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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   മനാര്ചച്ച്   07,   കചനാവ്വ 

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
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I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

വരള്ച

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   അതബരൂക്ഷമനായ  വരള്ചകക്കടുതബകേളബകലയച്ച്  സലാംസനാനലാം

കേടനകപനാകുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്   യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  പ്രതബകരനാധ

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാകനനാ  കുടബകവളലാം  എത്തബക്കനാകനനാ  വനാട്ടര്

അകതനാറബറബയുകട  ജലവബതരണ  സമ്പ്രദനായലാം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കനാകനനാ

സര്ക്കനാര് തയനാറനാകേനാത്തതുമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുളതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശേഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചച്ച്  ചര്ച

കചയണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ ഷനാഫബ  പറമബല്,  സബ.  മമ്മൂട്ടബ,  അനൂപച്ച്

കജക്കബച്ച്  എന്നസ്പീ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചച്ച്  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):

ചരബത്രത്തബല്  ഇതുവകര  ഉണനാകേനാത്ത   ഏറവലാം  വലബയ  വരള്ചയനാണച്ച്

സലാംസനാനലാം കനരബടുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തബല് കേനാലവര്ഷവലാം തുലനാവര്ഷവലാം കവനല്

മഴയുലാം പ്രതസ്പീക്ഷബചത്ര ലഭബക്കനാത്ത സനാഹചരദലാം കേണക്കബകലടുത്തച്ച്   രൂക്ഷമനായ
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വരള്ച  കനരബടുന്നതബനുള  നടപടബകേള്ക്കച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബചബട്ടുണച്ച്.

സലാംസനാനകത്ത  എലനാ  ജബലകേകളയുലാം  വരള്ച  ബനാധബത  ജബലകേളനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  26  ഇന  പ്രതബകരനാധ  പ്രതബകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുന്നതബനച്ച്  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കുകേയുലാം  ഓകരനാ

മനബമനാര്ക്കുലാം  അതബകന്റെ  ചുമതല  നബശ്ചയബചച്ച്  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കസപലാംബര് മനാസലാം വകരയുള മഴലഭദതക്കുറവച്ച് കേണക്കബകലടുത്തച്ച് ആവശേദമനായ

പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനനായബ  ഒനാകരനാ  ജബലയലാം  50

ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്. വരള്ചയുകട കേനാഠബനദലാംമൂലലാം വനദമൃഗങ്ങള്

നനാട്ടബലബറങ്ങുന്ന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശേഷലാം സലാംബനബചച്ച് ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറബ,

റവനന്യൂ,  ആഭദന്തരലാം  വകുപ്പെച്ച്  കസക്രട്ടറബമനാര്,   വനലാംവകുപ്പുകദദനാഗസര്

എന്നബവരുമനായബ  26.11.2016-നച്ച്  നടത്തബയ  ചര്ചയുകട  അടബസനാനത്തബല്

തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.   വരള്ചയുകട  രൂക്ഷത

കേണക്കബകലടുത്തച്ച് മനാസലാംകതനാറലാം മുഖദമനബ കനരബട്ടച്ച് വസ്പീഡബകയനാ കകേനാണ്ഫറനസച്ച്

നടത്തബ  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വബലയബരുത്തുകേയുലാം   ജബലകേള്കതനാറലാം

മനബമനാരുലാം  ജനപ്രതബനബധബകേളലാം  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകദദനാഗസരുലാം

പകങ്കെടുത്തുകകേനാണ്ടുള കയനാഗങ്ങള് സലാംഘടബപ്പെബചച്ച്  റബവന്യൂ നടത്തബ ആവശേദമനായ
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നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.  വനാണബജദ-

വദനാവസനായബകേ  ആവശേദങ്ങള്ക്കച്ച്  കുഴല്  കേബണര്  കുഴബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഭൂഗര്ഭ  ജലനബരപ്പെച്ച്  തനാഴുന്നതബനനാല്  ഇത്തരലാം  ജലചൂഷണലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണകമന്നച്ച്  കേര്ശേന  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ജബലകേള്

കതനാറമുള കുടബകവള വബതരണത്തബനനായബ 22.5 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയുലാം

ടനാങ്കുകേളകട  കററച്ച്  കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച്  നബര്ണ്ണയബചച്ച്  കേബകയനാസ്കുകേള്  വഴബ  ശുദജലലാം

വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബകയങ്കെബലലാം  ടനാങ്കുകേള്

ആവശേദത്തബനച്ച്  ലഭബക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ടനാങ്കെര്  കലനാറബകേളബല്

ജലവബതരണലാം  നടത്തുന്നതബനച്ച്  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ജബലകേളബല്   റവനന്യൂ-കൃഷബ-ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബമനാരുമനായബ

പ്രകതദകേ കയനാഗലാം  കചര്ന്നച്ച്  സബതബഗതബകേള് വബലയബരുത്തുകേയുലാം ആവശേദമനായ

നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്   നല്കുകേയുലാം  കചയ്യുനണച്ച്.  മുഖദമനബയുകട  കനതൃതസത്തബല്

സലാംസനാന  ദുരന്തനബവനാരണ  അകതനാറബറബയുമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ചയുകട

അടബസനാനത്തബല്  വരള്ച  കനരബടുന്നതബനച്ച്  ജബലകേള്ക്കനാവശേദമനായ  ഫണച്ച്

അനുവദബക്കുകേയുലാം  ആവശേദകമങ്കെബല്  കൂടുതല്  ഫണച്ച്  അനുവദബക്കനാകമന്നച്ച്  ഉറപ്പു

നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബയുകട  കനതൃതസത്തബല്
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ഇറബകഗഷന, വനാട്ടര് അകതനാറബറബ, ഗ്രഗ്രൗണച്ച് വനാട്ടര്, ജലനബധബ എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേളകട

സലാംയുക്ത  പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട  പുതബകയനാരു  ജല  ഉപകയനാഗ  സലാംസനാരലാം

മുനനബര്ത്തബയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  320  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബചച്ച്  9543

കുളങ്ങള്  നവസ്പീകേരബചച്ച്  ജല  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുണച്ച്. ജലകസനാതസ്സുകേകള ശേക്തബകപ്പെടുത്തബ കകപപ്പെച്ച് കകലനുകേളകട

സബതബയുലാം  കകദര്ഘദവലാം  കമചകപ്പെടുത്തബ  ജലനഷലാം  ഒഴബവനാക്കബ  ജലലഭദത

വദനാപബപ്പെബക്കുന്ന  ഒകട്ടകറ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണച്ച്.   രൂക്ഷമനായ

വരള്ചയുലാം  കുടബകവളക്ഷനാമവലാം  കേണക്കബകലടുത്തച്ച്  മനുഷദസനാധദമനായ

പ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമനായബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമബല്:  സലാംസനാനകത്ത  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

ശുദജലകമത്തബക്കനാന  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലകസനാതസ്സുകേള്  കേകണത്തബ  കുടബകവളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുള

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുപകേരലാം  ഓകരനാ  വനാര്ഡുകേളബല്  ഓകരനാ

കേബകയനാസ്കുകേള്  സനാപബചച്ച്  ആ  പ്രകദശേകത്ത  മുഴുവന  ആളകേള്ക്കുലാം

ശുദജലകമത്തബക്കുകമന്ന സര്ക്കനാര് നബലപനാടച്ച് അപലപനസ്പീയമനാണച്ച്. വരള്ചമൂലലാം

കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്  രൂപയുകട  നനാശേനഷമുണനാകുകേയുലാം  രൂക്ഷമനായ  വവദദ്യുതബ
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പ്രതബസനബക്കച്ച്  കേനാരണമനാകുകേയുലാം  കചയ്യുന.    ജലദഗ്രൗര്ലഭദകത്തനാകടനാപ്പെലാം

ജലമലബനസ്പീകേരണവലാം   ഗുരുതരമനായ  പ്രശ്നമനായബ  മനാറബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കേഠബനമനായ  ചൂടച്ച്,  ജലദഗ്രൗര്ലഭദലാം,  ഭക്ഷണമബലനായ്മ  എന്നബവ  കേനാരണലാം

വനദമൃഗങ്ങള് ചകത്തനാടുങ്ങുന്നതബനച്ച് പുറകമ അവ നഗരങ്ങളബകലയബറങ്ങബ വരുന്ന

അവസയുമനാണുളതച്ച്.   മലമ്പുഴ  ഡനാമബല്  ചത്ത  മൃഗങ്ങകള  കുഴബചബട്ട

സലാംഭവത്തബല്  അകനസഷണലാം  നടത്തണലാം.  കഹക്ടര്  കേണക്കബനച്ച്  വനലാം

കേത്തബനശേബക്കുന്നതബകന്റെ  ഗഗ്രൗരവലാം  കേണക്കബകലടുത്തച്ച്  ഈ  വബഷയലാം  ചര്ച

കചയനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച് തയനാറനാകേണലാം. ഇകപ്പെനാഴകത്ത സബതബയനുസരബചച്ച് കകേരളലാം

മരുഭൂമബയനായബത്തസ്പീരനാന  അധബകേകേനാലലാം  കേനാത്തബരബകക്കണബവരബല.   വരള്ച

സലാംബനബചച്ച്  ഒരു  ഇടക്കനാല  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കകേന്ദ്രത്തബനച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം

ബനകപ്പെട്ടവര് കകേന്ദ്രകത്ത കനരബട്ടച്ച് സമസ്പീപബക്കുകേയുമനാണച്ച് കവണതച്ച്.  ഇക്കനാരദലാം

സഭ നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച് തയനാറനാകേണലാം.  

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന  ):

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച് സഹനായകത്തനാകട നടപ്പെനാക്കുന്ന ഒരു പദതബയബല്  മനാനസലബല്

നബര്കദ്ദേശേബക്കുന്ന  കേനാരദങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണച്ച്  നടപ്പെനാക്കുകേ

പ്രയനാസകേരമനായതുകകേനാണനാണച്ച്  കേബകയനാസ്കുകേള്  സനാപബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്.
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ഇതബനുള  കേനാലതനാമസലാം  കേണക്കബകലടുത്തച്ച്  ടനാങ്കെര്  കലനാറബകേളബല്  കവളലാം

എത്തബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെനാഴകത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  കൂടുതല്  ജലകസനാതസ്സുകേള്  നബര്മ്മേബക്കനാന  സനാധദമല.

വരള്ചയുകട  ഗുരുതരനാവസ  കേണക്കബകലടുത്തച്ച്  മുഖദമനബ   വബളബച്ചുകചര്ത്ത

സര്വ്വകേക്ഷബകയനാഗ  തസ്പീരുമനാനമനുസരബചച്ച്  പ്രധനാനമനബ  ഉള്കപ്പെകടയുളവര്ക്കച്ച്

നബകവദനലാം  കകേനാടുക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.    കകേന്ദ്ര  മനബമനാകര

കനരബല്  കേണച്ച്  കമകമ്മേനാറനാണലാം  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ശമബകചങ്കെബലലാം   7-ാ

തസ്പീയതബക്കുകശേഷകമ അവകര കേനാണനാന സനാധബക്കുകേയുള്ളൂകവന്നനാണച്ച്  അറബയനാന

കേഴബഞ്ഞതച്ച്.   ഈ  വബഷയത്തബകന്റെ  ഗുരുതരനാവസ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

ഉള്കക്കനാണ്ടുകകേനാണ്ടുള  പ്രവര്ത്തനമനാണച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.

ജലചൂഷണവലാം ജലദുരുപകയനാഗവലാം അവസനാനബപ്പെബകക്കണതച്ച് അതദനാവശേദമനാണച്ച്.

വസ്പീടുകേളബല്   മഴകവളസലാംഭരണബ  കവണകമന്ന  ആവശേദലാം  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

പനാലബക്കകപ്പെടനാത്തതബകന്റെ ബുദബമുട്ടച്ച് ഇകപ്പെനാള് അനുഭവബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

ജലചൂഷണകത്തക്കുറബച്ചുലാം,  കേനകേനാലബകേള്  ചകത്തനാടുങ്ങുന്നതബകനക്കുറബച്ചുലാം

മുഖദമനബയുകട  സനാന്നബധദത്തബല്  നടന്ന   ചര്ചയബല്   കേനകേനാലബകേള്ക്കച്ച്

ആവശേദമനായ  ഭക്ഷണവലാം  കവളവലാം  നല്കേബ  അവകയ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച്
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തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.   നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബച്ചുകകേനാണനാണച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതച്ച്.   ജലകസനാതസ്സുകേള്   സലാംരക്ഷബചച്ച്  പരമനാവധബ

ജലകമത്തബക്കനാനുള  നടപടബകേള്ക്കച്ച്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

പബന്തുണയുണനാകേണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.  ഈ വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചച്ച്

ചര്ച കചകയണ ആവശേദമബല.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ):  അതബരൂക്ഷമനായ

വരള്ചയുലാം  കുടബകവളളക്ഷനാമവലാം  കനരബടുന്നതബനച്ച്  എലനാവരുകട  ഭനാഗത്തുനബനലാം

ആവശേദമനായ ഇടകപടലണനാകുകമന്നച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  കേനാലവര്ഷലാം ഗണദമനായബ

കുറയുകേയുലാം  തുലനാവര്ഷലാം  കുറയനാന  സനാധദതയുകണന്നച്ച്  കേകണത്തുകേയുലാം

കചയതുകകേനാണനാണച്ച്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയുലാം  ജലവബഭവ  വകുപ്പുലാം

ജലസലാംരക്ഷണത്തബനനാവശേദമനായ  നടപടബകേളബകലയച്ച്  നസ്പീങ്ങബയതുലാം   വലബയ

പ്രതബസനബയബലനാകത  ഇകപ്പെനാഴുലാം  കുടബകവളളലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതുലാം.  തടയണകേള്

നബര്മ്മേബചച്ച്  ജലലാം  സലാംരക്ഷബചതുകകേനാണച്ച്  കുടബകവളള  കസനാതസ്സുകേളബല് പമബലാംഗച്ച്

നടത്തനാന  കേഴബയുനണച്ച്.   വരള്ചയച്ച്  മുമച്ച്  ഇനകടക്കച്ച്  കവല്ലുകേളലാം  മറലാം

ശുദസ്പീകേരബക്കനാനുലാം കചളബയുലാം മണലാം നസ്പീക്കലാം കചയനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

അണകക്കട്ടുകേളബകല  ജലനബരപ്പെച്ച്  തനാഴ്ന്നതബനനാല്   ജൂണ്  ആദദവനാരലാംവകരയുളള
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വബതരണത്തബനനായബ  ജലലാം  സലാംഭരബചകശേഷലാം  മനാത്രകമ  മറച്ച്  കേനാരദങ്ങള്ക്കച്ച്

ഉപകയനാഗബക്കനാവൂകവന്ന  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   ജലകസചന  വകുപ്പെബകന്റെ

നബയനണത്തബലളള  കേനനാലകേള്വഴബ  ആവശേദമനായ  സലങ്ങളബല്

ജലകമത്തബക്കനാന  ശമബചബട്ടുണച്ച്.   ശേനാസനാലാംകകേനാട്ട  തടനാകേത്തബകല  ജലനബരപ്പെച്ച്

തനാഴ്ന്നതബനനാല്  കകേനാലലാം  ജബലയബല്  കകേ.കഎ.പബ.  കേനനാല്വഴബയുലാം   വടകേരയബല്

കുടബകവളള  കപരുവണ്ണനാമൂഴബയബകല  ജലകസചന  കേനനാല്വഴബയുലാം   ജലലാം

എത്തബചബട്ടുണച്ച്.  മുറബഞ്ഞുകപനായ  കേനനാലകേള്  പുന:സനാപബക്കനാനുളള  പണബകേള്

ദ്രുതഗതബയബല്  നടനവരബകേയനാണച്ച്.  കേനാഞ്ഞബരപ്പുഴ  ഡനാമബകന്റെ  കേനനാല്ഭബത്തബ

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്   പുനര്നബര്മ്മേബചച്ച്  പമബലാംഗച്ച്  പുനരനാരലാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

ജലകസചന  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുളള

അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  പശ്ചബമ  കകേനാചബയബല്

പ്രതബദബനലാം  15  ദശേലക്ഷലാം ജലലാം എത്തബക്കുന്ന പദതബകേള്  മനാര്ച്ചുമനാസലാംതകന്ന

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ആലപ്പുഴ  ജബലയബല്  ജലകമത്തബക്കുന്ന  പദതബ

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  നടപ്പെനാക്കബക്കഴബഞ്ഞു.  ജലദഗ്രൗര്ലഭദവമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്   24  മണബക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

കേണ്കടനാള്  റൂലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയബല്  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.   കകപപ്പെച്ച്
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കകലനബലണനാകുന്ന  ലസ്പീക്കുകേള്  12  മണബക്കൂറബനുളളബല്  പരബഹരബക്കണകമന്നച്ച്

വനാട്ടര്  അകതനാറബറബക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  കടനാള്  ഫസ്പീ  നമറബലൂകട

കപനാതുസലങ്ങളബല് കേനാണുന്ന ലസ്പീക്കുകേള് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയനാവന്നതുലാം  ലഭബക്കുന്ന

പരനാതബകേള്  അതനാതച്ച്  സമയലാം  പരബഹരബക്കനാന  ശമബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  ജബലനാ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ഡഗ്രൗട്ടച്ച്  മനാകനജുകമന്റെച്ച്  കസല്  പ്രവര്ത്തബക്കുനണച്ച്.  കുളങ്ങളബലലാം

പനാറമടകേളബലമുളള  കവളളലാം  ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ആര്.ഒ.  പനാന്റുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  ഭരണനാനുമതബ

നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്. വനാട്ടര് അകതനാറബറബയുകട വബതരണ ശലാംഖലയബലനാത്തതുലാം

ജലനബധബ പദതബയബലനാത്തതുമനാ  സലങ്ങളബലളള കുഴല്ക്കബണറകേളകട ഹനാന്റെച്ച്

പമ്പുകേള് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമനാക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): അതസ്പീവഗുരുതരമനായ  സബതബ

വബകശേഷമനാണച്ച്  സലാംസനാനലാം  ഇന്നച്ച്  കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുന്നതച്ച്.  ഇവബകട

ചൂണബക്കനാണബച  പല  കേനാരദങ്ങളലാം  വസ്തുതനാപരമനാണച്ച്.    ജലസലാംഭരണബകേളബല്

വലബയകതനാതബല്  കവളമബലനാത്ത  അവസയനാണുളളതച്ച്.   വനദമൃഗങ്ങള്

ചകത്തനാടുങ്ങുകേയുലാം വനലാം  കേത്തബ നശേബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന.  ഒരു വനാര്ഡബല് ഒരു

കേബകയനാസച്ച്  സനാപബചതുകകേനാണച്ച്  ആ  വനാര്ഡബകല  മുഴുവന  ആളകേള്ക്കുലാം  ജലലാം
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ലഭബക്കുകേയബല.  കവളലാം  ആവശേദമുള  സലങ്ങളബല്  ടനാങ്കെര്  കലനാറബകേളബല്

കവളകമത്തബക്കനാനുലാം  സനാപബച കേബകയനാസ്കുകേള്വഴബ കവളലാം ലഭദമനാക്കനാനുമനാണച്ച്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതച്ച്.  ഒരു  സലത്തുനബനലാം  മകറനാരു  സലകത്തയച്ച്

ജലകമത്തബക്കുന്നതബനുള ഉത്തരവനാദബതസലാം ജബലനാ കേളക്ടര്മനാരബല് നബക്ഷബപമനാണച്ച്.

അതബനനാവശേദമനായ കവളലാം വനാട്ടര് അകതനാറബറബ നല്കകേണതുലാം  പഞനായത്തുകേള്

വബതരണലാം കചകയണതുമനാണച്ച്.   അതബനച്ച് എത്ര തുകേ കചലവനായനാലലാം സര്ക്കനാര്

വഹബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കൃഷബനനാശേലാം  സലാംഭവബച  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  കേബണറകേള്  റസ്പീ-ചനാര്ജച്ച്  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കുളങ്ങളലാം  കതനാടുകേളലാം

ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  പനാലക്കനാടച്ച്  ജബലയബകല

കൃഷബനനാശേത്തബനച്ച്  പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതബനനായബ ഫലപ്രദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബ

ക്കുന്നതനാണച്ച്.  വനദമൃഗങ്ങള്ക്കനാവശേദമനായ കവളലാം കേനാടുകേളബകലത്തബക്കുന്നതബനുലാം

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുമനാവശേദമനായ  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണച്ച്.  മലമ്പുഴ

ഡനാമബല്  ചത്ത  പശുക്കകള  കുഴബചബട്ടതുകപനാലള  സലാംഭവങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ  കബനാധവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനാണച്ച്.

വനപ്രകദശേങ്ങളബല് തസ്പീപബടുത്തമുണനാകുകമനാള്  കഹലബകക്കനാപ്റര് ഉപകയനാഗബചച്ച്

തസ്പീ  അണയന്നതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  മഴയുകട  കുറവച്ച്
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പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കൃത്രബമ  മഴ  കപയബക്കുന്ന  കഗ്രൗഡച്ച്  സസ്പീഡബലാംഗച്ച്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബകനക്കുറബചച്ച് ആകലനാചബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(കകവദദ്യുതബത്തകേരനാര്മൂലലാം  രനാവബകല  10.22-നച്ച്   അല്പസമയകത്തയച്ച്

നബര്ത്തബവച സഭ 10.30-നച്ച് പുന:രനാരലാംഭബച്ചു.) 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ രകമശേച്ച് കചന്നബത്തല,

പബ.  കകേ.  കുഞ്ഞനാലബക്കുട്ടബ,    കകേ.  എലാം.  മനാണബ  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശേഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നച്ച്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.) 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:   വരള്ചമൂലമുണനാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകട ശേനാശേസത പരബഹനാരലാം കേകണത്തുന്നതബനുള നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കേടല്കവളലാം ശുദസ്പീകേരബചച്ച് ഉപകയനാഗപ്രദമനാക്കനാന കേഴബയുകമനാ

എന്നതബകനക്കുറബചച്ച് പഠനലാം നടത്തണലാം. 
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II പ്രസനാവന

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബകന്റെ കകേരളകത്തനാടുള അവഗണന

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):    സര്വ്വകേക്ഷബ  കയനാഗ

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  2017 മനാര്ചച്ച്  20-കനനാ  21-കനനാ   കകേരളത്തബല്നബനള

സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘത്തബനച്ച്  പ്രധനാനമനബകയ  കേനാണനാനുള  അനുമതബ

ലഭബക്കുന്നതബനനായബ  പ്രധനാനമനബയുകട  ഓഫസ്പീസുമനായബ  ബനകപ്പെടുന്നതബനച്ച്

കഡല്ഹബയബകല  കറസബഡന്റെച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷണകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബരുകന്നങ്കെബലലാം

അനുമതബ  നബരസബച്ചുകകേനാണ്ടുള  മറപടബയനാണച്ച്   ലഭബചതച്ച്.

പ്രധനാനമനബക്കുപകേരലാം   കകേന്ദ്ര  ആഭദന്തര  വകുപ്പുമനബകയകയനാ  ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബകയകയനാ  സന്ദര്ശേബക്കനാനുള നബര്കദ്ദേശേമനാണച്ച്  ലഭബചതച്ച്.   സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബശ്ചയബച  തസ്പീയതബയബല്   പ്രധനാനമനബക്കച്ച്

അസഗ്രൗകേരദമനാകണങ്കെബല്  മകറനാരു  ദബവസലാം  നബശ്ചയബച്ചുനല്കേനാമനായബരുന.

പ്രധനാനമനബ പ്രതബനബധനാനലാം കചയ്യുന്ന പനാര്ട്ടബയുകട പ്രതബനബധബ ഉള്കപ്പെകടയുള

സലാംഘമനാണച്ച്  പ്രധനാനമനബകയ  കേനാണനാന  അനുമതബ  ആവശേദകപ്പെട്ടതച്ച്.

കകേരളത്തബല്നബനള  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത  കേനാണനാന   പ്രധനാനമനബ

തയനാറനാകേനാത്തതച്ച്   അകങ്ങയറലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണച്ച്.   ഇതച്ച്
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ജനനാധബപതദത്തബനുലാം  കഫഡറലബസത്തബനുലാം കയനാജബച നടപടബയല. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച്  കചന്നബത്തല  ):  കകേരളത്തബകന്റെ വബവബധ

പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച കചയ്യുന്നതബനനായനാണച്ച് സര്വ്വകേക്ഷബ സലാംഘലാം  പ്രധനാനമനബകയ

കേനാണനാന  തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്.    ഇന്തദയുകട  മഹത്തനായ  ജനനാധബപതദ

സലാംവബധനാനത്തബല്   ഏകതങ്കെബലകമനാരു  സലാംസനാനത്തുനബനലാം  സര്വ്വകേക്ഷബ

സലാംഘലാം പ്രധനാനമനബകയ സന്ദര്ശേബക്കുന്നതബനുള അനുവനാദലാം ആവശേദകപ്പെട്ടനാല്

അതച്ച്  നല്കേബയബട്ടുള   ചരബത്രമനാണുളതച്ച്.     പ്രധനാനമനബയുകട

ഏകേനാധബപതദപരമനായ  ഇത്തരലാം  നബലപനാടുകേള്   അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയബല.

സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘത്തബനച്ച്  സന്ദര്ശേനനാനുമതബ    നബകഷധബചച്ച്   കകേരളകത്ത

അപമനാനബചതബല് ശേക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞനാലബക്കുട്ടബ:   കകേരളലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന

വരള്ചയുള്കപ്പെകടയുള പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച കചയ്യുന്നതബനച്ച്  അനുമതബ ആവശേദകപ്പെട്ട

സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘത്തബനച്ച്  പ്രധനാനമനബകയ  കേനാണനാന  അനുവനാദലാം

നബകഷധബചതബലൂകട കകേരളകത്ത അപമനാനബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   പ്രധനാനമനബയുകട

ഏകേനാധബപതദപരമനായ  നബലപനാടബകനതബകര  കകേരളത്തബകല  മുഴുവന  ജനങ്ങളലാം

ഒറകക്കട്ടനായബ പ്രതബകഷധബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല് : തബകേച്ചുലാം രനാഷസ്പീയപരമനായ സമസ്പീപനമനാണച്ച് കകേരള

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.     കകേരളത്തബല്നബനള  സര്വ്വകേക്ഷബ

സലാംഘകത്ത കേനാണനാന  സനാധദമകലന്നച്ച്  പ്രധനാനമനബ  പറഞ്ഞബട്ടബല .    കകേരള

ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബര്കദ്ദേശേബച രണച്ച് ദബവസങ്ങളബകല അസഗ്രൗകേരദലാം അറബയബക്കുകേയുലാം

അടബയന്തര കേനാരദമനാകണങ്കെബല് കകേന്ദ്ര ആഭദന്തര വകുപ്പുമനബകയകയനാ ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബകയകയനാ കേനാണനാന നബര്കദ്ദേശേബക്കുകേയുമനാണുണനായതച്ച്.  രനാഷസ്പീയലക്ഷദലാം

വചച്ച് പ്രധനാനമനബകയ നബരന്തരലാം ആകക്ഷപബക്കുന്ന സമസ്പീപനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായുള

പ്രസനാവനകേള് മനാത്രമനാണബവബകട നടത്തബയബട്ടുളതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന ചനാണബ:  സലാംസനാന മുഖദമനബയുള്കപ്പെകടയുള സര്വ്വകേക്ഷബ

സലാംഘത്തബനച്ച്   പ്രധനാനമനബകയ  സന്ദര്ശേബക്കുന്നതബനുള   അനുവനാദലാം

നബകഷധബചതച്ച്   ശേരബയനായ നടപടബയല. സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബശ്ചയബക്കുന്ന

തസ്പീയതബയബല്  സന്ദര്ശേനനാനുമതബ  നല്കുന്നതബനച്ച്  അസഗ്രൗകേരദമുകണങ്കെബല്

സഗ്രൗകേരദപ്രദമനായ  ദബവസലാം  തസ്പീരുമനാനബചച്ച്  അറബയബക്കനാനുള  അധബകേനാരലാം

പ്രധനാനമനബയുകട  ഓഫസ്പീസബനുണച്ച്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റുലാം  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റുമുള്കപ്പെടുന്ന  കഫഡറല്  സലാംവബധനാനകത്ത  തകേര്ക്കുന്നതബനുള

ശമങ്ങളനാണച്ച് നടനകക്കനാണബരബക്കുന്നതച്ച്. 
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ശസ്പീ  .    സബ  .    എഫച്ച്  .    കതനാമസച്ച്:  സലാംസനാനലാം കനരബടുന്ന അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ

പ്രശ്നങ്ങള് കനരബല്ക്കണച്ച് അറബയബക്കനാന സര്വ്വകേക്ഷബ സലാംഘത്തബനച്ച് അവസരലാം

നല്കേനാതബരുന്ന  പ്രധനാനമനബയുകട  നടപടബ  പ്രതബകഷധനാര്ഹവലാം

നദനായസ്പീകേരബക്കനാനനാകേനാത്തതുമനാണച്ച്.

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ഭരണഘടനയുകട  കഫഡറല്  അന്ത:സത്തയച്ച്

ആഘനാതകമല്പ്പെബക്കുന്ന  നടപടബയനാണച്ച്  പ്രധനാനമനബയുകട

ഭനാഗത്തുനബനണനായതച്ച്.   ഇതച്ച്  കകേരള  ജനതകയനാടുള  കവല്ലുവബളബയനായബ

കേണക്കനാക്കബ  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന

അറബയബക്കണകമന്നച്ച് കചയര് അഭദര്തബക്കുന.

III ശദക്ഷണബക്കല്
(1) കതരുവച്ച് നനായളകട ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള:  2017  കഫബ്രുവരബ  27-നച്ച്  പന്മന

പഞനായത്തബകല മനാകവലബ വനാര്ഡബല് അയബഷ മനസബലബല് ആമബന എന്ന സസ്പീ

കതരുവച്ച് നനായളകട ആക്രമണലാം ഭയകന്നനാടബ വസ്പീണുമരബക്കുകേയുണനായബ.   ഒരനാഴ

മുമച്ച്  ചവറയബല്  വസ്പീടബനുളബല്  ഉറങ്ങബക്കബടന്ന  ഒന്നര  വയസ്സുള  കുട്ടബകയ

കതരുവച്ച്  നനായക്കൂട്ടലാം  കേടബച്ചുകകേനാണ്ടുകപനായബ  മനാരകേമനായബ  മുറബകവല്പ്പെബച
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സലാംഭവവമുണനായബട്ടുണച്ച്.   കതരുവനനായകള  കപടബചച്ച്  പകേല്  സമയത്തുകപനാലലാം

കറനാഡബലൂകട യനാത്ര കചയനാന ജനങ്ങള് ഭയകപ്പെടുകേയനാണച്ച്.  അക്രമകേനാരബകേളനായ

കതരുവച്ച് നനായകള പബടബകൂടബ കകേനാല്ലുന്നതബനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാന തകദ്ദേശേ

ഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേണലാം.   ആശേസനാസ  നടപടബകേളകട

ഭനാഗമനായബ  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  രണച്ച്  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  പരമനാവധബ  ധനസഹനായലാം

അനുവദബക്കണലാം.

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): 2017 കഫബ്രുവരബ    27-

നച്ച് പന്മന പഞനായത്തബകല മനാകവലബ വനാര്ഡബല് അയബഷ മനസബലബല് ആമബന

എന്ന സസ്പീക്കച്ച്  സലാംഭവബച  ദനാരുണമനായ  അന്തദവലാം  ചവറ  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്

ഒന്നര  വയസ്സുള  അഭബമനദ്യു  എന്ന  കുട്ടബകയ  കതരുവച്ച്  നനായള്  ആക്രമബചച്ച്

പരബകക്കല്പ്പെബച  സലാംഭവവലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.   ജബലനാ

കേളക്ടറകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭബക്കുന്ന മുറയച്ച്  രണച്ച്  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം സനാമത്തബകേ

സഹനായലാം  അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.

സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളമുള  കതരുവച്ച്  നനായകള  വനദലാംകേരബക്കുന്നതബനുള

എ.ബബ.സബ.  പദതബ  തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങള്  മുകഖന  വബജയകേരമനായബ
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നടത്തബവരബകേയനാണച്ച്.   സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ നബലവബലളതബനനാല് കതരുവച്ച്

നനായകള  കകേനാല്ലുന്നതബനച്ച്  തടസ്സമുകണങ്കെബലലാം  അക്രമകേനാരബകേളനായ  കതരുവച്ച്

നനായകള  വകേകേനാരദലാം  കചയനാന  തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

അധബകേനാരമുണച്ച്.

(2) സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ കപനഷന വബതരണത്തബകല അപനാകേതകേള്

ശസ്പീ  .   പബ  .   ബബ  .   അബ്ദുല് റസ്സനാക്കച്ച്: സമൂഹത്തബല് ഏറവലാം തനാകഴത്തട്ടബലള

നബരവധബയനാളകേകള  സലാംസനാനത്തച്ച്  നബലവബലള  വബവബധ  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ

കപനഷന  പദതബകേളബല്നബനലാം  മനാറബനബര്ത്തകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

അക്കഗ്രൗണന്റെച്ച്  ജനറല്  നടത്തബയ  കടസച്ച്  കചക്കബലാംഗബല്  അര്ഹരനായ  17

ശേതമനാനത്തബകലകറകപര്  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  കപനഷന  പദതബകേളബല്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബകലന്നച്ച്  കേകണത്തബയബട്ടുണച്ച്.   വയസച്ച്  കതളബയബക്കുന്ന  കരഖ

ഹനാജരനാക്കനാന കേഴബയനാത്ത നബരവധബയനാളകേള്ക്കച്ച് വര്ദബപ്പെബച കപനഷന തുകേ

ലഭബക്കനാത്ത സനാഹചരദവലാം കപനഷനച്ച് അര്ഹരനായവകര കേകണത്തുന്നതബനുള

സര്കവ്വയബകല  അപനാകേതകേള്  നബമബത്തലാം  അര്ഹരനായ  നബരവധബകപര്ക്കച്ച്

കപനഷന  നബകഷധബക്കകപ്പെടുന്ന  അവസയുലാം  നബലവബലണച്ച്.   ഇഗ്രൗ

കേനാരദങ്ങകളലനാലാം  പരബഗണബചച്ച്  അര്ഹരനായ  എലനാവര്ക്കുലാം   കപനഷന
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ആനുകൂലദലാം  കൃതദമനായബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  കപനഷന  വസ്പീടുകേളബല്  കനരബട്ടച്ച്

എത്തബക്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  അര്ഹരനായ എലനാവകരയുലാം  സനാമൂഹദ

സുരക്ഷനാ  കപനഷന  പദതബകേളബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  തകദ്ദേശേഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   നബലവബല് കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സര്ക്കനാരുകേളകട  വബവബധ  കപനഷന  പദതബകേളബലനായബ  40,58,272

ഗുണകഭനാക്തനാക്കളണച്ച്.   കദശേസ്പീയ  സനാമൂഹദ  സഹനായ  പദതബയബലള്കപ്പെട്ട

കപനഷനുകേള്ക്കച്ച്  തബകേച്ചുലാം  ഉദനാരമനായ  വദവസകേളനാണച്ച്  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതച്ച്.   അക്കഗ്രൗണന്റെച്ച്   ജനറലബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനക്ഷമതനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പ്രകേനാരമുള സനാമബള് സര്കവ്വ നടത്തബയകപ്പെനാള്

ഉണനായബരുന്നതബകനക്കനാള്  കപനഷനകേനാരുകട  എണ്ണത്തബല്  46%

വര്ദനവണനായബട്ടുണച്ച്.   കപനഷന  അനുവദബക്കുകമനാള്  കരഖകപ്പെടുത്തബയ

വയസ്സബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  75  വയസ്സച്ച്  പൂര്ത്തബയനാകുന്ന  മുറയച്ച്
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ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച്  1500/-  രൂപ  വസ്പീതമനാണച്ച്  വനാര്ദകേദകേനാല  കപനഷന

നല്കുന്നതച്ച്.   ശേരബയനായ  ജനനത്തസ്പീയതബ  ലഭദമകലങ്കെബല്  വയസ്സബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് ജനുവരബ 1-നച്ച് 75 വയസ്സച്ച് പൂര്ത്തബയനായതനായബ കേണക്കനാക്കബ

വര്ദബപ്പെബച കപനഷന തുകേ അനുവദബക്കുനണച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ ഓണത്തബനച്ച് മുമച്ച്

24.76  ലക്ഷലാം കപര്ക്കച്ച്  സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് മുകഖന കനരബട്ടച്ച്  വസ്പീടുകേളബലലാം

12.01  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കച്ച്  ബനാങ്കെച്ച്  അക്കഗ്രൗണ്ടുവഴബയുലാം  കപനഷന  വബതരണലാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  ഗുണകഭനാക്തനാക്കളകട ഡനാറനായബല് വന്നബട്ടുള കതറകേള് കുടുലാംബശസ്പീ

മുകഖന  തബരുത്തബ  കസനാഫച്ച് കവയറബല്  കരഖകപ്പെടുത്തുന്ന  പ്രവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ടകപ്പെനാള് നടപടബ പൂര്ത്തബയനായ  33.58

ലക്ഷകത്തനാളലാം  കപര്ക്കച്ച്  പുതുവര്ഷത്തബനച്ച്  മുമനായബ  കപനഷന

നല്കുകേയുണനായബ.   കശേഷബക്കുന്ന  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്ക്കുലാം  കപനഷന

നല്കുന്നതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   അര്ഹരനായവര്ക്കച്ച്  കപനഷന

ലഭബക്കനാത്ത  സനാഹചരദലാം  ഒരബക്കലലാം  ഉണനാകുകേയബല.   കപനഷന  കനരബട്ടച്ച്

വസ്പീടുകേളബല് എത്തബക്കുന്നതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പരനാതബകേള് ചൂണബക്കനാണബചനാല്

കേര്ശേന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
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 IV സബ്മബഷന

(1) ആലപ്പുഴ ജബലയബകല കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച്  കചന്നബത്തല):  ആലപ്പുഴ  ജബലയബല്

വര്ദബച്ചുവരുന്ന  ഗുണനാ  ആക്രമണങ്ങളലാം  കകേനാലപനാതകേങ്ങളലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുള അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   ഹരബപ്പെനാടച്ച്  സസകദശേബ

സുജബത്തബകന്റെ കകേനാലപനാതകേത്തബല്  പ്രതബയനായ  രനാജസ്പീവബകനയുലാം കചന്നബത്തല

സസകദശേബ   ബനാബുരനാജബകന  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  കകേസ്സബല്   കജദഷ്ഠന

മുരളസ്പീധരകനയുലാം കേസഡബയബകലടുത്തച്ച് റബമനാനഡച്ച് കചയബട്ടുണച്ച്. ഡബവവ.എഫച്ച്.ഐ

വവസച്ച്  പ്രസബഡന്റെബകന്റെ  കകേനാലപനാതകേവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്

അഞ്ചുപ്രതബകേകളയുലാം കേണല്ലൂര് സസകദശേബ സുകമഷബകന വദക്തബവവരനാഗദത്തബകന്റെ

കപരബല് കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  7 പ്രതബകേകളയുലാം വഴബയമലലാം കറയബല്കവകക്രനാസ്സബനച്ച്

സമസ്പീപലാം  ഡബവവ.എഫച്ച്.ഐ  പ്രസബഡന്റെച്ച്  ജബഷ്ണുവബകന  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  12

പ്രതബകേകളയുലാം   കേരുവനാറയബല് ഉലനാസബകന കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ പ്രതബ സന്ദസ്പീപച്ച്

സനാജുവബകനയുലാം  അറസച്ച്  കചയച്ച്  റബമനാനഡച്ച്  കചയബട്ടുണച്ച്.   ആലപ്പുഴ ജബലയബല്

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  നടന്നതച്ച്  വദക്തബവവരനാഗദത്തബകന്റെ  കപരബലനായതബനനാല്



22

അവ കപനാതുവത്ക്കരബകക്കണതല.  അവബകട ഭസ്പീതബജനകേമനായ സബതബവബകശേഷലാം

നബലനബല്ക്കുന്നബല.  അക്രമങ്ങള്കക്കതബകര  കപനാലസ്പീസച്ച്  ശേക്തമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനണച്ച്.  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബനനായബ  ഗുണനാ

സസനാഡച്ച് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കുപ്രസബദ ഗുണകേളകട ലബസച്ച് തയനാറനാക്കബ ഹബസറബ

ഷസ്പീറച്ച് ഓപ്പെണ് കചയ്യുകേയുലാം 320 കപകര കേരുതല് അറസച്ച് കചയ്യുകേയുലാം കേനാപ്പെ ആക്ടച്ച്

പ്രകേനാരമുളള നടപടബകേള് വകേകക്കനാളളകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്.

(2)   കക്ഷത്രത്തബകല അക്രമലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര്:  വണ്ടൂര് പഞനായത്തബകല വനാണബയമലലാം

ബനാണനാപുരലാം  ത്രബപുര  സുന്ദരബ  കദവസ്പീ  കക്ഷത്രത്തബല്  അക്രമലാം  നടത്തബ

സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം തകേര്ക്കനാന ശമബച പ്രതബകേകള അടബയന്തരമനായബ അറസച്ച്

കചയ്യുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ബനാണനാപുരലാം  ത്രബപുര  സുന്ദരബ

കദവസ്പീ കക്ഷത്രത്തബല് 19-01-2017 -നച്ച് രനാത്രബ അക്രമവലാം കമനാഷണവലാം നടത്തബയ

കകേസബല് കപനാലസ്പീസച്ച്   പരബകശേനാധന നടത്തുകേയുലാം സലലാം സസ്പീനഗനാര്ഡച്ച് കചയച്ച്

ഫബലാംഗര്  പ്രബന്റെച്ച്  വബഭനാഗലാം,  കഡനാഗച്ച്  സസനാഡച്ച്,  കപനാലസ്പീസച്ച്  കഫനാകട്ടനാഗ്രനാഫര്

എന്നബവരുകട സഹനായകത്തനാകട കതളബകവടുപ്പെച്ച് നടത്തുകേയുലാം സലാംശേയമുളളവരുകട
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കഫനാണ് നമര് വസബര് കസലബകന്റെ സഹനായകത്തനാകട പരബകശേനാധന നടത്തബ

സലാംശേയമുളളവകര നബരസ്പീക്ഷബചച്ച്   ഊര്ജ്ജബതമനായ അകനസഷണലാം നടത്തുനണച്ച്.

പ്രതബകേകള കേകണത്തുന്നതബനുളള നടപടബകേള് ശേക്തമനായബ തുടരുന്നതനാണച്ച്.

(3) സനാഫച്ച് പനാകറണ് അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    അനവര്  സനാദത്തച്ച്:   ആലവ  ജബലനാ  ആശുപത്രബയബകല  സനാഫച്ച്

പനാകറണ്  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുലാം  കഡനാക്ടര്മനാകരയുലാം   ജസ്പീവനക്കനാകരയുലാം

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  വകുപ്പുമനബ   ആശുപത്രബ  സന്ദര്ശേബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   വശേലജ

ടസ്പീചര്):  2011-ലനാണച്ച്  ആലവ  തനാലൂക്കച്ച്  ആശുപത്രബ  ജബലനാ  ആശുപത്രബയനായബ

ഉയര്ത്തബയതച്ച്. 227  കേബടക്കകേളളള ആശുപത്രബയബല് 1500-  ല്പ്പെരലാം കരനാഗബകേള്

ഒ.പബ.  വബഭനാഗത്തബലലാം  200-ല്പ്പെരലാം  കപര്  ഐ.പബ.  വബഭനാഗത്തബലലാം

ചബകേബത്സയനായബ ദബനലാംപ്രതബ എത്തുനണച്ച്. സച്ച് കപഷദനാലബറബ കസവനങ്ങള്, ബ്ലഡച്ച്

ബനാങ്കുച്ച്, ഡയനാലബസബസച്ച് യൂണബറച്ച്,  ഹസ്പീകമനാഫസ്പീലബയ ചബകേബത്സനാ കകേന്ദ്രലാം, കേസ്പീകഹനാള്

സര്ജറബ  യൂണബറച്ച്,  എന.വബ.  ഐ.സബ.യു.  എന്നബവ  ഇവബകട  പ്രവര്ത്തബച്ചു

വരുനണച്ച്.  പ്രസ്തുത  യൂണബറകേളകട  കേനാരദക്ഷമമനായ  പ്രവര്ത്തനത്തബനച്ച്  60
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ജസ്പീവനക്കനാകര  തനാത്കേനാലബകേ  അടബസനാനത്തബല്   നബയമബചബട്ടുണച്ച്.  എകച്ച്കറ-

ലകബനാറട്ടറബ  വബഭനാഗവലാം  ആലാംബുലനസച്ച്  കസവനവലാം  ഇവബകട  ലഭദമനാണച്ച്.

സനാനകഡര്വഡകസഷന  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ആലവ  ജബലനാ

ആശുപത്രബക്കച്ച് ലഭദമനാകകേണ സനാഫച്ച് പനാകറണുലാം മറച്ച് കസഷദനാലബറബ കസവനങ്ങളലാം

അനുവദബക്കുന്നതുലാം  ആശുപത്രബയബല് സന്ദര്ശേനലാം നടത്തുന്നതുമനാണച്ച്.

(4) മഞ്ഞളൂര് പഞനായത്തബകന   വബകലജബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം :  റവനദ്യു  കരഖകേളബല്  ഇടുക്കബ  ജബലയബകല

കതനാടുപുഴ  തനാലൂക്കബല്   കുമനാരമലാംഗലലാം  വബകലജബല്   ഉള്കപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതുലാം

മൂവനാറപുഴ മണ്ഡലത്തബകല മഞ്ഞളൂര് ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  തനാമസബക്കുന്നതുമനായ

കുടുലാംബങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുന്ന  പ്രകദശേലാം   മൂവനാറപുഴ  തനാലൂക്കബകല  മഞ്ഞളൂര്

വബകലജബകലയച്ച് മനാറനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന)  :

മൂവനാറപുഴ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  മഞ്ഞളൂര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല  7,  8

വനാര്ഡുകേളബല് ഉള്കപ്പെടുന്ന നൂകറനാളലാം വസ്പീടുകേള് ഇടുക്കബ ജബലയബകല കുമനാരമലാംഗലലാം

വബകലജബലനാണച്ച്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുളളതച്ച്.   മഞ്ഞളൂര്  വബകലജബകനനാടച്ച്  കൂടുതല്

അടുത്തനായതബനനാല്   ഈ  പ്രകദശേലാം  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല  മഞ്ഞളൂര്
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വബകലജബല്  കചര്ക്കുന്നതച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  സഗ്രൗകേരദപ്രദമനാകുകമന്ന ലനാന്റെച്ച്  റവനദ്യു

കേമ്മേസ്പീഷണറകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്   പ്രസ്തുത  പ്രകദശേകത്ത

നൂകറനാളലാം  വസ്പീടുകേള് ഇടുക്കബ ജബലയബല്നബനലാം എറണനാകുളലാം ജബലയബകലയച്ച് മനാറബ

അതബര്ത്തബ  വദതബയനാനലാം  വരുത്തബ  വബജനാപനലാം  പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നതബനുളള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

(5) പനാറ്റൂര്  ,   കുറത്തബകേനാടച്ച് കുടബകവളള പദതബകേള് 

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാകജഷച്ച് :  മനാകവലബക്കര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല നൂറനനാടച്ച്-

പനാറ്റൂര്,  ഭരണബക്കനാവച്ച്-കുറത്തബകേനാടച്ച്  കുടബകവളള  പദതബകേള്  അടബയന്തരമനായബ

കേമ്മേസ്പീഷന കചയ്യുന്നതബനച്ച്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്)  :   നൂറനനാടച്ച്-പനാറ്റൂര്

കുടബകവളള  പദതബയുകട   6  ഘടകേങ്ങളകടപണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച

സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  കുടബകവളള  പദതബ  എത്രയുലാംകവഗലാം   കേമ്മേസ്പീഷന

കചയനാന  സനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.   ഭരണബക്കനാവച്ച്-കുറത്തബകേനാടച്ച്  കുടബകവളള

പദതബയുകട കുകറ ഘടകേങ്ങള് പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചു. കേല്ലുമലയബല് കറയബല്കവ

ടനാക്കച്ച്  കക്രനാസബലാംഗബനനായബ   അനുമതബ  നല്കേബയബരുനകവങ്കെബലലാം  കറയബല്കവ

വബകേസനത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സബച്ച് കവ  വരുന്നതബനനാല്  കനരകത്ത  നല്കേബയ
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അനുമതബ  മരവബപ്പെബച്ചു.   പണബ   പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  രണച്ച്  വര്ഷലാം

കവണബവരുകമനലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  കേഴബഞ്ഞച്ച്  കറയബല്കവയുകട  വസ്തുവബല്

സലമുകണങ്കെബല്  മനാത്രകമ  വപപ്പെച്ച് വലന  കക്രനാസബലാംഗബനുളള  അനുമതബ

നല്കുകേയുളളൂകവനലാം കറയബല്കവ അധബകൃതര് അറബയബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  ടനാക്കച്ച്

കക്രനാസച്ച്  കചയച്ച്  വപപ്പെച്ച്  വലന  സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്   ഇരുവശേങ്ങളബലമുളള

സസകേനാരദ  വദക്തബകേളകട  സലലാം  വബലയ്കക്കടുകക്കണബവരുലാം.  കകേന്ദ്ര

ഫണ്ടുപകയനാഗബചച്ച്  സസകേനാരദ  വദക്തബകേളകട  സലലാം  ഏകറടുക്കനാന

നബര്വ്വനാഹമബലനാത്ത  സബതബയനാണുളളതച്ച്.   സമനാന്തരമനായബ  വപപ്പെച്ച് വലന

സനാപബക്കനാനുളള മണ്ണച്ച് പരബകശേനാധനനാ നടപടബകേള് നടനവരുന.  ഈ പദതബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  

(6)   കേനനാല്  ,   പമച്ച് ഹഗ്രൗസച്ച് തുടങ്ങബയവയുകട പ്രകയനാജനലാം ലഭദമനാക്കല് 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദച്ച്  ഹുവസന  തങ്ങള്:  കകേനാട്ടയല്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല ഇരബമബളബയലാം, കുറബപ്പുറലാം പഞനായത്തുകേളബകല വബവബധ

പ്രകദശേങ്ങളബല് കേര്ഷകേര്ക്കനാവശേദമനായ ജലലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച് പമച്ച് ഹഗ്രൗസച്ച്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാനുലാം  കേനനാല്  നബര്മ്മേബച്ചുലാം  തടയണ  നബര്മ്മേനാണത്തബകല
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അപനാകേത പരബഹരബച്ചുലാം കമനാകട്ടനാര് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനാവശേദമനായ നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസച്ച്):   കകേനാട്ടയല്

മണ്ഡലത്തബകല മകങ്കെരബ  ലബഫച്ച്  ഇറബകഗഷന പദതബയുകട കമയബന കേനനാല്വഴബ

മകങ്കെരബ  പ്രകദശേകത്തയലാം  കതനാടുവഴബ  കുറബപ്പുറലാം  പഞനായത്തബകല  വപങ്കെണ്ണൂര്,

കപരശ്ശന്നൂര്  പ്രകദശേങ്ങളബകലയലാം  കവളളലാം  കകേനാടുത്തുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.

കുറബപ്പുറലാം  പഞനായത്തബകല  വദതദസ  ഭനാഗങ്ങളബകലയച്ച്  കനരബട്ടച്ച്  കവളളലാം

എത്തബക്കുന്നതബനുള   പുതബയ  പദതബയനായ  കപരശ്ശന്നൂര്  ലബഫച്ച്  ഇറബകഗഷന

പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനച്ച്  81  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട

സനാകങ്കെതബകേനാനുമതബക്കുളള  എസബകമറബകന്റെ  പരബകശേനാധന  നടനവരബകേയനാണച്ച്.

ഇരബമബളബയലാം  ലബഫച്ച്  ഇറബകഗഷന  പദതബയുകട  660  മസ്പീറര്  നസ്പീളമുളള  വടകക്ക

ബ്രനാഞച്ച്  കേനനാലബല്നബന്നച്ച്  ഏകേകദശേലാം  ഒരു  കേബകലനാമസ്പീറകറനാളലാം  ദൂരത്തബല്

പനാടങ്ങളബലൂകട  ചനാലച്ച്  കേസ്പീറബയനാണച്ച്  25  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമച്ച്  കവളളലാം

നല്കേബയബരുന്നതച്ച്.  എന്നനാല് ഈ പനാടങ്ങകളലനാലാം മണ്ണബട്ടച്ച്  നബകേത്തബയതബനനാല്

കവളളലാം കകേനാടുക്കനാന കേഴബയനാത്ത അവസയനാണച്ച് നബലനബല്ക്കുന്നതച്ച്.   

(7) സനാഫച്ച് പനാകറണുലാം അനുബന സഗ്രൗകേരദങ്ങളലാം അനുവദബക്കല്
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ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം :  കകേനാകണനാട്ടബ  മണ്ഡലത്തബകല  ഓമനാനൂര്

സബ.എചച്ച്.സബ. -ക്കച്ച് ആവശേദമനായ സനാഫച്ച് പനാകറണ് അനുവദബക്കനാനുലാം അനുബന

സഗ്രൗകേരദങ്ങള് ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   വശേലജ

ടസ്പീചര്)  :  കകേനാകണനാട്ടബ  മണ്ഡലത്തബകല  ഓമനാനൂര്  സബ.എചച്ച്.സബ.-യബല്  മൂന്നച്ച്

അസബസന്റെച്ച് സര്ജനമനാരുലാം  രണച്ച് എന.ആര്.എചച്ച്.എലാം.  കഡനാക്ടര്മനാരുമുള്കപ്പെകട

5  കഡനാക്ടര്മനാരുകട  കസവനലാം  ലഭദമനാണച്ച്.  ലനാബുലാം  ഫനാര്മസബയുലാം  അവബകട

പ്രവര്ത്തബക്കുനണച്ച്.   ആഴയബല് മൂന്നച്ച്  ദബവസലാം  കേണ്ണച്ച്  പരബകശേനാധനയുലാം   ഒരു

ദബവസലാം  ഗര്ഭബണബകേള്ക്കനായുളള  പരബകശേനാധനയുലാം  ഇമ്മേന്യൂവണകസഷനുളള

സഗ്രൗകേരദവമുണച്ച്.   നബലവബല്   അനുവദബചബട്ടുളള  തസബകേകേള്ക്കുപുറകമ

എന.ആര്.എചച്ച്.എലാം.  മുകഖന സനാഫച്ച്  നഴച്ച്,  ഫനാര്മസബസച്ച്,   കജ.പബ.എചച്ച്.എന.

എന്നബവകര  നബയമബചബട്ടുണച്ച്.   ഓമനാനൂര് സബ.എചച്ച്.സബ.-യബല് അധബകേ തസബകേ

സൃഷബക്കുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച് കപ്രനാകപ്പെനാസല് സമര്പ്പെബക്കുന്ന മുറയച്ച് ആവശേദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 

(8) വബദദനാലയങ്ങളബല് കേളരബപ്പെയറച്ച് പരബശേസ്പീലനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര് :   വബദദനാലയങ്ങളബല്  കേളരബപ്പെയറച്ച്
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പരബശേസ്പീലനലാം ഉള്കപ്പെടുത്തനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):

ആകയനാധനകേലയനായ  കേളരബപ്പെയറച്ച്  നബലവബലളള  സ്കൂള്  കസനാര്ട്സച്ച്  മനാനസലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  മനാനസല്  പരബഷ്കരബക്കുന്ന  അവസരത്തബല്

ഇക്കനാരദലാം പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.

(9) തസബകേകേളകട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപച്ച് കുമനാര് :  2014-15 അദദയന വര്ഷത്തബല് അനുവദബച

അര്ഹതയുളള  എലനാ  ഹയര്  കസക്കന്റെറബ  സ്കൂളകേളബലലാം  അദദനാപകേ  തസബകേ

സൃഷബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്) :  സലാംസനാനത്തച്ച്

2014-15  അദദയന  വര്ഷലാം  അനുവദബച  ഹയര്  കസക്കന്റെറബ  സ്കൂളകേളബല്

ആവശേദമനായ  തസബകേ  നബശ്ചയബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാര്

പരബകശേനാധബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.   ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബക്കുലാം

മനബസഭനാകയനാഗ  തസ്പീരുമനാനത്തബനുലാം  വബകധയമനായബ  മനാത്രകമ  തസബകേ  സൃഷബചച്ച്

നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേനാന  കേഴബയുകേയുളളൂ.   നബലവബലളള  അദദനാപകേര്ക്കച്ച്

ദബവസകവതനലാം നല്കുനണച്ച്.   തസബകേ സൃഷബചച്ച് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുന്നതബനുളള
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നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.   ഇതബനനാവശേദമനായ   നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്

2017-18-കല  ബഡ്ജറബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.                       

V ധനകേനാരദലാം

2017-18    സനാമത്തബകേ  വര്ഷകത്തക്കുളള  ബഡ്ജറബകന  സലാംബനബച

കപനാതുചര്ച (തുടര്ച)

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫര്ണനാണസച്ച്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല  നബരവധബ  വബകേസന  പദതബകേള്ക്കനായബ   ഫണച്ച്

അനുവദബചതച്ച്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

നവസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  ടബ.സബ.സബ.  കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കടല്ക്കബകന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായബ

നബലനബര്ത്തുന്നതബനച്ച്   10  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്  നസ്പീക്കബവചബട്ടുളളതച്ച്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  എറണനാകുളലാം ജബലയുകട വബകേസനലാം ലക്ഷദമനാക്കബയുള

കപകടനാ  കകേമബക്കല്,   ഫനാര്മസന്യൂട്ടബക്കല്  വദവസനായങ്ങള്  വമബച  കതനാഴബല്

സനാധദതകേളളളതനാണച്ച്.  ഇനകഫനാ പനാര്ക്കബനച്ച്  79  കകേനാടബ രൂപ മനാറബവചതബലൂകട

2021-ഓടുകൂടബ  ഒരു  ലക്ഷകത്തനാളലാം  കചറപ്പെക്കനാര്ക്കച്ച്  കജനാലബ  നല്കേനാന

സനാധബക്കുലാം.  എറണനാകുളലാം  ജബലയബകല മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട  പ്രശ്നങ്ങള്
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പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  മത്സദകൃഷബ  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   കചലനാനലാം

ഫബഷറസ്പീസച്ച്  ഹനാര്ബറബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം

ആവശേദമനായ ഫണച്ച് അനുവദബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശേച്ച്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.  ബഡ്ജറച്ച്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനുമുമച്ച്  ബഡ്ജറബകല ചബല പ്രഖദനാപനങ്ങള് മനാധദമങ്ങളബല

വന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച് അകനസഷണലാം നടത്തണലാം.  ജനങ്ങള് കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

സഭയുകടയുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയുലാം ശദയബല് കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുകവണബയനാണച്ച്

പ്രതബപക്ഷലാം  ബഡ്ജറച്ച്  ചര്ചയബല്  പകങ്കെടുക്കുന്നതച്ച്.   വരള്ച,

ഭക്ഷദസനാധനങ്ങളകട  ദഗ്രൗര്ലഭദലാം,  പരമരനാഗത  കതനാഴബല്  കമഖലയബകല

പ്രശ്നങ്ങള്  ഇവകയനാനലാം  പരബഹരബക്കനാന  ഇഗ്രൗ  സര്ക്കനാരബനച്ച്  സനാധബചബട്ടബല.

വരള്ച  കനരബടുന്നതബനുലാം  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കുടബകവളകമത്തബക്കുന്നതബനുലാം

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  സലാംവബധനാനങ്ങകളനാരുക്കണലാം.  കേയര്  കമഖലകയ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള നബലപനാടുകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസച്ച്  .    ജയലനാല് :  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  സനാധനാരണ

ജനങ്ങളകട  ഉന്നമനകത്ത  ലക്ഷദലാം  വയകേയുലാം   സസ്പീ  സുരക്ഷയച്ച്  ഊന്നല്

നല്കുകേയുലാം കചയ്യുന്ന ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.  പദതബയുകട  11.5  ശേതമനാനലാം വനബതനാ
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കക്ഷമത്തബനനായബ  നസ്പീക്കബവചബരബക്കുന്നതച്ച് ചരബത്രകനട്ടമനാണച്ച്.  അടുത്ത വര്ഷകത്ത

ബഡ്ജറച്ച്  കസറച്ച്കമന്റെച്ച്   അവതരബപ്പെബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കജനഡര്  ഓഡബറച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കൂടബ സമര്പ്പെബക്കുകമന്ന ഉറപ്പെച്ച്  പദതബകയനാടുള ആതനാര്തതയനാണച്ച്

സൂചബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്. വബദദനാഭദനാസലാം, ആകരനാഗദലാം,  കൃഷബ, പനാര്പ്പെബടലാം,  ഭക്ഷദസുരക്ഷ,

കുടബകവളലാം എന്നസ്പീ കമഖലകേളബല് പ്രഖദനാപബചബട്ടുള ആനുകൂലദങ്ങള് സമനാനത

കേളബലനാത്തതനാണച്ച്.    ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്   പശ്ചനാത്തലസഗ്രൗകേരദ

വബകേസനത്തബനച്ച്   2000  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതുലാം   ആര്ദലാം  മബഷന

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം   8100  തസബകേകേള്   സൃഷബക്കനാനുലാം   തസ്പീരുമനാനബചതച്ച്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  ഹരബതകകേരളലാം പദതബയുലാം കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുകട സമഗ്ര

വബകേസനത്തബനനായബ  പദതബ അടങ്കെല് 2100 കകേനാടബ രൂപയനായബ ഉയര്ത്തബയതുലാം

റബ്ബര് വബല സബരതനാ ഫണച്ച് പ്രഖദനാപബചതുലാം  അഞ്ചുവര്ഷലാം കകേനാണച്ച് സമ്പൂര്ണ്ണ

പനാര്പ്പെബട സലാംസനാനമനാക്കബ മനാറന്നതബനനായബ  16000  കകേനാടബ രൂപയുകട കകലഫച്ച്

മബഷന  പദതബ  പ്രഖദനാപബചതുലാം  എടുത്തുപറകയണവയനാണച്ച്.   കപനാതുവബതരണ

സമ്പ്രദനായകത്ത  അട്ടബമറബക്കുകേയുലാം  ഭക്ഷദഭദതനാ  നബയമത്തബകന്റെ  കപരബല്

കകേരളത്തബകന്റെ  കറഷന  വബഹബതലാം  കവട്ടബക്കുറചതുലാം  മുനഗണനനാപട്ടബകേയബല്

കകേരളത്തബകല  46  ശേതമനാനലാം  ജനങ്ങകളമനാത്രലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതുലാം
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നദനായസ്പീകേരബക്കനാവന്നതല.   അരബവബല  നബയനബക്കുന്നതബനുകവണബ

സബവബല്സകകപസച്ച്  വകുപ്പുലാം   കേണ്സന്യൂമര്  കഫഡുലാം   മനാര്ക്കറബല്  ഇടകപട്ടതുലാം

1696  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കുടബകവള  പദതബകേള്  പ്രഖദനാപബചതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്.  ചബറയല്  ലബഫച്ച്  ഇറബകഗഷന  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ ഫണച്ച് അനുവദബക്കനാനുലാം  പൂട്ടബക്കബടക്കുന്ന സസകേനാരദ

കേശുവണബ  ഫനാക്ടറബകേള്  ഏകറടുത്തച്ച്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  കജനാലബ

നല്കുന്നതബനുമുള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദുറബ്ബച്ച്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന. ഭരണ

സലാംവബധനാനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  നബകുതബ   പബരബകചടുക്കുന്നതബനുലാം

ഭക്ഷദവസ്തുക്കളകട  വബലവര്ദനവച്ച്  തടയുന്നതബനുലാം  യകതനാരു  നടപടബയുലാം

സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.  അഞ്ചുവര്ഷലാംകകേനാണച്ച്  25  ലക്ഷലാം

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുകമന്ന  പ്രകേടനപത്രബകേയബകല  വനാഗനാനലാം

പനാലബക്കകപ്പെട്ടബല.  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേകളനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന  ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ  മുന്നണബ  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്  സനാധബചബട്ടബല.  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല

പരപ്പെനങ്ങനാടബയബല്  സനാകങ്കെതബകേ  വബദദനാഭദനാസ  സമുചയലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ തുകേയുലാം തബരൂരങ്ങനാടബ  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബകലയച്ച്
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എചച്ച്.റബ.കകലന വലബക്കുന്നതബനച്ച്  1  കകേനാടബ രൂപയുലാം തബരൂരങ്ങനാടബ-പരപ്പെനങ്ങനാടബ

കുടബകവള  പദതബ  ഉള്കപ്പെകടയുള  കേനാര്ഷബകേ-കുടബകവള  പദതബകേള്ക്കച്ച്

ആവശേദമനായ തുകേയുലാം വകേയബരുത്തണലാം. മലപ്പുറലാം ജബലയബകല കേനാര്ഷബകേ കമഖല

പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കണലാം.  പങ്കെനാളബത്ത  കപനഷന  പദതബ  ഉകപക്ഷബക്കുന്നതുലാം

കപനഷന  പ്രനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതുലാം  സലാംബനബചച്ച്  സര്ക്കനാര്  നബലപനാടച്ച്

വദക്തമനാക്കണലാം. പ്രതബസനബ കനരബടുന്ന സലാംസനാനകത്ത സബന്നബലാംഗച്ച് മബല്ലുകേളകട

പുനരുദനാരണത്തബനനായബ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഹയര്  കസക്കണറബ  കമഖലയബല്  3500  പുതബയ

അദദനാപകേ  തസബകേകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ദനാരുണമനായബ  കകേനാലകപ്പെട്ട  കകഫസലബകന്റെ  ഭനാരദയച്ച്  സര്ക്കനാര്  കജനാലബയുലാം

കുടുലാംബത്തബനച്ച് നഷപരബഹനാരവലാം  നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജച്ച്  എലാം  .    കതനാമസച്ച്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സമസ്പീപകേനാലത്തച്ച്  അവതരബചബപ്പെ  ബഡ്ജറകേകള  അകപക്ഷബചച്ച്  മബകേകചനാരു

ബഡ്ജറനാണച്ച്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

വര്ദബപ്പെബച  കക്ഷമകപനഷനുകേള്  കുടബശ്ശബകേയബലനാകത   നല്കുകമന്ന

എല്.ഡബ.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ   വനാഗനാനലാം  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.
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സലാംസനാനകത്ത  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകല  കപനാതു  അടങ്കെല്  മുനകേനാലങ്ങകള

അകപക്ഷബചച്ച്  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  കചറകേബട  കൃഷബകേനാര്ക്കച്ച്  റബ്ബറബനുപുറകമ

വബലസബരതനാ ഫണച്ച് എന്ന നബലയബല്  150  കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  കേനാര്ഷബകേ  ജലകസചന  പദതബകേള്ക്കനായബ  ബഡ്ജറബല്

നസ്പീക്കബവച  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  വനാര്ഡച്ച്  അടബസനാനത്തബല്  എലനാ

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലലാം  വനാലന്യൂ  അഡബഷന  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലലാം  കൃഷബനനാശേലാം  സലാംഭവബചവര്ക്കച്ച്  അടബയന്തരമനായബ

നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  തബരുവമനാടബ-

കുന്ദമലാംഗലലാം-കകേനാടുവളബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങകള  ബനാധബക്കുന്നതുലാം

കകേ.എലാം.സബ.റബ.,  എന.കഎ.റബ.,  കഎ.കഎ.എലാം.  തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങളബല്

കുടബകവളലാം  എത്തബക്കുന്നതബനുമനായബ  ആവബഷ്കരബച  കമജര്  കുടബകവള

പദതബക്കനാവശേദമനായ തുകേ അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം ആറച്ച് കേബകലനാമസ്പീറകറനാളലാം വരുന്ന

ടണല് കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്:  സലാംസനാന ബഡ്ജറബകന്റെ ആകകേ വരുമനാനത്തബല്

31 ശേതമനാനലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഗ്രനാന്റുലാം മറച്ച് സഹനായവമനാണച്ച്.  പല കകേന്ദ്ര

പദതബകേളകടയുലാം  കപരച്ച്  മനാറബ   ബഡ്ജറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണച്ച്
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കചയബട്ടുളതച്ച്.   ബഡ്ജറച്ച്  ആരലാംഭബക്കുന്നതുതകന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ

നയപരബപനാടബകേള് ഓകരനാകന്നനാകരനാന്നനായബ വബശേദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണനാണച്ച്.  അതബകന

വബമര്ശേബക്കനാന  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  ശമബക്കുന്നതച്ച്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

സനാമത്തബകേ  പുകരനാഗതബക്കച്ച്  അനുകയനാജദമല.  ബഡ്ജറബല്  പറഞ്ഞബട്ടുള

കേനാരദങ്ങള് പ്രനാകയനാഗബകേമനായബ നടപ്പെനാക്കനാന സനാധബക്കുകമനാ എന്ന കേനാരദത്തബല്

സലാംശേയമുണച്ച്.   കേബഫ്ബബ  ഒരു  സങ്കെല്പലാം  മനാത്രമനാണച്ച്.   എലനാ  പദതബകേളലാം

നടപ്പെനാക്കനാനുള  പണലാം  കേബഫ്ബബക്കച്ച്   എവബകട  നബന്നച്ച്  ലഭബക്കുകമന്നതച്ച്

സലാംബനബചച്ച്  വദക്തത  വരുത്തണലാം.   കേഴബഞ്ഞ  ബഡ്ജറബല്  ആറകേനാല്

ടഗ്രൗണ്ഷബപ്പെബനച്ച്  100  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബവചബട്ടുകണനലാം  മണക്കനാടച്ച്-ആറകേനാല്

കക്ഷത്രത്തബകലയള കറനാഡച്ച് വബകേസനലാം സലാംബനബച്ചുലാം  നടത്തബയ പ്രഖദനാപനലാം

യനാഥനാര്തദമനായബല.  ഈ  ബഡ്ജറബല്  ഫബലബലാം  കഫസബവലബനച്ച്  കനമലാം

മണ്ഡലത്തബനച്ച് സബരലാം സലലാം അനുവദബക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം നടപ്പെനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേള:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയ  ബഡ്ജറബല്   പ്രകൃതബ  സലാംരക്ഷണത്തബനച്ച്

മുനതൂക്കലാം നല്കേബയബരബക്കുന്നതച്ച് ശകദയമനാണച്ച്.  മണ്ണച്ച്,  ജലലാം,  വജവസമത്തച്ച്

എന്നബവ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള  പദതബകേള്,  കനല്ക്കൃഷബ
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തബരബച്ചുകകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുള  ബൃഹതച്ച്  പദതബ,  മരങ്ങള്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്ന

പദതബ,  കതനാടച്ച്  സലാംരക്ഷണ  പദതബ  ഇവകയനാകക്ക  ബഡ്ജറബല്

ഉള്കക്കനാളബചബട്ടുളതച്ച് എടുത്തുപറകയണതനാണച്ച്. വയനനാടച്ച് പനാകക്കജച്ച്, നവകകേരള

മബഷന,  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബ,  ആര്ദലാം  പദതബ,  വലഫച്ച്  മബഷന,

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണലാം,  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷയച്ച്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേല്

ഇവകയനാകക്ക  ബഡ്ജറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

പട്ടബകേജനാതബക്കനാര്ക്കച്ച്  2600  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബചതുലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കച്ച്

751  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയതുലാം  ഇടുക്കബ  ജബലയബകല  ഇടമലക്കുടബ

ആദബവനാസബ  പഞനായത്തബല്  ഒരു  സ്കൂള്  അനുവദബചതുലാം  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.

കഗനാത്ര ബന്ധു പദതബ,  തുറമുഖ വകുപ്പെബകലയച്ച് പുതബയ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗക്കനാകര

റബക്രൂട്ടച്ച്  കചയ്യുന്ന  പദതബ  എന്നബവ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബചതച്ച്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങകള സലാംരക്ഷബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണച്ച്  ഇഗ്രൗ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുളളതച്ച്.  വയനനാടച്ച്  ജബലയബല്

ആവശേദത്തബനച്ച് മൃഗനാശുപത്രബകേള് അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കകേരളത്തബല്  അയങ്കെനാളബ  കതനാഴബല്ദനാന  പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം

സസ്പീകേളകടയുലാം  കുട്ടബകേളകടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തബനനായുളള  പദതബ
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ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം ബഡ്ജറബല് തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന പബളള:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളകത്ത

അഴബമതബയുലാം  കകകേക്കൂലബയുമബലനാത്ത  മബചബഡ്ജറളള  ഒരു  സലാംസനാനമനായബ

മനാറന്നതബനുളള ശമലാം നടത്തണലാം.  സലാംസനാന വബഹബതവലാം കകേന്ദ്ര വബഹബതവലാം

സലാംസനാനത്തുതകന്ന  വബനബകയനാഗബക്കുന്ന   സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം.   ചവറ

കകടറനാനബയലാം കമറല് കകേനാലാംപകച്ച് നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച് ഭൂമബ ഏകറടുക്കുന്നതനാകണന്ന

നബര്കദ്ദേശേലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  ചവറയബകല  കുടബകവളളക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  പദതബ ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ

ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബച  ഏകതലനാലാം  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കബകയനളളതച്ച്

സലാംബനബചച്ച്  വബലയബരുത്തല് നടത്തണലാം.  കനനാട്ടച്ച്  പബനവലബക്കലബകനത്തുടര്ന്നച്ച്

നബകക്ഷപരലാംഗലാം  സലാംഭനനാവസയബലനാണച്ച്.  സഹകേരണ  കമഖലയബകല

നബകക്ഷപകേര്ക്കച്ച്  ആശേസനാസലാം  പകേരുന്ന  ഒരു  നടപടബയുലാം  ബഡ്ജറബലബല.

കേനാര്ഷബകേ  കമഖല  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  തകേര്ന്നബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  വരള്ച

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കതനാഴബലബലനായ്മ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കതറനായ  നടപടബകേകള  അതബജസ്പീവബക്കുന്നതബനുമുളള   ഒരു
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നടപടബയുലാം  ബഡ്ജറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.     പദതബ  അടങ്കെലബകന്റെ  9.81

ശേതമനാനലാം  പട്ടബകേജനാതബക്കനാര്ക്കനായബ  വകേയബരുത്തുനകവന്ന  പ്രഖദനാപനലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  സലാംസനാന  പദതബ  വബഹബതത്തബല്നബനലാം  അര്ഹമനായ

തുകേ  ദളബതച്ച്,  പബന്നനാക്ക,  നന്യൂനപക്ഷ,  ആദബവനാസബ   വബഭനാഗങ്ങളകട

കക്ഷമത്തബനനായബ നസ്പീക്കബവയണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ :  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.   ജനകേസ്പീയവലാം

ജനപക്ഷവമനായ    ബഡ്ജറനാണബതച്ച്.  പുതബയ  നബകുതബകേകളനാനലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബലനാത്ത  ഇഗ്രൗ  ബഡ്ജറബല്  നനാടബകന്റെ  സനാമത്തബകേ  വളര്ച

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  ഒകട്ടകറ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങളണച്ച്.  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബകല എഞബനസ്പീയര്മനാര് പഞനായത്തബകന്റെ സനാഫനായബ മനാറന്നതബലൂകട

പഞനായത്തുകേള്  നടത്തുന്ന  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളകട  കേനാരദക്ഷമത

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  സനാധബക്കുലാം.   കക്ഷമകപനഷനുകേള്  1,000  രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബചതബനുപുറകമ  ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  100  രൂപ വസ്പീതലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകമന്ന

പ്രഖദനാപനവലാം  ബഡ്ജറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  തനാങ്ങനായബ

മനാറന്ന  ധനാരനാളലാം  പ്രഖദനാപനങ്ങള്  ബഡ്ജറബലണച്ച്.  കനല്കൃഷബ

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തരബശുഭൂമബയബല്  കൃഷബയബറക്കുന്നതബനുലാം
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മറമനായബ 12  കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവയകേയുലാം കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുകട അടങ്കെല് തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  വബകേസന

ഫണബകന്റെ  10%  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയകവണബ  നസ്പീക്കബവയണകമനലാം

നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തബല് ലനാഭത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന കകേന്ദ്ര വദവസനായ

സനാപനങ്ങള്   അടച്ചുപൂട്ടുന്നതബനുലാം സസകേനാരദവത്കേരബക്കുന്നതബനുമുള  ശമലാം

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നടത്തബകക്കനാണബരബകക്ക  വനകേബട  വദവസനായ

സനാപനങ്ങളകട നബലനബല്പ്പെബനുലാം സലാംരക്ഷണത്തബനുമനായബ 482 കകേനാടബ രൂപയുലാം

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്ക്കനായബ  270  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ബഡ്ജറബല്

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.  പ്രവനാസബ കക്ഷമകപനഷന 2,000 രൂപയനാക്കബ ഉയര്ത്തുകേയുലാം

കനനാര്ക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  61  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയുലാം  കചയതബനച്ച്

പുറകമ  പ്രവനാസബകേകള  അര്ഹബക്കുന്ന  വബധത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  തയനാറനായബരബക്കുകേയനാണച്ച്.   ജസ്പീവബതകകശേലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്ക്കുള  മരുനകേള്  നനാമമനാത്രമനായ  വബലയച്ച്  പബ.എചച്ച്.സബ.കേള്വഴബ

വബതരണലാം കചയനാനുള നബര്കദ്ദേശേലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. ജബല, തനാലൂക്കച്ച്, ജനറല്

ആശുപത്രബകേളകട ഭഗ്രൗതസ്പീകേസനാഹചരദലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച് 2000 കകേനാടബ രൂപയുലാം

റസ്പീജബയണല് കേദനാനസര് കസന്റെറബനച്ച്  66  കകേനാടബ രൂപയുലാം വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.
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ആര്.സബ.സബ.-ക്കച്ച് അനുവദബച വബഹബതലാം   വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.  ശുചബതസ മബഷനച്ച്

127  കകേനാടബ രൂപയുലാം മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനത്തബനനായബ  150  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

ആധുനബകേ  അറവശേനാലകേളകട   നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ   100  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണച്ച്.  വബവബധ കുടബകവള പദതബകേള്ക്കനായബ 1,696 കകേനാടബ രൂപയുലാം

വബലക്കയറലാം  തടയുന്നതബനനായബ   900  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.

കകേരളലാം  കനരബടുന്ന  നബരവധബ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനുള

ഒട്ടനവധബ നബര്കദ്ദേശേങ്ങളലാം ആശേസനാസ നടപടബകേളലാം ബഡ്ജറബലണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന : ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന. കകേരളത്തബകല

കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനുകവണബ കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്

രൂപയനാണച്ച്  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്നതച്ച്.  പുതുതനായബ  കറനാഡുകേളലാം

പനാലങ്ങളലാം കകേട്ടബടങ്ങളലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം കുളങ്ങളലാം കതനാടുകേളലാം തടനാകേങ്ങളലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കവണബയുള  ധനാരനാളലാം  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  ബഡ്ജറബലണച്ച്.

ഹരബത കകേരളലാം പദതബയുകട ഭനാഗമനായബ ഏകറടുക്കനാന കപനാകുന്ന ശേനാസനാലാംകകേനാട്ട

തടനാകേത്തബകന്റെ സലാംരക്ഷണത്തബനച്ച് ബഡ്ജറബല് തുകേ വകേയബരുത്തണലാം.  കകേനാലലാം

ജബലയുകട  വബകേസനത്തബനനായബ  1500-ലധബകേലാം  കകേനാടബ  രൂപയനാണച്ച്

നസ്പീക്കബവചബരബക്കുന്നതച്ച്.   കതനാട്ടണബ  സലാംഭരണത്തബനച്ച്  30  കകേനാടബ,  ഫനാക്ടറബ
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നവസ്പീകേരണത്തബനച്ച്  42  കകേനാടബ,  കേശുമനാവച്ച്  കൃഷബക്കച്ച്  6.5  കകേനാടബ   എന്നസ്പീ

ക്രമത്തബല്  തുകേ   അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.   സര്ക്കനാര്  ഏകറടുത്ത  20  കേശുവണബ

ഫനാക്ടറബകേളകട  ഉടമകേള്ക്കച്ച്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  69  കകേനാടബ

രൂപയുലാം  ഗ്രനാറവബറബ  കുടബശ്ശബകേയബനത്തബല്  നല്കേനാനുള  56  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

പബ.എഫച്ച്.   കുടബശ്ശബകേയനായ   6  കകേനാടബ  രൂപയുലാം അനുവദബക്കണലാം.  കേശുവണബ

ഉല്പനാദനത്തബല്  സസയലാംപരദനാപത  വകേവരബക്കുന്നതബനനായബ  വനലാം  വകുപ്പെബകന്റെ

കസനാഷദല്  കഫനാറസബയബല്  നബനലാം  50,000  ഏക്കര്  ഭൂമബ  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

കേശുവണബ കമഖലകയ സലാംരക്ഷബക്കനാന ഒരു പനാകക്കജച്ച് തയനാറനാക്കുകേയുലാം കവണലാം.

കേശുവണബ കതനാഴബലനാളബകേളകട കതനാഴബല് ദബനങ്ങള്  43-ല് നബനലാം  185  ആയബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ഇഗ്രൗ സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടുണച്ച്. ഇന്തദയബല് ആദദമനായബ

ഒ.ഡബ.എഫച്ച്. ആയബ പ്രഖദനാപബക്കകപ്പെട്ട  സലാംസനാനലാം കകേരളമനാണച്ച്. മനാര്ചച്ച് 31-നച്ച്

കകേരളലാം സമ്പൂര്ണ്ണ കകവദദ്യുതസ്പീകേരണ സലാംസനാനമനായബ മനാറലാം. 

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:   ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.  കവണത്ര

വബഭവസമനാഹരണമബലനാകതയനാണച്ച് ബഡ്ജറബല് വനകേബട വബകേസന പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  നബകുതബപബരബവച്ച്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബകനനാ  അഴബമതബ

മുക്തമനാക്കുന്നതബകനനാ   നബകുതബകയതര  വരുമനാനത്തബകന്റെ  നബല  കമചകപ്പെടുത്തു
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ന്നതബകനനാ  സര്ക്കനാരബനച്ച് സനാധബചബട്ടബല.  മുന ബഡ്ജറബകല വനകേബട പദതബകേള്

ഇഗ്രൗ  ബഡ്ജറബലലാം  ആവര്ത്തബചബരബക്കുന്നതച്ച്  അവ  നടപ്പെനാക്കനാനനായബല

എന്നതബകന്റെ  സൂചനയനാണച്ച്.  രൂക്ഷമനായ  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  കേനാരദമനായ  യനാകതനാരു  നബര്കദ്ദേശേവലാം  ബഡ്ജറബലബല.

സലാംസനാനകത്ത  കമനാശേലാം  ധനസബതബക്കച്ച്  കേനാരണലാം   കനനാട്ടച്ച്

പ്രതബസനബയനാകണന്നച്ച്   പറഞ്ഞച്ച്  രക്ഷകപ്പെടനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നതച്ച്.

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  പദതബകേള്ക്കച്ച്  തുകേ  വകേയബരുത്തണലാം.  പ്രവനാസബകക്ഷമ

കപനഷന വര്ദബപ്പെബച നടപടബ ആശേസനാസകേരമനാകണങ്കെബലലാം  5000  രൂപയനാക്കബ

തുകേ  ഉയര്ത്തണകമന്നനാണച്ച്  ആവശേദകപ്പെടനാനുളതച്ച്.  കുറദനാടബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  124  കകേനാടബ  രൂപയുകട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് അനുമതബ നല്കേബയതച്ച് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്. 

 ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജ്ജച്ച്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സനാമൂഹദമനായ തുലദതയുലാം പങ്കെനാളബത്തവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബഡ്ജറനാണച്ച് ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  അടബസനാന  കമഖലയബല്  വബപവകേരമനായ

മനാറങ്ങള്ക്കച്ച്  ബഡ്ജറച്ച് തുടക്കലാം കുറബചബരബക്കുകേയനാണച്ച്.    കേബഫ്ബബ വഴബയുള

ധനസമനാഹരണകത്ത  സലാംബനബച   പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  ആശേങ്കെകേള്ക്കച്ച്
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അടബസനാനമബല.   മുന  യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സനാമത്തബകേ

അചടക്കമബലനായ്മയുലാം  അഴബമതബയുലാം  നബകുതബപബരബവബകല  ക്രമകക്കടുകേളമനാണച്ച്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സനാമത്തബകേഭദത  തകേരനാനബടയനാക്കബയതച്ച്.

സനാമൂഹദനസ്പീതബയബല് അധബഷ്ഠബതമനായ വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണച്ച് കേബഫ്ബബ

വഴബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതച്ച്.  സസ്പീ  സുരക്ഷയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളബല്

വബട്ടുവസ്പീഴയബലനാത്ത നബലപനാടനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്. എലനാ വസ്പീടുകേളബലലാം

ശുചബമുറബയുള  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറബയതുകപനാകല  എലനാ  വസ്പീടുകേളബലലാം

വവദദ്യുതബയുള  സലാംസനാനമനായുലാം   മനാറകേയനാണച്ച്.   ആറന്മുള

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  ഇലവലാംതബട്ടയബല്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസഷന  അനുവദബച

നടപടബ  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.   അലമബനബയലാം  ഫനാബ്രബകക്കഷന,  കേബചന

കേദനാബബനറച്ച്, എയര്കേണസ്പീഷന പനാന്റെച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം എന്നബവയുകട കേരനാര് പണബക്കച്ച്

പ്രഖദനാപബചബരബക്കുന്ന ഒറത്തവണ തസ്പീര്പ്പെനാക്കല് പദതബയുകട നബബനനകേളബല്

ഇളവച്ച് അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അനവര്:   ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.   തബകേച്ചുലാം

ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  ബഡ്ജറനാണച്ച്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

സലാംസനാനകത്ത സ്കൂളകേള് കകഹകടകേച്ച് ആക്കബമനാറന്നതബനച്ച് ആയബരലാം കകേനാടബ രൂപ
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അനുവദബചതച്ച്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയനാടുള  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന.  ആകരനാനാഗദ  കമഖലയുകട  സമഗ്ര  വബകേസനലാം

ലക്ഷദമബട്ടച്ച് തുകേ വകേയബരുത്തബയതുലാം മരുന വബലയബല്  പത്തച്ച് ശേതമനാനലാം ഇളവച്ച്

അനുവദബചതുലാം സസ്പീ സുരക്ഷയച്ച് പ്രകതദകേ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചതുലാം കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയുകട  വബകേസനത്തബനച്ച്  തുകേ  അനുവദബചതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്ക്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന്ന  'അതബകവഗലാം  ബഹുദൂരലാം'  പദതബ

പരനാജയമനായബരുന.     ഇടതുപക്ഷലാം  ഭരണലാം  നടത്തുന്ന  സലാംസനാനങ്ങകളനാടച്ച്

കകേന്ദ്രലാം തബകേച്ചുലാം വബകവചനപരമനായ നബലപനാടനാണച്ച് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.   

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:   ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.   തബകേച്ചുലാം

യനാഥനാര്തദകബനാധമബലനാത്ത  ബഡ്ജറനാണച്ച്  ഇവബകട  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

ധനസമനാഹരണത്തബനച്ച്  ബദല്  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ആകലനാചബക്കനാകത  'കേബഫ്ബബ'കയ

മനാത്രലാം  ആശയബക്കുന്നതച്ച്   വലബകയനാരു  നന്യൂനതയനാണച്ച്.   കേബഫ്ബബയബലൂകട

കേടകമടുക്കുന്ന പണലാം  മൂലധനകചലവകേള്ക്കുപുറകമ റവനന്യൂ കചലവകേള്ക്കുകൂടബ

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനനാല്   റവനന്യൂ   കേമ്മേബ  വര്ദബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

മലകയനാര-തസ്പീരകദശേ വഹകവ ഉള്കപ്പെകടയുള പദതബകേള്ക്കച്ച് കേബഫ്ബബയബലൂകട

വബഭവ  സമനാഹരണലാം  നടത്തുകമന്നതച്ച്  സനാങ്കെല്പബകേലാം  മനാത്രമനാണച്ച്.   ജബ.എസച്ച്.ടബ.
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നടപ്പെബലനാകുകമനാള്  സലാംസനാനത്തബനച്ച്  ലഭബക്കുന്ന  അധബകേ  നബകുതബ  വരുമനാനലാം

അതദനാവശേദ  കമഖലകേളബല്  കൃതദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കനാനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകക്കണതനാണച്ച്.   സബ്സബഡബ  ഏര്കപ്പെടുത്തബകക്കനാണച്ച്  മുനകേനാല

ങ്ങളബകലതുകപനാകല  കറഷന  വബതരണലാം  കചയനാനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പുതബയ  ധനനാഗമമനാര്ഗ്ഗങ്ങളലാം  നബകുതബകയതര  വരുമനാനങ്ങളലാം

കേകണത്തുന്നതബനുള നബര്കദ്ദേശേങ്ങകളനാനലാം ബഡ്ജറബലബല.  വബവബധ കുടബകവള

പദതബകേള്ക്കനാവശേദമനായ  പണലാം  വകേയബരുത്തുന്നതബനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    മുലക്കര രതനാകേരന: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

വളര്ചകയ  മുകന്നനാട്ടച്ച്  നയബക്കുന്നതബനുള  ഒരു  കരഖയനാണച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്.

വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  കലനാകേ  നബലവനാരത്തബകലത്തബക്കുന്നതബനുള

നബര്കദ്ദേശേങ്ങളനാണച്ച്  ബഡ്ജറബലൂകട  നല്കേബയബട്ടുളതച്ച്.   കകേനാലലാം  ജബലയുകട

കേബഴക്കന  കമഖല  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  പുതബയ  റവനന്യൂ  ഡബവബഷന

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേനാലലാം-കകേനാട്ടനാരക്കര

തനാലൂക്കച്ച്  വബഭജബക്കണകമന്ന  വര്ഷങ്ങളനായുള  ആവശേദത്തബകന്മല്  അനുകൂല

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം.
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ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  ബഡ്ജറബകന  എതബര്ക്കുന.   മുന

ബഡ്ജറബകല  പല  പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം  പനാലബക്കകപ്പെടനാത്തതബകന്റെ  കേനാരണങ്ങള്

വദക്തമനാകക്കണതനാണച്ച്.  ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദ മുന്നണബയുകട കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച്

പ്രകേടന  പത്രബകേയബകല  വനാഗനാനങ്ങള്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാനുള

പ്രഖദനാപനങ്ങകളനാനലാം  ബഡ്ജറബലബല.   സലാംസനാനത്തബനച്ച്  വബകദശേനനാണദലാം

കനടബത്തരുന്ന  പ്രവനാസബകേള്ക്കനായബ  ഫലപ്രദമനായ  പദതബകേകളനാനലാം

പ്രഖദനാപബചബട്ടബല.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെനാകുകമനാള് ലഭബക്കുന്ന അധബകേ വരുമനാനലാം

കചലവഴബക്കുന്നതച്ച് എങ്ങകനകയന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച് വദക്തമനാക്കണലാം.  ഡബജബറല്

കകേരള  പദതബയബല്  സച്ച് ത്രസ്പീ  സുരക്ഷയനായുളള  ഒരു  പദതബയുലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.  സസ്പീ  സുരക്ഷ  നടപ്പെനാക്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്  സര്ക്കനാര്

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണച്ച്.  പരബസബതബ സലാംബനബചച്ച് ധവളപത്രമബറക്കുകമന്നച്ച്

പറകഞ്ഞങ്കെബലലാം  അതുണനായബല.   പരബസബതബ  സലാംബനമനായ  വബഷയങ്ങളബല്

ഈ ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് രണഭബപ്രനായമനാണുളളതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷച്ച്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വദതദനാസമബലനാകത  ഈ  ബഡ്ജറബല്  എലനാ  ജബലകേള്ക്കുലാം  അര്ഹമനായ

പരബഗണന  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച്  കചനാര്നകവന്ന  ആകരനാപണലാം
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അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തച്ച്  കനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം  വദനാപകേമനായബ  ലലാംഘബക്കകപ്പെടുകേയുലാം നബകുതബ

സമനാഹരണത്തബല്  ഗുരുതരമനായ  വസ്പീഴയുണനാവകേയുലാം  പല  കമഖലകേളബലലാം

അഴബമതബയുലാം  ക്രമകക്കടുലാം  വദനാപബക്കുകേയുലാം  കചയ.   കൂടനാകത  കേഴബഞ്ഞ

സര്ക്കനാരബകന്റെ  അവസനാന  കേദനാബബനറബകലടുത്ത  തസ്പീരുമനാനങ്ങകളലനാലാം

നബയമവബരുദമനാകണന്നച്ച്  സബ  ആന്റെച്ച്  എ  ജബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  വന്നബരബക്കുകേയുമനാണച്ച്.

സച്ച് ത്രസ്പീ  സുരക്ഷയനായബ  പബങ്കെച്ച്  കേണ്കടനാള്  റൂമുകേള്ക്കുലാം  സസയലാം  പ്രതബകരനാധ

പരബശേസ്പീലനത്തബനുലാം  കഷല്ട്ടര്  കഹനാലാംസബനുലാം  കഷനാര്ട്ടച്ച്  കസ  കഹനാലാംസബനുലാം

വണ്കസനാപച്ച് വക്രസബസച്ച് കസന്റെറബനുലാം ബഡ്ജറബല്  തുകേ വകേയബരുത്തബയബട്ടുളളതച്ച്

പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്.   വനബതനാ കപനാലസ്പീസച്ച്  ബറനാലബയനുലാം തനാലൂക്കുതല വനബതനാ

കപനാലസ്പീസച്ച്  കസഷനുകേളലാം  ആരലാംഭബക്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനവലാം  ഇരകേളകട

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  പുനരധബവനാസത്തബനുലാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.  141  സ്കൂളകേകള  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറന്നതബനുലാം

217  സ്കൂളകേളകട   ഭഗ്രൗതബകേസഗ്രൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സസസ്പീകേരബച

നടപടബ  സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.    കേയര്,  കേശുവണബ,  ഐ.ടബ,  ടൂറബസലാം

കമഖലകേള്ക്കച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറബല്  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതച്ച്
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അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.  കകേരളകത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദദ്യുതസ്പീകേരണ

സലാംസനാനമനായുലാം ഒ.ഡബ.എഫച്ച്.ആയുലാം പ്രഖദനാപബക്കുകമന്നതച്ച് സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  കേബട്ടനാനുള  തുകേ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഭ ഉചയകശേഷലാം  3. 16-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.
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