
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XXII-2

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2021   ജനുവരബ   13,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

2 (*31 ) ട്രഷറബകേളുലടെ പ്രവരതനലാം ലമച്ചലപ്പെടുതനാന നടെപടെബ

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ.  ടെബ.  എലാം.  കതനാമസക്ക് ഐസകേക്ക്)

നല്കേബയ  മറപടെബയബല്,  ട്രഷറബയബല്  ഉപകയനാഗബച്ചുലകേനാണബരബക്കുന

കസനാഫക്ക് ലവയറബലല  പഴുതുകേളുപകയനാഗബച്ചക്ക്  ക്രമകകടുകേള്  നടെക്കുനതനായബ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടബലല്ലെനനലാം  വകുപ്പെബല്  നടെപ്പെനാകബയബട്ടുള

ഐ.എഫക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  സലാംവബധനാനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ കകേന്ദ്ര ഏജനസബയനായ

NIC  തയനാറനാകബയബട്ടുള  വബവബധ ലമനാഡഡ്യൂളുകേളബല് ഏലതങബലലാം തരതബലള

നഡ്യൂനതകേള്  ശദയബല്ലപ്പെടുനപക്ഷലാം  ലടെസക്ക്  റണലാം  ലസകേഡ്യൂരബറബ  ഓഡബറലാം

നടെതബ  അവ  പരബഹരബച്ചബട്ടുലണനലാം  പഴുതുകേള്  അടെച്ചുലകേനാണ്ടുള  ട്രഷറബ

കസനാഫക്ക് ലവയറനാണക്ക്  സജ്ജമനാകബയബട്ടുളലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.
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 വഞബയൂര  അഡസ്പീഷണല്  സബക്ക്  ട്രഷറബയബല്  നടെന  ക്രമകകടെബലന്റെ

പശനാതലതബല്  ബബല്/ലചകക്ക്  സ്ക്രൂട്ടബണബ  ലലവലബകലനാ

പനാസനാകബയതബനുകശേഷകമനാ കേദനാനസല് ലചയ്യുനതബനുള സലാംവബധനാനലാം ട്രഷറബ

ആപബകകഷന കസനാഫക്ക് ലവയറബല്നബനക്ക് ഒഴബവനാകബയലാം വബരമബക്കുകേകയനാ ലസ്പീവബല്

പ്രകവശേബക്കുകേകയനാ സലസനഷനബലനാകുകേകയനാ ലചയ്യുന ജസ്പീവനകനാരുലടെ യൂസര

ഐ.ഡബ.-യലാം  പനാസക്ക് കവരഡലാം  സസ്വയലാം  നബരജ്ജസ്പീവമനാകുനതബനുള  സലാംവബധനാനലാം

നടെപ്പെനാകബയലാം  ജസ്പീവനകനാരുലടെ  വദകബഗത  പനാസക്ക് കവരഡബലനനാപ്പെലാം

ലമനാബബല്/ഇ-ലമയബല്  മുഖനാന്തരലാം  ലഡയക്ക് ലബ  പനാസക്ക് കവരഡക്ക്  ലഭദമനാകബയലാം

ഇടെപനാടെബലന്റെ  സുരക്ഷബതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുതബയബട്ടുണക്ക്.  കൂടെനാലത  ഇടെപനാടുകേള്

നടെത്തുന  ട്രഷറബ  ജസ്പീവനകനാരുലടെ  അടെബസനാന  ഔകദദനാഗബകേ  കരഖകേളബലല

കൃതദത  ഉറപ്പുവരുതനാനനായബ  ആയതക്ക്  സനാരക്കുമനായബ  സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുകേയലാം

ട്രഷറബ  കസനാഫക്ക് ലവയറബലന്റെ ലസകേഡ്യൂരബറബ  ഒനാഡബറലാം  വകുപ്പുതല പരബകശേനാധനയലാം

ശേകബലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  അനബവനാരദമനായ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏരലപ്പെടുത്തുകേയലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.  ട്രഷറബകേളബല് നടെന സനാമ്പതബകേ ക്രമകകടുകേളുമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്

ഈ  സരകനാര  അധബകേനാരതബല്  വനകശേഷലാം  മൂനകപലര  ഡബസബസക്ക്  ലചയക്ക്

ക്രബമബനല്  കകേസുലാം  വകുപ്പുതല  നടെപടെബയലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചക്ക്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  തുകേ
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തബരബച്ചുപബടെബക്കുനതബനക്ക് നടെപടെബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനലാം സലലാം ലഭദമനാകുന മുറയക്ക്

ചനാലക്കുടെബയബല് സബ്ട്രഷറബ ആരലാംഭബക്കുനതനാലണനലാം കുന്ദമലാംഗലലാം ട്രഷറബയലടെ

പ്രവരതനലാം  ബവകേനാലത  യനാഥനാരതദമനാകുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

3 (*32) കേബഫ്ബബ വഴബ നടെത്തുന പ്രവരതനലാം

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറപടെബയബല്,  സലാംസനാനലത വനകേബടെ

അടെബസനാന  സസൗകേരദ  വബകേസന  പദതബകേള്ക്കുള  ധനസമനാഹരണലാം

ബഡ്ജറബനു  പുറലമനബനലാം  കേലണത്തുനതബനനായബ  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബല്

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളള  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  ഏജനസബയനായ  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  5

വരഷലാംലകേനാണക്ക്  50,000  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ  വബകേസന  പദതബകേളനായബരുന

സരകനാര  ലക്ഷദമബട്ടബരുനലതനലാം  എനനാല്   വനകേബടെ  മൂലധന  നബകക്ഷപവലാം

ലമച്ചലപ്പെട്ട അടെബസനാന സസൗകേരദ വബകേസനവലാം ലക്ഷദമബട്ടുലകേനാണക്ക് നനാളബതുവലര

60,096.35  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ  821  പദതബകേള്കക്ക്  കേബഫ്ബബ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബകഴബഞ്ഞുലവനലാം  ഇതബല്  40,096  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ  പദതബകേളുലാം

20,000  കകേനാടെബ  രൂപയലടെ  ഭൂമബ  ഏലറടുകല്  പദതബകേളുമനാണക്ക്

ഉള്ലപ്പെടുനലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  ലപനാതുമരനാമതക്ക്,  വബദദനാഭദനാസലാം,
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ആകരനാഗദ കുടുലാംബകക്ഷമലാം, ജലകസചനലാം എനസ്പീ അടെബസനാന സസൗകേരദ വബകേസന

കമഖലകേളബല്  140  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങള്ക്കുലാം പ്രനാധനാനദലാം നല്കേബലകനാണ്ടുള

വബകേസന  പദതബകേളനാണക്ക്  കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടെപ്പെനാകബവരുനലതനലാം  പദതബ

പ്രവരതനങ്ങളബല്  കപനാരനായ്മകേള്  ശദയബല്ലപ്പെടുനപക്ഷലാം  അവ

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സതസ്വരനടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  മുന

സരകനാരബലന്റെ കേനാലതക്ക്   29,689.37  കകേനാടെബ  രൂപയനായബരുന മൂലധനലച്ചലവക്ക്

ഇസൗ  സരകനാരബലന്റെ  ആദദ  നനാലവരഷകനാലയളവബല്  40994.06  കകേനാടെബ

രൂപയനായബ  വരദബച്ചബട്ടുലണനലാം മനബ  വദകമനാകബ.  സബ.&എ.ജബ.  ഓഡബറബനക്ക്

വബകധയമനായബ  പ്രവരതബക്കുന  കേബഫ്ബബയബല്  വബവബധ  തലതബലള

ഓഡബറബലാംഗക്ക്  സമ്പ്രദനായങ്ങളുലാം  അനുബന്ധ  നബരസ്പീക്ഷണ  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം

നബലനബല്ക്കുനലണനലാം 2020  ജൂബല മനാസലാംവലരയള സബ&എ.ജബ.  ഓഡബറക്ക്

പൂരതബയനായബട്ടുലണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  കേബഫ്ബബയലടെ  രണനാലാം  ഘട്ട

പ്രവരതനലതക്കുറബച്ചക്ക്  ഇകപ്പെനാള്  ആകലനാചബച്ചബട്ടബലല്ലെനക്ക്  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

4 (*33) കേബഫ്ബബയലടെ പ്രവരതനങ്ങലള തടെസലപ്പെടുതനാനുള ശമങ്ങള്

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറപടെബയബല്,  2016-ല് കകേരള
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നബയമസഭ  ലഎകേകേകണദന  കേബഫ്ബബ  കഭദഗതബ  നബയമലാം

പനാസനാകബയതബലനത്തുടെരനക്ക്  സമനാനതകേളബല്ലെനാത  പ്രവരതന  മബകേവനാണക്ക്

കേനാഴ്ചവച്ചലതനലാം  ഇസൗ  കേനാലയളവബലലല്ലെനാലാം  കേബഫ്ബബലയ  കമനാശേമനായബ

ചബതസ്പീകേരബകനാനുള കബനാധപൂരവ്വമനായ ശമങ്ങള് വബവബധ കകേനാണുകേളബല്നബനലാം

ഉണനായബരുനതനായബ ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.  ആഭദന്തര-

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബകക്ഷപകേലരയലാം  ലപനാതുജനങ്ങലളയലാം

വബശേസ്വനാസതബലലടുത്തുലകേനാണനാണക്ക്  കേബഫ്ബബയലടെ  പ്രവരതനങ്ങള്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനലതനലാം  ലതറനായ  വബവരങ്ങള്  പ്രചരബപ്പെബക്കുനവരലകതബലര

ശേകമനായ  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  സലാംസനാനതബലന്റെ  സുപ്രധനാന

അടെബസനാന പദതബകേലളല്ലെനാലാംതലന നബശയബച്ച പ്രകേനാരലാം പൂരതബയനാകനാനനാണക്ക്

തസ്പീരുമനാനബച്ചബരബക്കുനലതനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  കേബഫ്ബബയലടെ

മസനാലകബനാണബലന്റെ  ഭരണഘടെനനാ  സനാധുതയലാം  സബ&എ.ജബ  ഓഡബറലാം

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  ബഹകകനാടെതബയബല്  നബലനബല്ക്കുന  റബട്ടക്ക്  ലപറസ്പീഷലന്റെ  വനാദലാം

കകേള്കല്  കകേനാടെതബ  നസ്പീട്ടബവച്ചബരബക്കുകേയനാലണനലാം  വബവബധ  തലതബലള

ഓഡബറബലാംഗക്ക്  സമ്പ്രദനായങ്ങളുലാം  അനുബന്ധ  നബരസ്പീക്ഷണ  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം

നബലനബല്ക്കുന കേബഫ്ബബയബല്  2020  ജൂബല മനാസലാം വലരയള സബ&എ.ജബ
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ഓഡബറക്ക്  പൂരതബയനായബട്ടുലണനലാം  പദതബ  നബരവ്വഹണതബല്  കപനാരനായ്മകേള്

ശദയബല്ലപ്പെടുന  സനാഹചരദങ്ങളബല്  ഉചബതവലാം  സതസ്വരവമനായ  നടെപടെബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അവ പരബഹരബച്ചുവരുനലണനലാം മനബ അറബയബച്ചു.  കേബഫ്ബബയലടെ

ഭരണഘടെനനാ  സനാധുതലയക്കുറബച്ചക്ക്  ഒരു  ഘട്ടതബലലാം  പരനാമരശേബകനാത

സബ&എ.ജബ.  എകബറക്ക്  മസ്പീറബലാംഗബനുകശേഷലാം കേരടെക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബല് എട്ടക്ക് ഖണ്ഡബകേകേള്

കൂട്ടബകച്ചരതതനാണക്ക്  വബവനാദങ്ങള്കക്ക്  കേനാരണമനായലതനലാം  അതക്ക്

ദസൗരഭനാഗദകേരമനായബരുനലവനലാം  ഉപകചനാദദതബനക്ക് മറപടെബയനായബ മനബ പറഞ്ഞു.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത  371

കചനാദദങ്ങളബല്  31  എണ്ണതബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര  കരഖനാമൂലലാം  ഉതരലാം

നല്കേബ.)
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