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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 14, ബുധന

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

കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബകല പ്രതബസനബ

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കകേന-സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളുകട കതറനായ നയങ്ങളുലാം വരള്ചനാ

കകേടുതബയലാം  നനാണദവബളകേളുകട  വബലയബടബവലാം  നബമബതലാം  കേര്ഷകേര്  അനുഭവബക്കുന

ദുരബതങ്ങളുലാം  പ്രതബസനബയലാം  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതദകേളുലാം  വര്ദബചബരബക്കുനതുമൂലലാം

സലാംസനാനതച്ച്  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന സബതബവബകശേഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടച്ച്  ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.
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മനാണബ റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

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

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കതറനായ  നയലാംമൂലലാം  കേര്ഷകേര്  വദനാപകേമനായബ  ആത്മഹതദ

കചയ്യുനതനായബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടബല.  ഇന്തദയബല്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കേര്ഷകേ

ആത്മഹതദകേള്  നടക്കുന  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറുനകവന  പരനാമര്ശേലാം

വസ്തുതനാവബരുദമനാണച്ച്.  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭബകക്കണ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ഇടനബലക്കനാര്

തട്ടബകയടുക്കുന സനാഹചരദലാം  നബലവബലബല.  കൃഷബനനാശേകതത്തുടര്നച്ച് സലാംസനാനതച്ച്

കേര്ഷകേര് ആത്മഹതദ കചയബട്ടബല.  കേനാര്ഷബകേ കേടനാശേശനാസ കേമ്മേസ്പീഷന  18.01.2007

വകരയള്ള  കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങളനാണച്ച്  പരബഗണബക്കുനകതങബലലാം  വയനനാടച്ച്  ജബലയകട

പ്രകതദകേ സനാഹചരദലാം  കേണക്കബകലടുതച്ച്  31.10.2011  വകരയള്ളവ പരബഗണബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  തസ്പീയതബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ആകലനാചബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  റബ്ബര് കൃഷബയമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതബനച്ച്  സഭ  ഏകേകേണ്ഠമനായബ  പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കബ  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘലാം

കകേനമനബക്കച്ച് നബകവദനലാം സമര്പ്പെബചതബകനത്തുടര്നച്ച്  കകേനഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഒരു ടനാസച്ച്

കഫനാഴച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  കേനാര്ഷബകേ കമഖല അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന പ്രതബസനബ

ഒറകക്കട്ടനായബ  പരബഹരബക്കണലാം.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.,  കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനലാം,  വരള്ച
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എനബവയകട  ഫലമനായബ  കേര്ഷകേര്  കേടകക്കണബയബലനാണച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ  കേടനാശേശനാസ

സഹനായതബനച്ച്  കകേനഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദലാം  കചലതണലാം.  നബലവബലള്ള

കേനാര്ഷബകേ കേടങ്ങള് കേടനാശേശനാസ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ പരബധബയബല് ഉള്കപ്പെടുതനാതതബനനാല്

കേര്ഷകേ ആത്മഹതദകേള് വര്ദബക്കുകേയനാണച്ച് . ഇന്തദയബല് ഏറവലാം കൂടുതല് കേര്ഷകേ

ആത്മഹതദകേള്  ഉണനാകുന  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറുന  എന  പത

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുണച്ച്.  കേര്ഷകേരുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  ഇടനബലക്കനാര്

അപഹരബക്കുനതബകനതബകര  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  റബ്ബറബനച്ച്  മബനബമലാം  വബല

പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുലാം കറനാഡച്ച് ടനാറബലാംഗബനുലാം മറലാം റബ്ബര് ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുലാം നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം. സുഗനവദജ്ഞനങ്ങള്ക്കച്ച് നദനായവബല ലഭദമനാക്കുകേയലാം മബനബമലാം വബല

നല്കേബകക്കനാണച്ച്  കേനാര്ഷബകേ  വബഭവങ്ങള്  സലാംഭരബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  കേനാര്ഷബകേ

കേടനാശേശനാസതബനനായബ  വകേയബരുതബയ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമനായലാം  കചലവഴബക്കണലാം.

ഭൂനബകുതബയബല്  ഏര്കപ്പെടുതബയ  വര്ദനവച്ച്  പബനവലബക്കുനതബനുലാം

നനാണദവബളകേള്ക്കുലാം  കേനാര്ഷബകേ  വബളകേള്ക്കുലാം  തനാങ്ങുവബല  നബശ്ചയബക്കുനതബനുലാം

നദനായവബല നല്കേബ കനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഈ പ്രശ്നലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   വബ  .   എസച്ച്  .   സുനബല് കുമനാര്  ):  എറവലാം കൂടുതല് കേര്ഷകേ

ആത്മഹതദകേള്  നടക്കുന  നനാടനായബ  കകേരളലാം  മനാറുന  എന  അടബയന്തരപ്രകമയ
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കനനാട്ടസ്പീസബകല പരനാമര്ശേലാം വസ്തുതനാപരമല.   ജബ.എസച്ച്.ടബ., കനനാട്ടച്ച് നബകരനാധനലാം എനബവ

നടപ്പെബലനാക്കബയകപ്പെനാള്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പബടബപ്പുകകേടുമൂലലാം  കേര്ഷകേരുകട

ഒരു ആനുകൂലദവലാം നഷ്ടകപ്പെട്ടബട്ടബല. ഈ വര്ഷലാം  കുടബശബകേ ഉള്കപ്പെകട  874.34 കകേനാടബ

രൂപ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  റബ്ബറബകന്റെ  തനാങ്ങുവബല  ഇരുനൂറച്ച്

രൂപയനാക്കണകമന  ആവശേദലാം  കകേനഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണച്ച്.

കേടനാശേശനാസ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതനാണച്ച്.

മബനബമലാം ഇലാംകപനാര്ട്ടച്ച് പപ്രസച്ച് അഞ്ഞൂറച്ച് രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലാം കുരുമുളകേബകന്റെ വബല

വര്ദബചബകലനള്ള  കേനാരദലാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച്  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇനഷശറനസച്ച്

സസ്പീലാം  വഴബ  കേനാര്ഷബകേ  വബളനനാശേതബനച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുതല് നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുന

സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   മബനബമലാം  സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പപ്രസച്ച്

നല്കുന വബളകേളുകട കൂട്ടതബല് പചകതങ്ങ കൂടബ ഉള്കപ്പെടുതണകമനലാം റബ്ബറബകന

കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെനമനായബ  പരബഗണബക്കണകമനലാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബകനനാടച്ച്

ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  കേര്ഷകേ ആത്മഹതദയച്ച് തടയബടുനതനാണച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ നയലാം.

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസതയലാം  നയവദതദനാസവലാംമൂലലാം

കകേരളതബകല  ഒരു  കേര്ഷകേനുലാം  ആത്മഹതദ  കചയബട്ടബല.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാ

നടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ചകചകയ്യണതബല.
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(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശേച്ച്  കചനബതല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്

എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടതബയകശേഷലാം  അവരവരുകട

പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനച്ച്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II.ശദക്ഷണബക്കല്

(1) ഓഖബ ദുരബതബനാധബതരുകട പുനരധബവനാസലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ഓഖബ  ദുരബതബനാധബതരുകട

പുനരധബവനാസതബനച്ച് 7340 കകേനാടബ രൂപയകട പ്രകതദകേ പനാകക്കജച്ച് കകേനസര്ക്കനാരബല്

സമര്പ്പെബകചങബലലാം  തുകേ  അനുവദബക്കനാകത  നബകഷധനാത്മകേ  നബലപനാടനാണച്ച്

സശസ്പീകേരബചബരബക്കുനതച്ച്.   ദുരന്തതബനബരയനായ  മതദകതനാഴബലനാളബ കുടുലാംബങ്ങകളനാടച്ച്

അനുഭനാവപൂര്വ്വമനായ  നബലപനാടച്ച്  സശസ്പീകേരബച  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന

പബന്തുണയ്കക്കണ  ബനാദദത  കകേനസര്ക്കനാരബനുണച്ച്.  ഓഖബ  ദുരബതലാം  കദശേസ്പീയ

ദുരന്തമനായബ  കേണക്കനാക്കബ  കകേനസര്ക്കനാരബല്നബനച്ച്  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജച്ച്

ആവശേദകപ്പെകട്ടങബലലാം  തുകേ  അനുവദബക്കനാതതബനനാല്  വസ്പീണലാം  കകേന  സര്ക്കനാരബല്
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സമ്മേര്ദലാം കചലതബ അര്ഹമനായ പനാകക്കജച്ച് കനടബകയടുണലാം.

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ):  ഓഖബ  ചുഴലബക്കനാറബകന്റെ ഫലമനായബ

മതദകമഖലയബകല  74  വസ്പീടുകേള്  പൂര്ണ്ണമനായലാം  458  വസ്പീടുകേള്  ഭനാഗബകേമനായലാം

നശേബക്കുകേയലാം  52 മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  ജസ്പീവഹനാനബ  സലാംഭവബക്കുകേയലാം  102

മതദകതനാഴബലനാളബകേകള  കേനാണനാതനാകുകേയലാം  നബരവധബകപരുകട  വള്ളവലാം  വലയലാം

നഷ്ടകപ്പെടുകേയലാം  കകേടുപനാടുകേള്  സലാംഭവബക്കുകേയലാം  കചയ.  ഓഖബ  ദുരന്തതബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  ആശബതര്ക്കച്ച്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം

സനാമ്പതബകേ  സഹനായലാം  അനുവദബചതബനുപുറകമ  പ്രധനാനമനബയകട  ദുരബതനാശേശനാസ

നബധബയബല്നബനച്ച് 2 ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം  അനുവദബക്കുകേയണനായബ.  ഓഖബ ദുരന്തതബല്

കേനാണനാതനായവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  മരണകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  അനുവദബച  അകത

നബരക്കബലള്ള നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  നല്കുനതബകല  തടസങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  ഓഖബ  ദുരബതബനാധബതരുകട  പുനരധബവനാസതബനുലാം

നനാശേനഷ്ടങ്ങള്  സലാംഭവബച  തസ്പീരകദശേതബകന്റെ  പുന:സൃഷ്ടബക്കുമനായബ  സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്  7340  കകേനാടബ  രൂപയകട  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജച്ച്  തയ്യനാറനാക്കബ  കകേന

സര്ക്കനാരബകന്റെ  അനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.   കകേന  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സമര്പ്പെബച

ദുരബതനാശേശനാസ  പനാകക്കജനുസരബച്ചുള്ള    ധനസഹനായലാം  ലഭബക്കുനതബനച്ച്  കകേന
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ആഭദന്തരമനനാലയവലാം  മറച്ച്  വകുപ്പുകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  മതദബനന വകുപ്പെച്ച് പ്രബനസബപ്പെല് കസക്രട്ടറബ

കേണ്വസ്പീനറനായബ  ഒരു  ഉനതതല  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   കദശേസ്പീയ  ദുരന്ത

നബവനാരണ  ഫണബല്നബനലാം  അനുവദബച  133  കകേനാടബ  രൂപ  അപരദനാപ്തമനാണച്ച്.

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് സമര്പ്പെബച ബൃഹതനായ പനാകക്കജച്ച് പ്രകേനാരമുള്ള ധനസഹനായലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് ബഹു. മുഖദമനബയകട കനതൃതശതബല് കകേനസര്ക്കനാരബല് വസ്പീണലാം

സമ്മേര്ദലാം കചലത്തുലാം.  

(2) കനനാക്കുകൂലബ നബകരനാധന നബയമലാം

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  കകേരളതബകന്റെ  കതനാഴബല്  കമഖലയബല്

പതബറനാണകേളനായബ  നബലനബല്ക്കുന  കനനാക്കുകൂലബ  ഇകപ്പെനാഴലാം  തുടരുകേയനാണച്ച്.

കനനാക്കുകൂലബ വനാങ്ങുനവരുകട കപരബല് ഗണനാ നബയമപ്രകേനാരലാം കകേസച്ച് എടുക്കണകമനച്ച്

കകഹകക്കനാടതബ  വബധബയകണങബലലാം  യനാകതനാരു  പ്രകയനാജനവലാം  ലഭബചബട്ടബല.  ഈ

ദുഷച്ച് പ്രവണതയ്കക്കതബകര   ശേക്തമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുനതബനച്ച്  രനാഷസ്പീയ

പനാര്ട്ടബകേളുകടയലാം  കട്രേഡച്ച്  യൂണബയന  കനതനാക്കളുകടയലാം  പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണലാം

ആവശേദമനാണച്ച്.  കതനാഴബലടമയച്ച്  ഇഷ്ടമുള്ള  വദക്തബകേകളകക്കനാണച്ച്

കതനാഴബകലടുപ്പെബക്കുനതബനുലാം  അതബനച്ച്  തടസലാം  നബല്ക്കുനവര്കക്കതബകര  ശേക്തമനായ

വകുപ്പുകേള്  ചുമതബ  കകേകസടുക്കുനതബനുലാം  അതുവഴബ  ശേബക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം
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വദക്തവലാം ശേക്തവമനായ നബയമലാം നടപ്പെനാക്കണലാം. 

കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  ചുമട്ടുകതനാഴബല്

കമഖലയബകല കനനാക്കുകൂലബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്   11

ജബലകേളബല്  ഏകേസ്പീകൃത  ചുമട്ടുകൂലബ  പ്രനാബലദതബല്  വരുത്തുകേയലാം  ഓകരനാ

വബഭനാഗതബനുമുള്ള  ഏകേസ്പീകേരബച  കേയറബറക്കച്ച്  കൂലബ  കവബ്കകസറബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   കനനാക്കുകൂലബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളബല്

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ  കേനാള്  കസന്റെര്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ലഭദമനാകുന

പരനാതബകേളബകന്മേല്  അസബസ്റ്റേന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫസ്പീസര്  പരബകശേനാധന  നടതബ

കതനാഴബലനാളബകേള്  അനര്ഹമനായബ  കകകേപ്പെറബയ  തുകേ  തബരബകകേ  കതനാഴബലടമയച്ച്

ലഭദമനാക്കുകേയലാം  കചയ്യുനണച്ച്.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ഭനാഗത്തുനബനലാം  ക്രമകക്കടുകേള്

സലാംഭവബചബട്ടുള്ളതനായബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടനാല്  രജബകസ്ട്രേഷന  കേനാര്ഡച്ച്  റദച്ച്  കചയ്യനാനുലാം

കതനാഴബലടമകയ ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേകയനാ  ആക്രമബക്കുകേകയനാ കചയനാല് നബയമനടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  നബര്കദശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയകട

അദദക്ഷതയബല് നടന കകേന കട്രേഡച്ച് യൂണബയന കനതനാക്കളുകട കയനാഗതബല് കമയച്ച് 1

മുതല് കനനാക്കുകൂലബ സമ്പ്രദനായവലാം  കതനാഴബലനാളബകേകള വബതരണലാം കചയ്യുന രസ്പീതബയലാം

പൂര്ണ്ണമനായബ  അവസനാനബപ്പെബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.   കചയ്യനാത കജനാലബക്കച്ച്  കൂലബ

ആവശേദകപ്പെടുകേകയനാ വനാങ്ങുകേകയനാ കചയ്യുനതച്ച് ശദയബല്കപ്പെട്ടനാല് ജനാമദമബലനാ വകുപ്പെച്ച്
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ചുമതബ  കകേസച്ച്  രജബസ്റ്റേര്  കചയച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  നബലവബലള്ള

നബയമങ്ങള്  ഉപകയനാഗബച്ചുകകേനാണതകന  ഇകതനാകക്ക  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുള്ള

പരബശമലാം  നടത്തുനതബനുപുറകമ  ആവശേദമനായ  കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേളുലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതനാണച്ച്. 

III.സബ്മബഷന 

(1) കേനാട്ടുതസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ  .   രകമശേച്ച് കചനബതല): അതബരപ്പെബള്ളബ ഉള്കപ്പെകടയള്ള

കകേരളതബകന്റെ വബവബധ വനകമഖലകേളബല് നബലനബല്ക്കുന കേനാട്ടുതസ്പീ ഭസ്പീഷണബ തടഞച്ച്

മനുഷദരുകടയലാം  വനദജസ്പീവബകേളുകടയലാം  ജസ്പീവന  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  കേനാട്ടുതസ്പീ

സനാദദതനാ പ്രകദശേങ്ങള് കേകണതബ പ്രതബകരനാധ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  വനലാം  വകുപ്പെബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കുറവലാം  ആധുനബകേ

ഉപകേരണങ്ങളുകട  അപരദനാപ്തതയലാം  പരബഹരബചച്ച്  കേനാട്ടുതസ്പീ  പ്രതബകരനാധബക്കുകേയലാം

വനാഴചനാല്  പ്രകദശേത്തുണനായ  കേനാട്ടുതസ്പീയകട  വബവരങ്ങള്  സഭകയ  അറബയബക്കുകേയലാം

കവണലാം.  

ശസ്പീ  .    ബബ  .  ഡബ  .    കദവസബ:  ചനാലക്കുടബ  വനാഴചനാല്  ഡബവബഷനബല്കപ്പെട്ട  വബവബധ

പ്രകദശേങ്ങളബലനായബ ഏകേകദശേലാം 50 കഹക്ടര് സലതച്ച് കേനാട്ടുതസ്പീ പടര്നപബടബചതബലൂകട

ജനങ്ങള്ക്കുണനായബട്ടുള്ള ആശേങ അകേറനകതനാകടനാപ്പെലാം വനലാം വകുപ്പെച്ച് ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്
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ആധുനബകേ  പരബശേസ്പീലനവലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുനതബനുലാം  കേനാട്ടുതസ്പീ  പടരനാന

സനാദദതയള്ള  പ്രകദശേങ്ങളബല്  കഫനാറസ്റ്റേച്ച്-ഫയര്കഫനാഴച്ച്-കപനാലസ്പീസച്ച്  വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനകതനാകട പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശേനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജ): കേടുത

കവനല് കേനാരണലാം 10-03-2018- നച്ച് അതബരപ്പെബള്ളബ വനകമഖലയബല് വനാടനാമുറബ മലയബല്

കേനാട്ടുതസ്പീ  പടര്നപബടബചതനായബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്നച്ച്  കവണത

ഉകദദനാഗസകര നബകയനാഗബചച്ച്  തസ്പീ കകേടുതബകയങബലലാം  30  കഹക്ടകറനാളലാം കേനാടച്ച്  കേതബ

നശേബക്കുകേയണനായബ.  കൂടുതല് പ്രകദശേങ്ങളബകലയച്ച് തസ്പീ വദനാപബക്കുനതച്ച് തടയനതബനുലാം

ടബ  പ്രകദശേങ്ങള്  നബരന്തരലാം  വസ്പീക്ഷബക്കുനതബനുമനായബ  30  ജസ്പീവനക്കനാകര

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ആവശേദമനായ  മുനകേരുതല്  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  കേഴബഞ  ദബവസങ്ങളബല്  കതനബയബലണനായ  സലാംഭവകതത്തുടര്നച്ച്

കേനാടബനുള്ളബല്  ട്രേക്കബലാംഗച്ച്  തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ  നബര്തബവയനാനുലാം  കേനാട്ടുതസ്പീ

പടര്നപബടബക്കനാന  സനാദദതയള്ളതനായബ  കേകണതബയ   പ്രകദശേങ്ങളബല്  പ്രകതദകേ

ജനാഗ്രത പുലര്തനാനുലാം നബര്കദശേലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ടൂറബസലാം കപ്രനാകമനാഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ

കകപ്രവറച്ച്  ഏജനസബകേള്  നടത്തുന  അനധബകൃത  ട്രേക്കബലാംഗച്ച്  നബകരനാധബക്കുനതുലാം

കുറക്കനാര്കക്കതബകര നബയമ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണച്ച്.  കകേന കഫനാറസ്റ്റേച്ച് സര്കവ്വ

ഓഫച്ച്  ഇന്തദ  വബകേസബപ്പെബകചടുത  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദ  വഴബ  കേനാട്ടുതസ്പീ
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ഉണനാകേനാന സനാദദതയള്ള പ്രകദശേങ്ങള് കേകണത്തുനതബനുലാം  തസ്പീപബടുതമുണനായനാല്

അക്കനാരദലാം  അലര്ട്ടച്ച്  സബസ്റ്റേതബലൂകട  ഉടനതകന  വകുപ്പെച്ച്  ഉകദദനാഗസകര

അറബയബക്കുനതബനുലാം  സനാധബക്കുനണച്ച്.  അതബരപ്പെബള്ളബയബകല  കേനാട്ടുതസ്പീ

നബയനണവബകധയമനാക്കനാന  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  ഓകരനാ  കഫനാറസ്റ്റേച്ച്  ഡബവബഷനബലലാം

പ്രകതദകേ കമനാണബററബലാംഗച്ച് കസല് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  വനതബല് ട്രേക്കബലാംഗച്ച് നടത്തുന

ടൂറബസ്റ്റുകേള്ക്കച്ച്  കബനാധവല്ക്കരണലാം  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  കട്രേയബനബലാംഗച്ച്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനണച്ച്.  

(2) ജപ്തബ നടപടബകേള്ക്കച്ച് കമനാറകട്ടനാറബയലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫച്ച്:  കേനാര്ഷബകേ  കമഖല  ഗരുതരമനായ  പ്രതബസനബ

കനരബടുന സനാഹചരദതബല് കേര്ഷകേര് എടുതബട്ടുള്ള കേനാര്ഷബകേ വനായ്പകേള്ക്കുകമലള്ള

ജപ്തബ നടപടബകേള്ക്കച്ച്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം പ്രഖദനാപബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കകേരള  കേനാര്ഷബകേ  കേടനാശേശനാസ

കേമ്മേസ്പീഷന  നല  നബലയബല്  പ്രവര്തബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  കഷഡഡ്യൂള്ഡച്ച്  ബനാങ്കുകേളബല്

നബകനടുത വനായ്പ കകേരള കേനാര്ഷബകേ കേടനാശേശനാസ കേമ്മേബഷകന്റെ പരബധബയബല് വരുകമനാ

എനതച്ച്  സലാംബനബച്ചുലാം  പഴയ  കേനാര്ഷബകേ  കേടതബകന്മേലള്ള  ജപ്തബ  നടപടബകേകള

സലാംബനബച്ചുലാം പരബകശേനാധബചച്ച് ആവശേദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. കേനാര്ഷബകേ

രലാംഗകത  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനനാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കനാര്  മുനതൂക്കലാം
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നല്കേബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  വര്ഷങ്ങളനായബ  തബരബചടവബലനാത  വനായ്പകേളബല്  കുടബശബകേ

നബവനാരണതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ബനാങ്കുകേള് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുകേ പതബവനാണച്ച്.   വസ്പീടച്ച്

വയനാനുലാം വസ്പീടബകനനാടനുബനബചച്ച്  കൃഷബ നടതനാനുലാം വനായ്പകയടുതച്ച് ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ

കുടബശബകേ വരുതബയബട്ടുള്ള  61  കപര്കക്കതബകര ജപ്തബ നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച്

തളബപ്പെറമ്പച്ച് കേനാര്ഷബകേ ഗ്രനാമവബകേസന ബനാങച്ച് നടപടബകേള് ആരലാംഭബചതച്ച്.  2018 മനാര്ചച്ച്

12  മുതല്  19  വകര  തസ്പീരുമനാനബചബരുന  ജപ്തബ  നടപടബകേള്  സഹകേരണ  വകുപ്പെച്ച്

'നവകകേരളസ്പീയലാം  കുടബശബകേ  നബവനാരണലാം  2018'  (ഒറതവണ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്  പദതബ)

പ്രഖദനാപബചതബകനത്തുടര്നച്ച്  നബര്തബവചബട്ടുണച്ച്.  സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബല് നബനള്ള

കേനാര്ഷബകേ  വനായ്പനാ  തബരബചടവബനച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പ്രയനാസലാം  കനരബടുനകവനച്ച്

കബനാദദകപ്പെട്ടനാല്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബക്കുനതബകനക്കുറബചച്ച് ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനലാം പകേകക്കനാള്ളുനതനാണച്ച്.  

(3) ഫയര്   &   കറസഡ്യൂ കസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .    പുരുഷന  കേടലണബ:  ബനാലകശരബയബല്  ഫയര്  &  കറസഡ്യൂ  കസ്റ്റേഷന

അനുവദബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.        

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): ബനാലകശരബയബല് ഫയര് ആന്റെച്ച് കറസഡ്യൂ

സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  ആരലാംഭബകക്കണതബകന്റെ  ആവശേദകേത  സലാംബനബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ഫയര് ആന്റെച്ച്  കറസഡ്യൂ  ഡയറക്ടര് ജനറലബനച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭബക്കുന



13

മുറയച്ച് ഫയര് കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുനതനാണച്ച്. 

(4) കകേനാചബ കമകട്രേനാ

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീനന:  കകേനാചബ  കമകട്രേനായകട   രണനാലാംഘട്ടതബകന്റെ

സലകമകറടുക്കല്  അടബയന്തരമനായബ  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്   നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  കകേനാചബ  കമകട്രേനായകട  രണനാലാംഘട്ടലാം

ജവഹര്ലനാല്  കനഹ്രു  കസ്റ്റേഡബയലാം  മുതല്  ഇനകഫനാപനാര്ക്കച്ച്  വകര  നടപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദശേബക്കുനതച്ച്.  ഇതബനച്ച്  2017-ല്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം  വബശേദമനായ  പദതബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കകേന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  അന്തബമ  അനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം

കചയകവങബലലാം  കകേന  സര്ക്കനാര്  കമകട്രേനാ  നയലാം  പുതുക്കബ  ഉതരവച്ച്

പുറകപ്പെടുവബചതബനനാല്  വബശേദമനായ  പദതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  മനാറലാം  വരുതബ

പുനര്സമര്പ്പെബക്കനാന ആവശേദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ഡബ.പബ.ആര്. കകേന സര്ക്കനാരബനച്ച്

അയചകശേഷലാം അനുമതബ ലഭബക്കുന മുറയച്ച് മനാതകമ തുടര് നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കനാന

കേഴബയകേയളള.   രണനാലാംഘട്ടതബകന്റെ  പ്രനാരലാംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ  സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്  189 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയലാം ഭൂമബ ഏകറടുക്കുനതബനച്ച്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. ഇതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ജബലനാ ഭരണകൂടലാം സനാമൂഹബകേ ആഘനാത

പഠനലാം നടത്തുനതബനുളള നടപടബ സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന. 
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(5) പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട കക്ഷമപദതബകേള്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  മനാനന്തവനാടബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല  പനവരലാം,

തബരുകനലബ  പഞനായത്തുകേളബല്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയ  പദതബകേള്

സമയബനബതമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

വയനനാടച്ച് ജബലയബല് പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട അടബസനാന സസൗകേരദ വബകേസനതബനനായബ

കകേനാര്പ്പെസച്ച്  ഫണച്ച്,  അഡസ്പീഷണല്  കകട്രേബല്  സബച്ച്  പനാന,  അലാംകബദ്കേര്

കസറബല്കമന്റെച്ച് വബകേസന പദതബ എനബവ നടപ്പെബലനാക്കബ വരുന.  ഊരുകൂട്ടതബകന്റെ

നബര്കദശേനാനുസരണമനാണച്ച്  പദതബകേള്  തയ്യനാറനാക്കുനതച്ച്.  2014-15-ല്  ഏകറടുത

പദതബകേളബല്  15  എണ്ണതബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണപ്രവൃതബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. 95 വസ്പീടുകേളബല് 42 എണ്ണതബകന്റെ പണബ പൂര്തസ്പീകേരബച്ചു.

2015-16-ല്  കതരകഞടുത  24  കകേനാളനബകേളബകലയലാം  പ്രവൃതബകേള്  ഇസൗ

സര്ക്കനാരനാണച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരബചതച്ച്.  പദതബയകട  പുകരനാഗതബ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനയബ

അതനാതച്ച്  കേളക്ടര്മനാരുകട  കനതൃതശതബല്  കപ്രനാജക്ടച്ച്   ഓഫസ്പീസര്,  കകട്രേബല്

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്  ഓഫസ്പീസര്  എനബവരടങ്ങുന  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ജബലനാ
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കേളക്ടറുകട കമല്കനനാട്ടതബല് പ്രവൃതബകേള് അടബയന്തരമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്

നബര്കദശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരതബല്  വനതബനുകശേഷലാം

2016-17-ല്  കകേനാര്പ്പെസച്ച്  ഫണബല്നബനലാം  വയനനാടച്ച്  ജബലയബല്  682.85  ലക്ഷലാം

രൂപയകട  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  എലനാ  പദതബകേളുലാം

സമയബനബതമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുളള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. 

(6) ആമ്പല്ലൂര് ഗ്രൂപ്പെച്ച് വബകലജച്ച് വബഭജനലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്:  കേസ്പീകചരബ,  കുടബകയറബക്കര,  കകകേപ്പെട്ടൂര് എനസ്പീ വബകലജച്ച്

ഓഫസ്പീസുകേള്ക്കനാവശേദമനായ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബചച്ച്  പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

വബവബധ വബകലജച്ച് ഓഫസ്പീസുകേളബകല ഒഴബവകേളബല് നബയമനലാം നടത്തുനതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചനകശേഖരന  ): ആമ്പല്ലൂര്

ഗ്രൂപ്പെച്ച് വബകലജച്ച് വബഭജബചച്ച് കേസ്പീകചരബ, കുടബകയറബക്കര എനസ്പീ വബകലജകേളനാക്കുന  നടപടബ

പൂര്തസ്പീകേരബകചങബലലാം  ആവശേദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കനാതതുമൂലലാം  പുതബയ

ഓഫസ്പീസുകേളുകട പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭബക്കനാന കേഴബഞബട്ടബല.  കേസ്പീകചരബ,  കുടബകയറബക്കര

വബകലജകേള് ഉള്കപ്പെകട വബകലജച്ച് ഓഫസ്പീസച്ച് കകേട്ടബടങ്ങള് പൂര്തബയനാക്കബയബട്ടുളള പതച്ച്

ഗ്രൂപ്പെച്ച്  വബകലജകേളബല്  ഓകരനാ  വബകലജച്ച്  ഓഫസ്പീസബനുലാം  ആവശേദമനായ  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുളള അനുമതബക്കനായബ ഫയല്  ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകലയച്ച് അയചബട്ടുണച്ച്.
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ആയതച്ച്  ലഭദമനായതബനുകശേഷലാം  തസബകേ  സൃഷ്ടബചച്ച്  പ്രവര്തനമനാരലാംഭബക്കുനതബനുളള

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

(7) കുടബകവളള ക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദച്ച്  പബ.:  മൂനബയൂര്,  കചലമ്പ്ര  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബകല

കുടബകവളള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  കതനാമസച്ച്):  മുനബയൂര്

ഗ്രനാമപഞനായതബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  ആവബഷ്കരബച

പദതബക്കച്ച്   അനുകയനാജദമനായ  സലലാം  കേകണതബയബട്ടുണച്ച്.  അടുതവര്ഷലാം

സലാംസനാനതച്ച്  ആയബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയകട  പുതബയ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാള്

മുനബയൂര്  ഗ്രനാമപഞനായതബകല  പദതബക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കുനതനാണച്ച്.  കചലമ്പ്ര

ഗ്രനാമപഞനായതബല്  കേബനഫ്രയകട  സഹനായകതനാകടയനാണച്ച്  ജലനബധബ  ശുദജല

വബതരണ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതച്ച്.   ജലസലാംഭരണബ  ഉയര്ന  പ്രകദശേതച്ച്  സബതബ

കചയ്യുനതബനനാല്  പഞനായതബകന്റെ മബക്ക സലങ്ങളബകലയലാം  ഗ്രനാവബറബ കഫനാ മുകഖന

ജലവബതരണലാം നടത്തുനണച്ച്.  അവകശേഷബക്കുന ഏതനാനുലാം  ഉയര്ന പ്രകദശേങ്ങളബല്

പ്രകതദകേ  ടനാങച്ച്  നബര്മ്മേബചച്ച്  ജലകമതബക്കനാന  സനാധബക്കുലാം.  ജലസലാംഭരണബകയ

വബതരണശലാംഖലയബകലയച്ച്  ബനബപ്പെബക്കുന  കകപപ്പെബകന്റെ  വദനാസലാം  കുറചതുകകേനാണച്ച്

വബഭനാവന  കചയ  രസ്പീതബയബല്  ഗണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച്  ജലകമതബക്കനാന
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കേഴബയനാതതബനനാല് വദനാസലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന കേനാരദലാം തതശതബല് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ജലവബതരണലാം  ആരലാംഭബച്ചുകേഴബഞനാല്  പഞനായതബകല  ഭൂരബപക്ഷ  പ്രകദശേങ്ങളബലലാം

ജലകമതബക്കനാന  സനാധബക്കുകമനനാണച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതച്ച്.  ഏകതങബലലാം  പ്രകദശേതച്ച്

അധബകേജലലാം  ആവശേദമനായബ വരബകേയനാകണങബല് കേബനഫ്ര പരബസരത്തുതകന പുതബയ

ജലസലാംഭരണബ നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ  ജലനബധബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

(8) ഗതനാഗത നബയമങ്ങളുകട അവകബനാധലാം

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതനാകേരന:  ഗതനാഗത  നബയമങ്ങകളക്കുറബചച്ച്  ജനങ്ങളബല്

അവകബനാധലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  കറനാഡച്ച്  ഗതനാഗതവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്

കേനാല്നടയനാതക്കനാര്  അനുഭവബക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനുലാം

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീനന):  ട്രേനാഫബകേച്ച്  നബയമങ്ങള്

കൃതദമനായബ  പനാലബക്കുനതബനച്ച്  ശേനാസസ്പീയ  രസ്പീതബയബല്  കകഡ്രെെവബലാംഗച്ച്  പരബശേസ്പീലനലാം

നല്കുനതബനനായബ  എടപ്പെനാളബല്  ഒരു  ഇനസ്റ്റേബറഡ്യൂട്ടച്ച്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

കപനാലസ്പീസച്ച്  വകുപ്പെബല്  'ശുഭയനാത'   പദതബക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കേനാല്നടയനാതക്കനാര്ക്കച്ച്  കറനാഡബല്  മതബയനായ  പരബഗണന  ലഭബക്കുനതബനനായബ

കകഫഓവറുകേളുലാം സച്ച് കകകേവനാക്കുകേളുലാം ഫുട്പനാത്തുകേളുലാം നബര്മ്മേബക്കനാന ഉകദശേബക്കുനണച്ച്.

കമചകപ്പെട്ട ട്രേനാഫബകേച്ച് സലാംസച്ച് കേനാരവലാം  അതബനനാവശേദമനായ പ്രവര്തന സലാംവബധനാനവലാം
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സജ്ജമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

(9) കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  കേനായലാംകുളലാം  ഭനാഗതച്ച്  ആവശേദമനായ  ട്രേനാഫബകേച്ച്

സലാംവബധനാനങ്ങകളര്കപ്പെടുതബ  വര്ദബച്ചുവരുന  കറനാഡപകേടങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

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

പനാതയബല് കേനായലാംകുളലാം ഭനാഗതച്ച് വര്ദബച്ചുവരുന അപകേടങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ

കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുനതനാണച്ച്.  ഓചബറ  മുതല്  കചപ്പെനാടച്ച്

വകരയള്ള  ഭനാഗലാം  പുനര്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  കേനായലാംകുളലാം-കൃഷ്ണപുരലാം  കദശേസ്പീയപനാതകയ

ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബല്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കറനാഡച്ച്

സുരക്ഷയനാവശേദമനായ  കതര്കമനാ  പനാസ്റ്റേബകേച്ച്  മനാര്ക്കബലാംഗലാം  സ്റ്റേഡുകേളുലാം  സനാപബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല് അപകേട സനാധദതയള്ള സലങ്ങള് കേകണതബ അപകേടങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  95  ലക്ഷലാം  രൂപയകട  എസ്റ്റേബകമറച്ച്  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

വര്ദബച്ചുവരുന  അപകേടങ്ങള്  കുറച്ചുകകേനാണവരുനതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

(10) തബരൂര്   -  കപനാനമുണലാം കകബപ്പെനാസച്ച്

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  തബരൂര്-കപനാനമുണലാം  കകബപ്പെനാസബകനനാടനുബനബചച്ച്
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അകപ്രനാചച്ച് കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസലബനച്ച് അനുമതബ നല്കേണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന):  തബരൂര്-

കപനാനമുണലാം  കകബപ്പെനാസച്ച്  കറനാഡബകനനാടനുബനബച്ചുള്ള  അകപ്രനാചച്ച്  കറനാഡബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാണച്ച്.  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃതബക്കനായബ  തയ്യനാറനാക്കബയ  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ഡബകകസന

വബലാംഗബകലയച്ച്  സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  DRIQ  കബനാര്ഡബല്  നബനലാം  ലഭദമനായ

ഡബകകസകന്റെ  അടബസനാനതബല്  പ്രവൃതബക്കനാവശേദമനായ  21.58  കകേനാടബ  രൂപയകട

എസ്റ്റേബകമറച്ച്  തയ്യനാറനാക്കബ  ഭരണനാനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  നബരത്തുകേളുലാം

പനാലങ്ങളുലാം വബഭനാഗലാം ചസ്പീഫച്ച് എഞബനസ്പീയര് പ്രവൃതബ സലാംബനബച പ്രസ്പീ-ഫസ്പീസബബബലബറബ

സ്റ്റേഡബ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം കപ്രനാജക്ടച്ച് കേണ്കസപ്റച്ച് കനനാട്ടുലാം സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്. അകപ്രനാചച്ച് കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുന കേനാരദതബല് ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് ഉറച നബലപനാടനാണുള്ളതച്ച്. 

(11)   ജങനാര് കകകേമനാറല് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫച്ച്:  ആസബ വബകേസന ഫണബല് ഉള്കപ്പെടുതബ കപരുമ്പളലാം

പഞനായതബനച്ച്  അനുവദബച  ജങനാറബകന്റെ  ഉടമസനാവകേനാശേലാം  പൂര്ണ്ണമനായബ

കകേ.എസച്ച്.കഎ.എന.സബ.-ക്കച്ച്  കകകേമനാറുനതബനുലാം  ആവശേദമനായ  ഫണച്ച്

അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  

തകദശേസശയലാംഭരണവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം
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വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ആലപ്പുഴ  ജബലയബകല  കപരുമ്പളലാം

ഗ്രനാമപഞനായതബകന്റെ  ഉടമസതയബലള്ള  ജങനാര്  കകേരള  ഷബപ്പെബലാംഗച്ച്   ആന്റെച്ച്

ഇനലനാനഡച്ച്  നനാവബകഗഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷനച്ച്  പകേമനാറുനതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

മുഖദമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്  കചര്ന  കയനാഗതബകലടുത   തസ്പീരുമനാനങ്ങളുകട

അടബസനാനതബല്  ഉടനതകന നടപടബകയടുക്കണകമനച്ച്  കപരുമ്പളലാം  പഞനായതച്ച്

കസക്രട്ടറബകയനാടച്ച്  ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  തസ്പീരുമനാനതബല്  പഞനായതബകന്റെ

കപ്രനാകപ്പെനാസല് ലഭബക്കുന മുറയച്ച്  തുടര്നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

IV. ചട്ടതബനുള്ള കഭദഗതബകേളുകട പരബഗണന

ദബ കകേരള പബബകേച്ച് കഹല്തച്ച് സകബനാര്ഡബകനറച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് കസഷദല്
   റൂള്സച്ച്  , 2017    -  നുള്ള കഭദഗതബകേളുകട പരബഗണന

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ദബ കകേരള പബബകേച്ച് കഹല്തച്ച് സകബനാര്ഡബകനറച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്

കസഷദല് റൂള്സച്ച്, 2017 [ജബ.ഒ.(പബ)  നലാം. 76/2017/എചച്ച്&എഫ്ഡബഡ്യൂഡബ തസ്പീയതബ

12.12.2017 (എസച്ച്.ആര്.ഒ. നലാം. 805/2017)]-നുള്ള കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കുന.

ആകരനാഗദവകുപ്പെബകല ഫസ്പീല്ഡച്ച് വര്ക്കര്മനാരുകട കപ്രനാകമനാഷനുള്ള പ്രവൃതബ പരബചയലാം

അഞ്ചുവര്ഷമനാക്കബ  കസഷദല്  റൂളബല്  ഇളവച്ച്  കചയ്യനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

നടപ്പെനാക്കബയകപ്പെനാള് അധബകേ നബബനനകേള്  കൂട്ടബകചര്തതച്ച് കപ്രനാകമനാഷന നല്കേനാന

തടസമനാകുകമനതബനനാല്  അകതനാഴബവനാക്കുനതബനനാണച്ച്  കഭദഗതബകേള്
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കകേനാണവനബരബക്കുനതച്ച്.  അവ അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര്: കസഷദല് റൂള്സച്ച് കഭദഗതബ കചയകപ്പെനാള് ഉകദശേദതബനച്ച്

വബരുദമനായബ  ഫസ്പീല്ഡച്ച്  വര്ക്കര്മനാര്ക്കച്ച്  കപ്രനാകമനാഷന  ലഭബക്കനാത  അവസ

ഉണനായബരബക്കുനതബനനാല്  അകതനാഴബവനാക്കുനതബനുള്ള  കഭദഗതബയനാണച്ച്

അവതരബപ്പെബക്കുനതച്ച്. കഭദഗതബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശേലജ

ടസ്പീചര്  ):  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബല്  നബലവബലള്ള  ഫസ്പീല്ഡച്ച്  വര്ക്കര്മനാര്ക്കച്ച്  ഫസ്പീല്ഡച്ച്

അസബസ്റ്റേന്റെനായബ കപ്രനാകമനാഷന നല്കുനതബനച്ച്  ഇളവനുവദബക്കുനതബനനായബ കസഷദല്

റൂളബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണവനകപ്പെനാള്  അവര്ക്കച്ച്  ബുദബമുട്ടുണനാകുന  ചബല  ഭനാഗങ്ങള്

കൂടബ വനതബനനാല്  അകതനാഴബവനാക്കനാവനതനാണച്ച്.   ശസ്പീ. സബ. മമ്മൂട്ടബ അവതരബപ്പെബച 2,

3   നമ്പര്  കഭദഗതബകേളുലാം    ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്  അവതരബപ്പെബച  4 -ാം  നമ്പര്

കഭദഗതബയലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന.  

2. The second entry in Column 1 to item 4 in the Table of clause 4

shall be substituted as follows:-

''(B) Field Assistant/Insect Collector''

3. In the ''Note'' in Column (3) to the second entry in Column (1) of

item 4 in the Table of clause 4, the words and symbols ''with Multi Purpose
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Workers Training/Health Inspector Course/Sanitary Inspector Course''  shall

be deleted and in ''Note'' add the following

''The Employees promoted as field assistant/ insect collector based on

the  above  provisions  shall  undergo  multi  purpose  workers  Training

immediately''.

4. In rule  4 column 3 ''Note''  to ''Field Assistant/Insect Collector'',

after  the  word  ''SSLC''  the  words  ''with  Multi  Purpose  Workers

Training/Health  Inspector  Course/  Sanitary  Inspector  Course''  shall  be

deleted.

ശസ്പീ.  സബ.  മമ്മൂട്ടബ  അവതരബപ്പെബച  2,  3  നമ്പര് കഭദഗതബകേളുലാം  ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.

ബഷസ്പീര് അവതരബപ്പെബച 4 -ാം നമ്പര് കഭദഗതബയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

1 -ാം നമ്പര്  കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

അറബയബപ്പെച്ച് 

(1)   സ്റ്റേസ്പീഫന വബലദലാം കഹനാക്കബലാംഗബകന്റെ നബരദനാണലാം

വബഖദനാതനനായ ബബട്ടസ്പീഷച്ച് ഭസൗതബകേ ശേനാസജ്ഞന  സ്റ്റേസ്പീഫന വബലദലാം കഹനാക്കബലാംഗച്ച്

അന്തരബച്ചു.   ആധുനബകേ  പ്രപഞ  ശേനാസതബനച്ച്  രൂപലാം  നല്കുനതബല്  പ്രമുഖ  പങ്കു

വഹബച  അകദഹലാം ആല്ബര്ട്ടച്ച് കഎനസ്റ്റേസ്പീനുകശേഷലാം കലനാകേലാംകേണ  പ്രതബഭനാധനനനായ
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ശേനാസജ്ഞനനായബരുന.  ശേനാസജ്ഞകനന  നബലയബലലാം  ശേനാരസ്പീരബകേമനായബ

അതബജസ്പീവബക്കനാനബടയബലനാതവബധലാം  പരബമബതബകേളുള്ള  വദക്തബ  എന  നബലയബലലാം

അത്ഭൂതമനായബരുന  അകദഹതബനച്ച്  കകേരള  നബയമസഭയകട  ആദരനാഞ്ജലബകേള്

അര്പ്പെബക്കുന.

 (2)   ശസ്പീ  .   കകേ  .   പബ  .   രനാമനുണ്ണബയകട   '  പദവതബകന്റെ പുസകേ  '  കതപ്പെറബ ചര്ചയലാം
സലാംവനാദവലാം

കകേരള  നബയമസഭയകട  വജ്രജൂബബലബ  ആകഘനാഷങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ  ഇനച്ച്

സഭനാസകമ്മേളനതബനുകശേഷലാം  കകേനസനാഹബതദ  അക്കനാദമബ  അവനാര്ഡച്ച്  ലഭബച

ശസ്പീ.  കകേ.പബ.രനാമനുണ്ണബയകട  'പദവതബകന്റെ പുസകേ'കമന ഗ്രന്ഥകത സലാംബനബചച്ച്

ശേങരനനാരനായണന  തമ്പബ  കമകമ്പഴച്ച്  കലനാഞബല്  ചര്ചയലാം  സലാംവനാദവലാം

സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.   എലനാ  അലാംഗങ്ങകളയലാം  പ്രസ്തുത  പരബപനാടബയബലലാം  തുടര്നള്ള

സലാംഗസ്പീതസനദയബലലാം അതനാഴവബരുനബലലാം ക്ഷണബക്കുന. 

V.ധനകേനാരദലാം 

2018-2019   സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലള്ള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XV -  കപനാതുമരനാമതച്ച്  (5497,86,31,000  രൂപ)
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തുറമുഖവലാം  മഡ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    രനാമചനന കേടനപ്പെള്ളബ  ): തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XL -  തുറമുഖങ്ങള് (183,53,10,000  രൂപ)

തകദശേസശയലാംഭരണവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

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

കപനാതുമരനാമതച്ച്  എന   XV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  തുറമുഖങ്ങള്  എന

XL-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  സലാംബനബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള്ള

പ്രസനാവന കമശേപ്പുറത്തുവയന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. സനാമ്പതബകേ

പുകരനാഗതബ  കനടബയ  രനാജദങ്ങകളലനാലാം  കൂടുതല്  നബകക്ഷപലാം  നടതബയബട്ടുള്ളതച്ച്

കറനാഡുകേളുകടയലാം  പനാലങ്ങളുകടയലാം  കറയബല്കവകേളുകടയലാം   നബര്മ്മേനാണതബലനാകണന

കേനാരദലാം  മനസബലനാക്കബ  സലാംസനാനത്തുലാം  അതരകമനാരു  പുകരനാഗതബ

പകേവരബക്കുനതബനുള്ള  ശമമനാണച്ച്  കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്
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നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.  അഴബമതബ  ഇലനാതനാക്കുനതബനച്ച്  വകുപ്പുമനബയകട

കനതൃതശതബല്  നടത്തുന പ്രവര്തനങ്ങള്   ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.   നസ്പീതബപൂര്വ്വവലാം

സുതനാരദവമനായനാണച്ച്  കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ഫണച്ച്  വബനബകയനാഗബക്കുനതച്ച്.

പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  റസ്റ്റേച്ച്  ഹസൗസുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്

അഴബമതബയബലനാകത മുകനനാട്ടുകകേനാണകപനാകുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചു.  ആധുനബകേ

രസ്പീതബയബല്  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണങ്ങള്   രൂപകേല്പ്പെന  കചയ്യുനതബനനായബ  പഠനങ്ങള്

നടതബ  ഡബപസന  എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കച്ച്  പ്രകതദകേ  പരബശേസ്പീലനലാം  നല്കേബ.

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  പനാസ്റ്റേബകേച്ച്  ഉപകയനാഗബചച്ച്  കറനാഡുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം

റബ്ബപറസ്ഡച്ച്  കറനാഡുകേള്  വദനാപകേമനായബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

പരബസബതബ  സസൗഹനാര്ദപരമനായ  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബനച്ച്  ജര്മ്മേന

ആധുനബകേ  സനാകങതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗബക്കുകേയലാം  കചയ.  തസ്പീരകദശേ-മലകയനാര

പഹകവകേളുകട  നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്തബയനാകുനകതനാടുകൂടബ സലാംസനാനതബകന്റെ മുഖചനായ

മനാറുനതനാണച്ച്.  ഏനനാതച്ച്  പനാലലാം  സമയബനബതമനായബ  പുനര്നബര്മ്മേബചതുലാം

കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബല്  കസനാഷദല്  ഓഡബറച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്

സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം  ബലക്ഷയമുള്ള  പനാലങ്ങള്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  10  പനാലങ്ങളബകല  കടനാള്  പബരബവച്ച്  നബര്തലനാക്കുനതബനുലാം
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ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  മുടങ്ങബക്കബടന  പദതബകേള്  പൂര്തബയനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചു. 

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശേച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  ബഡ്ജറബല്

പ്രഖദനാപബച  കപനാതുമരനാമത്തുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രവൃതബകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

യനാകതനാരു നടപടബയലാം സശസ്പീകേരബചബട്ടബല.  കേബഫ്ബബയകട ഭരണച്ചുമതല കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെച്ച് ഏകറടുക്കണലാം. കേഴബഞ സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം എലാം.എല്.എ.-മനാര് നല്കേബയ 10

കകേനാടബ  രൂപയകട  കപ്രനാകപ്പെനാസലബനച്ച്  അനുമതബ  ലഭബക്കനാതതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

പരബകശേനാധബക്കണലാം.  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃതബകേള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്തബയനാക്കുനതബനച്ച്  കൂടുതല്  ജസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബക്കണലാം.  പുനലൂര്-മൂവനാറപുഴ

കറനാ ഡബകന്റെയലാം  കകേനാനബ  പബപ്പെനാസബകന്റെയലാം  പണബ  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  കകേനാനബ

കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകലയള്ള കറനാഡബകന്റെ പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനായ വര്ക്കുകേള് തുടര്നള്ള ബഡ്ജറകേളബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനകണനച്ച്  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    പടസണ്  മനാസ്റ്റേര്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുമരനാമതച്ച്-തുറമുഖ വകുപ്പുകേള് കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം പക്ഷപനാതരഹബതമനായ

ഭരണലാം കേനാഴ്ചവയനതബനുലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. ഫണകേളുകട മുനഗണനനാക്രമലാം

നബശ്ചയബക്കുകമ്പനാള്  കറനാഡുകേള്ക്കുലാം  പനാലങ്ങള്ക്കുലാം  കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കുലാം  കൂടുതല്
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പ്രനാധനാനദലാം  നല്കകേണതനാണച്ച്.   ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  പതച്ച്  കകേനാടബ  രൂപ  വസ്പീതലാം

കറനാഡുകേള്ക്കച്ച് അധബകേമനായബ അനുവദബക്കുനതബകനടുത തസ്പീരുമനാനവലാം പദതബകേളുകട

ഗണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പെനാക്കനാന  കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബല്  കേശനാളബറബ  കേണ്കട്രേനാള്

വബഭനാഗകത  നബകയനാഗബചതുലാം   വബജബലനസബകന  ശേക്തബകപ്പെടുതബയതുലാം  കസനാഷദല്

ഓഡബറച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.  ഇന്റെര്നനാഷണല്

നബലവനാരതബകലയച്ച്  ഉയര്തബയ  സ്കൂളുകേളുകട  പശ്ചനാതല  വബകേസനതബനുലാം

തസ്പീരകദശേ/മലകയനാര പഹകവകേള്ക്കുള്ള പദതബകേള് കേബഫ്ബബവഴബ നടപ്പെബലനാക്കുനതുലാം

കവസ്റ്റേച്ച്  പനാസ്റ്റേബകേച്ച്,  നനാചശറല്  റബ്ബര്  മബക്സെെച്ച്ഡച്ച്  ബബറമബന  എനബവ  ഉപകയനാഗബചച്ച്

കറനാഡുകേള് നബര്മ്മേബക്കുന പദതബയലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.   മുഴവന പബ.ഡബത്യു.ഡബ.

കറനാഡുകേളുലാം  ഇരട്ടവരബപ്പെനാതകേള്  ആക്കുനതബനുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട

കകേനാ-ഓര്ഡബകനഷനബലൂകട മരനാമതച്ച് പണബകേള്  നടത്തുനതബനുലാം  കറനാഡച്ച് രജബസ്റ്റേര്

കൃതദമനായബ  കമയബന്റെയബന  കചയ്യുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.   കറനാഡച്ച്

പരബപനാലനതബനനായബ  എന.എലാം.ആര്.  കതനാഴബലനാളബകേകള  നബകയനാഗബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കണലാം.   കകേനാടുങ്ങല്ലൂര്-മുനയല്  തുറമുഖതച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഗസ്റ്റേച്ച്  ഹസൗസച്ച്

സനാപബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലബക്കുനച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബയ  കറനാഡുകേള്ക്കച്ച്  എ.എസച്ച്.  നല്കുനതബകനനാ
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ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന  പൂര്തബയനാക്കുനതബകനനാ  ഇതുവകര  സനാധബചബട്ടബല.

എന.എചച്ച്./പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കറനാഡുകേളുകട  പ്രബ-മണ്സൂണ്  വര്ക്കുകേള്  യഥനാസമയലാം

കചയ്യുനതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബലയബകല മരനാമതച്ച് പണബകേള്ക്കനാവശേദമനായ ടനാര്

മലാംഗലനാപുരലാം  റബപഫനറബയബല്നബനലാം  കകേനാണവരുനതബനുലാം  ആവശേദമനായ

വനാഹനങ്ങളുള്കപ്പെകട  ലഭദമനാക്കബ  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.-കേശനാളബറബ  വബലാംഗബകന

ശേക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  ജബലയബല്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കകേനാലാംപക്സെെച്ച്

പണബയനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.   കദശേസ്പീയ  പനാതയകട  പ്രവൃതബകേള്

പകേകേനാരദലാം  കചയ്യുനതബനനായബ  എക്സെെബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവച്ച്  എ ഞബനസ്പീയകറ  നബയമബക്കുനതബനുലാം

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  ചസൗക്കയബല്  നബനലാം  വബദദനാനഗര്  വഴബ  ഒരു  പബപ്പെനാസച്ച്  കറനാഡച്ച്

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുനതബനുലാം പഞനായതച്ച് കറനാഡുകേളുകട പുനരുദനാരണ പ്രവൃതബകേള്

നടത്തുനതബനനായബ എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കച്ച് ഫണച്ച് അനുവദബക്കുനതബനുലാം വര്ഷനാവര്ഷലാം

ഒകനനാ  രകണനാ  പഞനായതച്ച്  കറനാഡുകേള്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ഏകറടുക്കുനതബനുലാം

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  തുറമുഖലാം  സജസ്പീവമനാക്കുനതബനനാവശേദമനായ  പഠനലാം  നടത്തുനതബനുലാം

നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഈ സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരതബല്  വനതബനുകശേഷലാം  കപനാതുമരനാമതച്ച്  രലാംഗതച്ച്  വന  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള് നടതനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  വടകേര,  കകേനായബലനാണബ തനാലൂക്കുകേളബകല
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ഗതനാഗതക്കുരുക്കച്ച്  ഒഴബവനാക്കബ  സഞനാര  സസൗകേരദകമനാരുക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചു.   കവളളബക്കുളങ്ങര-ഒഞബയലാം  കറനാഡച്ച്  വബകേസനലാം,  വടകേര  ജബലനാ

ആശുപതബയബകല  മരനാമതച്ച്  കജനാലബകേള്  എനബവ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

ആവശേദമനായ  ഉകദദനാഗസകര  വകുപ്പെബല്  വബനദസബക്കുനതബനുലാം  കടനഡര്

നടപടബകേളബലണനാകുന  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കബ  സമയബനബതമനായബ  മരനാമതച്ച്

പ്രവൃതബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  വടകേര  തുറമുഖലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശേദമനായ നടപടബ  സശസ്പീകേരബചതുലാം   തുറമുഖത്തുനബനലാം മണല്

വനാരുന  പ്രവൃതബയബലൂകട  വരുമനാനമുണനാക്കനാന  സനാധബചതുലാം  നബരവധബകപര്ക്കച്ച്

ഉപജസ്പീവനതബനച്ച് സഹനായകേരമനായതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .     പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:  എലനാ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലലാം  തുലദനസ്പീതബ

ഉറപ്പുവരുതബകക്കനാണച്ച്  സമഗ്ര  വബകേസനലാം  യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന   കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെബനച്ച്  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.   പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  റസ്റ്റേച്ച്  ഹസൗസബല്  നബലനബനബരുന

കകേടുകേനാരദസത  ഇലനാതനാക്കനാന  സനാധബചതച്ച്   അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  വബഴബഞലാം

അന്തനാരനാഷ ആഴക്കടല് തുറമുഖ നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങളുകട സലലാം ഏകറടുക്കല്

നടപടബകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ലഭദമനായ  പരനാതബകേളബകന്മേല്  സതശര

പരബഹനാരമുണനാക്കുനതബനുലാം  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം  അടബയന്തര  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബളള:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കദശേസ്പീയ

പനാതയകടയലാം കപനാതുമരനാമതച്ച്  കറനാഡുകേളുകടയലാം അറകുറപ്പെണബകേള് നടത്തുനതബനുലാം

ഡബപസനബലാംഗച്ച്,  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന എനസ്പീ വബഭനാഗങ്ങളബകല നടപടബകേളബലണനാകുന

കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  ചവറ  മണ്ഡലതബകല  തസ്പീരകദശേ  പഹകവ

യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബ

കറനാഡുകേളുകടയലാം  പനാലങ്ങളുകടയലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കനാന  കേഴബ ഞതുലാം  കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളബകല  അഴബമതബ  പരബഹരബചതുലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  കനട്ടമനാണച്ച്.

കപനാതുമരനാമതച്ച് വകുപ്പെബകല നടപടബക്രമങ്ങള് പുതുക്കുനതബനുലാം സമയബനബതമനായബ

കറനാഡച്ച്  ടനാറബലാംഗച്ച്  നടപടബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ഉകദദനാഗസതലതബലളള

അഴബമതബ  ഇലനാതനാക്കുനതബനുലാം  ടനാറബലാംഗബനനായബ  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദകേള്

ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  പുനര്  ദര്ഘനാസച്ച്  നടപടബകേള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം

കപനാതുമരനാമതച്ച്  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേഴക്കൂട്ടലാം-കചര്തല  കദശേസ്പീയ  പനാത  വബകേസനതബകന്റെ  സലകമടുപ്പെച്ച്  നടപടബകേള്

തശരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നസ്പീണകേര  തുറമുഖലാം  പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം  മനാരബപടലാം

ഇനസ്റ്റേബറഡ്യൂട്ടബകന്റെ  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  പ്രവര്തനലാം

വബപുലകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതച്ച്  കകേനായ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.
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കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബല്  വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  കകേനാണവരുനതബനുലാം

വകുപ്പെബകല  അഴബമതബ  കുറയനതബനുലാം  സശസ്പീകേരബച  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  പനാസ്റ്റേബക്കുലാം  റസ്പീപസകബലാംഗച്ച്

കടകകനാളജബയലാം  ഉപകയനാഗബക്കണലാം.  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷനബലലാം  ഡബപസനബലാംഗബലലാം

കേനാലനാനുസൃതമനായ മനാറലാം വരുതബ പരബസബതബ സസൗഹൃദ കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണപശേലബ

ഏര്കപ്പെടുതണലാം.  കറനാഡച്ച്  വബകേസന  പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച്  സലകമകറടുക്കുകമ്പനാള്

ഒഴബപ്പെബക്കകപ്പെടുന  വദനാപനാരബകേള്ക്കനായബ  പുനരധബവനാസ  പനാകക്കജച്ച്  നടപ്പെനാക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  പനാലങ്ങളുകട  ഉറപ്പെച്ച്  സലാംബനബച  സര്കവ്വ

പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്   പുനര്  നബര്മ്മേബക്കനാന  സശസ്പീകേരബച  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബകല  ഇലകബക്കല്  വബഭനാഗവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ജബലനാ

അസബസ്റ്റേന്റെച്ച്  എക്സെെബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവച്ച്  എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട  അധബകേനാര  പരബധബ  ഉയര്തണലാം.

കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  ഇലകബക്കല്  വര്ക്കച്ച്  കചയ്യുന  രസ്പീതബ

അവലലാംബബക്കണലാം.  വബഴബഞലാം  കേരനാറബകനതബകര  സബ.എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്

രൂക്ഷവബമര്ശേനമനാണുള്ളതച്ച്.  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖതബകന്റെ  വബകേസനപ്രവര്തനലാം

മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.  കബപ്പൂര്  കകേനാവബലകേലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കല്  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് കവഗത വര്ദബപ്പെബക്കുലാം.  കബപ്പൂര് തുറമുഖകത കേപ്പെല് ചനാലബകന്റെ

ആഴലാം  7  മസ്പീററനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം വനാര്ഫബകന്റെ നസ്പീളലാം  200  മസ്പീററനാക്കുനതബനുള്ള
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പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  വനാര്ഫുണനാക്കനാന  2012-ല്

ലക്ഷദശസ്പീപുമനായണനാക്കബയ  കേരനാര്  റദനാക്കബ  തുറമുഖ  വകുപ്പെച്ച്  കനരബട്ടച്ച്  പ്രവൃതബ

ഏകറടുക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    കമനാനസച്ച് കജനാസഫച്ച്:  സലാംസനാനതച്ച് കറനാഡച്ച് വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടക്കുന  എനതച്ച്  അഭബമനാനകേരമനാണച്ച്.  പബപ്പെനാസച്ച്  കറനാഡുകേളുലാം

പഫഓവറുകേളുലാം  സമയബനബതമനായബ പൂര്തബയനാക്കനാന കേഴബയന  മനാസ്റ്റേര് പനാന

തയ്യനാറനാക്കബ ഗതനാഗതക്കുരുക്കബനച്ച് പരബഹനാരമുണനാക്കണലാം.  സലാംസനാനതച്ച് ജലപനാതനാ

വബകേസനലാം  അനബവനാരദമനാണച്ച്.   പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബച്ചുകകേനാണച്ച്  വബഴബഞലാം തുറമുഖലാം

പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേബഫ്ബബ  പ്രവര്തനങ്ങള്

തശരബതകപ്പെടുതണലാം.  എഞബനസ്പീയര്മനാരുകടയലാം  ഓവര്സബയര്മനാരുകടയലാം  കുറവച്ച്

പരബഹരബക്കുകേയലാം  ടനാറബകന്റെ  ദസൗര്ലഭദലാം  പരബഹരബക്കനാന  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കവണലാം.  പ്രസ്പീ  മണ്സൂണ്  പ്രവൃതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  മനാനശല്  പരബഷ്കരണതബകല  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കണലാം.

കമറസ്പീരബയല്സച്ച്  ലഭദമനാക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  കേശനാറബകേകള  നബയനബക്കുന

കേനാരദതബല് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം.  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  കസക്ടറബലള്ള കേശനാറബകേള് ലസ്പീസബനച്ച്

കകേനാടുക്കുനതബകന്റെ  സനാധദത  പരബകശേനാധബക്കണലാം.  കേരനാറുകേനാരുകട  കുടബശബകേ

തസ്പീര്ക്കനാനനാവശേദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  കറനാഡച്ച് കസഫബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്
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പദതബ തയ്യനാറനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകയ  അനുകൂലബക്കുന.  കറനാഡച്ച്

അറകുറപ്പെണബകേള്, പുതബയ കറനാഡച്ച് പദതബകേള്,  കേരനാറബകല അഴബമതബ നബയനബക്കല്

മുതലനായ  നടപടബകേളബലൂകട  സലാംസനാനകത  കറനാഡുകേളുകട  കപനാതുനബലവനാരലാം

അഭബമനാനകേരമനായ  നബലയബല്  ഉയര്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കപനാതുമരനാമതച്ച്

വര്ക്കുകേളുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കപനാതുജനങ്ങളുകട പരനാതബ മനബ കനരബട്ടച്ച് കകേള്ക്കുകേയലാം

ഇടകപടുകേയലാം കചയ്യുന എനതച്ച് അനുകേരണസ്പീയ മനാതൃകേയനാണച്ച്.   കേരനാര്/ഉകദദനാഗസ

കലനാബബകേളുകട  അഴബമതബ  തടയനതബനുലാം  കറനാഡുകേളുകട  ഗണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണതബല് പുതബയ പരസ്പീക്ഷണങ്ങളുലാം സനാകങതബകേ

വബദദകേളുലാം നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബച്ചു.   ആലപ്പുഴ-കേഴക്കൂട്ടലാം-കകേനാലലാം

പബപ്പെനാസച്ച്  കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണവലാം  മലകയനാര  പഹകവയകടയലാം  തസ്പീരകദശേ

പഹകവയകടയലാം പ്രനാരലാംഭ പ്രവര്തനങ്ങളുലാം പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണച്ച്. കേബഫ്ബബ  മുകഖന

നടപ്പെബലനാക്കുന  പദതബകേളബല്  ഭൂരബഭനാഗവലാം  ഗതനാഗത  വബകേസനതബനനാണച്ച്

വബനബകയനാഗബക്കുനതച്ച്.  കദശേസ്പീയപനാത പദതബകേളുകട നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് അനുവദബക്കുന

തുകേ കൃതദമനായലാം സമയബനബതമനായലാം വബനബകയനാഗബക്കുനതബല് കകേരളലാം മുനബലനാണച്ച്.

കകേന  ഗവണ്കമന്റെബല്  യഥനാസമയലാം  കപ്രനാജക്ടുകേള്  സമര്പ്പെബചച്ച്  കകേന  കറനാഡച്ച്

ഫണബല്നബനള്ള  തുകേ  കനടബകയടുക്കനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചുകവനതച്ച്
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അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  1550 കകേനാടബ രൂപയകട സലാംസനാന വബഹബതലാം വബനബകയനാഗബചച്ച്

സലാംസനാന-ജബലനാ  പനാതകേളുകട  നവസ്പീകേരണലാം  നടനവരബകേയനാണച്ച്.   2005  കകേനാടബ

രൂപയകട  പതച്ച് പ്രധനാന കറനാഡുകേളുകട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനലാം കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.

വഴബ പൂര്തസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  

  തസ്പീരകദശേ കേപ്പെല് ഗതനാഗത വബകേസനതബനച്ച് ഉതകുന നയമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

സശസ്പീകേരബച്ചുവരുനതച്ച്. വബഴബഞലാം, കകേനാലലാം, കകേനാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴസ്പീക്കല്, കബപ്പൂര് എനസ്പീ

തുറമുഖങ്ങളുകട വബകേസനതബനച്ച് സഹനായകേരമനായ നടപടബകേളുലാം സശസ്പീകേരബച്ചു.    കകേനാലലാം

തുറമുഖതച്ച്  നൂറച്ച്  മസ്പീറര്  നസ്പീളതബല്  പനാസഞര്  കടര്മബനലബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്തസ്പീകേരബച്ചുവരുന.   തുറമുഖതബകന്റെ വളര്ചയച്ച്  സര്ക്കനാരബകന്റെ ക്രബയനാത്മകേമനായ

ഇടകപടല് ആവശേദമനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബനകസന്റെച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. വബഴബഞലാം പദതബ

കേരനാര് പ്രകേനാരലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബക്കനാത അവസയനാണച്ച് നബലവബലള്ളതച്ച്.

കറയബല് കേണക്ടബവബറബക്കച്ച് ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന നടപടബകേള് സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനച്ച്

ഉണനാകുനബകലനതുലാം  ഏകറടുത  വര്ക്കുകേളുകട  കപ്രനാജക്ടച്ച്  ഇവനാലഡ്യൂകവഷനുലാം

കമനാണബററബലാംഗലാം  യഥനാസമയലാം  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനബകലനതുലാം  കഖദകേരമനാണച്ച്.

തുറമുഖങ്ങളുകട  വബകേസന  നടപടബകേളബല്  സര്ക്കനാര്  കമകലകപ്പെനാക്കച്ച്  നയമനാണച്ച്

സശസ്പീകേരബച്ചുവരുനതച്ച്.  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ബബല്ഡബലാംഗകേളുകട എസ്റ്റേബകമറച്ച്  തുകേ യക്തബക്കച്ച്
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നബരക്കനാതതനാണച്ച്.   ഗവണ്കമന്റെച്ച്  സ്കൂള്  ബബല്ഡബലാംഗകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള

അവകേനാശേലാം പബ.ടബ.എ.-യച്ച് നല്കേണലാം.  

ശസ്പീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരബഫച്ച്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെച്ച് അഴബമതബ വബമുക്തമനാക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  സതദസനവലാം  കേനാരദക്ഷമതകയനാടുലാംകൂടബ

പ്രവര്തബക്കുനവര്ക്കച്ച്  അവനാര്ഡുലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം  നല്കേബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബകനപ്പെറബ  ആകലനാചബക്കണലാം.  സലാംസനാനകത  പല

കറനാഡുകേകളയലാം  അന്തര്കദശേസ്പീയ നബലവനാരതബകലതബക്കനാനുലാം   ബബ.എലാം.&  ബബ.സബ.

പ്രകേനാരലാം  447  കേബ.മസ്പീ  കറനാഡുലാം  കവസ്റ്റേച്ച്  പനാസ്റ്റേബകേച്ച്  ഉപകയനാഗബചച്ച്  47  കേബ.മസ്പീ.  കറനാഡുലാം

നബര്മ്മേബക്കനാന  സനാധബചതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  സലാംസനാനകത  കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണരസ്പീതബകേകളയലാം  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങകളയലാം  നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബലണനാകുന  മനാറങ്ങകളയലാംപറബ  പ്രതബപനാദബക്കുന  കജര്ണല്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കനാന  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ആലപ്പുഴ  കേനനാലകേള്ക്കച്ച്  കുറുകകേയള്ള

പനാലങ്ങളുകട  നബര്മ്മേനാണതബകല അപനാകേത പരബകശേനാധബക്കനാനുലാം  കപരുമ്പളലാം പനാലലാം

നബര്മ്മേനാണതബനനായബ ആര്ക്കബകടക്ചറല് ഡബകകസന വബലാംഗബകന ശേക്തബകപ്പെടുതനാനുലാം

കകേരളതബകന്റെ  വനാസ്തുശേബല്പ  മനാതൃകേയബല്  സര്ക്കനാര്  കകേട്ടബടങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണതബലണനാകുന  കേനാലതനാമസലാം
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ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  അനബവനാരദഘട്ടങ്ങളബല്  മനാതലാം  സബ.ടബ.ഇ.യകട  അനുമതബ

വനാങ്ങബയനാല് മതബകയന നബര്കദശേലാം നല്കേനാനുലാം ആലപ്പുഴയബകല മറസ്പീന കപനാര്ട്ടച്ച്  കേലാം

ബസ്പീചച്ച് പദതബയകട തല്സബതബ സലാംബനബചച്ച് വബശേദസ്പീകേരബക്കനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    മുരളബ കപരുകനലബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളതബല്

വനാഹനങ്ങളുകട  എണ്ണതബലണനാകുന  വര്ദനവബനനുസരബചച്ച്  കറനാഡുകേളുലാം  ഗതനാഗത

സസൗകേരദങ്ങളുലാം  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്.  അടബസനാന സസൗകേരദ വബകേസന നബകക്ഷപങ്ങള്ക്കച്ച് മുനഗണന

നല്കേബയലാം ആധുനബകേ സുസബര സനാകങതബകേ വബദദ പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബകക്കനാണമുള്ള

നബരത്തുകേളുകടയലാം  പനാലങ്ങളുകടയലാം  കകേട്ടബടങ്ങളുകടയലാം  നബര്മ്മേനാണവലാം

സലാംരക്ഷണവമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുനതച്ച്.  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണതബകല

അശേനാസസ്പീയവലാം എസ്റ്റേബകമറബകല നഡ്യൂനതയലാം കമല്കനനാട്ടതബകല വസ്പീഴ്ചയലാം അഴബമതബയലാം

ഇലനാതനാക്കബ  പബ.ഡബഡ്യൂ.ഡബ.കയ  പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്  സശസ്പീകേരബച

നബലപനാടച്ച്  സശനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കറനാഡപകേടങ്ങള്  കുറയനതബനച്ച്  കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷയച്ച്

മുനഗണന നല്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം ജലാംഗ്ഷനുകേള് വബകേസബപ്പെബക്കനാനുലാം കമചകപ്പെടുതനാനുലാം

ട്രേനാഫബകേച്ച്  കകസന  കബനാര്ഡുകേളുലാം  ട്രേനാഫബകേച്ച്  കകലറകേളുലാം  സനാപബക്കനാനുലാം  സ്കൂള്

കമഖലകേളബല്  നബരസ്പീക്ഷണ  കേദനാമറകേളുലാം  റബഫക്ടറുകേളുലാം  ക്രനാഷച്ച്  ബനാരബയറുകേളുലാം

സനാപബചച്ച്  കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷ  സുശേക്തമനാക്കനാനുമുള്ള  നസ്പീക്കലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.



37

പബ.ഡബഡ്യൂ.ഡബ.  മനാനശല്  അനുസരബചച്ച്  പ്രവൃതബകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബചച്ച്  കകഫനല്

കപകമന്റെച്ച്  ലഭദമനാകേണകമങബല്  ബബലബകനനാകടനാപ്പെലാം  കേശനാളബറബ  കേണ്കട്രേനാള്  ലനാബബല്

നബനള്ള സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച് കൂടബ ഹനാജരനാക്കണകമന സര്ക്കനാര് നബലപനാടുലാം കസനാഷദല്

ഓഡബറച്ച് സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെബലനാക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബകന്റെ  നബലവബകല  പ്രവൃതബകേള്  കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം ഇനഫ്രനാസ്ട്രേക്ചര് കഡവലപ്കമന്റെബല്  ഭനാവനനാസമ്പനമനായ

പരബപനാടബകേള്  ആസൂതണലാം  കചയ്യുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  വകുപ്പെബകന്റെ

വബകേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  പണലാം  ബഡ്ജറബല്തകന  നസ്പീക്കബവയനതബനുലാം

സനാകങതബകേ  വബദദകേള്  പരമനാവധബ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  സനാധബക്കണലാം.

കറനാഡബകന്റെ സമസ്പീപതച്ച്  കഡക്ടച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം പനാലങ്ങളുകടയലാം  കകേട്ടബടങ്ങളുകടയലാം

നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദ  ഉപകയനാഗബക്കുകേയലാം  കവണലാം.

ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദനാ  പരബശേസ്പീലനതബനനായബ  എഞബനസ്പീയര്മനാകര  വബകദശേ

രനാജദങ്ങളബലലാം  അനദസലാംസനാനങ്ങളബലലാം  അയയനതബനച്ച്  നടപടബയണനാകേണലാം.

ഇനഫ്രനാസ്ട്രേക്ചര് കഡവലപ്കമന്റെബനച്ച് കകേന ഗവണ്കമന്റെബല്നബനച്ച് പരമനാവധബ പണലാം

കനടബകയടുക്കനാന ശമബക്കണലാം.

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസച്ച്  .    ബബജബകമനാള്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.
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പ്രതബപക്ഷകത  ഒരലാംഗതബനുകപനാലലാം  ഒരു  മനബയകട  കപരബലലാം  അഴബമതബ

ആകരനാപണമുനയബക്കനാന കേഴബഞബട്ടബകലനതച്ച് അഭബമനാനനാര്ഹമനാണച്ച്. കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെബല്  വലബയ  മനാറമുണനാക്കനാനുളള  ശമമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.  എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കുലാം  കേരനാറുകേനാര്ക്കുമുളള  പരബശേസ്പീലന

പരബപനാടബകേള്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ആരലാംഭബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  നബര്മ്മേബതബകേളുകട  ഉറപ്പെച്ച്

എഞബനസ്പീയര്മനാരുകടയലാം  കേരനാറുകേനാരുകടയലാം  നബയമപരമനായ  ബനാധദതയനാക്കനാനുളള

നബര്കദശേലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കപനാതുമരനാമതച്ച് വകുപ്പെബകല ഉകദദനാഗസരുകട കുറവച്ച്

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബയണനാകേണലാം.  കജനാലബ  കചയ്യനാത  എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട

തസബകേകേള്  അകബനാളബഷച്ച്  കചയച്ച്  പൂള്  കചയ്യുനതബനുലാം  വകുപ്പുതലതബല്

അവകലനാകേനലാം  നടതബ  ആവശേദമനായ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതബകനക്കുറബച്ചുലാം

ആകലനാചബക്കണലാം.  കപനാതുമരനാമതച്ച്  പ്രവൃതബകേള്  നടക്കനാത  മണ്ഡലങ്ങള്ക്കച്ച്

പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുകേയലാം  ആസബകേകള  സലാംബനബച്ചുളള  കപ്രനാപ്പെര്

കഡനാകേത്യുകമകന്റെഷന  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം  കറനാഡുകേളബല്  സനാപബചബരബക്കുന  കേദനാമറകേള്

പ്രവര്തനക്ഷമമനാക്കുകേയലാം  കവണലാം.  കറനാഡച്ച്  കസഫബ  അകതനാറബറബയകട

പ്രവര്തനങ്ങള്  ജനകേസ്പീയമനാക്കുകേയലാം  കബനാധവല്ക്കരണ  കസമബനനാറുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്യുനതബനച്ച്  വകുപ്പുതല  ഏകകേനാപനലാം  ആവശേദമനാണച്ച്.

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ഗ്രസ്പീന  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്  നടപ്പെനാക്കനാന  കപനാകുനതച്ച്
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സശനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  മഴ  കൂടുതലളള  രനാജദങ്ങളബല്  കറനാഡച്ച്  ടനാറബലാംഗബനച്ച്

ഉപകയനാഗബക്കുന  കടകകനാളജബ  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  സലാംസനാനതച്ച്

ഉപകയനാഗബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  നനാഷണല്  കകഹകവ  അടക്കമുളള

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  പനാരബസബതബകേ  അനുമതബയലാം  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ

അനുമതബയലാം ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് അടബയന്തര ഇടകപടലണനാകേണലാം.  കറനാഡച്ച്  കേകയ്യറലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കറനാഡുകേളബല്  ഉകപക്ഷബക്കകപ്പെടുന  വനാഹനങ്ങള്

മനാറനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  നബരന്തരലാം  അപകേടങ്ങളുണനാകുന

പ്രകദശേങ്ങകള സലാംബനബചച്ച്  ശേനാസസ്പീയ പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം  സസ്പീബനാ  കകലനുകേളബല്

കസൗഡച്ച്  കേദനാമറകേള്  സനാപബക്കുകേയലാം   കചയ്യണലാം.  വലബയ  വളവകേളബല്  എതബകര

വരുന  വനാഹനങ്ങകള  തബരബചറബയനാന  അലനാറലാം  അടക്കമുളള  പുതബയ

കടകകനാളജബകയക്കുറബചച്ച്  ആകലനാചബക്കണലാം.  കറനാഡരബകേബല്  നബല്ക്കുന  മരങ്ങളുലാം

കപനാസ്റ്റുകേളുലാം  മനാറനതബനച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  മനാലബനദ  നബകക്ഷപലാം,

മലബനജലകമനാഴക്കല്, വഴബകയനാര കേചവടലാം, വനാഹന പനാര്ക്കബലാംഗച്ച് എനബവയബകലനാകക്ക

ഗസൗരവതരമനായ ഇടകപടലണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സതദസനവലാം  ധസ്പീരവമനായ  നബലപനാടുകേളബലൂകടയനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഇസൗ  വകുപ്പെബകന

നയബച്ചുകകേനാണബരബക്കുനതച്ച്.  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരതബല്  വനതബനുകശേഷലാം  20
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പനാലങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  6  പനാലങ്ങളുകട  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുകേയലാം

കചയ.  ആലപ്പുഴയബല് ജര്മ്മേന സനാകങതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുതബയള്ള  കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണലാം  മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണതബനനായബ  പുതബയ  സനാകങതബകേ

വബദദകേള്  കേകണത്തുനതബനുള്ള  ശമലാം  നടതബവരബകേയനാണച്ച്.  കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെബല്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാകടയള്ള  മനാറങ്ങളനാണച്ച്

നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.  വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബലള്ള  പരനാതബ  പരബഹനാര  കസലബനച്ച്

ലഭബച  3580  പരനാതബകേളബല്  3058  എണ്ണതബനുലാം  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.  നൂറച്ച്  വര്ഷകമങബലലാം  നബലനബല്ക്കണകമന  കേനാഴച്ച് ചപ്പെനാകടനാകടയനാണച്ച്

പനാലങ്ങള്  നബര്മ്മേബച്ചുവരുനതച്ച്.   വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബല്  വൃതബഹസ്പീനമനായബ  കേബടക്കുന

കേലങ്കുകേള്  കപയബന്റെച്ച്  കചയ്യുനതബനുലാം  കടനാള്  പബരബവകേള്  നബര്തലനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കണലാം.  20,000  കകേനാടബ  രൂപയകട  കേബഫ്ബബ  വര്ക്കുകേള്ക്കച്ച്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  സനാമൂഹദപ്രശ്നങ്ങകളനാടച്ച്   ക്രബയനാത്മകേ  നബലപനാടനാണച്ച്

സര്ക്കനാര് സശസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  കറനാഡുകേളുകട

അറകുറപ്പെണബകേള്  നബര്വ്വഹബക്കുനതബനുള്ള  ഫണച്ച്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ലഭദമനാക്കണലാം.

കകലറച്ച് കമകട്രേനായകട നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങളബല് നബനലാം ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.കയയലാം

ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരകനയലാം ഒഴബവനാക്കബയ നടപടബ അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്.
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  കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  കേഴബഞ 21

മനാസതബനുള്ളബല്  അറകുറപ്പെണബകേള്ക്കനായബ   836  കകേനാടബ  രൂപയലാം  കറനാഡുകേളുലാം

പനാലങ്ങളുമടക്കലാം  768  വര്ക്കുകേള്ക്കനായബ  1439  കകേനാടബ  രൂപയലാം  കചലവഴബചബട്ടുണച്ച്.

നബനാര്ഡബല്നബനള്ള  53 വര്ക്കുകേള് നടനകകേനാണബരബക്കുന.  ശേബരബമലയബല് 349

വര്ക്കുകേള്ക്കനായബ  174  കകേനാടബ രൂപയലാം ആറകേനാല് കപനാങനാലയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്  5

വര്ക്കുകേള്ക്കനായബ  2 കകേനാടബ രൂപയലാം കചലവഴബച്ചു. ഹബല്, കകേനാസ്റ്റേല് പഹകവകേള്ക്കച്ച്

പതബനനായബരലാം കകേനാടബ രൂപ മനാറബവചബട്ടുണച്ച്. കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.യബകല 8 കപ്രനാജക്ടുകേളബല്

മനാറബവച പുനലൂര്-മൂവനാറപുഴ കപ്രനാജക്ടച്ച് സ്റ്റേനാന്റെച്ച് എകലനാണ് കപ്രനാജക്ടനായബ 2020 ഏപ്രബല്

മനാസലാംവകര  കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടബ  കേബട്ടബയബട്ടുണച്ച്.  ബനാക്കബ  ഏകഴണ്ണവലാം  ഡബസലാംബര്

മനാസകതനാകട  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുലാം.  സബറബ  ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെച്ച്  കപ്രനാഗ്രനാമബലൂകട  50

കറനാഡുകേള്ക്കനായബ  641  കകേനാടബ രൂപ കചലവഴബചബട്ടുണച്ച്.  കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന

കകേനാര്പ്പെകറഷന 168 വര്ക്കുകേളുലാം ആര്.ബബ.ഡബ.സബ 283 വര്ക്കുകേളുലാം ഏകറടുതബട്ടുണച്ച്.

നനാഷണല്  പഹകവയകവണബ  കകേന  സഹനായകതനാകട  2126  കകേനാടബ  രൂപ

കചലവഴബചച്ച്  57  വര്ക്കുകേള്   പൂര്തസ്പീകേരബച്ചു.  തലകശരബ-മനാഹബ  പബപ്പെനാസബകന്റെ

പണബയനാരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  നനാഷണല് പഹകവ  നനാലവരബപനാതയനാക്കനാനുള്ള പണബകേള്

നടനകകേനാണബരബക്കുന.  വടകേര  മണ്ഡലതബകല  മൂരനാടച്ച്,  പനാകലനാളബ  പനാലങ്ങള്

പണബയനതബനച്ച്  അനുകൂലമനായ  അറബയബപ്പെച്ച്  ലഭബചബട്ടുണച്ച്.  കേഴബഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ
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കേനാലതച്ച് തുടങ്ങബയ ഡബസ്ട്രേബക്ടച്ച് ഫനാഗ്ഷബപച്ച് കപ്രനാഗ്രനാലാം 5 എണ്ണലാം തുടരുനണച്ച്.  ആകകേ

82603  കകേനാടബ  രൂപയകട  15181  വര്ക്കുകേള്  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  ഏകറടുതബട്ടുണച്ച്.

അഞ്ചുവര്ഷതബനുള്ളബല്  ഒരു  ലക്ഷതബഇരുപതയ്യനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയകട

വര്ക്കുകേള്  സലാംസനാനതച്ച്  നടക്കുകമനനാണച്ച്  കേരുതുനതച്ച്.  പനാന  ഫണച്ച്  കേഴബഞ

ജൂപല വകരയള്ള കേണക്കനുസരബചച്ച്  121  ശേതമനാനലാം കചലവഴബക്കുകേയലാം നനാലനായബരലാം

കകേനാടബ  രൂപയകട  വര്ക്കുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   കേരനാറുകേനാരുകട

കുടബശബകേ എണ്പതച്ച് ശേതമനാനവലാം കകേനാടുത്തു തസ്പീര്ത്തു.  മുനവര്ഷകതക്കനാള് പദതബ-

പദതബകയതര  ഇനങ്ങളബല്   കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബനച്ച്  കൂടുതല്  തുകേ

വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.  ഈ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  അധബകേനാരതബല്  വനതബനുകശേഷലാം

കപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബല്  ഓവര്സബയര്,  എഞബനസ്പീയര്  തസബകേകേളബലനായബ  2476

നബയമനങ്ങള്  നടതബയബട്ടുകണങബലലാം  ആവശേദതബനച്ച്  ജസ്പീവനക്കനാരബകലനതച്ച്

വസ്തുതയനാണച്ച്.  തബരുവനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ  ജബലകേളബലനായബ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  പുതബയ  കേശനാര്കട്ടഴച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്  259 കകേനാടബ  രൂപയലാം

കദശേസ്പീയപനാതയബകല  പ്രവൃതബകേള്ക്കനായബ  1181 കകേനാടബ  രൂപയലാം  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

കകേനസഹനായകതനാകട  കദശേസ്പീയപനാതയബകല  ഏകേകദശേലാം  കറനാഡുകേളുലാം  ഓവര്കല

കചയ്യുകേയലാം  ബനാക്കബയള്ളവ  ധനസഹനായലാം  ലഭദമനാകുന  മുറയച്ച്  കചയ്യുനതുമനാണച്ച്.

നനാലവരബപ്പെനാതയനാക്കബ  കദശേസ്പീയപനാതകയ  കലനാകേനബലവനാരതബകലതബക്കുനതനാണച്ച്.
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കദശേസ്പീയപനാതയനായബ  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനമനായബ  ബനകപ്പെട്ട   പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച  കചയച്ച്

പരബഹരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  സലാംസനാനതബകന്റെ  ധനസബതബ  അനുസരബചച്ച്

കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണതബല് സനാര്വ്വതബകേമനായബ ജര്മ്മേന കടകകനാളജബ ഉപകയനാഗബക്കനാന

സനാധബക്കുകേയബല.  കകേനാണ്ട്രേനാകക്ടഴച്ച്  അക്കനാദമബ  ആരലാംഭബക്കനാന  സര്ക്കനാര്

ആകലനാചബക്കുനണച്ച്.  കകേനഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അനുമതബ  ലഭദമനാകുന  മുറയച്ച്  പലറച്ച്

കമകട്രേനാ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളുകടയലാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  കറനാഡുകേളുകടയലാം  സബതബ

കേണക്കബകലടുതനാണച്ച്  കറനാഡുനബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദബക്കുനതച്ച്.

കകേരളതബകല  റസ്റ്റേച്ച്  ഹസൗസുകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  മുറബ  വനാടകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഗസ്റ്റേച്ച്  ഹസൗസബലള്ളതുകപനാകല  റസ്റ്റേച്ച്  ഹസൗസുകേളബകല  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്

യൂണബകഫനാലാം  അനുവദബക്കുകേയലാം  എലാം.പബ./എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുനതുലാം അപകേടനാവസയബലനായ പനാലങ്ങള് പുതുക്കബ പണബയനതബനച്ച്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണച്ച്.  നനാലച്ച് കമല്പ്പെനാലങ്ങള് ഉദ്ഘനാടനലാം കചയ്യനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

നബര്മ്മേനാണലാം  നടനകകേനാണബരബക്കുന  കമല്പ്പെനാലങ്ങളുലാം  കുതബരനാന  തുരങവലാം

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേരമന-കേളബയബക്കനാവബള

കറനാഡബകന്റെ രണനാലാംഘട്ടതബനച്ച് തുകേ അനുവദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്. ആലപ്പുഴ, കകേനാലലാം
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പബപ്പെനാസുകേളുകട  പണബ  പുകരനാഗമബക്കുന.  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  ഗതനാഗതവമടങ്ങുന

V-ാം നമ്പര് വബഷയനബര്ണ്ണയ സമബതബയകട എലനാ ശേബപനാര്ശേകേളുലാം ധനകേനാരദവകുപ്പെച്ച്

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുകണനള്ളതച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷനാനബര്ഭരമനാണച്ച്.  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.-കയ അഴബമതബ

വബമുക്തമനാക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എഴപതച്ച്  എഞബനസ്പീയര്മനാര്കക്കതബകര  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം   ഡബപസന  വബലാംഗച്ച്  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മൂനച്ച്

കകേനങ്ങളനാക്കബ  വബഭജബചച്ച്  കകേനാഴബകക്കനാടുലാം  എറണനാകുളത്തുലാം  കൂടബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്. കകേനാനബ പബപ്പെനാസബകന്റെയലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച് കറനാഡബകന്റെയലാം പണബ

ആരലാംഭബക്കുനതുലാം പുനലൂര്-മൂവനാറപുഴ കറനാഡച്ച് പണബയകട തടസങ്ങള് നസ്പീക്കുനതുമനാണച്ച്.

വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  കകേനാ-ഓര് ഡബകനഷകനനാടുകൂടബ  മരനാമതച്ച്  പ്രവൃതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുനതുലാം  കേകയ്യറങ്ങള്കക്കതബകര  ശേക്തമനായ  നബലപനാകടടുക്കുനതുമനാണച്ച്.

കവള്ളബക്കുളങ്ങര-ഒഞബയലാം  കറനാഡബകന്റെ  കടണര്  നടപടബകേള്  തശരബതകപ്പെടുത്തുനതുലാം

എന.എലാം.ആര്  കതനാഴബലനാളബകേകള  നബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  അപകേടങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം പബ.ഡബത്യു.ഡബ കജര്ണല് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം എഞബനസ്പീയര്മനാകര

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം   കടനാളുകേള്  നബര്തലനാക്കുനതുള്കപ്പെകടയള്ള  എലനാ

നബര്കദശേങ്ങളുലാം  പരബകശേനാധബചച്ച്   ഉചബതമനായ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാക്കബതരണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
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തുറമുഖവലാം മഡ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചനന

കേടനപ്പെള്ളബ  ):   ഓഖബ ദുരന്തലാം,  നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളുകട ദസൗര്ലഭദലാം എനബവ മൂലലാം

തടസകപ്പെട്ടബരുന  വബഴബഞലാം  തുറമുഖ  പദതബ  പ്രഖദനാപബച  സമയതബനുള്ളബല്

തസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം   ഭൂമബയലാം  വസ്പീടുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന.   ഇതബനകേലാം  എണ്പതബകയകട്ടനാളലാം  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്

നഷ്ടപരബഹനാരവലാം  അഞച്ച്  കസന്റെച്ച്  വസ്പീതലാം  ഭൂമബയലാം  നല്കുനതബനുലാം  പരനാതബകേള്

പരബഗണബക്കുനതബനനായബ ആര്.ഡബ.ഒ.  കചയര്മനാനനായ ഉപജസ്പീവനനാഘനാത സമബതബയലാം

ജബലനാ കേളക്ടര് അദദക്ഷനനായ അപ്പെസ്പീല് കേമ്മേബറബയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം കതനാഴബല്

നഷ്ടകപ്പെട്ട  കേരമടബ/ചബപ്പെബ/റബകസനാര്ട്ടച്ച്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  28.28  കകേനാടബ  രൂപ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം  യനവത്കൃത  കബനാട്ടുകേളുകട  മകണ്ണണ്ണ

വബതരണതബനനായബ  മതദകഫഡബനച്ച്  1.48  കകേനാടബ  രൂപ  പകേമനാറുനതബനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.   കൂടുതല് കേരമടബ കതനാഴബലനാളബകേള് കതനാഴബല് രഹബതരനായബട്ടുകണന

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭദമനായനാല്  പരബകശേനാധബചച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതുലാം

അടബമലത്തുറയബകല  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനച്ച്

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണച്ച്.   കകേനാലലാം  തുറമുഖകത  പനാസഞര്  കടര്മബനലബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം  അവസനാനഘട്ടതബലനാണച്ച്.   ആഴലാം  പനണച്ച്  മസ്പീറര്  ആക്കുനതബനുള്ള

ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കുനതബനച്ച്  കേബറച്ച്കകേനാ-കയ  ഏല്പ്പെബചതബനുപുറകമ  ടബ
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പ്രവര്തനങ്ങള് സനാഗര്മനാല പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  തബരബച്ചുകപനാകുന

കേപ്പെലകേള് ചരക്കുകേയറബ  കപനാകുനതബനുള്ള സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  ആലപ്പുഴ  തുറമുഖതച്ച്  മറസ്പീന  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുള്ള പനാരബസബതബകേ പഠനലാം പുകരനാഗമബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  സ്റ്റേനാഫച്ച്

കേശനാര്കട്ടഴലാം  നവസ്പീകേരബച  സബഗ്നല്  കസ്റ്റേഷനുമുള്കപ്പെകടയള്ള  ഓഫസ്പീസച്ച്  സമുചയലാം

ഉദ്ഘനാടനലാം കചയബട്ടുമുണച്ച്.  കകേനാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖലാം വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനനായബ പദതബ

പ്രകദശേലാം  കേനായലബല്നബനലാം  ഉയര്തബകയടുക്കുനതബനുള്ള  പ്രവൃതബ  നടനവരുന.

കേനാസര്കഗനാഡബകന  ശകദയമനായ  തുറമുഖമനാക്കബ  മനാറബകയടുക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  വടകേര  തുറമുഖതബകന്റെ  ഓഫസ്പീസച്ച്  കകേട്ടബടതബകന്റെ  പണബ

പൂര്തബയനായബവരുന.  നസ്പീണകേര  തുറമുഖലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുനതനാണച്ച്.  അഴസ്പീക്കല് കപനാര്ട്ടച്ച് വബകേസനതബനനായബ ഒരു എസച്ച്.പബ.വബ.

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കടകബക്കല്  കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന  നബയമബക്കുകേയലാം  ആഴലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.   കബപ്പുര് തുറമുഖതച്ച്

200  മസ്പീറര് നസ്പീളമുള്ള വനാര്ഫച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള പദതബ സനാഗര്മനാല പദതബല്

ഉള്കപ്പെടുതബ  കകേനസഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

വബഴബഞലാം  അന്തനാരനാഷ  തുറമുഖ  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ  3000  മസ്പീറര്  നസ്പീളമുളള

പുലബമുട്ടബകന്റെ 600 മസ്പീറകറനാളലാം പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  800 മസ്പീറര് നസ്പീളമുളള
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കബര്തബകന്റെ  പപലകേള്  തനാഴ്ത്തുന  പ്രവൃതബ  ഉദ്ഘനാടനലാം  കചയ്യുകേയലാം  615

പപലകേളബല് 143 പപലകേള് തനാഴ്ത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  53 കഹക്ടര് കേടല് നബകേതല്

പ്രവൃതബയബല്  33  കഹക്ടകറനാളലാം  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  തബരുവനന്തപുരലാം-

നനാഗര്കകേനാവബല്  കറയബല്പനാത  തുറമുഖവമനായബ  ബനബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  കകേനാങണ്

കറയബല്കവ കകേനാര്പ്പെകറഷനുമനായളള കേരനാര് ഒപ്പുവയകേയലാം പദതബ പ്രവര്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ  അനുബന  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുനണച്ച്.  കചറുതുലാം  വലതുമനായ  തുറമുഖങ്ങളുകട

വബകേസനതബനുളള  സനാദദതകയക്കുറബചച്ച്  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തയ്യനാറനാക്കുനതബനച്ച്

അതനാതച്ച്  പ്രകദശേങ്ങളബകല  ഉതരവനാദകപ്പെട്ട  സമബതബകേകള  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം

അതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  തുടര്പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കുനതുമനാണച്ച്.

കബപ്പൂരബലലാം കകേനാലത്തുലാം നബനള്ള യനാതനാബനബത കേപ്പെലകേള് പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ

ലക്ഷദശസ്പീപബകലയളള  യനാതനാ  സസൗകേരദലാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ചരക്കച്ച്  ഗതനാഗതലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ലക്ഷദശസ്പീപച്ച്  ഗവണ്കമന്റുമനായബ  ആകലനാചബചച്ച്  വബകേസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  തശരബതകപ്പെടുത്തുനതുമനാണച്ച്.  കകേരളതബകന്റെ  വടകക്കയറലാം  മുതല്

കതകക്കയറലാം വകര നസ്പീണനബല്ക്കുന തുറമുഖ ശലാംഖലയകട സമഗ്രമനായ പുകരനാഗതബയലാം

വബകേസനവലാം ലക്ഷദമനാക്കബയള്ള പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച് വകുപ്പെച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബ

രബക്കുനതച്ച്. ധനനാഭദര്തന പനാസനാക്കബതരണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
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ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കപനാതുമരനാമതച്ച് എന  XV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയലാം  തുറമുഖങ്ങള് എന

XL-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയലാം  30-കനതബകര  77  കവനാട്ടുകേകളനാകട   സഭ

പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.

(സഭ പവകുകനരലാം 4.17-നച്ച് പബരബ ഞ.)
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