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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-15

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 മനാര്ചച്ച് 21, ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)

 I  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

അണ്എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളുകട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:    സലാംസനാനതച്ച്  വബദദനാഭദനാസ  അവകേനാശ  നബയമലാം  നടപ്പെബല്

വരുത്തുന്നതബകന്റെ  കപരബല്  അണ്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേള്  അടച്ചുപൂട്ടനാനുള

തസ്പീരുമനാനലാംമൂലലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  സസൗകേരദപ്രദമനായ  പഠനവലാം   അദദനാപകേ-

അനദദനാപകേ  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  കതനാഴബലവസരവലാം  നഷ്ടകപ്പെടുന്നതുമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുളതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള്
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നബര്തബവചച്ച്  ചര്ചകചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  കകേ.  എന.  എ.  ഖനാദര്,

സണബ  കജനാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  എന്നസ്പീ   അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചച്ച്

കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  

 വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):  കകേരളതബല്

നബലവബല് സര്ക്കനാര് കമഖലയബല്  4695  സ്കൂളുകേളുലാം  എയ്ഡഡച്ച്  കമഖലയബല്  7220

സ്കൂളുകേളുലാം  അലാംഗസ്പീകൃത  അണ്-എയ്ഡഡച്ച്  കമഖലയബല്  1066  സ്കൂളുകേളുലാം  ഉള്കപ്പെകട

12981  വബദദനാലയങ്ങള്ക്കുപുറകമ  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത  അണ്-എയ്ഡഡച്ച്

വബദദനാലയങ്ങളുലാം  പ്രവര്തബച്ചുവരുന.  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  പ്രകദശങ്ങളബകലലനാലാം

നടകന്നതനാവന്ന  ദൂരതബല്  വബദദനാലയങ്ങളുണച്ച്.  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത

അണ്എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേള് പലതുലാം   മബനബമലാം നബലവനാരലാം പുലര്തനാതവയലാം കസവന-

കവതന വദവസകേള് പനാലബക്കനാതവയമനാണച്ച്.  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത വബദദനാലയങ്ങള്

പ്രവര്തബക്കനാന പനാടബകലന്നച്ച് വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ നബയമവലാം ചട്ടങ്ങളുലാം വദവസ

കചയബട്ടുകണങബലലാം  ഇതരലാം  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടുന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്

അവസരലാം  നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  1194  അകപക്ഷകേള്  ലഭബക്കുകേയലാം

395  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബക്കനാത

സ്കൂളുകേള് സര്ക്കനാരബനു നല്കേബയ പരനാതബകേള് പരബകശനാധബക്കുലാം.    അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത

സ്കൂളുകേള് പൂട്ടണകമന്ന  2016-കല സലാംസനാന ബനാലനാവകേനാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേസ്പീഷന
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നബര്കദ്ദേശതബകന്റെ  പശനാതലതബല്  കകേരളതബകല  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത

സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെച്ച്  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കുകേയലാം  പല  സ്കൂളുകേളുലാം

കകേനാടതബ കസ്റ്റേ സമനാദബക്കുന്നതുമുള്കപ്പെകടയള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.

ലഭദമനായ പരനാതബകേളുലാം വബശദസ്പീകേരണങ്ങളുലാം കകേനാടതബ വബധബയകട പശനാതലതബല്

വബലയബരുതബ ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനലാം കകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:   വബദദനാഭദനാസ  അവകേനാശ  നബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയതുമൂലലാം  പല  വബദദനാലയങ്ങളബലലാം  പഠബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന

വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  വബദദനാഭദനാസലാം  തുടരനാന  സനാധബക്കുകമനാകയന്നതുള്കപ്പെകടയള

ആശങ  നബലനബല്ക്കുകേയനാണച്ച്.  പഠന  നബലവനാരവലാം  പശനാതല  സസൗകേരദവമുള

അയ്യനായബരകതനാളലാം വബദദനാലയങ്ങള് അടച്ചുപൂകട്ടണബ വരുകമന്നനാണച്ച്  മനസബലനാക്കനാന

സനാധബചതച്ച്.   കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുന്നവരബല്  ഭൂരബപക്ഷവലാം  അഭദസ്തവബദദരനായ

സസ്പീകേളനാണച്ച്.   വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ നബയമതബല്  6 മുതല്  14 വയസ്സുവകരയള

കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  നബര്ബനബത  വബദദനാഭദനാസതബനുള  അവകേനാശലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുപുറകമ  സ്കൂളുകേള്  സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്  ഓഫച്ച്  കറക്കഗസ്പീഷന

വനാങ്ങബയബരബക്കണകമന്നനാണച്ച്  വദവസ  കചയബട്ടുളതച്ച്.  തതസദസ്പീക്ഷയബലനാകത  ഈ

നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയനാല്  വബദദനാര്തബകേള്  മറച്ച്  സര്ക്കനാര്/എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബല്

കചകരണബ  വരുന്നകമന്നതബനനാലലാം   ഗള്ഫച്ച്  രനാജദങ്ങളബല്നബനള്കപ്പെകട
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വബദദനാര്തബകേള്  മടങ്ങബവരുന്നതുമൂലവലാം നബരവധബ അദദനാപകേ തസ്തബകേകേളുള്കപ്പെകട

സൃഷ്ടബകക്കണബവരുന്നതബനനാല്  സര്ക്കനാരബനച്ച്  വന  സനാമതബകേ  ബനാദദതയണനാകുലാം.

സര്ക്കനാര് സ്കൂളുകേളബല് കവണത്ര അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങളബലനാത സനാഹചരദതബല്

വബദദനാഭദനാസ  അവകേനാശ  നബയമലാം  കേര്ശനമനാക്കുന്നതബനുലാം  അനുകയനാജദമനായ

വദവസകേള് പനാലബചച്ച് അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങളുളള  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം കനടബയബട്ടബലനാത

വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങകള നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം  വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ നബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബല്  സനാവകേനാശലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ടബ  കമഖലയബല്

കസവനമനുഷബക്കുന്നവകര സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബകയടുക്കണലാം.  ഈ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (  കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ

നബയമപ്രകേനാരലാം അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത  1585  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  ബനാലനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം  സര്ക്കനാര്  നല്കേബയ  കനനാട്ടസ്പീസബനച്ച്  ബനകപ്പെട്ട

സനാപനങ്ങളബല്നബന്നച്ച്  ലഭദമനായ  വബശദസ്പീകേരണങ്ങളുലാം  പരനാതബകേളുലാം  ഗസൗരവമനായബ

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേരളതബകന്റെ  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗകത

വളര്ത്തുന്നതബല്  സനാമുദനായബകേ  സലാംഘടനകേളുലാം  മറലാം  വഹബച  പ്രധനാന  പങച്ച്

കേണക്കബകലടുതനാണച്ച്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞതബല്  സര്ക്കനാര്-

എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്  തുലദ  പരബഗണന  നല്കേബയബരബക്കുന്നതച്ച്.  സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച്
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കഹകടക്കച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുതബയകപ്പെനാള്  കൂടുതല്  ഫണലാം  എയ്ഡഡച്ച്

സ്കൂളുകേള്ക്കനാണച്ച് അനുവദബചതച്ച്.  അദദനാപകേരുകട ശമളലാം, വബദദനാര്തബകേളബല്നബനലാം

ഈടനാക്കുന്ന അധബകേ ഫസ്പീസച്ച്,  അടബസനാന സസൗകേരദലാം തുടങ്ങബയ നബരവധബ പ്രശ്നങ്ങള്

അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാത അണ്എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളബല് നബലനബല്ക്കുന്ന സനാഹചരദതബല്

ഇക്കനാരദങ്ങള്  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബചച്ച്  ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം  എടുക്കുന്നതനാണച്ച്.

വബവബധ പ്രകദശങ്ങളബകല  സ്കൂളുകേളുകട കുറവച്ച്  സര്കവ്വയബലൂകട  കേകണതബ    സ്കൂള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ഈ വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല):  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ രലാംഗലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  സര്ക്കനാര്-എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബകല  അടബസനാന

സസൗകേരദങ്ങള് വബകേസബപ്പെബക്കണലാം.    കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ വബദദനാഭദനാസ അവകേനാശ

നബയമതബകല  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  ഇളവച്ച്  പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  രണച്ച്  വര്ഷകത

സനാവകേനാശലാം നല്കുകേയലാം കചകയ്യണതച്ച്  അനബവനാരദമനാണച്ച്.  ലനാകഭച്ഛയബലനാകത

കമചകപ്പെട്ട  നബലവനാരതബല്  പ്രവര്തബക്കുന്ന  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്

നബലനബര്തണലാം.   വബദദനാഭദനാസ  അവകേനാശ  നബയമമനുസരബച്ചുള  നബയനണങ്ങള്

ആവശദമനാകണങബലലാം  ഇത്രയധബകേലാം  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്  ഒരുമബചച്ച്
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അടച്ചുപൂട്ടുന്നതച്ച്  വബദദനാര്തബകേകളയലാം  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  ജസ്പീവനക്കനാകരയലാം

ബനാധബക്കുകമന്നതബനനാല്  ഇസൗ  സനാപനങ്ങള്  നല്കേബയബട്ടുള  പരനാതബകേള്

പരബകശനാധബചച്ച് മനാനദണ്ഡങ്ങളുകട അടബസനാനതബല് നല നബലയബല് പ്രവര്തബക്കുന്ന

സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേണലാം.  സസൗജനദവലാം  ഗുണകമന്മയളതുമനായ

വബദദനാഭദനാസലാം  ലഭദമനാക്കുകേകയന്നതച്ച്  സലാംസനാനതബകന്റെ  ചുമതലയനാണച്ച്.  പുതബയ

സബ.ബബ.എസച്ച്.ഇ./കഎ.സബ.എസച്ച്.ഇ. സ്കൂളുകേള്ക്കച്ച് എന.ഒ.സബ. നല്കേണലാം.  കമചകപ്പെട്ട

വബദദനാഭദനാസതബനച്ച്  മുനതൂക്കലാം  കകേനാടുക്കുകേയലാം  കപനാതുവബദദനാഭദനാസകത

ശകബകപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ്യുന്ന  നടപടബകേകളനാടച്ച് കയനാജബക്കുകേയനാണച്ച്.   

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണയജ്ഞലാം  സര്ക്കനാരുലാം  ഇസൗ

സഭയബകല  എലനാ  ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം  ആകരനാഗദകേരമനായ  മല്സരതബലൂകട

ശകബകപ്പെടുതനാന ശമബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന സനാഹചരദതബല് ഇതരകമനാരു നബലപനാടച്ച്

പ്രതബപക്ഷലാം സസസ്പീകേരബചതച്ച് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. 

II ശദക്ഷണബക്കല് 

ആങബകലനാസബലാംഗച്ച് കസനാണബകലറബസബനച്ച് സസൗജനദ ചബകേബത

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  നകട്ടലബകനയലാം  ഇടുകപ്പെലബകനയലാം  ബനാധബക്കുന്നതുലാം

സബരമനായ  കവകേലദതബകലയച്ച്  നയബക്കുന്നതുലാം  അതബകേഠബന

കവദനയളവനാക്കുന്നതുമനായ  ഗുരുതരമനായ  സനബകരനാഗമനാണച്ച്  ആങബകലനാസബലാംഗച്ച്
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കസനാണബകലറബസച്ച്.  നകട്ടലബലലാം  സനബകേളബലലാം  കേഴുതബലലാം  അനുഭവകപ്പെടുന്ന

അസഹദമനായ കവദനയലാം നസ്പീര്വസ്പീക്കവമനാണച്ച് ഇതബകന്റെ പ്രധനാനലക്ഷണങ്ങള്.  കരനാഗലാം

മൂര്ച്ഛബക്കുകമനാള്  ശസനാസതടസമുണനാകുകേയലാം  ഹൃദയവനാല്വകേകള  ബനാധബക്കുകേയലാം

കചയ്യുന.  മണലൂര്  മണ്ഡലതബകല  പനാവറട്ടബ  സസകദശബയനായ  കസജു  എന്ന

കചറുപ്പെക്കനാരന  എലാം.ബബ.എ.യച്ച്  പഠബക്കുകമനാള്  ഇസൗ  കരനാഗലാം  പബടബകപട്ടച്ച്  ഇകപ്പെനാള്

ദയനസ്പീയനാവസയബലനാണച്ച്.  ഇസൗ  കരനാഗതബനുള  വബലകൂടബയ  മരുന്നച്ച്

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കച്ച്  തനാങ്ങനാനനാവന്നതല.   കരനാഗബനാധബതര്ക്കച്ച്  അടബയന്തര

സബരചബകേബത ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം സര്ക്കനാര് ആശുപത്രബകേളബല് സസൗജനദ ചബകേബത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  കചറുപ്പെക്കനാരബല്  കേണവരുന്ന  ആങബകലനാസബലാംഗച്ച്  കസനാണബകലറബസബകന്റെ

പ്രനാരലാംഭ  ലക്ഷണങ്ങള്  കേഴുതബനുലാം  സനബകേള്ക്കുലാം  ഉണനാകുന്ന  കവദന,

എഴുകന്നല്ക്കുകമനാള് ശരസ്പീരതബലണനാകുന്ന ആയനാസക്കുറവച്ച് എന്നബവയനാണച്ച്.  കരനാഗലാം

മൂര്ച്ഛബക്കുകമനാള്  കേണബനുലാം  കേഴുതബനുലാം  ദബവസലാം  മുഴുവന  നസ്പീണനബല്ക്കുന്ന

കവദനയണനാകുന.  ശരസ്പീരതബകല  സനബകേകളകയലനാലാം  ഇതച്ച്  ബനാധബക്കുകേയലാം

നകട്ടലബകല  കേകശ്ശേരുക്കള്ക്കബടയബകല  സനബകേള്  ഉറച്ചുകപനാകുകേയലാം  ശരസ്പീരലാം

സ്റ്റേബഫനാകുകേയലാം  നകട്ടലച്ച്ല്ല്  വളയനാനുലാം  ശസനാകസനാച്ഛസനാസതബനുലാം  ബുദബമുട്ടച്ച്  കനരബടുകേയലാം
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ഇടുകപ്പെലബകന  സനാരമനായബ  ബനാധബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന്നതബനനാല്  കരനാഗബ  ഇടുകപ്പെലച്ച്ല്ല്

മനാറബവയല് ശസകബയയച്ച്     വബകധയനനാകകേണബ    വരുന.  കൂടുതലനായലാം

പുരുഷന്മനാരബല്  കേണവരുന്ന  ഈ  അസുഖതബനച്ച്  കൃതദമനായ  ചബകേബത

കേണപബടബചബട്ടബലനാതതബനനാല്  കവദനയകട കേനാഠബനദലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനുള മരുനകേളുലാം

ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബയമനാണച്ച്   പ്രധനാന  ചബകേബതനാ  വബധബ.  സലാംസനാനകത  22

പബ.എലാം.ആര്.  യൂണബറകേളബല്   ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബ  ചബകേബത

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുപുറകമ  കവദന  കുറയ്ക്കുന്നതബനുള  പലതരലാം  ചബകേബതകേളുലാം

കസര്വബക്കല് കകേനാളര്, കസനല് കകേനാര്കസറച്ച് എന്നബവയലാം   നല്കുനണച്ച്.  സര്ക്കനാര്

ആശുപത്രബകേളബല്  എകസനഷദല്  ഡ്രഗച്ച്  ലബസ്റ്റേബലള്കപ്പെട്ട   മരുനകേളുലാം  കേനാരുണദ

ഫനാര്മസബയബലൂകട ജസ്പീവന രക്ഷനാ മരുനകേളുലാം  സസൗജനദമനായബ നല്കുന്നതച്ച് കൂടനാകത

കമഡ ബക്കല്  കകേനാകളജച്ച്  ആശുപത്രബകേളബല്  ഇടുകപ്പെലച്ച്ല്ല്  മനാറബ  വയ്ക്കുന്ന  ശസകബയയലാം

ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബ  ചബകേബതയലാം  സസൗജനദമനായബ  നല്കേബ  വരുനണച്ച്.  ഇതരലാം

കരനാഗബകേളുകട സര്കവ്വ നടതബ ചബകേബത ലഭദമനാക്കനാനുള സഹനായലാം നല്കുന്നതനാണച്ച്.

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗലാം സൂചബപ്പെബച കരനാഗബകയ സലാംബനബചച്ച് അകപക്ഷ നല്കേബയനാല്

സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബധബയബലള എലനാ സഹനായവലാം നല്കുന്നതനാണച്ച്. 

(2)  കേനാര്ഡമലാം ഹബല് റബസര്വച്ച് ഭൂമബ

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ അഗസ്റ്റേബന:  സബ.എചച്ച്.ആര്.  ഏരബയയബല് 1964-കല ഭൂമബ പതബവച്ച്
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ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം പതബച്ചു നല്കേബയ ഭൂമബ കകേരള വൃക്ഷ സലാംരക്ഷണ നബയമലാം വകുപ്പെച്ച്

5-കന്റെ പരബധബയബല്  നബനലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം    അവബകടയള  സനാപനങ്ങള്

നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം  1-1-1977-നുകശഷലാം  കകേവശനാവകേനാശമുള  ഭൂമബയബകല

വൃക്ഷങ്ങളുകട   ഉടമസനാവകേനാശലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കേനാലപരബധബയബലനാകത  കേനാര്ഡമലാം  രജബകസ്ട്രേഷന

സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്   നല്കുന്നതബനുലാം കേര്ഷകേകര വനദമൃഗങ്ങളുകട ആകമണതബല്നബന്നച്ച്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനന്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

സബ.എചച്ച്.ആര്. ഏരബയയബലള ഭൂമബ പതബവച്ച് ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം പതബച്ചുനല്കേബയ ഭൂമബ

1986-കല  കകേരള  വൃക്ഷ  സലാംരക്ഷണ  നബയമലാം  വകുപ്പെച്ച്-5-കന്റെ  പരബധബയബല്  നബനലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്   വനലാം-റവനന്യൂ വകുപ്പെച്ച് മനബമനാരുകട സനാന്നബദദതബല്

കചര്ന്ന കയനാഗതബല് ചര്ച കചയ്യുകേയലാം ആവശദമനായ കഭദഗതബ വരുത്തുന്നതബനുള

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സമര്പ്പെബക്കനാന  ചസ്പീഫച്ച്  കേണ്സര്കവറര്  ഓഫച്ച്  കഫനാറസ്റ്റേച്ച്സബകന

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ.  കകേരള കഹകക്കനാടതബയകട ഇടക്കനാല വബധബ പ്രകേനാരലാം

മൂന്നനാര് പ്രകദശതച്ച് കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണങ്ങള് നടത്തുന്നതബനച്ച് റവനന്യൂ വകുപ്പെബകന്റെ 'കനനാ

ഒബ്ജക്ഷന സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച്'  ലഭദമനാക്കണകമന്ന വദവസ പ്രകേനാരലാം   സസസ്പീകേരബകക്കണ
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നടപടബകേള് സലാംബനബചച്ച് ലനാന്റെച്ച് റവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണര് സര്ക്കുലര് പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണച്ച്.

സസന്തലാം  തനാമസതബനുള  കകേട്ടബടങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള  എന.ഒ.സബ.ക്കനായബ

ലഭബക്കുന്ന അകപക്ഷകേള് പരബഗണബചച്ച് ഭൂമബയകട പട്ടയലാം, പട്ടയതബകന്റെ നബജസബതബ,

ടബ ഭൂമബയബല് അപ്രകേനാരമുള നബര്മ്മേനാണലാം അനുവദനസ്പീയമനാകണനാ എന്നബവ  പരബഗണബചച്ച്

എന.ഒ.സബ. നല്കേനാന കദവബകുളലാം സബച്ച് കേളക്ടകറ ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.  വട്ടവട,

കകേനാട്ടക്കനാമ്പൂര്  അടക്കമുള  വബകലജുകേളബല്  യൂക്കനാലബപ്റസച്ച്  മരങ്ങള്  മുറബക്കുന്നതച്ച്

നബകരനാധബചബട്ടുണച്ച്.  മനബതല  സലാംഘലാം  കുറഞബമല  സനാങ്ചസറബ  സന്ദര്ശബക്കുകേയലാം

ജനപ്രതബനബധബകേള്/ഉകദദനാഗസര് എന്നബവരുമനായബ  ചര്ച നടത്തുകേയലാം കചയതബകന്റെ

അടബസനാനതബല്  യൂക്കനാലബപ്റസച്ച്  മരങ്ങള്  പബഴുതച്ച്  മനാറന്നതബനച്ച്  തതസതബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്.   വൃക്ഷങ്ങളുകട  ഉടമസനാവകേനാശലാം  സലാംബനബചച്ച്  1964-കല

കകേരള  ഭൂമബ  പതബവച്ച്  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുകേയലാം  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  പതബചച്ച്

ലഭബക്കുന്ന ഭൂമബയബല് കേര്ഷകേര് വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്ന മരങ്ങളബല് ചന്ദനലാം ഒഴബകകേയളവ

മുറബക്കുന്നതബനുച്ച്   അവകേനാശലാം നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.   1993-കല റൂള്സച്ച്  പ്രകേനാരലാം

കേര്ഷകേര്  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുന്ന  ചന്ദനലാം,  കതക്കച്ച്,  ഈട്ടബ,  ഇരുള്,  കതമനാവച്ച്,  കേമകേലാം,

കചമകേലാം, ചടചബ, ചന്ദനകവമച്ച്, ചസ്പീനബ എന്നസ്പീ പതബനലാം മരങ്ങള് ഒഴബകകേ മറച്ച് മരങ്ങള്

പട്ടയതബല്  റബസര്വച്ച്  കചയബട്ടബലനാത  പക്ഷലാം  മുറബക്കുന്നതബനച്ച്

നബയനണമബലനാതതനാണച്ച്.    ചട്ടപ്രകേനാരലാം  പതബച്ചുകകേനാടുത  ഭൂമബയബല്  1.1.1977-
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നുകശഷലാം  നട്ടുപബടബപ്പെബച  ചന്ദനലാം  ഒഴബകകേയള  വൃക്ഷങ്ങളുകട  ഉടമസനാവകേനാശലാം

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭബക്കതക്കവബധതബല്  പട്ടയ  വദവസയബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം. കേനാലപരബധബയബലനാകത കേനാര്ഡമലാം രജബകസ്ട്രേഷന

സര്ട്ടബഫബക്കറച്ച് നല്കുന്ന വബഷയലാം പരബകശനാധബച്ചുവരുന.  

III സബ്മബഷന

(1)  സതദകന്റെ കുടുലാംബതബനച്ച് ധനസഹനായലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കനടുമണ്കേനാവച്ച്  കതനാട്ടബല്  ജസ്പീവന  രക്ഷനാ

പ്രവര്തനലാം  നടതകവ  മരണകപ്പെട്ട  സതദകന്റെ  കുടുലാംബതബനച്ച്  ധനസഹനായലാം

നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ബനകപ്പെട്ട കരഖകേള് സഹബതമുള

അകപക്ഷ  ജബലനാ  കേളക്ടര്  ശബപനാര്ശ  കചയ്യുന്ന  മുറയച്ച്  മുഖദമനബയകട  ദുരബതനാശസനാസ

നബധബയബല് നബന്നച്ച് ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(2)  കറനാഡപകേടതബല് മരണകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസച്ച്  .    ജയലനാല്:   ചനാതന്നൂര്  തബരുമുക്കബകല  കറനാഡപകേടതബല്

മരണകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):   സനാധനാരണ നടപടബകമമനുസരബചച്ച്

അപകേടതബല്കപ്പെട്ടച്ച്  മരണമടയന്നവര്ക്കുള  ധനസഹനായലാം   ഇവര്ക്കുലാം
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അനുവദബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(3)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  വടകേര  കചനാകറനാടച്ച്  പഞനായതബകല  കേയര്

സഹകേരണസലാംഘലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ശമള  കുടബശ്ശേബകേ  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

സ ലാംഘതബകന്റെ കേനാരദക്ഷമമനായ പ്രവര്തനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ):  100

കതനാഴബലനാളബകേളുണനായബരുന്ന  സനാപനതബല്  ഇകപ്പെനാള്  13  കപരനാണച്ച്  കജനാലബ

കചയ്യുന്നതച്ച്.  ഗുണനബലവനാരലാം കുറഞ ചകേബരബ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനനാല് ഉല്പന്നങ്ങള്

കുറഞ  വബലയനാണച്ച്  വബറഴബക്കുന്നതച്ച്.   ഇലകകനാണബകേച്ച്  റനാട്ടബല്

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  പുതബയ  യനാണ്

പബരബകചടുക്കുന്നതബനുലാം   100  കേസബന്റെല്  കേയര്  പബരബക്കുന്നവര്ക്കുള  വര്ക്കബലാംഗച്ച്

കേദനാപ്പെബറലബല് ഇളവച്ച് വരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. അനുവദബക്കുന്ന

വര്ക്കബലാംഗച്ച്  കേദനാപ്പെബറലബല്  നബന്നച്ച്  ശമള  കുടബശ്ശേബകേ  നല്കകേണതുലാം  കൂലബ  ബനാങബല്

നബകക്ഷപബക്കുന്നകതനാടുകൂടബ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇനകേലാം  സകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സസ്പീമബകന്റെ  പണലാം

ലഭബക്കുന്നതുമനാണച്ച്. 

(4) തലനാസബമബയ കരനാഗബനാധബതരുകട ചബകേബത

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര്:   തലനാസബമബയ  കരനാഗബനാധബതര്ക്കച്ച്  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്
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കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകല  ബ്ലഡച്ച്  ബനാങബല്  രകനാണക്കകള  കവര്തബരബക്കനാനുള

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  പ്രനായകഭദകമകനദ  എലനാ  തലനാസബമബയ

കരനാഗബകേള്ക്കുലാം  ലൂകക്കനാകസറച്ച്  ഫബല്ട്ടര്  കസറച്ച്  സസൗജനദമനായബ  നല്കുന്നതബനുലാം

ജസ്പീവനരക്ഷനാ  മരുനകേളുലാം  ഫബല്ട്ടര്  കസറലാം  കേനാരുണദ  ഫണബകന്റെ  പരബധബയബല്

കകേനാണവരുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്  ):   ഹസ്പീകമനാകഗനാബബകന്റെ  അസനാധനാരണമനായ  ഉല്പ്പെനാദനലാം  കേനാരണലാം  ചുവന്ന

രകനാണക്കള്  നശബക്കുന്നതുകകേനാണണനാകുന്ന  വബളര്ചനാ  കരനാഗമനാണച്ച്  തലനാസബമബയ.

രകലാം കൃതദമനായ ഇടകവളകേളബല് ശുദസ്പീകേരബക്കുകേ എന്നതനാണച്ച് ഇതബകന്റെ ചബകേബതനാ

രസ്പീതബ.   പുതുരകലാം  സസസ്പീകേരബകക്കണബവരുന്ന  കരനാഗബകേള്  കശസത  രകനാണക്കള്

രകതബല്  കേലരനാതബരബക്കുന്നതബനച്ച്  ലൂകക്കനാകസറച്ച്  ഫബല്ട്ടര്  കസറച്ച്

ഉപകയനാഗബക്കനാറുണച്ച്.  തലനാസബമബയ  ആര്.ബബ.എസച്ച്.കകേ.  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുളതുലാം  18  വയസ്സുവകരയള കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  സസൗജനദമനായബ  ചബകേബത

നല്കേബവരുന്നതുമനാണച്ച്.   ലൂകക്കനാകസറച്ച്  ഫബല്ട്ടര്  കചയച്ച്  കശസതരകനാണക്കളുകട

എണലാം കുറയനാനുള സലാംവബധനാനലാം  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് ഇകപ്പെനാള്

നബലവബലബല.   ഡബസച്ച്എബബലബറബ  ആക്ടച്ച്  2016-ല്  തലനാസബമബയ,  ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ,

സബക്കബള് കസല് അനസ്പീമബയ എന്നബവ കൂടബ ഉള്കപ്പെടുതബയനാല് കസനാഷദല് കസകേന്യൂരബറബ
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മബഷന മുകഖന ഇതബനനാവശദമനായ സഹനായലാം കചയ്യനാന കേഴബയന്നതനാണച്ച്. കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  ഇതരതബലള  കേകമനാണന്റെച്ച്  കസപ്പെകറഷന  യൂണബറച്ച്

സനാപബക്കനാന ശമബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(5) മലമ്പുഴ റബലാംഗച്ച് കറനാഡച്ച്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    അച്ചുതനാനന്ദന:  മലമ്പുഴ  റബലാംഗച്ച്  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം

അടബയന്തരമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):  മലമ്പുഴ

റബലാംഗച്ച്  കറനാഡബകല  കകമലനാടബപ്പുഴയച്ച്  കുറുകകേ  പനാലവലാം  അകപ്രനാചച്ച്  കറനാഡലാം

പണബയന്നതബനനായബ  2016-17-ല്തകന്ന  ഉതരവബറക്കുകേയലാം  10 കകേനാടബ  രൂപയച്ച്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  പനാലതബകന്റെ  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന

പൂര്തബയനാക്കുകേയലാം  ഡബകകസന  ചസ്പീഫച്ച്  എഞബനസ്പീയര്ക്കച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  അകപ്രനാചച്ച്  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുളള  സലലാം  സസൗജനദമനായബ

നല്കേനാകമന്നച്ച് ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം സലവനാസബകേളുലാം അറബയബചബട്ടുണച്ച്. എന്നനാല് വനലാം

വകുപ്പെബല്നബനലാം സലലാം വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനുളള അനുമതബ ലഭബചബട്ടബല.  കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെച്ച്  ഓണ്കകലനനായബ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കപ്രനാജക്ടച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുളള  മുഴുവന വസ്തുവബകന്റെയലാം  സര്കവ്വ നമര് മരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബനച്ച്

ലഭദമലനാതതബനനാല്  അവ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകനനാടച്ച്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.  റവനന്യൂ
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വകുപ്പെബകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ  സലലാം  വബട്ടുകേബട്ടനാനുളള  അനുവനാദവലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(6) കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണതബകല അപനാകേത

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  പനാലക്കനാടച്ച്-കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  കദശസ്പീയപനാതയബകല

അപകേട  വളവനായ  അരസ്പീപ്ര  ശനാസസ്പീയമനായ  രസ്പീതബയബല്   പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്-പനാലക്കനാടച്ച്   കദശസ്പീയ പനാതയബകല അപകേട വളവനായ അരസ്പീപ്ര കറനാഡച്ച്

കപനാതുമരനാമതച്ച്  കദശസ്പീയ  വബഭനാഗലാം   ഏകറടുക്കുകമനാഴുലാം  ഇകത

അകകലനകമന്റെനാണണനായബരുന്നതച്ച്. അതബനച്ച് ഒരു  മനാറവലാം വരുതബയബട്ടബല.  ഇകപ്പെനാള്

നടതബവരുന്ന  കറനാഡച്ച്  സുരക്ഷനാ   ഓഡബറബലാംഗച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  ഈ  കറനാഡലാം

പഠനവബകധയമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തുകകേനാണച്ച്  വളവച്ച്  നബകേത്തുന്നതടക്കമുള

പുനര്നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതനാണച്ച്. 

(7) കദശസ്പീയപനാത വസ്പീതബ കൂട്ടല് 

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന:  ആറബങ്ങല് കദശസ്പീയപനാതയബല് മൂനമുക്കച്ച് മുതല് പൂവമനാറ

വകര വസ്പീതബ കൂട്ടുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):
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ആറബങ്ങല് കദശസ്പീയപനാതയബല് മൂനമുക്കച്ച്  മുതല് പൂവമനാറ വകര വസ്പീതബ  കൂട്ടുന്നതബനച്ച്

നബലവബല്  കുറചച്ച്  സനാകങതബകേ  തടസങ്ങളുണച്ച്.  ആറബങ്ങല്  കദശസ്പീയപനാത  47-കന്റെ

ഗതനാഗതക്കുരുക്കച്ച്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  2014-ല്  നനാറച്ച്പനാകേച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം ആവശദമനായ  സലലാം  സസൗജനദമനായബ  നല്കേനാകമന്നച്ച്  നഗരസഭ

അറബയബക്കുകേയലാം കചയ. 2015-ല് 80 ശതമനാനലാം സലവലാം ലഭദമനാകണന്ന ആറബങ്ങല്

കചയര്മനാകന്റെ കേത്തുപ്രകേനാരലാം  കടനഡര് നടപടബകേള് സര്ക്കനാര് അലാംഗസ്പീകേരബകചങബലലാം

കൃതദസമയതച്ച്  സലകമകറടുതച്ച്  നല്കേനാന  നഗരസഭയച്ച്  കേഴബയനാതതബനനാല്

കടനഡര്  കേദനാനസലനാകുകേയനാണണനായതച്ച്.  ആളുകേള്  സലലാം  വബട്ടുനല്കേനാന

തയ്യനാറനാകേനാതതബനനാല് ട്രഷറബയകടയലാം നഗരസഭയകടയലാം ഉടമസതയബലളള ഭൂമബയലാം

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് സമ്മേതബക്കുകേയനാകണങബല് കകേനാസ്റ്റേല് ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകന്റെ ഭൂമബയലാം

വബട്ടുതരനാന തയ്യനാറനാകണന്നച്ച് അറബയബചബട്ടുണച്ച്. സലലാം ലഭദമനാകുകേയനാകണങബല് വസ്പീണലാം

ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം  ഭൂമബയകട  ലഭദതയനുസരബചച്ച്  20  മസ്പീററബനച്ച്  പകേരലാം

അല്പ്പെലാം  കുറചച്ച്  പണബയനാനുമനാണച്ച്  ആകലനാചബക്കുന്നതച്ച്.  ഇകപ്പെനാള്  ലഭബചബട്ടുളള

സലങ്ങള്  അളന്നച്ച്  തബട്ടകപ്പെടുത്തുന്നതബനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ആറബങ്ങല്

ടസൗണ്  ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെച്ച്  പദതബയബല്  സലകമകറടുക്കനാനുളള  തുകേ

വകേയബരുതബയബട്ടബലനാതതബനനാല്  നബലവബലളള  പുറകമനാക്കച്ച്  അതബരച്ച്  നബശയബചച്ച്

ഏകറടുതകശഷലാം നനാലമുക്കച്ച്-കേകചരബ ജലാംഗ്ഷന വബകേസബപ്പെബക്കുകേയലാം പനാലസച്ച് കറനാഡച്ച്
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നബലവബലളള രസ്പീതബയബല് പണബ തുടരുകേയലാം കചയ്യനാവന്നതനാണച്ച്. സര്ക്കനാര് അനുവദബച

തുകേ  കേകചരബ  മൂനമുക്കച്ച്  ജലാംഗ്ഷനുകേളുകട  വബകേസനതബനുലാം  പനാലസച്ച്  കറനാഡച്ച്

വണ്കവയനായബ  പുനരുദരബക്കനാനുലാം  വബനബകയനാഗബക്കനാവന്നതനാണച്ച്.  തനാലൂക്കച്ച്  ഓഫസ്പീസച്ച്

കകേനാലാംപ്ലകബനച്ച്  മുന്നബലളള  സലലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  ഭനാഗകതയച്ച്  വരുന്ന  ബസ്സുകേള്

നബര്തനാനുളള  ബസച്ച്  കബ  ആക്കബയനാല്  ഇസൗ  ഭനാഗകതയ്ക്കുളള  ഗതനാഗതക്കുരുക്കച്ച്

കുറയനാന  കേഴബയലാം.  ലഭദമനായ  സസൗകേരദങ്ങളുകട  അടബസനാനതബല്

പുന:സലാംവബധനാനതബലൂകട പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കനാന കേഴബയകമന്നനാണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതച്ച്.

(8) കടകേച്ച് കകസ്റ്റേല്സച്ച് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കമനാനസച്ച്  കജനാസഫച്ച്:  അടച്ചുപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന്ന  കകേനാട്ടയലാം

കടകേച്ച് കകസ്റ്റേല്സച്ച്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  കമഷസ്പീനുകേള്  വനാങ്ങുന്നതബനുലാം

നബലവബലണനായബരുന്ന  മൂന്നച്ച്  ഷബഫച്ച്  പുന:സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  ഗനാര്കമന്റെച്ച്സച്ച്

യൂണബറകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ശമളപരബഷ്കരണലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന  ):  കമഷബനറബകേളുകട  കേനാലപ്പെഴക്കവലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ഹനാജരബലനായ്മയലാം

കകേന്ദ്ര  കതനാഴബല്  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  രനാത്രബ  ഷബഫബല്   സസ്പീ  കതനാഴബലനാളബകേകള

പണബകയടുപ്പെബക്കനാന  കേഴബയനാതതുലാം  കകേനാട്ടയലാം  കടകേച്ച് കകസ്റ്റേല്സച്ച്  മബലബകന്റെ
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ഉത്പനാദനകശഷബകയ കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുകേയലാം പ്രവര്തന മൂലധനതബല് വന

കചനാര്ചയച്ച്  ഇടവരുത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   സര്ക്കനാര്  കസനട്രകലസ്ഡച്ച്  കകേനാട്ടണ്

പര്കചയ്സച്ച്  കേമ്മേബറബ  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബചച്ച്  എലനാ  മബല്ലുകേള്ക്കുലാം  കകേനാട്ടണ്  വനാങ്ങബ

നല്കേനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  2018-19-കല  ബഡ്ജറബല്  എലനാ  സബന്നബലാംഗച്ച്

യൂണബറകേള്ക്കുമനായബ കകേനാട്ടണ് വനാങ്ങുന്നതബനച്ച് 20 കകേനാടബ രൂപ ഉള്പ്പെകട 96.20 കകേനാടബ

രൂപ  കടകച്ച്കറല്  കമഖലയച്ച്  വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.   നവസ്പീകേരണ  പ്രകബയയകട

ഭനാഗമനായബ  കകേനാട്ടയലാം  കടകച്ച്കറല്സുലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള

പദതബകേള് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്. കടകച്ച്കകറല്സച്ച് കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങകളക്കുറബചച്ച്

പഠബക്കനാന നബകയനാഗബച വബദഗ്ദ്ധ സമബതബയകട റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സര്ക്കനാര് അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

സബന്നബലാംഗച്ച് മബല്ലുകേളുകട ആധുനബകേ വല്ക്കരണതബനുകവണബ 496.81 കകേനാടബ രൂപയകട

കപ്രനാകപ്പെനാസലനാണച്ച്   സമര്പ്പെബചബട്ടുളതച്ച്.   എന.സബ.ഡബ.സബ.  സഹനായലാംകൂടബ

ഇക്കനാരദതബല് ലഭദമനാക്കനാനുള നടപടബയലാം സസസ്പീകേരബക്കുനണച്ച്.  

(9) വനദമൃഗ ശലദലാം

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:  സുല്തനാനബകതരബ  നബകയനാജകേ

മണ്ഡലതബകല  വര്ദബച്ചുവരുന്ന  വനദമൃഗ  ശലദലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  അവയകട

ആകമണതബല്  നബനലാം  കേനാര്ഷബകേ  വബളകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

വയനനാടച്ച്  ജബലയബല്  വനപ്രകദശങ്ങളബല്  നബനലാം  ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബകലയ്ക്കുലാം

കൃഷബയബടങ്ങളബകലയ്ക്കുലാം  വനദമൃഗങ്ങള്  ഇറങ്ങുന്നതബകന്റെ  ഫലമനായബ  മനുഷദര്ക്കുലാം

കേനാര്ഷബകേ  വബളകേള്ക്കുലാം  ധനാരനാളലാം  നനാശനഷ്ടങ്ങള്  ഉണനാകുനണച്ച്.  7232

നഷ്ടപരബഹനാര  അകപക്ഷകേളബലനായബ  537  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതബനകേലാം  വബതരണലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  വനദജസ്പീവബ  ആകമണലാം  തടയന്നതബനനായബ  ശനാസസ്പീയ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  വനപ്രകദശങ്ങളബലൂകട രനാത്രബ കകവകേബ സഞരബക്കുന്ന നനാട്ടുകേനാര്ക്കച്ച്

മുന്നറബയബപ്പെച്ച്  നല്കുന്നതബനനായബ  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  ഏര്ലബ  വനാണബലാംഗച്ച്  സബസ്റ്റേലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  ജനജനാഗ്രതനാ സമബതബ  കയനാഗങ്ങളബലൂകട ഉരുതബരബഞ്ഞുവരുന്ന

മറച്ച് പ്രതബകരനാധ മനാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം നടപ്പെബലനാക്കബവരുനണച്ച്.  വനദജസ്പീവബ ആകമണതബല്

കപനാറുതബമുട്ടബയ വടക്കനനാടച്ച് ഗ്രനാമനബവനാസബകേള് ആരലാംഭബചബരബക്കുന്ന നബരനാഹനാര സമരലാം

പബനവലബക്കുന്നതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് വനലാം വകുപ്പെച്ച് ഉകദദനാഗസരുകട സനാന്നബദദതബല്

ജബലനാകേളക്ടര്  ആകലനാചനനാകയനാഗലാം  വബളബച്ചുകചര്ക്കുന്നതനാണച്ച്.  വയനനാടച്ച്  ജബലയബകല

പ്രകതദകേ സബതബവബകശഷലാം ചര്ച കചയ്യുന്നതബനച്ച് ജബലയബകല എലാം.എല്.എ.മനാരുകടയലാം

ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസരുകടയലാം  ഒരു  കയനാഗലാം  ഇസൗ  മനാസലാം  27-ാംതസ്പീയതബ

തബരുവനന്തപുരതച്ച് കചരുന്നതനാണച്ച്.  വനദജസ്പീവബ ആകമണതബല് നബനലാം ജനങ്ങകള

രക്ഷബക്കനാന സനാധദമനായ എലനാ നടപടബകേളുലാം സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
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(10) കകലഫച്ച് പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതല് 

ശസ്പീ  .    കകഹബബ  ഇസൗഡന:  കകേനാചബന  കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല  ഗനാനബനഗര്

പ്രകദശതച്ച് സബതബ കചയ്യുന്ന പബ&ടബ ഉദയനാ കകേനാളനബകേളബകല നബവനാസബകേകള കകലഫച്ച്

പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബ വസ്പീടുവചച്ച് നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഉദയനാ,  പബ&ടബ  കകേനാളനബകേളബകല

നബവനാസബകേള്ക്കച്ച് 7 കകേനാടബ  രൂപ വബലവരുന്ന 35 കസന്റെച്ച് സലതച്ച് വസ്പീടുവച്ചുനല്കുന്ന

പദതബ  ജബ.സബ.ഡബ.എ.  കചയര്മനാന  പ്രഖദനാപബചബട്ടുണച്ച്.  ഇതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്

സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലള ജബ.സബ.ഡബ.എ.യകട അകപക്ഷയബകന്മല് അനുകൂല

തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകക്കനാള്ളുന്നതനാണച്ച്. 

IV അനുകശനാചനലാം

39   ഇന്തദക്കനാകര കഎ  .  എസച്ച്  .   ഭസ്പീകേരര് കകേനാലകപ്പെടുതബയതച്ച് സലാംബനബചച്ച്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ഇസനാമബകേച്ച്  കസ്റ്റേറബകന്റെ  നബയനണതബലനായബരുന്ന  ഇറനാഖബകല

കമനാസൂളബല് നബനലാം കഎ.എസച്ച്.  ഭസ്പീകേരര് തട്ടബകക്കനാണകപനായ 39  ഇന്തദക്കനാകര  2014

ജൂണബല്  കവടബവചച്ച്   കകേനാലകപ്പെടുതബ.  കൂട്ടകക്കനാലയബല്  നബനലാം  തലനനാരബഴയച്ച്

രക്ഷകപ്പെട്ട ഹര്ജബതച്ച് മനാസബയകട കേണ്മുമബല് വചനാണച്ച് കകേനാല നടതബയതച്ച്. ഇകതനാകട

കേഴബഞ നനാലച്ച് വര്ഷമനായള കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളുകടയലാം ബന്ധുക്കളുകടയലാം   കേനാതബരബപ്പെച്ച്
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വൃഥനാവബലനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കുടുലാംബലാം  കപനാറനാന  കേഠബനമനായ  സനാഹചരദങ്ങളബല്

വബകദശതച്ച്  കജനാലബ  കചയവര്  അതബക്രൂരമനായബ  കകേനാലകചയ്യകപ്പെട്ട  സലാംഭവലാം

ഹൃദയകഭദകേമനാണച്ച്.  സഭ  ഇസൗ  സലാംഭവകത  അപലപബക്കുകേയലാം   ആശങയലാം

പ്രതബകഷധവലാം കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ്യുന. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  ഇറനാഖബല്  മൂന്നരവര്ഷലാം  മുമച്ച്

കഎ.എസച്ച്.  ഭസ്പീകേരരുകട  പബടബയബലനായ  39  ഇന്തദക്കനാകര  കകേനാലകപ്പെടുതബയ

സലാംഭവകത  അപലപബക്കുകേയലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങകളനാടുള  അനുകശനാചനലാം

അറബയബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന.   ഇതരലാം  ദനാരുണമനായ  സലാംഭവങ്ങള്  ഉണനാകുകമനാള്

ആദദലാം  ബന്ധുക്കകള  അറബയബക്കുന്നതബനുപകേരലാം  പനാര്ലകമന്റെബല്  കനരബട്ടച്ച്  പ്രസ്തനാവന

നടതബയ  നടപടബ   കഖദകേരമനാണച്ച്.  ബന്ദബകേളനാക്കകപ്പെട്ടവര്  കകേനാലകപ്പെട്ടുകവന്നച്ച്

രക്ഷകപ്പെട്ടച്ച്  ഇന്തദയബല്  മടങ്ങബകയതബയ  ഹര്ജബതച്ച്  മനാസബയകട  കവളബകപ്പെടുതല്

ഇത്രയലാംകേനാലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അവഗണബക്കുകേയനായബരുന.  മനാത്രമല  മനാസബ

നുണപറയകേയനാകണന്നച്ച്  ആകരനാപബചച്ച്  കേളകകേസച്ച്  ചനാര്ജച്ച്  കചയച്ച്  ജയബലബല്

അടക്കുകേയലാം  കചയ.  ഇസൗ  പ്രശ്നലാം  സലാംബനബചച്ച്  പനാര്ലകമന്റെബല്  പ്രസ്തനാവന

നടകതണബവന്നകപ്പെനാകഴലനാലാം  വസ്തുത  മറച്ചുവയനാനനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ശമബചതച്ച്.

മനുഷദതസരഹബതമനായ നടപടബയനായബ മനാത്രകമ ഇതബകന കേനാണനാന കേഴബയൂ. 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബതല) :  ബഹു.  സസ്പീക്കറുലാം  ബഹു.
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മുഖദമനബയലാം  പ്രകേടബപ്പെബച  വബകേനാരകതനാടച്ച്  ഞനാന  പൂര്ണമനായബ  കയനാജബക്കുന.

മൂനവര്ഷലാം മുമച്ച് ഇറനാഖബകല കമനാസൂളബല് കഎ.എസച്ച്. ഭസ്പീകേരര് തട്ടബകക്കനാണകപനായ 39

ഇന്തദക്കനാര്  കകേനാലകപ്പെട്ടുകവന്ന  വബവരലാം  ഇന്നകലയനാണച്ച്  വബകദശകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ

പനാര്ലകമന്റെബകന  അറബയബചതച്ച്.  ബന്ദബകേള്  കകേനാലകപ്പെട്ടുകവന്നച്ച്  രക്ഷകപ്പെട്ട  ഹര്ജബതച്ച്

മനാസബ  അറബയബചബട്ടുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബചബല.

വബവരങ്ങള്  ബന്ധുക്കളബല് നബനലാം പനാര്ലകമന്റെബല് നബനലാം മറച്ചുവയനാനനാണച്ച് കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ശമബചതച്ച്.  പ്രസ്തസ്തുത  വനാര്ത  ഇറനാഖച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  പുറത്തുവബടനാന

കപനാകുനകവന്നച്ച്  അറബഞകപ്പെനാള്  മനാത്രമനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  അതച്ച്

പ്രഖദനാപബക്കനാന തയ്യനാറനായതച്ച്. കഞട്ടകലനാകടയനാണച്ച് കലനാകേലാം ഇസൗ വനാര്ത  ശവബചതച്ച്.

ക്രൂരവലാം  പ്രനാകൃതവമനായ  ഇസൗ  നടപടബകയ  അപലപബക്കുകേയലാം  അഗനാധമനായ  ദു:ഖലാം

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ്യുന. 

V കമപ്രശ്നലാം

കേബഫ്ബബ വഴബ സസരൂപബക്കുന്ന പണലാം വകേമനാറല് 

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:   ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഉതരവബലൂകട

കേബഫ്ബബയകട  അക്കസൗണബലളതുലാം   ഒരു  കേനാരണവശനാലലാം  കേണ്കസനാളബകഡറഡച്ച്

ഫണബകലയച്ച് മുതല്ക്കൂട്ടനാന പനാടബലനാതതുമനായ തുകേ കേണ്കസനാളബകഡറഡച്ച് ഫണബകലയച്ച്

മുതല്ക്കൂട്ടബയതച്ച്  കേബഫ്ബബ ആക്ടബകല വദവസകേള്ക്കുലാം  ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയകട
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2016-17-കല  ബഡ്ജറച്ച് പ്രഖദനാപനതബനുലാം വബരുദമനാണച്ച്. നബയമസഭനാ കചനാദദതബനച്ച്

നല്കേബയ ഉതരതബലലാം അടബസനാനസസൗകേരദ വബകേസനതബനനായബ സസരൂപബച തുകേ

യഥനാര്ത  കചലവ  വഹബക്കനാകത  ട്രഷറബയബല്  സൂക്ഷബചബരുനകവന്നച്ച്  വദകമനാണച്ച്.

1999-കല  കകേരള  അടബസനാന  സസൗകേരദ  നബകക്ഷപനബധബ  നബയമതബകല

വദവസകേള്ക്കുലാം    സസ്പീക്കറുകട  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കുലാം  വബരുദമനായ  സര്ക്കനാരബകന്റെയലാം

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയകടയലാം നടപടബ കമരഹബതമനാണച്ച്.  ഇതു സലാംബനബചച്ച് റൂളബലാംഗച്ച്

നല്കേണലാം.

 ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

കേബഫ്ബബയകട  ഫണബകലനാരു  ഭനാഗലാം  ട്രഷറബയബല്  സൂക്ഷബചതച്ച്  പൂര്ണമനായലാം

കമപ്രകേനാരമനാണച്ച്.  സര്ക്കനാര്  നല്കുന്ന  പലതരതബലള  ഫണകേളുലാം  കേബഫ്ബബ

സമനാഹരബക്കുന്ന ഫണകേളുമനാണച്ച്  അടബസനാനപരമനായബ കേബഫ്ബബക്കുളതച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച്

വബഹബതതബല് നബനലാം സര്ക്കനാര് റബലസ്പീസച്ച് കചയ്യുന്ന തുകേകയനാഴബകകേ  മറ പണകമലനാലാം

കബനാര്ഡബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരകതനാകട  കദശസനാല്കൃത  ബനാങ്കുകേളബകലനാ  കസനാവറബന

കബനാണകേളബകലനാ  മറ  പ്രൂഡന്റെച്ച്  ഇനകവസ്റ്റേച്ച്കമന്റുകേളബകലനാ  നബകക്ഷപബക്കണകമന്നനാണച്ച്

നബയമകഭദഗതബയബല്  വദവസ  കചയബട്ടുളതച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച്  വബഹബതമനായബ  റബലസ്പീസച്ച്

കചയ്യുന്ന  പണലാം  ട്രഷറബയബല്  നബകക്ഷപബക്കനാന  പനാടബകലന്നച്ച്   ആക്ടബല്  വദവസ

കചയബട്ടബല.  സര്ക്കനാരബല്  നബനലാം  നല്കുന്ന  പണലാം  ട്രഷറബയബല്  സൂക്ഷബക്കനാകമന്നച്ച്
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കപ്രനാകവകസനായബല് വദകമനാക്കബയതു പ്രകേനാരമുള നടപടബയനാണച്ച് സസസ്പീകേരബചബട്ടുളതച്ച്.

കേബഫ്ബബ  സമനാഹരബക്കുന്ന   പണലാം  സര്ക്കനാര്  ട്രഷറബയബല്  നബകക്ഷപബക്കുകേകയനാ

ഡബപ്പെനാര്ട്ടച്ച്കമന്റുകേള് വഴബ കചലവഴബക്കുകേകയനാ കചയ്യുന്നതല.

റൂളബലാംഗച്ച്

മബ  .   സസ്പീക്കര്:   സര്ക്കനാര് ചബല പ്രകതദകേ കേനാരദങ്ങളബല് സസസ്പീകേരബക്കുന്ന നബലപനാടച്ച്

സലാംബനബചച്ച്  ചട്ടപ്രകേനാരലാം  കമപ്രശ്നങ്ങള്  അനുവദനസ്പീയമകലങബലലാം  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ സഭയബല് പറഞതബനു വബരുദമനായ നടപടബ ധനകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് സസസ്പീകേരബച്ചു

എന്ന  ആകക്ഷപതബകന്റെ  അടബസനാനതബലനാണച്ച്  ഇസൗ  കമപ്രശ്നലാം  ഉന്നയബക്കനാന

അനുവദബചതച്ച്.   നബയമതബകല  വദവസകേള്ക്കച്ച്  വബരുദമനായ  ഒരു   നടപടബയലാം

ധനകേനാരദ  വകുപ്പെച്ച്  സസസ്പീകേരബചബട്ടബകലന്നച്ച്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ വബശദമനാക്കബയതബകന്റെ

അടബസനാനതബല് കമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതകലന്നച്ച് റൂള് കചയ്യുന.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

(1) 2018-കല കകേരള  സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബലബകന സലാംബനബച  

സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ XI-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച്ചു.

(2)   സസ്പീകേളുകടയലാം  കുട്ടബകേളുകടയലാം  വബകേലനാലാംഗരുകടയലാം  കക്ഷമലാം   സലാംബനബച  

സമബതബയകട ആറനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബച്ചു. 

VII ധനകേനാരദലാം
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2018-2019   സനാമതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ): തനാകഴപ്പെറയന്ന

ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് XX - ശുദജല വബതരണവലാം ശുചസ്പീകേരണവലാം   

(1493,72,77,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XXXVIII  -  ജലകസചനലാം (841,44,49,000  രൂപ)

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  തനാകഴപ്പെറയന്ന

ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

    ധനനാഭദര്തന നമര് XXIX - കൃഷബ (3978,51,86,000  രൂപ)

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ  ): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

ശുദജല വബതരണവലാം ശുചസ്പീകേരണവലാം  എന്ന XX-ാം നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം

ജലകസചനലാം  എന്ന  XXXVIII-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  കൃഷബ  എന്ന

XXIX-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയലാം  സലാംബനബച   ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള

പ്രസ്തനാവന  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 
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ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   കേനാര്ഷബകേ

കമഖലകയനാടുള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ അവഗണനയലാം കകേന്ദ്ര വബഹബതതബല് കുറവച്ച്

വരുതബയതുലാം   ബനാങച്ച്  വനായ്പയകട  അപരദനാപ്തതയലാം   കേര്ഷകേകര  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.    വനകേബട കകേനാര്പ്പെകററകേകള സഹനായബക്കുന്ന നബലപനാടനാണച്ച്

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളതബല്  കേര്ഷകേ ആത്മഹതദകേള്

ഇലനാതനാക്കനാനുലാം  കേടനാശസനാസ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം   നനാളബകകേര  സലാംഭരണലാം

നടതനാനുലാം റബ്ബറബനച്ച് തനാങ്ങുവബല നബശയബക്കനാനുലാം തരബശു ഭൂമബയബല് കൃഷബയബറക്കനാനുലാം

കേഴബഞതച്ച്  ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.   കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച്  ഉല്പനാദന  കബനാണസച്ച്    നല്കേനാന

തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്  ഇസൗ കമഖലകയനാടുള പ്രതബബദത വദകമനാക്കുന.

പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  കേരനാര് പ്രകേനാരലാം ലഭബകക്കണ  ജലലാം കനടബകയടുക്കനാന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.    പശബമഘട്ട

സലാംരക്ഷണതബനച്ച്  കൂടുതല്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുകേയലാം  കുടബകവളള  ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് ദസ്പീര്ഘകേനാല പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.  ശമള

പരബഷ്കരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ജലകസചന  വകുപ്പെബകലയലാം   വനാട്ടര്

അകതനാറബറബയബകലയലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുള  കുടബശ്ശേബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം
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തൃക്കനാക്കര  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയകട  കകപപ്പെച്ച് കകലന

കേടനകപനാകുന്ന   കറനാഡലാം   ഇടപ്പെളബ  കതനാടബനച്ച്  കുറുകകേയള  പനാലവലാം

പുതുക്കബപ്പെണബയന്നതബനച്ച്   നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര്   കേരനാര്

പ്രകേനാരലാം  കകേരളതബനച്ച്  ലഭബകക്കണ  ജലവബഹബതലാം  കനടബകയടുക്കുന്നതബനുള  ശമലാം

നടതണലാം.   മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലലാം കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബലലാം സസസ്പീകവജച്ച്  ട്രസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച്

പ്ലനാന്റെച്ച്  സലാംവബധനാനലാം   നടപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയബല്  പ്രകതദകേ  ചസ്പീഫച്ച്

എഞബനസ്പീയകറ   നബയമബക്കണലാം.  യവനാക്കകള  കൃഷബയബകലയച്ച്  ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

കവറബല  കനലച്ച്ല്ല്  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ

സര്വ്വകേലനാശനാലയകട  പ്രവര്തനങ്ങകള  കേനാകലനാചബതമനായബ  മുകന്നനാട്ടു

കകേനാണകപനാകുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസബന പബ.:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബല്  സസയലാംപരദനാപ്തത  കകേവരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  വബള ഇനഷസറനസുലാം കേര്ഷകേ കപനഷനുലാം വര്ദബപ്പെബച്ചു.

അരബ  മബല്ലുകേളുലാം  സലാംസരണ  യൂണബറകേളുലാം  ആരലാംഭബച്ചുകകേനാണച്ച്  സമയബനബതമനായബ

കനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരബക്കുകേയലാം ഓണ വബപണബകേളബലൂകട വബഷരഹബത പചക്കറബ വബതരണലാം

കചയ്യുകേയലാം കചയ.  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള് സലാംഭരബചച്ച്  കുറഞ വബലയച്ച് വബതരണലാം

കചയതബലൂകട  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കനാന  സനാധബച്ചു.  കജവ  കേനാര്ഷബകേ  നയലാം
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നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  കകേരള  ഓര്ഗനാനബകേച്ച്  എന്ന  ബനാനഡബല്  കജവ  പചക്കറബകേള്

വബല്ക്കുകേയലാം  കചയ.  കേസ്പീടനനാശബനബ  ഉപകയനാഗലാം  നബയനബക്കുകേയലാം  തരബശച്ച്

സലങ്ങളബലലാം  നബകേതബയ  സലങ്ങളബലലാം  കൃഷബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  പചക്കറബ

വബത്തുകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം  കചയ.  സലാംസനാനതച്ച്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതദ

ഇകപ്പെനാള്  ഉണനാകുന്നബല.  മഴകവള  സലാംഭരണബകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  കേബണര്

റസ്പീചനാര്ജബലാംഗബനുമുള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.  കനലനായ-കുലക്കല്ലൂര്

കുടബകവള പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കൃഷബ വകുപ്പുമനായബ കചര്ന്നച്ച് പുതബയ ജലനയലാം

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   മമ്മൂട്ടബ: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. സലാംസനാനതച്ച് കുടബകവള

പ്രശ്നലാം രൂക്ഷമനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കുടബകവള പദതബകേള്ക്കനായബ  ഗുണകമന്മയളതുലാം

ദസ്പീര്ഘകേനാലലാം  നബലനബല്ക്കുന്നതുമനായ  കപപ്പുകേള്  സനാപബക്കണലാം.  നദബകേള്

സലാംരക്ഷബചച്ച്  പൂര്ണമനായലാം  ഉപകയനാഗപ്രദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ജലനയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  കുടബകവള  പദതബകേള്ക്കനായബ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുതബയബരബക്കുന്ന തുകേ പൂര്ണമനായലാം കചലവഴബക്കകപ്പെടുന്നബല. തലക്കനാടച്ച്-കവട്ടലാം

കുടബകവള പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന

കുടബകവള  പദതബകേള്ക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കേണലാം.  കപപ്പെച്ച്  കലന  ഇടുന്നതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്  പബ.ഡബ്ലന്യു.ഡബ.-യകടയലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയകടയലാം  പ്രവര്തനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  യനവല്ക്കരണവലാം  ഡ്രബപച്ച്

ഇറബകഗഷനുലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കൃഷബഭവനുകേള് വഴബ കേനാര്ഷബകേയനങ്ങള്

വനാടകേയച്ച്  നല്കുന്നതബനുലാം  കജവകേസ്പീടനനാശബനബകേളുലാം  ഉയരലാം  കുറഞ  നലയബനലാം

കതങ്ങബനകതകേളുലാം വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം   നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടബ  : ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കൃഷബ

ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതുവഴബ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് വരുമനാന വര്ദനവച്ച് ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    നനാളബകകേരതബനച്ച്  വബലസബരത  ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

കറനായല്റബ ലഭദമനാക്കുകേയലാം കവണലാം.  കപ്രനാജക്ടുകേള് സമയബനബതമനായബ സമര്പ്പെബച്ചുലാം

മതബയനായ  സലാംസനാന  വബഹബതലാം  വകേയബരുതബയലാം  ആര്.കകേ.വബ.കവ.,

പബ.എലാം.കകേ.എസച്ച്.കവ.  തുടങ്ങബയ  കകേന്ദ്രപദതബകേളുകട  ഫണച്ച്  പരമനാവധബ

കനടബകയടുക്കുന്നതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    സമയബനബതമനായബ

എ.എസച്ച്./ടബ.എസച്ച്.  നല്കേബ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തുന്ന  തുകേ

കചലവഴബക്കുന്നതബനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജച്ച്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കനലച്ച്ല്ല്,

പചക്കറബ എന്നബവയകട ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം തരബശുനബല കനല്കൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബലൂകട  വയലകേളുകട  വബസ്തൃതബ   വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.     കൃഷബക്കുള  ഇനഷസറനസച്ച്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  ഗുഡച്ച്
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അഗ്രബക്കള്ചറല്  പ്രനാക്ടസ്പീസച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങളുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.    കൃഷബയബടങ്ങളബല്  കൃഷബ  ഓഫസ്പീസര്മനാരുകട  കസവനലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ചുമതലകേള്   പുന:കമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കജവ  പചക്കറബ  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  മണബകന്റെ

രനാസഘടനയനുകയനാജദമനായ  കൃഷബ  നടത്തുന്നതബനുലാം  കടകകനാളജബ

വബകേസബപ്പെബകചടുക്കുന്നതബനുലാം   അഭദസ്തവബദദരനായ  കചറുപ്പെക്കനാകര  ഈ  രലാംഗതച്ച്

കകേനാണവരുന്നതബനുലാം  സലാംഭരണശനാലകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം   സലാംസനാനതച്ച്

കേനാര്ഷബകേ  ഓഡബറച്ച്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഹരബത  കകേരളലാം

മബഷനബലൂകട   വറബവരണ  കുളങ്ങളുലാം  പുഴകേളുലാം  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാന  നടതബയ

പ്രവര്തനങ്ങള് മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.  സലാംസനാനതച്ച് ജലനയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

കവളളതബകന്റെ  ലഭദതകയയലാം  ഉപകഭനാഗകതയലാം  കുറബചച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ശനാസസ്പീയ

അവകബനാധലാം  നല്കുന്നതബനച്ച്   ജലസനാക്ഷരതനാ  യജ്ഞവലാം  നടത്തുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദയകട  സഹനായകതനാകട  സമുദ

ജലതബല്നബനലാം കുടബകവളളലാം തയ്യനാറനാക്കുന്ന പദതബകയക്കുറബചച്ച്  ആകലനാചബക്കണലാം.

കറനാകബനാട്ടുകേകള പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ മനാനകഹനാളുലാം ഓടകേളുലാം ശുചസ്പീകേരബക്കുന്ന പ്രവൃതബ

അഭബന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    കമനാനസച്ച്  കജനാസഫച്ച്:  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ  തകേര്ചയബല്നബന്നച്ച്
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കേരകേയറന്നതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഇറക്കുമതബ  നയതബകന്റെ  ഫലമനായബ  റബ്ബര്  കമഖല  പ്രതബസനബ  കനരബടുന്ന

സനാഹചരദതബല് വബല സബരതനാ ഫണച്ച്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം സസനാഭനാവബകേ റബ്ബറബകന്റെ

വബലയബടബവച്ച്  തടയന്നതബനനായബ  കേപ്പെച്ച്  ലമച്ച്  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുന്നതബകനതബകര

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കനലച്ച്ല്ല്

സലാംഭരണലാം  മുതല്  അരബയനാക്കുന്ന  ഘട്ടലാംവകരയളള  പ്രവര്തനങ്ങള്  സര്ക്കനാര്

തലതബല്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കനല്കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്   നല്കേബയബരുന്ന  പമബലാംഗച്ച്

സബ്സബഡബ  പുന:സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  വനായ്പകേള്ക്കച്ച്  6  മനാസകത

കമനാറകട്ടനാറബയലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇറബകഗഷന വകുപ്പെച്ച്

പദതബകേള്ക്കനുവദബക്കകപ്പെട്ട  തുകേ  കചലവഴബക്കനാതതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കണലാം.   മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന  ജലകസചന  പദതബകേളുകട  പ്രവൃതബ

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്ര  പദതബയനായ  പബ.എലാം.കകേ.എസച്ച്.കവ.-ല്നബന്നച്ച്

അധബകേതുകേ കനടബകയടുക്കുന്നതബനുലാം കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുകട നവസ്പീകേരണതബനച്ച് സര്ക്കനാര്

ഫണച്ച് വകേയബരുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. കുട്ടനനാടച്ച് പനാകക്കജബകന്റെ രണനാലാം

ഘട്ട  പ്രവര്തനലാം  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കപ്രനാസ് കപരബറബ  കേസൗണ്സബല്

കയനാഗലാം കചര്ന്നച്ച് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം. ജലവബഭവ വകുപ്പെബകല കേരനാ റുകേനാരുകട കുടബശ്ശേബകേ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുലാം  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  കതനാഴബല്  സലാംരക്ഷണലാം



32

നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബലലാം  ജലകസചന  രലാംഗത്തുലാം  പുകരനാഗതബ  കകേവരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

കേനാര്ഷബകേ വളര്ചനാ  നബരക്കച്ച്,  കനല്-പചക്കറബ  വബസ്തൃതബ  എന്നബവയബല്

വര്ദനവണനാക്കുന്നതബനുലാം  കജവ  പചക്കറബ  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  വബള  ഇനഷസറനസുലാം  കേര്ഷകേ  കപനഷനുലാം  വര്ദബപ്പെബചതച്ച്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടമനാണച്ച്.  ആര്.കകേ.വബ.കവ.  വബഹബതലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്

കവട്ടബച്ചുരുക്കുകമനാഴുലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  കേനാര്ഷബകേ  പ്രവൃതബകേകളകറടുതച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്. കൃഷബഭവനുകേകള കേനാര്ഷബകേ കബനബക്കുകേളനാക്കബ മനാറബയതുലാം 44

കകേരഗ്രനാമങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.   കനലച്ച്ല്ല്  സലാംഭരണതബല്

മബല്ലുടമകേളുകട  ചൂഷണതബല്നബനലാം കൃഷബക്കനാകര  രക്ഷബക്കണലാം.  തൃശ്ശൂര്,  കപനാന്നനാനബ

കകേനാള്  കമഖലയബകല  കേനനാലകേളബകല  എക്കല്  നസ്പീക്കലാം  കചയച്ച്  ജലസലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പെനാക്കണലാം.  മണലൂര്  മണ്ഡലതബകല  കകേനാലമനാടച്ച്  ജലകസചന  പദതബ

പ്രനാവര്തബകേമനാക്കണലാം.  മുലകശ്ശേരബ,  പനാവറട്ടബ  പഞനായത്തുകേളബകല  കുടബകവള

പദതബയലാം  കേകണനാക്കച്ച്,  വനാടനാനപ്പെളബ  കുടബകവള  പദതബകേളുലാം  അടബയന്തരമനായബ

പൂര്തസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേരള  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയബകല  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കസവന-കവതന വദവസകേള് നടപ്പെനാക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജച്ച്:   കൃഷബ,  ജലകസചന  വകുപ്പുകേള്  സലാംകയനാജബപ്പെബചച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങള് കമചകപ്പെടുതണലാം. ജലകസചന വകുപ്പെച്ച് അഴബമതബ വബമുകമനാക്കണലാം.

കൃഷബ വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. 

ശസ്പീമതബ യ  .   പ്രതബഭ ഹരബ: ധനനാഭദര്തകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഹരബത കകേരളലാം

പദതബയബലൂകട കേനാര്ഷബകേ കമഖല പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം കേര്ഷകേ ആത്മഹതദയബലനാത

സലാംസനാനമനായബ കകേരളലാം മനാറുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  കനല്ലുല്പനാദന വര്ദനവബകനനാകടനാപ്പെലാം

പചക്കറബ ഉല്പനാദനതബല് സസയലാംപരദനാപ്തത കകേവരബക്കനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണച്ച്. കചറുകേബട

കേര്ഷകേര്  ഉല്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന  കനലച്ച്ല്ല്  സലാംസരബചച്ച്  തനതച്ച്  ബനാനഡച്ച്

വബപണബയബകലതബക്കനാനുലാം  തരബശുനബലങ്ങള്  കേകണതബ  കൃഷബ  കചയ്യനാനുലാം

ആനുകൂലദങ്ങള്  ഇ-കപകമന്റെച്ച്  വഴബ  കേര്ഷകേരുകട  അക്കസൗണബകലത്തുന്നതബനുള

സലാംവബധനാനവലാം സര്ക്കനാര് കചയബട്ടുണച്ച്.  നനാളബകകേര വബകേസനതബനനായള കകേരഗ്രനാമലാം

പദതബയലാം  2017-18  വര്ഷലാം കകേരവര്ഷമനായബ പ്രഖദനാപബചതുലാം കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ

കബനാര്ഡച്ച്  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.  കനലബനുലാം  പചക്കറബകേള്ക്കുലാം

സുഗനവബളകേള്ക്കുമുള  ഇനഷസറനസച്ച്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബചതച്ച്   കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഗുണലാം

കചയ്യുന്നതനാണച്ച്.  പലബശരഹബത  വനായ്പ  ലഭദമനാകുന്നതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  പദതബകേള്

വബഭനാവനലാം കചയതുലാം അകഗ്രനാ പനാര്ക്കബലൂകട മൂലദവര്ദബത ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കച്ച് ഏകേസ്പീകൃത

ബനാനഡച്ച്  കനയബലാം  കകേനാടുക്കനാനുള  ശമവലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കുട്ടനനാട്ടബകല
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പമബലാംഗച്ച്  സബ്സബഡബ  കൃതദമനായബ  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  കനലച്ച്ല്ല്  കേയറമതബയബകല

ഹനാനഡച്ച് ലബലാംഗച്ച് ചനാര്ജച്ച് വര്ദബപ്പെബച്ചു നല്കേനാനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ എലാം  .    കജനാണ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  കകേരളതബല്

നബലവബലള  ജല-കവദന്യുത  പദതബകേള്   മബകേച  നബലയബല്

മുകന്നനാട്ടുകകേനാണകപനാകേനാന സനാധബക്കുന്നബലനാകയന്നച്ച് മനാത്രമല  പുതുതനായബ പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലലാം  കേനാലതനാമസമുണനാകുനണച്ച്.    കേബഫ്ബബ  വഴബ

പ്രഖദനാപബച  എത്ര  പദതബകേള്ക്കച്ച്  ഭരണനാനുമതബ  കനടബകയടുക്കനാന  സനാധബച്ചു

എന്നതബകനക്കുറബചച്ച്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബക്കണലാം.   ജലവബതരണ  കപപ്പുകേള്

സനാപബക്കുന്നതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്  കറനാഡകേളുകട പുനരുദനാരണതബനുലാം   ജലകസചന

പദതബകേളുകട കമയബന്റെനനസച്ച്  സമകയനാചബതമനായബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  വബലതകേര്ച  കേര്ഷകേകര

പ്രതബസനബയബലനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   ജനാതബ  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കനഗറസ്പീവച്ച്  ലബസ്റ്റേബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലതണലാം.  കകേരളതബല്  കനല്കൃഷബയകട  വബസ്തൃതബയലാം   നനാളബകകേരതബകന്റെ

ഉല്പ്പെനാദനവലാം  ഗണദമനായബ  കുറയകേയനാണച്ച്.   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്വഴബ  കതങ്ങ

സലാംഭരബക്കുന്നതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ശശബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  കേനാര്ഷബകേ കമഖല
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ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസനബ  കനരബടുകേയനാണച്ച്.  കനല്കൃഷബ

അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ മബകേച ഇടകപടല് കൃഷബ വകുപ്പെച്ച് നടത്തുനണച്ച്.

കേര്ഷകേ ആത്മഹതദകേള് ഗണദമനായബ കുറഞ്ഞു.  കനല്കൃഷബ വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  34000  ഏക്കര് സലതച്ച്  പുതുതനായബ  കനല്കൃഷബ നടതനാന സനാധബച്ചു.

ഉല്സവ  സസ്പീസണബല്  1300  വബപണബകേളബലൂകട  വബഷരഹബത  പചക്കറബ  വബല്പ്പെന

നടത്തുന്നതബനുലാം  ഉയര്ന്ന വബലയച്ച് കേര്ഷകേരബല്നബന്നച്ച് ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് വനാങ്ങബ മുപ്പെതച്ച്

ശതമനാനലാം വകര വബലകുറചച്ച്  വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം കൃഷബ വകുപ്പെബകന അഴബമതബ

വബമുകമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.   സലാംസനാനതച്ച്  കജവകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച്  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  ഉല്പ്പെനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    റബ്ബറബകന കേനാര്ഷബകേ വബളയനായബ

പ്രഖദനാപബക്കനാന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്   സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലതണലാം.   എലനാവര്ക്കുലാം

കുടബകവളലാം  ലഭദമനാക്കബയതബലൂകട  ജലവബഭവ  വകുപ്പെച്ച്  മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവര്തനമനാണച്ച് കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.     കഷനാര്ണ്ണൂരബകല കചക്കച്ച് ഡനാമബകന്റെയലാം ട്രസ്പീറച്ച്കമന്റെച്ച്

പ്ലനാന്റെബകന്റെയലാം നബര്മ്മേനാണ  പുകരനാഗതബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. പറമബക്കുളലാം ആളബയനാര്

കേരനാര് വദവസ പുതുക്കുന്നതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   ജബ  .   എസച്ച്  .   ജയലനാല്:  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ജലലാം, മണച്ച്,

കൃഷബ എന്നബവയകട സലാംരക്ഷണതബനച്ച് തുലദപ്രനാധനാനദലാം നല്കേബകക്കനാണള വബകേസന
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തനമനാണച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ആവബഷ്കരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ

അവഗണബക്കുന്ന  നയമനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  ആഭദന്തര

വരുമനാനതബകല  ഗണദമനായ  കുറവച്ച്,  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കുറവച്ച്  എന്നബവ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കകേനാര്പ്പെകററവല്ക്കരണലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേരളതബല് കനല്കൃഷബയകടയലാം  പചക്കറബ  കൃഷബയകടയലാം വദനാപ്തബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാന

സനാധബചതുലാം ഓണക്കനാലതച്ച് വബപണബ ഇടകപടലബലൂകട കുറഞ വബലയബല് പചക്കറബ

വബതരണലാം കചയതുലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.   കേര്ഷകേ സലാംരക്ഷണ സമസ്പീപനമനാണച്ച്

ഈ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ മുഖമുദ.  കകേരളതബകല റബ്ബര് കൃഷബയകട തകേര്ചയ്കക്കതബകര

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  ഒറകക്കട്ടനായബ  നബലകകേനാകളണതനാണച്ച്.

കേര്ഷകേകതനാഴബലനാളബ  കപനഷന  വര്ദബപ്പെബചച്ച്  കുടബശ്ശേബകേസഹബതലാം

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുലാം  വബവബധ  വബളകേള്ക്കച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  ഏര്കപ്പെടുതനാനുലാം

സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബച്ചു.  ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകന്റെ

ഇടകപടല് ശകദയമനാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

പശബമഘട്ടതബകന്റെയലാം  ജലകസനാതസ്സുകേളുകടയലാം  സലാംരക്ഷണതബനച്ച്  പ്രനാധനാനദലാം

നല്കേബകക്കനാണള  പദതബകേള്ക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബകക്കണതച്ച്  അതദനാവശദമനാണച്ച്.
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ജലനാശയങ്ങളബല് മനാലബനദങ്ങള് നബകക്ഷപബക്കുന്നതുലാം മണലൂറലാം തടയന്നതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പുതുതലമുറകയ കേനാര്ഷബകേവൃതബയബകലയച്ച് ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

കഹസ്കൂള്/ഹയര്  കസക്കണറബ  തലങ്ങളബലള  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  കേനാര്ഷബകേ

വൃതബക്കനായള പരബശസ്പീലന കനാസ്സുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

വബജ്ഞനാന-വദനാപന രലാംഗങ്ങളബല് കേനാര്ഷബകേവൃതബക്കച്ച് സജസ്പീവമനായ ശദ കകേനാടുക്കനാന

കേഴബയണലാം.  കൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുലാം കകപതൃകേ കൃഷബ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുമുള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയകട  വലബയ  കപ്രനാജക്ടുകേള്

കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത  പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കുടബകവളളലാം

ലഭദമനാക്കനാനുമുളള സലാംവബധനാനങ്ങളുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസച്ച്  മനാതന്യു:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കൃഷബ,

ജലകസചനലാം എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള് തമ്മേബലളള പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കണലാം.

മണച്ച്-ജലസലാംരക്ഷണലാം  എന്നബവ  ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണളള  പ്രവര്തനരസ്പീതബ

അവലലാംബബക്കുകേയലാം ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്തനതബനനായബ ഒരു വകുപ്പെച്ച് രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്

ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  നടതബകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  തളബപ്പെറമച്ച്

നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല  മണച്ച്-ജല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്തനലാം  മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്.

2020-ഓകട  ടനാങര്  കലനാറബകേളബല്  നബനളള  ജലകത  ആശയബക്കനാത  ഒരു
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നബകയനാജകേമണ്ഡലമനായബ  തളബപ്പെറമബകന  മനാറന്നതബനുളള  നടപടബകേളുമനായബ

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന:  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. 2016-17-

കല  ഇക്കകണനാമബകേച്ച്  സര്കവ്വ  കേണക്കച്ച്  പ്രകേനാരലാം  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങളുലാം

കനല്ലുല്പ്പെനാദനതബകന്റെ  ഏരബയയലാം  സലാംസനാനതച്ച്   കുറഞ്ഞുവരബകേയനാണച്ച്.   വനാട്ടര്

അകതനാറബറബ  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  കപനഷനകേനാരുകടയലാം  പല  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

മനാസങ്ങളനായബ  മുടങ്ങബക്കബടക്കുകേയനാണച്ച്.   ധനകേനാരദ  വബഭനാഗതബല്  അക്കസൗണച്ച്സച്ച്

കമമകറ  നബയമബക്കുന്നതബകനനാ  ഫബനനാനസച്ച്  മനാകനജരുകട  ഒഴബവച്ച്  നബകേത്തുന്നതബകനനാ

ആവശദക്കനാര്ക്കച്ച്  വനാട്ടര്  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതബകനനാ  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടബല.

സലാംസനാനതബനച്ച്  അര്ഹതകപ്പെട്ട  നദസ്പീജലലാം  കേനാരദക്ഷമമനായ  രസ്പീതബയബല്

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബയണനാകേണലാം.    ജലനാശയങ്ങളബകല  മലബനസ്പീകേരണലാം

തടയന്നതബനനായബ  കകേനാണവന്ന നബയമലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാന സനാധബചബട്ടബല.

ജലദസൗര്ലഭദലാം  കനരബടുന്നതബനനായബ ടനാസച്ച്  കഫനാഴച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമന്ന മുഖദമനബയകട

ഉറപ്പുലാം മഴകവള സലാംഭരണലാം ലക്ഷദമനാക്കബ മൂന്നച്ച് കേര്മ്മേകസനകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകമനലാം

തടയണകേളുകടയലാം  കറഗുകലററുകേളുകടയലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്   അടബയന്തരമനായബ

നബര്വ്വഹബക്കുകമനമുള  പ്രഖദനാപനങ്ങളുലാം  പനാലബക്കകപ്പെട്ടബട്ടബല.  കകലസനസബലനാകത

കുപ്പെബകവളലാം  വബതരണലാം  നടത്തുന്ന  യൂണബറകേകളക്കുറബചച്ച്  അകനസഷബക്കുന്നതബനുലാം
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മനാലബനദലാംകേലര്ന്ന   കുപ്പെബകവളലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതച്ച്  തടയന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.      നബയനണമബലനാകത ഭൂഗര്ഭജലലാം ഉസൗറബകയടുക്കുന്ന പ്രവണത

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.    രൂക്ഷമനായ  വരള്ച  കേനാര്ഷബകേരലാംഗകത  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബചബരബക്കുന്ന സനാഹചരദതബല് അതച്ച്  കനരബടുന്നതബനുള  അടബയന്തര നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ):  ധനനാഭദര്തന ചര്ചയബല്

പകങടുതച്ച്  സലാംസനാരബച  അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  നന്ദബ  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  പദതബ  വബഹബതലാം

കചലവഴബക്കുന്ന കേനാരദതബല് സര്ക്കനാരബനച്ച്   വസ്പീഴ്ച്ച  സലാംഭവബചബട്ടബല.  1080  ശുദജല

പദതബകേളബലൂകട  54.27%  ജനങ്ങള്ക്കനാണച്ച്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  ജലലാം

ലഭദമനാക്കബവരുന്നതച്ച്.  6050  കകേനാടബ രൂപയകട ശുദജല പദതബകേളുകട നബര്മ്മേനാണലാം

വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനായബ പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. 2015-16 വര്ഷലാം മുതല് ശുദജല

വബതരണ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുള കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം ഗണദമനായബ കുറയകേയലാം

അതച്ച്  പല  പദതബകേളുകടയലാം  നബര്മ്മേനാണകത  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുകണങബലലാം ഫസ്പീസബബബളനായ പദതബകേള്  നബനാര്ഡബകന്റെയലാം കേബഫ്ബബയകടയലാം

കസ്റ്റേറച്ച്  പ്ലനാനബകന്റെയലാം  മറലാം  സഹനായകതനാകട  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം മുഴുവന കചലവഴബചതബനച്ച്   25  കകേനാടബ  രൂപയകട

കബനാണസച്ച്  എന.ആര്.ഡബ.ഡബ്ലന്യു.പബ.-യബല്  നബനലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബക്കച്ച്
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ലഭബചബട്ടുണച്ച്. നബനാര്ഡബകന്റെ ധനസഹനായകതനാകട 38 ഗ്രനാമസ്പീണ ശുദജല പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കബവരബകേയലാം  2016-17-ല്  1,257  കകേനാടബ  രൂപയകട  23  പദതബകേള്ക്കച്ച്

കേബഫ്ബബയബലൂകട  അനുമതബ  ലഭബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  പഴയ  കകപപ്പുകേള്

മനാറബസനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  433  കകേനാടബ  രൂപയകട  പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച്  കേബഫ്ബബയകട

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കേബട്ടുന്നതബനുള നടപടബ   പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  തബരുവനന്തപുരലാം,

കകേനാചബ,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്  നഗരങ്ങളബല്  മുഴുവന  സമയ  തടസരഹബത

ജലവബതരണതബനുള  പദതബക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

ആലപ്പെഴ  ജലവബതരണ  പദതബ  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കവസ്റ്റേച്ച്  കകേനാചബയബകല

ശുദജലക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ശബരബമലയബല്  കുടബകവള  വബതരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടത്തുന്നതബനുലാം  കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  മൂന്നച്ച്  ലക്ഷതബലധബകേലാം  പുതബയ

കേണക്ഷനുകേള്  നല്കേനാനുലാം  വരള്ചനാ  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്തനങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ

ജലകസനാതസ്സുകേളബല്  ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണച്ച്.   സ്റ്റേനാര്ട്ടപച്ച്

മബഷനുമനായബ കചര്ന്നച്ച് ഇകന്നനാകവഷന കസനാണ് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ആദദസലാംരലാംഭകമന്ന

നബലയബല്   മനാനകഹനാളബകല  മനാലബനദലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന്നതബനച്ച്  യനമനുഷദകന

വബകേസബപ്പെബകചടുക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  വരവ കചലവകേളബകല അന്തരലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനച്ച്

വനാട്ടര് അകതനാറബറബയകട പ്രവര്തനലാം കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതനാണച്ച്. കവളക്കരലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാന  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബല.  കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.യകട  കുടബശ്ശേബകേ



41

തസ്പീര്ക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാണച്ച്.  പ്രതബവര്ഷലാം  രണച്ച്

ലക്ഷലാം  പുതബയ  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കുന്നതബനുലാം  ശുദസ്പീകേരണശനാലകേളബലനാത

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലലാം  പഞനായത്തുകേളബലലാം  അവ  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

മൂനവര്ഷതബനുളബല്  കുടബകവള  കേവകറജച്ച്  പതച്ച്  ശതമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനാണച്ച്  ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നതച്ച്.  കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബലലാം  പ്രധനാന

പട്ടണങ്ങളബലലാം സസ്പീവകറജച്ച് പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്ന കേനാരദലാം സര്ക്കനാര് ഗസൗരവമനായബ

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.   ഹരബത  കകേരളലാം  പദതബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  പുതബയ

കുളങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം കതനാടുകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കതരകഞടുത   നദബകേളബല്  കറഗുകലറര്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

ഡനാമുകേളബല് അടബഞ്ഞുകൂടബയ കചളബ നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന്നതബനുമുള  നടപടബകമങ്ങളുമനായബ

സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്.  വരട്ടനാര്  പുനരുജസ്പീവനതബകന്റെ  മനാതൃകേയബല്

നഷ്ടകപ്പെട്ടുകപനായ   നദബകേളുകട  പുനരുജസ്പീവനപ്രവര്തനങ്ങള്   ഏകറടുതച്ച്

ജനകേസ്പീയമനായബ നടപ്പെനാക്കുന്നതനാണച്ച്.  ജലനബധബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് പുതബയ ശുദജല

വബതരണ പദതബകേള്ക്കച്ച് സനാകങതബകേനാനുമതബ നല്കുകേയലാം  പണബ പൂര്തബയനാക്കബയ

പദതബകേളുകട   തുടര്നടതബപ്പെച്ച്   ഗുണകഭനാക്തൃസമബതബകേകള  ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  മഴകവള സലാംഭരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് സര്ക്കനാര് വബദദനാലയങ്ങള്ക്കച്ച്

ജലസലാംഭരണബകേള്  നബര്മ്മേബചച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  മൂന്നനാലാം  ഘട്ടതബല്   നൂറച്ച്
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പഞനായത്തുകേളബല്  ജലനബധബയകട  പ്രവര്തനങ്ങള്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ഇസൗ

സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരതബല്  വന്നതബനുകശഷമനാണച്ച്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയബല്  ശമള

പരബഷ്കരണലാം നടപ്പെനാക്കബയതച്ച്.  ശമള കുടബശ്ശേബകേ കകേനാടുത്തു തസ്പീര്ക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം  മുന  എല്.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലതച്ച്

അലാംഗസ്പീകേരബച ജലനയതബല് ആവശദമനായ കഭദഗതബ വരുതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതുമനാണച്ച്.

അക്കസൗണച്ച്സച്ച്  മനാകനജര്,  ഫബനനാനസച്ച്  മനാകനജര്  തസ്തബകേകേളബകല  ഒഴബവച്ച്

നബകേത്തുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  കൃഷബ  വകുപ്പുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  ധനനാഭദര്തന  ചര്ചയബല്  ഇരുഭനാഗത്തുനബനലാം   കബയനാത്മകേമനായ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുണനായതച്ച് സകന്തനാഷകേരമനാണച്ച്.   2,20,000-ലധബകേലാം കഹക്ടര്  സലതച്ച്

കനല്കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കനാന  കേഴബഞതച്ച്  ഇസൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടമനാണച്ച്.

ആര്.കകേ.വബ.കകവ.  പദതബ  നടതബപ്പെബകല  എകച്ച്കപനഡബചര്   കേഴബഞ

വര്ഷകതതബല്നബനലാം  3  ശതമനാനലാം  കൂടബകയങബലലാം   കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം  282  കകേനാടബ

രൂപയനായബ കുറയ്ക്കുകേയലാം  ഉല്പനാദന കമഖലയബല്  20 ശതമനാനതബല് കൂടുതല് നല്കേനാന

പനാടബകലന്ന  മനാനദണ്ഡലാംകൂടബ   ഉള്കപ്പെടുതബയബരബക്കുകേയമനാണച്ച്.   കൃഷബ,

മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  മതദബനനലാം എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളുകടതനായബ  140  കകേനാടബ  രൂപയകട
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പദതബകേള്  കസനട്രല്  കനനാലാംസച്ച്  പ്രകേനാരലാം  സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.   എകച്ച്കപനഡബചര്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബകല  കേനാലതനാമസലാം    ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ ഏപ്രബല് മനാസലാം  9-ാം

തസ്പീയതബ   ഇസൗ വര്ഷകത എസച്ച്.എല്.ഇ.സബ.  മസ്പീറബലാംഗച്ച്  കൂടനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

ഇതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട   ഫണച്ച്  റബലസ്പീസച്ച്  കചയ്യുന്നതബനച്ച്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെച്ച്  പ്രകതദകേ

ഉതരവച്ച്  ഇറക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  പതബനനാലനാലാം  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന

ശബപനാര്ശപ്രകേനാരലാം  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  കവട്ടബക്കുറച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

പ്രധനാനമനബ  കൃഷബ സബഞനായബ കയനാജന സസ്പീലാം പ്രകേനാരലാം  മുപ്പെതബനനായബരതബലധബകേലാം

കകേനാടബ രൂപയകട  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇറബകഗഷന പ്ലനാന   സമര്പ്പെബകചങബലലാം  25  കകേനാടബ രൂപ

മനാത്രമനാണച്ച്  അനുവദബചബട്ടുളതച്ച്.   കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട  നടതബപ്പുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച് സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അഡബനബകസ്ട്രേഷന ഭനാഗത്തുനബനളള വസ്പീഴ്ചകേള്

പരബഹരബക്കനാന   സതസര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.    ആര്.കകേ.വബ.കകവ.

പദതബ  വബഹബതതബല്നബനലാം  ഉല്പനാദന  കമഖലയച്ച്  ധനസഹനായലാം  നല്കേനാന

പനാടബകലന്ന  വദവസ  ഉള്കപ്പെടുതബയതബനനാല്  കൃഷബക്കനാകര  സഹനായബക്കനാനകവണബ

സലാംസനാന  ബഡ്ജറബല്  4500  കകേനാടബ  രൂപ  അധബകേമനായബ  വകേയബരുകതണബ

വന്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ  കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബചതുലാം  കേര്ഷകേ

കപനഷന  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  കകേരളതബല്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതദകേള്  ഇലനാതനാക്കനാന

സഹനായകേമനായബട്ടുണച്ച്.   സുസബര  കനല്കൃഷബക്കച്ച്  കഹക്ടറബനച്ച്  6,000/-  രൂപയലാം
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പ്രകതദകേ  കനലബനങ്ങളുകട  കൃഷബക്കനായബ  കഹക്ടറബനച്ച്  10,000/-  രൂപയലാം

കേരകനല്കൃഷബക്കച്ച്  13,600/-  രൂപയലാം  തരബശുനബല  കൃഷബക്കച്ച്  30,000/-  രൂപയലാം

ഒരുപ്പുകൃഷബ ഇരുപ്പുകൃഷബയനാക്കുകമനാള്  10,000/-  രൂപയലാം കപ്രനാഡക്ഷന കബനാണസച്ച്

ഇനതബല്   1000/-  രൂപയലാം  നല്കുന്നതബനുപുറകമ  പമബലാംഗച്ച്  സബ്സബഡബയലാം

സസൗജനദ  കകവദന്യുതബയലാം  കനലബകന്റെ  സലാംഭണവബലയലാം  നല്കേബവരുനണച്ച്.  കബ്ലനാക്കച്ച്

കേണ്കവര്ജനസച്ച്  സസ്പീലാം  പ്രകേനാരലാം    ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര്   പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കനായബ  12

കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്.   തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് വഴബ സസൗജനദമനായബ

വബതച്ച് വബതരണലാം കചയ്യുകേയലാം  കസഷദല് അഗ്രബകേള്ചര് കസനാണമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്

പതച്ച് കകേനാടബ രൂപയകട പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം ഇനഷസറനസച്ച് സസ്പീലാം നടപ്പെബലനാക്കബ

കചലവബനനാനുപനാതബകേമനായബ  കനല്കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുകേയലാം  കചയ.

സബവബല്  സകപ്ലസച്ച്  വകുപ്പുമനായബ  കചര്ന്നച്ച്  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  കനലച്ച്ല്ല്

സലാംഭരണലാം ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം ആലത്തൂരബല് സര്ക്കനാരബകന്റെ കനതൃതസതബല് പുതബയ

മബല് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം പനാലക്കനാടച്ച് ജബലയബകല കവയര് ഹസൗസബലാംഗച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷന

മബലബകന ഓയബല് പനാലാം കകേനാര്പ്പെകറഷന ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. തൃശൂര്

ജബലയബകല  മബല്ലുടമകേളുലാം  കൃഷബക്കനാരുലാം  തമ്മേബലള  പ്രശ്നതബനച്ച്  പരബഹനാരലാം

കേനാണന്നതനാണച്ച്. ഹരബത കകേരളലാം മബഷകന്റെ കനതൃതസതബല് 34000 കഹക്ടര് സലതച്ച്

കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  കജവകൃഷബ  ശനാസസ്പീയമനായബ  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന
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തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  കജവ  കേനാര്ഷബകേ  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കേസ്പീടനനാശബനബകേളുകട  അമബത  ഉപകയനാഗലാം  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ

വബല്പ്പെനശനാലകേളബല്  കസ്റ്റേനാക്കച്ച്  കവരബഫബകക്കഷന  നടത്തുനണച്ച്.  നനാളബകകേര

ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണബ  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  കചയര്മനാനനായബ

നനാളബകകേര  മബഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  വദവസനായ  വകുപ്പുമനായബ  കചര്ന്നച്ച്

നനാളബകകേരനാധബഷബത  മൂലദവര്ദബത  വദവസനായലാം  സലാംബനബചച്ച്  അന്തനാരനാഷ

സബലാംകപനാസബയലാം നടതനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  ഈ വര്ഷലാം  79  പ ഞനായത്തുകേളബല്

കകേര  ഗ്രനാമലാം  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതുലാം  ഓകരനാ  കകേര  ഗ്രനാമതബലലാം   മൂലദവര്ദബത

കചറുകേബട യൂണബറകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  മൂലദവര്ദബത കേനാര്ഷബകേ ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  കവഗ  പദതബക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബക്കുകേയലാം  തൃശൂര്  ജബലയബല്

അകഗ്രനാപനാര്ക്കച്ച്  ആരലാംഭബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  കചയ.  കേയറമതബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണബ  എറണനാകുളലാം,  തൃശൂര്  ജബലകേളബല്  വനാഴ,  കകേതചക്ക

കൃഷബ വദനാപകേമനാക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  കകേരളതബല് സുലഭമനായബ ലഭബക്കുന്നതുലാം

കപനാഷകേസമൃദവമനായ  ചക്കകയ  സലാംസനാനതബകന്റെ  ഔകദദനാഗബകേ  ഫലമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയനാണച്ച്.  കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള  പദതബകേള്

സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച് കകേരള ഇകന്നനാകവഷന എകച്ച്കറനഷന കപ്രനാജക്ടുലാം കചറുകേബട

കേനാര്ഷബകേ  യകനനാപകേരണങ്ങള്ക്കനായബ  5  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവബല്  പ്രകതദകേ
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പദതബയലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുലാം കസ്റ്റേറച്ച്  അഗ്രബകേള്ചറല് കപ്രസസച്ച് കബനാര്ഡബകന്റെയലാം

WTO  കസലബകന്റെയലാം കനതൃതസതബല് ഇന്റെര്നനാഷണല് കട്രഡച്ച് ആന്റെച്ച് അഗ്രബകേള്ചറല്

കട്രഡച്ച് കപനാളബസസ്പീസച്ച് എന്ന വബഷയതബല് കേണ്കവനഷന സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.

റബ്ബര്  കൃഷബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണന്നതബനുകവണബ

സലാംസനാന ചസ്പീഫച്ച്  കസകട്ടറബ  അദദക്ഷനനായബ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച്  കജനായബന്റെച്ച്  ടനാസച്ച്

കഫനാഴച്ച് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാറുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച

കചയ്യുന്നതബനച്ച് കയനാഗലാം വബളബച്ചുകചര്ക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.   കൃഷബകയ സനാമൂഹദ

ഉതരവനാദബതസമനായബ  മനാറണകമന്ന  ലക്ഷദലാം  മുനനബര്തബയളള  നടപടബകേളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  കൃഷബ  വകുപ്പെബല്  കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ   10  ലക്ഷലാം  കേര്ഷകേകര  പകങടുപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച്

പഞനായതച്ച്-വനാര്ഡച്ച്  തലങ്ങളബല്  രണച്ച്  മനാസലാം  കദര്ഘദമുളള  കേര്ഷകേ  സഭകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കനാവശദമനായ  ഉല്പ്പെനാദകനനാപനാധബകേളുലാം  മറലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  പഞനായതച്ച്  തലതബല്  ഞനാറകവല  ചന്ത  നടത്തുന്നതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്. ധനനാഭദര്തന പനാസനാക്കബതരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ശുദജലവബതരണവലാം ശുചസ്പീകേരണവലാം എന്ന XX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം

കൃഷബ എന്ന  XXIX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം ജലകസചനലാം എന്ന XXXVIII-ാം
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നമര്  ധനനാഭദര്തനയലാം  29-കനതബകര  80  കവനാട്ടുകേകളനാകട   സഭ  പനാസനാക്കുകേയലാം

ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.

(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.45-നച്ച് പബരബ ഞ്ഞു.)
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