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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-9
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2017 മനാര്ചച്ച് 08, ബുധന്
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
സസ്പീകേള്കലാം കുട്ടബകേള്കകമതബകരയുളള അതബക്രമങ്ങള്
മബ. സസ്പീക്കര് :

ഇനച്ച് സനാര്വ്വകദശസ്പീയ മഹബളനാ ദബനമനാണച്ച്.

കകേരളത്തബകന്റെ

സനാമൂഹദ ജസ്പീവബതത്തബനച്ച് കേനത്ത പ്രതദനാഘനാതങ്ങള് ഏല്പ്പെബച്ചുകകേനാണബരബകന
വനാര്ത്തകേളനാണച്ച്
കകേരളത്തബകന്റെ
സനാലാംസനാരബകേ

കേഴബഞ്ഞ
സനാമൂഹദ

കുകറേക്കനാലമനായബ

പുറേത്തുവനകകേനാണബരബകനതച്ച്.

ജസ്പീവബതത്തബകനല്കന

തകേര്ചയനായുലാം

അതബകന

കേനത്ത

വബലയബരുത്തബ

ആഘനാതങ്ങളനായുലാം

ഈ

സഭ

അതബകന്റെ

അന്തസബലനാണച്ച് ഇനകത്ത അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനച്ച് അനുമതബ കതടബകക്കനാണ്ടുളള
കനനാട്ടസ്പീസച്ച് ചര്ച കചകയ്യേണതച്ച്. ആ നബലയബല് ഈ വബഷയകത്ത സമസ്പീപബക്കണലാം.
പനാലക്കനാടച്ച്

വനാളയനാര്

അട്ടപ്പെളളത്തച്ച്

സ്കൂള്

വബദദനാര്തബനബകേളനായ

രണച്ച്

സകഹനാദരബമനാര് ഒനര മനാസകത്ത ഇടകവളയ്ക്കുളളബല് ആത്മഹതദ കചയ്യുകേയുലാം ഇതബല്
സലാംശയലാം

പ്രകേടബപ്പെബചച്ച്

കപനാലസ്പീസബല്

പരനാതബ

കകേനാടുത്തബടലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാതബരബകകേയുലാം കചയ്ത ദുരൂഹമനായ സനാഹചരദവലാം സലാംസനാനത്തബകന്റെ പല
ഭനാഗത്തുലാം സസ്പീകേള്കലാം കുട്ടബകേള്കകമതബകര പസ്പീഡനങ്ങളലാം അതബക്രമങ്ങളലാം വര്ദബച്ചു
വരുനതനായുലാം

പറേയകപ്പെടുന

ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷവലാം

സലാംബനബചച്ച്

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യേണകമനനാവശദകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ കകേ.
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മുരളസ്പീധരന്, എന്. ഷലാംസുദസ്പീന്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എനസ്പീ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള്
റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബടണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറേനായബ വബജയന്) :

പനാലക്കനാടച്ച് വനാളയനാര് കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷന് പരബധബയബല്കപ്പെട്ട കശല്വപുരലാം അട്ടപ്പെളളത്തച്ച് തനാമസബകന ദമ്പതബകേളകട 9
വയസ്സുളള നനാലനാലാം കനാസച്ച് വബദദനാര്തബനബ 2017 മനാര്ചച്ച് 4-നച്ച് വവകുകനരലാം 4.30-നുലാം
6.00-നുമബടയബല്

വസ്പീടബനുളളബകല

കേഴുകക്കനാലബല്

തൂങ്ങബമരബച

നബലയബല്

കേനാണകപ്പെടുകേയുലാം അയല്വനാസബയുകട കമനാഴബയുകട അടബസനാനത്തബല് വനാളയനാര്
കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനബല് കകേസച്ച് രജബസ്റ്റേര് കചയ്തച്ച് കുറ്റകൃതദലാം നടന സലലാം ശനാസസ്പീയ
പരബകശനാധനകേള്ക്കച്ച് വബകധയമനാക്കബയബടളളതലാം ഇന്കേസസ്റ്റേച്ച് നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കബ
മൃതകദഹലാം കപനാസ്റ്റേച്ച്കമനാര്ട്ടലാം നടത്തബ ബന്ധുക്കള്ക്കച്ച് വകേമനാറേബയബടളളതമനാണച്ച് . 2017
ജനുവരബ 13-ാം തസ്പീയതബ ഉചയച്ച് ടബ ദമ്പതബകേളകട 13 വയസ്സുളള മൂത്തമകേളലാം വസ്പീട്ടബകല
കേഴുകക്കനാലബല് തൂങ്ങബമരബച നബലയബല് കേനാണകപ്പെട.
ബനകപ്പെട്ടച്ച്
സലാംശയങ്ങള്

മനാതനാവബകന്റെ
സലാംബനബചച്ച്

കമനാഴബയബല്
ഊര്ജബത

കുട്ടബകേളകട മരണവമനായബ

ആത്മഹതദയ്ക്കുപരബയനായബ
അകനസഷണലാം

ഉനയബച

നടത്തുനണച്ച് .

രണച്ച്

കകേസ്സുകേളകടയുലാം സമഗ്രമനായ അകനസഷണത്തബനച്ച് പനാലക്കനാടച്ച് എ.എസച്ച്.പബ.-യുകട
കനതൃതസത്തബല്
കപനാസ്റ്റേച്ച്കമനാര്ട്ടലാം

കസഷദല്
നടത്തബയ

ഇന്കവസ്റ്റേബകഗഷന്
കഡനാക്ടറുകട

ടസ്പീമബകന

കമനാഴബയുകട

നബകയനാഗബചബടണച്ച് .

അടബസനാനത്തബല്

രണച്ച്
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കകേസ്സുകേളബലലാം

വബവബധ വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം അകനസഷണലാം നടനവരബകേയനാണച്ച് .

പ്രനാഥമബകേഘട്ടത്തബല് വലലാംഗബകേചൂഷണലാം നടനതനായബ ആകരനാപണകമനാ കമനാഴബകയനാ
ഉണനായബരുനബല.

കകേമബക്കല് പരബകശനാധനനാ റേബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്

വലലാംഗബകേ പസ്പീഡനലാം നടനകവനള്ളതച്ച് തളളബക്കളയനാനനാകേബകലന സനാഹചരദത്തബല്
06.03.2017-ല് കപനാകകനാ നബയമപ്രകേനാരമുളള വകുപ്പുകേള്കൂടബ കചര്ത്തച്ച് കകേസച്ച്
ചനാര്ജച്ച് കചയ്തബടണച്ച്.

കപനാസ്റ്റേച്ച്കമനാര്ട്ടലാം നടത്തബയ കഡനാക്ടറുകട പുതബയ കമനാഴബപ്രകേനാരലാം

കുട്ടബ വലലാംഗബകേ അതബക്രമത്തബനച്ച് ഇരയനായതനായബ പറേയുനണച്ച്. വയനനാടച്ച് ജബലയബകല
കേല്പ്പെറ്റ

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷന്

പരബധബയബല്

മുസസ്പീലാം

ഓര്ഫകനജബകല

പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത 7 കപണ്കുട്ടബകേകള സമസ്പീപത്തച്ച് കേട നടത്തുന രണ്ടുകപരുലാം
സുഹൃത്തുക്കളനായ

രണ്ടുകപരുലാം

കചര്നച്ച്

മബഠനായബ

കകേനാടുത്തച്ച്

പ്രകലനാഭബപ്പെബചച്ച്

വലലാംഗബകേനാതബക്രമത്തബനച്ച് ശമബകകേയുലാം വബവരലാം പുറേത്തുപറേഞ്ഞനാല് കകേനാല്ലുകമനച്ച്
ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ്തതനായബ

ഓര്ഫകനജച്ച്

അഡബനബകസ്ട്രേറ്റര്

നല്കേബയ

പരനാതബയുകട അടബസനാനത്തബല് 04.03.2017-നച്ച് വബവബധ വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം കകേസച്ച്
രജബസ്റ്റേര് കചയ്തച്ച് അകനസഷണലാം നടനവരബകേയനാണച്ച്.
പ്രതബകേകള അറേസ്റ്റേച്ച് കചയ്യുകേയുലാം

ഈ കകേസബല് ഉള്കപ്പെട്ട

ഇരകേളകട രഹസദകമനാഴബ കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ്തബടണച്ച്. കേണ്ണൂര് കകേളകേലാം കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന് പരബധബയബല് 17 വയസ്സുളള പ്ലസച്ച്
വണ് വബദദനാര്തബനബയനായ കപണ്കുട്ടബകയ പളളബ വബകേനാരബ കറേനാബബന് മനാതത്യു വലലാംഗബകേ
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പസ്പീഡനലാം നടത്തബ ഗര്ഭബണബയനാകകേയുലാം 07.02.2017-നച്ച് കതനാക്കബലങ്ങനാടബ ക്രബസ്തുരനാജ
ആശുപതബയബല്വചച്ച് ഒരു ആണ്കുഞ്ഞബനച്ച് ജനലാം നല്കുകേയുലാം കചയ്ത സലാംഭവത്തബല്
26.02.2017-നച്ച്

കകേസച്ച്

രജബസ്റ്റേര്

കചയ്തച്ച്

കപണ്കുട്ടബയുകട

കമനാഴബ

കരഖകപ്പെടുത്തബയബടണച്ച്. വബകദശകത്തയച്ച് കേടക്കനാന് ശമബച പ്രതബകയ 27.02.2017-നച്ച്
കനടുമ്പനാകശ്ശേരബയബല്വചച്ച് അറേസ്റ്റുകചയ്തച്ച് റേബമനാന്ഡച്ച് കചയ്തബടണച്ച്. പ്രതബകയ സഹനായബച
7 കപര്കൂടബ പ്രതബകേളനാകണനച്ച് തബരബചറേബഞ്ഞച്ച് കകേനാടതബക്കച്ച് റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നല്കേബയബടണച്ച് .
ഒളബവബല്

കേഴബയുന

ഇവകര

അറേസ്റ്റേച്ച്

കചയ്യേനാനുളള

ഊര്ജബതശമലാം

നടനവരബകേയനാണച്ച്. സസ്പീകേള്കലാം കുട്ടബകേള്കലാം കനകരയുളള വലലാംഗബകേനാതബക്രമങ്ങള്
തടയുനതബനച്ച് നബലവബലളള നബയമപ്രകേനാരലാം ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.
ഇത്തരലാം കുറ്റകൃതദങ്ങള്കക്കതബകര എസച്ച് .പബ.സബ. മുകഖനയുലാം ജനവമതബ കപനാലസ്പീസച്ച്
മുകഖനയുലാം സ്കൂള്തലത്തബല് കുട്ടബകേള്ക്കച്ച് കബനാധവത്കേരണലാം നല്കേബവരുനണച്ച് . സസ്പീ
സുരക്ഷയച്ച്

വബഘനാതമുണനാകന

വലലാംഗബകേ

വബവരങ്ങളമടങ്ങുന

രജബസ്റ്റേര്

സൂക്ഷബകനതബനുളള

തസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ

കുറ്റവനാളബകേകള

തബരബചറേബയനാനുളള

കപനാലസ്പീസച്ച്

കസ്റ്റേഷനുകേളബലലാം

എലനാ

ഭനാഗമനായബ

കേഴബഞ്ഞ

പത്തച്ച്

വര്ഷത്തബനുളളബല് വലലാംഗബകേ കുറ്റകൃതദങ്ങളബല് ഏര്കപ്പെട്ട കുറ്റവനാളബകേളകട വബവരലാം
കശഖരബകനതബനച്ച്

എലനാ

ജബലനാ

കപനാലസ്പീസച്ച്

കമധനാവബകേള്കലാം

നബര്കദശലാം

നല്കേബയബടണച്ച്. ഇതമൂലലാം ഇത്തരലാം കുറ്റകൃതദങ്ങള് ആവര്ത്തബകനതച്ച് ഒഴബവനാക്കനാന്
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ഒരുപരബധബവകര സഹനായബകലാം.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച

കചകയ്യേണ ആവശദമബല.
ശസ്പീ.

കകേ.

മുരളസ്പീധരന്:

ഒരു

കപണ്കുട്ടബ

മരണകപ്പെട്ടച്ച്

ദബവസങ്ങള്കളളബലനാണച്ച് രണനാമകത്ത കുട്ടബയുലാം മരണകപ്പെടുനതച്ച്.
മരണകപ്പെട്ടകശഷലാം

കുട്ടബയുകട

പരനാതബകപ്പെട്ടബരുനകവനലാം

കപനാലസ്പീസബകന്റെ

നടപടബയുമുണനായബകലനമനാണച്ച്
മരണത്തബനുകശഷലാം

അമ്മേ

മകേളകട

കുട്ടബയുകട

അമ്മേ

ആദദകത്ത കുട്ടബ
മരണകത്തകറേബചച്ച്

ഭനാഗത്തുനബനലാം

മനസബലനാകനതച്ച്.

യനാകതനാരു

ആദദകത്ത

ചബലകരകറേബചച്ച്

52

പറേഞ്ഞ

കുട്ടബയുകട
സലാംശയങ്ങള്

കപനാലസ്പീസച്ച് ഫലപ്രദമനായബ അകനസഷബചബരുനകവങബല് രണനാമകത്ത കുട്ടബയുകട മരണലാം
ഒഴബവനാക്കനാമനായബരുന.

കേര്ശന

ഇതബകന
കനരകത്ത

സസസ്പീകേരബകനതബനുപകേരലാം

കപനാലസ്പീസച്ച്

ലനാഘവകത്തനാകടയനാണച്ച്
ഉണനായബരുന

നബയമബചതകകേനാണനാണച്ച്
സനാധബചകതനനാണച്ച്

ഡബ.ജബ.പബ.കയ
ജബഷയുകട

മുഖദമനബ

സലാംഭവങ്ങള് ഉണനായബരബകനതച്ച്.
നബലപനാടച്ച്

നടപടബ

കേണതച്ച്.

മനാറ്റബ

പുതബയ

കകേനാലയനാളബകയ

പറേഞ്ഞതച്ച്.

ഡബ.ജബ.പബ.കയ

അറേസ്റ്റേച്ച്

കചയ്യേനാന്

അതബനുകശഷമനാണച്ച്

ഇതയുലാം

കതറ്റനായ നടപടബകേള് കേനാണുകമ്പനാള് കേര്ശന

സസസ്പീകേരബക്കനാത്തതകകേനാണനാണച്ച്

ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്ത്തബച്ചുകകേനാണബരബകനതച്ച്. പല കകേസ്സുകേളബലലാം ശക്തമനായ കതളബവകേളണനായബടലാം
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പ്രതബകേള് രക്ഷകപ്പെടുന അവസയനാണുള്ളതച്ച്.

വബഴബഞ്ഞത്തച്ച് ഭബനകശഷബയുള്ള

യുവതബകയ പസ്പീഡബപ്പെബച സലാംഭവത്തബലലാം കേണ്ണൂര് യൂണബകവഴബറ്റബയബല് ഗണബതശനാസലാം
വകുപ്പെച്ച്

കമധനാവബ മൂനച്ച് വബദദനാര്തബനബകേകള പസ്പീഡബപ്പെബചതമനായബ ബനകപ്പെട്ട

സലാംഭവത്തബലലാം

അകനസഷണലാം

എങ്ങുകമത്തബയബട്ടബല.

സസ്പീകേള്ക്കച്ച്

കനകരയുള്ള

വദനാപകേമനായ അതബക്രമങ്ങള്മൂലലാം കകസസരദജസ്പീവബതലാം തടസകപ്പെടുന സനാഹചരദലാം
സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യേണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറേനായബ വബജയന്): ഇനച്ച് കലനാകേ വനബതനാ ദബനമനാണച്ച്.
സസ്പീകേള്കകനകരയുള്ള

അതബക്രമങ്ങള്കക്കതബകര

സസസ്പീകേരബക്കണകമനതകനയനാണച്ച്
ചൂണബക്കനാണബച

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പലകേനാരദങ്ങളബലലാം

ശക്തമനായ

ശക്തമനായ
ഉകദശലാം.
നബലപനാടച്ച്

നടപടബ
ഇവബകട

തകനയനാണച്ച്

സസസ്പീകേരബചബടള്ളതച്ച്. വനാളയനാറേബല് ആദദകത്ത കുട്ടബ മരണകപ്പെട്ടകപ്പെനാള് ആദദഘട്ടത്തബല്
ആത്മഹതദയനാകണനച്ച്
അടബസനാനത്തബല്

പറേകഞ്ഞങബലലാം
കപനാലസ്പീസച്ച്

കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം
അകനസഷബചച്ച്

റേബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ
പ്രതബകേകള

നബരസ്പീക്ഷണവലയത്തബലനാക്കബയബടണച്ച്. ഇതബല് ഒരു തരത്തബലള്ള ആശങയുകടയുലാം
ആവശദമബല. രണ്ടുമരണലാം നടനകവനതച്ച് നബര്ഭനാഗദകേരമനായ സലാംഭവലാംതകനയനാണച്ച്.
കുറ്റവനാളബകേള്കക്കതബകര കപനാലസ്പീസച്ച് കേള്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബകലാം.

കേല്പ്പെറ്റയബല്
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ഏഴച്ച് കപണ്കുട്ടബകേള് പസ്പീഡനത്തബനബരയനായ സലാംഭവവമനായബ ബനകപ്പെട്ട എലനാ
പ്രതബകേകളയുലാം കപനാലസ്പീസച്ച് അറേസ്റ്റേച്ച് കചയ്യുകേയുലാം തടര് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകകേയുലാം
കചയ്തുവരുന. കുറ്റകൃതദങ്ങകള ലനാഘവബുദബകയനാകട കേനാണനാകത ഉത്തരവനാദബകേകള
രക്ഷകപ്പെടനാന് അനുവദബക്കനാത്ത നബലപനാടനാണച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് വകുപ്പെച്ച് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതച്ച് .
കചറേബയ കുറ്റങ്ങള്കപനാലലാം ഗഗൗരവപൂര്വ്വലാം പരബഗണബചച്ച് പ്രതബകേകള നബയമത്തബനുമുനബല്
കകേനാണ്ടുവരുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്. വടക്കനാകഞ്ചേരബ കകേസച്ച്
കഎ.ജബ.യുകട നബരസ്പീക്ഷണത്തബല് എ.എസച്ച്.പബ. അകനസഷബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. കകേനാട്ടബയൂര്
പസ്പീഡനകകേസബല്

പ്രതബയനായ

പുകരനാഹബതകനയുലാം

ഉത്തരവനാദബകേളനായ

മുഴുവന്

കപകരയുലാം അറേസ്റ്റേച്ച് കചയ്തച്ച് ശക്തമനായ നബയമ നടപടബകേളമനായബ മുകനനാടകപനാവകേയനാണച്ച് .
കുറ്റവനാളബകേകള സലാംരക്ഷബകന നബലപനാടച്ച് കപനാലസ്പീസബകന്റെകയനാ സര്ക്കനാരബകന്റെകയനാ
ഭനാഗത്തുനബനണനാകേബല. വബഴബഞ്ഞത്തച്ച് ഭബനകശഷബയുള്ള യുവതബകയ പസ്പീഡബപ്പെബച
സലാംഭവത്തബല് ശക്തമനായ അകനസഷണലാം നടത്തബ കുറ്റക്കനാര്കക്കതബകര നടപടബ
സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.
ഉണനാകുന

വസ്പീട്ടബനുള്ളബലലാം,

അതബക്രമങ്ങള്

യനാതനാഘട്ടങ്ങളബലലാം

കചറുകനതബനുലാം

സസ്പീകേള്കക്കതബകര

കുറ്റവനാളബകേകള

സമൂഹത്തബല്

ഒറ്റകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നബയമത്തബനുമുനബല് കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം കയനാജബച നബലപനാടച്ച്
സസസ്പീകേരബക്കനാന് തയ്യേനാറേനാകേണലാം.
അക്രമമുണനായനാല്

ശക്തമനായ

സസ്പീകേള്കകനകര ഏകതങബലലാം തരത്തബലള്ള
നടപടബ

സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.

ഇഗൗ

വബഷയലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യേണ ആവശദമബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
(ഗവണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചനബത്തല,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്,

കകേ. എലാം. മനാണബ,

കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്,

ശസ്പീ.

ഒ.

രനാജകഗനാപനാല് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം
അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനച്ച് പുറേത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) അങണവനാടബ പ്രവര്ത്തകേരുകട കപന്ഷന്
ശസ്പീ.

ഇ.

ടബ.

കകടസണ്

മനാസ്റ്റേര്:

അങണവനാടബ

വര്ക്കര്മനാകരയുലാം

കഹല്പ്പെര്മനാകരയുലാം സര്ക്കനാര് കവണത ഗഗൗരവകത്തനാകട പരബഗണബകനതബനുലാം
കപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കകശലജ
ടസ്പീചര്):

21-08-2010-കല

വര്ക്കര്മനാര്കലാം

സര്ക്കനാര്

കഹല്പ്പെര്മനാര്കലാം

ഉത്തരവപ്രകേനാരമനാണച്ച്
കപന്ഷന്

അങണവനാടബ
നല്കേനാനുളള

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതച്ച്. ഇതപ്രകേനാരലാം അങണവനാടബ വര്കക്കഴച്ച് ആന്റെച്ച് കഹല്കപ്പെഴച്ച്
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കക്ഷമനബധബയബകലയച്ച് അലാംഗങ്ങള് നല്കുന വബഹബതവലാം അതബനച്ച് തത്തുലദമനായ
സര്ക്കനാര് വബഹബതവലാം ഉള്കപ്പെടുന തകേ സബര നബകക്ഷപമനായബ അടചതബകന്റെ
പലബശയബല്നബനനാണച്ച്

അങണവനാടബ

പ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്

കപന്ഷന്

നല്കേബവരുനതച്ച്. നബലവബല് 3560 അങണവനാടബ വര്ക്കര്മനാര്കലാം 4610
കഹല്പ്പെര്മനാര്കലാം കക്ഷമനബധബയബല്നബനച്ച് കപന്ഷന് നല്കേബവരുന. കേഴബഞ്ഞ
ബഡ്ജറ്റബല്

കപന്ഷന്

വര്ദബപ്പെബകന

കേനാരദലാം

പരനാമര്ശബചതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെച്ച് ഡയറേക്ടര് സമര്പ്പെബച കപ്രനാകപ്പെനാസല്
പരബകശനാധബചച്ച് കപന്ഷന് യഥനാക്രമലാം 1000 രൂപയുലാം 600 രൂപയുമനായബ
വര്ദബപ്പെബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബടണച്ച്. ഇഗൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച് അങണവനാടബകേള്ക്കച്ച്
പ്രകതദകേ പരബഗണനയനാണച്ച് നല്കേബയബടളളതച്ച്. അങണവനാടബകേളകട നബലവനാരവലാം
ഭഗൗതബകേ സനാഹചരദങ്ങളലാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം മുഴുവന് അങണവനാടബകേള്കലാം
കകേട്ടബടമുണനാകനതബനുമുളള
ഓണകറേറേബയലാം

പദതബ

വര്ദബപ്പെബകനതബനുലാം

നബര്മ്മേബകനതബനുലാം

തയ്യേനാറേനാക്കബകക്കനാണബരബകകേയനാണച്ച്.
അങണവനാടബകേള്ക്കച്ച്

കകേട്ടബടലാം

ബഡ്ജറ്റബല് തകേ വകേയബരുത്തബയബടണച്ച്. അങണവനാടബ

വര്ക്കര്മനാരുകടയുലാം കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയുലാം വര്ദബപ്പെബച കപന്ഷന് ഏപ്രബല് മുതല്
പ്രനാബലദത്തബല് വരുനതനാണച്ച്.
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(2) അനധബകൃത കകകേവശഭൂമബ വസ്പീകണടുക്കല്
ശസ്പീ.

അടൂര്

പ്രകേനാശച്ച്:

ഹനാരബസണ്സച്ച്

മലയനാളലാം

പ്ലനാകന്റെഷന്

അനധബകൃതമനായബ കകകേവശലാം വചബരബകന പതബനനായബരക്കണക്കബനച്ച് ഏക്കര് ഭൂമബ
ഏകറ്റടുത്തച്ച് ഭൂരഹബതര്ക്കച്ച് വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കപനാത
ആവശദങ്ങള്ക്കച്ച് വബനബകയനാഗബകനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. വദനാജ
കഡനാകകമന്റുകേളകട

അടബസനാനത്തബല്

ഹനാരബസണ്സച്ച്

മലയനാളലാം

പ്ലനാകന്റെഷന്

ലബമബറ്റഡച്ച് കകകേവശലാം വചബരബകന ഭൂമബകയകറ്റടുത്തച്ച് ഭൂരഹബതര്ക്കച്ച്

നല്കുനതബനുലാം

കപനാത

തയ്യേനാറേനാകേണലാം.

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ

വബനബകയനാഗബകനതബനുലാം

ഇതസലാംബനബചച്ച് സബ.ബബ.കഎ./എന്കഫനാഴച്ച്സച്ച്കമന്റെച്ച് ഡയറേക്ടകറേറ്റച്ച് അകനസഷണലാം
നടത്തുകേയുലാം ആവശദമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുകേയുലാം കവണലാം.
റേവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്) :
28.2.2013-കല

കകഹകക്കനാടതബ

മലയനാളലാം പ്ലനാകന്റെഷന്

വബധബയുകട

അടബസനാനത്തബല്

ഹനാരബസണ്സച്ച്

ലബമബറ്റഡലാം മറ്റച്ച് കേകയ്യേറ്റക്കനാരുലാം കകകേവശലാം വചബരബകന

സര്ക്കനാര് ഭൂമബ സലാംബനബചച്ച് കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ ആക്ടബകല വദവസകേള് പ്രകേനാരലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബകനതബനച്ച് സലാംസനാനതല കസഷദല് ഓഫസ്പീസകറേ നബയമബചബടണച്ച് .
അവര് 75,000-കത്തനാളലാം ഏക്കര് സര്ക്കനാര് ഭൂമബ

കകകേവശലാം വചബരബകനതനായബ

കേകണത്തുകേയുലാം

ഏകറ്റടുത്തുകകേനാണച്ച്

38,170.92

ഏക്കര്

ഭൂമബ

ഉത്തരവച്ച്
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പുറേകപ്പെടുവബകകേയുലാം കചയ്തു.

പ്രസ്തുത നടപടബകേള്കക്കതബകര ഫയല് കചയ്ത വബവബധ

റേബട്ടച്ച് ഹര്ജബകേള് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനകമടുകനതബനനായബ ഡബവബഷന് ബഞ്ചേബകലയച്ച് റേഫര്
കചയ്തതബനനാല്

ഉത്തരവബനച്ച് വബകധയമനായബ മനാതകമ അനന്തര നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബകകേയുള. പുതബയ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം സലാംബനബച കസഷദല്
ഓഫസ്പീസറുകട ശബപനാര്ശ
തസ്പീരുമനാനമുണനാകുന

നബയമ വകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണച്ച് . അനുകൂല

മുറേയച്ച്

ആവശദമനായ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തബ

തടര്

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.
III സബ്മബഷന്
(1) എലാം.പബ./എലാം.എല്.എ. ഫണച്ച് ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചനബത്തല) :
ഫണച്ച്

ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള

വബകേസന

അസറ്റച്ച് കഡവലപ്പെച്ച്കമന്റെച്ച്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ

എലാം.എല്.എ.മനാര്

നല്കുന ശബപനാര്ശകേള് ധനകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ കവബച്ച് കപനാര്ട്ടല് വഴബ കപ്രനാസസച്ച്
കചയ്യേണകമന പുതബയ രസ്പീതബ നടപ്പെനാക്കബയതബകന്റെ ഫലമനായുലാം എലാം.പബ.മനാര് നല്കുന
ശബപനാര്ശകേളടങ്ങബയ ഫയലകേള്ക്കച്ച് എ.എസച്ച്. ലഭബകനതബനച്ച് കകവകുനതബകന്റെ
ഫലമനായുലാം ഉണനാകുന കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കബ

വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്) :
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അസറ്റച്ച്

കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

ഫണച്ച്

വബനബകയനാഗബകനതബനുള്ള

ഫബനനാന്ഷദല്

സനാങ്ഷനുകവണബ ഡബപ്പെനാര്ടകമന്റുകേള് എസ്റ്റേബകമറ്റച്ച് തയ്യേനാറേനാക്കബയതബനുകശഷമനാണച്ച്
ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകന

സമസ്പീപബകക്കണതച്ച്.

അസറ്റലനാത്ത

ആവശദത്തബനുകവണബ ഫണച്ച് വബനബകയനാഗബകനകണങബല്

മകറ്റകതങബലലാം

ആദദലാം ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബകന സമസ്പീപബകക്കണതനാണച്ച്. ധനകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് പൂര്ണ്ണമനായുലാം കേമ്പന്യൂട്ടകകറേസച്ച്
കചയ്തതബകന്റെ ഫലമനായബ കവബച്ച് കപനാര്ട്ടല് വഴബ മനാതകമ

കപ്രനാസസച്ച് കചയ്യേനാന്

സനാധബകകേയുള. ധനകേനാരദ വകുപ്പെബല് ഫയല് എത്തബക്കഴബഞ്ഞനാല് ഒരനാഴച്ച്ചയ്ക്കുള്ളബല്
തസ്പീരുമനാനകമടുകനതനാണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറേനായബ വബജയന്) : എലാം.പബ./എലാം.എല്.എ. അസറ്റച്ച്
കഡവലപ്കമന്റെച്ച്

ഫണ്ടുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട

നടപടബകേള്

കേനാലതനാമസമബലനാകത

പൂര്ത്തബയനാകനതബനച്ച് നബര്കദശലാം നല്കുനതനാണച്ച്.
(2) ടനാഫബകേച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന്
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന് : കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ ടനാഫബകേച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന്
പ്രവര്ത്തനസജമനാകനതബനനാവശദമനായ

ഉകദദനാഗസകര

നബയമബകനതബനുലാം

അനുബന സഗൗകേരദങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറേനായബ

ഗതനാഗതപ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകനതബനച്ച്

വബജയന്):

കേരുനനാഗപ്പെള്ളബയബകല

തനാലനാലബകേ ക്രമസ്പീകേരണകമന നബലയബല്
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ഒരു ടനാഫബകേച്ച് സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബചബടണച്ച്. അവബകട ടനാഫബകേച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന്
സനാപബകനതബനച്ച്

വബശദനാലാംശങ്ങളടങ്ങബയ കപ്രനാകപ്പെനാസല് ലഭദമനാക്കണകമനച്ച്

സലാംസനാന കപനാലസ്പീസച്ച് കമധനാവബ കകേനാലലാം ജബലനാ കപനാലസ്പീസച്ച് കമധനാവബക്കച്ച് നബര്കദശലാം
നല്കേബയബടണച്ച്.
(3) പ്രവനാസബ കേമ്മേസ്പീഷന് പ്രവര്ത്തനലാം
ശസ്പീ. പനാറേക്കല് അബ്ദുല: പ്രവനാസബ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ
ഓഫസ്പീസച്ച്, വനാഹനലാം, ജസ്പീവനക്കനാര് എനബവ

അനുവദബകനതബനുലാം

നബയമങ്ങളലാം

ചട്ടങ്ങളലാം തയ്യേനാറേനാക്കബ കേമ്മേസ്പീഷന് പൂര്ണ്ണകതനാതബല് പ്രവര്ത്തനസജമനാകനതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറേനായബ

വബജയന്):

പ്രവനാസബ

പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ കേരടച്ച് കറേഗുകലഷന്സച്ച് തയ്യേനാറേനാക്കബ
സര്ക്കനാര്

അതച്ച്

സമര്പ്പെബകകേയുലാം

വബലയബരുത്തബ
കചയ്തബടണച്ച്.

അഭബപ്രനായങ്ങളലാം
കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

തബരുവനന്തപുരത്തച്ച് കനനാര്ക്ക കസന്റെറേബല്

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ
നല്കുകേയുലാം

നബര്കദശങ്ങളലാം

സുഗമമനായ

പ്രവര്ത്തനത്തബനച്ച്

കചയര്കപഴണുലാം അലാംഗങ്ങള്കമുള്ള

മുറേബകേളലാം മറ്റച്ച് അടബസനാന സഗൗകേരദങ്ങളലാം ഏര്കപ്പെടുത്തബയബടണച്ച്. ഒരു
കസക്രട്ടറേബക്കച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

നബയമബകനതബനുലാം

കമമ്പര്

കേമ്മേസ്പീഷനച്ച്

കസക്രട്ടറേബയുകട

പൂര്ണ്ണചുമതല

കജനായബന്റെച്ച്
നല്കേബ

പുതതനായബ നബയമബക്കകപ്പെടുന ഓഫസ്പീസര്മനാര്കലാം മറ്റച്ച്
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ജസ്പീവനക്കനാര്കലാം പ്രവര്ത്തബക്കനാനുള്ള ഓഫസ്പീസച്ച് സഗൗകേരദലാം തയ്യേനാറേനാകനതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബചബടണച്ച്. കേമ്മേസ്പീഷന് ഇതബകനനാടകേലാം സസസ്പീകേരബച പരനാതബകേളബകനല്
നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ വബപുലമനായ പ്രവര്ത്തനത്തബനനായബ
ഇരുപതച്ച്

തസബകേകേള്

സൃഷബകനതബനുള്ള

ശബപനാര്ശ

ധനകേനാരദ

വകുപ്പെച്ച്

പരബഗണബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.
(4) ജലചൂഷണലാം
ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. അച്ചുതനാനന്ദന്: വരള്ചയുലാം കുടബകവള്ളക്ഷനാമവലാം രൂക്ഷമനാകുന
സനാഹചരദത്തബല് പനാലക്കനാടച്ച് കേഞ്ചേബകക്കനാടച്ച് പ്രവര്ത്തബകന

കപപബ കേമ്പനബ

നടത്തബവരുന ജലചൂഷണലാം അവസനാനബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതന്യൂ ടബ. കതനാമസച്ച്): പനാലക്കനാടുള്ള കപപബകകേനാ
ഇന്തദനാ കഹനാള്ഡബലാംഗ്സച്ച് വപ്രവറ്റച്ച് ലബമബറ്റഡച്ച് എന സനാപനലാം

പ്രതബദബനലാം ആറേച്ച്

ലക്ഷലാം ലബറ്റര് വകര ഭൂജലലാം ഉപകയനാഗബകന സനാഹചരദത്തബല് കേമ്പനബയുകട
ജലചൂഷണകത്തകറേബചച്ച്
ഉപസമബതബ

പഠബചച്ച്

റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

നബര്കദശബചബരുന. കേമ്പനബയുകട

സമര്പ്പെബക്കണകമനച്ച്

നബയമസഭനാ

പ്രതബദബന ഉപകഭനാഗലാം 2.34 ലക്ഷലാം

ലബറ്ററേനായബ പരബമബതകപ്പെടുത്തണകമനലാം അതച്ച് പരബകശനാധബകനതബനുള്ള സലാംവബധനാനലാം
ഏര്കപ്പെടുത്തണകമനമുള്ള
അടബസനാനത്തബല്

നബയമസഭനാ

ഭൂജല
സമബതബ

വകുപ്പെബകന്റെ
ശബപനാര്ശ

പഠന

റേബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

കചയ്യുകേയുലാം

സര്ക്കനാര്
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ഉത്തരവബറേകകേയുലാം

കചയ്തബരുന.

സമസ്പീപബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്

ഇതബകനതബകര

കേമ്പനബ

വഹകക്കനാടതബകയ

വബശദമനായ പഠനലാം നടത്തുനതബനച്ച് വബദഗ

സമബതബകയ നബയമബക്കനാന് ഉത്തരവനാകുകേയുലാം അതവകര നബലവബലള്ള പ്രതബദബന
ഉപകഭനാഗലാം തടരനാന് അനുവദബകകേയുലാം കചയ്തു.
സമബതബയുകട

റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സര്ക്കനാര് നബകയനാഗബച വബദഗ

വഹകക്കനാടതബയുകട പരബഗണനയബലനാണച്ച്. പ്രസ്തുത

റേബകപ്പെനാര്ട്ടബല് ഭൂജല ഉപകഭനാഗലാം പരബമബതകപ്പെടുത്തണകമന
വചബരബകകേയനാണച്ച്.

ജല

ഉപകഭനാഗത്തബകന്റെ

സുതനാരദത

കടലബകമടബ സലാംവബധനാനലാം സനാപബക്കനാന് തയ്യേനാറേനാകണനച്ച്
കപപബ കേമ്പനബക്കടുത്തുളള ജനവനാസകമഖലയബല്

നബര്കദശലാം ശരബ
ഉറേപ്പെനാകനതബനനായബ

കേമ്പനബ അറേബയബചബടണച്ച് .

കേബണറുകേളബകല

ജലവബതനാനലാം

മുന്വര്ഷങ്ങകള അകപക്ഷബചച്ച് വളകര തനാഴബടകണനച്ച് ഭൂജല വകുപ്പെച്ച് കേകണത്തബയബടണച്ച് .
ജല

ഉപകഭനാഗലാം

75

ശതമനാനലാം

കുറേയണകമന

അകതനാറേബറ്റബയുകട നബര്കദശത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്
പ്രതബദബന ജല ഉപകഭനാഗലാം
കചയ്തബടണച്ച്.
നബലവബല്

ജബലനാ

ദുരന്ത

നബവനാരണ

2017 കഫബ്രുവരബ 3 മുതല്

ഒനര ലക്ഷലാം ലബറ്ററേനായബ കുറേചബടള്ളതനായബ

റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

പനാലക്കനാടച്ച് ജബലനാ വബകേസന സമബതബ കയനാഗ തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം
പ്രവര്ത്തബച്ചുകകേനാണബരബകന

7

കുഴല്ക്കബണറുകേളബല്

ഒകരണ്ണലാം

നബലനബര്ത്തബ 6 കുഴല്ക്കബണറുകേളബകല പമ്പച്ച്കസറ്റുകേള് എടുത്തുമനാറ്റബ പമ്പബലാംഗച്ച്
നബര്ത്തബവയ്ക്കുവനാന് നബര്കദശലാം നല്കുകേയുണനായബ. കകഹകക്കനാടതബ ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം 6
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ലക്ഷലാം ലബറ്റര് ജലലാം ഉപകയനാഗബകനതബനച്ച്

കേമ്പനബക്കച്ച് അനുവനാദമുള്ളതബനനാലലാം

പ്രതബദബന ഉപകഭനാഗലാം ഒനര ലക്ഷലാം ലബറ്ററേനായബ കുറേചബടള്ളതബനനാലലാം പമ്പുകേള്
എടുത്തുമനാറ്റണകമന

നബര്കദശലാം

ആവശദകപ്പെട്ടബരബകനതച്ച്.
കപപബ

ജല

ജല

കേമ്പനബ

ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറേബറ്റബ നബയമമനുസരബചച്ച്

കേമ്പനബയുകട

വരള്ചക്കനാലത്തച്ച്

പബന്വലബക്കണകമനനാണച്ച്

ഉപകഭനാഗലാം

ഉപകഭനാഗലാം

കുറേയ്ക്കുനതബനുലാം

തടയുനതബനുമുള്ള

കേഴബയുകമങബല്

ശക്തമനായ

നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.
(5) പമ്പനാ ജലകസചന പദതബ
ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജച്ച്: പമ്പനാ ജലകസചന പദതബയുകട ഡബവബഷണല്
ഓഫസ്പീസുകേള്

നബലനബര്ത്തുനതബനുലാം

പദതബ

സലാംരക്ഷബകനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതന്യൂ ടബ. കതനാമസച്ച്):
പദതബയുകട

കചങ്ങന്നൂര്

ഡബവബഷണല്

പത്തനലാംതബട്ട

ജബലയബകല

പ്രകതദകേബചച്ച്

കൃഷബയബടങ്ങളബകല

ജലക്ഷനാമലാം

ഓഫസ്പീസച്ച്
ആറേന്മുള

പമ്പനാ ഇറേബകഗഷന്
നബര്ത്തലനാക്കബയബട്ടബല.

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

പരബഹരബകനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്. പമ്പനാ ജലകസചന പദതബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ട കേനനാലകേളകട
അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്ക്കനായബ

2017-18-കല ബഡ്ജറ്റബല് 9 കകേനാടബ 77 ലക്ഷലാം രൂപ
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അനുവദബചബടണച്ച്. അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള് കൃതദമനായബ നടത്തുനതബനുകവണ നബര്കദശലാം
നല്കുനതനാണച്ച്.
(6) ആറുകേളകട പുനരുദനാരണലാം
ശസ്പീ. കകേ. കകേ. രനാമചന്ദ്രന് നനായര്: പമ്പ, അചന്കകേനാവബല്, കുട്ടന്കപരൂര്
എനസ്പീ ആറുകേള് ഹരബതകകേരളലാം പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചച്ച്
കചങ്ങന്നൂര്

മണ്ഡലത്തബകല

ജലക്ഷനാമലാം

പരബഹരബകനതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതന്യൂ ടബ. കതനാമസച്ച്):
എനസ്പീ

ആറുകേളബല്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

കചക്കച്ച്

ഡനാമുകേളകട

നടനവരുന.

വളളങ്ങളള്കപ്പെകടയുള്ളവ

പമ്പ, അചന്കകേനാവബല്

നബര്മ്മേനാണവലാം

തസ്പീരസലാംരക്ഷണ

വള്ളലാംകേളബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് ചുണന്

കപനാകകേണ

സലങ്ങളബല്

നബര്മ്മേബകനതബനച്ച് സനാകങതബകേ തടസങ്ങളണച്ച്.

കചക്കച്ച്ഡനാമുകേള്

ലനാന്റെച്ച്യൂസച്ച്

കബനാര്ഡബകന്റെ

കനതൃതസത്തബല് സര്കവ്വ നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനാകുന മുറേയച്ച് പമ്പ, അചന്കകേനാവബലനാര്
എനബവയുകട

വശങ്ങളബകല

കേകയ്യേറ്റങ്ങള്

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.

പരബകശനാധബചച്ച്

ഉചബതമനായ

നബയമ

വനാട്ടര് അകതനാറേബറ്റബയുമനായബ സഹകേരബചച്ച്

നദബകേളകട വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബല് തനാത്കേനാലബകേവലാം സബരവമനായ തടയണകേള്
നബര്മ്മേബകനതബനുള്ള പദതബകേള് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പരബമബതബകള്ളബല്നബനകകേനാണച്ച്
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തയ്യേനാറേനാകനതനാണച്ച്.
പ്രവൃത്തബകേള്

ജലവബഭവ സലാംരക്ഷണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട

നടപ്പെബലനാകകമ്പനാള്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വബവബധ

കമല്പ്പെറേഞ്ഞ

വകുപ്പുകേളകട

നടപ്പെബലനാക്കനാന് ശമബകനതനാണച്ച്.

രണനാലാംഘട്ട

നദബകേളകട

നവസ്പീകേരണ

ഏകകേനാപനകത്തനാകട

ഏകറ്റടുത്തച്ച്

കുട്ടനനാടച്ച് പനാകക്കജബല് ഉള്കപ്പെട്ട കുട്ടലാംകപരൂര്

ആറേബകന്റെ ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കതനാഴബലറേപ്പെച്ച് പദതബയബലൂകട ഭനാഗബകേമനായബ
നടത്തകപ്പെട്ടബടണച്ച്.
(7) കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ആശസനാസലാം
ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടബ: വരള്ചമൂലലാം കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബച കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നല്കുന

ധനസഹനായലാം

വര്ദബപ്പെബകനതബനുലാം

അര്ഹരനായവരുകട

കേടങ്ങള്

എഴുതബത്തളനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്): രൂക്ഷമനായ വരള്ചമൂലലാം
സലാംസനാനത്തച്ച് 30353 കഹക്ടര് കൃഷബ നശബചതനായുലാം 31358 കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നഷലാം
സലാംഭവബചതനായുമനാണച്ച്

പ്രനാഥമബകേ

നബഗമനലാം.

കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

നഷപരബഹനാരലാം

നല്കുനതബനച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് നബനലാം 900 കകേനാടബ രൂപ ആവശദകപ്പെട്ടച്ച്
കേത്തയചബടണച്ച്. കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച് നല്കുന നഷപരബഹനാരത്തുകേ കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെച്ച്
ഓകരനാ

വര്ഷവലാം

കവട്ടബകറേയ്ക്കുകേയനാകണങബലലാം

സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുന്കേനാലങ്ങളബകലതകപനാകല തകേ അനുവദബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബടണച്ച് . ഇതബനുപുറേകമ
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വബള ഇന്ഷസര് കചയ്തബടള്ള കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച് 12,500/- രൂപ വസ്പീതലാം നല്കുനണച്ച്. ഇഗൗ
ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേനാലത്തച്ച് സര്ക്കനാര് സഹനായമബലനാത്തതബകന്റെ കപരബല് കേര്ഷകേര്
ആത്മഹതദ കചകയ്യേണ സബതബവബകശഷമുണനാകേബല. ആര്.കകേ.വബ.വവ, ഉഴവകൂലബ
പദതബകേളബകല പണലാം വകേമനാറ്റബ കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച് നഷപരബഹനാരമനായബ നല്കുന കേനാരദലാം
ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനായബ ചര്ച കചയ്തുവരബകേയനാണച്ച്. രണനാലാംവബള കൃഷബ ഇറേകനതബനച്ച്
കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച്

വനായ്പ

ലഭദമനാകനതച്ച്

സലാംബനബചച്ച്

ബനാങ്കുകേളമനായബ

ചര്ച

കചയ്യുനതനാണച്ച്.
(8) ബസ്പീഡബ കതനാഴബലനാളബകേളകട കവതന വര്ദനവച്ച്
ശസ്പീ. എ. എന്. ഷലാംസസ്പീര്: ബസ്പീഡബ വദവസനായലാം കനരബടുന പ്രതബസനബ
പരബഹരബകനതബനുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകട

മബനബമലാം

കവതനലാം

പുതക്കബ

നബശ്ചയബകനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കതനാഴബലലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റ്റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന്): സലാംസനാനകത്ത
ബസ്പീഡബ, സബഗനാര് കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് സനാധദമനായ എലനാ സഹനായവലാം
കചയ്യുനതബനുള്ള നടപടബ ഗവണ്കമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരബകനണച്ച്.

06-03-2017-കല

സര്ക്കനാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേനാരലാം ബസ്പീഡബ കതനാഴബലനാളബകേളകട മബനബമലാം കവതനലാം പുതക്കബ
നബശ്ചയബചബടണച്ച്.
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(9) ബനാങ്കുകേളകട പ്രതബകലനാമ നടപടബകേള്
ശസ്പീ. എലാം. നഗൗഷനാദച്ച്: കേശുവണബ വദവസനായലാം കനരബടുന പ്രതബസനബ
പരബഹരബകനതബനുലാം കചറുകേബട കേശുവണബ വദവസനായബകേള്കക്കതബരനായ ബനാങ്കുകേളകട
പ്രതബകലനാമ നടപടബകേള് അവസനാനബപ്പെബകനതബനുമുള്ള ഇടകപടല് നടത്തണലാം.
മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞ്ചേബനസ്പീയറേബലാംഗുലാം കേശുവണബ

വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ. കമഴബകട്ടബ അമ്മേ): ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ നബരന്തരമനായ
ഇടകപടലബകന

തടര്നച്ച്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന്

428-ലധബകേലാം

കേശുവണബ

സനാധബചബടണച്ച്.

ഫനാക്ടറേബകേള്

കേശുവണബ

തറേനച്ച്

ഫനാക്ടറേബകേള്

അടഞ്ഞുകേബടകനതമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് ലഭബച പരനാതബകേളബകനല് കതനാഴബല് വകുപ്പെച്ച്
നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

ഫനാക്ടറേബകേള്

മന:പൂര്വ്വലാം

അടചബടുന

മനാകനജച്ച്കമന്റുകേള്കക്കതബകര കേനാഷന്യൂ കസഷദല് ഓഫസ്പീസര് നബയമപരമനായ നടപടബ
സസസ്പീകേരബകനണച്ച്.

കചറുകേബട കേശുവണബ ഫനാക്ടറേബകേള് കനരബടുന കതനാട്ടണബ

ദഗൗര്ലഭദവലാം ധനകേനാരദ സനാപനങ്ങള് സസസ്പീകേരബകന ജപബ നടപടബകേള്കലാം
പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനനായബ രൂപസ്പീകേരബച എലാംപകവര്ഡച്ച് കേമ്മേബറ്റബയുകട 03-08-2016കല

കയനാഗത്തബല്

ആര്.ബബ.കഎ.
തസ്പീരുമനാനബചബടണച്ച്.

പ്രവര്ത്തനകശഷബയുള്ള

മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം

30

ഫനാക്ടറേബകേകള
ഫനാക്ടറേബകേകള

കേകണത്തനാനുലാം
പുനരുദരബക്കനാനുലാം

05-12-2016-ല് മുഖദമനബയുകട കനതൃതസത്തബല് കചര്ന
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കയനാഗത്തബല് കചറുകേബട സസകേനാരദ കേശുവണബ വദവസനായ കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള്
പരബഹരബകനതബനനായബ സര്ക്കനാര് പ്രതബനബധബകേള്, വദവസനായ പ്രതബനബധബകേള്,
ബനാങച്ച് പ്രതബനബധബകേള് എനബവരടങ്ങബയ എസച്ച്.പബ.വബ. രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം പ്രശ്നങ്ങള്
പഠബചച്ച് നബര്കദശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബടണച്ച്. കചറുകേബട സസകേനാരദ
കേശുവണബ വദവസനായബകേളകട ധനകേനാരദ സനാപനങ്ങളബലള്ള കേടലാം സലാംബനബചച്ച്
കൃതദമനായ വബവരലാം ലഭദമനാകന മുറേയച്ച് ഓകരനാ വദവസനായബയുകടയുലാം കുടബശ്ശേബകേ
തസ്പീര്പ്പെനാകനതബനുള്ള വദവസകേകളകറേബചച്ച് ബനാങ്കുകേളമനായബ ചര്ച കചയ്യുനതനാണച്ച് .
വനായ്പകേള്ക്കച്ച്

കമനാറേകട്ടനാറേബയലാം

കകേസുകേളബല്

വനായ്പകേള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുന

റേസ്പീകഷഡന്യൂള്

കചയ്യുന

കേനാരദത്തബലലാം
കേനാരദത്തബലലാം

അര്ഹതകപ്പെട്ട
ഉചബതമനായ

തസ്പീരുമനാനകമടുകനതനാണച്ച്. കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് കതനാഴബല് ഉറേപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ
സസകേനാരദ കേശുവണബ ഫനാക്ടറേബകേള് തറേനച്ച് പ്രവര്ത്തബപ്പെബകനതബനുള്ള പരബശമങ്ങള്
സര്ക്കനാര് നടത്തബവരബകേയനാണച്ച്.
(10) കദശസ്പീയ ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമപ്രകേനാരമുള്ള വനാതബല്പ്പെടബ വബതരണലാം
ശസ്പീ. ചബറ്റയലാം കഗനാപകുമനാര്: കദശസ്പീയ ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ നബയമപ്രകേനാരമുള്ള
വനാതബല്പ്പെടബ വബതരണവലാം കറേഷന് കേടകേളകട കേമ്പന്യൂട്ടര്വത്കേരണവലാം നടപ്പെനാക്കണലാം.
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സവപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാത്തമന്): കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാരബകന്റെ സലാംഭരണശനാലകേളബല് നബനലാം കറേഷന് വബഹബതലാം ഏകറ്റടുത്തച്ച് കറേഷന്
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നദനായവബല

കേടകേളബല്

എത്തബച്ചുകകേനാടുകന

ഉത്തരവനാദബതസലാം

സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബല് നബക്ഷബപമനാണച്ച്. സബവബല് സവപ്ലസച്ച് കകേനാര്പ്പെകറേഷന് മുഖനാന്തബരലാം 2017
മനാര്ചച്ച് 9 മുതല് വപലറ്റച്ച് അടബസനാനത്തബല് കകേനാലലാം ജബലയബല് വനാതബല്പ്പെടബ
വബതരണലാം ആരലാംഭബകനതബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബടണച്ച്.

മറ്റച്ച്

ജബലകേളബല് 2017 ഏപ്രബല് 1 മുതല് വനാതബല്പ്പെടബ വബതരണലാം ആരലാംഭബകനതനാണച്ച്.
സലാംസനാനകത്ത മുഴുവന് തനാലൂകകേളബലലാം സവപ്ലകകേനാ പ്രകതദകേലാം കഗനാഡഗൗണുകേള്
തയ്യേനാറേനാക്കബയബടണച്ച്.
സലാംവബധനാനമുള്ള

വനാതബല്പ്പെടബ
വനാഹനങ്ങളകട

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണച്ച്.

വബതരണത്തബനനായബ
കേരനാറേബകന്റെ

കടണര്

ജബ.പബ.എസച്ച്.
നടപടബകേള്

ബകയനാകമടബകേച്ച് സലാംവബധനാനമുള്ള കമഷസ്പീനുകേള് കറേഷന്

കേടകേളബല് സനാപബകനതബനുള്ള കടണര് നടപടബകേള് ആരലാംഭബചബടണച്ച് . മുന്ഗണനനാ
വബഭനാഗകത്ത കേകണത്തുനതബനച്ച് മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം തയ്യേനാറേനാക്കബയ കേരടച്ച് പട്ടബകേയബകല
ആകക്ഷപങ്ങള് പരബഹരബകകേയുലാം അന്തബമ പട്ടബകേ തയ്യേനാറേനാക്കബ ബനകപ്പെട്ട തകദശ
സസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ വകേമനാറുകേയുലാം കചയ്തബടണച്ച് .
തകദശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള് ചൂണബക്കനാണബകന ആകക്ഷപങ്ങളബകനല് ഉടനടബ
തസ്പീരുമനാനകമടുകനതനാണച്ച്. തകദശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട നബര്കദശങ്ങള്ക്കച്ച്
വബകധയമനായബ തര്ക്കമബലനാത്ത കറേഷന്കേനാര്ഡകേളകട വബതരണമനാണച്ച് ആദദഘട്ടത്തബല്
നടത്തുനതച്ച്.
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IV കമശപ്പുറേത്തുവച കേടലനാസുകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂനനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസുകേള്
കമശപ്പുറേത്തുവച്ചു.
V റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
(1) പബബകേച്ച് അക്കഗൗണച്ച്സച്ച് കേമ്മേബറ്റബയുകട ഒന മുതല് ആറേച്ച് വകരയുളള
റേബകപ്പെനാര്ടകേള് സമര്പ്പെബച്ചു.
(2) സകബനാര്ഡബകനറ്റച്ച് കലജബകസഷന് കേമ്മേബറ്റബയുകട നനാല മുതല് ഏഴച്ച്
വകരയുളള റേബകപ്പെനാര്ടകേള് സമര്പ്പെബച്ചു.
VI ധനകേനാരദലാം
2017-18 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുളള ബഡ്ജറ്റബകന സലാംബനബച കപനാതചര്ച
(തടര്ച)
ശസ്പീ. വബ. കകേ. സബ. മമ്മേതച്ച് കകേനായ:

ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബകന.

ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ബുദബമുടണനാകന നബകുതബ നബര്കദശങ്ങളബലനാകതയുലാം ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ
വദതദനാസമബലനാകത എലനാ നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങള്കലാം തകേ വകേയബരുത്തബകക്കനാണ്ടുലാം
അവതരബപ്പെബച ബഡ്ജറ്റച്ച് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണച്ച്. വദനാപനാര കമഖലയബല് ജബ.എസച്ച്.ടബ.
നടപ്പെബലനാകകമന പ്രഖദനാപനലാം സലാംസനാനത്തബനുലാം വദനാപനാരബകേള്കലാം ഗുണകേരമനാണച്ച് .
വനസതബയുകട മകറ്റനാരു ഇനമനായ കബക്കറേബ കഷനാര്ട്ടനബലാംഗബനച്ച് 14.5 ശതമനാനലാം നബകുതബ
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ചുമത്തുകേവഴബ വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച് അധബകേ നബകുതബ ബനാധദത ഉണനാകുകമനതബനനാല്
അതച്ച്

പുന:പരബകശനാധബകക്കണതനാണച്ച്.

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബകന
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വനാങ്ങല്

കമനാവബല്

ഉപകേരണങ്ങള്ക്കച്ച്

സസര്ണ്ണ

നബകുതബ

പബന്വലബകനതബനച്ച്

കഫനാണബകനനാകടനാപ്പെലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബടളള

പ്രനാബലദകത്തനാകട പബന്വലബക്കണലാം.

14.5

വദനാപനാരബകേളകടകമല്

ലഭബകന

ശതമനാനലാം

നടപടബ

അനുബന

നബകുതബ

മുന്കേനാല

അലമബനബയലാം ഫനാബബകക്കഷന്, കേബചണ്

കേദനാബബനറ്റച്ച് എനസ്പീ കേരനാര് പണബകേള്ക്കച്ച് പര്കചസച്ച് നബകുതബകലാം കകേനാമ്പഗൗണബലാംഗച്ച്
നബകുതബകലാംപുറേകമ രണ്ടുശതമനാനലാം നബകുതബകൂടബ വര്ദബപ്പെബച നടപടബ കേരനാറുകേനാര്ക്കച്ച്
അധബകേബനാധദതയനാകുകമനതബനനാല് ഇക്കനാരദത്തബല് പുന:പരബകശനാധന നടത്തണലാം.
നഷത്തബല് പ്രവര്ത്തബകന കപനാതകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള പുനരുദരബകനതബനുലാം
പ്രതബസനബ കനരബടുന

കടകച്ച്വറ്റല് മബല്ലുകേള്ക്കച്ച്

51 കകേനാടബ രൂപ ബഡ്ജറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയതലാം പുതബയ വദവസനായങ്ങള് ആരലാംഭബകനതബനുളള നടപടബകേള്
ലഘൂകേരബചതലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

കറേനാജബ

നബര്വ്വഹണത്തബല്

എലാം.
ഈ

കജനാണ്:
സര്ക്കനാര്

ബഡ്ജറ്റബകന

എതബര്കന.

പരനാജയകപ്പെട്ടബരബകകേയനാണച്ച് .

പദതബ
കേഴബഞ്ഞ

ബഡ്ജറ്റബല് പ്രഖദനാപബച ഭൂരബഭനാഗലാം പദതബകേളലാം നടപ്പെബലനാക്കനാന് സര്ക്കനാരബനച്ച്
കേഴബഞ്ഞബട്ടബല. സലാംസനാന കചറുകേബട വദവസനായ അകസനാസബകയഷനച്ച് അനുവദബച തകേ
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പബന്വലബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. അലാംഗപരബമബതരുകട വര്ദബപ്പെബച കപന്ഷനച്ച്
ആനുപനാതബകേമനായബ 80 ശതമനാനത്തബലധബകേലാം വവകേലദമുളളവര്കലാം കപന്ഷന്
വര്ദബപ്പെബക്കനാന്
ഉകദശബകന

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പനാലങ്ങളകടയുലാം

കേബഫ്ബബ

കറേനാഡകേളകടയുലാം

വഴബ

നടപ്പെബലനാക്കനാന്

പട്ടബകേയബല്

അങമനാലബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലകത്തകൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.
ശസ്പീ. പബ. കകേ. ശശബ : ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബകന. കേടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ
പ്രതബസനബക്കബടയബലലാം നനാടബകന്റെ സമഗ്ര വബകേസനലാം ലക്ഷദമനാക്കബയുളള ബഡ്ജറ്റനാണച്ച്
അവതരബപ്പെബചബരബകനതച്ച്.

കേഴബഞ്ഞവര്ഷലാം

15,000 കകേനാടബ

വബകേസന

രൂപയുകട

അവസനാനബകനകതനാടുകൂടബ
സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.

പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള്

ഈ

കേബഫ്ബബവഴബയുളള
ധനകേനാരദ

സനാക്ഷനാത്കേരബകനതബനുളള

വര്ഷലാം

നടപടബകേള്

കേബഫ്ബബ സലാംസനാനകത്ത ഏറ്റവലാം വലബയ നബകക്ഷപ

പദതബയനായബ മനാറേനാന് കപനാവകേയനാണച്ച്.

സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ പദതബകേള്, കദശസ്പീയ-

സലാംസനാന പനാതകേള്, ഭവനരഹബതര്ക്കച്ച് വസ്പീടച്ച്, കപനാതകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള
ലനാഭത്തബലനാക്കല്, കുടബകവളള പദതബകേള്, പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന
പദതബകേള്, കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുകട അഭബവൃദബ, കപനാതവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണലാം
എനബവ

ഉള്കപ്പെകട

ബഡ്ജറ്റബലൂകട

25,000

പ്രഖദനാപബചതച്ച്

കകേനാടബ

രൂപയുകട

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

വബകേസന
കനനാട്ടച്ച്

പരബപനാടബകേള്
നബകരനാധനലാംമൂലലാം
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സലാംസനാനത്തബകന്റെ നബകുതബ വരുമനാനലാം ഇലനാതനായബ. കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റബല് കകേരളകത്ത
പൂര്ണ്ണമനായുലാം

അവഗണബകകേയുലാം

കചയ്തബരബകനതച്ച്.

ജനവബരുദ

നയങ്ങള്

സസസ്പീകേരബകകേയുമനാണച്ച്

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ വദതദനാസമബലനാകത ജനപക്ഷ വബകേസന

നയമനാണച്ച് സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നടപ്പെബലനാക്കബവരുനതച്ച്. കഷനാര്ണ്ണൂരബകല ഇന്സ്റ്റേബറ്റന്യൂട്ടച്ച്
ഓഫച്ച് പ്രബന്റെബലാംഗച്ച് കടകകനാളജബ കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച് അചടബ മന്യൂസബയലാം സനാപബക്കനാന് തകേ
വകേയബരുത്തണലാം.

കഷനാര്ണ്ണൂര്

കമറ്റല്

ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസബകന്റെ

റേബവവവല്

കപ്രനാകപ്പെനാസലബകനല് അനുകൂല നടപടബയുണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. പബ. ഉവബദുളള : ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന. ഈ ബഡ്ജറ്റബല് പുതബയ
ധനനാഗമമനാര്ഗ്ഗങ്ങകളകറേബചച്ച് യനാകതനാനലാം പ്രതബപനാദബകനബല. കേബഫ്ബബകയ മനാതലാം
ആശയബചച്ച്

കകേനാടബക്കണക്കബനച്ച്

രൂപയുകട

വബജയകേരമനാകുകമനാകയനച്ച് പരബകശനാധബക്കണലാം.
സലാംരക്ഷബകനതബനുലാം

ജലത്തബകന്റെ

കബനാധവത്കേരബകനതബനുലാം

റേബവര്

പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബചബരബകനതച്ച്

നബലവബലളള ജലകസനാതസ്സുകേള്

ഉപകയനാഗലാം
മനാകനജച്ച്കമന്റെച്ച്

സലാംബനബചച്ച്

ജനങ്ങകള

ഫണ്ടുപകയനാഗബചച്ച്

അതനാതച്ച്

ജബലകേളബകല നദബകേളബലലാം കതനാടുകേളബലലാം കൂടുതല് തടയണകേള് നബര്മ്മേബകനതബനുലാം
കക്ഷതക്കക്കുളങ്ങള് പുനരുദരബകനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മലപ്പുറേലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല പുല്പ്പെറ്റ, പൂകക്കനാട്ടൂര്, കമനാറേയൂര് പഞ്ചേനായത്തുകേളബകല
കുടബകവളള പദതബക്കച്ച് 50 കകേനാടബ രൂപ അനുവദബകനതബനുലാം മലപ്പുറേലാം കേദനാന്സര്
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കസന്റെര്

ആന്റെച്ച്

റേബസര്ചച്ച്

ഇന്സ്റ്റേബറ്റന്യൂട്ടച്ച്

ആരലാംഭബകനതബനനാവശദമനായ

പണലാം

വകേയബരുത്തുനതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം. വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബല് നടകന
റേനാഗബലാംഗച്ച് നബകരനാധബക്കനാന് ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഈ സര്ക്കനാര്
വനതബനുകശഷലാം സസ്പീകേള്കക്കതബകരയുളള അതബക്രമലാം വര്ദബചബരബകകേയനാണച്ച്.
ശസ്പീ.

അനൂപച്ച്

കജക്കബച്ച്:

ബഡ്ജറ്റബകന

എതബര്കന.

കേബഫ്ബബകയ

ആശയബച്ചുനബല്കന ബഡ്ജറ്റബകന്റെ പ്രനാകയനാഗബകേതകയകറേബചച്ച് ആശങയുണച്ച്. ഇഗൗ
ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ആദദ ബഡ്ജറ്റബകല പല പ്രഖദനാപനങ്ങളലാം പ്രഖദനാപനങ്ങള്
മനാതമനായബ നബല്കകേയനാണച്ച്. വബദദനാഭദനാസ കമഖലകയ സലാംരക്ഷബകനതബനനായബ
കകേനാണ്ടുവനബരബകന കപനാതവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞത്തബനച്ച്
ഫണച്ച്

വകേയബരുത്തണലാം.

പുതബയ

ആവശദമനായ

ജലകസചന

പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബകനകതനാകടനാപ്പെലാം മൂവനാറ്റുപുഴവനാലബ ഇറേബകഗഷന് പദതബയുള്കപ്പെകടയുള്ള
പദതബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനച്ച് മുന്ഗണന നല്കേണലാം. വരള്ച കനരബടുനതബനച്ച്
കേനാരദക്ഷമമനായ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകനകതനാകടനാപ്പെലാം വബലക്കയറ്റലാം തടയുനതബനച്ച്
പരദനാപമനായ തകേ വകേയബരുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

അടബസനാന

സഗൗകേരദവബകേസനത്തബനച്ച് ഫണച്ച് അനുവദബകകമ്പനാള് എലനാവര്കലാം തലദപരബഗണന
ഉണനാകുകമനച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബകന.
ശസ്പീ.

കതനാമസച്ച്

ചനാണബ:

ബഡ്ജറ്റബകന

അനുകൂലബകന.

വനാഹന
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സഗൗകേരദമബലനാത്ത പ്രകദശങ്ങളബല് വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തബ ഭൂമബയുകട വബല
ഉയര്ത്തുനതബനുതകുന

വബധത്തബല്

അസറ്റച്ച്

ഫണച്ച്

വബനബകയനാഗബകനതബനച്ച്

അനുമതബ ലഭദമനാക്കണലാം. പുളബങ്കുനച്ച് തനാലൂക്കച്ച് ആശുപതബയുലാം എടതസ, കവളബയനനാടച്ച്
കേമ്മേന്യൂണബറ്റബ കസന്റെറുകേളലാം ആര്ദ്രലാം മബഷനബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ ആവശദത്തബനച്ച് സ്റ്റേനാഫലാം
അനുബന സഗൗകേരദങ്ങളലാം അനുവദബക്കണലാം. കനലച്ച്ല്ല് സലാംഭരണത്തബനച്ച് വകേയബരുത്തബയ
700 കകേനാടബ രൂപയബല് 400 കകേനാടബ രൂപകയങബലലാം റേബകവനാള്വബലാംഗച്ച് ഫണനായബ
അനുവദബക്കണലാം.

കുട്ടനനാട്ടബകല

ഉള്നനാടന്

ജലനാശയങ്ങളബകല

കപനാള

നശബപ്പെബകനതബനച്ച് ഫണച്ച് വകേയബരുത്തണലാം. സമഗ്ര കുടബകവള്ള പദതബക്കച്ച് തകേ
അനുവദബച നടപടബ സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.
ശസ്പീ. പബ. ബബ. അബ്ദുള് റേസനാക്കച്ച്: ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന.

പദതബകേള്

കകേവലലാം പ്രഖദനാപനങ്ങളബകലനാതങ്ങനാകത പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന് സമയബനബതമനായബ
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. മകഞ്ചേശസരലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല തകദശഭരണ
സനാപനങ്ങളബല് പദതബ നടത്തബപ്പെബനനാവശദമനായ ജസ്പീവനക്കനാകര നബയമബകകേയുലാം
അനുബന സഗൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കവണലാം.

അവഗണന കനരബടുന

കേനാസര്കഗനാഡച്ച്

അനുവദബച

കകേനാകളജബകന്റെ

ജബലയച്ച്

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്
പരബഹരബകനതബനച്ച്

തകേ

കമഡബക്കല്

വകേയബരുത്തണലാം.

പ്രഖദനാപബച

പദതബക്കച്ച്

ജബലയുകട

പണബ

പബകനനാക്കനാവസ

വകേയബരുത്തബയബരബകന

തകേ
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അപരദനാപമനാണച്ച്. മകഞ്ചേശസരത്തബകന്റെ വബകേസന പുകരനാഗതബക്കച്ച് പ്രകതദകേ പരബഗണന
നല്കുകേയുലാം റേവനത്യു ഡബവബഷണല്

ഓഫസ്പീസബനനായബ സമര്പ്പെബച കപ്രനാകപ്പെനാസല്

പരബഗണബചച്ച് അതച്ച് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകകേയുലാം
കചയ്യേണലാം.
ശസ്പീ. ബബ. സതദന്: ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബകന. ഇനച്ച് കലനാകേ വനബതനാ
ദബനമനായതകകേനാണ്ടുതകന ഇഗൗ സസ്പീപക്ഷ ബഡ്ജറ്റബനച്ച് പ്രസക്തബകയറുന. ബഡ്ജറ്റച്ച്
അടങലബകന്റെ

12

ശതമനാനകത്തനാളലാം

വകേയബരുത്തബയബരബകകേയനാണച്ച്.

തകേ

വനബതനാ

സസ്പീകേള്കകവണബ

കക്ഷമപദതബകേള്ക്കച്ച്
പ്രകതദകേ

വകുപ്പെച്ച്

രൂപസ്പീകേരബകകമന തസ്പീരുമനാനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങള്
മുതല് കമഡബക്കല് കകേനാകളജച്ച് വകരയുള്ള ആശുപതബകേളകട പുനരുദനാരണവലാം
ആവശദമനായ കഡനാക്ടര്മനാരുകടയുലാം പനാരനാകമഡബക്കല് സ്റ്റേനാഫബകന്റെയുലാം നഴ്സുമനാരുകടയുലാം
നബയമനവലാം
ബഡ്ജറ്റബല്

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനുള്ള നബര്കദശങ്ങളനാണച്ച്
ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടള്ളതച്ച്.

ജനകേസ്പീയ

ആകരനാഗദ

സലാംവബധനാനലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം വബദദനാഭദനാസ സലാംവബധനാനലാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

ഭവന-

ഭൂരഹബതരനായബടള്ള ഒരു ലക്ഷലാം ആളകേള്ക്കച്ച് ഭൂമബയുലാം വസ്പീടുലാം നല്കുനതബനുമുള്ള
ബഹതച്ച് പദതബക്കച്ച്

പണലാം വകേയബരുത്തബയ നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച് .

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ

സലാംസനാനത്തബനച്ച്

അര്ഹമനായ

ഭക്ഷദധനാനദലാം
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നല്കേനാത്തതലാം

വബവബധ

സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ-ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

പദതബകേള്ക്കനായബ അനുവദബചബരുന തകേ ഗണദമനായബ

കവട്ടബകറേചതലാം കകേന്ദ്ര

ബഡ്ജറ്റബല് നബനലാം പട്ടബകേജനാതബ - പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ ഉപപദതബ ഒഴബവനാക്കബയതലാം വരള്ചനാ
ദുരബതനാശസനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് തകേ വകേയബരുത്തനാത്തതലാം കകേരളകത്തനാടുള്ള കകേന്ദ്ര
ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അവഗണനയനാണച്ച് സൂചബപ്പെബകനതച്ച്.

കേടുത്ത സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ നബലനബല്കകമ്പനാഴുലാം അടബസനാന സഗൗകേരദ വബകേസനത്തബനച്ച്
സസരൂപബകനതബനനായബ പുതബയ കബനാര്ഡബനച്ച് രൂപലാം നല്കേബയ
യനാഥനാര്തദകബനാധകത്തനാടുകൂടബ കേനാണനാന് പ്രതബപക്ഷലാം

പണലാം

നടപടബകയ

തയ്യേനാറേനാകേണലാം. മലകയനാര-

തസ്പീര-പട്ടണപ്രകദശങ്ങള് ഉള്കപ്പെകട സമസ കമഖലകേകളയുലാം ഒനനായബ കേണ്ടുകകേനാണ്ടുള്ള
വബകേസന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച് നടപ്പെബലനാക്കനാനുള്ള കേര്മ്മേ പദതബക്കച്ച്
നല്കേബയബടണച്ച്.
തയ്യേനാറേനാക്കബയ

രൂപലാം

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാകനതബകന്റെ മുകനനാടബയനായബ
മുന്ഗണനനാ

പരബഹരബകനതബനുലാം

ലബസ്റ്റേബല്

അര്ഹരനായ

കേടനകൂടബയബടള്ള

ദുര്ബ്ബല-പബകനനാക്ക

അപനാകേതകേള്

ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്

ആനുകൂലദലാം ലഭദമനാകനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. സബ. കജനാര്ജച്ച്: ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബകന. കതനാഴബല് നഷകപ്പെട്ട
കേളകചത്തു-ചനാരനായ-ബനാര്

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

കതനാഴബല്

ലഭദമനാകകമന

പ്രകേടനപതബകേയബകല വനാഗനാനലാം പനാലബക്കനാനുലാം കകവകുണ്ഠസസനാമബ അന്തര്കദശസ്പീയ
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പഠന ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തബനച്ച്

ആവശദമനായ തകേ വകേയബരുത്തനാനുലാം കേലനാഭവന്

മണബയുകട മരണലാം സബ.ബബ.കഎ.കയ കകേനാണച്ച് അകനസഷബപ്പെബക്കനാനുലാം വബശസകേര്മ്മേജരുകട
ഉനമനത്തബനനായുള്ള ശങര് കേമ്മേസ്പീഷന് റേബകപ്പെനാര്ട്ടബകല ശബപനാര്ശകേള് നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം
ഗവണ്കമന്റെച്ച്

തയ്യേനാറേനാകേണലാം.

അതബരപ്പെബള്ളബ

പദതബയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച്

നടനകകേനാണബരബകന ഡബവബഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂകട സര്ക്കനാരബനുണനാകുന
സനാമ്പത്തബകേ നഷലാം പരബഹരബക്കനാനുലാം മസ്പീനചബല് റേബവര് വനാലബ പദതബ റേദനാക്കനാനുലാം
കകവദത്യുതബ ചനാര്ജബനത്തബലള്ള കുടബശ്ശേബകേത്തുകേ അടബയന്തബരമനായബ പബരബകചടുക്കനാനുലാം
മുണക്കയലാം-വനാഗമണ് കറേനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് തകേ അനുവദബക്കനാനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. സബ. ദബവനാകേരന്: ബഡ്ജറ്റബകന അനുകൂലബകന. കകേരളത്തബല് പുതബയ
വബകേസന നകവനാതനാനത്തബനച്ച് തടക്കലാം കുറേബകന ഇഗൗ ബഡ്ജറ്റബകന്റെ രനാഷസ്പീയ സനാമ്പത്തബകേ

പശ്ചനാത്തലലാം

ചര്ചനാവബഷയമനാകക്കണതനാണച്ച്.

കകേരളലാം

കനരബടകകേനാണബരബകന സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ തരണലാം കചയ്യേനാനുതകുന
നബര്കദശങ്ങളടങ്ങബയ ബഡ്ജറ്റബകന സസനാഗതലാം കചയ്യുന. ബഡ്ജറ്റച്ച് ഏകേകേണ്ഠമനായബ
പനാസനാക്കനാന് എലനാവരുകടയുലാം സഹകേരണമുണനാകേണലാം.

കേബഫ്ബബവഴബ 25000

കകേനാടബ

ഈ

രൂപയുകട

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേളനാണച്ച്

ബഡ്ജറ്റബലൂകട

നബര്കദശബചബടള്ളതച്ച്. ഹരബതകകേരളലാം മബഷന്, ജല സലാംരക്ഷണ പദതബ, എലനാവര്കലാം
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ഭൂമബയുലാം വസ്പീടുലാം, വബശപ്പെബലനാത്ത കകേരളലാം, വജവ പചക്കറേബക്കൃഷബ എനസ്പീ പദതബകേളകട
പ്രഖദനാപനവലാം സനാമൂഹബകേകക്ഷമ കപന്ഷന് വര്ദനവലാം

ഭബനകശഷബക്കനാരുകട

സുരക്ഷയനായബ 250 കകേനാടബ രൂപയുലാം ഓട്ടബസലാം പനാര്ക്കബനച്ച് 7 കകേനാടബ രൂപയുലാം കനല്ലു
സലാംഭരണത്തബനച്ച് 700 കകേനാടബ രൂപയുലാം ഭക്ഷദസുരക്ഷയച്ച് 1117 കകേനാടബ രൂപയുലാം
വകേയബരുത്തബയതലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. അങണവനാടബ ജസ്പീവനക്കനാരുകട ഓണകറേറേബയലാം
വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനവലാം

കൃഷബകകവണബ

വബവബധ

വകുപ്പുകേളബലനായബ

1822 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവചതലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണച്ച്. കപനാതകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്
പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബകനതബനനായബ
അപരദനാപമനായതബനനാല്
5628

കകേനാടബ

ബഡ്ജറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയബരബകന

തകേ

അതച്ച് വര്ദബപ്പെബക്കണലാം. മലകയനാര-തസ്പീരകദശ വഹകവയച്ച്

രൂപയുലാം

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കച്ച്

വകേയബരുത്തബയതച്ച്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം

3000 കകേനാടബ

സസ്പീകേള്ക്കനായബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണച്ച്.

പ്രകതദകേ

രൂപയുലാം
വകുപ്പെച്ച്

കകേല്കടനാണബകന്റെ

പുനരുദനാരണത്തബനച്ച് കൂടുതല് തകേ വകേയബരുത്തുനതബനുലാം കനടുമങ്ങനാടച്ച് ഒരു റേവനന്യൂ
ഡബവബഷന് ആരലാംഭബകനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്. പബ.: ബഡ്ജറ്റബകന എതബര്കന. പരബണബതപ്രജ്ഞരനായ
സനാമനാജബകേരുകട വബലകപ്പെട്ട അഭബപ്രനായങ്ങളലാം നബര്കദശങ്ങളലാം ഉള്കക്കനാണ്ടുകകേനാണച്ച്
ബഡ്ജറ്റച്ച് നബര്കദശങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കനാന് ഗവണ്കമന്റെച്ച് തയ്യേനാറേനാകേണലാം. വരള്ച,
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കുടബകവള്ളലാം, വബലക്കയറ്റലാം എനബവ ഫലപ്രദമനായബ കനരബടുനതബനുള്ള നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം. മലപ്പുറേലാം ജബലയബകല റേബവര് മനാകനജുകമന്റെച്ച് ഫണച്ച് കുടബകവള്ള
വബതരണത്തബനുലാം

വരള്ച

കനരബടുനതബനുലാംകവണബ

ഉപകയനാഗബക്കണലാം.

കനനാട്ടച്ച്

നബകരനാധനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കകേരളത്തബകല സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് കനരബടുന
പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാന് ഒരു നടപടബയുലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനായബല.
സഹകേരണ കമഖലകയ ആധുനബകേവത്കേരബചച്ച്

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. സലാംസനാന-ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള്, പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള് എനബവകയ ഒരു കകേനാമണ് കസനാഫച്ച്കവയറേബകലയച്ച് കകേനാണ്ടുവരനാനുള്ള
പദതബക്കച്ച്

ബഡ്ജറ്റബല്

കഫഡകറേഷനുകേളകട
കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

തകേ

അനുവദബകകേയുലാം

നബലനബല്പ്പെബനുള്ള

വബമനാനത്തനാവളത്തബല്

പദതബ
വലബയ

സലാംസനാന

സഹകേരണ

നടപ്പെബലനാകകേയുലാം
വബമനാനങ്ങള്

കവണലാം.

ഇറേകനതബനച്ച്

കകേന്ദ്രത്തബല് സമ്മേര്ദലാം കചലത്തുകേയുലാം കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് സര്വ്വകേലനാശനാല കസ്റ്റേഡബയലാം
അന്തര്കദശസ്പീയ നബലവനാരത്തബകലയച്ച് ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള കപ്രനാജക്ടച്ച് കേബഫ്ബബയബല്
ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യേണലാം.

ശസ്പീ.

സബ.

കൃഷ്ണന്:

ബഡ്ജറ്റബകന

അനുകൂലബകന.

ഇടതപക്ഷ

ജനനാധബപതദമുനണബ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ സനാമൂഹദ പ്രതബബദതയുലാം വബകേസന
കേനാഴ്ചപ്പെനാടുലാം പ്രതബഫലബകന ഒരു ബഡ്ജറ്റനാണബതച്ച്.

പരമ്പരനാഗത കതനാഴബല്
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കമഖല നവസ്പീകേരബകനതബനുലാം ദബകനശച്ച് ബസ്പീഡബ വദവസനായത്തബനച്ച് നബകുതബയബലൂകട
നല്കേബയബടള്ള 8 കകേനാടബ രൂപ തബരബകകേ നല്കുകമന തസ്പീരുമനാനവലാം ബസ്പീഡബ
കതനാഴബലനാളബകേളകട
നല്കുകമനള്ള

കക്ഷമപദതബകകവണബ
പ്രഖദനാപനവലാം

20

കകേനാടബ

രൂപ

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്.

ഗ്രനാന്റെനായബ
തകേര്ച

കനരബടകകേനാണബരബകന കകകേത്തറേബ കമഖലകയ സലാംരക്ഷബകനതബനുകവണബ
സ്കൂള് യൂണബകഫനാമബനച്ച് കകകേത്തറേബ വസലാം നല്കുകമനലാം കേയര് വദവസനായകത്ത
യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്

നവസ്പീകേരബകകമനമുള്ള

പ്രഖദനാപനങ്ങള്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണച്ച്. മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കള്ള ഇന്ഷസറേന്സച്ച് തകേ 10
ലക്ഷലാം

രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബചതലാം

ഖനാദബ

വദവസനായകത്ത

സലാംരക്ഷബകനതബനുകവണബ 21.5 കകേനാടബ രൂപ ബഡ്ജറ്റബല് വകേയബരുത്തബയതലാം
സഹകേരണ

കമഖലയുകടയുലാം

റേബ്കകേനായുകടയുലാം

പുനരുദനാരണവലാം

എടുത്തുപറേകയണവയനാണച്ച്. കുനലാംകുളലാം, പയ്യേന്നൂര് തനാലൂക്കച്ച് രൂപസ്പീകേരണവലാം
പയ്യേന്നൂര് നഗരസഭയബല് ഒരു മള്ട്ടബപര്പ്പെസച്ച് ഓഡബകറ്റനാറേബയത്തബനനായബ തകേ
വകേയബരുത്തബയതലാം ആശസനാസജനകേമനാണച്ച്. പയ്യേന്നൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്
പുതതനായബ കറേനാഡകേളലാം പനാലങ്ങളലാം നബര്മ്മേബകനതബനുലാം നബര്ദബഷ കേണ്ണൂര്
കകസബര് പനാര്ക്കബകന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനുലാം

പയ്യേന്നൂര്
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പൂരക്കളബ അക്കനാഡമബകകവണബ ബഡ്ജറ്റബല് തകേ വകേയബരുത്തുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്

(ശസ്പീ.

രകമശച്ച്

കചനബത്തല):

ബഡ്ജറ്റബകന

എതബര്കന. ബഡ്ജറ്റബലൂകട പ്രഖദനാപബച പദതബകേള് നടപ്പെനാകനതബനച്ച്
കേബഫ്ബബകയയനാണച്ച് ആധനാരമനാക്കബയബരബകനതച്ച്. ഈ വര്ഷലാം കേബഫ്ബബയബലൂകട
40,000 കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബകേളനാണച്ച് ആരലാംഭബക്കനാന് കപനാകുനതച്ച് . 1024
കകേനാടബ രൂപ മനാതമുളള കേബഫ്ബബക്കച്ച് 40,000 കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബകേള്
നടപ്പെബലനാക്കനാന് സനാധബക്കബല. പ്രവനാസബകേള്ക്കബടയബല് ചബട്ടബ നടത്തബ പണലാം
കേകണത്തുകമനച്ച് പറേയുന നബലപനാടബകനനാടച്ച് കയനാജബക്കനാന് കേഴബയബല. കേഴബഞ്ഞ
ബഡ്ജറ്റബല് പ്രഖദനാപബച പദതബകേള്കപനാലലാം നടപ്പെനാക്കനാന് സനാധബചബട്ടബല.
കേഴബഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റബകല പ്രഖദനാപനങ്ങള് തകനയനാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറ്റബലമുള്ളതച്ച് .
റേവനന്യൂ

കേമ്മേബ

2.10

ശതമനാനവലാം

വര്ദബചബരബകകേയനാണച്ച്.
പബന്വലബക്കലബലൂകടയുണനായ

വരള്ച
പ്രശ്നങ്ങള്

ധനക്കമ്മേബ

3.53

ശതമനാനവമനായബ

കനരബടുനതബനുലാം

കനനാട്ടച്ച്

പരബഹരബകനതബനുലാം

സഹകേരണ

കമഖലകയയുലാം ടൂറേബസലാം വദവസനായകത്തയുലാം സലാംരക്ഷബകനതബനുലാം യനാകതനാരു
നടപടബയുലാം ബഡ്ജറ്റബലബല. കപകടനാള്/ഡസ്പീസല് വബലയബലള്ള ഒരു രൂപ കസസുലാം,
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കമനാകട്ടനാര്

കവഹബക്കബള്

ടനാകബകന്റെ

പത്തച്ച്

ശതമനാനവമനാണച്ച്

കേബഫ്ബബയുകട

ഇകപ്പെനാഴകത്ത വരുമനാനമനാര്ഗ്ഗലാം. വരുമനാന വര്ദനവബനച്ച് ഉതകുന പദതബകേകളനാനലാം
കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.

കേബഫ്ബബയുകട

ധനനാഗമമനാര്ഗ്ഗങ്ങകളയുലാം

വബനബകയനാഗകത്തയുലാം സലാംബനബച്ചുള്ള കസ്റ്റേറ്റച്ച്കമന്റുലാം ഫണച്ച് ടസ്റ്റേബ ആന്റെച്ച് അകകഡസസറേബ
കേമ്മേസ്പീഷനബല് നബനള്ള സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുലാം സഭയബല് സമര്പ്പെബചബട്ടബല. കേബഫ്ബബയുകട
അക്കഗൗണച്ച് ഓഡബറ്റച്ച് കചയ്യുന ഏജന്സബ ഏതനാകണനച്ച് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ
വദക്തമനാക്കണലാം. പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പബകനനാക്ക വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായബ ഫണച്ച്
മനാറ്റബവയ്ക്കുനതച്ച്

സലാംബനബച

നബബനനകേകളനാനലാം

കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല. ഒരു രൂപ കപനാലലാം കേയ്യേബല് ഇലനാകതയനാണച്ച് പദതബകേള്ക്കനായബ
40,000 കകേനാടബ രൂപയുകട അഡബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവച്ച് സനാങ്ഷന് നല്കേനാന് കപനാകുനതച്ച് .
കേബഫ്ബബയബല്

ഇന്കവസ്റ്റേച്ച്

കചയ്യുനവര്ക്കച്ച്

നല്കുന

പലബശ

എത

ശതമനാനമനാകണനലാം തബരബചടവച്ച് രസ്പീതബ എങ്ങകനയനാകണനലാം വദക്തമനാക്കണലാം.
(2017-2018 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബജറ്റച്ച് പ്രസലാംഗത്തബകല അചടബപ്പെബശകേച്ച്
തബരുത്തബകക്കനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറ്റച്ച്കമന്റെച്ച് ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറേത്തുവച്ചു.)
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസച്ച് കഎസകേച്ച്) :
സലാംസനാനത്തച്ച് അന്തര്കദശസ്പീയ നബലവനാരത്തബലള്ള അടബസനാന സഗൗകേരദങ്ങള്
ഉറേപ്പുവരുത്തുനതബനുപുറേകമ പശ്ചനാത്തല സഗൗകേരദങ്ങളബകല നബകക്ഷപലാം ഗണദമനായബ
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വര്ദബപ്പെബകക്കണതണച്ച്.

പനാവകപ്പെട്ട ജനവബഭനാഗങ്ങളകട സനാമൂഹദ സുരക്ഷബതതസലാം

ഉറേപ്പുവരുത്തുകേ

ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണച്ച്

എന

ആകരനാഗദ

നടപ്പെനാക്കബയബരബകനതച്ച്.

സനാമൂഹദകക്ഷമ

കമഖലയബലലാം

കപന്ഷനുകേള്

കപനാതവബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബലമുള്കപ്പെകട പുതബയ നബകക്ഷപങ്ങള് സസസ്പീകേരബചച്ച് സലാംസനാനത്തബകന്റെ
സമ്പദ്ഘടനകയ പുതബയ വബതനാനത്തബകലത്തബക്കണകമന ഇടതപക്ഷ കേനാഴ്ചപ്പെനാടച്ച്
നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.
കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കക്കണതബനനാല്
വര്ദബകനതനാണച്ച്.

അടുത്ത

ശമ്പള പരബഷ്കരണ കുടബശ്ശേബകേ
വര്ഷവലാം

ജബ.എസച്ച്.ടബ. നബലവബല്വന

റേവനന്യൂ കേമ്മേബ ഗണദമനായബ കുറേയനാന് സനാധബകലാം.

റേവനന്യൂ

കേമ്മേബ

4-5 വര്ഷത്തബനുള്ളബല്
കേബഫ്ബബയബകല പ്രധനാന

വരുമനാന മനാര്ഗ്ഗലാം കപകടനാളബയലാം ഉല്പനങ്ങള്കക്കര്കപ്പെടുത്തബയ കസസ്സുലാം വനാഹന
നബകുതബയുകട അമ്പതച്ച് ശതമനാനവമനാണച്ച്. സഹകേരണ കപനാതകമഖലനാ ബനാങ്കുകേള്,
ടഷറേബ, കകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ. ചബട്ടബകേള് എനബവയബലൂകടയുലാം ഇന്തദന് കബനാണച്ച്
മനാര്ക്കറ്റബല്

നബനള്ള

ലഭദമനാകനതനാണച്ച്.

വനായ്പയബലൂകടയുലാം

കേബഫ്ബബയബകലയച്ച്

ഫണച്ച്

94,800 കകേനാടബ രൂപയുകട നബകക്ഷപവലാം 94,118 കകേനാടബ

രൂപയുകട ബനാധദതയുലാം കേബഫ്ബബയ്ക്കുണനാകുകമനനാണച്ച് കേണക്കനാക്കബയബടള്ളതച്ച് .
2020-21-ഓടുകൂടബ കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയ 50000 കകേനാടബ രൂപയുകട
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പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതനാണച്ച്.

പദതബകേള്കണനാകുന

കചലവബനനുസരബചനാണച്ച് വനായ്പ എടുകനതച്ച്.
വര്ഷലാം തബരബചടവച്ച് ഉണനാകേബല.

വനായ്പകേള്ക്കച്ച് ആദദകത്ത മൂനച്ച്

തടര്നള്ള ഏഴച്ച് വര്ഷലാംകകേനാണനാണച്ച് വനായ്പ

തബരബചടയ്ക്കുനതച്ച്. 9.5 ശതമനാനമനാണച്ച് വനായ്പകേള്ക്കച്ച് പലബശ നബശ്ചയബചബടള്ളതച്ച്.
നബകുതബ വരുമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബകനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച് .

ജബ.എസച്ച്.ടബ. വരുനകതനാകട റേവനന്യൂ കേമ്മേബ ഗണദമനായബ കുറേയനാന് കേഴബയുകമനച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷബകന.

ശനാസനാലാംകകേനാട്ട

കപ്രനാവബഷന്

വചച്ച്

അഡസ്പീഷണല്

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്
തനാലൂക്കനാശുപതബകേളകട

തടനാകേലാം സലാംരക്ഷബകനതബനച്ച്
ആതകകറേകസഷന്

നടപ്പെനാകനതനാണച്ച്.
നവസ്പീകേരണത്തബനച്ച്

കടനാക്കണ്

കേനായലാംകുളലാം,
മുന്ഗണന

നല്കേബ
തനാമരകശ്ശേരബ

നല്കുനതനാണച്ച്.

പുതബയതനായബ ആവശദകപ്പെട്ട തടയണകേളകട നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച് അഡസ്പീഷണല് ഫണച്ച്
അനുവദബകനതനാണച്ച്.

മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ

വബകേസബപ്പെബക്കനാന്

എലാം.എല്.എ.-മനാര് നബര്കദശബചബടളള സ്കൂളകേളകട ലബസ്റ്റേബല് മനാറ്റമുകണങബല് കഭദഗതബ
കചയ്ത

ലബസ്റ്റേച്ച്

സമര്പ്പെബചനാല്

ആവശദമനായ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബകനതനാണച്ച് .

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്, കകേനാലലാം, കേണ്ണൂര് ജബലകേളബല് പുതബയ റേവനന്യൂ സബച്ച് ഡബവബഷനുകേള്
ആരലാംഭബകനതനാണച്ച്.

കഷനാര്ണ്ണൂര് കമറ്റല് വദവസനായകത്തകറേബചച്ച് പരബകശനാധബചച്ച്

വദവസനായ വകുപ്പെച്ച് ഒരു സസ്പീലാം തയ്യേനാറേനാകനതനാണച്ച്. പനാപ്പെനലാംകകേനാടച്ച് എഞ്ചേബനസ്പീയറേബലാംഗച്ച്
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കകേനാകളജബല് ബസച്ച് കബനാഡബ കകേനാഡമനായബ

ബനകപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായുള്ള

കസന്റെര് സനാപബകനതബനച്ച് ആവശദമനായ തകേ അനുവദബകനതനാണച്ച് . അതബനനായബ
ഇകപ്പെനാള്

കടനാക്കണ്

കപ്രനാവബഷന്

അലാംഗകകവകേലദമുള്ളവര്ക്കച്ച്
കപന്ഷന്

വയ്ക്കുനതനാണച്ച്.

80

ശതമനാനലാം

1300 രൂപ കപന്ഷന് അനുവദബകനതലാം

കേര്ഷകേ

ഇനത്തബല് നല്കേബവരുന 1100 രൂപ കൃതദമനായബ നല്കുനതമനാണച്ച്.

വനാദദകേലനാകേനാരനനാരുകട

കപന്ഷന്

വര്ദബപ്പെബകനതനാണച്ച്.

വരുമനാനപരബധബ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനായബ

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളകട

ദബവസക്കൂലബ

വര്ദബപ്പെബകനതലാം കകേപ്പെബനച്ച് കേസ്പീഴബല് പ്രവര്ത്തബകന പുനപ്ര സനാഗര ആശുപതബ,
പഗൗകലനാസച്ച് മനാസ്റ്റേര് സനാരകേ ഒഗൗഷധ ഉദദനാനലാം, അലങനാര മതദക്കൃഷബകകവണബയുള്ള
കേനാവബല് കേമ്പനബ
പ്രനാഥമബകേ

എനബവയച്ച് രണച്ച് കകേനാടബ രൂപ വസ്പീതലാം അനുവദബകനതമനാണച്ച് .

സഹകേരണ

നബനാര്ഡമനായബ

ബനാങ്കുകേളബല്

സഹകേരബചച്ച്

5

കകേനാര്

ബനാങബലാംഗച്ച്

കകേനാടബരൂപ

നടപ്പെബലനാകനതബനച്ച്
മുടകനതനാണച്ച്.

ഇവബകട പ്രഖദനാപബചബടള്ളതബനുപുറേകമ കറേനാഡകേള്, കുടബകവള്ള പദതബകേള്, പനാലങ്ങള്,
കകേട്ടബടങ്ങള്

എനബവ

അനുവദബകനതനാണച്ച്.

ഉള്കപ്പെടുന

പുതബയ
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പ്രവൃത്തബകേള്കൂടബ

കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് ജബലയബല് പുനരധബവനാസ സഗൗകേരദകത്തനാകട

മനാതൃകേനാ സലാംസനാനതല ലഹരബ കകേന്ദ്രലാം സനാപബകനതനാണച്ച് . കബനാഷച്ച് കേമ്പനബയുകട
അസകസന്റെച്ച്

പൂര്ത്തബയനായബ

കേഴബഞ്ഞതബനനാല്

ആലാംനസ്റ്റേബയബല്

അവര്ക്കച്ച്
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സനാനമുണനാവകേയബല.

കമനാവബല് കഫനാണബകന്റെ ചനാര്ജറേബകന്റെ നബകുതബ സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറ്റബയബല് ചര്ച കചയ്തതബനുകശഷലാം പബന്വലബകനതനാണച്ച്.
VII പ്രകമയലാം
ചട്ടലാം സകസന്റെച്ച് കചയ്യുനതച്ച് സലാംബനബചച്ച്
2017-18 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റബകല ധനനാഭദര്തനകേളബകനല്
സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറ്റബകേള് നടകത്തണ പരബകശനാധന നബര്ദബഷ സമയപരബധബകള്ളബല്
പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് സനാധദമലനാത്ത സനാഹചരദലാം പരബഗണബചച്ച് സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറ്റബകേള്ക്കച്ച്
പ്രസക്കുത കൃതദലാം നബര്വ്വഹബകനതബനുള്ള സഗൗകേരദലാം ലഭബകനതബനനായബ കകേരള
നബയമസഭയുകട നടപടബക്രമവലാം കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചട്ടങ്ങളബകല
236-ാം ചട്ടത്തബകല 2-ാം ഉപചട്ടലാം അടുത്ത സകമ്മേളനത്തബകന്റെ പ്രനാരലാംഭലാം വകര
സകസന്റെച്ച് കചയ്യേണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 2.57-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.
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