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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018 ജൂണ് 08, നവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വെനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)   

I അടബയന്തരപ്രകമയകനനാട്ടസ്പീസന്

അപകേസ്പീര്ത്തബകേരമനായ പ്രസനാവെന പബന്വെലബക്കല് 

മബ  .    സസ്പീക്കര്  : 2018  ജൂണ്  7-ാം തസ്പീയതബ നബയമസഭയബല് അടബയന്തരപ്രകമയ

കനനാട്ടസ്പീസബനന്  മറുപടബ  നല്കേകവെ  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  മുഖദമനബ

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്നക്കതബനര  നടത്തബയ  അടബസനാനരഹബതവലാം

അപകേസ്പീര്ത്തബകേരവമനായ  പരനാമര്ശലാം  പബന്വെലബക്കനാത്ത  നടപടബമൂലലാം  ഉളവെനായബട്ടുള

ഗുരുതരമനായ  സബതബവെബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവെചന്  ചര്ച
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നചയ്യണനമനനാവെശദനപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ. പബ.  ടബ.  കതനാമസന്,  നകേ.എന്.എ. ഖനാദര് എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്. 

ഇനനല  അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബനന്റെ  പരബഗണനനാകവെളയബല്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  നടത്തബയ  ചബല  പരനാമര്ശങ്ങള്  അപമനാനകേരവലാം

അപകേസ്പീര്ത്തബകേരവമനായതബനനാല്  അവെ  സഭനാകരഖകേളബല്  നബനലാം  നസ്പീക്കലാം

നചയ്യണനമനനാവെശദനപ്പെട്ടന്  ശസ്പീ.  നകേ.  സബ.  കജനാസഫന്   നല്കേബയ  കേത്തന്  നചയര്

വെബശദമനായബ  പരബകശനാധബചന്  ആവെശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

സഭനാനടപടബകേളുനട ഭനാഗമനായബ  മനബമനാരുലാം അലാംഗങ്ങളുലാം നടത്തുന പരനാമര്ശങ്ങളബല്

ഏനതങബലലാം  തരത്തബലള  ക്രമരനാഹബതദലാം  ശദയബല്നപ്പെടുനപക്ഷലാം  തത്സമയകമനാ

അതബനുകശഷകമനാ  നചയറബനന്റെ  ശദയബല്നപ്പെടുത്തബ  റൂളബലാംഗന്  ആവെശദനപ്പെടുകേനയന

കേസ്പീഴന് വെഴക്കത്തബനു  വെബരുദമനായബ  അകത  വെബഷയത്തബകന്മേല്  നചയര്  മുമനാനകേ

സമര്പ്പെബചബട്ടുള അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസലാം ആയതബകന്മേല് ചര്ച നടത്തണനമന

ആവെശദവലാം പരബഗണബക്കനാന് നബര്വ്വനാഹമബല. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനബത്തല):   കകേരള  നബയമസഭയുനട

ചരബത്രത്തബല് ഇങ്ങനനനയനാരു സലാംഭവെലാം ആദദമനാണന്.   പ്രതബപക്ഷ എലാം.എല്.എ.മനാര്

തസ്പീവ്രവെനാദബകേനള  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടന്  സസസ്പീകേരബക്കുനനവെനലാം  തസ്പീവ്രവെനാദനത്ത

പബന്തുണയ്ക്കുനനവെനമുള  ഗുരുതരമനായ  ആകരനാപണമനാണന്  മുഖദമനബ
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ഉനയബചബരബക്കുനതന്.   ആലവെനയക്കുറബചന്  അകദ്ദേഹലാം  നടത്തബയ   പ്രസനാവെന

അപലപനസ്പീയവലാം  ആലവെക്കനാനര  അവെകഹളബക്കലമനാണന്.  ഇക്കനാരദലാം

അടബയന്തരപ്രകമയത്തബലൂനട അവെതരബപ്പെബക്കനാനുള പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുനട അവെകേനാശലാം

സലാംരക്ഷബക്കനപ്പെടണലാം.  സലാംസനാന  ആഭദന്തര  വെകുപ്പെബനന്റെ  ചുമതല  വെഹബക്കുന

മുഖദമനബ  സഭയബല്  നടത്തബയ  പദപ്രകയനാഗങ്ങള്  കകേരള  നബയമസഭയ്ക്കുലാം

സലാംസനാനത്തബനുലാം  അപമനാനകേരമനാണന്.  അടബയന്തരപ്രനാധനാനദമുള  ഇഇൗ  വെബഷയലാം

സഭനാ നടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചന് ചര്ച നചയ്യനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

ചട്ടപ്രകേനാരലാം  ഇഇൗ  അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബകന്മേല്  ചര്ച  അനുവെ ദബക്കനാന്

സനാധദമല.  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുലാം ആലവെക്കനാരുലാം തസ്പീവ്രവെനാദ ബന്ധമുളവെരനാനണനന്

മുഖദമനബ  പ്രസനാവെന  നടത്തബനയന   ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണന്.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവെന്  സഭനയ നതറബദരബപ്പെബക്കുന രസ്പീതബയബല് നടത്തബയ പ്രസനാവെന

കഖദകേരമനാണന്. ഇഇൗ വെബഷയലാം ചര്ച നചയ്യുനതബനന് അനുമതബ നല്കകേണതബല. 

(ഗവെണ്നമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനട  ഡയസബനുമുനബല്  വെനനബനന്  ബഹളലാം

വെച്ചുനകേനാണബരുന.)
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വെബജയന്):  അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസന്

പരബഗണബകക്കണ  സനാഹചരദമബനലങബലലാം  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  പ്രതബപക്ഷകനതനാവെന്

ഉനയബച വെബഷയത്തബകന്മേല് മറുപടബ നല്കേനാന് സനദമനാണന്. 

(അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബനന്  അവെതരണനാനുമതബ  നബകഷധബചതബല്

പ്രതബകഷധബചന് പ്രതബപക്ഷകനതനാവെന് പ്രസനാവെന നടത്തബയകശഷലാം പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

ഒനടങലാം സഭ ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

മുഖദമനബയുനട വെബശദസ്പീകേരണലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വെബജയന്):  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

തസ്പീവ്രവെനാദബന്ധമുളവെരനാനണനലാം തസ്പീവ്രവെനാദനത്ത കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനവെരനാനണനലാം

സഭയബല്  ഞനാന്  പ്രസനാവെന  നടത്തബനയന  ആകരനാപണലാം  തബകേച്ചുലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണന്.  ആലവെയബല് കപനാലസ്പീസബനന  ആക്രമബചവെര്ക്കന് തസ്പീവ്രവെനാദ

ബന്ധമുനണനന്  വെദക്തമനായബട്ടുലാം  അക്കനാരദലാം  നപനാതുജനമധദത്തബല്  നകേനാണ്ടുവെരനാനത

അവെനര  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന പ്രതബപക്ഷ ഇടനപടല് നനാടബനന് കദനാഷലാം നചയ്യുനമന

കേനാരദമനാണന്  ഞനാന്  ഓര്മ്മേബപ്പെബചതന്.  ആലവെക്കനാനരലനാലാം  തസ്പീവ്രവെനാദബകേളനാനണന

പ്രകയനാഗലാം  ഞനാന് നടത്തബയബട്ടബല.  നനാടബനന്റെ ഉനത സലാംസനാരനത്ത അട്ടബമറബക്കനാനുള

ശമങ്ങനള  തുറനകേനാട്ടുകമനാള്  അതബനനതബനര  നതറനായ  പ്രചരണലാം  നടത്തുന

പ്രതബപക്ഷ നബലപനാടന് ശരബയല. 
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II ശദക്ഷണബക്കല്

കേകനനാലബ കേനനാല് ശുദസ്പീകേരബകക്കണതബനന്റെ ആവെശദകേത

ശസ്പീ  .    വെബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന്:   കേകയ്യറങ്ങനളത്തുടര്നന്  കേകനനാലബ  കേനനാല്

വെസ്പീതബകുറഞന്  നനാകശനാന്മുഖമനായബനക്കനാണബരബക്കുകേയനാണന്.  സമസ്പീപ  വെസ്പീടുകേളബല്നബനലാം

വെനാണബജദ വെദവെസനായ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം   കനരബട്ടന്  മനാലബനദലാം  കേനനാലബകലയന്

ഒഴുക്കബവെബടുനതുമൂലലാം  അനുവെദനസ്പീയമനായ  അളവെബലലാം  കൂടുതല്    വെബഷനാലാംശലാം

കേലര്നബട്ടുനണനന് വെബശദ പഠനത്തബലൂനട കേനണത്തബയബട്ടുണന്.    കേകയ്യറലാം ഒഴബപ്പെബചന്

മനാലബനദമുക്തമനാക്കനാനുലാം   ശുദജല  ലഭദതയുലാം  കേനാര്ഷബകേനാഭബവൃദബയുലാം  ടൂറബസവലാം

വെബകേസബപ്പെബക്കനാനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വെബജയന്):  തൃശ്ശൂര് ജബലയബനല കേനാക്കനാത്തുരുത്തബ

മുതല്  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബലയബനല  പകയ്യനാളബ  വെനര  നസ്പീണ്ടുകേബടക്കുന  കേകനനാലബ

കേനനാലബനന്റെ അധബകേ ഭനാഗവലാം കദശസ്പീയ ജലപനാത III-ല് ഉള്നപ്പെടുനതനാണന്.  കദശസ്പീയ

ജലപനാതയുനട നബര്മ്മേനാണ പ്രവെര്ത്തനലാം ഇന്ലനാന്റെന് വെനാട്ടര്നവെയ്സന് അകതനാറബറബ ഓഫന്

ഇന്തദയുനട  കമല്കനനാട്ടത്തബലനാണന്.   ഇതബനന്റെ   വെബശദമനായ  പഠനവലാം  കപ്രനാജകന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  തയ്യനാറനാക്കബ  വെരുന.   കേനനാല്  മലബനമനാകുനതബനന്റെ  പ്രധനാന  കേനാരണലാം

നഗര  മനാലബനദങ്ങള്  ഓടകേള്  വെഴബ  കേനനാലബല്  എത്തബകചരുനതനാണന്.  വെനാണബജദ

സനാപനങ്ങള്,  വെസ്പീടുകേള്,  കചരബപ്രകദശങ്ങള്  എനബവെബടങ്ങളബല്  നബനള  ഖര-ദ്രവെ
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മനാലബനദങ്ങള്  ശുദസ്പീകേരബചന്  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  നചയ്യുനതബനുള  സലാംവെബധനാനലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തുകേ,  വെബകകേനസ്പീകൃത  മനാലബനദ  സലാംസരണ  പനാന്റുകേള്  സനാപബക്കുകേ,

കൃതദമനായ  ഇടകവെളകേളബല്  കേനനാല്  വൃത്തബയനാക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ഉള്നപ്പെടുത്തബ  ആക്ഷന്  പനാന്  തയ്യനാറനാക്കനാന്  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  കബനാര്ഡന്

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്.   വെനാണബജദ സമുചയങ്ങള്,  നറകസനാറന്റുകേള്,  മറന്  സനാപനങ്ങള്

എനബവെയബല് നബനള മലബന ജലലാം പബബകേന്  നഡ്രെയബകനജുകേളബലൂനട കേനനാലബകലയന്

എത്തുനതന് തടയനാന് സമസ്പീപ പ്രകദശങ്ങളബനല എലനാ സനാപനങ്ങളബലലാം പ്രനാഥമബകേ

കവെസന്  വെനാട്ടര്  ടസ്പീറന്നമന്റെന്  സബസലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തനാന്  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബലനാ  കേളകറുനട

അദദക്ഷതയബല് കചര്ന കയനാഗത്തബല് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.  

(രണനാമനത്ത ശദക്ഷണബക്കല് അവെതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല.)

III സബ്മബഷന്

(1) കകേനാസന് ഇന്ഡകന്  ,   എചന്  .  റബ  .  എ  .   എനബവെ സലാംബന്ധബചന്

ശസ്പീ  .   സബ  .   നകേ  .   ശശസ്പീനന്:  വെയനനാടന് ജബലയുനട കകേനാസന് ഇന്ഡകന്, എചന്.റബ.എ.

എനബവെയബല്  കുറവെന്  വെരുത്തബയതുമൂലലാം  ജബലയുനട  വെബകേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

നബലചബരബക്കുനതന്  പരബഹരബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സധനാകേരന്): വെയനനാടന്

ജബലയബനല  കേസനാറബകേള്ക്കന്  പ്രവെര്ത്തനനാനുമതബയബലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്
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നബര്മ്മേനാണനചലവെബല്  വെര്ദനവണനായതുമൂലലാം  കേരനാറുകേനാര്  നടണറുകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാത്ത സബതബയനാണുളതന്.  കകേന നപനാതുമരനാമത്തന്  വെകുപ്പെന്  പുറനപ്പെടുവെബച

പുതുക്കബയ കകേനാസന് ഇന്ഡകന് പ്രകേനാരലാം   വെയനനാടന്  ജബലയുനട കകേനാസന് ഇന്ഡകബല്

കുറവെന്  വെരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണന്.  നബലവെബനല   ഉത്തരവെന്  പ്രകേനാരലാം  നപനാതുമരനാമത്തന്

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന്  കേരനാറുകേനാര്  അധബകേ  നബരക്കന്  കേസനാട്ടന്  നചയ്യുനതന്  അനുവെദബക്കനാന്

സനാധബക്കബല.  കലനാക്കല് മനാര്ക്കറന് കററന്,  ഹബല് ടനാകന് അലവെന്സന് എനബവെ വെയനനാടന്

കപനാലള  മലകയനാര  പ്രകദശങ്ങള്ക്കുകൂടബ  അനുവെദബക്കുനതന്  സലാംബന്ധബചന്

പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.

(2) കഹനാസല് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവെസബ:  ആദബവെനാസബ  കമഖലയബനല  നപണ്കുട്ടബകേളുനട

വെബദദനാഭദനാസത്തബനുലാം  തുടര്പഠനത്തബനുലാം  തനാമസസഇൗകേരദത്തബനുമനായബ

നവെറബലപ്പെനാറയബല് കഹനാസല് നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

ചനാലക്കുടബ കഗള്സന് ഹഹസ്കൂളബല് പ്രവെര്ത്തബക്കുന കഹനാസലബല് കുട്ടബകേളുനട എണലാം

കൂടുതലനായതബനനാല്  നവെറബലപ്പെനാറയബല്  എകന്-സര്വ്വസ്പീസന്  നമന്  നസനാഹസറബയുനട

കേസ്പീഴബലള  50  നസന്റെന്  സലലാം  കഹനാസല്  നബര്മ്മേബക്കനാന്  കേനണത്തുകേയുലാം  ആയതന്
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ലഭദമനാക്കുനതബനന്  ചനാലക്കുടബ  ഹടബല്  നഡവെലപ്നമന്റെന്  ഓഫസ്പീസര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  നചയബട്ടുണന്.  സലലാം  വെകുപ്പെബനന്  ലഭദമനാകുന  മുറയന്  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാക്കുനതുലാം നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണമടക്കമുള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.

(3) മത്സദനത്തനാഴബലനാളബകേനള രക്ഷനപ്പെടുത്തുനതന് സലാംബന്ധബചന്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ദനാസന്:  പകയ്യനാളബ  കേടപ്പുറത്തബനന്  സമസ്പീപലാം

കേടല്കക്ഷനാഭനത്തത്തുടര്നന്  അപകേടത്തബല്നപ്പെട്ട  മത്സദനത്തനാഴബലനാളബകേനള

രക്ഷബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മത്സദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവെണബ  വെദവെസനായവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  പകയ്യനാളബ  കേടപ്പുറത്തബനന്  സമസ്പീപലാം

അപകേടത്തബല്നപ്പെട്ട  മത്സദനത്തനാഴബലനാളബകേനള  രക്ഷബക്കുനതബനന്  കനവെബയുനട

കനതൃതസത്തബല്  കകേനാസന്  ഗനാര്ഡബനന്റെ  കേപ്പെല്  രക്ഷനാപ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.

എത്രയുലാം നപനട്ടനന് മത്സദനത്തനാഴബലനാളബകേനള കേരയബനലത്തബക്കുനതനാണന്.

(4) കുടബനവെളക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷന്:  തഴക്കര പഞനായത്തബലലാം മനാകവെലബക്കര നഗരസഭയബലലാം

അനുഭവെനപ്പെടുന  രൂക്ഷമനായ  കുടബനവെളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):   മനാകവെലബക്കര

മുനബസബപ്പെനാലബറബക്കുലാം  തഴക്കര-നചട്ടബകുളങ്ങര  പഞനായത്തുകേള്ക്കുമനായബ  ഒരു  സമഗ്ര

ശുദജല വെബതരണ പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനന്  52.5  കകേനാടബ  രൂപ മതബപ്പെന്  നചലവെന്

വെരുന  പ്രനാഥമബകേ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  സര്കവ്വ

നടപടബകേള്ക്കനായബ 20 ലക്ഷലാം രൂപയുനട ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം   നടണര് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  നചയബട്ടുണന്.  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചന്  വെബശദമനായ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനന്  കകേരള വെനാട്ടര് അകതനാറബറബ നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണന്.

(5) കേര്ഷകേരുനട സബ്സബഡബ ആനുകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:  പനാലക്കനാടന്  ജബലയബനല  കേര്ഷകേര്ക്കന്  വെബവെബധ

പദതബകേള്  വെഴബ  ലഭബകക്കണ  സബ്സബഡബ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനന്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസന്  .    സനബല്കുമനാര്):  2018-19  വെര്ഷലാം

പനാലക്കനാടന്  ജബലയബല്  സസബര നനല്കൃഷബ  വെബകേസന പദതബ  പ്രകേനാരലാം   4450

ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേബയബട്ടുണന്.  2017-18  സനാമത്തബകേ വെര്ഷലാം   1057  ലക്ഷലാം രൂപ

നചലവെഴബചബട്ടുണന്.  എന്.എഫന്.എസന്.എലാം.  പദതബ പ്രകേനാരലാം  2014-15  സനാമത്തബകേ

വെര്ഷലാം 100 ശതമനാനലാം കകേന വെബഹബതമനായ 312.28 ലക്ഷലാം രൂപ പനാലക്കനാടന് ജബലയന്

നല്കേബയബട്ടുണന്. 2015-16-ല്   കകേന-സലാംസനാന വെബഹബതമടക്കലാം 125.85 ലക്ഷലാം രൂപ
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അനുവെദബക്കുകേയുലാം 101.50 ലക്ഷലാം രൂപ നചലവെഴബക്കുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്.   വെബനബകയനാഗ

സര്ട്ടബഫബക്കറന്  നല്കേനാത്തതബനനാല്  2016-17-ല്  കകേന  സര്ക്കനാര്  തുകേ

അനുവെദബചബരുനബല.  മുന്വെര്ഷനത്ത  വെബനബകയനാഗ  സര്ട്ടബഫബക്കറബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  2017-18  സനാമത്തബകേ  വെര്ഷലാം  56.269  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവെദബക്കുകേയുണനായബ.  ഇഇൗ  സനാമത്തബകേ  വെര്ഷലാം  179.79  ലക്ഷലാം  രൂപയുനട

കകേനനാനുമതബ ലഭബക്കുകേയുലാം  3375  ലക്ഷലാം രൂപയുനട അധബകേ ആക്ഷന് പനാനബനുള

കകേനനാനുമതബ  ലഭദമനാക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്.   2018  -19

സനാമത്തബകേ  വെര്ഷലാം  നനല്കൃഷബക്കനായബ  ആര്.നകേ.വെബ.നനവെ.  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

നഹകറബനന്  4,500  രൂപ  വെസ്പീതലാം  അനുവെദബചബട്ടുണന്.  നനമകക്രനാ  ഇറബകഗഷന്

പദതബയബനല  കുടബശബകേ  കകേന  സര്ക്കനാരബല്നബനലാം  ലഭബക്കുന  മുറയന്   വെബതരണലാം

നചയ്യുനതനാണന്. 2016-2018-ല് രനാഷസ്പീയ കൃഷബ വെബകേനാസന് കയനാജനയബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ

വെനാഴയുനട വെബളവെബസ്തൃതബ വെദനാപനത്തബനനായബ പനാലക്കനാടന്  ജബലയബല്  42.5749  ലക്ഷലാം

രൂപ നചലവെഴബചബട്ടുണന്. നബലവെബനല കുറഞ സബ്സബഡബ നബരക്കന് പുന:പരബകശനാധബചന്

കേര്ഷകേര്ക്കന്  അനുകൂലമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന്  നസ്പീതബ  ആകയനാഗബകനനാടന്

ആവെശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  പദതബകേള്   കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കന്

സനാമത്തബകേ  സഹനായലാം  അനുവെദബക്കനാനുമനായബ  വെബവെബധ  വെകുപ്പുകേളുനട  ഏകകേനാപനലാം

സനാധദമനാക്കുനതബനന് ജബലനാ കേളകര്മനാകരനാടന് ആവെശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്. എലനാ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
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അര്ഹമനായ ആനുകൂലദലാം ലഭബക്കത്തക്ക രസ്പീതബയബല്  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ പദതബയുനട

മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  മനാറലാം  വെരുത്തബ  കേനാര്ഷബകേകമഖലയനായബ  കൂടുതല്  തുകേ

വെകേയബരുത്തണനമനന്  കൃഷബ വെകുപ്പെന് ആവെശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്. 

(6) കറഷന് നപര്മബറന് പുതുക്കല്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  അനനാഥ-അഗതബ  മനബരങ്ങളബനല

അകന്തവെനാസബകേള്ക്കന്  ലഭബച്ചുവെനബരുന  കറഷന്  വെബഹബതലാം  പുന:സനാപബക്കനാന്

നപര്മബറന് പുതുക്കബ നല്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഭക്ഷദവലാം  സബവെബല്  സനനപസലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്  ) :

സലാംസനാനനത്ത  അഗതബ മനബരങ്ങള്,  വൃദ സദനങ്ങള് എനസ്പീ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്

ജബലനാ  സനനപ  ഓഫസ്പീസര്മനാര്   നവെല്നഫയര്  സസ്പീമബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  കറഷന്

വെബതരണലാം  നചയ്തുവെനബരുന.  എനനാല്  2017-18  സനാമത്തബകേ  വെര്ഷത്തബനന്റെ

ആദദപകുതബക്കുകശഷലാം ഇഇൗ സസ്പീമബല് കകേന വെബഹബതലാം  ലഭബക്കനാനത വെന.  നനടഡന്

ഓവെര്  വെബഹബതത്തബല്  അധബകേ  കസനാക്കന്  ലഭദമനായബട്ടുനണങബല്  അതബല്  നബനലാം

ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  വെബതരണലാം  നചയ്യനാന്  സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബരുനനങബലലാം  ആവെശദകേതയുനട  അളവെന്

വെര്ദബച്ചുവെനതബനനാല് വെബതരണത്തബല് നബയനണലാം ഏര്നപ്പെടുത്തബ.  കകേന സര്ക്കനാര്

നവെല്നഫയര്  സസ്പീലാം  കൂടുതല്  വെബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനന്   പുതബയ  സസ്പീലാം  നടപ്പെനാക്കനാന്
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തസ്പീരുമനാനബചതബനന്റെ അടബസനാനത്തബല്  സലാംസനാനത്തബനന്റെ കറഷന് വെബഹബതലാം പുനര്

നബര്ണയലാം   നചയബട്ടുണന്.   പ്രസ്തുത  സസ്പീമബകലയ്ക്കുള  അകലനാട്ടന്നമന്റെന്  ഉടന്

ലഭബക്കുനമനനാണന്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്.  ഇഇൗ  സനാഹചരദത്തബല്  നബലവെബലള  എലനാ

നപര്മബറ്റുകേള്ക്കുലാം  അര്ഹരനായ കൂടുതല് സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം ഭക്ഷദധനാനദലാം വെബതരണലാം

നചയ്യനാന്  കേഴബയുനമനനാണന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്. 

 (7)  മനാലബനദ സലാംസരണ സലാംവെബധനാനലാം

ശസ്പീ  .   വെബ  .   നകേ  .   സബ  .   മമ്മേതന് കകേനായ : കകേനാഴബകക്കനാടന്  നഗരസഭയബല്  കേക്കൂസന്

മനാലബനദലാം സലാംസരബക്കുനതബനന്  സനാപബചബട്ടുള പനാന്റെന് പ്രവെര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനനതബനര

ഹരബത  നനടബബ്യൂണല്  പുറനപ്പെടുവെബച  കസ  നസ്പീക്കലാം  നചയ്യുനതബനന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നബ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫന്  ഹജ്ജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കകേനാഴബകക്കനാടന്  നഗരസഭ  നബര്മ്മേബക്കുന

സസസ്പീകവെജന്  ടസ്പീറന്നമന്റെന്  പനാന്റെബനന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  നബര്ത്തബവെയനാന്  നനാഷണല്  ഗ്രസ്പീന്

ഹടബബ്യൂണല്  ഉത്തരവെബടുകേയുണനായബ.    മനാലബനദപ്രശലാം പരബഹരബക്കുനതബനന് പനാന്റെന്

അനബവെനാരദമനാകേയനാല്  പനാന്റെബനന്റെ  പ്രവെര്ത്തനവമനായബ   മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബനന്

നനാഷണല്  ഗ്രസ്പീന്  ഹടബബ്യൂണലബകനനാടന്   അകപക്ഷബക്കനാന്  കേളകര്  വെബളബച്ചുകചര്ത്ത

കയനാഗലാം   തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്.  ഇഇൗ കകേസന്
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ഇകപ്പെനാള് നനാഷണല് ഗ്രസ്പീന് ഹടബബ്യൂണലബനന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്. 

IV അനഇൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുനട കേനാരദലാം

(1) റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പരബഗണന

അനഇൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയുനട പതബമൂനനാമതന്
റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

അനഇൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധബച  സമബതബയുനട

പതബമൂനനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

(1) ബബല്ലുകേളുനട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയങ്ങള്

(i) 2017-  നല കകേരള ജലകസനാതസന് സലാംരക്ഷണ അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരണ 

    ബബല്

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന്:  2017-നല കകേരള ജലകസനാതസന് സലാംരക്ഷണ അകതനാറബറബ

രൂപസ്പീകേരണ ബബലബനന്റെ അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   പുരുഷന് കേടലണബ:  പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതബ്യൂ  ടബ  .    കതനാമസന്  ):  ജലകസനാതസ്സുകേള്

മനാലബനദവെബമുക്തമനാക്കുനതബനുള നടപടബകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണന്.

ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനമനാക്കുനവെര്നക്കതബനര  കേടുത്ത  ശബക്ഷ  നബഷ്കര്ഷബക്കുന

വെദവെസ  ഉള്നക്കനാളബച്ചുനകേനാണന്  മൂലനബയമലാം  കഭദഗതബ  നചയ്യുനതബനുള
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ഒഇൗകദദനാഗബകേനബയമലാം  സഭ  പരബഗണബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ഇഇൗ  ബബലബനന്റെ

ആവെശദമബല.

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  പുഴകേളുലാം നദബകേളുമടക്കലാം സമൃദമനായ ജലകസനാതസ്സുകേളുള

നനാടനാണന്  കകേരളനമങബലലാം  കുടബനവെളത്തബനന്റെ  കേനാരദത്തബല്  നനാലാം  വെലബയ

ബുദബമുട്ടനുഭവെബക്കുകേയനാണന്.   കേഴബഞ  വെര്ഷമുണനായ  നകേനാടബയ  വെരള്ചയബല്

പ്രധനാനനപ്പെട്ട  ജലകസനാതസ്സുകേള്കപനാലലാം  വെറബവെരളുന  സനാഹചരദമുണനായബ.

ജലകസനാതസ്സുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുന  കേനാരദത്തബലടക്കലാം  നബയമങ്ങളുനണങബലലാം   അവെ

കൃതദമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബലണനാകുന  വെസ്പീഴ്ചകേള്  പരബകശനാധബക്കണലാം.

പ്രകൃതബദത്തമനായ ജലകസനാതസ്സുകേള് നബലനബര്ത്തുന കേനാരദത്തബല്  നസ്പീതബപൂര്വ്വമനായ

സമസ്പീപനലാം  സസസ്പീകേരബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുകണനാനയനന്  ആത്മപരബകശനാധന  നടത്തണലാം.

നബയമത്തബനല  പഴുതുകേള്  ഉപകയനാഗബചന്   ജലകസനാതസ്സുകേള്   നബകേത്തനപ്പെടുനതന്

ഫലപ്രദമനായബ  നചറുക്കനാന്   കേഴബയനാത്ത  സബതബയനാണുളതന്.  നദബകേളുലാം  പുഴകേളുലാം

ജലനബര്ഗ്ഗമന  മനാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  മലബനനപ്പെടുനതന്  തടയനാന്   സനാധബക്കണലാം.

ജലകസനാതസ്സുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്   നബലവെബലള  നബയമലാം

അപരദനാപ്തമനായതബനനാല്   അവെകശഷബക്കുന ജലകസനാതസ്സുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്

പ്രകതദകേലാം നബയമമുണനാകക്കണതന് ആവെശദമനാണന്.

(ചര്ച തുടരുലാം) 
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(ii) 2016-  നല  കകേരള  സലാംസനാന  അക്ഷയ  സലാംരലാംഭകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡന് 
രൂപസ്പീകേരണ ബബല്.

(iii) 2017-  നല കകേരള ദുര്മനവെനാദവലാം അന്ധവെബശസനാസ പ്രവൃത്തബകേളുലാം   
നബകരനാധബക്കുനതബനുളള ബബല്.

(iv) 2018-  നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്.

(അലാംഗങ്ങള് സസ്പീറബലബലനാതബരുനതബനനാല് ബബല്ലുകേള് അവെതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബട്ടബല)

(3) തനാനഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളുനട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയത്തബനന്റെ തുടര് ചര്ച

(i) 2016-  നല കകേരള കേളബസലങ്ങളുനട സലാംരക്ഷണവലാം  ,   പരബപനാലനവലാം
നബര്മ്മേനാണവലാം ബബല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:   ഇഇൗ  ബബലബനന്റെ  തുടര്  ചര്ചയനാണന്  അവെസരലാം

കചനാദബചതന്.  നനല്വെയല്-തണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമലാം  കപനാനല

കേളബസലങ്ങളുനട  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  പരബപനാലനത്തബനുലാം   സമഗ്രമനായ  നബയമലാം

കവെണനമനള  ആശയലാം  അവെതരബപ്പെബക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതുനകേനാണന്   ഇകപ്പെനാള്

വെബശദമനായബ സലാംസനാരബക്കുനബല.  അതുനകേനാണന് തുടര് ചര്ചയന് അനുവെനാദലാം നല്കേണലാം. 

(ചര്ച തുടരുലാം)

(ii) 2016-  നല കകേരള പട്ടബകേ കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗങ്ങളുനട തനതന് ഭനാഷയുലാം സലാംസനാരവലാം
സലാംരക്ഷണ ബബല്.

ശസ്പീ  .   പുരുഷന് കേടലണബ: പട്ടബകേ കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കബടയബല്  നബലനബല്ക്കുന
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തനതന് ഭനാഷയുലാം സലാംസനാരവലാം സലാംരക്ഷബക്കനാനുള ഇഇൗ സര്ക്കനാരബനന്റെ ശമങ്ങനളയുലാം

ആദബവെനാസബ  ഭനാഷ  മനാത്രലാം  അറബയനാവന  വെബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  അവെരുനട  ഭനാഷയബല്

കകേരള സബലബസന് പഠബക്കനാലാം എന  തസ്പീരുമനാനനത്തയുലാം അഭബനനബക്കുന. ആദബവെനാസബ

കുട്ടബകേളുനട  പഠനനബലവെനാരലാം  നമചനപ്പെടുന  എനതന്  ആശസനാസകേരമനാണന്.  അക്ഷരലാം

പഠബപ്പെബക്കനാന് ഊരുകേളബല് നബനന്  350  ഇന്സ്ട്രേകര്മനാനര കേനണത്തബയതുലാം റബ.റബ.സബ.

പനാസനായവെര്ക്കന്  കജനാലബ  നല്കുനമനള  പ്രഖദനാപനവലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.

അദദനാപകേര്   ആദബവെനാസബ  കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗവെബഭനാഗത്തബല്നപ്പെടുനവെരനായതബനനാല്

അവെരുനട  ഭനാഷയുനട  വെസ്പീനണടുക്കലലാം  പഠനവലാം  ഒരുമബചന്  നകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്  ഇഇൗ

ബബലബല്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്.  ആദബവെനാസബ  ജനവെബഭനാഗങ്ങളുനട  തനതുഭനാഷയുലാം

സലാംസനാരവലാം  കേലയുലാം   ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളുലാം  പഠനവെബകധയമനാക്കനാനുലാം  പ്രനാചസ്പീന

വെനാനമനാഴബകേള്, ഭനാഷകേള്, പ്രബന്ധങ്ങള് എനബവെ കഡനാകേത്യുനമന്റെന് നചയന് സൂക്ഷബക്കനാനുലാം

സഹനായകേരമനായ ഒരു നബയമനബര്മ്മേനാണലാം അനബവെനാരദമനാണന്.  

(ചര്ച തടരുലാം)

(iii) 2017-  നല കകേരള സലാംസനാന കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബനാര്ഡന് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷണന്  കുട്ടബ  :  ഇവെബനട  അവെതരബപ്പെബച  ബബല്ലുലാം  ഗവെണ്നമന്റെന്

നകേനാണ്ടുവെരുന  ബബല്ലുലാം  തമ്മേബല്  വെലബയ  വെദതദനാസമുള  സനാഹചരദത്തബല്

കൃഷബകേനാര്ക്കന്  അനുകൂലമനായ  രസ്പീതബയബല്  മനാറലാം  വെരുത്തണലാം.  കസവെനലാം  നചയ്യുന
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ആളുകേളനാണന് കേര്ഷകേനരനള കേനാരദലാം അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണ്ടുള ആനുകൂലദങ്ങളനാണന്

നല്കകേണതന്.    മൂലദവെര്ദബത ഉല്പനങ്ങള്ക്കന് കേബട്ടുന ലനാഭത്തബനന്റെ ഒരു വെബഹബതലാം

കേര്ഷകേര്ക്കന്  അവെകേനാശനപ്പെട്ടതനാനണനന്  ഉറപ്പെനാക്കബനക്കനാണ്ടുള  ഒരു  നബയമലാം

നകേനാണ്ടുവെരണലാം. ഇഇൗ ബബല് നസലകന് കേമ്മേബറബക്കന് അയചന് ബന്ധനപ്പെട്ടവെരുമനായബ ചര്ച

നചയന് കൃഷബക്കനാര്ക്കന് അനുകൂലമനായ നബലപനാടന് എടുക്കനാനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വെബ  .   എസന്  .   സനബല് കുമനാര്): സര്ക്കനാര് കേര്ഷകേ കക്ഷമ

കബനാര്ഡന് രൂപസ്പീകേരണത്തബനന്റെ അന്തബമഘട്ടത്തബനലത്തബയബരബക്കുകേയനാണന്.     ബബല്

നസലകന്  കേമ്മേബറബക്കന്  അയയണകമനാ  എന  കേനാരദലാം  കേദനാബബനറനാണന്

തസ്പീരുമനാനബകക്കണതന്.   ബബലബല്  വെനബരബക്കുന  വെകുപ്പുകേളുലാം  അതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട

കേനാരദങ്ങളുലാം  നബയമസഭയബലലാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയബലലാം   ചര്ച  നചയ്യുനതനാണന്.

ഇന്തദയബലനാദദമനായബ കക്ഷമ കബനാര്ഡന് ബബല് നകേനാണ്ടുവെരുനതന് കകേരള സര്ക്കനാരനാണന്.

അത്തരനമനാരു സനാഹചരദത്തബല്  ബബല് ചര്ച നചകയ്യണതബല എനനാണന് സര്ക്കനാര്

നബലപനാടന്.  ഇഇൗ  സഭനാസകമ്മേളന  കേനാലത്തുതനന   ബബല്   നകേനാണ്ടുവെരനാനനാണന്

ഗവെണ്നമന്റെന് ശമബക്കുനതന്. അതുനകേനാണന് തുടര് ചര്ച ആവെശദമബല. 

ശസ്പീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ: തുടര് ചര്ച ആവെശദമനാണന്.

(ചര്ച തുടരുലാം)

സഭ രനാവെബനല 11.01-നന് പബരബഞ.


