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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   കഫെബ്രുവരബ   7,   കചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചരന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

കവള്ളകരഞ്ചാം വരദന

മബ  .    സസ്പീകര:  സഞ്ചാംസഞനകത്ത കവള്ളകരഞ്ചാം യൂണബറബനക്ക് മൂനബരടബകയഞളഞ്ചാം

വരദബപ്പെബച്ച സരകഞര നടപടബമൂലെഞ്ചാം  സഞധഞരണ ജനങ്ങള്ക്കുണഞയബരബക്കുന

ബുദബമുടക്ക്   സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെടക്ക്

സരവശസ്പീ  എഞ്ചാം.  വബനകസന്റെക്ക്,  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ,  കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,   മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

അനുസരബച്ചക്ക് കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
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ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ അഗസബന):  ജലെവബതരണരഞ്ചാംഗഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഗ്രഞമസ്പീണ  കുടബകവള്ള  പദതബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇചഞശകബകയഞകടയുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങളഞണക്ക്

നടനവരുനതക്ക്.  നബലെവബലുണഞയബരുന  ജലെവബതരണ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ശഞകസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണക്ക്  പുതബയ  കേണക്ഷനുകേള്  കകേഞടുത്തതഞ്ചാം  വഞടര

ടസ്പീറ്റുകമന്റെബനുകവണബയുള്ള രഞസപദഞരത്ഥങ്ങളുകട വബലെവരദനവഞ്ചാം കവള്ളകരഞ്ചാം

വരദന അനബവഞരദമഞകബകയങബലുഞ്ചാം ജനങ്ങള്കക്ക് ബുദബമുട്ടുണഞകേഞതബരബകഞന

പരമഞവധബ ശദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഈ വരദനവബകന നഖശബഖഞന്തഞ്ചാം എതബരകഞകത

കേരുതലെഞയബ  കേണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെബകനഞടക്ക്  ജനങ്ങളുഞ്ചാം  പ്രതബപക്ഷവഞ്ചാം

സഹകേരബകണകമനഞണക്ക് സൂചബപ്പെബക്കുവഞനുള്ളതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കവള്ളകരഞ്ചാം  മൂനബരടബയഞയബ

വരദബപ്പെബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ജല്ജസ്പീവന  മബഷന  നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുമുമക്ക്

ചഞരജക്ക്  വരദബപ്പെബച്ചബരുകനങബല് സസ്വന്തമഞയബ  പപപ്പെക്ക്  കേണക്ഷന എടുകഞന

കേഴബവളളവകര  മഞത്രകമ  ഇതക്ക്  ബഞധബക്കുമഞയബരുനള.  ഇകപ്പെഞള്  ഏതഞണക്ക്

നഞലെബരടബയബലെധബകേഞ്ചാം  കപരകക്ക്  ചഞരജക്ക്  വരദനവക്ക്  ബഞധകേമഞകുന

ദുരവസയഞണുണഞകുനതക്ക്.  ഗഞരഹബകേ-ഗഞരഹബകകേതര  ഉപകയഞകഞ-

കള്ക്കുള്കപ്പെകട  എലഞ  വബഭഞഗത്തബനുഞ്ചാം  അടബസഞന  തഞരബഫെബല്
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വരദനയുണഞകുഞ്ചാം.  ഉപകയഞഗബകഞത്ത  കവള്ളത്തബനക്ക്  ചഞരജക്ക്  നല്കകേണ

സബതബയഞണക്ക് സഞ്ചാംജഞതമഞയബരബക്കുനതക്ക്.  കനഞണ്-പഞന ഗ്രഞന്റെക്ക് പൂരണ്ണമഞയുഞ്ചാം

അനുവദബകഞത്തതഞ്ചാം   വബവബധ സരകഞര സഞപനങ്ങള് കുടബശബകേയുള്കപ്പെകട

കവള്ളകരകമഞടുകഞത്തതഞ്ചാം  വഞടര  അകതഞറബറബയബല്  സൃഷബച്ച  പ്രതബസനബ

ജനങ്ങളുകടകമല്  ചഞരജക്ക്  വരദനയുകട  രൂപത്തബല്

അടബകച്ചല്പ്പെബകകപ്പെടുകേയഞണക്ക്.  എ.ഡബ.ബബ.-കയ  സഹഞയബകഞന

കവണബയഞണക്ക് ചഞരജക്ക് വരദന കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.   കവള്ളകരഞ്ചാം യൂണബറബനക്ക്

മൂനബരടബകയഞളഞ്ചാം വരദബപ്പെബച്ചക്ക് ജനങ്ങളുകടകമല്  അമബതഭഞരഞ്ചാം കകേടബവയഞനഞണക്ക്

സരകഞര ശമബക്കുനതക്ക്.   കവള്ളകരഞ്ചാം   വരദബപ്പെബച്ചതമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയബട്ടുള്ള

ഗുരുതരമഞയ  സബതബവബകശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച

കചയ്യണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  വഞടര

അകതഞറബറബയുകട  നബലെനബല്പ്പെബനുകവണബയഞണക്ക്  നഞമമഞത്രമഞയ  നബരകബല്

കവള്ളകരഞ്ചാം  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ജനങ്ങള്കക്ക്  കുടബകവള്ളകമത്തബക്കുനതബല്

യഞകതഞരു  വസ്പീഴ്ചയുഞ്ചാം വരുത്തബയബടബല.  ജല്ജസ്പീവന മബഷന മുകഖന  53.34%

വസ്പീടുകേള്കക്ക്  കുടബകവള്ള  കേണക്ഷനുഞ്ചാം  നഞല്പ്പെതബനഞയബരഞ്ചാം  കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം

രൂപയുകട  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  വബവബധ
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സരകഞര-കപഞതകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളബല് നബനഞയബ 1591 കകേഞടബ രൂപയുകട

കുടബശബകേ ലെഭബകഞനുണക്ക്.   വഞടര  അകതഞറബറബയുകട  ഉലഞദനകച്ചലെവഞ്ചാം വരവഞ്ചാം

തമ്മേബലുള്ള  അന്തരഞ്ചാം  11  രൂപയഞണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞന വബഹബതഞ്ചാം  നല്കേബയഞല്

മഞത്രകമ  നബഞരഡബകന്റെ  പുതബയ  അസബസനസക്ക്  ലെഭദമഞവകേയുള.

ഉപകയഞഗബകഞത്ത  കവള്ളത്തബനക്ക്  ചഞരജക്ക്  ഇഇൗടഞക്കുന  വബഷയഞ്ചാം

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയഞല് പരബകശഞധബച്ചക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  30

കകേഞടബ  രൂപയുകട  വരുമഞന  വരദനവകകേഞണ്ടുമഞത്രഞ്ചാം  നഷഞ്ചാം  നബകേത്തഞന

കേഴബയബല.  ബനകപ്പെട  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേഞപനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തബകകഞണക്ക്

ജല്ജസ്പീവന  മബഷനബലൂകട  ശുദജലെഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനഞണക്ക്  സരകഞര

ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്.  വദതദഞസമബലഞകത

ഭബനകശഷബകഞരഞയ  കുടബകേളുള്ള  കുടുഞ്ചാംബങ്ങകളയുഞ്ചാം  പഞരശസ്വവല്കരബകകപ്പെട

വബഭഞഗങ്ങകളയുഞ്ചാം  കവള്ളകരഞ്ചാം  വരദനയബല്നബനക്ക്  ഒഴബവഞക്കുനതഞണക്ക്.

കവള്ളകരഞ്ചാം  പബരബക്കുനതഞ്ചാം  കുടബകവള്ളഞ്ചാം നല്കുനതഞ്ചാം  മറക്ക്  നടപടബക്രമങ്ങള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞ്ചാം  വഞടര  അകതഞറബറബയഞയബരബക്കുകമന  കേഞരദത്തബല്

ജസ്പീവനകഞരക്കുഞ്ചാം  കപഞതജനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ആശങ  ഉണഞകകേണ  ആവശദമബല.

വരുഞ്ചാംകേഞലെ  നബലെനബല്പ്പെബനക്ക്  ഒരു  ലെബറര  കവള്ളത്തബനക്ക്  ഒരു  പപസയുകട

വരദനവക്ക് അനബവഞരദമഞണക്ക്.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്
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ചരച്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു)  

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സരവശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,  പബ. കകേ. കുഞ്ഞഞലെബക്കുടബ, കമഞനസക്ക് കജഞസഫെക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്

എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം

അവരവരുകട പഞരടബ അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബനക്ക് പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല്

(1) മഹഞതഞഗഞനബ കദശസ്പീയ ഗ്രഞമസ്പീണ കതഞഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബകയ
ദുരബലെകപ്പെടുത്തുന നയങ്ങള് തബരുത്തല്

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    രഞജകഗഞപഞലെന:  ഗ്രഞമസ്പീണ  ജനതയുകട  സഞമൂഹബകേ-

സഞമത്തബകേ  പുകരഞഗതബകക്ക്  അടബസഞനപരമഞയ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തഞന

സഹഞയകേരമഞയ  മഹഞതഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്

പദതബയുകട വബഹബതത്തബല്  53,000  കകേഞടബ രൂപയുകട കുറവഞണക്ക് കേഴബഞ്ഞ

മൂനക്ക് സഞമത്തബകേ വരഷങ്ങളബലെഞയബ കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് വരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശകമഞയ സമ്മേരദ്ദകത്ത തടരനഞണക്ക്  20  പ്രവൃത്തബകേകളന

നബബനനയ്ക്കുപകേരഞ്ചാം  50  പ്രവൃത്തബകേള്വകര  നടത്തഞന  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്

മഞത്രമഞയബ  അനുമതബ  ലെഭബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.   കതഞഴബല് ദബനങ്ങളുകട  അഖബകലെന്തദഞ
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ശരഞശരബ  45  ദബവസത്തബല്  നബല്ക്കുകമഞള്  സഞ്ചാംസഞന  ശരഞശരബ  65

ദബവസമഞണക്ക്.  ആദബവഞസബ  വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്  200  കതഞഴബല്  ദബനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞയബ  പടബല്  പസക്ക്  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  100

കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് പൂരത്തബയഞകബയ മുഴുവന കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  1000  രൂപ

വസ്പീതഞ്ചാം കഫെസബവല് അലെവനസക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്ത ഏകേ സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം

കകേരളമഞണക്ക്.  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബകയഞടുള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

അവഗണനയുഞ്ചാം  കതറഞയ  സമസ്പീപനവഞ്ചാം  തബരുത്തഞന  ശകമഞയ  ഇടകപടല്

നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കേഞരഷബകേ  അനുബന  കമഖലെകേള്ക്കുകൂടബ

പ്രകയഞജനകേരമഞകുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  പദതബകയ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തഞന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം-എകകക്സെെസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  രഞജദത്തക്ക്  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബ കേഞരദക്ഷമമഞയബ നടപ്പെബലെഞക്കുന

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം കകേരളമഞകണനക്ക് കേണക്കുകേള് പരബകശഞധബച്ചഞല് മനസബലെഞകുഞ്ചാം.

കേഴബഞ്ഞ സഞമത്തബകേ  വരഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ഒരു കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്  ലെഭബച്ച

ശരഞശരബ  കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് കദശസ്പീയ ശരഞശരബകയകഞള് കൂടുതലെഞകണനക്ക്

മഞത്രമല, 100 കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് ലെഭബച്ച കുടുഞ്ചാംബങ്ങളുകട അനുപഞതഞ്ചാം കദശസ്പീയ

ശരഞശരബയുകട  നഞലെബരടബയുമഞണക്ക്.  കദശസ്പീയതലെത്തബല്  പടബകേവരഗ
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കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് ശരഞശരബ  58  കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് ലെഭബച്ചകപ്പെഞള് സഞ്ചാംസഞന

തലെത്തബല് 86 കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് ലെഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പടബകേവരഗ വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്

200  കതഞഴബല്  ദബനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുന  പടബല്  പസക്ക്  പദതബ

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് മഞത്രമഞണക്ക് നടപ്പെബലെഞക്കുനതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത 26.82 ലെക്ഷഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  പ്രകയഞജനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബകയ

അടബമറബകഞനുള്ള  സഞ്ചാംഘടബത  ശമങ്ങളഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര

നടത്തബകകഞണബരബക്കുനതക്ക്.   ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശകമഞയ  സമ്മേരദ്ദത്തബകന്റെ

ഫെലെമഞയഞണക്ക്  20  പ്രവൃത്തബകേകളന  നബബനനയബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്

മഞത്രമഞയബ  50  പ്രവൃത്തബകേകളന ഇളവക്ക് ലെഭബച്ചതക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട ഹഞജര

കരഖകപ്പെടുത്തുന  കമഞപബല്  ആപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം  എന.എഞ്ചാം.എഞ്ചാം.എസക്ക്.-കലെയുഞ്ചാം

സഞകങതബകേ പ്രശ്നങ്ങള്, അവബദഗ്ദ്ധ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട കവതനവഞ്ചാം കമറസ്പീരബയല്

കേകമഞണന്റെബനുഞ്ചാം ഭരണകച്ചലെവബനുഞ്ചാം തകേ ലെഭദമഞക്കുനതബലുള്ള കേഞലെതഞമസഞ്ചാം,

കവതനഞ്ചാം  ലെഭബകഞന  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആധഞര  ലെബങക്ക്  കചയ്യണകമന

വദവസ,  ആവരത്തന  സസ്വഭഞവമുള്ള  കജഞലെബകേള്  കചയ്യഞന  പഞടബകലന

നബബനന  തടങ്ങബയവകയലഞഞ്ചാം  പദതബ  നടത്തബപ്പെബകന  കദഞഷകേരമഞയബ

ബഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ ശകമഞയ സമ്മേരദ്ദത്തബകന്റെ ഫെലെമഞയഞണക്ക്

2022-23  വരഷകത്ത  കതഞഴബല്  ദബനങ്ങള്  ആറക്ക്  കകേഞടബയബല്  നബനഞ്ചാം  8.5
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കകേഞടബയഞയബ വരദബപ്പെബച്ചതക്ക്.  പ്രതബകൂലെ സഞഹചരദങ്ങള്കബടയബലുഞ്ചാം  778.73

ലെക്ഷഞ്ചാം  കതഞഴബല്  ദബനങ്ങള്  സൃഷബകഞന  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബലുഞ്ചാം  ഉലഞദന  കമഖലെകേളബലുമുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബകയ  വബപുലെസ്പീകേരബകണകമനതഞണക്ക്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേഞഴ്ചപ്പെഞടക്ക്.

(2) ചഞലെക്കുടബപ്പുഴ സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷക്ക്  കുമഞര  കജഞസഫെക്ക്:   ചഞലെക്കുടബ  പുഴയുഞ്ചാം  തസ്പീരവഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബലെനബരത്തുനതബനുമഞയബ  ഒരു  മഞസര  പഞന

തയ്യഞറഞകഞന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ചഞലെക്കുടബ  റബവര  പഡകവരഷന

സസ്പീഞ്ചാം  ഫെലെപ്രദമഞയബ  നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  വൃഷബ  പ്രകദശങ്ങളുകട  പരബസബതബ

പുന:സഞപനഞ്ചാം  സഞധദമഞകബ  പുഴയുകട  സസ്വഞഭഞവബകേ  നസ്പീകരഞഴുകക്ക്

വസ്പീകണടുക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ജലെഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  പഠനങ്ങള്കക്ക്

വബകധയമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  മലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം  തടയുനതബനുഞ്ചാം  പ്രളയസഞധദത

കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):   ചഞലെക്കുടബപ്പുഴയുകട

സസ്വഞഭഞവബകേ  നസ്പീകരഞഴുകക്ക്  പുന:സഞപബക്കുനതക്ക്  പൂരണ്ണമഞയുഞ്ചാം  സഞധദമല.

നഗരവത്കേരണവഞ്ചാം  കേഞലെഞവസയബലുഞ്ചാം  ഭൂവബനബകയഞഗത്തബലുഞ്ചാം  വന  മഞറവഞ്ചാം
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നസ്പീകരഞഴുകബകന  ബഞധബച്ചബട്ടുകണങബലുഞ്ചാം  നദസ്പീതടത്തബകലെയ്ക്കുള്ള  നസ്പീരച്ചഞലുകേള്

വസ്പീകണടുക്കുന പ്രവരത്തനവഞ്ചാം പഞരബസബതബകേ പുന:സഞപന പ്രവൃത്തബകേളുഞ്ചാം

ജലെസമൃദബ  പദതബയുകട  ഭഞഗമഞയബ  ഏകറടുത്തക്ക്  നടപ്പെഞകബവരബകേയഞണക്ക്.

തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനഞടബസഞനത്തബല്  ജലെബഡ്ജറക്ക്

തയ്യഞറഞക്കുനതബനുള്ള  മഞരഗകരഖ  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  മഞതൃകേഞ

പദതബയഞകയടുത്തബട്ടുള്ള മുടബല് ഗ്രഞമപഞഞയത്തബകന്റെ റബകപ്പെഞരടക്ക് ലെഭബച്ചകശഷഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന വദഞപകേമഞയബ ടബ പഠനഞ്ചാം നടത്തഞന ലെക്ഷദമബടുകേയുഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

ഗകവഷണ  സഞപനങ്ങളുകട  സഹഞയകത്തഞകട  ചഞലെക്കുടബ  പുഴയുകട

വഞടരബഞലെനസക്ക് പഠനഞ്ചാം നടത്തുനതഞണക്ക്.  പ്രളയ സഞധദത കുറയ്ക്കുനതബനുള്ള

പഠനഞ്ചാം  നടത്തുനതബനക്ക്  എക്സെെബകേക്യൂടസ്പീവക്ക്  എഞബനസ്പീയരമഞരകക്ക്  ചുമതലെ

നല്കുനതഞണക്ക്. അന്തര സഞ്ചാംസഞന നദബയഞകണന വസ്തുത കേണകബകലെടുത്തക്ക്

മഞത്രകമ നദബയുകട പഞരബസബതബകേ ഒഴുകക്ക് കേകണത്തുനതബലുഞ്ചാം നദസ്പീതട മഞസര

പഞന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേഞരദത്തബലുഞ്ചാം  മുകനഞട്ടുകപഞകേഞന  സഞധബക്കുകേയുള.

മഞസര  പഞന  തയ്യഞറഞക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സബ.ഡബബ.ആര.ഡബ.എഞ്ചാം.

കപഞലുള്ള  സഞപനവമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്  നബരവഹബക്കുനതബനുള്ള

പ്രവരത്തനമഞണക്ക് ഏകറടുത്തബട്ടുള്ളതക്ക്. 
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III. സബ്മബഷന

(1) പടബകേജഞതബ കകേഞളനബയബകലെ കഹഞമബകയഞ ഡബകസനസറബകേള്

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  പടബകേജഞതബ  കകേഞളനബകേളബകലെ  കഹഞമബകയഞ

ഡബകസനസറബകേള്  ആയുഷക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

പടബകേജഞതബ,  പടബകേവരഗ,  പബനഞക  വബഭഞഗകക്ഷമ വഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം

പഞരലെകമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  പടബകേജഞതബ

കകേഞളനബകേളബകലെ  കഹഞമബകയഞ  ഡബകസനസറബകേള്ക്കുള്ള  ധനസഹഞയഞ്ചാം

നല്കുനതക്ക്  എസക്ക്.സബ.  വകുപ്പുഞ്ചാം  നടത്തബപ്പെക്ക്  ചുമതലെ  നബരവഹബക്കുനതക്ക്

ആകരഞഗദ  വകുപ്പുമഞണക്ക്.  ഇവ  രണ്ടുഞ്ചാം  ആകരഞഗദവകുപ്പെബനുതകന

വബട്ടുകകേഞടുകണകമന  സബ്മബഷനബകലെ  ആവശദത്തബകന്മേല്  ചരച്ച  കചയ്തക്ക്

തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുനതഞണക്ക്. 

(2) കചരപ്പുളകശരബ കുടബകവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    മമ്മേബക്കുടബ:  കഷഞരണ്ണൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കചരപ്പുളകശരബ കുടബകവള്ള പദതബ പ്രവരത്തനങ്ങളബല് കനരബടുന തടസങ്ങള്

ഒഴബവഞകബ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന) :  കഷഞരണ്ണൂര

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  അനങ്ങനടബ,  തൃകടസ്പീരബ,  ചളവറ

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളുകട സമഗ്ര കുടബകവള്ള പദതബക്കുകവണബ  187.81  കകേഞടബ

രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം  കചരപ്പുളകശരബ  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  കുടബകവള്ള

പദതബകഞയബ  കസറക്ക്  പഞനബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  10  കകേഞടബ  രൂപയുകട

ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം  നല്കേബ  നഞലു  പഞകകജുകേളബലെഞയബടഞണക്ക്  നബരമ്മേഞണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതക്ക്.   അനങ്ങനടബ,  ചളവറ,  തൃകടസ്പീരബ

പഞഞയത്തുകേളബല്  വബതരണശഞ്ചാംഖലെ  സഞപബക്കുന  പ്രവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കറഞഡുകേളുകട  ടഞര  കേടബഞ്ചാംഗുമഞയബ  ബനകപ്പെട  കേഞരദത്തബല്

കപഞതമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പുമനബയുമഞയബ  ചരച്ച കചയ്തക്ക്  ആവശദമഞയ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പകേകകഞള്ളുനതഞണക്ക്.

(3) കതഞട്ടുമുഖഞ്ചാം ലെബഫക്ക് ഇറബകഗഷന പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രഞമചന്ദ്രന: പുതകഞടക്ക് മണ്ഡലെത്തബല് കതഞട്ടുമുഖഞ്ചാം ലെബഫക്ക്

ഇറബകഗഷന  പദതബയുകട  തടസങ്ങള്  ഒഴബവഞകബ  ഒനഞഞ്ചാംഘട  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

അടബയന്തരമഞയബ  പൂരത്തബയഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  രണഞഞ്ചാം  ഘട

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് ഫെണക്ക് അനുവദബകഞനുമുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന) :  വരന്തരപ്പെബള്ളബ

പഞഞയത്തബകലെ  കതഞട്ടുമുഖഞ്ചാം  ലെബഫക്ക്  ഇറബകഗഷന  കപ്രഞജകബനുകവണബ

പുതകബയ  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം  സഞകങതബകേഞനുമതബയുഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുള്ളതബകന്റെ

അടബസഞനത്തബല് പ്രവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്. നബലെവബകലെ സഞകങതബകേഞനുമതബ

എസബകമറബല്  ചബലെ  പ്രവൃത്തബകേള്  ഉള്കപ്പെടബടബലഞത്തതബനഞലുഞ്ചാം

അകകലെനകമന്റെബല്  മഞറഞ്ചാം  അനബവഞരദമഞയതബനഞലുഞ്ചാം  പുതകബ  ലെഭദമഞകബയ

എസബകമറക്ക് പരബകശഞധബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  

(4) കകേഞകണഞത്തുപുഴ പുനരുദഞരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):  എറണഞകുളഞ്ചാം  ജബലയബകലെ

കകേഞകണഞത്തുപുഴയുകട  നവസ്പീകേരണ  പ്രവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  പവകേബയഞല്

കററക്ക് റബവബഷന വരബകേയുഞ്ചാം അടങല് തകേ വരദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുകമനതബനഞല്

എത്രയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  ഇഇൗ പ്രവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞയബ  സഞകങതബകേഞനുമതബ

നല്കേണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന) :  എറണഞകുളഞ്ചാം

ജബലയബകലെ  കകേഞകണഞത്തുപുഴയുകട  പുനരുദഞരണത്തബനഞയബ  26  കകേഞടബ

രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബരുനകവങബലുഞ്ചാം  എസബകമറക്ക്

തയ്യഞറഞകബയകപ്പെഞള്  35  കകേഞടബ  രൂപ  ആവശദമഞയബ  വനതബനഞല്
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ഭരണഞനുമതബ  ലെഭബച്ച  തകേയ്ക്കുള്ളബല്  പൂരത്തബയഞകഞനഞയബ  കനടുങ്ങഞപ്പുഴ

പഞലെത്തബകന്റെ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  ഒഴബവഞകബ  രണ്ടു  കഫെസുകേളഞയബ  പ്രവൃത്തബ

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനക്ക്  പുതകബയ  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

നബബനനകേള്  പഞലെബച്ചുകകേഞണക്ക്  കകേഞകണഞത്തുപുഴയുകട  പുനരുദഞരണ

പ്രവൃത്തബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

(5) പയ്യന്നൂരബകലെ വബദദഞലെയങ്ങളുകട അടബസഞന സഇൗകേരദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കഎ  .    മധുസൂദനന:  പയ്യന്നൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  4

സ്കൂളുകേളുകട അടബസഞന സഇൗകേരദഞ്ചാം കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനഞയുള്ള പദതബയുകട

നബരമ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേള്  എത്രയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ  ):

കഷണഞയസ്പീസക്ക്  സഞരകേ  ഗവ.  എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.,  കവളളൂര

ഗവ.എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.,  മഠത്തബല്  ഗവ.എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.,  വയകര  ഗവ.

എച്ചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.  എനസ്പീ സ്കൂളുകേളുകട പ്രവൃത്തബകേള്കഞയബ 'കേബലെ'-യബല്നബനക്ക്

സഞകങതബകേഞനുമതബ  ലെഭദമഞകയങബലുഞ്ചാം  കടണര  നടപടബകേളബകലെയക്ക്

കേടക്കുനതബനക്ക്  മുമഞയബ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബകേളുകട  പബ.ഇ.ഡബ.(കപ്രഞടകസ്പീവക്ക്

എക്സെെബകേക്യൂടസ്പീവക്ക്  കഡഞകേബകമന്റെക്ക്)  കേബഫ്ബബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകകണതണക്ക്.



14

കേബലെയബകലെയുഞ്ചാം  കേബഫ്ബബയബകലെയുഞ്ചാം  ഉകദദഞഗസരുകട  സഞ്ചാംയുകകയഞഗഞ്ചാം

നബയമസഭഞ  സകമ്മേളന  കേഞലെയളവബല്  വബളബച്ചുകചരത്തക്ക്  പ്രശ്നപരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണുനതഞണക്ക്.

(6) പുതമണ് പഞലെഞ്ചാം പുനരനബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പ്രകമഞദക്ക്  നഞരഞയണ്:  റഞനബ-കകേഞഴകഞരബ  പഞതയബകലെ പുതമണ്

പഞലെഞ്ചാം  അപകേടഞവസയബലെഞയതബനഞല്  പുനരനബരമ്മേബകഞനുഞ്ചാം  നബലെവബകലെ

ഗതഞഗതസഞ്ചാംഭനഞ്ചാം  പരബഹരബകഞന  തഞല്കഞലെബകേ  പഞലെഞ്ചാം  നബരമ്മേബകഞനുഞ്ചാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്): പുതമണ് പഞലെഞ്ചാം കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം അപകേടഞവസയബലെഞയതബനഞല്

പഞലെത്തബലൂകടയുള്ള  ഗതഞഗതഞ്ചാം  നബകരഞധബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഇകഞരദത്തബല്

ചസ്പീഫെക്ക്  എഞബനസ്പീയര  (പഞലെങ്ങള്  വബഭഞഗഞ്ചാം)  സലെപരബകശഞധന

നടത്തബയതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  പഞലെഞ്ചാം  പുനരനബരമ്മേബകണകമനക്ക്

റബകപ്പെഞരടക്ക്  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പുനരനബരമ്മേഞണത്തബനഞയുള്ള  ഭരണഞനുമതബ

അടബയന്തരമഞയബ  നല്കേബ  മറക്ക്  പ്രവരത്തനങ്ങളബകലെയക്ക്  കേടക്കുനതഞണക്ക്.

തഞല്കഞലെബകേ  കകഡകവരഷന  കറഞഡക്ക്  നബരമ്മേബകഞനുള്ള  സഞധദത

പരബകശഞധബച്ചുവരുന. 
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(7) സസ്പീകപഞരടക്ക്   -  എയരകപഞരടക്ക് കറഞഡക്ക്

ശസ്പീ  .    അനവര  സഞദത്തക്ക്:  എറണഞകുളഞ്ചാം  ജബലയബകലെ  സസ്പീകപഞരടക്ക്-

എയരകപഞരടക്ക് കറഞഡബകന്റെ എന.എ.ഡബ.മുതല് മഹബളഞലെയഞ്ചാം വകരയുളള കറഞഡക്ക്

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  അടബയന്തരമഞയബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  ആലുങല്  കേടവക്ക്

പഞലെത്തബകന്റെ അകപ്രഞച്ചക്ക്  കറഞഡക്ക്  നബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  ഫെണക്ക്  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  സസ്പീകപഞരടക്ക്-എയരകപഞരടക്ക്

കറഞഡക്ക് കഫെസക്ക്  2  പഞകകജക്ക്  I  & II,  NAD  മുതല് മഹബളഞലെയഞ്ചാം വകരയുള്ള

നബരമ്മേഞണത്തബകന്റെ  ചുമതലെ  RBDCK-കയ  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

സലെകമടുപ്പെബനുള്കപ്പെകട  തകേ  അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

പദതബകഞവശദമഞയ  സലെഞ്ചാം  ഏകറടുക്കുനതബനഞയബ  11  (1)

കനഞടബഫെബകകഷന പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണക്ക്;  സലെഞ്ചാം  ലെഭബച്ചഞലുടനതകന കടണര

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ആലുങല്  കേടവക്ക്  പഞലെത്തബകന്റെ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

2017-ല്  പൂരത്തബയഞകയങബലുഞ്ചാം  സലെഞ്ചാം  ഏകറടുത്തക്ക്  നല്കേഞത്തതമൂലെഞ്ചാം

അകപ്രഞച്ചക്ക് കറഞഡബകന്റെ നബരമ്മേഞണഞ്ചാം പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന സഞധബച്ചബല; ഇകപ്പെഞള്

ഭൂമബ  വബട്ടുകേബടബയബട്ടുണക്ക്.  മറക്ക്  പ്രവൃത്തബകേളുകട  എസബകമറക്ക്  പരബകശഞധബച്ചക്ക്
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ആവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(8) ഇരബക്കൂര പഞലെഞ്ചാം പുനരനബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവക്ക്  കജഞസഫെക്ക്:  അപകേടഞവസയബലെഞയ  ഇരബക്കൂര  പഞലെഞ്ചാം

പുനരനബരമ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  കകേരള  കകഹകവ  റബസരച്ചക്ക്  ഇനസബറക്യൂടബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്

ഇരബക്കൂര  പഞലെത്തബകന്റെ  ബലെപരബകശഞധന  നടത്തബ  റബകപ്പെഞരടക്ക്

സമരപ്പെബച്ചതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  പഞലെഞ്ചാം  കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാം

കചനതഞയതബനഞല്   സമഞന്തര  പഞലെഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുനതഞണക്ക്  ഉചബതകമനക്ക്

നബരകദ്ദശബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പഞലെത്തബകന്റെ  ഇരുഭഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  ബലെകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

സഞനുകേളബല് സഞപബക്കുനതബനക്ക്  സസ്പീല് ബസ്പീമുകേള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനുമഞയബ

ഡബകകസന വബഭഞഗത്തബനക്ക്  നബരകദ്ദശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ആയതക്ക്  ലെഭദമഞകുന

മുറയക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തബ പൂരത്തബയഞക്കുഞ്ചാം. നബലെവബല് പഞലെത്തബകന്റെ ഉപരബതലെഞ്ചാം

റസ്പീ-ടഞറബഞ്ചാംഗക്ക്  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ഭഞരകമറബയ  വഞഹനങ്ങള്കക്ക്

നബയനണകമരകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പുതബയ  പഞലെഞ്ചാം

നബരമ്മേബക്കുനതബനുളള  ഇനകവസബകഗഷന  പ്രവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം. 
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(9) കകേഞടുങ്ങല്ലൂര തഞലൂകഞശുപത്രബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര  .    സുനബല് കുമഞര:  കകേഞടുങ്ങല്ലൂര തഞലൂകഞശുപത്രബയബകലെ

സസ്വബവകറജക്ക്  ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്  പഞന്റുമഞയബ  ബനകപ്പെട  വസ്പീഴ്ച

പരബകശഞധബക്കുനതബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞവശദമഞയ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്):  കകേഞടുങ്ങല്ലൂര തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  സസ്വബവകറജക്ക് ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് പഞന്റെക്ക്

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്   ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്  110  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  കപഞതമരഞമത്തക്ക്

വകുപ്പെബനനുവദബകച്ചങബലുഞ്ചാം  പഞന്റെക്ക്  നബരമ്മേബക്കുനതബനുളള  ആധുനബകേ

സഞകങതബകേവബദദ  ലെഭദമലഞത്തതബനഞല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  ഏജനസബയഞയ

ഹബന്ദുസഞന  പ്രസ്പീഫെഞബക്ക്  ലെബമബറഡബകന  നബരവഹണ  ഏജനസബയഞയബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബ ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണക്ക്. പബ.ഡബബ.ഡബ.-കക്ക്  നല്കേബയ

തകേ ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ കഹഡബകലെയക്ക്  സറണര കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  പുതബയ

നബരവഹണ  ഏജനസബകക്ക്  തകേ  കകകേമഞറുനതബനുളള  ഡബ.എച്ചക്ക്.എസക്ക്.-കന്റെ

നബരകദ്ദശവഞ്ചാം  സരകഞര  പരബകശഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  റബകകവസ്ഡക്ക്  എസബകമറക്ക്

തയ്യഞറഞകഞന  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകരകക്ക്  നബരകദ്ദശഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം

കചയകവങബലുഞ്ചാം തകേ ഇതവകര ലെഭബച്ചബടബല.  സരകഞര ഭരണഞനുമതബ നല്കേബ
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തകേ  അനുവദബക്കുന  പ്രവൃത്തബകേള്  സഞകങതബകേ  കേഞരണങ്ങള്  പറഞ്ഞക്ക്

നസ്പീടബകകഞണ്ടുകപഞകുന പ്രവണത അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന കേഴബയഞത്തതഞ്ചാം ഇത്തരഞ്ചാം

വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന  ഉകദദഞഗസരകകതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതമഞണക്ക്.

സസ്വബവകറജക്ക്  ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്  പഞന്റെക്ക്  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുനതബനക്ക്  നബലെവബല്

കപഞതമരഞമത്തക്ക് വകുപ്പെബനക്ക് തടസമബകലനറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം പുതകബയ എസബകമറക്ക്

അടബയന്തരമഞയബ  സമരപ്പെബക്കുനതമഞണക്ക്.  കപ്രഞകപ്പെഞസല്  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്

പുതകബയ ഭരണഞനുമതബ നല്കേബ നബരമ്മേഞണഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് നബരകദ്ദശഞ്ചാം

നല്കുനതഞണക്ക്. 

(10) കകസകബള് കപഞകളഞ കേഞയബകേതഞരത്തബകന്റെ മരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എച്ചക്ക്  .    സലെഞഞ്ചാം:  കകസകബള്  കപഞകളഞ  കേഞയബകേതഞരഞ്ചാം  നബദ

ഫെഞത്തബമയുകട മരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക്  സമഗ്ര അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുനതബനുഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക് ധനസഹഞയഞ്ചാം അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫെക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീരത്ഥഞടന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന): നഞഗ്പൂരബല് മരണകപ്പെട കകസകബള് കപഞകളഞ കേഞയബകേതഞരഞ്ചാം

നബദ  ഫെഞത്തബമയുകട  മരണവബവരഞ്ചാം  അറബഞ്ഞയുടന  അകനസ്വഷണഞ്ചാം

പൂരത്തബയഞകബ  മൃതശരസ്പീരഞ്ചാം  വബട്ടുകേബടഞനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകഞന

മഹഞരഞഷ്ട്ര  മുഖദമനബക്കുഞ്ചാം  കേഞയബകേ  വകുപ്പുമനബക്കുഞ്ചാം  സകന്ദേശമയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം
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കകേരള  കകസകബള്  കപഞകളഞ  അകസഞസബകയഷന  കസക്രടറബകയഞടക്ക്

ഇതസഞ്ചാംബനബച്ചക്ക്  റബകപ്പെഞരടക്ക്  സമരപ്പെബകഞന  സഞ്ചാംസഞന  കസഞരട്സക്ക്

കേഇൗണ്സബലെബനക്ക്  നബരകദ്ദശഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  അകനസ്വഷണഞ്ചാം  തസ്വരബതകപ്പെടുത്തബ

കുറകഞകര  ശബക്ഷബകണകമനഞവശദകപ്പെടക്ക്  കകേന്ദ്ര  കേഞയബകേ  വകുപ്പുമനബക്കുഞ്ചാം

മഹഞരഞഷ്ട്ര  മുഖദമനബക്കുഞ്ചാം  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  കേത്തയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  നബദ

ഫെഞത്തബമയുകട  കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

മുഖദമനബയുമഞയബ ആകലെഞചബച്ചക്ക് തസ്പീരുമഞനബക്കുനതഞണക്ക്.

IV. റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെണഞ്ചാം

 മുതബരന  പഇൗരന്മേഞരുകട  കക്ഷമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച്ച  സമബതബയുകട  ഒനഞമതക്ക്

റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെബച്ചു.

V. ക്രമപ്രശ്നഞ്ചാം

നയപരമഞയ തസ്പീരുമഞനങ്ങള് സഭയബല് പ്രഖദഞപബകല്

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമഞര: സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് കവളളകരഞ്ചാം ലെബററബനക്ക് ഒരു

കകപസ വരദബപ്പെബച്ചതഞയബട്ടുളള നയപരമഞയ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സഭഞ സകമ്മേളനഞ്ചാം

നടക്കുന  അവസരത്തബല്  സഭയബല്  പ്രഖദഞപബകഞകത  03-02-2023-നക്ക്

സരകഞര  ഉത്തരവബറകബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   സഭകയയുഞ്ചാം  സഞമഞജബകേകരയുഞ്ചാം

വബശസ്വഞസത്തബകലെടുകഞകത  ഉത്തരവബറകബയ  സരകഞര  നടപടബകകതബകര
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റൂളബഞ്ചാംഗുണഞകേണഞ്ചാം. 

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  കവളളകരഞ്ചാം

വരദനയുമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്  സരകഞര  അടബയന്തര  തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബടബല.

നടപടബക്രമങ്ങള്  കേഞലെക്രകമണ  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചുവന  സമയത്തക്ക്

ഇതസഞ്ചാംബനബച്ച  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച്ചു  എനളളതലഞകത

ഒരുകേഞരണവശഞലുഞ്ചാം സഭകയഞടക്ക് അനഞദരവക്ക് കേഞണബച്ചബടബല. 

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്:

മബ  .    സസ്പീകര:  സരകഞരബകന്റെ  നയപരമഞയ  തസ്പീരുമഞനങ്ങള്  സഭഞ

സകമ്മേളന  കേഞലെയളവബല്  സഭയബല്ത്തകന  ആദദഞ്ചാം  പ്രഖദഞപബക്കുനതഞണക്ക്

ഉത്തമമഞയ മഞതൃകേകയനഞണക്ക് മുന റൂളബഞ്ചാംഗുകേളബല് പറയുനതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

കവളളകര  നബരകക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുനതമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്  ഒഇൗകദദഞഗബകേ

തലെത്തബലുളള  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അന്തബമ  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബച്ചതക്ക് ഭരണപരമഞയ നടപടബയഞകണങബലുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനകത്ത എലഞ

വബഭഞഗങ്ങകളയുഞ്ചാം  ബഞധബക്കുന തസ്പീരുമഞനകമന നബലെയബലുഞ്ചാം  സഭഞസകമ്മേളനഞ്ചാം

നടക്കുന  സഞഹചരദമഞയബരുനതബനഞലുഞ്ചാം  ഇകഞരദഞ്ചാം  സഭയബല്

പ്രഖദഞപബച്ചബരുകനങബല് ഉത്തമ മഞതൃകേയഞകുമഞയബരുന. ഇകഞരദഞ്ചാം ഭഞവബയബല്

ബനകപ്പെട എലഞവരുഞ്ചാം ശദബകകണതഞണക്ക്.   
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VI. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുളള ബഡ്ജറബകന
സഞ്ചാംബനബക്കുന കപഞതചരച്ച   (  തടരച്ച  )

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  സമകേഞലെബകേ

യഞഥഞരത്ഥദങ്ങകള  മനസബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രതബസനബകേകള

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന   ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്

അരഹതകപ്പെട  നബകുതബ  വബഹബതഞ്ചാം  കവടബക്കുറച്ചബട്ടുഞ്ചാം  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

പ്രതബകേരബകഞത്തതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.  സഞമത്തബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലുഞ്ചാം

കക്ഷമ കപനഷനുകേള് യഥഞസമയഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം കചയ്യഞന ഈ സരകഞരബനക്ക്

സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ജസ്പീവബത  നബലെവഞരഞ്ചാം  വരദബപ്പെബച്ചുകകേഞണക്ക്  വബകേസന/

കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങള്  മുകനഞട്ടുകകേഞണ്ടുകപഞകുനതഞ്ചാം   കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബ

വബഹബതത്തബല്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  കുറവക്ക്  വരുത്തബയകപ്പെഞള്  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞര  വബശദമഞയ  കക്ഷമ  പദതബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചതഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.

കേളബയബകഞവബള  -  കേരമന കറഞഡബകന്റെ കേഞരദഞ്ചാം ബഡ്ജറബല് പരഞമരശബകഞന

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  വഞമനപുരഞ്ചാം നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല് പ്രവരത്തബക്കുന ഖഞദബ

കസന്റെറബകന്റെ കകേടബട നവസ്പീകേരണത്തബനുളള തകേ വകേയബരുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    മഞണബ  സബ  .    കേഞപ്പെന:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.

പ്രതബസനബകേകള  ശകമഞയബ  കനരബടക്ക്  മുകനറഞനുളള  നബരകദ്ദശങ്ങളബലഞത്ത,
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വബലെകയറഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  സഞധഞരണകഞരകന്റെ  നടുകവഞടബക്കുന  ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.

ഉയരന ഇനന വബലെയബല് അധബകേ കസസക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം റബ്ബറബകന്റെ

തറവബലെയുഞ്ചാം മഞരകറക്ക് വബലെയുഞ്ചാം തമ്മേബല് വദതദഞസഞ്ചാം വരുന തകേ വബലെസബരതഞ

ഫെണബല്നബനക്ക്  സമയബനബതമഞയബ  നല്കേഞത്തതഞ്ചാം  പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

കമച്ചഞല്  -  വഞളകേഞ്ചാം  പ്രകദശങ്ങകള  മൂനബലെവക്ക്  ടഇൗണുമഞയബ  ബനബപ്പെബക്കുന

കേടപുഴ  പഞലെത്തബകന്റെയുഞ്ചാം  കറഞഡബകന്റെയുഞ്ചാം  പുനരനബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  തകേ

വകേയബരുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    എസക്ക്  .    സുപഞല്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സൃഷബച്ച  സഞമത്തബകേ  പ്രതബസനബ  അതബജസ്പീവബകഞന

സഹഞയകേരമഞയ  ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  വബഹബതത്തബലുഞ്ചാം  കേടകമടുപ്പെക്ക്

പരബധബയബലുഞ്ചാം  കുറവക്ക്  വരുത്തബകയങബലുഞ്ചാം  കക്ഷമപദതബകേള്കക്ക്  കുറവക്ക്

വരുത്തഞകത  വബകേസന  പഞതയബകലെയക്ക്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

നയബക്കുനതബനുതകുന  ബഡ്ജറക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ചതക്ക്  അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.

കക്ഷമകപനഷന  മുടകഞ്ചാം  വരുത്തഞകത  വസ്പീടുകേളബകലെത്തബച്ചതഞ്ചാം  വബശപ്പുരഹബത

കകേരളകമന  ലെക്ഷദഞ്ചാം  മുനനബരത്തബ  സുഭബക്ഷ  കഹഞടല്  ആരഞ്ചാംഭബച്ചതഞ്ചാം

ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  അതബദഞരബദദ  ലെഘൂകേരണഞ്ചാം,  കേഞരുണദ  പദതബ,  കകലെഫെക്ക്

പദതബ, അയ്യനകേഞളബ കതഞഴബല്ദഞന പദതബ, കദശസ്പീയ ഗ്രഞമസ്പീണ കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്
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പദതബ  എനബവയക്ക്  തകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്  അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.

വബദദഞഭദഞസ  -  കേഞരഷബകേ  കമഖലെകേകള  ശകബകപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം  നബകക്ഷപ

സഇൗഹൃദ സഞ്ചാംസഞനമഞയബ കകേരളഞ്ചാം മഞറബയതഞ്ചാം അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്. കചറുകേബട

വദവസഞയ  കമഖലെയബല്  ഒരു  വരഷഞ്ചാം  കകേഞണക്ക്  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

തടങ്ങഞനഞണക്ക് ലെക്ഷദമബടബരുനകതങബലുഞ്ചാം അവ കനരകത്ത   പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന

സഞധബച്ചതബനഞല്  6282  കകേഞടബ  രൂപയുകട  നബകക്ഷപവഞ്ചാം  220500

കതഞഴബലെവസരങ്ങളുഞ്ചാം സൃഷബകഞന സഞധബച്ചു. വബലെകയറഞ്ചാം നബയനബക്കുനതബനക്ക്

സമഗ്രമഞയ ഇടകപടലെഞണക്ക് സരകഞര നടത്തബവരുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    എ  .    മജസ്പീദക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.  കപകടഞള്,

ഡസ്പീസല്  ഉലനങ്ങള്ക്കുകമല്  കസസക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം  ഭൂമബയുകട

നദഞയവബലെയബല്  20%  വരദനവക്ക്  വരുത്തബയതഞ്ചാം  ദസ്പീരഘകേഞലെമഞയബ

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  വസ്പീടുകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  നബകുതബ  ഏരകപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം

വഞണബജദ  വദവസഞയ  യൂണബറ്റുകേളുകട  കകവദബതബ  നബരകക്ക്  വരദബപ്പെബച്ചതഞ്ചാം

നക്യൂനപക്ഷ  വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുള്ള  കസഞളരഷബപ്പുകേള്  കവടബക്കുറച്ചതമഞയ

നടപടബകേള് കഖദകേരമഞണക്ക്.  സഞധഞരണകഞകര പ്രതബകൂലെമഞയബ ബഞധബക്കുന

നബകുതബ  നബരകദ്ദശങ്ങളഞണക്ക്  ബഡ്ജറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.

സരകഞരബകന്റെ ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമബലഞത്ത തസ്പീരുമഞനങ്ങളഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത



24

സഞമത്തബകേ  പ്രതബസനബയബകലെയക്ക്  നയബച്ചതക്ക്.  സരകഞര  ലെക്ഷദഞ്ചാം  വയ്ക്കുന

രസ്പീതബയബല് നബകുതബ പബരബകച്ചടുക്കുനതബനക്ക് സഞധബക്കുനബല.  നബകുതബ കുടബശബകേ

പബരബകച്ചടുക്കുനതബനക്ക്  നടപ്പെഞകബയ  ആഞ്ചാംകനസബ  സസ്പീഞ്ചാം  പരഞജയകപ്പെട്ടു.

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  അറബബകേക്ക്  യൂണബകവഴബറബ  സഞപബക്കുകമന

പ്രകേടനപത്രബകേയബകലെ  വഞഗ ക്ക്ദഞനഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പരപ്പെനങ്ങഞടബയബല്

എല്.ബബ.എസക്ക്. കകേഞകളജക്ക് സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കസബഞസദൻ  കുളത്തുങല്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

ദുരബലെ  ജനവബഭഞഗങ്ങകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന  ബഡ്ജറഞണക്ക്  ധനകേഞരദ

വകുപ്പുമനബ  അവതരബപ്പെബച്ചതക്ക്.  സഇൗജനദ  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,  ആകരഞഗദ

കമഖലെയബകലെ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷഞ  കപനഷന,  കമഡബകസപക്ക്

തടങ്ങബ  പുകരഞഗമനപരമഞയ  പ്രവരത്തനങ്ങളുമഞയബ  സരകഞര

മുകനഞട്ടുകപഞകുകേയഞണക്ക്. എരുകമലെബ മഞസര പഞനബനുഞ്ചാം ശബരബ ഗ്രസ്പീന ഫെസ്പീല്ഡക്ക്

എയരകപഞരടക്ക്  യഞഥഞരത്ഥദമഞക്കുനതബനുള്ള  പ്രഞഥമബകേ  കചലെവകേള്ക്കുഞ്ചാം

പണഞ്ചാം  അനുവദബച്ചതബനക്ക്  നന്ദേബ  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  റബറബകന്റെ  തറവബലെ  170

രൂപയബല്  നബനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞന  കേഴബയുകമഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

കകേരള  റബര  ലെബമബറഡബനക്ക്  20  കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ

സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.
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ശസ്പീ  .    എന  .    കകേ  .    അക്ബര:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  ആഭദന്തര  ഉലഞദനത്തബല്  12%-ഉഞ്ചാം  കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബല്

7%-ഉഞ്ചാം  വദവസഞയ  കമഖലെയബല്  17.3%-ഉഞ്ചാം  വരദനവക്ക്  വരുത്തഞന

കേഴബഞ്ഞുകവനതക്ക്  അഭബമഞനഞരഹമഞയ  കനടമഞണക്ക്.  സഞമൂഹബകേ  കമഖലെകയ

സഞ്ചാംബനബക്കുന  ശഞസസ്പീയ  പഠനഞ്ചാം  നടത്തഞനുഞ്ചാം  പരമരഞഗത  കമഖലെയബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് കേഴബഞ്ഞ വരഷകത്തകഞള് അധബകേമഞയബ 4 കകേഞടബ രൂപ

നസ്പീകബവയഞനുമുള്ള  നബരകദ്ദശങ്ങള്  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  കപഞതകമഖലെകയ

ശകബകപ്പെടുത്തുന  നടപടബകേളുമഞയഞണക്ക്  സരകഞര  മുകനഞട്ടുകപഞകുനതക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  63  ലെക്ഷകത്തഞളഞ്ചാം ആളുകേള്കക്ക്  സഞമൂഹദകക്ഷമ കപനഷന

ലെഭദമഞകബയുഞ്ചാം  ഭവന  നബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  ഉയരന  തകേ  ധനസഹഞയമഞയബ

നല്കേബയുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  വസ്പീടുഞ്ചാം  സലെവഞ്ചാം  വഞങ്ങഞന  കൂടുതല്

തകേ  നസ്പീകബവച്ചുഞ്ചാം  ജനകക്ഷമകേരമഞയ  പ്രവരത്തനങ്ങളഞണക്ക്  സരകഞര

നടത്തബവരുനതക്ക്.  നക്യൂനപക്ഷ  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട  സമരത്ഥരഞയ

വബദദഞരത്ഥബകേള്ക്കുഞ്ചാം  സബവബല്  സരവസ്പീസക്ക്   മതരഞരത്ഥബകേള്ക്കുഞ്ചാം

കസഞളരഷബപക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന  നക്യൂനപക്ഷ വബകേസന ധനകേഞരദ

കകേഞരപ്പെകറഷനക്ക്  ഓഹരബ  മൂലെധനമഞയബ  13  കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം

കചയ്തതക്ക്  ഇഇൗ  സരകഞര  മതനക്യൂനപക്ഷങ്ങളുകട
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ഉനമനത്തബനക്ക്  നല്കുന  പരബഗണനയക്ക്  കതളബവഞണക്ക്.   കദശസ്പീയപഞതഞ

വബകേസനഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

മുകനഞട്ടുകകേഞണ്ടുകപഞകുനതബനക്ക്  സരകഞര  നടത്തുന  ശമങ്ങള്

ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  വബഭവസമഞഹരണത്തബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

സഞമത്തബകേ സബതബ  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടത്തുന പ്രവരത്തനങ്ങളുകട

ഫെലെമഞയബ കകേരളത്തബകന്റെ കേടബഞദദത കുറഞ്ഞുകവനതക്ക് ആശസ്വഞസകേരമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമഞര  : ബഡ്ജറബകന എതബരക്കുന. രൂക്ഷമഞയ

കതഞഴബലെബലഞയ,  വബലെകയറഞ്ചാം,  സഞമത്തബകേമഞന്ദേദഞ്ചാം  എനബവ  കേഞരണഞ്ചാം

ദുരബതമനുഭവബക്കുന  ജനങ്ങകള  കൂടുതല്  കദഞഹബക്കുനതഞണക്ക്  ബഡ്ജറബകലെ

നബകുതബ  നബരകദ്ദശങ്ങള്.  വബലെകയറഞ്ചാം  തടയുനതബനക്ക്  തകേ

നസ്പീകബവയ്ക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വബലെകയറഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേളുഞ്ചാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്   വബകരഞധഞഭഞസമഞണക്ക്.   റവനക്യൂ  കേമ്മേബ  ഗ്രഞന്റെബല്  കകേന്ദ്രഞ്ചാം

കുറവക്ക്  വരുത്തബകയന  പ്രസഞവന  കതറബദഞരണഞജനകേമഞണക്ക്.   കേബഫ്ബബ

കലെഞണുകേള്  ബഡ്ജററബ  സകപ്പെഞരടബലഞകത  തബരബച്ചടയഞന

കേഴബയുനകതങ്ങകനകയനതക്ക്  ധനകേഞരദവകുപ്പുമനബ  വദകമഞകണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ  മഞകനകജ്മെന്റെബകലെ  പരഞജയവഞ്ചാം  നബകുതബ  പബരബവബകലെ

ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമബലഞയയുമഞണക്ക്  കകേരളകത്ത  സഞമത്തബകേ  തകേരച്ചയബകലെയക്ക്
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നയബച്ചതക്ക്.  മദദവബലെ  വരദബപ്പെബക്കുനതക്ക്  മറക്ക്  ലെഹരബ  വസ്തുകളുകട  ഉപകഭഞഗഞ്ചാം

കൂടുനതബനക്ക്  കേഞരണമഞകുഞ്ചാം.  ആഭദന്തര  ഉലഞദനവഞ്ചാം  തനതക്ക്  വരുമഞനവഞ്ചാം

വരദബച്ച സഞഹചരദത്തബല് നബകുതബ വരദബപ്പെബച്ചതക്ക് ആശഞസദകേരമല. നബകുതബ

വരദനവക്ക് പബനവലെബകഞന സരകഞര തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ഉണ്ണബക്കൃഷ്ണന:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലെബക്കുന. കകേന്ദ്ര

ബഡ്ജറക്ക് സമസകമഖലെകേകളയുഞ്ചാം അവഗണബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   കകേരളത്തബല്

കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ചരബത്രത്തബലെഞദദമഞയബ  കക്ഷമനബധബ

ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  അതബദഞരബദദഞ്ചാം  നബരമ്മേഞരജനഞ്ചാം  കചയ്യഞനുള്ള  പദതബ

പ്രഖദഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ.  ജനങ്ങകള  മുഖദധഞരയബകലെയക്ക്   കകേഞണ്ടുവരഞനുള്ള

പദതബ  തയ്യഞറഞകബയതഞ്ചാം  കതഞഴബലെബലഞയ  പരബഹരബകഞനുള്ള  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചതഞ്ചാം  എടുത്തുപറകയണ കേഞരദങ്ങളഞണക്ക്.  'ഒരു  വരഷഞ്ചാം  ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്'  എന  പദതബ  കകേരളത്തബകന്റെ  വദവസഞയകമഖലെയക്ക്

മുതല്ക്കൂടഞണക്ക്.  വബജഞനഞധബഷബത സമദക്ക് വദവസ എന ലെക്ഷദത്തബലൂനബ

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-ഉനത  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകേളബല്  ഭഞവന

സമനതകയഞടുകൂടബയഞണക്ക്  സരകഞര  പ്രവരത്തബക്കുനതക്ക്.  പവപ്പെബന

മണ്ഡലെത്തബകലെ  തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണവമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്  കേടലെഞക്രമണ

പ്രതബകരഞധ  പദതബ  നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  ധനകേഞരദവകുപ്പുമനബ
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മുനകേകയ്യടുകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കതഞടത്തബല്  രവസ്പീന്ദ്രന:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

സമസകമഖലെകേളബകലെയുഞ്ചാം വബകേസനമഞണക്ക് സരകഞരബകന്റെ ബദല് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം.

കകേന്ദ്ര  സരകഞര  പദതബവബഹബതഞ്ചാം  കവടബക്കുറയ്ക്കുകമഞഴുഞ്ചാം  കക്ഷമ

പ്രവരത്തനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  പബകനഞടബകലനക്ക്  ഉറകക  പ്രഖദഞപബക്കുന

നയങ്ങളഞണക്ക്  സരകഞര  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  അതബദരബദരഞയബ  കേകണത്തബയ

64006  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളുകട  ഉനമനത്തബനഞയബ  50  കകേഞടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം ആഭദന്തര ഉലഞദനഞ്ചാം വരദബപ്പെബച്ചതഞ്ചാം  Make in Kerala

പദതബ  പ്രഖദഞപബച്ചതഞ്ചാം  നഗരനയഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുവഞനുള്ള  ഇടകപടല്

നടത്തബയതഞ്ചാം  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  സരകഞര  വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം  സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം

വഞരഷബകേ  റബകപ്പെഞരട്ടുകേള്  തയ്യഞറഞകണകമന  ബഡ്ജറക്ക്  പ്രഖദഞപനഞ്ചാം

മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,  ആകരഞഗദഞ്ചാം,  സഞക്ഷരത,  വകയഞജന

സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  തടങ്ങബയ  കമഖലെകേളബല്  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബകന്റെയുഞ്ചാം  വബവബധ

ഏജനസബകേളുകടയുഞ്ചാം പുരസഞരങ്ങള് വഞങ്ങഞന കകേരളത്തബനക്ക് സഞധബച്ചുകവനതക്ക്

അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.  കവകങ്ങരബ  കേഞരഷബകേ  വബപണന  കകേന്ദ്രകത്ത

അന്തഞരഞഷ്ട്ര  നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയരത്തഞന  ആവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മഞനഞഞബറ-കവള്ളബമഞടുകുനക്ക്  കറഞഡക്ക്  പ്രവൃത്തബ,
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൧൧മഞ്ജുനഞഥറഞവ കറഞഡക്ക് വസ്പീതബകൂടല്, എന.ജബ.ഒ. കേസ്വഞരകടഴബനക്ക് മഞസര പഞന

തയ്യഞറഞകല് എനബവയഞവശദമഞയ തകേ ബഡ്ജറബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. 

 ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനഞദക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.  സഞമത്തബകേ

വബകേസനവഞ്ചാം കക്ഷമവമഞണക്ക് ഏകതഞരു ബഡ്ജറബകന്റെയുഞ്ചാം അടബസഞന ലെക്ഷദഞ്ചാം.

നബരഞശഞജനകേവഞ്ചാം  വഞനഞപരവമഞയ  ബഡ്ജറഞണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  മൂലെധനകച്ചലെവബലുഞ്ചാം

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗകത്ത  ബഡ്ജറക്ക്  എക്സെെക്ക്കപനഡബച്ചറബലുഞ്ചാം  കുറവക്ക്

സഞ്ചാംഭവബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  4040  കകേഞടബ  രൂപയുകട   അധബകേ  വബഭവ

സമഞഹരണത്തബനുള്ള  പ്രഖദഞപനവഞ്ചാം   കവള്ളഞ്ചാം-കകവദബതബ  ചഞരജുകേള്

വരദബപ്പെബച്ചതഞ്ചാം  കപകടഞള്,  ഡസ്പീസല്  എനബവയക്ക്  അധബകേ  കസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം ജനങ്ങളുകടകമല് അധബകേഭഞരഞ്ചാം അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുനതഞണക്ക്.

സരകഞരബകന്റെ   അനഞവശദകച്ചലെവകേള്  കവടബക്കുറയഞനുള്ള  യഞകതഞരു

പ്രഖദഞപനവഞ്ചാം  ബഡ്ജറബലെബല.  'ആശസ്വഞസ  കേബരണഞ്ചാം',  'കസ്നേഹപൂരവഞ്ചാം'

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  വബവബധ  കക്ഷമപദതബകേളുകട  കുടബശബകേ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

'ഓപ്പെകറഷന  കബ്രേകക്ക്  ത'  പദതബകക്ക്  അധബകേ  തകേ  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    സുകമഷക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  നവകകേരള
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സൃഷബകക്ക്  കേരുത്തക്ക്  പകേരുനതഞ്ചാം  സരവതലെ  സരശബയുമഞയ  ബഡ്ജറഞണക്ക്

ഇവബകട  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.    കകേഞച്ചബയബലുഞ്ചാം   തബരുവനന്തപുരത്തുഞ്ചാം

ഗ്രസ്പീന  കകഹഡ്രജന  ഹബ്ബുകേള്  സഞപബക്കുകമന  പ്രഖദഞപനഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.   അങണവഞടബ ജസ്പീവനകഞരകക്ക് ഇനഷസ്വറനസക്ക് പരബരക്ഷ

ഏരകപ്പെടുത്തഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനവഞ്ചാം  അതബദഞരബദദഞ്ചാം  ഇലഞതഞകഞന  തകേ

നസ്പീകബവച്ചതഞ്ചാം  വബലെകയറഞ്ചാം  പബടബച്ചുനബരത്തഞന  2000  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം    സരകഞരബകന്റെ സഞമൂഹദ പ്രതബബദത വദകമഞക്കുന.

വബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങകള  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനക്ക്

പദതബയഞവബഷ്കരബച്ചതഞ്ചാം   'ഒരു പഞഞയത്തബല് ഒരു കേളബകളഞ്ചാം'  പദതബകക്ക്

തകേ  വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം   സരകഞരബകന്റെ  പ്രതബബദത  കവളബവഞക്കുന.

അരഹതകപ്പെട    വബഹബതഞ്ചാം   നബകഷധബച്ചക്ക്    വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങകള

തടസകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന  അടബമറബകഞനുമുള്ള   കകേന്ദ്ര

നസ്പീകത്തബകനതബകര പ്രതബകേരബകഞന  തയ്യഞറഞകേഞത്ത പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടക്ക്

അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    മുകകേഷക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

യഞഥഞരത്ഥദകബഞധകത്തഞകടയുള്ള  ബഡ്ജറഞണക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.

വബലെകയറഞ്ചാം തടയഞന 2,000 കകേഞടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം  അതബദഞരബദദ
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നബരമ്മേഞരജനത്തബനക്ക്  50  കകേഞടബ  രൂപയുകട  ഗദഞപക്ക്  ഫെണക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച്ചതഞ്ചാം

കതഞഴബല്  നഷകപ്പെടക്ക്  വബകദശരഞജദങ്ങളബല്  നബനഞ്ചാം  മടങ്ങബകയത്തബയവരകക്ക്

നൂറക്ക്  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തബയതഞ്ചാം  പരമരഞഗത

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്   കബഞട്ടുകേള്  വഞങ്ങഞന   പദതബകേള്

പ്രഖദഞപബച്ചതഞ്ചാം  ഭവനരഹബതരഞയ  പടബകേജഞതബ  വബഭഞഗത്തബകന്റെ

പുനരധബവഞസത്തബനക്ക്  45  കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.   60  കപഞതകമഖലെഞ സഞപനങ്ങള് ലെഞഭത്തബലെഞകഞന

സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്. കകേഞലത്തബകന്റെ വദഞപഞര വഞണബജദ ചരബത്രഞ്ചാം വബശദസ്പീകേരബക്കുന

ഒരു  മക്യൂസബയവഞ്ചാം  സമുദ  വബജഞന  കകേന്ദ്രവഞ്ചാം  തങകശരബയബല്

സഞപബക്കുനതബനക്ക്  10  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  കേശുവണബ  കമഖലെയുകട

പുനരുജസ്പീവന പഞകകജബനക്ക്  30  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  കേഞഷബ  കബഞരഡബനക്ക്  43

കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  ഇടനഞഴബകേളുകട  വബകേസനത്തബനഞയബ  50  കകേഞടബ

രൂപയുഞ്ചാം വകേയബരുത്തബയതക്ക് സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്. തസ്പീരകദശ ശഞ്ചാംഖലെ,  പഹകവ

ജലെപഞത-കേനഞല്,  കദശസ്പീയപഞത,  ഹബല് പഹകവ,  കറയബല്കവ തടങ്ങബയവ

അടബസഞനമഞകബയുള്ള ടൂറബസഞ്ചാം കകേഞറബകഡഞര പദതബ നവസ്പീന ആശയമഞണക്ക്.

കകേഞലഞ്ചാം പസ്പീരങബ പമതഞനത്തക്ക് കേല്ലുമഞലെ സസ്വയര നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് 5 കകേഞടബ

രൂപ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്  സഞമൂഹദ  മുകനറ  സരണകേള്കക്ക്  ആദരവക്ക്
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അരപ്പെബക്കുനതബകന്റെ കതളബവഞണക്ക്.  അപ്രഖദഞപബത അടബയന്തരഞവസയബലൂകട

സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുകട  അധബകേഞരങ്ങള്  കേവരകനടുക്കുന  നബലെപഞടഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര

സരകഞര സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    അഷ്റഫെക്ക്:   ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.

കേഞസരകഗഞഡക്ക്  ജബലകയ  പൂരണ്ണമഞയുഞ്ചാം  അവഗണബച്ച  ജനകദഞഹ

ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.  കേഞസരകഗഞഡക്ക്  കമഡബകല്  കകേഞകളജബനുഞ്ചാം  ടഞറഞ

ആശുപത്രബക്കുഞ്ചാംകവണബ  തകേ  വകേയബരുത്തഞത്തതക്ക്  പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

കേഞസരകഗഞഡക്ക് ഡബസബകക്ക് പഞകകജബനക്ക്  75  കകേഞടബ രൂപ മഞത്രഞ്ചാം നസ്പീകബവച്ചതക്ക്

ജബലയുകട  വബകേസന  മുരടബപ്പെബനക്ക്  കേഞരണമഞകുകമനതബനഞല്  ഇതക്ക്

പ്രകതദകേമഞയബ  പരബഗണബകണഞ്ചാം.  മകഞശസ്വരത്തക്ക്  ഭഞഷഞ

നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്കഞയബ  പ്രഖദഞപബച്ച  തളു,  ഉറുദു  അകഞദമബകേള്കക്ക്  തകേ

വകേയബരുത്തഞത്തതക്ക്  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.   മകഞശസ്വരത്തക്ക്  മബനബ  സബവബല്

കസഷന  പ്രഞവരത്തബകേമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഉപ്പെള,  പകയ്യഞളബ  എനബവ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണക്ക്  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസഷന  സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.    

കഡഞ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലെസ്പീല്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

ജനസഞ്ചാംഖദഞനുപഞതബകേമഞയബ  രഞജദത്തക്ക്  ഏറവഞ്ചാം  കുറഞ്ഞ  ബഡ്ജറക്ക്
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വബഹബതമഞണക്ക്  കകേരളത്തബനക്ക്  ലെഭബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നടപ്പെബലെഞകബയതബലൂകട  അവശദസഞധനങ്ങളുകട  വബലെ

വരദബക്കുകേയഞണുണഞയതക്ക്.  ധനകേഞരദ  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെഞരട്ടുപ്രകേഞരഞ്ചാം

അരഹതകപ്പെട  ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  നല്കേഞത്തതബനഞല്  24,000

കകേഞടബ  രൂപയുകട  കേമ്മേബയഞണുണഞയബരബക്കുനതക്ക്.  സങസ്പീരണ്ണമഞയ  രഞഷ്ട്രസ്പീയ-

സഞമത്തബകേ-സഞമൂഹദ  സഞഹചരദത്തബല്  അധബകേ  വബഭവ  സമഞഹരണഞ്ചാം

ലെക്ഷദമബടക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ച  ബഡ്ജറബകന  വബമരശബക്കുനതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.

കപഞതവബദദഞലെയങ്ങളബകലെ  കുടബകേളുകട  പഠനകച്ചലെവബനുഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷഞ

കപനഷനുഞ്ചാം  അയ്യങഞളബ  നഗര  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബക്കുഞ്ചാം  സരകഞര

ജസ്പീവനകഞരകക്ക്  ശമളവഞ്ചാം  കപനഷനുഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം

കദശസ്പീയപഞത  സലെകമകറടുപ്പെബനുള്ള  സഞ്ചാംസഞന  വബഹബതത്തബനുമഞവശദമഞയ

അധബകേ വബഭവ സമഞഹരണത്തബനുകവണബ നഞമമഞത്രമഞയ കമഖലെകേളബലെഞണക്ക്

അധബകേ  നബകുതബയുഞ്ചാം  കസസഞ്ചാം  ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

സഞമത്തബകേമഞയബ കഞെരുക്കുന കകേന്ദ്രനയങ്ങകളഞടുള്ള പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടക്ക്

അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    കതഞമസക്ക്  കകേ  .    കതഞമസക്ക്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

പ്രതബസനബകേള്കബടയബലുഞ്ചാം    സരവതലെസരശബയഞയ    ബഡ്ജറക്ക്
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അവതരബപ്പെബച്ചതക്ക്  അഭബനന്ദേനസ്പീയമഞണക്ക്.  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കഞവശദമഞയ സഞമത്തബകേ ഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞണക്ക്

നബകുതബ  വരദബപ്പെബച്ചതക്ക്.  ആലെപ്പുഴ  കമഡബകല്  കകേഞകളജബല്  സൂപ്പെര

കസഷദഞലെബറബ കബഞകക്ക് ആരഞ്ചാംഭബച്ചതക്ക് പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആനസലെന:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  കേരമന  -

കേളബയബകഞവബള കദശസ്പീയപഞത വബകേസനവമഞയബ ബനകപ്പെടക്ക് വഴബമുകക്ക് മുതല്

കേളബയബകഞവബള വകരയുള്ള  17   കേബ.മസ്പീറര    കറഞഡബകന്റെ വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം

കനയ്യഞറബനകേരയബല്  ഒരു കകേഞരടക്ക് കകേഞഞ്ചാംപക്സെെക്ക് പണബയുനതബനുഞ്ചാം ആവശദമഞയ

തകേ ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    യു  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫെക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.

സഞധഞരണകഞരുകട ജസ്പീവബതകത്ത കവല്ലുവബളബക്കുന ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കവടബക്കുറച്ച അരഹതകപ്പെട  പദതബവബഹബതഞ്ചാം  കനടബകയടുകഞന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടബല.  വദവസഞയത്തബനക്ക്  അനുകയഞജദമഞയ  കതഞഴബല്

സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം  രൂപകപ്പെടുത്തുനതബല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പരഞജയകപ്പെടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

ഉതവസസ്പീസണുകേളബകലെ  അമബത  വബമഞന  യഞത്രഞനബരകക്ക്  വരദന

അവസഞനബപ്പെബകഞന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബകലെ

പ്രതബസനബകേള്  പരബഹരബകഞനുതകുന  പ്രഖദഞപനങ്ങള്  ബഡ്ജറബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടബല.   കനലെക്ക്ല-നഞളബകകേര  സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  പൂരണ്ണപരഞജയമഞണക്ക്.

തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  പദതബ  വബഹബതഞ്ചാം  കവടബക്കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം

പലെഫെക്ക്  പദതബയബല്  കേരശന  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

കചയ്തബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  സഹകേരണ  നബയമത്തബകലെ  പുതബയ  വദവസകേള്

സഹകേരണ  തതസ്വങ്ങള്കകതബരുഞ്ചാം  അധബകേഞര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

ഇടയഞക്കുനതമഞണക്ക്.   മകഞരബ  ജനറല്  ആശുപത്രബകയ  കമഡബകല്

കകേഞകളജഞയബ വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് 50 ഏകര സലെഞ്ചാം ഏകറടുകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    വഞഴൂര  കസഞമന:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.   റബ്ബര

സബ്സബഡബയഞയബ 600 കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം കനല്കൃഷബ വബകേസനത്തബനക്ക് 95.10

കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം സമഗ്ര പച്ചകറബ കൃഷബ വബകേസന പദതബകക്ക്  93.45  കകേഞടബ

രൂപയുഞ്ചാം  വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം  നഞളബകകേരത്തബകന്റെ  തഞങ്ങുവബലെ  34  രൂപയഞയബ

ഉയരത്തബയതഞ്ചാം   അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.   കതഞടഞ്ചാം  ഉലനങ്ങളുകട  സുരക്ഷബത

കശഖരണത്തബനക്ക്  പബ.പബ.പബ.  മഞതൃകേയബല്  ആധുനബകേ  കവയരഹഇൗസുകേളുഞ്ചാം

അനുബന  സഇൗകേരദങ്ങളുകമഞരുകഞന  രണക്ക്  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  ലെയങ്ങളുകട

അറകുറപ്പെണബകക്ക്  10  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  പഞകന്റെഷന  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട

ദുരബതഞശസ്വഞസ നബധബ പ്രവരത്തനങ്ങള്കഞയബ 1.10 കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം അനുവദബച്ച

നടപടബകയ  സസ്വഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.  പസ്പീരുകമടബകലെ  കബഞണഞമബ,  കകേഞടമലെ,
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ചസ്പീന്തലെഞര,  കലെഞണ്ടബ എകസറ്റുകേള് തറനപ്രവരത്തബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം അവബടകത്ത

ലെയങ്ങളബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കതഞട  ഭൂമബയബല്ത്തകന ഫഞറക്ക്  സമുച്ചയഞ്ചാം

നബരമ്മേബകഞനുള്ള  സമഗ്ര  പദതബ  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   കതയബലെ,

കേഞപ്പെബ,  ഏലെഞ്ചാം  കേരഷകേരകക്ക്  ആശസ്വഞസ  നടപടബകേള്  പ്രഖദഞപബകണഞ്ചാം.

പതബമൂനബനഞ്ചാം  അവശദസഞധനങ്ങള്  സബ്സബഡബ  നബരകബല്  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്തതബലൂകട  2022-23-ല്  312.48  കകേഞടബ  രൂപയുകട  പ്രകയഞജനഞ്ചാം

ജനങ്ങള്കക്ക്  ലെഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കമഞപബല്  മഞകവലെബ  വഞഹനങ്ങളബലൂകട

സപപകകേഞ  വബല്പ്പെനശഞലെകേളബലഞത്ത  സലെങ്ങളബല്  അവശദസഞധനങ്ങള്

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം പുതബയതഞ്ചാം നവസ്പീകേരബച്ചക്ക് കഗ്രഡക്ക് കചയ്തതമഞയ  85  സപപകകേഞ

വബല്പ്പെനശഞലെകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബപണബ

ഇടകപടലെബനഞയബ  2000  കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം കറഞഡുകേള്ക്കുഞ്ചാം പഞലെങ്ങള്ക്കുമഞയബ

1144.22  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം വകേയബരുത്തഞനുള്ള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.

മഹഞതഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബകക്ക്  സഞ്ചാംസഞന

വബഹബതമഞയബ  230.10  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  അയ്യങഞളബ  നഗര  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്

പദതബകക്ക്  150  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  നസ്പീകബവച്ച  നടപടബ  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.

കകേഞകയഞറബകലെ  പ്രളയത്തബല്  തകേരന  ഏന്തയഞര  പഞലെഞ്ചാം

പുനരനബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേണഞ്ചാം.  കകേഞവളഞ്ചാം,  ആലെപ്പുഴ,
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കുടനഞടക്ക്,  കുമരകേഞ്ചാം,  കകേഞലഞ്ചാം,  അഷമുടബ,  മൂനഞര  എനസ്പീ  കസഞട്ടുകേകള

കലെഞകകേഞത്തര  ടൂറബസഞ്ചാം  കഡസബകനഷനുകേളഞകഞന  362.15  കകേഞടബ  രൂപ

നസ്പീകബവച്ച നടപടബകയ അഭബനന്ദേബക്കുനതബകനഞപ്പെഞ്ചാം കതകടബകയക്കൂടബ പ്രസ്തുത

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞന തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  പ്രതബസനബയബലെഞയ കതയബലെ

ഫെഞകറബകേള്കക്ക്  പവദബത  ചഞരജബല്  ഇളവക്ക്  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

പഞചകേകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതന  കുടബശബകേ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    അനവര സഞദത്തക്ക്:  ബഡ്ജറബകന എതബരക്കുന. ജനങ്ങളുകടകമല്

അധബകേ  നബകുതബഭഞരഞ്ചാം  അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുന  ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്

പദതബവബഹബതഞ്ചാം  കവടബക്കുറച്ച  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  നടപടബ

പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  ഭൂമബയുകട  നദഞയവബലെ  വരദബപ്പെബച്ചതഞ്ചാം  ഉച്ചഭക്ഷണ

പദതബകക്ക്  മതബയഞയ  വബഹബതഞ്ചാം  അനുവദബകഞത്തതഞ്ചാം  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.

പലെഫെക്ക്  മബഷന  പരഞജയകപ്പെടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ആലുവയബല്  എയരകപഞരടക്ക്-

സസ്പീകപഞരടക്ക്  കറഞഡക്ക്  നബരമ്മേഞണത്തബനുഞ്ചാം  മഞരകറക്ക്  കറഞഡക്ക്  വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം

കുടബകവള്ള പദതബക്കുഞ്ചാം തകേ അനുവദബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  കനന്മേഞറ  ):  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  അരഹമഞയ  സഞമത്തബകേ  വബഹബതഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഞ്ചാം
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നല്കേഞതബരുനബട്ടുഞ്ചാം  സഞമത്തബകേ,  വദഞവസഞയബകേ,  കേഞരഷബകേ  രഞ്ചാംഗങ്ങളബല്

വളരച്ച  പകേവരബകഞന  കേഴബഞ്ഞതക്ക്  അഭബമഞനകേരമഞണക്ക്.  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്

പദതബകയ അടബമറബക്കുനതബനഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര സരകഞര  ശമബക്കുനതക്ക്.  ഭക്ഷദ

സബ്സബഡബക്കുഞ്ചാം  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബക്കുഞ്ചാം  ത്രബതലെ  പഞഞയത്തുകേകള

ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സസ്പീ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്ക്കുഞ്ചാം

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  തകേ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബകയ  സസ്വഞഗതഞ്ചാം

കചയ്യുന.  വദഞവസഞയബകേ  ഇടനഞഴബകക്ക്  തകേ  വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം

വബകനഞദസഞഞര  കമഖലെയക്ക്  പുത്തനുണരകവകേഞന  കേഴബഞ്ഞതഞ്ചാം

എഴുപതബനഞയബരകത്തഞളഞ്ചാം കപരകക്ക് കകേ-കഫെഞണ് സഇൗജനദമഞയബ നല്കുനതഞ്ചാം

പുതബയ  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്ക്കുള്ള  നബരകദ്ദശങ്ങളുഞ്ചാം  ഭൂരഹബതരകക്ക്  ഭൂമബയുഞ്ചാം

വസ്പീടബലഞത്തവരകക്ക്  വസ്പീടുഞ്ചാം  നല്കുന  പദതബയുഞ്ചാം  തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനതലെത്തബല്  കസഞരട്സക്ക്  കേഇൗണ്സബലുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചതഞ്ചാം

അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.

(സഭ പവകുകനരഞ്ചാം 3.24-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)
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