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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    04,   ബുധന
      

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
 

ചരകച്ച് കസവന നബകുതബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  ചരകച്ച്  കസവന  നബകുതബ  വകുപ്പെച്ച്  കേനാരദക്ഷമമനായബ

പ്രവര്തബകനാതതുതകേനാണച്ച് സലാംസനാനതച്ച് അപകേടകേരമനാതയനാരു സമനാന്തര സസ്വര്ണ

വബപണന ശലാംഖല രൂപതപ്പെടുകേയലാം മൂവനായബരലാം  കകേനാടബയബലധബകേലാം  രൂപ ലഭബകകണ

സസ്വര്ണതബകന്മേലുള്ള  നബകുതബ  മുന്നൂറച്ച്  കകേനാടബയബല്  തനാതഴയനാകുകേയലാം  തചയ

ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യണതമനനാവശദതപ്പെട്ടച്ച്   സര്വ്വശസ്പീ വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  എലാം.  ഉമ്മേര്,  കമനാനസച്ച്
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കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്   എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്):

കകേരളതബല്  ഗണദമനായ കതനാതബല് നബകുതബകചനാര്ച ഉണനാകേനാനുള്ള പ്രധനാന കേനാരണലാം

സസ്വര്ണകള്ളകടതനാണച്ച്.  ബബലച്ച്ല്ല്  വനാങ്ങുനതബലുലാം  തകേനാടുക്കുനതബലുലാം

ഉപകഭനാകനാവബനുലാം  വബല്ക്കുന  ആളബനുലാം  തനാല്പരദമബലനാതതുലാം   മുമ്പച്ച്

സസ്വര്ണതബനുണനായബരുന റബകവഴച്ച്  ടനാകച്ച്   ജബ.എസച്ച്.ടബ.  വനകപ്പെനാള് ഇലനാതനായതുലാം

പത്തുമുതല്  അമ്പതച്ച്  ശതമനാനലാം  വതര  അന്തര്സലാംസനാന  ബനാഞ്ചുകേള്  തമ്മേബല്

നടത്തുന  ടനാനസനാക്ഷനുകേള്കച്ച്  ഇനകവനായ്സലാം  ഇ-കവ  ബബലലാം

ആവശദമബലനാതതുമനാണച്ച് നബകുതബ കുറയനാന കേനാരണലാം.  ജബ.എസച്ച്.ടബ. കേകൗണ്സബലബല്

പ്രശലാം  ഉനയബതചങബലുലാം  അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനമുണനായബല.  കകേരളതബതന്റെ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  അടുത  കയനാഗതബല്  പരബഗണബക്കുതമനലാം

അതബതന്റെയടബസനാനതബല്  നബകുതബകചനാര്ച  തടയനാന  കേഴബയതമനമനാണച്ച്

കേരുതുനതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന: മൂലദവര്ദബത നബകുതബ സമ്പ്രദനായലാം അവസനാനബക്കുന

വര്ഷലാം  സലാംസനാനതച്ച്  സസ്വര്ണതബകന്മേലുള്ള  നബകുതബ  വരുമനാനലാം  750  കകേനാടബ

രൂപയനായബരുന. എനനാല് ചരക്കു കസവന നബകുതബ മൂനച്ച് ശതമനാനമനായബ വര്ദബചബട്ടുലാം
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സസ്വര്ണതബതന്റെ  വബല  50  ശതമനാനകതനാളലാം  ഉയര്നബട്ടുലാം  നബകുതബ  വരുമനാനലാം

ഗണദമനായബ  കുറയകേയനാണുണനായതച്ച്.  ഇന്തദയബല്  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  സസ്വര്ണലാം

വബറ്റഴബക്കുന  സലാംസനാനലാം  കകേരളമനാണച്ച്.  നബകുതബ  തവട്ടബച്ചുതകേനാണച്ച്

സസ്വര്ണവബപണബയബല്  സമനാന്തര  സസ്വര്ണ  വബപണന  ശലാംഖല

രൂപതപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  സമസ്പീപകേനാലതച്ച്  പബടബകൂടബയ  സസ്വര്ണകള്ളകടതബല്

ഭൂരബഭനാഗവലാം കകേരളതബകലയ്തകത്തുകേയലാം അവ നബകുതബ തവട്ടബചച്ച് വബറ്റഴബക്കുകേയമനാണച്ച്

തചയ്യുനതച്ച്. കേസലാംസലാം ഡബ.ആര്.ഐ.-യമനായബ കചര്നച്ച് സമനാന്തര സസ്വര്ണ വബപണന

ശലാംഖലയ്തകതബതര നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാത സനാഹചരദമനാണുള്ളതച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നബകുതബ  ഭരണസലാംവബധനാനലാം  പുന:സലാംഘടബപ്പെബകനാതതബതന്റെ  ഫലമനായബ

സര്വവലനസച്ച്,  ഇന്റെലബജനസച്ച്  സലാംവബധനാനങ്ങള്  തകേരുകേയലാം

സസ്വര്ണകളളകചവടതബനച്ച്  കൂട്ടുനബല്ക്കുന  വകുപ്പെനായലാം  മനാറബയബരബക്കുന.

ഇതബതനതബതര അറസച്ച്  ഉള്തപ്പെതടയളള നബയമനടപടബകേള്കച്ച്  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബയമലാം

അധബകേനാരലാം നല്കുനതവങബലുലാം  സര്കനാര് അതബനച്ച്  തയ്യനാറനാകുനബല. സലാംസനാനതച്ച്

ഇറക്കുമതബ  തചയ്യുന  സസ്വര്ണതബതന്റെ  ഡനാറ്റ  കശഖരബക്കുനതബനുലാം  പഴയ

സസ്വര്ണതബതന്റെ  കലലനടപടബ  പ്രകബയയബല്  നബകുതബ  വകുപ്പെബതല  ഉകദദനാഗസരുതട

സനാനബദദലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  അനധബകൃത  സസ്വര്ണ  നബര്മ്മേനാണശനാലകേള്

കേതണത്തുനതബനുലാം  ആഭരണനബര്മ്മേനാണതബനുപകയനാഗബക്കുന  രനാസവസ്തുകളുതട
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വബവരലാം കശഖരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവചച്ച് ചര്ച തചയ്യണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്):

സസ്വര്ണകളളകടതച്ച്  പബടബചനാല്  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബയമപ്രകേനാരലാം  മനാത്രകമ  വകുപ്പെബനച്ച്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയകേയളള.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബയമതബതന്റെ

പരബമബതബക്കുളളബല്നബനതകേനാണനാണച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  സസ്വര്ണ  നബര്മ്മേനാണശനാലകേളബല്നബനച്ച്

അനധബകൃത  നബര്മ്മേനാണലാം  കേതണത്തുകേയലാം  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയലാം  തചയതച്ച്.

സബ-ഡനാകേച്ച്-ലൂതട  നടത്തുന  പരബകശനാധനകേള്കച്ച്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനതബനനാല്

നബകുതബ  വകുപ്പെച്ച്  വസബര്  കഫനാറനസബകേച്ച്  ലനാബച്ച്  ആരലാംഭബക്കുനതനാണച്ച്.

സസ്വര്ണതബതന്റെ  അനധബകൃത  നബര്മ്മേനാണവലാം  കേളളകടത്തുലാം  കേതണത്തുനതബനനായബ

ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബയമതബതല  വദവസകേളബല്  മനാറ്റലാം  വരുത്തുനതബനുളള  ചര്ചകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്.  സസ്വര്ണതബകന്മേലുളള  നബകുതബ  തവട്ടബപ്പെച്ച്  തടയനാന  കേര്ശന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  നബയമലാം  കേര്ശനമനാക്കുനതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  75

കേടകേളുതട  കേണക്കുകേള്  സബ-ഡനാകേച്ച്  പരബകശനാധബച്ചുതകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ഇകൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച തചകയ്യണതബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു)
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(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശച്ച്  തചനബതല,

പബ.  തജ.  കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്,  കഡനാ.  എലാം.  തകേ.  മുനസ്പീര്  എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുതട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാതടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബനച്ച് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസയമതബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയലാം തചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല്
(1) പ്രളയദുരബതനാശസ്വനാസലാം

ശസ്പീ  .    തജയബലാംസച്ച്  മനാതത:  സലാംസനാനതച്ച്  തുടര്ചയനായണനായ

പ്രളയമുള്തപ്പെതടയള്ള  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭതബല്  വനകതനാതബലുണനായ  നനാശനഷലാം

കേണകനാക്കുനതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള  മനാനദണലാം  പരദനാപ്തമല.

പ്രളയദുരബതനാശസ്വനാസ  സഹനായലാം  അനുവദബക്കുനതബലുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബതന്റെ

വബകവചനലാം  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  നഷപരബഹനാരത്തുകേ  അനുവദബക്കുനതബനുള്ള

മനാനദണതബലുലാം വബനബകയനാഗബകനാനുള്ള മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളബലുലാം മനാറ്റലാം വരുതനാനുലാം

അര്ഹമനായ  പ്രളയ  ദുരബതനാശസ്വനാസലാം  അനുവദബകനാത  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം

തബരുത്തുനതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  പബണറനായബ  വബജയന  ):  2018-ലുണനായ  ദുരന്ത

നബവനാരണപ്രവര്തനങ്ങള്കനായബ  കദശസ്പീയ  ദുരന്തപ്രതബകേരണ  നബധബയതട
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മനാനദണപ്രകേനാരലാം  5,616  കകേനാടബ  രൂപയതട  അധബകേ  ധനസഹനായലാം  അഭദര്തബചച്ച്

കകേന്ദ്ര സര്കനാരബനച്ച് സമര്പ്പെബച തമകമ്മേനാറനാണതബതന്റെ അടബസനാനതബല്  2,904.85

കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  2019-തല  പ്രളയനാനന്തര  നനാശനഷങ്ങള്

വബലയബരുത്തുനതബനനായബ  കകേരളതബതലതബയ  ഏഴലാംഗ  കകേന്ദ്ര  അകനസ്വഷണ

സലാംഘതബനച്ച് സലാംസനാന ദുരബതനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷണര് സമര്പ്പെബച നബകവദനതബകന്മേല്

പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേണതമനച്ച്  ആവശദതപ്പെട്ടബട്ടുമുണച്ച്.  2019-തല

തവള്ളതപ്പെനാകവലാം  ഉരുള്തപനാട്ടലുമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്  കദശസ്പീയ  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ

നബധബയബല്നബനലാം 2101.88 കകേനാടബ രൂപയതട അധബകേസഹനായലാം ആവശദതപ്പെട്ടുതകേനാണച്ച്

തമകമ്മേനാറനാണലാം  സമര്പ്പെബച്ചു.  2019-20  സനാമ്പതബകേവര്ഷതത  calamity  wise

expenditure  സമര്പ്പെബകനാന  കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്  നബനലാം  ആവശദതപ്പെട്ടതുപ്രകേനാരലാം

ആയതച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  കദശസ്പീയ ദുരന്ത പ്രതബകേരണ നബധബയബല് നബനലാം അടബയന്തര

ധനസഹനായലാം ഇതുവതര അനുവദബചബട്ടബല. 

(2) പട്ടബകേജനാതബ  /  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങളുതട പ്രനാതബനബധദലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പ്രനാതബനബധദലാം

അവകലനാകേനലാം  തചയ്യുനതബനുലാം  ബനാകച്ച് കലനാഗച്ച്  നബകേത്തുനതബനുലാം  പബ.എസച്ച്.സബ.

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  നബയമന  പുകരനാഗതബ  വബലയബരുത്തുനതബനുമനായബ  മുഖദമനബ

അദദക്ഷനനായ  റബവവ്യൂ  കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  അവകലനാകേനലാം  നടത്തുനതണങബലുലാം
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മതബയനായ  ഒഴബവബതലന  കേനാരണതനാല്  നബയമനലാം  പരമനാവധബ  തതവകേബപ്പെബക്കുന

സബതബ  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗകനാര്കനായബ

റബസര്വച്ച്  തചയബട്ടുള്ള  തസബകേകേള്  കേതണതബ  യഥനാസമയലാം  പബ.എസച്ച്.സബ.-കച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയ്യനാന  ബന്ധതപ്പെട്ട  വകുപ്പുകദദനാഗസര്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം

തസബകേയബലനാതപക്ഷലാം  സൂപ്പെര്നവ്യൂമററബ  തസബകേ  സൃഷബകനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവണലാം. ആകരനാഗദലാം, തപനാതുഭരണലാം, തപനാതുമരനാമതച്ച് വകുപ്പുകേളബല്

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാര്കനായബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയ  തസബകേകേളബകന്മേല്  പരസ്പീക്ഷ

നടതബ നബയമനലാം നടത്തുനതബനുള്ള അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം വബവബധ

തസബകേകേളബല്  ഇവര്കനായബ  നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള  ഒഴബവകേളബല്  നബയമനലാം

ലഭബക്കുനതണനച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം കവണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന):

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാര്കനായബ  നസ്പീകബവചബട്ടുള്ള  ഒഴബവകേളബതല  നബയമനലാം

സലാംബന്ധബച  2019  ഒകകനാബര്  മുതല്  ഡബസലാംബര്  വതരയള്ള  വത്രമനാസ

അവകലനാകേന  റബകപ്പെനാര്ട്ടുപ്രകേനാരലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്കനായബ

റബസര്വച്ച്  തചയബട്ടുള്ള  ഒഴബവകേളബല്  877  എണവലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാര്കച്ച്  മനാത്രമനായബ

റബസര്വച്ച്  തചയബട്ടുള്ള  ഒഴബവകേളബല്  1066  എണവലാം  നബകേതനാനുണച്ച്.   ഒഴബവകേള്



8

യഥനാസമയലാം  കകേരള  പബബകേച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷതന  അറബയബകനാന

വകുപ്പുതലവന്മേനാര്ക്കുലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് തചയ ഒഴബവകേളബല് കയനാഗദരനായ ഉകദദനാഗനാര്തബകേതള

നബയമബകനാന പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കുലാം നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  തസഷദല് റബക്രൂട്ടച്ച്തമന്റെച്ച്

പ്രകേനാരമുള്ള  നബയമനലാം  തസ്വരബതതപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ഫയര്  ആന്റെച്ച്

തറസവ്യൂ, ആകരനാഗദലാം എനസ്പീ വകുപ്പുകേളബല് പരബകശനാധന പൂര്തബയനാകബ  തുടര്നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  തപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം,  വദവസനായ  പരബശസ്പീലനലാം  എനസ്പീ

വകുപ്പുകേളബതല  പരബകശനാധന  പുകരനാഗമബച്ചുതകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   എലനാ  വര്ഷവലാം

ജനുവരബ  1  അടബസനാനമനാകബ സര്കനാര് ജസ്പീവനകനാരബതല പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പ്രനാതബനബധദലാം  ഗസറ്റഡ ച്ച്-കനനാണ്  ഗസറ്റഡച്ച്,  ലനാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  കേനാറ്റഗറബ  തബരബചച്ച്

അവകലനാകേനലാം തചയ്യുകേയലാം പ്രനാതബനബധദക്കുറവതണങബല് നബകേത്തുനതബനനാവശദമനായ

തസബകേകേള്  റബസര്വച്ച്  തചയച്ച്  ഉതരവച്ച്  പുറതപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  തചയ്യുനണച്ച്.

മുഖദമനബയതട  അദദക്ഷതയബല്  കൂടുന  റബവവ്യൂ  മസ്പീറ്റബലാംഗബല്  ബന്ധതപ്പെട്ടവര്കച്ച്

നല്കേബയബരുന നബര്കദ്ദേശലാം പനാലബകതപ്പെടുനകണനാ എനച്ച് പരബകശനാധബക്കുനതനാണച്ച്.

III സബ്മബഷന

(1) മനാധദമ പ്രവര്തകേര്ക്കുലാം മനാധദമ സനാപനങ്ങള്ക്കുതമതബതരയള്ള അകമലാം

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് തചനബതല):  മനാധദമ പ്രവര്തകേര്ക്കുലാം

മനാധദമ  സനാപനങ്ങള്ക്കുതമതബതരയള്ള  അകമങ്ങള്  തടയനതബനനാവശദമനായ
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   മനാധദമപ്രവര്തകേര്ക്കുലാം  മനാധദമ

സനാപനങ്ങള്ക്കുതമതബതര   കദശസ്പീയതലതബല്  വര്ദബച്ചുവരുന  അകമങ്ങളുതട

പശ്ചനാതലതബല്   മനാധദമസസ്വനാതനദതബനച്ച്  ഭരണഘടനനാപരമനായ  പരബരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുകതണതച്ച് കകേന്ദ്രസര്കനാരനായതബനനാല് ഇതബനനായബ ഒരു പ്രകമയലാം പനാസനാകബ

കകേന്ദ്രകതനാടച്ച്  അഭദര്തബകനാവനതനാണച്ച്.  മനാധദമ  പ്രവര്തകേര്ക്കുലാം  മനാധദമ

സനാപനങ്ങള്ക്കുതമതബരനായ  അകമങ്ങള്  തടയനാന   നബലവബലുള്ള  നബയമങ്ങള്

കകേരളതബല്  ഫലപ്രദമനായബ   ഉപകയനാഗബക്കുനണച്ച്;  വസ്പീഴ്ചയതണങബല്  അകനാരദലാം

പരബകശനാധബകനാലാം. 

(2) സനാമ്പതബകേ സലാംവരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:   മുകനനാക  വബഭനാഗങ്ങളബതല  സനാമ്പതബകേമനായബ

പബകനനാകനാവസയബലുള്ളവര്കച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സലാംവരണലാം  നല്കുനതബനുള്ള

മനാനദണങ്ങളബല് മനാറ്റലാം വരുതനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  മുകനനാകകനാരബല് സനാമ്പതബകേമനായബ

പബകനനാകലാം നബല്ക്കുന വബഭനാഗങ്ങള്കച്ച് നബയമനങ്ങളബല് 10  ശതമനാനലാം സലാംവരണലാം

ബനാധകേമനാകബ  സര്കനാര്  ഉതരവബറകബയബട്ടുണച്ച്.  കസ്പീമബതലയര് ആനുകൂലദതബനുളള

വനാര്ഷബകേ  വരുമനാന  പരബധബയനായ  8  ലക്ഷലാം  രൂപ  മുകനനാകകനാരബതല
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സനാമ്പതബകേമനായബ  പബകനനാകലാം  നബല്ക്കുനവര്ക്കുലാം  നല്കുനതുസലാംബന്ധബചച്ച്

പഠബക്കുനതബനനായബ  നബയമബച   കേമ്മേസ്പീഷന  പ്രകതദകേ  കചനാദദനാവലബ  തയ്യനാറനാകബ

അഭബപ്രനായങ്ങള്  കശഖരബക്കുകേയലാം  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാനലാം  നനാലുലക്ഷമനായബ

നബജതപ്പെടുതബ ശബപനാര്ശ സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം തചയബട്ടുണച്ച്. നബലവബലുള്ള വദവസകേളബല്

മനാറ്റലാം വരുകതണ സനാഹചരദലാം ഇകപ്പെനാഴബല.

(3) തപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ സനാപനങ്ങളുതട സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    തകേ  .    കുഞബരനാമന: BHEL EML-തല പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

ഉദുമ  സബനബലാംഗച്ച്  മബല്  ലനാഭകേരമനാകബ  തുണബ  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനുളള  യൂണബറ്റച്ച്

അനുവദബക്കുനതബനുലാം  ആസ്ട്രല്  വനാചച്ച്  കേമ്പനബയതട  ഉടമസതയബലുള്ള  സലതച്ച്

പുതബയ തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ചസ്പീകമനബ  തഎ.ടബ.  പനാര്കച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന  ):  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്   വബല്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച  BHEL  EML-തല  51

ശതമനാനലാം  ഒനാഹരബകേളുലാം  വനാങ്ങബതകനാണച്ച്  പ്രസ്തുത  സനാപനതത

തപനാതുകമഖലയബല്തതന  നബലനബര്തനാനനാണച്ച്  സലാംസനാന  സര്കനാര്

തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്.  കേരടച്ച്  വബല്പ്പെന  കേരനാര്  ഒപ്പെബടുനതബനച്ച്  കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്നബനലാം

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബകനാതതബനനാല്  ഏതറ്റടുകല്  നടപടബകേള്കച്ച്  തനാമസലാം
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കനരബടുകേയനാണച്ച്.  ജസ്പീവനകനാരുതടയലാം കുടുലാംബങ്ങളുതടയലാം അവസ പരബഗണബചച്ച്  6.65

കകേനാടബ രൂപ സനാമ്പതബകേ സഹനായലാം നല്കേനാന സര്കനാര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ആസ്ട്രല്  വനാചച്ച്  കേമ്പനബ   പ്രവര്തനരഹബതമനായതബതനത്തുടര്നച്ച്  ആസബകേളുലാം

ബനാധദതകേളുലാം  ഭൂമബയലാം  തകേ.എസച്ച്.തഎ.ഡബ.സബ.-കച്ച്  തതകേമനാറകേയലാം  ടബ  സലതച്ച്

സനാനകഡര്ഡച്ച് ഡബതതസന ഫനാകറബക്കുളള ബബല്ഡബലാംഗച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുളള നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണച്ച്.  തഎ.ടബ. വകുപ്പെബതന്റെ ഉടമസതയബല് ചസ്പീകമനബയബലുള്ള 100

ഏകര്  സലതച്ച്  വദവസനായ  പനാര്കച്ച്  സനാപബക്കുനതബനുളള  എസബകമറ്റച്ച്

തയ്യനാറനാകബവരബകേയനാണച്ച്. 

(4) പ്രളയ ദുരബതനാശസ്വനാസ ആനുകൂലദലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  പ്രളയ  ദുരബതനാശസ്വനാസലാം  കൃതദസമയതച്ച്

ലഭബകനാതതബനനാല്  ആത്മഹതദ  തചയ  പള്ളബകവല  സസ്വകദശബ  സനലബതന്റെ

കുടുലാംബതബനച്ച്  ധനസഹനായലാം   ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    തഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:  വയനനാടച്ച്  ജബലയബല്  പ്രളയ  ദുരന്തതബല്

നനാശനഷലാം  സലാംഭവബച  സനലബകന്റെതടകമുള്ള  കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച്  ധനസഹനായലാം

ലഭദമനാകനാനുലാം അടബയന്തര ധനസഹനായലാം ലഭബചബട്ടബലനാത കുടുലാംബങ്ങള്കച്ച് ആയതച്ച്

നല്കേനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

 റവനവ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന): വയനനാടച്ച്
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ജബലയബതല  കമപ്പെനാടബ  ഗ്രനാമപഞനായതബല്  സനല്  ചന്ദ്രന  ആത്മഹതദ  തചയ

സനാഹചരദതബല്  നടതബയ  പരബകശനാധനയബല്  സലാംസനാന  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണ

നബധബയബല്നബനള്ള ആദദഗഡുവനായ 1,01,900/- രൂപ ശസ്പീമതബ സജബനബയതട കപരബല്

അനുവദബചബട്ടുതണനച്ച്  മനസബലനാകബയബട്ടുണച്ച്.  എനനാല്  ടഷറബയബല് നബനലാം ലഭബച

ബനാങച്ച്  റബജക്ഷന ലബസബല് ഇകൗ കപരുലാം ഉള്തപ്പെട്ട സനാഹചരദതബല് തഹസസ്പീല്ദനാര്

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  കേക്ഷബ  ലഭദമനാകബയ  കസറ്റച്ച്  ബനാങച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തദയതട

ജനപ്രബയ അകകൗണബല്  50,000/- രൂപ മനാത്രകമ ഒരു സമയതച്ച് തകഡബറ്റച്ച് തചയ്യനാന

സനാധബക്കുകേയള്ളുതവനച്ച്  മനസബലനാക്കുകേയലാം  തചയ.  ഇതരതബല്  റബജകച്ച്  തചയ

കകേസകേള് പുന:പരബകശനാധബചച്ച് പരബഹനാരലാം കേതണതനാന ലനാന്റെച്ച് റവനവ്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണര്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  അടബയന്തര  ധനസഹനായലാം  ലഭബകനാതവരുതണങബല്

പരബകശനാധബചച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  

(5) അതബര്തബ നബര്ണയലാം

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസച്ച്  .    ബബജബകമനാള്:  പസ്പീരുകമട്ടബല്  അര്ഹരനായവര്കച്ച്  പട്ടയലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  റസ്പീ-സര്കവ്വ   നടപടബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനവ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പസ്പീരുകമടച്ച്,  ഏലപ്പെനാറ  വബകലജുകേളുതട  റസ്പീ  സര്കവ്വ പ്രവൃതബകേള് നടനവരബകേയനാണച്ച്.
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കറനാഡച്ച്,  കതനാടച്ച്,  പുറകമ്പനാകച്ച്,  സര്കനാര്  ഭൂമബ  എനബവ  നബര്ണയബചച്ച്  അതബര്കതബ

തബട്ടതപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  ഒരു  സര്കവ്വ  ടസ്പീമബതന  നബകയനാഗബചച്ച്  പട്ടയ  നടപടബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനുള്ള ശമലാം നടത്തുനതനാണച്ച്.

(6) തടയണ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന:  വര്കല,  ചബറയബനകേസ്പീഴച്ച്  തനാലൂക്കുകേളബതല  കുടബതവള്ള

പദതബകേള്കനാവശദമനായ  ജലലാം  ലഭദമനാക്കുന  വനാമനപുരലാം  നദബയബല്  തടയണ

നബര്മ്മേബചച്ച് കുടബതവള്ള ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  വനാമനപുരലാം  നദബയബതല

തടയണ  നബര്മ്മേനാണലാം  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലുള്തപ്പെടുതബ  നടപ്പെനാകനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. 

(7) കുടബതവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: പരുതൂര്, തബരുകവഗപ്പുറ, മുതുതല കുടബതവള്ള പദതബകച്ച്

ഫണച്ച് അനുവദബക്കുനതബനുലാം ആനകര,  കേപ്പൂര്,  പട്ടബതറ കുടബതവള്ള പദതബകച്ച്  5

കകേനാടബ രൂപയതട ഡബസ്ട്രബബവ്യൂഷന തതലന അധബകേമനായബ സനാപബക്കുനതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസബന  പബ  .: പരുതൂര്,  മുതുതല,  തബരുകവഗപ്പുറ  കുടബതവള്ള
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പദതബയമനായബ  ബന്ധതപ്പെട്ട  സലകമതറ്റടുകല്  നടപടബ  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  പദതബ

യനാഥനാര്തദമനാകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ  ):  പരുതൂര്,  മുതുതല,

തബരുകവഗപ്പുറ  കുടബതവള്ള  പദതബയതട   പ്രനാഥമബകേ   സര്കവ്വ  പൂര്തബയനാക്കുകേയലാം

സലലാം ലഭദമനാകുന മുറയച്ച് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കുനതുമനാണച്ച്.  ആനകര, പട്ടബതറ,

കേപ്പൂര് കുടബതവള്ള പദതബയതട വബതരണ ശലാംഖലയതട പ്രവൃതബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ജല്ജസ്പീവന പദതബ മുകഖന ബനാകബയള്ള പ്രവൃതബകേള് നടപ്പെനാക്കുനതുമനാണച്ച്. 

(8)  കലനാ കഫനാര് എ  .  സബ  .   ബസച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ  : തകേനാടുങ്ങല്ലൂര്-തപനാനനാനബ  കദശസ്പീയപനാതയബല്

തനടുമ്പനാകശ്ശേരബ എയര്കപനാര്ട്ടബല് നബനച്ച്  കകേനാഴബകകനാടച്ച് കപനാകുനതബനനായബ കലനാ കഫനാര്

എ.സബ. ബസച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് ആരലാംഭബകണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  കകേനാഴബകകനാടച്ച്  നബനലാം

തപനാനനാനബ-തൃശ്ശൂര് വഴബ തനടുമ്പനാകശ്ശേരബയബകലയച്ച് നബലവബല് കലനാ കഫനാര് എ.സബ. ബസച്ച്

സര്വ്വസ്പീസച്ച്  നടത്തുനണച്ച്.  സനാധദതനാപഠനലാം  നടതബ  വബജയകേരമനാകുകമനാ  എനച്ച്

പരബകശനാധബചകശഷലാം  തകേനാടുങ്ങല്ലൂര്-തപനാനനാനബ  റൂട്ടബതന്റെ  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുനതനാണച്ച്. 
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(9) പുലമണ് കമല്പ്പെനാലലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറ്റബ  : തകേനാട്ടനാരകര  പുലമണ്  കമല്പ്പെനാലലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  തഎസകേച്ച്  ):

തകേനാട്ടനാരകര  ടകൗണബതല  ഗതനാഗതക്കുരുകച്ച്  ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച്  പുലമണ്  കമല്പ്പെനാല

നബര്മ്മേനാണലാം  അനബവനാരദമനായതബനനാല്  വര്ദബപ്പെബച  എസബകമറ്റച്ച്  പ്രകേനാരമുള്ള  തുകേയച്ച്

ഏപ്രബല് മനാസതബല് ഭരണനാനുമതബ  നല്കുനതുലാം അധബകേ തുകേ  എസച്ച്.ഡബ.ജബ. വഴബ

നല്കുനതുമനാണച്ച്. 

(10)    മബശവബവനാഹബതര്ക്കുള്ള സലാംവരണനാനുകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്  : സനാമൂഹദ സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതബയലാം നബയമനങ്ങളബല്

സലാംവരണലാം ഏര്തപ്പെടുതബയലാം  ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കുള്ള  മനാനദണങ്ങള് ലഘൂകേരബച്ചുലാം

മബശവബവനാഹങ്ങള്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ആവശദമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  തകേ  .    തകേ  .    വശലജ ടസ്പീചര്  ):  മബശവബവനാഹലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബതന്റെ

ഭനാഗമനായബ സസ്വയലാംതതനാഴബല് കേതണത്തുനതബനച്ച് ധനസഹനായവലാം സര്വ്വസ്പീസബലുള്ളവര്കച്ച്
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സലലാംമനാറ്റതബനച്ച് മുനഗണനയലാം നല്കേബവരുനണച്ച്.  ഇവര്കച്ച് വബവനാഹകശഷലാം ഒരു

വര്ഷലാം  വതര  തനാമസബക്കുനതബനുള്ള  കസഫച്ച്  കഹനാലാം  പദതബ

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുനതനാണച്ച്.  പട്ടബകേജനാതബയബല്തപ്പെട്ട  മബശവബവനാഹബതര്ക്കുള്ള

ധനസഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  നബയമനബര്മ്മേനാണതബതന്റെ  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണച്ച്. 

 IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്  

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബതല  മൂനനാമതത  ഇനലാം  അനുസരബച്ചുള്ള  കേടലനാസകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V ധനകേനാരദലാം

2020-2021   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുളള ബജറ്റബതല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുളള
ചര്ചയലാം കവനാതട്ടടുപ്പുലാം

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  തനാതഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബകണതമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് IX   -   വനാഹന നബകുതബകേള്
(167,55,14,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര്   XLI - ഗതനാഗതലാം
(1580,13,11,000  രൂപ)

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ തജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): തനാതഴപ്പെറയന  ധനനാഭദര്തന
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അനുവദബകണതമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXIII - മതദബന്ധനലാം   
   (628,39,19,000  രൂപ)

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന  ): പ്രകമയങ്ങതള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് തഎസകേച്ച്  ): വനാഹന

നബകുതബകേള്  എന   IX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  മതദബന്ധനലാം  എന

XXXIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ഗതനാഗതലാം  എന   XLI-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസനാവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  അവതരബപ്പെബച്ചു.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  ജനകേസ്പീയവലാം

സതനാരദവമനായ  ഭരണമനാണച്ച്  സര്കനാര്  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതച്ച്.  തസ്പീരകദശ

കമഖലയബലുള്ളവരുതട  ജസ്പീവബതസരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനച്ച്  വബവബധ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകബ  മതദകമഖലയബല്  അഭബമനാനനാര്ഹമനായ  കനട്ടലാം  വകേവരബകനാന

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  മതദകൃഷബകച്ച്  ഉപകയനാഗബകനാവന  ജലനാശയങ്ങള്  പൂര്ണമനായലാം

ഉപകയനാഗബചച്ച്  മതദകൃഷബ  വര്ദബപ്പെബകണലാം.  മതദതതനാഴബലനാളബകേളുതട  തതനാഴബലുലാം

വരുമനാനവലാം  ഉറപ്പുവരുതനാനനാവശദമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകണലാം.
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വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  കുറയനാനുലാം  ഗതനാഗതലാം  സഗമമനാകനാനുമുള്ള  നടപടബകേളബല്

ശദതചലുതണലാം.   

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    ശബവകുമനാര്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.

കേടലനാകമണലാം  രൂക്ഷമനായ  പൂന്തുറ-കവളബ,  ബസ്പീമനാപള്ളബ-തചറബയതുറ  പ്രകദശങ്ങളബതല

പുലബമുട്ടച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്തബയനാക്കുനതബനുലാം  നശബച്ചുകപനായ  പുലബമുട്ടുകേള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്

പ്രകതദകേ  ഭവനപദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം   നഗരപ്രകദശങ്ങളബല്    സലലാം

വനാങ്ങബ  വസ്പീടച്ച്  വയ്ക്കുനതബനുള്ള  ധനസഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം. ഓഖബ ദുരന്തതബനബരയനായവരുതട ആശബതര്കച്ച്  ഇനഷസ്വറനസച്ച്

തുകേയലാം  കജനാലബയലാം   നല്കേണലാം.  സമഗ്ര  തസ്പീരകദശ  പനാകകജബതന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാകബ  പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാകണലാം.  ഇറനാനബല്  അകേതപ്പെട്ടുകപനായ

മതദതതനാഴബലനാളബകേതള  നനാട്ടബതലതബകനാന   അടബയന്തര  ഇടതപടലുണനാകേണലാം.

തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. ജസ്പീവനകനാര്കച്ച്  സമയബന്ധബതമനായബ ശമ്പളവലാം തപനഷനുലാം

നല്കുനതബനുലാം  ശമ്പള  പരബഷ്കരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം   ഡബ.എ.  കുടബശ്ശേബകേ

അനുവദബക്കുനതബനുലാം    നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  തതഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണകര്

സലാംവബധനാനലാം  പുനനഃസനാപബക്കുനതബനുലാം  ജസ്പീവനകനാര്കച്ച്  ചബകേബതനാസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം  ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറനസച്ച് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം ആശബത
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നബയമനലാം  നടത്തുനതബനുലാം  മുനകേതയ്യടുകണലാം.   കറനാഡപകേടങ്ങള്   കുറയ്ക്കുനതബനുലാം

കറനാഡച്ച്  കസഫബ  അകതനാറബറ്റബയതട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശകബതപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകണലാം.   

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  തസ്പീരകദശ

കമഖലയതട  സമഗ്ര  വബകേസനലാം  ലക്ഷദമബട്ടച്ച്  മുകനനാട്ടുകപനാകുന  വകുപ്പെബതന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങതള അഭബനനബക്കുന.  'പുനര്കഗഹലാം'  പദതബ യനാഥനാര്തദമനാകബയതുലാം

തസ്പീരകദശ പനാകകജച്ച് പ്രഖദനാപബചതുലാം കതനാപ്പുലാംപടബ  ഉള്തപ്പെതടയളള 25 മതദബന്ധന

തുറമുഖങ്ങതള അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവനാരതബകലയച്ച് ഉയര്തബയതുലാം തസ്പീരകദശ അനുബന്ധ

കമഖലകേളുതട   വബകേസനതബനച്ച്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചതുലാം   ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

ഫബഷറസ്പീസച്ച്  സ്കൂളുകേളുതട  അടബസനാന  സകൗകേരദലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  തുകേ

അനുവദബചതുലാം   കസനാര്ട്സച്ച്   കകേനാച്ചുകേതള  നബയമബചതുലാം   ഇകൗ  കമഖലകയനാടുള്ള

സര്കനാരബതന്റെ പ്രതബബദത വദകമനാക്കുനതനാണച്ച്.  തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാഴബകകനാടച്ച്,

തൃശ്ശൂര് ജബലകേളബല് തമകടനാ  തറയബല് പദതബ നടപ്പെബലനാകണലാം. ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്

തവട്ടബക്കുറച സര്വ്വസ്പീസകേള് പുനനഃസനാപബക്കുനതബനുലാം ജലഗതനാഗതതബതന്റെ സനാധദത

ഉപകയനാഗതപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  ടനാഫബകേച്ച്  തറഗുകലറ്ററബ  സബസലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുനതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    തനലബക്കുനച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.
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രനാത്രബയനാത്രനാ  പരബകശനാധനയനായബ  വനാഹനങ്ങളബല്  ജബ.പബ.എസച്ച്.  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  വഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണകര്  തസബകേ  പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസകേളബതല  ഓണ്വലന  സലാംവബധനാനലാം

കുറ്റമറ്റതനാകണലാം.  20  വര്ഷലാം  കേഴബഞ  ബസകേള്  കേണലാം  തചയ്യുനതബനുലാം

ജസ്പീവനകനാരുതട  ശമ്പളക്കുടബശ്ശേബകേ  അടബയന്തരമനായബ  തകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസകേളബല്  അടബസനാന  സകൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബചച്ച്  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  കകേസകേള്  വകേകേനാരദലാം  തചയ്യനാന  പ്രകതദകേ

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്തപ്പെടുതണലാം.  മകഞശസ്വരതച്ച്  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസച്ച്  സനാപബകണലാം.

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  ജബലയബല്  മതദബന്ധന  തുറമുഖലാം  സനാപബക്കുനതബനുലാം

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  ആശുപത്രബ  സമുചയലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

മനാരകേകരനാഗലാംമൂലലാം  മരണമടയന  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  ഇനഷസ്വറനസച്ച്

ഏര്തപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .   തകേ  .   ദനാസന: ധനനാഭദര്തനകേതള അനുകൂലബക്കുന. പശ്ചനാതല സകൗകേരദ

വബകേസനതബനുലാം  ജനകക്ഷമ  പദതബകേള്ക്കുലാം  തപനാതുവബദദനാഭദനാസതബനുലാം

തപനാതുജനനാകരനാഗദ  പദതബകേള്ക്കുലാം  ഊനല്  നല്കുന  ധനാരനാളലാം  പ്രഖദനാപനങ്ങള്

ബജറ്റബലുണച്ച്.  'പുനര്കഗഹലാം'  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബയതുലാം  മതദതതനാഴബലനാളബ

ഗ്രൂപ്പുകേള്കച്ച്  പലബശരഹബത  വനായ്പ  നല്കേനാന   തസ്പീരുമനാനതമടുതതുലാം  മുട്ടതറയബല്
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ഫനാറ്റുകേള് നബര്മ്മേബചച്ച്  നല്കേബയതുലാം തതലഫച്ച് പദതബയബതല നബബന്ധനകേളബല് ഇളവച്ച്

നല്കേബ  കൂടുതല്  മതദതതനാഴബലനാളബകേതള  ടബ  പദതബയബല്  ഉള്തപ്പെടുതനാന

തസ്പീരുമനാനബചതുലാം  അഭബനനനനാര്ഹമനാണച്ച്.  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-തയ

കേടതകണബയബല്നബനലാം  രക്ഷബക്കുനതബനനായബ  ബജറ്റബല്   ആയബരലാം  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയരുതബയ  നടപടബ സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്  : ധനനാഭദര്തനകേതള എതബര്ക്കുന. പുതബയ ബസ്സുകേള്

നബരതബലബറകനാനുലാം  റദ്ദേനാകബയ തഷഡവ്യൂളുകേള്  പുനരനാരലാംഭബകനാനുലാം   കറനാഡച്ച്  കസഫബ

കേകൗണ്സബലബതന്റെ  പ്രവര്തനലാം  വബപുലസ്പീകേരബകനാനുലാം  കറനാഡച്ച്  സരക്ഷയമനായബ

ബന്ധതപ്പെട്ടച്ച്  പനാകകജച്ച്  തയ്യനാറനാകനാനുലാം  ദസ്പീര്ഘദൂര  സര്വ്വസ്പീസകേളുതട  തഷഡവ്യൂളുകേള്

കമസ്പീകേരബചച്ച് സര്വ്വസ്പീസകേള് ലനാഭകേരമനാകനാനുലാം  മുടകമബലനാതത തപനഷന നല്കേനാനുലാം

എലാംപനാനല് ജസ്പീവനകനാതര സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. കകേരളതബതന്റെ

മതദസമ്പതച്ച് സലാംരക്ഷബക്കുനകതനാതടനാപ്പെലാം   രനാസപദനാര്തങ്ങള് കേലര്തബ വരുന

മതദങ്ങള്  പബടബതചടുക്കുനതബനച്ച്  ഇനതസക്ഷന  വബലാംഗച്ച്  ശകബതപ്പെടുതണലാം.  'ഒരു

തനലലാം ഒരു മസ്പീനുലാം' പദതബ വദനാപകേമനാകനാനുലാം  പ്രളയദുരന്തതബല് വസ്പീടുകേള് നഷതപ്പെട്ട

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  പനാര്പ്പെബടസകൗകേരദതമനാരുക്കുനതബനുലാം  ഉള്നനാടന

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച് സഹനായലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .   വബ  .   അബ്ദുറഹബമനാന: ധനനാഭദര്തനകേതള അനുകൂലബക്കുന.  ഭവന പദതബ,
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വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്,  ഓഖബ  ബനാധബതരുതട  പുനരധബവനാസലാം,  മരണനാനന്തര

ധനസഹനായലാം ഉള്തപ്പെതട തസ്പീരകദശകമഖലയബല്  4,496  കകേനാടബ രൂപയതട വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതനാന  കേഴബഞതച്ച്  അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച്.  തനാനൂര്

മണലതബതന്റെ  അടബസനാന  സകൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  ബജറ്റബല്  തുകേ

വകേയബരുതബയതച്ച് സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    തജ  .    വബകനനാദച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള എതബര്ക്കുന.  മതദകമഖലതയ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബലുലാം  പുനരധബവനാസലാം  ഉള്തപ്പെതടയള്ള  കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്

നടത്തുനതബലുലാം  ഗവണ്തമന്റെച്ച്  പരനാജയതപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  മതദകമഖലയച്ച്

അനുവദബചബരബക്കുന  പദതബവബഹബതലാം  അപരദനാപ്തമനാണച്ച്.  പരമ്പരനാഗത

മതദതതനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങതള സബ.ആര്.ഇസഡച്ച്.  കനനാട്ടബഫബകകഷനബല് നബനലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം   പുനര്കഗഹലാം,  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്ക്കുലാം

മതദബന്ധന  സനാമഗ്രബകേള്  വനാങ്ങുനതബനുമുള്ള  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

മതദതതനാഴബലനാളബ  കേടനാശസ്വനാസ  പദതബയതട  ആനുകൂലദലാം  2014  വതര  രജബസര്

തചയവര്ക്കുകൂടബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  മതണണ  സബ്സബഡബ,  ഉല്പനാദന  കബനാണസച്ച്

എനബവ നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  വലഫച്ച്

പദതബയബലൂതട  രണ്ടുലക്ഷതബലധബകേലാം  വസ്പീടുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബകനാനുലാം
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മതദതതനാഴബലനാളബകേളുതട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം  തമചതപ്പെടുതനാനുലാം  ആകളനാഹരബ

വരുമനാനലാം വര്ദബപ്പെബകനാനുമുതകുന പദതബകേളനാണച്ച് സര്കനാര് ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

ടബ  കമഖലയബതല  തപണ്കുട്ടബകേള്കച്ച്  വസകബള്  നല്കുനതബനുലാം  പുനര്കഗഹലാം

പദതബക്കുലാം  തുടകലാം  കുറബചബട്ടുണച്ച്.  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  ഫനാറ്റുകേള്

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേബയതുലാം ഇന്ധന സബ്സബഡബ പൂര്ണമനായലാം തകേനാടുകനാന സനാധബചതുലാം

ഇനഷസ്വറനസച്ച് തുകേ വര്ദബപ്പെബചതുലാം മവറന ആലാംബുലനസച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് ആരലാംഭബചതുലാം

എല്.തകേ.ജബ.  മുതല്  ഡബഗ്രബവതര  പഠബക്കുന  കുട്ടബകേളുതട  വബദദനാഭദനാസതചലവച്ച്

പൂര്ണമനായലാം  ഏതറ്റടുതതുലാം  സര്കനാരബതന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  മതദ

അനുബന്ധകമഖലയബല്  പണബതയടുക്കുന  സസ്പീകേതള  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസബതന്റെ

പരബധബയബല്  ഉള്തപ്പെടുതണലാം.  വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുനതബനുലാം  നബയമങ്ങള്

കേര്ശനമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കൂടുതല്  ഇലകബകേച്ച്  വനാഹനങ്ങള്

ഉപകയനാഗതപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കസഫച്ച്  കകേരള  പദതബ  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    മനാതത  ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.  തമചതപ്പെട്ട

ഇന്ധനക്ഷമത,  ടയറബതന്റെ  ആയര്വദര്ഘദലാം  തുടങ്ങബയവ  ലക്ഷദമബട്ടുതകേനാണ്ടുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്  അനബവനാരദമനാണച്ച്.  PISCO  (Price

Index  for  Sales  Carriage  Operation)-യബല്  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യബതല
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തപന ഷനടകമുള്ള  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ഇതര  തചലവകേള്  ഉള്തപ്പെടുതബ  വരുമനാനലാം

കേതണതനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കകേരളതബല് രജബസര് തചയ്യുന  തഹവബ

വനാഹനങ്ങളബല്  സസ്പീഡച്ച്  ഗവര്ണര്  ഘടബപ്പെബചബട്ടുകണനാതയനച്ച്  പരബകശനാധബകണലാം.

കറനാഡച്ച്  കസഫബ  അകതനാറബറ്റബയതട  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാകനാനുലാം

ഗതനാഗത  നബയമലലാംഘനങ്ങള്കച്ച്  ഈടനാക്കുന  കകേനാമ്പകൗണബലാംഗച്ച്  ഫസ്പീയതട  അമ്പതച്ച്

ശതമനാനവലാം വണ്വടലാം തസസ്സുലാം കറനാഡച്ച് കസഫബ ഫണബല് ലഭദമനാകുനകണനാതയനച്ച്

പരബകശനാധബകനാനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  മതദബന്ധന കമഖലയബല് മബകേച പ്രവര്തനമനാണച്ച്

ഈ  സര്കനാര്  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതച്ച്.  ലനാഭകേരമലനാത  സര്വ്വസ്പീസകേള്  നബര്തലനാകനാനുലാം

കസഫച്ച്  കസനാണബതന്റെ  പ്രവര്തനലാം  തമചതപ്പെടുതനാനുലാം  തഹല്മറ്റച്ച്

ധരബകനാതവര്തകതബതര  കകേതസടുകനാനുലാം   നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടബ  .    വടസണ് മനാസര്: ധനനാഭദര്തനകേതള അനുകൂലബക്കുന.  പ്രകൃതബ

ദുരന്തലാം കനരബടുനതബനനായബ ഏഴച്ച് ജബലകേളബല് 14 പ്രകതദകേ ദുരബതനാശസ്വനാസ കകേന്ദ്രങ്ങളുതട

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള് പുകരനാഗമബക്കുനതുലാം ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  എമര്ജനസബ

തറകസനാണ്സച്ച്  ടസ്പീമുകേതള  പരബശസ്പീലബപ്പെബക്കുനതുലാം  സര്കനാരബതന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം  മുനനബര്തബ  പരബസബതബ  സകൗഹൃദവബകേസനതബനനായബ

മനാസര്  പനാന  തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം  പുനര്കഗഹലാം,  ശുചബതസ്വസനാഗരലാം  പദതബകേള്
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നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  നനാവബകേച്ച്

ഉപകേരണങ്ങള്  വബതരണലാം  തചയതുലാം  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  ആനുകൂലദലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം

സനാഗര തമനാവബല് ആപച്ച് പ്രവൃതബപഥതബതലതബചതുലാം സര്കനാരബതന്റെ കനട്ടമനാണച്ച്.

നൂതന  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  മതദസമ്പതച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  നഷതപ്പെട്ട  തതനാഴബല്ദബനങ്ങള്കച്ച്  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുനതബനുലാം  അലങനാരമതദ  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  സലാംസനാനതത  വനാഹനനാപകേടങ്ങളുതട  നബരകച്ച്  കുറയനാന

സനാധബചതുലാം  ജലഗതനാഗതലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  പുതബയ  കബനാട്ടച്ച്

സര്വ്വസ്പീസകേള് ആരലാംഭബചതുലാം ഗതനാഗത വകുപ്പെബതന്റെ പ്രവര്തന മബകേവനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നകൗഷനാദച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.

മതദതതനാഴബലനാളബകേളുതട  കുട്ടബകേള്കച്ച്  ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം

മതരപ്പെരസ്പീക്ഷകേള്കനായബ  സകൗജനദ  പരബശസ്പീലനവലാം  നല്കുനതബനുലാം  ഇനഷസ്വറനസച്ച്

പദതബയതട  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മതദസമ്പതബതന്റെ  ഉല്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ശുചബതസ്വസനാഗരലാം  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം

മതദതഫഡബതന്റെ  ആഭബമുഖദതബല്  അന്തബപ്പെച  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യതട  സലാംരക്ഷണലാം  ഏതറ്റടുക്കുനതബനുലാം

ജലഗതനാഗത  കമഖലയബല്  പുതബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുമുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം
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സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേസ്പീന:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.  തതബകച്ച്,  കേനാര്,

സസ്വകേനാരദ  മുചക  വനാഹനലാം  എനബവയതട   നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളുതട  വനാഹനങ്ങള്കച്ച്  തതത്രമനാസ  നബകുതബ  കൂട്ടബയതുലാം

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണച്ച്.  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാര്കച്ച്  കൃതദമനായബ  ശമ്പളലാം

തകേനാടുകനാനുലാം  തവട്ടബക്കുറച  തഷഡവ്യൂളുകേള്  പുനനഃസനാപബകനാനുലാം  ആശബതനബയമനലാം

നടതനാനുലാം ക്ഷനാമബത കുടബശ്ശേബകേ തകേനാടുത്തുതസ്പീര്കനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മണനാര്കനാടച്ച്-അട്ടപ്പെനാടബ ഭനാഗകതയച്ച് ചുരലാംവഴബ കപനാകുന പഴയ ബസ്സുകേള്കച്ച് പകേരലാം

പുതബയവ  അനുവദബകണലാം.  തലപ്പെനാറ  മുതല്  കകേനാഴബകകനാടച്ച്  അതബര്തബവതരയളള

ഗതനാഗതക്കുരുകച്ച്  പരബഹരബകണലാം.  കേടല്ഭബതബ,  പുലബമുട്ടച്ച്  നബര്മ്മേനാണങ്ങള്കനായബ

ബജറ്റബല് കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുതണലാം. 

  ശസ്പീ  .    കജനാണ്  തഫര്ണനാണസച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനുകൂലബക്കുന.

മതദബന്ധന  കമഖല  കനരബടുന  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബകനാനുലാം  മതദ

അനുബന്ധതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  തതനാഴബല്സനാധദത  ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  സര്കനാര്

ഇടതപടണലാം.  സലാംസനാനതത  ഉള്നനാടന  മതദസമ്പതച്ച്  തകേനാള്ളയടബകനാനുള്ള

കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  നസ്പീകതബതനതബതര  പ്രതബകഷധബകണലാം.  സലാംകയനാജബത  ഗതനാഗത

സലാംവബധനാനങ്ങള് തമചതപ്പെടുതബ സലാംസനാനതത തപനാതുഗതനാഗത സമ്പ്രദനായതബല്
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മനാറ്റമുണനാകനാനുലാം  അപകേടരഹബതമനായ  ഗതനാഗതസലാംവബധനാനലാം  ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനതസന്റെച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  അനുവദബക്കുന  പദതബവബഹബതലാം  ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബകനാനുലാം  ബജറ്റബല്  പ്രഖദനാപബക്കുന  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

നടപ്പെനാകനാനുലാം  മുനകേതയ്യടുകണലാം.  കകേനാസല്  തതഹകവ  കപ്രനാജകച്ച്

പ്രനാവര്തബകേമനാകനാനുലാം  കേടല്കക്ഷനാഭതബനബരയനാകുന  തസ്പീരകദശ

മതദതതനാഴബലനാളബകേളുതട  പുനരധബവനാസലാം  ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മതദബന്ധന വകുപ്പെബതന്റെ ഭവനപദതബ പുനരനാരലാംഭബകനാനുലാം   തതലഫച്ച്  മബഷനബലൂതട

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  ലഭദമനായ  വസ്പീടുകേളുതട  വബവരലാം  തവളബതപ്പെടുതനാനുലാം

ആവശദമനായ  ശകൗചനാലയങ്ങള്  നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കേനാനുലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.

ഗതനാഗത കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന അരക്ഷബതനാവസയ്ക്കുലാം തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

കനരബടുന സനാമ്പതബകേ പ്രതബസന്ധബക്കുലാം പരബഹനാരമുണനാകേണലാം. 

VI വദകബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

പത്രവനാര്ത സലാംബന്ധബചച്ച്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന):  ഞനാന  സസ്പീതസ്വതത  അപമനാനബച്ചു  എനച്ച്  ചബല
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പത്രവനാര്തയതട  അടബസനാനതബല്  അരൂര്  എലാം.എല്.എ.  പ്രസലാംഗതബനബടയബല്

നടതബയ  പരനാമര്ശലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.  അതരലാം  പ്രസനാവന  ഒരബടത്തുലാം

നടതബയബട്ടബല. 

ധനകേനാരദലാം (തുടര്ച)

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):   ചര്ചയബല്  പതങടുത

എലനാവര്ക്കുലാം  നനബ  കരഖതപ്പെടുത്തുന.  ഗതനാഗത  കമഖലതയ  ആധുനബകേ

കേനാലഘട്ടവമനായബ  സമരസതപ്പെടുതബ  ജനങ്ങള്കബടയബല്  മബകേച  കസവനലാം

കേനാഴ്ചവയനാനനാണച്ച്  സര്കനാര്  ശമബക്കുനതച്ച്.  വനാഹനങ്ങളബല്  ജബ.പബ.എസച്ച്.

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്തപ്പെടുതനാന  ഉടമകേള്  സഹകേരബകണലാം.   ഇ-തവഹബകബള്

കപനാളബസബയബലൂതട  ഇന്ധനതചലവലാം  അന്തരസ്പീക്ഷ  മലബനസ്പീകേരണവലാം  പരമനാവധബ

കുറയനാന  സനാധബക്കുലാം.   ഇലകബകേച്ച്  വനാഹനങ്ങളുതട  നബകുതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  മബകേച

രസ്പീതബയബല് പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം ഒറ്റതവണ തസ്പീര്പ്പെനാകല് പദതബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം തചയബട്ടുണച്ച്.  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസകേള് വഴബയള്ള ജനകസവനലാം

തമചതപ്പെടുത്തുകേ,  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസകേളബലനാത  തനാലൂക്കുകേളബല്  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസച്ച്

സനാപബക്കുകേ എനബവയലാം ഗവണ്തമന്റെബതന്റെ നയമനാണച്ച്.  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്

തപനഷനുലാം  ശമ്പളവലാം  കൃതദമനായബ  നല്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്തപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.  ക്രൂ  കചഞച്ച്  സബസലാം  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്
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കേനാസര്കഗനാഡച്ച്-മലാംഗലനാപുരലാം  റൂട്ടബല്  നടപ്പെബലനാകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

തതഡ്രെെവര്മനാര്കച്ച്  വബശമമബലനാതത  വനാഹനകമനാടബകകണബവരുന  സനാഹചരദലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുള്ള  മനാര്ഗ്ഗകരഖ  തയ്യനാറനാകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  അതദനാധുനബകേ

സസ്പീല്  കബനാട്ടുകേളുതട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്തബയനാകുനകതനാതട  തകേനാചബയബതല  വനാട്ടര്

ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച് സര്വ്വസ്പീസകേള് കനരബടുന പ്രയനാസലാം പരബഹരബകനാന കേഴബയനതനാണച്ച്. 4

വനാട്ടര്  ടനാകബകേളുതട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്തബയനായബട്ടുണച്ച്.  പുതബയ  ബസ്സുകേള്

വനാങ്ങുനതബനുളള  നടപടബകേള്  ഇകൗയനാഴ്ചതതന  ആരലാംഭബക്കുനതനാണച്ച്.

ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാകബതരണതമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  തജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):  ചര്ചയബതല  കബയനാത്മകേമനായ

നബര്കദ്ദേശങ്ങതള സസ്വനാഗതലാം തചയ്യുന.  മതദതതനാഴബലനാളബകേളുതട  ജസ്പീവബത നബലവനാരലാം

തമചതപ്പെടുത്തുനതബനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  അശനാസസ്പീയമനായ

മതദബന്ധനലാം  തടയനതബനച്ച്  തകേ.എലാം.എഫച്ച്.ആര്.  ആകച്ച്  കഭദഗതബ  വരുത്തുകേയലാം

തചറമതദങ്ങതള  പബടബക്കുനതബനച്ച്  ശബക്ഷ  ഏര്തപ്പെടുത്തുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.

കേടല്മതദസമ്പതച്ച്/ഉള്നനാടന  മതദസമ്പതച്ച്  വര്ദബപ്പെബകനാന  ഫലപ്രദമനായ

ഇടതപടല്  നടത്തുനണച്ച്.  ഉള്നനാടന  മതദസമ്പതബതന്റെ  സലാംരക്ഷണതബനനായബ

കേനായലുകേളബതല  മനാലബനദലാം  നസ്പീകലാം  തചയ്യുനതബനച്ച്  massive  campaign
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നടത്തുനതബതനക്കുറബചച്ച്  ആകലനാചബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  ഇടനബലകനാരുതട

ചൂഷണതബല്നബനച്ച്  മതദതതനാഴബലനാളബകേതള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച്  നബയമകഭദഗതബ

തകേനാണ്ടുവരുനതനാണച്ച്.  തതലഫച്ച്  പദതബവഴബ  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  1347

വസ്പീടുകേള്   പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  സസ്വന്തമനായബ  ഭൂമബയബലനാത

മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  ഭൂമബ  നല്കുനതബനുലാം  വസ്പീടുകേളുലാം  ഫനാറ്റുകേളുലാം

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുനതബനുലാം സമഗ്രമനായ പദതബ ആവബഷ്ക്കരബചച്ച് നടപ്പെനാകബ വരബകേയനാണച്ച്.

അടുത  മൂനച്ച്  വര്ഷതബനുള്ളബല്  തസ്പീരപ്രകദശതച്ച്  സമ്പൂര്ണ  പനാര്പ്പെബട  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുകേതയനതനാണച്ച് സര്കനാരബതന്റെ ലക്ഷദലാം.  മതദതഫഡച്ച് വഴബ കേഴബഞ നനാലച്ച്

വര്ഷതബനുള്ളബല്  559  കകേനാടബ രൂപ തചലവഴബചബട്ടുണച്ച്.  മതദതതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്

150.3 കകേനാടബ രൂപ മതണണ സബ്സബഡബയനായലാം അവരുതട കുട്ടബകേള്കച്ച് 108 കകേനാടബ

രൂപ  ലലാംപലാംഗ്രനാന്റെനായലാം   നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  6  കകേനാടബ  രൂപ  തചലവബല്  വലബയതുറ

ഫബഷറസ്പീസച്ച്  സ്കൂള്  തതഹതടകേച്ച്  ആകബമനാറ്റബയബട്ടുണച്ച്.  2500-ഓളലാം  സസ്വയലാംസഹനായ

ഗ്രൂപ്പുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  മതദതതനാഴബലനാളബകേതള  ഇനഷസ്വര്  തചയ്യുനതബനച്ച്  12

കകേനാടബ രൂപയതടയലാം മതദബന്ധന കബനാട്ടുകേളുലാം വള്ളങ്ങളുലാം ഇനഷസ്വര് തചയ്യുനതബനച്ച് 3

കകേനാടബ  രൂപയതടയലാം  പദതബ  നടപ്പെനാകബയബട്ടുണച്ച്.  ധനനാഭദര്തന

പനാസനാകബതരണതമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
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VIII പ്രകതദകേ പരനാമര്ശലാം

മബനല് പണബമുടകച്ച്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .     രകമശച്ച്  തചനബതല  ):   തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനകനാരുതട  മബനല്  പണബമുടകച്ച്  കേനാരണലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരതബതല

ഗതനാഗതലാം  അഞ്ചുമണബക്കൂകറനാളലാം  സലാംഭബക്കുകേയലാം ഒരനാള് കുഴഞ്ഞുവസ്പീണച്ച്  മരബക്കുകേയലാം

തചയ.  ഇകൗ വബഷയതബല് അടബയന്തര ഇടതപടലുണനാകേണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  പണബമുടകച്ച്

പബനവലബചബട്ടുണച്ച്.  ഒരനാള്  കുഴഞ്ഞുവസ്പീണച്ച്  മരബകനാനബടയനായ  സനാഹചരദലാം

അകനസ്വഷബകനാന ജബലനാ കേളകതറ ചുമതലതപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. 

ധനകേനാരദലാം (തുടര്ച)

ഖണകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.              

വനാഹന നബകുതബകേള് എന  IX-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം മതദബന്ധനലാം

എന  XXXIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയലാം  ഗതനാഗതലാം  എന  XLI-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയലാം   34-തനതബതര  79  കവനാട്ടുകേകളനാതട  സഭ  പനാസനാക്കുകേയലാം  ഗ്രനാന്റെച്ച്

അനുവദബക്കുകേയലാം തചയ.  

(സഭ വവകുകനരലാം 4.28-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)

******


