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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 കഫെബ്രുവരബ 05, തബങ്കള്

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
 

നബകതദനാപകയനാഗസനാധനങ്ങളുകട വബലവര്ദന

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബലവര്ദനവന്

നബയനബക്കുന്നതബനന്   സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം   കബയനാത്മകേമനായ  ഇടകപടല്

നടത്തനാത്തതുമൂലലാം  ജനങ്ങള്ക്കുണനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന   ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശേഷലാം  ഇന്നകത്ത  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടന്   സര്വ്വശസ്പീ  കകേ.  മുരളസ്പീധരന്,  കകേ.  എന്.  എ.  ഖനാദര്,
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അനൂപന് കജക്കബന് എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്  ):

അവശേദസനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനബക്കുന്നതബനുള്ള   ശേക്തമനായ  നടപടബകേളനാണന്

സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതന്.  പുതുതനായബ  മനാകവലബ  കസനാറുകേളുലാം  സൂപ്പെര് മനാര്ക്കറ്റുകേളുലാം

ഉത്സവചന്തകേളുലാം  തുറന്നന്  അവശേദസനാധനങ്ങള്  നദനായവബലയന്  ജനങ്ങള്ക്കന്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനന് സര്ക്കനാരബനന് സനാധബചബട്ടുണന്.  വബപണബയബടകപടലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

സപപ്ലൈകകേനായന്  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയലാം    മുന്കേനാലഘട്ടങ്ങളബല്  നബന്നന്

വദതദസ്തമനായബ  നബരവധബ  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  വബല  കുറയ്ക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.   അരബ,

പഞ്ചസനാര, കവളബകചണ്ണ  എന്നബവ നദനായവബലയന് സപപ്ലൈകകേനാ വഴബ ലഭദമനാക്കുന്നതബനന്

നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  ഇന്ധനവബല കമനാതസ്പീതമനായബ വര്ദബച സനാഹചരദത്തബല്

മറന്  ദക്ഷബകണന്തദന്  സലാംസനാനങ്ങകളക്കനാള്  വബലക്കുറവബല്  കകേരളത്തബല്

അവശേദസനാധനങ്ങള്  ലഭദമനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

ജബ.എസന്.ടബ.നടപ്പെനാക്കബയതുമൂലലാം  ബനാന്ഡഡന്  അരബക്കന്  വബല  വര്ദബചബട്ടുകണങ്കബലലാം

സലാംസനാനത്തന്  അരബവബല  വര്ദബക്കനാതബരബക്കനാനുള്ള  എലനാ  കമസ്പീകേരണങ്ങളുലാം

സര്ക്കനാര് ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  അവശേദസനാധനങ്ങളുകട  വബല  വര്ദനവബകന

നബസനാരവല്ക്കരബക്കനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതന്.  ഇന്ധനവബല  അടബക്കടബ
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വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ നടപടബയലാം അതബലൂകട   ലഭദമനാകുന്ന അധബകേ

നബകുതബ  കവകണനവയനാന്  തയ്യനാറനാകേനാത്ത  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നടപടബയലാം

ജസ്പീവബതലാം  ദുസഹമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണന്.  ഇന്ധനവബലയബല്  സലാംസനാനത്തബനന്

ലഭബകക്കണബയബരുന്ന അധബകേ വരുമനാനലാം നനാലന് തവണ കവണന വയനാന് തയ്യനാറനായ

മുന് യ.ഡബ.എഫെന്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ സമസ്പീപനലാം മനാതൃകേനാപരമനാണന്.    നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുകട വബല വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കറഷന് കേടകേളബലൂകട വബതരണലാം കചയ്യുന്ന

അരബയലാം  മറന്  സനാധനങ്ങളുലാം   മറബച്ചുവബല്ക്കുന്നതബനുലാം  കേചവടക്കനാര്ക്കുലാം

ഇടനബലക്കനാര്ക്കുലാം  ഒത്തനാശേ  കചയ്യുന്ന  നടപടബകേളനാണന്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനലാം ഉണനായബകക്കനാണബരബക്കുന്നതന്.  ഉത്സവകേനാലങ്ങളബല്കപ്പെനാലലാം     വബല

നബയനബക്കനാകനനാ  കപനാതുവബപണബയബല്  ജനങ്ങള്ക്കന്  ആവശേദത്തബനന്  സനാധനങ്ങള്

ലഭദമനാക്കനാകനനാ  സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബഞബട്ടബല.  നബകതദനാപകയനാഗസനാധനങ്ങളുകട  വബല

വര്ദനവമൂലലാം സലാംജനാതമനായബട്ടുള്ള ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശേഷലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്സകകപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്  ):

സലാംസനാനത്തന്  നബകതദനാപകയനാഗസനാധനങ്ങളുകട  വബല  നബയനണവബകധയമനാക്കനാന്

സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബഞബട്ടുണന്.   ജബ.എസന്.ടബ.-യകട മറവബല്  ബനാന്ഡഡന് അരബയകട

വബല കമനാതസ്പീതമനായബ  വര്ദബപ്പെബചന് വബല്പന നടത്തബയ കഷനാപ്പെബലാംഗന് മനാളുകേളബല് ലസ്പീഗല്
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കമകടനാളജബ  വബഭനാഗലാം  പരബകശേനാധന  നടത്തുകേയലാം  കമകക്കടന്  കേകണത്തബയ

കഷനാപ്പുകേള്കക്കതബകര   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.   കറഷന്

വബതരണത്തബല്    ഇടനബലക്കനാകര  ഒഴബവനാക്കനാനുലാം  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം

ഫെലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാക്കനാനുലാം സനാധബച്ചു.  സലാംസനാനകത്ത മുഴുവന് കറഷന് കേടകേളബലലാം

ഇ-കപനാസന്  കമഷസ്പീന്    സനാപബചന്   കറഷന്    വബതരണലാം   കൂടുതല്

സതനാരദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.

കപനാതുവബതരണ  സലാംവബധനാനലാം  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വബപണബയബടകപടലബനുലാം

ആവശേദമനായ  തുകേ ഇഇൗ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.   മനാകവലബ

കസനാറുകേളബലലാം കറഷന് കേടകേളബലലാം അവശേദസനാധനങ്ങള് ലഭദമനാക്കബ നദനായ വബലയന്

ജനങ്ങളബകലയ്കക്കത്തബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  ഇഇൗ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശേദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചന് സര്വ്വശസ്പീ രകമശേന് കചന്നബത്തല, 

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

എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശേഷലാം അവരവരുകട 

പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നന് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം 

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
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II ശദക്ഷണബക്കല്

(1) പങ്കനാളബത്ത കപന്ഷന് പദതബ

ശസ്പീ  .    മുലക്ക  ര  രതനാകേരന്  :  2013   കഫെബ്രുവരബ  മനാസലാം  മുതല്  നടപ്പെനാക്കബയ

പങ്കനാളബത്ത  കപന്ഷന്  പദതബയകട  സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ-നബയമ  പ്രശ്നങ്ങള്

സലാംബന്ധബചന്  കവണത്ര   ചര്ചകയനാ  പഠനകമനാ  നടത്തബയബട്ടബല.  കകേരളത്തബല്

ഒകരസമയലാം  സനാററ്റ്യൂട്ടറബ  കപന്ഷനുലാം  പങ്കനാളബത്ത  കപന്ഷനുലാം  നബലനബല്ക്കുന്നതന്

സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ അസമതസലാം സൃഷബക്കുലാം. പങ്കനാളബത്ത കപന്ഷന് പദതബക്കനായബ

ജസ്പീവനക്കനാരബല്  നബനലാം  ഈടനാക്കുന്ന  10 ശേതമനാനലാം  തുകേയലാം  സര്ക്കനാര്

നബകക്ഷപബക്കുന്ന  10 ശേതമനാനലാം തുകേയലാം ഓഹരബ കേകമ്പനാളത്തബല് നബകക്ഷപബക്കുന്നതന്

സര്ക്കനാരബനന്  സനാമ്പത്തബകേ  വബഷമതകേള്  ഉണനാക്കുകമന്നതബനനാല്  ടഷറബ  വഴബ

നടപ്പെനാക്കബ  സരക്ഷബതതസലാം  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.   പ്രസ്തുത  പദതബ  സലാംബന്ധബചന്

ജസ്പീവനക്കനാരുമനായബ  ചര്ച  കചയന്   ആശേങ്കകേള്  പരബഹരബക്കനാനുലാം  സമഗ്രമനായ

പഠനത്തബനുമനായബ കേനാലനാവധബ നബശ്ചയബചന്  ഒരു കേമ്മേസ്പീഷകന നബയമബക്കണലാം.    

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .  എലാം  .  കതനാമസന്   ഐസകേന്): PFRDA
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ആകബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണന്  2013  മുതല്  പുതുതനായബ  സര്വ്വസ്പീസബല്

പ്രകവശേബക്കുന്നവര്ക്കന്  പങ്കനാളബത്ത  കപന്ഷന്  നടപ്പെനാക്കബയതന്.  വബവബധ

വകുപ്പുകേളബലനായബ പങ്കനാളബത്ത കപന്ഷന് പദതബയബലള്ള 65692 കപരുകട  സര്ക്കനാര്

വബഹബതമനായബ 370 കകേനാടബ രൂപ  അടചബട്ടുണന്.   ടഷറബയബല് നബകക്ഷപബകക്കണ പണലാം

മറ്റു ഫെണ്ടുകേളബകലയന്  കപനാകുന്നതുലാം  രണന് തരലാം കപന്ഷന്കേനാകര സൃഷബക്കുകമന്നതബകന

സലാംബന്ധബച്ചുമുള്ള സമഗ്ര പഠനത്തബനനായബ കേനാലനാവധബ നബശ്ചയബചന്  ഒരു കേമ്മേസ്പീഷകന

നബകയനാഗബക്കനാവന്നതനാണന്.

(2) ഫെനാകബകന്റെ പുനരുദനാരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം കുഞന്  :  ഫെനാകബകന്റെ പുനരുദനാരണവലാം വബകേസനവലാം

സനാദദമനാക്കുന്നതബനന്  മുഖദമനബ  പ്രധനാനമനബയമനായബ  കനരബട്ടന്  ചര്ച  കചയ്യണലാം.

കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറബല് തുകേ വകേകകേനാള്ളബക്കനാകത  നസ്പീതബ ആകയനാഗന് വഴബ ഈ സനാപനലാം

വബല്ക്കനാനുള്ള  ഗൂഢമനായ നസ്പീക്കത്തബകനതബകര കകേരളലാം ഒറകക്കട്ടനായബ  കകേന്ദ്രത്തബല്

സമ്മേര്ദലാം കചലത്തണലാം.   നബലവബകല സഞ്ചബത നഷലാം ഇകേസബറബ കഷയറനാക്കബ മനാറനാനുലാം

1774 കകേനാടബ രൂപയകട ബനാദദത ഓഹരബ മൂലധനമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

യൂറബയ   പ്ലൈനാന്റെബനന്  പ്രവര്ത്തനനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം  കേനാകപ്രനാലനാകലാം  പ്ലൈനാന്റെബല്  റസ്പീ-
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കപ്രനാഡക്ഷന്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ത്രബകേക്ഷബ  കേരനാര്  പ്രകേനാരമുള്ള  ജസ്പീവനക്കനാരുകട

ഒഴബവബകലയന് നബയമനലാം നടത്തുകേയലാം കചയ്യണലാം.  ഇതുസലാംബന്ധബചന് കകേരള നബയമസഭ

പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കണലാം.   ഭൂമബ  വബല്പ്പെനയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടന്  നല്കേനാനുള്ള  1000

കകേനാടബ  രൂപ  കനരബട്ടന്  ഫെനാകബനന്  നല്കുകേയലാം   ഫെനാകബകന്റെ  സലലാം  ഏകറടുത്തന്

കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായങ്ങളുകട വബകേസനത്തബനന് ഉപകയനാഗബക്കുകമനാകയന്ന കേനാരദലാം

വദക്തമനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്  ):   ഫെനാകബകന സലാംരക്ഷബക്കനാന്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബല്   സമ്മേര്ദലാം  കചലത്തബ  വരുന.    പുനരുദനാരണത്തബനനായബ  കേമ്പനബ

ദസ്പീര്ഘകേനാല  ഫെബനനാന്ഷദല്  റസ്പീ-സ്ട്രക്ചറബലാംഗന്  പനാകക്കജന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനന്

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  വനായനാ  ഇനത്തബലലാം  പലബശേ  ഇനത്തബലലാം  നല്കേനാനുള്ള  തുകേ

എഴുതബത്തളളണകമന്നന്  കകേന്ദ്രകത്തനാടന്  അഭദര്തബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.  ഫെനാകന്

സസകേനാരദവല്ക്കരണ  നയലാം  പുന:പരബകശേനാധബക്കണകമനലാം  കപനാതുകമഖലയബല്

നബലനബര്ത്തണകമനലാം   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടന്  ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.    കേമ്പനബ

ഉപകയനാഗബക്കനാത്ത   ഭൂമബ    കപകടനാ  കകേമബക്കല്  പനാര്ക്കന്  സനാപബക്കുന്നതബനന്

പകേമനാറനാന് തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് സലവബല നബര്ണ്ണയബക്കുകേയലാം
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ധനാരണനാ പത്രലാം ഒപ്പെബടുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.   ഭൂമബ വബല്പ്പെനയബലൂകട ലഭദമനാകുന്ന തുകേ

ഫെനാകബകന്റെ  കേടബനാദദത  തസ്പീര്ക്കനാനുലാം  നബകുതബ  അടയനാനുമനാണന്   വബനബകയനാഗബചതന്.

വബകേസന സനാദദതയലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട തനാല്പരദവലാം കേണക്കബകലടുത്തന് ഭൂമബയകട

വബല   പൂര്ണ്ണമനായലാം  കേമ്പനബയകട  പുനരുദനാരണത്തബനന്  വബനബകയനാഗബക്കനാന്

മനനാലയത്തബനന്  നബര്കദശേലാം  നല്കേണകമന്നന്  പ്രധനാനമനബക്കന്  കേത്തന്  അയചബട്ടുണന്.

റസ്പീ-ഗദനാസബപഫെഡന് ലബകേസബപഫെഡന് നനാചസറല് ഗദനാസബനന്  2015  മുതല് സലാംസനാനലാം

വനാറന്  നബകുതബയബല് ഇളവന്  അനുവദബക്കുകേയലാം  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷത്തബല്

ഈ  ഇനത്തബല്  30.46  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയലാം  കചയബരുന.   ഭൂമബ

വബല്പ്പെനകയനാടനുബന്ധബച്ചുള്ള  നബകുതബ  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനന്  ഇളവകേള്

സനാദദമനാകണനാകയന്നന്  സര്ക്കനാര് പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണന്.  12  ലക്ഷലാം ടണ് യൂറബയ

പ്ലൈനാന്റെന്  സനാപബക്കണകമന്ന  ആവശേദത്തബകന്മേല്  5  ലക്ഷലാം  ടണ്  യൂറബയ  പ്ലൈനാന്റെന്

സനാപബക്കനാകമന്ന  അനുകൂല  നബലപനാടബകലയന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  എത്തബകചര്ന.

പുനരുദനാരണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ അകമനാണബയ പ്ലൈനാന്റെബകനനാകടനാപ്പെലാം ഏകേകദശേലാം  1300

കകേനാടബ  രൂപ മുതല്മുടക്കുള്ള യൂറബയ പ്ലൈനാനലാം സനാപബക്കനാന് ഫെനാകബനന്  പദതബയണന്.

കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ  ഇറക്കുമതബ  നയലാംമൂലലാം  നബര്ത്തലനാക്കബയ  കേനാകപ്രനാലനാകലാം  പ്ലൈനാന്റെബകന്റെ
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പ്രവര്ത്തനലാം  പുനരനാരലാംഭബക്കണലാം.  കകേരളത്തബല്    എല്.എന്.ജബ.യകട  ഉപകയനാഗലാം

വദനാപകേമനാക്കുന്നതന് സലാംബന്ധബചന്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  ജസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

III സബ്മബഷന്

(1)   എണ്ണ സലാംഭരണ ശേനാല

ശസ്പീ  .   സബ  .   കൃഷ്ണന്: പയ്യന്നന്നൂര് മണ്ഡലത്തബകല പുഞ്ചക്കനാടന് എണ്ണ സലാംഭരണ ശേനാല

ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  നബനലാം  മനാറബ  സനാപബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  പയ്യന്നൂര്-പുഞ്ചക്കനാടന്  കപകടനാളബയലാം

സലാംഭരണ  ശേനാല  തുടങ്ങുന്നതബനനായബ  ഹബന്ദുസനാന്  കപകടനാളബയലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷന്

ലബമബറഡന് സലാംസനാന പരബസബതബ  ആഘനാത നബര്ണ്ണയ അകതനാറബറബയബല്  നബനലാം

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം കനടബയബട്ടുണന്.  എണ്ണ സലാംഭരണ ശേനാലകേള് സനാപബക്കുന്നതബനന് ഓയബല്

ഇന്ഡസ്ട്രസ്പീസന്  കസഫബ  ഡയറകകററന്,  കപകടനാളബയലാം  &  എകന്കപ്ലൈനാസസ്പീവ്സന്  കസഫബ

ഓര്ഗകകനകസഷന്,  സലാംസനാന മലബനസ്പീകേരണ നബയനണ കബനാര്ഡന്  എന്നബവയകട

അനുമതബയലാം  ഫെനാകറസ്പീസന്  ആന്ഡന്  കബനായബകലഴബല്  നബനലാം  സരക്ഷ  സലാംബന്ധബച

കകസറന് അകകപ്രസലലാം ആവശേദമനാണന്.  ഭൂഉടമകേളുകട സമ്മേതകത്തനാകടയലാം നബലവബകല
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നബയമപ്രകേനാരമുളള  പുനരധബവനാസ-നഷപരബഹനാര നടപടബകേളബലൂകടയലാം മനാത്രകമ ഭൂമബ

ഏകറടുക്കനാന് സനാധബക്കുകേയളള.   പ്രസ്തസ്തുത  ശേനാല സനാപബക്കുന്നതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടന്

പനാരബസബതബകേനാഘനാത പഠനലാം  നടത്തബയബട്ടുണന്.  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല് നടപടബകേളുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടന്   കേണ്ണൂര്  ജബലനാ  കേളകറുകട  അദദക്ഷതയബല്  കതളബകവടുപ്പുകയനാഗലാം

നടത്തുകേയലാം  പരബസബതബ  ആഘനാത  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സലാംബന്ധബചന്

എതബര്പ്പുകേളുണനായതബന്റെ  അടബസനാനത്തനാല്  പുതബയ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സര്ക്കനാരബനന്

സമര്പ്പെബക്കനാകമന്നന്  ഉറപ്പുനല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണന്. 

(2)   നബയമ നബര്മ്മേനാണലാം

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ  .    രകമശേന്  കചന്നബത്തല  ):  കറനാഡന്

അപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങകള  രക്ഷബക്കനാന് ശമബക്കുന്നവകര നബയമക്കുരുക്കബല്

നബനലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം  സബവബല്-കബമബനല്  നടപടബകേളുണനാകേനാതബരബക്കനാനുലാം

കേര്ണ്ണനാടകേത്തബകലതുകപനാകല  കകേരളത്തബലലാം  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന്

ആവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കറനാഡന്  അപകേടങ്ങളബല്

പരബകക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കന്   സര്ക്കനാര്-സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബല്  ഇന്നന്  കമചകപ്പെട്ട

ചബകേബത്സ ലഭദമനാണന്.   ടബ  അപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  ആദദകത്ത  48  മണബക്കൂര്

കപനാതു-സസകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബല്  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സ  ഉറപ്പെനാക്കബയബട്ടുണന്.
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പരബകക്കറവകര  വബദഗ്ദ്ധ  ചബകേബത്സയനായബ  കടനാമനാകകേയര്  സലാംവബധനാനമുളള

ആശുപത്രബകേളബകലത്തബക്കുന്നതബനന്  സലാംസനാന  വദനാപകേമനായബ  ആലാംബുലന്സന്

സര്വ്വസ്പീസന് ലഭദമനാക്കനാന് ഇ-കനറന് വര്ക്കന് ശലാംഖലയന് രൂപലാം നല്കുന്നതനാണന്. 2015-ല്

കകേന്ദ്ര കകഹകവ കറനാഡന് ഗതനാഗത മനനാലയലാം പുറകപ്പെടുവബച വബജനാപനപ്രകേനാരവലാം

2016-കല സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ നബര്കദശേങ്ങളനുസരബച്ചുലാം പരബകക്കറവകര ആശുപത്രബയബല്

എത്തബക്കുന്നവര്ക്കന്  യനാകതനാരുവബധ  നബയമനടപടബകേളുലാം  കനരബകടണബവരബല.  ജസ്പീവന്

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഏര്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  കപനാലസ്പീസബല്നബന്നന്

ബുദബമുട്ടുണനാകേരുകതനലാം  സലാംഭവത്തബനന്  ദൃകേന് സനാക്ഷബയകലങ്കബല്  കകേസബല്

വബസ്തരബക്കനാനുളള  സനാക്ഷബ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തരുകതനലാം  നബര്കദശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  പ്രകതദകേ  സനാഹചരദത്തബല്  സനാക്ഷബയനാകകേണബ  വന്നനാല്  അതന്

കപ്രനാസബകേറ്റ്യൂട്ടറുകടകയനാ  ജബലനാ  കപനാലസ്പീസന്  കമധനാവബയകടകയനാ

അഭബപ്രനായമനാരനാഞതബനുകശേഷലാം  മനാത്രകമ  ആകേനാവൂ  എന്ന  സര്ക്കനാര്  നബര്കദശേ

പ്രകേനാരലാം  സലാംസനാന  കപനാലബസന്  കമധനാവബ  സര്ക്കുലര്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണന്.  കറനാഡന്

അപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന് അതബകവഗലാം വബദഗ്ദ്ധ ചബകേബത്സ ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ

SOFT  (Save  Our  Fellow  Traveller)  എന്ന  സന്നദ  കസവകേരുകട  കൂട്ടനായ

രൂപവത്ക്കരബച്ചുവരബകേയനാണന്.  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയകട  പശ്ചനാത്തലത്തബല്

ജസ്പീവന്രക്ഷനാ  പ്രവര്ത്തനത്തബല്  ഏര്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേനാനുലാം
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അധബകൃതരുകട ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്ന ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബക്കനാനുലാം ആവശേദമനായ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്ന കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണന്.  

 
(3)   വബകലജന് വബഭജനലാം

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദന്  പബ:   മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്    മുന്നബയൂര്,   പള്ളബക്കല്

വബകലജുകേള്  വബഭജബചന് പുതബയ  വബകലജന് ഓഫെസ്പീസകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനന് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനന്യുവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്):  പ്രസ്തുത

വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചന്   നബരവധബ  നബകവദനങ്ങള്  ലഭബചബട്ടുണന്.   നബലവബകല

സനാമ്പത്തബകേ  സബതബ  കേണക്കബകലടുത്തന്  ഗ്രൂപ്പെന്  വബകലജന്  വബഭജനലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലബല.   സനാമ്പത്തബകേ സബതബ കമചകപ്പെടുന്ന മുറയന്  അധബകേ തസ്തബകേള്

സൃഷബച്ചുകകേനാണന് ഗ്രൂപ്പെന് വബകലജുകേള് വബഭജബചന്  പുതബയ വബകലജുകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന

കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുന്നതനാണന്. 

(4) ശുദജല വബതരണ പദതബ

ശസ്പീ  .   മുരളബ കപരുകനലബ  : മണലൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല പനാവറട്ടബ-മുലകശ്ശേരബ

ശുദജല വബതരണ പദതബ പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനന്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):   പനാവറട്ടബ  -മുലകശ്ശേരബ

പദതബക്കന് കദശേസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ ശുദജല വബതരണ പദതബയബല്കപ്പെടുത്തബ 2015-16 -ല്



13

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം   ലഭബചബരുന.  മൂന്നന്  പനാകക്കജുകേളബലനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനന്   കടണര്

വബളബകചങ്കബലലാം കകേന്ദ്ര ഫെണബലണനായ ഗണദമനായ കുറവമൂലലാം പദതബ ആരലാംഭബക്കനാന്

കേഴബഞബല.    ഒന്നനാമകത്ത പനാകക്കജന്  ബഡ്ജറന് റസ്പീ അകലനാകക്കഷനബലൂകട  കസറന്

പ്ലൈനാനബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  5.61  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയലാം  കടണര്  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കബ   കേരനാറബകലര്കപ്പെടുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.   കശേഷബക്കുന്ന  രണന്

പനാകക്കജുകേള്ക്കന്  ഏതന്  രൂപത്തബല്  ഫെണന്  കേകണത്തനാകമന്നതന്  സലാംബന്ധബചന്

പരബകശേനാധബച്ചുവരബകേയനാണന്. 

(5)   കകേനാന്നബ ഡബസ്ട്രബബറ്റ്യൂഷന് കേനനാല് 

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശേന്:  കകേനാന്നബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  കേലഞ്ഞൂര്,

അരുവനാപ്പുലലാം,  പ്രമനാടലാം,  കകേനാന്നബ  തുടങ്ങബയ  പ്രകദശേങ്ങളബകല  ജലക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കകേ.കഎ.പബ.  കേനനാലബകല  ഡബസ്ട്രബബറ്റ്യൂട്ടറബ  കേനനാലകേള്

വൃത്തബയനാക്കബ  ജലവബതരണലാം  സഗമമനാക്കുന്നതബനന്   അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):   കകേനാന്നബ

ഡബസ്ട്രബബറ്റ്യൂട്ടറബയബല്ക്കൂടബയള്ള  ജലവബതരണത്തബനനായബ   കേനനാല്  കമയബന്റെനന്സന്

നടനവരബകേയനാണന്. കേലഞ്ഞൂര്, അരുവനാപ്പുലലാം, പ്രമനാടലാം, കകേനാന്നബ പ്രകദശേങ്ങളബല് ജലലാം

ലഭബക്കുന്ന രസ്പീതബയബല് കഫെബ്രുവരബ 10-ാം തസ്പീയതബകയനാടുകൂടബ ജലവബതരണലാം നടത്തനാന്
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കേഴബയകമന്നനാണന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതന്.  

(6)   കേടല് ഭബത്തബ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  നനാട്ടബകേ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങളബല്  കേടല്ഭബത്തബ  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസന്  ):  നനാട്ടബകേ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  ചബലങ്ക  ബസ്പീച്ചു  മുതല്  തമ്പനാന്  കേടവന്  വകരയളള  1800

മസ്പീറര് ഭനാഗലാം ഉള്കപ്പെടുന്ന കചറ്റുവ അഴബമുഖകത്ത പുലബമുട്ടന്  മുതല് കസ്നേഹതസ്പീരലാം ബസ്പീചന്

വകരയളള  8  കേബ.മസ്പീറര്  പ്രകദശേകത്ത  കേടല്ഭബത്തബ,  പുലബമുട്ടന്   നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

പൂകന, കസന്ടല് വനാട്ടര് പവര് റബസര്ചന് കസഷന്  മനാതൃകേനാപഠനലാം നടത്തബ സമര്പ്പെബച

ശേബപനാര്ശേയകട  അടബസനാനത്തബല്  ചസ്പീഫെന്  എഞ്ചബനസ്പീയര്  എസബകമറന്  തയ്യനാറനാക്കബ

വരബകേയനാണന്. 

(7) കുടബകവള്ള പദതബ 

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജന്:  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  മണബമല

കമജര് കുടബകവളള പദതബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് ആവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):  2002-03-ല്  അനുമതബ

ലഭബച  18.33  കകേനാടബ  രൂപയകട   മണബമല  കമജര്  കുടബകവള്ള  പദതബയബലള്കപ്പെട്ട
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ശുദസ്പീകേരണശേനാല,  കേബണറുകേള്,  ജലസലാംഭരണബകേള്,  പമ്പബലാംഗന്  പലനുകേള്  എന്നസ്പീ

ഘടകേങ്ങകളലനാലാം   കടണര്  കചയന്  നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബച്ചുകവങ്കബലലാം

കേനാലനാകേനാലങ്ങളബലണനായ  നബരക്കന്  വര്ദനവലാം  കടണറുകേള്

നബജകപ്പെടുത്തബയകപ്പെനാഴുണനായ  അധബകേ  തുകേയലാം  കേനാരണലാം  ആദദലാം  അനുവദബച  തുകേ

എലനാ  ഘടകേങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  തബകേയനാകത  വന.    പദതബയകട

ഭരണനാനുമതബക്കുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണന്. 60  ശേതമനാനലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച

രണന്  ഘടകേങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനന്  നടപ്പുവര്ഷകത്ത  സലാംസനാന

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  183 ലക്ഷലാം രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഇനബ

കടണര് കചയ്യനാനുളള മൂന്നന്  പ്രവൃത്തബകേളുകട വബതരണ ശലാംഖല  സനാപബക്കുന്നതബനന്

വബശേദമനായ കപ്രനാജകന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറബ  തയ്യനാറനാക്കബ വരുന. 

(8) സബ  .  എചന്  .  സബ  .  യകട പ്രവര്ത്തനലാം 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കുഞബരനാമന്: ഉദുമ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല മലകയനാരകമഖലയബല്

സബതബകചയ്യുന്ന കബഡഡുക്ക    സബ.എചന്.സബ.യബല് ആവശേദമനായ കഡനാകര്മനാകരയലാം

പനാരനാകമഡബക്കല് സനാഫെബകനയലാം നബയമബക്കുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശേലജ

ടസ്പീചര്):   നബലവബല്  24  കേബടക്കകേളുള്ള  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബലയബകല   കബഡഡുക്ക
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സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രത്തബകല ശേരനാശേരബ ഒ.പബ. മുന്നൂറുലാം ഐ.പബ. പതബനഞ്ചുമനാണന്.

പത്തന്  കേബടക്കകളനാടുകൂടബയ  കമയബല്/ഫെസ്പീകമയബല്  വനാര്ഡുലാം  ആവശേദമനായ  ഓഫെസ്പീസന്

കകേട്ടബടവലാം  ഐ.പബ./ഒ.പബ.,  കകേനാണ്ഫെറന്സന്  ഹനാള്,   കേസനാര്കട്ടഴന്  അടക്കലാം  പത്തന്

കകേട്ടബടങ്ങള്  ഈ  കകേന്ദ്രത്തബലണന്.    കൂടനാകത  കമചകപ്പെട്ട  ചബകേബത്സനാ  സഇൗകേരദലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ  ജബവനക്കനാരുകട  കസവനവലാം   ലഭദമനാണന്.

എന്കഡനാസള്ഫെനാന് കപ്രനാജകബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഓപ്പെകറഷന് തബകയറര്, കേനാഷസനാലബറബ,

പ്രസവ വനാര്ഡന്,  ലനാബന്,  ഫെനാര്മസബ,  ഐ.പബ.  കകേട്ടബടലാം എന്നബവയനായബ  2.75  കകേനാടബ

രൂപയകട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഈ  ആശുപത്രബയബല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണന്.   സര്ക്കനാര് നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്ന  'ആര്ദലാം'  പദതബയകട

രണനാലാം  ഘട്ടത്തബകലയന്  കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട  ആശുപത്രബകേളുകട  കേരടന്  പട്ടബകേയബല്

കബഡഡുക്ക  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദകകേന്ദ്രകത്ത  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  

(9) ഭബക്ഷനാടന നബകരനാധനലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  ബനാലഭബക്ഷനാടനമടക്കമുള്ള  ഭബക്ഷനാടന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സലാംസനാനത്തന് പൂര്ണ്ണമനായലാം നബകരനാധബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം    കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുത്തബ  മറന്  സലാംസനാനങ്ങളബലലാം

നബകരനാധബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശേലജ

ടസ്പീചര്):   സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെയലാം   വനബതനാ  വബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെയലാം

കനതൃതസത്തബല് ബനാലനബകരനാധന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.  ബനാലകവലയന്

വബകധയമനാകുന്ന  കുട്ടബകേകള  കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ബനാലകവല,  ബനാലഭബക്ഷനാടനലാം

എന്നബവ  പൂര്ണ്ണമനായബ  നബകരനാധബക്കുന്നതബനുമനായബ  പത്തനലാംതബട്ട  ജബല  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചന്

'ശേരണബനാലദലാം'  പദതബക്കന്   തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുണന്.  ശേബരബമല തസ്പീര്തനാടനവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടന്       ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബകല പനണന് കുട്ടബകേകള  കമനാചബപ്പെബക്കനാന്

സനാധബച്ചു.     വൃത്തബഹസ്പീനമനായ  സനാഹചരദത്തബലനാണന്  ബനാലഭബക്ഷനാടനലാം  നടത്തുന്ന

കുട്ടബകേകള അധബവസബപ്പെബചബരുന്നതന്.  2017  ജനുവരബ  1-നന് സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ

'ശേരണബനാലദലാം'  പദതബ പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം    ഈ വര്ഷലാം   കകേനാട്ടയലാം,  ആലപ്പുഴ,

കകേനാലലാം   ജബലകേളബല്ക്കൂടബ  പ്രസ്തുത  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.    ഈ

പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെയലാം  വനബതനാ  വബകേസന

വകുപ്പെബകന്റെയലാം സലാംയക്ത ആഭബമുഖദത്തബല് ആറന് കപരടങ്ങുന്ന ഒരു കറസറ്റ്യൂ കഫെനാഴബകന

എലനാ ജബലകേളബലലാം നബകയനാഗബചതബകന്റെ ഫെലമനായബ  ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബല് നബനള്ള

29  കുട്ടബകേളടക്കലാം   41  കുട്ടബകേകള  രണന്  വര്ഷക്കനാലത്തബനബടയബല്  കമനാചബപ്പെബക്കനാന്

സനാധബച്ചു.    ഇതബനനായബ    ഒരു  പ്രകതദകേ  കടനാള്  നമ്പരുലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.

രക്ഷബതനാക്കകളനാകടനാപ്പെലാം  അയയനാന്  സനാധബക്കനാത്ത  ഇതര  സലാംസനാന  കുട്ടബകേകള
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സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  കറസറ്റ്യൂ  കഹനാമുകേളബലലാം     ആലപ്പുഴ,

പത്തനലാംതബട്ട  സസകദശേബകേളനായ  മൂന്നന്  കപണ്കുട്ടബകേകളയലാം  മൂന്നന്  ആണ്കുട്ടബകേകളയലാം

പചല്ഡന്  കറസറ്റ്യൂ  കഹനാമബലലാം  അധബവസബപ്പെബചന്  വബദദനാഭദനാസലാം  നല്കേബ  വരുനണന്.

ഭബക്ഷനാടനലാം നടത്തുന്ന കുട്ടബകേളുകട ഡബ.എന്.എ.  കടസന്  നടത്തബ കുറക്കനാര്കക്കതബകര

കബമബനല്  കകേസന്  എടുക്കുന്നതബനുലാം    ഭബക്ഷനാടന  സലാംഘകത്തനാകടനാപ്പെലാം  കേനാണുന്ന

കുട്ടബകേളുകട ശേനാരസ്പീരബകേ മുറബവകേള് കൃത്രബമമനായബ സൃഷബചതനാകണന്നന് കതളബയന്ന പക്ഷലാം

സസസ്പീകേരബകക്കണ  കേര്ശേന  നടപടബകേകള  സലാംബന്ധബച്ചുലാം  പലലാംഗബകേ  ചൂഷണലാം,

അനനാകരനാഗദകേരമനായ സനാഹചരദത്തബല് കുട്ടബകേകള പനാര്പ്പെബക്കല് എന്നബവയ്കക്കതബകര

സസസ്പീകേരബകക്കണ നടപടബകേകളക്കുറബച്ചുലാം വബശേദസ്പീകേരബക്കുന്ന   യനാചകേ നബകരനാധന ബബല്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനന്  സര്ക്കനാര്  ആകലനാചബക്കുനണന്.   ബനാലകവലയലാം

ബനാലഭബക്ഷനാടനവലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം തടയന്നതബനനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം. 

(10) സലലാം ഏകറടുക്കല്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെന്:  കേനാഞബരലാംകുളലാം കകേ.എന്.എലാം. ഗവണ്കമന്റെന് ആര്ട്സന്

ആന്റെന് സയന്സന് കകേനാകളജബനനാവശേദമനായ സലലാം ഏകറടുക്കുന്നതബനന് ജബലനാ കേളകറുലാം

കകേനാളസ്പീജബകയറന്  എഡന്യുകക്കഷന്  ഡയറകറുലാം  ഉള്കപ്പെടുന്ന  ഒരു  കേമ്മേബറബകയ

നബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാകളജബകന്റെ  അഫെബലബകയഷന്  നബലനബര്ത്തുന്ന

തബനുമനാവശേദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  1982-ല്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബച കേനാഞബരലാംകുളലാം  കകേ.എന്.എലാം.  ഗവണ്കമന്റെന്  ആര്ട്സന്  ആന്റെന്

സയന്സന്  കകേനാകളജബനന്   1.65  ഏക്കര് സലലാം  മനാത്രമനാണുള്ളതന്.   സലപരബമബതബ

കകേനാകളജബകന്റെ വബകേസനകത്തയലാം നബലനബല്പ്പെബകനയലാം ബനാധബക്കുന്ന സനാഹചരദത്തബല്

നനാലന്  വദക്തബകേളുകട  സലലാം  കകേനാകളജുതല  ലനാന്റെന്  പര്കചസന്  കേമ്മേബറബ

സന്ദര്ശേബക്കുകേയലാം   സലലാം വബട്ടുനല്കേനാന് ഭൂഉടമകേള് തയ്യനാറനാകുകേയലാം കചയബട്ടുണന്.

സലത്തബകന്റെ  കഫെയര്  വനാലറ്റ്യൂ  എത്രയനാകണനലാം  വബലയനായബ  നബശ്ചയബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള

തുകേ  മനാര്ക്കറന്  കററ്റുമനായബ  കചരുന്നതനാകണനാകയനലാം  പരബകശേനാധബചന്     റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലനാ  കേളകകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭബക്കുന്ന മുറയന് തുടര് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണന്.  

IV ധനകേനാരദലാം

2018-19   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകന സലാംബന്ധബച കപനാതുചര്ച

മബ  .    കഡപറ്റ്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  ജബ.എസന്.ടബ.,  കനനാട്ടന്

നബകരനാധനലാം,  ഒനാഖബ  ദുരന്തലാം,  വബലവര്ദന  തുടങ്ങബയ  പ്രതബകൂല  സനാഹചരദങ്ങള്

നബലനബല്ക്കുകമ്പനാഴുലാം  കകേരളത്തബകന്റെ  ധനകേമ്മേബ  4.3  ശേതമനാനത്തബല്  നബനലാം  3.3

ശേതമനാനത്തബകലയന്  എത്തബക്കനാന്  സനാധബചതുലാം  2018-19  ഓടുകൂടബ  ധനകേമ്മേബ
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അനുവദനസ്പീയമനായ  നബരക്കബകലത്തബക്കുകമന്ന  ധനകേനാരദവകുപ്പുമനബയകട

പ്രഖദനാപനവലാം പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണന്. കകേരളത്തബകന്റെ  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേബ   1.6

ശേതമനാനത്തബകലത്തബക്കുന്നതബനുള്ള  പരബശമത്തബലനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതന്.  തസ്പീരകദശേത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനലാം  യനാഥനാര്തദ

മനാക്കുന്നതബനനായബ  2000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പനാകക്കജബനന്  അനുമതബ  നല്കുകേയലാം

തസ്പീരകദശേ  വബകേസന  പനാകക്കജബകന്റെ  വബശേദ  പദതബകരഖ  ആകഗനാള  അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള

ഏജന്സബകയകക്കനാണന്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  10  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം

കചയ.   സസ്പീ  സരക്ഷയ്ക്കുലാം  സമഗ്ര  പുകരനാഗതബക്കുമനായബ  പദതബ  അടങ്കലബകന്റെ  15

ശേതമനാനലാം  മനാറബവയ്ക്കുകേയലാം  സസ്പീ  പക്ഷ  സസ്പീമുകേളുകട  അടങ്കല്  തുകേ  1267  കകേനാടബ

രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തുകേയലാം  സസ്പീകേള്  ഗുണകഭനാക്തനാക്കളനായബ  വരുന്ന  സസ്പീമുകേള്ക്കനായബ

1960  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം  കചയ  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടന്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  ഷസ്പീ  കലനാഡ്ജുകേള്,  കറസന്  റൂമുകേള്,  സ്റ്റുഡബകയനാ

അപ്പെനാര്ട്ടുകമനകേള്,  കേകഫെ എന്നബവയന്  പബങ്കന്  നബറലാം  നല്കേനാനുലാം  അവബവനാഹബതരനായ

അമ്മേമനാര്ക്കുള്ള പ്രതബമനാസ സഹനായലാം  2000 രൂപയനാക്കബ വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചു.  കനല്-  പചക്കറബ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നല്കേബകക്കനാണബരബക്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങള് നബലനബര്ത്തനാനുലാം പുതബയ കേര്ഷകേകര കനല്കൃഷബ കമഖലയബകലയന്

ആകേര്ഷബക്കനാനുലാം  ആര്.കകേ.വബ.കകവ.  പദതബയബലൂകട  നല്കേബകക്കനാണബരബക്കുന്ന
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ആനുകൂലദലാം  6000  രൂപയനായബ  നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം  കനല്വയലകേള്ക്കന്

കറനായല്റബകയന്ന ആശേയലാം ബഡ്ജറബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  വദവസനായത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ  കേമ്പനബ

രൂപസ്പീകേരബചതബലൂകട കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബല് പുത്തന് ഉണര്വന് സൃഷബക്കനാന് സനാധബച്ചു.

മനാര്ക്കറന്  ഇന്റെര്കവന്ഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.   പരബസബതബ  -വനലാം  വനദജസ്പീവബ  സലാംരക്ഷണത്തബനന്  പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനബലൂകട  സസബര  നഗരവബകേസനവലാം

ബഡ്ജറബലൂകട  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുന.  ക്ഷസ്പീരകമഖലയബകല  പ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കേനകേനാലബ  സമ്പത്തന്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കകേന്ദ്രസഹനായകത്തനാകട  പഞ്ചനായത്തുകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചന്   ബൃഹതന്  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുകട  സമഗ്ര  പുകരനാഗതബക്കനായബ  രൂപസ്പീകേരബച

മബല്മ  അടബയന്തരമനായബ  പുനസലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  പദതബ  വബഹബതത്തബല്  യനാകതനാരു  കുറവലാം

വരുത്തനാത്തതുലാം  വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്  25  ശേതമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസത്തബനന്   അവസരലാം  ലഭബക്കുന്ന

വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  കഹനാസല്  സഇൗകേരദലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  അനദ

സലാംസനാനങ്ങളബല്  കപ്രനാഫെഷണല്  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കന്  പഠബക്കുന്ന  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്
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നല്കേബവരുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങള്  സനാകങ്കതബകകേതര  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുലാം

അനുവദബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാകടയള്ള  മുസബരസ്പീസന്-

ആലപ്പുഴ  കകപതൃകേ  പദതബകേളബല്  അഞ്ചുകതങ്ങബകന  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

ടൂറബസലാം കമഖലയകട സമഗ്ര വബകേസനലാം കേണക്കബകലടുത്തന് കേഠബനലാംകുളലാം,  മുതലകപ്പെനാഴബ

പ്രകദശേങ്ങകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുള്ള  ടൂറബസലാം  കപ്രനാജകന്,  കതനാന്നയല്

ആശേനാന്  സനാരകേകത്ത  തുഞ്ചന്  പറമ്പന്  മനാതൃകേയബല്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ

സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ള കപ്രനാജകന്,  കപ്രലാംനസസ്പീര്  സനാരകേ കകേന്ദ്രലാം സനാപബക്കുന്നതബനന് ഫെബലബലാം

കഡവകലപ്കമന്റെന്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ള  കപ്രനാജകന്  എന്നബവയന്  അനുമതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇടകപടല്  ഉണനാകേണലാം.  കതനാണന്  സലാംഭരണ

കമഖലയബല്  സസയലാം  കതനാഴബല്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  വദക്തബകേള്ക്കുലാം  അവസരവലാം

അവര്ക്കനാവശേദമനായ  സഹനായവലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ചബറയബന്കേസ്പീഴന്  പ്രകദശേങ്ങളബല്

ഉപകയനാഗശൂനദമനായബ  കേബടക്കുന്ന സലങ്ങള്  നനാളബകകേര-കതനാണന്  സലാംഭരണത്തബനുലാം

കപ്രനാസസബലാംഗബനുലാം  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേയര്-

കകകേത്തറബ  കമഖലയബല്  പണബകയടുക്കുന്നവര്ക്കന്  കതനാഴബല്  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം പ്രതബസന്ധബ കനരബടുന്ന കകകേത്തറബ വദവസനായകത്തയലാം  കകകേത്തറബ

കതനാഴബലനാളബകേകളയലാം സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം സസസ്പീകേരബച നടപടബകേള് പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണന്.
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കകകേത്തറബ  വസങ്ങള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കനാനുലാം   വബപണബ  കേകണത്തനാനുമുള്ള  പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കദവസസലാം  കബനാര്ഡുകേളുകട  നബയനണത്തബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന എയബഡഡന് സ്കൂളുകേളബലലാം കകേനാകളജുകേളബലലാം പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗക്കനാര്ക്കന് സലാംവരണലാം ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെന്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.  യനാഥനാതദ

കബനാധമബലനാത്തതുലാം  സതദസന്ധമലനാത്തതുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  മനാന്ദദത്തബല്  നബന്നന്

കേരകേയറുന്നതബനുള്ള  യനാകതനാരു  നബര്കദശേങ്ങളുമബലനാത്ത  ബഡ്ജറനാണബതന്.

കേബഫ്ബബയകട  വബശേസനാസദത  നഷകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  പ്രഖദനാപനങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബല് ഉദനാസസ്പീനമനായ സമസ്പീപനമനാണന് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതന്.  ഓഖബ

ദുരബതബനാധബതര്ക്കനായബ   പ്രഖദനാപബച  2000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പനാകക്കജബകന

സസനാഗതലാം കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കഗനാബല് ഏജന്സബകയ നബയമബക്കുകമന്ന തസ്പീരുമനാനലാം

പുനപ്പെരബകശേനാധബക്കുകേയലാം  പനാകക്കജബകന്റെ  പകുതബ  തുകേകയങ്കബലലാം  ഇഇൗ  സനാമ്പത്തബകേ

വര്ഷത്തബല്  കചലവഴബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  റബ്ബര്

കേര്ഷകേരുകട  കുടബശ്ശേബകേ  കകേനാടുത്തു  തസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം  വബല  സബരതനാ  ഫെണന്

പുനനഃസനാപബക്കുന്നതബനുലാം  സലാംഭരണ  വബല  200  രൂപയനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സനാമൂഹദസരക്ഷനാ  പദതബയബല്  പുതബയ  നബബന്ധനകേള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതന്  എടുത്തുകേളയകേയലാം  ഭൂമബയകട  നദനായവബല  10  ശേതമനാനലാം
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വര്ദബപ്പെബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബച നടപടബ പുനപ്പെരബകശേനാധബക്കുകേയലാം കവണലാം.  ഭനാഗപത്രലാം,

ദനാനലാം,  ധനനബശ്ചയലാം,  ഒഴബമുറബ  എന്നബവയന്   നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  അടയനാ

കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ നബകുതബയലാം  പബന്വലബക്കണലാം.  കസഷദല് സ്കൂളുകേളബല്

സനാഫെന്  പനാകറണ്  നബശ്ചയബചന്  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേരുകട  ശേമ്പളലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  കേനാരുണദ  ചബകേബത്സനാ  പദതബ  പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസന്: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  ജനകക്ഷമകേരമനായ

ബഡ്ജറനാണന് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതന്. ഭക്ഷണലാം, പനാര്പ്പെബടലാം,

ആകരനാഗദലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  വനബതനാ  കക്ഷമലാം  എന്നസ്പീ  കമഖലകേളബല്  അര്ഹമനായ

പ്രനാതബനബധദമുറപ്പെനാക്കബയനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടന്  കപനാകുന്നതന്.  ഓഖബ

ദുരബതബനാധബതരുകട  പുനരധബവനാസത്തബനനായബ  2000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പനാകക്കജന്

അനുവദബചതന് ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  കേബഫ്ബബ രനാജദത്തബനനാകകേ  മനാതൃകേയനാണന്.  ഓഖബ

ദുരന്തത്തബലകേകപ്പെട്ടവകര  രക്ഷകപ്പെടുത്തനാനുളള  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശമങ്ങകള

പരബഹസബക്കനാനുളള പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ ശമലാം ല  ജനാകേരമനാണന്.

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.  ധനകേമ്മേബയലാം  റവനറ്റ്യൂ

കേമ്മേബയലാം  കുറഞ്ഞുകകേനാണബരബക്കുകേയലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കചലവന്  അനുദബനലാം

വര്ദബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയമനാണന്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട  അടബസനാന  സഇൗകേരദ
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വബകേസനലാം  കകകേവരബക്കനാകമന്ന  വദനാകമനാഹലാം  പുന:പരബകശേനാധബക്കണലാം.   ഭൂമബയകട

നദനായവബല  പത്തന്  ശേതമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബച  പഴയ  നബകുതബ

പുനസനാപബക്കുകേയനാണുണനായതന്.  കപനാലസ്പീസന്  കബയറന്സന്  സര്ട്ടബഫെബക്കറന്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനന്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  ഫെസ്പീസന്  പബന്വലബക്കണലാം.  കലനാകേ  കകേരള

സഭയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടന്   പദതബകേള്   പ്രഖദനാപബക്കനാത്തതന്  നബരനാശേനാജനകേമനാണന്.

പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ,   പ്രവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസലാം,  കതനാഴബലബലനായ,  വബലക്കയറലാം,

പുതബയ തസ്തബകേകേള് സൃഷബക്കല്, കേനാരുണദ ചബകേബത്സനാ പദതബക്കുളള ധനസഹനായലാം,

മനാലബനദ  സലാംസരണലാം  തുടങ്ങബ  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  പദതബകേകള  സലാംബന്ധബചന്

ബഡ്ജറബല്  യനാകതനാരു  നബര്കദശേങ്ങളുമബല.  ചബല  ജബലകേകളയലാം  മണ്ഡലങ്ങകളയലാം

ബഡ്ജറബല്  പനാകട  അവഗണബചതനായബ  കേനാണുനണന്.  കേഴബഞ  ബഡ്ജറബല്

പ്രഖദനാപബച കുറദനാടബ കകബപ്പെനാസന് നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം ഇഇൗ ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള്ക്കുലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേണലാം.  കകേരളത്തബകല  അടയനാ

വദനാപനാര കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബക്കുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.   ഓഖബ

ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ട തസ്പീരകദശേവനാസബകേള്ക്കന്  2000  കകേനാടബ രൂപയകട സമഗ്ര വബകേസന

പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബചതുലാം  തസ്പീരകദശേങ്ങളബല്  സഇൗജനദ  കകവ-കകഫെ  കേണക്ഷന്

അനുവദബചതുലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  സസ്പീ  സരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  സസ്പീപക്ഷ
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ബഡ്ജറനാണബതന്.  ലബലാംഗസമതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ടനാന്സ്കജന്ഡര്

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട കക്ഷമത്തബനനായബ 10 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തുകേയലാം കചയ

നടപടബ  ശകദയമനാണന്.  ഭക്ഷദ  സബ്സബഡബക്കനായബ  954  കകേനാടബ  രൂപയലാം   ഭക്ഷദ

സരക്ഷയനായബ  34  കകേനാടബ  രൂപയലാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.  കറഷന്കേടകേകളയലാം

സകകപ്ലൈകകേനാകയയലാം നവസ്പീകേരബചതുലാം വബശേപ്പുരഹബത കകേരളലാം പദതബ  ആവബഷ്കരബചതുലാം

പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണന്. സമഗ്ര ആകരനാഗദ പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം എലനാ കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബലലാം  ഓകങ്കനാളജബ  വബഭനാഗവലാം   തനാലൂക്കന്  ആശുപത്രബകേളബല്

ഡയനാലബസബസന്, കടനാമനാകകേയര് യൂണബറ്റുകേളുലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം ബഡ്ജറന് വബഭനാവന

കചയ്യുനണന്.  മരുന്നന് നബര്മ്മേനാണ ഫെനാകറബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനന്  20  കകേനാടബ രൂപയലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമത്തബനന്  2,851  കകേനാടബ  രൂപയലാം  ഭൂരഹബതര്ക്കന്  ഭൂമബ

വനാങ്ങുന്നതബനന്  പ്രകതദകേ  വബഹബതവലാം  ബഡ്ജറബല്  വകേകകേനാള്ളബചബട്ടുണന്.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജത്തബനന് പ്രകതദകേ പ്രനാധനാനദലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.

കുട്ടബകേള്കക്കതബകരയള്ള  അതബകമങ്ങള്  തടയന്നതബനുലാം  ഭബക്ഷനാടനലാം  നബയമലാംമൂലലാം

നബകരനാധബക്കുന്നതബനുലാം  വബശേപ്പുരഹബത  പദതബ  കകേരളലാം  മുഴുവന്

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗക്കനാര് എസന്.സബ./എസന്.ടബ.  കകേനാര്പ്പെകറഷനബല് നബകന്നടുത്ത ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ

വകരയള്ള വനായ എഴുതബത്തള്ളനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം സമയബന്ധബതമനായബ നടപ്പെനാക്കണലാം.
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പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബദദനാര്തബകേള്ക്കന് പഠനവസ്പീടന് തയ്യനാറനാക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  നബലവബലള്ള

കക്ഷമപദതബകേള്  മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതബനുലാം  പുതബയ  കക്ഷമപദതബകേളബല്

കൂടുതല്  അലാംഗങ്ങകള  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണന്.  എലനാവബഭനാഗലാം

ജനങ്ങളുകടയലാം ആവശേദങ്ങള്ക്കന് പരബഹനാരലാം നബര്കദശേബച്ചുകകേനാണ്ടുമുള്ള ബഡ്ജറനാണന്

അവതരബപ്പെബചതന്.  ഓഖബ  ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കന്  സമഗ്ര  പനാകക്കജന്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  മരണമടഞവരുകട  ആശബതര്ക്കന്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണന്. സനാമൂഹബകേ ജസ്പീവബതത്തബല്  മനാറങ്ങളുണനാക്കനാനുതകുന്ന

തരത്തബലനാണന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം.  പനാര്ശേസവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ട  ജനങ്ങളുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.    സസ്പീസരക്ഷയന്  പ്രകതദകേ

പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുകേയലാം  അവരുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  വബവബധ  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണന്.   തസ്പീരകദശേകമഖലയകട പുനര് നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

7340  കകേനാടബ  രൂപ  മനാറബവച  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  നടപടബ  ശകദയമനാണന്.

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷന്  കുടബശ്ശേബകേ  മനാര്ചന്  31-നകേലാം

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ  ഒരു  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെന്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്
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തയ്യനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫെന്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.   കടകകനാപനാര്ക്കന്

കമനാഡലബല്  സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബചന്  വബവബധ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകമന്ന  മുന്  ബഡ്ജറന്  പ്രഖദനാപനലാം  ഇതുവകര  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടബല.

നനാണദവബളകേള് ഉള്കപ്പെകടയള്ള കേനാര്ഷബകേ വബളകേള്ക്കന് ഉല്പനാദനകചലവബകന്റെ നബശ്ചബത

ശേതമനാനലാം തനാങ്ങുവബല നബശ്ചയബചന് സലാംഭരണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം റബ്ബര് വബല സബരതനാ

ഫെണബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഭൂനബകുതബക്കുലാം

ഭൂമബയകട  നദനായവബലയ്ക്കുലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്  തമ്മേബലള്ള  ഭനാഗനാധനാരത്തബനുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ വര്ദന പബന്വലബക്കണലാം.  കക്ഷമകപന്ഷന് ലഭബക്കുന്നതബനന് പുതബയ

മനാനദണ്ഡങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം ഉകപക്ഷബക്കണലാം.   എലനാ കമഖലയബലലാം

സസസ്പീകവജന്  ടസ്പീറന്കമന്റെന്  പ്ലൈനാനകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  കേര്ശേന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.   പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കന്

ഭക്ഷണവലാം  പനാര്പ്പെബടവലാം  പദതബ,  ടനാന്സ്കജന്ഡറുകേള്ക്കുലാം  തസ്പീരകദശേ  കമഖലയ്ക്കുലാം

പ്രകതദകേ  പരബഗണന,  സസ്പീസരക്ഷ,  വബദദനാഭദനാസ-ആകരനാഗദ  കമഖലയന്  നല്കേബയ

പ്രനാധനാനദലാം,  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കുള്ള  വബവബധ  പദതബകേള്  തുടങ്ങബയ

ബഡ്ജറന്  പ്രഖദനാപനങ്ങള്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  പനാഴനായബകപ്പെനാകുന്ന  ശുദജലലാം
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ഉപകയനാഗ  കയനാഗദമനാക്കുന്നതബനന്  പുതബയ  ജലകസചന  പദതബകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം

കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനലാംമൂലലാം കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബലണനാകുന്ന നഷലാം നബകേത്തനാനുലാം

കേടകക്കണബയബലനായ കേര്ഷകേകര സഹനായബക്കനാനുള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

ഗ്രസ്പീന് പകമറന് ഫെണന് ഉള്കപ്പെകട സലാംസനാനത്തബനന് അര്ഹതകപ്പെട്ട കകേന്ദ്ര ഫെണ്ടുകേള്

കൃതദമനായബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  സതസര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഉല്പനാദനകചലവബകന്റെ ഒന്നര ഇരട്ടബ കേര്ഷകേര്ക്കന് ലഭദമനാക്കുകമന്ന കകേന്ദ്ര പ്രഖദനാപനലാം

സലാംസനാനകത്ത  ഏകതലനാലാം  വബളകേള്ക്കന്  ബനാധകേമനാക്കുകമന്നതന്  സലാംബന്ധബചന്

പരബകശേനാധബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ

കതറനായ  സനാമ്പത്തബകേ  നടപടബകേളബല്  നട്ടലാംതബരബയന്ന  ജനങ്ങള്ക്കന്  മുന്നബല്

വബകേസനത്തബകന്റെ  മകറനാരു  കകേരള  കമനാഡലനാണന്  ബഡ്ജറബകന്റെ  രൂപത്തബല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതന്.  തസ്പീരകദശേ കമഖലയന്  2000  കകേനാടബ രൂപയകട പനാകക്കജന്

പ്രഖദനാപബചതുലാം   സസ്പീകേള്ക്കനായള്ള സസ്പീമുകേളുകട   അടങ്കല്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബചതുലാം

കുടുലാംബശസ്പീക്കന്  200  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.

ആദബവനാസബകേളുള്കപ്പെകടയള്ള  പബകന്നനാക്ക വബഭനാഗങ്ങളുകട    ഉയര്ചയന്  പ്രകതദകേ

ഉഇൗന്നല് നല്കേബയ സര്ക്കനാര് നടപടബ പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണന്. പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ   തുകേ  വകേയബരുത്തബയതന്  ഇഇൗ
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വബഭനാഗകത്തനാടുള്ള സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രതബബദത വദക്തമനാക്കുന.   വയനനാടന് പനാകക്കജന്

പ്രഖദനാപബച  നടപടബ   സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.     ടനാന്സ്കജന്ഡര്  നയലാം

പനാസനാക്കബയതുലാം  ഭബന്നകശേഷബക്കനാരുകട  ചബകേബത്സയ്ക്കുലാം  പരബചരണത്തബനുമനായള്ള

സസ്പീമുകേള്ക്കന് തുകേ വകേയബരുത്തബയതുലാം ശകദയമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:    കപന്ഡബലാംഗന്  അസസന്കമനകേള്   തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാന്

സമയലാം നല്കേബയതബകനക്കുറബചന് പരബകശേനാധബക്കണലാം.  നനാണദവബളകേള് ഉള്കപ്പെകടയള്ള

കേനാര്ഷബകേ  വബളകേള്ക്കന്  ഉല്പനാദനകചലവബകന്റെ  നബശ്ചബത  ശേതമനാനലാം  തനാങ്ങുവബല

ഏര്കപ്പെടുത്തബ സലാംഭരബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  2015-ല് ഉണനായബരുന്ന

ഭൂനബകുതബ  നബരക്കന്  പുനനഃസനാപബക്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  പബന്വലബക്കുകേയലാം  കേര്ഷകേ

വബരുദ നബലപനാടന് അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷന്:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. പ്രതദനാശേയലാം പ്രതസ്പീക്ഷയലാം

നബറഞ  ബഡ്ജറനാണന്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതന്.    2000  കകേനാടബ  രൂപയകട

തസ്പീരകദശേ പനാകക്കജന് പ്രഖദനാപബചതുലാം  കേടല്ത്തസ്പീരത്തബകന്റെ  50  മസ്പീറര് പരബധബയബലള്ള

മുഴുവന്  കുടുലാംബങ്ങകളയലാം  മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബക്കുന്നതബനന്  150  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതുലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.   കേശുവണബ കമഖലയന്  55  കകേനാടബ രൂപ

അധബകേമനായബ വകേയബരുത്തബയതന്  ഇഇൗ കമഖലകയനാടുള്ള സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രതബബദത

വദക്തമനാക്കുന.  കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം
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ശേക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നബര്കദശേങ്ങള് സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   കകേനാലലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  പനയലാം

പഞ്ചനായത്തബല്  ആര്ട്സന്  ആന്റെന്  സയന്സന്   കകേനാകളജന്   അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

കകേനാലലാം  വലബയങ്ങനാടബ   കകപതൃകേ  ടൂറബസലാം  പദതബ    പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നബര്കദശേങ്ങള്  ബഡ്ജറബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം. എ.കകേ.ജബ.  സനാരകേത്തബനന്  10  കകേനാടബ

രൂപ വകേയബരുത്തബയതുലാം ഒ.എന്.വബ.  സനാലാംസനാരബകേ സമുചയത്തബനന്  5  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.                                                            

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതന് കകേനായ:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.   ഓഖബ

ദുരബതബനാധബതര്ക്കന്  കകേടുതബകേള്   അതബജസ്പീവബക്കനാന്  മുന്ഗണന  നല്കേബയ  നടപടബ

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   തസ്പീരകദശേത്തബനന്  2000  കകേനാടബ  രൂപയകട   പനാകക്കജന്

പ്രഖദനാപബചതുലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്   ധനസഹനായലാം  വബതരണലാം  കചയതുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  വബശേപ്പുരഹബത കകേരളലാം പദതബ,  എലനാവര്ക്കുലാം വസ്പീടന്,  സമഗ്ര

ആകരനാഗദ സരക്ഷ, മബകേച വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങള്  എന്നബവ ഇഇൗ സര്ക്കനാരബകന്റെ

മുഖമുദയനാണന്.   എ.കകേ.ജബ.  സനാരകേ  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  10  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതന്  ചരബത്രപ്രനാധനാനദമര്ഹബക്കുന.   വനാറന്  രജബകസ്ട്രഷന്  എടുക്കനാകത

അസസന്കമനകേള്  ലഭബചബട്ടുള്ളതുലാം  നടപടബകേള്  കനരബടുന്നതുമനായ  വദനാപനാരബകേള്ക്കന്

ആലാംകനസബ  പ്രഖദനാപബചതന്  സസനാഗതലാം  കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  പബഴ  പൂര്ണ്ണമനായലാം
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ഒഴബവനാക്കബ  കകേനാടുക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.    അടയനാ  വദനാപനാരബകേള്  സബ  കഫെനാറലാം

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബലണനാകുന്ന അപനാകേതമൂലലാം അടയ്കക്കണബവരുന്ന അധബകേ നബകുതബ

ഒഴബവനാക്കണലാം.   കകേരളത്തബകല കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാക്കബയ

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇചനാശേക്തബകയ  അഭബനന്ദബക്കുന.   'ഇഇൗസന്  ഓഫെന്  ഡൂയബങന്'

ബബസബനസമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടന്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള

പ്രവര്ത്തനലാം  നടപ്പെബലനാകക്കണതനാണന്.  പൂട്ടബകേബടക്കുന്ന  ഓട്ടുകേമ്പനബകേള്

തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഒഴബപ്പെബക്കല് കനരബടുന്ന

വദനാപനാരബകേള്ക്കന്  സമഗ്ര  പനാകക്കജന്  തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം  നബയമലാംമൂലലാം  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേബനനാലൂരബല് സനാപബക്കനാനുകദശേബക്കുന്ന  ഡസ്പീ-

അഡബക്ഷന്  കസന്റെറബനനാവശേദമനായ  തുകേ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തണലാം.

കചറുകേബട/വന്കേബട വദനാപനാരബകേള് റബകട്ടണ് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബല് കനരബടുന്ന പ്രയനാസലാം

പരബഹരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  അടയ്ക്കുന്ന  നബകുതബയകട  ഒരു  കചറബയ  ശേതമനാനലാം

വദനാപനാരബകേള്ക്കന്  തബരബച്ചുനല്കേനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.

യനാഥനാര്തദകബനാധമബലനാത്ത ഒരു ബഡ്ജറനാണബതന്.  മുന് വര്ഷങ്ങളബല് പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള് ഇഇൗ വര്ഷലാം   പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.

ഭൂനബകുതബ ഗണദമനായബ വര്ദബപ്പെബചതുലാം കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള് തമ്മേബലള്ള ഭനാഗപത്രത്തബനന്
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നബകുതബ ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം വലബയ കതനാതബലള്ള നബകുതബ ഭനാരമനാണന് ജനങ്ങളുകടകമല്

അടബകചല്പ്പെബചബരബക്കുന്നതന്.  കതനാഴബലബലനായ പരബഹരബക്കുന്നതബനന്  കബയനാത്മകേമനായ

നബര്കദശേങ്ങള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബചബട്ടബല.   20  ലക്ഷലാം  കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കന്

കഎ.ടബ.  കമഖലയബല്  കതനാഴബല്  നല്കുകമന്ന  പ്രകേടന  പത്രബകേയബകല  വനാഗനാനലാം

ഇതുവകര  നടപ്പെനായബട്ടബല.   ഈ  വര്ഷലാം  കനലന് ല്ല്  സലാംഭരണത്തബനുള്ള  തുകേയലാം

തനാങ്ങുവബലയലാം വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.   അകപക്ഷ സമര്പ്പെബചബട്ടുലാം കപന്ഷന് ലഭബക്കനാത്ത

അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കന് കുടബശ്ശേബകേ നല്കുന്ന കേനാരദത്തബല് വദക്തത വരുത്തണലാം. അടയനാ

വദനാപനാരബകേള്  സബ  കഫെനാറലാം  അകപക്ഷ സമര്പ്പെബക്കുന്നതബലണനാകുന്ന അപനാകേതമൂലലാം

അടയ്കക്കണബ  വരുന്ന  അധബകേ  നബകുതബ  പുനനഃപരബകശേനാധബക്കണലാം.   ദളബതന്

കമഖലയബലണനാകുന്ന അകമങ്ങള് കചറുക്കുന്നതബനുള്ള ഇടകപടലണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  കനനാട്ടന്  നബകരനാധനവലാം

മുകന്നനാരുക്കമബലനാത്ത  ചരക്കുകസവന  നബകുതബ  നടപ്പെനാക്കലലാം  ഓഖബ  ദുരന്തവലാം

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സമ്പദ്ഘടനകയ  തളര്ത്തബയ   പശ്ചനാത്തലത്തബല്  തബകേച്ചുലാം

ദബശേനാകബനാധമുള്ള  ബഡ്ജറനാണന്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതന്.  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേബയലാം

ധനകേമ്മേബയലാം കുറയനാന് കേഴബഞതന് കനട്ടമനാണന്.  കകേരള ബനാങ്കന്,  കേബഫ്ബബ,  പ്രവനാസബ

ചബട്ടബ,  കലനാകേ  കകേരളസഭ  തുടങ്ങബയവയബലൂകട  കലനാകേകമങ്ങുമുള്ള  മലയനാളബയകട

സമ്പത്തന്  നനാടബകന്റെ  വബകേസനത്തബനന്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്
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ശമബക്കുന്നതന്. എലനാവര്ക്കുലാം വസ്പീടുലാം കമചകപ്പെട്ട വബദദനാഭദനാസവലാം സഇൗജനദ ചബകേബത്സയലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നതനാണന്  സര്ക്കനാര്  കേനാഴ്ചപ്പെനാടന്.   യ.ഡബ.എഫെന്.  സര്ക്കനാര്

കുടബശ്ശേബകേയനാക്കബയ സനാമൂഹബകേ കക്ഷമകപന്ഷനുകേള് കുടബശ്ശേബകേ തസ്പീര്ത്തുലാം വര്ദബപ്പെബച്ചുലാം

വസ്പീട്ടബകലത്തബച്ചു കകേനാടുത്തതന് എല്.ഡബ.എഫെന്. സര്ക്കനാരനാണന്. ആകരനാഗദ കമഖലയബലലാം

വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബലലാം വലബയ മനാറങ്ങളുണനാക്കനാന് ഇഇൗ സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബച്ചു.

പുത്തൂരബകല സകവനാളജബക്കല് പനാര്ക്കന് യനാഥനാര്തദമനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബു: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. കകേന്ദ്ര നയങ്ങള്മൂലമുണനായ

സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബ മറബകേടക്കുന്നതബനന്  നബയനണങ്ങള് കകേനാണ്ടുവകന്നങ്കബലലാം

കക്ഷമപദതബകേള്  കവട്ടബച്ചുരുക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനായബട്ടബല.   പലഫെന്  മബഷനുലാം

വനബതനാകക്ഷമത്തബനുലാം  കൂടുതല്  തുകേ  നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന്നതബനുലാം  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്

ദുരബതബനാധബതകര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഭബന്നകശേഷബക്കനാര്ക്കുലാം

ടനാന്സ്കജന്കഡഴബനുലാം  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  ആകരനാഗദരലാംഗത്തന്  പുത്തനുണര്വന്  നല്കുന്നതബനുലാം

അനദസലാംസനാനകത്തനാഴബലനാളബകേകള  അതബഥബ  കതനാഴബലനാളബകേളനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കറഷന്  വബതരണലാം  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സസസ്പീകേരബച

നടപടബകേള്  എടുത്തുപറകയണതനാണന്.  ഓഖബ  ദുരബതബനാധബതര്ക്കന്   സഹനായലാം

നല്കേനാനുലാം  തസ്പീരകദശേ  കമഖലയന്  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജന്  അനുവദബക്കനാനുലാം
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കറനാഡപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  സഇൗജനദ  ചബകേബത്സ  നല്കേനാനുമുള്ള  നടപടബകേള്

ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  കക്ഷത്രങ്ങളബല്  പൂജ  കചയ്യുന്നതബനന്  ദളബതര്ക്കന്  അനുമതബ

നല്കുകേയലാം  ദളബതന്  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായബ  കൂടുതല്  പദതബ  വബഹബതലാം

നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണന്.  രനാഷ്ട്രപബതനാവബകന്റെ

രക്ഷസനാക്ഷബതസലാം  ആചരബക്കുന്നതബനനായബ  ഒരു  വര്ഷലാം  നസ്പീണ്ടു  നബല്ക്കുന്ന

പരബപനാടബകേള്ക്കന്  സനാലാംസനാരബകേ  വകുപ്പെന്  കനതൃതസലാം  നല്കേബയതന്  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.

നഷത്തബലനായബരുന്ന 14  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാക്കനാന് സനാധബച്ചു.

കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  പുതബയ  മനാകനജുകമന്റെന്  സമ്പ്രദനായത്തബലൂകട

ലനാഭത്തബലനാക്കുകമനലാം  കപന്ഷന്  പനാകക്കജന്  നല്കുകമനലാം  പ്രഖദനാപബചതന്

അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണന്.   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട  ഉന്നമനത്തബനനായബ

ബഡ്ജറബല് ഫെണന്  അനുവദബചതന്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  കനന്മേനാറ  മണ്ഡലത്തബകല

ജലക്ഷനാമലാം  തടയനാന്  സസ്പീതനാര്കുണന്  പദതബ  നടപ്പെനാക്കണകമനലാം  മണ്ഡലത്തബല്

സര്ക്കനാര്  കകേനാകളജന്,  വനാദദകേലനാകക്ഷത്രലാം,  പബപ്പെനാസന്  കറനാഡന്  എന്നബവ

അനുവദബക്കണകമനലാം അഭദര്തബക്കുന. 

കപ്രനാഫെ  .    ആബബദന്  ഹുപസന് തങ്ങള്:  ബഡ്ജറബകന എതബര്ക്കുന.  നബകുതബ

വരുമനാനലാം  കൂട്ടുന്നതബലലാം  കചലവന്  ചുരുക്കുന്നതബലലാം  ധനകേനാരദ  അചടക്കലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബലലാം  സര്ക്കനാര്  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ
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നബകുതബ  വരുമനാനവലാം  നബകുതബകയതര വരുമനാനവലാം  കുറഞതുലാം സലാംസനാനലാം  കേടുത്ത

സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബയബലനായതുലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസതയകട

ഉത്തകമനാദനാഹരണമനാണന്.  സനാമൂഹദ സരക്ഷനാ കപന്ഷനുലാം   കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.

കപന്ഷനുലാം  കുടബശ്ശേബകേ   തസ്പീര്ത്തന്  കകേനാടുക്കുന്നതബനുലാം  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബവബധ  വകുപ്പുകേളബകല  പദതബകചലവകേളുകട  വബനബകയനാഗലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കണലാം.

ആകരനാഗദലാം,  കൃഷബ,  വബദദനാഭദനാസലാം,  ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം,  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കമഖലകേളബകല  പദതബ  വബനബകയനാഗലാം  50  ശേതമനാനലാം  മനാത്രമനാകണന്നതന്

ഗഇൗരവകത്തനാകട  കേനാണണലാം.   നബയമന  നബകരനാധനത്തബലൂകട  ലക്ഷക്കണക്കബനന്

കതനാഴബലകനസഷകേകര  അവഗണബക്കുന്ന  നടപടബ  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  കേഞബപ്പുര-

മൂടനാല്  പബപ്പെനാസന്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഓഖബ

ദുരബതബനാധബതര്ക്കന്  യഥനാസമയലാം  സഹനായലാം  എത്തബക്കുന്നതബല്  സര്ക്കനാര്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  മൂലധന നബകക്ഷപലാം കേകണത്തുന്നതബനുലാം  സനാമ്പത്തബകേ

അചടക്കലാം പനാലബക്കുന്നതബനുലാം  ഇചനാശേക്തബകയനാകട പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  ജനങ്ങള്ക്കന്

ആത്മവബശേസനാസലാം പകേരുന്ന ബഡ്ജറനാണബതന്.  നവകകേരള സൃഷബക്കനായബ 4 മബഷനുകേള്

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം പദതബ വബഹബതലാം അനുവദബക്കുകേയലാം കചയതന് അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണന്.
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ഓഖബ  ദുരന്തനബവനാരണത്തബനനായബ  സര്ക്കനാര്  ഉണര്ന  പ്രവര്ത്തബചതുലാം

ദുരബതബനാധബതര്ക്കന്  2000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പനാകക്കജന്  അനുവദബചതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  മത്സദബന്ധന  യനാനങ്ങകളയലാം  തസ്പീരകദശേ  ഗ്രനാമങ്ങകളയലാം

ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന സനാറപലറന് സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം കേടലബല് നബന്നന് 50

മസ്പീറര്  പരബധബയബല്  തനാമസബക്കുന്ന  കുടുലാംബങ്ങകള  മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നടപടബകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടു  കപനാകുകേയനാണന്.   തസ്പീരകദശേത്തബനനായബ

ബഡ്ജറബല്  2000  കകേനാടബ  രൂപ  മനാറബവചതന്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  കചലനാനലാം

ഫെബഷബലാംഗന്  ഹനാര്ബറബലലാം    കപരുമ്പടപ്പെന്-കേലകഞ്ചരബ-കേണ്ണമ്മേനാലബ  കേനായലകേളബലലാം

എക്കല്  അടബഞന്  മത്സദബന്ധനലാം  തടസകപ്പെട്ടതബനനാല്    പ്രകദശേവനാസബകേള്ക്കന്

ബഡ്ജറബല് തുകേ വകേയബരുത്തണലാം.  കകേനാചബ  കേദനാന്സര് റബസര്ചന്  ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടബകന

ആര്.സബ.സബ.  നബലവനാരത്തബകലയന്  ഉയര്ത്തല്,   കേടലനാകമണലാം  തടയല്,  കപകടനാ

കകേമബക്കല്  പനാര്ക്കന്  സനാപബക്കല്,  മുസബരബസന്  ഉള്കപ്പെകടയളള  കകപതൃകേ

സലാംരക്ഷണലാം,  സസ്പീകപനാര്ട്ടന് എയര്കപനാര്ട്ടന് നവസ്പീകേരണലാം,  ഫെബഷറസ്പീസന് സര്വ്വകേലനാശേനാല

തുടങ്ങബയവയനായബ ബഡ്ജറബല് തുകേ വകേയബരുത്തബയതന് സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  വന്കേബട

കചറുകേബട  വദവസനായ  കമഖലയന്  മുന്തൂക്കലാം  നല്കുന്ന  ബഡ്ജറനാണബതന്.

പ്രവനാസബകക്ഷമത്തബനന്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതന്  പ്രവനാസബകേളുകട

പുനരധബവനാസത്തബനുലാം  സസയലാംകതനാഴബലബനുലാം  സഹനായകേരമനാകുലാം.  കകലഫെന്  പനാര്പ്പെബട
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പദതബക്കനായബ 2500 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയ സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  അബ്ദുള്  ഖനാദര്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.   തസ്പീരകദശേ

കമഖലയനായബ  2000 കകേനാടബ രൂപയകട പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബചതുലാം ഓഖബ ദുരന്തത്തബല്

മരണമടഞവരുകട  ആശബതര്ക്കന്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേബയതുലാം  തസ്പീരകദശേകത്ത

ആശുപത്രബകേള്ക്കന്  മുന്ഗണന നല്കേബയതുലാം  പ്രസ്തുത കമഖലയബല്  250  കുട്ടബകേളബല്

കൂടുതല്  പഠബക്കുന്ന   സ്കൂളുകേളുകട  നവസ്പീകേരണത്തബനന്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബയതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   900 കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബകേളനാണന്  തസ്പീരകദശേത്തബനനായബ

മനാറബവചബട്ടുളളതന്.   സഇൗദബ  അകറബദയബല്  സസകദശേബവത്ക്കരണലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുമൂലലാം കകേരളത്തബകല പ്രവനാസബ നബകക്ഷപലാം വന്കതനാതബല് കുറയനാന്

സനാധദതയണന്. തബരബകചത്തുന്ന പ്രവനാസബകേളുകട പുനരധബവനാസത്തബനനായബ അര്ഹമനായ

തുകേ  ബഡ്ജറബല്   വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.  പ്രവനാസബ  കക്ഷമനബധബയബല്  കൂടുതല്

വരുമനാനലാം കേകണത്തുന്നതബനനായബ പ്രവനാസബ കലനാട്ടറബ സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെനാക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.  അനര്ഹര്

കേടനകൂടബയബട്ടുകണനാകയന്നന്  കേകണത്തുന്നതബനനായബ   സര്ക്കനാര്  കക്ഷമകപന്ഷന്

വബതരണലാം  നബര്ത്തബവചബരബക്കുകേയനാണന്.  രണന് ഏക്കറബല് കൂടുതല് ഭൂമബയളളവകരയലാം

1200  സസയര്  ഫെസ്പീറബല്  കൂടുതലളള  വസ്പീടുളളവകരയലാം  കക്ഷമ  കപന്ഷനബല്നബനലാം

ഒഴബവനാക്കനാനനാണന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതന്.  രകണക്കര് ഭൂമബ വനാങ്ങുന്നതബനനായബ  കലനാണ്
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കകേനാടുത്തബട്ടുളള  സനാഹചരദത്തബല്   കകേരളത്തബകല  ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം  പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്  ഒഴബവനാകുകമനാകയന്നന്  വദക്തമനാക്കണലാം.

സലാംസനാനത്തന്  കകലഫെന്  പദതബ  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന്  കേഴബയകമനാകയന്നന്

പരബകശേനാധബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   രനാജു എബഹനാലാം: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. ആര്ദലാം പദതബയബലൂകട

ആകരനാഗദരലാംഗത്തന് ഒകട്ടകറ കനട്ടങ്ങള് കകകേവരബക്കനാന് സനാധബക്കുലാം. ശേബശുമരണനബരക്കന്

ഏറവലാം  കുറഞ  പട്ടബകേയബകലയന്  കകേരളലാം  മനാറബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണന്.   എലനാ

തനാലൂക്കന്  ആശുപത്രബകേളബലലാം   ഡയനാലബസബസന്  കസന്റെറുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബചതുലാം  മലബനാര്  കേദനാന്സര്  കസന്റെറബകന  ആര്.സബ.സബ.യകട

നബലവനാരത്തബകലയ്ക്കുയര്ത്തനാന് തസ്പീരുമനാനബചതുലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.    വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയന്  അര്ഹമനായ  പ്രനാധനാനദലാം  ബഡ്ജറബല്  നല്കേബയബട്ടുണന്.  വദവസനായ

കമഖലയബല്  പ്രഖദനാപബച  പുനരുദനാരണ  പനാകക്കജബലൂകട  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള് ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.  കേണ്ണൂര് വബമനാനത്തനാവളവലാം

കഗയബല്  പദതബയലാം  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ്യനാനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണന്.  നഴറബ  ടസ്പീചര്മനാര്,  ആശേനാ  വര്ക്കര്മനാര്  തുടങ്ങബയവരുകട

ഓണകററബയവലാം   കക്ഷമ കപന്ഷനുകേളുലാം  വര്ദബപ്പെബചതുലാം   മദസനാ അദദനാപകേര്ക്കന്
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കക്ഷമനബധബയലാം  കപന്ഷനുലാം  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.

കകലഫെന് മബഷന് വഴബ ഭവനരഹബതര്ക്കന്  അര്ഹമനായ പരബഗണന നല്കേനാന് നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചു.    ഓഖബ ദുരബതനാശേസനാസവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടന്  തസ്പീരകദശേ കമഖലയബല്  2000

കകേനാടബ രൂപയകട പനാകക്കജന് പ്രഖദനാപബച്ചു.  പുതുതനായബ  200  പഞ്ചനായത്തുകേളബല് കൂടബ

ബഡ്സന് സ്കൂളുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  സന്നദ സലാംഘടനകേളുലാം മറ്റുലാം നടത്തുന്ന  290

കസഷദല്  സ്കൂളുകേളുകട  ധനസഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.

ഭബന്നകശേഷബക്കനാകര  പരബചരബക്കുന്നവര്ക്കുള്ള  അലവന്സലാം    വബധവകേള്ക്കുലാം

ഉകപക്ഷബക്കകപ്പെട്ട സസ്പീകേള്ക്കുലാം ബഡ്ജറബല്  പ്രകതദകേ പരബഗണനയലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.

മുകന്നനാക്ക സമുദനായത്തബല് സനാമ്പത്തബകേമനായബ  പബകന്നനാക്കലാം നബല്ക്കുന്നവര്ക്കുകവണബ

42 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവചബട്ടുണന്.   റബ്ബറബകന്റെ ഉകത്തജകേ പനാകക്കജുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

സലാംശേയലാം  ദൂരബകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ശേബരബമല  അനുബന്ധ  പനാതകേള്

പുനരുദരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷലാം 3.06 നന് പബരബഞ്ഞു.

 


