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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   11,    തബങ്കള് 

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

      (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

വബകേസന പദതബകേളുകട സലാംഭനനാവസ

മബ  .   സസ്പീകര്: സബല് ഓവര് വര്ക്കുകേളുകടയലാം കേക്യൂവബല് നബന്ന ബബല്ലുകേളുകടയലാം

തുകേ  ഇഇൗ  വര്ഷകത്ത  പദതബ  വബഹബതത്തബല്നബനലാം  കവട്ടബച്ചുരുകബയതുലാം

നടപ്പുസനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  പദതബ  പുനര്നബര്ണ്ണയബകകണബവന്നതുലാം

പദതബയബല്  കവട്ടബക്കുറവക്ക്  വരുത്തുന്നതുലാം  ബബല്ലുകേള്  മനാറബ  നല്കേനാത്തതുലാം
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കേനാരണലാം തബതല പഞനായത്തുകേളുകട വബകേസന പദതബകേള് സലാംഭബകനാനബടയനായ

സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സര്വ്വശസ്പീ കകേ. സബ. കജനാസഫക്ക്, ടബ. എ. അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര്, കമനാന്സക്ക് കജനാസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

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

പദതബത്തുകേ കവട്ടബക്കുറച്ചുകവന്ന ആകരനാപണലാം അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  സബല്

ഓവര്  വര്ക്കുകേളുലാം  കേക്യൂവബലുള്ള  ബബല്ലുകേളുലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  തുകേ

വര്ദബപ്പെബച്ചുനല്കുകമനലാം  വകുപ്പുകേള്  പനാനബല്  മുന്ഗണന  പുതുകബ

നബശ്ചയബകണകമനമനാണക്ക്  അറബയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കപന്ഡബലാംഗക്ക്  ബബല്ലുകേള് റബലസ്പീസക്ക്

കചയ്തുതുടങ്ങബയബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സബ  .   കജനാസഫക്ക്: ഗുരുതര സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബകയത്തുടര്ന്നക്ക്

പദതബ വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറചതബനനാല് തബതല പഞനായത്തുകേളുകട വബകേസനലാം

സലാംഭബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പനാന് റബവവസക്ക്  കചയക്ക്  20  ശതമനാനലാം തുകേ അധബകേലാം

അനുവദബച്ചുനല്കേബകകനാണ്ടുള്ള ഉത്തരവബറകബയബട്ടബല. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം കേക്യൂവബല്

നബന്ന  ബബല്ലുകേള്  ഇത്തവണകത്ത  പനാന്  ഫണബല്നബനലാം  നല്കേബയതുകകേനാണക്ക്
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ഇഇൗ വര്ഷലാം തയ്യനാറനാകബയ പനാന് റബവവസക്ക് കചകയ്യണബവന. ഇഇൗ സനാമ്പത്തബകേ

വര്ഷലാം നനാളബതുവകര  കേക്യൂവബല് നബന്ന ബബല്ലുകേള് ഉള്കപ്പെകട പദതബകചലവക്ക്  20

ശതമനാനത്തബല്ത്തനാകഴയനാണക്ക്.  ഇത്തവണകത്ത  പദതബപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കവട്ടബച്ചുരുകനാകത കേക്യൂവബല് നബന്ന ബബല്ലുകേളുകട  തുകേ അധബകേമനായബ  നല്കേനാനുലാം

2020 മനാര്ചക്ക് 31-നുമുമ്പക്ക് സമര്പ്പെബക്കുന്ന എലനാ ബബല്ലുകേളുലാം ഇഇൗ വര്ഷകത്ത പനാന്

ഫണബലുള്കപ്പെടുത്തബ  നല്കേനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  തുകേ  വകേമനാറബ

കചലവഴബക്കുകേയലാം  അര്ഹതകപ്പെട്ട  ഫണക്ക്  നല്കേനാകത  പ്രനാകദശബകേ

ഗവണ്കമന്റുകേകള  തകേര്കനാനുമനാണക്ക്  സര്കനാര്  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം.

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

മുന്ഗണന  നബശ്ചയബചക്ക്  പനാന്  റബവവസക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  കൃതദമനായ

ഉത്തരവബറകബയബട്ടുണക്ക്.  നബലവബല്  അനുവദബച  തുകേ  കചലവഴബചതബനുകശഷലാം

കേക്യൂവബല്  നബല്ക്കുന്ന  ബബല്ലുകേളുകട  തുകേ  അഡസ്പീഷണലനായബ  നല്കുന്നതനാണക്ക്.

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള്ള  വനായനാപരബധബ  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുകേയലാം

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്കക്ക് നബകുതബ ഇളവക്ക് നല്കുകേയലാം കചയ നടപടബയലാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വരുമനാനത്തബകല  കുറവലാം  സലാംസനാനകത്ത  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്
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പ്രതബഫലബചബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന സര്കനാരബകന്റെ കചലവബല് ഗണദമനായ വര്ദനവക്ക്

വരുത്തുകേയലാം  ഫബസ്കല്  കഡഫബസബറക്ക്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയനാല്  പനാന്  കേട്ടക്ക്

ഒഴബവനാകനാന്  സനാധബക്കുലാം.  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയബലുള്കപ്പെടുത്തബ

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  വഴബയനാണക്ക്  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനുള്ള  തുകേ  നല്കുന്നതക്ക്.  പഞനായത്തുകേളുകട  കമയബന്റെനന്സക്ക്

ഗ്രനാന്റെക്ക്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്

ചര്ച കചകയ്യണതബല.

     (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു) 

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

എലാം. ഉമ്മേര്, സബ. എഫക്ക്. കതനാമസക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ്തു.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) കതനാട്ടലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട കവതന പരബഷ്കരണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  കവതന  പരബഷ്കരണവലാം  പ്രകതദകേ
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ഭവനനബര്മ്മേനാണ  പദതബയമുള്കപ്പെകട  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

  കതനാഴബലുലാം  എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കവതന  പരബഷ്കരണലാം  സലാംബനബച  ചര്ചകേള്

ധനാരണയബകലത്തനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പ്രതബദബനലാം  50

രൂപ  ഇടകനാലനാശസനാസലാം  നല്കേബവരുനണക്ക്.  അര്ഹരനായ  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബചക്ക്  നല്കേനാന്  വലഫക്ക്  മബഷകന

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സസന്തമനായബ  സലമബലനാത്ത  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ഭവനനബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  മൂന്നനാറബല്  റവനക്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ

കേസ്പീഴബലുള്ള  ഭൂമബ  വകേമനാറലാം  കചയ്തുകേബട്ടുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  പുകരനാഗമബച്ചുവരുന.

കതനാട്ടമുടമകേളബല്നബനലാം  സഇൗജനദമനായബ  സലലാം  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നബര്മ്മേബചക്ക് നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(2) പബ  .  എസക്ക്  .  സബ  .   നബയമനവലാം ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരണവലാം

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന്  തങ്ങള്:  സലാംസനാനകത്ത  കപനാതുകമഖല/

സനാലാംസ്കനാരബകേ/സഹകേരണ  സനാപനങ്ങളബകലയലാം  കക്ഷമനബധബകേളബകലയലാം

നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന   നടത്തുന്നതബനുലാം   നബയമനത്തബനനായബ



6

പ്രകതദകേ  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബകനാത്ത  സനാപനങ്ങളബല്  അടബയന്തരമനായബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സര്കനാരബകന്റെ  പ്രഖദനാപബത

നയമനുസരബചക്ക് സലാംസനാനകത്ത കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബകലയലാം സര്കനാര്

അധസ്പീനതയബലുള്ള മറക്ക് സനാപനങ്ങളബകലയലാം നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-യകട

പരബധബയബല്  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനനാവശദമനായ  വബകശഷനാല്  ചട്ടങ്ങള്

അടബയന്തരമനായബ രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം ഒഴബവകേള് യഥനാസമയലാം പബ.എസക്ക്.സബ.-കയ

അറബയബകനാനുലാം  കവണ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പെക്ക്

കസക്രട്ടറബമനാകര  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  വസ്പീഴ

വരുത്തുന്നവര്കകതബകര കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.   

III സബ്മബഷന്

(1)   ടനാര് മബക്സെെബലാംഗക്ക് പനാന്റുമൂലമുള്ള മലബനസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  തൃത്തനാല ഗ്രനാമപഞനായത്തബല് പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന്ന

എചക്ക്.കകേ.  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്സക്ക്  എന്ന  ടനാര്  മബക്സെെബലാംഗക്ക്  പനാന്റെക്ക്  സൃഷബക്കുന്ന

മലബനസ്പീകേരണ പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  തൃത്തനാല  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്
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പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ടനാര്  മബക്സെെബലാംഗക്ക്  പനാന്റെബനക്ക്  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ

കബനാര്ഡബകന്റെയലാം  ഫയര് ആന്ഡക്ക്  കറസ്കസ്ക്യു  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകന്റെയലാം  നബരനാകക്ഷപ

പതങ്ങളുകടയലാം  കകഹകകനാടതബ  ഉത്തരവകേളുകടയലാം  അടബസനാനത്തബല്

കകലസന്സക്ക്  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  വനായ  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനകണനാപനാധബകേള്

സനാപബക്കുകേയലാം തുടര്ചയനായബ പനാന്റെക്ക് പ്രവര്ത്തബക്കുകമ്പനാള്  വനായ ഗുണനബലവനാര

പരബധബ ലലാംഘബക്കുനകണനാകയന്നക്ക് പരബകശനാധബക്കുകേയലാം കചയ്യുനണക്ക്. 

(2) കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  ആലപ്പുഴ

മുനബസബപ്പെനാലബറബയബലുലാം  എട്ടക്ക്  പഞനായത്തുകേളബലുലാം  അനുഭവകപ്പെടുന്ന  രൂക്ഷമനായ

കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീമതബ ഷനാനബകമനാള് ഉസനാന്:  ആലപ്പുഴ നഗരത്തബകലയലാം അരൂരബകലയലാം

കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബകണലാം. 

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

പദതബയകട  പ്രധനാനഘടകേങ്ങളബകലനാന്നനായ  19.3  കേബകലനാമസ്പീറര്  നസ്പീളമുള്ള  റനാ

വനാട്ടര്  പമ്പബലാംഗക്ക്  കമയബന്  കേടനകപനാകുന്ന  അമ്പലപ്പുഴ-തബരുവല  സലാംസനാന

പനാതയബകല  വപപ്പെക്ക്  വലന്  നബരന്തരമനായബ  കപനാട്ടബ  കുടബകവള്ള  വബതരണലാം
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തടസ്സകപ്പെടുന്ന  അവസരത്തബല്  കുഴല്കബണറകേളുലാം  ആര്.ഒ.  പനാന്റുകേളുലാം

പ്രവര്ത്തബപ്പെബചക്ക്  ടനാങ്കര് കലനാറബ  വഴബയനാണക്ക് കുടബകവള്ള വബതരണലാം നടത്തുന്നതക്ക്.

തുടര്ചയനായബ  കകപപ്പെക്ക്  വലന്  കപനാട്ടുന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  വബജബലന്സക്ക്  വകുപ്പെക്ക്

നടത്തബയ  പ്രനാഥമബകേ  അകനസഷണത്തബല്  കുറകനാരനായ  ഉകദദനാഗസകര

സകസന്ഡക്ക് കചയബട്ടുണക്ക്.  ടബ വപപ്പെക്ക് വലന് പൂര്ണ്ണമനായബ മനാറബസനാപബക്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബചക്ക് ബനകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുമനായബ ഇന്നക്ക് ചര്ച നടത്തുന്നതനാണക്ക്. 

(3) ഗവണ്കമന്റെക്ക് കകേനാകളജക്ക് ഗ്രഇൗണക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസ്സബ:  ചനാലക്കുടബ  പനമ്പബള്ളബ  കമകമ്മേനാറബയല്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കകേനാകളജക്ക്  ഇന്കഡനാര്  കസ്റ്റേഡബയലാം  നബര്മ്മേനാണലാം

തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കസനാര്ട്സക്ക്  കേഇൗണ്സബലബകന്റെ  അനുമതബയലാം  ഫണ്ടുലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  ചനാലക്കുടബ പനമ്പബളളബ കമകമ്മേനാറബയല് ഗവണ്കമന്റെക്ക്

കകേനാകളജബല്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  ഇന്കഡനാര്  കസ്റ്റേഡബയത്തബകന്റെ  പ്രവൃത്തബകേള്

ഉള്കകനാള്ളബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  4.45  കകേനാടബ  രൂപയകട  വബശദമനായ  എസ്റ്റേബകമറക്ക്

സഹബതമുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് കേനായബകേ എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് വബഭനാഗലാം  സര്കനാരബനക്ക്
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സമര്പ്പെബകചങ്കബലുലാം  പ്രളയലാംമൂലമുള്ള  സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദത്തബകന്റെ

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  പരബഗണബകനാന് സനാധബചബട്ടബല.  അടബയന്തര പ്രവൃത്തബകേള്

ഉള്കകനാള്ളബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബക്കുന്നമുറയക്ക്  ആയതക്ക്

പരബകശനാധബചക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ  സബതബകനുസരബചക്ക്  ഫണക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(4) ബബരുദ സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേളുകട കവരബഫബകകഷന്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  സഇൗദബഅകറബദയബലുലാം  യ.എ.ഇ.-യബലുലാം

കജനാലബകചയ്യുന്ന മലയനാളബകേളുകട ബബരുദ സര്ട്ടബഫബകറക്ക് കവരബഫബകകഷനുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട കതനാഴബല് നഷലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): യ.എ.ഇ.-യബല് നബലവബല്

കജനാലബകചയ്തുവരുന്ന മലയനാളബകേളുകട കതനാഴബല് നഷവമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെക്ക് പ്രബന്സബപ്പെല് കസക്രട്ടറബ യ.എ.ഇ. ഇന്തദന് കകേനാണ്സകലറക്ക്

ജനറലുമനായബ ചര്ച കചയ്കതങ്കബലുലാം അവര് നബലപനാടക്ക് മനാറനാന് തയ്യനാറനായബട്ടബല.   

(5) കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന്: ചനാത്തമ്പനാറ-പറങ്കബമനാലാംവബള-മണമ്പൂര്-കേടുവയബല് പള്ളബ
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കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

ചനാത്തമ്പനാറ-പറങ്കബമനാലാംവബള-മണമ്പൂര്-കേടുവയബല്  പള്ളബ  കറനാഡബനക്ക്  ബഡ്ജറബല്

അനുവദബച  മൂന്നക്ക്  കകേനാടബ  രൂപ  അപരദനാപ്തമനായതബനനാല്  എസ്റ്റേബകമറക്ക്  പുതുകബ

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സര്കനാരബല്  സമര്പ്പെബക്കുന്നമുറയക്ക്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(6) പനാലങ്ങളുകട പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  അരസ്പീകകനാടക്ക്,  സസ്പീതബഹനാജബ  പനാലങ്ങള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

അരസ്പീകകനാടക്ക്,  സസ്പീതബഹനാജബ  പനാലങ്ങളുകട  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം ഫണബകന്റെ

അപരദനാപ്തതമൂലമനാണക്ക്  മനാറബവചബട്ടുള്ളതക്ക്.  പനാലത്തബനക്ക്  പ്രകതദകേ  വബഭനാഗലാം

രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  ചസ്പീഫക്ക് എഞബനസ്പീയര്കക്ക് നല്കേബയബട്ടുള്ള 70 കകേനാടബ രൂപയബല് ഇവ

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് സനാധബക്കുകമനാ എന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(7)  വടുതല കറയബല്കവ ഓവര് ബബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനനാദക്ക്:  വടുതല  കറയബല്കവ  ഓവര്  ബബഡ്ജക്ക്
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യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

വടുതല കമല്പ്പെനാല നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക് ഫണക്ക് അനുവദബക്കുകേയലാം കറനാഡ്സക്ക് ആന്റെക്ക്

ബബഡ്ജസക്ക്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ലബമബറഡക്ക്  നബര്മ്മേനാണകചലവകേള്  വഹബക്കുകേയലാം

കചയ്തുവരുന. ഭൂമബ  ഏകറടുകല്  നടപടബകേള് പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ കേബഴകക്ക് ഇരുവശത്തുലാം സര്വ്വസ്പീസക്ക് കറനാഡക്ക് വരുന്ന വബധത്തബല്

അവലന്കമന്റെക്ക്  കഭദഗതബ കചകയ്യണബവന്നതബകന്റെ കസ്കച്ചുലാം ഏരബയനാ കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റുലാം

തയ്യനാറനാകബ  കമല്നടപടബകനായബ  ലനാന്റെക്ക്  റവനക്യൂ  വകുപ്പെബകലയക്ക്  അയചബട്ടുണക്ക്.

പചനാളലാം ഭനാഗത്തുള്ള അകപ്രനാചക്ക് കറനാഡബനക്ക് രണക്ക് ഓപ്ഷനുകേള്ക്കുള്ള കസ്കച്ചുകേള്

തയ്യനാറനാകബ കറയബല്കവയകട അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനക്ക് സമര്പ്പെബചക്ക് അവലന്കമന്റെബകന്റെ

കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുകനാന് കരഖനാമൂലലാം  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.        

(8) കദശസ്പീയ കുടുലാംബകക്ഷമ പദതബ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    വടസണ്  മനാസ്റ്റേര്:  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കദശസ്പീയ

കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതബ  സലാംബനബച  ഉത്തരവക്ക്  തബരുത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.
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ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

22.04.1998-കല  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  കദശസ്പീയ

കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതബ  പ്രകേനാരമുള്ള  ധനസഹനായത്തബനക്ക്  അകപക്ഷ

സമര്പ്പെബകകണ  വരുമനാനപരബധബ  11,000  രൂപ  എന്നതക്ക്  കകേന്ദ്രസര്കനാര്

മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  മനാറലാംവരുത്തബ ദനാരബദദകരഖയക്ക്  തനാകഴയള്ളവര്കക്ക്  എന്നനാകബ

ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.

(9) ഇടുകബ പുനര്നബര്മ്മേനാണ പനാകകജക്ക്

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റേബന്:  ഇടുകബ  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പനാകകജക്ക്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

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

ഇടുകബ ജബലയകട സമസ കമഖലകേകളയലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബ 5,000 കകേനാടബ രൂപയകട

പനാകകജബനനാണക്ക് സര്കനാര് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  വബവബധ കസനാതസ്സുകേളബല്

നബനലാം  1,500  കകേനാടബ  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേ  കേകണത്തബ  പനാകകജബനക്ക്

വകേയബരുത്തുകേയലാം  വബവബധ  പദതബകേള്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളുകട  വബകേസനത്തബനനായബ

റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  പദതബയകട  ഉന്നതനാധബകേനാര  സമബതബ  അലാംഗസ്പീകേരബച  250



13

കകേനാടബ  രൂപ ജബലയബകല കുടുലാംബശസ്പീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.

മറക്ക്  വകുപ്പുകേള്  കപ്രനാജക്ടുകേള്  തയ്യനാറനാകബ  സമര്പ്പെബക്കുന്നമുറയക്ക്  ഉചബതമനായ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.

(10) എന്റെര്കടയബന്കമന്റെക്ക് ടനാക്സെെക്ക്

ശസ്പീ  .   മനാണബ സബ  .   കേനാപ്പെന്: മലയനാള സബനബമനാ വദവസനായകത്ത തകേര്ചയബല്

നബന്നക്ക്  കേരകേയറ്റുന്നതബനുലാം  സബനബമനാ  ടബകറബനക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ

എന്റെര്കടയബന്കമന്റെക്ക് ടനാക്സെെക്ക് ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

ജബ.എസക്ക്.ടബ. 18 ശതമനാനത്തബല്നബന്നക്ക് 12 ശതമനാനമനാകബയകപ്പെനാള്  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  നഷത്തബകല  അന്തരലാം  കൂടുകേയലാം  നബലവബകല  സനാമ്പത്തബകേ

സബതബകക്ക്  ആനുപനാതബകേമനായ  തുകേ  നല്കേനാന്  സനാധബകനാത്തതുമനായ

സനാഹചരദത്തബല് സബനബമനാ കമഖലയനായബ എന്റെര്കടയബന്കമന്റെക്ക് ടനാക്സെെബനത്തബലുള്ള

ഇളവക്ക് അനുവദബകനാന് സനാധബകബല.
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IV നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

(1)  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന്ന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2019 -  കല കകേരള കവററബനറബയലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല    
   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ):

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2019 -കല കകേരള കവററബനറബയലാം

ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര്: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന. വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനമബലനായ്മയലാം  ആസനാന  മനബരത്തബകന്റെയലാം  മറക്ക്  അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങളുകടയലാം  അഭനാവവലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലയകട  വളര്ചയക്ക്  തടസ്സലാം

സൃഷബചബട്ടുണക്ക്.  കൃഷബ-മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനമബലനായ്മ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം കവററബനറബ സര്വ്വകേലനാശനാലകയ ശകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കവററബനറബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയക്ക്  ആസനാന  മനബരലാം
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സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  സര്കനാര്  മുന്കേകയ്യടുകണലാം.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേകള

ശകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ ഗ്രനാന്റെക്ക് നല്കേനാനുലാം ആവശദമനായ തസബകേകേള്

സൃഷബചക്ക്  സബരലാം  നബയമനലാം  നടത്തനാനുലാം  2019-20-കല  പനാന്  ഫണബല്

കവററബനറബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയനായബ  നസ്പീകബവചബട്ടുളള  തുകേ  ലഭദമനാകനാനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജക്ക്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുളള

2019-കല കകേരള കവററബനറബയലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)

ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന്ന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഇന്തദന്  കവററബനറബ  കേഇൗണ്സബലബകന്റെ  ഡയറകകറ  ഒഴബവനാകബ  കസര്ചക്ക്

കേമ്മേബറബയബല്  മൂന്നലാംഗങ്ങളനായബ  പരബമബതകപ്പെടുത്തനാനുലാം  കവററബനറബ

സര്വ്വകേലനാശനാലകയ  സസതന  അസബതസമുളള  ഒരു  സര്വ്വകേലനാശനാലയനായബ

ഉയര്ത്തബകകനാണ്ടുവരനാനുമനാണക്ക്  സര്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  വനലാം

നബയമത്തബകന്റെ  നൂലനാമനാലകേളബല്കപ്പെട്ടക്ക്  തടസ്സകപ്പെട്ടുകേബടക്കുന്ന  ടബ

സര്വ്വകേലനാശനാലയകട  ആസനാന  മനബരത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കുകേയലാം  അതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കുടബകയനാഴബപ്പെബകകപ്പെട്ട
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ആദബവനാസബ  കുടുലാംബങ്ങളബല്നബനലാം  വദവസ  പ്രകേനാരലാം  കജനാലബ  ലഭബച  118

കപര്ക്കുലാം  സബര  നബയമനലാം  നല്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  സര്വ്വകേലനാശനാലയക്ക്

കകവസക്ക് ചനാന്സലകറയലാം  ആവശദമനായ  അദദനാപകേകരയലാം  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

കകേനാകളജകേളബല്  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കബടയബല്  പ്രനാകദശബകേമനായ  ഇടകപടല്

നടത്തനാന് പ്രസ്തുത സര്വ്വകേലനാശനാലയക്ക് സനാധബകണലാം. സര്വ്വകേലനാശനാലയകട ഒരു

കസന്റെര്  കതകന്  കകേരളത്തബല്  സനാപബകനാന്  മുന്കേകയ്യടുകണലാം.

ധവളവബപവത്തബകന്റെ പബതനാവനായ കഡനാ. വര്ഗസ്പീസക്ക് കുരദനക്ക്  സര്വ്വകേലനാശനാലയബല്

ഒരു സനാരകേലാം സനാപബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുളള

2019-കല  കകേരള കവററബനറബയലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല (കഭദഗതബ)

ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

കവററബനറബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയകട  അടബസനാനസഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സ്റ്റേനാഫക്ക്  സ്ട്രക്ചറബല് മനാറലാം  വരുത്തുന്നതബനുലാം  അസബസ്റ്റേന്റെക്ക്

ഡയറകര്മനാരുകട  തസബകേ  സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.
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എമര്ജന്സബ സര്വ്വസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  പഞനായത്തുകേള്കക്ക് കപര്മബസ്സസ്പീവക്ക്

സനാലാംഗ്ഷന്  നല്കുന്നതബനുലാം  കകേനാകണനാട്ടബ  ഉള്കപ്പെകട  എലനാ

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലുലാം  കപനാളബ  കബനബക്കുകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

ജബലനാതലത്തബല്   കസഷദനാലബറബ  കകേഡര്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.  അനബമല്  കപനാപ്പുകലഷന് കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളബല്

ജൂനബയര്  കവററബനറബ  കഡനാകര്മനാകരയലാം  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  കകലവക്ക്  കസ്റ്റേനാകക്ക്

ഇന്കസകര്മനാകരയലാം  നബയമബകണലാം. എടവണ്ണയബകല ഹനാചറബ യൂണബറബല് ലനാബക്ക്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള അനുബന സഇൗകേരദങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം കേനാലബത്തസ്പീറയക്ക്

സബ്സബഡബ നല്കുന്ന മനാനദണ്ഡങ്ങളബല് മനാറലാം  വരുത്തുന്നതബനുലാം എ.ബബ.സബ.

കപ്രനാഗ്രനാമബനക്ക്  കൂടുതല്  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

കവററബനറബ  സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമനങ്ങള്കക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  വബദദനാഭദനാസ

കയനാഗദതയലാം നബശ്ചയബചക്ക് സതനാരദത ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.   

V അറബയബപ്പെക്ക്

ചട്ടലാം കവവക്ക് കചയ്യുന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്:  ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 1.00 മണബ മുതല് 2.00 മണബ വകര 2019-കല

കകേരള ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാം നമ്പര്)  ബബല്  പരബഗണബകകണതുള്ളതബനനാല്
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സഭയകട  അനുമതബകയനാകട  ചട്ടലാം  151  (2)-ല്  ഇളവവരുത്തബകകനാണക്ക്  രണക്ക്

ബബല്ലുകേളുകടയലാം  പരബഗണന പൂര്ത്തബയനായതബനുകശഷലാം  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.

നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം (തുടര്ച)

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ):

കവററബനറബ  യൂണബകവഴബറബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ഉള്കകനാണ്ടുകകേനാണക്ക്  യൂണബകവഴബറബയകട  കേനാരദക്ഷമമനായ  പ്രവര്ത്തനത്തബനക്ക്

ഉതകുന്ന  തരത്തബലുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  എലനാ  തനാലൂക്കുകേളബലുലാം

കപനാളബകബനബക്കുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്  മൃഗനാശുപതബകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ടബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയബല്

സബരലാം  വവസക്ക് ചനാന്സലകറ  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം  സര്കനാരബകന്റെ അനുമതബയബലനാകത ആരലാംഭബച കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം മുന്കേകയ്യടുക്കുന്നതനാണക്ക്. കതകന് കകേരളത്തബല്

ഒരു  കവററബനറബ  കകേനാകളജക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സര്കനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  കേനാലബത്തസ്പീറയകട  വബലവര്ദനവക്ക്  കേണകബകലടുത്തക്ക്

പനാല്വബല കൂട്ടബ  അതബകന്റെ ആനുകൂലദലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
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തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് വഴബ  സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  പുത്തൂര്  സകവനാളജബ  പനാര്കബകലയക്ക്  മൃഗങ്ങകള  മനാറ്റുകമ്പനാള്

കവററബനറബ  യൂണബകവഴബറബയകട  സഹനായലാം  ലഭദമനാകണകമന്നക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്. ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള

കവററബനറബയലാം  ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2 -  ാംവകുപ്പെക്ക് 

150, 151, 161, 166  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

2-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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3 -  ാംവകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബയബല)

3-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

106, 107, 109, 112, 114, 120, 121, 124, 125, 127 128, 137  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):

2019-കല കകേരള കവററബനറബയലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)

ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മക്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളബ  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
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2019-കല  കകേരള  കവററബനറബയലാം  ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് കഎകേകേകണദന സഭ പനാസ്സനാകബ.

(ii) 2019-  കല കകേരള അങ്കണവനാടബ വര്കര്മനാരുകടയലാം 
അങ്കണവനാടബ കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ  ടസ്പീചര്  ):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകടയലാം  അങ്കണവനാടബ

കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ  ടസ്പീചര്:  വനബതനാ  ശബശുകക്ഷമ   വകുപ്പെക്ക്

രൂപസ്പീകേരബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  കകേരള അങ്കണവനാടബ വര്കര്മനാരുകടയലാം

കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം  കക്ഷമനബധബ സലാംബനബചക്ക്  ഇറകബയ  പ്രകതദകേ

ഓര്ഡബനന്സക്ക് നബയമമനാകബ മനാറ്റുന്നതബനനാണക്ക് ബബല് കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതക്ക്. 
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കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

അങ്കണവനാടബകേള്കക്ക്  സസന്തമനായബ  കകേട്ടബടവലാം  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം   കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം   വര്കര്മനാരുകടയലാം  കജനാലബ

സനാഹചരദലാം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. വനാടകേകകട്ടബടങ്ങളബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  അങ്കണവനാടബകേള്കക്ക്  വനാടകേത്തുകേയലാം  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള തുകേയലാം യഥനാസമയലാം നല്കേണലാം.  പനാഠദപദതബ

കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  അങ്കണവനാടബ  ജസ്പീവനകനാര്ക്കുള്ള

ഓണകററബയലാം  എലനാ  മനാസവലാം  5-ാം  തസ്പീയതബകകേലാം  നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.  ചബകേബത/മരണനാനന്തര/വബവനാഹ  ധനസഹനായങ്ങളുലാം

വബദദനാഭദനാസ വനായയലാം കപന്ഷനുലാം വര്ദബപ്പെബകനാനുലാം പലബശരഹബത വബദദനാഭദനാസ

വനായ  അനുവദബകനാനുലാം  നബര്മ്മേനാണവനായ  50  മനാസകത്ത  ഓണകററബയത്തബനക്ക്

തുലദമനാകനാനുലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാകരയലാം

കഹല്പ്പെര്മനാകരയലാം  മറക്ക്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ  നബകയനാഗബക്കുകമ്പനാള്  ലസ്പീവക്ക്

അനുവദബക്കുന്നതബകനനാ  പ്രതബഫലലാം  നല്കുന്നതബകനനാ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം. 
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ശസ്പീ.  ആന്റെണബ കജനാണബനുകവണബ  ശസ്പീമതബ യ  .    പ്രതബഭ:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല കകേരള അങ്കണവനാടബ വര്കര്മനാരുകടയലാം

അങ്കണവനാടബ  കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   

അങ്കണവനാടബ  ജസ്പീവനകനാരുകട  അലാംശദനായലാം  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  നദനായമനായ

കപന്ഷന്  നല്കേനാനുലാം  കജനാലബഭനാരലാം  ലഘൂകേരബകനാനുലാം  കകേട്ടബടങ്ങളുകട

വനാടകേത്തുകേ  പഞനായത്തക്ക്  ഫണബല്  വകേയബരുത്തനാനുലാം  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

കഎ.സബ.ഡബ.എസക്ക്.  പദതബകേളുകട  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം  കവട്ടബക്കുറച  നടപടബ

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകടയലാം  കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം

ഓണകററബയലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  അങ്കണവനാടബകേളബല്നബന്നക്ക്  കുട്ടബകേകള

പ്രസ്പീ-വപ്രമറബ  സ്കൂളുകേളബകലയക്ക്  മനാറനാതബരബകനാനുള്ള  സനാഹചരദമുണനാക്കുകേയലാം

അങ്കണവനാടബകേകള  സനാര്ട്ടനാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കുട്ടബകേള്കക്ക്  മുട്ടയലാം  പനാലുലാം  നല്കുന്നതബകന്റെ  ചുമതല  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്കക്ക്

നല്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.  

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള
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2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകടയലാം  അങ്കണവനാടബ

കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

അങ്കണവനാടബ  ജസ്പീവനകനാരുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബകനനാ

ഗുണപരമനായ മനാറങ്ങള് കകേനാണ്ടുവരുന്നതബകനനാ യനാകതനാരു പുതബയ നബര്കദ്ദേശവലാം

ബബലബല് ഉള്കകനാള്ളബചബട്ടബല.  സലാംകയനാജബത ശബശു വബകേസന കസവന മബഷന്

പദതബ  പ്രകേനാരലാം  അങ്കണവനാടബകേള്  സലാംകയനാജബപ്പെബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

പുനനഃപരബകശനാധബക്കുകേയലാം  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം  കവട്ടബക്കുറചതുമൂലലാം  ജസ്പീവനകനാരുകട

ശമ്പള  വബഹബതത്തബലുണനായ  ബനാധദത  സര്കനാര്  ഏകറടുക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.

'കനനാണ്  കഫനാര്മല്  എഡക്യൂകകഷന്  സമ്പ്രദനായലാം'  കകേനാണ്ടുവരബകേയലാം

അങ്കണവനാടബകേളബകല  കശനാചദനാവസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  ഫലപ്രദമനായ

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേഇൗമനാരകനാരനായ  കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം

ഗര്ഭബണബകേള്ക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമനാര്ക്കുമുള്ള  കബനാധവത്കേരണവലാം

കപനാഷകേനാഹനാര  വബതരണവലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  കവണലാം.

ആദബവനാസബ കമഖലകേളബകല ശബശുമരണനബരകക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതബനുകവണ നടപടബകേള്

അങ്കണവനാടബകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  നടപ്പെബലനാകണലാം.  ഇതരസലാംസനാന
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കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  അങ്കണവനാടബകേളബല്

പ്രകവശനമുറപ്പുവരുത്തണലാം.  കുട്ടബകേള്കക്ക്  സഇൗജനദ  യൂണബകഫനാലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം  വര്കര്മനാര്,  കഹല്പ്പെര്മനാര്  എന്നബവരുകട  ഓണകററബയലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ജസ്പീവനകനാരുകട  നബയമനങ്ങള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കയനാഗദതയകട  കേനാരദത്തബല്  കൃതദമനായ  മനാനദണ്ഡലാം

നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  കഎ.സബ.ഡബ.എസക്ക്.  സൂപ്പെര്വവ സര്  തസബകേകേളബല്

അങ്കണവനാടബ  വര്കര്,  കഹല്പ്പെര്  എന്നബവര്കക്ക്  അര്ഹമനായ  പ്രനാതബനബധദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ  ടസ്പീചര്):  അങ്കണവനാടബകേളബല്  നബലനബന്നബരുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്  ഈ  സര്കനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.

അങ്കണവനാടബകേളബല്  കുട്ടബകേളുകട  എണ്ണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  സനാര്ട്ടക്ക്

അങ്കണവനാടബ  കപ്രനാജകക്ക്  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം  200  അങ്കണവനാടബകേള്

സനാര്ട്ടനാക്കുന്നതബനക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുകേയലാം പഠനകബനാധനത്തബനനാവശദമനായ

കമനാഡക്യൂള് തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്. എലനാ മനാസവലാം 11-ാം തസ്പീയതബക്കുള്ളബല്

ഓണകററബയലാം നല്കേനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്. അങ്കണവനാടബ ജസ്പീവനകനാകര
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വലഫക്ക് പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്ന കേനാരദലാം വകുപ്പുമനായബ ചര്ച കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെബകന്റെ സഹകേരണകത്തനാകട എലനാ പഞനായത്തുകേളബലുലാം

മുതബര്ന്ന  പഇൗരനനാര്കക്ക്  പകേല്വസ്പീടക്ക്  ആരലാംഭബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.

അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകട  കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്  2000  രൂപയലാം

കഹല്പ്പെര്മനാര്കക്ക്  1200  രൂപയമനായബ  വര്ദബപ്പെബകണകമന്നക്ക്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകനനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  അങ്കണവനാടബ  മുകഖന  'സമ്പുഷ  കകേരളലാം'

പദതബ  നടപ്പെബലനാകനാന്  പനാന്  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.  അങ്കണവനാടബകേളുകട

വവദസ്ക്യുതബ  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബകനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇതര

സലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേകള  ലക്ഷദമനാകബ  എറണനാകുളമുള്കപ്പെകട  9

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ശബശുപരബചരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന.  

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു.

സബക്ക് ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള

അങ്കണവനാടബ വര്കര്മനാരുകടയലാം അങ്കണവനാടബ കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാംവകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

2-ാം  ഖണ്ഡത്തബല്  (i)-ാംഇനത്തബനു  കശഷലാം  തനാകഴ  പറയന്ന  ഇനലാം

കചര്ക്കുകേയലാം  നബലവബലുള്ള  (ii)-ാം  ഇനലാം  (iii)-ാം  ഇനമനായബ  പുനരകലാം

കചകയ്യണതുമനാണക്ക്.

 “(ii)  ഖണ്ഡലാം   (v)-ല്   “സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകല  അഡസ്പീഷണല്

കസക്രട്ടറബയകട  പദവബയബല്  തനാകഴയലനാത്ത  ഒരു  ഉകദദനാഗസന്  "  എന്ന

വനാക്കുകേള്ക്കു  പകേരലാം  “വനബത  ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പെബകല  കജനായബന്റെക്ക്

കസക്രട്ടറബയകട  പദവബയബല്  തനാകഴയലനാത്ത  ഒരു  ഉകദദനാഗസന്  "  എന്ന

വനാക്കുകേള് കചര്കകണതനാണക്ക്.” 

140, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 

160, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 172, 177, 178, 180, 183, 184, 185, 186 

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബയകട ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

192, 195 , 205, 206 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാംവകുപ്പെക്ക്

207-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

106, 107, 110, 111, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 128, 139 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര്  ):  2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ

വര്കര്മനാരുകടയലാം അങ്കണവനാടബ  കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)

ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകടയലാം  അങ്കണവനാടബ

കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയലാം കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.
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(2)  2019-  കല കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ   (4-  ാം നമ്പര്  )   ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

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

2019-കല കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ (4-ാം നമ്പര്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

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

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

നനാടബകന്റെ  വബകേസനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പദതബകേളനാണക്ക്  സര്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം  വബമനാനത്തനാവളലാം  ഏകറടുത്തക്ക്  നടത്തനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന്നതുലാം  കേബഫ്ബബയബലൂകട  ധനസമനാഹരണലാം  നടത്തബയതുലാം

അടബസനാനസഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനക്ക്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബയതുലാം
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വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ  രലാംഗങ്ങളബല്  മുകന്നറമുണനാകനാന്  സനാധബചതുലാം

സര്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  

 ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സമസ  കമഖലകേളുകടയലാം  വബകേസനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  സര്കനാര്  നടത്തുന്ന

ശമങ്ങള്  അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബകല  കറനാഡുകേളുകട

കശനാചദനാവസ  പരബഹരബകനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഭനാരതപ്പുഴ

ഉള്കപ്പെകടയള്ള നദബകേളബകല മണല് നബകക്ഷപലാം ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ കതനാഴബല്

സനാധദത ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ കനരബടനാന് ഉകത്തജകേ പനാകകജക്ക്

പ്രഖദനാപബകണലാം.  കപകടനാളബയലാം,  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  കസസക്ക്  ഇനത്തബല്

ലഭബച്ചുകകേനാണബരുന്ന  വരുമനാനത്തബല്  കുറവണനായബട്ടുണക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബകക്ക് പ്രധനാന കേനാരണലാം  നബകുതബ പബരബവബകല കകേടുകേനാരദസതയനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    മനാതസ്ക്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സമസ  കമഖലകേളബലുലാം  ഗുണപരമനായ  മനാറമുണനാകനാന്  ഈ  സര്കനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ഭബന്നകശഷബകനാരനായ  കുട്ടബകേള്ക്കുകവണബയള്ള  സനാപനങ്ങള്



32

പരബരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ഗ്രനാന്റുകേള്  യഥനാസമയലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബര്ക്കുന.

ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്കക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

പ്രളയകകടുതബയബല് തകേര്ന്ന കറനാഡുകേളുലാം പനാലങ്ങളുലാം പുതുകബപ്പെണബയന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കചറകേബട  കേരനാറകേനാര്കക്ക്  ടനാര്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന

നടപടബ  പുന:സനാപബക്കുകേകയനാ  ബദല്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേകയനാ

കചയ്യണലാം.  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുലാം  നടപ്പെനാകനാന്  സനാധബകനാത്ത

പ്രവൃത്തബകേള് പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബയണനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    യ  .    ജനസ്പീഷക്ക്  കുമനാര്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന

അനുകൂലബക്കുന. സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകേള്കബടയബലുലാം  കൃതദമനായ

ഇടകപടലബലൂകട  വബകേസനകേനാരദങ്ങള്  നബര്വ്വഹബകനാന്  സര്കനാരബനക്ക്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ആകരനാഗദ  കമഖലയബകല  അടബസനാനസഇൗകേരദ  വബകേസനലാം,

കപനാസ്റ്റേക്ക്  കമടബകേക്ക്  കസ്കനാളര്ഷബപക്ക്  വബതരണലാം  എന്നബവ  സര്കനാരബകന്റെ  മബകേച

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാകനാനുലാം  കക്ഷമ

കപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബചതബനുപുറകമ  കുടബശബകേയബലനാകത  വബതരണലാം
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കചയ്യനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കേനാര്ഷബകേ-ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേളബല്

വകേവരബച കനട്ടലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജക്ക്:  ഭരണകനട്ടങ്ങള് ഒനലാം അവകേനാശകപ്പെടനാനബലനാത്ത

സര്കനാരബകന്റെ  ധനമനാകനജകമന്റെക്ക്  തബകേഞ്ഞ  പരനാജയമനാണക്ക്.  മുന്  രനാഷ്ട്രപതബ

കകേ.  ആര്.  നനാരനായണകന്റെ  സ്മൃതബമണ്ഡപലാം  പുതുകബപ്പെണബയനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന അനുകൂലബക്കുന.

ഹരബത  കകേരളലാം,  ആര്ദലാം,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണയജലാം, വലഫക്ക്

എന്നസ്പീ  പദതബകേള്  യനാഥനാര്തദമനാകനാന്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്. അഴബമതബ  കുറഞ്ഞ

സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത മനാറനാനുലാം സനാലാംസ്കനാരബകേ  കമഖലയബല്

പുത്തനുണര്വ്വുണനാകനാനുലാം സര്കനാരബനക്ക് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്. കേബഫ്ബബ വഴബ നബരവധബ

പദതബകേള്കക്ക് തുടകലാം കുറബചബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബര്ക്കുന.

സബ.എലാം.ഡബ.ആര്.എഫക്ക്.  സമയബനബതമനായലാം  ഫലപ്രദമനായലാം  വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതബല്  വന്ന  വസ്പീഴ  സര്കനാരബകന്റെ  ധനവബനബകയനാഗ  മനാകനജകമന്റെബകന്റെ

പനാളബചയനാണക്ക്  സൂചബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്. പ്രളയനാനന്തര  ദുരബതനാശസനാസലാം
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സമയബനബതമനായബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  സര്ഫനാസബ  നബയമവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബയമസഭനാ  സമബതബയകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  വരുന്നതുവകര  ജപ്തബ

നടപടബകേള് നബര്ത്തബവയ്ക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

2013-14  മുതല്  തുടര്നവരുന്ന  സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദലാം

മറബകേടക്കുന്നതബനുകവണബയനാണക്ക്  2016-കല  ബഡ്ജറബല്  മനാനദ  വബരുദ

പനാകകജബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേബഫ്ബബ  കകേനാണ്ടുവന്നതക്ക്.  വനായനാ  പരബധബ  കുറച

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  സമസ്പീപനലാം  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  പ്രതസ്പീക്ഷബച  കതനാതബല്

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വരുമനാനലാം  ഉയര്ന്നബട്ടബല.  വബവബധ  പരബകശനാധനകേളുകട

അടബസനാനത്തബല് കേബഫ്ബബ വഴബ 43,000 കകേനാടബ രൂപയകട പദതബകേള്കനാണക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  കേബഫ്ബബ  പദതബകേളബല്  ക്രമകകടക്ക്

കേകണത്തബയനാല് കസ്റ്റേനാപ്പെക്ക്  കമകമ്മേനാ  നല്കുകേയലാം  അതക്ക്  പരബഹരബകനാത്തപക്ഷലാം

റബസ്കക്ക്  ആന്റെക്ക്  കകേനാസ്റ്റേബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.  പ്രളയത്തബല്  തകേര്ന്ന  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  പദതബ  വഴബയലാം

സബ.എലാം.ഡബ.ആര്.എഫക്ക്.  വഴബയലാം  പണലാം  അനുവദബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കലനാകേബനാങ്കക്ക്
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അനുവദബച  പണലാം  കചലവഴബക്കുന്നതബനക്ക്  വദകമനായ  കപ്രനാജക്ടുകേള്

തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബല് അനുവദബച  40  കകേനാടബ

രൂപ  നല്കുന്നതുള്കപ്പെകട  കസഷദല്  സ്കൂളുകേള്ക്കുളള  ധനസഹനായലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  ഉഴവൂരബകല  കകേ.  ആര്.

നനാരനായണന്  സ്മൃതബമണ്ഡപലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കലനാകേബനാങ്കബകന്റെ  പണലാം  വകേമനാറബ  കചലവഴബച്ചുകവന്നതക്ക്

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയളള

അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസന പദതബകേള്,  പ്രളയത്തബല് തകേര്ന്ന കറനാഡക്ക്,

കുടബകവളള-ജലകസചന പദതബകേളുകട പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം, ദുരബതബനാധബതര്ക്കുളള

നഷപരബഹനാരലാം തുടങ്ങബ കലനാകേബനാങ്കക്ക് ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചുകകേനാണ്ടുളള പദതബകേള്

തയ്യനാറനായബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

2019 -കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
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2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളുലാം  പട്ടബകേയലാം  1 -ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളുലാം  പട്ടബകേയലാം  1 -ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

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

2019 -കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  പനാസ്സനാകണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മക്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളബ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2019 -കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (4-ാം നമ്പര്) ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന

പ്രകമയലാം  31-നക്ക്  എതബകര  68  കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം  ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.

സഭ കകവകുകന്നരലാം 5.09-നക്ക് പബരബഞ.


