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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   05,   കചനാവ്വ 

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

     (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I  അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  വനാളയനാറബല്  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  രണ്ടു  കപണ്കുട്ടബകേള്  പസ്പീഡനകത്തത്തുടര്നക്ക്  ദുരൂഹ

സനാഹചരദത്തബല്  മരണമടഞ്ഞ  കകേസബകല  പ്രതബകേള്ക്കുകവണബ  പനാലകനാടക്ക്

ജബലനാ  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബ  അദദക്ഷന്  ഹനാജരനാവുകേയലാം  കകേസ്സകനന്വേഷണലാം

അട്ടബമറബകനാന് ഇടയനായതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയലാം സലാംബന്ധബചക്ക് സര്വ്വശസ്പീ
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വബ.  ടബ.  ബല്റനാലാം,  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദക്ക്  കേബസ്പീര്,  കറനാഷബ  അഗസബന്,  അനൂപക്ക്

കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. ഇകത

വബഷയലാം  ഒനബകലകറത്തവണ  അടബയന്തരപ്രകമയമനായലാം  സബ്മബഷനനായലാം

ഉനയബക്കുകേയലാം  സര്കനാര്  നബലപനാടക്ക്  വദക്തമനാക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  അടബയന്തര  പ്രനാധനാനദമുള്ള  പുതബയ  വബഷയമുള്ളതനായബ

കചയറബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല.  അതബനനാല് ഇഇൗ വബഷയലാം അവതരബപ്പെബകനാന്

അനുവനാദലാം നല്കേനാന് നബര്വ്വനാഹമബല. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  കകേരളലാം  ഇനക്ക്  ചര്ച

കചയ്യുന  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  ഒരു  വബഷയമനാണക്ക്  വനാളയനാറബകല  കപണ്കുട്ടബകേളുകട

ദുരൂഹമരണലാം.  ഒകര  വബഷയത്തബല്  ഒനബകലകറത്തവണ

അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനക്ക്  മുന്കേനാലങ്ങളബലലാം  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനനാല്

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് അനുവനാദലാം നല്കേണലാം.

മബ  .   സസ്പീകര്:  അടബയന്തരപ്രകമയമനായലാം സബ്മബഷനനായലാം ഉനയബചക്ക് മറുപടബ

നല്കേബയ വബഷയമനായതബനനാല് അനുവദബകനാന് നബര്വ്വനാഹമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേനാത്തതബല്

പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  പ്രസനാവന  നടത്തബയതബനുകശഷലാം
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പ്രതബപക്ഷ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്
(1) കറനാഡക്ക് വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  കകേരളത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദലാംവചക്ക്

കദശസ്പീയപനാത  ആറുവരബയനായബ  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനനായള്ള  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടുകല്

നബലവബല്  കചറുകേബട  നനാമമനാത്ര  ഭൂവുടമകേളബല്നബനക്ക്  മനാത്രമനാണക്ക്  നടക്കുനതക്ക്.

കചറുകേബട  കേചവടസനാപനങ്ങള്  നടത്തുനവരനാണക്ക്  ഇതബലള്കപ്പെടുനതക്ക്.  ഭൂമബ

ഏകറ്റെടുക്കുകമനാള്  നബലവബകല  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  അവകശഷബക്കുന  കചറബയ

അളവബലള്ള  ഭൂമബയബല്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനാന്  കേഴബയനാത്ത

അവസയനാണുള്ളതക്ക്.  ഇത്തരകനാകര  സഹനായബകനാന്  കശഷബച  ഭൂമബകൂടബ

ഏകറ്റെടുക്കുകേകയനാ ചട്ടങ്ങളബല് ഇളവനുവദബചക്ക് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള

അനുമതബ നല്കുകേകയനാ കചയനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

കദശസ്പീയപനാത  വബകേസനത്തബനനായബ  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടുക്കുകമനാള്  വസ്പീടക്ക്

നഷ്ടകപ്പെടുനവര്കക്ക്  3  കസന്റെക്ക്  സലവുലാം  വസ്പീടക്ക്  വയനാന് സഹനായവുലാം  വസ്പീട്ടുവനാടകേ
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അലവന്സനായബ  5000  രൂപ  വസ്പീതലാം  6  മനാസ  കേനാലകത്തയലാം  നല്കുനണക്ക്.

കചറുകേബട  ഭൂവുടമകേളബല്നബനക്ക്  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടുക്കുകമനാള്  അവകശഷബക്കുന  ഭൂമബ

അവര്കക്ക്  ഉപകയനാഗപ്രദമനായബകലങബല് അതക്ക്  ഏകറ്റെടുകനാന് വദവസയബകലനക്ക്

എന്.എചക്ക്.എ.കഎ.  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.  ഭൂവുടമകേള്  ആര്ബബകട്രേറ്റെകറ

സമസ്പീപബക്കുനപക്ഷലാം  കദശസ്പീയപനാതനാ  അകതനാറബറ്റെബയമനായബ  കൂടബയനാകലനാചബചക്ക്

ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്.  സലാംസനാനപനാതനാ  വബകേസനത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കചറുകേബട  ഭൂവുടമകേളബല്നബനലാം  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടുക്കുകമനാള്

അവകശഷബക്കുനവകൂടബ  ഏകറ്റെടുകണകമന  ആവശദമുയരുനപക്ഷലാം

അര്ത്ഥനനാധബകേനാരബയകട അഭബപ്രനായമനാരനാഞ്ഞകശഷലാം റബകേന്വേബസബഷനുലാം ബന്ധകപ്പെട്ട

സര്കനാര് ഉത്തരവുലാം ലഭദമനാകബ ഭൂമബ ഏകറ്റെടുക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) ഭവനരഹബതരനായ വബധവകേകള ലലഫക്ക് മബഷന് പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സനാദത്തക്ക്:  ഭവനരഹബതരുലാം  അര്ഹരുമനായ  വബധവകേകള

ലലഫക്ക്  മബഷന് പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ മനാനദണ്ഡങ്ങളബല് ഇളവക്ക്  അനുവദബചക്ക്

വസ്പീടക്ക് നല്കുകേകയനാ പ്രകതദകേമനായബ ഭവനനബര്മ്മേനാണ പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുകേകയനാ

കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 
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തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്  ):  കകലഫക്ക്

മബഷന്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പനാര്പ്പെബട  പദതബയകട  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം

അര്ഹരനായവകരയനാണക്ക്  ഗുണകഭനാക്തൃ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതക്ക്.

അതബല്  വബധവകേകളയലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഗ്രനാമസഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച

ഗുണകഭനാക്തൃ  പട്ടബകേയബല്  വബധവനാ  കക്ലേശഘടകേത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

അര്ഹരനായബട്ടുളള  8391  ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  മുന്ഗണന  നല്കേബ  ഭവന

പദതബയകട  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാക്കുനണക്ക്.  മനാതനാപബതനാകളുകടകയനാ

സകഹനാദരങ്ങളുകടകയനാ  സലാംരക്ഷണയബല് കേഴബയന പ്രകതദകേ കറഷന് കേനാര്ഡക്ക്

ഇലനാത്ത വബധവകേള്കക്ക്  കകലഫക്ക്  പദതബയകട  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  ആനുകൂലദലാം

നല്കേനാന് സനാധബക്കുകേയബല.  

III സബ്മബഷന്

(1) സഇൗജനദ മരുനവബതരണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):  2020  മനാര്ചക്ക്

31-നുകശഷവുലാം  ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  കേനാരുണദ  കബനവലന്റെക്ക്

ഫണബല്നബനലാം  സഇൗജനദ  മരുനവബതരണലാം  നടത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.
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ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശലജ ടസ്പീചര്  ): ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ കരനാഗബകേള്കനാവശദമനായ

ഫനാക്ടറുകേള്  സഇൗജനദമനായബട്ടനാണക്ക്  നല്കേബവരുനതക്ക്.  കകേ.ബബ.എഫക്ക്.  പ്രകേനാരലാം

ആനുകൂലദലാം  ലഭബചബരുന  ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ  കരനാഗബകേള്  കേനാരുണദ  ആകരനാഗദ

സുരക്ഷനാ  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  അവകര  പ്രകതദകേമനായബ

പരബഗണബചക്ക്  31-03-2020  വകര  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സ  നല്കേനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  അതബനുകശഷവുലാം  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സ  നല്കുനതബനക്ക്

വബശദമനായ  ചബകേബത്സനാ  കപ്രനാകട്ടനാകകനാള്  തയനാറനാക്കുനതബനനായബ  പ്രകതദകേ

കേമ്മേബറ്റെബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  നനാളബതുവകര  107  കകേനാടബ  രൂപയകട

ഫനാക്ടറുകേള്  ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം  കേനാരുണദ

ഫനാര്മസബയബല്  മരുനക്ക്  കസനാകക്ക്  കചയ്യുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനകമനാരുക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്. 

(2) കഹറബകറ്റെജക്ക് ടൂറബസലാം സര്കേന്യൂട്ടക്ക്

ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജക്ക്: പത്തനലാംതബട്ട കകേന്ദ്രമനാകബ കഹറബകറ്റെജക്ക് ടൂറബസലാം

സര്കേന്യൂട്ടക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.
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സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസന്വേവുലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്):  പത്തനലാംതബട്ട ജബലയബകല കകപതൃകേ ഗ്രനാമങ്ങളുലാം

ആറന്മുള കേണ്ണനാടബ ഉള്കപ്പെകടയള്ള കേരകേഇൗശല പനാരമരദവുലാം പരമരനാഗതമനായ

മറ്റെനാചനാരങ്ങളുലാം സമനന്വേയബപ്പെബചക്ക് ജബലയബകല കകപതൃകേ സനാരകേങ്ങള് സലാംരക്ഷബചക്ക്

ഒരു  കഹറബകറ്റെജക്ക്  ടൂറബസലാം  സര്കേന്യൂട്ടക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബചക്ക്

ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   

(3)  വസ്പീടുകേള് പുതുകബപ്പെണബയല് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന്:  ഇരബയണ്ണബ  രനാജസ്പീവക്ക്  ദശലക്ഷലാം കകേനാളനബയബലലാം

കകമലനാട്ടബ  രനാജസ്പീവ്ഗനാന്ധബ  കകേനാളബനബയബലലാം  സലാംസനാന  ഭവനനബര്മ്മേനാണ

കബനാര്ഡക്ക്  നബര്മ്മേബച  എഴുപകതനാളലാം  വസ്പീടുകേള്  പുതുകബപ്പെണബയനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

ഇരബയണ്ണബ  രനാജസ്പീവക്ക്  ദശലക്ഷലാം  കകേനാളനബയബലലാം  കകമലനാട്ടബ  രനാജസ്പീവ്ഗനാന്ധബ

കകേനാളനബയബലലാം  രനാജസ്പീവക്ക്  ദശലക്ഷലാം  പനാര്പ്പെബട  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേബയ  വസ്പീടുകേളുകട  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബകനനാ

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്കകനാ കവണബയള്ള പദതബകേള് ഭവനനബര്മ്മേനാണ കബനാര്ഡബല്
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നബലവബലബല.  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബയമനായബ  ചര്ച  നടത്തബ  പ്രസ്തുത

വബഷയത്തബനക്ക് പരബഹനാരമുണനാകനാന് ശമബക്കുനതനാണക്ക്. 

(4)  കകേനാനബ കമഡബകല് കകേനാകളജബകന്റെ രണനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   യ  .   ജനസ്പീഷക്ക് കുമനാര്: സനാകങതബകേ തടസ്സങ്ങള് ഒഴബവനാകബ കകേനാനബ

കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

തന്വേരബതഗതബയബലനാക്കുനതബനുലാം  ആശുപത്രബയകട  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര്):  കകേനാനബ  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്

ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  142  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണനാനുമതബയനാണക്ക്  നബനാര്ഡക്ക്

മുഖനാന്തരലാം  നല്കേബയബരുനതക്ക്.  മുടങ്ങബകബടനബരുന  ഒനനാലാംഘട്ടത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തബയനായബവരബകേയനാണക്ക്.

രണനാലാംഘട്ട   നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  351.72  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഡബ.പബ.ആര്.

കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനുകവണ  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണക്ക്.

2021-ഓടുകൂടബ പ്രസസ്തുത കമഡബകല് കകേനാകളജബനക്ക് കമഡബകല് കേഇൗണ്സബലബകന്റെ

അനുമതബ കേബട്ടുകമനനാണക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്. 
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(5)  കുഞ്ഞനാലബമരയനാര് ചരബത്രപഠന കകേന്ദ്രലാം

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  കുഞ്ഞനാലബമരയനാര്  ചരബത്ര  പഠനകകേന്ദ്രലാം

സനാപബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്  കേടനപ്പെള്ളബ):  കുഞ്ഞനാലബമരയനാര്   മന്യൂസബയലാം

വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  ശമലാം  പുരനാവസ്തുവകുപ്പെക്ക്  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

ആവശദമനായ  സലലാം  ലഭദമനാകബ  പ്രസ്തുത മന്യൂസബയലാം  നവസ്പീകേരബകനാനുലാം

വബപുലകപ്പെടുത്തനാനുമുള്ള പദതബ തയനാറനാകബവരബകേയനാണക്ക്.  

(6)  സബ്ട്രേഷറബ പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    മനാതന്യൂ  ടബ  .    കതനാമസക്ക്: തബരുവല  സബ്ട്രേഷറബയകട  പ്രവര്ത്തനലാം

ജസ്പീര്ണ്ണനാവസയബലള്ള   കകേട്ടബടത്തബല്നബനലാം   തനാല്കനാലബകേമനായബ  മനാറ്റെബ

സനാപബക്കുനതബനുലാം  പുതബയ  കകേട്ടബടലാം  അടബയന്തരമനായബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

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

ട്രേഷറബയകട  പ്രവര്ത്തനത്തബനക്ക്  അനുകയനാജദമനായ  വനാടകേകകട്ടബടലാം

ലഭദമനാകേനാത്തതനാണക്ക്  തബരുവല  സബ്ട്രേഷറബ  മനാറ്റെബ  സനാപബക്കുനതബനക്ക്
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തടസ്സമനായബ  നബല്ക്കുനതക്ക്.  നബലവബലള്ള  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  കകേട്ടബട  വബഭനാഗലാം  മുകഖന  നടത്തുനതബനക്ക്  ട്രേഷറബ  വകുപ്പെബനക്ക്

അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നഗരസഭ ലഭദമനാകബയ സലത്തക്ക് പുതബയ കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  നടപടബകേള്  തന്വേരബതകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

വകുപ്പുകദദനാഗസരുകടയലാം  ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയലാം കയനാഗലാം വബളബക്കുനതനാണക്ക്.

(7)  കേനദനാസസ്പീകേള്കക്ക് കറഷന്

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക്ക്: പുതബയ  കറഷന്  സലാംവബധനാനത്തബല്നബനലാം

ഒഴബവനാകകപ്പെട്ട  കേനദനാസസ്പീകേള്ക്കുലാം  മുസസ്പീലാം  അനനാഥമനബരങ്ങളബകല

അകന്തവനാസബകേള്ക്കുലാം  കറഷന്  പുനനഃസനാപബക്കുനതബനുലാം  പനാവകപ്പെട്ട

കക്ഷത്രപൂജനാരബമനാര്കടകലാം കറഷന് നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്സലപ്ലൈസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്  ):

കദശസ്പീയ ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമലാം  നടപ്പെനാകബയകപ്പെനാള് കകേന്ദ്ര വബഹബതത്തബലണനായ

കുറവുകേനാരണലാം  മുന്ഗണകനതര  വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  മതബയനായ  അളവബല്

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയനാന്  സനാധബകനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.

ലടഡക്ക്  ഓവര് വബഹബതലാം  കകേന്ദ്ര സര്കനാര് വര്ദബപ്പെബക്കുനമുറയക്ക്  എ.പബ.എല്.

എസനാബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്  കപര്മബറ്റുകേള്ക്കുള്ള  വബഹബതലാം  പുനനഃസനാപബക്കുനതനാണക്ക്.
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കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ നബബന്ധനകേള്കക്ക് വബകധയമനായബ  കവല്കഫയര് സസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനമുറയക്ക്  കേനദനാസസ്പീമഠങ്ങളബകല  അകന്തവനാസബകേള്ക്കുലാം

പരബഗണനനാര്ഹമനായ  ആരനാധനനാലയങ്ങളബകല  അകന്തവനാസബകേള്ക്കുലാം  കറഷന്

അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്. 

(8)   ഗ്രനാമസ്പീണകറനാഡുകേളുകട പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം 

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന്: അരൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

ഗ്രനാമസ്പീണകറനാഡുകേള്  സഞനാരകയനാഗദമനാക്കുനതബനക്ക്  കസഷദല്  പനാകകജക്ക്

അനുവദബകണലാം. 

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്  ):  അരൂര്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട  പുനരുദനാരണത്തബനനായള്ള

കപ്രനാജക്ടുകേള്  പഞനായത്തുകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ആവശദമനായ  തുകേ

വകേയബരുത്തുകേയലാം     പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   മഴകനാലലാം

കേഴബയനകതനാകട കറനാഡുകേളുകട പുനരുദനാരണ പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാന്

കേഴബയനതനാണക്ക്. 

(9)  സലവുലാം കകേട്ടബടവുലാം അനുവദബകല് 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ഡബ  .   പ്രകസനന്: പനാലകനാടക്ക് ജബലയബകല കുഴല്മനലാം ഗവണ്കമന്റെക്ക്
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ലഹസ്കൂളബനക്ക്  സന്വേന്തമനായബ  സലവുലാം  കകേട്ടബടവുലാം  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

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

ഗവണ്കമന്റെക്ക് ലഹസ്കൂള് നബലവബല് വനാടകേകകട്ടബടത്തബലനാണക്ക് പ്രവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.

സ്കൂള് കകേട്ടബടലാം പണബയനതബനനായബ സന്വേകേനാരദ വദക്തബ വബട്ടുനല്കേബയ  ഭൂമബ ഡനാറ്റെനാ

ബനാങബല്  ഉള്കപ്പെടുനതബനനാല്  പരബവര്ത്തനങ്ങള്  അനുവദനസ്പീയമകലന

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  സലലാം

പരബവര്ത്തനലാം  കചയനാന്  സനാധബകനാത്തപക്ഷലാം  പുതബയ  സലലാം

കേകണത്തുനതനാണക്ക്. 

(10) കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണലാം

 ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര്: മങട ഗവകണ്മെന്റെക്ക് ആര്ട്സക്ക് & സയന്സക്ക്

കകേനാകളജക്ക്  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  ഫണക്ക്

അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്ത്ഥനാടനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  മങട  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആര്ട്സക്ക്  &  സയന്സക്ക്  കകേനാകളജബല്  എലാം.എല്.എ.-യകട  ആസബ  വബകേസന
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ഫണ്ടുപകയനാഗബചക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുന  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ അധബകേ തുകേ നടപ്പു സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്ത

റവനന്യൂ  ശസ്പീര്ഷകേത്തബല്  അവകശഷബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  അഡസ്പീഷണല്

ആതലറകസഷന്  മുകഖന  തുകേ  അനുവദബക്കുനതബനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്

സര്കനാര് പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്. 

(11)  വനാളയനാര് കകേസക്ക് അട്ടബമറബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  വനാളയനാര്  കകേസക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  പുതബയ

കവളബകപ്പെടുത്തലകേള്  വന  സനാഹചരദത്തബല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കബയനാത്മകേമനായബ

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള നടപടബകേള് വദക്തമനാകണലാം.  വനാളയനാര് കകേസബല് പ്രതബകയനക്ക്

സലാംശയബകകപ്പെട്ടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനബകലയക്ക്  വബളബപ്പെബച  പ്രവസ്പീണ് ആത്മഹതദ

കചയതബകനക്കുറബച്ചുലാം അകനന്വേഷബകണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കപണ്കുട്ടബകേള്

മരണകപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്നക്ക്  കൂട്ടുകേനാരകന  അറസക്ക്  കചയതബനനാല്  തനാനുലാം

പ്രതബയനാകകപ്പെടുകമന  ഭയത്തനാലനാണക്ക്  പ്രവസ്പീണ്  ആത്മഹതദ  കചയകതന

കപനാലസ്പീസക്ക്  നബഗമന  പ്രകേനാരലാം  കകേസക്ക്  തസ്പീര്പ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കുട്ടബകേളുകട

മനാതനാപബതനാകള്  കകേസക്ക്  സബ.ബബ.കഎ.  അകനന്വേഷബകണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്
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കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയനാകണങബല്  സര്കനാര്  അനുകൂല  സമസ്പീപനലാം

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂനനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

എസബകമറ്റെക്ക്സക്ക്   കേമ്മേബറ്റെബയകട ഇരുപതക്ക്  മുതല് ഇരുപത്തബരണക്ക് വകരയള്ള

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VI  കമപ്രശലാം

റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരളയക്ക് ലഭദമനാകബയ തുകേ ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയബല്
ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്തതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  കകേരള   പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പദതബകക്ക്

കലനാകേബനാങക്ക്  അനുവദബച  തുകേ  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയകട  അകഇൗണബല്

വകേയബരുത്തനാത്തതുലാം പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്തതുലാം

കമപ്രകേനാരമല.
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ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്  ):

വനായ്പകേള്  ലഭബക്കുകമനള്ളതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയക്ക്

1000  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറ്റെബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  തുകേ

കചലവഴബചതബനുകശഷലാം  അഡസ്പീഷണല്  ആതകകറകസഷനനായബ

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയബല് ആവശദകപ്പെടുനതനാണക്ക്. 

VII ധനകേനാരദലാം

2019 - 2020   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറ്റെബകലയള്ള
ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള സലാംബന്ധബച ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

2019-2020  സനാമത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറ്റെബകലയള്ള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്  അനുവദബകണകമന  പ്രകമയലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  മനബമനാര്

അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം അവ പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയലാം കചയ.  

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശര്മ്മേ:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  മബകേച

അടബസനാനസഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുനതബലലാം  വനബത-ശബശുകക്ഷമ  വബകേസന

കേനാരദങ്ങളബലലാം  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേളബലലാം  ഒനനാലാം  സനാനത്തക്ക്

എത്തനാന് കേഴബഞ്ഞതുലാം മബകേച ഭരണലാം കേനാഴ്ചവയന സലാംസനാനകമന ബഹുമതബ

കനടനാനനായതുലാം  അഭബമനാനനാര്ഹമനാണക്ക്.  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങകളയലാം



16

പകേര്ചവദനാധബകേകളയലാം  കനരബടനാന്  സര്കനാര്  സന്വേസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കപനാലള്ള  കതറ്റെനായ നയങ്ങള്കകതബകര

രനാഷസ്പീയ  വദതദനാസമബലനാകത  ജനകേസ്പീയ  പ്രകക്ഷനാഭങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബകണലാം.

നനാടബകന്റെ  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെനാകനാന്  കേക്ഷബ

രനാഷസ്പീയ കഭദമബലനാകത പ്രവര്ത്തബക്കുകേയലാം അതബനനായള്ള ചര്ചകേള് നടത്തുകേയലാം

കവണലാം.  

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .    അനബല് കുമനാര്: ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന. ഇഇൗ

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  ആകളനാഹരബ  കേടവുലാം

കപനാതുകേടവുലാം  കേടബനാധദതയലാം  വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടകനാത്തതുലാം  കതനാഴബലബലനായ്മ  രൂക്ഷമനാകുനതുലാം

നബകുതബവരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബകനാന്  സനാധബകനാത്തതുലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

സനാമത്തബകേ  സബതബ  കമനാശമനായതബനനാലനാണക്ക്.  സമസകമഖലകേളബലലാം  ഈ

സര്കനാര് പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബകന്റെ  കതറ്റെനായ  നയങ്ങള്മൂലലാം  രനാഷസ്പീയ,  സനാമൂഹബകേ,  സനാമത്തബകേ,

കമഖലകേള്  തകേര്നബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട
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സന്വേകേനാരദവല്കരണത്തബകനതബകര  വന്പ്രകക്ഷനാഭമനാണക്ക്  രനാജദത്തക്ക്  നടക്കുനതക്ക്.

വബദദനാഭദനാസ കമഖല വബസയകേരമനായ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക് ലകേവരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സബ  .    കേമറുദ്ദേസ്പീന്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന.  കനനാട്ടക്ക്

നബകരനാധനലാം,  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  എനബവയബലൂകടയണനായ  സനാമത്തബകേ  തകേര്ച

കനരബടുനതബനക്ക്  സര്കനാര്  ഫലപ്രദമനായ  നയങ്ങകളനാനലാം  ആവബഷ്കരബചബട്ടബല.

സലാംസനാനത്തക്ക്  യനാകതനാരു  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടക്കുനബല.

കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ കതറ്റെനായ നയങ്ങകള പ്രതബകരനാധബകനാന് ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ള

പദതബകേകളക്കുറബചക്ക് വദക്തമനാകണലാം.  

ശസ്പീ  .   സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങള് ലഹകടകേക്ക് ആകബയതബലൂകട വബദദനാര്ത്ഥബകേളുകട എണ്ണലാം

വര്ദബക്കുകേയലാം  വബദദനാലയങ്ങളബല്  ലകേത്തറബ  യൂണബകഫനാലാം  വബതരണലാം

കചയതബലൂകട  ലകേത്തറബ  കമഖലയബല്  കതനാഴബലവസരലാം  വര്ദബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സന്വേകേനാരദവത്കേരബക്കുന

കകേന്ദ്രനസ്പീകലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  പ്രളയകകടുതബകയ

അതബജസ്പീവബക്കുനതബനനായബ അടബസനാനസഇൗകേരദങ്ങകളനാരുകബയ  സര്കനാരബകന

അഭബനനബക്കുന.     
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

കേടുത്ത സനാമത്തബകേ പ്രതബസന്ധബകബടയബലലാം അഭബമനാനകേരമനായ പദതബകേളനാണക്ക്

സര്കനാര്  നടപ്പെനാകബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  മുഖദമനബയകട  ദുരബതനാശന്വേസ

നബധബയബലൂകട  3.7 ലക്ഷലാം കപര്കക്ക് ധനസഹനായലാം നല്കുകേയലാം ലലഫക്ക്  പദതബ

മുകഖന  6151  വസ്പീടുകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  ആറുവരബപ്പെനാതയകട

നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള  തടസ്സങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുകേയലാം  കചയ  സര്കനാരബകന

അഭബനനബക്കുന.  വബദദനാഭദനാസ,  ആകരനാഗദ,  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകേളബല്

നടപ്പെബലനാക്കുന  പദതബകേള് സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.   

ശസ്പീമതബ പബ  .    അയബഷനാ കപനാറ്റെബ:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുഭരണലാം, വബദദനാഭദനാസലാം, ആകരനാഗദലാം, ടൂറബസലാം തുടങ്ങബയ കമഖലകേളബല്  ഈ

സര്കനാര്  നടത്തബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  പട്ടബകേ  കഗനാത്ര

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  74  കപകര  സബവബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ

നബയമബചതുലാം  180  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  തസ്പീരകദശ കസനയബല് നബയമനലാം

നല്കേബയതുലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാരുകട  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം

വര്ദബപ്പെബചതുലാം പതബമൂനബന നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങള് സകകപ്ലൈകകേനാ വഴബ

വബലകുറചക്ക്  നല്കേനാന്  സനാധബചതുലാം  കക്ഷമ  കപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബചതുലാം
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സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം നടപ്പെനാകബയതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.

അമലകമട്ടബല്  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  സനാപബകനാന്  കപനാകുന  കപകട്രേനാ

കകേമബകല്സബകല  കതനാഴബല്സനാദദത  സലാംസനാന  സര്കനാര്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തണലാം.  സലാംസനാനത്തക്ക്  എകക്ക്പ്രസക്ക്  ലഹകവ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുകേയലാം  ലഹ  സസ്പീഡക്ക്  കറയബല്  കകേനാറബകഡനാറബനനായബ

കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുകേയലാം കചയണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സന്വേരനാജക്ക്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ലലഫക്ക്

പദതബയബലൂകട  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേബയതുലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ

രനാജദനാന്തര നബലവനാരത്തബകലയക്ക് ഉയര്ത്തബയതുലാം ആര്ദ്രലാം പദതബ നടപ്പെനാകബയതുലാം

ലക്ഷകണകബനക്ക്  ഉകദദനാഗനാര്ത്ഥബകേള്കക്ക്  പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ  നബയമനലാം

നല്കേബയതുലാം  സര്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന

സന്വേകേനാരദവത്കേരബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്രനസ്പീകത്തബകനതബകര  രനാഷസ്പീയകഭദകമകനദ

ഒരുമബച്ചുനബല്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനലാം  കേടുത്ത  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുന  സനാഹചരദത്തബല്



20

നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബകചടുക്കുനതക്ക്  കേനാരദക്ഷമമനാകണലാം.  കറനാഡുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനക്ക് ആവശദമനായ ഫണക്ക് അനുവദബകണലാം. 

 ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക്ക്:  പൂട്ടബകപ്പെനായ  സന്വേനാശയ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  കപനാളബകടകബക്കുകേള്  ആരലാംഭബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. എരുകമലബ വബമനാനത്തനാവളലാം പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകനാന്  സന്വേസ്പീകേരബച

നടപടബകയ അഭബനനബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    റ്റെബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  സര്വ്വതലസര്ശബയനായ  മുകനറ്റെത്തബനനായബ  അമതബനനായബരലാം

കകേനാടബ  രൂപയകട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനാണക്ക്  സര്കനാര്  തുടകലാം

കുറബചതക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  ആധുനബകേവല്കരബകനാനുലാം

ആകരനാഗദരലാംഗകത്ത  കലനാകകേനാത്തര  നബലവനാരത്തബകലത്തബകനാനുലാം  സനാധബച്ചു.

ട്രേനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്,  ഇടമണ്-കകേനാചബ  പവര്  കകഹകവ,  കഗയബല്  കകപപ്പെക്ക്  കകലന്

തുടങ്ങബയ പദതബകേള് സര്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    പ്രശനാന്തക്ക്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സനാമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലലാം  ഭരണസലാംവബധനാനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള നബരവധബ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേനാഴ്ചവയനാന്  സര്കനാരബനക്ക്
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സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  കൃതദമനായബ  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുലാം

ഓണകനാലത്തക്ക്  വബലകയറ്റെലാം  നബയനബക്കുനതബനുലാം  കേബഫ്ബബയമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  45619  കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബകേള്കക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കുനതബനുലാം ഹരബതകകേരളലാം,  ആര്ദ്രലാം,  ലലഫക്ക് എനസ്പീ പദതബകേള് മബകേച

നബലയബല്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുള്ള  പരബശമലാം  അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്.

വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് യനാഥനാര്ത്ഥദമനാകനാന് രനാഷസ്പീയകഭദകമകനദ കയനാജബചക്ക്

പ്രവര്ത്തബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

നഗരനാസൂത്രണലാം,  ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം,  ഭൂവബനബകയനാഗലാം,  ജലവബനബകയനാഗലാം,   കൃഷബ

ഭൂമബ കവര്തബരബവക്ക് എനസ്പീ രലാംഗങ്ങളബല് കേക്ഷബരനാഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായ സമനന്വേയലാം

അനബവനാരദമനാണക്ക്.  കകേരളത്തബകല  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇന്തദയക്ക് മനാതൃകേയനാകകേണതനാണക്ക്.

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുലസന്  തങ്ങള്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള

എതബര്ക്കുന. നവകകേരള നബര്മ്മേബതബ പദതബകേള്കക്ക് പണലാം അനുവദബക്കുകമനാള്

ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബകല  തകേര്ന  കറനാഡുകേള്  പുനരുദരബകനാനനാവശദമനായ
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നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  കേബഫ്ബബയബല് പ്രഖദനാപബച പദതബകേള്,  പങനാളബത്ത

കപന്ഷന്  പബന്വലബകല്,  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷന്വേറന്സക്ക്  പദതബ  എനബവ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണകത്തനാകട  സന്വേന്തമനായബ  ബനാങ്കുള്ള  രനാജദകത്ത

ഒനനാമകത്ത  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറുലാം.  ഭവനരഹബതര്കക്ക്  ഫനാറ്റെക്ക്

സമുചയങ്ങള്  നബര്മ്മേബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദ

ഇന്ഷന്വേറന്സക്ക് പദതബ  5 ലക്ഷലാം രൂപയനാകബ വര്ദബപ്പെബചതുലാം ശബരബമല മനാസര്

പ്ലൈനാനബനനായബ തുകേ അനുവദബചതുലാം സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന.  കേടുത്ത

സനാമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബയബലലാം  സര്കനാരബകന്റെ  ധൂര്ത്തക്ക്  തുടരുകേയനാണക്ക്.

ട്രേനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്  പദതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  അഴബമതബ  അകനന്വേഷബകണലാം.

റസ്പീ-ബബല്ഡക്ക്  കകേരളയനായബ  അനുവദബച  തുകേ  വകേമനാറ്റെബ  കചലവഴബച  നടപടബ

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്. 

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):  ഉനയബകകപ്പെട്ട

ആകരനാപണങ്ങള് അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്. കൂടുതല് കേമനബകേള്കക്ക് കടണറബല്
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പകങടുകനാനനാണക്ക്  പ്രസ്പീ-കേന്വേനാളബഫബകകഷന്  വദവസയബല്  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.

മനാറ്റെലാം  വരുത്തബയതക്ക്.  കകവദദ്യുതബ  കബനാര്ഡബകല  നടപടബകമങ്ങള്  പനാലബച്ചുലാം

നബയമനാനുസൃതമനായ  കടണര്  നടപടബകേളബലൂകടയമനാണക്ക്  ട്രേനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്  പദതബ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് കേരനാര് നല്കേബയബട്ടുളളതക്ക്. 

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

റസ്പീ-ബബല്ഡക്ക്  കകേരളയനായബ  അനുവദബച  തുകേ ട്രേഷറബയബല്  കേണ്കസനാളബകഡറ്റെഡക്ക്

ഫണബകലയനാണക്ക്  വകേമനാറ്റെകപ്പെട്ടബരബക്കുനതക്ക്.  കേടുത്ത  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബകബടയബലലാം  സലാംസനാന  സര്കനാരബനുളള  ഇഇൗ  വര്ഷകത്ത  വനായ്പ

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  കവട്ടബക്കുറചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നബകുതബ  കവട്ടബപ്പെക്ക്   തടയനാന്

നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുലാം  നബകുതബ  വരുമനാനലാം  ഗണദമനായബ

കുറഞ്ഞബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  വദനാപനാരമനാനദവുലാം   വദനാപനാരബകേള്  കേദതദമനായബ

കേണക്കുകേള്  സൂക്ഷബകനാത്തതുലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പെബകന്റെ  കേനാരദക്ഷമതക്കുറവുലാം

നബകുതബപബരബവബകന പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുനണക്ക്.  എന്ട്രേബ കപനായബന്റുകേളബല്

സര്ലവ്വലന്സക്ക് കേദനാമറകേളുലാം ഓകട്ടനാമനാറ്റെബകേക്ക് റസ്പീഡറുകേളുലാം സനാപബകനാന് കടണര്

നടപടബകേളനായബട്ടുണക്ക്.  ചരക്കുമനായബ  വരുന  വനാഹനങ്ങളുകട  നമര്

ലഭബച്ചുകേഴബഞ്ഞനാല്  ഇ-കവ  ബബല്  ഓകട്ടനാമനാറ്റെബകനായബ  ഡഇൗണ്കലനാഡക്ക്  കചയനാന്
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കകേന്ദ്രസര്കനാര്  ഡബസലാംബര്  മനാസത്തബല്  അനുവനാദലാം  നല്കുനതനാണക്ക്.

നബകുതബവരുമനാനത്തബകല  കുറവക്ക്  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

പ്രതബഫലബക്കുനകവന  ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  പ്ലൈനാന്  ഫണക്ക്

കചലവനാകുന  മുറയക്ക്  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്  അഡസ്പീഷണല്

ആതകകറകസഷന്  മുകഖന  തുകേ  അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്.  നബകക്ഷപലാം

വര്ദബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുമനാത്രകമ  നബലവബലള്ള  സനാമത്തബകേ മനാനദലാം മറബകേടകനാന്

സനാധബക്കുകേയള.  കസമബ  ലഹസസ്പീഡക്ക്  കറയബല്  കകേനാറബകഡനാര്

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുനതബനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണക്ക്.

ട്രേനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്  പദതബ  സലാംബന്ധബച  പ്രതബപക്ഷ  ആകരനാപണലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക്  യനാകതനാരകനന്വേഷണത്തബകന്റെയലാം

ആവശദമബല. 

(ട്രേനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്  പദതബ  സലാംബന്ധബച  അഴബമതബയനാകരനാപണങ്ങളബല്

അകനന്വേഷണലാം  പ്രഖദനാപബകനാത്ത  സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്

പ്രതബപക്ഷലാം സഭ ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

കപനാലസ്പീസക്ക്  എന  XII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  ജബലനാഭരണവുലാം  പലവകേയലാം  എന  XI-ാം  നമര്
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ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  എകകകസക്ക്  എന  VIII-ാം

നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം കപനാതുമരനാമത്തക്ക് എന

XV-ാം നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം വബദദനാഭദനാസലാം,

കേനായബകേ  വബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന  XVII-ാംനമര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  കകവദദസഹനായരലാംഗവുലാം

കപനാതുജനനാകരനാഗദവുലാം  എന  XVIII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതന്വേവുലാം  കക്ഷമവുലാം  എന  XLVI-ാം

നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം മത്സദബന്ധനലാം എന

XXXIII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

വദവസനായങ്ങള്  എന  XXXVII-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.

   (സഭ ലവകുകനരലാം 3.22 നക്ക് പബരബഞ.)
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