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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

   നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2021   ജനുവരബ   21,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന.

I ക്രമപ്രശലാം

സസ്പീകകറെ നസ്പീകലാം കചയ്യണകമന്ന പ്രകമയലാം സലാംബനബചക്ക്
 

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ:  ഭരണഘടനയുകട അനുകച്ഛേദലാം  179 (സബ)  പ്രകേനാരവലാം

കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം  സലാംബനബച

ചട്ടങ്ങള്  അനുസരബചലാം  അനുവദനസ്പീയമനായ  ഒരു  പ്രകമയമനായബ  ഇതബകന

കേണകനാകനാന്  സനാധബകബല.  ചട്ടവബരുദമനായ  പരനാമരശങ്ങളനാണക്ക്  പ്രകമയ

കനനാട്ടസ്പീസബല്  ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  എന്.കഎ.എ.  സലാംശയബക്കുന്ന

കുറ്റവനാളബകേളുമനായബ  സസ്പീകരകക്ക്  വദകബപരമനായ  ബനമുകണന്ന  ആകക്ഷപലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  പത്രവനാരതകയ  അടബസനാനമനാകബമനാത്രലാം
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ഉന്നയബകകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള പ്രകമയലാം നബലനബല്ക്കുന്നതല. എന്.കഎ.എ. കുറ്റകനാകരന്നക്ക്

സലാംശയബക്കുന്നവരുമനായബ  സസ്പീകരകക്ക്  വദകബപരമനായബ  ബനമുകണന്ന

ആകരനാപണതബനക്ക്  കതളബവക്ക്  ലഭബചബട്ടബല.  കേസലാംസക്ക്  കചനാദദലാം  കചയ്യനാന്

കപനാകുനകവന്ന അഭഭ്യൂഹങ്ങളുകട അടബസനാനതബല് സസ്പീകരകകതബകര പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബകനാന് കേഴബയബല. സസ്പീകര പദവബകയ അധബകക്ഷപബകനാനുള്ള നസ്പീകലാം

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  ജനനാധബപതദതബല്  സഭയലാം  സസ്പീകരക്കുലാം  കേല്പ്പെബചക്ക്

നല്കേബയബട്ടുള്ള  പവബത്രത  തകേരക്കുന്നതബനുകവണബ  കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ള  പ്രകമയലാം

അനുവദബകനാന് പനാടബല. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര  യഥനാസമയലാം  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

കകേനാടുക്കുകേയുലാം  ബബ.എ.സബ.-യബല്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തതബനുകശഷലാം

തടസ്സവനാദലാം ഉന്നയബക്കുന്നതക്ക് ശരബയനായ നടപടബയല.

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    കഡെപഭ്യൂട്ടബ  സസ്പീകര:  സസ്പീകകറെ  തല്സനാനത്തുനബന്നക്ക്  നസ്പീകലാം

കചയ്യണകമന്ന  പ്രകമയതബകന്മേല്  അതബകന്റെ  സനാകങ്കേതബകേതത്വങ്ങളബകലയക്ക്

കേടകനാകത അനുമതബ നല്കുന.
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II. സസ്പീകകറെ നസ്പീകലാം കചയ്യണകമന്ന പ്രകമയലാം

ഭരണഘടനയുകട അനുകച്ഛേദലാം   179(  സബ  )   അനുസരബചള്ള സനാറ്റഭ്യൂട്ടറെബ പ്രകമയലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  സസ്പീകകറെ  തല്സനാനത്തുനബന്നക്ക്  നസ്പീകലാം

കചയ്യുന്നതബനനായബ ഭരണഘടനയുകട 179-ാം അനുകച്ഛേദലാം (സബ) ഖണലാം പ്രകേനാരവലാം

കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം  സലാംബനബച

ചട്ടങ്ങളബകല  65-ാം ചട്ടമനുസരബചലാം  2021  ജനുവരബ  4-ാം തസ്പീയതബ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയ  പ്രകമയതബനക്ക്  അവതരണനാനുമതബ  നല്കേണകമന്ന  ഉപകക്ഷപലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

 "തബരുവനന്തപുരലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളതബലൂകട ഡെബകപനാമനാറ്റബകേക്ക്

ബനാകഗജബല് സത്വരണലാം കേടതബകയന്ന അതസ്പീവഗുരുതരവലാം രനാജദകദനാഹപരവമനായ

കകേസബകല പ്രതബകേളനായബ എന്.കഎ.എ. സലാംശയബക്കുന്ന കുറ്റവനാളബകേളുമനായബ കകേരള

നബയമസഭനാ  സസ്പീകര  ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനുള്ള  വദകബപരമനായ  ബനവലാം

സലാംശയകേരമനായ  അടുപ്പെവലാം,  സത്വരണകടതക്ക്  കകേസബകല  ഒരു  പ്രതബയുകട

വരകക്ക്കഷനാപ്പെബകന്റെ  ഉദ്ഘനാടനതബലലാം  അതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ചടങ്ങുകേളബലലാം

നബയമസഭനാ സസ്പീകറുകട സനാന്നബദദവലാം, സഭയക്ക് അപകേസ്പീരതബകേരവലാം പവബത്രമനായ

നബയമസഭയുകട അന്തസ്സബനുലാം ഒഒൗന്നബതദതബനുലാം മനാനദതയലാം നബരകനാതതുമനാണക്ക്.
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കഡെനാളര  കേടതക്ക്  കകേസ്സബല്  സസ്പീകകറെ  കേസലാംസക്ക്  കചനാദദലാം  കചയ്യനാന്

കപനാകുനകവന്ന  വനാരത  കഞെട്ടകലനാകടയനാണക്ക്  കകേരളസമൂഹലാം  കകേട്ടതക്ക്.

നബയമസഭയബകല  വബവബധ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരതനങ്ങള്,  ഇ-നബയമസഭ,  സഭനാ

ടബ.വബ,  കഫസബവല് ഓണ് കഡെകമനാക്രസബ തുടങ്ങബയ പരബപനാടബകേളബകല ധൂരത്തുലാം

അഴബമതബയുലാം  ഇന്നക്ക്  ചരചനാ  വബഷയമനാണക്ക്.  മുമക്ക്  മകറ്റനാരു  സസ്പീകരക്കുകമതബകര

ഇതരലാം  ഗുരുതരമനായ  ആകരനാപണങ്ങള്  ഉയരനവന്നബട്ടബല.

ജനനാധബപതദതബകന്റെ  ശസ്പീകകേനാവബലനായ  നബയമസഭയുകട  അന്തസലാം  യശസലാം

ഉയരതബപ്പെബടബക്കുന്നതബനുലാം  അതബകന്റെ  ഔന്നബതദലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

ബനാദദസനനായ  സസ്പീകര,  അകദ്ദേഹതബകന്റെ  പദവബയുകട  മഹതത്വലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബല്  തസ്പീരത്തുലാം  പരനാജയകപ്പെട്ടതബനനാല്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന കകേരള നബയമസഭനാ സസ്പീകര സനാനത്തുനബനലാം നസ്പീകലാം

കചയ്യുന്നതബനക്ക് ഇഒൗ സഭ തസ്പീരുമനാനബക്കുന."

കഡെനാ  .   എലാം  .   കകേ  .   മുനസ്പീര: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

മബ  .    കഡെപഭ്യൂട്ടബ  സസ്പീകര:  പ്രകമയനാവതരണതബനക്ക്  അനുവനാദലാം

നല്കേണകമന്നതബകന അനുകൂലബക്കുന്ന അലാംഗങ്ങള് അവരവരുകട സനാനങ്ങളബല്

എഴുകന്നറ്റക്ക് നബല്കകണതനാണക്ക്.
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(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് അവരവരുകട സനാനങ്ങളബല് എഴുകന്നറ്റുനബന.) 

മബ  .    കഡെപഭ്യൂട്ടബ  സസ്പീകര:  ഇരുപതബല്  കുറെയനാത  അലാംഗങ്ങള്

പ്രകമയനാവതരണകത അനുകൂലബക്കുന്നതബനനാല് പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

അനുവനാദലാം നല്കേബയബരബക്കുന.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  തബരുവനന്തപുരലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളതബലൂകട

ഡെബകപനാമനാറ്റബകേക്ക്  ബനാകഗജബല്  സത്വരണലാം  കേടതബകയന്ന  അതസ്പീവഗുരുതരവലാം

രനാജദകദനാഹപരവമനായ കകേസബകല പ്രതബകേളനായബ  എന്.കഎ.എ.  സലാംശയബക്കുന്ന

കുറ്റവനാളബകേളുമനായബ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകരക്കുള്ള  വദകബപരമനായ  ബനവലാം

സലാംശയകേരമനായ  അടുപ്പെവലാം  സത്വരണകടതക്ക്  കകേസബകല  ഒരു  പ്രതബയുകട

വരകക്ക്കഷനാപ്പെബകന്റെ ഉദ്ഘനാടനതബനുലാം അതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട ചടങ്ങുകേളബലമുള്ള

സസ്പീകറുകട  സനാന്നബദദവലാം  സഭയക്ക്  അപകേസ്പീരതബകേരവലാം  പവബത്രമനായ

നബയമസഭയുകട അന്തസ്സബനുലാം ഒഒൗന്നബതദതബനുലാം മനാനദതയലാം നബരകനാതതുമനാണക്ക്.

സത്വരണകടതക്ക്  കകേസബകല  പ്രതബകേളുമനായബ  കുടുലാംബപരമനായബ  ബനമുകണന്നക്ക്

സസ്പീകര തകന്ന വദകമനാകബയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്. ഈ വബഷയതബല് കൂടുതല് വദകത

വരുത്തുന്നതബനനായബ  അകദ്ദേഹതബകന്റെ  അസബസന്റെക്ക്  കകപ്രവറ്റക്ക്  കസക്രട്ടറെബകയ

കേസലാംസക്ക്  കചനാദദലാം  കചയ്യുകേയുണനായബ.  കേഴബഞ്ഞ  അഞക്ക്  വരഷതബനുള്ളബല്
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നബയമസഭയബകല  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃതബകേള്കനായബ  100  കകേനാടബയബല്പ്പെരലാം

രൂപയനാണക്ക് കചലവഴബചതക്ക്.  ശങ്കേരനനാരനായണന് തമബ കലനാഞബകന്റെ നബരമ്മേനാണലാം,

ഇ-നബയമസഭ  തുടങ്ങബയ  വരക്കുകേളുകട  കേരനാറുകേളുലാം  കടണറുകേളുലാം

പരബകശനാധബകനാകത  ഊരനാളുങ്കേല്  കലബര  കകേനാണ്ടനാകക്ക്  സഹകേരണ

കസനാസസ റ്റബകയ ഏല്പ്പെബചതുലാം സനാമതബകേ പ്രതബസനബ കനരബടുന്ന സമയതക്ക്

കഫസബവല്  ഒനാണ്  കഡെകമനാക്രസബയുകട  വബവബധ  പരബപനാടബകേള്കനായബ

കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപ കചലവഴബചതുലാം ശരബയനായ നടപടബയല. സഭനാസകമ്മേളനലാം

പബരബഞ്ഞതബനുകശഷലാം  സസ്പീകകറെ  കേസലാംസക്ക്  കചനാദദലാം  കചയ്യുകമന്ന പത്രവനാരത,

നബയമസഭയുകട  അന്തസലാം  ആഭബജനാതദവലാം  ജനനാധബപതദമൂലദങ്ങളുലാം

തകേരക്കുകമനള്ളതുകകേനാണ്ടുലാം  സസ്പീകര പദവബയുകട അന്തസക്ക് കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാന്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനക്ക്  സനാധബകനാതതുകകേനാണ്ടുമനാണക്ക്  അകദ്ദേഹകത

തല്സനാനത്തുനബനലാം നസ്പീകലാം കചയ്യണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ:  പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  മനാധദമവനാരതയുകട

അടബസനാനതബല്  സസ്പീകകറെ  നസ്പീകലാം  കചയ്യണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  സങ്കുചബത  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  തനാല്പരദതബനുകവണബയനാണക്ക്.

സലാംശയതബകന്റെ  നബഴല്കപനാലലാം  അവകശഷബകരുകതന്നക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട
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സസ്പീകരകക്ക്  നബരബനമുള്ളതുകകേനാണനാണക്ക്  ഇഒൗ  പ്രകമയതബനക്ക്

അവതരണനാനുമതബ  ലഭബചതക്ക്.  ശങ്കേരനനാരനായണന്  തമബ  കലനാഞബകന്റെ

നവസ്പീകേരണലാം,  ഇ-നബയമസഭ,  മഭ്യൂസബയലാം  നവസ്പീകേരണലാം,  സഭനാ  ടബ.വബ.  തുടങ്ങബയ

സമനാനതകേളബലനാത  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്  ഇഒൗ  കേനാലയളവബല്

നടതബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഒരനാള്കകതബകര  അവബശത്വനാസപ്രകമയലാം  കകേനാണ്ടുവരുകമനാള്

അതബനക്ക് വദകമനായ കതളബവക്ക്  കേനാണബകണലാം.  നബയമസഭനാ സമുചയതബനകേതക്ക്

ഹരബത  കപ്രനാകട്ടനാകകേനാള്  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  സജവ  കൃഷബയുകട  പ്രനാധനാനദലാം

ഹരബതക്ലബബലൂകട  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ശക്ധര  ആന്റെക്ക്  കേഒൗള്  മനാതൃകേയബല്

നബയമസഭയക്ക്  സത്വന്തമനായബ  ഒരു  ഗ്രനലാം  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ടനാന്സ്ജന്കഡെഴബകന്റെ  പ്രശങ്ങള്   നബയമസഭനാ  സമബതബയുകട  പരബഗണനയബല്

കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  സഭനാ  നടപടബകേള്  ഒ.ടബ.ടബ.  പനാറ്റക്ക്കഫനാമബലൂകട

കപനാതുജനങ്ങളബകലതബക്കുകേയുമുള്കപ്പെകട  നബരവധബ  പ്രവരതനങ്ങള്

കേനാഴ്ചവയകേയുലാം  സതദസനമനായ  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവരതനതബലൂകട

കനതൃനബരയബകലത്തുകേയുലാം  കചയ്ത  സസ്പീകകറെ  അവബശത്വസബക്കുന്ന  നബലപനാടക്ക്

പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  പ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

സത്വരണകള്ളകടത്തുകകേസബകല കുറ്റവനാളബകേകളനാകടനാപ്പെലാം സസ്പീകറുലാം  അറെബകഞ്ഞനാ

അറെബയനാകതകയനാ  പങ്കേനാളബതലാം  നബരവ്വഹബചബരബക്കുനകവന്നതക്ക്  ഗുരുതരമനായ

വബഷയമനാണക്ക്.  നബരവധബ  വബകദശ  യനാത്രകേളബല്  കഡെനാളര  കേടതബകയന്ന

ആകരനാപണതബകന്മേല് അകദ്ദേഹതബകന്റെ അഡെസ്പീഷണല് സപ്രവറ്റക്ക് കസക്രട്ടറെബകയ

കകേന്ദ്ര ഏജന്സബ കചനാദദലാം കചയ്തുകേഴബഞ.  പനാരലകമന്റെറെബ ജനനാധബപതദതബകന്റെ

മഹതത്വലാം  ഉയരതബപ്പെബടബകകണ  സസ്പീകര  സത്വജനപക്ഷപനാതവലാം  ധൂരത്തുലാം

അഴബമതബയുലാം ആരഭനാടവലാം പബന്വനാതബല് നബയമനവലാം നടതബ സസ്പീകര പദവബകയ

കേളങ്കേകപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്  കചയ്തബരബക്കുന്നതക്ക്. 

നബയമസഭനാ മനബരലാം പണബകേഴബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് കചലവനായതബകനകനാള് തുകേ

അതക്ക്  നവസ്പീകേരബകനാനനായബ  കചലവഴബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പല  വബഷയങ്ങളബലലാം

പക്ഷപനാതപരമനായബട്ടനാണക്ക്  സസ്പീകര  കപരുമനാറെബയകതനള്ളതബനക്ക്  നബരവധബ

ഉദനാഹരണങ്ങള് ചൂണബകനാണബകനാന് കേഴബയുലാം.  

ശസ്പീ  .    മുലകര  രതനാകേരന്:  പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  കൃതദമനായ

കതളബവകേകളനാ നബരസ്പീക്ഷണകമനാ ഇലനാകത കകേന്ദ്ര ഏജന്സബകേള് അകനത്വഷബക്കുന്ന

കകേസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ജയബലബല്  കേഴബയുന്ന  ഒരനാളുകട  കമനാഴബയുകട
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അടബസനാനതബലനാണക്ക്  സസ്പീകരകകതബകര  അവബശത്വനാസലാം

കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സബകേകള  ഉപകയനാഗബചക്ക്  കകേരളതബകല

ഭരണകനതൃതത്വകത  തകേരകനാനുള്ള  കകേന്ദ്രലാം  ഭരബക്കുന്ന  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  കേക്ഷബയുകട

ശമതബകനനാടക്ക് പ്രതബപക്ഷവലാം കൂട്ടുനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇ-നബയമസഭ, സഭനാ ടബ.വബ.

തുടങ്ങബയ  നൂതനമനായ  ആശയങ്ങളബലൂകട  കകേരള  നബയമസഭകയ  ജനങ്ങള്കക്ക്

കൂടുതലനായബ  മനസ്സബലനാക്കുന്നതബനുലാം  സഭയുലാം  ജനങ്ങളുലാം  തമ്മേബലള്ള  അകേലലാം

കുറെയന്നതബനുലാം സനാധബക്കുലാം.  

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക് കജനാസഫക്ക്: പ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന.  നബയമസഭയുകട

അന്തസലാം ഔന്നതദവലാം കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാന് ബനാദദസനനായ സസ്പീകര, അതബല്

പരനാജബതനനായബരബക്കുന്നതബനനാല്  തല്സനാനത്തുനബന്നക്ക്  സത്വയലാം

ഒഴബവനാകുന്നതനാണക്ക്  അഭബകേനാമദലാം.  നബയമസഭനാ  സസ്പീകര

സലാംശയതബനതസ്പീതനനായബരബകണലാം.  സത്വരണകള്ളകടതക്ക്,  കഡെനാളരകേടതക്ക്

എന്നസ്പീ കകേസുകേളബകല പ്രതബകേളുമനായബ ബനമുകണന്ന ആകക്ഷപങ്ങള്കക്ക് മറുപടബ

പറെയനാന്  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  സനാധബകനാകത  വനകവന്നതക്ക്  ഈ  ഘട്ടതബല്

പ്രസകമനാണക്ക്.  നബയമസഭനാ  സമുചയതബല്  നടന്ന  വബവബധ  നബരമ്മേനാണ
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പ്രവരതനങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബരവധബ  പരനാതബകേള്  ഉയരന്നകപ്പെനാള്

വസ്തുതകേള് വബശദസ്പീകേരബക്കുന്നതബല് സസ്പീകര പരനാജയകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാരജക്ക്  : പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  കേനാരദമനായ

കതളബവബലനാകത രനാഷ്ട്രസ്പീയ ലനാഭതബനുകവണബ മഹതനായ ഭരണഘടനനാ പദവബകയ

കേളങ്കേകപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബചതക്ക്  നബരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര

ഏജന്സബകേള്  ഇടതുപക്ഷ  സരകനാരബകന  അസബരകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്

കബനാധപൂരവ്വലാം  ശമബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നബയമസഭയബല്

നടനകകേനാണബരബക്കുന്ന  പുകരനാഗമനപരമനായ  പല  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുകമതബകര

കതളബവകേള്  നബരതനാനനാകേനാകതയനാണക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  ആകരനാപണലാം

ഉന്നയബക്കുന്നതക്ക്.  സഭനാ ടബ.വബ.-യുകട പ്രവരതനങ്ങള് കമനാണബറ്റര കചയ്യുന്നതബനക്ക്

എലാം.എല്.എ.-മനാര  അലാംഗങ്ങളനായ  കമനാണബറ്ററെബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുലാം  കടകബകല്

കേമ്മേബറ്റബയുലാം  കൂടനാകത  ആഡെബറ്റബലാംഗബനക്ക്  വബകധയവമനാണക്ക്.   കഫസബവല്  ഓണ്

കഡെകമനാക്രസബകയ  പ്രകേസ്പീരതബച  പ്രതബപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.-മനാര  ഇകപ്പെനാള്

അതബകന  കമനാശമനായബ  ചബത്രസ്പീകേരബക്കുന്ന  നബലപനാടക്ക്  നബരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര

അകനത്വഷണ  ഏജന്സബകേളുകട  പബന്തുണകയനാകട  സരകനാരബകന  വബരട്ടനാകമന്ന

വദനാകമനാഹമനാണക്ക് പ്രതബപക്ഷതബനുള്ളതക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  പ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  സഭനാ

ടബ.വബ.-യുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  സസ്പീലാംകകലനബലാംഗബനുലാം  ഒ.ടബ.ടബ.  പനാറ്റക്ക്കഫനാമബനുമുള്ള

കേണ്സള്ട്ടന്സബ സത്വകേനാരദസനാപനതബനക്ക്  നല്കേബയതബലലാം ശങ്കേരനനാരനായണന്

തമബ  കമകമഴക്ക്  കലനാഞക്ക്  നവസ്പീകേരണതബലലാം  നടന്നബട്ടുള്ള  അഴബമതബ

അകനത്വഷണവബകധയമനാകണലാം.  സലാംസനാനലാം  സനാമതബകേമനാനദലാം  കനരബടുന്ന

കേനാലഘട്ടതബല്  നബയമസഭനാ  മനബരതബല്  ഇത്രകയകറെ  ആഡെലാംബര

പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുന്നതക്ക്  ഉചബതമനാകണനാകയന്നക്ക്  ചബന്തബകണലാം.  കഡെനാളര

കേള്ളകടതക്ക്  കകേസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  സസ്പീകറുലാം  അകദ്ദേഹതബകന്റെ  ഓഫസ്പീസക്ക്

വൃനങ്ങളുലാം സലാംശയതബകന്റെ നബഴലബലനായതബനനാല് അകദ്ദേഹതബനക്ക് തല്സനാനതക്ക്

തുടരനാന് അരഹതയബല.  നബയമസഭയുകട സത്വതന്ത്ര നബലപനാടുകേളുലാം ഒഒൗന്നതദവലാം

ഉയരതബപ്പെബടബക്കുന്നതബല് സസ്പീകര പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  പ്രവരതനമബകേവക്ക്

പുലരത്തുന്ന ജനകേസ്പീയ പ്രസനാനമനായ യു.എല്.സബ.സബ.എസക്ക്.എല്.-നക്ക് എതബകര

ആകക്ഷപലാം  ഉന്നയബക്കുന്നതക്ക്  കഖദകേരമനാണക്ക്.  സസ്പീകരകകതബകര  പ്രതബപക്ഷലാം

സത്വസ്പീകേരബച നബലപനാടക്ക് സഭയുകട അന്തസ്സബകന പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുലാം. 
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ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക്  മനാതത:  പ്രകമയകത എതബരക്കുന.  കകേന്ദ്ര അകനത്വഷണ

ഏജന്സബകേളുലാം  യു.ഡെബ.എഫക്ക്-ഉലാം  ചബല  മനാധദമങ്ങളുലാം  കചരന്നക്ക്  ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ  മുന്നണബ  സരകനാരബകന  കവട്ടയനാടുകേയനാണക്ക്.

അടബസനാനരഹബതമനായ  വസ്തുതകേള്  ചൂണബകനാട്ടബ  സസ്പീകരകകതബകര  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബചതബലൂകട  എല്.ഡെബ.എഫക്ക്.  സരകനാരബനുള്ള  ജനപബന്തുണയുലാം

വബശത്വനാസവലാം വരദബക്കുകമന്ന കേനാരദതബല് സലാംശയമബല.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

അലാംഗങ്ങളുകട  കൂട്ടനായ  തസ്പീരുമനാനതബകന്റെ  അടബസനാനതബലനാണക്ക്

നബയമസഭയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  എലനാ  പ്രവരതനങ്ങളുലാം  നടതബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

സലാംശുദ  രനാഷ്ട്രസ്പീയപ്രവരതനതബനുടമയനായ  സസ്പീകകറെ  അപമനാനബക്കുന്നതബല്

നബന്നക്ക് പ്രതബപക്ഷലാം പബന്മനാറെണലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്: പ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന. കപനാതുപ്രവരതന

രലാംഗകത  സത്വനാധസ്പീനങ്ങകളയുലാം  സമ്മേരദ്ദേങ്ങകളയുലാം  അതബജസ്പീവബചകകേനാണക്ക്

സമൂഹതബനുലാം  സഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  മനാതൃകേയനാകകേണ  വദകബയനാണക്ക്  നബയമസഭനാ

സസ്പീകര.  സസ്പീകര  സനാനതബരബക്കുന്ന  വദകബ  കുറ്റനാകരനാപബതനനായബ

നബല്ക്കുന്നതുലാം  അഴബമതബയനാകരനാപണങ്ങളുകട  മുന്നബല്  തലകുനബചനബല്കകണബ

വരുന്നതുലാം കഖദകേരമനാണക്ക്.
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ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര  കുഞകമനാന്:  പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

ഉഒൗഹനാകപനാഹങ്ങളുകട  അടബസനാനതബല്  സസ്പീകരകകതബകര  ആകരനാപണലാം

ഉന്നയബക്കുന്നതബല്നബന്നക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം പബന്മനാറെണലാം.  മുന് സസ്പീകരമനാരബല്നബന്നക്ക്

വദതദസ്തനനായബ  നബയമസഭനാ  പ്രവരതനങ്ങള്  ജനങ്ങളബകലതബക്കുന്നതബനുള്ള

മനാതൃകേനാപരമനായ പ്രവരതനലാം നടതബയ വദകബയനാണക്ക് അകദ്ദേഹലാം.

കഡെനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര: പ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  സസ്പീകര

പദവബയുകട  ഉത്കൃഷ്ടത  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബല്  സസ്പീകര

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ശങ്കേരനനാരനായണന്  തമബ  ഹനാളബകന്റെ

നവസ്പീകേരണവലാം  കഫസബവല്  ഓണ്  കഡെകമനാക്രസബയുകട  കപരബലള്ള  ധൂരത്തുലാം

ഒഴബവനാകകണതനായബരുന.  സസ്പീകരകകതബകര  ഉയരന്ന  ആകരനാപണങ്ങളുലാം

കേസലാംസക്ക്  കചനാദദലാം കചയ്യുന്ന സനാഹചരദവലാം സഭകയ കേളങ്കേകപ്പെടുത്തുകമന്നതബനനാല്

തല്സനാനതക്ക് നബന്നക്ക് മനാറെബനബല്കനാന് തയ്യനാറെനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സത്വരനാജക്ക്: പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  പത്രവനാരതകേളുകട

അടബസനാനതബല്  സസ്പീകരകകതബകര  പ്രകമയലാം  കകേനാണ്ടുവന്ന

പ്രതബപക്ഷനബലപനാടക്ക്  പരബഹനാസദമനാണക്ക്.  ദുരനാകരനാപണങ്ങള്കകതബകര

പദവബയുകട  ഒഒൗന്നതദലാം  മനാനബചക്ക്  മറുപടബ  പറെയനാന്  സസ്പീകര  തയ്യനാറെനാകേനാതതക്ക്
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പ്രതബപക്ഷലാം അവസരമനാക്കുകേയനാണക്ക്. ഇന്തദയബകല ഏറ്റവലാം മബകേച സസ്പീകരക്കുളള

അവനാരഡെക്ക്  വനാങ്ങുകേയുലാം  രനാജദതബനക്ക്  മുന്നബല്  ആദരവക്ക്  പബടബചപറ്റുന്ന

സനാനകതയക്ക്  കകേരള  നബയമസഭകയ  എതബക്കുകേയുലാം  കചയ്ത  സസ്പീകകറെ

ഊഹനാകപനാഹങ്ങളുകട  അടബസനാനതബല്  കുറ്റവബചനാരണ  കചയ്യുന്നതക്ക്

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബതല):  പ്രകമയകത

അനുകൂലബക്കുന. ജനനാധബപതദതബകല മഹതനായ സനാനമനാണക്ക് സസ്പീകര പദവബ.

നബയമസഭയുകട  അന്തസലാം  അഭബമനാനവലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബകകണ  ബനാദദത

അകദ്ദേഹതബനുണക്ക്.  സജസ്പീവ  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവരതകേകനയനാണക്ക്  സസ്പീകറെനായബ

കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നകതങ്കേബലലാം  ആ  പദവബ  ലഭബചകേഴബഞ്ഞനാല്  നബഷ്പക്ഷനനായബ

മനാറെണലാം.  രനാഷ്ട്രസ്പീയകൂറുലാം  പ്രതബബദതയുലാം  നബലനബരതബ  നബഷ്പക്ഷമനായബ

പ്രവരതബകനാന്  കേഴബയുന്ന  ജനനാധബപതദ  സങ്കേല്പമനാണക്ക്  സസ്പീകര

തകേരകതറെബഞ്ഞതക്ക്.  കദശവബരുദ  പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  കൂട്ടുനബന്നവരുമനായുള്ള

സസ്പീകറുകട  ബനലാം  സലാംശയനാസദവലാം  സഭകയ  കേളങ്കേകപ്പെടുത്തുന്നതുമനാണക്ക്.

നബയമസഭനാ  മനബരതബകല  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരതനങ്ങള്,  സഭനാ  ടബ.വബ.,

ഇ-നബയമസഭ, കഫസബവല് ഓണ് കഡെകമനാക്രസബ തുടങ്ങബയവയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട



15

ധൂരതബകനയുലാം  അഴബമതബകയയുമനാണക്ക്  ഞെങ്ങള്  എതബരക്കുന്നതക്ക്.  സഭയബല്

തുലദനസ്പീതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബല് സസ്പീകര പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   സസ്പീകര

പദവബയുകട  മഹനസ്പീയത  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബല്  പരനാജയകപ്പെട്ട  സസ്പീകകറെ

തല്സനാനത്തുനബന്നക്ക് നസ്പീകലാം കചയ്യണലാം.  

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറെനായബ  വബജയന്):  പ്രതബപക്ഷതബകന്റെ

പനാപ്പെരതമനാണക്ക് ഇഒൗ പ്രകമയതബലൂകട വദകമനാകുന്നതക്ക്.  സത്വരണകള്ളകടതക്ക്

കകേസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കകേനാണ്സുകലറ്റക്ക്  ജനറെല്  ഓഫസ്പീസബല്  കഡെനാളര

അടകമുള്ള  ബനാഗക്ക്  സകേമനാറെബ  എനള്ളതനാണക്ക്  സസ്പീകരകകതബകരയുള്ള

ആകരനാപണലാം.  മനാധദമ  വനാരതകേളുകട  ഭനാഗമനായനാണക്ക്  ഇതരകമനാരു  പുകേമറെ

സൃഷ്ടബചബരബക്കുന്നതക്ക്. അകനത്വഷണ ഏജന്സബകേളുകട വഴബവബട്ട പ്രവരതനങ്ങകള

പ്രതബപക്ഷലാം നദനായസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക് ദഒൗരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്. നബയമസഭയബകല വബവബധ

നബരമ്മേനാണ പ്രവരതനങ്ങള്,  ഇ-നബയമസഭ,  സഭനാ  ടബ.വബ,  കഫസബവല് ഓണ്

കഡെകമനാക്രസബ തുടങ്ങബയവ മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര:  വസ്തുതനാവബരുദവലാം  യുകബരഹബതവമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്

പ്രകമയതബല്  ഉന്നയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  നബയമസഭനാ  മഭ്യൂസബയതബല്  ഇ.എലാം.എസക്ക്

സ്മൃതബവബഭനാഗലാം സജസ്പീകേരബകനാനനായബ 82 ലക്ഷലാം രൂപ കകകേരളബ ടബ.വബ. കലഖകേനക്ക്
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നല്കേബകയനലാം  കഫസബവല്  ഓണ്  കഡെകമനാക്രസബ  സലാംഘടബപ്പെബച  പൂകന

എലാം.കഎ.ടബ.-കക്ക്  5  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കേബകയനമുള്ള  ആകരനാപണങ്ങള്

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  കകേട്ടുകകേള്വബയുകടയുലാം  ഉഒൗഹനാകപനാഹങ്ങളുകടയുലാം

വബല കുറെഞ്ഞ അപവനാദങ്ങളുകടയുലാം കപരബല് പ്രകമയലാം കകേനാണ്ടുവന്ന അപകേത്വമനായ

രസ്പീതബ ജനനാധബപതദകത ശുഷ്കമനാക്കുകേയുലാം ദുരബലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യുലാം.  എലനാ

നടപടബക്രമങ്ങളുലാം  പനാലബചകകേനാണനാണക്ക്  നബയമസഭയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതബയതക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകനതബകര  കേനാരദമനായ

ആകരനാപണങ്ങകളനാനലാം  ഉന്നയബകനാനബലനാതതുകകേനാണനാണക്ക്  സസ്പീകരകകതബകര

പ്രകമയലാം കകേനാണ്ടുവന്നതക്ക്. മനാറുന്ന കേനാലതബനനുസരബചക്ക് പദതബകേളനാവബഷ്കരബചതുലാം

നബയമസഭയക്ക്  ഇന്തദയബലനാദദമനായബ  ബദല്  മനാധദമലാം  കകേനാണ്ടുവന്നതുലാം

നബയമനബരമ്മേനാണതബനക്ക്  ജനകേസ്പീയ  പങ്കേനാളബതകതനാകട  തുടകലാം  കുറെബചതുലാം

നബരമ്മേബച  നബയമങ്ങളുകട  അനുഭവങ്ങകളയുലാം  പരബമബതബകേകളയുലാം  വബശകേലനലാം

കചയ്യുന്ന  ഇലാംപനാകക്ക്  സഡെബകക്ക്  തുടകലാം  കുറെബചതുലാം  ശക്ധര  ആന്റെക്ക്  കേഒൗള്

മനാതൃകേയബല്  നബയമസഭയനായബ  ഒരു  ആധബകേനാരബകേ  ഗ്രനലാം  തയ്യനാറെനാകബയതുലാം

ഗ്രസ്പീന് കപ്രനാകട്ടനാകകനാളബലൂകട നബയമസഭനാ സമുചയകത കകജവ ജസ്പീവബതതബകന്റെ

ഭനാഗമനാകബയതുലാം കതറ്റനായ കേനാരദമനാകണങ്കേബല് അതക്ക് ഏകറ്റടുകനാന്  തയ്യനാറെനാണക്ക്.
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കഫസബവല്  ഓണ്  കഡെകമനാക്രസബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ദളബതക്ക്  ആദബവനാസബ

നഭ്യൂനപക്ഷ  സകമ്മേളനലാം,  കദശസ്പീയ  വബദദനാരതബ  പനാരലകമന്റെക്ക്  എന്നബവ

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം വബവബധ കസഷനുകേളബല് യു.ഡെബ.എഫക്ക്. കനതനാകളുള്കപ്പെകട

പകങ്കേടുക്കുകേയുലാം  കചയ്തബരുന.  ഡെബജബറ്റല്  അസലാംബബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പ്രവൃതബകേള്  ആരലാംഭബചകപ്പെനാള്തകന്ന  വബവബധ  കമനാണബറ്ററെബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറ്റബകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബരുന.

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട  മണലങ്ങളബകല  നബരവധബ  പ്രവൃതബകേള്  കടണര

വബളബകനാകത ഊരനാളുങ്കേല് കലബര കകേനാണ്ടനാകക്ക്  സഹകേരണ കസനാസസ റ്റബകയ

ഏല്പബചബട്ടക്ക്  നബയമസഭയബകല  പ്രവൃതബകേള്  എല്പബചതുമനാത്രലാം  കതറ്റനാകണന്നക്ക്

പറെയുന്നതക്ക്  ശരബയല.  40  വരഷമനായബ  കപനാതുരലാംഗതക്ക്  പ്രവരതബക്കുന്ന

വദകബകയന്ന  നബലയബല്   കചയ്യനാത  കതറ്റബനക്ക്  തലകുനബകനാന്   തയ്യനാറെല.

ഒരനാളുകട  വദകബതത്വലാം  രൂപകപ്പെടുന്നതക്ക്  ജസ്പീവബതനാനുഭവങ്ങളുകട

പശനാതലതബലനാണക്ക്.  അപവനാദപ്രചരണങ്ങളുകടയുലാം നുണ പ്രചരണങ്ങളുകടയുലാം

ബലതബല് കകേട്ടബകപ്പെനാകബയ ഈ പ്രകമയലാം  പൂരണമനായുലാം നബരനാകേരബകണലാം. 
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(ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകറുകട  മറുപടബയബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം

ഒന്നടങ്കേലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറെത്തുകപനാകുകേയുലാം  അല്പസമയതബനുകശഷലാം

തബരബചവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച.

III  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കസമബ സഹസസ്പീ  ഡെക്ക് പദതബ

മബ  .    കഡെപഭ്യൂട്ടബ  സസ്പീകര:  തബരുവനന്തപുരലാം-കേനാസരകഗനാഡെക്ക്  റൂട്ടബല്

കകേ -കറെയബല്  പദതബകയന്ന  കപരബല്  കസമബ  സഹസസ്പീഡെക്ക്  പദതബ

നടപ്പെബലനാകനാന്  പബണറെനായബ  സരകനാര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചതുമൂലലാം

ജനങ്ങള്ക്കുണനാകുന്ന കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുലാം  ആശങ്കേകേളുലാം  പനാരബസബതബകേ പ്രശങ്ങളുലാം

കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  സഹസസ്പീ ഡെക്ക്  കറെയബല്  കകേനാറെബകഡെനാര  പദതബയബല്

കകേരളകത  ഉള്കപ്പെടുത്തുവനാന്  ശമങ്ങള്  നടതനാത  സബതബവബകശഷവലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബരതബവചക്ക്  ചരച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ

കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്,  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ,  അനൂപക്ക്

കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 
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മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറെനായബ  വബജയന്):  കൃഷബയബടങ്ങളുകടയുലാം

ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളുകടയുലാം  പ്രനാധനാനദലാം   പരബഗണബചകകേനാണനാണക്ക്  കകേ-കറെയബല്

പദതബ  സരകനാര  വബഭനാവനലാം  കചയ്യുന്നതക്ക്.  ഗ്രസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡെക്ക്  പ്രകദശങ്ങളബല്

കൃഷബയബടങ്ങള്കക്ക്  കകേനാട്ടലാം  വരുതനാകത  തൂണകേള്ക്കുമുകേളബല്  കറെയബല്പ്പെനാളലാം

നബരമ്മേബചക്ക്  പദതബ  നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  നബരദ്ദേബഷ്ട  പനാത

കേടനകപനാകുന്ന  11  ജബലകേളബകല  ആരനാധനനാലയങ്ങകളയുലാം   പനാടങ്ങകളയുലാം

കേനാവകേകളയുലാം  ബനാധബകനാത രസ്പീതബയബലനാണക്ക്  കകേ-കറെയബല് പദതബ  വബഭനാവനലാം

കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഈ  പദതബ  സലാംസനാനകതനാട്ടനാകകേ  വസ്പീടുകേളുള്കപ്പെകട  9314

കകേട്ടബടങ്ങകള  മനാത്രമനാണക്ക്  ബനാധബക്കുന്നതക്ക്,  അവരുകട  പുനരധബവനാസലാം

ഉറെപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  മുന്തബയ  പരബഗണന  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  ഈ  പദതബകക്ക്

കകേന്ദ്രസരകനാരബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്ന   മുറെയക്ക്  പ്രവരതനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  മുന്സരകനാര  തുടങ്ങബവച സബരബന് കറെയബല് പദതബ

ഉകപക്ഷബചബട്ടനാണക്ക്  നബരദ്ദേബഷ്ട  പദതബ  ആരലാംഭബചകതനലാം  സഹസസ്പീഡെക്ക്  കറെയബല്

കകേനാറെബകഡെനാര  പദതബയബല്  കകേരളകത  ഉള്കപ്പെടുതനാന്  ശമബചബകലന്ന

ആകക്ഷപവലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  ഇന്തദയബകല  പ്രധനാന  പട്ടണങ്ങകള

തമ്മേബല്  കയനാജബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്  സഹസസ്പീഡെക്ക്  കറെയബല്  കകേനാറെബകഡെനാര  പദതബ.
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കകേരളലാം വബഭനാവനലാം കചയ്ത തനതക്ക് പദതബയനാണക്ക് കസമബ സഹസസ്പീഡെക്ക് കറെയബല്.

കകേരള കറെയബല് കഡെവലപ്കമന്റെക്ക് കകേനാരപ്പെകറെഷന് എന്ന കേമനബ മുഖനാന്തരമനാണക്ക്

ഇഒൗ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്.  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം

കുറെഞ്ഞ  പലബശയക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  വനായ്പയനാണക്ക്  ഈ  പദതബകനായബ

കചലവഴബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്  : ഈ പനാത കേടനകപനാകുന്ന പ്രകദശങ്ങളബകല

ജനങ്ങള് ഇന്നക്ക്  ആശങ്കേയബലനാണക്ക്.  ജനങ്ങള്കക്ക്  ഉപദവകേരമനാകുന്ന നബലയബല്

വബഭനാവനലാം  കചയ്തബട്ടുള്ള  ഈ  പദതബ  ഉകപക്ഷബകണകമന്നക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടക്ക്

പ്രകദശവനാസബകേള്  പ്രകക്ഷനാഭതബലനാണക്ക്.  കേ കൃഷബയബടങ്ങളബലൂകടയുലാം

ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബലൂകടയുകമലനാലാം  ഈ  കറെയബല്  പനാത  കേടനകപനാകുകമനാള്

ജനസനാന്ദ്രതകയറെബയ  നമ്മുകട  സലാംസനാനതക്ക്  വലബയ  ആഘനാതങ്ങള് 

സൃഷ്ടബകകപ്പെടുലാം.   തബരൂര  മുതല്  തബരുവനന്തപുരലാംവകര  പുതബകയനാരു

കറെയബല്കവ  സലന്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബകന്റെ  അശനാസസ്പീയത  ഗഒൗരവമനായബ

പരബകശനാധബകകണതുണക്ക്.  ദസ്പീരഘദൂര  യനാത്രകനാരക്കുകൂടബ  പ്രകയനാജനകേരമനാകുന്ന

സഹസസ്പീഡെക്ക്  കറെയബല്  കകേനാറെബകഡെനാര  പദതബയബല്  കകേരളകത

ഉള്കപ്പെടുതനാകമന്ന  പ്രധനാനമന്ത്രബയുകട  പ്രഖദനാപനതബകന്റെ  സനാധദതകേള്
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ആരനായണലാം.  നബരവധബ  കുടുലാംബങ്ങളുകട  കേബടപ്പെനാടലാംകപനാലലാം  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുന്ന

കകേ-കറെയബല്  പദതബ  ഉകപക്ഷബചക്ക്  നബലവബലള്ള  കറെയബല്കവ  സലനുകേളുകട

വബകേസനലാം  തത്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടക്ക്  കപനാകേണലാം.

കവണത്ര കൂടബയനാകലനാചനകേളബലനാകത തസ്പീരുമനാനബച അശനാസസ്പീയമനായ ഈ പദതബ

ഉകപക്ഷബകനാന്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  തയ്യനാറെനാകേണലാം.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരതബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം.

 മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറെനായബ  വബജയന്):  ജനങ്ങളുകട  യനാത്രനാകക്ലശലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  യനാത്രനാസമയലാം  കുറെയന്നതബനുലാം  കകേ-കറെയബല്  പദതബ

അതദനാവശദമനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പ്രഖദനാപബച  സഹസസ്പീഡെക്ക്  കറെയബല്

കകേനാറെബകഡെനാര  സമസ്പീപഭനാവബയബല്  പ്രനാവരതബകേമനാകേബകലനള്ളതബനനാലനാണക്ക്

ഇതരകമനാരു  പദതബകക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  നബലവബകല

കറെയബല്പനാതയക്ക്  സമനാന്തരമനായബ  പുതബയ  പനാത  നബരമ്മേബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബകചങ്കേബലലാം  തബരൂര  മുതല്  തബരുവനന്തപുരലാം  വകര  അതബനുള്ള

സനാഹചരദമബലനാതതബനനാലനാണക്ക്  നബലവബലള്ള  കറെയബല്പ്പെനാതയക്ക്

അകേകലയലനാകത  പുതബയ  പനാത  നബരമ്മേബകനാനുലാം  കനല്വയലകേകളനാടക്ക്

കചരനവരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളബല്  തൂണ്  സനാപബചക്ക്  കറെയബല്  ഗതനാഗതലാം
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സനാധദമനാകനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്.  പുതബയ  കറെയബല്പ്പെനാതയനായബ  ഏകറ്റടുക്കുന്ന

സലതബകന്റെ  ഉടമകേളുകട  പുനരധബവനാസവലാം  അവരുകട  പ്രയനാസങ്ങള്

ലഘൂകേരബക്കുന്നതുള്കപ്പെകടയുള്ള കേനാരദങ്ങളുലാം ചരച കചയ്തക്ക് പരബഹരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

ഇഒൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബതല,

കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡെനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസ്തനാവന നടതബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാരട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്  നബന്നക്ക്  പുറെത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

IV ശദ ക്ഷണബകല്

(1) ബനാങ്കേബലാംഗക്ക് കറെഗുകലഷന് നബയമലാം

ശസ്പീ  .    സജബ കചറെബയനാന്: 25,000-കതനാളലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം മൂന്നക്ക്

കകേനാടബയബല്പ്പെരലാം  സഹകേനാരബകേളുലാം  ഒന്നരലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപയബലധബകേലാം

നബകക്ഷപവലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപയബലധബകേലാം  വനായ്പനാബനാകബയുമുള്ളതനാണക്ക്

കകേരളതബകല  സഹകേരണ  കമഖല.  നബകുതബയബളവക്ക്  അനുവദബകനാതതുലാം
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ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെബലനാകബയതുലാം  മറ്റക്ക്  സലാംസനാനങ്ങളബല്  രജബസര  കചയ്തബട്ടുള്ള

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകട  ബനാഞ്ചുകേള്  സലാംസനാനതക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം

സഹകേരണ  കമഖലകയ  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കേനാരഷബകേ

കമഖലയനാവശദമനായ  സനാധന  സനാമഗ്രബകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബലലാം

ജനങ്ങളബല്  സമനാദദശസ്പീലലാം  വളരത്തുന്നതബലലാം  വബദദനാഭദനാസലാം,  ആതുരകസവനലാം

എന്നസ്പീ  കമഖലകേളബല്  ഇടകപടല്  നടത്തുന്നതബനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയക്ക്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന  നബയമപ്രകേനാരലാം  പ്രവരതബക്കുന്ന  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളബല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അനനാവശദ ഇടകപടലണനാകേനാന് പനാടബല.

സഹകേരണകമഖലകയ  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന്ന  ബനാങ്കേബലാംഗക്ക്

കറെഗുകലഷന്  ആകബകന്മേലള്ള  കഭദഗതബ  റെദ്ദേക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബല് സമ്മേരദ്ദേലാം കചലതനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):  സഹകേരണ  തതത്വങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമനായ

വദവസകേളുള്കകനാള്ളുന്ന  ബനാങ്കേബലാംഗക്ക്  കറെഗുകലഷന്  നബയമലാം  കകപ്രമറെബ

അഗ്രബകള്ചറെല്  കക്രഡെബറ്റക്ക്  കസനാകകസറ്റബകേള്,  പ്രനാഥമബകേ  കേനാരഷബകേ  ഗ്രനാമ
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വബകേസന ബനാങ്കുകേള് കകേരള  സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങ്കേക്ക്,  മലപ്പുറെലാം  ജബലനാ

സഹകേരണ  ബനാങ്കേക്ക്,  അരബന്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്  എന്നബവയുകട

പ്രവരതനകത  ബനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  നബയമതബല്  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളുകട  മനാകനജക്ക് കമന്റെക്ക്,  കേദനാപ്പെബറ്റല്,  ആഡെബറ്റക്ക്,  തുടങ്ങബയവയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  വദവസകേള്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്ക്കുകമലള്ള  സലാംസനാന

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജബസനാറുകട  അധബകേനാരകത  പരബമബതകപ്പെടുത്തുന്നതുലാം

കഫഡെറെല് തതത്വങ്ങള്കക്ക് വബരുദവമനാണക്ക്. സഹകേരണ കമഖലയക്ക് ബനാധകേമനാകുന്ന

വദവസകേള്  കഭദഗതബ  കചയ്യണകമന്നക്ക്  പ്രകമയതബലൂകടയുലാം  പനാരലകമന്റെക്ക്

അലാംഗങ്ങള്  മുഖനാന്തരവലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്.

ബബല്  നബയമമനായതബനുകശഷമുള്ള  ഭനാവബ  നടപടബകേള്  ചരച  കചയ്തക്ക്

തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കകപ്രമറെബ  അഗ്രബകള്ചറെല്  കക്രഡെബറ്റക്ക്

കസനാകകസറ്റബകേള്ക്കുലാം പ്രനാഥമബകേ കേനാരഷബകേ ഗ്രനാമ വബകേസന ബനാങ്കുകേള്ക്കുലാം

ആദനായനബകുതബ  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  ഇളവകേള്  നഷ്ടകപ്പെടനാനബടയനായ

കകഹകകനാടതബ വബധബ സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ റെദ്ദേനാകബയബട്ടുണക്ക്. 
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(2) ഒ  .  ബബ  .  സബ  .   ആനുകൂലദലാം

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   കനലബക്കുന്നക്ക്: കേനാസരകഗനാഡെക്ക് ജബലയബകല കകേനാങ്കേണബ ഭനാഷ

സലാംസനാരബക്കുന്ന  കേനാതലബകേക്ക്  ക്രബസ്തദന്  വബഭനാഗതബനക്ക്  ഒ.ബബ.സബ.  ജനാതബ

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാകനാനുലാം  ഇതുസലാംബനബചക്ക്

കകേനാടതബയബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന  കകേസബകന്മേല്  അനുകൂലവബധബ

സമനാദബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറെബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവണബ  സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):

04-11-2010-കല  സരകനാര  ഉതരവപ്രകേനാരലാം  ലനാറ്റബന്  കേനാതലബകേക്ക്

വബഭനാഗകനാരകക്ക്  ജനാതബ  സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്  നല്കുന്നതബനക്ക്  വദകമനായ

മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശലാം  ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്.  കേനാസരകഗനാഡെക്ക്  ജബലയബകല കകേനാങ്കേബണബ

സലാംസനാരബക്കുന്ന  ലനാറ്റബന്  കേനാതലബകേക്ക്  വബഭനാഗകനാരകക്ക്  ഒ.ബബ.സബ.  ജനാതബ

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക് നല്കേണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടുള്ള ഹരജബ കേബരതനാഡ്സബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  നബലവബലള്ള  സരകനാര  ഉതരവപ്രകേനാരലാം  കകേനാങ്കേബണബ

സലാംസനാരബക്കുന്ന  ഇഒൗ  വബഭനാഗകനാര  സലാംസനാനകത  യഥനാരത  ലനാറ്റബന്
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കേനാതലബകേക്ക്  വബഭനാഗതബല്കപ്പെടുന്നവരനാകണന്നക്ക്  റെവനഭ്യൂ  അധബകേനാരബകേള്കക്ക്

കബനാദദകപ്പെടുന്നപക്ഷലാം  മനാതൃഭനാഷകയനാ  രൂപതകയനാ  പരബഗണബകനാകത  ജനാതബ

സരട്ടബഫബകറ്റക്ക്  അനുവദബകനാവന്നതനാകണന്നക്ക്  കകേരള  സലാംസനാന  പബകന്നനാക

വബഭനാഗ  കേമ്മേസ്പീഷകന  അറെബയബചബട്ടുണക്ക്.  ഇകനാരദതബല്  കേമ്മേസ്പീഷന്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നമുറെയക്ക് ഉചബതമനായ നടപടബ കകകേകകനാള്ളുന്നതനാണക്ക്.

V സബ്മബഷന്

(1) എലാം  .   മനാധവന് നമദനാര സമബതബ റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബതല):  കകേനാവബഡെക്ക്  19-കന്റെ

മറെവബല്  കകേരളതബകല  ജനങ്ങളുകട  ചബകേബതനാ  വബവരങ്ങള്  സബലാംഗ്ളറെബനക്ക്

കചനാരതബകകനാടുതതബകല അഴബമതബ സലാംബനബചക്ക്  ജുഡെസ്പീഷദല് അകനത്വഷണലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം  സബലാംഗ്ളര  കേരനാറെബകന  സലാംബനബചക്ക്  പഠബകനാന്  നബകയനാഗബച

എലാം.  മനാധവന് നമദനാര  സമബതബയുകട  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പുറെത്തുവബടുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമന്ത്രബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  കകേനാവബഡെക്ക്-19  പ്രതബകരനാധ

പ്രവരതനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായുള്ള  വബവരകശഖരണതബകന്റെ  സുരക്ഷ
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ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  കേമനബയുകട  ആമകസനാണ്  കവബക്ക്  കസരവറെബല്

കശഖരബച വബവരങ്ങള് അലാംഗസ്പീകൃത ഏജന്സബയുകട ഓഡെബറ്റബലാംഗബനക്ക് വബകധയമനാകബ

സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  കവബ്സസറ്റബകലയക്ക്  മനാറ്റബയബട്ടുണക്ക്.  കേരനാര

സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ  നബകയനാഗബച എലാം.  മനാധവന് നമദനാര

സമബതബ  റെബകപ്പെനാരട്ടബകല  അപനാകേതകേള്  പരബകശനാധബചക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

നബകയനാഗബച കകേ. ശശബധരന് നനായര സമബതബയുകട റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ലഭദമനാകുന്ന മുറെയക്ക്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മന്ത്രബയുകട  മറുപടബയബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  യു.ഡെബ.എഫക്ക്.

അലാംഗങ്ങള്  സഭ  വബട്ടക്ക്  പുറെത്തുകപനാവകേയുലാം  അല്പസമയതബനുകശഷലാം

തബരബചവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

(2)  കപനാലസ്പീസക്ക് നടപടബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ: വടകേര  മുകനാളബയബല്  ഒരു  വസ്പീട്ടബല്  നടന്ന

പുതുവതര  ആകഘനാഷതബനബകടയുണനായ  അനനാവശദ  കപനാലസ്പീസക്ക്  നടപടബ

സലാംബനബചക്ക് അകനത്വഷബകണലാം. 

മുഖദമന്ത്രബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്  ):  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കചനാമനാല കപനാലസ്പീസക്ക്
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കസഷന്  പരബധബയബകല  മുകനാളബയബല്  കകേനാവബഡെക്ക്  മനാനദണങ്ങള്  ലലാംഘബചള്ള

പുതുവതരനാകഘനാഷലാം  തടയനാന്  ശമബച  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ഒഒൗകദദനാഗബകേ

കൃതദനബരവ്വഹണകത തടസ്സകപ്പെടുതബയ പതക്ക് കപകരയുലാം കപനാലസ്പീസക്ക് വനാഹനലാം

തടഞ്ഞക്ക്  ബലലാം  പ്രകയനാഗബചക്ക്  ഒന്നനാലാം  പ്രതബകയ  കമനാചബപ്പെബച  സലാംഭവതബല്

ഇരുപതക്ക്  കപരകകതബകരയുലാം  കകേസക്ക്  രജബസര  കചയ്തക്ക്  അകനത്വഷണലാം

തുടരനവരബകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ഭനാഗതക്ക്  വസ്പീഴ്ചയുണനായബട്ടുകണനാ  എന്ന

കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(3)  ഭൂമബയുകട കപനാക്കുവരവക്ക്

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര: കേരുവനാരക്കുണക്ക് പഞനായതബകല കകേരള

എകസറ്റബകല  നൂകറെനാളലാം  കുടുലാംബങ്ങളുകട  ഭൂമബ  കപനാക്കുവരവക്ക്  കചയ്തക്ക്  നബകുതബ

അടയന്നതബനുള്ള കകേനാടതബ ഉതരവക്ക് അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെനാകണലാം.

റെവനഭ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

കകേരള  ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമതബകനതബരനാകുകമന്നതബനനാല്  ഇഒൗ  വബഷയതബല്

കകേനാടതബ  ഉതരവക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  അഡെത്വകകറ്റക്ക്  ജനറെലബകന്റെ

നബയകമനാപകദശലാം കതടബയബട്ടുണക്ക്.  നബയകമനാപകദശലാം ലഭബക്കുന്ന മുറെയക്ക് തുടരനടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 
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(4)  കതരുവനനായളുകട വനദലാംകേരണലാം

കഡെനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കകേനാരപ്പെകറെഷന്  പരബധബയബല്

വരദബചവരുന്ന  കതരുവനനായശലദലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന്  ):  കതരുവ

നനായശലദലാം  നബയന്ത്രബക്കുന്നതബനുള്ള  ആനബമല്  ബരതക്ക്  കേണ്കടനാള്

(എ.ബബ.സബ)  കപ്രനാഗ്രനാലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കകേനാരപ്പെകറെഷന്  പരബധബയബല്

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെനാക്കുനണക്ക്. 

(5)  നടുവതബകതനാടക്ക് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .   വബ  .    അബ്ദുറെഹബമനാന്: ഉകദദനാഗസതല അനനാസ ഒഴബവനാകബ തനാനൂര

നബകയനാജകേമണലതബകല  നടുവതബകതനാടക്ക്  നവസ്പീകേരണ  പ്രവൃതബ

അടബയന്തരമനായബ പൂരതസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):  തനാനൂര

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബയബകല  നടുവതബകതനാടബകന്റെ  ഡെബസസന്  പൂരതസ്പീകേരബചക്ക്

ഡെബ.പബ.ആര  തയ്യനാറെനാകബ  ഭരണനാനുമതബക്കുള്ള  തുടരനടപടബകേള്
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സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഉകദദനാഗസതല  അനനാസ  സലാംബനബചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(6)  വനാഹനനാപകേടങ്ങള്

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന്: സലാംസനാനതക്ക്  വരദബചവരുന്ന

വനാഹനനാപകേടങ്ങള് കുറെയന്നതബനക്ക് അടബയന്തര ഇടകപടലണനാകേണലാം.  

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  വരദബചവരുന്ന

വനാഹനനാപകേടങ്ങളുകട  പശനാതലതബല്  കദശസ്പീയപനാതയബകല  ബനാകക്ക്

കസനാട്ടുകേള് റെനാറ്റബസഫ കചയ്യുന്നതബനനായബ നനാഷണല് സഹകവ അകതനാറെബറ്റബ ഓഫക്ക്

ഇന്തദ  കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന നബശയബചക്ക് തുടര നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. കസറ്റക്ക്

സഹകവയബകല  ബനാകക്ക്  കസനാട്ടുകേള്  റെനാറ്റബസഫ  കചയ്യുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്കനായബ കപനാതുമരനാമതക്ക് വകുപ്പെബനക്ക് തുകേ അനുവദബചബട്ടുണക്ക്. 

(7)  കറെഷന് കേനാരഡെക്ക്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    സടസണ്  മനാസര:  വനാടകേവസ്പീട്ടബല്  തനാമസബക്കുന്നവരക്കുലാം

വസ്പീട്ടുനമരബലനാത കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം പുതബയ കറെഷന് കേനാരഡെക്ക്   അനുവദബകനാന്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.
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ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്സസപസുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബക്കുകവണബ  റെവനഭ്യൂവലാം

ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  ഉടമസകന്റെ

സമ്മേതപത്രമബലനാകതതകന്ന   വനാടകേവസ്പീട്ടബല്  തനാമസബക്കുന്നവരകക്ക്  കറെഷന്

കേനാരഡെക്ക് അനുവദബക്കുനണക്ക്.  തനാമസലാം മനാറുന്ന കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് കപനാരട്ടബബലബറ്റബ

സലാംവബധനാനമുപകയനാഗബചക്ക്   കറെഷന് സനാധനങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനുലാം   വബലനാസലാം

മനാറ്റുന്നതബനുലാം  സനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ആവശദമനായ  പരബകശനാധനകേള്ക്കുകശഷലാം

പുതബയ  തനാമസകനാരകക്ക്  കറെഷന്  കേനാരഡെക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതനാണക്ക്.

വസ്പീട്ടുനമരബലനാകത പുറെകമനാകബല് തനാമസബക്കുന്നവരകക്ക് പുതബയ  കറെഷന് കേനാരഡെക്ക്

അനുവദബക്കുകേയുലാം  മുന്ഗണനനാപട്ടബകേയബല്  ഒഴബവണനാകുന്ന  മുറെയക്ക്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യുനണക്ക്. 

(8) അവയവമനാറ്റ ശസക്രബയ കേഴബഞ്ഞവരുകടയുലാം വൃകകരനാഗബകേളുകടയുലാം
പ്രശങ്ങള്

കഡെനാ  .    എന്  .    ജയരനാജക്ക്:  അവയവമനാറ്റ ശസക്രബയ കേഴബഞ്ഞവരുകടയുലാം വൃക

കരനാഗബകേളുകടയുലാം  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബകനാനുള്ള  അടബയന്തര  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.
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ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    സശലജ  ടസ്പീചര):  വൃക  കരനാഗബകേളുകട  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സമനാശത്വനാസ  കപന്ഷന്  വബതരണലാം

കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  വൃകമനാറ്റബവയല്  ശസക്രബയയനാവശദമനായ  സഹനായവലാം

നല്കുനണക്ക്.  'കൂടനാകത  കേനാരുണദ  കബനവലന്റെക്ക്  ഫണബല്നബനലാം

അരഹതയുള്ളവരകക്ക്  ധനസഹനായവലാം  നല്കുനണക്ക്.  അവയവദനാനലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള പ്രചരണലാം സരകനാര  നടത്തുനണക്ക്.   കേനാരുണദ

ഫനാരമസബവഴബ  കുറെഞ്ഞ  വബലയക്ക്  മരുനകേള്  ലഭദമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

സഒൗജനദമനായബ നല്കേനാന് കേഴബയുന്ന മരുനകേള് ആകരനാഗദസനാപനങ്ങള്വഴബയുലാം

നല്കുനണക്ക്. 

(9) തബരൂര ജബലനാ ആശുപത്രബ മനാസര പനാന്

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ: തബരൂര  ജബലനാ  ആശുപത്രബയനായബ  മനാസര  പനാന്

തയ്യനാറെനാകബ അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെനാകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    സശലജ  ടസ്പീചര)  :   ജബലനാ  ആശുപത്രബകേള്  സഹകടകേക്ക്

ആകബ  മനാറ്റുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേനാരഡെബകയനാളജബ,  കനകഫനാളജബ,  നഭ്യൂകറെനാളജബ
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എന്നസ്പീ  മൂന്നക്ക്  സൂപ്പെര  കസഷദനാലബറ്റബ  യൂണബറ്റുകേള്  ജബലനാതലതബല്

വദനാപബപ്പെബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  തബരൂര  ആശുപത്രബയബല്  കഎ.സബ.യു.

നവസ്പീകേരണലാം,  മനാതൃ-ശബശു  യൂണബറ്റക്ക്,  കകേള്വബ  പരബകശനാധനനാ  കകേന്ദ്രലാം,  ബഡെക്ക്

ബനാങ്കേക്ക്,  ഒ.പബ.  നവസ്പീകേരണലാം തുടങ്ങബ വളകരയധബകേലാം വബകേസന പ്രവരതനങ്ങള്

നടതബയബട്ടുണക്ക്.  WAPCOS-കന എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയബ ചുമതലകപ്പെടുതബ മനാസര

പനാന്  തയ്യനാറെനാകബ  കേബഫ്ബബയബല്  സമരപ്പെബക്കുന്ന  മുറെയക്ക്  പ്രവരതനങ്ങള്

നടതനാന് സനാധബക്കുലാം. 

(10) സൂപ്പെര കസഷദനാലബറ്റബ വബഭനാഗലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനനാദക്ക്:  എറെണനാകുളലാം ജനറെല് ആശുപത്രബയബകല സൂപ്പെര

കസഷദനാലബറ്റബ വബഭനാഗതബല് പുതബയ തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബചക്ക്   ആശുപത്രബയുകട

പ്രവരതനലാം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    സശലജ ടസ്പീചര)  :  പ്രസ്തുത ആശുപത്രബയബല്  കേബഫ്ബബ

ഫണക്ക് ഉപകയനാഗകപ്പെടുതബ  മനാസര പനാന് തയ്യനാറെനാകബ  76  കകേനാടബ  56  ലക്ഷലാം
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രൂപയുകട സൂപ്പെര കസഷദനാലബറ്റബ കബനാകബകന്റെ നബരമ്മേനാണലാം പൂരതബയനാക്കുകേയുലാം

25 പുതബയ തസ്തബകേകേള് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. 

(11) അഭബകഷകേബകന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന്:    മനാതനാപബതനാകള് നഷ്ടകപ്പെട്ട  കേനാനത്തൂരബകല

ആറുവയസകേനാരന് അഭബകഷകേബകന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം സരകനാര ഏകറ്റടുകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീചര):  അഭബകഷകേബകന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം

സലാംബനബചള്ള  നടപടബകേള്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.  കുട്ടബകയ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നവരകക്ക്  പ്രതബമനാസ  ധനസഹനായലാം  നല്കുന്ന  സലാംകയനാജബത

ശബശുവബകേസന  പദതബയുകട  പുനരധബവനാസ  പദതബകേളബല്  ഏതബകലങ്കേബലലാം

ഉള്കപ്പെടുതബ  കുട്ടബകയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.

 (12) മലബനാര കദവസത്വലാം നബയമലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര:  മലബനാര    കദവസത്വലാം   കബനാരഡെബകല

കക്ഷത്രജസ്പീവനകനാരുകട  ശമളപരബഷ്കരണലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം
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കുടബശബകേയുള്കപ്പെകട  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതബനുലാം   സമഗ്ര  മലബനാര  കദവസത്വലാം

നബയമലാം കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.   

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):  മലബനാര  കദവസത്വതബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള

കക്ഷത്രജസ്പീവനകനാരുകട  ശമളപരബഷ്കണതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  ശമളപരബഷ്കരണതബനക്ക് കേനാലതനാമസമുണനായതബനനാല്

2000  രൂപ  ഇടകനാലനാശത്വനാസലാം  അനുവദബക്കുകേയുലാം  കുടബശബകേ

കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതബനക്ക്  10  കകേനാടബ  രൂപ  മലബനാര  കദവസത്വതബനക്ക്

കകകേമനാറുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സമഗ്ര  മലബനാര  കദവസത്വലാം  ബബലബകന്മേലള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരതബയനായബട്ടുണക്ക്.  

(13) ശുചസ്പീകേരണകതനാഴബലനാളബകേളുകട പരബരക്ഷ

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ:  കകേനാവബഡെക്ക്-19-കന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തനാല്കനാലബകേ

നബയമനലാം     നല്കേബയ    ശുചസ്പീകേരണ       കതനാഴബലനാളബകേളുള്കപ്പെകടയുള്ളവരകക്ക്

പ്രകതദകേ പരബരക്ഷനാ പനാകകജക്ക്  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമനായ്തസ്പീന്):  കകേനാവബഡെക്ക്-19

പ്രതബകരനാധ  പ്രവരതനങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബയമബചബട്ടുള്ള
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ശുചസ്പീകേരണകതനാഴബലനാളബകേളുകട കവതനലാം  750  രൂപയനായബ വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

തനാമസലാം, ഭക്ഷണലാം, വബശമലാം എന്നബവയക്ക് സഒൗകേരദകമനാരുക്കുകേയുലാം  ആവശദമനായ

സുരക്ഷനാസലാംവബധനാനങ്ങള്   ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം   കകേനാവബഡെക്ക്  വനാകബകനഷന്

നല്കുന്നതബനക്ക്  മുന്ഗണനനാലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതബകനക്കുറെബചക്ക്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(14) കഎ  .   പബ  .   ടബ  .   വബപുലസ്പീകേരണലാം   

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  കഷനാരണ്ണൂര  കഎ.പബ.ടബ.-യബല്  പ്രബന്റെബലാംഗക്ക്

കടകകനാളജബകക്ക്   അധബകേ  ബനാചലാം   പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേളുലാം   അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നഭ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡെനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഗസക്ക് ഫനാകല്റ്റബയുകട

കസവനലാം വബനബകയനാഗബചക്ക്  കഷനാരണ്ണൂര കഎ.പബ.ടബ.-യബല് പ്രബന്റെബലാംഗക്ക് കടകകനാളജബ

വബഭനാഗതബല്   60  സസ്പീറ്റുകേകളനാടുകൂടബയ  അധബകേബനാചക്ക്   ഇഒൗ  വരഷലാംതകന്ന

ആരലാംഭബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.    കപ്രനാകപ്പെനാസല്   ലഭബക്കുന്ന മുറെയക്ക്  പുതബയ

കകേനാഴ്സുകേളുകട കേനാരദതബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്. 
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(15) കുറെവബലങ്ങനാടക്ക് കകേരള സയന്സക്ക് സബറ്റബ

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  കുറെവബലങ്ങനാടക്ക്  കകേരള  സയന്സക്ക്  സബറ്റബയുകട

നബരമ്മേനാണ പ്രവരതനങ്ങള് സമയബനബതമനായബ പൂരതബയനാകണലാം.

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നഭ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (കഡെനാ  .   കകേ  .   ടബ  .    ജലസ്പീല്): കുറെവബലങ്ങനാടക്ക് സയന്സക്ക്

സബറ്റബകക്ക്  ആദദഘട്ടതബല്  120  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുതബ

നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  എണ്പതക്ക്  ശതമനാനകതനാളലാം

പ്രവൃതബകേള്  പൂരതബയനാകുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   2021  ഒകകനാബര

അവസനാനകതനാകട സയന്സക്ക്  സബറ്റബയുകട  ഫസക്ക് കഫസക്ക്  യനാഥനാരതദമനാകനാന്

കേഴബയുകമന്നക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതനായബ നനാഷണല് സയന്സക്ക് മഭ്യൂസബയലാം അധബകൃതര

അറെബയബചബട്ടുണക്ക്.  

VI റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറെയുന്ന റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച.

1.  സസപകകേനാ കമഡെബകല് കസനാറുകേളുകട പ്രവരതനലാം സലാംബനബച സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റബ റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്
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2.  പബബകേക്ക്  അകഒൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  എഴുപതബ  എട്ടക്ക്  മുതല്  കതനാണ്ണൂറെക്ക്

വകരയുള്ള റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

3.  എസബകമറ്റക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  മുപ്പെതബമൂന്നക്ക്  മുതല്  മുപ്പെതബയഞക്ക്  വകരയുള്ള

റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

4.  കലനാകല് ഫണക്ക് അകഒൗണക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറ്റബയുകട അറുപതബകയനാന്പതക്ക് മുതല്

എഴുപതബകയനാന്പതക്ക് വകരയുള്ള റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

5.  പരബസബതബ  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  ഇരുപതക്ക്  മുതല്  ഇരുപതബയനാറെക്ക്

വകരയുള്ള റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.

VII  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക് പരബഗണന

പ്രബവബകലജസക്ക്  ,   എഥബകക്ക് എന്നബവ സലാംബനബച കേമ്മേബറ്റബയുകട ആറെക്ക്  ,   ഏഴക്ക്

റെബകപ്പെനാരട്ടുകേളുകട പരബഗണന

 ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര:  പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എന്നബവ  സലാംബനബച

കേമ്മേബറ്റബയുകട  ആറെനാമതുലാം  ഏഴനാമതുലാം  റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   റ്റബ  .   വബ  .   രനാകജഷക്ക്: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര:  കകേരള  നബയമസഭയുകട  ചരബത്രതബലനാദദമനായനാണക്ക്

ഇതുകപനാകലനാരു  വബഷയലാം  സമബതബകക്ക്  സകേകേനാരദലാം  കചകയ്യണബ  വന്നബട്ടുള്ളതക്ക്.
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സബ.&എ.ജബ.  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സഭയുകട കമശപ്പുറെതക്ക് വയന്നതബനുമുമക്ക് റെബകപ്പെനാരട്ടബകല ചബല

പരനാമരശങ്ങള്  മനാധദമങ്ങളുമനായബ  പങ്കുവചതക്ക്  അസനാധനാരണമനായ

സനാഹചരദതബലനാകണന്നനാണക്ക് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമന്ത്രബ  കവളബകപ്പെടുതബയബരബക്കുന്നതക്ക്.

നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം  സലാംബനബച  ചട്ടങ്ങളബല്

സബ.&എ.ജബ.  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കവളബകപ്പെടുത്തുന്നതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  പരനാമരശങ്ങളബല.

സബ.&എ.ജബ.  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പനാരലകമന്റെബകന്റെ  കമശപ്പുറെതക്ക്  വയന്നതബനക്ക്  മുമക്ക്

റെബകപ്പെനാരട്ടബകല ചബല പരനാമരശങ്ങള് ആലാം ആദ്മബ  പനാരട്ടബ  കനതനാവക്ക്  മനാധദമങ്ങള്കക്ക്

കചനാരതബനല്കേബയതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട അവകേനാശലലാംഘന കനനാട്ടസ്പീസബകന്മേല് പ്രസ്തുത

റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയുകട  കമശപ്പുറെതക്ക്  വയന്നതബനുമുമക്ക്  വബവരങ്ങള്  പുറെതനാകുന്നതക്ക്

സഭയുകട  അവകേനാശലലാംഘനമനാവബല  എന്ന  രനാജദസഭനാ  പ്രബവബകലജസക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട

നബരസ്പീക്ഷണമനാണക്ക്  സമബതബ  മനാതൃകേയനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  സബ.&എ.ജബ.  റെബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ

രഹസദ സത്വഭനാവലാം സലാംബനബച സരക്കുലര ഓഡെബറ്റക്ക് ഉകദദനാഗസരക്കുലാം സബ.&എ.ജബ.

ഓഫസ്പീസബകല  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം  മനാത്രലാം  ബനാധകേമനായബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.  കേമ്മേബറ്റബ

മുമനാകകേ  ലഭബച  കതളബവകേളുകടയുലാം  സമനാനമനായ  വബഷയതബല്  രനാജദസഭനാ

പ്രബവബകലജസക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  സകേകകനാണ  തസ്പീരുമനാനതബകന്റെയുലാം  അടബസനാനതബല്
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ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബകകതബരനായ  അവകേനാശലലാംഘന  പ്രശതബല്  തുടരനടപടബ

അവസനാനബപ്പെബകനാനനാണക്ക് സമബതബ ശബപനാരശ കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡെബ  .    സതസ്പീശന്:  സമബതബ  റെബകപ്പെനാരട്ടബകല  പരനാമരശങ്ങള്

വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.   സബ.&എ.ജബ.  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്    കചനാരതബയതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

രനാജദസഭനാ  പ്രബവബകലജസക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  നബഗമനങ്ങകള   വളകചനാടബചക്ക്

തയ്യനാറെനാകബയബട്ടുള്ള റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയബല.  സബ.&എ.ജബ  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

കചനാരന്നതക്ക്  ബസ്പീചക്ക്  ഓഫക്ക്  പ്രബവബകലജക്ക്  അകലന്ന  വനാദലാം  യുകബരഹബതവലാം

കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങളുകട  ലലാംഘനവമനാണക്ക്.  ആകരനാപണവബകധയനനായ  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമന്ത്രബയുകട  കസറ്റക്ക്കമന്റെബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ

നബലപനാടനാണക്ക് സമബതബ സത്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഓഡെബറ്റക്ക്  റെബകപ്പെനാരട്ടബല്  ചബല

കപജുകേള്  കൂട്ടബകചരതതബല്  ദുരൂഹതയുകണന്ന  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബയുകട

ആകരനാപണലാം വസ്തുതനാധബഷബതമനാകണന്ന കേകണതലബലൂകട സബ.  ആന്റെക്ക് എ.ജബ.

റെബകപ്പെനാരട്ടബല്  8  കപജുകേള് കൂട്ടബകചരത്തു എന്ന ഗുരുതരമനായ ആകരനാപണമനാണക്ക്

ഉന്നയബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  ആകരനാപണവബകധയനനായ  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബകയ

കുറ്റവബമുകനനാകബ  സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ.-യ്കകതബകര  പരനാമരശലാം  നടതബയ
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നടപടബ  ശരബയല.  സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ.-യുകട  ഭനാഗലാം  കകേള്കനാതതബനനാല്

അവരകകതബരനായ പരനാമരശങ്ങള് റെബകപ്പെനാരട്ടബല് നബന്നക്ക് നസ്പീകലാം കചയ്യണലാം.  

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബതല  ):  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റുകേളുകട  വരവകചലവക്ക്  കേണക്കുകേള്  പരബകശനാധബകകണ

ഭരണഘടനനാപരമനായ  ഉതരവനാദബതത്വമനാണക്ക്  സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ.-ക്കുള്ളതക്ക്.

ഗവരണറുകട  അനുമതബകയനാകട  സഭയബല്  സമരപ്പെബക്കുന്ന  സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ

റെബകപ്പെനാരട്ടബകന്മേല്  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  പരനാതബയുകണങ്കേബല്  പബബകേക്ക്  അകഒൗണക്ക്സക്ക്

കേമ്മേബറ്റബ  മുമനാകകേ  കബനാധബപ്പെബക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയബല്  ചരച

കചയ്യനാകമനമുള്ള  വദവസനാപബതമനായ  രസ്പീതബ  നബലനബല്കകയനാണക്ക്

നടപടബക്രമങ്ങളുലാം  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുലാം  ലലാംഘബചക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബ

പത്രസകമ്മേളനലാം  നടതബ  റെബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  ഉള്ളടകലാം  കവളബകപ്പെടുതബയതക്ക്.

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എന്നബവ  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  ഉതരവനാദബതത്വലാം

നബറെകവറ്റുന്ന  കേനാരദതബല്  ഇവബകട  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമന്ത്രബ,  സഭയുകട അവകേനാശങ്ങള് ലലാംഘബചബട്ടബകലന്ന സമബതബ കചയരമനാകന്റെ

വനാദലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാകണന്നക്ക്  മനാത്രമല ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബയുകട  നടപടബ

കതറ്റനാകണന്ന  പരനാമരശലാം  റെബകപ്പെനാരട്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുതനാതതക്ക്  കഖദകേരവമനാണക്ക്.
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യഥനാരത  കേകണതലകേള്  നടതനാത  സമബതബ  റെബകപ്പെനാരട്ടബകനനാടക്ക്

കയനാജബകനാനനാവബല. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡെനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എന്നബവ  സലാംബനബച  സമബതബ  റെബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

അലാംഗസ്പീകേരബചകകേനാണക്ക്  റൂളബലാംഗക്ക്  നല്കേണലാം.  രനാജദസഭയബകല

കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുള്കപ്പെകട  പരബകശനാധബചക്ക്   അവകേനാശലലാംഘനലാം  നടന്നബട്ടബകലന്ന

നബഗമനതബകലതബയതബകനനാടക്ക്  കയനാജബക്കുന.  അസനാധനാരണ  സനാഹചരദലാം

സമബതബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഇതരലാം  സനാഹചരദലാം  ആവരതബകരുകതന്നക്ക്

നബരകദ്ദേശബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സമബതബകയ കതറ്റബദരബപ്പെബചകവനലാം സബ ആന്റെക്ക്

എ.ജബ.  സരകനാരുമനായബ  ചരച  കചയ്തബരുനകവനലാം  കതളബയബചനാല്  ശബക്ഷ

ഏറ്റുവനാങ്ങനാന് തയ്യനാറെനാണക്ക്.  

 പ്രബവബകലജ്സക്ക്,  എഥബകക്ക് എന്നബവ സലാംബനബച സമബതബയുകട ആറെനാമതുലാം

ഏഴനാമതുലാം  റെബകപ്പെനാരട്ടുകേള് ശബ്ദകവനാകട്ടനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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VI ധനകേനാരദലാം

2020-21   സനാമതബകേ വരഷകത ബഡ്ജറ്റബകലയള്ള അന്തബമ
ഉപധനനാഭദരതനകേകള സലാംബനബച ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

2020-21 സനാമതബകേ വരഷകത ബഡ്ജറ്റബകലയള്ള ഉപധനനാഭദരതനകേള്

അനുവദബകണകമന്ന  പ്രകമയലാം  ബനകപ്പെട്ട  മന്ത്രബമനാര  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അവ

പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയുലാം കചയ്തു.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  സമസ്ത

ജനവബഭനാഗങ്ങളുകടയുലാം  പുകരനാഗതബയുലാം  വബകേസനവലാം  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണ്ടുള്ള

ബഡ്ജറ്റനാണബതക്ക്. കേര ഷകേരകക്ക് ആശത്വനാസ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകനാനുലാം കേനാരഷബകേ-

വദനാവസനായബകേ  കമഖലകേളബല്  വബസയകേരമനായ  കനട്ടലാം  സകേവരബകനാനുലാം

കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള ലനാഭതബലനാകനാനുള്ള നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകനാനുലാം

ഇഒൗ  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ഉല്പനാദന-കസവന-അടബസനാന

കമഖലകേളബല്  നടത്തുന്ന  നബകക്ഷപലാം  നനാടബനക്ക്  വമബച

ഉണരവ്വനാണണനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനനാദക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  കകേനാചബ

നഗരതബകല  കവള്ളകകട്ടക്ക്  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

ബഡ്ജറ്റബല് പ്രഖദനാപബച പണബറ്റക്ക് കേറുപ്പെന് കറെനാഡെബനക്ക് സമനാന്തരമനായുള്ള എലകവറ്റഡെക്ക്
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ബബഡ്ജബകന്റെ  നബരമ്മേനാണതബനുലാം  മഹനാരനാജനാസക്ക്  കകേനാകളജബകല  സബന്തറ്റബകേക്ക്  ടനാകക്ക്

പുതുകബപ്പെണബയുന്നതബനുമനാവശദമനായ തുകേ ബഡ്ജറ്റബല് വകേയബരുതണലാം.

ശസ്പീമതബ ഗസ്പീതനാ കഗനാപബ: ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  സമസ്ത

കമഖലകേളബലലാം  ദുരന്തലാം  വബതച  കകേനാകറെനാണ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  വബപത്തുകേകള

ജനാഗ്രതകയനാകട  കനരബട്ട  സരകനാര  കലനാകേരനാജദങ്ങള്ക്കുതകന്ന  മനാതൃകേയനാണക്ക്.

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല് കമചകപ്പെട്ട പ്രവരതനലാം കേനാഴ്ചവയനാന് ഇഒൗ

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  തസ്പീരകദശ കമഖലയനായ നനാട്ടബകേയബല് ഒരു മബനബ

ഫബഷക്ക് ലനാന്റെബലാംഗക്ക് കസന്റെര സനാപബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന. കവട്ടലാം-തലകനാടക്ക്

തസ്പീരകദശ  പഞനായതബകല  കുടബകവള്ള  പദതബ  പുനരനാരലാംഭബകനാനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  തബരൂരബകല മുത്തൂര കറെയബല്കവ ഓവരബബഡ്ജക്ക്,  തബരൂര സബറ്റബ

ജലാംഗ്ഷനബകല  സമനാന്തര  ഓവരബബഡ്ജക്ക്  എന്നബവയുകട  അകപ്രനാചക്ക്  കറെനാഡെക്ക്

നബരമ്മേനാണതബനനാവശദമനായ തുകേ അനുവദബകണലാം.

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടക്ക്  റെസനാഖക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷമുള്കപ്പെകട  തുലദപരബഗണന  നല്കേബകകനാണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറ്റനാണക്ക്
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ഇവബകട അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ ജനകക്ഷമ പ്രവരതനങ്ങകള

ജനങ്ങള് പൂരണമനായുലാം ഉള്കകനാണബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

കപനാതുമരനാമതക്ക്, ഇറെബകഗഷന് വകുപ്പുകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന കേബഫ്ബബ പദതബകേള്

സനാകങ്കേതബകേ  കേനാരണങ്ങളനാല്  പ്രതബസനബയബലനാകുന്നതക്ക്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം

പണബ  പൂരതസ്പീകേരബച  കപ്രനാജക്ടുകേളുകട  കപന്റെബലാംഗക്ക്  ബബല്ലുകേള്  അടബയന്തരമനായബ

കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  നബരമ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളുകട

വബലവരദനവമൂലലാം പ്രവരതനങ്ങള് തടസ്സകപ്പെടുന്ന സനാഹചരദലാം ഒഴബവനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കൃഷബ,

ആകരനാഗദലാം,  ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  വനലാം,  വബകനനാദസഞനാരലാം,

കപനാതുമരനാമതക്ക്  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്

സകേവരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സമയബനബതമനായബ  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ

പരബഗണന  നല്കേബയതുലാം  പട്ടയലാം  ലഭദമനാകുന്നവരുകട  എണലാം  രണക്ക്

ലക്ഷമനാക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനവലാം കബകല് കകേനാട്ടയുകട പുനരുദനാരണതബനക്ക് തുകേ

അനുവദബച നടപടബയുലാം സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കൂടുതല്

കുട്ടബകേകള  ആകേരഷബക്കുന്ന  വബധതബല്  സരകനാര  വബദദനാലയങ്ങളബകല

പശനാതലസഒൗകേരദലാം  കമചകപ്പെടുതനാന്  സനാധബചതുലാം  കകേനാവബഡെക്ക്

പ്രതബസനബകേനാലതക്ക്  സഒൗജനദ  ഭക്ഷദകേബറ്റക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്തതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉസബദുള്ള:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  പല

വരക്കുകേള്ക്കുലാം തുകേ അനുവദബക്കുന്ന കേനാരദതബല് വബകവചനമനാണക്ക്   സരകനാര

പുലരത്തുന്നതക്ക്.  മലപ്പുറെലാം ടഒൗണ് സഫ്ലൈ ഓവറെബകന്റെ നബരമ്മേനാണ പ്രവരതനങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാകനനാ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കഗള്സക്ക്  ഹയര  കസകണറെബ  സ്കൂള്  കകേട്ടബടലാം,

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ബസക്ക്  കടരമബനല്-കേലാം-കഷനാപ്പെബലാംഗക്ക്  കകേനാലാംപകക്ക്

എന്നബവയുകട  നബരമ്മേനാണതബല്  പുകരനാഗതബ  സകേവരബകനാകനനാ  മലപ്പുറെലാം

മുനബസബപ്പെല്  കകേനാരപ്പെകറെഷന്  പരബധബയബകല  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്കക്ക്  തുകേ

അനുവദബകനാകനനാ സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടബല. 

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കതനാഴബലനാളബകേളുകടയുലാം  കേരഷകേരുകടയുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗകനാരുകടയുലാം

മുന്നനാക  സമുദനായതബകല  പബന്നനാകകനാരുകടയുലാം  കക്ഷമലാം  ലക്ഷദമനാകബയുലാം
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രനാഷ്ട്രസ്പീയകഭദകമകനദ  എലനാ  മണലങ്ങളുകടയുലാം  വബകേസനതബനക്ക്  ഊന്നല്

നല്കേബകകനാണ്ടുളള പ്രവരതനങ്ങളുമനായനാണക്ക് സരകനാര മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

കതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക്  മുന്നബല്കണ്ടുകകേനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബച  ബഡ്ജറ്റക്ക്

അപ്രനാകയനാഗബകേവലാം  യനാഥനാരതദകബനാധതബനക്ക്  നബരകനാതതുമനാണക്ക്.

സരകനാരബകന്റെ  മുന്ബഡ്ജറ്റുകേളബകല  പ്രഖദനാപനങ്ങകളനാ  പനാകകജുകേകളനാ

യനാഥനാരതദമനാകനാന്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  കപനാതുകേടലാം  ഇരട്ടബയനായബ.  നബകുതബ

വരുമനാനതബല്  നനാമമനാത്ര  വരദനവമനാത്രലാം.  കകലഫക്ക്  മബഷനബലൂകട  പുതുതനായബ

രണക്ക്  ലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്  മനാത്രമനാണക്ക്  നല്കേബയബട്ടുളളതക്ക്.  സമസ്ത  കമഖലകേളബലലാം

സരകനാര പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  എലനാ

കമഖലകേളബലലാം  അഭബമനാനകേരമനായ  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്  കേനാഴ്ചവയനാന്

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  പദതബ  അട്ടബമറെബകനാനുള്ള

പ്രതബപക്ഷശമലാം കഖദകേരമനാണക്ക്. 
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ചസ്പീഫക്ക് വബപ്പെക്ക് (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജന്  ): ഉപധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകലയ്കകത്തുന്ന  വബദദനാരതബകേളുകട  എണലാം

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  2500  പുതബയ സ്കൂള് കകേട്ടബടങ്ങള് നബരമ്മേബകനാനുലാം സരകനാര

സത്വസ്പീകേരബച  നടപടബ  സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  82  ലക്ഷകതനാളലാംകപരകക്ക്   പുതബയ

കറെഷന്  കേനാരഡുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യനാനുലാം   സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്

കേനാകലനാചബതമനായബ വരദബപ്പെബകനാനുലാം ആകരനാഗദകമഖല ശകബകപ്പെടുതബ സഒൗജനദ

ചബകേബത  ഉറെപ്പുവരുതനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞതക്ക്  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  കേനാരഷബകേ

കമഖലകയ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാനുലാം  കനല്കേരഷകേരകക്ക്  കറെനായല്റ്റബ

പ്രഖദനാപബകനാനുലാം പചകറെബ ഉല്പനാദനലാം വരദബപ്പെബകനാനുലാം കേനാരഷബകേ കക്ഷമനബധബ

കബനാരഡെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം  കകലഫക്ക്  പദതബയബലൂകട  ഭവനരഹബതരനായ

ആളുകേള്കക്ക് വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേബചക്ക് നല്കേനാനുലാം ഇഒൗ സരകനാരബനക്ക് സനാധബച.  സഒൗജനദ

ഇന്റെരകനറ്റക്ക്  സഒൗകേരദകമനാരുക്കുന്ന  ആദദകത  സലാംസനാനകമന്ന  ഖദനാതബ

കകേരളതബനക്ക്  സത്വന്തമനാണക്ക്.  ഏഷദയബകല  ഏറ്റവലാം  വലബയ  സുകവനാളജബകല്

പനാരകക്ക്  യനാഥനാരതദമനാകനാന്  കേബഫ്ബബയബലൂകട  തുകേ  വകേയബരുതബയ

സരകനാരബകന അഭബനനബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡെബ  .    കദവസ്സബ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ജനകക്ഷമകേരവലാം  സരവ്വതലസരശബയുമനായ വബകേസനലാം  ലക്ഷദമനാകബകകനാണ്ടുള്ള

ബഡ്ജറ്റനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  വബകേലമനായ

നയസമസ്പീപനങ്ങളനാലലാം  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങളനാലലാം  പ്രതബസനബയബലൂകട

കേടനകപനാകുകമനാഴുലാം  മബകേച  ധനകേനാരദ  മനാകനജുകമന്റെബലൂകട  കകേരളലാം  മറ്റക്ക്

സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്  മനാതൃകേയനാകുകേയനാണക്ക്.  കേരഷകേകതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

അനുവദബച  അതബവരഷ  ധനസഹനായലാം  സമയബനബതമനായബ  നല്കുന്നതബനുലാം

മഠങ്ങളബലലാം  ആശമങ്ങളബലലാം  അനനാഥനാലയങ്ങളബലമുളള  അകന്തവനാസബകേള്കക്ക്

കറെഷന്  കപരമബറ്റക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  ലക്ഷലാംവസ്പീടക്ക്

കകേനാളനബകേളബകല  കേനാലപ്പെഴകലാം  കചന്ന  ഇരട്ട  വസ്പീടുകേള്  ഒറ്റവസ്പീടനാക്കുന്നതബനുലാം

ഏകറ്റടുത  കേരനാര  പ്രവൃതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂരതബയനാക്കുന്നതബനുലാം

കേരനാര  പ്രവൃതബകേളബല്  പുകരനാഗതബയബലനാത  കേരനാറുകേനാകര  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം

തയ്യനാറെനാകേണലാം.  

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുസസന്  തങ്ങള്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള

എതബരക്കുന.  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയ പദതബകേളുകട  പ്രവൃതബ  ആരലാംഭബകനാന്

കേഴബയനാതതക്ക്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  വളനാകഞരബയബല്  ഫയര  കസഷന്
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സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  വദനാപനാരബകേളുകട  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  അനുവദബകണലാം.  സവദതതബ

കുടബശബകേയബല്  ഇളവക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  വബധവനാ  കപന്ഷന് സലാംബനബച

സരകനാര  ഉതരവബകല  പബഴവക്ക്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബകല  വരവകചലവക്ക്  കേണക്കുകേള്  പരബകശനാധനയക്ക്

വബകധയമനാക്കുന്നതബനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  കവട്ടബക്കുറെച

പദതബവബഹബതലാം പുനനഃസനാപബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സലഫക്ക്

പദതബ അട്ടബമറെബകനാനുള്ള നസ്പീകതബല്നബന്നക്ക് പ്രതബപക്ഷലാം പബന്മനാറെണലാം. സമസ്ത

കമഖലകേളബലലാം  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന

സരകനാരബകനതബകര  അഴബമതബയനാകരനാപണങ്ങള്  ഉന്നയബചക്ക്  പുകേമറെ

സൃഷ്ടബകനാനുള്ള പ്രതബപക്ഷ ശമലാം അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കറെനാജബ എലാം  .    കജനാണ്:  ഉപധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  ധൂരത്തുലാം

അഴബമതബയുലാം  പബന്വനാതബല്  നബയമനങ്ങളുലാം  സത്വജനപക്ഷപനാതവലാം

മുഖമുദയനാകബയ സരകനാരനാണബതക്ക്.   തസ്പീരകദശ പനാകകജക്ക്,   ഇടുകബ  പനാകകജക്ക്,

വയനനാടക്ക്  പനാകകജക്ക്,  കകേനാവബഡെക്ക് ഉകതജന പനാകകജക്ക് തുടങ്ങബയ പനാകകജുകേള്
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പ്രഖദനാപബക്കുന്നതലനാകത  യനാകതനാനലാം  നടപ്പെനാകബയബട്ടബല.  അനനാഥനാലയങ്ങള്,

കേനദനാസസ്പീ  മഠങ്ങള്,  കകേനാണ്കവന്റുകേള്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവയുകട  കപരമബറ്റുകേള്

പുനനഃസനാപബകനാനുളള  നടപടബയുണനാകേണലാം.  വബശദമനായ  പനാനുലാം  എസബകമറ്റുലാം

നല്കേബയ  അങ്കേമനാലബ  തനാലൂകനാശുപത്രബകക്ക്  മനാതൃ-ശബശു  മനബരലാം  പണബയനാന്

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  ബനാലാംബൂ  കകേനാരപ്പെകറെഷന്  കതനാഴബലനാളബകേകളനാടുള്ള

അവഗണന  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.    കേബഫ്ബബ  വഴബ  പ്രഖദനാപബച  വന്കേബട

പദതബകേള് യനാഥനാരതദമനാകണലാം.  

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡെനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്

കഎസകേക്ക്): കവയ്സക്ക് ആന്റെക്ക് മസ്പീന്സക്ക് അഡ്ജസക്ക്കമന്റെക്ക് ഫലപ്രദമനായബ നടതബയതബകന്റെ

ഫലമനായനാണക്ക്  ടഷറെബകേള്  പൂട്ടനാതബരുന്നതക്ക്.  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദബകനാത

ഡെബപ്പെനാരട്ടുകമന്റുകേള്കക്ക്  സപബകമന്റെറെബ  ഡെബമനാന്റെക്ക്സബല്  അധബകേലാം  തുകേ

അനുവദബക്കുനണക്ക്.  KTDFC  (Kerala  Transport  Development  Finance

Corporation) പൂട്ടുകമന്ന വനാരത അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്. അരൂര പ്രകദശകത

കവള്ളകകട്ടക്ക് പരബഹരബക്കുന്നതബനുളള പദതബ തയ്യനാറെനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  നബരമ്മേനാണ

സനാമഗ്രബകേളുകട  വബല  വരദബച  സനാഹചരദതബല്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
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സനാപനങ്ങളുകട  പ്രവൃതബകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കറെറ്റക്ക്   വരദന സലാംബനബചക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബകലതബ  നബല്ക്കുന്ന  കേബഫ്ബബ

പദതബകേകള  സലാംബനബചക്ക്  വബമരശനമുന്നയബക്കുന്നതക്ക്  ശരബയല.  രണ്ടു

വരഷതബനുള്ളബല്  നനാടബകന്റെ  മുഖച്ഛേനായ  മനാറ്റുന്ന  വബകേസന  പദതബകേളനാണക്ക്

കേബഫ്ബബ  ഏകറ്റടുതബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇഒൗസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയബലാംഗക്ക്  ബബസബനസ്സബല്

കകേരളതബകന്റെ  സനാനലാം  കമചകപ്പെടുതനാനുള്ള  ശമമനാണക്ക്  നടക്കുന്നതക്ക്.

സനാകങ്കേതബകേ കേനാരണങ്ങളനാലലാം  സലകമകറ്റടുകല് സവകുന്നതുമൂലവലാം   വബകേസന

പദതബകേള്  പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതബല്  കേനാലതനാമസമുണനാകുന്നതക്ക്

സത്വനാഭനാവബകേമനാണക്ക്.  ഉപധനനാഭദരതനകേള്  പനാസ്സനാകബതരണകമന്നക്ക്

അഭദരതബക്കുന. 

കപനാലസ്പീസക്ക്  എന്ന  XII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  വനാരതനാവബതരണവലാം  പ്രചരണവലാം  എന്ന  XXIII-ാം

നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം കപനാതുമരനാമതക്ക് എന്ന

XV-ാം നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം വബദദനാഭദനാസലാം,

കേനായബകേവബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന്ന  XVII-ാം  നമര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  സവദദസഹനായരലാംഗവലാം
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കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന്ന  XVIII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതത്വവലാം  കക്ഷമവലാം  എന്ന  XLVI-ാം

നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണലാം

എന്ന  XXI-ാംനമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

നഗരവബകേസനലാം  എന്ന  XXII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  പഞനായതക്ക്  എന്ന  XXXV-ാം  നമര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന്ന

XXXVI-ാം നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം കതനാഴബലലാം

കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം  പ്രവനാസബകക്ഷമവലാം  എന്ന  XXIV-ാം  നമര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ/മറ്റക്ക്

പബകന്നനാക/നഭ്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എന്നബവരുകട  കക്ഷമലാം  എന്ന  XXV-ാം

നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  സഹകേരണലാം  എന്ന

XXVII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

വബകനനാദസഞനാരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം കൃഷബ എന്ന XXIX-ാം നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം ഭക്ഷദലാം എന്ന XXX-ാം നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള
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ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്ന  XXXI-ാം  നമര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  വനലാം  എന്ന  XXXIV-ാം

നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം മതദബനനലാം എന്ന

XXXIII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

വദവസനായങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  സവദതത  പദതബകേള്  എന്ന  XXXIX-ാം  നമര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  തുറെമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം

നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ഗതനാഗതലാം  എന്ന

XLI-ാം നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം   സലാംസനാന

നബയമസഭ എന്ന  I-ാം നമര ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം

കതരകഞ്ഞടുപ്പുകേള്  എന്ന  IV-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള

ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  ജബലനാഭരണവലാം  പലവകേയുലാം  എന്ന  XI-ാം  നമര

ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള ഉപധനനാഭദരതനയുലാം കപന്ഷനുലാം പലവകേയുലാം എന്ന

XVI-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം   പലവകേ

സനാമതബകേ  സരവ്വസ്പീസുകേള്  എന്ന  XXVIII-ാം  നമര
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ധനനാഭദരതനയബകന്മേലള്ള  ഉപധനനാഭദരതനയുലാം  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്

അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.

(2)  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഒൗണക്ക്  -   ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡെനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

“ഇഒൗ  ഉപകക്ഷപകതനാടനുബനബചള്ള  പട്ടബകേയബകല  നനാലനാലാം   കകേനാളതബല്

യഥനാക്രമലാം  കേനാണബചബരബക്കുന്ന  സലാംഖദകേളബല്  കേവബയനാത  തുകേകേള്  പ്രസ്തുത

പട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാലാം  കകേനാളതബല്   കചരതബട്ടുള്ള  അനുകയനാജദമനായ  ഡെബമനാന്റെക്ക്

കഹഡ്ഡുകേള്  സലാംബനബചക്ക്  2021-22  സനാമതബകേ  വരഷതബകല  ആദദകത

നനാലക്ക്  മനാസകതയള്ള  കചലവകേള്  നബരവ്വഹബക്കുന്നതബനുകവണബകയനാ  കചലവക്ക്

കചയ്യുന്നതബകലയ്കകനാ  ആയബ  ഗവരണരകക്ക്  നല്കേണകമന്ന  ഉപകക്ഷപലാം"

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റെവനഭ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

ഉപകക്ഷപകത പബന്തനാങ്ങുന.  

സരവ്വശസ്പീ  പബ. കകേ. ബഷസ്പീര,  പബ. കകേ. അബ്ദു റെബക്ക്,  പനാറെകല് അബ്ദുള്ള,

കഡെനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫരണനാണസക്ക്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന

അനുകൂലബക്കുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നയങ്ങള്കക്ക്  കൂട്ടുനബല്ക്കുന്ന  സമസ്പീപനലാം

പ്രതബപക്ഷലാം അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  പനാരശത്വവല്കരബകകപ്പെട്ട ജനവബഭനാഗങ്ങകള

സമൂഹതബകന്റെ  മുഖദധനാരയബകലതബകനാനുലാം  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങകളയുലാം

പകേരചവദനാധബകേകളയുലാം  ഫലപ്രദമനായബ  അതബജസ്പീവബകനാനുലാം   കേഴബഞ്ഞതക്ക്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഇച്ഛേനാശകബ വദകമനാക്കുന്നതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   കഎ  .   സബ  .   ബനാലകൃഷ്ണന്: കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഒൗണബകന എതബരക്കുന.

വയനനാടക്ക്  പനാകകജക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബകനക്കുറെബചക്ക്  വദകമനാകണലാം.   വയനനാടക്ക്

കമഡെബകല് കകേനാകളജക്ക് യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം ഗവണ്കമന്റെക്ക് ആരട്സക്ക് ആന്റെക്ക്

സയന്സക്ക്  കകേനാകളജക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  തലകശരബ-മനാനന്തവനാടബ-കകമസൂര

കറെയബല്പ്പെനാത യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. രനാത്രബയനാത്രനാ

നബകരനാധനലാം  സലാംബനബചക്ക്  കേരണനാടകേ  സരകനാരുമനായബ  ചരച  നടതനാന്

സരകനാര  തയ്യനാറെനാകേണലാം.  പ്രതബസനബ  കനരബടുന്ന  വയനനാട്ടബകല  കേരഷകേരകക്ക്

ആശത്വനാസലാം  നല്കുന്ന  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബകനാനുലാം  തുരങ്കേ  പനാത

യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം  കേത്വനാറെബ/മണല്  മനാഫബയകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന

നബലപനാടുകേള് അവസനാനബപ്പെബകനാനുലാം തയ്യനാറെനാകേണലാം. 
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ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന്  .    പബ.:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന

അനുകൂലബക്കുന.                                        കകേനാവബഡെക്ക്-19 പശനാതലതബല്

സനാധനാരണകനാരകക്ക്  സഒൗജനദ  ചബകേബത  ലഭദമനാകബയതബലൂകട  സലാംസനാനതക്ക്

മരണനബരകക്ക്  കുറെയനാന്  സനാധബചതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടമനാണക്ക്.  സനാമൂഹദ

കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കജന്ഡെര  ബഡ്ജറ്റബലൂകട

വനബതകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുകേയുലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ

ഒന്നരലക്ഷതബലധബകേലാം  കപരകക്ക്  നബയമനലാം  നല്കുകേയുലാം  സനാരട്ടക്ക്  അപക്ക്

പദതബകേളബലൂകട  32,000-കതനാളലാം  കപരകക്ക്  കതനാഴബല് നല്കേനാന് സനാധബചതുലാം

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  യുവതസ്പീ-യുവനാകള്കക്ക്  കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

ലഭദമനാകനാനുള്ള പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന  എതബരക്കുന.

സരകനാര  അവതരബപ്പെബച  ബഡ്ജറ്റക്ക്  പ്രഖദനാപനങ്ങകളലനാലാം  വനാഗനാനങ്ങളനായബ

അവകശഷബക്കുകേയനാണക്ക്.  സലാംസനാനതബകന്റെ  കപനാതുകേടലാം  വരദബച,  വളരചനാ

നബരകക്ക്  കദശസ്പീയ  ശരനാശരബകയകനാളുലാം  തനാഴ.  കറെനാഡെക്ക്,  പനാലലാം  എന്നബവയുകട

നബരമ്മേനാണങ്ങകളനാനലാം  പൂരതസ്പീകേരബകനാന്  സനാധബചബട്ടബല.  കേബഫ്ബബയബലൂകട

പ്രഖദനാപബച  മുണ്ടുമുഴബ-കവട്ടുപനാറെ-പുളബകല്  കറെനാഡെബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം
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പൂരതസ്പീകേരബകണലാം.  അരഹരനായവരകകലനാലാം  കക്ഷമകപന്ഷന്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഹജക്ക് എമനാരകകഷന് കപനായബന്റെക്ക്

പുന:സനാപബകണലാം.   മലബനാറെബകല  അറെബബകേക്ക്  കകേനാകളജുകേള്കക്ക്  കകേനാഴ്സുകേള്

അനുവദബക്കുന്നതബകനനാ  അദദനാപകേ  തസ്തബകേ  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബകനനാ  എയ്ഡെഡെക്ക്

സ്കൂളുകേളബകല അദദനാപകേരകക്ക്  നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതബകനനാ  യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം സത്വസ്പീകേരബചബട്ടബല. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കജ  .   മനാകബ  : കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സമസ്തകമഖലകേളബലലാം  വബകേസനകമതബക്കുകേകയന്ന  ലക്ഷദകതനാകട

ജനകക്ഷമകേരമനായ ബഡ്ജറ്റക്ക് അവതരബപ്പെബച സരകനാര അഭബനനനമരഹബക്കുന.

പ്രളയലാം,  നബപ,  ഓഖബ,  കകേനാവബഡെക്ക് പ്രതബസനബകേള് കനരബട്ടതബലലാം ക്രമസമനാധനാന

പരബപനാലനതബലലാം  കലനാകേശദയനാകേരഷബകനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സനാധബച.

കക്ഷമകപന്ഷനുകേള് വരദബപ്പെബചതുലാം  30  ശതമനാനലാം ആളുകേള്കക്ക് പുതബയതനായബ

കപന്ഷന്  നല്കേബയതുലാം  കകലഫക്ക്  മബഷന്  പദതബയബല്  1.50 ലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബകനാന്  6000  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുതബയതുലാം  വബവബധ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബചക്ക്  നബയമനലാം  നല്കേബയതുലാം  ആലപ്പുഴ  കകബപ്പെനാസുലാം  കകവറ്റബല-കുണന്നൂര

കമല്പ്പെനാലങ്ങള് ഗതനാഗതകയനാഗദമനാകബയതുലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .   കകേ  .   ഡെബ  .   പ്രകസനന്: കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഒൗണബകന അനുകൂലബക്കുന.

പ്രളയവലാം  കകേനാവബഡുലാംമൂലമുണനായ  പ്രതബസനബഘട്ടതബലലാം  സമഗ്രമനായ

കക്ഷമപ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക് സരകനാര നടതബയതക്ക്.  കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  1600

രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബചതുലാം  സഒൗജനദ  ഭക്ഷദകേബറ്റുകേള്  നല്കേബയതുലാം  എലനാ

വസ്പീടുകേളബലലാം  കകവദതതബ  എതബചതുലാം  ഭവനരഹബതരകക്ക്  വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബചനല്കേബയതുലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന  അനുകൂലബക്കുന.

മനാതൃകേനാപരമനായ  ജനകക്ഷമപദതബകേളുലാം  പ്രവരതനങ്ങളുലാം  നടത്തുന്ന

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടപടബ  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.   കപന്ഷന്  കുടബശബകേയബലനാകത

വബതരണലാം  കചയ്തതുലാം   പ്രളയകേനാലതക്ക്  ഭൂമബയുലാം  വസ്പീടുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേബചക്ക്  നല്കേബയതുലാം  കകേനാവബഡെക്ക്  മഹനാമനാരബയുകട  ഭനാഗമനായബ

എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല് വദതദനാസമബലനാകത സഒൗജനദ ഭക്ഷദ കേബറ്റക്ക് വബതരണലാം

കചയ്തതുലാം  ജനകേസ്പീയ  കഹനാട്ടല്  ആരലാംഭബചതുലാം  കേബഫ്ബബയബലൂകട  പനാലങ്ങളുലാം

കറെനാഡുകേളുലാം  നബരമ്മേബചതുലാം  റെസ്പീ-ബബല്ഡെക്ക്  കകേരള  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബ

നവകകേരളലാം സൃഷ്ടബകനാനുള്ള നടപടബകേളുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    കറെനാഷബ അഗസബന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഒൗണബകന അനുകൂലബക്കുന.

റെബറെബനക്ക്  തറെവബല  നബശയബചതുലാം  കനലബകന്റെയുലാം  നനാളബകകേരതബകന്റെയുലാം

സലാംഭരണവബല വരദബപ്പെബചതുലാം കേനാരഷബകേ കമഖലയക്ക്  ഉണരവക്ക്  നല്കുന്നതനാണക്ക്.

സമൂഹതബനക്ക്  ആശത്വനാസകേരമനായ  കക്ഷമപ്രവരതനങ്ങള്  നടപ്പെനാകബയതുലാം

ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം  എന്നസ്പീ  കമഖലകേള്  കമചകപ്പെടുതബയതുലാം

ഡെല്ഹബയബകല  കേരഷകേ  സമരതബനക്ക്  പബന്തുണ  പ്രഖദനാപബചതുലാം

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  കേരഷകേരുകട   വബവരകശഖരണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം

ഏലലാംകൃഷബ  ഉകപക്ഷബചക്ക്  മറ്റക്ക്  കൃഷബകേള്  കചയ്യുന്ന  കേരഷകേരകക്ക്  പട്ടയലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം കുരുമുളകേബനക്ക് തറെവബല നബശയബക്കുന്നതബനുലാം തയ്യനാറെനാകേണലാം.

അനനാഥനാലയങ്ങള്കക്ക്  കപരമബറ്റക്ക്  പ്രകേനാരമുള്ള  ഭക്ഷദസനാധനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  കേനദനാസബ  മഠങ്ങകള  കറെഷന്

സലാംവബധനാനതബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

അങ്കേണവനാടബ  ജസ്പീവനകനാരുകടയുലാം  ആശനാ  വരകരമനാരുകടയുലാം  കവതനലാം

വരദബപ്പെബചതുലാം  കതനാഴബലറെപ്പെക്ക്  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  കക്ഷമനബധബ  ആരലാംഭബകനാനുളള

പ്രഖദനാപനവലാം സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കേനദനാസസ്പീ മഠങ്ങകള കറെഷന് സലാംവബധനാനതബല്

ഉള്കപ്പെടുതനാനുളള  നടപടബ  സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സവദബകേര,  പൂജനാരബമനാര,

ഉസ്തനാദുമനാര  തുടങ്ങബയവകരക്കൂടബ  കറെഷന്  സലാംവബധനാനതബല്  ഉള്കപ്പെടുതനാന്

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  സലാംസനാനതബകന്റെ കേടബനാധദത  പരബഹരബക്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബചക്ക്  വദകമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഒൗണബകന അനുകൂലബക്കുന.

പ്രതബസനബകേകള  അതബജസ്പീവബചക്ക്  നബശയദനാരഢദകതനാടുകൂടബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന

സരകനാരബനക്ക് നവകകേരളലാം യഥനാരതദമനാകനാന് സനാധബക്കുലാം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഒൗണബകന അനുകൂലബക്കുന.

കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്  വരദബപ്പെബച  നടപടബ  സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കകേനാവബഡെക്ക്-19

മഹനാമനാരബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഫസക്ക്  സലന്  ടസ്പീറ്റക്ക്കമന്റെക്ക്  കസന്റെറുകേള്

സജസ്പീകേരബചതുലാം സഒൗജനദ ചബകേബതയുലാം ഭക്ഷണവലാം നല്കേബയതുലാം കേമ്മേഭ്യൂണബറ്റബ

കേബചണകേള്  ആരലാംഭബചതുലാം  സഒൗജനദ  ഭക്ഷദകേബറ്റുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്തതുലാം

സമനാനതകേളബലനാത പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്.  കപനാതു വബദദനാലയങ്ങകള മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബയതുലാം ആകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങകള കലനാകേതബനക്ക് മനാതൃകേയനാകബയതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    പനാറെകല്  അബ്ദുല:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന  എതബരക്കുന.

നബകുതബപ്പെണലാം  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ഭക്ഷദകേബറ്റക്ക്  വബതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  അതക്ക്

സരകനാരബകന്റെ  കമന്മയനാകണന്നക്ക്  വരുതബതസ്പീരക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്നതക്ക്

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ സരകനാരബകന്റെ കേനാലതക്ക് ഒരു രൂപയക്ക് ഒരു കേബകലനാ

അരബ  വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം നബരദനരനായ കരനാഗബകേള്കക്ക്  സഒൗജനദ ചബകേബത

ലഭദമനാകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലള്കപ്പെടുതബ  യനാകതനാരു

നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങളുലാം  കുറ്റദനാടബ നബകയനാജകേമണലതബല് നടതബയബട്ടബല.

കുറ്റദനാടബ  നനാളബകകേര  വബകേസന  പനാരകക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

തത്വരബതകപ്പെടുതണലാം. 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   രനാജകഗനാപനാലന്: കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഒൗണബകന അനുകൂലബക്കുന.

വബജനാനനാധബഷബത  സമൂഹശനാകസ്പീകേരണതബനനായബ  വബവബധ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചതുലാം സനാമതബകേ വളരച, സനാമൂഹദ ഉന്നമനലാം, പ്രകൃതബ സലാംരക്ഷണലാം

എന്നബവയകവണബ  നൂതന  നയങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  സലഫക്ക്  ഭവന  പദതബ

നടപ്പെനാകബയതുലാം  ശകദയമനാണക്ക്.  ഭക്ഷദകേബറ്റക്ക്  വബതരണലാം  നടതബയുലാം  കക്ഷമ

കപന്ഷന് വരദബപ്പെബചലാം പശനാതല വബകേസനലാം സനാധദമനാകബയുലാം വബദദനാഭദനാസ -

ആകരനാഗദ  കമഖലകേളബല്  മുകന്നറ്റലാം  സൃഷ്ടബചലാം  കൃഷബഭൂമബയുകട  വബസ്തൃതബയബലലാം
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ഉത്പനാദകേ  കമഖലയബലലാം  വളരച  സകേവരബചലാം  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന്  കേഴബഞ്ഞതക്ക്

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണബകന

എതബരക്കുന.  ബജറ്റബല്  പ്രഖദനാപബച  പല  സനാമതബകേ  പനാകകജുകേളുലാം

നടപ്പെനാകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടബല.  സലാംസനാനതബകന്റെ  കപനാതുവളരചനാ

നബരക്കുലാം  വദവസനായ  വളരചനാ  നബരക്കുലാം  കുറെഞ്ഞബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   അടൂര  എ.ആര.

കേദനാമക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേദനാന്റെസ്പീനബകല  അഴബമതബ  സലാംബനബചക്ക്  അകനത്വഷണലാം

നടതണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് ഡെബ.കഎ.ജബ.  അയച കേതബകന്മേല് യനാകതനാരു നടപടബയുലാം

ഇതുവകര  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.   ഫ്ലൈനാഗ്ഷബപ്പെക്ക്  കപ്രനാഗ്രനാമുകേകളനാനലാം  ആരലാംഭബകനാന്  ഇഒൗ

സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടബല.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡെനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

സലാംസനാനതബനക്ക് അനുവദബകകപ്പെട്ട പരബധബക്കുള്ളബല് നബനകകേനാണക്ക് കേടകമടുതക്ക്

വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുകേകയന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കപന്ഷന് വനാങ്ങുന്ന വബധവകേള്കക്ക് മസറെബലാംഗക്ക് ബനാധകേമല.

ഏഴുവരഷതബലധബകേമനായബ  ഉകപക്ഷബകകപ്പെട്ടതുലാം  അമതക്ക്  വയസ്സക്ക്

പൂരതബയനായതുമനായ സസ്പീകേള്കക്ക് ഇതരമനാനദണങ്ങള് പനാലബചകകേനാണക്ക് സനാമൂഹദ
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സുരക്ഷനാ കപന്ഷന് അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  ഉതരവബറെകബയബട്ടുണക്ക്.    കേബഫ്ബബ

വഴബയുള്ള  നനാല്പ്പെതബനനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കപ്രനാജക്ടുകേളബല്

ഇരുപതബനനായബരലാം കകേനാടബ രൂപയുകട കപ്രനാജക്ടുകേള്കനാണക്ക് കടണര കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.

കേനാലഹരണകപ്പെട്ട  വദവസനായങ്ങള്ക്കുപകേരലാം  പുതബയ  വബജനാന

വദവസനായങ്ങളബകലയക്ക്  മനാറെനാന്  കേരമ്മേപദതബ  നടപ്പെനാകനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനണക്ക്.

സമൂഹനന്മേ  ലക്ഷദമബട്ടക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്കകതബകര

പ്രതബപക്ഷലാം  ഉന്നയബക്കുന്ന  ആകരനാപണങ്ങള്  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  റെസ്പീ

ബബല്ഡെക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറ്റസ്പീവബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  7100  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പ്രവൃതബകേള്കക്ക് ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം 3000-തബല്പ്പെരലാം കകേനാടബ രൂപയുകട

പ്രവൃതബകേള്കക്ക്   കടണര  നടപടബ  പൂരതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  1000

കകേനാടബ  രൂപയുകട  ഗ്രനാമസ്പീണകറെനാഡുകേളുകട  പുനരുദനാരണ  പ്രവൃതബകേള്കക്ക്

കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  സരകവ്വ  നടതബ  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  തയ്യനാറെനാക്കുന്നതബല്

കേനാലതനാമസലാം  വന്നബട്ടുകണന്നതക്ക്  യനാഥനാരതദമനാണക്ക്.  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഒൗണക്ക്

പനാസ്സനാകബതരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ്തു.
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കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഒൗണക്ക് പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം ശബ്ദകവനാകട്ടനാകട സഭ

പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു. 

(സഭ രനാത്രബ 10.09-നക്ക് പബരബഞ.)

* * * * *


