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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-10
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2017 മനാര്ചച്ച് 09, വദനാഴലാം
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 അടബയന്തരപ്രകമയലാം
സദനാചനാര ഗുണനായബസലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: കലനാകേ വനബതനാ ദബനമനായ ഇന്നകല എറണനാകുളലാം നഗരത്തബകല
മററന്

റഡ്രൈവബല്

കപനാലസ്പീസബകനയലാം

മനാധദമപ്രവര്ത്തകേകരയലാം

മുന്കൂട്ടബ

അറബയബച്ചുകകേനാണച്ച് ഒരുപറലാം ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേര് പ്രകേടനമനാകയത്തബ നടത്തബയ
സദനാചനാര ഗുണനായബസലാം നബയനബക്കനാകനനാ അവബകടയണനായബരുന്ന യവതസ്പീ-യവനാക്കകള
കേകയ്യേറലാം കചയ്തതലാം അസഭദലാം പറഞച്ച് കേടന്നനാക്രമബക്കുകേയലാം കചയ്തതച്ച് തടയനാകനനാ
കപനാലസ്പീസബനച്ച് കേഴബയനാകതകപനായതലാം തബരുവനന്തപുരലാം യൂണബകവഴബറബ കകേനാകളജച്ച് ,
കേനാലടബ അഴസ്പീക്കല് തടങ്ങബയ സ്ഥലങ്ങളബലുള്കപ്പെകട സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് പലയബടതലാം
നടക്കുന്ന

ഇത്തരലാം

സദനാചനാര

ഗുണനായബസത്തബനച്ച്

മുമബല്

കപനാലസ്പീസച്ച്

കനനാക്കുകുത്തബയനായബ മനാറുന്ന സനാഹചരദവലാംമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുളള അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ
സ്ഥബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യേണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്
സര്വ്വശസ്പീ റഹബബ ഈഡന്, പബ. കകേ. ബഷസ്പീര്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ
ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): ഇന്നകല മററന് റഡ്രൈവബല്
ശബവകസനനാ

പ്രവര്ത്തകേര്

പ്രകേടനമനാകയത്തബ

സസ്പീകേകളയലാം

പുരുഷന്മനാകരയലാം
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അടബകചനാടബക്കുകേയലാം

തടയനാന്

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുതകേയമുണനായബ.

ശമബചവകര

അസഭദലാം

പറഞച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച് പബരബഞ്ഞുകപനാകേനാന് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുലാം

അവര് ധബക്കരബചച്ച് പ്രവൃത്തബ തടര്ന്നതബനനാല് 20 കപകര പ്രതബകേളനാക്കബ കകേസച്ച് രജബസ്റ്റര്
കചയ്യുകേയലാം എറണനാകുളലാം കസന്ട്രല് കപനാലസ്പീസച്ച് ഇന്കസക്ടകറ അകനന്വേഷണച്ചുമതല
ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം കചയ.

8 പ്രതബകേകള അറസ്റ്റച്ച് കചയ്യുകേയലാം ബനാക്കബയളളവകര

കേകണതന്നതബനുള്ള ഊര്ജബത ശമലാം നടത്തബവരബകേയമനാണച്ച്. പ്രസ്തുത കകേസബല്
കപനാലസ്പീസച്ച്

ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട

ഭനാഗതനബനണനായ

വസ്പീഴ്ച

കേണക്കബകലടുത്തച്ച്

എറണനാകുളലാം കസന്ട്രല് കപനാലസ്പീസച്ച് സബച്ച് ഇന്കസക്ടകറ അകനന്വേഷണ വബകധയമനായബ
സകസന്റെച്ച് കചയ്യുകേയലാം മറച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് ഉകദദനാഗസ്ഥകര ശബക്ഷനാനടപടബയകട ഭനാഗമനായബ
ജബലനാ സനായധകസനനാ കേദനാമബകലയച്ച് സ്ഥലലാം മനാറ്റുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് . 09-02-2017-ല്
തബരുവനന്തപുരലാം

യൂണബകവഴബറബ

കകേനാകളജബലുണനായ

സലാംഭവത്തബലുലാം

കേനാലടബ

സര്വ്വകേലനാശനാല യവജകനനാത്സവലാം കേണ്ടുമടങ്ങബയ പൂര്വ്വവബദദനാര്തബകേകള ആക്രമബച
സലാംഭവത്തബലുലാം കകേകസടുത്തബട്ടുണച്ച്. 14/2/2017-നച്ച്
യവതബകയയലാം

യവനാവബകനയലാം

ആക്രമബച

അഴസ്പീക്കല് ബസ്പീചച്ച് സന്ദര്ശബച

സലാംഭവത്തബല്

ഓചബറ

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റഷനബല് കകേസച്ച് രജബസ്റ്റര് കചയ്തച്ച് അഞ്ചു പ്രതബകേകള അറസ്റ്റച്ച് കചയ്തച്ച് റബമനാന്ഡച്ച്
കചയ്യുകേയണനായബ.

പ്രസ്തുത സലാംഭവത്തബകന്റെ വസ്പീഡബകയനാ കസനാഷദല് മസ്പീഡബയയബല്

പ്രചരബപ്പെബചതബകനതടര്ന്നച്ച്

ആത്മഹതദ

കചയ്ത

അനസ്പീഷബകന്റെ

പബതനാവബകന്റെ
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പരനാതബയകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്

കകേസച്ച്

രജബസ്റ്റര്

കചയ്യുകേയലാം

ആത്മഹതദനാകുറബപ്പെബകല കവളബകപ്പെടുത്തലബകനതടര്ന്നച്ച് മരണത്തബനുത്തരവനാദബകേളനായ
ധകനഷച്ച്, രകമഷച്ച് എന്നബവകര

പ്രതബകേളനാക്കബ

ഐ.പബ.സബ. 306 ആയബ കഭദഗതബ

വരുത്തബ കകേസകനന്വേഷണലാം തടരുന. സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് സദനാചനാര കപനാലസ്പീസച്ച് ചമഞച്ച്
അക്രമലാം നടതന്ന സലാംഘടനകേകളയലാം കചറുസലാംഘങ്ങകളയലാം നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം
തടയന്നതബനുമനായബ

കപനാലസ്പീസച്ച്

പകട്രനാളബലാംഗച്ച്

ഏര്കപ്പെടുതകേയലാം

വനബതനാ

കപനാലസ്പീസബകനയള്കപ്പെകട ബസച്ച് സ്റ്റനാന്റെച്ച്, കറയബല്കവ കസ്റ്റഷന് തടങ്ങബയ കപനാത
സ്ഥലങ്ങളബല് നബകയനാഗബച്ചുലാം പ്രവര്ത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനായബ നടത്തബവരുന. കൂടനാകത
ജനറമതബ ജനാഗ്രതനാ സമബതബയലാം ജനറമതബ കപനാലസ്പീസലാം സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച്
കകേഡറ്റുലാം ഇക്കനാരദത്തബല് ജനാഗ്രത പുലര്തനണച്ച്.

സ്കൂള്, കകേനാകളജച്ച് തലങ്ങളബല്

കബനാധവത്കേരണവലാം

പ്രതബകരനാധ

വനബതകേള്ക്കച്ച്

സന്വേയലാം

പരബശസ്പീലനവലാം

നടത്തബവരുന. സദനാചനാര കപനാലസ്പീസച്ച് ചമഞച്ച് അക്രമലാം നടതന്നവര്കക്കതബകരയലാം
അക്രമലാം തടയന്നതബല് വസ്പീഴ്ചവരുതന്ന

കപനാലസ്പീസകേനാര്കക്കതബകരയലാം ശക്തമനായ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

റഹബബ

ഈഡന്:

കകേരള

സലാംസനാരകത്ത

അധബകക്ഷപബക്കുന്ന

സലാംഭവമനാണച്ച് എറണനാകുളലാം മററന് റഡ്രൈവബലുണനായതച്ച്. എലനാ മനാധദമങ്ങകളയലാം
അറബയബച്ചുകകേനാണനാണച്ച് ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേര് മററന് റഡ്രൈവബലുണനായബരുന്ന
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യവതസ്പീ-യവനാക്കകള അക്രമബക്കുകേയലാം അധബകക്ഷപബക്കുകേയലാം കചയ്തതച്ച്. ഇതച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച്
ഇന്റെലബജന്സച്ച് വബഭനാഗത്തബകന്റെ കേനാരദക്ഷമതയബലനായ്മയനാണച്ച് സൂചബപ്പെബക്കുന്നതച്ച് . അക്രമലാം
നടക്കുകമനാള് കപനാലസ്പീസച്ച് നബഷബയരനായബരുന. കകേരളത്തബല് സദനാചനാര ഗുണനായബസ
പരമര തടര്നകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
കറകക്കനാര്ഡച്ച്

കചയ്ത

ശബവകസനനാ

മററന് റഡ്രൈവബല് നടന്ന സലാംഭവങ്ങള്
പ്രവര്ത്തകേകന്റെ

കമനാറബല്

കഫനാണ

പബടബകചടുക്കനാന് കപനാലസ്പീസച്ച് ഒരു നടപടബയലാം സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടബല. ഇത്തരലാം വബഷയങ്ങള്
സനാമൂഹദമനാധദമങ്ങളബല് പ്രചരബപ്പെബക്കുന്നതബകനതബകര കേര്ശന നടപടബ സര്ക്കനാരബകന്റെ
ഭനാഗതനബനണനാകേണലാം.

തബരുവനന്തപുരലാം

യൂണബകവഴബറബ

കകേനാകളജബല്

കപണകുട്ടബകേകള ക്രൂരമനായബ മര്ദബച എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ. വബദദനാര്തബകേകള അറസ്റ്റച്ച്
കചയ്യേനാന് സര്ക്കനാര് തയ്യേനാറനായബട്ടബല. സസ്പീ പസ്പീഡനകക്കസബകല പ്രതബ സദനാചനാര ഗുണ
ചമഞച്ച് മററന് റഡ്രൈവബല് എത്തബയ വബവരലാം കപനാലസ്പീസബനച്ച് ലഭബചബകലന്നതച്ച്
ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ ഏറവലാം വലബയ വസ്പീഴ്ചയനാണച്ച്.

ഇത്തരലാം വബഷയങ്ങളബല്

കപനാലസ്പീസകേനാകര

കേനാരദക്ഷമമനായ

സ്ഥലലാം

നടപടബയമുണനാകുന്നബല.

മനാറ്റുന്നതബലുപരബ
ആക്രമബക്കകപ്പെടുന്ന

സനാഹചരദമനാണച്ച് സലാംസ്ഥനാനതളളതച്ച്.
കകേരളത്തബല് നടക്കുന്ന ഗുരുതരമനായ
ചര്ച കചയ്യേണലാം.

ഇരയച്ച്

നസ്പീതബ

ഒരു

ലഭബക്കനാത്ത

സദനാചനാര ഗുണനായബസവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്
ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച്
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്) :

08.03.2017-നച്ച്

എറണനാകുളലാം

മററന് റഡ്രൈവബല് ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേര് നടത്തബയ അക്രമലാം കകേരളത്തബനനാകകേ
അപമനാനകേരമനാണച്ച്.

സലാംഭവസ്ഥലത്തച്ച്

ഡഡ്യൂട്ടബയബലുണനായബരുന്ന

ഇന്കസക്ടറടക്കമുളള കപനാലസ്പീസച്ച് സലാംഘലാം കേനാരദക്ഷമമനായബ

സബച്ച്

ഇടകപടനാത്തതബകന്റെ

ഗഗൗരവലാം കേണക്കബകലടുത്തനാണച്ച് അകനന്വേഷണ വബകധയമനായബ സബച്ച് ഇന്കസക്ടകറ
സകസന്റെച്ച്

കചയ്യുകേയലാം

മറ്റുളളവകര

സ്ഥലലാംമനാറ്റുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുള്ളതച്ച്.

രനാഷസ്പീയക്കനാര്കക്കതബകര 'കേനാപ്പെ' നബയമലാം ഉപകയനാഗബക്കബകലന്ന നബലപനാടച്ച് സദനാചനാര
ഗുണകേള്ക്കച്ച്

ബനാധകേമനാക്കബകലനമനാതമല,

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതമനാണച്ച്.
കപനാലസ്പീസബകന്റെ
തരത്തബലുമുളള

ശക്തമനായ

അത്തരക്കനാര്കക്കതബകര

ഇത്തരത്തബല് അക്രമലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളബല്

ഇടകപടലുണനാകകേണതനാണച്ച്.

സദനാചനാര

ശക്തമനായ

സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്

ഗുണനാപ്രവര്ത്തനവലാം

ഒരു

അനുവദബക്കബല.

സസ്പീകയ അടബചമര്ത്തനാന് വദഗ്രത കേനാണബക്കുന്ന വര്ഗസ്പീയ കപ്രരബതമനായ സദനാചനാര
ഗുണനായബസലാം

ഇവബകട

അനുവദബക്കബല.

ഇഗൗ

വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യേണ ആവശദമബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല): നബരവധബ പസ്പീഡന
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സലാംഭവങ്ങള്

നബലനബല്ക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബലനാണച്ച്

ഇന്നകല

മകകറന്

കകഡ്രൈവബല് സലാംസനാരബച്ചുകകേനാണബരുന്ന ആണകുട്ടബകേകളയലാം കപണകുട്ടബകേകളയലാം
ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേര് ചൂരല് കകേനാണച്ച് അടബകചനാടബച്ചുകവന്ന വനാര്ത്ത വന്നതച്ച് .
ഇതച്ച്

സനാലാംസനാരബകേ

സനാമൂഹദവബരുദരുലാം

കകേരളത്തബനച്ച്

അപമനാനകേരമനാണച്ച് .

സദനാചനാരഗുണകേളലാം

സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്

അഴബഞനാടുകേയനാണച്ച്.

ഇഗൗ

സലാംഭവത്തബല് കപനാലസ്പീസച്ച് മൂകേസനാക്ഷബകേളനായബരുന്നതലനാകത ഒരു നടപടബയലാം
സന്വേസ്പീകേരബചബല. ഇന്റെലബജന്സച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടനുസരബചച്ച് മകകറന് കകഡ്രൈവബകലത്തബയ
കപനാലസ്പീസച്ച് കുട്ടബകേളകട അഡ്രൈസച്ച് വനാങ്ങബയകശഷലാം പറഞ്ഞുവബടുകേയനാണുണനായതച്ച് .
ബനാനറുകേളയര്ത്തബപ്പെബടബചച്ച്

പ്രകേടനമനാകയത്തബയ ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേര്

കുട്ടബകേകളനാടച്ച് നബന്ദദമനായബ കപരുമനാറബയബട്ടുലാം എസച്ച്.കഎ.-യലാം കപനാലസ്പീസകേനാരുലാം
അവകര

സലാംരക്ഷബക്കുകേയനാണുണനായതച്ച്.

ലജകകേനാണച്ച്

തലകുനബകക്കണ

സലാംഭവമനാണബതച്ച്. ഇത്തരലാം ഫനാസബസ്റ്റച്ച് നടപടബകേള് കകേരളത്തബല് അനുവദബക്കനാന്
പനാടബല. തബരുവനന്തപുരലാം യൂണബകവഴബറബ കകേനാകളജബല്

കുട്ടബകേകള ആക്രമബച

എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ. പ്രവര്ത്തകേകര അറസ്റ്റച്ച് കചയ്യേനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടബല.
ഗുരുവനായൂര് അമലത്തബകല ഉത്സവത്തബനച്ച് ചനാവക്കനാടച്ച് നബനലാം പണലാം കകേനാടുത്തച്ച്
വനാങ്ങബകക്കനാണ്ടുവന്ന 15000 ലബറര് കവളളലാം സദനാചനാര ഗുണകേള് എസച്ച്.കഎ.-
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യകട സനാന്നബധദത്തബല് ഒഴുക്കബക്കളയകേയണനായബ.
ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന്:

ഇക്കനാരദലാം

അകനന്വേഷബചച്ച്

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
ശസ്പീ. കകേ. വബ. അബ്ദുള് ഖനാദര്: കേണനാനകശ്ശേരബയബല്നബനലാം കവളളലാം
എത്തബക്കനാനുളള തര്ക്കമുണനായകപ്പെനാള് കേളക്ടര് ഇടകപട്ടച്ച് തടസലാം നസ്പീക്കബയബരുന.
കവളളലാം കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനച്ച് തടസലാം നബന്നതച്ച് കകേനാണഗ്രസച്ച് പനാര്ട്ടബയബല്കപ്പെട്ട
രണച്ച് കേഗൗണസബലര്മനാരനായബരുന.
ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല: ചനാവക്കനാടച്ച് നബന്നച്ച് ഗുരുവനായൂര് അമലത്തബകലയച്ച്
കകേനാണ്ടുകപനായ പതബനയ്യേനായബരലാം ലബറര് കവള്ളലാം സദനാചനാര ഗുണകേള് കേണനാനകശ്ശേരബ
എസച്ച്.കഎ.-യകട സനാന്നബധദത്തബല്

ഒഴുക്കബവബട്ടതച്ച്

ഗവണകമന്റെച്ച് ഗഗൗരവകത്തനാകട

കേനാകണണതനാണച്ച്. ഗുരുവനായൂര് കദവസന്വേലാം കചയര്മനാന് പറഞതനുസരബചനാണച്ച് ഈ
വബഷയലാം

ഇവബകട

ഉന്നയബചതച്ച്.

കദവസന്വേലാം

വകുപ്പുമനബകയയലാം

ഇക്കനാരദലാം

അറബയബചതനായനാണച്ച് മനസബലനാക്കുന്നതച്ച്. ഒരു തള്ളബ കവള്ളത്തബനുകവണബ കകേഴുന്ന
കകേരളത്തബല് പതബനയ്യേനായബരലാം ലബറര് കവള്ളലാം ഒഴുക്കബവബട്ടതച്ച് നദനായസ്പീകേരബക്കനാവന്നതല.
കപനാലസ്പീസബകന്റെ

അനനാസ്ഥ

ഗവണകമന്റെബകന്റെ

സൂചബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.

സദനാചനാര

ഗുണനായബസത്തബകന്റെ

കകേടുകേനാരദസ്ഥതകയയനാണച്ച്
കപരബല്

സസ്പീകേള്ക്കുലാം

9

കുട്ടബകേള്ക്കുലാം സഞനാര സന്വേനാതനദലാം കപനാലുലാം നഷ്ടകപ്പെട്ടബരബക്കുന. മകകറന് കകഡ്രൈവബല്
ഇന്നകലയണനായ സലാംഭവലാം ഒരബക്കലുലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയകേയബല. ശബവകസന
ഉള്കപ്പെകടയള്ള സദനാചനാര കപനാലസ്പീസച്ച്

സനാലാംസനാരബകേ കകപതൃകേത്തബനച്ച്

കവല്ലുവബളബ

ഉയര്തന്നതച്ച് കേണബകലന്നച്ച് നടബക്കനാനനാവബല. ശക്തമനായ നടപടബയബലൂകട മനാതകമ
സദനാചനാര ഗുണകേകള നബയനബക്കനാന് കേഴബയകേയള.

അക്കനാരദത്തബല് സര്ക്കനാര്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ഇതബല് ശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുതന.
(സദനാചനാര ഗുണകേകള നബയനബക്കുന്നതബല് ഗവണകമന്റെച്ച് പരനാജയകപ്പെട്ടുകവന്നച്ച്
ആകരനാപബച്ചുകകേനാണച്ച്

യ.ഡബ.എഫച്ച്. അലാംഗങ്ങള് നടുത്തളത്തബല് ഇറങ്ങബ

മുദനാവനാകേദലാം വബളബച്ചുകകേനാണബരുന.)
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസന്വേവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന്): ഗുരുവനായൂര് കദവസന്വേലാം കചയര്മനാന് ശസ്പീ. പസ്പീതനാലാംബരക്കുറുപ്പെച്ച്
ഇന്നച്ച് രനാവബകലയനാണച്ച് ഇഗൗ സലാംഭവലാം എകന്ന അറബയബചതച്ച് . ഇക്കനാരദലാം പരബകശനാധബചച്ച്
ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കനാകമന്നച്ച് ഞനാന് അകദഹകത്ത അറബയബചബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ.

കകേ.

വബ.

അബ്ദുള്

ഖനാദര്:

ഗുരുവനായൂര്

അമലത്തബകലയലാം

കഹനാട്ടലുകേളബകലയലാം കറകസ്റ്റനാറന്റുകേളബകലയലാം കകതക്കനാടച്ച് പ്രകദശതനബന്നച്ച് കവള്ളലാം
കകേനാണ്ടുവന്നബരുന്നതച്ച്

യ.ഡബ.എഫച്ച്.

കേഗൗണസബലര്മനാരുകട

കനതൃതന്വേത്തബല്

തടഞതബകനതടര്ന്നച്ച് കേഴബഞ 7-ാം തസ്പീയതബ കറകസ്റ്റനാറന്റുകേളലാം കഹനാട്ടലുകേളലാം
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തറക്കബകലന്നച്ച് ഉടമകേള് പ്രഖദനാപബക്കുകേയണനായബ. അതബകനതടര്ന്നച്ച് തൃശ്ശൂര് ജബലനാ
കേളക്ടറുമനായലാം നഗരസഭനാ അധബകൃതരുമനായലാം ബന്ധകപ്പെടുകേയലാം കേളക്ടര്ക്കച്ച് നല്കേബയ
നബര്കദശത്തബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്

6-ാം

തസ്പീയതബ

ഒരു

കേനാരണവശനാലുലാം

ഗുരുവനായൂരബകലയള്ള കവള്ളലാം തടയനാന് പനാടബകലന്നച്ച് പറഞച്ച് ഉത്തരവബറക്കുകേയലാം
കചയ.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): ഇന്നകല മററന് റഡ്രൈവബല് നടന്ന
സലാംഭവത്തബല്

ശബവകസനനാ

പ്രവര്ത്തകേകര

വനാടകേയച്ച്

എടുത്തതനാകണനാ

എന്നച്ച്

സലാംശയബകക്കണബയബരബക്കുന.
('ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേകര വനാടകേയ്കക്കടുത്തതനാകണനാ' എന്ന മുഖദമനബയകട
പരനാമര്ശത്തബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്

നടുത്തളത്തബലബറങ്ങബ

മുദനാവനാകേദലാം

വബളബച്ചുകകേനാണബരുന്ന പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറുകട ഡയസബനുമുന്നബലുലാം ചബല
ഭരണപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

മുഖദമനബയകട സസ്പീറബനരുകേബലുലാം

വനനബന്നച്ച് ബഹളലാം

വയകേയലാം കചയ്തതബനനാല് രനാവബകല 10.26-നച്ച് സഭ അല്പസമയകത്തയച്ച് നബര്ത്തബവച്ചു.)
(രനാവബകല 10.26-നച്ച് നബര്ത്തബവച സഭ 11.35-നച്ച് പുന:രനാരലാംഭബച്ചു.)
മബ. സസ്പീക്കര്: അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനുള്ള അനുമതബ നബകഷധബചതബല്
പ്രതബകഷധബച്ചുള്ള
സലാംഭവങ്ങള്

വനാക്കഗൗട്ടച്ച്

തബകേച്ചുലാം

പ്രസലാംഗലാം

നടതന്നതബനബടയബല്

നബര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സഭയബലുണനായ
അലാംഗങ്ങളകട
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പ്രസലാംഗങ്ങളബലുലാം

പ്രവൃത്തബകേളബലുലാം

സലാംയമനലാം

പനാലബക്കുന്നതബല്

വദതബയനാനമുണനാകുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളബല് കചയര് ഇടകപടുനകവന്നലനാകത ഒരബക്കലുലാം
പക്ഷപനാതപരമനായ
നബലയബല്

നബലപനാടച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബക്കനാറബല.

നടത്തബകക്കനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനനാണച്ച്

നല്കുന്നതച്ച്.

സഭനാനടപടബകേള്

കചയര്

ശരബയനായ

എകപ്പെനാഴുലാം

പ്രനാമുഖദലാം

ഏകതങബലുലാം സനാഹചരദത്തബല് സഭയബല് കചയര് എഴുകന്നറനാലുടന്

തകന്ന അലാംഗങ്ങള് അവരവരുകട സസ്പീറബല് ഇരബകക്കണതനാകണനള്ള കപരുമനാറചട്ട
ലലാംഘനലാം

നടന്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

സഭനാനടപടബകേള്

സഗമമനായബ

നടത്തബകക്കനാണ്ടുകപനാകേനാന് സനാധബക്കനാത്ത സനാഹചരദമുണനായനാല് നബയമസഭയകട
അന്തസച്ച്

നഷ്ടകപ്പെടുലാം.

അതദന്തലാം

നബര്ഭനാഗദകേരമനായ

ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുള്ള ഉത്തരവനാദബത്തവലാം ധനാര്മ്മേബകേതയലാം അലാംഗങ്ങള് പനാലബക്കണലാം.
സഭനാനടപടബകേള്

സഗമമനായബ

നടത്തബകക്കനാണ്ടുകപനാകേനാന്

എലനാ

അലാംഗങ്ങളലാം

സഹകേരബക്കണലാം.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബത്തല): ഗുരുവനായൂര് കക്ഷതത്തബകല
ഉത്സവകത്തനാടനുബന്ധബചച്ച്

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

ടനാങര്

കലനാറബയബല് കകേനാണ്ടുവന്ന 15000 ലബറര് കവള്ളലാം എസച്ച്.കഎ.-യകട സനാന്നബധദത്തബല്
ഒഴുക്കബവബട്ടുകവന്ന

ഗുരുതരമനായ

ശദയബല്കപ്പെടുതകേയനാണുണനായതച്ച്.

പ്രശലാം

സഭയകടയലാം

കകേനാചബയബകല

ഗവണകമന്റെബകന്റെയലാം
മകകറന്

കകഡ്രൈവബല്
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ഇന്നകലയണനായ

സലാംഭവവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

സഭനാനനാഥനനായ

മുഖദമനബ

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്കക്കതബകര ഉന്നയബച ആകക്ഷപലാം പബന്വലബക്കനാന് തയ്യേനാറനാകേണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

കുടബകവള്ളകമത്തബക്കുന്നതമനായബ
ഉന്നയബചബട്ടുള്ള

കേനാരദങ്ങള്

കചനാവ്വല്ലൂര്പ്പെടബയബകല

വബജയന്):

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

വദനാവസനായബകേനാടബസ്ഥനാനത്തബല്
കകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബകനതബകര

ടനാങര്
നനാട്ടുകേനാരുകട

കക്ഷതത്തബല്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്

വസ്തുതനാപരമനായബ
പകത്തനാളലാം

ഗുരുവനായൂര്

ശരബയല.
കുഴല്

തൃശൂര്

ഇവബകട
ജബലയബല്

കേബണറുകേളബല്നബനലാം

കലനാറബകേളബല്

കുടബകവള്ളലാം

എതബര്പ്പുണനാകുകേയലാം

ഗുരുവനായൂര്

നഗരസഭ ഇക്കനാരദലാം ചര്ച കചയ്തച്ച് 2000 ലബറര് സലാംഭരണകശഷബയള്ള ടനാങറുകേളബല്
കവള്ളലാം കകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനച്ച്

സമവനായത്തബകലതകേയലാം കചയ.

ഇന്നകല

കദവസന്വേലാം വകേ കേരനാറുകേനാര് 10000 ലബററബനു മുകേളബല് സലാംഭരണകശഷബയള്ള ടനാങറബല്
കവള്ളകമടുക്കനാന് വന്നകപ്പെനാള് നനാട്ടുകേനാരുകട പ്രതബകഷധലാം ശക്തമനായതബകനതടര്ന്നച്ച്
കപനാലസ്പീസച്ച് ഇടകപടുകേയലാം സലാംഭരബച ജലലാം ഒഴുക്കബക്കളഞതബനുകശഷലാം വനാഹനവമനായബ
തബരബകകേകപ്പെനാകുകേയലാം കചയ.

കേളക്ടറുകട സനാന്നബധദത്തബല് നടത്തബയ ചര്ചയബല്

കചറബയ ടനാങറുകേളബല് ജലകമടുക്കുന്നതബനച്ച് നനാട്ടുകേനാര് അനുവദബച്ചുകവങബലുലാം ഗുരുവനായൂര്
കദവസന്വേലാം തയ്യേനാറനായബകലന്നതനാണച്ച് വസ്തുത.

ശബവകസനനാ പ്രവര്ത്തകേര് മകകറന്

കകഡ്രൈവബല് നടത്തബയ അക്രമസലാംഭവവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബല്
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വസ്പീഴ്ചവരുത്തബയ എസച്ച്.കഎ.-കയ സകസന്റെച്ച് കചയ്യുന്നതബനുലാം കൂകടയണനായബരുന്ന മറച്ച്
ഉകദദനാഗസ്ഥകര സ്ഥലലാംമനാറ്റുന്നതബനുള്ള നടപടബയലാം
ലലാംഘബച്ചുകകേനാണച്ച്

സഭനാനടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. പരബധബ

സലാംഭബപ്പെബക്കുന്ന

രസ്പീതബയബലുള്ള

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളകട ഇടകപടല് തബകേച്ചുലാം നബര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.
(മുഖദമനബയകട

വബവനാദ

പരനാമര്ശത്തബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്

പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം യ.ഡബ.എഫച്ച്. അലാംഗങ്ങള് ഒന്നടങലാം മുദനാവനാകേദലാം വബളബച്ചുകകേനാണച്ച്
സഭ ബഹബഷ്കരബചച്ച് പുറതകപനായബ. തടര്ന്നച്ച് ശദക്ഷണബക്കലുലാം സബ്മബഷനുലാം റദച്ച്
കചയ്യുന്നതനായലാം

ഉത്തരങ്ങള്

ലഭദമനാക്കണകമനലാം

കമശപ്പുറത്തച്ച്

വയന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

കമമര്മനാര്ക്കച്ച്

കചയര് അറബയബക്കുകേയലാം കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല തടര്

നടപടബകേളബകലയച്ച് കേടക്കുകേയലാം കചയ.)
II കമശപ്പുറതവച കേടലനാസകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസകേള്
കമശപ്പുറതവച്ചു.
III റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
(1)

കപനാതകമഖലനാസ്ഥനാപനങ്ങകള

സലാംബന്ധബച

സമബതബയകട

പനണച്ച്

മുതല് ഇരുപത്തബകയനാന്പതച്ച് വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(2) അനഗൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളലാം പ്രകമയങ്ങളലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയകട
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അഞനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
(3)

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ V-കന്റെ 2016-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ

ചുമത്തല് (സനാധൂകേരണലാം) ബബലബകന സലാംബന്ധബച റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
IV ധനകേനാരദലാം
2016-17 സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബകലയള്ള അന്തബമ
ഉപധനനാഭദര്തനകേകള സലാംബന്ധബച ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
2016-17 സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബകലയള്ള ഉപധനനാഭദര്തനകേള്
അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം ബന്ധകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബമനാര് അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം അവ
പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയലാം കചയ.
ശസ്പീ. കകേ. ഡബ. പ്രകസനന്:
ഭരണപ്രതബപക്ഷ

കഭദമകനദ

എലനാ

അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. കേബഫ്ബബയബലൂകട

കയന്നതനാണച്ച്

ഇഗൗ

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
മണ്ഡലങ്ങള്ക്കുലാം

ബഡ്ജറബല്

തകേ

പദതബകേള്ക്കുളള പണലാം കേകണതകേ
നയലാം.

സമ്പൂര്ണ്ണ

കകവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം

നടപ്പെനാക്കുകമനലാം പനാവകപ്പെട്ട 20 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച് സഗൗജനദ ഇന്റെര്കനറച്ച്
കേണക്ഷന് നല്കുകമനമുളള പ്രഖദനാപനങ്ങള് സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. ഭക്ഷദധനാനദ
വബതരണത്തബനനായബ കറഷന് കേടകേകള നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് 117 കകേനാടബ രൂപയലാം
കറഷന് സബ്സബഡബക്കനായബ 900 കകേനാടബ രൂപയലാം

സബവബല് സകകപ്ലെെസച്ച്
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കകേനാര്പ്പെകറഷനച്ച് 200 കകേനാടബ രൂപയലാം കേണസഡ്യൂമര്കഫഡബനച്ച് 150 കകേനാടബ രൂപയലാം
ബഡ്ജറബല് അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. 45,000 കനാസച്ച് റൂമുകേള് കകഹകടകേച്ച് ആക്കുകമനലാം
140 സ്കൂളകേകള മബകേവബകന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുകമനലാം 1000 കുട്ടബകേളബല്
കൂടുതലുളള

സര്ക്കനാര്

അനുവദബക്കുകമനമുളള
കമഖലയലാം

വബദദനാലയങ്ങള്ക്കച്ച്
പ്രഖദനാപനങ്ങള്

കനല്ലുസലാംഭരണത്തബനുലാം

500

കകേനാടബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

രൂപ

കേനാര്ഷബകേ

കപനാതകമഖലനാസ്ഥനാപനങ്ങകള

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം ബഡ്ജറബല് തകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.
ശസ്പീ. വബ. ആര്. സനബല് കുമനാര്: ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
എലനാ

ജനവബഭനാഗങ്ങളകടയലാം

പുകരനാഗതബയലാം

സമഗ്രവബകേസനവലാം

ലക്ഷദമബട്ടുകകേനാണ്ടുളള വബകേസകനനാന്മുഖമനായ ബഡ്ജറനാണബതച്ച് . കകേരളത്തബകന്റെ
ഉത്പനാദന കമഖല വസ്പീകണടുക്കുന്നതബനുലാം ഭകക്ഷദനാത്പനാദനത്തബനച്ച് ഊന്നല്
നല്കുന്നതബനുലാം

പരബസ്ഥബതബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബ

ഉറപ്പുവരുതന്നതബനുമുളള നബര്കദശങ്ങളനാണച്ച് ഇഗൗ ബഡ്ജറബലുളളതച്ച്. അടബസ്ഥനാന
ജനവബഭനാഗങ്ങളകട വബകേസനത്തബനനായബ പ്രഖദനാപബചബട്ടുളള കകലഫച്ച് , ആര്ദലാം,
ഹരബതകകേരളലാം എന്നസ്പീ പദതബകേള് എടുതപറകയണ കനട്ടങ്ങളനാണച്ച് . എലനാ
സ്കൂളകേളലാം

കകഹകടകേച്ച്

ആക്കുന്നതബനുലാം

1000

സ്കൂളകേള്

അന്തനാരനാഷ
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നബലവനാരത്തബകലയച്ച്

ഉയര്തന്നതബനുമുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കച്ച് സ്ഥബരലാം കജനാലബ നല്കുന്ന
പദതബ സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. ഓട്ടബസലാം ബനാധബച കുട്ടബകേളകട മനാതനാപബതനാക്കള്ക്കച്ച്
കജനാലബ സലാംവരണവലാം വസ്പീടച്ച് നബര്മ്മേബചച്ച് കകേനാടുക്കുന്നതബനുളള പരബഗണനയലാം
നല്കേണലാം. ഭബന്നകശഷബക്കനാരനായ വനബതകേള്ക്കച്ച് കതനാഴബല് നല്കുന്നതബനുകവണബ
കഷല്കറര്ഡച്ച്

വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതലാം

വകയനാജനങ്ങള്ക്കച്ച്

അവശദസനാധനങ്ങള് നല്കുന്നതബനച്ച് സന്വേയലാംപ്രഭ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതലാം
ട്രനാന്സ്കജന്ഡര് വബഭനാഗത്തബലുളളവര്ക്കച്ച് കതനാഴബല് കകനപുണദ പരബപനാടബ
നടപ്പെബലനാക്കുന്നതലാം സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. പബ. ടബ. എ. റഹസ്പീലാം: ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ദുര്ബ്ബല
ജനവബഭനാഗങ്ങകളനാടച്ച്
പട്ടബകേവര്ഗ

പ്രനാമുഖദമുളള

കക്ഷമത്തബനനായളള

സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

ഒരു

ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.

3351

കകേനാടബ

ജനസലാംഖദയബല്

9.1

പട്ടബകേജനാതബ-

രൂപയകട
ശതമനാനലാം

പ്രഖദനാപനലാം
വരുന്ന

പട്ടബകേജനാതബക്കനാര്ക്കച്ച് പദതബ അടങലബകന്റെ 9.81 ശതമനാനമനാണച്ച് ബഡ്ജറബല്
വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്. വദതദസ വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട സ്കൂള് കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്
നല്കേബവരുന്ന സച്ച്കകേനാളര്ഷബപ്പുകേള് ഏകേസ്പീകേരബക്കണലാം. നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തബനനായള്ള
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കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറകചങബലുലാം സലാംസ്ഥനാന ബഡ്ജറച്ച് വബഹബതലാം 50 കകേനാടബ
രൂപയബല് നബനലാം 90 കകേനാടബ രൂപയനായബ ഉയര്ത്തബയതച്ച് സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
പനാകലനാളബ കേമ്മേസ്പീഷന് ശബപനാര്ശകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബകേളമനായബ
ഗവണകമന്റെച്ച് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്. കേബഫ്ബബ നബയമത്തബല് കഭദഗതബ വരുത്തബ മുന്
സബ.&എ.ജബ. വബകനനാദച്ച് റനായബകയ ഉപകദശകേ സമബതബ കചയര്മനാനനായബ നബയമബച്ചു.
പബകന്നനാക്ക വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായള്ള

ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കച്ച് നഡ്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള്

അകപക്ഷബക്കനാന് പനാടബലനാകയന്ന ഉത്തരവച്ച് പബന്വലബക്കണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടബ : ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. സലാംസ്ഥനാനലാം
കനരബടുന്ന രൂക്ഷമനായ വരള്ച തടയന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
കലനാകേ ബനാങബകന്റെയലാം നബനാര്ഡബകന്റെയലാം സഹനായകത്തനാകട നടപ്പെനാകക്കണ ചബല
പദതബകേള് ബഡ്ജറബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്
നടത്തണലാം.

കമജര്

ഇറബകഗഷന്

കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കനായബ

പരബകശനാധന

നസ്പീക്കബവച

തകേ

അപരദനാപ്തമനാണച്ച്. പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ ഫണച്ച് കേകണതകേയലാം
അവ

സമയബന്ധബതമനായബ

കവണലാം.

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

നബലവബലുള്ള പദതബകേളകട കമയബന്റെനന്സച്ച് ശരബയനായ രസ്പീതബയബല്

നടപ്പെനാക്കനാത്തതബകന്റെ

ഫലമനായബ

പനാഴനായബകപ്പെനാകുകേയനാണച്ച്.

കേനനാലുകേളകട

40

ശതമനാനത്തബകലകറ

ജലലാം

കമയബന്റെനന്സച്ച് നടതന്നതബനച്ച് തകേ
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വകേയബരുതകേയലാം ഡബസബക്ടച്ച് ഇറബകഗഷന് പ്ലെെനാന് തയ്യേനാറനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവണലാം. കസ്റ്ററച്ച് ഇറബകഗഷന് പ്ലെെനാന് സമര്പ്പെബചച്ച് കൂടുതല് ഫണച്ച്
കനടബകയടുക്കുന്നതബനുലാം

കപ്രനാജക്ടച്ച്

തയ്യേനാറനാക്കബ

ജബ.സബ.എഫച്ച്-ഗ്രനാന്റെച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന്:

ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

സസ്പീകേള്ക്കനായബ പ്രകതദകേ വകുപ്പെച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം ജനസലാംഖദനാ
ശതമനാനത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല്

എസച്ച്.സബ.പബ/റബ.എസച്ച്.പബ-ഫണബകലയച്ച്

തകേ അനുവദബചതലാം സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കച്ച് 3,000

കകേനാടബ രൂപയകട പനാകക്കജച്ച് പ്രഖദനാപബചതലാം തസ്പീരകദശ-മലകയനാര കകഹകവയച്ച്
തകേ അനുവദബചതലാം സനാമൂഹദ സരക്ഷയമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് വബവബധ പദതബകേള്
ആരലാംഭബക്കനാനുമുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.
കപ്രനാഫ. കകേ. യ. അരുണന്: ഉപധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
തബകേച്ചുലാം ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ ബഡ്ജറനാണച്ച് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച് .
ശസ്പീ. ഇ. ടബ. കകടസണ മനാസ്റ്റര്: ഉപധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

പുതബയ നബകുതബ നബര്കദശങ്ങകളനാനമബലനാകത സനാധനാരണക്കനാകര സഹനായബക്കുന്ന
ബഡ്ജറനാണബതച്ച്. കേബഫ്ബബ വഴബ നടപ്പെബലനാക്കുന്ന 10,000 കകേനാടബ രൂപയകട തസ്പീരകദശ-
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മലകയനാര കകഹകവകേള്ക്കച്ച് കവണബയള്ള കബനാണ്ടുകേള് പൂര്ണ്ണമനായലാം പ്രവനാസബ ചബട്ടബ
വഴബ സമനാഹരബക്കനാന് ലക്ഷദമബടുന്നതച്ച് സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് . ഭവനരഹബതരനായ ഒരു
ലക്ഷലാം

കപര്ക്കച്ച്

വസ്പീടച്ച്

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുകമന്ന

പ്രഖദനാപനവലാം

എസച്ച്.സബ.പബ./റബ.എസച്ച്.പബ ഘടകേങ്ങള്ക്കച്ച് തകേ നസ്പീക്കബവചതലാം പ്രവനാസബ കപന്ഷന്
രണനായബരലാം രൂപയനാക്കബ വര്ദബപ്പെബചതലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .

അഴസ്പീകക്കനാടച്ച്-മുനമലാം

പനാലത്തബനച്ച് 160 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബച നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

കകേ.

കുഞബരനാമന്:

കേനാസര്കഗനാഡച്ച് പനാകക്കജബനച്ച്

ഉപധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

90 കകേനാടബ രൂപയലാം കേനാസര്കഗനാഡ്നബനലാം ബനാലാംഗ്ലൂര്

വകരയള്ള കറനാഡബകന്റെ വബകേസനത്തബനച്ച് 50 കകേനാടബ രൂപയലാം അനുവദബച നടപടബ
സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
പ്രവനാസബകേളകട

പ്രവനാസബ കപന്ഷന് 2000/- രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചതലാം

കക്ഷമലാം,

മരണനാനന്തര

ചടങ്ങുകേള്,

വബവനാഹ

എന്നബവയച്ച് ബഡ്ജറബല് തകേ നസ്പീക്കബവചതലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച് .
വബലത്തകേര്ച

തടയന്നതബനുലാം

ക്ഷസ്പീരസലാംഘങ്ങളകട

സലാംഭരണത്തബനുലാം ബഡ്ജറബല് തകേ അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.
1100/-

രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബചതമലാം

കേര്ഷകേ

ധനസഹനായലാം
റബ്ബറബകന്റെ

വബകേസനത്തബനുലാം

കനലച്ച്ല

ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേ കപന്ഷന്

കപന്ഷന്

അനുവദബക്കുകമന്ന

പ്രഖദനാപനവലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യകട പുനരുദനാരണത്തബനച്ച്
3000 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബച നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

ഭവന രഹബതരനായ ഒരു
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ലക്ഷലാം കപര്ക്കച്ച് വസ്പീടുവച്ചുനല്കുകമനലാം സര്ക്കനാര് സ്കൂളകേളബല് 45000 കനാസച്ച് റൂമുകേള്
റഹകടകേച്ച് ആക്കുകമനമുള്ള പ്രഖദനാപനങ്ങള് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.
വകുപ്പെബല്

കഡനാക്ടര്മനാരുകടതള്കപ്പെകട

പുതബയ

തസബകേകേള്

ആകരനാഗദ

സൃഷ്ടബക്കുകമന്ന

പ്രഖദനാപനവലാം പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് സഗൗജനദ മരുന്നച്ച് വബതരണത്തബനച്ച് തകേ അനുവദബച
നടപടബയലാം സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

തസ്പീരകദശ കമഖലയകട വബകേസനത്തബനനായബ

ബഡ്ജറബല് 216 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവയകേയലാം ആറച്ച് പുതബയ റവനഡ്യൂ ജബലകേള്
പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): കറനാഡച്ച്
വബകേസനത്തബനനായബ ചബല കമഖലകേളബല് കൂടുതല് പണലാം അനുവദബക്കണകമന്ന
അലാംഗങ്ങളകട ആവശദലാം പരബഗണബക്കുന്നതനാണച്ച്. കകേരളത്തബകന്റെ ഭൂപ്രകൃതബക്കച്ച് കമജര്
ഇറബകഗഷന് പദതബകേള് അനുകയനാജദമലനാത്തതബനനാലനാണച്ച് റമനര് ഇറബകഗഷന്,
ലബഫച്ച്

ഇറബകഗഷന്

പദതബകേള്ക്കച്ച്

കൂടുതല്

തകേ

അനുവദബചബട്ടുള്ളതച്ച് .

സലാംസ്ഥനാനകത്ത നദബകേളബല് കറഗുകലറര് സ്ഥനാപബചച്ച് ലബഫച്ച് ഇറബകഗഷന് വഴബ
കുടബകവള്ളലാം

വബതരണലാം

കചയ്യുന്നതച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച്

ആകലനാചബച്ചുവരബകേയനാണച്ച് .

നബലവബലുള്ള ഡനാമുകേള് റസ്പീഹനാബബലബകററച്ച് കചയ്തച്ച് ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനച്ച് മുന്ഗണന
നല്കുന്നതനാണച്ച്.

സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച് നടപ്പെനാക്കുന്ന കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബകേള്ക്കച്ച്

കൂടുതല് കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച് .
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സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്
നസ്പീര്ത്തടങ്ങള്

കചറുകേബട ലബഫച്ച് ഇറബകഗഷന് പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം
സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണച്ച്

പരമനാവധബ

ജലലാം

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുമനാണച്ച്

ശമബക്കുന്നതച്ച്. നബലവബലുള്ള സലാംവബധനാനത്തബല് പരബമബതബകേളള്ളതബനനാല് കേബഫ്ബബ
വഴബയള്ള

വന്കേബട

കപ്രനാജക്ടുകേളകട

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതസലാംബന്ധബചച്ച്

നബര്വ്വഹണ

കവഗത

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. വബകേസന പദതബകേളകട

നബര്വ്വഹണത്തബല് ജനപ്രതബനബധബകേളകട പങനാളബത്തമുണനാകേണലാം. കുറഞ പലബശയച്ച്
വനായ്പ

ലഭദമനാകുകേയനാകണങബല്

കൂടുതല്

വരുലാംവര്ഷങ്ങളബല് നടത്തനാന് സനാധബക്കുലാം.
കൂടുതല്

തകേയലാം

വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കക്ഷമകപന്ഷനുകേള്ക്കുകവണബയനാണച്ച്

കചലവഴബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

ഇഗൗ

ഉപധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
നസ്പീതബനദനായ നബര്വ്വഹണലാം എന്ന III-ാം

നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം കപനാലസ്പീസച്ച് എന്ന XII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ജയബലുകേള് എന്ന XIII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
ഉപധനനാഭദര്തനയലാം കസ്റ്റഷനറബയലാം അചടബയലാം മറച്ച് ഭരണപരമനായ സര്വ്വസ്പീസകേളലാം
എന്ന

XIV-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

വനാര്ത്തനാവബതരണവലാം

പ്രചരണവലാം

എന്ന

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം
XXIII-ാം

കേനാര്ഷബകേനാദനായ

നമര്
നബകുതബയലാം
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വബല്പ്പെന

നബകുതബയലാം

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

എന്ന

V-ാം

കപന്ഷനുലാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

പലവകേയലാം

എന്ന

XVI-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ഭൂനബകുതബ എന്ന VI-ാം നമര്
ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ജബലനാഭരണവലാം പലവകേയലാം എന്ന
XI-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള

ദുരബതനാശന്വേനാസത്തബനച്ച്

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

എന്ന

XXVI-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം എറക്സൈസച്ച് എന്ന VIII-ാം നമര്
ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം
പ്രവനാസബകക്ഷമവലാം

എന്ന

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

XXIV-ാം

നമര്

വനാഹനനബകുതബകേള്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

എന്ന

IX-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ഗതനാഗതലാം എന്ന XLI-ാം നമര്
ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം കപനാതമരനാമത്തച്ച് എന്ന XV-ാം
നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം വബദദനാഭദനാസലാം, കേനായബകേ
വബകനനാദലാം, കേല സലാംസനാരലാം എന്ന XVII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
ഉപധനനാഭദര്തനയലാം
XVIII-ാം

നമര്

സനാമൂഹദസരക്ഷബതതന്വേവലാം

റവദദസഹനായരലാംഗവലാം

കപനാതജനനാകരനാഗദവലാം

എന്ന

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

കക്ഷമവലാം

XLVI-ാം

എന്ന

നമര്
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ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
ശുചസ്പീകേരണവലാം

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

എന്ന

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

ശുദജലവബതരണവലാം

XX-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ജലകസചനലാം

എന്ന

XXXVIII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം നഗരവബകേസനലാം എന്ന XXII-ാം
നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

പഞനായത്തച്ച്

എന്ന

XXXV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ഗ്രനാമവബകേസനലാം
എന്ന

XXXVI-ാം

നമര്

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ/മറ്റു

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
പബകന്നനാക്ക/നഡ്യൂനപക്ഷ

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

വബഭനാഗങ്ങള്

എന്നബവരുകട

കക്ഷമലാം എന്ന XXV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം
കൃഷബ എന്ന XXIX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം
ഭക്ഷദലാം എന്ന XXX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണലാം

എന്ന

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

XXXI-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം എന്ന

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

XXXII-ാം നമര്

വനലാം എന്ന XXXIV-ാം നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം മത്സദബന്ധനലാം എന്ന XXXIII-ാം
നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം വദവസനായങ്ങള് എന്ന
XXXVII-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം റവദദ്യുത
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പദതബകേള്

എന്ന

ഉപധനനാഭദര്തനയലാം

XXXIX-ാം
വബകനനാദസഞനാരലാം

നമര്
എന്ന

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
XLII-ാം

നമര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയലാം ചര്ച കൂടനാകത പനാസനാകക്കണ മറച്ച്
ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനകേളലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം
അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.
സഭ ഉചയകശഷലാം 2.10-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.
******

ഗ്രനാന്റെച്ച്

