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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    16,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

17-05-2017-  കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട   454-  ാംനമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ
ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  അഞനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

17-05-2017-കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട 454-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ

ഉത്തരലാം മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.



2

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സസനാശയ കമഡബക്കല് കകേനാകളജസ്റ്റ് ഫസ്പീസബകല അവദക്തത

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബല്  പ്രകവശനലാം

നടത്തനാന  സര്ക്കനാര്  വവകേബയതബകന  തുടര്നണനായ  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

വബധബമൂലലാം  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഇഇൗടനാക്കുന്നതബകല  അവദക്തത  നബലനബല്ക്കുന്നതുകകേനാണലാം

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  എലാം.ബബ.ബബ.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  കചരനാന  അവസരലാം

നബകഷേധബക്കകപ്പെടുന്നതുകകേനാണലാം ഉണനായബരബക്കുന്ന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷേലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചസ്റ്റ്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   വശലജ

ടസ്പീചര്): മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള് കകേനാടതബയബല് കകേസസ്റ്റ് ഫയല് കചയ്തതബകനത്തുടര്നള

പ്രതബസനബയുലാം  പ്രശ്നങ്ങളുമനാണസ്റ്റ്  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  പ്രകവശനവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ് നബലവബലുളതസ്റ്റ്.  ഇത്തവണ നസ്പീറസ്റ്റ് റബസള്ട്ടസ്റ്റ് വരുന്നതബനസ്റ്റ് മുമ്പുതകന്ന

സസനാശയ  കമഡബക്കല്  പ്രകവശനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വ്വകേക്ഷബ  കയനാഗലാം

കചരുകേയുലാം  മുഖദമനബയുകട  കനതൃതസത്തബല്  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേളുമനായബ  ചര്ച
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നടത്തുകേയുലാം  കചയ്തബരുന.   ഫസ്പീസസ്റ്റ്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  ഗവണ്കമന്റുമനായബ

ധനാരണയബകലത്തനാത്ത  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഫസ്പീ  കറഗുകലററബ  കേമ്മേബറബ  അഞസ്റ്റ്

ലക്ഷലാം  രൂപ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്   നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  ഇതബകനതബകര  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള്

കകേനാടതബയബല്  കകേസസ്റ്റ്  ഫയല്  കചയ്തസ്റ്റ്   ഉയര്ന്ന  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഇഇൗടനാക്കുന്നതബനുള

അനുവനാദലാം  വനാങ്ങുകേയുമുണനായബ.    കമഡബക്കല്  പ്രകവശനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ് ഉപകേനാരപ്രദമനാകുന്ന സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബചബട്ടുളളതസ്റ്റ്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബന്നസ്റ്റ്  യനാകതനാരുവബധ

വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയുമുണനായബട്ടബല.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പബടബപ്പുകകേടുലാം  കകേടുകേനാരദ

സതയുമനാണസ്റ്റ്  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  പ്രകവശനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

അനബശ്ചബതതസത്തബനസ്റ്റ്  പ്രധനാന  കേനാരണലാം.   സര്ക്കനാരുമനായബ  കേരനാറുണനാക്കബയ

സസനാശയ  കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രകവശനത്തബനസ്റ്റ്  വഹകക്കനാടതബയുകട  അനുമതബ

ലഭബകചങബലുലാം   എനട്രനസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷേണര്  പുറകപ്പെടുവബച  നബബനന

അനനാവശദമനായ  കകേനാടതബ  വദവഹനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കേനാരണമനായബട്ടുണസ്റ്റ്.   നസ്പീറസ്റ്റ്

കമരബറബല്  ഉയര്ന്ന  റനാങസ്റ്റ്  കനടബയ  കുട്ടബകേളബല്  നബന്നസ്റ്റ്   കൂടബയ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്

ഇഇൗടനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്   മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേളുമനായബ  ഗവണ്കമന്റുണനാക്കബയ  കേരനാര്
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അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയബല.   ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  കകേനാകളജുകേളബലുലാം    സസനാശയ

കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബലുലാം ഒകരസമയലാം അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് നടത്തബയബരുകന്നങബല്

സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയുകട ഇടകപടലുണനാകുമനായബരുന്നബല.  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ് സസ്പീറ്റുകേളബല്

ഉയര്ന്ന  കേദനാപ്പെബകറഷേന  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വനാങ്ങബ  അഡബഷേന  നടത്തനാന  സസനാശയ

മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള്ക്കസ്റ്റ് സഇൗകേരദകമനാരുക്കുകേയനാണസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് കചയ്തബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കൃതദസമയത്തസ്റ്റ് അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തനാത്തതബനനാല് കകേരളത്തബകല കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്

ഇന്തദയുകട  വബവബധ  ഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെനായബ  അഡബഷേകനടുകക്കണ

അവസയുണനായബട്ടുണസ്റ്റ്.  എന.ആര്.ഐ.  സസ്പീറബല്  ഈടനാക്കുന്ന  20  ലക്ഷലാം  രൂപ

യബല് നബനലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപകയടുത്തസ്റ്റ്  15  പനാവകപ്പെട്ട കുട്ടബകേകള പഠബപ്പെബക്കണകമന്ന

സര്ക്കനാരബകന്റെ നബര്കദ്ദേശലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന സനാധബക്കബല.   ഫസ്പീസബകന്റെ കേനാരദത്തബല്

അന്തബമ  തസ്പീരുമനാനമനാകേനാത്തതബനനാല്  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല

പ്രകവശനത്തബനസ്റ്റ്  ഓപ്ഷേന  നല്കേനാന  സനാധനാരണക്കനാരനായ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്

സനാധബക്കുന്നബല.   എസസ്റ്റ്.സബ./എസസ്റ്റ്.ടബ.  വബഭനാഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുള

സലാംവരണവലാം  ഫസ്പീസുലാം സലാംബനബചസ്റ്റ്  അവദക്തത നബലനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്. ഗുരുതരമനായ

ഈ വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചയ്യണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    വശലജ
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ടസ്പീചര്  ):  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രകവശനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  യനാകതനാരുവബധ  അലലാംഭനാവവലാം  ഉണനായബട്ടബല.  എലനാ

വര്ഷേവലാം ഈ വബഷേയത്തബകന്മേല്  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള് കകേനാടതബ മുകഖന അനുകൂല വബധബ

സമ്പനാദബക്കനാറുണസ്റ്റ്.  മുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തസ്റ്റ്  റനാങസ്റ്റ്  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്ത

കുട്ടബകേളബല്നബനലാം കകേനാടബക്കണക്കബനസ്റ്റ് രൂപ കകേനാഴ വനാങ്ങബ മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ് സസ്പീറ്റുകേളബല്

അഡബഷേന നല്കേബയബരുനകവങബല് ഇകപ്പെനാള് നസ്പീറസ്റ്റ് കമരബറസ്റ്റ് ലബസബല് ഉള്കപ്പെട്ടവര്ക്കസ്റ്റ്

മനാത്രകമ  അഡബഷേന  ലഭബക്കുനള.   ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നബര്ണ്ണയ  സമബതബ  നബശ്ചയബച

തനാല്ക്കനാലബകേ  ഫസ്പീസബകനതബകര  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  കകേസസ്റ്റ്

ഫയല്  കചയ്യുകേയുലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം   വഹകക്കനാടതബ  അഞസ്റ്റ്

ലക്ഷലാം  രൂപ   തനാല്ക്കനാലബകേ  ഫസ്പീസനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബചസ്റ്റ്  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം  കചയ.

വദവസകേള്ക്കനുസൃതമനായബ കേരനാര് ഒപ്പെബട്ട കകേനാകളജുകേകളനാടസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് വര്ഷേകത്തയസ്റ്റ് 40

ലക്ഷലാം രൂപ കഡകപ്പെനാസബറസ്റ്റ്  വയണകമന്ന നബര്കദ്ദേശത്തബകനതബകര  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റുകേള്

വസ്പീണലാം കകേനാടതബകയ സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം  ഒരു കകേനാലകത്തയസ്റ്റ് 5 ലക്ഷലാം രൂപ ഫസ്പീസുലാം 6

ലക്ഷലാം രൂപ ബനാങസ്റ്റ് ഗദനാരണബയുലാം വനാങ്ങണകമന്നസ്റ്റ്  കകേനാടതബ ഉത്തരവബടുകേയുലാം കചയ.

വഹകക്കനാടതബയുകട അന്തബമ ഉത്തരവസ്റ്റ് വന്നനാല് മനാത്രകമ ഇക്കനാരദത്തബല് സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്

എകന്തങബലുലാം കചയ്യനാന സനാധബക്കുകേയുളള.  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് കപ്രനാസസസ്റ്റ് നല രസ്പീതബയബല്

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  എലനാ  ഇടകപടലുകേളുലാം  സര്ക്കനാര്  നടത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ വബഷേയലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷേധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് കചന്നബത്തല  ):  85 ശതമനാനലാം സസ്പീറബലുലാം നസ്പീറസ്റ്റ്

കമരബറബല് നബന്നസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം നടത്തനാനുള അവസരലാം ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് വബനബകയനാഗബചബല.

ജസബസസ്റ്റ്  രനാകജന്ദ്ര ബനാബു കേമ്മേബറബ  നബശ്ചയബച  5  ലക്ഷലാം രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ്  അനുസരബചസ്റ്റ്

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബരുനകവങബല്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഘടനയബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാന

സനാധബക്കബകലന്നസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബക്കുമനായബരുന.  എലാം.ബബ.ബബ.എസസ്റ്റ്.

പ്രകവശനലാം  പ്രതസ്പീക്ഷബചബരുന്ന  വബദദനാര്തബകേളുലാം   രക്ഷബതനാക്കളുലാം  ആശങയബലനാണസ്റ്റ്.

സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയബല് സര്ക്കനാരബകന്റെ വനാദങ്ങള് ദുര്ബലമനായതുകകേനാണനാണസ്റ്റ്  11 ലക്ഷലാം

രൂപ   പലബശരഹബത  കഡകപ്പെനാസബറ്റുലാം  44  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബനാങസ്റ്റ്  ഗദനാരന്റെബയുലാം

കകേനാടുക്കണകമന്നസ്റ്റ്  വബധബ  വന്നതസ്റ്റ്.   4  തരലാം  ഫസ്പീസസ്റ്റ്   വചസ്റ്റ്  കേരനാറബല്  ഏര്കപ്പെടനാന

കേഴബയബല.   കകേനാള  ലനാഭലാം  എടുക്കുന്ന  മനാകനജുകമന്റുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഒത്തനാശ  കചയ്യുന്ന

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് നബലപനാടബല് ശക്തമനായ പ്രതബകഷേധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന. 

 (ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷേധബചസ്റ്റ്  യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്

പ്ലക്കനാര്ഡുകേള്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചസ്റ്റ്  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നസ്റ്റ്

ആകരനാഗദവകുപ്പുമനബകക്കതബകര  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചസ്റ്റ്   സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന. 
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ശസ്പീ. പബ.കജ. കജനാസഫസ്റ്റ്  പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷേലാം അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭ  വബട്ടസ്റ്റ്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം  അല്പസമയത്തബനുകശഷേലാം

സഭയബല് ഹനാജരനാകുകേയുലാം കചയ. 

 ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്   പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷേലാം  സഭ  വബട്ടസ്റ്റ്

പുറത്തുകപനായബ. )

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1)   കതക്കുപടബഞനാറന കേനാലവര്ഷേലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന  കുട്ടബ:   സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  കതക്കുപടബഞനാറന  കേനാലവര്ഷേലാം

വളകര  കുറവനാണസ്റ്റ്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതസ്റ്റ്.  നബലവബകല  വരള്ചയുകട

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  കേര്ഷേകേ  ആത്മഹതദ   വര്ദബക്കനാന  സനാധദതയുണസ്റ്റ്.

നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  കചയ്യകപ്പെട്ട   ജലജനദകരനാഗങ്ങള്  പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബചകകേനാണസ്റ്റ്  വരള്ച

നബവനാരണത്തബനുലാം  പ്രതബകരനാധത്തബനുമനായബ  ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറബയുകട

കനതൃതസത്തബല് ജബലനാ/സലാംസനാന തലത്തബല് സബരലാം സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ഡഇൗട്ടസ്റ്റ്  മനാകനജ് കമന്റെസ്റ്റ്  മനാനസല് തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം കവണലാം.    ഡനാമുകേളബല് അടബഞസ്റ്റ്

കൂടബയബരബക്കുന്ന  കചളബയുലാം  മറസ്റ്റ്  മനാലബനദങ്ങളുലാം  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  കചയ്തസ്റ്റ്
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ജലസലാംഭരണകശഷേബ  പൂര്ണ്ണമനായബ  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തണലാം.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണലാം.      ജബ.സബ.എഫസ്റ്റ്  (ഗ്രസ്പീന

വക്ലൈമറസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്)  കപനാലുള അന്തനാരനാഷ്ട്ര ഗ്രനാന്റുകേള് കനടബകയടുക്കുന്നതബല് സര്ക്കനാര്

പ്രകതദകേലാം ശദ കചലുത്തണലാം.  ജലജനദകരനാഗങ്ങള്  വര്ദബക്കുന്ന  സനാഹ

ചരദത്തബല്   നബലവബലുള  ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനമനാകേനാകത  സലാംരക്ഷബക്കണലാം.

കുടബകവളത്തബനുലാം  കേനാര്ഷേബകേനാവശദത്തബനുലാം  പുതബയ  കസനാഴ്സുകേള്  കേകണത്തണലാം.

അനധബകൃത  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തടയുന്നതബനസ്റ്റ്   ശക്തമനായ  നബയമലാം

കകേനാണവരണലാം.    കേടകക്കണബയബല്കപ്പെട്ട  കേര്ഷേകേരുകട   ബനാദദതകേള്

ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനുലാം  കൃഷേബനനാശലാം  സലാംഭവബച  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്    നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  നബലവബല്  മഴയുകട

ലഭദതയബല്  സനാരമനായ  കുറവനാണസ്റ്റ്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതസ്റ്റ്.   വര്ദബചവരുന്ന  ജല

ഉപകയനാഗവലാം  മഴയുകട  കുറവലാം   നബലവബലുള ജലകസനാതസ്സുകേളുകട മലബനസ്പീകേരണവലാം

സൃഷ്ടബക്കുന്ന പ്രതബസനബ കനരബടുന്നതബനനായബ  ജലമബഷേന രൂപസ്പീകേരബചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബചബട്ടുണസ്റ്റ്.    നബലവബലുള  പ്രനാകദശബകേ  ജലകസനാതസ്സുകേളുകട  നവസ്പീകേരണവലാം

ശുദസ്പീകേരണവലാം  ഉറപ്പെനാക്കബ  അവകയ  പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബചസ്റ്റ്  നനാട്ടബകല  ജലസുരക്ഷ

പരമനാവധബ ഉറപ്പെനാക്കുകേ എന്ന സമസ്പീപനലാം സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.      വബവബധ
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ഉപനദബകേള്  വൃത്തബയനാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തബകേള്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകടയുലാം  സനാമൂഹബകേ  കൂട്ടനായ്മയുകടയുലാം  കനതൃതസത്തബല്  നടനവരുനണസ്റ്റ്.

'ജലമനാണസ്റ്റ്  ജസ്പീവന'  എന്ന  പ്രചനാരണലാം  വഴബ  ജലത്തബകന്റെ  ഉപകയനാഗലാം

നബയനബക്കുന്നതബനുള കബനാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.    കൂടുതല് കേബണറുകേളുലാം

തടയണകേളുലാം  നബര്മ്മേബചസ്റ്റ്  ജലസലാംഭരണലാം   ഊര്ജ്ജബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള

കേര്മ്മേസമബതബകേള്ക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മഹനാത്മനാഗനാനബ കദശസ്പീയ കതനാഴബലുറപ്പെസ്റ്റ്

പദതബ  പ്രകേനാരലാം   കകേരളത്തബല്  ജലദഇൗര്ലഭദലാം  കനരബടുന്ന  ചബറ്റൂര്,  മലമ്പുഴ,

കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ് കബനാക്കുകേളബല് മണ്ണസ്റ്റ്-ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഈ വര്ഷേലാം

ഏകറടുക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ഡനാമുകേളബല് അടബഞസ്റ്റ് കൂടബയബരബക്കുന്ന കചളബയുലാം  മനാലബനദങ്ങളുലാം

നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  കചയ്യുന്നതബകനക്കുറബചസ്റ്റ്   ആകലനാചബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.    കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ്  വബശദമനായബ പരബകശനാധബക്കുലാം.   

(2) റബ്ബര് കപ്രനാഡക്ഷന ഇനകസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് സസ്പീലാം പ്രകേനാരമുള ആനുകൂലദങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കമനാനസസ്റ്റ്  കജനാസഫസ്റ്റ്:    റബ്ബര്  കപ്രനാഡക്ഷന  ഇനകസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  സസ്പീലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം   ധനസഹനായലാം  ഇരുന്നൂറു  രൂപയനാക്കബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം. കകേന്ദ്രവബഹബതമനായ 500 കകേനാടബ രൂപ കനടബകയടുക്കനാന

സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലുത്തണലാം.  കേര്ഷേകേ  കപനഷേന  കുടബശബകേ  പൂര്ണ്ണമനായബ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയുലാം   റബ്ബര്  ഉല്പനാദന  സലാംഘങ്ങളുകട  കുടബശബകേ  ബബല്ലുകേള്
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പനാസനാക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യനാനുള  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് തസ്പീരുമനാനത്തബകനതബകര ശക്തമനായ ഇടകപടല് നടത്തണലാം.  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ

പ്രകേനാരലാം  റബ്ബര്  തടബക്കസ്റ്റ്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  18  ശതമനാനലാം  വര്ദബത  നബകുതബ

പബനവലബക്കണലാം.  റബ്ബര്  റസ്പീപ്ലനാകന്റെഷേന  കപ്രനാസസബനസ്റ്റ്  നല്കേബയബരുന്ന  ആനുകൂലദലാം

പുന:സനാപബക്കുന്നതബനുലാം റബ്ബര് കബനാര്ഡബകന പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കൃഷേബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനബല് കുമനാര്):   റബ്ബര് കേര്ഷേകേരുകട

പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  റബ്ബറബനസ്റ്റ്  കേബകലനായസ്റ്റ്  150  രൂപ  തനാങ്ങുവബല

നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം  കനരബട്ടസ്റ്റ്  ലഭദമനാകുന്നതബനസ്റ്റ്  റബ്ബര്

കപ്രനാഡക്ഷന  ഇനകസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  സസ്പീലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  -ല്

പ്രസ്തുത പദതബക്കനായബ  500  കകേനാടബ  രൂപ വകേയബരുത്തുകേയുലാം  479.15  കകേനാടബ  രൂപ

കചലവഴബക്കുകേയുലാം  2017  ജൂണ്  15-ാം തസ്പീയതബ വകരയുള ബബല്ലുകേളബകന്മേല്  394.55

കകേനാടബ  രൂപ സബ്സബഡബയനായബ  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.

റബ്ബര്  കേര്ഷേകേര്  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടു

ത്തുന്നതനാണസ്റ്റ്.  കറനാഡസ്റ്റ് ടനാറബലാംഗസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പെകടയുള ആവശദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് സസനാഭനാവബകേ റബ്ബര്

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബലൂകട റബ്ബറബകന്റെ തകദ്ദേശസ്പീയ ഉപകഭനാഗലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുകണന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  അറബയബചബട്ടുണസ്റ്റ്.    റബ്ബര്  കബനാര്ഡസ്റ്റ്
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കപ്രനാസസസ്റ്റ്  കചയ്തസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  ബബല്ലുകേള്  സമയബനബതമനായബ  പനാസനാക്കുന്നതബല്

വസ്പീഴ്ചയുണനായബട്ടുകണങബല് പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.   കനല്കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  തനാങ്ങുവബല

നല്കുന്നതബനുള  നടപടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചകേഴബഞ.  റബ്ബര്  കബനാര്ഡബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നബഷ്ഫലമനാക്കുന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നസ്പീക്കത്തബകനതബകര ഒറകക്കട്ടനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ആദദമനായബ  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്

ഇടവബളകൃഷേബക്കനായബ  5 കകേനാടബ രൂപയുകട പദതബ തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം കൃഷേബ വകുപ്പുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  എലനാ  സസ്പീമുകേളുലാം  സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുന്നതബനുള  പരബശമങ്ങള്

നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയുമനാണസ്റ്റ്.  

(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സസ്പീക്കറുകട ഡയസബനുമുന്നബല് വനനബന്നസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന്നതബനനാല്   സബ്മബഷേനുകേള്

റദ്ദേസ്റ്റ്  കചയ്യുന്നതനായുലാം  അവയ്ക്കുള  മറുപടബ  ബനകപ്പെട്ട  മനബമനാര്   അലാംഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

നല്കേണകമനസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് അറബയബക്കുകേയുലാം കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല

അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലയസ്റ്റ് കേടക്കുകേയുലാം കചയ.) 

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം എന്ന സബസ്റ്റ് ജകസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബ  IX-കന്റെ  2017  മനാര്ചസ്റ്റ്  31  വകരയുള  ആനുകേനാലബകേ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
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V ധനകേനാരദലാം

2017-18 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷേകത്ത ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള ഉപധനനാഭദര്തനകേളുകട

കസറസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തുവച.

VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2017-  കല കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബക്കസ്റ്റ്

അയയണകമന്ന പ്രകമയവലാം

തുറമുഖവലാം മമ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെളബ  ):  2017-കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

തുറമുഖവലാം മമ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെളബ  ): 2017-കല കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡസ്റ്റ് ബബല് മരനാമത്തുലാം ഗതനാഗതവലാം

വനാര്ത്തനാവബനബമയവലാം സലാംബനബച V-ാംനമ്പര് സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്

അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനമ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

നബരനാകേരണപ്രകമയങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന  സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്  1  (എ)  കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസസ്റ്റ്  മനാതമ്യൂ:  2017-കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ബബല്  ഒരു

കസലകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.

2017-കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ബബല്  മരനാമത്തുലാം  ഗതനാഗതവലാം

വനാര്ത്തനാവബനബമയവലാം സലാംബനബച V-ാംനമ്പര് സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്

അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച.

VII അറബയബപ്പെസ്റ്റ് 

കേമ്പമ്യൂട്ടര് ആപ്ലബകക്കഷേന പരബചയകപ്പെടുത്തല്

പദതബ  നബര്വ്വഹണ  പുകരനാഗതബ  വബലയബരുത്തുന്നതബനുള

കസനാഫസ്റ്റ് കവയറബകന്റെയുലാം  സനാമനാജബകേര്  നല്കുന്ന  പരനാതബകേള്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുന്ന

കേമ്പമ്യൂട്ടര്  ആപ്ലബകക്കഷേകന്റെയുലാം  പരബചയകപ്പെടുത്തല്   കകവകുകന്നരലാം  4.00  മണബക്കസ്റ്റ്

കമകമ്പഴസ്റ്റ് കലനാഞബല് വചസ്റ്റ് നടത്തുന്നതനാകണന്നസ്റ്റ് സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച.

സഭ രനാവബകല 10.45-നസ്റ്റ് പബരബഞ. 

..……


