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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-13

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    15,    തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേണ്ണൂരബകല രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  മൂന  മനാസലാംമുമയ്  മുഖദമനബ  വബളബച്ചു  കൂട്ടബയ  സര്വ്വകേക്ഷബ

കയനാഗകത്തനാകട രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേങ്ങള്ക്കയ് അറുതബ വനകവനയ് കേരുതബയ കേണ്ണൂര്

ജബല്ലയബല് കമയയ് 12 കവളബയനാഴ്ച നടന ചൂരക്കനാട്ടയ് ബബജുവബകന്റെ കകേനാലപനാതകേകത്തനാകട

സമനാധനാന ജസ്പീവബതത്തബനയ് ഉണനായബട്ടുള അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ ഭസ്പീഷണബയലാം സലാംസനാന
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ഭരണത്തലവനനായ  ഗവര്ണ്ണര്തകന  ഇഇൗ  വബഷയത്തബല്  അടബയന്തര  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കകേണബ  വനതനായബ  പറയകപ്പെടുന

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷവലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ  കകേ.  സബ.  കജനാസഫയ്,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്,

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്   എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബച്ചുലാം

ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല് ചട്ടലാം 304 പ്രകേനാരവലാം  കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): 2017 കമയയ് 12-നയ് കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബകല

പയ്യന്നൂര്  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  പരബധബയബല്  ബബ.കജ.പബ.  പ്രവര്ത്തകേനനായ  ബബജു

കകേനാലകചയ്യകപ്പെട്ട  സലാംഭവലാം  ഭഇൗര്ഭനാഗദകേരവലാം  അപലപനസ്പീയവമനാണയ്.   സര്വ്വകേക്ഷബ

കയനാഗകത്തനാകട  രനാഷസ്പീയ  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കനാന്തകനയനാണയ്

സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതയ്.  ഇതുസലാംബനബചയ്  കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര്  കചയയ്  അകനസഷണലാം

നടത്തബവരബകേയനാണയ്.   11.7.2016-നയ്  പയ്യന്നൂര്  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷന്  പരബധബയബല്

രനാമന്തളബയബല്  ഡബ.വവ.എഫയ്.കഎ.  പ്രവര്ത്തകേനനായ  ധനരനാജബകന

കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  കകേസബല്  പ്രതബയനായബരുന  ബബജു.  രനാഷസ്പീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങള്

ഉണനാക്കനാതബരബക്കനാന് എല്ലനാ കേക്ഷബകേള്ക്കുലാം ഉത്തരവനാദബതസമുണയ്.  2017  കഫബ്രുവരബ

14-നയ്  സര്വ്വകേക്ഷബ  കയനാഗത്തബനയ്  മുകനനാടബയനായബ  ഉഭയകേക്ഷബ  ചര്ചയലാം  രനാഷസ്പീയ

കേക്ഷബകേളുകട സലാംസനാന ജബല്ലനാ ഭനാരവനാഹബകേള് പകങ്കടുത്ത സര്വ്വകേക്ഷബ സമനാധനാന
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കയനാഗവലാം  കേണ്ണൂരബല്  നടക്കുകേയണനായബ.   എല്ലനാ  പഞനായത്തയ്,  മുനബസബപ്പെനാലബറബ

പരബധബയബലലാം  സബരലാം  സമനാധനാന  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  ഓകരനാ  രനാഷസ്പീയ

പനാര്ട്ടബയലാം  സര്വ്വകേക്ഷബ  കയനാഗത്തബകലയയ്  ഒരു  സബരലാം  അലാംഗകത്ത

നബകയനാഗബക്കണകമനയ് തസ്പീരുമനാനബചബരുന.  ഇതുവകര  220  പ്രനാകദശബകേ സര്വ്വകേക്ഷബ

കയനാഗങ്ങള്  നടനബട്ടുണയ്.  ഈ  കേനാരദത്തബല്  കപനാലസ്പീസയ്  കേര്ശന  നടപടബകേള്

എടുക്കുകേയലാം  കുറവനാളബകേകള  നബയമത്തബനുമുനബല്  കകേനാണ്ടുവരബകേയലാം  കചയലാം.

ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  എലാം.എല്.എ.-യകട  കനതൃതസത്തബല്  13.05.2017-നയ്

ഗവര്ണ്ണര്ക്കയ്  നല്കേബയ  നബകവദനലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  അയച്ചുതനബട്ടുണയ്.   രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കബ  സമനാധനാനലാം  നബലനബര്ത്തുനതബനയ്  സര്ക്കനാര്

പ്രതബജനാബദമനാണയ്.  1958-ല്  കകേനലാം  കകേനാണ്ടുവന  സനായധകസനനാ  പ്രകതദകേ

അധബകേനാര  നബയമലാം  കേണ്ണൂരബല്  നടപ്പെനാക്കണകമനയ്  നബകവദനത്തബല്

ആവശദകപ്പെട്ടബരുകനങ്കബലലാം   കകേരളത്തബല് ഇതയ്  ബനാധകേമനാക്കണകമങ്കബല് പ്രകതദകേ

നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവരണലാം.   ഇതയ്   നടപ്പെബലനാക്കബയ  സലാംസനാനങ്ങളബകലല്ലനാലാം

പഇൗരനാവകേനാശ  ലലാംഘനലാം  നടക്കുനതബനനാല്  ഈ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബകനനാടയ്

സലാംസനാന സര്ക്കനാരബനയ് കയനാജബപ്പെബല്ല.   ബബജുവബകന്റെ കകേനാലപനാതകേത്തബല് കപനാലസ്പീസയ്

ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫയ്:  സര്വ്വകേക്ഷബ ചര്ചയബലൂകട കേണ്ണൂരബകല സമനാധനാനലാം
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പുന:സനാപബക്കനാന്  കേഴബയകമനനാണയ്  പ്രതസ്പീക്ഷബചതയ്.    ബബജുവബകന്റെ  മരണവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ് പയ്യനന്നൂരബല് രനാഷസ്പീയ സലാംഘര്ഷകമനാ വബവനാദകമനാ ഉണനായബട്ടബല്ല.   വളകര

കബനാധപൂര്വ്വലാം മുന്കൂട്ടബ തയ്യനാറനാക്കബയ പദതബയനുസരബചയ് കകേനാല കചയകേയനായബരുന.

2016  കമയയ്  മനാസലാം  മുതല്  19  രനാഷസ്പീയ  കകേനാലപനാതകേങ്ങളനാണയ്

സലാംസനാനത്തുണനായതയ്.   കേണ്ണൂര്  ജബല്ലയബല്  മനാതലാം  8  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  നടന.

ഇവബകട  നബയമവനാഴ്ചയകട  നബയനണലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.   ഇന്തദയകട  മുന്

ചസ്പീഫയ്  ജസ്റ്റേബസയ്   പബ.  സദനാശബവകത്തക്കുറബചയ്  ബബ.കജ.പബ.  കനതനാക്കള്  നടത്തബയ

പരനാമര്ശങ്ങള്  പബന്വലബചയ്   മനാപ്പുപറയണലാം.  അണബകേകള അക്രമനാസക്തരനാക്കനാന്

കബനാധപൂര്വ്വമനായ  ശമമനാണയ്  സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)  നടത്തുനതയ്.

കകേനാലയനാളബകേള്ക്കുകവണബ  ഫണയ്  കശഖരബക്കുകേയലാം  അവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്

പൂര്ണ്ണമനായ  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുകേയലാം  കചയനതയ്  അക്രമരനാഷസ്പീയത്തബനയ്  അനുകൂല

സനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബക്കുലാം.  കേണ്ണൂരബകല  സമനാധനാനലാം  പുനനഃസനാപബക്കനാന്

ഭരണകേക്ഷബയനായ  മനാര്കബസ്റ്റേയ്  പനാര്ട്ടബക്കയ്  ബനാദദതയണയ്.   യനാകതനാരു

പ്രകകേനാപനവമബല്ലനാകത കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബല്മനാതലാം സലാംഘര്ഷങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കുനതയ്

ദഇൗര്ഭനാഗദകേരമനാണയ്. കപനാലസ്പീസബകന സസതനമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കനാന് അനുവദബക്കണലാം.

കകേനാലപനാതകേങ്ങകള  ഒറകപ്പെട്ട  സലാംഭവമനായബ  നബസനാരവല്ക്കരബക്കരുതയ്.

സലാംസനാനകത്ത ഭരണകേക്ഷബയനായ മനാര്കേയ്  സബസ്റ്റേയ് പനാര്ട്ടബയലാം കകേന ഭരണകേക്ഷബയനായ
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ബബ.കജ.പബ.-  യലാം മത്സരബചയ് നടത്തുന കകേനാലപനാതകേങ്ങളുലാം രനാഷസ്പീയ സലാംഘട്ടനങ്ങളുലാം

കകേരളത്തബകന്റെ  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  തകേരനാറബലനാക്കബയബരബക്കുന  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ് ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   സമനാധനാന  സലാംഭനാഷണലാം  എല്ലനാ

കേക്ഷബകേളുലാം  ഗഇൗരവപൂര്വ്വലാം  ഉള്കക്കനാള്ളുകേയലാം  കേക്ഷബകനതനാക്കകളടുക്കുന

തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  തനാകഴത്തട്ടബകലത്തബക്കുനതബനുള  ശമങ്ങള്  നടത്തണകമനയ്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  ഇതബല്നബനലാം  വദതദസ്തമനായ  സലാംഭവങ്ങളുണനാകുകേയനാകണങ്കബല്

കയനാജബച ഇടകപടല് നടത്തണകമനലാം തസ്പീരുമനാനബചബരുന.  കേണ്ണൂരബല് സമനാധനാനലാം

പുനനഃസനാപബക്കനാന്  എല്ലനാവരുകട  ഭനാഗത്തുനബനലാം  അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനമുണനാകേണലാം.

സലാംസനാന  ബബ.കജ.പബ. കനതൃതസലാം ഗവര്ണ്ണകറ ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തനാന് ഇഇൗ അവസരലാം

വബനബകയനാഗബചതയ്  ദഇൗര്ഭനാഗദകേരനാണയ്.   ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടയ്  ഗവര്ണ്ണകറ

ധരബപ്പെബക്കുനതനാണയ്.   ഗവര്ണ്ണര്കക്കതബകര  പരസദമനായബ  ഭസ്പീഷണബ  മുഴക്കുനതയ്

ജനനാധബപതദ  സലാംവബധനാനത്തബനയ്  കയനാജബചതല്ല.  അകദ്ദേഹകത്ത  കതറനായ രസ്പീതബയബല്

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാനനാണയ്  ബബ.കജ.പബ. കനതൃതസലാം ശമബക്കുനതയ്.   ആലാംഡയ് കഫനാഴയ്സയ്

കസഷദല്  പവര്  ആകയ്  എന  കകേന  നബയമലാം  കകേരളത്തബല്  നടപ്പെനാക്കനാന്

ശമബക്കുനതബകനനാടയ്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബല്ലനാകത  വബകയനാജബക്കുകേയനാണയ്.

പ്രസ്തുത  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബകനതബകര  നബരവധബ  സമരങ്ങള്  നടക്കുകേയണനായബ.
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ഈ നബയമത്തബകന്റെ മറവബല് നബരവധബ ക്രൂരകൃതദങ്ങള് രനാജദത്തയ് സലാംഭവബച്ചു.   കേണ്ണൂര്

ജബല്ലയബല്  ഈ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കബ  കകേരളത്തബകല  ജനകേസ്പീയ  പ്രസനാനങ്ങകള

തകേര്ക്കനാനനാണയ്  ആര്.എസയ്.എസയ്.  ശമബക്കുനതയ്.  കതറനായ  കേനാരദങ്ങള്കക്കതബകര

നബയമനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുപകേരലാം അമബതനാധബകേനാര പ്രവണതകയനാടുകൂടബയ

ഈ  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കബ  അതബക്രൂരമനായ  നടപടബകേളബകലയയ്  കപനാകുനതബകനനാടയ്

കയനാജബക്കനാനനാകേബല്ല.  സര്വ്വകേക്ഷബ  കയനാഗത്തബകല  സമനാധനാന  സലാംഭനാഷണത്തബകന്റെ

ഫലലാം തുടര്നലാം കകേരളത്തബലണനാക്കനാന്  ശമബക്കുനതനാണയ്. കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബല് നടന

കകേനാലപനാതകേത്തബകന്റെ  കപരബല്  സമനാധനാന  ശമങ്ങള്ക്കയ്  തടയബടുകേയല്ല  കവണതയ്.

കുറക്കനാര്കക്കതബകര  കേര്ക്കശമനായ  നടപടബകേകളടുക്കുനതനാണയ്.  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചനബത്തല,

അനൂപയ് കജക്കബയ്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്, കഡനാ. എന്. ജയരനാജയ് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടയ്  പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലലാം  പ്രസ്തനാവന

നടത്തബയകശഷലാം സഭവബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.

സഭവബട്ടു  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം
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സഭയബല്  ഹനാജരനായബ.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) പ്രസ്പീ  -  കകപ്രമറബ അദദനാപകേരുകട കസവന  -  കവതന വദവസകേള് 

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  സലാംസനാനകത്ത  പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ  സ്കൂള്

അദദനാപകേരുകട  കസവന-കവതന  വദവസകേളബകല  നന്യൂനതകേള്  പരബഹരബക്കണലാം.

അദദനാപകേരുലാം ആയമനാരുമടക്കലാം അയ്യനായബരകത്തനാളലാം കപര് ഇഇൗ കമഖലയബല് കജനാലബ

കചയനണയ്.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  നബലകകേനാള്ളുന  ഇവര്

അനുഭവബക്കുന പ്രതബസനബ വളകര വലതനാണയ്.  ആദദഘട്ടങ്ങളബല് കവതനമബല്ലനാകത

കജനാലബ  കചയബരുന  ഇവര്  നബരവധബ  പ്രകക്ഷനാഭങ്ങളബലൂകടയലാം  കകേനാടതബ

ഇടകപടലകേളബലൂകടയമനാണയ്  കവതനലാം  കനടബകയടുത്തതയ്.   മറയ്  സര്ക്കനാര്

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  ലഭബക്കുനതുകപനാകല  കൃതദസമയത്തയ്  ശമളമുള്കപ്പെകടയളള  എല്ലനാ

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം ഇവര്ക്കുകൂടബ നല്കുനതബനുളള  നടപടബയണനാകേണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥയ്):  സലാംസനാനത്തയ്

സര്ക്കനാര്  കനരബട്ടുലാം  പബ.ടബ.എ.-യകട  കനതൃതസത്തബലലാം  നടത്തുന  രണ്ടുതരത്തബലള

പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ സലാംവബധനാനമനാണയ് നബലവബലളതയ്. 1988-ലനാണയ് പബ.ടബ.എ.-യയ് ഇതബനയ്

അനുവനാദലാം  നല്കേബയതയ്.   ഇഇൗ  കമഖലയബല്  നബശബത  കയനാഗദതയകട

അടബസനാനത്തബല്   പബ.എസയ്.സബ.  മുകഖന  നബയമനലാം  ലഭബച  അദദനാപകേര്ക്കയ്
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എല്.പബ.എസയ്.എ.-യകട  ശമളകസ്കെയബലലാം  ആയമനാര്ക്കയ്  കനാസയ്-4  ജസ്പീവനക്കനാരുകട

ശമളകസ്കെയബലലാം  അനുവദബച്ചുനല്കേബയബട്ടുണയ്.  സസന്തലാം  കചലവബല്  കനാസ്സുകേള്

നടത്തണകമന നബബനനകയനാടുകൂടബയനാണയ്  പബ.ടബ.എ.-യയ്  അനുവനാദലാം  നല്കേബയതയ്.

പബ.ടബ.എ.-യകട കനതൃതസത്തബലള പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ് കകേനാടതബ വബധബയകട

അടബസനാനത്തബല്  01.08.2012-ല് ഓണകററബയലാം അനുവദബക്കുകേയണനായബ.   1988

മുതല് പബ.ടബ.എ.  നബയനണത്തബല് പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ സ്കൂളുകേള് ആരലാംഭബകചങ്കബലലാം ഇവര്

കകേ.എസയ്.ആര്.-കന്റെകയനാ  മറയ്  റൂള്സബകന്റെകയനാ  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബരുനബല്ല.

കസവന-കവതന  വദവസകേള്  ഇകപ്പെനാള്  നബയമനനാധബകേനാരബയകട  വബകവചനനാധബ

കേനാരത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണയ്  നബശയബക്കുനതയ്.   പബ.ടബ.എ.-യകട  കനതൃതസ

ത്തബലളള  പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ  സ്കൂളുകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബചയ്   രണയ്

മനാസത്തബനകേലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  നല്കുനതബനയ്  എസയ്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.  ഡയറകകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് ലഭബക്കുനമുറയയ്  പ്രശ്നപരബഹനാരത്തബനയ് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

(2)   പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാറബകന്റെ കശനാചനസ്പീയനാവസ

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    ശബവകുമനാര്:  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബകല

പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാര്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്  സതസര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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സമസ്പീപകത്ത   വസ്പീടുകേളബല്നബനള   കേക്കൂസയ്  മനാലബനദങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയളവ

നബകക്ഷപബക്കുനതബനനാല്  പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാര്   മലബനകപ്പെടുകേയലാം  കരനാഗങ്ങള്

പടര്നപബടബക്കുകേയലാം   പരബസരവനാസബകേള്ക്കുലാം  കേനാല്നടയനാതക്കനാര്ക്കുലാം

ദുര്ഗനലാംമൂലലാം   സഞരബക്കനാന്  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  കചയന.

മഴക്കനാലലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുമയ് ആറബല് നബനയ് കപനാളകേള് നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം കചയയ്

കവളകപ്പെനാക്കലാം തടയനതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.      പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാറബകന്റെ

ഇരുവശത്തുലാം  വപപ്പുകേള്  സനാപബചയ്  കേക്കൂസയ്  മനാലബനദങ്ങള്   ടസ്പീറയ്കമന്റെയ്

പനാന്റെബകലത്തബക്കുന  നടപടബക്കയ് പ്രഥമ പരബഗണന നല്കേണലാം.       വസഡയ് വനാള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം   ആവശദമനായ  സലങ്ങളബല്  പനാലങ്ങള്  നബര്മ്മേബചയ്

കതനാടബകന  പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.     പനാര്വ്വതസ്പീ

പുത്തനനാറബനയ്  കുറുകകേയള  കപരുകനല്ലബ  പനാലത്തബനുലാം  വളക്കടവയ്  പനാലത്തബനുലാം

കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് ബഡ്ജറബല് തുകേ വകേയബരുത്തുകേയലാം    കടണര്

നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  വളക്കടവയ്  പനാലത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  അകപ്രനാചയ്  കറനാഡബനുള  സലകമകറടുക്കല്

നടപടബകേള്   ആരലാംഭബചബട്ടബല്ല.    പ്രസ്തുത  കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവ വൃത്തബകേള്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ആവശദമുള  സലങ്ങളബല്

പനാലങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യൂ ടബ  .    കതനാമസയ്):  പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാറബകന്റെ

നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ   ഒനനാലാംഘട്ടത്തബനയ്  ഇരുപതയ്  കകേനാടബ  രൂപയകട

പദതബ   കകേ.ഐ.ഐ.ഡബ.സബ.  വഴബ  കേബഫ്ബബയകട  ധനസഹനായത്തബനനായബ

സമര്പ്പെബച്ചു  കേഴബഞ.  പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാറബകന്റെ    കശനാചനസ്പീയനാവസ  രണയ്

ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  പരബഹരബക്കുനതനാണയ്.  ആറബകന്റെ  പനാര്ശസങ്ങളബകല  കേകയ്യറമനാണയ്

വബകേസനത്തബനുള   പ്രധനാന  തടസലാം.  റവനന്യൂ  അധബകേനാരബകേളുകട  കനതൃതസത്തബല്

കേനനാല്  സലലാം  നബര്ണ്ണയബചയ്   അതബര്ത്തബക്കലയ്ല്ല്  സനാപബക്കുനതുള്കപ്പെകടയള

നടപടബകേള്   യദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്   നടനവരബകേയനാണയ്.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കനാവശദമനായ  തുകേ  അനുവദബചബട്ടുണയ്.    ഭവനരഹബതകര

പുനരധബവസബപ്പെബചയ്  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തകശഷമുള രണനാലാംഘട്ട പദതബ  കേബഫ്ബബയകട

ധനസഹനായകത്തനാകട  നടപ്പെനാക്കുലാം.    ജലനാശയങ്ങളബല്   മനാലബനദലാം

നബകക്ഷപബക്കുനതബകനതബകര  കബനാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുകേയലാം  പ്രകതദകേ  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചര്ത്തയ്  ആവശദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയലാം.  'ഓപ്പെകറഷന്

അനന്തയബല്'  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഇതബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏതുഘട്ടലാംവകര  കചയ്തുകവനയ്

കേകണത്തബയകശഷലാം  തുടര്നടപടബകേളുകട  പുകരനാഗതബകയക്കുറബചയ്

പരബകശനാധബക്കുനതനാണയ്.
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III സബ്മബഷന്

(1) കനമലാം കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനബകല മര്ദ്ദേനലാം

 പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശയ് കചനബത്തല  ): കനമലാം കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനബല്

യൂത്തയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ് മണ്ഡലലാം പ്രസബഡന്റെയ് സജസ്പീറബകന  മര്ദ്ദേബക്കുകേയലാം ജനകനനബയലാം

തകേര്ക്കുകേയലാം കചയതുസലാംബനബചയ്  നബഷ്പക്ഷ അകനസഷണലാം നടത്തണലാം. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കവളനായണബയബല് ഒരു കേരനാറുകേനാരകന്റെ

കേസ്പീഴബല്  കഡക്കകറഷന്  കജനാലബകേള്  കചയ്തുവരുന  എറണനാകുളലാം  സസകദശബയനായ

അനസ്പീഷബകന  ശസ്പീജബത്തയ്  എനയനാള്  കേരണത്തടബചയ്  പരബകക്കല്പ്പെബച്ചുകവന

പരനാതബയകട അടബസനാനത്തബലനാണയ്  കനമലാം കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനബല് 14.05.2017-നയ്

ഇരുവകരയലാം  വബളബച്ചുവരുത്തബയതയ്.   പകടനാളബലാംഗയ്  ഡന്യൂട്ടബ  കേഴബ കഞ്ഞത്തബയ

എസയ്.എചയ്.ഒ.-യലാം സബ.പബ.ഒ.-യലാം ഇരുകൂട്ടരുമനായബ സലാംസനാരബചബരബകക്ക കനമലാം യൂത്തയ്

കകേനാണ്ഗ്രസയ്  മണ്ഡലലാം  പ്രസബഡന്റെയ്  സജസ്പീര്  ശസ്പീജബത്തബകന  കസ്റ്റേഷനബല്

വബളബച്ചുവരുത്തബയതബകന കചനാദദലാം കചയകേയലാം കസ്റ്റേഷനബകല റബസപ്ഷന് കേഇൗണറബകന്റെ

ഗനാസ്സുലാം  കഫ്രെയബമുലാം  അടബച്ചുകപനാട്ടബക്കുകേയലാം  കചയതബകനത്തുടര്നയ്  സജസ്പീറബകന

കേസ്റ്റേഡബയബകലടുത്തു. ചബകേബത്സനാ സഹനായലാം കവണകമന സജസ്പീറബകന്റെ ആവശദപ്രകേനാരലാം

ടബയനാകന  ജനറല്  ആശുപതബയബലലാം  തുടര്നയ്  തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജബലലാം  പ്രകവശബപ്പെബചയ്  ചബകേബത്സ  നല്കേബവരുന.   സലാംഭവത്തബല്  പരബകക്കറ
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സബ.പബ.ഒ.  അജയന്  കനമലാം  ശനാന്തബവബള  ആശുപതബയബല്  ചബകേബത്സ  കതടബയബട്ടുണയ്.

കപനാലസ്പീസയ്  ഡന്യൂട്ടബക്കയ്  തടസലാം  വരുത്തബയതബനുലാം  കപനാതുമുതല്  നശബപ്പെബചതബനുലാം

സജസ്പീറബകനതബകര  കനമലാം  കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര്  കചയയ്

അകനസഷബച്ചുവരുന.  കപനാലസ്പീസയ് കസ്റ്റേഷനബല് നടനതനായബ ആകരനാപബക്കകപ്പെട്ട സലാംഭവലാം

സലാംബനബചയ്  ഡബ.സബ.പബ.  അഡബനബകസ്ട്രേഷന്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.

ഇവബകട  ഉനയബച  കേനാരദങ്ങളുകട  അടബസനാനത്തബല്  കകേസകനസഷണലാം

ഊര്ജ്ജബതകപ്പെടുത്തുനതനാണയ്.  

(2)   കകേനാളനബ നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷയ് കുമനാര്:  പത്തനനാപുരലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്കപ്പെട്ട

മുളളുമല,  നരബക്കുഴബ  കകേനാളനബകേളുകട  നവസ്പീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കവഗത്തബലനാക്കുനതബനുലാം  ജലക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കെനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

പത്തനനാപുരലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്കപ്പെട്ട   തുറവന്തൂര്  പഞനായത്തബകല

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കകേനാളനബയനായ മുളളുമലയകടയലാം  കമലബല പഞനായത്തബകല പട്ടബകേജനാതബ

കകേനാളനബയനായ  നരബക്കുഴബ   കകേനാളനബയകടയലാം  നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസന വകുപ്പെബകന്റെ  'ഹനാലാംകലറയ് വബകേസന'  പദതബയബലലാം  പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന
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വകുപ്പെബകന്റെ  'സസയലാംപരദനാപ്ത  ഗ്രനാമലാം'  പദതബയബലലാം   ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഓകരനാ   കകേനാടബ

രൂപയകട  പദതബക്കയ്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം   ഇലാംപബകമന്റെബലാംഗയ്  ഏജന്സബയനായബ

എഫയ്.കഎ.റബ.-കയ  മുന്  ഗവണ്കമന്റെയ്   ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയ്തു.   മുളളുമല

കകേനാളനബയബല് വസ്പീടുകേളുകട കകവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം,  കേബണര്,  കേക്കൂസയ്,  വസ്പീടയ് അറകുറപ്പെണബ,

കേമ്മേന്യൂണബറബ  ഹനാള്  എനബവയകട  നബര്മ്മേനാണവലാം  നരബക്കുഴബ  കകേനാളനബയബല്   20

വസ്പീടുകേളുകട  പനാസ്റ്റേറബലാംഗയ്,  കകവറയ്  സബമന്റെയ്  വനാഷബലാംഗയ്,  രണയ്  വസ്പീടുകേളുകട  റൂഫയ്

റബകപ്പെയറബലാംഗയ്   എനബവയലാം ഉള്കക്കനാളളുന പദതബയനായബരുന ഇതയ്.   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബകേസന വകുപ്പെയ്  ഒനനാലാം ഗഡുവനായബ  19.83  ലക്ഷലാം രൂപയലാം രണനാലാം ഗഡുവനായബ  40

ലക്ഷലാം രൂപയലാം പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന വകുപ്പെയ്  65  ലക്ഷലാം രൂപയമനാണയ്  ഇതുവകര

എഫയ്.കഎ.റബ.-ക്കയ്  അനുവദബചതയ്.   രണയ്   പദതബകേളബലലാം  അപനാകേതകേളുകണനയ്

കേകണത്തബയതബകനത്തുടര്നയ്  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെയ്  ഡയറകര്  കനരബട്ടയ്

എഫയ്.കഎ.റബ.   അധബകൃതരുമനായബ  ചര്ച  നടത്തബ   നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

30.6.2017-നുളളബല് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബകയങ്കബലലാം

ഏജന്സബ യനാകതനാരു നടപടബയലാം സസസ്പീകേരബചബല്ല. മൂനനാലാം ഗഡു  അനുവദബക്കണകമങ്കബല്

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളബകല  അപനാകേതകേള്   പരബഹരബകക്കണതനാകണനലാം

അല്ലനാത്തപക്ഷലാം നബയമനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകമനലാം  എഫയ്.കഎ.റബ.-കയ കരഖനാമൂലലാം

അറബയബചബട്ടുണയ്.   മുടങ്ങബക്കബടക്കുന  പണബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം
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കകേനാളനബകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം പുനലൂര്

കകടബല്  ഓഫസ്പീസറുമനായബ   ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബയബകന്മേല്  അകനസഷണലാം

നടത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.    ഇഇൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  സമഗ്ര  ഉഇൗരയ്

വബകേസനവലാം  പട്ടബകേജനാതബ  കകേനാളനബ  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പരബപനാടബകേള്

പരനാതബരഹബതമനായബ  മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകുലാം. 

(3) നനായബഡു സമുദനായകത്ത പബകനനാക്കവബഭനാഗത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:   നനായബഡു  സമുദനായകത്ത  പബകനനാക്ക  വബഭനാഗത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ സലാംവരണനാനുകൂലദലാം നല്കുനതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കെനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

നനായബഡു സമുദനായകത്ത ഒ.ബബ.സബ. ലബസ്റ്റേബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനയ് അര്ഹതയകണനയ്

കേബര്ത്തനാര്ഡ്സയ് കകേരള സലാംസനാന പബകനനാക്കവബഭനാഗ കേമ്മേസ്പീഷകന അറബയബചബട്ടുണയ്.

കേബര്ത്തനാര്ഡ്സബല്നബനലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭദമനാക്കബ  പബകനനാക്കവബഭനാഗ  കേമ്മേസ്പീഷന്

ശബപനാര്ശ  കചയനാല്  മനാതകമ  സര്ക്കനാരബനയ്  ഇക്കനാരദത്തബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന്

കേഴബയകേയളള.  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭദമനാകുന  മുറയയ്  ഉചബതമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 
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(4) കുടബകവള വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:  കനയ്യനാറബന്കേരയബല് വനാട്ടര് അകതനാറബറബ  സനാപബച

എ.സബ.  വപപ്പുകേള്  സബരമനായബ  കപനാട്ടബ   കുടബകവള  വബതരണലാം  മുടങ്ങുനതയ്

പരബഹരബക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.           

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്)  :  കേബഫ്ബബയബലലാം  കസ്റ്റേറയ്

പനാനബലലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഫണബകന്റെ  ലഭദതയനുസരബചയ്  എ.സബ.  വപപ്പുകേള്

മനാറബസനാപബക്കുനതബനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  മനാരനായമുട്ടലാം

ഗ്രനാമസ്പീണ ശുദജല വബതരണ പദതബക്കനായബ  70  ലക്ഷലാം രൂപയകടയലാം  ആരദകങ്കനാടയ്

ഗ്രനാമസ്പീണ ശുദജല വബതരണ പദതബക്കനായബ  80 ലക്ഷലാം രൂപയകടയലാം ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണയ്.  എസ്റ്റേബകമറബനയ്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബ  കടണര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  വപപ്പുകേള്  കപനാട്ടബ  കവളലാം  പനാഴനാക്കുനതയ്  തടയനാന്

അടബയന്തരമനായബ  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തണകമന  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഫണബകന്റെ ലഭദതയനുസരബചയ് മറ്റു സലങ്ങളബകല വപപ്പുകേള് ഘട്ടലാം

ഘട്ടമനായബ  മുന്ഗണനനാടബസനാനത്തബല്  മനാറബ  സനാപബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(5) പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞകമനാന്:  ശൂരനനാടയ്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകനയലാം  കതനാടബയൂര്
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ഗ്രനാമപഞനായത്തബകനയലാം  ബനബപ്പെബക്കുന  കചലകക്കനാട്ടുകുളങ്ങര-വലബയതറകേടവയ്

പനാലലാം നബര്മ്മേനാണത്തബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): ശൂരനനാടയ്

ഗ്രനാമപഞനായത്തബകനയലാം  കതനാടബയൂര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകനയലാം  ബനബപ്പെബക്കുന

കചലകക്കനാട്ടുകുളങ്ങര-വലബയതറകേടവയ്  പനാലലാം നബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ ഇന്കവസ്റ്റേബകഗഷന്

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണയ്.  പനാലത്തബകന്റെ  ഡബവസന്  കജനാലബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം

ഏകറടുകക്കണ ഭൂമബയകട സര്കവ്വ വബവരങ്ങള് കശഖരബച്ചു വരബകേയമനാണയ്.  പനാലത്തബനയ്

സമസ്പീപലാം  പബ.ഡബദ്യു.ഡബ.  അതബര്ത്തബനബര്ണ്ണയ  കേല്ലുകേള്  സനാപബചബട്ടുണയ്.

കേരുനനാഗപ്പെളബ-കുനത്തൂര്  തനാലൂക്കുകേളബലള്കപ്പെട്ട  ഏകറടുകക്കണ  ഭൂമബയകട  അളവയ്

വബവരങ്ങളുലാം  ഡബവസനുലാം  പബ.ഡബദ്യു.ഡബ.-ക്കയ്  ലഭദമനാകുന  മുറയയ്  പനാലത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണയ്.

(6) ഭരണനാനുമതബ ലഭബച കകേട്ടബടങ്ങളുകട നബര്മ്മേനാണലാം

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്:  എലാം.എല്.എ.-യകട  ആസ്തബവബകേസന  പദതബയബല്

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച  കകേട്ടബടങ്ങളുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട

ഏകകേനാപനകത്തനാകട  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): കേഴബഞ്ഞ
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ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ് മുടങ്ങബക്കബടന വനാഴൂര് മബനബ സബവബല് കസ്റ്റേഷന് കകേട്ടബടലാം,

കചലപ്പെനാടബ ആര്.വബ.ജബ.എചയ്.എസയ്. സ്കൂള് കകേട്ടബടലാം, മണങ്ങല്ലൂര് കടകബക്കല് വഹ സ്കൂള്

കേനാഞ്ഞബരപ്പെളബ തുടങ്ങബയവയകട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  ഈ

പദതബ  പ്രകദശങ്ങളബകല  മരങ്ങള്  മുറബക്കുനതബനയ്  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബ

ലഭബക്കനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുളതയ്.  എലാം.പനാനല്  സലാംവബധനാനലാം  കേബഫ്ബബയബല്

നബക്ഷബപ്തമനായതബനനാല് അതബലള്കപ്പെടുനവര്ക്കനാണയ് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്

അനുമതബ നല്കുനതയ്.

(7) കേഞ്ഞബപ്പുര  -  മൂടനാല് വബപ്പെനാസയ് കറനാഡയ്

കപ്രനാഫ  .    ആബബദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  സലകമകറടുപ്പെയ്  ഉള്കപ്പെകടയള

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്  തുകേ  അനുവദബചയ്  കേഞ്ഞബപ്പുര-മൂടനാല്  വബപ്പെനാസയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

കേഞ്ഞബപ്പുര-മൂടനാല്  കകബപ്പെനാസയ്   പദതബക്കനായബ  ഏകേകദശലാം  7.3  കഹകര്  ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുനതബനുളള  അനുമതബയലാം  25  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണനാനുമതബയലാം

ലഭബചതബകന്റെയടബസനാനത്തബല്  1.23  കഹകര്  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തയ്  കപനാതുമരനാമത്തയ്

വകുപ്പെബനയ്  കകകേമനാറുകേയലാം  ബനാക്കബ  സലലാം  ഏകറടുക്കുനതബനനായബ  10  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  കഫനാര്കമഷന്  കബസുലാം  സബയ് കബസുലാം
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നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ മകണ്ണടുത്തകപ്പെനാള് വനാട്ടര് അകതനാറബറബയകട കകപപ്പെയ് കകലനബനയ്

പറബയ  തകേരനാറയ്  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  90  ലക്ഷകത്തനാളലാം  രൂപ  വനാട്ടര്

അകതനാറബറബക്കയ്  കകേനാടുകക്കണതുണയ്.    പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബക്കയ്  28  കകേനാടബകയനാളലാം

രൂപയനാണയ്  ആവശദമുളളതയ്.  ഇതുസലാംബനബചയ്  എസ്റ്റേബകമറ്റുള്കപ്പെകടയളള

കപ്രനാകപ്പെനാസല് സമര്പ്പെബക്കനാന് ചസ്പീഫയ് എഞബനസ്പീയകറനാടയ് നബര്കദ്ദേശബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  

(8) കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് അക്കനാഡമബ

ശസ്പീ  .   ജബ  .   എസയ്  .   ജയലനാല്:  ചനാത്തന്നൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് രനാജദനാന്തര

നബലവനാരമുളള  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കനാഡമബ  സനാപബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കതനാഴബലലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  കകേരളത്തബകല

നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബകലയലാം  അനുബന  കമഖലകേളബകലയലാം  വര്ദബച്ചുവരുന

ആവശദങ്ങള്ക്കയ്  അനുഗുണമനായ  ആധുനബകേ  പരബശസ്പീലനലാം  കബനാര്ഡബകല

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ആശബതര്ക്കുലാം  നല്കുകേകയന  ലക്ഷദകത്തനാകട  'കകേരള

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  അക്കനാഡമബ'  ആരലാംഭബക്കുനതബനയ്  കകേരള  ബബല്ഡബലാംഗയ്  ആന്റെയ്  അദര്

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് വര്കക്കഴയ് കവല്കഫയര് കബനാര്ഡയ് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  പത്തയ് ഏക്കര്

സലലാം  ചനാത്തന്നൂരബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കകേനാല്ലലാം  സഹകേരണ  സബനബലാംഗയ്  മബല്സയ്

ലബമബറഡബകന്റെ  ഉടമസതയബല്നബനലാം  കബനാര്ഡയ്  വബലയയ്  വനാങ്ങുകേയലാം കചയബരുന.
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അക്കനാഡമബയകട  കമകമ്മേനാറനാണലാം  ഓഫയ്  അകസനാസബകയഷന്  മുന്  എല്.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം   തറക്കല്ലബടുകേയലാം  കചയബരുന.  കകേരള  അക്കനാഡമബ

കഫനാര്  സ്കെബല്സയ്  എകലന്സബകന്റെ കേസ്പീഴബല് ചവറയബല് ഇന്തദന് ഇന്സ്റ്റേബറന്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്

ഇന്ഫ്രെനാസ്ട്രേക്ചര്  ആന്റെയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  നബലവബല്  വന  സനാഹചരദത്തബല്  കകേരള

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് അക്കനാഡമബ കകവന്ഡയ് അപയ് കചയനതയ് സലാംബനബചയ് കബനാര്ഡബകന്റെ

അഭബപ്രനായലാം  ആരനാഞ്ഞബരുന.  പ്രസ്തുത  സനാപനലാം  നബര്ത്തലനാകക്കണതബകല്ലനലാം

ചനാത്തന്നൂരബല്  വബലയയ്  വനാങ്ങബയ  പത്തയ്  ഏക്കര്  സലത്തുതകന  അക്കനാഡമബ

ആരലാംഭബക്കനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണകമനയ്  സര്ക്കനാരബകന  അറബയബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണയ്.  കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലയബല്  കതനാട്ടടുത്ത  സലങ്ങളബലനായബ  രണയ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്

അക്കനാഡമബകേള്ക്കയ് പ്രവര്ത്തബക്കനാന് കേഴബയകമനാകയന കേനാരദലാം  ബനകപ്പെട്ടവരുമനായബ

ചര്ച  നടത്തബ  ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം  കകകേകക്കനാളളുനതനാണയ്.  ചനാത്തന്നൂരബല്

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് വര്കക്കഴയ്  കവല്കഫയര് കബനാര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലളള  സലലാം എങ്ങകന

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാന്  കേഴബയകമനതയ്  ബനകപ്പെട്ടവരുമനായബ  ചര്ച  നടത്തബ

തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണയ്.

(9)   മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ സഹനായ പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുളള  സഹനായ

പദതബകേള് കേനാകലനാചബതമനായബ പരബഷ്കരബക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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മത്സദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ     അമ്മേ  ):  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്

വനതബനുകശഷലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ഭവനനബര്മ്മേനാണ  പദതബക്കുളള

ധനസഹനായലാം നനാലലക്ഷലാം രൂപയനായലാം കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബല് നബനളള വബവനാഹ

ധനസഹനായലാം  10,000  രൂപയനായലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണയ്.  മത്സദബനനത്തബനബകട

മരണമ ടയനവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുളള   ധനസഹനായലാം  50,000  രൂപയനായലാം

അനുബന കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ആശബതര്ക്കുളള ധനസഹനായലാം 15,000 രൂപയനായലാം

വനാര്ദകേദകേനാല  കപന്ഷന്  1100  രൂപയനായലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണയ്.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം അനുബന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം നടപ്പെബലനാക്കബയബരുന

ഗ്രൂപ്പെയ് ഇന്ഷസറന്സയ് പദതബ തുകേ ഡബസലാംബര് മനാസലാം മുതല്  10  ലക്ഷലാം രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ

കുടുലാംബങ്ങളുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  പരമനാവധബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്

ലക്ഷദമബടുനതയ്. 

(10) ജലകകവദദ്യുത പദതബ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  ചനാത്തന്കകേനാട്ടുനട ജലകകവദദ്യുത പദതബ എകപ്പെനാള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയകമനലാം  നബലവബകല  സബതബ  എന്തനാകണനലാം

വദക്തമനാക്കണലാം. 
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കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ): 45.36  കകേനാടബ രൂപ കചലവയ്

വരുന   ചനാത്തന്കകേനാട്ടുനട  ജലകകവദദ്യുത  പദതബയകട  5.31  കകേനാടബ  രൂപയകട

പണബകേള് മനാതമനാണയ് പൂര്ത്തബയനായബട്ടുളളതയ്. തുടക്കത്തബല് 3.49 കഹകര് സലമനാണയ്

ഏകറടുത്തയ്  നല്കേനാന്  കേഴബഞ്ഞതയ്.  സലലാം  ഏകറടുക്കുനതബലണനായ

കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം  പദതബയകട  നബര്മ്മേനാണ  കേനാലനാവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചയ്

നല്കകേണബവന.  എനനാല് പഴയ നബരക്കബല് പദതബ പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് കേഴബയനാകത

വനതബനനാല്  നബരക്കയ് വര്ദന അനുവദബക്കണകമനയ് കേരനാറുകേനാര് ആവശദകപ്പെടുകേയലാം

പണബ മുടങ്ങുകേയലാം  4-3-16-നയ് കേരനാര് കകനാസയ് കചയ്തുകകേനാണയ് ഉത്തരവനാകുകേയലാം കചയ്തു.

പദതബയകട എസ്റ്റേബകമറയ്  പുതുക്കബ  61 കകേനാടബ  രൂപയയ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണയ്.

സബവബല്,  ഇലകബക്കല്  കജനാലബകേളുലാം    ബനാക്കബ  പണബകേളുലാം   കടണര്  കചയയ്

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുമുളള നടപടബകേള് നടനവരബകേയനാണയ്. 

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

കലനാക്കല്  ഫണയ്  അക്കഇൗണയ്സയ് കേമ്മേബറബയകട  എട്ടയ്  മുതല്  പതബകനനാനയ്

വകരയളള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

V ധനകേനാരദലാം

2017-2018   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബന്കമലള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ) : തനാകഴപ്പെറയന  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്

അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് XXII -   നഗരവബകേസനലാം   (1164,99,50,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് XXXV -   പഞനായത്തയ്  (854,93,08,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് XXXVI -   ഗ്രനാമവബകേസനലാം   (2909,32,57,000  രൂപ)

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ) :  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .

സബ  .    രവസ്പീനനനാഥയ്  ) : നഗരവബകേസനലാം എന  XXII-ാം നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം

പഞനായത്തയ്  എന  XXXV-ാംനമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന

XXXVI-ാംനമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനകയയലാം  സലാംബനബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള

പ്രസ്തനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ  :    ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ജനകേസ്പീയ

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെബകന ഏകകേനാപബപ്പെബചയ്

ഉഇൗര്ജ്ജസസലമനായ പ്രവര്ത്തനലാം കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതബനുലാം  സര്ക്കനാരബനയ്   സനാധബചബട്ടുണയ്.
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അധബകേനാര വബകകേനസ്പീകേരണകത്ത ശക്തമനാകയനാരു   സനാമൂഹദപ്രസനാനമനാക്കബ മനാറനാന്

ജനകേസ്പീയനാസൂതണത്തബലൂകട  സനാധബച്ചു.  പഞനായത്തയ്  ഭരണസമബതബകേകളയലാം  ജബല്ലനാ

പഞനായത്തുകേകളയലാം  പബരബച്ചുവബട്ടുകകേനാണ്ടുലാം  ഗ്രനാമസഭകേകളയലാം  കേര്മ്മേസമബതബകേകളയലാം

ഗുണകഭനാക്തൃ  സമബതബകേകളയലാം  തകേര്ത്തുകകേനാണ്ടുലാം  ജനകേസ്പീയനാസൂതണകത്ത

അട്ടബമറബക്കനാനനാണയ് മുന് യ.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  ശമബചബരുനതയ്.   ഇ.എലാം.എസയ്.

ഭവന  പദതബ,   മനാലബനദവബമുക്ത  കകേരളലാം   തുടങ്ങബയ  ജനകേസ്പീയ  പദതബകേകളല്ലനാലാം

അട്ടബമറബക്കുകേയലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  പ്രസനാനകത്ത  തകേര്ക്കനാനനായബ  ജനശസ്പീ  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  കചയ്തു.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനകശഷലാം  രണനാലാംഘട്ട

ജനകേസ്പീയനാസൂതണ പദതബ ആരലാംഭബക്കനാനുള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസയ്  കുനപ്പെബളബ:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.   തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  അലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  നദനായമനായ  ആനുകൂലദലാം  നല്കേനാന്

സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   കപനാതുശഇൗചനാലയങ്ങള്  വൃത്തബയനായബ  സൂക്ഷബക്കനാന്

നടപടബയണനാകേണലാം.   മനാലബനദസലാംസ്കെരണത്തബനുകവണബ മനാറബവയ്ക്കുന തുകേ  തകദ്ദേശ

ഭരണ  സനാപനങ്ങള്  ഫലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുനകണനാ  എനയ്

പരബകശനാധബക്കണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയ്ക്കുള  വബഹബതത്തബല്  വര്ദനവയ്  വരുത്തബയ

നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാകണങ്കബലലാം അതബനനുസരബചയ് ഉത്പനാദനത്തബല് ഗണദമനായ

വര്ദനവണനാക്കനാന് കേഴബയനാത്തതയ് കപനാരനായ്മയനാണയ്.  തകദ്ദേശ ഭരണ സനാപനങ്ങളബല്
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ഡബബള്  എന്ടബ  സബസ്റ്റേലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  ജനന  മരണ  സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്

ഓണ്വലനനാക്കബയതുലാം മുന് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണയ്.   പഞനായത്തുകേള്ക്കനായബ

പ്രകതദകേ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വബലാംഗയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതയ്   എഞബനസ്പീയര്മനാരുകട

സസ്പീനബകയനാറബറബകയയലാം  പദതബ  നബര്വ്വഹണകത്തയലാം  ബനാധബക്കുലാം.  ദസബവര്ഷ

കപ്രനാജക്ടുകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബകനക്കുറബചയ്  സര്ക്കനാര് ആകലനാചബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയയ്  മുന്തൂക്കലാം  നല്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  തനതുവരുമനാനമബല്ലനാത്ത

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്ക്കയ്  ഇന്കസന്റെസ്പീവയ്  നല്കുന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബക്കണലാം.  പതബമൂനനാലാം  പഞവല്സര പദതബക്കയ്  തുടക്കലാം കുറബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം

നവകകേരള  മബഷന്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായലാം  സര്ക്കനാര്

മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  ഒ.ഡബ.എഫയ്.  സലാംസനാനകമന  നബലയബല്    തുടര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം  നഗരകകേനങ്ങളബല്  മനാതൃകേനാ  കപനാതുശഇൗചനാലയങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം സര്ക്കനാര് മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം. തകദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പെബകന അഴബമതബ

വബമുക്തമനാക്കുനതബനുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  കപനാതുസര്വ്വസ്പീസയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുമുള

ശമങ്ങള്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ   തസ്തബകേകേള്  എല്ലനാ  പഞനായത്തുകേളബലലാം

ഉറപ്പെനാക്കണലാം.  അയ്യങ്കനാളബ നഗര കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബ നടത്തബപ്പെബനയ്  ആവശദമനായ
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തുകേ  വകേയബരുത്തുനതബനുലാം  രൂക്ഷമനായ  വരള്ച  കനരബടുനതബനയ്  കേബണറുകേള്

റസ്പീചനാര്ജ്ജയ്  കചയനതബനുലാം  സസസ്പീകേരബച  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.

മഹനാതനാഗനാനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കതനാഴബലറപ്പു  പദതബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം    കനഴറബ  ടസ്പീചര്മനാരുകടയലാം  ആയമനാരുകടയലാം

ഒനാണകററബയലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മദ്രസനാ അദദനാപകേര്ക്കയ് ഭവനവനായനാ പദതബ

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  കുടുലാംബശസ്പീ യൂണബറ്റുകേള് ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  സസസ്പീകേരബച

നടപടബകേള്  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.  മുന്

സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തയ് മൂനയ് മനബമനാര് വകേകേനാരദലാം കചയ പഞനായത്തയ് വകുപ്പെയ് ഒരു

മനബകയ ഏല്പ്പെബച നടപടബ സര്ക്കനാര് പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷകത്ത

കേദനാരബ  ഓവര്  തുകേ   പഞനായത്തുകേള്ക്കയ്  നല്കേനാത്ത  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടയ്

വഞനയനാണയ്.   പഞനായത്തയ്,  മുനബസബപ്പെനാലബറബ,  കകേനാര്പ്പെകറഷന് തുടങ്ങബയവയയ് മൂനയ്

കകേട്ടബടനബയമങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനത്തബല്നബനലാം  സര്ക്കനാര്

പബന്മനാറണലാം.  കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണ കപര്മബറ്റുകേള് കകേനാടുക്കുനതബകല കേനാലതനാമസവലാം

അഴബമതബയലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനയ്  മുന്സര്ക്കനാര്  പഞനായത്തുകേളുകട  കേസ്പീഴബല്

നടപ്പെബലനാക്കബയ  കഎ.കകേ.എലാം.  ഓണ്വലന്  കസനാഫയ് കവയര്  സലാംവബധനാനലാം

ഇല്ലനാതനാക്കനാനുള  ശമലാം   ഒഴബവനാക്കണലാം.    കകേ.എസയ്.യ.ഡബ.പബ.-യകട
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കകേനാടബക്കണക്കബനയ്  രൂപയകട  അസറയ്  ഹനാന്റെയ്  ഓവര്  കചയ്യനാകനനാ  കടക്കയ്  ഓവര്

കചയ്യനാകനനാ ഒരു നടപടബയലാം സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   വബ  .   അന്വര് : ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഒരു  നനാടബകന്റെ

കപനാതു  വബകേസനത്തബകന്റെ  അടബസനാനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളനാണയ്.

പഞനായത്തയ്,  നഗരകേനാരദലാം,  നഗരനാസൂതണലാം  തുടങ്ങബയ  വകുപ്പുകേകള

സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുകകേനാണയ്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  കപനാതു  സര്വ്വസ്പീസയ്  ആരലാംഭബക്കനാനുള

നടപടബ  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  ഇതബലൂകട  വബകേസന  കേനാരദത്തബല്

കേനാലതനാമസകമനാഴബവനാക്കുനതബനുലാം  വകുപ്പെബകന  അഴബമതബമുക്തവലാം  സുതനാരദ

വമനാക്കുനതബനുലാം  കേഴബയലാം.  കപനാതുജനങ്ങളുകട  പരനാതബ  സമയബനബതമനായബ

പരബഹരബക്കുനതബനയ്  കഫനാര്  ദ  പസ്പീപ്പെബള്  എന  കപരബല്  ആരലാംഭബച  കവബ്വസറയ്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ജനകേസ്പീയനാസൂതണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് തുടക്കലാം കുറബച്ചുകകേനാണയ്

നവകകേരള  ജനകേസ്പീയനാസൂതണലാം  എന  ലക്ഷദകത്തനാകട  പദതബ  രൂപസ്പീകേരണ-

നബര്വ്വഹണ  മനാര്ഗ്ഗകരഖകേള്  ഉത്തരവകേളനായബ  കകേനാടുത്തുകേഴബഞ.   2017  കമയയ്

മനാസകത്തനാകട കകേരളലാം സമ്പൂര്ണ്ണ കവളബയബട വബസര്ജ്ജന വബമുക്ത സലാംസനാനമനായബ

മനാറുകേയനാണയ്.    തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്   ഏകറടുക്കുന  കപനാതുമരനാമത്തയ്

പ്രവൃത്തബകേളുകട ഭരണനാനുമതബക്കുലാം സനാകങ്കതബകേനാനുമതബക്കുമുള എസ്റ്റേബകമറയ് ഉള്കപ്പെകട

കടണറുകേളുലാം  ബബല്ലുകേളുലാം  തയ്യനാറനാക്കബ  സമര്പ്പെബക്കുനതബനയ്  വപ്രസയ്  കസനാഫയ് കവയര്
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സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപയയ് മുകേളബല് വരുന കപനാതുമരനാമത്തയ്

വര്ക്കുകേള്  ഇ –കടണര് മുകഖന നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം പനാസ്റ്റേബകേയ് മനാലബനദങ്ങള് ക്രഷയ്

കചയ്തുയ്  10  ശതമനാനലാം  കറനാഡയ്  ടനാറബലാംഗബനയ്  ഉപകയനാഗബക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനവലാം

ശകദയമനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത  941  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്  കഎ.എസയ്.ഒ.

നബലവനാരത്തബകലയയ് എത്തബക്കുനതബനയ് കലനാകേബനാങ്കയ് ഫണബല്നബനലാം 6  കകേനാടബ രൂപ

വകേയബരുത്തബയതുവഴബ  കമചകപ്പെട്ട  കസവനലാം  സമയബനബതമനായബ  ജനങ്ങള്ക്കയ്

നല്കുവനാന്  സനാധബക്കുലാം.  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ  ചട്ടങ്ങള്  ലലാംഘബചതബലൂകട

നബയമനാനുസൃതലാം  കകേട്ടബട  നമര്  അനുവദബക്കനാന്  കേഴബയനാത്തതുലാം  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുളതുമനായ  1500  സ്കെസയര്  ഫസ്പീറയ്  വകരയള  കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കയ്

തനാല്ക്കനാലബകേ  നമര്  കകേനാടുക്കനാന്  ഉത്തരവയ്  നല്കേബയതുവഴബ  വളകരയധബകേലാം

ആളുകേള്ക്കയ്  കറഷന്  കേനാര്ഡയ്,  വവദദ്യുതബ  കേണക്ഷന്,  കുടബകവളലാം  എനബവ

ലഭദമനാക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  വബകേസന  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ

വദക്തബഗത ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ് ഭവന നബര്മ്മേനാണലാം ഒഴബകകേയള ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കയ്

വരുമനാന പരബധബ ഉയര്ത്തബയതയ് ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  പഞനായത്തയ് കസക്രട്ടറബമനാരുകട

കകേസുകേള് തസ്പീര്പ്പെനാക്കബ നബയമനങ്ങളുലാം കപ്രനാകമനാഷനുകേളുലാം നല്കേബയതുലാം തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബല്  ഇ-കപയയ് കമന്റെയ്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെനാക്കബയതുലാം  ശകദയമനായ

കനട്ടങ്ങളനാണയ്.   2008-നുമുമയ്  നബകേത്തുകേകയനാ  നബകേത്തകപ്പെടുകേകയനാ  കചയതുലാം
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ഡനാറനാബനാങ്കബകലനാ  കേരടയ്  ഡനാറനാബനാങ്കബകലനാ  ഉള്കപ്പെടനാതബരബക്കുകേയലാം കചയ ഭൂമബയബല്

നബര്മ്മേനാണ അനുമതബയളള  കപര്മബറയ്   നല്കുനതബനയ്  സഹനായകേരമനായ രസ്പീതബയബല്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള സര്ക്കുലര് സലാംബനബചയ് ജനങ്ങകള കബനാദദകപ്പെടുകത്തണതനാണയ്.

മഹനാതനാഗനാനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  മനാര്ചയ്  31-ാം

തസ്പീയതബ വകര സലാംസനാനത്തയ്  681.73  ലക്ഷലാം കതനാഴബല് ദബനങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം  83

കപ്രനാജക്ടുകേളബലനായബ  4.27  ലക്ഷലാം  കഹകര്  പ്രകദശത്തയ്  നസ്പീര്ത്തട  പരബപനാലന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകറടുക്കനാനുലാം  18.36  കഹകര്  പ്രകദശത്തയ്  അധബകേമനായബ

ജലകസചനകമത്തബക്കനാനുലാം  13,016  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രകയനാജനലാം  ലഭദമനാക്കനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുണയ്.  കൂടനാകത മഴകവള കകേനായബനുലാം ജലസലാംഭരണത്തബനുലാം ഉതകുന  439

പുതബയ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  നബലവബലള  420

നബര്മ്മേബതബകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.    മഹനാതനാഗനാനബ

കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബയകട  എല്ലനാ  പ്രവൃത്തബകേളുലാം   കസനാഷദല്

ഓഡബറയ് കചയ്യനാനുള നബര്ദ്ദേശലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബകല

സ്റ്റേനാഫയ് പനാകറണ് പുതുക്കുനതബനുലാം ആവശദത്തബനയ് സ്റ്റേനാഫബകന നബയമബചയ് പ്രവര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജയ്:  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  പദതബ

നബര്വ്വഹണത്തബകല അവദക്തതകേളുലാം സനാകങ്കതബകേ തടസങ്ങളുലാം ലഘൂകേരബക്കുനതബനുലാം
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ദസ്പീര്ഘകേനാല  കേനാഴ്ചപ്പെനാകടനാടുകൂടബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സമഗ്രമനായ  ജബല്ലനാ  പദതബകേള്ക്കയ്  കനതൃതസലാം  നല്കുനതബനുലാം

ഉകദദനാഗസ  കമധനാവബതസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  ശമലാം  നടത്തണലാം.    വബവബധ

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുകേള് തമ്മേബല് ഏകകേനാപനമുണനാക്കുകേയലാം  ഗ്രനാമസഭകേളുകട   പങ്കനാളബത്തലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയലാം കവണലാം.   ഹരബതകകേരളലാം പദതബയകട ഭനാഗമനായള ശുചസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  കഹല്ത്തയ്  ഇന്കസകര്മനാരുകട  കസവനലാം

ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം   കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന  സനാദദതകേകളയലാം

വബഭവങ്ങകളയലാം  സലാംബനബചയ്  കൃതദമനായ   ആസൂതണമുണനാകുകേയലാം  കവണലാം.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുള്കപ്പെകടയള  അക്കനാദമബകേയ്   കമഖലകയ  ജനകേസ്പീയനാസൂതണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെടുത്തുനതബകനക്കുറബച്ചുലാം  കകലഫയ്  പദതബയകട

ഭനാഗമനായബ  കടറസബനുപകേരലാം  പരബസബതബസഇൗഹൃദ  ഓടുകമഞ്ഞ  വസ്പീടുകേള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബകനക്കുറബച്ചുലാം  ആകലനാചബക്കണലാം.   തകദ്ദേശ ഭരണസനാപനങ്ങളബകല

മുന്  ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കയ്   കപന്ഷന്  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  മകണ്ണടുക്കുനതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  തകദ്ദേശ ഭരണസനാപനങ്ങള്ക്കയ് കൂടുതല്  അധബകേനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം

കേബണര് റസ്പീചനാര്ജ്ജബലാംഗബനുലാം മഴകവള സലാംഭരണബകേള്  സനാപബക്കുനതബനുലാം നല്കുന

ധനസഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  സ്റ്റേനാഫബകന്റെ  കുറവയ്

നബകേത്തുനതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കേഴബഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തയ്
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നബയമബച അസബസ്റ്റേന്റെയ് കസക്രട്ടറബമനാരുകട  അധബകേനാരലാം കൃതദമനായബ നബര്വ്വചബക്കുകേയലാം

പദതബ  നബര്വ്വഹണത്തബല്   യവജനപങ്കനാളബത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തബ  രണനാലാംഘട്ട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുതനാരദമനാക്കുകേയലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീനന്:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   നവ കകേരള

മബഷന്  ആരലാംഭബചതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.    ഇന്തദയബകല  ആദദകത്ത  കവളബയബട

വബസര്ജ്ജന  വബമുക്ത  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത  മനാറബകയടുക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞതുലാം

രണനാലാംഘട്ട  ജനകേസ്പീയനാസൂതണ  പദതബയകട  ഭനാഗമനായബ  കകലഫയ്  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  ജനങ്ങകളനാടുള   പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന.

ജനകേസ്പീയനാസൂതണ  പദതബയകട  അടബസനാന  ഘടകേമനായ  ഗ്രനാമസഭകേളുകട

പങ്കനാളബത്തലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനയ്  മുഖദമനബ  ഉള്കപ്പെകടയളവര് ഗ്രനാമസഭകേളബല്

പകങ്കടുക്കണകമനള തസ്പീരുമനാനവലാം നഗരങ്ങളബകല ദനാരബദ്രദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബനുളള

NULM  (National  Urban  Livelihoods  Mission)  പദതബ  എല്ലനാ

നഗരസഭകേളബകലയ്ക്കുലാം   വദനാപബപ്പെബക്കനാനുള  തസ്പീരുമനാനവലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

ഗ്രനാമസഭകേളബകല  ജനപങ്കനാളബത്തലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനയ്  ശമലാം  നടത്തുകേയലാം

നഗരസഭകേളബകല  കതരുവയ്  കേചവടക്കനാര്ക്കയ്  തബരബചറബയല്  കേനാര്ഡയ്  നല്കുന

വബഷയത്തബല്   അനുകൂല തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.   ആറയ് മസ്പീററബല് കൂടുതല്

വസ്പീതബയള ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേളുകട  സലാംരക്ഷണച്ചുമതല കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബകന



31

ഏല്പ്പെബക്കുനതബകനക്കുറബചയ്   പരബകശനാധബക്കണലാം.  ദബശനാകബനാധകത്തനാടുകൂടബയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ്  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതയ്. 

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ :  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

നവകകേരള  സൃഷ്ടബക്കനായബ ഹരബതകകേരളലാം, ആര്ദ്രലാം, വലഫയ്, വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ

യജലാം  എനസ്പീ  പദതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  ഗ്രനാമസഭകേള്  സജസ്പീവമനാക്കനാനുലാം

കേഴബഞ.  ജനകേസ്പീയ  പങ്കനാളബത്തകത്തനാകട  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കബ  കകേരളകത്ത

കമചകപ്പെടുത്തനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതയ്.  കകേരളത്തബകല  മനാലബനദ  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുനതബനയ്  ജനങ്ങകള  കബനാധവത്കേരബക്കുകേയലാം  കപനാതുസലങ്ങളബകല

മനാലബനദ  നബകക്ഷപത്തബനയ്  വന്തുകേ  പബഴ  ഈടനാക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.

ജനങ്ങള്ക്കുപകേനാരപ്രദമനാകുന  ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനത്തബലള  പദതബകേള്

കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത  നടപ്പെനാക്കണലാം.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല

സസജനപക്ഷപനാതവലാം അഴബമതബയലാം ഇല്ലനാതനാക്കുനതബനയ്  കഫനാര് ദ  പസ്പീപ്പെബള് പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  കുടുലാംബശസ്പീകയ  ശക്തമനാക്കുകേയലാം  കശഷ്ഠ  പദതബയബലൂകട  കവബയ്

കപനാര്ട്ടല് രൂപസ്പീകേരബചയ് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുള

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം കചയ്തു.  സസ്പീകേളുകടയലാം കുട്ടബകേളുകടയലാം സുരക്ഷബതതസലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം വലലാംഗബകേ അതബക്രമങ്ങള് ഇല്ലനാതനാക്കുനതബനുലാം നബയമസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം  മറ്റുമനായബ  കുടുലാംബശസ്പീയകട  കനതൃതസത്തബല്  വബജബലന്റെയ്  ഗ്രൂപ്പെയ്
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രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  സ്കൂള് യൂണബകഫനാമബനുള കേരനാര് കുടുലാംബശസ്പീ തയ്യല് യൂണബറ്റുകേകള

ഏല്പ്പെബച  നടപടബ  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബയബകല  കവതന

കുടബശബകേ  നല്കുനതബനുലാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെയ്  കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബകയനാടയ്

കേനാണബക്കുന  വബകവചനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  പ്രസ്തുത  പദതബകയ

പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വബവബധ  ഫണ്ടുകേള്

സലാംകയനാജബപ്പെബചയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  എല്ലനാ  വബകേസന  പദതബകേളുലാം

തസരബതഗതബയബല് നടത്തുനതബനയ് എല്ലനാവരുകടയലാം പൂര്ണ്ണ സഹകേരണമുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .  സബ  .    കജനാര്ജയ്:  പഞനായത്തുകേളബല്  പദതബ  വബഹബതലാം

കചലവഴബക്കകപ്പെടുനബല്ല.  പഞനായത്തുകേളബല്  കപനാതുശ്മശനാനലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനയ്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഉറവബടങ്ങളബല്  മനാലബനദലാം  സലാംസ്കെരബക്കുനതബനുള

ആധുനബകേ സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.    തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങകള  അഴബമതബമുക്തവലാം  സുതനാരദവമനാക്കുനതബനനായബ  കഫനാര്  ദ  പസ്പീപ്പെബള്

പദതബയലാം  എസ്റ്റേബകമറ്റുകേള്,  ബബല്ലുകേള്,  കടണറുകേള്  എനബവ   സമര്പ്പെബക്കുനതബനയ്

വപ്രസയ്  കസനാഫയ് കവയര്,  ഇ-കപയ്കമന്റെയ്  സലാംവബധനാനവലാം  മുഴുവന്  വസ്പീടുകേളബലലാം

ഇന്റെര്കനറയ്  സഇൗകേരദവലാം  സലാംസനാനകത്ത  941  പഞനായത്തുകേകളയലാം  ഐ.എസയ്.ഒ.
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നബലവനാരത്തബകലത്തബക്കുനതബനുമുള നടപടബയലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. സലാംസനാനത്തയ്

സനാമത്തബകേ  വബകകേനസ്പീകേരണലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  തബതല  പഞനായത്തുകേള്ക്കനായബ

9748  കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  ഭരണപരമനായ

വബകകേനസ്പീകേരണത്തബനനായബ ഉകദദനാഗസ വബനദനാസലാം നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം 2664 പുതബയ

തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചയ്  നബയമനലാം  നടത്തുകേയലാം  തബതല  പഞനായത്തലാംഗങ്ങളുകടയലാം

ആയമനാരുകടയലാം  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേളുകടയലാം  കവതനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.

നവകകേരളലാം സൃഷ്ടബക്കുനതബനനായബ ഹരബതകകേരളലാം,  ആര്ദ്രലാം,  വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ

യജലാം,  വലഫയ് എനസ്പീ പദതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ഗ്രനാമസഭയബല് ജനകേസ്പീയ

പങ്കനാളബത്തലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം  ജനകേസ്പീയനാസൂതണകത്ത  തബരബച്ചുകകേനാണ്ടുവരനാനുള

ശമങ്ങള്  നടത്തുകേയലാം  കചയ്തു.  കകേരളകത്ത  മനാലബനദമുക്തമനാക്കനാന്  620  കകേനാടബ

രൂപയലാം  ആധുനബകേ  അറവശനാലകേള്ക്കനായബ  100  കകേനാടബ  രൂപയലാം  കകവദദ്യുതബ

ശ്മശനാനങ്ങള്ക്കനായബ  100  കകേനാടബ രൂപയലാം  ശുചബതസ മബഷനയ്  127  കകേനാടബ  രൂപയലാം

നനാലയ് ലനാന്റെയ് പബല്ലറുകേള്ക്കയ്  57  കകേനാടബ രൂപയലാം കതനാട്ടബപ്പെണബ യനവത്കൃതമനാക്കനാന്

10  കകേനാടബ രൂപയലാം അനുവദബച സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദബക്കുന. വബവബധ വകുപ്പുകേകള

ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുളള  സമ്പൂര്ണ്ണ  പനാര്പ്പെബട  പദതബയബലൂകട  4  ലക്ഷകത്തനാളലാം
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ആളുകേള്ക്കയ്  വസ്പീടുകകേനാടുക്കുന  'കകലഫയ്'  പദതബ  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ഒരു  വര്ഷലാം

കകേനാണയ്  ഒ.ഡബ.എഫയ്.  പ്രഖദനാപനത്തബലൂകട  2,22,178  കേക്കൂസുകേള്

നബര്മ്മേബച്ചുകകേനാടുത്തതുലാം മുന് യ.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാര് കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുണനായബരുന

കഎ.എ.കകവ. പദതബത്തുകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ത്തതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കുടുലാംബശസ്പീ

മുഖനാന്തബരലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളബലളളവര്ക്കയ്  വസ്പീടയ്  കകേനാടുക്കനാനുളള  പദതബ

അലാംഗസ്പീകേരബചതുലാം  യൂണബറ്റുകേളുകട എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാന് സനാധബചതുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  361  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബവചതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.

കുടുലാംബശസ്പീ  കചയര്കപഴണ്മനാരുകട  കവതനലാം   വര്ദബപ്പെബക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

ബഡ്സയ്  സ്കൂള്  അദദനാപകേര്ക്കയ്  എയ്ഡഡയ്  പദവബ  നല്കേബയതുലാം  അഗതബ  രഹബത

കകേരളലാം  പദതബക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറബചതുലാം  'കസ്നേഹബത'  പദതബ  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബകലയ്ക്കുലാം

വദനാപബപ്പെബചതുലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ കകവദദ്യുതസ്പീകേരണ പദതബക്കയ് തുടക്കലാം

കുറബചതുലാം  കകവദദ്യുതബക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതുലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .   അനബല് അക്കര: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന.  ഇ.എലാം.എസയ്. ഭവന

പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ജബല്ലനാ/പ്രനാഥമബകേ   സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്നബനലാം

വനായകയടുത്തതബകന്റെ  തബരബചടവയ്  2018-19  സനാമത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്

അവസനാനബക്കുകമനബരബകക്ക കകലഫയ്  മബഷന് പദതബ എങ്ങകന നടപ്പെബലനാക്കുകമനലാം
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സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെയ് എത തുകേയനാണയ് വകേയബരുത്തുനകതനലാം വദക്തമനാക്കണലാം.

കവനല്ക്കനാലത്തയ്  കുളങ്ങളുലാം  കേബണറുകേളുലാം  വൃത്തബയനാക്കുനതബനുളള  പദതബകേള്

ആസൂതണലാം കചയ്യണലാം.  13-ാം പഞവത്സര പദതബ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാന്

കേഴബയനാത്തതബകന്റെയലാം പബ.എലാം.ജബ.എസയ്.കകവ.  പദതബ പ്രകേനാരലാം  ഒരു കറനാഡുകപനാലലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്  സനാധബക്കനാത്തതബകന്റെയലാം  കേനാരണലാം  വദക്തമനാക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേള്  ഏകറടുത്തയ്  നടകത്തണ  കകലഫയ്,  ആര്ദ്രലാം,  ഹരബതകകേരളലാം

പദതബകേള്  മറ്റുവകുപ്പുകേള്  മുഖനാന്തബരലാം  നടത്തുനതബലൂകട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

വകുപ്പെബകന പൂര്ണ്ണമനായബ തകേര്ക്കനാനുളള ശമമനാണയ് നടക്കുനതയ്.  പഞനായത്തുകേളബല്

പബ.എസയ്.സബ. മുകഖന കകഡ്രെെവര്മനാകര നബയമബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

എല്.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാരബനയ് വബവബധ കമഖലകേളബല്  സമനാനതകേളബല്ലനാത്ത കനട്ടങ്ങള്

കകകേവരബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുണയ്.   അഴബമതബമുക്തമനായ  ഭരണലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കഫനാര് ദ പസ്പീപ്പെബള് സലാംവബധനാനലാം ആവബഷ്കരബച്ചു.  നഗരസഭനാ പ്രകദശങ്ങളബല്

പനാര്പ്പെബടലാം  ഇല്ലനാത്തവര്ക്കനായബ  29000  വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള   പദതബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം 4000 വസ്പീടുകേളുകട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് തുടക്കമബടുകേയലാം

കചയ്തു.  യ.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  കുടുലാംബശസ്പീകയ  തകേര്ക്കുന  നബലപനാടനാണയ്

സസസ്പീകേരബചകതങ്കബല് ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെയ് കുടുലാംബശസ്പീ പദതബയബലൂകട സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണയ്.  കേനാര്ഷബകേ/ക്ഷസ്പീര  കമഖലകേളബല്

കതനാഴബല് കചയനവകര കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബയകട പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവരണലാം.  കേരബങ്കല് കേസനാറബയബല്നബനയ് കൂടുതല് വരുമനാനലാം  ലഭബക്കനാനുതകുന

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കയ് നബകുതബ നബശയബക്കുന കേനാരദത്തബല്

ശദയണനാകേണലാം.  മനാലബനദസലാംസ്കെരണത്തബല്  വബകദശരനാജദങ്ങളുകട  മനാതൃകേ

സസസ്പീകേരബച്ചു  മുകനനാട്ടുകപനാകേണലാം.  കബനാക്കയ്  പഞനായത്തുകേളുകട  അധബകേനാരങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തണലാം.  ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  പഞനായത്തുകേളബല് ജസ്പീവനക്കനാരുകട

എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബകല മുന് ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കയ്

കപന്ഷന് ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന് : ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  രനാഷസ്പീയ

കപ്രരബതമനായ  ആകരനാപണങ്ങളനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  ഉനയബക്കുനതയ്.  കേഴബഞ്ഞ

അഞ്ചുവര്ഷക്കനാലലാം പഞനായത്തയ് നഗരഭരണത്തബല് വന് അഴബമതബ ആയബരുകനങ്കബല്

എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്  അഴബമതബകക്കതബകര  സനബയബല്ലനാ  സമരമനാണയ്

പ്രഖദനാപബചബരബക്കുനതയ്.  കകലഫയ്, ഹരബതകകേരളലാം, ആര്ദ്രലാം പദതബകേള്  തകദ്ദേശഭരണ

വകുപ്പുമുഖനാന്തബരലാം നടപ്പെനാക്കനാനനാണയ് ഉകദ്ദേശബക്കുനതയ്. 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദയ്  ഹുവസന്  തങ്ങള്: ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.

അധബകേനാരവബകകേനസ്പീകേരണലാം  ജനകേസ്പീയനാസൂതണത്തബലൂകട  ജനങ്ങളബകലത്തബച
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ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുനണബ  സര്ക്കനാര്  ഇകപ്പെനാള്   അധബകേനാരങ്ങള്

തബരബച്ചുപബടബക്കുകേയനാണയ്.    സനാമത്തബകേ  നബയനണത്തബകന്റെ  മറവബല്  പഞനായ

ത്തുകേളബകല  പദതബ  നടത്തബപ്പെബനനാവശദമനായ  തുകേ  നല്കേനാത്ത   അവസനാ

വബകശഷമനാണയ് നബലവബലളതയ്.  2016-17 സനാമത്തബകേ വര്ഷത്തബല് നടപ്പെബലനാക്കബയ

പദതബകേള്ക്കുള  തുകേ   ഇതുവകര  കകേനാടുത്തബട്ടബല്ല.   'വലഫയ്'  പദതബയകട

പ്രവര്ത്തനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് കുടുലാംബശസ്പീ നടത്തബയ  സര്കവ്വയബകല  അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കണലാം.  പഞനായത്തയ് നബര്മ്മേബച  മുഴുവന് വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം നമര് നല്കുകമനയ്

പ്രഖദനാപബകചങ്കബലലാം   കൃഷബ  വകുപ്പുലാം റവനന്യൂ  വകുപ്പുലാം അതബകനതബകര   ഉത്തരവകേള്

ഇറക്കുകേയണനായബ.  2016-17-ല്  പനാന്  ഫണനായബ   5500  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബകചങ്കബലലാം   639  കകേനാടബ  രൂപ മനാതകമ കചലവഴബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുള.

ഇതബകന്റെ  ഫലമനായബ  കകേരളത്തബകല  പത്തയ്  പഞനായത്തുകേളബല്മനാതകമ  മുഴുവന്

പദതബകേളുലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുള.  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബല്  നബനലാം

കകേരളത്തബനര്ഹമനായ വബഹബതലാം കനടബകയടുക്കനാന്  കേഴബ ഞ്ഞബട്ടബല്ല.    യ.ഡബ.എഫയ്.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ് 1282  കേബകലനാമസ്പീറര് വദര്ഘദലാം വരുന 491 കറനാഡുകേളുകട

നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  സസയലാംകതനാഴബല് സലാംരലാംഭകേരനായ പ്രവനാസബകേള്ക്കയ്

സബ്സബഡബ  നല്കുന  കേനാരദത്തബല്   പഞനായത്തയ്  വഗഡയ് വലനബല്  മനാറലാം

വരുത്തുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    പനാവകപ്പെട്ട കരനാഗബകേള്ക്കുളള
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മരുനയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ആശുപതബകേളബലൂകട  വബതരണലാം  കചയനതബനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസയ്  മനാതദ്യു:  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

പഞനായത്തുകേളബല് കസക്രട്ടറബമനാകര നബയമബക്കുനതബനുലാം  1300-ലധബകേലാം തസ്തബകേകേള്

പുതുതനായബ  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  ഈരനാറ്റുകപട്ട

മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്  പത്തയ്  കേണബജന്റെയ്  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം   പത്തയ്  സബരലാം  കതനാഴബലനാളബകേകളയലാം  നനാലയ്  തനാല്ക്കനാലബകേ

ജസ്പീവനക്കനാകരയലാം   നബയമബക്കുനതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.

ഉല്പ്പെനാദന കമഖലയബല് കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുത്തബയതബലൂകട  അടബസനാനപരമനായ

മനാറത്തബനയ്   തുടക്കലാം  കുറബക്കനാന്  സനാധബച്ചു.  പതബനഞയ്  ശതമനാനലാം  തുകേ  മനാലബനദ

സലാംസ്കെരണത്തബനയ്  നസ്പീക്കബവചതബലൂകട  ഈ  രലാംഗത്തയ്  ആധുനബകേവല്ക്കരണവലാം

ശനാസസ്പീയ  സമസ്പീപനവലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധബച്ചു.   കതനാട്ടബപ്പെണബയബല്  നബനയ്

കതനാഴബലനാളബകേകള പബന്തബരബപ്പെബക്കുകേയലാം  ആകരങ്കബലലാം  ഈ കജനാലബ  കചയനതനായബ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെട്ടനാല്  അവകര   കുറക്കനാരനാക്കുകേയലാം  അറസ്റ്റേബനയ്

വബകധയമനാക്കുകേയലാം കചയന സമസ്പീപനമനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ് സസസ്പീകേരബചതയ്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:   ധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  എതബര്ക്കുന.   തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് വളകര കുറചയ് പദതബ നബര്വ്വഹണമനാണയ്
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നടനതയ്.  ബഡ്ജറബല് 5,653 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയതബല് 1531  കകേനാടബ രൂപ

(27%)  മനാതമനാണയ്  ഇത്തവണ  കചലവഴബക്കനാന്  സനാധബചതയ്.   മുഴുവന്  പദതബയലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്  10  എണ്ണലാം മനാതമനാണയ്.  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകന  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെബല്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  തസ്തബകേകേളുലാം

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല് അസബസ്റ്റേന്റെയ് കസക്രട്ടറബ എന പുതബയ തസ്തബകേയലാം സൃഷ്ടബച്ചു.

ജനജസ്പീവബതവമനായബ  കനരബട്ടയ്  ബനകപ്പെട്ട  നബരവധബ  കേനാരദങ്ങളബല്  ഇടകപടനാനുലാം

പരബഹനാരമുണനാക്കനാനുലാം യ.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബചബട്ടുണയ്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്

വബലാംഗയ്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനയ്  എ.ഇ.,  ഓവര്സബയര്   തസ്തബകേകേളബല്  നബയമനലാം

നടത്തണലാം.   സ്കൂള്  കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കയ്  ഫബറയ്നസയ്  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  നല്കേനാനുലാം

എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  ആസ്തബ  വബകേസന  ഫണയ്  കൃതദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കനാനുലാം

സനാധബക്കണലാം.  കപനാതുശഇൗചനാലയങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  കതനാഴബലറപ്പെയ്

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കുടബശബകേ  കകേനാടുക്കുനതബനുലാം    ബ്രബഡ്ജയ്  ഫണയ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കേഴബയണലാം.   മദദരനാജനാക്കന്മേനാര്ക്കുകവണബ  അധബകേനാര

വബകകേനസ്പീകേരണകത്ത  അട്ടബമറബക്കുന  ശമങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ

കമഖലയബകല കറനാഡുകേള്  പബ.എലാം.ജബ.എസയ്.വവ.-യബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  കഫസയ്

II-ല്  ഏകറടുക്കനാന്  കപനാകുന  കറനാഡുകേളുകട  കേനാരദത്തബല്  പ്രനാകദശബകേ
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സന്തുലബതനാവസ പനാലബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജ്ജയ്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ക്രബയനാതകേമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുലാം

വബമര്ശനങ്ങള്ക്കുലാം  നന്ദബ  കരഖകപ്പെടുത്തുന.   1,200  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപന

ങ്ങളബലനായബ 6,450 കകേനാടബ രൂപയകട പനാന് ഫണബകന്റെ വബനബകയനാഗമനാണയ് ഒരു വര്ഷലാം

കകേനാണയ് നടക്കുനതയ്.  സബനബകയനാരബറബ വബഷയവമനായബ ബനകപ്പെട്ട കകേസബല് കേഴബഞ്ഞ

സര്ക്കനാര് കേക്ഷബ കചര്നതബനനാല്  2013-നുകശഷലാം ഡബ.പബ.സബ.  കൂടനാന് സനാധബചബല്ല.

എനനാല്  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്   ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലബലൂകട  നബരവധബ  ഒഴബവകേള്

നബകേത്തബ.  ഒരു  വര്ഷലാം  കകേനാണയ്  362  എല്.ഡബ.സബ.-മനാകര  പുതബയതനായബ

നബയമബക്കുകേയലാം  വര്ഷങ്ങളനായബ  മുടങ്ങബക്കബടനബരുന  ആശബത  നബയമനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  കചയ്തു.   അധബകേ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചനാല്  മനാതകമ

പഞനായത്തുകേളുകട പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന് സനാധബക്കുകേയള്ളു എനതബനനാല്

അതബനുള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബല്  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം   തതസത്തബല്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ഗ്രനാമങ്ങള്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഒ.ഡബ.എഫയ്.  പ്രകദശമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞതയ്  അഭബമനാനനാര്ഹമനായ  കനട്ടമനാണയ്.  കപ്രനാപ്പെര്ട്ടബ  ടനാകലാം

കപ്രനാഫഷണല് ടനാകലാം ഇ-കപയ്കമന്റെയ് സലാംവബധനാനത്തബലൂകട അടയനാനുള സഇൗകേരദലാം

സലാംസനാനകത്ത 50 ശതമനാനലാം പഞനായത്തുകേളബല് പൂര്ത്തബയനാകുകേയലാം കശഷബക്കുനവ
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3  മനാസത്തബനുളളബല്   പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം  കചയലാം.   സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള്ക്കുള  അകപക്ഷകേള്  ഓണ്വലന്  മുകഖന  നല്കേനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  കഎ.കകേ.എലാം.-കന്റെ കേഴബഞ്ഞ വര്ഷകത്ത പനാന് കമനാണബററബലാംഗയ്

പ്രവര്ത്തനലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  അടുത്ത ഒരു വര്ഷത്തബനകേലാം എല്ലനാ തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങകളയലാം ഡബജബറലനാക്കബ മനാറനാനനാകുകമനനാണയ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതയ്.  കേഴബഞ്ഞ

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്  പുതുതനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  28  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലലാം  ഒരു

കകേനാര്പ്പെകറഷനബലമനായബ  1,494  പുതബയ തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബചയ്  നബയമനലാം നടത്തനാന്

സനാധബച്ചു. നഗരസഭകേളബകലയയ് 146 എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ് തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബച്ചുകകേനാണ്ടുള

ഉത്തരവബറക്കുനതനാണയ്.  നഗരസഭകേളബകല  തനാലനാലബകേ  ശുചസ്പീകേരണ

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ദബവസകവതനലാം  600  രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  സബരലാം

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷന്  പരബഷ്കരണ  നടപടബ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകേയലാം  കചയനതനാണയ്.

അയ്യങ്കനാളബ  കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബക്കനായബ ബഡ്ജറബല് നബക്കബവച തുകേ പൂര്ണ്ണമനായലാം

കചലവഴബക്കുകേയലാം കേരനാറടബസനാനത്തബല് കജനാലബ  കചയന എഞബനസ്പീയര്മനാരുകടയലാം

ഡബ.ടബ.പബ.  ഓപ്പെകററര്മനാരുകടയലാം  ശമളലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഈ  പദതബയകട

കമല്കനനാട്ടത്തബനനായബ  ഡയറകകററബല്  ഒരു  കസഷദല്  കസല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയ്തു.  കകേനാചബ  സനാര്ട്ടയ്  സബറബയകട  തടസങ്ങള്  പരബഹരബചയ്  പദതബ

നബര്വ്വഹബക്കുനതബനുള കപ്രനാജകയ് മനാകനജുകമന്റെയ് കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന നബയമബചയ് കകേന
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ഗവണ്കമന്റെയ്  നബഷ്കര്ഷബച  സമയത്തയ്  പദതബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണയ്.   കകേന

സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച  അമൃതയ്  നഗരങ്ങളുകട  പട്ടബകേയബല്കപ്പെട്ട  9

നഗരങ്ങള്ക്കനായബ  2,357  കകേനാടബ  രൂപയകട  375  പദതബകേള് സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണയ്.  ഗ്രനാമവബകേസന കമഖലയബല് ഒരു വര്ഷത്തബനബടയബല്  637

കപര്ക്കയ് നബയമനലാം നല്കേനാന് സനാധബച്ചു. പബ.എസയ്.സബ.-ക്കയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് കചയ വബ.ഇ.ഒ.

ഉള്കപ്പെകടയള ഒഴബവകേള് ജൂണ് മനാസകത്തനാടുകൂടബ നബകേത്തനാന് സനാധബക്കുകമനനാണയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതയ്.   പബ.എലാം.ജബ.എസയ്.വവ.  പദതബപ്രകേനാരലാം  314  കേബകലനാമസ്പീറര്

കറനാഡയ് പുര്ത്തബയനാക്കുകേയലാം 320 കേബകലനാമസ്പീറര് കറനാഡബകന്റെ അനുമതബ ലഭബക്കുകേയലാം 79

കറനാഡുകേള്  കടണര്  കചയകേയലാം  5  കറനാഡുകേള്  റസ്പീ-കടണര്  കചയകേയലാം

കശഷബക്കുനവയകട  ഡബ.പബ.ആര്.  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കകേന  സര്ക്കനാരബല്

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ആര്.കഎ.ഡബ.എഫയ്.-ല്  2016-17-ല്  45.38  കകേനാടബ

രൂപയകട പദതബകേള്ക്കയ് അനുമതബ ലഭബക്കുകേയലാം പബ.എലാം.എ.വവ. പദതബ പ്രകേനാരലാം

32,559  വസ്പീടുകേള്ക്കയ്  യൂണബകറനാനബനയ്  78,000  രൂപയകട  കകേന  സഹനായലാം

ലഭബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.   എല്ലനാ  ഭവനപദതബകേളുലാം  വലഫയ്  പനാര്പ്പെബട  മബഷകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കനാനനാണയ്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതയ്.  എല്.എസയ്.ജബ.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്

വബഭനാഗത്തബല്  225  എഞബനസ്പീയര്മനാകര  നബയമബക്കുകേയലാം  ഒഴബവളവയബല്  ഇന്റെര്വദ്യു

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയമനാണയ്.  കബനബഫബഷദറബ  കേമ്മേബറബകേളുകട  പ്രവൃത്തബകേള്  5
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ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  നബനയ്  അന്പതബനനായബരലാം  രൂപയനാക്കബ  കുറയ്ക്കുകേയലാം  5  ലക്ഷലാം

വകരയള പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ് മനാനസല് കടണറുലാം അതബനയ്  മുകേളബലള പ്രവൃത്തബകേള്ക്കയ്

ഇ-കടണറുലാം  നടത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണയ്.  കടകബക്കല്  കകേഡര്

മനാതമുണനായബരുന  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വബഭനാഗത്തബല്  32  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചയ്

മബനബസ്റ്റേസ്പീരബയല് വബലാംഗയ് നടപ്പെനാക്കബയതുലാം വപ്രസയ് കസനാഫയ് കവയറബലൂകട  6,687  കകേനാടബ

രൂപയകട  കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കയ്  ടബ.എസയ്.  നല്കേനാന്  സനാധബചതുലാം  കനട്ടങ്ങളനാണയ്.

കവതനത്തബകലനാ  കസനാഷദല്  സ്റ്റേനാറസബകലനാ  ഇടബവയ്  സലാംഭവബക്കനാകത

എഞബനസ്പീയര്മനാര്ക്കയ് തകദ്ദേശഭരണസനാപനങ്ങളബല് നബനയ് ശമളലാം നല്കുനതബനുള

ഉത്തരവയ്  ഇറക്കുനതനാണയ്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പ്രകതദകേ സനാഹചരദലാം  പരബഗണബചയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേള്ക്കുലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം  പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  പ്രകതദകേലാം

ബബല്ഡബലാംഗയ്  റൂള്സയ്  കഭദഗതബ  കചയയ്  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണയ്.  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ

കപര്മബറബനുള  അകപക്ഷയയ്  സമയബനബതമനായ  തസ്പീര്പ്പുണനാക്കനാന്  ഒരു

ഇന്റെലബജന്റെയ്സയ്  കസനാഫയ് കവയറബനുള പദതബ  വപ ലറയ്  കപ്രനാജകനായബ  കകേനാഴബകക്കനാടയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  3  മനാസത്തബനകേവലാം  ഒരു  വര്ഷത്തബനുളബല്  മറയ്

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബലലാം  2  വര്ഷത്തബനകേലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലലാം  തുടര്നയ്

പഞനായത്തുകേളബലലാം  നടപ്പെനാക്കുനതനാണയ്.  നയപ്രഖദനാപനത്തബല്  സൂചബപ്പെബചബരുന

ടഇൗണ്  ആന്റെയ്  കേണ്ടബ  പനാനബലാംഗയ്  ആകയ്  റസ്പീ  സ്ട്രേക്ചര്  കചയയ്  നടപ്പെബലനാക്കനാനുള



44

നടപടബകേള്  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണയ്.  സബ.ടബ.പബ.,  ഡബ.ടബ.പബ.  ഓഫസ്പീസുകേളബല്

കകേട്ടബക്കബടക്കുന  ഫയലകേള്  അദനാലത്തുകേള്  വഴബ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം  93  നഗരസഭകേള്ക്കയ്  മനാസ്റ്റേര്പനാന് തയ്യനാറനാക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  42

എണ്ണലാം  പൂര്ത്തബയനാകുകേയലാം  കശഷബക്കുനവ  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതുമനാണയ്.

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങകള  പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കനാന്  ദബശ  2017  എന  കേദനാമയബനയ്  തുടക്കലാം

കുറബക്കുകേയലാം  കേഴബഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തബനുളളബല്  19140   അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്

പുതബയതനായബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.  സബ.ഡബ.എസയ്.  കചയര്കപഴണ്മനാരുകട

ഓണകററബയലാം  6,000  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  രലാംഗത്തയ്

പ്രവര്ത്തബക്കുന  എല്ലനാ  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  കവതനലാം  50  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണയ്.  കുടുലാംബശസ്പീ സൂപ്പെര് മനാര്ക്കറ്റുകേള് വദനാപകേമനാക്കനാനുലാം

ഓകരനാ  ജബല്ലയബലലാം  കുടുലാംബശസ്പീയകട  കനതൃതസത്തബല്  പ്രസ്പീമനാരബറല്  കേഇൗണ്സബലബലാംഗയ്

കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  കസ്നേഹബത  കജന്ഡര്  കഹല്പ്പെയ്

കഡസ്കെയ്  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബകലയ്ക്കുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുനതനാണയ്.  നബരനാലലാംബരനായ

സകഹനാദരബമനാര്ക്കുലാം അമ്മേമനാര്ക്കുലാം സഇൗജനദ നബയമ സഹനായലാം നല്കുനതബനയ്  ഒരു

സസ്പീനബയര് വനബതനാ അഭബഭനാഷകേയകട മുഴുവന് സമയ കസവനലാം പ്രനാരലാംഭ ഘട്ടത്തബല്

ജബല്ലനാടബസനാനത്തബലലാം  തുടര്നയ്  കബനാക്കയ്,  നഗരസഭനാ  അടബസനാനത്തബലലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണയ്.  ഒരു  കുടുലാംബത്തബല്നബനയ്  രണ്ടുകപര്ക്കയ്  കുടുലാംബശസ്പീയബല്
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അലാംഗതസലാം  നല്കുനതബകനക്കുറബചയ്  ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്.  എല്ലനാ  നഗരസഭകേളബലലാം

കതരുകവനാര കേചവടക്കനാരുകട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാന് പരദനാപ്തമനായ നടപടബകേള്

കകകേകക്കനാണ്ടുവരുന.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  കകലകബ്രറബയന്മനാരുകടയലാം

കനഴറബ ടസ്പീചര്മനാരുകടയലാം കവതനലാം  12,000 രൂപയനായലാം ആയമനാരുകട ശമളലാം  8000

രൂപയനായലാം  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്വഴബ  നടപ്പെബലനാക്കുന

സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതബയനായ  'കകലഫയ്'-കന്റെ  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണയ്.  ഭൂമബയലാം

ഭവനവമബല്ലനാത്തവര്ക്കയ്  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലലാം  ഫനാറ്റുകേള്  നബര്മ്മേബച്ചു

കകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  അഴബമതബ  സലാംബനബച

വബജബലന്സയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  പരബകശനാധബചയ്  വരുനകതനാകടനാപ്പെലാം  ജസ്പീവനക്കനാകര

സലാംബനബക്കുന പരനാതബകേള് കപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ് സമര്പ്പെബക്കനാന് 'കഫനാര് ദ പസ്പീപ്പെബള്'

എന കവബയ് കപനാര്ട്ടല്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയ്തു.  അഴബമതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് ഒരു

കകേനാര്പ്പെകറഷന് കസക്രട്ടറബകയയലാം ഒരു മുനബസബപ്പെല് കസക്രട്ടറബകയയലാം ഒരു കഹല്ത്തയ്

ഇന്കസകകറയലാം  ഒരു  പഞനായത്തയ്  കസക്രട്ടറബകയയലാം  സകസന്റെയ്  കചയബട്ടുണയ്.

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപര്കഫനാര്കമന്സയ്  സലാംബനബച

പരനാതബകേള്  കബനാധബപ്പെബക്കുനതബനയ്  ഒരു  പരനാതബകപ്പെട്ടബ  സനാപബക്കുവനാന്

ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.  കുടുലാംബശസ്പീ  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കയ്  നനാലയ്  ശതമനാനലാം  പലബശയബല്

സഹനായലാം  നല്കുന  പദതബ  എതയലാംകവഗലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണയ്.  കേനാര്ഷബകേ
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പഞനായത്തുകേകള  സഹനായബക്കുന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുനതനാണയ്.

നബലനബര്കത്തണതുലാം  പൂര്ത്തബയനാകക്കണതുമനായ  കേനാലനാവധബ  കേഴബഞ്ഞ

കകേ.എസയ്.യ.ഡബ.പബ.    പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  സഹനായലാം  സര്ക്കനാര്

നല്കുനതനാണയ്.  കസനാഫയ് കവയര്  നബലവബല്  വരുനകതനാകട  കകേട്ടബട  കപര്മബറ്റുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബകേള്ക്കയ്  പരബഹനാരമുണനാകുനതനാണയ്.  ഗ്രനാമസഭകേകള

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനയ്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്

കകേനാകളജുകേളബകല  സബവബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുലാം  ആര്ക്കബകടക്ചറല്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റുലാം  കചര്നയ്  ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെയ്   രൂപത്തബല് കകേനാഴയ്  കേഴബഞ്ഞതബനുകശഷലാം

ഒരു  വര്ഷലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്  പ്രവര്ത്തബക്കനാനുളള

സഇൗകേരദകമനാരുക്കുനതബനയ് ബനകപ്പെട്ട യൂണബകവഴബറബയകട കകവസയ് ചനാന്സലറുമനായബ

ചര്ച നടത്തുനതനാണയ്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബകല മുന് കമമര്മനാരുകട

കപന്ഷന്  സലാംബനബചയ്  സലാംഘടന മുകനനാട്ടുവചബട്ടുളള  പ്രനാകയനാഗബകേ നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബകനക്കുറബചയ്  ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്.  കതരുകവനാര  കേചവടക്കനാര്ക്കയ്

കഎ.ഡബ.  കേനാര്ഡയ്  എതയലാം  കവഗലാം  വബതരണലാം  കചയനതനാണയ്.   യ.എ.  നമര്

കേബട്ടബയബട്ടുളളവര്ക്കയ്  കപര്മനന്റെയ്  നമര്  ലഭബക്കുനതുള്കപ്പെകടയളള  പ്രശ്നങ്ങള്

അദനാലത്തുകേള് നടത്തബ പരബഹരബക്കുനതനാണയ്.  ടഷറബയബല് സമര്പ്പെബച  2015-16-ല്

പൂര്ത്തബയനാക്കബയ  പണബകേളുകട  ബബല്ലുകേള്ക്കയ്  പണലാം  നല്കുകേയലാം  2016-17-ല്
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ഡബ.പബ.സബ.  അലാംഗസ്പീകേരബച കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്കല്ലനാലാം സബല് ഓവര് അനുവദബചയ് ഉത്തരവയ്

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  കചയ്തു.  ഉത്പനാദന  കമഖലയബല്  നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന  പണലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ  പ്രവനാസബകേള്ക്കയ്  ഉതകുന  രസ്പീതബയബല്  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുനതബകന സലാംബനബചയ് ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്.  സ്കൂള് കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കയ്

ഫബറയ്നസയ്  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  കേബട്ടനാത്ത  സനാഹചരദമുകണങ്കബല്   പരബകശനാധബചയ്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണയ്.  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്  പനാസനാക്കബത്തരണകമനയ്

അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

നഗരവബകേസനലാം എന XXII-ാം നമര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം പഞനായത്തയ് എന

XXXV-ാംനമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന  XXXV1-ാംനമര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  26-കനതബകര  72  കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം ഒരു നബഷ്പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയലാം

സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെയ് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ്തു.

സഭ വവകുകനരലാം 3.32-നയ് പബരബഞ.

* * * * * * * * * *

    


