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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-4
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 05, തബങ്കള്
നബയമസഭ

രനാവബകല

8.30-നച്ച്

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I. അടടയനരപമമയയ
സുഗതകന്റെ ആത്മഹതദ
മബ. സസ്പീക്കര്: 40 വര്ഷകത പ്രവനാസബ ജസ്പീവബതലാം അവസനാനബപ്പെബചച്ച് മടങ്ങബവന
കകേനാലലാം ജബലയബകല പുനലൂര് തനാലൂക്കബകല സുഗതന് സസ്വന്തമനായബ

ജസ്പീവബതമനാര്ഗലാം

കകേട്ടബപ്പെടുക്കനാന് ഒരു വര്ക്കച്ച് കഷനാപ്പെച്ച് ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കകവ
ഭരണകേക്ഷബയനായ സബ.പബ.ഐ.യുകട യുവജനവബഭനാഗമനായ AIYF-കന്റെ പ്രവര്തകേര്
ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം തടസ്സങ്ങള് സൃഷബക്കുകേയുലാം കകേക്കൂലബ കചനാദബചച്ച് പ്രസ്തുത
സലാംരലാംഭകത തടയനാന് ശമബക്കുകേയുലാം കചയ്തതബനനാല്

സുഗതന് ആത്മഹതദകചയ്ത
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സലാംഭവകതത്തുടര്നച്ച്
മടങ്ങബവരുന

പ്രതബകൂലമനായ
പ്രവനാസബ

അരക്ഷബതനാകബനാധവലാംമൂലലാം

സനാഹചരദങ്ങളബല്

കജനാലബ

സമൂഹതബനുണനായബട്ടുള്ള
ഉളവനായബട്ടുള്ള

നഷകപ്പെട്ടച്ച്
ആശങ്കയുലാം

ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ അടൂര്
പ്രകേനാശച്ച്, ടബ.വബ. ഇബനാഹബലാം, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം
കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): കകേനാലലാം ജബലയബല് പുനലൂര്
തനാലൂക്കബല് വനാഴമണ് ആലലാംകേസ്പീഴബല് വസ്പീട്ടബല്

സുഗതന്, ഇളമ്പല് എബകനസര്

പനാര്ക്കച്ച് ഓഡബകറനാറബയതബനച്ച് സമസ്പീപലാം വര്ക്കച്ച് കഷനാപ്പെച്ച് ആരലാംഭബക്കുനതബനനായബ
വനാടകേയ്കക്കടുത

സലത്തുള്ള

തനാല്ക്കനാലബകേ

കഷഡബകന്റെ

23-2-2018-നച്ച് രനാവബകല തൂങ്ങബ മരബക്കുകേയുണനായബ.
രജബസ്റ്റര്

കചയ്തച്ച്

അവസനാനബപ്പെബചച്ച്

അകനസ്വഷണലാം
നനാട്ടബല്

ഇതച്ച് സലാംബനബചച്ച് കകേസച്ച്

നടതബവരബകേയനാണച്ച്.

തബരബകചതബയ

കമല്ക്കൂരയബല്

സുഗതന്

പ്രവനാസബ

ജസ്പീവബതലാം

വര്ക്കച്ച്

കഷനാപ്പെച്ച്

ആരലാംഭബക്കുനതബനനായബ ഷനാജബ കുരദന് എനയനാളുകട കപരബലള്ള പതബനനാറര കസന്റെച്ച്
സലലാം പ്രതബമനാസ വനാടകേയച്ച് കേരനാര് കചയ്തതനായബ അകനസ്വഷണതബല് അറബവനായബട്ടുണച്ച് .
എനനാല്

വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പെച്ച്

മുമ്പുതകന

കഷഡബകന്റെ

തുടങ്ങുനതബനനാവശദമനായ
നബര്മ്മേനാണലാം

അനുമതബ

ആരലാംഭബചകപ്പെനാള്

ലഭബക്കുനതബനു

എ.ഐ.കവ.എഫച്ച്.
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പ്രവര്തകേര്

നബര്മ്മേനാണലാം

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനലാം

തടസ്സകപ്പെടുത്തുകേയുണനായബ.
മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്

മകനനാവബഷമതനാലനാണച്ച് സുഗതന് ആത്മഹതദ കചയ്തതച്ച്.

വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പെബകന്റെ
സനാധബക്കനാതതബലള്ള

ഇതച്ച് ദദൗര്ഭനാഗദകേരമനായ

സലാംഭവമനാണച്ച്. പ്രനാഥമബകേനാകനസ്വഷണതബകന്റെ അടബസനാനതബല് വബവബധ വകുപ്പുകേള്
പ്രകേനാരലാം കകേസച്ച് ചനാര്ജച്ച് കചയ്തച്ച് കകേനാടതബയബല് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച് . ഒനലാം രണ്ടുലാം
മൂനലാം പ്രതബകേള് ഇകപ്പെനാള് റബമനാന്റെബലനാണച്ച്. മറച്ച് പ്രതബകേകള കേകണത്തുനതബനുള്ള
ഊര്ജബത ശമങ്ങള് നടതബവരബകേയനാണച്ച്. നബയമനാനുസൃതമനായബ ആരലാംഭബക്കുന
ഏകതനാരു കതനാഴബല് സലാംരലാംഭതബനുലാം സര്ക്കനാര് പൂര്ണ്ണ പബന്തുണ നല്കുലാം. നബയമലാം
കേയ്യബകലടുക്കനാന്

ആകരയുലാം

അനുവദബക്കബല.

സലാംസനാനതച്ച്

വദവസനായ

സദൗഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കുനതബനുലാം നബലവബലള്ള നടപടബക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരബചച്ച്
കവഗതബലനാക്കുനതബനുലാം നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.
ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശച്ച്: കലനാകേ കകേരള സഭ സലാംഘടബപ്പെബചതബലൂകട പ്രവനാസബ
മലയനാളബകേള്ക്കുലാം

തകദ്ദേശവനാസബകേള്ക്കുലാം

വലബയ

പ്രതസ്പീക്ഷയനാണച്ച്

നല്കേബയബരബക്കുനതച്ച്. മരണകപ്പെട്ട സുഗതകന്റെ വസ്പീടച്ച് ഞനാനുലാം ബഹു.വനലാം വകുപ്പുമനബയുലാം
സന്ദര്ശബക്കുകേയുണനായബ.

നനാല്പ്പെതച്ച്

വര്ഷക്കനാലമനായബ

സുഗതന്

മസ്ക്കറബല്

കമക്കനാനബക്കനായബ കജനാലബ കചയ്തുവരബകേയനാണച്ച്. രണച്ച് ആണ്മക്കകളയുലാം ഗള്ഫബല്
കജനാലബക്കനായബ കകേനാണ്ടുകപനാകയങ്കബലലാം പ്രതബകൂല സനാഹചരദങ്ങളനാല് നനാട്ടബകലയച്ച്

4

മടകങ്ങണബ വന. വര്ക്കച്ച് കഷനാപ്പെച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് പഞനായതച്ച് അധബകൃതര്
തനാല്ക്കനാലബകേ അനുമതബ നല്കേനാകമന ഉറപ്പെബകന്റെ അടബസനാനതബലനാണച്ച്

മൂനച്ച്

വര്ഷകതയച്ച് ലസ്പീസബകനടുത പതബനനാറച്ച് കസന്റെച്ച് ഭൂമബയബല് വര്ക്കുകേള് ആരലാംഭബചതച്ച് .
എനനാല് സബ.പബ.ഐ.യുകട യുവജനവബഭനാഗമനായ എ.ഐ.കവ.എഫച്ച്.കന്റെ ചബല
പ്രവര്തകേര് അകദ്ദേഹകത ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കകേക്കൂലബ ആവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണച്ച്
പ്രസ്തുത

സലാംരലാംഭകത

തടയനാന്

ശമബക്കുകേയുലാം

കചയ്തതബലണനായ

മനാനസബകേ

സമ്മേര്ദ്ദേതബലനാണച്ച് സുഗതന് ആത്മഹതദ കചയ്തതച്ച്. വര്ക്കച്ച് കഷനാപ്പെബകനതബകര സമരലാം
നടതബയവര് പ്രശലാം ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനച്ച് രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ ആവശദകപ്പെട്ടതനായബ
സുഗതകന്റെ മകേന് കവളബകപ്പെടുത്തുകേയുണനായബ. സുഗതനുലാം കുടുലാംബവലാം കൂട്ട ആത്മഹതദ
കചയ്യനാനുള്ള തയ്യനാകറടുപ്പെച്ച് നടതബയബരുനകവനച്ച് സലാംഭവസലലാം സന്ദര്ശബക്കുനവര്ക്കച്ച്
മനസ്സബലനാക്കനാന്

സനാധബക്കുലാം.

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന്

അതസ്പീവ

ഗുരുതരമനായ

ഇതരലാം

സലാംഭവങ്ങള്

ഇദൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച

കചയ്യണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): പ്രവനാസബ മലയനാളബയനായ സുഗതന്
വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പെച്ച്
വനാങ്ങുനതബനുള്ള

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്
ശമലാം

പഞനായതച്ച്

നടതബയബരുന.

അധബകൃതരുകട

ഇതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട

അനുമതബ
കേനാരദങ്ങള്

മരണകേനാരണമനായബട്ടുകണനാ എനതുസലാംബനബചച്ച് അകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതനാണച്ച്.
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പ്രവനാസബ ജസ്പീവബതലാം അവസനാനബപ്പെബചച്ച് നനാട്ടബകലത്തുനവര്ക്കച്ച് വദവസനായസലാംരലാംഭലാം
ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ
സലാംസനാനകത

ചബല

സലാംഘടനകേകളന

കപരബല്

കനനാക്കുകൂലബ

പബന്തുണയുലാം
പ്രകദശങ്ങളബല്
വദവസനായ

ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.

സഹനായവലാം

കകേനാടബനനാട്ടുകേയുലാം
സലാംരലാംഭകേകര

കചയ്യുന

ഇക്കനാരദതബല്

നല്കുനതബനുപകേരലാം
കതനാഴബലനാളബ

ചൂഷണലാം

നബയമവബരുദ

സലാംസനാനകത

കചയ്യുകേയുലാം
പ്രവണതകേള്

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

യൂണബയനുകേളുമനായബ ചര്ച നടതനാന് സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച് .
യൂണബയനുകേളുകട

കതറനായ

ഏകതങ്കബലകമനാരു

വദവസനായ

ഇടകപടലബകന്റെ
സലാംരലാംഭലാം

ഫലമനായബ

നബര്തലനാക്കബ

കട്രേഡച്ച്
കട്രേഡച്ച്

സലാംസനാനതച്ച്

എന

ആകക്ഷപലാം

നനാളബതുവകര ഉണനായബട്ടബല. കകേരളതബല് നബലനബല്ക്കുന ഇതരലാം ദുഷ്പ്രവണതകേള്ക്കച്ച്
അന്തദലാം കുറബക്കുനതബനുലാം കൂടുതല് വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാന് കേഴബയുന
വബധതബല്

പുതബകയനാരു

അന്തരസ്പീക്ഷലാം

സൃഷബക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാര്

പ്രതബജനാബദമനാണച്ച്. സുഗതന് ആത്മഹതദ കചയ്യനാനുണനായ കേനാരണലാം സലാംബനബചച്ച്
വബശദമനായ

അകനസ്വഷണലാം

നടതബ

കുറക്കനാര്കക്കതബകര

കേര്ശന

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. പ്രവനാസബകക്ഷമലാം മുന്നബര്തബ വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കച്ച്
ആവശദമനായ

സഹനായലാം

നല്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ
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ശതമനാനലാം

മൂലധന

സബ്സബഡബയുലാം ആദദകത നനാല വര്ഷലാം പലബശ സബ്സബഡബയുലാം നല്കുകനനാരു
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പദതബ സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാക്കബവരുനണച്ച്. പ്രവനാസബകേള് ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവര്ക്കച്ച്
വദവസനായലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് ഉണനാകയക്കനാവന തടസ്സങ്ങള് ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്
ശക്തമനായ ഇടകപടല് നടത്തുനതനാണച്ച്. ഇദൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്
ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.
(അടടയനരപമമയയവതരണതടനന അനമതട നടമഷധടച.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചനബതല,
കകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്
എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം അവരവരുകട
പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനച്ച്

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ്തു.)
II.ശദകണടകല
(1) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുകട കറനാഡുകേള് ഏകറടുക്കല്
ശസ്പീമതബ ഇ. എസച്ച്. ബബജബകമനാള്:
പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കകവ. പ്രകേനാരവലാം

എലാം.എല്.എ. ഫണച്ച് ഉപകയനാഗബച്ചുലാം

നബര്മ്മേബക്കുന കറനാഡുകേള് ഏകറടുക്കുനതബകനനാ

ആസബ രജബസ്റ്ററബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബകനനാ തബതല പഞനായത്തുകേള് തയ്യനാറനാകേനാത
സനാഹചരദതബല്

അവ

ഏകറടുക്കുനതബനച്ച്

ധനകേനാരദ

വകുപ്പെച്ച് തയ്യനാറനാകേണലാം.
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കേഴബഞ്ഞ കുകറ നനാളുകേളനായബ ഒരു കറനാഡുകപനാലലാം ഏകറടുക്കനാന് പബ.ഡബബ.ഡബ.
തയ്യനാറനാകേനാത സനാഹചരദമനാണുള്ളതച്ച്. ഒരു നബകയനാജകേ മണ്ഡലതബകല രണച്ച്
കറനാഡുകേകളങ്കബലലാം
കപനാതുമരനാമതച്ച്
സനാപനങ്ങളുകട

ഏകറടുക്കനാന്
വകുപ്പെബനച്ച്

കപനാതുമരനാമതച്ച്

കകകേമനാറനാന്

കറനാഡുകേള്

വകുപ്പെച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന

തയ്യനാറനാകേണലാം.

തകദ്ദേശ

മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കച്ച്

സസ്വയലാംഭരണ
വബകധയമനായബ

ഏകറടുക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ബഹു. മുഖദമനബ ഇടകപട്ടച്ച്
ഇദൗ പ്രശതബനച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
കൃതദമനായ മനാനദണ്ഡങ്ങളുകട അടബസനാനതബല് മനാതകമ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

കറനാഡുകേള്

ഏകറടുക്കനാന്

മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്

ആവശദമനായ

പബ.ഡബബ.ഡബ.ക്കച്ച്

കകകേമനാറണകമനച്ച്

മനാറലാം

സനാധബക്കുകേയുള.

വരുതബ

ഏകതനാകക്ക

തസ്പീരുമനാനബക്കനാവനതനാണച്ച്.

നബലവബലള്ള
കറനാഡുകേള്
എലാം.എല്.എ.

ഫണച്ച് ഉപകയനാഗബകചനാ പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കകവ. പദതബയനുസരബകചനാ നബര്മ്മേബക്കുന
കറനാഡുകേള് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള് ആസബ രജബസ്റ്ററബല് ഉള്കപ്പെടുതനാന്
വബസമ്മേതബക്കുനകവങ്കബല് അക്കനാരദലാം പരബകശനാധബചച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണുനതനാണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചച്ച്
ആവശദകമങ്കബല് കനരബട്ടച്ച് ചര്ച നടതനാന് തയ്യനാറനാണച്ച്.
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(2) നനാണദവബളകേള്ക്കച്ച് തനാങ്ങുവബല
ശസ്പീ. കമനാന്സച്ച് കജനാസഫച്ച്: കേനാര്ഷബകേ വബളകേളുകടയുലാം നനാണദവബളകേളുകടയുലാം
വബലതകേര്ച തടയനാനുലാം കേനാര്ഷബകകേനാല്പനങ്ങള്ക്കച്ച് തനാങ്ങുവബല നബശ്ചയബക്കനാനുലാം
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരുമനായബ ചര്ചനടതബ കകേരളതബകല
കേനാര്ഷബകേകമഖലകയ പ്രതബസനബയബല് നബനലാം രക്ഷബക്കണലാം. മബനബമലാം ഇലാംകപനാര്ട്ടച്ച്
കകപ്രസച്ച്

നബശ്ചയബചച്ച്

നബയനബക്കുകേയുലാം
ഫണച്ച്

റബ്ബര്

ഉല്പനങ്ങളുകട

സലാംഭരണവബല 200 രൂപയനായബ ഉയര്ത്തുകേയുലാം

നബലനബര്ത്തുകേയുലാം

കുരുമുളകേബകന്റെ

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

കചയ്യണലാം.

വബലതകേര്ച

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

കേനാര്ഡമലാം

കതനാട്ടവബളകേള്

തടയുനതബനുലാം
രജബകസ്ട്രേഷന്

കനല്കൃഷബ

കചയ്യുന

ഇറക്കുമതബ
വബലസബരതനാ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

നനാളബകകേര
പുതുക്കല്
ഭൂമബയുകട

ഉല്പനാദനലാം
നടപടബകേള്
വബസ്തൃതബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേരളതബകല കേനാര്ഷബകേകമഖല
അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല്
ആവശദമനായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലതണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്):

നനാണദവബളകേളുകട

ഇറക്കുമതബ പുനനഃപരബകശനാധബക്കണകമനലാം സലാംസനാനകത വബളകേകള സലാംരക്ഷണ
പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുതണകമനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്. റബ്ബര്
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കേര്ഷകേര് കനരബടുന
വദവസനായ

പ്രതബസനബക്കച്ച് പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനച്ച് കകേന്ദ്ര വനാണബജദ

വകുപ്പുമനബയുമനായബ

നല്കേബവരുന

ഉല്പനാദന

ചര്ച

കബനാണസച്ച്

നടത്തുകേയുലാം

സലാംസനാന

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്
സഹനായലാം

ലഭദമനാക്കണകമനലാം കദശസ്പീയ റബ്ബര് നയലാം പരബഷ്കരബക്കുകമ്പനാള് കചറകേബട നനാമമനാത
കേര്ഷകേരുകട അവകേനാശങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കണകമനലാം റബ്ബര് ഇറക്കുമതബയുമനായബ
ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങളബല് ശനാശസ്വതപരബഹനാരമുണനാക്കണകമനലാം പച നനാളബകകേരതബനച്ച്
മബനബമലാം സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കപ്രസച്ച് ബനാധകേമനാക്കണകമനലാം

വബയറച്ച്നനാലാം, ശസ്പീലങ്ക എനസ്പീ

രനാജദങ്ങളബല് നബനലാം ഗുണനബലവനാരലാം കുറഞ്ഞ കുരുമുളകേച്ച് ഇറക്കുമതബ കചയ്യനാനുള്ള
തസ്പീരുമനാനലാം

പുനനഃപരബകശനാധബക്കണകമനലാം

ആവശദമുനയബചബട്ടുണച്ച്.
പഠബക്കുനതബനുള്ള

കുരുമുളകേബകന്റെ

കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്

വബലതകേര്ചയുകട

സര്ക്കനാരുകേളുകട

സലാംയുക്ത

കേനാരണലാം
ടനാസച്ച്കഫനാഴച്ച്

രൂപസ്പീകേരണ നടപടബകേള് നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്
ഉല്പനാദനകചലവബകന്റെ 150 ശതമനാനലാം തനാങ്ങുവബല പ്രഖദനാപബക്കണകമനലാം റബ്ബറമനായബ
ബനകപ്പെട്ട ഗകവഷണ വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള് കകേന്ദ്ര കേനാര്ഷബകേ മനനാലയതബനച്ച്
കേസ്പീഴബലനാക്കണകമനലാം
അരബയനാക്കുനതുലാം
വരുത്തുനതബനുലാം

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

സലാംബനബച
കേര്ഷകേരുലാം

കകേന്ദ്ര
മബല്ലുടമകേളുലാം

കനലബകന്റെ

സര്ക്കനാര്
തമ്മേബലള്ള

ഗുണനബലവനാരവലാം

നബബനനകേളബല്
പ്രശങ്ങള്

മനാറലാം

പ്രനാകദശബകേ
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കേമ്മേബറബകേള്

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

നബയമനാനുസൃത

മനാനദണ്ഡലാം

നബശ്ചയബച്ചുകകേനാണച്ച്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം ശമബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
III. സബ്മബഷന്
(1) സബൂറനാബസ്പീവബയുകട മരണലാം
ശസ്പീ. ബബ. സതദന്:
സസ്വകദശബനബ

ആറബങ്ങല്

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല കേരവനാരലാം

സബൂറനാബസ്പീവബയുകട ദുരൂഹമരണലാം സലാംബനബചച്ച് സമഗ്രനാകനസ്വഷണലാം

നടതബ കുറവനാളബകേള്കക്കതബകര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): കേരവനാരലാം വബകലജബല് തനാമസബചബരുന
സബൂറനാബസ്പീവബ മരണകപ്പെട്ട സലാംഭവതബല് കേലമ്പലലാം കപനാലസ്പീസച്ച് കകേസച്ച് രജബസ്റ്റര് കചയ്തച്ച്
അകനസ്വഷണലാം

നടതബവരബകേയനാണച്ച്.

മരണകേനാരണമനാകയക്കനാവന

മുറബവകേകളനാ

സബൂറനാബസ്പീവബയുകട
ചതവകേകളനാ

ശരസ്പീരതബല്
കേനാണുനബകലനലാം

തൂങ്ങബമരണമനാകണനമനാണച്ച് കപനാസ്റ്റച്ച്കമനാര്ട്ടലാം നടതബയ കഡനാക്ടറകട കസ്റ്ററ്റുകമന്റെച്ച് .
റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലഭബചതബനുകശഷലാം

ശനാസസ്പീയ

അകനസ്വഷണമുള്കപ്പെകട

വബശദമനായ

അകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതനാണച്ച്.

(2) കപനാലസ്പീസച്ച് കസനനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച്
ശസ്പീ. കറനാജബ എലാം. കജനാണ്: ആലവ റൂറല് കപനാലസ്പീസച്ച് പരബധബയബല് വരുന
കസനനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് ഫനാറച്ച് മനാതൃകേയബല് കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ
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നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): അങ്കമനാലബ, കേനാലടബ കപനാലസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റഷനുകേളബകലയുലാം സര്ക്കബള് ഓഫസ്പീസുകേളബകലയുലാം ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് അങ്കമനാലബയബല്
ഫനാറച്ച് രസ്പീതബയബല് കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച് കമനാകഡകണകസഷന് പദതബയബല്
ഉള്കപ്പെടുതബ

ഉതരവണനാകേണകമന

എലാം.എല്.എ.യുകട

നബകവദനതബകന്മേല്

അടബയന്തര റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ലഭദമനാക്കനാന് സലാംസനാന കപനാലസ്പീസച്ച് കമധനാവബകയനാടുലാം പനാനുലാം
എസ്റ്റബകമറ്റുലാം

സമര്പ്പെബക്കനാന്

കകേ.പബ.എചച്ച്.സബ.സബ.

എലാം.ഡബ.കയനാടടലാം

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്. നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനതബനുള്ള ഫണബനുലാം ഭരണനാനുമതബക്കുമുള്ള
കപ്രനാകപ്പെനാസല് സര്ക്കനാരബനച്ച് ലഭദമനാക്കുനതനാകണനച്ച് സലാംസനാന കപനാലസ്പീസച്ച് കമധനാവബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തബട്ടുള്ള സനാഹചരദതബല് തുടര് നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(3) പട്ടയവബതരണലാം
ശസ്പീ. കകേ. ഡബ. പ്രകസനന്: പനാലക്കനാടച്ച് ജബലയബകല ആലത്തൂര് തനാലൂക്കബകല
മലാംഗലലാം ഡനാലാം കഫനാറസ്റ്റച്ച് കസ്റ്റഷന് പരബധബയബല് വരുന കേടപ്പെനാറ മൂര്തബക്കുനച്ച്
നബവനാസബകേള്ക്കച്ച്

ഭൂമബയുലാം

പട്ടയ

വബതരണവലാം

നടത്തുനതബനച്ച്

ആവശദമനായ

നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനനവയ

ഭവനനടരമയണവയ

വകപമനട

(ശശ.

ഇ.

ചനമശഖരന):

പനാലക്കനാടച്ച് ജബലയബകല ആലത്തൂര് തനാലൂക്കബകല മലാംഗലലാം ഡനാലാം കഫനാറസ്റ്റച്ച് കസ്റ്റഷന്
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പരബധബയബല് വരുന കേടപ്പെനാറ കകേനാളനബയബല് പട്ടബകേവര്ഗ വബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ട
കുടുലാംബങ്ങള് നടതബവന ഭൂസമരലാം പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് 15.07.2017-ല് ജബലനാ
കേളക്ടര് വബളബച്ചുകചര്ത കയനാഗതബല് കകേനാളനബ നബവനാസബകേളുകട കകകേവശമുള്ള ഭൂമബ
ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച് കകകേമനാറനതബനുലാം പകേരലാം മണ്ണനാര്ക്കനാടച്ച് തനാലൂക്കച്ച് കകേനാട്ടതറ
വബകലജബല്

ഉള്കപ്പെട്ട

29.34 ഏക്കര്

ഭൂമബ

വനലാം

വകുപ്പെബനച്ച്

നല്കുനതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബച്ചു. വനഭൂമബ വകനതര ആവശദതബനച്ച് വബനബകയനാഗബക്കുനതബനച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബകന്റെ

മുന്കൂര്

അനുമതബ

ആവശദമുള്ളതബനനാല്

2003-കല

Forest

Conservation Rules പ്രകേനാരലാം കനന്മേനാറ ഡബവബഷന് ഓഫസ്പീസറകട സഹനായകതനാകട
അകപക്ഷ ഓണ്കകലനനായബ സമര്പ്പെബക്കുനതബനച്ച് പനാലക്കനാടച്ച് ജബലനാ കേളക്ടര്ക്കച്ച്
നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയതബകന്റെ അടബസനാനതബല്
നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

നടപടബകേളുമനായബ
നബര്കദ്ദേശകത

മുകനനാട്ടച്ച്
തുടര്നച്ച്

അകപക്ഷ സമര്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള

ആദബവനാസബകേള്ക്കച്ച്
കപനാകേനാന്
നടപടബ

ഭൂമബ

നല്കുനതബനുള്ള

തസ്പീരുമനാനബചകപ്പെനാള്

ഡബ.എഫച്ച്.ഒ.-യുകട

നബര്തബവയ്ക്കുകേയുണനായബ.

ഇക്കനാരദലാം

അടബയന്തരമനായബ പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(4) തുറവൂര് പ്രനാകദശബകേ കകേന്ദ്രതബനച്ച് കകേട്ടബടലാം
ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരബഫച്ച്: വനാടകേകക്കട്ടബടതബല് പ്രവര്തബക്കുന സലാംസ്കൃത
സര്വ്വകേലനാശനാല തുറവൂര് പ്രനാകദശബകേ കകേന്ദ്രതബനച്ച് കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കനാനനാവശദമനായ
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സലലാം ഏകറടുക്കുനതബനനായബ 20 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
വനാടകേകക്കട്ടബടതബല് പ്രവര്തബക്കുന സലാംസ്കൃത സര്വ്വകേലനാശനാല തുറവൂര് പ്രനാകദശബകേ
കകേന്ദ്രതബനച്ച്

കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ

ഒരുക്കുനതബനുകവണബ കേബഫ്ബബയബല് നബനലാം
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സദൗകേരദങ്ങള്

കകേനാടബ രൂപ പ്രകതദകേലാം

അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.
(5) തനാലൂക്കച്ച് കഹഡച്ച് കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച് ആശുപതബയുകട വബകേസനലാം
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന്: കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ തനാലൂക്കച്ച് കഹഡച്ച് കേസ്വനാര്കട്ടഴച്ച് ആശുപതബ
കകേട്ടബടതബകന്റെ രണ്ടുലാം മൂനലാം നബലകേളുകട പൂര്തസ്പീകേരണതബനുലാം ആവശദമനായ
കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം നബയമബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കശലജ
ടസ്പീചര്): കേബഫ്ബബ സഹനായകതനാകട നടപ്പെബലനാക്കുന ആശുപതബ നവസ്പീകേരണ
പദതബയബല്

കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ

തനാലൂക്കനാശുപതബകയ

കപ്രനാകപ്പെനാസലകേള് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
നബര്മ്മേനാണലാം

ആര്.എസച്ച്.ബബ.കവ.

കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കമഡബക്കല് കഎ.സബ.യു.-വബകന്റെ

ഫണ്ടുപകയനാഗബചച്ച്

നടതബവരുനണച്ച്.

ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങുനതബനച്ച് നനാഷണല് കഹല്തച്ച് മബഷന് മുകഖന ഫണച്ച്
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ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. ഡബജബറല് എകച്ച്കറ സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബ
ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

വബവബധ വബഭനാഗങ്ങളബലനായബ അനുവദബക്കകപ്പെട്ട 22 കഡനാക്ടര്മനാകര

കൂടനാകത രണച്ച് എന്.എചച്ച്.എലാം. കഡനാക്ടര്മനാരുകട കസവനലാം ലഭദമനാക്കുകേയുലാം പുതബയ
തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ആര്ദലാം മബഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ
ആശുപതബകയയുലാം

കസഷദനാലബറബ

ആശുപതബയനാക്കനാനുള്ള

ഈ
നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.
(6) തസബകേകേള് സൃഷബക്കല്
ശസ്പീ. എസച്ച്. രനാകജന്ദ്രന്: അടബമനാലബ തനാലൂക്കച്ച് ആശുപതബക്കനാവശദമനായ
തസബകേകേള് സൃഷബചച്ച് നബയമനലാം നടത്തുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കശലജ
ടസ്പീചര്):

ആദബവനാസബ

ജനവബഭനാഗങ്ങളുലാം

മലകയനാര

കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുലാം

ആശയബക്കുന അടബമനാലബ തനാലൂക്കച്ച് ആശുപതബയബല് നബലവബല് 24 മണബക്കൂറലാം
പ്രവര്തബക്കുന

അതദനാഹബത

വബഭനാഗവലാം

വബവബധ

വബഭനാഗങ്ങളബലനായബ
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കഡനാക്ടര്മനാരുകട കസവനവലാം ലഭദമനാണച്ച്. ടബ ആശുപതബക്കനാവശദമനായ തസബകേകേള്
സൃഷബക്കുനതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് തയ്യനാറനാക്കബ സമര്പ്പെബക്കനാന് ബനകപ്പെട്ടവകരനാടച്ച്
ആവശദകപ്പെട്ടകതനാകടനാപ്പെലാം
അനുവദബക്കുകേയുലാം

ആര്ദലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

മബഷകന്റെ
പ്രസ്തുത

ഭനാഗമനായബ

ആശുപതബയബല്

ചബല

തസബകേകേള്

കേനാതച്ച്

ലനാബച്ച്
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സനാപബക്കുനതബനുലാം കഎ.സബ.യു. സദൗകേരദലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുമുള്ള നടപടബകേള്
സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയുമനാണച്ച്.
(7)കേബടതബ ചബകേബത
ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബ്ബച്ച്: തസ്പീരകദശ മതദകതനാഴബലനാളബകേള് ആശയബക്കുന
പരപ്പെനങ്ങനാടബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഫബഷറസ്പീസച്ച് ആശുപതബയബല് കേബടതബ ചബകേബതനാ
സദൗകേരദലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കശലജ
ടസ്പീചര്):

പരപ്പെനങ്ങനാടബ

ചബകേബതയനായബ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

തസ്പീരകദശ

കകേമനാറനതബനച്ച്

ഫബഷറസ്പീസച്ച്

വബകേസന

ആശുപതബയബല്

കകേനാര്പ്പെകറഷന്

നബര്മ്മേബച

കേബടതബ
കകേട്ടബടലാം

മലപ്പുറലാം ജബലനാ കമഡബക്കല് ഓഫസ്പീസര്ക്കച്ച് ആകരനാഗദ വകുപ്പെച്ച്

ഡയറക്ടര് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

നടപടബക്രമലാം പൂര്തബയനാക്കബ സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയച്ച് വരുന മുറയച്ച് ഉചബതമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച് . തസ്പീരകദശ
കമഖലയബകല ഒരനാശുപതബകയന നബലയബല് കരനാഗസ്പീസദൗഹൃദ കകേന്ദ്രമനാക്കനാന് മുന്കകേ
എടുക്കുനതനാണച്ച്.
(8) കറയബല്കവ ഓവര്ബബഡ്ജച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ.

എ.

സലമുടമകേളുകടയുലാം

പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:
കയനാഗലാം

ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയുലാം
വബളബച്ചുകചര്തച്ച്

ഭൂമബ

ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം
ഏകറടുക്കല്

നടപടബ
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തസ്വരബതകപ്പെടുതബ

പനാവങ്ങനാടച്ച്

കറയബല്കവ

ഓവര്ബബഡ്ജബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്തസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന്):

പനാവങ്ങനാടച്ച് കറയബല്കവ ഓവര്ബബഡ്ജച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനനായുള്ള സലകമകറടുക്കനാന്
2.52 കകേനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം ഏകറടുകക്കണ സലതച്ച്
അതബര്തബക്കല്ലുകേള്

സനാപബക്കുകേയുലാം

കമല്പ്പെനാലതബകന്റെ

അകലന്കമന്റെബകന്റെ

സലാംയുക്ത പരബകശനാധന നടത്തുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ഏകറടുകക്കണ സലങ്ങളബല്
ചബലതച്ച്

നബലമനായതബനനാല്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണച്ച്.

അവ

പരബവര്തനലാം

സലവബല

കചയ്യുനതബനുള്ള

സലാംബനബചച്ച്

ഉതരവച്ച്

ഭൂവടമകേളുമനായബ

ധനാരണയബകലതനാതതനാണച്ച് ഭൂമബ ഏകറടുക്കനാനുള്ള കേനാലതനാമസലാം. ഭൂവടമകേളുകട
സമ്മേതലാം ലഭബചനാല് കനകഗനാകഷദറഡച്ച് പര്കചസച്ച് പ്രകേനാരലാം കേനാലതനാമസമബലനാകത ഭൂമബ
ഏകറടുതച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. പ്രകദശകത ജനപ്രതബനബധബകേള്
പഞനായത്തുമനായുലാം

ഭൂവടമകേളുമനായുലാം

ചര്ച

നടതബ

അനുകൂല

സനാഹചരദകമനാരുക്കബയനാല് എതയുലാംകവഗലാം തുടര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച് .
ആവശദകമങ്കബല് ഇതബനനായബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് തലതബല് കയനാഗലാം വബളബക്കനാവനതനാണച്ച് .
(9) അദദനാപകേ അനദദനാപകേ തസബകേകേള്
ശസ്പീ. പബ. ഉകബദുള്ള: മലപ്പുറലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച് വനബത ആര്ട്സച്ച് & സയന്സച്ച്
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കകേനാകളജബല് അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുനതബനുലാം സബരലാം
കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള സലകമടുപ്പെച്ച് തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): 2015-16-ല്
പ്രവര്തനമനാരലാംഭബച മലപ്പുറലാം ഗവണ്കമന്റെച്ച് വനബത ആര്ട്സച്ച്

& സയന്സച്ച്

കകേനാകളജബല് ഇലാംഗസ്പീഷച്ച് വബഭനാഗതബല് രണ്ടുലാം കകേമബസ്ട്രേബ വബഭനാഗതബല് ഒനലാം
അദദനാപകേ തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകേയുലാം മറച്ച് അദദനാപകേ - അനദദനാപകേ തസബകേകേള്
സൃഷബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയുമനാണച്ച്. പ്രസ്തുത കകേനാകളജബനച്ച്
കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്

വദവസനായ

വകുപ്പെബകന്റെ

ഉടമസതയബലള്ള

ഭൂമബ

അളനതബരബചച്ച് ഭൂമബ പതബവബനുള്ള ശബപനാര്ശ റവനന്യൂ വകുപ്പെബനച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച് .
പ്രസ്തുത ഭൂമബ റവനന്യൂ വകുപ്പെബകലയച്ച് നബക്ഷബപ്തമനാക്കുനതച്ച് സലാംബനബചച്ച് വദവസനായറവനന്യൂ വകുപ്പുകേള് ഉതരവകേള് പുറകപ്പെടുവബകക്കണതുകണനച്ച് മലപ്പുറലാം ജബലനാ കേളക്ടര്
അറബയബചബട്ടുണച്ച്. ഭൂമബ കകേമനാറ നടപടബകേള് പൂര്തബയനാകേനാതതബനനാലനാണച്ച് കകേട്ടബട
നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കനാതതച്ച്. ഇതുസലാംബനബച തുടര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെച്ച് ഡയറക്ടര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
(10) കഗ്രസച്ച് മനാര്ക്കച്ച്
ശസ്പീ. കകേ. വബ. വബജയദനാസച്ച്: ജൂനബയര് കറഡച്ച് കക്രനാസച്ച് വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് 'സബ'

18

കലവല് പരസ്പീക്ഷ നടതബ കഗ്രസച്ച് മനാര്ക്കച്ച് അനുവദബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): പതനാലാം കനാസബല്
പഠബക്കുന ജൂനബയര് കറഡച്ച് കക്രനാസച്ച് വബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ ഇന്ഡദന് കറഡച്ച് കക്രനാസച്ച്
കസനാകസറബ

നടതബവനബരുന

'സബ'

കലവല്

പരസ്പീക്ഷ

കസനാകസറബയബകല ഭരണപരമനായ പ്രതബസനബ കേനാരണലാം കനരബട്ടച്ച് നടത്തുനതബനച്ച്
കപനാതുവബദദനാഭദനാസ
കഹകക്കനാടതബയബല്

വകുപ്പെച്ച്

ഡയറക്ടര്

ഫയല്

കചയ്ത

നടപടബ
റബട്ടച്ച്

സസ്വസ്പീകേരബകചങ്കബലലാം

കപറസ്പീഷകന്റെ

കകേരള

അടബസനാനതബല്

പരസ്പീക്ഷയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട നടപടബകേള് കഹകക്കനാടതബ കസ്റ്റ കചയ്തതബനനാല് പരസ്പീക്ഷ
നടതനാന്

സനാധബചബല.

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

കസ്റ്റ
കകേനാടതബ

നസ്പീക്കുനതബനനാവശദമനായ
തസ്പീരുമനാനതബകന്റെ

നടപടബകേള്

അടബസനാനതബല്

ആവശദമനായ തുടര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
IV. ധനകേനാരദലാം
2018-19 സനാമ്പതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദര്തനകേളബന്കമലള്ള
ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായ്തസ്പീന്):

തനാകഴപ്പെറയുന

ധനനാഭദര്തന

അനുവദബക്കണകമന

പ്രകമയലാം
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അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXVII - വദവസനായങ്ങള് (1595,77,44,000 രൂപ)
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത
പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
വദവസനായങ്ങള് എന XXXVII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനകയ സലാംബനബച വബഷയ
നബര്ണ്ണയ സമബതബയുകട ശബപനാര്ശകേളബകന്മേല് ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
സര്വ്വശസ്പീ മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ, പബ. ബബ. അബ്ദുല് റസ്സനാക്കച്ച്, പബ. ഉകബദുള്ള,
എന്. എ. കനലബക്കുനച്ച്, പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്, അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്. പബ, ടബ. വബ. ഇബനാഹബലാം,
കറനാജബ എലാം. കജനാണ്, പബ. കകേ. അബ്ദു റബ്ബച്ച്, എന്. ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്, എല്കദനാസച്ച് പബ.
കുനപ്പെബള്ളബല്, കകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
ശസ്പീ. സബ. കൃഷ്ണന്: ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
നയങ്ങള്മൂലലാം കടകച്ച്കറല് കമഖലയബലലാം അസലാംഘടബത കമഖലയബലമടക്കലാം നബരവധബ
വദവസനായശനാലകേള് അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് കതനാഴബല് നഷകപ്പെടുകേയുലാം
കചയ്തബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായങ്ങകള പുനരുദരബക്കുനതബനനായബ
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സസ്വസ്പീകേരബച നടപടബകേളുകട ഫലമനായബ കകേരളതബകല 13 കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ
സനാപനങ്ങകള

ലനാഭതബലനാക്കനാന്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കപനാതുകമഖലകയ

സഹനായബക്കുനതബനുകവണബ ബഡ്ജറബല് കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുത്തുകേയുലാം കചറകേബട
വദവസനായ കമഖലകേകള കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങകള
അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കചയ്തു.

ഏഴനാലാം

കനാസച്ച്

വകരയുള്ള കുട്ടബകേള്ക്കച്ച് സദൗജനദ കകേതറബ യൂണബകഫനാലാം നല്കുനതബനച്ച് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബചതബലൂകട
കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

കകേതറബ

വദവസനായകമഖലയബല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്

കകേതറബ സലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്

ആയബരക്കണക്കബനച്ച്

സൃഷബക്കുനതബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

റബകബറച്ച് കുടബശബകേ നല്കുനതബനനായബ 25 കകേനാടബ രൂപ

അധബകേമനായബ അനുവദബക്കുകേയുലാം ഖനാദബ കമഖലയബല് കസമബ ആകട്ടനാകമഷന് പദതബ
നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട അദസ്വനാനഭനാരലാം
ലഘൂകേരബക്കുനതബനുലാം
പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം

സനാധബക്കുന
കചയ്യണലാം.

രസ്പീതബയബല്
റബകബറച്ച്

ഖനാദബ

കമഖലകയ

കുടബശബകേ

പൂര്ണ്ണമനായുലാം

നല്കുനതുള്കപ്പെകട ഖനാദബ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബകലയച്ച് അടയനാനുള്ള
സര്ക്കനാര് വബഹബതലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ബസ്പീഡബ വദവസനായ
കമഖലയബകല

പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

കതനാഴബല്

നഷകപ്പെട്ട

ബസ്പീഡബകതനാഴബലനാളബകേകള പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം ആവശദമനായ പദതബകേള്

21

നടപ്പെബലനാക്കണലാം. പയ്യനന്നൂര് തനാലൂക്കച്ച് യനാഥനാര്തദമനാക്കബയ നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .
കേണ്ണൂര് കസബര് പനാര്ക്കബകന വദവസനായ പനാര്ക്കച്ച് ആക്കബ മനാറ്റുനതബനുള്ള നടപടബ
തസ്വരബതകപ്പെടുതണലാം.
ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന്:
കപനാതുകമഖലനാ

ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന. കകേരളതബകല

സനാപനങ്ങകളലനാലാം

എഫച്ച്.എ.സബ.ടബ.-യുകട

രൂക്ഷമനായ

കേടബനാദദതയബല്

പ്രതബസനബ
ആയബരലാം

കനരബടുകേയനാണച്ച് .
കകേനാടബ

രൂപ

എഴുതബതളനതബനച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുകേയുലാം ബനാക്കബയുള്ളതച്ച്
ഗവണ്കമന്റെച്ച് കഷയര് ആക്കബ മനാറ്റുകേയുലാം കവണലാം. അമ്പലകമട്ടബലള്ള എഫച്ച്.എ.സബ.ടബ.യുകട

ഭൂമബ

വബറ്റുകേബട്ടുന

തുകേ

പുതബയ

പനാന്റുകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനനായബ

വബനബകയനാഗബക്കുകേയുലാം അമ്പലമുകേള് എചച്ച്.ഒ.സബ.എല്.-കന കകേനാചബ റബകഫനറബയുകട
സകഹനാദര സനാപനമനാക്കബ ഏകറടുക്കുനതബനുള്ള നടപടബ തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുകേയുലാം
കചയ്യണലാം. രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേങ്ങള് തടയുകേയുലാം ആദബവനാസബ യുവനാവച്ച് മധുവബകന്റെ
മരണതബനുതരവനാദബകേളനായ കഫനാറസ്റ്റച്ച്/കപനാലസ്പീസച്ച് ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.
ശസ്പീ.

എന്.

എ.

കനലബക്കുനച്ച്:

ധനനാഭദര്തനകയ

എതബര്ക്കുന.

സലാംസനാനകത സ്റ്റസ്പീല് ഫനാക്ടറബകേള് പലതുലാം പ്രവര്തനലാം നബര്ത്തുകേകയനാ ഉല്പ്പെനാദനലാം
ഗണദമനായബ കുറയ്ക്കുകേകയനാ കചയ്തബരബക്കുകേയനാണച്ച്. മനാമകത നനാളബകകേര കകേനാലാംപകബകന്റെ
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പ്രവര്തനവലാം പ്രതബസനബയബലനാണച്ച്. വദനാവസനായബകേ പുകരനാഗതബയബല് സലാംസനാനലാം
പബന്തള്ളകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുന. കേനാസര്കഗനാഡുള്ള BHEL യൂണബറബല് ഉല്പ്പെനാദനലാം
പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് ശമ്പള ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം പ്രസ്തുത
യൂണബറച്ച്

ലനാഭകേരമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഉപകേരണങ്ങള്ക്കു പകേരലാം ഇറക്കുമതബ കചയ്യുന

കേനാലഹരണകപ്പെട്ട

ഇലകബക്കല് എഞബനുകേള്

ഉള്കപ്പെകട ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം BHEL കകേരള ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഏകറടുക്കുനതബനുലാം
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കേനാസര്കഗനാഡച്ച് ജബലയച്ച് അനുവദബച സബന്തറബകേച്ച് കസ്റ്റഡബയവലാം
ഗവണ്കമന്റെച്ച്

കകേനാകളജബനച്ച്

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കണലാം.

അനുവദബച

ആസ്ട്രേല്

വനാചസച്ച്

ഇന്കഡനാര്
കേമ്പനബ

കസ്റ്റഡബയവലാം

പ്രവര്തബച്ചുകകേനാണബരുന

ഭൂമബയബല് വദവസനായ എകസ്റ്ററച്ച് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം കേനാസര്കഗനാഡുളള അനന്തപുരലാം
വദവസനായ

ഏരബയയബല്

നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

വബകേസന

നടപടബ

പ്രവര്തനങ്ങള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

നടതബ

വദവസനായ

കപ്രനാജക്ടുകേള്
സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്

മുതല്മുടക്കബകന്റെ അടബസനാനതബല് നല്കേബവരുന സബ്സബഡബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട
പരനാതബകേള് പരബഹരബക്കണലാം. ജനകേസ്പീയനാസൂതണ പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ വദവസനായ
എകസ്റ്ററച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് കേകണതബയ ഭൂമബയബല്

വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങള്

നടതബ

കചറകേബട

സഹനായബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായ

കമഖലകയ
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ശസ്പീ. ഇ. കകേ. വബജയന്: ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
നടപ്പെബലനാക്കബയ

ജബ.എസച്ച്.ടബ.,

കനനാട്ടച്ച്

നബകരനാധനലാം,

ഉദനാരവല്ക്കരണലാം,

സസ്വകേനാരദവല്ക്കരണലാം എനബവയുകട ഫലമനായബ രനാജദകത വദനാവസനായബകേ കമഖല
തകേര്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേനാലതച്ച്

തകേര്ചയബലനായ

കകേരളതബകല 13 കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള കേനാരദക്ഷമമനായ മനാകനജച്ച്കമന്റെബലൂകട
പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം

ലനാഭകേരമനാക്കുനതബനുലാം

കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്

വകുപ്പുതകന

സൃഷബക്കുകേയുലാം

കലനാകേമുതലനാളബമനാരുകട

സര്ക്കനാരബനച്ച്

വബറഴബക്കുനതബനനായബ

കകേന്ദ്ര

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കനാര്

കകേനാര്പ്പെകററ്റുവല്ക്കരണതബകന്റെ

കകേകേളബകലയച്ച്

പ്രധനാനകപ്പെട്ട

വദവസനായ

ഒരു

ഭനാഗമനായബ
കമഖലകേള്

കകേമനാറബ വബകദശ നബകക്ഷപലാം കകേനാണ്ടുവരുനതബനച്ച് ശമബക്കുന ഘട്ടതബല് അതരലാം
പ്രവര്തനങ്ങകള എതബര്ക്കുന നബലപനാടച്ച് സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ബബ.എചച്ച്.ഇ.എല്. യൂണബറ്റുകേകള

എചച്ച്.ഒ.സബ.എല്.,

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേരളതബകല കകേതറബ കമഖല സലാംരക്ഷബക്കനാനുളള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച്
നടപ്പെബലനാക്കബവരുന. കകേനാഴബകക്കനാടബകന്റെ ചരബത പനാരമ്പരദമനായ കകേനാലാംട്രേസ്റ്റച്ച് എന
സനാപനലാം നബലനബര്ത്തുനതബനച്ച് പ്രസബഡന്റെബകന്റെ അനുമതബ ലഭബച സനാഹചരദതബല്
അതബകന

ചരബതപരമനായ

നടപടബയുണനാകേണലാം.

സനാപനമനായബ

ഉയര്ത്തുനതബനുളള

തസ്വരബത
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ശസ്പീ. വബ. കകേ. സബ. മമ്മേതച്ച് കകേനായ: ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന.
കകേരളതബകല വദവസനായ കമഖലകയ വളര്ചയബകലയച്ച് നയബക്കുന നടപടബകേളനാണച്ച്
സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്.

കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്

ലനാഭകേരമനായബ പ്രവര്തബപ്പെബക്കുനതബനനാവശദമനായ യനാകതനാരു പ്രവൃതബയുലാം കേഴബഞ്ഞ
ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടതബയബട്ടബല. യു.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് അടച്ചുപൂട്ടബയ തബരുവണ്ണൂര്
കകേനാട്ടണ്

മബലബകന്റെ

വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.

പുനരുദനാരണതബനനായബ
ഇദൗ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ബഡ്ജറബല്

അധബകേനാരതബല്

തുകേ

വനതബനുകശഷലാം

കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ രലാംഗതച്ച് അഭൂതപൂര്വ്വമനായ വളര്ച കകേവരബക്കനാന്
സനാധബച്ചു.

വദവസനായ

നബകക്ഷപവലാം

വളര്ചയനാവശദമനായ

വര്ദബച്ചു.

വദവസനായ

ഉല്പനാദനവലാം

സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്

കതനാഴബലലാം

കവണത

മൂലധന

സനാമ്പതബകേ

സനാകങ്കതബകേ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം കലസന്സുകേളുലാം കപര്മബറ്റുകേളുലാം
കവഗതബല്

ലഭദമനാക്കബ

പ്രതബബനങ്ങള്

മറബകേടക്കനാനുള്ള

വദവസകേള്

കകേനാണ്ടുവരണലാം. കകേരളതബകല 13 കപനാതുകമഖലനാ വദവസനായ സനാപനങ്ങള്
ലനാഭതബലനാക്കനാനുലാം

നഷതബല്

പ്രവര്തബചവയുകട

നഷലാം

കുറയ്ക്കുവനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കചറകേബട ഇടതരലാം വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കച്ച് മുന്ഗണനയുലാം
കപ്രനാല്സനാഹനവലാം നല്കേണലാം.
രൂപയബകലതബക്കനാന്

കകേ.എലാം.എലാം.എല്. കന്റെ ലനാഭലാം 136 കകേനാടബ

സനാധബചതച്ച്

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

തുണബമബല്ലുകേളുകട
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നവസ്പീകേരണതബനുലാം ആധുനബകേവത്കേരണതബനുമനായബ കടകേച്ച്കസ്റ്റല് കമഖലയച്ച് 82
കകേനാടബ

രൂപ

വകേയബരുതബയതച്ച്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

കേളബമണ്ണബകന്റെ

ലഭദതക്കുറവമൂലലാം അടച്ചുപൂട്ടബയ ഫറൂക്കബകല മലബനാര് കടല്, കവസ്റ്റച്ച്കകേനാസ്റ്റച്ച് കടല്,
ഹബന്ദുസനാന് കടല്, കേനാലബക്കട്ടച്ച് കടല് എനബവ തുറനപ്രവര്തബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കബപ്പൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല സ്റ്റസ്പീല് കകേനാലാംപകബനനാവശദമനായ
ധനസഹനായലാം

ലഭദമനാക്കണലാം.

കകേരള

ഇന്കവസ്റ്റച്ച്കമന്റെച്ച്

കപ്രനാകമനാഷന്

കഫസബലബകറഷന് ബബല് കകേരളതബകല വദവസനായ സമൂഹലാം സഹര്ഷലാം സസ്വനാഗതലാം
കചയ്യുകമന കേനാരദതബല് സലാംശയമബല. ഇന്ഡസ്ട്രേബയല് എകസ്റ്ററബല് ഹയര് പര്കചസച്ച്
എഗ്രബകമന്റെച്ച് പ്രകേനാരലാം സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച് നല്കേബയ ഭൂമബയബകന്മേല് വദവസനായതബനച്ച് മനാതലാം
എന വദവസയബല് ക്രയവബക്രയലാം നടത്തുനതബനച്ച് അവര്ക്കച്ച്

പൂര്ണ്ണ അധബകേനാരലാം

നല്കേണലാം.
കഡനാ.

എന്.

ജയരനാജച്ച്:

കകേരളതബകല

വദനാവസനായബകേ

രലാംഗലാം

ആകരനാഗദകേരമനായ വളര്ചകയയനാണച്ച് സൂചബപ്പെബക്കുനതച്ച്. നബയമങ്ങളബല് കഭദഗതബ
വരുതബകക്കനാണച്ച് വദവസനായ രലാംഗതച്ച് സദൗഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കനാന് ഗവണ്കമന്റെച്ച്
നടതബയ ശമലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. ഏകേജനാലകേ സലാംവബധനാനലാം വദവസനായ രലാംഗതച്ച്
നടപ്പെബലനാക്കണലാം.
കചയ്തുകകേനാണച്ച്

ട്രേനാവന്കൂര്
സമഗ്രമനായ

സബകമന്റെച്ച്സുലാം
ഒരു

മലബനാര്

കപ്രനാജക്ടച്ച്

സബകമന്റെച്ച്സുമനായബ

തയ്യനാറനാക്കബ

കബ്ബച്ച്

സനാപനകത
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഖനാദബ

കമഖലയബകല

അടബസനാന സദൗകേരദങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട വരുമനാനലാം
വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം ആസബ വബകേസന ഫണച്ച്
ഖനാദബ വദവസനായ സനാപനങ്ങകള സഹനായബക്കുനതബനച്ച് ഉപകേരബക്കതക്ക രസ്പീതബയബല്
സനാധദമനാക്കണലാം. കകേരള കഫനാറസ്റ്റച്ച് ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസച്ച് ട്രേനാവന്കൂറബകന്റെ പ്രവര്തനകത
സലാംബനബചച്ച് സമഗ്രമനായ അകനസ്വഷണലാം നടതണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടബ: ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന. നഷതബലനായബരുന
13

കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ചബറ്റൂര്

ലനാഭതബകലതബക്കനാന്
ഷുഗര്

ഫനാക്ടറബയുകട

സനാധബച്ചുകവനതച്ച്
പ്രവര്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് നടതബയ ശമങ്ങകള അഭബനന്ദബക്കുന. ബനനാന,
കനലബക്ക, കേനാന്തനാരബമുളകേച്ച്, ജനാതബക്കനാകതനാടച്ച് മുതലനായവയബല് നബനലാം കവന്
ഉണനാക്കുന

സനാകങ്കതബകേവബദദ

കപ്രനാസസ്സബലാംഗബനുകവണബ

വബകേസബപ്പെബകചടുക്കണലാം.

വദവസനായ

വകുപ്പെച്ച്

അഗ്രബകേള്ചറല്

ഏകറടുത

ഫുഡച്ച്

സലത്തുനബനലാം

മൂലദവര്ദബത ഉല്പനങ്ങളുണനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. അഗ്രബകേള്ചറല്
കപ്രനാഡന്യൂസബലാംഗച്ച് കേമ്പനബകേള്ക്കച്ച് വകേയബരുതബയബട്ടുള്ള കകേന്ദ്രസഹനായലാം പരമനാവധബ
ഉപകയനാഗകപ്പെടുതണലാം. കേരബമണല് ധനാതുക്കള് കലലലാം കചയ്തച്ച് വബല്ക്കുകമ്പനാള്
ലഭബക്കുന

വബഹബതലാം

അതനാതച്ച്

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുതകന

ലഭബക്കുനതബനുലാം

27

സലാംസനാനത്തുനബനച്ച് കേടത്തുന കതനാറബയലാം ഫലപ്രദമനായബ വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം
നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ ഇതബനുള്ള കറനായല്റബക്കനായബ
പരബശമബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. ഉണ്ണബ:

ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന.

കതനാഴബലനാളബകേളുകട

നദനായമനായ ആവശദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച് സര്ക്കനാര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുകമഖലകയ സസ്വകേനാരദവല്ക്കരബക്കനാനുള്ള നടപടബകേള് അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.
രനാജദതബകന്റെ സമ്പതനായ കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള കപനാതുകമഖലയബല്തകന
നബലനബര്തണലാം. കകേരളകത ഒരു നബകക്ഷപ സദൗഹൃദ സലാംസനാനമനായബ മനാറ്റുനതബനച്ച്
കനതൃതസ്വലാം

നല്കേബയ

സലാംസനാനകത

കചറകേബട

മുഖദമനബ
വദവസനായ

പ്രകതദകേലാം
കമഖലയുകട

അഭബനന്ദനമര്ഹബക്കുന.
സമഗ്ര

വബകേസനതബനുലാം

അടബസനാന സദൗകേരദവബകേസനതബനുലാം സലാംരലാംഭകേകര സഹനായബക്കുനതബനുമനായബ
സലാംരലാംഭകേതസ്വ സഹനായ പദതബ ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെനാക്കബ വരുനണച്ച്.

പരബസബതബ

സദൗഹൃദ കചറകേബട വദവസനായങ്ങകള കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്
വബപണന സനാധദത വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
വദവസനായ

കമഖലകയ

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള

വദവസനായ വകുപ്പെബകന അഭബനന്ദബക്കുന.
കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബല്

പദതബകേള്

പരമ്പരനാഗത
നടപ്പെബലനാക്കുന

വദവസനായ വകുപ്പെബനച്ച് കേസ്പീഴബലള്ള പതബമൂനച്ച്

ലനാഭലാം കകേവരബക്കുനതബനുലാം

നഷതബല്
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പ്രവര്തബചബരുന

കപനാതുകമഖലനാ

വരുത്തുനതബനുലാം

സസ്വസ്പീകേരബച നടപടബകേള് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച് .

സനാമ്പതബകേ

വര്ഷതബല്

സനാപനങ്ങളുകട

നടപ്പെനാക്കബയ

ആധുനബകേവല്ക്കരണ/വബപുലസ്പീകേരണ

എണ്ണതബല്

കപനാതുകമഖലനാ

പദതബകേള്

കുറവച്ച്
2017-18

സനാപനങ്ങളുകട
പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

സലാംസനാനകത എലനാ വസ്പീടുകേളബലലാം ഒരു വദവസനായ ശനാല എന സങ്കല്പ്പെലാം
യനാഥനാര്തദമനാക്കുന സര്ക്കനാരബകന്റെ പുതബയ വദവസനായ നയലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച് .
സലാംസനാനതച്ച്

കതനാഴബല്രഹബതര്

ഉണനാകേരുകതന

വബശനാല

കേനാഴ്ചപ്പെനാടുലാം

പ്രവനാസബകേകള വദവസനായ സലാംരലാംഭകേരനാക്കനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച് .
കകേരളകത വദവസനായ സദൗഹൃദ സലാംസനാനമനായബ മനാറ്റുനതബനുലാം കചറകേബട വദവസനായ
സനാപനങ്ങകള കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം സര്ക്കനാര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .
2018-19-ല്

നനാകനനാ

സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്

ധനസഹനായലാം

സബ്സബഡബ പദതബ നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.

നല്കുനതബനച്ച്

പലബശ

പരമ്പരനാഗത കചറകേബട വദവസനായ

സനാപനങ്ങളുകട നബലനബല്പ്പെബനനായബ സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന നടപടബകേള്
പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്:

ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബച റബ്ബര് പനാര്ക്കച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ.

ഇ.

ടബ.

കകടസണ്

മനാസ്റ്റര്:

ധനനാഭദര്തനകയ

അനുകൂലബക്കുന.
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പ്രതബസനബ കനരബടുന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം കതനാഴബലടമകേള്ക്കുലാം പ്രതസ്പീക്ഷയുകട
പുതുകവളബചലാം പകേരനാനുലാം കകകേതറബ ഉള്കപ്പെകടയുള്ള പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങകള
സഹനായബക്കനാനുലാം
സര്ക്കനാരബനച്ച്

പൂട്ടബക്കബടന
സനാധബച്ചു.

കടകച്ച്കകറല്

സലാംസനാനകത

ലനാഭതബലനാക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം

മബല്ലുകേള്

പ്രവര്തബപ്പെബക്കനാനുലാം

കപനാതുകമഖലനാ

നനാകനനാ-കചറകേബട-ഇടതരലാം

സനാപനങ്ങള്
വദവസനായങ്ങള്

വളര്തബകയടുക്കുനതബനുലാം നന്യൂജനകറഷന് സലാംരലാംഭകേര്ക്കനായബ നവസ്പീന പദതബകേള്
ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം

ഒറതവണ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്

പദതബയബലൂകട

പുതു

സലാംരലാംഭങ്ങകളയുലാം സലാംരലാംഭകേകരയുലാം സഹനായബക്കുനതബനുലാം സലാംസനാനലാം വദവസനായ
സദൗഹൃദമനാക്കബ മനാറ്റുനതബനുലാം ഒകട്ടകറ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കബവരുന.
സലദദൗര്ലഭദലാം
ബഹുനബല

പരബഹരബചച്ച്

കകേട്ടബടങ്ങളുകടയുലാം

വദവസനായ
വദവസനായ

വബകേസനലാം

സനാദദമനാക്കുനതബനനായബ

സമുചയങ്ങളുകടയുലാം

നബര്മ്മേനാണലാം,

കകേ.എസച്ച്.കഎ.ഡബ.സബ., കേബന്ഫ്ര എനബവ വഴബയുള്ള സലലാം ഏകറടുക്കല് നടപടബയുലാം
കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.ക്കച്ച് ആവശദമനായ ട്രേനാന്കസനാര്മര്, മസ്പീറര്, കകേബബള് എനബവ
കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളനായ ട്രേനാകക്കനാ, കകേല്, യൂകകണറഡച്ച് ഇലകബക്കല്സച്ച്
എനസ്പീ സനാപനങ്ങളബല് നബനലാം വനാങ്ങുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകവനതുലാം
സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

കകേരളതബകല

ആകരനാഗദകമഖലയുകട

സമഗ്ര

പുകരനാഗതബ

ലക്ഷദമബട്ടച്ച് വബവബധ പദതബകേള്ക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനാനുലാം കേനാപന്യൂളുകേളുലാം സബറപ്പുകേളുലാം മറ്റുലാം
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ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ കനനാണ് ബസ്പീറനാലനാക്ടലാം പനാന്റെച്ച് നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം അടച്ചുപൂട്ടല്
ഭസ്പീഷണബയബലനായബരുന 13 കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള് ലനാഭകേരമനാക്കബ ആധുനബകേ
വബപുലസ്പീകേരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച്

സനാധബചതച്ച്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. വബവബധ കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വബഹബതലാം
വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം ഇദൗസച്ച് ഓഫച്ച് ഡൂയബലാംഗച്ച് ബബസബനസ്സച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുനതബലൂകട
വദവസനായ

രലാംഗതച്ച്

തുടക്കമബട്ടബരബക്കുനതച്ച്.

വബപവകേരമനായ
സലാംസനാനതച്ച്

മനാറങ്ങള്ക്കനാണച്ച്

കതനാഴബല്ദനായകേകര

സര്ക്കനാര്

സൃഷബക്കുകേകയന

ലക്ഷദവമനായനാണച്ച് സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്. കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്
സസ്വകേനാരദവത്കേരബക്കുനതബനുലാം
അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്.

വബറഴബക്കുനതബനുമുള്ള

പ്രതബകരനാധലാം,

കറയബല്കവ,

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്

ബനാങ്കബലാംഗച്ച്,

നസ്പീക്കലാം

ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്,

കടലബകകേനാലാം, കപകട്രേനാളബയലാം, കവദനാമയനാനലാം, ഊര്ജലാം തുടങ്ങബയ കമഖലകേളബല്
പ്രതദക്ഷ

വബകദശ

നബകക്ഷപങ്ങളുകട

അനുപനാതലാം

വര്ദബപ്പെബചച്ച്

ആകഗനാള

കുതകേകേള്ക്കച്ച് കകകേമനാറന നടപടബ ഉകപക്ഷബക്കനാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.
നവഉദനാരവത്കേരണ നയങ്ങളുകട ഭനാഗമനായബ കകേരളതബകല സൂക-ഇടതര കതനാഴബല്
കമഖല കനരബടുന പ്രതബസനബ തരണലാം കചയ്യുനതബനച്ച് സജസ്പീവമനായ ഇടകപടല്
നടതനാന് എല്.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബച്ചു. തബരുവനന്തപുരലാം കതനാനയലബല്
കകലഫച്ച് സയന്സച്ച് പനാര്ക്കബനനായബ ഭൂമബ ഏകറടുക്കുനതബനുലാം കസ്റ്ററച്ച് കകവകറനാളജബ
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ഇന്സ്റ്റബറന്യൂട്ടച്ച്,

കമഡ്സച്ച്

പനാര്ക്കച്ച്

വകേയബരുതബയതുലാം

കകേനാചബയബല്

സനാപബക്കുനതബനുള്ള

ധനാരണനാപതലാം

എനബവ
കപകട്രേനാ
ഒപ്പെബട്ടതുലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുമനായബ
കകേമബക്കല്സച്ച്
തബരുവനന്തപുരതച്ച്

തുകേ
പനാര്ക്കച്ച്

കഗനാബല്

ആയുര്കവ്വദ വബകലജബകന്റെ ഒനനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനലാം പൂര്തസ്പീകേരബചതുലാം
ഒറപ്പെനാലതച്ച്

ഡബഫന്സച്ച്

പനാര്ക്കബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്

പുകരനാഗമബക്കുനതുലാം ഇദൗ സര്ക്കനാരബകന്റെ ഇചനാശക്തബകയനാടുകൂടബയ മുകനറതബകന്റെ
ഫലമനാണച്ച്. തബരുവനന്തപുരലാം, പനാലക്കനാടച്ച്, തൃശ്ശൂര് തുടങ്ങബ സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം
വബവബധ

സലങ്ങളബല്

നബരവധബ

പദതബകേള്ക്കച്ച്

തുടക്കലാം

കുറബക്കനാന്

ലക്ഷദമബടുനകതനാകടനാപ്പെലാം കകകേതറബ കമഖലയനായബ കേഴബഞ്ഞ രണച്ച് ബഡ്ജറ്റുകേളബലനായബ
200.65 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുതബ കകകേതറബ കമഖലകയ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാനുലാം
സര്ക്കനാര് മുന്കകകേകയടുത്തു.
ശസ്പീ. അന്വര് സനാദതച്ച്: ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന. കകേന്ദ്ര -സലാംസനാന
സര്ക്കനാരുകേളുകട ജനകദനാഹ നടപടബകേള് അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം. ആലവയബകല
കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനമനായ

എഫച്ച്.കഎ.റബ.-യബകല

പ്രതബസനബ

തരണലാം

കചയ്യുനതബനുലാം എലാം.ഡബ.കയ നബയമബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം
എഫച്ച്.കഎ.റബ.യുകട അധസ്പീനതയബലള്ള ഭൂമബയബല് നബനലാം 20 കസന്റെച്ച് സലലാം വബകലജച്ച്
ഓഫസ്പീസച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ അനുവദബക്കുനതബനുള്ള ഇടകപടല് ഉണനാകേണലാം.
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കകേരളതബകല കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്

ലനാഭകേരമനാകണനച്ച് പറയനാകമങ്കബലലാം

തതസ്വതബല് നഷതബകലയച്ച് കൂപ്പുകുത്തുന സബതബയനാണച്ച് നബലനബല്ക്കുനതച്ച്.
ശസ്പീ. എലാം. രനാജകഗനാപനാലന്: ധനനാഭദര്തനകയ പബന്തനാങ്ങുന. വദനാവസനായബകേ
രലാംഗതച്ച്

ഇനബയുലാം വളകരയധബകേലാം പുകരനാഗതബ കകേവരബകക്കണതനായബട്ടുണച്ച് . കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കതറനായ

നയലാംമൂലലാം

കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്

സസ്വകേനാരദവല്ക്കരബക്കകപ്പെടുകേയുലാം അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം ബനാങ്കബലാംഗച്ച് കമഖല നഷതബല്
പ്രവര്തബക്കുകേയുലാം

പ്രതബകരനാധലാം,

ഉരുക്കച്ച്,

ഊര്ജലാം,

മരുനച്ച്,

കവദനാമയനാനലാം,

ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച് എനസ്പീ കമഖലകേള് ഭസ്പീഷണബ കനരബടുകേയുലാം കചയ്യുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്
കകേരള സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച് കേനാണബക്കുന അവഗണന അനുസന്യൂതലാം തുടരുകേയനാണച്ച് .
കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള ശക്തമനായ ശമങ്ങളനാണച്ച്
ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദമുനണബ

കപനാതുകമഖലനാ
ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

സനാപനങ്ങളുകട

വരുമനാനലാം

എടുത്തുപറയതക്ക

നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച് .
വര്ദബപ്പെബക്കനാന്

കനട്ടമനാണച്ച്.

സസ്പീകേള്ക്കച്ച്

സനാധബചതച്ച്
മനാതമനായുള്ള

ഇന്ഡസ്ട്രേബയല് പനാര്ക്കച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം സൂക കചറകേബട കമഖലയ്ക്കുലാം ഇടതരലാം
കമഖലകേള്ക്കുലാം

ആവശദമനായ

ധനസഹനായലാം

ലഭബക്കുനതബനച്ച്

സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളുകടയുലാം

കകേനാകമഴദല്

ബനാങ്കുകേളുകടയുലാം

കേണ്കസനാര്ഷദലാം

ഫലപ്രദവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനായ രസ്പീതബയബല് പ്രവര്തബപ്പെബക്കനാന് സനാധബക്കണലാം. എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്
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വബദദനാഭദനാസ രലാംഗതച്ച് ഗകവഷണതബനച്ച് പ്രനാധനാനദലാം നല്കുനതബനുലാം
സലാംവബധനാനങ്ങകളക്കുറബചച്ച് അവകലനാകേനലാം നടത്തുനതബനുലാം ഒരു

വബകേസന

വബദഗ്ദ്ധ ഉപകദശകേ

സമബതബക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. ഈ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലതച്ച്
വദനാവസനായബകേ കമഖലയബലണനായ കനട്ടങ്ങള് ശകദയമനാണച്ച്. മലബനാര് കമഖലയബകല
വദനാവസനായബകേ പബകനനാക്കനാവസ കേണക്കബകലടുതച്ച് കൂടുതല് വദവസനായങ്ങള്
കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം നബലവബലള്ളവ സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മലബനാറബല് ഭൂമബ ലഭദമനായബട്ടുള്ള പഞനായത്തുകേളബല് ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനതബലള്ള
വദവസനായങ്ങള് കകേനാണ്ടുവരുനതബനച്ച് ഇടകപടല് നടത്തുകേയുലാം ബസ്പീഡബ കമഖലയബകല
പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.
ശസ്പീ. മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ: ധനനാഭദര്തനകയ എതബര്ക്കുന. കതനാഴബലബലനാത
ബബരുദധനാരബകേളനായ യുവനാക്കകള കതനാഴബല് സലാംരലാംഭകേരനായബ മനാറനാന് സര്ക്കനാരബനച്ച്
കേഴബയണലാം.

നൂതന വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാനുലാം എമര്ജബലാംഗച്ച് കകേരള

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം വനബതനാ സലാംരലാംഭകേകര സഹനായബക്കനാനുമുള്ള നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. വദവസനായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കനായബ കകേരളതബല് നബകക്ഷപകേനാനുകൂലദ
സനാഹചരദകമനാരുക്കബ മറച്ച് രനാജദങ്ങകളക്കനാള് മുന്പന്തബയബകലതബക്കനാന് നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായ

കതരകഞ്ഞടുത

പദതബ

കസനാണബനനായബ

മലപ്പുറലാം

ഉകപക്ഷബക്കനാന്

ജബലയബകല
തസ്പീരുമനാനബച

മങ്കടയബല്
നടപടബ
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പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.
കനപുണദമുള്ള

വബകദശത്തുനബനലാം

പ്രവനാസബകേള്ക്കച്ച്

നനാട്ടബല്

വദവസനായ

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
പദതബകേള്

കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം

മടങ്ങബകയതബയ

കവണലാം.

കതനാഴബല്
സലാംരലാംഭങ്ങള്

പ്രവനാസബകേള്ക്കനായബ പ്രകതദകേ

ഇദൗ

സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരതബല്

വനതബനുകശഷലാം ഉല്പ്പെനാദന കമഖലയബകല വളര്ചനാ നബരക്കച്ച് ഗണദമനായബ കുറയുകേയുലാം
വദവസനായ സനാപനങ്ങളബല് മതബയനായ സുരക്ഷനാ സലാംവബധനാനങ്ങകളനാരുക്കുനതബല്
പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം
അടച്ചുപൂട്ടല്

കചയ്തബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഭസ്പീഷണബ

കനരബടുനതുമനായ

നഷതബല്

പ്രവര്തബക്കുനതുലാം

കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച് യനാകതനാരു നടപടബയുലാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല. ഉയര്ന കേസ്റ്റലാംസച്ച്
ഡന്യൂട്ടബയുകടയുലാം

ആന്റെബ

സനാപനങ്ങകള

ഡമ്പബലാംഗച്ച്

അഴബമതബ

നഷതബലനാക്കനാനനാണച്ച്

ഡന്യൂട്ടബയുകടയുലാം
ആകരനാപണങ്ങളുകട

കപരബല്

കപനാതുകമഖലനാ

പുകേമറ

സൃഷബചച്ച്

ശമബചബട്ടുളളതച്ച്. കമക്കച്ച് ഇന് ഇന്തദ കപനാലളള പദതബകേള്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാനുലാം കപറച്ച്കകേനാക്കച്ച് ഉപകയനാഗബചച്ച് കകവദബതബ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കനാനുളള
പദതബ ആരലാംഭബക്കനാനുലാം എലാം.എസച്ച്.എലാം.ഇ.-കേള്ക്കച്ച് വബപണന സദൗകേരദകമനാരുക്കനാനുലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട

ഒഴബഞ്ഞച്ച്

കേബടക്കുന

ഭൂമബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാനുലാം കേഴബഞ്ഞബട്ടബല. പതബനഞബലധബകേലാം സ്റ്റസ്പീല് കേമ്പനബകേള്
പൂട്ടബകപ്പെനായതുമൂലലാം

നനാലനായബരതബലധബകേലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനാണച്ച്

കതനാഴബല്
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നഷമനായതച്ച്.

സ്റ്റസ്പീല്

ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്

ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്സച്ച് കകേരള ലബമബറഡച്ച്

കഫനാര്ജബലാംഗ്സച്ച്

ലബമബറഡച്ച്,

സ്റ്റസ്പീല്

തുടങ്ങബയ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് കേഴബഞ്ഞ

ബഡ്ജറബല് വകേയബരുതബയ തുകേകപനാലലാം കചലവഴബക്കനാന് കേഴബഞ്ഞബട്ടബല. ഖനന
കമഖലയബലണനായ

പ്രതബസനബ

കേനാരണലാം

കേസ്വനാറബ,

ക്രഷര്

ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുലാം

നബര്മ്മേനാണസനാമഗ്രബകേള്ക്കുലാം കേടുത ക്ഷനാമലാം കനരബടുകേയുലാം വബല അനബയനബതമനായബ
വര്ദബക്കുകേയുലാം

കചയ്തതബനനാല്

കപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്

നദനായമനായ

വബലയബല്

നബര്മ്മേനാണസനാമഗ്രബകേള് ലഭബക്കുനതബനുളള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. രനാജു എബഹനാലാം: ധനനാഭദര്തനകയ അനുകൂലബക്കുന. രനാജദതബനച്ച്
മനാതൃകേയനാകുന നബരവധബ പദതബകേള് കകേനാണ്ടുവരനാന് ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണച്ച് .
കകേ.എസച്ച്.ഡബ.പബ. ആലപ്പുഴയബല് കനനാണ് ബസ്പീറനാ ലനാക്ടലാം പനാന്റെബകന്റെ പണബ ഉടന്
പൂര്തബയനാകുനതനാണച്ച്. 131 കകേനാടബ രൂപ നഷതബലനായബരുന കപനാതുകമഖലനാ
സനാപനങ്ങളുകട നഷലാം ഒരു വര്ഷലാംകകേനാണച്ച് 71 കകേനാടബ രൂപ നബകേത്തുകേയുലാം 34 കകേനാടബ
രൂപ ലനാഭതബകലയച്ച് എതബക്കുകേയുലാം കചയ്തു. കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബകല
അഴബമതബ

അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം

അടച്ചുപൂട്ടബയ

വദവസനായ

സനാപനങ്ങള്

പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കേളബമണ് കമഖലയബകലയുലാം ഓടച്ച് നബര്മ്മേനാണ
കമഖലയബകലയുലാം

പ്രതബസനബ

സലാംസനാനതല

പനാരബസബതബകേ

പരബഹരബക്കനാന്
കേമ്മേബറബ

നടപടബ

കൃതദമനായബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കയനാഗലാം

കചരുകേയുലാം
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നബയമപരമനായബ കകേനാടുകക്കണ അനുമതബകേള് യഥനാസമയലാം നല്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.
നബര്മ്മേനാണ

സനാമഗ്രബകേളുകട

പ്രവര്തബക്കുന
പനാലബക്കുനതബനുളള

വബല

സനാപനങ്ങള്
നടപടബകേള്

നബയനബക്കുകേയുലാം

പൂട്ടുകേയുലാം

കകലസന്സബലനാകത

നബയനണങ്ങള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കേര്ശനമനായബ

കചയ്യണലാം.

കകേനാട്ടയലാം,

പതനലാംതബട്ട ജബലകേളബല് റബ്ബര് പനാര്ക്കച്ച് സനാപബക്കുനതബനുളള സലകമകറടുക്കല്
നടപടബകേള് തസ്വരബതകപ്പെടുതണലാം. ഒറപ്പെനാലതച്ച് വദവസനായ പനാര്ക്കച്ച്, കേബന്ഫ്രനാ
പനാര്ക്കച്ച്,

പബറവന്തൂര്,

സനാര്ട്ടച്ച്

സബറബ,

ഇന്കഫനാ

പനാര്ക്കച്ച്

എനബവ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുളള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകേഴബഞ. കതനാടുപുഴയബല് കകസസസച്ച്
പനാര്ക്കച്ച്

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

കകേന്ദ്രമനനാലയതബകന്റെ

അനുമതബ

ലഭബചബട്ടുണച്ച് .

കസഷദല് എക്കകണനാമബകേച്ച് കസനാണ് കഫനാര് അനബകമഷന് ആന്റെച്ച് കഎ.ടബ., കേഴക്കൂട്ടലാം
എന സനാപനതബകന്റെ വബകേസനപ്രവര്തനങ്ങളുമനായബ മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന്: വദനാവസനായബകേ അന്തരസ്പീക്ഷലാം കമചകപ്പെട്ടബട്ടുലാം വന്കേബട
വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള് കകേരളതബകലയച്ച് വരനാതതബകന സലാംബനബചച്ച് കൂട്ടനായ
വബലയബരുതലണനാകേണലാം.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂകട

വന്കേബട

കകേനാര്പ്പെകററച്ച് കേമ്പനബകേളുമനായബ മല്സരബക്കനാന് കേഴബയനാകത പല കചറകേബട വദവസനായ
സനാപനങ്ങളുലാം അടച്ചുപൂട്ടുന സബതബയനാണുളളതച്ച്. വദവസനായസനാപനങ്ങളുമനായബ
ബനകപ്പെട്ടച്ച് നബലനബല്ക്കുന പനാരബസബതബകേ പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരമുണനാക്കണലാം.
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150-ഓളലാം എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച് കകേനാകളജുകേളബകലയച്ച് കകേബബളുകേള് സനാപബക്കുകേകയനാ
സബവബല് വര്ക്കച്ച് പൂര്തബയനാക്കുകേകയനാ കചയ്യനാകത പര്കചസച്ച് ഓര്ഡര് നല്കുകേയുലാം
സച്ച്കപസബഫബകക്കഷനബല് ഇളവച്ച് നല്കേബ കഗനാദ്കറജച്ച് ലബമബറഡബനച്ച് വര്ക്കച്ച് നല്കുകേയുലാം
കചയ്തു. ഇകപ്പെനാള് കചലവഴബക്കനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുന പണതബകന്റെ 25 ശതമനാനകതനാളലാം
മനാതലാം

വബനബകയനാഗബചച്ച്

സനാധബക്കുകമനബരബകക്ക

കവര്ചസ്വല്
ഇതബനനായബ

കനാസച്ച്
ശരബയനായ

റൂമുകേള്

ആരലാംഭബക്കനാന്

രസ്പീതബയബലനാകണനാ

പണലാം

വബനബകയനാഗബക്കുനകതനച്ച് പരബകശനാധബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്) : തബപുരകയ ശനാന്തബയുലാം സമനാധനാനവലാം
പുലര്ത്തുന സലാംസനാനമനാക്കബ മനാറനാന് 25 വര്ഷകത ഇടതുപക്ഷ ഭരണലാംകകേനാണച്ച്
സനാധബച്ചു. കേഴബഞ്ഞ കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല് കകേനാണ്ഗ്രസബനച്ച് ലഭബച 35 ശതമനാനകതനാളലാം
കവനാട്ടുകേള് ബബ.കജ.പബ.യച്ച് കപനായതബകന്റെ ഫലമനായനാണച്ച് അവര്ക്കച്ച് മബകേച വബജയലാം
കേരസമനാക്കനാന് കേഴബഞ്ഞതച്ച്.

അധബകേനാരതബനുകവണബ ബബ.കജ.പബ. ആരുമനായുലാം

കൂട്ടുകചരുലാം. കക്രസവ വബശസ്വനാസബകേളുകട പബന്തുണ ലഭദമനാക്കുനതബനുകവണബയനാണച്ച്
കമഘനാലയയബല് ബബ.കജ.പബ. ബസ്പീഫച്ച് നബകരനാധബക്കനാതതച്ച്. തബപുര ഉപജനാതബ ജൂബ
സമബതബയുകട

രനാഷസ്പീയ

രൂപമനായ

ഐ.പബ.എഫച്ച്.റബ.കയ

ബബ.കജ.പബ.

കൂട്ടുപബടബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
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കമനായ്തസ്പീന്): കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സസ്വകേനാരദവത്കേരബക്കനാന്
ശമബക്കുകമ്പനാള് അവകയ സലാംരക്ഷബക്കുന നബലപനാടനാണച്ച് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്
സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്. കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഇറക്കുമതബനയലാംമൂലലാം എഫച്ച്.എ.സബ.റബ.

തകേര്ച കനരബടുകേയനാണച്ച്. കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ സനാപനമനായ ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന്
ലബമബറഡച്ച് ഏകറടുക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം

ബബ.എചച്ച്.ഇ.എല്. - ഇലകബക്കല്സച്ച്

കമഷസ്പീന്സച്ച് ലബമബറഡബകന സഹനായബക്കുനതബനനായബ പ്രവര്തന മൂലധനമനായബ 5
കകേനാടബ

രൂപ

നല്കുകേയുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം
സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

സ്റ്റസ്പീല്

കകേനാലാംപകച്ച്

ലബമബറഡബകന

കടകച്ച്കറല് വദവസനായലാം പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ

കപനാതുകമഖലനാ

വദവസനായങ്ങള്

കനരബടുന

പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബചതബകന്റെ ഫലമനായബ 13 വദവസനായ സനാപനങ്ങള് ലനാഭതബലനാകുകേയുലാം
അറനാദനായമനായബ 40 കകേനാടബ രൂപ ലഭബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.

പുതബയ എലാം.എസച്ച്.എലാം.ഇ.

സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബചതുവഴബ 94908 കതനാഴബലവസരങ്ങള് പ്രദനാനലാം കചയ്യനാന്
സനാധബച്ചു.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുമനായബ

കമനാഡലബല് പദതബ തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

പബ.പബ.പബ.

അനന്തപുരലാം വദവസനായ പനാര്ക്കബകന്റെ

വബകേസനതബനനായബ രണച്ച് കകേനാടബ രൂപ നല്കുകേയുലാം വദവസനായബകേളുകട ഭൂപ്രശലാം
പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുനതനാണച്ച് . ഖനാദബ, കകേതറബ
കമഖലയബകല റബകബറച്ച് കുടബശബകേ പൂര്ണ്ണമനായുലാം നല്കുനതബനുലാം ഖനാദബ കമഖലയബല്
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കതനാഴബലനാളബകേളുകട ഉല്പനാദന ഇന്കസന്റെസ്പീവച്ച്,

വരുമനാനലാം, മബനബമലാം കൂലബ എനബവ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കകേനാട്ടയലാം ജബലയബല് ഖനാദബ ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട വബല്പ്പെനയനായബ
ഖനാദബ

പനാസ

വദവസനായ

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം
കമഖലയബകല

സമനസ്വയമുണനാക്കനാന്

നടപടബ

പ്രശങ്ങള്

ശമബക്കുകേയുലാം

കകേരള

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച് .

കേരബമണല്

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്

അഭബപ്രനായ

മബനറല്സച്ച്

ആന്റെച്ച്

കമറല്സച്ച്

ലബമബറഡബനനായബ ഭൂമബ ഏകറടുക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
കകേരള കസ്റ്ററച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് ആന്റെച്ച് ഫനാര്മസന്യൂട്ടബക്കല്സച്ച് ലബമബറഡബല് ഒഫനാല്മബകേച്ച്
ഉല്പ്പെനങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം

ഫനാര്മ

കമഡബക്കല്

കപ്രനാഡക്ടബകന്റെ

പനാര്ക്കച്ച്

നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം കചയ്യുനതനാണച്ച്. ട്രേനാവന്കൂര് സബകമന്റെച്ച്സച്ച് ലബമബറഡബകല കവറച്ച്
സബകമന്റെച്ച് നബര്മ്മേനാണ പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കുനതബനുലാം മലബനാര് സബകമന്റെച്ച്സച്ച്
ലബമബറഡബല് കഗ്ര സബമന്റെച്ച് ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച് .
കപകട്രേനാകകേമബക്കല്സച്ച്

പനാര്ക്കബനുകവണബ

ഫനാക്ടബകന്റെ

ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുനതബനച്ച്

ധനാരണനാപതലാം ഒപ്പെബട്ടബട്ടുണച്ച്. ഇലകബക്കല് കേമ്പനബകേളുകട സഹകേരണകതനാടുകൂടബ
ഇലകബകേച്ച് കേനാറകേള് നബര്മ്മേബചച്ച് പ്രസ്തുത കേമ്പനബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുനതനാണച്ച് . കറയബല്
കകേനാച്ചുകേള്ക്കുള്ള ഫനാബബകക്കഷന് നടതനാന് സനാധബക്കുന രസ്പീതബയബല് ഓകട്ടനാകേനാസ്റ്റച്ച്
ലബമബറഡബകന

പ്രവര്തനക്ഷമമനാക്കനാന്

സനാധബചബട്ടുണച്ച്.

കകേല്കട്രേനാണബകന്റെ

വബകേസനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം ആവശദമനായ ഇടകപടല്
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ഉണനായബട്ടുണച്ച്. കടകച്ച്കറല് കമഖലകയ സഹനായബക്കുനതബനച്ച് ചബല നടപടബകേള്
സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ഖനാദബ-ഗ്രനാമ വദവസനായ കബനാര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള സനാധദതകേള്

പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബകക്കനാണ്ടുള്ള

ഹനാന്വസ്പീവലാം

ഹനാകന്റെകലാം

കേബന്ഫ്രയുമനായബ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

കേനാക്കകഞരബയബകല

സലാംരലാംഭങ്ങള്

കേബന്ഫ്ര

നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.
സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .

സലകമടുക്കുനതബനുള്ള

അനുമതബ

കടകകനാ

പനാര്ക്കബല്

ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്

നല്കുകേയുലാം
കേയറ്റുമതബ

ഇന്കേബകബഷന് ഹബ്ബച്ച് ഇദൗ വര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് .
തബരുവനന്തപുരലാം പള്ളബപ്പുറതച്ച് കഗനാബല് ആയുര്കവ്വദ വബകലജബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങള്
നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.കഎ.ഡബ.സബ.,

കേബന്ഫ്ര

തുടങ്ങബയ

സനാപനങ്ങളബല് സസ്പീകേള്ക്കുള്ള വബശമ കകേന്ദ്രലാം, കുട്ടബകേകള പരബപനാലബക്കുനതബനുള്ള
ക്രഷുകേള്

എനബവ

ഇദൗ

വര്ഷലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

ആവശദമനായ

തുകേ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്. റബ്ബര് കമഖലയബകല പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കുനതബനനായബ റബ്ബല്
ഉല്പനങ്ങളുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

സബയനാല്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

കമനാഡലബല്

ഒരു

കേമ്പനബ

കകേ.എസച്ച്.കഎ.ഡബ.സബ. ഇദൗ

വര്ഷലാം കതനാനയല് കജവപനാര്ക്കബല് ശസ്പീചബത തബരുനനാള് ഇന്സ്റ്റബറന്യൂട്ടുമനായബ
ബനകപ്പെട്ടച്ച് കമഡ്സച്ച് പനാര്ക്കച്ച് എന കപരബല് ഒരു സനാപനലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണച്ച് .
ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകനാണബകച്ച് ഹനാര്ഡച്ച്കവയര് പനാര്ക്കബനുള്ള ഭൂമബ ഏകറടുക്കല് നടപടബയുലാം
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പനാലക്കനാടച്ച് കേഞബകക്കനാടച്ച് കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
നടനവരബകേയനാണച്ച്.

തകേര്നകപനാകേനാനബടയുള്ള

വദവസനായ

സനാപനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച് ഒരു പുതബയ പനാകക്കജബനനാവശദമനായ ഫണച്ച് ബഡ്ജറബല്
വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. വനാണബജദ മബഷന് ഇദൗ വര്ഷലാം നബലവബല് വരുനതനാണച്ച് .
കേസ്വനാറബ കക്രഷര് കമഖലയബലള്ള പ്രശലാം പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .
പരമ്പരനാഗത വദവസനായകതയുലാം കചറകേബട സലാംരലാംഭങ്ങകളയുലാം സഹനായബക്കനാനുള്ള
പബന്തുണ സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകുലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): മനാറബവരുന സനാകങ്കതബകേവബദദകേള്
സലാംസനാനകത

കകേനാകളജുകേളബല്

പരബചയകപ്പെടുത്തുകേകയന

ലക്ഷദകതനാകട

രൂപലാംകകേനാടുത 'സബല് കഡവലപ്കമന്റെച്ച് പനാറച്ച്കഫനാലാം ഓഫച്ച് കകേരള' പദതബക്കച്ച്
ബഡ്ജറബല് നബനനാണച്ച് പണലാം നസ്പീക്കബവചബട്ടുള്ളതച്ച്.
കേണക്കനാക്കബയബരുന
കുറഞ്ഞബട്ടുണച്ച്.

പദതബ

150

കടണര്

എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്

ഉള്കപ്പെടുതനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുനതച്ച്.
തയ്യനാറനാക്കനാനുള്ള നബര്കദ്ദേശലാം

കചയ്തകപ്പെനാള്

90 കകേനാടബ രൂപ കചലവച്ച്
46

കകേനാടബ

കകേനാകളജുകേകള

രൂപയനായബ
പദതബയബല്

പദതബ നടതബപ്പെബനുള്ള കനാസച്ച് മുറബകേള്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സലാംസനാനകത പ്രമുഖ കഎ.ടബ.

കേമ്പനബകേളുമനായുലാം കദശസ്പീയ വദവസനായ സലാംഘടനകേളുമനായുലാം ചര്ച നടതബ കകേനാഴ്സുകേള്
തയ്യനാറനാകക്കണ

ചുമതല

കഎ.സബ.ടബ.

അക്കനാഡമബക്കനാണച്ച്.

ഓണ്കലന്
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കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുള്ള ഇന്റെറനാക്ടസ്പീവച്ച് കഎ.ടബ. സലാംവബധനാനലാം കടണര് കചയ്തബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
ഇതബകന്റെ കപ്രനാകേന്യൂര്കമന്റെച്ച് സലാംബനബചച്ച് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനലാം എടുക്കനാനബരബക്കുകേയനാണച്ച് .
നടപടബക്രമങ്ങളബല് പബഴവച്ച് വരനാകത പദതബ കവഗതബല് നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്
ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുനതച്ച്. ഇക്കനാരദതബല് ആശങ്കയച്ച് അടബസനാനമബല.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
വദവസനായങ്ങള് എന XXXVII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തന 25-കനതബകര 78
കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയുലാം സഭ പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച്
അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.
V. അറബയബപ്പെച്ച്
കയനാഗനാകനാസച്ച്
മബ. സസ്പീക്കര്: നബയമസഭനാ സനാമനാജബകേര്ക്കനായബ നനാകള രനാവബകല മുതല്
ആരലാംഭബക്കുന

കയനാഗനാകനാസബല്

പരമനാവധബ

അലാംഗങ്ങള്

അഭദര്തബക്കുന.
സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.24-നച്ച് പബരബഞ.
**********

പകങ്കടുക്കണകമനച്ച്

