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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   11,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേനാലപനാതകേശമലാം

മബ  .    സസ്പീകര: വടകേര കലനാകേക്ക് സഭനാ മണ്ഡലത്തബല് സസ്വതന്ത്ര സനാനനാരതബയനായബ

മത്സരബച്ച  സബ.ഒ.ടബ.  നസസ്പീറബകന  ഒരു  കൂട്ടലാം  ആളുകേള്  സലാംഘലാം  കചരനക്ക്

കകേനാലകപ്പെടുത്തനാന്  ശമബച്ച  കകേസബല്  അകനസ്വഷണലാം  അട്ടബമറബകനാനലാം  അക്രമബകേകള

രക്ഷബകനാന്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കബനാധപൂരവലാം  ശമബക്കുനതുമൂലവലാം  ഉളവനായതനായബ

പറയകപ്പെടുന  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച
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കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവശസ്പീ  പനാറകല്  അബ്ദുല,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,   കഡനാ.  എന്.  ജയരനാജക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്): 2019 കമയക്ക്  18-നക്ക് വവകുകനരമനാണക്ക്

കേണനാലറബയനാവന  മൂനകപര  സബ.ഒ.ടബ.  നസസ്പീറബകന  വനാഹനലാം  തടഞ്ഞുനബരത്തബ

ആക്രമബച്ചക്ക്  ഗുരുതരമനായബ  പരബകകല്പ്പെബച്ചതക്ക്.  ടബയനാകന്റെ  കമനാഴബപ്രകേനാരലാം  തലകശ്ശേരബ

കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  കചരത്തക്ക്   കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റേര  കചയക്ക്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  തലകശ്ശേരബ ജുഡസ്പീഷദല് ഫസ്റ്റേക്ക് കനാസക്ക് മജബകസ്ട്രേറക്ക്

കകേനാടതബയബല് കേസ്പീഴടങ്ങബയ ഒനലാം രണലാം പ്രതബകേകള കപനാലസ്പീസക്ക് കേസ്റ്റേഡബയബല് വനാങ്ങബ

അകനസ്വഷണലാം  തുടരുകേയനാണക്ക്.  കൂടനാകത,  വബപബന്,  ജബകതഷക്ക്,  കമനായസ്പീന്  എനബവര

തലകശ്ശേരബ  കകേനാടതബയബല്  മുന്കൂര  ജനാമദത്തബനനായബ  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പരബകകറ  നസസ്പീറബകന്റെ  കമനാഴബ  ക്രബമബനല്  നടപടബക്രമമനസരബച്ചക്ക്  മൂനക്ക്  തവണ

അകനസ്വഷണ ഉകദദനാഗസന് കനരബട്ടക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. അകനസ്വഷണ സലാംഘകത്ത

മനാറബയബട്ടബല.  കകേസകനസ്വഷണലാം ഫലപ്രദമനായബ നടക്കുകേയനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  വടകേര  കലനാകേക്ക് സഭനാ  മണ്ഡലത്തബല്  സസ്വതന്ത്ര

സനാനനാരതബയനായബ  മത്സരബച്ച സബ.ഒ.ടബ.  നസസ്പീറബകന  ഒരു കൂട്ടലാം  ആളുകേള് സലാംഘലാം

കചരനക്ക്  കവട്ടബയലാം  കുത്തബയലാം  കകേനാലകപ്പെടുത്തനാന്  ശമബക്കുകേയണനായബ.
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സബ.പബ.കഎ.(എലാം.)/ഡബ.വവ.എഫക്ക്.കഎ.  പ്രനാകദശബകേ  കനതനാകളനാകണനനാണക്ക്

ടബയനാന്  കപനാലസ്പീസബനക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ള  കമനാഴബ.  കകേനാലപനാതകേ  രനാഷസ്പീയത്തബകന്റെ

തുടരച്ചയനാണബകതനനാണക്ക്  വടകേര-തലകശ്ശേരബ  ഭനാഗങ്ങളബകല സബ.സബ.ടബ.വബ.  ദൃശദങ്ങള്

സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  രനാഷസ്പീയ  എതബരനാളബകേകള  കതരഞ്ഞുപബടബച്ചക്ക്  വകേവരുത്തുന

അതബക്രൂരവലാം മനഷദതസ്വരഹബതവമനായ അക്രമസലാംഭവങ്ങള് പ്രകദശത്തക്ക് തുടരുകേയനാണക്ക്.

സസ്വതന്ത്രമനായ  രനാഷസ്പീയ  പ്രവരത്തനവലാം  കപനാതുപ്രവരത്തനവലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്

അസനാദദമനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസബല്നബനലാം  ഭരണസലാംവബധനാനത്തബല്നബനലാം

ജസ്പീവനലാം സസ്വത്തബനലാം സലാംരക്ഷണലാം ലഭബകനാത്ത  സനാഹചരദമനാണക്ക് നബലനബല്ക്കുനതക്ക്.

അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സബ.ഒ.ടബ.  നസസ്പീര  അക്രമബകകപ്പെട്ടു

എനതക്ക്  വസ്തുതയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  അതുസലാംബനബച്ചക്ക്  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  അക്രമബകേള്  ആരനായനാലലാം  അവരകകതബകര

ശക്തമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  പ്രതബകേകള  കപനാലസ്പീസക്ക്  ശനാസസ്പീയമനായ

അകനസ്വഷണത്തബലൂകട കേകണത്തബ അറസ്റ്റേക്ക്  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഈ സലാംഭവത്തബല് ഇനബയലാം

ആകരങബലലാം  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണങബല്  അവകരയലാം  കേകണത്തുനതനാണക്ക്.  തലകശ്ശേരബ,

വടകേര,  നനാദനാപുരലാം,  കുറദനാടബ,  കേതബരൂര  പ്രകദശങ്ങളബകല  ജനങ്ങള്

സഇൗഹനാരദ്ദപരമനായലാം  സനാകഹനാദരദത്തബലലാം  ജസ്പീവബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്
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വസ്തുതയക്ക്  വബരുദമനായ  ചബതലാം  വരച്ചുകേനാട്ടനാന്  പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബച്ചതക്ക്

ദഇൗരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.    ജനങ്ങള്കക്ക്   അവരവരുകടതനായ  അവകേനാശകത്തനാകട

ജസ്പീവബകനാനളള  സഇൗകേരദകമനാരുക്കുകേ  എനതനാണക്ക്  ലക്ഷദലാം.   രനാഷസ്പീയ

ലക്ഷദകത്തനാകട ഉനയബച്ച ഈ വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച

കചകയ്യണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച്ചു)  

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചക്ക് സരവശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.

മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുകട പനാരട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല് നബനക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല്

(1) മനാലബനദ സലാംസ്കരണലാം

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫരണനാണസക്ക്:  സലാംസനാനത്തക്ക്  ഗ്രനാമ-നഗര  പ്രകദശങ്ങളബകല

മനാലബനദ  സലാംസ്കരണ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഊരജബതകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ശനാസസ്പീയ

സലാംവബധനാനത്തബലൂകട ജലകസനാതസ്സുകേകള മനാലബനദ വബമുക്തമനാക്കുകേയലാം കചയ്യുനതബനക്ക്
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നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  മനാലബനദലാം  വബകകേനസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഉറവബടത്തബല്ത്തകന

സലാംസ്കരബകനാനള്ള സലാംവബധനാനലാം ഏരകപ്പെടുത്തണലാം. കകേനാച്ചബ നഗരസഭയകട അനനാസ

ഒഴബവനാകബ  ബ്രഹ്മപുരലാം  മനാലബനദ  സലാംസ്കരണ  പനാന്റെബകന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്):  സലാംസനാനത്തക്ക്

ഉല്പനാദബപ്പെബകകപ്പെടുന  വജ വമനാലബനദങ്ങളുകട  45  ശതമനാനലാം  ശനാസസ്പീയ

സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  ഗനാരഹബകേതല  കേകമനാസ്റ്റേബലാംഗക്ക്/  ബകയനാകമഥകനഷന്

യൂണബറ്റുകേള്  വഴബയലാം  ബനാകബയള്ളവ  കുഴബ  കേകമനാസ്റ്റേബലാംഗക്ക്  രസ്പീതബയബലലാം

സലാംസ്കരബകകപ്പെടുന.  തകദ്ദശഭരണ  സനാപനങ്ങളബലൂകട  522  അവജവ  മനാലബനദ

സലാംഭരണ  കകേനങ്ങളുകട  (എലാം.സബ.എഫക്ക്.)  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  174

എലാം.സബ.എഫക്ക്-കേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം  നടനവരുന.  ബ്രഹ്മപുരത്തക്ക്  മനാലബനദ  പനാന്റെക്ക്

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  ജബ.കജ.  എലാംപവര  വപ്രവറക്ക്  ലബമബറഡുമനായബ  കകേനാരപ്പെകറഷന്

കേരനാറബല് ഏരകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  എന്വകയനാണ്കമന്റെല് കബയറന്സക്ക്, ബബല്ഡബലാംഗക്ക് കപരമബറക്ക്

എനബവ ലഭദമനാകുനമുറയക്ക് പനാന്റെക്ക് നബരമ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്. സലാംസനാനത്തക്ക് 7

കകേനങ്ങളബല്  അതദനാധുനബകേ  സനാകങതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  5  കമഗനാവനാട്ടക്ക്  വകര

വവദദ്യുതബ ഉല്പനാദബപ്പെബകനാന് കേഴബയന കവസ്റ്റേക്ക്  ടു  എനരജബ പനാന്റുകേള് സനാപബകനാന്

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്;  കപനാതു-സസ്വകേനാരദ പങനാളബത്ത വദവസയബല് പദതബ നടത്തബപ്പെക്ക്
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കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.-കയ ഏല്പ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേണ്ണൂര,  കകേനാലലാം,  പനാലകനാടക്ക്

ജബലകേളബല്  റസ്പീ-കടന്ഡര  നടപടബയലാം  മറക്ക്  സലങ്ങളബല്  കടന്ഡര  നടപടബയലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബ്രഹ്മപുരകത്ത നബയക്ത പനാന്റെബകന്റെ  പണബ  പൂരത്തബയനായനാല്

കകേനാച്ചബയബകല മനാലബനദസലാംസ്കരണത്തബനക്ക് പ്രശ്നപരബഹനാരമനാകുലാം.  ഈ വബഷയലാം ചരച്ച

കചയ്യനാന്  ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയലാം  ബനകപ്പെട്ട  മുനബസബപ്പെല്/കകേനാരപ്പെകറഷന്

അധബകൃതരുകടയലാം കയനാഗലാം വബളബച്ചുകചരക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) തസ്പീരകദശവനാസബകേളുകട സുരക്ഷബതതസ്വലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര:  കേടലനാക്രമണത്തബല് വബവബധ ജബലകേളബലണനായ

നനാശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാനലാം കേടല്ഭബത്തബയബലനാത്ത പ്രകദശങ്ങളബല്

അവ നബരമ്മേബകനാനലാം ശലാംഖലാംമുഖലാം കറനാഡക്ക് പുനരനബരമ്മേബകനാനലാം കേസ്വനാറബ ഉടമകേളുമനായബ

ചരച്ച കചയക്ക് കേടല്ഭബത്തബ കകേട്ടുനതബനനാവശദമനായ കേരബങല് ലഭദമനാകനാനലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കേടലനാക്രമണകേനാലകത്ത  പുനരധബവനാസത്തബനക്ക്  സബരലാം

സലാംവബധനാനമുണനാകനാനലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സഇൗജനദകറഷന്

അനവദബകനാനലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.  തസ്പീരകദശവനാസബകേളുകട  സുരക്ഷബതതസ്വത്തബനലാം

സലാംരക്ഷണത്തബനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ  വബവബധ

വകുപ്പുകേളുകട കയനാഗലാം വബളബച്ചുകചരകണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം കപട്ടയബല് ഇലകബസബറബ

കകലന്  കപനാട്ടബവസ്പീണക്ക്  മരബച്ചവരുകട  ആശബതരകക്ക്   10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതലാം
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നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

കേടലനാക്രമണലാംമൂലമുള്ള  നനാശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്  കകേനമനാനദണ്ഡങ്ങള്കക്ക്  വബകധയമനായബ

ദുരബതനാശസ്വനാസലാം അനവദബക്കുനതനാണക്ക്.  ദുരന്തസനാഹചരദലാം  കനരബടുനതബനക്ക് സലാംസനാന

ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറബറബ  മനാരഗ്ഗകരഖ തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.  മകകറന് ജബലകേളബലലാം

ഫബഷറസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനകേളബലലാം കേണ്കടനാള് റൂമുകേള് പ്രവരത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  20

കറസ്കന്യൂ കബനാട്ടുകേളുലാം 80 സസ്പീ കറസ്കന്യൂ ഗനാരഡുകേകളയലാം  അധബകേമനായബ സജമനാക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  'നനാവബകേക്ക്,  ജബ.പബ.എസക്ക്.,  കകലഫക്ക്  കബനായക്ക്  എനബവ

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  വബതരണലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  അടബയന്തര  സന്ദരഭങ്ങളബല്

'സനാഗര'  കമനാകകബല്  ആപബകകഷന്  വഴബ  മുനറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേനാന്

സലാംവബധനാനകമനാരുകബയബട്ടുണക്ക്.  കേടലനാക്രമണലാം  രൂക്ഷമനാകേനാന്  സനാധദതയള്ള

പ്രകദശങ്ങളബല് ആവശദമനായ പ്രതബകരനാധ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  വബവബധ

വകുപ്പുകേള്കക്ക്  നബരകദ്ദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  രൂക്ഷമനായ  കേടലനാക്രമണലാം  കനരബടുന

ആലപ്പുഴ,  അമലപ്പുഴ  ഭനാഗങ്ങളബല്  കേബഫ്ബബ  ഫണപകയനാഗബച്ചക്ക്  പുലബമുട്ടുകേള്

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് ഇറബകഗഷന് ഇന്ഫനാസ്ട്രേക്ച്ചര കഡവലപ്കമന്റെക്ക് കകേനാരപ്പെകറഷകന

എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയബ  നബയമബച്ചബട്ടുണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബകല  വലബയതുറ,

കചറബയതുറ  പ്രകദശങ്ങളബല്  കേടല്ഭബത്തബ,  പുലബമുട്ടക്ക്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്
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നടനവരുന.  എറണനാകുളലാം  ജബലയബല്  എടവനകനാടക്ക്,  കകവപ്പെബന്,  കചലനാനലാം

പ്രകദശങ്ങളബല്  കേടലനാക്രമണ  പ്രതബകരനാധ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്. 2018-19 സനാമത്തബകേ വരഷലാം 78 കേടല്ഭബത്തബ പുനരുദനാരണ

പദതബകേള്കക്ക്  അനമതബ  നല്കുകേയലാം  ശലാംഖലാംമുഖലാം  കറനാഡക്ക്  പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ്യുന. 

III സബ്മബഷന്

(1) പ്രഥബകന്റെ കകേനാലപനാതകേലാം

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):  തൃശൂര  ജബലയബകല

കപരബകങ്ങനാട്ടുകേര  പ്രഥബകന്റെ  കകേനാലപനാതകേലാം  സലാംബനബച്ച  അകനസ്വഷണലാം

ഊരജബതകപ്പെടുത്തബ പ്രതബകേകള അറസ്റ്റേക്ക് കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  15.04.2019-നക്ക്  തൃശ്ശൂര  ജബലയബകല

കചമ്മേനാപ്പെള്ളബയബല്  പ്രദസ്പീപബകനയലാം  സകഹനാദരന്  പ്രഥബകനയലാം  സുഹൃത്തുകകളയലാം

ആറലാംഗ സലാംഘലാം ആക്രമബച്ചക്ക് മനാരകേമനായബ പരബകകല്പ്പെബച്ച സലാംഭവത്തബല് അന്തബകനാടക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക് കകേസക്ക് രജബസ്റ്റേര കചയക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരകവ ചബകേബത്സയബലനായബരുന

പ്രഥബന്  18.04.2019-നക്ക്   മരണകപ്പെടുകേയലാം  തുടരകനസ്വഷണത്തബല്  നനാലക്ക്  പ്രതബകേകള

അറസ്റ്റേക്ക്  കചയക്ക്  നബയമനടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുമുണക്ക്.  മറക്ക്  പ്രതബകേകള  അറസ്റ്റേക്ക്
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കചയ്യനാനള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  നബലവബല്  ഈ  കകേസബകന്റെ

അകനസ്വഷണച്ചുമതല അന്തബകനാടക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് ഇന്കസക്ടരകനാണക്ക്;  ഒരു പ്രകതദകേ ടസ്പീലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക് അകനസ്വഷണലാം ഊരജബതമനാക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജനന്:  ഇടുകബ  ജബലയബല്  പ്രളയകകടുതബയബല്കപ്പെട്ടവരകക്ക്

ഭൂമബകക്ക്  പട്ടയമബകലന  കേനാരണത്തനാല്  ധനസഹനായലാം  നബകഷധബക്കുനതക്ക്  തടയനാന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

2018-ലണനായ  പ്രളയത്തബല്  വസ്പീടുലാം  സലവലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവകര

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കകേ.ഡബ.എച്ചക്ക്.,    കവള്ളത്തൂവല്,  ആനവബരട്ടബ

വബകലജുകേളബല് ഭൂമബ  അളനതബരബച്ചക്ക്  നല്കേബയതബല്  പലരുലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുകനാന്

തയ്യനാറനായബട്ടബല.  ഭൂമബ ഏകറടുത്തവരകക്ക് വസ്പീടക്ക് വയ്ക്കുനതബനക്ക് 1,01,900/- രൂപ ആദദഗഡു

ധനസഹനായമനായബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   വട്ടവട,  കേടകവലബ  ഭനാഗകത്ത  കുറബഞബ

സനാങ്ചസ്വറബയകട പരബധബയബല്  മനാറബത്തനാമസബകനാന് വബസമ്മേതബച്ച രണക്ക് വസ്പീട്ടുകേനാരകക്ക്

തമബഴക്ക് നനാട്ടബല്  വസ്പീടുലാം  സലവമുള്ളതനായബ  കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.

ദുരന്തപ്രതബകേരണനബധബയകട  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  തകേരന  വസ്പീടക്ക്  അലാംഗസ്പീകൃത

നബരമ്മേബതബയനാകണങബല്  ദുരബതനാശസ്വനാസ  സഹനായലാം  അനവദബക്കുനതനാണക്ക്.
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പ്രളയത്തബകലനാ  ഉരുള്കപനാട്ടലബകലനാ  ഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെട്ടനാല്  അതബനള്ള  ദുരബതനാശസ്വനാസലാം

ഭൂമബയകട  ഉടമസനക്ക്  മനാതകമ  നല്കേനാന്  പനാടുള്ളൂകവനക്ക്  കകേനമനാനദണ്ഡലാം

നബഷ്കരഷബക്കുനണക്ക്.

(3) വബകലജക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  ചനാരുലാംമൂടക്ക്  കകേനസ്പീകേരബച്ചക്ക്  വബകലജക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

മനാകവലബകര  തനാലൂകബകല  ചുനകര,  തനാമരക്കുളലാം,  നൂറനനാടക്ക്  വബകലജുകേളബകല

പ്രകദശങ്ങളുള്കപ്പെടുത്തബ  ചനാരുലാംമൂടക്ക്  ആസനാനമനായബ  പുതബകയനാരു  വബകലജക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക് ഉചബതമനാകണനക്ക് ലനാന്റെക്ക് റവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണര അഭബപ്രനായകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

വരദബച്ച ജനസലാംഖദയലാം ഭൂപ്രകൃതബയലാം പരബഗണബച്ചക്ക്  അടബയന്തര പ്രനാധനാനദലാം നല്കേബ

വബകലജക്ക്  വബഭജന  നടപടബകേള്  തുടരനവനബരുകനങബലലാം  നബലവബകല

സനാമത്തബകേസബതബ  കേണകബകലടുത്തക്ക്  വബകലജക്ക്  വബഭജനലാം  ഇകപ്പെനാള്

പരബഗണബകകണതബകലനനാണക്ക്  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനലാം.   ഗ്രൂപ്പെക്ക്  വബകലജുകേളുകട

വബഭജനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന  സമയത്തക്ക്  ഇഇൗ

വബഷയത്തബലലാം തസ്പീരുമനാനകമടുകനാവനതനാണക്ക്. 
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(4) വറസക്ക് മബല്

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കകേനാട്ടനാരകരയബല്  ഒരു  വറസക്ക്  മബലലാം

കഗനാഡഇൗണലാം സനാപബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കൃഷബ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):  ഉഇൗരജബത കനല്കൃഷബ

വബകേസന  പദതബയകടയലാം  ഹരബത  കകേരള  മബഷകന്റെയലാം  ഭനാഗമനായബ  കകേനാട്ടനാരകര

കവട്ടബകവല കബനാകക്ക് പഞനായത്തബകന്റെ അധസ്പീനതയബലള്ള  352  കഹക്ടര പ്രകദശത്തക്ക്

2400  ടണ്  കനലനാണക്ക്  നബലവബല്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബയകട

ഭനാഗമനായബ  കേഴബഞ മൂനക്ക്  വരഷത്തബനള്ളബല് കൃഷബയകട  വദനാപബ  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാലലാം  ജബലയബല്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന  മുഴുവന്  കനലലാം  സലാംഭരബക്കുനതബനലാം

മൂലദവരദബത ഉല്പ്പെനങ്ങളനാകബ വബപണനലാം നടത്തുനതബനലാം സലാംഭരബക്കുന കനലബനക്ക്

25.30  രൂപ  നബരകബല്  തനാങ്ങുവബല  ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കകേനാട്ടനാരകര  മണ്ഡലത്തബല്  വറസക്ക്  മബലലാം  കവയര  ഹഇൗസബലാംഗക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷകന്റെ

കഗനാഡഇൗണലാം  സനാപബക്കുനതബനനായബ  സലലാം  കേകണത്തബയകശഷലാം

ആര.കകേ.വബ.വവ. പദതബയകട നബയമനാവലബയനസരബച്ചക്ക് ഡബ.പബ.ആര. തയ്യനാറനാകനാന്

കൃഷബ വകുപ്പെക്ക് ഡയറക്ടകറ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

(5) കസഷദല് സ്കൂളുകേള്കക്ക് പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ഭബനകശഷബകനാരനായ  കുട്ടബകേള്  പഠബക്കുന
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അലാംഗസ്പീകൃത  കസഷദല്  സ്കൂളുകേളബകല  അദദനാപകേരകക്ക്  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്

നടപ്പെനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബ്രനാഹബലാം കുഞക്ക്:  ഭബനകശഷബകനാരനായ കുട്ടബകേള് പഠബക്കുന

കസഷദല് സ്കൂളുകേള് എയ്ഡഡക്ക് സ്കൂളുകേളനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ  ടസ്പീച്ചര):  ഭബനകശഷബകനാരനായ  കുട്ടബകേകള  സസ്വന്തലാം

കേനാരദങ്ങള്  നബരവഹബകനാന്  പ്രനാപരനാകബ  സമൂഹത്തബകന്റെ

മുഖദധനാരയബകലത്തബക്കുനതബനനായബ  സനാപബതമനായബട്ടുള്ള  കസഷദല്  സ്കൂളുകേള്ക്കുലാം

ബഡ്സക്ക് സ്കൂളുകേള്ക്കുലാം എയ്ഡഡക്ക് പദവബ നല്കേണകമനതക്ക് പ്രനാകയനാഗബകേമല. വബവബധ

വകുപ്പുകേളുകടയലാം  സലാംഘടനകേളുകടയലാം  കേസ്പീഴബല്  പ്രവരത്തബക്കുന  ഇത്തരലാം

സനാപനങ്ങകള  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമരപ്പെബക്കുനതബനനായബ

മുഖദമന്ത്രബയകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കചരന  കയനാഗലാം  കകേരള  കസനാഷദല്  കസകേന്യൂരബറബ

മബഷകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ടബ  കപ്രനാകപ്പെനാസലബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

സനാപനങ്ങകള  കഗ്രഡക്ക്  അടബസനാനത്തബല്  തരലാംതബരബച്ചക്ക്  കകേന  സരകനാര  ഗ്രനാന്റെക്ക്

ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്  നടനവരബകേയമനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  സനാപനങ്ങള്

കുറമറരസ്പീതബയബല്  നടത്തുനതുസലാംബനബച്ചക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ  തലത്തബല്  വബവബധ

വകുപ്പുകേളുമനായബ ചരച്ച നടത്തബ ആവശദമനായ തസ്പീരുമനാനലാം വകേകകനാള്ളുനതനാണക്ക്.
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(6) കറഷന് കേനാരഡക്ക്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം:  ഭബനകശഷബകനാര  അലാംഗങ്ങളനായ  കുടുലാംബങ്ങകള

മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബലള്കപ്പെടുത്തബ  കറഷന്  കേനാരഡുലാം  മറനാനകൂലദങ്ങളുലാം

അനവദബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സവപസുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   തബകലനാത്തമന്): കദശസ്പീയ

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമപ്രകേനാരലാം സലാംസനാനത്തക്ക് തയ്യനാറനാകബയ മുന്ഗണനനാ പട്ടബകേയബല്

അനരഹകര  ഒഴബവനാകബ  അരഹരനായ  ശനാരസ്പീരബകേ-മനാനസബകേ  കവലവബളബ  കനരബടുന

അലാംഗങ്ങളുള്ള  കുടുലാംബങ്ങള്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്  കയനാഗദതയകണങബല്  മുന്ഗണനനാ

പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മുന്ഗണനനാ

മനാനദണ്ഡങ്ങളബലള്കപ്പെട്ടക്ക്  ഒഴബവനായ  മുന്ഗണകനതര  വബഭനാഗത്തബനലാം  മുന്ഗണനനാ

വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  ലഭബക്കുന  ചബകേബത്സനാനകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  സലാംസനാന

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  2018  ചട്ടലാം  5  പ്രകേനാരലാം  കസ്റ്റേറക്ക്  പ്രകയനാറബറബ  സലാംവബധനാനലാം

ഏരകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. 

(7) ഗവണ്കമന്റെക്ക് റസ്പീജബയണല് കടകബകല് കകഹസ്ക്കൂള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  കകേനായബലനാണബ ഗവണ്കമന്റെക്ക് റസ്പീജബയണല് ഫബഷറസ്പീസക്ക്

കടകബകല്  കകഹസ്ക്കൂളബല്  ആണ്കുട്ടബകേള്കക്ക്  പ്രകവശനലാം  നല്കുനതബനലാം
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മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കമഖലയബകല  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  പൂരണ്ണമനായലാം

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാന്  കേഴബയന  രസ്പീതബയബല്  പ്രസ്തുത  സ്കൂളബകന

മനാറബകയടുക്കുനതബനമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മത്സദബനനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):  തസ്പീരകദശകത്ത  കുട്ടബകേളുകട

വബദദനാഭദനാസ  ഉനമനലാം  ലക്ഷദലാംവച്ചുകകേനാണക്ക്  ആരലാംഭബച്ച  പത്തക്ക്  കമഖലനാ

ഫബഷറസ്പീസക്ക്  കടകബകല്  കകഹസ്ക്കൂളുകേളബല്  കേനാഞങ്ങനാടുലാം  കകേനായബലനാണബയബലലാം

പ്രവരത്തബക്കുനവയബല്  കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  മറക്ക്  സ്കൂളുകേളബല്

ആണ്കുട്ടബകേള്ക്കുമനാണക്ക്  2018-19  അധദയന  വരഷലാംവകര  പ്രകവശനലാം

അനവദബച്ചബരുനതക്ക്.  ഒരു  സ്കൂളബല്  120  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കുട്ടബകേള്കക്ക്

തനാമസബച്ചക്ക്  പഠബകനാനളള സഇൗകേരദലാം  ഒരുകബയബട്ടുണക്ക്.  2016-ല് ഇഇൗ സ്കൂളുകേകള

മബകേവബകന്റെ കകേനങ്ങളനാകബ മനാറബ ഫണക്ക് അനവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളബകല

പഠന സഇൗകേരദലാം പരമനാവധബ പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  2019-20 വരഷലാം

മുതല്  എലനാ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  റസ്പീജബയണല്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  കടകബകല്

കകഹസ്കൂളുകേളബലലാം  50  ശതമനാനത്തബലധബകേരബകനാകത കഡ കസ്കനാകളഴനായബ ആണ്-

കപണ് വദതദനാസമബലനാകത മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട മകകള പ്രകവശബപ്പെബകനാന്
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അനമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഇതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കകേനായബലനാണബ

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  റസ്പീജബയണല്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  കടകബകല്  കകഹസ്ക്കൂളബലലാം

ആണ്കുട്ടബകേള്കക്ക് പ്രകവശനലാം അനവദബകനാവനതനാണക്ക്.

(8) വനദജസ്പീവബകേള് വരുത്തുന നനാശനഷ്ടലാം

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ കജനാസഫക്ക്:  ആറളലാം,  കകേനാട്ടബയൂര വനദജസ്പീവബ സകങതങ്ങളബകല

വനദജസ്പീവബകേള് ജനവനാസ കമഖലയബല് വരുത്തുന നനാശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരലാം

കേനാണനതബനലാം ആക്രമണലാം തടയനതബനള്ള പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനലാം

ആവശദമനായ ഫണക്ക് വകേയബരുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

ആറളലാം  വനദജസ്പീവബ  സകങതത്തബനക്ക്  സമസ്പീപത്തുള്ള  ആദബവനാസബ  ജനവനാസ

കമഖലയബലനാണക്ക്  കേനാട്ടനാനക്കൂട്ടമബറങ്ങബ  കൃഷബനനാശലാം  വരുത്തുനതക്ക്.  ആറളലാം

പുനരധബവനാസ കമഖലയബകലയക്ക് കേനാട്ടനാനകേള് പ്രകവശബക്കുനതക്ക് തടയനതബനനായബ

ആനപ്രതബകരനാധ  മതബലലാം  ടഞലാം  ഉരുക്കുകവലബയലാം  നബരമ്മേബച്ചബട്ടുകണങബലലാം

കേനാലപ്പെഴകലാം  കേനാരണലാം  അവ  നശബച്ചതബനനാല് ജനവനാസ  കമഖലകേളബല്  ആന

പ്രകവശബക്കുനണക്ക്.  മതബല്  പുതുകബപ്പെണബയനതബനലാം  ടഞക്ക്  കമയബന്റെനന്സക്ക്

നടത്തുനതബനമുള്ള  കടണര  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ആനയബറങ്ങുന
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സമയങ്ങളബല്  അവകയ  തുരത്തുനതബനള്ള  സതസ്വരനടപടബകേള്  വനലാം  വകുപ്പെക്ക്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.  ആറളലാം  പുനരധബവനാസ  കമഖലയബല്  പുതബയതനായബ

ആനപ്രതബകരനാധ  മതബല്  നബരമ്മേബക്കുനതബനള്ള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുനണക്ക്. കകേനാട്ടബയൂര വനദജസ്പീവബ സകങതത്തബകന്റെ വനനാതബരത്തബയബല്

സഇൗകരനാരജകവലബ  പ്രവരത്തനക്ഷമമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ആറളലാം  ഫനാമബകല

പുനരധബവനാസ  കമഖലയബല്  കേനാട്ടനാനയകട  ആക്രമണത്തബല്  മരബച്ചവരുകട

ആശബതരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  അനവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഫനാമബകല  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  സലലാം  അരഹതകപ്പെട്ടവരകക്ക്  വബതരണലാം

കചയ്യുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് കൃഷബ -റവനന്യൂ-വനലാം വകുപ്പെക്ക് ഉകദദനാഗസരുകട കയനാഗലാം

ഉടന്തകന വബളബച്ചുകചരക്കുനതനാണക്ക്.  

(9) കവനാള്കട്ടജക്ക് ക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര:  വണ്ടൂര  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

കവനാള്കട്ടജക്ക്  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനലാം  സബ്കസ്റ്റേഷന് സനാപബക്കുനതബനലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):  വണ്ടൂര  പ്രകദശത്തക്ക്

കകവദദ്യുതബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന  വണ്ടൂര  33  കകേ.വബ.  സബ്കസ്റ്റേഷനബകലയക്ക്
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കകവദദ്യുതബ  എത്തബക്കുനതക്ക്  കേബഴബകശ്ശേരബ  110  കകേ.വബ.  സബ്കസ്റ്റേഷനബല്നബനലാം

എടവണ്ണവഴബ  30  കേബകലനാമസ്പീറര  കകലനബലൂകടയനാണക്ക്.  എടവണ്ണ

സബ്കസ്റ്റേഷനബകലയക്ക്  കേബഴബകശ്ശേരബയബല്നബനമുളള  അഡസ്പീഷണല്  കകലനബകന്റെ

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാകുനകതനാകട  കവനാള്കട്ടജക്ക് നബല  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന്

സനാധബക്കുലാം.  തബരുവനാലബയബല്  നബരമ്മേബകനാന്  ഉകദ്ദശബക്കുന  110  കകേ.വബ.

സബ്കസ്റ്റേഷന് പൂരത്തബയനാകുനകതനാകട  കവനാള്കട്ടജക്ക്  ക്ഷനാമത്തബനക്ക്  ശനാശസ്വത

പരബഹനാരമുണനാകുലാം. 

(10) പകേല്വസ്പീടക്ക് 

ശസ്പീ  .   കഎ  .   സബ  .   ബനാലകൃഷ്ണന്: സനാകങതബകേ തടസലാം ഒഴബവനാകബ പട്ടബകേവരഗ്ഗ

കകേനാളനബകേളബല് പകേല്വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

വനനാവകേനാശ  നബയമപ്രകേനാരലാം  ലഭദമനായ  ഭൂമബ  മകറനാരനാള്കക്ക്  കകകേമനാറലാം

കചയ്യുനതബനക്ക്  സനാധദമകലനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പസ്പീഡറബല്നബനക്ക്  നബയകമനാപകദശലാം

ലഭബച്ചബട്ടുള്ളതനായബ വയനനാടക്ക് ജബലനാ കേളക്ടര റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ  സനാഹചരദത്തബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബച്ച  പ്രവൃത്തബകേളുകട  ബബല്  തുകേ  അനവദബക്കുനതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്

വദക്തത  വരുകത്തണതുണക്ക്.  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  അഭബപ്രനായലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്
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വനനാവകേനാശ  നബയമപ്രകേനാരലാം  ലഭദമനായ  ഭൂമബയബല്  പകേല്വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്

അനമതബ നല്കുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്. 

IV ധനകേനാരദലാം

2019-20   സനാമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദരതനകേളബന്കമലള്ള
ചരച്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്  ): തനാകഴപ്പെറയന  ധനനാഭദരതന  അനവദബകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമര  XXXVII -    വദവസനായങ്ങള് 
(1078,66,43,000 രൂപ)

കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമന്ത്രബ (  ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ  ): തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദരതന

അനവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമര XXXIX -   കകവദദ്യുത പദതബകേള്
             (348,87,19,000  രൂപ)

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

വദവസനായങ്ങള്  എന   XXXVII-ാം  നമര  ധനനാഭദരതനകയയലാം  കകവദദ്യുത
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പദതബകേള്  എന  XXXIX-ാംനമര  ധനനാഭദരതനകയയലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടലാം

236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

V അറബയബപ്പെക്ക്

കകേന മന്ത്രബയകട സന്ദരശനലാം 

സഭനാനടപടബകേള്  വസ്പീക്ഷബക്കുനതബനനായബ  നബയമസഭയകട  സന്ദരശന

ഗദനാലറബയബല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട കകേന കറനാഡക്ക് ഗതനാഗതവലാം കകഹകവകേളുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ

ശസ്പീ. നബതബന് ജയറനാലാം ഗഡ്കേരബയലാം കുടുലാംബവലാം എത്തബയബട്ടുള്ള വബവരലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര സഭകയ അറബയബക്കുകേയലാം അവകര  സസ്വനാഗതലാം കചയ്യുകേയലാം കചയ.

ധനകേനാരദലാം (തുടരച്ച)

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  വദവസനായ,

കകവദദ്യുതബ  കമഖലകേളബല്  അഭബമനാനകേരമനായ  കനട്ടലാം  കകകേവരബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പുതബയ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങളുലാം  ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്/കകറസക്ക്/ഫുഡക്ക്

പനാരക്കുകേളുലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വദവസനായങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനനകൂലമനായ   അന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷ്ടബച്ചതബകന്റെ  ഫലമനായബ  കൂടുതല്

കചറകേബട-ഇടത്തരലാം  സനാപനങ്ങള്  രജബസ്റ്റേര  കചയ്യുനതബനലാം  നബകക്ഷപലാം

നടത്തുനതബനലാം  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സസ്വകേനാരദ
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വദവസനായ  പനാരക്കുകേകള  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  5  കകേനാടബ  രൂപയകട

സഹനായലാം നല്കുന പദതബ ഗവണ്കമന്റെക്ക് ആവബഷ്ക്കരബച്ചബട്ടുണക്ക്. വദവസനായ പനാരക്കുകേള്

സനാപബക്കുനതബനനായബ  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്  തുകേ

വകേയബരുത്തുകേയലാം  കകേനാച്ചബന്  റബവഫനറബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കപകടനാകകേമബകല്

പനാരകക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  വന്കേബട

കേമനബകേള്  കകേരളത്തബല്  മുതല്മുടകനാന്  മുകനനാട്ടുവരുനതക്ക്  ശുഭസൂചകേമനാണക്ക്.

കേടുത്ത കവനല്കനാലത്തുലാം പവരകട്ടുലാം കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം ഒഴബവനാകനാന് കേഴബഞതക്ക്

വവദദ്യുതബ വകുപ്പെബകന സലാംബനബച്ചബടകത്തനാളലാം അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .     കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

സലാംസനാന  സരകനാര  പുറത്തബറകബയ  കപ്രനാഗ്രസക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബകല

അവകേനാശവനാദങ്ങളബല്  യനാകതനാരു  കേഴമ്പുമബല.  നഷ്ടത്തബലനായ  കപനാതുകമഖലനാ

വദവസനായ സനാപനങ്ങളുകട എണ്ണലാം വരദബച്ചബരബകക  ലനാഭത്തബലള്ള ചുരുകലാം

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  കപരബല്  സരകനാര  കതറനായ  പ്രചരണലാം

നടത്തുകേയനാണക്ക്.  ഇഇൗസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയബലാംഗക്ക്  ബബസബനസബകന്റെ  റനാങബലാംഗബല്

സലാംസനാനലാം  പബനബലനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  വദവസനായ  പനാരക്കുകേള്ക്കുകവണബ

വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തുകവന  അവകേനാശവനാദലാം
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അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  വവദദ്യുതബ  രലാംഗത്തക്ക്  മുന്  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാര

സസ്വസ്പീകേരബച്ച  നടപടബകേള്  കേനാരണമനാണക്ക്  സലാംസനാനത്തക്ക്  കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം

പവരകട്ടുലാം ഒഴബവനാകനാന് സനാധബച്ചതക്ക്. 

ശസ്പീ  .     സബ  .    ദബവനാകേരന്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  മുന്

സരകനാര  അടച്ചുപൂട്ടനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ച  നബരവധബ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്

തുറന പ്രവരത്തബപ്പെബകനാനലാം ലനാഭകേരമനാകനാനലാം ഇഇൗ സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

വവദദ്യുതബ  കമഖലയബല്  ഉല്പനാദന-പ്രസരണ-വബതരണരലാംഗത്തക്ക്  മബകേച്ച  കനട്ടലാം

വകേവരബകനാനലാം  സമ്പൂരണ്ണ  വവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  യനാഥനാരതദമനാകനാനലാം

സനാധബച്ചതക്ക്  അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.  ആധുനബകേ-പരമരനാഗത  വദവസനായങ്ങകള

പുനരുദരബകനാന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പരമരനാഗത  വദവസനായ  കമഖലയബല്

നബനള്ള  അസലാംസ്കൃത  സനാധനങ്ങള്  സലാംഭരബച്ചക്ക്  കപ്രനാസസക്ക്  കചയക്ക്  വബതരണലാം

കചയ്യനാനള്ള കമഗനാ കപ്രനാജക്ടക്ക് തയ്യനാറനാകണലാം. കകേരളത്തബകല കേശുവണബ ഫനാക്ടറബകേള്

തുറന  പ്രവരത്തബപ്പെബകനാന്  സനാധബച്ചതക്ക്  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  വവദദ്യുതബ  രലാംഗത്തക്ക്

കകേരളലാം  സസ്വയലാംപരദനാപത  കനടുനകതനാടുകൂടബ  സനാമത്തബകേ  രലാംഗത്തക്ക്  വലബയ

മനാറമുണനാകുലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബ്രനാഹബലാം കുഞക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  ഇഇൗസക്ക്
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ഓഫക്ക് ഡൂയബലാംഗക്ക് ബബസബനസക്ക്  നബയമത്തബകന്റെ ഗുണലാം വദവസനായ രലാംഗത്തക്ക് എതമനാതലാം

ഉണനായബട്ടുകണനക്ക്  വദക്തമനാകണലാം.  കേഴബഞ  20  വരഷത്തബനള്ളബല്  കേളമകശ്ശേരബ,

ഏലൂര-ആലവ  വദവസനായ  കമഖലയബല്  24  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്  പൂട്ടുകേയലാം

പന്ത്രണനായബരത്തബലധബകേലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുകേയലാം  കചയ

സനാഹചരദത്തബല്  വദവസനായ  കമഖലകേകളനാടുള്ള  സമസ്പീപനത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാന്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  പ്രവരത്തനക്ഷമമലനാത്ത  വദവസനായ  സനാപനങ്ങളുകട  സലലാം

ഏകറടുത്തക്ക് നന്യൂ  ജനകറഷന് വദവസനായങ്ങളുലാം സ്റ്റേനാരട്ടപ്പുകേളുലാം  ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കവല്ലൂര  ഹബന്ദുസനാന്  നന്യൂസക്ക്  പ്രബന്റെക്ക്  ഫനാക്ടറബ  സരകനാര

ഏകറടുകണലാം. എച്ചക്ക്.എലാം.ടബ.-കയ ഡസ്പീലബങക്ക് കചയക്ക് ലനാഭകേരമനാക്കുനതബനലാം കൂടുതല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

എഫക്ക്.എ.സബ.ടബ.-യകട   റബകകവവല്  കപ്രനാഗ്രനാലാം  അനവദബക്കുനതബനക്ക്  കകേന

ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേരദ്ദലാം  കചലത്തണലാം.  കകവദദ്യുതബ  ഉല്പനാദനലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  അണകകട്ടുകേളബല്  സലാംഭരബച്ചബട്ടുള്ള  അധബകേജലലാം

ജനജസ്പീവബതകത്ത ബനാധബകനാത്ത രസ്പീതബയബല് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ തുറനവബടുനതബനലാം

ഓകരനാ അണകകട്ടബനലാം പ്രകതദകേലാം ആക്ഷന് പനാന് തയ്യനാറനാകണകമന കകേന

ജലകേമ്മേസ്പീഷകന്റെ നബരകദ്ദശലാം നടപ്പെബലനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  കകവദദ്യുതബ

കമഖലയബല് അത്ഭുതകേരമനായ കനട്ടങ്ങള് കകകേവരബകനാന് ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രതബകൂല  സനാഹചരദങ്ങകള  അതബജസ്പീവബച്ചുകകേനാണക്ക്

സലാംസനാനത്തക്ക്  സമ്പൂരണ്ണ  കകവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാകബയതുലാം  പവരകട്ടക്ക്

ഒഴബവനാകബയതുലാം കകവദദ്യുതബ വകുപ്പെബകന്റെ ഇചനാശക്തബകയയനാണക്ക് വദക്തമനാക്കുനതക്ക്.

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള   ലനാഭകേരമനാകനാനലാം  വദവസനായ  കമഖലയബകല

കകേടുകേനാരദസത  അവസനാനബപ്പെബകനാനലാം  ടനാവന്കൂര  കകേനാച്ചബന്  കകേമബകല്സക്ക്

ലബമബറഡബകന ലനാഭത്തബലനാകബ ലനാഭവബഹബതലാം വബതരണലാം കചയ്യനാനലാം സനാധബച്ചതക്ക്

അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്. പനാലകനാടക്ക് ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന് ലബമബറഡക്ക്  ഏകറടുകനാനള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   കേയര,  കേശുവണബ  തുടങ്ങബയ പരമരനാഗത

വദവസനായങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  മബനബമലാം  കൂലബ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനലാം കചറകേബട ഇടത്തരലാം വദവസനായകമഖലയബല്  നബകക്ഷപലാം

നടത്തനാന് കേഴബഞതുലാം ഇഇൗ കമഖലകയനാടുള്ള സരകനാരബകന്റെ പ്രതബബദതയനാണക്ക്

വദക്തമനാക്കുനതക്ക്.  കജനാലബ  നഷ്ടകപ്പെട്ടക്ക്  തബരബകകേ  എത്തുന  പ്രവനാസബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കചറകേബട-പരമരനാഗത  വദവസനായ  കമഖലകേളബല്

നൂതന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചക്ക് നടപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ തുകേ ബഡ്ജറബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.    

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  പുതബയ

വദവസനായബകേള്കക്ക്  ഓണ്കകലന്വഴബ  അകപക്ഷ  നല്കുനതബനലാം   30

ദബവസത്തബനള്ളബല്   വദവസനായങ്ങള്കക്ക്  അനമതബ  നല്കുനതബനമനായബ

കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.   തയ്യനാറനാകബയ  കകേ-സസ്വബഫക്ക്  (KSWIFT)  എന

കപനാരട്ടലബകന്റെ   പ്രവരത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനലാം  ഓണ്കകലന്വഴബ

ലഭബക്കുന അകപക്ഷകേള്കക്ക് അനമതബ നല്കുനതബലള്ള ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളുകട

സമസ്പീപനത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തുനതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റബ്ബറധബഷബത  ഉല്പനങ്ങള്ക്കുമനാതമനായബ   കേനാഞബരപ്പെള്ളബയബല്  വദവസനായ

പനാരകക്ക്  സനാപബകനാന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ബകയനാപനാസ്റ്റേബക്കുകേളുകട

നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  റബ്ബരക്കുരുവബകന്റെ  എണ്ണ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ

സനാദദതകേകളക്കുറബച്ചക്ക്   പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  റബ്ബര  കേരഷകേകര

സഹനായബക്കുനതബനകവണ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവണലാം.  കകേനാട്ടയലാം ജബലയബകല

സബമന്റെക്ക്  ഫനാക്ടറബയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനലാം  അവബകടയള്ള

കമഷബനറബകേള്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കഗ്ര  സബമന്റെക്ക്  ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  പവരഗ്രബഡക്ക്

കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക് സലലാം വബട്ടുകകേനാടുത്ത കൃഷബകനാരകക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനലാം
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കേനാഞബരപ്പെള്ളബയബല്  110  കകേ.വബ.  സബ്കസ്റ്റേഷകന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക്  കകേനായ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായങ്ങകള  സലാംരക്ഷബകനാനലാം  ലനാഭകേരമനാകനാനലാം

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  വദനാവസനായബകേ  പുകരനാഗതബകക്ക്  അടബത്തറ

പനാകുനതബനക്ക്  കചറതുലാം  വലതുമനായ  വദനാപനാര  വദവസനായ  സനാപനങ്ങകള

നബലനബരത്തനാനലാം  പുതബയ  സലാംരലാംഭകേകര  ഇഇൗ  കമഖലകേളബകലയക്ക്  ആകേരഷബകനാനലാം

കേഴബയണലാം.  കകേരളത്തബകല  വദവസനായ  വളരച്ചയക്ക്  തടസമനായബ  നബനബരുന

തകദ്ദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  വലസന്സബലാംഗക്ക്  നബബനനകേളബകല  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനലാം  വദവസനായ-വനാണബജദ  സനാപനലാം  തുടങ്ങുനതബനനാവശദമനായ

അനമതബ  അതബകവഗലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഫയര  കസഫബ

അനമതബക്കുള്ള  കബയറന്സക്ക്  ലഭദമനാക്കുനതബകല  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനലാം

പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്ക്കുളള  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  30  ദബവസത്തബനകേലാം  തസ്പീരപ്പെക്ക്

കേല്പ്പെബകനാന്  കേഴബയനാകത  വനനാല്  കേല്പ്പെബത  അനമതബ  ലഭബച്ചതനായബ

കേണകനാക്കുനതബനലാം  കനനാക്കുകൂലബ  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  ഏകേജനാലകേ  ഓണ് വലന്  കബയറന്സക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏരകപ്പെടുത്തനാനള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  വദവസനായ  വളരച്ചയക്ക്  കവഗതകൂട്ടുലാം.
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'കസയബല്'-മനായണനാകബയ  കേരനാരപ്രകേനാരലാം  സ്റ്റേസ്പീല്  കകേനാലാംപകബനക്ക്  ബബലറക്ക്

ലഭദമനാകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വവ ദദ്യുതബ  വകുപ്പെബനക്ക്

ഇന്തദനാ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഉഇൗരജസലാംരക്ഷണ അവനാരഡുകേള് ലഭദമനായതക്ക് വകുപ്പെബകന്റെ

കേനാരദക്ഷമതകയയനാണക്ക്  കേനാണബക്കുനതക്ക്.  അമതബനനായബരത്തബലധബകേലാം  വസ്പീടുകേള്

പുതുതനായബ  വയറബലാംഗക്ക്  കചയ്യുനതബനനാവശദമനായ പ്രവരത്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചതുലാം

വവദദ്യുതബ  കേണക്ഷന്  ലഭബക്കുനതബനള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബച്ചതുലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ഫബലകമന്റെക്ക്  രഹബത  കകേരളലാം  പദതബ

മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.  നബലവബലള്ള  പവര  ഹഇൗസുകേളുകട  സനാപബതകശഷബ

വരദബപ്പെബകനാനലാം കസനാളനാര വവദദ്യുതബ  കൂടുതലനായബ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകനാനലാം സസ്വസ്പീകേരബച്ച

നടപടബകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  അതബരപ്പെബള്ളബ  ജലവവദദ്യുത  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  കേനാഞബരപ്പെള്ളബകടുത്തക്ക്  പനാറകത്തനാടക്ക്  പഞനായത്തബല്

റബ്ബറധബഷബത  വദവസനായ   പനാരകക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  കവള്ളൂര  നന്യൂസക്ക്  പ്രബന്റെക്ക്

ഫനാക്ടറബ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം   കേയര-കേശുവണബ  കമഖലകേളുകട  വബകേസനത്തബനലാം

ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന്  പബ.:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബല്  വദവസനായ,  കകവദദ്യുതബ  കമഖലകേളബല്  വബപവകേരമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്



27

വകേവരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്. വദവസനായ കമഖലയബല് നൂതന സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബകനാനലാം

നബരവധബ  കേമനബകേള്കക്ക്  കകേരളത്തബല്  നബകക്ഷപലാം  നടത്തുനതബനള്ള  സനാഹചരദലാം

സൃഷ്ടബകനാനലാം  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേരളകത്ത  നബകക്ഷപ  സഇൗഹൃദ

സലാംസനാനമനാകബ  മനാറ്റുനതബനനായള്ള  വന്കേബട  പദതബകേളനായ  കകലഫക്ക്  സയന്സക്ക്

പനാരകക്ക്,  കമഗനാഫുഡക്ക്  പനാരകക്ക്,  ഇലകകനാണബകേക്ക്  ഹനാരഡക്ക് കവയര  പനാരകക്ക്

തുടങ്ങബയവയകട  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  അവസനാനഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.

വയനനാട്ടബല്  കേനാരബണ്  നന്യൂടല്  കകേനാഫബ  വബകലജക്ക്  ആരലാംഭബകനാനലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.

ഭരണകേനാലത്തക്ക്  നഷ്ടത്തബലനായബരുന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബലനാകനാനലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേന  സരകനാര  വബല്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ച

പനാലകനാടക്ക് ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന് ലബമബറഡബകന ഏകറടുത്ത നടപടബ സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

കസനാളനാര,  മറക്ക്  റബനന്യൂവബബള്  പദതബകേള്  എനബവയബലൂകട  കകവദദ്യുതബ

ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് മുന്ഗണന നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  ധനനാഭദരതനകേകള അനകൂലബക്കുന.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലബലൂകട  ആഭദന്തര-വബകദശ  നബകക്ഷപങ്ങളബല്

വരദനവണനാകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  നബലവബലള്ള  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

അടച്ചുപൂട്ടുകേയലാം  സസ്വകേനാരദവല്കരബക്കുകേയലാം  മൂലധനനബകക്ഷപത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്

ശത്രുതനാപരമനായ സമസ്പീപനലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയമനാണക്ക് കകേന ഗവണ്കമന്റെക്ക് കചയ്യുനതക്ക്.
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കകേരളകത്ത  പരബസബതബ  സഇൗഹൃദ-നബകക്ഷപ  സലാംസനാനമനാക്കുനതബനലാം  വനാണബജദ-

വദവസനായ  രലാംഗങ്ങളബല്  പുകരനാഗതബ  വകേവരബക്കുനതബനലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

നദനായമനായ കവതനലാം ഉറപ്പുവരുത്തബ പുതബയ കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനലാം

പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  സരകനാര  നടപടബകയടുത്തബട്ടുണക്ക്.

പരമരനാഗത  വദവസനായങ്ങളുകട  വളരച്ചയനാവശദമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തണലാം.

സരകനാര  സസ്വസ്പീകേരബച്ച  ശരബയനായ  നബലപനാടുകേളുകടയലാം  ദബശനാകബനാധത്തബകന്റെയലാം

ഫലമനായനാണക്ക്  തകേരച്ച  കനരബട്ടുകകേനാണബരുന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബലനാകനാന്  സനാധബച്ചതക്ക്.  വവദദ്യുതബ  രലാംഗത്തക്ക്  വന്  കുതബപ്പുണനാക്കുനതബനലാം

സമ്പൂരണ്ണ  വവദന്യൂതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെബലനാകബയ  ആദദകത്ത  സലാംസനാനമനായബ

കകേരളകത്ത മനാറ്റുനതബനലാം പത്തക്ക് ലക്ഷത്തബല്പ്പെരലാം പുതബയ വവദദ്യുതബ കേണക്ഷനകേള്

നല്കുനതബനലാം സരകനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  കകേരളകത്ത

വദവസനായ  സഇൗഹൃദ  സലാംസനാനമനാക്കുനതബനനായബ  നബയമലാം  പനാസനാകബകയങബലലാം

നനാളബതുവകര  യനാകതനാരു  കനട്ടവലാം  വകേവരബകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല.  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേരക്കുകവണബ  ആരലാംഭബച്ച  കപനാരട്ടല്  സലാംവബധനാനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാകണലാം.

അടച്ചുപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന  ഹബന്ദുസനാന്  നന്യൂസക്ക്  പ്രബന്റെക്ക്  ലബമബറഡബകന

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം സബമന്റെബകന്റെ വബലവരദനവക്ക് നബയന്ത്രബക്കുനതബനലാം കുറദനാടബയബല്
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നനാളബകകേര വബകേസന പനാരകക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

'നസ്പീര'യകട  ഉല്പ്പെനാദനലാം  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബകണലാം.  മഴകനാലത്തക്ക്  വവദദ്യുതബ

വലനകേളുകട സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുനതബല് ജനാഗ്രത പുലരത്തണലാം.   

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്: ധനനാഭദരതനകേകള അനകൂലബക്കുന.  വദവസനായ

വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ പശനാത്തല സഇൗകേരദങ്ങള്/അസലാംസ്കൃത പദനാരതങ്ങളുകട

അപരദനാപത  പരബഹരബച്ചക്ക്  വദവസനായ  നബകക്ഷപത്തബനനകൂലമനായ  അന്തരസ്പീക്ഷലാം

സൃഷ്ടബകനാന്  നടത്തബയ  ശമങ്ങള്  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  ആധുനബകേ

സനാകങതബകേവബദദയബലൂകട  വബപണന  സനാധദതയള്ള  ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട

വവവബദദവല്കരണലാം, വബപുലസ്പീകേരണലാം, കേനാരദക്ഷമമനായ മനാകനജുകമന്റെക്ക് സലാംവബധനാനലാം

എനബവയക്ക്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കേബകകനാണനാണക്ക്  വബവബധ  പദതബകേള്  സരകനാര

ആവബഷ്കരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  ഉപകഭനാക്തൃ സലാംസനാനമനായ കകേരളകത്ത കകേനാരപ്പെകററ്റുകേളുകട

പബടബയബല്  നബനലാം  കമനാചബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച്ച  വദവസനായ  വനാണബജദനയലാം

കേരുത്തക്ക്  പകേരുനതനാണക്ക്.  പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബലലാം  പബന്തുണ

നല്കുനതബലലാം  സലാംസനാനകത്തനാടക്ക്  കകേന സരകനാര തബകേഞ അവഗണനയനാണക്ക്

കേനാണബക്കുനതക്ക്.  സമ്പൂരണ്ണ  വവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാകനാനലാം  പവരകട്ടുലാം

കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം ഒഴബവനാകനാനലാം സനാധബച്ചതക്ക് അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  ഇലകബസബറബ
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കബനാരഡബകന  നവസ്പീകേരബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കഎ.കഎ.എലാം.

സമരപ്പെബച്ച റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് വവദദ്യുതബ കബനാരഡക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകമനാകയനക്ക് വദക്തമനാകണലാം.

കകേരളത്തബല്  വവദദ്യുതബ  ഉല്പ്പെനാദന  കചലവക്ക്  വരദബക്കുനതക്ക്  ഗഇൗരവകത്തനാകട

കേനാണണലാം.   ആധുനബകേവല്കരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംസനാനത്തക്ക്  ഭൂഗരഭ

കകേബബളുകേള്  സനാപബക്കുനതബനലാം  ഇലകബസബറബ  കബനാരഡക്ക്

ആധുനബകേവത്കരബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  മഴയകട  കതനാതനസരബച്ചക്ക്

വവദദ്യുതബ  ഉത്പനാദനലാം  വരദബച്ചബട്ടുകണനാകയനലാം  വവദദ്യുതബ  കബനാരഡക്ക്

ആസബകയകനാള്  കൂടുതല്  കേടകമടുക്കുനതബകനക്കുറബച്ചുലാം

പരബകശനാധബകകപ്പെകടണതനാണക്ക്.  പള്ളബവനാസല്  എകക്ക്റന്ഷന്  പദതബയമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  അഴബമതബകയക്കുറബച്ചുലാം  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  മസ്പീറര  ഇടപനാടബല്  നടന

ക്രമകകടുകേകളക്കുറബച്ചുലാം  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തണലാം.  വബല/ഗുണനബലവനാരലാം  കുറഞ

മസ്പീററകേള് സവപ കചയ കേമനബകേകള കേരബമട്ടബകേയബല്കപ്പെടുത്തണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  കതനാഴബല്  സമരങ്ങള്  ഒഴബവനാകബ  കകേരളത്തബകന്റെ

വദവസനായനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  തൃശൂര

ജബലയബകല  നസ്പീറനാ  ജലനാറബന്  ഇന്തദനാ  ലബമബറഡക്ക്  എന  സനാപനലാം  തുറനക്ക്

പ്രവരത്തബപ്പെബകനാന്  സനാധബച്ചു.  കകേരളത്തബകല  കപനാതു/സസ്വകേനാരദ  കമഖലകേകളയലാം
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സസ്വകേനാരദ  സലാംരലാംഭകേകരയലാം  കപ്രനാല്സനാഹബപ്പെബകനാനനാവശദമനായ  നബലപനാടക്ക്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കേഴബഞ മൂനക്ക് വരഷത്തബനള്ളബല്  43,518  വദവസനായ യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബകനാനലാം  4,846.03  കകേനാടബ  രൂപയകട  നബകക്ഷപമുണനാകനാനലാം  166178

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകനാനലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേരളത്തബകല

കപനാതു/സസ്വകേനാരദ/പരമരനാഗത  കമഖലകേളബകല   ഉത്പനങ്ങള്കക്ക്  വബകദശ/സസ്വകദശ

മനാരകറ്റുകേള്  കേകണത്തനാനലാം  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകള്  ലഭദമനാകബ  വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങകള  കപ്രനാല്സനാഹബപ്പെബകനാനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കനനാക്കുകൂലബകക്ക്

നബയന്ത്രണലാം  വരുത്തനാന്  സനാധബച്ചു.  വദവസനായങ്ങള്  കനരബടുന  പ്രതബസനബ

പരബകശനാധബച്ചക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്  സരകനാര  പ്രതബജനാബദമനാണക്ക്.

കകവവബധദവത്കേരണത്തബലൂകടയലാം   നവസ്പീകേരണത്തബലൂകടയലാം  തകേരച്ചയബലനായബരുന

വദവസനായ  സനാപനങ്ങകള  വളരച്ചയകട  പനാതയബകലത്തബകനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

നഷ്ടത്തബലനായബരുന  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.,  ടനാവന്കൂര  കകേനാച്ചബന്  കകേമബകല്സക്ക്

ലബമബറഡക്ക്  എനബവകയ  ലനാഭത്തബലനാകനാനലാം  അടച്ചുപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബട്ടബരുന

ടനാവന്കൂര കകടറനാനബയലാം കപ്രനാഡക്ടക്ക്സക്ക് ലബമബറഡബകന കകവവബധദവത്കേരണത്തബലൂകട

ലനാഭത്തബകലയക്ക് കകേനാണവരനാനലാം സനാധബച്ചു.  കകേല്കടനാണ്,  യ.എസക്ക്.ടബ.  കഗനാബലമനായബ

കചരനക്ക്  കജനായബന്റെക്ക്  കവഞസ്വറബല്  ലനാപക്ക് കടനാപക്ക്  നബരമ്മേബക്കുനതബനള്ള  ചരച്ചകേള്

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ടനാവന്കൂര  സബമന്റെക്ക്സബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം
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കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്

പനാരക്കുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  6886  ഏകര  ഭൂമബ  ഏകറടുകനാനകദ്ദശബക്കുനണക്ക്.  കകേന

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ  പനാലകനാടക്ക്  ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന്  ലബമബറഡക്ക്

ഏകറടുക്കുനതബനള്ള നടപടബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.   ഇഇൗസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയബലാംഗക്ക്

ബബസബനസബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഓണ്കകലന് സലാംവബധനാനത്തബലൂകട അകപക്ഷ നല്കേനാനലാം

ഒരുമനാസത്തബനകേലാം  അനമതബ  ലഭദമനായബകലങബല്  ഡസ്പീലാംഡക്ക്  കകലസന്സനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബകനാനമുള്ള  വദവസകേള്  ഏരകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  തളബപ്പെറമക്ക്

നനാടുകേനാണബയബകല  കടകക്ക്വറല്  പനാരകക്ക്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  നബലവബലള്ള

സബനബലാംഗക്ക്  മബലകേള്  പുനരുദരബക്കുനതബനലാം  കഗ്ര  സബമന്റെക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  കുറദനാടബ  നനാളബകകേര

പനാരകബനക്ക്  സലലാം  ഏകറടുത്തതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസക്ക്  കകേനാടതബയകട

പരബഗണനയബലനായതബനനാല് അകനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുകനാന് സരകനാരബനക്ക്

സനാധബകബല.  സബയനാല്  കമനാഡല്  റബ്ബര  പനാരകക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കകേരളത്തബകല എലനാ പഞനായത്തുകേളബലലാം സ്കബല്

എന്റെരപ്രകണഴക്ക് കസന്റെറകേള്,  ആധുനബകേ സനാകങതബകേവബദദയകട സഹനായത്തനാല്
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കതങ്ങബന്  തടബയപകയനാഗബച്ചക്ക്  ഫരണബച്ചര  നബരമ്മേനാണലാം,  വറസക്ക്  പനാരകക്ക്

എനബവയലാം വയനനാടക്ക് ജബലയബല് മള്ട്ടബ പരപ്പെസക്ക് ഇന്ഡസ്ട്രേബയല് പനാരകക്ക്, കേണ്ണൂര

ജബലയബല് സരജബകല് ഗഇൗസക്ക് ഫനാക്ടറബ,  ഇ-കമനാബബലബറബ  പനാരകക്ക് എനബവയലാം

ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  കതന്  സലാംസ്കരണത്തബനലാം  വബപണനത്തബനലാം

കപ്രനാത്സനാഹനലാം  നല്കേബ  കതനാഴബലവസരലാം  വരദബപ്പെബകനാനലാം  ജസ്പീവന്രക്ഷനാ

മരുനകേളുകട  ഉല്പ്പെനാദനത്തബനലാം  ഗകവഷണങ്ങള്ക്കുലാം  കപ്രനാത്സനാഹനലാം

നല്കേനാനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കേബന്ഫ,  കകേ.എസക്ക്.ഐ.ഡബ.സബ.,

കകേല്കടനാണ്  തുടങ്ങബയ  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  സസ്വകേനാരദ

സലാംരലാംഭകേരുമനായബ  സഹകേരബച്ചക്ക്  പുതബയ  സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  വദവസനായ  കപനാട്ടുകേള്  കേകണത്തബ

ആവശദകനാരകക്ക്  മബതമനായ  വബലയബല്  നല്കുനതബനലാം  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേരകക്ക് കുറഞ പലബശനബരകബല് വനായ്പ ലഭദമനാക്കുനതബനലാം കൃതദമനായബ

വനായ്പ  അടയ്ക്കുന  കചറകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേരകക്ക്  തുടര

വദവസനായത്തബനക്ക്  5%  പലബശ  നബരകബല്  പണലാം  നല്കുനതബനലാം
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തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ധനനാഭദരതന പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  സഭനാതലത്തബല്

ഉയരനവനബരബക്കുന  ക്രബയനാത്മകേ  നബരകദ്ദശങ്ങകള  സസ്വനാഗതലാം  കചയ്യുന. കകേന

സരകനാര  കകേനാണവരനാനകദ്ദശബക്കുന  വവദദ്യുതബ  നബയമ  കഭദഗതബ  സലാംസനാന

തനാല്പരദങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമനാകേനാന്  സനാദദതയള്ളതബനനാല്  ഗഇൗരവതരമനായബ

കേനാകണണതുണക്ക്.  സനാദദമനായ  എലനാ  കമഖലകേളബലലാം  സമ്പൂരണ്ണ

വവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെബലനാകബയതബനപുറകമ  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  അനമതബ

ലഭബകനാത്തതുമൂലലാം വവദദ്യുതബകയത്തബകനാന് കേഴബയനാത്ത കമഖലകേളബല് അനമതബ

ലഭബക്കുനമുറയക്ക്  കകേബബളുകേള്  സനാപബച്ചക്ക്  വവദദ്യുതബകയത്തബക്കുനതബനക്ക്

ആവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  വവദദ്യുതബ  ഉല്പ്പെനാദനലാം

വബപുലസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  ഊരകജനാപകഭനാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

എല്.ഇ.ഡബ.  ബള്ബക്ക്/ടന്യൂബുകേളുകട  ഉപകയനാഗലാം  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.

ജലവവദദ്യുത  പദതബകേളുകട  സനാദദതകേള്  കുറവനായതബനനാലലാം  കചറകേബട

പദതബകേളുലാം  തനാപനബലയങ്ങളുലാം  നഷ്ടമനായതബനനാലലാം  സഇൗകരനാരജലാം

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുകേകയന  ലക്ഷദമനാണക്ക്  സരകനാരബനള്ളതക്ക്.  വവദദ്യുതബ

കമഖലയബകല  പ്രതബസനബകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  ഇടുകബയബല്  ഒരു
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അണര  ഗ്രഇൗണക്ക്  പവരഹഇൗസക്ക്  പണബയനതുസലാംബനബച്ച  പഠനങ്ങള്

നടനവരുന.  അടബയന്തര  ഘട്ടങ്ങളബല്  ഉയരന  വബലയക്ക്  വവദദ്യുതബ

വനാങ്ങുനതുള്കപ്പെകടയള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പവരകട്ടുലാം

കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം  ഒഴബവനാക്കുകേ  എന  സരകനാര  നയലാം  പൂരണ്ണമനായലാം

നടപ്പെനാക്കുനതബനനാണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  വന്കതനാതബലള്ള സനാമത്തബകേ ബനാദദത

വരുകമനതബനനാല് എലനാ സലങ്ങളബലലാം കകേബബള് സനാപബക്കുകേ എന ആശയലാം

പ്രനാകയനാഗബകേമല.  കൂടലാംകുളലാം  പദതബകനായബ  സലലാം  നല്കേബയവരകക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  നബലവബല്

ഏഴനായബരലാം  കകേനാടബരൂപയകട  സനാമത്തബകേ  ബനാദദത  കബനാരഡബനകണനനാണക്ക്

കേണകനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രളയകേനാലത്തക്ക്  കൃതദമനായ  മുകനനാരുകങ്ങളുലാം

നടപടബകേളുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചതബനകശഷലാം  ഡനാമുകേള്  തുറനവബട്ടതുകകേനാണനാണക്ക്

നനാശനഷ്ടങ്ങളുലാം  മരണസലാംഖദയലാം  കുറയനാന്  സനാധബച്ചതക്ക്.  ധനനാഭദരതന

പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

വദവസനായങ്ങള് എന  XXXVII- ാാാ നമര ധനനാഭദരതന 36-കനതബകര

77 കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയലാം കകവദദ്യുത പദതബകേള് എന
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XXXIX- ാാാ നമര  ധനനാഭദരതന  36-കനതബകര  77  കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം  സഭ

പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയലാം കചയ.

സഭ വവകുകനരലാം 4.30-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


