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സബ്ജകറ കേമനിറനി  V

(മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം)
(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന്   :  

ശപീ. പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,
     സപഭാതുമരഭാമതറ-വനികനഭാദസ ഞഭാര വകുപ്പുമനനി.

എകറ  -  ഒഫപീകഷര്യഭാ അന്റിംഗങ്ങള്   :  

ശപീ. ആനണനി രഭാജ,
        ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി,

ശപീ. അഹമദറ കദവര്കകേഭാവനില്,
തുറമുഖന്റിം, മമ്യൂസനിയന്റിം, പുരഭാവസ്തു വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള്  :  

ശപീ. കമഭാന്സറ കജഭാസഫറ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനപീര്

ശപീ. പകമഭാദറ നഭാരഭായണ

ശപീ. സകേ. കപന്റിംകുമഭാര് 

ശപീ. ഐ. ബനി. സതപീഷറ

ശപീ. പനി. പനി. സുകമഭാദറ

ശപീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര്

ശപീ. പനി. ടെനി. കതഭാമസറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശപീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി ഷപീബഭാ വര്ഗപീസറ, സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി അമനിളനി പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി

V-സന  2020  ഏപനില്  1  മുതല്  2021  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  ആനുകേഭാലെനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ

ചട്ടേന്റിം 239(1) അനുസരനിചറ സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന് സമര്പനിക്കുന.

മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി V (2019-2021),

2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ 31 വസര പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില്

ഉള്സക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.

റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി 22-7-2020, 21-10-2020, 25-11-2020, 24-2-2021

എന്നപീ  തപീയതനികേളനിലെഭായനി  4  കയഭാഗങ്ങള്  കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസലെ

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള

ആക്ഷന്  കടെക്കണ  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്,  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങള്,  2019-20  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ, 2019  എപനില്  1  മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല്

റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ  എന്നനിവയുസടെ പരനിഗണന,  ചട്ടേങ്ങളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം,  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ

കേളനികന്മേല് വകുപ്പുകേള് ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ പരനിഗണന  എന്നനിവയഭായഭാണറ

സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങള്  കചര്ന്നതറ.  പസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനിസലെ  ശരഭാശരനി  ഹഭാജര്നനിലെ

71.13% ആയനിരുന. 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന

വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള് ചുവസടെ കചര്ക്കുന:

അദര്യഭായന്റിം    I—സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള് 

അദര്യഭായന്റിം   II—സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള്

അദര്യഭായന്റിം  III—സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള്/എസറ.ആര്.ഒ.-കേള്

അദര്യഭായന്റിം  IV—നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 എ പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള്

അദര്യഭായന്റിം V—നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ     
                      പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള്
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അദര്യഭായന്റിംVI—(a)  2020-21-സലെ     ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ     സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
   സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ  
   സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

 (b) വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസലെ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് ലെഭനിചതുന്റിം  സമനിതനി

       പരനിഗണനിചതുമഭായ നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്.

അദര്യഭായന്റിം VII—സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള് അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജൂലലെ 7-ാംതപീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

    
  പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ,  
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2021 ജൂലലെ 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.

viii
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1-4-2020 മുതല് 31-3-2021 വസരയുള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാ  ര്ട്ടേറ

അദര്യഭായന്റിം    I  

സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള്

(1)  മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി V-സന
2019-20  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച
നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ  22-7-2020-സലെ
കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേറ  24-8-2020-നറ  സഭയനില്
സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(2)  സമനിതനിയുസടെ 2019 ഏപനില് 1  മുതല് 2020 മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള ആനുകേഭാലെനികേ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ  22-7-2020-സലെ കയഭാഗതനില് അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടേറ
24-8-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

അദര്യഭായന്റിം   II  

സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശന്റിം

ഇല.

അദര്യഭായന്റിം   III  

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള്/എസറ.ആര്.ഒ.കേളുസടെ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്

സമനിതനിയുസടെ  21-10-2020-സലെ  കയഭാഗന്റിം  1989-സലെ  കകേരള  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന
(കഭദഗതനി)  ചട്ടേങ്ങളുസടെ  കേരടെറ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  കഭദഗതനികേകളഭാസടെ  അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം
സചയ. 

സമനിതനിയുസടെ  21-10-2020-സലെ  കയഭാഗന്റിം  2019-സലെ  കകേരള  ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ
സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വപീസറ  (കഭദഗതനി)  ചട്ടേങ്ങള്  (S.R.O. 718/2019), 2019-സലെ കകേരള
കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  (നഭാലെഭാന്റിം  കഭദഗതനി)  ചട്ടേങ്ങള്  (S.R.O.  562/2019)  എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം സഭാധൂകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

അദര്യഭായന്റിം    IV  

ചട്ടേന്റിം 235 എ  പകേഭാരന്റിം കചര്ന്ന കയഭാഗങ്ങള് സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശന്റിം

ഇല.

942/2021.
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അദര്യഭായന്റിം    V  

കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസലെ ചട്ടേന്റിം 236(6) പകേഭാരന്റിം സഭയുസടെ കമശപ്പുറതവച 

വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള് 

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
നമര്

സഭാമതനികേ
വര്ഷന്റിം

വകുപറ സഭയുസടെ
കമശപ്പുറതവച

തപീയതനി

XLI—ഗതഭാഗതന്റിം 2018-19 സന്റിംസഭാന ജലെഗതഭാഗത വകുപറ
(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം)

13-1 -2021

അദര്യഭായന്റിം    VI  

(a) 2020-21-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

ആസകേ
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ

എണന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപടുതനി
യനിട്ടുള്ള മറുപടെനി ലെഭനിച

ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ഖണനികേ നമര്

മറുപടെനി ലെഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ 
ഖണനികേ നമര്

മറുപടെനി
ലെഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ
ആസകേ എണന്റിം

144 11-121, 139 1-10, 122-138, 140-144 32

(b)  വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിസലെ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സഭയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ആക്ഷന്  കടെക്കണ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ഉള്സപടെഭാത  തഭാസഴെപറയുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള
ഡനികലെ  കസ്റ്റേററസമനറ  ബഹ.  വകുപ്പുമനനി  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

2019-20  സഭാമതനികേ വര്ഷസത നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

3075-60-001-98-01-4—മററ  ഗതഭാഗത  സര്വ്വപീസുകേള്  -  മറ്റുള്ളവ  -  ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം  -  
കമല്കനഭാട്ടേന്റിം  -  ശമളന്റിം  -  സമ ഡനിക്കല് റപീഇകമഴറസമനറ  

സമഡനിക്കല്  റപീഇകമഴറസമനറ  ഇനതനിലുള്ള  കുടെനിശനികേ  നല്കുന്നതനിനറ  ഈ
ശപീര്ഷകേതനില് 3 ലെക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനി അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

    (ഖണനികേ 117)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

സമഡനിക്കല് റപീഇകമഴറസമനറ ഇനതനിലുള്ള കുടെനിശനികേ നല്കുന്നതനിനറ ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(റഫറസറ നമര്  എ 1/102/2019/സനി.എസറ.സഎ.എന്.ഡനി.,   തപീയതനി   29-9-2020)   

(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)           

ശനിപഭാര്ശ

3075-60-001-98-04-4— മററ  ഗതഭാഗത  സര്വ്വപീസുകേള്-മറ്റുള്ളവ-ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം-
കമല്കനഭാട്ടേന്റിം-യഭാതഭാസചലെവകേള്-അവധനി യഭാതഭാനുകൂലെര്യന്റിം

അവധനി  യഭാതഭാനുകൂലെര്യതനിനുള്ള  കുടെനിശനികേ  നല്കുന്നതനിനറ  ഈ  ശപീര്ഷകേതനില്
1.52  ലെക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനി
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

 (ഖണനികേ : 118)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

അവധനി യഭാതഭാനുകൂലെര്യതനിനുള്ള കുടെനിശനികേ നല്കുന്നതനിനറ  ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേ
തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(റഫറസറ നമര്   എ 1/102/2019/സനി.എസറ.സഎ.എന്.ഡനി.,   തപീയതനി   29-9-2020)   

(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)     

ശനിപഭാര്ശ

3075-60-001-98-05-03—മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വപീസുകേള് -മറ്റുള്ളവ-ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം-
കമല്കനഭാട്ടേന്റിം-ഓഫപീസറ സചലെവകേള്-സടെലെനികഫഭാണ സചലെവറ

ഈ  ശപീര്ഷകേതനിലുള്ള  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തപീര്ക്കുന്നതനിനറ  14,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനി  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ : 119)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശപീര്ഷകേതനിലുള്ള  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തപീര്ക്കുന്നതനിനറ  14,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

 (റഫറസറ നമര്  എ 1/102/2019/സനി.എസറ.സഎ.എന്.ഡനി.,   തപീയതനി  29-9-2020)   

(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)     
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ശനിപഭാര്ശ

3075-60-001-98-21-2— മററ  ഗതഭാഗത  സര്വ്വപീസുകേള്-മറ്റുള്ളവ-ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം-
കമല്കനഭാട്ടേന്റിം-കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹനങ്ങള്-സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

ഇന്ലെഭാനറ  നഭാവനികഗഷന്   ഡയറകറുസടെ  കേഭാരര്യഭാലെയതനിലുള്ള  മപീറനിന്റിംഗുകേള്ക്കുന്റിം
പരനികശഭാധനയഭായുമുള്ള യഭാതഭാസചലെവകേള്ക്കുന്റിം  വഭാഹനതനിസന  അറകുറപണനികേള്ക്കുന്റിം  സസയര്
പഭാര്ട്സുകേളുസടെ വനിലെയനിലുന്റിം ഇന്ഷസറന്സറ പപീമനിയതനിലുമുണ്ടഭായ വര്ദനവമൂലെന്റിം ഉള്ള കുടെനിശനികേ
നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഈ  ശപീര്ഷകേതനില്  30,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനി  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

 (ഖണനികേ 120)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

യഭാതഭാസചലെവകേള്ക്കുന്റിം  വഭാഹനതനിസന  അറകുറപണനികേള്ക്കുന്റിം  സസയര്  പഭാര്ട്സുകേളുസടെ
വനിലെയനിലുന്റിം  ഇന്ഷസറന്സറ  പപീമനിയതനിലുമുണ്ടഭായ  വര്ദനവമൂലെന്റിം  ഉള്ള  കുടെനിശനികേ
നല്കുന്നതനിനുമഭായനി ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 30,000 രൂപ അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

 (റഫറസറ നമര്  എ 1/102/2019/സനി.എസറ.സഎ.എന്.ഡനി.,   തപീയതനി  29-9-2020)   

(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)            

ശനിപഭാര്ശ

3075-60-001-98-45— മറ്റു  ഗതഭാഗത  സര്വ്വപീസുകേള്-മറ്റുള്ളവ-ഭരണവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം-
കമല്കനഭാട്ടേന്റിം- പനി.ഒ.എല്.

പനി.ഒ.എല്.  ഇനതനിലുള്ള കുടെനിശനികേ നല്കുന്നതനിനറ  ഈ ശപീര്ഷകേതനില്  60,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനി   അനുവദനിക്കണസമന്നറ   സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

 (ഖണനികേ : 121)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

പനി.ഒ.എല്.  ഇനതനിലുള്ള കുടെനിശനികേ നല്കുന്നതനിനറ  ഈ ശപീര്ഷകേതനില്  34,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(റഫറസറ നമര്  എ 1/102/2019/സനി.എസറ.സഎ.എന്.ഡനി.,   തപീയതനി  29-9-2020)   

(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)             
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ശനിപഭാര്ശ

5075-60-800-86—മററ  ഗതഭാഗത  സര്വ്വപീസുകേള്ക്കുള്ള  മൂലെധനസചലെവറ-മറ്റുള്ളവ–

മറ്റുസചലെവകേള്-കദശപീയ  ജലെപഭാത(III)-യുമഭായനി  അനുബന

കേനഭാലുകേസള ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി (ആര്.സഎ.ഡനി.എഫറ.)

കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ  ജനിലയനിസലെ  മൂഴെനിക്കല്,  മലെപ്പുറന്റിം  ജനിലയനിസലെ  സവളനിയന്റിംകകേഭാടെറ  എന്നനിവനിടെ

ങ്ങളനിസലെ  കലെഭാക്കറ-കേന്റിം-ബനിഡ്ജറ  വര്ക്കനിനഭായനി  ഈ  ശപീര്ഷകേതനില്  45  കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.     

(ഖണനികേ : 125)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

NABARD-RIDF  Tranche  XXV-ല്  ഉള്സപട്ടേ  മലെപ്പുറന്റിം  ജനിലയനിസലെ  സവളനിയന്റിംകകേഭാടെറ

കലെഭാക്കറ കേന്റിം ബനിഡ്ജറ നനിര്മഭാണതനിനഭായനി  29.87  കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ പദതനി കരഖ നബഭാര്ഡറ

അന്റിംഗപീകേരനിചതനിന്പകേഭാരന്റിം  ഭരണഭാനുമതനി  മഭാതകമ  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള.  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി,

പവൃതനി ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി എന്നനിവ നല്കേനിക്കഴെനിഞറ പവൃതനി ആരന്റിംഭനിചറ ബനിലെറല

സമര്പനിചകേഴെനിയുകമഭാള് മഭാതകമ റപീ-ഇന്റിംകബഴറ സചയ്യുന്നതനിനഭായനി ഫണ്ടനിസന ആവശര്യന്റിം വരുനള.

ആയതനിനഭാല് നബഭാര്ഡറ RIDF Tranche XXV-ല് ഉള്സപട്ടേ മലെപ്പുറന്റിം ജനിലയനിസലെ സവളനിയന്റിംകകേഭാടെറ

കലെഭാക്കറ-കേന്റിം-ബനിഡ്ജറ  നനിര്മഭാണപവൃതനിക്കഭായനി  ഈ  സഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഫണ്ടനിസന

ആവശര്യകേത  ഉണ്ടഭാകുവഭാനുള്ള  സഭാഹചരര്യന്റിം  വനിരളമഭായതനിനഭാല്  2019-20  സഭാമതനികേ

വര്ഷതനില്  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനവഴെനികയഭാ  ഫണ്ടറ  വകേയനിരുകതണ്ട

സഭാഹചരര്യന്റിം  ഇലഭാതതനിനഭാല്  അധനികേ  തുകേസയഭാനന്റിം  അനുവദനിചനിട്ടേനില.  കൂടെഭാസത  കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ

ജനിലയനിസലെ മൂഴെനിക്കല് കലെഭാക്കറ-കേന്റിം-ബനിഡ്ജനിനുന്റിം  LoC (  സലെറര് ഓഫറ സക്രഡനിററ)  സപഭാകപഭാസല്

ലെഭര്യമഭാക്കഭാത സഭാഹചരര്യതനില് അധനികേ തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിട്ടേനിലഭാതതഭാണറ.     

(റഫറസറ നമര്  എ 1/102/2019/സനി.എസറ.സഎ.എന്.ഡനി.,   തപീയതനി   29-9-2020)   

(കേഭാലെതഭാമസപതനികേ  13-1-2021-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)         
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അദര്യഭായന്റിം    VII  

സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാർട്ടുകേള് സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്

2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാർചറ 31 വസരയുള്ള കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി പകതര്യകേ
റനികപഭാർട്ടുകേള് ഒനന്റിം സമർപനിചനിട്ടേനില.

പനി. എ. മുഹമദറ റനിയഭാസറ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന്,
2021 ജൂലലെ 7. സബ്ജകറ കേമനിറനി V.
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അനുബനന്റിം

22-7-2020-സലെ  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

മരഭാമതന്റിം ഗതഭാഗതവന്റിം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം സന്റിംബനനിച  സബറ ജകറ  കേമനിറനി  V,
2020  ജ ജൂലലെ 22-ാം തപീയതനി ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിസലെ 11.30-നറ  നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസലെ
'5 ഡനി'  സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം ബഹ. സപഭാതുമരഭാമതന്റിം   രജനിസറ കടഷനുന്റിം
വകുപ്പുമനനിയുമഭായ ശപീ. ജനി. സുധഭാകേരസന അദര്യക്ഷതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. തദവസരതനില്
സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  ബഹ.  തുറമുഖവന്റിം  മമ്യൂസനിയവന്റിം  പുരഭാവസ്തു
സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  വകുപ്പുമനനി ശപീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനിയുന്റിം ബഹ. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി
ശപീ. എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രനുന്റിം  വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖന കയഭാഗതനില് പസങ്കേടുത.

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള്  :  

1. ശപീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്, എന്റിം.എല്.എ.  

വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖന  പസങ്കേടുത  അന്റിംഗങ്ങള്  :  

1. ശപീ. കജഭാണ സഫര്ണഭാണ്ടസറ,  എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. സകേ. സനി. കജഭാസഫറ, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

1. ശപീമതനി എസറ. ജയശപീ, കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി രജനനി വനി. ആര്., സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീ.  ദപീപകേറ  എസറ. വനി.,  അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

1. ശപീ.  സകേ. ആര്. കജര്യഭാതനിലെഭാല്, പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

2. ശപീ.  ആനനറ സനിന്റിംഗറ,   സസക്രട്ടേറനി,  സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

3. ശപീമതനി   എസറ. മഭാലെനിനനി,  അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

4. ശപീമതനി  ഡഭാര്ലെനിന്  ഡനിക്ര ജൂസറ,  ചപീഫറ  എകേറ സനികേര്യ ജൂട്ടേപീവറ  ഓഫപീസര്  (കകേരള  കറഭാഡറ
ഫണ്ടറ കബഭാര്ഡറ)

5. ശപീ. ലഹജപീന് ആല്ബര്ട്ടേറ, ചപീഫറ എന്ജനിനപീയര്  (സകേട്ടേനിടെ വനിഭഭാഗന്റിം), സപഭാതുമരഭാമതറ
വകുപറ
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6. ശപീമതനി   റനി.  എസറ.   സനിന ന,   ചപീഫറ  എന്ജനിനപീയര്  (കറഭാഡറ  സമയനിനനന്സറ),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

7. ശപീമതനി സകേ. ആര്. മധുമതനി, ചപീഫറ എന്ജനിനപീയര്, (ഡനിലസന്), സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

8. ശപീ.   സഭാന്റിംസണ  കജഭാണ,   മഭാകനജര്,  കറഭാഡറ  ഇന്ഫഭാസറ ടകേറ ചര്  കേമനനി  കകേരള

ലെനിമനിറഡറ

9. ശപീ. സകേ.  രവപീന്ദ്രന് ആശഭാരനി,  സപീനനിയര്  ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര് (ബനില്ഡനിന്റിംഗറ സറ),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

10.  ശപീ. ലെ ജൂയനിസറ എ. സഫര്ണഭാണ്ടസറ,  സപീനനിയര്  ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര്, (കറഭാഡറ സറ &

ബനിഡറ ജറ സറ).

വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ  മുകഖന പസങ്കേടുത ഉകദര്യഭാഗസന്  :  

1. ശപീ.  സഞറ ജയറ കേകൗള്, സസക്രട്ടേറനി,  തുറമുഖ വകുപറ.

കയഭാഗതനില് സമനിതനി തഭാസഴെപറയുന്ന വനിഷയങ്ങള് പരനിഗണനിച:

I.  2019-20   സഭാമതനികേ വര്ഷസത   ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ   പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ   റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  തുറമുഖ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി

കസ്റ്റേററസമനറ

2019-20  സഭാമതനികേ വര്ഷസത    ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ   തുറമുഖ വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ ഖണനികേ  86  മുതല് 105 വസരയുള്ള

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം

സചയറ തു.

തുറമുഖ  വകുപ്പുമഭായനി   ബനസപട്ടേ  എലഭാ  ശപീര്ഷകേങ്ങളനിലുന്റിം,   സഭാലെറനി  സഹഡറ  ഒഴെനിസകേ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയറ ത തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  തുറമുഖ വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ

അറനിയനിച.   തുടെര്ന്നറ വനിഴെനിഞന്റിം  പദതനിയുസടെ നനിലെവനിലുള്ള  സനിതനി സമനിതനി ആരഭാഞ.

സഷഡര്യ ജൂള്  പകേഭാരന്റിം  വനിഴെനിഞന്റിം  തുറമുഖതനിസന  പണനി  പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

സമയപരനിധനി  2019  ഡനിസന്റിംബര്  ആയനിരുനസവനന്റിം എന്നഭാല് പസ്തുത കേഭാലെയളവനില്  പണനി
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പൂര്തപീകേരനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിലഭാസയനന്റിം  നനിലെവനില്  നടെനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  പധഭാനസപട്ടേ

പവൃതനിയഭായ കബക്കറ  വഭാട്ടേര് കേണസറ ടക്ഷസന 25  ശതമഭാനന്റിം  മഭാതമഭാണറ പൂര്തപീകേരനിക്കുവഭാന്

സഭാധനിചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  തുറമുഖ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച.

പസ്തുത  പവൃതനിക്കഭാവശര്യമഭായ  പഭാറ ലെഭര്യമലഭാത സഭാഹചരര്യന്റിം തുറമുഖ നനിര്മഭാണസത

പതനികൂലെമഭായനി  ബഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  പധഭാനസപട്ടേ  പവൃതനിയഭായ  കബക്കറ  വഭാട്ടേര്

കേണസറ ടക്ഷനനിലുണ്ടഭായനിരനിക്കുന്ന  കേഭാലെതഭാമസമഭാണറ  വനിഴെനിഞന്റിം  പദതനിയുസടെ   പൂര്തപീകേരണ

തനിനറ  തടെസന്റിം  സൃഷനിക്കുന്നസതനന്റിം കപഭാര്ട്ടേറ  സടെര്മനിനല്  ബനില്ഡനിന്റിംഗ  നകേള നസടെയുന്റിം കപഭാര്ട്ടേനില്

നനിന്നറ  ലഹകവ  വസര  നപീളുന്ന  കറഭാഡറ  കേണകനിവനിറനിയുസടെയുന്റിം  നനിര്മഭാണ  പവൃതനികേള്

പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം അവകലെഭാകേന കയഭാഗങ്ങള് കൂടുന്നതഭായുന്റിം തുറമുഖ വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി

കൂട്ടേനികചര്ത.

50  ലെക്ഷന്റിം  സമടനിക്കറ  ടെണ  പഭാറയഭാണറ  പദതനിയുസടെ  പവൃതനികേള്ക്കറ

ആവശര്യമഭായനിട്ടുള്ളസതനന്റിം എന്നഭാല് നനിലെവനില് 1000 സമടനിക്കറ ടെണ പഭാറ മഭാതമഭാണറ ഒരു ദനിവസന്റിം

ലെഭനിക്കുന്നസതനന്റിം  പഭാറയുസടെ  ലെഭര്യത  ഉറപഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചഭാല്  മഭാതകമ  പദതനി  പവൃതനികേള്

കവഗതനിലെഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളസവനന്റിം തുറമുഖ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി പറഞ. പഭാറയുസടെ ലെഭര്യത

ഉറപറ  വരുതന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  അഭനിമുഖപീകേരനിച  നനിരവധനി  സഭാകങ്കേതനികേ  പശ്നങ്ങള്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനറ  ബഹ.  മുഖര്യമനനിയുസടെ  സഭാന്നനിദര്യതനിലുന്റിം  വനിവനിധ  തലെങ്ങളനിലുന്റിം  കയഭാഗന്റിം

കചര്ന്നറ വരുന്നതഭായുന്റിം പുലെനിമുട്ടേറ നനിര്മഭാണമഭാണറ പദതനിയുസടെ ഏറവന്റിം വലെനിയ ഘട്ടേസമനന്റിം പണനി

നടെനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഓഫപീസറ  സകേട്ടേനിടെന്റിം,  സടെര്മനിനല്  തുടെങ്ങനിയവയുസടെ  പവൃതനി  ഉടെസന

പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതഭാസണനന്റിം പദതനിയുസടെ  പൂര്തപീകേരണവമഭായനി  ബനസപട്ടേ ഒരു  കേട്ടേറ  ഓഫറ

തപീയതനി  പറയുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനിലഭാസയനന്റിം  ബഹ.  തുറമുഖവന്റിം  മമ്യൂസനിയവന്റിം  പുരഭാവസ്തു

സന്റിംരക്ഷണവന്റിം വകുപ്പുമനനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

II.  2019-20  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് ഗതഭാഗത വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയതറ

2019-20  സഭാമതനികേവര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഖണനികേ  108  മുതല്

116 വസരയുള്ള ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുകേള് സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

942/2021.
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108 മുതല് 116 വസരയുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള്ക്കറ ഗതഭാഗത വകുപറ ആവശര്യസപട്ടേനിരനിക്കുന്ന തുകേ

അനുവദനിക്കുവഭാന്  നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭാസയനള്ള  മറുപടെനിയഭാണറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനില്  നനിനന്റിം

ലെഭനിചനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  ആവശര്യസപട്ടേ  അധനികേ  തുകേ  ലെഭനിക്കഭാതതറ  ഉള്നഭാടെന്  ജലെഗതഭാഗത

കമഖലെയുസടെ  പവര്തനസത സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായുന്റിം  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനികനഭാടെറ  അധനികേ

തുകേ ഒനകൂടെനി  ആവശര്യസപടുന്നതനിനുള്ള അവസരന്റിം കവണസമനന്റിം ബഹ.  ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി

പറഞ.

ആയതനിനഭാല്,  2019-20-സലെ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ

നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ഗതഭാഗത വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഖണനികേ 108 മുതല് 116 വസരയുള്ള

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്ത  അധനികേ  തുകേ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ

വകുപനികനഭാടെറ ഒനകൂടെനി ആവശര്യസപടുവഭാന് ഗതഭാഗത വകുപനികനഭാടെറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

III.  2019-20  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയതറ

2019-20  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഖണനികേ  11  മുതല്

85  വസരയുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

IV. 2019 ഏപനില് 1 മുതല് 2020 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ

പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ

V.  2019-20  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

നഭാലെഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന്  കടെക്കണ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

കകേഭാവനിഡറ  19-സന  പശഭാതലെതനില്  കയഭാഗന്റിം  കചരുന്നതനിനഭായനി  കനരനിട്ടുന്റിം  വപീഡനികയഭാ

കകേഭാണഫറന്സനിലൂസടെയുന്റിം  പസങ്കേടുത  ബഹമഭാനസപട്ടേ  മനനിമഭാര്ക്കുന്റിം  എന്റിം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുന്റിം

ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കുന്റിം ജപീവനക്കഭാര്ക്കുന്റിം സമനിതനി സചയര്മഭാന് നനനി കരഖസപടുതനി.

കയഭാഗന്റിം ഉചയറ 12.00 മണനിക്കറ പനിരനിഞ.
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21-10-2020-സലെ  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V,

2020  ഒകകഭാബര്  മഭാസന്റിം  21-ാം  തപീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച്ചരഭാവനിസലെ  11.30-നറ  നനിയമസഭഭാ

സമുചയതനിസലെ '5 ഡനി' സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം ബഹ. സപഭാതുമരഭാമതന്റിം

രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം  വകുപ്പുമനനിയുമഭായ  ശപീ.  ജനി.  സുധഭാകേരസന  അദര്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം

കചര്ന.

തദവസരതനില്  സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  ബഹ.  തുറമുഖവന്റിം

മമ്യൂസനിയവന്റിം പുരഭാവസ്തു സന്റിംരക്ഷണവന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടെന്നപള്ളനി വപീ ഡനികയഭാ

കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖനയുന്റിം ബഹ. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി ശപീ. എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രന് കനരനിട്ടുന്റിം

കയഭാഗതനില് പസങ്കേടുത. 

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള്  :  

1. ശപീ. സകേ. സനി. കജഭാസഫറ, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്, എന്റിം.എല്.എ.

വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖന പസങ്കേടുത അന്റിംഗങ്ങള്  :  

1. ശപീ. സകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഭാദര്, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന്, എന്റിം.എല്.എ.

3. ശപീ. കജഭാണ സഫര്ണഭാണ്ടസറ, എന്റിം.എല്.എ.

4. ശപീ. എന്. ഷന്റിംസുദ്ദേപീന്, എന്റിം.എല്.എ.

5. ശപീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

1. ശപീമതനി എസറ. ജയശപീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി രജനനി വനി. ആര്., സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീ. ദപീപകേറ എസറ. വനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

1. ശപീ. സകേ. ആര്. കജര്യഭാതനിലെഭാല്, പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

2. ശപീ. ആനനറ സനിന്റിംഗറ, സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

3. ശപീ. ഋഷനിരഭാജറ സനിന്റിംഗറ, ഡയറകര് ജനറല്, പനിസണസറ സഹഡ്കേസഭാര്കട്ടേഴറ

4. ശപീ. ആര്. എസറ. കേണന്, സസഷര്യല് സസക്രട്ടേറനി, തകദ്ദേശസസയന്റിംഭരണ വകുപറ

5. ശപീമതനി ഡനി. എസറ. ലഷലെ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ

6. ശപീ.  അജനിതറ  രഭാമചന്ദ്രന്,  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (കറഭാ ഡ്സറ),  സപഭാതുമരഭാമതറ

വകുപറ

7. ശപീ.  എസറ.  മകനഭാ  കമഭാഹന്,  ചപീഫറ  എ ഞനിനപീയര്  (ബനില്ഡനിന്റിംഗ്സറ),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

8. ശപീമതനി  ലഹജപീന്  ആല്ബര്ട്ടേറ,  ചപീഫറ  എ ഞനിനപീയര്  (സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗന്റിം),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

9. ശപീ.  എന്റിം.  അകശഭാകേറ  കുമഭാര്,  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (നഭാഷണല്  ലഹകവ),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

10.ശപീ. എന്. സതപീഷറ, സപീനനിയര് ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര്, സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

11. ശപീ. സകേ. രവപീന്ദ്രന് ആശഭാരനി, സപീനനിയര് ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര്, സപഭാതുമരഭാമതറ

വകുപറ

12.ശപീ.  എസറ.  സകന്തഭാഷറ,  സഡപമ്യൂട്ടേനി  ഇന്സസകര്  ജനറല്,  പനിസണസറ

സഹഡ്കേസഭാര്കട്ടേഴറ.

വപീ ഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖന പസങ്കേടുത ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

1. ശപീ. സജ്ഞയറ എന്റിം. കേകൗള്, സസക്രട്ടേറനി, തുറമുഖ വകുപറ

2. ശപീ. പനി. റനി. കജഭായറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, തുറമുഖ വകുപറ.
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പസ്തുത  കയഭാഗതനില്  കേരടെറ  ചട്ടേന്റിം,  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്,  കേഭാലെതഭാമസപതനികേകേള്,
എസറ.ആര്.ഒ.കേളുസടെ  സഭാധൂകേരണന്റിം  എന്നനിവ  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം  അതനികന്മേല്
തഭാസഴെപറയുന്ന തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

1.  കേരടെറ ചട്ടേതനിസന പരനിഗണന

1989-സലെ കകേരള കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന നനിയമന്റിം, കഭദഗതനി-പതനിനഞറ വര്ഷതനില് 
കൂടുതല് പഴെക്കമുള്ള ഡപീസല് ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷകേള്ക്കറ പകേരന്റിം 2020 നവന്റിംബര് 

1 മുതല് ഇലെകനിക്കല് എനര്ജനി, LPG, CNG, LNG എന്നനിവ 
ഇനനമഭായനി ഓടുന്ന ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷകേള് മഭാതന്റിം 

അനുവദനിക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിചറ

(ഫയല് നമര് 3328/സബറ.സനി.എ 2/2020/നനി.സസ.)

നഭാഷണല്  ഗ്രപീന്  ലടബമ്യൂണലെനിസന  ഉതരവനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  കകേരളതനില്
ഇലെകനിക്കല് എനര്ജനി, സനി.എന്.ജനി. എന്നനിവ ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷകേള്
ഇറങ്ങനിക്കഴെനിഞനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  കകേരള  ഓകട്ടേഭാസമഭാലബല്സറ  ഇലെകനികേറ  ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷകേള്
നനിര്മനിക്കുകേയുന്റിം  കനപഭാളനികലെയറ  കേയറ്റുമതനി  ആരന്റിംഭനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  15  വര്ഷന്റിം
കേഴെനിയുന്നമുറയറ ഇലെകനിക്കല് എനര്ജനി, LPG, CNG, LNG എന്നനിവ ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിചറ
ഓടുന്ന  ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷ  നനിരതനിലെനിറക്കണസമനന്റിം  ഗതഭാഗത  വകുപറ  പനിന്സനിപല്  സസക്രട്ടേറനി
അറനിയനിച.  പസ്തുത  വനിഷയതനില്  ഒരു  കഭദഗതനി  ആവശര്യമഭായനിട്ടുളളതഭായുന്റിം  15  വര്ഷതനില്
കൂടുതല് പഴെക്കമുള്ള ഡപീസല് ഓകട്ടേഭാറനിക്ഷകേള്  2020  നവന്റിംബര്  1  മുതല് പഭാടെനിസലനള്ളതറ
പഭാകയഭാഗനികേമലഭാസയനന്റിം  പസ്തുത  കേഭാലെയളവറ  "2021  ജനുവരനി  1  മുതല്"  എന്നറ  കഭദഗതനി
സചകയണ്ടതഭാസണനന്റിം  ഇകപഭാഴെസത  പകതര്യകേ  സഭാഹചരര്യന്റിം  കേണക്കനിസലെടുക്കണസമനന്റിം
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

പസ്തുത  കനഭാട്ടേനിഫനികക്കഷസന  റൂള്  2-ലുന്റിം  എകറപ്ലകനററനി  കനഭാട്ടേനിലുന്റിം
"1st  November,  2020"  എന്നതറ   "1st  January,  2021"  എന്നറ  മഭാറന്റിം
വരുകതണ്ടതഭാസണന്ന കഭദഗതനികയഭാസടെ കേരടെറ ചട്ടേന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ പരനിഗണന

(2) 31-10-2017-സലെ സമനിതനി കയഭാഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം-ഗവണസമനറ റസ്റ്റേറഹകൗസുകേളുസടെ
നവപീകേരണന്റിം സന്റിംബനനിചറ സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ 

നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 5896/സബറ.സനി.എ.2/2017/നനി.സസ.)

2001-സലെ ഗവണസമനറ ഉതരവറ അനുസരനിചറ  10  റസ്റ്റേറ ഹകൗസുകേള്  30  വര്ഷസത
പഭാട്ടേതനിനറ  സസകേഭാരര്യ  വര്യകനികേള്ക്കറ  നല്കേനിയതഭായുന്റിം  ഇകപഭാള്  ആലുവ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസറ
മഭാതമഭാണറ  സസകേഭാരര്യ  വര്യകനിയുസടെ  ലകേവശമുള്ളസതനന്റിം,  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  സര്ക്കഭാര്
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തനിരനിസകേ  ഏസറടുതകേഴെനിഞസവനന്റിം  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  അറനിയനിച.
മൂന്നഭാറനില് മൂന്നറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള് സസകേഭാരര്യ വര്യകനി നനിര്മനിചസവങ്കേനിലുന്റിം അവ സര്ക്കഭാര് തനിരനിസകേ
ഏസറടുതനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  ആലുവ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഇകപഭാഴന്റിം
ലഹകക്കഭാടെതനിയനില്  കകേസറ  നനിലെനനില്ക്കുകേയഭാസണനന്റിം  കകേസുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഒരു
നനികരഭാധന  ഉതരവറ  ഉസണ്ടനന്റിം  അതറ  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസപീകേരനിച
സകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചര്ത.

റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേളനിസലെ  സ്റ്റേഭാഫുകേസള  എന്റിംകപ്ലഭായ്സമനറ  എകറകചഞ്ചുവഴെനി  മഭാതകമ

നനിയമനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുളസവനന്റിം  റസ്റ്റേറഹകൗസുകേളനില്  കുടുന്റിംബശപീ  കേര്യഭാനപീനുകേള്

നല  രപീതനിയനില്  പവര്തനിക്കഭാതതനിനഭാല്  കേര്യഭാനപീന്  നടെതനിപനിനഭായനി  സടെണ്ടര്

ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനറ  നടെപടെനി  സസപീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  നനിലെവനില്  നഭാലു  സലെങ്ങളനില്

കുടുന്റിംബശപീ  കേര്യഭാനപീനുകേള്  പവര്തനിക്കുന്നതഭായുന്റിം  മറ്റുള്ള  സലെങ്ങളനില്  കുടുന്റിംബശപീസയ

ഒഴെനിവഭാക്കനി,  സടെണ്ടര്  വനിളനിചറ  കേര്യഭാനപീനുകേള്  നടെതനിസക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം

റസ്റ്റേറ ഹകൗസുകേളനിസലെ ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ യൂണനികഫഭാന്റിം,  റസ്റ്റേറ ഹകൗസുകേളനിസലെ ഫണ്ടറ ഓഫപീസറ

സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  തുടെങ്ങനിയവയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വകുപറ  നടെപടെനി  സസപീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം

സപഭാതുമരഭാമതറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

30  വര്ഷകതയറ റസ്റ്റേറ ഹകൗസുകേള് പഭാട്ടേതനിനറ സകേഭാടുതനിരനിക്കുകേയഭായനിരുനസവനന്റിം

പഭാട്ടേതനിനറ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസറ  ഏസറടുതവര് നനിബനനകേള് ഒനന്റിം പഭാലെനിചനിരുന്നനിലഭാസയനന്റിം

വകുപനിനറ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേള് തനിരനിസചടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാതവനിധന്റിം അവര് റസ്റ്റേറഹകൗസുകേള്

സസന്തമഭാക്കനിയനിരുനസവനന്റിം  പസ്തുത  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേളനില്നനിനന്റിം  യഭാസതഭാരു  വരുമഭാനവന്റിം

സര്ക്കഭാരനിനറ  ലെഭനിചനിരുന്നനിലഭാസയനന്റിം  മൂന്നഭാര്  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസനില്  ആസകേ  ഒരു  മുറനി  മഭാതമഭാണറ

പനി.ഡബബ.ഡനി.ക്കറ  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  ബഭാക്കനിസയലഭാന്റിം  പഭാട്ടേതനിനറ  എടുത ആളനിസന

ലകേവശമഭായനിരുനസവനന്റിം റസ്റ്റേറ ഹകൗസനിസന ഓഫപീസറ മുറനികേളനില് കപഭാലുന്റിം അവരുസടെ കരഖകേള്

വചറ നനിറചനിരുനസവനന്റിം കബഭാധര്യസപട്ടേതനിസന തുടെര്ന്നറ അവനിടെസത അസനിസ്റ്റേനറ എഞനിനപീയറുസടെ

കപരനില് നടെപടെനിസയടുതതഭായുന്റിം ലഹകക്കഭാടെതനിയനില് കകേസറ  സകേഭാടുതറ റസ്റ്റേറ  ഹകൗസറ  തനിരനിസകേ

ഏസറടുതതഭായുന്റിം സചയര്മഭാന് കയഭാഗതനില് അറനിയനിച.

2006  മുതല്  2010  വസര  മൂന്നഭാര്  സബറ  ഡനിവനിഷന്  ഓഫപീസനില്

കസവനമനുഷനിചനിരുന്ന  ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ  വനിവരങ്ങള്  കശഖരനിക്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിചന്റിം

അവര്സക്കതനിസര  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിചമുള്ള  നനിലെവനിസലെ  സനിതനി

എന്തഭാസണന്നറ വകുപനികനഭാടെറ ആരഭായണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.
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പസ്തുത ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ വനിവരങ്ങള് വനിജനിലെന്സറ വഴെനിയഭാണറ കശഖരനിക്കുന്നസതനന്റിം

അവര്  ഇതുവസര  വനിവരങ്ങള്  സമര്പനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (സകേട്ടേനിടെ

വനിഭഭാഗന്റിം) മറുപടെനി നല്കേനി. വനിജനിലെന്സനില് നനിനന്റിം വനിവരങ്ങള് ലെഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി

തസരനിതസപടുതണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

ആലുവ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസറ  ഇതുവസര  തനിരനിസകേ  ഏസറടുക്കഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം

കകേഭാടെതനിയനില്  ഇകപഭാഴന്റിം  കകേസറ  നടെനസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  ചുറ്റുമതനികലെഭാടുകൂടെനിയ

ഒട്ടേനവധനി  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുള്ള  കുറഭാലെന്റിം,  തനിരനിസകേ  ഏസറടുതനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  അവനിസടെ

സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനിലെനിലഭാത  പഭാലെസറ  സൂപണ്ടറ  എസന്നഭാരു  തസനികേയനില്

കസവനമനുഷനിചനിരുന്നയഭാസള  സര്വ്വപീസനില്  നനിനന്റിം  പനിരനിചവനിട്ടേതഭായുന്റിം  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസറ

കപഭാലുള്ള  സഭാപനങ്ങള്  പഭാട്ടേതനിനറ  സകേഭാടുകക്കണ്ടകേഭാരര്യമനിലഭാസയനന്റിം  150  റസ്റ്റേറ

ഹകൗസുകേളനില് നനിന്നറ ആസകേ കേനിട്ടേനിയനിരുന്ന  2  കകേഭാടെനി രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനന്റിം  2019-ല്

16  കകേഭാടെനി  രൂപയഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം പുതനിയതഭായനി  ആരന്റിംഭനിച റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേളനില്

ജപീവനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനറ  പനി.എസറ.സനി.-യനില്  റഭാങ്കേറ  ലെനിസ്റ്റേറ  നനിലെവനിലെനിലഭാസയനന്റിം

കൂടുതല്  ജപീവനക്കഭാസര  നനിയമനിചഭാല്  വരുമഭാനതനില്  വര്ദനവണ്ടഭാകുസമനന്റിം  സമനിതനി

അഭനിപഭായസപട്ടു.  ഗവണസമനറ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേളനില്  യൂണനികഫഭാന്റിം  അടെനിയന്തരമഭായനി

ഏര്സപടുതണസമനന്റിം  വനകമഖലെകേളനിലുള്ള  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേളനില്  കവണ്ടത  പരനികശഭാധന

നടെതന്നതനിനുള്ള  സതസര  നടെപടെനി  സസപീകേരനിചറ  സമനിതനിസയ  അറനിയനിക്കണസമനന്റിം

നനിര്കദ്ദേശനിച.

സസകേഭാരര്യ  വര്യകനികേള്ക്കറ  വഭാടെകേയറ  സകേഭാടുതനിരുന്ന  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേസളലഭാന്റിം

ഒഴെനിപനിസചടുതനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  കുടുന്റിംബശപീക്കറ  കേര്യഭാനപീനുകേളുസടെ  നടെതനിപനിനറ  അനുവഭാദന്റിം

നല്കേനിയനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  എവനിസടെസയങ്കേനിലുന്റിം  കുടുന്റിംബശപീ  കേര്യഭാനപീന്  നടെതനസണ്ടങ്കേനില്

അവനിസടെയുള്ള  അസനിസ്റ്റേനറ  എഞനിനപീയറുസടെ  കപരനില്  നടെപടെനിയുണ്ടഭാകുസമനന്റിം  സടെണ്ടര്

നടെപടെനികേളനിലൂസടെ അലഭാസത ആര്ക്കുന്റിം കേര്യഭാനപീന് നടെതന്നതനിനറ അനുവഭാദന്റിം നല്കേരുസതന്നറ

തപീരുമഭാനസമടുതനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  മഭാകനജര്മഭാര്  സസകേഭാരര്യമഭായനി  കേര്യഭാനപീനുകേള്  നടെതന്നതനിനറ

അനുവഭാദന്റിം നല്കേനിയനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം എലഭാ റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേളനികലെയുന്റിം കേര്യഭാനപീനുകേള് സടെണ്ടര്

സചയ്തറ സകേഭാടുക്കണസമനന്റിം കേര്യഭാനപീന് ഇലഭാത സലെങ്ങളനില് ആയതറ ആരന്റിംഭനിക്കണസമനന്റിം

സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച.  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി

അന്റിംഗപീകേരനിച.
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(3)   20-3-2019-സലെ സമനിതനി കയഭാഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം - PWD നഭാഷണല് ലഹകവ 
ചപീഫറ എഞനിനപീയറുസടെ അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വരുന്ന ദനിവസ കവതനക്കഭാരുസടെ 

എണന്റിം, അവരുസടെ കവതനന്റിം എന്നനിവ സന്റിംബനനിചറ സപഭാതുമരഭാമതറ 
വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ അധനികേ വനിവര റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 1989/സബറ.സനി.എ 2/2019/നനി.സസ.)

2019-20  സഭാമതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള
കുറനിപ്പുകേളനില്  3054-01-001-99  എന്ന  ശപീര്ഷകേതനില്  അധനികേ  തുകേ  ആവശര്യസപട്ടേതറ
ദനിവസകവതനഭാടെനിസഭാനതനില് കജഭാലെനി സചയ്തനിരുന്ന സ്റ്റേഭാഫനിസന ശമളന്റിം സകേഭാടുക്കുന്നതനിനറ
കവണ്ടനിയഭായനിരുനസവനന്റിം  ഇകപഭാള്  ദനിവസ  കവതനഭാടെനിസഭാനതനില്  ആരുന്റിം  കജഭാലെനി
സചയ്യുന്നനിസലന്നഭാണറ  നഭാഷണല്  ലഹകവ  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സചയ്തനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

റസ്റ്റേറ ഹകൗസുകേളനില് ദനിവസ കവതനഭാടെനിസഭാനതനില് കജഭാലെനി സചയ്യുന്ന ആളുകേള്ക്കുന്റിം
തഭാല്ക്കഭാലെനികേ  ലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കുന്റിം  കവതനന്റിം  യഥഭാസമയന്റിം  സകേഭാടുക്കുന്നതനിനറ  ഫണ്ടറ
അനുവദനിചഭാല്  മഭാതകമ  സഭാധനിക്കുകേയുളസവനന്റിം  ആയതനിനറ  ആവശര്യമഭായ  നടെപടെനികേള്
സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച.   സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

(4)  29-8-2019-സലെ സമനിതനി കയഭാഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം-കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്മനികക്കണ്ടതുന്റിം
നനിര്മഭാണതനിസന അതര്യഭാവശര്യന്റിം പരനിഗണനിചറ സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാര് 
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതുമഭായ വനിവനിധ പവൃതനികേള്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന സചലെവകേള് 

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നറ റപീ-ഇന്റിംകബഴറ സചയണസമന്ന സമനിതനി 
ശനിപഭാര്ശ- സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 5973/സബറ.സനി.എ 2/2019/നനി.സസ.)

ലവറനിലെ, കുണ്ടന്നൂര് എന്നപീ ലഫ്ലൈഓവറുകേളുസടെ പവൃതനി കേനിഫ്ബനി ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചറ
സചയ്യുന്നതഭായുന്റിം  നഭാഷണല്  ലഹകവ  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തപീരുമഭാനന്റിം
ഇലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  നഭാഷണല്  ലഹകവയ്സനില്  നനിന്നറ  എന്.ഒ.സനി.  മഭാതകമ
വഭാങ്ങനിയനിരുനളസവനന്റിം  അതനിനുകശഷന്റിം  കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടറ  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന്
ആവശര്യസപട്ടേകപഭാള് സന്റിംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചറ നഭാഷണല് ലഹകവയുസടെ
നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള്  നടെതണസമന്നഭാണറ  മറുപടെനി  ലെഭനിചസതനന്റിം  നഭാഷണല്
ലഹകവ-66  വനികേസനിപനിക്കുനസണ്ടനന്റിം  ഫണ്ടറ  ആവശര്യസപട്ടേനിരുസന്നങ്കേനിലുന്റിം  നനികക്ഷപന്റിം
നടെതവഭാന് നഭാഷണല് ലഹകവയ്സറ തയഭാറഭായനിരുന്നനിലഭാസയനന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.
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കകേന്ദ്രന്റിം  ആവശര്യസപടെഭാസത  തസന്ന  Stand  Alone  Project  ആയനി  മുന് സര്ക്കഭാരുന്റിം
സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപ്പുന്റിം  കചര്ന്നറ  കമല്പറഞ  രണ്ടറ  പഭാലെങ്ങളുകടെയുന്റിം
നനിര്മഭാണപവര്തനങ്ങള്  നടെതനിസക്കഭാള്ളഭാസമന്നറ   സമതനിക്കുകേയുന്റിം  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം  ഒരുതരതനിലുള്ള  നനിര്മഭാണപവര്തനങ്ങളുന്റിം
നടെതനിയനിരുന്നനിലഭാസയനന്റിം  തുടെര്ന്നറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  വപീണ്ടുന്റിം  ഡല്ഹനിയനികലെയറ  അയചകപഭാള്
സന്റിംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഈ  പഭാലെങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള്  ഏസറടുത
സകേഭാള്ളഭാസമന്നറ കനരകത അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഇതനിസന നനിര്മഭാണപവര്തനന്റിം കകേന്ദ്രന്റിം
ഏസറടുക്കനിലഭാസയന്നറ  കരഖഭാമൂലെന്റിം  മറുപടെനി  നല്കേനിയതഭായനി  സചയര്മഭാന്  കയഭാഗസത
അറനിയനിച.  പസ്തുത  പഭാലെങ്ങളുസടെ  നനിര്മഭാണപവര്തനന്റിം  ആരന്റിംഭനിചതഭായുന്റിം  രണ്ടറ
മഭാസതനിനകേന്റിം  പൂര്തനിയഭാകുസമന്നറ  പതപീക്ഷനിക്കുന്നതഭായുന്റിം  ഏകേകദശന്റിം  200  കകേഭാടെനി  രൂപ
കേനിഫ്ബനി പദതനിയനിലൂസടെ ഇതനികലെയഭായനി  സചലെവഴെനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം സചയര്മഭാന് അറനിയനിച.
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

(5) ആലെപ്പുഴെ ജനിലഭാ ജയനിലെനിനറ പുതനിയ സകേട്ടേനിടെന്റിം നനിര്മനിക്കുന്ന പവൃതനി
സഭാവധഭാനതനിലെഭാസണന്ന സമനിതനി അഭനിപഭായന്റിം-DIG തലെതനിലുള്ള 

കലെഭാക്കല് എന്കേസയറനി സന്റിംബനനിചറ ആഭര്യന്തര വകുപറ 
ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 5616/സബറ.സനി.എ 2/2016/നനി.സസ.)

ആലെപ്പുഴെ  ജനിലഭാ  ജയനിലെനിനറ  പുതനിയ  സകേട്ടേനിടെന്റിം  വനകേഴെനിഞതനിനഭാല്  ആഭര്യന്തര
വകുപനില്  നനിനള്ള  റനികപഭാര്ട്ടേനിനറ  പസകനി  ഇലഭാസയന്നറ  ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫറ
പനിസണസറ സമനിതനിസയ അറനിയനിച. റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

6.  കേഭാലെതഭാമസപതനികേകേളുസടെ പരനിഗണന

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷതനില് ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമര് XV (സപഭാതുമരഭാമതറ), 
XL (തുറമുഖങ്ങള്) എന്നനിവയറ കേപീഴെനില് വരുന്ന വനിവനിധ കേണക്കനിനങ്ങളനിലെഭായനി
സപഭാതുമരഭാമതറ, തുറമുഖന്റിം എന്നപീ വകുപ്പുകേള്ക്കറ ലെഭനിച ബ ഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം 

സചലെവഴെനിചതറ സന്റിംബനനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ 
ലെഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനറ കേഭാലെതഭാമസമുണ്ടഭായതറ സന്റിംബനനിച 

കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്

(ഫയല് നമര് 132/സബറ.സനി.എ 2/2019/നനി.സസ.)

പസ്തുത കേഭാലെതഭാമസപതനികേകേള് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

942/2021.
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7.  എസറ  .  ആര്  .  ഒ  .  കേളുസടെ സഭാധൂകേരണന്റിം  

(i) 2019-സലെ കകേരള ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ സകബഭാര്ഡനികനററ സര്വ്വപീസറ (കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള്

(എസറ.ആര്.ഒ. നമര്  718/2019)

(ഫയല് നമര് 65/സബറ.സനി.എ 2/2020/നനി.സസ.)

3-11-2018  തപീയതനിയനിസലെ സ.  ഉ. (പനി.)  നമര്  36/2018  പകേഭാരന്റിം എ.എന്റിം.വനി.സഎ.
തസനികേയുസടെ  പഭായപരനിധനി  36  ആയനി  കുറചസകേഭാണ്ടറ  സസഷര്യല്  റൂള്  കഭദഗതനി  സചയ്തറ
ഉതരവറ ഇറക്കനിയനിരുന.  കകേരള എ.എന്റിം.വനി.സഎ.  റഭാങ്കേറ കഹഭാള്കഡഴറ അകസഭാസനികയഷന്
സമര്പനിച 18-6-2019-സലെ അകപക്ഷയനില്, ഈ ഉതരവനിനു കശഷന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയ്തനിട്ടുള്ള
ഒഴെനിവകേസളലഭാന്റിം  പുതനിയ  വനിജ്ഞഭാപനമനിറങ്ങനി  റഭാങ്കേറ  ലെനിസ്റ്റേറ  പസനിദപീകേരനിചഭാല്  മഭാതകമ
നനിയമനന്റിം  നല്കകേണ്ടതുള  എന്നറ  കകേരള  പബനികേറ  സര്വ്വപീസറ  കേമപീഷന്
തപീരുമഭാനനിചതനിനഭാല്  നനിലെവനിസലെ  എ.എന്റിം.വനി.സഎ.  റഭാങ്കേറ  ലെനിസ്റ്റേനില്  ഉള്സപട്ടേ  ഭൂരനിഭഭാഗന്റിം
കപര്ക്കുന്റിം ഈ കഭദഗതനി പകേഭാരന്റിം ഇനനി ഒരു അവസരന്റിം ലെഭനിക്കനില എനന്റിം ആയതനിനഭാല്
എ.എന്റിം.വനി.സഎ.  തസനികേയനിസലെ നനിലെവനിസലെ റഭാങ്കേറ  ലെനിസ്റ്റേനിനറ  കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന വകുപനിസലെ
പുതുക്കനിയ സസഷര്യല് റൂള് ബഭാധകേമല എന്ന ഉതരവറ  (Saving Clause)  അടെനിയന്തരമഭായനി
പുറസപടുവനിക്കണസമനന്റിം ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.

സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരര്യന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  എ.എന്റിം.വനി.സഎ.-മഭാരുസടെ  നനിലെവനിലുള്ള
പനി.എസറ.സനി.  റഭാങ്കേറ  ലെനിസ്റ്റേനില്  ഉള്ളവസര  സന്റിംരക്ഷനിച  സകേഭാണ്ടുള്ള  Saving  Clause-സന
അഭഭാവതനില്, 21-11-2018-സലെ എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 820/2018 മുകഖന പുറസപടുവനിച ചട്ടേ
കഭദഗതനി  നനിലെവനിസലെ  പനി.എസറ.സനി.  റഭാങ്കേറ  ലെനിസ്റ്റേനില്  ഉള്ളവസര  ബഭാധനിക്കുസമന്നതനിനഭാല്,
എസറ.ആര്.ഒ.  നമര്  820/2018  ചട്ടേ  കഭദഗതനികയഭാടെനുബനനിചറ ബനസപട്ടേ  വനികശഷഭാല്
ചട്ടേങ്ങളനില്  Saving  Clause  കൂടെനി  കചര്തറ  കകേരള  പബനികേറ  സര്വ്വപീസറ  കേമപീഷസന
അഭനിപഭായതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  കഭദഗതനി  വനിജ്ഞഭാപനന്റിം  5-10-2019-സലെ
എസറ.ആര്.ഒ.  നമര്  718/2019  പകേഭാരന്റിം  പുറസപടുവനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.  ഗതഭാഗത  വകുപറ
ലെഭര്യമഭാക്കനിയ പസ്തുത എസറ.ആര്.ഒ. സമനിതനി സഭാധൂകേരനിച.

(ii) 2019-സലെ കകേരള കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന (നഭാലെഭാന്റിം കഭദഗതനി) ചട്ടേങ്ങള്

(എസറ.ആര്.ഒ. നമര് 562/2019)

(ഫയല് നമര് 6141/സബറ.സനി.എ 2/2019/നനി.സസ.)

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന 29-12-2016-സലെ GSR 1183(E)  നമര് വനിജ്ഞഭാപന പകേഭാരന്റിം

വഭാഹനങ്ങളുസടെ  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ഫനിററനസറ  തുടെങ്ങനിയവ  പുതുക്കുന്നതനിനറ  അധനികേ  ഫപീസറ
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ഏര്സപടുതനിസകേഭാണ്ടറ ഉതരവഭായനിരുന.  ഇതരതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അധനികേ ഫപീസറ

ഏര്സപടുതനിയതുമൂലെന്റിം  ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന  അധനികേ  ബഭാധര്യത  ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

സന്റിംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തപീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം  1988-സലെ  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  നനിയമതനിസലെ

65(2)(k),  65(2)(p)  വകുപ്പുകേള്  പകേഭാരന്റിം  സന്റിംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുള്ള

അധനികേഭാരന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടറ,  1989-സലെ  കകേരള  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹന  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ

ചട്ടേന്റിം  102,  105(5)  എന്നപീ  ചട്ടേങ്ങള്  പകേഭാരമുള്ള  പനിഴെ  പനിന്വലെനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തനിരുന.

എന്നഭാല് ബഹ. കകേരള ലഹകക്കഭാടെതനി, WP(C)4911/2018(L) നമര് റനിട്ടേറ സപറപീഷനനിസലെ

ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചുമതനിയ   അധനികേ  പനിഴെ  ഈടെഭാക്കുന്നതറ  കസ്റ്റേ

സചയ്യുകേയുണ്ടഭായനി.  ഈ സഭാഹചരര്യതനില് 1989-സലെ കകേരള കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന ചട്ടേങ്ങളനിസലെ

ചട്ടേന്റിം  102,  105(5)  എന്നപീ ചട്ടേങ്ങള് പകേഭാരമുള്ള പനിഴെ പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  സര്ക്കഭാര്

തപീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം  ആയതറ  18-7-2019-സലെ  ജനി.  ഒ.  (പനി.)  22/2019/ഗതഭാ.  നമര്

വനിജ്ഞഭാപന പകേഭാരന്റിം ഉതരവഭാക്കുകേയുന്റിം പസ്തുത ഉതരവറ  1913-ാം നമര് അസഭാധഭാരണ

ഗസറനില്  (എസറ.ആര്.ഒ.  562/2019)  21-8-2019-നറ  പസനിദപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ.

ഗതഭാഗത വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ പസ്തുത എസറ.ആര്.ഒ. സമനിതനി സഭാധൂകേരനിച.

മണഭാര്ക്കഭാടെറ  മണലെതനില്  പവര്തകനഭാദ്ഘഭാടെനന്റിം  കേഴെനിഞ  മണഭാര്ക്കഭാടെറ

എന്റിം.ഇ.എസറ.-പയനടെന്റിം കറഭാ  ഡനിസന പവൃതനി നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന്നതറ പുനരഭാരന്റിംഭനികക്കണ്ടതറ

അതര്യഭാവശര്യമഭാസണന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

പനി.ഡബബ.ഡനി-യുന്റിം കേനിഫ്ബനിയുന്റിം തമനില് യഭാസതഭാരു തര്ക്കവമനിലഭാസയനന്റിം കേനിഫ്ബനിയുസടെ

നനിയമപകേഭാരന്റിം  അവര് എലഭാ  നനിര്മഭാണപവര്തനങ്ങളുന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കുസമനന്റിം നനിര്മഭാണ

പവര്തനങ്ങളനില് കപഭാരഭായ്മ വരുകമഭാഴെഭാണറ പവൃതനി നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നസതനന്റിം പനി.ഡബബ.ഡനി.

കറഭാഡനിസന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങള് ഒനന്റിം തസന്ന നനിര്തനിവചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം മണഭാര്ക്കഭാടെറ

എന്റിം.ഇ.എസറ.-പയനടെന്റിം  കറഭാഡറ  പകതര്യകേമഭായനി  പരനിഗണനിചറ  എതയുന്റിം  കവഗന്റിം  നനിര്മഭാണ

പവര്തനങ്ങള്  പുനരഭാരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച.

കൂടെഭാസത കേനിഫ്ബനി ഏസറടുതറ നടെതന്ന പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡനിസന പവൃതനികേളനില്,  കസ്റ്റേഭാപറ

സമകമഭാ സകേഭാടുതറ ഒരുമഭാസതനികലെസറയഭായനി പവൃതനി നനിര്തനിവച കറഭാഡുകേളുസടെ പവൃതനികേള്

അടെനിയന്തരമഭായനി പുനരഭാരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുകേയുന്റിം സചയ.

കനമന്റിം  നനികയഭാജകേമണലെതനിസലെ  പണനി  പൂര്തനിയഭാകേഭാത  കറഭാഡുകേളുസടെ  പണനി

പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനറ നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.
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ബഹമഭാനസപട്ടേ  സചയര്മഭാന്  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുകൂടെനി  ലകേകേഭാരര്യന്റിം  സചയ്യുന്ന
മനനിസയന്ന  നനിലെയനില്  സമനിതനിയുസടെ  കേഭാരര്യവനിവരപട്ടേനികേയനില്സപടെഭാത  രജനികസ്ട്രേഷന്
വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ഒരു  വനിഷയന്റിം  സമനിതനി  അന്റിംഗന്റിം  ശപീ.  സകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖഭാദര്
ശദയനില്സപടുതനി.  അണ്ടകതഭാടെറ  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഓഫപീസറ  സകേട്ടേനിടെതനിസന  നനിര്മഭാണന്റിം
ആരന്റിംഭനിസചങ്കേനിലുന്റിം  അതറ  മുടെങ്ങനികപഭായ  സഭാഹചരര്യമഭാണുള്ളസതനന്റിം  പകതര്യകേ  അനുമതനി
ലെഭനിചഭാല്  മഭാതകമ  പവൃതനി  പുനരഭാരന്റിംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുള  എന്നഭാണറ  കകേഭാണടഭാകര്
പറയുന്നസതനന്റിം ആയതനിസന നനിര്മഭാണന്റിം ആരന്റിംഭനിക്കഭാനുള്ള നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം
ആവശര്യസപട്ടു.

പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  കേഭാരര്യമഭാസണനന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  പരനിധനിയനില്സപടുന്ന  വനിഷയമലഭാതതനിനഭാല്  ആയതറ  കനഭാട്ടേറ  സചയ്യുവഭാന്
സപഭാതുമരഭാമതന്റിം രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം വകുപ്പുമനനിയുസടെ  ലപവററ  സസക്രട്ടേറനികയഭാടെറ  സചയര്മഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിച.

(കയഭാഗന്റിം ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം 12.20-നറ പനിരനിഞ.)

25-11-2020-സലെ  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V,
2020 നവന്റിംബര് മഭാസന്റിം  25-ാം തപീയതനി ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിസലെ  11.00 മണനിക്കറ നനിയമസഭഭാ
സമുചയതനിസലെ '5  ഡനി'  സകമളനഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം ബഹ. സപഭാതുമരഭാമതന്റിം
രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം  വകുപ്പുമനനിയുമഭായ  ശപീ.  ജനി.  സുധഭാകേരസന  അദര്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം
കചര്ന.  

തദവസരതനില്  സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  ബഹ.  തുറമുഖവന്റിം
മമ്യൂസനിയവന്റിം  പുരഭാവസ്തു  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം  വകുപ്പുമനനി  ശപീ.  രഭാമചന്ദ്രന്  കേടെന്നപള്ളനിയുന്റിം
ബഹ. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി ശപീ. എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രനുന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന. 

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗന്റിം  :  

ശപീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്, എന്റിം.എല്.എ.

വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖന പസങ്കേടുത അന്റിംഗങ്ങള്  :  

(1)  ശപീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന്, എന്റിം.എല്.എ.

(2) ശപീ. കജഭാണ സഫര്ണഭാണ്ടസറ, എന്റിം.എല്.എ.

(3)  ശപീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര്, എന്റിം.എല്.എ.
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നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

ശപീമതനി എസറ. ജയശപീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

(1) ശപീ. സകേ. ആര്. കജര്യഭാതനിലെഭാല്, പനിന്സനിപല് സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

(2) ശപീ. സഞ്ജയറ കേകൗള്, സസക്രട്ടേറനി, തുറമുഖ വകുപറ

(3) ശപീ. ആനനറ സനിന്റിംഗറ, സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

(4) ശപീ. എന്റിം. ആര്. അജനിതറ കുമഭാര്, ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ കേമപീഷണര്

(5) കഡഭാ. ബനി. അകശഭാകേറ, കേമപീഷണര്, കകേരള കറഭാഡറ കസഫനി അകതഭാറനിറനി

(6)  ശപീ.  അജനിതറ  രഭാമചന്ദ്രന്,  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (കറഭാഡ്സറ),  സപഭാതുമരഭാമതറ
വകുപറ

(7) ശപീമതനി ഗപീത സകേ. അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനികുതനി വകുപറ

(8) ശപീമതനി  എസറ. സനര്യ, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമവകുപറ

(9) ശപീമതനി സകേ. എ. ശപീലെത, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമവകുപറ

(10) ശപീമതനി മഭാലെതനി എസറ., അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

(11)  ശപീ.  സസനനില് എ. സകേ.  രഭാജന്, അസനിസ്റ്റേനറ കേമപീഷണര്, സന്റിംസഭാന ചരക്കറ
കസവന നനികുതനി വകുപറ

(12) ശപീമതനി ബനി. എസറ. കരണുകേ കദവനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ

(13) ശപീ. പനി. റനി. കജഭായറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, തുറമുഖ വകുപറ

(14)  ശപീമതനി സനിന.  എല്.,  സഡപമ്യൂട്ടേനി കേമപീഷണര്,  സന്റിംസഭാന ചരക്കറ കസവന
നനികുതനി വകുപറ

(15)  ശപീമതനി  റബപീന.  എ.,  സഡപമ്യൂട്ടേനി  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (ബനിഡ്ജസറ),
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

(16) ശപീ. മുഹമദറ പനി. സകേ., ചപീഫറ സര്കവ്വയര്, കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ

(17)  ശപീ.  സകേ.  ആര്.  വനികനഭാദറ,  ചപീഫറ ഓപകററനിന്റിംഗറ ഓഫപീസര്,  കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം
കബഭാര്ഡറ
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(18) ശപീ. ചന്ദ്രപസഭാദറ സകേ. സകേ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി, നനിയമ വകുപറ

(19)  ശപീ.  എന്.  സതപീഷറ,  സപീനനിയര്  ഫനിനഭാന്സറ  ഓഫപീസര്,  സപഭാതുമരഭാമതറ
വകുപറ

(20) കേര്യഭാപ്റന് എബഹഭാന്റിം. വനി. കുരര്യഭാകക്കഭാസറ, കപഭാര്ട്ടേറ ഓഫപീസര്, ആലെപ്പുഴെ

(21) ശപീമതനി അനുരഭാധ സകേ. സനി., അക്കകൗണ്ടറസറ ഓഫപീസര്, കകേരള കറഭാഡറ കസഫനി
അകതഭാറനിറനി

(22)  ശപീ.  സകേ.  സനി.  ബനിനു,  അക്കകൗണ്ടറസറ  ഓഫപീസര്,  കകേരള  കറഭാഡറ  കസഫനി
അകതഭാറനിറനി.

സമനിതനി  തഭാസഴെപറയുന്ന  വനിഷയങ്ങള്  പരനിഗണനയ്സക്കടുക്കുകേയുന്റിം  ബനസപട്ടേ
ഉകദര്യഭാഗസരനില് നനിനന്റിം സതളനിസവടുപറ നടെതകേയുന്റിം   സചയ:

1. 4-1-2019-സലെ സമനിതനികയഭാഗന്റിം  -  ആലെപ്പുഴെ ജനിലയനിസലെ വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലെയനില്
പവര്തനിക്കുന്ന  കബഭാട്ടുകേളുസടെ  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ലലെസന്സറ,  സുരക്ഷഭാ  ക്രമപീകേരണ
സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള് എന്നനിവ സന്റിംബനനിച സമനിതനി നല്കേനിയ കചഭാദര്യഭാവലെനി, നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
എന്നനിവയനികന്മേല് തുറമുഖന്റിം, നനികുതനി എന്നപീ വകേപ്പുകേള് ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള്

(ഫയല് നമര് 617/സബറ.സനി.എ 2/2019/നനി.സസ.)

ആലെപ്പുഴെ ജനിലയനിസലെ വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലെയനില് പവര്തനിക്കുന്ന കബഭാട്ടുകേളുസടെ
രജനികസ്ട്രേഷന്, ലലെസന്സറ, സുരക്ഷഭാ ക്രമപീകേരണ സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള് എന്നനിവ 

സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി ഉന്നയനിച കചഭാദര്യഭാവലെനിയനികന്മേലുള്ള റനികപഭാര്ട്ടേറ

1, 4, 11, 12 എന്നപീ കചഭാദര്യങ്ങള്ക്കറ വകുപറ നല്കേനിയ മറുപടെനി സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച. 

ഉള്നഭാടെന് ജലെയഭാനങ്ങള്ക്കറ ഇന്ഷസറന്സറ  ഏര്സപടുതന്നതനിനുള്ള സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള്
എസന്തഭാസക്ക എനള്ള രണ്ടഭാമസത കചഭാദര്യതനിനറ കചഭാദര്യവമഭായനി  ബനസപട്ടേ മറുപടെനിയല
വകുപറ  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നസതന്നറ  സമനിതനി  ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനി.  ഇന്ഷസറന്സറ  കേമനനിവഴെനിയഭാണറ
കതര്ഡറ പഭാര്ട്ടേനി ഇന്ഷസറന്സറ എടുകക്കണ്ടസതന്നറ തുറമുഖ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നല്കേനി.
ഇന്ഷസറന്സറ  കേമനനികേളുസടെ  മഭാനദണമനുസരനിചഭാണറ  കതര്ഡറ  പഭാര്ട്ടേനി  ഇന്ഷസറന്സറ
എടുകക്കണ്ടതറ  എനകൂടെനി  ഉള്സപടുതനിയഭാല്  മഭാതകമ  കചഭാദര്യതനിനുള്ള
മറുപടെനിയഭാകുകേയുളസവന്നറ സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

സകേ.ഐ.വനി.  സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ  പരപീക്ഷകേള്  നടെതന്നതുന്റിം  സര്ട്ടേനിഫനിക്കറ്റുകേള്
നല്കുന്നതുമഭായനി ബനസപട്ടേ നഭാലെഭാമസത കചഭാദര്യതനിനുള്ള ഉതരതനില് പറഞനിരനിക്കുന്ന
പകേഭാരന്റിം  മഭാരനിലടെന്റിം  ഇന്സ്റ്റേനിറമ്യൂട്ടേനില്  സകേ.ഐ.വനി.  സര്ട്ടേനിഫനിക്കറ്റുകേള്  കനടുന്നതനിനറ
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കയഭാഗര്യമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേള്  ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാസയന്നറ  സമനിതനി  ആരഭാഞകപഭാള്  കകേഭാഴ്സുകേള്
നടെതന്നതഭായുന്റിം  60  കപര്ക്കറ  പരനിശപീലെനന്റിം  സകേഭാടുക്കുന്നതഭായുന്റിം  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള്
നപീണ്ടകേരയനിലുന്റിം സകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനിലുന്റിം  ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം ഫസ്റ്റേറ കഭാസറ  ലഡ്രൈവര്,  ലെഭാസ്കര്,
സഭാങ്കേറ,  എഞനിനപീയര്  എന്നപീ  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണറ  പുതുതഭായനി  തുടെങ്ങഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നസതനന്റിം
കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ ചപീഫറ ഓപകററനിന്റിംഗറ ഓഫപീസര് മറുപടെനി നല്കേനി.

ഓണലലെന്   കസഭാഫറ സവയര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനറ  സനി-ഡനിറനിനറ  സമയപരനിധനി
നനിശയനിചറ  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാസയന്ന  9-ാം  കചഭാദര്യതനിനറ,  കസഭാഫറ സവയറനിസന  സുരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധന  നടെതഭാനുള്ളതഭായനി  കകേരള  മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  ചപീഫറ  ഓപകററനിന്റിംഗറ
ഓഫപീസര് മറുപടെനി  നല്കേനി.  28-2-2019-നറ  മുമഭായനി  കസഭാഫറ സവയര് പൂര്തനിയഭാക്കുസമന്നറ
സനി-ഡനിററ  അറനിയനിചനിട്ടുസണ്ടന്നഭാണറ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  പറഞനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  എന്നഭാല്  ആയതറ
ഇതുവസര  പൂര്തപീകേരനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  അതനിനുള്ള  കേഭാരണന്റിം  എന്തഭാസണനന്റിം  സമനിതനി
ആരഭാഞ.

സനി-ഡനിറനിസന ഭഭാഗതനനിനള്ള തഭാമസമഭാസണന്നറ കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ ചപീഫറ
ഓപകററനിന്റിംഗറ ഓഫപീസര് മറുപടെനി നല്കേനി. സമനിതനിയുസടെ  അവകേഭാശലെന്റിംഘനമഭാണറ സനി-ഡനിററ
നടെതനിയനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം  28-2-2019-നറ  മുമഭായനി  കസഭാഫറ സവയര്  പൂര്തനിയഭാക്കുസമന്നറ
സമനിതനിക്കറ നല്കേനിയ ഉറപറ ലെന്റിംഘനിചതനിനുള്ള മറുപടെനി ആവശര്യസപടെണസമനന്റിം സചയര്മഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിച.

കചഭാദര്യന്റിം  നമര്  10-ല്,  2013  ഡനിസന്റിംബര്  31  മുതല്  ആലെപ്പുഴെ  കപഭാര്ട്ടേറ  ഓഫറ
രജനിസ്ട്രേനിയനില്  നനിന്നറ  പുതനിയ  സവസലുകേള്ക്കറ  നനിര്മഭാണ  അനുമതനി  നല്കുന്നതറ
നനിര്തനിവചതഭായനി  പറയുന്നതറ  ശരനിയഭാകണഭാസയന്നറ  സമനിതനി  ആരഭാഞകപഭാള്
മുഖര്യമനനിയുസടെ  തപീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം  നനിര്തനിവചതഭാസണനന്റിം  തടെഭാകേതനിസന  കേര്യഭാരനിയനിന്റിംഗറ
കേപഭാസനിറനി  കൂടുതലെഭാസണന്നറ  സനി.ഡബമ്യൂ.ആര്.ഡനി.എന്റിം.-സന  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടേറ
ഉണ്ടഭായനിരുന്നതഭായുന്റിം അതുസകേഭാണ്ടഭാണറ പുതനിയ സവസലുകേള് നനിര്മനിക്കുന്നതറ  ആലെപ്പുഴെയനില്
മഭാതന്റിം നനിര്തനിവചസതനന്റിം കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  ചപീഫറ  ഓപകററനിന്റിംഗറ  ഓഫപീസര്
മറുപടെനി നല്കേനി. 

മുഖര്യമനനിയുസടെ കയഭാഗതനിസലെ തപീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം രജനികസ്ട്രേഷന് സകേഭാടുതനിട്ടേനില എന്ന
മറുപടെനിയുന്റിം  പസ്തുത കയഭാഗതനിനുകശഷന്റിം ലെഭനിച  667  അകപക്ഷകേളനില്  22  കബഭാട്ടുകേള്ക്കറ
രജനികസ്ട്രേഷന്  നല്കേനിസയന്ന  മറുപടെനിയുന്റിം  പരസരവനിരുദമഭാസണനന്റിം  മുഖര്യമനനിയുസടെ
അദര്യക്ഷതയനില്  കൂടെനിയ  കയഭാഗ  തപീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം  രജനികസ്ട്രേഷന്  നല്കേനിസയന്നഭാണറ
റനികപഭാര്ട്ടേനില് എഴകതണ്ടനിയനിരുന്നസതനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.
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തുടെര്ന്നറ  മുഖര്യമനനിയുസടെ  കയഭാഗതനിസന  തപീരുമഭാനന്റിം  എന്തഭായനിരുനസവന്നറ  സമനിതനി
ആരഭാഞതനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി   രജനികസ്ട്രേഷനുള്ളതുന്റിം  എന്നഭാല്  ഇതുവസര  സകേ.ഐ.വനി.
രജനികസ്ട്രേഷനനികലെക്കറ മഭാറഭാതതുമഭായ കബഭാട്ടുകേള്,  തുറമുഖ വകുപറ നല്കേനിയനിട്ടുള്ള തഭാലഭാലെനികേ
രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള  കബഭാട്ടുകേള്,  തുറമുഖ  വകുപറ  നടെതനിയ  അദഭാലെതകേളനില്  പസങ്കേടുതറ
അകപക്ഷകേള്  സമര്പനിസചങ്കേനിലുന്റിം  നഭാളനിതുവസര  സര്കവ്വ  സചയ്തറ  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടെപടെനി
പൂര്തപീകേരനിക്കഭാത  കബഭാട്ടുകേള്,  തുറമുഖവകുപനില്  ഓണലലെനനില്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചകശഷന്റിം  മററ  അന്റിംഗപീകേഭാരങ്ങള്  കനടെഭാസത  പണനി  പൂര്തനിയഭാക്കനിയ  കബഭാട്ടുകേള്
എന്നനിവ  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  നനിയമങ്ങള്  പഭാലെനിചനിട്ടുസണ്ടങ്കേനില്  ആയവ  സര്കവ്വ
നടെപടെനികേള് പൂര്തപീകേരനിചറ  രജനിസ്റ്റേര് സചയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുസമനന്റിം സകേ.ഐ.വനി.  അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം
ലെഭനിചകശഷന്റിം മഭാനദണങ്ങളുന്റിം ഡനിലസനുന്റിം പഭാലെനിക്കഭാസത അനധനികൃതമഭായ അപര്സഡക്കുകേള്
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ കബഭാട്ടുകേള് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കറ  അനുസൃതമഭായനി  ക്രമസപടുതഭാന്
തയഭാറഭാസണങ്കേനില്  അവ  രജനിസ്റ്റേര്  സചയ്യുന്നതനിനുന്റിം  ആലെപ്പുഴെയനിലുന്റിം  കുമരകേതന്റിം  സസകേഭാരര്യ
ആവശര്യതനിനഭായനി പവര്തനിക്കുന്ന എഞനിന് ഘടെനിപനിച 4 സപീറര് കബഭാട്ടുകേള്ക്കുന്റിം അനുമതനി
നല്കേഭാവന്നതഭാസണനന്റിം മുഖര്യമനനിയുസടെ കയഭാഗതനില് തപീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി തുറമുഖ വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച.   മററ  സലെങ്ങളനില്  രജനിസ്റ്റേര്  സചയ്തകശഷന്റിം  ആലെപ്പുഴെ,
കുമരകേന്റിം കമഖലെകേളനില് പവര്തനിക്കുന്ന കബഭാട്ടുകേള് അടെനിയന്തരമഭായനി അതഭാതറ കപഭാര്ട്ടേറ ഓഫറ
രജനിസ്ട്രേനിയനില്  മഭാകറണ്ടതഭാസണനന്റിം  അന്റിംഗപീകേഭാരമനിലഭാസത  സര്വ്വപീസറ  നടെതന്ന  ജങ്കേഭാറുകേള്
സസപ്റന്റിംബര്  മഭാസതനിനറ  മുമറ  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടെപടെനി  പൂര്തനിയഭാകക്കണ്ടതഭാസണനള്ള
നനിര്കദ്ദേശന്റിം നല്കകേണ്ടതഭാസണനന്റിം   എലഭാ കപഭാര്ട്ടേറ ഓഫറ രജനിസ്ട്രേനികേളനിലുന്റിം അടെനിയന്തരമഭായനി
സസപീകവജറ  ടപീറ്റുസമനറ  പ്ലഭാന്റുകേള്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനറ  ടൂറനിസന്റിം  വകുപറ  നടെപടെനികേള്
സസപീകേരനികക്കണ്ടതഭാസണനന്റിം  നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  എസറ.പനി.വനി.  സകൗകേരര്യന്റിം
ഉപകയഭാഗസപടുതഭാത  ഹകൗസറ  കബഭാട്ടുകേള്ക്കറ  മലെനിനപീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡറ
അനുവഭാദന്റിം  നല്കുന്നനിസലന്നറ  ഉറപ്പുവരുതണസമനന്റിം  ആലെപ്പുഴെ,  കുമരകേന്റിം  കമഖലെകേളനില്
അനധനികൃതമഭായനി  പവര്തനിക്കുന്ന  കബഭാട്ടുകേള്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുന്റിം  ഡനിസന്റിംബര്
മഭാസതനിനുകശഷന്റിം  അവനിസടെ  തുടെരഭാന്  അനുവദനിക്കുവഭാന്  പഭാടെനിലഭാസയനന്റിം  പസ്തുത
കയഭാഗതനില് തപീരുമഭാനനിചതഭായനി   തുറമുഖ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി തുടെര്ന്നറ സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

ആലെപ്പുഴെ കമഖലെയനിസലെ വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലെയനില് പവര്തനിക്കുന്ന 
കബഭാട്ടുകേളുസടെ രജനികസ്ട്രേഷന്, ലലെസന്സറ, സുരക്ഷഭാ ക്രമപീകേരണ 

സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള് എന്നനിവ സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി നല്കേനിയ 
നനിര്കദ്ദേശതനികന്മേല് സസപീകേരനിച നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ നമര് 1-കന്മേലുള്ള  മറുപടെനി സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശ  നമര്   2-സന  ഉതരതനില്  മുഖര്യമനനിയുസടെ  കയഭാഗതപീരുമഭാനപകേഭാരന്റിം
22 കബഭാട്ടുകേള്ക്കറ രജനികസ്ട്രേഷന് നല്കേനിസയന്നറ തനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.
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ശനിപഭാര്ശ  നമര്  3-കമഭാകട്ടേഭാര്  ആകനിഡനറ  ലടബമ്യൂണലുകേളനില്  ജലെഗതഭാഗത
യഭാനങ്ങളുമഭായനി ബനസപട്ടേ ഇന്ഷസറന്സനിസന സകയനിന്റിം സസപീകേരനിക്കുന്നനിലഭാസയനന്റിം ആയതറ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനറ  നനിയമ  വകുപറ  തയഭാറഭാക്കുന്ന  ചട്ടേന്റിം  കവഗതനില്
പസനിദപീകേരനിക്കുകേയഭാസണങ്കേനില്  ഇതുകപഭാലുള്ള അപകേടെങ്ങളനില് മരണന്റിം സന്റിംഭവനിചവരുസടെ
കുടുന്റിംബതനികനഭാ  നഭാശനഷമുണ്ടഭായ  വര്യകനികേള്കക്കഭാ  ഇതനിസന  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്
ലെഭനിക്കുസമനന്റിം  സമനിതനി  അഭനിപഭായസപട്ടേകപഭാള്  പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കഭാസമന്നറ
നനിയമവകുപറ അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നലനി.

29-6-2019-സലെ  മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  കയഭാഗതനില്  നനിയമന്റിം  അനുസരനിക്കഭാത
കബഭാട്ടുകേള്ക്കറ സപനഭാല്റനി വര്ദനിപനിക്കഭാന് തപീരുമഭാനനിചനിരുനസവങ്കേനിലുന്റിം അതറ നടെപഭാക്കഭാന്
ഉതരവറ  പുറസപടുവനിക്കഭാതതനിസന  കേഭാരണന്റിം  സമനിതനി  ആരഭാഞകപഭാള്  ഇന്ലെഭാനറ
നഭാവനികഗഷന് വകുപഭാണറ കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ റൂള്സറ കഭദഗതനി സചകയണ്ടസതനന്റിം
റൂള്സറ കഭദഗതനി സചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസപീകേരനിചറ തുടെങ്ങനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  തുറമുഖ വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി  മറുപടെനി  നല്കേനി.   സപനഭാല്റനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഉതരവറ
പുറസപടുവനിക്കഭാന്  കേഭാലെതഭാമസന്റിം  വരുതനിയതനിനുള്ള  കേഭാരണന്റിം  ബനസപട്ടേ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേകളഭാടെറ ആരഭായണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച. 

ശനിപഭാര്ശ  നമര്  4,  5-ശനിപഭാര്ശ  4 ടൂറനിസന്റിം   വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേതുന്റിം
സനി-ഡനിറ്റുമഭായനി ബനസപട്ടേ ശനിപഭാര്ശ 5 കനരകത പരനിഗണനിചതുമഭാണറ. 

ശനിപഭാര്ശ  നമര്  6-തുറമുഖ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  എത
കബഭാട്ടുകേളുസടെ ലലെസന്സറ സസസനറ സചയസവകന്നഭാ അസലങ്കേനില് റദ്ദേറ സചയസവകന്നഭാ വര്യകമഭായനി
പറഞനിട്ടേനിലഭാസയന്നറ  സമനിതനി ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനിയകപഭാള്  സസ്റ്റേബനിലെനിറനി സടെസ്റ്റേറ പൂര്തനിയഭാക്കനിയവയറ
മഭാതകമ  സര്ട്ടേനിഫനിക്കററ  നല്കേഭാറുളസവനന്റിം  മഭാനദണങ്ങള്  പൂര്തനിയഭാക്കഭാതവസയ
കേസണ്ടതനിയഭാല്  അവയറ  സസസന്ഷനു  പകേരന്റിം  സപനഭാല്റനി  ചുമതകേയഭാണറ  പതനിസവനന്റിം
കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ ചപീഫറ ഓപകററനിന്റിംഗറ ഓഫപീസര് പറഞ.

നനിലെവനില് സകേ.ഐ.വനി.  റൂള്സനില് ശനിക്ഷഭാനടെപടെനിക്കറ വര്യവസയനിലഭാസയനന്റിം പുതനിയ
കഭദഗതനി മൂവറ സചയ്തനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം തുറമുഖ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചര്ത.  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
വസ്തുതഭാപരമലഭാസയനന്റിം അതുസകേഭാണ്ടറ സമനിതനിക്കറ  സസപീകേഭാരര്യമലഭാസയനന്റിം വസ്തുതഭാപരമഭായ
റനികപഭാര്ട്ടേറ അടുത  കയഭാഗതനില് ലെഭര്യമഭാക്കണസമനന്റിം സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച. 

ശനിപഭാര്ശ നമര് 7, 8-എന്നനിവയനികന്മേലുള്ള മറുപടെനി സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശ  നമര്  9-കന്മേല്  നനികുതനി  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച.

942/2021.
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ശനിപഭാര്ശ നമര്  10, 11, 12 - സനി. ഡബമ്യൂ. ആര്.ഡനി.എന്റിം.സന പഠന റനികപഭാര്ട്ടേനിസന
അടെനിസഭാനതനില്  ആലെപ്പുഴെ  കപഭാര്ട്ടേറ  ഓഫറ  രജനിസ്ട്രേനിയുസടെ  പരനിധനിയനില്  നനിന്നറ  പുതനിയ
കബഭാട്ടുകേള്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനറ  അനുമതനി  നല്കുന്നതറ  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാസണന്നറ
പറയുന്നതറ  അന്റിംഗപീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയനിലഭാസയന്നറ  ബഹ.  സമനിതനി  സചയര്മഭാന്  പറഞ.
കേഭാലെപഴെക്കമുള്ള  കബഭാട്ടുകേസള  ഒഴെനിവഭാകക്കണ്ടതറ  വകുപനിസന  ചുമതലെയഭാസണനന്റിം  പുതനിയവ
നനിര്മനിക്കുരുസതന്നറ പറയഭാന് അധനികേഭാരമനിലഭാസയനന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം കൂട്ടേനികചര്ത.

വസ്തുനനിഷവന്റിം  നനിയമഭാനുസൃതവന്റിം  ഭഭാവനിയനില്  പശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങകളഭാടുകൂടെനിയ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കഭാന്  സമനിതനി  തുറമുഖവകുപറ  സസക്രട്ടേറനിസയ
ചുമതലെസപടുതനി.  സനി.  ഡബമ്യൂ.  ആര്.ഡനി.എന്റിം.സന  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  കേഭായലെനിസലെ  കേപഭാസനിറനി
315  കബഭാട്ടേനിനറ  മഭാതമഭാസണനന്റിം   അതറ  വളസര  കുറവഭായതനിനഭാല്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്തഭാല്  അതുസന്റിംബനനിചറ  ഗവണസമനറ  സസക്രട്ടേറനി  തലെതനില്  പഠനന്റിം
നടെതഭാവന്നതഭാസണനന്റിം   തുറമുഖ വകുപറ സസക്രട്ടേറനി പറഞ.

ഹകൗസ് കബഭാട്ടേറ കമഖലെയനിസലെ പശ്നങ്ങളുന്റിം കേഭായലെനിസലെ കേര്യഭാരനിയനിന്റിംഗറ കേപഭാസനിറനിസയയുന്റിം
കുറനിചറ പഠനിചറ ഒരു മഭാസതനിനകേന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനിക്കറ സമര്പനിക്കുന്നതനിനറ തുറമുഖ വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി,  ഇന്ലെഭാനറ നഭാവനികഗഷന് വകുപറ സസക്രട്ടേറനി,  ടൂറനിസന്റിം വകുപറ സസക്രട്ടേറനി,  കകേരള
മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  സനി.ഇ.ഒ.  കൂടെഭാസത  ഡനി.ഐ.ജനി.  റഭാങ്കേനിലുള്ള  ഒരു  കപഭാലെപീസറ
ഓഫപീസസറകയഭാ അസലങ്കേനില് എറണഭാകുളകതയുന്റിം ആലെപ്പുഴെയനികലെയുന്റിം എസറ.പനി.മഭാസരകയഭാ
ഉള്സപടുതനി ഒരു കേമനിറനി രൂപപീകേരനിക്കുവഭാന് സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

2. 2017-ല് നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ ആകനിസന കഭദഗതനിയുന്റിം
കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ 2019 ലഫനല് റൂള്സറ പസനിദപീകേരണവമഭായനി ബനസപട്ടേറ
കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡറ സചയര്മഭാന് ശദയനില്സപടുതനിയ വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിചറ

(ഫയല് നമര് 4885/സബറ. സനി. എ 2/2017/നനി.സസ.)

പസ്തുത വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിചറ  തുറമുഖ വകുപറ  സസക്രട്ടേറനിയുസടെ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
പരനിഗണനിച.

ഉകദര്യഭാഗസരുസടെ  സഭാനങ്ങസളലഭാന്റിം  നഷസപടുസമനള്ള  ആശങ്കേസയക്കുറനിചന്റിം  കകേരള
വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  സസപീകേരനിച  രപീതനിയനില്  ആവശര്യമഭായ  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കുവഭാന്
മുഖര്യമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതനിസനക്കുറനിചന്റിം
എന്തഭാണറ  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  രപീതനിസയന്നറ  വര്യകതവരുതണസമനന്റിം  സമനിതനി
ആവശര്യസപട്ടു.
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കകേരള  മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  രൂപപീകേരനിചകപഭാള്  ഡയറകര്  ഓഫറ  കപഭാര്ട്ടേനിസന
ഉകദര്യഭാഗസസരയഭാണറ  മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡനിസന  ഉകദര്യഭാഗസരഭാക്കനിയസതനന്റിം  കനരസത
അവര്ക്കറ  സര്ക്കഭാരനിസന  എലഭാ  ആനുകൂലെര്യങ്ങളുന്റിം  ലെഭനിക്കുമഭായനിരുനസവനന്റിം  പസക്ഷ
മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡനിസന  ഉകദര്യഭാഗസരഭായകപഭാള്  അവര്ക്കറ  ആനുകൂലെര്യന്റിം
ലെഭനിക്കുന്നനിലഭാസയനന്റിം  കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി  കേമനനിയഭായകപഭാള്  ഉകദര്യഭാഗസര്ക്കറ
കകേരള  സര്ക്കഭാരനിസന  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്  ലെഭനിക്കുന്ന  തരതനിലെഭാണറ  അവസര
ഉള്സപടുതനിയസതനന്റിം  അതുസകേഭാണ്ടഭാണറ  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഉകദര്യഭാഗസസര
നനിയമനിചതുകപഭാസലെ മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡനിലുന്റിം ഉകദര്യഭാഗസസര നനിയമനിക്കണസമന്നറ മുഖര്യമനനി
പറഞസതനന്റിം  തുറമുഖ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  മറുപടെനി  നല്കേനി.   ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ  ശമളന്റിം
നല്കേഭാനുള്ള വരുമഭാനന്റിം കബഭാര്ഡനിനറ ഉണ്ടഭാകേണസമനന്റിം മഭാരനിലടെന്റിം കബഭാര്ഡനില് സസക്രട്ടേറനി
ഉള്സപസടെയുള്ള  പധഭാന  ഉകദര്യഭാഗസര്  അനര്യത  കസവനവര്യവസയനിലെഭായനിരനിക്കുസമനന്റിം
അതയുന്റിം കേഭാലെകതഭാളന്റിം  ശമളന്റിം  മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  സകേഭാടുക്കണസമനന്റിം അവര്ക്കറ  മററ
ആനുകൂലെര്യങ്ങള്  നഷസപടുകേയുമനിലഭാസയനന്റിം  സമനിതനി  സചയര്മഭാന്  അഭനിപഭായസപടുകേയുന്റിം
മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡനിനറ  ഇലെകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനറ  ഉള്ളതുകപഭാസലെ വരുമഭാനമുകണ്ടഭാസയന്നറ
ആരഭായുകേയുന്റിം സചയ.

എലഭാ  മഭാസവന്റിം  അഞറ  കകേഭാടെനി  രൂപകയഭാളന്റിം  വരുമഭാനന്റിം  ലെഭനിക്കുന്നതഭായുന്റിം  കകേഭാസ്റ്റേല്
ഷനിപനിന്റിംഗറ  തുടെങ്ങനിക്കഴെനിഞഭാല്  വരുമഭാനന്റിം  വര്ദനിക്കുസമനന്റിം  തുറമുഖ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി
പറഞ.   ആദര്യന്റിം  പധഭാന  ജപീവനക്കഭാസര  അനര്യത  കസവനവര്യവസയനിസലെടുതറ
ഒരു  നനിശനിത  കേഭാലെന്റിം  അതരതനില്  കജഭാലെനി  സചയനിക്കണസമനന്റിം  അതുകേഴെനിഞറ
ആ  തസനികേകേളനികലെക്കറ  പനി.എസറ.സനി.വഴെനി  നനിയമനന്റിം  നടെതണസമനന്റിം  സചയര്മഭാന്
അഭനിപഭായസപട്ടു.  അതനിനുള്ള  ഫയല്  നടെപടെനി  സസപീകേരനിക്കുനസണ്ടന്നറ  തുറമുഖ  വകുപറ
സസക്രട്ടേറനി പറഞ. 

കകേരള  മഭാരനിലടെന്റിം  കബഭാര്ഡറ  ആകറ  കഭദഗതനിയുന്റിം  കേരടെറ  ചട്ടേങ്ങളുസടെ  രൂപപീകേരണവന്റിം
ബഹ.  മുഖര്യമനനിയുസടെ  ഉതരവനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  സസപീകേരനിക്കുവഭാന്  സമനിതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച. 

3.  27-9-2018-സലെ  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം-കകേരള  കറഭാഡറ  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  ഘടെന,
ചുമതലെകേള്,  ഫണ്ടറ  വനിനനികയഭാഗന്റിം,  പവര്തനങ്ങള് എന്നനിവ സന്റിംബനനിചറ  സമനിതനി
നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികന്മേല് ഗതഭാഗത വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

(ഫയല് നമര് 3772/സബറ.സനി.എ 2/2018/നനി.സസ.)

കകേരളതനിസലെ  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുന്റിം  ഓകരഭാ  എന്കഫഭാഴറസമനറ  റപീജനിയണല്

ടഭാന്കസഭാര്ട്ടേറ  ഓഫപീസര്മഭാസര  നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  അവരുസടെ  കേപീഴെനില്  35  സ്കസഭാഡുകേസള
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വനിനര്യസനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  കേഴെനിഞ  ജനുവരനി  മുതലുള്ള  കേണക്കുകേള്  പരനികശഭാധനിക്കുകേ

യഭാസണങ്കേനില്  അപകേടെ നനിരക്കനില് 33.7  ശതമഭാനവന്റിം  മരണനനിരക്കനില് 38.6  ശതമഭാനവന്റിം

കുറവറ  വന്നനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  സപനഭാല്റനി  കററനില്  36.2  ശതമഭാനന്റിം  കുറവറ  വന്നനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം

കേഭാരര്യക്ഷമമഭായ പവര്തനന്റിം നടെതന്നതുസകേഭാണ്ടഭാണറ വലെനിയ വര്യതര്യഭാസന്റിം വന്നനിട്ടുള്ളസതനന്റിം

ഫണ്ടറ റനിലെപീസറ  സചയ്യുന്നതഭാണറ  ഒരു പശ്നസമനന്റിം കേഴെനിഞ രണ്ടറ  വര്ഷമഭായനി  22  കകേഭാടെനി

രൂപവചറ  തന്നനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  ഈ  വര്ഷസത  ബഡ്ജറനില്  93  കകേഭാടെനി  രൂപയുസണ്ടങ്കേനിലുന്റിം

ഇതുവസര  ഒനന്റിംതസന്ന  റനിലെപീസറ  സചയ്തനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ഗതഭാഗത  വകുപറ   പനിന്സനിപല്

സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.  

2020-21-സലെ ബഡ്ജറനില് '3055-00-800-95—കറഭാഡറ ഗതഭാഗതന്റിം-മററ സചലെവകേള്-

കകേരള കറഭാഡറ സുരക്ഷഭാ ഫണ്ടനികലെക്കറ മഭാറല് ' എന്ന ശപീര്ഷകേതനില് കകേരള കറഭാഡറ കസഫനി

അകതഭാറനിറനിക്കറ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്ന  ഫണ്ടറ  റനിലെപീസറ  സചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി

സസപീകേരനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച.  ഗതഭാഗത  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

4. 11-12-2018-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം - ധനകേഭാരര്യവകുപറ, പതനിനഞഭാന്റിം ധനകേഭാരര്യ കേമപീഷനറ

സമര്പനിക്കുന്ന  സമകമഭാറഭാണ്ടതനില്,  3054-03-103-97—കറഭാഡുകേളുന്റിം  പഭാലെങ്ങളുന്റിം-

സന്റിംസഭാന ലഹകവകേള്-  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം  എന്ന ശപീര്ഷകേവമഭായനി

ബനസപട്ടേറ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കണസമന്ന  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശതനികന്മേല്

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 5616/ സബറ.സനി.എ 2/2016/നനി.സസ.)

പസനത  സപഭാകപഭാസല്  ഒരു അഡപീഷണല്  സമകമഭാറഭാണ്ടമഭായനി  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ

ധനകേഭാരര്യ കേമപീഷനനില് സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം പകക്ഷ സന്റിംസഭാന ലഹകവകേള്ക്കറ [Major

Districts Roads (MDR)]  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന സഹഭായമനിലഭാസയനന്റിം സസന്ടല് കറഭാഡറ

ഫണ്ടനില് ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള നഭാഷണല് ലഹകവകേസള ബനനിപനിക്കുന്ന  കമജര് ഡനിസ്ട്രേനികറസറ

കറഭാഡുകേള്ക്കറ മഭാതകമ ഫണ്ടറ തരനികേയുളസവനന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ

അറനിയനിച.  സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

(കയഭാഗന്റിം  ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം  12.30-നറ പനിരനിഞ.)
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24-2-2021-സലെ  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

മരഭാമതന്റിം  ഗതഭാഗതവന്റിം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  V,

2021  സഫബ്രുവരനി മഭാസന്റിം  24-ാം തപീയതനി ബുധനഭാഴ്ച്ച രഭാവനിസലെ  11  മണനിക്കറ  നനിയമസഭഭാ

സമുചയതനിസലെ '5 ഡനി' സകമളന ഹഭാളനില് സമനിതനി സചയര്മഭാനുന്റിം ബഹ. സപഭാതുമരഭാമതന്റിം

രജനികസ്ട്രേഷനുന്റിം വകുപ്പുമനനി ശപീ. ജനി. സുധഭാകേരസന  അദര്യക്ഷതയനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന.

തദവസരതനില്  സമനിതനിയുസടെ  എകറ-ഒഫപീകഷര്യഭാ  അന്റിംഗങ്ങളഭായ  ബഹ.  തുറമുഖവന്റിം

മമ്യൂസനിയവന്റിം  പുരഭാവസ്തുസന്റിംരക്ഷണവന്റിം  വകുപ്പുമനനി  ശപീ.  രഭാമചന്ദ്രന്  കേടെന്നപള്ളനിയുന്റിം

ബഹ. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി ശപീ. എ. സകേ. ശശപീന്ദ്രനുന്റിം ഹഭാജരഭായനിരുന.

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗന്റിം  :  

1. ശപീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്, എന്റിം.എല്.എ.

വപീഡനികയഭാ കകേഭാണഫറന്സറ മുകഖന പസങ്കേടുത അന്റിംഗങ്ങള്  :  

1. ശപീ. കജഭാണ സഫര്ണഭാണ്ടസറ, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ. സകേ. സനി. കജഭാസഫറ,  എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :  

1. ശപീമതനി എസറ. ജയശപീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി രജനനി വനി. ആര്., സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്  :  

1. ശപീ. ബനിജ പഭഭാകേര്, സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

2. ശപീ. പണബ് കജര്യഭാതനി നഭാഥറ, സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതുമരഭാമതറ/ജലെവനിഭവ വകുപറ

3. ശപീ.  റനി.  പനി.  സലെപീന്റിം കുമഭാര്,  ചപീഫറ എകനികേമ്യൂട്ടേപീവറ ഓഫപീസര്,  കകേരള മഭാരനിലടെന്റിം

കബഭാര്ഡറ

4. കഡഭാ.  ജയകുമഭാര്,  മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡയറകര്,  വനിഴെനിഞന്റിം  ഇനര്നഭാഷണല്

സപീകപഭാര്ട്ടേറ ലെനിമനിറഡറ

5. ശപീ. വനി.  ആര്. രഭാജ, കേമനനി സസക്രട്ടേറനി,  കകേരള കസ്റ്റേററ ഇന്ലെഭാനറ നഭാവനികഗഷന്

കകേഭാര്പകറഷന്
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6. ശപീ. സജ. സബന്സനി, അ ഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനമ്യൂ വകുപറ

7. ശപീമതനി കസഭാണനിയ വഭാഷനിന്റിംഗ്ടെണ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

8. ശപീമതനി സകേ. എസറ. വനിജയശപീ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, ഗതഭാഗത വകുപറ

9. ശപീ.  പനി. റനി. കജഭായനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി, മതര്യബനന-തുറമുഖ വകുപറ

10.  ശപീ.  അജനിതറ  രഭാമചന്ദ്രന്,  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (കറഭാഡ്സറ),  സപഭാതുമരഭാമതറ

വകുപറ

11. ശപീമതനി  ലഹജപീന്  ആല്ബര്ട്ടേറ,  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗന്റിം),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

12.  ശപീ.  എന്റിം.  അകശഭാകേറ  കുമഭാര്,  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  (നഭാഷണല്  ലഹകവ),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

13.  ശപീ. അരുണ സകേ. കജക്കബറ, ചപീഫറ എഞനിനപീയര്, ഇന്ലെഭാനറ നഭാവനികഗഷന്

14. ശപീമതനി സകേ.  സനി.  അനുരഭാധ,  സഡപമ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി,  കകേരള സന്റിംസഭാന കറഭാഡറ

സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി

15.  ശപീ. സകേ. രവപീന്ദ്രന് ആശഭാരനി, സപീനനിയര് ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര്, സപഭാതുമരഭാമതറ

വകുപറ

16.  ശപീമതനി ഷഫപീന, സപീനനിയര് ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര്, കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹന വകുപറ

17.  ശപീ. ലൂയനിസറ എ. സഫര്ണഭാണ്ടസറ, സപീനനിയര് ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര് (കറഭാഡ്സറ

ആനറ ബനിഡ്ജസറ), സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

18.  ശപീ.  എന്. സതപീഷറ,  സപീനനിയര് ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര് (നഭാഷണല് ലഹകവ),

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ

19.  ശപീ. മുഹമദറ തഭാഹ, ഫനിനഭാന്സറ ഓഫപീസര്, സന്റിംസഭാന ജലെഗതഭാഗത വകുപറ.
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സമനിതനി  വനിവനിധ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്,  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ,  കേഭാലെതഭാമസപതനികേ,
ശദയനില്സപടുതഭാനുള്ള ഫയലുകേള് എന്നനിവ പരനിഗണനയ്സക്കടുക്കുകേയുന്റിം തഭാസഴെപറയുന്ന
തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ:

റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ പരനിഗണന

(1)  18-2-2020-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം - 2019-20-സലെ ബഡ്ജറനില്  
സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ പ്ലഭാന് അകലെഭാകക്കഷന് 

തുകേ സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി ആവശര്യസപട്ടേ അധനികേ 
വനിവരതനികന്മേല് സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ 

ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 2214/സബറ.സനി.എ 2/2020/നനി.സസ.)

18-2-2020-സലെ കയഭാഗ നനിര്കദ്ദേശന്റിം എന്തഭായനിരുനസവന്നറ സമനിതനി ആരഭാഞകപഭാള്
കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി ആയതറ വനിശദമഭാക്കനി.

18-2-2020-സലെ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  നഭാലെറ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണറ നല്കേനിയനിരുന്നതറ.

(i)  2017-18-സലെ  ബഡ്ജറനില്  പഖര്യഭാപനിചതറ  പകേഭാരന്റിം  പഠനന്റിം  നടെതനി
പുനര്നനിര്മഭാണന്റിം  ആവശര്യമഭാസണന്നറ  കേസണ്ടതനിയ  പഭാലെങ്ങള്ക്കറ  ഫണ്ടറ  ഇതുവസര
അനുവദനിക്കഭാതതനിനഭാല് ഇനനിയുന്റിം പുനര്നനിര്മനികക്കണ്ട പഭാലെങ്ങള്ക്കറ അധനികേമഭായനി തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  എസ്റ്റേനികമററ  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ  (ബനിഡ്ജസറ)  വനിഭഭാഗന്റിം
സര്ക്കഭാരനിനറ സമര്പനിക്കുകേ.

(ii) നനിലെവനില് സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനിസന സഹഡറ ഓഫറ അക്കകൗണ്ടനില് ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള
നനിശനിത  വപീതനിക്കറ  തഭാസഴെയുള്ള  കറഭാഡുകേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സഹഡറ  ഓഫറ
അക്കകൗണ്ടുകേസളലഭാന്റിം  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനില്നനിനന്റിം  തകദ്ദേശ  സസയന്റിംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസടെ സഹഡനികലെയറ മഭാറ്റുകേ.

(iii)  '4059-80-051-75—സപഭാതുമരഭാമതറ മൂലെധനസചലെവറ - ജനറല് - നനിര്മഭാണന്റിം-
സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനഭാ  പവൃതനികേള്'  എന്നതനിനറ  പകേരന്റിം  'ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  പഭാരന്റിംഭ  പവര്തനങ്ങള്'  എന്നറ  കചര്ക്കുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ
നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കുകേ.

(iv)  2019-2020-സലെ ബഡ്ജറനില് സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ പ്ലഭാന്
അകലെഭാകക്കഷന് തുകേ,  എത തുകേ റനിലെപീസറ  സചയ,  എത രൂപയുസടെ  ബനില് സപനനിന്റിംഗുണ്ടറ
തുടെങ്ങനിയ വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള് സമനിതനിക്കറ ലെഭര്യമഭാക്കുകേ.
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രണ്ടഭാമസത  നനിര്കദ്ദേശതനില്  നനിശനിത  വപീതനിക്കറ  തഭാസഴെയുള്ള  കറഭാഡുകേള്
എന്നതനിനുപകേരന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനികനതലഭാത  എല്.എസറ.ജനി.ഡനി.-യുസടെ കറഭാഡുകേള്
എന്നറ തനിരുതണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

ആദര്യസത നനിര്കദ്ദേശതനിനുള്ള മറുപടെനി ലെഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാസയന്നറ സമനിതനി ആരഭാഞകപഭാള്
നഭാലെറ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് നഭാലെഭാമസത നനിര്കദ്ദേശതനിനറ  മഭാതകമ  മറുപടെനി  ലെഭനിചനിട്ടുളസവന്നറ
കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

സപഭാതുമരഭാമതറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള്,  നനിരതകേള്,  കദശപീയപഭാത  എന്നപീ  വനിഭഭാഗങ്ങളുസടെ
1-5-2020  മുതല്  31-12-2020  വസരയുള്ള  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേയുസടെ  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്
സമനിതനിയറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ  കുറനിപനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗങ്ങള്ക്കറ
42.96  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെയുന്റിം  നനിരതറ  വനിഭഭാഗതനിനറ  1195  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെയുന്റിം  ബനില്
കുടെനിശനികേയുസണ്ടനന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

18-2-2020-സലെ  കയഭാഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  1,  2,  3  എന്നനിവയനികന്മേല്  മറുപടെനി
ലെഭര്യമഭാക്കഭാതതറ എന്തുസകേഭാണ്ടഭാസണന്നറ സമനിതനി ആരഭാഞകപഭാള് ക്രമനമര് 2, 3  എന്നപീ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ധനകേഭാരര്യ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേതഭായതനിനഭാല്  ആയതറ  സന്റിംബനനിച
റനികപഭാര്ട്ടേറ  കനരനിട്ടേറ  നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയറനില്  ലെഭര്യമഭാക്കണസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ
വകുപനികനഭാടെറ ആവശര്യസപട്ടേനിട്ടുള്ളതഭായനി സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനില് നനിനന്റിം 10-11-2020-സലെ
കേതറ മുകഖന അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നല്കേനി.

എല്.എസറ.ജനി.ഡനി.യുസടെ  കറഭാഡുകേള്  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനികനതസലന്നറ  ധനകേഭാരര്യ
വകുപഭാണറ പറകയണ്ടസതനന്റിം അതുസകേഭാണ്ടറ സഹഡറ ഓഫറ അക്കകൗണ്ടറ മഭാറണസമന്നറ ധനകേഭാരര്യ
വകുപനിസന  അറനിയനിചനിട്ടുകണ്ടഭാസയനന്റിം  സമനിതനി  ആരഭാഞകപഭാള്  സഹഡറ  ഓഫറ  അക്കകൗണ്ടറ
സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനില് നനിനന്റിം  മഭാറണസമന്നറ  ആവശര്യസപട്ടേറ  കേതറ  സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതഭായനി
ചപീഫറ എഞനിനപീയര് (കറഭാഡ്സറ) സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

സപഭാതുമരഭാമതറ  സഹഡറ  ഓഫറ   അക്കകൗണ്ടനില്  ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള  എല്.എസറ.ജനി.ഡനി.
കറഭാഡുകേള്  സപഭാതുമരഭാമതനിസന  സഹഡനില്  നനിനന്റിം  തകദ്ദേശസസയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടെ
സഹഡനികലെക്കറ  അടെനിയന്തരമഭായനി  മഭാറണസമന്നറ  ആവശര്യസപട്ടേറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിനറ  കേതറ
നല്കേണസമനന്റിം  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനിസന  സഹഡനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന
എല്.എസറ.ജനി.ഡനി.-യുസടെ  കറഭാ ഡുകേള്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  തനിരനിസചടുക്കഭാന്
അറനിയനിചനിട്ടുന്റിം  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  നടെപടെനിസയടുക്കഭാതതനിനുള്ള  വനിശദപീകേരണന്റിം
ആവശര്യസപടെണസമനന്റിം സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപനികനഭാടെറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

കൂടെഭാസത  2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20,  2020-21  എന്നപീ  അഞ്ചു
വര്ഷങ്ങളനിസലെ  സപഭാതുമരഭാമതറ  സകേട്ടേനിടെ  വനിഭഭാഗന്റിം,  നനിരതന്റിം  പഭാലെങ്ങളുന്റിം,  കദശപീയപഭാത
എന്നനിവയുസടെ  അകലെഭാകക്കഷന്  തുകേ,  റനിലെപീസറ  സചയ്ത  തുകേ,  സപനനിന്റിംഗറ  ബനില്  തുകേ
സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള് അടെനിയന്തരമഭായനി ലെഭര്യമഭാക്കണസമനന്റിം സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

സപഭാതുമരഭാമതറ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.
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(2) 30-7-2019-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം-സന്റിംസഭാനസത വനിവനിധ തുറമുഖങ്ങളനിസലെ
പഭാര്ക്കനിന്റിംഗറ പശ്നന്റിം പരനിഹരനിക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിചറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശതനികന്മേല്

തുറമുഖ വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 5542/സബറ.സനി.എ.2/2019/നനി.സസ.)

അദഭാനനി,  വനിഴെനിഞന്റിം കപഭാര്ട്ടേറ ലപവററ ലെനിമനിറഡറ എന്നനിവര് തമനിലെഭാണറ വനിഴെനിഞന്റിം
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ നനിര്മഭാണതനിനഭായുള്ള കേരഭാര് ഒപനിട്ടേനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം മഭാസ്റ്റേര് പ്ലഭാന്
അനുസരനിചറ  500-ല്  കൂടുതല്  കേസണ്ടയ്നര്  പഭാര്ക്കറ  സചയഭാനുള്ള  എകനികേമ്യൂട്ടേപീവറ  ടക്കറ
സടെര്മനിനലുന്റിം  മുപകതഭാളന്റിം  കേസണ്ടയ്നര്  കലെഭാറനികേള്  തുറമുഖതനിനടുതറ  പഭാര്ക്കറ  സചയഭാനുള്ള
സകൗകേരര്യവന്റിം  വനിഭഭാവനന്റിം  സചയ്തനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം  വനിഴെനിഞന്റിം  ഇനര്നഭാഷണല്  സപീകപഭാര്ട്ടേറ
ലെനിമനിറ ഡറ  മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡയറകര്  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച.  തുറമുഖ  വകുപറ  ലെഭര്യമഭാക്കനിയ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

(3) 9-8-2016-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം - കകേരളതനിസലെ പധഭാനസപട്ടേ വഭാണനിജര്യ
നഗരങ്ങളനികലെയറ ചരക്കറ ലകേമഭാറന്റിം നടെതവഭാന് ജലെമഭാര്ഗന്റിം 

സതരസഞടുക്കണസമന്ന സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശതനികന്മേല് 
സനി.എസറ.സഎ.എന്., റവനമ്യൂ എന്നപീ വകുപ്പുകേള് 

ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള്.

(ഫയല് നമര് 5616/സബറ.സനി.എ 2/2016/നനി.സസ.)

തനിരുവനന്തപുരന്റിം ജനിലയനിസലെ കകേഭാവളന്റിം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡറ ജനിലയനിസലെ കബക്കല്
വസര   616  കേനികലെഭാമപീറര്  ജലെപഭാതയനില്  520  കേനികലെഭാമപീറര്  പവൃതനി  പൂര്തപീകേരനിച
കേഴെനിഞസവനന്റിം ഗതഭാഗത കയഭാഗര്യമഭായ കേഭായലുകേളനിലുന്റിം കേനഭാലുകേളനിലുന്റിം ചരക്കു ഗതഭാഗതന്റിം
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനസപട്ടേ തപീരുമഭാനന്റിം സര്ക്കഭാര് തലെതനില് എടുകക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം
തനിരുവനന്തപുരന്റിം കവളനി മുതല് തൃശ്ശൂര് ചഭാവക്കഭാടെറ വസര കനരനിട്ടേറ കപഭാകേഭാവന്ന അവസയനില്
പവൃതനികേള് പൂര്തപീകേരനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം പസ്തുത ജലെപഭാതയനില് 100  കേനികലെഭാമപീറര് പവൃതനി
കൂടെനി  പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി   36  കേനികലെഭാമപീറര്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല്  നടെപടെനികേള്
പുകരഭാഗമനിചസകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  കകേരള  കസ്റ്റേററ  ഇന്ലെഭാനറ  നഭാവനികഗഷന്
കകേഭാര്പകറഷന് കേമനനി സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

തുടെര്ന്നറ  പസ്തുത  വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിചറ  റവനമ്യൂ  വകുപനിനറ  അനുബന
പവര്തനങ്ങളഭാണറ  സചയഭാനുള്ളസതനന്റിം  ജലെഗതഭാഗതന്റിം  വനികേസനിപനിക്കുകമഭാള്
വശങ്ങളനില്/തപീരങ്ങളനില് നനിനന്റിം ഒഴെനിപനിക്കല് നടെപടെനികേളുന്റിം സര്കവ്വ നടെപടെനികേളുമഭാണറ റവനമ്യൂ
വകുപറ സചയ്യുന്നസതനന്റിം റവനമ്യൂ വകുപറ അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ അറനിയനിച.
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രഭാതനി 10 മണനിമുതല് സവളുപനിനറ 5 മണനിവസരയുള്ള സമയന്റിം സടയനിലെറുകേള്, ടെഭാങ്കേറുകേള്,

കേസണ്ടയ്നറുകേള്  എന്നനിവയറ  കറഭാഡനിലൂസടെയുള്ള  യഭാത  ക്രമപീകേരനിചസകേഭാണ്ടറ  സമയന്റിം

നനിശയനിക്കണസമനന്റിം രഭാവനിസലെ 6 മണനി മുതല് രഭാതനി 9 മണനിവസര മറ്റുള്ള വഭാഹനങ്ങള്ക്കറ

യഭാത  നടെകതണ്ടതനിനഭാല്  വലെനിയ  വഭാഹനങ്ങള്  രഭാതനി  9  മണനിക്കുകശഷവന്റിം  സവളുപനിനറ

5  മണനിക്കു മുന്കപയുന്റിം യഭാത സചയ്യുന്നതഭാകുന്റിം ഉചനിതസമനന്റിം പസ്തുത സമയതനിനുകശഷന്റിം

വഭാഹനന്റിം എവനിസടെ എതനകവഭാ, അവനിസടെവചറ യഭാത നനിര്തനിവചകശഷന്റിം തുടെര്നള്ള യഭാത

അനുവദനിക്കസപട്ടേ സമയതറ തുടെരുന്നതഭാകുന്റിം നലസതനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

ചരക്കറ  ഗതഭാഗതതനിസന  സമയതനില് നനിയനണന്റിം  ഏര്സപടുതന്നതനിസനക്കുറനിചന്റിം

ഇതരന്റിം  വഭാഹനങ്ങള്  യഭാത  സചയ്യുന്നതറ  രഭാതനികേഭാലെങ്ങളനില്  മഭാതമഭായനി

നനിയനനികക്കണ്ടതുകണ്ടഭാസയനന്റിം സന്റിംബനനിചറ കറഭാഡറ കസഫനി അകതഭാറനിറനിയുസടെ അഭനിപഭായന്റിം

ആരഭായണസമന്നറ സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിച.

സനി.എസറ.സഎ.എന്., റവനമ്യൂ എന്നപീ വകുപ്പുകേള് ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സമനിതനി

അന്റിംഗപീകേരനിച.

(4) 27-9-2018-സലെ സമനിതനി കയഭാഗന്റിം - എലഭാ ജനിലകേളനിലുന്റിം എയര്സ്ട്രേനിപ്പുകേള്

ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതറ സന്റിംബനനിചറ സഭാധര്യതഭാപഠനന്റിം നടെതന്നതനിനറ 

ആവശര്യമഭായ നടെപടെനികേള് തസരനിതസപടുതണസമന്ന 

നനിര്കദ്ദേശതനികന്മേല് ഗതഭാഗത വകുപറ 

ലെഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 2304/സബറ.സനി.എ 2/2016/നനി.സസ.)

എയര്സ്ട്രേനിപ്പുകേള്  ആരന്റിംഭനിക്കുന്നതറ  സന്റിംബനനിചറ  സഭാധര്യതഭാപഠനന്റിം  നടെതന്നതനിനറ

മൂന്നറ തലെങ്ങളനിലെഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനറ കപഭാജകറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭായുന്റിം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിസന  അനുമതനി  ലെഭനിക്കഭാതതുസകേഭാണ്ടഭാണറ  എയര്സ്ട്രേനിപറ  ആരന്റിംഭനിക്കഭാന്

സഭാധനിക്കഭാതസതനന്റിം മററ വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളുമഭായനി ബനസപട്ടേറ സചറനിയ എയര്സ്ട്രേനിപ്പുകേള്

തുടെങ്ങഭാനുള്ള  സഭാധര്യതസയക്കുറനിചറ  കകേന്ദ്രതനില്  നനിനന്റിം  അനുകൂലെമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

ലെഭനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ആയതറ  ലെഭര്യമഭാകുന്ന  മുറയറ  പസനത  വനിഷയന്റിം  ഏസറടുക്കഭാസമനന്റിം

കബക്കല്,  വയനഭാടെറ,  ഇടുക്കനി  തുടെങ്ങനിയ  സലെങ്ങളനിലെഭാണറ  സര്കവ്വ  നടെതനി  സലെന്റിം

കേസണ്ടതനിയനിട്ടുള്ളസതനന്റിം ഗതഭാഗത വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ അറനിയനിച.  ഗതഭാഗത

വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.
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(5) സകേ. എസറ. ആര്. ടെനി. സനി. യുസടെ ലകേവശമുള്ള പട്ടേയമനിലഭാത ഭൂമനിക്കറ 

പട്ടേയന്റിം ലെഭര്യമഭാക്കണസമന്ന സപഭാതു ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല് ഗതഭാഗത വകുപറ 

ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 2574/സബറ.സനി.എ 2/2012/നനി.സസ.)

ടെനിക്കററ  ഇതര  വരുമഭാനമുണ്ടഭാക്കനിയഭാല്  മഭാതകമ  സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കറ  മുകന്നഭാട്ടു

കപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളസവനന്റിം ആയതനിനഭാല് സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-യുസടെ ലകേവശമുള്ള

പട്ടേയമുള്ള  ഭൂമനിയുന്റിം  പട്ടേയമനിലഭാത  ഭൂമനിയുന്റിം  30  വര്ഷകതയറ  പഭാട്ടേതനിനറ  സകേഭാടുക്കഭാനുള്ള

അനുമതനി  നല്കേണസമന്നഭാവശര്യസപട്ടേറ  റവനമ്യൂ  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനിക്കറ  കേതറ  നല്കേനിയനിരുന

സവനന്റിം ഗതഭാഗത വകുപറ സസക്രട്ടേറനി പറഞ.  കനരസത പൂര്ണകതഭാതനില് ടെനിക്കറനില് നനിനന്റിം

വരുമഭാനന്റിം  ലെഭനിചനിരുന്നകപഭാഴന്റിം  60  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെ  വര്യതര്യഭാസമുണ്ടഭായനിരുനസവനന്റിം

ആയതനിനഭാലെഭാണറ  വനിവനിധ  പവൃതനികേളനിലൂസടെ  തുകേ  കേസണ്ടതഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നസതനന്റിം

സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള് വഭാങ്ങുകമഭാള് വനിലെയനില്  25  കകേഭാടെനി രൂപകയഭാളന്റിം കുറവണ്ടഭാകുസമനന്റിം

കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി  കചര്ന്നറ  വനികേഭാസ്ഭവന്  ഡനികപഭായനിലുന്റിം  സകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുമഭായനി  കചര്ന്നറ

മൂന്നഭാറനിലുന്റിം കഹഭാട്ടേലുകേള് വനികേസനിപനിക്കുന്നതഭായുന്റിം ഇക്കഭാരര്യങ്ങളനിസലെലഭാന്റിം വരുന്ന പധഭാനസപട്ടേ

പശ്നന്റിം പട്ടേയമനിലഭാതതഭാസണനന്റിം ഗതഭാഗത വകുപറ സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചര്ത.  കൂടെഭാസത വകുപനിസന

75-ഓളന്റിം കേണസമ്യൂമര് പമ്പുകേള് ഇന്ഡര്യന് ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷനുന്റിം ബനി.പനി.സനി.എല്.-മഭായനി

കചര്ന്നറ  ജനങ്ങള്ക്കുകൂടെനി  ഉപകേഭാരപദമഭാകുന്ന  രപീതനിയനില്  റപീസട്ടേയനില്  പമ്പുകേളഭാക്കഭാന്

തപീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  അവനികടെയുന്റിം  നനിരഭാകക്ഷപസഭാക്ഷര്യപതവമഭായനി  ബനസപട്ടേറ

പട്ടേയതനിസന  പശ്നന്റിം  പറഞസകേഭാണ്ടറ  കേളകര്മഭാര്  ലവകേനിപനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം

സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-യുസടെ  വനിഷയമഭായതുസകേഭാണ്ടറ  കേളകര്മഭാര്  പട്ടേയതനികനയുന്റിം  പഭാട്ടേതനികനയുന്റിം

വനിഷയങ്ങള് പരനിഗണനികക്കണ്ടതനിസലനന്റിം സൂചനിപനിച സകേഭാണ്ടറ കേതയയഭാസമന്നറ പറസഞങ്കേനിലുന്റിം

പസ്തുത  കേതറ  റവനമ്യൂ  വകുപനില്  നനിനന്റിം  അയചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ഗതഭാഗത  വകുപറ  സസക്രട്ടേറനി

സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കറ  പട്ടേയന്റിം  ലെഭനിച  ഭൂമനിയുന്റിം  പട്ടേയന്റിം  ലെഭനിക്കഭാത

ഭൂമനിയുമുസണ്ടനന്റിം  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങള്  ക്രമപീകേരനിക്കുന്നതനിനറ  പട്ടേയന്റിം  ലെഭനിക്കഭാത

ഭൂമനിയനില്  അതനിനുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പൂര്തനിയഭാകക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം  പട്ടേയന്റിം  ലെഭനിച

ഭൂമനിയനില്  സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കറ  എപകേഭാരന്റിം  ക്രയവനിക്രയന്റിം  നടെതഭാസമനള്ള

വനിഷയമഭാണറ പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ളസതനന്റിം ബഹ. ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി പറഞ.
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സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  റവനമ്യൂ  വകുപറ  ഉപകയഭാഗഭാനുമതനിയഭാണറ  നല്കേഭാറുള്ളസതന്നറ

റവനമ്യൂ  വകുപറ  അഡപീഷണല്  സസക്രട്ടേറനി  മറുപടെനി  നല്കേനി.  പഭാഥമനികേ  ഉടെമസഭാവകേഭാശന്റിം

സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില്  നനിലെനനിര്തനിസക്കഭാണ്ടറ  സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.ക്കറ  മററ

രപീതനിയനില്  ഏസതഭാസക്ക  വരുമഭാന  മഭാര്ഗങ്ങള്  കേസണ്ടതഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനള്ളതഭാണറ

ആശയസമനന്റിം  ആയതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  പദതനിയഭാണറ  സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-യുസടെ

സപകടഭാള്  പമ്പുകേള്  മറ്റുള്ളവര്ക്കുന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാസമനള്ളസതനന്റിം  അപകേഭാരന്റിം

സചയ്യുകമഭാള് സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കറ വരുമഭാനമഭാകുകേയുന്റിം കുറചറ ജപീവനക്കഭാര്ക്കറ കജഭാലെനി

നല്കേഭാനുന്റിം സഭാധനിക്കുസമനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

സകേ.എസറ.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കറ  അവകേഭാശമുള്ള  ഭൂമനിയനില്  അടെനിയന്തരമഭായനി  പട്ടേയന്റിം

നല്കുന്നതനിനറ  പകതര്യകേ നടെപടെനികേള് സസപീകേരനിക്കണസമന്നറ  റവനമ്യൂ വകുപനികനഭാടെറ  സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചയ. ടെനിക്കറനിതര വരുമഭാനവമഭായനി ബനസപട്ടേ പവര്തനങ്ങള് നടെതന്നതനില്

പശ്നമനിലഭാസയനന്റിം  പസക്ഷ  ഭൂമനി  പഭാട്ടേതനിനറ  സകേഭാടുക്കുന്ന  നടെപടെനി  വളസര  ശദകയഭാസടെ

സചകയണ്ട കേഭാരര്യമഭാസണനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

3100  കകേഭാടെനി  രൂപയഭാണറ  ബഭാങ്കേനില്  നനിന്നറ  വഭായ്പസയടുതനിരനിക്കുന്നസതനന്റിം

സുശപീല്ഖന്ന  റനികപഭാര്ട്ടേനുസരനിചറ,  വഭായ്പയുസടെ  തനിരനിചടെവനിനഭായനി  അധനികേ  ഭൂമനി

വനില്ക്കഭാനഭാണറ  ഒരു  ഘട്ടേതനില്  തപീരുമഭാനനിചനിരുന്നസതനന്റിം  തുടെര്ന്നറ  പുതനിയ

നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമഭാണറ  ഭൂമനി  പഭാട്ടേതനിനറ  നല്കേനിയഭാല്  മതനിസയന്നറ  തപീരുമഭാനനിചസതനന്റിം

ഗതഭാഗത വകുപറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

ഭൂമനി  പഭാട്ടേതനിനറ  നല്കേനിയഭാല്  പനിന്നപീടെതറ  തനിരനിസചടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാസയന്നറ

സമനിതനി ആരഭാഞകപഭാള് 30 വര്ഷകതയഭാണറ ഭൂമനി പഭാട്ടേതനിനറ നല്കുന്നസതനന്റിം അതനില്

നനിനന്റിം കൂടുതല് കേഭാലെയളവനികലെയറ പഭാട്ടേതനിനറ സകേഭാടുകക്കണ്ടതനിസലനമഭാണറ മുഖര്യമനനിയുസടെ

കയഭാഗതനില് തപീരുമഭാനസമടുതനിരുന്നസതനന്റിം ഗതഭാഗത വകുപറ സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നല്കേനി.

ഭൂമനി  പഭാട്ടേതനിനറ  സകേഭാടുതഭാല്  പനിന്നപീടെറ  ഒഴെനിഞകേനിട്ടേഭാന്  ബുദനിമുട്ടേഭായനിരനിക്കുസമനന്റിം

സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനിസന  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസുകേള്  പഭാട്ടേതനിനറ  സകേഭാടുതറ  പഭാട്ടേ  കേഭാലെഭാവധനി

കേഴെനിഞനിട്ടുന്റിം  ഒഴെനിയഭാത  സഭാഹചരര്യമുണ്ടഭായനിരുനസവനന്റിം  ആലുവയനിസലെ  റസ്റ്റേറ  ഹകൗസറ

ഇകപഭാഴന്റിം  ഒഴെനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ആയതനിനഭാല്  പഭാട്ടേതനിനറ  സകേഭാടുക്കുന്ന

നടെപടെനി  നല  രപീതനിയനിലുള്ള  വര്യവസകേള്  ഉള്സപടുതനി  വളസര  ശദഭാപൂര്വ്വന്റിം  സചകയണ്ട

കേഭാരര്യമഭാസണനന്റിം സമനിതനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

ഗതഭാഗത വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.
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നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമനനിസന പരനിഗണന

(6) 2019-20-സലെ ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലെഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ ശനിപഭാര്ശ 117-121, 125 എന്നനിവയനികന്മേല് 

സനി.എസറ.സഎ.എന്. വകുപറ ലെഭര്യമഭാക്കനിയതറ 
(കേഭാലെതഭാമസ പതനികേ സഹനിതന്റിം)

(ഫയല് നമര് 3014/സബറ.സനി.എ.2/2019/നനി.സസ.)

2019-20-സലെ  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  നഭാലെഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ശനിപഭാര്ശ  117-121,  125  എന്നനിവയനികന്മേല്  സനി.എസറ.സഎ.എന്.  വകുപറ
ലെഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസ്റ്റേററസമന്റുന്റിം കേഭാലെതഭാമസപതനികേയുന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

കേഭാലെതഭാമസപതനികേയുസടെ പരനിഗണന

(7) 2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷതനില് ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമര് IX (വഭാഹന
നനികുതനികേള്), XLI (ഗതഭാഗതന്റിം) എന്നനിവയ്ക്കുകേപീഴെനില് വരുന്ന വനിവനിധ
കേണക്കനിനങ്ങളനിലെഭായനി ഗതഭാഗത വകുപനിനുന്റിം 2019-20  സഭാമതനികേ 
വര്ഷതനില് ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമര് XLI (ഗതഭാഗതന്റിം)-നറ കേപീഴെനില് 
വനിവനിധ കേണക്കനിനങ്ങളനിലെഭായനി സനി.എസറ.സഎ.എന്. വകുപനിനുന്റിം 

ലെഭനിച ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിം സചലെവഴെനിചതറ സന്റിംബനനിച 
വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ ലെഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനറ 
കേഭാലെതഭാമസമുണ്ടഭായതറ സന്റിംബനനിച കസ്റ്റേററസമന്റുകേള്

(ഫയല് നമര് 132/സബറ.സനി.എ 2/2019/നനി.സസ.)

(ഫയല് നമര് 259/സബറ.സനി.എ 2/2020/നനി.സസ.)

പസ്തുത കേഭാലെതഭാമസപതനികേകേള് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

സമനിതനിയുസടെ ശദയനില്സപടുതനിയ ഫയല്

(8)   24-4-2018-സലെ സമനിതനി കയഭാഗനനിര്കദ്ദേശന്റിം - അനന്തര 
നടെപടെനി സന്റിംബനനിചറ

(ഫയല് നമര് 3674/സബറ.സനി.എ 2/2018/നനി.സസ.)

സമനിതനിയുസടെ  24-4-2018-സലെ  കയഭാഗതനില്  2015-16  സഭാമതനികേ  വര്ഷസത

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസലെ  ഖണനികേ

108-സലെ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലുള്ള  നടെപടെനി  കസ്റ്റേററസമനറ  പരനിഗണനിക്കകവ  ലഡ്രൈവനിന്റിംഗറ  സടെസ്റ്റേറ
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ടഭാക്കുകേളുസടെ  നനിര്മഭാണന്റിം,  ജനി.പനി.എസറ.  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  സപീഡറ  കേര്യഭാമറ  സര്സവയനിലെന്സറ

സന്റിംവനിധഭാനന്റിം എന്നനിവയഭായനി അനുവദനിച തുകേയനില് 19,60,38,000 രൂപ തനിരനിചടെചതനിനുള്ള

വനിശദപീകേരണന്റിം  സമനിതനി  ആവശര്യസപട്ടേനിരുന.  ഗതഭാഗത  വകുപനില്നനിനന്റിം  മറുപടെനി

ലെഭനിക്കഭാതതനിനഭാല് പസ്തുത വനിഷയന്റിം സമനിതനിയുസടെ ശദയനില്സപടുതനി.

തുകേ  തനിരനിചടെക്കഭാനുള്ള  കേഭാരണസമന്തഭാസണന്നറ  സമനിതനി  ആരഭാഞകപഭാള്

25  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനുവദനിചതനില്  19,60,38,000  രൂപയഭാണറ  തനിരനിചടെചസതനന്റിം

ജനി.പനി.എസറ.  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  സപീഡറ  കേര്യഭാമറ  സര്സവയനിലെന്സറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം,  കറഭാഡറ

സുരക്ഷ, മുട്ടേതറ, മൂവഭാറ്റുപുഴെ, കകേഭാന്നനിപള്ളനി എന്നപീ സലെങ്ങളനില് ലഡ്രൈവനിന്റിംഗറ സടെസ്റ്റേറ ടഭാക്കറ

നനിര്മഭാണന്റിം എന്നനിവയ്ക്കുകവണ്ടനിയഭാണറ തുകേ അനുവദനിചസതനന്റിം പസ്തുത വര്ഷന്റിം നനിര്മഭാണ

പവര്തനങ്ങള്ക്കറ  തുകേ  സചലെവഴെനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാതതുസകേഭാണ്ടറ  തനിരനിചടെചസവങ്കേനിലുന്റിം

അടുത  വര്ഷസത  ബഡ്ജററ  വനിഹനിതതനില്  നനിന്നറ  പദതനികേസളലഭാന്റിം

നടെപനിലെഭാക്കനിയതഭായുന്റിം ഗതഭാഗത വകുപറ സസക്രട്ടേറനി മറുപടെനി നല്കേനി.

ഗതഭാഗത വകുപറ സസക്രട്ടേറനിയുസടെ മറുപടെനി സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

(9) കകേരള അസനിസ്റ്റേനറ കമഭാകട്ടേഭാര് സവഹനിക്കനിള്സറ ഇന്സസകകഴറ അകസഭാസനികയഷന്

ജനറല് സസക്രട്ടേറനിയുസടെ നനികവദനന്റിം

പസ്തുത  നനികവദനന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനയ്സക്കടുക്കുകേയുന്റിം  ഉചനിതമഭായ  നടെപടെനി

സസപീകേരനിക്കണസമന്നറ ഗതഭാഗത വകുപനികനഭാടെറ ആവശര്യസപടെഭാന് തപീരുമഭാനനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

(കയഭാഗന്റിം ഉചയറ 12.00 മണനിക്കറ പനിരനിഞ)


