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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2020   നഫെബ്രുവരബ   12,    ബുധന

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

സസ്പീകേള്കലാം കുടബകേള്കനമതബരനായ അതബക്രമങ്ങള്

മബ  .    സസ്പീകര:  സലാംസനാനത്തക്ക്  സസ്പീകേള്കലാം  കുടബകേള്കനമതബരനായ

അതബക്രമങ്ങള്നകതബനര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകന്നതബല്  കപനാലസ്പീസബനന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനായബട്ടുള്ള  അനനാസമൂലലാം  ജനങ്ങളബല്  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ

പറയനപ്പെടുന്ന  ആശങ്ക  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച
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നചയ്യണനമന്നനാവശദനപ്പെടക്ക്  ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന,  കഡനാ.  എന.

ജയരനാജക്ക്,  സരവ്വശസ്പീ നകേ.എലാം. ഷനാജബ,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50  പ്രകേനാരലാം കനനാടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തബരുവനന്തപുരലാം

കുന്നത്തുകേനാലബല്  വസ്പീടബല്  അതബക്രമബചക്ക്  കേയറബയ  യുവനാവക്ക്  നപണ്കുടബനയ

ക്രൂരമനായബ നവടബനകനാലനപ്പെടുത്തബയ സലാംഭവത്തബല് നപണ്കുടബയുനട മുത്തച്ഛനന്റെ

നമനാഴബയുനട  അടബസനാനത്തബല്  ഐ.പബ.സബ.  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം

നവള്ളറട  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റേര  നചയക്ക്  തുടരനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വലബയമലയബല്  സ്കൂള്  വബദദനാരതബനബനയ  കനാസക്ക്

മുറബയബല്വചക്ക്  അദദനാപകേന  ലലലാംഗബകേമനായബ  പസ്പീഡബപ്പെബചതനായുള്ള

പബതനാവബനന്റെ  പരനാതബയുനട  അടബസനാനത്തബല്  കുടബയുനട  നമനാഴബ

കരഖനപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കപനാകകനാ  ആകബനല  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം

വലബയമല  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റേര  നചയക്ക്  തുടരനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വനാളയനാര  കകേസബനല  പ്രതബകേനള  വബചനാരണകകേനാടതബ

നവറുനത  വബടതബനനതബനര  ലഹകകനാടതബയബല്  സരകനാര  സമരപ്പെബച

അപ്പെസ്പീലുകേള്  കകേനാടതബയുനട  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  കകേസബനന്റെ  വബശദമനായ

അകനസഷണത്തബനക്ക്  റബടകയരഡക്ക്  ജബലനാ  ജഡ്ജബനയ  അകനസഷണ



3

കേമ്മേസ്പീഷനനായബ  നബയമബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കകേസബല്  മരണനപ്പെട

നപണ്കുടബകേളുനട  മനാതനാപബതനാകള്  ആവശദനപ്പെടനാല്  സബ.ബബ.ഐ.

ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  ഏതകനസഷണവലാം  നടത്തനാന  സരകനാര  തയ്യനാറനാണക്ക്.

സസ്പീകേള്കലാം  കുടബകേള്കനമതബനരയുള്ള  അതബക്രമങ്ങളബല്  ഊരജബതമനായ

അകനസഷണവലാം പ്രതബകേള്നകതബനര ശക്തമനായ നബയമന ടപടബകേളുലാം തുടരനലാം

സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.   

ശസ്പീമതബ ഷനാനബകമനാള് ഉസനാന:  സസ്പീകേള്കലാം കുടബകേള്കനമതബനരയുള്ള

ആക്രമണങ്ങളബല്  കകേരളലാം  ഒന്നനാമതനാണക്ക്.  ജുവലനല്  ജസ്റ്റേബസക്ക്  (നകേയര

ആന്റെക്ക്  നപ്രനാടക്ഷന  ഓഫെക്ക്  ചബല്ഡ്രന)  ആകക്ക്,  2015  പ്രകേനാരലാം  കുടബകേനള

ആക്രമബകകേകയനാ  അവഗണബകകേകയനാ  മനാനസബകേവലാം  ശനാരസ്പീരബകേവമനായ

സമ്മേരദലാം  ഏല്പ്പെബകകേകയനാ  നചയ്യുന്നതക്ക്  കുറ്റകേരവലാം  ശബക്ഷനാരഹവമനാണക്ക്.

കപനാകകനാ കകേസബല് പ്രതബയനായ വദക്തബ സമനാനമനായ മനറ്റനാരു കകേസബല് വസ്പീണലാം

പ്രതബയനാകുന്ന അവസ ദദൗരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  കപനാകകനാ കകേസബല് കൃതദമനായ

കഫെനാകളനാ  അപക്ക്  കവണനമനലാം  കുടബകേളുമനായബ  ഇത്തരലാം  കുറ്റവനാളബകേള്

ഇടനപടുന്നതക്ക്  തടയണനമനലാം  കുറ്റവനാളബകേളുനട  ഡനാറ്റനാകബസക്ക്

തയ്യനാറനാകണനമനലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  നബരകദശബചബട്ടുണക്ക്.  കകേരളത്തബല്

കേനാണനാതനാകുന്ന  നപണ്കുടബകേളുനട  എണ്ണവലാം  സസ്പീകേള്കലാം
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കുടബകേള്കനമതബനരയുള്ള അതബക്രമങ്ങളുലാം അനുദബനലാം വരദബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

പസ്പീഡനത്തബനബരയനാകുന്ന സസ്പീകേള്കലാം കുടബകേള്കലാം നസ്പീതബ ലഭദമനാകന്നതബനുലാം

ഇരകേള്  നകേനാലനപ്പെടുന്ന  സബതബവബകശഷലാം  അവസനാനബപ്പെബചക്ക്  സസ്പീ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  നസ്പീതബകകേടബനന

നബശബ്ദതനകേനാണക്ക്  കനരബടുന്ന  സമസ്പീപനലാം  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

വനബതനാകേമ്മേസ്പീഷനുകേളുനട  പ്രവരത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമവലാം  സുതനാരദവമനാകനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. ഇദൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച

നചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സസ്പീ  സുരക്ഷയുനട ഭനാഗമനായബ

കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  വകുപ്പുകേളബല്  സസ്പീ  പ്രനാതബനബധദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക് ക്രബയനാത്മകേമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകകേയുലാം സനാരടക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനുകേള് സനാപബകകേയുലാം കപനാകകനാ കകേസുകേള്,  ബനാലനസ്പീതബ

നബയമലാം,  സസ്പീകേള്നകതബരനായ  അതബക്രമങ്ങള്  എന്നബവനയകറബച്ചുള്ള

കബനാധവത്കേരണ  പദതബകേള്  ആരലാംഭബകകേയുലാം  പദതബനബരവ്വഹണലാം

നബരസ്പീക്ഷബകന്നതബനക്ക്  സലാംസനാനതല  സമബതബകക്ക്  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം

നചയബട്ടുണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക് കസനയബനല സസ്പീ പ്രനാതബനബധദലാം ഉയരത്തുന്നതബനനായബ

പ്രകതദകേ വനബതനാ ബറ്റനാലബയന രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം ജബലനയനാടനാനകേ വനബതനാ
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കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേള്  ആരലാംഭബകനാന  തസ്പീരുമനാനനമടുകകേയുലാം  നചയ.

വനബതനാ  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസര  പഞനായത്തുകേള്  സന്ദരശബചക്ക്  പരനാതബ

സസസ്പീകേരബകന്ന  സലാംവബധനാനലാം  വബപുലസ്പീകേരബകന്നതുലാം  തനാലൂകക്ക്  ലസ്പീഗല്

സരവ്വസ്പീസസക്ക്  അകതനാറബറ്റബയുമനായബ  കചരന്നക്ക്  നബയമ അവകബനാധന കനാസ്സുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബകന്നതുമനാണക്ക്.  കുടുലാംബത്തബല്/ബന്ധുകളബല്  നബനമുള്ള

കുടബകേള്നകതബരനായ  നനലലാംഗബകേനാതബക്രമങ്ങള്  തടയുന്നതബനക്ക്  കേരുതല്

സരശലാം, നനകേകകേനാരകനാലാം കുടബകേള്കനായബ എന്ന കേദനാമ്പയബന ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

വനബതനാ  സസയലാം  പ്രതബകരനാധ  പരബശസ്പീലകേരുനട  കസവനലാം  പരമനാവധബ  സ്കൂള്-

കകേനാകളജുകേളബകലയലാം  പഞനായത്തുകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബകന്നതുലാം

ജനസലാംഖദനാടബസനാനത്തബല്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.

സ്കൂള്/ഡബഗ്രബതലങ്ങള്  വനരയുള്ള  വബദദനാരതബകേള്കബടയബല്  ലബലാംഗസമതസലാം

സലാംബനബചക്ക്  അവയരനനസക്ക്  കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബകകേയുലാം

ആശസനാസനബധബ  പദതബ  നടപ്പെനാകകേയുലാം  നചയ്യുലാം.  അതബക്രമങ്ങള്

അതബജസ്പീവബച  സസ്പീകേള്കലാം  കുടബകേള്കലാം  ആവശദമനായ  വസ്പീഡബകയനാ

കകേനാണ്ഫെറനസബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം,  എമരജനസബ  കഷനാരടക്ക്  കസ്റ്റേ  സഹനായലാം,

നനവദദസഹനായലാം,  കേദൗണ്സബലബലാംഗക്ക്,  കപനാലസ്പീസക്ക്/നബയമസഹനായലാം,  സുരക്ഷബത

അഭയലാം  എന്നസ്പീ  കസവനങ്ങള് ഒരു  കുടകസ്പീഴബല്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നകതനാനടനാപ്പെലാം
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സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം വണ് കസ്റ്റേനാപക്ക് നസന്റെറുകേള്  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബകകേയുലാം

കനനാഡല്  ഏജനസബയനായബ  നബരഭയ  നസലബനന  ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയുലാം

നചയബട്ടുണക്ക്.  കുടബകേളുനട  മനാനസബകേവലാം  ശനാരസ്പീരബകേവമനായ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക്  വബദദനാലയങ്ങളബല്  കേദൗണ്സബലബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  അദദനാപകേനര  നമന്റെരമനാരനായബ  നബയമബകന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  സസ്പീകേള്കലാം  കുടബകേള്കനമതബനരയുള്ള

അതബക്രമങ്ങള്  പൂരണ്ണമനായുലാം  അവസനാനബപ്പെബകന്നതബനക്ക്  സമൂഹത്തബനന്റെ

ഇടനപടലുലാം  കേരുതലുലാം  ഉണനാകകേണതക്ക്  അതദനാവശദമനാണക്ക്.  ഇദൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(സരകനാര നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് നചന്നബത്തല,

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

മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുനട പനാരടബ അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം നചയ.)
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II ശദ ക്ഷണബകല് 

(1) നതനാഴബലബടങ്ങളബല് സസ്പീ സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാകല്

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാരജക്ക്:  നതനാഴബലബടങ്ങളബല്  സസ്പീകേള്കക്ക്  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ എലനാ കേമ്പനബകേളബലുലാം  Sexual Harassment

of  Women  at  Workplace  (Prevention,  Prohibition  and  Redressal)  Act,

2013-നന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കേമ്മേബറ്റബകേള്  പ്രവരത്തബകനനണന്നക്ക്

ഉറപ്പെനാകന്നതബനുലാം  നതനാഴബലബടങ്ങളബനല  പ്രശ്നങ്ങള്  നബരഭയലാം

പരനാതബനപ്പെടുന്നതബനുളള  സലാംവബധനാനലാം  ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കുടബകേളുനട

പരബപനാലനത്തബനനായബ  ക്രഷുകേള്  പ്രവരത്തബപ്പെബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ  ടസ്പീചര):  നതനാഴബലബടങ്ങളബനല  സസ്പീകേളുനട

പ്രശ്നങ്ങള്  നനകേകേനാരദലാം  നചയ്യുന്നതബനക്ക്  ഇകന്റെണല്  കേലാംനപ്ലെയ്ന്റെക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുലാം

കലനാകല്  കേലാംനപ്ലെയ്ന്റെക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുലാം  രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന. ഗനാരഹബകേ അതബക്രമങ്ങള്കക്ക് വബകധയരനാകുന്ന സസ്പീകേള്കക്ക്

പരനാതബ  നകേനാടുകനാനുലാം  നബയമസഹനായലാം  ലഭദമനാകനാനുലാം  കുറ്റകൃതദങ്ങള്

കേനണത്തബ  കപനാലസ്പീസബല്  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയ്യനാനുമനായബ  സസനാഡുകേള്
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രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  സസ്പീകേളുനട  കക്ഷമത്തബനനായബ  അനവധബ  പദതബകേള്

സരകനാര  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  സസ്പീകേളുനടയുലാം  കുടബകേളുനടയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള്

അവതരബപ്പെബകനാനുലാം  അതബക്രമങ്ങളുണനാകുന്ന  സന്ദരഭങ്ങളബല്

നനവദദസഹനായവലാം  നബയമസഹനായവലാം  ലഭദമനാകന്നതബനുമനായബ

ജബലകേള്കതനാറുലാം  'വണ്  കസ്റ്റേനാപക്ക്  നസന്റെറുകേള്'  ആരലാംഭബകകേയുലാം

അതബക്രമങ്ങളുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  നകേടബകബടകന്ന  കകേസുകേള്കക്ക്

തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബകനാന  കപനാകേക്ക് കസനാ  കകേനാടതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം

നചയബട്ടുണക്ക്.  വനബതനാ  കേമ്മേസ്പീഷന  അദനാലത്തുകേള്  നടത്തബ  നകേടബകബടന്ന

കകേസുകേള്കക്ക്  തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബകകേയുലാം  സസ്പീ  സദൗഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷനമനാരുകന്ന

സനാപനങ്ങള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകകേയുലാം നചയ്യുന്നതനാണക്ക്.                     

(2) വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം                      

     ശസ്പീ  .    പബ  .    നജ  .    കജനാസഫെക്ക്:  വനനാതബരത്തബകടുത്തുള്ള കൃഷബയബടങ്ങളബല്

നബരന്തരമുണനാകുന്ന വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം തടയുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  വനങ്ങള്കള്ളബല്ത്തനന്ന  ജലസലാംഭരണബകേള്  നബരമ്മേബചക്ക്

ജലവലാം  തസ്പീറ്റയുലാം  ലഭദമനാകന്നതബനുലാം വനദജസ്പീവബസലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  ബജറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ള തുകേ വരദബപ്പെബകനാനുലാം വനനാതബരത്തബകേളബല് കേബടങ്ങുകേള്
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കുഴബച്ചുലാം  നഫെനസബലാംഗക്ക്  ഏരനപ്പെടുത്തബയുലാം  കൃഷബയബടങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം

മുനകേനയ്യടുകണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   നകേ  .   രനാജു):

വനദജസ്പീവബകേളബല്നബനലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്  സലാംരക്ഷണലാം  ലഭദമനാകന്നതബനുള്ള

നടപടബകേനള  സലാംബനബചക്ക്  സലാംസനാന  വനദജസ്പീവബ  കബനാരഡബനന്റെ

കയനാഗത്തബല്  വബശദമനായബ  ചരച  നചയ്യുകേയുലാം  കേനാട്ടുപന്നബ  ആക്രമണലാം

രൂക്ഷമനായ  സലങ്ങളബല്  അവനയ  ശലദകേനാരബയനായബ  പ്രഖദനാപബകന്നതബനക്ക്

നപരബയനാര  ലടഗര  കേണ്സരകവഷന  ഫെദൗകണഷനനയുലാം  നഡറനാഡൂണബനല

ലവല്ഡക്ക്  ലലഫെക്ക്  ഇനസ്റ്റേബറ്ററ്റ്യൂടബനനയുലാം  സലാംയുക്തപഠനലാം  നടത്തുന്നതബനക്ക്

ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഒരു  വരഷത്തബനുള്ളബല്  റബകപ്പെനാരടക്ക്  സമരപ്പെബകനാന

നബരകദശബകകേയുലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  മനുഷദരുലാം  വനദമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേബലുള്ള

സലാംഘരഷലാം ഒഴബവനാകനാന സദൗകരനാരജകവലബ, ആനപ്രതബകരനാധ കേബടങ്ങുകേള്,

ആനപ്രതബകരനാധ മതബല്, കേല്ലുനകേടബയ കേബടങ്ങുകേള്, ലജവകവലബകേള്, കേയ്യനാല

എന്നബവ  നബരമ്മേബചബട്ടുണക്ക്.  വനത്തബനകേത്തക്ക്  വനദമൃഗങ്ങള്കക്ക്  ജലവലാം

ഭക്ഷണവലാം  ലഭദമനാകന്നതബനക്ക്  ജലസലാംഭരണബകേളുലാം  നചകക്ക്ഡനാമുകേളുലാം

നബരമ്മേബകന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  
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III സബ്മബഷന
(1) വനബതനാകപനാലസ്പീസബനന്റെ കസവനലാം

ശസ്പീമതബ ഗസ്പീതനാ കഗനാപബ:  അന്തബകനാടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനബല് വനബതനാ

കപനാലസ്പീസബനന്റെ  കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  അന്തബകനാടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റേഷനബല്   നബലവബലുള്ള  5  തസബകേകേളബല്  2  കപര  മനാത്രമനാണക്ക്  കജനാലബ

കനനാകബവരുന്നതക്ക്.  അതദനാവശദ  സന്ദരഭങ്ങളബല്  ഇരബങ്ങനാലകട

വനബതനാകപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷന,  പബങ്കക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബനള്ള

കസവനലാം  ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തുനണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബനല

ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുന്നതബനുള്ള  നബരകദശലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബകക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

   (വബശദമനായ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു)

(2) ഗദൗഡസനാരസസത ബനാഹ്മണ സമുദനായത്തബനക്ക് ഭനാഷനാനറ്റ്യൂനപക്ഷ പദവബ

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന:  ഗദൗഡസനാരസസത  ബനാഹ്മണ

സമുദനായത്തബനക്ക്  ഭനാഷനാനറ്റ്യൂനപക്ഷ പദവബ നല്കേനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ഗദൗഡസനാരസസത ബനാഹ്മണ

സമുദനായത്തബല്നപ്പെടവര  നമനാത്തലാം  ജനസലാംഖദയുനട  15  ശതമനാനകമനാ

അതബലധബകേകമനാ  തനാമസബകന്ന  കലനാകല്  ഏരബയകേള്  കകേരളത്തബല്



11

നബലവബലബലനാത്തതബനനാല് ടബ വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെടവനര ഭനാഷനാ നറ്റ്യൂനപക്ഷമനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണള്ള  ഉത്തരവക്ക്  പുറനപ്പെടുവബകനാന  നബലവബലുള്ള

വദവസപ്രകേനാരലാം നബരവ്വനാഹമബല. 

  (വബശദമനായ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു)

(3) നദബകേളബലുലാം ഡനാമുകേളബലുമുള്ള മണലുലാം നചളബയുലാം നസ്പീകലാംനചയ്യല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    നകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞക്ക്:  പ്രളയനാനന്തരലാം  നദബകേളബലുലാം

ഡനാമുകേളബലുലാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയബട്ടുള്ള മണലുലാം  നചളബയുലാം  നസ്പീകലാംനചയ്യുന്നതബനുലാം

ജബലനാതല  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണനബധബ  രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം  നവള്ളനപ്പെനാക

മനാസ്റ്റേര പ്ലെനാന തയ്യനാറനാകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സലാംഭരണകശഷബ

വരദബപ്പെബകനാനുതകുലാംവബധലാം  നകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.-യുനട  കേസ്പീഴബലുള്ള

അണനകട്ടുകേളബനല  മണല്  നസ്പീകലാം  നചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  പ്രളയനാനന്തരലാം  നദബകേളബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മണലുലാം

നചളബയുലാം  നസ്പീകലാം  നചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണനമന്നക്ക്  ബനനപ്പെട

ജബലനാ കേളകരമനാരകക്ക് നബരകദശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

(വബശദമനായ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു)
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(4)  കപനാലസ്പീസക്ക് കസനയബനല ആത്മഹതദനാ നബരകക്ക്

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുനട  പരബശസ്പീലന

പദതബയബല്  മനാറ്റലാംവരുത്തുന്നതബനുലാം  കപനാലസ്പീസുകേനാരുനട  മനാനസബകേക്ഷമത

വരദബപ്പെബകന്നതബനുലാം അവരകബടയബനല ആത്മഹതദനാ  പ്രവണതനയകറബചക്ക്

പഠബകന്നതബനക്ക്  ഒരു  സമബതബകക്ക്  രൂപലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബനല

അലാംഗങ്ങള്  ആത്മഹതദ  നചയ്യുന്ന  ദദൗരഭനാഗദകേരമനായ  സലാംഭവങ്ങള്

ആവരത്തബകനാന  പനാടബനലന്നന്നുള്ളതനാണക്ക്  സരകനാരബനന്റെ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടക്ക്.

കപനാലസ്പീസക്ക് ഉകദദനാഗസരുനട മനാനസബകേക്ഷമത വരദബപ്പെബകന്നതബനക്ക് വബവബധ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏരനപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കസനയുനട  പരബശസ്പീലന  പദതബയബല്

കേനാകലനാചബതമനായ മനാറ്റങ്ങള്  വരുത്തുകേയുലാം നചയബട്ടുണക്ക്.    

    (വബശദമനായ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു)

(5) ഭരണഘടനയുനട ആമുഖലാം വനായന

കഡനാ  .    എലാം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  സ്കൂള്  അസലാംബബകേളബല്  ഭരണഘടനയുനട

ആമുഖലാം വനായബകന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

നപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):
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വബദദനാരതബകേളബല്  ഭരണഘടനനാസനാക്ഷരത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ

നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെക്ക്  'നനനതബകേലാം'  എന്ന  കപരബല്  ഭരണഘടനയുനട

70-ാം  വനാരഷബകേനാകഘനാഷ  പരബപനാടബകേള്  സ്കൂളുകേളബല്  സലാംഘടബപ്പെബകകേയുലാം

റബപ്പെബബകേക്ക്  ദബനത്തബല്  എലനാ  സ്കൂള്  അസലാംബബകേളബലുലാം  ഭരണഘടനയുനട

ആമുഖലാം വനായബകകേയുലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  

(6) മുതലമൂരഖന കേടവക്ക് തൂകപനാലലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    ശശബ:  മുതലമൂരഖന  കേടവക്ക്  തൂകപനാലത്തബനന്റെ

അറ്റകുറ്റപ്പെണബ നടത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

  റവനറ്റ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പനാലകനാടക്ക് ജബലയബനല നവള്ളബകനഴബ ഗ്രനാമപഞനായത്തബനല മുതലമൂരഖനകേടവക്ക്

തൂകപനാലലാം  ദുരന്ത  നബവനാരണ  വകുപ്പെബല്  നബനള്ള  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം

നബരമ്മേനാണലാം  നടത്തബനയങ്കബലുലാം  സലാംസനാന  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ  നബധബ

മനാനദണ്ഡമനുസരബചക്ക്  പനാലങ്ങളുനട  പുനരനബരമ്മേനാണലാം  അനുവദനസ്പീയമല.

റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  പദതബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബചക്ക് പരബകശനാധബകന്നതനാണക്ക്. 

(7) കുടബനവള്ള പ്രശ്നലാം

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന:  വരള്ച  അനുഭവനപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളബല്
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കുടബനവള്ളലാം എത്തബകനാനുലാം ജലകസനാതസ്സുകേള് നബലനബരത്തനാനുലാം നബലവബലുള്ള

ജലനാശയങ്ങനള സലാംരക്ഷബകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനറ്റ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെബല്നബനള്ള  ഉത്തരവബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

നവള്ളലാം  വബതരണലാം  നചയ്യനാനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏരനപ്പെടുത്തുകേയുലാം  വനാടര

അകതനാറബറ്റബയുലാം  ജലവബഭവ  വകുപ്പുലാം  ആവശദമനായ  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുമുണക്ക്.  വരള്ച  ബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്  നവള്ളലാം

എത്തബകന്നതബനനകറബചക്ക് ആകലനാചബകന്നതനാണക്ക്. 

(8) കേരമന  -  നവള്ളറട കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    നഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  കേരമന-നവള്ളറട  കറനാഡബനന്റെ

നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബ തസരബതഗതബയബലനാകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കേരമന-നവള്ളറട  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  ഭരണനാനുമതബയുലാം  ഭൂമബ

ഏനറ്റടുകന്നതബനുള്ള തുകേയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   സനാമൂഹബകേനാഘനാത പഠനലാം

നടത്തുകേയുലാം രണക്ക് ഘടങ്ങളബലനായബ പണബ പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതബനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബകകേയുലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  എകക്ക്നപരടക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  സലാംയുക്ത  സല

പരബകശനാധന  നടത്തുകേയുലാം  പബ.ഡബബ.ഡബ.  (ഡബനനസന)  വബഭനാഗലാം  ടബ
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കറനാഡബനന്റെ  എസ്റ്റേബകമറ്റക്ക്  തുകേ  കബപ്തനപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഡബ.പബ.ആര.

തയ്യനാറനാകകേയുലാം നചയബട്ടുണക്ക്.  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനന്റെ

അനുമതബയുലാം  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  നടണര  നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകനാന

സനാധബകന്നതനാണക്ക്.

(9) ഗുരുവനായൂര  -  തബരുനനാവനായ നറയബല്പ്പെനാത

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര:  ഗുരുവനായൂര-തബരുനനാവനായ നറയബല്പ്പെനാത

യനാഥനാരതദമനാകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

ഗുരുവനായൂര-തബരുനനാവനായ പനാതയുനട  17.4  കേബകലനാ  മസ്പീറ്റര  തൃശ്ശൂര ജബലയബലുലാം

21.8 കേബകലനാ മസ്പീറ്റര മലപ്പുറലാം ജബലയബലുമനായനാണക്ക് നബരമ്മേബകനാന തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്.

തൃശ്ശൂര  ജബലയബല്  നലനാകകഷന  സരകവ്വ  പൂരത്തബയനായബട്ടുനണങ്കബലുലാം

ജനങ്ങളുനട  എതബരപ്പുകേനാരണലാം  ഭൂമബ  ഏനറ്റടുകല്  നടപടബകേളുമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന സനാധബകന്നബല.  സരകവ്വ നടപടബകനാവശദമനായ കപനാലസ്പീസക്ക്

സലാംരക്ഷണലാം  ലഭദമനാകനാന  അധബകേനാരബകേകളനാടക്ക്  ആവശദനപ്പെടബട്ടുണക്ക്.

സലാംസനാനത്തബനന്റെ  നബലവബനല  സനാമ്പത്തബകേസബതബ  കേണകബനലടുത്തക്ക്

പദതബകനാവശദമനായ  തുകേ  മുഴുവന  കകേന്ദ്ര  നറയബല്കവ  മനനാലയലാം

വഹബകണനമന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര  നറയബല്കവ  മനബകയനാടക്ക്  ആവശദനപ്പെടബട്ടുണക്ക്.  ഭൂമബ
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ഏനറ്റടുകന്നതുമനായബ ബനനപ്പെട വബഷയലാം പ്രകദശനത്ത ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം

കേളകറുലാം കചരന്നക്ക് ചരച നചയക്ക് പരബഹരബകകണതനാണക്ക്. 

(10)    അകപ്രനാചക്ക് കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂടബ:  തബരൂര തനാനഴപനാലലാം അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബ തസരബതനപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

തബരൂര  തനാനഴപനാലലാം  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേബകന്നതബനുള്ള  സലലാം

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  പ്രവൃത്തബ  പുനരനാരലാംഭബകകേയുലാം  ടബ  പ്രവൃത്തബ

കവഗത്തബലനാകനാന ഉകദദനാഗസരകക്ക് നബരകദശലാം നല്കുകേയുലാം നചയ്യുന്നതനാണക്ക്. 

(11) വരയന്നൂര അകേസഡകബനന്റെ പുനരനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാരജക്ക്: പമ്പ ഇറബകഗഷന കപ്രനാജകബനല വരയന്നൂര

അകേസഡകക്ക്  പുനരനബരമ്മേബകന്നതബനുലാം  കുടബനവള്ളത്തബനുലാം   കൃഷബകമനായബ

ബദല് സലാംവബധനാനലാം ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പത്തനലാംതബട

ജബലയബനല കകേനായബപ്രലാം പഞനായത്തബലൂനട കേടനകപനാകുന്ന പമ്പ ജലകസചന

പദതബ  വലതുകേര  കേനനാലബനന്റെ  നചയബകനജക്ക്  പുതുകബപ്പെണബയുന്നതബനുള്ള

ഡബ.പബ.ആര.  'റസ്പീ  ബബല്ഡക്ക്  കകേരള'  പദതബയബല് സമരപ്പെബചബരുനനവങ്കബലുലാം
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145  ലക്ഷലാം  രൂപയക്ക്  മനാത്രകമ  അനുമതബ  ലഭബചബരുനള.  മുഴുവന  തുകേയുലാം

ആവശദമനായതബനനാല്  പുതുകബയ  അനുമതബ  ലഭദമനാകബ  പ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബകന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  സലലാം

എലാം.എല്.എ.-യുമനായബ  ആകലനാചബചക്ക്  ഇകനാരദത്തബല്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(12) ജലകസചന വകുപ്പെബനന്റെ സലലാം നനകേമനാറ്റലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:  ജലകസചന  വകുപ്പെബനന്റെ

അധസ്പീനതയബലുള്ള  നപരബയനാരവനാലബയുനട  ഒകരകര  പത്തക്ക്  നസന്റെക്ക്  സലലാം

കമനാകടനാര വനാഹന വകുപ്പെബനക്ക് നനകേമനാറനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പബ.വബ.നഎ.പബ.

ജസ്പീവനകനാരുനട കേസനാരകടഴ്സുകേളുനട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക്  മതബല്നകേടബ

കവരതബരബകണനമന്ന  വദവസകൂടബ  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  നപരുമ്പനാവൂര  പടനാലബല്

പബ.വബ.നഎ.പബ.  കകേനാമ്പദൗണബലുള്ള  ഒകരകര  10  നസന്റെക്ക്  സലലാം  കമനാകടനാര

വനാഹന വകുപ്പെബനക്ക് നനകേമനാറുന്ന കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനനമടുകന്നതനാണക്ക്.  

(13) നതനാഴബല് നബയമങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    നനടസണ്  മനാസ്റ്റേര:  നതനാഴബലനാളബ  വബരുദവലാം  നതനാഴബല്

കമഖലയബല്  പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്  സൃഷബകന്നതുമനായ  നബയമങ്ങള്  കകേന്ദ്ര
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സരകനാര  രൂപസ്പീകേരബകന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  നബയമസഭ  നഎകേകേകണദന

പ്രകമയലാം പനാസനാകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

നതനാഴബലുലാം എനനകസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  കകേന്ദ്ര

സരകനാര  നതനാഴബല്  നബയമങ്ങളുലാം  അനുബന  ചടങ്ങളുലാം  രൂപസ്പീകേരബകന്ന

അവസരത്തബല്  സലാംസനാന  സരകനാരബല്  നബക്ഷബപ്തമനായ

അധബകേനാരമുപകയനാഗബചക്ക്  നതനാഴബലനാളബ  തനാല്പരദങ്ങള്  പരമനാവധബ

സലാംരക്ഷബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(വബശദമനായ മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.) 

(14) റസ്പീജബയണല് ടനാനകസനാരടക്ക് ഓഫെസ്പീസക്ക്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സബ  .    കേമറുദസ്പീന:  മകഞശസരലാം കകേന്ദ്രമനായബ ഒരു റസ്പീജബയണല്

ടനാനകസനാരടക്ക് ഓഫെസ്പീസക്ക് സനാപബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന): മകഞശസരത്തക്ക് സബക്ക്

റസ്പീജബയണല്  ടനാനകസനാരടക്ക്  ഓഫെസ്പീസക്ക്  സനാപബകന്നതുമനായബ  ബനനപ്പെട

ഫെയല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബനന്റെ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  ഓഫെസ്പീസക്ക്

യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(15) ആറ്റുകേനാല് നപനാങ്കനാലയുമനായബ ബനനപ്പെട അടബസനാന സദൗകേരദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കേരനാറുകേനാരകള്ള കുടബശബകേ അടബയന്തരമനായബ
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നല്കേബ  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണമുള്നപ്പെനടയുള്ള  അടബസനാന  സദൗകേരദങ്ങള്

ആറ്റുകേനാല്  നപനാങ്കനാലകയനാടനുബനബചക്ക്  ഏരനപ്പെടുത്തനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന):  ആറ്റുകേനാല്

നപനാങ്കനാലകയനാടനുബനബചക്ക്  19  സസസ്പീകവജക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്കള്ള  തുകേ

നല്കേബയബട്ടുള്ളതുലാം  കശഷബകന്ന  പ്രവൃത്തബകേളുകടതക്ക്  നബലവബലുള്ള

ഫെണബല്നബന്നക്ക്  വബതരണലാം  നചയ്യുന്നതുമനാണക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്

പരബഹനാരലാം  കേനണത്തബ  നപനാങ്കനാലകയനാടനുബനബചക്ക്  അടബസനാന

സദൗകേരദങ്ങള് ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(16) നറസ്റ്റേക്ക് ഹദൗസക്ക്

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    നകേ  .    മുരളബ:  നവഞനാറമൂടബല്  വനാമനപുരലാം  കബനാകക്ക്

പഞനായത്തക്ക്  ഭൂമബയബല്  പബ.ഡബബ.ഡബ.  നറസ്റ്റേക്ക്  ഹദൗസക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്

തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെബനന്റെ  നബരനാകക്ഷപ  സനാക്ഷദപത്രലാം  ലഭദമനാകനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന):

നവഞനാറമൂടബല് വനാമനപുരലാം കബനാകക്ക് പഞനായത്തക്ക് ഭൂമബയബല് പബ.ഡബബ.ഡബ.

നറസ്റ്റേക്ക്  ഹദൗസക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെബല്നബനള്ള
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അനുമതബ  ലഭദമനാകന്ന  കേനാരദത്തബല്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാന

തബരുവനന്തപുരലാം ജബലനാ കേളകരകക്ക് നബരകദശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

(17) പനാകേസയബ പനാലലാം പുനരനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    നകേ  .    വബജയന:  പ്രളയനാനന്തരലാം  തകേരന്ന  നനാദനാപുരലാം

മണ്ഡലത്തബനല നരബപ്പെറ്റ-വനാണബകമല് കറനാഡുകേനള ബനബപ്പെബകന്ന പനാകേസയബ

പനാലലാം പുനരനബരമ്മേബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന):

പ്രളയത്തബല് തകേരന്ന പനാകേസയബ പനാലലാം പുനരനബരമ്മേബകന്നതബനക്ക് 270 ലക്ഷലാം

രൂപയുനട  ഡബ.പബ.ആര.-കന്മേല്  ഭരണനാനുമതബകള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(18) പനാരപ്പെബട പ്രശ്നലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബനാബു:  പറമ്പബകളലാം  ഡനാലാം  നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബച

ഘടത്തബല്  മനാറ്റബപ്പെനാരപ്പെബകനപ്പെട  ആദബവനാസബകേളുനട  പനാരപ്പെബട  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബകകവണബ  ഗതനാഗത

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  പറമ്പബകളലാം  ഡനാലാം  നബരമ്മേനാണ
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സമയത്തക്ക്   കേടവകകേനാളനബയബകലയക്ക്  മനാറ്റബപ്പെനാരപ്പെബകനപ്പെട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

സലപരബമബതബമൂലലാം  നനലഫെക്ക്  മബഷന  പദതബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ  വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേബകനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമുള്ളതബനനാല്  വനനാവകേനാശ

നബയമപ്രകേനാരലാം കൂടുതല് സലലാം നല്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

പറമ്പബകളലാം എരത്തക്ക് ഡനാലാം കകേനാളനബയബല് തനാമസബകന്ന 38 കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

കകേനാളനബകയനാടുകചരന്ന  വനപ്രകദശത്തക്ക്  തനാലനാലബകേ  തനാമസ

സദൗകേരദനമനാരുകന്നതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  പറമ്പബകളലാം നനടഗര

റബസരവക്ക്  പദതബയബലുള്നപ്പെട  പടബകേവരഗ്ഗ  കകേനാളനബകേളുനട  സമഗ്ര

വബകേസനത്തബനക്ക്  വനലാം,  റവനറ്റ്യൂ,  തകദശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേളുനട

സലാംയുക്തകയനാഗലാം വബളബച്ചുകചരത്തക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(19) കേനാസരകഗനാഡക്ക് നമഡബകല് കകേനാകളജക്ക്

ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   നനലബകന്നക്ക്: കേബഫ്ബബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ കേനാസരകഗനാഡക്ക്

നമഡബകല്  കകേനാകളജബനന്റെ  നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

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

നബരവ്വഹണ  ഏജനസബനയ  തസ്പീരുമനാനബചക്ക്  പദതബ  സമരപ്പെബകന്ന  മുറയക്ക്

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  നമഡബകല്  കകേനാകളജബനന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്
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കേബഫ്ബബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ നടത്തുന്നതനാണക്ക്.  

(20) ആസബവബകേസന ഫെണക്ക്

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ:  കഡറ്റക്ക്  ഓഫെക്ക്  കേലാംപ്ലെസ്പീഷനബല്  ആനുപനാതബകേമനായ

മനാറ്റലാം  വരുത്തബ  എലാം.എല്.എ.  ഫെണപകയനാഗബചക്ക്  നചയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക്  കമനാണബറ്ററബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏരനപ്പെടുത്തണലാം. 

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

എസ്റ്റേബകമറ്റക്ക്  തയ്യനാറനാകബ  സമയബനബതമനായബ  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം കമനാണബറ്ററബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

കേളകരമനാരുമനായബ ചരച നചയക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(21) മരങ്ങളുനട വബലനബരണ്ണയലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബഹനാലാം:  സരകനാരബനന്റെ  നപനാതുവനായ  വബകേസന

പദതബകേളബലുള്നപ്പെട  ഭൂമബയബലുലാം  ഭവനരഹബതരകക്ക്  നല്കേബയ  ഭൂമബയബലുലാം

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  തടസമനായബ  നബല്കന്ന  മരങ്ങളുനട  വബല

പുതുകബ നബശ്ചയബചക്ക് കലലനടപടബകേള് സുഗമമനാകണലാം. 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   നകേ  .   രനാജു):

മരങ്ങള്കക്ക്  വനലാം  വകുപ്പെക്ക്  നബശ്ചയബച  വബല  ലഭബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്
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കേനാരണലാം  വദക്തമനാകബ  കലലലാം  സബരനപ്പെടുത്തനാന  ബനനപ്പെട

ഉകദദനാഗസരകലാം  പടയ,  പുറകമ്പനാകക്ക്,  മബചഭൂമബകേളബല്  നബല്കന്ന

ഉണങ്ങബയതുലാം കകേടുവന്നതുമനായ മരങ്ങള് നബലവബനല വബലയക്ക് കലലലാം നചയ്യനാന

കേഴബയനാത്തതബനനാല്  ലഭദമനാകുന്ന  പരമനാവധബ  വബലയക്ക്  കലലലാം  ഉറപ്പെബകനാന

ബനനപ്പെട ജബലനാകേളകരമനാരകലാം നബരകദശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെടബകേയബനല ലബസ്റ്റേക്ക്  1,  ലബസ്റ്റേക്ക്  2 [ചടലാം  47(2)]  പ്രകേനാരമുള്ള

കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V ചടത്തബനുള്ള കഭദഗതബകേളുനട പരബഗണന

1. 2017-  നല കകേരള നസക്രകടറബയറ്റക്ക് സകബനാരഡബകനറ്റക്ക് സരവ്വസ്പീസക്ക്
(  അനമന്റെക്ക്നമന്റെക്ക്  )   നസഷദല് റൂള്സബനുള്ള കഭദഗതബകേള്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനനസന്റെക്ക്:  2017-നല  കകേരള  നസക്രകടറബയറ്റക്ക്

സകബനാരഡബകനറ്റക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  (അനമന്റെക്ക്നമന്റെക്ക്)  നസഷദല്  റൂള്സബനുള്ള

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  നസക്രകടറബയറ്റക്ക്/പബ.എസക്ക്.സബ./കസ്റ്റേറ്റക്ക്  ഓഡബറ്റക്ക്

വകുപ്പെക്ക്/അഡസകകറ്റക്ക്  ജനറല്  ഓഫെസ്പീസക്ക്  എന്നബവബടങ്ങളബനല  ഓഫെസ്പീസക്ക്

അറ്റനഡന്റുമനാരകക്ക്  നപ്രനാകമനാഷന  ലഭബകന്നതബനുള്ള  അനുപനാതലാം

വരദബപ്പെബകന്നതബനനാണക്ക് കഭദഗതബ.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  പബണറനായബ  വബജയന):  നസക്രകടറബയറ്റബനല  തനാഴ
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വബഭനാഗലാം ജസ്പീവനകനാരകനായബ നസ്പീകബവചബരുന്ന അസബസ്റ്റേന്റെക്ക്  തസബകേയബനല  2

ശതമനാനലാം ഒഴബവക്ക് 4 ശതമനാനമനായബ വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്. നബലവബനല അനുപനാതലാം

20  ശതമനാനമനായബ ഉയരത്തുന്നതക്ക് പ്രനാകയനാഗബകേ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷബകലാം.  തനാഴ

വബഭനാഗലാം  ജസ്പീവനകനാരുനട  നദനായമനായ  അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകന്നകതനാനടനാപ്പെലാം  കനരബടക്ക്  നബയമനലാം  ലഭബകന്നവരുനട

അവകേനാശങ്ങളുലാം  സരവ്വസ്പീസബനന്റെ  കേനാരദക്ഷമതയുലാം

നബലനബരകത്തണതുള്ളതബനനാല് കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബകന്നബല.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

2.  2019-  നല കകേരള പ്രകതദകേ വബവനാഹ   (  കഭദഗതബ  )   ചടങ്ങള്കള്ള കഭദഗതബ

ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര: ഖണ്ഡലാം (2) പ്രകേനാരലാം കഭദഗതബ നചയ 1958-നല കകേരള

പ്രകതദകേ വബവനാഹ ചടങ്ങളബനല ചടലാം 10-നല ഇനലാം (i), (ii), (iii), (iv), (vi),

(vii),  (ix) (എ), (ix) (ബബ)  എന്നബവയക്ക് കനനരയുള്ള മൂന്നനാലാം ഉള്കറബപ്പെബനല

'25' എന്ന അകലാം ഒഴബവനാകകേ എന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന. 2019-നല

കകേരള പ്രകതദകേ വബവനാഹ  (കഭദഗതബ)  ചടപ്രകേനാരലാം  വബവനാഹ ഉകദദനാഗസന

വസൂലനാകകണ  ഫെസ്പീസക്ക്  വരദബപ്പെബചകപ്പെനാള്  25  ലപസയുനട  കേണകക്ക്

ഉള്നപ്പെടുത്തബയതക്ക്  പ്രനാകയനാഗബകേ  ബുദബമുട്ടുണനാകന്നതനാണക്ക്.  റബസരവക്ക്  ബനാങ്കക്ക്

25  ലപസയുനട  ക്രയവബക്രയലാം  പബനവലബചബരബകന്ന  സനാഹചരദത്തബല്
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മൂന്നനാലാം ഉള്കറബപ്പെബനല 25 എന്ന അകലാം ഒഴബവനാകണനമന്നതനാണക്ക് കഭദഗതബ.

 പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .

ബനാലന  ): കഭദഗതബ അലാംഗസ്പീകേരബകന. സരകനാര വകുപ്പുകേള്, നപനാതുകമഖലനാ,

ഗ്രനാന്റെക്ക്-ഇന-എയ്ഡക്ക്  സനാപനങ്ങള്  എന്നബവ  മുകഖന  സരകനാര  നല്കുന്ന

എലനാ കസവനങ്ങള്കലാം നബലവബലുള്ള ഫെസ്പീസക്ക് ചനാരജക്ക്  2019-20 സനാമ്പത്തബകേ

വരഷത്തബല്  5%  വരദനവക്ക്  വരുത്തനാന  തസ്പീരുമനാനബചതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

1958-നല കകേരള പ്രകതദകേ വബവനാഹ ചടങ്ങളബനല 10-ാം ചടപ്രകേനാരലാം വബവനാഹ

ഉകദദനാഗസന  വസൂലനാകകണ  ഫെസ്പീസക്ക്  നബരകകേള്  വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  5%

വരദനവക്ക്  കേണകനാകബയനാല്  25  ലപസയുലാം  50  ലപസയുലാം

ഉള്നപ്പെടബരുന്നതബല്  25  ലപസ  ഒഴബവനാകണനമന്ന  ആവശദലാം

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണക്ക്  മൂന്നനാലാം  ഉള്കറബപ്പെബനല  25  ലപസ

വബട്ടുകേളഞ്ഞുനകേനാണലാം  5,  8  ഇനങ്ങളബനല  50  ലപസ  ഒരു  രൂപയനാകബ

ഉയരത്തബനകനാണലാം  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  പുതുകബയ  വബജനാപനലാം

പുറനപ്പെടുവബകന്നതനാണക്ക്.  

കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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VI റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുനട സമരപ്പെണലാം

കലനാകല് ഫെണക്ക് അകദൗണക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറ്റബയുനട  48  മുതല്  52  വനരയുള്ള

റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബകനപ്പെട്ടു.

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

(1) ചടങ്ങള് ഇലാംഗസ്പീഷബല് പുറനപ്പെടുവബകന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  കകേരള  നബയമസഭയുനട  നടപടബക്രമവലാം

കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചടലാം  166 (1)  പ്രകേനാരലാം  05-02-2020-നക്ക്

കമശപ്പുറത്തുവച ഇനലാം  2,  ഇനലാം  12  എന്നസ്പീ എസക്ക്.ആര.ഒ.-കേള് ഇലാംഗസ്പീഷബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബചബരബകന്നതബനനാല്  പ്രസ്തുത  എസക്ക്.ആര.ഒ.-കേളബകന്മേല്

അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  കഭദഗതബ  നബരകദശബകനാന  പ്രനാകയനാഗബകേ  ബുദബമുട്ടുണനായ

സനാഹചരദത്തബല്  നബയമസഭ  പനാസനാകന്ന  മൂലനബയമങ്ങളുനട

അടബസനാനത്തബല്  പുറനപ്പെടുവബകന്ന  ചടങ്ങള്  നബരബനമനായുലാം  മലയനാള

ഭനാഷയബല്ത്തനന്ന  പുറനപ്പെടുവബകണനമന്ന  വബഷയത്തബല്  റൂളബലാംഗക്ക്

നല്കുന്നകതനാനടനാപ്പെലാം  പ്രസ്തുത  എസക്ക്.ആര.ഒ.-കേള്  പബനവലബകന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .

ജയരനാജന):  കകേരള  നബയമസഭ  പനാസനാകബയ  2019-നല  കകേരള  സൂക
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നചറുകേബട  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്  സുഗമമനാകല്  ആകക്ക്  ഇലാംഗസ്പീഷബലുലാം

മലയനാളത്തബലുലാം ഗസറ്റബല് പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതുലാം  ഇലാംഗസ്പീഷബലുള്ള   ചടങ്ങള്

ഗസറ്റബല് പ്രസബദസ്പീകേരബചക്ക്  05-02-2020-നക്ക്  സഭയുനട കമശപ്പുറത്തുവയകേയുലാം

നചയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.  ജനുവരബ  ആദദവനാരലാം  നകേനാചബയബല്  നടന്ന  നബകക്ഷപ

സലാംഗമത്തബല്  വബകദശബകേള്കൂടബ  പനങ്കടുകനമന്നതബനനാലനാണക്ക്  ചടങ്ങള്

ഇലാംഗസ്പീഷബല്  പ്രസബദനപ്പെടുത്തബയതക്ക്.  ആയതബനന്റെ  മലയനാളലാം  പതബപ്പെക്ക്

നബയമവകുപ്പെബനന്റെ  സൂക  പരബകശനാധനകയനാടുകൂടബ  ഉടനതനന്ന

പ്രസബദസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

തകദശസസയലാംഭരണ വകേപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന): 2019-നല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  നകേടബട  നബരമ്മേനാണ  ചടങ്ങളുലാം  2019-നല  കകേരള

പഞനായത്തക്ക്  നകേടബട  നബരമ്മേനാണ  ചടങ്ങളുലാം  ഇലാംഗസ്പീഷബലുലാം  മലയനാളത്തബലുലാം

ഒരുമബചക്ക്  പ്രസബദസ്പീകേരബകനാന  തസ്പീരുമനാനബകകേയുലാം  കേരടക്ക്  ചടങ്ങള്

തയ്യനാറനാകനാന ചസ്പീഫെക്ക് ടദൗണ് പ്ലെനാനരകക്ക് നബരകദശലാം നല്കുകേയുലാം നചയതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  മലയനാളത്തബനല  ചടങ്ങള്  തയ്യനാറനാകബവരബകേയനാണക്ക്.

കകേരളത്തബനല  ചബല  പ്രകദശങ്ങളബല്  നകേടബടനബരമ്മേനാണ  വദവസകേള്

ലളബതമനാകന്നതബനനായബ  പ്രകതദകേ  കേമ്മേബറ്റബകേള്  രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുള്ള

വദവസകേള്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയ അടബയന്തര സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക് ഇലാംഗസ്പീഷബല്
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ചടങ്ങള്  പ്രസബദസ്പീകേരബകകണബവന്നതക്ക്.  ചടങ്ങള്  മലയനാളത്തബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  

(2) കചനാദദങ്ങള്കക്ക് ഉത്തരലാം നല്കുന്നതബനല കേനാലതനാമസലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചന്നബത്തല):  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്

യഥനാസമയലാം  ഉത്തരലാം  ലഭദമനാകന്ന  കേനാരദത്തബല്  മനബമനാര  ജനാഗ്രത

പുലരത്തനാതബരബകന്നതക്ക്  ചടലലാംഘനവലാം  സഭകയനാടുള്ള  അവകഹളനവമനാണക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  അലാംഗങ്ങളുനട  നദനായമനായ  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകനാന

നടപടബയുണനാകേണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബ

ലഭബകനാനുണനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാം  സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(3) ഉപധനനാഭദരതന പനാസനാകനാത്തതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  2019-20-നല  ഉപധനനാഭദരതനകേള്

സലാംബനബച അകപ്രനാപ്രബകയഷന ബബല് നടപ്പെക്ക് സകമ്മേളനത്തബല്ത്തനന്ന ചരച

നചയക്ക് പനാസനാകനാത്ത നടപടബ സസ്പീകറുനട റൂളബലാംഗുകേള്കക്ക് വബരുദമനാണക്ക്.  

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകേപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ ബനാലന):
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ബബ.എ.സബ.യുനട ശബപനാരശ പ്രകേനാരമനാണക്ക് 2020-21 സനാമ്പത്തബകേ വരഷനത്ത

ബജറ്റബകനനാനടനാപ്പെലാം  2019-20-നല  ഉപധനനാഭദരതനകേളുനട  കസ്റ്റേറ്റക്ക്നമന്റുലാം

07.02.2020-നക്ക്  സഭയുനട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വചതക്ക്.  2019-20  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷനത്ത  ഉപധനനാഭദരതനകേള്  ചടപ്രകേനാരലാം  2020  മനാരചക്ക്  മനാസത്തബല്

പനാസനാകന്നതബനനായബ  സഭയുനട  അടുത്ത  സകമ്മേളനത്തബല്  ആദദലാംതനന്ന

ചരച നചയ്യുന്നതനാണക്ക്. 

റൂളബലാംഗക്ക്

   മബ  .    സസ്പീകര  : ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര  ഉന്നയബച  ക്രമപ്രശ്നവലാം

വകുപ്പുമനബമനാരുനട  വബശദസ്പീകേരണവലാം  നചയര  പരബകശനാധബച്ചു.  മലയനാള

ഭനാഷയബല് പനാസനാകബയ ഒരു മൂലനബയമത്തബകന്മേല് പുറനപ്പെടുവബകന്ന ചടങ്ങള്

ആദദലാംതനന്ന  ഇലാംഗസ്പീഷക്ക്  ഭനാഷയബല്  പുറനപ്പെടുവബകന്നതക്ക്

അലാംഗസ്പീകേരബകനാനനാവബല.  ഏനതങ്കബലുലാം  കേനാരണത്തനാല്  മലയനാളത്തബല്

പുറനപ്പെടുവബച  ചടങ്ങളുനട  ഇലാംഗസ്പീഷക്ക്  ഭനാഷ  അനബവനാരദമനാനണന

കതനാനന്നപക്ഷലാം  മലയനാളലാം  ചടങ്ങളുനട  ഇലാംഗസ്പീഷക്ക്  പരബഭനാഷകൂടബ

പുറനപ്പെടുവബകണമനായബരുന.  മലയനാളത്തബല്  പനാസനാകന്ന  മൂലനബയമനത്ത

അടബസനാനമനാകബ  ആദദലാം  മലയനാള  ഭനാഷയബല്ത്തനന്ന  ചടങ്ങള്

പുറനപ്പെടുവബകകണതനാണക്ക്.  അലാംഗങ്ങളുനട  നദനായമനായ  അവകേനാശലാം
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നബകഷധബകനപ്പെടുന്ന സനാഹചരദലാം ഉണനാകുന്നപക്ഷലാം ബനനപ്പെടവരനകതബനര

അവകേനാശലലാംഘനത്തബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  

1994-നല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  നബയമലാം,  1994-നല  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  നബയമലാം  എന്നബവ  പ്രകേനാരലാം  പുറനപ്പെടുവബചബട്ടുള്ള  സുപ്രധനാന

നകേടബട  നബരമ്മേനാണ ചടങ്ങള് വബഷയനബരണ്ണയ സമബതബകേളുനട  പരബകശനാധന

കൂടനാനത പുറനപ്പെടുവബചബരബകന്നതക്ക് ടബ സമബതബകേളുനട ഉകദശദശുദബനയത്തനന്ന

കചനാദദലാം നചയ്യുന്നതനാണക്ക്. ഇത്തരലാം നടപടബകേള് ഒഴബവനാകകണതനാണക്ക്.

ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശനന്റെ  ക്രമപ്രശ്നവലാം  പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ

പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബയുനട  വബശദസ്പീകേരണവലാം  നചയര

പരബകശനാധബച്ചു.  സനാധനാരണഗതബയബല്  ഉപധനനാഭദരതനകേളുനട  കസ്റ്റേറ്റക്ക്നമന്റെക്ക്

കമശപ്പുറത്തുവചനാല്  അകത  സകമ്മേളനത്തബല്ത്തനന്ന  ചരച  നചയക്ക്

പനാസനാകന്നതനാണക്ക് കേസ്പീഴക്ക് വഴകലാം.  എന്നനാല് ഈ വരഷലാം  Vote on Account

കൂടനാനത  സമ്പൂരണ്ണ  ബജറ്റക്ക്  പനാസനാകനാനുള്ള  ശമത്തബലനാണക്ക്.  ബജറ്റക്ക്

സ്ക്രൂടബനബകകശഷലാം മനാരചക്ക് 31-നക്ക് മുമ്പനായബ ബജറ്റക്ക് സമ്പൂരണ്ണമനായബ ചരച നചയക്ക്

പനാസനാകകണതുണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  നടപടബക്രമത്തബല്

വസ്പീഴ്ചയബലനാത്തതബനനാലുലാം  സഭയുനട  അടുത്ത  സകമ്മേളനത്തബനന്റെ
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പ്രനാരലാംഭത്തബല്ത്തനന്ന  ഇതബനനായുള്ള  സമയലാം  ക്രമസ്പീകേരബകന്നതനാനണന്ന

മനബയുനട  വബശദസ്പീകേരണത്തബനന്റെ  അടബസനാനത്തബലുലാം  ക്രമപ്രശ്നലാം

നബലനബല്കന്നതല.  

നബയമസഭനാ  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്  യഥനാസമയലാം  മറുപടബ  ലഭബകനാത്തതു

സലാംബനബചക്ക്  നബരവധബ  തവണ  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്  ഉന്നയബകനപ്പെടബട്ടുളളതുലാം

റൂളബലാംഗക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതുമനാണക്ക്.  ഇവബനട  ഉന്നയബച  ക്രമപ്രശ്നത്തബല്

സൂചബപ്പെബചബട്ടുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം  മറുപടബയുലാം  ഡബകല

കസ്റ്റേറ്റക്ക്നമന്റെക്ക്  സഹബതലാം  ലഭദമനാകബയബരുനനവങ്കബലുലാം  പ്രസ്തുത  ഡബകല

കസ്റ്റേറ്റക്ക്നമന്റുകേള്  സരകനാര  സരകലറബലൂനട  നബഷ്കരഷബചബരുന്ന

മനാതൃകേയബലലനാത്തതബനനാല്  റബനനവസക്ക്  നചയ്യുന്നതബനനായബ

തബരബചയയകേയുണനായബ.  അവ  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  മറുപടബകേളനാണക്ക്

കുടബശബകേയനായബ നബല്കന്നതക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെക്ക് നബഷ്കരഷബച മനാതൃകേയബല്നബനലാം

വബരുദമനായബ  തയ്യനാറനാകബ  ലഭദമനാകന്ന  ഡബകല  കസ്റ്റേറ്റക്ക്നമന്റുകേള്  ഒരു

കേനാരണവശനാലുലാം  സസസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയുന്നവയല.  ഇദൗ  സനാഹചരദത്തബല്

പുതുകബയ  ഡബകല  കസ്റ്റേറ്റക്ക്നമന്റുകേള്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  കുടബശബകേയുള്ള  എലനാ

കചനാദദങ്ങള്കമുള്ള  മറുപടബ  അടബയന്തരമനായബ  ലഭദമനാകവനാന  ബനനപ്പെട

വകുപ്പുകേള് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണനമനലാം  ഇനബ നല്കേനാനുള്ള കചനാദദങ്ങളുനട
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മറുപടബകേള്കൂടബ അടബയന്തരമനായബ ലഭദമനാകകണതനാനണനലാം റൂള് നചയ്യുന.

VIII വദക്തബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

ഏറനനാടക്ക് എലാം  .  എല്  .  എ  .  യുനട പരനാമരശലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നദൗഷനാദക്ക്:  വരഗ്ഗസ്പീയ  പനാരടബകേളുനടയുലാം  എസക്ക്. ഡബ.പബ.നഎ.

ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  സലാംഘടനകേളുനടയുലാം  പബനതുണകയനാടുകൂടബയനാണക്ക്  കേഴബഞ

വരഷലാം  നകേനാലലാം  കകേനാരപ്പെകറഷന  നഡപറ്റ്യൂടബ  കമയറനായബ  ഞനാന

നതരനഞടുകനപ്പെടനതന്നക്ക്  ശസ്പീ.  പബ.  നകേ.  ബഷസ്പീറബനന്റെ  പരനാമരശലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്. 2005-നല കകേനാരപ്പെകറഷന നതരനഞടുപ്പെബല് ലസ്പീഗക്ക്

ജബലനാ  പ്രസബഡന്റെനായബരുന്ന  ശസ്പീ.  യൂനുസക്ക്  കുഞബനന  കതനാല്പ്പെബചതുമുതല്

തുടങ്ങബയ  വദക്തബപരമനായ  ആകക്ഷപങ്ങളുനട  തുടരചയനായബടനാണക്ക്  ഈ

പരനാമരശലാം ഉന്നയബചബരബകന്നതക്ക്. 

IX ധനകേനാരദലാം

2020-2021    സനാമ്പത്തബകേ വര ഷകത്തയള്ള ബജറ്റബനന സലാംബനബച നപനാതു
ചരച

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ദനാസന:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.  ഇരുപത്തബയഞക്ക്

രൂപയക്ക്  ഭക്ഷണലാം  ലഭദമനാകുന്ന  ആയബരലാം  കഹനാടലുകേള്  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖന

ആരലാംഭബകനാനുലാം  പചകറബ  കൃഷബ  ജനകേസ്പീയമനാകനാനുമുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം

നനല്കൃഷബകക്ക്  നനാല്പ്പെതക്ക്  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബയുലാം
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സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കേദനാനസര/ഹൃകദനാഗ ബനാധബതരകക്ക്   ആശസനാസകേരമനായ

നടപടബകേള്  ബജറ്റബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേള്കലാം

ജലപനാതയലാം അതബകവഗ നറയബല് പദതബകേള്കലാം മുന്തബയ പരബഗണനയനാണക്ക്

ബജറ്റബല് നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  തസ്പീരകദശ കമഖലയബനല സ്കൂളുകേള്കക്ക്  കേബഫ്ബബ

മുകഖന ഫെണക്ക്  ലഭദമനാകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനനത്ത സസനാഗതലാം നചയ്യുന. രനാഷസ്പീയ

കഭദനമകനദ എലനാ മണ്ഡലങ്ങള്കലാം തുകേ അനുവദബചക്ക്  വബകേസബത കകേരളനമന്ന

സസപ്നസനാക്ഷനാത്കേനാരത്തബനനാണക്ക് സരകനാര ശമബകന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബനനസന്റെക്ക്: ബജറ്റബനന എതബരകന. പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന

സനാധബകനാത്ത  പ്രഖദനാപനങ്ങളനാണക്ക്  ബജറ്റബലുള്ളതക്ക്.  വബകേലമനായ  ധനകേനാരദ

നയലാം  കകേരളനത്ത  ധനപ്രതബസനബയബകലയക്ക്  നയബചബരബകകേയനാണക്ക്.

ലകേത്തറബ  കമഖല  പൂരണ്ണമനായുലാം  സലാംഭനനാവസയബലനാണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം

ജബലനയ  ബജറ്റബല്  സമ്പൂരണ്ണമനായബ  അവഗണബചബരബകകേയനാണക്ക്.  വബഴബഞലാം

പദതബകനാവശദമനായ  തുകേ  വകേയബരുത്തനാനുലാം  കേനാഞബരലാംകുളലാം  ഗവണ്നമന്റെക്ക്

കകേനാകളജബനനാവശദമനായ ഭൂമബ ഏനറ്റടുകനാനുലാം തുകേ അനുവദബകണലാം.  

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.  തസ്പീരകദശ

കമഖലയനായ  നനാടബകേയുനട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനായബ  തുകേ  അനുവദബച

സരകനാരബനന  അഭബനന്ദബകന.  സലാംസനാനത്തക്ക്  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ-
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കേനാരഷബകേ  കമഖലകേളബല്  കലനാകേത്തബനുതനന്ന  മനാതൃകേയനാകുലാംവബധമുള്ള

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെബലനാകനാന  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബനന്റെ  വബകേലമനായ  നയസമസ്പീപനങ്ങകളനാടുള്ള  പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടക്ക്

വദക്തമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  .    പബ.:  ബജറ്റബനന  എതബരകന.

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങനള  പൂരണ്ണമനായുലാം  മലപ്പുറലാം  ജബലനയ  പ്രകതദകേബച്ചുലാം

അവഗണബച  ബജറ്റനാണബതക്ക്.  ജനവബരുദവലാം  യനാഥനാരതദകബനാധത്തബനക്ക്

നബരകനാത്തതുമനായ  ബജറ്റക്ക്  അമബത  നബകുതബഭനാരലാം  ജനങ്ങളബല്

അടബകചല്പ്പെബകകേയുലാം  വബലകയറ്റത്തബനബടയനാകകേയുലാം  നചയ്യുലാം.  ആകരനാഗദ-

വബദദനാഭദനാസ-ഗതനാഗത-സനാമൂഹദകക്ഷമ  കമഖലകേളബല്  എലാം.എല്.എ.-മനാര

സമരപ്പെബച  പദതബകേള്കക്ക്  100  രൂപയുനട  കടനാകണ്  നപ്രനാവബഷന

മനാത്രമുള്നപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  പരബകശനാധബകണലാം.  ജലജസ്പീവന

മബഷനബലുള്നപ്പെടുത്തബ  ചസ്പീകകനാടക്ക്  കുടബനവള്ള  പദതബ  പള്ളബകല്

പഞനായത്തബകലയക്ക്  ദസ്പീരഘബപ്പെബകന്നതബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബകണലാം.

കതഞബപ്പെലലാം,  മൂന്നബയൂര,  നപരുവളര,  കപരനാമ,  വള്ളബകന്നക്ക്

പഞനായത്തുകേളബനല  കേനാലഹരണനപ്പെട  കുടബനവള്ള  പദതബകേള്

പുനരുദരബകനാനുലാം  പള്ളബകല്  പബ.എചക്ക്.സബ.നയ  അപ്കഗ്രഡക്ക്  നചയ്യനാനുലാം
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കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സരവ്വകേലനാശനാല  കസ്റ്റേഡബയലാം  അന്തരകദശസ്പീയ

നബലവനാരത്തബകലയക്ക്  ഉയരത്തനാന സമരപ്പെബച  നപ്രനാകപ്പെനാസലബനക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേനാനുലാം ഫെണക്ക് അനുവദബകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബനാബു:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.  സലാംസനാനത്തബനക്ക്

അരഹതനപ്പെട  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാത്ത  കകേന്ദ്ര  നബലപനാടബനനതബനരയുള്ള

സമസ്പീപനലാം  ശക്തമനാകണലാം.  കക്ഷമനപനഷനുകേള്  വരദബപ്പെബകനാനുലാം

മുഖദമനബയുനട ദുരബതനാശസനാസ നബധബയബല്നബനലാം അരഹതനപ്പെടവരകക്ക്  ബനാങ്കക്ക്

അകദൗണകേളബല്  സഹനായനമത്തബകനാനുലാം  ഭവനരഹബതരനായ  രണക്ക്

ലക്ഷത്തബല്പ്പെരമനാളുകേള്കക്ക്  നനലഫെക്ക് മബഷനബലൂനട വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേബച്ചുനല്കേനാനുലാം

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  2020-21  ആകുകമ്പനാകഴയലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  ഫനാറ്റുകേള്

ഉള്നപ്പെനട  ഭവനരഹബതരകക്ക്  നല്കുനമനലാം  കുടുലാംബശസ്പീയബലൂനട  25  രൂപയക്ക്

ഉചഭക്ഷണലാം  നല്കുനമനള്ള  പ്രഖദനാപനവലാം  ഓകങ്കനാളജബ  പനാരകക്ക്

സനാപബകനാനുള്ള  നസ്പീകവലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രസ്പീനനപ്രമറബ  ടസ്പീചരമനാര,

ആശനാവരകരമനാര,  ആയമനാര  എന്നബവരകക്ക്  500  രൂപയുലാം

പനാചകേനത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ദബനലാംപ്രതബ  50  രൂപയുലാം  വരദബപ്പെബകനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  നകേനാലകങ്കനാടക്ക്  ഫെയര  കസ്റ്റേഷന

യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനുലാം  നനന്മേനാറ  നഎ.നഎ.ടബ.-യുനട  നകേടബട
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നബരമ്മേനാണത്തബനുലാം  നനന്മേനാറ  മണ്ഡലത്തബല്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുള്ള  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള്  സലാംബനബചക്ക്  ജബലനാതലത്തബല്  അവകലനാകേനകയനാഗലാം

വബളബച്ചുകൂട്ടുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   എഫെക്ക്  .   കതനാമസക്ക്: ബജറ്റബനന എതബരകന. നപനാതുജനങ്ങളുനട

കമല്  അമബതഭനാരകമല്പ്പെബകന്ന  നബകുതബ  നബരകദശങ്ങള്  പബനവലബകനാന

തയ്യനാറനാകേണലാം.  കേരഷകേകക്ഷമത്തബനനായബ  ക്രബയനാത്മകേമനായ  യനാനതനാരു

പദതബയുലാം നടപ്പെനാകനാന കേഴബഞബടബല. ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ വദതദനാസമബലനാനത

എലനാ  മണ്ഡലങ്ങളബകലയുലാം  വബകേസന  പദതബകേള്കക്ക്  ഫെണക്ക്

അനുവദബകന്നതബനുലാം റബ്ബറബനന്റെ വബലസബരത ഫെണക്ക് വരദബപ്പെബകന്നതബനുലാം

സലാംഭരബച  നനലബനന്റെ  കുടബശബകേ  സമയബനബതമനായബ  നകേനാടുത്തു

തസ്പീരകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.

കക്ഷമനപനഷനുകേള്  100  രൂപ  വരദബപ്പെബചതുലാം  ഭവനരഹബതരകക്ക്  ലലഫെക്ക്

പദതബയബലൂനട 2 ലക്ഷലാം വസ്പീടുകേള് നബരമ്മേബചക്ക് നല്കേനാന സനാധബചതുലാം ആരദലാം

പദതബ വഴബ നമചനപ്പെട ചബകേബതനാ സദൗകേരദനമനാരുകനാന സനാധബചതുലാം ഹരബത

കകേരളലാം മബഷനബലൂനട പ്രകൃതബ സലാംരക്ഷണ പ്രവരത്തനങ്ങള് ആവബഷ്കരബകനാന

സനാധബചതുലാം  സരകനാരബനന്റെ  കനടങ്ങളനാണക്ക്.  25  രൂപയക്ക്  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖന
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ഉചഭക്ഷണലാം  നല്കേനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവലാം  സസ്പീകേളുകടയുലാം  കുടബകേളുകടയുലാം

സുരക്ഷയനായബ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചതുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

കകേനാവളലാം  ജലപനാതയലാം  കേരമന-കേളബയബകനാവബള  കറനാഡക്ക്  വബകേസനത്തബനുലാം

ഫെണക്ക്  അനുവദബചതുലാം  അരുവബകര  മണ്ഡലത്തബനല  ആനവളരത്തല്

കകേന്ദ്രത്തബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബയതുലാം  വബഴബഞലാം  തുറമുഖത്തബനനായബ  290

കകേനാടബ  രൂപ  മനാറ്റബവചതുലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  നതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയുനട

കകേന്ദ്രവബഹബതമുള്നപ്പെനടയുള്ള ധനസഹനായലാം  ലഭദമനാകനാത്ത കകേന്ദ്രസരകനാര

നടപടബ പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    നജ  .    വബകനനാദക്ക്:  ബജറ്റബനന  എതബരകന.  സരകനാരബനന്റെ

ധനകേനാരദ  മനാകനജുനമന്റെക്ക്  പൂരണ്ണപരനാജയമനാണക്ക്.  നകേനാചബ  നമകടനായുനട

വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  തസരബതനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വനാടര  നമകടനാ

യനാഥനാരതദമനാകന്നതബനുലാം നകേനാചബ ഓപ്പെകറഷനസക്ക് കബകക്ക്ത്രൂ പദതബകനായബ

50 കകേനാടബ രൂപ അധബകേമനായബ അനുവദബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.

കക്ഷമനപനഷനുകേളുലാം  ആശനാവരകരമനാരുനട  ഓണകററബയവലാം  അങ്കണവനാടബ

ടസ്പീചരമനാരുനട കവതനവലാം വരദബപ്പെബച നടപടബ സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. കേദനാനസര

കരനാഗബകേളുനട  കക്ഷമനപനഷന  വരദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  നബരമ്മേനാണ
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പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഉപകയനാഗബകന്ന  "നനപ്രസക്ക്"  കസനാഫക്ക് നവയറബനല

അപനാകേത  പരബഹരബകന്നതബനുലാം  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാനത  ആസബ  വബകേസന

ഫെണക്ക് റബലസ്പീസക്ക് നചയ്യുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ചബറ്റയലാം  കഗനാപകുമനാര:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.  കേടുത്ത

സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലുലാം  സമസ  കമഖലകേളബലുലാം  നബരവധബ

വബകേസന  പദതബകേളനാണക്ക്  ബജറ്റബലൂനട  വബഭനാവന  നചയബട്ടുളളതക്ക്.

ആശനാവരകരമനാരുനടയുലാം  പനാചകേനത്തനാഴബലനാളബകേളുനടയുലാം  പ്രസ്പീ-നനപ്രമറബ

ടസ്പീചരമനാരുനടയുലാം  ഓണകററബയലാം  വരദബപ്പെബചതക്ക്  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

കുടുലാംബശസ്പീ  സബ.ഡബ.എസക്ക്.  അദദക്ഷനമനാരുനടയുലാം  അകദൗണന്റുമനാരുനടയുലാം

എ.ഡബ.എസക്ക്.  അലാംഗങ്ങളുനടയുലാം  ഓണകററബയലാം  വരദബപ്പെബകണലാം.  കുടനനാടക്ക്

അന്തരകദശസ്പീയ  കേനായല്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തബനുളള  വബഹബതലാം

വരദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  കേഴബഞ  ബജറ്റബല്  പ്രഖദനാപബച  റവനറ്റ്യൂ

ഡബവബഷനുകേളുനടയുലാം  തനാലൂകകേളുനടയുലാം  പ്രവരത്തനത്തബനനാവശദമനായ  തുകേ

അനുവദബകന്നതബനുലാം റവനറ്റ്യൂ ഓഫെസ്പീസുകേളബല് ഫ്രണക്ക് ഓഫെസ്പീസക്ക് സലാംവബധനാനലാം

ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ക്ഷസ്പീര  കേരഷകേരകക്ക്  സഹനായലാം  അനുവദബകന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സബ  .    കേമറുദസ്പീന:  ബജറ്റബനന  എതബരകന.  സനാമ്പത്തബകേ
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പ്രതബസനബ  പരബഹരബകനാനുളള  യനാനതനാരു  നബരകദശവലാം  ബജറ്റബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബയബടബല.  പ്രതബപക്ഷ  അലാംഗങ്ങളുനട  മണ്ഡലങ്ങളബല്  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ  പണലാം  അനുവദബകനാനത  അവഗണബകന്ന

സമസ്പീപനമനാണക്ക് ബജറ്റബല് സസസ്പീകേരബചബരബകന്നതക്ക്.  കേനാസരകഗനാഡക്ക് വദവസനായ

കസനാണുകേള്  ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  നദബകേളബല്

നറഗുകലറ്റര-കേലാം-ബബഡ്ജക്ക് നബരമ്മേബകന്നതബനുലാം മകഞശസരലാം തനാലൂകബല് മബനബ

സബവബല് കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  ബജറ്റബനന  അനുകൂലബകന.

സലാംസനാനത്തബനന്റെ  പദതബവബഹബതമുള്നപ്പെനട  അരഹതനപ്പെട  ഫെണകേള്

നവടബകറയന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  സസസ്പീകേരബകന്നതക്ക്.

കകേരളത്തബനന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  വളരചനാനബരകക്ക്  7.2

ശതമനാനത്തബനലത്തബകനാനുലാം  നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങനള

ലനാഭത്തബനലത്തബകനാനുലാം  ആഭദന്തര/വബകദശ  ടൂറബസത്തബല്  വളരച

നനകേവരബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  അന്തനാരനാഷ  നബലവനാരമുള്ള  കറനാഡുകേള്

നബരമ്മേബകനാനുലാം  പ്രളയനാനന്തര  കകേരളനത്ത  പുനരനബരമ്മേബകനാനുമുള്ള

നടപടബകേളുമനായബടനാണക്ക്  സരകനാര  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.  ഒരു  കകേനാടബ

വൃക്ഷലത്തകേള്  നട്ടുപബടബപ്പെബകന്നതബനുള്ള  ശമവലാം  കകേര  കേരഷകേനര
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കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്നതബനനായബ  ഇനനസന്റെസ്പീവക്ക്  ഏരനപ്പെടുത്തനാനുലാം  കകേരളനത്ത

ഒരു  നബകക്ഷപ  സദൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാകബ  മനാറ്റനാനുമുള്ള  നടപടബ

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  മലബനാര  കേദനാനസര  നസന്റെറബനക്ക്  പ്ലെനാന  ഫെണബലുള്ള

വബഹബതലാം വരദബപ്പെബകന്നതബനുലാം കേണ്ണൂര മദര ആന്റെക്ക് നനചല്ഡക്ക് കഹനാസബറ്റലബനക്ക്

2017-നല ബജറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയ പണലാം അനുവദബകന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചന്നബത്തല):  ബജറ്റബനന

എതബരകന.  സലാംസനാനലാം  കേടനകണബയബല്  നബല്കകമ്പനാള്

കകേനാടബകണകബനക്ക്  രൂപയുനട  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബച  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബകക്ക്  മുനബജറ്റബനല  പ്രഖദനാപനങ്ങള്കപനാലുലാം  ഇതുവനര

പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന  സനാധബചബടബല.  കേഴബഞ  നനാലക്ക്  മനാസമനായബ  ടഷറബ

സലാംഭനനാവസയബലനാണക്ക്.  കേരനാറുകേനാരകക്ക്  4,000  കകേനാടബയബകലനറ  രൂപ

കുടബശബകേയനായതബനനാല് വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങള് മുടങ്ങബയബരബകകേയനാണക്ക്.

കേനാരഷബകേ  കമഖലയുനട  ഉന്നമനത്തബനനായബ  ബജറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ

അപരദനാപ്തമനാണക്ക്.  ക്രയകശഷബ  വരദബപ്പെബകനാനുള്ള  ക്രബയനാത്മകേമനായ

നബരകദശങ്ങനളനാനലാംതനന്ന  ബജറ്റബലബല.  ജസ്പീവനകനാനര

പുനരവബനദസബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  നതനാഴബല്രഹബതരനായ  യുവതലമുറനയ
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ബനാധബകലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ബജറ്റക്ക് ചരചയബനട കപനാലസ്പീസക്ക്

വകുപ്പുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്  ഉന്നയബച  മൂന്നക്ക്

ആകരനാപണങ്ങളബകന്മേലുള്ള  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  പരബകശനാധബചതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  അവ  അടബസനാനരഹബതമനാനണന്നനാണക്ക്

കേനണത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കപനാലസ്പീസബനുകവണബ  കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള്,  ലനാപക്ക് കടനാപ്പുകേള്,

കേദനാമറകേള്,  വനാഹനങ്ങള്  എന്നബവ  വനാങ്ങബയതക്ക്  കസ്റ്റേനാര  പരകചസക്ക്

നടപടബകേളബനല  നബബനനകേള്  ലലാംഘബച്ചുനകേനാണനാനണനള്ളതനാണക്ക്

ഒന്നനാമനത്ത  ആകരനാപണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക്  സലാംവബധനാനനത്ത

ആധുനബകേവല്കരബകന്നതബനന്റെ ഭനാഗമനായനാണക്ക് അവ വനാങ്ങബയബട്ടുള്ളതക്ക്. നനക്രലാം

ആനഡക്ക്  ക്രബമബനല്  ടനാകബലാംഗക്ക്  ആനഡക്ക്  നനറ്റക്ക് വരകക്ക്  സബസ്റ്റേലാംസക്ക്

(സബ.സബ.ടബ.എന.എസക്ക്.)  പദതബകനാവശദമനായ  കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേളുലാം

ലനാപക്ക് കടനാപ്പുകേളുലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുളള  കസ്റ്റേറ്റക്ക്  എലാംപകവരഡക്ക്

കേമ്മേബറ്റബയുനട അനുമതബകയനാടു കൂടബയനാണക്ക് വനാങ്ങബയബട്ടുളളതക്ക്.  പ്രസ്തുത വനാങ്ങല്

നടപടബകേള് നസനടനനലസ്ഡക്ക് നപ്രനാകേബയരനമന്റെക്ക് ആനഡക്ക് കററ്റക്ക് കകേനാണ്ടനാകക്ക്

സബസ്റ്റേലാം  (സബ.പബ.ആര.സബ.എസക്ക്.)  മുഖനാന്തരവലാം ഗവണ്നമന്റെക്ക് ഇ-മനാരകറ്റബലാംഗക്ക്

(GeM)  മുഖനാന്തരവമനാണക്ക്.  സബ.സബ.  ടബവബകേള്  ഓപ്പെണ്  നടണര  വഴബയനാണക്ക്
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വനാങ്ങബ സനാപബചബട്ടുളളതക്ക്.  രണനാമതനായബ ഉന്നയബച ആകരനാപണലാം  'സബലാംസക്ക്'

എന്ന  കപരബല്  നടത്തുന്ന  പദതബയബല്  വന  അഴബമതബ

നടന്നബട്ടുനണനളളതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബയുനട  നബയനണലാം,  നടത്തബപ്പെക്ക്,

ചുമതല  എന്നബവ  നകേല്കടനാണബനനയനാണക്ക്  ഏല്പ്പെബചബരബകന്നതക്ക്.

ഇതബനുകവണബ  സരകനാകരനാ  കപനാലസ്പീകസനാ  യനാനതനാരു  തുകേയുലാം

നചലവഴബകന്നബല.  മൂന്നനാമനത്ത  ആകരനാപണലാം  നകല്  ഭസ്പീഷണബയുളള

സലങ്ങളബല്  എസക്ക്.എചക്ക്.ഒ.-മനാരകക്ക്  തനാമസബകനാന  കേസനാരകടഴക്ക്

പണബയുന്നതബനക്ക്  അനുവദബച  തുകേ  വകേമനാറ്റബ  സരകനാര  അനുമതബയബലനാനത

വബലകേളുലാം ബലാംഗനാവകേളുനമനാനക നബരമ്മേബച്ചുനവന്നതനാണക്ക്. നകല് ഭസ്പീഷണബയുളള

സലങ്ങളബല്  നസകേറ്റ്യൂരബറ്റബ  റബകലറ്റഡക്ക്  എകക്ക്നപനഡബചര  (എസക്ക്.ആര.ഇ.),

നസഷദല്  ഇനഫ്രനാസ്ട്രേക്ചര  സസ്പീലാം,  (എസക്ക്.നഎ.എസക്ക്.)  എന്നബവയനാണക്ക്

നബലവബലുളളതക്ക്.  ഇദൗ  പദതബയുനട  ഭനാഗമനാകയനാ  മകറ്റനതങ്കബലുലാം  പദതബയുനട

ഭനാഗമനാകയനാ  തണര  കബനാള്ടക്ക്കേനാരകക്ക്  കേസനാരകടഴക്ക്  പണബയുന്നതബനക്ക്

നടപടബകേനളനാനലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്  സസസ്പീകേരബചബടബല.  സസ്പീനബയര

ഓഫെസ്പീസരമനാരകളള  കേസനാരകടഴ്സുകേള്  അപരദനാപ്തമനായതബനനാല്

കമനാഡനനണകസഷന ഓഫെക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഫെണക്ക്  (എലാം.ഒ.പബ.എഫെക്ക്)  2013-14,

സലാംസനാന  വബഹബതലാം  സസ്പീമബല്  അപ്പെര  സകബനാരഡബകനറ്റക്ക്  കേസനാരകടഴ്സുകേള്
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പണബയുന്നതബനനായബ  അനുവദബച തുകേയുലാം  (433  ലക്ഷലാം രൂപ),  കസ്റ്റേറ്റക്ക്  പ്ലെനാന

2018-19,  2019-20  സസ്പീമുകേളബല്  സസ്പീനബയര  ഓഫെസ്പീകസഴക്ക്  നറസബഡനസക്ക്

പണബയുന്നതബനനായബ  അനുവദബച  തുകേയുലാം  (195  ലക്ഷലാം രൂപ)  ഉപകയനാഗബചക്ക്

ഭക്തബവബലനാസത്തക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കേസനാരകടഴക്ക് കകേനാമ്പദൗണബല് സസ്പീനബയര കപനാലസ്പീസക്ക്

ഓഫെസ്പീസരമനാരകളള  കേസനാരകടഴ്സുകേളനാണക്ക്  പണബകേഴബപ്പെബകന്നതക്ക്.  കകേരള

കഫെനാറനസബകേക്ക്  സയനസക്ക്  ലകബനാറടറബയബല്  കപനാലസ്പീസുകേനാനര  വഴബവബട്ടു

നബയമബച്ചുനവന്ന  മനറ്റനാരു  ആകരനാപണലാംകൂടബ  ഉന്നയബകകേയുണനായബ.

കഫെനാറനസബകേക്ക്  സയനസക്ക്  ലകബനാറടറബയബലുലാം  മൂന്നക്ക്  കമഖലനാ  സയനസക്ക്

ലകബനാറടറബകേളബലുമനായബ  140  തസബകേകേളബല് ഒഴബഞ്ഞു കേബടകന്ന  64  എണ്ണലാം

പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാരടക്ക്  നചയബട്ടുണക്ക്.  4  ലനാബുകേളബലനായബ

പരബകശനാധനയനായബ  12000 കത്തനാളലാം  നനക്രലാം  കകേസുകേള്

നകേടബകബടകന്നതബനനാല് സയന്റെബഫെബകേക്ക്  ഓഫെസ്പീസരമനാനര സഹനായബകനാനനായബ

വരകക്ക്  അകറഞ്ചുനമന്റെബല്  6  മനാസകത്തയക്ക്  തനാല്കനാലബകേമനായബ  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഉകദദനാഗസനര നബയമബചബട്ടുണക്ക്.  ഇവനര  ലകബനാറടറബകേളബനല  പരബകശനാധനനാ

ചുമതലകേനളനാനലാം  ഏല്പ്പെബചബടബല.  നതനാണബമുതലുകേളുനട  പരബകശനാധനയക്ക്

അകനാരദത്തബല്  നനവദഗദമുളള  ഉകദദനാഗസനര  മനാത്രകമ

ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഞനാന ചൂണബകനാണബച പല കേനാരദങ്ങളുലാം സബ.

ആനഡക്ക് എ. ജബ. റബകപ്പെനാരടബല് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. അനതലനാലാം ബഹുമനാനനപ്പെട

മുഖദമനബ  നബകഷധബചബരബകകേയനാണക്ക്;  ആ  സനാഹചരദത്തബല്  ഇതബനനപ്പെറ്റബ

ഒരകനസഷണത്തബനക്ക് അങ്ങക്ക് ഉത്തരവബടനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന:  അകദഹലാം  ഉന്നയബച  കേനാരദങ്ങള്കനാണക്ക്

ഞനാന മറുപടബ പറഞതക്ക്.  സബ. ആനഡക്ക് എ.ജബ. റബകപ്പെനാരടബനന്റെ കേനാരദലാം കവനറ

പരബകശനാധബകനാലാം,  അതക്ക്  സനാധനാരണ  പരബകശനാധബകന്ന  നടപടബക്രമലാം

എലനാവരകലാം അറബയനാവന്നതനാണക്ക്. 

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

ഇദൗ  സരകനാരബനന്റെ  ആദദമൂനവരഷകനാലത്തബനുള്ളബല്  സലാംസനാനത്തബനന്റെ

പ്രതബശസ്പീരഷ  വരുമനാനലാം  കദശസ്പീയ  ശരനാശരബനയകനാള്  ഉയരന്നബട്ടുണക്ക്.

കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം  വനായ/നബകുതബവബഹബതങ്ങളബല്  തുകേ  ലഭബകനാത്തതക്ക്

സലാംസനാനനത്ത  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന  സരകനാര

നടത്തബയ  ഇടനപടലബനന്റെ  ഫെലമനായബ  കകേന്ദ്ര  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന  റവനറ്റ്യൂ

നഡഫെബസബറ്റക്ക്  ഗ്രനാന്റെബനത്തബല്  15,000  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ  ശബപനാരശ

നചയബട്ടുണക്ക്.  പശ്ചനാത്തലസദൗകേരദ  വബകേസനത്തബനുലാം  നബകക്ഷപങ്ങള്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്നതബനുലാം  നതനാഴബലവസരങ്ങള്  വരദബപ്പെബകന്നതബനുമനാണക്ക്
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ഉദൗന്നല്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖന  25  രൂപയക്ക്  ഉചഭക്ഷണലാം

നല്കുന്ന  പദതബ  ഓണത്തബനക്ക്  മുനപക്ക്  നടപ്പെബലനാകന്നതുലാം

എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്.  വദതദനാസമബലനാനത  മനാലബനദസലാംസരണ

ഗനാരഹബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്കക്ക്  സബ്സബഡബ  നല്കേനാന  തകദശഭരണ

സനാപനങ്ങള്കക്ക്  അനുവനാദലാം  നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.  ഓണത്തബനുമുനപക്ക്

ഒരുകകേനാടബ ഫെലവൃക്ഷലതകേള് നടുന്നതബനുള്ള നഴറബകേള് ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞ്ഞു.

കദശസ്പീയ ജലപനാത ഇദൗ വരഷലാംതനന്ന പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  തലസനാന

ജബലനയ  ബജറ്റബല്  അവഗണബച്ചുനവന്ന  വനാദലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.

ഉളര,  പടലാം,  ശസ്പീകേനാരദലാം  കമല്പ്പെനാലങ്ങള്,  വടബയൂരകനാവക്ക്  ജലാംഗ്ഷന

വബകേസനലാം,  കേരമന-കേളബയബകനാവബള കറനാഡക്ക്,  നപനാതുമരനാമത്തക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്,

മള്ടബ  നലവല്  പനാരകബലാംഗക്ക്  തുടങ്ങബയവയനായബ  1882  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബനന്റെ  കുടബനവള്ളപ്രശ്നലാം  പരബഹരബകന്നതബനനായബ

അരുവബകരയബല്  ടസ്പീറ്റക്ക്നമന്റെക്ക്  പ്ലെനാന്റെക്ക്  സനാപബകന്നതബനനായബ  635  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  നഗരലാം  മുഴുവനുലാം  സസസ്പീകവജക്ക്  ടസ്പീറ്റക്ക്നമന്റെക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  25  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വദവസനായ  പനാരകകേള്കക്ക്  534

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഏനതങ്കബലുലാം  പഞനായത്തബല്

നസകപ്ടേജബനക്ക്  സലവലാം  അനുമതബയുലാം  നല്കേബയനാല്  5  കകേനാടബ  രൂപ
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അനുവദബകന്നതനാണക്ക്.  നസഷദല്  ഇനനവസ്റ്റേക്ക്നമന്റെക്ക്  കസനാണബനുകവണബ

പ്രകതദകേ നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തുലാം.  പത്തക്ക് വരഷലാം നകേനാണക്ക് നടപ്പെനാകന്ന

തലസനാന  നഗരവബകേസന  പദതബയബല്  25,000  കകേനാടബ  രൂപയുനട

നബകക്ഷപലാം  ഉറപ്പെനാകന്നതുവഴബ  ഇദൗ  കമഖലയബല്  20000  കപരകക്ക്

പ്രതദക്ഷമനായുലാം  1.2  ലക്ഷലാം  കപരകക്ക്  പകരനാക്ഷമനായുലാം  നതനാഴബല്

ലഭബകനമന്നനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബകന്നതക്ക്.  വബഴബഞലാം  തുറമുഖലാം

വരുന്നകതനാടനുബനബച  ഒദൗടര  റബലാംഗക്ക്  കറനാഡബല്  വബഴബഞലാം  മുതല്

നനാവനായബകളലാം  വനര  ആറക്ക്  വരബ  പനാത,  പനാലങ്ങള്,  വയനാഡക്ടുകേള്,  നനഫ

ഓവറുകേള്, കേള്വരട്ടുകേള്, ബനാലരനാമപുരത്തക്ക് കറനാഡക്ക് ഓവര ബബഡ്ജക്ക് എന്നബവ

ഉള്നപ്പെടുത്തനാനനാണക്ക്  ഉകദശബകന്നതക്ക്.  കഗ്രനാത്തക്ക്  കകേനാറബകഡനാര  കറനാഡബനക്ക്

സമസ്പീപത്തനായബ  ടദൗണ്ഷബപ്പുകേളുലാം  വദവസനായ  പനാരകകേളുലാം

വബഴബഞകത്തനാടടുത്തക്ക് കലനാജബസ്റ്റേബകേക്ക്  നസന്റെറുലാം  നഎസര,  നസയ്സക്ക്  റബസരചക്ക്

നസന്റെര  എന്നബവയുമനായബ  ബനനപ്പെടുത്തബ  കനനാളജക്ക്  സബറ്റബ,  വബളപ്പെബല്ശനാല

സനാകങ്കതബകേ സരവ്വകേലനാശനാല എന്നബവ സനാപബകന്നതനാണക്ക്. 

ആറ്റുകേനാല്  വബകേസനത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്  65  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബനല  പ്രഖദനാപബത  പദതബകേള്

ക്രമസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണക്ക്  നകേനാലലാം  ജബലയബനല  നനഫഓവറുകേളുനട  നബരമ്മേനാണലാം
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ഏനറ്റടുകന്നതനാണക്ക്.  ശനാസനാലാംകകേനാട  തടനാകേവലാം  അഷമുടബകനായലുലാം

പുനരുദരബകന്നതുലാം ടൂറബസലാം വബകേസനത്തബനക്ക് തയ്യനാറനാകബയബട്ടുള്ള പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകന്നതുമനാണക്ക്.  മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  കേബഫ്ബബ  പ്രവൃത്തബകേള്കലാം

വബദദനാഭദനാസ-ടൂറബസലാം-നപനാതുമരനാമത്തക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്കമനായബ  5,071  കകേനാടബ

രൂപ വകേയബരുത്തുന്നതനാണക്ക്. സപ്ലെബനമന്റെറബ ഡബമനാന്റെബല് കടനാകണ് നപ്രനാവബഷന

വചബട്ടുള്ള  ആയബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുനട  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  അനുവനാദലാം

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡബനന്റെ  പണബ  പൂരത്തബയനാകേനാത്തതബനനാല്

അനബശ്ചബതമനായബ  നസ്പീളുന്ന  പനാലങ്ങളുനട  പണബ  അടബയന്തരമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേനാനുമതബ  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  2019-20-നല

ബജറ്റബല്  20  ശതമനാനലാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയ  എലനാ  പദതബകേള്കലാം

അനുവനാദലാം നല്കുന്നതനാണക്ക്.  

(തലസനാന  ജബലകയനാടുലാം  പ്രതബപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.-മനാരുനട

മണ്ഡലങ്ങകളനാടുമുള്ള  അവഗണനയബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  സഭ

ബഹബഷ്കരബച്ചു.)  

കേണ്ണൂരബനല കക്ഷത്രകേലനാ അകനാദമബകലാം ഉദൗരനാളബ ഗനായകേസലാംഘത്തബനുലാം

10  ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതവലാം കകേരള ഒളബമ്പബകേക്ക്  അകസനാസബകയഷനക്ക്  50  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  കപ്രലാംജബയുനട  വസതബ  സനാരകേമനായബ  ഏനറ്റടുകന്നതബനക്ക്  1  കകേനാടബ
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രൂപയുലാം  ആരദനനാടക്ക്  വബകനനാബനാ മറ്റ്യൂസബയത്തബനന്റെ  നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  25

ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തുന്നതനാണക്ക്.  കൂനമ്മേനാവക്ക്  ചനാവറ  കുരദനാകകനാസക്ക്

ഏലബയനാസക്ക്  അചന  സനാരകേത്തബനുള്ള  സഹനായലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബകന്നതനാണക്ക്.  നപനാന്നനാനബയബല്  നനമകനനാറബറ്റബ  കകേനാചബലാംഗക്ക്  നസന്റെര

നബരമ്മേനാണത്തബനുലാം  കപ്രലാംനസസ്പീര  സനാലാംസനാരബകേ  കകേന്ദ്രത്തബനന്റെ

നബരമ്മേനാണത്തബനുലാം  1  കകേനാടബ രൂപ വസ്പീതവലാം ഭനാരതക്ക് ഭവനക്ക്  2  കകേനാടബ രൂപയുലാം

കകേരള നറ്റ്യൂനപക്ഷ ധനകേനാരദ  കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക്  വരകബലാംഗക്ക്  കേദനാപബറ്റലനായബ  2

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  നനമകനനാറബറ്റബ  റബസരചക്ക്  ഇനസ്റ്റേബറ്ററ്റ്യൂടബനക്ക്  1  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

പബ.എലാം.നജ.വബ.നകേ.-യുനട  സലാംസനാന  വബഹബതമനായബ  3.5  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

വകേയബരുത്തുന്നതനാണക്ക്.  കകേസരബ  ബനാലകൃഷ്ണനന്റെ  കപരബല്  കകേനാകളജക്ക്

ആരലാംഭബകന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  അടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷത്തബല്

തസ്പീരുമനാനനമടുകന്നതനാണക്ക്.  നദസ്പീപുനരുദനാരണ  കേദനാമ്പയബനന്റെ

പശ്ചനാത്തലത്തബല് ഹനാകകത്തനാണ് സലാംഘടബപ്പെബകന്നതബനക്ക്  50  ലക്ഷലാം രൂപ

കേബലയക്ക്  അനുവദബകന്നതനാണക്ക്.  കകേരള  യൂണബകവഴബറ്റബ  നനലബറബയുനട

നവസ്പീകേരണത്തബനുകവണബ  പദതബ  സമരപ്പെബചനാല്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബകന്നതബനക്ക് മബനബമലാം  'എ-പ്ലെസക്ക്  '

നനാകേക്ക് അക്രഡബകറ്റഷന കവണനമന്ന നബബനനയബല്നബന്നക്ക് ശതനാബ്ദബ കേഴബഞ
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കകേനാകളജുകേനള  ഒഴബവനാകന്നതനാണക്ക്.  പുറകനാടക്ക്  ഭബന്നകശഷബ  ആയൂരകവദ

നസന്റെറബനക്ക്  2  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  നമഡബകല്  കകേനാകളജബനല

സ്റ്റേബമുകലഷന  രസ്പീതബകേനള  അടബസനാനമനാകബയുള്ള  പരബശസ്പീലന  കകേന്ദ്രലാം

പ്രവരത്തനക്ഷമമനാകന്നതബനക്ക്  12  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തുന്നതനാണക്ക്.

എനകഡനാസള്ഫെനാന  ദുരബതബനാധബതരകള്ള  ധനസഹനായലാം  50  കകേനാടബ

രൂപയനായബ വരദബപ്പെബകന്നതുലാം നനാളബകകേര വബകേസന കകേനാരപ്പെകറഷനുലാം കകേരള

ഫെസ്പീഡ്സബനുലാം  2  കകേനാടബ  രൂപ വസ്പീതലാം  അധബകേമനായബ  അനുവദബകന്നതുമനാണക്ക്.

പത്തനലാംതബട  സുബല  പനാരകബനക്ക്  പടബകേജനാതബ  കകേനാരപ്പെസക്ക്  ഫെണബല്നബന്നക്ക്

പണലാം  ലഭദമനാകന്നതനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  നപനാന്നനാനബ

കുടബനവള്ള  പദതബയുനട  രണനാലാംഘട  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  53  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബകന്നതുലാം  ചസ്പീകകനാടക്ക്  പദതബ  സലാംബനബച  പ്രശ്നങ്ങള്  ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബയുമനായബ  ചരച  നചയക്ക്  പരബഹരബകന്നതുമനാണക്ക്.

നബയമനനബകരനാധനവലാം  നപനഷനപ്രനായലാം  ഉയരത്തലുലാം  സരകനാരബനന്റെ

പരബഗണനയബലബല.  അദദനാപകേരുനട  അധബകേ തസബകേ സൃഷബകന്നതബനുള്ള

മനാനദണ്ഡലാം  കുടബകേളുനട  എണ്ണത്തബനനാനുപനാതബകേമനായബ

പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  കേമ്പറ്റ്യൂടരവല്കരണലാംമൂലലാം  അപ്രസക്തരനായ

ജസ്പീവനകനാനര തകദശഭരണ സനാപനങ്ങള് തുടങ്ങബ വബവബധ വകുപ്പുകേളബകലയക്ക്
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പുനരവബനദസബകലാം.  വരുമനാനലാം  വരദബകന്ന  മുറയക്ക്  ഫെണക്ക്  അകലനാകകഷന

പുനനഃസനാപബകന്നതനാണക്ക്. 

X അവകേനാശലലാംഘന പ്രശ്നങ്ങള്

 പരബഗണനയബലബരബകന്നവ

മബ  .    സസ്പീകര:  ശസ്പീ.  നകേ.  സുകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്,  രനാജദസഭ  എലാം.പബ.  ആയ

ശസ്പീ.  ജബ.വബ.എല്.  നരസബലാംഹറനാവവബനനതബനരയുലാം  ശസ്പീ.  നകേ.  സബ.

കജനാസഫെബനനതബനരയുലാം  നല്കേബയ  കനനാടസ്പീസുകേള്  നചയറബനന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

അനുമതബ നബകഷധബചവ

 ശസ്പീ. നകേ. സബ. കജനാസഫെക്ക്, ലവദബതബ വകുപ്പുമനബനകതബനരയുലാം  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്  തസ്പീരതനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബനകതബനരയുലാം  നപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുമനബനകതബനരയുലാം

ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം

വഖഫലാം  ഹജക്ക്  തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബയുനട  ലപ്രവറ്റക്ക്

നസക്രടറബ  കഡനാ.  നകേ.  ഷറഫദസ്പീനനതബനരയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവബനന്റെ

അവകേനാശനാധബകേനാരങ്ങള്  നബകഷധബചതബനനതബനരയുലാം  ശസ്പീ.  പബ.  നകേ.  അബ്ദു

റബ്ബക്ക്,  മതദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ
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വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബനകതബനരയുലാം  നല്കേബയ  അവകേനാശലലാംഘന

കനനാടസ്പീസുകേള്കക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.

XI പ്രകമയലാം

സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയക്ക് പബരബയുന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സഭ  മുമ്പനാനകേ  മറ്റക്ക്

ബബസബനസ്സുകേനളനാനമബലനാത്തതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയക്ക്

പബരബയനാവന്നതനാണക്ക് എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന.

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുനട  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച വബഷയങ്ങനള സലാംബനബചക്ക് ബഹുമനാനനപ്പെട സസ്പീകര സലാംക്ഷബപ്ത

വബവരണലാം നടത്തബ.  തുടരന്നക്ക്  'കേടലനാസക്ക്  രഹബത നബയമസഭ'  എന്ന ആശയലാം

പ്രനാവരത്തബകേമനാകന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായുള്ള  'ഇ-നബയമസഭ'  പദതബകക്ക്  ഈ

സകമ്മേളനത്തബല്  തുടകലാം  കുറബകനാന  കേഴബഞതനായുലാം  സകമ്മേളനത്തബനന്റെ

ഉകദശദലക്ഷദങ്ങള് സമയബനബതമനായബ പൂരത്തസ്പീകേരബകന്നതബനക്ക് സഹകേരബച

എലനാവരകലാം നന്ദബ കരഖനപ്പെടുത്തുന്നതനായുലാം അറബയബച്ചു. 
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(സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാനട  ലവകുകന്നരലാം  4.24-നക്ക്

അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയക്ക് പബരബഞ്ഞു.)

                                           * * * * *


