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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   14,   കചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത   1494-  ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  ഏഴഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത  1494-ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II. അടബയന്തരപ്രകമയ കനഞടസ്പീസച്ച്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദസഞ്ചാംസ്കരണശഞലെയബകലെ  തസ്പീ

പബടബത്തകത്തത്തുടര്നച്ച്  ഇനകലെ  കചര്ന  കകേഞചബ  കകേഞര്പ്പെകറഷന

കേകൗണ്സബല്  കയഞഗകത്തഞടനുബനബചച്ച്  ഉണഞയബട്ടുളളതഞയബ  പറയകപ്പെടുന
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അനബഷ്ടസഞ്ചാംഭവങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബചഞണച്ച്  റൂള്  50  പ്രകേഞരഞ്ചാം   കനഞടസ്പീസച്ച്

ലെഭബചബരബക്കുനതച്ച്.  തസ്പീപബടബത്തവുമഞയബ  ബനകപ്പെട  കേഞരദങ്ങള്  കേഴബഞ

ദബവസഞ്ചാം   അടബയന്തരപ്രകമയമഞയബ  അവതരബപ്പെബചബട്ടുളളതബനഞലഞ്ചാം  കകേഞചബ

കകേഞര്പ്പെകറഷന കേകൗണ്സബല് കയഞഗത്തബലണഞയ ക്രമസമഞധഞന പ്രശ്നങ്ങള്

അടബയന്തര  പ്രധഞനദകത്തഞകട  പരബഗണബകകണ  ഗകൗരവസസ്വഭഞവമുളളതഞയബ

കേണകഞകഞന  സഞധബകഞത്തതബനഞലഞ്ചാം   ഇകൗ  വബഷയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബകഞന

അനുവഞദഞ്ചാം  നല്കുനതബനച്ച്  നബര്വഞഹമബല.  പ്രകമയഞവതഞരകേനച്ച്  ഇതച്ച്

ആദദകത്ത സബ്മബഷനഞയബ  അവതരബപ്പെബകഞവുനതഞണച്ച്.

പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  ഗകൗരവതരമഞയ

സഞ്ചാംഭവമഞണച്ച്  ഇനകലെ  ഉണഞയതച്ച്.  കകേഞചബ  കകേഞര്പ്പെകറഷന  കേകൗണ്സബല്

കയഞഗത്തബല്  യു.ഡബ.എഫച്ച്.-കലെ  മുതബര്ന  കേകൗണ്സബലെര്മഞര്കടകഞ്ചാം

മര്ദ്ദനകമറബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  സമരകഞര്ക്കുകനകരയുളള  കപഞലെസ്പീസബകന്റെ

അഴബഞഞടകത്ത  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  മുഖദമനബകച്ച്  മറുപടബ

പറകയണബവരുകമനളളതബനഞലെഞണച്ച്   ഇകൗ  വബഷയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബകഞന

അനുവദബകഞത്തതച്ച്. ഇതച്ച് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന കേഴബയബല.  

മബ  .    സസ്പീകര്:  തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളബലണഞകുന പ്രശ്നങ്ങള്

സഭഞതലെത്തബല് ചര്ചകചയഞന സഞധബകബല. 
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(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഒനടങഞ്ചാം

പ്ലകഞര്ഡുകേളഞ്ചാം   ബഞനറുഞ്ചാം   ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചച്ച്  ബഹു.  സസ്പീകറുകട

ഡയസബനുമുനബല്  വനനബനച്ച്  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചച്ച്  സഭഞനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുനതബനഞല്  കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ  അടുത്ത

നടപടബയബകലെയച്ച് കേടന.)

III. ശദക്ഷണബകല്

(1) എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളകേളബകലെ സബര അദദഞപകേ നബയമനഞ്ചാം

ചസ്പീഫച്ച്  വബപ്പെച്ച്  (കഡഞ  .    എന  .    ജയരഞജച്ച്):  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളകേളബല്   സബര  അദദഞപകേകര  നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ബഞകച്ച് കലെഞഗച്ച്

നബകേത്തുനതബനുഞ്ചാം  കറഞസ്റ്റര്  തയഞറഞകബ  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുമഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ):

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളബല്  1996  കഫബ്രുവരബ  മുതല്

ബഞകച്ച് കലെഞഗച്ച്  നബകേത്തബ  ഭബനകശഷബസഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  പഞലെബചച്ച്  അദദഞപകേ

നബയമനഞ്ചാം  നടത്തണകമനച്ച്   നബര്കദ്ദശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   എഞ്ചാംകപ്ലഞയ്കമന്റെച്ച്

എകച്ച്കചഞച്ച്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  ഭബനകശഷബവബഭഞഗത്തബല്കപ്പെടവര്കച്ച്  നബയമനഞ്ചാം

നല്കേഞന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം
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പഞലെബക്കുനതുമഞയബ ബനകപ്പെടച്ച്   കറഞസ്റ്റര് തയഞറഞകബ സമനസ്വയ കപഞര്ടലെബല്

കരഖകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയഞകുനതുവകര

ദബവസകവതനഞടബസഞനത്തബല്  അദദഞപകേകര  നബയമബകഞനുഞ്ചാം  നബര്കദ്ദശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  നബലെവബല്  കയഞഗദരഞയ  അദദഞപകേരുകട  കസവനഞ്ചാം  എലഞ

സ്കൂളകേളബലഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുണച്ച്.   എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളബല്  ഭബനകശഷബ

സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  നടപ്പെഞകഞകത  2018  നവഞ്ചാംബര്  മഞസഞ്ചാം  18-നുകശഷഞ്ചാം

നടത്തബയബട്ടുള്ള  നബയമനങ്ങള്കച്ച്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേരുകതന

കകഹകകഞടതബ  സബഞ്ചാംഗബള് ബഞബകന്റെ വബധബ   ഡബവബഷന കബഞച്ച് കഭദഗതബ

വരുത്തുകേയുഞ്ചാം  2018  നവഞ്ചാംബര് മഞസഞ്ചാം  18-നുഞ്ചാം  2021 നവഞ്ചാംബര് മഞസഞ്ചാം  8 -നുഞ്ചാം

ഇടയബലള്ള  ഒഴബവുകേളബല്  ഭബനകശഷബകഞര്കച്ച്  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  നല്കേഞകത

നബയമനഞ്ചാം  നടത്തബയബട്ടുകണങബല്  തഞല്കഞലെബകേ  നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

നല്കേഞകമനഞ്ചാം  ഭബനകശഷബ  വബഭഞഗത്തബല്നബനഞ്ചാം  കയഞഗദതയുള്ള

വദകബകേള്കച്ച്  നബയമനഞ്ചാം  നല്കുനതുവകര  അവര്കച്ച്  ശമ്പളവുഞ്ചാം  മറച്ച്

ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  നല്കേണകമനഞ്ചാം   കയഞഗദതയുള്ള  ഭബനകശഷബകഞരുകട

അഭഞവത്തബല്  പബനസ്പീടച്ച്  അവകര  സബരകപ്പെടുത്തഞവുനതഞകണനഞ്ചാം  വബധബ

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണച്ച്.  ഭബനകശഷബ  വബഭഞഗത്തബല്നബനഞ്ചാം  കയഞഗദതയുള്ള

വദകബകേളകണങബല്  തഞല്കഞലെബകേ  നബയമനഞ്ചാം  ലെഭബചവകര  അടുത്തുവരുന
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ഒഴബവുകേളബകലെയ്കകഞ  അകത മഞകനജച്ച് കമന്റെബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള മറച്ച്  സ്കൂളകേളബകലെ

ഒഴബവുകേളബകലെയ്കകഞ  പരബഗണബകഞവുനതഞണച്ച്.  2021  നവഞ്ചാംബര്  8-നച്ച്

കശഷമുള്ള  ഒഴബവുകേളബല്  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുനതുവകര

മഞകനജര്മഞര്കച്ച്  അദദഞപകേകര  ദബവസകവതനഞടബസഞനത്തബല്

നബയമബകഞവുനതഞകണനച്ച്  വബധബനദഞയത്തബല്  പറഞബട്ടുണച്ച്.  കകേഞടതബ

വബധബയുകട  അടബസഞനത്തബലള്ള  വബശദമഞയ  ഉത്തരവച്ച്  ഒരഞഴച്ച് ചയകേഞ്ചാം

പുറകപ്പെടുവബക്കുനതഞണച്ച്. 

(ശസ്പീ.  കറഞജബ  എഞ്ചാം.  കജഞണ്  സസ്പീറബലെബലഞതബരുനതബനഞല്  രണഞമകത്ത

ശദക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല.)

IV. സബ്മബഷന

(1) വടകേര  -  മഞഹബ കേനഞല് മൂനഞഞ്ചാം റസ്പീചച്ച് പ്രവൃത്തബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കുഞമ്മേദച്ച്  കുടബ  മഞസ്റ്റര്:  കേഞര്ഷബകേ,  വദഞവസഞയബകേ,

ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെകേളബല്  മുകനറമുണഞകഞനുതകുന  വടകേര  മഞഹബ  കേനഞല്

മൂനഞഞ്ചാം റസ്പീചച്ച് പ്രവൃത്തബ സമയബനബതമഞയബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)
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(2) വലെബയപറമ്പബകലെ കേടലെഞക്രമണ ഭസ്പീഷണബ

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    രഞജകഗഞപഞലെന:  വലെബയപറമ്പബകലെ കേടലെഞക്രമണ ഭസ്പീഷണബ

തടയുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)

(3) കകേഞളഞവബപ്പെഞലെഞ്ചാം അഴബമുഖകത്ത പുലെബമുടച്ച് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജമസ്പീലെ:  കകേഞളഞവബപ്പെഞലെഞ്ചാം  അഴബമുഖത്തബകന്റെ

കതക്കുഭഞഗത്തച്ച്  പുലെബമുടച്ച് നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)

(4) കതഞടട ഇ  .  എസച്ച്  .  കഎ  .   ആശുപത്രബ

ശസ്പീ  .    രഞമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളബ:  കതഞടട ഇ.എസച്ച്.കഎ.  ആശുപത്രബയുകട

സുഗമമഞയ പ്രവര്ത്തനത്തബനഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)

(5) കകേഞരനകേടവച്ച് പഞലെത്തബനച്ച് അകപ്രഞചച്ച് കറഞഡച്ച് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    ശസ്പീനബജബൻ:  കുനത്തുനഞടച്ച്-പബറവഞ്ചാം

നബകയഞജകേമണ്ഡലെങ്ങകള  ബനബപ്പെബക്കുന  കകേഞരനകേടവച്ച്  പഞലെത്തബകന്റെ

അകപ്രഞചച്ച്  കറഞഡബനഞവശദമഞയ  സലെഞ്ചാം  ഏകറടുക്കുനതബനച്ച്  ഫണച്ച്

അനുവദബകണഞ്ചാം.  
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(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)

(6) കചടബയഞലെകടവബല് പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  ജബലയബകലെ  നഞദഞപുരഞ്ചാം

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ മയഴബ പുഴയച്ച് കുറുകകേ കചടബയഞലെകടവബല് പഞലെഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 (മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)

(കനഞടസ്പീസച്ച് നല്കേബയ പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള് സസ്പീറബലെബലഞതബരുനതബനഞല്

സബ്മബഷനുകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

V. റബകപ്പെഞര്ടച്ച് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

സകബഞര്ഡബകനറച്ച്  കലെജബകസ്ലേഷന  കേമ്മേബറബയുകട  പതബകനഞനച്ച്  മുതല്

പതബകനഴുവകരയുള്ള റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച.

VI. ചടത്തബനുള്ള കഭദഗതബയുകട പരബഗണന

2022-  കലെ  കകേരള  ഡബസബകച്ച്  മബനറല്  ഫകൗകണഷന    (  കഭഭദഗതബ  )
ചടങ്ങള്ക്കുള്ള കഭദഗതബ 

ചസ്പീഫച്ച്  വബപ്പെച്ച്  (കഡഞ  .    എന  .    ജയരഞജച്ച്  ):  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

രഞജദകത്ത  ധഞതുകളകട  ഖനനഞ്ചാം  നബയനബക്കുനതബനഞയബ  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

1957-ല് കകമനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  മബനറല്സച്ച്  കഡവലെപ്കമന്റെച്ച്  കറഗുകലെഷന ആകച്ച്

പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം അതബകലെ അധബകേഞരങ്ങള് വബനബകയഞഗബചച്ച് കകേരള സര്കഞര്
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2018 -ല് ചടങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുഞ്ചാം അവ കഭദഗതബ കചയ്തുകകേഞണച്ച്  2022

കസപ്റഞ്ചാംബര്  29-നച്ച്  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നഞ്ചാം.  967/2022  ആയബ  വബജഞപനഞ്ചാം

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത ചടങ്ങള്ക്കുള്ള 1(i&ii), 2, 3(i&ii),

4,  5,  6(i&ii),  7  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന. 

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

തഞകഴപ്പെറയുന ഒകൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

6(ii) for the words “from a”before the word “State”the 

words “from the”shall be substituted.

5, 6(i), 7 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന.

5) In Note, the brackets for the numbers 2, 3 and 4 shall be 

omitted.

 6(i) In Note (2),-

(i) for the word “Rajyasabha” the words “Rajya 

Sabha”shall be substituted  wherever it occurs;

7) In Note (3), for the word “numbers”the word 

“number” shall be substituted.
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മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒകൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയുഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

VII. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്തനകേളബകന്മേലള്ള ചര്ചയുഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

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

തഞകഴപ്പെറയുന  ധനഞഭദര്തന  അനുവദബകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XXXVII   -   വദവസഞയങ്ങള്   

(1947,23,04,000  രൂപ)

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  തഞകഴപ്പെറയുന

ധനഞഭദര്തന അനുവദബകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XXXIX   -   കകവദദ്യുത പദതബകേള്

(123,80,86,000  രൂപ)

  ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റബന):  പ്രകമയങ്ങകള

പബന്തഞങ്ങുന.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):
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വദവസഞയങ്ങള്    എന  XXXVII-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം

കകവദദ്യുത  പദതബകേള്  എന  XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച ചടഞ്ചാം 236(3) പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവന കമശപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

(ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല.)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  കനന്മേഞറ  ):  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

അടചപൂടബയ  കപഞതുകമഖലെ/വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബചതുഞ്ചാം  നഷ്ടത്തബലെഞയവകയ  ലെഞഭത്തബകലെത്തബചതുഞ്ചാം  ഒരു

വര്ഷഞ്ചാം ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് എന ലെക്ഷദഞ്ചാം കുറഞ സമയത്തബനുള്ളബല്

മറബകേടകഞനഞയതുഞ്ചാം  7825  കകേഞടബ  രൂപയുകട  നബകക്ഷപമുണഞകഞന

സഞധബചതുഞ്ചാം  2.78  ലെക്ഷഞ്ചാം  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബചതുഞ്ചാം

അഭബനന്ദനസ്പീയമഞണച്ച്.  കേഞര്ഷബകേ-വദഞവസഞയബകേ-ഉലഞദന  കമഖലെകേളബല്

പുകരഞഗതബ  കകകേവരബചതുഞ്ചാം  കകേരളത്തബകന്റെ  ജബ.എസച്ച്.ഡബ.പബ.  നബരകബല്

വര്ദനവുണഞകഞന  കേഴബഞതുഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ  കനടമഞണച്ച്.  വനബതഞ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ കകേ.എസച്ച്.കഎ.ഡബ.സബ.

മുകഖന  നല്കുന  വഞയ്പയുകട  പരബധബ  ഉയര്ത്തബയതുഞ്ചാം  വനബതഞ  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങള്കച്ച് 5 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബചതുഞ്ചാം  ഏഏ്രപബല് മുതല് വനബതഞ

ഇനകേദ്യുകബഷന  കസന്റെറുകേളകട  വഞടകേ  പകുതബയഞയബ  കുറയഞനുള്ള
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തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണച്ച്.  ഏഷദയബകലെ  ഏറവുഞ്ചാം  വലെബയ  ബ്ലഡച്ച്

ബഞഗച്ച്-കൃത്രബമ  പലെച്ച്ല്ല്  നബര്മ്മേഞണ  കേമ്പനബകേളഞ്ചാം  രഞജദകത്ത  ഏറവുഞ്ചാം  വലെബയ

ഇലെകകഞണബകച്ച്  ഹഞര്ഡച്ച്  കവയര്  ഇനകേദ്യുകബററുഞ്ചാം  കകേരളത്തബലെഞകണനതുഞ്ചാം

കലെഞകേത്തബകലെ  ബബസബനസച്ച്  ഇനകേദ്യുകബറര്  പടബകേയബല്  ആദദ  5

റഞങ്കുകേള്ക്കുള്ളബല്  ഇടഞ്ചാംകനടഞന  കകേരളത്തബകലെ  സ്റ്റഞര്ടപ്പുകേള്കച്ച്

കേഴബഞബട്ടുകണനതുഞ്ചാം അഭബമഞനകേരമഞണച്ച്.  പരബസബതബ സകൗഹൃദ വദവസഞയ

നയഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനച്ച്  കകേ-സസ്വബഫച്ച്  കപഞര്ടലെബലൂകട  21  വകുപ്പുകേളകട  അനുമതബ

ഓണ്കകലെനഞയബ  ലെഭദമഞക്കുഞ്ചാം.  കകവദദ്യുതബ  ഉലഞദന-പ്രസരണ  കമഖലെകേളബല്

മബകേച പുകരഞഗതബ കകകേവരബകഞന സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച് കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.

  (സസ്പീകറുകട  ഡയസബനച്ച്  മുനബല്  പ്ലകഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  ബഞനറുഞ്ചാം  പബടബചച്ച്

പ്രതബകഷധബചകകേഞണബരുന  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  സഭയുകട  നടുത്തളത്തബല്

വനബരുനച്ച് പ്രതബകഷധഞ്ചാം തുടര്ന.)

ശസ്പീ  .    വബ  .    ശശബ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുവഞന  ലെക്ഷദമബട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വര്ഷഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞകുനതബനുമുമ്പുതകന  1.30  ലെക്ഷഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം

7900  കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം  രൂപയുകട  നബകക്ഷപഞ്ചാം  സമഞഹരബകഞനുഞ്ചാം  2.75
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ലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞുകവനതച്ച്

പ്രശഞ്ചാംസഞര്ഹമഞണച്ച്.  കുറഞ  പലെബശനബരകബല്  ഇകൗടബലഞകത  വഞയ്പ

നല്കുകേയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര  സഹഞയബകഞന  ജബലകേള്കതഞറുഞ്ചാം

എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.  കബനബക്കുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ശബലശഞലെകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ  നടപടബ  മഞതൃകേഞപരമഞണച്ച്.   ബഡ്ജറബല്

പ്രഖദഞപബച കമകച്ച്-ഇന-കകേരള കപഞലള്ള പദതബകേള് വദവസഞയ കമഖലെയച്ച്

കേരുത്തുപകേരുനതുഞ്ചാം ആഭദന്തര ഉലഞദനഞ്ചാം,  കതഞഴബല്,  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം,  നബകക്ഷപഞ്ചാം

എനബവ കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതുമഞണച്ച്. വദഞവസഞയബകേ കമഖലെയുകട വളര്ചയച്ച്

കേരുത്തച്ച്  പകേരുന  ഒകടകറ  നബര്കദ്ദശങ്ങളഞണച്ച്  ബഡ്ജറബലള്ളതച്ച്.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ആഭദന്തകരഞല്പ്പെഞദനവുഞ്ചാം  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭ-നബകക്ഷപ

അവസരങ്ങളഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുള്ള  ബഡ്ജറച്ച്  നബര്കദ്ദശങ്ങള്

നവസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കച്ച് ആശസ്വഞസഞ്ചാം പകേരുനതഞണച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച് നബലെവബലള്ള

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  കതരകഞടുത്ത  1000  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കച്ച്

നഞലവര്ഷഞ്ചാംകകേഞണച്ച്  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം  കകേഞടബ  രൂപ  വബറ്റുവരവച്ച്

കകേവരബക്കുനതബനുള്ള  കസ്കയബല്  അപച്ച്  പഞകകജച്ച്  പ്രഖദഞപബചതുഞ്ചാം

സഞകങതബകേവബദദകേളബല്  ശദ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്   നവകകേരളഞ്ചാം  വദവസഞയ

വബകേസനപദതബകേളമഞയബ മുകനഞട്ടുകപഞകുനതുഞ്ചാം സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  
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ശസ്പീ  .    കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

ഉല്പ്പെനങ്ങള്  വബറഴബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേയറബയയയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേഴബയുന

പ്രവര്ത്തനപദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  ഉല്പ്പെഞദനരഞ്ചാംഗത്തച്ച്  വനകതഞതബലള്ള

കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബകഞന സഞധബചതുഞ്ചാം   135513  എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.-

കേളബലൂകട  മൂനലെക്ഷഞ്ചാം  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബചതുഞ്ചാം

എടുത്തുപറകയണതഞണച്ച്.   വദവസഞയരഞ്ചാംഗത്തച്ച്  സസ്പീകേള്   കേടനവരുനതച്ച്

സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ഇന്തദയബല്  ജനങ്ങള്കച്ച്  ഇന്റെര്കനറച്ച്  കകേഞടുകഞന

അവകേഞശമുള്ള  ഏകേ  സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  കകേരളഞ്ചാം  മഞറബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.

വടകഞകഞരബ  മണ്ഡലെത്തബകലെ  100  ബബ.പബ.എല്.  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കച്ച്

ഒപ്റബകല്  കകേബബള്  വഴബ  സകൗജനദ  കകേ-കഫഞണ്  കകേഞടുത്ത  നടപടബകയ

അഭബനന്ദബക്കുന. ഫയര് സഞ്ചാംരക്ഷണ വഞടര് കലെന പദതബയുകട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ഇകൗ  വര്ഷഞ്ചാംതകന  ഏകറടുകഞനുഞ്ചാം  ഒരു  കകേഞമണ്  കഫസബലെബറബ  കസന്റെര്

സഞപബചച്ച്  കവരകല്  വദവസഞയഞ്ചാം   പുനരുദരബക്കുനതബനുമുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  വബരുപ്പെഞക  സബനബഞ്ചാംഗച്ച് മബല്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഞകഞനുള്ള

അടബയന്തര നടപടബ  ആരഞ്ചാംഭബകണഞ്ചാം.  വടകഞകഞരബ  മുണ്ടൂരബകലെ  33  കകേ.വബ.

സബച്ച് കസ്റ്റഷകന  110 കകേ.വബ.  സബച്ച് കസ്റ്റഷനഞകബ  ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം  തൃശ്ശൂര്

കമഡബകല് കകേഞകളജബല്  33  കകേ.വബ.  സബച്ച് കസ്റ്റഷന അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം
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നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   വടകഞകഞരബ  ടകൗണബല് റബമ്മേബഞ്ചാംഗച്ച്  യൂണബറ്റുഞ്ചാം  111

കകേ.വബ.  അണര്  ഗ്രകൗണച്ച്  കകേബബളഞ്ചാം  സഥഞപബകഞനുഞ്ചാം  ചൂലെബകശ്ശേരബയബകലെ

കപഞള്കേഞസ്റ്റബഞ്ചാംഗച്ച്  യൂണബറബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  കവഗത്തബലെഞകഞനുഞ്ചാം

മുനകേകയടുകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കജഞബച്ച്  കമകബള്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

വദവസഞയരഞ്ചാംഗത്തുഞ്ചാം  കവദദ്യുതബകമഖലെയബലഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളമഞയഞണച്ച്  സര്കഞര്  മുകനഞട്ടുകപഞകുനതച്ച്.  കകവദദ്യുതബ

വബതരണഞ്ചാം തടസ്സമബലഞകത നടത്തഞനഞയതുഞ്ചാം    ഉല്പ്പെഞദനകമഖലെയബല്   18.16

ശതമഞനഞ്ചാം  വളര്ച  കകകേവരബകഞനഞയതുഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനമബകേവച്ച് വദകമഞക്കുനതഞണച്ച്.   വദഞവസഞയബകേ കമഖലെയബല്  17.3

ശതമഞനഞ്ചാം  വളര്ച  കകകേവരബകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   നബകക്ഷപ

സകൗഹൃദഞന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം   സൃഷ്ടബചച്ച്  കൂടുതല്  വദവസഞയങ്ങള്

ആകേര്ഷബകഞനഞയതുഞ്ചാം  ഒരു  ലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതുഞ്ചാം ഹബന്ദുസഞന നന്യൂസച്ച് പ്രബന്റെച്ച് ലെബമബറഡച്ച് ഏകറടുകഞനഞയതുഞ്ചാം

സര്കഞരബകന്റെ ഇചഞശകബ വദകമഞക്കുനതഞണച്ച്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ഉണബക്കൃഷ്ണന:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരബചതുഞ്ചാം
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സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേവര്ഷഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പദതബകേളഞവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം

നഷ്ടത്തബലെഞയബരുന കപഞതുകമഖലെഞ സഞപനങ്ങള് ലെഞഭത്തബലെഞകഞനഞയതുഞ്ചാം

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണച്ച്.  ഗതഞഗത കമഖലെയബല്  കകഹഡ്രജകന്റെ സഞധദതകേള്

പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  പദതബകേളഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  കകവപ്പെബന

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല് ഇനഡസബയല് കപഞര്ടച്ച് സഞപബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   മുളവുകേഞടച്ച്  പഞഞയത്തബകന്റെ  വദഞവസഞയബകേ  വബകേസന

സഞധദതകേള് പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തുനതബനച്ച് സര്കഞര് മുനകേകയടുകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭഞകേരന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

വദഞവസഞയബകേ  രഞ്ചാംഗത്തച്ച്  വബപ്ലവകേരമഞയ  മഞറങ്ങള്  കകേഞണ്ടുവരഞനഞയതുഞ്ചാം

കൂടുതല്  നബകക്ഷപങ്ങള്  ആകേര്ഷബകഞനഞയതുഞ്ചാം   ഒരു  വര്ഷത്തബനുള്ളബല്

ഒരുലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതുഞ്ചാം  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളകട  പ്രവര്ത്തനലെഞഭവുഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ-വദഞവസഞയബകേ-

ഉലഞദനരഞ്ചാംഗങ്ങളബകലെ  വളര്ചഞനബരകച്ച്   വര്ദബപ്പെബകഞനഞയതുഞ്ചാം  വദവസഞയ

വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനമബകേവച്ച്  വദകമഞക്കുനതഞണച്ച്.   ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന

ലെബമബറഡച്ച് ഏകറടുക്കുനതബനുഞ്ചാം   BEML (Bharat Earth Movers Limited)

-നച്ച്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  സകൗജനദമഞയബ  നല്കേബയ  ഭൂമബ

തബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞപനകത്ത  സസ്വകേഞരദവല്കരബകഞനുള്ള
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കകേന്ദ്രനസ്പീകകത്ത കചറുക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   തടസ്സമബലഞകത

കകവദദ്യുതബ  വബതരണഞ്ചാം  സഞധദമഞകഞനഞയതുഞ്ചാം   ജലെകകവദദ്യുത  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബകഞനഞയതുഞ്ചാം  സകൗകരഞര്ജ്ജനബലെയങ്ങള്  സഞപബകഞനഞയതുഞ്ചാം

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കനടങ്ങളഞണച്ച്.  സുസബരവുഞ്ചാം  സുരക്ഷബതവുമഞയ

കകവദദ്യുതബ  വബതരണത്തബനച്ച്  കലെഞ  കടനഷന  വബതരണ  കകലെനുകേളബല്

കസസറുകേള്  സഞപബചതുഞ്ചാം  ടഞനസ്ഗ്രബഡച്ച്,  ദദ്യുതബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

പദതബകേളഞവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം   ചഞര്ജ്ജബഞ്ചാംഗച്ച്  കസ്റ്റഷനുകേള്   ആരഞ്ചാംഭബചതുഞ്ചാം

ശകദയമഞണച്ച്.  പസ്പീകച്ച്  കകടമബല്  ഉപകയഞഗബക്കുന  കകവദദ്യുതബകച്ച്

അധബകേനബരകച്ച്  ഇകൗടഞകബകലന  ജകനഞപകേഞരപ്രദമഞയ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നകൗഷഞദച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.  കഗയബല്

കപപ്പെച്ച് കലെന,  നഞഷണല്  കഹകവയച്ച്  ഭൂമബ  ഏകറടുകല്,  കകേ-കറയബല്

തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്ക്കുഞ്ചാം  പ്രളയകേഞലെഘടത്തബല്

ദുരബതഞശസ്വഞസനബധബയബല്നബനഞ്ചാം തുകേ നല്കുനതബനുഞ്ചാം കകേഞവബഡച്ച് പ്രതബകരഞധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തുടങ്ങബയവയ്ക്കുകമതബകര  പ്രതബകഷധങ്ങള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചകകേഞണച്ച്  കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  തടസ്സഞ്ചാം

സൃഷ്ടബക്കുന  നബലെപഞടഞണച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്.  കകേരളത്തബനച്ച്
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പ്രളയകേഞലെത്തച്ച്  നല്കേബയ  കറഷന  വബഹബതത്തബനച്ച്  തുകേ  ഇകൗടഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കകേന്ദ്രവബഹബതഞ്ചാം,  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം തുടങ്ങബയവ കവടബക്കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  നടപടബകകതബകര   പ്രതബകഷധബകഞന  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

തയഞറഞകുനബല.  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  സ്കൂളകേള്  കഹകടകഞകബയുഞ്ചാം  ആധുനബകേ

സകൗകേരദങ്ങളള്ള  ആശുപത്രബകേള്  സഞപബചഞ്ചാം  സഞമൂഹദസുരക്ഷഞ

കപനഷനുകേള്  നല്കേബയുഞ്ചാം  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതസ്പീകേരണഞ്ചാം  നടപ്പെഞകബയുഞ്ചാം

കകേരളകത്ത  വദവസഞയ  സകൗഹൃദമഞകബയുഞ്ചാം  കലെഞഡച്ച്  കഷഡബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം  പവര്കേട്ടുഞ്ചാം

ഒഴബവഞകബയുഞ്ചാം  മുകനഞട്ടുകപഞകുന  സര്കഞരബകന്റെ  കനടങ്ങള്   കേണബകലനച്ച്

നടബക്കുന പ്രതബപക്ഷനബലെപഞടച്ച് അപമഞനകേരമഞണച്ച്.

ശസ്പീ  .    രഞമചന്ദ്രന  കേടനപ്പെള്ളബ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

വഞഗഞനങ്ങള്  പഞലെബക്കുന  സര്കഞരഞണബതച്ച്.   സഞ്ചാംസഞനകത്ത  വദവസഞയ

സകൗഹൃദമഞകഞനുഞ്ചാം  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുമുള്ള

ശമങ്ങള് ശകദയമഞണച്ച്.  ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം പുതബയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം

8000  കകേഞടബ  രൂപയുകട  നബകക്ഷപഞ്ചാം സമഞഹരബകഞനുഞ്ചാം കതഞഴബലെവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം  സഞധബചകവനതച്ച്  അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  കേയര്,  കകേത്തറബ,

ഖഞദബ,  കേശുവണബ കമഖലെകേളബല് ശകമഞയ ഇടകപടലകേള് നടത്തബയതബലൂകട

വരുമഞന  വര്ദനവുണഞകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്
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ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരബചതബലൂകട  വദവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര കകേരളത്തബകലെയച്ച്  ആകേര്ഷബകഞന സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   കവദദ്യുതബ

ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം തടയുനതബനുഞ്ചാം   കൃഷബക്കുഞ്ചാം കദനഞ്ചാംദബന ആവശദങ്ങള്ക്കുമഞയബ

കചറുകേബട  ജലെകസചന  പദതബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   ആദബവഞസബ  ഉകൗരുകേളബല്  കവദദ്യുതബ  എത്തബകഞനുള്ള

നടപടബ  സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബകലെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കൂടുതല് ഫലെപ്രഞപബയബകലെത്തബകഞന കുറഞ വബലെയ്കകഞ സകൗജനദമഞകയഞ

കേര്ഷകേര്കച്ച്  കവദദ്യുതബ  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇലെകബകേച്ച്  വഞഹനങ്ങളകട

ഉപകയഞഗഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തച്ച്  ഗ്രഞമങ്ങളബലഞ്ചാം  നഗരങ്ങളബലഞ്ചാം  വഞഹന

ചഞര്ജ്ജബഞ്ചാംഗച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള് വദഞപകേമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം തയഞറഞകേണഞ്ചാം. 

(നടുത്തളത്തബലെബരുനച്ച് പ്രതബകഷധബചകകേഞണബരുന പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്

മുദഞവഞകേദഞ്ചാം വബളബചകകേഞണച്ച് തുടര്നള്ള സഭഞനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബച.)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രഞമചന്ദ്രന:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

നൂതനസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനച്ച്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തഞടുകൂടബയതുഞ്ചാം

സമഗ്രവുമഞയ  പദതബകേളമഞയബ  മുകനഞട്ടുകപഞകുന  സര്കഞരബകന

അഭബനന്ദബക്കുന.  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്  വബല്കഞനുള്ള

കകേന്ദ്രനയത്തബകനതബകര  ബദല്  നയങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരബചകകേഞണച്ച്  അടചപൂടബയ
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കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്  ഏകറടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബലെവബലള്ളവ

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചതച്ച് ശകദയമഞണച്ച്.  കവള്ളൂര്

നന്യൂസച്ച്  പ്രബന്റെച്ച്  ലെബമബറഡച്ച്  ഏകറടുത്തച്ച്  കകേരള  കപപ്പെര് കപ്രഞഡക്ഷന ലെബമബറഡച്ച്

എന  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  1000  കകേഞടബ  രൂപയുകട  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതുഞ്ചാം  റബ്ബറധബഷബത  മൂലെദവര്ദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്

ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  കകേരള  റബ്ബര്  കപ്രഞഡക്ഷന  ലെബമബറഡച്ച്

സഞപബക്കുനതുഞ്ചാം  സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വര്ഷത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

എലഞ  തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം  കചറുകേബട  വദവസഞയ

സഞപനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനവരുകട  ശബലശഞലെകേളഞ്ചാം  കഹല്പ്പെച്ച്  കഡസ്കുകേളഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം   നബകക്ഷപസകൗഹൃദ  വദഞവസഞയബകേ  അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം

സൃഷ്ടബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയച്ച് കകേരളകത്ത  മുകനഞട്ടുനയബക്കുന വദവസഞയ വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണച്ച്.  പുതുകഞടച്ച്

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  അളഗപ്പെനഗര്  കടകച്ച്കറല്സച്ച്

തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ഖഞദബ കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള സഞപനങ്ങളകട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കവദദ്യുതബ

വകുപ്പെബകന്റെ  'നബലെഞവച്ച്  '   ഉള്കപ്പെകടയുള്ള നബരവധബ  പദതബകേളകട  ഫലെമഞയബ

ഇനച്ച്  കകേരളഞ്ചാം   പവര്കേട്ടുഞ്ചാം  കലെഞഡച്ച്  കഷഡബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം  ഇലഞത്ത സഞ്ചാംസഞനമഞയബ
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മഞറബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.   എലഞ  മണ്ഡലെങ്ങളബലഞ്ചാം  ഇലെകബകേച്ച്  വഞഹനങ്ങള്കച്ച്

ബഞററബ  ചഞര്ജച്ച്  കചയ്യുനതബനുള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളഞരുകബയതുഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.   പുതുകഞടച്ച്  മണ്ഡലെത്തബകലെ  കവദദ്യുതബ  ചഞര്ജബഞ്ചാംഗച്ച്

കസ്റ്റഷനുകേളകട  ഉദ്ഘഞടനഞ്ചാം  നടത്തഞനുഞ്ചാം  പഞവകപ്പെട  ആളകേള്

തബങ്ങബപ്പെഞര്ക്കുനബടത്തച്ച് കവദദ്യുതബ എത്തബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    വഞഴൂര്  കസഞമന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കതഞഴബലെഞളബകേകളഞടുഞ്ചാം  കൃഷബകഞകരഞടുഞ്ചാം  അനുഭഞവപൂര്വമഞയ  സമസ്പീപനഞ്ചാം

സസ്വസ്പീകേരബച  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറബകന  സസ്വഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.

വബലെകയറഞ്ചാംകകേഞണച്ച്  കപഞറുതബമുട്ടുന ജനങ്ങള്ക്കുകമല് പഞചകേവഞതകേ വബലെ

വര്ദബപ്പെബചകകേഞണച്ച് തസ്പീരഞദുരബതമടബകചല്പ്പെബക്കുന കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകനതബകര

പ്രതബകഷധബകഞത്ത  പ്രതബപക്ഷ  നബലെപഞടച്ച്  അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.

വദഞജവഞര്ത്തകേള്  സൃഷ്ടബചച്ച്  ജനങ്ങള്കബടയബല്  കതറബദഞരണ  പരത്തബ

ജനകേസ്പീയ സര്കഞരബകന അടബമറബകഞനഞണച്ച് ചബലെ മഞധദമങ്ങള് ശമബക്കുനതച്ച്.

സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  വനബതഞ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുകട  എണഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  ശരഞശരബകച്ച്

മുകേളബലെഞണച്ച്.   കടകകഞളജബ  ടഞനസ്ഫര്  സ്കസ്പീഞ്ചാം,  കസഞഫച്ച്  കലെഞണ് സ്കസ്പീഞ്ചാം  എനസ്പീ

സഞമ്പത്തബകേ  പദതബകേളബലൂകടയുഞ്ചാം  പദതബ  കചലെവബകന്റെ  നഞല്പ്പെതച്ച്

ശതമഞനഞ്ചാംവകര സബ്സബഡബ നല്കേബയുഞ്ചാം വനബതകേള്കച്ച് പുതബയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്
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തുടങ്ങുനതബനുള്ള  സഞഹചരദകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  വനബതഞ  വബകേസന

കകേഞര്പ്പെകറഷന  മുകഖന  സസ്പീ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കച്ച്  നല്കേബയബരുന  വഞയ്പഞ  തുകേ

വര്ദബപ്പെബകഞന  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ  സര്കഞര്  നടപടബ

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണച്ച്.   ഈ  സര്കഞര്  അധബകേഞരത്തബല്  വനകശഷഞ്ചാം

പസ്പീരുകമടച്ച്  മണ്ഡലെത്തബല്  639  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  കതഞടഞ്ചാം

കമഖലെയബല്  ആവശദമഞയ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  ഇടുകബ  ജബലയബകലെ

നബര്മ്മേഞണ  കമഖലെയബല്  പഞറ/മണല്  ഖനനഞ്ചാം  നടത്തഞനുമുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കുഞമ്മേദച്ച്  കുടബ  മഞസ്റ്റര്:  ധനഞഭദര്തനകേകള

അനുകൂലെബക്കുന.  കകേരളത്തബല് വദവസഞയ സകൗഹൃദ അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം ഇകലന

പ്രതബപക്ഷ  നബലെപഞടച്ച്  വസ്തുതഞവബരുദമഞണച്ച്.  കകേരളഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുകട

സഞ്ചാംസഞനമഞകണനഞണച്ച് വബദഗ്ദ്ധര് ചൂണബകഞണബക്കുനതച്ച്. കലെഞകേകത്ത മബകേച

അഞച്ച്  സ്റ്റഞര്ടപ്പെച്ച് ഇകകഞ സബസ്റ്റത്തബല് ഒനഞഞ്ചാം സഞനത്തുഞ്ചാം   Ease of doing

business-ല്  15-ാം  സഞനത്തുമഞണച്ച്   കകേരളഞ്ചാം.  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളകട  ഇകൗ  വര്ഷകത്ത  പ്രവര്ത്തന  ലെഞഭഞ്ചാം  386.05  കകേഞടബ

രൂപയഞയബ  ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  വബകറഞഴബഞ  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങള്  ഏകറടുത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്
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സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  സുസബര  വബകേസനവുഞ്ചാം  വബഭവങ്ങളകട  സന്തുലെബതമഞയ

വബനബകയഞഗവുഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന പരബസബതബ  സകൗഹൃദ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കഞണച്ച്

സര്കഞര് മുനഗണന നല്കുനതച്ച്.  മഞനുഷബകേ വബഭവകശഷബയബല് ഊനബയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  ആര്ജ്ജബച  ഉയര്ന  ജസ്പീവബത  നബലെവഞരഞ്ചാം  നബലെനബര്ത്തബയുഞ്ചാം

വദഞവസഞയബകേ വബകേസനഞ്ചാം യഞഥഞര്തദമഞകഞനുള്ള സര്കഞരബകന്റെ ശമങ്ങള്

സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  കകേത്തറബ, ഖഞദബ,  കേശുവണബ വദവസഞയ കമഖലെകേകള

കേഞലെഘടത്തബനനുസൃതമഞയബ  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കുറദഞടബ

കകേഞകനടച്ച്  പഞര്കച്ച്  സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   പ്ലസച്ച് ടു  മുതലള്ള  പഞഠദപദതബയബല്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസ്വഞ്ചാം  ഒരു

വബഷയമഞയബ  ഉള്കപ്പെടുത്തുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച്

അനുകയഞജദമഞയ  നൂറച്ച്  വദവസഞയങ്ങള്  കതരകഞടുത്തച്ച്  കപ്രഞജകച്ച്

തയഞറഞകബ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര ആകേര്ഷബകഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  ഭഞവബ  വബകേസനത്തബനച്ച്  വദവസഞയ  കമഖലെയുകട

സമഗ്രമഞയ പുകരഞഗതബയുഞ്ചാം കുതബചചഞടവുഞ്ചാം അനബവഞരദമഞകണന കേഞരദത്തബല്

തര്കമബല. വബവബധ വകുപ്പുകേളകടയുഞ്ചാം സനദ പ്രവര്ത്തകേരുകടയുഞ്ചാം സമര്പ്പെണ

മകനഞഭഞവകത്തഞകടയുള്ള  പ്രവര്ത്തന  ഫലെമഞയഞണച്ച്  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം
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മഞലെബനദക്കൂമ്പഞരത്തബകലെ  തസ്പീയണയഞന  സഞധബചതച്ച്.   ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണ  പ്ലഞന്റെബകന്റെ  ഇനകത്ത  ദുരവസയുകട  പ്രധഞന  കേഞരണഞ്ചാം

യു.ഡബ.എഫച്ച്.-കന്റെ  നയസമസ്പീപനങ്ങളഞണച്ച്.  കേക്ഷബ-രഞഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമഞയബ

വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങകളഞടച്ച്  അനുകൂലെ  നബലെപഞടഞണച്ച്  ജനപ്രതബനബധബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത ആഭദന്തര ഉലഞദനഞ്ചാം  12  ശതമഞനത്തബല്

നബല്ക്കുകമ്പഞള് വദവസഞയ കമഖലെയബല് 17.3 ശതമഞനഞ്ചാം വളര്ചയുണഞകഞനുഞ്ചാം

ചരബത്രത്തബലെഞദദമഞയബ മഞനുഫഞക്ചറബഞ്ചാംഗച്ച് കസകറബല് 18.9 ശതമഞനഞ്ചാം വളര്ച

കകേവരബകഞനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

സസ്വകേഞരദവല്കരണനയത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  പൂടബകപ്പെഞയ  ഫഞകറബകേളഞ്ചാം

കേമ്പനബകേളഞ്ചാം  ഏകറടുത്തച്ച്  അവകയ  ലെഞഭകേരമഞക്കുന  സമസ്പീപനമഞണച്ച്

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്.  കടകച്ച്കകറല്  മബല്ലുകേള്  കനരബടുന

പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനഞയബ  കകേഞടണ്  ബഞങച്ച്  രൂപസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം

ടബ.സബ.സബ.-യുകട  കകഹഡ്രജകന്റെ കേസ്വഞളബറബ  വര്ദബപ്പെബ  കഞനുഞ്ചാം   ഇടുകബയബകലെ

ഭൂപ്രശ്നത്തബനച്ച്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുനതബനുഞ്ചാം  കുറദഞടബയബല്

നഞളബകകേരകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  മറച്ച്  ഫുഡച്ച്  കപ്രഞസസ്സബഞ്ചാംഗച്ച്  ഇനഡസബകേള്

ശകബകപ്പെടുത്തഞനുമുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കകേഞലത്തച്ച്  മസ്പീറര്  കേമ്പനബ

നബര്മ്മേബച  മഞതൃകേയബല്  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളകട
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ഉപകയഞഗകയഞഗദമലഞത്ത  സലെഞ്ചാം  വബനബകയഞഗബകഞനുഞ്ചാം  നബലെവബലള്ള

വദവസഞയ  പഞര്ക്കുകേള്,  ഇനഡസബയല്  എകസ്റ്ററ്റുകേള്  എനബവ

ആധുനബകേവല്കരബകഞനുഞ്ചാം  ശമബക്കുനണച്ച്.  മഞവൂരബലഞ്ചാം  കുനത്തറയബലമുള്ള

കകേഞടതബവദവഹഞരമടകമുള്ള  നബയമപരമഞയ  പ്രശ്നങ്ങളബല്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ഇടകപടുകേയുഞ്ചാം കകേല്കടഞണബകന 1000 കകേഞടബ കടകണഞവറുള്ള സഞപനമഞയബ

മഞറഞനുള്ള  കേര്മ്മേപദതബ  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

ഭൂപരബഷ്കരണനബയമത്തബല്  ഇളവച്ച്  വരുത്തഞകത  വദവസകേള്

ലെളബതവല്കരബചച്ച്  നടപ്പെബലെഞകഞനഞണുകദ്ദശബക്കുനതച്ച്.  കഎ.ടബ.  വകുപ്പെച്ച്

വബട്ടുനല്കുന  മുറയച്ച്  പയന്നൂരുഞ്ചാം  കേയ്യൂരുമുള്ള  ഭൂമബ  വദവസഞയ  വകുപ്പെച്ച്

ഏകറടുക്കുനതഞണച്ച്.  കകകേത്തറബ-കേശുവണബ-കേയര്  കമഖലെകേളബകലെ

പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനഞയബ  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബയുഞ്ചാം  കടറഞനബയഞ്ചാം

കസഞഞച്ച്  നബര്മ്മേഞണത്തബകലെ  പ്രതബസനബ  കനരബടുനതബനഞയബ   വര്കബഞ്ചാംഗച്ച്

ഗ്രൂപ്പുഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  വദവസഞയഞവശദങ്ങള്കഞയബ  പടയഞ്ചാം  കകകേമഞറഞ്ചാം

കചയ്യുനതബകലെ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  'മസ്പീറച്ച്  ദ  ഇനകവസ്റ്റര്  പദതബ'യബലൂകട  കൂടുതല്

നബകക്ഷപകേകരയുഞ്ചാം  'സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വര്ഷഞ്ചാം'  പദതബയബലൂകട  സസ്പീ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുള്കപ്പെകട  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകരയുഞ്ചാം  ആകേര്ഷബകഞന
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സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  സഹകേരണ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലളള  സഞപനങ്ങളബല്  കകേരള

കമയ്ഡച്ച്  ഉലനങ്ങളകട  വബപണബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  ഭക്ഷദകപഞതുവബതരണ

വകുപ്പുമഞയബ  കചര്നച്ച്  കറഷന  കേടകേളബലൂകട  പ്രഞകദശബകേ  ഉലനങ്ങള്കച്ച്

വബപണബ  കേകണത്തഞനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കഞയബ  ഇനഷസ്വറനസച്ച്  പദതബ  പ്രഖദഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ

കമഖലെയബല്  മബകേച  പ്രകേടനഞ്ചാം  കേഞഴ്ചവയ്ക്കുന  തകദ്ദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങള്ക്കുള്കപ്പെകട  എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.  അവഞര്ഡച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

കചയ്യുഞ്ചാം.  ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം കകേഞടബ കടകണഞവറുളള ആയബരഞ്ചാം എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.-കേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുളള  കസ്കയബലെബഞ്ചാംഗച്ച്  അപച്ച്  പദതബ  നടപ്പെബലെഞക്കുഞ്ചാം.

കഫസബലെബകറഷന കസന്റെറുകേള് മൂകനണമഞകബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം പ്ലഞകന്റെഷന

ഡയറകകററബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചച്ച്  ഏകേജഞലെകേ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുഞ്ചാം. പ്ലഞകന്റെഷന കമഖലെയബല് മൂലെദവര്ദബത ഉലനങ്ങള്

ഉലഞദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേഞകമഴച്ച്  മബഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ജബ.കഎ.

ഉലനങ്ങള്കഞയബ  പ്രകതദകേ  വബപണന  സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുനതുമഞണച്ച്.

എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.-കേളബകലെ  കസ്റ്റര്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ശകബകപ്പെടുത്തുഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത ഉനത വബദദഞഭദഞസ കകേന്ദ്രങ്ങളമഞയബ കചര്നച്ച് ഇനഡസബയല്

പഞര്ക്കുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം ഏഴച്ച് മള്ടബ കസ്റ്റഞറസ്പീഡച്ച് ഇനഡസബയല്



26

പഞര്ക്കുകേള്  സഞപബകഞനുളള  സലെവുഞ്ചാം  കേകണത്തബയബട്ടുണച്ച്.  കേബനഫ

പഞര്കബലൂകട   24003  കതഞഴബല്  സൃഷ്ടബകഞനഞയതുഞ്ചാം  1862.66  കകേഞടബ

രൂപയുകട  നബകക്ഷപഞ്ചാം  നടത്തഞനഞയതുഞ്ചാം  ചരബത്ര  കനടമഞണച്ച്.  വദവസഞയ

കമഖലെയബല് നബലെനബല്ക്കുന നബയമങ്ങളകട  പരബഷ്കരണവുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്

കേമ്മേബറബ   രൂപസ്പീകേരബക്കുനതഞണച്ച്.  ധനഞഭദര്തന  പഞസ്സഞകബത്തരണകമനച്ച്

അഭദര്തബക്കുന. 

കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  മുണ്ടൂരബകലെ 33 കകേ.വബ.

കസ്റ്റഷന  110  കകേ.വബ.  കസ്റ്റഷനഞയബ  ഉയര്ത്തുന  പ്രവൃത്തബ  രണച്ച്

വര്ഷത്തബനുളളബല്   പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  വടകഞകഞരബ  ചഞലെബകശ്ശേരബ  കപഞള്

കേഞസ്റ്റബഞ്ചാംഗച്ച്  യൂണബറ്റുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുളള  പ്രവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം

അഞച്ച്  മഞസത്തബനുളളബല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.  വടകഞകഞരബ

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല് തടസ്സരഹബതവുഞ്ചാം ഗുണകമന്മേയുളളതുമഞയ കകവദദ്യുതബ

വബതരണഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞയബ  ദദ്യുതബ,  ആര്.ഡബ.എസച്ച്.എസച്ച്.

പദതബകേളബലള്കപ്പെടുത്തബ  കകേബബളകേള്  സഞപബക്കുന  പ്രവൃത്തബ

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  കകേഞചബയബലഞ്ചാം  വബഴബഞത്തുഞ്ചാം കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബകന്റെ  സഹഞയകത്തഞകട  കഹഡ്രജന  ഹബച്ച്

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.
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സഞ്ചാംസഞനത്തബനഞവശദമഞയ  70  ശതമഞനഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബയുഞ്ചാം  പുറകമനബനഞ്ചാം

വഞങ്ങുന  സഞഹചരദത്തബല്   പുനരുപകയഞഗ  ഉകൗര്ജ്ജ  കസഞതസ്സുകേള്

കേകണത്തഞനുള്ള  ശമഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  ജലെകകവദദ്യുത  പദതബകേള്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച് ഗുണകേരമഞകണന വബലെയബരുത്തലെബകന്റെ അടബസഞനത്തബല്

അത്തരഞ്ചാം  പദതബകേള്  തയഞറഞകഞന  കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.-കച്ച്  നബര്കദ്ദശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  പുരപ്പുറ  സകൗകരഞര്ജ്ജ  പദതബയുകട  ഭഞഗമഞയബ  133.53

കമഗഞവഞടച്ച് കശഷബയുള്ള നബലെയങ്ങള് പൂര്ത്തബയഞകബയബട്ടുണച്ച്. സഞ്ചാംസഞനകത്ത

ജലെഞശയങ്ങളബല്   കഫഞടബഞ്ചാംഗച്ച്  കസഞളഞര്  പവര്  പ്ലഞന്റുകേള്

സഞപബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം   കേഞറബല്നബനഞ്ചാം  100

കമഗഞവഞടച്ച്  കകവദദ്യുതബ  ഉലഞദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   തലെസഞന  നഗരകത്ത  കസഞളഞര്

സബറബയഞയബ  കതരകഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം  നഗരസഭയബകലെ  മുഴുവന

കപഞതുകകേടബടങ്ങകളയുഞ്ചാം  സകൗകരഞര്ജ്ജത്തബകലെയച്ച്  മഞറ്റുനതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുനതബനഞയബ സഞര്ടച്ച്  സബറബ  പദതബവഴബ  110  കകേഞടബ

രൂപ  കേകണത്തബയബട്ടുണച്ച്.  വദവസഞയങ്ങള്കഞവശദമഞയ  കകവദദ്യുതബ

ആഭദന്തരമഞയബ  കുറഞ  കചലെവബല്  ഉലഞദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണച്ച്.  കകവദദ്യുതബ  പ്രസരണകമഖലെയബല്  1502  കകേഞടബ
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രൂപയുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഞ്ചാം  14  സബ്കസ്റ്റഷനുകേളകട  നബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞകബയബട്ടുണച്ച്. ടഞനസ്ഗ്രബഡച്ച് പദതബയുകട ഭഞഗമഞയബ കകേരളത്തബകന്റെ

കതകക  അറത്തുനബനഞ്ചാം  വടകക  അറഞ്ചാംവകര  നസ്പീളന  400  കകേ.വബ.  പവര്

കകഹകവ പൂര്ത്തബയഞകുനകതഞകട  എലഞയബടത്തുഞ്ചാം ഗുണകമന്മേയുള്ള കകവദദ്യുതബ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനച്ച്  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  2021-22  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്

കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.എല്.  പ്രവര്ത്തനലെഞഭഞ്ചാം  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.

വബതരണകമഖലെയബകലെ  നഷ്ടഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  ശഞകസ്പീകേരണ,

ആധുനബകേവല്കരണ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുമഞയബ കകേന്ദ്ര സര്കഞര്  60 ശതമഞനഞ്ചാം

വകര  ഗ്രഞന്റെച്ച്  അനുവദബക്കുനണച്ച്.  കകവദദ്യുതബകയത്തഞത്ത  എലഞ  ആദബവഞസബ

കകേഞളനബകേളഞ്ചാം  ഒരു  വര്ഷത്തബനകേഞ്ചാം   കകവദദ്യുതസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.   ബബ.പബ.എല്. ഉപകഭഞകഞകള്കച്ച് സകൗജനദമഞയബ കകലെന

വലെബചനല്കകേണ  കേണക്ഷനുകേളകട  ഭൂപരബധബ  200  മസ്പീററബല്നബനഞ്ചാം  250

മസ്പീററഞയബ ഉയര്ത്തബയബട്ടുണച്ച്. തനതച്ച് ഫണ്ടുപകയഞഗബചച്ച് കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.എല്.

932  അങണവഞടബകേള്കച്ച്  കകവദദ്യുതബ  ലെഭദമഞകബയബട്ടുണച്ച്.  കകലെഫച്ച്  മബഷന

പദതബയബലൂകട  700  വസ്പീടുകേളബല്  4  കേബകലെഞവഞടച്ച്  കശഷബയുള്ള സകൗകരഞര്ജ്ജ

പ്ലഞന്റുകേള്  സഞപബകഞനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തബയഞകബയബട്ടുണച്ച്.

പടബകേജഞതബ പടബകേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പെച്ച്  നബര്മ്മേബച  300  വസ്പീടുകേളബല്  3  കേബകലെഞവഞടച്ച്
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വസ്പീതഞ്ചാം കശഷബയുള്ള സകൗകരഞര്ജ്ജ പ്ലഞന്റുകേള് സഞപബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം ഒരു

ഇനഡക്ഷന സ്റ്റകൗ കൂടബ സഞപബചകകേഞണച്ച്   സഞര്ടച്ച് കേബചണ് എന സങല്പ്പെഞ്ചാം

യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതഞണച്ച്.  കകേന്ദ്ര-സഞ്ചാംസഞന ഫണ്ടുപകയഞഗബചച്ച് കകവദദ്യുതബ

വഞഹനങ്ങള്കഞയബ  എലഞ ജബലകേളബലഞ്ചാം ഫഞസ്റ്റച്ച് ചഞര്ജ്ജബഞ്ചാംഗച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള്

സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  എലഞ  നബകയഞജകേമണ്ഡലെങ്ങളബലഞ്ചാം  ഇലെകബകേച്ച്

ഓകടഞറബക്ഷകേള്കഞയബ  കപഞള്  മകൗണഡച്ച്  ചഞര്ജ്ജബഞ്ചാംഗച്ച്  കപഞയബന്റുകേള്

സഞപബക്കുനതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തബയഞകബവരബകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന.

സസ്വകേഞരദ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ ചഞര്ജ്ജബഞ്ചാംഗച്ച് കസ്റ്റഷനുകേള് കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ   ആദദകത്ത  100  സസ്വകേഞരദ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കച്ച്  സബ്സബഡബ

നല്കുനതഞണച്ച്.  പബ.എഞ്ചാം.  കുസുഞ്ചാം  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  നബഞര്ഡച്ച്

ധനസഹഞയകത്തഞകട  കേഞര്ഷബകേഞവശദങ്ങള്ക്കുള്ള  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം  പമ്പുകേള്

സകൗകരഞര്ജ്ജവത്കേരബക്കുനതബനുള്ള ബൃഹതച്ച് പദതബ ഒരു വര്ഷത്തബനുള്ളബല്

അകനര്ടച്ച്  വഴബ  നടപ്പെബലെഞക്കുഞ്ചാം.  മൂലെദവര്ദബത  കേഞര്ഷബകകേഞലനങ്ങള്

ഉലഞദബപ്പെബക്കുന  കചറുകേബട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കച്ച്  കകവദദ്യുതബ  നബരകബല്  ഇളവച്ച്

നല്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുനതഞണച്ച്.  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  കമഡബകല്

കകേഞകളജബലഞ്ചാം  ആര്.സബ.സബ.-യബലഞ്ചാം  വഞകബനുഞ്ചാം  മരുനഞ്ചാം  സൂക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കവള്ഡച്ച്  മഞര്കറബല്  പചകറബ  സഞ്ചാംഭരബക്കുനതബനുഞ്ചാം
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സകൗകരഞര്ജ്ജ  ശസ്പീതസ്പീകേരണബ  സഞപബചബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

അങണവഞടബകേളബല്  ഉകൗര്ജ്ജ  സസ്വയഞ്ചാംപരദഞപത  കകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം

ഉകൗര്ജ്ജക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  അങണ  കജദഞതബ  പദതബ

നടപ്പെബലെഞക്കുഞ്ചാം.  കകവദദ്യുതബ  വബതരണത്തബകലെ  കേഞരദക്ഷമതയുഞ്ചാം  പരബസബതബ

സകൗഹൃദ  നടപടബകേളഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തച്ച്  ഉകൗര്ജ്ജ  വകുപ്പെബനച്ച്  ഇകൗ

സര്കഞരബകന്റെ കേഞലെയളവബല് നബരവധബ കദശസ്പീയ പുരസ്കഞരങ്ങള് ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.

ധനഞഭദര്തന പഞസ്സഞകബത്തരണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

വദവസഞയങ്ങള് എന XXXVII-ാംനമ്പര് ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം കകവദദ്യുത

പദതബകേള് എന XXXIX-ാംനമ്പര് ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം സഭ പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്തു.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം 1.27-നച്ച് പബരബഞ്ഞു

 * * * * * *


