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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   20,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അറബയബപ്പെക്ക്

ശസ്പീമതബ കകേ  .   ആര  .   ഗഗൗരബയമ്മേയക്ക് ജന്മദബനനാശലാംസകേള്

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള  രനാഷസ്പീയത്തബകല  ധസ്പീരവനബതയലാം  പ്രഥമ

നബയമസഭയബകല  ജസ്പീവബചബരബക്കുന്ന  ഏകേ  അലാംഗവുമനായ

ശസ്പീമതബ കകേ. ആര. ഗഗൗരബയമ്മേയക്ക് 101-ാം ജന്മദബനനാശലാംസകേള് കനരുന.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ശസ്പീമതബ  കകേ.  ആര.

ഗഗൗരബയമ്മേയകട  ജന്മശതനാബബ  ആകഘനാഷത്തബല്  എലനാ  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം

പകങ്കെടുകകണ്ടതബനനാല് 21-06-2019-നക്ക് സഭ കചകരണ്ടതബല. 
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പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല): 100 വയസക്ക് തബകേയന്ന

ശസ്പീമതബ  കകേ.  ആര.  ഗഗൗരബയമ്മേയകട  ജസ്പീവബതലാം  ഭനാവബതലമുറയക്ക്  ആകവശലാം

പകേരുന്നതനായബരബക്കുലാം.  നനാകള  സഭ  കചകരണ്ടതബകലന്ന  മുഖദമനബയകട

അഭബപ്രനായകത്തനാടക്ക് കയനാജബക്കുന. 

മബ  .    സസ്പീകര:  മുഖദമനബയകടയലാം പ്രതബപക്ഷ കനതനാവബകന്റെയലാം അഭബപ്രനായലാം

പരബഗണബചക്ക്  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട  21-06-2019-നക്ക്  നബശ്ചയബചബരുന്ന

സകമ്മേളനലാം ഒഴബവനാക്കുന. 

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേശുവണ്ടബ കമഖലയകട പുനരുദനാരണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  കേശുവണ്ടബ  കമഖലകയ  പുനരുദരബകനാന  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബകനാത്തതലാം  കമനാസനാലാംബബകബല്നബനലാം  കതനാട്ടണ്ടബ  ഇറക്കുമതബ

കചയ്തതവഴബ  കകേനാടബകേളുകട  നഷ്ടമുണ്ടനായതലാംമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ

പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമനായ സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന,

മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ, കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. 
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മതദബന്ധനവുലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണ്ടബ വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  കേശുവണ്ടബ  കമഖലയബകല

കകേടുകേനാരദസ്ഥതയലാം നയകകവകേലദവുലാംമൂലലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട ജസ്പീവബതലാം വഴബമുട്ടബ

നബല്ക്കുനകവന്നതക്ക്  അടബസ്ഥനാനരഹബതമനായ  ആകരനാപണമനാണക്ക്.  കേശുവണ്ടബ

വദവസനായകത്ത  സലാംരക്ഷബകനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേളനാണക്ക്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷലാം

പൂട്ടബകബടന്ന  സ്ഥനാപനങ്ങള്  തറനപ്രവരത്തബപ്പെബകനാനുലാം  കതനാട്ടണ്ടബയകട

ലഭദതക്കുറവക്ക് പരബഹരബകനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്. മുഖദമനബയകട സനാന്നബദദത്തബല്

കചരന്ന  കയനാഗത്തബല്  കേശുവണ്ടബകത്തനാഴബലനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

പ്രഖദനാപബച  പനാകകജക്ക്  കസ്റ്റേറക്ക്  കലവല്  ബനാകങ്കെഴക്ക്  കേമ്മേബറബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

വനായ്പ നല്കുന്നതബനുള്ള അനുമതബപതലാം നല്കുകേയലാം  14-06-2019-നക്ക്  വസ്പീണലാം

കചരന്ന കയനാഗത്തബല് നടപടബക്രമങ്ങള് തസരബതകപ്പെടുത്തനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇ-കടണ്ടര സലാംവബധനാനലാം  അപ്രനാകയനാഗബകേമനായതബനനാല് സസ്പീല്ഡക്ക്

കടണ്ടര  രസ്പീതബ  സസസ്പീകേരബകനാന  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവബകല  വദവസ്ഥകേള്  പനാലബചക്ക്  സുതനാരദമനായനാണക്ക്  കതനാട്ടണ്ടബ

ഇറക്കുമതബക്കുള്ള കടണ്ടറുകേള് കേനാഷഷ്യൂ കബനാരഡക്ക് ക്ഷണബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന:  കേശുവണ്ടബ  കമഖലയബകല  പ്രശ്നങ്ങളുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  മുഖദമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്  കചരന്ന  കയനാഗതസ്പീരുമനാനങ്ങള്

നടപ്പെനാകനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  സരകനാരബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസ്ഥതമൂലലാം  മൂന്നക്ക്

കതനാഴബലനാളബകേള്  ആത്മഹതദ  കചയ്യുകേയലാം  നബരവധബ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവബതലാം

വഴബമുട്ടബനബല്ക്കുകേയമനാണക്ക്.  കേശുവണ്ടബ  കമഖലയനാവശദമനായ  കതനാട്ടണ്ടബ

സലാംഭരബക്കുന്നതബനക്ക്  കേനാഷഷ്യൂകബനാരഡക്ക്  ഇ-കടണ്ടര  ഒഴബവനാകബ  ആഫബകന

രനാജദങ്ങളുമനായണ്ടനാകബയ  ഇറക്കുമതബകേരനാര  നടപടബക്രമങ്ങളുകട  ലലാംഘനമനാണക്ക്

വദക്തമനാക്കുന്നതക്ക്.  5  ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  കൂടുതലുള്ള  കേരനാര  ഇ-കടണ്ടര

മുകഖനയനായബരബകണകമന്ന  വബജബലനസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  നബരകദ്ദേശകത്ത  അവഗണബചക്ക്

കമനാസനാലാംബബകബല്നബന്നക്ക്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്ത  കതനാട്ടണ്ടബ  ഗുണനബലവനാരലാം

കുറഞ്ഞതനായതബനനാല് കകേനാടബകേളുകട  നഷ്ടമനാണുണ്ടനായബരബക്കുന്നതക്ക്.  കേട്ടബലാംഗക്ക്  കടസ്റ്റേബനക്ക്

കേമ്പനബകയ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് പരബകശനാധന നടത്തുകേയലാം കതനാട്ടണ്ടബ

ഇറക്കുമതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ദുരൂഹ  സനാഹചരദങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  അകനസഷണലാം

നടത്തുകേയലാം കവണലാം.  കേശുവണ്ടബകത്തനാഴബലനാളബകേകള ബനാധബക്കുന്ന ഗുരുതരമനായ ഇഗൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം. 

മതദബന്ധനവുലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണ്ടബ വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  പതത്തബല്  പരസദലാം
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കചയ്യുന്നതള്കപ്പെകടയള്ള  വദവസ്ഥകേള്  പനാലബച്ചുകകേനാണ്ടനാണക്ക്  കതനാട്ടണ്ടബ

വനാങ്ങുന്നതക്ക്.  കേനാലതനാമസമബലനാതനാക്കുന്നതബനുകവണ്ടബയനാണക്ക്  ഇ-കടണ്ടര

ഒഴബവനാകബ  ബദല്  സലാംവബധനാനലാം  സസസ്പീകേരബചതക്ക്.  ഒരുവരഷലാം  200  കതനാഴബല്

ദബനങ്ങള് നല്കേനാനുള്ള ശമങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര നടത്തുന്നതക്ക്.  ഒകകനാബരവകര

ഫനാകറബകേള് പ്രവരത്തബപ്പെബകനാനുള്ള കതനാട്ടണ്ടബ കകേനാരപ്പെകറഷന സലാംഭരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

കേട്ടബലാംഗക്ക്  കടസ്റ്റേബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ഇതവകര  ആകക്ഷപങ്ങകളനാനമുണ്ടനായബട്ടബല.

കേഴബഞ്ഞ മൂനവരഷമനായബ  262  കകേനാടബ രൂപ കേനാഷഷ്യു കകേനാരപ്പെകറഷനക്ക് സരകനാര

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രതബസന്ധബയബല്നബനലാം  കകേനാരപ്പെകറഷകന  രക്ഷബകനാനനാണക്ക്

എസക്ക്.പബ.വബ.  രൂപസ്പീകേരബകനാന  തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്.  പൂട്ടബകബടക്കുന്ന  ഫനാകറബകേള്

പുനരുദരബകനാനനായബ  എസക്ക്.എല്.ബബ.സബ.-യബല്  ആവശദമനായ  നബലപനാടക്ക്

സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  കേഴബഞ്ഞ  വരഷലാം  എഗ്രബകമന്റെബനക്ക്  വബമുഖത  പ്രകേടബപ്പെബച

ടനാനസനാനബയന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഇകകനാലലാം  കസ്റ്റേനാക്കുള്ള  കതനാട്ടണ്ടബ

കേനാഷഷ്യൂകബനാരഡബനക്ക്  നല്കേനാകമന്നക്ക്  അറബയബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇഗൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണ്ട ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
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(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചന്നബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാരട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

III ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കറനാഡക്ക്  -  പനാലലാം പ്രവൃത്തബകേള് യഥനാസമയലാം പൂരത്തസ്പീകേരബകനാത്തതബനനാലുള്ള നഷ്ടലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  കറനാഡുകേളുകടയലാം

പനാലങ്ങളുകടയലാം   നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്  ഏകറടുക്കുന്ന  കേരനാറുകേനാര  ആധുനബകേ

നബരമ്മേനാണ  ഉപകേരണങ്ങളുകട  അഭനാവത്തബല്  കേനാലനാവധബക്കുളളബല്  പ്രവൃത്തബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാകതയലാം  കപനാതമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബകനതബകര  കേളളകകസുകേള്

നല്കേബയലാം  നബരന്തരലാം  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തബ  കപനാതഖജനനാവബനക്ക്  നഷ്ടമുണ്ടനാകബ

സരകനാരബകനയലാം  ജനങ്ങകളയലാം  പ്രതബസന്ധബയബലനാക്കുന്ന  സനാഹചരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  അത്തരലാം  കേരനാറുകേനാകര  കേരബമ്പട്ടബകേയബല് 

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

റബവവസ്ഡക്ക് പബ.ഡബഷ്യു.ഡബ.  മനാനസല്  2012,  സ്റ്റേനാകന്റെരഡക്ക് ബബഡക്ക്  കഡ നാകേഷ്യുകമന്റെബകല
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വദവസ്ഥകേള്  എന്നബവപ്രകേനാരമനാണക്ക്  കേരനാര  പ്രവൃത്തബകേള്  നടപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്.

പ്രവൃത്തബകേളുകട  കേനാലനാവധബ  സനാകങ്കെതബകേകേനാരണങ്ങളനാലലനാകത  ദസ്പീരഘബപ്പെബച്ചു

നല്കകേണ്ട സനാഹചരദത്തബല് കേരനാറുകേനാരനബല്നബന്നക്ക് പബഴ ഈടനാകനാകമനലാം കേനാരണലാം

വദക്തമനാകനാകത  നബരത്തബവയ്ക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബകേള്  റബസക്ക്  ആന്റെക്ക്  കകേനാസ്റ്റേക്ക്  പ്രകേനാരലാം

കടരമബകനറക്ക് കചയ്യനാകമനലാം വദവസ്ഥ കചയ്യുനണ്ടക്ക്. എലനാ ജബലകേളബലുലാം ഗുണനബലവനാര

ലനാബുകേള് സ്ഥനാപബക്കുകേയലാം തസ്പീ-ടയര പരബകശനാധന നടത്തബവരബകേയലാം കചയ്യുനണ്ടക്ക്.

കേരനാറുകേനാര ആധുനബകേ നബര മ്മേനാകണനാപകേരണങ്ങളുകട ലഭദത സലാംബന്ധബചക്ക് കരഖകേള്

സമരപ്പെബകണകമന്നക്ക്  കേരനാറബല്  നബഷ്കരഷബക്കുനണ്ടക്ക്.  പ്രവൃത്തബകേള്  യഥനാസമയലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാകത  ഒന്നബലധബകേലാം  തവണ  നസ്പീട്ടബവയ്ക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്

എസകലഷന  കക്ലെയബലാം  ഒഴബവനാകബ  നബയമപരമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരണകേനാലനാവധബ

ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുന്നതബനനാല്  കപനാതഖജനനാവബനക്ക്  നഷ്ടമുണ്ടനാകുകേയബല.  പനാരലകമനലാം

നബയമസഭയലാം  പനാസനാകബയ  നബയമത്തബകനതബരനായബ  മജബകസ്ട്രേറക്ക്  കകേനാടതബയബല്നബന്നക്ക്

എകക്ക്-പനാരട്ടബ  കസ്റ്റേ  കകേനാടുക്കുന്ന  കേനാരദലാം  ഉന്നതനബയമവൃത്തങ്ങകള  അറബയബക്കുന്നതക്ക്

സലാംബന്ധബചക്ക്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പത്തനനാപുരലാം,  കകേനാട്ടനാരകര  ഭനാഗകത്ത

ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്  ഫണ്ടക്ക്  കബനാരഡബകന്റെ  രണ്ടക്ക്  കറനാഡുകേളുകടയലാം

നനാഷണല്  വഹകവയകട  ഒരു  കറനാഡബകന്റെയലാം  പ്രവൃത്തബയബകല  അപനാകേതമൂലലാം   9

കപകര  സകസനഡക്ക്  കചയ്യുകേയണ്ടനായബ.  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ
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കടണ്ടര  വദവസ്ഥകേളബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാനുലാം  വരകക്ക്കഷനാപ്പെക്ക്  നടത്തനാനുലാം

ഉകദ്ദേശബക്കുനണ്ടക്ക്.  നബയമത്തബകന്റെ പരബധബയബല്നബന്നക്ക്  ആവശദമനായ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

വരുത്തുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(2) എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് വബദദനാഭദനാസത്തബകല നബലവനാരത്തകേരചയലാം
കതനാഴബലബലനായ്മയലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന:  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

വബദദനാഭദനാസത്തബകല നബലവനാരത്തകേരചയലാം എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് ബബരുദധനാരബകേളുകട

കതനാഴബലബലനായ്മയലാം  പരബഹരബകണലാം.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളബകല

വബദദനാഭദനാസ  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉയരത്തനാനുലാം   ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര  സഗൗകേരദങ്ങള്

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  കയനാഗദതയള്ള  അദദനാപകേകര  നബയമബകനാനുലാം  കകേനാഴ്സുകേളുകട

സബലബസക്ക്  പരബഷ്കരബകനാനുലാം  കതനാഴബല്  സനാദദത  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നഷ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ):  അദദനാപന പരബചയവുലാം

ഉയരന്ന വബദദനാഭദനാസകയനാഗദതയലാം അദദനാപന അഭബരുചബയമുള്ളവരുകട അഭനാവലാം

പഠനനബലവനാരകത്ത  ബനാധബക്കുനണ്ടക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  സ്ഥനാപനങ്ങള്

നടത്തുന്നതബനക്ക്  എ.കഎ.സബ.ടബ.ഇ.-യകട  നബബന്ധനകേള്  കൃതദമനായബ
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പനാലബകണകമന്നക്ക്  സസകേനാരദ-സസനാശയ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജക്ക്

മനാകനജരമനാരക്കുക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

വബദദനാഭദനാസരലാംഗകത്ത സരകനാര/എയ്ഡഡക്ക്  സ്ഥനാപനങ്ങള് മബകേച നബലവനാരലാം

പുലരത്തുനണ്ടക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളുകട  ഗുണനബലവനാരലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  എലനാ  കകേനാകളജുകേളുലാം  അകക്രഡബകറഷനക്ക്

വബകധയമനാകേണകമന്നക്ക്  നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  സനാകങ്കെതബകേ  വനപുണദ  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  അദദനാപകേരകക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  പനാഠദപ്രക്രബയയകട

നബലവനാരമുയരത്തനാനുലാം  വബദദനാരതബകേളുകട  സസയലാംസലാംരലാംഭകേ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

സഗൗകേരദലാം  നല്കേനാനുമുളള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ക്രമസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

വബദദനാരതബകേളുകട കതനാഴബല് വനപുണദ നഷ്യൂനതകേള് പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  സസനാശയ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളബലുള്കപ്പെകട  അഡസ്പീഷണല്  സബല്  അകേസബസബഷന

കപ്രനാഗ്രനാലാം  (ASAP)  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം നൂതനവുലാം കതനാഴബലധബഷബതവുമനായ വനപുണദ

കകേനാഴ്സുകേളുലാം  വദക്തബതസ  വബകേസനത്തബനനായള്ള  പരബശസ്പീലനവുലാം  നല്കുന്നതനാണക്ക്.

സബലബസക്ക്  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  നൂതന

സനാകങ്കെതബകേവബദദകേളുലാം  അടബസ്ഥനാനതതസങ്ങളുലാം  പനാഠദപദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.  ഈ  കമഖലയബകല  കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറങ്ങളുള്കകനാണ്ടക്ക്

നബയമങ്ങള്ക്കുലാം  ചട്ടങ്ങള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ  കകേനാഴ്സുകേള്  പരബഷ്കരബചക്ക്  നവസ്പീന
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ബനാഞ്ചുകേള്  തടങ്ങുന്ന  കേനാരദലാം  അകനാദമബകേക്ക്  കേഗൗണ്സബലബകന്റെ  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

IV  സബ്മബഷന

(1) കമനാറകട്ടനാറബയത്തബനുള്ള അനുമതബ നബകഷധബകല്

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല  ):  കസ്റ്റേറക്ക്  കലവല്  ബനാകങ്കെഴക്ക്

കേമ്മേബറബ  അടബയന്തരമനായബ  വബളബച്ചുകൂട്ടനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കേരഷകേരുകട

വനായ്പകേള്കക്ക്  2019  ഡബസലാംബര  31  വകര  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  നസ്പീട്ടുന്നതബനക്ക്  അനുമതബ

നബകഷധബച  തസ്പീരുമനാനലാം  പബനവലബകണകമന്നക്ക്  റബസരവക്ക്  ബനാങ്കെബകന

കബനാധദകപ്പെടുത്തനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കമനാറകട്ടനാറബയത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച റബസരവക്ക്

ബനാങ്കെക്ക്  നടപടബ  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയബല.  വനായ്പകേളുകട  പലബശ  പൂരണ്ണമനായലാം

സരകനാര ഏകറടുക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  കമനാറകട്ടനാറബയലാം

ഡബസലാംബര  31  വകര  നസ്പീട്ടനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  എസക്ക്.എല്.ബബ.സബ.  മസ്പീറബലാംഗബല്

അവതരബപ്പെബചക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  വനാങ്ങബയബരുനകവങ്കെബലുലാം  റബസരവക്ക്  ബനാങ്കെക്ക്  അനുമതബ

നബകഷധബക്കുകേയനാണുണ്ടനായതക്ക്.  കമനാറകട്ടനാറബയത്തബകന്റെ  കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടനാന

എസക്ക്.എല്.ബബ.സബ.  കയനാഗത്തബനുതകന്ന  തസ്പീരുമനാനബകനാകമന്നനാണക്ക്  റബസരവക്ക്
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ബനാങ്കെബകന്റെ നബലപനാടക്ക്.  ജൂണ് 25-നക്ക് കൂടുന്ന എസക്ക്.എല്.ബബ.സബ.  കയനാഗത്തബല് ഇഗൗ

വബഷയലാം  പ്രധനാന  അജണ്ടയനായബ  വയ്ക്കുകേയലാം  എസക്ക്.എല്.ബബ.സബ.-യകട

വബകവചനനാധബകേനാരലാം  ഉപകയനാഗബചക്ക്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  നസ്പീട്ടുന്നതബനുള്ള  സരകനാര

തസ്പീരുമനാനലാം  നടപ്പെനാകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

റബസരവക്ക്  ബനാങ്കെക്ക്  ഗവരണകറ  കനരബല്കണ്ടക്ക്  സ്ഥബതബഗതബകേള്  കബനാദദകപ്പെടുത്തബ

അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനമുണ്ടനാകനാന  ശമബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കമനാറകട്ടനാറബയലാം

പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്ന  കേനാലയളവബനുള്ളബല്  വരുന്ന  ജപബനടപടബകേള്  മുകന്നനാട്ടക്ക്

കകേനാണകപനാകകേണ്ടതബകലന്നക്ക് റവനഷ്യൂ വകുപ്പെബനക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

(2) ചബകേബതനാ ധനസഹനായ സമനാഹരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  സനാമൂഹദ  മനാധദമങ്ങളബലൂകടയള്ള  ചബകേബതനാ

ധനസഹനായ  സമനാഹരണത്തബകല  തട്ടബപ്പെക്ക്  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  സനാമൂഹദ മനാധദമങ്ങളബലൂകടയള്ള

ചബകേബതനാ  ധനസഹനായ  സമനാഹരണത്തബകല  തട്ടബപ്പെക്ക്  തടയനാന  എകന്തനാകക

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകനാകമന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്.

യഥനാസ്ഥബതബ  മനസബലനാകബ  അധബകൃതസ്ഥനാനത്തുനബനലാം  സരട്ടബഫബകറക്ക്
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നല്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(3) ബബരുദലാം കയനാഗദതയനായബട്ടുള്ള തസബകേകേളുകട പ്രനായപരബധബ

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ബബരുദലാം  കയനാഗദതയനായബ  നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള

തസബകേകേള്കക്ക്  അകപക്ഷബകനാനുള്ള  പ്രനായപരബധബ  ഉയരത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖനയള്ള

കപനാതതസബകേകേളബകല നബയമനങ്ങള്കക്ക് അകപക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള പ്രനായപരബധബ

18-36  ആണക്ക്.  ഉയരന്ന  പ്രനായപരബധബയബല്  സലാംവരണ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം

അരഹമനായ  ഇളവക്ക്  അനുവദബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സബ.,  പ്ലസക്ക്  ടു

തടങ്ങബയവ കയനാഗദതയനായബ നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള തസബകേകേളബകലയക്ക് ഏറവുലാം കുറഞ്ഞ

പ്രനായത്തബല്ത്തകന്ന അകപക്ഷ നല്കേനാന കേഴബയന്ന തരത്തബലനാണക്ക് പ്രനായപരബധബ

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   ബബരുദലാം,  ബബരുദനാനന്തര  ബബരുദലാം,  മറക്ക്  സനാകങ്കെതബകേ

കയനാഗദതകേള്  എന്നബവ  ആവശദമനായബ  വരുന്ന  തസബകേകേള്കക്ക്  ഓകരനാ

തസബകേയകടയലാം കജനാലബസസഭനാവമനുസരബച്ചുലാം കയനാഗദതയകട അടബസ്ഥനാനത്തബലുലാം

18  മുതല്  22  വകര  വദതദസമനായ  കുറഞ്ഞ  പ്രനായപരബധബകേള്  വബവബധ

വകുപ്പുകേളുകട  കസഷദല്  റൂളുകേളബല്  നബശ്ചയബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ബബരുദലാം
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അടബസ്ഥനാനകയനാഗദതയനായള്ള  തസബകേകേള്കക്ക്  മനാതമനായബ  പ്രനായപരബധബയബല്

മനാറലാം വരുത്തുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണനയബലബല.  

(4) ഭൂമബ ഏകറടുകല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    അച്ചുതനാനന്ദന:  അകേകത്തത്തറ-നടകനാവക്ക്  കമല്പ്പെനാലലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ  പനാലലാം

നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനഷ്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബകല  അകേകത്തത്തറ-നടകനാവക്ക്  കമല്പ്പെനാലലാം  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്

43.51  ആര  സ്ഥലലാം  ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള  ഭരണനാനുമതബ  കപനാതമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുലാം

ഡയറകക്ക്  കനകഗനാഷബകയറഡക്ക്  പരകചസബനുള്ള  അനുമതബ  റവനഷ്യൂ  വകുപ്പുലാം

നല്കേബയബരുന.  ഭൂമബവബല  സലാംബന്ധബച  വബവരലാം  കസ്റ്റേറക്ക്  കലവല്  എലാംപകവരഡക്ക്

കേമ്മേബറബകക്ക്  സമരപ്പെബക്കുകേയലാം  30.69  ആര  ഭൂമബയകട  വബല  അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം രജബകസ്ട്രേഷനക്ക് സമ്മേതപതലാം നല്കേബയ പത്തക്ക് വകേവശകനാരുകട

ഭൂമബ രജബസ്റ്റേര കചയ്തക്ക് അരതനനാധബകേനാരബകക്ക് വകേമനാറുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  വബസമ്മേതലാം

പ്രകേടബപ്പെബചവരുകട ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്. പനാലലാം

നബരമ്മേനാണലാം സലാംബന്ധബച സനാമൂഹബകേനാഘനാത പഠന റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് പരബകശനാധബക്കുന്നതബനക്ക്
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വബദഗ്ദ്ധ സമബതബകയ ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം സമബതബ  ശബപനാരശപ്രകേനാരലാം  ജബലനാകേളകര

ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  പ്രനാഥമബകേവബജനാപനലാം  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  പുനരധബവനാസത്തബനുലാം

പുനനഃസ്ഥനാപനത്തബനുമുള്ള  പനാകകജുലാം  പ്രഖദനാപനവുലാം  പുറകപ്പെടുവബചക്ക്  അവനാരഡക്ക്

പനാസനാകബ  സ്ഥലകമകറടുകല്  നടപടബ  സമയബന്ധബതമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(5) തബരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തബകല കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര:  തബരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തബല് അനുഭവകപ്പെടുന്ന

കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  അരുവബകരയബൽ നബരമ്മേനാണത്തബലുള്ള  75

എലാം.എല്.ഡബ.  പ്ലനാന്റെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കനയ്യനാരഡനാമബല്നബനലാം

തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബല്  ജലകമത്തബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബ

പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  ക്രമനാതസ്പീതമനായ ഉപകയനാഗവുലാം

പുതബയ  കേണക്ഷനുകേളുകട  വർദനവുലാം  ജലസലാംഭരണബകേളബൽ  ആവശദമനായ

ജലവബതനാനലാം കൃതദമനായബ  നബലനബർത്തനാൻ സനാധബകനാത്തതലാം ജലത്തബകല കേലങ്ങൽ

ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വർദബക്കുന്നതലാം അടബകടബയണ്ടനാകുന്ന വവദഷ്യുതബതടസവുലാം പ്രധനാന

വപപ്പുവലനുകേളബകല  കചനാർചയലാം  ജലലഭദതക്കുറവക്ക്  അനുഭവകപ്പെടുന്നതബനക്ക്
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കേനാരണമനാകേനാറുണ്ടക്ക്.  വനാൽവക്ക്  നബയനബച്ചുലാം  ടനാങ്കെർ  മുകഖനയലാം  ജലകമത്തബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  ശനാശസതമനായബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്

അരുവബകരയബകല  വവദഷ്യുതബതടസലാം  ഒഴബവനാകനാൻ  ഭൂഗർഭ  കകേബബൾ

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബ  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  പൂർത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചനാർച

കേകണ്ടത്തുന്നതബനക്ക്  ലസ്പീകക്ക്  ഡബറക്ഷൻ  ടസ്പീമബകന  നബകയനാഗബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.

പമ്പബലാംഗക്ക്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  കമനാകഡവണകസഷൻ  പദതബയബലുൾകപ്പെടുത്തബ

നബർമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്  നടനവരബകേയനാണക്ക്.  കേനാലപ്പെഴകലാം  കചന്ന  വപപ്പുകേൾ

മനാറ്റുന്നതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബയലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളബല്

ശുദജലകമത്തബക്കുന്നതബനനായബ  അമൃതക്ക്  പദതബയബല്കപ്പെടുത്തബ

ജലശുദസ്പീകേരണശനാലയകട  നബർമ്മേനാണപ്രവർത്തനങ്ങളുലാം  പുകരനാഗമബക്കുനണ്ടക്ക്.

കനയ്യനാർഡനാലാം മുതൽ തബരുമല വകരയള്ള വപപ്പുവലൻ സ്ഥനാപബകലുലാം അനുബന്ധ

ഘടകേങ്ങൾക്കുമുള്ള  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാർട്ടബകന്മല്  കേബഫ്ബബയകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭദമനാകബ  എസ്റ്റേബകമറക്ക്  തയ്യനാറനാകബ  വരബകേയനാണക്ക്. പ്രശ്നലാം  അടബയന്തരമനായബ

പരബഹരബകനാന നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

(6) പയ്യന്നൂരബകല കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  പയ്യന്നൂരബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബകവളള

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  അനുമതബ  ലഭബച എരമലാം-കുറ്റൂര പദതബയകട  പ്ലനാനബലാംഗക്ക്,

ഇൻകവസ്റ്റേബകഗഷൻ എന്നബവ പൂർത്തബയനാക്കുകേയലാം വബശദമനായ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് തയ്യനാറനാകബ

വരബകേയമനാണക്ക്.  കേനാകങ്കെനാല്-ആലപ്പെടമ്പക്ക്, കേരബകവളളൂര-കപരളലാം,  തൃകരബപ്പൂര  തടങ്ങബയ

പഞനായത്തുകേള്കനായബ  ഒരു  ബൃഹതക്ക്  കുടബകവളള  പദതബയകട  നബരമ്മേനാണലാം

നടനവരുന.  കചറുപുഴ  പഞനായത്തബകല പദതബകനാവശദമനായ സർകവ്വ,  പ്ലനാനബലാംഗക്ക്,

ഇൻകവസ്റ്റേബകഗഷൻ  എന്നബവ  പൂർത്തബയനാകബ  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാർട്ടക്ക്

തയ്യനാറനാകകണ്ടതണ്ടക്ക്.  ഫണ്ടബകന്റെ  ലഭദതയനുസരബചക്ക്  പ്രവൃത്തബകേൾ

ഏകറടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(7) ലനാനഡക്ക് റബക്ലെകമഷന സസ്പീലാം

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന:  കേടലനാക്രമണലാം  തടയന്നതബനുലാം  തസ്പീരപ്രകദശലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ലനാനഡക്ക്  റബക്ലെകമഷന  സസ്പീലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ): കേടലനാക്രമണലാം തടയന്നതബനുലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  വസ്പീകണ്ടടുക്കുന്നതബനുലാം  പുതബയ  കേര  സൃഷ്ടബചക്ക്  വബകേസനലാം

സനാധദമനാക്കുന്നതബനുമനാണക്ക്  കഡനാകർ  വബ.  വബ.  കവലുക്കുട്ടബ  അരയൻ  ലനാൻഡക്ക്

റബക്ലെകമഷൻ സസ്പീലാം വബഭനാവന കചയ്യുന്നതക്ക്.  കേടല്ഭബത്തബ നബരമ്മേനാണത്തബനുള്ള കേല്ലുകേള്
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ലഭദമലനാത്തതബനനാല്  കേടല്കക്ഷനാഭലാം  പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനക്ക്  മറ്റു  മനാരഗ്ഗങ്ങള്

കതകടണ്ടതക്ക്  അനബവനാരദമനാണക്ക്.  ലനാനഡക്ക്  റബക്ലെകമഷന  സസ്പീമബകനക്കുറബചക്ക്  വബദഗ്ദ്ധരുകട

കമല്കനനാട്ടത്തബല് വബശദപഠനലാം നടത്തുന്നതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(8) കറയബല്പ്പെനാത നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   രനാജു എബഹനാലാം: അങ്കെമനാലബ-എരുകമലബ കറയബല്പ്പെനാത നബരമ്മേനാണത്തബകല

അവലനകമന്റെബലുള്ള  തരകങ്ങള്  പരബഹരബചക്ക്  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

അങ്കെമനാലബ-ശബരബ  കറയബല്പ്പെനാതയനാവശദമനായ  ഭൂമബ  എറണനാകുളലാം,  കകേനാട്ടയലാം

ജബലകേളബല്നബനലാം  ഏകറടുക്കുന്നതബനനായബ  സക്ക് കപഷദല്  തഹസബല്ദനാരമനാരുള്കപ്പെട്ട

രണ്ടക്ക്  എല്.എ.  യൂണബറ്റുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  എറണനാകുളലാം  ജബലയബല്നബനലാം

ഭൂമബകയകറടുക്കുന്നതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  സനാമൂഹബകേനാഘനാതപഠനലാം  നടത്തനാന

കഡനാണ്കബനാസക്ക് കകനാ  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയനസക്ക്  കകേനാകളജബകന

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേനാട്ടയലാം  ജബലയബല് ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുന്നതബനുള്ള സലാംയക്ത

സ്ഥലപരബകശനാധന  പൂരത്തബയനാകയങ്കെബലുലാം  കറയബല്കവ  ഫണ്ടക്ക്  അനുവദബചബട്ടബല.

ഭൂമബകയകറടുക്കുന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബച  തരകലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  കറയബല്കവയലാം

സലാംസ്ഥനാന സരകനാരുലാം സലാംയക്ത നടപടബ സസസ്പീകേരബകകണ്ടതണ്ടക്ക്. 
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(9) പനാലലാം പുനരനബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ:  ഗതനാഗതക്കുരുകക്ക്  അനുഭവകപ്പെടുന്ന  പനാലകനാടക്ക്  ജബലയബകല

ഇഗൗസ്റ്റേക്ക് ഒറപ്പെനാലലാം പനാലലാം പുനരനബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):    രണ്ടക്ക്

സനാരകേങ്ങള് കപനാളബച്ചുനസ്പീകകണ്ടബവരുകമന്ന കേനാരണത്തനാല്  ഇഗൗസ്റ്റേക്ക് ഒറപ്പെനാലലാം

പനാലത്തബകന്റെ  നബരമ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ  ഭൂമബകയകറടുക്കുന്ന  നടപടബ

പ്രതബസന്ധബയബലനാണക്ക്.  ജനപ്രതബനബധബകേളുകട  സനാന്നബദദത്തബല്

സ്ഥലപരബകശനാധന  നടത്തബ  തയ്യനാറനാകബയ  പുതകബയ  അവലനകമന്റെക്ക്

സലാംബന്ധബചക്ക്  വബശദമനായ  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാകബ  ഭരണനാനുമതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  

(10) കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    മനാതഷ്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബച

തബരുവല-മലപ്പെള്ളബ-കചലകകനാമ്പക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്

നടത്തുന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

കേബഫ്ബബയകട  ധനസഹനായകത്തനാകട  ആരലാംഭബച  തബരുവല-മലപ്പെള്ളബ-കചലകകനാമ്പക്ക്
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കറനാഡബകന്റെ  നബരമ്മേനാണപ്രവൃത്തബകനാവശദമനായ  ഭൂമബകയകറടുത്തക്ക്  നല്കേബയനാലുടന

'റബകക്ക്  '  അതബകന്റെ നബരമ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്;  അലനാത്തപക്ഷലാം

കപനാതമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഇടകപട്ടക്ക്  മകറകതങ്കെബലുലാം  രസ്പീതബയബല്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബ

കചയ്യുന്നതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബച്ചുള്ള  കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

VI ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദരതനകേളബകന്മലുള്ള ചരചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സകകപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന  ):

തനാകഴപ്പെറയന്ന ധനനാഭദരതന അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമ്പര  XXX  -  ഭക്ഷദലാം
         (1260,92,31,000 രൂപ)

 വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

തനാകഴപ്പെറയന്ന ധനനാഭദരതനകേള് അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമ്പര XXXI  -      മൃഗസലാംരക്ഷണലാം
               (491,88,85,000  രൂപ)

ധനനാഭദരതന നമ്പര XXXII  -      ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം
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               (122,72,74,000  രൂപ)
ധനനാഭദരതന നമ്പര XXXIV  -           വനലാം

           (448,93,74,000  രൂപ)

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയങ്ങകള

പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടബ തറമുഖവുലാം മഷ്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു

സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളബ  ): ഭക്ഷദലാം എന്ന  XXX-ാം

നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്ന  XXXI-ാംനമ്പര

ധനനാഭദരതനകയയലാം ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം എന്ന XXXII-ാംനമ്പര ധനനാഭദരതനകയയലാം

വനലാം  എന്ന  XXXIV-ാംനമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടലാം  236(3)

പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .    കജനാരജക്ക് എലാം  .    കതനാമസക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  മനാകവലബ

കസ്റ്റേനാറുകേള്/സൂപ്പെരമനാരകറ്റുകേള്  പുതതനായബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

കപനാതവബപണബകയകനാള്   വബലക്കുറവബല്   നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.   പ്രധനാന  ജലാംഗ്ഷനുകേളബല്  മനാകവലബ

കമഡബകല്  കസ്റ്റേനാറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  അവശദമരുനകേളുകട  ലഭദത

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  ക്ഷസ്പീരകമഖലയബല്  സസയലാംപരദനാപത
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വകേവരബകനാനുലാം ഉല്പനാദനരലാംഗത്തക്ക് ഗണദമനായ വരദനവുണ്ടനാകനാനുലാം   സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

പനാല്വബല  വരദനവബലൂകട  ലഭബക്കുന്ന  വരുമനാനത്തബകന്റെ  സബലാംഹഭനാഗവുലാം

ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരകക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  കപനഷനതകേ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

സസസ്പീകേരബച  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  വനവല്കരണ  നടപടബകേള്

തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വനദമൃഗശലദത്തബല്നബനലാം കേരഷകേകര രക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബയണ്ടനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

പചകറബയള്കപ്പെകടയള്ള  അവശദസനാധനങ്ങള്കക്ക്  വബല  വരദബചബട്ടബകലന്ന

അവകേനാശവനാദലാം അപഹനാസദമനാണക്ക്.  വബല കുറചക്ക്  വബതരണലാം കചയ്യുന്ന പതബമൂന്നബനലാം

അവശദസനാധനങ്ങളുകട  കസ്റ്റേനാകക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം

സസസ്പീകേരബക്കുന്നബല.  കേനാലബത്തസ്പീറയകട  വബലവരദനവുലാം  തസ്പീറപ്പുലബകന്റെ  അഭനാവവുലാം

ക്ഷസ്പീരകേരഷകേകര  പ്രതബസന്ധബയബലനാകബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പ്രളയത്തബല്  പശുകകള

നഷ്ടകപ്പെട്ട  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരകനായബ  വസനബകേഫനാമുകേളബല്നബനലാം  അതഷ്യുല്പനാദന

കശഷബയള്ള  കേറവപ്പെശുകകള  തച്ഛമനായ  വബലയക്ക്  വനാങ്ങബനല്കേനാനുലാം  മബല്മകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ  ചബട്ടയനായ  പ്രവരത്തനഫലമനായബ  ക്ഷസ്പീരകമഖലയബല്
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സസയലാംപരദനാപത  വകേവരബകനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  മബല്കക്ക്  കപ്രനാഡകക്ക്സക്ക്

കഫസബലബകറഷന  കസന്റെറബകന്റെയലാം  കേസനാളബറബ  കേണ്കടനാള്  ഓഫസ്പീസുകേളുകടയലാം

പ്രവരത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  തസ്പീറപ്പുല്ക്കൃഷബ

വദനാപബപ്പെബചതലാം  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള്വഴബ  തസ്പീറപ്പുല്  ഉല്പനാദബപ്പെബചക്ക്

കേരഷകേരകക്ക്  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  പുതബയ

കേനാലബത്തസ്പീറ  ഫനാകറബ  ആരലാംഭബചതലാം  ക്ഷസ്പീര  കേരഷകേരകക്ക്  ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ

ഏരകപ്പെടുത്തബയതലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കവററബനറബ  കപനാളബക്ലെബനബക്കുകേളുകട

പ്രവരത്തനലാം  വദനാപബപ്പെബകനാനുലാം  കചകക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേളബല്  പുതബയ  കവററബനറബ

സരജന്മനാകര നബയമബകനാനുലാം ഇലകബകേക്ക് കഫനസബലാംഗബനുലാം കടഞക്ക് കുഴബക്കുന്നതബനുമുള്ള

തകേ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  ഇകകനാടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബകല  മനാലബനദ

നബരമ്മേനാരജനത്തബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  വനലാംവകുപ്പെബല്  കജനാലബ  കചയ്യുന്ന

വനാചരമനാകര  പബരബച്ചുവബടനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  പബനവലബകണലാം.  ആനയകട

ഉടമസ്ഥതയ്ക്കുള്ള  അകപക്ഷകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  തസ്പീരപ്പെനാകനാത്ത

ഉകദദനാഗസ്ഥരകകതബകര  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  പുതബയ  കറഷനകേനാരഡുകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനനാവശദമനായ  തകേ  അനുവദബകനാനുലാം

ദൂരപരബധബ പരബഗണബചക്ക് നബരത്തലനാകബയ ഡബകപ്പെനാകേള് പുന:സ്ഥനാപബകനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞ്ഞക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

കറഷനകേടകേകള  ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനുലാം  ഇ-കപനാസക്ക്  കമഷസ്പീനുകേള്

തനാസുമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കൃതദമനായ  അളവബല്  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്

വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  ആധുനബകേ  സഗൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബയ  കഗനാഡഗൗണ്

സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വബലകയറലാം  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം

കനലബകന്റെ  സലാംഭരണവബല  കുടബശബകേയബലനാകത  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയനാനന്തരലാം  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകണലാം.

ക്ഷസ്പീകരനാല്പനാദനലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരകക്ക്  കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതബനുലാം  'ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം പദതബ'  പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

സരകനാര തയ്യനാറനാകേണലാം. പ്രളയത്തബല് പശുകള് നഷ്ടകപ്പെട്ട ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരകക്ക്

സഗൗജനദമനായബ കേറവപ്പെശുകകള നല്കുന്ന നടപടബ തസരബതകപ്പെടുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  കറഷനകേടകേള്വഴബ  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കറഷനകേടകേളുകട  ഏരബയ

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുലാം  സ്കൂള്  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  വബധവകേള്ക്കുലാം  മുട്ടകകനാഴബകേകള

വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേള്കക്ക്  ആടുകേകള

നല്കുന്നതബനുലാം  ഇലകബകേക്ക് കഫനസബലാംഗബകന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ പ്രനാകദശബകേ
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കേമ്മേബറബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കറഷനകേനാരഡബനക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങള്  സലാംബന്ധബച  വബവരങ്ങള്

കറഷനകേടകേളബല്  പ്രദരശബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സനാമൂഹദമനാധദമങ്ങള്വഴബ

സനാധനാരണകനാകര  അറബയബക്കുന്നതബനുലാം  ഇ-കപനാസക്ക്  കമഷസ്പീനുകേള്  തനാസുമനായബ

ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.   അനരഹരനായ  ബബ.പബ.എല്.

കേനാരഡുടമകേകള ഒഴബവനാകബയതലാം  അകപക്ഷബചവരകകലനാലാം  പുതബയ കേനാരഡുകേള്

നല്കേബയതലാം  മനാകവലബകസ്റ്റേനാറുകേകള  സൂപ്പെര  മനാരകറ്റുകേളനാകബ  അപ്കഗ്രഡക്ക്

കചയ്തതലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  വനദമൃഗങ്ങള്കക്ക്  ഭക്ഷണവുലാം  കവള്ളവുലാം

വനത്തബനുള്ളബല്ത്തകന്ന  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  ഇലകബകേക്ക്  കഫനസബലാംഗക്ക്

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  സ്ഥബരലാം  സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തണലാം.

വനലാംവകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്  20  വരഷമനായബ  കജനാലബകചയവരുന്ന  ആദബവനാസബ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  വനാചരമനാകര  സ്ഥബരകപ്പെടുത്തണലാം.  മബല്മകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം മബല്മയകട ഉല്പന്നങ്ങള് വബകദശരനാജദങ്ങളബകലയക്ക് കേയറബ

അയയ്ക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.
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അതഷ്യുല്പ്പെനാദനകശഷബയള്ള  കേനകേനാലബകേകള  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ക്ഷസ്പീരകേരഷകേകര സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം ഗവണ്കമന്റെക്ക് സ്കൂളുകേളബകല കുട്ടബകേള്കക്ക് പനാല്

നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  മുട്ട

ഉല്പ്പെനാദനലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  നടപ്പെനാകബവരുന്ന  'കുഞ്ഞുവകേകേളബല്

കകേനാഴബക്കുഞ്ഞക്ക്' ഉള്കപ്പെകടയള്ള പദതബകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  പനാലുല്പ്പെനാദനത്തബല്

ഒന്നനാലാം  സ്ഥനാനത്തുനബല്ക്കുന്ന  കപരുങ്കെടവബള  കബനാകബലുള്കപ്പെകട  കൂടുതല്

മൃഗനാശുപതബകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  കേനകേനാലബകേള്കക്ക്  രനാതബകേനാല  ചബകേബത

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  തനാലൂക്കുതലങ്ങളബല്  ലനാബക്ക്  സഗൗകേരദകത്തനാടുകൂടബയ

കപനാളബക്ലെബനബക്കുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലസലാംരക്ഷണനാരതലാം  ജനവനാസകമഖലയബകല  അകകഷദനാ  മരങ്ങള്  പൂരണ്ണമനായലാം

നസ്പീകലാംകചയ്യനാന  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  വനവബഭവ  പരബപനാലനലാം

ജനപങ്കെനാളബത്തകത്തനാകട  ആസൂതണലാം  കചയ്യുകേയലാം  വനകത്ത  ആശയബചക്ക്

ജസ്പീവബക്കുന്നവരുകട  ജസ്പീവബതമനാരഗ്ഗലാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കവണലാം.  വനദജസ്പീവബ

സലാംരക്ഷണകകേന്ദ്രങ്ങളുകട  അടബസ്ഥനാനസഗൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ  സരകനാര

നടത്തുന്ന  പ്രവരത്തനലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  കുമ്പബചല്കടവക്ക്  പനാലലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം കേനാപ്പുകേനാടക്ക് ആനപരബപനാലന കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ വബകേസനപദതബകേള്
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പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം   തയ്യനാറനാകേണലാം.  പുത്തൂര വനഭൂമബയബല് സുകവനാളജബ പനാരകക്ക്

നബരമ്മേബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനകത്ത  സസനാഗതലാം  കചയ്യുന.  'വബശപ്പുരഹബത  കകേരളലാം

പദതബ'  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  കറഷന  സലാംവബധനാനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  പുതബയ കഗനാഡഗൗണുകേള് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം വബജബലനസക്ക്

സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ബബ.പബ.എല്./എ.പബ.എല്.  കേനാരഡക്ക്

വബഭജനത്തബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  മണ്ഡലനാടബസ്ഥനാനത്തബല് ജനകേസ്പീയ

സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ കജനാണ്  : ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ

നബയമലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  കപനാതവബതരണ  സലാംവബധനാനലാം

സുതനാരദവുലാം  കേനാരദക്ഷമവുമനാക്കുന്നതബനുലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട

വബലകയറലാം  നബയനബക്കുന്നതബനുലാം  കനലക്ക്ല്ല്  സലാംഭരണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  സമഗ്ര  ക്ഷസ്പീരവബകേസന  പദതബ  ആവബഷ്കരബചതലാം

സബ്സബഡബ  നബരകബല്  കേറവയനലാം  നല്കേബയതലാം  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരുകട  വനായ്പ

എഴുതബത്തള്ളബയതലാം  പനാല്വബല  ചനാരട്ടക്ക്  പരബഷ്കരബചതലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  ഇതര

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്നബനലാം  വരുന്ന പനാലബകന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം

പനാലബല്നബനലാം  മൂലദവരദബത  ഉല്പന്നങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബകണലാം.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം  തടയന്നതബനക്ക്  നൂതന
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സലാംവബധനാനങ്ങകളനാരുകണലാം.  കൂടുതല്  ഇകകനാ ടൂറബസലാം  പദതബകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ഇടമലയനാര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  വഹഡല്  ടൂറബസലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  മുടങ്ങബകബടക്കുന്ന  മലകയനാരവഹകവയകട  നബരമ്മേനാണലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

നബകതദനാപകയനാഗസനാധനങ്ങളുകട വബലവരദനവക്ക് ഫലപ്രദമനായബ നബയനബക്കുന്നതബനുലാം

ഇ-കപനാസക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേവഴബ  യഥനാരത  ഉപകഭനാക്തനാകള്കക്ക്

സനാധനങ്ങള് ലഭദമനാകുനകണ്ടന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം സരകനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയബല് ഇനഷസറനസക്ക് പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകബയതലാം മനാലബനദ

രഹബത  വനങ്ങള്  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതലാം  പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

വനസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  വനത്തബല്  തനാമസബക്കുന്ന

പട്ടബകേവരഗ്ഗകനാരുകട ആവനാസകകേന്ദ്രങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം ടൂറബസലാം പദതബകേള്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം

തടയന്നതബനനായബ നൂതന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകണലാം.  കതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബയബല്

ക്ഷസ്പീരകമഖലകയ ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  പുതബയ

കറഷനകേനാരഡുകേള് വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനുലാം വബലകയറലാം തടയന്നതബനുലാം നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണലാം.  സഞരബക്കുന്ന  മനാകവലബ  കസ്റ്റേനാറുകേള്,  വബശപ്പുരഹബത  കകേരളലാം

തടങ്ങബയ  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  കറഷനകേടകേളുകട  നവസ്പീകേരണലാം  ഉറപ്പെനാകണലാം.

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലമുണ്ടനാകേന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

വനലാം-വകനതര  ഭൂമബയകട  റസ്പീ-സരകവ്വ  നടത്തുന്നതബനുലാം  'പചത്തുരുത്തക്ക്  പദതബ'

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  ഇകകനാടൂറബസലാം,  പുഴകേളുകട മലബനസ്പീകേരണലാം

തടയല്  തടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  പുഴകയനാര  സലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ മുളവല്കരണലാം നടപ്പെബലനാകനാനുലാം നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  ആടക്ക്  വളരത്തല്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  ഉദുമ

മണ്ഡലത്തബകല  പളളബകര  പഞനായത്തബല്  മനാകവലബകസ്റ്റേനാര

യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനുലാം  ഭക്ഷദ  സനാധനങ്ങളുകട  വബതരണലാം

വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബകല

ഏലമ്പനാടബ പ്രകദശത്തക്ക് കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതബനുള്ള ഇടകപടലുണ്ടനാകേണലാം.

വനപ്രകദശങ്ങളബകല  കറനാഡുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാട്ടനാനകേളുകട  ആക്രമണലാം

തടയന്നതബനുലാം  അക്രമവനാസനയളള  കുരങ്ങുകേകള  വന്ധദലാംകേരബക്കുന്നതബനുലാം

പഞനായത്തുകേള്കതനാറുലാം  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനകത്തനാകട  ഭൂമബ  കേകണ്ടത്തബ  വനലാം
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വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം ക്ഷസ്പീരകമഖലയകട പ്രവരത്തനങ്ങള് ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  ഉപകഭനാക

തരകപരബഹനാര കഫനാറങ്ങള് പ്രവരത്തനക്ഷമമനാകണലാം.  കറഷനകേനാരഡക്ക്  വബതരണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം  വബലകയറലാം  തടയനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആവനാസവദവസ്ഥ  നബലനബരത്തബ  വനലാം  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  വനലാം  കേകയ്യറകനാകര

ഒഴബപ്പെബകനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ബബ.പബ.എല്.

മുനഗണനനാലബസ്റ്റേബല്  വയനനാടക്ക്  ജബലയബകല  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രകദശകത്ത  ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരകക്ക്

കറഷന  ലഭദമനാകനാനുലാം  പ്രകതദകേ  തനാലൂക്കുതല  അദനാലത്തക്ക്  സലാംഘടബപ്പെബകണലാം.

ക്ഷസ്പീരകമഖലകയ  കേനാരഷബകേ  പട്ടബകേയബലുള്കപ്പെടുത്തനാന  കകേന്ദ്രസരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലുത്തണലാം. വയനനാടന നനാടന പശുകകള സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം സുസ്ഥബര കകജവ

പനാലുത്പനാദന  പദതബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  നടപടബയണ്ടനാകേണലാം.  മൃഗനാശുപതബകേളുകട

എണ്ണലാം വരദബപ്പെബകനാനുലാം ഗുണനബലവനാരമുള്ള കകജവകേനാലബത്തസ്പീറ  ഉത്പനാദബപ്പെബകനാനുലാം

ഡയറബ  ഫബനനാനസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷന  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം  മുനകേകയ്യടുകണലാം.  കതകക്ക്,

യൂകനാലബപ്റസക്ക്  കപനാലുള്ള  ഏകേവബള  കതനാട്ടങ്ങളബല്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്
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വച്ചുപബടബപ്പെബകണലാം.  വനദമൃഗശലദലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക്  കേനാടുലാം  നനാടുലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ

കവരതബരബകണലാം.  വനലാം  വകുപ്പെക്ക്  അനദനായമനായബ  കകകേവശലാം  വചബരബക്കുന്ന  ഭൂമബ

ഉടമസ്ഥരകക്ക് തബരബച്ചുനല്കേനാന  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജനാസഫക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  ജനവനാസ

കകേന്ദ്രങ്ങളബകല   വനദമൃഗശലദത്തബനക്ക്   ശനാശസത പരബഹനാരമുണ്ടനാകണലാം. ക്ഷസ്പീര

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.  ക്ഷസ്പീര

കേരഷകേരക്കുള്ള കമഡബ കക്ലെയബലാം പ്രസ്പീമബയലാം തകേയകട വരദനവുലാം പശുകള്ക്കുള്ള

ഇനഷസറനസക്ക്  പ്രസ്പീമബയത്തബകല  കുറവുലാം  പരബകശനാധബകകപ്പെടണലാം.

പ്രളയദുരന്തത്തബല്  ജസ്പീവഹനാനബ  സലാംഭവബച  മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ഉടമകേള്കക്ക് നല്കേണലാം.  

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല് സകകപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):

സഭനാതലത്തബല് ഉയരനവന്ന വബമരശനങ്ങകളയലാം  നബരകദ്ദേശങ്ങകളയലാം സസനാഗതലാം

കചയ്യുന. കറഷനകേനാരഡക്ക് വബതരണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് മുനഗണനനാ പട്ടബകേയബല്

കേടനകൂടബയ  കതറ്റുകേള്  തബരുത്തബ  അരഹകര  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  അനരഹകര

ഒഴബവനാകനാനുമുള്ള  ശമങ്ങള്  നടനവരുന.  'വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം',

കേനാരഡുടമകേകള എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  മുകഖന വബവരങ്ങള് അറബയബകല് തടങ്ങബയ



31

പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഊരജബതമനായബ  നടക്കുനണ്ടക്ക്.   കറഷനകേടകേളബല്  കേനാരഡക്ക്

തബരബച്ചുള്ള  സനാധനങ്ങളുകട  കേണക്കുകേള്  പ്രദരശബപ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കറഷന

വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  പുതബയ  കവതന  പനാകകജക്ക്  നടപ്പെനാകബയതബലൂകട  അഴബമതബ

കുറച്ചുകകേനാണവരനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇ-കപനാസക്ക്  കമഷസ്പീനുമനായബ  തനാസക്ക്

ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന  നടപടബയലാം  വബജബലനസക്ക്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരണവുലാം

പുകരനാഗമബക്കുനണ്ടക്ക്.  ആദബവനാസബ  ഊരുകേളബല്  ഭക്ഷദധനാനദലാം  എത്തബക്കുന്ന

പദതബ  വബജയകേരമനായബ  തടരുനണ്ടക്ക്.  കറഷനകേടകേള്വഴബ  ശബരബ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലാം  കുപ്പെബകവള്ളവുലാം  വബല്കനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

പ്രതബകൂലസനാഹചരദങ്ങളബലുലാം  വബപണബയബടകപടലബലൂകട  അവശദവസ്തുകളുകട

വബലകയറലാം നബയനബകനാനുലാം  മനാകവലബ  കസ്റ്റേനാര,  കകഹപ്പെര  മനാരകറക്ക്,  പസ്പീപ്പെബള്സക്ക്

ബസനാര എന്നബവ കൂടുതല് ആരലാംഭബകനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്. മനാകവലബകസ്റ്റേനാറുകേളബലനാത്ത

പഞനായത്തുകേളബല്  ഇഗൗ  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷലാംതകന്ന  അവ  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.

നബരമ്മേനാണലാം പുകരനാഗമബക്കുന്ന സബരബന മനാളബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം ഓണത്തബനക്ക് മുനപക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  സ്ഥലലാം  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  വഹപ്പെര

മനാരകറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ഉപകഭനാകകഫനാറങ്ങളുകട  പ്രവരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  ലബസ്റ്റേക്ക്  കചയ്യകപ്പെട്ട  മബല്ലുടമകേള്വഴബ  കനലക്ക്ല്ല്
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സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  ബനാങ്കുകേളുകട  കേണ്കസനാരഷദവുമനായബ  ചരച  നടത്തബ  കനലക്ക്ല്ല്

സലാംഭരണ  കുടബശബകേ  തകേ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

ധനനാഭദരതന പനാസനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

വനസലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  ക്ഷസ്പീരകമഖലയകട  ഉന്നമനത്തബനുമനായബ  അലാംഗങ്ങള്

മുകന്നനാട്ടുവച ആശയങ്ങകള സസനാഗതലാം കചയ്യുന.  ഹരബത കകേരളലാം മബഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ

ജല-വൃക്ഷ  സലാംരക്ഷണത്തബനുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനാണക്ക്  സരകനാര  പ്രനാധനാനദലാം

നല്കുന്നതക്ക്.  കേബഫ്ബബ മുകഖന അനുവദബച തൃശ്ശൂരബകല സുകവനാളജബകല് പനാരകബകന്റെ

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.  50  ആനകേകളക്കൂടബ

പരബപനാലബകനാന  സനാധബക്കുന്ന  വബധത്തബല്  കകേനാട്ടൂരബല്  ആനപരബപനാലന  കകേന്ദ്രലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  നനാശനഷ്ടങ്ങകളനാഴബവനാകനാന

വനനാതബരത്തബകേളബല്  സഗൗകരനാരജകവലബ  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബ

നടനവരബകേയനാണക്ക്.  സലാംയക്ത  കയനാഗലാം  നടത്തബ  ആറളലാം  ഫനാമബകല  വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരമനാരഗ്ഗങ്ങള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഒരു  കഫനാറസ്റ്റേക്ക്  കസ്റ്റേഷന  സ്ഥനാപബകനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  പന്നബകേളുകട  ആക്രമണലാം  കൂടുതലുണ്ടനാകുന്ന  കൃഷബസ്ഥലങ്ങള്

കേകണ്ടത്തബ  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  ഉത്തരവക്ക്
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പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  വനദജസ്പീവബകേള്കനാവശദമനായ  കവളളവുലാം  ആഹനാരവുലാം

പരമനാവധബ  വനത്തബല്ത്തകന്ന  ലഭദമനാകനാന  കേഴബയന്ന  കപ്രനാജക്ടുകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേ.എഫക്ക്.ഡബ.സബ.-യകടയലാം  വനത്തബകന്റെയലാം

അധസ്പീനതയബലുള്ള  കതനാട്ടങ്ങളബല്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇഗൗ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വന്നകശഷലാം  361

കഹകര വനവബസ്തൃതബ വരദബപ്പെബക്കുകേയലാം  5001  കഹകകറനാളലാം കേണ്ടല്കനാടുകേള്

ഏകറടുത്തക്ക് സലാംരക്ഷബകനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്. വനദജസ്പീവബ

സനാന്നബദദലാം  മനസബലനാകനാന  കേഴബയന്ന  എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  അലരട്ടക്ക്  സബസ്റ്റേലാം

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണങ്ങളബല്  മരണകപ്പെടുന്നവരുകട

ആശബതരക്കുളള  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്. ആദബവനാസബ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട 500 യവനാകള്കക്ക് വനലാം വകുപ്പെബല്

ബസ്പീറക്ക്  കഫനാറസ്റ്റേക്ക്  ഒനാഫസ്പീസര  തസബകേയബല്  നബയമനലാം  നല്കേനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  150-ലധബകേലാം  വനബതകേകള  ബസ്പീറക്ക്  കഫനാറസ്റ്റേക്ക്

ഒനാഫസ്പീസരമനാരനായബ  നബയമബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.   മറയൂര  ചന്ദന  കഫനാറസ്റ്റേബനക്ക്

സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേനാന  പ്രകതദകേ  കേരമ്മേപദതബ  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ചന്ദനലാം

റസ്പീകട്ടയബലനായബ  വബവബധ  ഡബകപ്പെനാകേളബലൂകട  വബല്പ്പെന  നടത്തുന്നതബനുലാം   വനലാം
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വകുപ്പെബകല  നബരമ്മേനാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  കകേനാണ്ടനാകക്ക്  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

കചയ്യുന്നതബനുലാം  കഫനാറസ്റ്റേക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  തകദ്ദേശസ്പീയ ഇനങ്ങളബല്കപ്പെട്ട പശുകകളയലാം പശുക്കുട്ടബകേകളയലാം

കേരഷകേരകക്ക്  എത്തബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കേനകേനാലബ പ്രജനന നയലാം പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  കവച്ചൂര പശുകകള

വളരത്തുന്നവരകക്ക്  ഒറത്തവണ  ധനസഹനായമനായബ  10,000  രൂപ  വബതരണലാം

കചയ്യുകേയലാം  നനാടന  പശുകകള  വളരത്തുന്നവകരയലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ

പരബപനാലബക്കുന്ന  സലാംഘടനകേള്,  കസനാകകസറബകേള്,  കേരഷകേ  കൂട്ടനായ്മകേള്

എന്നബവകരയലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  സലാംസ്ഥനാനതലത്തബല്  പ്രകതദകേലാം

അവനാരഡുകേള്  നല്കുകേയലാം  കചയ്യുനണ്ടക്ക്.  പ്രളയത്തബല്  ഉരുകള്,  കേബടനാരബ,

തനാറനാവക്ക്  എന്നബവ  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  ദുരന്തനബവനാരണ  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  21.99

കകേനാടബ  രൂപ  വബതരണലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ

സഹനായകത്തനാകട  ഒരു ആദബവനാസബ കുടുലാംബത്തബനക്ക് രണ്ടക്ക് പശുകകള  വസ്പീതലാം നല്കുന്ന

പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  പനാലുല്പനാദനത്തബല്  സലാംസ്ഥനാനലാം

സസയലാംപരദനാപതയബകലയക്ക്  നസ്പീങ്ങുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  പനാലുല്പന്നങ്ങള്  കൂടുതല്

ഉല്പനാദബപ്പെബകണകമന്നക്ക്  മബല്മകയനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.  അനനാവശദ  ധൂരത്തക്ക്
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അവസനാനബപ്പെബചക്ക്  മബല്മയകട  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനനാണക്ക്  സരകനാര

ശമബക്കുന്നതക്ക്.   പനാലുലാം പനാലുല്പന്നങ്ങളുലാം ഇറക്കുമതബ കചയ്യനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര സരകനാര

നസ്പീകത്തബകനതബകര കയനാജബചക്ക്  കപനാരനാടണലാം.  പനാലബനക്ക്  ഉയരന്നവബല നല്കുന്നതബനുലാം

വബലവരദനവബകന്റെ  സബലാംഹഭനാഗവുലാം  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരകക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീ മബഷനുമനായബ കചരന്നക്ക്  'കകേരള ചബകന'  എന്ന പദതബ

ആവബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ധനനാഭദരതനകേള്  പനാസനാകബത്തരണകമന്നക്ക്

അഭദരതബക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ഭക്ഷദലാം  എന്ന  XXX-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം എന്ന

XXXI-ാം നമ്പര ധനനാഭദരതനയലാം ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം  എന്ന  XXXII-ാം നമ്പര

ധനനാഭദരതനയലാം  വനലാം  എന്ന  XXXIV-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയലാം

24-കനതബകര  73  കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയലാം

കചയ.

സഭ വവകുകന്നരലാം 4.55-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

* * * * *


