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I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XV-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   13,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പദതബ പ്രവരത്തനങ്ങളുകട സലാംഭനനാവസ

മബ  .    സസ്പീകര:  തബതല പഞനായത്തുകേളുലാം നഗരസഭകേളുലാം  2018-19  വരഷലാം

കചലവുകചയ്ത  പദതബത്തുകേയുകട  മനാരചക്ക്  31-നക്ക്  മുമക്ക്  സമരപ്പെബച  ബബല്ലുകേള്കക്ക്

പണലാം  നല്കേനാകത  കേക്യൂവബല്  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  2019-20  സനാമത്തബകേ

വരഷകത്ത  പദതബവബഹബതത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ പ്രസ്തുത ബബല്ലുകേളുകടയുലാം സബല്

ഓവര വരക്കുകേളുകട ബബല്ലുകേളുകടയുലാം  കപകമന്റെക്ക് നടത്തനാന് തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്  ഇഇ
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വരഷകത്ത പദതബ രൂപകരഖ പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകകണബവരുകമനലാം  2019-20-കല

പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സലാംഭബകനാന്  ഇടയനാകുകമനലാം  പറയകപ്പെടുന

സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സരവ്വശസ്പീ കകേ. സബ.  കജനാസഫക്ക്,  പബ.  ഉബബദുള, കമനാന്സക്ക് കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്

കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

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

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കുള  പനാന്  അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്   വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

2018-19-ല്  അകലനാട്ടക്ക്കമന്റെബകന്റെ  85  ശതമനാനലാം  കചലവഴബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

ഇ-ലനാലാംസക്ക്  പ്രകേനാരലാം  കേഴബഞ്ഞ സനാമത്തബകേ വരഷലാം കേക്യൂവബല് കരഖകപ്പെടുത്തബയ

834  കകേനാടബ രൂപയുകട ബബല്ലുകേളബല്  808  കകേനാടബ രൂപ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സബല്

ഓവര പദതബകേള്കനായബ 20 ശതമനാനലാം തുകേ കൂടുതലനായബ മനാറബവചബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  മനാരചക്ക്  31  വകര  സനാമത്തബകേ  വരഷകത്ത

ബബല്ലുകേള്  മനാറന  സമ്പ്രദനായലാം  പരബഷ്കരബചക്ക്  ബബല്ലുകേള്  കേക്യൂവബല്

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  2019-20  വരഷകത്ത പദതബ വബഹബതത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ

കപകമന്റെക്ക് നടത്തനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയ്യുകമനാള് ഇഇ വരഷകത്ത പദതബ

രൂപകരഖ പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകകണബവരുകമനതുകകേനാണക്ക്  പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്
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സലാംഭബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേക്യൂവബല്  നബല്ക്കുന  ബബല്ലുകേള്  കേഴബഞ്ഞ  സനാമത്തബകേ

വരഷകത്ത  കേണകബല്കപ്പെടുത്തബ  തുകേ  അനുവദബകനാത്തതുലാം  സബല്  ഓവര

വരക്കുകേള്  കേദനാരബ  ഓവര  കചയ്യനാന്  അധബകേത്തുകേ  അനുവദബകനാത്തതുമനായ

ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .     ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്  ):

1997 -ല്  ജനകേസ്പീയനാസൂതണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായനാണക്ക്  പദതബ  നടത്തബപ്പെബനനായബ

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുകട പനാന് പബ.ഡബ.  അകഇണബല് പണലാം അഡഡനാന്സനായബ

നബകക്ഷപബക്കുന  സമ്പ്രദനായലാം  നബലവബല്  വനതക്ക്.   അതതക്ക്  വരഷലാംതകന

പൂരത്തബയനാകേനാത്ത  പദതബകേളുകട  കേനാരദത്തബല്  കേദനാരബ  ഓവര  അനുവദബക്കുകേയുലാം

കചയ്തബരുന.  പനാന്  പബ.ഡബ.  അകഇണലാം  കേദനാരബ  ഓവറലാം  അവസനാനബപ്പെബചക്ക്

ബബല്ലുകേള്കക്ക്  കേണ്കസനാളബകഡറഡക്ക്  ഫണബല്നബനലാം  പണലാം  നല്കുന  സമ്പ്രദനായലാം

കകേനാണവനതക്ക്  യു.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാരനാണക്ക്.  കേക്യൂവബലുള  ബബല്ലുകേള്കക്ക്  പണലാം

നല്കുന വരഷകത്ത ബഡ്ജറക്ക് കഹഡബല് മനാതകമ ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് സനാധബക്കുകേയുള.

സമരപ്പെബകകപ്പെട്ട   ബബല്ലുകേളുകട   85%  തുകേയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്;   ഈ  വരഷകത്ത

പദതബകചലവുകേള്കക്ക്  പുറകമ  20%  കേദനാരബ  ഓവര  അനുവദബചബട്ടുമുണക്ക്.   20

ശതമനാനത്തബല് കൂടുതല് സബല് ഓവര വരുന തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുകട കേനാരദലാം

പ്രകതദകേലാം  പരബഗണബക്കുനതനാണക്ക്.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്
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ചരച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളുകട സഡകേനാരദവത്കേരണലാം 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളലാം

ഉള്കപ്പെകടയുള  സലാംസനാനകത്ത  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  സഡകേനാരദകമഖലയക്ക്

ബകേമനാറനാനുള  കകേന്ദ്രസരകനാര  നസ്പീകലാം  തടയണലാം.  വബമനാനത്തനാവള  നടത്തബപ്പെക്ക്

സലാംസനാന സരകനാരബല് നബക്ഷബപ്തമനാകനാന് നടപടബയുണനാകേണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്): തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ  നടത്തബപ്പുലാം  ഭനാവബ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളുലാം

സലാംസനാനകത്ത  ഏല്പ്പെബകണകമന  ആവശദലാം  നബരസബച  കകേന്ദ്ര  സരകനാര
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വബമനാനത്തനാവള  ബകേമനാറലാം  സലാംബനബച  കടന്ഡര  നടപടബയുമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനായതബകനത്തുടരനക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളലാം

ലബമബറഡക്ക്  (TIAL)  എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയബ  കലലത്തബല്  പകങ്കെടുത്തു.  10  ശതമനാനലാം

നബരക്കുവദതദനാസകമന  ഉപനാധബകയനാകടയുള  ബററക്ക്  ഓഫക്ക്  ഫസക്ക്  കറഫക്യൂസലബല്

'ടബയനാല്'-നക്ക് ലഭബകനാതബരുന ബബഡക്ക് അദനാനബ എന്റെരബപ്രസസബനക്ക് ലഭബചതബകനതബകര

ഫയല്  കചയ്യകപ്പെട്ട  റബട്ടക്ക്  ഹരജബയബകന്മേല്  അവനാരഡക്ക്  കകേനാടതബ  വബധബകക്ക്

വബകധയമനായബട്ടനാകേണകമന  ഇടകനാല  ഉത്തരവുണനായബട്ടുണക്ക്.  വബമനാനത്തനാവള

വബകേസനത്തബനനായബ  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുന  നടപടബ  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.

വബമനാനത്തനാവളലാം  സഡകേനാരദ  ഏജന്സബകക്ക്  ബകേമനാറനാനനാവബകലനതനാണക്ക്  സലാംസനാന

സരകനാര നബലപനാടക്ക്.  വബമനാനത്തനാവളത്തബകന്റെ നടത്തബപ്പെക്ക്  ചുമതല സലാംസനാനത്തബനക്ക്

നല്കേണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  പ്രധനാനമനബക്കുലാം  കവദനാമയനാന  മനബക്കുലാം  കേത്തക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്;  പ്രധനാനമനബകയ  കനരബല്കണക്ക്   ഈ  വബഷയലാം  വസ്പീണലാം

ഉനയബക്കുനതനാണക്ക്.  

(2) ആസബഡക്ക് ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  സലാംസനാനത്തക്ക്  വരദബചവരുന  ആസബഡക്ക്

ആക്രമണങ്ങള്കബരയനാകുനതക്ക്  സസ്പീകേളുലാം  കുട്ടബകേളുമനാണക്ക്.  ജനാമദമബലനാ  വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം

കകേകസടുത്തനാലുലാം  പ്രതബകേള്  ശബക്ഷബകകപ്പെടനാത്ത  സനാഹചരദകമനാഴബവനാകബ  ശബക്ഷ
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ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബകണലാം.  കകററക്ക്സക്ക്  ഓഫക്ക്  കപഴ്സണ്സക്ക്  വബത്തക്ക്

ഡബകസബബലബറസ്പീസക്ക്  ആകക്ക്  2016  കഭദഗതബ  കചയ്തക്ക്  ആസബഡക്ക്

ആക്രമണത്തബനബരയനാകുനവരകക്ക് കതനാഴബല്-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല് 3 ശതമനാനലാം

സലാംവരണലാം ഏരകപ്പെടുത്തബകയങ്കെബലുലാം കേനാഴ്ച നഷ്ടകപ്പെട്ടവര മനാതമനാണക്ക് ഇഇ പട്ടബകേയബല്

ഉള്കപ്പെട്ടതക്ക്.  ആശുപതബകേളബല്  കസകകറല്  വനാരഡക്ക്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  പനാസബകേക്ക്

സരജറബക്കുലാം മറലാം  സനാമത്തബകേ സഹനായലാം  നല്കുകേയുലാം പ്രകതദകേ കപന്ഷന് സസ്പീലാം

നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം ആസബഡക്ക് വബല്പന നബയനബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര):  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുകമതബകര

വരദബചവരുന  ആസബഡക്ക്  ആക്രമണങ്ങള്  ഗഇരവകത്തനാടുകൂടബയനാണക്ക്  കേനാണുനതക്ക്.

ആസബഡക്ക്  ആക്രമണത്തബനക്ക്  വബകധയരനാകുനവരുകട  മനാനസബകേ-സനാമത്തബകേ-

സനാമൂഹദ  അവസ  കേണകബകലടുത്തക്ക്  അവരകക്ക്  നല്കുന  നഷ്ടപരബഹനാരത്തബനക്ക്

പുറകമ  ദസ്പീരഘകേനാല  ചബകേബത്സയനായബ  'ആശഡനാസ  നബധബ'  പദതബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

ആസബഡക്ക്  ആക്രമണങ്ങകള  അതബജസ്പീവബച  40  ശതമനാനകമനാ  അതബല്ക്കൂടുതകലനാ

അലാംഗകകവകേലദമുളവരകക്ക് അരഹതനാ മനാനദണ്ഡങ്ങള്കക്ക് വബകധയമനായബ വബകേലനാലാംഗ

കപന്ഷന്  അനുവദബക്കുനണക്ക്.  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  ആശുപതബകേളബകലലനാലാം  കസകകറല്

വനാരഡുകേള്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.  ആസബഡക്ക്  വബല്പന  നബയനണവബകധയമനായനാണക്ക്
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നടത്തുനതക്ക്. 

III സബ്മബഷന്
(1) കേടലനാക്രമണലാം

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തല): തനാല്കനാലബകേ കേടല്ഭബത്തബ,

പുലബമുട്ടക്ക്  എനബവ  സനാപബചക്ക്  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബകല  കേടലനാക്രമണലാം  തടയുനതബനക്ക്

നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കനമലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  പനത്തുറയബല്

പുലബമുട്ടക്ക് നബരമ്മേബചക്ക് കേടലനാക്രമണലാം തടയനാന് സതഡര നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):   ആലപ്പുഴ  ജബലയബകല

തൃക്കുനപ്പുഴ,  ആറനാട്ടുപുഴ  പ്രകദശങ്ങളബല്  ജബകയനാബനാഗുകേള്  മുകഖനയുള

തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതത്തബനുപുറകമ  22.50  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പ്രവൃത്തബകേള്  ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  കേദനാബബനറബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  വട്ടചനാല്

ഭനാഗത്തക്ക് പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  30.67  കകേനാടബ രൂപയുലാം ആറനാട്ടുപുഴയബല്  28.51

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കേബഫ്ബബയബലുലാം   ബഡ്ജറബലുമനായബ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്;  ഈ

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  സനാകങ്കെതബകേനാനുമതബ  നല്കുനതബനുമുമക്ക്  സലത്തബകന്റെ  ഫസ്പീ

സറണര, പുനരധബവനാസലാം, അനധബകൃത കേകയ്യറലാം ഒഴബപ്പെബകല്, പനാരബസബതബകേനാനുമതബ

തുടങ്ങബയ  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരത്തബയനാകണകമനക്ക്  ഭരണനാനുമതബയബല്  കേബഫ്ബബ
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നബഷ്കരഷബചബട്ടുളതബകന്മേല് നടപടബകേള് സഡസ്പീകേരബചവരുന. 

(2) കകേനാസല് കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷന്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  കകേനാസല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേളുകട

പ്രവരത്തനത്തബല് കേനാകലനാചബതമനായ മനാറലാം വരുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  മറക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേള്കക്ക്

നല്കുന  അധബകേനാരലാം  കകേനാസല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനക്ക്  നല്കുന  കേനാരദത്തബല്

ഇകപ്പെനാള്  തസ്പീരുമനാനലാം  ബകേകകനാണബട്ടബല.   കകേനാസല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷകന്റെ

പ്രവരത്തനലാം മബകേച രസ്പീതബയബലനാണക്ക് നടനവരുനതക്ക്. കേടല് ജനാഗ്രതനാ സമബതബകേള്ക്കുലാം

കകേനാസല്  ഇന്റെലബജന്സക്ക്  വബലാംഗബനുലാം  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം  നബയുക്ത  ഉകദദനാഗസര

കശഖരബക്കുന  വബവരങ്ങള്  കകേനാസക്ക്  ഗനാരഡബനുലാം  ഇന്തദന്  കനവബയുകട കജനായബന്റെക്ക്

ഓപ്പെകറഷന്സക്ക്  കസന്റെറബനുലാം  ബകേമനാറനണക്ക്.  കകേനാസക്ക്  ഗനാരഡനായബ  കതരകഞ്ഞടുത്ത

177 കപകര പരബശസ്പീലനലാം പൂരത്തബയനാകുനമുറയക്ക് കകേനാസല് കപനാലസ്പീസക്ക് കസഷനുകേളബല്

നബയമബക്കുനതനാണക്ക്.  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബക്കുനമുറയക്ക്  കേഡനാരകട്ടഴ്സുകേള്  മുന്ഗണനനാ

ക്രമത്തബല് നല്കുനതനാണക്ക്.    

(3) വനാഹനനാപകേട മരണത്തബകല ദുരൂഹത

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  വയലബനബസക്ക്  ബനാലഭനാസറബകന്റെ  അപകേടമരണലാം

സലാംബനബചക്ക്  പുതബയ  കവളബകപ്പെടുത്തലുകേളുണനായ  സനാഹചരദത്തബല്  ദുരൂഹത
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ഒഴബവനാകബ സമഗ്ര അകനഡഷണലാം നടത്തനാന് നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  25-09-2018-നക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം

പളബപ്പുറത്തുവചണനായ  വനാഹനനാപകേടത്തബലനാണക്ക്  ബനാലഭനാസറബനുലാം  കുടുലാംബത്തബനുലാം

പരബകകല്ക്കുനതക്ക്.  മകേള്  സലാംഭവസലത്തുലാം  ബനാലഭനാസര  02-10-2018-നുലാം

മരണമടഞ്ഞതബകനത്തുടരനക്ക്  മലാംഗലപുരലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേസക്ക്  രജബസര  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

അപകേടസമയത്തക്ക് വനാഹനകമനാടബചതനാരനാകണനതക്ക് സലാംബനബച വദതദസ കമനാഴബകേള്

ലഭബച  സനാഹചരദത്തബല്  ആയതക്ക്  ബക്രലാം  ബനാഞക്ക്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചക്ക്

ആവശദമനായ ശനാസസ്പീയ പരബകശനാധനകേള് നടത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

അപകേടമരണത്തബകല ദുരൂഹതകേളകേറനാന് ഫലപ്രദമനായ അകനഡഷണലാം നടത്തുനതുലാം

വസ്തുതകേള് പുറത്തുകകേനാണവരുനതുമനാണക്ക്.

(4) കക്ഷതകേലനാപസ്പീഠലാം

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: ബവകലാം മഹനാകദവകക്ഷതത്തബല് പ്രവരത്തബചവരുന

കക്ഷതകേലനാപസ്പീഠത്തബകല കകേനാഴ്സുകേള് നബലനബരത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസഡവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്):  ബവകലാം  കക്ഷതകേലനാപസ്പീഠത്തബകല  തകേബല്,

നനാദസഡരലാം  കകേനാഴ്സുകേള്  മനാറനതബനക്ക്  തബരുവബതനാലാംകൂര  കദവസഡലാം  കബനാരഡക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബല.  കകേനായബകല്  കകേനാട്ടനാരത്തബല്  കക്ഷതകേലനാപസ്പീഠത്തബകന്റെ
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പ്രവരത്തനലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം ബവകലാം കക്ഷതകേലനാപസ്പീഠത്തബകല കകേനാഴ്സുകേള്

തടസലാം  കൂടനാകത  തുടരുനതബനുലാം  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

ആവശദത്തബനക്ക്  അദദനാപകേകര  നബയമബക്കുനതബനുമനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുളതക്ക്.

ബവകലാം കക്ഷതകേലനാപസ്പീഠത്തബനക്ക്  കദനാഷകേരമനായബ ഭവബക്കുന യനാകതനാരു നടപടബയുലാം

സഡസ്പീകേരബകരുകതനക്ക് കദവസഡലാം കബനാരഡബനക്ക് കേരശന നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

(5) മബനബമലാം കവതനലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  ഖനാദബ  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പുതുകബയ  മബനബമലാം  കൂലബ

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  ഇഇ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വനകശഷലാം  1700

കപരകക്ക്  കതനാഴബലുലാം  വബവബധ  ജബലകേളബല്  പുതബയ  ഖനാദബ  ഉല്പ്പെനാദന  യൂണബറകേളുലാം

കറഡബകമയ്ഡക്ക്  പനാവക്ക്  നബരമ്മേനാണ  യൂണബറകേളുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ചരക,  തറബ

എനബവയുലാം ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട ഉത്സവബത്ത  1,500 രൂപയനായുലാം

മബനബമലാം കവതനലാം -  പസ്പീസക്ക് കററക്ക് നബരകക്ക് 400.60 രൂപയനായുലാം ദബവസകവതന നബരകക്ക്

425  രൂപയനായുലാം വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമനബധബയബല് അലാംഗങ്ങളനായ മുഴുവന് ഖനാദബ

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  പുതുകബയ  നബരകബലുള  കവതനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുള

സതഡരനടപടബകേള് സഡസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
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(6) ബസക്ക് സരവ്വസ്പീസക്ക്

ശസ്പീ  .    പനാറകല് അബ്ദുല: ബനാലാംഗ്ലൂരബകലയക്ക് കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യുകട പുതബയ

ബസക്ക് സരവ്വസ്പീസുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നബരക്കുകേള് ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം പുതബയ

കട്രെയബന്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.

ദബനലാംപ്രതബ  48  സരവ്വസ്പീസുകേള്  ബനാലാംഗ്ലൂരബകലയക്ക്  നടത്തുനതബല്  39-ഉലാം  വടകന്

കകേരളത്തബല്നബനനാണക്ക്.  അധബകേ  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ആവശദമനായബ  വരുന  ഘട്ടങ്ങളബല്

അഡസ്പീഷണല്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുളള  അനുവനാദലാം  ഉഭയകേക്ഷബ

സമ്മേതപ്രകേനാരലാം  ലഭബചബട്ടുണക്ക്.  യനാതനാകക്ലേശലാം  പരബഹരബകനാന്  ആവശദനാനുസരണലാം

സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുന  സലാംവബധനാനത്തബകലയക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യുകട

പ്രവരത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സഡസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(7) സസ്പീകപനാരട്ടക്ക്  -  എയരകപനാരട്ടക്ക് കറനാഡക്ക്

ശസ്പീ  .    അന്വര  സനാദത്തക്ക്:  സസ്പീകപനാരട്ടക്ക്-എയരകപനാരട്ടക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം

സമയബനബതമനായബ പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

സസ്പീകപനാരട്ടക്ക്-എയരകപനാരട്ടക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബവഴബ
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437.28  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  ഇതബനനായബ  76  ഏകര

സലകമകറടുക്കുനതബനക്ക് അരത്ഥനനാപതലാം കേളകരകക്ക് സമരപ്പെബക്കുകേയുലാം സലകമടുപ്പെക്ക്

ഓഫസ്പീസകറ  നബയമബക്കുകേയുലാം  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

സലകമകറടുക്കുനതബനുളള  അതബരത്തബകല്ലുകേള്  സനാപബചക്ക്  കടണര  നടപടബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  കകേനാണ്ട്രെനാകക്ക്  അവനാരഡക്ക്  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡക്ക് എതയുലാംകവഗലാം

നബരമ്മേബക്കുനതബനുളള നടപടബ സഡസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(8) കമല്പ്പെനാലങ്ങളുകടയുലാം കറനാഡുകേളുകടയുലാം നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  തൃത്തനാല  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

കുറബപ്പുറലാം-തൃത്തനാല-പട്ടനാമബ  കറനാഡക്ക്,  പടബഞ്ഞനാറങ്ങനാടബ-മണബയലാംകപരുമലലാം  കറനാഡക്ക്,

മലവട്ടത്തനാണബ  കറനാഡക്ക്  എനബവയുകട  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാകബ  കേബഫ്ബബകക്ക്

സമരപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കേരബയന്നൂര,  സുശസ്പീലപ്പെടബ  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലങ്ങളുകട

നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

കുറബപ്പുറലാം-തൃത്തനാല-പട്ടനാമബ  കറനാഡബനക്ക്  30  കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബ

ലഭബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഡബ.പബ.ആര.  ഉടന്തകന  കേബഫ്ബബകക്ക്

സമരപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.  ചനാലബകശ്ശേരബ-മലവട്ടത്തനാണബ  കറനാഡബനക്ക്  10  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  പടബഞ്ഞനാറങ്ങനാടബ-മണബയലാംകപരുമലലാം  കറനാഡബകന്റെ
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ഇന്കവസബകഗഷന്  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  വബശദനാലാംശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  സമരപ്പെബകനാന്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  കേരബയന്നൂരബകനകനാള്  സുശസ്പീലപ്പെടബയബലനാണക്ക്  കമല്പ്പെനാലലാം

ഉചബതകമനക്ക്  കേകണത്തബയതബനനാല്  കേരബയന്നൂര-സുശസ്പീലപ്പെടബ  ഓവര  ബബഡ്ജക്ക്

എനനാകബ കേബഫ്ബബകക്ക് സമരപ്പെബചകവങ്കെബലുലാം തബരബചയയ്ക്കുകേയനാണുണനായതക്ക്. 10 കകേനാടബ

രൂപയബല് തനാകഴയുളള പദതബകേകളനാനലാം കേബഫ്ബബ ഏകറടുകനാത്തതബനനാല് ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയുമനായബ ആകലനാചബചക്ക് തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണക്ക്. 

(9) ഫനാറടമകേള്കക്ക് സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സഡരനാജക്ക്:  കകേനാസല്  കസനാണ്  കറഗുകലഷന്  പ്രകേനാരമുള

നബബനനകേള്  പനാലബകനാത്തതബകന്റെ  കപരബല്  മരടക്ക്  നഗരസഭയബല്കപ്പെട്ട  അഞക്ക്

ഫനാറകേള്  കപനാളബചനസ്പീക്കുനതബനക്ക്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  ഫ്ളനാറടമകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സഡസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  ഫ്ളനാറടമകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  നബയമപരമനായബ  എന്തുകചയ്യനാന്  സനാധബക്കുകമനതബകനക്കുറബചക്ക്

സരകനാര ഗഇരവമനായബ ആകലനാചബകണലാം.

തകദ്ദേശസഡയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന്):  മരടക്ക്

നഗരസഭയബകല അഞക്ക് ഫ്ളനാറകേള് കപനാളബചനസ്പീകണകമന സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ
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വനകപ്പെനാള്  ബനകപ്പെട്ട  എലാം.എല്.എ.-യുകട  കനതൃതഡത്തബല്  ഫ്ളനാറകേളുകട

പ്രതബനബധബകേളുലാം  മുനബസബപ്പെല്  അധബകൃതരുമനായബ  ചരച  നടത്തബയബരുന.

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  നടപ്പെനാകനാനനാവബകലന  നബലപനാടക്ക്   സഡസ്പീകേരബകനാന്

സരകനാരബനനാവബല.  എനനാല്  നബയമനാനുസൃതമനായബ  ഫ്ളനാറകേള്  വനാങ്ങബയബട്ടുള  349

കുടുലാംബങ്ങകള  സലാംരക്ഷബകകണതനായബട്ടുണക്ക്.  ഫ്ളനാറകേള്  കപനാളബചനസ്പീക്കുനതബനക്ക്

വരുന കചലവുലാം പനാരബസബതബകേ പ്രതദനാഘനാതങ്ങളുലാം പരബകശനാധബകനാന് നബകയനാഗബച

കചകകന  കഎ.കഎ.ടബ.-യുകട  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭബചകശഷലാം  തുടരനടപടബകേള്

സഡസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(10) വനദമൃഗങ്ങളുകട ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ഡബ  .   പ്രകസനന്: കേബഴകകഞരബ പഞനായത്തബകല രൂക്ഷമനായ വനദമൃഗ

ആക്രമണലാം  തടയുനതബനനായബ  വനനാതബരത്തബയബല്  കസനാളനാര  കഫന്സബലാംഗുലാം  ആന

പ്രതബകരനാധ കേബടങ്ങുകേളുലാം സനാപബക്കുനതബനനാവശദമനായ ഫണക്ക് അനുവദബക്കുനതബനുലാം

കേരഷകേരക്കുണനായ നഷ്ടലാം നബകേത്തുനതബനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ):

കേബഴകകഞരബ  പഞനായത്തബല്  അനുഭവകപ്പെടുന   മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സലാംഘരഷലാം

ലഘൂകേരബക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കചരന  ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയുലാം

ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം  കയനാഗതസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കപനാത്തുചനാടബ
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ഒഇട്ടക്ക്കപനാസക്ക് മുതല് കകേനാളകേര കസഷന് വകരയുള ആറക്ക് കേബകലനാമസ്പീറര ദൂരത്തബല് ഒരു

കേബകലനാമസ്പീറര സഇകരനാരജ്ജകവലബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബനാകബ ഭനാഗത്തബകന്റെ പണബ

നടനവരബകേയുമനാണക്ക്.  വനദജസ്പീവബകേള്  നനാട്ടബലബറങ്ങബ  വളരത്തുമൃഗങ്ങകള

പബടബകൂടബയതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കനന്മേനാറ  ഡബവബഷനബല്  ലഭബചബട്ടുള  മൂനക്ക്

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  കൃഷബനനാശലാം  സലാംബനബച

അകപക്ഷകേളബല്  ഫണക്ക്  ലഭദതയക്ക് കനുസരബചക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  അനുവദബചവരുന.

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം  രൂക്ഷമനായ  സലങ്ങളബല്  രനാതബകേനാല  പകട്രെനാളബലാംഗക്ക്

നടത്തുനണക്ക്.  കേനാട്ടനാന  ജനവനാസകമഖലയബകലയക്ക്  പ്രകവശബകനാതബരബകനാന്

ആന്റെബഡബപ്രകഡഷന് വനാചരമനാകര നബകയനാഗബകനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്. കേബഴകകഞരബ

ഭനാഗങ്ങളബല്  വനനാതബരത്തബ  പങ്കെബടുന  പ്രകദശങ്ങളബല്  കതരുവുവബളക്കുകേള്

സനാപബക്കുനതബനക്ക് സതഡര നടപടബ സഡസ്പീകേരബചവരുന. 

(11) സസദ ഉദദനാന സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക് കകേനായ:  കകേനാഴബകകനാടക്ക് ജബലയബല് വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ

അധസ്പീനതയബലുള  പകത്തകര  സലത്തക്ക്  സനാപബചബട്ടുള  ഇട്ടബ  അചതന്  സനാരകേ

കഹനാരത്തൂസക്ക്  മലബനാറബകസക്ക്  സസദസരവ്വസഡലാം  എന  സസദ  ഉദദനാനലാം

സലാംരക്ഷബകനാന് നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):  ഇട്ടബ
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അചതന്  സനാരകേ  കഹനാരത്തൂസക്ക്  മലബനാറബകസക്ക്  പദതബ  2011-ല്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   ഒഇഷധസസദങ്ങള്  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയകവങ്കെബലുലാം

പരബചരണക്കുറവുമൂലലാം  നബരവധബ  സസദങ്ങള്  നശബചകപനായതബനനാല്  ഉദദനാനലാം

പുനരുദരബക്കുനതബനക്ക്  ഫണനുവദബചക്ക്  തുടരനടപടബകേള്  സഡസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ഒഇഷധസസദങ്ങള്  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കേരനാറകേനാരകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പദതബപ്രകദശലാം  സന്ദരശബക്കുന  ഗകവഷണ

വബദദനാരത്ഥബകേളടകമുളവരകക്ക്  കേനാടബകനക്കുറബചലാം  ഒഇഷധകചടബകേകളക്കുറബചമുള

ക്ലേനാസ്സുകേള് നല്കുനണക്ക്.  കകേടുപനാടുകേള് സലാംഭവബച അകകേഡറബയലാം,  കസ്നേകക്ക്  കഷല്ട്ടര

എനബവ ഫണബകന്റെ ലഭദതയനുസരബചക്ക് പുനരുദരബക്കുനതുലാം പദതബപ്രകദശലാം കനരബട്ടക്ക്

സന്ദരശബചക്ക് തുടരപ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുള നബരകദ്ദേശങ്ങള് നല്കുനതുമനാണക്ക്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

V റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെണലാം

(1)  അനഇകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട

പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

(2)   ഹരജബകേള്   സലാംബനബച  സമബതബയുകട  മൂനനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്
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സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VI ക്രമപ്രശലാം

കചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബ നല്കുനതബകല കേനാലതനാമസലാം

ശസ്പീ  .     പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  വബവബധ

സകമ്മേളനങ്ങളബല്  അലാംഗങ്ങള്  ഉനയബച  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മനബമനാര  യഥനാസമയലാം

മറപടബ  നല്കേനാകത  ഡബകല  കസറക്ക്കമന്റെക്ക്  പബനസ്പീടക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന  പ്രവണത

വരദബചവരബകേയനാണക്ക്. വബവരനാവകേനാശ നബയമപ്രകേനാരലാം നല്കുന  കചനാദദത്തബനക്ക് മുപ്പെതു

ദബവസത്തബനുളബല്  മറപടബ  ലഭബക്കുകമനബരബകക  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളുകട

അവകേനാശകത്ത ഹനബക്കുന ഇഇ നടപടബകകതബകര ശക്തമനായ റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം.

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര: ഉത്തരങ്ങള്  കൃതദമനായബ  നല്കുനതബനക്ക്  അവരവരുകട

ഓഫസ്പീസുകേളബലുലാം  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുതലത്തബലുലാം  മനബമനാര  നടപടബ

സഡസ്പീകേരബകണകമനക്ക്  കനരകത്ത  റൂള്  കചയ്തതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

മനാറങ്ങളുണനായബട്ടുണക്ക്.  നബരദ്ദേബഷ്ട  സമയപരബധബക്കുളബല്  അന്തബമ  മറപടബ  നല്കേനാന്

കേഴബയനാത്തപക്ഷലാം ബനകപ്പെട്ട മനബ  കേനാരണങ്ങള് വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണള ഡബകല

കസറക്ക്കമന്റെക്ക്  കമശപ്പുറത്തുവയണകമനക്ക്  ചട്ടത്തബല്  നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.  അതക്ക്

സഭകയനാടുള  അറബയബപ്പുലാം  ആദരവുമനായബ  കേനാകണണതനാണക്ക്.  എനനാല്  അനന്തമനായ
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കേനാലതനാമസലാം  അനുവദബകനാന്  കേഴബയബല.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗലാം  ചൂണബകനാണബച

പ്രശലാം  ഗഇരവമനായബ  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  റബവക്യൂ  നടത്തബ  സഭകയ

അറബയബക്കുനതുമനാണക്ക്.  

VII ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദരത്ഥനകേളബകന്മേലുള ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

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

ധനനാഭദരത്ഥനകേള് അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരത്ഥന നമര  IX     -   വനാഹന നബകുതബകേള്  (97,37,43,000  രൂപ)

ധനനാഭദരത്ഥന നമര XLI   -   ഗതനാഗതലാം (871,81,47,000  രൂപ)   

മത്സദബനനവുലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴ്സബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ): തനാകഴപ്പെറയുന  ധനനാഭദരത്ഥന

അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

    ധനനാഭദരത്ഥന നമര XXXIII - മത്സദബനനലാം ( 477,62,75,000  രൂപ)

ഉനത വബദദനാഭദനാസവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീരത്ഥനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):
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വനാഹന  നബകുതബകേള്  എന  IX-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  മത്സദബനനലാം

എന  XXXIII-ാംനമര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  ഗതനാഗതലാം  എന  XLI-ാം  നമര

ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  സലാംബനബക്കുന  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള  പ്രസനാവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  സമനാനതകേളബലനാത്ത

രക്ഷനാപ്രവരത്തനമനാണക്ക്  പ്രളയകേനാലത്തക്ക്  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  നടത്തബയതക്ക്.

സമുദ്രമകത്സദനാല്പനാദനത്തബല്  ഒനനാമതനായബരുന  സലാംസനാനലാം  നനാലനാലാം  സനാനകത്തയക്ക്

പബന്തളകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. മത്സദ സമത്തക്ക് കുറയുന സനാഹചരദത്തബല് ഉള്നനാടന്

മത്സദ  പ്രജനന  ആവനാസകകേന്ദ്രലാം  സലാംരക്ഷബകനാകനടുത്തബട്ടുള  നബലപനാടക്ക്

അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണക്ക്.  മത്സദകമഖല  കനരബടുന  പ്രതബസനബകേകള

അതബജസ്പീവബകനാനനാവശദമനായ  പഠന  ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തണലാം.

കേടനാശഡനാസ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  കേനാലപരബധബ  നസ്പീട്ടബയ  നടപടബ  കേടകകണബയബലകേകപ്പെട്ട

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ആശഡനാസകേരമനാണക്ക്.  പഞ്ഞമനാസകനാലകത്ത   സമനാദദ

സമനാശഡനാസ  പദതബ  പ്രകേനാരമുള  ധനസഹനായലാം  വരദബപ്പെബചതുലാം

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  മകള്കക്ക്  ഇന്ഷഡറന്സക്ക്  പദതബ  ഏരകപ്പെടുത്തബയതുലാം

വബദദനാഭദനാസ  സഇകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തബയതുലാം  കേടലനാക്രമണകത്ത
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പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനുള നടപടബ സഡസ്പീകേരബചതുലാം  സഡനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബന്കസന്റെക്ക്: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  യു.ഡബ.എഫക്ക്.

സരകനാര അധബകേനാരകമനാഴബയുകമനാള് കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.യുകട കേടബനാധദത 2130

കകേനാടബ  രൂപയനായബരുനതക്ക്  മൂന  വരഷലാംകകേനാണക്ക്  4320  കകേനാടബ  രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബചതക്ക്  ഇഇ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസതകയയനാണക്ക്  സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.

9000  ജസ്പീവനകനാകര  പബരബചവബട്ട  നടപടബ  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  പുതബയ  ബസ്സുകേള്

നബരത്തബലബറകനാനുള നടപടബകേള് ഇതുവകരയുലാം ആരലാംഭബചബട്ടബല.  ശമള പരബ ഷ്കരണലാം

നടപ്പെബലനാകനാകനനാ  യൂണബകഫനാലാം  അലവന്സക്ക്  നല്കേനാകനനാ  സനാധബചബട്ടബല.

കേടലനാക്രമണലാംമൂലലാം  ദുരബതമനുഭവബക്കുന  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  അനുവദബക്കുനതബനുലാം   മുന്ഗണനനാ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെടുത്തബ  കറഷന്കേനാരഡുകേള്  നല്കുനതബനുലാം

തസ്പീരകദശവനാസബകേള്കക്ക് പട്ടയലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര  .    സുനബല്  കുമനാര:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ഭരണഘടന  വബഭനാവന  കചയ്യുന  എലനാ  അവകേനാശങ്ങകളയുലാം  ആവബഷ്കനാര

സഡനാതനദകത്തയുലാം  ഹനബക്കുന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനാകുനതക്ക്.  വരഗസ്പീയ  ഫനാസബസക്ക്  ശക്തബകേകള  കചറക്കുന
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നബലപനാടുകേളനാണക്ക്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുനണബ  എകനാലത്തുലാം

സഡസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.  കേടലനാക്രമണലാംമൂലലാം  ദുരബതമനുഭവബക്കുന

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ  സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .     അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  .    പബ  .:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-കയ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സഡസ്പീകേരബചബട്ടബല.   മത്സദകമഖല   അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന

പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം   ഇടനബലകനാരുകട  ചൂഷണത്തബല്നബനലാം

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള  രക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  നബയമ  കഭദഗതബകേള്

കകേനാണവരുനതബനുലാം  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബകണലാം.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകനാന്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  തസ്പീരകദശ  വബകേസന  കകേനാരപ്പെകറഷന്  മുകഖന  നടപ്പെനാകകണ

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാക്കുനതബനുലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ

കേടനാശഡനാസത്തബകന്റെ  പരബധബ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബകണലാം.

പരമരനാഗത  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  ഉപകയനാഗബക്കുന  എന്ജബനുകേള്കക്ക്  സബവബല്

സബപസക്ക്/മത്സദകഫഡക്ക്  വഴബ  നല്കേബകകനാണബരുന  മകണണയുകട  അളവക്ക്

കുറയ്ക്കുകേയുലാം  യനാനങ്ങളുകട  രജബകസ്ട്രേഷന്  ഫസ്പീസക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ്ത  നടപടബ
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പരബകശനാധബകണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം  മുതല്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  വകരയുള  തസ്പീരകദശ

കമഖലകേളബല്  പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേബകനാനുലാം  വളബക്കുനക്ക്  പഞനായത്തബല്  ജപ്പെനാന്

കുടബകവള  പദതബ  നടപ്പെനാകനാനുലാം  പതബറനാണകേളനായബ  തസ്പീരകദശ  കമഖലകേളബല്

തനാമസബക്കുനവരകക്ക് പട്ടയലാം ലഭദമനാകനാനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  തുറമുഖങ്ങള്

നവസ്പീകേരബകനാനുലാം  തസ്പീരകദശകമഖലകേളബല്  പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേബകനാനുലാം  നടപടബ

സഡസ്പീകേരബകണലാം.  വടകേര-കുറദനാടബ-കതനാട്ടബല്പ്പെനാലലാം-വയനനാടക്ക്-ബനാലാംഗ്ലൂര റൂട്ടബല് കൂടുതല്

ബസക്ക് സരവ്വസ്പീസക്ക് അനുവദബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നഇഷനാദക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

സമസ  കമഖലകേളബലുലാം  പുകരനാഗതബ  ബകേവരബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.

മത്സദകമഖലകയ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  ക്രബയനാത്മകേമനായ  പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായനാണക്ക്

മത്സദബനന വകുപ്പെക്ക് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.  തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനനായബ കകേരളത്തബല്

900  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബ  പ്രഖദനാപബചതുലാം  തനാനബ  മുതല്  കകേനാലലാം  ബസ്പീചക്ക്

വകരയുള  തസ്പീരപ്രകദശത്തക്ക്  പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബചതുലാം

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ഭവനനബരമ്മേനാണത്തബനുള

സഹനായലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം  സമനാശഡനാസ  പദതബ  4500/-  രൂപയനായുലാം

വരദബപ്പെബചതുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബകല  മുട്ടത്തറയബല്  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ
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കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഫനാറക്ക്  സമുചയലാം  നബരമ്മേബചനല്കേബയതുലാം  ഇഇ  കമഖലകയനാടുള

സരകനാരബകന്റെ  പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്.  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.

കപന്ഷന്കേനാരകക്ക് സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുകട കേണ്കസനാരഷദലാം വഴബ കപന്ഷന്

നല്കേനാനുലാം ഇലകബകേക്ക് ബസ്സുകേള് നബരത്തബലബറകനാനുലാം ജലഗതനാഗത കമഖലയബല്

എ.സബ.  കബനാട്ടക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  അട്ടപ്പെനാടബയബല്

മരണകപ്പെട്ട  മധുവബകന്റെ  സകഹനാദരബകക്ക്  കജനാലബ  നല്കേബയതുലാം  കലനാകപ്പെക്ക്

മരദ്ദേനത്തബല്  മരണമടഞ്ഞ  ശസ്പീജബത്തബകന്റെ  കുടുലാംബകത്ത  സലാംരക്ഷബചതുലാം

ചബകേബത്സ ലഭബകനാകത മരണകപ്പെട്ട അനദസലാംസനാനകത്തനാഴബലനാളബയനായ മുരുകേകന്റെ

കുടുലാംബത്തബനക്ക്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേബയതുലാം  സരകനാരബകന്റെ

സനാമൂഹദപ്രതബബദത വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  ചനാരജക്ക്

കചയ്യനാനുള  സഇകേരദലാം  ഏരകപ്പെടുത്തനാകത  10  ഇലകബകേക്ക്  ബസ്സുകേള്

വനാടകേയ്കകടുത്തതുലാം  നഷ്ടത്തബകലനാടുന  സരവ്വസ്പീസുകേള്  നബരത്തലനാകബയതുലാം

എലാം-പനാനല്  ജസ്പീവനകനാകര  പബരബചവബട്ടതുലാം  ശരബയനായ  നടപടബയല.

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.കയ  ലനാഭകേരമനാകനാന്  ശനാസസ്പീയ  മനാരഗങ്ങള്

അവലലാംബബക്കുകേയുലാം  ട്രെനാഫബകേക്ക്  സരകവ്വ  അനകകലസക്ക്  നടത്തബയതബനുകശഷലാം
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ദസ്പീരഘദൂര  സരവ്വസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  പ്രളയത്തബല്  തകേരന

കേട്ടപ്പെന  ഡബകപ്പെനാ  പുനരനബരമ്മേബക്കുകേയുലാം  ഇന്റെരകസറക്ക്  സരവ്വസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  മലകയനാര  കമഖലകയനാടക്ക്  അനുഭനാവപൂരവ്വമനായ

സമസ്പീപനലാം  സഡസ്പീകേരബകനാനുലാം  വബദദനാരത്ഥബകേള്കക്ക്  അരഹതകപ്പെട്ട  കേണ്കസഷന്

നല്കേനാന്  ആവശദകമങ്കെബല്  കപനാളബസബയബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാനുലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ. തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രളയത്തബല്  രക്ഷനാപ്രവരത്തനത്തബനക്ക്  കനതൃതഡലാം  നല്കേബയ

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബല്  നബയമബകനാനുലാം  'സഫലലാം'

പദതബ  ഉള്കപ്പെകട  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുകവണബ  നബരവധബ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം കേടലനാക്രമണലാം തടയനാനുലാം തസ്പീരകദശ കറനാഡുകേള്

പരബപനാലബകനാനുലാം  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  തസ്പീരകദശ  കമഖലയുകട

വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ  ധനസഹനായലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്നബനക്ക്

ലഭദമനാകനാനുലാം മത്സദനയലാം നടപ്പെബലനാകനാനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കതനാഴബലനാളബകേകള  വബശഡനാസത്തബകലടുത്തുലാം

കകേനാരപ്പെകറഷകന വബഭജബചലാം  എലാം.ഡബ.-കക്ക്  പൂരണമനായ അധബകേനാരലാം  നല്കേബയുലാം
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കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-കയ  ലനാഭത്തബലനാക്കുനതബനുലാം  വരദബചവരുന

കറനാഡപകേടങ്ങള് കുറയ്ക്കുനതബനുലാം സരകനാരബകന്റെ ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കേടലനാക്രമണലാം

തടയുനതബനക്ക്  22.5  കകേനാടബ രൂപ അനുവദബചതുള്കപ്പെകട നബരവധബ പദതബകേള്

തസ്പീരകദശകമഖലയബല്  നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണക്ക്. ഓഖബ ദുരന്തത്തബല് മരണകപ്പെടുകേകയനാ

കേനാണനാതനാവുകേകയനാ കചയ്ത മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ധനസഹനായലാം

നല്കേബയതബനുപുറകമ  ആശബതരകക്ക്  കജനാലബ  നല്കുനതബനുലാം  വബദദനാരത്ഥബകേള്കക്ക്

ഡബഗ്രബതലലാംവകര  സഇജനദ  വബദദനാഭദനാസവുലാം  കതനാഴബലധബഷബത  വബദദനാഭദനാസവുലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  മത്സദബനകനനാപകേരണങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബച.  3000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  തസ്പീരകദശ

വബകേസനമനാണക്ക്  സരകനാര  ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.  വനാഹനങ്ങളബല്  ജബ.പബ.എസക്ക്.

ഘടബപ്പെബക്കുന  സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  കതനാഴബലനാളബ

യൂണബയനുകേളുമനായബ  ചരച  കചയ്യുനതബനുലാം  ജബ.പബ.എസക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബല്  നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബകണലാം.

ലനാഭകേരമലനാത്തതബനനാല്  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  റദ്ദുകചയ്ത  റൂട്ടുകേള്

പുനനഃപരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം  കകേനായബലനാണബയബല്നബനലാം  കപരനാമ്പ്ര-കുറദനാടബ  വഴബ

മനാനന്തവനാടബയബകലയ്ക്കുലാം  വടകേര-മണബയൂരബകലയ്ക്കുലാം  പുതബയ  സരവ്വസ്പീസുകേള്
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അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കജ  .   മനാകബ: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഓഖബ ദുരന്തത്തബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം  കേനാണനാതനായവരുകടയുലാം  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ധനസഹനായലാം

നല്കേബയതുലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  വബദദനാരത്ഥബകേള്കക്ക്  മബകേച  വബദദനാഭദനാസ

സഇകേരദങ്ങള്  ഉറപ്പെനാകബയതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കചലനാനലാം  മത്സദഗ്രനാമത്തബകന്റെ

വബകേസനത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക്  നടപ്പെനാകണലാം.  പ്രളയദുരന്ത ബനാധബതരകക്ക്

അടബയന്തര  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയതബനുപുറകമ  വസ്പീടുകേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തബയനാക്കുനതബനക്ക്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച.  കകേരളത്തബകന്റെ

സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ  ധനസമനാഹരണത്തബനനായബ  കേബഫ്ബബ

രൂപസ്പീകേരബചതുലാം   കേരഷകേകപന്ഷനുകേള്  കുടബശ്ശേബകേ  സഹബതലാം  കകേനാടുത്തുതസ്പീരത്തതുലാം

കേരഷകേ ആത്മഹതദകേള് ഒഴബവനാകനാന് കേഴബഞ്ഞതുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  തസ്പീരകദശ

കറനാഡുകേളുകട  വബകേസനലാം,  ഭൂരഹബതരുലാം  ഭവനരഹബതരുമനായ

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് ധനസഹനായലാം, കേടലനാക്രമണത്തബല് വസ്പീടക്ക് നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്

ഫനാറക്ക്  സമുചയലാം,  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  മകള്കക്ക്  സഇജനദ  എന്ട്രെന്സക്ക്

പരബശസ്പീലനലാം, ഓഖബ ദുരന്തബനാധബതരുകട മകള്കക്ക് സഇജനദ വബദദനാഭദനാസലാം, ശുചബതഡ

സനാഗരലാം, വബദദനാതസ്പീരലാം തുടങ്ങബ നബരവധബ അഭബമനാനകേരമനായ പദതബകേളനാണക്ക് സരകനാര

നടപ്പെനാകബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്  നബയമവബരുദമനായബ  പ്രവരത്തബക്കുന
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ബസക്ക് കലനാബബകേകള നബയനബക്കുനതബനുലാം യനാതനാ നബരക്കുകേള് ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

ബസ്സുകേള്കക്ക്  കവഗപ്പൂട്ടുലാം  ജബ.പബ.എസക്ക്.  സലാംവബധനാനവുലാം  നബരബനമനാക്കുനതബനുലാം

സഡകേനാരദ  ബസ്സുള്കപ്പെകടയുളള  കപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനങ്ങളബല്  ബഡ്രൈവര

നബയനബത വനാതബലുകേള് സനാപബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   കനലബക്കുനക്ക്: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള എതബരക്കുന. മത്സദബനന

കമഖലകയ അവഗണബക്കുന നബലപനാടനാണക്ക് സരകനാര സഡസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. ദുരബതനാശഡനാസ

കേദനാമ്പുകേളബല്  കേഴബയുന  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സഹനായകമത്തബക്കുനതബനുലാം

കേടകകണബയബല്കപ്പെട്ടവകര  രക്ഷബക്കുനതബനനായബ  കചറകേബട  വനായനാപദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  പരമരനാഗത  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ബബ.പബ.എല്.

കേനാരഡുലാം  സഇജനദകറഷനുലാം  നല്കുനതബനുലാം  ഉള്നനാടന് മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

അരഹതകപ്പെട്ട ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. സുനനാമബ ഫനാറകേള്

വനാസകയനാഗദമനാകണലാം.  മത്സദലാം  സൂക്ഷബക്കുനതബനനായബ  ഫസ്പീസര  സഇകേരദലാം

ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  മത്സദബനനത്തബനക്ക്  കപനാകുനവരുകട  വബശദനാലാംശങ്ങള്

അതദനാധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ  കശഖരബക്കുനതബനുലാം

മത്സദമനാരകറകേളുകട  ശുചബതഡവുലാം  നവസ്പീകേരണവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ

സഡസ്പീകേരബകണലാം.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  കേസബ കേടപ്പുറകത്ത വനായനശനാലയക്ക്  പുസകേങ്ങളുലാം

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വനാങ്ങുനതബനക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദബകണലാം.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ഫബഷബലാംഗക്ക്
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ഹനാരബര യനാഥനാരത്ഥദമനാകണലാം. കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-കയ കേടകകണബയബല്നബനക്ക്

രക്ഷബക്കുനതബനുലാം  ലനാഭകേരമനാക്കുനതബനുലാം  ഫലപ്രദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഏരകപ്പെടുത്തണലാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള  സമൂഹത്തബകന്റെ  കപനാതുധനാരയബകലയക്ക്

കകേനാണവരുനതബനനായബ  നബരവധബ  പദതബകേളനാണക്ക്  സരകനാര

നടപ്പെനാകബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  കപനാഴബയൂര  കമഖലയബല്  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടക്ക്

കേനാണനാതനായ  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം

നല്കേബയതുലാം കപനാഴബയൂരബല് ഫനാറക്ക് സമുചയലാം നബരമ്മേബക്കുനതുലാം  'വബദദനാതസ്പീരലാം'  പദതബ

നടപ്പെനാകബയതുലാം  പഞ്ഞമനാസ  പ്രകതദകേ  സസ്പീമബനുളള  തുകേ  4500  രൂപയനായുലാം

മരണനാനന്തര  സഹനായലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം  വരദബപ്പെബചതുലാം  യനാനങ്ങള്ക്കുലാം

കബനാട്ടുകേള്ക്കുലാം ഇന്ഷഡറന്സക്ക്  പരബരക്ഷ ഏരകപ്പെടുത്തബയതുലാം അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

സബ്സബസബഡബ നബരകബല് മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് മകണണ നല്കേനാന് നടപടബ

സഡസ്പീകേരബകണലാം.  മത്സദബനന  യനങ്ങളുകട  എന്ജബനുകേള്കക്ക്  കപരമബറക്ക്

നല്കുനതബകല  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാകനാനുലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ

കമഖലയബകലതടകലാം  ബബ.പബ.എല്.  ലബസക്ക്  തയ്യനാറനാകബയതബകല  അപനാകേതകേള്

പരബഹരബകനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കേടലനാക്രമണലാം  തടയുനതബനക്ക്  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല്
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കേടല്ഭബത്തബ,  പുലബമുട്ടുകേള് എനബവ നബരമ്മേബകനാനുലാം ഫബഷബലാംഗക്ക്  മനാരകറലാം സനാളുകേളുലാം

ആരലാംഭബചക്ക്  ഉപകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  ഭക്ഷദകയനാഗദമനായ  മത്സദലാം  എത്തബചകകേനാടുകനാനുലാം

നടപടബകയടുകണലാം.  കനയ്യനാറബന്കേര  തനാലൂകബകല  യനാതനാകക്ലേശലാം  പരബഹരബകനാനുലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.കയ സലാംരക്ഷബചകകേനാണക്ക് സമനാന്തര സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുനവകര

സഹനായബകനാനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അന്വര സനാദത്തക്ക്: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള എതബരക്കുന.  കകേടുകേനാരദസത

ഇലനാതനാകബ  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യുകട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനാകനാന്

നടപടബ  സഡസ്പീകേരബകണലാം.  ജസ്പീവനകനാര  അകപക്ഷ  നല്കേനാകത  അവധബയബല്

പ്രകവശബക്കുനതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധബകണലാം.  സഡകേനാരദ  ബസക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്

കമഖലയബകല  കുത്തകേ  മുതലനാളബത്തവുലാം  ഗുണനായബസവുലാം  അവസനാനബപ്പെബകനാനുലാം

കപനാതുഗതനാഗതരലാംഗലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  നബരത്തലനാകബയ

മബനല് ബസ്സുകേള് പുനനഃസനാപബകണലാം.  അന്തര സലാംസനാന സരവ്വസ്പീസക്ക് സലാംബനബച

വബവരങ്ങള് വദക്തമനാകണലാം. കേടല്ഭബത്തബയുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്  യഥനാസമയലാം

നടത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സഡസ്പീകേരബകണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.

ബസ്സുകേള്  കകേനാണ്കവനായക്ക്  ആയബ  സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുനതക്ക്  ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ

റൂട്ടുകേള്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുനതബനുള  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.
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എറണനാകുളലാം,  തബരുവനന്തപുരലാം എനബവബടങ്ങളബല്നബനക്ക് കചകകനയബകലയ്ക്കുലാം  കേമലാം-

കതനബ  കമഖലകേളബകലയ്ക്കുലാം  അന്തര  സലാംസനാന  സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുനതബനക്ക്

തമബഴക്ക് നനാടുമനായബ  ധനാരണയുണനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ഉള്നനാടന്  കമഖലകേളബകലയ്ക്കുള

ലനാഭകേരമലനാത്ത  സരവ്വസ്പീസുകേള്  നബരത്തലനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ട്രെനാഫബകേക്ക്  സരകവ്വ

ശനാസസ്പീയമനായബ  നടത്തബയതബനുകശഷകമ  പുതബയ  സരവ്വസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുള.

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  10  ഇലകബകേക്ക്  ബസുകേള്  വനാടകേയ്കകടുത്തക്ക്  കലനാലാംഗക്ക്

റൂട്ടബല് നടത്തബയ സരവ്വസ്പീസക്ക് ഫലപ്രദമനായബല. ചനാരജ്ജബലാംഗക്ക് കസഷനുകേള് സലാംബനബചക്ക്

ശനാസസ്പീയ  പഠനലാം  നടത്തബ  മുകനനാട്ടുകപനാകേനാനനാണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  ഇ-കവഹബകബള്

പദതബയുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകേനാനുലാം  വനാട്ടര  ടനാകബ,  വനാട്ടര  ബസക്ക്  എനബവ

യനാഥനാരത്ഥദമനാകനാനുലാം  ശമബക്കുനതനാണക്ക്.  എലാം.എല്.എ.  ഫണപകയനാഗബചക്ക്

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാത്ത  ഡബകപ്പെനാകേളുകട  പ്രവരത്തനലാം

സലാംബനബചക്ക്  സലലാം  എലാം.എല്.എ.-മനാരുമനായബ  ചരച  കചയ്തക്ക്  പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതനാണക്ക്.  വനാഹനങ്ങളബല് ജബ.പബ.എസക്ക്.  ഘടബപ്പെബക്കുനതബനുള സമയപരബധബ

ദസ്പീരഘബപ്പെബകനാന്  സനാധബക്കുകമനാകയന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

ആലാംബുലന്സക്ക്  ബഡ്രൈവരമനാരകക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേനാനുലാം  വദക്തമനായ

മനാരഗകരഖയുണനാകനാനുലാം  കരനാഗബയുകട  സുരക്ഷബതതഡലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം  നടപടബ

സഡസ്പീകേരബക്കുലാം.  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ  കപന്ഷന്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുകട
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കേണ്കസനാരഷദലാം  വഴബയനാണക്ക്  നല്കേബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യുകട സലാംരക്ഷണത്തബനുതകുന എലനാ നടപടബകേളുലാം സരകനാര

സഡസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. ധനനാഭദരത്ഥനകേള് പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന.

മത്സദബനനവുലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴ്സബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  സഭനാതലത്തബല്  ഉയരനവന

നബരകദ്ദേശങ്ങകള  സഡനാഗതലാം  കചയ്യുന.  മകത്സദനാത്പനാദന  വരദനവബലൂകട

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം  ഉയരത്തുനതബനുലാം  ശനാസസ്പീയ

ഇടകപടലബലൂകട മത്സദസമത്തബല് ഗണദമനായ വരദനവുണനാകനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

മത്സദഭവന്  രൂപസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുനതനാണക്ക്.  സസ്പീഡക്ക്

കസന്റെറബകന്റെ  മബകേച  പ്രവരത്തനലാം  അകേഡനാകേള്ചര  രലാംഗത്തക്ക്

വന്കനട്ടമുണനാക്കുനതനാണക്ക്. വസ്പീടബലനാത്ത  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കനായബ

വലബയതുറയബല്  ഫനാറക്ക്  സമുചയങ്ങള്  പൂരത്തബയനാകബ.  കേടല്കക്ഷനാഭലാം  കനരബടനാന്

ഇറബകഗഷന്/മത്സദബനന  വകുപ്പുകേള്  സലാംയുക്തമനായബ  പ്രവരത്തബക്കുനതനാണക്ക്.

കേടല്കക്ഷനാഭലാം  തടയുനതബനനായബ  'ഓഫക്ക്  കഷനാര  കബകക്ക്  വനാട്ടര'  സലാംവബധനാനലാം

നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്  സമരപ്പെബച  ഡബ.പബ.ആര.-നക്ക്  അനുമതബ

ലഭബക്കുനമുറയക്ക്  തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  തസ്പീരസലാംരക്ഷണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  പരമരനാഗത  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  യനാനങ്ങള്ക്കുലാം
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കബനാട്ടുകേള്ക്കുലാം ഇന്ഷഡറന്സക്ക് പരബരക്ഷ ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കുടബശ്ശേബകേയനായബരുന  18

കകേനാടബ  രൂപ  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുകേയുലാം  കുട്ടബകേള്കക്ക്  ലലാംപലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

'വബദദനാതസ്പീരലാം'  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട  71  കുട്ടബകേകള  ഉനത

വബദദനാഭദനാസത്തബനക്ക്  കയനാഗദരനാക്കുകേയുലാം  കചയ.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  420

കകേനാടബ രൂപയുകട വബവബധ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം പലബശരഹബത വനായ 50,000

രൂപയനാകബ  ഉയരത്തുകേയുലാം  കചയ.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  വബവബധ

ആനുകൂലദങ്ങള്കനായബ  മത്സദകബനാരഡക്ക്  വഴബ  214  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബചബട്ടുണക്ക്.

'തസ്പീരബമതബ'  പദതബ വഴബ  13.21  കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബകേള് നടപ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.

ഉള്നനാടന്  മത്സദകൃഷബയുകട  വദനാപനത്തബനുലാം  മത്സദസമത്തക്ക്

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ  കവമനനാടക്ക്,  അഷ്ടമുടബ  കേനായലുകേളബകല  കേകയ്യറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബചക്ക്  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങളുകട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  കേരബമസ്പീനബകന്റെ  20

സഡനാഭനാവബകേ പ്രജനനകകേന്ദ്രങ്ങള് സനാപബക്കുനതനാണക്ക്. മത്സദകൃഷബ സലാംരക്ഷബകനാന്

തണസ്പീരമുകലാം  ബണക്ക്  തുറക്കുനതുസലാംബനബചക്ക്  ഉനതതലകയനാഗലാം  വബളബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  കേക  ഉപകയനാഗബചക്ക്  കവമനനാടക്ക്  കേനായലബകന

പനാരബസബതബകേമനായബ  ശുദസ്പീകേരബകനാനുലാം  കേക,  കേരബമസ്പീന്  സലാംരക്ഷണലാം

ശനാസസ്പീയമനായബ  നടത്തനാനുലാം  നടപടബ  സഡസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ
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ഹനാരബറകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  മനാരകറകേളബല്

ഗുണനബലവനാരമുളള മത്സദലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുളള നടപടബ സഡസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

മത്സദകമഖലയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക്  എലനാവരുകടയുലാം  പബന്തുണയുലാം  സഹകേരണവുലാം

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. ധനനാഭദരത്ഥന പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

വനാഹന നബകുതബകേള് എന IX-ാം നമര ധനനാഭദരത്ഥന 34-കനതബകര 77

കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം മത്സദബനനലാം എന XXXIII-ാം നമര ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം

ഗതനാഗതലാം  എന  XLI-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം  34-കനതബകര  78

കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

VIII നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള   2019-  കല കകേരള കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസലാം   (  സഡകേനാരദ കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുളള

പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം നബയനബകലുലാം  )   കഭദഗതബ ബബല് പരബഗണനയക്ക്

എടുകണകമന പ്രകമയവുലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശു വബകേസനവുലാം വകുപ്പുമനബ
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(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര  ):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്ത

പ്രകേനാരമുളള 2019-കല കകേരള കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസലാം (സഡകേനാരദ കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുളള  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം

നബയനബകലുലാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസ  പ്രകവശനവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദത്തബല്  വകുപ്പെബകന്റെ

കേനാരദക്ഷമതയബലനായ്മ  പല  പ്രനാവശദലാം  വദക്തമനായബട്ടുളളതനാണക്ക്.  2017-ല്

പനാസനാകബയ  ബബലബകല  ചബല  വദവസകേള്  ഒഴബവനാകബകകനാണക്ക്  കകഹകകനാടതബ

പുറകപ്പെടുവബച  വബധബയുകട  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  കഭദഗതബ  ബബല്

കകേനാണവനബരബക്കുനതക്ക്.  പ്രകവശന കമല്കനനാട്ട സമബതബ,  ഫസ്പീസക്ക്  നബരണയ സമബതബ

എനബവയുകട അദദക്ഷനനായബ  റബട്ടകയരഡക്ക്  ജഡ്ജബകയത്തകന നബയമബകണകമനലാം

രണക്ക്  സമബതബകേളബലുലാം  നനാമനബരകദ്ദേശലാം  കചയ്യകപ്പെടുന  ഇന്തദന്  കമഡബകല്

കേഇണ്സബലബകന്റെ  പ്രതബനബധബ  ഒകര  വദക്തബ  തകന  ആയബരബകണകമനലാം
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നബഷ്കരഷബചബരബക്കുനതക്ക്  കകഹകകനാടതബ  വബധബയുകട  അന്ത:സത്തയക്ക്  വബരുദമനാണക്ക്.

പ്രകവശന  കമല്കനനാട്ട  സമബതബകക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള  അധബകേനാരങ്ങള്  പരബമബതമനാണക്ക്.

വദവസകേള്  ലലാംഘബക്കുനവരക്കുള  പബഴ  വരദബപ്പെബകണലാം.  കഭദഗതബ  ബബല്

വദക്തമനായ നബബനനകേള് ഉള്കകനാള്ളുനതനായബരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന. കകഹകകനാടതബ

വബധബനദനായത്തബകല  നബരകദ്ദേശലാം  സഡസ്പീകേരബചകകേനാണക്ക്  കഭദഗതബ  വരുത്തനാനുള

തസ്പീരുമനാനലാം  സഡനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രകവശന  കമല്കനനാട്ട  സമബതബയുകട  പ്രവരത്തനലാം

കുറമറ  രസ്പീതബയബലുലാം  ഫലപ്രദമനായുലാം  നടത്തുനതബനനായബ  അലാംഗങ്ങകള

പുന:ക്രമസ്പീകേരബകണലാം.  ബബലബകല  3(എഫക്ക്)-ല്  പരനാമരശബചബരബക്കുന  വബദദനാഭദനാസ

വബദഗ്ദ്ധന്,  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  വബദഗ്ദ്ധനനായ

ആളനായബരബകണകമനതക്ക്  പ്രകതദകേലാം  പരനാമരശബകണലാം.  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ

കസക്രട്ടറബ,  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ ഡയറകര  എനബവകര  ഒഴബവനാകബയ നടപടബ

പുന:പരബകശനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ. കജനാരജക്ക് എലാം. കതനാമസബനുകവണബ ശസ്പീ  .   റബ  .   വബ  .   രനാകജഷക്ക്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 2019-കല കകേരള കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസലാം (സഡകേനാരദ

കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം

നബയനബകലുലാം) കഭദഗതബ ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സരക്കുകലറക്ക്
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കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയുകട  പരബമബതബക്കുളബല്  നബനകകേനാണക്ക്

സനാധനാരണകനാരനായ വബദദനാരത്ഥബകേള്കക്ക് സഡനാശയ വബദദനാഭദനാസലാം സനാധദമനാകനാനുള

ഇടകപടലനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തബ യബ രബക്കുനതക്ക്. എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  കമഡബകല്

കകേനാകളജകേള്  തുടങ്ങുകമന  പ്രഖദനാപനലാം  നടത്തുകേയുലാം  അടബസനാന

സഇകേരദങ്ങകളനാരുക്കുനതബനക്ക്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സഡസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യനാത്ത

മുന്സരകനാരബല്നബനക്ക് വദതദസമനായബ ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ സഇകേരദങ്ങള് വബപുലകപ്പെടുത്തബ

കമഡബകല്  കകേനാകളജകേള്  ആരലാംഭബക്കുന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  ഇഇ  സരകനാര

സഡസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 2019 -കല

കകേരള  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സഡകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം നബയനബകലുലാം)  കഭദഗതബ ബബല്

വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയക്ക്  അയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   

2017-ല്  നബയമസഭ  പനാസനാകബയ  ബബലബകനതബകര  സഡകേനാരദ  കമഡബകല്

കകേനാകളജക്ക്  മനാകനജകമന്റുകേള്  സമരപ്പെബച  ഹരജബയബകന്മേലുള

ബഹകകനാടതബവബധബകയത്തുടരനക്ക്  ചബല  വകുപ്പുകേള്  റദ്ദേക്ക്  കചയ്തതബകന
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മറബകേടക്കുകേകയന  ഉകദ്ദേശദകത്തനാകടയനാണക്ക്  ബബല്  കകേനാണവനബരബക്കുനതക്ക്.  ഫസ്പീസക്ക്

തസ്പീരുമനാനബകനാനുലാം  പ്രകവശനത്തബനുലാം  പ്രകതദകേ  സമബതബകേള്  കവണകമന

കകേനാടതബവബധബയുകട അന്ത:സത്തയക്ക് വബരുദമനായ ഈ ബബല് കകേനാടതബയബല് വസ്പീണലാം

കചനാദദലാം കചയ്യകപ്പെടുകമനതബല് സലാംശയമബല.  സഡകേനാരദ-സഡനാശയ മനാകനജകമന്റുകേകള

സഹനായബക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര  സഡസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  ഇടുകബ  കമഡബകല്

കകേനാകളജടകമുള  പുതബയ  സരകനാര  കമഡബകല്  കകേനാകളജകേളുകട  കേനാരദത്തബല്

നബരുത്തരവനാദപരമനായ  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര  സഡസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ബശലജ  ടസ്പീചര):  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്  നസ്പീതബ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  സഡനാശയ  മനാകനജകമന്റുകേകള  നബയനബക്കുനതബനുള  നബയമലാം

കകേരള നബയമസഭ ആദദമനായബട്ടനാണക്ക് പനാസനാക്കുനതക്ക്.  സദുകദ്ദേശദകത്തനാടുകൂടബ സരകനാര

കകേനാണവന  2017-കല  15-ാം നമര ആകബകനതബകര  സഡകേനാരദ  മനാകനജകമന്റുകേള്

കകേനാടതബയബല്  കപനായതബകനത്തുടരനക്ക്  മനാകനജകമന്റുമനായബ  കേണ്കസഷണല്

എഗ്രബകമന്റുണനാകനാനുള സനാദദത പറയുന 17-ാംഖണ്ഡവുലാം 19-ാംഖണ്ഡവുലാം കകേനാടതബ

റദ്ദേനാകബ.  ഇഇ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  2016-17-കല

അഡബഷന് നടത്തബയകപ്പെനാഴനാണക്ക് നസ്പീറക്ക്  കമറബറക്ക്  നബലവബല് വനതക്ക്.  കസന്ട്രെല് കമറബറക്ക്

ലബസബല് നബനമനാതകമ  അഡബഷന് നടത്തനാന് പനാടുളകയനലാം സലാംസനാനങ്ങളബകല
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കമറബറക്ക്  ലബസക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയബകലനലാം സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റുലാം

വദക്തമനാകബയതബകനത്തുടരനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അപ്പെസ്പീല്  നല്കുകേയുലാം  കകേനാടതബ

നബരകദ്ദേശമനുസരബചക്ക്  മനാകനജകമന്റുകേളുമനായബ  ചരച  നടത്തബയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഇരുപത്തയ്യനായബരത്തബനുലാം  രണക്ക്  ലക്ഷത്തബനുമബടയബല്  പഠബക്കുന  കുട്ടബകേള്  50

ശതമനാനവുലാം ബനാകബ 50 ശതമനാനത്തബല് 35 ശതമനാനലാം കപരകക്ക് 11 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 15

ശതമനാനലാം  എന്.ആര.കഎ.  സസ്പീറബനക്ക്  15  ലക്ഷലാം രൂപയുമനായബ  ഫസ്പീസക്ക്  ഫബകക്ക്  കചയ.

21017-18-ല്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകടയുലാം  എലാം.സബ.കഎ.-യുകടയുലാം  മനാനദണ്ഡമനുസരബചക്ക്

ഫസ്പീ കറഗുകലററബ കേമ്മേബറബ ഏകേസ്പീകൃത ഫസ്പീസക്ക് നബശ്ചയബക്കുന രസ്പീതബയുണനാകുകേയുലാം ഓകരനാ

കകേനാകളജബനുലാം  വദതദസ  ഫസ്പീസക്ക്  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  കചയ്തതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

2017-18-കലയുലാം  2018-19-കലയുലാം  സഡനാശയ  കമഡബകല്  കകേനാകളജകേളുകട  ഫസ്പീസക്ക്

ആറക്ക്  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുതനാകഴയനാണക്ക്  നബശ്ചയബചതക്ക്.  ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബയബകലയുലാം

അഡബഷന്  സൂപ്പെരബവസറബ  കേമ്മേബറബയബകലയുലാം  അലാംഗങ്ങകള  ഒരു  കേമ്മേബറബയനായബ

കേണകനാകബ 2017-കല നബയമമനുസരബചക്ക് പത്തലാംഗ കേമ്മേബറബ ഫസ്പീസക്ക് നബശ്ചയബകചങ്കെബലുലാം

നനാലലാംഗങ്ങള് മനാതലാം ഹനാജരനായതബനനാല് കകേനാടതബ അതക്ക് റദ്ദേക്ക് കചയ്യുകേയുലാം വലബയ ഒരു

കേമ്മേബറബകക്ക്  പകേരലാം  രണക്ക്  കചറബയ  കേമ്മേബറബകേളനാകുനതനാണക്ക്  നലകതനക്ക്

നബരകദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  കചയ.  കകേനാടതബവബധബ  മനാകനജകമന്റുകേള്കക്ക്

അനുകൂലമനായബട്ടകലനളതക്ക് അഭബമനാനകേരമനായ കേനാരദമനാണക്ക്.  സരകനാര കമഡബകല്
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കകേനാകളജകേളബല് എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.-നക്ക് 10 ശതമനാനലാം  സനാമത്തബകേ സലാംവരണലാം

നല്കേണകമന  നബരകദ്ദേശത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  സലാംസനാനകത്ത

കമഡബകല്  കകേനാകളജകേളുകട  ലബസക്ക്  കമഡബകല്  കേഇണ്സബലബനക്ക്

അയചകകേനാടുത്തതക്ക്.  നബലവബലുള   കമഡബകല്  കകേനാകളജകേളുകട  അടബസനാന

സഇകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബചക്ക്  കമചകപ്പെട്ട  ചബകേബത്സനാസഇകേരദലാം  ലഭദമനാകനാനുള

ശമങ്ങളനാണക്ക്  നടത്തബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  കകേനാടതബവബധബയനുസരബചക്ക്

സദുകദ്ദേശദകത്തനാടുകൂടബയനാണക്ക്  ഈ  ബബല്  കകേനാണവനബട്ടുളതക്ക്.  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള  2019-കല  കകേരള

കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സഡകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം നബയനബകലുലാം)  കഭദഗതബ

ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
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2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

117, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 എനസ്പീ

നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 2-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം   വകുപ്പെക്ക്

136, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154,155, 156,

157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 172, 174, 177, 180, 181,

184, 189, 190, 191, 193, 196, 198, 200, 201, 203, 207, 208, 209, 210,

213, 217, 218, 220, 221, 227, 228, 230, 232, 235, 237, 238, 239, 240

എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

133. ഖണ്ഡലാം  3  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം  കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന

വകുപ്പെക്ക് 3 എ യുകട ഇനലാം (ഇ) തനാകഴപ്പെറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറകേ:  

“(ഇ)  കചയരകപഴ്സണുമനായബ  കൂടബയനാകലനാചബചക്ക്  സരകനാര



41

നനാമനബരകദ്ദേശലാം കചയ്യുന ഒരു വബദഗ്ദ്ധന്”

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  വനാകനാല്  കഭദഗതബകയനാകട

അവതരബപ്പെബച.

134. ഖണ്ഡലാം  3  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം  കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന

3 എ വകുപ്പെബനു കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന വകുപ്പെക്ക് കചരക്കുകേ:

"3      ബബ സമബതബകേകള സലാംബനബച പ്രകതദകേ വദവസകേള്.-3-ാംവകുപ്പെക്ക്

പ്രകേനാരവുലാം  3 എ വകുപ്പുപ്രകേനാരവുലാം രൂപസ്പീകേരബകകപ്പെടുന സമബതബകേളുകട

കചയരകപഴ്സണ്  ഒകര  ജഡ്ജബ  തകനയനായബരബകകണതുലാം

സമബതബകേളബകലയക്ക്  ഇന്തദന്  കമഡബകല്  കേഇണ്സബലബല്  നബനലാം

നനാമനബരകദ്ദേശലാം  കചയ്യകപ്പെകടണ  പ്രതബനബധബയുലാം  ഒകര  ആള്  തകന

ആയബരബകകണതുമനാണക്ക്:

എനനാല്  അപ്രകേനാരലാം  നബയമബകകപ്പെടുന  കചയരകപഴ്സണക്ക്  ഒരു

പദവബകക്ക്  അരഹമനായ  ഓണകററബയത്തബനക്ക്  മനാതകമ  അരഹത

ഉണനായബരബക്കുകേയുള.” 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള്   സഡസ്പീകേരബച. 

151. ഖണ്ഡലാം 3 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം  കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന
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വകുപ്പെക്ക്  3-കന്റെ  ഇനലാം  (ബബ)-ല്   “ആകരനാഗദ  കുടുലാംബകക്ഷമ”എനസ്പീ

വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം  “ആകരനാഗദവുലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവുലാം”എനസ്പീ

വനാക്കുകേള് കചരക്കുകേ.

207. ഖണ്ഡലാം 3 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന

വകുപ്പെക്ക് 3 എയുകട ഇനലാം (ബബ)-ല്  "ആകരനാഗദ  കുടുലാംബകക്ഷമ"  എനസ്പീ

വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം "ആകരനാഗദവുലാം കുടുലാംബകക്ഷമവുലാം"  എന വനാക്കുകേള്

കചരക്കുകേ.

213. ഖണ്ഡലാം 3 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന

വകുപ്പെക്ക് 3 എയുകട ഇനലാം (സബ)-ല്  "ഇന്ഡദയുകട" എന വനാകബനുപകേരലാം

"ഇന്തദയുകട" എന വനാകക്ക്  കചരക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം  കഭദഗതബ  കചയ്ത  വനാകനാല്

കഭദഗതബയുലാം സഡസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെക്ക്

241,  242,  243,  244,  245,  247,  248,  250,  251   എനസ്പീ  നമര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള്  ഭനാഗസ്പീകേമനായബ സഡസ്പീകേരബച.

244.  പ്രധനാന  ആകബകല  വകുപ്പെക്ക്  4(6)-ല്  “അതബകന്റെ”എന  വനാകബനു  

പകേരലാം “അവയുകട”എന വനാകക്ക് കചരക്കുകേ .

247.  പ്രധനാന ആകബകല വകുപ്പെക്ക്  4(7)-ല്  “അതബകന്റെതനായ”എന വനാകബനു

പകേരലാം “അവയുകടതനായ”എന വനാകക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ  ഭനാഗസ്പീകേമനായബ സഡസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള  4-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

253, 254, 255, 257, 258 എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെക്ക്

259, 260 എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

 കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

261. പ്രധനാന ആകബകല വകുപ്പെക്ക് 7(2)-നുകശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന ക്ലേബപ്ത 

നബബനന കചരക്കുകേ:

"എനനാല് സമബതബകേള്കക്ക് കപനാതുവനായബ ഒരു ഓഫസ്പീസുലാം ഉകദദനാഗസരുലാം 

ജസ്പീവനകനാരുലാം മനാതലാം പ്രവരത്തബകകണതനാണക്ക്."

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള  7-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന
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പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെക്ക്

262,  263, 264, 265, 266, 269, 271, 272, 273, 274,275, 276, 278,

279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294,

296, 297, 298, 299, 305, 307, 308, 311, 312, 317, 319, 320, 321, 322,

323, 325, 329, 331, 334, 335, 336, 337,340, 342, 343, 346, 350, 351,

352, 353, 357, 358 എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഇകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

313. ഖണ്ഡലാം 8 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല്  കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

8(1)(സബ)-യുകട ഇനലാം(ii)-ല് "സസ്പീറകേളുലാം സലാംബനബചക്ക്" എനതബനക്ക്  പകേരലാം

"സസ്പീറകേളബകലക്കുലാം"  എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സഡസ്പീകേരബച. 

286.  ഖണ്ഡലാം 8  പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചരകനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

8(1)(എ)-ല്  "അകനഡഷണലാം നടത്തുന"  എന വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം  "പ്രസ്തുത"
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എന വനാകക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം  സഡസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള  8-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള 8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 9-  ാംവകുപ്പെക്ക്

360, 361, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 378, 379

എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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10-  ാംവകുപ്പെക്ക്

382, 383, 384 എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബയബല)

11-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

12-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബയബല)

12-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

13-  ാംവകുപ്പെക്ക്

385-ാം നമര കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
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13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

14 -  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

15-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബയബല)

15-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

101, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 114 എനസ്പീ നമര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സഡസ്പീകേരബച.

103. പസ്പീഠബകേയബല് "കഭദഗതബ"  എന വനാകബനു മുമനായബ “ഇതബനുകശഷലാം

കേനാണുന ആവശദത്തബനനായബ”എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചരക്കുകേ.



49

മനബ സഡസ്പീകേരബച  കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള  1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള  1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ. 

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശു വബകേസനവുലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര):  2019 -കല  കകേരള  കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസലാം  (സഡകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുളള

പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം നബയനബകലുലാം) കഭദഗതബ ബബല് പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

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

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  ബബലബകന സഡനാഗതലാം

കചയ്യുന.  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസത്തബനനാവശദമനായ  അടബസനാന

സഇകേരദങ്ങളുലാം  ഗുണനബലവനാരവുലാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുള  നടപടബ
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സഡസ്പീകേരബകണലാം.  

2019 -കല  കകേരള  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സഡകേനാരദ  കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുളള  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലുലാം

നബയനബകലുലാം) കഭദഗതബ ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പനാസനാകബ.

സഭ ബവകുകനരലാം 6.10-നക്ക് പബരബഞ.

               


