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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    13,   തവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബതല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 (9.00 മുതല് 10.00 വെതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I ചരകമനാപചനാരലാം

എചച്ച്  .  ആര്  .   ഭരദദനാജച്ച്  ,   ടബ  .   നനാണു മനാസ്റ്റര് എനബവെരുതട നബരദനാണലാം

മുന് കകേരള ഗവെര്ണ്ണറലാം മുതബര്ന കകേനാണ്ഗ്രസച്ച് കനതനാവുമനായബരുന എചച്ച്. ആര്.

ഭരദദനാജച്ച്, കകേരള നബയമസഭനാലാംഗമനായബരുന ടബ. നനാണു മനാസ്റ്റര് എനബവെരുതട നബരദനാണലാം

സലാംബനബചച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  റഫറന്സച്ച്  നടത്തുകേയലാം  പകരതകരനാടുളള

ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്  അല്പസമയലാം  എഴുകനറ്റുനബനച്ച്  മമൗനലാം

ആചരബക്കുകേയലാം തചയ.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേനാവെബഡച്ച്   19-  തനതബതരയളുള പ്രതബകരനാധ പ്രവെര്തനങ്ങള്

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേനാവെബഡച്ച് -19  വെദനാപകേമനാകുനതനായ  വെനാര്തകേളുലാം  സനാമൂഹദ

മനാധദമങ്ങളബതല  അതബരുകേവെബഞ്ഞ  പ്രചനാരണവുലാം  നബയന്ത്രണങ്ങളുലാംമൂലലാം

ജനങ്ങളബലുണനായബട്ടുളള  ഭസ്പീതബയലാം  ആശങ്കയലാം  ലഘൂകേരബകനാനലാം  വെബകദശ

മലയനാളബകേള്ക്കുണനാകുന  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  ആശങ്കകേളുലാം  പരബഹരബകതപ്പെടുനതബനലാം

രനാജദതബതന്റെ  സനാമ്പതബകേ  ഭദ്രതയ്ക്കുണനായബട്ടുളള  ഭസ്പീഷണബകേതള  ഫലപ്രദമനായബ

തചറകനാനലാം  ആവെശദമനായ  നടപടബകേള്  സദസ്പീകേരബകകണ  ഗുരുതരമനായ

സബതബവെബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവെചച്ച്  ചര്ച  തചയ്യണതമനനാവെശദതപ്പെട്ടച്ച്

കഡനാ. എലാം. തകേ. മുനസ്പീര്, സര്വ്വശസ്പീ തകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്, കമനാന്സച്ച് കജനാസഫച്ച്, അനൂപച്ച്

കജകബച്ച് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വെനബത-ശബശുവെബകേസനവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(  ശസ്പീമതബ  തകേ  .    തകേ  .    തതശലജ  ടസ്പീചര്  ):  പ്രസ്തുത  വെബഷയലാം

ചര്ചയ്തകടുകനാവുനതനാണച്ച്.

(അടബയന്തരപ്രകമയലാം ചര്ചയ്തകടുകനാന് തസ്പീരുമനാനബച.)

കഡനാ  .    എലാം  .    തകേ  .    മുനസ്പീര്:  കകേനാവെബഡച്ച് -19  വെദനാപകേമനാകുനതനായ  വെനാര്തകേളുലാം

സനാമൂഹദ മനാധദമങ്ങളബതല പ്രചനാരണവുലാം നബയന്ത്രണങ്ങളുലാംമൂലലാം ജനങ്ങളബലുണനായബട്ടുളള
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ഭസ്പീതബയലാം  ആശങ്കയലാം  സലാംബനബചച്ച്  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവെചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെച്ച് (  ശസ്പീ  .   രകമശച്ച് തചനബതല  ): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന.

കഡനാ  .    എലാം  .    തകേ  .    മുനസ്പീര്:  കകേനാവെബഡച്ച്  19  സലാംബനബച ജനങ്ങളുതട ആശങ്കകേള്

പരബഹരബകതപ്പെകടണതനാണച്ച്.  തകേനാകറനാണ  തതവെറസബതന  pandemic  ആയബ  WHO

പ്രഖദനാപബചകേഴബഞ. മനഷദനബല്നബനച്ച് മനഷദനബകലയച്ച് അതബകവെഗലാം ഈ വവെറസച്ച്

പടരുനതബനനാല്  പ്രനായലാം  കൂടുതലുളളവെരുലാം  കേദനാന്സര്,  ഡയബറബസച്ച്  കരനാഗബകേളുലാം

അതസ്പീവെജനാഗ്രത പനാലബകകണതനാണച്ച്. ഇറലബയബല്നബനലാം വെനവെതര നബരസ്പീക്ഷണതബനച്ച്

വെബകധയമനാകനാതബരുനതച്ച്  സര്കനാരബനണനായ  പനാളബചയനാണച്ച്.  വെബകദശ

രനാജദങ്ങളബല്നബനലാം  വെരുനവെതര  വെബമനാനതനാവെളങ്ങളബല്  വെചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുനതബനനാവെശദമനായ  കഡനാക്ടര്മനാതര  നബയമബക്കുകേകയനാ  അവെര്കച്ച്

പ്രനാഥമബകേകൃതദങ്ങള്  നബര്വ്വഹബകനാനള  സമൗകേരദതമനാരുക്കുകേകയനാ  തചയബട്ടബല.  മറച്ച്

സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  തറയബല്കവെ  കസ്റ്റഷനകേളബലുലാം  ബസച്ച്  സ്റ്റനാന്റുകേളബലുലാം

വെനബറങ്ങുനവെരബല്നബനച്ച്  കരനാഗബകേളനായവെതര  കേതണതനാനള  സലാംവെബധനാനലാം

ഒരുകണലാം. കരനാഗനബര്ണ്ണയലാം നടത്തുനതബനച്ച് വെബദഗ്ദ്ധ കഡനാക്ടര്മനാര് അടങ്ങബയ കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലനാബച്ച് സമൗകേരദങ്ങള് ഏര്തപ്പെടുത്തുകേയലാം കവെണലാം.  ഈ വെബഷയലാം

സലാംബനബചച്ച് ചര്ച തചയ്യനാന് രനാഷസ്പീയപനാര്ട്ടബ പ്രതബനബധബകേളുതട കയനാഗലാം വെബളബകണലാം.
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കരനാഗബകേതള  ഒറതപ്പെടുത്തുന  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവെനാകണലാം.  ഗുല്ബര്ഗ

യൂണബകവെഴബറബയബതല  വെബദദനാര്തബകേതളയലാം  ഇറലബയബല്  കുടുങ്ങബകബടക്കുന

മലയനാളബകേതളയലാം നനാട്ടബതലതബകനാന് നടപടബ സദസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    രനാജു എബ്രഹനാലാം:  ജനങ്ങളബല് ആത്മവെബശദനാസമുണനാകനാനലാം പ്രതബകരനാധ

പ്രവെര്തനങ്ങള്  ശകബതപ്പെടുതനാനലാം  സര്കനാര്  സദസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേള്

സഹനായകേരമനായബട്ടുണച്ച്.  ആദദഘട്ടതബല്  തകേനാകറനാണ  ബനാധബചവെതര

രക്ഷതപ്പെടുത്തുനതബനലാം കരനാഗവെദനാപനലാം തടയനതബനലാം ആകരനാഗദ വെകുപ്പുമന്ത്രബയതടയലാം

വെകുപ്പെബതന്റെയലാം  ജനാഗ്രതകയനാടുള  ഇടതപടലബതന്റെ  ഫലമനായബ  സനാധബചബരുന.

ഇറലബയബല്  നബതനതബയ  കുടുലാംബലാം  വെബവെരങ്ങള്  മറചവെചതലാം  നബസ്സഹകേരണലാം

കേനാണബചതമനാണച്ച്  രണനാലാംഘട്ടതബതല  കരനാഗവെദനാപനതബനച്ച്  കേനാരണമനായതച്ച്.

ഇതസലാംബനബച  വെബവെരലാം  അറബഞ്ഞയടന്തതന  ആവെശദമനായ

മുന്കേരുതലുകേതളനാരുകനാന്  സലലാം  എലാം.എല്.എ.  എന  നബലയബല്

നടപടബകേതളടുതബട്ടുണച്ച്.  ആകരനാഗദ  വെകുപ്പുമന്ത്രബയതട  കനതൃതദതബല്

ആകരനാഗദപ്രവെര്തകേര് നടതബയ യദകേനാലനാടബസനാനതബലുള പ്രവെര്തനങ്ങളനാണച്ച്

കരനാഗവെദനാപനലാം  തടയനാന്  സഹനായകേരമനായതച്ച്.  കലനാകേതബനച്ച്  മനാതൃകേയനാകുന

തരതബല്  പ്രവെര്തനങ്ങള് സലാംഘടബപ്പെബച  ആകരനാഗദപ്രവെര്തകേര്കച്ച് അര്ഹമനായ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേണലാം.   തകേനാകറനാണ  ബനാധബത  കമഖലകേളബല്  വെനായ്പകേള്കച്ച്
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തമനാറകട്ടനാറബയലാം  അനവെദബക്കുനതബനലാം  സമൗജനദ  കറഷന്  നല്കുനതബനലാം  8,  9

കനാസുകേളബതല  പരസ്പീക്ഷകേള്  മനാറബവെയ്ക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സദസ്പീകേരബകണലാം.

തഎതസനാകലഷനബല്  കേഴബയനവെര്കച്ച്  ഭക്ഷണതമതബകനാനള  തസ്പീരുമനാനലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ആവെശദമനായ സലങ്ങളബല് മനാസ്കുകേള് വെബതരണലാം തചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    അനബല്  അകര:  സര്കനാര്  പുലര്തബയ  നബസ്സലാംഗതയനാണച്ച്  കൂടുതല്

കപര്കച്ച്  കരനാഗലാം  ബനാധബകനാന്  കേനാരണമനായതച്ച്.  ഈ  വെബഷയതബല്  രനാഷസ്പീയ

മുതതലടുപ്പെച്ച്  നടതനാനള ശമലാം സര്കനാര്  ഉകപക്ഷബകണലാം.

ശസ്പീ  .   ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര്: തകേനാകറനാണ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് തചയകപ്പെനാള്തതന  കരനാഗലാം

പടരനാതബരബകനാന്  അടബയന്തര  നടപടബകേള്  സദസ്പീകേരബച  ആകരനാഗദവെകുപ്പുമന്ത്രബതയ

അഭബനന്ദബക്കുന.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദതമകനദ ഇമൗ പ്രതബസനബതയ ഒരുമബചനബനച്ച്

കനരബടണലാം.  വെബകദശരനാജദങ്ങളബല്  കജനാലബ  തചയ്യുന  മലയനാളബകേള്കനാവെശദമനായ

സലാംരക്ഷണലാം  തകേനാടുക്കുനതബനലാം  സുരക്ഷബതമനായബ  അവെതര

നനാട്ടബതലതബക്കുനതബനമുള  പ്രവെര്തനങ്ങള്  നടതണലാം.  തപനാതസലങ്ങളബല്

എതബകചരുന  ആളുകേതള  പരബകശനാധനയച്ച്  വെബകധയമനാകനാനള  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

സജസ്പീകേരബകണലാം.  ജനങ്ങള്കച്ച്  ഇകനാരദതബല് ഭസ്പീതബയബലനാതത ജനാഗ്രതകയനാടുകൂടബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുന ഒരു സനാഹചരദമുണനാകണലാം.

ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  ദുരന്തങ്ങതള  അതബജസ്പീവെബകനാനള  ശമമനാണച്ച്
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സര്കനാരബതന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനണനായബട്ടുളതച്ച്.  8,  9  കനാസ്സുകേളബതല  പരസ്പീക്ഷകേള്

മനാറബവെയനാന്  കേഴബയകമനാതയനച്ച്  പരബകശനാധബകണലാം.  തകേനാകറനാണ  വവെറസച്ച്  ബനാധ

സബരസ്പീകേരബക്കുനതബനകവെണബ  ആശുപതബകേളബല്  കേഴബയനവെര്  പുറത്തു

കപനാകേനാതബരബകനാനള ഇടതപടലുകേളുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സച്ച്  കജനാസഫച്ച്:  വെബമനാനതനാവെളങ്ങളബല്

പരബകശനാധബക്കുനതബനകവെണബ  ഏര്തപ്പെടുതബയബട്ടുള  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങതളക്കുറബചച്ച്

അകനദഷബകണലാം.  Common  cold  തബരബചറബയനാന്  കേഴബയന  തരതബലുള

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുണനാകണലാം. ലനാബുകേളുതട സമൗകേരദങ്ങള് തമചതപ്പെടുതണലാം.  നഴബലാംഗച്ച്

കകേനാകളജുകേളബല്  പഠബക്കുന  കുട്ടബകേതള  തബരബതകേ  വെബളബക്കുന  സനാഹചരദലാം

ഒഴബവെനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    വെബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  കകേനാവെബഡച്ച്  19-തന  പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനലാം

കരനാഗവെദനാപനലാം  തടയനതബനലാം  മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവെര്തനങ്ങളുമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുന  ഗവെണ്തമന്റെബതന  അഭബനന്ദബക്കുന.  കരനാഗ

പ്രതബകരനാധപ്രവെര്തനങ്ങളബല്  കേക്ഷബ  രനാഷസ്പീയകഭദതമകനദ  ഒറതകട്ടനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ഇറലബ  ഉള്തപ്പെതടയള

വെബകദശരനാജദങ്ങളബല്നബനലാം വെരുനവെതര കേദനാറതതന്റെന്  തചയ്യുനതച്ച് കേര്ശനമനാകണലാം.
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കകേനാവെബഡച്ച്  കരനാഗ  പ്രതബകരനാധപ്രവെര്തനങ്ങളബല്  കപ്രനാകട്ടനാകകനാള്  അനസരബചള

നടപടബകേള് സദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവെനാട്ടര് പട്ടബകേ പുതക്കുനതബനലാം ബനാങ്കച്ച് അദനാലത്തുകേള്

നടത്തുനതബനലാം  സമയലാം നസ്പീട്ടബതകനാടുക്കുകേയലാം  തചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്:  കകേനാവെബഡച്ച്  19  കരനാഗബനാധതയക്കുറബചച്ച്

വെദനാജസകന്ദശങ്ങള് പ്രചരബപ്പെബക്കുനവെര്തകതബതര കേര്ശന നടപടബ സദസ്പീകേരബകണലാം.

കേദനാറതതന്റെന് തചയവെര്കച്ച് നല്കുന കേമൗണ്സബലബലാംഗച്ച് ഫലപ്രദമനാകണലാം. അടബയന്തര

സനാഹചരദങ്ങളബല്  വെബകദശരനാജദങ്ങളബകലയച്ച്  കപനാകകേണബ  വെരുനവെര്കച്ച്

കരനാഗബനാധയബതലനള സര്ട്ടബഫബകറച്ച് ലഭദമനാകനാന് സലാംവെബധനാനതമനാരുകണലാം.

ശസ്പീ  .    സജബ  തചറബയനാന്:  കകേനാവെബഡച്ച്-19  എന  മഹനാമനാരബതയ

പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനച്ച്  ആകരനാഗദ  വെകുപ്പെച്ച്  സദസ്പീകേരബചബട്ടുള  നടപടബകേള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  പ്രതബകരനാധ  പ്രവെര്തനങ്ങളബല്  രനാഷസ്പീയലാം  ഉകപക്ഷബചച്ച്

ഒറതകട്ടനായബ നബല്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  സലാംസനാനതച്ച് കകേനാവെബഡച്ച്-19  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയ്യതപ്പെട്ട

സനാഹചരദതബല്  ജനങ്ങളുതട  ഭസ്പീതബ  ഒഴബവെനാക്കുനതബനലാം  മുന്കേരുതല്  നടപടബകേള്

സദസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞകമനാന്:  ജനങ്ങളുതട  ആശങ്കയലാം  ഉത്കേണ്ഠയലാം

അകേറ്റുനതബനള പ്രവെര്തനമനാണച്ച് സര്കനാര് നടതബതകനാണബരബക്കുനതച്ച്.  ഇതബതന
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പ്രതബകരനാധബകനാന് കയനാജബച പ്രവെര്തനങ്ങളുമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകേനാലാം.  

ശസ്പീ  .   തകേ  .   യ  .   ജനസ്പീഷച്ച് കുമനാര്: കകേനാവെബഡച്ച്-19 റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് തചയ സനാഹചരദതബല്

ജനങ്ങളുതട  ആശങ്കയലാം  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  പരബഹരബക്കുനതബനനാവെശദമനായ  നടപടബകേള്

സദസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണനാ  കജനാര്ജച്ച്:  തകേനാകറനാണ  വവെറസബതന

പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനനായബ  ഇമൗ  സര്കനാര്  ശകമനായ  നടപടബകേളനാണച്ച്  സദസ്പീകേരബച

തകേനാണബരബക്കുനതച്ച്.  സര്കനാര്/സദകേനാരദ  ആശുപതബകേളബല്  തഎതസനാകലഷന്

വെനാര്ഡുകേള്  സജസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  സര്വവെലന്സച്ച്  ടസ്പീമബതന  നബകയനാഗബക്കുകേയലാം

തചയബട്ടുണച്ച്.  സര്കനാരബതന്റെ  പ്രവെര്തനങ്ങള്  ശകമനായബ

മുകനനാട്ടുതകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനച്ച് പൂര്ണ്ണപബന്തുണ ഉറപ്പെനാക്കുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചനബതല):  കകേനാവെബഡച്ച്-19  വെദനാപനലാം

തടയനതബനച്ച്  ശകമനായ  നടപടബകേളുണനാകേണലാം.  ഇറലബയബല്നബതനതബയ  റനാനബ

സദകദശബകേളനായ  മൂനകപതര  യഥനാസമയലാം  കേദനാറവന്റെന്  തചയ്യനാതതതകേനാണനാണച്ച്

കകേരളതബല്  തകേനാകറനാണ  ബനാധയണനായതച്ച്.  വെബമനാനതനാവെളങ്ങളബല്  പരബകശനാധന

കേര്ശനമനാക്കുകേയലാം  കഡനാക്ടര്മനാതരയലാം  ആകരനാഗദവെകുപ്പുകദദനാഗസതരയലാം

വെബനദസബക്കുകേയലാം കരനാഗബകേള്കച്ച് പൂര്ണ്ണസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയലാം വെബവെരങ്ങള്

രഹസദമനായബ  സൂക്ഷബക്കുകേയലാം  തമഡബകല്  ബുളറബനബലൂതട  വെബവെരങ്ങള്
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വകേമനാറകേയലാം  തചയ്യണലാം.  കകേന്ദ്രഗവെണ്തമന്റുമനായബ  ബനതപ്പെട്ടച്ച്  ഇറലബയബല്

കുടുങ്ങബകബടക്കുനവെര്കച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവെരുതണലാം.  സര്കനാര്  സദസ്പീകേരബക്കുന

എലനാ നല നടപടബകേകളനാടുലാം പ്രതബപക്ഷലാം കയനാജബക്കുനതനാണച്ച്. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വെനബത-ശബശുവെബകേസനവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ തകേ  .    തകേ  .    വശലജ ടസ്പീചര്  ):  118  കലനാകേരനാഷങ്ങളബലനാണച്ച്  കകേനാവെബഡച്ച്-19

വെദനാപബചബരബക്കുനതച്ച്.  മബകേച സര്വവെലന്സച്ച് സബസ്റ്റമുള രനാജദങ്ങളബല്കപ്പെനാലുലാം ഇമൗ

കരനാഗലാം വെദനാപബക്കുന സനാഹചരദതബല് കകേരളലാം പ്രതബകരനാധബകനാന് ശമബക്കുകമ്പനാള്

പ്രശ്നതബതന്റെ  ഗമൗരവെലാം  പ്രതബപക്ഷലാം  ഉള്തകനാളണലാം.  കകേന്ദ്രഗവെണ്തമന്റെച്ച്

വഗഡച്ച് വലന്  അനസരബചനാണച്ച്  എയര്കപനാര്ട്ടുകേളബല്  പരബകശനാധന  നടത്തുനതച്ച്.

എയര്കപനാര്ട്ടബനളബല്  യൂണബകവെഴല്  സര്വവെലന്സബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കഫനാറലാം

പൂരബപ്പെബകകണതച്ച്  മനാന്കഡററബയനാതണന  ഉതരവുവെനതച്ച്  മനാര്ചച്ച്  4-നനാതണങ്കബലുലാം

ഇറലബയബല്നബനളവെര് തഹല്പച്ച് തഡസബല് റബകപ്പെനാര്ട്ടുതചയച്ച് കഹനാലാം കേദനാറവന്റെനബല്

പ്രകവെശബകണതമന  അറബയബപ്പെച്ച്  വെബമനാനതബല്വെചതതന  നല്കേബയബരുന.

ഇറലബയബല്നബതനതബയ  റനാനബ  കുടുലാംബലാം  പനബ  വെനതബതനത്തുടര്നച്ച്  സദകേനാരദ

ആശുപതബയബല് ചബകേബത്സ കതടബതയങ്കബലുലാം ഇറലബയബല്നബനനാണച്ച് വെനതതന കേനാരദലാം

മറചവെയ്ക്കുകേയനാണുണനായതച്ച്.  തഫബ്രുവെരബ  മുതല്  വെബവെബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ

തനടുമ്പനാകശ്ശേരബ എയര്കപനാര്ട്ടബല് കഡനാക്ടര്മനാതരയലാം പനാരനാതമഡബകല് സ്റ്റനാഫബതനയലാം
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നബയമബചബട്ടുണച്ച്. ഇറലബ കുടുലാംബതബതന്റെ കപഷദന്റെച്ച് കഫനാ ചനാര്ട്ടച്ച് പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

അവെരുമനായബ  ബനതപ്പെട്ട  ആളുകേതള  നബരസ്പീക്ഷണതബല്  വെയ്ക്കുകേയലാം  തചയബട്ടുണച്ച്.

ബസച്ച്  സ്റ്റനാന്റുകേളബലുലാം  തറയബല്തവെ  കസ്റ്റഷനകേളബലുലാം  നബരസ്പീക്ഷണലാം  ശകമനാകനാനള

നടപടബ  സദസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ജനങ്ങളബല്നബനള  സഹകേരണമുണനായനാല്  മനാതകമ

ഇതബതന  തചറകനാന്  സനാധബക്കൂതവെനതബനനാല്  പ്രചരണ  പ്രവെര്തനങ്ങള്

ശകമനാകബയബട്ടുണച്ച്.  പഞനായതച്ച്  പ്രസബഡന്റുമനാര്  ഉള്തപ്പെതടയളവെര്  അതതച്ച്

പഞനായതബതലവെബതടതയങ്കബലുലാം  വെബകദശത്തുനബനളവെര്  വെനബട്ടുതണങ്കബല്  അവെതര

കബനാധവെല്കരബകണതമനലാം  ആകരനാഗദവെകുപ്പെബല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തചയ്യണതമനലാം

ആവെശദതപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്. കരനാഗ പ്രതബകരനാധതബനനായബ വെബവെബധ വെകുപ്പുകേള് സദസ്പീകേരബകകണ

നടപടബകേള്  സലാംബനബചച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രബയതട  കനതൃതദതബല്  കയനാഗലാം

കചര്നച്ച് തസ്പീരുമനാനതമടുതബട്ടുണച്ച്. കേര്ണ്ണനാടകേ, തമബഴനാടച്ച് അതബര്തബയബല് നബരസ്പീക്ഷണലാം

ശകമനാകബയബട്ടുണച്ച്.  പഴുതടചള  നടപടബകേളനാണച്ച്

ഇകനാരദതബതലടുതബട്ടുളതതങ്കബലുലാം  പ്രതബപക്ഷതബതന്റെ  സഹനായലാം  കൂടബ

അഭദര്തബക്കുന.

പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച.

(ശദ  ക്ഷണബകല്,  സബ്മബഷനകേള്  എനബവെ  റദച്ച്  തചയ്യുകേയലാം  മറപടബകേള്

ബനതപ്പെട്ട  വെകുപ്പുമന്ത്രബമനാര്  കമശപ്പുറത്തുവെയണതമനച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സസ്പീകര്
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നബര്കദശബക്കുകേയലാം തചയ.)

III കമശപ്പുറത്തുവെച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവെബവെരപ്പെട്ടബകേയബതല  മൂനനാമതത  ഇനലാം  അനസരബചള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവെച. 

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

എസ്റ്റബകമറച്ച്സച്ച് കേമ്മേബറബയതട ഇരുപതബനനാലനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച.

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയതട  ഏഴുമുതല്

പത്തുവെതരയളള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച.

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയതട പതതനാമ്പതനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബച.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പരബഗണന 

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വെബജയന്):  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയതട

പതതനാമ്പതനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് അലാംഗസ്പീകേരബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയതട  പതതനാമ്പതനാമതച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേലുള  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.  കകേനാവെബഡച്ച്  19
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വെദനാപനതതത്തുടര്നച്ച്  സലാംസനാനത്തുണനായബരബക്കുന  ആശങ്കകേളുലാം  പ്രകതദകേ

സനാഹചരദവുലാം  കേണകബതലടുതച്ച്  നടപ്പുസകമ്മേളനലാം  തവെട്ടബചരുകബ  പ്രധനാനതപ്പെട്ട

ധനനാഭദര്തനകേള് ചര്ചതചയ്യനാതത ഗബലറബന് തചയ്യുന നടപടബ നബര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.

ധനവെബനബകയനാഗ  ബബല്  മനാതലാം  പനാസ്സനാകബയകശഷലാം  ധനനാഭദര്തനകേള്  ചര്ച

തചയ്യുനതബനനായബ സഭ വെസ്പീണ്ടുലാം സകമ്മേളബകണലാം. 

 ശസ്പീ  .    തകേ  .    സബ  .    കജനാസഫച്ച്:  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.  ധനവെബനബകയനാഗ

ബബല് കപനാലുലാം ചര്ചയ്തകടുകനാതത ധനനാഭദര്തനകേള് ഗബലറബന് തചയ്യുന നടപടബ

ശരബയല.  കവെനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അകമൗണച്ച്  പനാസ്സനാകബ  സഭ  പബരബഞ്ഞകശഷലാം  ബനാകബ

ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുളള  ചര്ചകേള്  തടരുനതബനനായബ  സഭ  വെസ്പീണ്ടുലാം

സകമ്മേളബകണലാം.  പനാര്ലതമന്റെബതന്റെ ഇരുസഭകേളുലാം വെബവെബധ നബയമസഭകേളുലാം സകമ്മേളനലാം

നബര്തബവെയനാത  സനാഹചരദതബല്  കകേരള  നബയമസഭയതട  സകമ്മേളനലാം

തവെട്ടബചരുക്കുനതച്ച്  ജനങ്ങളുതടയബടയബല്  തതറനായ  സകന്ദശലാം  പ്രചരബക്കുനതബനച്ച്

കേനാരണമനാകുലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.  സഭനാനടപടബകേള്

തവെട്ടബചരുക്കുനതമൂലലാം  സഭനാദദക്ഷന്  തതറനായ  ജനനാധബപതദ  കേസ്പീഴ് വെഴകലാം

നടതബതയനച്ച്  കരഖതപ്പെടുത്തുതമനതബനനാല്  ഈ  നടപടബ  അനവെദബകനാന്  പനാടബല.

കവെനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അകമൗണച്ച്  പനാസ്സനാകബ  മറച്ച്  ചര്ചകേള്  നടത്തുനതബനച്ച്  പബനസ്പീടച്ച്
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അവെസരതമനാരുകണലാം. 

ശസ്പീ  .    തബരുവെഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.  ഒന്പതച്ച്

ദബവെസതത ധനനാഭദര്തന ചര്ചകേള് ഒഴബവെനാകബ ഗബലറബന് തചയ്യുനതച്ച് വെബഷയങ്ങള്

ചര്ച  തചയ്യുനതബനളള  അവെസരലാം  നബകഷധബകലനാണച്ച്.  കവെനാട്ടച്ച്  ഓണ്  അകമൗണച്ച്

പനാസ്സനാകബ കുറചദബവെസതബനകശഷലാം സഭ വെസ്പീണ്ടുലാം സകമ്മേളബകണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  തചനബതല):  ചര്ചകേള്  കൂടനാതത

ധനനാഭദര്തനകേള്  ഗബലറബന്  തചയച്ച്  സഭനാസകമ്മേളനലാം  തവെട്ടബചരുക്കുനതബകനനാടച്ച്

കയനാജബക്കുനബല.  തതറനായ  ഈ  കേസ്പീഴച്ച് വെഴകലാം  സഭയതട  അധബകേനാരകതനാടുളള

തവെല്ലുവെബളബയനാണച്ച്.  ജനനാധബപതദവെബരുദമനായ  ഈ  നടപടബതയ  ശകമനായബ

എതബര്ക്കുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്):

ഇതതനാരു പുതബയ കേസ്പീഴ് വെഴകമല.  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട സസ്പീകറതട നടപടബ ജനനാധബപതദ

വെബരുദമനായബ വെദനാഖദനാനബകതപ്പെട്ടതച്ച് ശരബയനായബല.

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വെബജയന്):  നബലവെബതല സനാഹചരദതബല് സഭ

കചരുനതച്ച്  ശരബയതലനച്ച് സൂചബപ്പെബചതകേനാണച്ച് ശസ്പീ.  തകേ.എന്.എ.  ഖനാദര് സസ്പീകര്കച്ച്

കേതച്ച്  നല്കേബയകപ്പെനാള്  ഈ  വെബഷയലാം  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബ  മുമ്പനാതകേ
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അവെതരബപ്പെബക്കുകേയലാം  പബനസ്പീടച്ച്  തസ്പീരുമനാനതമടുകനാതമനച്ച്  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവെച്ച്

അറബയബക്കുകേയലാം  തചയബരുന.  തടര്നച്ച്  ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  കജനാര്ജുലാം  ഈ  ആവെശദലാം

ഉനയബചബരുന.  മറച്ച്  സലാംസനാനങ്ങതള  അകപക്ഷബചച്ച്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  ദബവെസലാം

നബയമസഭ  സകമ്മേളബക്കുനതച്ച്  കകേരളതബലനാതണനതബനനാല്  സഭ  തവെട്ടബചരുക്കുന

നടപടബതയ ആരുലാം കുറതപ്പെടുത്തുകേയബല;  ഒരു മഹനാവെബപതച്ച്  സലാംസനാനലാം കനരബടുന

പ്രകതദകേ സനാഹചരദതബതലടുത തസ്പീരുമനാനതത അലാംഗസ്പീകേരബചച്ച് ഈ നടപടബയമനായബ

സഹകേരബകണലാം. 

(കകേനാവെബഡച്ച്  19  വെദനാപനതതത്തുടര്നച്ച്  സലാംസനാനത്തുണനായബരബക്കുന

ആശങ്കകേളുലാം  പ്രകതദകേ  സനാഹചരദവുലാം  കേണകബതലടുതച്ച്  നടപ്പുസകമ്മേളനലാം

തവെട്ടബചരുക്കുന  സര്കനാര്  നടപടബയബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവെച്ച്

പ്രസനാവെന നടതബയകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബച.)

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച. 

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

മബ  .    സസ്പീകര്:  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയതട  പതതനാമ്പതനാലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബതല

ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരലാം  ഇനതത  കേനാരദവെബവെരപ്പെട്ടബകേയബല്  ഉള്തപ്പെടുതബയബരുന

അനമൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുതട കേനാരദലാം ഒഴബവെനാക്കുന. 
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VI ചട്ടലാം 300 അനസരബചളള പ്രസനാവെന

വലഫച്ച് മബഷന് ഭവെന പദതബ

വലഫച്ച് മബഷന് ഭവെന പദതബയതട വെബശദനാലാംശങ്ങള് സലാംബനബചച്ച്  മുഖദമന്ത്രബ

ചട്ടലാം 300 അനസരബചച്ച് പ്രസനാവെന നടതബ.

VII ധനകേനാരദലാം

2020 -21   സനാമ്പതബകേ വെര്ഷകതയ്ക്കുളള  ബജറബതല 
ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുളള     ചര്ചയലാം  കവെനാതട്ടടുപ്പുലാം

ധനകേനാരദവുലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവെണബ തപനാത വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(  തപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ): തനാതഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തനകേള് അനവെദബകണതമന

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് V  -       ചരക്കുകസവെന നബകുതബയലാം
  കേനാര്ഷബകേനാദനായ നബകുതബയലാം 
  വെബല്പ്പെന നബകുതബയലാം

                (331,99,52,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXVIII  - പലവെകേ സനാമ്പതബകേ സര്വ്വസ്പീസുകേള്
          (4649,87,44,000  രൂപ)

റവെനന്യൂവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

തനാതഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തനകേള് അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് VI     -     ഭൂനബകുതബ 
    (712,02,44,000  രൂപ)
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ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XI     -     ജബലനാഭരണവുലാം പലവെകേയലാം 
            (694,27,26,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXI  -      ഭവെനനബര്മ്മേനാണലാം
      (141,74,09,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXVI  -    പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുളള
     ദുരബതനാശദനാസതബനച്ച് 

      (1282,78,84,000  രൂപ)

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വെനബത-ശബശു  വെബകേസനവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(  ശസ്പീമതബ  തകേ  .    തകേ  .    തതശലജ  ടസ്പീചര്  ): തനാതഴപ്പെറയന  ധനനാഭദര്തനകേള്

അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XVIII     -     തതവെദദസഹനായരലാംഗവുലാം
                 തപനാതജനനാകരനാഗദവുലാം 

          (7383,37,47,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XIX       -    കുടുലാംബകക്ഷമലാം
         (482,76,41,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XLVI    -    സനാമൂഹദ സുരക്ഷബതതദവുലാം കക്ഷമവുലാം
        (7668,70,54,000  രൂപ)

തപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

തനാതഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തന അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XV     -    തപനാതമരനാമതച്ച് 
    (5565,86,14,000  രൂപ)
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തറമുഖവുലാം മന്യൂസബയവുലാം പുരനാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെളളബ  ):  തനാതഴപ്പെറയന  ധനനാഭദര്തന  അനവെദബകണതമന  പ്രകമയലാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XL       -   തറമുഖങ്ങള് 
                             (136,75,52,000  രൂപ)

ഭക്ഷദവുലാം  സബവെബല്  സതതപ്ലെെസുലാം   വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാതമന്):

തനാതഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തന അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര്   XXX   - ഭക്ഷദലാം
    (1893,21,06,000  രൂപ)

വെനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    തകേ  .    രനാജു  ):

തനാതഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തനകേള് അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXI   -   മൃഗസലാംരക്ഷണലാം
     (715,68,79,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXII  -   ക്ഷസ്പീരവെബകേസനലാം
                                             (164,55,18,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXIV -  വെനലാം
                       (658,08,31,000  രൂപ)

തകദശസദയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    തമനായസ്പീന്  ):  തനാതഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.



18

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXII      -   നഗരവെബകേസനലാം
                      (2346,41,76,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXV  -   പഞനായതച്ച് 
                                 (1022,22,75,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXVI  -   ഗ്രനാമവെബകേസനലാം
                                               (5366,37,92,000 രൂപ)

തപനാത വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമന്ത്രബ (തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):  തനാതഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്തന അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XVII  -   വെബദദനാഭദനാസലാം, കേനായബകേ വെബകനനാദലാം, 
    കേല, സലാംസനാരലാം

           (21189,46,46,000  രൂപ)

ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    തകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):  തനാതഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XX       -   ശുദജലവെബതരണവുലാം ശുചസ്പീകേരണവുലാം
              (1439,67,68,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXVIII  - ജലകസചനലാം
               (857,54,29,000 രൂപ)

കൃഷബ  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  തനാതഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്തന അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXIX     -   കൃഷബ
               (3476,22,98,000  രൂപ)
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തതനാഴബലുലാം എതതക്സെെസുലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ): തനാതഴപ്പെറയന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് VIII  -   എകേച്ച് തതസസച്ച് 
         (299,06,44,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXIV  - തതനാഴബലുലാം തതനാഴബലനാളബ കക്ഷമവുലാം 
          പ്രവെനാസബകക്ഷമവുലാം 
          (1110,41,37,000  രൂപ)

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്  ):

തനാതഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തന അനവെദബകണതമന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXV–പട്ടബകേജനാതബ / പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ / മറ്റു പബകനനാക/
                നന്യൂനപക്ഷ വെബഭനാഗങ്ങള് എനബവെരുതട കക്ഷമലാം

         (3045,59,41,000 രൂപ)

ഗതനാഗത വെകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   എ  .   തകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്  ): പ്രകമയങ്ങതള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവെണബ തപനാത വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(  തപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ): ചരക്കുകസവെന നബകുതബയലാം കേനാര്ഷബകേനാദനായ നബകുതബയലാം

വെബല്പ്പെന നബകുതബയലാം എന  V-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  പലവെകേ

സനാമ്പതബകേ  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

ഭൂനബകുതബ  എന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ജബലനാഭരണവുലാം  പലവെകേയലാം
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എന  XI-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണലാം എന  XXI-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുളള ദുരബതനാശദനാസതബനച്ച് എന XXVI-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  തതവെദദസഹനായരലാംഗവുലാം  തപനാതജനനാകരനാഗദവുലാം  എന

XVIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന  XIX-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതദവുലാം കക്ഷമവുലാം എന  XLVI- ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം തപനാതമരനാമതച്ച് എന  XV-ാം നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

തറമുഖങ്ങള്  എന  XL-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ഭക്ഷദലാം  എന  XXX-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന  XXXI-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം ക്ഷസ്പീരവെബകേസനലാം എന  XXXII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  വെനലാം  എന  XXXIV-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

നഗരവെബകേസനലാം  എന  XXII- ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം  പഞനായതച്ച്  എന

XXXV-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം ഗ്രനാമവെബകേസനലാം എന  XXXVI-ാം നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  വെബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേ  വെബകനനാദലാം,   കേല,  സലാംസനാരലാം  എന

XVII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ശുദജലവെബതരണവുലാം  ശുചസ്പീകേരണവുലാം

എന XX-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം ജലകസചനലാം എന  XXXVIII-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കൃഷബ  എന  XXIX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

എകേച്ച് തതസസച്ച് എന  VIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം   തതനാഴബലുലാം
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തതനാഴബലനാളബ കക്ഷമവുലാം   പ്രവെനാസബകക്ഷമവുലാം       എന  XXIV-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ/മറ്റു  പബകനനാക/നന്യൂനപക്ഷ

വെബഭനാഗങ്ങള്  എനബവെരുതട  കക്ഷമലാം  എന  XXV-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള പ്രസനാവെന കമശപ്പുറത്തുവെയ്ക്കുന.

ധനനാഭദര്തനകേള് സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനവെദബക്കുകേയലാം തചയ.  

ചര്ച കൂടനാതത പനാസ്സനാക്കുന ധനനാഭദര്തനകേള്

സലാംസനാന  നബയമസഭ  എന  I-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

തതരതഞ്ഞടുപ്പുകേള്  എന  IV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  മുദ്രപ്പെതങ്ങളുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനലാം  എന  VII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  ട്രഷറബകേളുലാം

അകമൗണ്ടുകേളുലാം എന  X-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം തപന്ഷനലാം പലവെകേയലാം

എന  XVI-ാം നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  വെനാര്തനാവെബതരണവുലാം പ്രചരണവുലാം

എന  XXIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  നഷ്ടപരബഹനാരവുലാം  അവെകേനാശ

തതകേമനാറങ്ങളുലാം  എന  XLIII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം പലവെകേ വെനായ്പകേളുലാം

മുന്കൂറകേളുലാം എന XLV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3)

പ്രകേനാരമുളള  കസ്റ്ററച്ച്തമന്റുകേള്  ധനകേനാരദവുലാം  കേയറലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവെണബ  തപനാത

വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമന്ത്രബ കമശപ്പുറത്തുവെച.  

ചര്ച കൂടനാതത പനാസ്സനാകകണ ധനനാഭദര്തനകേള് സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച്
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അനവെദബക്കുകേയലാം തചയ.  

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2020-  തല കകേരള ധനവെബനബകയനാഗ   (2 -  ാം നമ്പര്  )   ബബലബതന്റെ
അവെതരണവുലാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവുലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവെണബ തപനാത വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(  തപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ): 2020 -തല കകേരള ധനവെബനബകയനാഗ (2 -ാം നമ്പര്) ബബല്

അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവെതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

തപനാത  വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (  തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):  2020-തല

കകേരള  ധനവെബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്   പരബഗണനയ്തകടുകണതമന

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

തറമുഖവുലാം മന്യൂസബയവുലാം പുരനാവെസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെളളബ): പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന. 

2020 -തല  കകേരള  ധനവെബനബകയനാഗ  (2 -ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്തകടുകണതമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്തകടുത്തു.
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2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വെകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം   1-  ാം വെകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം 

2-ഉലാം  3-ഉലാം വെകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം  1-ാം വെകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബതന്റെ

ഭനാഗമനാകണതമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉലാം  3-ഉലാം വെകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം  1-ാം വെകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബതന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

തപനാത  വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (  തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):  2020-തല

കകേരള  ധനവെബനബകയനാഗ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്   പനാസ്സനാകണതമന  പ്രകമയലാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

റവെനന്യൂവുലാം  ഭവെനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വെകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയതത പബന്തനാങ്ങുന. 

2020-തല കകേരള ധനവെബനബകയനാഗ  (2-ാം നമ്പര്)  ബബല്  പനാസ്സനാകണതമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.

2020-  തല കകേരള ധനകേനാരദ ബബലബതന്റെയലാം 
2020-  തല കകേരള ധനകേനാരദ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബബലബതന്റെയലാം അവെതരണലാം

ധനകേനാരദവുലാം കേയറലാം വെകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവെണബ തപനാത വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമന്ത്രബ

(  തപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ): 2020-തല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്ലുലാം 2020-തല കകേരള
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ധനകേനാരദ (2-ാം നമ്പര്) ബബല്ലുലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവെതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.30-നച്ച് അനബശബതകേനാലകതയച്ച് പബരബഞ.)

                                           * * * * *

                                                                                


