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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   26,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തരസമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

 കേസ്റ്റഡബ മരണലാം

മബ  .    സസ്പീകര:  കനടുങ്കണലാം കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റഷനബല് കേസ്റ്റഡബയബലബരബകക

മരദ്ദനകമറക്ക്  കകേനാല്ലകപ്പെട്ട  പസ്പീരുകമടക്ക്  സബക്ക് ജയബലബകല  റബമനാനഡക്ക്  പ്രതബയനായ

രനാജ്കുമനാറബകന്റെ  കകേനാലപനാതകേലാംമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശേഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,  എലാം.  ഉമ്മേര,

കറനാഷബ അഗസ്റ്റബന,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം
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കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  കനടുങ്കണലാം തൂക്കുപനാലലാം ഹരബത

ഫബനനാനസക്ക് തട്ടബപ്പെക്ക് കകേസബകല ഒനനാലാം പ്രതബ രനാജ്കുമനാര 15-06-2019-നക്ക് രനാതബ

അറസ്റ്റക്ക്  കചയ്യനാകനത്തബയ  കപനാലസ്പീസബകനകണക്ക്  രക്ഷകപ്പെടനാന

ശമബക്കുനതബനബകടയുണനായ  വസ്പീഴ്ചയബല്  പരബകകല്ക്കുകേയുലാം  കനടുങ്കണലാം

തനാലൂകനാശുപതബയബല്  ചബകേബത്സ  ലഭദമനാക്കുകേയുമുണനായബ.  കകേനാടതബയബല്

ഹനാജരനാകബ  പസ്പീരുകമടക്ക്  സബക്ക്   ജയബലബല്  എത്തബച  ടബയനാന  ശേനാരസ്പീരബകേ

അസസ്വസത പ്രകേടബപ്പെബചതബകനത്തുടരനക്ക് വസ്പീണലാം ചബകേബത്സ ലഭദമനാകബകയങ്കബലലാം

21-06-2019-നക്ക്  പസ്പീരുകമടക്ക്  തനാലൂകനാശുപതബയബല്വചക്ക്  മരണകപ്പെട്ടു.  ഇതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  പസ്പീരുകമടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബല്  കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റര  കചയബട്ടുണക്ക്.

രനാജ്കുമനാര  പ്രതബയനായ  കകേസബലലാം  റബമനാനഡബലബരബകക  മരണകപ്പെട്ട  കകേസബലലാം

കകലാംബനാഞക്ക്  ഡബകവ.എസക്ക്.പബ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.

രനാജ്കുമനാറബകന കേസ്റ്റഡബയബകലടുത്ത തസ്പീയതബ മുതലള്ള കേനാരദങ്ങള് പരബകശേനാധബചക്ക്

നബജസബതബ കേകണത്തുനതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്  : തൂക്കുപനാലലാം ഹരബത ഫബനനാനസക്ക് തട്ടബപ്പുകകേസബകല

പ്രതബ  രനാജ്കുമനാര  കപനാലസ്പീസക്ക്  മരദ്ദനകത്തത്തുടരനനാണക്ക്  മരണകപ്പെട്ടതക്ക്.
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രനാജ്കുമനാറബകന  കകേനാട്ടയലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജബല്  പ്രകവശേബപ്പെബച  സമയത്തക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബല്വചക്ക്  മരദ്ദബചതനായബ  കഡനാക്ടരമനാകര  അറബയബചബരുന.

ഹരബത  ഫബനനാനസക്ക്  തട്ടബപ്പെക്ക്  സലാംഘത്തബനക്ക്  പബനബല്  പ്രവരത്തബചവര

ആകരനാകകയനാകണനലാം  പസ്പീരുകമടുകേനാരനനായ  രനാജ്കുമനാറബനക്ക്  പട്ടലാം  കകേനാളനബ

സഹകേരണബനാങ്കബല് എങ്ങകന അകക്കൗണക്ക്  ലഭബച്ചുകവനലാം പരബകശേനാധബകണലാം.

വദവസകേള്  പനാലബകനാകതയനാണക്ക്  അറസ്റ്റക്ക്  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  രനാജ്കുമനാറബകന്റെ

കകേനാലപനാതകേവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഇടുകബ  എസക്ക്.പബ.  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  ഉനത

ഉകദദനാഗസരകകതബകര  ശേക്തമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഇക്കൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  രനാജ്കുമനാറബകന്റെ  കേസ്റ്റഡബ

മരണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സലാംശേയകേരമനായ സനാഹചരദങ്ങള് നദനായസ്പീകേരബകനാന

സരകനാര  തയ്യനാറല്ല.   കേസ്റ്റഡബയബകലടുത്ത  രനാജ്കുമനാറബകന  നടപടബകമങ്ങള്

പനാലബചനാകണനാ  കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനാകബയകതനലാം  പ്രസ്തുത  വബവരലാം  ഉനത

ഉകദദനാഗസര  അറബഞബട്ടുകണനാകയനലാം  മൃതകദഹത്തബല്  മുറബവുകേളുണനായതക്ക്

എങ്ങകനയനാകണനമുള്ള  കേനാരദങ്ങകള  സലാംബന്ധബചക്ക്  കകലാംബനാഞക്ക്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകേയനാണക്ക്.  ഒരു കസഷദല് ടസ്പീമബകന നബകയനാഗബചക്ക് സമഗ്രമനായ



4

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ഉത്തരവനാദബകേള്കകതബകര  കേരശേന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയലാം.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച

കചകയ്യണ ആവശേദമബല്ല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശേക്ക് കചനബത്തല,

കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശേഷലാം  അവരവരുകട  പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പസമയത്തബനുകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

II ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കേരനാര കതനാഴബലനാളബകേളുകട കതനാഴബല് സുരക്ഷ

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന:  സലാംസനാനത്തക്ക്  ദബവസ  കവതനനാടബസനാനത്തബല്

കജനാലബകചയനവരുകട  കവതനലാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  മബനബമലാം  കവജസക്ക്

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം കചയ സനാഹചരദത്തബല് കകേരള വനാട്ടര അകതനാറബറബയബല് കേരനാര

അടബസനാനത്തബല്  കജനാലബകചയവരുന  എചക്ക്.  ആര.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കവതനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കതനാഴബല്  സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ



5

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കകേരള  വനാട്ടര

അകതനാറബറബയബകല  കേരനാര  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകനാനനാവബകല്ലനക്ക്

കഹകകനാടതബ  വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതുലാം അധബകേ  സനാമ്പത്തബകേബനാദദത  തനാങ്ങനാന

സനാധബകനാത്തതബനനാല്  കേരനാര  ജസ്പീവനകനാരുകട  കവതനലാം  പുനരനബരണ്ണയബക്കുന

കേനാരദലാം  തല്കനാലലാം  പരബഗണബകകണതബകല്ലനക്ക്  അകതനാറബറബ  കയനാഗലാം

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.  മുഖദമനബയുലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയുമനായബ

ആകലനാചബചക്ക് കവതന വരദനവബകന്റെ കേനാരദലാം തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണക്ക്.

(2) വടകേര  -  മനാഹബ കേനനാല് പദതബ

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല്ല:  അഞക്ക്  റസ്പീച്ചുകേളബലനായബ  ആസൂതണലാം  കചയ

വടകേര-മനാഹബ  കേനനാല്  പദതബ  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനക്ക്  ഭൂമബ  ഏകറടുകല്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബകകണതുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബയുകട

നടത്തബപ്പെബനക്ക്  തടസലാം സൃഷബച്ചുകകേനാണക്ക് കൂട്ടബയബട്ടബരബക്കുന ഉപകയനാഗശൂനദമനായ മണ്ണക്ക്

നസ്പീകലാം കചയനതബനുലാം പദതബ എതയുലാംകവഗലാം യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സലലാം  ഏകറടുകല്  നടപടബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന മുറയക്ക് ഒരു വരഷത്തബനകേലാം വടകേര-മനാഹബ കേനനാല് പൂരണ്ണകതനാതബല്
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ഗതനാഗതകയനാഗദമനാകനാന  സനാധബക്കുലാം.  കേനനാലബകനനാടനുബന്ധബചക്ക്  തസ്വരബതഗതബയബല്

പുകരനാഗമബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന  കറനാഡുകേള്,  പനാലങ്ങള്,  സ്റ്റസ്പീല്  ഫൂട്ടക്ക്ബബഡ്ജുകേള്

തുടങ്ങബയവയുകട പ്രവൃത്തബയുലാം കടനഡര ഘട്ടത്തബലളള കേനനാലകേളുകട കലനാക്കുകേളുകട

പ്രവൃത്തബയുലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  പദതബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  

III സബ്മബഷന

(1)  സുരക്ഷനാ കമസ്പീകേരണങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്: കേണ്ണൂര, വബയ്യൂര കസനട്രല് ജയബലകേളബല് നടത്തബയ

കറയ് ഡബല്  ആധുനബകേ ഉപകേരണങ്ങള് മുതല് ലഹരബവസ്തുകള് വകര കേണത്തബയ

സനാഹചരദത്തബല്  അവബകട  നബയനണങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  സുരക്ഷനാ

കമസ്പീകേരണങ്ങള്  ശേക്തമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കേണ്ണൂര,  വബയ്യൂര  കസനട്രല്

ജയബലകേളബല്  കറയ് ഡക്ക്  നടത്തബ  അനുവദബകകപ്പെടനാത്ത  സനാധനങ്ങള്  പബടബകചടുത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  ചബല  തടവുകേനാകര  മറക്ക്  ജയബലകേളബകലയക്ക്  മനാറബപനാരപ്പെബക്കുകേയുലാം

നബയമരഹബതമനായബ  കപരുമനാറബയ  തടവുകേനാകര  കബമബനല്  നടപടബകക്ക്

വബകധയമനാക്കുകേയുലാം  ഉത്തരവനാദബകേളനായ  ജയബല്  ജസ്പീവനകനാരകകതബകര

നടപടബകയടുക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  കേണ്ണൂര കസനട്രല് ജയബലബകല സബരലാംതടവുകേനാകര
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കകേനാടതബകേളബല്  ഹനാജരനാകബ  തബരബകകേവരുകമ്പനാള്  നബകരനാധബത  വസ്തുകള്

കകേവശേലാംവയ്ക്കുന സനാധദത മുനനബരത്തബ ഇന്തദന റബസരവക്ക് ബറനാലബയകന്റെ പ്രകതദകേ

വബഭനാഗകത്ത  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ജയബല്  സുരക്ഷയനായബ  അവലലാംബബകകണ

രസ്പീതബകേകളക്കുറബചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തുനതബനക്ക്  നനാലലാംഗ  സമബതബകയ  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  വസ്പീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറനസബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

സബ.സബ.ടബ.വബ.  പ്രവരത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  കമനാകബല്  ജനാമറുകേള്

ഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  തടവുകേനാര  ലഹരബമരുനകേള്  കേടത്തുനതക്ക്  തടയുനതബനുലാം

ലഹരബമുക്ത മനാരഗ്ഗങ്ങള് അവലലാംബബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന. 

 (2) കകറസക്ക് പനാരകക്ക് 

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന:  ആലപ്പുഴ  ജബല്ലയക്ക്  അനുവദബച  കകറസക്ക്  പനാരകക്ക്

കചങ്ങന്നൂരബല് സനാപബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  പനാലകനാടക്ക്,  തൃശ്ശൂര,  ആലപ്പുഴ  എനബവബടങ്ങളബലനാണക്ക്

കകറസക്ക് പനാരക്കുകേള് സനാപബകനാന തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതക്ക്.  കചങ്ങന്നൂരബല് മുളക്കുഴ

വബകല്ലജബല്  പ്രവരത്തബക്കുന  പ്രഭറനാലാം  മബല്സബകന്റെ  12.72  ഏകര  ഭൂമബയബല്

ഉപകയനാഗബകനാകത കേബടക്കുന  7.72  ഏകര ഭൂമബ  സലാംബന്ധബചക്ക്  വബശേദമനായ പഠനലാം

നടത്തബയതബനുകശേഷലാം കകറസക്ക്  പനാരകക്ക്  സനാപബക്കുനതബനനായബ ഉചബതമനായ സലലാം
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നബശ്ചയബക്കുനതനാണക്ക്.  

(3) സരകവ്വയര തസബകേയബകല നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .     രനാജന:  സരകവ്വയുലാം  ഭൂകരഖയുലാം  വകുപ്പെബകല  942  തസബകേകേള്കക്ക്

തുടരചനാനുമതബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നബലവബലളള  പബ.എസക്ക്.സബ.  ലബസ്റ്റബല്നബനലാം

നബയമനലാം  നടത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):

ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാകട സരകവ്വ വകുപ്പെബല്  2999  തനാല്കനാലബകേ

ജസ്പീവനകനാകര  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം  31-08-2018  വകര  തുടരചനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം

കചയബരുന.  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  നബരകദ്ദശേത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  2999

തസബകേകേളബല്  2057  തസബകേകേള്കക്ക്  01-09-2018  മുതല്  30-09-2019  വകര

തുടരചനാനുമതബ  നല്കേബ  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.  942  തസബകേകേള്

അധബകേമനാകണനക്ക് കേകണത്തബയതബനനാല് 16  എന.കജ.ഡബ.  ഒഴബവുകേള് ഉള്കപ്പെകട 82

ഒഴബവുകേള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ്യനാന  സനാധബചബട്ടബല്ല.  പ്രസ്തുത

തസബകേകേള്കക്ക് തുടരചനാനുമതബ നല്കുനതബനനായബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുളള നടപടബകേളബകന്മേല്

തസ്പീരുമനാനമനാകുനമുറയക്ക്  നബലവബലളള  സരകവ്വയര  റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റബല്നബനലാം  നബയമനലാം

നടത്തനാന സനാധബക്കുനതനാണക്ക്. 
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(4) മരുനകേളുകടയുലാം  ശേസ്ത്രകബയ ഉപകേരണങ്ങളുകടയുലാം ദക്കൗരലഭദലാം

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര:  ആകരനാഗദ  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  ഏകറടുത്ത  റബലയനസക്ക്

കേമ്പനബയബല്നബനലാം  ആശുപതബകേള്കക്ക്  ലഭബകകണ  പണലാം  എതയുലാംകവഗലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബല്  മരുനകേളുലാം  ശേസ്ത്രകബയ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുന  കേമ്പനബകേളുകട  കുടബശബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുനതബനുലാം

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജബനക്ക്  ആവശേദമനായ  മരുനകേളുലാം  കസ്റ്റന്റെക്ക്

ഉള്കപ്പെകടയുളള  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  സതസ്വര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.     

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീചര  ):  കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബല്  വബവബധ

സസ്പീമുകേള്വഴബ  ചബകേബത്സകതടുന  കരനാഗബകേള്കക്ക്  കചലവഴബക്കുന  തുകേ

പനാസനാക്കുനതബകല കേനാലതനാമസലാംമൂലമനാണക്ക്  ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങനാന കകവകുനതക്ക്.

ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക്  റബലയനസക്ക്  കേമ്പനബയുമനായുലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്

അധബകൃതരുമനായുലാം  ആകരനാഗദവകുപ്പെക്ക്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫക്ക്  കസകട്ടറബ  നടത്തബയ

ചരചയബല്  കൃതദസമയത്തക്ക്  കകേസ്ഷസ്പീറ്റുകേള്  ഹനാജരനാകനാത്തതുലാം  കേമ്പനബകനാര

കുടബശബകേ വരുത്തുനതുമനാണക്ക് കേനാരണകമനക്ക് കേകണത്തുകേയുണനായബ. എല്ലനാ കമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബലലാം  ഓകരനാ  ഫബനനാനസക്ക്  മനാകനജകരയുലാം  അകക്കൗണക്ക്  ക്ലരകബകനയുലാം
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ചുമതലകപ്പെടുത്തബ വബവരങ്ങള് യഥനാസമയലാം കരഖകപ്പെടുത്തബ പണലാം വനാങ്ങബകയടുകനാന

നബരകദ്ദശേലാം  നല്കുകേയുലാം  റബലയനസക്ക്  കേമ്പനബകനാകരനാടക്ക്  കുടബശബകേവരുത്തരുകതനക്ക്

ആവശേദകപ്പെടുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേനാഴബകകനാടക്ക് കമഡബകല് കകേനാകളജബല് ഒരു കേനാത്തക്ക്

ലനാബക്ക് കൂടബ അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.

(5) ബകയനാ കമഡബകല് എഞബനസ്പീയരമനാരുകട നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള്ള:  ആശുപതബകേളബല്  ബകയനാ  കമഡബകല്

എഞബനസ്പീയരമനാരുകട  തസബകേ  സൃഷബകനാനുലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റബല്നബനലാം

നബയമനലാം നടത്തനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീചര  ):  ബകയനാ  കമഡബകല്  എകേക്യുപ്കമന്റെക്ക്

കമയബന്റെനനസക്ക്  ആനഡക്ക്  മനാകനജുകമന്റെക്ക്  കപ്രനാഗ്രനാലാം  അനുസരബചക്ക്  ഉപകേരണങ്ങളുകട

കമയബന്റെനനസബനനായബ  കേബരകലനാസര  കടകകനാളജസ്പീസക്ക്  കപ്രവറക്ക്  ലബമബറഡക്ക്  എന

കേമ്പനബകയ ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം എന.എചക്ക്.എലാം.-കന്റെ ഭനാഗമനായ ബകയനാ കമഡബകല്

എഞബനസ്പീയരമനാരുകട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  ടബ  കേമ്പനബ  അതബകന്റെ  പ്രവരത്തനലാം

നടത്തബവരബകേയുലാം  കചയകേയനാണക്ക്.  കൂടനാകത  എല്ലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം  ഇലകകനാ

കമകനാനബകല് ഉപകേരണങ്ങള് റബകപ്പെയര കചയനതബനക്ക് കഹനാസബറല് എകേക്യുപ്കമന്റെക്ക്

റബകപ്പെയറബലാംഗക്ക്  വബഭനാഗവുലാം നബലവബലണക്ക്.  കമജര റബകപ്പെയര വരക്കുകേള് എറണനാകുളലാം,
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തബരുവനന്തപുരലാം,  കകേനാഴബകകനാടക്ക് റസ്പീജബയണല് വരകക്ക് കഷനാപ്പുകേളബലലാം ബനാകബയുള്ളവ

അതതക്ക് ആശുപതബകേളബലലാം റബകപ്പെയര കചയനണക്ക്. ഡബ.എലാം.ഒ.-യുകട കേസ്പീഴബല് ബകയനാ

കമഡബകല്  കടകബകല്  വബഭനാഗവുലാം  ഒരു  കടകബകല്  ഓഫസ്പീസറുലാം  ഇതബനനായുണക്ക്.

എല്ലനാലാംകൂടബ  സലാംകയനാജബപ്പെബചക്ക്  ബകയനാ  കമഡബകല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  വബഭനാഗകത്ത

കസ്ട്രെങ്തണ്  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഈ  വബഭനാഗത്തബല്  ആവശേദമനായ  തസബകേ

സൃഷബക്കുനതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് സരകനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

(6) അടബസനാന സക്കൗകേരദ വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസക്ക്  .   ശേബരസ്പീനനാഥന: വബതുര തനാലൂകനാശുപതബയബകലയുലാം കേനാട്ടനാകട

സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രത്തബകലയുലാം  സ്റ്റനാഫക്ക്  കസ്ട്രെങ്തുലാം  അടബസനാന  സക്കൗകേരദവുലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

    ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശേലജ  ടസ്പീചര  ): ഒരു  റവനന്യൂ  തനാലൂകബല്  ഒരു  തനാലൂകക്ക്

ആശുപതബകയയനാണക്ക്  'ആരദലാം'  മബഷനബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

തനാലൂകനാശുപതബയുകട  പദവബയബകലയക്ക്  വരനാത്ത  ആശുപതബകേളബകല

കസഷദനാലബറബകേള്  കമചകപ്പെടുത്തബ  മബകേച  ആശുപതബയനാകബ  നബലനബരത്തനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   കട്രബല്  കഹല്ത്തക്ക്  കകേയര  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  വബതുര

ആശുപതബകനുവദബച  2  കകേനാടബ  രൂപ  ഉപകയനാഗബചക്ക്  പശ്ചനാത്തലസക്കൗകേരദലാം,
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ഇമ്മേന്യൂകണകസഷന  റൂലാം,  ഓഫസ്പീസക്ക്,  കകേനാണ്ഫറനസക്ക്  ഹനാള്  എനബവ

കമചകപ്പെടുത്തനാന  സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  പുതബയ  ഡബജബറല്  എകക്ക്-കറ  സനാപബക്കുന

പ്രവരത്തനലാം അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  ജബല്ലനാ പഞനായത്തബകന്റെ  2  കകേനാടബ രൂപയുകട

നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  പബ.എചക്ക്.സബ.  സ്റ്റനാഫക്ക്  കസ്ട്രെങ്തുള്ള

കേനാട്ടനാകട  സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രകത്ത  വരുലാം  വരഷകത്ത  'ആരദലാം'

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ ഫനാമബലബ കഹല്ത്തക്ക് കസന്റെറനായബ  ഉയരത്തുനതനാണക്ക്.    

(7) കസ്നേഹപൂരവ്വലാം പദതബ

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞക്ക്:  കസ്നേഹപൂരവ്വലാം  പദതബ  മുകഖന

നബരനാലലാംബരനായ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  നല്കുന  ആനുകൂലദലാം  കുടബശബകേ  സഹബതലാം

നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ ടസ്പീചര  ):  കസ്നേഹപൂരവ്വലാം പദതബ പ്രകേനാരലാം  2017-18-ല്

54340  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  കുടബശബകേയുള്കപ്പെകട  28,48,25,350/-  രൂപ

നല്കുകേയുണനായബ.   2018-19-ല്  8205  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  4,39,94,300/-  രൂപ

നല്കേബയതബനുപുറകമ 28,141 അകപക്ഷകേള്കൂടബ അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  15,23,20,150/-  രൂപ

നല്കുനതബനുള്ള നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   2018-19-ല് എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബല്

നബനക്ക് ലഭബച 2849 അകപക്ഷകേരുകട അകക്കൗണകേളബല് ജൂകല മനാസത്തബനുമുമ്പക്ക് തുകേ
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ട്രനാനസ്ഫര  കചയനതനാണക്ക്.  കേളമകശരബ  മണ്ഡലത്തബകല  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  2017-18-ല്  393  ഓണ്കലന അകപക്ഷകേള് ലഭബചതബല്

അലാംഗസ്പീകേരബച  255  അകപക്ഷകേരക്കുള്ള  തുകേ  ബനാങ്കക്ക്  അകക്കൗണകേളബല്

നബകക്ഷപബചബട്ടുണക്ക്.  95  അകപക്ഷകേള്  സനാപന  കമധനാവബ  സനാക്ഷദകപ്പെടുത്തബ

ലഭദമനാക്കുനമുറയക്ക്  തുകേ  കകഡബറക്ക്  കചയനതനാണക്ക്.   30  അകപക്ഷകേള്  വരുമനാന

പരബധബ  കൂടുതലനായതബനനാലലാം  13  അകപക്ഷകേള്  അപൂരണ്ണമനായതബനനാലലാം

പരബഗണബചബട്ടബല്ല.  2018-19-ല്  435  ഓണ്കലന  അകപക്ഷകേള്  ലഭബചതബല്

അലാംഗസ്പീകേരബച  255  അകപക്ഷകേള്ക്കുള്ള  തുകേ  ജൂകല  മനാസകത്തനാടുകൂടബയുലാം  101

അകപക്ഷകേള്  സനാപന  കമധനാവബകേള്  സനാക്ഷദകപ്പെടുത്തബ  നല്കുനമുറയ്ക്കുലാം

അകക്കൗണബകലയക്ക് കകഡബറക്ക് കചയനതനാണക്ക്. 

(8) കകേട്ടബട നമ്പര

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര  : കേടപ്പുറലാം  പഞനായത്തബകല അഞങ്ങനാടബയബല്

ശസ്പീ.  കമനായസ്പീന  ഷനായുകട  കപ്രനാജക്ടബനക്ക്  കകേട്ടബടനാനുമതബ  ലഭദമനാകനാനുലാം  വടകകകനാടക്ക്

പഞനായത്തബല്  ശസ്പീ.  സബ.  എചക്ക്.  അബൂബകറുകട  സബ.എചക്ക്.  കപ്രനാപ്പെരട്ടബകക്ക്

കകേട്ടബടനമ്പര നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദ്ദശേസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  തൃശ്ശൂര ജബല്ലയബകല

കേടപ്പുറലാം ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല കമനായസ്പീന ഷനാ എനയനാള്കക്ക്  525.68  ചതുരശ മസ്പീറര
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വബസസ്പീരണ്ണമുള്ള  മൂനനബല  കകേട്ടബടലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബകയങ്കബലലാം

അകപക്ഷകേന  കപരമബറബല്നബനക്ക്  വദതബചലബചക്ക്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തനലാം

നടത്തുകേയനാണുണനായതക്ക്.  വദവസകേള് പനാലബചക്ക് നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാകബ കകേട്ടബട

നമ്പരബനനായബ  അകപക്ഷ  സമരപ്പെബകണകമനക്ക്  ആവശേദകപ്പെകട്ടങ്കബലലാം  അതക്ക്

പനാലബകകപ്പെട്ടബല്ല.  കകേട്ടബടത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാത്തതുകകേനാണനാണക്ക്  കകേട്ടബട  നമ്പര

നല്കേനാന കകവകുനകതനനാണക്ക്  പഞനായത്തക്ക് കസകട്ടറബ  അറബയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രസ്തുത

വബഷയലാം തൃശ്ശൂര ഡബ.ഡബ.പബ.യുകട കനതൃതസ്വത്തബല് സനാകങ്കതബകേ പരബകശേനാധന നടത്തബ

കറഗുലകകറസക്ക്  കചയ്യനാന  സനാധബക്കുനതനാകണങ്കബല്  അതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  വടകകകനാടക്ക് പ ഞനായത്തബകല 61, 17, 18  സരകവ്വകേളബല്കപ്പെട്ട

ഭൂമബയബല് മൂനനബല  കകേട്ടബട നബരമ്മേനാണലാം പൂരത്തബയനാകബയ 12 യൂണബറ്റുകേള്കക്ക് കകേട്ടബട

നമ്പറുകേള് അനുവദബചബട്ടുകണനലാം  2019-20  സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്ത വസ്തു നബകുതബ

അടചബട്ടുകണനലാം പഞനായത്തക്ക് കസകട്ടറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയബട്ടുണക്ക്. 

(9)   ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  കേനാലബത്തസ്പീറ  വബല  വരദനവുമൂലലാം

ദുരബതമനുഭവബക്കുന ക്ഷസ്പീര കേരഷകേകര സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

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

കേനാലബത്തസ്പീറ  ഉത്പനാദനത്തബനനാവശേദമനായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകള്കനായബ  മറക്ക്
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സലാംസനാനങ്ങകള  ആശയബക്കുനതക്ക്  കേനാലബത്തസ്പീറയുകട  വബല  വരദനവബനക്ക്

ഇടയനാക്കുനണക്ക്.  കേനാലബത്തസ്പീറയുകട  ഉപകയനാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതബനനായബ  തസ്പീറപ്പുലക്ക്ല,

വൃക്ഷവബളകേള്  എനബവ  കൃഷബകചയനതബനനാവശേദമനായ  എല്ലനാ  സഹനായങ്ങളുലാം

നല്കുനതബനുപുറകമ  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  തരബശേനായ  സലങ്ങള്

കേകണത്തബ  വനാണബജദനാടബസനാനത്തബല്  തസ്പീറപ്പുല്  കൃഷബ  കചയനതബനുലാം  ക്ഷസ്പീര

സലാംഘങ്ങള്  മുകഖന  തസ്പീറപ്പുലക്ക്ല  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  തകദ്ദശേഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  സഹനായകത്തനാകട

ക്ഷസ്പീരസലാംഘങ്ങളബല് പനാല് അളക്കുന കേരഷകേരകക്ക് ഒരു ലബറര പനാലബനക്ക് 4 രൂപ വകര

മബല്കക്ക്  ഇനകസന്റെസ്പീവുലാം  കേനാറബല്  ഫസ്പീഡബലാംഗക്ക്  സബ്സബഡബയുലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതുകൂടനാകത  കേറവ  യനങ്ങള്,  ചനാഫക്ക്  കേട്ടര,  കേനാലബകത്തനാഴുത്തക്ക്

ശുചബയനാക്കുനതബനുള്ള  യനസനാമഗ്രബകേള്  തുടങ്ങബയവ  വനാങ്ങുനതബനക്ക്  സഹനായവുലാം

ലഭദമനാക്കുനണക്ക്. 

(10) 110   കകേ  .   വബ  .   സബ്കസ്റ്റഷന 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  തൃത്തനാല  മണ്ഡലത്തബകല  പടബഞനാറങ്ങനാടബ

കസക്ഷകന്റെയുലാം  കുമ്പബടബ  കസക്ഷകന്റെയുലാം  കേസ്പീഴബലള്ള  പ്രകദശേങ്ങളബകല  കകവദക്യുതബ

വബതരണലാം  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  110  കകേ.വബ.  സബ്കസ്റ്റഷന

സനാപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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കകവദക്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  പടബഞനാറങ്ങനാടബ  ഭനാഗത്തക്ക്

നബലവബലള്ള  110  കകേ.വബ.  കകലന   ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ   സബ്കസ്റ്റഷന

നബരമ്മേബക്കുനതബനനുകയനാജദമനായ  സലലാം  ലഭദമനാകബയനാല്  തുടരനടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

IV കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള് 

 ചട്ടലാം 236(5), 236(6), 47(2) അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസ്സുകേള് കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു.

V റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെണലാം

പബബകേക്ക് അകക്കൗണക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറബയുകട നനാല്പ്പെത്തബയനാറക്ക് മുതല് അനപത്തബരണക്ക്

വകരയുളള റബകപ്പെനാര ട്ടുകേള് സമരപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VI ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല 
ധനനാഭദരതനകേളബകന്മേലള്ള ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  തനാകഴപ്പെറയുന

ധനനാഭദരതനകേള് അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമ്പര XX    -    ശുദജലവബതരണവുലാം ശുചസ്പീകേരണവുലാം 
          (929,69,73,000  രൂപ)  
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ധനനാഭദരതന നമ്പര XXXVIII -   ജലകസചനലാം  
      (526,68,38,000  രൂപ)

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

ധനനാഭദരതന അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരതന നമ്പര XXIX -       കൃഷബ 
    (2628,23,72,000 രൂപ)   

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളബ):  പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര): ശുദജലവബതരണവുലാം ശുചസ്പീകേരണവുലാം  എന

XX-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനകയയുലാം  കൃഷബ  എന  XXIX-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനകയയുലാം ജലകസചനലാം എന XXXVIII-ാംനമ്പര ധനനാഭദരതനകയയുലാം

സലാംബന്ധബക്കുന ചട്ടലാം 236(3) അനുസരബച്ചുള്ള പ്രസനാവന കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസക്ക്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. കകേര ഗ്രനാമലാം,

വബള  ഇനഷസ്വറനസക്ക്,  സലാംകയനാജബത ഭക്ഷദവബള  തുടങ്ങബയ പദതബകേള് കേരഷകേരകക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കുനവയനാണക്ക്.  മണ്ണബകന്റെ  ഘടന,  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത  എനബവ
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കേണകബകലടുത്തക്ക്  പരബസബതബ  സക്കൗഹൃദ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്  അവലലാംബബകണലാം.

പനാലകനാടക്ക്,  വയനനാടക്ക്,  ഇടുകബ  ജബല്ലകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  പ്രകതദകേ കേനാരഷബകേ നയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനങ്ങകള  കനരബടനാന  കേഴബയുന

കനല്വബത്തബനങ്ങള് വബകേസബപ്പെബകചടുക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബല്

നബനലാം  വനാടകേയ്കകടുക്കുന  കകേനായക്ക്  യനങ്ങള്ക്കുള്ള  അമബത  വനാടകേ

നബയനബകണലാം.  കൃഷബഭവനുകേകള  കേമ്പന്യൂട്ടരവല്കരബക്കുകേയുലാം

ബകയനാഫനാരമസബകേളനാകബ  മനാറ്റുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  പനാലകനാടക്ക്  ജബല്ലയബകല

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജക്ക്,  കപനാളബകടകബകേക്ക്,  കഎ.ടബ.കഎ.  എനബവയുകട

സഹനായകത്തനാകട  ലബഫക്ക്  ഇറബകഗഷന  പദതബകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തുനതബനക്ക് സനാധബകണലാം. കനല്ക്കൃഷബകനാവശേദമനായ കുളങ്ങള് സലാംരക്ഷബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  വനാട്ടര

അകതനാറബറബകയ  ആശയബചക്ക്  കേഴബയുന  ജനങ്ങള്കക്ക്  കുടബകവള്ളലാം  ലഭദമനാകേനാത്ത

സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.  ജലകചനാരച  തടയുനതബകനനാ  കേരനാറുകേനാരുകട  കുടബശബകേ

കകേനാടുക്കുനതബകനനാ  ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബകനനാ

യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനബല്ല.  പുഴകേളുകട  ആഴവുലാം  വസ്പീതബയുലാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നദസ്പീജല കേരനാറുകേളുകട ഭനാഗമനായബ കകേരളത്തബനക്ക് അരഹതകപ്പെട്ട

ജലലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രളയത്തബല്  കൃഷബനനാശേലാം
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സലാംഭവബച  കേരഷകേരകക്ക്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം  ഭൂമബയുലാം  വസ്പീടുലാം

നഷകപ്പെട്ടവരകക്ക് ആയതക്ക് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം സരകനാര മുനകേകയ്യടുകണലാം.  പബറവലാം

കപ്രനാജക്ടക്ക് ഓഫസ്പീസക്ക് നബലനബരത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  കേനാരഷബകേ  സലാംസനാരകത്ത  തബരബച്ചുകകേനാണവരനാന  സരകനാര

നടത്തുന പ്രവരത്തനങ്ങള് ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്. കകവഗ അന്തനാരനാഷ്ട്ര പ്രദരശേനവുലാം

ശേബല്പ്പെശേനാലയുലാം  സലാംഘടബപ്പെബചതുലാം  തരബശേനായ  കമതനാന  കേനായലബലലാം

ആറന്മുളയബലലാം  കൃഷബയബറകനാന  സനാധബചതുലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

നനാട്ടബകേ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  തസ്പീരകദശേ  കമഖലയനായബ  പ്രഖദനാപബച

കുടബകവളള  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുളള  സരകനാര  ശമലാം

ശകദയമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബകല

കവട്ടലാം,  തലകനാടക്ക്  പഞനായത്തുകേളബല്  കുടബകവള്ളകമത്തബക്കുനതബനുകവണബ

ആവബഷ്ക്കരബച  പദതബ  സരകനാര  ഉകപക്ഷബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മുടങ്ങബകബടക്കുന

കേല്പകേകഞരബ  -  വളവന്നൂര  കുടബകവള്ള  പദതബ  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  തബരുനനാവനായ  കുടബകവള്ള  പദതബകനായബ  വനാങ്ങബയ  135



20

കഹനാഴക്ക്പവറബകന്റെ  കമനാകട്ടനാര  പ്രവരത്തബപ്പെബക്കുനതബനനാവശേദമനായ

സലാംവബധനാനമുണനാകണലാം.  തബരൂര  കവറബല  കേയറ്റുമതബ  കചയനതബനനാവശേദമനായ

നടപടബയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   നനാണു: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ശുദജല ലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  കകേരകേരഷകേരുകട  വരുമനാനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

ഓകരനാ  പ്രകദശേത്തബകന്റെയുലാം  ഭൂപ്രകൃതബകനുസൃതമനായ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്

അവലലാംബബക്കുനതബനുലാം  ജലസലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  പുതബയ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബകല  അടയ  കേരഷകേരുകടകമലള്ള  ജപബ  നടപടബകേള്

നബരത്തബവയ്ക്കുനതബനുലാം  കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങളബല്  തനാമസബക്കുന

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  വനാടകേ  വസ്പീടുകേള്  കേകണത്തബകകനാടുക്കുനതബനുലാം

എരുകമലബ  കുടബകവള്ള  പദതബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  ഇക്കൗരനാറ്റുകപട്ട  മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്  സമഗ്ര  കുടബകവള്ള

പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനല്ലബ:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  നൂറുദബന

കേരമ്മേ  പരബപനാടബകേള്  ആവബഷ്കരബചതുലാം  അഞ്ചുവരഷലാംകകേനാണക്ക്  കനല്കൃഷബയുകട

വബസ്തൃതബ  3  ലക്ഷലാം  കഹക്ടറനാകബ  ഉയരത്തനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവുലാം  'പുനരജ്ജനബ'

പദതബയബലൂകട കനല്ലുല്പനാദനത്തബല് വരദനവുണനാകനാന കേഴബഞതുലാം കനല്ലബകന്റെ

സലാംഭരണവബല  വരദബപ്പെബചതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  അവസനാനഘട്ടത്തബല്

സലാംഭരബച കനല്ലബകന്റെ വബല നല്കുനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പചകറബ ഉല്പനാദനത്തബല് ഗണദമനായ പുകരനാഗതബ കകകേവരബകനാനുലാം വബഷരഹബത

പചകറബയുകട ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  'കകേര കകേരളലാം സമൃദ

കകേരളലാം'  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  50  ശേതമനാനലാം  സബ്സബഡബകയനാടുകൂടബ

കതങ്ങബനകകതകേള്  നല്കുന  പദതബ  ആവബഷ്കരബചതക്ക്  സരകനാരബകന്റെ

പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്.  പചകത്തങ്ങയുകട  സലാംഭരണവബല

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കരനാഗലാം ബനാധബച കതങ്ങുകേള് മുറബച്ചുമനാറ്റുനതബനക്ക്  സഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വബള  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പദതബ

പുനരനാരലാംഭബകനാന  കേഴബഞതക്ക്  അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്.  ജലസലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്

വബപുലമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകണലാം.  തൃശ്ശൂര  ജബല്ലയബകല  ജലകസചന

കേനനാലകേളബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  കചളബയുലാം  മണലലാം  നസ്പീകലാംകചയനതബനുലാം
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പനാവറട്ടബ-മുല്ലകശരബ  കുടബകവള്ള  പദതബകേളുകട  പ്രവൃത്തബകേള്  അടബയന്തരമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ലബഫക്ക്  ഇറബകഗഷന സസ്പീമുകേള് വദനാപകേമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകല  കേരനാര  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

മബനബമലാം കവതനലാം ഉറപ്പെനാകണലാം.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .   കജനാസഫക്ക്: ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന. കജവകൃഷബ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ഓരഗനാനബകേക്ക്  ഫനാമബലാംഗക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  മണ്ണക്ക്

സലാംരക്ഷണലാം കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കതങ്ങബനകതനാപ്പുകേളബല് ഇടവബളയനായബ

ഭക്ഷദവബളകേള്  കൃഷബകചയനതബനുലാം  സസ്പീസണ്  അടബസനാനമനാകബ

കതങ്ങബനകതകേള്  വബതരണലാം  കചയനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപരബയനാര ശുചസ്പീകേരണ പദതബ നടപ്പെനാകനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സരകനാര തസ്പീരുമനാനലാം

സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  എല്ലനാ നദബകേളബകലയുലാം മനാലബനദങ്ങള് നസ്പീക്കുനതബനക്ക് കേരമ്മേ

പദതബ തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം കതനാട്ടപ്പെള്ളബ സബല്കവയുകട പ്രവൃത്തബ കവഗത്തബല്

പൂരത്തബയനാക്കുനതബനുലാം സനാധബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .   ബബ  .   സതസ്പീഷക്ക്: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. സമഗ്രവുലാം

സന്തുലബതവുമനായ  വബകേസനലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനനാണക്ക്  സരകനാര

ശമബക്കുനതക്ക്.  വരട്ടനാര  വസ്പീകണടുകല്,  കേബള്ളബയനാര  ശുചസ്പീകേരണലാം  തുടങ്ങബയ
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മനാതൃകേനാപരമനായ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം കനല്പ്പെനാടങ്ങളുകട വബസ്തൃതബയുലാം

പചകറബ  ഉല്പനാദനവുലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  കനല്പ്പെനാടങ്ങള്

വസ്പീകണടുക്കുനതബനുലാം  ഭൂഗരഭജലനബരപ്പെക്ക്  ഉയരത്തുനതബനുമനായബ  കേനാട്ടനാകട

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  നടപ്പെനാകബയ  ജലസമൃദബ  പദതബ

വദനാപകേമനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബയുണനാകേണലാം. കേനാരഷബകേ  കുളങ്ങള്  നബരമ്മേബച്ചുലാം

കേബണര  റസ്പീചനാരജബലാംഗക്ക്  വഴബയുലാം  മഴകവള്ളലാം  സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം  ജലസനാക്ഷരത

സലാംബന്ധബചക്ക്  ജനങ്ങകള  കബനാധവല്കരബക്കുനതബനുലാം  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.

പരബസബതബ  സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണള്ള  വബകേസനകേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക്  സരകനാര

മുകനനാട്ടുവയ്ക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദവസബ: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  ഹരബത കകേരളലാം

പദതബകക്ക്  രൂപലാം  നല്കേബയതുലാം  കേരഷകേരുകട  വനായ്പകേള്ക്കുള്ള  കമനാറകട്ടനാറബയലാം

നസ്പീട്ടനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനവുലാം  കേരഷകേകത്തനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കേനാന  സനാധബചതുലാം  കപനഷന  തുകേ  വരദബപ്പെബചതുലാം

സരകനാരബകന്റെ പ്രതബബദത വദക്തമനാക്കുനതനാണക്ക്.  ജലലഭദതയുലാം ജലസലാംരക്ഷണവുലാം

ലക്ഷദമബട്ടുള്ള  പദതബകേളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങകള അഭബനനബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

ജനാതബപതബയുകട  വബലയബടബവക്ക്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  കബയനാത്മകേ  ഇടകപടലകേള്

നടത്തുനതബനുലാം  അവയുകട  വബളവക്ക്  കുറയുനതക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  ശേനാസ്ത്രസ്പീയ  പഠനലാം

നടത്തുനതബനുലാം  കഹബബഡക്ക്  ഇനത്തബലള്ള  ജനാതബപതബകചടബകേള്

വബകേസബപ്പെബകചടുക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   'കതളബനസ്പീര'  എന കപരബല്

അരുവബകരയബല്  ആരലാംഭബച  പദതബയുകട  പ്രവരത്തനലാം  തസ്വരബതകപ്പെടുത്തണലാം.

ചനാലക്കുടബ,  കപരബയനാര  എനസ്പീ  പുഴകേളുകട  സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബ  നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്

കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദബകണലാം.  ഇടമലയനാര,  ചനാലക്കുടബ  റബവര  കഡകവരഷന

പദതബകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തുനതബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബക്കുനതബനുലാം

റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  മനാഞനാലബകത്തനാടക്ക്   പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള്ള:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കനല്കൃഷബയുകട  വബസ്തൃതബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കൃഷബകനാരുകട  ഉല്പനങ്ങള്

കൃഷബയബടത്തബല്ത്തകന  വബപണനലാം  നടത്തുകേകയന  ആശേയലാം

പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുകേയുലാം കചയ നടപടബകയ സസ്വനാഗതലാം  കചയന. 'ഓണത്തബനക്ക്

ഒരു മുറലാം പചകറബ' എന പദതബകക്ക് പ്രചരണലാം നല്കേബ വബഷവബമുക്ത പചകറബ

ഉല്പനാദനലാം  വരദബപ്പെബകനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  സലാംസനാന  വബള
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ഇനഷസ്വറനസക്ക് പദതബ പുനരനാവബഷ്കരബചക്ക് നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം നഷപരബഹനാരത്തുകേ

12  ഇരട്ടബയനായബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.

കൃഷബഭവനുകേളുലാം  പനാടകശേഖര  സമബതബകേളുലാം  മുഖനാന്തരലാം  നടത്തുന  പദതബകേള്

ജനങ്ങളബകലത്തബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. ജലനബധബ പദതബകേള്കക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  കസനാഷദല്  ആഡബറക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ശേക്തബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ജലവബതരണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  ശേനാസനാലാംകകേനാട്ട

ശുദജലതടനാകേത്തബകന്റെ  സലാംരക്ഷണനാരതലാം  തുടങ്ങബവച  ബദല്പദതബ

പൂരത്തബയനാകണലാം.  ജലനാശേയങ്ങള്  മലബനമനാക്കുനവരകകതബകരയുള്ള  ശേബക്ഷ

കേരശേനമനാകണലാം. നൂതന  സനാകങ്കതബകേവബദദയബലൂകട  ജലവബതരണ  നഷലാം

കുറയനാനുലാം കുറഞ നബരകബല് ഗുണകമന്മേയുള്ള കുടബകവള്ളലാം വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം

സക്കൗകരനാരജ്ജപനാന്റുകേള്  സനാപബചക്ക്  വനാട്ടര  അകതനാറബറബയുകട  കകവദക്യുതബചനാരജക്ക്

കുറയനാനുമുള്ള നടപടബകേള് സസ്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കേബണര കവള്ളലാം പരബകശേനാധബചക്ക്

ഗുണനബലവനാരലാം ഉറപ്പെനാകണലാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന:  ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സസ്വന്തമനായബ  കനല്കൃഷബ  കചയന  കേരഷകേരകക്ക്  സഹനായലാം  നല്കേനാനുലാം

കനല്ക്കൃഷബകയ കതനാഴബലറപ്പെക്ക് പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം റബ്ബര കേരഷകേരകക്ക്
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നല്കുന  സബ്സബഡബ  തുകേ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബല്  മുടങ്ങബകബടന  കുടബകവള്ള  പദതബ

യനാഥനാരതദമനാകബയകതനാകടനാപ്പെലാം  മറക്ക്  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്കൂടബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകണലാം.  ജബല്ലനാതലങ്ങളബല്  അവകലനാകേനകയനാഗങ്ങള്  നടത്തബ

കേനാരഷബകേ-ജലകസചന കമഖലകേളബകല അപനാകേതകേള് പരബഹരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന: ധനനാഭദരതനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ജലകസചന

സക്കൗകേരദലാം വരദബപ്പെബകനാനുലാം അകഗ്രനാ സരവ്വസ്പീസക്ക് കസന്റെറുകേള് വദനാപകേമനാകനാനുലാം

സസ്വസ്പീകേരബച  നടപടബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  ഭൂഗരഭ  ജലനബരപ്പെക്ക്  തനാഴുന

സനാഹചരദത്തബല്  ജലവബനബകയനാഗലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  ജനങ്ങള്കബടയബല്

കബനാധവല്കരണലാം  നടത്തണലാം.  തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  മതബയനായ  തുകേ

അനുവദബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുള്ള:  ധനനാഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  മലപ്പുറലാം

നഗരസഭയബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  UIDSSMT

പദതബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  നമനാണബ  കറഗുകലറര  സനാപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പൂകകനാട്ടൂര,  പുല്പ്പെറ  പഞനായത്തുകേളബകല  കുടബകവള്ള  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ
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പൂരത്തബയനാകണലാം.   കുടബകവള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  സമയപരബധബ

നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  പദതബ  നടത്തബപ്പെബല്  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കവണലാം.   കേടലണബപ്പുഴയുകട   തസ്പീരങ്ങളബല്  സലാംരക്ഷണഭബത്തബ

നബരമ്മേബചക്ക്  നദസ്പീതസ്പീരത്തക്ക്  സബതബകചയന  വസ്പീടുകേള്കക്ക്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകണലാം.

കനല്കൃഷബകക്ക്  കയനാഗദമല്ലനാത്ത  സലങ്ങളബല്  മനാതലാം  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബ

അനുവദബക്കുനതബനുലാം  കനല്കൃഷബ  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കേനാരഷബകേ

കേടങ്ങള്കക്ക്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുള്ള  കമനാറകട്ടനാറബയത്തബനക്ക്  ആര.ബബ.ഐ.  അനുമതബ

കനടബകയടുക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാരജ്ജക്ക്  : ധനനാഭദരതനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തക്ക്  പചകറബ  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  പത്തനലാംതബട്ട  ജബല്ലയബല്

അമ്പതക്ക്  ശേതമനാനലാം  അധബകേ  കനല്ലുല്പ്പെനാദനലാം  കകേവരബകനാനുലാം  സനാധബചതക്ക്

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  കജവപചകറബയുകട  ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ

കജവകേസ്പീട  പ്രതബകരനാധമനാരഗ്ഗങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കജവപചകറബകേള്കക്ക്

കമചകപ്പെട്ട  വബല  ഉറപ്പെനാകബ  വബപണനലാം  സുഗമമനാക്കുനതബനുലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്

ഗുണപരബകശേനാധനനാ സലാംവബധനാനങ്ങള്  സനാപബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആകമണത്തബല്നബനലാം  കൃഷബകയ  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം
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കേനാരഷബകകേനാല്പ്പെനാദനവുലാം ഉപകഭനാഗവുലാം തമ്മേബലള്ള സന്തുലനനാവസ നബലനബരത്തുകേയുലാം

കവണലാം.  ജലനയലാം  ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  വസ്പീടുകേളബല്  മഴകവള്ള  സലാംഭരണബകേള്

കേരശേനമനാക്കുനതബനുലാം  ജലസനാക്ഷരത  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കേടല്ഭബത്തബകേള്

നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  ഡബജബറല്  മനാപ്പെബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ജലവബതരണ

പദതബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ധനനാഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  കനട്ടൂരബകല കസ്റ്ററക്ക്

റഫറല് ഇനസ്റ്റബറന്യൂട്ടബകന്റെ പ്രവരത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാകണലാം.  കസപ്കറജക്ക്  മനാലബനദലാം

സലാംസരബക്കുനതബനക്ക്  ദസ്പീരഘകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകണലാം.

അന്തരസലാംസനാന  നദസ്പീജല  കേരനാറുകേളബകല  കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

കേനാകവരബ നദസ്പീജലവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സലാംസനാന വബഹബതലാം പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന

പദതബ  തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  തൃകനാകര  മണ്ഡലത്തബകല

മുടങ്ങബകബടക്കുന  കുടബകവളള  പദതബ  യനാഥനാരതദമനാകണലാം.  പ്രളയനാനന്തരലാം

ലഭദമനായ  കകേന്ദ്രഫണക്ക്  ഫലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബകണലാം.  സബറക്ക്  റബമൂവല്  സസ്പീലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  പ്രകതദകേ  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  ഡനാമുകേള്

പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം കേനാരഷബകേ ഗകവഷണ സനാപനങ്ങള് ശേക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

കേരഷകേ ആത്മഹതദ ഇല്ലനാതനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കൂടുതല്  കൃഷബഭൂമബയബല്
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ജലകസചന  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കപപ്പുകലനവഴബ

കുടബകവളളകമത്തബക്കുനതബനലാം  വബവബധ ജബല്ലകേളബല്  മുടങ്ങബകബടക്കുന ജലകസചന

പദതബകേള്  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കേനാരഷബകേ

കമഖല  അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തനാനുതകുന  പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ആസൂതണലാം

കചയകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.  കകേന്ദ്രസഹനായലാം  ലഭദമനാകുനമുറയക്ക്  ജലസലാംരക്ഷണലാം,

ജലവബതരണലാം,  കചറുകേബട  ജലകസചനലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനതനാണക്ക്.   30,000  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ  കചലവുവരുന  ജലവബതരണ

പ്രവൃത്തബ കകേന്ദ്രസഹനായകത്തനാകട പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാന ശമബക്കുനതനാണക്ക്. കകമകകനാ

ഇറബകഗഷന  പദതബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  വബവബധതലങ്ങളബല്  കേമ്മേബറബകേള്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ചുളളബയനാര,  മലാംഗലലാം  ഡനാമുകേളുകട  റസ്പീസബല്കട്ടഷനുളള  കടണര

നടപടബകേള്  ഉടന  ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  മൂവനാറ്റുപുഴ  പദതബ  2020  മനാരചക്ക്

മനാസകത്തനാടുകൂടബ പൂരത്തസ്പീകേരബകനാനുള്ള നബരകദ്ദശേലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. വനാട്ടര അകതനാറബറബ

മരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബല്  അടയ്കകണ  തുകേ  കേകണത്തബ  ഓണ്കഗനായബലാംഗക്ക്  വരക്കുകേള്

പൂരത്തബയനാകനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കുട്ടനനാടക്ക്,  അട്ടപ്പെനാടബ ജലകസചന

പദതബകേള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദശേബക്കുനതക്ക്.

കുടബകവളള  പദതബകേള്ക്കുളള  ബള്കക്ക്  പരകചസക്ക്  സകകപയുകട  ചുമതല
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പഞനായത്തുകേള്കക്ക്  നല്കേനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  വനാട്ടര  അകതനാറബറബയുകടയുലാം

ഇറബകഗഷന വകുപ്പെബകന്റെയുലാം അധസ്പീനതയബലള്ള സലങ്ങളബല് കസനാളനാര പനാനലകേള്

സനാപബചക്ക്  ഇലകബസബറബ  ചനാരജക്ക്  ലനാഭബക്കുനതബനുളള  കകപലറക്ക്  പദതബകക്ക്

തുടകലാംകുറബചബട്ടുണക്ക്.  വനാട്ടര  സകകപയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പരനാതബകേള്  1916  എന

കടനാള്ഫസ്പീ  നമ്പറബല്  അറബയബകനാവുനതനാണക്ക്.  വനാട്ടര  കേണക്ഷന  സലാംബന്ധബച

അകപക്ഷകേള്കക്ക്  ഓണ്കകലന  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാകബവരുനണക്ക്.

കലനാകേബനാങ്കബകന്റെ  സഹനായലാം  ലഭദമനാകുനമുറയക്ക്  റബവര  കബസ്ഡക്ക്  മനാകനജക്ക് കമന്റെക്ക്

അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരണമുള്കപ്പെകട  ഡനാമുകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേളുലാം  കുടബകവളള

വബതരണ  പദതബകേളുലാം  പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുനതനാണക്ക്. ജലനാശേയങ്ങള്

മനാലബനദമുക്തമനാക്കുനതബനുളള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.  മുഖദമനബയുകട

ദുരബതനാശേസ്വനാസനബധബയബല്നബനലാം ലഭബച തുകേ പനാന ഫണബലള്കപ്പെടുത്തബ കേനനാലകേളുകട

തകേരനാറുകേള്  പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്. ഭൂഗരഭജലലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  അമബത

ചൂഷണലാം  തടയുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കേടലനാകമണകത്ത

പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബകേള്  പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  തബരുനനാവനായ

കുടബകവളള  പദതബ  പ്രനാവരത്തബകേമനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

അരുവബകര  കുപ്പെബകവള്ള  പനാന്റെക്ക്  യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്

നടനവരബകേയനാണക്ക്.  മണബമല കമജര കുടബകവള്ള പദതബ വബപുലസ്പീകേരബക്കുന കേനാരദലാം
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പരബകശേനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  ധനനാഭദരതനകേള്  പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക്

അഭദരതബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):  വരള്ച,  ഉപ്പുകവള്ളലാം

എനബവകയ  പ്രതബകരനാധബക്കുന  ആറബനലാം  പുതബയ  കനല്വബത്തുകേള്  കേനാരഷബകേ

സരവ്വകേലനാശേനാല  പുറത്തബറകബയബട്ടുണക്ക്.  കൃഷബകനാരകക്ക്  കുടബശബകേയുള്ള

നഷപരബഹനാരത്തുകേ നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  തബരൂര കവറബല

ഭക്കൗമസൂചബകേ  പദവബയ്ക്കുകവണബയുള്ള  നടപടബകമങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  അടയ

കേരഷകേരുകട  പ്രശ്നപരബഹനാരലാം  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  കജവനയത്തബലൂകട

രനാസവളത്തബകന്റെയുലാം  കേസ്പീടനനാശേബനബയുകടയുലാം  ഉപകയനാഗലാം  ഗണദമനായബ

കുറച്ചുകകേനാണവരനാന  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലലാം  മബതകേസ്പീടങ്ങള്

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന ലകബനാറട്ടറബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  കേനാലനാവസയനുസൃതമനായ

വബത്തുലാം നടസ്പീല്വസ്തുകളുലാം  ലഭദമനാക്കുന നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   നനാളബകകേര

വബകേസന കേക്കൗണ്സബലബകന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല് 10 വരഷലാം നസ്പീണനബല്ക്കുന ഊരജ്ജബത

കതങ്ങക്ക്  വബകേസന  പരബപനാടബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണക്ക്.  കതങ്ങുകൃഷബ  ക്ലസ്റ്റര

അടബസനാനത്തബലള്ള  കൃഷബയനാകബ  മനാറനാനുലാം  കതങ്ങക്ക്  കേസ്പീട  പ്രതബകരനാധത്തബനക്ക്

സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ കേദനാമ്പയബന നടത്തനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.  വയനനാട്ടബകല

ആദബവനാസബകേള് കൃഷബക്കുപകയനാഗബക്കുന പ്രകതദകേയബനലാം  നനാടന  കനല്വബത്തുകേള്
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സലാംരക്ഷബക്കുനതനാണക്ക്.  കനല്ലുല്പ്പെനാദനത്തബല്  കറകകനാരഡക്ക്

വരദനയനാണുണനായബരബക്കുനതക്ക്.  സ്കൂള്  വബദദനാരതബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബ   'പനാഠലാം  1

പനാടകത്തയക്ക്  '  എന  പരബപനാടബ  സലാംഘടബപ്പെബകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

കനല്കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബചക്ക്  കനല്ലുത്പനാദനലാം  വരദബപ്പെബകനാനനാണക്ക്  സരകനാര

ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.  നനാളബകകേര  വബകേസന  കേക്കൗണ്സബല്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പ്രവരത്തനലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.   പചകറബ,  പഴലാം  കേയറ്റുമതബക്കുള്ള  കനനാഡല്  ഏജനസബയനായബ

വബ.എഫക്ക്.പബ.സബ.കകേ.-കയ  പ്രഖദനാപബചക്ക്  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  മബകല്ലറക്ക്

വബകല്ലജക്ക്  പദതബ  1720  ഏകര  സലത്തക്ക്  വദനാപബപ്പെബകനാന  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

ജനാതബകൃഷബ  കചയന  സലങ്ങളബല്  കമല്മണ്ണബനുണനാകുന  മനാറങ്ങള്  സലാംബന്ധബച

പഠനറബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  25  കസന്റെബല്  തനാകഴ  കൃഷബസലമുള്ള  നനാമമനാത

കേരഷകേരകക്ക്  മുനഗണന  നല്കേബ  ഇന്റെകഗ്രറഡക്ക്  ഫനാമബലാംഗക്ക്  സബസ്റ്റലാം  നടപ്പെനാകനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്. കകേരകഫഡബകന്റെ കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ പനാന്റെബല് പ്രതബദബനലാം 150 കമട്രബകേക്ക്

ടണ്  കശേഷബയുള്ള  കകേനാപ്ര  സലാംഭരണ  യൂണബറക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  റസ്പീബബല്ഡക്ക്

കകേരളയുകട ഭനാഗമനായുള്ള കപ്രനാജക്ടബലള്കപ്പെടുത്തബ ഇടുകബയബകല ഏലലാം, കുരുമുളകേക്ക്

കൃഷബകനാകരയുലാം കൃഷബഭൂമബകയയുലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതനാണക്ക്.  കേനാരഷബകേ കമഖലകയ

അകഗ്രനാ  ഇകകനാളജബകല്  കസനാണുകേളനായബ  തബരബകനാനുലാം  നസ്പീരത്തടനാധബഷബത
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പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   കേരഷകേ കക്ഷമ കബനാരഡക്ക്

യനാഥനാരതദമനാക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടനവരബകേയനാണക്ക്.   ധനനാഭദരതന

പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന.

(ചരചയബല്  പകങ്കടുക്കുനവര  വബഷയത്തബകലനാതുങ്ങബനബനക്ക്

സലാംസനാരബകണകമന  മുഖദമനബയുകട  പ്രസനാവനയബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്

പ്രതബപക്ഷലാം ഒനടങ്കലാം തുടരനള്ള സഭനാനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബച്ചു.) 

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ശുദജലവബതരണവുലാം  ശുചസ്പീകേരണവുലാം എന  XX-ാം  നമ്പര

ധനനാഭദരതനയുലാം  കൃഷബ  എന  XXIX-ാം  നമ്പര  ധനനാഭദരതനയുലാം

ജലകസചനലാം എന XXXVIII-ാംനമ്പര ധനനാഭദരതനയുലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം

ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

(സഭ കകവകുകനരലാം 4.34-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)


