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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    11,    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 ഗവര്ണറുകട സകന്ദേശലാം

2014  ഡബസലാംബര്  17-ാം  തസ്പീയതബ  നബയമസഭ  പനാസനാക്കബ  ഗവര്ണറുകട

അനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബചബരുന്നതലാം  ഗവര്ണര്  രനാഷ്ട്രപതബയുകട  പരബഗണനയനായബ

നസ്പീക്കബവചബരുന്നതമനായ  2014-കല  കകേരള  മനാരബടടലാം  കബനാര്ഡയ്  ബബല്

ഭരണഘടനയുകട  201-ാം  അനുകച്ഛേദത്തബകല  കബപ്തനബബന്ധന  പ്രകേനാരമുള

സകന്ദേശകത്തനാകട  ഗവര്ണര്  മടക്കബ  അയച  വബവരലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട
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നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടങ്ങളബകല  ചട്ടലാം  99  പ്രകേനാരലാം

സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച. 

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം
പകേര്ചവദനാധബ നബയന്ത്രണലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  പകേര്ചവദനാധബ  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാത്തതകകേനാണയ്  സലാംസനാനത്തയ്  പല  സലങ്ങളബലലാം  കഡങബപ്പെനബ,

എചയ്1 എന1,  കഹപ്പെടറ്റൈറ്റൈബസയ്,  ചബക്കനകപനാകയ്  കപനാലള  പകേര്ചവദനാധബകേള്

പടരുന്നതയ്  നബയന്ത്രണ  വബകധയമനാക്കനാന  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കനാത്തതമൂലലാം  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  ഉണനായബരബക്കുന്ന  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്

സര്വ്വശസ്പീ വബ. എസയ്.  ശബവകുമനാര്, എലാം. ഉമ്മേര്, അനൂപയ് കജേക്കബയ് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 അനുസരബചയ് കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ടശലജേ

ടസ്പീചര്  ):  മഴക്കനാല  പൂര്വ്വജേനദകരനാഗങ്ങള്  പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

മുനകേരുതലകേള്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.    മുഖദമന്ത്രബയുകട  അദദക്ഷതയബല്

കചര്ന്ന  കയനാഗത്തബല്  കകേനാതകേയ്  നശസ്പീകേരണവലാം  ശുചസ്പീകേരണവമുള്കപ്പെകടയുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനുലാം  കരനാഗപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം സര്ക്കനാര്  നടത്തബയ

പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ഫലമനായബ  മരണനബരക്കയ്  കുറയനാന  സനാധബച.

ഇത്തവണ  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം  കേനാരണലാം  സനാധനാരണയബല്നബനലാം

വദതദസ്തമനായബ കഡങബപ്പെനബയുലാം ജേലജേനദകരനാഗങ്ങളുലാം  പടരനാന  സനാധദതയുകണന്നയ്

മനസബലനാക്കബ  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്  കരനാഗനബയന്ത്രണത്തബനനാവശദമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുണയ്.  ആകരനാഗദ  വകുപ്പുകദദനാഗസരുകട

കനതൃതസത്തബല്  കയനാഗങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ജേബലനാതല  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ നബരന്തര ഇടകപടല് നടത്തുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   കഡങബപ്പെനബ

പടര്ന്ന  കമഖലകേളബല്  കമഡബക്കല്  കേദനാമ്പുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  കരനാഗലാം  നബയന്ത്രണ

വബകധയമനാക്കുന്നതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

കകേ.എലാം.എസയ്.സബ.എല്.  മുകഖന  ആവശദമനായ  മരുനകേള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്

ശക്തമനായ ഇടകപടല് നടത്തബയബട്ടുണയ്.   എലബപ്പെനബ,  ചബക്കനകപനാകയ്  എന്നബവയ്ക്കുള

മരുനകേളുലാം എചയ്1 എന1 കരനാഗശമനത്തബനയ് ഉപകയനാഗബകക്കണ ഗുളബകേകേളുലാം കശഖരബചയ്

ആശുപതബകേളബല്   ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണയ്.   ഇഇൗ  വബഷയത്തബല്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്

കൃതദമനായ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    ശബവകുമനാര് :  സലാംസനാനത്തയ്  പകേര്ചവദനാധബകേള്
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നബയന്ത്രബക്കുന്നതബകനനാ പ്രതബകരനാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകറ്റൈടുക്കുന്നതബകനനാ സര്ക്കനാര്

യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.  ആവശദമനായ  മുനകേരുതലകേള്

എടുക്കനാത്തതബനനാല് പല സലങ്ങളബലലാം കഡങബപ്പെനബ, എചയ്1 എന1, കഹപ്പെടറ്റൈറ്റൈബസയ്,

ചബക്കനകപനാകയ് തടങ്ങബയ പകേര്ചവദനാധബകേള് പടര്നപ്പെബടബക്കുകേയനാണയ്.  കകേരളത്തബല്

എചയ്1 എന1 ബനാധബചയ്  62 കപര് മരണകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തയ്

പഞനായത്തുകേളുകട  കനതൃതസത്തബല്  വനാര് ഡുതല  സനാനബകട്ടഷന  കേമ്മേബറ്റൈബകേള്

പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം  ഓകരനാ  വനാര്ഡബകലയുലാം  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം

കരനാഗപ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമനായബ  25,000  രൂപ  വസ്പീതലാം  നല്കേബയബരുന.

ഏപ്രബല് മനാസത്തബല് കകേനാടുകക്കണ തകേ ഇതവകരയുലാം കകേനാടുത്തബട്ടബല.  യു.ഡബ.എഫയ്.

ഗവണ്കമന്റെയ്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയനാണയ്  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തബയബരുന്നതയ്.   മനാലബനദങ്ങള് നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന്നതബനുള  യനാകതനാരു നടപടബയുലാം

സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.   കകേരളത്തബകല  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  നഗരങ്ങളബല്  മനാലബനദ

സലാംസ്കരണ  പനാന്റുകേള്  സനാപബക്കനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഹരബതകകേരളലാം

പദതബയുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് യനാകതനാരു പ്രവര്ത്തനവലാം നടക്കുന്നബല.  ഭക്ഷദ സുരക്ഷനാ

വകുപ്പെയ്  കേനാരദക്ഷമമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നബല.  ഇതര  സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ  കമഡബക്കല്  കേദനാമ്പുകേള്  നടത്തനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

തയ്യനാറനാകുന്നബല.    പകേര്ചവദനാധബകേള്  നബയന്ത്രബക്കുന്നതബനയ്  ശനാശസത
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പരബഹനാരമുണനാക്കനാനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   പകേര്ചവദനാധബ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെബലനാക്കനാകനനാ  നബയന്ത്രണ വബകധയമനാക്കനാകനനാ

കേഴബയനാത്ത  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം   സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണലാം.  

 ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .  കകേ  .    കകശലജേ

ടസ്പീചര്):   പകേര്ചവദനാധബകേള്  നബയന്ത്രബക്കുന്നതബനയ്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനലാംമൂലലാം  പനബ പടരുന്നതയ്  വര്ദബചബട്ടുണയ്.

H1  N1   പനബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയയുടനതകന്ന ഗവണ്കമന്റെയ്  ഫലപ്രദമനായ ഇടകപടല്

നടത്തുകേയുലാം  ജേബലനാതല  ഉകദദനാഗസരുള്കപ്പെകടയുളവര്ക്കയ് വദക്തമനായ നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  നബരന്തര കബനാധവല്ക്കരണത്തബലൂകട  പനബ  പടരുന്നതയ്

ഒരു  പരബധബവകര  പബടബചനബര്ത്തനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.   പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തന

ങ്ങള്ക്കനായബ 73  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  വനാര്ഡയ് തലത്തബല്  നല്കകേണ 25,000 രൂപയുലാം

നല്കേബയബട്ടുണയ്.   ഏകതങബലലാം  വനാര്ഡബല്   തകേ  ലഭബചബട്ടബകലങബല്  പരബകശനാധബചയ്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.      പകേര്ചവദനാധബകേള്  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  കചയ്യുന്നതബനയ്

ആകരനാഗദ  വകുപ്പെയ്  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടറുകട  ഓഫസ്പീസബല്  പ്രകതദകേ

സലാംവബധനാനകമനാരുക്കബയബട്ടുണയ്.  പകേര്ചപ്പെനബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്   കചയ്യനാനുലാം  പനബ

പടരുനകണനാ  എന്നയ്  കേകണത്തബ   ഇടകപടല്   നടത്തുന്നതബനുലാം  ആകരനാഗദ
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വകുപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  എലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്ക്കുലാം   നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.

മരുനകേളുകട ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം സനാഫബകന്റെ കുറവയ് പരബഹരബചവരബകേയുമനാണയ്.

എലനാ  പബ.എചയ്.സബ.-കേളബലലാം  ആവശദത്തബനയ്  കഡനാക്ടര്മനാകര  നബയമബചബട്ടുണയ്.

പകേര്ചവദനാധബകേള്  തടയുന്നതബനയ്  ആകരനാഗദവകുപ്പെയ്  സമഗ്രമനായ  ഇടകപടല്

നടത്തബയബട്ടുണയ്.  ഹരബതകകേരളലാം പദതബയുകട കേസ്പീഴബല് ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുനണയ്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച  കചകയ്യണ

ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനയ് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെയ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചയ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശയ്  കചന്നബത്തല,

അനൂപയ് കജേക്കബയ്, കകേ. എലാം. മനാണബ, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ

കനതനാക്കള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭവബട്ടയ്  പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജേകഗനാപനാലലാം  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

സഭവബട്ടയ് പുറത്തുകപനായബ.

സഭ  വബട്ടു  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബകകേ ഹനാജേരനായബ.)
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III ശദക്ഷണബക്കല്

(1)  ജേലസലാംരക്ഷണ പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷയ് കുമനാര്:   ഭനാരതപ്പുഴ,  ശനാസ്തനാലാംകകേനാട്ട തടനാകേങ്ങളബലലാം

കപപ്പെനാറ,  അരുവബക്കര,  കനയ്യനാര്,  മലമ്പുഴ  ഡനാമുകേളബലലാം  കവളളമബലനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  ഭൂഗര്ഭജേലലാം  കശഖരബക്കുന്നതബനുളള  പദതബ  തയ്യനാറനാക്കണലാം.

നബലവബല്  കകേനാലലാം,  പനാലക്കനാടയ്  ജേബലകേളബലനാണയ്  ഏറ്റൈവലാം  കൂടുതല്

ജേലക്ഷനാമമനുഭവകപ്പെടുന്നതയ്.  കതനാടുകേള്,  കുളങ്ങള്,  തടനാകേങ്ങള്  എന്നബവയബകലയ്ക്കുലാം

ഡനാമുകേളബകല റബസര്കവനായറുകേളബകലയയ് കവളളലാം വരുന്ന ചനാലകേളബലലാം  തടയണകേള്

നബര്മ്മേബക്കനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കവനല്ക്കനാലത്തയ്  കുഴല്ക്കബണര്

തരുമ്പുപബടബചയ്  പനാഴനായബകപ്പെനാകുന്നതയ്  തടയനാനുലാം   റസ്പീചനാര്ജയ്  കചയ്യനാനുലാം  മഴകവളളലാം

ഭൂമബയബകലയയ്  ചനാര്ജയ്  കചയ്യനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കതനാടുകേള്ക്കുലാം

കുളങ്ങള്ക്കുലാം  സമസ്പീപമുളള  വസ്പീടുകേളബല്  വസ്പീഴുന്ന  മഴകവളളലാം  ശുദസ്പീകേരബചയ്

ജേലനാശയങ്ങളബല് എത്തബക്കനാനുലാം കകേരളത്തബകല മുഴുവന വദവസനായ ശനാലകേളുകടയുലാം

മുകേളബല്  വസ്പീഴുന്ന  മഴകവളളലാം  കശഖരബക്കനാനുലാം  ഇനഡസബയല്  വനാട്ടര്  സകകപ  സ്കസ്പീലാം

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജേലചൂഷണലാം  തടയനാനുലാം  നബനാര്ഡബകന്റെ  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ കേലടയനാറബല് തടയണ നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമന്ത്രബ    (ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസയ്):  ഹരബതകകേരളലാം മബഷന
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കപനാതസമൂഹലാം ഏകറ്റൈടുകക്കണ ദഇൗതദമനാണയ്.   കൂട്ടനായ പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട മനാതകമ

ജേലക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കനാന  സനാധബക്കുകേയുളള.  മഴകവളളലാം  കവണവബധത്തബല്

സലാംഭരബക്കുകേയുലാം ഉപകയനാഗബക്കുകേയുലാം കചയനാല്  കുടബകവളള ക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കനാലാം.

കവളളകപ്പെനാക്കത്തബനുലാം  ജേലക്ഷനാമത്തബനുലാം  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനുളള  പദതബകേളനാണയ്

സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കനാന  ശമബക്കുന്നതയ്.  തടയണ  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

ഇനകവസബകഗഷന  പ്രവൃത്തബകേള്  തയ്യനാറനായബ  വരബകേയനാണയ്.  നദബകേളബലലാം

കതനാടുകേളബലമുളള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലനാത്ത തടയണകേള് കബന്റെയ് കക്രനാസയ്  ബനാറുകേള്,

കറഗുകലറ്റൈര് എന്നബവ പുനരുദരബക്കനാനുളള പ്രവൃത്തബകേളുകട ഡസ്പീകറ്റൈയബല്ഡയ്  കപ്രനാജേക്ടയ്

തയ്യനാറനാക്കബവരുന.  കപനാതകുളങ്ങളുകട  പ്രനാധനാനദലാം  കേണക്കബകലടുത്തയ്   കദശസ്പീയ

കതനാഴബലറപ്പെയ്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  നവസ്പീകേരബക്കനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനണയ്.

കുഴല്ക്കബണറുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശലാം  പരബഹരബക്കനാന  12.5  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബചബട്ടുണയ്. ഡനാമുകേളുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് സൂചബപ്പെബച കേനാരദങ്ങള് ഗഇൗരവകത്തനാകട

കേനാണുകേയുലാം  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതമനാണയ്.  തടയണകേള്  നബര്മ്മേബക്കനാന

കേബഫ്ബബയബല്  പദതബകേള്  രൂപകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.   'ജേലമബകലങബല്  ജേസ്പീവനബല,

കേരുതകലനാകട കേരുതനാലാം'  എന്ന സകന്ദേശലാം ജേനങ്ങളബല് എത്തബക്കനാനനാവശദമനായ എലനാ

നടപടബകേളുലാം സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.
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(2)  കകേനാചബ വനാട്ടര് കമകടനാ

ശസ്പീ  .    കകഹബബ ഇഇൗഡന :  ജേലഗതനാഗത രലാംഗത്തയ് വബപവലാം സൃഷബക്കനാനുതകുന്ന

വബധത്തബല്   ആധുനബകേ  കബനാട്ടുകേള്  ഉപകയനാഗബചയ്  എറണനാകുളത്തുലാം  പരബസര

പ്രകദശങ്ങളബലള  ദസസ്പീപുകേളബകലയ്ക്കുലാം  സര്വ്വസ്പീസയ്  നടത്തുന്നതബനനാണയ്  കകേനാചബ  വനാട്ടര്

കമകടനാ  വബഭനാവനലാം  കചയബരബക്കുന്നതയ്.  അടബസനാനസഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  ആധുനബകേ  കജേട്ടബകേള്,  കറനാഡുകേള്,  സസ്പീറ്റൈയ്  കകലറ്റുകേള്,

ഫസ്പീഡര് ബസയ് സര്വ്വസ്പീസുകേള് എന്നബവ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ ദസസ്പീപുകേളുകട  വബകേസനമനാണയ്

ഇതബലൂകട ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.  ഡബ.പബ. ആര്. പ്രകേനാരലാം 2018- ല് ആദദഘട്ടലാം കേമ്മേസ്പീഷന

കചയ്യുകമന്നനാണയ്  പറഞ്ഞബരബക്കുന്നതയ്.   ഭൂമബ  ഏകറ്റൈടുക്കല്  കൂടുതല്  കവഗത്തബലനാക്കബ

സമയബന്ധബതമനായബ  കകേനാചബ  വനാട്ടര്  കമകടനാ  യനാഥനാര്തദമനാക്കണലാം.   കുമ്പളങ്ങബ

ടൂറബസലാം  വബകലജേയ്,  കുമ്പളലാം,  അരൂര്,  അരൂക്കുറ്റൈബ,  കപരുമ്പളലാം  പ്രകദശകത്തയ്ക്കുകൂടബ

പദതബ വദനാപബപ്പെബക്കനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  കകേനാചബ  കേനായലബകന്റെ  വബവബധ

ഭനാഗങ്ങളബല്  തനാമസബക്കുന്ന  ജേനങ്ങള്ക്കയ്  വനകേരയബകലയ്ക്കുള  യനാതനാസഇൗകേരദലാം

കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം   ജേസ്പീവബതമനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബക്കുകേയുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  നബല

കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുകേകയനളതനാണയ്  കകേനാചബയബകല  സലാംകയനാജേബത  ജേല

ഗതനാഗത  പദതബയുകട  ഉകദ്ദേശദലാം.  പദതബ  നബര്വ്വഹണത്തബനനായബ   ജേനറല്
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കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന നബയമബക്കുന്നതബനുള നടപടബ  അവസനാനഘട്ടത്തബലനാണയ്.  സലലാം

ഏകറ്റൈടുക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  പദതബക്കയ്

പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  ലഭബക്കുന്നമുറയയ്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണയ്.  ജേര്മ്മേന വനായനാ ഏജേനസബ കകേ.എഫയ്. ഡബത്യു. സലാംഘത്തബകന്റെ

ഏപ്രബല്  മനാസകത്ത  സന്ദേര്ശനത്തബല്  പദതബ  പുകരനാഗതബയബല്  സലാംതൃപ്തബ

അറബയബചബട്ടുണയ്.  ജേനറല്  കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന  നബയമബചതബനുകശഷമുള  20

മനാസക്കനാലയളവബല്  പദതബയുകട  ആദദഘട്ടലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാണയ്  കപ്രനാജേക്ടയ്

വബഭനാവനലാം കചയ്യുന്നതയ്.  വനായനാ  കേരനാര്  അനുസരബചയ്  2019   അവസനാന പനാദത്തബല്

പദതബയുകട  ഒന്നനാലാം  ഘട്ടത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കനാന  കേഴബയുകമന്നയ്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  നബലവബകല  പദതബ  പൂര്ത്തബയനായതബനുകശഷലാം

പരബസരപ്രകദശങ്ങളബകലയയ്  ഇഇൗ  സലാംവബധനാനലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബകനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കനാലാം. 

IV സബ്മബഷന

(1)   കേമ്മേബറ്റൈബ പ്രനാതബനബധദലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസയ്:  വബശനാല  കകേനാചബ  വബകേസന  അകതനാറബറ്റൈബയബലലാം

കകവറ്റൈബല   കമനാബബലബറ്റൈബ  ഹബബകന്റെ  ഗകവണബലാംഗയ്  കബനാഡബയബലലാം  ജേനപ്രതബ

നബധബകേള്ക്കുലാം   കേളക്ടര്ക്കുലാം  പ്രനാതബനബധദലാം  നല്കേനാതബരുന്നതയ്  സലാംബന്ധബചയ്
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അകനസഷബക്കണലാം.

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  കകവറ്റൈബല  കമനാബബലബറ്റൈബ  ഹബ്ബുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  2013-കല റൂള്സയ്  ആന്റെയ്  കറഗുകലഷനസബല് പറഞ്ഞബരബക്കുന്ന പ്രകേനാരലാം

ഗകവണബലാംഗയ്  കബനാഡബ,  എകബകേത്യുട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മേബറ്റൈബ  എന്നബവയുകട  ഘടന  മുഖദമന്ത്രബ

കചയര്മനാനനായ  ഡയറക്ടര്  കബനാര്ഡുലാം  ചസ്പീഫയ്  കസക്രട്ടറബ  കചയര്മനാനനായ  എട്ടലാംഗ

എകബകേത്യുട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മേബറ്റൈബയുമനാണയ്.  പ്രസ്തുത റൂള്സയ്  ആന്റെയ്  കറഗുകലഷനസയ്  അനുസരബചയ്

പ്രകദശകത്ത  എലാം.പബ.,  എലാം.എല്.എ.-മനാര്  ഗകവണബലാംഗയ്  കബനാഡബ,  എകബകേത്യുട്ടസ്പീവയ്

കേമ്മേബറ്റൈബ  എന്നബവയബല്  അലാംഗങ്ങളലനാത്തതബനനാലനാണയ്  03-12-2016-  കല ഉത്തരവയ്

പ്രകേനാരലാം പുന:സലാംഘടബപ്പെബച ഗകവണബലാംഗയ് കബനാഡബയബലലാം എകബകേത്യുട്ടസ്പീവയ് കേമ്മേബറ്റൈബയബലലാം

കമല്പ്പെറഞ്ഞ ജേനപ്രതബനബധബകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തനാതബരുന്നതയ്. 2016-കല കകേരള നഗര

ഗ്രനാമനാസൂതണ  ആക്ടബകല  വദവസകേളനുസരബചനാണയ്  ജേബ.സബ.ഡബ.എ.

പുന:സലാംഘടബപ്പെബചബരബക്കുന്നതയ്.  അതബനപ്രകേനാരലാം  കമയര്,  ജേബലനാ  പഞനായത്തയ്

പ്രസബഡന്റെയ്,  ജേബലനാ  കേളക്ടര്  എന്നബവര്  എകബകേത്യുട്ടസ്പീവയ്  കേമ്മേബറ്റൈബ   അലാംഗങ്ങളല.

16-12-16-ല്  പുന:സലാംഘടബപ്പെബച  ജേബ.സബ.ഡബ.എ.  ജേനറല്  കേഇൗണ്സബലബകലയയ്

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബല്നബനള പ്രതബനബധബകേകള  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം   കചയ്യുന്ന

മുറയയ് ഇഇൗ വബഭനാഗത്തബകല അലാംഗങ്ങകള എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവയ് കേമ്മേബറ്റൈബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാന

കേഴബയുന്നതനാണയ്. 
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(2) ജേസ്പീവന രക്ഷനാ ഉപകേരണങ്ങള് അനുവദബക്കല് 

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: കകവക്കലാം  ഫയര് കസഷനബല് സ്കൂബനാ കസറ്റൈയ്, കഫനാട്ടയ്

പമ്പയ്,  ബബ.എ.  കസറ്റൈയ്  ,  ജേസ്പീപ്പെയ്,  സസ്പീഡയ് കബനാട്ടയ്,  കമനാകകബല് ടനാങയ് യൂണബറ്റൈയ്  തടങ്ങബയ

ആധുനബകേ  ജേസ്പീവനരക്ഷനാ  ഉപകേരണങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  കേഴബഞ്ഞ  ഒരു  മനാസത്തബനബടയബല്

കകവക്കത്തുലാം സമസ്പീപ പ്രകദശങ്ങളബലമനായബ  ആറുകപര് മുങ്ങബമരബചകപ്പെനാള്  കകവക്കലാം

അഗബരക്ഷനാ നബലയത്തബല്നബന്നനാണയ് രക്ഷനാ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തബയതയ്.  ഇതയ് 28-11-

2015-ല്  പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബകചങബലലാം  സ്കൂബനാ  കസറ്റുകപനാകലയുള  ജേസ്പീവനരക്ഷനാ

ഉപകേരണങ്ങള് ലഭദമനാക്കബയബരുന്നബല. 2016-17 -കല വനാര്ഷബകേ പദതബ വബഹബതലാം

ഉപകയനാഗബചയ്  73  സ്കൂബനാ കസറ്റൈയ് വബത്തയ് കകഡവബലാംഗയ് സക്യൂട്ടയ് വനാങ്ങുന്നതബനുള സകകപ

ഓര്ഡര്   ലഭബചനാലടനതകന്ന  കകവക്കലാം  അഗബരക്ഷനാ  നബലയത്തബനയ്  സ്കൂബനാ  കസറ്റൈയ്

നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം ആവശദമനായ  മറ്റൈയ്  ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭദമനാക്കനാന സനാധബക്കുലാം.

അഗബരക്ഷനാ  നബലയത്തബല്  ഇത്തരലാം  ഉപകേരണങ്ങള്  ഉണനായതകകേനാണ്ടുമനാതലാം

മുങ്ങബമരണലാം  ഒഴബവനാക്കനാന  കേഴബയബല.  മതബയനായ  കബനാധവത്കേരണവലാം  മറ്റൈയ്

മുനകേരുതലകേളുലാം ആവശദമനാണയ്.  ഇതബനനായബ അഗബരക്ഷനാകസന പ്രകദശവനാസബകേളുകട

സഹകേരണകത്തനാടുകൂടബ കേമ്മേക്യൂണബറ്റൈബ കറസ്കക്യൂ കവനാളന്റെബയര് കസന രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്. 
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(3) കബക്കല് ടൂറബസലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന:  കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജേബലയബകല  കബക്കല്  ടൂറബസലാം

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ എയര്സബപ്പെയ്  സനാപബക്കുന്നതബനുലാം

പനാര്ക്കുകേളുകടയുലാം    കകേ.റ്റൈബ.ഡബ.സബ.  കകേനാകട്ടജുകേളുകടയുലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീ

കേരബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസ ഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന):     കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജേബലയബകല കബക്കലബല് എയര്സബപ്പെയ്

നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  ബബ.ആര്.ഡബ.സബ.-ക്കയ്   അനുമതബ  നല്കേബകക്കനാണയ്

പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് എയര്സബപ്പെബകന്റെ സനാധദതനാപഠനലാം

നടത്തനാന  സബയനാലബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണയ്.   എയര്സബപ്പെയ്

നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  കേകണത്തബയ  80.41  ഏക്കര്  സലത്തബല്   51.65  ഏക്കര്

സസകേനാരദ  വദക്തബകേളുകടതലാം  28.76  ഏക്കര്  സര്ക്കനാര്  ഭൂമബയുമനാണയ്.    ഭൂമബ

ഏകറ്റൈടുക്കുന്നതബകന്റെ  കചലവയ്   പരബഗണബക്കുകമ്പനാള്  എയര്സബപ്പെയ്  നബര്മ്മേനാണലാം

ലനാഭകേരമനായബ നടത്തനാന സനാധബക്കനാത്തതബനനാല്  വബശദമനായ പഠനലാം ആവശദമനായബ

വരുലാം.    സുനനാമബ  ഫണ്ടുപകയനാഗബചയ്  കബക്കല്  സഇൗത്തയ്  ബസ്പീചബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനലാം   ആരലാംഭബചകവങബലലാം  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബരുന്നബല.   പ്രസ്തുത

പനാര്ക്കബകന്റെ  ഒന്നനാലാംഘട്ട പ്രവൃത്തബക്കയ് 138 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം    രണനാലാം ഘട്ട പ്രവൃത്തബക്കയ്
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110  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം   അനുവദബചതബല്   55  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബബ.ആര്.ഡബ.സബ.-ക്കയ്

ടകേമനാറബയബട്ടുണയ്.   പനാര്ക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്  അടബയന്തരമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലാം.  കബക്കലബല് കകേ.റ്റൈബ.ഡബ.സബ.-യുകട

റബകസനാര്ട്ടയ്  നബര്മ്മേനാണത്തബനയ്  രണയ്  കകേനാടബ  മുപ്പെതയ്  ലക്ഷലാം രൂപ  കചലവഴബചബട്ടുണയ്.

നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് കപനാരനായ്മയുകണങബല്   ബന്ധകപ്പെട്ടവരുകട കയനാഗലാം

വബളബചകചര്ത്തയ്  അഭബപ്രനായ  സമനസയത്തബലൂകട  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(4) സസ്പീരബയലകേളുകട നബലവനാരലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  കടലബവബഷന ചനാനലകേളബല് സലാംകപ്രക്ഷണലാം

കചയ്യുന്ന  സസ്പീരബയലകേളുകട  നബലവനാരലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം   പ്രകതദകേ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

ടബ.വബ. സസ്പീരബയലകേളുകട നബലവനാരത്തകേര്ച  നബയന്ത്രബക്കുന്നതയ്  1995-ല് പനാസനാക്കബയ

കകേബബള്  കടലബവബഷന  കനറ്റൈയ് വര്ക്കയ്  കറഗുകലഷന  ആക്ടയ്  പ്രകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര

വനാര്ത്തനാപ്രകക്ഷപണ  മന്ത്രനാലയമനാണയ്.   ഈ  ആക്ടയ്  പ്രകേനാരലാം  ചനാനലകേളബലൂകട

പ്രകക്ഷപണലാം  കചയ്യുന്ന  പരബപനാടബകേള്ക്കയ്  കപ്രനാഗ്രനാലാം  കകേനാഡയ്,  അഡസര്ടടസബലാംഗയ്
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കകേനാഡയ്  എന്നബവ  പനാലബക്കുനകണനാകയന്നയ്  പരബകശനാധബക്കനാന  സലാംസനാന

കമനാണബറ്റൈറബലാംഗയ് കേമ്മേബറ്റൈബ രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  ചനാനലകേളബലൂകട സലാംകപ്രക്ഷണലാം കചയ്യുന്ന

പരബപനാടബകേകള സലാംബന്ധബചള പരനാതബകേള് സലാംസനാനതല കമനാണബറ്റൈറബലാംഗയ് കേമ്മേബറ്റൈബ

മുമ്പനാകകേ  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം  സമബതബയുകട  ശബപനാര്ശകയനാകട  കകേന്ദ്ര

വനാര്ത്തനാപ്രകക്ഷപണ മന്ത്രനാലയകത്ത അറബയബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്നതനാണയ് നബലവബലളള

നടപടബക്രമലാം.   ഈ ശബപനാര്ശകേളബല് കകേന്ദ്രവനാര്ത്തനാ പ്രകക്ഷപണ മന്ത്രനാലയമനാണയ്

തടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  സലാംസനാനത്തബനയ്  പ്രകതദകേ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുളള  ജൂറബസ്ഡബക്ഷനുകണനാകയന്നതയ് പരബകശനാധബക്കനാലാം. 

(5) ടബപ്പെനാസബനയ് ഭരണനാനുമതബ

ശസ്പീ  .   കറനാജേബ എലാം  .   കജേനാണ്: അങമനാലബ  ടബപ്പെനാസബകന്റെ   ഗുരുതരമനായ ഗതനാഗത

പ്രശലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്   ടബപ്പെനാസബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.  കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ ഭരണനാനുമതബ ലഭദമനാക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്): 2016-

17-കല  ബഡ്ജേറ്റൈബല്  അങമനാലബ-കകേനാചബ  എയര്കപനാര്ട്ടയ്  ടബപ്പെനാസബനയ്

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അനപതയ്  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണയ്.    പ്രസ്തുത

കപ്രനാജേക്ടബനയ്  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബചനാല്  മനാതകമ  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  കമല്നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുള.   ബന്ധകപ്പെട്ട ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബനയ് ഇതസലാംബന്ധബച
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ഭരണനാനുമതബ  നല്കേനാവന്നതനാണയ്.   ലനാന്റെയ്  അകേസബസബഷനുള   നടപടബ

സസസ്പീകേരബചകകേനാണയ്   കപ്രനാജേക്ടയ്  എതയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.

(6) ചബകേബതനാപ്പെബഴവമൂലമുള മരണലാം

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജേബ:   ചബകേബതനാപ്പെബഴവമൂലലാം  മരണമടഞ്ഞ  കേളമകശ്ശേരബ

കമഡബക്കല് കകേനാകളജേബകല രണനാലാം വര്ഷ എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.  വബദദനാര്തബനബ ഷലാംന

തസബമബകന്റെ  കപരബലള  ടക്രലാംബനാഞയ്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

നഷപരബഹനാരത്തുകേ പുനനഃപരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ടശലജേ

ടസ്പീചര്  ):   എറണനാകുളലാം  സര്ക്കനാര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജേബകല  രണനാലാം  വര്ഷ

എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.  വബദദനാര്തബനബയനായ ഷലാംന തസബലാം പനബ,  ചുമ,  കതനാണകവദന,

ശസനാസലാംമുട്ടല്  എന്നബവകയത്തുടര്ന്നയ്  18.07.2016-നയ്  എറണനാകുളലാം  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജേബല്  ചബകേബത  കതടുകേയുണനായബ.   ജേനറല്  കമഡബസബന  വബഭനാഗലാം

കമധനാവബയനായബരുന്ന കഡനാ.  ജേബല്സയ് കജേനാര്ജബകന്റെ നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം ഇനജേക്ഷന

കകേനാടുത്തതബകനത്തുടര്ന്നയ്  കുട്ടബയുകട  നബല  വഷളനായബ  കപകട്ടന്നയ്  മരണമടഞ

എന്നനാണയ് അകനസഷണ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്.  ഇക്കനാരദത്തബല് ആലപ്പുഴ സര്ക്കനാര് കമഡബക്കല്

കകേനാകളജേബകല  കപ്രനാഫസറനായ കഡനാ.  ടബ.കകേ.  സുമയുകട കനതൃതസത്തബല് രൂപസ്പീകേരബച
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സലാംഘത്തബകന്റെ    അകനസഷണ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബചതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് കഡനാ. ജേബല്സയ് കജേനാര്ജബകന അചടക്ക നടപടബക്കയ് വബകധയമനായബ

സര്വ്വസ്പീസബല്നബനലാം  മനാറ്റൈബനബര്ത്തബകക്കനാണ്ടുള  ഉത്തരവയ്  പുറകപ്പെടുവബച.  ജേനറല്

കമഡബസബന  വബഭനാഗലാം  ഫസയ്  ഇയര്  അക്കനാഡമബകേയ്  ജൂനബയര്  റസബഡന്റെനായ കഡനാ.

ബബകനനാ  കജേനാസുലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  അലലാംഭനാവലാം  കേനാട്ടബയതനായബ  സര്ക്കനാരബനയ്

കബനാധദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ടബയനാകനയുലാം  സര്വ്വസ്പീസബല്  നബന്നയ്

മനാറ്റൈബനബര്ത്തബയബട്ടുണയ്.   ഇവര്  സമര്പ്പെബച അപ്പെസ്പീലകേള് പരബകശനാധബചയ്  സര്വ്വസ്പീസബല്

പുനനഃപ്രകവശനലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.   നടപടബക്രമങ്ങളബകല  വസ്പീഴ്ചയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

കഡനാക്ടര്മനാര്,  നഴ്സുമനാര്  എന്നബവരുകട  കേര്ത്തവദനാനുഷനാനത്തബല്  അകനസഷണലാം

നടത്തുന്നതബനയ്  23.11.2016-നയ് വസ്പീണ്ടുലാം ഉത്തരവനാകുകേയുലാം   ഒരു വബദഗ്ദ്ധ സമബതബകയ

നബശ്ചയബക്കുകേയുമുണനായബ.   ഈ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്   കഡനാ.  ജേബല്സയ്  കജേനാര്ജബനയ്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബചബട്ടുളതനായബ

കബനാധദകപ്പെടുകേയുലാം   അചടക്ക  നടപടബക്കയ്  വബകധയമനായബ  സര്വ്വസ്പീസബല്നബന്നയ്

മനാറ്റൈബനബര്ത്തബകക്കനാണയ്  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം കചയ.  ജേബലനാ കമഡബക്കല് ഓഫസ്പീസറുകട

കനതൃതസത്തബല് കചര്ന്ന  കബനാര്ഡയ് കയനാഗത്തബല് കപനാസയ് കമനാര്ട്ടലാം കചയ കഡനാക്ടര്

നല്കേബയ വബകയനാജേനക്കുറബപ്പെയ്  അകപ്പെകയ് കബനാഡബക്കയ് അയയനാത്തതബനനാല്  വസ്പീണ്ടുലാം

പരബഗണബക്കണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടയ്  ശസ്പീ.  കകേ.  എ.  അബൂട്ടബ സര്ക്കനാരബല്  അകപക്ഷ



18

നല്കുകേയുലാം  24.11.2016-ല്  കൂടബയ  അകപ്പെകയ്  കേമ്മേബറ്റൈബ  ഈ  വബഷയലാം

പരബഗണബക്കുകേയുലാം  കചയ.  ഇത്തരത്തബലള  ദനാരുണ  മരണങ്ങള്

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനുള മുനകേരുതല് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  ചബല നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

കഡനാ.  ടബ.കകേ.  സുമയുകട  കനതൃതസത്തബലള  കേമ്മേബറ്റൈബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.

നഷപരബഹനാരത്തുകേ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധബചയ് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണയ്.  

(7) കകേ  .  എസയ്  .  ടബ  .  പബ  .   കറനാഡയ് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    രനാജു എബഹനാലാം:   മലകയനാര പ്രകദശത്തുകൂടബ കേടനകപനാകുന്ന പുനലൂര്-

മൂവനാറ്റുപുഴ  കകേ.എസയ്.ടബ.പബ.  കറനാഡബകന്റെ  കശനാചദനാവസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്

അടബയന്തരമനായബ  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതമരനാമത്തുലാം രജേബകസഷനുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (  ശസ്പീ  .   ജേബ  .   സുധനാകേരന  ):   പുനലൂര്-

കപനാനകുന്നലാം  കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  2,403  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കലനാകേ  ബനാങയ്

സഹനായകത്തനാകട  കകേ.എസയ്.ടബ.പബ.  പദതബ  വഴബ  നടത്തനാനനാണയ്

തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന്നതയ്.  പണബയുകട അടങല് തകേയുകട 40 ശതമനാനലാം കലനാകേബനാങയ്

സഹനായമനായുലാം ബനാക്കബ 60 ശതമനാനലാം തകേ 10 വര്ഷലാംകകേനാണയ് വനാര്ഷബകേ ഇനത്തബല്

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് കകേനാടുത്തയ്  തസ്പീര്ക്കണകമനമനാണയ്  വദവസ.  ഈ പ്രവൃത്തബ

രണര വര്ഷലാംകകേനാണയ്  തസ്പീര്കക്കണതലാം തടര്ന്നയ്  10  വര്ഷകത്തയയ്  കറനാഡയ്  നബശ്ചബത

സനാകങതബകേ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  കേരനാറുകേനാരന  ഉന്നതനബലവനാരത്തബല്
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പരബപനാലബകക്കണതമനാണയ്.   സര്ക്കനാര്  സലലാം  ഏകറ്റൈടുക്കുകേയുലാം   കേരനാറുകേനാരുകട

കയനാഗദത  നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതബനുള  അകപക്ഷകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

പ്രസ്പീ-കേസനാളബഫബകക്കഷനയ്  4  ദര്ഘനാസുകേള്  ലഭബചബരുകന്നങബലലാം  ഒരു  കേമ്പനബ  മനാതലാം

കയനാഗദത കനടബയതബനനാല് വസ്പീണ്ടുലാം ദര്ഘനാസയ് ക്ഷണബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബച.   കലനാകേ

ബനാങബകന്റെ  എന.ഒ.സബ.  വനാങ്ങബയകശഷലാം  17.08.2016-ല്  റസ്പീ-കടണര്  കചയകപ്പെനാള്

ലഭബച 8 ദര്ഘനാസുകേള് പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം 07.02.2017-കല സബയറബലാംഗയ് കേമ്മേബറ്റൈബ

പ്രസ്പീ-കേസനാളബടഫ  കചയ്യുകേയുലാം  കലനാകേബനാങബകന്റെ  എന.ഒ.സബ.-ക്കയ്

അയചബരബക്കുകേയുമനാണയ്.  എന.ഒ.സബ.  ലഭബചനാലടന  ടഫനനാനഷദല്  ബബ ഡയ്

ക്ഷണബക്കുന്നതനാണയ്.   കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുന്നതബനുള  ഇനഡബകപന്റെന്റെയ്

എഞബനസ്പീയകറ  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  ദര്ഘനാസയ്  മുഖനാന്തബരലാം  നബയമബകക്കണതനാണയ്.

പബ.പബ.പബ.  കപ്രനാജേക്ടനായബ  കചയ്യനാനുകദ്ദേശബക്കുന്നതബനനാല്  ടഫനനാനഷദല്  ബബഡയ്

സസസ്പീകേരബചയ്  കേരനാറുകേനാരകന  കതരകഞ്ഞടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തബ  തടങ്ങുന്നതബനയ്  6

മനാസകമങബലലാം  കവണബവരുലാം.   2020  ആദദകത്തനാകട  മനാതകമ  കറനാഡ യ്  കേമ്മേബഷന

കചയ്യനാന  സനാധബക്കുകേയുള.   ഈ  കേനാരദങ്ങകളലനാലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകല

സനാമ്പത്തബകേകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെയുലാം  കലനാകേ  ബനാങബകന്റെയുലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കതടബ

നടപ്പെനാക്കനാന  ശമബക്കുന്നതനാണയ്.   കകേ.എസയ്.ടബ.പബ.  കറനാഡയ്  ഏകറ്റൈടുകക്കണ സമയലാം

ആയബട്ടബല.    ഈ കറനാഡബകന്റെ  അറ്റൈകുറ്റൈപ്പെണബകേള് മരനാമത്തയ് വകുപ്പെയ് നടത്തുന്നതനാണയ്.
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(8)   മുനഗണനനാ ലബസയ്

ശസ്പീ  .    എ  .   എന  .   ഷലാംസസ്പീര്: കറഷന ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭബക്കുന്നതബനുള അന്തബമ

മുനഗണനനാ ലബസബകല അപനാകേതകേള് പരബഹരബക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സടപസുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന  ):

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  2011 -കല കസനസസയ് പ്രകേനാരലാം  1.54  കകേനാടബ ജേനങ്ങകളയനാണയ്

മുനഗണനനാ പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതയ്.  കറഷന കേടകേള് വഴബ വബതരണലാം

കചയ്യുന്ന  കഫനാറങ്ങളബല്നബനലാം  ലഭദമനായ  കരഖകേളുകട  അടബസനാനത്തബല്  ഡനാറ്റൈനാ

എനടബ  നടത്തബ  സര്ക്കനാര്  നബശ്ചയബച  മനാനദണ്ഡ പ്രകേനാരമനാണയ്  കേരടയ്  മുനഗണനനാ

പട്ടബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബചതയ്.   പ്രസ്തുത  കേരടയ്  പട്ടബകേയബല്  ആകക്ഷപമുളപക്ഷലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനനാടബസനാനത്തബല് കവരബഫബകക്കഷന കേമ്മേബറ്റൈബ മുമ്പനാകകേ

പരനാതബ സമര്പ്പെബക്കനാനുലാം  കേമ്മേബറ്റൈബയുകട തസ്പീരുമനാനത്തബല് പരനാതബകേളുളപക്ഷലാം ജേബലനാ

കേളക്ടര് അദദക്ഷനനായുള അപ്പെസ്പീല് കേമ്മേബറ്റൈബക്കയ് പരനാതബ സമര്പ്പെബക്കനാനുലാം അവസരലാം

നല്കേബയബരുന.   ഇപ്രകേനാരലാം  ലഭബച  പരനാതബകേളബകന്മേല്   തസ്പീര്പ്പെയ്  കേല്പ്പെബചയ്

അര്ഹരനായവകരക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അന്തബമ പട്ടബകേ തയ്യനാറനാക്കബ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനയ്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണയ്.   അനര്ഹകരക്കുറബചള

പരനാതബകേളുലാം  അര്ഹരുകട  അകപക്ഷകേളുലാം  ലഭദമനാക്കബ  ഇതബകന്മേല്  അകനസഷണലാം

നടത്തബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയയ്  അനര്ഹകര  ഒഴബവനാക്കബ  റസ്പീ-റനാങബലാംഗയ്
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നടത്തുന്നതനാണയ്.  കറഷന കേനാര്ഡയ് വബതരണലാം കചയതബനുകശഷലാം മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കയ്

വബരുദമനായബ  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേകയനാ  ഒഴബവനാക്കകപ്പെടുകേകയനാ

കചയബട്ടുകണങബല് അക്കനാരദലാം പരബകശനാധബച നടപടബകയടുക്കുന്നതനാണയ്.  

(9) കസഡബയത്തബകന്റെ നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ: എസയ്.ഡബ.ജേബ.-യബല് നബന്നയ് തകേ അനുവദബചയ് നനാഷണല്

കഗയബലാംസയ്  അകതനാറബറ്റൈബയുകട  ആഭബമുഖദത്തബലള  പനാലനാ  കസഡബയലാം

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജേനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന):  പ്രസ്തുത  കസഡബയത്തബകന്റെ  നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ  എസയ്.ഡബ.ജേബ.-യബല്

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  നല്കേബകയങബലലാം  ഫണയ്  ലഭദമനാക്കനാന  സനാധബചബല.

കകേനാണ്ടനാക്ടര്മനാര്ക്കയ് കുടബശ്ശേബകേ നല്കേന്നതബനുലാം കശഷബച പണബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കബ

കസഡബയലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  3  കകേനാടബ  രൂപ  അടബയന്തരമനായബ

ലഭദമനാക്കണകമന്നയ്  കസനാര്ട്സയ്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വബലാംഗബകല  ചസ്പീഫയ്  എഞബനസ്പീയര്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  ധനകേനാരദ വകുപ്പുമന്ത്രബയുമനായബ  ചര്ച കചയയ് ഫണയ് ലഭദമനാക്കബ

പദതബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

(10) കകേനാ  -  ഓപ്പെകററ്റൈസ്പീവയ് കസനാടസറ്റൈബ ഭരണസമബതബ

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: സഹകേരണ പ്രസനാനത്തബനനാകകേ മനാതൃകേയനായ
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ഇന്തദന  കകേനാഫബ  കബനാര്ഡയ്  വര്കക്കഴയ്  കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റൈസ്പീവയ്  കസനാടസറ്റൈബയുകട

ഭരണസമബതബ  പബരബചവബട്ട  നടപടബ  പുനനഃപരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം    പ്രവര്ത്തനലാം

സുഗമമനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജേനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന):  അകനസഷണത്തബല്  ഗുരുതരമനായ  അഴബമതബയുലാം  ക്രമകക്കടുലാം  സഹകേരണ

നബയമത്തബനുലാം  ചട്ടത്തബനുലാം  വബരുദമനായ  ഭരണനബര്വ്വഹണവലാം  നടനകവന്നയ്

കേകണത്തബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  തൃശ്ശൂര്  ജേബലനാ  വദവസനായ  കകേന്ദ്രലാം  ജേനറല്

മനാകനജേര് ബന്ധകപ്പെട്ട  ഭരണസമബതബ പബരബചവബടുകേയുണനായബ. ഇതബകനതബകര  ഫയല്

കചയ കകേസുകേള് ടഹകക്കനാടതബയുകട പരബഗണനയബലനാണയ്.  ജേസ്പീവനക്കനാരുകട ശമ്പള

വബതരണത്തബല്  വസ്പീഴ്ചയുണനായബട്ടബല.  നബലവബല്  സലാംഘത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടക്കുനണയ്.

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള  കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെണലാം

1. കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ഏഴനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

2. അനഇൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട ഏഴനാമതയ്
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റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VII റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ഏഴനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

VIII ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള ബഡ്ജേറ്റൈബകല ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലള
ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

കൃഷബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  തനാകഴപ്പെറയുന്ന

ധനനാഭദര്തന അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXIX - കൃഷബ (2668,15,96,000 രൂപ)

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ധനനാഭദര്തനകേള് അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXI -  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം (555,94,67,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXII - ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം (128,85,47,000 രൂപ)

ധനനാഭദര്തന നമ്പര് XXXIV- വനലാം (566,99,53,000 രൂപ) 

തറമുഖവലാം മക്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെളബ): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തനാങ്ങുന.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ് കഎസകേയ്):  കൃഷബ
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എന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്ന  XXXI-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം  എന്ന  XXXII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  വനലാം  എന്ന  XXXIV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം

സലാംബന്ധബച  ചട്ടലാം  236(3)  പ്രകേനാരമുള  പ്രസ്തനാവനകേള്  കമശപ്പുറത്തു  വയ്ക്കുന.

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജേയദനാസയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   ശനാസ

സനാകങതബകേവബദദയുകട  സഹനായകത്തനാകട  കൃഷബകയ  ആധുനബകേവല്ക്കരബചയ്

ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ   ശമലാം  അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണയ്.

ഉല്പ്പെനാദനകത്തനാകടനാപ്പെലാം കേകമ്പനാളലാം,  സലാംസ്കരണലാം  തടങ്ങബയവ ഫലപ്രദമനാക്കുന്നതബനുലാം

കേനാര്ഷബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുലാം  ഗകവഷകേരുലാം  കേര്ഷകേരുലാം  തമ്മേബലള  ബന്ധലാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  കനല്കേര്ഷകേരുകട  ജേസ്പീവബതനബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം

കനലബകന്റെ  തനാങ്ങുവബല  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കനലബകന്റെ

ഉല്പ്പെനാദനവലാം ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാന പനാടകശഖര സമബതബകേള് മുകഖന

പദതബകേള്  ആരലാംഭബക്കണലാം.   പുതബയ  വബത്തബനങ്ങള്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  പനാഡബ  കഡവലപ്കമന്റെയ്  കബനാര്ഡയ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുള

നടപടബ   ഉണനാകേണലാം.   നനാളബകകേരലാം  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  കകജേവ  പചക്കറബകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതയ്  ആശസനാസകേരമനാണയ്.
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നനാളബകകേരത്തബല്നബനലാം മൂലദവര്ദബത ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുണനാക്കബ ബനാന്റെയ് കനയബലാം നല്കേബ

വബപണബയബലബറക്കനാന  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കയ്  കകേരള  ബനാന്റെയ്

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകലയയ്  കേടനവരുന്ന  കസലബബബറ്റൈബകേകള

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.   മബല്മ  പനാലബകന്റെ  വബല  നബര്ണ്ണയ

ചനാര്ട്ടുലാം  വദവസകേളുലാം  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  പനാലല്പ്പെനാദകേകര  കക്ഷമനബധബയബല്

അലാംഗങ്ങളനാക്കുന്നതബനുലാം  ക്ഷസ്പീകരനാല്പ്പെനാദനകചലവയ്  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ

കപനാഷകേനാഹനാരമടങ്ങബയ  കടനാട്ടല്  മബകയ്ഡയ്  കറഷന  കേനാലബത്തസ്പീറ്റൈ

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയബകല

വനായകേള്  കേനാര്ഷബകേ  വനായകേളനായബ  പരബഗണബക്കനാന  ബനാങ്കുകേള്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേണലാം. ആദബവനാസബ കമഖലകേളബകല വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ് വനലാം വകുപ്പെയ്

ഉകദദനാഗസര്   മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.  വനലാം  വകുപ്പെബകല  ജേസ്പീവനക്കനാരുകട  എണ്ണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  റനാപ്പെബഡയ്  കറകസനാണ്സയ്  ടസ്പീമബനയ്  ആവശദമനായ  വനാഹനങ്ങളുലാം

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാട്ടുമൃഗങ്ങളുകട

ആക്രമണത്തബല്നബന്നയ് ജേനങ്ങകള രക്ഷബക്കനാന കഫനസബലാംഗയ് വദനാപകേമനാക്കുന്നതബനുലാം

കേനാട്ടനാനകേളുകട ആക്രമണത്തബല്  കകേനാലകപ്പെടുന്നവര്ക്കുളള  നഷപരബഹനാരത്തുകേ

പത്തുലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആറനമുളയബലലാം  കമതനാന  കേനായലബലലാം  കൃഷബയബറക്കനാനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ
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ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം ഗവണ്കമന്റെബനയ് സനാധബച.  

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജേനാസഫയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്

കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  പ്രകേടന  പതബകേയബല്  പറഞ്ഞ

കേനാരദങ്ങകളനാനലാം  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടബല.  വനദജേസ്പീവബ  ആക്രമണത്തബനയ്

വബകധയരനാകുന്നവര്ക്കയ്  നല്കേബവരുന്ന  നഷപരബഹനാരത്തുകേ  ഇരട്ടബയനായബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കേനാര്ഷബകേനയലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന  .  :  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കൃഷബ

വകുപ്പെബകന്റെ  ഇച്ഛേനാശക്തബകയനാകടയുള  പ്രവര്ത്തനഫലമനായബ  നബരവധബ  ആളുകേകള

കേനാര്ഷബകേ  വൃത്തബയബകലയയ്  ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല്  വന്നകപ്പെനാള്   ഉണനായബരുന്ന  കനല്വയലകേളുകട  വബസ്തൃതബ

ഉയര്ത്തനാന സനാധബചബട്ടുണയ്. കനല് കൃഷബയുലാം കനല്പ്പെനാടങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷബക്കുകേകയന്നതയ്

സനാമൂഹദ പ്രതബബദതയുകട ഭനാഗമനാകണന്നയ് മനസബലനാക്കബ ഒരു വര്ഷക്കനാലലാം കനല്

വര്ഷമനായബ  ആചരബക്കുകേയനാണയ്.   കനല്കൃഷബയുകട  മനാതലാം  വബകേസനത്തബനനായബ  70

കകേനാടബ  രൂപ   ബഡ്ജേറ്റൈബല് വകേകകേനാളബചബട്ടുണയ്.   നനാളബകകേര  കമഖലയനായബ   45

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കകജേവകൃഷബ  കപ്രനാതനാഹനത്തബനനായബ  10  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

നസ്പീക്കബവചബട്ടുണയ്.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  യന്ത്രവത്ക്കരണലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്

സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുകേയനാണയ്.  വബള  ഇനഷസറനസയ്  തകേ  പത്തബരട്ടബവകര
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വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം പരമ്പരനാഗത വബത്തബനങ്ങളുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ   ആധുനബകേ

സസ്പീഡയ്  ബനാങയ്  ഉള്കപ്പെകടയുള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഒരുക്കുകേയുലാം   കേനാര്ഷബകേ

വബഭവങ്ങളുകട  വബപണനലാം,  സലാംഭരണലാം  എന്നബവയയ്  ആവശദമനായ  തകേ

വകേയബരുത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  വനനശസ്പീകേരണലാം  തടയുന്നതബനുലാം  വനദജേസ്പീവബ

സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  അവയുകട  ആക്രമണലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  ദസ്പീര്ഘ

വസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയുള  സമസ്പീപനമനാണയ്  വനലാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പെയ്

സസസ്പീകേരബചവരുന്നതയ്.  വനനാതബര്ത്തബയുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  കേണല്   വനങ്ങള്

വചപബടബപ്പെബചയ്  തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ആവശദമനായ  തകേ   വകേ

കകുനാളബചബട്ടുണയ്.  കേനാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനയ്   നല്കേബവരുന്ന

പ്രതബഫലലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  കസനാഷദല്  കഫനാറസബ

കബ്ബുകേള്ക്കയ്  കൂടുതല്  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  മുഴുവന  ക്ഷസ്പീര

കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കുടബശ്ശേബകേതസ്പീര്ത്തയ്  കപനഷന  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേരള  ഫസ്പീഡ്സബകന്റെ  കേരുനനാഗപ്പെളബ   മബനബ  പനാന്റെബനയ്  യന്ത്ര

സനാമഗ്രബകേള്  വനാങ്ങബയവകേയബല്   നഷലാം  വരുത്തബയവര്കക്കതബകര  കേര്ശന

നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള  :  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  കേര്ഷകേരുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബക്കനാന  ഇഇൗ  സര്ക്കനാരബനയ്
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സനാധബചബട്ടബല.   സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഉടമസതയബലള  44  സസ്പീഡയ്  ഫനാമുകേളുകട

പ്രവര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബകനനാ  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരബക്കുന്നതബകനനാ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.  നസ്പീര  പദതബ   കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബകനനാ   മൂലദവര്ദബത

ഉല്പന്നങ്ങളുണനാക്കബ  കകേരകേര്ഷകേകര  സഹനായബക്കുന്നതബകനനാ  യനാകതനാരു  ശമവലാം

സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന്നബല. കേനാര്ഷബകേ സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട കേസ്പീഴബലള

റബസര്ചയ് കസന്റെറുകേളബല്  കേര്ഷകേര്ക്കയ് സഹനായകേരമനായ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തണലാം.   റബര്  കേര്ഷകേകര  സഹനായബക്കുന്നതബനയ്   പഞനായത്തയ്  കറനാഡുകേള്

ഉള്കപ്പെകട റബടറസ്ഡനാക്കുന്നതബനുള തസ്പീരുമനാനമുണനാകേണലാം.  റബര് കബനാര്ഡബകന്റെ

സലാംസനാന  ഫസ്പീല്ഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേളടക്കലാം  അടചപൂട്ടുന്ന  കകേന്ദ്ര  നബലപനാടബകനതബകര

പ്രതബകേരബക്കനാനുലാം   വബളനനാശത്തബകന്റെ  നഷപരബഹനാരത്തുകേയ്ക്കുള  നബബന്ധനകേള്

ലഘൂകേരബക്കനാനുലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുലാം   കവറ്റൈബല  കേര്ഷകേരുലാം   അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന

പ്രശങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരലാം കേനാണനാനുലാം  സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടബ:   ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന. തരബശയ് ഭൂമബകേള്

കൃഷബകയനാഗദമനാക്കുന്നതബനയ്  സര്ക്കനാര് നടത്തുന്ന പരബശമങ്ങള്  കേനാര്ഷബകേരലാംഗത്തയ്

വലബയ  മുകന്നറ്റൈത്തബനയ്  കേനാരണമനായബട്ടുണയ്.  കേര്ഷകേരുകട  വരുമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കകേന്ദ്ര  നബര്കദ്ദേശത്തബകന്മേല്  സസസ്പീകേരബക്കുന്ന

നബലപനാടയ്  വദക്തമനാക്കണലാം.   കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കസനാഷദല്
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ആഡബറ്റൈബനയ്  വബകധയമനാക്കുന്നതബനുലാം    കകേന്ദ്ര  പദതബകേളബലടക്കലാം  തകേ

കചലവഴബക്കുന്നതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  അകനസഷണലാം

നടത്തനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

കേരനാറുകേള്മൂലലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയയ്  സലാംഭവബക്കുന്ന  തകേര്ച  സലാംബന്ധബചയ്  ഇതര

സലാംസനാനങ്ങളബകല  കൃഷബ  വകുപ്പുമന്ത്രബമനാരുമനായബ  ചര്ച  നടത്തനാന  സര്ക്കനാര്

മുനകേകയ്യടുക്കണലാം.  പനാലല്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്

ഉഇൗര്ജബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ആര്.കകേ.വബ.ടവ.  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ

കനല്കേര്ഷകേകര സഹനായബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

 ശസ്പീ  .    പുരുഷന കേടലണബ :  ധനനാഭദര്തനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  യഥനാവബധബ  ജേനങ്ങളബകലത്തബക്കുന്നതബനുപകേരലാം

വബവനാദങ്ങളുണനാക്കുന്നതബനനാണയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതയ്.  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുകട

കക്ഷമലാം, സഹകേരണ കമഖലയുകട സമഗ്ര വബകേസനലാം എന്നസ്പീ ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബ ക്ഷസ്പീര

വബകേസന  വകുപ്പെബകന  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കനാനുള  നടപടബകേളനാണയ്  സര്ക്കനാര്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതയ്.  ജേബലകേള്  കതനാറുമുള  ക്ഷസ്പീര  സലാംഘങ്ങകള  ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ആധുനബകേവത്ക്കരബക്കുകേയുലാം  കചയകകേനാണയ്  കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബചയ്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  അഭബനന്ദേബക്കുന. ഭക്ഷദ സുരക്ഷനാ

മനാനദണ്ഡങ്ങളനുസരബചയ്   മൂലദവര്ദബത  ഉല്പന്നങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം
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ഗ്രനാമസ്പീണ  വബജനാന  വദനാപനരലാംഗത്തയ്  ഗുണകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കനാനനാണയ്  ലക്ഷദമബടുന്നതയ്.   കകേനാഴബകക്കനാടയ്  ജേബലയബകല  തബരുവണ്ണൂരബല്

കേനാലബത്തസ്പീറ്റൈ ഫനാക്ടറബ ആരലാംഭബക്കുന്നകതനാകട  ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കയ് നദനായമനായ വബലയയ്

ഗുണകമന്മേയുള  കേനാലബത്തസ്പീറ്റൈ  ലഭദമനാക്കനാന  സനാധബക്കുലാം.     ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുകട

കപനഷന  1100  രൂപയനാക്കബ വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം    ക്ഷസ്പീകരനാല്പനാദന രലാംഗത്തയ്  സസയലാം

പരദനാപ്തത  കനടനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനയ്  സനാധബച.   മനുഷദ-വനദജേസ്പീവബ  സലാംഘട്ടനലാം

ഫലപ്രദമനായബ  കനരബടനാന  ജേനജേനാഗ്രതനാ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബച.   വനദജേസ്പീവബ

സലാംരക്ഷണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ മൃഗശനാലകേള്ക്കയ് തനതയ് ആവനാസ വദവസ സൃഷബചയ്

സന്ദേര്ശകേര്ക്കയ് കൂടുതല് സഇൗകേരദങ്ങള് നല്കേനാനുള നടപടബ പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.    

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   മനാണബ : ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.   മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന

കേര്ഷകേ  കപനഷനുലാം  കനലയ്ല്ല്  സലാംഭരണവബലയുലാം   കകേനാടുക്കനാനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നബയമസഭ  പനാസനാക്കബയ   കേനാര്ഷബകേ  നയലാം  നടപ്പെനാക്കനാന

തയ്യനാറനാകേണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദ

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനയ് ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശക്തമനായ  ഇടകപടലകേളനാവശദമനാണയ്. നനാകനനാ

കടകകനാളജേബയുകടയുലാം  ബകയനാ  കടകകനാളജേബയുകടയുലാം  അനന്തമനായ  സനാദദതകേള്

കൃഷബയബടങ്ങളബല് എത്തബക്കനാന കൂട്ടനായ ചര്ചയുണനാകേണലാം. നനാകനനാ കടകകനാളജേബയുകട

ഭനാഗമനായബ വബകേസബപ്പെബച അതത്യുല്പ്പെനാദനകശഷബയുളതലാം കേസ്പീടങ്ങകള അതബജേസ്പീവബക്കനാന
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കശഷബയുളതമനായ  വബത്തുകേള്  കൃഷബയബടങ്ങളബല്  എത്തബക്കനാനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഭക്ഷദ സലാംസ്കരണ സനാകങതബകേ വബദദ   നടപ്പെനാക്കണലാം.  കേസ്പീടങ്ങകള

പ്രതബകരനാധബക്കനാന  കശഷബയുള  ആന്റെബ  കകമകക്രനാ  ബകയനാ  കകേനാട്ടബലാംഗുള   പനാസബകേയ്

കേദനാരബ  ബനാഗയ്  ഉപകയനാഗബചയ്  കൃഷബ  കചയ്യുന്നതബനുള  സനാധദതകേകളക്കുറബചയ്

പരബകശനാധബക്കണലാം.  കൃഷബ  ആദനായകേരമനാക്കുന്നതബനുള  കടകകനാളജേബ

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം നവസ്പീന കൃഷബ രസ്പീതബകേള്  കൃഷബക്കനാരബല് എത്തബക്കനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. റബര് കബനാര്ഡബകന്റെ സഹകേരണകത്തനാകട റബറബകന്റെ  സനാദദതകേള്

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുള നടപടബ കകകേകക്കനാളണലാം.   കേര്ഷകേകത്തനാഴബലനാളബ

കപനഷന  കൃതദമനായബ  നല്കുന്നതബനുലാം   കകേന്ദ്ര  സഹനായ  പദതബകേള്ക്കുപുറകമ

കൂടുതല്  ആശസനാസ  പദതബകേള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയ ആധുനബകേവത്ക്കരബചയ് അഭദസ്തവബദദരുള്കപ്പെകടയുള ആളുകേകള

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുള   പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കണലാം.   കേനാര്ഷബകകേനാത്പ

ന്നങ്ങള്ക്കയ്  ആദനായകേരമനായ  വബല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനയ്  വബപണബ   ഇടകപടല്

നടത്തുകേയുലാം     കേബകലനായയ്  200  രൂപ  നബരക്കബല്  മബനബമലാം  വബല  നല്കേബ   റബര്

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.      റബര്  ഇറക്കുമതബ  നബയന്ത്രബക്കനാന  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലത്തണലാം.  കകേന്ദ്ര  റബര്  നയലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്

മുകന്നനാടബയനായബ  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത  അയചയ്  കകേരളത്തബകന്റെ   ആവശദങ്ങള്
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കബനാദദകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനാനുമുള  ശമലാം നടത്തണലാം.  റബര്

കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കൃഷബക്കനാകര  സഹനായബക്കുന്നതബനുമുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രനാകജേന്ദ്രന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  വന

സലാംരക്ഷണവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയങ്ങളബല് വദക്തത വരുത്തണലാം. നബയമപരമനായ

നടപടബകേളബലൂകട  മബചഭൂമബ  കേകണത്തുന്നതബനുലാം  ഏകറ്റൈടുക്കുന്നതബനുമുള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.     'ഭൂരഹബതരബലനാത്ത കകേരളലാം'   പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്   ഭൂമബ  നല്കേനാനുളള  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  യു.ഡബ.എഫയ്.

സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചബരുന്നബല.   കപനാതജേനങ്ങളുകട   അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കകപ്പെടണലാം. മൂന്നനാര് കേകയ്യറ്റൈവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് വസ്തുനബഷമനായബ കേനാരദങ്ങള്

മനസബലനാക്കനാകത  ഗവണ്കമന്റെബകന കമനാശമനായബ ചബതസ്പീകേരബക്കനാനുള നബലപനാടനാണയ്

പ്രതബപക്ഷലാം  സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതയ്.  ബകയനാടഡകവഴബറ്റൈബക്കയ്  കകേ.ഡബ.എചയ്.

വബകലജേബല് 100 ഏക്കര് മബചഭൂമബ നല്കുന്നതബനുലാം മൂന്നനാറബലള ആനകേകള എലബഫന്റെയ്

കേദനാമ്പബകലയയ്  മനാറ്റുന്നതബനുലാം  മൂന്നനാര്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  ചസ്പീഫയ്  കേണ്സര്കവറ്റൈര്  ഓഫയ്

കഫനാറസയ്സബകന്റെ  ഓഫസ്പീസയ്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കൃഷബ

വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണയ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജേനാര്ജേയ്:  ഇടുക്കബ  ജേബലയബല്  കജേനായബന്റെയ്  കവരബഫബകക്കഷന
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നടത്തബ  അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കയ്  ഭൂമബ  നല്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജേന

പ്രതബനബധബകേള് കേര്ഷകേരുകട ഉന്നമനത്തബനനായബ സതദസന്ധമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.

വബഷനാലാംശമുള  പചക്കറബകേളുലാം  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം   വബല്ക്കുന്നവര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കൃഷബക്കനാകര

സഹനായബക്കുന്നതബനയ് ഗവണ്കമന്റെയ് സസസ്പീകേരബചബരബക്കുന്ന നടപടബകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.

കേനാര്ഷബകേ  വബളകേളുകട  നഷപരബഹനാരത്തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  നബകേത്തബയ

നബലങ്ങളബല്  കൃഷബകചയകകേനാണയ്  കനല്ലുത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  നനാളബകകേരലാം,

കനലയ്ല്ല്  തടങ്ങബയവ  സലാംഭരബച  വകേയബലണനായബരുന്ന  കുടബശ്ശേബകേ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

നല്കുകേയുലാം  കചയ.  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൂടുതല് ആനുകൂലദലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലകയ ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനയ് ബഡ്ജേറ്റൈബല് കൂടുതല് തകേ വകേയബരുത്തുന്നതബനുലാം

കൃഷബഭവനബല്  ആവശദമനായ  ഉകദദനാഗസകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേര്ഷകേര്ക്കനാവശദമനായ  ഉപകദശലാം  നല്കുന്നതബനയ്  കൃഷബ

ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേണലാം.   വനനാതബര്ത്തബയബകല  കൃഷബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  കൂടുതല്  സഇൗകരനാര്ജ  കവലബകേള്,  കേബടങ്ങുകേള്  എന്നബവ

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  മലകയനാര  കേര്ഷകേകര  സഹനായബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡുള

കദലലാംപനാടബ  പഞനായത്തബകലയയ്  വനനാതബര്ത്തബയബലൂകട  കറനാ  ഡയ്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം
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നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുകട  കപനഷന  വര്ദബപ്പെബച  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണയ്.  എലനാ  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേകരയുലാം  കപനഷന  പദതബയബലലാം  സമഗ്ര

ഇനഷസറനസയ്  പദതബയബലലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  പനാലബകന്റെ  വബല

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.   വന

സലാംരക്ഷണത്തബനനായുളള  നടപടബകേകളനാനലാം  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

വനദമൃഗങ്ങള് കൃഷബ നശബപ്പെബക്കുന്നതമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ് വനലാം വകുപ്പെയ്  ഉകദദനാഗസരുലാം

കേര്ഷകേരുലാം  തമ്മേബലണനാകുന്ന  സലാംഘര്ഷകമനാഴബവനാക്കനാനുലാം  കൃഷബനനാശത്തബനയ്

ആനുപനാതബകേമനായ  നഷപരബഹനാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  സമയബന്ധബതമനായബ  വബതരണലാം

കചയ്യനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വനലാം കേത്തബനശബക്കുന്നതയ് തടയനാനുലാം ജേനങ്ങകള

സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വനസലാംരക്ഷണ  സമബതബകേള്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കനാനുലാം   ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം  കമഖലയബല്  കജേനാലബ  കചയവരുന്ന

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാകര  സബരകപ്പെടുത്തനാനുലാം  വനത്തബനുളളബകല  ലസ്പീസയ്  ഭൂമബയബല്

തനാമസബക്കുന്നവര്ക്കയ്  വസ്പീടുവയ്ക്കുന്നതള്കപ്പെകടയുളള  കേനാരദങ്ങളബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന

തടസലാം  നസ്പീക്കനാനുലാം  മുത്തങ്ങ  സനാലാംഗ്ചസറബ  കമഖലയബകല  ഉള്വനങ്ങളബലളള

കക്ഷതശബലകേള് സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വയനനാടയ് കമഖലയബകല

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേബയതബലലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  89  കകേനാടബ
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രൂപയുകട  പദതബ  പ്രഖദനാപബചതലാം  സകന്തനാഷകേരമനായ  കേനാരദമനാണയ്.  വയനനാട്ടബല്

സമഗ്ര  കേനാര്ഷബകേ  പനാകക്കജേയ്  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയുളള

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജേന:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  തരബശയ്  ഭൂമബയബല്

കൃഷബയബറക്കനാനുലാം  കേരകനല്കൃഷബ  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  സനാധബചതബലൂകട   കനല്കൃഷബ

കമഖലയബല്  അഭബമനാനകേരമനായ  കനട്ടലാം  കകകേവരബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.  കമതനാന

കേനായലബലലാം   പനാടകശഖരങ്ങളബലലാം  കൃഷബയബറക്കനാന  സനാധബചതലാം  കനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തട നബയമത്തബനയ്  ഡനാറ്റൈനാ  ബനാങയ്  തയ്യനാറനാക്കബയതലാം  അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണയ്.

വബജേബലനസയ്  സ്കസനാഡുകേകള  നബകയനാഗബചയ്  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  നബനളള

നബകരനാധബത  കേസ്പീടനനാശബനബകേളുകട  വരവയ്  തടഞ്ഞതബലൂകട  കകേരളത്തബല്  കകജേവകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാന കേഴബഞ്ഞബട്ടുണയ്.    വട്ടവടയബല്  ഗ്രനാമസ്പീണ ബനാങബകന്റെ ഒരു  ശനാഖ

കകേനാണ്ടുവന്നതലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഹരബത കേനാര്ഡയ് വബതരണലാം കചയതലാം  3  ലക്ഷലാം രൂപ

വനായകകേനാടുക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.  കേനാര്ഷബകേ സര്വ്വകേലനാശനാല

'പനാകക്കജേയ്  ഓഫയ്  പ്രനാക്ടസ്പീസയ്'  മലയനാളത്തബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബചയ്   പുതബയ  ചബന്തകേള്

കകേനാണ്ടുവരനാന  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തതലാം കൃഷബക്കനാര്ക്കയ് സന്ദേര്ശബക്കനാന കേഴബയുന്ന  കൃഷബ

സഹനായകകേന്ദ്രമനായബ അഗ്രബക്കള്ചര് യൂണബകവഴബറ്റൈബകയ മനാറ്റുന്നതബനുകവണബ സമഗ്രമനായ

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചതലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണയ്.  പനാലല്പന്നങ്ങളുകട ഗുണനബലവനാരലാം
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വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  മനായലാം  കേലര്ന്ന  പനാല്  തടയനാനുലാം  സമഗ്രമനായ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച  സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദേബക്കുന.   കേറവപ്പെശുക്കകളയുലാം കേബടനാരബകേകളയുലാം

വബതരണലാം  കചയകകേനാണയ്  പനാലത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച.

ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുകട  കപനഷന  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം   കേടകക്കണബയബലനായവര്ക്കയ്  5

കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.  വരള്ചനാ ദുരബതനാശസനാസത്തബനയ് സമഗ്ര പദതബ

ആവബഷ്കരബചകതനാകടനാപ്പെലാം  വനലാം കേകയ്യറ്റൈലാം പൂര്ണ്ണമനായബ ഒഴബവനാക്കനാനുലാം വനദമൃഗങ്ങള്

നനാട്ടബലബറങ്ങുന്നതയ്  തടയുന്നതബനനായബ  വനത്തബനുളബകല  ജേലകസനാതസ്സുകേള്

കേകണത്തബ വബകേസബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച. വനത്തബനുളബല്  തനാമസബക്കുന്ന

ആദബവനാസബകേള്ക്കയ് വനവബഭവങ്ങളബലള അവകേനാശലാം അലാംഗസ്പീകേരബചയ് സനാമൂഹദനാവകേനാശ

കരഖ നല്കുന്ന നടപടബ ജൂകകല മനാസകത്തനാകട പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്. 

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല് അബ്ദുല  : ധനനാഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.  വനലാം കേകയ്യറ്റൈവലാം

വനസമ്പത്തബകന്റെ  കകേനാളയുലാം  നബര്ബനാധലാം  തടരുകേയനാണയ്.   കകസലന്റെയ്  വനാലബ

നനാഷണല്  പനാര്ക്കബകന്റെ  കേരുതല്  കമഖലയബല്നബന്നയ്  നൂറ്റൈനാണ്ടുകേള്  പഴക്കമുള

മരങ്ങള് മുറബചകേടത്തബയതയ്  സലാംബന്ധബചയ് അകനസഷണലാം നടത്തബ കുറ്റൈക്കനാര്കക്കതബകര

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  വനത്തബലൂകട  ഒഴുകുന്ന  നദബകേളബല്നബനലാം  മണലൂറ്റൈബ

വബല്ക്കനാന  ശമബക്കുന്നതയ്  തടയണലാം.  വനഭൂമബയുകട  വബസ്തൃതബ  കുറയുകേയുലാം

വനദമൃഗങ്ങള്  കപരുകുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  സനാഹചരദമനാണയ്  നബലവബലളതയ്.
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പരബസബതബക്കുലാം  ജേസ്പീവജേനാലങ്ങളുകട  നബലനബല്പബനുലാം  ഭസ്പീഷണബയനായ  കേനാട്ടുതസ്പീ

അണയ്ക്കുന്നതബനുലാം  പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനുലാം  ശനാസസ്പീയ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

കേകണകത്തണതയ് അതദനാവശദമനാണയ്.  വനഭൂമബയബകല കുടബകയറ്റൈവലാം ചന്ദേനകക്കനാളയുലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കനാന  സുരക്ഷനാ ജേസ്പീവനക്കനാകര നബയമബക്കണലാം. ആധുനബകേ സനാകങതബകേ

വബദദകേള്  ഉപകയനാഗബചയ്  കനല്ലുത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  നനാളബകകേര  ഉത്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കതങ്ങുകൃഷബ വദനാപകേമനാക്കുന്നതബനയ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേരളനാ ഫസ്പീഡ്സബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാനുലാം   അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്നബന്നയ്  കരനാഗലാം  ബനാധബച

കേനകേനാലബകേകള  കകേനാണ്ടുവരുന്നതയ് നബയന്ത്രബക്കനാനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ:  ധനനാഭദര്തനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സമസ്ത

കമഖലകേളബലലാം   ജേനകക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബട്ടനാണയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  മുകന്നനാട്ടു

കപനാകുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേര്ഷകേ  കദനാഹ  നയങ്ങളുലാം   കേടുത്ത

വരള്ചയുലാംമൂലലാം  കേഷകപ്പെടുന്ന  കേര്ഷകേകര  സഹനായബക്കനാനുലാം  ആത്മഹതദയബല്നബന്നയ്

ആത്മവവബശസനാസത്തബകലയയ്  നയബക്കനാനുമനാണയ്  ഇടതപക്ഷ  ജേനനാധബപതദമുന്നണബ

സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതയ്.  ഭൂപരബഷ്കരണവലാം കേര്ഷകേ കേടനാശസനാസ കേമ്മേസ്പീഷനുലാം ഹരബത

കകേരളലാം  മബഷനുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ രക്ഷബക്കനാനുള  ഇടതപക്ഷ  സര്ക്കനാരബകന്റെ

സലാംഭനാവനകേളനാണയ്. കേര്ഷകേ കപനഷന ആയബരലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  കനലയ്ല്ല്
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സലാംഭരബക്കുന്നതബനുമുള   നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കനല്വയല്  നബകേത്തു

ന്നതബകനതബകര കേര്ശന നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  700  ഏക്കര് കനല്പ്പെനാടങ്ങളബല്

ജേനപങനാളബത്തകത്തനാകട  കൃഷബയബറക്കബ  കനല്ലുല്പ്പെനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം   കചയ.

വബഷവബമുക്തമനായ പചക്കറബ  കൃഷബകചയ്യുകേ എന്ന സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രഖദനാപബത നയലാം

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനയ്  മന്ത്രബമനാരുകട  ഔകദദനാഗബകേ  വസതബകേളബല്  പചക്കറബ

കൃഷബ ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.     ശസ്പീതകേനാല പചക്കറബ  കൃഷബക്കനായബ പ്രകതദകേ കേനാര്ഷബകേ

കസനാണ്  പ്രഖദനാപബച.     ആകഘനാഷകവളകേളബല്  ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്  ഗുണനബല

വനാരമുള  പചക്കറബകേള്   നദനായമനായ  വബലയബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  വബലക്കയറ്റൈലാം

തടയുന്നതബനുലാം  കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെയ്,  വബ.എഫയ്.പബ.സബ.കകേ.  എന്നസ്പീ  സനാപനങ്ങളുകട

സഹകേരണകത്തനാകട  കൃഷബ  വകുപ്പെയ്  'ഓണസമൃദബ'  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബ.   തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളുലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റൈബകേളുലാം

പഞനായത്തുകേളുലാം  അ ഞയ്  ദബവസലാം  നസ്പീണ്ടുനബന്ന  1350  പചക്കറബ  വബപണബകേള്  ഈ

പദതബയബലൂകട നടപ്പെബലനാക്കബ.  കേര്ഷകേര് ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന പചക്കറബകേള് വദനാപനാര

വബലകയക്കനാള്  കൂടബയ നബരക്കബല് വനാങ്ങബ സലാംഭരണലാം നടത്തബ ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കയ്

മുപ്പെതയ് ശതമനാനലാം വബലക്കുറവബല്  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം   'വബഷുക്കണബ' എന്നകപരബല് 1090

വബഷു-ഈസര് വബപണബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  വബഷരഹബത നനാടന പചക്കറബകേള്

'ഓര്ഗനാനബകേയ്'  എന്ന  ബനാന്റെയ്  നനാമത്തബല്  പുറത്തബറക്കുകേയുലാം   നല  കൃഷബമുറകേള്
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പനാലബചകകേനാണയ്  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്  വബപണബയബല്  എത്തബക്കുകേയുലാം  കചയ.

തരബശബട്ടബരുന്ന  കൃഷബകയനാഗദമനായ   ഭൂമബയബല്    കൃഷബയബറക്കുകേയുലാം  കേരകനല്കൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ.     അടുത്ത നനാലയ് വര്ഷത്തബനുളബല് മൂന്നയ് ലക്ഷലാം

കഹക്ടര്  സലത്തയ്  കനല്കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുകേ  എന്നതനാണയ്   കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ

ലക്ഷദലാം.     കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  പുത്തനുണര്വണനാക്കനാന    കൃഷബക്കനാകര

കൃഷബയബകലയയ്  ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കൃഷബ  ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചതയ്  സസനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.       ക്ഷസ്പീരകമഖലയബല് കേറവക്കനാരുകട ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  കേറവയന്ത്രലാം  സനാപബക്കുന്ന  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബ.

'കഗനാസമൃദബ'  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കനാന  അഞയ്  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം

മൃഗനാശുപതബകേളുകട ശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനയ്  കകേന്ദ്ര ഫണയ് ലഭദമനാക്കുന്നതള്കപ്പെകട ഈ

കമഖലയുകട  വബകേസനത്തബനയ്   നബരവധബ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച.

ക്ഷസ്പീകരനാത്പനാദനത്തബല്  സസയലാംപരദനാപ്തത  കനടുകേ  എന്ന  പ്രഖദനാപബത  ലക്ഷദലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനയ്  നൂതന  പദതബകേള്ക്കയ്  സര്ക്കനാര്  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം

ക്ഷസ്പീരസലാംഘങ്ങള്  വഴബയുള  പനാല്  സലാംഭരണത്തബല്  ഏഴയ്  ശതമനാനലാം

വര്ദനവണനാക്കുകേയുലാം  കചയ.    പനാല്/പനാലല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  ഗുണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം   കേനാലബത്തസ്പീറ്റൈയുകട  ഗുണകമന്മേ ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനയ് എന.എ.ബബ.എല്.

അകക്രഡബകറ്റൈഷകനനാടുകൂടബയ  കസറ്റൈയ്  ഡയറബ  ലനാബുകേള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുകേയുലാം
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കചയ.   തസ്പീറ്റൈപ്പുല്  കൃഷബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുകേയുലാം  കചയ.  പക്ഷബകേള്  മുകഖനയുള  കൃഷബനനാശത്തബനയ്

നഷപരബഹനാരലാം നല്കേണലാം.  യു.ഡബ.എഫയ്.  ഗവണ്കമന്റെയ് വനലാം കേകയ്യറ്റൈത്തബകനതബകര

യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സസസ്പീകേരബചബല.  അതബരപ്പെബളബയബല്   കഫനാറസയ്  കസഷന

രൂപസ്പീകേരബചയ്  ആര്.ആര്.ടബ.-യുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം    കേനാലടബ

പനാകന്റെഷന  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

എണ്ണപ്പെനക്കുരു സലാംസ്കരണ ഫനാക്ടറബ സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  തമ്പൂര്മൂഴബ കേദനാറ്റൈബല് ബസ്പീഡയ്

ഫനാമബനയ്  കൂടുതല്  പ്രചനാരലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  കകേരള  ഫസ്പീഡ്സബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

കമചകപ്പെടുത്തബ ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശയ്:  ധനനാഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.     കേര്ഷകേര്

ഉത്പനാദബപ്പെബച  കനലയ്ല്ല്  യഥനാസമയലാം   സലാംഭരബക്കനാന  സനാധബക്കനാത്ത  അവസയനാണയ്

നബലനബല്ക്കുന്നതയ്.   കകേരളത്തബല്  വബഷരഹബതമനായ  പചക്കറബകേള്  ഉത്പനാദബപ്പെബചയ്

വബപണനലാം നടത്തുകേയുലാം ബനാക്കബവരുന്നവ കകേടുകൂടനാകത സൂക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

കകേന്ദ്രങ്ങള്  ഓകരനാ  ജേബലയബലലാം  സജസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   കവണലാം.  കേര്ഷകേരുകട

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  സലാംഭരബചയ്  വനാലക്യൂ  ആഡഡയ്  കപ്രനാഡക്ടനായബ  മനാറ്റുന്നതബലൂകട  വബകദശ

വബപണബയബല്  കകേരള  ബനാന്റെനായബ   ഇവ  വബറ്റൈഴബക്കുന്നതബനുലാം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കയ്

നദനായവബല  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബക്കുലാം.  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം  പദതബ
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വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം   ടൂറബസലാം  രലാംഗകത്ത  വരുമനാനലാം  കേണക്കനാക്കുന്നതബനയ്

കസനാഷദല് ഓഡബറ്റൈയ് നടത്തുന്നതബനുലാം കകേനാന്നബ ഇകക്കനാ ടൂറബസലാം പദതബ കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്

ഒരു  കഡസബകനഷന  മനാകനജുകമന്റെയ്  കേമ്മേബറ്റൈബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേനാന്നബ  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം  പദതബ   ജേനനാകേര്ഷകേ

മനാക്കുന്നതബനുകവണബ  ഗജേവബജനാകനനാല്സവലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  ആവണബപ്പെനാറ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കകേനാളനബയബല്  പനാലലാം  പണബയുന്നതബനുലാം  ഗവബ  ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടയ് മന്ത്രബതലത്തബല് ഒരു മസ്പീറ്റൈബലാംഗയ് വബളബചകചര്ത്തയ് ഇകക്കനാ ടൂറബസലാം പദതബ

വബപുലകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):   കൃഷബ  വകുപ്പുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  സഭയബല്  ഉയര്നവന്ന  നബര്കദ്ദേശങ്ങകള  ഗഇൗരവമനായബ  കേണയ്

അതബനനുസൃതമനായ  മനാറ്റൈങ്ങളനാണയ്  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  നടപ്പെബലനാക്കനാന

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതയ്.    കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുകട വളര്ചനാനബരക്കയ്  കനഗറ്റൈസ്പീവയ്  കഗ്രനാത്തനായബ

മനാറബകക്കനാണബരബക്കുന.  2015-16 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം ജേബ.ഡബ.പബ.-യബല് കൃഷബയുകട

വബഹബതലാം  12.5  ശതമനാനവലാം വളര്ചനാനബരക്കയ്  2.8  ശതമനാനവമനായബരുന.  കേനാര്ഷബകേ

രലാംഗത്തുണനായ  ഉത്പനാദനത്തകേര്ചയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെയ്  അനുവര്ത്തബക്കുന്ന

കേയറ്റുമതബ-ഇറക്കുമതബ  നയകത്തത്തുടര്നണനായ  കേരനാറുകേളുമനാണയ്  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയുകട  തകേര്ചയയ്  കേനാരണലാം.   കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെയ്  നടപ്പെനാക്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്ന
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കേരനാറുകേകളലനാലാം അപകേടകേരമനായ നബലയബല് കകേരളകത്ത ബനാധബച കേഴബഞ്ഞബരബക്കുന.

ആര്.സബ.ഇ.  പബ. -കേരനാര് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നകതനാടുകൂടബ റബര്,  കുരുമുളകേയ്,  ഏലലാം എന്നബവയയ്

വനകതനാതബലള  വബലത്തകേര്ചയുണനാകുകമനളതബനനാല്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

കഭദമബലനാകത  ഈ  കകേന്ദ്ര  നയകത്ത  എതബര്കക്കണതയ്  അനബവനാരദമനാണയ്.

കകേരളത്തബകല  എലനാ  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേകളയുലാം  റബര്  കേര്ഷകേകരയുലാം

ഉള്കക്കനാളബചകകേനാണയ്  റബര്  നയകത്ത  സലാംബന്ധബചയ്  ചര്ച  നടത്തബ  ഒരു

സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത  കകേന്ദ്രത്തബകലയയ്  അയചയ്  ശക്തമനായ  പ്രതബകഷധലാം

കരഖകപ്പെടുത്തനാന സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന.  ഇന്തദയബകല റബറബകന്റെ  80  ശതമനാനവലാം

കകേരളത്തബലനാണയ് ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നതയ്.  ഈ വര്ഷകത്ത വരള്ചയബല് കകേരളത്തബകല

40,000  കഹക്ടര്  പ്രകദശലാം  നശബചതബലൂകട   792  കകേനാടബ  രൂപയുകട

നഷമനാണുണനായബരബക്കുന്നതയ്.   വബലത്തകേര്ച, കൃഷബ പരബപനാലബക്കനാന സനാധബക്കനാത്ത

അവസയബല്  കേര്ഷകേകര  കകേനാകണത്തബക്കുലാം.   കൃഷബ,  പരബസബതബ,  ജേലലാം,  ഭൂമബ

എന്നബവയുകട  സലാംരക്ഷണമനാണയ്  ഹരബതകകേരളലാം  പദതബയബല്  വബഭനാവനലാം

കചയബരബക്കുന്നതയ്.  8,90,000  കഹക്ടറുണനായബരുന്ന കനല്വയല് ഇകപ്പെനാള്  1,96,000

ആയബ  കുറഞ്ഞബരബക്കുന.   കനല്കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബചയ്   കനല്ലുത്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം എലാം.എല്.എ.-മനാര് സമര്പ്പെബക്കുന്ന കപ്രനാജേക്ടുകേള് പരബഗണബചയ്

തരബശയ് ഭൂമബ ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  കൃഷബ കചയ്യുന്നതബനുമനാണയ് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുന്നതയ്. മൂന്നയ്
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വര്ഷലാം  തടര്ചയനായബ  തരബശയ്  നബലലാം  കൃഷബ  കചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ആനുകൂലദലാം

നല്കുന്നതബനയ് പുതബയ സ്കസ്പീലാം നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം നഷലാം സലാംഭവബക്കുന്ന കൃഷബക്കനാര്ക്കയ്

അതയ്  നബകേത്തുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  'നമ്മുകട  കനലയ്ല്ല്

നമ്മുകട  അന്നലാം'  എനലാം  'എലനാവരുലാം  കൃഷബക്കനാരനാവണലാം  എലനായബടവലാം

കൃഷബയബടവമനാക്കണലാം'  എന്നതനാണയ്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  മുദനാവനാകേദലാം.  പചക്കറബ

ഉത്പനാദനത്തബനനായബ  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനുമനായബ  കചര്ന്നനാണയ്  സര്ക്കനാര്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതയ്.  കേനാര്ഷബകകേനാത്പന്നങ്ങള്ക്കയ്    വബലത്തകേര്ച  കനരബടുന്ന

സനാഹചരദത്തബല് കേര്ഷകേകര സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  മൂലദവര്ദബത സലാംരലാംഭങ്ങളുകട

ആയബരലാം യൂണബറ്റുകേള് തടങ്ങുന്നതലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനരബട്ടുള നബയന്ത്രണത്തബല്

20  കേമ്പനബകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതമനാണയ്.  നസ്പീരയുകട  ഉത്പനാദനത്തബനുലാം

വബപണനത്തബനുലാം  ഉത്പനാദകേരുകട  ഏകകേനാപനത്തബനുമനായബ  കകേരള  കകേനാക്കനട്ടയ്

കഡവലപ്കമന്റെയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  കനതൃതസത്തബല്  ഉത്പനാദകേര്ക്കയ്  ആവശദമനായ

എലനാ  സഹനായങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനാണയ്.  ബനാലാംഗ്ലൂരബകല   ഇന്തദന ഇനസബറ്റൈക്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്

മബലറ്റൈയ്സയ്  റബസര്ചമനായബ  സഹകേരബചയ്    അട്ടപ്പെനാടബകയ  മബലറ്റൈയ്സയ്  വബകലജേനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതനാണയ്.   വയനനാടയ്  ജേബലകയ  പരമ്പരനാഗത  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം പരമ്പരനാഗത കനലബനങ്ങള് ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  450  കഹക്ടര്

പ്രകദശത്തയ്  കൃഷബ  കചയ്യുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്നതനാണയ്.
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പരമ്പരനാഗത  കനല്  വബത്തുകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  3

കകേനാടബ  രൂപ  കചലവബല്  മണ്ണുത്തബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുമനായബ  കചര്ന്നയ്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര

നബലവനാരത്തബലള  വബത്തയ്  ബനാങയ്  സനാപബക്കുന്നതനാണയ്.  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകല

ആധുനബകേവല്ക്കരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേഴബഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തയ്

ആരലാംഭബച  മണ്ണബകന്റെ  ടമകക്രനാ  നക്യൂടബയനസയ്  പരബകശനാധബക്കുന്ന  പദതബ

വബപുലസ്പീകേരബചകകേനാണയ്  ശനാസസ്പീയമനായബ  കൃഷബ  കചയ്യുന്നതബനുള

സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന.  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുകട  സലാംഭരണത്തബനുലാം

ടനാനകസനാര്ട്ടബലാംഗബനുലാം  മറ്റുമനായബ  അകഗ്രനാ  ബബസബനസയ്  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

അമൂല്  മനാതൃകേയബല്  കേര്ഷകേരുകട  കസര്  രൂപസ്പീകേരബചയ്  പചക്കറബയുകട  സലാംഭരണലാം,

വബതരണലാം,  വബപണനലാം  എന്നബവയ്ക്കുള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതമനാണയ്.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്,  ഗകവഷണ  സനാപനങ്ങള്,  കൃഷബ  വകുപ്പെയ്,  കേര്ഷകേര്

തമ്മേബലള ബന്ധലാം ഊട്ടബയുറപ്പെബചകകേനാണ്ടുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണയ് ഗവണ്കമന്റെയ്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതയ്. ധനനാഭദര്തന പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങളുകട  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  വബമര്ശനങ്ങളുലാം  സസനാഗതലാം  കചയ്യുന.

ക്ഷസ്പീരകമഖലകയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  കൃഷബയനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാത്തതബനനാല്  ക്ഷസ്പീര

കേര്ഷകേര്ക്കുണനാകുന്ന നഷലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനയ് കൂട്ടനായ പരബശമലാം ആവശദമനാണയ്.
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വനദജേസ്പീവബകേളുകട  ആക്രമണത്തബനുലാം   കൃഷബനനാശത്തബനുലാം  സമയബന്ധബതമനായബ

നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുകേയുലാം  രണയ്  മനാസലാം  മുമ്പയ്  വകരയുള  അകപക്ഷകേളബല്

തര്ക്കമുളകതനാഴബചയ്  പൂര്ണ്ണമനായബ  പരബഹരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

കൂട്ടുത്തരവനാദബതസകത്തനാടുകൂടബയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണയ്  ഗവണ്കമന്റെയ്  മുകന്നനാട്ടയ്

കപനാകുന്നതയ്.  ആവണബപ്പെനാറ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കകേനാളനബയബല് പനാലലാം പണബയുന്നതടക്കമുളള

വബഷയങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  കേണ്ണൂര്  ആറളലാം

ഫനാമബല്  അഞ്ചുകപകര  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  ആനകയ  മയക്കുകവടബവചയ്   കഷഡബല്

പനാര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണയ്.  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  പത്തുകപകര  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  ആനകയ

തളയ്ക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  വനകമഖലയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  ജേകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവബഷ്കരബചയ്

നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  മനുഷദരുലാം  മൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേബലളള  സലാംഘര്ഷലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനയ്  110  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം

കേബഫ്ബബയബല്നബന്നയ്  25  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയുലാം  176  പഞനായത്തുകേളബല്

ജേനജേനാഗ്രതനാ  സമബതബകേള്   നബലവബല്  വരബകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  സമബതബകേള്

മൂനമനാസത്തബകലനാരബക്കല്  കയനാഗലാം  കൂടുകേയുലാം  സജേസ്പീവമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം

കചയനാല്  ഇഇൗ  വബഷയങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു  പരബധബവകര  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന  കേഴബയുലാം.

വനദജേസ്പീവബകേളുകട ആക്രമണലാം തടയുന്നതബനനായബ കസനാളനാര് കഫനസബലാംഗയ്, ആനകവലബ,
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കറയബല്  പനാളങ്ങള്  ഉപകയനാഗബചളള  കവലബ,  ആനക്കബടങ്ങയ്  എന്നസ്പീ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണയ് നടപ്പെബലനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുന്നതയ്. വനദജേസ്പീവബകേളുകട ആക്രമണലാം

രൂക്ഷമനായ   പ്രകദശങ്ങളബല്  കവലബ  കകേട്ടുന്നതബനനാവശദമനായ  ഫണയ്  ബഡ്ജേറ്റൈബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.  കേബഫ്ബബവഴബ  തകേ   കേകണത്തബ  കപരനാവൂര്  നബകയനാജേകേ

മണ്ഡലത്തബല്  വനദജേസ്പീവബ  സകങതത്തബകന്റെ  ജേനവനാസ  അതബര്ത്തബ  മുഴുവന

ആനമതബല്  കകേട്ടുന്നതബനയ്  മുനഗണന  നല്കുന്നതനാണയ്.  ആരദങനാവയ്  കമഖലയബല്

ചന്ദേനമരലാം  മുറബകചന്ന  ആകരനാപണത്തബകന്മേല്  അകനസഷണലാം  നടനവരബകേയനാണയ്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെബല്  14  ആര്.ആര്.റ്റൈബ.  ഗ്രൂപ്പുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കൂടുതല്

വനാഹനങ്ങളുലാം ജേസ്പീവനക്കനാരുലാം ലഭബക്കുന്ന മുറയയ് മൂന്നനാറബല് ഒരു ആര്.ആര്.റ്റൈബ.  ടസ്പീമബകന

നബകയനാഗബക്കുന്നതനാണയ്.  വനലാം  വകുപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  നടനവരുന്ന  കേണ്വസ്പീനര്

സബസലാം ഒഴബവനാക്കബ കടണര് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാന തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടുണയ്. അകക്കഷദ,

മനാഞബയലാം,  യൂക്കനാലബപ്റ്റൈസയ്  തടങ്ങബയ  മരങ്ങള്  ജേനവനാസ  കമഖലയബല്

വചപബടബപ്പെബക്കുന്നതയ്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  ഇനഡസബയല്  പര്പ്പെസബനയ്

മനാതമനായബ ഇതയ് പരബമബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം പരബസബതബ ദബനവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടയ്  72

ലക്ഷലാം  വൃക്ഷകകത്തകേള്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.

കേടകക്കണബയബലനായ ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കനായബ   അഞ്ചുകകേനാടബ  രൂപയുകട ധനസഹനായലാം

അനുവദബചബട്ടുണയ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റെയ്  വന്നതബനുകശഷലാം  പനാലബകന്റെ
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വബലവര്ദനവബലണനായ  കനട്ടലാം മുഴുവന ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം പനാല്

വബല  നബര്ണ്ണയ  ചനാര്ട്ടയ്  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.

രണ്ടുവര്ഷത്തബനുളളബല്  പനാലത്പനാദനത്തബല്  സസയലാംപരദനാപ്തതയബകലത്തുകേ

എന്നതനാണയ്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പ്രഖദനാപബത  നയലാം.  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  നബനലാം

വരുന്ന  പനാലബകന്റെ  ഗുണകമന്മേ  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ  കചക്കയ്കപനാസ്റ്റുകേളബല്

ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പെബകന്റെ  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  സലാംവബധനാനകമനാരുക്കബയബട്ടുണയ്.  ക്ഷസ്പീര

കേര്ഷകേരുകട  കപനഷന  1100  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം   കുടബശ്ശേബകേ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനനായബ  ക്ഷസ്പീര  വബകേസന  കബനാര്ഡബനയ്  12  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബക്കുകേയുലാം കേനകേനാലബകേള്ക്കയ് ഇനഷസറനസയ് സ്കസ്പീലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ.

ക്ഷസ്പീരകമഖലയബല്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  പദതബകേള്ക്കയ്  എലനാവരുകടയുലാം  സഹകേരണലാം

ആവശദമനാണയ്.  ധനനാഭദര്തനകേള് പനാസനാക്കബത്തരണകമന്നയ് അഭദര്തബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച.

കൃഷബ  എന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്ന

XXX1-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം  എന്ന  XXX11-ാംനമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം വനലാം എന്ന  XXX1V-ാംനമ്പര് ധനനാഭദര്തനയുലാം  29-കനതബകര

80  കവനാട്ടുകേകളനാകടയുലാം  ഒരു   നബഷ്പക്ഷ  കവനാകട്ടനാകടയുലാം  സഭ  പനാസനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെയ്

അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ.
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സഭ ടവകുകന്നരലാം 3.56-നയ് പബരബഞ.

**********


