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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 08, വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്    നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)

I. അടബയന്തരപ്രകമയലാം 

വടകേര തനാലൂക്കബകല അക്രമസലാംഭവങ്ങള്

മബ  .   സസ്പീക്കര്: വടകേര തനാലൂക്കബകല കുറദനാടബ, നനാദനാപുരലാം, ഓര്ക്കനാകട്ടരബ, ഒഞബയലാം

കമഖലയബല്  കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്,  ലസ്പീഗച്ച്,  ആര്.എലാം.പബ.  പ്രവര്തകേര്കലാം  പനാര്ട്ടബ

ഓഫസ്പീസുകേള്കലാം  കനകരയുളള  സബ.പബ.കഎ.  (എലാം)  പ്രവര്തകേരുകട  കേകയ്യേറങ്ങളലാം

അക്രമവലാംമൂലലാം  പ്രകദശതച്ച്  ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യേണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്
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സര്വ്വശസ്പീ.  പനാറക്കല്  അബ്ദുല,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): 11-02-2018-നച്ച് മറവതച്ച് മുയബപ്രയബല്

അകശനാകേന  എന്നയനാളകട  ഗൃഹപ്രകവശതബല്  പകങ്കെടുക്കനാകനതബയ  സബ.പബ.കഎ.

(എലാം)  അനുഭനാവബയനായ അനബലലാം  ആര്.എലാം.പബ.  അനുഭനാവബയനായ നബഖബലലാം  തമ്മേബല്

വനാകതര്ക്കമുണനാകുകേയുലാം  അനബലബകന  ആര്.എലാം.പബ.  പ്രവര്തകേര്

അടബച്ചുപരബകക്കല്പ്പെബകകേയുലാം  കചയ.  തുടര്ന്നച്ച്  ഓര്ക്കനാകട്ടരബ  ടടൗണബലലാം

കേനാര്തബകേപ്പെളളബ, ഒഞബയലാം, കവളളബകുളങ്ങര എന്നബവബടങ്ങളബലലാം സലാംഘര്ഷമുണനായബ.

ഇടൗ  സലാംഭവങ്ങളമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  ഇടകചരബ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനബല്  14  കകക്രലാം

കകേസ്സുകേളലാം  കചനാമനാല  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനബല്  മൂന്നച്ച്  കകക്രലാം  കകേസ്സുകേളലാം  രജബസ്റ്റേര്

കചയബട്ടുണച്ച്. ആര്.എലാം.പബ. ഒഞബയലാം കേമ്മേബറബ ഓഫസ്പീസബല്നബന്നച്ച് ഇരുമ്പുവടബകേളലാം ഒരു

വനാളലാം കപനാലസ്പീസച്ച് പബടബകചടുകകേയുലാം 14 ആര്.എലാം.പബ. പ്രവര്തകേര്കക്കതബകര കകേസച്ച്

രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ശക്തമനായ  ഇടകപടല്കകേനാണച്ച്

ഇകപ്പെനാള്  അവബകട  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബല്കനണച്ച്.  22-02-2018-നച്ച്

നനാദനാപുരലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരബധബയബകല  മുടവകഞരബയബല്  കഎ.യു.എലാം.എല്.

പ്രവര്തകേനച്ച് മര്ദ്ദനകമറ സലാംഭവതബലലാം കകേസച്ച് രജബസ്റ്റേര് കചയബട്ടുണച്ച്. ആര്.എലാം.പബ.-

യബല്നബനലാം  മുന്നൂകറനാളലാം  കുടുലാംബങ്ങള്  രനാജബ  വചച്ച്  സബ.പബ.കഎ.(എലാം)-ല്
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കചര്ന്നതുമൂലമുളള  അസഹബഷ്ണുതയനാണച്ച്  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങളണനാകേനാന

കേനാരണമനായതച്ച്.  കുറദനാടബ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരബധബയബല്  കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്,  ലസ്പീഗച്ച്,

സബ.പബ.കഎ.(എലാം)  പ്രവര്തകേര്  തമ്മേബല്  യനാകതനാരു  സലാംഘര്ഷവലാം  കേഴബഞ്ഞ  ഒരു

മനാസതബനബടയബല്  ഉണനായബട്ടബല.  കനനാട്ടസ്പീസബല്  പകരനാക്ഷമനായബ  സൂചബപ്പെബച

സലാംഭവങ്ങകളലനാലാം  ഒരു  മനാസലാംമുമച്ച്  നടന്നതനാണച്ച്.  നനാദനാപുരലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന

പരബധബയബല്കപ്പെട്ട തൂകണരബ,  മുടവകഞരബയബല് ലസ്പീഗച്ച് പ്രവര്തകേനനായ സുകകബറബകന

മര്ദ്ദബച സലാംഭവതബല് കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേസച്ച്  രജബസ്റ്റേര് കചയച്ച്  അകനന്വേഷബച്ചുവരുന.  ഇടൗ

കമഖലയബല് ഇകപ്പെനാള് സലാംഘര്ഷകമനാനലാം നബലനബല്കന്നബല.  

ശസ്പീ  .   പനാറക്കല് അബ്ദുല: വടകേര തനാലൂക്കബകല കുറദനാടബ, നനാദനാപുരലാം പ്രകദശങ്ങള്

സലാംഘര്ഷബനാധബത  കമഖലയനാണച്ച്.  11-02-2018  മുതല്  ഓര്ക്കനാകട്ടരബയബലലാം

പരബസരപ്രകദശങ്ങളബലലാം  രൂക്ഷമനായ  പ്രശ്നങ്ങളനാണച്ച്  നടനകകേനാണബരബകന്നതച്ച്.  ഇടൗ

പ്രകദശകത  ആര്.എലാം.പബ.  പ്രവര്തകേകര  കതരഞ്ഞുപബടബചച്ച്  ആക്രമബകകേയുലാം

നബരവധബ  കപര്ക്കച്ച്  പരബകക്കല്കകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ഇത്രകയനാകക്ക

സലാംഭവങ്ങളണനായബട്ടുലാം  ഇവബകട  കപനാലസ്പീസച്ച്  നബഷബയമനാണച്ച്.  അകശനാകേകന്റെ

ഗൃഹപ്രകവശതബനച്ച്  പകങ്കെടുക്കനാകനതബയ  അനബലലാം  ആര്.എലാം.പബ.  പ്രവര്തകേനുലാം

തമ്മേബലണനായ വനാകതര്ക്കകതത്തുടര്ന്നച്ച്  അനബലബകന ആര്.എലാം.പബ.  പ്രവര്തകേര്

അടബച്ചുപരബകക്കല്പ്പെബകകേയുലാം  പ്രസ്തുത  സലാംഭവതബകന്റെ  തുടര്ചയനായബ  ഓര്ക്കനാകട്ടരബ
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ടടൗണബകല  ആര്.എലാം.പബ.പ്രവര്തകേനനായ  ഓകട്ടനാറബക്ഷനാ  കകഡ്രെെവകറയുലാം  74

വയസ്സുളള  എരുമനാട്ടബ  കഗനാപനാലകനയുലാം  ആര്.എലാം.പബ.  ഓഫസ്പീസബകല  ജയരനാജകനയുലാം

സബ.പബ.കഎ.(എലാം) പ്രവര്തകേര് അതബക്രൂരമനായബ മര്ദ്ദബകകേയുണനായബ.  ഒ.കകേ. ചന്ദ്രന

എന്നയനാള് കേനാറബല് വസ്പീട്ടബകലയച്ച് കപനാകുകമനാള് വനാഹനലാം തടഞ്ഞുനബര്തബ വലതുകകകേ

അടബച്ചുകപനാട്ടബകകേയുലാം വനാഹനലാം കപകടനാകളനാഴബചച്ച്  കേതബകകേയുലാം കചയ.  വനാഹനലാം

കേതബനശബകന്നതുവകര ഫയര് കഫനാഴബകന്റെ വനാഹനലാം കേടനകപനാകേനാന അനുവദബചബല.

എടകടബ രനാധനാകൃഷ്ണന, അകശനാകേന എന്നബവരുകട കേടകേളബകല ഷട്ടര് കപനാട്ടബചച്ച് മുഴുവന

സനാധനങ്ങളലാം  കകേനാളളയടബചതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്  ആര്.എലാം.പബ.  സലാംസനാന  കസക്രട്ടറബ

കവണുവലാം  പതബനഞച്ച്  പ്രവര്തകേരുലാം  സബതബഗതബകേള്  വബലയബരുത്തുന്നതബനനായബ

സലാംഭവ  സലകതത്തുകേയുണനായബ.  എന്നനാല്  ഒരു  കേനാരണവമബലനാകത  കവണു

ഒഴബകകേയുളളവകര  308  വകുപ്പെച്ച്  ചുമതബ ജയബലബലടയ്ക്കുകേയനാണുണനായതച്ച്.  നനാദനാപുരലാം,

കുറദനാടബ, വടകേര പ്രകദശങ്ങളബല് സബ.പബ.കഎ.(എലാം) പ്രവര്തകേരലനാത ആളകേള്ക്കച്ച്

കപനാതുപ്രവര്തനലാം  നടതനാന  സനാധബക്കനാത സനാഹചരദമനാണച്ച്  നബലനബല്കന്നതച്ച്.

ഒഞബയലാം  കമഖലയബകല  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ജസ്പീവബക്കനാനുള്ള  അവസരമുണനാക്കണകമന്നച്ച്

ആവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണച്ച്  ബഹു.  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവബകന്റെ  കനതൃതന്വേതബല്  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷനബകലയച്ച്  മനാര്ചച്ച്  നടതബയബരുന.  അക്രമസലാംഭവങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂട്ടുനബല്കന്ന

കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേകസടുകന്നതബനുകപനാലലാം  തയ്യേനാറനാകുന്നബല.  അക്രമങ്ങളബല്  പരബകക്കറച്ച്
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ജബലനാ  ആശുപത്രബയബകലത്തുന്നവകര  സബ.പബ.കഎ.(എലാം)  ഗുണകേള്

ആക്രമബകകേയനാണച്ച്.  അക്രമസലാംഭവങ്ങള്  നടകകമനാള്  കഫനാണ്  എടുകന്നതബനു

കപനാലലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസര്  തയ്യേനാറനാകുന്നബല.  അതദന്തലാം  ഗുരുതരമനായ  ഇടൗ

പ്രശ്നലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യേണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു :  വടകേര  നബകയനാജകേ മണ്ഡലതബകല എലാം.എല്.എ.

എന്ന  നബലയബല്  ഈ  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  സലാംസനാരബകന്നതബനച്ച്   അവസരലാം

നല്കേണലാം.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് കചന്നബതല) :  അടബയന്തര പ്രകമയതബനച്ച്

അവതരണനാനുമതബ  കതടബകക്കനാണ്ടുള്ള  പ്രസലാംഗതബല്  വടകേര  നബകയനാജകേ

മണ്ഡലകതപ്പെറബകയനാ  എലാം.എല്.എ.കയ പറബകയനാ  ഒരു കേനാരദവലാം  പരനാമര്ശബചബട്ടബല.

ആ  സനാഹചരദതബല്  ശസ്പീ.  സബ.  കകേ.  നനാണുവബനച്ച്  പ്രസലാംഗബക്കനാന  അവസരലാം

നല്കുന്നതച്ച് ശരബയല.  മുഖദമനബയനാണച്ച് മറുപടബ നല്കകേണതച്ച്. 

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  കചയറബനച്ച്  എഴുതബ  നല്കേബയ അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബല്

പരനാമര്ശബചബരബകന്ന  ഒഞബയലാം,  ഓര്ക്കനാകട്ടരബ  തുടങ്ങബയ  സലങ്ങള്  വടകേര

നബകയനാജകേ  മണ്ഡലതബലനാണച്ച്.  സന്വേന്തലാം  മണ്ഡലകത  സലാംബന്ധബചച്ച്  ഒരു  വബഷയലാം

ഉന്നയബക്കകപ്പെടുകമനാള്  സലാംസനാരബക്കനാന  അവസരലാം  കചനാദബകന്നതച്ച്  ആദദമനായബട്ടല.

അതബനനാല് ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണുവബനച്ച് സലാംസനാരബക്കനാവന്നതനാണച്ച്. 
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(ശസ്പീ.  സബ.  കകേ.  നനാണുവബനച്ച്  സലാംസനാരബക്കനാന  അവസരലാം  നല്കേബയതബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനച്ച്  ചുറലാംനബന്നച്ച്  മുദനാവനാകേദലാം

മുഴക്കബകക്കനാണച്ച് സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുതബകക്കനാണബരുന.)

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   നനാണു: വടകേര നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല സമനാധനാനന്തരസ്പീക്ഷലാം

തകേര്ക്കനാന ആകരയുലാം അനുവദബക്കരുതച്ച്. എകന്റെ നബകയനാജകേ മണ്ഡലതബകല  കേനാരദലാം

പറയനാന  എകന്ന  അനുവദബക്കണലാം.  പറയുന്നതച്ച്  ശദബക്കനാകത  എകന്ന

ആകക്ഷപബകന്ന പ്രതബപക്ഷ സമസ്പീപനലാം ശരബയല. 

(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസ്സബനുമുന്നബല്  നബന്നച്ച്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബകേകളനാകട ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണുവബകന്റെ  പ്രസലാംഗലാം തടസ്സകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  തുടര്ന്നച്ച്

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  സലാംസനാരബക്കനാനനായബ  എഴുകന്നകറങ്കെബലലാം   ഭരണപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

ബഹളലാം വചച്ച് സലാംസനാരബക്കനാന അനുവദബചബല.   ബഹളകത തുടര്ന്നച്ച്  സഭ രനാവബകല

10.06 -നച്ച്  തനാലനാലബകേമനായബ നബര്തബവച്ചു. )

 (ബഹളകതത്തുടര്ന്നച്ച് രനാവബകല 10.06- നച്ച് തനാലനാലബകേമനായബ നബര്തബവച സഭ

10.36-നച്ച് പുനരനാരലാംഭബച്ചു.)

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  സഭയുകട അന്തസ്സബനച്ച്  കചരനാത നബലയബല് നബര്ഭനാഗദകേരമനായ

ഒരന്തരസ്പീക്ഷമുണനായതബല്  കചയര്  കഖദവലാം  ആശങ്കെയുലാം  പ്രകേടബപ്പെബകകേയനാണച്ച്.

അടബയന്തര  പ്രകമയതബനബടയബല്  ബന്ധകപ്പെട്ട  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലതബകല
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അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  സലാംസനാരബക്കനാന  അവസരലാം  നല്കുന്നതച്ച്  സഭയബകല  കേസ്പീഴ്വഴക്കവലാം

ജനനാധബപതദ മരദനാദയുകട ഭനാഗവമനാണച്ച്.     സസ്പീനബയര് കമമറനായ  ശസ്പീ.  സബ.  കകേ.

നനാണുവബകന്റെ മണ്ഡലവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയലാം സഭയബല് ഉന്നയബക്കനാന അവസരലാം

കകേനാടുതതച്ച്  കതറനായബ  കേനാണുന്ന  പ്രവണത  ശരബയകലന്നച്ച്  കചയര്

ഓര്മ്മേകപ്പെടുത്തുകേയനാണച്ച്.  അതരതബലള്ള  രസ്പീതബ  സന്വേസ്പീകേരബകന്നതച്ച്  ജനനാധബപതദ

മരദനാദയുകട ഭനാഗമല.  

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല):   സസ്പീക്കകറനാടുള്ള  എലനാ

ബഹുമനാനവലാം  നബലനബര്തബകക്കനാണ്ടുതകന്നയനാണച്ച്  സഭയബല്  അലാംഗങ്ങള്

പ്രവര്തബകക്കണതച്ച്.  ഇവബകട ചബല സന്ദര്ഭങ്ങളബല് പ്രതബപക്ഷതബകന്റെ വനാദഗതബകയ

ദുര്ബലകപ്പെടുത്തുന്ന  രസ്പീതബയബല്  മന:പൂര്വ്വമനായബ  ചബല  അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  അവസരലാം

കകേനാടുകനകവന്ന  പരനാതബയുണനായബട്ടുണച്ച്.  പ്രനായലാംകകേനാണ്ടുലാം  പ്രവര്തന  പനാരമരദലാം

കകേനാണ്ടുലാം  സസ്പീനബയറനായബട്ടുള്ള  ശസ്പീ.  സബ.കകേ.  നനാണുവബകനനാടച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്

അനനാദരവബല.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  അങ്ങച്ച്  ചബല  നബലപനാടുകേള്

എടുകകമനാള്  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവബകന ധബക്കരബച്ചുകകേനാണച്ച് അകദ്ദഹതബകന്റെ പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങള്   അങ്ങയുകട മുന്നബല് വന്നച്ച് ബഹളലാം വയ്ക്കുന്നതനാണച്ച് സഭയബല് കേനാണനാന

സനാധബകന്നതച്ച്.  ഇതച്ച് ശരബയനായ നടപടബയല.  എലനാവരുലാം ഇക്കനാരദതബല് സലാംയമനലാം



8

പനാലബകന്നതച്ച് നലതനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  എകന്റെ  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലതബല്  നടന്ന

ദടൗര്ഭനാഗദകേരമനായ  കകേനാലപനാതകേവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  50-ഓളലാം  വസ്പീടുകേളലാം

ലലബ്രറബകേളലാം  അടബച്ചു തകേര്ക്കകപ്പെട്ടു.  അതബകന്റെ നനാശനഷലാം കേണക്കനാക്കബ പ്രസ്തുത

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാനുള്ള  നടപടബയുണനാകേണലാം.  കതനാട്ടടുത

മണ്ഡലതബല്  ഇതരകമനാരു  സലാംഭവമുണനായകപ്പെനാള്  അവര്ക്കച്ച്  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുകേയുണനായബ.  ഇതരലാം  ദടൗര്ഭനാഗദകേരമനായ  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കണലാം.   

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  സലാംസനാനതച്ച് ക്രമസമനാധനാന നബല

തകേര്നകവന്ന  കബനാധപൂര്വ്വമനായ  പ്രചരണലാം  ഉയര്തബകക്കനാണ്ടുവരനാന  പല

കകേന്ദ്രങ്ങളലാം  ആഗ്രഹബകനണച്ച്.   ആര്.എലാം.പബ.-യബകലയച്ച്  കപനായ  ചബലര്

കതറബദനാരണകേള്  മനാറബ  സബ.പബ.കഎ.(എലാം)-കലയച്ച്  തബരബകകേ  വന്നതനാണച്ച്

സലാംഘര്ഷതബനച്ച്  ഇടയനാക്കബയതച്ച്.   അക്രമങ്ങള്കക്കതബകര  മുഖലാം  കനനാക്കനാകതയുള്ള

കേര്ശന  നടപടബയനാണച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതച്ച്.  രനാഷസ്പീയ  തനാല്പരദലാം

മുനനബര്തബയനാണച്ച്  ഒരു  മനാസലാം  മുമച്ച്  നടന്ന  സലാംഭവലാം  അടബയന്തര  പ്രകമയമനായബ

കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതച്ച്.   ആയതബനനാല് ഇടൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്

ചര്ച കചകയ്യേണതബല.
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(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശച്ച്  കചന്നബതല,

അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്,  പബ.  കജ.  കജനാസഫച്ച്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നച്ച് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബക്കല്

(1)   നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ശശബ: കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനലാം, ജബ.എസച്ച്.ടബ എന്നബവമൂലലാം നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബല് ഉണനായബട്ടുള്ള പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബകന്നതബനുലാം   കപകടനാള്/  ഡസ്പീസല്

വബല  വര്ദനവച്ച്  മൂലമുള്ള  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേളകട  വബലവര്ദനവച്ച്

നബയനബകന്നതബനുലാം  ടബ  കമഖലയബല്  വബകദശ  മലയനാളബകേളകട  നബകക്ഷപലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്നതബനുലാം കതനാഴബല് സുരക്ഷബതതന്വേലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.      

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ് തസ്പീന):  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബകല  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബകന്നതബനുലാം

പശനാതല  കമഖലയുകട  വബകേസനതബനുമനായബ  സതന്വേര  നടപടബകേളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്
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സന്വേസ്പീകേരബചബരബകന്നതച്ച്.  പനാരബസബതബകേനാനുമതബ നബര്ബന്ധമനാക്കബയ സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

ഉതരവമൂലലാം  കേന്വേനാറബകേളകട  പ്രവര്തനലാം  തടസ്സകപ്പെട്ടതച്ച്  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ

സനാമഗ്രബകേളകട വബല വര്ദനവബനച്ച് കേനാരണമനായബട്ടുണച്ച്. ഈ കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ

പരബഹരബകന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്  5  കഹക്ടറബല്  തനാകഴ  വബസസ്പീര്ണ്ണമുളള  കേന്വേനാറബകേളകട

പനാരബസബതബകേനാനുമതബക്കനായബ  ജബലനാ  കേളക്ടര്  കചയര്മനാനനായ  സമബതബകയ

ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.   ഒരു  കഹക്ടറബല്  തനാകഴ  വബസസ്പീര്ണ്ണമുളള  കേന്വേനാറബകേളകട

ശനാസസ്പീയ  ഖനനതബനച്ച്  ലഘൂകേരബച  ലമനബലാംഗച്ച്  പനാന  തയ്യേനാറനാകന്നതബനുളള

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദശലാം  പുറകപ്പെടുവബകകേയുലാം  കേന്വേനാറബകേളകട  ദൂരപരബധബ  50  മസ്പീററനായബ

പുന:സനാപബകകേയുലാം  കേളബമണ്ണച്ച് ഖനനതബനുളള  നബരനാകക്ഷപ പത്രലാം സലാംബന്ധബച

ചട്ടതബല് കഭദഗതബ വരുത്തുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  കേളബമണ്ണബകന്റെ  ലഭദത സലാംബന്ധബചച്ച്

പഠനലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  കതരകഞ്ഞടുത  ഡനാമുകേളബല്നബന്നച്ച്  മണലലാം  കചളബയുലാം

കശഖരബചച്ച്  വബപണനലാം നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബകയടുതബട്ടുണച്ച്.   മണല് ഇറകമതബ

കചയ്യുന്നതബനച്ച്  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുതബ  സര്കലര്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണച്ച്.

വബകദശത്തുനബനലാം പനാറ ഇറകമതബ കചയ്യുന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാര് പരബകശനാധബച്ചുവരുന.

നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേളകട  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബകന്നതബനച്ച്

മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  കയനാഗലാം  കചര്ന്നച്ച്  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാകന്നതബനച്ച്  വകുപ്പുകേള്ക്കച്ച്   നബര്കദ്ദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   സബമന്റെച്ച്,  കേമബ
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എന്നബവയുകട ലഭദതയുലാം വബലവര്ദനവലാം സലാംബന്ധബചച്ച് ബന്ധകപ്പെട്ടവരുമനായബ  ചര്ച

നടതബയബട്ടുണച്ച്.  നബയനണവബകധയമനായബ  കേന്വേനാറബകേള്ക്കച്ച് ഖനനനാനുമതബ നല്കുകേ,

പരബസബതബക്കച്ച്  കകേനാട്ടലാം  തട്ടനാകത  നദബകേളബല്നബന്നച്ച്  മണല് കശഖരബകകേ തുടങ്ങബയ

കേനാരദങ്ങള് സര്ക്കനാര് പരബകശനാധബച്ചുവരുന.  

(2)   ലലറച്ച് കമകടനാ പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    ശബവകുമനാര്:  തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  നഗരങ്ങളബകല

കപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലതച്ച് ആവബഷ്കരബച ലലറച്ച് കമകടനാ പദതബയബല് നബലനബല്കന്ന  അനബശബതതന്വേലാം

പരബഹരബക്കണലാം. തബരുവനന്തപുരലാം മുതല് പളളബപ്പുറലാം വകരയുലാം കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് മസ്പീഞന്ത

മുതല് കമ   ഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച് വകരയുലാം വബഭനാവന കചയബരബകന്ന പ്രസ്തുത പദതബയുകട

പ്രനാരലാംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ  ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.-കയ  കേണ്സള്ട്ടന്റെനായബ

ചുമതലകപ്പെടുതബയബരുന.  ഈ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരതബല്  വന്നകശഷലാം

തബരുവനന്തപുരതച്ച്  മൂന്നച്ച്  ലഫ്ലൈ  ഓവറുകേളകട  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബകകേയുലാം  തുടര്  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബക്കനാതതബകന്റെ  ഫലമനായബ

ഡബ.എലാം.ആര്.സബ. പബനമനാറുന്ന സനാഹചരദലാം ഉണനാകുകേയുലാം കചയ. കമകടനാ നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബല് പ്രനാഗതദലാം കതളബയബച ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.യുമനായബ എഗ്രബകമന്റെച്ച് വയനാകത

പബനനാറനാനുള്ള കേനാരണലാം വദക്തമനാകകേയുലാം പ്രസസ്തുത പദതബ യനാഥനാര്തദമനാകന്നതബനച്ച്
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അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകകേയുലാം കവണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  കകേനാചബ കമകടനാ മനാതൃകേയബല് കകേന്ദ്ര

സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേളകട  പങ്കെനാളബതകതനാകട  തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

നഗരങ്ങളബല് ലലറച്ച് കമകടനാ പദതബ നടപ്പെനാക്കനാന ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.  തയ്യേനാറനാക്കബയ

പദതബകരഖ  അലാംഗസ്പീകേരബചച്ച്  ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനച്ച് വബശദമനായ

പദതബകരഖ,  സമഗ്ര  ഗതനാഗത  പദതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  എന്നബവ  സമര്പ്പെബകകേയുലാം

കചയബരുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കേബട്ടബയതബനു  കശഷലാം

പദതബയുമനായബ മുകന്നനാട്ടു കപനാകുന്നതനാണച്ച്. കകേനാചബ കമകടനാ വന നഷതബല് കപനാകുന

എന്നതുകകേനാണച്ച്  ഇതബകന്റെ  സനാമതബകേ  ബനാധദതകയ  സലാംബന്ധബചച്ച്  ഫബനനാനസച്ച്

കസക്രട്ടറബയുകട  അദദക്ഷതയബലള്ള  കേമ്മേബറബ  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബകനണച്ച്.

തബരുവനന്തപുരലാം  ലലറച്ച്  കമകടനാ  പദതബയുകട  പ്രനാരലാംഭ  നടപടബയുകട  ഭനാഗമനായബ

ശസ്പീകേനാരദലാം, ഉള്ളൂര്, പട്ടലാം എന്നസ്പീ സലങ്ങളബകല കമല്പ്പെനാലങ്ങളകട നബര്മ്മേനാണതബനുലാം

സലകമടുപ്പെബനുലാംകവണബ 272 കകേനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നലബയബട്ടുണച്ച്. കേഴക്കൂട്ടലാം,

കകേശവദനാസപുരലാം  പനാത  വബകേസനതബനുലാം  സലകമടുപ്പെബനുലാം  ഭരണനാനുമതബ

നലബയബട്ടുണച്ച്. 13.33  കേബ.മസ്പീ.  ലദര്ഘദമുള്ള കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് ലലറച്ച് കമകടനാ പദതബക്കച്ച്

ഡബകപ്പെനാ യനാര്ഡച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനനായബ 8.2819 കഹക്ടര് ഭൂമബ അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പുതബയ  കമകടനാ  നയതബനനുസൃതമനായബ  പദതബയബല്  മനാറങ്ങള്
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ആവശദമനായതബനനാല്  കേമ്മേബറബ  അക്കനാരദലാം  പരബകശനാധബചകശഷലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരകതനാകട  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബനച്ച്  അയയ്ക്കുന്നതനാണച്ച്.  സര്ക്കനാര്

വബശദനാലാംശങ്ങകളലനാലാം  പരബകശനാധബചച്ച്  പദതബ  ആരലാംഭബകലാം.  ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.യുകട

കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച്  പബരസ്പീഡച്ച്  അവസനാനബചതബനനാലനാണച്ച്  അവര്  പബനനാറബയതച്ച്.  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെച്ച് അവകര ഒഴബവനാക്കബയബട്ടബല. 

III. സബ്മബഷന

(1) കഎ  .  റബ  .   ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് കക്ഷമനബധബ

 ശസ്പീ  .    എലാം  .    സന്വേരനാജച്ച്:  കഎ.റബ.  കമഖലയബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കതനാഴബല്

പരബരക്ഷ,  കസവന കവതന വദവസകേള് മുതലനായവ സലാംബന്ധബച ഉതരവനാദബതന്വേലാം

സര്ക്കനാര് ഏകറടുകകേയുലാം ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് മനാത്രമനായബ അനുകയനാജദമനായ കക്ഷമനബധബ

രൂപസ്പീകേരബകകേയുലാം  ഗ്രനാറവബറബ  നബയമങ്ങള്  പരബഷ്കരബകകേയുലാം  കചയ്യേണലാം.  ഇടൗ

കമഖലയബകല പ്രശ്നപരബഹനാരതബനുകവണബ രൂപസ്പീകേരബച കേമ്മേബറബയബല് ജസ്പീവനക്കനാരുകട

പ്രതബനബധബകയക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുതണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  അതതച്ച്  കേമനബകേളകട

കപനാളബസബകേള്ക്കനുസരബചനാണച്ച്  കഎ.റബ.  കമഖലയബല്  പ്രവര്തബകന്ന

കേമനബകേളബകല കസവന കവതന വദവസകേള്.  കകേരള കഷനാപച്ച് ആന്റെച്ച് കകേനാകമഴദല്

എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെച്ച് നബയമതബകന്റെ പരബധബയബല് ഇതച്ച് ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുകണങ്കെബലലാം ചബല



14

വദവസകേള്  ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  ഇടൗ  കമഖലയബകല  കതനാഴബല്  നബയമങ്ങള്

കേനാലനാനുസൃതമനായബ  രൂപകപ്പെടുകതണതുണച്ച്.  കതനാഴബല് കമഖലയബകല അസബരതയുലാം

കതനാഴബല്  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭബക്കനാതതുലാം  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  കേമനബകേളകട

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  അനുകൂലമനായ  സനാഹചരദലാം  രൂപകപ്പെടുകതണതുണച്ച്.   കഎ.റബ.

പനാര്കകേളലാം  കേമനബകേളലാം  തമ്മേബലള്ള  കേരനാര്  വദവസകേളബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുതബയനാല്

സര്ക്കനാര്  ശക്തമനായബ  ഇടകപടുന്നതനാണച്ച്.  ഇടൗ  കമഖലയബകല

പ്രശ്നപരബഹനാരതബനുകവണബ  രൂപസ്പീകേരബച  കേണ്സള്കട്ടറസ്പീവച്ച്  കേമ്മേബറബയബകല

ജസ്പീവനക്കനാരുകട പ്രനാതബനബധദലാം സലാംബന്ധബച കേനാരദലാം പരബകശനാധബകന്നതനാണച്ച്. 

(2) കപനാതുസലങ്ങളബല് സബ  .  സബ  .  റബ  .  വബ  .   കേദനാമറകേള് സനാപബക്കല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  വര്ദബച്ചുവരുന്ന  കുറകൃതദങ്ങളലാം  കമനാഷണവലാം

തടയുന്നതബനനായബ  നഗരങ്ങളബകല  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്   തകദ്ദശസന്വേയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളകട സഹനായകതനാകട സബ.സബ.റബ.വബ.  കേദനാമറകേള് സനാപബകന്നതബനുലാം

കമനാണബററബലാംഗച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  യഥനാസമയലാം  കേദനാമറകേളകട

കമയബന്റെനനസച്ച് നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സലാംസനാനകത  പ്രധനാന

നഗരങ്ങളബകല  കറനാഡപകേടങ്ങളലാം  കുറകൃതദങ്ങളലാം  തടയുന്നതബനനായബ  സബ.സബ.റബ.വബ.
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കേദനാമറകേള്  സനാപബകന്നതബനച്ച്  19.60  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബക്കച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  നഗരതബലടനസ്പീളലാം  439  ഇടങ്ങളബലനായബ  കപനാലസ്പീസച്ച്

സഹനായകതനാകടയുലാം വബവബധ വദനാപനാര സനാപനങ്ങള്, ബനാങ്കെച്ച്, എ.ടബ.എലാം./കപകടനാള്

പമച്ച്/ജുവലറബ  എന്നബവബടങ്ങളബല്  വദനാപനാരബ  വദവസനായബകേളകട

സഹകേരണകതനാകടയുലാം സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറകേള് സനാപബചബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാനതച്ച്

വര്ദബച്ചുവരുന്ന  കറനാഡപകേടങ്ങളലാം  മരണങ്ങളലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച്

ഡബജബറല് ടനാഫബകേച്ച്  എനകഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്  സബസ്റ്റേലാം നടപ്പെബലനാകന്നകതനാടുകൂടബ   ഗതനാഗത

നബയമലലാംഘനങ്ങളലാം  കുറകൃതദങ്ങളലാം  ഫലപ്രദമനായബ  തടയനാന  കേഴബയുലാം.

സബ.സബ.റബ.വബ.കേദനാമറകേള് വദനാപകേമനായബ സനാപബകന്നതബകനകറബചച്ച് പരബകശനാധബചച്ച്

യുക്തമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.  

(3) കേദനാനസര് പരബകശനാധനനാ കകേന്ദ്രലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസച്ച്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല

കപരുമനാവൂരബല് പുതബകയനാരു കേദനാനസര് പരബകശനാധനനാ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭബകന്നതബകനനാ

കേലൂരബല് പ്രവര്തബച്ചുവരുന്ന കസന്റെര് കപരുമനാവൂരബകലയച്ച് മനാറബ സനാപബകന്നതബകനനാ

ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല  കേലൂരബല്  ആര്.സബ.സബ.യുകട  കേസ്പീഴബല്
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പ്രവര്തബകന്ന  മുനകൂര്  കേദനാനസര്  പരബകശനാധനനാ  കകേന്ദ്രലാം  മനാറബ  സനാപബകന്നതച്ച്

ആശനാസദമല.  കേദനാനസര്  ഡബറക്ഷനുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  സര്ക്കനാര്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

അടബയന്തര  നടപടബകേളകട  ഭനാഗമനായബ   കേദനാനസര്  കപനാളബസബ  ആവബഷ്കരബകകേയുലാം

പ്രധനാനകപ്പെട്ട അഞച്ച് കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബല് മബനബ കസന്റെറുകേള് സനാപബകകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.   മുഴുവന  ജബലനാ/ജനറല്  ആശുപത്രബകേളബലലാം  മുനകൂര്  കേദനാനസര്

പരബകശനാധനനാ കകേന്ദ്രങ്ങള് സനാപബക്കനാനുള്ള നബര്കദ്ദശലാം നല്കുകേയുലാം രണനാലാംഘട്ടകമന്ന

നബലയബല്   തനാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രബകേളബകലയ്ക്കുകൂടബ ഇടൗ സലാംവബധനാനലാം വദനാപബപ്പെബക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനകമടുകകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  കമമറുകട  ആവശദലാം

തദവസരതബല് പരബഗണബക്കനാനനാകുകമനാകയന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബകന്നതനാണച്ച്. 

(4) പട്ടയലാം അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    കകഹബബ  ഇടൗഡന:  വടുതല  ജനകേസ്പീയ  കറനാഡബല്  പുറകമനാക്കബല്

അധബവസബകന്ന  179  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  അടബയന്തരമനായബ  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

എറണനാകുളലാം ജബലയബല് വടുതല ജനകേസ്പീയ നഗര് കകേനാളനബ പുറകമനാക്കബല് 2-4 കസന്റെച്ച്

ഭൂമബയബല്  വസ്പീടച്ച്  വചച്ച്  തനാമസബകന്ന  179  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  നബബന്ധനകേള്ക്കച്ച്

വബകധയമനായബ പട്ടയലാം നല്കുന്നതനാണച്ച്.  
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(5)   മനാനനാഞബറ  -  കവള്ളബമനാട്കുന്നച്ച് കറനാഡച്ച് വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപച്ച്  കുമനാര്:  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  നഗരപനാത  വബകേസന  പദതബയുകട

ഒന്നനാലാം  ഘട്ടതബലള്കപ്പെട്ട  മനാനനാഞബറ-കവള്ളബമനാട്കുന്നച്ച്  കറനാഡബകന്റെ  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  ഭൂമബ  ഏകറടുകന്നതബനുള്ള  അധബകേ  തുകേ

അനുവദബച്ചുതരണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്):

മനാനനാഞബറ-കവള്ളബമനാട്കുന്നച്ച്  കറനാഡബകന്റെ  വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ  ഭൂമബ

ഏകറടുകന്നതബകന്റെ ആദദഘട്ടകമന്ന നബലയബല് നടപ്പു സനാമതബകേവര്ഷലാം 50 കകേനാടബ

രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതബക്കച്ച്  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബചച്ച്  കരഖകേള്

ഹനാജരനാകന്ന  മുറയച്ച്  അടുത  സനാമതബകേ  വര്ഷലാം  ബനാക്കബ  50  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബകന്നതനാണച്ച്. 

(6) കകേനാപ്ര ഇറകമതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന കുട്ടബ:  അഡന്വേനാനസച്ച് കകലസനസച്ച് പദതബയനുസരബചച്ച് കകേനാപ്ര

ഇറകമതബ  കചയ്യുന്നതബലൂകട  ഉണനാകുന്ന അഴബമതബ  ഇലനാതനാകന്നതബനുലാം  നനാളബകകേര

കേര്ഷകേകര  പ്രതബസന്ധബയബല്  നബനലാം  രക്ഷബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കകേരള-തമബഴച്ച് നനാടച്ച്-കേര്ണ്ണനാടകേ  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബമനാരുലാം

കേര്ഷകേ സലാംഘടനകേളമനായബ കചര്ന്നച്ച് ഇതബകനതബകര കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദലാം
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കചലതണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല് കുമനാര്  ): കകേന്ദ്ര നബലപനാടബകന്റെ

ഫലമനായബ നനാളബകകേര വബല ക്രമനാനുഗതമനായബ കുറഞ്ഞുവരബകേയനാണച്ച്.   കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനവലാം  കതങ്ങബകന  ബനാധബകന്ന  കരനാഗങ്ങളലാം  കേസ്പീടബനാധയുലാം

ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമതകയ  ഗണദമനായബ  ബനാധബകകേയുലാം  ശനാസസ്പീയ  കൃഷബ  രസ്പീതബകേള്

അവലലാംബബക്കനാന  സനാധബക്കനാതതച്ച്  ഉല്പ്പെനാദനകറവബനച്ച്  കേനാരണമനാകുകേയുലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.   നനാളബകകേര  കമഖലയുകട  സമഗ്ര  വബകേസനതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റുകേളകട   കേസ്പീഴബല്വരുന്ന  സനാപനകമധനാവബകേകള  ഉള്കപ്പെടുതബ  കൃഷബ

വകുപ്പുമനബ കചയര്മനാനനായബ 'കകേനാക്കനട്ടച്ച് മബഷന' രൂപസ്പീകേരബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

അഡന്വേനാനസച്ച് ആതലറകസഷന പദതബ പ്രകേനാരലാം കകേനാപ്ര ഇറകമതബ കചയ്യുന്നതബനച്ച്

ചുങ്കെലാം നല്കകേണതബല. പ്രസ്തുത പദതബ ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യേകപ്പെടുന്ന കേനാരദലാം നബരവധബ

തവണ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതനാണച്ച്. കകേനാക്കനട്ടച്ച് മബഷകന്റെ

കനതൃതന്വേതബല് കതക്കന സലാംസനാനങ്ങളബകല കൃഷബ വകുപ്പുമനായബ ആശയവബനബമയലാം

നടതബകക്കനാണച്ച്  സലാംയുക്തമനായബ  കകേന്ദ്രതബല്  സമ്മേര്ദ്ദലാം  കചലതനാനനാവശദമനായ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.
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(7) കമല്പ്പെനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  മകഞരബ  ജസസ്പീല  ജലാംഗ്ഷനബകല  കമല്പ്പെനാലലാം

നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  ഡബലസന  പൂര്തസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം  സലകമകറടുകന്നതബനുലാം

സനാകങ്കെതബകേനാനുമതബ  ലഭദമനാകന്നതബനുലാം  പ്രവൃതബ  കടണര്  കചയച്ച്

പൂര്തസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന  ):  മകഞരബ

ജസസ്പീല  ജലാംഗ്ഷനബകല  ലഫ്ലൈ  ഒനാവര്  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  2011-12-കല  ബഡ്ജറബല്

പണലാം  നസ്പീക്കബവചബരുന്നബല.  ഇകപ്പെനാള്  സലകമടുപ്പെബനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബകകേയനാണച്ച്.  അതബര്തബ  നബര്ണ്ണയബച്ചുകേബട്ടുന്നതബനുകവണബ  പല

തവണ മകഞരബ തഹസസ്പീല്ദനാകരനാടച്ച് കേത്തു മുകഖന ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുലാം ഇതുവകര മറുപടബ

ലഭബചബട്ടബല.  ഇക്കനാരദതബല്  ജബലനാ  കേളക്ടകറനാടച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

കമല്പ്പെനാല  നബര്മ്മേനാണതബകല  കേനാലതനാമസലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  അകനന്വേഷണലാം

നടത്തുന്നതനാണച്ച്.  ലഫ്ലൈ  ഓവര്  നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള  നടപടബ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ലകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.

(8) പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .     രനാജകഗനാപനാല്:  കനമലാം  നബകയനാജകേ മണ്ഡലതബകല മലകമല്കന്നച്ച്

മുടവനമുഗള് പനാലലാം നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
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കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

മലകമല്കന്നച്ച്  മുടവനമുഗള്  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന

പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച് ഡബലസന തയ്യേനാറനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. അകപ്രനാചച്ച് കറനാ ഡച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനുലാം

സലലാം ഏകറടുക്കലബനുമനായബ മൂന്നരകക്കനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബകളള അകപക്ഷ

സര്ക്കനാരബല്  ലഭദമനായബട്ടുണച്ച്.   ഇതബനുപുറകമ  പനാലതബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള

എസ്റ്റേബകമറലാം  കൂടബ  കചര്തച്ച്  സമര്പ്പെബക്കനാന  ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയര്,  കറനാഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്

ബ്രബഡ്ജസബകനനാടച്ച്  നബര്കദ്ദശബചബട്ടുണച്ച്.   പ്രസസ്തുത  എസ്റ്റേബകമറച്ച്  ലഭബകന്ന  മുറയച്ച്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുന്നതനാണച്ച്.   അതബനുകശഷലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുതച്ച്  കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെബനച്ച്  ലകേമനാറുന്നതനായബരബകലാം.  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള  നടപടബകേള്

തന്വേരബതഗതബയബല് നടനകകേനാണബരബകകേയനാണച്ച്. 

(9) കനലബയനാമതബ കപനാളചബറക്കല് ഹയര് കസക്കണറബ സ്കൂള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ:  കനലബയനാമതബ കപനാളചബറക്കല് ഹയര് കസക്കണറബ സ്കൂള്

സര്ക്കനാര് ഏകറടുകന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):  1966  മുതല്

പ്രവര്തബച്ചുവരുന്ന  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളനായ  കനലബയനാമതബ  കപനാളചബറക്കല്  ഹയര്

കസക്കണറബ  സ്കൂള്  കകേട്ടബടലാം  മനാകനജരുകട  നബസ്സലാംഗതമൂലലാം   ഇടബഞ്ഞുവസ്പീഴനാറനായ

അവസയബലനാണച്ച്.  ഈ സനാഹചരദതബല് സ്കൂള് ഗ്രനാമപഞനായതച്ച് കകേട്ടബടതബലനാണച്ച്
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പ്രവര്തബച്ചുവരുന്നതച്ച്.   ഇതബകനതബകര  സ്കൂള്  മനാകനജര്  ലഹകക്കനാടതബയബല്  റബട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബകകേയുലാം  സ്കൂളബകന്റെ  കശനാചദനാവസ  ചൂണബക്കനാട്ടബ  പബ.ടബ.എ.  പ്രസബഡന്റെച്ച്

മുഖദമനബക്കച്ച് പരനാതബ സമര്പ്പെബകകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  സ്കൂള് മനാകനജര് ഫയല് കചയ

റബട്ടച്ച്  ഹര്ജബയബകനലള്ള  വബധബനദനായതബനച്ച്  വബകധയമനായബ  കപനാളചബറക്കല്  ഹയര്

കസക്കണറബ സ്കൂളബകന്റെ പ്രവര്തനലാം എത്രയുലാം കപകട്ടന്നച്ച് അടബസനാന സടൗകേരദങ്ങളള്ള

കകേട്ടബടതബകലയച്ച്  തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ  മനാറനാനുലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടതബ

അധദയനലാം  സ്കൂള് കകേട്ടബടതബല്തകന്ന പുന:സനാപബക്കനാനുലാം   സ്കൂള് മനാകനജര്ക്കച്ച്

നബര്കദ്ദശലാം നല്കുന്നതബനച്ച് കപനാതുവബദദനാഭദനാസ ഡയറക്ടകറ ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.

സ്കൂള്  ഏകറടുകന്ന  കേനാരദലാം  ഇകപ്പെനാള്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പരബഗണനയബലബല.   സ്കൂള്

മനാകനജര്,  വബദദനാഭദനാസ  അധബകേനാരബകേള്,  പബ.ടബ.എ  എന്നബവരുകട

ഏകകേനാപനകതനാകടയുലാം  കപനാതുജന പങ്കെനാളബതകതനാകടയുലാം സ്കൂളബകന്റെ  പ്രവര്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകന്നതബനുകവണ നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.

(10)   അനുവദബച തുകേ ലനാപനാക്കബയതച്ച് സലാംബന്ധബചച്ച്

ശസ്പീമതബ സബ  .    കകേ  .    ആശ:  കകവക്കതച്ച് സ്കൂളകേള്ക്കച്ച് ബസ്സുകേള് വനാങ്ങുന്നതബനച്ച്

അനുവദബച തുകേ ലനാപനാക്കബയ ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്  ):  ആസബ  വബകേസന

ഫണബലള്കപ്പെടുതബ കകവക്കലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല പതച്ച് സ്കൂളകേള്ക്കച്ച്  ബസച്ച്
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വനാങ്ങുന്നതബനച്ച്  100  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദബചച്ച്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബരുന.

ഭരണനാനുമതബ  ഉതരവബല്  കസ്റ്റേനാര്  പര്കചസച്ച്  നബയമങ്ങള്  പനാലബക്കണകമന്നച്ച്

നബഷ്കര്ഷബചബരുന്നതനുസരബചച്ച് ഇ-കടണറുകേള് നടതബകയങ്കെബലലാം കടണറബല് പകങ്കെടുത

രണച്ച്  കേമനബകേളലാം  ഭരണനാനുമതബ  ഉതരവബകനക്കനാള്  കൂടബയ  തുകേ

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയനാണുണനായതച്ച്. കൂടനാകത എ.വബ.ജബ. കമനാകട്ടനാഴബകന പരബഗണബചബകലന്ന

പരനാതബ ലഭബചതബകനത്തുടര്നളള പരബകശനാധനയബല് പ്രസ്തുത കേമനബ ഇ-കടണറബല്

പകങ്കെടുതബട്ടബകലന്നച്ച്  കേകണതബയബരുന.  ഇക്കനാരണങ്ങളനാലനാണച്ച്  തുടര്  നടപടബകേള്

കവഗതബലനാക്കനാന  സനാധബക്കനാതബരുന്നതച്ച്.  ഒരു  തവണകൂടബ  ഇ-കടണര്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കനാനനാകുകമനാകയന്നച്ച് പരബകശനാധബചച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.

IV. പ്രസനാവന 

മഹബളനാ ദബനലാം

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ഇന്നച്ച് സനാര്വ്വകദശസ്പീയ മഹബളനാ ദബനമനാണച്ച്. സസ്പീകേകള ആദരബകകേയുലാം

ബഹുമനാനബകകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  മഹതനായ  പനാരമരദമനാണച്ച്  ഭനാരതതബനുളളതച്ച്.

സസ്പീപസ്പീഡനങ്ങളലാം  സസ്പീകേളകട  പ്രനാന്തവല്ക്കരണവലാം  ഇകപ്പെനാഴുലാം   തുടരുകേയനാണച്ച്.

പ്രതബസന്ധബകേള്ക്കബടയബലലാം  സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണ  കമഖലയബല്  വലബയ

മുകന്നറമുണനാക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.  സസ്പീ  പദവബയുകട  ജനനാധബപതദവല്ക്കരണലാം  മറച്ച്

കമഖലകേളബകലന്നകപനാകല  വളര്നവരനാന  കകേരളതബകല  കപനാതുപ്രവര്തകേര്
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മുനകേകയ്യേടുക്കണകമന്നച്ച് അഭദര്തബകന. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  കലനാകേകമമനാടുമുളള  സസ്പീകേള്  ഇന്നച്ച്  (മനാര്ചച്ച്  8)  വനബതനാദബനലാം

ആചരബകകേയനാണച്ച്.  സസ്പീകേളകട  അടബമതലാം  സനാമൂഹദ  വദവസബതബയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടതനാണച്ച്.  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  വബദദ  അഭദസബക്കനാകനനാ  കവനാട്ടച്ച്  കചയ്യേനാകനനാ

അവകേനാശമബലനാത  ഒരു  കേനാലമുണനായബരുന.  പഴയ  രസ്പീതബയബലളള  അടബമതവലാം

അടബചമര്തലലാം  അവസനാനബചബട്ടുകണങ്കെബലലാം  ആധുനബകേ  കേനാലത്തുലാം  ഏറവലാം

ആക്രമബക്കകപ്പെടുന്നതുലാം പനാര്ശന്വേവല്ക്കരബക്കകപ്പെടുന്നതുലാം സസ്പീകേളലാം കപണ്കുട്ടബകേളമനാണച്ച്.

ഇന്തദന  ജനനാധബപതദലാം  പൂര്ണ്ണമനാകേണകമങ്കെബല്  എലനാ  പടൗരനമനാര്കലാം  അവസര

സമതന്വേമുണനാകേണലാം. അവസരലാം നബകഷധബക്കകപ്പെടുന്ന പടൗരനമനാരബല് മഹനാഭൂരബപക്ഷവലാം

സസ്പീകേളനാണച്ച്.  അതബനച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന  കേഴബയണലാം.  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  അര്ഹമനായ

കതനാഴബലവസരങ്ങള് ലഭദമനാകക്കണതുണച്ച്. കതനാഴബലബടങ്ങളബല് സസ്പീകേള് അനുഭവബകന്ന

പസ്പീഡനങ്ങള്  തടയുന്നതബനച്ച്  പരനാതബ  പരബഹനാര  കസല്ലുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കണകമന്നച്ച്

നബര്കദ്ദശബകചങ്കെബലലാം  അകതനാനലാം  യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബല.  കകേരളതബല്  വനബതനാ

വബകേസന  വകുപ്പെച്ച്  രൂപസ്പീകേരബച്ചുകവനളളതച്ച്  അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച്.  ഇടൗ  വകുപ്പെബകന്റെ

ആഭബമുഖദതബല്  ഒരനാഴ്ചക്കനാലലാം  നസ്പീണ്ടുനബല്കന്ന  വനബതനാ  ദബന  പരബപനാടബകേള്

നടതനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദശബകന്നതച്ച്. സസ്പീകേളകട കതനാഴബലവസരങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം
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സബല്  കഡവലപ്കമന്റെബനുലാം  ഒകട്ടകറ  പദതബകേളനാണച്ച്  തയ്യേനാറനാക്കബയബട്ടുളളതച്ച്.  ഇടൗ

ഗവണ്കമന്റുലാം  വരനാനബരബകന്ന  ഗവണ്കമന്റുകേളലാം  പനാര്ശന്വേവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ട  സസ്പീ

സമൂഹതബകന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാന  ശക്തമനായബ  ഇടകപടണലാം.  സസ്പീകേള്കലാം

കപണ്കുട്ടബകേള്കകമതബകരയുളള  എലനാ  അതബക്രമങ്ങളലാം  തടയുന്നതബനച്ച്  നനാലാം

ഓകരനാരുതരുലാം  പ്രതബജനാബദരനാണച്ച്.  സസ്പീപുരുഷ  സമതന്വേതബലധബഷബതമനായ

സമൂഹതബനുകവണബ  മനാതൃകേനാപരമനായ  പ്രവര്തനലാം   നടതണലാം.   എലനാവര്കലാം

വനബതനാദബന ആശലാംസകേള് അര്പ്പെബകന. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല  ):  ഇവബകട  പ്രകേടബപ്പെബച

അഭബപ്രനായകതനാടച്ച്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കയനാജബകന.  സസ്പീകേകള  സനാമൂഹദ  രലാംഗകതയ്ക്കുലാം

രനാഷസ്പീയ  രലാംഗകതയ്ക്കുലാം  നയബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടുകണനളളതച്ച്  യനാഥനാര്തദമനാണച്ച്.

സസ്പീകേകള  അടബചമര്തബ  അവരുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  നബകഷധബചബരുന്ന  ഒരു

കേനാലമുണനായബരുന.  അതബല്നബനലാം  ഒരുപനാടച്ച്  മനാറങ്ങള്  സമൂഹതബലണനായബട്ടുണച്ച്.

പരബഷ്കൃത  സമൂഹതബലലാം  സസ്പീകേള്കക്കതബകരയുളള  അതബക്രമങ്ങളലാം  അനനാചനാരങ്ങളലാം

പസ്പീഡനങ്ങളലാം വര്ദബകകേയനാണച്ച്.  പനാര്ലകമന്റെബലലാം നബയമസഭകേളബലലാം സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  33

ശതമനാനലാം  സലാംവരണലാം  നല്കുന്ന  ബബല്  പനാസ്സനാക്കനാന  സനാധബചബട്ടബല.  വനബതനാ

ദബനവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് പ്രസ്തുത ബബല് പനാസ്സനാകന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലബടങ്ങളബലലാം  യനാത്രയബടയബലലാം  സസ്പീകേള്  അനുഭവബകന്ന  പ്രയനാസങ്ങള്
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പരബഹരബക്കനാന  ശക്തമനായ ഇടകപടല്  നടതണലാം.  വനബതനാ  വബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്തനലാം കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനാകന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. 

V. റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

അനടൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളലാം  പ്രകമയങ്ങളലാം  സലാംബന്ധബച  സമബതബയുകട

പതബകനനാന്നനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI.   ക്രമപശ്നലാം

ധനനാഭദര്തനകേളകട സൂക്ഷ്മപരബകശനാധനനാ കുറബപ്പെച്ച് അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് ലഭദമനാക്കല് 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ഓകരനാ  അലാംഗതബനുലാം  അവര് അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുളള  സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബകശനാധനനാ  കുറബപ്പുകേള്  മനാത്രകമ  ഇകപ്പെനാള്  ലഭബകനളള.

ധനനാഭദര്തന കുറബപ്പുകേള് എലനാ അലാംഗങ്ങള്കലാം ലഭദമനാകന്നതബനനായബ നബയമസഭനാ

കകലബ്രറബയബല്  അതബകന്റെ  മൂന്നച്ച്  പകേര്പ്പുകേകളങ്കെബലലാം  റഫറനസബനനായബ

സൂക്ഷബകന്നതബനുലാം  എലനാ  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബകേളകടയുലാം  പരബകശനാധനനാ  കുറബപ്പുകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ  ലഭദമനാകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.   കവനാട്ടച്ച്  ഓണ്

അക്കടൗണച്ച്,  ധനവബനബകയനാഗ ബബല് എന്നബവയബലൂകട പനാസനാക്കബ നല്കുന്ന തുകേയുകട

കചലവച്ച്  സലാംബന്ധബച  വബശദമനായ  വബവരലാം  അറബയനാനുള്ള  അവകേനാശലാം  സഭയ്ക്കുണച്ച്.

അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ഫലപ്രദമനായബ  ഇടകപടണകമങ്കെബല്  മുന  വര്ഷകത  കചലവച്ച്

സലാംബന്ധബചച്ച്  വദക്തത  വരുകതണതുണച്ച്.  കൂടനാകത  വദക്തമനായ  കേണക്കബലനാകത
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പുതബയ  കചലവകേളകട  ധനനാഭദര്തനയുമനായബ  സഭകയ  സമസ്പീപബകന്നതച്ച്  ശരബയനായ

നടപടബയല.  കൃഷബ വകുപ്പെച്ച്  ഇതവണ കേണക്കച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടബല.  ഇതരലാം കതറനായ

പ്രവണതകേള് അവസനാനബപ്പെബകന്നതബനച്ച് കചയര് റൂളബലാംഗച്ച് നല്കേണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച്  എലനാ  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേള്കലാം  പ്രകതദകേലാം  കുറബപ്പെച്ച്  നല്കുന്നതുലാം

കമലബല്  വസ്പീഴച്ച് ചവരുതനാതബരബക്കനാന  ശദബകന്നതുമനാണച്ച്. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല് കുമനാര്):  വദതബയനാനങ്ങളബലനാത

കകേസുകേളബല്  അഞ്ചുവര്ഷകത  ധനനാഭദര്തനകേളകട  തനാരതമദലാം

ഉള്കപ്പെടുകതണതബകലന്ന ധനാരണയബലനാണച്ച് മറുപടബ നല്കേബയതച്ച്.  കൃഷബ വകുപ്പുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട എലനാ ധനനാഭദര്തനകേളബലലാം വബഷയനബര്ണ്ണയ സമബതബയുകട ചട്ടലാം  7(3)

പ്രകേനാരലാം  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുള്ള  അഞച്ച്  വര്ഷകത  ധനനാഭദര്തനകേളകട  തനാരതമദലാം

ഉള്കപ്പെടുതണകമന്നച്ച്  ബന്ധകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  അധബകേധനലാം

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള രകണണ്ണതബലലാം അഞച്ച് വര്ഷകത കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്. 

റൂളബലാംഗച്ച്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ചട്ടലാം  303  പ്രകേനാരലാം  ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് ഉന്നയബച വബഷയലാം ഇടൗ

സഭയുകട  രണനാലാം  സകമ്മേളനതബല്  ഉന്നയബചബട്ടുള്ളതുലാം  വദക്തമനായ  റൂളബലാംഗച്ച്

നല്കേബയബട്ടുള്ളതുമനാണച്ച്.  2018-19  വര്ഷകത  ധനനാഭദര്തനകേളകട
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സൂക്ഷ്മപരബകശനാധനയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്  വബവബധ സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബകേള്ക്കച്ച്  സര്ക്കനാര്

വകുപ്പുകേള്  ലഭദമനാക്കബയ  കരഖകേള്  പൂര്ണ്ണമകലനലാം  അതബല്തകന്ന  കപനഷനുലാം

പലവകേയുലാം  എന്ന  XVI-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  കൃഷബ  എന്ന  XXIX-ാം

നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  അലാംഗങ്ങള്ക്കനായബ  ലഭദമനാക്കബയ

കുറബപ്പുകേള് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട ആഭദന്തര പ്രവര്തന ചട്ടങ്ങളബകല ചട്ടലാം  7(3) -ല്

പറഞ്ഞബരബകന്ന  പ്രകേനാരമനായബരുന്നബകലനള്ളതനാണച്ച്  പ്രധനാന  ആകക്ഷപലാം.

അതുസലാംബന്ധബചച്ച്  ബന്ധകപ്പെട്ട  മനബമനാര്  വബശദസ്പീകേരണലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സഭനാതലതബല് അലാംഗങ്ങള് ഉന്നയബകന്ന ആകക്ഷപങ്ങള് പരബകശനാധബചച്ച് അതബകനല്

വദക്തമനായ  റൂളബലാംഗച്ച്  നല്കേബക്കഴബഞ്ഞതബനുകശഷലാം  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  വസ്പീഴ്ച കേള്

ആവര്തബകന്നതച്ച് അശനാസദമല.  എന്തുകകേനാണനാണച്ച് ഇങ്ങകന സലാംഭവബകന്നകതന്നച്ച്

പരബകശനാധബചച്ച്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  ഇതച്ച്

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കണകമനലാം കചയര് റൂള് കചയ്യുന.

 VII. ധനകേനാരദലാം

2018-2019   സനാമതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലള്ള ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ): തനാകഴപ്പെറയുന്ന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന.
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ധനനാഭദര്തന നമര് IX -   വനാഹന നബകുതബകേള്

       (133,16,74,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XLI -   ഗതനാഗതലാം

      (652,92,53,000  രൂപ)

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെള്ളബ  ):  പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

വനാഹന നബകുതബകേള് എന്ന  IX-ാംനമര് ധനനാഭദര്തനകയയുലാം ഗതനാഗതലാം  എന്ന

XLI-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള

പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബകന.

പനാര്ശന്വേവത്കേരബക്കകപ്പെട്ടവരുകടയുലാം  ദളബതച്ച്  വബഭനാഗങ്ങളകടയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  മുന്തബയ

പരബഗണന  നല്കുന്നതബനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്   ശമബകന്നതച്ച്.  സലാംസനാനതബകന്റെ

സനാമതബകേ  സബതബ  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഒഴബവള്ള  തസബകേകേളബല്  നബയമനലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷബകന്നതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കൃഷബയുള്കപ്പെകടയുള്ള ഉല്പനാദനകമഖലകേളബല് ഉടൗന്നല് നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള  വബകേസന
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കേനാഴച്ച് ചപ്പെനാടനാണച്ച്  സര്ക്കനാരബനുള്ളതച്ച്.  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  കൃതദമനായബ  ശമളലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  കക്ഷമകപനഷനുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  സമനാശന്വേനാസ

പദതബകേള് നടപ്പെനാകന്നതബനുലാം സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  ഭസ്പീമമനായ നഷലാം വരുതബയബരുന്ന  13

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭകേരമനാകന്നതബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട  വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം

ലനാഭകേരമനാകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  ശമളവലാം

കപനഷനുലാം  കൃതദമനായബ  നല്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  സലാംരക്ഷബകന്നതബനച്ച്  ശക്തമനായ  നബലപനാടുമനായനാണച്ച്

സര്ക്കനാര് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബകന്നതബനച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷകന  നബകയനാഗബകകേയുലാം  പുതബയ  ബസ്സുകേള്  നബരതബലബറക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബകകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   ഗ്രസ്പീന  ടബബന്യൂണല്  വബധബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുതബ  പരബഹരബക്കണലാം.  ശമള

വബതരണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ആകക്ഷപങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനുലാം

പബ.എഫച്ച്. ആനുകൂലദങ്ങള് കൃതദമനായബ നല്കേനാനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്കന.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  കൂടുതല്  പ്രതബസന്ധബയബകലയ്കക്കതബകന്ന

നടപടബകേളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സന്വേസ്പീകേരബകന്നതച്ച്.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട ശമളവലാം കപനഷനുലാം
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കൃതദമനായബ  കകേനാടുകകമന്ന  കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  വനാഗനാനലാം  പനാലബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.

ജൂലല  മനാസലാം  മുതല്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  സന്വേന്തലാം  നബലയച്ച്  കപനഷന

കകേനാടുകകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം  ഉതരവനാദബതന്വേതബല്  നബനള്ള   ഒഴബഞ്ഞുമനാറലനാണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബക്കച്ച്  ആവശദമനായ  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാന  ഇടൗ  സര്ക്കനാര്

തയ്യേനാറനാകുന്നബല.  കേടബനാധദത  വനകതനാതബല്  വര്ദബചബരബകകേയനാണച്ച്.  പുതബയ

ബസ്സുകേള് നബരതബലബറകകമന്ന ബഡ്ജറച്ച്  പ്രഖദനാപനങ്ങള് യനാഥനാര്തദമനാകുന്നബല.

കപനഷന  പ്രനായലാം  വര്ദബപ്പെബകന്നതടക്കമുള്ള  സുശസ്പീല്ഖന്ന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല

നബര്കദ്ദശങ്ങള്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കരുതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബകന.

വനാഹനകപ്പെരുപ്പെതബനനുസരബചച്ച്  കറനാഡുകേളലാം  അനുബന്ധ  സടൗകേരദങ്ങളലാം

വബകേസബക്കനാതതച്ച്  വനാഹനനാപകേടങ്ങള്കലാം  ഗതനാഗതകരുക്കബനുലാം  കേനാരണമനാകുന്ന

പശനാതലതബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവരണലാം.  സലാംസനാനതച്ച്

സന്വേകേനാരദവനാഹനങ്ങളകട  എണ്ണലാം  വര്ദബകന്നതുലാം  കപനാതുയനാത്രനാ  വനാഹനങ്ങള്

ജനങ്ങള്  ഉകപക്ഷബകന്നതുമനായ  സനാഹചരദലാം  ഗടൗരവതരമനാണച്ച്.

സന്വേകേനാരദവനാഹനങ്ങളകട  വര്ദനവച്ച്  ഗതനാഗതകരുക്കബനുലാം  അപകേടങ്ങള്

വര്ദബകന്നതബനുലാം പ്രധനാന കേനാരണമനായബരബകകേയനാണച്ച്.  യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബകന്റെ

കേനാലതച്ച്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണമബലനാത  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചതബകന്റെ  ഫലമനായനാണച്ച്
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കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  നഷതബലനായതച്ച്.  ഇടൗ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ക്രബയനാത്മകേമനായ

പ്രവര്തനങ്ങളലാം അഴബമതബരഹബതമനായ സമസ്പീപനങ്ങളലാം സന്വേസ്പീകേരബചതബകന്റെ ഫലമനായബ

13  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ലനാഭകേരമനായബ  പ്രവര്തബകന്ന  അവസ

സലാംജനാതമനായബ;  ഇടൗ  സബതബ  മറച്ച്  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബല്  കൂടബ

വദനാപബപ്പെബക്കനാനുള്ള  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാടുകൂടബയ  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്

നടതബകക്കനാണബരബകന്നതച്ച്.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ-യുകട  കപനഷന  ബനാധദത

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഏകറടുക്കണലാം.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-  യുകട  പ്രവര്തനങ്ങള്

കമകചപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുമനായബ  നനാല

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളനാക്കബ   വബഭജബക്കനാനുള്ള നടപടബയുണനാകേണലാം. .  

കപ്രനാഫ  .    ആബബദച്ച്  ഹുലസന  തങ്ങള്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്കന.

കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പെബല്  നടന്ന  15  കകേനാടബ  രൂപയുകട  സനാമതബകേ

ക്രമകക്കടുകേകളകറബചച്ച്  അകനന്വേഷബകകേയുലാം  ഉതരവനാദബകേള്കക്കതബകര  ശക്തമനായ

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകകേയുലാം  കവണലാം.  കപനാതുജനങ്ങള്  കൂടുതലനായബ  ആശയബകന്ന

ഗതനാഗത  സലാംവബധനാനകമന്ന  നബലയബല്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  യബല്   മനാറങ്ങള്

വരുതനാന  ശമബക്കണലാം.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട  പ്രവര്തനങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ള  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശകേള്
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നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  വബവബധങ്ങളനായ  പ്രവര്തന  തലങ്ങളബല്  കസനടലലസ്ഡച്ച്

കമനാണബററബലാംഗച്ച്  സബസ്റ്റേലാം  ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

ദസ്പീര്ഘദൂര  ബസ്സുകേളബല്  ലഡ്രെെവര്-കേലാം-കേണക്ടര്  എന്ന  രസ്പീതബ  നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

സന്വേകേനാരദ ബസ്സുകേകള സഹനായബകന്ന തരതബല്  റണ്ണബലാംഗച്ച് സമയലാം കൂട്ടബകകേനാടുകന്ന

നബലപനാടച്ച്  പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.  അപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതബനച്ച്  കറനാഡുകേള്

നവസ്പീകേരബകന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. കമനാകട്ടനാര് വനാഹന വകുപ്പെബല്

നബനള്ള നബകുതബ പബരബവച്ച് വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.   ജബ.കഫനാലാം നല്കുന്നതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

കപനനാല്റബ  നബരതബലബറങ്ങനാത  വനാഹനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഒരു  ദബവസലാം  50  രൂപ  വചച്ച്

പബരബകചടുകന്നതച്ച്  ഒഴബവനാക്കബ  മൂന മനാസകമനാ  ആറു മനാസകമനാ   ആയബ കേനാലനാവധബ

പരബമബതകപ്പെടുതണലാം.  ജലഗതനാഗത  വകുപ്പെച്ച്  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്   പരബഹനാരലാം

കേനാണണലാം.

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള്ള:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബകന.

ആധുനബകേവത്കേരണതബലൂകട  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പെബകന്റെ  കസവനലാം

കമചകപ്പെകട്ടങ്കെബലലാം  വനാഹനകപ്പെരുപ്പെതബനനുസരബച്ചുള്ള  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  അഭനാവലാം

വകുപ്പെബകന്റെ കേനാരദക്ഷമമനായ പ്രവര്തനകത ബനാധബകനണച്ച്. കറനാഡുകേളബകല തബരക്കച്ച്

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  ചരക്കച്ച്  ഗതനാഗതലാം  സുഗമമനാകന്നതബനുമനായബ  കദശസ്പീയ  പനാതയച്ച്

സമനാന്തരമനായബ  കദശസ്പീയ  ജലപനാത  വബകേസബപ്പെബക്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം
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അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.   ആഡലാംബര വനാഹനങ്ങള് ഇതരസലാംസനാനങ്ങളബല് രജബസ്റ്റേര്

കചയ്യുന്നതച്ച്  സലാംസനാനതബകന്റെ  നബകുതബ  വരുമനാനതബല്  കുറവണനാകന്ന

സനാഹചരദതബല്  അതരലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുകേള്  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.

പരബകശനാധനനാകവളയബല്തകന്ന  അധബകേഭനാരലാം  ഒഴബവനാകനകണന്നച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം അതരലാം വനാഹനങ്ങളകട  കമലള്ള പബഴത്തുകേ വര്ദബപ്പെബകകേയുലാം

കവണലാം.  കപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനലാം  കമചകപ്പെടുതനാനുലാം  ടനാഫബകേച്ച്

കബനാധവല്ക്കരണലാം വബപുലമനാക്കനാനുലാം കൂടുതല് സബഗ്നല് ലലറകേള് സനാപബക്കനാനുലാം

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. ലസക്കബള് സവനാരബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

സ്കൂള് കുട്ടബകേള്ക്കച്ച് ലസക്കബള്  നല്കേനാനുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബകന.

മുനകേനാലങ്ങളബല്  നബനലാം  വദതദസമനായബ  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  കഷഡന്യൂളകേളകട

എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബചതബനനാല് പ്രതബദബന യനാത്രക്കനാരുകട എണ്ണതബലലാം കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ

വരുമനാനതബലലാം വര്ദനവണനായബട്ടുണച്ച്.  സഹകേരണ ബനാങ്കെബല് നബനലാം വനായ്പകയടുതച്ച്

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  കപനഷന  കുടബശബകേ  വബതരണലാം  കചയ  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.  കതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം  സനാധനാരണക്കനാകരയുലാം

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയയുലാം പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബകന്ന കകേന്ദ്ര കമനാകട്ടനാര് വനാഹന

കഭദഗതബ  ബബലബകല  വദവസകേള്  കേക്ഷബ  രനാഷസ്പീയകഭദകമകനദ  എതബര്ക്കണലാം.
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വനാഹനനാപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതബനച്ച്  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പെബകല  എനകഫനാഴച്ച്കമന്റെച്ച്

വബഭനാഗതബകന്റെയുലാം  ആഭദന്തര  കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പുകേളകട  സലാംയുക്ത

പ്രവര്തനങ്ങള് വബപുലസ്പീകേരബകകേയുലാം കറനാഡുകേളകട  പരബതനാപകേരമനായ അവസയച്ച്

മനാറലാം  വരുത്തുകേയുലാം  ജലാംഗ്ഷനുകേള്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകകേയുലാം  കചയ്യുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

ജബകയനാകമടബക്കല്  ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെച്ച്,  ജലാംഗ്ഷന  ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെച്ച്,  പനാര്ക്കബലാംഗച്ച്  സടൗകേരദലാം

എന്നബവ കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള നടപടബയുലാം സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജച്ച്:  വനാഹനങ്ങളകട  വര്ദനവബനനുസരബചച്ച്  കറനാഡുകേള്

നവസ്പീകേരബക്കനാതതബനനാല്  ഗതനാഗതകരുക്കച്ച്  ദബനലാംകതനാറുലാം  വര്ദബകകേയനാണച്ച്.

സന്വേകേനാരദ  കമഖലകയ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്ന  വദവസകേളടങ്ങബയ  കകേന്ദ്ര  കമനാകട്ടനാര്

വനാഹന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാകന്നതച്ച്  ഒറകക്കട്ടനായബ  കചറുക്കണലാം.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ നഷതബലനാകന്ന യഥനാര്ത കേനാരണങ്ങള് മനസ്സബലനാക്കബ

പരബഹനാരലാം കേകണതണലാം. 04.01.2018-കല ആര്.ടബ.ഒ.  കബനാര്ഡച്ച് മസ്പീറബലാംഗബകലടുത

തസ്പീരുമനാനങ്ങളബകല  അകനനാമലബ  പരബഹരബക്കണലാം.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട

അധസ്പീനതയബലള്ള  ഭൂമബ  ഉപകയനാഗപ്രദമനാകന്നതബനുലാം  കപനാതുഗതനാഗതലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകന്നതബനുലാം  വനാഹനകപരുപ്പെലാം  നബയനബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാല്  നടയനാത്രക്കനാര്ക്കച്ച്  കവണത്ര  പരബഗണന  നല്കേബ  കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണതബലള്ള അപനാകേതകേള് പരബഹരബക്കണലാം.
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ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബകന.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  പുനരുദരബകന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടത്തുന്നതച്ച്.  യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലകതടുത  വനായ്പ  ദസ്പീര്ഘകേനാല

വനായ്പയനാക്കബ  മനാറകേയുലാം  പലബശ  നബരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  കചയതബലൂകട

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബകല  സനാമതബകേ  പ്രതബസന്ധബ  കുറയനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്  അലഡന്വേസച്ച്  കമകമ്മേനാ  ലഭബചവര്ക്കച്ച്

നബയമനലാം നല്കേനാന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ആനസലന: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബകന. ഈ ഗവണ്കമന്റെച്ച്

അധബകേനാരതബല് വരുകമനാള് പ്രഖദനാപബച കേനാരദങ്ങള് നടപ്പെബലനാകന്നതബനച്ച്  സതന്വേര

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  വബഴബഞ്ഞതച്ച്  കപനാഴബയൂര്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്

മതദബന്ധന തുറമുഖലാം പ്രഖദനാപബകകേയുലാം കകേരള ആകട്ടനാകമനാലബല്സച്ച് ലബമബറഡച്ച്

നവസ്പീകേരബകന്നതബനുകവണബ  അധബകേ  തുകേ  അനുവദബകകേയുലാം  കചയ  സര്ക്കനാരബകന

അനുകമനാദബകന.   വദനാപനാരബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡച്ച്  സ്റ്റേനാറന്യൂട്ടറബ  കബനാര്ഡച്ച്  ആയബ

നബലനബര്തബ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപനഷന  കുടബശബകേ  പൂര്ണ്ണമനായബ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കന്നതബനച്ച്  ഈ  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.   കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

മനാകനജുകമന്റെച്ച്  പരബഷ്കരബചച്ച്  കേനാരദക്ഷമവലാം  ലനാഭകേരവമനാകന്നതബനുലാം  ജസ്പീവനക്കനാകര
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വബനദസബകന്നതബകല കപനാരനായ്മകേള് പരബഹരബകന്നതബനുലാം   കദശസനാല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ട

കനയ്യേനാറബനകേര,  കേനാട്ടനാക്കട റൂട്ടുകേളബല് ആവശദമനായ സര്വ്വസ്പീസുകേള് ഉറപ്പെനാകന്നതബനുലാം

വരുമനാനതബനനുസരബചച്ച്  റൂട്ടുകേള്  പരബഷ്കരബകന്നതബനുലാം  കേട്ടച്ച്  കചയബസച്ച്  ബസ്സുകേള്

ലനാഭകേരമനാകന്നതബനുമുള്ള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.  കനയ്യേനാറബനകേരയബലലാം

കേനാട്ടനാക്കടയബലലാം  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസ്സുകേള്  ഇലനാത  റൂട്ടുകേളബല്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

നടത്തുന്ന സന്വേകേനാരദ വനാഹനങ്ങകള സലാംരക്ഷബകന്നതബനനാവശദമനായ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

ഒരുക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    അനവര്  സനാദതച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്കന.  ഗതനാഗത

വകുപ്പെബകന പടൗരസടൗഹൃദ വകുപ്പെനാക്കനാന സര്ക്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്

ശമളവലാം  കപനഷനുലാം  കകേനാടുക്കനാന  കേഴബയനാകത  ദുരന്തലാം  കനരബട്ടുകകേനാണബരബകന്ന

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  നഷതബലനാകുന്നതബനച്ച്  പ്രധനാന  കേനാരണമനായ  അവബടകത

കടഡച്ച്  യൂണബയനുകേകള  നബയനബകന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാര് ആര്ജ്ജവലാം കേനാണബക്കണലാം.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട  എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്  വബഭനാഗലാം  പരനാജയമനായബ

മനാറബയബരബകന.   തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  നഗരങ്ങളബകല  കപനാതുഗതനാഗത

സലാംവബധനാനലാം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച് ആവബഷ്കരബച

ലലറച്ച് കമകടനാ പദതബ നടപ്പെനാകന്നതബല് സര്ക്കനാര് വസ്പീഴ്ച വരുതബയതബകന്റെ ഫലമനായബ

അനബശബതതന്വേലാം  നബലനബല്കകേയനാണച്ച്.  ടബ  പദതബ  നടപ്പെനാകന്നതബല്  നബന്നച്ച്
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സനാകങ്കെതബകേ  പരബജനാനമുള്ള  ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.-കയ  ഒഴബവനാക്കബ  സന്വേകേനാരദ

കേമനബകയ സഹനായബക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം ഉകപക്ഷബകകേയുലാം പദതബ ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.-

കയ തബരബകകേ ഏല്പ്പെബക്കനാന തയ്യേനാറനാവകേയുലാം കചയ്യേണലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബകന.

സലാംസനാനകത  സമസ  കമഖലകേളബലലാം  വബകേസനകമതബകന്നതബനുലാം

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ നഷതബല്നബന്നച്ച് കേരകേയറന്നതബനുലാം ശമള കുടബശബകേയുലാം

കപനഷനുലാം  പരബപൂര്ണ്ണമനായബ  നല്കുന്നതബനുലാം  ബനാങ്കുകേളകട  കേണ്കസനാര്ഷദലാം

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  വനായ്പ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുമുള്ള  ശമങ്ങളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബകന്നതച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലതച്ച്

വകേയബരുതബയതബകനക്കനാള് കൂടുതല് തുകേ കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കച്ച് പദതബകയതര

ഇനതബല് സഹനായമനായബ നല്കുന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാരബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്. കേബഫ്ബബയുകട

സഹനായകതനാകട  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  സനാനബയ  ബസ്സുകേളകട  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ആരലാംഭബചതച്ച്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  വനബതകേള്ക്കച്ച്  മനാത്രമനായബ

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം  സലാംസനാനകത

വനാഹനങ്ങളകട  എണ്ണലാം  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വര്ദബകന്ന  സനാഹചരദതബല്

കപനാതുഗതനാഗത രലാംഗകത സമഗ്രമനായ മനാറതബകന്റെ അനബവനാരദത കേണക്കബകലടുതച്ച്

ഒരു  ഗതനാഗത  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം  ഗതനാഗതകരുക്കച്ച്  ഒഴബവനാകന്നതബനച്ച്
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ടു-ടയര്  കറനാഡുകേള്  നഗരങ്ങളബല് ആവബഷ്കരബകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനങ്ങളകട  കതനാതച്ച്  കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങകളക്കനാള്  കുറഞ്ഞ

സനാഹചരദതബല് സര്ക്കനാര് ഗടൗരവമനായ ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനുലാം കറനാഡുകേളകട

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങളബല് കൃതദത കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനനായബ കേണ്സ്ട്രേക്ഷന ആകലാം

എ ഞബനബകയഴച്ച്  ആകലാം  നടപ്പെബലനാകന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.   ആര്.ടബ.

ഒനാഫസ്പീസുകേളബകല ഉകദദനാഗസരുകട കുറവച്ച് പരബഹരബകകേയുലാം വനാഹന നബകുതബ പബരബവച്ച്

കേനാരദക്ഷമമനാകകേയുലാം നബകുതബ  തട്ടബപ്പെബകനതബകര കേര്ശന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകകേയുലാം

വനാഹനങ്ങളകട  എണ്ണതബനനുസരബചച്ച്  നബകുതബ  വസൂലനാകന്ന  രസ്പീതബ

അവലലാംബബകകേയുലാം  കചയ്യേണലാം.   കലനാകേതബനുമുഴുവന  മനാതൃകേയനായ  കകേരളതബകല

കുടുലാംബശസ്പീ  സലാംവബധനാനതബനച്ച്  ലക്ഷക്കണക്കബനച്ച്  സസ്പീകേകള  സമൂഹതബകന്റെ

മുഖദധനാരയബകലയച്ച് കകേനാണ്ടുവരനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്കന.  കകേരളതബകല

ഗതനാഗത  സലാംവബധനാനലാം  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ദുരബതവലാം  ദുരന്തവമനാണച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്.

5553  കഷഡന്യൂളകേളലാം  6295  ബസ്സുകേളലാം  35002  ജസ്പീവനക്കനാരുമുള്ള

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട  നബലവബലള്ള  കേടലാം  5079.59  കകേനാടബ  രൂപയനാണച്ച്.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ശമളതബല്നബനലാം  പബടബകചടുത  150  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ

പബ.എഫച്ച്-ല് അടചബട്ടബല. കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ പ്രതബമനാസ വരുമനാനലാം 165 കകേനാടബ രൂപയുലാം
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കചലവച്ച് 354 കകേനാടബ രൂപയുമനാണച്ച്. വരവച്ച് കചലവകേള് തമ്മേബലള്ള അന്തരലാം സര്ക്കനാര്

കേകണതബയനാല്  മനാത്രകമ  കകേനാര്പ്പെകറഷകന  നബലനബര്തനാനനാകൂ.

കകേടുകേനാരദസതയുകടയുലാം  കേടതബകന്റെയുലാം  കേനാരദതബല്   കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കച്ച്

ഒന്നനാലാംസനാനമനാണുള്ളതച്ച്.   കപനഷന  തുകേ  വബതരണലാം  കചയ്യേനാന   സഹകേരണ

ബനാങ്കെബകന  ഏല്പ്പെബചതച്ച്  വഴബ  അവര്ക്കച്ച്  21.7  കകേനാടബ  രൂപ  പലബശയനായബ

നല്കകേണതുണച്ച്.  കകേനാര്പ്പെകറഷകന  സഹനായബക്കനാകനന്ന  വദനാകജന

കകേ.ടബ.ഡബ.എഫച്ച്.സബ.  കകേനാടബകേളകട  ലനാഭവമനായബ  മടങ്ങബ.  തമബഴനാടുമനായബ  ഒപ്പുവച

അന്തര്  സലാംസനാന  ഗതനാഗത  കേരനാര്   ഫലതബല്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കച്ച്

നഷമനാണച്ച്.  ഇന്ധനവബല വര്ദനയുകട കപരബല് ജസ്പീവനക്കനാര് നടതബയ സമരതബല്

കകേനാര്പ്പെകറഷനച്ച്  കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്  രൂപയുകട  നഷമുണനായബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട

ആത്മനാര്തയബലനായ്മമൂലലാം  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച് വളകരയധബകേലാം ബദബമുട്ടുണനാകുനണച്ച്.

വനാഹന  വര്ദനവബനനുസരബച്ചുള്ള  കറനാഡച്ച്  സടൗകേരദങ്ങള്  സലാംസനാനതബല.

ലഡ്രെെവബലാംഗച്ച്  കടസ്റ്റേച്ച്  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബകകേയുലാം  മബകേച  ലഡ്രെെവബലാംഗച്ച്

പരബശസ്പീലന കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരലാംഭബകകേയുലാം വനാഹനപരബകശനാധന  കേനാരദക്ഷമമനാകകേയുലാം

കചയ്യേണലാം.  

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസച്ച്  മനാതത:  ധനനാഭദര്തനകയ  അനുകൂലബകന.  സലാംസനാനതച്ച്

വര്ദബച്ചുവരുന്ന  കറനാഡപകേടങ്ങളകട  ഫലമനായുണനാകുന്ന  ജസ്പീവഹനാനബയുലാം
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അപകേടങ്ങളലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്  സഭ  ഗടൗരവമനായബ  ചര്ച  കചയ്യേണലാം.  വര്ദബച്ചുവരുന്ന

കറനാഡപകേടങ്ങകള  സലാംബന്ധബചച്ച്  പഠബകന്നതബനച്ച്  നബകയനാഗബച  ജസ്റ്റേബസച്ച്

ചന്ദ്രകശഖരദനാസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകനകറബചച്ച് പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് അഭബപ്രനായലാം

പറയനാതതച്ച്  കഖദകേരമനാണച്ച്.  കറനാഡപകേടങ്ങള്  അകനന്വേഷബകന്നതബനുകവണബ

യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് നബകയനാഗബച ജസ്റ്റേബസച്ച് ചന്ദ്രകശഖരദനാസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

വബശദമനായ  പരബകശനാധനയച്ച്  വബകധയമനാക്കനാനുലാം  നബര്കദ്ദശങ്ങള്  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യേനാറനാകേണലാം.  കറനാഡപകേടങ്ങളലാം  ഗതനാഗത  തബരകലാം

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  കപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനകത  കേനാരദക്ഷമമനായബ

ഉപകയനാഗബച്ചുകകേനാണച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബകന്നതബനുമനായബ

പുതബകയനാരു ഗതനാഗത നയതബനച്ച് രൂപലാം നല്കുന്നതബകനകറബചച്ച് ആകലനാചബക്കണലാം.

വനാട്ടര്  ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച് സലാംവബധനാനലാം ആധുനബകേവത്കേരബക്കനാനുലാം കൂടുതല് യനാത്രക്കനാകര

ആകേര്ഷബകന്ന രസ്പീതബയബല് നൂതന സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം ടൂറബസവമനായബ

ബന്ധകപ്പെടുതനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്കന.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ശമള/കപനഷന  വബതരണതബകല

കേനാരദക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബല്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

കഷഡന്യൂളകേള്  കവട്ടബകറയ്ക്കുന്ന  നടപടബ  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം  പനാലക്കനാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,
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കപനാന്നനാനബ ഡബകപ്പെനാകേളബല് നബനലാം കവട്ടബകറച ബസച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച് പുന:രനാരലാംഭബക്കനാനുലാം

ഗതനാഗതസടൗകേരദമബലനാത കുറനനാടച്ച്, തൃതനാല പ്രകദശങ്ങളബല് പുതബയ സര്വ്വസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.  ബസ്ചനാര്ജ്ജച്ച്  വര്ദപ്പെബക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം

ഉകപക്ഷബക്കനാനുലാം  കഫയര്  കസ്റ്റേജച്ച്  നബര്ണ്ണയതബകല  അപനാകേതയുലാം   ബസബനുള്ളബല്

വബദദനാര്തബനബകേള്ക്കച്ച്  കനരബകടണബ  വരുന്ന  പസ്പീഡനങ്ങളലാം  ബദബമുട്ടുകേളലാം

പരബഹരബക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാര് തയ്യേനാറനാകേണലാം.  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളകട അഭബപ്രനായങ്ങള്

വളകചനാടബകന്ന ഭരണകേക്ഷബ അലാംഗങ്ങളകട നബലപനാടച്ച് ദടൗര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):   കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട   ശമളവലാം  കപനഷന  കുടബശബകേയുലാം  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കന്നതബനുള്ള

ശമലാം  നടനകകേനാണബരബകന.   കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  ഗതനാഗത  കമഖലയബകല

ഗതനാഗതകരുക്കച്ച് ഒഴബവനാകന്നതബനുലാം അപകേടങ്ങളണനാകുന്നതച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാംകവണബ

'കസഫച്ച്  കകേരള'  പദതബ ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.   കറനാഡച്ച്

കസഫബ,  ഇലകകനാണബകേച്ച്  കമനാബബലബറബ,  അര്ബന ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച്  നയലാം എന്നബവ വഴബ

ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  ഗതനാഗത  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനനായബ

'കമകടനാകപനാളബറന  ടനാനകസനാര്ട്ടച്ച്  അകതനാറബറബ  ബബല്'  നബയമസഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  വനാഹന നബകുതബ അടയണകമങ്കെബല്  കമനാകട്ടനാര്

കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  വബഹബതലാം  അടയണകമന്ന  നബബന്ധന  നബലവബലണച്ച്.
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കമനാകട്ടനാര് വനാഹനതബകന്റെ കസനാഫച്ച് കവയര് ശരബയനായ രസ്പീതബയബല് പ്രവര്തബകനണച്ച്.

'ലഡ്രെെവര്  കേലാം  കേണക്ടര്'  സലാംവബധനാനലാം  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  ദസ്പീര്ഘദൂര

സര്വ്വസ്പീസുകേളബല് നടതബകക്കനാണബരബകകേയനാണച്ച്.  സസ്പീകേള്ക്കനായുള്ള പ്രകതദകേ ബസച്ച്

സര്വ്വസ്പീസച്ച്  വബജയപ്രദമകലന്നച്ച്  കേകണതബയബട്ടുണച്ച്.   ജസ്റ്റേബസച്ച്  ചന്ദ്രകശഖര  ദനാസച്ച്

കേമ്മേബഷന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ഉതമമനായ  കേനാരദങ്ങള്  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  പരബഷ്കനാര

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.   ജലഗതനാഗത  കമഖലകയ  കമചകപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാനുളള  നടപടബകേളമനായബട്ടനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.

കസനാളനാര് എനര്ജബ ഉപകയനാഗബച്ചുകകേനാണ്ടുളള ഇന്തദയബകല ആദദകത യനാത്രനാകബനാട്ടച്ച്

ആലപ്പുഴയബല്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  നടത്തുനണച്ച്.  കേനാലഹരണകപ്പെട്ട  14  തടബ  കബനാട്ടുകേള്ക്കച്ച്

പകേരലാം പുതബയ കബനാട്ടുകേള് വനാങ്ങനാന വര്ക്കച്ച് ഓര്ഡര് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. ആലപ്പുഴയബലലാം

കകേനാലത്തുലാം  പനാസഞര്  കേലാം  ടൂറബസ്റ്റേച്ച്  കവസ്സലകേള്  നബര്മ്മേബകന്നതബനച്ച്  ഉതരവച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  കുട്ടനനാട്ടബല്   ക്രൂയബസച്ച്  കവസ്സല്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ആരലാംഭബകന്നതബനുളള

നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പെബകല  സലാംഘടന

പണലാം  പബരബവച്ച്  നടതബയതച്ച്  സലാംബന്ധബച  കകേസ്സബകന്റെ  അകനന്വേഷണലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബകകേയനാണച്ച്.  ഫനാസ്റ്റേച്ച്

പനാസഞര്  ബസ്സബകന്റെ  റണ്ണബലാംഗച്ച്  കകടമബകല  അപനാകേത  പരബഹരബകന്നതനാണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-കയ രക്ഷകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് കേക്ഷബകഭദകമകനദ എലനാ സര്വ്വസ്പീസച്ച്
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സലാംഘടനകേളകടയുലാം  സഹകേരണലാം  അഭദര്തബകന.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബകന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

വനാഹന നബകുതബകേള് എന്ന IX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം ഗതനാഗതലാം എന്ന

XLI-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  31-കനതബകര  79  കവനാട്ടുകേകളനാകട  സഭ

പനാസ്സനാകകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബകകേയുലാം കചയ.

(സഭ കകവകുകന്നരലാം 4.19-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)

* * * * * *


