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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2020   നഫെബ്രുവരബ   11,    നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

(9.00 മുതല് 10.00 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരള പദതബ

മബ  .    സസ്പീകര: 2018  ആഗസക്ക് മനാസത്തബലുണനായ മഹനാപ്രളയനത്തത്തുടരനക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ച  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  പദതബകക്ക്  സമഗ്രമനായ  രൂപകരഖ

തയനാറനാകനാത്തതലാം കലനാകേബനാങബല്നബനലാം ഇതബകലയനായബ ലഭബച്ച സനാമ്പത്തബകേ

സഹനായലാം  വകേമനാറബ  നചലവഴബച്ചതബനനാല്  പ്രളയബനാധബത  കമഖലയബല്
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ആവശദമനായ  ദുരബതനാശശനാസലാം  നല്കേനാന്  കേഴബയനാത്തതമൂലവലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയനപ്പെടുന  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച നചയണനമനനാവശദനപ്പെടക്ക് സരവശസ്പീ പബ.  നകേ.  ബഷസ്പീര,

നകേ.  സബ.  കജനാസഫെക്ക്,  കറനാഷബ  അഗസബന്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  പ്രളയത്തബല്  നനാശനഷലാം

കനരബട  ആസബകേളുനട  പുനരുദനാരണലാം മനാത്രമല്ല പനാരബസബതബകേ സസൗഹനാരദ

മനാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  ഭനാവബയബല്  ആവരത്തബകനപ്പെടനാവന  ഏതക്ക്  പ്രകൃതബ

ദുരന്തകത്തയലാം  കനരബടുന  തരത്തബലുള്ള  നൂതനവലാം  സമഗ്രവമനായ

പുനരനബരമ്മേനാണ  പദതബയനായനാണക്ക്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവബനക്ക്

രൂപലാം നല്കേബയതക്ക്. പുനരനബരമ്മേനാണ പ്രവരത്തനങ്ങള്  പൂരണ്ണതയബനലത്തനാന്

മൂന  വരഷത്തബകലനറ  കവണബവരുനമനനാണക്ക്  വബലയബരുത്തുനതക്ക്. കലനാകേ

ബനാങബല്നബനലാം  അനുവദബച്ചബട്ടുള്ള  വനായ്പയനട  ആദദഗഡുവനായ  1750  കകേനാടബ

രൂപ  ലഭദമനാകുകേയലാം  രണനാലാംഗഡു  ലഭദമനാകനാനുള്ള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയമനാണക്ക്.  ഉനതനാധബകേനാര  സമബതബയനട  എടക്ക്  കയനാഗങ്ങള്

നടനതബല്  കൃഷബ,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  മതദബന്ധനലാം,  ഉപജസ്പീവന

നതനാഴബലുകേള്,  കറനാഡക്ക്,  ജലവബതരണലാം  എനസ്പീ  കമഖലകേളബലനായബ
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സമരപ്പെബകനപ്പെട പദതബകേള് ഭരണനാനുമതബ കനടബ നബരവഹണഘടത്തബലനാണക്ക്.

പുനരനബരമ്മേബതബകനായബ  1000  കകേനാടബ  രൂപ  2020-2021  ബജറബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കകേരള  പുനരനബരമ്മേനാണ  പദതബ

പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കദശസ്പീയവലാം  രനാജദനാന്തര

തലത്തബലുള്ളതമനായ  ധനകേനാരദ  ഏജന്സബകേളബല്നബനലാം  സനാമ്പത്തബകേ-

സനാകങതബകേ  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  വബകേസനസലാംഗമലാം

സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ആകഗനാള  കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനത്തബനന്റെ ഫെലമനായബ

ആവരത്തബകനപ്പെടനാവന  ദുരന്തങ്ങളുനട  കേനാഠബനദലാം  കുറയ്ക്കുനതബനക്ക്

പരബസബതബകയനാടബണങ്ങുന തരത്തബലുള്ള ജസ്പീവബതശശലബകേളുലാം ഫെലപ്രദമനായ

ദുരന്തപ്രതബകേരണ  സലാംവബധനാനവലാം  ചബടനപ്പെടുത്തുകേനയന  ലക്ഷദകത്തനാനട

സലാംസനാനത്തക്ക്  സനാമൂഹദ സനദ കസന രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  പ്രളയദുരബത

ബനാധബതരകക്ക്  ആവശദമനായ  സനാമ്പത്തബകേ  സനാമൂഹബകേ  സലാംരക്ഷണ

സഹനായങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  ഐ.ടബ.  അധബഷബത  സലാംവബധനാനങ്ങള്

രൂപനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബകേളനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മുഖദമനബയനട

ദുരബതനാശശനാസ നബധബയബല്നബനള്ള സഹനായലാം ജനങ്ങള്കക്ക് തടസ്സരഹബതമനായബ

ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള സലാംവബധനാനലാം ഏരനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര:  09.11.2018-ല് രൂപലാം നല്കേബയ റസ്പീബബല്ഡക്ക്
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കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവബലൂനട  ഇതവനര  പുനരനബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടത്തുകേകയനാ  പ്രളയത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായള്ള  ഗുണകഭനാക്തൃ  ലബസക്ക്

പ്രസബദസ്പീകേരബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബക്കുകേകയനാ  നചയബടബല്ല.

കേവളപ്പെനാറയബല്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലനാകേളക്ടര  വബളബച്ചുകചരത്ത  കയനാഗത്തബല്

ഹനാജരനായ 196 ഗുണകഭനാകനാകകളനാടക്ക് ലബസബല് ഉള്നപ്പെടബട്ടുകണനാനയനലാം തകേ

എകപ്പെനാള്  നല്കുനമനലാം  പറയനാന്  കേഴബയബനല്ലനനാണക്ക്  അറബയബച്ചതക്ക്.

പ്രളയത്തബല്  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബച്ച  കേരഷകേരക്കുലാം

മതദനത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരക്കുലാം  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കേബയബടബല്ല.  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബല്  പ്രളയബനാധബതരനായ  14000  കപരകക്ക്

അടബയന്തര  സഹനായമനായ  10,000  രൂപ  നല്കേനാന്  സനാധബച്ചബടബല്ല.  പത്തക്ക്

ജബല്ലകേനള ഉള്നപ്പെടുത്തബ ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡക്ക് പുനരനബരമ്മേനാണ പദതബകക്ക് രൂപലാം

നല്കേബനയങബലുലാം  പ്രളയത്തബല്  കേനത്ത  നനാശനഷലാം  സലാംഭവബച്ച  മലപ്പുറലാം

ജബല്ലനയ  ഒഴബവനാകബയ  നടപടബ  ശരബയല്ല.  പ്രളയനാനന്തരലാം  ലഭദമനായ  തകേ

യഥനാവബധബ  നചലവഴബകനാത്ത  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര  സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

ജസ്പീവകനനാപനാധബയലാം  കൃഷബയലാം  നഷനപ്പെടവരകക്ക്  നനാമമനാത്രമനായ  തകേയനാണക്ക്

സരകനാര  നല്കേബയതക്ക്.  പ്രഖദനാപബച്ച  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകനാനത

പ്രസനാവനമനാത്രലാം നടത്തബ കകേരള സമൂഹനത്ത വഞബക്കുന സരകനാര നടപടബ
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കഖദകേരമനാണക്ക്.  ഗുരുതരമനായ  ഈ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച നചയണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  പ്രളയ  പുനരനബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  മൂനക്ക്  വരഷലാംനകേനാണക്ക്  മനാത്രകമ  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന്

സനാധബക്കുകേയള.  മുഖദമനബയനട ദുരബതനാശശനാസനബധബയബകലയക്ക്  ലഭബച്ച തകേ

ശരബയനായ വബധത്തബല് നചലവഴബകനാന് നടപടബ സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  2018-നല

പ്രളയകത്തനാടനുബന്ധബച്ചക്ക്  ദുരബതനാശശനാസനബധബയബകലയക്ക്  ലഭബച്ച  തകേയബല്

2630.68  കകേനാടബ  രൂപ  നചലവഴബക്കുകേയലാം  മതദനത്തനാഴബലനാളബകേളുനട

ഭവനനബരമ്മേനാണത്തബനുലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളുനട  പുനരുദനാരണത്തബനുലാം തകേ

നസ്പീകബവയ്ക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാനനത്ത  98 ശതമനാനലാം പബ.ഡബബ.ഡബ.

കറനാഡുകേളുലാം ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുകേയലാം ബനാകബയള്ളവ വബവബധ പ്രവൃത്തബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന  മുറയക്ക്  ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതമനാണക്ക്.  ആര.നകേ.ഐ.-ല്  31  കറനാഡുകേളുനട  ഡബപബ.ആര.

തയനാറനാകല് നടപടബകേള് പുകരനാഗതബയബലനാണക്ക്.  കലനാകേബനാങബല്നബനക്ക് ലഭബച്ച

വനായ്പനാതകേ വബവബധ വകുപ്പുകേള്കനായബ നസ്പീകബവയ്ക്കുകേയലാം  ആവശദമനായബ വരുന

ഘടത്തബല്  തകേ  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയലാം.

പ്രളയത്തബല്  പൂരണ്ണമനായലാം  വസ്പീടക്ക്  നഷനപ്പെടവരുനട  പടബകേ  തയനാറനാകനാന്
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ജബല്ലനാകേളക്ടരമനാരകക്ക്  നബരകദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ദുരബതനാശശനാസ

പ്രവരത്തനവമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  തയനാറനാകബയ  വബവരങ്ങളുനട

അടബസനാനത്തബല്  കകേനസ്പീകൃത  സലാംവബധനാനലാം  സജ്ജമനാക്കുകേയലാം

കേദനാമ്പുകേളബലുലാം ബന്ധുവസ്പീടുകേളബലുലാം തനാമസബച്ച വദകബകേള്കക്ക് അവരുനട ബനാങക്ക്

അകസൗണ്ടുകേളബകലയക്ക്  തകേ  കനരബടക്ക്  നല്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  2018-നല

പ്രളയത്തബല്  പൂരണ്ണമനായബ  തകേരന  18389  വസ്പീടുകേളബല്  10151  വസ്പീടുകേള്

പുനരനബരമ്മേബക്കുകേയലാം കൃഷബനനാശവമനായബ ബന്ധനപ്പെടക്ക്  371897  കേരഷകേരകക്ക്

സഹനായലാം  നല്കുകേയലാം  നചയ.  വദവസനായ  കമഖലയമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്

ഉജ്ജസ്പീവന  വനായ്പനാ  പദതബകക്ക്  3  കകേനാടബ  80  ലക്ഷലാം  രൂപ  2018-ല്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  2019  നവലാംബര  മനാസലാം  വനര  201  കകേനാടബ  രൂപയനട

പദതബകേള്കക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയദുരന്തത്തബല്

നനാശനഷമുണനായ കേണ്ണൂര,  മലപ്പുറലാം ജബല്ലകേളബനല വദനാപനാര സനാപനങ്ങള്കക്ക്

സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുനതബല്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബച്ചബട്ടുകണനാനയന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  പ്രളയദുരബതലാം  കനരബട  ജബല്ലകേള്നകല്ലനാലാം  തലദ

പരബഗണനയനാണക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  നവകകേരള  നബരമ്മേബതബയമനായബ

ബന്ധനപ്പെട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന

സനാഹചരദത്തബല്  ഇസൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച
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നചകയണതബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സരകനാര നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക് സരവശസ്പീ രകമശക്ക് നചനബത്തല,

പബ.  നജ.  കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.നകേ.

മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുനട  പനാരടബ  അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം  സഭയബല്  നബനക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം നചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല് 

(1) നപനാതകമഖലനാ സനാപനങ്ങള് സശകേനാരദവല്കരബകല് 

ചസ്പീഫെക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    രനാജന്  ):  കകേരളത്തബനല  വബകേസനനത്തയലാം

നതനാഴബല്  സനാധദതകേനളയലാം  ഇല്ലനാതനാകബ  നപനാതകമഖലനാ  സനാപനങ്ങനള

വദനാപകേമനായബ വബറഴബക്കുന നടപടബയനാണക്ക് കകേന സരകനാര സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

നതനാഴബല്  സുരക്ഷബതതശവലാം  സമ്പദ്ഘടനയലാം  തകേബടലാംമറബക്കുന

സമസ്പീപനത്തബല്നബനലാം  കകേന  സരകനാരബനന  പബന്തബരബപ്പെബകനാനുലാം

നപനാതപ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബച്ചക്ക്  കകേനകത്തനാടുളള  പ്രതബകഷധലാം

കരഖനപ്പെടുത്തനാനുലാം തയനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  രനാജദത്തബനന്റെ  ഭനാവബക്കുലാം
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വബകേസനത്തബനുലാം തടസ്സലാം സൃഷബക്കുന ഇത്തരലാം നയങ്ങള് തബരുത്തുനതബനുളള

ഇടനപടല് നടകത്തണതനാണക്ക്. (വബശദമനായ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)

(2) വൃകകരനാഗബകേള്കക്ക് ആനുകൂലദലാം 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ:  കകേരളത്തബല്  വൃകകരനാഗബകേള്

വരദബച്ചുവരുന സനാഹചരദത്തബല് ഇവരകക്ക് സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ നപന്ഷനുലാം

സസൗജനദ ഡയനാലബസബസുലാം ഏരനപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

 ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ ടസ്പീച്ചര  ):  വൃകകരനാഗബകേളുനട  ചബകേബതയമനായബ

ബന്ധനപ്പെടക്ക്  നബരവധബ  കേനാരദങ്ങള്  സരകനാര  നചയബട്ടുണക്ക്.  ഇസൗ  സരകനാര

അധബകേനാരത്തബല്വന ആദദവരഷലാംതനന കേബഫ്ബബ പദതബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ

41  ഡയനാലബസബസക്ക്  നസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  10  നമഷസ്പീനുകേള്വസ്പീതലാം

സനാപബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  ഇതബനുപുറകമ  എലാം.എല്.എ.  ഫെണക്ക്,

തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പദതബ  വബഹബതലാം,  പനാന്  ഫെണക്ക്  എനബവ

ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  പുതബയ  ഡയനാലബസബസക്ക്  നസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

"സമനാശശനാസലാം  പദതബ"  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  26  കകേനാടബ  98  ലക്ഷലാം  രൂപ

അതബനനായബ  നചലവഴബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  അലാംഗപരബമബതരുനട

വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെടനാത്തതബനനാല്  വൃകകരനാഗബകേള്കക്ക്  നപന്ഷന്  നല്കേനാന്
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സനാധബക്കുകേയബല്ല.

III സബ്മബഷന്

(1) ഖനാദബ കമഖലയബനല പ്രശ്നങ്ങള്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചനബത്തല):  ഖനാദബ

നതനാഴബലനാളബകേളുനട  റബകബറക്ക്  കുടബശബകേ  നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.  

വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .

ജയരനാജന്):  വബല്പ്പെനനയ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബച്ചുലാം  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വരദബപ്പെബച്ചുലാം

നതനാഴബലനാളബകേളുനട  ആനുകൂലദങ്ങള്  പരമനാവധബ  സലാംരക്ഷബച്ചുലാം  ഖനാദബ

കമഖലയബനല  നതനാഴബലനാളബകേനള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സരകനാര  സശസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  റബകബറക്ക്  കുടബശബകേയബനത്തബല്

നകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാനുള്ള  44  കകേനാടബ  രൂപയബല്  10  കകേനാടബ  രൂപ  കേഴബഞ

മനാസലാം  ഖനാദബ  കബനാരഡബനക്ക്  നനകേമനാറുകേയലാം  അതബല്  8  കകേനാടബ  രൂപ  ഖനാദബ

സനാപനങ്ങള്കക്ക് വബതരണലാം നചയകേയലാം നചയബട്ടുണക്ക്. അവകശഷബക്കുന തകേ

നല്കുനതബനുള്ള ശമലാം നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.   

(2) ഇകകണനാമബകക്ക്   &   സനാറബസബകക്ക് വകുപ്പെക്ക് ജസ്പീവനകനാരുനട ശമ്പള വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  സലാംസനാന  ഇകകണനാമബകക്ക്  ആന്റെക്ക്
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സനാറബസബകക്ക്  വകുപ്പെബനല  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളബലുളള  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്

ശമ്പള  വബതരണവമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  നബലനബല്ക്കുന  ആശങയകേറ്റുനതബനക്ക്

നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.   

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): പ്രസ്തുത വബഷയലാം ഗസൗരവമനായബ

പരബഗണബക്കുനതനാണക്ക്. 

(3) സനാമ്പത്തബകേ സലാംവരണലാം

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ:  മുകനനാക  വബഭനാഗങ്ങളബനല

സനാമ്പത്തബകേമനായബ  പബകനനാകലാം  നബല്ക്കുനവരകക്ക്  മുന്കേനാല

പ്രനാബലദകത്തനാനട സലാംവരണലാം ഏരനപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  മുകനനാക  വബഭനാഗങ്ങളബനല

സനാമ്പത്തബകേമനായബ  പബകനനാകലാം  നബല്ക്കുനവരകക്ക്  സലാംവരണലാം

നല്കുനതബനനക്കുറബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ  നബകയനാഗബച്ച

നകേ.  ശശബധരന്  നനായര  കേമ്മേസ്പീഷന്  സമരപ്പെബച്ച  റബകപ്പെനാരടബകന്മേല്

03-01-2020-ല്  സരകനാര  ഉത്തരവക്ക്  പുറനപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പബ.എസക്ക്.സബ.-യമനായബ  ആകലനാചബച്ചക്ക്  ചടങ്ങളബല്  ആവശദമനായ  കഭദഗതബ

വരുത്തബ പ്രനാബലദത്തബല് വരുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
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(4) ജലവബതരണ പദതബകേള്ക്കുള്ള ഫെണക്ക്

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  സസൗജനദ  കുടബനവള്ള  വബതരണത്തബനുലാം

ജലകസനാതസ്സുകേള് നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം വരള്ച്ചനാ ദുരബതനാശശനാസ നബധബയബല്

നബനലാം ഫെണക്ക് അനുവദബകനാന് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

വരള്ച്ച സമയത്തക്ക് കുടബനവള്ള വബതരണത്തബനുള്ള നടപടബകേള് കകേരള വനാടര

അകതനാറബറബയനാണക്ക്  നടത്തബവരുനതക്ക്.  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്നബനലാം

ജബല്ലകേള്കക്ക്  ഫെണക്ക്  അനുവദബക്കുനതബല്  കകേന  നബരകദശലാം

തടസ്സമനായബരബക്കുന സനാഹചരദത്തബലുലാം കുടബനവള്ളലാം വബതരണലാം നചയനാനുള്ള

നടപടബകേളുമനായബ സരകനാര മുകനനാടക്ക് കപനാകുനതനാണക്ക്.

(5) ഭൂമബയനട നദനായവബല പുനരനബരണ്ണയലാം

ശസ്പീമതബ  സബ  .    നകേ  .    ആശ:  നവച്ചൂര വബകല്ലജബനല ഭൂമബയനട  നദനായവബല

പുനരനബരണ്ണയബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

നനല്വയല്  നബരണ്ണയത്തബനല  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുകേനയന

ഉകദശദകത്തനാനട  കേണകടനാളര  ആന്റെക്ക്  ഓഡബറര  ജനറലബനന്റെ

നബരസ്പീക്ഷണത്തബനന്റെയലാം  ശബപനാരശകേളുനടയലാം  അടബസനാനത്തബല്
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ഉപകേനാറഗറബകേള്കൂടബ  പരബഗണബച്ചക്ക്  സലാംസനാനത്തക്ക്  ഭൂമബയനട  നദനായവബല

നബരണ്ണയബക്കുനതബനുള്ള പുതബയ സലാംവബധനാനലാം ഏരനപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകുനകതനാനട  നവച്ചൂര  പ്രകദശനത്ത  ഭൂമബയനട

നദനായവബല  നബരണ്ണയത്തബനല  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബകനാന്

കേഴബയനതനാണക്ക്.

(6)  തസബകേകേളുനട തടരച്ചനാനുമതബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്  : സലാംസനാനനത്ത  ലനാന്റെക്ക്  അകേശബസബഷന്

ഓഫെസ്പീസുകേളബനല  തടരച്ചനാനുമതബ  അവസനാനബച്ച  തസബകേകേള്കക്ക്  അനുമതബ

പുതകബനല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് നഎസകേക്ക്  ):

ലനാന്റെക്ക്  അകേശബസബഷന്  ഓഫെസ്പീസുകേനള  സലാംബന്ധബച്ച  വബശദനാലാംശങ്ങള്

ലഭദമനായനാലുടന്  ഇകനാരദത്തബല്  ആവശദമനായ  തടരനടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(7) നനയനാറബന്കേര ജനറല് ആശുപത്രബയനട പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ആന്സലന്  : നനയനാറബന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രബയനട

പ്രവരത്തനലാം നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 
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ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    ശശലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  എലാം.എല്.എ./ജബല്ലനാ  പഞനായത്തക്ക്

ഫെണ്ടുകേളുപകയനാഗബച്ചക്ക്  നനയനാറബന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രബയനട

പ്രവരത്തനത്തബല് ഗണദമനായ മനാറമുണനാകനാന് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബ കനരബടുന സനാഹചരദത്തബല് കൂടുതല് തസബകേകേള് സൃഷബകനാന്

ബുദബമുട്ടുണക്ക്.  കൂടുതല് സസൗകേരദങ്ങള് ഏരനപ്പെടുത്തബ പ്രസ്തുത ആശുപത്രബയനട

പ്രവരത്തനലാം  നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ബഡക്ക്  ബനാങക്ക്  അടബയന്തരമനായബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(8) മലപ്പുറലാം തനാലൂകക്ക് നഹഡക്ക് കേശനാരകടഴക്ക് ആശുപത്രബയനട വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉശബദുള്ള  : മലപ്പുറലാം  തനാലൂകക്ക്  നഹഡക്ക്  കേശനാരകടഴക്ക്

ആശുപത്രബയബല്  ഡയനാലബസബസക്ക്  യൂണബറ്റുലാം  കേനാരുണദ  ഫെനാരമസബയലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    ശശലജ ടസ്പീച്ചര  ):  മലപ്പുറലാം തനാലൂകക്ക് നഹഡക്ക് കേശനാരകടഴക്ക്

ആശുപത്രബയബല് ഇസൗ സരകനാര അധബകേനാരത്തബല് വനതബനുകശഷലാം കൂടുതല്

തസബകേകേള് സൃഷബക്കുനതബനുലാം പുതബയ കബനാകക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
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സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്  നമച്ചനപ്പെട  സനാഹചരദത്തബല്

ഡയനാലബസബസക്ക് യൂണബറക്ക് തടങ്ങുന കേനാരദലാം പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

സലാംസനാനനത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബയനട  പശനാത്തലത്തബല്

കേനാരുണദ ഫെനാരമസബ ആരലാംഭബക്കുന  കേനാരദലാം പബനസ്പീടക്ക് പരബഗണബക്കുനതനാണക്ക്. 

 (9) നറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലങ്ങളുനട നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ  : വരകലയബനല  ഇടവ,  പുനമൂടക്ക്  നറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാലങ്ങളുനട  നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബകനാന്  അടബയന്തര  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം. 

നപനാതമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

കേബഫ്ബബയനട  സനാമ്പത്തബകേനാനുമതബ  ലഭബച്ച  ഇടവ  നറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാലത്തബനന്റെ  സലകമനറടുകല്  നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകുന  മുറയക്ക്

ഡബ.പബ.ആര.  തയനാറനാകബ  സമരപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.  നറയബല്കവയനട

നബരകദശമനുസരബച്ചക്ക് അശലന്നമന്റെക്ക് പുതകബ സമരപ്പെബച്ച പുനമൂടക്ക് നറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാല  നബരമ്മേനാണപദതബയനട  ഡബ.പബ.ആര.  രണനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളബല്

കേബഫ്ബബയനട അനുമതബകനായബ സമരപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്. 

 (10) കചളനാരബ സ്കൂള് നകേടബട നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  പബ  .:  കചളനാരബ  ഗവണനമന്റെക്ക്  നവനാകകഷണല്
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ഹയര  നസകന്ഡറബ  സ്കൂളബനല  മുടങ്ങബകബടക്കുന  നകേടബട  നബരമ്മേനാണലാം

പുനരനാരലാംഭബകനാന് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

നപനാത വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (  നപ്രനാഫെ  .   സബ  .   രവസ്പീനനനാഥക്ക്  ): കചളനാരബ

ഗവണനമന്റെക്ക്  നവനാകകഷണല്  ഹയര  നസകന്ഡറബ  സ്കൂളബനല  നകേടബട

നബരമ്മേനാണലാം  മുടങ്ങബകബടക്കുനതസലാംബന്ധബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ

നബകയനാഗബച്ച  ഉകദദനാഗസ  സലാംഘലാം  സമരപ്പെബച്ച  റബകപ്പെനാരടബല്

പരനാമരശബച്ചബരബക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബച്ചക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ

നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാകനാനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

IV റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുനട സമരപ്പെണലാം

1.  എസബകമറക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയനട  ഇരുപത്തബമൂനനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരടക്ക്

സമരപ്പെബകനപ്പെട്ടു.

2.  യവജനകക്ഷമവലാം  യവജനകേനാരദവലാം  സലാംബന്ധബച്ച  സമബതബയനട

ആറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരടക്ക് സമരപ്പെബകനപ്പെട്ടു.

V ധനകേനാരദലാം

2020-2021   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബജറബനന സലാംബന്ധബച്ച നപനാത 
ചരച്ച 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷക്ക് കുറുപ്പെക്ക്:  ബജറബനന അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബനന്റെ

സനാമ്പത്തബകേ സബതബകനുസരബച്ചുള്ളതലാം സനാധനാരണകനാരനക്ക് കേരുതലുലാം സമസ
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കമഖലകേളബലുലാം വബകേസനവലാം റവനന്യൂ വരുമനാനലാം വരദബപ്പെബക്കുനതബനുമുതകുന

ബജറനാണബതക്ക്.  കക്ഷമ  നപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള്കക്ക്  കൂടുതല്  തകേ  വകേയബരുത്തനാനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

തകദശഭരണ സനാപനങ്ങള്കക്ക് തകേ വകേയബരുത്തബയതലാം  ഇടുകബ,  വയനനാടക്ക്,

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലകേള്കക്ക്  പുതബയ  പനാകകജുകേള്  പ്രഖദനാപബച്ചതലാം

സസ്പീശനാകസ്പീകേരണത്തബനുള്ള പദതബകേള്കക്ക് തടകലാം കുറബച്ചതലാം സരകനാരബനന്റെ

കനടങ്ങളനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെക്ക്:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.  അഴബമതബയലാം

ധൂരത്തുലാം  സശജനപക്ഷപനാതവലാം  മുഖമുദ്രയനാകബയ  സരകനാര  പരസദ

പ്രചരണങ്ങള്ക്കുലാം  മറ്റുമനാണക്ക്  ഖജനനാവബനല  തകേ  വബനബകയനാഗബക്കുനതക്ക്.

തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്  അനുവദബച്ച  തകേകപനാലുലാം  യഥനാസമയലാം

നല്കേനാത്ത  സരകനാര  പുതബയ  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബച്ചുലാം  നപനാള്ളയനായ

വനാഗനാനങ്ങള്  നല്കേബയലാം  ജനങ്ങനള  കേബളബപ്പെബക്കുകേയനാണക്ക്.  റബ്ബര

കേരഷകേരകക്ക് സബ്സബഡബ ലഭദമനാകനാന് നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    നനടസണ  മനാസര:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.

നപനാതകമഖലനാ  സനാപനങ്ങനള  ലനാഭത്തബലനാകനാനുലാം

അന്പതബനനായബരത്തബലധബകേലാം  നതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബകനാനുലാം
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ജബ.ഡബ.പബ.-വദവസനായ വളരച്ചനാ നബരക്കുകേള്  വരദബപ്പെബകനാനുലാം കേഴബഞതക്ക്

സരകനാരബനന്റെ  കനടമനാണക്ക്.  പ്രവനാസബ  കക്ഷമത്തബനുള്ള  അടങല്ത്തുകേ  90

കകേനാടബ  രൂപയനായബ  ഉയരത്തബയതലാം  പ്രവനാസബ  ചബടബ  ആരലാംഭബച്ചതലാം

വബശപ്പുരഹബത  പദതബയനട  ഭനാഗമനായബ  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖന  25  രൂപയക്ക്

ഉച്ചഭക്ഷണലാം  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതലാം  കക്ഷമനപന്ഷനുകേളുലാം  ആശനാ

വരകരമനാരുനട  ഓണകററബയവലാം  വരദബപ്പെബച്ചതലാം  സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

കേബഫ്ബബ കപ്രനാജക്ടുകേളുനട നബരവഹണലാം സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  വബവബധ വകുപ്പുകേളുനട

ഏകകേനാപനകത്തനാനട പ്രവരത്തന കേലണര തയനാറനാകബ സമയബന്ധബതമനായബ

പദതബകേള്  പൂരത്തബയനാകനാന് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.  നബകുതബ

പബരബവബലുലാം  വബഭവ  സമനാഹരണത്തബലുലാം  സരകനാര

പരനാജയനപ്പെടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  സലാംസനാന  കേടവലാം  റവനന്യൂ  കേമ്മേബയലാം

ഗണദമനായബ  വരദബച്ചബരബക്കുന.  അനുവദബച്ച  തകേ  നല്കേനാത്തതബനനാല്

തകദശഭരണ സനാപനങ്ങളുനട പ്രവരത്തനലാം  സലാംഭബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ടഷറബ

നബയനണലാംമൂലലാം  പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന്

സനാധബക്കുനബല്ല.  തസ്പീരകദശനബയമലാം  പനാലബകനാനത  നബരമ്മേബച്ച  നകേടബടങ്ങള്

സരകനാര ഏനറടുകനാന് തയനാറനാകേണലാം.
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ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    ശശബ:  ബജറബനന അനുകൂലബക്കുന.  സലാംസനാനത്തബനന്റെ

നപനാതതനാല്പ്പെരദലാം  മുന്നബരത്തബ  മനാതൃകേനാപരമനായ  ഒകടനറ  പദതബകേളനാണക്ക്

ബജറബലൂനട അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേബഫ്ബബ വഴബ നബരവധബ പദതബകേള്കക്ക്

ധനസഹനായലാം നല്കേനാനുള്ള നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചു.  കുപ്പെബനവള്ളത്തബനക്ക്  നസസ്സക്ക്

ഏരനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ക്രഷുകേളബല്  കജനാലബ  നചയന  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്

മതബയനായ  കവതനലാം  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.

പ്രവനാസബകക്ഷമത്തബനനായബ  90  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്

സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.  കകേരളത്തബല്

നതനാഴബലബല്ലനായ്മ  വരദബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കലനാടറബയനട  വബല

വരദബപ്പെബച്ചതബലൂനട  കലനാടറബ  കേച്ചവടകനാര  വഴബയനാധനാരമനായബ.  ബജറബല്

കപനാലസ്പീസക്ക് വകുപ്പെബനന്റെ ആധുനബകേവല്കരണത്തബനനായബ  193  കകേനാടബ രൂപയലാം

കകേനനാവബഷ്കൃത പദതബയബല്  60  കകേനാടബ രൂപയലാം ജയബല് നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

16  കകേനാടബ  രൂപയലാം  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബനക്ക്

വകേയബരുത്തുന പണലാം എന്തക്ക് നചയനനവനക്ക് അകനശഷബകണലാം. മനാകവനായബസക്ക്

ഭസ്പീഷണബ കനരബടുന കമഖലയബല് തണരകബനാള്ടക്ക് അടകമുള്ളവരകക്ക് കേശനാരകടഴക്ക്

പണബയനാനുള്ള  പണലാം  ഡബ.ജബ.പബ.  കലനാകേക്ക് നനാഥക്ക്  നബഹ്റ
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വകേമനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മനാകവനായബസക്ക്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടനാന്  കകേനലാം

നല്കേബയ  പണനത്തക്കുറബച്ചുലാം  സമഗ്രമനായ  അകനശഷണലാം  കവണലാം.

തബരുവനന്തപുരലാം  ഭകവബലനാസലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേശനാരകടഴക്ക്  കകേനാമ്പസൗണബല്

കപനാലസ്പീസക്ക്  കേണസ്ട്രേക്ഷന്  കകേനാരപ്പെകറഷനന  കനനാക്കുകുത്തബയനാകബനകനാണക്ക്

നടക്കുന നബരമ്മേനാണലാം സലാംബന്ധബച്ചുലാം കപനാലസ്പീസക്ക് നവസ്പീകേരണത്തബനന്റെ കപരബല്

കകേരളത്തബല്  നടക്കുകേയലാം  നടനബട്ടുള്ളതമനായ  നബരമ്മേനാണലാം,  പരകച്ചസക്ക്  ഇവ

സലാംബന്ധബച്ചുലാം  അകനശഷബകണലാം.  കലനാകേക്ക് നനാഥക്ക്  നബഹ്റ  ഡബ.ജബ.പബ.

ആയതബനുകശഷലാം  കസനാര  പരകച്ചസക്ക്  മനാനശലബനക്ക്  വബരുദമനായബ

കപനാലസ്പീസബനുകവണബ  കേമ്പന്യൂടറുകേള്,  ലനാപ് കടനാപ്പുകേള്,  കേദനാമറകേള്,

വനാഹനങ്ങള് തടങ്ങബയവ വനാങ്ങബയതബലുള്ള അഴബമതബയലാം അകനശഷബകണലാം.

വനാഹനങ്ങളബല്  ഘടബപ്പെബകനാനുള്ള  ലനാപ് കടനാപ്പുകേള്  വനാങ്ങബയതക്ക്

നകേല്കടനാണബനന  മറയനാകബനകനാണനാണക്ക്.  CIMS  (Central  Intrusion

Monitoring  System)  എന  കപരബല്  വസ്പീടുകേളബല്  കേദനാമറ  വയനാനുള്ള

പദതബയബല്  1000  കപനര വസ്പീതലാം ഉടന് കേണ്ടുപബടബകനാന് എസക്ക്.പബ.-മനാരകക്ക്

ടനാരജറക്ക്  നകേനാടുത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇതബനന്റെനയനാനക  മറവബല്  നടക്കുന

വദനാപകേമനായ  അഴബമതബയലാം  ക്രമകകടുലാം  അകനശഷബകണലാം.  നകേമബകല്

എകനാമബകനഷന്  ലനാബുകേളബല്  എലാംകപനായ്നമന്റെക്ക്  എകക്ക്കചഞ്ചുകേനള
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കനനാക്കുകുത്തബയനാകബനകനാണക്ക്  വഴബവബട  നബയമനലാം  നടത്തുകേയനാണക്ക്.

കപനാലസ്പീസുകേനാരകപനാലുലാം പ്രതബയനായബട്ടുള്ള കകേസ്സുകേളുനട പരബകശനാധന നടത്തുന

നകേമബകല് എകനാമബകനഷന് ലനാബുകേളബല് 25 കപനാലസ്പീസുകേനാനര നഡപന്യൂകടഷന്

വദവസയബല്  വബട്ടുനകേനാടുത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  തങ്ങള്കക്ക്  തനാല്പ്പെരദമുള്ള

കകേസ്സുകേളുനട  നതനാണബമുതലുകേള് നതളബവബല്ലനാനത  എഴുതബത്തള്ളനാനനാണക്ക്  ഇസൗ

തനാല്കനാലബകേ നബയമനലാം. കേള്ളക്ക്, കേഞനാവക്ക്, പുകേയബല, സനാക്രബന്, ആനമയകബ

തടങ്ങബ പല ഗുരുതരമനായ മയക്കുമരുനക്ക് കകേസ്സുകേളുനടയലാം പരബകശനാധന ഇസൗ

തനാല്കനാലബകേ  ജസ്പീവനകനാനരനകനാണക്ക്  നബരവഹബപ്പെബകനാന്  കപനാകുകേയനാണക്ക്.

നകേനാലപനാതകേ കകേസ്സുകേളബനല നതനാണബമുതല് അടബമറബകനാനുള്ള ശമവമുണക്ക്.

ഇത്തരത്തബല്  കകേരളനാ  കപനാലസ്പീസക്ക്  അഴബമതബയനട  പബടബയബല്

അകേനപ്പെടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇതബനനപ്പെറബനയനാനക  സബ.ബബ.ഐ.നയനകനാണക്ക്

ശകമനായ അകനശഷണലാം നടത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: ബജറബനന എതബരക്കുന. കേനാരഷബകേ കമഖലനയ

പൂരണ്ണമനായബ  അവഗണബച്ചതലാം  ഭൂമബയനട  നദനായവബല  വരദബപ്പെബച്ചതലാം

കപനാക്കുവരവക്ക്  ഫെസ്പീസക്ക്  വരദബപ്പെബച്ചതലാം  സ്കൂള്  ബസുകേള്കക്ക്

സസ്പീറബനനാനുപനാതബകേമനായബ  നബകുതബ  വരദബപ്പെബച്ചതലാം  റബ്ബറബനന്റെ  തനാങ്ങുവബല

വരദബപ്പെബകനാത്തതലാം  പുന:പരബകശനാധബകണലാം.  നബകുതബ  കുടബശബകേ
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പബരബനച്ചടുക്കുനതബലുലാം  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനതബലുലാം  സരകനാര

പൂരണ്ണപരനാജയമനാണക്ക്. എലാം.എല്.എ.മനാര  നബരകദശബച്ചബരുനതലാം  കടനാകണ

നപ്രനാവബഷന്  വച്ചബട്ടുള്ളതമനായ  വരക്കുകേള്കക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേനാനുലാം

ആര.ഒ.ബബ.-കേള്കക്ക്  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേബകനാനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുരളബ  നപരുനനല്ലബ:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.  നനല്കൃഷബ

വദനാപനലാം,  പച്ചകറബ കപ്രനാതനാഹന പദതബ,  ജലകസചനലാം എനബവയക്ക്  തകേ

വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ  സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കക്ഷമ  നപന്ഷനുകേള്

വരദബപ്പെബച്ച സരകനാര നടപടബനയ അഭബനനബക്കുന.  വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ

കമഖലകേളബല് ഒകടനറ വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള് നടപ്പെനാകനാന് സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉനനബദുള്ള: ബജറബനന എതബരക്കുന. നലനാകകഷന് മനാപ്പെബനക്ക്

200 രൂപ ഫെസ്പീസക്ക് ഏരനപ്പെടുത്തബയതബലൂനട സനാധനാരണകനാനര ബുദബമുടബക്കുന

നടപടബയനാണക്ക്  സരകനാര  സശസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  എലാം.എല്.എ.-മനാര

നബരകദശബച്ച  വരക്കുകേളബല്  മുന്ഗണനനാക്രമലാം  പരബഗണബകനാനത  തകേ

വകേയബരുത്തബയതബലൂനട  ബജറബല്  ബനാഹദശകബകേളുനട  ഇടനപടല്

ഉനണനള്ളതനാണക്ക്  വദകമനാക്കുനതക്ക്.  തലസനാന  നഗരബയനട  വബകേസന
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പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  തകേ  വകേയബരുത്തനാകനനാ  പ്രവനാസബ  കക്ഷമ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബകനാകനനാ  സനാധബച്ചബടബല്ല.  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബനല  നമഡബകല്

കകേനാകളജക്ക്,  കുടബനവള്ള പ്രശ്ന പരബഹനാരലാം  എനബവയക്ക്  തകേ വകേയബരുത്തനാത്ത

നടപടബ ജബല്ലകയനാടുള്ള അവഗണനയനാണക്ക് വദകമനാക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.

യനാഥനാരതദകബനാധലാം  ഉള്നകനാള്ളനാന്  കേഴബയനാത്തതലാം  പ്രതബപക്ഷനത്ത

പൂരണ്ണമനായലാം  അവഗണബക്കുകേയലാം  നചയ  ബജറനാണബതക്ക്.  കേരനാറുകേനാരുനട

കുടബശബകേ  നകേനാടുത്തുതസ്പീരകനാത്തതബനനാല്  മരനാമത്തക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്

മുടങ്ങബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കുഞബരനാമന്:  ബജറബനന അനുകൂലബക്കുന.  കേരഷകേരക്കുള്ള

കറനായല്റബ  പ്രഖദനാപനവലാം  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  പനാകകജക്ക്,  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്

ദുരബതബനാധബതരകക്ക്  നപന്ഷന്,  കബകല്  എയര  സ്ട്രേബപക്ക്,  കേനാഞങ്ങനാടക്ക്

അണര  പനാകസ്സജക്ക്,  മകഞശശരലാം-കേനാസരകഗനാഡക്ക്-ഉദുമ  ഹബല്  ശഹകവ,

നവള്ളരബക്കുണക്ക് തനാലൂകക്ക് ആസനാന മനബര നബരമ്മേനാണലാം തടങ്ങബയവയക്ക്  തകേ

വകേയബരുത്തബയ  നടപടബയലാം  സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ഉദുമയബല്  110  നകേ.വബ.

സബ്കസഷനക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയ  സരകനാരബനന  അഭബനനബക്കുന.

അടയ കേരഷകേരകക്ക് അനുവദബച്ചബട്ടുള്ള ഫെണക്ക് വരദബപ്പെബകണലാം.
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ശസ്പീ  .    പബ  .    നജ  .    കജനാസഫെക്ക്:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.  വനാടരനഷഡക്ക്

മനാകനജക്ക് നമന്റെക്ക്  ഫെലപ്രദമനാകനാനനായബ  കഡനാ.  മുരളബ  തമ്മേനാരുകുടബയനട

നബരകദശങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം  കകേനാണ്ടൂര  രസ്പീതബയബല്  രനാമച്ചലാം

വച്ചുപബടബപ്പെബച്ചക്ക്  മനണ്ണനാലബപ്പെക്ക്  തടയനതബനുലാം  മണ്ണബനന്റെ  ജലസലാംഭരണകശഷബ

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. ഇടുകബ, വയനനാടക്ക് ജബല്ലകേളബല്

വനാടരനഷഡക്ക്  മനാകനജക്ക് നമന്റെക്ക്  നടപ്പെബലനാകനാന്  5,000  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബകണലാം. 8 ശലന് എകക്ക്പ്രസക്ക് ശഹകവ സനാപബക്കുനതബനുലാം കദശസ്പീയ

ജലപനാത,  കതനാടപ്പെള്ളബ  സബല്കവ  എനബവ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര  കുഞ്ഞുകമനാന്:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.

മതദകമഖലയബല് ഹനാരബറുകേളുലാം ഫെബഷക്ക് മനാരകറ്റുകേളുലാം സനാപബച്ചതലാം ശലഫെക്ക്

പദതബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച്ചതലാം  കേശുവണബ

നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള  നപന്ഷന്-ഗ്രനാറ്റുവബറബ  കുടബശബകേ  നല്കേബയതലാം

കേശുവണബ  കകേനാരപ്പെകറഷനന്റെയലാം  കേനാനപ്പെകബനന്റെയലാം  നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  തകേ

വകേയബരുത്തബയതലാം  സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ആശനാവരകരമനാരുനട

ഓണകററബയവലാം  സ്കൂള്  പനാചകേനത്തനാഴബലനാളബകേളുനട  കൂലബയലാം  വരദബപ്പെബച്ചതലാം

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  അധബകേ  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചതലാം  ശഹനടകേക്ക്
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നബലവനാരത്തബലുള്ള  സ്കൂളുകേള്  സനാപബച്ചതലാം  നപനാതവബദദനാലയങ്ങളബല്

കുടബകേളുനട  എണ്ണലാം  വരദബച്ചതലാം  ഇസൗ  സരകനാരബനന്റെ  കനടങ്ങളനാണക്ക്.  5

വരഷനത്ത  നകേടബട-ഭൂനബകുതബ  ഒരുമബച്ചക്ക്  അടയനാനുള്ള

സലാംവബധനാനനമനാരുക്കുകേയലാം  ശനാസനാലാംകകേനാട  ശുദജല  തടനാകേലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് 10 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയലാം നചയണലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കനമലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്തനാടുള്ള

സരകനാരബനന്റെ ശത്രുതനാ  മകനനാഭനാവത്തബനന്റെ ഫെലമനായബ   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ച

പദതബകേളുലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫെണ്ടുപകയനാഗബച്ചുള്ള  നചറബയ  പ്രവൃത്തബകേളുലാം

ആരലാംഭബകനാന്  സനാധബകനാത്ത  അവസയനാണുള്ളതക്ക്.  കനമലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല  ആയൂരകവദനാശുപത്രബയനട  പ്രവൃത്തബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ആറ്റുകേനാല്  ഉതവകത്തനാടനുബന്ധബച്ചക്ക്

കക്ഷത്രത്തബനലത്തുനവരകക്ക്  അടബസനാനസസൗകേരദലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

സരകനാര മുന്കേനയടുകണലാം.

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജനാണ:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.  സമസ

കമഖലയബലുലാം വബകേസനനമത്തബക്കുകേനയന ലക്ഷദകത്തനാട ജകനനാപകേനാരപ്രദവലാം

ജനകക്ഷമകേരവമനായ  ബജറക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ച  കകേരള  സരകനാര

അഭബനനനമരഹബക്കുന.  നബകുതബ വബഹബതലാം നവടബക്കുറച്ചതബലൂനട  കകേരളനത്ത
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സനാമ്പത്തബകേമനായബ  തകേരക്കുകേനയന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കകേനസരകനാര

സശസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  കക്ഷമനപന്ഷന്  തകേ  വരദബപ്പെബക്കുകേയലാം

നപനാതവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം,  ശലഫെക്ക്,  ആരദ്രലാം,  ഹരബത കകേരളലാം

മബഷന്  എനബവ  ശകബനപ്പെടുത്തുകേയലാം  നചയനകേനാണക്ക്  ആകരനാഗദലാം,

വബദദനാഭദനാസലാം  തടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  മനാതൃകേനാപരമനായ  ഇടനപടലനാണക്ക്

സലാംസനാന  സരകനാര  നടത്തുനതക്ക്.  കേബണറുകേള്,  പുഴകേള്,  കതനാടുകേള്

തടങ്ങബയവ  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  തകേ  വകേയബരുത്തുകേയലാം  വദവസനായ

വബകേസനലാം,  പശനാത്തല  സസൗകേരദലാം  എനബവയക്ക്  ധനാരനാളലാം  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  കേയര,  കേശുവണബ,  ഖനാദബ  തടങ്ങബയ  പരമ്പരനാഗത

വദവസനായങ്ങനള  സലാംരക്ഷബക്കുന  നബലപനാടക്ക്  സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.

നനല്കരഷകേരകക്ക്  കറനായല്റബ  പ്രഖദനാപബച്ചതലാം  നനല്കൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  40  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതലാം

പ്രവനാസബകക്ഷമത്തബനുകവണബ  90  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീകബവച്ചതലാം  വയനനാടക്ക്,

കുടനനാടക്ക്,  ഇടുകബ  ജബല്ലകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചതലാം

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  നകേനാച്ചബ  നമകടനാ  എറണനാകുളലാം ജബല്ലയബനല കേബഴകന്

കമഖലയബകലയ്ക്കുകൂടബ ദസ്പീരഘബപ്പെബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.
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അരദസതദങ്ങളുള്ള,  വബശശനാസദത  നഷനപ്പെട  ബജറനാണബവബനട

അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്. നചലവക്ക്  ചുരുകലബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പുതബയതനായബ

വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങബനല്ലനക്ക്  ബജറബല്  സൂചബപ്പെബച്ചബട്ടുനണങബലുലാം

ഉപധനനാഭദരതനയബലൂനട  എടക്ക്  വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  യ.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകനാരബനന്റെ  കേനാലത്തക്ക്

ആരലാംഭബച്ച  വബഴബഞലാം  പദതബയലാം  കേരമന-കേളബയബകനാവബള  കറനാഡക്ക്

നബരമ്മേനാണവലാം ഇതവനര പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന് സനാധബച്ചബടബല്ല.  തബരുവനന്തപുരലാം

നഗര  വബകേസനത്തബനുള്ള  പനാകകജക്ക്  ബജറബലുള്നപ്പെടുത്തനാന്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    നകേ  .    മുരളബ:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.  കക്ഷമനപന്ഷന്

തകേയലാം പനാചകേനത്തനാഴബലനാളബകേളുനട ദബവസക്കൂലബയലാം  ആശനാവരകരമനാരകക്ക്

500  രൂപ  ഇന്നസന്റെസ്പീവലാം വരദബപ്പെബച്ച  നടപടബ  സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

തബരുവനന്തപുരലാം  നമഡബകല്  കകേനാകളജബനന  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബനലത്തബകനാന് സനാധബച്ചതക്ക് സരകനാരബനന്റെ കനടമനാണക്ക്.  കേനാടനാകട

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനക്ക്  100  കകേനാടബ  രൂപയനട  സമഗ്രവബകേസന  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുനമനലാം  ശലഫെക്ക് പദതബയബലൂനട  ഒരു ലക്ഷലാം കപരക്കുകൂടബ വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേബച്ചു  നല്കുനമനലാം  കൂടുതലനാളുകേള്കക്ക്  വനാടര  കേണക്ഷന്
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നല്കുനമനമുള്ള പ്രഖദനാപനലാം സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ എബ്രഹനാലാം:  ബജറബനന അനുകൂലബക്കുന.  പുതതലമുറയക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷയനട നവളബച്ചലാം പകേരനനല്കുന ബജറനാണബതക്ക്.  മനാതൃ-ശബശു മരണ

നബരകക്ക്  കുറച്ചതലാം  ഹൃദദലാം  പദതബ,  കേനാത്തക്ക്  ലനാബുകേള്,    ഡയനാലബസബസക്ക്

യൂണബറ്റുകേള്  തടങ്ങബയവ  ആരലാംഭബച്ചതലാം  കദശസ്പീയ  ആകരനാഗദ  സൂചബകേയബല്

കകേരളത്തബനക്ക്  ഒനനാലാം സനാനനത്തത്തനാന് സനാധബച്ചതലാം ആകരനാഗദകമഖലയബല്

ശകേവരബച്ച കനടമനാണക്ക്. കേനാരഷബകേ കമഖലയനട പുകരനാഗതബക്കുകവണബ ധനാരനാളലാം

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  പച്ചകറബ

ഉല്പ്പെനാദനത്തബല്  സശയലാംപരദനാപ്തത  ശകേവരബകനാന്  നൂതന  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബ.  വനാഴക്കുളലാം ശപനനാപ്പെബള് സലാംസ്കരണ കകേനത്തബനക്ക് ബജറബല് 3

കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  പടയവബതരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  നപനാതമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബനന

അഴബമതബരഹബതമനാക്കുനതബനുലാം  സശസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

കേക്ഷബ രനാഷസ്പീയ കഭദനമകനദ എല്ലനാ നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലുലാം കേബഫ്ബബ വഴബ

തകേ  കൃതദമനായബ  വബതരണലാം  നചയനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.

കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് സരകനാര മുന്തബയ പരബഗണനയനാണക്ക് നല്കുനതക്ക്.

ഇരുപത്തബയഞക്ക്  രൂപയക്ക്  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖന  ഊണക്ക്  നല്കുന  ആയബരലാം
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കകേനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനമന  ബജറക്ക്  പ്രഖദനാപനലാം  സരകനാരബനന്റെ  ജനകേസ്പീയ

മുഖമനാണക്ക് പ്രകേടമനാക്കുനതക്ക്.  നപനാതകമഖലനയ സലാംരക്ഷബകനാനുള്ള നടപടബയലാം

നകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.കക്ക്  പ്രകതദകേ ധനസഹനായമനായബ  1000  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബച്ചതലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  നകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബനല

ഉകദദനാഗസതലത്തബലുള്ള  കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബകനാന്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.  കേക്ഷബ

രനാഷസ്പീയ  വദതദനാസമബല്ലനാനത  എല്ലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലുലാം

കേബഫ്ബബയബലൂനട  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  യനാഥനാരതദമനാകനാന്

സനാധബച്ചുനവനതക്ക്  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  കക്ഷമനപന്ഷനുകേള്

വരദബപ്പെബക്കുകേയലാം  പനാവനപ്പെട  ജനവബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  രണര  ലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്

പുതതനായബ  നബരമ്മേബക്കുകേയലാം  നചയ.  പ്രകേടനപത്രബകേയബനല  ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം

വനാഗനാനങ്ങളുലാം യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം കകേരളനത്ത കേബഫ്ബബയബലൂനട വബകേസന

കുതബപ്പെബകലയക്ക്  ശകേപബടബച്ചുയരത്തനാനുലാം  സനാധബച്ചതക്ക്  സരകനാരബനന്റെ

കനടങ്ങളനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂടബ:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.  ബദല്  സലാംവബധനാനലാം

ശകബനപ്പെടുത്തബനകനാണക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബ  മറബകേടക്കുനതബനക്ക്
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നടപടബ  സശസ്പീകേരബകണലാം.  കകേന  സരകനാരബനന്റെ  സലാംസനാനകത്തനാടുള്ള

അവഗണന  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  കേഴബഞ  സരകനാരബനന്റെ  കേനാലത്തക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയ  നവടലാം-തലകനാടക്ക്  കുടബനവള്ള  പദതബ

പുനരനാരലാംഭബകനാനുലാം  തബരൂര  ടസൗണബല്  നറയബല്കവ  ഓവരബ്രബഡ്ജക്ക്

നബരമ്മേബകനാനുലാം 2020-21  സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയക്ക് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന

ബജറബനല  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബച്ചക്ക്  അവഗണബകനപ്പെട  കമഖലകേനള

ഉള്നപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.  സമൂഹത്തബനന്റെ

സമസ  കമഖലകേനളയലാം  സരശബക്കുന  ബദല്  ബജറനാണബതക്ക്.

സലാംസനാനകത്തനാടുള്ള  കകേന  അവഗണനയ്നകതബനര  പ്രതബകേരബകനാത്ത

കകേനാണഗ്രസക്ക്  നബലപനാടക്ക്  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  പശനാത്തല

സസൗകേരദവബകേസനത്തബനുലാം  ജനകക്ഷമ  പദതബകേള്ക്കുലാം  നപനാത

വബദദനാഭദനാസത്തബനുലാം നപനാതജനനാകരനാഗദ പദതബകേള്ക്കുലാം ഉസൗനല് നല്കുന

ധനാരനാളലാം  പ്രഖദനാപനങ്ങള്  ബജറബലുണക്ക്.  കക്ഷമനപന്ഷനുകേള്

വരദബപ്പെബകനാനുലാം 13 ലക്ഷലാം ആളുകേനള പദതബയനട ഭനാഗമനാകനാനുലാം സനാധബച്ചു.

സലാംസനാനനത്ത  44500  കനാസക്ക്  മുറബകേളുലാം  വബകല്ലജക്ക്/രജബസ്ട്രേനാര  ഓഫെസ്പീസുകേളുലാം

സനാരടനാകനാനുലാം  നപനാതസലങ്ങളബല്  സസ്പീ  സസൗഹൃദ  വബശമകകേനങ്ങള്
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സനാപബകനാനുലാം നബകക്ഷപസസൗഹൃദ സലാംസനാനമനാകബ മനാറനാനുമുള്ള സരകനാര

സമസ്പീപനലാം സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. സ്കൂളുകേളുനട നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക് 19,130 കകേനാടബ

രൂപ നസ്പീകബവയ്ക്കുനാനുലാം 57 ലക്ഷലാം ചതരശ അടബ വബസസ്പീരണ്ണമുള്ള സ്കൂള് നകേടബട

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം  നപനാതവബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം

നമച്ചനപ്പെടുത്തനാനുലാം  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്  ആയബരത്തബകലനറ

അദദനാപകേ തസബകേകേള് സൃഷബകനാനുലാം സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. ആകരനാഗദകമഖലയബല്

പബ.എച്ചക്ക്.സബ.കേള്  സബ.എച്ചക്ക്.സബ.കേളനാകനാനുലാം  ആധുനബകേ

സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങകളനാടുകൂടബയ ഡയനാലബസബസക്ക് നസന്റെറുകേളുലാം കേനാത്തക്ക് ലനാബുകേളുലാം

ആരലാംഭബകനാനുലാം ആകരനാഗദരലാംഗത്തക്ക് ഉയരനവരുന നവല്ലുവബളബകേള് ശകമനായബ

പ്രതബകരനാധബകനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞു.  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബകബടയബലുലാം  സലാംസനാനനത്ത  മുകനനാട്ടുനയബകനാനുള്ള  സരകനാര

നബലപനാടക്ക് അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര:  ബജറബനന  എതബരക്കുന.  ഓകരനാ

വരഷവലാം  റവനന്യൂ  നഡഫെബസബറക്ക്  വന്കതനാതബല്  വരദബക്കുനനയനക്ക്  മനാത്രമല്ല

യഥനാസമയലാം  നബകുതബ  പബരബനച്ചടുക്കുനതബലുലാം  സരകനാര

പരനാജയനപ്പെടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മൂലധനനച്ചലവക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

നതറബദനാരണനാജനകേമനായ നബലപനാടനാണക്ക് സരകനാര സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കറനാഡക്ക്
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നവസ്പീകേരണ  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  കൃതദതയലാം  വദകതയമുണനാകേണലാം.  ബജറക്ക്

നബരകദശങ്ങള്  പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന്  ശമബകണലാം.  പ്രഖദനാപബച്ച

പദതബകേളബല് പ്രനാവരത്തബകേമനാകബയവ സലാംബന്ധബച്ചക്ക് വബലയബരുത്തനപ്പെടണലാം.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സശരനാജക്ക്:  ബജറബനന  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രകൃതബ

സലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  മുന്തൂകലാം  നല്കേബയ  നടപടബ  ശകദയമനാണക്ക്.

നനല്കൃഷബയനട വബസ്തൃതബ 2.2 ലക്ഷലാം നഹക്ടറബനലത്തബകനാനുലാം പച്ചകറബ കൃഷബ

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  സനാധബച്ചതക്ക്  സരകനാരബനന്റെ  കനടങ്ങളനാണക്ക്.  ശലഫെക്ക്

പദതബയനട  ഭനാഗമനായബ  2.5  ലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേളുലാം  പടബകേജനാതബ-പടബകേവരഗ

കുടുലാംബങ്ങള്കനായബ  51926  വസ്പീടുകേളുലാം പൂരത്തബയനാകനാന് സനാധബച്ചു.  ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  10  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങനള  രനാജദനത്ത  മബകേച്ച

കകേനങ്ങളനാകബ മനാറബയതലാം  സമ്പൂരണ്ണ ശവദബതസ്പീകേരണലാം നടപ്പെനാകബയ ആദദ

സലാംസനാനമനായബ  കകേരളനത്ത  മനാറബനയടുകനാന്  സനാധബച്ചതലാം  പ്രവനാസബ

കക്ഷമനബധബയബനല അലാംഗങ്ങളുനട എണ്ണലാം വരദബപ്പെബച്ചതലാം സരകനാരബനന്റെ മബകേച്ച

പ്രവരത്തനങ്ങളുനട  ഉത്തകമനാദനാഹരണങ്ങളനാണക്ക്.  മനാകവലബ കസനാറുകേളബനല  14

ഇന  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുനട  വബല  വരദബപ്പെബകബനല്ലന

പ്രകേടനപത്രബകേയബനല വനാഗനാനലാം നബറകവറബ.  കുടുലാംബശസ്പീ മുകഖന  25  രൂപയക്ക്

ഉസൗണക്ക് ലഭദമനാക്കുനമനള്ള പ്രഖദനാപനലാം അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  നതനാഴബലുറപ്പെക്ക്



32

പദതബ  കുടബശബകേയലാം  അരഹതനപ്പെട  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വബഹബതവലാം

അനുവദബകനാത്ത കകേന സരകനാര സമസ്പീപനലാം കചനാദദലാം നചയനപ്പെകടണതനാണക്ക്.

സമൂഹത്തബനന്റെ  സമസകമഖലയബലുമുണനായബട്ടുള്ള  മനാറങ്ങള്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്

പ്രതബപക്ഷലാം തയനാറനാകേണലാം.

VI നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരടക്ക് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള തനാനഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്നകടുകണനമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘടങ്ങളുലാം

(i)  2020-  നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്
(ii) 2020-  നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

തകദശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):  സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2020-നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം

പരബഗണനയ്നകടുകണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ശശസ്പീനന്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ അലബ:  വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖനപ്പെടുത്തുന.  നസന്സസക്ക്

നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ച  ഘടത്തബല്  വനാരഡക്ക്  വബഭജനലാം  നടത്തുനതക്ക്

ആശയക്കുഴപ്പെത്തബനബടയനാക്കുലാം.  31-12-2019-നക്ക്  കശഷലാം  വനാരഡുകേളുനട
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അതബരത്തബ പുനരനബശയബകരുനതന നസന്സസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷണറുനട ഉത്തരവക്ക്

അടബമറബകനപ്പെടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇതസലാംബന്ധബച്ച ഓരഡബനന്സക്ക്  ഗവരണ്ണര

ഒപ്പെബടനാനത തബരബച്ചയച്ചതക്ക് പരബകശനാധബകനപ്പെടണലാം.  വനാരഡക്ക് വബഭജനത്തബലൂനട

885 പഞനായത്തുകേളബലനായബ 1378 വനാരഡുകേള് പുതതനായബ സൃഷബകനപ്പെടുകേയലാം

പുതബയ  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  പഞനായത്തുകേളുനട  തനത  ഫെണബല്  നബനക്ക്

ഓണകററബയലാം  നല്കകേണ  അവസ  സലാംജനാതമനാകുകേയലാം  നചയലാം.

വരഷനാവരഷലാം  പഞനായത്തുകേളുനട  വബഹബതലാം  നവടബക്കുറയ്ക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  പല  പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  വബകേസന  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകനാന്  സനാധബകനാനത  പദതബ  റബശവസക്ക്  നചകയണ

അവസയനാണുള്ളതക്ക്.  വരുന  തകദശഭരണ  നതരനഞടുപ്പെബനക്ക്  2015-നല

കവനാടര  പടബകേ  ഉപകയനാഗബകനാനുളള  തസ്പീരുമനാനലാം  ജനനാധബപതദവബരുദമനാണക്ക്.

വനാരഡക്ക് വബഭജനവലാം പഴയ കവനാടര പടബകേ ഉപകയനാഗബകനാനുളള തസ്പീരുമനാനവലാം

തകദശഭരണ സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള നതരനഞടുപ്പെബനന അടബമറബകനാനനാണക്ക്

ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    അനബല്  അകര:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.  2019-നല

കലനാകേക്ക് സഭനാ  നതരനഞടുപ്പെബല് കവനാട്ടുനചയകേയലാം തബരബച്ചറബയല് കേനാരഡബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കവനാടര  പടബകേയബല്  കപരക്ക്  കചരക്കുനതബനക്ക്  അകപക്ഷ
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സമരപ്പെബക്കുകേയലാം  നചയവനര  ഹബയറബലാംഗബല്നബനലാം  ഒഴബവനാകകണതനാണക്ക്.

വനാരഡക്ക് വബഭജനത്തബനന്റെ കേനാരദത്തബല് കൃതദമനായ മനാനദണ്ഡങ്ങള് പനാലബകനാന്

സരകനാര  തയനാറനാകേണലാം.  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള

നതരനഞടുപ്പെക്ക് അടബമറബകനാനുള്ള സരകനാര നസ്പീകലാം ഉകപക്ഷബകണലാം.

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉനനബദുള്ള: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖനപ്പെടുത്തുന. 2020-നല കകേരള

പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബലുലാം കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലബലുലാം നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ള കഭദഗതബ നബരകദശങ്ങള്  1948-നല നസന്സസക്ക്

ആക്ടബനുലാം ചടങ്ങള്ക്കുലാം വബരുദമനാണക്ക്.  നസന്സസക്ക് ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  ഒരു

വരഷലാം മുമ്പക്ക് നസന്സസക്ക് യൂണബറ്റുകേളുനട അതബരുകേളബല് മനാറലാം വരുത്തരുനതന

ചടലാം  8(4)-നക്ക്  വബരുദമനായബ  പഞനായത്തുകേള്/മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബനല

വനാരഡുകേളുനട എണ്ണലാം വരദബപ്പെബകനാന് നകേനാണ്ടുവന കഭദഗതബ നബരകദശങ്ങള്

തബകേച്ചുലാം  രനാഷസ്പീയലക്ഷദകത്തനാനടയള്ളതനാണക്ക്. 2015-നല  കവനാടര  പടബകേ

അടബസനാനമനാക്കുനതക്ക്  കപരുകചരകല്  സങസ്പീരണ്ണമനാക്കുനമനതബനനാല്

2019-നല കവനാടര പടബകേ പ്രകേനാരലാം നതരനഞടുപ്പെക്ക് നടത്തനാന് നതരനഞടുപ്പു

കേമ്മേസ്പീഷനബല് സമ്മേരദലാം  നചലുത്തണലാം.  മതബയനായ ജസ്പീവനകനാരുനട  അഭനാവലാം

പഞനായത്തുകേളുനട  പ്രവരത്തനങ്ങനള ബനാധബക്കുന സനാഹചരദത്തബല് തനതക്ക്

ഫെണ്ടുപകയനാഗബച്ചക്ക് കേരനാര അടബസനാനത്തബല് ജസ്പീവനകനാനര നബയമബകനാനുള്ള
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അനുമതബ പഞനായത്തുകേള്കക്ക് നല്കേണലാം.

 ശസ്പീ  .   ടബ  .   നജ  .   വബകനനാദക്ക്: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖനപ്പെടുത്തുന. കഭദഗതബ നബയമ

പ്രകേനാരമുള്ള  ഡസ്പീലബമബകറഷന്  കേഴബയകമ്പനാള്  പുതബയതനായബ  രൂപനപ്പെടുന

വനാരഡുകേളുനട അടബസനാനത്തബല് കവനാടരപടബകേ പുനരവബനദനാസലാം നചകയണ

സനാഹചരദമുണനാകുലാം.  വനാരഡക്ക്  വബഭജനലാം  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാധദതയണനാക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പ്രവരത്തനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനമന  പ്രസനാവന  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  തകദശഭരണ

സനാപനങ്ങളബനല  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  സശതനവലാം  സുതനാരദവമനായബ

നടത്തനാനുള്ള സനാഹചരദമുറപ്പെനാകണലാം.

ശസ്പീമതബ  സബ.  നകേ.  ആശയ്ക്കുകവണബ  ശസ്പീ  ആര  .    രനാമചനന്:  സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  നപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സരക്കുകലറക്ക്

നചയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ

നടത്തുനതബനുലാം പ്രവരത്തനങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുമനാണക്ക്

സരകനാര  ഈ  കഭദഗതബ  ബബല്  നകേനാണ്ടുവനതക്ക്.  കവനാടരപടബകേ

പുതക്കുനതമനായബ  ബന്ധനപ്പെട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  വദനാപകേമനായബ
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നടക്കുകേയനാണക്ക്.  ജനകക്ഷമ  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  ഫെലപ്രദമനായ

ഇടനപടലുകേളനാണക്ക്  ത്രബതല  പഞനായത്തുകേള്  നടത്തബനകനാണബരബക്കുനതക്ക്.

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദനമകനദ  കകേന  സരകനാരബനന്റെ  നതറനായ

നയങ്ങള്നകതബനര ജനകേസ്പീയ മുകനറമുണനാകകേണതനാവശദമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   വബ  .   നകേ  .   പ്രശനാന്തക്ക്: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരടക്ക് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2020-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയനട പരബഗണനയയയണനമന  കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  പഞനായത്തുകേളുനട  എണ്ണലാം

വരദബപ്പെബകനാനനായബ  നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ള കഭദഗതബനയ രനാഷസ്പീയലക്ഷദകത്തനാനട

പ്രതബപക്ഷലാം  എതബരക്കുനതക്ക് അനുചബതമനാണക്ക്. തകദശഭരണ സനാപനങ്ങളുനട

പദതബ  അടങല്  24.5  ശതമനാനമനായലാം  പനാന്  എകക്ക്നപന്ഡബച്ചര  93

ശതമനാനമനായലാം  വരദബപ്പെബച്ചതലാം മനാരഗകരഖയബല് മനാറങ്ങള് വരുത്തബ പദതബ

നബരവഹണത്തബനക്ക്  അനുകൂലമനായ  സനാഹചരദനമനാരുകബയതലാം

സനാമ്പത്തബകേവരഷനാരലാംഭത്തബനുമുന്പക്ക്  ആസൂത്രണ പ്രക്രബയ പൂരത്തബയനാകനാന്

കേഴബഞതലാം സരകനാരബനന്റെ ഇചനാശകബ വദകമനാക്കുനതനാണക്ക്.  പ്രളയനാനന്തര

പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  തകദശഭരണ സനാപനങ്ങള്കക്ക്  1000  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബച്ചതലാം  കേബഫ്ബബ  വഴബയള്ള  ധനസഹനായലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്
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ഇലാംപനാക്ടക്ക് കകേരളയക്ക് തടകലാം കുറബച്ചതലാം തകദശസശയലാംഭരണ വകുപ്പെബല് പുതബയ

തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചതലാം  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  നതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബല്

കൂടുതല്  നതനാഴബല്ദബനങ്ങള്  ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  മനാലബനദസലാംസ്കരണത്തബനക്ക്

ഫെലപ്രദമനായ സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏരനപ്പെടുത്തനാനുലാം സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചു.

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസക്ക്  .    ജയലനാല്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്

നചയപ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

നപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സരക്കുകലറക്ക് നചയണനമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങനള  ശകബനപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായനാണക്ക്  സരകനാര  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുന്പുതനന  ആസൂത്രണ  പ്രക്രബയ

പൂരത്തബയനാകനാന്  കേഴബഞതക്ക്  പദതബ  നബരവഹണത്തബനക്ക്  കൂടുതല്  സമയലാം

ലഭദമനാകനാനുലാം  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങനള  ശനാകസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

സഹനായകേരമനാകുലാം.  നതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബയബല് കൂടുതല് നതനാഴബല് ദബനങ്ങള്

സൃഷബകനാനുലാം  നബരവധബ  പഞനായത്തുകേള്കക്ക്  നഎ.എസക്ക്.ഒ.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

കനടബനയടുകനാനുലാം സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. വസ്തു നബകുതബ പൂരണ്ണമനായലാം പബരബനച്ചടുകനാന്

കേഴബഞതലാം തകദശസശയലാംഭരണ വകുപ്പെബല് പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷബച്ചതലാം
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പഞനായത്തടബസനാനത്തബല്  എ.ഇ.-മനാനര  നബയമബച്ചതലാം  സരകനാരബനന്റെ

പ്രതബബദതയനാണക്ക് വദകമനാക്കുനതക്ക്.  സബല് ഓവര വരക്കുകേള് കേദനാരബ ഓവര

നചയനതബനുലാം  തരബശക്ക്  പ്രകദശങ്ങളുനട  ഡനാറ  തയനാറനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ആന്സലന്:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരടക്ക് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2020-നല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയയയണനമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വനാരഡക്ക്/ഗ്രനാമസഭകേളബല്  വരുന  നബരകദശങ്ങള്  ഫെലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാകനാന്  കഭദഗതബ  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷനാരലാംഭത്തബല്ത്തനന  പദതബനച്ചലവക്ക്  നടത്തുനതബനക്ക്  ശഗഡ് ശലന്

തയനാറനാക്കുകേയലാം  നകേടബട  നബരമ്മേനാണ  ചടത്തബല്  ആവശദമനായ   മനാറങ്ങള്

വരുത്തുകേയലാം  നചയതക്ക്  സശനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സശന്തമനായബ  ഭൂമബയലാം

വസ്പീടുമബല്ലനാത്തവരകക്ക്  ഫനാറക്ക്  നബരമ്മേബച്ചുനല്കേനാനുലാം  ജലനാശയങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  കേബണറുകേള്  റസ്പീചനാരജ്ജക്ക്  നചയനാനുലാം

എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്.  വദതദനാസമബല്ലനാനത  എല്ലനാവരക്കുലാം

കുടുലാംബശസ്പീയബല്  അലാംഗങ്ങളനാകേനാനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏരനപ്പെടുത്തനാനുലാം
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സസ്പീശനാകസ്പീകേരണത്തബനുലാം  ദനാരബദ്രദനബരമ്മേനാരജ്ജനത്തബനുലാം  ആവശദമനായ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് രൂപലാം നല്കേനാനുലാം സനാധബച്ചു.  കൃഷബ,  ആകരനാഗദലാം തടങ്ങബ

സമസ  കമഖലകേളബലുലാം  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബനകനാണക്ക് അധബകേനാരവബകകേനസ്പീകേരണലാം ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാകബ.  

തകദശസശയലാംഭരണ  വകേപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):

അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവക്ക് ബസൗണറബകേളബല് മനാത്രലാം മനാറലാം വരുത്തനാനനാണക്ക് നസന്സസക്ക്

ഡയറക്ടകററബനക്ക് സരകനാര നബരകദശലാം നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്. വനാരഡുകേളുനട എണ്ണലാം

വരദബപ്പെബച്ചനാലുലാം  ജനറല്  പരപ്പെസക്ക്  ഗ്രനാന്റെക്ക്  കൂടബനകനാടുക്കുനബല്ല.  കഭദഗതബ

നബയമലാം കകേന നബയമത്തബനക്ക് വബരുദകമനാ അധബകേനച്ചലവണനാക്കുനകതനാ അല്ല.

ജനസലാംഖദനാനുപനാതലാം  പരമനാവധബ  തലദതയബല്  വരനാവന  രസ്പീതബയബലനാണക്ക്

വനാരഡക്ക്  വബഭജനലാം  നടത്തുനതക്ക്.  2015-ല്  ഡനാറനാകബസക്ക്  തയനാറനാകബ

പുതകബയ  കവനാടര  പടബകേയനാണക്ക്  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  നടത്തനാന്

സഹനായകേനമനനാണക്ക്  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  നബലപനാടക്ക്.  കവനാടര

പടബകേയബല്  40  ലക്ഷകത്തനാളമനാളുകേള്  കപരക്ക്  കചരകനാനുനണനതക്ക്

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  കവനാടര  പടബകേയബല്  കപരക്ക്  കചരകനാന്

ഓണനനലനനായബ  രജബസര  നചയവരകക്ക്  ഹബയറബലാംഗബനുള്ള  കനനാടസ്പീസക്ക്

അകപ്പെനാള്ത്തനന  നല്കുനണക്ക്.  പനാരലനമന്റെക്ക്  നതരനഞടുപ്പെബല്  കവനാടക്ക്
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നചയവനര  ഹബയറബലാംഗബല്നബനക്ക്  ഒഴബവനാകണനമനക്ക്  നതരനഞടുപ്പെക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷകനനാടക്ക് ആവശദനപ്പെടുനതനാണക്ക്.  പഞനായത്തക്ക് നതരനഞടുപ്പെബല് കവനാടക്ക്

നചയനതബനനായബ തബരബച്ചറബയല് കേനാരഡക്ക്, നനഡ്രെെവബലാംഗക്ക് നനലസന്സക്ക്, ആധനാര,

പനാകസനാരടക്ക്,  പനാന് കേനാരഡക്ക് തടങ്ങബ ഏനതങബലുലാം കരഖകേള് ഹനാജരനാകബയനാല്

മതബനയനക്ക്  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന് വദകമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കവനാടര  പടബകേ

പുതകബയതബനുകശഷലാം  ഡസ്പീലബമബകറഷന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  വനാരഡുകേള്

വബഭജബക്കുകമ്പനാള്  നബലവബലുള്ള  വസ്പീട്ടുനമ്പരുകേളബല്  മനാറലാം  വരബല്ല.  വനാരഡക്ക്

വബഭജനലാം  നബയമപരമനായ  രസ്പീതബയബലനാണക്ക്  സരകനാര  നടപ്പെനാക്കുനതക്ക്.  ബബല്

പരബഗണനയ്നകടുകണനമനഭദരതബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  നചയ. 

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയപ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2020-നല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്

(കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  പരബഗണനയ്നകടുകണനമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്നകടുത്തു.



41

(i) 2020-  നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

177, 179, 180, 181, 182, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 201,

202, 204, 206, 207, 210, 212, 215, 217, 218, 219, 221, 222,  226,

227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 245, 246, 247, 248,

250, 254, 256 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

103, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 123, 125, 135, 136,

137, 139, 140, 142, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 157, 158, 160, 161,

166, 167, 169 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

1-ാം  വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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 തകദശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്): 2020-നല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാകണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

 2020-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാകണനമന

പ്രകമയലാം 31-നനതബനര 73 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ. 

(ii) 2020-  നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

153, 155, 158, 159, 163, 164, 166, 168, 171, 173, 175, 176, 178,

181, 183, 186, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 203, 205,

206,  209,  211,  212,  213,  215,  217,  218,  220,  224  എനസ്പീ  നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

103, 107, 108, 111, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

126, 127, 129, 130, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143 എനസ്പീ

നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

1-ാം  വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 തകദശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്): 2020-നല

കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാകണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

 2020-നല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാകണനമന  പ്രകമയലാം  31-നനതബനര  73  കവനാട്ടുകേകളനാനട  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ. 
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(iii) 2020-  നല  കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്    (  ശവലാം  അടകലാം
നചയനതബനുള്ള അവകേനാശലാം  )   ബബല്

മുഖദമനബക്കുകവണബ പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം

പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):  സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  കകേരള  ക്രബസദന്

നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം  നചയനതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)  ബബല്

പരബഗണനയ്നകടുകണനമന പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചനബത്തല):  ബബല്ലബനന്റെ

ഉള്ളടകകത്തനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  ചരച്ചകേള്  നടത്തനാനതയലാം

അവധനാനതയബല്ലനാനതയമനാണക്ക്  ബബല്  ഡ്രെെനാഫക്ക്  നചയബരബക്കുനതക്ക്.  മൃതകദഹലാം

അടക്കുകേനയനള്ളതക്ക് മസൗലബകേമനായ അവകേനാശമനാണക്ക്.  ബബല് സലാംബന്ധബച്ചുള്ള

ആശങകേള്  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയബല്  പരബഹരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബകയനാജനക്കുറബപ്പെക്ക്

നല്കേബയതബനന്റെ കപരബല് ബബല്ലബനന എതബരക്കുനനവന കപരബല് സനാമൂഹദ

മനാധദമങ്ങളബല് പ്രചരണലാം നടത്തുനതക്ക് കഖദകേരമനാണക്ക്. 
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വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .

ജയരനാജന്):  സനാമൂഹദ  മനാധദമങ്ങളബല്  വദനാജപ്രചരണലാം  നടത്തുനതക്ക്

ഗസൗരവമനായബ കേനാകണണതനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര:  നവമനാധദമങ്ങളബല്  നടത്തുന

വദനാജപ്രചരണങ്ങള്നകതബനര  ജനപ്രതബനബധബകേള്  ശകമനായ  ഇടനപടല്

നടകത്തണതനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സശരനാജക്ക്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയ  പ്രകേനാരമുള്ള

2020-നല  കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം

നചയനതബനുള്ള അവകേനാശലാം)  ബബല് നപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ

സരക്കുകലറക്ക് നചയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

സഭനാതരകലാംമൂലലാം  മലങര  ഓരത്തകഡനാകക്ക്-യനാകനാകബനായ

വബഭനാഗങ്ങളബല്നപ്പെടവരുനട  മൃതകദഹലാം  യഥനാസമയലാം  സലാംസ്കരബകനാന്

സനാധബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക്  ഇത്തരനമനാരു  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

അനബവനാരദമനായതക്ക്.  ഒരു  ഇടവകേയബല്  ഉള്നപ്പെടുന  കുടുലാംബങ്ങളബനല  എല്ലനാ

അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  അവരുനട  പൂരവബകേനര  അടകലാം  നചയ  നസമബകത്തരബയബല്

അടകലാം  നചയനപ്പെടനാന്  സനാധബകനാത്ത  അവസ  ഒഴബവനാകനാനനാണക്ക്

നബയമനബരമ്മേനാണത്തബല്  വദവസ  നചയനതക്ക്.  സലാംസ്കനാര  ശുശ്രൂഷകേള്
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പള്ളബയബകലനാ  മകറനതങബലുലാം  സലത്തുവകച്ചനാ  ആകേനാനമനള്ള  വദവസയക്ക്

നല്കേബയബരബക്കുന  വബശദസ്പീകേരണത്തബല്  കൃതദത  വരുത്തുനതബനക്ക്  കകേനാടതബ

ഉത്തരവബല് പറഞബരബക്കുന കേനാരദങ്ങള് ഉള്നപ്പെടുത്തുനതനാണക്ക് ഉചബതലാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലബക്കുനക്ക്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയ

പ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം

നചയനതബനുള്ള അവകേനാശലാം)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം  അകത സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയനട

പരബഗണനയയയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

രണക്ക്  സഭകേള്  തമ്മേബലുള്ള  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബകനാനനായബ  കകേരളത്തബനല

മുഴുവന്  ക്രബസദന്  സമൂഹനത്തയലാം  ബനാധബക്കുന  തരത്തബലുള്ള

നബയമനബരമ്മേനാണത്തബനുപകേരലാം  സമവനായ  ചരച്ചയബലൂനട  പരബഹനാരലാം

കേനണത്തനാന്  ശമബക്കുനതനായബരുന  ഉചബതലാം.  ഇതര  ശക്രസവ

വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  ഇസൗ  നബയമലാം  ബനാധകേമനല്ലനക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം

നബയമപരമനായബ  ബബല്  നബലനബല്ക്കുകമനാനയനക്ക്  വദകത  വരുത്തുകേയലാം

കവണലാം.   ഇടവകേ മനാറബകപ്പെനാകുന ആളുകേള്കക്ക്  ആ പള്ളബയബല് മ മൃതകദഹലാം

അടകലാം  നചയനാനുള്ള  അവകേനാശലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  മതലാംമനാറബവന

വബശശനാസബകേനളക്കൂടബ പരബഗണബക്കുകേയലാം നചയണലാം.
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പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .

ബനാലന്):  പ്രതബപക്ഷത്തുനബനലാം ഭരണപക്ഷത്തുനബനമുള്ള  അഭബപ്രനായങ്ങളുലാം

ആശങകേളുലാം ഉള്നകനാണ്ടുനകേനാണനാണക്ക് ഇസൗ ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.

മൃതകദഹലാം  അടകലാം  നചയനതമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  മലങര  ഓരത്തകഡനാകക്ക്,

പനാത്രബയനാരകസ്പീസക്ക്  വബഭനാഗങ്ങള്  തമ്മേബലുള്ള  തരകലാം  ചരച്ച  നചയക്ക്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബയനട  കനതൃതശത്തബല് ഒരു കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നബരവധബ

തവണ  ചരച്ച  നടത്തുകേയലാം  പ്രശ്നങ്ങളുണനാകുന  ജബല്ലയബനല  ബന്ധനപ്പെട

കേളക്ടരമനാര,  കപനാലസ്പീസക്ക്  സൂപ്രണക്ക്  എനബവരുനട  കനതൃതശത്തബല്  സമനാധനാന

ചരച്ചകേള്  നടത്തുകേയലാം  നചയനവങബലുലാം  സമവനായത്തബനലത്തനാന്

സനാധബകനാനത  ക്രമസമനാധനാന  പ്രശ്നങ്ങളുണനായകപ്പെനാഴനാണക്ക്  സരകനാര

നബയമനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  നബരബന്ധബതമനായതക്ക്.  ബബല്ലബനന്റെ

പ്രനാരലാംഭഘടത്തബല്ത്തനന  മറക്ക്  ക്രബസദന്  വബഭനാഗങ്ങനള  ഇസൗ  നബയമലാം

ബനാധബകബനല്ലനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുകവണബയനാണക്ക്  ബബല്ലബനന്റെ

ദസ്പീരഘശസ്പീരഷകേലാം  ''2020-നല  കകേരള  ക്രബസദന്  (മലങര  ഓരത്തകഡനാകക്ക്  -

യനാകകനാബനായ)  നസമബകത്തരബകേളബല്  മൃതകദഹലാം  അടകലാം  നചയനതബനുള്ള



48

അവകേനാശലാം ബബല്"  എനനാകബ മനാറബയതക്ക്.  വബകയനാജനക്കുറബപ്പെബനല ആശങയക്ക്

അടബസനാനമബല്ല.  മൃതകദഹലാം  അടകലാം  നചയനാന്  നസമബകത്തരബയബകലയക്ക്

നകേനാണ്ടുവരുകമ്പനാള് തബരബച്ചയയ്ക്കുനതബനനതബനര  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന

കകേനാടതബവബധബകേളുനട തടരച്ചയനായബ നകേനാണ്ടുവന ഇസൗ ബബല് നബയമപരമനാണക്ക്.

ഇരുവബഭനാഗങ്ങകളയലാം കയനാജബപ്പെബച്ചക്ക് നകേനാണ്ടുകപനാകേനാന് സനാധബക്കുനമനനാണക്ക് ഇസൗ

നബയമത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സൂചബപ്പെബകനാനുള്ളതക്ക്.  ബബല്

പരബഗണനയ്നകടുകണനമനക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  നചയ. 

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയപ്രകേനാരമുള്ള  2020-നല  കകേരള

ക്രബസദന് നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം  നചയനതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)

ബബല് പരബഗണനയ്നകടുകണനമന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്നകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

391.  (i)  ഖണ്ഡലാം  2  (എ)-ല്   "മൃതകദഹലാം  ജഡമനാകയനാ

സലാംസ്കനാരപ്രക്രബയയബലൂനട  ചനാരമനായബ  മനാറബയബട്ടുള്ളകതനാ



49

ആയബരുനനാലുലാം" എനസ്പീ വനാക്കുകേളുലാം ചബഹ്നവലാം ഒഴബവനാക്കുകേ.

(ii)  ഖണ്ഡലാം  2  (ബബ)-ല്  "എനരതമനാകുനതലാം  അതബല്

ഉള്നപ്പെടുനതമനാകുന"  എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്കക്ക്  പകേരലാം

"എനരതമനാകുന" എന വനാകക്ക് കചരക്കുകേ.

 218, 219, 221, 223, 227, 228, 229, 230, 235, 237, 238, 244,

245, 247, 258, 260, 261, 268, 269, 271, 272, 275, 276 എനസ്പീ നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

280, 282, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296,

299, 300, 302, 304, 305, 308, 309, 311, 312, 314, 317, 319, 320, 321,

322, 323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 335, 337 എനസ്പീ നമ്പര
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ  സശസ്പീകേരബച്ചു.

335.  ഖണ്ഡലാം  3-നന്റെ  വബശദസ്പീകേരണത്തബല്  "ഉള്നപ്പെടുനതനാകുന"

എനതക്ക്  "ഉള്നപ്പെടുനതലാം  എനനാല് ഓരത്തകഡനാകക്ക്  -  യനാകകനാബനായ സഭനാ

വബശശനാസത്തബല്  നബനമനാറബ  ഇതര  ശക്രസവസഭ  വബഭനാഗത്തബകലനാ  മറ്റു

മതങ്ങളബകലനാ കചരന വരുനവര ഉള്നപ്പെടനാത്തതമനാകുന"എനനാക്കുകേ.

   മനബ സശസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

338, 339, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349 എനസ്പീ നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 350, 351 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

6-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

 392. ഖണ്ഡലാം 6-നന്റെ വബശദസ്പീകേരണലാം ഒഴബവനാക്കുകേ. 

352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,

365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 380, 381

എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

7-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

385, 386 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

   കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

8-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 387-ാം നമ്പര കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

   കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

 8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

115, 116, 117, 119, 121, 123, 132, 135, 139, 140, 141, 146, 147,

149, 151, 152, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 170, 172,

173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 192, 195,

197, 212, 213, 215 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സശസ്പീകേരബച്ചു.
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 174.  ഖണ്ഡലാം 1(1)-ല്  " 2020-നല"  എനതബനു മുന്പക്ക്  "  ഈ ആകബനക്ക്"
എനക്ക് കചരക്കുകേ. 

    മനബ സശസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ

ഭനാഗമനാകണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം

പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ ബനാലന്):  2020-നല

കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം  നചയനതബനുള്ള

അവകേനാശലാം) ബബല് പനാസ്സനാകണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

2020-നല  കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം

നചയനതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)  ബബല്  പനാസ്സനാകണനമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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ബബല് സഭ ഐകേകേകണദന പനാസ്സനാകബ. 

(സഭ ശവകുകനരലാം 6.20-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)                      


