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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    05,   വദനാഴലാം
      

നബയമസഭ  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I തബരുതബയ ഉതരലാം

31 -10-2019-  തല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത   1295 -  ാം നമ്പര് കചനാദദതബതന്റെ 
തബരുതബയ ഉതരലാം 

 പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുതട  പതബനനാറനാലാം  സകമ്മേളനതബതല  2019

ഒകകനാബര്  31-ാം  തസ്പീയതബയബതല  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  1295-ാം  നമ്പര്

കചനാദദതബതന്റെ  തബരുതബയ  ഉതരലാം  തപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

 തകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   മബന്നല് പണബമുടകച്ച്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഇന്നതല  തലസനാനത്തുണനായ  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനകനാരുതട  മബന്നല് പണബമുടകബതനത്തുടര്ന്നച്ച്  ഒരു യനാത്രകനാരന് യഥനാസമയലാം

ചബകേബത്സ ലഭബകനാതത മരണമടഞ്ഞതുലാം തപനാതുജനങ്ങള്കച്ച് യനാത്രനാകക്ലേശമുണനായതുലാം

സര്കനാര്  ഇകനാരദതബല്  യഥനാസമയലാം  ഇടതപടനാതതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യണതമന്നനാവശദതപ്പെട്ടച്ച്   സര്വ്വശസ്പീ  എലാം.  വബന്തസന്റെച്ച്,  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ,

അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്,   കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജച്ച്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന്): ഇന്നതല രനാവബതല 'സജബതച്ച്'

എന്ന പപ്രവറച്ച് ബസച്ച് കേബഴകകകകേനാട്ട ബസച്ച് കസനാപ്പെബല് നബന്നച്ച് മനാറബ ഗനാനബപനാര്കബന

സമസ്പീപത്തു നബന്നച്ച് യനാത്രകനാതര കേയറബതയനലാം സമയക്രമലാം തതറബചച്ച് ബസച്ച് ഓപ്പെകററച്ച്

തചയ്തുതവനലാം ആകരനാപബചനാണച്ച് തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. ജസ്പീവനകനാരുലാം സസ്വകേനാരദബസച്ച്

ജസ്പീവനകനാരുമനായബ  സലാംഘര്ഷമുണനായതച്ച്.  കുറവനാളബകേളനായ  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനകനാതര  കേസഡബയബതലടുതതന്ന  കേനാരണലാം  പറഞ്ഞച്ച്  മബന്നല്പണബമുടകച്ച്
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പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  കേബഴകകകകേനാട്ട  മുതല്  തമ്പനാനൂര്  വതര  ബസ്സുകേള്

നബയമവബരുദമനായബ  പനാര്കച്ച്  തചയച്ച്  ഗതനാഗതസലാംഭനലാം  സൃഷബക്കുകേയുലാം  തചയ്തു.  ഈ

സമയതച്ച്  കേടകേലാംപളബ  സസ്വകദശബയനായ  സുകരന്ദ്രന്  എന്നയനാള്  കുഴഞ്ഞുവസ്പീണച്ച്

മരണമടയുകേയുമുണനായബ.  സലാംസനാനതത ജനങ്ങളുതട പസസ്വരജസ്പീവബതലാം തകേര്ക്കുന്ന

ഇതരലാം മബന്നല്സമരങ്ങള് ഒരബകലലാം അലാംഗസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയബല.  ഇകനാരദതബല്

ബനതപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസരബല്നബനലാം  വസ്പീഴ്ചയുണനായബട്ടുകണനാതയന്നച്ച്  പരബകശനാധബക്കുലാം.

സലാംഭവതതക്കുറബചച്ച്  അകനസ്വഷബചച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  നല്കേനാന്  ജബലനാകേളകതറ

ചുമതലതപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.  ഉതരവനാദബകേള്തകതബതര  കേര്ശന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചന്നബതല):  ഇന്നതല

തലസനാനത്തുണനായ ഗഗൗരവതരമനായ ഈ വബഷയലാം ചര്ച തചയ്യുകമ്പനാള് ഗതനാഗത

വകുപ്പുമനബയുലാം  മുഖദമനബയുലാം  സഭയബലബലനാതതച്ച്  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണച്ച്.

ലനാഘവകതനാടുകൂടബ ഇഗൗ പ്രശ്നതത കേണതച്ച് ശരബയനായ നടപടബയല. 

മബ  .   സസ്പീകര്: വദകബപരമനായ കേനാരണങ്ങളനാല് ഗതനാഗത വകുപ്പുനബകച്ച് സഭയബല്

ഹനാജരനാകേനാന്  സനാധബചബല.  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലതപ്പെടുതബയ  മനബയനാണച്ച്  മറുപടബ

പറഞ്ഞതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്തസന്റെച്ച്:  സമനാനതകേളബലനാത  ഒരു  സലാംഭവമനാണച്ച്  ഇന്നതല
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സലാംസനാനതച്ച്  നടന്നതച്ച്.  തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാരുതട  മബന്നല്

പണബമുടക്കുമൂലലാം  രനാവബതല  9  മണബ  മുതല്  3  മണബവതര  ആയബരകണകബനച്ച്

യനാത്രകനാരനാണച്ച് ബുദബമുട്ടനഭവബചതച്ച്.  യനാത്രനാകക്ലേശലാംമൂലലാം കുഴഞ്ഞുവസ്പീണ കേടകേലാംപളബ

സസ്വകദശബ  സുകരന്ദ്രന്  യഥനാസമയലാം  ചബകേബത്സ  ലഭബകനാതത  മരണതപ്പെട്ട  അതസ്പീവ

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷതബനനാണച്ച്  തലസനാനലാം  സനാക്ഷദലാം  വഹബചതച്ച്.

യനാത്രകനാതര  വഴബയബലബറകബവബടുന്ന  നബരുതരവനാദപരമനായ  സമസ്പീപനമനാണച്ച്

തകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാരബല്നബനമുണനായതച്ച്.  കേബഴകകകകേനാട്ട  മുതല്

തമ്പനാനൂര്വതര  തമയബന്  കറനാഡബല്  ബസ്സുകേള്  നബയമവബരുദമനായബ  പനാര്കച്ച്  തചയച്ച്

ഗതനാഗതസലാംഭനലാം  സൃഷബക്കുകേയുലാം  മറച്ച്  ഡബകപ്പെനാകേളബകലയലാം  സമരലാം  വദനാപബപ്പെബചച്ച്

നഗരജസ്പീവബതലാം പൂര്ണ്ണമനായുലാം സലാംഭബപ്പെബക്കുകേയുലാം തചയ ജസ്പീവനകനാര്തകതബതര കേര്ശന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. മരണമടഞ്ഞ വദകബയുതട കുടുലാംബതബനച്ച് നഷപരബഹനാരവലാം

കുടുലാംബതബതല  അലാംഗതബനച്ച്  സര്കനാര്  കജനാലബയുലാം  നല്കേണലാം.  സര്കനാരബതന്റെ

നബഷബയതസ്വതബതന്റെയുലാം  തകേടുകേനാരദസതയുതടയുലാം  ഫലമനായുണനായ  ഇഗൗ

സലാംഭവതതക്കുറബചച്ച്   സമഗ്ര  അകനസ്വഷണലാം  നടതണലാം.   മണബക്കൂറുകേകളനാളലാം

തലസനാന  നഗരബ  സലാംഭബകനാനബടയനായ  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച തചയ്യണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ
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(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന്):  സലാംസനാനതബനച്ച്  അപമനാനകേരമനായ സലാംഭവമനാണച്ച്

ഇന്നതല നടന്നതച്ച്.  കൂട്ടുതരവനാദബതസ്വമുള മനബസഭയകവണബ ഏതച്ച് മനബക്കുലാം മറുപടബ

പറയനാലാം.  ഒരു  വദകബയുതട  മരണതബനബടയനാകബയ  ഇഗൗ  സലാംഭവലാം

ഗഗൗരവകതനാടുകൂടബയനാണച്ച്  ഗവണ്തമന്റെച്ച്  കേനാണുന്നതച്ച്.  യനാതതനാരുവബധതബലള

അലലാംഭനാവവലാം  ഇകനാരദതബല് ഉണനായബട്ടബല.  സലാംഭവലാം അറബഞ്ഞയുടന്തതന്ന  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബരുന.  യനാത്രകനാതര

മുന്നറബയബപ്പെബലനാതത  വഴബയബലബറകബ  വബടുന്ന  തതറനായ  രസ്പീതബ  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്

കേഴബയബല.   കേളകറുതട  റബകപ്പെനാര്ട്ടബതന്റെ  അടബസനാനതബല്  ഉതരവനാദബകേളനായ

ഉകദദനാഗസരുതട  കപരബല്  കേര്ശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ഇഗൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ചതചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനമതബ നബകഷധബച.) 

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശച്ച്  തചന്നബതല,

പബ.  തജ.  കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച് കജകബച്ച്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  തകേ.  മുനസ്പീര്

എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുതട

പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാതടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നച്ച്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസയമതബനകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം തചയ്തു.)
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III ശദക്ഷണബകല്

(1) തസ്പീരകദശ സലാംരക്ഷണ വബജനാപന വദവസകേളബല് ഇളവച്ച് 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  മത്സദതതനാഴബലനാളബകേളുതട  ഭവനനബര്മ്മേനാണതബനച്ച്

തടസ്സമനാകുന്ന  തസ്പീരകദശ  സലാംരക്ഷണ  വബജനാപനതബതല  വദവസകേളബല്  ഇളവച്ച്

ലഭബക്കുന്നതബനച്ച്  സലാംസനാന  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന  പനാന്  തയ്യനാറനാകനാനനായബ

നബകയനാഗബച കദശസ്പീയ ഭഗൗമശനാസ്ത്ര പഠന കകേന്ദ്രതബതന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്

സമര്പ്പെബകനാന് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മത്സദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  തജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  2011-തല  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന

നബയമപ്രകേനാരലാം  കവലബകയറ  കരഖയബല്നബനലാം  500  മസ്പീറര്  കേരഭനാഗതച്ച്  തകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണലാം  ഉള്തപ്പെതടയുള  വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്കച്ച്  നബയമനാനസൃതമനായ

അനമതബ വനാകങ്ങണതുണച്ച്. 2019-ല് കഭദഗതബ തചയ വബജനാപനപ്രകേനാരലാം തസ്പീരകദശ

നബയനണ  കമഖലകേളബതല  ജനസലാംഖദ  അടബസനാനമനാകബ  കവലബകയറ

കരഖയബല്നബനള  ദൂരതബല്  ഇളവച്ച്  വരുതബയബട്ടുണച്ച്.  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന

നബയമപ്രകേനാരലാം  സലാംസനാന  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന  പനാന്  തയ്യനാറനാക്കുന്ന  നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്; അതച്ച് സമര്പ്പെബക്കുന്ന മുറയച്ച് ഇളവച്ച് ലഭദമനാകുന്നതനാണച്ച്. 
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(2) ഗതനാഗത സുരക്ഷനാ വബഷയങ്ങള് സ്കൂള് പനാഠദപദതബയബല് ഉള്തപ്പെടുതല്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസച്ച്  പബ  .    കുന്നപ്പെബളബല്:  ഗതനാഗത  സുരക്ഷ  സലാംബനബച

വബഷയങ്ങള് പ്രസ്പീ-പപ്രമറബതലലാം മുതല് പനാഠദപദതബയബല് ഉള്തപ്പെടുതനാന്   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  കറനാഡച്ച്

സുരക്ഷയുമനായബ  ബനതപ്പെട്ട  അടബസനാന  വബവരങ്ങള്  പനാഠദപദതബയബല്

ഉള്തപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.  ഗതനാഗത,  വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുകേളുലാം  കകേരള  കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ

അകതനാറബറബയുലാം  എസച്ച്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-യുലാം  സലാംയുകമനായബ  തയ്യനാറനാകബയ  കറനാഡച്ച്

നബയമങ്ങള്  സലാംബനബച  'സുരക്ഷബതയനാത്ര'  എന്ന  പകേപുസകേലാം  സ്കൂളുകേളബല്

ലഭദമനാക്കുകേയുലാം കറനാഡച്ച് സുരക്ഷനാ ക്ലേബ്ബുകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം തചയബട്ടുണച്ച്.     

IV സബ്മബഷന്
          (1) ചനാലക്കുടബ സനാകങ്കേതബകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസ്സബ:  ലബകേസ്വബകഡഷന് നടപടബകേള്കച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബ

ചനാലക്കുടബ  സനാകങ്കേതബകേ സഹകേരണ സലാംഘതബതന്റെ സലലാം വദവസനായ വകുപ്പെബല്

നബക്ഷബപ്തമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്): ചനാലക്കുടബ  സനാകങ്കേതബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘതബതന്റെ
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ലബകേസ്വബകഡഷന് നടപടബകേള്കച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബ സലലാം വദവസനായ വകുപ്പെബല്

നബക്ഷബപ്തമനാക്കുന്ന കേനാരദലാം  ഗവണ്തമന്റെബതന്റെ  പരബഗണനയബലനാണച്ച്.  പ്രസ്തുത വബഷയലാം

സലാംബനബചച്ച്  ജബലനാ  വദനാവസനായബകേ  കകേന്ദ്രലാം  ജനറല്  മനാകനജര്  സമര്പ്പെബച

റബകപ്പെനാര്ട്ടബതല  വബവരങ്ങള്  പരബകശനാധബകനാന്  വദവസനായ  വകുപ്പെച്ച്  ഡയറകകറനാടച്ച്

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുളതുലാം  ഭൂമബ  തബരബതചടുതച്ച്  ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗതപ്പെടുതനാനള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്. 

(2)     വസ്തുവബതന്റെ പരബവര്തനലാം

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സനാദതച്ച്:  ആലവ  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  വസ്പീടുവയന്നതബനച്ച്

നബലലാം  വനാങ്ങബയ  എസച്ച്.സബ.  കുടുലാംബങ്ങളബല്തപ്പെട്ട  ആളുകേതള  സഹനായബക്കുന്നതബനലാം

2008-നകശഷലാം  വനാങ്ങബയതുലാം  ബബ.ടബ.ആര്.-ല്  നബലതമന്നച്ച്

കരഖതപ്പെടുതബയബട്ടുളതുമനായ  വസ്തുവബതന്റെ  പരബവര്തനതബനച്ച്  തനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്തട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം കഭദഗതബ തചയ്യുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  ആലവ

ചൂര്ണ്ണബകര  വബകലജബല്  കബനാകച്ച്  34  റസ്പീ-സര്കവ്വ  276/10-ലള്തപ്പെട്ട  ഭൂമബ  റവനന്യൂ

കരഖകേള്പ്രകേനാരലാം  നബലലാംതരതബല്തപ്പെട്ടതുലാം  ഡനാറനാ  ബനാങ്കേബല്  പനാഡബ  ലനാന്റെനായബ

ഉള്തപ്പെട്ടബട്ടുളതുമനാണച്ച്.  തനല്വയലബതന്റെ  ഉടമസനച്ച്  വസ്പീടുവയനാന്  പഞനായതച്ച്

പ്രകദശങ്ങളബല്  10  തസനലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറബ/കകേനാര്പ്പെകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളബല്  5
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തസനലാം  വദവസകേള്കച്ച്  വബകധയമനായബ  പരബവര്തനതപ്പെടുതനാന്  പ്രനാകദശബകേതല

നബരസ്പീക്ഷണ സമബതബ ജബലനാതല അധബകൃത സമബതബകച്ച് സമര്പ്പെബച ശബപനാര്ശ പ്രകേനാരലാം

ഉതരവച്ച് പുറതപ്പെടുവബതചങ്കേബലലാം  12-08-2008-നകശഷലാം തനല്വയല് വനാങ്ങബയവര്കച്ച്

നബയമവദവസയുതടയുലാം  കകേനാടതബ  ഉതരവബതന്റെയുലാം  അടബസനാനതബല്

വസ്പീടുനബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  ജബലനാതല  അധബകൃത  സമബതബമുമ്പനാതകേ  ശബപനാര്ശ

സമര്പ്പെബകനാന് സനാധബകനാത സനാഹചരദമനാണച്ച് നബലവബലളതച്ച്. 

      (3)    അരുവബകര കുപ്പെബതവള പനാന്റെച്ച്

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  അരുവബകര  കുപ്പെബതവള  പനാന്റെച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

 ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   തകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  അരുവബകരയബല് സനാപബച

കുപ്പെബതവള  പനാന്റെബതന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരബതചങ്കേബലലാം

യനങ്ങളുതടയുലാം  കുപ്പെബകേളുതടയുലാം  രൂപകേല്പ്പെനയബല്  ചബല  സനാകങ്കേതബകേ  മനാറങ്ങള്

വരുകതണതുണച്ച്.  കൂടനാതത  ബബ.തഎ.എസച്ച്.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്നതബനള

നടപടബക്രമങ്ങളുലാം  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണച്ച്.  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബതന്റെ

നബയനണതബലള  സര്കനാര്  സനാപനമനായ  കേബഡ്കേച്ച്-തന  വദവസകേകളനാതട

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏല്പ്പെബകനാന്  ഉതരവനായബട്ടുണച്ച്.  കകേരള  വനാട്ടര്

അകതനാറബറബക്കുകൂടബ വരുമനാനലാം ലഭബക്കുന്ന തരതബലനാണച്ച് ധനാരണനാപത്രലാം ഒപ്പുവയന്നതച്ച്.
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രണച്ച്  മനാസതബനളബല് കുപ്പെബതവളലാം വബപണബയബല് എതബകനാന് സനാധബക്കുതമന്നച്ച്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. 

(4) തൃപ്പൂണബത്തുറ ഇരുമ്പുപനാലതബതന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജച്ച്:  തൃപ്പൂണബത്തുറ,  തൃകനാകര മണ്ഡലങ്ങതള ബനബപ്പെബക്കുന്ന

ഇരുമ്പുപനാലലാം പുനര്നബര്മ്മേബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്  : തൃപ്പൂണബത്തുറ,  തൃകനാകര  മണ്ഡലങ്ങതള

ബനബപ്പെബക്കുന്ന ഇരുമ്പുപനാലലാം പുനര്നബര്മ്മേബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

തൃപ്പൂണബത്തുറ-തൃകനാകര  മണ്ഡലങ്ങതള  ബനബപ്പെബക്കുന്ന  ഇരുമ്പുപനാലലാം

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  29  കകേനാടബ  രൂപയുതട എസബകമറച്ച്  ഭരണനാനമതബകനായബ

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  പനാലതബതന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  തസ്വരബതതപ്പെടുതനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  

(5) കേളച്ച് തചതച്ച് വദവസനായതബതന്റെ പുനനഃസലാംഘടന

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  കേളച്ച്  തചതച്ച്  വദവസനായതബതന്റെ  പുനനഃസലാംഘടനയലാം

പ്രസ്തുത  കമഖലയബല്  കജനാലബ  തചയ്യുന്ന  തതനാഴബലനാളബകേളുതട  തതനാഴബല്

സലാംരക്ഷണതബനലാം ആവശദമനായ  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

തതനാഴബലലാം എപക്സൈസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  കേളച്ച് തചതച്ച്
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വദവസനായതബതന്റെയുലാം  ഈ  കമഖലയബതല  തതനാഴബലനാളബകേളുതട  തതനാഴബല്

സലാംരക്ഷണതബനലാം  സനാധദമനായ  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനണച്ച്.

കേള്ളുതചതച്ച്  വദവസനായതത  ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  Toddy

Board  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  കേളബതന്റെ  ഉത്പനാദന-വബതരണ

ചുമതലകേള്  തചതച്ച്  തതനാഴബലനാളബ  സഹകേരണ  സലാംഘതത  ഏല്പ്പെബകണതമന്ന

ശബപനാര്ശ Toddy Board  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന അവസരതബല് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

കേളച്ച്  തചതച്ച്  തതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്  അര്ഹമനായ  ആനകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

മദദനയതബല്  കേളച്ച്  തചതച്ച്  കമഖലതയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനള

തസ്പീരുമനാനങ്ങതളടുക്കുകേയുലാം തചയബട്ടുണച്ച്. 

(6) പരപ്പെനങ്ങനാടബ ചനാപ്പെപ്പെടബ കറനാഡച്ച് പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    തകേ  .    അബ്ദു റബച്ച്:  മലപ്പുറലാം ജബലയബതല  ടബപ്പുസുല്തനാന് കറനാഡബതല

പരപ്പെനങ്ങനാടബ  ചനാപ്പെപ്പെടബ  ഭനാഗതത  പുനരുദനാരണ  പ്രവൃതബകേള്  നടത്തുന്നതബനച്ച്

അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  മലപ്പുറലാം

ജബലയബതല  തസ്പീരകദശ  കറനാഡനായ  ടബപ്പുസുല്തനാന്  കറനാഡബതന്റെ   പരപ്പെനങ്ങനാടബ

ചനാപ്പെപ്പെടബ ഭനാഗതത സലാംരക്ഷണഭബതബ കേടല്കക്ഷനാഭതബല് തകേരുകേയുലാം പൂര്ണ്ണമനായുലാം

കേടതലടുത്തുകപനായ  കറനാഡച്ച്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനളള  എസബകമറച്ച്
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പരബകശനാധബചവരബകേയുമനാണച്ച്.  കറനാഡച്ച്  റസ്പീ-അപലന്തമന്റെബനച്ച്  സലലാം

ലഭദമലനാതതബനനാല്  കേടതലടുത   ഭനാഗലാം  റസ്പീതക്ലേയബലാം  തചയച്ച്  റസ്പീ-അപലന് തമന്റെച്ച്

നടതബ പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണനയബലനാണച്ച്. 

(7)    സൂരദ സസ്വനാമബയുതട സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്:  കകേനാട്ടയലാം തബരുനകരയബതല സൂരദ സസ്വനാമബകച്ച്

വസ്പീടച്ച്  നബര്മ്മേബച  നല്കുന്നതബനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതബനലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    തമനായസ്പീന്):   മനാനസബകേ

കരനാഗലക്ഷണമുളള  തബരുനകരയബതല  സൂരദ  സസ്വനാമബക്കുലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  മറച്ച്

ജസ്പീവബതമനാര്ഗ്ഗമബലനാത  സനാഹചരദലാം  പരബഗണബചച്ച്  നബലവബതല  തനാമസസലതച്ച്

കുടബതവളള-പവദദ്യുതബ  കേണക്ഷനലാം  കറഷന്  കേനാര്ഡലാം  പലഫച്ച്  പദതബയബല്

ഉള്തപ്പെടുതബ  വസ്പീടുലാം  നല്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  തമഡബകല്  കകേനാകളജബല്

തനാല്കനാലബകേനാടബസനാനതബല്  കജനാലബ  തചയ്തുവരുന്ന  അകദ്ദേഹതബനച്ച്  ക്ലേനാര്കച്ച്

തസബകേയബല് കജനാലബ നല്കുന്ന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(8) ഏകേനാദദനാപകേ സ്കൂളബതല അദദനാപകേരുതട തതനാഴബല് സുരക്ഷബതതസ്വലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    തകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  ഏകേനാദദനാപകേ സ്കൂളബതല അദദനാപകേരുതട ശമ്പള

കുടബശബകേ  നല്കുന്നതബനലാം  തതനാഴബല്  സുരക്ഷബതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനലാം
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അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചന്നബതല):  ഏകേനാദദനാപകേ  സ്കൂളബതല

അദദനാപകേരുതട  തതനാഴബല്  സുരക്ഷബതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമനായബ  ബനതപ്പെട്ടച്ച്

കുന്നത്തുമല ഏകേനാദദനാപകേ വബദദനാലയതബതല അദദനാപബകേയുതട  നബരനാഹനാരസമരലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  വബദദനാഭദനാസ

അവകേനാശ  നബയമതബതന്റെ  പശനാതലതബല്  ബദല്  വബദദനാലയങ്ങള്ക്കുളള

ധനസഹനായലാം  സര്വ്വ  ശബക്ഷനാ  അഭബയനാന്  നല്കകേണതബതലന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

തസ്പീരുമനാനബചതബതന്റെ  അടബസനാനതബല്  ഈ സനാപനങ്ങള്ക്കുളള  തുകേ സലാംസനാന

ബജറബല് വകേയബരുതബ വരബകേയനാണച്ച്.  കേരനാര്  അടബസനാനതബല് കജനാലബ  തചയ്യുന്ന

ബദല് വബദദനാലയങ്ങളബതല കവനാളന്റെബയര്മനാര്കച്ച് വര്ദബപ്പെബച നബരകബല് ഓണകററബയലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ശമ്പള  കുടബശബകേ  അടബയന്തരമനായബ  നല്കേനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  സലാംസനാനതത  ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയങ്ങളുതട

തുടര്പ്രവര്തനങ്ങള്  വബദദനാഭദനാസ  അവകേനാശ  നബയമതബനനസൃതമനായബ

പരബഷ്കരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 
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(9) കജനാലബകബതട മരണതപ്പെട്ട കഫനാറസച്ച് തതട്രെെബല് വനാചറുതട 
കുടുലാംബതബനച്ച് സഹനായലാം

ശസ്പീ  .    രനാജു എബ്രഹനാലാം:  ഒഗൗകദദനാഗബകേ കൃതദനബര്വ്വഹണതബനബതട കേനാട്ടനാനയുതട

കുകതറച്ച് മരണതപ്പെട്ട കഫനാറസച്ച് തതട്രെെബല് വനാചറുതട കുടുലാംബതബനച്ച്  50  ലക്ഷലാം രൂപ

ധനസഹനായലാം  അനവദബക്കുന്നതബനലാം  ആശബതര്കച്ച്  കജനാലബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   

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

ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കൃതദനബര്വ്വഹണതബനബതട  കേനാട്ടനാനയുതട  കുകതറച്ച്  മരണതപ്പെട്ട

കഫനാറസച്ച്  തതട്രെെബല്  വനാചര്  എ.  എസച്ച്.  ബബജുവബതന്റെ  കുടുലാംബതബനച്ച്  റനാന്നബ

എഫച്ച്.ഡബ.തഎ.-ല്നബനലാം  25,000/-  രൂപ  അനവദബചതബനപുറതമ  1,00,000/-

രൂപയുലാം  മറച്ച്  എഫച്ച്.ഡബ.തഎ.-കേളബല്നബന്നച്ച്  1,00,000/-  രൂപയുലാം  അനവദബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  സര്കബളബനച്ച് പുറത്തുള എഫച്ച്.ഡബ.തഎ.-കേകളനാടച്ച്  ധനസഹനായലാം

അഭദര്തബക്കുകേയുലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലലാം  മരണതപ്പെടുന്നവരുതട

ആശബതര്കച്ച്  അനവദബക്കുന്ന  10,00,000/-  രൂപയബല്  5,00,000/-  രൂപ വബകലജച്ച്

ഒനാഫസ്പീസറബല്നബനള  അവകേനാശ  സര്ട്ടബഫബകറബതന്റെ  അടബസനാനതബല്  ഉടന്

നല്കുന്നതുലാം ബനാകബ 5,00,000/- രൂപ തഹസസ്പീല്ദനാറബല്നബനള അനന്തരനാവകേനാശ

സര്ട്ടബഫബകറച്ച്  ലഭദമനായനാലടന്  അനവദബകനാവന്നതുമനാണച്ച്.  മറച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്
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ആനകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം  കുടുലാംബനാലാംഗതബനച്ച്  ആശബത  നബയമനലാം

നല്കുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(10) മണ്ണനാ  ര്കേനാടച്ച് എലാം  .  ഇ  .  എസച്ച്  .   കകേനാ  കളജച്ച്   -  പയ്യനനാടലാം കറനാഡച്ച്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  മണ്ണനാര്കേനാടച്ച്  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്   കേബഫ്ബബ

ഏതറടുത  എലാം.ഇ.എസച്ച്.  കകേനാകളജച്ച്-പയ്യനനാടലാം  കറനാഡബതന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃതബകേളബതല ദുരവസ പരബഹരബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

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

മണ്ണനാര്കേനാടച്ച്-എലാം.ഇ.എസച്ച്.  കകേനാകളജച്ച്-പയ്യനനാടലാം കറനാഡബതന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബചച്ച്

രണച്ച്  മനാസതബനളളബല്  കേബഫ്ബബ  ഇന്തസക്ഷന്  വബഭനാഗലാം  ജനാഗ്രതനാനബര്കദ്ദേശവലാം

ഫബനബഷച്ച്  കറനാഡച്ച്  തലവലബതല  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളബതല  അപനാകേതകേള്

ചൂണബകനാട്ടബ  27-6-2019-നച്ച് വബശദമനായ ഒബ്സര്കവ്വഷന് തമകമ്മേനായുലാം കകേരള കറനാഡച്ച്

ഫണച്ച്  കബനാര്ഡബനച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ഡബ.പബ.ആര്.-ല്  നബനലാം  വദതദസമനായബ

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃതബകേള്  നടതബയതബനനാല്  നബര്തബവച  പ്രവൃതബകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ കൂടബയ കയനാഗങ്ങളുതട അടബസനാനതബല് കകേരള കറനാഡച്ച്

ഫണച്ച്  കബനാര്ഡച്ച്  സമര്പ്പെബച  പുതബയ  തപ്രനാതതഫല്  കഡനായബലാംഗച്ച്  കേബഫ്ബബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന മുറയച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്. 
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V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുതട പതബതനട്ടനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബച.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പരബഗണന 

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുതട പതബതനട്ടനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.  

VII നബയമസഭനാ കയനാഗങ്ങളബല് ഹനാജരനാകേനാതബരബക്കുവനാന് അനവനാദലാം 

കകേരള നബയമസഭയുതട നടപടബക്രമവലാം കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം

170 (1)  അനസരബചച്ച് പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുതട  19-ാം സകമ്മേളനതബതല

കയനാഗങ്ങളബല്  ഹനാജരനാകേനാതബരബക്കുവനാന്  അനവനാദലാം  ആവശദതപ്പെട്ടുതകേനാണച്ച്

ശസ്പീ.  വബ.  എസച്ച്.  അചതനാനന്ദന്,  ശസ്പീ.  എന്.  വബജയന് പബളള  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്

സമര്പ്പെബച  അകപക്ഷ  സഭ  പരബഗണബക്കുകേയുലാം  ഹനാജരനാകേനാതബരബകനാന്  അനവനാദലാം

നല്കുകേയുലാം തചയ്തു. 

VIII ധനകേനാരദലാം

1) 2020-2021   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയളള ബജറബതല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലളള

ചര്ചയുലാം കവനാതട്ടടുപ്പുലാം

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്  ):  തനാതഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തന  അനവദബകണതമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXVII   -   വദവസനായങ്ങള്
                         (1444,03,42,000  രൂപ)

തതവദദ്യുതബ   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .     എലാം  .     മണബ):  തനാതഴപ്പെറയുന്ന

ധനനാഭദര്തന അനവദബകണതമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര്   XXXIX   - തതവദദ്യുത പദതബകേള് 
       (425,37,00,000  രൂപ)

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

പ്രകമയങ്ങതള പബന്തനാങ്ങുന. 

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

വദവസനായങ്ങള്  എന്ന   XXXVII-നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  തതവദദ്യുത

പദതബകേള്  എന്ന XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സലാംബനബച  ചട്ടലാം

236(3) പ്രകേനാരമുള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  അവതരബപ്പെബച.

ശസ്പീ  .    വബ  .    തകേ  .    സബ  .    മമ്മേതച്ച്  കകേനായ:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനകൂലബക്കുന.

നഷതബലനായബരുന്ന  തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങതള  ലനാഭതബലനാക്കുന്നതബനലാം

കൂടുതല്  കപര്കച്ച്  തതവദദ്യുതബ  കേണക്ഷന്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം  കേശുവണബ/കേയര്

വദവസനായ  കമഖലതയ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  ഇഗൗസച്ച്  ഓഫച്ച്  ഡൂയബലാംഗച്ച്

ബബസബനസ്സബലൂതട വദവസനായബകേതള കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം സസ്വസ്പീകേരബച നടപടബ
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സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  തകേ-സസ്വബഫച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  വബജയകേരമനാകബതസ്പീര്തതുലാം

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  തസ്പീര്പ്പെച്ച്  കേല്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ജബലനാതല  സമബതബകേള്

രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  തതലസന്സച്ച്  കേനാലനാവധബ  അഞച്ച്  വര്ഷമനായബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചതുലാം

ഭരണകനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  കേയര്  കമഖലയബതല  പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

തകേട്ടബകബടക്കുന്ന കേയര് ഏതറടുകനാനലാം തതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച് തതനാഴബല് ലഭദമനാകനാനലാം

ഉലനാദനകമഖല  ആധുനബകേവത്കേരബകനാനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച.  ഹബന്ദുസനാന്

നന്യൂസച്ച് പ്രബന്റെച്ച് ലബമബറഡച്ച് ഏതറടുകനാന് സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. കകേരള ആര്ട്ടബസനാന്സച്ച്

തഡവലപ്തമന്റെച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  തതവവബദദവത്കേരണലാം  സനാദദമനാക്കുകേയുലാം

തകേല്പനാമബതന  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്  ബജറബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  തചയതച്ച്

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയബതല  നബകക്ഷപങ്ങളുലാം  വദവസനായങ്ങളുലാം

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബകനാന് മുന്കേതയ്യടുകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.  സനാമ്പതബകേ

പ്രതബസനബയബകലയച്ച്  കൂപ്പുകുതബതകനാണബരബക്കുന്ന  വദവസനായ  കമഖലതയ

സലാംരക്ഷബകനാന്  കേനാരദക്ഷമമനായ  പ്രവര്തനങ്ങതളനാനലാം  സര്കനാര്  നടത്തുന്നബല.

നവവദവസനായ സലാംരലാംഭകേതര ആത്മഹതദയബകലയച്ച് നയബക്കുന്ന സബതബവബകശഷമനാണച്ച്

നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.  ASCEND  2020  KERALA-യബതല  നബകക്ഷപകേ

സലാംഗമങ്ങളബലൂതട  തതകേവരബച  കനട്ടങ്ങള്  വബശദസ്പീകേരബകണലാം.  പനാപ്പെനലാംകകേനാടച്ച്
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ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്  എകസറബനച്ച്  കുടബതവളമുള്തപ്പെതടയുള  അടബസനാനസഗൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. ഗദനാലകക്സൈനാണ്, സബലാംസച്ച് ഇടപനാടുകേള് സഭയബല്

ചര്ച തചയ്യനാനലാം  തകേല്കട്രെെനാണുമനായബ ബനതപ്പെട്ട അഴബമതബകേളബല് സമഗ്രനാകനസ്വഷണലാം

നടതനാനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനകൂലബക്കുന.

തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങതള  ലനാഭകേരമനാകല്,  പകേതറബ  കമഖലയുതട

പുനരുജസ്പീവനലാം,  തഗയബല് പദതബ,  ട്രെെനാന്സ്ഗ്രബഡച്ച്  പദതബ,  പുരപ്പുറ സഗൗകരനാര്ജ

പദതബ,  സഗൗജനദ  ഇന്റെര്തനറച്ച്  മുതലനായവ  സര്കനാരബതന്റെ  ശകദയമനായ

കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.  പവദദ്യുതബ  പലനകേള്  സസ്വബചച്ച്  ഓഫച്ച്  തചയ്യുന്നതബനച്ച്  സര്കനാര്

തലതബകലനാ ജബലനാതലതബകലനാ ഒരു കേണ്കട്രെെനാള് റൂലാം ആരലാംഭബകണലാം.  ഇലകബകല്

തസക്ഷനകേളബതല  കജനാലബഭനാരതബനനസൃതമനായബ  ജസ്പീവനകനാരുതട  എണ്ണലാം

പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകല്,  മൂവനാറ്റുപ്പുഴയബല്  ഒരു  പവദദ്യുതബഭവന്,  തൃകളത്തൂരബല്  ഒരു

തസക്ഷന് ഓഫസ്പീസച്ച് എന്നബവ പ്രനാവര്തബകേമനാകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

(ചര്ച തുടരുലാം)

2) 2020-തല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബലബതന്റെ അവതരണവലാം 
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് തഎസകേച്ച്):  2020-
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തല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   തഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് തഎസകേച്ച്):  2020-

തല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പരബഗണനയ്തകടുകണതമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    തജയബലാംസച്ച്  മനാതദ്യു:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബതന  അനകൂലബക്കുന.

അടബസനാനരഹബതമനായ ആകരനാപണങ്ങളനാണച്ച് പ്രതബപക്ഷലാം ഉന്നയബക്കുന്നതച്ച്. കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്കനാര് പകേവരബച കനട്ടങ്ങകളകനാള് കൂടുതല് നനാലവര്ഷലാംതകേനാണച്ച്

ഈ സര്കനാര് കനടബയബട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബതന  എതബര്ക്കുന.

അനവദബച തുകേ  തചലവഴബകനാതതയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബലടകലാം വബഹബതലാം

തവട്ടബക്കുറചച്ച്  പ്രവര്തബകനാന്  കേഴബയനാത  സനാഹചരദതമനാരുക്കുകേയുലാം  തചയ

സര്കനാരനാണബതച്ച്.  നബകുതബയബനതബല്   കകേനാടബകണകബനച്ച്  രൂപ  പബരബതചടുകനാന്

കേഴബയനാതതച്ച്  നബകുതബ  വകുപ്പെബതന്റെ  തകേടുകേനാരദസതയനാണച്ച്  തവളബവനാക്കുന്നതച്ച്.

കുട്ടബകേള്തകതബതര  ഏറവലാം  കൂടുതല്  അതബക്രമങ്ങള്  നടക്കുന്ന
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സലാംസനാനങ്ങളബതലനാന്നനായബ  കകേരളലാം  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  റബയല്  എകസറച്ച്

തറഗുകലററബ  അകതനാറബറബ (RERA)-യബല്  രജബസര്  തചയ്യനാനളള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

ലഘൂകേരബകനാനലാം  രജബകസ്ട്രേഷന്  ഫസ്പീസച്ച്  കുറയനാനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഫനാറച്ച്

വനാങ്ങുന്നവര്കച്ച് അണ്ഡബതതവഡഡച്ച് തഷയറനായബ രജബസര് തചയ്തുനല്കേനാന് റൂള്സബല്

മനാറലാം വരുതണലാം.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബതന  അനകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനതബതന്റെ നദനായമനായ ആവശദങ്ങള് നബരനാകേരബക്കുന്ന സമസ്പീപനമനാണച്ച് കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  പ്രതബസനബകബടയബലലാം  കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന്  സര്കനാരബനച്ച്  സനാധബക്കുനണച്ച്.  കക്ഷമ  തപന്ഷന്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  കുടബശബകേ  തകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനലാം  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനായബ മുകന്നനാട്ടുതകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനലാം  കേഴബ ഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബതന  അനകൂലബക്കുന.

കേശുവണബ കമഖലയുതട വബകേസനതബനച്ച് കൂടുതല് തുകേ അനവദബക്കുകേയുലാം  വകുപ്പുകേള്

തമ്മേബലള  ഏകകേനാപനലാം  സനാധദമനാക്കുകേയുലാം  കവണലാം.   ശനാസനാലാംകകേനാട്ട  കേനായല്

പൂര്ണ്ണമനായുലാം സലാംരക്ഷബകണലാം.  സനാമ്പതബകേ പ്രതബസനബ തരണലാം തചയ്യുന്നതബനനായബ

അഞച്ച് വര്ഷതത തകേട്ടബട നബകുതബയുലാം ഭൂനബകുതബയുലാം ഒരുമബചച്ച് ഇഗൗടനാകനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേനാര്ഷബകേ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല് പുകരനാഗതബ  പകേവരബകനാന്
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സര്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സച്ച്  കജനാസഫച്ച്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബതന  എതബര്ക്കുന.

കേടുത്തുരുതബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബതല  വബവബധ  ജങ്ഷനകേളബല്  തതഹമനാസച്ച്

തതലറ്റുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  എലാം.എല്.എ.  ഫണബല്  നബനമുള  തുകേ

ലഭദമനാകണലാം.  തനല്  കേര്ഷകേര്കച്ച്  തകേനാടുകനാനള  ഉലനാദന  കബനാണസുലാം  റബര്

വബലസബരതനാ  ഫണബതന്റെ  സബ്സബഡബയുലാം  വബതരണലാം  തചയ്യണലാം.

കേനാര്ഷബകേകമഖലയബതല  പ്രശ്നങ്ങള്കച്ച്  പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതബനലാം  കേരനാറുകേനാരുതട

കുടബശബകേ  തകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനലാം  പ്രളയതബല്  തകേര്ന്ന  വസ്പീടുകേള്

പുനരുദരബക്കുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുരളബ  തപരുതനലബ  : ധനവബനബകയനാഗ ബബലബതന അനകൂലബക്കുന.  കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്  സലാംസനാനതത  സനാമ്പതബകേമനായബ  തകേര്കനാന്  ശമബക്കുകമ്പനാഴലാം

കക്ഷമതപന്ഷനകേള്  വര്ദബപ്പെബചലാം  വബകേസന പദതബകേള്  നടപ്പെനാകബയുലാം

തപനാതുവബദദനാലയങ്ങള്  തമചതപ്പെടുതബയുലാം  സര്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്.

തനല്കേര്ഷകേര്കച്ച്  കറനായല്റബ  നല്കുന്നതബനള   തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

മുടങ്ങബകബടന്ന  തഗയബല്,  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  വബകേസന  പദതബകേള്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനലാം  മലകയനാര/തസ്പീരകദശപഹകവ,  കദശസ്പീയ  ജലപനാത

തുടങ്ങബയവ  പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുന്നതബനമുള   ശമലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
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മുന്നനാകകനാരബല്  സനാമ്പതബകേമനായബ  പബന്നനാകലാം  നബല്ക്കുന്നവര്കനായബ  സലാംവരണലാം

തകേനാണ്ടുവന്നതുലാം   പഗൗരതസ്വ നബയമകഭദഗതബതകതബരനായബ മനാതൃകേനാപരമനായ പ്രതബകരനാധലാം

സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം എടുത്തുപറയതകതനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്  :  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബതന  എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനലാം  കനരബടുന്ന  ഗുരുതരമനായ  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസനബ   മറബകേടകനാന്

ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകനാന്  സര്കനാരബനച്ച്  കേഴബയുന്നബല.   തചറുകേബട

കേചവടസനാപനങ്ങളുലാം  കഹനാട്ടലകേളുലാം  അടചപൂട്ടുകേയുലാം  തതനാഴബല്  നഷതപ്പെടുന്നതുമനായ

സനാഹചരദമനാണച്ച്  നബലവബലളതച്ച്.  നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബതചടുതച്ച്

സനാമ്പതബകേമനാന്ദദലാം പരബഹരബക്കുന്നതബന പകേരലാം അധബകേ നബകുതബ ജനങ്ങളുതടകമല്

അടബകചല്പ്പെബകനാനനാണച്ച്  സര്കനാര്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.  എസച്ച്.സബ.  വബഭനാഗതബനലാം

മത്സദതതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണ  പദതബയബല്  മുന്കേനാലങ്ങളബല്

നല്കേബയബരുന്ന പ്രകതദകേ ആനകൂലദലാം പുന:സനാപബകണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് തഎസകേച്ച്): ട്രെെഷറബ

നബയനണലാം  ഏര്തപ്പെടുതബയതുലാം  പദതബതചലവച്ച്  30  ശതമനാനലാം  തവട്ടബക്കുറചതുലാം

യനാഥനാര്തദമനാണച്ച്.  പബ.ഡബദ്യു.ഡബ.  കേരനാറുകേനാരുതട ബബല് ഡബസഗൗണബലാംഗച്ച് കേനാലനാവധബ

6 മനാസകതയച്ച് നസ്പീട്ടബയബട്ടുണച്ച്.  എല്.എസച്ച്.ജബ.ഡബ.-യബലലാം  എ.ഡബ.എസച്ച്.-ലലാം  ബബല്

ഡബസഗൗണബലാംഗച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്തപ്പെടുതബയകതനാതട  കേരനാറുകേനാരുതട  പ്രശ്നങ്ങള്
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കുറയനാന്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.   കേരനാറുകേനാരുതട   ബബല്ലുകേള്  മനാറബനല്കുന്നതബനച്ച്   വനാട്ടര്

അകതനാറബറബയബലലാം   ബബല്  ഡബസഗൗണബലാംഗച്ച്   സമ്പ്രദനായലാം  ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.

മനാര്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പു സമര്പ്പെബക്കുന്ന ബബല്ലുകേളുതട തുകേ  ഏപ്രബല്,  കമയച്ച്  മനാസങ്ങളബല്

തകേനാടുകനാതമന്നച്ച്  ഉറപ്പെച്ച്  നല്കുന.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്കച്ച്  മനാചബലാംഗച്ച്  ഗ്രനാന്റെച്ച്

നല്കുനണച്ച്.    പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്കച്ച് വസ്പീടച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്

കൂടുതല്   ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതബനലാം  ഭബന്നകശഷബകനാരുതട  തപന്ഷന്  തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  തസ്പീരുമനാനതമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.   കേനാഷന്യൂ  കബനാര്ഡബനച്ച്  കതനാട്ടണബ

വനാങ്ങനാന്  മതബയനായ  തുകേ  ബജറബല്  വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.   കേശുവണബ

വദവസനായതബനച്ച്  കൂടുതല്  തുകേ  അനവദബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  ധനസബതബയനസരബചച്ച്

പരബഗണബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ശനാസനാലാംകകേനാട്ട  തടനാകേതബതന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം  സലാംബനബചച്ച്

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബയുതട  സനാന്നബദദതബല്  കയനാഗലാം  കചര്ന്നച്ച്

തസ്പീരുമനാനതമടുക്കുന്നതനാണച്ച്.  റബയല്  എകസറച്ച്  തറഗുകലററബ  അകതനാറബറബയുമനായബ

ബനതപ്പെട്ട വബഷയലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. ബബല് പരബഗണനയ്തകടുകണതമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.

2020-തല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പരബഗണനയ്തകടുകണതമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്തകടുത്തു.
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2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം  1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബതന്റെ

ഭനാഗമനാകണതമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം  1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബതന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസച്ച് തഎസകേച്ച്): 2020-

തല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബല് പനാസ്സനാകണതമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   തകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന.

2020-തല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ  ബബല് പനാസ്സനാകണതമന്ന പ്രകമയലാം  29-

തനതബതര 65 കവനാട്ടുകേകളനാതട  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.

   (ധനകേനാരദലാം തുടര്ച)      

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.

തതവദദ്യുതബവബതരണലാം  സസ്വകേനാരദ   കേമ്പനബകേള്കച്ച്  നല്കേനാനള  കകേന്ദ്ര  നസ്പീകലാം

തചറുകണലാം. തതവദദ്യുതബ കബനാര്ഡബന കേസ്പീഴബല് പ്രവര്തബക്കുന്ന കകേനാണ്ട്രെെനാകര്മനാരുതട

ബബല്ലുകേള് മനാറബ  നല്കേനാന് നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  സലാംസനാനതച്ച്  പുതബയതനായബ

എത്ര വദവസനായങ്ങള് ആരലാംഭബകനാന് കേഴബഞ്ഞുതവന്നതബതനക്കുറബചച്ച് വദകമനാകണലാം.
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കകേരളലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസനബകച്ച്

പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതബനലാം  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  ഉപകയനാഗതപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം

പശബമഘട്ടതബല്  ഒഗൗഷധ  സസദങ്ങള്  വദനാവസനായബകേനാടബസനാനതബല്

നട്ടുവളര്ത്തുന്നതബനലാം  കകേരളതബതന്റെ  തനതച്ച്  കേരകേഗൗശല  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  കനരബട്ടച്ച്

വബറഴബക്കുന്നതബനലാം നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലണബ:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനകൂലബക്കുന.  വദവസനായ-

വനാണബജദരലാംഗതച്ച്  വമ്പബച  പുകരനാഗതബ  പകേവരബകനാനലാം  തതനാഴബലനാളബകേള്കച്ച്

നദനായമനായ  കവതനലാം  ലഭദമനാകനാനലാം  പുതബയ  തതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബകനാനലാം

തപനാതുകമഖലനാസനാപനങ്ങതള  ലനാഭതബലനാകനാനലാം  കേഴബഞ്ഞതച്ച്  സര്കനാരബതന്റെ

കനട്ടമനാണച്ച്.  പകേതറബ  കമഖലതയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം  സബഡ്കകേനായബല്

നവസ്പീകേരണലാം  ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന്ന

തപനാതുകമഖലനാസനാപനങ്ങതള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പവദദ്യുത  കമഖലയബല്  നടപ്പെനാകബയ  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    തജ  .    കജനാസഫച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.

കേനാര്ഷബകേനാധബഷബത വദവസനായങ്ങള് തമചതപ്പെടുതനാനലാം പനാലലനാദന രലാംഗതച്ച് നൂതന

രസ്പീതബകേള്  ആവബഷ്കരബകനാനലാം  തടസ്സമബലനാതത  തതവദദ്യുതബ  വബതരണലാം  നടതനാനലാം
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കദശസ്പീയ ജലപനാത നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്തബയനാകനാനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   തകേ  .   നനാണു: ധനനാഭദര്തനകേതള അനകൂലബക്കുന. ഖനാദബ, തതകേതറബ

വസ്ത്രങ്ങളുതട  ഉപകയനാഗലാം  വദനാപകേമനാക്കുന്നതബനള  നടപടബകേളുലാം  തതവദദ്യുതബ

കമഖലയബല്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

തതകേതറബ വദവസനായലാം വബപുലതപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം തതവദദ്യുതബ നബരകച്ച് കുറയന്നതബനലാം

യുവതലമുറയച്ച് കൂടുതല് തതനാഴബലവസരങ്ങള് ലഭബകതകവബധതബല് തഎ.ടബ. കമഖല

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.  ഏകേജനാലകേ

ക്ലേബയറന്സച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ശകവലാം  ഫലപ്രദവമനാകണലാം.

പനാരബസബതബകേനാനമതബയബലനാതത  പ്രവര്തബക്കുന്ന  കേസ്വനാറബകേള്തകതബതര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകനാനലാം  പരബകശനാധനനാ വബകധയമനായബ കേസ്വനാറബകേള്കച്ച് അനമതബ നല്കേനാനലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.  പബറവതച്ച്  പ്രവര്തബക്കുന്ന  മബനബ  ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്  എകസറച്ച്

പ്രവര്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനലാം  ആമ്പല്ലൂര്  ഇലകേച്ച് കട്രെെനാണബക്സൈച്ച്  പനാര്കച്ച്  പരബസബതബ

സഗൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    തഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേതള അനകൂലബക്കുന.  അടചപൂട്ടല്

ഭസ്പീഷണബയബലനായ  ബനാലരനാമപുരലാം  സബന്നബലാംഗച്ച്  മബല്,  തകേല്പനാലാം,  തകേ.എ.എല്.

തുടങ്ങബയ  തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങതള  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാന്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
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കകേരളതബല്  നബകക്ഷപ  സനാധദതകേള്  വര്ദബചകതനാതട  വദവസനായ  കമഖല

ശകബപ്രനാപബച. കകേരളലാം സമ്പൂര്ണ്ണ പവദദ്യുതസ്പീകേരണ സലാംസനാനമനായബ പ്രഖദനാപബചതുലാം

ഫബലതമന്റെച്ച് രഹബത  പദതബയുലാം കസനാളനാര് പവദദ്യുതബ ഉലനാദനവലാം അദനാലത്തുകേളബലൂതട

ഫയലകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാകബയതുലാം  പവദദ്യുതബ  കമഖലയബതല  അഭബമനാനകേരമനായ

കനട്ടങ്ങളനാണച്ച്.    

ശസ്പീ  .   വബ  .   തകേ  .   പ്രശനാന്തച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേതള അനകൂലബക്കുന. തകേനാചബ-ഇടമണ്

പവദദ്യുത പദതബ പൂര്തസ്പീകേരബചതുലാം  'ദദ്യുതബ  2021',  പുരപ്പുറ സഗൗകരനാര്ജ പദതബ,

ഫബലതമന്റെച്ച് രഹബത പദതബ തുടങ്ങബയവ നടപ്പെനാകബയതുവഴബ പവദദ്യുതബ ഉലനാദനതബല്

വര്ദനവണനാകനാന് സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  നഷതബലനായ തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങതള

ലനാഭതബലനാകനാനലാം  വബറ്റുവരവച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനമുള  പ്രവര്തനങ്ങളുമനായനാണച്ച്

വദവസനായ  വകുപ്പെച്ച്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.  കേനായബകേപ്രതബഭകേള്കച്ച്  നബയമനലാം

നല്കുന്നതബനലാം  വദവസനായ  കമഖലയബല്  തതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുന്നതബനലാം

സലാംസനാനതത  നബകക്ഷപ  സഗൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  വട്ടബയൂര്കനാവച്ച്

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  ഖനാദബ  വദവസനായ  കബനാര്ഡബതന്റെ  50  തസന്റെച്ച്  സലലാം

ഏതറടുതച്ച് വദവസനായ സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തപ്രനാഫ  .    തകേ  .    യു  .    അരുണന്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനകൂലബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസ- ആകരനാഗദ- വദനാവസനായബകേ- പവ ദദ്യുതബ കമഖലകേളബല് പകേ വരബചബട്ടുള
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കനട്ടങ്ങള്  മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.  ലഭദമനായ  വസ്തുകളുപകയനാഗബചതകേനാണ്ടുള  വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങതള  സലാംബനബചച്ച്  പുതുതലമുറയച്ച്   അവകബനാധലാം  നല്കുകേയുലാം

കേനാര്ഷബകേനാഭബവൃദബ  ലക്ഷദമനാകബ  തനല്കേര്ഷകേതര  സഹനായബക്കുന്നതബനച്ച്

മുകന്നനാട്ടുവരബകേയുലാം കവണലാം.  

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസച്ച്  .    ബബജബകമനാള്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  അനകൂലബക്കുന.

ജലപവദദ്യുത  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്തബയനാക്കുന്നതബനലാം  'പുരപ്പുറ

സഗൗകരനാര്ജ  പദതബ  '   പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  സുസബര

പവദദ്യുത  വബകേസനലാം  ലക്ഷദലാംവചതകേനാണ്ടുള  പ്രവര്തനങ്ങളുമനായനാണച്ച്  സര്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.   പവര്  കേട്ടുലാം  കലനാഡച്ച്  തഷഡബലാംഗുലാം  ഒഴബവനാകബയ  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.   ഇടമണ് തകേനാചബ പവര് പഹകവ പദതബ പൂര്തബയനായകതനാതട

പവദദ്യുതബ  പ്രതബസനബകച്ച്  പരബഹനാരമുണനാകനാന്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  ഇറക്കുമതബയുലാം

കേയറ്റുമതബയുലാം  സസ്വയലാംതതനാഴബല്  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേതര  ബനാധബക്കുതമന്നതബനനാല്

സര്കനാര്  കൂടുതല്  ജനാഗ്രത  പുലര്തണലാം.  തതനാഴബല്രഹബതരുതട  എണ്ണലാം

കുറചതകേനാണ്ടുവരുന്നതബനലാം  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേതര  സഹനായബക്കുന്നതബനലാം

തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകനാനമുള  ഗവണ്തമന്റെബതന്റെ   ഇചനാശകബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.   തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങതള   സസ്വകേനാരദവല്കരബക്കുന്ന

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  നയതബതനതബതര  ശകമനായ  ഇടതപടല്  ആവശദമനാണച്ച്.   കേടുത
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പ്രതബസനബ  കനരബടുന്ന  കതയബല  വദവസനായലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബനച്ച്  നയപരമനായ

ഇടതപടല്  അനബവനാരദമനാണച്ച്.  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ  പനാറ

കതയബലകതനാട്ടങ്ങളബല് ലഭദമനാകേയനാല് ടബ  സലങ്ങള്  സര്കനാര് ഏതറടുകനാനള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.

തകേനാകണനാട്ടബയബല് ഒരു വദവസനായ പനാര്കച്ച് ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വന്കേബടകനാരബല്നബനലാം പവദദ്യുതബ കുടബശബകേ പബരബതചടുകനാതത സനാധനാരണകനാരുതട

കമല്  ചനാര്ജച്ച്  വര്ദനവച്ച്  അടബകചല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  കേണക്ഷന്  വബകചദബക്കുകേയുലാം

തചയ്യുന്ന നടപടബയബല്നബന്നച്ച് സര്കനാര് പബന്മേനാറണലാം.

ശസ്പീ  .   പബ  .   തകേ  .   ശശബ: ധനനാഭദര്തനകേതള അനകൂലബക്കുന. സലാംസനാനതബതന്റെ

പരബമബതമനായ  സനാമ്പതബകേ  കസനാതസ്സബനളളബല്നബനതകേനാണച്ച്  വബകേസനകനട്ടങ്ങള്

മുന്നബര്തബയുളള  പ്രവര്തനമനാണച്ച്  നടതബവരുന്നതച്ച്.  വദവസനായ  രലാംഗതച്ച്  വന്

കനട്ടമുണനാക്കുന്നതബനലാം നഷതബല് പ്രവര്തബചബരുന്ന തപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങതള

ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനലാം  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായങ്ങതള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം

സര്കനാര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. കകേരളതത നബകക്ഷപ സഗൗഹൃദ സലാംസനാനമനായബ

മനാറ്റുന്നതബനലാം വദവസനായ ഇടനനാഴബ യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനലാം പുതബയ സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  മുകന്നനാടബയനായബ  ഇന്തവകസഴച്ച്  മസ്പീറച്ച്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം



31

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  ഖനാദബ  കമഖലയുതട  ഉന്നമനതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  ശദ  നല്കേണലാം.

പവദദ്യുതബ  നബയനണലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  എലനാ  മണ്ഡലങ്ങളബലലാം  പവദദ്യുത  അദനാലത്തുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം സര്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  ധനനാഭദര്തനകേതള  എതബര്ക്കുന.

തപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  നഷതബലനാതണന്ന  ആസൂത്രണ  കബനാര്ഡബതന്റെ

കേതണതല്  പരബകശനാധബചച്ച്  നഷലാം  നബകേത്തുന്നതബനലാം  ട്രെെനാവന്കൂര്  സബമന്റെസച്ച്

ലബമബറഡബതന സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പവദദ്യുതബ ചനാര്ജച്ച്

വര്ദനവബലള്തപ്പെട്ട തസസ്സച്ച് അടയന്നതബനലാം ആഡബറബലാംഗബനച്ച്  വബകധയമനാക്കുന്നതബനലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.  സസ്വകേനാരദ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  തതവദദ്യുതബ കുടബശബകേയബനതബല്

കേബട്ടനാനളള  തുകേ പബരബതചടുതച്ച് കബനാര്ഡബതന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനാകണലാം.

ജബന്ഡനാല് കേമ്പനബയുമനായബ  ഒപ്പുവച  കേരനാര്  കരഖകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയണലാം.  ടനാറനാ

പവറബല്  നബനലാം  തതവദദ്യുതബ  വനാങ്ങനാന്  പവര്  കട്രെെഡബലാംഗച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷനമനായുലാം

എന്.ടബ.പബ.സബ.-യബല്നബനമുള തതവദദ്യുതബ  ഒഴബവനാകബ  സസ്വകേനാരദ  കേമ്പനബകേളുമനായുലാം

കേരനാര് ഒപ്പുവചബട്ടുകണനാതയന്നച്ച് വദകമനാകണലാം.  ട്രെെനാന്സ്ഗ്രബഡച്ച് പദതബതയക്കുറബചളള

സലാംശയങ്ങള്  ദൂരസ്പീകേരബകണലാം.  കകേനാട്ടയലാം-കകേനാലത്തുനനാടച്ച്  തതലന്  പനാകകജുകേളബല്

തസര്തതലറച്ച്,  L&T  കേമ്പനബകേള്കച്ച്  തടണര്  തുകേയബല്നബനലാം  50  മുതല്  65
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ശതമനാനലാംവതര വര്ദബപ്പെബചച്ച് നല്കേബയതബതന്റെ കേനാരണലാം വദകമനാകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്):   കദശസ്പീയ ശരനാശരബതയകനാള് തമചതപ്പെട്ട സനാമ്പതബകേ വളര്ചനാനബരകച്ച്

തതകേവരബകനാന്  സലാംസനാനതബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  നബകക്ഷപകേതര  ആകേര്ഷബകനാന്

വദവസനായ  പനാര്ക്കുകേളടകലാം  സനാധദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങതളലനാലാം  ഒരുകബയബട്ടുണച്ച്.

വബവബധ കമഖലകേളബലനായബ അനവധബ വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബചതുവഴബ വന്

നബകക്ഷപമുണനാകനാനലാം  തതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബകനാനലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

നബകക്ഷപവമനായബ ബനതപ്പെട്ട നബയമങ്ങളബലലാം ചട്ടങ്ങളബലലാം കഭദഗതബ വരുതബ 2018-ല്

കകേരള ഇന്തവസച്ച്തമന്റെച്ച് തപ്രനാകമനാഷന്  &  തഫസബലബകറഷന് ആകച്ച്  പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം

വദവസനായ  അനമതബകനായബ  ഓണ്തതലന്  ക്ലേബയറന്സച്ച്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്തപ്പെടുത്തുകേയുലാം തചയബട്ടുണച്ച്.  ആകഗനാള  നബകക്ഷപകേ സലാംഗമലാം,  ASCEND  2020

KERALA  എന്നബവയബലൂതട വദവസനായ കമഖലയബല് മനാതൃകേനാപരമനായ മനാറങ്ങള്കച്ച്

തുടകലാം  കുറബകനാന്  സനാധബച.  പനാലകനാടച്ച്  ഡബഫന്സച്ച്  പനാര്കച്ച്,  തബരുവനന്തപുരലാം

കതനാന്നയല്  തതലഫച്ച്  സയന്സച്ച്  പനാര്കച്ച്,  തമഡബകല്  ഡബതതവസസച്ച്  പനാര്കച്ച്

ഇവയുതട നബര്മ്മേനാണപ്രവൃതബ പുകരനാഗമബക്കുന്നതബകനനാതടനാപ്പെലാം  വബവബധ തരതബലള

14  വദവസനായ  പനാര്ക്കുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുനണച്ച്.   അടചപൂട്ടല്

ഭസ്പീഷണബ  കനരബട്ട  നബരവധബ  തപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങളുതട  നഷലാം
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ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  കുറചതകേനാണ്ടുവരനാനലാം  ഒകട്ടതറ  സനാപനങ്ങതള  വബകേസനതബതന്റെ

പനാതയബകലയ്തകതബകനാനലാം  സനാധബച.  തകേ.എ.എല്.'  ഇ  ഓകട്ടനാ'

നബരതബലബറക്കുകേയുലാം  'ഇ  ബസച്ച്'  നബര്മ്മേബകനാനള  തയ്യനാതറടുപ്പെച്ച്  നടത്തുകേയുമനാണച്ച്.

കകേരള  കസറച്ച്  ഡഗ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഫനാര്മസന്യൂട്ടബകല്സബതന  അതദനാധുനബകേ  മരുന്നച്ച്

നബര്മ്മേനാണ  കേമ്പനബയനാകബ  ഉയര്തബയബട്ടുണച്ച്.  സബന്നബലാംഗച്ച്  മബല്ലുകേതള  നഷതബല്

നബനലാം കേരകേയറ്റുകേയുലാം വബകദശങ്ങളബകലയച്ച് നൂല് കേയറ്റുമതബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കേണ്ണൂര്,

ആലപ്പുഴ മബല്ലുകേള്കച്ച് തഎ.എസച്ച്.ഒ.  സര്ട്ടബഫബകകഷന് ലഭദമനാക്കുകേയുലാം ട്രെെബവനാന്ഡലാം

മബല്  യനാണ്  ബനാങ്കേബല്  നബന്നച്ച്  സഗൗജനദ  തതകേതറബ  യൂണബകഫനാമബനള  നൂല്

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചച്ച്  നല്കുകേയുലാം  തകേ.എസച്ച്.ടബ.സബ.-കച്ച്  കേസ്പീഴബലള  ഏഴച്ച്  മബല്ലുകേളബലനായബ

873  കപതര  പുതുതനായബ  നബയമബക്കുകേയുലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.  BHEL-EML,

ഇന്സ്ട്രുതമകന്റെഷന്  ലബമബറഡച്ച്  എന്നബവ  ഏതറടുകനാനള  ഉതരവച്ച്

പുറതപ്പെടുവബചകേഴബഞ്ഞു.  കകേനായമ്പത്തൂര്-തകേനാചബ  വദവസനായ  ഇടനനാഴബയുതട

പ്രനാരലാംഭഘട്ടതബനനാവശദമനായ   സലലാം  ഏതറടുകല്  നടപടബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം

തഗയബല്  തതപപ്പെച്ച് തതലന്  പദതബ  സമയബനബതമനായബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.  കകേരള  മബനറല്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  തമറല്സച്ച്  ലബമബറഡബതന

ലനാഭതബതലതബകനാനലാം മലബനാര് സബമന്റെച്ച്സച്ച്  ലബമബറഡബതന പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാനലാം

നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  ശബരബമല   ഇടതനാവളങ്ങളബല്  എലാം.എസച്ച്.എലാം.ഇ.
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നടതബവരുന്ന  പരമ്പരനാഗത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുതട  വബപണനകമളയുതട  മനാതൃകേയബല്

ആറ്റുകേനാല്  തപനാങ്കേനാലകയനാടനബനബചച്ച്  ആറ്റുകേനാല്  കമള  നടത്തുന്നതനാണച്ച്.  സ്കൂള്-

കകേനാകളജച്ച്  തലങ്ങളബതല  വബദദനാര്തബകേതളയുലാം  യുവ  സലാംരലാംഭകേതരയുലാം  ലക്ഷദമബട്ടച്ച്

എന്റെര്പ്രകണഴച്ച്  തഡവലപ്തമന്റെച്ച്  ക്ലേബ്ബുകേള്  സജസ്പീവമനാക്കുകേയുലാം  തബരുവനന്തപുരതച്ച്

'ഇ.ഡബ ക്ലേബച്ച് കകേനാണ്കക്ലേവച്ച്' സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം തചയബട്ടുണച്ച്.  വട്ടബയൂര്കനാവബല്

ഖനാദബ  ഗ്രനാമവദവസനായ  വകുപ്പെബതന്റെകേസ്പീഴബലള  ഭൂമബ  ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബകനാനള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.  വടകേരയബതല  കകേരള  ഹനാന്റെച്ച് ലൂലാം

സഹകേരണ  സലാംഘതബതന്റെ  വര്കച്ച്തഷഡച്ച്  പുതുകബപ്പെണബയുന്നതബനളള  നടപടബ

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്.  കേരകേഗൗശല  കമഖലയബല്  ഓണ്തതലന്  വബലന

സജസ്പീവമനാകബയബട്ടുണച്ച്.  ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകനാണബക്സൈച്ച്  പനാര്കബനച്ച്  ഭൂമബ  ഏതറടുക്കുന്നതബനച്ച്

54.47  കകേനാടബ  രൂപ  അനവദബചബട്ടുണച്ച്.  തകേല്കട്രെെനാണബതന്റെ  പ്രവര്തനലാം

തമചതപ്പെടുത്തുന്നതബനള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  വനാണബജദ  സനാപനങ്ങളബതല

പവദദ്യുതബ ബബല് കുടബശബകേ സലാംബനബചച്ച് പവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബയുമനായബ ആകലനാചബചച്ച്

തസ്പീരുമനാനലാം  പകേതകനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.  ധനനാഭദര്തന  പനാസ്സനാകബതരണതമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.

തതവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ): ചര്ചയബല് ഉരുതബരബഞ്ഞബട്ടുള

ക്രബയനാത്മകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങതള  സസ്വനാഗതലാം  തചയ്യുന.  നബലവബല്  പവദദ്യുതബ  കബനാര്ഡച്ച്
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തമചതപ്പെട്ട പ്രവര്തങ്ങളനാണച്ച് കേനാഴ്ചവയന്നതച്ച്.  സമ്പൂര്ണ്ണ പവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം,  കലനാഡച്ച്

തഷഡബലാംഗുലാം പവര് കേട്ടുലാം ഒഴബവനാകല് എന്നസ്പീ പ്രഖദനാപനങ്ങള് യനാഥനാര്തദമനാകബയ

ഗവണ്തമന്റെനാണബതച്ച്.  പവദദ്യുതബ  കബനാര്ഡച്ച്  ഇകപ്പെനാള്  ലനാഭതബലനാണച്ച്

പ്രവര്തബക്കുന്നതച്ച്.  ട്രെെനാന്സ്ഗ്രബഡച്ച്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുമനായബ  ബനതപ്പെട്ടച്ച്

എസബകമറച്ച് റബകവഴച്ച് തചയ്യനാന് സര്കനാര് തയ്യനാറനാണച്ച്. ആകരനാപണങ്ങളബലൂതട പവദദ്യുതബ

വകുപ്പെബതന ഇകേഴബ കേനാണബകനാനള ശമതബല്നബന്നച്ച് പ്രതബപക്ഷലാം പബന്മേനാറണലാം.

(ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  പവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബയുതട  മറുപടബയബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്

പ്രതബപക്ഷലാം സഭ ബഹബഷ്കരബച.)

യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്കനാരബതന്റെ  കേനാലതച്ച്  തറഗുകലററബ  കേമ്മേസ്പീഷതന്റെ  നബര്കദ്ദേശലാം

ലലാംഘബചതകേനാണനാണച്ച് പവര് പര്കചസച്ച്  എഗ്രബതമനണനാകബയതച്ച്.  ഇഗൗ സര്കനാരബതന്റെ

കേനാലതച്ച്  ഒരു  കേരനാര്  ഉണനാക്കുകേകയനാ  പവര്  പര്കചസച്ച്  നടത്തുകേകയനാ  തചയബട്ടബല.

1000  തമഗനാവനാട്ടബല്  കൂടുതല്  സഗൗകരനാര്ജലാം  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകനാനനാണച്ച്  സര്കനാര്

ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  തതവദദ്യുതസ്പീകേരണ  സലാംവബധനാനലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതനാണച്ച്.

കവനാള്കട്ടജച്ച് ഇലാംപ്രൂവ്തമന്റെച്ച് പ്രവര്തനങ്ങളുതട ഭനാഗമനായബ രണ്ടുവര്ഷലാംതകേനാണച്ച്  3000

വബതരണ  ട്രെെനാന്കസനാര്മറുകേളുലാം  5000  കേബകലനാമസ്പീറര്  11  തകേ.വബ.  തതലനകേളുലാം

സനാപബകനാനനാണച്ച് ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  ട്രെെനാന്സ്ഗ്രബഡച്ച് പദതബയുതട ഒന്നനാലാംഘട്ടലാം  2021-

ഓതട പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പുകേലൂര്-മനാടകതറ തതഹ കവനാള്കട്ടജച്ച് തതലനബതന്റെ
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നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്തബയനാക്കുന്നതനാണച്ച്.  വബശദമനായ  മറുപടബ  കമശപ്പുറത്തുവയന.

ധനനാഭദര്തന പനാസ്സനാകബതരണതമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.              

വദവസനായങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  തതവദദ്യുത

പദതബകേള്  എന്ന  XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  സഭ  തഎകേകേകണദന

പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനവദബക്കുകേയുലാം തചയ്തു.  

(സഭ പവകുകന്നരലാം 5.51-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)

* * * * * *


