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I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XV-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   19,   ബുധന

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

പനാറയബല് സനാജകന്റെ ആത്മഹതദ

മബ  .   സസ്പീകര: കേണ്ണൂര ജബല്ലയബകല ആന്തൂര മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്കപ്പെട്ട ബകളത്തക്ക്

പനാറയബല് സനാജന നബരമ്മേബച്ച കേണ്കവനഷന കസന്റെറബനലാം കേലദനാണമണ്ഡപത്തബനലാം

കകേട്ടബടനമ്പരലാം  മറക്ക്  കരഖകേളലാം  നബകഷധബച്ചതബകനത്തുടരനക്ക്  പനാറയബല്  സനാജന

18-06-2019-നക്ക്  ആത്മഹതദ  കചയ്തതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന

ഗുരതരമനായ  സലാംഭവത്തബനക്ക്  ഉത്തരവനാദബകേളനായവരകകതബകര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകകണ്ടതബകന്റെ  ആവശദകേത  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്
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ചരച്ചകചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ സണബ കജനാസഫക്ക്, കകേ. എന. എ. ഖനാദര,

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

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമനായ്തസ്പീന): കേണ്ണൂര ജബല്ലയബകല

ആന്തൂര  മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്കപ്പെട്ട  ബകളത്തക്ക്,  പനാറയബല്  സനാജന  ആത്മഹതദ

കചയ്ത  ദദൗരഭനാഗദകേരമനായ  സലാംഭവലാം  ശദയബല്കപ്പെട്ടകപ്പെനാള്ത്തകന  ബന്ധകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസ്ഥര  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയലാം  അകനസഷണത്തബല്  പ്രസ്തുത

ഓഡബകറനാറബയത്തബകന്റെ  നബരമ്മേനാണനാനമതബകനായബ  10-10-2013-നക്ക്  പനാകലനാളബ

പുരകഷനാത്തമന  സമരപ്പെബച്ച  അകപക്ഷയബല്  നഗരസഭ  അനമതബയലാം  കപരമബറലാം

അനവദബച്ചബരനകവനനാണക്ക്  മനസബലനാകനാന  സനാധബച്ചതക്ക്.  മരണകപ്പെട്ട  സനാജന

അകപക്ഷകേകന്റെ  മകേളകട  ഭരത്തനാവനാണക്ക്.  12-04-2019-നക്ക്  പൂരത്തബയനാകബയ

നബരമ്മേനാണത്തബല്  ചട്ടലലാംഘനമുകണ്ടന  നഗരസഭയകട  കനനാട്ടസ്പീസബകനത്തുടരനക്ക്

അപനാകേതകേള്  പരബഹരബച്ചക്ക്  ഒകേക്യുകപനസബ  സരട്ടബഫബകറബനനായബ  28-05-2019-നക്ക്

കസക്രട്ടറബ  മുമ്പനാകകേ ഫയല് അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  എത്തുകേയലാം പരബകശനാധനയബല്

അപനാകേതകേള്  ചുണ്ടബകനാണബകകപ്പെടുകേയലാം  അവ  പരബഹരബകനാകമനക്ക്  സനാജന

കരഖനാമൂലലാം  ഉറപ്പെക്ക്  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബരന.  ഒകേക്യുകപനസബ  സരട്ടബഫബകറക്ക്

നല്കുനതബകല വസ്പീഴ്ച  സലാംബന്ധബചലാം കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ ചട്ടലലാംഘനലാം സലാംബന്ധബചലാം
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നഗരകേനാരദ  റസ്പീജബയണല്  ഡയറക്ടറുകടയലാം  സബ.ടബ.പബ.  വബജബലനസബകന്റെയലാം

കനതൃതസത്തബലുള്ള അകനസഷണറബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ലഭബക്കുനമുറയക്ക് കുറകനാരകകതബകര കേരശന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  സനാജകന്റെ  സകഹനാദരകന്റെ  കമനാഴബയകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  വളപട്ടണലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  അസസനാഭനാവബകേ  മരണത്തബനക്ക്  കകേസക്ക്

രജബസ്റ്റര  കചയ്തക്ക്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളബല്

അനനാവശദ കേനാലതനാമസകമനാഴബവനാകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സണബ കജനാസഫക്ക്:  16  കകേനാടബ  രൂപ കചലവഴബച്ചക്ക്  ബകളത്തക്ക് നബരമ്മേബച്ച

പനാരഥനാ  ബബല്കഡഴക്ക്  എന  കേണ്കവനഷന  കസന്റെര,  ചസ്പീഫക്ക്  ടദൗണ്  പനാനര

അലാംഗസ്പീകേരബച്ച പനാനപ്രകേനാരലാം പണബപൂരത്തബയനാകബയ അവസരത്തബലനാണക്ക് നബരമ്മേനാണ

ചട്ടലലാംഘനലാം ചൂണ്ടബകനാണബചകകേനാണ്ടക്ക് കേണ്കവനഷന കസന്റെറബകന്റെ കുകറ ഭനാഗങ്ങള്

കപനാളബചമനാറണകമനക്ക്  മുനബസബപ്പെല്  അധബകേനാരബകേള്  നബരകദ്ദേശബച്ചതക്ക്.  ജബല്ലനാ  ടദൗണ്

പനാനര  ഉള്കപ്പെടുന  സലാംഘലാം  സ്ഥലലാം  സന്ദരശബക്കുകേയലാം  നബരമ്മേനാണത്തബല്

അപനാകേതയബകല്ലനക്ക്  സനാക്ഷദകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്

പ്രവനാസബകേളകട  നബകക്ഷപലാം  ആകേരഷബകനാന  കലനാകേ  കകേരളസഭ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള

പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകമ്പനാഴലാം  പ്രവനാസബകേകള  കദനാഹബക്കുന  ഇത്തരലാം

നടപടബകേള്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  ഇതബനത്തരവനാദബകേളനായവകര  കേകണ്ടത്തബ

കേരശന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച
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കചയ്യണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമനായ്തസ്പീന): ഇദൗ വബഷയത്തബല്

ആന്തൂര  നഗരസഭ  രനാഷസ്പീയവബകവചനലാം  കേനാണബച്ചബട്ടബകല്ലനള്ളതബനക്ക്  കതളബവനാണക്ക്

സനാജകന്റെ  കേമ്പനബയകട  ഭനാഗമനായബ  നബരമ്മേബച്ച  10  വബല്ലകേള്കക്ക്  ഒകേക്യുകപനസബ

സരട്ടബഫബകറക്ക്  നല്കേബയതക്ക്.  അലാംഗസ്പീകൃത പനാനബനക്ക്  വബരദമനായ നബരമ്മേനാണമുകണ്ടനക്ക്

കേകണ്ടത്തബയതബകനത്തുടരനക്ക്  സനാജകനക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാണക്ക്  ജബല്ലനാ  ടദൗണ്

പനാനറുലാം മുനബസബപ്പെല് ഉകദദനാഗസ്ഥരലാം സലാംയക്തപരബകശനാധന നടത്തബയതക്ക്.  സനാജകന്റെ

മരണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  അസസനാഭനാവബകേ  മരണത്തബനക്ക്  കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റര  കചയ്തക്ക്

അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  ഉകദദനാഗസ്ഥരകട  ഭനാഗത്തക്ക്  വസ്പീഴ്ചയകണ്ടനാകയനക്ക്

കേകണ്ടത്തുനതബനനായബ  അകനസഷണത്തബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്;  അകനസഷണ

റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല്  തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  പനാറയബല്  സനാജകന്റെ  ആത്മഹതദ

സലാംബന്ധബച്ചക്ക് ഗദൗരവമനായ അകനസഷണലാം നടത്തബ ഉത്തരവനാദബകേളനായവരകട കപരബല്

കേരശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചനബത്തല,

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



5

എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരകട

പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനകശഷലാം തബരബചവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല്

(1) മയക്കുമരനക്ക് ഉപകയനാഗലാം തടയനാന നടപടബ

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  ലഹരബമരനവദനാപനലാം  വലബയ

സനാമൂഹദവബപത്തനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. മയക്കുമരനക്ക്   ഉപകയനാഗത്തബകനതബകര

ശക്തമനായ  കബനാധവല്കരണ  കേദനാമ്പയബന  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം  മയക്കുമരനക്ക്

കേടത്തുസലാംഘങ്ങള്കകതബകര  കേരശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കവണലാം.

ലഹരബവദനാപനലാം  തടയനതബനനാവശദമനായ  നബയമനടപടബകേളള്കപ്പെകട  ശക്തമനായ

ഇടകപടല് സരകനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണ്ടനാകേണലാം. 

കതനാഴബലുലാം എകകക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   റബ  .   പബ  .   രനാമകൃഷ്ണന  ):  നബയമവബരദ

ലഹരബ  പദനാരത്ഥങ്ങള്  കേകണ്ടത്തുനതബനനായബ  കപനാലസ്പീസബകന്റെയലാം  കകേന

ഏജനസബകേളകടയലാം  സഹകേരണകത്തനാകട  ശക്തമനായ  എനകഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക്

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്  എകകക്സെെസക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  നടത്തബവരനതക്ക്.  പരബകശനാധനകേള്

ഉദൗരജബതമനാക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വബമനാനത്തനാവളങ്ങളകടയലാം  തുറമുഖങ്ങളകടയലാം

പരബസരങ്ങള്  നബരന്തരലാം  നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനലാം  കചകക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേളബലുലാം  പ്രധനാന
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പനാതകേളബലുലാം  വനാഹന  പരബകശനാധന  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  കകേസകനസഷണലാം

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  മയക്കുമരനക്ക്  വദനാപനാരത്തബലൂകട

സമ്പനാദബച്ച  വസ്തുവകേകേള്  കേണ്ടുകകേട്ടുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.   വബവബധ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബകല  എനകഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക്  വബഭനാഗങ്ങളകട  സഹകേരബചള്ള  പ്രവരത്തനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതനാണക്ക്.  നബലവബലുള്ള കകേന നബയമത്തബല് പഴതുകേളള്ളതബനനാല് കേരശന

വദവസ്ഥകേകളനാകട  നബയമലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യണകമനക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.

വബദദനാഭദനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങളകട  പരബസരങ്ങളബലുള്ള  ലഹരബ  വബല്പ്പെനയ്കകതബകര

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതുലാം സലാംസ്ഥനാനത്തുടനസ്പീളലാം  ലഹരബവബരദ കബനാധവല്കരണ

പ്രവരത്തനങ്ങള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതുമനാണക്ക്.

(2) അഴസ്പീകല് തുറമുഖ വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  അഴസ്പീകല്  തുറമുഖ  വബകേസനത്തബനക്ക്  കേമ്പനബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  ഫണ്ടനവദബകച്ചങബലുലാം  തുടരനടപടബകേളബല്

കേനാലതനാമസമുണ്ടനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബനാരജക്ക്  കപനാലുളള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ചരകക്ക്

വനാഹനഗതനാഗതത്തബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന  കേനാരദത്തബല്  തസ്പീരമനാനമുണ്ടനാകേണലാം.

കേനാരകഗനാ  സബ്സബഡബ  പുനനഃസ്ഥനാപബക്കുനതബനലാം  അഴസ്പീകല്  തുറമുഖ  വബകേസനലാം

യനാഥനാരത്ഥദമനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

തുറമുഖവുലാം  മമ്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ
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(ശസ്പീ  .    രനാമചനന  കേടനപ്പെള്ളബ  ):  അഴസ്പീകല്  തുറമുഖത്തക്ക്  കേകണ്ടയ്നര  നസ്പീകലാം

നടത്തുനതബനനാവശദമനായ  അടബസ്ഥനാനസദൗകേരദങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കേപ്പെല്

ചനാലബകന്റെ  ആഴലാംകൂട്ടബ  നബലചകപനായ  കേപ്പെല്  ഗതനാഗതലാം  പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം

വബകദശരനാജദങ്ങളബല്നബനക്ക്  കേപ്പെല്  വരനതബനള്ള  കേസ്റ്റലാംസക്ക്  കബയറനസക്ക്

ലഭദമനാക്കുകേയലാം  ചരക്കുനസ്പീകലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനള്ള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  അഴസ്പീകല്  തുറമുഖ  വബകേസനത്തബനനായബ  മുഖദമനബ

കചയരമനാനനായ  പ്രകതദകേ  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പൂരണചുമതലയള്ള  മനാകനജബലാംഗക്ക്

ഡയറക്ടകറ  നബയമബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  തുറമുഖവബകേസന  പദതബക്കുള്ള  അന്തബമ

സനാകങതബകേ-സനാമ്പത്തബകേ-സനാദദതനാ  പഠനറബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സരകനാര  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചനാല്

പനാരബസ്ഥബതബകേനാഘനാത പഠനത്തബകന്റെ കടലാംസക്ക് ഓഫക്ക് റഫറനസക്ക്  കകേനനാനമതബകനായബ

സമരപ്പെബക്കുനതുലാം ആകഗനാള കടണ്ടര ക്ഷണബക്കുനതുമനാണക്ക്. 

III സബ്മബഷന

(1) കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റഷനക്ക്  കകേട്ടബടവുലാം കേസനാരകട്ടഴലാം

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  പരബയനാരലാം കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റഷനക്ക്

സസന്തമനായബ  കകേട്ടബടവുലാം  കേസനാരകട്ടഴലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  അടബയന്തരനടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പരബയനാരലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്
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കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റഷനക്ക് കകേട്ടബടവുലാം കേസനാരകട്ടഴലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് ആകരനാഗദ വകുപ്പെബനക്ക്

കേസ്പീഴബലുള്ള  50  കസന്റെക്ക്  സ്ഥലലാം  അനവദബചനല്കുകേയലാം  ഇതുസലാംബന്ധബച്ച

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഹദൗസബലാംഗക്ക്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേനാരപ്പെകറഷന

ലബമബറഡബനക്ക്  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമനാ ഡണണകസഷന

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  പ്രസ്തുത  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബനള്ള

നടപടബ  സലാംസ്ഥനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്.  ഫനാറക്ക്

മനാതൃകേയബലുള്ള കേസനാരകട്ടഴക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് ബന്ധകപ്പെട്ട യൂണബറക്ക്

കമധനാവബയബല്നബനലാം ലഭബക്കുനമുറയക്ക് പരബകശനാധബച്ചക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

 (2) BHEL-EML   സ്ഥനാപനലാം ഏകറടുകല്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന:  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബകല  BHEL-EML  എന

സ്ഥനാപനലാം സരകനാര ഏകറടുക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബകല   BHEL-EML  എന

സലാംയക്ത സ്ഥനാപനലാം കേടുത്ത പ്രതബസന്ധബ കനരബടുകേയനാണക്ക്. BHEL-കന്റെ ണകേവശമുള്ള

ഓഹരബകേള്  നല്കേനാന  കകേന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  തസ്പീരമനാനബച്ചതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

സരകനാര  ഏകറടുകനാന  തയ്യനാറനാകുകേയലാം  BHEL-ഉമനായബ  ചരച്ച  നടത്തനാന  ചസ്പീഫക്ക്

കസക്രട്ടറബ തലവനനായ അകപ്പെക്സെെക്ക് കേമ്മേബറബകയ നബകയനാഗബക്കുകേയലാം കചയ. BHEL-കന്റെ
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ണകേവശമുള്ള  51  ശതമനാനലാം  ഓഹരബ  കകേന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അനവനാദകത്തനാടുകൂടബ

സലാംസ്ഥനാന  സരകനാരബനക്ക്  നല്കേനാന  ഭരണസമബതബ  സമ്മേതബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  BHEL-കന്റെ

ഒനാഹരബ  പൂരണമനായലാം  ഏകറടുത്തക്ക്  ഫലപ്രദമനായബ  നടത്തബകകനാണ്ടുകപനാകേനാന

സനാധബക്കുന തരത്തബലുള്ള നടപടബകേളനാണക്ക്  സരകനാര സസസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടബരബക്കുനതക്ക്.

(3) പബ  .   ജബ  .   കകേനാഴകേള് അനവദബകല്

ശസ്പീ  .    കജനാരജക്ക് എലാം  .    കതനാമസക്ക്:  കകേനാടകഞരബ ഗവണ്കമന്റെക്ക് കകേനാകളജബല് പബ.ജബ.

കകേനാഴകേള് അനവദബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഉനത വബദദനാഭദനാസവുലാം  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം ഹജക്ക്  തസ്പീരത്ഥനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  സലാംസ്ഥനാനകത്ത സരകനാര കകേനാകളജുകേളബല്

2019-20  അധദയനവരഷലാം  പുതബയ  കകേനാഴകേള്  അനവദബക്കുനതബനനായബ  കകേനാകളജക്ക്

വബദദനാഭദനാസ  ഡയറക്ടര  നല്കേബയ  കപ്രനാകപ്പെനാസലബല്  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  കകേനാകളജക്ക്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേനാഴകേള്  അനവദബക്കുന  കേനാരദലാം  സരകനാര  പരബകശനാധബച്ചക്ക്

തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(4) ബസക്ക് സരവ്വസ്പീസുകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:  പത്തനനാപുരലാം  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.

ഡബകപ്പെനായബകല നബരത്തലനാകബയ ബസക്ക് സരവ്വസ്പീസുകേള് പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.
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ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീനന):  പത്തനനാപുരലാം

ഡബകപ്പെനായബല്നബനക്ക്  47  കഷഡമ്യൂളകേളനാണക്ക്  ഓപ്പെകററക്ക്  കചയ്യുനതക്ക്.  21  കചയബന

സരവ്വസ്പീസുകേളള്കപ്പെകട  171  പുതബയ  സരവ്വസ്പീസുകേള്  പത്തനനാപുരലാം  മണ്ഡലത്തബല്

ഇകപ്പെനാള്  നടത്തുനണ്ടക്ക്.  ഇവബകട  ഉനയബച്ച  വബഷയങ്ങള്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

ഉകദദനാഗസ്ഥതലത്തബല് ഉനതതല ചരച്ച നടത്തുനതനാണക്ക്. 

(5)  വനാഴകനാടക്ക് കഎ  .  ടബ  .  കഎ  .

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  വനാഴകനാടക്ക് കഎ.ടബ.കഎ. ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

കതനാഴബലുലാം  എകകക്സെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  മലപ്പുറലാം

ജബല്ലയബകല  വനാഴകനാടക്ക്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  കഎ.ടബ.കഎ.  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്

ഭരണനാനമതബ നല്കേബകയങബലുലാം കട്രേഡുകേകളനാ തസബകേകേകളനാ അനവദബകനാത്തതബനനാല്

പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബകനാന  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.  നബലവബല്  കഎ.ടബ.കഎ.

ആരലാംഭബകണകമനനാവശദകപ്പെട്ട  സ്ഥലത്തുനബനലാം  12  കേബ.മസ്പീ.  ദൂരത്തബല് അരസ്പീകകനാടക്ക്

സരകനാര  കഎ.ടബ.കഎ.  സ്ഥബതബ  കചയ്യുനണ്ടക്ക്.  വനാഴകനാടക്ക്  കഎ.ടബ.കഎ.

സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക്  അനകൂല നബലപനാടനാണക്ക് ഗവണ്കമന്റെബനള്ളതക്ക്. 

                                     (6) സനാമ്പത്തബകേ ക്രമകകടക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര:  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബകല പറപ്പൂര റൂറല് സരവ്വസ്പീസക്ക്



11

സഹകേരണ  ബനാങബകല  സനാമ്പത്തബകേക്രമകകടക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  സമഗ്രനാകനസഷണലാം

നടത്തുനതബനലാം  കുറകനാരബല്നബനലാം  നഷലാം  ഇദൗടനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരനന  ):  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബകല  പറപ്പൂര  റൂറല്  സരവ്വസ്പീസക്ക്

സഹകേരണ  ബനാങബല്  തബരൂരങ്ങനാടബ  അസബസ്റ്റന്റെക്ക്  രജബസ്ട്രനാറുകട  കനതൃതസത്തബല്

നടത്തബയ  പരബകശനാധനയബല്  സസരണ  ഉരപ്പെടബകേളബലുലാം  നബകക്ഷപങ്ങളബലുലാം

ഗുരതരമനായ  ക്രമകകടുകേള്  കേകണ്ടത്തബയതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  അകനസഷണലാം

നടത്തബ ഒനര മനാസത്തബനകേലാം റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെബക്കുനതബനക്ക് പരപ്പെനങ്ങനാടബ യൂണബറക്ക്

ഇനകസക്ടകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കസവബലാംഗ്സക്ക്  ബനാങക്ക്/സ്ഥബര

നബകക്ഷപങ്ങളബലുലാം  ക്രമകകടുകേള്  നടനതനായബ  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  പരനാമരശബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.

സലാംഘത്തബല്നബനലാം  നഷകപ്പെട്ട  സസരണ  ഉരപ്പെടബകേളബല്  5  കേബകലനാകയനാളലാം

കേകണ്ടടുത്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  ബനാങക്ക്  പ്രസബഡന്റെക്ക്  കവങ്ങര  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബല്  നല്കേബയ

പരനാതബയബകന്മേല് ക്രമകകടക്ക് നടത്തബയ ആളബകന അറസ്റ്റക്ക് കചയ്തക്ക് ജനാമദത്തബല് വബടുകേയലാം

ഭരണസമബതബ സകസന്റെക്ക് കചയ്തബട്ടുള്ളതുമനാണക്ക്.   

(7) ണലഫക്ക് പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീനന:  പുത്തനകുരബശക്ക്  പഞനായത്തബകല അമൃതകുടസ്പീരലാം
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കകേനാളനബയബലുള്കപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ണലഫക്ക്  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേബച്ചക്ക് നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന  ):   പുത്തനകുരബശക്ക്

ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല  അമൃതകുടസ്പീരലാം  കകേനാളനബയബകല  കുടബകയനാഴബപ്പെബകകപ്പെട്ട

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  അമൃതനാനന്ദമയബ  മഠത്തബകന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  നല്കേബയ  വസ്പീടുകേള്

വനാസകയനാഗദമല്ലനാത്തവയനാണക്ക്.  സസന്തമനായബ വസ്പീടുള്ളതബനനാല് പ്രസ്തുത കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

ണലഫക്ക്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  വസ്പീടക്ക്  നല്കേനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.

02-02-2018-കല  സരകനാര  ഉത്തരവുപ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടബണഫഡക്ക്  പനാനബലാംഗക്ക്

ഏരബയയബലുള്കപ്പെട്ട  പഞനായത്തുകേകള  പബ.എലാം.എ.ണവ.  നഗരലാം  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന അനമതബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  അമൃതകുടസ്പീരലാം കകേനാളനബ നബവനാസബകേകള ടബ

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന കേഴബയകമനാകയനക്ക്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണക്ക്.   

(8) ഉച്ചഭക്ഷണലാം ലഭദമനാകല്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ണടസണ്  മനാസ്റ്റര:  പസക്ക്  ടു  വകരയള്ള  വബദദനാരത്ഥബകേള്കക്ക്

ഉച്ചഭക്ഷണലാം ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥക്ക്):  ഒനമുതല്

എട്ടുവകരയള്ള കനാസുകേളബകല വബദദനാരത്ഥബകേളനാണക്ക്  സ്കൂള്  ഉച്ചഭക്ഷണ  പദതബയകട

ഗുണകഭനാക്തനാകള്.  കകേന  പദതബയബലുള്കപ്പെടനാത്ത  ഒനപതക്ക്  മുതല്  പനണ്ടനാലാം



13

കനാസ്സുവകരയള്ള  കുട്ടബകേള്ക്കുകൂടബ  ഉച്ചഭക്ഷണലാം  നല്കേനാനനാവശദമനായ   സനാമ്പത്തബകേ

ബനാധദതകയക്കുറബച്ചക്ക് പഠനലാം നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്. 

(9) കേനാട്ടനാനശലദലാം

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക് പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  പനാണലാംകുഴബ പ്രകദശത്തക്ക്  കേനാട്ടനാനശലദലാം

തടയനതബനനായബ കഫനസബലാംഗക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനലാം മലയനാറ്റൂര കഫനാറസ്റ്റക്ക് ഡബവബഷന

കകേനമനാകബ  റനാപബഡക്ക്  കറകസനാണ്സക്ക്  ടസ്പീലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  കഫനാറസ്റ്റക്ക്

ഗനാരഡുകേകള നബയമബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

മലയനാറ്റൂര ഡബവബഷനബല് പനാണലാംകുഴബ ഭനാഗത്തക്ക് കേഴബഞ്ഞ രണ്ടക്ക് ദബവസമനായബ  ജനവനാസ

കമഖലയബകലയക്ക്  ആന  ഇറങ്ങുകേയലാം  കൃഷബ  നശബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  ആനകേള്

ജനവനാസ  കമഖലയബലബറങ്ങുനതക്ക്  തടയനാന  റനാപ്പെബഡക്ക്  കറകസനാണ്സക്ക്  ടസ്പീമബകനയലാം

പ്രകതദകേ സസനാഡബകനയലാം നബകയനാഗബക്കുനതബനലാം പ്രകദശവനാസബകേളമനായബ ആകലനാചബച്ചക്ക്

സദൗകരനാരജകവലബ  നബരമ്മേബക്കുനതുള്കപ്പെകടയള്ള  പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  ചസ്പീഫക്ക് കകവല്ഡക്ക് കകലഫക്ക് വനാരഡനക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

സ്ഥലലാം  സന്ദരശബച്ചക്ക്  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാനലാം  കൃഷബനനാശലാം

സലാംഭവബച്ചവരകക്ക്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേനാനലാം  മലയനാറ്റൂര  ഡബ.എഫക്ക്.ഒ.കയനാടക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രകദശത്തക്ക്  കേനാട്ടനാനകേള്  വസ്പീണ്ടുലാം  ഇറങ്ങുനകണ്ടനാകയനക്ക്
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പരബകശനാധബകനാന കസഷദല് കഫനാറസ്റ്റക്ക് കപ്രനാട്ടക്ഷന കഫനാഴബകന വബനദസബപ്പെബകനാനലാം

24 മണബക്കൂറുലാം നബരസ്പീക്ഷണലാം ശക്തമനാകനാനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്. 

(10) കകേ  .  എസക്ക്  .  ഇ  .  ബബ  .   സബ്കസ്റ്റഷന 

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  കേല്ലറ  കസക്ഷന  ഓഫസ്പീസക്ക്

പരബധബയബകല കവനാള്കട്ടജക്ക് ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുനതബനനായബ 33 കകേ.വബ. സബ്കസ്റ്റഷന

സ്ഥനാപബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കകവദക്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  കേല്ലറ

കസക്ഷന  ഓഫസ്പീസക്ക്  പരബധബയബകല  കവനാള്കട്ടജക്ക്  ക്ഷനാമത്തബനക്ക്  ശനാശസത  പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതബനനായബ  33  കകേ.വബ.  സബ്കസ്റ്റഷന  സ്ഥനാപബകനാന  സനാകങതബകേപഠനലാം

നടത്തുകേയലാം 8 കകേനാടബ രൂപയകട പ്രനാഥമബകേ എസ്റ്റബകമറക്ക് തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുള്ള ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  30  കസകന്റെനാളലാം  സ്ഥലലാം

സബ്കസ്റ്റഷനക്ക്  നല്കേനാകമനക്ക്  ഗ്രനാമപഞനായത്തക്ക്  അറബയബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  സ്ഥലലാം

ലഭദമനാകുനമുറയക്ക് സബ്കസ്റ്റഷകന്റെ നബരമ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്. 

 IV ക്രമപ്രശലാം

സകമ്മേളനദബവസങ്ങളബല് കയനാഗലാം കചരനതക്ക് സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്  : നബയമസഭനാസകമ്മേളനലാം നടക്കുകമ്പനാള് എലാം.എല്.എ.-

മനാര പകങടുകകണ്ട കേമ്മേബറബകേള് കയനാഗലാം കചരനാന പനാടബകല്ലനക്ക് റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം. 
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  നബയമസഭനാസകമ്മേളനലാം  നടക്കുകമ്പനാള്

എലാം.എല്.എ.-മനാര പകങടുകകണ്ട കേമ്മേബറബകേള് കയനാഗലാം കചരനാന പനാടബകല്ലന റൂളബലാംഗക്ക്

ലലാംഘബചകകേനാണ്ടക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്  കൂടുനണ്ടക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  കേരശന

ഇടകപടലുണ്ടനാകേണലാം. 

റൂളബലാംഗക്ക്  

മബ  .    സസ്പീകര:  നബയമസഭനാസകമ്മേളനലാം  നടക്കുകമ്പനാള്  എലാം.എല്.എ.-മനാര

പകങടുകകണ്ട  കയനാഗങ്ങള്  കൂടുനതക്ക്  സഭകയനാടുള്ള  അവകഹളനമനായബ

കേണകനാകനാവുനതനാണക്ക്.  അത്തരലാം  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന

ഉകദദനാഗസ്ഥരകകതബകര  കേരശനനടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  അതക്ക്  സഭയകട

അവകേനാശലലാംഘനമനായബ  പരബഗണബക്കുകമനക്ക്  കചയര  അറബയബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇതക്ക്

തുടരനാന പനാടബല്ല. 

V ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദരത്ഥനകേളബകന്മേലുള്ള
ചരച്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദരത്ഥന അനവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരത്ഥന നമ്പര XV  -  കപനാതുമരനാമത്തക്ക് 
    (4792,55,33,000 രൂപ)
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തുറമുഖവുലാം  മമ്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    രനാമചനന കേടനപ്പെള്ളബ  ):  തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദരത്ഥന അനവദബകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരത്ഥന നമ്പര XL -    തുറമുഖങ്ങള് 
    (112,67,33,000 രൂപ)

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര): പ്രകമയങ്ങകള

പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  എന  XV-ാം നമ്പര ധനനാഭദരത്ഥനകയയലാം തുറമുഖങ്ങള് എന

XL-ാംനമ്പര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയലാം  സലാംബന്ധബച്ച  ചട്ടലാം  236(3) പ്രകേനാരമുള്ള

പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    മുരളബ കപരകനല്ലബ:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള അനകൂലബക്കുന. നനാലുവരബപ്പെനാത,

കഗയബല്  ണപപ്പെക്ക്  കകലന  നബരമ്മേനാണലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനാനലാം  ആരദലാം,  കകലഫക്ക്,  ഹരബത

കകേരളലാം,  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണലാം  എനസ്പീ  മബഷനകേള്  വഴബ  നബയമസഭനാ

മണ്ഡലങ്ങളബല് പശനാത്തല സദൗകേരദങ്ങകളനാരകനാനലാം സരകനാരബനക്ക് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണ്ടക്ക്.
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'പുതബയ  കേനാലലാം  പുതബയ  നബരമ്മേനാണലാം'  എന  ആശയലാം  പ്രഖദനാപബച്ചതുവഴബ

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബല്  വബപവകേരമനായ  മനാറങ്ങളണ്ടനാകനാനലാം  വകുപ്പെബകന

അഴബമതബരഹബതമനാകനാന  വബജബലനസക്ക്  വബഭനാഗകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനലാം

സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പനാലനാരബവട്ടലാം  പനാലലാം  നബരമ്മേനാണത്തബകല  അഴബമതബ  അകനസഷബച്ചക്ക്

ഉത്തരവനാദബകേകള  കേകണ്ടത്തബ  ശബക്ഷനാനടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള പദതബകേള് പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന കപ്രനാജക്ടക്ക് മനാകനജുകമന്റെക്ക് യൂണബറക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച്ചതുലാം  കറനാഡുകേള്  പുനരദരബച്ചതുലാം  മലകയനാര-തസ്പീരകദശ  ണഹകവകേള്

യനാഥനാരത്ഥദമനാക്കുനതുലാം വബശമകകേനങ്ങളകട കസവനലാം കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രളയ പശനാത്തലത്തബല്  നബരമ്മേനാണരലാംഗത്തക്ക്

നബയനണങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവരനാനലാം  തൃശ്ശൂര-കേനാഞ്ഞനാണബ-വനാടനാനപ്പെള്ളബ

സലാംസ്ഥനാനപനാതയകടയലാം  തൃശ്ശൂര-കുറബപ്പുറലാം  കറനാഡബകന്റെയലാം  നബരമ്മേനാണലാം

ദ്രുതഗതബയബലനാകനാനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെക്ക് തുടകലാംകുറബച്ച വബഴബഞ്ഞലാം അന്തനാരനാഷ തുറമുഖ പദതബയകട ഭനാഗമനായള്ള

ഫബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബര,  സസ്പീഫഡക്ക് പനാരകക്ക്,  അകപ്രനാച്ചക്ക് കറനാഡക്ക്,  കറയബല് കേണക്ടബവബറബ

എനബവയകട നബരമ്മേനാണവുലാം ഭൂമബ ഏകറടുകല് നടപടബയലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പദതബ

യനാഥനാരത്ഥദമനാകണലാം.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ച  പനാകകജക്ക്
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നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  സനാകങതബകേ  തടസങ്ങള്  പരബഹരബച്ചക്ക്  അടബമലത്തുറയബകല

കേരമടബകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്കപ്പെകട  അരഹരനായ  മുഴവന

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ആനകൂലദലാം  ഉറപ്പുവരത്തുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    മുല്ലകര  രതനാകേരന  : ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള് സന്തുലബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനള്ള

ശമങ്ങളനാണക്ക്  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  നടത്തബകകനാണ്ടബരബക്കുനതക്ക്.  കേനാലനാവസ്ഥ,

പ്രകൃതബണവശബഷദലാം തുടങ്ങബയവ പരബഗണബച്ചക്ക്  ആവബഷ്കരബച്ച  'പുതബയ കേനാലലാം പുതബയ

നബരമ്മേനാണലാം'  പദതബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖത്തബകന്റെ

കേനാരദത്തബലുള്കപ്പെകട  കനരബടുന  പ്രശങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനായബ  പരബഹരബച്ചക്ക്  മുകനനാട്ടക്ക്

കപനാകേനാന സരകനാരബനക്ക് കേഴബയണലാം.  

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  തുറമുഖ

വബകേസനത്തബകല  അനബശബതതസലാം  പരബഹരബകണലാം.  അഴസ്പീകകനാടക്ക്  മണ്ഡലത്തബല്

കകേനാരപ്പെകറഷന  പരബധബയബല്  ടനാറബലാംഗക്ക്  കചയ്ത  കറനാഡുകേള്  കപനാളബച്ചക്ക്  വസ്പീണ്ടുലാം

പനാച്ചക്ക് വരകക്ക്  നടത്തുനതക്ക്  ടനാറബലാംഗബകന്റെ  ഏകേതസലാം  തകേരക്കുനതബനലാം  കറനാഡബകന്റെ

ബലക്ഷയത്തബനലാം കേനാരണമനാകുന സനാഹചരദലാം പരബകശനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു  : ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  കദശസ്പീയ
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പനാതനാവബകേസനത്തബനനായബ  കകേരളത്തബനക്ക്  ലഭബകകണ്ട  ഫണ്ടക്ക്  യഥനാസമയലാം

കനടബകയടുക്കുനതബല്  ശുഷ്കനാന്തബ  കേനാണബക്കുന  മനബകയ  അഭബനന്ദബക്കുന.  വടകേര

മടപ്പെള്ളബ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കകേനാകളജബകന്റെ  അറകുറപ്പെണബകേള്  തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

നബരകദ്ദേശലാം നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫരണനാണ്ടസക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

നബരമ്മേനാണ  കമഖലയബകല  അഴബമതബ  നബരമ്മേനാരജനലാം,  കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗക്ക്,

ഇ-കടണ്ടര  നടപടബ  എനബവ  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കടണ്ടര  കേനാലനാവധബ

കുറയ്ക്കുനതബനലാം വനാത്തുരത്തബ,  അറക്ക് ലനാന്റെബസക്ക്,  വടുതല പനാലങ്ങള്,  തമ്മേനലാം-പുകല്ലപ്പെടബ

കറനാഡക്ക് എനബവയകട പ്രവൃത്തബകേള് തസരബതഗതബയബലനാക്കുനതബനലാം കകേനാച്ചബ തുറമുഖലാം

ഗതനാഗതസജമനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:   നമ്യൂനപക്ഷ വരഗസ്പീയതയനാണക്ക് കകേന സരകനാരബകന്റെ

വബജയത്തബനനാധനാരലാം.  കകേനാണ്ഗ്രസ്സുലാം  കേമ്മേമ്യൂണബസ്റ്റക്ക്  പനാരട്ടബയലാം  ഇന്തദയബല്നബനക്ക്

നബഷ്പ്രഭമനാകുന സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    മുകകേഷക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  കറനാഡക്ക്

നബരമ്മേനാണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട പരനാതബ  പരബഹനാര  കസല്,  കസനാഷദല് ഓഡബറബലാംഗക്ക്

സലാംവബധനാനലാം,  കറനാഡക്ക്  കമയബന്റെനനസക്ക്  വബലാംഗക്ക്  എനബവ  ശകദയമനാണക്ക്.

തബരവനന്തപുരലാം-കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലകേകള  തമ്മേബല്  ബന്ധബപ്പെബക്കുന
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മലകയനാര-തസ്പീരകദശ  കറനാഡുകേള്  യനാഥനാരത്ഥദമനാകണലാം.  കചറുകേബട  തുറമുഖങ്ങള്

വഴബയള്ള കേപ്പെല്ഗതനാഗതലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് കകേരള മനാരബണടലാം കബനാരഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കകേനാല്ലലാം  തുറമുഖത്തബകന്റെ  കശഷബ

വരദബപ്പെബച്ചക്ക് കേപ്പെല് ഗതനാഗതലാം സുഗമമനാക്കുനതബനലാം തുറമുഖത്തക്ക് ണകേകേനാരദലാം കചയ്യുന

കേകണ്ടയ്നറുകേളകട  ടകണജബനലാം  എണത്തബനമനസൃതമനായബ  ഇനകസന്റെസ്പീവക്ക്

നല്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  എമബകഗ്രഷന  സലാംവബധനാനത്തബനനായബ

കകേനാല്ലലാം  തുറമുഖകത്ത എനട്രേബ  ആന്റെക്ക്  എക്സെെബറക്ക്  കപനായബന്റെനായബ  പ്രഖദനാപബചകകേനാണ്ടുള്ള

കനനാട്ടബഫബകകഷനലാം അനമതബയലാം കകേന സരകനാരബല്നബനക്ക് ലഭദമനാകണലാം.  

ശസ്പീ  .   കറനാഷബ അഗസ്റ്റബന: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള എതബരക്കുന. ഇടുകബ ജബല്ലയബകല

കദശസ്പീയപനാത  പുനരനബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  38.5  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണനാനമതബ

നല്കേബയതുലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക് പ്രവൃത്തബകേളകട  ഗുണനബലവനാരവുലാം  സുതനാരദതയലാം

ഉറപ്പുവരത്തുനതബനള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം  അഴബമതബ  തടയനതബനക്ക്

വബജബലനസക്ക്  വബഭനാഗലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തബയതുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കറനാഡക്ക്

നവസ്പീകേരണത്തബനള്ള  തുകേ  വരദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  കേബഫ്ബബയകട  അനമതബ  ലഭബച്ച

പ്രവൃത്തബകേള്  യനാഥനാരത്ഥദമനാക്കുനതബനലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളകട

അറകുറപ്പെണബകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  അനവദബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  നടപടബക്രമങ്ങളകട  കേനാലതനാമസകമനാഴബവനാകനാനനായബ  ഒര  കകേനാടബ
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രൂപവകരയള്ള  വരക്കുകേളകട  നബരമ്മേനാണനാനമതബക്കുള്ള  അധബകേനാരലാം  എക്സെെബകേമ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്

എഞബനസ്പീയരകക്ക്  നല്കേണലാം.  ഇടുകബ  ജബല്ലയബല്  സബവബല്  കസ്റ്റഷന

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  10  കകേനാടബ  രൂപ  അനവദബക്കുകേയലാം  കറനാഡുകേളകട

അറകുറപ്പെണബകേള് സമയബന്ധബതമനായബ പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാക്സെെബ:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനകൂലബക്കുന.  പനാലനാരബവട്ടലാം

കമല്പ്പെനാല നബരമ്മേനാണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് അഴബമതബ നടത്തബയവരകകതബകര നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  അഴബമതബകകതബകര  ശക്തമനായ  നബലപനാകടടുത്തുലാം  പ്രകൃതബസദൗഹൃദ

നബരമ്മേനാണങ്ങള്കക്ക്  മുനതൂകലാം  നല്കേബയലാം  വബപവകേരമനായ  മനാറങ്ങളനാണക്ക്

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബല്  നടപ്പെനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  അടബസ്ഥനാന  സദൗകേരദ

വബകേസനവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഒര  ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപയകട  നബരമ്മേനാണ

പ്രവരത്തനങ്ങള് ആവബഷ്കരബച്ചക്ക് നടപ്പെനാക്കുകമന പ്രഖദനാപനവുലാം  പ്രളയത്തബല് തകേരന

കറനാഡുകേള് യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല് പുനരനബരമ്മേബച്ചതുലാം  ശബരബമല കറനാഡുകേളകട

അറകുറപ്പെണബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചതുലാം  കസനാഷദല്  ഓഡബറക്ക്

നടപ്പെനാകബയതുലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  ഇന്തദന  കറനാഡക്ക്  കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച

നബലവനാരത്തബകലയക്ക്  സലാംസ്ഥനാന  പനാതകേകള  ഉയരത്തുനതബനള്ള  ശമങ്ങളലാം

കറനാഡുകേളകട അറകുറപ്പെണബകേള് സമയബന്ധബതമനായബ പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് ചസ്പീഫക്ക്

എഞബനസ്പീയറുള്കപ്പെടുന  പ്രകതദകേ വബഭനാഗകത്ത നബയമബച്ചതുലാം ശകദയമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആനസലന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനകൂലബക്കുന.

'അഴബമതബരഹബത  വബകേസബത  കകേരളലാം'  എന  കതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക്  വനാഗനാനലാം

യനാഥനാരത്ഥദമനാക്കുനതബനക്ക്  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  നടത്തുന  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്  കുറമറതനാകനാന  കസനാഷദല്

ഓഡബറബലാംഗബനക്ക് വബകധയമനാകനാനള്ള തസ്പീരമനാനവുലാം പ്രളയത്തബല് തകേരന കറനാഡുകേളലാം

പനാലങ്ങളലാം  യദകേനാലനാടബസ്ഥനാനത്തബല്  പുനരനബരമ്മേബക്കുന  നടപടബയലാം

സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്. അതബകവഗ കറയബല്പ്പെനാത 2027-ഓകട കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യനാനനാണക്ക്

സരകനാര ലക്ഷദമബടുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള അനകൂലബക്കുന.   കറനാഡക്ക്

നബരമ്മേനാണത്തബനള്ള  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകളകട  ദദൗരലഭദലാം  രൂക്ഷമനാകുന

സനാഹചരദത്തബല്  കകേരള  ണഹകവ  റബസരച്ചക്ക്  ഇനസ്റ്റബറമ്യൂട്ടക്ക്  വബകേസബപ്പെബകച്ചടുത്ത

കേനാന്തനാള്  മബക്സെെക്ക്  ആധുനബകേവല്കരണത്തബകന്റെ  മബകേച്ച  ദൃഷനാന്തമനാണക്ക്.  രജബസ്ട്രനാര

ഓഫസ്പീസുകേകള  ആധുനബകേവല്കരബകനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.

ഗുരവനായൂരബല്നബനക്ക്  തബരനനാവനായവകര  കറയബല്കവ കകലന നസ്പീട്ടുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബയണ്ടനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    തബരവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  കടണ്ടര

വബളബകനാകത  ഏകതല്ലനാലാം  കലബര  കകേനാണ്ട്രേനാക്ടക്ക്  കസനാകകസറബകേള്കനാണക്ക്
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കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്  ഏല്പ്പെബച്ചബട്ടുള്ളകതനലാം  പനാലനാരബവട്ടലാം

കമല്പ്പെനാലത്തബനക്ക്  ഫബറക്ക്നസക്ക്  സരട്ടബഫബകറക്ക്  നല്കേബയകതങ്ങകനയനാകണനലാം

വദക്തമനാകണലാം. നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബ നടത്തബയ കേമ്പനബകയ ബനാകക്ക് ലബസ്റ്റബല്കപ്പെടുത്തബ

നഷപരബഹനാരലാം  ഇദൗടനാകണലാം.  പബ.ഡബക്യു.ഡബ.  കറനാഡുകേള്  അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തുനതബനലാം  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളബകല  കറനാഡുകേള്

സദൗന്ദരദവത്കേരബക്കുനതബനലാം  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ  ഭൂമബ

ഏകറടുകല്  നടപടബ  തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനലാം  കകേ.എസക്ക്.ടബ.പബ.  കറനാഡബകന്റെ

രണ്ടനാലാംഘട്ടലാം  പണബ  പൂരത്തബയനാകബ  ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനലാം  കറനാഡക്ക്

പുറകമ്പനാക്കുകേള് കേകയ്യറുനതക്ക് തടയനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.   കേഞ്ഞബക്കുഴബ

കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെയലാം  കകേനാടബമത  പനാലത്തബകന്റെയലാം  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തബയനാക്കുനതബനലാം കകേനാട്ടയലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് അനവദബച്ച  കറനാഡബകന്റെ

ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാക്കുനതബനലാം  മുനകേകയ്യടുകണലാം.  പ്രളയദുരബതനാശസനാസ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  പബരബകച്ചടുത്ത  തുകേ  പ്രളയത്തബല്  തകേരന  കറനാഡുകേളകട

പുനരദനാരണ പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ വബനബകയനാഗബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

അടബസ്ഥനാനസദൗകേരദ  വബകേസനകമഖലയബല്  ഗുണപരമനായ  മനാറങ്ങള്

കകേനാണ്ടുവരനതബനലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബകന  പൂരണമനായലാം  അഴബമതബ
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വബമുക്തമനാക്കുനതബനലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലുലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  ഫണ്ടനവദബകനാന

ധനകേനാരദ വകുപ്പെക്ക് ശദബക്കുനണ്ടക്ക്.  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങളകട പശനാത്തലത്തബല് പുതബയ

നബരമ്മേനാണ  കറഗുകലഷന  കകേനാണ്ടുവരണകമന  നബരകദ്ദേശലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  മുന

സരകനാരബകന്റെ  വബകേസന  പദതബകേള്  മബകേച്ച നബലയബല്

മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനനാണക്ക്  സരകനാര  ശമബക്കുനതക്ക്.  മടപ്പെള്ളബ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

കകേനാകളജബകല  പ്രവൃത്തബകേള്  മൂനമനാസത്തബനകേലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

സലാംസ്ഥനാനകത്ത  പനാലങ്ങള്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്  ബലക്ഷയലാം  വനവ

പുതുകബപ്പെണബയനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കടണ്ടര  വദവസ്ഥകേള്

കേനാലനാനസൃതമനായബ പരബഷ്കരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ണഹസസ്പീഡക്ക്

കറയബല്കവയകട  തുടരനടപടബകേളമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതനാണക്ക്.

നബരമ്മേനാണരലാംഗത്തക്ക്  ഒനനാലാം  സ്ഥനാനത്തുനബല്ക്കുന  സഹകേരണ  കസനാണസറബകക്ക്

കടണ്ടറബല്ലനാകത  വരകക്ക്  നല്കേബയതബല്  അപനാകേത  കേനാണുനബല്ല.

എഞബനസ്പീയരമനാരകടയലാം  ഓവരസബയരമനാരകടയലാം  ഒഴബവുകേള്  നബകേത്തുകേയലാം

സനാധദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയലാം  വബജബലനസക്ക്  വബഭനാഗകത്ത

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയലാം  നബയമവബരദമനായബ പ്രവരത്തബച്ച 103  ഉകദദനാഗസ്ഥകര സകസന്റെക്ക്

കചയ്യുകേയലാം  379  കപരകട കപരബല് അച്ചടകനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.
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നൂതന  കടകകനാളജബ  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേബകനാനള്ള  നബരകദ്ദേശലാം

പരബകശനാധബകനാവുനതനാണക്ക്. ആധുനബകേ രസ്പീതബയബല് കറസ്റ്റക്ക് ഹദൗസുകേള് നബരമ്മേബകനാനലാം

പരബപനാലനത്തബനക്ക്  സ്ഥബരലാം  ജസ്പീവനകനാകര  നബയമബകനാനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  മബകേച്ച കറനാഡുകേളലാം ദസ്പീരഘകേനാലലാം നബലനബല്ക്കുന പനാലങ്ങളലാം

നബരമ്മേനാണ  ണവകേലദമബല്ലനാത്ത  കകേട്ടബടങ്ങളലാം  നബരമ്മേബകനാനനാണക്ക്  പബ.ഡബക്യു.ഡബ.

തസ്പീരമനാനബച്ചബരബക്കുനതക്ക്. ധനനാഭദരത്ഥന പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന. 

തുറമുഖവുലാം  മമ്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചനന  കേടനപ്പെള്ളബ):  കകേരളത്തബകല  കനനാണ്-കമജര  തുറമുഖങ്ങളകട

സമഗ്രവബകേസനലാം  ലക്ഷദമബട്ടക്ക് കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാരഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേണ്ണൂര

അഴസ്പീകല് തുറമുഖത്തബകന്റെ വബകേസനത്തബനനായബ അഴസ്പീകല് കപനാരട്ടക്ക് ലബമബറഡക്ക് എന

കസഷദല് പരപ്പെസക്ക്  കവഹബകബള് രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേനാല്ലലാം

തുറമുഖ വബകേസനത്തബനകവണ്ടബ 13.7512 കഹക്ടര പുറകമ്പനാകക്ക് ഭൂമബ ഉടമസ്ഥനാവകേനാശലാം

റവനമ്യൂവകുപ്പെബല്  നബലനബരത്തബ  തുറമുഖ  വകുപ്പെബനക്ക്  കകകേമനാറബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ആലപ്പുഴ,

കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  വബഴബഞ്ഞലാം തുറമുഖങ്ങളബല് വനാട്ടര  കസനാരട്സക്ക്  തുടങ്ങനാനള്ള പദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേനാല്ലലാം  പനാസഞര  കടരമബനലബകന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  75

ശതമനാനകത്തനാളലാം  പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം  തുറമുഖകത്ത  കദശസ്പീയപനാതയമനായബ

ബന്ധകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  കകേനാല്ലലാം  തുറമുഖലാം  മുതല്  കകേനാചപനാമൂടക്ക്  വകരയള്ള  കറനാഡക്ക്
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നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം കബപ്പൂര തുറമുഖത്തക്ക് കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള വബശമ

മുറബകേള്,  കഗറക്ക്  ഹദൗസക്ക്  തുടങ്ങബയവയകട  നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  രണ്ടക്ക്

കട്രേയബലര  ട്രേക്കുകേള്  വനാങ്ങുനതബനക്ക്  അനമതബ  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  കബപ്പൂര

തുറമുഖ  വബകേസനത്തബനനായബ  കകേനാവബലകേലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനള്ള  നടപടബയലാം

കപനാനനാനബ  ഹനാരബര  കബസബനബല്  കഡ്രെഡ്ജബലാംഗക്ക്  പ്രവൃത്തബയലാം  പുകരനാഗമബക്കുന.

തസ്പീരകദശ കേപ്പെല് ഗതനാഗതപദതബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് അനവദബചവനബരന

ഇനകസന്റെസ്പീവക്ക്  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേനാച്ചബ  വനാട്ടര  കമകട്രേനാ  ആരലാംഭബക്കുനതബനള്ള

സരകവ്വ നടപടബകേളലാം സരകവ്വ കവസലുകേളകട നവസ്പീകേരണവുലാം പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

തലകശ്ശേരബ,  തലനായബ,  പുതബയനാപ്പെ,  കബപ്പൂര,  കചനാമ്പനാല്,  കകേനായബലനാണ്ടബ

ഹനാരബറുകേളകടയലാം  വബഴബഞ്ഞലാം  മുതല്  മുതലകപ്പെനാഴബ  ഭനാഗലാം  വകരയള്ള  സരകവ്വയലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖ  നബരമ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ  പനാറ

ഖനനത്തബനനായബ  കേമ്പനബ  സമരപ്പെബച്ച  അകപക്ഷകേളബകന്മേലുള്ള  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കദശസ്പീയപനാത  66-മനായബ  വബഴബഞ്ഞലാം

തുറമുഖകത്ത  ബന്ധബപ്പെബക്കുന  നനാലുവരബപ്പെനാതയകട  നബരമ്മേനാണനാവശദത്തബനള്ള  ഭൂമബ

ഏകറടുത്തക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  വബഴബഞ്ഞലാം  തുറമുഖകത്ത

തബരവനന്തപുരലാം-നനാഗരകകേനാവബല്  കറയബല്പ്പെനാതയമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന

പദതബകനായബ  കകേനാങണ് കറയബല്കവ കകേനാരപ്പെകറഷന തയ്യനാറനാകബയ ഡബ.പബ.ആര.
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കറയബല്കവയകട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  സമരപ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പദതബ

ബനാധബതകര  കേകണ്ടത്തബ  നഷപരബഹനാരലാം  തബട്ടകപ്പെടുത്തുനതബനള്ള  നടപടബകേള്

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  ജബല്ലനാകേളക്ടകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  അരഹരനായ

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  ആര.ഡബ.ഒ.

കചയരമനാനനായബ  ഉപജസ്പീവനനാഘനാത  നബരണയ  സമബതബ  (കകലവക്ക് ലബഹുഡക്ക്  ഇലാംപനാക്ടക്ക്

അകകപ്രസല്  കേമ്മേബറബ)-യലാം  ജബല്ലനാകേളക്ടര  കചയരമനാനനായ  അപ്പെസ്പീല്  കേമ്മേബറബയലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇദൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തുതകന  വബഴബഞ്ഞലാം  പദതബ

യനാഥനാരത്ഥദമനാക്കുനതബനള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  നടത്തുനതക്ക്.  ധനനാഭദരത്ഥന

പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  എന   XV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരത്ഥന  34-കനതബകര  78

കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം   തുറമുഖങ്ങള്   എന  XL-ാംനമ്പര  ധനനാഭദരത്ഥന

കഎകേകേകണദനയലാം  സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയലാം കചയ.

സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം 3.36-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * *


