധബകേകളയുലാം ഫലപ്രദമനായബ കനരബടനാന  ഇഇ

സരകനാരബനയ്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.  ക്രമസമനാധനാനനബല, അഴബമതബമുക്ത സലാംസനാനലാം,

സസ്പീ  സുരക്ഷ,  ഇ-ഗകവണനസയ്  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  ഇന്തദയബല്  ഏറവുലാം
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മബകേച്ച  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെടുകേയുലാം  ഒകട്ടകറ

പുരസനാരങ്ങള് ലഭബക്കുകേയുലാം കചയതയ് അഭബമനാനകേരമനാണയ്.  കേബഫ്ബബ വഴബ പല

വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങളുലാം  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  കേണ്ണൂര  വബമനാനത്തനാവളലാം,

കകേനാവളലാം-കബകല് ജലപനാത, വബഴബഞ്ഞലാം തുറമുഖലാം,  കൂടലാംകുളലാം ആണവനബലയലാം,

കകേനാലലാം-ആലപ്പുഴ  ഹബപ്പെനാസയ്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ആരലാംഭബകനാനുലാം

അടബസനാന  സഇകേരദവബകേസനത്തബല്  പുതബയ  ചരബത്രെെലാം  സൃഷ്ടബകനാനുലാം

കേഴബഞ്ഞതയ് സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  കപനാതുഭരണലാം

സലാംബന്ധബച്ചയ്  സഭയബല്  ഉനയബക്കുന  കചനാദദങ്ങള്കയ്  വദക്തമനായ  മറുപടബ

ലഭദമനാകുനബല.  ഇ-ഓഫസ്പീസയ് സലാംവബധനാനലാം ഒഴബവനാകബ സതകേനാരദ ഏജനസബയുകട

കസനാഫയ് കവയര നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള സരകനാര ശമലാം ഉകപക്ഷബകണലാം. 2018-19

സനാമ്പത്തബകേ വരഷത്തബല് തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്കയ്  കകേനാടബകണകബനയ്

രൂപയുകട സനാമ്പത്തബകേ നഷ്ടമുണനായതുലാം കേഴബഞ്ഞ വരഷലാം നല്കകേണ തുകേ ഇഇ

വരഷകത്ത  ഫണബല്നബനലാം  നല്കേണകമനയ്  പറയുനതുലാം  സരകനാരബകന്റെ

പരനാജയകത്തയനാണയ് സൂചബപ്പെബക്കുനതയ്.      

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശരമ്മേ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകല
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മകതതര  ജനനാധബപതദ  ശക്തബകേള്കയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനനാടുള്ള

എതബരപ്പുമൂലമനാണയ്  കലനാകേയ് സഭനാ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  യു.ഡബ.എഫയ്-നയ്

വബജയബകനാനനായതയ്.  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  മകതതര  ജനനാധബപതദ  ശക്തബകേകള

ജയബപ്പെബകനാന  പ്രനാപ്തമനാക്കുനതബനുപകേരലാം  വദക്തബപരമനായ  ആകരനാപണങ്ങളുലാം

ആകക്ഷപങ്ങളുമുനയബച്ചയ്  മകതതര  തനാലരദങ്ങകള  ദുരബലകപ്പെടുതന  വബധത്തബലള്ള

വബമരശനങ്ങള്  നടതനതയ് ശരബയല.  ശബരബമല വബഷയത്തബല് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ  നടപ്പെനാക്കുകേ  എനള്ള  നബലപനാടനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  സതസ്പീകേരബച്ചതയ്.  കക്ഷത്രെെ

പ്രകവശനത്തബനുലാം  വബശതനാസ  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  കവണബയുള്ള  നകവനാതനാന

സമരങ്ങളബല്  കൂടുതല് പങയ് വഹബച്ചബട്ടുള്ളതയ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസനാനങ്ങളനാകണനള്ള

സതദലാം വബസരബകരുതയ്. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല):  ധനനാഭദരതനകേകള

എതബരക്കുന.  അഞയ്  വരഷലാംകകേനാണയ്  പൂരത്തബയനാകകണ  പദതബകേള്  മൂനയ്

വരഷലാംകകേനാണയ്  പൂരത്തബയനാകബകയനലാം  പ്രകേടനപത്രെെബകേയബകല  വനാഗനാനങ്ങള്

പനാലബകകപ്പെട്ടുകവനലാം മുഖദമനബ അഭബപ്രനായകപ്പെകട്ടങബലലാം ഭരണത്തബകനതബരനായബ ജനലാം

വബധബകയഴുതബകയനതനാണയ്  യനാഥനാരതദലാം. യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  തുടങ്ങബവച്ച

പദതബകേളലനാകത  പുതബയ  പദതബകേകളനാനലാം ആരലാംഭബകനാന  ഈ  സരകനാരബനയ്

സനാധബച്ചബട്ടബല.  കേരഷകേരകനായബ  പ്രഖദനാപബച്ച  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  സലാംബന്ധബച്ചയ്
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ഉത്തരവബറകനാകനനാ  പ്രളയലാംമൂലലാം  നഷ്ടലാം  സലാംഭവബച്ചവകര  സഹനായബകനാകനനാ

മുഖദമനബയുകട  ദുരബതനാശതനാസനബധബയബകലയയ്  ലഭബച്ച  തുകേ  ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബകനാകനനാ സനാധബച്ചബട്ടബല.  സലാംസനാനലാം കേടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബ

കനരബടുകേയനാണയ്.  പങനാളബത്ത  കപനഷന  സലാംബന്ധബച്ചയ്  പഠനലാം  നടതനതബനയ്

നബകയനാഗബച്ച  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  സബറബലാംഗയ്  നടത്തനാകനനാ  11-ാം  ശമ്പള  പരബഷരണ

കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബകനാകനനാ  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  കകേരളത്തബല്

യു.ഡബ.എഫയ്.-നയ്  അനുകൂലമനായ  ജനവബധബകയ  സതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കദശസ്പീയ

തലത്തബലണനായ  പരനാജയലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന.  കകേരളത്തബല്

യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  അധബകേനാരത്തബല്  വനനാല്  ശബരബമല  വബശതനാസ

സലാംരക്ഷണത്തബനുള്ള  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടതനതബനയ്  നടപടബകേള്

സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സലാംസനാനത്തയ്  പ്രളയത്തബല്

പൂരണ്ണമനായബ  തകേരന  15,275  വസ്പീടുകേളബല്  ഗുണകഭനാക്തനാകള്ത്തകന

പുനരനബരമ്മേബക്കുന  9,329  വസ്പീടുകേള്ക്കുള്ള  ധനസഹനായലാം  ഗഡുകളനായബ  വബതരണലാം

കചയ്യുനതബനുള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.   'കകേയര  കഹനാലാം'  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

പുനരനബരമ്മേബക്കുനതബനനായബ സഹകേരണ കമഖല ഏകറടുത്ത വസ്പീടുകേളബല്  937 എണ്ണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ബനാകബയുള്ളവയുകട  പണബ  പുകരനാഗമബക്കുകേയുമനാണയ്.
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പ്രനാകദശബകേ  കസനാണ്സരഷബപ്പെയ്  വഴബ  1,225  വസ്പീടുകേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം

നടപ്പെനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുകേയുലാം കകേനാരപ്പെകററയ് കസനാഷദല് കറകസനാണ്സബബബലബറബ പ്രകേനാരലാം

245 വസ്പീടുകേളുകട നബരമ്മേനാണലാം ഏകറടുക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   കകേന്ദ്ര ജല കേമ്മേസ്പീഷനുലാം

മദ്രനാസയ്  കഎ.കഎ.റബ-യുലാം  നടത്തബയ  പഠനത്തബല്  പ്രളയത്തബകന്റെ  കേനാരണലാം

അമബതമനായ  മഴയനാകണനയ്  കേകണത്തബയബട്ടുകണങബലലാം  ഹഹകകനാടതബയബല്

അമബകസയ് കേന്യൂറബ  സമരപ്പെബച്ച റബകപ്പെനാരട്ടയ്  വസ്തുതനാവബരുദവുലാം വബദഗ്ദ്ധ പഠനങ്ങകള

ആശയബച്ചബട്ടുള്ളതുമലനാത്തതബനനാല്  വസ്തുതകേളടങ്ങബയ  റബകപ്പെനാരട്ടയ്  സരകനാര

ഹഹകകനാടതബയബല്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുണയ്.  പ്രളയത്തബല്  സരകനാര  നടത്തബയ

ഇടകപടലബകന  കപനാതുകവ  അലാംഗസ്പീകേരബകകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  ഫയലകേള്  കവഗത്തബല്

തസ്പീരപ്പെനാക്കുനതുസലാംബന്ധബച്ചയ്  വബശദമനായ  പരബകശനാധനകേള്  കസക്രട്ടറബ

തലത്തബല്  നടക്കുനണയ്.  കലനാകേയ് സഭനാ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ മുനണബകയ് കനരബട്ട പരനാജയകത്ത  ഗഇരവമനായനാണയ് കേനാണുനതയ്.

ശബരബമല സസ്പീ പ്രകവശനവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ മനാനബക്കുകേയുലാം

സസ്പീകേളുകട  അവകേനാശസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുതകേയുമനാണയ്  കചയതയ്.  സസ്പീകേളുകട

അവകേനാശകത്ത  ഹനബക്കുനവരകകതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുലാം.

നകവനാതനാനമൂലദങ്ങകള  അട്ടബമറബക്കുനതബനുലാം  മതനബരകപക്ഷതയയ്
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കപനാറകലല്പ്പെബക്കുനതബനുലാം  ശമബക്കുന  വരഗസ്പീയ  ശക്തബകേകള  ശക്തമനായബ

പ്രതബകരനാധബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം നകവനാതനാന മൂലദങ്ങളുകട സലാംരക്ഷണലാം വദനാപകേമനായബ

പ്രചരബപ്പെബക്കുനതബനയ്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  ശബരബമലയുകട  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  2019-20  ബഡ്ജറബല്  767  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതബനുപുറകമ  ഇടത്തനാവളങ്ങളുകട  സഇകേരദലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം  150  കകേനാടബ  രൂപയുകട  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ശബരബമലയുകട  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബയുകട

അദദക്ഷതയബല് ഗകവണബലാംഗയ് കബനാഡബയുലാം കദവസതലാം പ്രബനസബപ്പെല് കസക്രട്ടറബയുകട

അദദക്ഷതയബല്  നബരവഹണ  കേമ്മേബറബയുലാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  ശബരബമലയുകട

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബകലയയ്  ഉയരതനതബനയ്

പ്രകതദകേ  എസയ്.പബ.വബ.  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  അടുത്ത  മണ്ഡലകേനാലലാം  കൂടുതല്

സഇകേരദങ്ങള് ലഭദമനാകുന തരത്തബല് പ്രവൃത്തബകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനയ് നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ധനനാഭദരതനകേള്  പനാസനാകബത്തരണകമനയ്

അഭദരതബക്കുന.  

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.)

സലാംസനാന  ഭരണത്തലവനനാര,  മനബമനാര,  ആസനാന  ഉകദദനാഗസനനാര
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എന  II-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം നസ്പീതബനദനായ നബരവഹണലാം എന  III-ാം

നമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം 22-കനതബകര 78 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം

ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ ഹവകുകനരലാം 4.50-നയ് പബരബഞ്ഞു.

* * * * * 


