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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 കഫെബ്രുവരബ 06, കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പ്രവനാസബ സമൂഹലാം കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹു. പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് ഈ സകമ്മേളനത്തബല്ത്തകന്ന ഈ

വബഷയലാം സബ്മബഷനനായബ ഉന്നയബചബട്ടുള്ളതലാം  ബഹു.  മുഖദമനബ വബശദമനായബ മറുപടബ

നല്കേബയബട്ടുള്ളതമനാണന്.  സഭയുകട  ചട്ടങ്ങള്കലാം  കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങള്കലാം    വബരുദമനായ

കനനാട്ടസ്പീസനാണബതന്.   ഇത്തരകമനാരു   സനാഹചരദലാം  സൃഷബകന്നതന്   ആശനാസദമല.

എന്നനാല് പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ അവകേനാശലാം കചയര് നബകഷധബകനമബല.



2

ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ  : ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  ഈ  വബഷയലാം

ഉന്നയബച  അവസരത്തബല്   റൂള്  285  പ്രകേനാരലാം   ഞനാന്  കനനാട്ടസ്പീസന്  നല്കുകേയുലാം

അതബകന്മേല്  റൂളബലാംഗന്  ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം  കചയബരുന.    സഭയന്  പുറത്തുള്ള

വദകബകയകറബചന്  ആകക്ഷപലാം  ഉന്നയബകന്നതന്  ശരബയനായ  നടപടബയല.    ഒരു

വബഷയലാം ഒന്നബലധബകേലാം പ്രനാവശദലാം  ഒരു സഭനാകേനാലയളവബല് ഉന്നയബകന്നതലാം അതബനന്

അവതരണനാനുമതബ നല്കുന്നതലാം  ചട്ടലലാംഘനമനാണന്. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.എസന്.  ശര്മ്മേ  കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയ  വബഷയലാം പരബകശനാധബചന്

യുകമനായ  നടപടബ  സഭകയ  അറബയബകന്നതനാണന്.   അടബയന്തര

പ്രകമയനാവതരണത്തബനുള്ള   പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ അവകേനാശലാം നബകഷധബകന്നബല. 

ഭരണകേക്ഷബയബകല പ്രമുഖരനായ രണന് എലാം.എല്.എ.  മനാരുകടയുലാം   സബ.പബ.ഐ.

(എലാം.) സലാംസനാന കസക്രട്ടറബയുകടയുലാം  അടുത്ത ബന്ധുക്കള് ഇന്തദയകേത്തുലാം പുറത്തുലാം

നടത്തബയതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  തട്ടബപ്പുകേള്മൂലലാം  പ്രവനാസബ  മലയനാളബ  സമൂഹത്തബകന്റെ

വബശശനാസദതയലാം   അവരുകട  കജനാലബകലാം  മങ്ങകലല്പ്പെബചബട്ടുള്ള   ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷവലാം  കലനാകേ  കകേരള  സഭയുകട   പ്രവര്ത്തനത്തബനുണനായബ

കക്കനാണബരബകന്ന   പ്രതബസനബയുലാം  സലാംബനബചന്   സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്

ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന്  സര്വശസ്പീ  അനബല്  അക്കര,   പബ.  ഉബബദുള്ള,

അനൂപന്  കജക്കബന്  എന്നസ്പീ   അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചന്  കനനാട്ടസ്പീസന്
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നല്കേബയബട്ടുണന്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സഭയബലുന്നയബക്കനാന്  പനാടബലനാത്ത

കേനാരദങ്ങള് കബനാധപൂര്വലാം  പ്രതബപക്ഷലാം ഉന്നയബക്കനാന് ശമബകന്നതന് കലനാകേ കകേരള

സഭകയ  അനനാവശദമനായ  വബവനാദങ്ങളബകലയന്  കകേനാണ്ടുവരനാനുള്ള  ശമത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായനാണന്.   ഈ  വബഷയലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  ഈ  സകമ്മേളനത്തബല്ത്തകന്ന

ഉന്നയബകകേയുലാം  വദകമനായ  മറുപടബ  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുള്ളതനാണന്.    മനാധദമ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട അടബസനാനത്തബല്  ഇത്തരകമനാരു വബഷയലാം അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ

സഭയബല്  ഉന്നയബകന്നതന്  രനാഷസ്പീയ  മുതകലടുപ്പെബനുള്ള  ശമമനാണന്.   സലാംസനാന

സര്ക്കനാരുമനായബ   ബനമബലനാകത്തനാരു  കേനാരദലാം   സഭയബല്  ഉന്നയബചന്   ചര്ച

കചയ്യണകമന്ന  ആവശദലാം  അഭഭ്യൂഹങ്ങള്  പരത്തനാനുള്ള  ശമലാം  മനാത്രമനാണന്.

സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)  സലാംസനാന  കസക്രട്ടറബയുകട  മകേനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

വബഷയത്തബകന്മേല് അവര് തകന്ന കേനാരദങ്ങള് വദകമനാക്കബയബട്ടുള്ള സനാഹചരദത്തബല്

കലനാകേ കകേരള സഭകയ ഇകേഴബക്കനാട്ടനാനുള്ള പനാകഴ്വലയനാണന് അടബയന്തരപ്രകമയത്തബലൂകട

നടത്തബയബരബകന്നതന്.   വബകദശ രനാജദത്തന് നടന്ന  സനാമ്പത്തബകേ ഇടപനാടുകേളബകന്മേല്

കകേരളത്തബല് യനാകതനാരു നടപടബയുലാം സശസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബകകേയബല.  

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  സലാംസനാനലാം  സനാമ്പത്തബകേ  ബുദബമുട്ടുകേള്  കനരബടുന്ന

അവസയബലനാണന്  അഞന് കകേനാടബകയനാളലാം രൂപ കചലവബല്  സര്ക്കനാര് കലനാകേ കകേരള
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സഭ  സലാംഘടബപ്പെബചതന്.  ബഡ്ജറബല്  ആവശദമനായ  ഫെണന്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയ

സനാഹചരദത്തബലനാണന്  ഇതബകന്റെ  നടത്തബപ്പെബനുതകന്ന  വബഘനാതമനായ  രൂപത്തബലുള്ള

വബവനാദങ്ങള്  ഉണനായബരബകന്നതന്.  ഭരണകേക്ഷബയബകല  പ്രമുഖരനായ  രണന്

എലാം.എല്.എ.മനാരുകടയുലാം സബ.പബ.ഐ.(എലാം.) സലാംസനാന കസക്രട്ടറബയുകടയുലാം   അടുത്ത

ബന്ധുക്കള് ഇന്തദയകേത്തുലാം പുറത്തുലാം  നടത്തുന്ന തട്ടബപ്പുകേള് കേണബകലന്നന് നടബക്കനാന്

സനാധബകകേയബല.    കലനാകേ  കകേരള  സഭയുകട  മറവബല്  വദനാപകേമനായ  തട്ടബപ്പെന്

നടത്തുന്നതബനുള്ള   ഗൂഢനാകലനാചനയനാണബതന്.    രനാജദത്തബനന് പുറത്തന് ഭസ്പീമമനായ തട്ടബപ്പെന്

നടത്തബയ  സനാപനത്തബകന്റെ  അലാംഗങ്ങള്  ആകരനാകക്കയനാകണന്നന്  വദകമനാക്കണലാം.

കലനാകേ  കകേരള  സഭയുകട  മറവബല്  പനാര്ട്ടബ  കനതനാക്കളുകട  മക്കള്  നടത്തുന്ന  പണലാം

തട്ടബപ്പെന്  പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേള്ക്കബടയബല്  ആശങ്കയുണനാക്കബയബരബകന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  തടര്  നടത്തബപ്പെബലുണനായബട്ടുള്ള  പ്രതബസനബകയകറബചലാം

പനാര്ട്ടബകനതനാക്കളുകട പങ്കബകനകറബചലാം ചര്ച കചയ്യനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം. ഇഇൗ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  സഭയബല് ഉന്നയബക്കനാന് പനാടബലനാത്ത

വബഷയലാം  ഉന്നയബചകകേനാണന്   വദതദസ്തമനാകയനാരു  അന്തരസ്പീക്ഷലാം   കബനാധപൂര്വലാം

സൃഷബക്കനാനുലാം  കലനാകേ  കകേരള  സഭകയ  അനനാവശദ  വബവനാദങ്ങളബകലയന്

വലബചബഴയനാനുമുള്ള  ശമമനാണന്  പ്രതബപക്ഷലാം  നടത്തബയബരബകന്നതന്.  കലനാകേ  കകേരള
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സഭയുമനാകയനാ  കകേരള  നബയമസഭയുമനാകയനാ  യനാകതനാരു  തരത്തബലുലാം  ബനമബലനാത്ത

കേനാരദങ്ങളനാണന് ഇവബകട ഉന്നയബചബട്ടുള്ളതന്.  സബ.പബ.കഎ.(എലാം.)  സലാംസനാന കസക്രട്ടറബ

കയയുലാം പനാര്ട്ടബകയയുലാം അനനാവശദ വബവനാദങ്ങളബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ ആകക്ഷപബക്കനാനുള്ള

കബനാധപൂര്വമനായ  ശമമനാണന്  നടത്തബയബരബകന്നതന്.  ഇക്കനാരദത്തബല്  അവര്

നബലപനാടുകേള് വദകമനാക്കബയബട്ടുണന്. ബബസബനസന് കമഖലയബല് വദവസനായ സലാംരലാംഭകേര്

തമ്മേബല്  സനാമ്പത്തബകേ  ഇടപനാടുകേള്  നടത്തുകമ്പനാഴുണനാകേനാറുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളനാണന്

ഇക്കനാരദത്തബലുലാം  സലാംഭവബചബട്ടുള്ളതന്.  കകേരളത്തബല്  മനാത്രമല,  ഇന്തദയുകട  ചരബത്രലാം

പരബകശനാധബചനാല്ത്തകന്ന വബവബധ രനാഷസ്പീയ  കനതനാക്കള്കലാം  മക്കള്കകമതബരനായബ

സമനാന സശഭനാവമുള്ള ധനാരനാളലാം കകേസുകേള് ഉണനായബട്ടുണന്. അകതനാകക്ക നബയമപരമനായബ

ബകേകേനാരദലാം  കചയ്യുകേയലനാകത  നബയമസഭയബകലനാ  പനാര്ലകമന്റെബകലനാ   ചര്ച

കചയബട്ടബകലനള്ള  വസ്തുത  പ്രതബപക്ഷലാം  ഓര്കന്നതന്  നന്നനായബരബകലാം.

നബയമസഭയബല് പനാലബകക്കണ ചബല മരദനാദകേളുകട ഭനാഗമനായബട്ടനാണന്  മുന്കേനാലങ്ങളബല്

പല  കകേസുകേളബലുമുള്കപ്പെട്ടവകര  സലാംബനബചന്   സഭയബല്  ആരുലാം  ചര്ച  കചയ്യനാന്

തയ്യനാറനാകേനാത്തതന്.   വബകദശ രനാജദങ്ങളബല് ബബസബനസന് നടത്തുന്നതമനായബ ബനകപ്പെട്ടന്

ഏകതങ്കബലുലാം  കകേസുകേളബല്  ആകരങ്കബലുമുള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണങ്കബല്  അതന്  സഭയുകട

വബഷയമലനാത്തതബനനാല്   ഇവബകട  ചര്ച  കചകയ്യണ  ആവശദമബല.   ഇതമനായബ

ബനകപ്പെട്ടന്  സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകനനാ നബയമസഭയ്കക്കനാ യനാകതനാനലാം കചയ്യനാനബല.
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ഈ വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.  

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.) 

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  സര്വശസ്പീ.  രകമശന്  കചന്നബത്തല,

അനൂപന്  കജക്കബന്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നന് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  അടബയന്തരപ്രകമയ  വബഷയലാം  വബകദശ

കകേനാടതബയുകട പരബഗണനയബലുള്ളതനായതബനനാല്  സഭ ചര്ച കചകയ്യണതബല.

II ശദക്ഷണബക്കല് 
 

(1) ശബരബമല ഭകര് കനരബടുന്ന ബുദബമുട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷന്  കുമനാര്:   ശബരബമല  തസ്പീര്തനാടനകേനാലത്തന്

സന്നബധനാനത്തന്   ഭകര്  കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബകന്നതബനുലാം

അയ്യപ്പെദര്ശനത്തബനന്  കൂടുതല്  സഇൗകേരദകമനാരുകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  അപ്പെലാം,  അരവണ എന്നബവയുകട നബര്മ്മേനാണവലാം വബതരണവലാം

പമ്പയബകലയന് മനാറ്റുകേയുലാം  കനയ്യഭബകഷകേത്തബകന്റെ പ്രസനാദലാം ഉടന് ലഭദമനാകകേയുലാം



7

കചയ്യണലാം.   അനബയനബതമനായ  തബരകകേള്  ഒഴബവനാക്കബ  സന്നബധനാനത്തബകല

മനാലബനദകത്തനാതന്  കുറയന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  നബകയനാഗബച  സമബതബയുകട

കനതൃതശത്തബല് ഇക്കനാരദങ്ങള് ചര്ച കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസശവലാം   വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  തസ്പീര്തനാടനകേനാലത്തന്  ശബരബമലയബല്

വന്തബരക്കനുഭവകപ്പെടുനകണങ്കബലുലാം  എലനാ  ഭകര്കലാം  ദര്ശനലാം

ലഭബകന്നതബനനാവശദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  കപനാലസ്പീസുലാം  കദവസശലാം  കബനാര്ഡലാം

കചര്ന്നന് ഒരുക്കബയബട്ടുണന്. ഇതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ദര്ശന സമയലാം വര്ദബപ്പെബകകേയുലാം

മണ്ഡല  മകേരവബളകകേനാലത്തന്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്   സലാംയുകമനായബ  ഭകര്ക്കന്

പരമനാവധബ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.  ശബരബമലയുകട

വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  നബരവധബ  കപ്രനാജക്ടുകേള്   നടപ്പെബലനാക്കബ

വരബകേയനാണന്.  അപ്പെലാം,അരവണ  നബര്മ്മേനാണലാം  പമ്പയബകലയന്  മനാറ്റുന്നതന്

പ്രനാകയനാഗബകേമല.  പ്രസനാദ  വബതരണലാം   കേനാരദക്ഷമവലാം  കുറമറതമനാകന്നതബനന്

നടപടബ സശസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.  ഇതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച ഉപകദശകേ സമബതബയുകട

കയനാഗത്തബല്   പ്രകേടബപ്പെബച  അഭബപ്രനായങ്ങള്കൂടബ  പരബഗണബചന്  യുകമനായ

തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കനാവന്നതനാണന്.  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  നടപടബകേള്
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തശരബതഗതബയബല് നടത്തുനണന്.  

(2)  വബശശകേര്മ്മേജരുകട പബകന്നനാക്കനാവസ

ശസ്പീ  .    കമനാന്സന്  കജനാസഫെന്:    വബശശകേര്മ്മേജരുകട   പബകന്നനാക്കനാവസ

പരബഹരബകന്നതബനുള്ള  വബവബധ  സര്ക്കനാര്  പദതബകേള്  നഭ്യൂനതകേള്  പരബഹരബചന്

നടപ്പെനാകക്കണതനാണന്.   വബശശകേര്മ്മേ വബഭനാഗകത്ത  ഇ.എസന്.കഎ.യുകട  പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  വബദദനാഭദനാസ  പബകന്നനാക്കനാവസ  പരബഹരബകന്നതബനന്

കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കന്  പ്രകതദകേ  കസനാളര്ഷബപ്പെന്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കതനാഴബല്

കമഖലയബല് നൂതന സനാകങ്കതബകേ വബദദകേള് പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനന്   കവണത്ര

പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  വബശശകേര്മ്മേ വബഭനാഗത്തബകന്റെ

സനാമൂഹബകേ സുരക്ഷ  പരമനാവധബ കവഗത്തബല് നടപ്പെനാക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

കഡനാ.  പബ.  എന്.  ശങ്കരന് കേമ്മേസ്പീഷന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല ശബപനാര്ശകേള്    സലാംബനബചന്

വബവബധ വകുപ്പുകേളുകട  അഭബപ്രനായലാം  പരബഗണബചതബനുകശഷകമ   അന്തബമ  തസ്പീരുമനാനലാം

കകകേകക്കനാള്ളനാന്  സനാധബകകേയുള.  മറന്  സനാമൂഹദ  കപന്ഷനുകേകളനാനലാം

ലഭബക്കനാത്തതലാം   ബബ.പബ.എല്.  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെട്ടതമനായ  60  വയസ്സുകേഴബഞ

വബശശകേര്മ്മേ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെടുന്ന വദകബകേള്ക്കന്  നല്കേബവരുന്ന കപന്ഷന്  1100
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രൂപയനായുലാം   കപന്ഷന്  ലഭബക്കനാനുള്ള  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാന  പരബധബ   ഒരു  ലക്ഷലാം

രൂപയനായുലാം വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണന്.  ഉകദദനാഗ നബയമനങ്ങളബലുള്ള സലാംവരണത്തബനുപുറകമ

പബകന്നനാക്ക  വബകേസന വകുപ്പെന് മുകഖന നടപ്പെനാക്കബവരുന്ന  ഒ.ബബ.സബ. കപനാസന്-കമടബകേന്,

പ്രസ്പീ-കമടബകേന്  കസനാളര്ഷബപ്പുകേള്,   എലാംകപനായബബലബറബ  എന്ഹനാന്കസ്മെന്റെന്  കപ്രനാഗ്രനാലാം,

ഓവര്സസ്പീസന്  കസനാളര്ഷബപ്പെന്  തടങ്ങബയ  പദതബകേള്  വബശശകേര്മ്മേ  വബഭനാഗത്തബനുലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാവന്നതനാണന്.  പരമ്പരനാഗത   കേരകേഇൗശല  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്

പരമനാവധബ  25000  രൂപ വകര  അനുവദബകന്ന  കകനപുണദ വബകേസന പദതബയുലാം

ആധുനബകേ പണബയനായുധങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള പദതബയുലാം     വബവനാഹ ധനസഹനായ

വനായ,   വബദദനാശസ്പീ വനായ,  ഭവന നബര്മ്മേനാണ വനായ,  വനാഹന വനായ,  ഭവന പുനര്

നബര്മ്മേനാണ വനായ,   മഹബളനാ സമൃദബ കയനാജന   എന്നബവയുലാം നടപ്പെബലനാക്കബ വരുനണന്.

വബകദശത്തന്   പഠബകന്നതബനന്  പരമനാവധബ  25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഇന്തദയബല്

പഠബകന്നതബനന് 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കുറഞ പലബശനബരക്കബല് വബദദനാഭദനാസ വനായയുലാം

നനാട്ടബല്  മടങ്ങബകയത്തുന്ന  പ്രവനാസബകേള്ക്കന്   3  ശതമനാനലാം  പലബശ  നബരക്കബല്

പരമനാവധബ  20  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം   വനബതകേള്ക്കന്  സശയലാം  കതനാഴബല്

കേകണത്തുന്നതബനുളള  വനായയുലാം  അനുവദബകനണന്.   വബശശകേര്മ്മേ  വബഭനാഗങ്ങകള

ഇ.എസന്.കഎ.കപന്ഷന്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബകനകറബചന്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബല.  വനാര്ഷബകേ വരുമനാന പരബധബ വര്ദബപ്പെബച സനാഹചരദത്തബല്
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കപന്ഷനന് അകപക്ഷബകക്കണ   തസ്പീയതബയബല് മനാറലാം വരുത്തുന്നതനാണന്. 

III സബ്മബഷന്

(1) കുരസ്പീപ്പുഴ ശസ്പീകുമനാറബനന് കനകരയുണനായ ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതനാകേരന്:ശസ്പീ.  കുരസ്പീപ്പുഴ  ശസ്പീകുമനാറബനന്  കനകരയുണനായ

ആക്രമണത്തബല്  ഉത്തരവനാദബകേളനായവരുകട  കപരബല്  കേര്ശന  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  ഇന്നകല രനാത്രബ  9  മണബക്കന്   ശസ്പീ.

കുരസ്പീപ്പുഴ  ശസ്പീകുമനാറബകന  വനാഹനലാം  തടഞ്ഞുനബര്ത്തബ  ഭസ്പീക്ഷണബകപ്പെടുത്തബയതമനായബ

ബനകപ്പെട്ടന്  പഞനായത്തന്  കമമ്പര്  ഉള്കപ്പെകട  ഒരു  സലാംഘലാം  ബബ.കജ.പബ.-

ആര്.എസന്.എസന്.  പ്രവര്ത്തകേകര  പ്രതബകേളനാക്കബ  കഎ.പബ.സബ.  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്

പ്രകേനാരലാം കേടയല് കപനാലസ്പീസന് കസഷനബല് കകേസന് രജബസര് കചയന്  6  കപകര അറസന്

കചയബട്ടുണന്.  അഭബപ്രനായ  സശനാതനദത്തബനന്  കനകരയുണനാകുന്ന  ആക്രമണങ്ങള്

ശകമനായബ  അമര്ച  കചയ്യുന്നതലാം  ഉത്തരവനാദബകേള്കക്കതബകര  കേര്ശന  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകന്നതമനാണന്.   

(2) കുട്ടബകേകള തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകേല്

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:   സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ കുട്ടബകേകള തട്ടബകക്കനാണ്ടു

കപനാകേനാന് നടത്തുന്ന ശമങ്ങള് തടയുന്നതബനന് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  കുട്ടബകേകള  തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകുന്ന

മനാഫെബയനാ  സലാംഘലാം  സലാംസനാനത്തന്  പ്രവര്ത്തബകന്നതനായബ  അകനശഷണത്തബല്

കതളബഞബട്ടബല.  ആലപ്പുഴ-പൂചനാക്കല്  പ്രകദശത്തന്  കുട്ടബകയ  തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകേനാന്

നടത്തബയ ശമത്തബല് ആനനാപ്രകദശന്  സശകദശബകയ   റബമനാന്റെന്  കചയ്യുകേയുലാം  കകേസന്

രജബസര്  കചയന്  അകനശഷണലാം  നടത്തബവരബകേയുമനാണന്.  കകേനാഴബകക്കനാടന്-കേകക്കനാടബ

കേടപ്പുറത്തന്  കുട്ടബയുകട  കേഴുത്തബല്നബന്നന്  മനാല  തട്ടബകയടുക്കനാനുള്ള  ശമത്തബകനതബകര

കകേസന്  രജബസര്  കചയന്  അകനശഷണലാം  നടത്തബവരുന.   ഭബക്ഷനാടനത്തബകനനാ

മകറകതങ്കബലുലാം  തരത്തബലുള്ള  കുറകൃതദലാം  കചയ്യുന്നതബകനനാ  കുട്ടബകേകള

തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകുന്നതന്  തടയുന്നതബനന്  ബക്രലാം  ബനാഞന്  കഎ.ജബ.-യുകട

കനതൃതശത്തബല്  ആന്റെബ  ഹഹ്യുകമന്  ടനാഫെബക്കബലാംഗന്  കസല്  പ്രവര്ത്തബചവരുന.

കേനാണനാതനാകുന്ന കുട്ടബകേകള കേകണത്തബ തടര് നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബകന്നതബനന്  കേര്മ്മേ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണന്.  സമൂഹ  മനാധദമങ്ങളബല്  പ്രചരബകന്ന  തരത്തബല്

ആശങ്കകപ്പെകടണ അവസ നബലവബലബല.  ഇഇൗ വബഷയത്തബല് സര്ക്കനാരുലാം കപനാലസ്പീസന്

സലാംവബധനാനവലാം ഉണര്നപ്രവര്ത്തബകന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കൂടുതല് ശകമനായ നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബകന്നതമനാണന്.  

(3) കദശസ്പീയ പനാത

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  കദശസ്പീയപനാത  766-കല രനാത്രബ യനാത്രനാ നബകരനാധനലാം
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പബന്വലബകന്നതബനുലാം,  നഞകങ്കനാടന്-വയനനാടന്-നബലമ്പൂര്  കറയബല്പ്പെനാതയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകന്നതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): ബനബപ്പൂര് വനകമഖലയബല് രനാത്രബയനാത്ര

നബകരനാധബച  കേര്ണനാടകേ  ബഹ കക്കനാടതബ  ഉത്തരവബകനതബകര  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  ഫെയല്  കചയ  ഹര്ജബയബല്   കപനാലസ്പീസബകന്റെയുലാം  വനലാം

വകുപ്പെബകന്റെയുലാം കമല്കനനാട്ടത്തബല് കകേനാണ്കവനായന് ആയബ വനാഹനങ്ങള് കേടത്തബവബടുകേ;

നബലവബകല  പനാത  വബകേസബപ്പെബചന്  പകേല്  സമയത്തന്  കൂടുതല്  വനാഹനങ്ങള്

കേടത്തബവബടുകേ;   ഇരട്ടവരബപ്പെനാത പണബയുകേ;  വനദജസ്പീവബകേള്ക്കന്  ഉപദ്രവമുണനാകേനാകത

വനാഹനകമനാടബക്കനാന് ബഡ്രൈവര്മനാര്ക്കന് പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേ;  തടങ്ങബയ കേനാരദങ്ങള്

പഠബചന് നബര്കദ്ദേശലാം സമര്പ്പെബകന്നതബനനായബ വബദഗ്ദ്ധ സമബതബകയ നബകയനാഗബകകേ എന്നസ്പീ

ആവശദങ്ങള്  ഉന്നയബചബട്ടുണന്.   പ്രസ്തുത  കകേസബല്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  പുറകപ്പെടുവബച

ഉത്തരവബല് കകേന്ദ്ര ഉപരബതല ഗതനാഗത  കസക്രട്ടറബയുകട  അദദക്ഷതയബല് കകേരള-

കേര്ണനാടകേ-തമബഴന് നനാടന്  സര്ക്കനാരുകേളുകടയുലാം  നനാഷണല്  ബടഗര്  കേണ്സര്കവഷന്

അകതനാറബറബയുകടയുലാം  പ്രതബനബധബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഉന്നതതല  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  മൂന്നന്  മനാസത്തബനകേലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സമര്പ്പെബക്കണകമനലാം

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്.   ഗതനാഗത  വകുപ്പെന്  പ്രബന്സബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബകയ   ഇഇൗ

സമബതബയബകലയന്  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കേര്ണനാകേയബകല  ബനകപ്പെട്ട
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ഉകദദനാഗസരുമനായബ   ചര്ച  നടത്തനാന്  നബര്കദ്ദേശബകകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.   ചസ്പീഫെന്

കസക്രട്ടറബ തലത്തബലുലാം ചര്ചകേള് നടത്തുന്നതനാണന്.  നബര്ദ്ദേബഷ്ഠ നബലമ്പൂര്-നഞന്കകേനാടന്

കറയബല്കവ  ബലനബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബലുള്ള  തടസ്സങ്ങള്  കേണക്കബകലടുത്തന്

കേര്ണനാടകേ  അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസന  വകുപ്പെന്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫെന്

കസക്രട്ടറബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  കയനാഗലാം  കചര്ന്നന്  പരബസബതബ  കലനാല

പ്രകദശങ്ങകളയുലാം വനദജസ്പീവബ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങകളയുലാം കദശസ്പീയ ഉദദനാനങ്ങകളയുലാം

ഒഴബവനാക്കബ  പുതബയ  അബലന്കമന്റെന്  തയ്യനാറനാകന്ന  കേനാരദലാം  സലാംയുകമനായബ

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്.

(4)ചര്ചന് ഓഫെന് കഗനാഡബകന്റെ ആസനാനലാം

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ കജനാര്ജന്:  കുമ്പനനാടന്  ചര്ചന്  ഓഫെന്  കഗനാഡബകന്റെ ആസനാനലാം

ആക്രമബക്കകപ്പെട്ട സലാംഭവത്തബല്  നബയമ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  സമൂഹകത്ത

വര്ഗ്ഗസ്പീയവത്കേരബക്കനാനുള്ള  ശമങ്ങകള  ശകബയനായബ  കചറുക്കണകമനലാം

അഭദര്തബകന.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കുമ്പനനാടന്  ചര്ചന്  ഓഫെന്  കഗനാഡബകന്റെ

ആസനാനലാം  ആക്രമബക്കകപ്പെട്ട  സലാംഭവത്തബല്  പതബകനനാന്നന്  ബബ.കജ.പബ.

പ്രവര്ത്തകേര്കക്കതബകര  കഎ.പബ.സബ.  വബവബധ വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം  കകേസന്  രജബസര്

കചയന്  അകനശഷണലാം  നടത്തബ  വരബകേയനാണന്.   പ്രതബകേകള  ഇതവകര  അറസന്
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കചയ്യനാത്തതന്  ഗഇൗരവമനായബ  കേനാണണകമനലാം  പ്രകതദകേ  ടസ്പീമബകന  നബകയനാഗബചന്

കകേസകനശഷണലാം  നടത്തണകമനലാം  കപനാലസ്പീസന്  കമധനാവബക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.   പ്രതബകേകള  അറസന്  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  ഉഇൗര്ജബത  നടപടബകേള്

ഗവണ്കമന്റെന്  സശസ്പീകേരബകന്നതനാണന്.   മതസശനാതനദലാം  ഹനബകന്ന  ഇത്തരലാം

കചയബകേകള ഒരുകേനാരണവശനാലുലാം സര്ക്കനാര്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്നതല.

(5) വബകലജന് കരഖകേളബകല അപനാകേത

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  മസ്പീനചബല്  തനാലൂക്കബകല  പൂവരണബ  വബകലജബകല

കബസബകേന്  ടനാകന്  രജബസറബല്  വന്നബട്ടുള്ള  അപനാകേത  പരബഹരബകന്നതബനന്  സതശര

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനഭ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): മസ്പീനചബല്

തനാലൂക്കബകല വബവബധ വബകലജുകേളബകല റസ്പീസര്കവ കറകക്കനാഡകേളബല് ഭൂമബയുകട തരലാം

നബലലാം/പുരയബടലാം  എന്നതബനന്  പകേരലാം  കതനാട്ടലാം  എന്നനാണന്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതന്.

കതനാട്ടലാം  എന്നന്  കരഖകപ്പെടുത്തബയ  വസ്തുവബകന്റെ  ഇഇൗടബകന്മേല്  കലനാണ്  കകേനാടുക്കനാന്

ബനാങ്കുകേള്  വബസമ്മേതബകന്നതബനനാല്  നബയമനാനുസൃതലാം  ഇതന്  തബരുത്തബ

നല്കേണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന്   ധനാരനാളലാം  അകപക്ഷകേള്  ലഭബകനണന്.   റസ്പീസര്കവ

പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കറകക്കനാഡകേള്  റവനഭ്യൂ  വകുപ്പെബനന്  ബകേമനാറബയബട്ടുള്ള വബകലജുകേളബല്

ഭൂമബ സലാംബനമനായബ വന്നബട്ടുള്ള പരനാതബകേളബകല പബശകേന് പരബഹരബക്കനാന് വബകലജബകല
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എലനാ ഭൂകരഖനാ തഹസസ്പീല്ദനാര്മനാര്കലാം നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.

(6) കസവന  -  കവതന വദവസകേള്

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  ശമ്പള  കേമ്മേസ്പീഷന്  ശബപനാര്ശ  അനുസരബചന്  വബകലജന്

ഓഫെസ്പീസര്മനാരുകട  തസ്തബകേ  പുനര്  നനാമകേരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്):

19-01-2018-കല  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  സര്കലറബല്  ശമ്പള  കസയബലുലാം

അലവന്സുകേളുലാം  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  ഉയര്ന്ന  അനുപനാതത്തബല്  കറകഷദനാ

കപ്രനാകമനാഷന് അനുവദബകന്നതബനുലാം  നല്കേബയബട്ടുള്ള പരനാതബകേളുലാം  ഭരണ വകുപ്പെബകന്റെ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അടുത്ത  ശമ്പള  പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പരബഗണനയന്

സമര്പ്പെബക്കണകമന്നന് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുള്ളതബനനാല് വബകലജന് ഓഫെസ്പീസര് തസ്തബകേ ജൂനബയര്

സൂപ്രണന്  തസ്തബകേയന്  സമനാനമനായബ  ഉയര്ത്തനാന്  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുള്ളതന്.

സനാമ്പത്തബകേ ബനാദദതകേകളനാനമബലനാത്തപക്ഷലാം വബകലജന് ഓഫെസ്പീസര്മനാരുകട തസ്തബകേ

പുനര്നനാമകേരണലാം കചയ്യുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബകന്നതനാണന്.

(7) വബദദനാഭദനാസ വനായനാ തബരബചടവന് സഹനായ പദതബ

ശസ്പീ  .   പനാറക്കല് അബ്ദുല: വബദദനാഭദനാസ വനായനാ തബരബചടവന് സഹനായ പദതബയുകട

ആനുകൂലദലാം  എസന്.ബബ.ടബ.-യബല്  നബനലാം  വനായകയടുത്ത  വബദദനാര്തബകേള്കകൂടബ
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ലഭദമനാകന്നതബനന് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്):

എസന്.ബബ.ടബ.  നല്കേബയതലാം  റബലയന്സന്  അസറന്  റസ്പീകേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കേമ്പനബക്കന്

ബകേമനാറബയതമനായ വബദദനാഭദനാസ വനായകേള് വബദദനാഭദനാസ വനായനാ തബരബചടവന് സഹനായ

പദതബയുകട  പരബധബയബല്  വരനാത്തതബനനാലുലാം  ടബ  കേമ്പനബ  ഒരു  ബനാങ്കബലാംഗന്  ഇതര

കേമ്പനബയനായതബനനാലുലാം  പ്രസ്തുത  വനായകേള്ക്കന്  തബരബചടവന്  പദതബയുകട  സഹനായലാം

നല്കേനാന്  പ്രയനാസമനാണന്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  എന്തുകചയ്യനാനനാകുകമന്നന്  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബകന്നതനാണന്.   എന്നനാല്  എസന്.ബബ.ടബ.-യബല്  നബനലാം  എടുത്തബട്ടുള്ളതലാം

എസന്.ബബ.ടബ.  ലയനകത്ത  തടര്ന്നന്  എസന്.ബബ.കഎ.-യബകലയന്  മനാറബയതമനായ

വബദദനാഭദനാസ വനായകേള്ക്കന് ടബ പദതബ പ്രകേനാരലാം സഹനായലാം ലഭബകന്നതബനന് തടസ്സമബല.

നബലവബല് ലഭബചബട്ടുള്ള അകപക്ഷകേള് മുഴുവനുലാം കപ്രനാസസന് കചയതബനുകശഷലാം മനാത്രകമ

പുതബയ വബഭനാഗങ്ങകള ഇതബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന് സനാധബകകേയുള.

(8) മൃതസ  ഞസ്പീവനബ പദതബ

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസന്  .   ശബവകുമനാര്: ആകരനാഗദ കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപ്പെബകന്റെ മരണനാനന്തര

അവയവദനാന  പദതബയനായ  'മൃതസ  ഞസ്പീവനബ'  ഉഇൗര്ജബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം

തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകല ലബവര് ടനാന്സന് പനാകന്റെഷന് യൂണബറബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുമുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.



17

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്):   ആകരനാഗദ കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബല് 2012-ല് മസ്തബഷ്ക മരണനാനന്തര

അവയവദനാനലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകകേ എന്ന ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണന്  'മൃതസഞസ്പീവനബ'

പദതബ  ആരലാംഭബചതന്.  1994-കല  Transplantation  of  Human  Organ  Act

പ്രകേനാരമനാണന്  ഇതബനുള്ള   മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുന്നതന്.

തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജന് ആശുപത്രബ കകേന്ദ്രമനാക്കബ  Kerala Network

of  Organ  Sharing  എന്ന  സനാപനലാം  പ്രവര്ത്തബച  വരുന.   മരണലാം  സലാംഭവബച

വദകബയുകട  ബന്ധുക്കളുകട  സമ്മേതമനാണന്  ഇതബനന്  ഏറവലാം  പ്രധനാനലാം.    സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവന്   പ്രകേനാരലാം  മസ്തബഷ്ക  മരണലാം  സബരസ്പീകേരബകന്നതബനുള്ള  4  കഡനാക്ടര്മനാരുകട

പനാനലബല് രണന് കപര്  പുറത്തുള്ളവരുലാം  അതബകലനാരനാള് നബര്ബനമനായുലാം സര്ക്കനാര്

സര്വസ്പീസബലുള്ളതമനായബരബക്കണകമനലാം  6  മണബക്കൂര്  ഇടകവളയബല്  നടത്തുന്ന  രണന്

ആകഗ്നേയ  കടസ്റ്റുകേളുലാം  വസ്പീഡബകയനായബല്  പകേര്ത്തണകമനലാം  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണന്.

2017-ല്  മസ്തബഷ്ക മരണനാനന്തര അവയവദനാനത്തബല് കുറവണനായതന്  സലാംബനബചന്

പരബകശനാധബകന്നതനാണന്.  ഇതമനായബ  ബനകപ്പെട്ട ആശങ്കകേള് ദുരസ്പീകേരബക്കനാന് KNOS

നബരവധബ  ശബല്പ്പെശനാലകേളുലാം  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേളുലാം  സലാംഘടബപ്പെബകകേയുലാം

അവയവദനാനലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുള്ള   ശമങ്ങള്   നടത്തുകേയുലാം കചയ്യുനണന്.

മസ്തബഷ്ക മരണ സബരസ്പീകേരണ പ്രക്രബയ ഏകകേനാപബപ്പെബകന്നതബനുലാം സുഗമമനാകന്നതബനുലാം
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ജബലനാതലത്തബല്   കഡപഭ്യൂട്ടബ  ഡബ.എലാം.ഒ.മനാകര  കനനാഡല്  ഓഫെസ്പീസര്മനാരനായബ

നബയമബചബട്ടുണന്.   ഇതബനനായബ  ഏകേകദശലാം  മൂന്നൂകറനാളലാം  സര്ക്കനാര്  കഡനാക്ടര്മനാര്ക്കന്

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  എലാംപനാനല്  കചയബട്ടുണന്.  തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബല്  കവണത്ര  സജസ്പീകേരണങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാകേനാകത  നടത്തബയ  ലബവര്

ടനാന്സന് പനാകന്റെഷന്  പരനാജയകപ്പെട്ടതബനനാല്  അതദനാധുനബകേ  സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കബയതബനുകശഷലാം  മനാത്രകമ  ലബവര്  ടനാന്സന് പനാകന്റെഷന്  നടത്തനാന്

സനാധബകകേയുള.

(9)  കേനാലടബ സമനാന്തര പനാലത്തബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചന് ശസ്പീ. എല്കദനാസന് പബ. കുന്നപ്പെബള്ളബല് 

എലാം.എല്.എ.യുലാം കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്)

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്  : അങ്കമനാലബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  എലാം.സബ.

കറനാഡബല് കപരബയനാറബനന് കുറുകകേ കേനാലടബ  സമനാന്തര പനാലലാം നബര്മ്മേബക്കനാന്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസന്  പബ  .    കുന്നപ്പെബ  ള്ളബല്:  കപരുമ്പനാവൂര്

നബകയനാജകേമണഡലത്തബല്ക്കൂടബ  കേടനകപനാകുന്ന  കേനാലടബ  സമനാന്തര  പനാലത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള് തശരബതകപ്പെടുത്തണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):
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കേനാലടബയബല്  സമനാന്തര  പനാലലാം  പണബയുന്നതബനന്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബകയങ്കബലുലാം

അബലന്കമന്റെന് നബരവധബ തവണ മനാകറണബ വന്നതകകേനാണന്  നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടബല.    600  മസ്പീറര്  നസ്പീളത്തബല്  മബകേച  സനാകങ്കതബകേ

ബവദഗ്ദ്ധദകത്തനാടുകൂടബ  നദബക  കുറുകകേ   45  ഡബഗ്രബ  ചരബഞനാണന്   പനാലലാം

നബര്മ്മേബകക്കണകതന്ന  സനാകങ്കതബകേ  ബുദബമുട്ടുലാം  രൂപകേല്പ്പെനയബകല

സങ്കസ്പീര്ണതയുമനാണന്  കേനാലതനാമസത്തബനന്  കേനാരണലാം.  2018  കഫെബ്രുവരബ  മനാസലാം

അവസനാനകത്തനാകട  ഡബബസന്  പൂര്ത്തബയനാകുകമന്നന്  വകുപ്പെബല്  നബനലാം

അറബയബചബട്ടുണന്.  അകപ്രനാചന് കറനാഡബനുള്ള സലലാം   ലഭദമനാകുന്ന മുറയന് മനാത്രകമ പണബ

ആരലാംഭബക്കനാന്  കേഴബയുകേയുള.  പുതക്കബയ  അബലന്കമന്റെന്  പ്രകേനാരലാം  അതബര്ത്തബ

കേല്ലുകേള് സനാപബകന്നതബനുള്ള പ്രവൃത്തബ കടണര് കചയ കേഴബഞ്ഞു.   കേനാലടബ സമനാന്തര

പനാലത്തബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗതബയബലനാണന്. 

(10) ആഭരണ കതനാഴബലനാളബകേളുകട വബവബധ ആവശദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ  : ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കക്ഷമനബധബ

സലാംരക്ഷബകന്നതബനുലാം മബനബമലാം കവതനലാം ലഭദമനാകന്നതബനുലാം കൂലബയുലാം കതനാഴബലുലാം ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലുലാം എബകസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .  പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്     ):    2010-ല്

ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡന്  നബലവബല്  വന.      10  ലക്ഷലാം
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രൂപയബലധബകേലാം  വനാര്ഷബകേ  വബറ്റുവരവള്ള  വദനാപനാരബകേളബല്  നബനലാം  വബറ്റുവരവബകന്റെ  .

25 ശതമനാനലാം  തകേ  കസസ്സനായബ  ഈടനാക്കണകമന്നനാണന്  കക്ഷമനബധബ  നബയമത്തബകല

വദവസ.   ഇതബകനതബര  വദനാപനാരബകേള്  ബഹകക്കനാടതബകയ  സമസ്പീപബചന്  കസ

വനാങ്ങബയതബനനാല് കസസ്സന്  പബരബകചടുക്കനാന് സനാധബക്കനാകത വന.  ഇതന് കക്ഷമനബധബ

കബനാര്ഡബകന്റെ  വരുമനാനകത്തയുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട   ആനുകൂലദങ്ങകളയുലാം

കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബച.  വദനാപനാരബ-കതനാഴബലനാളബ പ്രതബനബധബ കയനാഗത്തബല്   കസസ്സന്

പബരബകചടുകന്നതന്  ആഭരണങ്ങളുകട  വബല്പ്പെന  ഘട്ടത്തബല്  മനാത്രമനായബ

പരബമബതകപ്പെടുത്തണകമനലാം  ഇതന്  1  ശതമനാനമനായബ  കുറയണകമനലാം

നബര്കദ്ദേശമുണനായതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് നബയമത്തബല് കഭദഗതബ വരുത്തുന്ന കേനാരദലാം

പരബകശനാധബച  വരുന.   അര്ഹതകപ്പെട്ട  മുഴുവന്  കതനാഴബലനാളബകേള്കലാം  കപന്ഷന്

നല്കുന്നതബനന് നടപടബ സശസ്പീകേരബച വരുനണന്.  വബവനാഹ ധനസഹനായലാം, വബദദനാഭദനാസ

ആനുകൂലദലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവ   കുടബശബകേയബലനാകത   വബതരണലാം  കചയ  വരുന.

സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവ  പ്രകേനാരലാം  മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതക്കബ  നബശ്ചയബകകേയുലാം

ആനുകൂലദങ്ങള്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  ലഭദമനാകുനകണനാകയന്നന്  എന്കഫെനാഴന്കമന്റെന്

വബലാംഗന്  ഉറപ്പു  വരുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുന.    ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കതനാഴബലുലാം

കൂലബയുലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതബനന്  സനാധദമനായ  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  സശസ്പീകേരബച

വരുനണന്.
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(11) കേശുവണബ വദവസനായ കമഖലയബകല പ്രതബസനബ

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചന് ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജന് എലാം.എല്.എ.യുലാം 

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്)

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നഇൗഷനാദന്:  കേശുവണബ  കമഖലയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനുലാം

കലനാണ്  തബരബചടയന്നതബനന്  സനാവകേനാശലാം  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  ജപബ  നടപടബകേള്

തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ നബര്ത്തബവയനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:  കേശുവണബ  വദവസനായലാം  നബലനബര്ത്തനാനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ  ഒരു  പനാകക്കജുണനാക്കനാനുലാം   വദവസനായബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബകട്ടബ  അമ്മേ):  നദനായവബലയന്   കതനാട്ടണബ

ലഭദമനാകേനാത്തതലാം വബലവര്ദനവമനാണന് സശകേനാരദ കേശുവണബ ഫെനാക്ടറബകേള് പൂട്ടനാനുളള

പ്രധനാന  കേനാരണലാം.   ടബ  ഫെനാക്ടറബകേള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാകന്നതബനനായബ   നബരവധബ

കയനാഗങ്ങള് വബളബകകേയുലാം ബനാങ്കന്  പ്രതബനബധബകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഉന്നതതല കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.   പ്രതബസനബയബലകേകപ്പെട്ട   വദവസനായബകേള്ക്കന്

ഫെനാക്ടറബ  തറന്നന്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  ധനസഹനായലാം  നല്കുകമനലാം

പലബശയന്  സബ്സബഡബ   നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണബകകമനലാം  ധനകേനാരദ
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സനാപനങ്ങള്ക്കന്  സര്ക്കനാര് ഉറപ്പെന് നല്കേബയബട്ടുണന്.   കടകന്കകറല് വദവസനായത്തബകന്റെ

കേനാരദത്തബല്  അഖബകലന്തദനാതലത്തബല് റബസര്വന് ബനാങ്കന് സശസ്പീകേരബച ഉദനാര സമസ്പീപനലാം

കേശുവണബ  വദവസനായത്തബലുലാം  സശസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  അടഞ്ഞുകേബടകന്ന  സശകേനാരദ

ഫെനാക്ടറബകേള്  തറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന്   നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  ബനാങ്കന്

പ്രതബനബധബകേകളനാടന് സര്ക്കനാര് ആവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെയടബസനാനത്തബല്    പുനരുദനാരണ

കപ്രനാജക്ടന്  കപ്രനാകപ്പെനാസല്   തയ്യനാറനാക്കബ  നല്കേബയബട്ടുണന്.   കപ്രനാകപ്പെനാസലബകന്മേല്

തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതവകര  വദവസനായബകേള്കക്കതബകര  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കരുകതന്നന്

ബനാങ്കുകേകളനാടന്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ഈ കമഖലയബകല  പ്രതബസനബക്കന് പരബഹനാരലാം

കേനാണനാനനായബ  സര്ക്കനാര്  കകേരള   കേനാഷഹ്യു  കബനാര്ഡന്   രൂപസ്പീകേരബചന്   പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.   സശകേനാരദ  ഫെനാക്ടറബകേളുകട     കേപ്പെനാസബറബയുലാം  മറന്  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം

പരബകശനാധബചന്    വനായ  റസ്പീകഷഡഭ്യൂള് കചയ്യനാന് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.    ബനാങ്കുകേളുകട

ഇകപ്പെനാഴകത്ത   നബലപനാടബല്  മനാറലാം   വരുത്തനാനുലാം  വനായകേള്ക്കന്   കമനാറകട്ടനാറബയലാം

പ്രഖദനാപബക്കനാനുലാം   വദവസനായബകേള്ക്കന്  ഫെനാക്ടറബകേള്  തറന്നന്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ സഹനായലാം നല്കേനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകന്നതനാണന്. 

(12) മകഞരബ ഗവണ്കമന്റെന് കപനാളബകടകബകേന്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:   മകഞരബ  ഗവണ്കമന്റെന്  കപനാളബകടകബക്കബകന്റെ  കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണത്തബനുളള  കടണര്  നടപടബകേള്  കവഗത്തബലനാക്കനാനുലാം  കകേനാകളജബകന്റെ
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അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്  ):  മകഞരബ ഗവണ്കമന്റെന്

കപനാളബകടകബക്കബകന്റെ  അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ   1000  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  വര്ക്കന്കഷനാപ്പെന്  മനബര  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  നബനാര്ഡബകന്റെ

ആര്.ഐ.ഡബ.എഫെന്.-ല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ   220  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദബചബട്ടുണന്.

പ്രധനാന  മനബരത്തബകന്റെ  കസചന്  സനാപന  കമധനാവബ  അലാംഗസ്പീകേരബചന്  കപനാതമരനാമത്തന്

വകുപ്പെബനന്  നല്കേബയബട്ടുണന്.  നബലവബകല  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  തനാല്ക്കനാലബകേ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  2017-18-ല്  40  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണന്.   പഠകനനാപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനന്  29.68  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

കേമ്പഭ്യൂട്ടറുലാം അനുബന ഉപകേരണങ്ങള്കമനായബ  41.6 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഫെര്ണബചറബനന്

6.10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ബലബറബയന് 80,000/-രൂപയുലാം അനുവദബചബട്ടുണന്. ആകകേ 1338

ലക്ഷലാം രൂപയുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന് ഇവബകട നടനവരുന്നതന്. 

(13) ബഹഡല് ടൂറബസലാം പദതബ

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണബ:    ബനാണനാസുരസനാഗര്,  കേക്കയലാം,  കപരുവണനാമൂഴബ

എന്നസ്പീ  പ്രകദശങ്ങകള  കൂട്ടബയബണക്കബ  ടൂറബസലാം  കകേനാറബകഡനാര്  പദതബ

യനാഥനാര്തദമനാകന്നതബനനാവശദമനായ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാന്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ബവദഹ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ): ബനാണനാസുരസനാഗര്, കേക്കയലാം,

കപരുവണനാമൂഴബ എന്നസ്പീ പ്രകദശങ്ങകള കൂട്ടബയബണക്കബകക്കനാണ്ടുളള ടൂറബസലാം കകേനാറബകഡനാര്

പദതബ  കകേരള  ബഹഡല്  ടൂറബസലാം  കസന്റെറബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണന്.  കേക്കയത്തന്

നബലവബല്   പ്രവര്ത്തബചവരുന്ന  ബഹഡല്  ടൂറബസലാം  പദതബക്കന്     മനാസര്  പനാന്

തയ്യനാറനാകന്നതബനുള്ള  കേണ്കസനാര്ഷദലാം  നല്കുന്നതബനന്   കടണര്  നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബകചങ്കബലുലാം   ചബല  സനാകങ്കതബകേ  നഭ്യൂനതകേളുണനായതബനനാല്  റസ്പീ-കടണര്

നടത്തനാന് തസ്പീരുമനാനബച.  നബലവബലുളള തടസ്സങ്ങള് നസ്പീക്കബ ബവദഹ്യുതബ കബനാര്ഡബകന്റെ

ഉടമസതയബലുള്ള  ഭൂമബയബല്  ഫെലപ്രദമനായ  ടൂറബസലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കനാന്

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.  

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല 3(1), 3(2), 3(3)  ഇനലാം അനുസരബചളള കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

V ക്രമപ്രശ്നലാം

(1)ചട്ടങ്ങളുകട രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  2015-  കല  എ.പബ.കജ.  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  ശനാസ

സനാകങ്കതബകേ  സര്വകേലനാശനാല  ആക്ടന്,  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം,  കകേരള

സലാംസനാന  യുവജന  കേമ്മേസ്പീഷന്  എന്നസ്പീ  നബയമങ്ങളുകട  ചട്ടങ്ങള്  എത്രയുലാംകവഗലാം
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രൂപസ്പീകേരബചന് നബയമസഭയുകട കമശപ്പുറത്തന് വയനാന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫെ  .   സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): 2015 -കല എ.പബ.കജ.

അബ്ദുള്  കേലനാലാം  ശനാസ  സനാകങ്കതബകേ  സര്വകേലനാശനാലനാ  നബയമത്തബകല  കേരടന്

ചട്ടങ്ങളബല്  കേകണത്തബയ അപനാകേതകേള്  തബരുത്തബ കേരടന്  സനാറഭ്യൂട്ടന്  തയ്യനാറനാക്കനാന്

രജബസ്ട്രനാകറനാടന്   ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ഇതന് തയ്യനാറനാകുന്ന മുറയന്   സമയബനബതമനായബ

ചട്ടങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബകന്നതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബകന്നതനാണന്. 

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സകകപസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   തബകലനാത്തമന്): കദശസ്പീയ

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമത്തബകല കസക്ഷന് 40 (1) (2) പ്രകേനാരലാം രൂപസ്പീകേരബച സമബതബ കേരടന്

ചട്ടങ്ങള് സര്ക്കനാരബനന്  സമര്പ്പെബകകേയുലാം  നബയമ വകുപ്പെബകന്റെ പരബകശനാധനയകശഷലാം

മനബസഭയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചനാലുടന്  നബയമസഭയുകട  കമശപ്പുറത്തന്

വയന്നതമനാണന്. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്): 2014 കഫെബ്രുവരബ 14-നന് പ്രസബദസ്പീകേരബച സലാംസനാന യുവജന കേമ്മേസ്പീഷന്

നബയമത്തബകന്റെ   കേരടന്  ചട്ടങ്ങള്  തയ്യനാറനാകന്നതബനന്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബചവരുന.

രണ്ടുമനാസത്തബനകേലാം  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചന്  നബയമസഭയബല്  സമര്പ്പെബക്കനാന്

കേഴബയുകമന്നന് പ്രതസ്പീക്ഷബകന.  

(2) ചട്ടങ്ങള് നബയമസഭയുകട കമശപ്പുറത്തന് വയന്നതബകല കേനാലതനാമസലാം
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 ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:   1994-ല്   കകേരള  പഞനായത്തസ്പീരനാജന്   ആക്ടന്,  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറസ്പീസന് ആക്ടന് എന്നബവ നബലവബല് വന്നന്  24 വര്ഷങ്ങള്കകശഷലാം   24-

01-2018  -ലനാണന്  ഇതബകന്റെ ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബചന്   (എസന്.  ആര്.ഒ.  കേള്  127/11,

82/11  35/11)  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തന്  വചതന്.  കേനാലതനാമസത്തബനുള്ള  കേനാരണലാം

വദകമനാക്കബയബട്ടബല.    കേനാലവബളലാംബലാം  കൂടനാകത  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചന്  സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തന്  വചനാല് മനാത്രകമ  ജനങ്ങള്ക്കന് ഹനാനബകേരമനായ വദവസകേള് കഭദഗതബ

കചയ്യനാകനനാ  റദ്ദേനാക്കനാകനനാ  ഏലബചകകേനാടുത്ത  നബയമനബര്മ്മേനാണനാധബകേനാരലാം

യഥനാവബധബയനാകണനാ  നര്വഹബചകതന്നന്  പരബകശനാധബക്കനാകനനാ  സനാധബകകേയുള.

ഇത്തരത്തബലുള്ള  കേനാലതനാമസലാം  നബയമസഭകയ  അവകഹളബകന്നതനാണന്   ഇതന്

സലാംബനബചന് റൂളബലാംഗന് നല്കേണലാം. 

തകദ്ദേശസശയലാംഭരണവലാം  നഭ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  ( കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ):  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  വകുപ്പെബല്നബനലാം

14-02-2011 -  ല് പ്രസബദസ്പീകേരബച  കകേരള പഞനായത്തന് ബബല്ഡബലാംഗന് റൂള്സന്  2011,

07-06-2011  -ലുലാം   25-01-2011-ല്  പ്രസബദസ്പീകേരബച  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ

ആപത്കേരവലാം  അസഹദവമനായ  വദനാപനാരങ്ങള്കലാം  മറന്  വദനാപനാരങ്ങള്കലാം

ഫെനാക്ടറബകേള്കലാം കകലസന്സന് നല്കേല് ചട്ടങ്ങള് 23-05-2011- ലുലാം  14-01-2011-കല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  വസ്തു  നബകുതബയുലാം  കസവന  ഉപനബകുതബയുലാം  സര്ചനാര്ജുലാം
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ചട്ടങ്ങള്  12-05-2011-ലുലാം  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തന്  വയന്നതബനനായബ

അയചകകേനാടുത്തതനായബ  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത എസന്. ആര്.ഒ. കമശപ്പുറത്തന്

വയന്നതബനനായബ  ഡബകല  കസറന്കമന്റെന്  ലഭദമനാക്കണകമന്നന്  12-10-2017-കല  കേത്തന്

പ്രകേനാരലാം നബയമസഭനാ കസക്രകട്ടറബയറബല് നബനലാം ആവശദകപ്പെട്ടതനുസരബചന്   17-01-

2018-ല് ഡബകല കസറന്കമന്റെന്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണന്.  തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പെബലനാകണനാ

നബയമസഭനാ  കസക്രകട്ടറബയറബലനാകണനാ  കുറകേരമനായ  കേനാലതനാമസമുണനായകതന്നന്

പരബകശനാധബചന് റൂളബലാംഗന് നല്കേണകമന്നന് അഭദര്തബകന.                            

 റൂളബലാംഗന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ചട്ടലാം  303  പ്രകേനാരലാം ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീനുലാം ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേറുലാം

പ്രസകമനായ  രണന്   ക്രമപ്രശ്നങ്ങളനാണന്  ഉന്നയബചതന്.   ഈ  നബയമസഭനാ

കേനാലയളവബല്ത്തകന്ന   ഒന്നബകലകറ  തവണ  ഈ  വബഷയലാം  ഉന്നയബക്കകപ്പെടുകേയുലാം

റൂളബലാംഗന് നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുകണങ്കബലുലാം വസ്പീണ്ടുലാം ആവര്ത്തബകന എന്നതബല്  കചയര്

കേടുത്ത  അസലാംതൃപബ  പ്രകേടബപ്പെബകന.  നബയമങ്ങള്  നബര്മ്മേബചതബനുകശഷലാം

ചട്ടങ്ങളുണനാകന്നതബല് വന്ന കേനാലതനാമസലാം ഒരു കേനാരണവശനാലുലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്

കേഴബയബല.       ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്  ഉന്നയബച  ക്രമപ്രശ്നലാം  സലാംബനബചന്

ബനകപ്പെട്ട   മനബമനാര്  നല്കേബയ  വബശദസ്പീകേരണലാം  വദകമനാകണങ്കബലുലാം

കേനാലതനാമസത്തബനന് കേനാരണലാം  കേകണത്തബ ആവശദമനായ നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കനാന്
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മനബമനാര്ക്കന്  ഉത്തരവനാദബതശമുണനായബരബക്കണലാം.  സുപ്രധനാന  ചട്ടങ്ങളുകട

നബര്മ്മേനാണത്തബകല  കേനാലതനാമസലാം   സലാംബനബച  ഒരു  വബശദസ്പീകേരണവലാം

നദനായസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയബല.  ചട്ടങ്ങള് സമയബനബതമനായബ തയ്യനാറനാക്കബയനാല്  അവ

കേരടന്  രൂപത്തബല്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  മുമ്പനാകകേ  സമര്പ്പെബചന്   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

വനാകങ്ങണതണന്.  ഇവബകട ചൂണബക്കനാണബച പ്രകതദകേ നബയമങ്ങളുകട കേനാരദത്തബലുലാം മറന്

നബയമങ്ങളുകട  കേനാരദത്തബലുമുള്ള  കേനാലതനാമസലാം   ഒഴബവനാകക്കണതന്

വസ്തുതകേളനായബരബകക്ക ഇതസലാംബനബചന് സഭനാതലത്തബല് ആവര്ത്തബചന് ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്

ഉയര്നവരുന്നതന്  അഭബകേനാമദമല.  ഇഇൗ സനാഹചരദത്തബല് ഇവബകട പരനാമര്ശബക്കകപ്പെട്ട

നബയമങ്ങളുകട  ചട്ടങ്ങള്  സലാംബനബച  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  ഒരു  മനാസത്തബനകേലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകകേയുലാം  അതസലാംബനബച   റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയറബനന്  ലഭദമനാകകേയുലാം

കചയ്യണലാം. ആരുകടകയങ്കബലുലാം ഭനാഗത്തുനബന്നന് മനനഃപൂര്വമനായ വസ്പീഴ്ച ഉണനായബട്ടുകണങ്കബല്

ശകമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകന്നതനാണന്. 

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട തകദ്ദേശ സശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  ജനുവരബ  24-ാം  തസ്പീയതബ

സഭയുകട കമശപ്പുറത്തന് വച ചബല  SRO കേള് വളകര കേനാലപ്പെഴക്കലാം കചന്നതനാകണന്നന്

ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് ഉന്നയബച  ക്രമപ്രശ്നലാം കചയര് പരബകശനാധബച. 2008, 2011, 2012,

2016 വര്ഷങ്ങളബലനായബ പുറകപ്പെടുവബച പനകണനാളലാം SRO-കേള് വളകര കേനാലതനാമസലാം

വരുത്തബയനാണന്  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തന്  വചബരബകന്നതന്.  ഇതന്   ഏകറ  ഗുരുതരവലാം
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അലാംഗങ്ങളുകട അവകേനാശങ്ങള് ഹനബകന്നതമനായ  നടപടബയനാണന്.  നബയമനബര്മ്മേനാണ

പ്രക്രബയകയത്തകന്ന അപഹനാസദമനാകന്ന ഒരവസയനാണന് സലാംഭവബചബരബകന്നതന്. 

സനാറഭ്യൂട്ടറബ  കഡനാകേഹ്യുകമന്റുകേള്  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തന്  വയന്നതന്  സലാംബനബചന്

സഭയബല് വദകമനായ ചട്ടങ്ങളുലാം നടപടബക്രമങ്ങളുമുകണന്നന് മനാത്രമല,  ഇവയുകട സമഗ്ര

പരബകശനാധനയനായബ   നബയമസഭനാ  സമബതബ   പ്രവര്ത്തബചവരുനമുണന്.  എന്നബട്ടുലാം

ഇത്രയുലാം  കേനാലതനാമസലാം  ഉണനായതന്   അത്ഭുതനാവഹമനാണന്.   നബയമസഭനാ

കസക്രകട്ടറബയറബനന്  ഇക്കനാരദത്തബല്   വസ്പീഴ്ചയുണനായബട്ടുകണനാകയന്നന്  കചയര്

പരബകശനാധബകലാം.    ഏകതങ്കബലുലാം ഉകദദനാഗസരുകട ഭനാഗത്തുനബന്നന്  മനനഃപൂര്വമനായ വസ്പീഴ്ച

ഉണനായബട്ടുകണനാ  എന്ന  കേനാരദലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മനബ  പരബകശനാധബചന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

ലഭദമനാകകേയുലാം  കുറക്കനാര്കക്കതബകര   യുകമനായ  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബകകേയുലാം

കമലബല്   ഇത്തരലാം  വസ്പീഴ്ചകേള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  കേര്ശന  നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബകകേയുലാം  കചയ്യണലാം. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

പരബസബതബ  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  ആറന്  മുതല്  പത്തന്  വകരയുള്ള

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 
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VII ധനകേനാരദലാം

2018-19   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയള്ള ബഡ്ജറബകന സലാംബനബച 
കപനാത ചര്ച   (  തടര്ച  )

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണബ:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബകന.    ജസ്പീവബതത്തബകന്റെ സമസ്ത

കമഖലകേകളയുലാം  സര്ശബചകകേനാണ്ടുള്ള  ജനകക്ഷമകേരമനായ   ബഡ്ജറനാണന്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബരബകന്നതന്.    ഓഖബ  ദുരന്തത്തബകന്റെ  പശ്ചനാത്തലത്തബല്

തസ്പീരകദശത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനായബ   രണനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയുകട

പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബചതന്   സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.    സസ്പീ  സഇൗഹൃദ  ഗ്രനാമലാം  പദതബ

ഏകറടുകന്ന  പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  പ്രകതദകേ  ധനസഹനായമനായബ   പത്തന്  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  ആധുനബകേ വദവസനായ കമഖലയബല് സസ്പീ പങ്കനാളബത്തലാം വര്ദബപ്പെബകന്നതബനന്

ഇരുപതന് കകേനാടബ രൂപയുലാം വകേയബരുത്തബയതന് അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.  സസ്പീകേള്ക്കനായബ

ഷസ്പീ കലനാഡ്ജുകേളുലാം    സലാംസനാനകത്ത എലനാ കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബലുലാം അര്ബുദ

ചബകേബതനാ കകേന്ദ്രവലാം  ആരലാംഭബകകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.    ജനബതകേ

മരുനകേളുലാം  വദകബഗത  ചബകേബതനാ  രസ്പീതബകേളുലാം  വബകേസബപ്പെബക്കനാന്  തബരുവനന്തപുരലാം

ബകയനാപനാര്ക്കബല് പുതബയ സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭബകവനാന് നടപടബ സശസ്പീകേരബച.   മലബനാര്

കേദനാന്സര്  കസന്റെറബകന  ആര്.സബ.സബ.  നബലവനാരത്തബല്  ഉയര്ത്തുന്നതള്കപ്പെകട

ആകരനാഗദ ചബകേബതനാ കമഖലയബല് കൂടുതല് പദതബകേള് ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബചതന്



31

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ആകരനാഗദ  രലാംഗത്തുള്ള  പ്രതബബദതകയ  സൂചബപ്പെബകന.  ഓകരനാ

പഞനായത്തബലുമുള്ള   മുതബര്ന്ന  പഇൗരന്മേനാര്കന്  അര്ഹബകന്ന  പരബഗണന

നല്കുന്നതബനന്     പനാലബകയറസ്പീവന്  കനറന് വര്ക്കന്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുന്നതനാണന്.

സസ്പീകേളുകട ഉന്നത വബദദനാഭദനാസത്തബനന് 789  കകേനാടബ രൂപയുലാം       പുതതനായബ ആരലാംഭബച

അഞന്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേള്ക്കന്   42  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനന്  കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട   138  സ്കൂളുകേള്ക്കന്  ഭരണനാനുമതബ

ലഭദമനാകകേയുലാം  കേബഫ്ബബയബല്നബന്നന്  ധനസഹനായലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.

ആധുനബകേ കേനാലത്തബനനുകയനാജദമനായ വബദദനാഭദനാസലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന് സനാധബചതന് ഈ

സര്ക്കനാരബകന്റെ വലബയ കനട്ടമനാണന്.  

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന്  ചനാണബ:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്കന.  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള് നബബനനകേള്ക്കന് വബകധയമനായബ  വബതരണലാം കചയ്യുന്നതന്  ശരബയനായ

നടപടബയല.  കപന്ഷന് വനാങ്ങുന്ന വദകബകയ അടബസനാനകപ്പെടുത്തബയനായബരബക്കണലാം

വരുമനാന പരബധബ നബശ്ചയബകക്കണതന്.  സമൂഹത്തബല് സനാമ്പത്തബകേമനായബ പബകന്നനാക്കലാം

നബല്കന്ന  കുടുലാംബങ്ങളബകല  ബധബര-മൂകേ  കുട്ടബകേള്ക്കന്  കകേനാകബയര്  ഇലാംപനാകന്റെഷന്

നടത്തുന്നതസലാംബനബചന്  കമനാണബറര്  കചയ്യുന്നതബനുലാം  സര്ജറബ  കേഴബഞ  കുട്ടബകേള്

കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.
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സലാംസഥനാനകത്ത  മുഴുവന്  കുട്ടബകേള്കലാം  പസന്  ടൂ  വകര  സഇൗജനദ  വബദദനാഭദനാസലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  കമന്റെലബ  ചലഞഡന്  ആയബട്ടുള്ള  കുട്ടബകേള്  പഠബകന്ന  സ്കൂളുകേള്

എയ്ഡഡന്  ആക്കനാനുലാം  യു.ഡബ.എഫെന്  ഗവണ്കമന്റെന്  തസ്പീരുമനാനകമടുകത്തങ്കബലുലാം

ഉകദദനാഗസ തലങ്ങളബലുണനായ എതബര്പ്പെബകനത്തുടര്ന്നന് അതന്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനായബല.

പനാക്കന്ഡന്/ബനാന്റെഡന്  അരബക്കന്  ചുമത്തബയബട്ടുള്ള  നബകുതബ  ഒഴബവനാക്കണലാം.  ഫുഡന്

കസകേഭ്യൂരബറബ  ആക്ടന്  വന്നകതനാടുകൂടബ  സലാംസനാനകത്ത  കറഷന്  വദനാപനാര  രലാംഗത്തന്

ഉണനായബട്ടുള്ള  പ്രതബസനബ  തരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്രത്തബല്  നബനലാം

കകേരളത്തബനര്ഹമനായ  കറഷന്  വബഹബതലാം  കനടബകയടുകന്നതബനുലാം  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

കഭദകമകനദ  ഒറകക്കട്ടനായബ  നബല്കക്കണതനാവശദമനാണന്.   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്

പ്രതബകൂല  സനാഹചരദങ്ങള്  തരണലാം  കചയന്  സുരക്ഷബതരനായബ  തബരബകചത്തുന്നതബനന്

കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന-സമൂഹദ  പ്രവര്ത്തകേരുകട  സലാംയുക  സഹനായകത്തനാകട  സുരക്ഷനാ

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കന് നല്കേബവരുന്ന തനാങ്ങുവബല 200

രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബചന്   യഥനാസമയലാം   നല്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  പ്രതബസനബയബല്  നബനലാം  രക്ഷബകന്നതബനുലാം

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷനുലാം  കപന്ഷന്  കുടബശബകേയുലാം  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കന്നതബനുലാം

സബരലാം  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  പങ്കനാളബത്ത  കപന്ഷന്  പദതബ

പബന്വലബക്കനാനുള്ള  നബലപനാടബല്  നബനലാം  പബന്തബരബഞന്  പ്രനാകയനാഗബകേ  സമസ്പീപനലാം
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സശസ്പീകേരബക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   സബന്നബലാംഗന്  മബല്ലുകേള്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ

ഒഴബവനാകന്നതബനന് പ്രകതദകേ പനാകക്കജന് തയ്യനാറനാകകേയുലാം അടയനാകൃഷബ കമഖലയനായബ

പ്രഖദനാപബചബട്ടുള്ള ആലാംകനസബ സസ്പീലാം ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാകകേയുലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസന്  .    ജയലനാല്:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബകന.  കകേനാണ്ഗ്രസബകന്റെ

സനാമ്പത്തബകേനയ-കകേനാര്പ്പെകററന് വത്ക്കരണ സമസ്പീപനങ്ങള്കക്കതബകര ഉറച നബലപനാടന്

സശസ്പീകേരബകന്നകതനാകടനാപ്പെലാം   സനാമൂഹദസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനന്

സനാധബചബട്ടുണന്.  ബലഫെന് മബഷന്, ഭക്ഷദ സബ്സബഡബ, തസ്പീരകദശ വബകേസന പനാകക്കജന്

തടങ്ങബയവയന്  തകേ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ  സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  വബദദനാഭദനാസലാം,

ആകരനാഗദലാം,  സസ്പീ  സുരക്ഷ,  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായലാം  എന്നബവയനായബ

സമനാനതകേളബലനാത്ത പരബഗണനയനാണന് നല്കേബയബരബകന്നതന്.  ചനാത്തന്നൂര് സബന്നബലാംഗന്

മബലബകന്റെ  പുനരുദനാരണലാം,  കനടുകങ്ങനാലലാം  തനാലൂക്കന്  ആശുപത്രബയുകട  വബകേസനലാം

എന്നബവയന്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേണലാം.   സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷകന്റെ

കേനാരദത്തബലുള്ള ആശങ്കകേള് പരബഹരബക്കണലാം.  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല്

സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  ജനപക്ഷ  വബകേസനലാം

ജനപങ്കനാളബത്തകത്തനാകട  എന്ന  നയത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണന്  ഇടതപക്ഷ

ജനനാധബപതദ മുന്നണബ സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടന് കപനാകുന്നതന്.

ശസ്പീമതബ പബ  .   അയബഷനാ കപനാറബ: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബകന.  നനാനനാവബഭനാഗലാം
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ജനങ്ങള്കലാം  ആശശനാസലാം  പകേരുന്ന  കക്ഷമ  ബഡ്ജറനാണബതന്.   സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതലാം   കുടുലാംബശസ്പീ  ശനാകസ്പീകേരണത്തബനന്

കൂടുതല് ഫെണന് വകേയബരുത്തബയതലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.  പരമ്പരനാഗത വദവസനായ

കമഖലകയ സലാംരക്ഷബക്കനാന്  200  കതനാഴബല് ദബനങ്ങള് സൃഷബകന്നതബനന് ബഡ്ജറബല്

തകേ വകേയബരുത്തബയതലാം എസന്.സബ./എസന്.ടബ. വബഭനാഗങ്ങളുകട വബദദനാഭദനാസത്തബനുലാം മറന്

കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കലാം തകേ വര്ദബപ്പെബചതലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.  ആധുനബകേ

കേനാലഘട്ടത്തബകന്റെ  കവല്ലുവബളബകേള്  കനരബടുന്നതബനന്  വബദദനാര്തബകേകള  പ്രനാപരനാകന്ന

കേഇൗണ്സബലര്മനാരുകട ശമ്പളലാം വര്ദബപ്പെബചകതനാകടനാപ്പെലാം  അര്ഹമനായ മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  അങ്കണവനാടബ  വര്ക്കര്മനാര്ക്കന്  യഥനാസമയലാം  ശമ്പളലാം

ലഭബകനകണന്നന്   ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  ആര്ദ്രലാം  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ

തനാലൂക്കനാശുപത്രബകേളുകട  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബകന്നതബനുലാം

ചബകേബതനാ  ഉപകേരണങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേനാട്ടനാരക്കര മുനബസബപ്പെനാലബറബക്കന് സശന്തമനായബ കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബകന്നതബനന് സലവലാം

അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനന്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആശനാവര്ക്കര്മനാരുകട  ശമ്പളലാം  വര്ദബപ്പെബചതലാം  ഹരബത  കകേരളലാം  പദതബയുകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   അബ്ദു റബ്ബന്: ബഡ്ജറബകന എതബര്കന. യനാഥനാര്തദങ്ങളുമനായബ
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ബനമബലനാത  ഒരു   ബഡ്ജറനാണന്  ഇവബകട   അവതരബപ്പെബചബരബകന്നതന്.   കേടുത്ത

വരള്ച  കനരബടുന്നതബകനനാ  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ  തകേര്ചയബല്  നബന്നന്

രക്ഷബകന്നതബകനനാ യനാകതനാരു നബര്കദ്ദേശവലാം ബഡ്ജറബല് ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടബല.  അടയ

കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  അധബകേ  നബകുതബ  പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.

വബലക്കയറത്തനാല്   കപനാറുതബമുട്ടബയ  ജനങ്ങള്ക്കന്  ആശശനാസലാം  പകേരുന്നതബനന്

കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കള്ള  അധബകേ  നബകുതബ  ഒഴബവനാക്കനാന്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.   കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്  തമ്മേബലുള്ള  ഭനാഗപത്രത്തബകന്റെ  വര്ദബപ്പെബച

മുദ്രവബല   പബന്വലബക്കണലാം.  പങ്കനാളബത്ത കപന്ഷന് പുനനഃപരബകശനാധബകകമന്ന

പ്രഖദനാപനലാം  നടപ്പെനാക്കനാത്ത  സര്ക്കനാര്  നബയമന  നബകരനാധനലാം  കൂടബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബകകേയനാണന്.  സ്മെനാരകേങ്ങള്  നബര്മ്മേബകന്നതബനുപകേരലാം

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  പദതബകേള്   കകേനാണ്ടുവരനാന്  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

കനാസന്  മുറബകേള്  ബഹകടകേന്  ആകകമനലാം  സ്കൂളുകേള്   അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലത്തബകകമനമുള്ള   പ്രഖദനാപനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കബയബല.

സനാമൂഹദകപന്ഷനുള്ള    നബയനണങ്ങള്   സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദണ്ഡത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബലനാക്കണലാം.  ബലഫെന്  മബഷന്  പദതബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

അനബശ്ചബതതശലാം  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം  ആകരനാഗദ  കമഖലയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട
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വനാഗനാനങ്ങള്  പനാലബക്കനാനുലാം    ജസ്പീവബതബശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങള്കള്ള  മരുനകേള്

പനാവകപ്പെട്ട കരനാഗബകേള്ക്കന് ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. കലനാകേ കകേരള

സഭയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  തടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  വദകതയുണനാകേണലാം.

പരപ്പെനങ്ങനാടബ  ഫെബഷബലാംഗന്  ഹനാര്ബറബനന്  തകേ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ

സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  മലപ്പുറലാം  കേദനാന്സര്  കസന്റെറബനുലാം   തബരൂരങ്ങനാടബ

ഇന്റെകഗ്രറഡന്  ഇന്സബറഭ്യൂട്ടന്  ഓഫെന്  സയന്സന്  ആന്റെന്  കടകകനാളജബകലാം  ഭൂമബ

ഏകറടുകന്നതബനന് തകേ വകേയബരുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.

കപനാതവബദദനാലയങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് പുകരനാഗതബ

ബകേവരബക്കനാനുലാം  സനാധബചതന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണന്.  സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേളബല്  കൂടുതല്  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബ

അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.  കേദനാന്സര് കരനാഗലാം വര്ദബകന്നതന് സലാംബനബചന് പഠനലാം

നടത്തണലാം.  കുടബകവള്ള  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം  തരബശുനബലങ്ങളബല്  കൃഷബ

കചയ്യനാനുമുള്ള   നടപടബകേള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  നനാട്ടബന്പുറങ്ങളബല്  മരങ്ങള്

വചപബടബപ്പെബകന്നതബനുലാം കേനാടുകേള് സലാംരക്ഷബകന്നതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.

സ്കൂള്  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്   ബകേത്തറബ   യൂണബകഫെനാലാം   നടപ്പെനാക്കബയതബകന്റെ
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ഫെലമനായബ  ബകേത്തറബ  കമഖലയബല്  ഉണര്വണനാക്കനാന്  സനാധബച.  വടകേര

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല മടപ്പെള്ളബ സര്ക്കനാര് കകേനാകളജന്  നവസ്പീകേരബകന്നതബനന്

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.                                    

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന. സലാംസനാന

വബകേസനത്തബനുതകുന്ന കക്ഷമ ബഡ്ജറനാണന് അവതരബപ്പെബചതന്.  ഓഖബ ദുരന്തത്തബകന്റെ

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  തസ്പീരകദശ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം   സനാമൂഹദകക്ഷമ

പദതബകേള്കള്ള  തകേ കവട്ടബകറയനാകത കേര്ശനമനായബ കചലവന് ചുരുകന്നതബനുമുള്ള

നബര്കദ്ദേശങ്ങള് ബഡ്ജറബലുണന്.    'കകലഫെന് പനാര്പ്പെബട പദതബ'ക്കനായബ  2500  കകേനാടബ

രൂപ  നസ്പീക്കബവചബട്ടുണന്.  കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ. -കയ  തകേര്ചയബല്  നബനലാം

രക്ഷബകന്നതബനന്   സമഗ്രമനായ  പനാകക്കജന് പ്രഖദനാപബചബട്ടുണന്.  വബദദനാഭദനാസ കമഖലയന്

പ്രകതദകേ പ്രനാധനാനദലാം നല്കുകേയുലാം ആധുനബകേ വബദദനാഭദനാസലാം വദനാപബപ്പെബകന്നതബനനായബ

തകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണന്.  സലാംസനാന  ഭനാഗദകറബയബലൂകട  ലഭബകന്ന

വരുമനാനലാം  ജസ്പീവബതകകശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങളനാല്  ബുദബമുട്ടുന്നവര്ക്കന്  സഇൗജനദ  ചബകേബത

നല്കുന്നതബനനായബ വബനബകയനാഗബകന്നതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശവലാം ബഡ്ജറബലുണന്.  വനബതനാ

വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പദതബകേള്ക്കനായബ  14.6  ശതമനാനലാം   തകേ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണന്.     അയ്യങ്കനാളബ നഗരപദതബയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് ലഭബകന്ന

കവതനലാം  300  രൂപയനായബ ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം  കദശസ്പീയ കതനാഴബലുറപ്പെന് പദതബയുമനായബ
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ബനകപ്പെട്ടന്  100  ദബവസകമങ്കബലുലാം  പണബകയടുത്ത  സസ്പീ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്

നല്കേബവരുന്ന  ആയബരലാം  രൂപയുകട  കഫെസബവല്  അലവന്സന്  എലനാ

കതനാഴബലനാളബകേള്കലാം ലഭദമനാകന്നതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   കറനാഷബ അഗസബന് : ഒകട്ടകറ സുരക്ഷനാ പദതബകേള്ക്കന് ബഡ്ജറബല് പണലാം

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.  ഒനാഖബ  ദുരന്തത്തബകന്റെ  പശ്ചനാത്തലത്തബല്  തസ്പീരകദശ

വബകേസനത്തബനനായബ  2000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പനാകക്കജുലാം    ഭബന്നകശഷബക്കനാരുകട

സുരക്ഷയനായബ  നടത്തബയ  പ്രഖദനാപനങ്ങളുലാം  സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  ശനാരസ്പീരബകേ

നഭ്യൂനതയുള്ളവരുകടയുലാം  ബുദബവബകേനാസമബലനാത്തവരുകടയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം

പരബപനാലനവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേനാര്ഷബകേകമഖലയുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനനാവശദമനായ  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം

പ്രകതദകേ  പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബകകേയുലാം  കവണലാം.  ഇടുക്കബ  ജബലയന്   ഒരു  കസഷദല്

പനാകക്കജന്     നടപ്പെനാകകേയുലാം തമബഴനാട്ടബകലയന്  മനാറബയ  സന് കകപസസന്  കബനാര്ഡബകന്റെ

ഓക്ഷന്  കസന്റെര്  ഇടുക്കബയബല്  തകന്ന  നബലനബര്ത്തുന്നതബനന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.   ക്ഷസ്പീരകേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്

പണബകയടുകന്നവരുകട  ഭഇൗതബകേ  സനാഹചരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

നല്കേബവന്നബരുന്ന  ഫെണന്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  നബജകപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ

പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.  ഒകരക്കറബല് തനാകഴ ഭൂമബയുള്ള കേര്ഷകേര്ക്കന് ബബ.പബ.എല്.



39

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന് നല്കേബവരുന്ന ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭദമനാകന്നതബനന് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തണലാം.

ശസ്പീ  .   വബ  .   അബ്ദുറഹബമനാന് : ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബകന. തസ്പീരകദശത്തബനനായബ

പ്രകതദകേ  പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബകകേയുലാം  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  കപന്ഷനുകേള്

നബലനബര്ത്തുകേയുലാം ഭബന്നകശഷബക്കനാര്ക്കനായബ നബരവധബ പദതബകേള് ആവബഷ്ക്കരബകകേയുലാം

വബവബധ  ആകരനാഗദ  പരബപനാലന  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബകകേയുലാം  കചയ

ബഡ്ജറനാണബതന്.   വബദദനാഭദനാസ പുകരനാഗതബകലാം  സസ്പീ  സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

പ്രകതദകേ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.    2000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  തസ്പീരകദശ

പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബചതന്       അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.    തസ്പീര  സുരക്ഷയനായുള്ള

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കണലാം.  കപനാതമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബകന

അഴബമതബവബമുകമനാക്കനാനുള്ള  ശമങ്ങള്ക്കന്  പൂര്ണ  പബന്തുണ  നല്കുന.    കേക്ഷബ

രനാഷസ്പീയ  വദതദനാസമബലനാകത  എലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലുലാം  പദതബകേള്

അനുവദബചതന് സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    അനൂപന് കജക്കബന്:  ബഡ്ജറബകന എതബര്കന.   ബഡ്ജറബല്  റബ്ബര്

കേര്ഷകേകര  പൂര്ണമനായബ അവഗണബചബരബകകേയനാണന്.  റബ്ബറബകന്റെ അടബസനാന വബല

വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ആശശനാസകേരമനായ  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബക്കനാനുലാം

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.    കേണ്സഭ്യൂമര്കഫെഡബനുലാം സകകപകകേനായലാം  കൂടുതല് തകേ
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അനുവദബക്കണലാം.   ഭൂമബയുകട നദനായവബല വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  ഭനാഗനാധനാരത്തബനന്  0.2

ശതമനാനലാം  നബകുതബ  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുമുള്ള   തസ്പീരുമനാനലാം     പബന്വലബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വനായ  ലഭദമനാകന്നതബലുള്ള  നടപടബ  ലഘൂകേരബകകേയുലാം

വനായനാതബരബചടവന്   പദതബ ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാകകേയുലാം  കചയ്യണലാം.   ആമ്പല്ലൂര്

ഹനാര്ഡന് കവയര്  പനാര്ക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ   ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല്  നടപടബ

തശരബതകപ്പെടുത്തണലാം.   പദതബകേള് സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്  ഉഇൗന്നല്  നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറനാണന്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബരബകന്നതന്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്കലാം  സസ്പീകേള്കലാം

ഭബന്നകശഷബക്കനാര്കലാം  പ്രവനാസബകേള്കലാം അര്ഹമനായ  പരബഗണന നല്കേബയബട്ടുണന്.

തസ്പീരകദശ  സുരക്ഷനാ  പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപനലാം   ഇഇൗ  കമഖലകയനാടുള്ള  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പ്രതബബദത  വദകമനാകന.   കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ  സലാംരക്ഷബകന്നതബനുലാം

കപന്ഷനുലാം  ശമ്പളവലാം  കുടബശബകേയുള്കപ്പെകട  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കന്നതബനുമുള്ള

ഇടകപടലുകേള്  നടത്തുന്നതന്  സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  കപനാതമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബകന

അഴബമതബവബമുകമനാക്കനാനുള്ള  ശമങ്ങകള  പബന്തുണയന.  കപനാഴബയൂര്   കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചന്

ഫെബഷബലാംഗന്  ഹനാര്ബര് ആരലാംഭബക്കണലാം.  കനയ്യനാറബന്കേരയബല്      ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന്

കസന്റെര് ആരലാംഭബകന്നകതനാകടനാപ്പെലാം     യനാത്രനാകകശലാം  പരബഹരബകന്നതബനന്  കൂടുതല്
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കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ. ബസ്സുകേളുലാം അനുവദബക്കണലാം.

 ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.

പനാര്ശശവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടവര്കലാം  ആദബവനാസബകേള്കലാം  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കലാം

അര്ഹമനായ  പ്രനാധനാനദലാം  ഇഇൗ  ബഡ്ജറബലൂകട  നല്കേബയബട്ടുണന്.  കപനാതകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള് വബറഴബക്കനാനുള്ള നബലപനാടനാണന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് സശസ്പീകേരബചകതങ്കബല്

പൂര്ണമനായുലാം  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുള്ള  പ്രഖദനാപനങ്ങളനാണന്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെന്

നടത്തബയബട്ടുള്ളതന്.   കേയര്,  കേശുവണബ,  ബകേത്തറബ  കമഖലകേള്ക്കന്   തകേ

വകേയബരുത്തബയതന്  സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   ബസ്പീഡബകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  അര്ഹമനായ

പ്രനാതബനബധദലാം  നല്കേണലാം.   ഇതര  സലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കക്ഷമത്തബനുലാം

ടനാന്സ്കജന്ഡര് സമൂഹകത്തനാടുള്ള വബകവചനലാം അവസനാനബപ്പെബകന്നതബനുലാം അവകര

മുഖദധനാരയബല്  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുമനായബ  ഒകട്ടകറ  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബചതന്

സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   മനാലബനദങ്ങള്  കശഖരബകന്നതബനുലാം  കവര്തബരബകന്നതബനുലാം

വസ്പീടുകേളബല്നബനലാം  കേടകേളബല്നബനലാം  യൂസര്ഫെസ്പീ  വനാങ്ങബ  പ്രവര്ത്തബകന്ന  ഹരബത

കേര്മ്മേകസനയന് വയബബലബറബ ഗദനാപന് ഫെണബലാംഗന് ഏര്കപ്പെടുത്തബയതന് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസന്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്കന.

കേബഫ്ബബയബലൂകട നബരവധബ  പദതബകേള് പ്രഖദനാപബചകവങ്കബലുലാം 300 കകേനാടബ രൂപയുകട

പദതബകേള് മനാത്രമനാണന് ആരലാംഭബക്കനാന് കേഴബഞബട്ടുള്ളതന്.   പ്രവനാസബകേള് നനാട്ടബകലയന്



42

തബരബചവനകകേനാണബരബകന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  കകേ.എസന്.എഫെന്.ഇ.  ചബട്ടബകേളബലൂകട

5000  കകേനാടബ  രൂപ  സമനാഹരബകകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം  തബരുകത്തണതനാണന്.   സസ്പീ

സുരക്ഷയനായബ   2016-കല  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബച  വകമന്  ആന്റെന്  ബചല്ഡന്

കഡവലപ്കമന്റെന്  വകുപ്പെബനുകവണബ  തകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  തസ്തബകേ  സൃഷബകകേയുലാം

കവണലാം.   യുവനാക്കള്കകവണബ  ഒരു  പദതബയുലാം  പ്രഖദനാപബചബട്ടബല.  റബറബകന്റെ

തനാങ്ങുവബല,   സബ്സബഡബ,  വബഴബഞലാം  പദതബ,  ബലറന്  കമകടനാ  പദതബ

എന്നബവകയപ്പെറബ ഒനലാം പ്രതബപനാദബചബട്ടബല.  യു.ഡബ.എഫെന്.  സര്ക്കനാര് സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷനുലാം  തകേ  ബകേപ്പെറ്റുന്നവരുകട  എണവലാം  വര്ദബപ്പെബചകവങ്കബലുലാം  ഇഇൗ

ഭരണകേനാലത്തന്  ഒരനാള്കകപനാലുലാം  പുതതനായബ  കപന്ഷന്  നല്കേനാനുള്ള  നടപടബ

സശസ്പീകേരബചബട്ടബല.     

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.    തലദനസ്പീതബ

നബകഷധബക്കകപ്പെട്ടവര്കലാം  പനാര്ശശവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടവര്കലാം  സസ്പീ  സമൂഹത്തബനുലാം

ടനാന്സ്കജന്കഡഴബനുലാം,  ഭബന്നകശഷബക്കനാര്കലാം  അര്ഹമനായ  പ്രനാതബനബധദലാം

ബഡ്ജബലൂകട നല്കേബയബട്ടുണന്.  കദവസശലാം കബനാര്ഡന് കക്ഷത്രങ്ങളബല് കയനാഗദതയുള്ള

പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര  ശനാന്തബക്കനാരനായബ  നബയമബച  നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.   അനര്ഹകര  ഒഴബവനാക്കബ  കക്ഷമ  കപന്ഷന്  വബതരണലാം

കചയ്യുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം  സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
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വബദദനാര്തബകേളുകട  ലലാംപലാം  ഗ്രനാന്റെന്  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം  പബ.എസന്.സബ.  മുകഖന

കസഷദല് റബക്രൂട്ടന്കമന്റെന് നടത്തബ  കതനാഴബല് ലഭദമനാകന്നതബനുലാം ഗവണ്കമന്റെന് നടപടബ

സശസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജന്:  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷ  മുന്നബര്ത്തബയുലാം  ദുരന്ത

പ്രതബകരനാധത്തബനുലാം സസ്പീസുരക്ഷയലാം ഉഇൗന്നല് നല്കേബകക്കനാണ്ടുമുള്ള ബഡ്ജറനാണബതന്.

വബദദനാഭദനാസ-  ആകരനാഗദ രലാംഗങ്ങളബല്  ഗുണപരമനായ മനാറങ്ങള് വരുത്തനാനുതകുന്ന

ഒകട്ടകറ  പദതബകേള്  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുണന്.   റബ്ബര്  വബലസബരതനാ

ഫെണ്ടുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകന്നതബനുലാം  ഭൂനബകുതബയബല്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  വര്ദന  പബന്വലബകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

എലാം.എല്.എ. ഫെണന് രണന് കകേനാടബ രൂപയനായുലാം ആസ്തബ വബകേസന ഫെണന് 7.5 കകേനാടബ

രൂപയനായുലാം  വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.   ഓണ്കഗനായബലാംഗന്  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്ക്കന്

ആവശദമനായ  ഫെണന്  ലഭദമനാക്കബ  കേനാലതനാമസമബലനാകത   പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനന്

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.

അവശതയനുഭവബകന്ന  ജനവബഭനാഗങ്ങകള  ജസ്പീവബതത്തബകന്റെ  മുഖദധനാരയബല്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  നടപടബകേള്ക്കന്  മുന്തൂക്കലാം  കകേനാടുകന്ന
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നയസമസ്പീപനങ്ങളുലാം അടങ്ങുന്ന ബഡ്ജറനാണന് അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതന്.  സസ്പീസുരക്ഷയന്

ബഡ്ജറബല്  മുന്ഗണന  നല്കേബയതലാം  വബശപ്പെന്  രഹബത  കകേരളലാം  പദതബകലാം

ആകരനാഗദ കമഖലയലാം കൂടുതല് ഫെണന് അനുവദബചതലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.   കക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്  അനുവദബകന്നതബനന്  നബബനന  ഏര്കപ്പെടുത്തുകമന്ന  നബലപനാടന്

പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേകര  സഹനായബകന്നതബനുലാം  കനടുമങ്ങനാടന്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചന്  ഒരു  പുതബയ   വദവസനായ  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉബബദുള്ള:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്കന.  കകേര  കേര്ഷകേകര

സഹനായബകന്നതബനനായബ  കകേനാണ്ടുവന്ന  നസ്പീര  പദതബകയകറബചന്  യനാകതനാരു

പരനാമര്ശവലാം  ബഡ്ജറബലബല.  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേകര

അവഗണബചബരബകകേയനാണന്.   അടയ  വദനാപനാരബകേള്   കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ

പരബഹരബകന്നതബനന്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  ബബരുദധനാരബകേള്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കചറുപ്പെക്കനാരനായ  കതനാഴബല്രഹബതകര  സലാംബനബചന്  യനാകതനാനലാം

ബഡ്ജറബല് പ്രതബപനാദബകന്നബല.  തബരബകചത്തുന്ന പ്രവനാസബകേള്ക്കന്  കതനാഴബലവസരലാം

സൃഷബകന്നതബനനായബ  ബഡ്ജറബല്  ആവശദമനായ  തകേ  വകേയബരുത്തനാത്തതന്

കഖദകേരമനാണന്.  രൂക്ഷമനായ വബലക്കയറലാം  തടയുന്നതബനുലാം   കപകടനാള്-ഡസ്പീസല് വബല

വര്ദബകന്ന  സനാഹചരദങ്ങളബല്  ആശശനാസ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കനാത്തതലാം
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പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണന്.   പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്   കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം

പനാരനാകമഡബക്കല്  സനാഫെബകനയുലാം  അടബയന്തബരമനായബ  നബയമബകന്നതബനുലാം  മലപ്പുറലാം

കേദനാന്സര് കസന്റെര് ആന്റെന് റബസര്ചന് ഇന്സബറഭ്യൂട്ടന്  യനാഥനാര്തദമനാകന്നതബനുലാം  ജബലനാ

തനാലൂക്കന്  കഹഡന്  കേശനാര്കട്ടഴന്  ആശുപത്രബയബല്  അടബയന്തരമനായബ  ഡയനാലബസബസന്

യൂണബറന് സനാപബകന്നതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. സനാമൂഹദകക്ഷമ കപന്ഷനുകേള്

സമയബനബതമനായബ വബതരണലാം കചയ്യുന്നബല.   1200 ചതരശ അടബ വബസ്തസ്പീര്ണമുളള

വസ്പീടുളളവരുലാം  നനാലുചക്ര  വനാഹനമുളളവരുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷനന്

അകപക്ഷബക്കനാന്  പനാടബകലന്ന  തസ്പീരുമനാനലാം  പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ രക്ഷബക്കനാന് സഹകേരണ ബനാങ്കബകന ആശയബക്കനാകത മറന്

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് കേകണത്തണലാം.  എലാം.എല്.എ.-മനാര്  നബര്കദ്ദേശബച 50  വര്കകേള്ക്കന്  100

രൂപയുകട  കടനാക്കണ്  എമഇൗണന്  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയതന്  ശരബയനായ

നടപടബയല.   മലപ്പുറലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കുടബകവളളക്ഷനാമലാം  കനരബടുന്ന

പഞനായത്തുകേളബല് കുടബകവളളകമത്തബക്കനാനുളള സലാംവബധനാനമുണനാക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപന്  :  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.    സനാമ്പത്തബകേ

പരനാധസ്പീനതകേള്ക്കബടയബലുലാം  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ

ബഡ്ജറബല് തകേ അനുവദബച നടപടബ സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്. ബഡ്ജറന് വബഹബതത്തബനന്

പുറകമ കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം  54000  കകേനാടബകയനാളലാം രൂപ കകേരളത്തബകന്റെ വബകേസന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ ഉപകയനാഗബക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണന്. ആര്ദ്രലാം മബഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ

ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബകല  ആശുപത്രബകേളുകട  നബലവനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ആവശദത്തബനന്  കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം   ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം  നബയമബകകേയുലാം  കചയതന്

അഭബനനനനാര്ഹമനാണന്.  ഹരബത കകേരളലാം പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ കുളലാം,  കതനാടന്,  പുഴ

എന്നബവ  നവസ്പീകേരബകന്നതബലൂകട  കേനാര്ഷബകേ  രലാംഗത്തന്  വലബയ  മുകന്നറമുണനാക്കനാന്

സനാധബകലാം. കകലഫെന് പദതബയബലൂകട പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കന് വസ്പീടന് നല്കേനാനുളള തസ്പീരുമനാനലാം

സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  45000  കനാസന്  റൂമുകേള്  സ്മെനാര്ട്ടന്  കനാസ്റൂമുകേളനാക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.    സസ്പീ  പങ്കനാളബത്തമുളള  പദതബകേള്ക്കനായബ  1960

കകേനാടബ രൂപയുലാം കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ സഹനായബക്കനാന് ഒന്നനാലാം ഘട്ടമനായബ 1000

കകേനാടബ രൂപയുലാം കേയര്,  കേശുവണബ,  കകകേത്തറബ തടങ്ങബയ പരമ്പരനാഗത വദവസനായ

കമഖലയന്  ആവശദമനായ  തകേ  അനുവദബചതലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  റബ്ബറബകന്റെ

തനാങ്ങുവബലയബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  മനാറലാം  വരുത്തനാനുലാം  കചലക്കര  മണ്ഡലത്തബല്

കുടബകവളളപദതബയുലാം ഫെയര് കസഷനുലാം അനുവദബക്കനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്കന.  കകേരളത്തബകന്റെ

കപനാതകേടലാം രണ്ടുവര്ഷത്തബനകേലാം 53419 കകേനാടബ രൂപ വര്ദബചകവങ്കബലുലാം  അടബസനാന

വബകേസനകമഖലയബകലനാ  മറ്റു  കമഖലകേളബകലനാ  യനാകതനാരു  പുകരനാഗതബയുമുണനായബട്ടബല.

സലാംസനാനലാം  കനരബടുന്ന  കേനാതലനായ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്   പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനുള്ള
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ക്രബയനാത്മകേമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം  ബഡ്ജറബലബല.  സലാംസനാന  കറനാഡകേളുകട

നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ കപനാതമരനാമത്തന് വകുപ്പെബനന്  കൂടുതല് ഫെണന് അനുവദബക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേളബല്  പദതബ  നബര്വഹണത്തബനന്    ആവശദമനായ  ജസ്പീവനക്കനാകര

നബയമബക്കണലാം.  എലനാ  തനാലൂക്കന്  ആശുപത്രബകേളബലുലാം  ഡയനാലബസബസന്  യൂണബറ്റുകേള്

പ്രവര്ത്തബകനകണന്ന  പ്രഖദനാപനലാം പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെന്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബകന.  ഒഇൗഷധ

സസദങ്ങകളകറബചന് പ്രതബപനാദബകന്ന കഹനാര്ത്തൂസന് മലബനാറബക്കസന് ഇന്ഡബക്ക-യുകട

രചയബതനാക്കളബകലനാരനാളനായ  റബ.  അചഹ്യുതന്  കകവദദര്ക്കന്  സ്മെനാരകേലാം

നബര്മ്മേബകന്നതബനുള്ള  നടപടബയുണനാകേണലാം.   ഒരു  കബനാക്കബല്  ഒരു  സബ.എചന്.സബ.

എങ്കബലുലാം  24  മണബക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തബകന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

അരൂര്  മണ്ഡലത്തബകല  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാലയുകട  സബ്കസന്റെറബനന്   ഫെണന്

അനുവദബക്കണലാം.  അടയനാ കേര്ഷകേര്ക്കന്  അധബകേ ബനാധദത വരനാത്ത വബധലാം നബകുതബ

സശസ്പീകേരബകന്നതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 45000  കനാസ്സന്മുറബകേള് കകഹകടകേന്

ആകകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  തസ്പീരകദശ വബകേസനത്തബനനായബ  2000

കകേനാടബ  രൂപയുകട പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബച നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  പശ്ചനാത്തല

വബകേസനരലാംഗത്തന്  കേബഫ്ബബ  തടങ്ങബവച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കകപ്പെടുന്നകതനാടുകൂടബ  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  രലാംഗത്തന്  വലബയ
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മനാറങ്ങളുണനാകുലാം. 

VIII അറബയബപ്പെന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   കകേരള  നബയമസഭയുകട  പനാര്ലകമന്റെറബ  പഠന  പരബശസ്പീലന

കകേന്ദ്രത്തബകന്റെയുലാം  കകേരള  പത്രപ്രവര്ത്തകേ  യൂണബയന്  തബരുവനന്തപുരലാം

ജബലനാകേമ്മേബറബയുകടയുലാം  ആഭബമുഖദത്തബല്  സഭനാ  സകമ്മേളനത്തബനുകശഷലാം  ബനാങ്കശറന്

ഹനാളബല്  വചന്  'കകേരളത്തബകന്റെ   സമ്പദ്ഘടന  ജബ.എസന്.ടബ.-കകശഷലാം'  എന്ന

വബഷയത്തബല് ബഹു.  ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്

കഎസകേന് പ്രഭനാഷണലാം നടത്തുന്നതനാണന്.  എലനാ നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളുലാം പരബപനാടബയബല്

പകങ്കടുക്കണകമന്നന് അറബയബകന. 

സഭ കകവകുകന്നരലാം 4.13 നന് പബരബഞ്ഞു.


