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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    04,    വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കുടബകവള്ള വബതരണലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാനത്തയ്  അതബരൂക്ഷമനായ  വരള്ച്ച  ബനാധബച്ചയ്  മനാസങ്ങള്

കേഴബഞബടലാം  കുടബകവള്ളലാം  എത്തബക്കുവനാന്  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാകനനാ  ജബല്ലകേള്ക്കയ്  ആവശദമനായ  ഫണയ്  അനുവദബക്കനാകനനാ,

എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.  കകേനാളനബകേളബലടക്കലാം  ആവശദമുളള  സലങ്ങളബല് കുടബകവള്ളലാം

എത്തബക്കനാകനനാ  സര്ക്കനാര്  തയനാറനാകേനാത്തതുമൂലലാം  ഉളവനായബടള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന
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അതസ്പീവഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചയ്  ചര്ച്ച

കചയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ  അടൂര്  പ്രകേനാശയ്,  കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,  അനൂപയ്

കജക്കബയ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബച്ചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബടണയ്. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

അതബരൂക്ഷമനായ  വരള്ച്ച  കനരബടുനതബനയ്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്

കനരകത്തതകന  സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.   ഒകകനാബര്  മനാസത്തബല്   സബതബഗതബകേള്

വബലയബരുത്തുനതബനയ്  പ്രകതദകേ കയനാഗലാം  വബളബച്ചുകചര്ക്കുകേയുലാം മുഴുവന് ജബല്ലകേകളയുലാം

വരള്ച്ചബനാധബത  പ്രകദശമനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം   മനബമനാര്ക്കയ്   ജബല്ലകേളുകട

പ്രകതദകേ  ചുമതല  നല്കേബ  വരള്ച്ച  കനരബടുനതബനനാവശദമനായ

തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കുകേയുലാം  അതയ്   പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.  ജബല്ലനാതല

വരള്ച്ചനാപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  അവകലനാകേനലാം  മുഖദമനബ   വസ്പീഡബകയനാ

കകേനാണ്ഫറന്സയ്  മുകഖന  നടത്തുകേയുലാം   കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങള്ക്കയ്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം കചയ.  വനാണബജദ വദനാവസനായബകേ ആവശദങ്ങള്ക്കയ് കുഴല്ക്കബണര്

കുഴബക്കുനതയ്  നബയനബക്കുകേയുലാം  കേബകയനാസയ് കുകേളുലാം  വനാട്ടര്  ടനാങ്കുകേളുലാംവഴബ  കവള്ളലാം

വദനാപകേമനായബ  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനനായബ   ഉത്തരവബറക്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.

കകേന്ദ്ര  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബകയ  കനരബല്ക്കണയ്  നബകവദനലാം  നല്കേബയതബകനത്തുടര്നയ്

ഏപ്രബല്  മനാസലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംഘലാം  സലാംസനാനകത്തത്തബ  സബതബഗതബകേള്
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വബലയബരുത്തബയബടണയ്.  2016-17-ല്  കുടബകവള്ള  വബതരണത്തബനനായബ  അനുവദബച്ച

69.9  കകേനാടബ രൂപയബല്  20.95  കകേനാടബ രൂപ കചലവഴബച്ചബടണയ്.   സലാംസനാന ദുരന്ത

പ്രതബകേരണ  നബധബയബല്നബനയ്  കൃഷബനനാശത്തബനയ്  19.49  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബക്കുകേയുലാം  ജലവബഭവ വകുപ്പെയ് 91.77 കകേനാടബ രൂപയുകട വരള്ച്ചനാ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുകേയുലാം  കചയബടണയ്.   3352  കേബകയനാസ്കുകേളബലൂകടയുലാം  വനാട്ടര്

ടനാങ്കുകേള് വഴബയുലാം  കവള്ളലാം വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുലാം  തനതയ്  ഫണയ്  ഉപകയനാഗബച്ചയ്

ടനാങ്കര്  കലനാറബകേളബല്  കവള്ളലാം  എത്തബക്കുനതബനയ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  അനുമതബ  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.

തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനയ്  കനയനാറബല്

നബനലാം  കപപ്പെനാറ  അണകക്കട്ടബകലയയ്  ജലകമത്തബക്കനാന്  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയുലാം

അതബനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടനവരബകേയുമനാണയ്.  എല്ലനാ പ്രകദശത്തുലാം കുടബകവള്ളലാം

എത്തബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.  ഇതു  സലാംബനബച്ചയ്

യനാകതനാരു പരനാതബകേളുലാം നബലവബലബല്ല. ഇടയയ് ലഭബച്ച കവനല് മഴ നബലവബലുള്ള അവസ

പരബഹരബക്കുനതബനയ് സഹനായകേരമനായബടണയ്.  

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശയ്:  സലാംസനാനകത്ത അതബരൂക്ഷമനായ വരള്ച്ച കനരബടുനതബനയ്

സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ച  നടപടബകേള്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  ഫലപ്രനാപബയബകലത്തബയബട്ടബല്ല.

സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവകേളബറക്കുനതുകകേനാണ്ടു  മനാതലാം  പ്രശലാം  പരബഹരബക്കകപ്പെടബല്ല.
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കുടബകവളളലാം എത്തബക്കുനതബനയ്  5000  കേബകയനാസ്കുകേള്  സനാപബക്കുകമനയ് പറഞബട്ടയ്

3352 എണ്ണലാം മനാതമനാണയ് സനാപബച്ചബടള്ളതയ്.  ഇതബനനായബ സര്ക്കനാര് അനുവദബച്ച തുകേ

ജബല്ലകേളബല്  ഫലപ്രദമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കകപ്പെടുനകണനാകയനലാം  ജബല്ലകേളുകട

പ്രകതദകേ  ചുമതല  നല്കേബയബടളള  മനബമനാര്  ഉത്തരവനാദബതസലാം  കൃതദമനായബ

പനാലബച്ചബടകണനാകയനലാം പരബകശനാധബക്കണലാം.  2013-14  കേനാലയളവബലുണനായ  വരള്ച്ച

കനരബടുനതബനയ്  അനകത്ത  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ച  നടപടബകേള്  മനാതൃകേനാപരമനാണയ്.

ജബല്ലകേള്കതനാറലാം  നടത്തുന  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങളബകല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പത്തനലാംതബട്ട ജബല്ലയബല് കേബകയനാസ്ക്കുകേള്

സനാപബക്കുനതബനുള്ള ഒരു നടപടബയുലാം ഇതുവകരയുലാം സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല്ല.  കവനല്മഴ പല

സലങ്ങളബലുലാം  കവണത  ലഭബച്ചബട്ടബല്ല.   കഡ്രെഡ്ജര്  ഉപകയനാഗബച്ചയ്  തബരുവനന്തപുരലാം

പട്ടണത്തബല്  കുടബകവള്ളലാം  കകേനാടുക്കുനതുകപനാകല  കകേരളത്തബകന്റെ  വബവബധ

കമഖലകേളബല് കുടബകവള്ളലാം ലഭബക്കനാകത ദുരബതമനുഭവബക്കുനവര്ക്കുകൂടബ ഇഇൗ രസ്പീതബയബല്

ജലലാം എത്തബക്കുനതബനുളള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവച്ചയ് ചര്ച്ച കചയണലാം.

റവനന്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്)  :

കുടബകവള്ള  പ്രശകത്തക്കുറബച്ചയ്  ചര്ച്ച  കചയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  എല്ലനാ

ജബല്ലകേളബലുലാം  കേബകയനാസ്ക്കുകേള്  സനാപബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബടണയ്.
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ആദദഘട്ടത്തബല് നടത്തബയ ചര്ച്ചകേളുകട അടബസനാനത്തബല്  11,000  കേബകയനാസ്ക്കുകേള്

ആവശദമുകണനയ്  കേകണങ്കബലുലാം  ഓകരനാ  ജബല്ലയബലുലാം  നടത്തബയ  പരബകശനാധനയുകട

അടബസനാനത്തബല്  5,000  കേബകയനാസ്ക്കുകേള്  സനാപബച്ചനാല്  മതബകയനയ്  തസ്പീരുമനാനബച്ചു.

പത്തനലാംതബട്ട  ജബല്ലയബല്  92  കേബകയനാസ്ക്കുകേള്  ഇകപ്പെനാള്  സനാപബച്ചബടണയ്.

കേബകയനാസ്ക്കുകേള്ക്കുപുറകമ തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുകട കനതൃതസത്തബല് ടനാങ്കര്

കലനാറബകേളബലുലാം  കവള്ളലാം  കകേനാടുക്കനാനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കബയബടണയ്.   കുടബകവള്ള

പ്രശത്തബനയ്  കവണത  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബകക്കനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  സതസര

നടപടബകേളനാണയ്  സസസ്പീകേരബച്ചബടള്ളതയ്.   കുടബകവള്ള വബതരണത്തബകന്റെ ഉത്തരവനാദബതസലാം

പൂര്ണ്ണമനായുലാം റവനന്യൂ വകുപ്പെയ് ഏകറ്റെടുത്തയ് തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുകട കനതൃതസത്തബല്

നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  ജലക്ഷനാമലാം  രൂക്ഷമനായ  ചബല  സലങ്ങളബല്  ജലവബതരണലാം

നടത്തുനതബനയ്   തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്   തുകേ  കചലവഴബക്കുനതബനുള്ള

പ്രകതദകേ അനുവനാദവലാം അധബകേനാരവലാം നല്കേബയബടണയ്.   കകേരളത്തബകല വരള്ച്ചയുകട

രൂക്ഷത  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന  കബനാദദകപ്പെടുത്തബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കതനാഴബലുറപ്പുപദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  50  കതനാഴബല്  ദബനങ്ങള്  കൂടുതലനായബ

അനുവദബച്ചബടണയ്.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  വദതദനാസമബല്ലനാകത  എല്ലനാ  ജനങ്ങള്ക്കുലാം

കുടബകവള്ളകമത്തബക്കുനതബനുള്ള  ഉത്തരവനാദബതസമനാണയ്  സര്ക്കനാര്  നബര്വ്വഹബക്കുനതയ്.

ഏകതങ്കബലുലാം  ജബല്ലയബല് ജലക്ഷനാമലാം കനരബടുനകണങ്കബല് പരബഹരബക്കുനതബനയ് നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കനാലാം.     ഇതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്   സസസ്പീകേരബച്ച  നടപടബകേള്  ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കുനതനാണയ്.      

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  .    ടബ  .    കതനാമസയ്):  വരള്ച്ചയുകട  രൂക്ഷത

ലഘൂകേരബക്കുനതബനയ്  എല്ലനാ വകുപ്പുകേളുലാം ഫലപ്രദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.

പത്തനലാംതബട്ട  ജബല്ലയബകല  ജലക്ഷനാമലാം  സലാംബനബച്ചയ്  ചര്ച്ച  കചയ്യുനതബനനായബ

രണ്ടുതവണ  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  കചര്നബരുന.   എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട

അഭബപ്രനായങ്ങള്  മനബസഭനാ  കയനാഗത്തബല്  ചര്ച്ച  കചയതബനുകശഷമനാണയ്

കേബകയനാസ്കുകേളബല്  മനാതമനായബ  പരബമബതകപ്പെടുത്തനാകത  ടനാങ്കര്  കലനാറബകേളബല്ക്കൂടബ

ജലവബതരണലാം  നടത്തുനതബനുള്ള  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതയ്.    ജലവബഭവ  വകുപ്പെയ്

തബരുവനന്തപുരലാം ജബല്ലയബല് മനാതമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന എനപറയുനതയ് ശരബയല്ല.

ജലകസനാതസ്സുകേളബല് തടയണകേള് നബര്മ്മേബച്ചയ് കവള്ളലാം കകേട്ടബനബര്ത്തനാനുള്ള ശമങ്ങള്

നടത്തബയബരുന. തബരുവനന്തപുരത്തബനയ് പുറകമ  പനാലക്കനാടയ്, കേനാസര്കകേനാഡയ്, മലപ്പുറലാം

എനസ്പീ  ജബല്ലകേളബകല  ജലക്ഷനാമലാം  വളകര  രൂക്ഷമനാണയ്.   ഭനാരതപ്പുഴ,  കേടലുണബപ്പുഴ,

വനാമനപുരലാംനദബ  എനബവയബല്   നസ്പീകരനാഴുക്കയ്  തസ്പീകരയബല്ലനാത്തതബനനാല്  ഇവകയ

ആശയബച്ചുള്ള  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്  സലാംഭനനാവസയബലനാണയ്.  ഇത്തരലാം

പ്രകദശങ്ങളബല് വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റെബ  മറ്റെയ് സലങ്ങളബല്നബനലാം   ജലലാം കശഖരബച്ചയ് ടനാങ്കര്

കലനാറബകേളബല്  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.   വനാട്ടര്
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അകതനാറബറ്റെബക്കയ്  ജലവബതരണലാം  നടത്തുനതബനനായബ  ആവശദത്തബനയ്  തുകേ

അനുവദബച്ചബടണയ്.  ഗ്രഇൗണയ് വനാട്ടര് ഡബപ്പെനാര്ടകമന്റെയ് നവലാംബര് മനാസലാം തകന ജലക്ഷനാമലാം

സലാംബനബച്ചയ്  ചര്ച്ച  നടത്തുകേയുലാം  നബലവബല്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനായബടള്ളവയ്ക്കുപുറകമ

6000  കുഴല്ക്കബണറകേളബല്കൂടബ  ഹനാന്ഡ്പമ്പുകേള്  സനാപബച്ചയ്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം കചയബടണയ്.   എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലുമനായബ

ഏഴനായബരകത്തനാളലാം  കുഴല്ക്കബണറകേള്  അധബകേമനായബ  സനാപബക്കുകേയുലാം

കുഴല്ക്കബണറകേകള ആശയബച്ചുള്ള   235 കചറകേബട പദതബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കചയ.   ജലനബധബയുകട  പദതബകേള്  ഇതബകനനാടകേലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.    വനാട്ടര്

അകതനാറബറ്റെബയുകട  കേസ്പീഴബലുള്ള  പദതബകേള്  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  പൂര്ത്തസ്പീ

കേരബക്കുനതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടണയ്.   ആലപ്പുഴ  നഗരത്തബനുലാം   8

പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  കവണബയുള്ള   പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.    പശബമ

കകേനാച്ചബയബകലയയ്  15  MLD  ജലലാം  അധബകേമനായബ  ലഭദമനാക്കുന   പ്രവൃത്തബകേള്

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  തബരുവനന്തപുരലാം ജബല്ലയബല് കപപ്പെനാറ ഡനാമബല്നബനള്ള

കവള്ളലാം  കമയയ്  മനാസലാം  17 വകര  മനാതകമ  നല്കേനാന്  കേഴബയുകേയുള്ളൂ  എനതബനനാല്

ലഭദമനായ  കവള്ളലാം  കമയയ്  31-വകര  നല്കുനതബനുകവണബ  25  ശതമനാനലാം  പമബലാംഗയ്

നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണകമന  വനാട്ടര്  അകതനാറബറ്റെബയുകട  നബര്കദ്ദേശകത്തനാടയ്

സര്ക്കനാര്   ആദദലാം  കയനാജബച്ചബല്ല.  എനനാല്  കപപ്പെനാറ  ഡനാമബകന്റെ  വൃഷബ  പ്രകദശത്തയ്
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കവനല്മഴയുകട കുറവമൂലലാം ജലനബരപ്പെയ് തനാഴ്ന്നതബനനാല് ഏപ്രബല്  18-ാം തസ്പീയതബ മുതല്

നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തുകേയുണനായബ.  കനയനാര്  ഡനാമബല്നബനലാം  കവള്ളലാം

കകേനാണ്ടുവരനാനുള്ള സനാധദത പരബകശനാധബച്ചയ് വബവബധ വകുപ്പുകേളുകട സഹനായകത്തനാടുകൂടബ

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല് തബരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തബല് കവള്ളലാം എത്തബച്ചതബനനാല്

17-ാം  തസ്പീയതബക്കുകശഷവലാം  ജബല്ലയബല്  കുടബകവള്ളലാം  ലഭദമനാകുകമന  അവസ

സലാംജനാതമനായബടണയ്.   അതബരൂക്ഷമനായ  വരള്ച്ച  കനരബടുനതബനയ്  സനാധദമനായ  എല്ലനാ

നടപടബകേളുലാം  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവച്ചയ് ചര്ച്ച കചകയണ ആവശദമബല്ല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല):  സലാംസനാനത്തയ്  കുടബകവള്ള

ക്ഷനാമമബകല്ലനനാണയ്  മറപടബയബലൂകട  സമര്തബച്ചബരബക്കുനതയ്.  അതബരൂക്ഷമനായ

വരള്ച്ചമൂലലാം  ആശുപതബകേളബല്  ചബകേബത്സ  മുടങ്ങുകേയുലാം  ജനവനാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്

വനദമൃഗങ്ങളുകട  ശലദമുണനാകുകേയുലാം  അമലങ്ങളബകല  ചടങ്ങുകേള്  മുടങ്ങുകേയുലാം

കചയ്യുനകവനള്ളതയ്  സര്ക്കനാര്  ഗഇൗരവമനായബ  കേനാണണലാം.   വരള്ച്ചകയ  കനരബടനാന്

ദസ്പീര്ഘ-ഹ്രസസകേനാല  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കണലാം.  കുടബകവള്ള  പ്രശലാം

കനരബടുനതബനനായബ  കേബകയനാസ്കുകേള്  സനാപബകച്ചങ്കബലുലാം  അതുസലാംബനബച്ചയ്  റബവന്യൂ

കചയ്യുനബല്ല.  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബകേള്ക്കുലാം  പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  വരള്ച്ച  കനരബടുനതബനയ്
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പണലാം  കചലവഴബക്കുനതബനയ്  കപര്മബസസ്പീവയ്  സനാങ്ഷന്  നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള

ഉത്തരവബറക്കബയതബലുലാം  കേനാലതനാമസലാം  കനരബട.  രൂക്ഷമനായ  കുടബകവള്ള  ക്ഷനാമലാം

കനരബടുന  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കകേനാളനബകേളബലുലാം  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബലുലാം

കുടബകവള്ളകമത്തബക്കുനതബനയ് ഹ്രസസകേനാലനാടബസനാനത്തബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദനാപകേമനായ  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബച്ച  വയനനാടയ്,  ഇടുക്കബ,  കുട്ടനനാടയ്  പ്രകദശങ്ങളബല്

ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനത്തബലുള്ള പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചയ്  കേര്ഷകേരുകട  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന് തയനാറനാകേണലാം.  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബച്ച ആലപ്പുഴ ജബല്ലയബല് കകേന്ദ്ര

സലാംഘലാം  സന്ദര്ശബക്കുകേകയനാ  നനാശനഷലാം  തബട്ടകപ്പെടുത്തുകേകയനാ  കചയബട്ടബല്ല.

തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  പമബലാംഗയ്  നബയനണലാം

പബന്വലബച്ചയ്  ആവശദനാനുസരണലാം  കവള്ളലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജനങ്ങളുകട  ബുദബമുട്ടയ്  പരബഹരബക്കനാന്  അവധനാനതകയനാടുകൂടബ

പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം  ദസ്പീര്ഘ-ഹ്രസസകേനാലനാടബസനാനത്തബലുള്ള  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചുകകേനാണയ് കകേരളത്തബകല കുടബകവള്ള പ്രശലാം പരബഹരബക്കുനതബനയ് റവനന്യൂ-

ജലകസചന  വകുപ്പുകേള്  സലാംയുക്തമനായബ  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കവണലാം.

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖ നബര്മ്മേനാണലാം
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ശസ്പീ  .    റ്റെബ  .    വബ  .    രനാകജഷയ്:  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖത്തബകന്റെ  ഫനാഗയ്  ഓഫയ്  കേര്മ്മേലാം

നബര്വ്വഹബകച്ചങ്കബലുലാം  ഇതുവകര  സര്വ്വസ്പീസയ്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടബല്ല.   അകറബദന് തസ്പീരത്തുളള

പ്രധനാനകപ്പെട്ട  തുറമുഖങ്ങളബകലയയ്  ഇവബകടനബനലാം  കേപ്പെല്  സര്വ്വസ്പീസയ്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ഡ്രെഡ്ജബലാംഗയ്  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  അഴസ്പീക്കല്

മുനമബകന്റെ  ഭനാഗകത്തയയ്  നബലവബലുളള  കറനാഡയ്  വസ്പീതബകൂടനതബനനായബ  സലലാം

ഏകറ്റെടുക്കല് നടപടബ  തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.  സബയ്  കസ്റ്റേഷകന്റെ

കേപ്പെനാസബറ്റെബ  കൂടനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേണ്ണൂര്  സഇൗത്തയ്  കറയബല്കവ

കസ്റ്റേഷനബല്നബനയ്  വബമനാനത്തനാവളത്തബകലയയ്  കറയബല്പ്പെനാത  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുളള

സനാമത്തബകേ  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേണ്ണൂര്  ധര്മ്മേശനാലയബകല

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന  കേകണയ്നര്  കകഫ്രെെറ്റെയ്  കസ്റ്റേഷന്  പുറത്തുകകേനാടുക്കനാനുളള  നസ്പീക്കലാം

തടയണലാം.   അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖകത്ത  ഷബപ്പെയ്  യനാര്ഡബകന്റെ  സനാധദതകേകളക്കുറബച്ചയ്

പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം  തുറമുഖത്തബകന്റെ  ആഴലാം  കൂടനതബനുലാം  തുറമുഖവബകേസനലാം

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്  കേടനപ്പെളളബ):  അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖകത്ത വലബയ ചരക്കയ് ഗതനാഗത

കകേന്ദ്രമനായബ  മനാറ്റുനതബനയ്  മൂനയ്  ഘട്ടമനായുളള  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ്

ആസൂതണലാം  കചയബരബക്കുനതയ്.   വബഴബഞലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  കേമനബയുകട
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മനാതൃകേയബല്  പ്രകതദകേ  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  സനാകങ്കതബകേ  നബര്വ്വഹണ

കമഖലകേളബലനാവശദമനായ  കേണ്സള്ട്ടന്റുകേകള  നബയമബക്കനാനുലാം  Memorandum  of

Association,  Articles  of  Association   എനബവ  തയനാറനാക്കബ  കേമനബ  രജബസ്റ്റേര്

കചയനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  പബ.പബ.പബ./ലനാന്റെയ് കലനാര്ഡയ് കമനാഡലബല് മൂനയ്

വനാര്ഫുകേളുളള  വന്കേബട  തുറമുഖമനായബ  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖകത്ത  വബകേസബപ്പെബക്കനാനുലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സനാഗര്മനാല  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  തുറമുഖത്തബകന്റെ

ആഴലാം കൂട്ടനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്. കേണ്ണൂര് വബമനാനത്തനാവളത്തബനയ് ആവശദമനായ

കക്രെയബനുകേളുലാം  കേകണയ്നര്  ഷബപ്പുലാം  ഉള്കപ്പെകടയുളളവ  കകേനാണ്ടുവരനാനുമുളള  ശമങ്ങള്

നടത്തുനതനാണയ്.  കറയബല്  കേണകബവബറ്റെബകയ  സലാംബനബച്ച  വബവരങ്ങള്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബടണയ്.  കറനാഡയ് ഗതനാഗതത്തബനുളള സലലഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം  സമയബനബതമനായബ  ഇക്കനാരദങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലാം. 

(2) സസനാശയ വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബകല പരബഷ്കരണലാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബസ്പീര്:  സലാംസനാനകത്ത  സസനാശയ  വബദദനാഭദനാസ

കമഖലകയ സമഗ്രമനായബ  പരബഷ്കരബകക്കണതയ്  അതദനാവശദമനാണയ്.   എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്/

ബബ.എഡയ്.  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേളബല്  പരബമബതമനായ

സഇൗകേരദങ്ങളനാണബനളളതയ്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കകേനാകളജുകേളബലുലാം  കസല്ഫയ്
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കകഫനനാന്സബലാംഗയ്  കകേനാകളജുകേളബലുമുളള  പ്രകവശനത്തബല്  ഗണദമനായ  കുറവയ്

അനുഭവകപ്പെടുനകണനയ്  മനാതമല്ല  കകേനാഴബഞ്ഞുകപനാക്കുലാം  വബജയശതമനാനത്തബകല

കുറവലാം  കേനാകണണതുണയ്.  ബബ.എഡയ്./എലാം.എഡയ്.  കകേനാഴ്സുകേള്  രണയ്  വര്ഷമനായബ

പരബമബതകപ്പെടുത്തബയതുമൂലലാം  അകപക്ഷകേരുകട  എണ്ണത്തബലുലാം  കുറവയ്

ഉണനായബരബക്കുകേയനാണയ്. എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ് കകേനാകളജുകേളുകട എണ്ണലാം കുറയനാനുലാം പകേരലാം

സലാംവബധനാനലാം  കേകണത്തനാനുലാം  ആവശദമനായ  പഠനലാം  നടത്തണലാം.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  എലാം.എഡയ്.  കകേനാഴബകന്റെ  കേനാലനാവധബ  രണ്ടുവര്ഷലാം

എനതയ്  മനാറ്റെനാനുലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കകേനാകളജുകേളുകട  കറകഷദനാ  അനുസരബച്ചയ്

കപനാളബകടകബക്കുകേളുലാം  കഎ.റ്റെബ.കഎ.-കേളുലാം  സനാപബക്കനാനുലാം  കകേരളകത്ത  ഒരു

എഡന്യൂകക്കഷന് ഹബനായബ മനാറ്റെനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.                                

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  ഉനതവബദദനാഭദനാസ

കമഖലയുലാം സസനാശയകമഖലയുലാം കനരബടുന പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

പനാന്  തയനാറനാക്കുനതബനനാണയ്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതയ്.  സസനാശയ  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  ബനകപ്പെട്ട  സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്,  യു.ജബ.സബ.,

എ.കഎ.സബ.റ്റെബ.ഇ.,  കേഇൗണ്സബല്  ഓഫയ്  ആര്ക്കബകടക്ച്ചര്  എനബവയുകട

മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരബച്ചയ്  അവകലനാകേനലാം   കചയകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.   ഇഇൗ

കമഖലയബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുലാം  അദദനാപകേരുലാം  വബദദനാര്തബകേളുലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന
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പ്രശങ്ങള്  പഠബക്കുനതബനനായബ രൂപസ്പീകേരബച്ച ജസ്റ്റേസ്പീസയ് കകേ.കകേ. ദബകനശന് കേമ്മേസ്പീഷന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭദമനാകുനമുറയയ്  തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.   സസകേനാരദ

സസനാശയ  കമഖലകേളബല്  പുതുതനായബ  കകേനാകളജുകേള്  അനുവദബകക്കണതബകല്ലന

സമസ്പീപനമനാണയ്  സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതയ്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കകേനാകളജുകേളുലാം

കപനാളബകടകബക്കുകേളുലാം  കഎ.റ്റെബ.കഎ.-കേളുലാം  ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്

കകേനാകളജുകേളുമടക്കലാം ഉനത വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങകള ഇന്റെകഗ്രറ്റെയ് കചയയ് എങ്ങകന

സനാമൂഹദവത്കേരബക്കനാകമനതയ്  പഠന വബകധയമനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്. 

III സബ്മബഷന്

(1) അഖബലബനയ് മര്ദ്ദേനകമറ്റെ സലാംഭവലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല):  ഹരബപ്പെനാടയ്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല യൂത്തയ് കകേനാണ്ഗ്രസയ് പ്രവര്ത്തകേകന്റെ കകേനാലപനാതകേത്തബനയ്

ദൃകനാക്ഷബയനായ  അഖബലബനയ്   കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബലുലാം  സബയ്  ജയബലബലുലാംവച്ചുലാം

മര്ദ്ദേനകമറ്റെതയ് സലാംബനബച്ചയ് നബഷ്പക്ഷ അകനസഷണലാം നടത്തണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ആലപ്പുഴ  പള്ളബപ്പെനാടയ്  കകേനാട്ടയകേലാം

പതനാലയലാം  വസ്പീട്ടബല് പ്രസനാദബകന  27-03-2017-നയ്  കകവകേബട്ടയ്  കലനാറബ  കകഡ്രെവറനായബ

കജനാലബ  കനനാക്കബയബരുന  അഖബലബകന  കകഡ്രെവര്  സനാനത്തുനബനയ്  മനാറ്റെബയതബകന്റെ

വബകരനാധത്തനാല്  ചൂണ്ടുപലകേ ജലാംഗ്ഷനബല് വച്ചയ്  ഇരുമ്പുകേകസരകകേനാണയ് തലയടബച്ചയ്
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പരബകക്കലബക്കുകേയുണനായബ.   പ്രസനാദബകന്റെ  പരനാതബപ്രകേനാരലാം  കേരബയബലക്കുളങ്ങര

കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്പ്രകേനാരലാം  അഖബലബകനതബകര

കകേകസടുക്കുകേയുലാം  റബമനാന്ഡയ്  കചയ്യുകേയുലാം  കചയ.   കപനാലസ്പീസയ്  കസ്റ്റേഷനബല്  വകച്ചനാ

ജയബലബല്  വകച്ചനാ  അഖബലബകനനാടയ്  കമനാശമനായബ  കപരുമനാറകേകയനാ  കദകഹനാപദ്രവലാം

ഏലബക്കുകേകയനാ  കചയബട്ടബല്ല.  04-04-2017-നയ്  കകേനാടതബ  ജനാമദലാം

അനുവദബച്ചതബകനത്തുടര്നയ്  അനതകന  ഇയനാകള  ജയബലബല്നബനയ്

വബട്ടയയ്ക്കുകേയുണനായബ. 

(2) ധനസഹനായലാം 

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷയ് കുമനാര്:  പത്തനനാപുരലാം കുനബകക്കനാടയ് പച്ചബലവളവബല്

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസലാം  ആലാംബുലന്സലാം  കൂട്ടബയബടബച്ചുണനായ  അപകേടത്തബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കയ്  മുഖദമനബയുകട  ദുരബതനാശസനാസ

നബധബയബല്നബനലാം ധനസഹനായലാം ലഭദമനാക്കണകമനയ് അഭദര്തബക്കുന. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  15-4-2017-ല്  പത്തനനാപുരലാം

കേടയനാമണ്  കകേനാളനബ  നബവനാസബയനായ  ഫനാത്തബമ  ബസ്പീവബകയ  ചബകേബത്സയനായബ

കകേനാണ്ടുകപനാകേകവ കുനബകക്കനാടയ്  പച്ചബലവളവബല്വച്ചയ്  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസലാം

ആലാംബുലന്സലാം കൂട്ടബയബടബച്ചതബകനത്തുടര്നയ് ഫനാത്തബമ ബസ്പീവബ,  കചറമകേന് കഷറസ്പീഫയ്,

ആലാംബുലന്സയ് കകഡ്രെവര് സബബന് കകേനാശബ എനബവര് സലാംഭവസലത്തുവച്ചുലാം സബസ്പീന,
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ഹനാജബറ ബസ്പീവബ എനബവര് പബനസ്പീടുലാം മരണകപ്പെടുകേയുണനായബ. ഇതുസലാംബനബച്ചയ് കകേസയ്

രജബസ്റ്റേര്  കചയയ്  അകനസഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണയ്.  മരണകപ്പെട്ടവരുകട

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ് ധനസഹനായലാം നല്കുനകേനാരദലാം സര്ക്കനാര് പരബഗണബക്കുനതനാണയ്. 

 (3) മതസഇൗഹനാര്ദ്ദേലാം തകേര്ക്കനാനുള്ള ശമലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞയ്:  കേളമകശ്ശേരബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്

കേരുമനാലൂര്  പഞനായത്തബല്  മതസഇൗഹനാര്ദ്ദേലാം  തകേര്ക്കുനതബനനായബ  കബനാധപൂര്വ്വമനായ

ശമലാം നടക്കുനതബകനതബകര  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   ഈസ്റ്റേര്  ആകഘനാഷവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  എറണനാകുളലാം  കേനാരക്കുനബല്  കജക്കബയ്  എനയനാള്  വദതദസ

മതവബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  തകന്റെ  കൂടകേനാരുമനായബ  പശുവബകന

കേശനാപ്പുകചയകകേനാണബരബകക്ക  ബബ.കജ.പബ.  അനുഭനാവബകേളനായ  കുറച്ചുകപര്

അവബകടകയത്തബ  ഇറച്ചബയബല് മണ്ണുവനാരബയബട്ടയ് നശബപ്പെബക്കുകേയുണനായബ.  ഇക്കനാരദത്തബല്

ആലുവ കവസ്റ്റേയ് കപനാലസ്പീസയ് കകേസയ് രജബസ്റ്റേര് കചയയ് അകനസഷണലാം നടത്തുകേയുലാം   എട്ടയ്

പ്രതബകേകള  അറസ്റ്റേയ്  കചയയ്  കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനാക്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.  ആലുവ

യു.സബ. കകേനാകളജബനയ് സമസ്പീപമുള്ള കേനാര്മല്ഗബരബ കസമബനനാരബവകേ മതബലബകന്റെ ഒരു വശലാം

ഇടബഞ്ഞുവസ്പീണതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  അകനസഷണത്തബല്  കേനാലപ്പെഴക്കലാംകചന

മതബലനാകണനയ്  കേകണത്തുകേയുലാം  കകേസയ്  രജബസ്റ്റേര്  കചയനാകതതകന  കൂടുതല്
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അകനസഷണലാം നടത്തബവരബകേയുമനാണയ്.     കേബഴകക്ക കവളബയത്തുനനാടയ് വബല്ലുപടബ എന

സലത്തുനബനലാം  തടബക്കടവബകലക്കയ്  കപനാകുന  കറനാഡബകന്റെ  വശകത്ത  പനാടത്തബനയ്

സമസ്പീപലാം   ആകളനാഴബഞ  ഭനാഗത്തയ്  ഇറച്ചബ  കവസ്റ്റേയ്  ഉകപഷബച്ചതനായബ  കപനാലസ്പീസബല്

വബവരലാം  ലഭബച്ചതബകനത്തുടര്നയ്  കേരുമനാലൂര്  പഞനായത്തയ്  കമമറകട  കനതൃതസത്തബല്

അതയ് കുഴബച്ചുമൂടുകേയുണനായബ.  ഇറച്ചബ അവശബഷലാം അവബകട നബകക്ഷപബച്ചവകരക്കുറബച്ചുള്ള

സൂചനകേകളനാനലാം  ലഭദമനായബട്ടബല്ല.  ബനകപ്പെട്ട  സലങ്ങളബല്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ

നബരസ്പീക്ഷണവലാം  പകടനാളബലാംഗുലാം  ശക്തമനാക്കബയബടണയ്.  ഇതയ്  സനാമുദനായബകേ  സഇൗഹനാര്ദ്ദേലാം

തകേര്ക്കനാനുള്ള  ഗൂഢനാകലനാചനയുകട  ഭനാഗമനാകണനയ്  അകനസഷണത്തബല്

കവളബവനായബട്ടബല്ല.    ഇക്കനാരദങ്ങളബല്  സര്ക്കനാര്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  

(4) കറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    അച്ചുതനാനന്ദന്:  അകേകത്തത്തറ  -  നടക്കനാവയ്  കറയബല്കവ

കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  ദ്രുതഗതബയബല്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):  മലമ്പുഴ

മണ്ഡലത്തബകല  അകേകത്തത്തറ-നടക്കനാവയ്  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലലാം

നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  2016-17-കല  ബഡ്ജറ്റെബല്  25  കകേനാടബ  രൂപ
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അനുവദബച്ചുകവങ്കബലുലാം  എസ്റ്റേബകമറ്റെയ്  പുതുക്കബയകപ്പെനാള്  തുകേ  38.88  കകേനാടബ  രൂപയനായബ

വര്ദബക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  4-2-2017-കല  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഓര്ഡര്  പ്രകേനാരലാം

കേബഫ്ബബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഈ പദതബക്കയ് ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം  21-3-2017-

കല   കേബഫ്ബബയുകട  കയനാഗത്തബല്  ടബ  പദതബക്കയ്  ഉപനാധബകേകളനാകട  അപ്രൂവല്

നല്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുനതബനയ്  കറനാഡ്സയ്  ആന്റെയ്

ബബഡ്ജസയ്  കഡവലപ്കമന്റെയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ഓഫയ്  കകേരളകയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണയ്.  ഫഫനല് അപ്രൂവലബനനായബ ആര്.ബബ.ഡബ.സബ.  സമര്പ്പെബച്ച

കനാരബഫബകക്കഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കേബഫ്ബബയുകട  പരബഗണനയബലനാണയ്.    കറയബല്കവ

സനാനബകന്റെ ജനറല് അകറഞയ്കമന്റെയ് കഡ്രെനായബലാംഗയ് തയനാറനാക്കല് കജനാലബ പബ.ഡബന്യു.ഡബ.

കറയബല്കവകയ  ഏല്പ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്.   തുടര്നടപടബകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനയ്

കറയബല്കവ   ആവശദകപ്പെട്ട  പതബനനാറരലക്ഷലാം  രൂപ  കേബഫ്ബബയബല്നബനയ്

അടബയന്തരമനായബ  ലഭദമനാക്കുനതബനയ്  ആര്.ബബ.ഡബ.സബ.   കേത്തയ്

നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഫഫനല് അപ്രൂവല് ലഭബക്കുനതബനുമുമയ്  ഭൂമബ ഏകറ്റെടുക്കല്

നടപടബക്കുള്ള   കപ്രനാകപ്പെനാസല്  കേബഫ്ബബക്കയ്  നല്കേബയബടണയ്.   കമല്പ്പെനാലലാം

നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ദ്രുതഗതബയബല്

നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണയ്.
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(5) ഇ  .  എസയ്  .  ഐ  .   കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് സൂപ്പെര്കസഷദനാലബറ്റെബ ടസ്പീറ്റെയ്കമന്റെയ്

ശസ്പീ  .   വബ  .  കകേ  .  സബ  .   മമ്മേതയ് കകേനായ: ഇ.എസയ്.ഐ. കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേസ്പീഴബല് വരുന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറ്റെബ  ടസ്പീറ്റെയ്കമന്റെയ്  ലഭദമനാക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കതനാഴബലുലാം  എഫകസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റ്റെബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):

ഇ.എസയ്.ഐ.-പദതബയുകട  പരബധബയബല്  കൂടുതല്  കതനാഴബലനാളബകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലാം.   പകത്തനാ  അതബലധബകേകമനാ

കതനാഴബലനാളബകേള്  കജനാലബ  കചയ്യുന  സനാപനങ്ങകള  ഇ.എസയ്.ഐ.-പദതബയുകട

പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടണയ്.   ഇ.എസയ്.ഐ.  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  പുതബയ

നബബനനപ്രകേനാരലാം  ഒരു  ഗുണകഭനാക്തനാവബനയ്  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറ്റെബ  ടസ്പീറ്റെയ്കമന്റെയ്

ലഭദമനാകേണകമങ്കബല്   അസഖലാം  കേകണത്തുനതബനയ്  കതനാടമുമ്പുള്ള  രണയ്  വര്ഷലാം

തുടര്ച്ചയനായബ  കജനാലബ  കചയബരബക്കണകമനയ്  വദവസയുണയ്.   കരനാഗലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുമയ്  നനാലയ്  അലാംശദനായ  കേനാലയളവകേളബലനായബ  156  ദബവസകത്ത

അലാംശദനായലാം  അടയ്ക്കുകേയുലാം   രണയ്  കേനാലയളവബല്  കരനാഗനാനുകൂലദത്തബനയ്  അര്ഹത

ഉണനായബരബക്കുകേയുലാംകവണലാം.   ഈ  നബബനന  പ്രകേനാരലാം  പരമനാവധബ

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ഇ.എസയ്.ഐ.  ആനുകൂലദലാം  നബകഷധബക്കകപ്പെടുലാം.

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  ചബകേബത്സ നബകഷധബക്കകപ്പെടുന   തസ്പീരുമനാനലാം  റദ്ദേനാക്കണകമനലാം
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ആനുകൂലദങ്ങള്  പുന:സനാപബക്കണകമനലാം  ആവശദകപ്പെട്ടയ്  കകേന്ദ്ര  കതനാഴബല്

വകുപ്പുമനബക്കയ്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  തസ്പീരുമനാനലാം  പുന:പരബകശനാധബക്കണകമനയ്

ഇ.എസയ്.ഐ.  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ഡയറകര്  ജനറലബകനനാടയ്  ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം

കചയബടണയ്.  സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറ്റെബ ചബകേബത്സയയ് റഫര് കചയ്യുന  മനാനദണ്ഡങ്ങളനാണയ്

കകേരളത്തബല്  കസഷദനാലബറ്റെബ  ചബകേബത്സയ്ക്കുലാം  ബനാധകേമനാക്കബയബടള്ളതയ്.   കസഷദനാലബറ്റെബ

ചബകേബത്സയ്ക്കുള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സലാംബനബച്ചയ്  കസ്റ്റേറ്റെയ്  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മേബറ്റെബയബല്

തസ്പീരുമനാനലാം  ഫകേകക്കനാള്ളനാന്  സനാധബക്കുനതബനനാല്  കസഷദനാലബറ്റെബ  എലാംപനാനല്കമന്റെയ്

അര്ഹത  നബലവബലുണനായബരുന  പ്രകേനാരലാം  നബലനബര്ത്തുനകേനാരദലാം  സലാംസനാന

സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  

(6) കചക്കയ് ഡനാലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:   കേബളബമനാനൂര്,  പഴയകുനമ്മേല്,  മടവൂര്

പഞനായത്തുകേള്ക്കനായുള്ള  കുടബകവള്ള  പദതബ  കേമ്മേബഷന്  കചയ്യുനതബനനായബ

വനാമനപുരലാം നദബയബല് തടയണകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതന്യു  ടബ  .    കതനാമസയ്  ):   രൂക്ഷമനായ

വരള്ച്ചകയത്തുടര്നയ്  വനാമനപുരലാം  നദബയബകല  കവള്ളലാം  ക്രെമനാതസ്പീതമനായബ

കുറഞതബനനാല്  ആറ്റെബങ്ങല്  മണ്ഡലത്തബകല  കേബളബമനാനൂര്,  പഴയകുനമ്മേല്,  മടവൂര്

പഞനായത്തുകേള്ക്കനായുള്ള  തസരബത  ഗ്രനാമസ്പീണ  ശുദജല  വബതരണ  പദതബയുകട
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നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.   തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബകല

ശുദജല വബതരണ പദതബകേളുകട പ്രവര്ത്തനനാവകലനാകേന കയനാഗത്തബല് വനാമനപുരലാം

നദബക്കയ്  കുറകകേ  കേനാകരറ്റെയ്  പനാലത്തബനയ്  സമസ്പീപലാം  ഒരു  തടയണ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനയ്

ജലകസചന വകുപ്പെബകന ചുമതലകപ്പെടുത്തനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുണനായബ. കേബഫ്ബബയുകട

ധനസഹനായകത്തനാകട   പ്രസ്തുത  കറഗുകലറ്റെര്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

ജലകസചന വകുപ്പെയ് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  ബഡ്ജറ്റെബല് പ്രഖദനാപബച്ച 600  കകേനാടബ

രൂപയബല്  ഇതബനനാവശദമനായ  തുകേ  കേകണത്തനാന്  സനാധബച്ചനാല്  പ്രസ്തുത

പഞനായത്തുകേളബകല കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കനാന് കേഴബയുകമനയ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

(7) കകേ  .  എസയ്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .-  യബകല കപന്ഷന് വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ് :  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപന്ഷന്

വബതരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   കതനാമസയ് ചനാണബ  ):  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യബകല

കപന്ഷന് വബതരണത്തബകല പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  2015  ഏപ്രബല് 1

മുതല്  കപന്ഷന്  ഫണയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം  സര്ക്കനാരുലാം

തുലദമനായ  വബഹബതലാം  നബകക്ഷപബക്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചതുപ്രകേനാരലാം  സര്ക്കനാര്

വബഹബതലാം അനുവദബച്ചുവരബകേയനാണയ്.   കപന്ഷന് തുകേയുകട  50  ശതമനാനലാം സര്ക്കനാര്
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ഗ്രനാന്റെനായബ നല്കുകമനയ് ഈ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറ്റെബലുലാം ഉറപ്പെയ് നല്കേബയബടണയ്.  കേടുത്ത

സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബമൂലലാം  2017  മനാര്ച്ചയ്,  ഏപ്രബല്,  കമയയ്  മനാസങ്ങളബകല

കപന്ഷന്  വബതരണലാം  കചയനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.   കപന്ഷന്  നല്കേനാനുള്ള  തുകേ

ധനകേനാരദസനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  വനായ്പയനായബ  ഉടന്തകന  ലഭബക്കുകമനയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട പുനനഃസലാംഘടനയുലാം  പുനരുദനാരണവലാം

സലാംബനബച്ചയ്  പഠനലാം  നടത്തനാനനായബ  കേല്ക്കട്ട  ഇന്ഡദന്  ഇന്സ്റ്റേബറ്റെന്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്

മനാകനജുകമന്റെയ്  എന  സനാപനത്തബകല  റബട്ട.  കപ്രനാഫസര്  ശസ്പീ.  സശസ്പീല്ഖനകയ

നബകയനാഗബച്ചബടണയ്.  പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭദമനായകശഷലാം  തുടര്നടപടബ

ഫകേകക്കനാള്ളുകമനാള് യഥനാസമയലാം കപന്ഷന് വബതരണലാം കചയനാന് സനാധബക്കുകമനയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.-യുകട സനാമത്തബകേ സബതബ കമച്ചകപ്പെടുത്തുന

പ്രയത്നത്തബലനാണയ്  മനാകനജുകമന്റുലാം  ഗവണ്കമന്റുലാം.   ഏപ്രബല്  മനാസകത്ത  ശമളവലാം

മനാര്ച്ചയ്  മനാസകത്ത  കപന്ഷന്  കുടബശ്ശേബകേയുലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.  

(8) പര്കച്ചസയ് ടനാകയ് പബന്വലബക്കുനതയ് സലാംബനബച്ചയ്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉഫബദുള്ള:  സസര്ണ്ണനാഭരണ  വദനാപനാരബകേളബല്നബനയ്

നബയമവബരുദമനായബ  ഈടനാക്കുന  പര്കച്ചസയ്  ടനാകയ്  പബന്വലബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

സസര്ണ്ണനാഭരണങ്ങളുകട പര്കച്ചസയ് ടനാകയ് സലാംബനബച്ച വബഷയലാം സബ്ജകയ് കേമ്മേബറ്റെബയബല്

ചര്ച്ചകചയയ് തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണയ്.

(9) മലബനാര് കദവസസലാം കബനാര്ഡയ് ജസ്പീവനക്കനാരുകട കസവന വദവസകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  സനാപന  ഭരണവകുപ്പെയ്

നബര്ത്തലനാക്കബയതബകനത്തുടര്നയ്  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബല്  പ്രകതദകേ

വബഭനാഗമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനയ്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന്):  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  സനാപന  ഭരണവകുപ്പെയ്

നബര്ത്തലനാക്കബയതബകനത്തുടര്നയ് മലബനാര് കദവസസലാം കബനാര്ഡബല് പ്രകതദകേ വബഭനാഗലാം

ജസ്പീവനക്കനാരനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുനവര്  വളകരയധബകേലാം  പ്രതബസനബ  കനരബടുകേയനാണയ്.

അവകര  വനാനബഷബലാംഗയ്  കേനാറ്റെഗറബയനായബ  പ്രഖദനാപബച്ചയ്  കപന്ഷനുള്കപ്പെകടയുള്ള  എല്ലനാ

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം തുടരുനതനാകണനയ്  08-06-2011-ല് ഉത്തരവയ്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബരുന.

71  ജസ്പീവനക്കനാരനാണയ്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പെബലുളളതയ്.   ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്  ഓപ്ഷന്

അനുവദബക്കുനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണകമനയ്  മലബനാര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡയ്

ആവശദകപ്പെകട്ടങ്കബലുലാം  സര്വ്വസ്പീസലാം  സസ്പീനബകയനാറബറ്റെബയുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതടക്കമുള്ള
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വബഷയലാം  സങ്കസ്പീര്ണ്ണമനായതബനനാല് തസ്പീരുമനാനമുണനായബട്ടബല്ല.  ഇവര്ക്കയ്  നബയമനാനുസൃതലാം

ലഭബകക്കണ സനാനക്കയറ്റെലാം അനുവദബക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  ആശബത

നബയമനത്തബലൂകടവന  രണയ്  ജസ്പീവനക്കനാര്  മനാതൃവകുപ്പെബകലനാ  മറ്റെബതര  വകുപ്പെബകലനാ

നബയമനലാം  ലഭബക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവയ്  ടബബന്യൂണലബകന

സമസ്പീപബച്ചബരബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  അന്തബമവബധബക്കയ്  വബകധയമനായബ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണയ്.

(10) സ്കൂള് പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേകള സ്കൂള് ജസ്പീവനക്കനാരനായബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കല്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ഫടസണ്  മനാസ്റ്റേര്:  സ്കൂള്  പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേകള  സ്കൂള്

ജസ്പീവനക്കനാരനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  മബനബമലാം  കൂലബ  വദവസ

അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):  ഉച്ചഭക്ഷണ

പദതബയുകട  കേസ്പീഴബല്  സലാംസനാനത്തയ്  12,327  സ്കൂളുകേളബലനായബ  13,664

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്  പണബകയടുക്കുനണയ്.  സ്കൂള്തലത്തബലുള്ള  പദതബയുകട

കേനാരദക്ഷമമനായ  നടത്തബപ്പെയ്,  അവകലനാകേനലാം,  കമല്കനനാട്ടലാം,  കതനാഴബലനാളബകേളുകട

നബയമനലാം എനബവ  'നൂണ് ഫസ്പീഡബലാംഗയ്'  കേമ്മേബറ്റെബകേളനാണയ്  നബര്വ്വഹബക്കുനതയ്.   കകേന്ദ്ര-

സലാംസനാന  വബഹബതമുള്കപ്പെകട  ആയബരലാം  രൂപയനാണയ്  ഇവര്ക്കയ്  ഓണകററബയമനായബ

അനുവദബക്കുനതയ്.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനകശഷലാം  500  രൂപ
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വര്ദബപ്പെബച്ചബടണയ്.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  മറ്റെയ്  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനയ്

ശമബക്കുനതനാണയ്.

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

അനഇൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച്ച സമബതബയുകട ആറനാമതയ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

V ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റെബകല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള
ചര്ച്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

തനാകഴപ്പെറയുന ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് V - കേനാര്ഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം വബലന
നബകുതബയുലാം (266,79,73,000 രൂപ)

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

തനാകഴപ്പെറയുന ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമര് VI - ഭൂനബകുതബ (496,14,76,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XI - ജബല്ലനാഭരണവലാം പലവകേയുലാം
(493,50,07,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമര് XXI - ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം (130,74,05,000 രൂപ) 
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ധനനാഭദര്തന നമര് XXVI -പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള ദുരബതനാശസനാസത്തബനയ്
(310,20,77,000 രൂപ)

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കതനാമസയ് ചനാണബ): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

കേനാര്ഷബകേനാദനായ  നബകുതബയുലാം  വബലന  നബകുതബയുലാം  എന  V-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  ഭൂനബകുതബ  എന  VI-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

ജബല്ലനാഭരണവലാം  പലവകേയുലാം  എന  XI-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം  എന  XXI-ാം  നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള  ദുരബതനാശസനാസത്തബനയ്  എന  XXVI-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടലാം  236(6)  പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസനാവനകേള്

കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട.)

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറ്റെബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ജനാതബമത  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ചബന്തകേളബല്നബനലാം  ജനങ്ങകള  കമനാചബപ്പെബച്ചുലാം  അഴബമതബയുലാം

കകേടുകേനാരദസതയുലാം  അവസനാനബപ്പെബച്ചുലാം  കകേരളത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനമനാണയ്

സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുനതയ്.   അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ട കദവസസലാം ഭൂമബ  തബരബച്ചുപബടബക്കനാന്

ശക്തമനായ നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ച ഗവണ്കമന്റെബകന  അഭബനന്ദബക്കുന.  ശബരബമല
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വബകേസനത്തബനനായബ 150 കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബ തയനാറനാക്കബ കേബഫ്ബബയബല്

സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കദവസസലാം കക്ഷതങ്ങളബകല ആയുധ പരബശസ്പീലനലാം വബലക്കുകേയുലാം

കചയ   നടപടബ   സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  സര്ക്കനാരുമനായബ  ആകലനാചബക്കനാകത

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന  കബനാര്ഡബകന്റെ  നടപടബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയബല്ല.

അഴബമതബ തടയനാന് തബരുവബതനാലാംകൂര് കദവസസലാം കബനാര്ഡബല് ചസ്പീഫയ് വബജബലന്സയ്

ഓഫസ്പീസകറ  നബയമബച്ചയ്  വബജബലന്സയ്  വബഭനാഗകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തബയബടണയ്.

ശബരബമലയബല്  പനാതങ്ങള്  വനാങ്ങബയതബലുലാം  കേമന്യൂട്ടര്വത്കേരണലാം

നടപ്പെനാക്കബയതബലുമുളള  ക്രെമകക്കടയ്  സലാംബനബച്ചയ്  പരബകശനാധബക്കണലാം.

കകേനാട്ടനാരക്കര  ഗണപതബ  കക്ഷതലാം  വകേ  ഭൂമബ   കക്ഷത  വബകേസനത്തബനനായബ

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തണലാം.  അനധബകൃത  ഭൂമബ  കേകയറ്റെലാം  തടയുനതബനുലാം

അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  തബരബച്ചുപബടബക്കുനതബനുലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പെയ്  നടത്തുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മനാതൃകേനാപരമനാണയ്.   രൂക്ഷമനായ  വരള്ച്ച  കനരബടുന

സനാഹചരദത്തബല്  ടനാങ്കര്  കലനാറബകേളബലൂകട   വബതരണലാം  കചയ്യുന കവള്ളലാം ഇഇൗ

മനാസലാംകൂടബ  കകേനാടുക്കുവനാനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലയബല്

ആരലാംഭബക്കുന  റവനന്യൂ  ഡബവബഷകന്റെ  ആസനാനമനായബ  കകേനാട്ടനാരക്കരകയ

പരബഗണബക്കണലാം.  കവളബയലാം,  ഓടനനാവട്ടലാം   വബകല്ലജുകേള്ക്കയ്  പുതബയ  കകേട്ടബടലാം
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അനുവദബക്കുനതബനുലാം എഴുകകേനാണ്, കകേനാട്ടനാരക്കര, കകമലലാം വബകല്ലജയ് ഓഫസ്പീസകേള്

കേനാകലനാചബതമനായബ  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   ജബല്ലനാ

ഭരണകൂടത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  സതനാരദമനാക്കുനതബനുളള

ഇടകപടലുണനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന് :  ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  കുടബകയറ്റെവലാം

കേകയറ്റെവലാം  കേനാലനാകേനാലങ്ങളനായബ   കകേരളത്തബല്  ചര്ച്ച  കചയ്യുന  വബഷയ

മനായബരബകക്ക  സര്ക്കനാര്ഭൂമബ കേകയറ്റെക്കനാകര ഒഴബപ്പെബച്ചയ്  ഏകറ്റെടുക്കനാനുളള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   സര്ക്കനാരബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുന  ഉകദദനാഗസകര

സലാംരക്ഷബക്കുന നബലപനാടയ് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകേണലാം.  ജബ.എസയ്.ടബ.-

യുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  ഭനാവബയബല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  വദതദസമനായ  നബലപനാടയ്

സസസ്പീകേരബച്ചനാല് അതയ് സലാംസനാന വരുമനാനകത്ത പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന് :  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.    മൂനനാറബല്

അനധബകൃതമനായബ കേകയറബയ സര്ക്കനാര് ഭൂമബ ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനയ് കകകേകക്കനാണ നടപടബ

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  പുഴയുകട  പുറകമനാക്കയ്  കേകയറ്റെലാം  തടയുനതബനുലാം  കേകയറബയവ

വസ്പീകണടുക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പനാട്ട  വദവസയബല്  കകകേവശലാം

വച്ചബരബക്കുന  ഭൂമബയുകട കുടബശ്ശേബകേ പബരബകച്ചടുക്കനാന് തയനാറനാകേണലാം.  കനല്വയലുകേള്
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനയ്  ജനാഗ്രതകയനാടുകൂടബയ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തണലാം.

പഞനായത്തുകേളബല്  ഡനാറ്റെനാ  ബനാങ്കയ്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കനാന്   അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ലനാന്റെയ്  കകടബന്യൂണലുകേളബല്  കകേട്ടബക്കബടക്കുന  കകേസകേള്ക്കയ്

തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കനാനുലാം അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കയ് സമയബനബതമനായബ പട്ടയലാം നല്കേനാനുലാം

ഭൂമബ   ലഭബക്കുനകണനയ്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  കമനാണബറ്റെറബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനവലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.   വരള്ച്ചബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളുകട  മനാപ്പെയ്  തയനാറനാക്കനാനുലാം  വരള്ച്ച

കനരബടുനതബനനായബ  ഹ്രസസ-ദസ്പീര്ഘകേനാല  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  പ്രകൃതബ  ദുരന്ത  നബവനാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരലാം

കേനാണനാന്  സര്ക്കനാര്  വകുപ്പുകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കണലാം.  കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജബല്ലയബല്

വടകേര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചയ്  ആര്.ഡബ.ഓഫസ്പീസയ്  അനുവദബച്ച  സര്ക്കനാര്   നടപടബകയ

അഭബനന്ദബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള :  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  പതബകനനാനയ്

മനാസക്കനാലയളവബനുള്ളബല്  പുതുതനായബ  ഒരു  പദതബക്കുലാം  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാന്

സര്ക്കനാരബനയ് സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.  രൂക്ഷമനായ കുടബകവള്ള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുനതബനനായബ

സനാപബച്ചബരബക്കുന  കേബകയനാസ്കുകേളബല്  കവള്ളമുകണനാകയനയ്  പരബകശനാധബക്കനാനുള്ള

സലാംവബധനാനലാംകപനാലുലാം ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ല.  റബവര് മനാകനജയ് കമന്റെയ് ഫണയ് ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  മറ്റെയ്  ജബല്ലകേളബകലയയ് പ്രസ്തുത ഫണയ്   ടനാന്സ്ഫര് കചയ്യുന
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നടപടബയുലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  പുഴകേളബലുലാം  കതനാടുകേളബലുലാം  കറഗുകലറ്റെര്-കേലാം-

ബബഡ്ജയ്  സനാപബക്കുനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  സലാംസനാനത്തയ്

വര്ദബച്ചുവരുന മദദത്തബകന്റെ ഉപകയനാഗവലാം ലഭദതയുലാം  നബയനബക്കണലാം.   കേകയറ്റെലാം

ഒഴബപ്പെബക്കല്,  ഉകദദനാഗസരുകട  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങളബല്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കൂടത്തരവനാദബതസലാം  നഷകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.   പനാതകയനാരങ്ങളബല്

അനുമതബയബല്ലനാകത  നബര്മ്മേബച്ച  കഷഡ്ഡുകേള്,  പനാര്ട്ടബ  ഓഫസ്പീസകേള്,  കകേനാടബമരങ്ങള്

എനബവ നസ്പീക്കലാം കചയനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മുഖദമനബയുകട ദുരബതനാശസനാസ

നബധബയബല്നബനയ്  സഹനായലാം  ലഭബക്കനാന്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനതയ്  ഒഴബവനാക്കണലാം.

സലകമടുപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  അടബയന്തര  പരബഹനാരമുണനാക്കബ

വബകേസന പദതബകേള് തസരബതകപ്പെടുത്തനാന് ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    വബജയന്  പബള്ള :  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ഗുരുതരമനായ  സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബയനാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഭരണത്തബല്

വനകപ്പെനാള്    കനരബകടണബവനതയ്.   കകേനാടതബ  വബധബയുകട  അടബസനാനത്തബല്

മദദഷനാപ്പുകേള് പൂട്ടബയതുമൂലലാം വരുമനാന നഷമുണനാകയങ്കബലുലാം   കുടബശ്ശേബകേയുണനായബരുന

കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്   വബതരണലാം  കചയനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

കചക്കയ്  കപനാസ്റ്റുകേള്  അഴബമതബ  വബമുക്തമനാക്കുനതബനുലാം   വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പനാ

തബരബച്ചടവബല് സഹനായലാം   നല്കുനതബനയ്  എടുത്ത തസ്പീരുമനാനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.



30

സലാംസനാന  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം  അദദനാപകേര്ക്കുലാം  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസറന്സയ്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  നഷത്തബലനായ  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബലനാക്കബയതുലാം  കകേനാടുലാംവരള്ച്ചയബലുലാം  പവര്കേട്ടബല്ലനാത്ത  സലാംസനാനമനായബ

കകേരളകത്ത  നബലനബര്ത്തബയതുലാം  കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്  വസ്പീടുകേളബല്  എത്തബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതുലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഹരബതകകേരളലാം

പദതബയബലൂകട  കകേരളത്തബകല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷകപ്പെട്ട  കേനാര്ഷബകേനാഭബവൃദബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാണയ്  ശമബച്ചുകകേനാണബരബക്കുനതയ്.  ഫല ഫയ്  പദതബയബലൂകട

പതബനനായബരക്കണക്കബനയ്  വസ്പീടുകേളുകട  പൂര്ത്തസ്പീകേരണലാം   നടപ്പെബലനാക്കുനതബനയ്

ലക്ഷദമബടുന.   ജബല്ലനാഭരണകൂടങ്ങളുകട  കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

പദതബകേളുകട  സമയബനബതമനായ  പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനുലാം  സലാംസനാനത്തയ്

കഎ.എ.എസയ്.  ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കയ്  ഓകരനാ  ജബല്ലയബകലയുലാം  ചുമതല  നല്കുനതബനുലാം

ഓകരനാ  മനാസവലാം  അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  കൂടുനതബനുലാം   എടുത്ത  തസ്പീരുമനാനലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്. ജബല്ലനാ കേളകറകട കനതൃതസത്തബല്  അദനാലത്തുകേളബലൂകട ജനങ്ങളുകട

ഒകട്ടകറ  പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്  കേഴബഞബടണയ്.   മുഖദമനബയുകട

ദുരബതനാശസനാസ നബധബയബല് നബനയ് സഹനായലാം ലഭബക്കുനതബനയ് സബ.എലാം.ഡബ.ആര്.എഫയ്.-

ഓണ്  ഫലന്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബയതുലാം  കൂടുതല്  തുകേ  വബതരണലാം  കചയനാന്

കേഴബഞതുലാം  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടമനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത   കകേനാടുലാം  വരള്ച്ച
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മുന്കൂട്ടബ  കേണ്ടുകകേനാണയ്  വളകര  കനരകത്ത  പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാന്

സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച്ചബടണയ്.  നവകകേരള  മബഷനബലൂകട  അഞ്ചുവര്ഷലാംകകേനാണയ്  നനാലര

ലക്ഷലാം വസ്പീടബല്ലനാത്ത പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കയ് വസ്പീടയ്  കകേനാടുക്കുനതബനുലാം ഹരബത സലാംസനാരമുള്ള

ഒരു  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത്ത  മനാറ്റുനതബനുലാം  ആര്ദ്രലാം  പദതബയബലൂകട

പനാവകപ്പെട്ടവര്ക്കയ്  ചബകേബത്സനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗത്തയ് മനാറ്റെങ്ങള് വരുത്തുനതബനുമുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    പുരുഷന് കേടലുണബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.   1957-കല

ഇ.എലാം.എസയ്.  മനബസഭയുകട തുടര്ച്ചയനാണയ് ഇഇൗ സര്ക്കനാര്.  നവകകേരള മബഷനബലൂകട

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സനാലാംസനാരബകേ-വബകേസനമനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  ലക്ഷദമബടുനതയ്.

ജനകേസ്പീയനാസൂതണലാം ശനാസസ്പീയമനായബ  തുടരുകമന പ്രഖദനാപനവലാം  ഭൂമബ  സലാംബനമനായ

നബയമങ്ങകളയുലാം  നടപടബകേകളയുലാംക്കുറബച്ചയ്  ജനങ്ങളബല്  അവകബനാധലാം  സൃഷബക്കനാന്

ഭൂസനാക്ഷരതനാ  കേദനാമയബന്  എന  സകന്ദശവലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   884

വബകല്ലജുകേളബല്  റസ്പീസര്കവ്വ  നടത്തബയതുലാം  551  വബകല്ലജുകേളബകല  ജനങ്ങള്ക്കയ്

സഇൗജനദമനായബ   വസ്തുവബകന്റെ  കസച്ചയ്  നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചതുലാം  സലാംയുക്ത

സര്കവ്വയബലൂകട  കൂരനാചുണയ്  പ്രകദശകത്ത  പ്രശലാം  പരബഹരബക്കനാന്  സനാധബച്ചതുലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.   ഭൂമബ  കേകയറ്റെലാം  തടയുനതബനുലാം  കേകയറ്റെ  ഭൂമബ  തബരബച്ചു

പബടബക്കുനതബനുലാം  കേര്ശന നടപടബകേളുമനായബ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെയ്  മുകനനാടകപനാകുകേയനാണയ്.



32

പനാട്ട  വദവസയബല്  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  ഫകേവശലാം  വച്ചബരബക്കുനവര്  വദവസകേള്

ലലാംഘബക്കുകേയുലാം  ഭൂമബ  ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുനതയ്  പരബകശനാധബച്ചയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ആറന്മുള  എയര്കപനാര്ട്ടബനനായബ  നബകേത്തബയ   പുഴ  പൂര്വ്വ

സബതബയബകലയയ്  കകേനാണ്ടുവനതുലാം  എല്ലനാവര്ക്കുലാം  ഭൂമബയുലാം  വസ്പീടുലാം  നല്കുന  ഫലഫയ്

പദതബയുമനായബ  മുകനനാട  കപനാകുനതുലാം  ആശനാവഹമനാണയ്.   കകേനാടുലാംവരള്ച്ച

മുനബല്ക്കണയ്  വളകര  കനരകത്ത  പ്രതബകരനാധ  നടപടബകേളുമനായബ  മുകനനാടകപനാകേനാന്

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബഞ്ഞു.  കതനാഴബല് പരബശസ്പീലനവലാം  പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ  തലലാം മുതലുള്ള

മബകേച്ച  വബദദനാഭദനാസവലാം   ഇലാംഗസ്പീഷയ്  ഭനാഷ,   കഎ.റ്റെബ.  പഠനമുള്കപ്പെകടയുള്ള

സഇൗകേരദങ്ങളുലാം    കസവന-കക്ഷമ  പദതബകേളുകട  പ്രകയനാജനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനയ്

സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  ഒരുക്കുകമനള്ള  മുഖദമനബയുകട  പ്രഖദനാപനലാം  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.

ഇ.എലാം.എസയ്.  ഭവന  പദതബ,  എലാം.എന്.   ലക്ഷലാംവസ്പീടയ്  പദതബ   എനബവ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബച്ചയ്  അഞ്ചുവര്ഷലാംകകേനാണയ്  എല്ലനാവര്ക്കുലാം  വസ്പീടയ്  ലഭദമനാക്കുകമനലാം

ഭൂസലാംരക്ഷണ നബയമലാം സലാംരക്ഷബക്കുകമനമുള്ള ഉറപ്പെനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ് നല്കുനതയ്.  

കഡനാ  .   എന്  .   ജയരനാജയ്: ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  മൂനനാറബകല വന്കേബട

ഭൂമബ  കേകയറ്റെങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  റസ്പീസര്കവ്വ  പ്രശങ്ങള്  പരബഹബക്കുനതബനയ്

അടബയന്തരനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   വബകല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസകേളബല്   അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല
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കകബപ്പെനാസയ്  കറനാഡയ്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടുക്കല്  നടപടബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനനായബ   കസനാഷദല്  ഇലാംപനാകയ്  സ്റ്റേഡബ  നടത്തണലാം.     ലനാന്റെയ്

അസ്സകസ്മെന്റെയ്  കേമ്മേബറ്റെബകേള്   അടബയന്തരമനായബ   പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:    ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   ഒരു

വബഷയത്തബലുലാം ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കൂടത്തരവനാദബതസലാം നഷകപ്പെട്ടബട്ടബല്ല.  മൂനനാറബകല

ഭൂമബ  കേകയറ്റെങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  ഗവണ്കമന്റെയ്

മുകനനാടകപനാകുകേയനാണയ്.   കദവസസലാം  കബനാര്ഡയ്  ഭരണലാം  സതനാരദവലാം  അഴബമതബ

രഹബതവമനായബ  മുകനനാടകപനാവകേയനാണയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അവസകരനാചബതമനായ

ഇടകപടല്മൂലലാം  ശബരബമലയബകല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കുറ്റെമറ്റെതനാക്കനാന്  കേഴബഞതയ്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   വര്ഗ്ഗസ്പീയ  പ്രസലാംഗലാം  നടത്തുന  കദവസസലാം  കബനാര്ഡയ്

പ്രസബഡ ന്റെബകനതബകരയുലാം  അഴബമതബയുകട  കേനാരദത്തബല്  വബജബലന്സയ്  അകനസഷണലാം

കനരബടുന  കസക്രെട്ടറബകക്കതബകരയുലാം  ശക്തമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഭവനരഹബതര്ക്കയ് വസ്പീടയ് നബര്മ്മേബച്ചയ് നല്കുനതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:   ശബരബമലയബല്  മകേരവബളക്കയ്  കതളബയബക്കനാനുള്ള

ആദബവനാസബകേളുകട  അവകേനാശലാം  പുന:സനാപബച്ചയ്  നല്കുകേയുലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫണയ്

വബനബകയനാഗബക്കുനതബല്  കേളകര്മനാര്  ഇടകപടുനതബകനതബകര  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയണലാം.  കേകയറ്റെങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബക്കുനതയ്  സലാംബനബച്ചയ്

പഠബക്കുനതബനനായബ  നബയമസഭനാ  സമബതബകയ  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം  01.01.1977-നയ്

കശഷമുള്ള  കേകയറ്റെങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  വന്കേബട  കേകയറ്റെക്കനാകര

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബ  ഒഴബപ്പെബക്കല്   നടപടബ  നബര്ത്തബവച്ചതയ്  ജനങ്ങളബല്

സലാംശയലാം ജനബപ്പെബച്ചബടണയ്.  തബരുവനന്തപുരലാം ജബല്ലയബല് മലാംഗലപുരലാം പഞനായത്തബകല

മുരുക്കുലാംപുഴയബല്  ബബവകറജസയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  ഔട്ടയ് കലറ്റെയ്

സനാപബക്കുനതബകനതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്: ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. ഭക്ഷദ ലഭദത

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  ജന്മേബത്തലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം  ഭൂഉടമ  ബനങ്ങളബല്

മനാറ്റെമുണനാക്കനാനുലാം  ഭൂപരബഷ്കരണത്തബലൂകട  സനാധബച്ചുകവങ്കബലുലാം  കചറകേബട  ഉലനാദകേ

സലാംരലാംഭങ്ങളബല്  വളര്ച്ച  കനടനാന്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.  നബയനണനാതസ്പീതമനായ   കേകയറ്റെലാം,

വനനശസ്പീകേരണലാം,  പ്രകൃതബവബഭവങ്ങളുകട  അമബത  ചൂഷണലാം  എനബവമൂലലാം  ഭൂമബയുകട

സന്തുലബതനാവസ  നശബക്കുകേയനാണയ്.  കേഴബഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  അവസനാന  കേനാലത്തയ്

കനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമത്തബകന്റെയുലാം ഭൂപതബവയ് നബയമത്തബകന്റെയുലാം

നഗ്നമനായ ലലാംഘനലാം  നടനബരബക്കുനതനായബ സബ.ആന്റെയ് എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് വനബടണയ്.

സലാംസനാനത്തയ് അഴബമതബയുലാം അധബകേനാര ദുര്വബനബകയനാഗവലാം സനാമൂഹബകേ-സനാലാംസനാരബകേ

തകേര്ച്ചയുലാം  വര്ദബച്ചുവരബകേയനാണയ്.  സസകേനാരദലനാഭത്തബനുകവണബ  മനാതമുള്ള  ഭൂമബയുകട
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ഉപകയനാഗലാം ഒരു പരബഷ്കൃത സമൂഹത്തബനയ് കയനാജബച്ചതല്ല.  ഭൂവബനബകയനാഗലാം നബയനണ

വബകധയവലാം  ശനാസസ്പീയവമനാക്കുകേയുലാം  പനാര്പ്പെബട  പ്രശലാം  പരബഹരബക്കുകേയുലാം  കചയണലാം.

അനുകയനാജദമല്ലനാത്ത  സലങ്ങകള  പനാര്പ്പെബടകയനാഗദമനാക്കബ  മനാറ്റുന  നടപടബ

പ്രനാകയനാഗബകേമല്ല.  കേഴബഞ  ഗവണ്കമന്റെയ്  ഭൂരഹബത  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ

വനാസകയനാഗദമനായ ഭൂമബ നല്കുകേകയനാ പട്ടയലാം നല്കുകേകയനാ കചയബട്ടബല്ല.  കകേരളകത്ത

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്  മനാനവബകേതയബലൂനബയ  പദതബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്

ആവബഷ്കരബക്കുനതയ്.  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബകല  അഴബമതബ  സലാംബനബച്ചയ്

പരബകശനാധബക്കണലാം.  വരുമനാനലാം  കുറവനായ  കക്ഷതങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനയ്

സസസ്പീകേരബച്ച നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജനാസഫയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ

സലാംരക്ഷബക്കുന  കേനാരദത്തബല്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെയ്  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  ഉകദദനാഗസകര  അകേനാരണമനായബ

സലലാം മനാറ്റുന നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുകേയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   അനധബകൃത

കേകയറ്റെക്കനാരബല്നബനലാം  ഭൂമബ  തബരബച്ചുപബടബക്കനാനുലാം  എല്ലനാ  ജബല്ലകേളബലുലാം  പട്ടയകമള

സലാംഘടബപ്പെബച്ചയ്  അര്ഹരനായവര്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കേനാനുമുളള  നടപടബ

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  പട്ടയത്തബനയ്  അര്ഹതയുളള  കമഖലകേകളക്കുറബച്ചയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്
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തയനാറനാക്കുനതബനയ്  ജബല്ലനാ  കേളകര്മനാര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടണയ്.  അനധബകൃത

കേകയറ്റെലാം  ഒഴബപ്പെബച്ചയ്  മൂനനാറബകന  അന്തര്കദശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബകലയയ്

ഉയര്ത്തുനതബനുളള  മനാസ്റ്റേര്  പനാന്  തയനാറനാക്കുനതയ്  ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  ഹനാരബസണ്

മലയനാളലാം  കപനാകലയുളള  കുത്തകേ  കേമനബകേള്  അനധബകൃതമനായബ

കകകേവശകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന ഭൂമബ കേണ്ടുകകേടനതബനുളള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം

മൂനനാറബകല  കുടബകയറ്റെക്കനാകര  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം  കേകയറ്റെക്കനാകര  ഒഴബപ്പെബക്കനാനുളള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകമനതുലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.  ഭൂമബയബല്ലനാത്ത

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ് ഭൂമബയുലാം വസ്പീടുലാം  നല്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  'കകലഫയ്'   പദതബ ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്  നടപ്പെബലനാക്കബയബടണയ്.  കകേരളത്തബല്  നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന

കഎ.എ.കകവ. ഭവന പദതബ അട്ടബമറബക്കനാനനാണയ് കേഴബഞ സര്ക്കനാര് ശമബച്ചതയ്. ഇഇൗ

സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  കദവസസലാം  കബനാര്ഡുകേളബല്

നബലനബനബരുന അഴബമതബ തുടച്ചുനസ്പീക്കനാനുലാം ശബരബമല വബകേസനവമനായബ ബനകപ്പെട്ട

വബവനാദങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനുലാം  150  കകേനാടബ  രൂപയുകട  മനാസ്റ്റേര്  പനാന് 

തയനാറനാക്കനാനുലാം തസ്പീര്തനാടകേര്ക്കനായബ ഇടത്തനാവളലാം ഒരുക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചതുലാം

സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. കേഴബഞ യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാരബകന്റെ ജനകദ്രനാഹ നടപടബകേളബല്

നബനലാം കകേരളകത്ത രക്ഷബക്കനാനനാണയ് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതയ്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  പനാലക്കനാടയ്,  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലകേളബകല  പട്ടയലാം  ലഭബക്കനാത്ത

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കേനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    ആവശദമനായ

ജസ്പീവനക്കനാകര  നബയമബച്ചയ്  റസ്പീസര്കവ്വ  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.   മലബനാര്

കദവസസത്തബകന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള  കക്ഷതങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ്

ശമളലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രത്നനാകേരന്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ആറന്മുളയബലുലാം  കമതനാന്  കേനായലബലുലാം   കൃഷബയബറക്കുനതബനയ്   എല്.ഡബ.എഫയ്.

ഗവണ്കമന്റെയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.  കുടബകയറ്റെ കേര്ഷകേകര സലാംരക്ഷബച്ചുലാം   കേകയറ്റെക്കനാകര

പുറത്തനാക്കബയുലാം  മൂനനാറബകന  അതബകന്റെ  എല്ലനാ   തനബമകയനാകട  നബലനബര്ത്തനാനനാണയ്

ഗവണ്കമന്റെയ് ശമബക്കുനതയ്. ആദബവനാസബകേളുകടയുലാം  ദളബതരുകടയുലാം  സനാധനാരണ

ക്കനാരുകടയുലാം  തനാല്പരദങ്ങള് ഊനല് നല്കേബകക്കനാണയ് മൂനനാറബകന സലാംരക്ഷബക്കനാന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബട്ടനാണയ്    എല്.ഡബ.എഫയ്.  സര്ക്കനാര്

മുകനനാടകപനാകുനതയ്.  ഭൂമബയബല്ലനാത്ത കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ് ഭൂമബയുലാം വസ്പീടുലാം നല്കുനതബനനായബ

ആവബഷ്കരബച്ച  'ഫലഫയ്'  പദതബ   അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണയ്.   കുടബയനാനയ്

കുടബകേബടപ്പെവകേനാശവലാം കൃഷബഭൂമബ  കൃഷബക്കനാരനുലാം ദളബതയ്   പബകനനാക്ക വബഭനാഗക്കനാര്ക്കയ്
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സനാമൂഹദസസനാതനദവലാം  കനടബകക്കനാടുത്ത  ഇ.എലാം.എസയ്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പബന്

തുടര്ച്ചയനാണയ് ഈ ഗവണ്കമന്റെയ്.    'ഭൂരഹബതരബല്ലനാത്ത കകേരളലാം'  പദതബ മറയനാക്കബ

വന്കേബടക്കനാര്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  സഇൗജനദമനായബ   പതബച്ചുനല്കുന  നടപടബയനാണയ്

യു.ഡബ.എഫയ്. സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബച്ചബരുനതയ്.      മൂനനാര്  കമഖലകേളബകല ആദബവനാസബ

കേള്ക്കുലാം  കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം    പട്ടയലാം  ലഭദമനാക്കനാന്  ഈ  സര്ക്കനാര്

നടത്തുന  ശമകത്ത     അഭബനന്ദബക്കുകേയനാണയ്.    കകേരളകത്ത  തകേര്ക്കനാനുള്ള

ആര്.എസയ്.എസയ്. ശമങ്ങകള സലാംഘടബതമനായബ കചറക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:   ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  ഭൂമബ

കേകയറ്റെലാം പൂര്ണ്ണമനായബ ഒഴബവനാക്കനാന് ഈ ഗവണ്കമന്റെബനയ് സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.     മൂനനാറബകന

രക്ഷബക്കനാന്  ജനമുകനറ്റെലാം  ആവശദമനാണയ്.  അവബടകത്ത  കേകയറ്റെങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്   കചയബരുന  നല്ല

കേനാരദങ്ങളുമനായബ  മുകനനാടകപനാകേനാന്  ഈ  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.

പനാറകപനാട്ടബക്കല് നടത്തുനതുലാം ലനാര്ജയ്  കസയബല് ഡബസ്ട്രേക്ഷന് നടത്തുനതുലാം കഹവബ

കമഷസ്പീനുകേള് ഉപകയനാഗബക്കുനതുലാം  കേകയറ്റെത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായനാണയ്.  കകേനാട്ടക്കമ്പൂരബകല

344.5  ഏക്കര്  ഭൂമബയബകല  കേകയറ്റെലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  കുറബഞബമലയബകല

കേകയറ്റെശമലാം  തടയുനതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.    യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭരണകേനാലത്തയ്  മൂനനാര്  കമഖലയബകല  കേകയറ്റെലാം  സലാംബനബച്ചയ്  40
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എഫയ്.ഐ.ആര്.  രജബസ്റ്റേര്  കചയബരുനതബകന്മേല്  തുടര്നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

ടനാറ്റെനായുകടയുലാം  ഹനാരബസകന്റെയുലാം  ഫകേവശമുളള  ബനാക്കബ  ഭൂമബ  തബരബച്ചുപബടബക്കനാനുലാം

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.   കഡനാ.  നബകവദബത  പബ.  ഹരകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

നടപ്പെബലനാക്കുനതബകനനാ  കകേനാടതബയബല്  എതബര്  സതദവനാങ്മൂലലാം  സമര്പ്പെബക്കനാകനനാ

ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബഞബട്ടബല്ല.     അഴബമതബ  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  കചയ്യുകേയുലാം  ഭൂമബ

കേകയറ്റെങ്ങള്  തടയുകേയുലാം  എതബര്  സതദവനാങ്മൂലലാം  നല്കേനാതബരബക്കുന

ആളുകേള്കക്കതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  ഈ  ഗവണ്കമന്റെയ്

ഭരണകമകറ്റെടുത്തകശഷലാം ഭൂമബ കേകയറബ പണബത റബകസനാര്ടകേളുകട ഉത്തരവനാദബതസലാം ഈ

ഗവണ്കമന്റെബനുതകനയനാണയ്.  

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

ചര്ച്ചയബല് ഉയര്നവന വബലകപ്പെട്ട നബര്കദ്ദേശങ്ങകള സസനാഗതലാം കചയ്യുന.      ഭൂമബ

ഇല്ലനാത്തവര്ക്കയ്   ഭൂമബ,  അഴബമതബരഹബതവലാം  കേനാരദക്ഷമവമനായ ഭരണലാം,  അനധബകൃത

കേകയറ്റെങ്ങള് ഒഴബപ്പെബക്കല്,   വയല് നബകേത്തുനതയ്  തടയല് തുടങ്ങബയവയനാണയ്  ഈ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നയലാം.  സ്റ്റേനാഫബകന്റെ  കുറവയ്  സലാംബനബച്ച  പരനാതബയബല്

ജബല്ലനാതലത്തബല്   റസ്പീ-അകറഞ്ചുകമന്റുകേള്  നടത്തുനതബനുലാം  അതദനാവശദ  കപനാസ്റ്റുകേള്

സൃഷബക്കുനതബനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമര്പ്പെബക്കനാനുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടണയ്.

ഭരണപരമനായ  കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  6  ജബല്ലകേളബല്  പുതുതനായബ
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ഓകരനാ  റവനന്യൂ  ഡബവബഷനുകേളുലാം  പയന്നൂരുലാം  കുന്ദലാംകുളത്തുലാം  രണയ്  തനാലൂക്കുകേളുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള പ്രഖദനാപനലാം നടത്തബയബടണയ്.  റവനന്യൂ ഭരണലാം അഴബമതബരഹബതവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.  റവനന്യൂ വകുപ്പെബകല അഴബമതബ

കേണ്ടുപബടബക്കുനതബനനായബ  പ്രകതദകേ  പരബകശനാധനനാ  വബഭനാഗകത്ത  നബകയനാഗബച്ചയ്

ജബല്ലകേളബകല  മുഴുവന്  ഓഫസ്പീസകേളബലുലാം  വബശദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയുലാം

അപനാകേതകേളുലാം  കപനാരനായ്മകേളുലാം  കേണ്ടുപബടബച്ചയ്   പരബഹരബക്കുകേയുലാം  കചയബടണയ്.

കപനാതുജനങ്ങള്ക്കയ്   ചുരുങ്ങബയ  സമയപരബധബക്കുള്ളബല്  കസവനങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനയ് കേര്ശന നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം അതയ് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനകണനാ

എനയ്  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  കചയവരുന.   വബകല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസകേള്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

റവനന്യൂ  ഓഫസ്പീസകേളബല്  നബനള്ള  കസവനലാം   കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  ഇ-

ഗകവണന്സയ്,  ഇ-ഡബസ്ട്രേബകയ്,  സലാംകയനാജബത ഓണ്ഫലന് കപനാക്കുവരവയ്,  ഇ-കപകമന്റെയ്

സബസ്റ്റേലാം,  റവനന്യൂ റബക്കവറബ  ഓണ്ഫലന് എനസ്പീ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബ വരുന.

സ്മെനാര്ട്ടയ്  വബകല്ലജയ്  പദതബ  കൂടുതല് വബകല്ലജുകേളബകലയയ്  വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  എല്ലനാ

ജബല്ലകേളബലുലാം  പരനാതബപരബഹനാര  കസല്ലുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെബനയ്

സനാധബച്ചു.  സലാംസനാനകത്ത  വബകല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസകേകള  ജനസഇൗഹൃദ  ഓഫസ്പീസകേളനാക്കബ

മനാറ്റുനതബനുളള  ശമലാം  നടനകകേനാണബരബക്കുന.    ശക്തമനായ  നബലപനാടയ്

സസസ്പീകേരബച്ചതബലൂകട  ഭൂമബകേകയറ്റെലാം  തടയുനതബനുലാം  വദനാപകേമനായ  കതനാതബല്
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കുനകേളബടബച്ചയ്  വയലുകേള്  നബകേത്തുനതയ്  തടയുനതബനയ്  തഹസസ്പീല്ദനാര്മനാരുകട

കമല്കനനാട്ടത്തബല് പ്രകതദകേലാം സസനാഡ ഡുകേള് രൂപസ്പീകേരബച്ചയ്  നബരസ്പീക്ഷണലാം നടത്തുനണയ്.

അനധബകൃത കേകയറ്റെങ്ങള് തടയുനതബനയ് ജബല്ലനാ കേളകറകടയുലാം കഡപന്യൂട്ടബ കേളകറകടയുലാം

കനതൃതസത്തബല്  തഹസസ്പീല്ദനാര്മനാര്  ഉള്കപ്പെടുന  ജബല്ലനാ-തനാലൂക്കയ്   സസനാഡുകേള്

രൂപസ്പീകേരബച്ചയ്  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തബവരുന.  കകേരള  കനല്വയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തട

സലാംരക്ഷണ  നബയമത്തബകല  3  (എ)  വകുപ്പെയ്  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുനതബനയ്  മുന്  സര്ക്കനാര്

കകേനാണ്ടുവന  കഭ ദഗതബ  റദ്ദേനാക്കുകേയുണനായബ.  ഡനാറ്റെനാ  ബനാങ്കബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്തതുലാം

ബബ.ടബ.ആര്.-ല്  നബലകമനയ്  കരഖകപ്പെടുത്തബയതുമനായ  ഭൂമബയബല്

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ/കകേനാര്പ്പെകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളബല്  5  -ഉലാം  പഞനായത്തബല്  10  -ഉലാം

കസന്റെബല്  വസ്പീടുവയനാന്  അനുവനാദലാം  നല്കുനതബനയ്  ജബല്ലനാ  കേളകര്മനാകര

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബടണയ്.  പൂര്ണ്ണമനായ  ഡനാറ്റെനാ  ബനാങ്കയ്  ഒരു  വര്ഷത്തബനുളളബല്

നടപ്പെനാക്കനാന്  ശമബക്കുനതനാണയ്.  നബകേത്തബയ  വയലുകേള്  പൂര്വ്വ

സബതബയബകലത്തബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.   ഭൂമബയബല്ലനാത്തവര്ക്കയ്  ഭൂമബ

നല്കുകേയുലാം ജബല്ലകേളബല് പട്ടയ കമളകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതുമനാണയ്.           01-01-

1977-നയ് മുമ്പുളള കുടബകയറ്റെ ഭൂമബക്കയ് പട്ടയലാം നല്കുനതബനുള്ള നടപടബ ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണയ്.  ആദബവനാസബകേള്ക്കുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗ

ങ്ങള്ക്കുലാം  പട്ടയലാം  നല്കുനതബനയ്  കേളകര്മനാര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടണയ്.



42

ഭൂരഹബതരബല്ലനാത്ത കകേരളലാം പദതബ പ്രകേനാരലാം വനാസകയനാഗദമല്ലനാത്ത ഭൂമബ ലഭബച്ചവരുകട

പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു വരുന.  പനാട്ട വദവസയുകട

ലലാംഘനലാം പരബകശനാധബച്ചയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതബനയ് റവനന്യു വകുപ്പെയ് പ്രബന്സബപ്പെല്

കസക്രെട്ടറബ  ഉള്കപ്പെട്ട  ഉനതതല  സലാംഘകത്ത  നബകയനാഗബച്ചബടണയ്.  ലനാന്റെയ്

ഫടബന്യൂണലുകേളുകട പരബഗണനയബലുള്ള കകേസകേളബല് സമയബനബതമനായബ  തസ്പീര്പ്പെയ്

കേല്പ്പെബക്കുനതബനയ്  29  കസഷദല്  ഫടബന്യൂണലുകേള്  പുന:സനാപബക്കുകേയുലാം

പഞനായത്തയ്  തലത്തബല്  സബറ്റെബലാംഗുകേള്  നടത്തബ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനുള്ള

നബര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേബയബടണയ്.  മലപ്പുറലാം,  ആലപ്പുഴ,  പനാലക്കനാടയ്,  വയനനാടയ്  എനസ്പീ

ജബല്ലകേളബലനായബ  655.20  കഹകര്  മബച്ച  ഭൂമബ  ഏകറ്റെടുത്തയ്  വബതരണത്തബനയ്

സജമനാക്കബയബടണയ്.  ഫഹകക്കനാടതബ  നബര്കദ്ദേശകത്തത്തുടര്നയ്  ഇടുക്കബ  ജബല്ലയബകല

അവകശഷബക്കുന  സലത്തബകന്റെ   റസ്പീസര്കവ്വ  നടപടബകേള്  നടത്തുനതനാണയ്.

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനവലാം  കേനാലവര്ഷത്തബകന്റെ  കുറവലാംമൂലലാം  ഏറ്റെവലാം  വലബയ

വരള്ച്ചയനാണയ്  സലാംസനാനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുനതയ്.  ജലത്തബകന്റെ  ഉപകയനാഗലാം

ക്രെമകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ജലകസനാതസ്സുകേളുകട  സലാംരക്ഷണവലാം  കുടബകവള്ളവബതരണവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  ജബല്ലകേളബല്  മനബമനാരുകട  കനതൃതസത്തബല്  പ്രകതദകേ

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബടണയ്.   പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുളള  ദുരന്തങ്ങള്

കനരബടുനതബനയ്   സലാംസനാന  ദുരന്തനബവനാരണ  അകതനാറബറ്റെബയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം
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കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയബടണയ്. എല്ലനാ അനധബകൃത  കേകയറ്റെങ്ങളുലാം ഒഴബപ്പെബക്കുകേ എനതനാണയ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രഖദനാപബത  നയലാം.   ലനാന്റെയ്  ഗ്രനാബബലാംഗയ്  കപ്രനാഹബബബഷന്  ആകയ്

കകേനാണ്ടുവരുനതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്  മുകനനാടകപനാകുകേയനാണയ്.  റസ്പീ

സര്കവ്വ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കസഷദല്  ടസ്പീമുകേളുകട  കനതൃതസത്തബല്  അതദനാധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവബദദയുകടയുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകടയുലാം  പങ്കനാളബത്ത

കത്തനാകട പുനരനാരലാംഭബക്കനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.   എറണനാകുളലാം ജബല്ലകയനാഴബകകേ മകറ്റെല്ലനാ

ജബല്ലകേളബലുലാം ലനാന്റെയ് അഫസന്കമന്റെയ് കേമ്മേബറ്റെബകേള് രൂപസ്പീകേരബച്ചബടണയ്. ഭവന നബര്മ്മേനാണ

സനാമഗ്രബകേളുകട  വബപണനത്തബനനായബ  5  കേലവറ  യൂണബറ്റുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കബയബടണയ്.  സലാംസനാന  നബര്മ്മേബതബ  കകേന്ദ്രത്തബനയ്  പത്തനലാംതബട്ടയബല്

സസന്തമനായബ  ഓഫസ്പീസയ്  സനാപബച്ചബടണയ്.   ഫജവമനാലബനദത്തബല്  നബനയ്  ഫവദന്യുതബ,

പനാചകേ  വനാതകേലാം  എനബവ  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന  ബകയനാഗദനാസയ്  പനാന്റെയ്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനയ് പരബശസ്പീലനലാം നല്കേനാന് 10 കപ്രനാഡക്ഷന് യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബച്ചു.

മുന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തയ്   സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കനായബ   തുടങ്ങബവച്ച

ഫ്ളനാറ്റുകേളുകടയുലാം  ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം  വര്ക്കബലാംഗയ്  വബകമന്സയ്  കഹനാസ്റ്റേലുകേളുകടയുലാം

നബര്മ്മേനാണങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.    ഗ്രസ്പീന് കകടബന്യൂണലബനയ് മുമനാകകേ സര്ക്കനാര്

നല്കേബയബരുന ഉറപ്പെയ് പനാലബക്കുനതബനയ്  ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.
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VI ക്രെമപ്രശലാം

സമനാന സസഭനാവമുളള കചനാദദങ്ങള്ക്കയ് വദതദസ മറപടബ നല്കേബയതയ്

സലാംബനബച്ചയ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന് :  കപനാതുഭരണ വകുപ്പുമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ്  സര്വ്വശസ്പീ

എലാം.  വബന്കസന്റെയ്,   ടബ.  വബ.  ഇബനാഹബലാം,  പനാറക്കല്  അബ്ദുല്ല  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്

ഉനയബച്ച    സമനാന സസഭനാവമുള്ള കചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മൂനയ് രസ്പീതബയബലുള്ള ഉത്തരങ്ങളനാണയ്

നല്കേബയബരബക്കുനതയ്. 

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  സഭകയ  കതറ്റെബദരബപ്പെബക്കുന  രസ്പീതബയബലുള്ള  മറപടബകേള്

നല്കുകേകയനാ  അതുസലാംബനബച്ച  ആകക്ഷപങ്ങള്  ഉണനാകുകേകയനാ  കചയനാല്

അവകേനാശലലാംഘനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായനാണയ് വരുനതയ്.  ഇതയ് ക്രെമപ്രശമനായബ ഉനയബക്കുകേ

സനാധദമല്ല.  എനബരുനനാലുലാം  ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്  ഉനയബച്ച  വബഷയലാം

പരബകശനാധബച്ചയ് സഭയബല് മറപടബ നല്കുനതനാണയ്.

ധനകേനാരദലാം (തുടര്ച്ച)

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന്) : ചര്ച്ചയബല് അലാംഗങ്ങളുകട ഭനാഗത്തുനബനലാം ക്രെബയനാതകേമനായ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളനാണയ്   ഉയര്നവനബടളളതയ്.  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ   ധനനാഭദര്തന
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കയനാകടനാപ്പെലാം  കദവസസലാം   ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ലനാത്തതബനനാല്  പല  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം

ചര്ച്ചയബല് പകങ്കടുക്കനാന് സനാധബക്കനാകത വന സനാഹചരദത്തബല്   ഭനാവബയബകലങ്കബലുലാം

അതയ്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മലബനാര്  കദവസസലാം  ബബല്ലബല്

വരുകത്തണ മനാറ്റെങ്ങകളക്കുറബച്ചയ്  പഠബക്കനാന് നബകയനാഗബച്ച കേമ്മേബറ്റെബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  അടുത്ത  സഭനാസകമ്മേളനത്തബല്  ആവശദമനായ  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുനതനാണയ്. ശബരബമലയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയത്തബല്

തബരുവബതനാലാംകൂര് കദവസസലാം കബനാര്ഡയ്  പ്രസബഡന്റെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങകള സലാംബനബച്ചയ്

നബരവധബ ആകക്ഷപങ്ങളുയര്നവനബടണയ്. ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് നബയനണലാം

കകേനാണ്ടുവരുനതബകനക്കുറബച്ചയ്  സര്ക്കനാര്  ആകലനാചബക്കുനതനാണയ്.   ശബരബമലയുകട

മനാസ്റ്റേര് പനാനബനുകവണബ സര്ക്കനാര്  25  കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയുലാം കേബഫ്ബബവഴബ

300  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബപുലമനായ  പദതബ  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം   കചയബടണയ്.

വബവബധയബടങ്ങളബല്  ഭക്തര്ക്കയ്  വബപുലമനായ  സഇൗകേരദങ്ങളുള്ള  ഇടത്തനാവളങ്ങള്

ഒരുക്കുനതബനയ്  നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബടണയ്.   ആകരനാപണവബകധയനനായ    കദവസസലാം

ഉകദദനാഗസകന  കേമ്മേസ്പീഷണറനാക്കനാനുള്ള കബനാര്ഡബകന്റെ തസ്പീരുമനാനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്

കേഴബയബല്ല.  കദവസസലാം  റബക്രൂട്ടയ്കമന്റെയ്  കബനാര്ഡയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   ജസ്പീവനക്കനാകര

നബയമബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയബടണയ്.  കകേനാച്ചബന് കദവസസലാം

കബനാര്ഡയ്  ഹരബതകക്ഷതലാം  പദതബക്കയ്  രൂപലാം  കകേനാടുക്കുകേയുലാം  കുളങ്ങളുകടയുലാം
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കേനാവകേളുകടയുലാം നവസ്പീകേരണത്തബനുള്ള പദതബ തയനാറനാക്കുകേയുലാം കചയബടണയ്.   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പ്രസനാദയ്  സസ്പീലാം  പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഗുരുവനായൂര്,  ശബരബമല,

ശസ്പീപതനനാഭ  സസനാമബ  കക്ഷതങ്ങള്  വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  പദതബക്കയ്  തുടക്കലാം

കുറബച്ചബടണയ്.  സലാംസനാനകത്ത  കദവസസലാം കബനാര്ഡുകേളുകട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബടണയ്.  ധനനാഭദര്തനകേള്

പനാസ്സനാക്കബത്തരണകമനയ് അഭദര്തബക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.)

കേനാര്ഷബകേനാദനായ  നബകുതബയുലാം  വബലന  നബകുതബയുലാം  എന  V-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം ഭൂനബകുതബ എന VI-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം ജബല്ലനാഭരണവലാം

പലവകേയുലാം എന XI-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം എന  XXI-ാം

നമര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള  ദുരബതനാശസനാസത്തബനയ്  എന

XXVI-ാം നമര് ധനനാഭദര്തനയുലാം അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം  29-കനതബകര 73

കവനാടകേകളനാകടയുലാം   ഒരു  നബഷ്പക്ഷ  കവനാകട്ടനാകടയുലാം  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ. 

സഭ ഫവകുകനരലാം 3.58 -നയ് പബരബഞ്ഞു. 
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