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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021   ജനുവരബ   14,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

I   അടബയന്തരപ്രകമയലാം

            സസ്വരണ്ണകടതക്ക് കകേസക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  സസ്വരണ്ണകടത്തുകകേസുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സലാംസനാന

മുഖദമനബയുകട  മുന്  പ്രബന്സബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബ  അറസബലനാവുകേയുലാം

അഡസ്പീഷണല് കകപ്രവറക്ക് കസക്രട്ടറബ സലാംശയതബകന്റെ നബഴലബല് നബല്ക്കുകേയുലാം

കചയ്യുന്നതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബരതബവചക്ക് ചരച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,

ടബ.  എ.  അഹമ്മേദക്ക്  കേബസ്പീര,  കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക് എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):  സസ്വരണ്ണകടത്തുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

വബഷയതബല്  ശക്തമനായ  നടപടബ  കവണകമന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബചതക്ക്.  സസ്വരണ്ണകടതബകന്റെ  ഉത്ഭവവുലാം  അകതതബകചരുന്ന  ഇടവുലാം

കേകണത്തുന്നതബനനായബ  കേനാരദക്ഷമവുലാം  ഏകകേനാപബതവുമനായ അകനസ്വഷണലാം കകേന

ഏജന്സബകേള്  നടതണകമന്നനാവശദകപ്പെടുകേയുലാം  അകനസ്വഷണതബനക്ക്  എലനാ

സഹനായസഹകേരണങ്ങളലാം  സരകനാര  വനാഗനാനലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കചയ.

മുഖദമനബയുകട  പ്രബന്സബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബകക്ക്  സസ്വരണ്ണകടത്തുകകേസബകല  ചബല

പ്രതബകേളമനായബ  ബന്ധമുകണന്ന  വനാരതകയത്തുടരന്നക്ക്  അകദ്ദേഹകത

അകനസ്വഷണവബകധേയമനായബ  സകസന്റെക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം  വകുപ്പുതല  അകനസ്വഷണലാം

നടനവരബകേയുമനാണക്ക്.  മുഖദമനബയുകട  ഓഫസ്പീസബകല  അഡസ്പീഷണല്  കകപ്രവറക്ക്

കസക്രട്ടറബ  ശസ്പീ.  സബ.  എലാം.  രവസ്പീനകന  ചബല  പരനാതബകേളബല്  വദക്തത

വരുത്തുന്നതബനുകവണബയനാണക്ക് എന്കഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക് ഡയറക്ടകററക്ക് കചനാദദലാം കചയ്തതക്ക്.

മുഖദമനബയുകട  ഓഫസ്പീസക്ക്  രനാജദകദനാഹപ്രവരതനങ്ങളബല്  ഏരകപ്പെട്ടുകവന്ന

പ്രതബപക്ഷ  ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  കകേനാടതബകേളകട

പരബഗണനയബലുള്ള വബഷയകതക്കുറബചക്ക് കൂടുതല് പറയുന്നതക്ക് ഉചബതമല. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  മുഖദമനബയുകട മുന് പ്രബന്സബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബകക്ക്

സസ്വരണ്ണകടതബല് പങ്കുകണന്ന വബവരലാം മുഖദമനബ  അറബഞബകലന്നക്ക് പറയുന്നതക്ക്

വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.  സസ്വരണ്ണകടതക്ക്  കകേസബകല  പ്രതബയനായ  സസ്വപ

സുകരഷബകനയുലാം  കൂട്ടകരയുലാം  പനാസബലനാകത  ജബല  വബട്ടക്ക്  കപനാകേനാനനുവദബച

ഉകദദനാഗസരകകതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാതതബകന്റെ  കേനാരണവുലാം  സസ്വപ

സുകരഷബകന  കഎ.ടബ.  വകുപ്പെബല്  ജസ്പീവനകനാരബയനായബ  നബയമബചതുസലാംബന്ധബചലാം

വദക്തമനാകണലാം.  കസസക്ക്  കകേനാണ്കക്ലേവബകന്റെയുലാം  കലനാകേ  കകേരള  സഭയുകടയുലാം

മറവബല്  കേള്ളകടതക്ക്  നടന്നബട്ടുകണനാകയന്നക്ക്  അകനസ്വഷബകണലാം.

സസ്വരണ്ണകടത്തുകകേസുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കതളബവുകേള്  നശബപ്പെബചക്ക്  കകേന

ഏജന്സബകേകള   സരകനാരബകന്റെ  വരുതബയബലനാകനാനുളള  ശമമനാണക്ക്  മുഖദമനബ

നടത്തുന്നതക്ക്. ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): യു.ഡബ.എഫക്ക്. ഭരണകേനാലതനാണക്ക്

ശബവശങ്കറബനക്ക്  വബവബധേ  വകുപ്പുകേളബല്  പ്രധേനാന  സനാനങ്ങള്  ലഭബചതക്ക്.  കകേന

അകനസ്വഷണ  ഏജന്സബകേള്  രനാഷസ്പീയമനായബ  വബഷയലാം  കകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന്ന

അവസ  വന്നകപ്പെനാഴനാണക്ക്  കകേന  സരകനാരബകലയക്ക്  വസ്പീണലാം  കേകതഴുതബയതക്ക്.

ശബവശങ്കറബകന്റെ വബകദശയനാത്രകയക്കുറബചക്ക്  അകദ്ദേഹലാംതകന്ന വദക്തമനാകബയബട്ടുണക്ക്.
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യു.എ.ഇ.  കകേനാണ്സുകലറ്റുമനായബ ബന്ധമുണനായബരുന്ന ചബലര നയതന ബനാകഗജക്ക്

വഴബ  സസ്വരണ്ണകള്ളകടതക്ക്  നടതബയതബനക്ക്  മുഖദമനബയുകട  ഓഫസ്പീസബനക്ക്

പങ്കുകണന്ന  ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  ഡഡ്യൂട്ടബ  നല്കേനാകത

കേടത്തുന്ന  സസ്വരണ്ണലാം  കേണകകേകട്ടണതക്ക്  കേസലാംസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  ചുമതലയനാണക്ക്.

തസ്പീരുവ  അടയനാകത  കേടതബകകനാണവരുന്ന  കേണകബല്കപ്പെടനാത  സസ്വരണ്ണലാം

സസ്വരണ്ണവദനാപനാര  സനാപനങ്ങളബലൂകട  വബറഴബക്കുന്നതുവഴബ  കകേന-സലാംസനാന

സരകനാരുകേള്കക്ക്  ലഭബകകണ  നബകുതബ  വരുമനാനതബല്  കചനാരചയുണനാകേനാനുലാം

അതക്ക്  രനാജദതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ  ഭദതകയ  തകേരകനാനുലാം  ഇടയനാക്കുലാം.

സസ്വരണ്ണകള്ളകടത്തുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കൃതദമനായ  അകനസ്വഷണലാം

നടകണകമനലാം  കുറവനാളബകേകള  കേകണതണകമനമുളള  സരകനാര  നബലപനാടക്ക്

കകേന  സരകനാരബകന  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.   സുതനാരദമനായ  എലനാ  നടപടബകേകളയുലാം

സരകനാര സസ്വനാഗതലാം കചയ്യുന.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക്

ചരച കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധേബച)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധേബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബതല,

കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ
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പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാരട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ. )

II ശദ ക്ഷണബകല് 

(1)   കുതബരനാന് തുരങ്കതബകന്റെയുലാം അനുബന്ധകറനാഡബകന്റെയുലാം നബരമ്മേനാണലാം

 ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന്  ):  മണ്ണുതബ-വടകനാകഞ്ചേരബ  കമഖലയബകല

ആറുവരബ  കദശസ്പീയപനാതനാ  നബരമ്മേനാണവുലാം  അതബകനനാടനുബന്ധബചക്ക്  2014-ല്

ആരലാംഭബച  കുതബരനാന്  തുരങ്ക  നബരമ്മേനാണപ്രവൃതബയുലാം  കദശസ്പീയ  പനാതനാ

അകതനാറബറബയുകടയുലാം  കേരനാര കേമ്പനബയുകടയുലാം അനനാസ കേനാരണലാം  അനന്തമനായബ

നസ്പീളകേയനാണക്ക്.   അശനാസസ്പീയ  നബരമ്മേനാണലാംമൂലലാം  നബരവധേബ  കപരുകട  ജസ്പീവന്

നഷ്ടകപ്പെടുകേയുലാം  ഗതനാഗതതടസലാം  രൂക്ഷമനാവുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സനാഹചരദതബല്

കുതബരനാന് തുരങ്കലാം തുറക്കുന്നതബനുലാം  കേരനാര ലലാംഘബക്കുന്ന  നബരമ്മേനാണ കേമ്പനബകയ

കേരബമ്പട്ടബകേയബല്കപ്പെടുതബ  നബരമ്മേനാണ  ചുമതല  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  അകതനാറബറബ

ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധേനാകേരന്  ):

സലാംസനാനതബകന്റെ  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  വബകേസനതബനക്ക്  തടസലാം  നബല്ക്കുന്ന
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സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  അകതനാറബറബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  2018-ല്

പൂരതസ്പീകേരബകകണ  കുതബരനാന്  തുരങ്കതബകന്റെയുലാം  അനുബന്ധ  കറനാഡബകന്റെയുലാം

പണബ  ഇതുവകര  പൂരതബയനാകബയബട്ടബല.  കകേന  സരകനാരബകന്റെ

നബയനണതബലുള്ള  പ്രസ്തുത  പദതബ  അടബയന്തരമനായബ

പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(2) റബ്ബരവബല സബരതനാ ഫണക്ക് വരദബപ്പെബകലുലാം കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക്

                             തനാങ്ങുവബല പുന  :  ക്രമസ്പീകേരബകലുലാം

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  സലാംസനാനതക്ക്  റബ്ബര  വബലസബരതനാ  ഫണക്ക്

പ്രകേനാരമുള്ള  കുറഞ  വബല  250  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  വബവബധേ

കേനാരഷബകകേനാത്പന്നങ്ങള്ക്കുള്ള  തനാങ്ങുവബല  പുന:ക്രമസ്പീകേരബകനാനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ടയര  വബല്പ്പെനയുലാം  ആകഗനാള  ഉപകയനാഗവുലാം  കുതകന

ഉയരന്നബട്ടുലാം  റബ്ബര  വബല  തനാകഴയക്ക്  കപനാകുന്ന  സബതബവബകശഷലാം

പരബകശനാധേബകണലാം.   റബ്ബര  കേരഷകേരകക്ക്  കകേനാടുകകണ  കുടബശബകേ

അടബയന്തരമനായബ  നല്കേനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  റബ്ബര

കേനാരഷബകേവബളയനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  കകേന  സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലുതണലാം.  നനാളബകകേരതബകന്റെ തനാങ്ങുവബല പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകണലാം.  കനലബകന്റെ
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തനാങ്ങുവബലയുലാം  ഹനാന്ഡക്ക് ലബലാംഗക്ക്  ചനാരജലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കനല്വബതക്ക്

കതരകഞടുക്കുന്നതബനുള്ള അവകേനാശലാം കൃഷബകനാരകക്ക് നല്കുന്നതബനുലാം ഉലനാദന

കബനാണസുലാം  വളലാം-വബതക്ക്  സബ്സബഡബകേളലാം  സമയബന്ധബതമനായബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  ചുകക്ക്-മഞള്  കൃഷബകനാവശദമനായ

നടസ്പീല്  വസ്തുകള്  കനരബട്ടക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്യനാനുലാം  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുന്ന

കുരുമുളകേക്ക്  കൃഷബകനാകര സഹനായബകനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  ആസബയനാന്

കേരനാറുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കകേന  സരകനാര  അനുവരതബക്കുന്ന  കതറനായ

നടപടബക്രമങ്ങളനാണക്ക്  റബ്ബറബനക്ക്  വബലയബടബയനാന് കേനാരണലാം.  നനാചസ്വറല് റബ്ബറബകന

കേനാരഷബകകേനാലന്നമനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക്  2018  മുതല്

ആവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപ്രനാഡക്ഷന് ഇന്കസന്റെസ്പീവക്ക് ഇനതബലുള്ള

കുടബശബകേ  നല്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  1331.4 കകേനാടബ രൂപ

കപ്രനാഡക്ഷന് ഇന്കസന്റെസ്പീവനായബ നല്കുകേയുലാം   ഇടവബള കൃഷബ നടത്തുന്നതബനക്ക്

പ്രകതദകേ  ഫണക്ക്   മനാറബവയ്ക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  നനാമമനാത്ര  റബ്ബര  കേരഷകേകര

സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  സബയനാല്  കമനാഡല്  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബകനാനുള്ള

നടപടബ  അന്തബമഘട്ടതബലനാണക്ക്.  കനലബകന്റെ  സബ്സബഡബ  വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.
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പചകതങ്ങകയ മബനബമലാം സകപ്പെനാരട്ടക്ക് കകപ്രസബല് ഉള്കപ്പെടുതനാന് കകേന സരകനാര

അനുവദബചബട്ടബലനാതതബനനാല്  സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  സനാമ്പതബകേസബതബ

അനുസരബചമനാത്രകമ  സലാംഭരണവബല  വരദബപ്പെബകനാനനാകൂ.

കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങളകട  തനാങ്ങുവബലയബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറലാം

വരുത്തുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലനാചബക്കുന്നതുലാം  കൂടുതല്  സലാംഭരണ  കകേനങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാന്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.

III സബ്മബഷന്

(1) തസ്പീരകദശ പരബപനാലന പനാന്

ശസ്പീ  .   റബ  .   വബ  .   രനാകജഷക്ക്: തസ്പീരകദശ പരബപനാലന പനാനബനക്ക് കകേനസരകനാരബകന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   തസ്പീരകദശ  പരബപനാലന  പനാന്

തയ്യനാറനാകനാനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം  കകേന  ഭഇൗമശനാസ  പഠനകകേനകത

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  പബബകേക്ക്  ഹബയറബലാംഗലാം  നടപടബക്രമങ്ങളലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയുമനാണക്ക്.  കകേന സരകനാരബകന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്

സലാംസനാനതക്ക് ഇളവുകേള് പ്രനാബലദതബല് വരുന്നതനാണക്ക്.  
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(2) സരട്ടബഫബകറക്ക് ലഭദമനാകല്

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നക്ക്:  കേരണ്ണനാടകേയബകല  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബല്  പഠബക്കുന്ന  മലയനാളബ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  അപ്രതസ്പീക്ഷബത

പ്രതബസന്ധബമൂലലാം  പഠനലാം  നബരകതണബവരുന്നതബനനാല്  സരട്ടബഫബകറ്റുകേള്

തബരബകകേ ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കേരണ്ണനാടകേയബല്  പ്രകതദകേബചക്ക്,

മലാംഗലനാപുരകത വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബല് കപ്രനാഫഷണല് കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്

പഠബക്കുന്ന മലയനാളബ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  ആകരനാഗദപരകമനാ  അപ്രതസ്പീക്ഷബതകമനാ

ആയ കേനാരണങ്ങളനാല് പഠനലാം നബരകതണബവന്നനാല് കകേനാകളജക്ക്  അധേബകൃതരുകട

കകേവശമബരബക്കുന്ന  സരട്ടബഫബകറ്റുകേള്  തബരബകകേ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക് കേരണ്ണനാടകേ സരകനാരബകനനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെടുന്നതനാണക്ക്. 

(3) കറനാഡക്ക് വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്: തബരുമല-തൃകണ്ണനാപുരലാം കറനാഡക്ക്  നവസ്പീകേരബകനാനനാ-

വശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധേനാകേരന്):

കനമലാം മണ്ഡലതബകല തബരുമല മുതല് തൃകണ്ണനാപുരലാം പനാലലാം വകരയുള്ള കറനാഡക്ക്

നവസ്പീകേരബകനാനനായബ  76  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  80   ശതമനാനലാം ലനാന്റെക്ക്

അകേസ്വബസബഷന്  നടപടബകേള്  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  പൂരതബയനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കകേസക്ക്

നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല്  അവകശഷബക്കുന്ന  20  ശതമനാനലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുകനാന്

സനാധേബചബട്ടബല.  സലകമടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേളബകല  കേനാലതനാമസമനാണക്ക്  കേനാരണലാം.

ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാകബ  സരകനാരബനക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബകനനാകടനാപ്പെലാം  ഫണക്ക്

ലഭദതയനുസരബചക്ക് പ്രവൃതബകക്ക് ഭരണനാനുമതബ നല്കുന്നതുലാം പരബഗണനയബലുണക്ക്. 

(4) പനാലങ്ങളകട നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   യു  .   ജനസ്പീഷക്ക് കുമനാര: കകേനാന്നബ നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല തൃപ്പെനാറ,

മനാത്തൂര,  ചബറ്റൂര  കേടവക്ക്  പനാലങ്ങളകട  നബരമ്മേനാണലാം  അടബയന്തരമനായബ

പൂരതസ്പീകേരബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനഡ്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്  ):

നബരമ്മേനാണ  കേമ്പനബയുകട  ഭനാഗത്തുനബനണനായ  നബരുതരവനാദപരമനായ

സമസ്പീപനമനാണക്ക്  കകേനാന്നബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല  പനാലങ്ങളകട  പണബ

പൂരതബയനാക്കുന്നതബലുണനായ  കേനാലതനാമസകമന്നക്ക്  കബനാധേദകപ്പെട്ടതബനനാല്
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പബ.ഡബബ.ഡബ. (ബബഡ്ജസക്ക്)  ഡബവബഷനക്ക് നബരമ്മേനാണ കമല്കനനാട്ടലാം കകകേമനാറനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ഇതുവകര  നടതബയ  നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങളകട

അസകസ്മെനലാം  സനാകങ്കതബകേ  നബലവനാരവുലാം  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരതനങ്ങള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബകന്റെ  സനാധേദതയുലാം  പരബകശനാധേബചക്ക്  രണക്ക്  മനാസതബനുള്ളബല്

വബശദമനായ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം  കകേനാകളജക്ക്  ഓഫക്ക്

എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗബകന  ചുമതലകപ്പെടുതനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക് തുടരനടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(5) കദശസ്പീയപനാതയുകട പുനരുദനാരണ പ്രവൃതബകേള്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷക്ക് കുമനാര: കകേനാട്ടനാരകര -പുനലൂര കദശസ്പീയപനാതയബല്

അശനാസസ്പീയമനായബ  നബരമ്മേബചബരബക്കുന്ന  ഓടകേള്  വബദഗ്ദ്ധ  സലാംഘകതകകനാണക്ക്

പരബകശനാധേബപ്പെബചക്ക് അപനാകേതകേള് പരബഹരബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധേനാകേരന്  ):

കകേനാട്ടനാരകര-പുനലൂര  കദശസ്പീയപനാതയബല്  അശനാസസ്പീയമനായബ  നബരമ്മേബചബരബക്കുന്ന

ഓടകേള്  നനാഷണല്  കകഹകവ  ചസ്പീഫക്ക്  എഞ്ചേബനസ്പീയര  കനരബട്ടക്ക്

പരബകശനാധേബകണകമന്ന ഉതരവക്ക് നല്കുന്നതനാണക്ക്.
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(6)  അരസ്പീകകനാടക്ക് കസഡബയലാം നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  അരസ്പീകകനാടക്ക്  കസഡബയതബല്  സബന്തറബകേക്ക്

ഫുട്കബനാള് ടരഫക്ക് നബരമ്മേനാണതബനനാവശദമനായ ഫണക്ക് അനുവദബകനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്  ):  കസഡബയതബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  പ്രവൃതബയുകട

ഭനാഗമനായബ  സബന്തറബകേക്ക്  ഫുട്കബനാള്  ടരഫക്ക്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  4.46  കകേനാടബ

രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  തുടരപ്രവൃതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ

'സബല്കക്ക്'  ലബമബറഡബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയകവങ്കബലുലാം  ചബല

സനാകങ്കതബകേ  കേനാരണങ്ങളനാല്  ആദദകത  കടണര  റദ്ദേക്ക്  കചയ്തക്ക്  റസ്പീകടണര

നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബചവരകവ,  പ്രസ്പീ-കേസ്വനാളബഫബകകഷന്  വദവസകേള്

സലാംബന്ധബചക്ക്  ഒരു  ബബഡ്ഡര  കകഹകകനാടതബയബല്  റബട്ടക്ക്  ഫയല്  കചയ്യുകേയുലാം

പ്രസ്പീ -കേസ്വനാളബഫബകകഷന്  വദവസ  നബജകപ്പെടുതണകമന്നക്ക്  കകേനാടതബ

ഉതരവബടുകേയുലാം  കചയ.   നബലവബകല  കടണര  റദ്ദേനാകബ  വസ്പീണലാം  കടണര

ക്ഷണബകണകമന്നനാണക്ക്  വബദഗ്ദ്ധനാഭബപ്രനായലാം.  ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക്  തുടരനടപടബകേള്

തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതബനനായബ  വബളബച  കയനാഗതബല്  കസഡബയതബല്
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കകേടുപനാടുകേളളളതനായബ ആകക്ഷപമുയരന്നതബനനാല് കസഡബയലാം നബരമ്മേനാണവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  അകനസ്വഷണലാം  നടതബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബകനാന്  കേനായബകേ

യുവജനകേനാരദ  ഡയറക്ടര,  എല്.എസക്ക്.ജബ.ഡബ.  എകബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  എഞ്ചേബനസ്പീയര

എന്നബവകര  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുണനായബ.  പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ

അടബസനാനതബല്  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരതനലാം

പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.   

(7) അരുവബകര ഡനാമബകല മനാലബനദലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  അരുവബകര ഡനാമബകല മനാലബനദങ്ങള്

നസ്പീകലാം  കചയ്യനാനുലാം  ഡസ്പീസബല്കറഷന്  നടതനാനുലാം  ജലസലാംഭരണകശഷബ

വരദബപ്പെബകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):    അരുവബകര ഡനാമബല്

അടബഞ്ഞുകൂടബയബരബക്കുന്ന കചളബയുലാം മണ്ണുലാം മറക്ക് മനാലബനദങ്ങളലാം നസ്പീകലാം കചയ്യനാനുലാം

ഡനാമബകന്റെ കശഷബ പഴയ സബതബയബലനാക്കുന്നതബനുമനായബ ഒരു കടകബകല് കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഡസ്പീസബല്കറഷന് കചകയ്യണ രസ്പീതബ  സലാംബന്ധബചക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

തയ്യനാറനാകബ  പ്രസ്തുത  കേമ്മേബറബയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഡസ്പീസബല്കറഷനുളള

ഭരണനാനുമതബ  നല്കേനാനനായബ  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനനായ  എലാംപകവരഡക്ക്
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കേമ്മേബറബ  അനുവനാദലാം  നല്കുകേയുലാം കചയ്തതബകന്റെ അടബസനാനതബല് നനാലുകകേനാടബ

രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കചളബയുലാം  മണ്ണുലാം  നസ്പീകലാം

കചയ്യുന്നതബനനായബ  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  തുകേ  കേസ്വനാട്ടക്ക്

കചയ്യുന്നതബനുമനായബ കടണര വബളബക്കുകേയുലാം കടകബകല് കേമ്മേബറബ ശബപനാരശ കചയ്ത

കേമ്പനബകക്ക്  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാകനാനുള്ള അനുവനാദലാം നല്കുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്

കഹപവ്വര  കേമ്മേബറബ  പരബകശനാധേബചവരബകേയുമനാണക്ക്.  ഡബ.പബ.ആര.

ലഭദമനായനാലുടന്തകന്ന കടണര നടപടബ ആരലാംഭബക്കുലാം. 

(8) ആലുങ്കല് കേടവക്ക്  ,   പനാറപ്പുറലാം  ,   വലലാംകേടവക്ക് പനാലങ്ങളകട നബരമ്മേനാണലാം 

ശസ്പീ  .    അന്വര  സനാദതക്ക്:   ആലുങ്കല്  കേടവക്ക്,  പനാറപ്പുറലാം,  വലലാംകേടവക്ക്

പനാലങ്ങളകട നബരമ്മേനാണലാം പൂരതബയനാകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധേനാകേരന്):

പനാറപ്പുറലാം-വലലാംകേടവക്ക് പനാലതബനക്ക് കേഴബഞ സരകനാരബകന്റെ കേനാലതക്ക് 26 കകേനാടബ

രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബയുലാം സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം ലഭബകചങ്കബലുലാം  സനാകങ്കതബകേ

കേനാരണങ്ങളനാല്  പണബ  സലാംഭനനാവസയബലനായബരുന.  2019  നവലാംബറബല്

കചരന്ന  കയനാഗതബല്  റബസക്ക്  ആന്റെക്ക്  കകേനാസക്ക്  ഒഴബവനാകബ  പ്രവൃതബ  റസ്പീകടണര

കചയ്യനാന്  തസ്പീരുമനാനബകചങ്കബലുലാം  റസ്പീകടണര  ലഭബച  കേമ്പനബ  പണബ
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ആരലാംഭബകനാതതബനനാല് വസ്പീണലാം കടണര കചയ്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ആലുങ്കല്കേടവക്ക്

പനാലതബനക്ക്  മുന്  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലതക്ക്  11.22  കകേനാടബ  രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബയുലാം  സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയുലാം  ലഭബചബട്ടുണക്ക്.  സലകമകറടുപ്പെക്ക്

പൂരതബയനാകുന്ന മുറയക്ക് നബരമ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(9) മുദബയലാം പനാലലാം

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  പബ  .:  കേബഫ്ബബ  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടതുലാം

വള്ളബക്കുന്നക്ക്-അരബയല്ലൂര  വബകലജുകേകള  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നതുമനായ  മുദബയലാം

പനാലതബകന്റെ നബരമ്മേനാണലാം തസ്വരബതഗതബയബലനാകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധേനാകേരന്):

മുദബയലാം  പനാലതബകന്റെ  ഇന്കവസബകഗഷനുലാം  ഡബകസന്  നടപടബകേളലാം

പൂരതസ്പീകേരബചക്ക് ഡബ.പബ.ആര. തയ്യനാറനാകബ വരബകേയനാണക്ക്.  ഭൂമബ ഏകറടുകലബനുളള

തുകേ  ഡബ.പബ.ആര.-ല്  ഉള്കപ്പെടുതബ  കേബഫ്ബബയബല്  അനുമതബകനായബ

സമരപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(10)  കകേനാഴബകകനാടക്ക് കഫന് ആരട്സക്ക് കകേനാകളജക്ക്

ശസ്പീ  .   വബ  .  കകേ  .  സബ  .   മമ്മേതക്ക് കകേനായ: വടകന് ജബലകേളബകല വബദദനാരതബകേളകട

സഇൗകേരദനാരതലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്   ജബലയബല്  ഒരു  കഫന്  ആരട്സക്ക്  കകേനാകളജക്ക്
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ആരട്സക്ക് കകേനാകളജക്ക് ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവുലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

ആസനാനമനായബ  കഫന്  ആരട്സക്ക്  കകേനാകളജക്ക്  തുടങ്ങുന്ന  കേനാരദലാം  സരകനാര

ഗഇൗരവപൂരവ്വലാം പരബകശനാധേബക്കുന്നതനാണക്ക്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

സനാമ്പതബകേ അവകലനാകേനലാം 2020,  ചട്ടങ്ങള്  സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട

മൂന്നനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് എന്നബവ കമശപ്പുറത്തുവച.

V റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച:

(1)  മതദകതനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം  അനുബന്ധകതനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം  കക്ഷമലാം

സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട അഞ്ചേനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.

(2) പബബകേക്ക്  അകഇൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  എഴുപതബകയനാന്നക്ക്  മുതല്

        എഴുപതബകയഴുവകരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.
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VI   ഗവരണ്ണറുകട പ്രസലാംഗതബനക്ക് നനബകരഖകപ്പെടുത്തുന്ന
 പ്രകമയകതക്കുറബചള്ള ചരച

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  നനബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  സസ്വന്തമനായബ

വസ്പീടബലനാത രണരലക്ഷലാം കപരകക്ക്  കലഫക്ക്  പദതബയബലൂകട  വസ്പീടക്ക്  നല്കുകേയുലാം

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകല ക്ലേനാസക്ക് മുറബകേള് പൂരണ്ണമനായുലാം കഹ-കടകേക്ക് ആക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള് സസ്വകേനാരദവത്കരബകനാനുള്ള കകേന

നസ്പീകതബകനതബകര  ഫലപ്രദമനായബ  ഇടകപടനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധേബചബട്ടുണക്ക്.

ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുതബ  കറനാഡുകേള്  അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരതബലനാകബ  മനാറനാനുലാം  ജനസഇൗഹൃദ  കപനാലസ്പീസക്ക്  എന്ന  ആശയലാം

യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസനലാം,  സനാലാംസനാരബകേലാം,

കൃഷബ, ജലവബഭവലാം എന്നസ്പീ കമഖലകേളബല് വന്മുകന്നറമുണനാകനാനുലാം കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:    നനബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

പ്രകേടനപത്രബകേയബകല  വനാഗനാനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകനാകനനാ  കതനാഴബലബലനായ

പരബഹരബകനാകനനാ  സനാധേബചബട്ടബല.  പദതബകേള് പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദതബല്

വന്പരനാജയമനാണക്ക്.  അഴബമതബയുലാം  സസ്വജനപക്ഷപനാതവുലാം  സരകനാരബകന്റെ

മുഖമുദയനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചനന്:   നനബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  നനാടബകന്റെ

വബകേസനതബനുലാം  ജനകക്ഷമതബനുലാം  കവണബയുള്ള  പ്രവരതനങ്ങളനാണക്ക്

സരകനാര  നടപ്പെനാകബകകനാണബരബക്കുന്നതക്ക്.  പ്രതബസന്ധബഘട്ടങ്ങളബല്കപ്പെനാലുലാം

ജനങ്ങളകട  ഉന്നമനതബനുകവണബ  പ്രവരതബകനാന്  സനാധേബച.

സമസകമഖലയബലുലാം  വബകേസകനനാന്മുഖമനായ  പ്രവരതനങ്ങളമനായനാണക്ക്  സരകനാര

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന്:   നനബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

സമസകമഖലകേളബലുലാം  വബകേസനലാം  ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണള്ള  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാകനാന് ആരജവലാം കേനാട്ടബയ സരകനാരബകന വബമരശബക്കുന്ന പ്രതബപക്ഷ

നബലപനാടക്ക്  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപയുകട

അടബസനാനസഇൗകേരദ വബകേസനലാം സനാധേദമനാകബയ നടപടബ സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

സലാംസനാനതക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  ജനങ്ങള്

നല്കേബയ  അലാംഗസ്പീകേനാരമനാണക്ക്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  കതരകഞടുപ്പെക്ക്

ഫലലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:   നനബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

പ്രളയകകടുതബയബല്  ഭവനരഹബതരനായവരകക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബചനല്കുന്ന
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കേനാരദതബല് സരകനാര പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മുന്കേനാലങ്ങളബലുള്ള ഭവന

പദതബകേള് കകലഫക്ക് മബഷനബല് സലാംകയനാജബപ്പെബചതബലൂകട അരഹതകപ്പെട്ടവരക്കുള്ള

ആനുകൂലദങ്ങള്  നബകഷധേബകകപ്പെടുകേയനാണുണനായതക്ക്.  കക്ഷമനബധേബ

കബനാരഡുകേളബല്നബനലാം  ആനുകൂലദലാം  ലഭബക്കുന്നവരകക്ക്  സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ

കപന്ഷന്  നബകഷധേബക്കുന്ന  നബലപനാടക്ക്  പരബകശനാധേബകകപ്പെടണലാം.

കകേനാവബഡക്ക്-19  പശനാതലതബല്  കേനാരഷബകേ  കമഖലയുള്കപ്പെകട

സമസകമഖലകേളബലുമുണനായബട്ടുള്ള  പ്രതബസന്ധബ  തരണലാം  കചയ്യുന്നതബകനനാ

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാംമൂലലാം  ദുരബതമനുഭവബക്കുന്ന  കേരഷകേകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബകനനാ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബകനനാ  ഉള്ള

പ്രഖദനാപനങ്ങകളനാനലാംതകന്ന ഗവരണ്ണറുകട പ്രസലാംഗതബലബല. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷക്ക്:   നനബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

സമനാനതകേളബലനാത  വബകേസനതബകന്റെ  ഉദനാതമനാതൃകേയനായബ  കകേരളലാം

മനാറുനകവന്നതക്ക്  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവരതനങ്ങള്

കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  സരകനാരബകനതബകര  നടത്തുന്ന  കുപ്രചരണങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബകനാന്  പ്രതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേനാവബഡക്ക്  മഹനാമനാരബയുകട

പശനാതലതബല്  പ്രതബസന്ധബയബലനായ  സബനബമനാ  വദവസനായതബനക്ക്  പബന്തുണ
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നല്കേബകകനാണക്ക്  സബനബമനാ  തബകയററുകേളകട  പ്രവരതനതബനക്ക്  അനുമതബ

നല്കേബയതുലാം  കകേനാലലാം  ആസനാനമനായബ  ശസ്പീനനാരനായണഗരു  ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശനാല ആരലാംഭബച നടപടബയുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: നനബപ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന. ഭൂരഹബതരുലാം

ഭവനരഹബതരുമബലനാത കകേരളലാം സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനനായബ വബവബധേ ഭവന പദതബകേള്

നടപ്പെനാകബയുലാം  അടബചമരതകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം  പനാരശസ്വവല്കരബകകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം

ഉന്നമനതബനനായുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചമനാണക്ക്  സരകനാര  മുകന്നനാട്ടക്ക്

കപനാകുന്നതക്ക്.  വകയനാജനങ്ങള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  പ്രകതദകേ  പരബഗണന

നല്കേബകകനാണള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതനാന്  കേഴബഞതുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷന് വരദബപ്പെബചതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജക്ക്:  നനബപ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  സമയബന്ധബതമനായബ  ലഭദമനാകനാകത  സലാംസനാനങ്ങളകട

ധേനവബനബകയനാഗ  പ്രവരതനങ്ങളബല്  വബരുദ  നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്ന  കകേന

സരകനാരബകന്റെ  സമസ്പീപനലാം  പ്രതബകഷധേനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രകൃതബദുരന്തവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലുലാം  സരവ്വതലസരശബയനായ  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്  നടതനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധേബചകവന്നതക്ക്
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അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  സലാംസനാനതക്ക്  ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്ന  റബ്ബറബനക്ക്  ഇറക്കുമതബ

കചയ്യുന്ന  റബ്ബറബനക്ക്  തുലദമനായ  വബല നബശയബകനാന്  സനാധേബകണലാം.  റബ്ബറബകന

കേനാരഷബകകേനാലന്നമനായബ  പ്രഖദനാപബകണലാം.  കേനാരഷബകേകമഖലയുകട

പുനരുദനാരണതബനനായബ കേനാരഷബകേ ബഡ്ജറക്ക് നടപ്പെനാകണലാം. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:   നനബപ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

വരഗ്ഗസ്പീയധ്രുവസ്പീകേരണലാം  ലക്ഷദമബട്ടുള്ള  മുഖദമനബയുകട  പ്രസനാവന

നനാടബനനാപതനാണക്ക്. 

 ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര:  നനബപ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  നടപടബകേളമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  സരകനാരബകന

വസ്തുതനാവബരുദമനായ  ആകരനാപണങ്ങളയരതബ  അധേബകക്ഷപബകനാനുള്ള

പ്രതബപക്ഷശമലാം അവസനാനബപ്പെബകണലാം.   കലഫക്ക് പദതബകയ അട്ടബമറബകനാനുലാം

കകേ-കഫനാണ്,  കകേ-കറയബല്  പദതബകേകളയുലാം  നനാടബകന്റെ  പശനാതല

വബകേസനതബനക്ക് വഴബകയനാരുക്കുന്ന കേബഫ്ബബകയയുലാം തകേരക്കുന്ന സമസ്പീപനമനാണക്ക്

പ്രതബപക്ഷലാം സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബതല):  നനബപ്രകമയകത

എതബരക്കുന.   അഴബമതബയബല്  മുങ്ങബയ  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേഴബഞ
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അഞ്ചുവരഷവുലാം  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബയനാത  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന

പ്രസലാംഗതബലൂകട ഗവരണ്ണര  നടതബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഏകതങ്കബലുലാം വന്കേബട പദതബ

നടപ്പെനാകനാകനനാ  പുതബയ പദതബ ആരലാംഭബകനാകനനാ സനാധേബചബട്ടബല.  ബബവകറജസക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷന് ഡബസബലറബകേള്കക്ക് വബതരണലാം കചയ്യുന്ന മദദതബകന്റെ വബലയബല്

ഏഴക്ക് ശതമനാനലാം വരദനവക്ക് സരകനാര അനുവദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  വന്കേബട മദദ

കുതകേ  കേമ്പനബകേള്കക്ക്  പതബനനാലക്ക്  ശതമനാനലാം  വബലവരദനവനാണക്ക്  ഇഇൗ

സരകനാരബകന്റെ ഭരണകേനാലതക്ക് അനുവദബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതബലൂകട ഒരു വരഷലാം  120

കകേനാടബ രൂപയുകട അധേബകേ വരുമനാനലാം ഡബസബലറബ മുതലനാളബമനാരകക്ക് നല്കേനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം ഗവണ്കമന്റെക്ക് പബന്വലബകണലാം.  

കതനാഴബലുലാം  എകകകസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):

അടബസനാനരഹബതമനായ  ആകരനാപണമനാണക്ക്  ഇവബകട  ഉന്നയബചബരബക്കുന്നതക്ക്.

മദദതബകന്റെ വനാങ്ങല്വബല നബശയബക്കുന്നതക്ക്  പ്രധേനാന അസലാംസക്ക് കൃത വസ്തുവനായ

ഇ.എന്.എ.  (എകക്ക്ടനാ  നഡ്യൂടല്  ആള്കകഹനാള്)-യുകട  വബലയുകട

അടബസനാനതബല്  കകേ.എസക്ക്.ബബ.സബ.  ഡയറക്ടര  കബനാരഡനാണക്ക്.  മുന്

യു.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലതക്ക്  മദദതബനക്ക്   6  ശതമനാനലാം  വബല

വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   ഇ.എന്.എ.-യബലുണനായ  വബലവരദനവക്ക്  കേണകബകലടുതക്ക്
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മദദതബകന്റെ  വനാങ്ങല്വബലയബല്  7  ശതമനാനലാം  വരദനവക്ക്  വരുത്തുന്നതബനക്ക്

കകേ.എസക്ക്.ബബ.സബ.  കബനാരഡക്ക്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  നബലവബലുള്ള  വബല്പ്പെനയുകട

കേണകനുസരബചക്ക് പ്രതബവരഷലാം സരകനാരബനക്ക് 957 കകേനാടബ രൂപയുലാം ബബവകറജസക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക്   9  കകേനാടബ  രൂപയുമനാണക്ക്  അധേബകേവരുമനാനമനായബ  ലഭബക്കുന്നതക്ക്.

മദദവബല  വരദബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  വരുന്ന  സരകനാരുകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചബരുന്ന  നയമനാണക്ക്.  നബരമ്മേനാണകചലവബനക്ക്  ആനുപനാതബകേമനായബ  വബല

വരദബപ്പെബകനാതബരുന്നനാല്  ഗണനബലവനാരമുള്ള  മദദതബകന്റെ  ലഭദത  കുറയുകേയുലാം

വദനാജമദദതബകന്റെയുലാം   മറക്ക് ലഹരബകേളകടയുലാം വദനാപനതബനക്ക് കേനാരണമനാകുകേയുലാം

കചയ്യുലാം.  കേഴബഞ  മൂനവരഷമനായബ  ഡബസബലറബ  ഉടമകേള്  വബല  വരദനവക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനതബലനാണക്ക്  സലാംസനാന  ബബവകറജസക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷന് കററക്ക് കകേനാണ്ടനാക്ടക്ക് നബരകബല് വരദനവക്ക് വരുതബയബട്ടുള്ളതക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  അടബസനാനരഹബതമനായ

കേനാരദങ്ങള്  ഉന്നയബചക്ക്  പുകേമറ  സൃഷ്ടബകനാനനാണക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതക്ക്.

പ്രകേടനപത്രബകേയബകല  വനാഗനാനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകനാന്  സരകനാരബനക്ക്

കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  കനനാട്ടക്ക്  നബകരനാധേനലാം,  നബകുതബവരുമനാനതബകല  കുറവക്ക്,  ഒനാഖബ,

പ്രളയലാം തുടങ്ങബയ പ്രതബസന്ധബകേള് തരണലാം കചയ്യനാന് സരകനാരബനക്ക്  സനാധേബച.
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ഗതനാഗത  സഇൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  കമല്പ്പെനാലങ്ങളലാം  കറനാഡുകേളലാം

തസ്പീരകദശ മലകയനാര കഹകവയുലാം യനാഥനാരതദമനാകബ. വയനനാടക്ക് ജബലയബല് തുരങ്ക

പനാതയുകട നബരമ്മേനാണ നടപടബകേള് ആരലാംഭബചതുലാം അങ്കമനാലബ-എരുകമലബ-ശബരബ

കറയബല്പനാതയനാവശദമനായ  സലാംസനാന വബഹബതലാം  വനാഗനാനലാം  കചയ്തതുലാം  കകേനാചബ

കമകടനാ  യനാഥനാരതദമനാകബയതുലാം  കകേനാചബ-കകേനായമ്പത്തൂര  വദവസനായ

ഇടനനാഴബകനാവശദമനായ  സലകമറടുകല്  നടപടബകേള്  പൂരതസ്പീകേരബചതുലാം

സരകനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കചറുകേബട സലാംരലാംഭകേരകക്ക് ഉല്പ്പെനാദന യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  സുഗമമനാകനാന്  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  നബകക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാകനാനുള്ള

പ്രവരതനങ്ങളലാം  നടനവരബകേയനാണക്ക്.  കഗയബല്  കപപ്പെക്ക്  കലന്  പദതബയുലാം

കകേനാചബ-ഇടമണ്  കവദബത  പദതബയുലാം  യനാഥനാരതദമനാകബ.

റനായ്ഗഡക്ക്-പുഗലൂര -മനാടകതറ  കവദബത  പദതബ  ഇഇൗ  മനാസലാം

പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള  കശഷ്ഠമനാതൃകേകേളനാക്കുകേയുലാം

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയുകട  സമഗ്രവബകേസനലാം  ലക്ഷദമബട്ടക്ക്  ഏകേസ്പീകൃത

പരസ്പീക്ഷനാ കേലണര നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ശസ്പീനനാരനായണഗരു ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബ

യനാഥനാരതദമനാക്കുകേയുലാം  എമബനന്റെക്ക്  കസനാകളഴക്ക്  ഓണ്കലന്  പരബപനാടബ
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ജനുവരബ  1-നക്ക്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ.  ആകരനാഗദ  രലാംഗതക്ക്  പ്രനാഥമബകേ

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങകള  മബകേവുറതനാക്കുകേയുലാം  കകേനാവബഡക്ക്-19  പ്രതബകരനാധേ

പ്രവരതനങ്ങളബലൂകട കലനാകേതബനക്ക് മനാതൃകേയനാകേനാന് സനാധേബക്കുകേയുലാം കചയ. ഒരു

കകേനാടബ വൃക്ഷകത നടസ്പീല് പരബപനാടബ,  നബലനാവക്ക് പദതബ എന്നബവ തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബലൂകട  നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  കപനാതു  ശഇൗചനാലയങ്ങള്,  വഴബകയനാര

വബശമകകേനങ്ങള് എന്നബവ സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം നടപ്പെനാകനാനുമുള്ള നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  രണനാലാംഘട്ട  നൂറുദബന  പരബപനാടബയുകട  ഭനാഗമനായബ  50000

കപരകക്ക് കതനാഴബല് നല്കേനാനുലാം കുടുലാംബശസ്പീയുകട ആഭബമുഖദതബല് കകേരള ചബകന്

ഒഇൗട്ടക്ക് കലറക്ക് തുടങ്ങനാനുലാം 20 മനാകവലബകസനാറുകേള് സൂപ്പെരമനാരകറ്റുകേളനായുലാം 5 എണ്ണലാം

സൂപ്പെര  കസനാറുകേളനായുലാം   ഉയരതനാനുലാം  ലക്ഷദമബടുന.  പനാലകനാടക്ക്  പ്രതബകരനാധേ

പനാരകക്ക്,  കകലറക്ക്  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  പനാരകക്ക്,  കചരതല  കമഗനാഫുഡക്ക്  പനാരകക്ക്

എന്നബവ യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം  310  കകേനാടബ രൂപ കചലവക്ക് വരുന്ന  27  ടൂറബസലാം

പദതബകേള് നടപ്പെനാകനാനുലാം ഉകദ്ദേശബക്കുന. റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരള ഇന്കഷദറസ്പീവബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  7192 കകേനാടബ 78 ലക്ഷലാം രൂപയുകട പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക് ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയുലാം  3909  കകേനാടബ  81  ലക്ഷലാം രൂപയുകട  പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  കടണര

ക്ഷണബക്കുകേയുലാം  2933  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കേരനാറുകേള്  അവനാരഡക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം
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കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയവുലാം  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങളലാം  കകേനാവബഡുലാം  സൃഷ്ടബച

പ്രതബസന്ധബയബല്  കകകേതനാങ്ങനാകകേണ  കകേന  സരകനാര  ജബ.എസക്ക്.ടബ

നഷ്ടപരബഹനാരമുള്കപ്പെകടയുള്ളവയബല്  കേനാലതനാമസവുലാം  അനബശബതതസ്വവു-

മുണനാക്കുന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബചതക്ക്.  പഇൗരതസ്വകഭദഗതബ  ബബലബകനതബകര

കലനാകേശദയനാകേരഷബച  പ്രതബകഷധേങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബകനാന്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.

കേരഷകേ സമരകതനാടക്ക്  അനുകൂല നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

മതനബരകപക്ഷത  സലാംരക്ഷബകനാനനാണക്ക്  എകനാലത്തുലാം  സരകനാര

ശമബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കപനാതുവബകേസനതബനുകവണബ  കേക്ഷബരനാഷസ്പീയതബനതസ്പീതമനായബ

പ്രവരതബക്കുകേകയന്നതനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  നയലാം.   സലാംസനാന  തനാലരദലാം

സലാംരക്ഷബചക്ക്  മതനബരകപക്ഷതയബലധേബഷ്ഠബതമനായ  ഭരണഘടനനാ  മൂലദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകനാന്   സരകനാര  പ്രതബജനാബദമനാണക്ക്.    തബരുവനന്തപുരലാം

വബമനാനതനാവളവുലാം  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളലാം   സസ്വകേനാരദവത്കേരബക്കുന്ന

കകേനനയങ്ങള്കകതബകര  ശക്തമനായ  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്. തസ്പീരകദശവനാസബകേളകട  പുനരധേബവനാസതബനനായബ

മതദബന്ധന വകുപ്പെക്ക് ആവബഷ്കരബച 'പുനരകഗഹലാം' പദതബ കമചകപ്പെട്ട രസ്പീതബയബല്

നടപ്പെബലനാകബവരബകേയനാണക്ക്. 4768 ആദബവനാസബ കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് 3869.73 ഏകര
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ഭൂമബ  വബവബധേ  പദതബകേളബലുള്കപ്പെടുതബ  വബതരണലാം  കചയ്തതബകനനാപ്പെലാം  രണക്ക്

മനാസതബനകേലാം  3000  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുകൂടബ  2000  ഏകര  ഭൂമബ  വബതരണലാം

കചയ്യനാനുള്ള  നടപടബ  പൂരതബയനാകബയബട്ടുണക്ക്.   കകേന  സരകനാരബകന്റെ  പുതബയ

കേനാരഷബകേ  നബയമലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  കസ  കചയ്ത  സനാഹചരദതബല്

നബയമവശങ്ങള് പരബകശനാധേബചകശഷലാം പ്രസ്തുത നബയമതബല് കഭദഗതബ നല്കുന്ന

കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്.  നനബപ്രകമയലാം  പനാസനാകബതരണകമന്നക്ക്

അഭദരതബക്കുന.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

ശസ്പീ.  എസക്ക്.  ശരമ്മേ  അവതരബപ്പെബച  നനബപ്രകമയലാം  33-കനതബകര  75

കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

(ഇ-നബയമസഭയുകട  ഭനാഗമനായബ  അലാംഗങ്ങള്  ആദദമനായബ  ഇ-കവനാട്ടബലാംഗക്ക്

കരഖകപ്പെടുതബ.)

സഭ കവകുകന്നരലാം 4.57-നക്ക്  പബരബഞ്ഞു.

      * * * * *


