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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-7
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2017 മനാര്ചച്ച് 06, തബങ്കള്
നബയമസഭ രനാവബകല 8.30-നച്ച് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് ശസ്പീ. പബ.
ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
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I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം
നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 1189- ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ
തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം
പതബനനാലനാലാം

കകേരള

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

നബയമസഭയുകട

രണനാലാം

സകമ്മേളനത്തബകല

1189-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ

തബരുത്തബയ

ഉത്തരലാം ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.
II ഗവര്ണറുകട സകന്ദേശലാം
2017 മനാര്ചച്ച് 1-ാം തസ്പീയതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച നന്ദേബപ്രകമയത്തബനച്ച്
കൃതജ്ഞത പ്രകേനാശബപ്പെബചകകേനാണച്ച് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട ഗവര്ണര് നല്കേബയ
മറുപടബ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച.
III അടബയന്തരപ്രകമയലാം
ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ച
മബ. സസ്പീക്കര് : 03.03.2017-നച്ച് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ നബയമസഭയബല്
ബഡ്ജറച്ച്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് മുമ്പുതകന്ന സുപ്രധനാന നബകുതബയബളവച്ച്

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

അടക്കമുള്ള

വബശദനാലാംശങ്ങള്

വനാര്ത്തനാമനാധദമങ്ങള്ക്കച്ച്
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കചനാര്ന്നച്ച് കപനാകുകേയുലാം ഒരു ദബനപത്രത്തബല് അനരനാവബകല തകന്ന വനാര്ത്ത
പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്തതുകകേനാണ്ടുണനായ ഭരണഘടനനാ പ്രതബസനബയുലാം
സതദപ്രതബജ്ഞനാലലാംഘനവലാം

ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയുകട

നബരുത്തരവനാദബതത്വപരമനായ കപരുമനാറവലാംമൂലലാം ഉളവനായതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന
ഗുരുതരമനായ

സനാഹചരദലാം

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചച്ച്

ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ വബ. ഡബ. സതസ്പീശന, റബ. എ. അഹമ്മേദച്ച്
കേബസ്പീര്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്

എന്നസ്പീ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ
കഎസകേച്ച്):

(കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച്

പ്രതബപക്ഷലാം ഉന്നയബചബരബക്കുന്നതുകപനാകല

കചനാര്ന്നബട്ടബല.

ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗലാം കേഴബഞ്ഞതബനുകശഷലാം

ബഡ്ജറച്ച് കരഖ
പത്രക്കനാര്ക്കച്ച്

വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുകവണബ തയ്യനാറനാക്കബയ കഹഡച്ച്ലലനസച്ച് ബഡ്ജറച്ച്
പ്രസലാംഗമനാരലാംഭബചച്ച്

ഒന്നരമണബക്കൂര്

കേഴബഞ്ഞകപ്പെനാള്

അബദവശനാല്

വബതരണലാം കചയ്യകപ്പെടുകേയനാണുണനായതച്ച്. ഇതബകന്റെ ഫലമനായബ സര്ക്കനാരബനച്ച്
യനാകതനാരുവബധ

നഷലാം

സലാംഭവബക്കുകേകയനാ

അനര്ഹമനായ

കനട്ടലാം
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ആര്കക്കങ്കബലുമുണനാകുകേകയനാ

കചയ്തബട്ടബല.

പുതബയ

നബകുതബ

നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം

ബഡ്ജറബലുണനായബട്ടബല.

ഗവര്ണറുകട

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള

ആലാംനസബക്കച്ച്

ഇഇൗ

നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗത്തബല്
അനുബനമനായബട്ടുള്ള

സഷസ്പീകേരണങ്ങളനാണച്ച്

ബഡ്ജറബലുണനായബരുന്നതച്ച്.

അതബല് ചബലതച്ച് നബയമസഭയച്ച് പുറത്തച്ച് സര്ക്കനാര് പരസദമനായബ നല്കേബയ
ഉറപ്പുകേളനാണച്ച്.
കചനാര്ന്നതച്ച്

പത്രങ്ങള്ക്കച്ച് നല്കേനാന തയ്യനാറനാക്കബയ ലഹലലറച്ച്സച്ച്
ഹഇൗസബകന്റെ

പ്രബവബകലജച്ച്

ഇഷഷ്യൂ

അല.

പ്രതബപക്ഷലാം

ഉന്നയബചതബനച്ച് സമനാനമനായബ മുനകേനാലങ്ങളബലുണനായ സലാംഭവങ്ങളബല്
സലാംബനബചച്ച് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുകട
കൂടനാകത

ഇഇൗ വബഷയത്തബല്

ഇതു

റൂളബലാംഗച്ച് ഉണനായബട്ടുള്ളതനാണച്ച് .

പ്രതബപക്ഷലാം

സഭയച്ച്

പുറത്തുകപനായബ

പത്രസകമ്മേളനത്തബല് കേനാരദങ്ങള് പറഞ്ഞതലനാകത സഭയുകട കമശപ്പുറത്തച്ച്
കരഖകേകളനാനലാം

വചബട്ടബല.

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ
ഉള്ളടക്കലാം

ഇതു

സലാംബനബചച്ച്

അകനത്വഷബക്കുന്നതബനച്ച്

ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ലഭബക്കുകമ്പനാള്
സഭകയ

കേസ്പീഴച്ച്വഴക്കങ്ങളനുസരബചലാം

അറബയബക്കുന്നതനാണച്ച്.
ഇതു

സലാംബനബച

സഭയുകട
മുനകേനാലങ്ങളബകല
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റൂളബലാംഗുകേള് അനുസരബചലാം ഇഇൗ വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ
ആവശദമബല.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന:
അവതരബപ്പെബകക്കണ

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ സഭയബല്

ബഡ്ജറനാണച്ച്

അവതരണത്തബനച്ച്

മുമ്പച്ച്

കചനാര്ന്നബരബക്കുന്നതച്ച്. മനബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കമയബല് കഎ.ഡബ.യബല്
നബന്നനാണച്ച്

മനാധദമ

പ്രവര്ത്തകേരുള്കപ്പെകടയുള്ളവര്ക്കച്ച്

ബഡ്ജറബകല

പ്രധനാനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങള് അയചകകേനാടുത്തബരബക്കുന്നതച്ച്. ബഡ്ജറച്ച് സഭയബല്
അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്
ദൃശദമനാധദമങ്ങളബലുലാം
കൂടനാകത

മുമ്പനായബ
കസനാഷദല്

അനരനാവബകല

പ്രധനാന
മസ്പീഡബയയബലുലാം

ഒരു ദബനപത്രവലാം

നബകുതബയബളവകേളലാം പ്രസബദസ്പീകേരബചബരുന.
ബനകപ്പെട്ടച്ച്

ബഡ്ജറബല്

നല്കുകേയനായബരുന.

പത്രങ്ങള്ക്കച്ച്

വനതുടങ്ങബയബരുന.
ബഡ്ജറബകല എലനാ

നബകുതബനബര്കദ്ദേശങ്ങളമനായബ

പറഞ്ഞബട്ടുള്ള

പത്രത്തബലൂകട പുറത്തുവന്നബരബക്കുന്നതച്ച്.
ഓഫസ്പീസബല്നബനലാം

നബര്കദ്ദേശങ്ങകളലനാലാം

അകത

വനാക്കുകേളനാണച്ച്

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുകട

ബഡ്ജറച്ച്

വബവരങ്ങള്

കചനാര്ത്തബ

അതസ്പീവ രഹസദസത്വഭനാവമുള്ള ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ത്തബ
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എന്നനാകരനാപബചച്ച് മനബയുകട അഡസ്പീഷണല് കകപ്രവറച്ച് കസക്രട്ടറബകയ പ്രസ്തുത
സനാനത്തുനബനലാം നസ്പീക്കലാം കചയ്തബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ,

ധനകേനാരദ കസക്രട്ടറബ, ബഡ്ജറച്ച് തയ്യനാറനാക്കനാന നബയമബക്കുന്ന ഉകദദനാഗസര്,
പ്രസച്ച് ജസ്പീവനക്കനാര് എന്നബവകരനാഴബകകേ മറനാരുലാം കേനാണനാന പനാടബലനാത്ത
ബഡ്ജറനാണച്ച് മനബ തകന്റെ കപഴ്സണല് സനാഫബനച്ച് കകകേമനാറബയതച്ച് . ധനകേനാരദ
വകുപ്പുമനബ

വനാര്ത്തനാ മനാധദമങ്ങളബല് സനാനലാം പബടബക്കനാന കവണബ

നടത്തബയ ശമത്തബനബടയബലനാണച്ച് ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ന്നതച്ച്. മുനകേനാല ചരബത്രലാം
മനാതൃകേയനാക്കബ

അടബയന്തരമനായബ മനബസഭനാകയനാഗലാം കചര്ന്നച്ച് ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബകക്കതബകര കകേകസടുക്കനാന ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബ നബര്കദ്ദേശലാം
നല്കേണലാം.

ബഡ്ജറച്ച് വബവരങ്ങള് പത്രക്കനാര്ക്കച്ച്

നല്കേബയതബലൂകട

സതദപ്രതബജ്ഞനാ ലലാംഘനവലാം ഒഫസ്പീഷദല് സസ്പീക്രട്ടച്ച് ആകബകന്റെ ലലാംഘനവലാം
നബയമസഭകയനാടുള്ള
നടത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

അവകഹളനവമനാണച്ച്

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ

ഇക്കനാരദങ്ങള് ഗഇൗരവമനായബ പരബഗണബചച്ച്

ഇഇൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
ധനകേനാരദവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച്
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കഎസകേച്ച്):

ബഡ്ജറച്ച് വബവരങ്ങള് കചനാര്ന്നബട്ടബല. ഏകതങ്കബലുലാം വബകദശ

ശകബകേകള

സത്വനാധസ്പീനബക്കുകേകയനാ

സര്ക്കനാരബകന്റെ

സുരക്ഷകയ

ബനാധബക്കുകേകയനാ കചയ്യുന്ന വബധത്തബലുള്ള വബവരങ്ങള് നല്കേബയനാല് മനാത്രകമ
ഒഫസ്പീഷദല് സസ്പീക്രട്ടച്ച് ആകബകന്റെ ലലാംഘനമനാവകേയുള. ഭരണഘടനയുകട
202-ാം

അനുകച്ഛേദത്തബല്

സത്വഭനാവമുള്ളതനാകണന്നച്ച്
ഭനാഗമനായബട്ടുള്ള

അനുശനാസബക്കുന്ന

രഹസദ

പറയുന്ന

കരഖകേളലാം

ബഡ്ജറച്ച്

കഡനാകേക്യുകമന്റുകേളലാം

സഭയബല്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുമുമ്പച്ച്

പുറത്തനായബട്ടബല.

ബഡ്ജറച്ച്

പൂര്ത്തബയനായകശഷമനാണച്ച്

പ്രസലാംഗലാം

മനാധദമങ്ങള്ക്കച്ച്

കരഖയുകട

പകുതബയബലധബകേലാം

വബതരണലാം

കചയ്യനാനബരുന്ന

ബഡ്ജറച്ച് ലഹലലറച്ച്സച്ച് അബദവശനാല് പുറത്തനായബട്ടുള്ളതച്ച്. അതലനാകത
ബഡ്ജറ്റുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടുള്ള

യനാകതനാരു

കരഖകേളലാം

മുനകൂട്ടബ

പുറത്തുവന്നബട്ടബല.
മുഖദമനബ
യനാകതനാരുവബധ
ബഡ്ജറച്ച്

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

സതദപ്രതബജ്ഞനാ

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

വബജയന):

ഈ

വബഷയത്തബല്

ലലാംഘനവമുണനായബട്ടബല.
മുമ്പച്ച്

രഹസദ

സഭയബല്

സത്വഭനാവമടങ്ങബയ
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ഒഇൗകദദനാഗബകേ

ബഡ്ജറച്ച്

പ്രസബദസ്പീകൃതമനാകുകേകയനാ

കരഖകേള്

കചയ്തബട്ടബല.

പുറത്തുകപനാകുകേകയനാ

ബഡ്ജറച്ച്

പ്രസലാംഗത്തബകന്റെ

പ്രധനാനഘട്ടങ്ങള് കേഴബഞ്ഞതബനുകശഷമനാണച്ച് പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് കരഖകേള്
കചനാര്നകവന്ന

ആകരനാപണലാം

വബഷയത്തബല്

ചസ്പീഫച്ച്

തന്നബലര്പ്പെബതമനായ

സഭയബല്

കസക്രട്ടറബ

ചുമതലയുകട

ഉന്നയബക്കുന്നതച്ച്.

അകനത്വഷണലാം

ഈ

നടത്തുകേയുലാം

നബര്വ്വഹണത്തബല്

ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയുകട ഭനാഗത്തച്ച് ഒരു വസ്പീഴ്ചയുലാം ഉണനായബട്ടബകലന്നച്ച് അറബയബക്കുകേയുലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ഭരണഘടനയുകട ഒഫസ്പീഷദല് സസ്പീക്രട്സച്ച്

ആകബകലകയനാ

നബയമസഭനാ നടപടബക്രമങ്ങളബകലകയനാ വദവസകേളകട ലലാംഘനലാം ധനകേനാരദ
വകുപ്പുമനബയുകട ഭനാഗത്തുനബനണനായബട്ടബല.

ഇക്കനാരദത്തബല് ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയുകട ഓഫസ്പീസബകല ഉകദദനാഗസനച്ച് ശദക്കുറവണനാകയന്ന ചസ്പീഫച്ച്
കസക്രട്ടറബയുകട

കേകണത്തലബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്

പ്രസ്തുത

ഉകദദനാഗസകന മനാറബനബര്ത്തബയബട്ടുണച്ച്. സഭയബല് അവതരബപ്പെബച ജനകക്ഷമ
ബഡ്ജറബകന്റെ
രനാജബക്കനായബ

നബറലാംകകേടുത്തുന്നതബനനാണച്ച്
പ്രതബപക്ഷലാം

ധനകേനാരദ

മുറവബളബകൂട്ടുന്നതച്ച്.

വകുപ്പുമനബയുകട

ബഡ്ജറച്ച്

മുഴുവനനായബ

9

കചനാര്ത്തബ

പ്രസബദസ്പീകേരബച

ലലാംഘനമുണനായബട്ടബകലന്നനാണച്ച്
സനാഹചരദമുണനായകപ്പെനാള്
സഭയുകടകയനാ

സലാംഭവത്തബല്കപ്പെനാലുലാം
ഇഇൗ

കലനാകേച്ച്സഭയബലുലാം

സനാമനാജബകേരുകടകയനാ

അവകേനാശ

സഭയബലുലാം
സസ്പീക്കര്

സമനാന

റൂള്

കചയ്തതച്ച് .

അവകേനാശലലാംഘനകമന്ന

കപരബല്

ഇവബകട ഉന്നയബക്കുന്ന ആകരനാപണങ്ങള് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാനനാകേബല.

ഇഇൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച.)
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല): അതസ്പീവ രഹസദ
സത്വഭനാവമുള്ള ബഡ്ജറച്ച് കരഖകേള് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുകട ഓഫസ്പീസബകല
ഉകദദനാഗസകന്റെ

കേയ്യബല്

കേനാകണണതനാണച്ച്.
നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ലഭബചകവന്നതച്ച്

വളകര

ഗഇൗരവകത്തനാകട

ബഡ്ജറച്ച് പ്രസലാംഗത്തബനച്ച് മുമ്പുതകന്ന പുതബയ നബകുതബ

മുഴുവനുലാം

ദബനപത്രത്തബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ന്നതബനച്ച് ധനാരനാളലാം കതളബവകേള് നല്കേബയബട്ടുലാം അതബകന
നബസനാരവത്ക്കരബക്കുന്ന നബലപനാടച്ച് ശരബയല. ബഡ്ജറച്ച് വബവരങ്ങള് മുനകൂട്ടബ
ആവശദക്കനാര്ക്കച്ച് കചനാര്ത്തബ നല്കേബയബട്ടുകണനാകയന്ന കേനാരദലാം ഗഇൗരവമനായബ
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പരബകശനാധബകക്കണതനാണച്ച്. ഒഫസ്പീഷദല് സസ്പീക്രട്ടച്ച് ആകബകന്റെയുലാം ഐ.പബ.സബ.
120 (ബബ) യുകടയുലാം ലലാംഘനലാം നടത്തബയബട്ടച്ച് അതബകന്റെ ഉത്തരവനാദബത്തലാം
പബ.എ.യുകടകമല്
ശമബക്കുന്നതച്ച്.

ഏല്പ്പെബചച്ച്
പ്രസ്തുത

അകനത്വഷബപ്പെബക്കണലാം.

രക്ഷകപ്പെടനാനനാണച്ച്

വബഷയലാം

യനാകതനാരുവബധ

നബയമസഭനാ

ധനകേനാരദവകുപ്പുമനബ
സമബതബകയകക്കനാണച്ച്

പരബകശനാധനയുലാം

കൂടനാകതയനാണച്ച്

ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ന്നബട്ടബകലന്നച്ച് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നല്കേബയബട്ടുളളതച്ച് .
ഈ അനബതരസനാധനാരണ സനാഹചരദലാം സഭ നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് യു.ഡബ.എഫച്ച്. അലാംഗങ്ങള്
ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുകട ഡയസബനുമുന്നബല്നബന്നച്ച് മുദനാവനാകേദലാം വബളബചച്ച്
സഭനാനടപടബകേള് തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന. ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ,
ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവന
നടത്തബയകശഷലാം സഭ വബട്ടച്ച് പുറത്തുകപനായബ)
IV ശദ ക്ഷണബക്കല്
(1) നബകവദബത പബ. ഹരന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
ശസ്പീ. എസച്ച്. രനാകജന്ദ്രന: നബകവദബത പബ. ഹരന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നബലവബല്
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വന്നകശഷലാം ഇടുക്കബ കമഖലയബല് യനാകതനാരു നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനവലാം
നടത്തനാന സനാധബക്കനാകത ജനജസ്പീവബതലാം ദ:സഹമനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ഈ
റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

മരവബപ്പെബക്കനാനുലാം

സനാധദമനാക്കനാനുലാം

പുന:പരബകശനാധന

നടത്തബ

ജനജസ്പീവബതലാം

മുഖദമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് കയനാഗലാം കചര്ന്നച്ച്

ഇക്കനാരദലാം ചര്ച കചയ്യുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനഷ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന):
ഇടുക്കബ ജബലയബകല വട്ടവട കകേനാട്ടക്കനാമ്പൂര് വബകലജുകേളബലുളള കുറബഞ്ഞബമല
സനാങ്ചത്വറബയബകല സര്ക്കനാര് ഭൂമബ ഉള്കപ്പെകടയുളള എലനാ ഭൂമബ പ്രശ്നങ്ങളലാം
പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ
നബകയനാഗബചതനുസരബചച്ച്
സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം

നബകവദബത

23.10.2014-നച്ച്

പ്രസ്തുത

നബര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങബയ

കഡനാ.

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

പബ.

ഹരകന

സര്ക്കനാരബകലയച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബചച്ച്
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ഉത്തരവച്ച് പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം കചയ. പ്രസ്തുത

ഉത്തരവബകന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണച്ച് വട്ടവട കകേനാട്ടക്കനാമ്പൂര് വബകലജുകേളബകല
പട്ടയങ്ങളകട

പരബകശനാധന

നടക്കുന്നതച്ച്.

ലകേവശ

കരഖകയനാ

നബര്മ്മേനാണനാനുമതബകയനാ ലഭബക്കുന്നതബനച്ച് പ്രകതദകേ തടസങ്ങകളനാനമബല.

12

ലഹകക്കനാടതബ വബധബ പ്രകേനാരമനാണച്ച് മൂന്നനാര് പ്രകദശത്തച്ച് നബര്മ്മേനാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് എന.ഒ.സബ. നബര്ബനമനാക്കബയതച്ച്. എന.ഒ.സബ.ക്കനായബ
ലഭബച 129 അകപക്ഷകേളബല് 104 എണ്ണത്തബനച്ച് എന.ഒ.സബ. നല്കുകേയുലാം
ബനാക്കബയുളളവ ലസറച്ച് വബസബറബനച്ച് വചബരബക്കുകേയുമനാണച്ച്. മുഖദമനബയുകട
അദദക്ഷതയബല്

കയനാഗലാം

വബളബചകചര്ക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(പ്രതബപക്ഷ ബഹളകത്തത്തുടര്ന്നച്ച് രനാവബകല 10.31-നച്ച് നബര്ത്തബവച
സഭ 11.05-നച്ച് പുന:രനാരലാംഭബച.)
ശസ്പീ.

കകേ.

എലാം.

മനാണബ

:

ബഡ്ജറബകന്റെ

പ്രസകബ

നഷകപ്പെട്ടുകവനളളതുകകേനാണച്ച് കപനാതു ചര്ചയബല് പകങ്കടുക്കുന്നബല. ബനാക്കബ
നടപടബക്രമങ്ങളബല് സഹകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ന്നതുമനായബ
ബനകപ്പെട്ട ആകരനാപണകത്ത സലാംബനബചച്ച് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബ നടത്തുന്ന
പരബകശനാധനനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ ഒരു ഭനാഗലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച് .
പൂര്ണ്ണമനായ പരബകശനാധനനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ലഭബക്കുന്ന മുറയച്ച് അതബല് ഗഇൗരവമനായ
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സനാഹചരദങ്ങളകണങ്കബല് കേദനാബബനറബല് അവതരബപ്പെബക്കുന്നതുലാം യുകമനായ
നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്. അതുകകേനാണച്ച് ബഡ്ജറ്റുമനായബ ബനകപ്പെട്ട
ചര്ചയബല് പകങ്കടുക്കനാന പ്രതബപക്ഷലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല) :

ഇന്തദന

ചരബത്രത്തബകലനാ കകേരള ചരബത്രത്തബകലനാ ഉണനാകേനാത്ത സലാംഭവമനാണച്ച് ഇതച്ച്.
ഇത്തരലാം

സലാംഭവലാം

ഭനാവബയബല്

ഉണനാകേനാന

പനാടബകലന്നതുകൂടബ

കേണക്കബകലടുത്തനാണച്ച് പ്രതബപക്ഷലാം ഈ വബഷയലാം ഉന്നയബചതച്ച്. അലനാകത
സഭനാനടപടബകേള് അനനാവശദമനായബ തടസകപ്പെടുത്തനാന ഉകദ്ദേശബചല.

ഇതച്ച്

ഭനാവബയബല് ഒരു കേസ്പീഴച്ച്വഴക്കമനായബ വരനാന പനാടബല.

ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബയുകട

വബശദമനായ

യുകമനായ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കേദനാബബനറബല്വചച്ച്

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കനാകമന്നച്ച് മുഖദമനബ വദകമനാക്കബയബരബക്കുന്നതച്ച് നല കേനാരദമനാണച്ച് .
ഇതുസലാംബനബചച്ച് ഞനാന വബശദമനായ കേത്തച്ച് നല്കുന്നതനാണച്ച് . വബലക്കയറലാം,
അരബക്ഷനാമലാം,

വരള്ച

നബലനബല്ക്കുന്ന
വബട്ടുനബനകകേനാണച്ച്

തുടങ്ങബയ

നബരവധബ

സനാഹചരദത്തബല്
അത്തരലാം

പ്രശ്നങ്ങള്

ജനകേസ്പീയ

പ്രശ്നങ്ങള്

സഭനാനടപടബകേളബല്നബന്നച്ച്
സഭയബല്

ഉന്നയബക്കനാനുളള
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അവസരലാം

നഷകപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്

ശരബയല

എന്ന

വബകവകേലാം

പ്രതബപക്ഷത്തബനുകണന്നതബനനാല് സഭനാനടപടബകേളമനായബ സഹകേരബക്കനാന
തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

അകതനാകടനാപ്പെലാം

നബയമപരമനായ

നടപടബകേളമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാണച്ച്.
ശസ്പീ. പബ. കകേ. കുഞ്ഞനാലബക്കുട്ടബ : ബഡ്ജറ്റുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് ഉന്നയബച
വബഷയലാം വളകര ഗഇൗരവമുളളതനാണച്ച്. വരള്ച, അരബ ക്ഷനാമലാം, കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബകന്റെ നബസഹകേരണലാം തുടങ്ങബയ ജനകേസ്പീയ പ്രശ്നങ്ങള് സഭ ചര്ച
കചയ്യണകമനളള

കേനാഴ്ചപ്പെനാടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്

ചര്ചയബല്

പകങ്കടുക്കണകമന്ന നബലപനാടനാണച്ച് സത്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.
മബ. സസ്പീക്കര് : സഭനാനടപടബകേള് അല്പസമയലാം തടസകപ്പെട്ടതബകന്റെ
കപരബല്

സഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കനാനുളള

സനാമനാജബകേരുകട

അവകേനാശങ്ങള്ക്കച്ച് തടസമുണനാകേരുകതന്നച്ച് കപനാതുകവ ധനാരണയനായതബകന്റെ
അടബസനാനത്തബല് ശദക്ഷണബക്കലുലാം സബ്മബഷനുലാം അവതരബപ്പെബക്കനാന
അനുവനാദലാം നല്കുകേയനാണച്ച്.
(ശദക്ഷണബക്കല് - തുടര്ച)
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(2) വബമനാന സര്വ്വസ്പീസച്ച് പുന: രനാരലാംഭബക്കല്
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം:
കേഴബഞ്ഞ
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വര്ഷമനായബ

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് എയര്കപനാര്ട്ടബല്നബന്നച്ച്
യനാകതനാരു

സുരക്ഷനാ

ഭസ്പീഷണബയുമബലനാകത

പ്രവര്ത്തബചവന്നബരുന്ന അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാന സര്വ്വസ്പീസുകേള് എയര്കപനാര്ട്ടച്ച്
അകതനാറബറബ ഓഫച്ച് ഇന്തദ റണ്കവയുകട റസ്പീകേനാര്പ്പെറബലാംഗച്ച്, റസ്പീകസ്ട്രെങ്തനബലാംഗച്ച്
തുടങ്ങബയ കേനാരണങ്ങള് പറഞ്ഞച്ച് നബര്ത്തബവചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

എന്നനാല്

പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച് രണച്ച് വര്ഷമനായബട്ടുലാം പഴയ രസ്പീതബയബല് വലബയ
എയര്ക്രനാഫ്റ്റുകേള്ക്കച്ച് കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് വബമനാനത്തനാവളത്തബല്നബന്നച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്
നടത്തനാന കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദമനാണുളളതച്ച്. റണ്കവയുകട നസ്പീളലാം 10500
അടബയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കണകമന്ന

ചബല അധബകേ നബബനനകേള്

കകേരളത്തബനുമനാത്രലാം

തകേര്ക്കനാനുളള

അടബകചല്പ്പെബചച്ച്

നസ്പീക്കങ്ങളനാണച്ച്

എയര്കപനാര്ട്ടച്ച് അകതനാറബറബ ഓഫച്ച് ഇന്തദയുകട ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്നതച്ച്.
കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് വബമനാനത്തനാവളത്തബല്നബന്നച്ച് വബകദശരനാജദങ്ങളബകലയച്ച് കനരബട്ടച്ച്
വലബയ

സര്വ്വസ്പീസുകേള്

പുന:രനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുളള

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തനാനുലാം ഈ
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വബഷയത്തബല് സഭ ഐകേകേകണദന പ്രകമയലാം പനാസനാക്കബ സര്വ്വകേക്ഷബ
നബകവദകേ

സലാംഘലാം

സബവബല്

ഏവബകയഷന

മനബകയയുലാം

പ്രധനാനമനബകയയുലാം കേണച്ച് അനുകൂല നബലപനാടച്ച് കനടനാനുമുളള

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് എയര്കപനാര്ട്ടബല്
നബലവബലുളള റണ്കവയുകട നസ്പീളലാം 2850 മസ്പീററബല് നബനലാം 3400 മസ്പീററനായുലാം
റണ്കവ സ്ട്രെബപ്പെബകന്റെ വസ്പീതബ 300 മസ്പീററനായുലാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം റണ്കവ
എനഡച്ച് കസഫബ ഏരബയ നബയമനാനുസൃതലാം 240 മസ്പീററനാക്കുകേയുലാം കചയ്തനാല്
മനാത്രകമ

വലബയ

വബമനാനങ്ങള്

ഇറക്കനാന

സനാധബക്കുകേയുളളൂകവന്നനാണച്ച്

സബവബല് ഏവബകയഷകന്റെ നബലപനാടച്ച്. ഇതബനനായബ കവദനാമയനാന മനബയുമനായുലാം
കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റുമനായുലാം
പരബകശനാധന

നടത്തനാന

ചര്ച
ഒരു

നടത്തബയതബകന്റെ
സലാംഘകത്ത

അടബസനാനത്തബല്

അയയ്ക്കുകമന്നച്ച്

സബവബല്

കവദനാമയനാന മനബ നബര്കദ്ദേശബചബരുന. ഇകപ്പെനാള് കമയബന്റെനനസച്ച് വര്ക്കുലാം റസ്പീ
കേനാര്പ്പെറബലാംഗുലാം

പൂര്ത്തബയനായ

സനാഹചരദത്തബല്

വലബയ

വബമനാനങ്ങള്

ഇറക്കനാനുളള

സഇൗകേരദമുണനാക്കനാന തുടര്ചയനായബ കകേന്ദ്രത്തബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം
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കചലുത്തുകേയനാണച്ച്. ഇതബനനായബ സലലാം ഏകറടുക്കനാനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടനവരുന. പഴയ നബലയബല് വബമനാന സര്വ്വസ്പീസച്ച് നടത്തബയനാല് മനാത്രകമ
കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്
ഇത്തവണ

എയര്കപനാര്ട്ടബകന്റെ
ഹജച്ച്

പുറകപ്പെടണകമന്നച്ച്

യനാത്രയ്ക്കുളള
കകേന്ദ്രകത്ത

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്
വബമനാനങ്ങള്

പരബഹനാരമുണനാകൂ.
ഇവബകടനബനതകന്ന

അറബയബചബരുനകവങ്കബലുലാം

അനുകൂല

നബലപനാടുണനായബല. ഡബ.ജബ.സബ.എ.-യുകട നബബനനകേള് അനുസരബചച്ച്
മനാത്രകമ മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന കേഴബയുകേയുളളൂ.
V സബ്മബഷന
(1) മബഠനായബ കതരുവബകല തസ്പീപബടുത്തലാം
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് മബഠനായബ കതരുവബലുണനാകുന്ന
തസ്പീപബടുത്തലാം തടയുന്നതബനനായബ ഇലകബസബറബ അണര് കകേബബലാംഗച്ച് ആക്കനാനുലാം
ഫയര്കഫനാഴ്സബനച്ച് ആവശദമനായ എകേഷ്യൂപ്കമന്റെച്ച്സുകേള് നല്കേനാനുലാം ഫയര്
എഞബകന്റെ
രൂപയുകട

സഹനായലാംകൂടനാകത
കപ്രനാജകച്ച്

അകനത്വഷബക്കുന്നതബനച്ച്

കവളളലാം

എത്തബക്കനാനുളള

തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം

എകച്ച്കപര്ട്ടച്ച്

ഗ്രൂപ്പെബകന
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കകേനാടബ

തസ്പീപബടുത്തമുണനായനാല്
നബയമബക്കനാനുലാം

നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): മബഠനായബ കതരുവബല് നബരന്തരലാം
തസ്പീപബടുത്തമുണനാകുന്നതബനനാല് ഫയര് കസഷന കൂടുതല് ശകമനാക്കുകേ
എന്നതച്ച് നല കേനാരദലാം തകന്നയനാണച്ച്.
കഫനാഴലാം

റവനഷ്യൂ

നടത്തബയതച്ച്.

അധബകേനാരബകേളലാം
ഇടയബടയച്ച്

തസ്പീപബടുത്തമുണനായകപ്പെനാള് ഫയര്
കപനാലസ്പീസുലാം

നല

ഇടകപടലനാണച്ച്

തസ്പീപബടുത്തമുണനാകുന്നതബകന്റെ

കേനാരണലാം

കേകണത്തനാന ഒരു കേമ്മേബറബകയ നബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം എകന്തനാകക്ക സുരക്ഷനാ
നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കനാകമന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച് ആകലനാചബക്കുന്നതുലാം ഇവബകട
സൂചബപ്പെബച

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസരബചളള

നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
(2) ധനസഹനായലാം
ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബച്ച് : നന്നമ്പ്ര പഞനായത്തബകല കകേനാടുഞ്ഞബ
ഫറൂഖച്ച്

നഗറബലുളള

അനബല്

കുമനാര്

എന്ന

കകഫസലബകന്റെ

കകേനാലപനാതകേവമനായബ ബനകപ്പെട്ട അകനത്വഷണത്തബനനായബ ഒരു കസഷദല്
കപ്രനാസബകേഷ്യൂട്ടകറ

നബയമബക്കനാനുലാം

അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

കുടുലാംബത്തബനച്ച്
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ധനസഹനായവലാം വബധവയച്ച് സര്ക്കനാര് കജനാലബയുലാം നല്കേനാനുലാം നടപടബ
സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ.പബണറനായബ വബജയന): തബരൂരങ്ങനാടബ കപനാലസ്പീസച്ച്
കസഷന

പരബധബയബല്

കകേനാടുഞ്ഞബ

ഫറൂഖച്ച്

നഗറബല്

തനാമസബക്കുന്ന

അനന്തകൃഷ്ണന നനായര് മകേന മണബ എന്ന അനബല് കുമനാര് സഇൗദബ
അകറബദയബല്വചച്ച് ഇസനാലാംമതലാം സത്വസ്പീകേരബചച്ച്
മനാറബയബട്ടുണച്ച്.

കകഫസല് എന്നച്ച് കപരച്ച്

19-11-2016 രനാവബകല 4.45-നച്ച് തനാനൂര് കറയബല്കവ

കസഷനബകലയച്ച് കപനാകുന്ന വഴബ നന്നമ്പ്ര പഞനായത്തബകല പനക്കത്തനായലാം
കറനാഡബല്വചച്ച്

കകഫസലബകന

ഒരു

സലാംഘലാം

കകേനാലകപ്പെടുത്തുകേയുണനായബ. ഇതുസലാംബനബചച്ച്
അകനത്വഷണലാം നടത്തബവരുന. പ്രതബകേകള
ഹനാജരനാക്കബ

റബമനാന്റെച്ച്

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ആളകേള്

കകേസച്ച് രജബസര് കചയ്തച്ച്

അറസച്ച് കചയ്തച്ച് കകേനാടതബയബല്
ഇകപ്പെനാള്

മലപ്പുറലാം

ജബലനാ

ഡബകകവ.എസച്ച്.പബ.-ക്കനാണച്ച് കകേസബകന്റെ അകനത്വഷണചമതല. കകഫസലബകന്റെ
വബധവയച്ച് സര്ക്കനാര് കജനാലബയുലാം കുടുലാംബത്തബനച്ച് ധനസഹനായവലാം നല്കുന്ന
കേനാരദലാം ഇകപ്പെനാള് പരബഗണനയബലബല.
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(3) പുനരധബവനാസലാം
ശസ്പീ.

വബ.

കകേ.

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുകവണബ

സബ.
സലലാം

പ്രകദശകത്ത വദനാപനാര സനാപനങ്ങള്

മമ്മേതച്ച്

കകേനായ:

ഏകറടുക്കുകമ്പനാള്

വബകേസന
ബനകപ്പെട്ട

പുന:സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

ഒരു

പനാകക്കജച്ച് തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് മനാനനാഞബറ കവള്ളബമനാടുകുന്നച്ച്
കറനാഡച്ച് വബകേസനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഒഴബപ്പെബക്കകപ്പെട്ട വദനാപനാരബകേകളയുലാം
കതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനക്യുവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന):
വബകേസനനാവശദങ്ങള്ക്കച്ച് ഭൂമബ ഏകറടുക്കുകമ്പനാള് നദനായവലാം നസ്പീതബയുകവമനായ
നഷപരബഹനാരവലാം

പുനരധബവനാസ

കചയ്യുനണച്ച്. ഇതനുസരബചച്ച്
കവള്ളബമനാടുകുന്നച്ച്
വദനാപനാരബകേളകടയുലാം

പനാകക്കജുലാം

ആകബല്

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് ജബലയബകല

വദവസ
മനാനനാഞബറ-

കറനാഡച്ച് വബകേസനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഒഴബപ്പെബക്കകപ്പെടുന്ന
കതനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം

ആവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

പുനരധബവനാസത്തബനച്ച്
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(4) ഏനനാത്തച്ച് പനാലത്തബകന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീമതബ

പബ.

പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

അയബഷനാ

കപനാറബ:

തത്വരബതഗതബയബല്

വനാഹനങ്ങളകട സഞനാരത്തബനനായുള്ള
നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

പനാലത്തബകന്റെ

ഏനനാത്തച്ച്

പനാലത്തബകന്റെ

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം

കചറബയ

കബയച്ച്ലബ പനാലലാം അടബയന്തരമനായബ
അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ

കപനാളബച

കറനാഡച്ച് ടനാര് കചയ്യുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രെഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന):
ഏനനാത്തച്ച്

പനാലത്തബകന്റെ

ഫഇൗകണഷനബലുണനായ

അപകേടനാവസയബലനായതബനനാല്
ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം
നടനവരബകേയുമനാണച്ച്.

തകേരനാര്മൂലലാം

പനാലലാം

ബദല്

സലാംവബധനാനങ്ങള്

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്

പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

കചറബയ വനാഹനങ്ങളകട ഗതനാഗതത്തബനനായുള്ള

കബയച്ച്ലബ പനാലത്തബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണച്ച് . ഏനനാത്തച്ച്
പനാലത്തബല്
പനാലങ്ങള്

ബലക്ഷയലാം കേകണത്തബയതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് മൂവനായബരകത്തനാളലാം
പരബകശനാധബചതബല്

പണബകയണതുകണനലാം

മുന്നൂറബകലകറ

പനാലങ്ങള്

ആയബരത്തബകലകറ

കപനാളബചച്ച്

പനാലങ്ങള്ക്കച്ച്

22

അറകുറപ്പെണബകേള് ആവശദമനാകണനലാം കേകണത്തബയബട്ടുണച്ച്. ഇക്കനാരദത്തബല്
ആവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(5) കചര്ക്കനാരലാം പനാലത്തബകന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ. ബബ. സതദന: കചര്ക്കനാരലാം പനാലത്തബകന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്
ആവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രെഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന):
കചര്ക്കനാരലാം

പനാലലാം

പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തുകേയുലാം
പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച്

എസബകമറച്ച്

അഞ്ചുകകേനാടബ

രൂപ

സനാധദതനാ പഠനലാം നടത്തബ ഡബകകസന

തയ്യനാറനാക്കബ

വരബകേയുമനാണച്ച്.
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വര്ഷലാം

പഴക്കമുള്ള ഇഇൗ പനാലലാം കപനാളബച പണബയനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച് . 10.5
മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല് നബര്മ്മേബക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന പനാലത്തബകന്റെ

ഗനാര്ഡ്സച്ച്

കറനാഡബകന്റെയുലാം സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബയുകടയുലാം പണബ പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണച്ച്.
(6) പ്രനാകദശബകേ - ആസബ വബകേസന ഫണ്ടുകേള്
ശസ്പീ. കകേ. വബ. വബജയദനാസച്ച്: എലാം.എല്.എ.മനാരുകട പ്രനാകദശബകേ
വബകേസന ഫണബല്

കൂടുതല് പദതബകേള് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

ആസബ
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വബകേസന ഫണബകന്റെ

നടപടബക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ.ടബ.എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
ആസബ

വബകേസനമലനാത്ത

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന സനാധദമല.

പദതബകേള്

ആസബ

വബകേസന

ഫണബല്

നബലവബലുള്ള ഉത്തരവകേള് പരബകശനാധബചച്ച്

ഫണബകന്റെ നടപടബക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനച്ച് ആവശദമനായ നടപടബ
സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(7) ശമ്പള പരബഷ്കരണലാം
ശസ്പീമതബ ഇ.എസച്ച്. ബബജബകമനാള്: ഫനാലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

ശമ്പള

പരബഷ്കരണലാം നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ
കഎസകേച്ച്):

(കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച്

ഫനാലാം കതനാഴബലനാളബകേളകട ശമ്പളലാം പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുള്ള

ഫയല് ധനകേനാരദ വകുപ്പെബല് ലഭബചബട്ടുണച്ച്. പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേബ
എത്രയുലാം കവഗലാം അതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
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(8) നഷപരബഹനാരലാം
ശസ്പീ. വബ. അബ്ദുറഹബമനാന: 2014-15-ല് തനാനൂര് മണ്ഡലത്തബലുണനായ
കൃഷബ

നനാശലാം

സലാംബനബചച്ച്

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര

പരബകശനാധന

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

നടത്തനാത്ത
ഇഇൗ വര്ഷലാം

നഷപരബഹനാരലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്

അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്): കൃഷബ നനാശലാം
സലാംഭവബചയബടങ്ങളബല്

യഥനാസമയലാം

പരബകശനാധന

നടത്തനാത്ത

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര

കേര്ശന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ഇഇൗ

വര്ഷലാം 30353 കഹകര് സലത്തച്ച് കൃഷബ നശബചബട്ടുണച്ച്. 2012 മുതല് 2016
വകര ഇഇൗ ഇനത്തബല് നല്കേനാനുണനായബരുന്ന

116.53 കകേനാടബ രൂപയബല്

77.09 കകേനാടബ രൂപ ഇഇൗ സര്ക്കനാര് കകേനാടുത്തുകേഴബഞ. മലപ്പുറലാം ജബലയനായബ
25.02.2017-ല് രണ്ടുകകേനാടബ രൂപ അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. വരള്ചമൂലമുള്ള കൃഷബ
നനാശത്തബനച്ച് കകേന്ദ്ര ഫണച്ച്
കകകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.

ലഭബക്കുന്നതബനച്ച് ആവശദമനായ നടപടബകേള്
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(9) ആഴക്കടല് മണല് ഖനനലാം
ശസ്പീ.

കകഹബബ

ഇഇൗഡന:

ആഴക്കടല്

മണല്

ഖനനലാം

നടത്തുന്നതുമൂലമുണനാകുന്ന പനാരബസബതബകേ പ്രതദനാഘനാതലാം കചറുക്കുന്നതബനുലാം
മതദബനന-അനുബന കമഖലകേളബകല
ഗുരുതരമനായ

പ്രതബസനബ

കതനാഴബലനാളബകേള് കനരബടുന്ന

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

മതദസമ്പത്തച്ച്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പ്രസ്തുത ഖനനത്തബല്നബനലാം
സര്ക്കനാര് പബനനാറണലാം.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ.
സബ. കമനായ്തസ്പീന): നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബകല മണലബകന്റെ ലഭദതക്കുറവച്ച്
പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ
മകകറന

കകേനാസല്

ജബകയനാളജബക്കല് സര്കവ്വ ഓഫച്ച് ഇന്തദയുകട
സര്കവ്വ

വബഭനാഗലാം

നടത്തബയ

പഠനത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബലനാണച്ച് കകേരളത്തബകന്റെ പടബഞ്ഞനാറുഭനാഗകത്ത സമുദത്തബല്
നബനലാം ആഴക്കടല് മണല് ഖനനലാം നടത്തുന്നതബകനപ്പെറബ ഗവണ്കമന്റെച്ച്
ആകലനാചബചതച്ച്.

എന്നനാല്,

മതദസമ്പത്തബകനയുലാം

പ്രകതദകേബചച്ച്

കപനാതുവബല്
ആവനാസ

മതദകമഖലകയയുലാം
വദവസകയയുലാം

ഇതച്ച്
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എങ്ങകന

ബനാധബക്കുകമനള്ളതച്ച്

സലാംബനബചച്ച്

വബശദമനായ

പഠനലാം

നടകത്തണതുണച്ച്. ഫബഷറസ്പീസച്ച് സര്കവ്വ ഓഫച്ച് ഇന്തദ, കസനട്രല് മകകറന
ഫബഷറസ്പീസച്ച്

റബസര്ചച്ച്

ഓഷദനാകനനാഗ്രനാഫബ
പഠനത്തബകന്റെ

ഇനസബറഷ്യൂട്ടച്ച്,

തുടങ്ങബയ

നനാഷണല്

സനാപനങ്ങള്

അടബസനാനത്തബല്

തുടര്നടപടബകേള്

നടത്തുന്ന

മനാത്രകമ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുള.

വബശത്വനാസത്തബകലടുത്തുകകേനാണച്ച്

ഇനസബറഷ്യൂട്ടച്ച്

മനാത്രകമ

ഓഫച്ച്

വബശദമനായ

ഇതുസലാംബനബചച്ച്

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകള
ഇത്തരലാം

പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുള.
(10) കേരബങ്കല് ഖനനലാം
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: സര്ക്കനാര് ലസ്പീസച്ച് ലനാന്റെബല് കേരബങ്കല് ഖനനലാം
നടത്തുന്നതബനച്ച്

റൂള്സബല് കഭദഗതബ വരുത്തുന്നതബനച്ച് മുഖദമനബയുകട

അദദക്ഷതയബല് കൂടബയ കയനാഗത്തബല് കകകേകക്കനാണ തസ്പീരുമനാനത്തബല്
നബനലാം പബനമനാറണലാം.
റവനഷ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന):
മുഖദമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് കൂടബയ കയനാഗത്തബല് സര്ക്കനാര് ലസ്പീസച്ച്
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ലനാന്റെബല് കേരബങ്കല് ഖനനത്തബനച്ച് അനുമതബ നല്കുന്നതബനനായബ ഭൂപതബവച്ച്
ചട്ടത്തബല്

കഭദഗതബ

വരുത്തുന്നതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

ചര്ച

നടത്തബയതലനാകത യനാകതനാരു തസ്പീരുമനാനവലാം കകകേകക്കനാണബട്ടബല. ഇക്കനാരദലാം
വബശദമനായബ

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനച്ച്

ബനകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
VI കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന കേടലനാസുകേള്
കേലാംപച്ച്കട്രനാളര് ആന്റെച്ച് ഓഡബറര് ജനറല് ഓഫച്ച് ഇനഡദയുകട

2016

മനാര്ചബല് അവസനാനബച വര്ഷകത്ത റവനഷ്യൂ വബഭനാഗത്തബകനലുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ

(കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്)

കമശപ്പുറത്തുവച.
VII പ്രകമയലാം
മുഖദമനബക്കച്ച് മധദപ്രകദശബല് നബനണനായ വധഭസ്പീഷണബ
പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം
സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ.
ബനാലന): മുഖദമനബ ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയകനതബകര മധദപ്രകദശബകല
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ഒരു

സലാംഘപരബവനാര്-ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.

കനതനാവച്ച്

വധഭസ്പീഷണബകയ ഇഇൗ സഭ അപലപബക്കുന.
രൂപ പ്രതബഫലലാം നല്കുകമന്ന

നടത്തബയ

തലകകേനായ്യനാന ഒരു കകേനാടബ

മനുഷദതത്വവബരുദമനായ പ്രസനാവനയുമനായബ

അവബടകത്ത ഭരണനാധബകേനാരബകേളബല് ചബലരുകട സനാന്നബദദത്തബല് ഭസ്പീഷണബ
മുഴക്കബയവര്കക്കതബകര

പ്രസകമനായ

നബയമവകുപ്പുകേള്

ഉപകയനാഗബചച്ച്

കകേകസടുക്കണകമന്നച്ച്

മധദപ്രകദശച്ച്

സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്

ഇഇൗ

സഭ

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കചയ്യുന.
അരനൂറനാണബകലകറയനായബ രനാഷ്ട്രസ്പീയ കനതനാവച്ച്, നബയമസഭനാലാംഗലാം, മനബ
എന്നസ്പീ

നബലകേളബല്

പ്രവര്ത്തബചകപനാരുന്ന

വദതദസ

ഘട്ടങ്ങളബല്

കകേരളത്തബകന്റെ

മുഖദമനബ

കപനാതുമണ്ഡലത്തച്ച്
ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയകനതബരനായ വധഭസ്പീഷണബയബല് കകേരള ജനതയ്ക്കുള്ള ഉല്ക്കണയബലുലാം
ആശങ്കയബലുലാം ഇഇൗ സഭ പങ്കുകചരുന.
സമനാധനാനപരവലാം

മതനബരകപക്ഷവലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അസനാധദമനാക്കുന്നതുലാം

കകേനാണലനാകത,

അതുയര്ത്തുന്ന

ജനനാധബപതദപരവമനായ

ആശയങ്ങകള

വദകബകേകള

ആശയങ്ങള്

ആയുധലാംകകേനാണച്ച്
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കനരബടുന്നതുമനായ വബപല്ക്കരമനായ സലാംസനാരകത്ത ഒറകക്കട്ടനായബ ജനങ്ങള്
കചറുത്തുകതനാല്പ്പെബക്കണകമന്നച്ച് ഇഇൗ സഭ അഭദര്തബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല): കകേരളത്തബകന്റെ
മുഖദമനബയുകട തലകകേനായ്യനാന ഒരു കകേനാടബ രൂപ പ്രതബഫലലാം നല്കുകമന്ന
മധദപ്രകദശബകല സലാംഘപരബവനാര്-ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.കനതനാവബകന്റെ പ്രസലാംഗലാം
തബകേചലാം

അപലപനസ്പീയമനാകണന

മനാത്രമല,

ഇന്തദയുകട

മകതതരതത്വത്തബകനതബരനായ കേടുത്ത കവല്ലുവബളബയുമനാണച്ച്. ഇഇൗ സലാംഭവത്തബല്
മധദപ്രകദശച്ച്

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

കകേകസടുത്തബരബക്കുന്നതച്ച്.

ഇഇൗ

നബസനാരവകുപ്പെച്ച്
പ്രകമയകത്ത

ചുമത്തബയനാണച്ച്

പബന്തനാങ്ങുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

രനാജദകത്ത മകതതര ജനനാധബപതദ വബശത്വനാസബകേകളയനാകകേ കഞട്ടബപ്പെബച ഇഇൗ
സലാംഭവത്തബല് ശകമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യുന.
ശസ്പീ. പബ. കകേ. കുഞ്ഞനാലബക്കുട്ടബ: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. ഇന്തദയച്ച്
മനാതൃകേയനായബ സനാമൂഹദ രലാംഗങ്ങളബലുലാം മറ്റുലാം ഉയര്ന്ന നബലവനാരലാം പുലര്ത്തുന്ന
കകേരളത്തബകന്റെ മുഖദമനബകക്കതബകര നടത്തബയ പരനാമര്ശകത്ത ഗഇൗരവമനായബ
കേനാണണലാം. ഇക്കനാരദത്തബല് ശകമനായബ പ്രതബകഷധബക്കുകേയുലാം പ്രകമയകത്തനാടച്ച്

30

കയനാജബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന.
പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണദന പനാസനാക്കബ.
VIII ക്രമപ്രശ്നലാം
ബഡ്ജറബകനനാകടനാപ്പെലാം കരഖകേള് സമര്പ്പെബക്കനാത്തതച്ച് സലാംബനബചച്ച്
ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്: ഭരണഘടനയുകട ആര്ട്ടബക്കബള് 202 അനുസരബചള്ള
വനാര്ഷബകേ ധനവബവര പത്രബകേയുലാം 2016-കല കകേരള അടബസനാന സഇൗകേരദ
നബകക്ഷപ (കഭദഗതബ) ബബല് 3(8) പ്രകേനാരലാം കബനാര്ഡബകന്റെ ധനനാഗമ
മനാര്ഗ്ഗങ്ങളലാം അവയുകട വബനബകയനാഗവലാം സലാംബനബച കസറച്ച്കമന്റുലാം ടബ
ആകബല് വദവസ കചയ്തപ്രകേനാരലാം കബനാര്ഡബകന്റെ ധനലാം ഉകദ്ദേശബക്കകപ്പെട്ട
ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ ഫലപ്രദമനായബ വബനബകയനാഗബചബട്ടുകണനലാം മബചമുള്ള
ധനലാം കകകേകേനാരദലാം കചയ്തബട്ടുകണനമുള്ള ഫണച്ച് ട്രസബ അകകഡത്വസറബ
കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുലാം സലാംസനാന വനാര്ഷബകേ ബഡ്ജറബകനനാകടനാപ്പെലാം
സമര്പ്പെബചബട്ടബല.

ഇതബലൂകട

ആകബകന്റെയുലാം

ഭരണഘടനയുകടയുലാം

ലലാംഘനമനാണച്ച് നടത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്. ഇതുസലാംബനബചച്ച് റൂളബലാംഗച്ച് നല്കേണലാം.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല) :

കേബഫ്ബബയുകട
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ധനനാഗമമനാര്ഗ്ഗങ്ങളലാം
ട്രസബ

വബനബകയനാഗവലാം സലാംബനബച

അകകഡത്വസറബ

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

കസറച്ച്കമന്റുലാം, ഫണച്ച്

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുലാം

സലാംസനാന

ബഡ്ജബറബകനനാകടനാപ്പെലാം യഥനാസമയലാം സഭയബല് സമര്പ്പെബക്കനാത്തതച്ച് കേബഫ്ബബ
നബയമത്തബകന്റെ ലലാംഘനമനാണച്ച്. ഇക്കനാരദത്തബല് റൂളബലാംഗച്ച് നല്കേണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ

(കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച്

കഎസകേച്ച്): 2016-കല കകേരള അടബസനാന സഇൗകേരദ നബകക്ഷപ നബധബ
(കഭദഗതബ) ആകബകല 3(8)

വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം സലാംസനാന വനാര്ഷബകേ

ബഡ്ജറബകന്റെ അവതരണകത്തനാകടനാപ്പെലാം കബനാര്ഡബകന്റെ ധനനാഗമമനാര്ഗ്ഗങ്ങളലാം
അവയുകട വബനബകയനാഗലാം സലാംബനബച കസറച്ച്കമന്റുലാം കബനാര്ഡബകന്റെ ധനലാം
ഉകദ്ദേശബക്കകപ്പെട്ട
കണനലാം

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ
മബചമുള്ള

വദകമനാക്കബകക്കനാണ്ടുള്ള
സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുലാം

ധനലാം
ഫണച്ച്

ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബചബട്ടു

കകകേകേനാരദലാം

കചയ്തബട്ടുകണനലാം

ട്രസബ

നബയമസഭയബല്

അകകഡത്വസറബ

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

സമര്പ്പെബകക്കണതനാണച്ച്.

സനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം പൂര്ത്തബയനായബ ആഡബറച്ച് കചയ്ത കസറച്ച്കമന്റെച്ച് ലഭദമനായനാല്
മനാത്രകമ

കബനാര്ഡബകന്റെ

വരവകചലവച്ച്

കേണക്കുകേള്

സലാംബനബച
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ആധബകേനാരബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് തയ്യനാറനാക്കനാന കേഴബയുകേയുള്ളു. ആയതബനനാല് ടബ
വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം

നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുള്ള

കസറച്ച്കമന്റെച്ച്

അടുത്ത

ബഡ്ജറച്ച്

കരഖകേകളനാകടനാപ്പെലാം മനാത്രകമ സമര്പ്പെബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുള.
ഇക്കനാരണത്തനാലനാണച്ച് 2017-18 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറച്ച്
അവതരണകത്തനാകടനാപ്പെലാം കസറച്ച്കമന്റെച്ച് ഉള്കപ്പെടുത്തനാതബരുന്നതച്ച്. 07-11-2016ല് കൂടബയ പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കകപ്പെട്ട കേബഫ്ബബ-യുകട പ്രഥമ കയനാഗലാം Kerala
Infrastructure Investment Fund (Amendment) Act, 2016-ല് വദവസ
കചയ്തബട്ടുള്ള പ്രകേനാരലാം ഫണച്ച് ട്രസബ ആന്റെച്ച് അകകഡത്വസറബ കേമ്മേസ്പീഷന
രൂപസ്പീകേരബക്കനാന തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകക്കനാകണങ്കബലുലാം ചബല സനാകങ്കതബകേ
കേനാരണങ്ങളനാല് ഉത്തരവച്ച് പുറകപ്പെടുവബക്കനാന സനാധബചബല. കൂടനാകത കബനാര്ഡച്ച്
അലാംഗസ്പീകേരബച പദതബകേള്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് പദതബ
നബര്വ്വഹണ
കചയ്യുകേയുലാം

ഏജനസബയുകട SPV പദതബ പ്രവൃത്തബകേള് കടണര്
തുടര്ന്നച്ച്

നടപ്പെനാക്കുന്നതുമനായബ

കകേനാണ്ട്രനാകച്ച്
ബനകപ്പെട്ട

work

ഒപ്പെബടുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം
break

down

പദതബ
structures

ഓണ്കകലനനായബ കേബഫ്ബബക്കച്ച് സമര്പ്പെബകക്കണതുമനാണച്ച്. ഇഇൗ സലാംവബധനാനലാം
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അനുസരബചച്ച്

പദതബ

നബര്വ്വഹണകചലവകേള്

ഘട്ടങ്ങളബല്

കനരബട്ടച്ച്

സപ്ലയര്,

മുതലനായവരുകട

ബനാങ്കച്ച്

നബശ്ചയബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുളള

കകേനാണ്ട്രനാകര്,

അക്കഇൗണ്ടുകേളബല്

കസവനദനാതനാവച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്ന

ഡയറകച്ച്

കബനബഫബറച്ച് സലാംവബധനാനലാം കേബഫ്ബബ-യബല് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്ന നടപടബകേള്
അന്തബമ ഘട്ടത്തബലനാണച്ച്. പദതബ നബര്വ്വഹണ ഏജനസബകേള് നബര്വ്വഹണ
പ്രക്രബയ ആരലാംഭബചച്ച് ബബല്ലുകേള്

പ്രകേനാരലാം കപകമന്റെച്ച് നബര്കദ്ദേശബക്കുന്ന മുറയച്ച്

കേബഫ്ബബ ധനസഹനായലാം നല്കേബത്തുടങ്ങുന്നതനാണച്ച്. ടബ കേനാരണങ്ങളനാല്
ഇവബകട ഉന്നയബച ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതല.
റൂളബലാംഗച്ച്
മബ. സസ്പീക്കര് : കകേരള അടബസനാന സഇൗകേരദ നബകക്ഷപ നബധബ ആകബകല
വകുപ്പെച്ച് 3 (8) പ്രകേനാരലാം സലാംസനാന ബഡ്ജറബകനനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്
സമര്പ്പെബകക്കണ

കരഖകേള്

പരനാമര്ശബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

ഏതനാകണന്നച്ച്

അതുസലാംബനബച

പ്രനാകയനാഗബകേ

വദകമനായബ
ബുദബമുട്ടച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ വബശദസ്പീകേരബചതച്ച് തൃപബകേരമനാണച്ച് .
2016-കല കഭദഗതബ നബയനണ നബയമത്തബലൂകടയനാണച്ച് ഇഇൗ പുതബയ
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വദവസ നബലവബല് വന്നതച്ച്. അതബനുകശഷമുളള ആദദ ബഡ്ജറനാണച്ച്
ഇകപ്പെനാള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്. അടുത്ത വര്ഷലാം മുതല് ഇഇൗ കരഖകേള്
സഭയബല് സമര്പ്പെബകക്കണതനാകണനലാം ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതകലനലാം
കചയര് റൂള് കചയ്യുന.
IX ധനകേനാരദലാം
2017-18 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകന സലാംബനബച
കപനാതുചര്ച
കഡപഷ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര് (ശസ്പീ. വബ. ശശബ): ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.
ഭനാവബകകേരളത്തബനച്ച്

അടബത്തറ

പനാകുന്ന

വബകേസന

പരബകപ്രക്ഷദലാം

മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്നതബനനാണച്ച് ബഡ്ജറബലൂകട ശമബചബരബക്കുന്നതച്ച്.
കനരബടുന്നതബനച്ച്

തുകേ

വകേയബരുത്തബയതുലാം

വബലക്കയറലാം

സസ്പീശനാകസ്പീകേരണവലാം

സസ്പീകേള്ക്കുകവണബ പ്രകതദകേ വകുപ്പെച്ച് രൂപസ്പീകേരബചതുലാം അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച് .
ഭനാവബകയ

മുന്നബല്ക്കണച്ച്

വഴബകയനാരുക്കുന്നതുലാം

പുതബയ

ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടബകലനള്ളതുലാം

പുതബയ

കതനാഴബലവസരങ്ങള്ക്കച്ച്

നബകുതബ
ഈ ബഡ്ജറബകല

നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം
എടുത്തുപറകയണ
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പ്രകതദകേതകേളനാണച്ച്.
എലനാ

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ വദതദനാസമബലനാകത പ്രധനാനകപ്പെട്ട

വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

എലനാ

മണ്ഡലങ്ങള്ക്കുലാം

ലഭബക്കത്തക്കരസ്പീതബയബലനാണച്ച് ബഡ്ജറച്ച് വബഭനാവനലാം കചയ്തബരബക്കുന്നതച്ച്. എലനാ
തനാലൂക്കനാശുപത്രബകേള്ക്കുലാം ജബലനാ ആശുപത്രബകേള്ക്കുലാം ഒരുകപനാകല പദതബ
വബഹബതലാം അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. മലകയനാര-തസ്പീരകദശ ലഹകവ, വനബതകേള്ക്കച്ച്
പ്രകതദകേ വകുപ്പെച്ച്, കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്-തബരുവനന്തപുരലാം കമകട്രനാ കറയബല്, 60
വയസച്ച് കേഴബഞ്ഞ അര്ഹതയുള്ള എലനാവര്ക്കുലാം കപനഷന, ആര്ദലാം പദതബ,
കപനാതുവബദദനാഭദനാസ ഗുണനബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനുള്ള 1500 കകേനാടബ
രൂപയുകട പ്രകതദകേ പദതബ, ഹരബത കകേരളലാം പദതബ, എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.
വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് വനാതലദനബധബ, പുതബയതനായബ പതബനനായബരത്തബലധബകേലാം
തസബകേകേള്, 20 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച് സഇൗജനദ ഇന്റെര്കനറച്ച്, 1000
കേലനാകേനാരനനാര്ക്കച്ച്
കമഡബക്കല്
ദസ്പീര്ഘചബകേബത

കഫകലനാഷബപ്പെച്ച്,

ഇനഷത്വറനസച്ച്,
കതടുന്നവര്ക്കുലാം

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം

ജസ്പീവബതലശലസ്പീ
മനാനസബകേ

അദദനാപകേര്ക്കുലാം
കരനാഗബനാധബതര്ക്കുലാം

ലവകേലദമുള്ളവര്ക്കുലാം

ആശത്വനാസ പദതബകേള്, കേടകക്കണബയബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങബ
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നബരവധബ പദതബകേളലാം കറഷന വബതരണത്തബനച്ച് 900 കകേനാടബ രൂപയുലാം
മനാനകഹനാള് കസ്പീനബലാംഗബനച്ച് 4 കകേനാടബ രൂപയുലാം കസപ്കറജച്ച് യൂണബറ്റുകേള്ക്കച്ച് 150
കകേനാടബ

രൂപയുലാം

ജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വകേയബരുത്തബയതച്ച്
കമഖലയ്ക്കുള്ള

അഭബനന്ദേനസ്പീയമനാണച്ച്.

ആനുകൂലദവലാം

കക്ഷമ

പട്ടബകേ
കപനഷനുലാം

അലാംഗനവനാടബ നഴ്സറബ ടസ്പീചര് - ആശനാവര്ക്കര്മനാര് എന്നബവരുകട കവതനവലാം
പ്രവനാസബ കപനഷനുലാം

വര്ദബപ്പെബച നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

നസ്പീതബ

ആകയനാഗച്ച് നബലവബല് വരുകമ്പനാള് വബകേസന പ്രവര്ത്തന രലാംഗത്തച്ച് കകേന്ദ്രസലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളകട ഏകകേനാപനലാം ഏതച്ച് രസ്പീതബയബലനായബരബക്കുകമനലാം
ഇക്കനാരദത്തബല്

സലാംസനാന

എന്തനായബരബക്കുകമനലാം

ആസൂത്രണ

കസനട്രലബ

കബനാര്ഡബകന്റെ

കസനാണ്കസര്ഡച്ച്

കറനാള്

സസ്പീമുകേള്ക്കുള്ള

മനാചബലാംഗച്ച് ഗ്രനാന്റെച്ച് പഴയ രസ്പീതബയബല്ത്തകന്ന കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് നല്കുകമനാ
എന്നതച്ച്

സലാംബനബചലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
നല്കേബവരുന്നതച്ച്.

വദകമനാക്കണലാം.
വബകേസനത്തബനച്ച്

സലാംസനാന
മുന്തബയ

എസച്ച്.സബ.പബ.-റബ.എസച്ച്.പബ.

കചലവഴബക്കുനകണനാ എന്നച്ച് ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം

സര്ക്കനാര്

പരബഗണനയനാണച്ച്

തുകേകേള്

പൂര്ണ്ണമനായുലാം

കേബഫ്ബബ ഫണച്ച് വഴബ
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പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസനത്തബനുള്ള

ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.
സ്കൂളകേളലാം,

കപനാസച്ച്

കമട്രബകേച്ച്,

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കമനാഡല് റസബഡനഷദല്

പ്രസ്പീ-കമട്രബകേച്ച്

കഹനാസലുകേളലാം

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള പദതബ കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതുലാം
വബദദനാഭദനാസ വനായ്പയബല്നബനലാം വബദദനാര്തബകേകളയുലാം രക്ഷബതനാക്കകളയുലാം
രക്ഷബക്കനാനുള്ള

നബര്കദ്ദേശലാം

ബഡ്ജറബല്

ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുള്ളതുലാം

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. എഡഷ്യൂകക്കഷണല് കലനാണ് റസ്പീ-കപയ്കമന്റെച്ച് സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
സസ്പീലാം

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

നടപ്പെനാക്കണലാം.

കൂടുതല്

പ്രകയനാജനമുണനാകേത്തക്കവബധലാം

ഭൂരഹബതരുകടയുലാം

പട്ടയമബലനാത്തവരുകടയുലാം

ഉടമസനാവകേനാശമബലനാകത പട്ടയലാം ലകേവശലാം വചബട്ടുള്ളവരുകടയുലാം ഭൂമബ
ലകേമനാറലാം കചയ്തച്ച് ലഭബചബട്ടുലാം അതനുസരബചച്ച് ക്രമസ്പീകേരണലാം നടത്തനാന
സനാധബക്കനാത്തവരുകടയുലാം
സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
നബലവനാരത്തബകലയച്ച്

പ്രശ്നങ്ങള്

കകേരളത്തബകന്റെ

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്
മനാനവകശഷബ

ഉയര്ന്നബട്ടുകണനള്ളതച്ച്

വബകേസനലാം

നടപടബ
കലനാകേ

അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച് .

മണ്പനാത്ര-ഈറകത്തനാഴബലനാളബകേളകട ജസ്പീവബത നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച്
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പ്രകതദകേ

ഫണ്ടുലാം

പദതബകേളലാം

കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ

ആസൂത്രണലാം
കക്ഷമനബധബ

കചകയ്യണതനായബട്ടുണച്ച്.
കബനാര്ഡബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ ഫണച്ച് കേകണത്തണലാം. വബവബധ കക്ഷമനബധബ
കബനാര്ഡുകേള്ക്കച്ച്

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്ന

തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.

ചബറയബനകേസ്പീഴച്ച് മണ്ഡലത്തബകല ഒരു കറനാകഡങ്കബലുലാം നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബയബല്
ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം ബസ്പീചച്ച്, കേടല്, കേനായല് പ്രകദശങ്ങകള ഉള്കപ്പെടുത്തബ
സമര്പ്പെബചബരബക്കുന്ന ടൂറബസലാം കപ്രനാജകച്ച് കപ്രനാകപ്പെനാസല് അനുഭനാവപൂര്വ്വലാം
പരബഗണബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന : ബഡ്ജറബകന എതബര്ക്കുന. ബഡ്ജറബകല
പ്രധനാനകപ്പെട്ട വബശദനാലാംശങ്ങള് കചനാര്ത്തബകക്കനാടുത്തച്ച് സര്ക്കനാര് ബഡ്ജറബകന്റെ
കഗ്രസച്ച് തകേര്ത്തബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
പനാരലല്

സലാംവബധനാനമനായബ

കേബഫ്ബബയബകല

നബകക്ഷപമനായബ

പദതബ അടങ്കലബകനക്കനാള് വലബയ തുകേ
കേബഫ്ബബയബല്
വരുന്ന

തുകേ

വചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
ഭരണഘടനയുകടയുലാം

എഫച്ച്.ആര്.ബബ.എലാം. ആകബകന്റെയുലാം കഫ്രെയബമബനച്ച് പുറത്തനാണച്ച് നബല്ക്കുന്നതച്ച്.
ഇതബലൂകട 40,000 കകേനാടബ രൂപയുകട ബനാദദത വരുകമ്പനാള് ധനക്കമ്മേബയുലാം
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റവനക്യു

കേമ്മേബയുലാം

വര്ദബക്കുലാം.

പ്ലനാന

ദര്ബലമനാക്കബ

കേബഫ്ബബകയ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബലൂകട ഭരണഘടനകയയുലാം നബയമനബര്മ്മേനാണകത്തയുലാം
കേബളബപ്പെബക്കുകേയനാണച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് ആര്.ബബ.ഐ., സബ.&എ.ജബ.,
ട്രഷറബ

വകുപ്പെച്ച്

എന്നസ്പീ

തകേര്ക്കുന്നതബനബടയനാക്കുലാം.

നബലവബലുളള

ഈ

ബഡ്ജറബല്

പൂര്ണ്ണമനായബ

മറചവചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കഡഫബസബറ്റുലാം

റവനക്യു

സലാംസനാനകത്ത

കേമ്മേബയുലാം

ധന

സനാമ്പത്തബകേ

അവസയബകലയനാണച്ച്

സലാംവബധനാനങ്ങകള

കപനാകുന്നകതന്നച്ച്

യനാഥനാര്തദങ്ങകള

2015-16-കനക്കനാള്
കേമ്മേബയുലാം

ലപ്രമറബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേവഴബ

സബതബ

അപകേടകേരമനായ

കേണക്കുകേള്

വദകമനാക്കുന.

കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാര് പ്രതബശസ്പീര്ഷ വരുമനാനലാം വര്ദബപ്പെബച. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
കനനാട്ടച്ച്

പബനവലബചതബകന്റെ

യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം

പ്രഖദനാപനങ്ങളബകല
സനാധബചബട്ടബല.

90%

പ്രതബസനബ

അതബജസ്പീവബക്കനാന

സത്വസ്പീകേരബചബല.
കേനാരദങ്ങളലാം

ഭരണഘടനനാവബരുദവലാം

സര്ക്കനാര്

കേഴബഞ്ഞ
നടപ്പെനാക്കനാന

ബഡ്ജറച്ച്
സര്ക്കനാരബനച്ച്

നബയമത്തബകന്റെ

മബലനാത്തതുമനായ നബര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങബയ ഈ ബഡ്ജറച്ച്

പബനബല

സലാംസനാനത്തബകന്റെ
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ധനസബതബകയ കൂടുതല് അഗനാധമനായ കേയങ്ങളബകലയച്ച് തളളബവബടുന്നതനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

റബ.

വബ.

പ്രതബപക്ഷത്തബനച്ച്
ബഡ്ജറബലൂകട
സര്ക്കനാരബകന്റെ

രനാകജഷച്ച്

:

ബഡ്ജറബകന

പ്രതബകഷധബക്കനാനുളള

അവസരലാംകപനാലുലാം

ഇലനാതനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
നബയനണമുളള

അനുകൂലബക്കുന.

കേടകമടുക്കുന്നതബനച്ച്

സനാഹചരദത്തബല്

ജനകേസ്പീയ
കകേന്ദ്ര

ബഡ്ജറബനുപുറത്തച്ച്

പണലാം കേകണത്തബ വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനാനുളള ശമമനാണച്ച്
സര്ക്കനാര് നടത്തുന്നതച്ച്.
വചബരബക്കുന്നതച്ച്

തസ്പീരകദശ ലഹകവയനാവശദമനായ തുകേ നസ്പീക്കബ

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

സലാംസനാനകത്ത

സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ മറബകേടക്കനാനുളള പ്രനാകയനാഗബകേ സമസ്പീപനലാം സത്വസ്പീകേരബചബരബ
ക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കകേരളകത്ത പുതുക്കബപ്പെണബയനാനുളള ധസ്പീരമനായ ശമമനാണച്ച്
ബഡ്ജറബലൂകട നടത്തബയബട്ടുളളതച്ച്.

നവകകേരള മബഷനച്ച് തുടക്കലാം കുറബച

സര്ക്കനാര്

സര്ശബക്കുന്ന

സര്വ്വകമഖലകേകളയുലാം

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.
ടനാങ്കുകേളകടയുലാം
വകേയബരുത്തബയതച്ച്

ബഡ്ജറനാണബവബകട

ബഡ്ജറബല് മനാനകഹനാളകേളകടയുലാം കസപ്റബകേച്ച്

ശുചസ്പീകേരണലാം

യനവത്കേരബക്കുന്നതബനച്ച്

തുകേ

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
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കേനാര്ഷബകേ കമഖലയച്ച് 1,241 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവചതബനു പുറകമ മൂനകകേനാടബ
മരങ്ങള്

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുണച്ച്.

കകേരളകത്ത

നബര്കദ്ദേശവലാം

ബഡ്ജറബല്

കകജവകൃഷബയുകട

കേനാരദത്തബല്

സത്വയലാംപരദനാപമനാക്കനാനുതകുന്ന ഒകട്ടകറ ക്രബയനാത്മകേമനായ നബര്കദ്ദേശങ്ങളലാം
ബഡ്ജറബലുണച്ച്.

ആര്ദലാം

പദതബയബലൂകട

നൂറുകേണക്കബനച്ച്

അദദനാപകേരുകടയുലാം 1,309 കഡനാകര്മനാരുകടയുലാം 4,484 സനാഫച്ച് നഴ്സബകന്റെയുലാം
തസബകേകേള് ഉള്കപ്പെകട പതബനനായബരത്തബകലകറ തസബകേകേള്
കമഖലയബല്

സൃഷബക്കുന്നതബനുള്ള

ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുണച്ച്.
ആശുപത്രബകേളലാം

ജബലനാ

നബര്കദ്ദേശലാം

ആശുപത്രബകേകള

ബഡ്ജറബല്

സൂപ്പെര്

തനാലൂക്കനാശുപത്രബകേകള

ആകരനാഗദ

കസഷദനാലബറബ
സച്ച്കപഷദലബസച്ച്

ആശുപത്രബകേളമനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനുലാം എലനാ തനാലൂക്കുകേളബലുലാം ഡയനാലബസബസച്ച്
കസന്റെറുകേള്
എലനാവര്ക്കുലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള
ഭൂമബ,

നബര്കദ്ദേശവലാം

എലനാവര്ക്കുലാം

സനാക്ഷനാത്ക്കരബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

വസ്പീടച്ച്

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
എന്ന

സത്വപലാം

കകലഫച്ച് മബഷനബലൂകട സമ്പൂര്ണ്ണ

പനാര്പ്പെബട പദതബ നടപ്പെനാക്കനാന കപനാകുകേയനാണച്ച്.

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
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വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായബ
സര്ക്കനാരനാണബതച്ച്.

ഏറവലാം കൂടുതല് ബഡ്ജറച്ച് വബഹബതലാം നസ്പീക്കബവച
വബദദനാഭദനാസ പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകല എട്ടച്ച് മുതല് പനണ്ടുവകരയുള്ള

45,000 കനാസച്ച്

മുറബകേകള കകഹകടകേച്ച് ആക്കബ മനാറനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച് .

2013-ല്

ആരലാംഭബച ഹയര് കസക്കനഡറബ ബനാചകേള്ക്കനാവശദമനായ അദദനാപകേ
തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുകേയുലാം

സസ്പീസുരക്ഷയച്ച്

പ്രകതദകേ

പ്രനാധനാനദലാം

നല്കേബകക്കനാണച്ച് 52 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവയ്ക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. കചറുതനാഴലാം,
കുഞ്ഞബമലാംഗലലാം

പഞനായത്തുകേളബകല

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

തുകേ

രൂക്ഷമനായ

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

അനുവദബക്കണലാം.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാള് സലാംസനാനത്തബനച്ച് ലഭബകക്കണ വരുമനാനത്തബല് കുറവച്ച്
വരനാതബരബക്കനാനുലാം സലാംസനാന തനാല്പരദലാം സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം പ്രകതദകേ ശദ
കേനാണബച ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ അഭബനന്ദേനലാം അര്ഹബക്കുന.
ശസ്പീ. സബ. മമ്മൂട്ടബ : ബഡ്ജറബകന എതബര്ക്കുന. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം
നബനാര്ഡച്ച് നല്കേബയ 4,000 കകേനാടബ രൂപ മനാത്രമനാണച്ച് കേബഫ്ബബ വഴബ
സമനാഹരബക്കനാന സനാധബചതച്ച്. കേബഫ്ബബ വഴബ വന്ന കപ്രനാകപ്പെനാസലുകേളബല്
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പലതുലാം വബജബലനസച്ച് പരബകശനാധനയനായബ കപനായബരബക്കുന്ന സനാഹചരദത്തബല്
അവ എങ്ങകന നടപ്പെനാക്കനാന സനാധബക്കുകമനലാം പുതുതനായബ 40,000 കകേനാടബ
രൂപയുകട പദതബകേള് എങ്ങകന നടപ്പെനാക്കുകമനലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ
വബശദസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഉകദ്ദേശബക്കുന്ന

വബകദശ

തുകേയച്ച്

അവസയനാണച്ച്.

മലയനാളബകേളബല്നബനലാം

പലബശ
കതനാഴബല്

കപനാലുലാം

രഹബതര്ക്കച്ച്

നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം ബഡ്ജറബല് ഇല.
കബനാധകത്തനാകടയനായബരബക്കണലാം.

സമനാഹരബക്കനാന

നല്കേനാന

സനാധബക്കനാത്ത

നല്കുന്ന

തരത്തബലുള്ള

പദതബ നടത്തബപ്പെച്ച് യനാഥനാര്തദ

ഭനാവനനാസമ്പന്നവലാം

എന്നനാല്

യനാഥനാര്തദകബനാധലാം ഉള്കക്കനാള്ളനാന കേഴബയനാത്തതുമനായ ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.
ശസ്പീ.
ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

ചബറയലാം

കഗനാപകുമനാര്:

ഏകറ

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

പ്രതസ്പീക്ഷ

ബഡ്ജറബകന
നല്കുന്ന

അനുകൂലബക്കുന.
ബഡ്ജറനാണബവബകട

വബകേസന കേനാരദങ്ങളബല് ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വദതദനാസമബലനാകത ബഡ്ജറബല് ഒരുകപനാകല പരബഗണന നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
ഭൂരഹബതരുലാം ഭവനരഹബതരുമനായ ആളകേള്ക്കച്ച് ഭൂമബയുലാം പനാര്പ്പെബടവലാം നല്കുന്ന
ലലഫച്ച് പദതബയുലാം കനല്ലുല്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കേനാര്ഷബകേകമഖലയച്ച്
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മബകേച വബഹബതലാം നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന്നതബനുമുള്ള ശമങ്ങളലാം സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .
ആര്ദലാം പദതബയബലൂകട ആകരനാഗദ കമഖലയബല് ആവശദമനായ പുതബയ
തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം

വര്ദബപ്പെബചകകേനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദകകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ
അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.

പശ്ചനാത്തല

സഇൗകേരദങ്ങള്
ആശുപത്രബകേകള

മനാറനാനുമുള്ള

സര്ക്കനാര്/എയ്ഡഡച്ച്

ശമങ്ങള്

സ്കൂളകേകള

ലഹകടകേച്ച്

സ്കൂളകേളനാക്കബ മനാറനാനുള്ള ശമലാം കപനാതുവബദദനാഭദനാസ കമഖലയച്ച് വലബയ
ഉണര്കവകുലാം.

ജലകസചനത്തബനുലാം കുടബകവള്ളത്തബനുമനായബ

പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള

ശമങ്ങള് സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .

നബരവധബ
അടൂര്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല മുകലനാട്ടച്ച് ഡനാലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള കപ്രനാജകച്ച്
അലാംഗസ്പീകേരബചച്ച് തുകേ അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട കവതനലാം
10000 രൂപയനായുലാം കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ കപനഷന 3000 രൂപയനായുലാം
വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട കുടബശബകേ കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണു:

ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. സ്കൂള്
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കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്

ലകേത്തറബ യൂണബകഫനാലാം ഏര്കപ്പെടുത്തബകകേനാണച്ച് ലകേത്തറബ

കമഖലകയ അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തനാനുള്ള ശമലാം അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്. ടൂറബസലാം
കമഖലകയ വബപുലകപ്പെടുത്തനാനുള്ള ശമലാം ഉഇൗര്ജബതകപ്പെടുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം
ആയുര്കവദകത്ത

കമഡബക്കല്

ടൂറബസത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കബ

മനാറനാനുള്ള

ശമവമുണനാകേണലാം. കനല്കൃഷബ വദനാപബപ്പെബക്കനാനുലാം ലജവ പചക്കറബകൃഷബ
കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുമുള്ള
ഉണര്കവകേബയബട്ടുണച്ച്.

ശമങ്ങള്

വടകേര

കേനാര്ഷബകേ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

അക്കനാദമബക്കച്ച് കപ്രനാതനാഹനലാം നല്കുന്നതബനുലാം
പദതബയുകട പ്രകയനാജനലാം
കപനാതുവബദദനാലയങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
മബകേവബകന്റെ

കമഖലയച്ച്
കേളരബ

കുറദനാടബ ജലകസചന
നടപടബയുണനാകേണലാം.

കകേന്ദ്രമനാക്കനാനുള്ള

ശമങ്ങള്

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബയബല് നബന്നച്ച് കകേരളകത്ത
രക്ഷബക്കനാനുള്ള ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുകട ശമങ്ങള്ക്കച്ച് എലനാവരുലാം
പബന്തുണ

നല്കേണലാം.

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട

ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് ആത്മനാര്തമനായ പരബശമമുണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന : ബഡ്ജറബകന എതബര്ക്കുന.

കേനാരുണദ
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പദതബ

മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനുലാം

കറഷന

സമ്പ്രദനായലാം

പുനനഃസനാപബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ.

എലാം.

രനാജകഗനാപനാലന:

ബഡ്ജറബകന

അനുകൂലബക്കുന.

അഴബമതബകക്കതബകര സര്ക്കനാര് സത്വസ്പീകേരബക്കുന്ന ശകമനായ നബലപനാടബകന
സത്വനാഗതലാം കചയ്യുന.

ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച്

പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള്ക്കുലാം ധനകേനാരദ പബന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

എലനാ

ബഡ്ജറനാണച്ച്

ജനഡര് ബഡ്ജറച്ച് പുനനഃസനാപബചതബകനയുലാം

സസ്പീ സുരക്ഷയച്ച് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേബയ നടപടബകയയുലാം സത്വനാഗതലാം
കചയ്യുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ സനാമൂഹബകേസുരക്ഷനാ പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ

ഭവനരഹബതര്ക്കച്ച് വസ്പീടച്ച് നല്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനവലാം
പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങളകട

വകേയബരുത്തബയതുലാം
നടപടബകേളനാണച്ച്.

പട്ടബകേജനാതബ-

കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രതബബദത

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട

തുകേ

വദകമനാക്കുന്ന

പശ്ചനാത്തലസഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനച്ച് തുകേ വകേയബരുത്തബയതുലാം 60 വയസ്സുകേഴബഞ്ഞ അര്ഹരനായ
എലനാവര്ക്കുലാം

സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ

കപനഷന

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം
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ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.
കകേഡറബകലയച്ച്

ജബലനാ ആശുപത്രബകേളകട പദവബ സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ

ഉയര്ത്തുകമന്ന

പ്രഖദനാപനകത്ത

സത്വനാഗതലാം

കചയ്യുന.

കേബഫ്ബബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകേള് അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.
കേഴബഞ്ഞ

യു.ഡബ.എഫച്ച്.

കേചവടവത്കേരബക്കുന്ന

സര്ക്കനാര്

നടപടബകേളനാണച്ച്

വബദദനാഭദനാസരലാംഗകത്ത
സത്വസ്പീകേരബചബരുന്നതച്ച്.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേകള മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുന്നതബനച്ച്
പദതബ ആവബഷ്കരബചതുലാം
കമചകപ്പെടുത്തനാന

ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗകത്ത ഗുണനബലവനാരലാം

ജബലനാതല

കേത്വനാളബറബ

അഷത്വറനസച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് തുകേ വകേയബരുത്തബയതുലാം
റസ്പീകപയ്കമന്റെച്ച്

സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.

സമഗ്ര

സസ്പീലാം

സര്ക്കബളകേള്

എഡഷ്യൂകക്കഷന കലനാണ്

നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനവലാം

സ്കൂള് വബദദനാഭദനാസത്തബനച്ച് 863 കകേനാടബ രൂപ

വകേയബരുത്തബയ നടപടബ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ

എസച്ച്.എസച്ച്.എ.-യച്ച്

യജ്ഞത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സനാപനവബഹബതമടക്കലാം 826 കകേനാടബ രൂപയുകടയുലാം
രനാഷ്ട്രസ്പീയ

മനാധദമബകേച്ച് ശബക്ഷനാ അഭബയനാനച്ച് 265 കകേനാടബ രൂപയുകടയുലാം
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അടങ്കല്ത്തുകേ പ്രഖദനാപബചതച്ച്
നല്കുന്ന

ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച് വബദദനാഭദനാസ കമഖലയച്ച്

പ്രനാധനാനദകത്ത

വദകമനാക്കുന്നതനാണച്ച്.

ബഡ്ജറബല് പ്രവനാസബ കമഖലയച്ച് പ്രകതദകേ ഊന്നല്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കനനാര്ക്കയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് 61 കകേനാടബ രൂപ വകേയബ
രുത്തബയതുലാം

ഗള്ഫബല്

നബനലാം

തബരബചവരുന്നവര്ക്കുളള

സനാന്തത്വനലാം

പദതബക്കച്ച് 13 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബചതുലാം പ്രവനാസബ കക്ഷമ കപനഷന
2000

രൂപയനായബ

മലയനാളബകേള്ക്കച്ച്

വര്ദബപ്പെബചതുലാം

കകേരളത്തബല്

അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.

പ്രനാതബനബധദലാം

വബകദശ

ലഭബക്കുന്നതബനുകവണബ

'കലനാകേ കകേരള സഭ' രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കഗനാബല് കകേരള കേള്ചറല്
സകമ്മേളനങ്ങള് നടത്തുന്നതബനനായബ 6.5 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയതുലാം
ഭനാഷനാ

നഷ്യൂനപക്ഷങ്ങളകട

അവകേനാശങ്ങള്

പ്രകതദകേ ഭനാഷനാ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

രൂപലാം നല്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനവലാം

കകേനാങ്കബണബ, തുള സനാഹബതദ അക്കനാദമബക്കുലാം യക്ഷഗനാന അക്കനാദമബക്കുലാം തുകേ
വകേയബരുത്തബയതുലാം മകഞശത്വരലാം കഗനാവബന്ദേ ലപ സനാരകേത്തബനച്ച് ഒരു കകേനാടബ
രൂപ നസ്പീക്കബവചതുലാം

എനകഡനാസള്ഫനാന പനാകക്കജബനച്ച് 10 കകേനാടബ രൂപ
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വകേയബരുത്തബയതുലാം സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. എന. എ. കനലബക്കുന്നച്ച്: ബഡ്ജറബകന എതബര്ക്കുന.
പദതബകേളലാം

ബഡ്ജറബല്

അവകശഷബക്കുകേയനാണച്ച്.

വനാഗനാനങ്ങള്

പല

മനാത്രമനായബ

ഈ സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം പദതബ കചലവച്ച്

മുപ്പെത്തബയഞ്ചു ശതമനാനലാം മനാത്രമനാണച്ച്. കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബലയച്ച് കവണത്ര
പരബഗണന

ലഭബചബട്ടബല.

വബകേസനത്തബനുലാം

കുടബകവളള

പദതബക്കുലാം

തുകേകയനാനലാം

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്

വകേയബരുത്തബയബട്ടബല.

തബങ്ങബപ്പെനാര്ക്കുന്ന

ലലറച്ച്ഹഇൗസച്ച്-പളളലാം

കറനാഡച്ച്

കറനാഡുകേളകട

ഏരബയയബകലക്കുളള

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്

പനാകക്കജബനുലാം മതബയനായ തുകേ അനുവദബക്കണലാം. കേനാരുണദ കബനവലന്റെച്ച്
ഫണച്ച് സസ്പീമബല് മലാംഗലനാപുരകത്ത ആശുപത്രബകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.
ശസ്പീ.

ആര്.

രനാമചന്ദ്രന:

വബഭവസമനാഹരണത്തബനച്ച്

ഊന്നല്

ജനങ്ങളബലടബകചല്പ്പെബക്കനാകതയുലാം
വബഭനാവനലാം

കചയ്തബട്ടുളള

ബഡ്ജറബകന

ഒരു

അനുകൂലബക്കുന.

നല്കേബകക്കനാണ്ടുലാം

സനാമൂഹദ
ജനകക്ഷമ

സുരക്ഷബതതത്വ

നബകുതബഭനാരലാം
പദതബകേള്

ബഡ്ജറനാണച്ച്

ഇവബകട
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അവതരബപ്പെബചബട്ടുളളതച്ച്. പശ്ചനാത്തല സഇൗകേരദ വബകേസനത്തബനുലാം ജനകക്ഷമ
പദതബകേള്ക്കുലാം
പദതബകേള്ക്കുലാം

കപനാതുവബദദനാഭദനാസത്തബനുലാം
ഊന്നല്

നല്കുന്ന

കപനാതുജനനാകരനാഗദ

ധനാരനാളലാം

പ്രഖദനാപനങ്ങള്

ബഡ്ജറബലുണച്ച്. വബലക്കയറലാം കനരബടുന്നതബനുലാം സസ്പീ ശനാകസ്പീകേരണത്തബനുലാം
പരമ്പരനാഗത

കതനാഴബല്

ലവവബദദവത്ക്കരണത്തബനുലാം

കമഖലയുകട

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം

പുതബയ

കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം അര്ഹമനായ പരബഗണന നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. കേബഫ്ബബ
സലാംസനാനകത്ത

ഏറവലാം

വലബയ

നബകക്ഷപ

പദതബയനായബ

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ജനകേസ്പീയ ഇടകപടലബലൂകട കൃഷബ സലാംസനാരത്തബകന്റെ
ഭനാഗമനാകണന്ന അവകബനാധലാം സൃഷബക്കുന്നതബനുലാം കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയ
പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള
ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.

പദതബകേള്

ബഡ്ജറബല്

മണ്ണബകന്റെയുലാം

ജലത്തബകന്റെയുലാം

സലാംരക്ഷണകത്തനാകടനാപ്പെലാം കനലച്ച്ല, പചക്കറബ എന്നബവയുകട സലാംഭരണത്തബനുലാം
ബഡ്ജറച്ച്

വബഹബതലാം

കകേടുകേനാരദസതയുലാം

അനുവദബച

ധൂര്ത്തുലാംമൂലലാം

നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

നഷത്തബലനായബരുന്ന

കപനാതുകമഖലനാ
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സനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ കേടകക്കണബയബല് നബന്നച്ച് രക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ
ബഡ്ജറബല്

3000

കകേനാടബ

രൂപ

വകേയബരുത്തബയ

നടപടബയുലാം

അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്. കതനാട്ടണബ സലാംഭരണത്തബനുലാം സത്വകേനാരദ കേശുവണബ
ഫനാകറബകേകള സഹനായബക്കുന്നതബനുലാം കേയര് വദവസനായത്തബനുള്ള അസലാംസ്കൃത
സനാധനങ്ങളകട

ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

ബഡ്ജറബല്

തുകേ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്. പ്രവനാസബകേളകട കക്ഷമ കപനഷന 2,000/- രൂപയനായബ
വര്ദബപ്പെബച നടപടബ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.
സഇൗജനദ

മരുന്നച്ച്

വബതരണലാം

ജസ്പീവബതലശലസ്പീ കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

കചയ്യുകമനലാം

ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്

കഡനാകര്മനാരുകടതുള്കപ്പെകട 5257 തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകമനലാം എലനാ
സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേളബലുലാം

ആധുനബകേ

ചബകേബതനാ

സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുകമനമുള്ള പ്രഖദനാപനങ്ങകള സത്വനാഗതലാം കചയ്യുന.
ഇടകപടലബലൂകട

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള

നബലവനാരത്തബകലത്തബക്കുന്നതബനുള്ള
പദതബകയനാകടനാപ്പെലാം

വബദദനാഭദനാസ

കപനാതുസമൂഹത്തബകന്റെ

ജനകേസ്പീയ

കലനാകകേനാത്തര
സലാംരക്ഷണയജ്ഞ

പങ്കനാളബത്തലാം

ഉറപ്പുവരുത്തബ
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വബദദനാലയങ്ങളകട ഭഇൗതബകേ പുകരനാഗതബ വര്ദബപ്പെബചച്ച് അവകയ മബകേവബകന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്ന പദതബക്കുലാം

ആകരനാഗദ സലാംരക്ഷണത്തബനുള്ള ആര്ദലാം

പദതബക്കുലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച് തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബ: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.

രനാജദത്തച്ച്

നബലനബന്നബരുന്ന

പ്രതബകൂല

സനാഹചരദങ്ങകള

അതബജസ്പീവബക്കുകേയുലാം

സമൂഹത്തബകന്റെ

സമസ

കമഖലകേകളയുലാം

സര്ശബക്കുന്നതുമനായ

ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.

കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ മലകയനാര തസ്പീരകദശ

ലഹകവകേള് നബര്മ്മേബക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. പുതബയ
കറനാഡുകേളലാം പനാലങ്ങളമുള്കപ്പെകട പശ്ചനാത്തല വബകേസന രലാംഗത്തച്ച് ഒകട്ടകറ
പദതബകേള്

ബഡ്ജറബല്

പ്രഖദനാപബചബട്ടുണച്ച്.

വബദഗ്ദ്ധ

സര്കവ്വയുലാം

ഡബ.പബ.ആറുലാം തയ്യനാറനാക്കുന്നതബലുള്ള കേനാലതനാമസലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം കേര്ഷകേ
കപനഷനുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കേനാരദത്തബല്

അനുകൂല

നടപടബയുണനാകേണലാം.

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ പബങ്കച്ച് കേണ്കട്രനാള് റൂമുകേള്,
പരബശസ്പീലനത്തബനച്ച്

സഹനായലാം,

കഷല്ട്ടര്

സസ്പീ

നബലപനാടച്ച്
സുരക്ഷ

സത്വയലാം പ്രതബകരനാധ

കഹനാമുകേള്,

കഷനാര്ട്ടച്ച്

കസ
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കഹനാമുകേള്, വനബതനാ കബറനാലബയന കപനാലസ്പീസച്ച്,
കസഷനുകേള്,
സന്ദേര്ശനലാം,

വനബതനാ

കപനാലസ്പീസച്ച്

വനബതനാ കപനാലസ്പീസച്ച്

ഓഫസ്പീസറുകട

പഞനായത്തുതല

ലലലാംഗബകേ അക്രമബകേളകട പബബകേച്ച് രജബസര്,

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം

പുനരധബവനാസത്തബനുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകമന്ന

പ്രഖദനാപനലാം

സഹനായലാം

ഇരകേളകട
എന്നബവ

അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കുള്ള ആകരനാഗദ ഇനഷത്വറനസച്ച് പദതബയബല് ബധബരമൂകേകരയുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.

സബച്ച് കസന്റെറുകേള്വഴബ ജസ്പീവബതലശലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് സഇൗജനദ മരുന്നച്ച് വബതരണലാം കചയ്യുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം
പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

കേബഫ്ബബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടുള്ള

ആശങ്കകേള്

അടബസനാന രഹബതമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

ടബ.

കേബഫ്ബബയബലൂകട

വബ.

ഇബനാഹബലാം:

നടപ്പെനാക്കുകമന്നച്ച്

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കബയബട്ടബല.

റവനഷ്യൂ

ബഡ്ജറബകന
പറഞ്ഞ
വരുമനാന

എതബര്ക്കുന.
പദതബകേകളനാനലാം
വര്ദനവബനുളള

നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാ നബകുതബകയതര വരുമനാനകത്തക്കുറബകചനാ പരനാമര്ശബക്കനാത്ത
ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

അന്തനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനത്തനാവളലാം
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നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള

നബര്കദ്ദേശങ്ങളലാം

ബഡ്ജറബലബല.

നഷ്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങകളയുലാം സനാമൂഹദകക്ഷമ കമഖലകയയുലാം അവഗണബചബരബക്കുകേയനാണച്ച് .
കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

കമഖലകയ

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാകണങ്കബലുലാം
കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുന്ന

ശകബകപ്പെടുത്തുകമന്ന

ഇന്നച്ച്

പ്രഖദനാപനലാം

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

പ്രശ്നങ്ങള്കക്കനാ

ഹയര്

കമഖല

എഡഷ്യൂകക്കഷന

കേഇൗണ്സബല് പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബകനനാ ഉള്ള പരബഹനാര നബര്കദ്ദേശ
ങ്ങകളനാനലാംതകന്ന ബഡ്ജറബലബല.
വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബകന

പ്രവനാസബകേളകട കപനഷന തുകേ

സലാംബനബചലാം

കേഴബഞ്ഞ

പ്രനാവശദലാം

ഫണച്ച്

അനുവദബക്കുകമന്നച്ച് പറഞ്ഞ ചസ്പീകക്കനാടച്ച് കുടബകവള്ള പദതബകയ സലാംബനബചലാം
ബഡ്ജറബല് പരനാമര്ശബചബട്ടബല.
ശസ്പീ. എലാം. മുകകേഷച്ച്: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. തബകേഞ്ഞ
ധനകേനാരദ

മനാകനജച്ച്കമന്റെബലൂകട

യനാഥനാര്തദകബനാധകത്തനാടുലാം

സനാമൂഹദ

പ്രതബബദതകയനാടുലാം കൂടബയനാണച്ച് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ ധനപ്രതബസനബ
മറബകേടക്കുന്നതച്ച്. ഹരബത കകേരളലാം, വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞലാം,
കകലഫച്ച്,

ആര്ദലാം

പദതബകേളകട

നടത്തബപ്പെബനനായബ

മബകേച
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വബലയബരുത്തലുകേളനാണച്ച്

നടത്തബയബട്ടുളളതച്ച്.

ബഡ്ജറബനച്ച്

പുറകമയുളള

ധനകസനാതസ്സുകേള് ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസന
കമഖലയബല് വബപ്ലവകേരമനായ മനാറത്തബനച്ച് തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുണച്ച്. പ്രവനാസബ
ചബട്ടബ നടത്തബപ്പെബലൂകട മലകയനാര തസ്പീരകദശ കകഹകവകേളകട നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്
10,000 കകേനാടബ രൂപ സമനാഹരബക്കനാനുളള നബര്കദ്ദേശലാം സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസനത്തബനുലാം ടൂറബസലാം വബകേസനത്തബനുലാം മുന്തബയ
പരബഗണനയനാണച്ച് ബഡ്ജറബല്
എലനാവര്ക്കുലാം കപനഷന,

നല്കേബയബട്ടുളളതച്ച്. 60 വയസച്ച് കേഴബഞ്ഞ

പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങള്ക്കച്ച് പ്രകതദകേ

പരബഗണന, ഭബന്നകശഷബക്കനാരുകട കക്ഷമത്തബനനായബ 250 കകേനാടബ രൂപ,
മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

പഞ്ഞമനാസ

നബരക്കബലുളള

ഇനഷത്വറനസച്ച്,

അപകേട

സമനാശത്വനാസലാം,

വര്ദബപ്പെബച

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങളകട വബകേസനലാം, ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച് സഇൗജനദ
ചബകേബത തുടങ്ങബയ പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം

പഇൗരനമനാരുകട ആകരനാഗദ ഡനാറനാ

ബനാങ്കച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുളള നബര്കദ്ദേശവലാം സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 1000 കകേനാടബ
രൂപയുകട ചബകേബതനാ സഹനായ പദതബ, പ്രനാഥമബകേ ആകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങള്
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വബകേസബപ്പെബക്കല്,

അഗതബരഹബത

സലാംസനാനലാം

എന്ന

പ്രഖദനാപനലാം,

എനകഡനാസള്ഫനാന ദരബതബനാധബതര്ക്കച്ച് 10 കകേനാടബ രൂപ, ആകരനാഗദ
കമഖലയുകട നവസ്പീകേരണലാം എന്നസ്പീ പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണച്ച് .
സസ്പീ

സുരക്ഷകയ

മുനനബര്ത്തബയുളള

ബഡ്ജറച്ച്

പ്രഖദനാപനങ്ങള്

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. കേലനാ/സനാലാംസനാരബകേ കമഖലയ്ക്കുച്ച് പ്രനാധനാനദലാം നല്കുകേയുലാം
വബവബധ അക്കനാദമബകേള്ക്കുളള സഹനായലാം 50 ശതമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ആധുനബകേ തസ്പീകയറര് സമുചയങ്ങള്ക്കനായബ 100 കകേനാടബ രൂപ,
1000

യുവ

കേലനാകേനാരനനാര്ക്കച്ച്

വനാണബജദനാടബസനാനത്തബല്

വജ്രജൂബബലബ

നനാടകേപ്രദര്ശനത്തബനുളള

നനാടകേകവദബ, ഒ.എന.വബ. സനാലാംസനാരബകേ
എന്നസ്പീ

കഫകലനാഷബപ്പെച്ച്,

പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം

സമുചയത്തബനച്ച് 5 കകേനാടബ രൂപ

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

കേഥനാപ്രസലാംഗവമുള്കപ്പെകട

സബരലാം

പരമ്പരനാഗത

നനാടകേവലാം
കേലനാരലാംഗത്തച്ച്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നവര്ക്കച്ച് സനാമ്പത്തബകേ പബന്തുണയുലാം ജസ്പീവബത സുരക്ഷയുലാം
ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുളള

ഒരു

പദതബ

മനാധദമങ്ങള്ക്കനായബ

തയ്യനാറനാക്കബയ

ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

ബഡ്ജറബകന

മുനനബര്ത്തബയുളള
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വനാര്ത്തനാക്കുറബപ്പെബകന

ബഡ്ജറച്ച്

കരഖയനായബ

കേണക്കനാക്കബ

ബഡ്ജറച്ച്

കചനാര്ചയുണനാകയന പറയുന്നതച്ച് ശരബയല. മുനകേനാല സര്ക്കനാര് വനകേബട
കലനാബബകേള്ക്കച്ച് ബഡ്ജറച്ച് വബറ്റുകവന്ന ആകക്ഷപമുണനായബട്ടുണച്ച്.
കക്ഷമപദതബകേളകട

ഗുണകഭനാകനാക്കളനായ

വബകേസന

സനാധനാരണക്കനാരുകട

ആത്മസലാംതൃപബയനാണച്ച് ഇഇൗ ബഡ്ജറബകന്റെ പരബശുദബ.
ശസ്പീ. ഷനാഫബ പറമ്പബല്: ബഡ്ജറബകന എതബര്ക്കുന. ഇഇൗ ബഡ്ജറച്ച്
നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

നടപ്പെബലനാകുകമനാകയന്ന

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

ആശങ്കയച്ച്

വദകമനായ കേനാരണമുണച്ച്. കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജറബല് കനലച്ച്ല സലാംഭരണവബല
ലഭബക്കനാന

മനാസങ്ങള്

കേനാത്തബരബകക്കണ

അവസയുണനായകപ്പെനാള്

കേനാര്ഷബകേ സഹകേരണ ബനാങ്കുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് പരബഹനാരമുണനാക്കുകമന്നച്ച്
പറഞ്ഞബരുകന്നങ്കബലുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് കകേനാടുത്ത സലാംഭരണ വബലകപനാലുലാം
കേര്ഷകേരബകലയച്ച്

സമയബനബതമനായബ

എത്തബക്കനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബചബല. ഇകപ്പെനാഴുലാം വലബയ പ്രഖദനാപനങ്ങളനാണച്ച് നടത്തബയബട്ടുളളതച്ച്.
കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജറബല് പനാലങ്ങള്, കകബപനാസ്സുകേള് തുടങ്ങബ നബരവധബ
പ്രഖദനാപനങ്ങള് നടത്തബകയങ്കബലുലാം അവയുകട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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തുടങ്ങനാന

കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.

വന്നതബനുകശഷലാം

നബരവധബ

ഇഇൗ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

പസ്പീഡനകകേസുകേള്

അധബകേനാരത്തബല്
ഉണനായബട്ടുണച്ച് .

സനാധനങ്ങളകട വബലക്കയറലാം വലബയ പ്രതബസനബ സൃഷബചബരബക്കുകേയനാണച്ച് .
സനാധനങ്ങള്ക്കച്ച് വബല വര്ദബക്കബകലന്നച്ച്
വബലക്കയറമുണനാകയന്നച്ച്

പറഞ്ഞ

സമ്മേതബക്കുന്ന

വകുപ്പുമനബതകന്ന

സബതബവബകശഷമനാണുള്ളതച്ച്.

കേഴബഞ്ഞ യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധനങ്ങള് കുറഞ്ഞ വബലയച്ച്
നല്കേനാന സനാധബച. വബലക്കയറലാം, സസ്പീസുരക്ഷ, കകേരളത്തബകന്റെ വബകേസനലാം,
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നസ്പീ പ്രഖദനാപനങ്ങള് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബല്
ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്

വസ്പീഴ്ച

സലാംഭവബചബരബക്കുന.

പദതബകേള്

ഏകറടുത്തച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബല് ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് വസ്പീഴ്ചവന്നബട്ടുണച്ച്. നബകുതബ ചുമത്തബയതച്ച്
സലാംബനബചലാം

പരനാതബകേളണച്ച്.

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന ശമബക്കണലാം.

ബഡ്ജറബകല

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പബ.എസച്ച്.സബ. നബയമനങ്ങളബല്

റബക്കനാര്ഡച്ച് കനട്ടലാം കകകേവരബക്കനാന കേഴബഞ്ഞ യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബനച്ച്
സനാധബചബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. കകേ. സുകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. കകേരള
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ചരബത്രത്തബല് ആരുലാം പരസ്പീക്ഷബക്കനാന കകധരദകപ്പെടനാത്ത ഒരു പുതബയ പനാത
കവട്ടബത്തുറനകകേനാണനാണച്ച്

ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ

ബഡ്ജറച്ച്

അവതരബപ്പെബചതച്ച്. വബവബധ പുകരനാഗതബകേള്ക്കച്ച് വഴബതുറക്കുന്ന ബഡ്ജറബകന്റെ
കശനാഭ കകേടുത്തനാനനാണച്ച് പ്രതബപക്ഷലാം ശമബക്കുന്നതച്ച്.
പലകപ്പെനാഴുലാം

ഉണനായബട്ടുണച്ച്.

അവതരബപ്പെബചതബനുകശഷലാം
വബവരങ്ങള്

ഒന്നര

ധനകേനാരദ

പത്രങ്ങള്ക്കച്ച്

ബഡ്ജറച്ച് കചനാര്ച

വകുപ്പുമനബ

കകേനാടുക്കനാന

മണബക്കൂറബനുകശഷലാം

ബഡ്ജറച്ച്

തയ്യനാറനാക്കബയ

ഓണ്കകലനബലൂകട

പുറത്തുവനകവന്നനാണച്ച് പ്രതബപക്ഷലാം ആകരനാപണമുന്നയബക്കുന്നതച്ച്. ഇതബല്
ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബക്കച്ച് കനരബകട്ടനാ അലനാകതകയനാ യനാകതനാരു ബനവമബല.
ഇന്തദന

സനാമ്പത്തബകേ

കേടനകപനാകുന്ന

ഒരു

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കച്ച്
നഷകപ്പെടുകേയുലാം

കറകസനാണ്സബബബലബറബ

മഇൗലബകേമനായ

ഘട്ടമനാണബതച്ച്.
നബകുതബ

കകേന്ദ്ര

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കച്ച്

രലാംഗലാം

ആകച്ച്

മനാറങ്ങളബലൂകടയുലാം

ജബ.എസച്ച്.ടബ.

വന്നകതനാടുകൂടബ

നബര്കദ്ദേശബക്കുന്നതബനുള്ള

നബയനണത്തബലുള്ള
ദരബതലാം

പല

കമനാണബററബ

വബതയ്ക്കുകേയുമനാണച്ച്.
ബഡ്ജറബലുള്ള

അധബകേനാരലാം
കപനാളബസബ
ഫബസല്

സത്വനാതനദകത്ത
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പരബമബതകപ്പെടുത്തുന.
ഘടകേങ്ങളനായ

കകേരള

വബകേസന

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

കമനാഡലബകന്റെ

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

കമഖലകേകള

സലാംരക്ഷബചച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനച്ച് കബനാധപൂര്വ്വമനായ ശമമനാണച്ച് ബഡ്ജറബലൂകട
നടത്തബയബട്ടുള്ളതച്ച്.
സത്വപങ്ങള്ക്കച്ച്

മലകയനാര-തസ്പീരകദശ
കേരുകത്തകുന്നവയനാണച്ച്.

കകഹകവകേള്

കകേരളത്തബകന്റെ

വബകേസന
ഇന്നകത്ത

സബതബയബല് കേടലാം എടുക്കനാകത മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന കേഴബയബല. 5 ശതമനാനലാം
സനാമ്പത്തബകേ വളര്ച കനടബയനാല് ഇഇൗ കേടലാം തബരബചടയനാന സനാധബക്കുലാം.
അതബനനാണച്ച്

കേബഫ്ബബ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

വബഭനാവന

പരബഗണന

കചയ്തബരബക്കുന്നതച്ച്.

നല്കേബയുലാം

കപനഷന

ദര്ബല
വര്ദബപ്പെബചലാം

അടബസനാന സഇൗകേരദ വബകേസനത്തബനച്ച് ഊന്നല് കകേനാടുത്തുകകേനാണ്ടുമുള്ള
ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.
X അറബയബപ്പെച്ച്
വജ്രജൂബബലബ ആകഘനാഷങ്ങളകട ഭനാഗമനായുള്ള പ്രഭനാഷണ പരമ്പര
മബ.സസ്പീക്കര്: നബയമസഭയുകട അറുപതനാലാം വനാര്ഷബകേനാകഘനാഷങ്ങളകട
ഭനാഗമനായബ 07.03.2017-നച്ച് 'കഫഡറലബസലാം സനാധദതകേളലാം കവല്ലുവബളബകേളലാം'
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എന്ന വബഷയകത്ത സലാംബനബചച്ച്
പ്രഭനാഷണലാം നടത്തുന്നതുലാം

ശസ്പീ. സസ്പീതനാറനാലാം കയച്ചൂരബ ആദദ

തുടര്ന്നച്ച് സലാംഗസ്പീതനബശയുലാം അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്

റബഫ്രെഷച്ച്കമന്റുലാം ഉണനായബരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

തുടര് മനാസങ്ങളബല് സര്വ്വശസ്പീ

കേപബല് സബബല്, അരുണ് കജയ്റച്ച്ലബ, ജയറനാലാം രകമശച്ച്, സുധനാകേര് കറഡബ
തുടങ്ങബയ കദശസ്പീയ കനതനാക്കള് പ്രഭനാഷണലാം നടത്തുന്നതുമനാണച്ച്.
(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.22 -നച്ച് പബരബഞ)

