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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2023   കഫെബ്രുവരബ   8,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചരന.

I. പ്രകതദകേ പരഞമരശഞ്ചാം
   

തുരകബ  -  സബറബയ ഭൂകേമ്പത്തബല് ജസ്പീവന നഷ്ടകപ്പെടവര
 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  കഫെബ്രുവരബ  6-നക്ക്

കലെഞകേമനനഃസഞക്ഷബകയ  കഞെടബച്ചുകകേഞണക്ക്  തുരകബയബലഞ്ചാം  പശബമ

സബറബയയബലമുണഞയ  ഭൂകേമ്പകത്തത്തുടരനക്ക്  ആയബരകണകബനക്ക്  ജസ്പീവനുകേള്

കപഞലെബഞ്ഞുകപഞകുകേയഞ്ചാം  വനകതഞതബലള്ള നഞശനഷ്ടങ്ങളുണഞകുകേയഞ്ചാം  കചയ.

തകേരനകപഞയ  ആ  ഭൂപ്രകദശകത്തയഞ്ചാം  ജനതകയയഞ്ചാം  പൂരവ്വസബതബയബകലെയക്ക്

കകേഞണ്ടുവരുനതബനക്ക്  കലെഞകേകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  നമ്മുകട  നഞടഞ്ചാം

കകകേകകേഞരകകണതുണക്ക്.  ഭൂകേമ്പബഞധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്  അടബയന്തര
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ദുരന്തനബവഞരണ  പ്രവരത്തനങ്ങളുഞ്ചാം  കകവദദസഹഞയവുകമത്തബകഞന  നമ്മുകട

രഞജദഞ്ചാം  ഇതബനകേഞ്ചാം  തയഞകറടത്തുകേഴബഞ്ഞു,  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  സഞധദമഞയ

എലഞ സഹഞയങ്ങളുഞ്ചാം കചയ്യുനതഞണക്ക്. പ്രകൃതബദുരന്തത്തബല് മൃതബയടഞ്ഞവരകക്ക്

ഇഇൗ  സഭ  ആദരഞഞ്ജലെബകേള്  അരപ്പെബക്കുന.   അവരുകട  കുടഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട

ദുനഃഖത്തബല് പങ്കുകചരുന. 

(പകരതകരഞടള്ള  ആദരസൂചകേമഞയബ  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയഞ്ചാം

എഴുകനറ്റുനബനക്ക് മഇൗനഞ്ചാം ആചരബച്ചു.)

II. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

കകലെഫെക്ക് ഭവന പദതബ

മബ  .    സസ്പീകര:  കകലെഫെക്ക്  ഭവന  പദതബ  പ്രഖദഞപബത  പുകരഞഗതബ

കകകേവരബകഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം  ഭവനരഹബതര  പ്രതബസനബയബലെഞയബരബക്കുനതഞയബ

പറയകപ്പെടന  സഞഹചരദഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയണകമനഞവശദകപ്പെടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ പബ.  കകേ. ബഷസ്പീര,  സജസ്പീവക്ക് കജഞസഫെക്ക്,

കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന

ശസ്പീമതബ കകേ.  കകേ.  രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
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തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  2017-ല്  കകലെഫെക്ക്  ഭവന  പദതബയഞരഞ്ചാംഭബചകപ്പെഞള്

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  ഫെസ്പീല്ഡുതലെ  സരകവ്വ

നടത്തബ  തയഞറഞകബയ  ഭവനരഹബതരുകട  അന്തബമ

ഗുണകഭഞക്തൃപടബകേയബലള്കപ്പെട  102542  കപരബല്  95858  കപരുകടയഞ്ചാം വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  പൂരത്തബയഞയബട്ടുണക്ക്.  ഭൂരഹബത-ഭവനരഹബതരുകട

പടബകേയബലണഞയബരുന  158470  കപരബല്  32376  കുടഞ്ചാംബങ്ങള്

ഭൂമബയഞരജബചക്ക് വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേഞണമഞരഞ്ചാംഭബച്ചു. ഒനഞഞ്ചാം പബണറഞയബ സരകഞരബകന്റെ

കേഞലെത്തക്ക്  262131  കപരഞണക്ക്  കകലെഫെക്ക്  ഭവന  പദതബയബലൂകട  വസ്പീടക്ക്

സസ്വന്തമഞകബയബട്ടുള്ളതക്ക്,  2020-കലെ ഗുണകഭഞക്തൃ ലെബസബല്കപ്പെട  16049  കപര

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുമഞയബ  കേരഞറബകലെരകപ്പെട്ടുകേഴബഞ്ഞു,

പതബനഞയബരഞ്ചാം  വസ്പീടകേള്കക്ക്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  വയഞനുണക്ക്.   സമഞനതകേളബലഞത്ത

കനടമഞണക്ക്  കകലെഫെക്ക്  മബഷന  പദതബക്കുകേസ്പീഴബല്  കകകേവരബകഞന

കേഴബഞ്ഞബട്ടുള്ളതക്ക്.   ഭൂരഹബതരഞയബട്ടുള്ള  ഭവനരഹബതരകക്ക്  ഭൂമബ  കേകണത്തഞന

'മനകസഞടബത്തബരബ  മണക്ക്  '  എന  കേഞമ്പയബനബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  നബരവധബകപര

സലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭഞവനയഞയബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കകലെഫെക്ക്  ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക്

ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പരബരക്ഷ  ഉറപ്പെഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അകനരട്ടുമഞയബ
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സഹകേരബച്ചുകകേഞണക്ക്  വസ്പീടകേകള  സഇൗജനദസഇൗകരഞരജ  പദതബയബലഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ  വസ്തുതകേകള  നബകഷധബകഞനകവണബ

ആകരഞപണങ്ങളുകട പുകേമറ സൃഷ്ടബകഞനഞണക്ക് പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം ശമബക്കുനതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  കകലെഫെക്ക്  ഭവന  പദതബയമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്

മൂനഞമകത്ത  അടബയന്തര  പ്രകമയമഞണക്ക്  അവതരബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  2017-ല്  കകലെഫെക്ക്

ഭവന  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഞ്ചാം  സമ്പൂരണ  പഞരപ്പെബടഞ്ചാം  എന  ലെക്ഷദത്തബകലെയക്ക്

എത്തബയബടബല.  ഘടഞ്ചാം  -  I  പ്രകേഞരഞ്ചാം  5  വരഷഞ്ചാം  കകേഞണക്ക്  2,79,131  വസ്പീടകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചുകവനക്ക്  അവകേഞശകപ്പെടകമ്പഞഴുഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേള്  റബപ്പെയര  ഫെണക്ക്  കകേഞടക്കുനതുമഞയ

52,455  വസ്പീടകേളുഞ്ചാംകൂടബ  ഇതബല്  ഉള്കപ്പെടബട്ടുണക്ക്.  മുന  വരഷങ്ങളബല്

പടബകേജഞതബ/പടബകേ വരഗ്ഗകഞരകക്ക് ലെഭബച്ചുകകേഞണബരുന വസ്പീടകേളുകട എണഞ്ചാം കകലെഫെക്ക്

ഭവന  പദതബ  വനകതഞടകൂടബ  ഗണദമഞയബ  കുറഞ്ഞു.  ഘടഞ്ചാം-II-ല്  ഭൂമബയബകലനക്ക്

കേകണത്തബയ  1,77,972  അകപക്ഷകേളുകട  കരഖഞപരബകശഞധനയബല്  1,03,121

ഗുണകഭഞകഞകളഞണക്ക് അരഹരഞയബട്ടുളളതക്ക്.  കകേരളത്തബല് ഭൂമബയബലഞത്ത  1,35,769

ഭവനരഹബതരുണക്ക്. കകലെഫെക്ക് മബഷന പദതബയകട മഞനദണ്ഡത്തബല് അനഞഥകരക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടത്തണഞ്ചാം.  ഭവനപദതബകേള്കക്ക്  ഗുണകഭഞകഞകകള  കതരകഞ്ഞടകഞനുളള

അധബകേഞരഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേള്കക്ക്  തബരബച്ചുനല്കേബ  ഗ്രഞമസഭ  കതരകഞ്ഞടക്കുന

ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക്  കലെഞണ്  എടകഞനുളള  സഇൗകേരദഞ്ചാം  സരകഞര
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ഒരുകബകകേഞടക്കുനതബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കലെഞണബകന്റെ  പലെബശ  ഇനത്തബല്  വരുന  തുകേ

നല്കേഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക്

ചരച കചയണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .    രഞകജഷക്ക്):  കകലെഫെക്ക് ഭവന പദതബയബല്  ഗുണകഭഞകഞകകള

കതരകഞ്ഞടകഞനുളള പഞഞയത്തബകന്റെ അധബകേഞരഞ്ചാം സരകഞര കേവരകനടത്തു

എനളള  ആകരഞപണഞ്ചാം  അടബസഞനരഹബതമഞണക്ക്.  ഗ്രഞമസഭ  കചരനക്ക്

ഗുണകഭഞക്തൃ  ലെബസക്ക്  അന്തബമമഞയബ   തയഞറഞക്കുനതക്ക്  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളഞണക്ക്.  സരകഞര  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്

2,20,000  രൂപ  വഞയഞവബഹബതമഞയഞ്ചാം  1,00,000  രൂപ  സഞ്ചാംസഞന

വബഹബതമഞയഞ്ചാം   ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുന.  കകേന്ദ്ര സരകഞര അടബകചല്പ്പെബച

കേടത്ത സഞമ്പത്തബകേപ്രതബസനബക്കുഞ്ചാം വബകവചനത്തബനുമബടയബലെഞണക്ക്  ഏറ്റവുഞ്ചാം

കൂടതല് തുകേ സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ഭവനനബരമ്മേഞണത്തബനഞയബ നല്കുനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര

സരകഞരബകന്റെ  ഭവന  പദതബകേളബല്  85  ശതമഞനവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

വബഹബതമഞണക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചകയണതബല. 

 (അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 



6

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

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

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവന

നടത്തബയകശഷഞ്ചാം അവരവരുകട പഞരടബ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

III. ശദക്ഷണബകല്

(1) എ  .  സബ  .   കേനഞലെബകന്റെ നസ്പീളഞ്ചാം വരദബപ്പെബകല് 

ശസ്പീ  .    കജഞബക്ക്  കകമകബള്:  ചങ്ങനഞകശ്ശേരബ-ആലെപ്പുഴ  കറഞഡബനക്ക്

സമഞന്തരമഞയബ  ഒനഞഞ്ചാംകേരവകര  എത്തബനബല്ക്കുന  എ.സബ.  കേനഞല്

പള്ളഞതുരുത്തബ ആറുമഞയബ ബനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം പ്രസ്തുത കേനഞലെബകന ഫെസ്പീഡര

കേനഞലെഞയബ  പരബവരത്തനകപ്പെടത്തബകകഞണക്ക്  കുടനഞടബകലെ  കവള്ളകപ്പെഞക

ഭസ്പീഷണബ  ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ചങ്ങനഞകശ്ശേരബ-ആലെപ്പുഴ  കറഞഡബകലെ  കകഞസക്ക്

കബകേള് ആറുമഞയബ ബനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  കുടനഞടബകലെ

കവള്ളകപ്പെഞകഞ്ചാം ലെഘൂകേരബക്കുനതബനഞയബ എ.സബ.  കേനഞല് മനകചബറ മുതല്

ഒനഞഞ്ചാംകേരവകര  ആദദഘടത്തബല്  നവസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   ഒനഞഞ്ചാംകേര  മുതല്

കനടമുടബവകരയഞ്ചാം  കനടമുടബ  മുതല്  പള്ളഞതുരുത്തബവകരയഞ്ചാം  രണ്ടുഞ്ചാം  മൂനഞ്ചാം
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ഘടങ്ങളബലെഞയബ  തുറക്കുവഞനഞണക്ക്  നബരകദ്ദേശബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  'റൂഞ്ചാം  കഫെഞര ദബ  റബവര'

പദതബയകട ഭഞഗമഞയബ എ.സബ.  കേനഞല് തുറക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് ശഞസസ്പീയ

പഠനഞ്ചാം  നടത്തഞനഞയബ  നബകയഞഗബച  കചകകന  കഎ.കഎ.ടബ.-യകട

റബകപ്പെഞരടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  തുടരനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

പ്രളയജലെഞ്ചാം പൂരണമഞയഞ്ചാം ഒഴുകബകേളയനതബനഞയബ എ.സബ. കേനഞലെബകന്റെ വസ്പീതബ

കൂട്ടുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  അനധബകൃത  കേകയറ്റഞ്ചാം  ഒഴബപ്പെബചക്ക്

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന  കേഞരദത്തബല്  റവനന്യൂ  അധബകൃതരുമഞയബ

കൂടബയഞകലെഞചബചക്ക്  ഉചബതമഞയ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  കകകേകകഞള്ളുനതഞണക്ക്.   കൂടഞകത

കുടനഞടക്ക്,  ആലെപ്പുഴ,  അമ്പലെപ്പുഴ,  ചങ്ങനഞകശ്ശേരബ  മണ്ഡലെങ്ങളബകലെ

എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞകരക്കൂടബ  പകങ്കെടപ്പെബച്ചുകകേഞണക്ക്   കപഞതുചരച  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചക്ക്

അതബല്നബനഞ്ചാം  രൂപഞ്ചാംകകേഞള്ളുന  ആശയങ്ങളുകടകൂടബ  പശഞത്തലെത്തബല്

പരബഹഞരനടപടബകേള്  കകകേകകഞള്ളുനതഞണക്ക്.  ഇഇൗ  കമഖലെയബല്  ടൂറബസഞ്ചാം

വബകേസനത്തബനുള്ള  പദതബകേള്കക്ക്  തുടകഞ്ചാംകുറബകഞനുഞ്ചാം  സരകഞര

ഉകദ്ദേശബക്കുനണക്ക്.

(2) ആലവയബല് വഞടര ടസ്പീറ്റക്ക്കമന്റെക്ക് പഞന്റെക്ക്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനഞദക്ക്:  കുടബകവള്ളക്ഷഞമഞ്ചാം  രൂക്ഷമഞയ

കകേഞചബനഗരത്തബകലെയഞ്ചാം  പരബസരപ്രകദശങ്ങളബകലെയമഞയബ  ആലവ,  മരടക്ക്
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ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെകേളബല് നബനള്കപ്പെകട പ്രതബദബനഞ്ചാം  335  എഞ്ചാം.എല്.ഡബ.

കവള്ളഞ്ചാം  മഞത്രമഞണക്ക്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതക്ക്.  കകേഞചബ  നഗരസഭയഞ്ചാം  5

മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബകേളുഞ്ചാം  13  പഞഞയത്തുകേളുമുള്കപ്പെടന  പ്രകദശത്തബനക്ക്

പ്രകയഞജനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനവബധത്തബല്  ആലവയബല്  നബലെവബലള്ള

ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെയക്ക് സമസ്പീപഞ്ചാം കകേരള വഞടര അകതഞറബറ്റബയകട സലെത്തക്ക്

ആധുനബകേരസ്പീതബയബലള്ള  ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെ  സഞപബകണകമനക്ക്

ആവശദകപ്പെടന.

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  കകേഞചബ

നഗരത്തബകലെയഞ്ചാം  പരബസരപ്രകദശങ്ങളബകലെയഞ്ചാം  ജലെക്ഷഞമഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  ആലവയബല്  വഞടര  അകതഞറബറ്റബയകട  സലെത്തക്ക്  143

എഞ്ചാം.എല്.ഡബ.  കശഷബയള്ള  ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെ  സഞപബക്കുനതബനഞയബ

ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം  കടണര  ക്ഷണബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്കതങ്കെബലഞ്ചാം

ഭഞവബയബകലെ ഉപകഭഞഗ വരദനവക്ക്  കേണകബകലെടത്തക്ക്  പഞന്റെബകന്റെ കശഷബ  190

എഞ്ചാം.എല്.ഡബ. ആകബ ഉയരത്തുനതബനക്ക് തസ്പീരുമഞനബചതബനഞല് പ്രസ്തുത കടണര

കേദഞനസല്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  പുതബയ  ഡബ.പബ.ആര.  തയഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ.

എസബകമറ്റക്ക്  തുകേ  വരദബചതബനഞല്  വഞടര  അകതഞറബറ്റബയകട  ഫെണബകന്റെ

അപരദഞപ്തത  കേണകബകലെടത്തക്ക്  പ്രസസ്തുത  പദതബ  കേബഫ്ബബയബലള്കപ്പെടത്തബ
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നടപ്പെഞകഞനഞണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  വദവസഞയ  ആവശദങ്ങള്കഞയബ  കേബനഫ

ആലവയബല്  45  എഞ്ചാം.എല്.ഡബ.  കശഷബയള്ള  പഞന്റെക്ക്  സഞപബക്കുകമ്പഞള്

ജലെലെഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തഞന  കേഴബയകമഞകയനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

സഞ്ചാംയകപഠനഞ്ചാം നടത്തബ റബകപ്പെഞരടക്ക് ലെഭദമഞകഞന ഇറബകഗഷന വകുപ്പെബകനഞടഞ്ചാം

വഞടര അകതഞറബറ്റബകയഞടഞ്ചാം ആവശദകപ്പെടബട്ടുണക്ക്. ഇഇൗ വബഷയത്തബല് വദവസഞയ

വകുപ്പുമനബയഞ്ചാം  ജബലയബകലെ മറ്റക്ക് എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞരുഞ്ചാം ഉള്കപ്പെടനവരുകട ഒരു

കയഞഗഞ്ചാം വബളബക്കുനതബനക്ക് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്. 

IV. സബ്മബഷന

(1) അഞരകണബ പുഴകയഞര സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലെജ  ടസ്പീചര  : കേരയബടബചബല്  തടയനതബനക്ക്

അഞരകണബ  പുഴകയഞരഞ്ചാം  കകേടബ  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  അഞരകണബ

പുഴയകട  ചബലെ  ഭഞഗങ്ങള്  ബലെക്ഷയഞ്ചാം  വനക്ക്  ഇടബഞ്ഞുകപഞകുനതഞയബ

ശദയബല്കപ്പെടതബകനത്തുടരനക്ക്  തലെകശ്ശേരബ  കമജര  ഇറബകഗഷന  ഡബവബഷന

മുകഖന  കവള്ളകകടതബ,  കവള്ളകപ്പെഞക  നബയനണഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞന

ദുരന്തനബവഞരണ സഞബത നബധബ എനസ്പീ ഫെണ്ടുകേള് ഉപകയഞഗബചക്ക് പുഴകയഞരഞ്ചാം



10

കകേടബ സഞ്ചാംരക്ഷബചബട്ടുണക്ക്.  കൂടഞകത നടപ്പെക്ക് സഞമ്പത്തബകേ വരഷഞ്ചാം കവള്ളകപ്പെഞക

കകേടതബ  -  കവള്ളകപ്പെഞക നബയനണ പദതബകേളബലള്കപ്പെടത്തബ  പുഴകയഞരഞ്ചാം

കകേടബ  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കചളബ  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  പ്രവരത്തന

നബരകദ്ദേശങ്ങള്  തയഞറഞകബയബട്ടുണക്ക്.  വസ്പീടകേള്  നഷ്ടമഞകേഞന  സഞധദതയള്ള

പ്രകദശങ്ങള്കക്ക് മുനഗണന നല്കുനതഞണക്ക്. 

(2) എസക്ക്  .  ബബ  .  കഎ  .-  യബകലെ പ്രശ്നങ്ങളബല് സരകഞര ഇടകപടല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    എസക്ക്  .    സുപഞല്  : എസക്ക്.  ബബ.  കഎ.  ശഞഖകേളബകലെ ഒഴബവുകേള്

സബരഞ്ചാം  നബയമനങ്ങളബലൂകട  നബകേത്തുനതബനുഞ്ചാം  ബഞങ്കെക്ക്  ജസ്പീവനകഞകര

പബനവലെബചക്ക്  മഞരകറ്റബഞ്ചാംഗക്ക്  കജഞലെബകേള്കക്ക്  നബകയഞഗബക്കുനതബകനതബകരയഞ്ചാം

ബഞങ്കെബടപഞടകേഞരകക്ക്  മബകേച  കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞരബകന്റെ ഇടകപടലണഞകേണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):

കകേന്ദ്രസരകഞരബകന്റെ  കപഞതുനയത്തബനക്ക്  വബകധയമഞയഞണക്ക്  ബഞങ്കുകേള്

പ്രവരത്തബക്കുനകതന  പ്രകയഞഗബകേ  പ്രശ്നഞ്ചാം  നബലെവബലണക്ക്.  പുതബയ  പലെ

പരബഷഞരങ്ങളുഞ്ചാം  ഇഇൗ  കമഖലെയബകലെ  ജസ്പീവനകഞരക്കുഞ്ചാം  ഇടപഞടകേഞരക്കുഞ്ചാം  പലെ

ബുദബമുട്ടുകേളുഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുനകണന  പരഞതബ  ഉയരനവരുനണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞരബകന്റെ  അധബകേഞര  പരബധബയബലെലഞത്തതബനഞല്  ബഞങ്കുകേളുമഞയബ
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ബനകപ്പെട  പരഞതബകേള്  സഞ്ചാംസഞനതലെ  ബഞകങ്കെഴക്ക്  സമബതബകക്ക്  കകേമഞറബ

പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണുനതബനുള്ള നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(3) കചഞടബലെപ്പെഞറ പഞലെഞ്ചാം പുനര നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  കചഞടബലെപ്പെഞറ  പഞലെത്തബകന്റെ

പുനരനബരമ്മേഞണത്തബനഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറ്റസ്പീവബല്  ഉള്കപ്പെടത്തബ

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  കതരകഞ്ഞടത്തബരുന  കചഞടബലെപ്പെഞറ  പഞലെഞ്ചാം

പുനരനബരമ്മേഞണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട  കസഞയബല്  ഇനകവസബകഗഷന

നടപടബകേള്  പൂരത്തബയഞക്കുകേയഞ്ചാം  പഞലെഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  എസബകമറ്റക്ക്

തയഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  അനുമതബകഞയബ  സഞമ്പത്തബകേകേഞരദ  വകുപ്പെബകലെയക്ക്

സമരപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബരുന.  പ്രസ്തുത  പഞലെത്തബകന്റെ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

തഞരതകമദന  കചറബയ  പ്രവൃത്തബ  ആയതബനഞല്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള

പദതബയബല്  പരബഗണബകകണതബകലനഞണക്ക്  ആര.കകേ.കഎ.

ഇഞ്ചാംപബകമകന്റെഷന കേമ്മേബറ്റബ കയഞഗത്തബല് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

(4) കകേഞലഞ്ചാം  -  കനലെദഞടബ  -  കമപ്പെയൂര കറഞഡക്ക് പ്രവൃത്തബ

ശസ്പീ  .   ടബ  .   പബ  .   രഞമകൃഷ്ണന :  കകേഞലഞ്ചാം-കനലെദഞടബ-കമപ്പെയൂര  കറഞഡബകന്റെ
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പ്രവൃത്തബ പൂരത്തബയഞകഞനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്  ): കകേഞലഞ്ചാം-കനലെദഞടബ-കമപ്പെയൂര  കറഞഡബനഞയള്ള ഭൂമബ  ഏകറ്റടകല്

പൂരത്തബയഞകുകേയഞ്ചാം  അടബയന്തരമഞയബ  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തബ  പൂരത്തബയഞക്കുവഞന

കകേ.ആര.എഫെക്ക്.ബബ.-പബ.എഞ്ചാം.യ.  കപ്രഞജകക്ക്  ഡയറകരകക്ക്  പ്രകതദകേഞ്ചാം

നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കറഞഡബകന്റെ  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകഞയബ  20

ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  കചലെവഴബക്കുകേയഞ്ചാം  നഞഷണല്  കഹകവ  അകതഞറബറ്റബയകട

അണരപഞസക്ക്  വരുന  ഭഞഗത്തക്ക്  അകലെനകമന്റെക്ക്  പുതുക്കുകേയഞ്ചാം  അവബകട

അതബരത്തബകല്ലുകേള്  സഞപബക്കുന  പ്രവൃത്തബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ലെഞനഡക്ക്  അകേസ്വബസബഷന  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  ഭൂമബ

ഏകറ്റടകല്  നടപടബകേള്  തസ്വരബകപ്പെടത്തുനതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  ഇടകപടല്

നടത്തഞന കേമ്പനബകക്ക് നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. 

(5) കപരുവ  -  പബറവഞ്ചാം അനുബന കറഞഡക്ക് പ്രവൃത്തബകേള്

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  കപരുവ-പബറവഞ്ചാം  കപരുവഞമൂഴബ,  ആരക്കുനഞ്ചാം-

ആമ്പല്ലൂര-പൂകത്തഞട-പബറവഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുകട  ഡബ.പബ.ആര.  പുന:പരബകശഞധബചക്ക്

നബരമ്മേഞണത്തബനഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്  ): റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറ്റസ്പീവക്ക്  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടത്തബയബട്ടുള്ള കുമരകേഞ്ചാം കനടമ്പഞകശ്ശേരബ കറഞഡബകന്റെ ഭഞഗമഞയ കപരുവ-

കപരുവഞമൂഴബ കറഞഡബകന്റെ   പുനരുദഞരണത്തബനക്ക്  സഞകങ്കെതബകേഞനുമതബ

ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം ആറക്ക് മസ്പീറ്റര വസ്പീതബയബല് കവള്ളഞ്ചാം കേയറുന ഭഞഗങ്ങളബല് ശരഞശരബ

50  മസ്പീറ്റര  ഉയരത്തബ  കകേഞണ്കസ്പീറ്റക്ക്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  ബഞകബയള്ള  പണബകേള്

ഉള്കപ്പെടത്തബ പുനരുദഞരണഞ്ചാം നടത്തഞനുമഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  ആരക്കുനഞ്ചാം

ആമ്പല്ലൂര-പൂകത്തഞട-പബറവഞ്ചാം  കറഞഡബകന്റെ  നബരമ്മേഞണത്തബനഞവശദമഞയ

എസബകമറ്റക്ക് തയഞറഞകബയബട്ടുണക്ക്. വഞടര  അകതഞറബറ്റബയകട കപപ്പെക്ക് കലെനബടന

പ്രവൃത്തബയഞ്ചാം മരങ്ങള് മുറബച്ചുമഞറ്റുന പ്രവൃത്തബയഞ്ചാം പൂരത്തബയഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

പ്രവൃത്തബ  തുടരഞന  കേഴബയന  കമഖലെയബല്  ആവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണകമനക്ക്  കകേ.എസക്ക്.റ്റബ.പബ.  ചസ്പീഫെക്ക്  എഞബനസ്പീയരകക്ക്  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുനതുമഞണക്ക്.

(6) കവഞ്ഞഞറമൂടക്ക് കഫ്ലൈഓവര നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  കവഞ്ഞഞറമൂടക്ക്  കഫ്ലൈഓവറബകന്റെ  നബരമ്മേഞണ

പ്രവൃത്തബയകട  കടണര  അടബയന്തരമഞയബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  അധബകേ തുകേ കേസ്വഞടക്ക്  കചയതബകനത്തുടരനക്ക് കടണര  രണ്ടുതവണ

നബരസബകകണബവന കവഞ്ഞഞറമൂടക്ക്   കകഫ്ലൈ ഓവര നബരമ്മേഞണപ്രവൃത്തബയകട

മൂനഞമകത്ത കടണറബല്  36.87  ശതമഞനഞ്ചാം കൂടതല് തുകേ കേസ്വഞടക്ക്  കചയബരുന.

കേരഞറുകേഞരുമഞയബ  കനകഗഞസബകയഷന  നടത്തബകയങ്കെബലഞ്ചാം   തുകേ  കുറയഞന

സഞധബകഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  ഇതുസഞ്ചാംബനബച  ഫെയല്  മനബസഭഞ

കയഞഗത്തബകന്റെ  അനുമതബകഞയബ  നല്കുനതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(7) ചഞലെക്കുടബയബകലെ കപഞതുമരഞമത്തക്ക് പ്രവൃത്തബകേള്

ശസ്പീ  .   സനസ്പീഷക്ക് കുമഞര കജഞസഫെക്ക്:  ചഞലെക്കുടബ നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കേബഫ്ബബ  ഫെണ്ടുപകയഞഗബച്ചുള്ള  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂരത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് സതസ്വര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്  ):  കവള്ളബക്കുളങ്ങര-കവറ്റബലെപ്പെഞറ  മലെകയഞര  കകഹകവ  പദതബകക്ക്

സഞകങ്കെതബകേഞനുമതബ  നല്കേബ  കടണര  കചയക്ക്  കേരഞറുകേഞകര  നബശയബചബട്ടുണക്ക്.

സഇൗജനദമഞയബ  വബട്ടുനല്കേബയ  ഭൂമബയബകലെ  ചമയങ്ങള്ക്കുള്ള

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാംകൂടബ  ഉള്കപ്പെടത്തബ  സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ  പുതുകബ നല്കേഞന
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കേബഫ്ബബയബല്  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  ചഞലെക്കുടബ-കമഞതബരകണബ,

പൂവത്തുങ്കെല്-കവളൂകര   കറഞഡുകേളുകട    സലെകമകറ്റടകല്  പ്രകബയ

പൂരത്തബയഞയബടബല.  മുരബങ്ങൂര-ഏഴഞറ്റുമുഖഞ്ചാം  കറഞഡക്ക്  പ്രവൃത്തബ

പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്   അടബയന്തരനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകഞന  പ്രകതദകേ

നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ചഞലെക്കുടബ-ആനമലെ  കറഞഡബകന്റെ  ടഞറബഞ്ചാംഗക്ക്

പ്രവൃത്തബകേള്  31-03-2023-നുള്ളബല്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള

തസ്പീവ്രശമത്തബലെഞണക്ക്. പഞറക്കൂടഞ്ചാം പഞലെത്തബകന്റെ   പുതുകബയ അകകലെനകമന്റെബനക്ക്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുകേയഞ്ചാം സലെകമകറ്റടകല് പ്രകബയ നടനവരബകേയമഞണക്ക്.

ആറങ്ങഞലെബകടവക്ക്   പഞലെത്തബനക്ക്    അതബരത്തബകല്ലുകേള്  സഞപബചക്ക്

സലെകമകറ്റടക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേളഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  നബരമ്മേഞണ

പ്രവൃത്തബക്കുള്ള  സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബകഞയബ  കേബഫ്ബബയബല്  പദതബകരഖ

സമരപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കേഞഞ്ഞബരപ്പെള്ളബ-കുനപ്പെബള്ളബ  പഞലെത്തബകന്റെ

ഡബകകസന തയഞറഞക്കുന പ്രവൃത്തബ കവഗത്തബലെഞകഞന പ്രകതദകേ ഇടകപടല്

നടത്തുനണക്ക്.     

(8) തങ്കെളഞ്ചാം  -  കേഞകനഞടക്ക് നഞലവരബപ്പെഞത

ശസ്പീ  .     ആന്റെണബ  കജഞണ്:   തങ്കെളഞ്ചാം-കേഞകനഞടക്ക്  നഞലവരബപ്പെഞതയകട

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം പൂരത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്  ):   കേഞകനഞടക്ക്-തങ്കെളഞ്ചാം  നഞലവരബപ്പെഞതയകട  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ

പദതബയബലള്കപ്പെടത്തബ  ഭരണഞനുമതബ   നല്കേബയബരുന.  കഎ.ആര.സബ.

മഞനദണ്ഡങ്ങളനുസരബചക്ക് ഡബകകസന കചയഞന കേഴബയബകലനക്ക് സൂചബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.

ഇകഞരദത്തബല്  കേബഫ്ബബയകട  അഭബപ്രഞയഞ്ചാംകൂടബ  ആരഞഞ്ഞതബനുകശഷഞ്ചാം

തുടരനടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(9) സുല്ത്തഞന ബകത്തരബ  തഞലൂകഞശുപത്രബയകട പ്രവരത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബഞലെകൃഷ്ണന:  സുല്ത്തഞന  ബകത്തരബ

തഞലൂകഞശുപത്രബയകട സഞഫെക്ക് പഞകറ്റണ് പരബഷരബക്കുനതബനുഞ്ചാം ആവശദത്തബനക്ക്

ജസ്പീവനകഞകര നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്):  ആരദഞ്ചാം  മഞനദണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം  തഞലൂകഞശുപത്രബയകട  പടബകേയബല്

ഉള്കപ്പെടബട്ടുള്ള വയനഞടക്ക് സുല്ത്തഞന ബകത്തരബ ആശുപത്രബയബല് നബലെവബകലെ

കേബടകകേളുകട  എണഞ്ചാം  56-ഉഞ്ചാം  ഒ.പബ.  880-ഉഞ്ചാം,  ഐ.പബ  25-ഉഞ്ചാം  ആണക്ക്.

മഞസത്തബല്  അറുപകതഞളഞ്ചാം  പ്രസവങ്ങളുഞ്ചാം  നൂകറഞളഞ്ചാം  ഒഞപ്പെകറഷനുകേളുഞ്ചാം

നടക്കുനണക്ക്.  വബവബധ നബരമ്മേഞണ-നവസ്പീകേരണ വബകേസന പ്രവരത്തനങ്ങളുകട

ഭഞഗമഞയബ   ഒ.പബ.  കബഞകക്ക്,   രജബകസ്ട്രേഷന കേഇൗണര,  ഫെഞരമസബ  കേഇൗണര,
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ഡബകസനസറബ  കേഇൗണറുകേള്  തുടങ്ങബവകയ  വബപുലെമഞയ  രസ്പീതബയബല്

സജസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  5  കകേഞടബ  രൂപയകട  അപ്ഗ്രകഡഷന  പ്രവൃത്തബകേള്

നടനവരബകേയമഞണക്ക്.  ഒഫഞല്മബകേക്ക്,  കഗനകക്ക്,  ഇ.എന.ടബ.,  ജനറല്,

ഒഞരകത്തഞ  തുടങ്ങബയ  വബഭഞഗങ്ങളബലെഞയബ  ഓപ്പെകറഷന  തബകയറ്ററുകേള്,

കേഞഷസ്വഞലെബറ്റബ  ടയഞജക്ക്  സബസഞ്ചാം,  കപയബന  ആന്റെക്ക്  പഞലെബകയറ്റസ്പീവക്ക്  വഞരഡക്ക്

നവസ്പീകേരണഞ്ചാം,  ഹഞനഡക്ക്  കറയബലകേള്,  കഹഞള്ഡറുകേള്  തുടങ്ങബയവ

സജസ്പീകേരബക്കുന പ്രവൃത്തബകേള് മഞരചക്ക് അവസഞനകത്തഞകട പൂരത്തബയഞകഞന

സഞധബക്കുകമനക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  25  കകേഞടബ  രൂപ  നബഞരഡക്ക്

ധനസഹഞയകത്തഞടകൂടബ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  നടനവരുന  സസ്പീകേളുകടയഞ്ചാം

കുടബകേളുകടയഞ്ചാം  ആശുപത്രബ കബഞകബകന്റെ നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  95  ശതമഞനകത്തഞളഞ്ചാം

പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  ഉപകേരണങ്ങള്  വഞങ്ങുന  നടപടബ

പുകരഞഗമബക്കുകേയമഞണക്ക്. ടബ ആശുപത്രബയബല് കസഷദഞലെബറ്റബ കഡഞകരമഞരടകഞ്ചാം

23   കഡഞകരമഞരുഞ്ചാം  19  സഞഫെക്ക്  നഴഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെകട   അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത തസബകേ  89

ആണക്ക്.   55  ജസ്പീവനകഞകര  ആകരഞഗദ  കകേരളഞ്ചാം  വഴബ  തഞല്കഞലെബകേമഞയബ

നബയമബചബട്ടുണക്ക്.   21   തസബകേകേള് പുതബയതഞയബ  സൃഷ്ടബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  കൂടതല്

തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  സരകഞരബകന്റെ  പരബഗണനയബലമഞണക്ക്.

വയനഞടബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബകകഞണഞണക്ക്  ആകരഞഗദ
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കമഖലെയബകലെ പ്രവരത്തനഞ്ചാം മുകനഞട്ടുകപഞകുനതക്ക്.  

10. വഖഫെക്ക് കബഞരഡക്ക് ഗ്രഞന്റെക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുളള:  സഞ്ചാംസഞന വഖഫെക്ക് കബഞരഡുമുകഖന വബവബധ

സഞമൂഹദകക്ഷമ പദതബകേള്കക്ക് നല്കേബവരുന കസഷദല്,  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവക്ക്

ഗ്രഞന്റുകേള്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേടബകബടക്കുന  അകപക്ഷകേള്

തസ്പീരപ്പെഞക്കുനതബനഞവശദമഞയ  തുകേ  അഡസ്പീഷണല്  ഗ്രഞന്റെഞയബ

അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നല്കേബവരുന  ധനസഹഞയഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേള്കക്ക്  സമഞനമഞയ  തുകേ

വഖഫെക്ക് കബഞരഡക്ക് ജസ്പീവനകഞരകക്ക് കപനഷനഞയബ നല്കുനതബനുഞ്ചാം നന്യൂനപക്ഷ

വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുള്ള  കസഞളരഷബപ്പുകേള്കക്ക്  സമയബനബതമഞയബ  അകപക്ഷ

ക്ഷണബചക്ക്  തുകേ  യഥഞസമയഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

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

അബ്ദുറഹബമഞന  ):   കകേരള സഞ്ചാംസഞന വഖഫെക്ക് കബഞരഡബകന്റെ  'സഞമൂഹദകക്ഷമ

പ്രവരത്തനത്തബനുകവണബയളള  പ്രകതദകേ  ധനസഹഞയഞ്ചാം'  എന

പദതബപ്രകേഞരഞ്ചാം  വഖഫെക്ക്  കബഞരഡബല്  രജബസര  കചയബട്ടുളള

സഞപനങ്ങളബല്നബനളളവരകക്ക്  പ്രതബമഞസ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  (കപനഷന),
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മഞരകേകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധബചവരക്കുളള  ചബകേബതഞ  ധനസഹഞയഞ്ചാം,  നബരദനരഞയ

മുസസ്പീഞ്ചാം    കപണ്കുടബകേളുകട      വബവഞഹ        ധനസഹഞയഞ്ചാം   തുടങ്ങബയവ

നല്കേബവരുനണക്ക്.  2022-23  സഞമ്പത്തബകേ  വരഷത്തബല്  വഖഫെക്ക്

കബഞരഡബകന്റെ  സഞമൂഹദകക്ഷമ  പ്രവരത്തനത്തബനുകവണബ  1.32  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുളളതുഞ്ചാം   ആദദഗഡുവഞയബ  അനുവദബച  ഒരു  കകേഞടബ  രൂപ

പൂരണമഞയഞ്ചാം  വബനബകയഞഗബചബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  കകേടബകബടക്കുന

അകപക്ഷകേളബകന്മേല് സമയബനബതമഞയബ  തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

V. റബകപ്പെഞരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണഞ്ചാം

(1)  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങകള  സഞ്ചാംബനബച  സമബതബയകട

ഒനപതഞമതക്ക് റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെബച്ചു.

(2)  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം  അനുബന  കതഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം

കക്ഷമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച സമബതബയകട രണഞമതക്ക് റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെബച്ചു.

VI. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-2024   സഞമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയള്ള ബഡ്ജറ്റബകന സഞ്ചാംബനബക്കുന
കപഞതുചരച –തുടരച

ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജമസ്പീലെ:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

വബകേസനത്തബകന്റെ  ഒരു  ബദല്  മഞതൃകേയഞയഞണക്ക്  ബഡ്ജറ്റക്ക്
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അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്. 62 ലെക്ഷഞ്ചാം ആളുകേള്കക്ക് സഞമൂഹദകക്ഷമ കപനഷന

നല്കേബകകഞണക്ക്  സഞധഞരണകഞകര  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം  ദഞരബദദഞ്ചാം  ഉന്മൂലെനഞ്ചാം

കചയഞനുമുള്ള  നടപടബകേളുമഞയഞണക്ക്  സരകഞര  മുകനഞട്ടുകപഞകുനതക്ക്.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  സരവ്വകതഞന്മുഖമഞയ  കക്ഷമഞ്ചാം  മുനനബരത്തബ  322

കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം  രൂപയഞണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.

തസ്പീരകദശ കമഖലെയകട  അടബസഞന വബകേസനത്തബനഞയബ   സമുദ കപ്രഞജകക്ക്,

ശുചബതസ്വസഞഗരഞ്ചാം  പദതബ,  ഫെബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞട്ടുകേളുകട  ആധുനബകേവല്കരണഞ്ചാം,

അകേസ്വഞഫെഞമബഞ്ചാംഗക്ക്,  സമുകദഞല്പനങ്ങള്  മൂലെദവരദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങളഞകബ

മഞറ്റഞനുള്ള   സഞകങ്കെതബകേ   വബദദകേള്,   സസ്പീഫുഡക്ക്   കപ്രഞസസബഞ്ചാംഗക്ക്

പഞരകക്ക്  തുടങ്ങബ  മഞനവവബഭവകശഷബ  വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം

തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം  കവണബ  നബരവധബ  പദതബകേള്  ബഡ്ജറ്റബല്

പ്രഖദഞപബചതക്ക്  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  നൂതന  ആശയങ്ങള്

പ്രഞകയഞഗബകേമഞകബകകഞണ്ടുള്ള  ഇകനഞകവഷന  കേഇൗണ്സബല്  ഭഞവബയകട

വഞഗഞനമഞയബ മഞറുകമനതബല് സഞ്ചാംശയമബല.  കേഞപ്പെഞടക്ക് ചരബത്ര മന്യൂസബയത്തബകന്റെ

പ്രഞരഞ്ചാംഭ    പ്രവരത്തനങ്ങള്കഞയബ    ബഡ്ജറ്റബല്    10     കകേഞടബ         രൂപ

വകേയബരുത്തബയതക്ക്  അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്.   കകേന്ദ്രഞ്ചാം  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബകയ

തകേരകഞന  ശമബക്കുകമ്പഞള്  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബകക്ക്  ഉഇൗനല്
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നല്കുനതബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അയങ്കെഞളബ  നഗര  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബകൂടബ

സജസ്പീവമഞകഞനഞണക്ക്  സരകഞര  ശമബക്കുനതക്ക്.  വബലെകയറ്റഞ്ചാം

നബയനബക്കുനതബനക്ക്  സജസ്പീവമഞയ  ഇടകപടലെഞണക്ക്  നടത്തബവരുനതക്ക്.  എലഞ

വബഭഞഗഞ്ചാം  ജനങ്ങകളയഞ്ചാം  കചരത്തുപബടബച്ചുകകേഞണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറ്റഞണക്ക്  സരകഞര

അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   

ശസ്പീമതബ  ഉമ  കതഞമസക്ക്:  ബഡ്ജറ്റബകന  എതബരക്കുന.  കപകടഞളബനുഞ്ചാം

ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  രണക്ക്  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം  കസസക്ക്  ഏരകപ്പെടത്തബകകഞണക്ക്

ജനങ്ങളുകടകമല്  അധബകേ  നബകുതബഭഞരഞ്ചാം  അടബകചല്പ്പെബക്കുന  ബഡ്ജറ്റഞണക്ക്

സരകഞര അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ അ ഞക്ക് വരഷകഞലെഞ്ചാം നബകുതബ

പബരബവക്ക്  കേഞരദക്ഷമമഞകഞന  ഈ  സരകഞരബനക്ക്  സഞധബചബടബല.  ചബകേബതഞ

കചലെവുകേള്  വരദബച്ചുവരുന  സഞഹചരദത്തബല്  കേദഞനസര  കരഞഗബകേള്കക്ക്

നല്കുന കപനഷന 3000  രൂപയഞയബ വരദബപ്പെബകണഞ്ചാം. ബബ.എഞ്ചാം.സബ മുതല്

ചബത്രപ്പുഴ  വകരയള്ള  സസ്പീകപഞരടക്ക്-എയരകപഞരടക്ക്  കറഞഡബകന്റെ  രണഞഞ്ചാംഘട

വബകേസനഞ്ചാം സമയബനബതമഞയബ പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മഞസര:   ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

ജബ.എസക്ക്.ടബ. കൃതദമഞയബ അനുവദബകഞകതയഞ്ചാം കേടകമടപ്പെക്ക് പരബധബ കവടബക്കുറച്ചുഞ്ചാം

അരഹബക്കുന വബഹബതഞ്ചാം  നല്കേഞകതയഞ്ചാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് സഞ്ചാംസഞനകത്ത
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അവഗണബക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  സമസ  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  പുകരഞഗതബ

കകേവരബക്കുനതബനുള്ള  പ്രഖദഞപനങ്ങളഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറ്റബലൂകട

അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷന

നല്കുനതബനുകവണബയഞണക്ക്  ഡസ്പീസലെബകന്റെയഞ്ചാം  കപകടഞളബകന്റെയഞ്ചാം  വബലെയബല്

കചറബയകതഞതബല്  വരദനവക്ക്  വരുകത്തണബവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളകത്ത

വളരചയകടയഞ്ചാം  അഭബവൃദബയകടയഞ്ചാം  പഞതയബകലെയക്ക്  എത്തബകഞനഞണക്ക്

ബഡ്ജറ്റബലൂകട  ശമബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളത്തബകലെ  ആഭദന്തര  ഉല്പഞദനഞ്ചാം   12

ശതമഞനഞ്ചാം  വരദബചതുഞ്ചാം  കമകക്ക്  ഇന  കകേരളയക്ക്  100  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം  അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.  കകേഞചബ-പഞലെകഞടക്ക്  വദവസഞയ

ഇടനഞഴബ, ഐ.ടബ. പഞരകക്ക് നബരമ്മേഞണഞ്ചാം തുടങ്ങബയവ വനകേഴബഞ്ഞഞല് അഞക്ക്

വരഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്  നബരവധബ  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  കകേരളത്തബല്  സ സൃഷ്ടബകഞന

സഞധബക്കുകമന  കേഞരദത്തബല്  സഞ്ചാംശയമബല.  അഴസ്പീകകഞടക്ക്-മുനമ്പഞ്ചാം

പഞലെത്തബകന്റെയഞ്ചാം  കകേഞടങ്ങല്ലൂര-ഗുരുവഞയൂര  കറയബല്പ്പെഞതയകട

നബരമ്മേഞണത്തബനുഞ്ചാം  ഇടത്തുരുത്തബയബല്  സരദഞര  കഗഞപഞലെകൃഷ്ണകന്റെ  കപരബല്

പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  സഞപബകഞനുഞ്ചാം  ആവശദമഞയ  തുകേ

വകേയബരുത്തണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ബഡ്ജറ്റബകന  എതബരക്കുന.

സമസകമഖലെകേളബലഞ്ചാം നബകുതബ വരദബപ്പെബച്ചുകകേഞണക്ക് അധബകേഭഞരഞ്ചാം ജനങ്ങളബല്

അടബകചല്പ്പെബക്കുന  ബഡ്ജറ്റഞണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ

അ ഞ്ചുവരഷകഞലെകത്ത നബകുതബ കുടബശ്ശേബകേ പബരബകചടകഞത്തതബകന്റെ ഫെലെമഞയബ

25000  കകേഞടബ  രൂപയകട  നഷ്ടമഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തുണഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.

കേദഞപ്പെബറ്റല്  എക്സൈക്ക്കപനഡബചര  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന കേഴബഞ്ഞബടബകലനതക്ക് അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.     ഫെണബകന്റെ

അപരദഞപ്തതമൂലെഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്  മുടങ്ങബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

സഹകേരണ സഞപനങ്ങളുകടയഞ്ചാം  സരവ്വകേലെഞശഞലെകേളുകടയഞ്ചാം  നബകക്ഷപങ്ങള്

ടഷറബയബകലെയക്ക്  മഞറ്റഞനുള്ള  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

എഡന്യൂകകഷന കലെഞണ് റസ്പീകപകമന്റെക്ക് സകപ്പെഞരടക്ക് സസ്പീഞ്ചാം സഞ്ചാംഭനഞവസയബലെഞണക്ക്.

എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര  നബരകദ്ദേശബക്കുന  20  വരക്കുകേളബല് ഏകതങ്കെബലകമഞനബനക്ക്

അനുമതബ  നല്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം  ഓകരഞ  പ്രകദശകത്തയഞ്ചാം  പ്രധഞനകപ്പെട

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കേഞന  തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  പ്രഖദഞപനങ്ങള്കക്ക്

തുടരനടപടബകേളുണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    പ്രകമഞദക്ക് നഞരഞയൺ:  ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലെബക്കുന.  നവ കകേരള

സൃഷ്ടബകഞയള്ള  സഞഞരപഞത  തുറനബടന  ബഡ്ജറ്റഞണക്ക്  സരകഞര
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അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   രഞജദകത്ത  ജബ.ഡബ.പബ.  നബരകക്ക്  വരദബക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം

കതഞഴബലെബലഞയ്മ രൂക്ഷമഞകുകേയഞണക്ക്.   'കമകക്ക്  ഇന കകേരള'  പദതബകക്ക്  100

കകേഞടബ രൂപ നസ്പീകബവചതുഞ്ചാം പ്രവഞസബകേള്കക്ക് തഞങ്ങഞനഞവുന പരബധബക്കുള്ളബല്

വബമഞന ടബകറ്റക്ക് നബരകക്ക് നബലെനബരത്തഞന പ്രഞഥമബകേമഞയബ 15 കകേഞടബ രൂപയകട

കകേഞരപ്പെസക്ക്  ഫെണക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകഞനുള്ള തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.

റബ്ബറബകന്റെ  സഞ്ചാംഭരണവബലെ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഹകേരണ  കമഖലെയകട

സഹകേരണകത്തഞകട  അകഞദമബകേക്ക്  സബറ്റബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞകുകമഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബക്കുനതബനുഞ്ചാം  റഞനബ  കനഞളജക്ക്  വബകലജക്ക്  പദതബയബല്

കവജഞനബകേ  മുകനറ്റത്തബനുതകുന  പദതബകേള്  ഉള്കപ്പെടത്തബ  കൂടതല്

സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  കഞസക്ക് മുറബകേകള  കുടഞ്ചാംബശസ്പീ

യൂണബറ്റുകേളുമഞയബ  കകേഞരത്തബണകബ  ലെബഞ്ചാംഗസമതസ്വത്തബനഞയബ  വലെബയ

കേദഞമ്പയബന സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുമുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രഭഞകേരൻ: ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലെബക്കുന.  കകേരളകത്തഞടള്ള

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  വബകവചനത്തബകനതബകര  കേക്ഷബ-

രഞഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമഞയബ  ഒരുമബച്ചുനബനക്ക്  അവകേഞശങ്ങള്  കനടബകയടകഞന

തയഞറഞകേണഞ്ചാം.   അരഹതകപ്പെട  പദതബ  വബഹബതമുള്കപ്പെകട  കവടബക്കുറയന

കകേന്ദ്ര  നടപടബകേള്കബടയബലഞ്ചാം  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുഞ്ചാം  വബകേസന
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പദതബകേളുഞ്ചാം  മുടകഞ്ചാംവരഞകത  മുകനഞട്ടുകകേഞണ്ടുകപഞകുനതബനക്ക്  ഫെണക്ക്

കേകണത്തുനതബനഞയഞണക്ക്  കപകടഞളബനുഞ്ചാം  ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  കസസക്ക്

ഏരകപ്പെടത്തബയതക്ക്.  പഞലെകഞടക്ക് ജബലയബലള്ള വബവബധ പദതബകേളുകട കേഞഡഞ

കേനഞലകേളുകടയഞ്ചാം  ഫെസ്പീല്ഡക്ക്  ചഞനലകേളുകടയഞ്ചാം  കഡ്രെയബനുകേളുകടയഞ്ചാം

നവസ്പീകേരണത്തബനഞയബ  തുകേ  നസ്പീകബവച  നടപടബകയ

അഭബനന്ദബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വഞളയഞര  ഡഞമബകനക്കൂടബ  അതബല്

ഉള്കപ്പെടത്തണകമനക്ക്  അഭദരതബക്കുന.  കനലെക്ക്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരബച  വകേയബല്

പഞലെകഞടക്ക്  ജബലയബകലെ  കേരഷകേരകക്ക്  നല്കേഞനുള്ള  കുടബശ്ശേബകേ  തുകേ

അനുവദബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    രഞമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളബ:  ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലെബക്കുന.  കകേന്ദ്ര

സരകഞര സൃഷ്ടബച സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബബനങ്ങകള കബയഞത്മകേമഞയബ കനരബടക്ക്

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് വബകേസന കമഖലെകയ ശകബകപ്പെടത്തഞനുതകുന യഞഥഞരതദ

കബഞധമുള്ള  ബഡ്ജറ്റഞണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേടകമടപ്പെക്ക്  പരബധബയഞ്ചാം

റവനന്യൂ  കഡഫെബസബറ്റക്ക്  ഗ്രഞന്റുഞ്ചാം  കവടബക്കുറച്ചുഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നബരത്തലെഞകബയഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ

കഞെരുക്കുകേയഞണക്ക്.  കഫെഡറല് സഞ്ചാംവബധഞനകത്ത തകേരക്കുന നടപടബയഞണക്ക്

കകേന്ദ്ര  സരകഞര  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  റബ്ബര  സബ്സബഡബക്കുള്ള  വബഹബതഞ്ചാം
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വരദബപ്പെബചതുഞ്ചാം വബപണബ ഇടകപടലകേള്ക്കുഞ്ചാം കമകക്ക് ഇന കകേരള പദതബക്കുഞ്ചാം

വബകനഞദസഞഞര  കമഖലെയഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-ക്കുഞ്ചാം  കുടഞ്ചാംബശസ്പീ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കലെഫെക്ക്  മബഷനുഞ്ചാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    രമ:  ബഡ്ജറ്റബകന എതബരക്കുന.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

ധനപ്രതബസനബകയകയഞ  കമസമഞധഞന  തകേരചകയകയഞ  അഭബസഞ്ചാംകബഞധന

കചയഞത്തതുഞ്ചാം ഭരണപരമഞയ കേഴബവുകകേടകേള് മറചക്ക് ജനങ്ങകള പകേല്കകേഞള്ള

കചയ്യുനതുമഞയ  ബഡ്ജറ്റഞണബതക്ക്.  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷഞ  കപനഷന  തുകേ

വരദബപ്പെബകഞകത സഞമൂഹദ സുരക്ഷഞ കസസക്ക് ഏരകപ്പെടത്തബയതുഞ്ചാം അടബസഞന

സഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങകള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം പദതബകേളബലഞത്തതുഞ്ചാം ഭൂമബയകട നദഞയവബലെയഞ്ചാം

വബവബധ നബകുതബകേളുഞ്ചാം ഫെസ്പീസുഞ്ചാം വരദബപ്പെബചതുഞ്ചാം അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  ആശസ്വഞസ

കേബരണഞ്ചാം  പദതബകക്ക്  മതബയഞയ  തുകേ  വകേയബരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  എചക്ക്.ഐ.വബ.,

കേദഞനസര കരഞഗബകേള്ക്കുള്ള സഹഞയധനഞ്ചാം വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം അവരുകട

ചബകേബതയഞവശദമഞയ  മരുനകേള്  സരകഞര  ആശുപത്രബകേളബല്

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നഇൗഷഞദക്ക്:  ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലെബക്കുന.  കകേന്ദ്ര സരകഞര

റവനന്യൂ കഡഫെബസബറ്റക്ക് ഗ്രഞന്റുഞ്ചാം കേടകമടപ്പെക്ക് പരബധബയഞ്ചാം കവടബക്കുറച്ചുഞ്ചാം ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബച്ചുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

പ്രതബസനബയബലെഞക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  സമസ  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  പുകരഞഗതബ

സഞധദമഞക്കുന  ബഡ്ജറ്റഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ലെബകന്റെഞ  കജഞസഫെക്ക്:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്രകമരകപ്പെടത്തബയ  സഞമ്പത്തബകേ  ഉപകരഞധകത്ത  മറബകേടക്കുനതബനഞയബ

അവതരബപ്പെബച ബഡ്ജറ്റക്ക് നബരകദ്ദേശങ്ങകള സസ്വഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന. ഡബവബസബബബള്

പൂളബല്നബനഞ്ചാം ലെഭബകകണ വരുമഞനത്തബല് കുറവക്ക് വരുത്തബയതുഞ്ചാം ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബചതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വരുമഞനത്തബല്

ഭസ്പീമമഞയ കുറവഞണക്ക് വരുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  റബ്ബര കേരഷകേകര സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന

600  കകേഞടബ  രൂപ  നസ്പീകബവചതുഞ്ചാം  നഞളബകകേരത്തബകന്റെ  തഞങ്ങുവബലെ

34  രൂപയഞകബയതുഞ്ചാം  പഴഞ്ചാം-പചകറബകേള്കക്ക്  തഞങ്ങുവബലെ  പ്രഖദഞപബചതുഞ്ചാം

വനദമൃഗശലെദഞ്ചാം  തടയനതബനഞയബ  50  കകേഞടബ  രൂപ  നസ്പീകബവചതുഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  1972-കലെ  വനദമൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമത്തബല്

കേഞകലെഞചബതമഞയബ മഞറ്റഞ്ചാം വരുത്തുനതബനക്ക് നബയമനബരമ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തഞന കകേന്ദ്ര
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ഗവണ്കമന്റെബല് ആവശദമഞയ ഇടകപടല് നടത്തണഞ്ചാം.  

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  ബഡ്ജറ്റബകന എതബരക്കുന.   ബഡ്ജറ്റബല്

കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസനയമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്  യഞകതഞരു  പരഞമരശവുമബലഞത്തതക്ക്

അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.   കഎ.ജബ.എസക്ക്.ടബ.  റബകടണബകന്റെ  ഘടനഞപരമഞയ

പരബഷഞരത്തബല്  വനബട്ടുള്ള  പബശകുകേഞരണഞ്ചാം  അഞ്ചുവരഷത്തബല്  25000

കകേഞടബ  രൂപയകട നഷ്ടമുണഞകുകമന എക്സൈക്ക്കപനഡബചര റബവന്യൂ റബകപ്പെഞരടബകലെ

പരഞമരശവുഞ്ചാം   കചകക്ക്  കപഞസ്റ്റുകേളബകലെ  ആരടബഫെബഷദല്  ഇന്റെലെബജനസക്ക്

കേദഞമറയഞ്ചാം  നമ്പര  കപറ്റക്ക്  റസ്പീഡബഞ്ചാംഗബനുള്ള  കേദഞമറയഞ്ചാം  കനഞക്കുകുത്തബയഞയതക്ക്

കേഞരണഞ്ചാം ഫെബസല് ഡബസബപബനബലഞത്തതബകന്റെ കപരബല് ഉണഞയബട്ടുള്ളതക്ക്  വന

നഷ്ടമഞണക്ക്.  കകലെഫെക്ക്  പദതബപ്രകേഞരമുള്ള  ഭവനനബരമ്മേഞണത്തബനുള്ള  തുകേ  5

ലെക്ഷമഞയബ വരദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജഞയബ:  ബഡ്ജറ്റബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  ശമ്പളത്തബനുഞ്ചാം

കപനഷനുഞ്ചാം  സഞമൂഹദകക്ഷമ  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുമുളള  കചലെവുകേള്

നബരവ്വഹബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വബകേസനഞ്ചാം  സഞദദമഞക്കുന  പദതബകേളഞണക്ക്

ബഡ്ജറ്റബല് പ്രഖദഞപബചബട്ടുളളതക്ക്.  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  പബരബക്കുന നബകുതബയബല് നബനഞ്ചാം

ജനസഞ്ചാംഖദഞനുപഞതബകേമഞയബ  കകേരളത്തബനക്ക്  അനുവദബകകണ  വബഹബതഞ്ചാം

നല്കേഞത്തതക്ക്  പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  വദഞവസഞയബകേ
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ഇടനഞഴബയകട  ഭൂമബ  ഏകറ്റടകല്  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ആര.സബ.സബ.-കയ

സഞ്ചാംസഞന  കേദഞനസര  കസന്റെറഞകബ  ഉയരത്തുനതബനുഞ്ചാം  നഗര  കുടബകവളള

പദതബ,  ഡബജബറ്റല്  സയനസക്ക്  പഞരകക്ക്,  ഗ്രസ്പീന  കകഹഡ്രെജന  ഹബ്ബക്ക്,  നബഷക്ക്

തുടങ്ങബ  ഒകടകറ  പദതബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ബഡ്ജറ്റബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്

അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.  കേരമന-കേളബയബകഞവബള  കറഞഡക്ക്  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

അടബയന്തരമഞയബ പൂരത്തബയഞകഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷന  മുടകമബലഞകത  നല്കുനതബനഞണക്ക്  കപകടഞളബനക്ക്  കസസക്ക്

ഏരകപ്പെടത്തബയതക്ക്.  ഏറ്റവുഞ്ചാം  കൂടതല്  കക്ഷമകപനഷനുകേള്  നല്കുന

സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക് കകേരളകമനതക്ക് വബസ്മരബകരുതക്ക്.

പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന): ബഡ്ജറ്റബകന

എതബരക്കുന.  സഞമൂഹദ-സഞമ്പത്തബകേ  യഞഥഞരതദങ്ങകള  വബസ്മരബച

ബഡ്ജറ്റഞണബതക്ക്.  നബകുതബ  ചുമത്തുകമ്പഞഴുണഞകുന  പ്രതദഞഘഞതങ്ങകള

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  പരബകശഞധബകഞത്തതക്ക്  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  നബകുതബ

പബരബവബലണഞയ  പരഞജയമഞണക്ക്  സഞമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകക്ക്  കേഞരണഞ്ചാം.

ഇന്തദയബകലെ  ഏറ്റവുഞ്ചാം  വലെബയ  ഉപകഭഞക്തൃ  സഞ്ചാംസഞനമഞയ  കകേരളത്തബനക്ക്

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വരുമഞനത്തബല്  മുനപന്തബയബകലെത്തഞന  സഞധബകഞത്തതക്ക്

കഖദകേരമഞണക്ക്. ഇന്തദയബകലെ 19 സഞ്ചാംസഞനങ്ങകള അകപക്ഷബചക്ക് കകേരളത്തബകലെ
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നബകുതബ  വരുമഞനഞ്ചാം  കുറവഞണക്ക്.  വഞറ്റക്ക്  സബസത്തബകലെ  നബകുതബപബരബവക്ക്

സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം മഞറ്റബ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.-കക്ക്  അനുകരഞധമഞയ ടഞക്സൈക്ക്  അഡബനബകസ്ട്രേഷന

സബസഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ  റസ്പീസ്ട്രേക്ചര  കചയബരുകനങ്കെബല്  വരുമഞനനഷ്ടഞ്ചാം

ഒഴബവഞകഞമഞയബരുന.  കഎ.ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കകകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യുനതബകലെ

പഞളബചകേള്മൂലെഞ്ചാം  കകേഞടബകണകബനക്ക്  രൂപയകട  വരുമഞനനഷ്ടഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബചബട്ടുണക്ക്.  കചകക്ക്കപഞസ്റ്റുകേള്  കേഞരദക്ഷമമലഞത്തതബനഞല്  മറ്റക്ക്

സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം കകേഞണ്ടുവരുന ഉല്പ്പെനങ്ങള് നബകുതബ ഒഴബവഞകബ

വബല്ക്കുനതക്ക് യഥഞരത കേചവടകഞരുകട വരുമഞനകത്ത ബഞധബക്കുഞ്ചാം. നബകുതബ

ഇഇൗടഞകഞകത അനധബകൃതമഞയബ  സസ്വരണഞ്ചാം  വബല്ക്കുനതക്ക്  തടയഞന നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ബഞറുകേള്  മദദവബല്പനയനുസരബചക്ക്  നബകുതബ  നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം

അതക്ക് പരബകശഞധബകഞന സഞ്ചാംവബധഞനമബലഞത്തതുഞ്ചാം  കടകണഞവര ടഞക്സൈക്ക് കുറയഞന

ഇടയഞക്കുന.  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  റവനന്യൂ  കഡഫെബസബറ്റക്ക്  ഗ്രഞന്റുഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കകേഞമ്പനകസഷനുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് അനുവദബചബട്ടുണക്ക്. മദദത്തബകന്റെ നബകുതബ

കൂടബയഞല്  മറ്റക്ക്  ലെഹരബവസ്തുകളുകട  ഉപകയഞഗഞ്ചാം  വരദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഫെന്യൂവല്

കസസക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുനതക്ക്  വബപണബയബല്  സഞധനങ്ങളുകട

വബലെവരദനവുണഞകുനതബനുഞ്ചാം  ഇടയഞക്കുഞ്ചാം.  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ഇനന  നബകുതബ

വരദബപ്പെബചകപ്പെഞള്  5000  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  കപകടഞള്  ഡസ്പീസല്  കസസക്ക്
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ഇനത്തബല്  കേബഫ്ബബകക്ക്  6000  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  വരുമഞനഞ്ചാം  ലെഭബച

സഞഹരദത്തബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  നബകുതബ  ഇഇൗടഞകബയ  നടപടബ

അടബസഞനരഹബതമഞണക്ക്.  മഞരകറ്റക്ക്  വബലെകയകഞള്  കഫെയര  വഞലെന്യൂ

അശഞസസ്പീയമഞയബ  വരദബപ്പെബചതക്ക്  വബപണബയബകലെ  കയവബകയകത്ത

ബഞധബക്കുകമനതബനഞല് തബരുത്തഞനുളള നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള്കഞയളള കേടകമടപ്പെക്ക് പരബധബ ബഡ്ജറ്റബനുളളബല് വരുകമനതബനഞല്

അതുവഴബയണഞകുന അധബകേ ബഞധദത ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.   

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):  അടത്ത

ഒരു  വരഷകത്ത  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  മഞരഗ്ഗനബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുന

ബഡ്ജറ്റബകന്മേലളള  ചരചയബല്  കപഞതുവബല്  കകേരളഞ്ചാം  അഭസ്പീമുഖബകേരബക്കുന

പ്രശ്നങ്ങകളപ്പെറ്റബയഞ്ചാം മറ്റുമുളള വബലെയബരുത്തലകേള് നടനബട്ടുണക്ക്.  രഞജദഞ്ചാം വലെബയ

സഞമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ  കനരബടകേയഞണക്ക്.  രഞഷസ്പീയ  കചരബതബരബവുഞ്ചാം

വദതദഞസങ്ങളുമുകണങ്കെബലഞ്ചാം  ഇത്തരഞ്ചാം  സഞഹചരദകത്ത  എങ്ങകന  കനരബടഞന

സഞധബക്കുകമനളളതക്ക്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  ചരച  കചയകപ്പെടണഞ്ചാം.

ഒറ്റകപ്പെട ചബലെ സഞ്ചാംഭവങ്ങളുകട അടബസഞനത്തബല് സഞ്ചാംസഞന സരകഞരബകന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങകള  വബലെയബരുത്തുനതക്ക്  ദുനഃഖകേരമഞണക്ക്.  കകേഞരപ്പെകററ്റുകേള്കക്ക്

വനകതഞതബല് നബകുതബയബളവക്ക് നല്കുന കകേന്ദ്ര സരകഞര സഞധഞരണകഞരുകട
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ആനുകൂലെദങ്ങളബല് കുറവക്ക് വരുത്തുകേയഞണക്ക് കചയ്യുനതക്ക്.  കവളളൂര നന്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക്

ഫെഞകറബ സബതബകചയ്യുന സലെഞ്ചാം ഏകറ്റടത്തക്ക് ആരഞ്ചാംഭബച റബ്ബര പഞരകബനക്ക് 20

കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സഞമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലഞ്ചാം

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  വബല്പനയവച  വബവബധ  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്

ഏകറ്റടത്തക്ക്  പ്രവരത്തബപ്പെബകഞന  സഞധബചതുഞ്ചാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ  കൂടതല്

നബയമനങ്ങള്  നടത്തഞന  സഞധബചതുഞ്ചാം  സരകഞരബകന്റെ  കനടമഞണക്ക്.  കകവകഞ്ചാം

സതദഞഗ്രഹത്തബകന്റെ നൂറഞഞ്ചാം വഞരഷബകേഞ്ചാം ആകഘഞഷബക്കുന ഇഇൗയവസരത്തബല്

കകേരളഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  പുകരഞഗതബയകടയഞ്ചാം  നകവഞതഞനത്തബകന്റെയഞ്ചാം  കകേന്ദ്രമഞയബ

മഞറബയതക്ക്  അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്.   ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയഞയബ

ബഡ്ജറ്റബല് കൂടതല് തുകേ വകേകകേഞള്ളബചബട്ടുണക്ക്. വദവസഞയഞ്ചാം, കൃഷബ, കസവന

കമഖലെ  തുടങ്ങബയവയക്ക്  ഉയരന  തുകേയഞണക്ക്  ബഡ്ജറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  62  ലെക്ഷകത്തഞളഞ്ചാം  കപരകക്ക്  സഞമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷന  നല്കേഞനഞയബ  പ്രതബവരഷഞ്ചാം

ഏതഞണക്ക്   11,000  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  42  ലെക്ഷഞ്ചാം കുടഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് ചബകേബതഞ

പദതബകഞയബ പ്രതബവരഷഞ്ചാം 1400 കകേഞടബ രൂപയമഞണക്ക് വബനബകയഞഗബക്കുനതക്ക്.

കനലെക്ക്ല്ല്,  നഞളബകകേരഞ്ചാം,  റബ്ബര  തുടങ്ങബയവയക്ക്  ഉയരന  വബലെ  ലെഭദമഞയബട്ടുള്ള

സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  സബ്സബഡബ  നബരകബല്  അരബ
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വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനതബനഞയബ  810  കകേഞടബ രൂപയഞണക്ക് വബനബകയഞഗബക്കുനതക്ക്.

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബകലെ  കപനഷന  അടകമുള്ള  കചലെവുകേള്കഞയബ

നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ വരഷഞ്ചാം  1325.77  കകേഞടബ രൂപ അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  കദശസ്പീയ

ശരഞശരബകയകഞള് ഒനര ഇരടബയബലെധബകേമഞണക്ക് കകേരളത്തബകന്റെ ആകളഞഹരബ

വരുമഞനഞ്ചാം. ഗ്രഞഫെസ്പീന സഞ്ചാംബനബച ഗകവഷണ പരസ്പീക്ഷണങ്ങളുഞ്ചാം പരമ്പരഞഗത

വദവസഞയ  കമഖലെകയ  ശകബകപ്പെടത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേളുഞ്ചാം  സരകഞര

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  മഞനുഫെഞക്ചറബഞ്ചാംഗക്ക്  ഇനഡസ്ട്രേബയല്

കപ്രഞഡക്ഷന 18 ശതമഞനത്തബലെധബകേമഞയബ വരദബചബരബക്കുനകവനതക്ക് വലെബയ

കനടമഞണക്ക്.  മുതബരന  പഇൗരന്മേഞകര  കേണ്സബഡര  കചയ്യുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

യവജനങ്ങള്കക്ക്  കമചകപ്പെട  കതഞഴബല്  സഞഹചരദങ്ങളുഞ്ചാം  സഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം

നല്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  സരകഞര  പ്രകതദകേ

പ്രഞമുഖദഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കമചകപ്പെട കറഞഡുകേളുഞ്ചാം കകേടബടങ്ങളുഞ്ചാം അടബസഞന

സഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം   ഒരുക്കുനതബനഞയബ ബഡ്ജറ്റബല് തുകേ വകേകകേഞള്ളബചബട്ടുണക്ക്.

ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുന  ഉല്പനങ്ങളബല്  തകദ്ദേശസ്പീയമഞയബ  ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബകഞന

സഞധദതയള്ളവ കേകണത്തബ ഉല്പഞദനഞ്ചാം നടത്തുകേ എനതഞണക്ക് സരകഞരബകന്റെ

ലെക്ഷദഞ്ചാം.  കമകക്ക്  ഇന  കകേരളയഞയബ   1000  കകേഞടബ  രൂപയകട  പദതബ

പ്രഖദഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  ഇഇൗ  വരഷഞ്ചാം  100  കകേഞടബ  രൂപ  നസ്പീകബവയകേയഞ്ചാം
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കചയബട്ടുണക്ക്.  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  തുറമുഖകത്തഞടനുബനബചക്ക്  വഞണബജദ  വദവസഞയ

കകേന്ദ്രഞ്ചാം  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  ഏകേകദശഞ്ചാം  70  കേബ.  മസ്പീ.  നസ്പീളഞ്ചാം

വരുന  ഒരു  ഇനഡസ്ട്രേബയല്  കകേഞറബകഡഞര  വബഭഞവനഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനഞയബ  സരകഞരബകന്റെയഞ്ചാം  സഹകേരണ

കമഖലെയകടയഞ്ചാം  സഞ്ചാംയക  പദതബകേള്  നടപ്പെഞക്കുഞ്ചാം.  ഇ-കഹല്ത്തക്ക്

കപ്രഞഗ്രഞമബനഞയബ 30 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം കകേഞചബയബലഞ്ചാം തബരുവനന്തപുരത്തുഞ്ചാം ഗ്രസ്പീന

കകഹഡ്രെജന  ഹബക്ക്  സഞപബക്കുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  20  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം

ബഡ്ജറ്റബല് നസ്പീകബവചബട്ടുണക്ക്.  നന്യൂ എനരജബ പഞരകക്ക് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞയബ

10  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  സഞനബടറബ  നഞപ്കേബനുകേള്കക്ക്  പകേരമഞയബ  പരബസബതബ

സഇൗഹൃദവുഞ്ചാം  കചലെവക്ക്  കുറഞ്ഞതുമഞയ  കമനസ്ട്രുവല്  കേപ്പുകേളുകട  ഉപകയഞഗഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകഞനഞയബ 10 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്. കചലെവക്ക്

കുറഞ്ഞ നബരമ്മേഞണ മഞരഗ്ഗങ്ങള്  ഉപകയഞഗബചക്ക് കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ. ബസക്ക്

സഞന്റുകേള്   നബരമ്മേബക്കുകേയഞ്ചാം   മലെപ്പുറഞ്ചാം  ബസക്ക്  സഞന്റെബകന്റെ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യുനതഞണക്ക്.  കജനഡര ബഡ്ജറ്റക്ക് വബഹബതഞ്ചാം  21.12

ശതമഞനമഞയബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  ചരബത്രത്തബലെഞദദമഞയബ  ബഡ്ജറ്റബകനഞപ്പെഞ്ചാം

R  &  D  (Research  and  Development)  ബഡ്ജറ്റക്ക്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  തനതക്ക്  നബകുതബ  വരുമഞനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഫെബസല്
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കഡഫെബസബറ്റുഞ്ചാം  കപഞതുകേടവുഞ്ചാം  കുറച്ചുകകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

കകേരളഞ്ചാം  കേടകകണബയബലെഞകണന  പ്രചരണഞ്ചാം  വസ്തുതഞവബരുദമഞണക്ക്.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വകുപ്പെക്ക്  പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചക്ക്  നബകുതബ  പബരബവക്ക്

ഉഇൗരജബതമഞകഞനുള്ള പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നടപ്പെബലെഞകബയതബകലെ  അപഞകേതകേളുഞ്ചാം  റവനന്യൂ  നന്യൂടല്  കററ്റബല്  കുറവക്ക്

വരുത്തബയതുഞ്ചാം  നബകുതബ  വരുമഞനഞ്ചാം  കുറയഞനബടയഞകബയബട്ടുണക്ക്.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  5  വരഷകത്തയകൂടബ  നസ്പീടണകമനക്ക്  കകേന്ദ്രസരകഞരബകനഞടക്ക്

ആവശദകപ്പെടബട്ടുണക്ക്.  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറ്റക്ക്

വബഹബതഞ്ചാം  0.5  ശതമഞനഞ്ചാം വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  അരഹതകപ്പെട കകേന്ദ്രവബഹബതഞ്ചാം

ലെഭദമഞകേഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷന  വബതരണവുഞ്ചാം

വബകേസന  പദതബകേളുഞ്ചാം  മുകനഞട്ടുകകേഞണ്ടുകപഞകുനതബനഞണക്ക്  ഇനനകസസഞ്ചാം

അധബകേ നബകുതബയഞ്ചാം ഏരകപ്പെടത്തബയതക്ക്. അയങ്കെഞളബ സ്മഞരകേവുഞ്ചാം സ്കൂളുഞ്ചാം കേല്ലുമഞലെ

സസ്വയറുഞ്ചാം  പ്രഞവരത്തബകേമഞക്കുനതഞണക്ക്.   ഇഇൗ  വരഷഞ്ചാം  937  കകേഞടബ  രൂപ

മഞത്രമഞണക്ക്  കേടകമടകഞന  കകേന്ദ്രഞനുമതബയള്ളതക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ

രണ്ടുവരഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്  27,000  കകേഞടബ  രൂപ  നബകുതബയബനത്തബല്

പബരബകചടത്തബട്ടുണക്ക്. റവനന്യൂ കഡഫെബസബറ്റക്ക് ഗ്രഞന്റെബല്  24000 കകേഞടബ രൂപയകട

കുറവുണഞയബട്ടുണക്ക്.  കേരമന-കേളബയബകഞവബള,   കകേഞഴബകകഞടക്ക്  എയരകപഞരടക്ക്
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കറഞഡുകേളുകട വബകേസനത്തബനക്ക്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം. തൃശ്ശൂര-കുറ്റബപ്പുറഞ്ചാം കറഞഡക്ക്

വബകേസന  പദതബയബല്  അമലെ  ആര.ഒ.ബബ.  കൂടബ  ഉള്കപ്പെടത്തുനതഞണക്ക്.

നബലെമ്പൂര കകബപ്പെഞസബനഞയബ  അനുവദബച തുകേ സലെകമകറ്റടകലെബനുകവണബ

വബനബകയഞഗബക്കുനതബനക്ക്   അനുമതബ നല്കുനതഞണക്ക്.  ഭബനകശഷബ കുടബകേളുകട

കേലെഞകമളയഞയ 'സകമ്മേഞഹനഞ്ചാം'  പരബപഞടബകക്ക് 20 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

പടയ  മബഷനക്ക്  2  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  അഷ്ടമുടബകഞയലെബകന്റെ

ശുചസ്പീകേരണപ്രവരത്തനങ്ങള്കഞയബ 5 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം അരൂര മണ്ഡലെത്തബകലെ

കവള്ളകകടക്ക് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  5  കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം   'ഓപ്പെകറഷന കബ്രേകക്ക്

ത' പദതബകക്ക് 10 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം മലെപ്പുറഞ്ചാം മൂടഞല്-കേഞ്ഞബപ്പുര  കകബപ്പെഞസബനക്ക്

5  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  കകേരള  ലെഞകയഴക്ക്  അകഞദമബകക്ക്  ഒരു  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം

സ്കൂളുകേളബകലെ  കസഞരട്സക്ക്  പരബശസ്പീലെനത്തബനഞയബ  3  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം   മയഴബ

വബകനഞദസഞഞര  പദതബയകട   പ്രഞഥമബകേ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കഞയബ  ഒരു

കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുന.  തുരകബ-സബറബയ   ഭൂകേമ്പ  ദുരബതഞശസ്വഞസ

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  സഞ്ചാംസഞനവബഹബതമഞയബ  10  കകേഞടബ  രൂപ

നസ്പീകബവയന.  മടന്നൂര   അന്തഞരഞഷ  കയഞഗ  പരബശസ്പീലെന  കകേന്ദ്രഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.   എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞരുകട

പ്രകതദകേ  വബകേസന  ഫെണബല്നബനഞ്ചാം  ഗ്രഞമവണബ  പദതബകക്ക്  തുകേ
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വബനബകയഞഗബക്കുനതബനക്ക്  അനുവഞദഞ്ചാം  നല്കുനതഞണക്ക്.  അങ്കെണവഞടബ-

ആശഞവരകരമഞര,  സഞക്ഷരതഞ  പ്രവരത്തകേര,  പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ  അദദഞപകേര,

പഞചകേകത്തഞഴബലെഞളബകേള് തുടങ്ങബയവരുകട കവതനവുമഞയബ ബനകപ്പെട പ്രശ്നഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  ഇഇൗ  സഞമ്പത്തബകേവരഷഞ്ചാംതകന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  നബകുതബ  നബരക്കുകേളബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ

പരബഷരണമഞണക്ക്  വരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ബഡ്ജറ്റബല്  പ്രഖദഞപബച  ഇനന

കസസക്ക് ഉള്കപ്പെകടയള്ള നബകുതബകേളബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തഞന ഉകദ്ദേശബക്കുനബല.

ബഡ്ജറ്റക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.

(ഇനന  കസസക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  നബകുതബകേള്  പബനവലെബകഞത്തതബല്

പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  പ്രസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷകമഞനടങ്കെഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള്  ബഹബഷരബച്ചു.)

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  2023-24  സഞമ്പത്തബകേ വരഷകത്ത പുതുകബയ

ബഡ്ജറ്റക്ക് എസബകമറ്റക്ക് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

VII. അറബയബപ്പെക്ക്

ഇ  -  നബയമസഭ ആപബകകഷകന്റെ ഉദ്ഘഞടനഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര:  ഇ-നബയമസഭ  ആപബകകഷകന്റെ  (ഒനഞഞ്ചാംഘടഞ്ചാം)

ഒഇൗപചഞരബകേ  ഉദ്ഘഞടനവുഞ്ചാം  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  പ്രഖദഞപനവുഞ്ചാം  ആര.
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ശങ്കെരനഞരഞയണന   തമ്പബ   കമകമ്പഴക്ക്  കലെഞഞബല്വചക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട

മുഖദമനബ  നബരവ്വഹബക്കുനതഞണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പരബപഞടബയബല്   എലഞ

ബഹുമഞനകപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം പകങ്കെടകണകമനഭദരതബക്കുന. 

സഭ കകവകുകനരഞ്ചാം 04.01- നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

********


