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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    03,    ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അറബയബപ്പെയ്

   കഡനാ.  എലാം.കകേ.  മുനസ്പീറബകന പ്രതബപക്ഷ ഉപകനതനാവനായബ  കതരകഞ്ഞെടുത്ത

വബവരലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച.  

II പ്രകമയലാം

ജവനാനനാരുകട തലയറുത്ത സലാംഭവലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):   "ജമ-കേനാശസ്പീരബല് നബയനണകരഖ
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കേടകന്നെത്തബയ പനാകേയ് കകസനബകേര് രണ്ടു  ഇനദന ജവനാനനാരുകട തലയറുത്ത വനാര്ത്ത

രനാജദലാം കഞെട്ടകലനാകടയനാണയ് കകേട്ടതയ്.  കേരകസനയുകട  22 സബഖയ്  ഇനഫനാനടബയബകല

നനായബബയ്  സുകബദനാര്  പരലാംജബതയ്  സബലാംഗയ്,  ബബ.  എസയ്.  എഫയ്.   200-ാ

ബറനാലബയനബകല കകേനാണ്സ്റ്റബബള് കപ്രലാംസനാഗര് എന്നെബവരനാണയ് അതബനബഷ്ഠൂരമനായ  ഇഇ

നടപടബക്കയ് ഇരയനായതയ്.  പനാക്കബസനാന  കകസനദത്തബകന്റെ മനുഷദതത്വരഹബതമനായ ഇഇ

നടപടബകയ  ഇഇ സഭ ഒന്നെടങലാം ശകബയനായബ  അപലപബക്കുന.   കകസനബകേരുകട

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളുകട ദദുഃഖത്തബല് സഭ  പങ്കുകചരുന”.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചന്നെബത്തല):  അതബര്ത്തബയബല്

സലാംഘര്ഷങ്ങള്   രൂക്ഷമനാക്കനാനനാണയ്  പനാക്കബസനാന  ശമബക്കുന്നെതയ്.   പനാകേയ്

കകസനബകേര്  രണയ്  ഇനദന  കകസനബകേരുകട  തലയറുത്തുമനാറ്റുകേയുലാം  മകറനാരു

കകസനബകേകന  പരബകക്കലബക്കുകേയുലാം  കചയ്ത  നടപടബ  പ്രതബകഷധനാര്ഹവലാം

ഗഇരവകമറബയതുമനാണയ്.     നയതന ബന്ധങ്ങള് പനാലബക്കനാകതയുലാം നബയനണകരഖ

ലലാംഘബചലാം  നടത്തുന്നെ  അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങള് അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാനനാവബല.    ഇനദന

കകസനദത്തബനുകനകരയുണനായ  പനാകേയ്  കകസനബകേ  നടപടബകയ  ശകമനായബ

അപലപബക്കുന.    കകേനാലകപ്പെട്ട  കകസനബകേര്ക്കയ്  ആദരനാഞ്ജലബ  അര്പ്പെബചകകേനാണയ്

അവരുകട കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളുകട ദദുഃഖത്തബല് പങ്കുകചരുന.

( പ്രകമയലാം സഭ  ഐകേകേകണദന അലാംഗസ്പീകേരബച.)
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III അടബയനരപ്രകമയലാം

നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുകട വബലക്കയറലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  തുടര്ച്ചയനായബ  സലാംസനാനകത്ത  കപനാതുവബതരണലാം

സലാംഭബക്കുന്നെതുമൂലവലാം  കപനാതുവബപണബയബല്   ഇടകപട്ടയ്  വബല  നബയനബക്കനാന

ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കനാത്തതുമൂലവലാം  മനാകവലബ  കസ്റ്റനാറുകേളബല്

അതദനാവശദസനാധനങ്ങള്  ലഭദമലനാത്തതബനനാല്  വബലക്കയറലാം  അനബയനബത

മനായതബനനാലലാം  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  സകകപ്ലെെകകേനായുകട  കടണര്

നടപടബകേള്  സലാംഭബച്ചതുമൂലവലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ള  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചയ്  ചര്ച്ച കചയ്യണകമന്നെനാവശദകപ്പെട്ടയ് സര്വ്വശസ്പീ അനുപയ്

കജക്കബയ്,  പബ.  ടബ.  കതനാമസയ്,     കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ  എന്നെസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

അനുസരബച്ചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സകകപ്ലെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):

കപനാതുവബതരണ  രലാംഗത്തയ്  യനാകതനാരു  വബധത്തബലള്ള  സലാംഭനനാവസയുലാം

നബലനബല്ക്കുന്നെബല.  നവലാംബര് മനാസലാം മുതല്  സലാംസനാനത്തയ്  കദശസ്പീയ ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ

നബയമപ്രകേനാരമുള്ള അരബ വബതരണലാം ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം മനാര്ച്ചയ് മനാസലാം മുതല്    കകേനാലലാം

ജബലയബല് വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം കചയ.   മുഴുവന

ജബലകേളബലലാം  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം  പൂര്ണ്ണമനാകുന്നെകതനാടുകൂടബ    ഇടനബലക്കനാകര
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ഒഴബവനാക്കനാനനാകുലാം.   പദതബ  നടത്തബപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  നല്കേബയ  വബവബധ

ഹര്ജബകേളബകനല്     ഗവണ്കമന്റെയ് സത്വസ്പീകേരബച്ച നബലപനാടയ് കകഹകക്കനാടതബ അലാംഗസ്പീകേരബ

ക്കുകേയനാണുണനായതയ്.   വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണത്തബനയ്  ധനാനദങ്ങള്  എത്തബകക്കണ

വനാഹനങ്ങളബല് ജബ.പബ.എസയ്.  സലാംവബധനാനകമനാരുക്കുന്നെതബനുലാം   കറഷന  കേടകേളബല്

ePOS  കമഷസ്പീനുകേള്  സനാപബക്കുന്നെതബനുമുള്ള  കടണര്  നടപടബകേള്

അവസനാനഘട്ടത്തബലനാണയ്.  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ  നബയമപ്രകേനാരലാം  പതബനനാകലകേനാല്  ലക്ഷലാം

കമടബകേയ്  ടണ് അരബയനാണയ്   ഇകപ്പെനാള് ലഭബചകകേനാണബരബക്കുന്നെതയ്.     കകേരളത്തബകല

കപനാതു വബതരണ സമ്പ്രദനായകത്തക്കുറബചലാം എന.എഫയ്.എസയ്.എ.  നടപ്പെനാക്കുന്നെതബകല

പുകരനാഗതബ  വബലയബരുത്തുന്നെതബനുമനായബ  നബകയനാഗബച്ച    പനാര്ലകമന്റെറബ   സ്റ്റനാന്റെബലാംഗയ്

കേമ്മേബറബ  കകേരളത്തബനയ് അര്ഹമനായ അരബ വബഹബതലാം നല്കേണകമന്നെയ്  കഎകേകേകണദന

പ്രകമയലാം പനാസനാക്കബ കകേന്ദ്രത്തബനയ് സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണയ്.  ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം

അരബ  ലഭദമനാക്കബ  സബവബല്  സകകപ്ലെെസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെയുലാം  സഹകേരണ

വകുപ്പെബകന്റെയുലാം  ഒഇട്ടയ് കലറ്റുകേള്  വഴബ  വബതരണലാം  കചയ്തതബലൂകട   അരബയുകട  വബല

നബയനബക്കനാന സനാധബച്ചബട്ടുണയ്. സലാംസനാന കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പയ്,  വബ.എഫയ്.പബ.സബ.കകേ.

എന്നെബവയുകട  ഇടകപടല്മൂലലാം  പഴലാം-  പച്ചക്കറബ   വബല  നബയനണവബകധയമനാക്കനാന

കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണയ്.  സകകപ്ലെെകകേനാവഴബ  വബതരണലാം   കചയ്യുന്നെ  13  ഇനലാം  ഉല്പ്പെന്നെങ്ങളുകട

വബലയബല്  യനാകതനാരു  വര്ദനവലാം  വരുത്തബയബട്ടബല.   അവശദസനാധനങ്ങളുകട  വബല
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നബയനബക്കുന്നെതബനയ് ഫലപ്രദമനായ എലനാ നടപടബകേളുലാം സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്  : കകേരളത്തബകല  കറഷന  കമഖല

സലാംഭബച്ചബരബക്കുന്നെതുമൂലവലാം   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്നബനള്ള  ഭക്ഷദധനാനദ  വബഹബതലാം

കുറഞ്ഞെതുകകേനാണ്ടുലാം  അരബ  വബല  വര്ദബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

ശകമനായ  ഇടകപടലബകനത്തുടര്ന്നെനാണയ്  അരബക്കടകേള്  ആരലാംഭബക്കനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

തയ്യനാറനായതയ്.  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചതബല്വന്നെ

കേനാലതനാമസമനാണയ്  ഇടനബലക്കനാരുകടയുലാം  കേരബഞനക്കനാരുകടയുലാം  ചൂഷണത്തബനയ്

ജനങ്ങള്  വബകധയരനാകകേണബവന്നെതയ്.   അധബകേബനാധദത  വരുകമന്നെതബനനാല്  കറഷന

വദനാപനാരബകേള്ക്കയ്  ഇനകസന്റെസ്പീവയ്,  ഓണകററബയലാം  തുടങ്ങബയവ  നല്കേനാകമന്നെ

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഉറപ്പെയ്  പനാലബക്കകപ്പെട്ടബട്ടബല.  കറഷന  കേടകേളുകട  എണ്ണലാം

കവട്ടബചരുക്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  കഖദകേരമനാണയ്.  അരബക്കടകേള്

തുടങ്ങുന്നെതബനനാവശദമനായ തുകേ സബവബല് സപപ്ലെെസയ് കകേനാര്പ്പെകറഷനയ് നല്കേബയബട്ടബല.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  മകണ്ണണ്ണ,  പഞസനാര  എന്നെബവയുകട  വബഹബതലാം

കവട്ടബക്കുറച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കപനാതുവബതരണത്തബലൂകട കൂടുതല് മകണ്ണണ്ണ ജനങ്ങളബല്

എത്തബക്കനാനുള്ള  സനാഹചരദമുണനാക്കണലാം.  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണത്തബനുള്ള

ടനാനകസനാര്കട്ടഷന കടണറബലലാം സനാധനങ്ങള് വനാങ്ങുന്നെതബനുള്ള കടണറബലലാം ക്രബമബനല്

പശനാത്തലമുള്ളവരുലാം  കേരബമ്പട്ടബകേയബലള്ളവരുലാം  ഉള്കപ്പെട്ടതയ്  സലാംബന്ധബച്ചയ്
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അകനത്വഷണലാം  നടത്തുന്നെതബനുലാം   ഉകദദനാഗസരുലാം  കേരബഞനക്കനാരുലാം  തമ്മേബലള്ള

അവബശുദബന്ധലാം അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ഈ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചയ് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സപപ്ലെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   പബ  .   തബകലനാത്തമന  ): കറഷന

കമഖലയബലണനായ  പ്രതബസന്ധബകേകള  അതബജസ്പീവബചകകേനാണയ്  സര്ക്കനാര്

കേനാരദക്ഷമമനായബ  മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.   സലാംസനാനത്തയ്  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ

നബയമലാം   നടപ്പെനാക്കുന്നെതബനയ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെയ്  സനാവകേനാശലാം  നല്കേനാതബരബക്കുകേയുലാം

അഡ്കഹനാകേയ്  അകലനാട്ടയ്കമന്റെയ്  കവട്ടബചരുക്കുകേയുലാം  കചയ.  കേരബഞനക്കനാകരയുലാം

പൂഴയ് ത്തബവയ്പുകേനാകരയുലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെ നടപടബ സര്ക്കനാര് സത്വസ്പീകേരബക്കബല. കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെയ്  നല്കുന്നെ  ഭക്ഷദധനാനദലാം  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  ജനങ്ങളബല്  എത്തബക്കുന്നെതബനയ്

സര്ക്കനാര്  പരബശമബക്കുന്നെതനാണയ്.  കറഷന  വദനാപനാരബകേള്ക്കയ്  ലഭബക്കുന്നെ  വരുമനാനലാം

കുറവനാകണന്നെനാണയ്  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  വദകമനാക്കുന്നെതയ്.  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ

നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നെതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  കറഷന  വദനാപനാരബകേള്ക്കുണനാകുന്നെ

പ്രശ്നങ്ങള് പഠബക്കുന്നെതബനയ് നബകയനാഗബച്ച കേമ്മേബറബ സമര്പ്പെബച്ച റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ചര്ച്ച കചയ്തയ്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നെതനാണയ്.   350-ല്  തനാകഴ  കറഷന  കേനാര്ഡുള്ള  കേടകേകള

സമനത്വയബപ്പെബക്കണകമന്നെയ്  പ്രസസ്തുത  കേമ്മേബറബ  ശബപനാര്ശ  കചയ്തബരബക്കുകേയനാണയ്.

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  കറഷന  കേടകേളുകട  എണ്ണലാം  കവട്ടബചരുക്കനാന
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തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടബല.  പനാചകേത്തബനുലാം  കവളബച്ചത്തബനുലാം  നല്കുന്നെ  കറഷന  മകണ്ണണ്ണ

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  വകേമനാറബ  നല്കേബയതബനനാലനാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്

മകണ്ണണ്ണ  വബഹബതലാം  കവട്ടബക്കുറച്ചതയ്.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  മകണ്ണണ്ണ

നല്കുന്നെതബനയ്  പ്രകതദകേ സസ്പീലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നെതബനയ്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കനാന

ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.  പഞസനാര  വബഹബതലാം  കവട്ടബക്കുറച്ചതയ്  സലാംബന്ധബച്ചയ്

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  നബകവദനലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ടനാനകസനാര്കട്ടഷന  കടണറബല്

കകേനാടതബ  നബര്കദ്ദേശമനുസരബചള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നെനാട്ടു  കപനാകുന്നെതനാണയ്.  ഈ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചയ് ചര്ച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയനരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചന്നെബത്തല,

കമനാനസയ് കജനാസഫയ്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നെസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള്

പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടയ്

പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബുലാം സഭവബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.

സഭവബട്ടു  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)                                 

IV ശദക്ഷണബക്കല് 

(1)  കേള്ളുഷനാപ്പെയ് കതനാഴബലനാളബകേളുകട പുനരധബവനാസലാം
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ വബധബയുകട അടബസനാനത്തബല് കദശസ്പീയ

സലാംസനാന  പനാതകയനാരങ്ങളബല്നബന്നെയ്  500  മസ്പീറര്  ദൂരപരബധബയബലള്ള  മദദശനാലകേള്

പൂട്ടുകേകയനാ മനാറബ സനാപബക്കുകേകയനാ കചകയ്യണതുണയ്.  ബനാറുകേള് പൂട്ടബയതബകനത്തുടര്ന്നെയ്

കേഞനാവലാം  മയക്കുമരുനലാം  വദനാപകേമനാകുകേയുലാം  വബകനനാദസഞനാര  കമഖല

മനസ്പീഭവബക്കുകേയുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുകേയുമുണനായബ.

ഇന്റെലബജനസയ്,  എകകക്സെെസയ്  വകുപ്പുകേള് വദനാജമദദ  ദരനത്തബനുള്ള സനാധദതകയപ്പെറബ

മുന്നെറബയബപ്പെയ്  നല്കേബയബട്ടുണയ്.   അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  മദദലാം

കേടത്തബകക്കനാണ്ടുവന്നെയ്   വബലന  നടത്തനാനുള്ള  സനാധദതയുണയ്.   കേള്ളുകചത്തയ്

വദവസനായലാം  വളകരയധബകേലാം  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുകേയനാണയ്.   കടനാഡബ  കബനാര്ഡയ്

രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണയ്  ഇഇ  വദവസനായത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനുലാം  നവസ്പീകേരണത്തബനുലാം

ആവശദമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കണലാം.  കേള്ളുത്പനാദനത്തബനനായബ

അതത്യുത്പനാദനകശഷബയുള്ള  വൃക്ഷപത്തകേള്  കതനാട്ടലാം  അടബസനാനത്തബല്

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  കേള്ളുഷനാപ്പെയ്  നടത്തബപ്പെയ്  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘങ്ങകള

ഏല്പ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  സലാംസനാനതലത്തബല് അകപ്പെക്സെെയ് സലാംഘലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കചത്തുകതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബചകകേനാണയ്   മബനബമലാം  കപനഷന ആയബരലാം

രൂപയനായബ  നബജകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  മബനബമലാം  കൂലബ  പുതുക്കബ നബശയബക്കുകേയുലാം കവണലാം.
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സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബയുകട  അടബസനാനത്തബല്  പൂട്ടബയ   ഷനാപ്പുകേളബകല

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് കതനാഴബല് നഷ്ടകപ്പെട്ട കേനാലയളവബകല കവതനലാം ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുലാം

കതനാഴബല്  പുന:സനാപബച്ചയ് നല്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലലാം  എപക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന) :    സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബ  വബധബയുകട  അടബസനാനത്തബല്  കദശസ്പീയ  സലാംസനാന  പനാതകയനാരങ്ങളബകല

1126  കേള്ളുഷനാപ്പുകേള്ക്കയ്  31-3-2017-നയ്  കശഷലാം  പ്രവര്ത്തബക്കനാന  സനാധബക്കനാത്ത

സനാഹചരദലാം  സലാംജനാതമനായതബനനാല്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്   കതനാഴബല്

നഷ്ടകപ്പെടനാനബടയുണയ്.  നബയമവബകധയമനായ  സലങ്ങളബകലയയ്  കേളളുഷനാപ്പുകേള്  മനാറബ

സനാപബക്കുന്നെതബനുള്ള  ശമലാം  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  കേള്ളുഷനാപ്പുകേളുകട  എലകേ

മനാറ്റുന്നെതബനുള്ള  അകപക്ഷകേള്   സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെതബനുള്ള

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനണയ്.   നബലവബലള്ള  നബയമ  വദവസകേള്ക്കയ്  വബകധയമനായബ

കചത്തുകതനാഴബലനാളബകേളുകട കതനാഴബല് സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനയ്  സനാധദമനായ  നടപടബകേള്

സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.   ഷനാപ്പുടമകേളുകടയുലാം  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടന

കേളുകടയുലാം  കയനാഗലാം  വബളബചകചര്ക്കുകേയുലാം  അഭബപ്രനായ  സമനത്വയത്തബലൂകട

കതനാഴബലനാളബകേകള പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നെതയ്  സലാംബന്ധബച്ചയ്  ഉചബതമനായ  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതുമനാണയ്. 
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(2)   ജബലനാപനാതയനായബ തരലാം തനാഴ്ത്തല്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെയ്:    കസ്റ്ററയ്/നനാഷണല്  പഹകവകേളുകട  വശങ്ങളബലള്ള

മദദശനാലകേള്  അടചപൂട്ടണകമന്നെ  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയുകട  പശനാത്തലത്തബല്

കേഴക്കൂട്ടലാം-തമ്പനാനൂര്-കേളബയബക്കനാവബള  പനാത  സലാംസനാന  പനാതയലനാതനായബ

രബക്കുകേയനാണയ്.  തലസനാന നഗരബകയയുലാം തമബഴനാടബകനയുലാം ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നെ പ്രസ്തുത

പനാതകയ  ജബലനാപനാതയനാക്കബ  മനാറ്റുന്നെതുമൂലലാം  കറനാഡബകന്റെ   വബകേസനലാം  തടസകപ്പെടുന്നെ

സബതബവബകശഷമനാണുണനാകുന്നെതയ്.  ബനാറുടമകേളുകട  ഹര്ജബക്കയ്  അനുകൂല

വബധബയുണനാക്കുന്നെതബനുകവണബ   പ്രസ്തുത പനാത  ജബലനാപനാതയനാക്കബ  കകേനാടതബയബല്

അവതരബപ്പെബച്ച സലാംസനാന സര്ക്കനാരബകന്റെ  കതറനായ നടപടബ  തബരുത്തുകേയുലാം   കസ്റ്ററയ്

പഹകവയുകട സ്റ്റനാറസബല് നബലനബര്ത്തുന്നെതബനനാവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കവണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  2015-

ലനാണയ് മബനബസ്ട്രേബ ഓഫയ് കറനാഡയ്  ടനാനകസനാര്ട്ടയ്  ആന്റെയ് പഹകവ,  കേഴക്കൂട്ടലാം-തമ്പനാനൂര്-

കേളബയബക്കനാവബള  പനാതയുകട  കനനാട്ടബഫബകക്കഷന  ഇറക്കബയതയ്.    മനാറബമനാറബ

അധബകേനാരത്തബല്  വന്നെ  ഗവണ്കമന്റുകേള്  ഇതബകനല്  യനാകതനാരു  നടപടബകേളുലാം

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  പ്രസ്തുത  കറനാഡയ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പകേവശമനാണയ്.

കപനാതുമരനാമത്തയ്   വകുപ്പെബല്നബന്നെയ്  ഇതുസലാംബന്ധബച്ചയ്  യനാകതനാരു  അഫബഡവബറ്റുലാം



11

പഹകക്കനാടതബയബല് നല്കേബയബട്ടബല.       കകേരളത്തബകല  കസ്റ്ററയ് /നനാഷണല് പഹകവ

കേള്  ഡസ്പീകനനാട്ടബപഫ കചകയ്യണതബകലന്നെനാണയ് സര്ക്കനാരബകന്റെ തസ്പീരുമനാനലാം.     പ്രസ്തുത

കറനാഡയ് പബ.ഡബത്യു.ഡബ.-കയ ഏല്പ്പെബക്കുന്നെമുറയയ് നദനായമനായ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാലാം.  

V സബ്മബഷന

(1) മൂവനാറ്റുപുഴ ആറബകന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  മൂവനാറ്റുപുഴ  ആറബകന  മനാലബനദവബമുകമനാക്കബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനനായബ  പ്രകതദകേ  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  മൂവനാറ്റുപുഴ  ആറബകന്റെ

മലബനസ്പീകേരണവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് സലാംസനാന മലബനസ്പീകേരണ നബയനണ കബനാര്ഡബനയ്

പരനാതബകേള്  ലഭബക്കുകേയുലാം   നബയമപ്രകേനാരമലനാകത  മലബനജലലാം  പുറനള്ളുന്നെ

സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  കബനാര്ഡബല്നബനലാം  കനരബട്ടയ്  കനനാട്ടസ്പീസയ്  നല്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണയ്.

ജല-വനായു നബയമങ്ങള് പ്രകേനാരലാം സലാംസനാന മലബനസ്പീകേരണ നബയനണ കബനാര്ഡബകന്റെ

പരബധബയബല്  വരുന്നെ  എലനാ  സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  പഞനായത്തുകേള്  അനുമതബ

നല്കുന്നെതബനയ്  മുമ്പനായബ  കബനാര്ഡബകന്റെ  അനുമതബ  ലഭബച്ചബട്ടുകണനാകയന്നെയ്

ഉറപ്പെനാക്കണകമനലാം   അനുമതബയബലനാത്ത  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള് നല്കേബയബട്ടുള്ള പലസനസയ് റദ്ദേനാക്കണകമനലാം നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുണയ്. നദസ്പീ
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തടങ്ങളുകട  സമഗ്രവബകേസനലാം  ലക്ഷദമബടുന്നെ  സലാംസനാന  നദസ്പീതട  അകതനാറബറബയുലാം

അതബനുകേസ്പീഴബല് വബവബധ നദസ്പീതട കബനാര്ഡുകേളുലാം രൂപസ്പീകേരബക്കനാന വബഭനാവന കചയ്യുന്നെ

2013-കല  'കകേരള  ജലകസചനവലാം  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്'-

ലനാപനായതബകനത്തുടര്ന്നെയ് വസ്പീണ്ടുലാം നബയമസഭയബല് അവതരബപ്പെബക്കനാനുള്ള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരുന.  പ്രസ്തുത  അകതനാറബറബ  നബലവബല്  വരബകേയനാകണങബല്

നദസ്പീ  മലബനസ്പീകേരണലാം  തടയുന്നെതബനുള്ള  നബയനണങ്ങള്  കൂടുതല്  ശകമനാക്കനാന

സനാധബക്കുലാം.   നദബകേളബകല  നസ്പീകരനാഴുക്കയ്,  പജവപവവബധദലാം  എന്നെബവ

നബലനബര്ത്തനാനുതകുന്നെ തരത്തബല് നദസ്പീതട മനാസ്റ്റര് പ്ലെെനാനുകേള്ക്കയ് രൂപലാംകകേനാടുക്കനാനുലാം

സലാംകയനാജബത  നദസ്പീതട  പരബപനാലന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബനയ്  കമല്കനനാട്ടലാം

വഹബക്കനാനുലാം  പ്രസ്തുത അകതനാറബറബക്കയ്  കേഴബയുകമന്നെതബനനാല്  പ്രകതദകേ അകതനാറബറബ

രൂപസ്പീകേരബകക്കണ ആവശദമുള്ളതനായബ കേരുതുന്നെബല.  

(2) കുടബകവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  'കുനമ്മേല്  അനുബന്ധ  കുടബകവള്ള  പദതബ'

അടബയനരമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചയ് കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യുന്നെതബനയ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസയ്  ):  നനാദനാപുരലാം മണ്ഡലത്തബകല

7  വബകലജുകേള്ക്കുകവണബയുള്ള  പ്രസ്തുത  പദതബയുകട  പ്രവൃത്തബ  അനബമ

ഘട്ടത്തബലനാണയ്.   പദതബയുകട  പ്രധനാന  ഗ്രനാവബറബ  കമയബന  ഒഴബകകേ  ബനാക്കബ
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പ്രവൃത്തബകേകളലനാലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.    കകേനാണ്ടനാക്ടര്ക്കയ്  കുടബശബകേ  ബബല്

പനാസനായബ  കേബട്ടനാത്തതബനനാല്   നബര്ത്തബവച്ചബരുന്നെ  പ്രവൃത്തബ  ഇകപ്പെനാള്

പുനരനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണയ്.  പദതബയുകട കറനാ വനാട്ടര് പമ്പയ് ഹഇസബല് പവദത്യുതബ കേണക്ഷന

ലഭദമനാക്കുകേയുലാം നബലവബല് പമ്പയ് കസറ്റുകേള്,  ടസ്പീറ്റുകമന്റെയ് പ്ലെെനാന്റെയ്,  പമ്പബലാംഗയ് കമയബനുകേള്

എന്നെബവയുകട  ടയല്  റണ്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണയ്.  പ്രവര്ത്തനക്ഷമത

ഉറപ്പുവരുത്തബയകശഷലാം പദതബ ഭനാഗസ്പീകേമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചയ് കമയയ് മനാസകത്തനാകട ജല

വബതരണലാം നടത്തനാന കേഴബയുകമന്നെയ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  

(3) കറനാഡയ് വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    പഹബബ  ഈഡന:   സലലാം  ഏകറടുക്കല്  പ്രക്രബയ  പൂര്ത്തബയനാക്കബ

തമ്മേനലാം -പുകലപ്പെടബ കറനാഡയ് വബകേസബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

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

പുകലപ്പെടബ  കറനാഡയ്  വബകേസനത്തബനനായബ   കേബഫ്ബബ  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  10

കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച്ചബട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  കറനാഡയ്  ഏകറടുക്കുന്നെതബനുള്ള  പ്രകമയലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷന പനാസനാക്കുകേയുലാം  ആവശദമനായ ബനാക്കബ ഭൂമബ ലഭബക്കുകേയുലാം കചയ്തനാല്

മനാത്രകമ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാന  സനാധബക്കുകേയുള.   നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാകുന്നെ മുറയയ് തമ്മേനലാം -പുകലപ്പെടബ കറനാഡയ് വബകേസനലാം സനാധദമനാകുന്നെതനാണയ്. 
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 (4) കതനാട്ടലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ഭവന

പനാകക്കജുള്കപ്പെകടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നെതബനയ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലലാം  എപക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  പ്ലെെനാകന്റെഷന

കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നെതബനുള്ള നടപടബകേള്  ഗവണ്കമന്റെയ്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.   2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറയ്  ചര്ച്ചയബല്

കതനാട്ടലാം കമഖലയുകട ഉന്നെമനത്തബനനായബ ഒരു പനാകക്കജബനയ് രൂപലാം നല്കുന്നെതനാകണന്നെയ്

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ വദകമനാക്കബയബട്ടുണയ്. സത്വനമനായബ ഭൂമബയുലാം വസ്പീടുമബലനാത്തവര്ക്കയ്

വസ്പീടയ്  നബര്മ്മേബച്ചയ്  നല്കുന്നെതബനുള്ള പദതബ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട ഭനാഗമനായുള്ള സര്കവ്വ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സര്ക്കനാര് പരബകശനാധബച വരബകേയനാണയ്. കതനാട്ടലാം കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങളബല്

കനരബട്ടബടകപട്ടയ് പരബഹനാരലാം കേനാണനാനനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെതയ്.

(5) കുന്നെത്തറ കടക്സെെയ്പറല്സയ്

ശസ്പീ  .    പുരുഷന  കേടലണബ:  കകേനാടതബ  നടപടബകേളുകട  ഭനാഗമനായബ  കുന്നെത്തറ

കടക്സെെയ്പറല്സബകന്റെ  സത്വത്തുക്കള്  അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ടുകപനാകുന്നെ  സനാഹചരദത്തബല്

വദനാവസനായബകേ  പുകരനാഗതബക്കയ്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നെതബനയ്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .
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കമനായ്തസ്പീന):   1982-ല്  അടച  പൂട്ടബയ  കുന്നെത്തറ  കടക്സെെയ്പറല്സബകന്റെ  ഭൂമബയബല്

വദവസനായ പനാര്ക്കയ് സനാപബക്കനാന കേബനഫ്രകയ ചുമതലകപ്പെടുത്തബകയങബലലാം കകേട്ടബടവലാം

യനങ്ങളുലാം  ജസ്പീര്ണ്ണനാവസയബലനായതബനനാലലാം  സലപരബമബതബമൂലവലാം  വദവസനായ

പനാര്ക്കയ് സനാപബക്കനാന സനാധബക്കബലനാകയന്നെയ് കേബനഫ്ര അറബയബച്ചബട്ടുണയ്. സലത്തബകന്റെ

മൂലദനബര്ണ്ണയലാം  നടത്തുന്നെതബനനായബ  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബലനാ  കേളക്ടകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.  പുനരുദനാരണത്തബനനായബ  ഇടക്കനാല  സതദവനാങ്മൂലലാം

സമര്പ്പെബച്ചബരബക്കുന്നെതബനനാല്  കകേനാടതബയുകട  ഉത്തരവബനയ്  വബകധയമനായബ  ഇക്കനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നെതനാണയ്.

(6)കചലനാനലാം ഫബഷബലാംഗയ് ഹനാര്ബര്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാക്സെെബ:  കചലനാനലാം ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബറബകന്റെ മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്നെ

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചയ്  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയ്യുന്നെതബനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  സുനനാമബ  പുനരധബവനാസ

പദതബയബല്കപ്പെടുത്തബ  2007-ല്   കചലനാനലാം  ഫബഷബലാംഗയ്  ഹനാര്ബറബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബച.  അടബസനാന  സഇകേരദവബകേസനത്തബനനായബ   130.23

ആര്  ഭൂമബയനാണയ്  ആവശദമനായബട്ടുള്ളതയ്.  സലകമകറടുക്കല്  സലാംബന്ധബച്ച  തര്ക്കലാം
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പരബഹരബക്കുന്നെതബനനായബ  അപലനകമന്റെബല്  മനാറലാം  വരുത്തബ  ജബലനാ  കേളക്ടര്ക്കയ്

അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  31-12-2016-ല്  കേനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനായ

തബനനാല്  പുതുതനായബ  പദതബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനനായബ  സലാംസനാന  ബഡ്ജറബകലനാ

നബനാര്ഡയ് സസ്പീമബകലനാ ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണയ് ശമബക്കുന്നെതയ്. 

(7)   പനാഠപുസകേ വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്: 2017-18  അധദയന വര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുമുമ്പുതകന്നെ

പനാഠപുസകേ വബതരണലാം പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നെതബനുലാം   വബതരണത്തബകല അപനാകേതകേള്

ശനാശത്വതമനായബ പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്  ):  2017-18  അധദയന

വര്ഷലാം  ഒന്നെയ്  മുതല് പത്തയ്  വകരയുളള  കനാസ്സുകേളബകലയ്ക്കുളള  പനാഠപുസകേങ്ങള് കപജയ്

അടബസനാനത്തബല്  വനാലദങ്ങളനായബ  അച്ചടബച്ചയ്  നല്കേനാനനാണയ്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുളളതയ്.

പനാഠപുസകേലാം  അച്ചടബക്കുന്നെതബനയ്  കടകന്റെറബവയ്  പ്രബന്റെയ്  ഓര്ഡര്  കകേ.ബബ.പബ.എസയ്.-നയ്

നല്കുകേയുലാം അച്ചടബ  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണയ്.   9,10  കനാസ്സുകേളബകലയ്ക്കുളള പനാഠ

പുസകേങ്ങള്  ഏപ്രബല്  20-നയ്  മുമ്പുലാം  1  മുതല്  8  വകര  കനാസ്സുകേളബകലയ്ക്കുളള

പനാഠപുസകേങ്ങള്  കമയയ്  20-നയ്  മുമ്പുലാം  അച്ചടബച്ചയ്  സ്കൂള്  കസനാകകസറബകേളബല്

എത്തബക്കുന്നെതബനയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.   പനാഠപുസകേങ്ങള്  അച്ചടബക്കു

ന്നെതബനുളള കപപ്പെര് വനാങ്ങുന്നെതബനയ് ആവശദമനായ തുകേ മുനകൂറനായബ അനുവദബക്കുകേയുലാം
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ജബലനാതലത്തബല്  ഉകദദനാഗസകര  നബയമബച്ചയ്  വബതരണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നെതബനുളള

നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണയ്.  കുറമറ  രസ്പീതബയബല്  ജബലനാതലത്തബല്

പനാഠപുസകേ  വബതരണലാം  നടത്തുന്നെതബനനായബ  ഇ-കമനാണബററബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.  11,  12  കനാസ്സുകേളബകലയ്ക്കുളള  പനാഠപുസകേങ്ങളുകട  അച്ചടബയുലാം

വബതരണവലാം സബ-ആപ്റബകനയനാണയ് ഏല്പ്പെബച്ചബട്ടുളളതയ്.  2017-18  അധദയന വര്ഷലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുമുമ്പുതകന്നെ  പനാഠപുസകേങ്ങള്  സ്കൂളുകേളബല്  എത്തബക്കുന്നെതബനുളള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.

(8) ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസയ്:  കകേനാങ്ങനാടയ്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

ഇരുമ്പകേകച്ചനാലയബല്  ആനയുകട  ചവബകട്ടറയ്  മരണകപ്പെട്ട  കടനാമബ  കജനാസഫബകന്റെ

കുടുലാംബത്തബനയ്  ധനസഹനായലാം നല്കുന്നെതബനുലാം  വനദമൃഗശലദലാം  തടയനാനനായബ  പ്രസ്തുത

പ്രകദശത്തയ് കകവദത്യുതകവലബ നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനയ് ഫണയ് അനുവദബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):  26 -

04 -2017-നയ്  മണ്ണനാര്കേനാടയ്  തനാലൂക്കബകല  ഇരുമ്പകേകച്ചനാലയബല്  കടനാമബ  കജനാസഫയ്

എന്നെയനാള്  കേനാട്ടനാനയുകട  ചവബകട്ടറയ്   മരണകപ്പെടുകേയുലാം  വനലാം  വകുപ്പെയ്  ഉകദദനാഗസര്

സലകത്തത്തബ  മൃതകദഹലാം  പരബകശനാധബച്ചയ്  തുടര്നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
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കചയ്തബട്ടുണയ്.  കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടത്തബനുലാം മറയ് പ്രനാഥമബകേ കചലവകേള്ക്കുമനായബ  10,000 രൂപ

ആശത്വനാസ  ധനസഹനായലാം  അനുവദബച്ചബട്ടുണയ്.  വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആക്രമണത്തബല്

കകേനാലകപ്പെടുന്നെവരുകട  ആശബതര്ക്കയ്  നബയമനാനുസൃതലാം  നല്കുന്നെ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

അഞ്ചുലക്ഷലാം  രൂപയനാണയ്.   കടനാമബ  കജനാസഫബകന്റെ  അനനരനാവകേനാശ  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്

ലഭബച്ചനാലടനതകന്നെ  ബനാക്കബ  തുകേ  നല്കുവനാനുളള  നബര്കദ്ദേശലാം  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ്

നല്കേബയബട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  ഭനാഗത്തുളള  വനനാതബര്ത്തബയബല്  കകവദത്യുതകവലബ

നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുളള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണയ്.  കടണര്  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനായനാലടന കകവദത്യുതകവലബ നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുന്നെതനാണയ്. വനദമൃഗങ്ങള്

കേനാടബനയ്  പുറകത്തയയ്  ഇറങ്ങുന്നെതയ്  സലാംബന്ധബച്ചയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  മുന്നെറബയബപ്പെയ്

നല്കുന്നെതബനനായബ  early  warning,  SMS  alert  system  എന്നെബവ

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണയ്.

VI ക്രമപ്രശ്നലാം

കരഖകേള് കമശപ്പുറത്തയ് വയ്ക്കുന്നെതബകല കേനാലതനാമസലാം സലാംബന്ധബച്ചയ്

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  കറഗുകലഷനുകേള്,  ചട്ടങ്ങള്,  ഉപചട്ടങ്ങള്,  പബലനാ

എന്നെബവ  14  ദബവസകത്ത  കേനാലയളവബനുളളബല്  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തയ്

വയ്കക്കണതനാകണന്നെനാണയ് ചട്ടലാം അനുശനാസബക്കുന്നെതയ്.  എന്നെനാല് പല എസയ്.ആര്.ഒ.-

കേളുലാം സഭയബല് വരുകമ്പനാള് അനനമനായ കേനാലതനാമസലാം കനരബടുനണയ്. ആയതബനനാല്
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കേനാലതനാമസപത്രബകേ  സമര്പ്പെബക്കനാകത  കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്ക്കുന്നെ  കേടലനാസ്സുകേകള

സലാംബന്ധബച്ചയ് റൂളബലാംഗയ് നല്കേണലാം.

 റൂളബലാംഗയ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ പറമ്പബല് ഉന്നെയബച്ച വബഷയലാം കചയര്  വബശദമനായബ

പരബകശനാധബക്കുകേയുണനായബ.   14-07-2015  മുതല്  25-10-2016  വകര

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ട  8  എസയ്.ആര്.ഒ.-കേള്  26-04-2017-നനാണയ്  സഭയബല്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടതയ്.  പ്രസ്തുത  എസയ്.ആര്.ഒ.-കേളുകട  കേനാരദത്തബല്  അവ

പുറകപ്പെടുവബച്ചതുലാം  കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്ക്കുന്നെതബനനായബ  നബയമസഭനാ  കസക്രകട്ടറബയറബല്

ലഭദമനാക്കബയതുലാം  സഭനാസകമ്മേളന  കേനാലയളവബലനാകണനാ,  കേനാലതനാമസ  പത്രബകേ

കവണതനാകണനാ  എന്നെസ്പീ  കേനാരദങ്ങള്  സലാംബന്ധബച്ചയ്  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളുമനായബ

കേത്തബടപനാടുകേള് നടത്തബയബരുന. 

ഇക്കനാരദത്തബല് തസ്പീര്പ്പുണനാക്കനാന വന്നെ കേനാലതനാമസലാംമൂലമനാണയ്   കമശപ്പുറത്തയ്

വയനാന  അധബകേസമയലാം  ആവശദമനായബ  വന്നെതയ്.  വകുപ്പുകേളബല്നബനലാം  യഥനാസമയലാം

നബയമസഭനാ കസക്രകട്ടറബയറബല് കരഖകേള് ലഭദമനായബരുനകവങബലലാം ചബല സനാകങതബകേ

കേനാരദങ്ങളബലണനായ  സലാംശയങ്ങള്  ദൂരസ്പീകേരബക്കുന്നെതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബട്ടനാണയ്

കേനാലതനാമസമുണനായകതനലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  കബനാധപൂര്വ്വമനായ  വസ്പീഴ

ഉണനായബട്ടബകലനലാം കേനാണുന.
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സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്കക്കണ  കരഖകേള്  സനാകങതബകേ  കേനാരണങ്ങളുകട

കപരബല്  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തബ  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തയ്  വയ്ക്കുന്നെ  പ്രവണത  ഒരു

കേനാരണവശനാലലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയുന്നെതകലന്നെയ്  കചയര്  ബന്ധകപ്പെട്ടവകര

ഓര്മ്മേകപ്പെടുത്തുന.

VII ധനകേനാരദലാം

2017-2018   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബനകമലള്ള ചര്ച്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന  ) : തനാകഴപ്പെറയുന്നെ  ധനനാഭദര്ത്ഥന  അനുവദബക്കണകമന്നെ  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII  -    വദവസനായങ്ങള്   (1076,56,44,000

രൂപ)

കകവദത്യുതബ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ  ) : തനാകഴപ്പെറയുന്നെ ധനനാഭദര്ത്ഥന

അനുവദബക്കണകമന്നെ പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIX -   കകവദത്യുത പദതബകേള്   (140,13,76,000

രൂപ)

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):
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പ്രകമയങ്ങകള പബനനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്  ):

വദവസനായങ്ങള്  എന്നെ   XXXVII-ാ  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയുലാം  കകവദത്യുത

പദതബകേള്   എന്നെ  XXXIX-ാനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  ചട്ടലാം

236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(വദവസനായങ്ങള്  എന്നെ  ധനനാഭദര്ത്ഥനയയ്  ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്

അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.  കകവദത്യുത  പദതബകേള്  എന്നെ  ധനനാഭദര്ത്ഥനയയ്

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപ്പെയ്  :    ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനകത്ത കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം  ലനാഭകേരമനാക്കനാനുലാം

അഴബമതബരഹബതമനാക്കനാനുമുള്ള  നടപടബകേളനാണയ്  എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതയ്.  വദവസനായ  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ  അടബസനാന

സഇകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കബകക്കനാണയ്  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബച്ചബരുന്നെ  പതബകനകഴനാളലാം

കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള ലനാഭകേരമനാക്കനാന ഇഇ സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.

വദവസനായനാനരസ്പീക്ഷലാം  അനുകൂലമനാക്കനാനുലാം   സങസ്പീര്ണ്ണമനായ  നടപടബക്രമങ്ങള്

ലഘൂകേരബക്കനാനുലാം  നബയമങ്ങള്  ഏകേസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  കകേരള   ഇനകവസ്റ്റയ്കമന്റെയ്

കപ്രനാകമനാഷന  ആന്റെയ്  കഫസബലബകറഷന  ആക്ടയ്  കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണയ്.
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കേബനഫ്രയുകട  ആഭബമുഖദത്തബല്  കകേനാച്ചബയബല്  കപകടനാ  കകേമബക്കല്  പനാര്ക്കയ്

സനാപബക്കുന്നെതബനുലാം മുടങ്ങബക്കബടന്നെ കഗയബല് വനാതകേ കകപപ്പെയ് കകലന  പ്രനാവര്ത്തബകേ

മനാക്കുന്നെതബനുലാം   സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദത്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നെതബനുലാം  സനാധബച.

പഞനായത്തുകേളബകല  തുറസനായബ  കേബടക്കുന്നെ  സലങ്ങളബല് കസനാളനാര്  എനര്ജബ

ഉപകയനാഗബച്ചയ് കകവദത്യുതബ  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നെതബകനക്കുറബച്ചയ് ആകലനാചബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശയ്:   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന. സസ്പീകേള്കക്കതബരനായബ

അപമനാനകേരമനായ  പരനാമര്ശലാം  നടത്തബയ  പവദത്യുതബ  വകുപ്പുമനബയുകട  നബലപനാടയ്

സമൂഹത്തബല്  പ്രതബകഷധലാം സൃഷ്ടബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്

ലനാഭത്തബലനാക്കബകയനലാം നബകക്ഷപസഇഹൃദ കകേന്ദ്രമനാക്കബ കകേരളകത്ത മനാറബകയനമുള്ള

ഭരണപക്ഷത്തബകന്റെ   അവകേനാശവനാദലാം  ശരബയല.  തകേര്ച്ചയബലനായ  കകേരള

ആകട്ടനാകമനാപബല്സയ്  ലബമബറഡബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന  യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.  പട്ടുവദവസനായ പുനദുഃസലാംഘടനനാ  പദതബക്കയ്

കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം  അനുവദബകച്ചങബലലാം  സലാംസനാനവബഹബതലാം  നസ്പീക്കബവയനാത്തതബനനാല്

തുകേ  വബനബകയനാഗബക്കനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുള്ളതയ്.  കേഞബകക്കനാടയ്

വദവസനായകമഖലയുകട  സലാംഭനനാവസയുലാം   അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന്നെ

ബനാലരനാമപുരലാം  സബന്നെബലാംഗയ്  മബലബകന്റെ  പ്രശ്നവലാം  പരബഹരബക്കനാന  സര്ക്കനാരബനയ്

കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.  കേയര്  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  മനാനദമനായ  കവതനലാം
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നല്കേനാനുലാം   മബകേച്ച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂകട  കേയര്  കേയറ്റുമതബയബല്  വലബയ

വര്ദനവണനാക്കനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞെ യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബച. ഇഇ സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരകമറതബനുകശഷലാം  വദവസനായസലാംരലാംഭങ്ങളുലാം പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങളുലാം

തകേര്ച്ചയബകലയയ് നസ്പീങ്ങബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന:    ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സമഗ്രമനായ   വദനാവസനായബകേ  പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദമബട്ടനാണയ്  ഇഇ

സര്ക്കനാര് മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെതയ്.  മുന സര്ക്കനാരബകന്റെ നബലപനാടുമൂലലാം നഷ്ടത്തബലനായ പല

കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളുലാം  ചുരുങ്ങബയ സമയലാംകകേനാണയ് ലനാഭകേരമനാക്കനാന  ഇഇ

സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബച.  തകേര്ച്ചയബലനായ പരമ്പരനാഗത വദവസനായങ്ങകളയുലാം കചറുകേബട

വദവസനായങ്ങകളയുലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാനനാണയ്   സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നെതയ്.   പൂട്ടബക്കബടന്നെ

കേശുവണബ ഫനാക്ടറബകേള് തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട ഗ്രനാറന്യൂറബ

കുടബശബകേ  കകേനാടുത്തു  തസ്പീര്ക്കുന്നെതബനുലാം  സതത്വര  നടപടബകേളനാണയ്   എല്.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബച്ചതയ്.  അഴബമതബരഹബത  ഭരണലാം  കേനാഴവയനാന  കേഴബയുന്നെ

തരത്തബലള്ള നയസമസ്പീപനങ്ങളുമനായബട്ടനാണയ് ഇഇ ഗവണ്കമന്റെയ് മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെതയ്.  

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.  വബലക്കയറലാം

തടയുന്നെതബകനനാ,  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നെതബകനനാ  കറഷന  ലഭദത  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നെതബകനനാ  ഇഇ  സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.



24

സലാംസനാനത്തയ്  ക്രമസമനാധനാനനബല  തകേര്ന്നെബരബക്കുകേയനാണയ്.   പവദത്യുതബ  ചനാര്ജയ്

ഇനത്തബല്  കുടബശബകേ  വരുത്തബയബട്ടുള്ള  സത്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്  നബനലാം  തുകേ

ഇഇടനാക്കബകക്കനാണയ്  വര്ദബപ്പെബച്ച പവദത്യുതബ  ചനാര്ജയ്  പബനവലബക്കനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

പവദത്യുത നബലയങ്ങകള  സലാംരക്ഷബച്ചയ് കൂടുതല് പവദത്യുതബ ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള

ശമലാം നടത്തണലാം.  കേഴബഞ്ഞെ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ്   ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയ

കുറദനാടബ  നനാളബകകേര  വബകേസന  പനാര്ക്കയ്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുള്ള  തുടര്നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   മണ്പനാത്ര  നബര്മ്മേനാണ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കേളബമണലാം  മണലലാം

ലഭദമനാക്കബ  കുലകത്തനാഴബല്  സലാംരക്ഷബക്കനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പകേത്തറബ വദവസനായലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുള്ള  ക്രബയനാത്മകേമനായ ഇടകപടലകേള്

സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന :  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളുകട  വബകേസനത്തബനനായബ  ശകദയമനായ  ഒകട്ടകറ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്

സര്ക്കനാര്  തുടക്കലാം  കുറബച്ചബട്ടുകണനള്ളതയ്  അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്.   സലാംഘടബത

വദവസനായങ്ങളുലാം  ആധുനബകേ  വദവസനായങ്ങളുലാം  കകേരളത്തബല്  കവകറയബകലനള്ളതയ്

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാണയ്.   കേണ്ണൂരബകല  കക ആന്റെയ് സബറനാമബക്സെെയ്  പുനരുദരബക്കനാനുള്ള നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പരമ്പരനാഗത വദവസനായമനായ ഖനാദബ കമഖലകയ സഹനായബക്കുന്നെതബനയ്

പല പദതബകേളുലാം ഗവണ്കമന്റെയ് മുകന്നെനാട്ടുവച്ചബട്ടുണയ്.      ഇനകേലാം സകപ്പെനാര്ട്ടയ് സസ്പീമബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തബ   ഇതബനയ്  തുകേ  അനുവദബച്ച   നടപടബ  ആശത്വനാസലാം  പകേരുന്നെതനാണയ്.

വദവസനായ   നവസ്പീകേരണത്തബലൂകട  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.

ഖനാദബ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡയ്  പുനദുഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം   ബസ്പീഡബ

വദവസനായകത്ത   സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.   പരമ്പരനാഗത  വദവസനായങ്ങള്ക്കയ്

പ്രകതദകേ  വകുപ്പെയ്  രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണയ്  കതനാഴബലലാം  വരുമനാനവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.

പരമ്പരനാഗത  വദവസനായലാം  നബലനബല്ക്കനാന  സനാധബക്കത്തക്കവബധത്തബല്   ഉത്പനാദ

നത്തബല്  വര്ദനവണനാക്കുകേയുലാം  ഗുണനബലവനാരലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുകേയുലാംകവണലാം.

കചറുകേബട  വദവസനായങ്ങള്  അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.

സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദത്യുതസ്പീകേരണ  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയ  നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെ  ഗവണ്കമന്റെബകന

അഭബനനബക്കുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫയ്:   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.  പരമ്പരനാഗത

വദവസനായ  കമഖലകേളബകല   കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  കതനാഴബല്   ഉറപ്പെനാക്കുന്നെതബനുലാം

പുതബയ കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേര്  വളകര  കുറവള്ള  സലാംസനാനത്തയ്  കതനാഴബല്  സുരക്ഷബതതത്വമബല  എന്നെതയ്

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാണയ്.  എന്നെനാല്  കടകകനാപനാര്ക്കയ്,   ഇനകഫനാസബസയ്,  സനാര്ട്ടയ്സബറബ

തുടങ്ങബയ യൂണബറ്റുകേളബല് കതനാഴബല് സുരക്ഷബതതത്വമുള്ളതബനനാല് അവ വബജയകേരമനായബ
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മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന.   അത്തരത്തബലള്ള    കൂടുതല്  കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    പ്രഖദനാപബച്ച  പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നെതബനുള്ള ശമലാം

നടത്തണലാം.   കതനാഴബലബലനാത്ത  കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കയ്  കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുന്നെതബനയ്  അടബസനാനസഇകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കണലാം.  നനാളബകകേര

സലാംഭരണത്തബനുലാം സലാംസരണത്തബനുമനായബ ഇന്റെകഗ്രറഡയ് യൂണബറയ് സനാപബക്കുന്നെതബനുലാം

ഓകരനാ കമഖലയബകലയുലാം ഇനഫ്രനാസ്ട്രേക്ച്ചര് കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം   എനടപ്രകണഴബനയ്

കടയബനബലാംഗയ്  നല്കുന്നെതബനുലാം    ലഭദമനായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്  കൂടുതല്

ഉപയുകമനാക്കുന്നെതബനുമുള്ള നടപടബയുണനാകേണലാം.   ഫുഡയ്  കപ്രനാസസബലാംഗയ്  യൂണബറബനയ്

പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുകേയുലാം   ഇനഫ്രനാസ്ട്രേക്ച്ചര്   കഡവലപയ്  കചയകകേനാണയ്  ഓകരനാ

കമഖലയ്ക്കുലാം   പ്രകതദകേലാം  പനാര്ക്കുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചയ്  പുതബയ  സലാംരലാംഭകേകര

കകേനാണ്ടുവരുന്നെതബനുമുള്ള   നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   മബല്ക്കയ്  കപ്രനാസസബലാംഗയ്

യൂണബറബനയ്  പ്രകതദകേലാം  ഉഇന്നെല് നല്കേണലാം.   വദവസനായ വകുപ്പെയ്  പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുള്ള

കേനാരദങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുകണനാകയന്നെയ്  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.   കേനാര്ഷബകേനാവശദങ്ങള്ക്കുളള   കകവദത്യുതബക്കയ്  ചനാര്ജയ്

വര്ദബപ്പെബച്ച നടപടബ  പുനദുഃപരബകശനാധബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.    സമ്പൂര്ണ്ണ

കകവദത്യുതസ്പീകേരണ  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയതയ്   സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.      കുറഞ്ഞെ
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കചലവബല് സഇകരനാര്ജലാം ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

ഖനാദബ  ഗ്രനാമ  വദവസനായസനാപനങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  കപ്രനാതനാ

ഹനലാം  നല്കേണലാം.   മലബനാര്  ഭനാഗത്തയ്   ഐ.ടബ.  കേമ്പനബകേള്  സനാപബച്ചയ്  കൂടുതല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കണലാം.  കേളബമണ് വദവസനായലാം തകേര്ന്നെതബകന്റെ ഫലമനായബ

അവബടകത്ത  കതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ  കേണക്കബകലടുത്തയ്   പുതബയ  വദവസനായ

സനാപനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജയ്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശമഫലമനായബ  നഷ്ടത്തബലനായബരുന്നെ  നബരവധബ  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാക്കനാന  സനാധബച.   വനകേബട-കചറുകേബട  സലാംരലാംഭകേകര

ആകേര്ഷബക്കുന്നെതബനുളള   ശമലാം  നടത്തുകേയുലാം   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട

ബഡ്ജറയ്  വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബട്ട  സബന്നെബലാംഗയ്

മബല്ലുകേള്  തുറന്നെയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.   സലാംസനാനത്തയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ

പവദത്യുതസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  ജലക്ഷനാമലാം  രൂക്ഷമനായബട്ടുലാം

കലനാഡ്കഷഡബലാംകഗനാ പവര്കേകട്ടനാ ഇലനാകത കേണ്സന്യൂമര് കഫ്രണയ് ലബ ആയനാണയ്  വകുപ്പെയ്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെതയ്.   പവദത്യുതബ  വകുപ്പെബകല  മസ്ദൂര്  തസബകേയബല്  നബയമനലാം

നടത്തബയതബനയ്  നനബ  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കേഴബഞ്ഞെ  എല്.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്

തുടക്കലാം  കുറബച്ച  പല  പദതബകേളുലാം  ഈ  സര്ക്കനാരബനയ്  കേമ്മേബഷന  കചയ്യനാന
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കേഴബഞ്ഞുകവന്നെതയ്  അഭബനനനനാര്ഹമനാണയ്. ഭക്ഷദസലാംസരണ  രലാംഗത്തയ്  കൂടുതല്

കപ്രനാതനാഹനലാം  നല്കേണലാം.  കചറുകേബട  വദവസനായ  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ്

മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  കബനാര്ഡബകന്റെ  അനുമതബ  കവഗത്തബല്  ലഭദമനാക്കണലാം.

വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്കക്കതബകര  ലഭബക്കുന്നെ  പരനാതബയബകനല്  അകനത്വഷണലാം

നടത്തനാകത കസ്റ്റനാപയ് കമകമ്മേനാ നല്കുന്നെ നടപടബ അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  യഥനാസമയലാം

പവദത്യുതബ ചനാര്ജയ്  അടയനാത്ത കേനാരണത്തനാല് പവദത്യുതബ കേണക്ഷന വബകച്ഛേദബക്കുന്നെ

നടപടബ ഒഴബവനാക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജയ്: കകേരള  സര്ക്കനാര്  ഇതുവകര  ഒരു  വദവസനായ

സനാപനകത്തയുലാം  വളര്ത്തബകയടുത്തബട്ടബല.  'ബ്രകഹനാസയ്'  എന്നെ  സനാപനത്തബല്

കതനാഴബലനാളബകേകള  നബയമബക്കുകേകയനാ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുകേകയനാ  കചയ്യുന്നെബല.

വദവസനായ  സനാപനങ്ങളുണനാക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബനയ്

കകേനാടുത്തബരുന്നെ  സലലാം  തബരബകച്ചടുക്കനാന  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ലനാഭത്തബലനാക്കബയ വദവസനായ വകുപ്പുമനബകയ

അഭബനനബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ സമസ കമഖലകേളബലലാം മുകന്നെറമുണനാക്കനാന പരബശമബച്ച  സര്ക്കനാരബകന

അഭബനനബക്കുന.  ജനങ്ങള്ക്കയ് കകേനാടുത്ത വനാഗനാനങ്ങള്  പനാലബക്കനാന നബരവധബ കേര്മ്മേ
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പദതബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്    നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന്നെതയ്.   95.62%

കകവദത്യുതസ്പീകേരണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന  സനാധബച്ചതബലൂകട  കകേരളലാം  രനാജദത്തബനുതകന്നെ

മനാതൃകേയനാകുകേയനാണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദത്യുതസ്പീകേരണത്തബലൂകട  ആയബരക്കണക്കബനയ്

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കയ്  കവളബച്ചലാം  പകേരനാന  സനാധബച്ചതയ്  അതുലദമനായ  കനട്ടമനാണയ്.

അഴബമതബരഹബത ഭരണലാം കേനാഴവയനാനുലാം  ജനവബരുദ നയങ്ങള്കക്കതബകര സന്ധബയബലനാ

കപനാരനാട്ടലാം  നടത്തനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്രത്തബല്

അധബകേനാരത്തബലബരബക്കുന്നെവര്  സത്വകേനാരദ  മൂലധനശകബകേള്ക്കുലാം  കകേനാര്പ്പെകററ്റു

കേള്ക്കുകമനാപ്പെലാം  നബനകകേനാണയ്   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  ഓഹരബകേള്

വബല്ക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ച  സനാഹചരദത്തബല്  അവ  സലാംരക്ഷബകക്കണതയ്

അതദനാവശദമനാണയ്.   നഷ്ടത്തബല്   പ്രവര്ത്തബച്ചബരുന്നെ  പല   കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകളയുലാം  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം  വദവസനായ  രലാംഗത്തയ്  വലബയ

മനാറങ്ങളുണനാക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  ശമബച്ചബട്ടുണയ്.  ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലകേളബലൂകട

കകകേത്തറബ  കമഖലയബല്  വലബയ  മനാറങ്ങളുണനാക്കനാന  കേഴബഞ്ഞു.  യു.ഡബ.എഫയ്.

ഭരണകേനാലത്തയ്  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബച്ചബരുന്നെ  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കന

ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം  യുവസലാംരലാംഭകേകര  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനനായബ  ശകമനായ

ഇടകപടലകേള്  നടത്തനാനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയബല്  8  സബന്നെബലാംഗയ്  മബല്ലുകേള്

തുറക്കനാനുലാം  സനാധബച്ചതയ്  എടുത്തുപറകയണ  കനട്ടങ്ങളനാണയ്.  നനാട്ടബല്
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ആകരനാഗദപ്രശ്നമുണനാക്കുന്നെ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  കസ്റ്റനാപയ്  കമകമ്മേനാ

കകേനാടുക്കുന്നെതബനുലാം  നബയനബക്കുന്നെതബനുമുളള  അവകേനാശലാം  പ്രനാകദശബകേ

ഗവണ്കമന്റുകേളബല് നബലനബര്ത്തനാന  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    അനവര്  സനാദത്തയ്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.  ഇഇ  സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല് വന്നെതബനുകശഷലാം വദവസനായ വകുപ്പെബല് യനാകതനാരു പുകരനാഗതബയുലാം

ഉണനായബട്ടബകലന്നെയ്  മനാത്രമല,  കകവദത്യുതബ  ചനാര്ജയ്  വര്ദനയബലൂകട   ജനങ്ങളബല്

അധബകേഭനാരലാം   അടബകച്ചല്പ്പെബക്കനാന   ശമബക്കുകേയുമനാണയ്  കചയ്യുന്നെതയ്.   കേഴബഞ്ഞെ

യു.ഡബ.എഫയ്.  ഭരണകേനാലത്തയ്  കകേരളത്തബകല  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട

സഞബതനഷ്ടലാം കുറയനാന സനാധബച്ചതുലാം   നബകുതബയബനത്തബല് 1075 കകേനാടബ രൂപകയനാളലാം

സര്ക്കനാരബനയ് നല്കേനാന കേഴബഞ്ഞെതുലാം  എടുത്തുപറകയണതനാണയ്.   വദവസനായങ്ങകള

തകേര്ക്കനാന  ശമബക്കുന്നെ  കേപട  പരബസബതബവനാദബകേകള  തബരബച്ചറബയണലാം.  കപനാതു-

സത്വകേനാരദ  പങനാളബത്തകത്തനാകട  കേരബമണല്  ഖനനലാം  നടത്തുന്നെതബനയ്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ക്രബയനാത്മകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കബ  വദവസനായ  കമഖലകയ

ശകബകപ്പെടുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്  ലനാഭകേരമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെതബനയ്

കേനാരണലാം  മനാകനജയ് കമന്റുകേള്ക്കുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  കവണ  പബന്തുണയുലാം
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കപ്രനാതനാഹനവലാം  സര്ക്കനാര്  നല്കുന്നെതുകകേനാണനാണയ്.  പകുതബയബലധബകേലാം

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുലാം  ലനാഭത്തബലനാണയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെതയ്.  അടബസനാന

സഇകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കബകക്കനാണയ്  കൂടുതല്  വദവസനായസനാപനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുലാം  നബകക്ഷപ  സഇഹൃദ  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത

മനാറ്റുന്നെതബനുമനാണയ് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നെതയ്.  പരമ്പരനാഗത-കചറുകേബട വദവസനായങ്ങകള

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനയ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള

തകേര്ക്കുന്നെ  സമസ്പീപനമനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതയ്.  കകേനാച്ചബന

ഷബപ്പെയ് യനാര്ഡയ്  അടക്കമുള്ള  സനാപനങ്ങളുകട  ഓഹരബകേള്  വബറഴബക്കനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനലാം ഒരു കേനാരണവശനാലലാം അനുവദബക്കനാന പനാടബല. വദവസനായങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുള്ള  ഏകേജനാലകേ  സലാംവബധനാനകത്ത  സലാംബന്ധബച്ച  പരനാതബകേള്

പരബഹരബച്ചയ് പ്രവര്ത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നെതബനയ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലബക്കുന്നെയ്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.

തകേര്ച്ചയബകലയയ്  നസ്പീങ്ങബകക്കനാണബരബക്കുന്നെ  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനമനായ  BHEL-

കന സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം   കേനാസര്കഗനാഡയ് ജബലയബകല വദനാവസനായബകേ സനാധദതകേള്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം      കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നെങ്ങളബല്നബന്നെയ് വദനാവസനായബകേ

ഉല്പ്പെന്നെങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    ഭക്ഷദ

സലാംസരണവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വദവസനായങ്ങള്ക്കയ് കപ്രനാതനാഹനലാം നല്കേനാനുലാം വദനാജ
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കവളബകച്ചണ്ണയുകട  ഉത്പനാദനലാം  തടയനാനുലാം  മനാലബനദസലാംസരണത്തബലൂകട  പവദത്യുതബ

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കേഴബയണലാം.  സലാംരലാംഭകേകര  കനര്വഴബയബകലയയ്  നയബക്കുന്നെ

കടകകനാളജബ  സകപ്പെനാര്ട്ടബകനക്കുറബച്ചയ്  സര്ക്കനാര്  ആകലനാചബക്കണലാം.    കേരകേഇശല

വദവസനായത്തബനനാവശദമനായ  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം  നല്കുന്നെതബലലാം   വദവസനായ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കയ്  ആവശദമനായ  ഫണയ്  അനുവദബക്കുന്നെതബലലാം  സര്ക്കനാര്

വസ്പീഴ  വരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണയ്.    ചസ്പീകമനബ  തനാപനബലയലാം  യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കണലാം.

കവനാള്കട്ടജയ്  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നെതബനനായബ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുകട  ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുലാം  പ്രസരണ-വബതരണ  ശലാംഖലയബകല   ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  ഷബഫയ്

സമ്പ്രദനായലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബലയബല്  ടനാനകസനാര്മര്  മസ്പീറര്

റബകപ്പെയര് യൂണബറയ്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

വദനാവസനായബകേ അഭബവൃദബയബകലയയ് കകേരളകത്ത നയബക്കനാന പരദനാപ്തമനായ  വബകേസന

പദതബകേളുമനായനാണയ്  ഈ ഗവണ്കമന്റെയ്  മുകന്നെനാട്ടയ്  കപനാകുന്നെതയ്.      കപനാതുകമഖലനാ

വദവസനായശനാലകേള്    സമൂഹത്തബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  ഉന്നെമനത്തബനനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കണകമന്നെ കേനാഴപ്പെനാടനാണയ് ഈ ഗവണ്കമന്റെബനുള്ളതയ്.  വബദദനാസമ്പന്നെര്ക്കയ്

അനുകയനാജദമനായ  മൂലദവര്ദബത  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   സനാമ്പത്തബകേ വളര്ച്ചകയ സഹനായബക്കുന്നെതുലാം ജനങ്ങളുകട കക്ഷമലാം
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ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതുമനായ വദവസനായങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെ നയമനാണയ് സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതയ്.     നബലവബലള്ള കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നെ

കതനാകടനാപ്പെലാം പുതബയവ സൃഷ്ടബക്കുകേ എന്നെതനാണയ് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാഴപ്പെനാടയ്.  സത്വകേനാരദ

മൂലധനലാം  ആകേര്ഷബക്കുന്നെതബനുള്ള  പശനാത്തല  സഇകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നെതബനുലാം

അവകയ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  സര്ക്കനാര് മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.   പരമ്പരനാഗത

വദവസനായ  പുനരുദനാരണത്തബനയ്   ശകമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തണലാം.   സ്കൂള്

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കയ്  പകേത്തറബ  യൂണബകഫനാലാം  നല്കേനാനുള്ള  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം

പകേത്തറബ വദവസനായകത്ത ശകബകപ്പെടുത്തുന്നെതനാണയ്.  നഷ്ടത്തബലനായ കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കനാന  സനാധബച്ചതുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പവദത്യുതസ്പീകേരണലാം

കനടബയ  ആദദ  ഇനദന  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത  മനാറനാന  കേഴബഞ്ഞെതുലാം

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  എടുത്തുപറയത്തക്ക  കനട്ടങ്ങളനാണയ്.   വസ്പീട്ടുനമ്പരുലാം  പകേവശ

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുമബലനാത്ത  വസ്പീടുകേള്ക്കയ്  പവദത്യുതബ  കേണക്ഷന  നല്കേബയ  നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.   യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് മുടങ്ങബക്കബടന്നെ പല

പവദത്യുത പദതബകേളുലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന ഈ ഗവണ്കമന്റെബനയ് സനാധബച.  

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസയ്  കുന്നെപ്പെബള്ളബ:   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.

യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  നല  രസ്പീതബയബല്  പ്രവര്ത്തബച്ചബരുന്നെ

തമ്പനാനൂര്  ബസയ്  കസ്റ്റഷകന്റെ  ഇന്നെകത്ത  അവസ  ദയനസ്പീയമനാണയ്.   സസ്പീ  പസ്പീഡനലാം,
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ക്രബമബനല് കകേസുകേള്,  അഴബമതബ,  ഉകദദനാഗസര്ക്കയ് പ്രവര്ത്തന സത്വനാതനദമബലനായ,

സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ  മനാനബക്കനാതബരബക്കല്,  രൂക്ഷമനായ  കുടബകവള്ള  ക്ഷനാമലാം

തുടങ്ങബയവയനാണയ് ഈ ഗവണ്കമന്റെയ് കനരബടുന്നെ പ്രധനാന പ്രശ്നങ്ങള്.  കേയര്, കേശുവണബ

കമഖല ഇന്നെയ് സലാംഭനനാവസയബലനാണയ്. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന):   ചര്ച്ചയബല്  ഉയര്നവന്നെ  ക്രബയനാത്മകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകള  സത്വനാഗതലാം

കചയ്യുന.   കകേരളത്തബകന്റെ  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങകള  ആധുനബകേവല്ക്കരബച്ചയ്

സുതനാരദവലാം   അഴബമതബരഹബതവമനായബ  മുകന്നെനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുലാം  പ്രതബകൂല

കേനാലനാവസയബലലാം  സനാമ്പത്തബകേ-സനാകങതബകേ  സഹനായങ്ങള്  നല്കേനാനുമനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെയ്  ശമബക്കുന്നെതയ്.    സലാംസനാനകത്ത  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കനാനുള്ള  നടപടബയനാണയ്  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതയ്.  മുനവര്ഷകത്ത

അകപക്ഷബച്ചയ് സലാംസനാനകത്ത കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളുകട നഷ്ടലാം പകുതബയനായബ

കുറഞ്ഞെബട്ടുണയ്.  ഇകന്റെണല്  ഓഡബറയ്   കേഴബയുകമ്പനാള്  ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെ

സനാപനങ്ങളുകട  എണ്ണത്തബല്  വര്ദനവണനാകുകമന്നെനാണയ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നെതയ്.

നഷ്ടത്തബലനായ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭകേരമനാക്കനാനുള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങളനാണയ്

ബഡ്ജറബലള്ളതയ്.  എന.ടബ.പബ.സബ.-യുകട  സലാംയുക  സലാംരലാംഭമനായ  കടല്ക്കയ്-കന

ലനാഭത്തബലനാക്കനാന സനാധബച്ചബട്ടുണയ്. പനാലക്കനാടയ് ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന ലബമബറഡയ്  സര്ക്കനാര്
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ഏകറടുക്കുന്നെതയ്  സലാംബന്ധബച്ചയ്  ചര്ച്ചകേളബലൂകട  ധനാരണയനായബട്ടുണയ്.  BHEL

അടച്ചൂപൂട്ടനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനകത്തത്തുടര്ന്നെയ് മുഖദമനബ മുനകേകയ്യടുത്തയ്

എലാം.പബ.-മനാരുമനായബ  ചര്ച്ച  നടത്തബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  ആവശദമനായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലത്തബയബട്ടുണയ്.  'കഭല്'  ഒരു  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായബത്തകന്നെ

തുടരണകമന്നെനാണയ്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സമസ്പീപനലാം.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്

അടചപൂട്ടനാനുലാം  വബറഴബക്കനാനുമുള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  തസ്പീരുമനാനത്തബകനതബകര

ശകമനായ  നബലപനാടുകേള്  സത്വസ്പീകേരബച്ചതബകന്റെ  ഫലമനായനാണയ്  കകേരളത്തബല്  കനട്ടലാം

പകേവരബക്കനാനനായതയ്.   അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബട്ടബരുന്നെ  മലബനാര്  സബമന്റെയ്സയ്

ലബമബറഡയ്  തുറന  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചകതനാകടനാപ്പെലാം

കപനാതുവബപണബയബല് സബമന്റെബകന്റെ വബല വര്ദബക്കുന്നെ സനാഹചരദത്തബല് ഉത്പനാദനലാം

ഇരട്ടബയനാക്കബ  വബപണബയബല്  ശകമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തുന്നെതബനുലാം  ശമബച്ചബട്ടുണയ്.

കൂടനാകത എല്.പബ.ജബ. പ്ലെെനാന്റെബകന എല്.എന.ജബ.-യബകലയയ് മനാറ്റുന്നെതബനുള്ള നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  വര്ദബചവരുന്നെ  ആഭദനര  ഉപകയനാഗവലാം  കേയറ്റുമതബ

സനാധദതയുലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്  പടറനാനബയലാം  ഉല്പ്പെന്നെങ്ങളുകട  വബപണനത്തബനനായബ

പടറനാനബയലാം  കകേനാലാംപ്ലെെക്സെെയ്  സനാപബക്കനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശബക്കുന.  പ്രനാകദശബകേ

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചകകേനാണയ്  ധനാതുമണല്കശഖരലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കനാന  എലനാ  തലങ്ങളബല്  നബനമുള്ള  കൂട്ടനായ
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ശമമുണനാകകേണതനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞെ  12  വര്ഷമനായബ  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നെ

ടബ.സബ.സബ.-ക്കയ്   പവദത്യുതബ  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനയ്  വകുപ്പുമനബയുമനായബ  നടത്തബയ

ചര്ച്ചയബലൂകട   അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനത്തബകലത്തനാന  സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.

കകേ.എസയ്.ഡബ.പബ.-കയ   ലനാഭത്തബലനാക്കനാന  സനാധബച.  സനാകങതബകേ  വബദഗ്ദ്ധരുകട

സഹനായകത്തനാകട  കകേല്കടനാണബകന  ഇലകകനാണബക്സെെയ്  ഹനാര്ഡുകവയറുകേളുകട

ഉത്പനാദനകകേന്ദ്രമനാക്കബ  മനാറ്റുന്നെതബനുലാം  തകേര്ച്ചയബലനായ ആകട്ടനാകേനാസ്റ്റയ്   ലബമബറ  ഡബകന

സലാംരക്ഷബക്കുന്നെതബനുലാം  പദതബകേള്  ആസൂത്രണലാം  കചയ്തബട്ടുണയ്.  കകേരള  സബറനാമബക്സെെയ്

ലബമബറ ഡയ്,  യൂപണറഡയ് ഇലകബക്കല്സയ് ലബമബറ ഡയ് എന്നെബവയുകട സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം

സനാകങതബകേവബദദ  നവസ്പീകേരണത്തബനുലാം  ബഡ്ജറബല്  തുകേ  അനുവദബച്ചബട്ടുണയ്.  വബദഗ്ദ്ധ

മനാകനജുകമന്റെയ് സലാംവബധനാനത്തബലൂകടയുലാം കമനാണബററബലാംഗബലൂകടയുലാം അഴബമതബ വബമുകമനായ

നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബചലാം കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുകന്നെനാട്ടയ്

കകേനാണ്ടുകപനാകേനാനനാണയ് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുന്നെതയ്.  പ്രതബസന്ധബയബലനായ കടക്സെെയ്പറല്

മബല്ലുകേകള  പുനരുദരബക്കനാനുലാം  തുറന്നെയ്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനുലാം  സനാധബച.  അഭദസ

വബദദര്ക്കയ്  സത്വയലാം  കതനാഴബല്  കേകണത്തുന്നെതബനയ്  സ്റ്റനാര്ട്ടയ്  അപയ്  വബകലജുകേള്

ആരലാംഭബക്കനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണയ്.   നബകക്ഷപ  സഇഹൃദ  അനരസ്പീക്ഷലാം

സൃഷ്ടബക്കുകേ  എന്നെതനാണയ്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രധനാന  ലക്ഷദലാം.  വദവസനായ  നബകക്ഷപലാം

തുടങ്ങനാന  സഹനായകേരമനായ  നബലയബല്  നബയമങ്ങളബല്  മനാറലാം  വരുത്തുന്നെതയ്
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സലാംബന്ധബചലാം   ഗത്വനാളബകയനാര്  റകയനാണ്സബകന്റെ  സലലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ

വദവസനായലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നെതബനുളള  കപ്രനാകപ്പെനാസലലാം  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണയ്.

പുതബയ സഇകേരദങ്ങളുലാം നബകക്ഷപവലാം പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ ലക്ഷക്കണക്കബനനാളുകേള്ക്കയ്

കതനാഴബല്   ലഭബക്കനാന  കേഴബയുന്നെ  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കയ്    പശനാത്തല

സഇകേരദകമനാരുക്കുന്നെതബനനായബ  ഫനാക്ടബകന്റെ  600  ഏക്കര്  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കനാനുളള

നടപടബയനായബട്ടുണയ്.  ഇതയ്    സുതനാരദമനായുലാം  അഴബമതബരഹബതവമനായബ  നടത്തനാനനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെയ് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെതയ്.  നബയമതടസങ്ങള് ഒഴബവനാക്കബ ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകനാണബക്സെെയ്

പനാര്ക്കയ്   ഏകറടുക്കുന്നെതബനുലാം കതനാന്നെയലബല് കകലഫയ്  സയനസയ്  പനാര്ക്കബനുകവണബ

ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുന്നെതബനുമുളള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണയ്.  കചര്ത്തലയബകല  കമഗനാ

ഫുഡയ്  പനാര്ക്കയ്,  വലബയകവളബച്ചലാം  വദവസനായ വളര്ച്ചനാ  കകേന്ദ്രലാം,  അങമനാലബ  വനബതനാ

അപ്പെനാരല്  പനാര്ക്കയ്  എന്നെസ്പീ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ഇഇ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണയ്.

കകകേത്തറബ  കമഖലയബല്  ഇഇ  വര്ഷലാം  1000  ലൂമുകേള്  സനാപബക്കനാനുലാം   കചറുകേബട

കമഖലയബല്  17500  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കനാനുമനാണയ്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെതയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  സലലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ   വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണയ്.  വദവസനായ  ഡയറക്ടകററബല്  ഇ-

ഓഫസ്പീസയ്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുണയ്.  കചറുകേബട  വദവസനായബകേളുകട  കുടബശബകേ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നെതബനുളള  ഒ.റബ.എസയ്.  തുടരനാനുലാം  പരനാതബ  പരബഹനാരത്തബനനായബ
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അദനാലത്തുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണയ്.  ഹരബതകകേരളലാം

പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  സത്വകേനാരദ-കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബല്  മഴകവളളലാം

സലാംഭരബക്കുന്നെതബനുളള  നബര്കദ്ദേശലാം  കകേനാടുത്തബട്ടുണയ്.  ഖനാദബ  കമഖലയബല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം  കേരകേഇശല  കമഖലയബകല   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  കകേല്പനാമബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

പുതബയ  കമഖലയബകലയയ്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം   കസ്റ്ററുകേളബലൂകട  കേരകേഇശല

രലാംഗത്തുളള  ശബല്പ്പെബകേകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണയ്.

കകേനാച്ചബ-ബനാലാംഗ്ലൂര്  ഇടനനാഴബ  പദതബയുകട  സമഗ്ര  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  തയ്യനാറനാക്കുന്നെതബനനായബ

കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന  കതരകഞ്ഞെടുക്കനാനുളള  തനാല്പ്പെരദപത്രലാം  ക്ഷണബക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത

പദതബക്കനായബ കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ സഹനായലാം ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കചയ്യുന്നെതനാണയ്.

കേളബമണ്പനാത്ര  നബര്മ്മേനാണ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  മണ്ണയ്  ലഭബക്കുന്നെതബനുളള

നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം  ലഭബക്കുകേയനാകണങബല്

കസറബകേള്ച്ചര്  വദവസനായലാം  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെതബകനക്കുറബച്ചയ്

ആകലനാചബക്കനാവന്നെതനാണയ്.  അഴബമതബരഹബത  നബലപനാടയ്  സത്വസ്പീകേരബച്ചയ്  ജനങ്ങളുകട

പ്രശ്നങ്ങള് ഏകറടുത്തുകകേനാണനാണയ് സര്ക്കനാര് മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെതയ്. ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്

പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നെയ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം



39

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ  ):  കേശുവണബ വദവസനായലാം  കനരബടുന്നെ

സങസ്പീര്ണ്ണമനായ പ്രശ്നങ്ങകളക്കുറബച്ചയ് പ്രതബപക്ഷത്തുനബന്നെയ് ആരുലാം പരനാമര്ശബക്കനാത്തതയ്

കഖദകേരമനാണയ്. കതനാട്ടണബയുകട ലഭദതക്കുറവനാണയ് ഇഇ വദവസനായലാം കനരബടുന്നെ ഏറവലാം

വലബയ പ്രശ്നലാം.   മറയ് സലാംസനാനങ്ങളബല്നബന്നെയ് സലലാം ലസ്പീസബകനടുത്തയ് കതനാട്ടണബ കൃഷബ

കചയ്യനാന കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് കകേരളത്തബകല പ്ലെെനാകന്റെഷനബല് കൃഷബ കചയ്യനാന

കേഴബയുകമനാ  എന്നെതബകനക്കുറബച്ചയ്  ആകലനാചബക്കുന്നെതനാണയ്.  കഫനാറസ്റ്റയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ ഭൂമബയബല് യൂക്കനാലബപ്റസയ്, അകക്കഷദ തുടങ്ങബയ മരങ്ങള്ക്കുപകേരലാം

കേശുമനാവയ്  നട്ടുപബടബപ്പെബച്ചനാല്  ഇഇ  വദവസനായലാം  സലാംരക്ഷബക്കനാന  സനാധബക്കുലാം.

പ്ലെെനാകന്റെഴ്സുമനായബ  ചര്ച്ച  കചയ്തയ്  പ്ലെെനാകന്റെഷന  അടബസനാനത്തബല്  കേശുമനാവയ്  കൃഷബ

കചയ്യുന്നെതബകനപ്പെറബ  ആകലനാചബക്കുനണയ്.  വബകദശത്തുനബന്നെയ്  കതനാട്ടണബ  വനാങ്ങനാന

കേഴബഞ്ഞെനാല്  മനാത്രകമ കകേരളത്തബകല കേശുവണബ വദവസനായത്തബനയ് പബടബചനബല്ക്കനാന

സനാധബക്കുകേയുളള.  ഇതുസലാംബന്ധബച്ചയ്  മനബമനാര്,  ബനാങയ്  പ്രതബനബധബകേള്,  കചറുകേബട

വദവസനായബകേള്  എന്നെബവരുമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ച്ചയുകട  അടബസനാനത്തബല്

എസയ്.പബ.വബ.  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത

കകേരളനാ കേനാഷന്യൂ കബനാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരബചകകേനാണയ് കതനാട്ടണബയുകട ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കനാനുലാം

മനാര്ക്കറബലാംഗബല്  ഇടകപടനാനുലാം  കേഴബയുന്നെ  തരത്തബലളള

സലാംവബധനാനമുണനാക്കുന്നെതബനുളള  നടപടബകേളനാണയ്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതയ്.
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ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള് പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നെയ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്  ):

കേയര്  കേയറ്റുമതബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഒരു  പഞനായത്തബല്  ഒരു

യൂണബകറന്നെ  നബലയബല്   കുടുലാംബശസ്പീയുകട  1000  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബച്ചയ്  കമനാത്തലാം

കതനാണബകന്റെ മൂന്നെബകലനാരുഭനാഗലാം ചകേബരബയനാക്കബ മനാറബ ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാണയ്

ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നെതയ്.  കേയര്  കമഖലയബകല      സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങകള

പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  ഓകട്ടനാമനാറബകേയ്  സബന്നെബലാംഗയ്  കമഷസ്പീനുകേള്

ഉപകയനാഗബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെകതനാകടനാപ്പെലാം   പബരബകച്ചടുക്കുന്നെ കേയര്

പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കേയര്കഫഡയ്  മുകഖന  സലാംഭരബക്കുന്നെതുമനാണയ്.   ഇതബനനായബ

എന.സബ.ഡബ.സബ.  മുമ്പനാകകേ  100  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കപ്രനാജക്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കനാന

ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്. സലാംഭരബക്കുന്നെ കേയര് ജബകയനാ കടക്സെെയ്കകറല്സനായബ കേണ്കവര്ട്ടയ് കചയ്തയ്

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാനനാണയ് ലക്ഷദമബടുന്നെതയ്.   ആഭദനര കേച്ചവടക്കനാര്ക്കയ് പ്രനാധനാനദലാം

കകേനാടുത്തുകകേനാണയ്  ഒകക്ടനാബര്  മനാസലാം  വബപുലമനായ  രസ്പീതബയബല്  കേയര്  കഫസ്റ്റയ്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം   ഉത്പനാദനലാം  ഗണദമനായബ  ഉയര്ത്തുന്നെതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  150  ദബവസകമങബലലാം   കജനാലബ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതബനുമനാണയ്

സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നെതയ്. 

(കകവദത്യുതബ വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ രനാജബവയണകമന്നെനാവശദകപ്പെട്ടയ്
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യു.ഡബ.എഫയ്. അലാംഗങ്ങള് മുദ്രനാവനാകേദലാം മുഴക്കബകക്കനാണയ് സഭ ബഹബഷ്കരബച.)

കകവദത്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ)  :  ചര്ച്ചയബല്  അലാംഗങ്ങള്

മുകന്നെനാട്ടുവച്ച  ക്രബയനാത്മകേമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഉള്കക്കനാണയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുകമന്നെയ്

ഉറപ്പുനല്കുന.  സലാംസനാനത്തയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കകവദത്യുതസ്പീകേരണലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേ

മനാക്കുന്നെതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 1,49,000 വസ്പീടുകേള്ക്കയ് കേണക്ഷന നല്കേബയബട്ടുണയ്. മഴയുകട

ദഇര്ലഭദലാം  കേനാരണലാം  രൂക്ഷമനായ  കകവദത്യുതബ  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുന്നെ  ഘട്ടത്തബലലാം

ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലബലൂകട  പവര്കേട്ടുലാം  കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം  ഒഴബവനാക്കനാന

സനാധബച്ചബട്ടുണയ്.  നബര്മ്മേനാണലാം  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്നെ  പള്ളബവനാസല്

പദതബയടക്കമുള്ളവയുകട  പണബ  പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നെതബനയ്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.  കേഴബഞ്ഞെ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  മുടങ്ങബക്കബടന്നെ

കപരുകനനരുവബ  പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞെതയ്  ഇഇ  സര്ക്കനാരബകന്റെ

കനട്ടമനാണയ്.  കസനാളനാര്  എനര്ജബ ഉപകയനാഗബച്ചയ്  കകവദത്യുതബ ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നെതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കേനാസര്കഗനാഡയ്   കസനാളനാര്  പനാര്ക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണയ്.  കസനാളനാര്  പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  രനാമക്കല്കമട്ടബല്

ഭൂമബ  ഏകറടുത്തബട്ടുണയ്.  കേനായലാംകുളലാം  എന.ടബ.പബ.സബ.  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

ഏകറടുക്കണകമന്നെ  കകേന്ദ്ര  നബര്കദ്ദേശകത്തക്കുറബച്ചയ്  ആകലനാചബക്കുന്നെതനാണയ്.

കൂടലാംകുളത്തുനബനലാം  കകവദത്യുതബ  കകേനാണ്ടുവരുന്നെതബനയ്  കകലന  വലബക്കുന്നെതുമനായബ
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ബന്ധകപ്പെട്ട  തടസലാം  ചര്ച്ചയബലൂകട  പരബഹരബച്ചബട്ടുണയ്.  മുടങ്ങബക്കബടന്നെബരുന്നെ

പരപ്പെനങ്ങനാടബ,  എരുകമലബ   സബ്കസ്റ്റഷനുകേളുകട  പണബ  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുലാം

തബരുവനനപുരലാം  നഗരത്തബല്  പവദത്യുതബ  തടസലാം  കൂടനാകത   എത്തബക്കുന്നെതബനുള്ള

കപനാത്തനകകേനാടയ്-കേനാട്ടനാക്കട  പലനബകന്റെ  പണബ  കവഗത്തബല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.   പ്രസരണകശഷബ   വര്ദബപ്പെബക്കനാനുകദ്ദേശബചകകേനാണ്ടുളള

ടനാനസ്ഗ്രബഡയ്  II  പദതബക്കനായബ  കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം  അയ്യനായബരത്തബ  ഇരുന്നൂറയ്

കകേനാടബ രൂപയുലാം  കകേന്ദ്ര സഹനായമനായബ എഴുന്നൂറയ്  കകേനാടബ രൂപയുലാം അനുവദബച്ചബട്ടുണയ്.

മുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തുണനായ   പവദത്യുതബ  കബനാര്ഡബകന്റെ  കേടബനാധദത

കുറചകകേനാണ്ടുവരുന്നെതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണയ്.

കബനാര്ഡബകന്റെ  കേടബനാധദത  പരബഗണബച്ചനാണയ്  കറഗുകലററബ  കേമ്മേസ്പീഷന  കചറബയ

കതനാതബലള്ള   തനാരബഫയ്  വര്ദന  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതയ്.  നബരക്കുവര്ദനയബല്നബനലാം

തനാകഴത്തട്ടബലള്ള ജനവബഭനാഗകത്ത ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുണയ്.  ഉപകഭനാക്തൃകസവനലാം  കൂടുതല്

കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം   പവദത്യുതബ വബതരണ കമഖലയബല് നബരവധബ പരബഷ്കനാരങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം   സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച.  കവനാള്കട്ടജയ്  ക്ഷനാമലാം,  പവദത്യുതബ

തടസലാം  എന്നെബവ  പരബഹരബക്കുന്നെതബനുലാം  വബതരണശലാംഖല

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നെതബനുലാം    ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  കേദനാമ്പയബന

വബപുലകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കതരുവവബളക്കുകേള്  എല്.ഇ.ഡബ.-
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യനാക്കബ മനാറ്റുന്നെതബനുലാം അകനര്ട്ടബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നെതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.    പവദത്യുതബ  അപകേടങ്ങള്  കുറചകകേനാണ്ടുവരുന്നെതബനയ്   വബപുലമനായ

കേദനാകമ്പയബന  നടത്തുന്നെതബനുലാം   പഹഡല്  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നെതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   പവദത്യുതബ  എലനാവര്ക്കുലാം

ലഭദമനാക്കുകേ   എന്നെ  ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണയ്   കബനാര്ഡയ്  മുകന്നെനാട്ടുകപനാകുന്നെതയ്.

ധനനാഭദര്ത്ഥന പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നെയ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

വദവസനായങ്ങള്   എന്നെ  XXXVII-ാ  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയുലാം  പവദത്യുത

പദതബകേള്  എന്നെ   XXXIX-ാ  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയുലാം   3-കനതബകര  78

കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം    ഒരു  നബഷ്പക്ഷ  കവനാകട്ടനാകടയുലാം  സഭ  പനാസനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ പവകുകന്നെരലാം 3.43 -നയ് പബരബഞ്ഞു. 
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