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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-12
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 15, വദനാഴലാം
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
ധനപ്രതബസനബ
മബ. സസ്പീക്കര്: സലാംസനാന നബകുതബ വബഹബതലാം സലാംബനബച്ചുള്ള അഞനാലാം
ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ശബപനാര്ശകേള് നബരസബചതുകകേനാണലാം വബകനനാദ നബകുതബ, പരസദ
നബകുതബ

എനബവയബല്

നബനള്ള

വരുമനാനലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടതുകകേനാണലാം

സര്ക്കനാര്

അധബകേഭനാരലാം അടബകചല്പ്പെബക്കുനതബനനാല് കകേരളതബകല പ്രനാകദശബകേ സര്ക്കനാരുകേള്
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കനരബടുനതനായബ

പറയകപ്പെടുന രൂക്ഷമനായ ധനപ്രതബസനബകയക്കുറബചച്ച് ഇനകത

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ വബ. ഡബ.
സതസ്പീശന, എലാം ഉമ്മേര്, അനൂപച്ച് കജേക്കബച്ച് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചച്ച്
കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്):
തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബല്

ഗഗൗരവമനായ

യനാകതനാരു

ധനപ്രതബസനബയലാം

നബലവബലബല. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം പനാന അടങ്കല് തുകേയകട 45 ശതമനാനമനാണച്ച് ഇഗൗ
സമയലാം വകര

കചലവനാക്കബയകതങ്കബല്

നടപ്പുവര്ഷതബല്

അതച്ച്

60.6

ശതമനാനമനാണച്ച്. തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുകട കചലവബല് ഒരു നബയനണവലാം
ഏര്കപ്പെടുതബയബട്ടബല.
സനാഹചരദതബല്

ലലഫച്ച്

ഫണച്ച്

മബഷകന്റെ

കേദനാരബഓവര്

പ്രവര്തനങ്ങള്
കചയ്യുനതബനച്ച്

പൂര്തബയനാകേനാത

പ്രകതദകേ

അനുവനാദലാം

നല്കുനതനാണച്ച്. വബകനനാദ നബകുതബയബനതബല് തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
നല്കകേണ തുകേ വബതരണലാം കചയ്യുനതബനച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച് . സലാംസനാനതച്ച്
തുടര്നവനബരുന സമ്പ്രദനായലാം

കേസ്പീഴച്ച്കമല് മറബക്കുന ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള് സസസ്പീകേനാരദമകലന നബലപനാടനാണച്ച് സര്ക്കനാര് എടുതതച്ച് . യൂണബയന
ഫബനനാനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന ഗ്രനാന്റെച്ച്, കഡവലപ്കമന്റെച്ച് ഫണബല് നബനലാം അധബകേമനായബ
നല്കേണകമന നബര്കദ്ദേശമനാണച്ച് പ്രധനാനമനായലാം നബരനാകേരബചതച്ച്. ജേനകേസ്പീയനാസൂത്രണലാം
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ആരലാംഭബച കേനാലലാം മുതല് കസനാതസച്ച് എവബകടയനായനാലലാം

ബഡ്ജേറച്ച് വഴബ നല്കുന

എലനാ തുകേകേളുലാം കഡവലപ്കമന്റെച്ച് ഫണബല് ഉള്കപ്പെടുതബയനാണച്ച് നല്കേബയബട്ടുള്ളതച്ച്.
കവള്ഡച്ച്
ഫണബകന്റെ

ബനാങ്കബല്

നബനലാം

ഭനാഗമനായബട്ടനാണച്ച്

സലാംസനാന

വനായ്പകയടുതച്ച്
നല്കേബയതച്ച്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ

അവസയണനാകുകമനതബനനാലനാണച്ച്

നല്കേബയകപ്പെനാഴലാം
അതുകൂടബ

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

ഉള്കപ്പെടുതബയബകലങ്കബല്

പനാന

അസന്തുലബതമനാകുന

അതരകമനാരു

നബലപനാടച്ച്

സസസ്പീകേരബചതച്ച് .

അതുകകേനാണച്ച് യനാകതനാരു അപനാകേതയലാം സലാംഭവബചബട്ടബല.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന:

അധബകേനാര വബകകേനസ്പീകേരണകത അട്ടബമറബക്കുന

നബലപനാടനാണച്ച് ഇഗൗ സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്. കകേന-സലാംസനാന ധനകേനാരദ
കേമ്മേസ്പീഷനുകേള്ക്കച്ച്
ധനകേനാരദ

ഭരണഘടനനാപരമനായബ തുലദ പദവബയനാണുള്ളതച്ച്.

കേമ്മേസ്പീഷന

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല്

സര്ക്കനാര്

സലാംസനാന

തുടര്നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതബല് വരുതബയ കേനാലതനാമസലാംമൂലലാം പ്രനാകദശബകേ സര്ക്കനാരുകേള്ക്കച്ച്
കേമ്മേസ്പീഷന ശബപനാര്ശ പ്രകേനാരലാം ലഭബകക്കണ നബകുതബ വബഹബതവലാം മറച്ച് ഗ്രനാന്റുകേളുലാം
ലഭബക്കനാത സനാഹചരദമുണനായബ. കേമ്മേസ്പീഷന ശബപനാര്ശ കചയ്തതബകനക്കനാള് കുറഞ്ഞ
വബഹബതമനാണച്ച് സര്ക്കനാര് അനുവദബചതച്ച്. ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ ആക്ഷന
കടക്കണ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

നബയമലലാംഘനവലാം

പരബകശനാധബചനാല്
നടതബയതനായബ

സര്ക്കനാര്

കബനാദദകപ്പെടുലാം.

ഭരണഘടനനാലലാംഘനവലാം
തനതു

നബകുതബ
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വരുമനാനതബകന്റെ നബശബത ശതമനാനലാം ഓകരനാ വര്ഷവലാം ഒരു ശതമനാനലാം വസ്പീതലാം
വര്ദബപ്പെബചച്ച് അവസനാനവര്ഷലാം 24 ശതമനാനമനാക്കണകമന കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ശബപനാര്ശ
സര്ക്കനാര് പൂര്ണ്ണമനായബ നബരനാകേരബച്ചു. അതനാതച്ച് വര്ഷലാം പ്രനാകദശബകേ സര്ക്കനാരുകേള്ക്കച്ച്
വബഹബതലാം നബശയബക്കണകമന ശബപനാര്ശയലാം

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നല്കുന

പദതബ ഫണബല് യൂണബയന ഫബനനാനസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന

ഗ്രനാന്റെച്ച് ഉള്കപ്പെടുതനാന

പനാടബകലന ശബപനാര്ശയലാം സര്ക്കനാര് അവഗണബച്ചു. ആസബകേളുകട അടബസനാനതബല്
കമയബന്റെനനസച്ച്

ഫണച്ച്

കകേനാടുക്കണകമന

ശബപനാര്ശ

നബരനാകേരബചതബനച്ച്

ഒരു

നദനായസ്പീകേരണവമബല. തകദ്ദേശ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നല്കുന
ഫണകേള് പനണച്ച് ഗഡുക്കളനായബ നല്കേണകമന ശബപനാര്ശ മുമച്ച് അതബനുകവണബ
വനാദബച ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ തകന തള്ളബക്കളഞ്ഞതച്ച് അത്ഭുതനാവഹമനാണച്ച് .
ധനകേനാരദ

കേമ്മേബഷകന്റെ

അധബകേനാരവബകകേനസ്പീകേരണകത

ശബപനാര്ശകേള്
അട്ടബമറബക്കനാനുള്ള

നബരസബച്ചുകകേനാണച്ച്
ശമമനാണച്ച്

നടത്തുനതച്ച്.

അങ്കണവനാടബ ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് അനുവദബച അധബകേ കവതനതബകന്റെ അനപതച്ച്
ശതമനാനലാം

അതനാതച്ച് പഞനായത്തുകേളുലാം മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളുലാം വഹബക്കണകമന

നബര്കദ്ദേശലാം അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്. പ്രനാകദശബകേ സര്ക്കനാരുകേള്ക്കച്ച് ലഭബച്ചുകകേനാണബരുന
വബകനനാദ നബകുതബയബല് നബനള്ള വരുമനാനലാം എട്ടച്ച് മനാസമനായബ മുടങ്ങബയബരബക്കുനതബനച്ച്
പുറകമ പരസദ നബകുതബയബല് നബനള്ള വരുമനാനലാം പൂര്ണ്ണമനായബ നബലചബരബക്കുന
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അവസയമനാണച്ച്.
നബനച്ച്

നനാലച്ച്

പബ.എലാം.എ.ലവ. പദതബ വബഹബതലാം
ലക്ഷലാം

രൂപയനാക്കബ

നല്കേബയബട്ടബകലനച്ച് മനാത്രമല,
നല്കേനാകത

ഇവയകട

മൂനച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയബല്

വര്ദബപ്പെബകചങ്കബലലാം

സര്ക്കനാര്

തുകേ

ലലഫച്ച് പദതബയമനായബ ബനകപ്പെട്ടുലാം തുകേകയനാനലാം

പ്രവര്തനലാം

അവതനാളതബലനാക്കുന

നടപടബകേളനാണച്ച്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതച്ച്. ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): ഈ
സര്ക്കനാര്

അങ്കണവനാടബ

ജേസ്പീവനക്കനാരുകട

കവതനലാം

വര്ദബപ്പെബചകപ്പെനാള്

മുന

കേനാലങ്ങളബല് സസസ്പീകേരബച നയസമസ്പീപനതബല് നബനച്ച് വദതദസമനായബ വര്ദബപ്പെബച
തുകേയകട പകുതബ തകദ്ദേശ സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് നല്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.
ലലഫച്ച് പദതബക്കനായബ ബഡ്ജേറബല് 2500 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുതബ.

തകദ്ദേശ

സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച് തനതച്ച് ഫണച്ച് അപരദനാപ്തമനായനാല് സര്ക്കനാര് ഗദനാരണബയബല് ഭവന
വനായ്പ എടുക്കനാന സനാധബക്കുലാം. ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷന നബര്കദ്ദേശങ്ങള് അകത രൂപതബല്
സലാംസനാനതച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുനതച്ച് ധനസബതബകയ ഗുരുതരമനായബ ബനാധബക്കുലാം.

ഈ

വബഷയലാം സഭനാ നടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.
(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചനബതല,
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കകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപച്ച് കജേക്കബച്ച്, ഒ. രനാജേകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്
എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം അവരവരുകട
പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനച്ച്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)
II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) കേനാനസര്, വൃക്ക കരനാഗങ്ങളുകട നബയനണലാം
ശസ്പീ. സബ. കകേ. നനാണു: സലാംസനാനതച്ച് കേനാനസര്, വൃക്ക കരനാഗങ്ങള്
വര്ദബച്ചുവരുനതച്ച്
നബരവധബ

ഗഗൗരവമനായബ

കേനാകണണതനാണച്ച്.

സലാംവബധനാനങ്ങളുകണങ്കബലലാം

ഇതരലാം

നബലവബല്

ചബകേബത്സയനായബ

കരനാഗങ്ങള്

നബയനബക്കനാന

സനാധബക്കുനബല. കലനാകേനാകരനാഗദ സലാംഘടനയകട കേണക്കച്ച് പ്രകേനാരലാം പതബകലനാരനാള്ക്കച്ച്
വൃക്ക

കരനാഗമുകണനനാണച്ച്

പ്രനാരലാംഭഘട്ടതബല്

കേകണതബയബട്ടുള്ളതച്ച്.

കേണപബടബക്കനാന

സനാധബചനാല്

ഈ

രണച്ച്

കരനാഗങ്ങളുലാം

ഫലപ്രദമനായബ

ചബകേബത്സബചച്ച്

കഭദമനാക്കനാന കേഴബയനതനാണച്ച്. കേസ്പീടനനാശബനബ തളബച പചക്കറബകേള്, പുകേയബല,
പനാക്കറബലനാക്കബയ ചബല ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള് എനബവ നബകരനാധബക്കുകേയലാം ശുദമനായ
കുടബകവള്ളവലാം,

വനായവലാം

ലഭദമനാക്കുകേയലാം

കചയ്തനാല്

ഒരു

കരനാഗങ്ങളബല് നബനലാം ജേനങ്ങകള രക്ഷബക്കനാന സനാധബക്കുലാം.

പരബധബവകര

ഈ

ഈ രലാംഗതച്ച് മബകേച

ഗകവഷണലാം നടത്തുനതബനച്ച് ആകരനാഗദവകുപ്പെബനച്ച് കൂടുതല് തുകേ അനുവദബക്കണലാം.
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ആയര്കവദ-കഹനാമബകയനാ

കമഖലകേളബല്ക്കൂടബ

ഈ

കരനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

ചബകേബത്സ

നടത്തുനതബനച്ച് സനാധബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. ലശലജേ
ടസ്പീചര്): കേനാനസര്, വൃക്ക കരനാഗങ്ങള് ഇനച്ച് ക്രമനാതസ്പീതമനായബ വര്ദബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.
പ്രനാരലാംഭഘട്ടതബല് കേകണതബയനാല്

ഒരു പരബധബവകര ചബകേബത്സബചച്ച് കഭദമനാക്കനാന

സനാധബക്കുലാം. ഈ കരനാഗങ്ങള് തടയനതബനച്ച് സര്ക്കനാര് ഒകട്ടകറ പ്രവര്തനങ്ങള്
നടതബവരബകേയനാണച്ച്.

കേനാനസര്

സലാംബനമനായ

അറബവച്ച്

ജേനങ്ങളബകലതബക്കുനതബനനായബ ഏര്ളബ ഡബറക്ഷന കസന്റെറകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം
കേദനാമ്പുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം കചയ്യുനണച്ച്. കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേനങ്ങളബല് ശസനാസച്ച്
കബനബക്കുകേള് സനാപബക്കുകേയലാം കകേരളതബകല മുഴവന കേനാനസര് കരനാഗബകേകളയലാം
കേകണതബ

രജേബസബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

തയ്യനാറനാക്കബ

പരബകശനാധന

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

നടത്തുനതബനച്ച്

കകേനാചബന

കേനാനസര്

നടപടബ
കസന്റെര്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നബലവബലള്ള 5
കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബല്

ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ
ആശുപത്രബകേളബല്

പ്രകതദകേ
തസബകേള്

പനാലബകയറസ്പീവച്ച്

ആന്റെച്ച്

മബനബ

കേനാനസര്

സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം
കേസ്പീകമനാ

കസന്റെറകേള്

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

യൂണബറ്റുകേള്

ജേബലനാ

ആരലാംഭബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം ജേനറല് ആശുപത്രബകേളബല് മനാകമനാഗ്രനാലാം കമഷസ്പീന സനാപബക്കുകേയലാം
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കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ഏര്ലബ ഡബറക്ഷനുലാം ചബകേബത്സയലാം ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാന
കേനാനസര് കകേയര് ഗ്രബഡച്ച് സനാപബക്കനാനുലാം കേനാനസര് സനാറജേബ പുറതബറക്കനാനുലാം
തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. കേണ്ണൂരബല് പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല് ആരലാംഭബച 'ആയൂര് ദസ്പീപ്തലാം'
പദതബ

മറച്ച്

ജേബലകേളബകലയലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുനതനാണച്ച്.

കേബഡ്നബ

കരനാഗലാം

വദനാപകേമനാകുന സനാഹചരദതബല് 47 തനാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രബകേളബല് ഡയനാലബസബസച്ച്
കസന്റെറകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം 75 തനാലൂക്കച്ച് ആശുപത്രബകേളബല്കൂടബ വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം
കചയ്യുനതനാണച്ച്.

കേനാനസറബകന

പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനച്ച്

ആയര്കവദ

ചബകേബത്സനാ

രസ്പീതബകേകള കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതനാണച്ച്.
(2) കകേനാചബ കമകടനാ വബകലജേച്ച്
ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്: കേഴബഞ്ഞ യ.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലതച്ച്
ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതനാടുകൂടബ ആരലാംഭബച കമകടനാ സബറബക്കനായബ കേനാക്കനനാടുനബനലാം
17.415 ഏക്കര് സലലാം വബട്ടുകകേനാടുതബരുനകവങ്കബലലാം കേനാരദമനായ പുകരനാഗതബകയനാനലാം
ഇതുവകര

ഉണനായബട്ടബല.

കമകടനായകട

രണനാലാംഘട്ടമനായ

ജേവഹര്ലനാല്

കനഹ

കസ്റ്റേഡബയലാം മുതല് ഇനകഫനാപനാര്ക്കച്ച് വകരയളള സലകമകറടുക്കല് നടപടബകേളുലാം
മന്ദഗതബയബലനാണച്ച്. 189 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബകചങ്കബലലാം തുകേ കചലവഴബക്കനാകനനാ
കസനാഷദല് ഇലാംപനാകച്ച് അസസച്ച്കമന്റെച്ച് സ്റ്റേഡബ നടതനാകനനാ നടപടബകയടുതബട്ടബല.
സലലാം കമകടനായച്ച് കകകേമനാറനാന കേളകര് ഉതരവബകട്ടങ്കബലലാം

ഫയല് സര്ക്കനാര്
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കപന്റെബലാംഗബല് വചബരബക്കുകേയനാണച്ച്. ആയതബനനാല് കകേരളതബകന്റെ അഭബമനാനമനായ കമകടനാ
രണനാലാംഘട്ടതബകന്റെ

സലകമകറടുക്കല്

നടപടബ

കവഗതബലനാക്കനാനുലാം

കമകടനാ

സബറബയകട പണബ പൂര്തസ്പീകേരബക്കനാനുലാം അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജേയന): ജേവഹര്ലനാല്കനഹ കസ്റ്റേഡബയലാം മുതല്
ഇനകഫനാപനാര്ക്കച്ച്

വകര

കകേനാചബ

കമകടനായകട

രണനാലാംഘട്ടലാം

നടപ്പെനാക്കനാനനായബ

ഭരണനാനുമതബ നല്കേബകയങ്കബലലാം 2017-കല കമകടനാ കറയബല് കപനാളബസബക്കനുസൃതമനായബ
വബശദമനായ പദതബ റബകപ്പെനാര്ട്ടബല് മനാറലാംവരുതബ സമര്പ്പെബക്കനാന കകേന സര്ക്കനാര്
ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ഡബ.പബ.ആര്. കകേന സര്ക്കനാരബനച്ച് അയചകശഷലാം

അനുമതബ ലഭബക്കുന മുറയച്ച് മനാത്രകമ തുടര്നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കനാന കേഴബയകേയളള.
കകേനാചബ കമകടനാ പദതബക്കച്ച് അനുമതബ നല്കേബയകപ്പെനാള് കപ്രനാപ്പെര്ട്ടബ കഡവലപ്പെച്ച്കമന്റെച്ച്
പദതബ നടപ്പെബലനാക്കണകമനച്ച് കകേന സര്ക്കനാര് ഉപനാധബ വയകേയലാം ജേബലനാ കേളകര്
ഇതബനനായളള സലലാം അളനതബരബചച്ച് കകേനാചബ കമകടനായച്ച് നല്കേനാന ഉതരവനാകുകേയലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ഇതബനപ്രകേനാരലാം

കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെബകന്റെ

ഭൂമബ

കകകേമനാറലാം

പരബഗണനയബലനാണച്ച്.

കചയ്യുനതബനുളള
കമകടനാ

നടപടബ

രണനാലാംഘട്ടതബകന്റെ

സലകമകറടുക്കല് കവഗതബല് പൂര്തബയനാക്കനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുനതച്ച്.
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III സബ്മബഷന
(1) വനബതനാ ജേസ്പീവനക്കനാരുകട ബുദബമുട്ടുകേള്
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചനബതല):
കഎ.പബ.എസച്ച്. ഓഫസ്പീസറകട കനതൃതസതബല്

ഒരു സസ്പീനബയര് വനബതനാ

ടസ്പീമബകന നബകയനാഗബചച്ച് എകകക്സെെസച്ച്

വകുപ്പെബകല വനബതനാ ജേസ്പീവനക്കനാര് കനരബടുന ബുദബമുട്ടുകേള് അകനസഷബക്കുനതബനച്ച്
അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): എകകക്സെെസച്ച്
വകുപ്പെബകല വനബതനാ ജേസ്പീവനക്കനാരുകട ബുദബമുട്ടുകേള് സലാംബനബചച്ച് ഗവണ്കമന്റെബകനനാ
എകകക്സെെസച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷണര്കക്കനാ

പരനാതബകയനാനലാം

ലഭബചബട്ടബല.

മനുഷദനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷനച്ച് ലഭബച അകനനാണബമസച്ച് കപറസ്പീഷന പരബകശനാധനയനായബ എകകക്സെെസച്ച്
കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കച്ച് അയച്ചുകകേനാടുക്കുകേയലാം നബജേസബതബ വകുപ്പുതലതബല് പരബകശനാധബചച്ച്
മൂനദബവസതബനകേലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബക്കണകമനച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്. എകകക്സെെസച്ച് ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകല വനബതനാ ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് അടബസനാന
സഗൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബനച്ച് ബഡ്ജേറബല് തുകേ വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച് . പരനാതബകേള്
സമര്പ്പെബക്കുനതബനനായബ
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കറഞച്ച്

ഓഫസ്പീസകേളബലലാം

പരനാതബകപ്പെട്ടബകേള്

സനാപബക്കുകേയലാം അവയകട നബയനണലാം കേമ്മേസ്പീഷണറബല് നബക്ഷബപ്തമനാക്കുകേയലാം
കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ഇകന്റെണല്

കേലാംകകപന്റെച്ച്സച്ച്

കേമ്മേബറബയകട

പ്രവര്തനങ്ങള്
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പരബകശനാധബക്കനാനുലാം ആവശദകമങ്കബല്

പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജേയന):

ഇക്കനാരദങ്ങള്

സലാംബനബചച്ച്

എകകക്സെെസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷണറമനായബ ചര്ച കചയ്തച്ച് തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(2) മധുസൂദനകന്റെ തബകരനാധനാനലാം
ശസ്പീ. ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര് : പന്തളലാം കതകക്കക്കര ഗ്രനാമപഞനായതച്ച് കമമര്
മധുസൂദനകന

കേകണത്തുനതബനച്ച്

പ്രകതദകേ

കപനാലസ്പീസച്ച്

സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

അകനസഷണലാം നടതണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജേയന):

പന്തളലാം

കതകക്കക്കര

ഗ്രനാമപഞനായതച്ച് കമമര് മധുസൂദനകന കേനാണനാനബകലന ഭനാരദയകട പരനാതബയകട
അടബസനാനതബല് കകേസച്ച് രജേബസ്റ്റേര് കചയ്തച്ച് അകനസഷണലാം നടതബവരബയനാണച്ച് .
തബരബചറബയല്

കരഖകേളുലാം

കഫനാകട്ടനായലാം

എലനാ

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേളബകലയലാം

അയച്ചുകകേനാടുക്കുകേയലാം കഫനാകട്ടനാ പതബച ലക്കച്ച് ഒഗൗട്ടച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് കകേനാലലാം, പതനലാംതബട്ട,
കകേനാട്ടയലാം ജേബലകേളുകട വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബല് പതബക്കുകേയലാം പത്രമനാധദമങ്ങളബല് അവ
പ്രസബദകപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

മധുസൂദനന ഉപകയനാഗബചബരുന കമനാകകബല് നമര് പബന്തുടരുനതബനച്ച് പതനലാംതബട്ട
കകസബര് കസലബനച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. കകേനാടുമണ് എസച്ച്.എചച്ച്.ഒ.-യകട

12

കനതൃതസതബല് സസനാഡച്ച് രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

അകനസഷണലാം നടതബവരുന. ഉനതതല

അകനസഷണതബനച്ച് ഡബ.ജേബ.പബ.-ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനാണച്ച്.
(3) നബലമ്പൂര് ഫയര് കസ്റ്റേഷന
ശസ്പീ. പബ. വബ. അനവര്: നബലമ്പൂര് ഫയര് ആന്റെച്ച് റസസ്ക്യൂ കസ്റ്റേഷനച്ച് സസന്തമനായബ
കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച് പട്ടബകേജേനാതബ വകുപ്പെബകന്റെ അധസ്പീനതയബലള്ള ജേവഹര്
കകേനാളനബയബല്നബനലാം സലലാം വബട്ടുനല്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജേയന): നബലമ്പൂര് ഫയര് ആന്റെച്ച് റസസ്ക്യൂ കസ്റ്റേഷനച്ച്
സസന്തമനായബ കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ 60 കസന്റെച്ച് സലലാം പട്ടബകേജേനാതബ
വബകേസന

വകുപ്പെബനച്ച്

കേസ്പീഴബലള്ള

നബലമ്പൂര്

ജേവഹര്

കകേനാളനബ

പരബസരതച്ച്

ലഭദമനാകണനച്ച് കേകണത്തുകേയലാം ആയതച്ച് അഗബരക്ഷനാ വകുപ്പെബനച്ച് കകകേമനാറനതബനുള്ള
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ഭൂമബ

മലപ്പുറലാം

കകകേമനാറലാം

ജേബലനാ

കേളകര്ക്കച്ച്

പൂര്തബയനാകുന

നബര്കദ്ദേശലാം

മുറയച്ച്

ഫയര്

നല്കുകേയലാം
കസ്റ്റേഷന

നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള അനന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(4) കകേനാലാംടസ്റ്റേച്ച് കനയ്ത്തുഫനാകറബയലാം അനുബന കകേട്ടബടങ്ങളുലാം
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് : കകേനാലാംടസ്റ്റേച്ച് കനയ്ത്തുഫനാകറബയലാം അനുബന കകേട്ടബടങ്ങളുലാം
സലാംരക്ഷബത

കകപതൃകേമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുനതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുകട

സലാംരക്ഷണതബനനായബ വദവസനായ മസ്ക്യൂസബയവലാം ഉലനാദന കകേനവലാം സനാപബക്കുനതബനുലാം
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നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
തുറമുഖവലാം മസ്ക്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചനന
കേടനപ്പെള്ളബ): ചരബത്രപരവലാം പുരനാവസ്തു പ്രനാധനാനദമുള്ളതുമനായ കകേനാലാംടസ്റ്റേച്ച് വസ്പീവബലാംഗച്ച്
ഫനാകറബ

കകേട്ടബടലാം

സലാംരക്ഷബത

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

സനാരകേമനായബ

ലഹകക്കനാടതബയബല്

പ്രഖദനാപബക്കുനതബനച്ച്
നബലവബലബരബക്കുന

നടപടബ
കകേസബകന്റെ

അന്തബമവബധബയകട അടബസനാനതബല് മനാത്രകമ

കകേട്ടബടലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാന കേഴബയൂ.

ഇതു സലാംബനബചച്ച്

ബനകപ്പെട്ട

ജേനപ്രതബനബധബകേളുമനായബ ചര്ച കചയ്യുനതനാണച്ച്.
(4) കുടബകവള്ള പദതബകേള്
കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുലസന തങ്ങള്: കകേനാട്ടക്കല് നബകയനാജേകേ മണ്ഡലതബകല
തബരുനനാവനായ-കേനാടനാമ്പുഴ
കചയ്യുനതബനുലാം

കുടബകവള്ള

പദതബ

അടബയന്തരമനായബ

കേമ്മേസ്പീഷന

കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബയ എടയൂര്-ഇരുമബളബയലാം കുടബകവള്ള

പദതബയകട പ്രവര്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): തബരുനനാവനായ-കേനാടനാമ്പുഴ
കുടബകവള്ള

പദതബയമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

സനാപബക്കുനതബനുള്ള എസ്റ്റേബകമറച്ച്

കറനാഡുകേളബല്

വബതരണശലാംഖല

തുകേ പുനര്നബജേകപ്പെടുതബ കപനാതുമരനാമതച്ച്

വകുപ്പെബല് അടയനതബനനായബ എക്സെെബകേസ്ക്യൂട്ടസ്പീവച്ച് എഞബനസ്പീയര്ക്കച്ച് ലകേമനാറബയബട്ടുണച്ച് .
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കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുതബയ എടയൂര്-ഇരുമബളബയലാം-വളനാകഞരബ കുടബകവള്ള പദതബ
സലാംബനബച

വബശദമനായ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കേബഫ്ബബയകട

അലാംഗസ്പീകേനാരതബനനായബ സമര്പ്പെബചബട്ടുണച്ച്.
(5) സബ്ടഷറബ
ശസ്പീ. കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന: ശനാസനാലാംകകേനാട്ട ഗ്രനാമപഞനായതച്ച് വകേ സനാലാംസനാരബകേ
നബലയതബല് പ്രവര്തബക്കുന

സബച്ച് ടഷറബയകട

നബര്മ്മേനാണലാം അടബയന്തരമനായബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം കവഗതബല് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): ടഷറബ
കകേട്ടബടങ്ങളുകട നവസ്പീകേരണതബനനായബ

പദതബ തയ്യനാറനാക്കബ ഇനകകേല് വഴബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനച്ച് മുന എല്.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബരുകനങ്കബലലാം പബനസ്പീടു
വന യ.ഡബ.എഫച്ച്.സര്ക്കനാര് തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബല.

പ്രസ്തുത പദതബ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം സമയബനബതമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനകമടുതബട്ടുണച്ച്. ആദദ ഘട്ടതബല്തകന ശനാസനാലാംകകേനാട്ട സബച്ച് ടഷറബയകട
നബര്മ്മേനാണലാം ഏകറടുക്കുനതനാണച്ച്.
(6) ധനസഹനായലാം
ശസ്പീ. കകേ. ആനസലന:

കനയ്യനാറബനകേര നബകയനാജേകേമണ്ഡലതബല് ഓഖബ

ചുഴലബക്കനാറബല് കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബചവര്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം നല്കേനാന നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സനബല് കുമനാര്): ഓഖബ ചുഴലബക്കനാറബല്
കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബച കനയ്യനാറബനകേര നബകയനാജേകേമണ്ഡലതബകല കേര്ഷകേരബല് വബള
ഇനഷസറനസച്ച് സസ്പീമബല് അലാംഗങ്ങളനായവര്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം വബതരണലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് .
ഈ സസ്പീമബല് അലാംഗമലനാത കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനനായബ മറ്റു
വകുപ്പുകേള് മുകഖന ലഭബകക്കണ ഫണച്ച് കൃഷബ വകുപ്പെബകലയച്ച് ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള
നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. ഫണച്ച് ലഭദമനാകുന മുറയച്ച് നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ
കവഗതബല് വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.
(7) കുറനാലലാം കകേനാട്ടനാരവലാം അനുബന ഭൂമബയലാം
ശസ്പീമതബ പബ. അയബഷനാ കപനാറബ: കുറനാലലാം കകേനാട്ടനാരവലാം അനുബന ഭൂമബയലാം
സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം ഫലപ്രദമനായ രസ്പീതബയബല് വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജേബകസഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജേബ. സധനാകേരന): കകേരള
സര്ക്കനാരബകന്റെ

അധസ്പീനതയബലള്ള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ

നബയമബച

കേകണതബയതബകനത്തുടര്നച്ച്
അകനസഷണലാം

കുറനാലലാം

കകേനാട്ടനാരവലാം

പനാലസച്ച്

സര്വ്വസ്പീസബല്നബനലാം

നടതബവരബകേയമനാണച്ച്.

കുറനാലലാം

അനുബന

സൂപ്രണബകന,

ഭൂമബയലാം

ക്രമകക്കടുകേള്

സകസനഡച്ച്

കചയ്യുകേയലാം

കകേനാട്ടനാരതബകന്റെ

ലദനലാംദബന
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പ്രവര്തനങ്ങളബല്
തനാല്ക്കനാലബകേ

സര്ക്കനാര്

ഇടകപടുകേയലാം

ജേസ്പീവനക്കനാകരയലാം

കകേട്ടബടങ്ങളുകട

കകേയര്

കടക്കകറയലാം

നബയമബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച് .

കൂടനാകത

നടത്തുകേയലാം

ലവദത്യുതബ

കേണക്ഷന

അറകുറപ്പെണബകേള്

സബരലാം

പുന:സനാപബക്കുകേയലാം ഭൂനബകുതബ അടയകേയലാം കലനാക്കല് കപനാലസ്പീസബകന്റെ സലാംരക്ഷണലാം
ആവശദകപ്പെടുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

കകേനാട്ടനാരതബകല

വസ്തു

വകേകേളബല്

അവകേനാശവനാദമുനയബചച്ച് മദനാസച്ച് ലഹകക്കനാടതബയബല് ഫയല് കചയ്ത കകേസച്ച് സര്ക്കനാര്
ലകേകേനാരദലാം

കചയവരബകേയനാണച്ച്.

വബകച്ഛേദബചതബനുലാം

ഭൂനബകുതബ

ബനകപ്പെട്ട

സസസ്പീകേരബക്കനാതതബനുലാം

ലവദത്യുതബ

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.
(8) കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലലാം
ശസ്പീ. കകേ. വബ. അബ്ദുള് ഖനാദര്: ഭൂമബ ഏകറടുക്കല് നടപടബകേള് തസരബതകപ്പെടുതബ
ഗുരുവനായൂരബല് കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലലാം നബര്മ്മേബചച്ച് ഗതനാഗതലാം സഗമമനാക്കുനതബനുള്ള
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം
ഗുരുവനായൂര്
ഉള്കപ്പെടുതബ

രജേബകസഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജേബ.

സധനാകേരന):

കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാല നബര്മ്മേനാണതബനനായബ കേബഫ്ബബ പദതബയബല്
33.63

ആര്.ബബ.ഡബ.സബ.കകേ.

കകേനാടബ

രൂപയകട

സമര്പ്പെബച

വബശദമനായ

ഭരണനാനുമതബ
പദതബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

നല്കുകേയലാം
കേബഫ്ബബ
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അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്.
തഹസബല്ദനാകറ

ലനാനഡച്ച്

സലകമടുപ്പെച്ച് നടപടബകേള്ക്കനായബ

അകേസബസബഷന

ഓഫസ്പീസറനായബ

കസഷദല്

നബകയനാഗബക്കുകേയലാം

അലലനകമന്റെബകന്റെ സലാംയക്ത പരബകശനാധന പൂര്തബയനാക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് . റവനസ്ക്യൂ
വകുപ്പെച്ച്

കേണബനജേനസബ

ചനാര്ജേച്ച്

അറബയബക്കുന

മുറയച്ച്

തുടര്

നടപടബ

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതനാണച്ച്.
(9) പട്ടയലാം നല്കേല്
ശസ്പീമതബ ഇ. എസച്ച്. ബബജേബകമനാള്: കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ. ഉകപക്ഷബച പദതബ
പ്രകദശതച്ച്

മൂനകചയബന

നബവനാസബകേള്ക്കച്ച്

പട്ടയലാം

നല്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ലവദത്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ):

ഉകപക്ഷബക്കകപ്പെട്ട പദതബ

പ്രകദശതച്ച് പട്ടയലാം നല്കുനതബനച്ച് തടസമബല. ഇടുക്കബ പദതബ അടക്കമുള്ള പദതബ
പ്രകദശകത പതച്ച് കചയബന കബല്റബല് പട്ടയലാം കകേനാടുക്കനാന പനാടബകലന കകേന
ആഭദന്തര

മനനാലയതബകന്റെ

നബകരനാധബതകമഖലയനായബ
കബനാര്കഡനാ

നബര്കദ്ദേശതബകന്റെ

നബശയബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ഇതച്ച്

അടബസനാനതബലനാണച്ച്
സര്ക്കനാകരനാ

നല്കേബ എടുതബട്ടുള്ള ഭൂമബയല.

കേനാലനാകേനാലങ്ങളനായബ തനാമസബചച്ച് കൃഷബ
ആവശദലാം നദനായമനാകണന മനാത്രമല

ലവദത്യുതബ
ഇവബകട

കചയ്യുനവര്ക്കച്ച് പട്ടയലാം നല്കേണകമന

കൃഷബ അടക്കമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ലവദത്യുത
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പദതബകേള്ക്കച്ച് തടസങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുനവയമല. ഈ സര്ക്കനാന അധബകേനാരതബല്
വനതബനുകശഷലാം
നല്കുനതബനച്ച്

ഏഴച്ച്

കചയബന

കബല്റബല്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

ഈ

തനാമസബക്കുനവര്ക്കച്ച്

സനാഹചരദതബല്

പട്ടയലാം

പട്ടയ

പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുന കേനാരദലാം ലവദത്യുതബ/റവനത്യു/ആഭദന്തര വകുപ്പുകേള് കൂടബയനാകലനാചബചച്ച്
തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണച്ച്.
IV ചട്ടതബനുള്ള കഭദഗതബകേളുകട പരബഗണന
ദബ കകേരള അഡബനബകസറസ്പീവച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് റൂള്സച്ച് 2018 (എസച്ച്.ആര്.ഒ. നലാം.
861/2017)നുള്ള കഭദഗതബകേളുകട പരബഗണന
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം: 1, 3, 9, 10, 22, 24, 27, 28, 29 എനസ്പീ നമര്
കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കുന.
കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുലസന തങ്ങള്: 2, 4, 8, 11, 26, 30 എനസ്പീ നമര്
കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. ടബ. വബ. ഇബനാഹബലാം:

6, 12, 15, 16, എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന: 5 -ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ.

പബ.

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഉലബദുള്ള:

7,

13,

17

എനസ്പീ

നമര്

കഭദഗതബകേള്
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ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്: 14, 23 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കുന.
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്:

18, 19, 20, 21, 25 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബക്കുന.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജേയന):
അവതരബപ്പെബച 10-ാം നമര് കഭദഗതബയലാം

ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം

കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുലസന തങ്ങള്

അവതരബപ്പെബച 30-ാം നമര് കഭദഗതബയലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന. അകതനാകടനാപ്പെലാം ചട്ടലാം
14(b)-ല് "any Government Departments or Constitutional Bodies" എനതബല്
"any Constitutional Bodies" എന വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കണകമന ഒഗൗകദദനാഗബകേ
കഭദഗതബയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
10.

In rule 9(f) for the words "date of the order of his first

appointment to KAS", the words "date of PSC advice to KAS" shall be
substituted.
30. In Schedule II, before "Senior Time Scale Posts" rewrite "Table
I" as "Table II".
സസ്പീലാം I-ല് മനാത്രകമ സലാംവരണലാം ബനാധകേമനാക്കബയബട്ടുള. തസബകേമനാറലാം വഴബ
നബയമനലാം നടത്തുന മറച്ച് രണച്ച് വബഭനാഗതബലലാം സലാംവരണലാം ബനാധകേമല. സര്വ്വസ്പീസബല്
വനതബനുകശഷലാം വസ്പീണലാം സലാംവരണലാം നല്കുകേ എന നബലപനാടച്ച് സസസ്പീകേരബക്കുനബല.
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സലാംവരണതബനച്ച്

എതബരനായ

സനാഹചരദതബല്

നടപടബയനാകണനച്ച്

വദനാഖദനാനബക്കകപ്പെട്ട

ഇതുസലാംബനബചച്ച് അഡസകക്കറച്ച് ജേനറലബകന്റെ അഭബപ്രനായലാം കൂടബ

അറബഞ്ഞതബനുകശഷലാം

ആവശദകമങ്കബല്

സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറബയകട

പരബകശനാധനയച്ച്

വയനതനാണച്ച്.
ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബയകട ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം ശസ്പീ. വബ. ടബ.
ബല്റനാലാം അവതരബപ്പെബച 10-ാം നമര് കഭദഗതബയലാം കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുലസന
തങ്ങള് അവതരബപ്പെബച 30-ാം നമര് കഭദഗതബയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
റൂളബലാംഗച്ച്
ചട്ടതബനുള്ള കഭദഗതബ
മബ. സസ്പീക്കര്: കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുലസന തങ്ങള് നല്കേബയ "കസഷദല്
റൂള്സച്ച് കഫനാര് കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവച്ച് കഫഡകറഷന കഫനാര് ഫബഷറസ്പീസച്ച്
കഡവലപ്കമന്റെച്ച് ലബമബറഡച്ച്(മത്സദകഫഡച്ച്)" എന ചട്ടതബനുള്ള കഭദഗതബ കനനാട്ടസ്പീസച്ച്
വബശദമനായ

പരബകശനാധനയബല്

സര്ക്കനാരബനുകേസ്പീഴബകല
ചട്ടമനാകണനലാം
നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ഒരു

സ്റ്റേനാറസ്ക്യൂട്ടറബ

സനാപനമനായ

കേകണതബയബട്ടുള്ളതബനനാല്
പരബകശനാധബചച്ച്

ചട്ടലാം

(SRO)

മത്സദകഫഡബകന
പ്രസ്തുത

ആവശദമനായ

അകലനലാം

സലാംബനബക്കുന

ചട്ടതബകന്മേലള്ള
കഭദഗതബകേള്

കഭദഗതബ

വരുകതണ
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ഉതരവനാദബതസലാം സര്ക്കനാരബനുതകനയനാണച്ച്. ക്രമപ്രകേനാരമലനാത പ്രസ്തുത കനനാട്ടസ്പീസബനച്ച്
അനുമതബ നബകഷധബക്കുന.
VI ധനകേനാരദലാം
2018-2019 സനാമതബകേ വര്ഷകതയള്ള ബഡ്ജേറബകല
1 ധനനാഭദര്തനകേളബനകമലള്ള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സലപസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാതമന):
തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് XXX - ഭക്ഷദലാം (1819,63,75,000 രൂപ)
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. രനാജു):
തനാകഴപ്പെറയന ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ധനനാഭദര്തന നമര് XXXI

- മൃഗസലാംരക്ഷണലാം (749,78,37,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XXXII - ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം (181,56,18,000 രൂപ)
ധനനാഭദര്തന നമര് XXXIV - വനലാം (732,90,56,000 രൂപ)
ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു. ടബ. കതനാമസച്ച്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.
ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): ഭക്ഷദലാം
എന XXX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനകയയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണലാം എന XXXI-ാം
നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം

ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം

എന

XXXII-ാംനമര്
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ധനനാഭദര്തനകയയലാം

വനലാം

എന

XXXIV-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനകയയലാം

സലാംബനബച ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
ശസ്പീ.

കകേ.

ഭക്ഷദവസ്തുക്കളുകട
നടപ്പെനാക്കബയതുമൂലലാം

കുഞ്ഞബരനാമന:
ദഗൗര്ലഭദലാം

ധനനാഭദര്തനകേകള

പരബഹരബക്കനാനുലാം

സനാധനാരണക്കനാരനായ

ഭക്ഷദ

അനുകൂലബക്കുന.
ഭദതനാ

ആളുകേള്ക്കുണനായ

നബയമലാം

ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബക്കനാനുലാം നടത്തുന പ്രവര്തനങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. വനാതബല്പ്പെടബ അരബ
വബതരണതബകല

അപനാകേത

പരബഹരബക്കുകേയലാം

കനലച്ച്ല്ല്

സലാംഭരണതബല്

മബല്ലുടമകേളുകടയലാം സബവബല് സലപസച്ച് ഉകദദനാഗസരുകടയലാം ഭനാഗതച്ച് നബനണനാകുന
അനനാസ ഒഴബവനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുകട വബല
വര്ദബപ്പെബക്കനാത നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.
ശതമനാനമനായബ വര്ദബപ്പെബചതബലൂകട

സലാംസനാനതച്ച് പനാലല്പ്പെനാദനലാം 85

അനദസലാംസനാനങ്ങളബല് നബനള്ള കൃത്രബമ

പനാലബകന്റെ വരവബല് ഗണദമനായ കുറവണനായബ.

വനദമൃഗങ്ങളുകട ആക്രമണവലാം

കേനാര്ഷബകേ വബളകേള് നശബപ്പെബക്കകപ്പെടുനതുലാം തടയനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
വനദമൃഗങ്ങള്

ജേനവനാസകകേനങ്ങളബല്

ഇറങ്ങുനതച്ച്

തടയനതബനച്ച്

വനതബനുള്ളബല്തകന ജേലവലാം ആഹനാരവലാം ലഭദമനാകുനവബധതബലള്ള ആവനാസ
വദവസ

സൃഷ്ടബക്കണലാം.

വനതബനുള്ളബല്

തടയണകേള്

കകേട്ടബ

ജേലലാം
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുവളര്ത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഉദുമ മണ്ഡലതബകല

മയ്യള-പരപ്പെ കറനാഡബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. തബരുവനന്തപുരലാം കേനാഴ്ചബലാംഗനാവബകന പ്രഥമ സനാനകതയച്ച്
ഉയര്തബയ നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

അനബല്

അക്കര:

ധനനാഭദര്തനകേകള

എതബര്ക്കുന.

കവയര്ഹഗൗസബലാംഗച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ കഗനാഡഗൗണുകേളബല് സൂക്ഷബക്കുന അരബയബല്
നബകരനാധബത

കേസ്പീടനനാശബനബ

ദന്തല്/നസ്ക്യൂകറനാ

സലാംബനമനായ

കചയ്യുനതബനനാല്
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

തളബക്കുനതുമൂലലാം
അസഖങ്ങള്

കഗനാഡഗൗണുകേള്

ദുര്ഗനലാം

അനുഭവകപ്പെടുകേയലാം

ജേനങ്ങളബല്

വദനാപകേമനാകുകേയലാം

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

അനദസലാംസനാനങ്ങളബല് നബനലാം വരുന കൃത്രബമ പനാലബകന്റെ

ഗുണകമന്മേ പരബകശനാധബക്കുകേയലാം അടബസനാന സഗൗകേരദമുള്ള സലങ്ങളബല് പശുവബകന
വളര്ത്തുനതബനച്ച് ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.
ശസ്പീമതബ സബ. കകേ. ആശ : ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
ബനാഹുലദലാം

കേണക്കബകലടുതച്ച്

ആഫബക്കന

കമനാഡല്

സഫനാരബ

വനദജേസ്പീവബ
പനാര്ക്കച്ച്

സനാപബക്കുനതബനുലാം വനനാതബര്തബയബല് സനാപബചബട്ടുള്ള സഗൗകരനാര്ജ കവലബകേള്
പ്രവര്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം ജേനജേനാഗ്രതനാ സമബതബകേള്ക്കച്ച് കൂടുതല് അധബകേനാരലാം
നല്കുനതബനുലാം കകവല്ഡച്ച് വനാചച്ച് ആപബകക്കഷന വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണമുണനാകുന
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പ്രകദശങ്ങളബകലയകൂടബ വദനാപബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. പങ്കനാളബത വന
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഉഗൗര്ജബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

ആകഗനാളതനാപനവലാം

പനാരബസബതബകേ കവല്ലുവബളബകേളുലാം കനരബടുനതബനച്ച് ജേനകേസ്പീയ പങ്കനാളബതകതനാടുകൂടബ
വന-ജേല സലാംരക്ഷണപ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനുലാം മുനഗണന നല്കേണലാം.
ഭക്ഷദഭദതനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂകട സലാംസനാനലാം കനരബടുന ബുദബമുട്ടുകേള്
പരബഹരബക്കുനതബനച്ച് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള നബലപനാടുകേള് സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുകകസന തങ്ങള്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.
കപനാതുവബതരണ കമഖല
10-03-2018-കല

രൂക്ഷമനായ പ്രതബസനബ അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയനാണച്ച് .

പനാനബലാംഗച്ച്

ഭക്ഷദകപനാതുവബതരണ

കബനാര്ഡബകന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങള്

കേണക്കുപ്രകേനാരലാം

സലാംസനാനതച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനായബ

അനുവദബച

തുകേയകട 16.15 ശതമനാനവലാം ഭക്ഷദ സബവബല് സകകപസച്ച് വകുപ്പെബനച്ച് അനുവദബച
തുകേയകട 13.48 ശതമനാനവലാം ലസ്പീഗല് കമകടനാളജേബ വകുപ്പെബലൂകട അനപൂര്ണ്ണ
പദതബക്കനായബ അനുവദബച തുകേയകട 4.62 ശതമനാനവലാം മനാത്രകമ കചലവഴബക്കനാന
സനാധബചബട്ടുള്ളൂകവനതച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനായ ഗുരുതരമനായ വസ്പീഴ്ചയനാണച്ച്.
അട്ടപ്പെനാടബ ആദബവനാസബകമഖലയകട ഉനമനതബനനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന പദതബകേള്
പൂര്ണ്ണകതനാതബല് പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുനതബലലാം മുഴവന ആദബവനാസബ ഉഗൗരുകേളബലലാം
പദതബകേളുകട ഗുണഫലലാം എതബക്കുനതബലലാം സര്ക്കനാര് പരനാജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച് .
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കറഷന

കപനാതു

വബതരണരലാംഗതച്ച്

ജേനങ്ങള്ക്കുണനാകുന
മലപ്പുറലാം

ബുദബമുട്ടുകേളുലാം

ജേബലയബകല

നബലനബല്ക്കുന

പരബഹരബക്കനാന

കബനാക്കുകേളബല്

അപനാകേതകേളുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ക്ഷസ്പീരവബകേസനവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

ആവശദതബനച്ച് ഇലാംപബകമന്റെബലാംഗച്ച് ഉകദദനാഗസകര നബയമബക്കുനതബനുലാം യഥനാസമയലാം
പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം

സമയബനബതമനായബ കപനഷന വബതരണലാം

കചയ്യുനതബനുലാം മുനഗണന നല്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഒകര സമയലാം രണച്ച്
കപനഷന നല്കേനാന പനാടബകലന സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനലാം പുന:പരബകശനാധബക്കനാനുലാം
തയ്യനാറനാകേണലാം.

ഡയറബ

കസനാണ്

പദതബ

കൂടുതല്

കബനാക്കുകേളബകലയച്ച്

വദനാപബപ്പെബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം കേദനാറബല് ഫസ്പീഡ്സബകന്റെയലാം പനാലബകന്റെയലാം ഗുണനബലവനാരലാം
പരബകശനാധബക്കുനതബനുമനാവശദമനായ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വനകമഖലകയ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം വനലാം കേകയ്യറലാം തടയനതബനുലാം കേകയ്യറബയ വനഭൂമബ
തബരബച്ചുപബടബക്കുനതബനുലാം സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കേനാര്ഷബകേമൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയബല് കേര്ഷകേകര സഹനായബക്കുന ഒകട്ടകറ പദതബകേളുമനായനാണച്ച്
സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതച്ച്. ആര്.സബ.ഇ.പബ. കേരനാറബല് ഒപ്പെബടനാനുള്ള കകേന
സര്ക്കനാര് നസ്പീക്കലാം തടയനതബനച്ച് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം
ഉള്കപ്പെകടയള്ള

കേനാര്ഷബകേ

കമഖല

കനരബകടണബവരുന

ക്ഷസ്പീരകമഖല
പ്രതബസനബയലാം
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കേര്ഷകേര്ക്കുണനാകുന ബുദബമുട്ടുകേളുലാം പരബഹരബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
സലാംസനാനതച്ച് എ 2 മബല്ക്കച്ച് ഇറക്കുമതബ കചയ്യുനതബലൂകട ക്ഷസ്പീര കമഖലയബല്
ഉണനാകയക്കനാവന

അപകേടനാവസ

സമയബനബതമനായബ

തരണലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം

കചയ്യനാനുലാം

കേഴബയണലാം.

കേനാര്ഷബകേ

ഭ്രൂണമനാറ

നയലാം

സനാകങ്കതബകേ

വബദദയബലൂകട പശുക്കളബകല പനാല് ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം സങ്കര
ഇനലാം

കേനകേനാലബകേളബകല

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വനദത

കേനക്കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്

ചബകേബത്സബചച്ച്

കഭദമനാക്കുനതബനുലാം

കുറഞ്ഞതച്ച്

4

നടപടബ

മനാസകമങ്കബലലാം

പനാല്

നല്കുനതബനച്ച് 'മബല്ക്കച്ച് റസ്പീകപസര്' പദതബ നടപ്പെനാക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. സബ. കജേനാര്ജേച്ച്:

മലകയനാര ലഹകവ പ്രനാവര്തബകേമനാക്കുനതബനുലാം

മൃഗങ്ങളുകട എണ്ണലാം നബയനബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. ബബ. ഡബ. കദവസബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. വബലക്കയറലാം
നബയനബക്കുനതബനച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബച നടപടബകേള് സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച് .
കറഷന കേനാര്ഡച്ച് വബതരണലാം,
ഭക്ഷദധനാനദകമതബക്കല്,
അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

പരനാതബ പരബഹരബക്കല്, കേടകേളബല് കനരബട്ടച്ച്

ഭക്ഷദവബതരണലാം, വനാതബല്പ്പെടബ വബതരണലാം എനബവ
ഭക്ഷദധനാനദ

അളവച്ച്

യഥനാസമയലാം

കഫനാണ്

വഴബ

എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്. മുകഖന ഉപകഭനാക്തനാക്കകള അറബയബക്കല്, ഇ-കപനാസച്ച് യന
സനാപനലാം, കസനാഷദല് ഓഡബറച്ച് സലാംവബധനാനലാം,

ലപ്രസച്ച് കമനാണബററബലാംഗച്ച് കസല്
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രൂപസ്പീകേരണലാം എനബവ ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. സലപകകേനായബല് അധബകേ തസബകേ
സൃഷ്ടബക്കനാന കേഴബഞ്ഞതുലാം

മുടങ്ങബക്കബടനബരുന കറഷന കേനാര്ഡച്ച് വബതരണലാം

പൂര്തബയനാക്കനാന സനാധബചതുലാം കറഷന കേനാര്ഡബല് നബനലാം അനര്ഹകര ഒഴബവനാക്കബ
അര്ഹകര ഉള്കപ്പെടുതബയതുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. പുതബയ കറഷന കേനാര്ഡബനച്ച് ഓണ്
ലലന അകപക്ഷനാ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതബയതുലാം കറഷന വബതരണതബകല
സതനാരദത ഉറപ്പെനാക്കനാന കപനാര്ട്ടല് സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബചതുലാം കറഷന കേട
ഉടമകേള്ക്കച്ച് ശമളലാം നല്കേനാന തസ്പീരുമനാനബചതുലാം മുടങ്ങബക്കബടന ആട്ട വബതരണലാം
പുനനഃസനാപബക്കനാന സനാധബചതുലാം ശകദയമനാണച്ച്. സലപകകേനാ വബതരണലാം കചയ്യുന 13
ഇനലാം

സബ്സബഡബ

ഇനങ്ങള്ക്കച്ച്

വബല

വര്ദബപ്പെബക്കബകലന

വനാഗനാനലാം

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാന സനാധബചതച്ച് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. മനാകവലബ കസ്റ്റേനാറകേള്, സൂപ്പെര്
മനാര്ക്കറ്റുകേള്,

പസ്പീപ്പെബള്

ബസനാറകേള്

എനബവ

പുതബയതനായബ

ആരലാംഭബചതുലാം

വബകശഷനാവസരങ്ങളബല് കൃത്രബമ വബലക്കയറലാം സൃഷ്ടബക്കുനതച്ച് തടയനാന സനാധബചതുലാം
കനലച്ച്ല്ല്

സലാംഭരണതബനച്ച്

ശകദയമനാണച്ച്.

പബ.ആര്.എസച്ച്.

മുനഗണനനാ

ലബസ്റ്റേബല്

കലനാണ്

പദതബ

ഉള്കപ്പെടുനതബനുള്ള

ആരലാംഭബചതുലാം

മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്

അലാംഗപരബമബതര്, ഭബനകശഷബക്കനാര്, നബരനാലലാംബരനായ വബധവകേള് എനബവര്ക്കച്ച് ഇളവച്ച്
അനുവദബക്കുനതബനുലാം വര്ഷങ്ങളനായബ സകസന്റെച്ച് കചയ്യകപ്പെട്ടതുലാം ലലസനസബകേള്ക്കച്ച്
തനാല്പ്പെരദമബലനാതതുമനായ കറഷന കേടകേള് കുടുലാംബശസ്പീകയ ഏല്പ്പെബക്കുനതബനുലാം
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മുനഗണകനതര വബഭനാഗങ്ങള്, സനാപനങ്ങള്, അഗതബ മന്ദബരങ്ങള് എനബവയള്ള
കറഷന വബഹബതതബകല കുറവച്ച് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. വന
കമഖലയബല് കേണ്വസ്പീനര് സലാംവബധനാനലാം ഒഴബവനാക്കബ കകേനാണ്ടനാകച്ച്

ഇ-കടണര്

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതബയതച്ച് മനാതൃകേനാപരമനാണച്ച്. വയര്കലസച്ച് കേമ്മേസ്ക്യൂണബകക്കഷന,
കനറച്ച് വര്ക്കച്ച് സബസ്റ്റേതബകന്റെ വദനാപനലാം, ഇ-ഓഫസ്പീസച്ച് സലാംവബധനാനലാം തുടങ്ങബയവ
ശകദയമനാണച്ച്. വബവബധതലങ്ങളബല് പരബശസ്പീലന പരബപനാടബ നടപ്പെനാക്കബയതുലാം ജേനാഗ്രതനാ
സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബചതുലാം വനദജേസ്പീവബ സനാനബദദലാം അറബയബക്കനാന എസച്ച് .എലാം.എസച്ച്.
സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുതബയതുലാം

ആക്രമണതബനബരയനായവര്ക്കച്ച്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുതബയതുലാം
വര്ദബപ്പെബചതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.

വനദജേസ്പീവബ

നല്കുനതബനച്ച്

ഓണ്ലലന

വനലാം വകുപ്പെച്ച് ജേസ്പീവനക്കനാരുകട ദബവസ കവതനലാം

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

വനദജേസ്പീവബ

ആക്രമണതനാല്

മരണമടയനവരുകട ആശബതര്ക്കച്ച് നല്കുന നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ വര്ദബപ്പെബക്കനാന
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

എല്.എ.

പട്ടയലാം

കേബട്ടബയവര്ക്കച്ച്

മരങ്ങള്

മുറബച്ചുമനാറ്റുനതബനുലാം റസ്പീപനാന്റെച്ച് കചയ്യുനതബനുമുള്ള അനുമതബ നല്കുകേയലാം പുളബയബലപ്പെനാറ
നബവനാസബകേള്ക്കച്ച്

പട്ടയലാം

നല്കുകേകയനാ

പട്ടയലാം

കേബട്ടുനതുവകര

വസ്പീടുകേള്

പുതുക്കബനബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള അനുമതബ നല്കുകേകയനാ കചയ്യണലാം.
കഡനാ. എന. ജേയരനാജേച്ച്: അനധബകൃത ടക്കബലാംഗച്ച് നബയനബക്കുനതബനുലാം അപകേട
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സനാധദതയളള പ്രകദശങ്ങള് മുനകൂട്ടബ കേകണതബ

മുനകേരുതല് എടുക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. വനപനാലകേര്ക്കച്ച് കതനാക്കച്ച് ഉപകയനാഗബക്കുനതബനച്ച് അധബകേനാരലാം
നല്കേണലാം. കുനലാംപുഴ വനലാം നഷ്ടകപ്പെടനാകത സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം ആ പ്രകദശത്തുളള
കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച് പട്ടയലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. വനലാം വകുപ്പുമനായബ
ബനകപ്പെട്ട പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനാക്കണലാം.
ശസ്പീ.

കജേനാര്ജേച്ച്

എലാം.

കതനാമസച്ച്:

ധനനാഭദര്തനകേകള

അനുകൂലബക്കുന.

മുനകേനാലങ്ങകള അകപക്ഷബചച്ച് ഇകപ്പെനാള് കറഷന കേടകേളബലൂകട ഗുണനബലവനാരമുളള
അരബയനാണച്ച്

വബതരണലാം

സനാധനങ്ങള്

കചയ്യുനതച്ച്.

കേയറ്റുന

ഏര്കപ്പെടുതബയതച്ച്

അഴബമതബ

വനാഹനങ്ങളബല്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

തടയനതബനനായബ

കറഷന

ജേബ.പബ.എസച്ച്.

സലാംവബധനാനലാം

ഭൂമബയകട

കകകേവശകരഖ

തര്ക്ക

പരബകശനാധബചച്ച് കജേനായബന്റെച്ച് കവരബഫബകക്കഷകന്റെ അടബസനാനതബല് ജേണയബടുനതബനച്ച്
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പ്രവര്തനമനാണച്ച്

കേനാഴ്ച

ക്ഷസ്പീര

വബകേസന

വചബട്ടുള്ളതച്ച്.

സസയലാംപരദനാപ്തതയബകലത്തുനതബനുളള

കമഖലയബല്

പനാലല്പ്പെനാദന

ശമങ്ങളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്
രലാംഗതച്ച്

മബകേച
കകേരളലാം

നടതബകക്കനാണബരബക്കുനതച്ച്.

പനാലബകന്റെ വബല വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം ഉല്പ്പെനാദന കചലവച്ച് കുറയനതബനുലാം കചലവച്ച്
കുറഞ്ഞ

രസ്പീതബയബല്

കേനാലബതസ്പീറ

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനുമുളള

സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുതണലാം. ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കേര്ഷകേ കപനഷന ലഭദമനാക്കനാനുലാം വയനനാടച്ച്
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ചുരതബകന്റെ കഹയര്പ്പെബന കബനഡുകേള് കകടല്സബടനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കകവദത്യുതബ രലാംഗതച്ച് സസയലാംപരദനാപ്തത കകകേവരബക്കനാനുളള ഗവണ്കമന്റെച്ച് നസ്പീക്കകത
തടസകപ്പെടുത്തുന വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ നബകഷധനാത്മകേ നബലപനാടബകനനാടച്ച് കയനാജേബക്കനാന
കേഴബയബല. കറഷന സമ്പ്രദനായലാം ശക്തബകപ്പെടുതനാനുലാം കകേന ഗവണ്കമന്റെബല്നബനച്ച്
മതബയനായ വബഹബതലാം കനടബകയടുക്കനാനുലാം കയനാജേബച കപനാരനാട്ടമുണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. എല്കദനാസച്ച് പബ കുനപ്പെബള്ളബല്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.
വനദമൃഗങ്ങളുകട

വലാംശവര്ദനവച്ച്

നബയനബക്കനാനുലാം

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന

പ്രശങ്ങള്

വനലാം

സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം

പരബഹരബക്കനാനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബ: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഭക്ഷദഭദതനാ
നബയമതബകന്റെ അടബസനാനതബല് തയ്യനാറനാകക്കണ മുനഗണനനാ ലബസ്റ്റേബല്നബനലാം
അനര്ഹകര

ഒഴബവനാക്കബ

അര്ഹരനായവകര

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

കറഷനബലാംഗച്ച്

സമ്പ്രദനായലാം അഴബമതബരഹബതമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച് .
വനസലാംരക്ഷണതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ജേണകേള് സനാപബക്കുകേയലാം വനതബനുള്ളബല് 350ഓളലാം ജേലനാശയങ്ങള് സജസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. കകേന വനനബയമതബല്
ആവശദമനായ

കഭദഗതബ

വരുത്തുനതബനച്ച്

സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കചലതണലാം. ക്ഷസ്പീരവബകേസന രലാംഗതച്ച് സസയലാം പരദനാപ്തത കകകേവരബക്കുനതബനനായബ
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പശുക്കളുകട എണ്ണവലാം പനാലലനാദനവലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നനാടന ബസ്പീഡുകേള്
കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം സനാധബക്കണലാം.
ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജേക്കബച്ച്:

ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. ഭക്ഷദഭദതനാ

നബയമപ്രകേനാരലാം ലഭബക്കുന ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളുകട അകലനാട്ടച്ച്കമന്റെച്ച് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്
ഫലപ്രദമനായ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

കേഴബഞ്ഞബല.

കപനാതുവബഭനാഗതബനച്ച് മതബയനായ അളവബല് ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള് വബതരണലാം കചയ്യണലാം.
പതബമൂനബന സബ്സബഡബ സനാധനങ്ങളുകട

വബല വര്ദബപ്പെബക്കബകലന പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാകണങ്കബലലാം അവയകട ലഭദത ഉറപ്പുവരുതണലാം.

കേണ്സസ്ക്യൂമര്

കഫഡബനുലാം സബവബല് സലപസബനുലാം മുന വര്ഷകതക്കനാള് കുറഞ്ഞ തുകേ ബഡ്ജേറബല്
വകേയബരുതബയതച്ച് ഉചബതമല. മകണ്ണണ്ണയകടയലാം പഞസനാരയകടയലാം അകലനാട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്
വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം കനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരണതബകല
കവണലാം.

ആദബവനാസബകമഖലയബല്

അനബശബതനാവസ ഒഴബവനാക്കുകേയലാം

ആവശദമനായ

ഭക്ഷദവസ്തുക്കള്

വബതരണലാം

കചയ്യുനതബനുലാം ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുകട കപനഷന കുടബശബകേ കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം
കേനാലബതസ്പീറയച്ച് സബ്സബഡബ നല്കുനതബനുലാം അനദസലാംസനാനങ്ങളബല് നബനലാം വരുന
പനാലബകന്റെ ഗുണകമനമ ഉറപ്പു വരുത്തുനതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.
ശസ്പീ.

കകേ.

നബയമപ്രകേനാരമുള്ള

രനാജേന:

ധനനാഭദര്തനകേകള

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളുകട

അനുകൂലബക്കുന.

അകലനാട്ടച്ച്കമന്റെച്ച്

കകേന

ഭക്ഷദഭദതനാ
സര്ക്കനാര്
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കവട്ടബക്കുറചകപ്പെനാള്

യനാകതനാരു

നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കനാന

മുന

സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനായബല. 2013-ല് നബലവബല് വന ഭക്ഷദഭദതനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കനാന
യ.ഡബ.എഫച്ച്. സര്ക്കനാര് ഒരു നടപടബയലാം സസസ്പീകേരബചബല. എലനാവര്ക്കുലാം

കറഷന

കേനാര്ഡച്ച് നല്കേബയതച്ച് ഇഗൗ സര്ക്കനാരനാണച്ച്. അനര്ഹകര മുനഗണനനാലബസ്റ്റേബല് നബനലാം
പുറതനാക്കനാന

വളകര

ശക്തമനായ

നടപടബകേളനാണച്ച്

സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബചതച്ച് .

ആദബവനാസബ ഊരുകേളബല് കനരബട്ടച്ച് കറഷന സനാധനങ്ങകളതബക്കനാന തയ്യനാറനായ നടപടബ
അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. പനാലബകന്റെ വര്ദബപ്പെബച തുകേ പൂര്ണ്ണമനായലാം ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
ലഭദമനാക്കനാന സനാധബചബട്ടുണച്ച്. പുത്തൂരബല് സകവനാളജേബക്കല് പനാര്ക്കബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം
ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു. മലകയനാര പട്ടയലാം നല്കുനതബനച്ച് അനുകൂല
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. എന. ഷലാംസദ്ദേസ്പീന: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന. വനകമഖലയബല്
തനാമസബക്കുനവകരനാടച്ച് ഉകദദനാഗസര്ക്കുള്ള മകനനാഭനാവതബല് മനാറലാം വരുതണലാം. വനലാം
കേകയ്യറങ്ങള്
കചയ്യുനതച്ച്.

വര്ദബക്കുകേയലാം
വനദജേസ്പീവബ

വനവബഭവങ്ങള്

ആക്രമണലാം

കകേനാള്ളയടബക്കകപ്പെടുകേയമനാണച്ച്

തടയനതബനച്ച്

നൂതന

പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം റനാപ്പെബഡച്ച് കറകസനാണ്സച്ച് ടസ്പീമബനച്ച് ആവശദമനായ വനാഹനങ്ങള്
നല്കുകേയലാം കവണലാം. വരുമനാനപരബധബ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനാക്കബയകതനാടുകൂടബ ഭൂരബഭനാഗലാം
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം

കപ്രനാത്സനാഹന

ധനസഹനായലാം

ലഭബക്കുനബല.

അനദ
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സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം മനായലാം കേലര്ന പനാല് വരുനതച്ച് തടയനാന നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേരബഞന്ത

വദനാപകേമനാകുകേയലാം

വനാതബല്പ്പെടബ

വബതരണതബല്

അപനാകേത സലാംഭവബക്കുകേയലാം സലപകകേനായബല് പബനവനാതബല് നബയമനലാം നടത്തുകേയലാം
കചയ്യുന. കറഷന സനാധനങ്ങള് കേടത്തുനതച്ച് തടയനതബനനായബ വനാഹനങ്ങളബല്
ജേബ.പബ.എസച്ച്.

സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആദബവനാസബ കമഖലയബല് കൃതദമനായബ ഭക്ഷദസനാധനങ്ങള് വബതരണലാം കചയ്തച്ച് പട്ടബണബ
മരണലാം ഒഴബവനാക്കണലാം.
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ശശസ്പീനന : ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.
മരണതബനച്ച്

കേനാരണക്കനാരനായവര്കക്കതബകര

നടപടബ

മധുവബകന്റെ

സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

കുടുലാംബതബനച്ച് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാനുലാം സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച് .

ആ
ഹരബത

കകേരളലാം മബഷനബല് ഉള്കപ്പെടുതബ എഴപതബരണച്ച് ലക്ഷലാം വൃക്ഷലതകേള് വബതരണലാം
കചയ്യുകേയലാം ഇരുനൂറബനനാലച്ച് ജേനജേനാഗ്രതനാ സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് .
കേനാലനാവസനാവദതബയനാനലാംമൂലലാം വനദജേസ്പീവബകേള് കനരബടുന പ്രശങ്ങള് ഫലപ്രദമനായബ
പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
കവള്ളവലാം

കമചബല്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

ഫലവൃക്ഷങ്ങള്

കതനാട്ട

വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

സലങ്ങളുമുള്കപ്പെകടയള്ള

സകങ്കതങ്ങളബല് ഒരുക്കുനതബനുലാം

ഏകേവബള

ആവനാസവദവസ

കൃഷബ

ഭക്ഷണവലാം
വനദജേസ്പീവബ

വനദജേസ്പീവബകേളുകട എണ്ണതബല് ഉണനായബട്ടുള്ള
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വര്ദനവച്ച് ശനാസസ്പീയമനായബ കുറയനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജേബലയബകല

വനദജേസ്പീവബ

ഉള്കപ്പെകടയള്ള

ആക്രമണലാം

പദതബകേള്

ആക്രമണതബനബരയനായവരുകട

തടയനതബനച്ച്

വയനനാടച്ച്

കറയബല്

കഫനസബലാംഗച്ച്

ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കണലാം.

വനദജേസ്പീവബ

ആശബതര്ക്കുള്ള

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

വര്ദബപ്പെബച

നടപടബ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. കേണ്കേറന്റെച്ച് ലബസ്റ്റേബല് ഉള്കപ്പെടുന വബഷയമനായതബനനാല്
വനതബലൂകടയള്ള

കറനാഡച്ച്

നബര്മ്മേനാണലാം,

ലവദത്യുതസ്പീകേരണലാം

തുടങ്ങബയവയച്ച്

കകേനഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം അനുമതബ കനടബകയടുക്കുനതബനുലാം സലാംയക്ത സര്കവ്വ
നടതബ കേര്ഷകേരുകട ഭൂകരഖ പ്രശലാം പരബഹരബക്കുനതബനുലാം വനലാം വകുപ്പെബകന്റെ
ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകുന കതറനായ നടപടബകേള് അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പനാല്

നബശയബക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ

വബല

എസച്ച്.എന.എഫച്ച്.-കന്റെ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ക്ഷസ്പീര

അടബസനാനതബല്

കമഖലകയ

കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനച്ച് കകേന ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുകേയലാം
കവണലാം.
ശസ്പീ. സണ്ണബ കജേനാസഫച്ച്:

ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.

കേനാട്ടുതസ്പീ

തടയനകതനാകടനാപ്പെലാം വനലാം കേകയ്യറക്കനാര്കക്കതബകരയള്ള കകേസ്സുകേള് കേനാരദക്ഷമമനായബ
നടത്തുനതബനുലാം

വനദജേസ്പീവബ

മരണകപ്പെടുനവരുകട

ആക്രമണങ്ങള്

ആശബതര്ക്കച്ച്

തടയനതബനുലാം

നല്കുന

ആക്രമണതബല്

നഷ്ടപരബഹനാര

തുകേ
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വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുകട

വബലയലാം ദഗൗര്ലഭദവലാം വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സലപസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാതമന):
കേസനാളബറബ കേണ്കടനാള് വബഭനാഗലാം പരബകശനാധന നടതബ ഗുണകമന്മേയള്ള അരബ വബതരണലാം
കചയ്യുനണച്ച്. എന.എഫച്ച്.എസച്ച്.എ. പ്രകേനാരലാം 16 ലക്ഷലാം കമടബകേച്ച് ടണ് ഭക്ഷദധനാനദലാം
ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച് ഇടകപടല് നടത്തുനണച്ച്. ഭക്ഷദ വകുപ്പെബനച്ച് ലഭബച പനാന ഫണച്ച്
70 ശതമനാനവലാം കനനാണ് പനാന ഫണച്ച് 100 ശതമനാനവലാം വബനബകയനാഗബക്കനാന
സനാധബക്കുലാം. ഇ-കപനാസച്ച് കമഷസ്പീന സലാംവബധനാനലാം, കേമസ്ക്യൂട്ടര്വത്ക്കരണലാം, കഗനാഡഗൗണ്
നബര്മ്മേനാണലാം

എനബവയകട

പ്രവര്തനങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ആദബവനാസബ കകേനങ്ങളബലലാം കേമ്മേസ്ക്യൂണബറബ കേബചണബലലാം കൃതദമനായബ ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്
വബതരണലാം കചയ്യുകേയലാം വബവബധ വകുപ്പുകേകള ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണച്ച് പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്
പരബഹനാരലാം കേനാണനാന ശമബക്കുകേയലാം കചയ്യുനണച്ച്. കനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരണലാം നടത്തുകേയലാം
സലാംഭരണവബല
കേരബനബലങ്ങളബല്
സലാംഭരണതബല്

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

നല്കുകേയലാം

ഉലനാദബപ്പെബക്കുന
ചബല

കചയ്യുനണച്ച്.

കനലബനച്ച്

പ്രശങ്ങള്

ഗുണകമന്മേ

നബലനബല്ക്കുനണച്ച്.

അപ്പെര്

കുട്ടനനാട്ടബകല

കുറവനായതബനനാല്
കനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കുലാം

മബല്ലുടമകേള്ക്കുലാം കദനാഷമുണനാകേനാത രസ്പീതബയബല് കനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരബക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര്
ശമബക്കുനതച്ച്.

മബല്ലുകേളബല്

പരബകശനാധന

കേര്ശനമനാക്കബയലാം

ഗുണകമന്മേ
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ഉറപ്പുവരുതബയമനാണച്ച്

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്

വബതരണലാം

സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

അകപക്ഷകേര്

കുറവനായതബനനാല്

പദതബയനുസരബച്ചുള്ള

ഫണച്ച്

പൂര്ണ്ണമനായബ

കചയ്യനാന

കചലവഴബക്കനാന

കേമസ്ക്യൂട്ടലറകസഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ ഇ-കപനാസച്ച് കമഷസ്പീന

നടപടബ
അനപൂര്ണ്ണ

സനാധബചബട്ടബല.

സനാപബക്കുകേയലാം കറഷന

കേടക്കനാര്ക്കുലാം ഉകദദനാഗസര്ക്കുലാം ആവശദമനായ പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച് .
മകണ്ണണ്ണയകടയലാം പഞനാസനാരയകടയലാം സലാംസനാന വബഹബതലാം
നടപടബയനാണച്ച്

കകേനസര്ക്കനാര്

കവട്ടബക്കുറയന

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതച്ച്.

വബലക്കയറലാം

നബയനബക്കുനതബനച്ച് ക്രബയനാത്മകേ നടപടബ സസസ്പീകേരബചതബനുപുകറകമ സകകപകകേനാ വഴബ
വബതരണലാം കചയ്യുന പതബമൂനബനലാം

സബ്സബഡബ ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്

വബല

വര്ദബപ്പെബക്കനാതബരബക്കുനതബനുലാം റനാഗബ, കചനാളലാം, ചനാമ മുതലനായ ഉല്പ്പെനങ്ങള്
കപനാതുവബതരണ സമ്പ്രദനായതബലൂകട സലാംഭരബചച്ച് വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുമനാവശദമനായ
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയ.

ഉപകഭനാക്തനാക്കളുകട

തനാല്പരദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബല് ഉപകഭനാക്തൃകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് മുഖദ പങ്കച്ച് വഹബക്കുലാം. സലാംസനാനതച്ച്
പതബനനാലച്ച് ജേബലകേളബലലാം പരനാതബ പരബഹനാര
കസനാഷദല്

ഓഡബറ്റുലാം

വരബകേയമനാണച്ച്.

ഓഡബറച്ച്

കസല്ലുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുപുറകമ

അലഡസസറബ

കേഗൗണ്സബലകേളുലാം

നബലവബല്

'വബശപ്പെച്ച് രഹബത കകേരളലാം' പദതബ എലനാ ജേബലകേളബലലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം. കറഷന കേടകേള് നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം
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പുതുതനായബ രൂപസ്പീകേരബച പതബനനാലച്ച്

തനാലൂക്കുകേളബല് ലസ്പീഗല് കമകടനാളജേബ ഓഫസ്പീസച്ച്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം മനാര്ക്കറച്ച് ഇന്റെര്കവനഷന ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസനാക്കബതരണകമനച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. രനാജു):
കകേരളതബനച്ച് പനാലല്പ്പെനാദനതബല് സസയലാംപരദനാപ്തത ലകേവരബക്കനാന സനാധബച്ചു.
അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്
കചക്കച്ച്കപനാസ്റ്റുകേള്
കചയ്യുനതനാണച്ച്.

നബനച്ച്

വരുന

സനാപബക്കുകേയലാം

പനാല്

ആവശദമനായ

പരബകശനാധബക്കുനതബനച്ച്
തസബകേ

സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം

ബസ്പീഡബലാംഗച്ച് കപനാളബസബയബല് മനാറലാം വരുതബകക്കനാണച്ച് മബകേചയബനലാം

ജേനുസകേള് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. കേനകുട്ടബ
പരബപനാലനലാം കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ കേനാലബതസ്പീറ സബ്സബഡബ കററബല്
നല്കുനതബനുലാം സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

സലാംസനാന

ആസൂത്രണ

കബനാര്ഡബകന്റെ

മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം

കതരകഞ്ഞടുത 50 കബനാക്കുകേളബല് രണരകക്കനാടബ രൂപ കചലഴബചച്ച് അഞച്ച് വര്ഷലാം
നസ്പീണനബല്ക്കുന ഡയറബ കസനാണ് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണച്ച്. നടപ്പുസനാമതബകേ
വര്ഷലാം 10 പഞനായത്തുകേളബകലയച്ച് ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം പദതബ വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്
ബഡ്ജേറബല് തുകേ വകേയബരുതബയബട്ടുണച്ച്. മലപ്പുറലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള എലനാ ജേബലകേളബലലാം
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ഇലാംപബകമന്റെബലാംഗച്ച് ഉകദദനാഗസരുകട അപരദനാപ്തത പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. ഇഗൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരതബല് വനതബനുകശഷലാം ക്ഷസ്പീര
കക്ഷമനബധബ കപനഷന 1100 രൂപയനാക്കബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം കക്ഷമനബധബയബല്
അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച്

കൃതദമനായബ

കപനഷന

നല്കുനതബനുള്ള

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണച്ച്. ഗുണകമന്മേയള്ള കേനാലബതസ്പീറ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചച്ച് വബതരണലാം
കചയ്യുന കകേരള ഫസ്പീഡ്സച്ച്, മബല്മ എനസ്പീ

സനാപനങ്ങളബകല ഉല്പ്പെനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കേനാലബതസ്പീറ സബ്സബഡബയകട വരുമനാനപരബധബ അഞച്ച് ലക്ഷലാം
രൂപയനാക്കബ ഉയര്ത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. ക്ഷസ്പീരകമഖലയകട സമഗ്ര
വബകേസനലാം ലക്ഷദമബട്ടച്ച് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുലാം ഗവണ്കമന്റുമനായബ കചര്നച്ച്
407 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്. വരുലാം വര്ഷങ്ങളബല് ഒകട്ടകറ

പുതബയ

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുനതബലൂകട ഈ കമഖലകയ കൂടുതല്
കമചകപ്പെടുതനാന കേഴബയകമനച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.
വനകമഖലയമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് ഉയര്നവനബട്ടുള്ള വബമര്ശനങ്ങകളയലാം
അഭബനന്ദനങ്ങകളയലാം സസനാഗതലാം കചയ്യുന. കപനാന്തനപുഴ വനകമഖലയബകല
കേരബക്കനാട്ടൂര്

റബസര്വ്വബകന

വനലാം

വകുപ്പെബകന്റെ

അവകേനാശങ്ങള്

നബലനബര്ത്തുനതബനുലാം ആലബപ്ര, വലബയകേനാവച്ച് റബസര്വ്വുകേളുകട കകടറബലമനായബ
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ബനകപ്പെട്ടച്ച് നബലനബല്ക്കുന കതറനായ പരനാമര്ശലാം
കപറസ്പീഷന

ഫയല്

കചയ്തബട്ടുണച്ച്.

സലാംഭവബക്കുകേയനാകണങ്കബല്
സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.

ആയതബകന്മേല്

അപ്പെസ്പീല്

ഇതുസലാംബനബചച്ച്

അടബസനാനരഹബതമനാകണനമനാത്രമല

മനാറ്റുനതബനുലാംകവണബ റബവസ്ക്യൂ
എകന്തങ്കബലലാം

വസ്പീഴ്ച

നല്കുനതബനുള്ള

നടപടബ

കേര്ഷകേര്ക്കുണനായബട്ടുള്ള

ആശങ്ക

കകേസച്ച്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കബ

കകടറബല്

നബര്ണ്ണയബക്കുനമുറയച്ച് മനാത്രകമ വനനാതബര്തബകയനാടച്ച് കചര്നച്ച് തനാമസബക്കുന
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നബയമപരമനായബ പട്ടയലാം നല്കുനതബകനക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബക്കനാന
സനാധബക്കുകേയള്ളൂ.

വനലാം

വനനാതബര്തബയലാം

കേകയ്യറവലാം

സസകേനാരദ

നബര്ണ്ണയബക്കുനതബകന്റെ

കകേനാള്ളയലാം

ഭൂമബയലാം

ഭനാഗമനായബ

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്

തമ്മേബലള്ള

കേഴബഞ്ഞവര്ഷലാം

അതബര്തബ

23,712

ജേണകേള്

സനാപബക്കുനതബനുലാം ജേല ദഗൗര്ലഭദതനാല് വനദമൃഗങ്ങള് വനതബനുപുറകതയച്ച്
വരുനതച്ച് ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ വനതബനുള്ളബല് നബലവബലള്ള ജേലനാശയങ്ങള്
സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം 350 പുതബയ ജേലനാശയങ്ങള് സജസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള
നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചു.

കതനബയബല്

കേണക്കബകലടുതച്ച്

കേനാട്ടുതസ്പീയകട

അറബയനതബനുലാം

പ്രതബകരനാധ

കേനാട്ടുതസ്പീ

പടര്നപബടബച

ആവബര്ഭനാവവലാം
പ്രവര്തനങ്ങള്

പശനാതലലാം

സനാദദതയലാം

മുനകൂട്ടബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുമനായബ
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ഉപഗ്രഹസഹനായകതനാകട

കഫനാറസ്റ്റേച്ച്

അകലര്ട്ടച്ച്

സലാംവബധനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം 316.4014 കഹകര് സലലാം റബസര്വ്വനായബ
പ്രഖദനാപബചബട്ടുണച്ച്.

പുതുതനായബ

കസ്റ്റേഷനുകേള്ക്കനാവശദമനായ

ആരലാംഭബച

തസബകേകേള്

ലഭബക്കുന

10

കഫനാറസ്റ്റേച്ച്

മുറയച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേള്

കേനാരദക്ഷമമനാകുനതനാണച്ച്. ഈ വര്ഷലാം 40 കഫനാറസ്റ്റേച്ച് കസ്റ്റേഷനുകേള് കൂടബ
ആരലാംഭബക്കണകമനനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് ആഗ്രഹബക്കുനതച്ച്. അഞ്ഞൂകറനാളലാം ബസ്പീറച്ച്
കഫനാറസ്റ്റേച്ച് ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കച്ച് പബ.എസച്ച്.സബ. മുകഖന നബയമനലാം നല്കേനാന
സനാധബച്ചു.

വനനാശയ

ദൂരസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണച്ച്

സമൂഹതബകന്റെ

സബവബല്

കതനാഴബല്പരമനായ

വര്ക്കുകേള്

അഴബമതബരഹബതമനാക്കുനതബകന്റെ

അടക്കമുള്ള

ഭനാഗമനായബ

ആശങ്ക

പ്രവര്തനങ്ങള്

കേണ്വസ്പീനര്

സബസ്റ്റേലാം

ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണച്ച് കകേനാണ്ടനാകച്ച് സബസ്റ്റേലാം ഇ-കടണര് സലാംവബധനാനതബലൂകട
നടപ്പെബലനാക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.

യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനുലാം

ലടബല്

പുത്തൂര്

സകവനാളജേബക്കല്

കമഖലയബകല

പനാര്ക്കച്ച്

ആദബവനാസബകേകള

ചൂഷണതബല് നബനലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച് .
കകേനാട്ടൂര് ആന പരബപനാലന കകേനതബനച്ച് കേബഫ്ബബയബല് നബനച്ച് 100 കകേനാടബ രൂപ
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അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

ഈ വര്ഷലാം അതബകന്റെ പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന

സനാധബക്കുലാം. ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാക്കബതരണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
ഭക്ഷദലാം

എന XXX-ാം നമര് ധനനാഭദര്തന

75 കനതബകര 19

കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണലാം എന XXXI-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം
ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം എന XXXII -ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം

വനലാം എന

XXXIV-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയലാം 74 കനതബകര 19 കവനാട്ടുകേകളനാകടയലാം സഭ
പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.
VII അറബയബപ്പെച്ച്
അലാംഗപരബമബതര്ക്കനായബ

കദശസ്പീയ

നബയമകതക്കുറബചച്ച്

ഒരു

കബനാധവല്ക്കരണ പരബപനാടബ ഇനച്ച് സഭനാസകമ്മേളനലാം കേഴബഞ്ഞനാലടന കമകമഴച്ച്
കലനാഞബല് വചച്ച് നടക്കുനതനാണച്ച്.

പ്രസ്തുത പരബപനാടബയബല് എലനാവരുലാം

പകങ്കടുക്കണകമനച്ച് അഭദര്തബക്കുന.
(സഭ ലവകുകനരലാം 04.06-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.)
******
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