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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-8
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 09, കവെളബ
നബയമസഭ

രനാവെബകല

8.30-നച്ച്

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(8.30 മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I. പ്രകതദകേ അറബയബപ്പെച്ച്
1972 ജൂണ് 8-നച്ച് വെബയറച്ച്നനാമബല് അകമരബക്ക നടതബയ കബനാലാംബനാക്രമണതബല്
കപടബചച്ച് വെബവെസ്ത്രയനായബ ഓടുന്ന കേബലാം ഫുകേച്ച് എന്ന ഒമ്പതച്ച് വെയസ്സുകേനാരബയുകട ചബതലാം
പകേര്തബ കലനാകേശദ കനടബയ മഹനാനനായ കഫനാകട്ടനാഗ്രനാഫര് ശസ്പീ. നബക്കച്ച് ഉടലാം പ്രശസ
കേവെബയുലാം

എഴുത്തുകേനാരനുമനായ

ശസ്പീ.

സചബദനാനന്ദനുലാം

വെസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ ഗദനാലറബയബല് സന്നബഹബതരനായബടണച്ച്.
II. തബരുതബയ ഉതരലാം

സഭനാനടപടബകേള്
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നക്ഷത ചബഹ്നമബട്ട 84-ാം നമ്പര് കചനാദദതബകന്റെ തബരുതബയ ഉതരലാം
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട ഒമ്പതനാലാം സകമ്മേളനതബല് 25-01-2018-നച്ച്
മറുപടബ നല്കേബയ നക്ഷത ചബഹ്നമബട്ട 84-ാം നമ്പര് കചനാദദതബകന്റെ തബരുതബയ
ഉതരലാം കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വെകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവെച.
III. അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കകലറച്ച് കമകടനാ പദതബ
മബ. സസ്പീക്കര് : തബരുവെനന്തപുരത്തുലാം കകേനാഴബകക്കനാടുലാം നടപ്പെബലനാക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബച
കകലറച്ച് കമകടനാ പദതബയബല് നബനലാം ഡബ.എലാം.ആര്.സബ. പബനനാറബയതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്
ജനങ്ങളബല്

ഉളവെനായബടളതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന

ആശങ്ക

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവെചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവെശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ കകേ. മുരളസ്പീധരന്, എലാം.ഉമ്മേര്,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബടണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വെബജയന്): സലാംസനാനകത കപനാതുഗതനാഗത
സലാംവെബധനാനലാം കൂടുതല് കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം ആധുനബകേവെത്കേരബക്കുന്നതബനുമനായബ
തബരുവെനന്തപുരലാം,

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

നഗരങ്ങളബല്

കകലറച്ച്

കമകടനാ

പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുള നടപടബകേളുമനായബ മുകന്നനാടകപനാകേനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച് . ഇഇ
പദതബ

ഇലനാതനാക്കനാന്

കപനാകുനകവെന്ന

പ്രചരണലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച് .

ഭരണപരമനായ നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാകനടുക്കുന്ന സനാവെകേനാശലാം മനാതമനാണച്ച്

3

ഇക്കനാരദതബല് ഉണനായബടളതച്ച്.
സമര്പ്പെബച

ഡബ.പബ.ആര്.

2014 ഒകകനാബര് 8-നച്ച് ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.

സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ അനുമതബക്കനായബ സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ.

കകേന

ആവെശദമനായ മനാറങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുതബകക്കനാണച്ച് 2017 നവെലാംബര് 23-നച്ച് പുതുക്കബയ അനുബന്ധ കരഖ
ഡബ.എലാം.ആര്.സബ. സമര്പ്പെബച.

ഇക്കനാരദങ്ങള് കകേ.ആര്.ടബ.എല്. കബനാര്ഡച്ച് കയനാഗലാം

വെബശദമനായബ പരബകശനാധബച. വെബവെബധ വെകുപ്പുകേളുകട നയപരമനായ തസ്പീരുമനാനങ്ങള്
ഉള്കപ്പെടുന്നതുകകേനാണലാം സനാമ്പതബകേ ബനാധദത അടക്കമുള കേനാരദങ്ങള് വെബശദമനായബ
പരബകശനാധബകക്കണതബനനാലലാം

ധനകേനാരദ

വെകുപ്പെച്ച്

പ്രബന്സബപ്പെല്

കസക്രട്ടറബയുകട

അദദക്ഷതയബല് കസക്രട്ടറബതല കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചച്ച് പുതുക്കബയ ഡബ.പബ.ആര്.-കന്റെ
പരബകശനാധന

നടതണകമന്നച്ച്

സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്

അഭദര്തബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ അടബസനാനതബല് ഉന്നതതല കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ.
പ്രസ്തുത

കേമ്മേബറബയുകട

പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം

അന്തബമ

തസ്പീരുമനാനലാം

കകകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്. കകേന സര്ക്കനാരബകന്റെ അനുമതബ ലഭദമനാകുന്നതബനുമുമ്പച്ച് ചബല
പ്രനാരലാംഭ പ്രവെര്തനങ്ങള് നടതനാകമന്നച്ച് തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ അടബസനാനതബല്
ശസ്പീകേനാരദലാം, ഉള്ളൂര്, പട്ടലാം എന്നബവെബടങ്ങളബല് കമല്പ്പെനാലലാം നബര്മ്മേനാണതബനുള
ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയുലാം

സലകമടുപ്പെച്ച്

നടപടബ

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

കചയ.

കകേശവെദനാസപുരലാം മുതല് കേഴക്കൂട്ടലാം വെകരയുള പനാതയുകടയുലാം കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് മനാനനാഞബറ
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മുതല്

മസ്പീന്ചന്ത

വെകരയുള

പനാതയുകടയുലാം

വെബകേസനതബനുള

ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബടണച്ച്. ശസ്പീകേനാരദലാം, ഉള്ളൂര്, പട്ടലാം എന്നബവെബടങ്ങളബകല കമല്പ്പെനാലങ്ങളുകട
നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് മത്സരനാധബഷബത ദര്ഘനാസച്ച് വെഴബ ഏജന്സബകയ കതരകഞ്ഞെടുക്കനാന്
കകേ.ആര്.ടബ.എല്. കബനാര്ഡച്ച് കയനാഗലാം തസ്പീരുമനാനബച. തബരുവെനന്തപുരലാം, കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്
കകലറച്ച്

കമകടനാ

പദതബകേളുമനായബ

മുകന്നനാടകപനാകേനാന്

സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്

പ്രതബജനാബദമനാണച്ച്. കകേന സര്ക്കനാരബകന്റെ അനുമതബകയനാടുകൂടബ കകലറച്ച് കമകടനാ
പദതബ

കകേരളതബകന്റെ

തനാല്പരദമനുസരബചച്ച്

സതനാരദമനായബ

നടപ്പെനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്. സലകമടുപ്പെച്ച് തത്വരബതഗതബയബലനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബടണച്ച്.
ശസ്പീ.

കകേ.

മുരളസ്പീധരന്:

ആരലാംഭബക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന
പൂര്തബയനാക്കുകമന്നച്ച്

കകലറച്ച്

മുഖദമനബ

തബരുവെനന്തപുരത്തുലാം

കകേനാഴബകക്കനാടുലാം

കമകടനാ

പദതബ

സമയബന്ധബതമനായബ

സഭയബല്

മറുപടബ

പറഞ്ഞെതബനുകശഷലാം

ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.യുകട കേണ്സള്ട്ടന്റെച്ച് ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരന് പതസകമ്മേളനതബല്
സര്ക്കനാരബകനതബകര ചബല കേനാരദങ്ങള് ഉന്നയബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കമനാകണനാ കറയബല്
പദതബ

പ്രനാകയനാഗബകേമകലന്നച്ച്

മനസബലനാക്കബയതബകന്റെ

അടബസനാനതബലനാണച്ച്

ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.യുകട ഉപകദശപ്രകേനാരലാം കകലറച്ച് കമകടനാ പദതബ ആരലാംഭബക്കനാന്
തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്. തബരുവെനന്തപുരതച്ച് കടകേച്ച്കനനാ സബറബയബല് നബനലാം ആരലാംഭബചച്ച് പട്ടലാം,
പബ.എലാം.ജബ. വെഴബ കേരമന വെകര ആദദഘട്ടലാം നടപ്പെനാക്കനാനുലാം തുടര്ന്നച്ച് കനയ്യനാറബന്കേര
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വെകര

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കനാനുമനാണച്ച്

ധനാരണയനായതച്ച്.

ഏറവലാം

കൂടുതല്

ഭൂമബ

ഏകറടുകക്കണബവെരുന്നതച്ച് കേഴക്കൂട്ടലാം, കകേശവെദനാസപുരലാം ഭനാഗങ്ങളബലനാണച്ച്. ലലറച്ച്
കമകടനാ പദതബയുകട സലകമകറടുപ്പുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കനാകമന്നച്ച്
സലലാം എലാം.എല്.എ.മനാര് ഉറപ്പുനല്കേബയബരുന്നതനാണച്ച്. പദതബയുകട മുകന്നനാരുക്ക
പ്രവെര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

സനാലാംഗ്ഷന്

നല്കേബകയങ്കബലലാം

തുടര്നടപടബകേകളനാനലാം

സത്വസ്പീകേരബചബകലനലാം നബലവെബലള അവെസ കബനാദദകപ്പെടുതനാന് മുഖദമനബകയ
കനരബല്ക്കനാണുന്നതബനച്ച്

അനുമതബ

നബകഷധബചകവെനലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച്

തനാല്പരദമബലനാതതബനനാല് പദതബയബല് നബനലാം പബന്മനാറുകേയനാകണനലാം ഇന്നകല
ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരന് പതസകമ്മേളനതബല് വെദക്തമനാക്കബയ സനാഹചരദതബല് അതു
സലാംബന്ധബചച്ച്

വെബശദസ്പീകേരബക്കനാന്

ലനാഭകേരമകലന്ന

കപരബല്

ലലറച്ച്

പബന്മനാറുന്നതച്ച്

നദനായസ്പീകേരബക്കനാന്

സര്ക്കനാര്
കമകടനാ

തയ്യനാറനാകേണലാം.
പദതബയബല്

കേഴബയബല.

ശസ്പീ.

കകേനാചബ
നബനലാം

ഇ.

കമകടനാ
സര്ക്കനാര്

ശസ്പീധരകനയുലാം

ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.കയയുലാം ഒഴബവെനാക്കുന്നതച്ച് കപനാതുജനതനാല്പരദതബനച്ച് എതബരനാണച്ച്.
ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.യുകട
തബരുവെനന്തപുരലാം,

സലാംശയങ്ങള്

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

ദുരസ്പീകേരബചച്ച്

ലലറച്ച്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് മുഖദമനബ ഇടകപടണലാം.

കമകടനാ

അനബശബതതത്വലാം

ഒഴബവെനാക്കബ

പദതബകേള്

കവെഗതബല്

സലാംസനാനതബകന്റെ വെബകേസനതബനച്ച്

തടസലാം നബല്ക്കുന്ന അവെസ സലാംബന്ധബചച്ച് സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവെചച്ച് ചര്ച

6

കചയ്യണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വെബജയന്):

കകലറച്ച്

കമകടനാ

പദതബ

നടതബപ്പെബല്നബന്നച്ച് ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരകന ഒഴബവെനാക്കനാന് ഒരു ഘട്ടതബലലാം സര്ക്കനാര്
ശമബചബട്ടബല.

പദതബ

കവെഗതബല്

പൂര്തബയനാക്കണകമന്ന

ആഗ്രഹലാം

എലനാവെര്ക്കുമുകണങ്കബലലാം കകേനനാനുമതബ ലവെകുന്നതനാണച്ച് തടസമനാകുന്നതച്ച് . അനുമതബ
ലഭബക്കനാകത പദതബ ആരലാംഭബക്കുകേയനാകണങ്കബല് കകേന സര്ക്കനാര് നല്കകേണ 1278
കകേനാടബ രൂപ സലാംസനാന സര്ക്കനാര് വെഹബകക്കണബ വെരുലാം. സനാമ്പതബകേ പ്രതബസന്ധബ
കനരബടുന്ന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

അതച്ച്

ബുദബമുട്ടനായതബനനാലനാണച്ച്

ലഭബചതബനുകശഷലാം

പദതബ

തുടങ്ങനാകമന്നച്ച്

കകേനനാനുമതബക്കച്ച്

കേനാത്തുനബല്കക്കണതബകലന്ന

കകേന

സര്ക്കനാര്
ശസ്പീ.

അനുമതബ

അറബയബചബടളതച്ച് .
ഇ.

ശസ്പീധരകന്റെ

അഭബപ്രനായകതനാടച്ച് മനാതമനാണച്ച് സര്ക്കനാരബനച്ച് വെബകയനാജബപ്പുളതച്ച് . ഇതുകകേനാണനാണച്ച്
സര്ക്കനാരബല്

നബനലാം

പറഞ്ഞെതച്ച്.

മകറനാരു

അകദ്ദേഹതബനബല.

നടപടബയുണനാകേബകലന്നച്ച്
തരതബലള
പദതബയബല്

പതസകമ്മേളനതബല്

അഭബപ്രനായഭബന്നതയുലാം
നബനലാം

അകദ്ദേഹലാം

സര്ക്കനാരുമനായബ

ഒഴബവെനാകുനകവെന്നച്ച്

അകദ്ദേഹലാം

അറബയബചകപ്പെനാള് കനരബല് കേനാണനാകമന്ന മറുപടബയനാണച്ച് നല്കേബയതച്ച് . ചബല തബരക്കുകേള്
കേനാരണലാം

അകദ്ദേഹകത

കേനാണനാന്

കേഴബഞ്ഞെബട്ടബകലന്നതച്ച്

വെസ്തുതയനാണച്ച്.

ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരകന കനരബല് കേനാണുന്നതബനച്ച് ഒരു തടസവമബല. കകേനനാനുമതബ
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ലഭബക്കുന്ന മുറയച്ച് ലലറച്ച് കമകടനാ പദതബ ആരലാംഭബക്കനാവന്നതനാണച്ച്. ലനാഭനഷ്ടക്കണക്കച്ച്
കനനാക്കനാകത നനാടബകന്റെ ആവെശദകമന്ന നബലയബല് ഇഇ പദതബ നടപ്പെനാക്കനാന് സര്ക്കനാര്
പ്രതബജനാബദമനാണച്ച്. ഇക്കനാരദതബല് യനാകതനാരുവെബധ ആശങ്കയ്ക്കുലാം അടബസനാനമബല.
ഈ വെബഷയലാം സഭനാ നടപടബകേള് നബര്തബവെചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണതബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവെതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച.)
(ഗവെണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചന്നബതല,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്

എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവെന നടതബയകശഷലാം അവെരവെരുകട പനാര്ട്ടബ
അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നച്ച് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം
തബരബചവെരബകേയുലാം കചയ.)
IV. ശദക്ഷണബക്കല്
(1) പ്രവെനാസബ മലയനാളബകേളുകട പുനരധബവെനാസ പദതബ
ശസ്പീ.

കകേ.

വെബ.

സത്വകദശസ്പീവെത്കേരണലാംമൂലലാം

അബ്ദുള്
കതനാഴബല്

ഖനാദര്:
നഷ്ടകപ്പെട്ടച്ച്

ഗള്ഫച്ച്

രനാജദങ്ങളബകല

തബരബകകേകയത്തുന്നവെര്ക്കനായബ

കനനാര്ക്ക വെകുപ്പെച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന കനനാര്ക്ക ഡബപ്പെനാര്ട്ടച്ച്കമന്റെച്ച് കപ്രനാജകച്ച് കഫനാര് റബകട്ടണ്
എമബഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്

പദതബ

കേനാരദക്ഷമമകലന്നനാണച്ച്

കേണക്കുകേള്

സൂചബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്.
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പദതബയബകല ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച് വെനായ്പ നല്കേനാന് ബനാങ്കുകേള് കേനാണബക്കുന്ന
വെബമുഖത

സലാംബന്ധബചച്ച്

സലാംസനാനതല

ബനാങ്കബലാംഗച്ച്

സമബതബയബല്

ഉന്നയബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം പ്രവെനാസബ കക്ഷമനബധബയുകട കേനാരദക്ഷമമനായ നടതബപ്പെബനനായബ
പ്രവെനാസബ കലനാട്ടറബ കപനാകലയുള സലാംവെബധനാനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബകനക്കുറബചലാം
പരബകശനാധബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

സത്വകദശസ്പീവെത്കേരണലാംമൂലലാം

പബണറനായബ

വെബജയന്):

ഗള്ഫച്ച്

രനാജദങ്ങളബകല

കതനാഴബല്

നഷ്ടകപ്പെട്ടച്ച്

നനാട്ടബകലത്തുന്നവെര്ക്കനായബ

ആവെബഷ്കരബച എന്.ഡബ.പബ.ആര്.ഇ.എലാം. പദതബ പ്രകേനാരലാം 20 ലക്ഷലാം രൂപ വെകര
മൂലധനകചലവള

സത്വയലാംകതനാഴബല്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്

സലാംരലാംഭങ്ങള്

സബ്സബഡബകയനാടുകൂടബ

ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച്

തനാല്പരദമുള

നടപടബക്രമങ്ങള്

ബനാങ്കച്ച്

വെനായ്പ

സലാംരലാംഭങ്ങളബല്

പനാലബചച്ച്

ലഭദമനാക്കുകേയുലാം
പരബശസ്പീലനവലാം

കബനാധവെല്ക്കരണ കസമബനനാറുലാം സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യുനണച്ച്. ചബല ബനാങ്കുകേളുകട
കേര്ക്കശ

വെദവെസകേള്

കേനാരണലാം

പദതബയുകട

ഗുണഫലലാം

ലഭബക്കുന്നബകലന്ന

പരനാതബകയത്തുടര്ന്നച്ച് പദതബയുമനായബ സഹകേരബക്കണകമന്നച്ച് ബനാങ്കുകേകളനാടച്ച് നബരന്തരലാം
അഭദര്തബക്കുകേയുലാം

ബനാങ്കുകേളുമനായബ

ചര്ച

കചയ്യുകേയുലാം

കയനാഗങ്ങളബല് വെബഷയലാം ഉന്നയബക്കുകേയുലാം കചയബടണച്ച്.

എസച്ച്.എല്.ബബ.സബ.
പ്രവെനാസബ കക്ഷമനബധബ

ഫണബകലയച്ച് ലഭബക്കുന്ന പ്രകതദകേ നബകക്ഷപങ്ങള്, പ്രവെനാസബ ചബട്ടബയബല്നബന്നച്ച്
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ലഭബക്കുന്ന തുകേയുകട നബകക്ഷപലാം എന്നബവെയനാനുപനാതബകേമനായബ കൂടുതല് കപന്ഷന്
നല്കേനാനനാകുകമനാകയന്നച്ച്
ചര്ചകേളബല്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

ഉരുതബരബഞ്ഞെ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുകട

കലനാകേ

കകേരള

സഭയബകല

അടബസനാനതബലള

പ്രവെര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചവെരബകേയനാണച്ച്.
സലാംരലാംഭങ്ങള്

തുടങ്ങനാന്

ആശയവെബനബമയലാം

ആഗ്രഹബക്കുന്നവെര്ക്കച്ച്

നടത്തുന്നതബനച്ച്

സലാംവെബധനാനതബലൂകട

അനുമതബ

ഏജന്സബ
നല്കേനാനുലാം

തുടര്
നനാട്ടബല്

കപ്രനാഫഷണലകേളുമനായബ

സനാപബക്കനാനുലാം
തബരബകചത്തുന്ന

ഏകേജനാലകേ
പ്രവെനാസബകേളുകട

സലാംരക്ഷണലാം, ചബകേബത്സ എന്നബവെയനായബ ഇന്ഷത്വറന്സച്ച് പദതബ ആരലാംഭബക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധബചലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(2) ഭബന്നലബലാംഗക്കനാരുകട ബുദബമുടകേള് പരബഹരബക്കനാന് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം
കഡനാ.

എലാം.

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

കകേ.

മുനസ്പീര്:

അവെകരനാടുള

ഭബന്നലബലാംഗക്കനാരുകട
ജനങ്ങളുകട

ബുദബമുടകേള്
സമസ്പീപനതബല്

മനാറലാംവെരുത്തുന്നതബനുമനായബ രൂപസ്പീകേരബച ടനാന്സ്കജന്ഡര് കപനാളബസബ വെളകരയധബകേലാം
ആത്മവെബശത്വനാസലാം നല്കുന്നതനാണച്ച്. അവെകരനാടുള കപനാലസ്പീസബകന്റെ സമസ്പീപനതബല്
മനാറലാം വെരുകതണതച്ച് വെളകര അതദനാവെശദമനാണച്ച്. കപനാലസ്പീസബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം
ഭബന്നലബലാംഗക്കനാര്ക്കു കനകരയുണനാകുന്ന അതബക്രമങ്ങള്ക്കച്ച് പരബഹനാരമുണനാകേണലാം.
ഇവെരുകട

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

വെകുപ്പുമനബ

അദദക്ഷയനായബ
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കപനാലസ്പീസകദദനാഗസരുലാം

ഭബന്നലബലാംഗക്കനാരുകട

പ്രതബനബധബകേളുമടങ്ങബയ

കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം. അവെര്ക്കനായബ പ്രകതദകേ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുകേയുലാം പ്രകതദകേ
കടനായച്ച്ലറ്റുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ആശുപതബകേളബല്

പ്രകതദകേ

കസല്

ലബലാംഗമനാറ ശസ്ത്രക്രബയ നടത്തുന്നതബനനാവെശദമനായ സഇകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കവെണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. ലശലജ
ടസ്പീചര്): ഭബന്നലബലാംഗക്കനാരുകട അവെകേനാശങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ കേഴബഞ്ഞെ
ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലതച്ച് രൂപസ്പീകേരബച ടനാന്സ്കജന്ഡര് കപനാളബസബ അനുസരബചള
പ്രവെര്തനങ്ങളനാണച്ച് സര്ക്കനാര് നടതബവെരുന്നതച്ച്. സലാംസനാന-ജബലനാ തലങ്ങളബല്
ടനാന്സ്കജന്ഡര്
ഉകദദനാഗസര്,

ജസബസച്ച്

കപനാലസ്പീസച്ച്

നടതബയതബലൂകട

കബനാര്ഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരബചബടണച്ച്.

എന്നബവെര്ക്കനായബ

കബനാധവെത്കേരണ

ഭബന്നലബലാംഗക്കനാര്കക്കതബകരയുള

അദദനാപകേര്,
പരബപനാടബകേള്

അതബക്രമങ്ങള്

കുറയനാന്

സനാധബചബടണച്ച്. സനാക്ഷരതനാ മബഷകന്റെ കനതൃതത്വതബല് ഇവെര്ക്കനായബ തുടര് വെബദദനാഭദനാസ
പരബപനാടബകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

ഏഴനാലാം

കനാസച്ച്

മുതല്

പബ.ജബ.

വെകരയുള

വെബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് കസനാളര്ഷബപച്ച് നല്കുകേയുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബ വെകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബല്
ടനാന്സ്കജന്ഡര് കസല് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബടണച്ച്.
കകേനനബയമലാം

വെരുന്ന

മുറയച്ച്

സലാംസനാന

ഭബന്നലബലാംഗക്കനാര്ക്കനായബ

ഗവെണ്കമന്റെച്ച്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം
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നടത്തുന്നതനാണച്ച്. ടനാന്സ്കജന്ഡര് കസഫബ കഹനാമുലാം ലബലാംഗമനാറ ശസ്ത്രക്രബയയച്ച്
വെബകധയരനാകുന്നവെര്ക്കുകവെണബ അഫര്കമഷന് കകേയര് കഹനാമുലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം
തബരബചറബയബല് കേനാര്ഡലാം കതനാഴബല് പരബശസ്പീലനവലാം നല്കുന്നതബനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബടണച്ച് .
കകേനാട്ടയലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് ടനാന്സ്കജന്ഡര് കബനബകേച്ച് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം മറച്ച്
കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബല് പ്രസ്തുത കബനബക്കുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം കചയബടണച്ച്. ലബലാംഗമനാറ ശസ്ത്രക്രബയ നടത്തുന്നതബനനായബ ഒരു കമഡബക്കല്
കകേനാകളജബല് സര്ജറബ യൂണബറച്ച് ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്. അകപക്ഷനാ കഫനാറതബല്
ഭബന്നലബലാംഗക്കനാര്ക്കനായബ പ്രകതദകേ കകേനാളലാം ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് പബബകേച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്
കേമ്മേസ്പീഷകനനാടച്ച് ആവെശദകപ്പെടുകേയുലാം ഇവെര്ക്കനായബ സര്ക്കനാരബകന്റെ കനതൃതത്വതബല്
കേകലനാത്സവെങ്ങളുലാം

കേനായബകേ

പരബപനാടബകേളുലാം

നടത്തുന്നതബനച്ച്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം

കചയബടണച്ച്.
V. സബ്മബഷന്
(1) എല്.ഡബ. കനാര്ക്കച്ച് റനാങ്കച്ച് ലബസച്ച്
ശസ്പീ. കകേ. രനാജന്:

സൂപ്പെര് നന്യൂമററബ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബചച്ച് നബയമനങ്ങള്

നടതബയതുമൂലമുണനായ പ്രതസ്പീക്ഷബത ഒഴബവകേളുകട കുറവെച്ച് പരബഹരബചച്ച് നബലവെബലള
എല്.ഡബ. കനാര്ക്കച്ച് റനാങ്കച്ച് ലബസബല് ഉള്കപ്പെട്ട ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കച്ച് നബയമനലാം
നല്കുന്നതബനുള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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മുഖദമനബക്കുകവെണബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ.
സധനാകേരന്): പബ.എസച്ച്. സബ. റനാങ്കച്ച് ലബസ്റ്റുകേളബല്നബനലാം പരമനാവെധബ നബയമനലാം
നടത്തുന്നതബനനായബ

ഒഴബവകേള്

പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കചയ്യണകമന്നച്ച്

നബയമനനാധബകേനാരബകേള്ക്കുലാം കൃതദമനായബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്യുനകണന്നച്ച് ഉറപ്പു വെരുതനാന്
എലനാ വെകുപ്പെച്ച് കസക്രട്ടറബമനാര്ക്കുലാം നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ഒഴബവകേള് ഓണ് ലലനനായബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കചയ്യുന്നതബനച്ച്

കസനാഫച്ച്കവെയര്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കചയബടണച്ച് .

ഉകദദനാഗസ ഭരണപരബഷ്കനാര വെകുപ്പെബകന്റെ അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവെച്ച് വെബജബലന്സച്ച് വെബഭനാഗലാം
പരബകശനാധന

നടതബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനണച്ച്.
9656

കപര്ക്കച്ച്

ഒഴബവകേള്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കചയ്യബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

നബലവെബലള എല്.ഡബ.സബ. റനാങ്കച്ച് ലബസ്റ്റുകേളബല്നബനലാം ഇതുവെകര
നബയമന

തത്വരബതകപ്പെടുതബയതബകന്റെ

ശബപനാര്ശ

നല്കേബയബടണച്ച്.

അടബസനാനതബല്

നബയമന

സൂപ്പെര്

നടപടബകേള്

നന്യൂമററബ

തസബകേ

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം റനാങ്കച്ച് ലബസബകന്റെ കേനാലനാവെധബ നസ്പീടന്നതബനുലാം നബര്വ്വനാഹമബല.
(2) വെളനാകഞരബ - വെട്ടപ്പെനാറ വെനാഹനനാപകേടലാം
കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുലസന് തങ്ങള്:
വെനാഹനനാപകേടതബല്

മരബചവെരുകട

വെളനാകഞരബ-വെട്ടപ്പെനാറയബല് നടന്ന

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്

സഹനായലാം

നല്കുകേയുലാം

കേഞ്ഞെബപ്പുഴ-മൂടനാല് ലബപ്പെനാസബകന്റെ പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കവെണലാം.
മുഖദമനബക്കുകവെണബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ.
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സധനാകേരന്): കേഞ്ഞെബപ്പുഴ-മൂടനാല് ലബപ്പെനാസച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് ഭരണനാനുമതബ നല്കേബ
പ്രവെര്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

സലകമടുപ്പെബനനായബ

തുകേ

അനുവെദബക്കുകേയുലാം

കചയബടണച്ച്. ടബ ആവെശദതബനനായബ അധബകേ തുകേ അനുവെദബക്കുന്ന കേനാരദലാം ധനകേനാരദ
വെകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണച്ച്. വെനാട്ടര് അകതനാറബറബയുകട ലപപ്പെച്ച് ലലനുകേളുലാം
കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.യുകട

ലലനുകേളുലാം

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

മനാറബ

വെളനാകഞരബ-വെട്ടപ്പെനാറയബല്

സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

ഉണനായ വെനാഹനനാപകേടതബല്

അശദമനായബ വെനാഹനകമനാടബച കലനാറബ ലഡ്രൈവെര്കക്കതബകര നബയമ നടപടബകേള്
സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം മരബചവെരുകട കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം നല്കുന്നകേനാരദലാം
പരബകശനാധബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
(3) കുന്നത്തൂര് തനാലൂക്കച്ച് ഓഫസ്പീസബകല തസബകേകേള്
ശസ്പീ. കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന്:

കുന്നത്തൂര് തനാലൂക്കച്ച് ഓഫസ്പീസബകന്റെയുലാം വെബകലജച്ച്

ഓഫസ്പീസകേളുകടയുലാം പ്രവെര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനനായബ

കൂടുതല് സനാഫബകന

വെബനദസബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്): കകേനാലലാം
ജബലയബകല

കുന്നത്തൂര്

നബര്തലനാക്കബയതച്ച്

തനാലൂക്കച്ച്

ഓഫസ്പീസബകന്റെ

ഓഫസ്പീസബല് കജനാലബ ക്രമസ്പീകേരണ
പ്രവെര്തനകത

വെദവെസ

ബനാധബചബരബക്കുനകവെന്നച്ച്

തഹസസ്പീല്ദനാര് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയതബകന്റെ അടബസനാനതബല് പ്രകതദകേ പഠനലാം നടതബ
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തനാലൂക്കനാഫസ്പീസബകന്റെ

പ്രവെര്തനലാം

കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(4) കേടല്ഭബതബ പുനര് നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ. വെബ. എസച്ച്. ശബവെകുമനാര്: തബരുവെനന്തപുരലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല
കേടലനാക്രമണ ഭസ്പീഷണബ കനരബടുന്ന വെലബയതുറയബലലാം കവെടകേനാടച്ച് മുതല് പൂന്തുറ വെകരയുളള
കമഖലകേളബലലാം

രൂക്ഷമനായ

കേടലനാക്രമണലാംമൂലലാം

വെദനാപകേമനായ

നനാശനഷ്ടങ്ങളുണനാകുകേയുലാം

കേടല്ഭബതബകേള്

കചയബടണച്ച്.

ഇവെബകട

നശബക്കുകേയുലാം
കേടല്ഭബതബ

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം കകേടുപനാടുകേള് സലാംഭവെബച പുലബമുടകേള് പുനര് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം
ഏകറടുത

പുലബമുടകേളുകട

നബര്മ്മേനാണലാം

ദ്രുതഗതബയബലനാക്കുന്നതബനുലാം

പുലബമുട്ടച്ച്

നബര്മ്മേനാണതബനുളള പനാറയുകട ലഭദതക്കുറവെച്ച് പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം അടബയന്തര
നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവെബഭവെ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): വെലബയതുറ പനാലലാം മുതല്
ശലാംഖലാംമുഖലാം വെകരയുലാം കചറബയതുറയബലലാം ഉളള കേടല്ഭബതബയുകടയുലാം പുനരുദനാരണ
പ്രവെര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് എസബകമറച്ച് തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനച്ച് അനുവെനാദലാം നല്കേബകയങ്കബലലാം
പനാറയുകട ദഇര്ലഭദലാംമൂലലാം കേരനാറുകേനാര് പ്രവൃതബ ഏകറടുക്കനാത സനാഹചരദമനാണച്ച് .
ഓഖബ

ചുഴലബക്കനാറബകനനാടനുബന്ധബചണനായ

നനാശനഷ്ടങ്ങള്

കേണക്കബകലടുതച്ച്

കേടല്ഭബതബകേളുകട പുനര്നബര്മ്മേനാണതബനുളള എസബകമറച്ച് തയ്യനാറനാക്കബ വെരുന.

15

കചറബയതുറ കുരബശ്ശടബ മുതല് കതകക്കനാട്ടച്ച് 15 പുലബമുടകേളുകട നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃതബകേള്
പനാറയുകട ദഇര്ലഭദലാംമൂലലാം മന്ദഗതബയബലനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്. കേടലനാക്രമണ പ്രതബകരനാധ
പ്രവെര്തനങ്ങള്ക്കനായബ പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല് ജബകയനാ ടന്യൂബബല് മണല് നബറചച്ച്
ഉപകയനാഗബക്കുകേയുലാം മറച്ച് പ്രകദശങ്ങളബല്ക്കൂടബ ഇതച്ച് വെദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ
സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണച്ച്.
(5) കനല്കൃഷബ വെബകേസനലാം
ശസ്പീ.
കവെളബയന്നൂര്

കകേ.

ദനാസന്:

ചബലബയബല്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

കകേനായബലനാണബ-കപരനാമ്പ്ര

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല

തരബശ്ശനായബ

പ്രകദശതച്ച്

അനുബന്ധ

കേബടക്കുന്ന

പ്രകദശങ്ങളബകല

കനല്കൃഷബ

തരബശച്ച്

ഭൂമബ

കൃഷബകയനാഗദമനാക്കുന്നതച്ച് പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുളള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വെബ. എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്): കകേനായബലനാണബ-കപരനാമ്പ്ര
മണ്ഡലങ്ങളബല് വെദനാപബചകേബടക്കുന്ന കവെളബയന്നൂര് ചബലബയബല് 500 ഏക്കര് സലതച്ച്
കൃഷബയബറക്കബയബടണച്ച്. അതബര്തബ നബര്ണ്ണയലാം നടതനാകത വെര്ഷങ്ങളനായബ തരബശ്ശനായബ
കേബടക്കുന്ന

പ്രകദശലാം

സനാധബക്കുകേയുളള.

കൃഷബകയനാഗദമനാക്കുന്നതബനച്ച്
ഈ

പ്രകദശതച്ച്

കൃഷബ

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

കചയ്യുന്നതബനച്ച്

മനാതകമ

സഇജനദമനായബ

കനല്വെബത്തുലാം സബ്സബഡബ നബരക്കബല് വെളലാം, കുമ്മേനായലാം എന്നബവെ നല്കുന്നതബനുലാം
കൂടുതല് ധനസഹനായലാം അനുവെദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബടണച്ച് .
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കകേനായബലനാണബ, അരസ്പീക്കുളലാം
ഏജന്സബകേളബല്
കവെളബയന്നൂര്

നബന്നച്ച്

ചബലബയുകട

വെബസസ്പീര്ണ്ണവലാം

പ്രകദശങ്ങളബകല കതനാടച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്
ഫണച്ച്

അതബര്തബ

സലാംബന്ധബചച്ച്

കൃഷബകയനാഗദമനായ

അനുവെദബക്കുന്നതബനച്ച്

പ്രകദശങ്ങളബല്

നബര്ണ്ണയവലാം
വെബവെരകശഖരണലാം
വെബവെബധ

വെബവെബധ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം

നബകേതബയ

നബലതബകന്റെ

പൂര്തബയനാകുകമ്പനാള്

പദതബകേള്

ഏകകേനാപബപ്പെബചച്ച്

കനല്കൃഷബയബറക്കുകേയുലാം സമയബന്ധബതമനായബ പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്
കൃഷബ വെകുപ്പെബകല ഉകദദനാഗസകന പ്രകതദകേ ഓഫസ്പീസറനായബ നബയമബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.
(6) ടനാവെന്കൂര് കകേനാചബന് കകേമബക്കല്സച്ച് നവെസ്പീകേരണലാം
ശസ്പീ. കജനാണ് കഫര്ണനാണസച്ച്: ടനാവെന്കൂര് കകേനാചബന് കകേമബക്കല്സബകന്റെ
സനാപബതകശഷബയുലാം ഉല്പനാദനക്ഷമതയുലാം വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് ആവെശദമനായ

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
വെദവെസനായവലാം കസനാര്ട്സലാം യുവെജനകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
കമനായസ്പീന്): ടബ.സബ.സബ.യുകട പ്രതബദബന കേനാസബകേച്ച് കസനാഡ ഉല്പനാദനകശഷബ 175 ടണ്
ആണച്ച്. കേനാസബകേച്ച് കസനാഡയുകട വെര്ദബചവെരുന്ന ആവെശദകേത നബറകവെറ്റുന്നതബനച്ച്
ആധുനബകേ സനാകങ്കതബകേ വെബദദയബല് അധബഷബതമനായതുലാം ഉഇര്ജ്ജ ഉപകയനാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതുമനായ പുതബയ പനാന്റുകേള് സനാപബചച്ച് ഉല്പനാദനകശഷബ 175 ടണ്ണബല്നബനലാം 350
ടണ്ണബകലയച്ച് ഉയര്കതണതുണച്ച്. ഇതബകനക്കുറബചച്ച് പഠബചച്ച് സമര്പ്പെബച റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
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പ്രകേനാരലാം

ഉല്പനാദനലാം

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെ

ആദദഘട്ടകമന്ന നബലയബല് പുതബയ 75 ടണ് പനാന്റെച്ച് അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെബലനാക്കബ
ഉല്പനാദനകശഷബ 250 ടണ് ആക്കുകേയുലാം അടുത ഘട്ടതബല് ഉല്പനാദനകശഷബ 350 ടണ്
ആയബ

ഉയര്ത്തുകേയുലാം

കചയ്യുലാം.

പുതബയ

പനാന്റെബകന്റെ

വെബശദ

പദതബകരഖയച്ച്

ഭരണനാനുമതബ നല്കുന്ന കേനാരദലാം അന്തബമ ഘട്ടതബലനാണച്ച്. പുതബയ സനാകങ്കതബകേ
വെബദദയബല് അധബഷബതമനായ 60 ടണ് ഒവെന് സനാപബചച്ച് എചച്ച്.സബ.എല് പനാന്റെബകന്റെ
ഉല്പനാദനക്ഷമത വെര്ദബപ്പെബചച്ച് ലനാഭമുണനാക്കനാന് കേഴബയുലാം. റബയനാബുലാം പനാനബലാംഗച്ച് കബനാര്ഡലാം
സര്ക്കനാരുലാം അലാംഗസ്പീകേരബച നബര്കദ്ദേശകത തുടര്ന്നച്ച് ആകഗനാള കടന്ഡറബലൂകട ഓഫര്
നലബയ

2

കേമ്പനബകേളബല്

എസച്ച്.ജബ.എല്.

കേനാര്ബണ്

എന്ന

കേമ്പനബകയ

പരബഗണബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത കടന്ഡര് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന കേനാരദലാം
കസനാര്

പര്കചസച്ച്

വെകുപ്പെബകന്റെ

പരബകശനാധനയബലമനാണച്ച്.

നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്തബയനാക്കബ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണച്ച്.
(7) മഹനാത്മനാഗനാന്ധബ കതനാഴബലറപ്പെച്ച് പദതബ
ശസ്പീ.

കറനാഷബ

പബ.ഡബത്യു.ഡബ.യുകടയുലാം

അഗസബന്:

കമറസ്പീരബയല്

കചയ്യുന്നതബനച്ച്

നബലവെബലള

കററച്ച്

മഹനാത്മനാഗനാന്ധബ കതനാഴബലറപ്പെച്ച് പദതബയബലലാം നബശയബച നല്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

എല്.എസച്ച്.ജബ.ഡബ.യുകടയുലാം

പര്കചസച്ച്
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തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വെഖഫച്ച് ഹജ്ജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം
വെകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): പബ.ഡബത്യു.ഡബ.യുലാം എല്.എസച്ച്.ജബ.ഡബ.യുലാം
ഡല്ഹബ കഷഡന്യൂള് ഓഫച്ച് കററബലലാം എലാം.ജബ.എന്.ആര്.ഇ.ജബ.എസച്ച്. കലനാക്കല്
മനാര്ക്കറച്ച് ലപ്രസച്ച് അനുസരബചമനാണച്ച് എസബകമറച്ച് തയ്യനാറനാക്കുന്നതച്ച് . കലനാക്കല് മനാര്ക്കറച്ച്
ലപ്രസച്ച്

പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ.കയക്കനാള്

പബ.സനാന്റെബനുമുള പുതുക്കബയ

ഉയര്ന്ന

നബരക്കനാണച്ച്.

എലാം.സനാന്റെബനുലാം

കററച്ച് പ്രനാബലദതബല് വെന്നബട്ടബല.

ബന്യൂകറനാ ഓഫച്ച്

ഇക്കകണനാമബകേച്ച് ആന്റെച്ച് സനാറബസബക്സെെബകന്റെ കററ്റുലാം ഇ.ഇ.മനാര് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്യുന്ന അതതച്ച്
ജബലകേളബകല കററ്റുലാം തനാരതമദകപ്പെടുതബ എലാം.ജബ.എന്.ആര്.ഇ.ജബ.എസച്ച്.-ല് കററച്ച്
തസ്പീരുമനാനബക്കനാന് എല്.എസച്ച്.ജബ.ഡബ. പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ. (ബബല്ഡബലാംഗ്സച്ച്) സബ.ഇ. മനാര്
ഉള്കപ്പെട്ട കേമ്മേബറബ തസ്പീരുമനാനബചബടണച്ച്. അതച്ച് എതയുലാംകവെഗലാം ലഭദമനാക്കബ എലനാ
ജബലകേളബലലാം പ്രസബദസ്പീകേരബക്കനാന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബടണച്ച്.
(8) ലഹഡല് ടൂറബസലാം പദതബ
ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബ: നന്ദബകയനാടച്ച് പഞനായതബകല മസ്പീന്മുട്ടബ ലഹഡല് ടൂറബസലാം
പദതബയുകട

കശനാചദനാവെസ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം

കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.യുകട

നബലവെബലള സലതച്ച് വെനാട്ടര് തസ്പീലാം പനാര്ക്കച്ച് കകേനാണവെരുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ലവെദത്യുതബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ): കലനാവെര് മസ്പീന്മുട്ടബ ലഹഡല്
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ടൂറബസലാം

കസന്റെറബകന്റെ

പ്രനാഥമബകേ

സഇകേരദങ്ങളുലാം

കബനാട്ടബലാംഗച്ച്

അടക്കമുള

പ്രവെര്തനങ്ങളുലാം പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബടണച്ച് . ടബ പ്രകദശകത
ടൂറബസലാം വെബകേസന സനാധദതകേകള സലാംബന്ധബചച്ച് പരബകശനാധബക്കനാന് നബര്കദ്ദേശബചബടണച്ച് .
സനാമ്പതബകേസബതബ

കൂടബ

കേണക്കബകലടുതച്ച്

ആവെശദമനായ

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
VI. നബയമസഭനാ കയനാഗങ്ങളബല് ഹനാജരനാകേനാതബരബക്കനാനുള അനുവെനാദലാം
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട പതനാലാം സകമ്മേളനതബകല

എലനാ

കയനാഗങ്ങളബലലാം ഹനാജരനാകേനാതബരബക്കനാന് അനുവെനാദലാം കചനാദബചകകേനാണച്ച് ശസ്പീ. ടബ.എ.
അഹമ്മേദച്ച് കേബസ്പീറബകന്റെ അകപക്ഷ ബഹു. കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര് സഭയബല് വെനായബക്കുകേയുലാം
സഭ അനുവെനാദലാം നല്കുകേയുലാം കചയ.
VII. ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള പ്രസനാവെന
ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള പ്രസനാവെന മകറനാരു ദബവെസകതയച്ച് മനാറബവെച.
VIII. അനഇകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം
1. റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബഗണന
അനഇകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട

ബബല്ലുകേളുലാം

പ്രകമയങ്ങളുലാം

സമബതബയുകട പതബകനനാന്നനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

സലാംബന്ധബച
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2. ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയങ്ങള്
1. 2016 - കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വെനാഹന അപകേട ഇരകേള്ക്കുള അടബയന്തര
സമനാശത്വനാസ നബധബ രൂപസ്പീകേരണ ബബല്
ശസ്പീ. എസച്ച്. രനാകജനന്: 2016 - കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വെനാഹന അപകേട
ഇരകേള്ക്കുള

അടബയന്തര

സമനാശത്വനാസ

നബധബ

രൂപസ്പീകേരണ

ബബലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണബ: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
ഗതനാഗത വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ റവെനത്യുവലാം ഭവെന നബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ
(ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്):

കമനാകട്ടനാര് വെനാഹന അപകേട ഇരകേള്ക്കച്ച് സമനാശത്വനാസലാം

നല്കുന്നതബനച്ച് മറച്ച് പദതബകേള് നബലവെബലളതബനനാല് ബബല് അവെതരബപ്പെബകക്കണതബല.
ശസ്പീ.

എസച്ച്.

നബയമസലാംരക്ഷണലാം
യഥനാസമയലാം

കസറബല്കമന്റെച്ച്

വെനാഹനനാപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുന്നവെര്ക്കച്ച്

ഉറപ്പെച്ച് നല്കുനകണങ്കബലലാം അവെര്ക്കുള ഇന്ഷത്വറന്സച്ച് തുകേ
ലഭബക്കനാത

നബലവെബലകണങ്കബലലാം
യനാകതനാരുവെബധ

രനാകജനന്:

സനാഹചരദമനാണുളതച്ച്.

നബരവെധബ

നബയമങ്ങള്

അപകേടതബല്കപ്പെട്ട വെദക്തബകക്കനാ കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്കക്കനാ
സലാംരക്ഷണവലാം

കേമ്മേസ്പീഷണറുകട

ലഭബക്കനാറബല. ജബലനാ കേളകര്ക്കച്ച് കകയബലാം
ചുമതലയുകണന്ന

കേനാരദലാം

കപനാതുജനങ്ങകള

കബനാധദകപ്പെടുതബയനാല് ഇതരലാം പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച് ഒരു പരബധബവെകര പരബഹനാരലാം കേനാണനാന്
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സനാധബക്കുലാം.
ഗതനാഗത വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ റവെനന്യൂവലാം ഭവെനനബര്മ്മേനാണവലാം വെകുപ്പുമനബ
(ശസ്പീ. ഇ. ചനകശഖരന്): കറനാഡപകേടതബല്കപ്പെടുന്നവെര്ക്കച്ച് അടബയന്തര ചബകേബത്സ
ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ

'കകേരള കമനാകട്ടനാര് കവെഹബക്കബള് ആക്സെെബഡന്റെച്ച് വെബകബലാംസച്ച്

എമര്ജന്സബ റബലസ്പീഫച്ച് ഫണച്ച്' എന്ന ബബല് കറനാഡ്സരക്ഷനാ കേമ്മേസ്പീഷണര് 2011-ല്
സര്ക്കനാരബനച്ച്

സമര്പ്പെബച.

എന്നനാല്

അപകേടതബല്കപ്പെടുന്നവെര്ക്കച്ച്

അടബയന്തര

ചബകേബത്സ ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് പുതബയ ബബലബകന്റെ ആവെശദമബകലനലാം 2007-കല കകേരള
കറനാഡച്ച് കസഫബ ആകബകല 13-ാം വെകുപ്പെച്ച് പ്രകേനാരലാം കടനാമനാകകേയര് പദതബകേള്ക്കച്ച് തുകേ
കചലവെഴബക്കനാന് വെദവെസ കചയബടകണനലാം 2012-ല് കൂടബയ പതബനനാറനാമതച്ച് കകേരളനാ
കറനാഡച്ച് സരക്ഷനാ അകതനാറബറബ കയനാഗലാം ഇതരലാം കഭദഗതബ ആവെശദമബകലനലാം അന്നച്ച്
തസ്പീരുമനാനബച. ഈ സനാഹചരദതബല് കമനാകട്ടനാര് വെനാഹനനാപകേടതബല്കപ്പെടുന്നവെര്ക്കച്ച്
സമനാശത്വനാസ നബധബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് ഒരു പ്രകതദകേ ബബലബകന്റെ ആവെശദമബല.
(ചര്ച തുടരുലാം)
ii) 2017-കല മലയനാള ഭനാഷ (ഔകദദനാഗബകേ ഭനാഷ)ബബല്
iii) 2016-കല കകേരള സലാംസനാന ബനാര് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡച്ച്
രൂപസ്പീകേരണ ബബല്
(പ്രകമയനാവെതരണതബനച്ച്

കനനാട്ടസ്പീസച്ച്

നല്കേബയ

അലാംഗങ്ങള്
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സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല് ബബല്ലുകേള് അവെതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)
iv) 2018-കല കകേരള ഐ.ടബ. കമഖലയബകല ജസ്പീവെനക്കനാരുകട കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡച്ച്
രൂപസ്പീകേരണ ബബല്
ശസ്പീ.

പബ.

ടബ.

ജസ്പീവെനക്കനാരുകട

കതനാമസച്ച്:

2018-കല

കക്ഷമനബധബ

കകേരള

കബനാര്ഡച്ച്

ഐ.ടബ.

കമഖലയബകല

രൂപസ്പീകേരണ

ബബലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. വെബ. ടബ. ബല്റനാലാം: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
മുഖദമനബക്കുകവെണബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ.
സധനാകേരന്): വെബകദശ കപ്രനാജക്ടുകേകള

ആശയബചകകേനാണച്ച്

നബരവെധബ കേമ്പനബകേള്

സലാംസനാനകത ഐ.ടബ. കമഖലയബല് പ്രവെര്തബക്കുനണച്ച്. ആയതബനനാല് ചട്ടങ്ങളുലാം
നബബന്ധനകേളുലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതച്ച് പ്രനാകയനാഗബകേമല. മബക്ക ഐ.ടബ. കേമ്പനബകേളുലാം
അവെരുകട കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കനുകയനാജദമനായ കയനാഗദതയുലാം പ്രവെര്തബ പരബചയവമുള
ഉകദദനാഗനാര്തബകേകള
കേമ്പനബകേള്ക്കച്ച്

നബശബത
ലഭബക്കുന്ന

കേനാലയളവെബല്
കപ്രനാജക്ടുകേകള

നബയമബക്കുകേയനാണച്ച്

പതബവെച്ച്.

അടബസനാനകപ്പെടുതബയനാണച്ച്

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കച്ച് കജനാലബ സബരത ലഭബക്കുന്നതച്ച്. മറച്ച് കതനാഴബല് കമഖലകേളബലള
ആനുകൂലദങ്ങള്

നബലവെബല്

ഐ.ടബ.

കമഖലയബകല

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

ലഭബക്കുന്നബല. സത്വതനമനായബ പ്രവെര്തബക്കുന്ന ഇതരലാം കേമ്പനബകേളബല് സര്ക്കനാര്തല
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ഇടകപടലകേള് സനാധദമല.

ഐ.ടബ. കമഖലയബകല സനാപനങ്ങകള കകേരള കഷനാപച്ച്

ആന്റെച്ച്

എസനാബബകഷ്മെന്റെച്ച്

കകേനാകമഴദല്

നബയമതബകന്റെ

പരബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുതബയബടകണങ്കബലലാം പ്രസ്തുത നബയമതബകല ചബല വെദവെസകേളബല്നബനലാം
ഐ.ടബ. കമഖലകയ ഒഴബവെനാക്കബയബടണച്ച്.

ഈ സനാഹചരദതബല് പ്രസ്തുത ബബല്

പ്രനാകയനാഗബകേമല.
ശസ്പീ.

പബ.

ടബ.

സനാഹചരദമനാണച്ച്

കതനാമസച്ച്:

ഐ.ടബ.

നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.

കമഖലയബല്
ഈ

വെളകര

കമഖലയബല്

ഗുരുതരമനായ

ജസ്പീവെനക്കനാരുകട

സലാംരക്ഷണവലാം കക്ഷമവലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുലാം ചൂഷണലാം തടയുന്നതബനുലാം കക്ഷമനബധബ
കബനാര്ഡച്ച്

രൂപസ്പീകേരബകക്കണതച്ച്

അനബവെനാരദമനാണച്ച്.

കതനാഴബല്

സരക്ഷബതതത്വതബനുകവെണബ സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നനാളബതുവെകര ഒരു പദതബയുലാം
നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടബല.

ആകഗനാള

പ്രതബസന്ധബകേള്

ഐ.ടബ.

ജസ്പീവെനക്കനാരുകട കജനാലബ സബരതകയ സനാരമനായബ ബനാധബക്കുന.

കമഖലയബകല

കപര്കഫനാര്മന്സച്ച്

ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെച്ച് പനാനുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് തബരുവെനന്തപുരലാം കടകകനാപനാര്ക്കബകല പ്രമുഖ
കേമ്പനബകേള് നബരവെധബ ജസ്പീവെനക്കനാകര കൂട്ടകതനാകട പബരബചവെബടുകേയനാണച്ച് .

കഎ.ടബ

കമഖലയബല് പണബകയടുക്കുന്ന കതനാഴബലനാളബകേളുകട സരക്ഷയുലാം കജനാലബ സബരതയുലാം
ഉറപ്പുവെരുതനാനുലാം

പരബചയസമ്പന്നരനായ

ജസ്പീവെനക്കനാകര

അകേനാരണമനായബ

പബരബചവെബടുന്നതുലാം സത്വകമധയനാ പബരബഞ്ഞുകപനാകേനാന് കപ്രരബപ്പെബക്കുന്നതുമനായ നബലപനാടച്ച്
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അവെസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കഎ.ടബ/ബബ.പബ.ഒ. കമഖലകേളബകല
കതനാഴബല്

ചൂഷണലാം

തടയുന്നതബനുലാം

ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കച്ച്

അടബസനാന

ശമ്പളലാം

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുലാം അവെര് കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പഠബക്കുന്നതബനുമനായബ ഒരു വെബദഗ
സമബതബകയ നബകയനാഗബക്കനാന് സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. ഫബനബഷബലാംഗച്ച് സ്കൂള്/കഎ.ടബ.
ഹബ്ബുകേള് സനാപബചച്ച് ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കച്ച് പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ ഇഇ കമഖലകയ
കലനാകകേനാതര നബലവെനാരതബകലതബക്കുന്നതബനുള പദതബകേകളക്കുറബചലാം വെബകദശ
കതനാഴബല്ദനാതനാക്കകള

കകേരളതബകലയച്ച്

നബലനബര്ത്തുന്നതബകനക്കുറബചലാം
ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കച്ച്

അടബസനാന

നല്കുന്നതബനുലാം

കജനാലബ

ആകേര്ഷബചച്ച്

ആകലനാചബക്കണലാം.

സ്ത്രസ്പീകേള്

സഇകേരദങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സമയലാം

കതനാഴബലവെസരങ്ങള്
ഉള്കപ്പെകട
അര്ഹമനായ

നബജകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

കഎ.ടബ.
ശമ്പളലാം

വെനാഹനസഇകേരദലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം കഎ.ടബ. കേമ്പനബകേള് കകേനസ്പീകേരബചച്ച് റബക്രബകയഷന് കസന്റെറുകേള്
ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം ഷബഫച്ച് ഡന്യൂട്ടബകക്കത്തുന്ന വെനബതകേളുകട സരക്ഷയനായബ രനാതബകേനാല
കപനാലസ്പീസച്ച് പകടനാളബലാംഗച്ച് ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം കേമ്പനബവെകേ വെനാഹനങ്ങളബല് യനാത
കചയ്യുന്ന

വെനബതനാ

ജസ്പീവെനക്കനാരുകട

സരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബക്കുകവെണബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ.
സധനാകേരന്): ഇഇ കമഖലയബല് ഫനാകറബ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കനാന് സനാധദമല. നൂതന
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സനാകങ്കതബകേവെബദദയുകട

കേടനവെരകവെനാടുകൂടബ

കഎ.ടബ.കമഖലയബല്

ഉണനായബടള

മനാറങ്ങകളയുലാം ഇഇ രലാംഗകത സലാംസനാന-കദശസ്പീയ-അന്തര്കദശസ്പീയ നബയമങ്ങകളയുലാം
ഉല്പ്പെനാദന

രസ്പീതബകേകളയുലാംപ്പെറബ

സമഗ്ര

പഠനലാം

നടത്തുന്നതബകനക്കുറബചച്ച്

ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(3) അനഇകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയതബകന്റെ തുടര്
ചര്ച:
(i) 2016-കല കകേരള കേണല് വെനലാം സലാംരക്ഷണ-വെബകേസന ബബല്
(ബബല് അവെതരബപ്പെബച ശസ്പീ. കജയബലാംസച്ച് മനാതത്യു , എലാം.എല്.എ.
സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല് പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച. )
(ii) 2017-കല കകേരള സലാംസനാന കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബനാര്ഡച്ച് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്.
ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടബ: കൃഷബക്കനാകരനാടുള സമൂഹതബകന്റെ സമസ്പീപനതബല് മനാറലാം
വെരുത്തുന്നതബനുലാം

പ്രതബസന്ധബ

പുനരുജ്ജസ്പീവെബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കനരബടുന്ന

കേനാര്ഷബകേവൃതബ

കേനാര്ഷബകേ
ലനാഭകേരമനാക്കബ

കമഖലകയ
കേര്ഷകേകരയുലാം

അവെരുകട കുടുലാംബങ്ങകളയുലാം രക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം. കൃഷബക്കുള
പ്രനാധനാനദകതക്കുറബചച്ച്

കബനാധവെല്ക്കരണലാം നടതബ കേര്ഷകേകര ഇഇ രലാംഗതച്ച്

നബലനബര്തണലാം. കേര്ഷകേരുകട ആകരനാഗദ-സനാമൂഹദ-സനാമ്പതബകേ സരക്ഷബതതത്വലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേനാസച്ച്

ഓഫച്ച്

കപ്രനാഡക്ഷന്
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നബശയബക്കുന്ന മനാനദണ്ഡതബല് മനാറലാംവെരുത്തുന്നതബനുലാം കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബകല
ചൂഷണവലാം തകേര്ചയുലാം ഒഴബവെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വെബ. എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്):
മുന്നബര്തബയനാണച്ച്

ഗവെണ്കമന്റെച്ച്

കേര്ഷകേകക്ഷമ കബനാര്ഡച്ച്
ലക്ഷലാം

രൂപ

മുകന്നനാടകപനാകുന്നതച്ച്.

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

മനാറബവെചബടണച്ച്.

കേനാര്ഷബകേ

കേര്ഷകേ കക്ഷമലാം

ഈ

വെര്ഷലാംതകന്ന
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കമഖലയബകലയച്ച്

യുവെജനങ്ങകള

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനച്ച് കബനാധവെത്കേരണവലാം വെദക്തമനായ നയവലാം അനബവെനാരദമനാണച്ച്.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(iii) 2016-കല കകേരള നബര്ദനരനായ വെബധവെകേളുകട കക്ഷമവലാം സരക്ഷയുലാം ഉറപ്പെനാക്കല്
ബബല്
ശസ്പീമതബ യു. പ്രതബഭ ഹരബ: വെബധവെകേളുകട കക്ഷമവലാം സലാംരക്ഷണവമനാണച്ച് ഈ
ബബലബകന്റെ ലക്ഷദലാം. സലാംസനാനകത വെബധവെകേളുകട കൃതദമനായ കേണക്കച്ച് പഞനായതച്ച്
തലതബല് കക്രനാഡസ്പീകേരബക്കനാന് സലാംവെബധനാനമുണനാക്കണലാം. ഇവെര്ക്കച്ച് ഓഫസ്പീസകേളബലലാം
കപനാലസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേളബലലാം

അര്ഹബക്കുന്ന

പരബഗണന

നല്കേണലാം.

വെദവെഹനാരങ്ങളുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പരനാതബകേള്ക്കച്ച് മുന്ഗണന ഉറപ്പുവെരുതബ ഇവെര്ക്കച്ച്
അഭബഭനാഷകേ

കസവെനലാം

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേളബല്ക്കൂടബ

വെബധവെനാ

പുനരധബവെനാസതബനച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്
നസ്പീക്കബവെയകപ്പെട്ട

നടപടബ
തുകേ
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അര്ഹതകപ്പെട്ടവെര്ക്കുമനാതലാം

ലഭദമനാകുന്നതബനച്ച്

പഞനായതബല്

കേനാറഗറബ

അടബസനാനതബല് പ്രകതദകേ ലബസച്ച് തയ്യനാറനാക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ
(ശസ്പീ. വെബ. എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്): വെബധവെകേകള സലാംബന്ധബച പ്രശ്നങ്ങള് ഗവെണ്കമന്റെച്ച്
ഗഇരവെകതനാടുകൂടബയനാണച്ച്

കേനാണുന്നതച്ച്.

നബര്ദനരനായ

വെബധവെകേളുകട

കക്ഷമവലാം

സരക്ഷയുലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് വെബവെബധ പദതബകേള് നബലവെബലളതബനനാലലാം ഇതബകല
വെദവെസകേള്

ക്രബമബനല്

നടപടബ

സലാംഹബതയബകലയുലാം

ഇന്തദന്

കതളബവെച്ച്

നബയമതബകലയുലാം വെദവെസകേള്ക്കച്ച് വെബരുദമനായതബനനാലലാം സഞബത നബധബയബല്നബന്നച്ച്
75 ലക്ഷലാം രൂപ ധനകേനാരദ കമകമ്മേനാറനാണതബല് നബര്കദ്ദേശബചബരബക്കുന്നതബനനാലലാം ബബല്
നബയമസഭയബല് അവെതരബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് ഗവെര്ണ്ണറുകട ശബപനാര്ശ ആവെശദമനാണച്ച് .
ആയതബനനാല് ബബല് പരബഗണബകക്കണതബല.
സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.30-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.

(ചര്ച തുടരുലാം)

