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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   2,   വദഞഴഞ്ചാം

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. പ്രകമയഞ്ചാം

കേഞകരദഞപകദശകേ സമബതബ റബകപ്പെഞര്ടബല് കഭദഗതബ

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .     പബണറഞയബ  വബജയന  ):   "കേഞകരദഞപകദശകേ

സമബതബയുകട  9-ാാമതച്ച് റബകപ്പെഞര്ടബല് ഭഞഗബകേമഞയബ കഭദഗതബ വരുത്തബകകഞണച്ച്

2023  മഞര്ചച്ച്  8-ാം  തസ്പീയതബ  ബുധനഞഴ്ചയബകലെ  സകമ്മേളനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനഞ്ചാം

അകന്നേ ദബവസഞ്ചാം സഭ പരബഗണബകഞനബരുന്നേ ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള് മഞര്ചച്ച് 21, 22

എന്നേസ്പീ തസ്പീയതബകേളബല് പരബഗണബകഞനഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബക്കുന.”എന്നേ പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

II. പ്രകതദകേ പരഞമര്ശഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് കതറഞയബ വദഞഖദഞനബകല്

 മബ  .    സസ്പീകര്:  സഭഞനടപടബകേളുമഞയബ ബന്ധകപ്പെട കേഞരദങ്ങളബല് കചയര്

എടുക്കുന്നേ തസ്പീരുമഞനങ്ങള് കതറഞയബ വദഞഖദഞനബക്കുന്നേ പ്രസഞവനകേളുഞ്ചാം പത

വഞര്ത്തകേളുഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞ  ദബവസങ്ങളബല്  ഉയര്നവന്നേതഞയബ

ശദയബല്കപ്പെടുകേയുണഞയബ.  ഭരണഘടനയബകലെയുഞ്ചാം  സഭയുകട  നടപടബ

ചടങ്ങളബകലെയുഞ്ചാം  ബന്ധകപ്പെട  വദവസ്ഥകേളുഞ്ചാം  സഭയുകട  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുഞ്ചാം

പഞലെബചകകേഞണഞണച്ച്  സകമ്മേളനവുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട  കേഞരദങ്ങളബല്  അതതച്ച്

ദബവസകത്ത  കേഞരദപരബപഞടബകേളുഞ്ചാം  ബബസബനസ്സുകേളുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബക്കുന്നേതഞ്ചാം

നടപ്പെഞക്കുന്നേതഞ്ചാം.  വസ്തുതഞപരമലഞത്ത  തരത്തബല്  കേഞരദങ്ങകള

വദഖദഞനബക്കുന്നേതഞ്ചാം  സഭയബല്  ഉന്നേയബകകപ്പെടുന്നേതബനമുമച്ച്  തകന്നേ  റൂള്  50

കനഞടസ്പീസച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കേഞരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധബച  വബശദഞഞ്ചാംശഞ്ചാം  വഞര്ത്തഞ

മഞധദമങ്ങളബല്  പ്രചരബപ്പെബക്കുന്നേ  പ്രവണതയുഞ്ചാം  അകങ്ങയറഞ്ചാം  കഖദകേരവുഞ്ചാം

പഞര്ലെകമന്റെറബ മരദഞദകേളുകട ലെഞ്ചാംഘനവുമഞണച്ച്.  
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III. അടബയനരപ്രകമയ കനഞടസ്പീസച്ച്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഇന്നേകത്ത  റൂള്  50  പ്രകേഞരമുള്ള  അടബയനരപ്രകമയ

കനഞടസ്പീസച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകഞര്കച്ച്  പൂര്ണ്ണകവതനഞ്ചാം

നല്കേഞത്തതച്ച്  സഞ്ചാംബന്ധബചള്ളതഞ്ചാം   ഇന്നേകത്ത  കചഞകദദഞത്തരകവളയബല്

നക്ഷത ചബഹ്നമബട കചഞദദഞ്ചാം നമര് 272  ആയബ സഭയബല് വബശദമഞയബ ചര്ച

കചയബട്ടുള്ളതഞ്ചാം  അതസഞ്ചാംബന്ധബച  നഞനഞവശങ്ങള്

വബശദസ്പീകേരബകകപ്പെടബട്ടുള്ളതമഞണച്ച്.   കൂടഞകത  ഇകഞരദഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

ബഹുമഞനകപ്പെട ഹഹകകഞടതബയബല് ഫയല് കചയബട്ടുള്ള കകേസച്ച് ഈ മഞസഞ്ചാം

6-ാം  തസ്പീയതബ  അനബമ  വബധബകഞയബ  കപഞസച്ച്  കചയബട്ടുള്ളതമഞണച്ച്.  ഈ

സഞഹചരദത്തബല്  ചടഞ്ചാം  52(7)-ല്  പരഞമര്ശബചബരബക്കുന്നേ  കേഞരദങ്ങളുകട

അടബസ്ഥഞനത്തബല്  അടബയനരപ്രകമയ  കനഞടസ്പീസബനച്ച്  അനമതബ

നബകഷധബക്കുന.    

(അടബയനരപ്രകമയ  കനഞടസ്പീസബനച്ച്  അനമതബ  നബകഷധബചതബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്   പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഒന്നേടങഞ്ചാം  ബഹു.  സസ്പീകറുകട

ഡയസബനമുന്നേബല്  വനനബന്നേച്ച്  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചച്ച്  സഭഞനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുന.)
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IV. ശദ ക്ഷണബകല് 

കുടബകവളള ലെഭദത ഉറപ്പുവരുത്തല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    പ്രശഞനച്ച്:  കവനല്  കേടുത്തുവരുന്നേ  സഞഹചരദത്തബല്

നബലെവബലുളള  കുടബകവളള  കസഞതസ്സുകേള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനഞ്ചാം  കകപപ്പെച്ച്  കപഞടബ

കവളളഞ്ചാം പഞഴഞകുന്നേതച്ച് ഒഴബവഞകഞനഞ്ചാം ആവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കുടബകവളള  കസഞതസ്സുകേകളക്കുറബചച്ച്  കൃതദമഞയ  പഠനഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

ഡഞമുകേളുകടയുഞ്ചാം  റബസര്കവഞയറുകേളുകടയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരണകശഷബ

വര്ദബപ്പെബകഞനഞവശദമഞയ  ഇടകപടല്  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കവനല്  മഴയബലൂകട

ലെഭബക്കുന്നേ  കവളളഞ്ചാം  പരമഞവധബ  കശഖരബചച്ച്  ഉപകയഞഗബക്കുന്നേതബനഞവശദമഞയ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  വഞടര്  അകതഞറബറബയുകട

കേണക്ഷനകേളബലഞത്ത  സ്ഥലെങ്ങളബല്  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  റവനന

വകുപ്പുകേളുമഞയബ  കയഞജബചച്ച്  കുടബകവള്ളക്ഷഞമഞ്ചാം  കനരബടുന്നേതബനച്ച്  പദതബ

തയഞറഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  അവകലെഞകേന  കയഞഗങ്ങള്  കചരുന്നേതബനഞ്ചാം

മുനകേകയടുകണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  കേഞലെഞവസ്ഥഞ

വദതബയഞനവുഞ്ചാം  മഴയുകട  ലെഭദതക്കുറവുഞ്ചാം  കുടബകവളള  വബതരണ  രഞ്ചാംഗത്തച്ച്

കവല്ലുവബളബ  കനരബടുന്നേ സഞഹചരദത്തബല് എലഞ ജബലകേളബകലെയുഞ്ചാം  നബലെവബകലെ
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സ്ഥബതബ  വബലെയബരുത്തഞനഞ്ചാം   അതബനനസൃതമഞയബ  വരള്ചഞ  പ്രതബകരഞധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉഉൗര്ജബതമഞകഞനഞ്ചാം  വഞടര്  അകതഞറബറബകയ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്. കുടബകവള്ളക്ഷഞമഞ്ചാം രൂക്ഷമഞകുന്നേ പശഞത്തലെത്തബല്

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  റവനന എന്നേസ്പീ വകുപ്പുകേളുമഞയബ കജഞയബന്റെച്ച്  മസ്പീറബഞ്ചാംഗുകേള്

നടത്തുകേയുഞ്ചാം   കുടബകവള്ളക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുന്നേതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന്നേതഞണച്ച്.  കമയബന്റെനനസച്ച്  വര്ക്കുകേള്

കവഗത്തബലെഞക്കുന്നേതബനച്ച്  എലഞ  ഡബവബഷനകേള്ക്കുഞ്ചാം  മുനകൂറഞയബ  തകേ

നല്കുന്നേതബനച്ച് വഞടര് അകതഞറബറബയുകട  ഫബനഞനസച്ച് മഞകനജര്കച്ച് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  

(കനഞടസ്പീസച്ച്  നല്കേബയബരുന്നേ  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  സസ്പീറബലെബലഞതബരുന്നേതബനഞല്

രണഞമകത്ത ശദ ക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല.)

V. സബ്മബഷന
(1)  തണ്ടുഭൂമബകേളുകട തരഞ്ചാംമഞറല്

ശസ്പീ  .    കസബഞസദന കുളത്തുങല്:  കകേരള ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമപ്രകേഞരഞ്ചാം

ഇളവുലെഭബച  കതഞടഭൂമബയബല്നബനഞ്ചാം   മുറബചവബറ  തണ്ടുഭൂമബകേളുകട  തരഞ്ചാംമഞറല്

നടപടബയുമഞയബ ബന്ധകപ്പെട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകണഞ്ചാം. 

റവനന-ഭവന  നബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജന):  കകേരള
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ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമപ്രകേഞരഞ്ചാം ഇളവുലെഭബച കതഞടഭൂമബയബല്നബനഞ്ചാം  മുറബചവബറ

ഭൂമബയുകട  ഇനഞ്ചാം  കതഞടകമന്നേച്ച്  റവനന  കരഖകേളബല്  കതറഞയബ

കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതച്ച്  തബരുത്തുന്നേതബനച്ച്  അതതച്ച്  ഭൂകരഖ

തഹസബല്ദഞര്മഞര്കച്ച് അധബകേഞരഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുള്ളതഞ്ചാം ഇകഞരദത്തബല് ലെഭബച

അകപക്ഷകേളബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതമഞണച്ച്.  ബബ.റബ.ആര്.-ല് 'കതഞടഞ്ചാം'

എന്നേച്ച്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നേ  ഭൂമബയബല്   കകേടബട  കപര്മബറച്ച്,  കകവദദ്യുതബ-

വഞടര്  കേണക്ഷന എന്നേബവ അനവദബകരുകതന്നേച്ച്  കരഖകപ്പെടുത്തബ  കകേഞടയഞ്ചാം

ജബലഞ കേളക്ടര്   പുറകപ്പെടുവബച ഉത്തരവബകലെ അവദക്തതകേള്കച്ച്  സഷസ്പീകേരണഞ്ചാം

നല്കേഞന  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഇതസഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞന

ലെഞനഡച്ച്  കബഞര്ഡബനച്ച്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   കകേരള

ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമപ്രകേഞരഞ്ചാം   ഉകദദഞഗസ്ഥര്  സസസ്പീകേരബകകണ  നടപടബ

സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്   ലെഞനഡച്ച്  കബഞര്ഡച്ച്  സമര്പ്പെബച  കേരടച്ച്  സര്ക്കുലെറബകലെ

വദവസ്ഥകേളബകന്മേല് അഡസകകറച്ച് ജനറലെബകന്റെ അഭബപ്രഞയഞ്ചാം  ലെഭബചതബനകശഷഞ്ചാം

ആവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞണച്ച്.  

(2) കേയ്പമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം തസ്പീരപ്രകദശത്തച്ച് കടകടഞകപഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കകടസണ്  മഞസര്:    കേയ്പമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  തസ്പീരപ്രകദശകത്ത

കഹഞടച്ച്കസഞടച്ച് ഉള്കപ്പെട പ്രകദശത്തച്ച് കടകടഞകപഞഡച്ച് നബര്മ്മേബക്കുന്നേതബനച്ച് നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):   കേയ്പമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം

തസ്പീരപ്രകദശകത്ത  എറബയഞടച്ച്,  എടവബലെങ്ങഞടച്ച്  പഞഞയത്തുകേളബകലെ

കടകടഞകപഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണവുമഞയബ ബന്ധകപ്പെടച്ച് എന.സബ.സബ.ആര്.-കന്റെ  പഠന

റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  ലെഭബചഞലുടന  ഡബ.പബ.ആര്.  തയഞറഞകബ   പ്രവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബകഞവുന്നേതഞണച്ച്.   പഠന  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്   ലെഭബകഞന  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കനരബടുകേയഞകണങബല്  പ്രസസ്തുത  സ്ഥലെകത്ത  സഞ്ചാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തബകേള്കച്ച്

ആവശദമഞയ തകേ അനവദബക്കുന്നേതഞണച്ച്. 

(3)  പയന്നൂര് ഗവണ്കമന്റെച്ച് വനബത റസബഡനഷദല് കപഞളബകടകബകബകന്റെ
പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കഎ  .    മധുസൂദനന:  പയന്നൂര്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  വനബത

റസബഡനഷദല്  കപഞളബകടകബകബല്  പുതതലെമുറ  കകേഞഴ്സുകേള്

അനവദബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  50 ശതമഞനഞ്ചാം സസ്പീറ്റുകേള്  വനബതകേള്കച്ച് നബലെനബര്ത്തബ

ജനറല്  കപഞളബകടകബകച്ച്  കകേഞകളജഞകബ  മഞറ്റുന്നേതബനഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഉന്നേത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബ  (  കഡഞ  .    ആര്  .    ബബന):

പയന്നൂര് വനബത റസബഡനഷദല് കപഞളബകടകബകബല്  നബലെവബലുള്ള  ഡബകപഞമ

കകേഞഴ്സുകേളുകട  50  ശതമഞനഞ്ചാം  സസ്പീറ്റുകേള്  വനബതകേള്കച്ച്  നബലെനബര്ത്തബ
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എ.കഎ.സബ.റബ.ഇ.-യുകട  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരത്തബനച്ച്  വബകധയമഞയബ  ജനറല്

കപഞളബകടകബകഞകബ മഞറ്റുന്നേ കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുന്നേതഞണച്ച്.   പരമരഞഗത

കകേഞഴ്സുകേള്  അനവദബക്കുന്നേതബനച്ച്  എ.കഎ.സബ.റബ.ഇ.  കമഞറകടഞറബയഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നേ  സഞഹചരദത്തബല്  സ്ഥഞപനത്തബകന്റെ

ഉന്നേമനത്തബനഞയുള്ള  കപ്രഞകപ്പെഞസലുകേള്  ലെഭദമഞകുന്നേ  മുറയച്ച്  പുതതലെമുറ

കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേ വബഷയഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുന്നേതഞണച്ച്. 

(4)  എല്  .  ബബ  .  എസച്ച്  .   കസന്റെര് കഫഞര് സയനസച്ച്   &   കടകകഞളജബയുകട
നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കഎ  .   ബബ  .   സതസ്പീഷച്ച്: എല്.ബബ.എസച്ച്. കസന്റെര് കഫഞര് സയനസച്ച് &

കടകകഞളജബ   കനരബടുന്നേ  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കുന്നേതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.      

ഉന്നേത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ  .    ആര്  .    ബബന):

എല്.ബബ.എസച്ച്. കസന്റെര് കഫഞര് സയനസച്ച് ആനഡച്ച് കടകകഞളജബയുകട കേസ്പീഴബല്

തബരുവനനപുരഞ്ചാം  എല്.ബബ.എസച്ച്.  ഇനസബറനടച്ച്  ഓഫച്ച്  കടകകഞളജബ  കഫഞര്

വബകമന,  കേഞസര്കഗഞഡച്ച് എല്.ബബ.എസച്ച്.  കകേഞകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗച്ച്

എന്നേബവയുഞ്ചാം  പരപ്പെനങ്ങഞടബയബല്  ഒരു  കമഞഡല്  ഡബഗ്രബ  കകേഞകളജഞ്ചാം

ഭബന്നേകശഷബകഞരുകട കക്ഷമത്തബനഞ്ചാം  ഗകവഷണത്തബനമഞയബ കസന്റെര് കഫഞര്

എക്സലെനസച്ച് കഫഞര് ഡബകസബബലെബറബ സഡസ്പീസച്ച് എന്നേ സ്ഥഞപനവുഞ്ചാം കൂടഞകത 5
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റസ്പീജബയണല്  കസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  18  സബ്കസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തബചവരുന.

എല്.ബബ.എസച്ച്.  വനബത  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞകളജച്ച്,  കേഞസര്കഗഞഡച്ച്

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗച്ച് കകേഞകളജച്ച് എന്നേബവ പ്രതബവര്ഷഞ്ചാം നഞലുകകേഞടബ രൂപ വസ്പീതവുഞ്ചാം

കമഞഡല് ഡബഗ്രബ കകേഞകളജച്ച് 35 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുകടയുഞ്ചാം ബഞധദത വരുത്തുനണച്ച്.

ഇഉൗ  പ്രതബസന്ധബ  കേണകബകലെടുത്തച്ച്  കറഞകബഞടബക്സച്ച്  ആര്ടബഫബഷദല്

ഇന്റെലെബജനസച്ച്,  ഡഞറ അനലെറബക്സച്ച്  തടങ്ങബ  40-ല്പ്പെരഞ്ചാം നൂതന കകേഞഴ്സുകേള്കച്ച്

എല്.ബബ.എസച്ച്. രൂപഞ്ചാംനല്കുകേയുഞ്ചാം ആയതച്ച് വദഞപബപ്പെബക്കുന്നേതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

എല്.ബബ.എസച്ച്.  ഫഞഹഞസബ  എന്നേ  പദതബ  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നേ  വബഷയഞ്ചാം

സര്കഞരബകന്റെ  പരബഗണനയബലുമഞണച്ച്.  പൂജപ്പുര  വനബത  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗച്ച്

കകേഞകളജബല്  കമഞകടഞര്  കവഹബകബള്  കസവനഞധബഷബത  കകേന്ദ്രവുഞ്ചാം

കേഞസര്കഗഞഡച്ച്  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞകളജബല്  അരകനടച്ച്  കപറച്ച്  കമകബഞ്ചാംഗച്ച്

യൂണബറ്റുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനച്ച്  അനമതബ  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   എല്.ബബ.എസച്ച്.

കസന്റെറബകന്റെ  സമഗ്രവുഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമവുമഞയ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതബനള്ള  നൂതനപദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നേ  വബഷയഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുന്നേതഞണച്ച്.

(5) തബരുവനനപുരഞ്ചാം മൃഗശഞലെയബല് പകേര്ചവദഞധബമൂലെമുള്ള മൃഗങ്ങളുകട മരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    പ്രശഞനച്ച്:  തബരുവനനപുരഞ്ചാം  മൃഗശഞലെയബല്
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പകേര്ചവദഞധബമൂലെഞ്ചാം  മൃഗങ്ങള്  മരണകപ്പെടുന്നേതമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട  ആശങ

ദൂരസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  ജന്തുജനദകരഞഗങ്ങള്  തടയുന്നേതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  പഞകലെഞടച്ച്  മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  പഠന  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  സമര്പ്പെബച

റബകപ്പെഞര്ടബകലെ ശബപഞര്ശകേള് നടപ്പെഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .

ചബഞ്ചുറഞണബ):  തബരുവനനപുരഞ്ചാം  മൃഗശഞലെയബല്  മരണകപ്പെട  മൃഗങ്ങള്കച്ച്

ക്ഷയകരഞഗബഞധ  സ്ഥബരസ്പീകേരബചതബകനത്തുടര്ന്നേച്ച്  കസറച്ച്  ഇനസബറനടച്ച്  കഫഞര്

ആനബമല്  ഡബസസ്പീസസച്ച്  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെഞര്ടബകലെ  കേകണത്തലുകേളുഞ്ചാം  മറച്ച്

ശബപഞര്ശകേളുഞ്ചാം  സര്കഞര്  പരബകശഞധബചവരുന.  കരഞഗബഞധയുണഞയ

കൂടുകേളബകലെ  മഞലെബനദങ്ങള് മറച്ച്  കൂടുകേളബകലെയച്ച്  വദഞപബക്കുന്നേതച്ച്  തടയുന്നേതബനച്ച്

പ്രകതദകേ  കഡ്രെയബകനജച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  എലഞ  കൂടുകേളുഞ്ചാം

ദബവകസന  അണുനശസ്പീകേരണഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  മൃഗങ്ങളുകട  പ്രതബകരഞധകശഷബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  ബഞക്ടസ്പീരബയല്  ഇനകഫക്ഷന  തടയുന്നേതബനമഞയബ

മരുനകേള് നല്കേബവരബകേയുഞ്ചാം കചയ്യുന.  ജസ്പീവനകഞര് മഞസച്ച്,  ഗഉൗസച്ച്,  ഗഞ്ചാംബൂടച്ച്

എന്നേബവ  ധരബചമഞതഞ്ചാം  കജഞലെബ  നബര്വഹബക്കുനകവന്നേച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം

ജബലഞ  ക്ഷയകരഞഗ  നബവഞരണ  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  മുകഖന  കമഡബകല്  കേദഞമ്പുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   കസറച്ച്  ഇനസബറനടച്ച്  കഫഞര്  ആനബമല്
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ഡബസസ്പീസസബകന്റെ  കനതൃതസത്തബല്  കബഞധവത്കരണ  കഞസുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.   അസുഖബഞധബതരഞയ  മൃഗങ്ങകള  പഞര്പ്പെബചബരബക്കുന്നേ

പരബബന്ധനങ്ങളബല് കപഞകുന്നേ ജസ്പീവനകഞകര മറച്ച് മൃഗങ്ങകള പരബപഞലെബകഞന

നബകയഞഗബക്കുന്നേതല.   സന്ദര്ശകേര്  മൃഗങ്ങളുമഞയബ  അടുത്തച്ച്  കപരുമഞറഞനള്ള

സഞഹചരദഞ്ചാം ഒഴബവഞകഞന സഞനകഡര്ഡച്ച് ഓഫച്ച് ബഞരബയര് സ്ഥഞപബചബട്ടുള്ളതഞ്ചാം

സന്ദര്ശകേര്കച്ച്  മുഖഞവരണഞ്ചാം  നബര്ബന്ധമഞകബയബട്ടുള്ളതമഞണച്ച്.  നബലെവബല്

മരണനബരകച്ച്  കുറഞ്ഞബട്ടുള്ളതഞ്ചാം സ്ഥബതബഗതബകേള് നബയനണവബകധയവുമഞണച്ച്.

(6) വഖഫച്ച് കബഞര്ഡച്ച് ഭൂമബയബലുള്ള സ്കൂളുകേളുകട നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   സുകമഷച്ച്:  വഖഫച്ച് കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്നേ

വബദദഞഭദഞസ സ്ഥഞപനങ്ങള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

നനനപക്ഷകക്ഷമഞ്ചാം, കേഞയബകേഞ്ചാം, വഖഫച്ച്, ഹജച്ച് തസ്പീര്ത്ഥഞടന വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  2019-കലെ  വഖഫച്ച്  ചടഞ്ചാം  81  പ്രകേഞരഞ്ചാം  വഖഫച്ച്

വസ്തുവബല്  ഏകതങബലുഞ്ചാം  വബധത്തബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുന്നേതബനച്ച്  കബഞര്ഡബകന്റെ

മൂനകൂര് അനമതബ  ആവശദമഞണച്ച്.  വഖഫച്ച്  വസ്തുവബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്നേ സ്കൂള്

കകേടബടത്തബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവൃത്തബകേള്  സര്കഞര്  ഫണ്ടുപകയഞഗബചച്ച്

നടത്തുന്നേതബനച്ച്  വഖഫച്ച്  ചടപ്രകേഞരമുള്ള  മുനകൂര്  അനമതബ  ലെഭദമഞകബ

തടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകഞവുന്നേതഞണച്ച്.   
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(സര്വശസ്പീ പബ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്, സബ. ആര്. മകഹഷച്ച്,  എഞ്ചാം. വബനകസന്റെച്ച്,

എല്കദഞസച്ച്  പബ.  കുന്നേപ്പെബള്ളബല്  എന്നേസ്പീ  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്

സസ്പീറസ്പീലെബലഞതബരുന്നേതബനഞല് സബ്മബഷനകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

VI. റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണഞ്ചാം

പ്രവഞസബ മലെയഞളബകേളുകട കക്ഷമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധബച സമബതബയുകട ആറഞമതച്ച്

റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  അനഉൗകദദഞഗബകേ  ബബല്ലുകേളുഞ്ചാം  പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച

സമബതബയുകട എടഞമതച്ച് റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം സമര്പ്പെബച.

VII. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023  -24   സഞമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്ത്ഥനകേളബകന്മേലുള്ള ചര്ചയുഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

കപഞതമരഞമത്തച്ച്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്): തഞകഴപ്പെറയുന്നേ ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള് അനവദബകണകമന്നേ പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമര് XV   -   കപഞതമരഞമത്തച്ച്
(4344,26,01,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമര് XLII  - വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം
(428,83,00,000  രൂപ)

തറമുഖഞ്ചാം,  മനസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്):  തഞകഴപ്പെറയുന്നേ  ധനഞഭദര്ത്ഥന  അനവദബകണകമന്നേ
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പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമര് XL   -   തറമുഖങ്ങള്
(142,80,04,000  രൂപ)

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവച്ച്):

പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):

കപഞതമരഞമത്തച്ച്  എന്നേ  XV-ാംനമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയുഞ്ചാം  തറമുഖങ്ങള്

എന്നേ XL-ാംനമര് ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയുഞ്ചാം വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം എന്നേ XLII-ാം

നമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബക്കുന്നേ  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബകേളുകട

റബകപ്പെഞര്ടബകലെ  ശബപഞര്ശകേളബകന്മേല്  ചടഞ്ചാം  236  (3)  പ്രകേഞരമുളള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്ക്കുന.

(പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  സസ്പീറബലെബലഞതബരുന്നേതബനഞല്  ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള്

അവതരബപ്പെബചബല.)

(അടബയനരപ്രകമയകനഞടസ്പീസബനച്ച്  അനമതബ  നബകഷധബച  സര്കഞര്

നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  പ്രസഞവന  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷകമഞന്നേടങഞ്ചാം  തടര്നള്ള  സഭഞനടപടബകേള്   ബഹബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ.)
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ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷച്ച്:  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള  അനകൂലെബക്കുന.

കകേരളകത്ത നവകകേരളമഞകബ മഞറ്റുന്നേതബല് കപഞതമരഞമത്തച്ച്, തറമുഖഞ്ചാം, ടൂറബസഞ്ചാം

എന്നേസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  വഹബച  പങച്ച്  ശഞഘനസ്പീയമഞണച്ച്.  മലെകയഞര/തസ്പീരകദശ

ഹഹകവകേളുകട  നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേള്കച്ച്  തടകഞ്ചാംകുറബചഞ്ചാം  പശഞത്തലെ

സഉൗകേരദങ്ങകളഞരുകബയുഞ്ചാം  കറഞഡുകേള്  ബബ.എഞ്ചാം.  &  ബബ.സബ.

നബലെവഞരത്തബകലെയച്ച്  ഉയര്ത്തബയുഞ്ചാം കകേരളകത്ത വബകേസബതരഞജദങ്ങള്കകഞപ്പെഞ്ചാം

എത്തബക്കുന്നേതബനള്ള  ശമമഞണച്ച്  നടത്തബവരുന്നേതച്ച്.  തബരുവനനപുരഞ്ചാം

ജബലയബല്  ഔടര്  റബഞ്ചാംഗച്ച്  കറഞഡബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  വബളപ്പെബല്ശഞലെയബല്  സഞകങതബകേ  സര്വകേലെഞശഞലെ

തടങ്ങുന്നേതബനമുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  കകേഞവബഡബകനത്തുടര്ന്നേച്ച്

പ്രതബസന്ധബയബലെഞയ  വബകനഞദസ ഞഞര  കമഖലെകയ  പൂര്വ

സ്ഥബതബയബകലെത്തബകഞന  ഫഞഞ്ചാം/കേഞരവന ടൂറബസമുള്കപ്പെകടയുള്ള പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലെഞകബയ ടൂറബസഞ്ചാം വകുപ്പെച്ച് അഭബനന്ദനമര്ഹബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കകടസണ് മഞസര്:  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള അനകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകന്റെ ജനകദഞഹ നടപടബകേകള വബമര്ശബകഞന തയഞറഞകേഞത്ത

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  വദഞജപ്രചരണങ്ങളുഞ്ചാം  വബവഞദങ്ങളുഞ്ചാം  സൃഷബചച്ച്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കച്ച് തരങഞ്ചാം വയ്ക്കുന്നേ നബലെപഞടച്ച് അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.
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കപഞതമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  PRICE  (Project  Information  and  Cost

Estimation)  കസഞഫച്ച് കവയറബല്  തയഞറഞക്കുന്നേ  എസബകമറ്റുകേള്

സഞധഞരണകഞര്കച്ച്  പ്രഞപദമഞകുന്നേ  തരത്തബല്  മലെയഞളത്തബല്

പ്രസബദസ്പീകേരബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  നബര്മ്മേഞണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബകലെ  അപഞകേതകേള്കച്ച്  കേരഞറുകേഞകരഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ബന്ധകപ്പെട

ഉകദദഞഗസ്ഥര്കകതബകരയുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കദശസ്പീയപഞതകയഞടച്ച്

കചര്ന്നേച്ച്  വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നേതബനച്ച്  പ്രകതദകേഞനമതബ  കവണകമന്നേ

എന.എചച്ച്.എ.ഐ.-യുകട  വദവസ്ഥ  സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

കേയ്പമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  മണ്ഡലെത്തബകലെ  കടകടഞകപഞഡുകേളുകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

തസരബതകപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം  മബനബ  ഹഞര്ബറബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകഞനഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എസച്ച്  .    അരുണ്കുമഞര്:  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള അനകൂലെബക്കുന.

നഗര-ഗ്രഞമ  വദതദഞസമബലഞകത  വബകേസനഞ്ചാം  അതബകവഗഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകബയതഞ്ചാം

കറഞഡുകേള് അനഞരഞഷ്ട്ര നബലെവഞരത്തബകലെയച്ച്  ഉയര്ത്തബയതഞ്ചാം  2025-ഓടുകൂടബ

തലെപ്പെഞടബ  മുതല്  കേളബയബകഞവബളവകര  ആറുവരബ  കദശസ്പീയപഞത

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമന്നേച്ച്  പ്രഖദഞപബചതഞ്ചാം  കറഞഡച്ച്  നബര്മ്മേഞണത്തബല്  നൂതന

സഞകങതബകേ  വബദദകേള്  പരസ്പീക്ഷബചതഞ്ചാം  അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  റണ്ണബഞ്ചാംഗച്ച്
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കകേഞണ്ടഞക്ടബലുള്കപ്പെടുത്തബ   കറഞഡുകേളുകട  പരബപഞലെനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നേതഞ്ചാം

പബ.ഡബദ്യു.ഡബ. റസച്ച്  ഹഉൗസുകേള് കപഞതജനങ്ങള്കഞയബ തറനകകേഞടുത്തതഞ്ചാം

മഞതൃകേഞപരമഞണച്ച്.  പഞലെങ്ങളുകട  നവസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  സഉൗന്ദരദവല്കരണവുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  ഡബകകസന  ഹബഞകബ  മഞറഞനളള  പരബശമവുഞ്ചാം

അഭബനന്ദനസ്പീയമഞണച്ച്.  വബവബധ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്

വബജയകേരമഞയബ  നടപ്പെബലെഞകഞന  സഞധബചതച്ച്  വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പെബകന്റെ

കനടമഞണച്ച്. 

ചസ്പീഫച്ച്  വബപ്പെച്ച്  (കഡഞ  .    എന  .    ജയരഞജച്ച്  ):  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള

അനകൂലെബക്കുന.  കറഞഡുകേളുകട  ശഞസസ്പീയമഞയ  പരബപഞലെനവുഞ്ചാം

ആധുനബകേവത്കേരണവുമഞണച്ച്  നടനകകേഞണബരബക്കുന്നേതച്ച്.  കറഞഡച്ച്

വബകേസനത്തബനഞയബ  8957  കകേഞടബ  രൂപയുകട  ഭരണഞനമതബ  നല്കേബയതഞ്ചാം

3285  കേബ.മസ്പീ.  കറഞഡുകേള്  ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ.

നബലെവഞരത്തബകലെയ്ക്കുയര്ത്തബയതഞ്ചാം  ചരബതകനടമഞണച്ച്.  പഞസബകേച്ച്/ലെഞറക്സച്ച്

ഉപകയഞഗബചളള ബബറ്റുമബന നബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുകട ശഞസസ്പീയ സര്കവയുഞ്ചാം

കപ്രഞജക്ടച്ച്  മഞകനജച്ച് കമന്റെച്ച്  സബസഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകബ  പദതബയുകട  പുകരഞഗതബ

വബലെയബരുത്തുന്നേ  നടപടബയുഞ്ചാം  ശകദയമഞണച്ച്.  കകേഞകമഞസബറച്ച്  കടണര്

നടപ്പെബലെഞകബയതഞ്ചാം ഡബസബക്ടച്ച് ഇനഫഞസക്ചര് കകേഞ-ഓര്ഡബകനഷന കേമ്മേബറബ
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രൂപസ്പീകേരബചതഞ്ചാം  അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  സമയബന്ധബതമഞയബ  പ്രവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞത്ത  കേരഞറുകേഞര്കകതബകര  കേര്ശനനടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ടസ്പീ  കേമ്മേബറബയബല്  പബ.ഡബദ്യു.ഡബ.-യുകട  പ്രതബനബധബകയക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേഞഞ്ഞബരപ്പെള്ളബ ടൂറബസച്ച്

ബഞ്ചാംഗഞവബനച്ച്  പുതബയ  കകേടബടഞ്ചാം  അനവദബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  അരുവബക്കുഴബ  ടൂറബസഞ്ചാം

കപ്രഞജക്ടബകന്റെ  മൂന്നേഞഞ്ചാംഘട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .   രഞജ: ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള അനകൂലെബക്കുന. 2022-കലെ കകടഞ്ചാം

മഞഗസബനഞ്ചാം  2023-കലെ  നനകയഞര്കച്ച്  കകടഞ്ചാംസുഞ്ചാം  പുറത്തബറകബയ

വബകനഞദസഞഞരബകേള് കേണബരബകകണ സ്ഥലെങ്ങളുകട പടബകേയബല് കകേരളകത്ത

ഉള്കപ്പെടുത്തബയതച്ച്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  ജനകേസ്പീയ  ടൂറബസത്തബനച്ച്  ലെഭബച

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമഞണച്ച്.  ആഭദനര-വബകദശ  വബകനഞദസഞഞരബകേളുകട  എണ്ണത്തബല്

വനവര്ദനവഞണുണഞയബരബക്കുന്നേതച്ച്.  മൂന്നേഞര്-ചബന്നേകനഞല് ഗദഞപച്ച് കറഞഡബല്

അഡസഞര്  പഞര്ക്കുഞ്ചാം  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളുകട

പങഞളബത്തകത്തഞകട  കഡസബകനഷന  ചലെഞച്ച്  പദതബയുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞനളള

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ഇടുകബകപഞലുള്ള  ജബലകേളബകലെ

കതഞടങ്ങളബലുഞ്ചാംകൂടബ  കേഞരവന  പഞര്കച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബചച്ച്  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ
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സ്ഥഞപനങ്ങള്വഴബ  കകലെസനസച്ച്  ലെഭദമഞകഞന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

'സസ്പീറച്ച്'  പദതബയബല്  കേഞനള്ളൂര്  ഉള്കപ്പെകടയുളള  പ്രകദശങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം   ടൂറബസഞ്ചാം  കഡസബകനഷനകേളബല്  മുതബര്ന്നേ പഉൗരന്മേഞര്കച്ച്

പ്രകവശന  ഫസ്പീസച്ച്  ഇനത്തബല്  50  ശതമഞനഞ്ചാംവകര  ഇളവച്ച്  നല്കേബയതഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  കദവബകുളഞ്ചാം  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല്  കകപതൃകേ  ഗ്രഞമഞ്ചാം

പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനളള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കവര്ചസല് ടഞവല്

കകഗഡച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബചതഞ്ചാം  നവസ്പീകേരബച  ടൂറബസഞ്ചാം  ആപ്പെച്ച്  തയഞറഞകബയതഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്. കേലെഞലെയങ്ങളബല് ടൂറബസഞ്ചാം കബ്ബുകേള് രൂപസ്പീകേരബചച്ച് ടൂറബസഞ്ചാം

കഡസബകനഷനകേള് പരബപഞലെബക്കുന്നേതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കനലെച്ച്ല,

കതയബലെ,  കേഞപ്പെബ,  കുരുമുളകേച്ച് തടങ്ങബയ കേഞര്ഷബകേവബളകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ഫഞഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ  വബപുലെസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മൂന്നേഞര്  കടയബന  സര്വസ്പീസച്ച്  പുനനഃസ്ഥഞപബക്കുന്നേതബനച്ച്  മുനകേകയടുകണഞ്ചാം.

ടൂറബസഞ്ചാം ഇടനഞഴബ  പദതബയുകട  രണഞഞ്ചാംഘട വബകേസനത്തബനഞയബ  50  കകേഞടബ

രൂപ  വകേയബരുത്തബയതച്ച്  സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  മൂന്നേഞറബല്

വഞഹനപഞര്കബഞ്ചാംഗബനളള  സഉൗകേരദകമഞരുക്കുന്നേകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അടബസ്ഥഞന

സഉൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയണഞ്ചാം.  മൂന്നേഞര്  നഗരഞ്ചാം

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  ആലുവ-മൂന്നേഞര്  കറഞഡച്ച്  യഞഥഞര്ത്ഥദമഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം
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മൂന്നേഞര്-കകേഞകകടകനഞല്  യഞത  സുഗമമഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ആനസലെന: ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള അനകൂലെബക്കുന. കുതബരഞന

ടണലുഞ്ചാം  കേഴക്കൂടഞ്ചാം  കമല്പ്പെഞലെവുഞ്ചാം  സമയബന്ധബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതഞ്ചാം

കറഞഡുകേള് ബബ.എഞ്ചാം. &  ബബ.സബ.  നബലെവഞരത്തബകലെയ്ക്കുയര്ത്തഞന സഞധബചതഞ്ചാം

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണച്ച്.  കേരമന-കേളബയബകഞവബള  കദശസ്പീയപഞതയുമഞയബ

ബന്ധകപ്പെടച്ച്  ബഞലെരഞമപുരഞ്ചാം-വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം അണര്പഞസച്ച്  നബര്മ്മേഞണത്തബനച്ച്  113

കകേഞടബ  രൂപ  അനവദബചതച്ച്  സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  വഴബമുകച്ച്  മുതല്

കേളബയബകഞവബള വകരയുള്ള കശഷബക്കുന്നേ 17 കേബ.മസ്പീ. ഭൂമബകയകറടുകല് നടപടബ

തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നേതബനഞ്ചാം  തസ്പീരകദശപഞതയുകട  ഡബഹസനബല്  കപഞഴബയൂര്

മുതല്  കകേഞലകങഞടച്ച്  വകരയുള്ള  ഭഞഗഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പ്രകതദകേ  ടഞസച്ച്  കഫഞഴച്ച്  രൂപസ്പീകേരബചഞ്ചാം  പ്രകയഞറബറബ

നബശയബചഞ്ചാം  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനഞവശദമഞയ  ഇടകപടല്

നടത്തണഞ്ചാം.  പബല്ഗ്രബഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമഞയബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    രഞമചച്രന്ദന  കേടന്നേപ്പെള്ളബ:  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള  അനകൂലെബക്കുന.

കപഞതമരഞമത്തച്ച്-ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെകേളബല്  വബകേസകനഞന്മുഖമഞയ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂകട അഭൂതപൂര്വമഞയ മുകന്നേറമഞണച്ച് സര്കഞര് നടത്തുന്നേതച്ച്.

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സമകയഞചബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനഞയബ

ഉകദദഞഗസ്ഥതലെത്തബലുഞ്ചാം കകേഞണ്ടഞക്ടര്മഞരുകട പ്രവര്ത്തനരഞ്ചാംഗത്തുഞ്ചാം മഞറങ്ങള്

വരുത്തണഞ്ചാം.  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തടസകപ്പെടുത്തുന്നേ  ജനകദഞഹ

നബലെപഞടുകേളബല്നബന്നേച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  പബന്മേഞറണഞ്ചാം.  വബകനഞദസഞഞര

കകേന്ദ്രങ്ങളുകട  കേഞരദത്തബല്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനണഞകുന്നേ

തടസങ്ങള്  നസ്പീക്കുന്നേതബനച്ച്  ഭരണപരവുഞ്ചാം   നബയമപരവുമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  അഴസ്പീകല്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  തറമുഖങ്ങളുകട

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തസരബതകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കചയണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ഉണ്ണബക്കൃഷ്ണന:   ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള അനകൂലെബക്കുന.

'സഞഗര്മഞലെ' പദതബ വബഹബതത്തബല് കേഞകലെഞചബതമഞയ മഞറഞ്ചാം വരുത്തുന്നേതബനച്ച്

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേഞ്ചാം കചലുത്തണഞ്ചാം.  കകേരളത്തബകലെ  തറമുഖങ്ങള്

കലെഞകകേഞത്തര  നബലെവഞരത്തബകലെയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നേതബനഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല്

സര്വസ്പീസച്ച്  പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  കകവപ്പെബനകേരയബല്  ഇനഡസബയല്

കപഞര്ടച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കദശസ്പീയ പഞത  66-

കന്റെ   വബപുലെസ്പീകേരണഞ്ചാം  2025-ഓകട   പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമന്നേ  പ്രഖദഞപനവുഞ്ചാം

കഫഞര്ടച്ച്  കകേഞചബ,  കകവപ്പെബന  എന്നേബവബടങ്ങകള  തസ്പീരകദശ  പഞതയുമഞയബ
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ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നേ  തരങപഞത/എലെകവറഡച്ച്  കകഹകവ  നബര്മ്മേഞണത്തബനച്ച്

സഞധദതഞപഠനഞ്ചാം  നടത്തഞനള്ള  തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.

അഴസ്പീകകഞടച്ച്-മുനമഞ്ചാം  പഞലെത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേള്

കവഗത്തബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കഗഞശസ്പീ  പഞലെത്തബനച്ച്  സമഞനരമഞയബ  രണച്ച്  പുതബയ

പഞലെങ്ങള്  രൂപകേല്പ്പെന  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കകവപ്പെബന-പള്ളബപ്പുറഞ്ചാം  കറഞഡബനച്ച്

സമഞനരമഞയബ  25  കേബ.മസ്പീ.  കേഞയല്  കറഞഡച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയണഞ്ചാം.

വബകനഞദസഞഞര  കമഖലെയബല്   നബരവധബ  അവഞര്ഡുകേള് കേരസ്ഥമഞകഞനഞ്ചാം

വബകനഞദസഞഞരബകേളുകട  എണ്ണത്തബല്  വര്ദനവുണഞകഞനഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞതച്ച്

അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  മുസബരബസച്ച്  കകപതൃകേ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ  കൂടുതല്

സ്ഥലെങ്ങളബകലെയച്ച്  വദഞപബപ്പെബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  കഹര്ബല്  ടൂറബസത്തബകന്റെ

സഞധദതകേള്  പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തുന്നേതബനച്ച്  പദതബകേളഞവബഷ്കരബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം

കഫസബവല് ഡയറക്ടറബ  തയഞറഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം കകേഞചബയബല് വഞടര് ഒളബമബക്സച്ച്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    സബ  .    മുകുന്ദന:   ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള  അനകൂലെബക്കുന.

തൃപ്രയഞര്-കപരുവനഞ്ചാം-കചര്പ്പെച്ച്-കൂടല്മഞണബകേദഞ്ചാം കക്ഷതങ്ങള്   ബന്ധകപ്പെടുത്തബ

പബല്ഗ്രബഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  നഞടബകേ  ബസ്പീചച്ച്  ടൂറബസഞ്ചാം

പദതബ പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  കേഞലെവര്ഷകകടുതബയബലുഞ്ചാം മറ്റുഞ്ചാം നഞശനഷഞ്ചാം
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സഞ്ചാംഭവബച  കറഞഡുകേള്  സഞഞരകയഞഗദമഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  കപഞതമരഞമത്തച്ച്

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗച്ച് വബഭഞഗഞ്ചാം ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നേതബനഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേള്

സമയബന്ധബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കേബഫ്ബബ  മുഖഞനരഞ്ചാം  കൂടുതല്  പ്രവൃത്തബകേള്  കചയത്തകവബധത്തബല്

കറഞഡബകന്റെ  അളവബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സര്കഞര്  തസ്പീരകദശ

ഹഹകവയുകട വബകേസനത്തബനഞവശദമഞയ തകേ അനവദബചകകേഞണച്ച്  തസ്പീരകദശ

കമഖലെയച്ച്  പുതജസ്പീവന  നല്കേബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  ഏകറടുത്ത  ഭൂമബകച്ച്

യഥഞസമയഞ്ചാം  നഷപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നേതബനള്ള  ശമങ്ങളുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ

ജനതയുകട  വസ്പീടുകേള്,  സ്ഥഞപനങ്ങള്  എന്നേബവ  പരമഞവധബ  നഷകപ്പെടഞകത

അഹലെനകമന്റെച്ച് തയഞറഞകബയതഞ്ചാം സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    യു  .    ജനസ്പീഷച്ച്  കുമഞര്:   ധനഞഭദര്ത്ഥനകേകള അനകൂലെബക്കുന.

ഗഞര്ഹബകേ-വഞണബജദ  സബലെബണറുകേളുകട  വബലെ  വര്ദബപ്പെബച  കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബകനതബകര പ്രതബകഷധബകഞന തയഞറഞകേഞത്ത പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടച്ച്

അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  പ്രവൃത്തബകേള്കച്ച്  സമയബന്ധബതമഞയബ  അനമതബ

നല്കേബയുഞ്ചാം  ആധുനബകേ  സഞകങതബകേവബദദയുകട  സഹഞയകത്തഞകട  ഗുണകമന്മേ

ഉറപ്പുവരുത്തബകകഞണ്ടുഞ്ചാം  ജനകേസ്പീയമഞയബ  മുകന്നേഞട്ടുകപഞകുന്നേ  കപഞതമരഞമത്തച്ച്

വകുപ്പെബകന  അഭബനന്ദബക്കുന.  റണ്ണബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞണ്ടഞക്ടുള്കപ്പെകടയുള്ള
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സഞ്ചാംവബധഞനകമര്കപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം ഡബ.എല്.പബ. കബഞര്ഡുകേള് സ്ഥഞപബചഞ്ചാം കറഞഡച്ച്

വബകേസനത്തബനനകയഞജദമഞയ  പുതബയ  സഞകങതബകേവബദദകേള്

പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തബയുമുള്ള  പദതബകേളഞണച്ച്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തുടനസ്പീളഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബകകഞണബരബക്കുന്നേതച്ച്.   2025-ഒഞടുകൂടബ  കദശസ്പീയപഞതഞവബകേസനഞ്ചാം

സഞധദമഞകഞനള്ള  ഇടകപടല്  നടനകകേഞണബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  എലഞ

പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞനളള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  കേഞരവന ടൂറബസഞ്ചാം, ഹനറച്ച് ഹലെഫച്ച് ടൂറബസഞ്ചാം, സസ്പീസഉൗഹൃദ

ടൂറബസഞ്ചാം  തടങ്ങബയ  പദതബകേള്  കദശസ്പീയ  ശദ  പബടബചപറബയബട്ടുണച്ച്.

പത്തനഞ്ചാംതബട  ജബലയബല്  ഗവബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  സ്ഥലെങ്ങള്  ടൂറബസ്റ്റുകേകള

ആകേര്ഷബകഞന  കേഴബയുന്നേ  തരത്തബലെഞകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  വബകദശ

ടൂറബസ്റ്റുകേകള  കകേരളത്തബകലെത്തബക്കുന്നേതബനഞയുള്ള  ടൂറബസഞ്ചാം  വകുപ്പെബകന്റെ

ഇടകപടല്  ശകദയമഞണച്ച്.   വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പദതബകേള്

സമയബന്ധബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനള്ള  തറമുഖ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങകള അഭബനന്ദബക്കുന.    

കപഞതമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്):  ധനഞഭദര്ത്ഥന  ചര്ചയുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്  ഉയര്നവന്നേ

കബയഞത്മകേമഞയ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകള  സസഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.   കകേരളത്തബകന്റെ
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പശഞത്തലെ  വബകേസനത്തബനഞ്ചാം  കപഞതവബകേസന  കുതബപ്പെബനഞ്ചാം  തടയബടഞനള്ള

ശമമഞണച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  നടത്തുന്നേതച്ച്.  എലഞ  പ്രതബസന്ധബകേകളയുഞ്ചാം

അതബജസ്പീവബചച്ച്  പശഞത്തലെ  വബകേസന  കമഖലെയബലുഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെയബലുഞ്ചാം

സമഗ്ര  പുകരഞഗതബ  സഞധദമഞകഞന  സര്കഞര്  പ്രതബജഞബദമഞണച്ച്.

കേഞസര്കഗഞഡച്ച്  മുതല്  തബരുവനനപുരഞ്ചാം  വകരയുള്ള  കദശസ്പീയപഞത  2025-

ഒഞടുകൂടബ  പൂര്ത്തബയഞകഞന  സഞധബക്കുകമന്നേഞണച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നേതച്ച്.

ഇനഡദയബലെഞദദമഞയബ  കദശസ്പീയപഞത  വബകേസനത്തബനഞയബ  ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുന്നേതബനച്ച് പണഞ്ചാം കചലെവഴബചതച്ച് കകേരള സര്കഞരഞണച്ച്.  1200-ഓളഞ്ചാം

കേബ.മസ്പീറര് വരുന്നേ മലെകയഞര ഹഹകവ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നേകതഞടുകൂടബ കേഞര്ഷബകേ-

ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെകേളബല്  മബകേച  കനടഞ്ചാം  ഹകേവരബകഞന  സഞധബക്കുഞ്ചാം.

തസ്പീരകദശപഞത  യഞഥഞര്ത്ഥദമഞക്കുന്നേതബനകവണബയുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്

കേബഫ്ബബ പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ നടപ്പെബലെഞകബവരുന.  തസ്പീരകദശ/മലെകയഞര

ഹഹകവകേളുകട പ്രവൃത്തബ  വകുപ്പുതലെത്തബലുഞ്ചാം മുഖദമനബ/മനബമഞര് തലെത്തബലുഞ്ചാം

അവകലെഞകേന  കയഞഗങ്ങള്  നടത്തബ  വബലെയബരുത്തുനണച്ച്.   കലെവല്

കകഞസബലഞത്ത  കകേരളഞ്ചാം  എന്നേ  ലെക്ഷദഞ്ചാം  ഹകേവരബക്കുന്നേതബനഞയബ  13

കറയബല്കവ  ഓവര്  ബബഡ്ജകേളുകട  പ്രവൃത്തബ  പുകരഞഗമബചവരബകേയഞണച്ച്.

കറഞഡുകേളുകട കശഞചനസ്പീയഞവസ്ഥയച്ച് കേഞരണമഞകുന്നേ തരത്തബല് കമകകടുകേള്
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കേഞണബക്കുന്നേ  ഉകദദഞഗസ്ഥര്കകതബകര  കേര്ശന  നബലെപഞടച്ച്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞണച്ച്.  കകേരളത്തബകലെ  കപഞതമരഞമത്തച്ച്  കറഞഡുകേളുകട

പരബപഞലെനത്തബനഞയബ  Pothole  free  kerala  എന്നേ  പദതബകച്ച്  രൂപഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  റണ്ണബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞണ്ടഞക്ടബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ   7694.25  കേബ.മസ്പീറര്

കറഞഡബനച്ച്  153.83  കകേഞടബ രൂപയുകട ഭരണഞനമതബ നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  20026

കേബ.മസ്പീറര്  കറഞഡുകേളുകട  പരബപഞലെനത്തബനഞയബ  486.11 കകേഞടബ  രൂപ

അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം പ്രവൃത്തബ നടനകകേഞണബരബക്കുകേയുമഞണച്ച്.   90  ശതമഞനഞ്ചാം

കറഞഡുകേളുഞ്ചാം  റണ്ണബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞണ്ടഞക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്  കകേഞണ്ടുവരഞന

സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലുള്കപ്പെട  കറഞഡുകേളബകലെ

അറകുറപ്പെണബകേള്കഞയബ 50 കകേഞടബ രൂപ അനവദബചബട്ടുണച്ച്.  കപഞതമരഞമത്തച്ച്

വകുപ്പെബല് കേബഫ്ബബ പദതബ വഴബ 2052.34 കകേഞടബ രൂപയുകട  52 പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കദശസ്പീയപഞത  സ്ഥലെകമകറടുകലെബനകവണബ  5580.74

കകേഞടബ രൂപ കചലെവഴബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.  കേഞലെഞവസ്ഥഞ വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

കറഞഡുകേകള ബഞധബക്കുന്നേ പ്രശ്നഞ്ചാം പരബഹരബക്കുന്നേതബനഞയബ കറഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണ

രസ്പീതബയബല്  Full  Depth  Reclamation (F.D.R.)  രസ്പീതബ നടപ്പെബലെഞകഞനഞണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നേതച്ച്.  പ്രവൃത്തബയബടങ്ങളബല് തത്സമയ ഗുണനബലെവഞര പരബകശഞധന

നടത്തുന്നേ മൂന്നേച്ച്  ഓകടഞമഞറഡച്ച്  കമഞഹബല് കേസഞളബറബ  കേണ്കടഞള് കടസബഞ്ചാംഗച്ച്
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ലെഞബച്ച്  സജമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അടുത്ത  ആഴ്ച  അതച്ച്  പ്രവൃത്തബയബടങ്ങളബല്

എത്തബകഞനമഞണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നേതച്ച്.   ഭരണഞനമതബ ലെഭബച പ്രവൃത്തബകേള്കച്ച്

സഞകങതബകേഞനമതബയുഞ്ചാം  കടണര്  നടപടബയുഞ്ചാം  കവഗത്തബലെഞകഞനള്ള

തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുകേയുഞ്ചാം ജഞ്ചാംഗ്ഷന ഇഞ്ചാംപ്രൂവ്കമന്റെച്ച്  പദതബയുകട ഭഞഗമഞയബ  20

ജഞ്ചാംഗ്ഷനകേളുകട  വബകേസനത്തബനച്ച്  ഭരണഞനമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ. റസ്പീബബല്ഡച്ച് കകേരള ഇനബകഷദറസ്പീവബലുള്കപ്പെടുത്തബ ഡബഹസന

കറഞഡുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നേ  പ്രവൃത്തബ  പുകരഞഗമബക്കുന.   നൂറച്ച്  പഞലെങ്ങളുകട

നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുകമന്നേ  വഞഗഞനഞ്ചാം  നബറകവറ്റുന്നേതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

രണ്ടുവര്ഷത്തബനള്ളബല്  50  പഞലെങ്ങളുകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന

ലെക്ഷദമബടുന്നേകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പഞലെങ്ങള്  ദസ്പീപഞലെങഞരമഞകഞനഞ്ചാം

പഞലെങ്ങള്കടബയബലുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളബല്  വകയഞജന/ചബല്ഡ്രെനസച്ച്  പഞര്കച്ച്,

കസറബഞ്ചാംഗച്ച്  കപസച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവ  നബര്മ്മേബകഞനഞ്ചാം  ഉകദ്ദേശബക്കുന.  കറസച്ച്

ഹഉൗസുകേളുകട  സഉൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നേതബനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം   കകേഞകമഞസബറച്ച്  കടണര്  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കകേടബടനബര്മ്മേഞണത്തബല് പ്രസ്പീ-ഫഞബച്ച്  നബര്മ്മേഞണ രസ്പീതബകേള് വദപകേമഞകഞന

ഉകദ്ദേശബക്കുന.    PWD4U എന്നേ ആപ്പെച്ച് വഴബയുഞ്ചാം കപഞതജന പരഞതബ പരബഹഞര

കസല്/റബഞ്ചാംഗച്ച് കറഞഡച്ച് കഫഞണ്-ഇന പരബപഞടബ വഴബയുഞ്ചാം  ലെഭബച പരഞതബകേളബല്
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ഭൂരബഭഞഗവുഞ്ചാം  പരബഹരബകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   കലെഞകേ  ടൂറബസഞ്ചാം  ഭൂപടത്തബല്

കകേരള  ടൂറബസഞ്ചാം   ഇടഞ്ചാംപബടബക്കുകേയുഞ്ചാം  നബരവധബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരങ്ങള്

കേരസ്ഥമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ആഭദനര  വബകനഞദസഞഞരബകേളുകട

എണ്ണത്തബല്  കറകകഞര്ഡച്ച്  വര്ദനയുണഞകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  ബസ്പീചച്ച്

ടൂറബസവുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്  കേടകലെഞര  കമഖലെയബകലെ ജബലകേള്കച്ച്  അനവദബച

കഫഞടബഞ്ചാംഗച്ച്  ബബഡ്ജച്ച്  കൂടുതല്  സ്ഥലെങ്ങളബകലെയച്ച്  വദഞപബപ്പെബക്കുന്നേതഞണച്ച്.

കേഞരവന  ടൂറബസത്തബനച്ച്  അനര്കദശസ്പീയതലെത്തബല്  കകടഞ്ചാംസച്ച്  ഗ്രൂപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം

കദശസ്പീയതലെത്തബല്  ഇനദഞ  ടുകഡ  ഗ്രൂപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.

തബരുവനനപുരഞ്ചാം  നഗരത്തബല്  കകനറച്ച്  കകലെഫച്ച്  ടൂറബസത്തബനച്ച്

പശഞത്തലെകമഞരുകഞന  ടഞവനകൂര്  കഹറബകറജച്ച്  കപ്രഞജക്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

35-ഓളഞ്ചാം  കകപതൃകേ  മന്ദബരങ്ങള്  ദസ്പീപഞലെഞ്ചാംകൃതമഞകഞനള്ള  നടപടബ

പുകരഞഗമബചവരബകേയഞണച്ച്.  സഞര്വതബകേ ടൂറബസഞ്ചാം വബകേസനത്തബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

കതരകഞ്ഞടുത്ത  കഡസബകനഷനകേകള  ടൂറബസഞ്ചാം  ഹബ്ബുകേളഞകബ  മഞറഞനളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടനവരുന.  കഹല്ത്തച്ച്  ടൂറബസഞ്ചാം  പ്രചരബപ്പെബക്കുന്നേതബകന്റെ

ആദദഘടകമന്നേ  നബലെയബല്  20  ഓപ്പെണ്  ജബമ്മുകേള്  സ്ഥഞപബകഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.  ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെയബകലെ വബവബധ നബകക്ഷപ സഞധദതകേകള

പരബചയകപ്പെടുത്തുന്നേതബനഞയബ  ഇന്റെര്നഞഷണല്  ഇനകവകസഴച്ച്  മസ്പീറച്ച്
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സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നേതഞണച്ച്.  സഞഹസബകേ  ടൂറബസത്തബകന്റെ  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം

കേണകബകലെടുത്തച്ച്  തബരുവനനപുരഞ്ചാം  ആക്കുളഞ്ചാം  പഞര്കബല്  സഞഹസബകേ

വബകനഞദകകേന്ദ്രഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  രണച്ച്  വര്ഷകത്ത  ഇടകവളയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം

മലെബഞര്  റബവര്  കഫസബവല്  പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

ഓണകത്തഞടനബന്ധബചച്ച് ചഞമദന കബഞടച്ച് ലെസ്പീഗച്ച് പുനരഞരഞ്ചാംഭബകഞനഞ്ചാം മലെബഞര്

കമഖലെയബകലെയച്ച്  വദഞപബപ്പെബകഞനഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത

കതരകഞ്ഞടുത്ത  സ്ഥലെങ്ങളബല്  ഫുഡച്ച്  ടൂറബസഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നേതഞണച്ച്.

കവര്ചസല് ടഞവല് കകഗഡബനച്ച്  തടകഞ്ചാം കുറബക്കുകേയുഞ്ചാം കകേരളത്തബകലെ ടൂറബസഞ്ചാം

കകേന്ദ്രങ്ങകള  പരബചയകപ്പെടുത്തഞനതകുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  കകേരള  ടൂറബസഞ്ചാം  കമഞകകബല്

ആപച്ച്  നവസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞഞരബകേള്കഞവശദമഞയ  വബവരങ്ങള്

വബരല്ത്തുമബല് ലെഭദമഞകഞനതകുന്നേ വഞടച്ച്സച്ച്ആപച്ച്  ചഞറച്ച്കബഞടച്ച്  'മഞയ'-യുകട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം   ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം   കചയബട്ടുണച്ച്.  2008-ല്  ആരഞ്ചാംഭബച

ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസത്തബനച്ച്   14  അനഞരഞഷ്ട്ര  അവഞര്ഡുകേളുള്കപ്പെകട

നബരവധബ അവഞര്ഡുകേള് കേരസ്ഥമഞകഞന സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള്

പഞസഞകബത്തരണകമന്നേച്ച് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

തറമുഖഞ്ചാം,  മനസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്):  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  അനഞരഞഷ്ട്ര  തറമുഖഞ്ചാം
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യഞഥഞര്ത്ഥദമഞകുന്നേകതഞകട  കചറുകേബട  തറമുഖങ്ങള്കച്ച്  തസ്പീരകദശ  ചരകച്ച്

കേപ്പെല്  ഗതഞഗതവുഞ്ചാം  തറമുഖഞധബഷബത  വദവസഞയങ്ങളുഞ്ചാം  വബകേസബപ്പെബകഞനഞ്ചാം

തറമുഖരഞ്ചാംഗത്തച്ച്  വലെബയ  രസ്പീതബയബല്  മുകന്നേറമുണഞകഞനമഞകുഞ്ചാം.  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം

തറമുഖഞ്ചാം കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യുന്നേതബനഞയബ 1,000 കകേഞടബ രൂപ കചലെവഴബക്കുകേയുഞ്ചാം

തടര്പ്രവൃത്തബകേള്  അനസനതഞ്ചാം  തടരുന്നേതമഞണച്ച്.  കബപ്പൂരബല്നബനഞ്ചാം

ലെക്ഷദസസ്പീപബകലെയ്ക്കുളള  ചരക്കുനസ്പീകഞ്ചാം  സുഗമമഞക്കുന്നേതബനഞവശദമഞയ  ചര്ച

നടത്തുഞ്ചാം.  സഞഗര്മഞലെ  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  കബപ്പൂര്  തറമുഖകത്തയ്ക്കുളള

കറഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണത്തബനഞവശദമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കബപ്പൂരബല്

പുതബയ കബര്ത്തച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുന്നേതബനഞയബ  17  കകേഞടബ  രൂപ നസ്പീകബവയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  അഴസ്പീകലെബല്  ഗ്രസ്പീന  ഫസ്പീല്ഡച്ച്  തറമുഖഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനച്ച്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനത്തബനഞയബ  4  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  കകേഞലഞ്ചാം  തറമുഖകത്ത  സഞഗര്മഞലെ

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  മള്ടബ  പര്പ്പെസച്ച്  കബര്ത്തച്ച്  പണബകേഴബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

കേപ്പെല്  എത്തുന്നേതബനഞവശദമഞയ  നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   കകേഞലത്തച്ച്  സഞന്റെച്ച്  കകബ  കകയബനകേള്

വഞങ്ങുന്നേതബനഞയബ  4  കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം

തറമുഖത്തച്ച്  ക്രൂ  കചയ്ഞബഞ്ചാംഗച്ച്  നടത്തുന്നേതബനളള  അനമതബ
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പുനനഃസ്ഥഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം അടബസ്ഥഞന സഉൗകേരദകമര്കപ്പെടുത്തുന്നേതബനച്ച്  12  കകേഞടബ

രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  കപഞന്നേഞനബയബല്  മള്ടബ  പര്പ്പെസച്ച്

കബര്ത്തച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുന്നേതബനഞയബ  2.5  കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.

കകേഞലഞ്ചാം-അഴസ്പീകല്-കബപ്പൂര്  തറമുഖങ്ങകള  കകേഞചബ  തറമുഖവുമഞയബ

ബന്ധബപ്പെബചച്ച്  തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല്  സര്വസ്പീസച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞയബ  കകേരള

മഞരബകകടഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  2  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.  നസ്പീണകേരയബലുഞ്ചാം കകേഞടുങ്ങല്ലൂരബലുഞ്ചാം മഞരബകകടഞ്ചാം

സഞറകകലെറച്ച്  കസന്റെര്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞയബ  50  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  കചറുകേബട  തറമുഖങ്ങകള  ബന്ധബപ്പെബചച്ച്  കറഞ  കറഞ

സര്വസ്പീസച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  കേനദഞകുമഞരബ-കകേഞലഞ്ചാം,  കബപ്പൂര്-കപഞന്നേഞനബ

പഞസഞര് കബഞടച്ച് സര്വസ്പീസച്ച് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേ കേഞരദവുഞ്ചാം പരബഗണബക്കുന്നേതഞണച്ച്.

തസ്പീരകദശ  കേയറബറകച്ച്  കൂലെബ  ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം  മഞരബകകടഞ്ചാം

വഞണബജദത്തബനച്ച് കയഞജബച രസ്പീതബയബല് കപഞര്ടച്ച് ചഞര്ജച്ച് പരബഷ്കരബക്കുന്നേതബനഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  തറമുഖ  വകുപ്പെബകന്റെ  കകഹകഡ്രെഞഗ്രഞഫബകേച്ച്  സര്കവ

വബഭഞഗകത്ത  കേമനടര്വല്കരബക്കുന്നേതബനച്ച്  2  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  ധനഞഭദര്ത്ഥന  പഞസഞകബത്തരണകമന്നേച്ച്

അഭദര്ത്ഥബക്കുന.  
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കപഞതമരഞമത്തച്ച് എന്നേ  XV-ാം നമര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയുഞ്ചാം തറമുഖങ്ങള്

എന്നേ  XL-ാം നമര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയുഞ്ചാം വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം എന്നേ  XLII-ാം

നമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയുഞ്ചാം  ശബ്ദകവഞകടഞകട  സഭ  പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഗ്രഞന്റെച്ച്

അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ.

(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം 1.29 -നച്ച് പബരബഞ.)  
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