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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2022      ജൂലലൈ   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ രഞവബകലൈ  9.00  മണബകക്ക് ബഹുമഞനകപ്പെട്ട കഡെപപ്യൂട്ടബ സസ്പീകര

ശസ്പീ.  ചബറ്റയഞ്ചാം  കഗഞപകുമഞറബകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡെക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  അകേലൈഞ്ചാം  പഞലൈബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം
കകവദദ്യുതബ നബരകക്ക് വരദന

മബ  .    കഡെപപ്യൂട്ടബ  സസ്പീകര:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കകവദദ്യുതബ  നബരകക്ക്

വരദബപ്പെബചതുമൂലൈഞ്ചാം ജനജസ്പീവബതഞ്ചാം ദുസ്സഹമഞയതഞയബ പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമഞയ

സബതബവബകശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയ്യണകമന്നഞവശേദകപ്പെട്ടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ.  അന്വര സഞദത്തക്ക്, പബ.  ഉകകബദുള,
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കമഞന്സക്ക്  കജഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന്,

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എന്നസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പകേഞരഞ്ചാം  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  തഞരബഫക്ക്  വരദന

തസ്പീരുമഞനബക്കുന്നതക്ക്  സഞ്ചാംസഞന   കകവദദ്യുതബ  കറഗുകലൈറ്ററബ  കേമ്മേസ്പീഷനഞണക്ക്.

ദുരബലൈ  വബഭഞഗകഞര,  കേഞരഷബകേ  ഉപകഭഞകഞകള്,  കചറുകേബട

വദവസഞയബകേള്,  കചറുകേബട കേരഷകേര എന്നബവരക്കുഞ്ചാം ആയബരഞ്ചാം വഞട്ടക്ക്സക്ക് വകര

കേണക്ടഡെക്ക്  കലൈഞഡഞ്ചാം  പതബമഞസഞ്ചാം  40  യൂണബറ്റുവകര  കകവദദ്യുതബ

ഉപകഭഞഗമുളവരുഞ്ചാം  ദഞരബദദകരഖയക്ക്  തഞകഴയുളവരുമഞയ  ഗഞരഹബകേ

ഉപകഭഞകഞകള്ക്കുഞ്ചാം  കേഞന്സര  കരഞഗബകേള്,  സബരമഞയബ  അഞ്ചാംഗകകവകേലൈദഞ്ചാം

ബഞധബചവര  എന്നബവരുള്കപ്പെടുന്ന  ദഞരബദദകരഖയക്ക്  തഞകഴയുളള

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം തഞരബഫക്ക് നബരകക്ക് വരദബപ്പെബചബട്ടബല. കൂടഞകത പതബമഞസഞ്ചാം 50

യൂണബറ്റുവകര  ഉപകയഞഗബക്കുന്ന  ഗഞരഹബകേ  ഉപകഭഞകഞകള്ക്കുഞ്ചാം

അനഞഥഞലൈയങ്ങള്,  വൃദസദനങ്ങള്,  അങ്കണവഞടബകേള്  തുടങ്ങബയവയഞ്ചാം

തഞരബഫക്ക്  വരദനവബല.  എന്കഡെഞസള്ഫഞന്  ദുരബതബഞധബതരക്കുള

സസൗജനദനബരകബല്  മഞറ്റഞ്ചാം  വരുത്തബയബട്ടബല.  കപട്ടബകടകേള്,  തട്ടുകേടകേള്

എന്നവബഭഞഗത്തബലുളവരകക്ക്  നല്കുന്ന  കുറഞ്ഞനബരകബലുള  തഞരബഫക്ക്
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ആനുകൂലൈദഞ്ചാം  2000  വഞട്ടക്ക്സഞയബ  വരദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  പതബമഞസഞ്ചാം  150

യൂണബറ്റുവകര  ഉപകയഞഗബക്കുന്ന  ഗഞരഹബകേ  ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക്  പരമഞവധബ

വരദന യൂണബറ്റബനക്ക്  25  കകപസയബല് തഞകഴയഞണക്ക്.  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.-

നക്ക്  കേബട്ടഞനുള  കുടബശബകേ  തുകേ  പബരബകചടുക്കുന്നതബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 2019 ജൂകകലൈ മഞസഞ്ചാം 8-ാം തസ്പീയതബയഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

അവസഞനമഞയബ  കകവദദ്യുതബനബരകക്ക്  വരദബപ്പെബചതക്ക്.  സഞധഞരണകഞരനക്ക്

ബുദബമുട്ടനുഭവകപ്പെടഞകതയുഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.-കന്റെ  നബലൈനബല്പ്പുഞ്ചാം

കേണകബകലൈടുത്തഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  കകവദദ്യുതബ  കറഗുകലൈറ്ററബ  കേമ്മേസ്പീഷന്

കകവദദ്യുതബ നബരകക്ക് പുതുകബയബരബക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    അന്വര  സഞദത്തക്ക്:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കകവദദ്യുതബനബരകബല്  6.6

ശേതമഞനഞ്ചാം വരദനവഞണക്ക് വരുത്തബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേഞവബഡെക്ക് മഹഞമഞരബയുകട

ആഘഞതത്തബല്നബനഞ്ചാം  കേരകേയറബവരുന്ന  സഞധഞരണ  ജനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

വദവസഞയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കേടുത്ത  ആഘഞതമഞണക്ക്  കകവദദ്യുതബ  ചഞരജക്ക്  വരദനവക്ക്

ഏല്പ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.-കന്റെ  നഷ്ടഞ്ചാം നബകേത്തുന്നതബനക്ക്

ബദല്  മഞരഗ്ഗങ്ങള്  അവലൈഞ്ചാംബബകഞന്  കേഴബയഞത്തതുഞ്ചാം  കുടബശബകേ

പബരബകചടുക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പെബകന്റെ

പരഞജയഞ്ചാം  വദകമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  കുറഞ്ഞ  നബരകക്ക്  കേസഞട്ടക്ക്  കചയ
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കേരഞറുകേഞരബല്നബനമഞത്രകമ  കകവദദ്യുതബ വഞങ്ങഞന് പഞടുള്ളൂകവന്ന  ഉത്തരവക്ക്

ലൈഞ്ചാംഘബചക്ക്  കേരഞര  നല്കേബയവരകകതബകര  അകനസഷണഞ്ചാം  നടത്തണഞ്ചാം.

വരുമഞനമബചത്തബകന്റെ  കനട്ടഞ്ചാം  ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക്  നല്കേഞകത  കകവദദ്യുതബ

നബരകക്ക്  വരദബപ്പെബചക്ക്  ജനജസ്പീവബതഞ്ചാം  ദുസ്സഹമഞകബയ  സഞഹചരദഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണഞ്ചാം.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  കുടബശബകേ

പബരബകചടുകഞനുഞ്ചാം  കചലൈവക്ക്  ചുരുകഞനുമുള  ശേകമഞയ  നടപടബ

കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  തഞപനബലൈയങ്ങളബല്നബന്നക്ക്  880

കമഗഞവഞട്ടക്ക്  ലവദദ്യുതബ  വഞങ്ങുന്നതബനക്ക്  കേരഞറുകണങ്കബലുഞ്ചാം  300  കമഗഞവഞട്ടക്ക്

വഞങ്ങഞന് മഞത്രമഞണക്ക് ലവദദ്യുതബ കറഗുകലൈറ്ററബ കേമ്മേസ്പീഷനക്ക് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമുളതക്ക്.

ദസ്പീരഘകേഞലൈ  കേരഞറുകേളബല്  നബന്നക്ക്   കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.  പബന്മഞറബയഞല്

800 കകേഞടബ രൂപയുകട അധബകേ ബഞധദത ഒഴബവഞകഞന് കേഴബയുഞ്ചാം. കേരഞറുകേളുകട

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.  സഞ്ചാംസഞന കറഗുകലൈറ്ററബ

കേമ്മേസ്പീഷകന  സമസ്പീപബക്കുന്നതഞണക്ക്.  കേരഞറുകേള്  റദക്ക്  കചയ്യുന്നതബകന്റെ  ഗുണഞ്ചാം

അടുത്ത  വരഷഞ്ചാം  ലൈഭബക്കുന്നതഞണക്ക്.  ഇസൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)
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(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലൈപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  വബ.  ഡെബ.

സതസ്പീശേന്, പബ. കകേ. കുഞ്ഞഞലൈബക്കുട്ടബ, കമഞന്സക്ക് കജഞസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എന്നസ്പീ  പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന

നടത്തബയകശേഷഞ്ചാം അവരവരുകട പഞരട്ടബ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബന്നക്ക്

പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദ ക്ഷണബകല്

(1)  പുനലൂര  -  മൂവഞറ്റുപുഴ കകേ  .  എസക്ക്  .  ടബ  .  പബ  .   കറഞഡെക്ക് ഡെബലസനബകലൈ അപഞകേത

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമഞര:  പുനലൂര-മൂവഞറ്റുപുഴ  അടകമുള

കകേ.എസക്ക്.ടബ.പബ.  കറഞഡകേളബല്  കേലുങ്കുകേളുഞ്ചാം  ഓടകേളുഞ്ചാം  അശേഞസസ്പീയമഞയബ

നബരമ്മേബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഗ്രഞമസ്പീണ  കറഞഡകേളബകലൈയള  വഴബകേള്  അടയകേയുഞ്ചാം

കചയ്യുന്നതുമൂലൈഞ്ചാം  ജനങ്ങള്ക്കുണഞകുന്ന  ബുദബമുട്ടക്ക്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

ഡെബലസനബലുള  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബചക്ക്  കറഞഡെക്ക്  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

പൂരത്തബയഞകബ സഞഞരകയഞഗദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  പുനലൂര-കപഞന്കുന്നഞ്ചാം  കറഞഡെബകന്റെ

പുനരുദഞരണഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ടബ.പബ.-യബലുള്കപ്പെടുത്തബ  കലൈഞകേബഞങ്കക്ക്

ധനസഹഞയകത്തഞകട  ഇ.പബ.സബ.  (Engineering  Procurement
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Construction)  കമഞഡെബലൈഞണക്ക് നടപ്പെബലൈഞക്കുന്നതക്ക്.  പുനലൂര,  കകേഞന്നബ,  റഞന്നബ

നബകയഞജകേമണ്ഡലൈങ്ങളബലൂകട  കേടനകപഞകേന്ന  പസ്തുത  കറഞഡെബകന്റെ

നബരമ്മേഞണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടുള  പരഞതബകേള്  പരബകശേഞധബക്കുന്നതബനക്ക്

നബരകദശേഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  അദഞലൈത്തുകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

കറഞഡെക്ക്  വസ്പീതബ  കൂട്ടുകേയുഞ്ചാം ഉയരത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുകമഞള് പദതബ ബഞധബതരഞയ

പരബസരവഞസബകേളുകട വസ്പീടുകേളബകലൈയള വഴബയുകടയുഞ്ചാം ആഴഞ്ചാംകൂടബയ ലൈസ്പീഡെബഞ്ചാംഗക്ക്

ചഞനലുകേളുകടയുഞ്ചാം നബരമ്മേഞണവുഞ്ചാം പവൃത്തബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

സമയബനബതമഞയബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ടബ.പബ.-കക്ക്  നബരകദശേഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നബരകദശേങ്ങള് പഞലൈബക്കുന്നതബല് കമല്കനഞട്ട ഏജന്സബയുഞ്ചാം

കേരഞറുകേഞരനുഞ്ചാം വസ്പീഴ്ച വരുത്തുന്നതക്ക് ഗസൗരവത്തബകലൈടുക്കുന്നതഞണക്ക്.

(2) മനുഷദകടത്തുഞ്ചാം വദഞജ റബക്രൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക് ഏജന്സബകേളുകട പവരത്തനവുഞ്ചാം
അവസഞനബപ്പെബകല്

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  വദഞജ  റബക്രൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്  ഏജന്സബകേള് മുഖഞന്തരഞ്ചാം

വബകദശേ  രഞജദങ്ങളബകലൈയക്ക്  കപഞകുന്നവര  കതഞഴബല്-ലലൈഞ്ചാംഗബകേ

ചൂഷണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  നബരബനബത  അവയവമഞറ്റത്തബനുഞ്ചാം  ഇരയഞകുനണക്ക്.

മനുഷദകടത്തുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസുകേളബല്  വരദനവുണഞകുന്നതഞയബ

കേണക്കുകേള്  പരബകശേഞധബചഞല്  മനസ്സബലൈഞകുന്നതഞണക്ക്.  മനുഷദകടത്തക്ക്

തടയുന്നതബനഞയബ  രൂപസ്പീകേരബച  കകേന്ദ്ര  നബയമത്തബകലൈ  നപ്യൂനതകേള്
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പരബഹരബകകണതുണക്ക്.  വബകദശേത്തക്ക്  കജഞലൈബകക്ക്  കപഞകുന്നവരകഞയബ

ഓറബയകന്റെഷന്  കഞസക്ക്  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ചതബയബല്കപ്പെട്ടക്ക്  തബരബകകേകയത്തുന്ന

പവഞസബ  കതഞഴബലൈഞളബകേളുകട  പുനരധബവഞസത്തബനക്ക്  ഉസൗന്നല്  നല്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.   റബക്രൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്  ഏജന്സബകേളുകട  രജബകസ്ട്രേഷനക്ക്  കേരശേന  നബയനണഞ്ചാം

ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബല് കനഞരക റൂട്ടക്ക്സബകന്റെ ഇടകപടലുണഞകേണഞ്ചാം.  തസ്പീരകദശേഞ്ചാം

വഴബയുള മനുഷദകടത്തക്ക് തടയഞന് തസ്പീരകദശേ ജഞഗ്രതഞ സമബതബകേകള കൂടുതല്

കേഞരദപഞപബയബകലൈത്തബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലസബര  വബഞ്ചാംഗബകന്റെ  പവരത്തനഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജയന്  ): സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് മനുഷദകടത്തക്ക്

തടയുന്നതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞരുമഞയബ  സഹകേരബചക്ക്  കേരശേന  നബരസ്പീക്ഷണ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഒരുകബയബട്ടുണക്ക്.  ലകഞ്ചാംബഞഞക്ക്  ഐ.ജബ  കനഞഡെല്

ഓഫസ്പീസറഞയബ കസ്റ്റേറ്റക്ക് കസലഞ്ചാം എലഞ കപഞലൈസ്പീസക്ക് ജബലകേളബലുഞ്ചാം ആന്റെബ ഹപ്യൂമന്

ടഞഫബകബഞ്ചാംഗക്ക്  യൂണബറ്റുഞ്ചാം  പവരത്തബചവരബകേയഞണക്ക്.  തസ്പീരകദശേഞ്ചാം,

വബമഞനത്തഞവളഞ്ചാം  എന്നബവബടങ്ങളബലൂകടയുള  മനുഷദകടത്തക്ക്  സഞ്ചാംബനബച

രഹസദ  വബവരങ്ങള്കനുസൃതമഞയബ  സതസര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കസഞഷദല്  മസ്പീഡെബയ  വഴബയുള  റബക്രൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്

തട്ടബപ്പുകേള്  തടയുന്നതബനക്ക്  ലസബര  വബഭഞഗത്തബകന്റെ  കസവനവുഞ്ചാം
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പകയഞജനകപ്പെടുത്തുനണക്ക്.  എലഞത്തരഞ്ചാം  വബകദശേ  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റുകേളുഞ്ചാം

ഇ-ലമകഗ്രറ്റക്ക്  സബസ്റ്റേത്തബകലൈയക്ക്  മഞറ്റുവഞന്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  തസ്പീരുമഞനബചഞല്

മഞത്രകമ  ഗഞരഹബകേ  കജഞലൈബയബലുള്കപ്പെകടയുള  ചൂഷണഞ്ചാം  തടയഞന്

സഞധബക്കുകേയുള്ളൂ.  വദഞജ  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്,  മനുഷദകടത്തക്ക്  എന്നബവയബലൂകട

വബകദശേത്തക്ക്  കുടുങ്ങബകപ്പെഞകുന്നവകര  നഞട്ടബകലൈത്തബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഇത്തരഞ്ചാം

തട്ടബപ്പുകേള്കകതബകരയുള  കബഞധവത്കേരണത്തബനുഞ്ചാം  കനഞരക  വകുപ്പെക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്.   പരഞതബകേളബല്  കേരശേന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനഞയബ  'ഓപ്പെകറഷന്  ശുഭയഞത്ര'  എന്ന  ദസൗതദഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതഞണക്ക്.

III. സബ്മബഷന്

1. ഒറ്റപ്പെഞലൈത്തക്ക് സഞഞ്ചാംസഞരബകേ നബലൈയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കപഞ്ചാംകുമഞര:  ഒറ്റപ്പെഞലൈത്തക്ക്  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ  നബലൈയഞ്ചാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനഞവശേദമഞയ സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എലക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന് മഞസ്റ്റേര):  ഒറ്റപ്പെഞലൈഞ്ചാം നഗരസഭയബല് സഞഞ്ചാംസഞരബകേ

നബലൈയഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറ്റബലുള്കപ്പെടുത്തബ  തുകേ

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം ഡെബ.പബ.ആര.  തയ്യഞറഞക്കുന്നതബനക്ക് സ്ട്രേക്കചഴക്ക് ഇന്തദ എന്ന
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സഞപനത്തബനക്ക്  കടണര  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കകപസക്ക്  ത്രസ്പീ  കസഞഫക്ക് കവയറബല്

2018-കലൈ  നബരകനുസരബചക്ക്  ഡെബ.പബ.ആര.  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

സഞകങ്കതബകേഞനുമതബ ലൈഭബക്കുന്ന മുറയക്ക് പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതഞണക്ക്.

2. കനയ്യഞര സഫഞരബ പഞരകബകന്റെ പവരത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  കനയ്യഞര  ഡെസ്പീര  പഞരകബകനഞടക്ക്

കചരനകേബടക്കുന്ന വനഭൂമബയബല്നബന്നക്ക് ആവശേദമഞയ സലൈകമകറ്റടുത്തക്ക് ലൈയണ്

സഫഞരബ പഞരകക്ക് വബപുലൈസ്പീകേരബചക്ക് പവരത്തനഞ്ചാം പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന്):

മഞഞ്ചാംസകഭഞജബകേളഞയ  മൃഗങ്ങകള  ഉള്കകഞളബചക്ക്  സഫഞരബ  പഞരകക്ക്

നടത്തുന്നതബനുള  സസൗകേരദഞ്ചാം  കനയ്യഞര  ലൈയണ്  സഫഞരബ  പഞരകബനബകലന്ന

കേഞരണത്തഞല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  മൃഗശേഞലൈ  അകതഞറബറ്റബ  പഞരകബനുള

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  റദഞകബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കനയ്യഞര  ഡെസ്പീര  പഞരകബകനഞടക്ക്

കചരനകേബടക്കുന്ന  സലൈത്തക്ക്  ലൈയണ്  സഫഞരബ  പഞരകക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന്

സഞധബക്കുകമഞകയന്ന  കേഞരദത്തബല്  പഠനഞ്ചാം  നടത്തബ  അനന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.   
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3. വബകദശേ പഠനത്തബനക്ക് പട്ടബകേജഞതബ വബകേസന വകുപ്പെബകന്റെ ധനസഹഞയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ശേശേബ:  പട്ടബകേജഞതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭഞഗത്തബകലൈ

വബദദഞരതബകേള്കക്ക്  വബകദശേ  പഠനത്തബനക്ക്  നല്കുന്ന  ധനസഹഞയത്തബകന്റെ

ഒന്നഞഞ്ചാം  ഗഡ  അഡെസഞന്സഞയബ  നല്കേണകമന്ന  സരകഞര  ഉത്തരവക്ക്

നടപ്പെബലൈഞകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

പട്ടബകേജഞതബ,  പട്ടബകേവരഗ്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം

പഞരലൈകമന്റെറബകേഞരദവുഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  വബകദശേ

പഠനത്തബനയച  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ട  കുട്ടബകേള്കക്ക്

ധനസഹഞയഞ്ചാം ലൈഭദമഞക്കുന്നതബല് തടസ്സഞ്ചാം കനരബട്ടതഞയബ ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല.

ധനസഹഞയഞ്ചാം  മുന്കൂറഞയബ  നല്കേണകമന്ന  ആവശേദഞ്ചാം  പകതദകേമഞയബ

പരബകശേഞധബക്കുന്നതഞണക്ക്.

4. ചഞവറയചകനക്കുറബചള പഞഠഭഞഗഞ്ചാം ഒഴബവഞകബയ നടപടബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജഞസഫക്ക്:  ഏഴഞഞ്ചാം  കഞസബകലൈ  സഞമൂഹദശേഞസ

പുസകേത്തബകലൈ  നകവഞതഞന  നഞയകേരുകട  ലൈബസ്റ്റേബല്നബന്നക്ക്  ചഞവറ

കുരദഞകകഞസക്ക്  ഏലൈബയഞസക്ക്  പബതഞവബകന  ഒഴബവഞകബയ  നടപടബ

പുനനഃപരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം അടുത്ത അദദയനവരഷഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുള

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.
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കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശേബവന്കുട്ടബ):

സ്കൂള്  പഞഠപുസകേ  നയകരഖയുകട  അടബസഞനത്തബല്  ഉളടകത്തബല്  മഞറ്റഞ്ചാം

വരുത്തബയ പഞഠപുസകേങ്ങളഞണക്ക് 2014 മുതല് ഉപകയഞഗബചവരുന്നതക്ക്.  ഏഴഞഞ്ചാം

കഞസബകലൈ  സഞമൂഹദശേഞസ  പുസകേത്തബല്  യഞകതഞരുവബധ  മഞറ്റവുഞ്ചാം

വരുത്തബയബട്ടബല.  വബശുദ  ചഞവറ  കുരദഞകകഞസക്ക്  ഏലൈബയഞസക്ക്  പബതഞവബകന

പസസ്തുത  പുസകേത്തബല്  നബനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകബകയന്ന  പചഞരണഞ്ചാം

കതറ്റബദഞരണഞജനകേവുഞ്ചാം അടബസഞനരഹബതവുമഞണക്ക്.  

5. മൂവഞറ്റുപുഴ  -  കേടഞതബ  -  കേഞരക്കുന്നഞ്ചാം കകബപ്പെഞസക്ക്  ,   മൂവഞറ്റുപുഴ കസ്റ്റേഡെബയഞ്ചാം
എന്നബവയുകട നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

കഡെഞ  .    മഞതദ്യു  കുഴല്നഞടന്:  കേബഫ്ബബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  മൂവഞറ്റുപുഴ-

കേടഞതബ-കേഞരക്കുന്നഞ്ചാം കകബപ്പെഞസക്ക്, മൂവഞറ്റുപുഴ ചന്ദ്രകശേഖരന് നഞയര കസ്റ്റേഡെബയഞ്ചാം

എന്നബവയുകട നബരമ്മേഞണഞ്ചാം തസരബതകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .     ബഞലൈകഗഞപഞല്):

മൂവഞറ്റുപുഴ-കേടഞതബ-കേഞരക്കുന്നഞ്ചാം  കകബപ്പെഞസബനക്ക്  ഭൂമബ  ഏകറ്റടുക്കുന്ന  വബഷയഞ്ചാം

സരകഞരബകന്റെ  പരബഗണനയബലൈഞണക്ക്.  മൂവഞറ്റുപുഴ  കസ്റ്റേഡെബയഞ്ചാം

നബരമ്മേഞണപവൃത്തബ  രണ്ടുതവണ  കടണര  കചയ്കതങ്കബലുഞ്ചാം

അന്തബമതസ്പീരുമഞനമഞയബട്ടബല. പദതബ നബരവ്വഹണ ഏജന്സബ  ഇകഞരദത്തബല്

തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.
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6. തവനൂര  -  തബരുനഞവഞയ പഞലൈത്തബകന്റെ നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

കഡെഞ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലൈസ്പീല്:   തവനൂര-തബരുനഞവഞയ  പഞലൈത്തബകന്റെ

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം അടബയന്തരമഞയബ ആരഞ്ചാംഭബകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ

തബരുനഞവഞയ-തവനൂര  പഞലൈഞ്ചാം  നബരമ്മേഞണത്തബനഞയബ  ഭൂമബകയകറ്റടുകല്

പൂരത്തബയഞകബ  പവൃത്തബ  കടണര  കചയകപ്പെഞള്  യു.എല്.സബ.സബ.എസക്ക്.

ലൈബമബറ്റഡെക്ക് കുറഞ്ഞ തുകേ കേസഞട്ടക്ക് കചയതബനഞല് പസ്തുത കേമനബകക്ക്  Letter of

Acceptance  (LOA)  നല്കുകേയുണഞയബ.  ഇതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സഞധൂകേരണത്തബനഞയബ ആര.ബബ.ഡെബ.സബ.കകേ. നല്കേബയ അകപക്ഷ ധനകേഞരദ

വകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയബലൈഞണക്ക്.

7. കവകങ്ങഞലൈ ശേഞകലൈഞ്ചാം  -  ഉസൗട്ടബമറ്റഞ്ചാം  ,   മണ്ണൂര  -  കപഞഞ്ഞഞകശരബ കറഞഡകേളുകട
നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എല്കദഞസക്ക്  പബ  .    കുന്നപ്പെബളളബല്:  കപരുമഞവൂര  മണ്ഡലൈത്തബകലൈ

കവകങ്ങഞലൈ  ശേഞകലൈഞ്ചാം-ഉസൗട്ടബമറ്റഞ്ചാം,  മണ്ണൂര-കപഞഞ്ഞഞകശരബ  കറഞഡകേളുകട

കശേഞചനസ്പീയഞവസ  പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ.  നബലൈവഞരത്തബല്

നബരമ്മേബകഞനുഞ്ചാം അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക് റബയഞസക്ക്): കറഞഡകേളുകട പരബപഞലൈനഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനഞയബ

ആവബഷ്കരബച  റണബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞണ്ടഞക്ടക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബല്  കപരുമഞവൂര

മണ്ഡലൈത്തബകലൈ  കറഞഡകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കവകങ്ങഞലൈ  ശേഞകലൈഞ്ചാം-

ഉസൗട്ടബമറ്റഞ്ചാം കറഞഡെക്ക് ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ. നബലൈവഞരത്തബകലൈയക്ക് ഉയരത്തുന്ന കേഞരദഞ്ചാം

ധനലൈഭദതയനുസരബചക്ക് തസ്പീരുമഞനബക്കുന്നതഞണക്ക്. മണ്ണൂര-കപഞഞ്ഞഞകശരബ കറഞഡെക്ക്

നവസ്പീകേരണ  പവൃത്തബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബല്  വസ്പീഴ്ചവരുത്തബയതബനഞല്

കേരഞറുകേഞരകന്റെ  നകഷ്ടഞത്തരവഞദബതസത്തബല്  വരകക്ക്  കടരമബകനറ്റക്ക്

കചയ്യുകേയുണഞയബ. ബഞകബ പവൃത്തബകക്ക് 73.5 ലൈക്ഷഞ്ചാം രൂപയുകട ഭരണഞനുമതബ

നല്കേബ പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞവുന്ന ഘട്ടത്തബകലൈത്തബയബട്ടുണക്ക്.

8. മൂവഞറ്റുപുഴ  -  കേഞകനഞടക്ക് നഞലുവരബപ്പെഞത

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    ശസ്പീനബജബന്:  മൂവഞറ്റുപുഴ-കേഞകനഞടക്ക്  കറഞഡെക്ക്

നഞലുവരബപ്പെഞതയഞക്കുന്നതബനക്ക് സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  മൂവഞറ്റുപുഴ-കേഞകനഞടക്ക്  കറഞഡെക്ക്  നഞലുവരബ

പഞതയഞക്കുന്നതബനുളള  ഭരണഞനുമതബ  രണക്ക്  വരഷകത്തക്കുകൂടബ  പുതുകബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പസ്തുത  പഞത  വനഞ്ചാംവകുപ്പെബകന്റെ  ഭൂമബയബലൂകട
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കേടനകപഞകുന്നതബനഞല്  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  അനുവദബക്കുന്നമുറയക്ക്  ഡെസ്പീകറ്റയബല്ഡെക്ക്

കപഞജക്ടക്ക്  റബകപ്പെഞരട്ടക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  പസ്തുത  പവൃത്തബ

സമയബനബതമഞയബ  പൂരത്തബയഞകഞന്  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദഞഗസരകക്ക്

നബരകദശേഞ്ചാം നല്കുന്നതഞണക്ക്.

9. ക്ഷസ്പീരകമഖലൈയബകലൈ കക്ഷമ പവരത്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കമഞഹനന്:  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേരകക്ക്  സസൗജനദമഞയബ

കേഞലൈബത്തസ്പീറ്റ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞനുഞ്ചാം  പഞലൈബകന്റെ  സബ്സബഡെബ  തുകേ

വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീര  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  കവണത്ര  ജസ്പീവനകഞകര

നബയമബകഞനുഞ്ചാം  അങ്കണവഞടബകേള്കഞവശേദമഞയ  പഞല്  പഞഥമബകേ  ക്ഷസ്പീര

സഞ്ചാംഘങ്ങളബല് നബന്നക്ക് വഞങ്ങഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .

ചബഞ്ചുറഞണബ):  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേ  കക്ഷമനബധബയബല്നബന്നഞണക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്

കപന്ഷന് ഉള്കപ്പെകടയുളള ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കേബവരുന്നതക്ക്.  അഞ്ചാംശേദഞയമഞയബ

അടയന്ന തുകേ തബരബകകേ നല്കേഞന് വദവസയബല.  മഹഞതഞഗഞനബ കദശേസ്പീയ

ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബല്  ക്ഷസ്പീരകമഖലൈകയ

ഉള്കപ്പെടുത്തണകമന്നഞവശേദകപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബല്  നല്കേബയ

നബകവദനത്തബകന്മേല്  അനുകൂലൈ  നടപടബയുണഞയബട്ടബല.  കേഞലൈബകത്തഞഴുത്തക്ക്
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നബരമ്മേഞണഞ്ചാം,  തസ്പീറ്റപ്പുല്  കൃഷബ,  അകസഞളഞ  ടഞങ്കക്ക്  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ

ക്ഷസ്പീരകമഖലൈയബകലൈ  പവരത്തനങ്ങള്  നബലൈവബല്  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  2019-20  സഞമത്തബകേ  വരഷഞ്ചാം  മുതല്

നഗരപകദശേങ്ങളബല് രണക്ക് കേനകേഞലൈബകേളബല് കൂടുതലുള അവശേതയനുഭവബക്കുന്ന

ക്ഷസ്പീരകേരഷകേകര  അയ്യങ്കഞളബ  നഗര  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

പരമഞവധബ  100  ദബവസകത്ത  കവതനഞ്ചാം  നല്കേബവരുനണക്ക്.  ക്ഷസ്പീരസഞ്ചാംഘങ്ങളബല്

പഞല് അളക്കുന്ന കേരഷകേരകക്ക് ഇന്കസന്റെസ്പീവക്ക്  നല്കുന്ന പദതബ ജൂകകലൈ മഞസഞ്ചാം

മുതല്  നടപ്പെബലൈഞകബയബട്ടുണക്ക്.  അങ്കണവഞടബകേള്കഞവശേദമഞയ  പഞല്

ക്ഷസ്പീരസഞ്ചാംഘങ്ങളബല് നബനഞ്ചാം   വഞങ്ങുന്നതബനക്ക് നബരകദശേഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

10. അനുകമഞദന ചടങ്ങബല് നബനഞ്ചാം ടസ്പീഞ്ചാം ഫബസബകയഞകയ ഒഴബവഞകബയ നടപടബ

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുന്നക്ക്  : സകന്തഞഷക്ക്  കടഞഫബ  കജതഞകകള

അനുകമഞദബക്കുന്ന  ചടങ്ങബല്നബനഞ്ചാം  ടസ്പീഞ്ചാം  ഫബസബകയഞകയ  ഒഴബവഞകബയ  നടപടബ

അകനസഷബകണഞ്ചാം. 

മതദബനനഞ്ചാം,  കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീരതഞടന വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന്):  മകഞരബയബല്നടന്ന  സകന്തഞഷക്ക് കടഞഫബ

മതരത്തബല് ഒന്നഞഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം കേരസമഞകബയ കകേരള ടസ്പീമബകലൈ മുഖദപരബശേസ്പീലൈകേനുഞ്ചാം

20  കേളബകഞരക്കുഞ്ചാം  അഞക്ക്  ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വസ്പീതവുഞ്ചാം  അസബസ്റ്റേന്റെക്ക്  പരബശേസ്പീലൈകേനുഞ്ചാം

മഞകനജരക്കുഞ്ചാം  3  ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വസ്പീതവുഞ്ചാം  പഞരബകതഞഷബകേഞ്ചാം  നല്കുകേയുണഞയബ.
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ശേബപഞരശേ പകേഞരഞ്ചാം ലൈഭദമഞയ ലൈബസ്റ്റേബകന്റെ അടബസഞനത്തബലൈഞണക്ക്  തുകേ വബതരണഞ്ചാം

കചയതക്ക്.

IV. റബകപ്പെഞരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണഞ്ചാം

(1) VIII, X, XI, XII എന്നസ്പീ നമര സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റബകേളുകട 2021 ഏപബല് 1

മുതല്  2022  മഞരചക്ക്  31  വകരയുള  ആനുകേഞലൈബകേ  റബകപ്പെഞരട്ടുഞ്ചാം  2021-22

സഞമത്തബകേ  വരഷകത്ത  ധനഞഭദരതനകേളുകട  പരബകശേഞധന  സഞ്ചാംബനബച

ഒന്നഞമതക്ക്  റബകപ്പെഞരട്ടബകലൈ  ശേബപഞരശേകേളബകന്മേലുള  ആക്ഷന്  കടകണ്  റബകപ്പെഞരട്ടുഞ്ചാം

സമരപ്പെബച.

(2)  പബവബകലൈജസക്ക്,  എഥബക്സൈക്ക് എന്നബവ സഞ്ചാംബനബച സമബതബയുകട ഒന്നഞമതക്ക്

റബകപ്പെഞരട്ടക്ക് സമരപ്പെബച.

(3)  സസ്പീകേളുകടയുഞ്ചാം  ടഞന്സ്കജന്റെറുകേളുകടയുഞ്ചാം  കുട്ടബകേളുകടയുഞ്ചാം

ഭബന്നകശേഷബകഞരുകടയുഞ്ചാം കക്ഷമഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച സമബതബയുകട മൂന്നഞമതക്ക്  റബകപ്പെഞരട്ടക്ക്

സമരപ്പെബച.

V. സഭഞ കരഖയബല് നബനഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുന്നതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡെബ  .    സതസ്പീശേന്):  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.

രമകയക്കുറബചക്ക് ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണബ നടത്തബയ പരഞമരശേഞ്ചാം പബന്വലൈബക്കുന്നതബനക്ക്

തയ്യഞറഞകേഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  റൂള്  307  പകേഞരഞ്ചാം  സഭഞകരഖകേളബല്  നബനഞ്ചാം
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നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുന്നതബനക്ക് ബഹുമഞനകപ്പെട്ട കചയര തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

VI. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2022-23   സഞമത്തബകേ വരഷകത്തയള ബഡ്ജറ്റബകലൈ
ധനഞഭദരതനകേളബകന്മേലുള ചരചയുഞ്ചാം കവഞകട്ടടുപ്പുഞ്ചാം

ജലൈവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റേബന്):  തഞകഴപ്പെറയുന്ന

ധനഞഭദരതനകേള് അനുവദബകണകമന്ന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദരതന നമര  XX   -  ശുദജലൈവബതരണവുഞ്ചാം ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം

      (1535,43,25,000 രൂപ)

ധനഞഭദരതന നമര  XXXVIII -  ജലൈകസചനഞ്ചാം

   (545,10,45,000 രൂപ)

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്): തഞകഴപ്പെറയുന്ന ധനഞഭദരതന

അനുവദബകണകമന്ന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദരതന നമര  XXIX -  കൃഷബ

   (2332,93,96,000 രൂപ)

പട്ടബകേജഞതബ,  പട്ടബകേവരഗ്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം

പഞരലൈകമന്റെറബകേഞരദവുഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  പകമയങ്ങകള

പബന്തഞങ്ങുന.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ബഞലൈകഗഞപഞല്):

ശുദജലൈവബതരണവുഞ്ചാം  ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  എന്ന  XX-ാം  നമര
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ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം  ജലൈകസചനഞ്ചാം  എന്ന  XXXVIII-ാം  നമര

ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം  കൃഷബ  എന്ന  XXIX-ാം നമര ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച ചട്ടഞ്ചാം 236(3) പകേഞരമുള പസഞവന കമശേപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച.

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനലബ:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

കനലബകന്റെ  ഉല്പ്പെഞദനക്ഷമത  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  കേരഷകേരകക്ക്

ധനസഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബചതുഞ്ചാം  കനല്കൃഷബ  വബകേസന  പദതബകേള്കഞയബ

107.10 കകേഞടബ രൂപ കചലൈവഴബചതുഞ്ചാം കനലബകന്റെ ഉല്പ്പെഞദനക്ഷമത കഹക്ടറബനക്ക്

4.566  ടണ്  കകകേവരബകഞന്  കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം  സരകഞരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളഞണക്ക്.

'കകേരഗ്രഞമഞ്ചാം'  പദതബ വദഞപബപ്പെബകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 2024-ഓകട

മുഴുവന്  വസ്പീടുകേളബലുഞ്ചാം  ശുദജലൈവബതരണഞ്ചാം  സഞദദമഞക്കുകമന്ന  പഖദഞപനഞ്ചാം

സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  മണലൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലൈത്തബകലൈ  ശുദജലൈവബതരണ

പദതബകേള്  സമയബനബതമഞയബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  തൃശ്ശൂര  ജബലയബകലൈ

ഏനഞമഞകല്, ഇടബയഞബറ കറഗുകലൈറ്ററുകേള് നവസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  ഉമ  കതഞമസക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

ജലൈസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം  ശുദജലൈക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകഞത്തതക്ക്  പതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  കേരഷകേര  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന
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പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കേരഷകേരബല്നബന്നക്ക്  കഹഞരട്ടബകകേഞരപ്പെക്ക്

സമഞഹരബച  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്കക്ക്  നദഞയവബലൈ  നല്കേഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

തൃകഞകര  നബകയഞജകേമണ്ഡലൈത്തബകലൈ  കവളകകട്ടുഞ്ചാം  ശുദജലൈ  ദസൗരലൈഭദവുഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ആലുവയബകലൈ  190  എഞ്ചാം.എല്.ഡെബ.  ജലൈശുദസ്പീകേരണ

പഞന്റെക്ക്  യഞഥഞരതദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കതകങ്ങഞടക്ക്

പകദശേകത്ത  കുടബകവളക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  പകതദകേ  പദതബ

ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  കകേഞചബ  കകേഞരപ്പെകറഷന്  പരബധബയബകലൈ  കേഞലൈപ്പെഴകഞ്ചാം

കചന്ന  കുടബകവള  കകപപ്പുകേള്  മഞറ്റബസഞപബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    എസക്ക്  .    സുപഞല്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

12  ലൈക്ഷത്തബലൈധബകേഞ്ചാം  പുതബയ  കുടബകവള  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കേബയതുഞ്ചാം

ജല്ജസ്പീവന്  പദതബ  ഫലൈപദമഞകബയതുഞ്ചാം  കുടബകവള  വബതരണത്തബനഞയബ

39000  കകേഞടബ രൂപയുകട ഭരണഞനുമതബ നല്കേബയതുഞ്ചാം ജലൈവബഭവ വകുപ്പെബകന്റെ

കേഞരദക്ഷമത  വദകമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  ഭബന്നകശേഷബ  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ട

കുട്ടബകേളുള  വസ്പീടുകേളബല്  സസൗജനദ  കുടബകവള  കേണക്ഷന്  നല്കേഞനുള

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  പുനലൂര  കുടബകവള  പദതബയുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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'ഞങ്ങളുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലൈയക്ക്'  എന്ന  പദതബ  ആവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം  കൃഷബഭവനുകേള്

സഞരട്ടഞകഞന്  തസ്പീരുമഞനബചതുഞ്ചാം  കേരഷകേ  കക്ഷമനബധബ  കബഞരഡെക്ക്

രൂപസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം  ശകദയമഞണക്ക്.  പഴഞ്ചാം-പചകറബ  ഉള്കപ്പെകടയുളവയക്ക്

തഞങ്ങുവബലൈ  ഏരകപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  കേരഷകേ  കേടഞശേസഞസ  കേമ്മേസ്പീഷന്

ശേകബകപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  റബ്ബര കേരഷകേരകക്ക് ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കേബയതുഞ്ചാം കനലൈക്ക്ല

സഞ്ചാംഭരണത്തബനക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനകമരകപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  സരകഞരബകന്റെ  ഇസൗ

കമഖലൈകയഞടുള  പതബബദത  വദകമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  കൃഷബനഞശേഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബചവരകക്ക്   നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനക്ക്  റബകവഞള്വബഞ്ചാംഗക്ക്  ഫണക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനതലൈത്തബല്  ഉദദഞനകേരഷകേരുകട

കേണ്കസഞരഷദഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന കഹഞരട്ടബകേള്ചര മബഷന്

കേഞലൈഞനുസൃതമഞയബ പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    എ  .    മജസ്പീദക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

കുടബകവളവബതരണ പദതബകേള് ഫലൈപദമഞയബ നടപ്പെഞകബ കുടബകവളക്ഷഞമഞ്ചാം

പരബഹരബകണഞ്ചാം.  കേടല്കവളഞ്ചാം  ശുദസ്പീകേരബചക്ക്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതബനക്ക്

പദതബകേളഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  കപഞതുകമഖലൈഞ  സഞപനങ്ങളുകട

അധസ്പീനതയബലുള  ഉപകയഞഗശൂനദമഞയ  ഭൂമബ  കുടബകവള  പദതബകേള്കക്ക്

വബട്ടുകേബട്ടുന്നതബനുഞ്ചാം  തനതക്ക്  ഫണബലഞത്ത  പഞഞയത്തുകേള്കക്ക്  കുടബകവള
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പദതബകേള്  നടപ്പെബലൈഞകഞന്  ഫണക്ക്  ലൈഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

കേഞരഷബകേഞവശേദങ്ങള്കക്ക്  ജലൈലൈഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    ലൈബകന്റെഞ  കജഞസഫക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

ജല്ജസ്പീവന് മബഷന് പദതബ നടപ്പെഞക്കുന്നതുമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് പഞഞയത്തുകേള്

കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബകണഞ്ചാം.  'ഞങ്ങളുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലൈയക്ക്'  എന്ന

കേഞമയബന് ആരഞ്ചാംഭബചതുഞ്ചാം തരബശുനബലൈങ്ങകള കൃഷബകയഞഗദമഞകബയതുഞ്ചാം 'വബത്തക്ക്

മുതല് വബപണബ  വകര'  പദതബ  പഞവരത്തബകേമഞകബയതുഞ്ചാം  കൃഷബ  വകുപ്പെബകന്റെ

ശകദയമഞയ  പവരത്തനങ്ങളഞണക്ക്.  കവളരബക,  കേബഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള്

എന്നബവയക്ക് തഞങ്ങുവബലൈ പഖദഞപബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  പചകറബ

ഉലഞദനത്തബല്    സസയഞ്ചാംപരദഞപത  ലകേവരബചതുഞ്ചാം  കകേരഗ്രഞമഞ്ചാം  പദതബ

നടപ്പെഞകബയതുഞ്ചാം  അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.  വബളനഞശേത്തബനുള  ഇന്ഷസറന്സക്ക്

തുകേ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഫസ്പീല്ഡെക്ക്  കവരബഫബകകഷനുള  സമയഞ്ചാം

ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം മലൈകയഞര കമഖലൈയബകലൈ കൃഷബയബടങ്ങള് കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ വൃത്തബയഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. വബലൈ

വരദനവക്ക്  പബടബചനബരത്തഞന്  സരകഞര  നടത്തുന്ന  പവരത്തനങ്ങള്

സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    കസബഞസ്റ്റേദൻ കുളത്തുങ്കല്:  ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന.

ജല്ജസ്പീവന്  മബഷന്  പദതബ  നടപ്പെഞക്കുന്നതബനക്ക്  തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങള് കനരബടുന്ന പയഞസങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം സലൈകമകറ്റടുപ്പെക്ക്

നടപടബകേള്  തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ശുദജലൈ

പരബകശേഞധനഞ  ലൈഞബുകേളുകട  എണഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  'ഞങ്ങളുഞ്ചാം

കൃഷബയബകലൈയക്ക്'  കേഞമയബനബലൂകട ഭക്ഷദസുരക്ഷ ഉറപ്പെഞകഞനഞയതുഞ്ചാം തസ്പീരകദശേ

സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  യഞഥഞരതദമഞകഞന്  സഞധബചതുഞ്ചാം  അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.

കേഞരഷബകേ  കമഖലൈയബല്  യനവല്കരണത്തബനക്ക്  ഉസൗന്നല്  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം

കേഞലൈഞവസഞ  വദതബയഞനത്തബനനുസരബചക്ക്  ആധുനബകേ  സഞകങ്കതബകേ

സഹഞയകത്തഞകട  കേഞരഷബകേ  രസ്പീതബകേള്  അവലൈഞ്ചാംബബകഞന്  കേരഷകേകര

പഞപരഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന. ജല്ജസ്പീവന്

മബഷനുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഭൂമബ  ലൈഭദമഞയ  സലൈങ്ങളബല് വരക്കുകേള് കടണര

കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം ഭൂമബ ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനഞവശേദമഞയ ഇടകപടല് നടത്തുന്നതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  അഞല്കപ്പെട്ടബ-പഞമഞക്കുട  കറഞഡെബകലൈ  ലപപ്പെക്ക്

ലലൈന്  മഞറ്റബ  സഞപബക്കുന്നതബല്  വകുപ്പുകേളുകട  സഹകേരണഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  പളയഞനന്തരഞ്ചാം  തകേരന്ന  മൂവഞറ്റുപുഴയഞറബകന്റെ  തസ്പീരഞ്ചാം



23

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കൃഷബനഞശേത്തബനക്ക്  യഥഞസമയഞ്ചാം  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഉല്പ്പെഞദന കചലൈവബനഞനുപഞതബകേമഞയബ  നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ദുരബതഞശേസഞസ  ധനസഹഞയ

നബരക്കുകേളബകലൈ  അശേഞസസ്പീയത  പരബഹരബകണഞ്ചാം.  തമബഴക്ക് നഞട്ടബല്നബന്നക്ക്

പചകറബ  സഞ്ചാംഭരബക്കുന്നതബനക്ക്  കഹഞരട്ടബകകേഞരപ്പെബനക്ക്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുകണഞകയന്നക്ക്  വദകമഞകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംഭരബച  പചകറബയുകട  വബലൈ

യഥഞസമയഞ്ചാം നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം കനലബകന്റെ സഞ്ചാംഭരണവബലൈ വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

കനല്കൃഷബ വദഞപബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കുഞ്ഞമ്മേദക്ക്  കുട്ടബ  മഞസ്റ്റേര:  ധനഞഭദരതനകേകള

അനുകൂലൈബക്കുന.  കേരഷകേകക്ഷമനബധബ  കബഞരഡെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം  പകൃതബ

കക്ഷഞഭഞ്ചാം/വനദമൃഗഞകമണഞ്ചാം എന്നബവയഞലുള കൃഷബനഞശേത്തബനക്ക് ഇന്ഷസറന്സക്ക്

പരബരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകബയതുഞ്ചാം  തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്

കേഞട്ടുപന്നബകേകള  കവടബവചക്ക്  കകേഞലഞനുള  അധബകേഞരഞ്ചാം  നല്കേബയതുഞ്ചാം

ആശേസഞസകേരമഞണക്ക്.  16  ഇനഞ്ചാം  പചകറബകേള്കക്ക്  തറവബലൈ  നബശ്ചയബചതുഞ്ചാം

കനലബകന്റെ തഞങ്ങുവബലൈ വരദബപ്പെബചതുഞ്ചാം കകേരഗ്രഞമഞ്ചാം, സുഭബക്ഷ കകേരളഞ്ചാം തുടങ്ങബയ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം  തരബശുഭൂമബയബല്  കൃഷബ  വദഞപകേമഞകബയതുഞ്ചാം

കേരഷകേരകക്ക് ആശേസഞസകേരമഞണക്ക്. കൃഷബ ഓഫസ്പീസരമഞരകക്ക് കൃഷബയബടങ്ങളബലുഞ്ചാം
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കൃഷബകഞരകകഞപ്പെവുഞ്ചാം  പവരത്തബകഞനുള  സഞഹചരദകമഞരുകണഞ്ചാം.

കനല്കേരഷകേരകക്ക് ഉല്പ്പെഞദന കബഞണസക്ക് അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കനല്വയല്

ഉടമകേള്കക്ക്  കറഞയല്റ്റബ  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കനല്വയലുകേളുകട

വബസ്തൃതബ/കനലല്പ്പെഞദനക്ഷമത  എന്നബവ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  പചകറബ

ഉല്പ്പെഞദനരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  മുകന്നറ്റമുണഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

സഹകേരണ സഞപനങ്ങളുകട സഹഞയകത്തഞടുകൂടബ ഉല്പ്പെഞദന കകേന്ദ്രങ്ങളബല്

നഞളബകകേരഞ്ചാം  കശേഖരബകഞനുള  സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കുറ്റദഞടബ

കതങ്ങ/കതങ്ങബന്  ലത  എന്നബവ  ബഞന്ഡെക്ക്  കചയ്യഞന്  സഞധബക്കുകമഞകയന്നക്ക്

പരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  വബത്തുകതങ്ങ  കശേഖരണ  കമഖലൈകേളബല്ത്തകന്ന  നഴറബ

സഞപബചക്ക്  അവ  മുളപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്   സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

സമഗ്രമഞയ  പുനരുദഞരണ  പവരത്തനത്തബലൂകട  കുറ്റദഞടബ  ജലൈകസചന

പദതബകയ സഞ്ചാംരക്ഷബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ യു  .   പതബഭ: ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന.   കനല്കൃഷബ

വദഞപബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  തരബശുനബലൈങ്ങള്  കൃഷബകയഞഗദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയതബലൂകട

കേഞരഷബകേ കമഖലൈയബല് മുകന്നറ്റഞ്ചാം ലകേവരബകഞന്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  ഞങ്ങളുഞ്ചാം

കൃഷബയബകലൈയക്ക്,  കൃഷബക്കൂട്ടങ്ങള്  എന്നസ്പീ  പദതബകേള്  കേഞരഷബകകേഞലഞദനഞ്ചാം

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  സഹഞയകേരമഞണക്ക്.  പഞട്ടകൃഷബകഞരകക്ക്  വബള
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ഇന്ഷസറന്സക്ക് ലൈഭദമഞക്കുന്നതുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട പശ്നങ്ങള് പരബഹരബകണഞ്ചാം.

കൃഷബ,  ഇറബകഗഷന്  വകുപ്പുകേളുകട  കമല്കനഞട്ടത്തബല്  പുറഞ്ചാംബണക്ക്  കേലകകേട്ടബ

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ബണക്ക്  ഉയരത്തബകകട്ടുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  തരബശുഭൂമബയബല്  കൃഷബ  നടത്തുനകണനഞ്ചാം  ഭഞവബയബല്

തരഞ്ചാംമഞറ്റുന്നബകലനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കേഞരഷബകകേഞലന്നങ്ങള്കക്ക്

കൃതദമഞയ  വബപണബ  ഉറപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്,

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേഞപനകത്തഞകടയുഞ്ചാം

സലൈകമടുപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചഞ്ചാം  ജല്ജസ്പീവന്  മബഷന്

പദതബ  കമചകപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്  നടപ്പെബലൈഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ശുചസ്പീകേരണ

കതഞഴബലൈഞളബകേള് അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന പശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനഞദക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  കകേഞചബ

നഗരത്തബകന്റെ  പഞന്തപകദശേങ്ങളബലുള്കപ്പെകട  അനുഭവകപ്പെടുന്ന

കുടബകവളക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബകണഞ്ചാം.  എറണഞകുളഞ്ചാം  ജബലയബകലൈ

ജനപതബനബധബകേള്/ഉകദദഞഗസരുകട കയഞഗഞ്ചാം വബളബചക്ക് അമൃതക്ക് പദതബയബകലൈ

വസ്പീഴ്ചകേള്  പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം  പദതബപവരത്തനഞ്ചാം  ഉസൗരജബതമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.   ജസ്പീവനകഞരുകട  അഭഞവഞ്ചാംമൂലൈഞ്ചാം  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറ്റത്തബനുള

അകപക്ഷകേളുള്കപ്പെകട  കകേട്ടബകബടക്കുന്ന  സബതബകക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണണഞ്ചാം.
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കേനഞലുകേളബകലൈ  എകല്  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം  വലഞരപഞടഞ്ചാം  കേകണയക്ക് നര

കടരമബനലൈബകലൈയക്ക്  കറയബല്പ്പെഞലൈഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുന്നതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

നബലൈവബലുള തടസ്സഞ്ചാം പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം മുന്കേകയ്യടുകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എൻ  .    ഉണബക്കൃഷ്ണൻ:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

വന്കേബട  ജലൈകസചന  പദതബകേള്  യുദകേഞലൈഞടബസഞനത്തബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനുള ശമങ്ങള്, അന്തര സഞ്ചാംസഞന നദസ്പീജലൈ പദതബകേള്കക്ക്

നല്കുന്ന  മുന്ഗണന,  ജലൈകസഞതസ്സുകേള്  മലൈബനമഞക്കുന്നവരക്കുള

ശേബക്ഷഞനടപടബകേള് കേരശേനമഞകഞനുള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം, മുലകപ്പെരബയഞറബല് പുതബയ

ഡെഞഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  കതടല്  തുടങ്ങബയ  വബവബധ  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകഞന്  വകുപ്പെക്ക്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള്  അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.

നദബകേളബലുഞ്ചാം  പുഴകേളബലുഞ്ചാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മണലുഞ്ചാം  എകലുഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം

കചയ്യുന്നതബനുള  പവൃത്തബകേള്  തസരബതഗതബയബലൈഞകണഞ്ചാം.  മഴകവള

സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  വദഞപകേമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഭൂഗരഭ  ജലൈപരബകപഞഷണഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം ജലൈ സഞ്ചാംരക്ഷണ ഉപമബഷകന്റെ പവരത്തനങ്ങള് കൂടുതല്

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കപരബയഞരവഞലൈബ,

മൂവഞറ്റുപുഴവഞലൈബ,  ഇടമലൈയഞര  ജലൈകസചന  പദതബകേളുകട  ഭഞഗമഞയ  കേനഞല്

ബണക്ക്  കറഞഡെക്ക്  പുനരുദരബകഞനുഞ്ചാം  ജല്ജസ്പീവന്  പദതബയുകട
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പൂരത്തസ്പീകേരണത്തബലുള  തടസ്സങ്ങള്  നസ്പീകഞനുഞ്ചാം  മുന്ഗണന  നല്കേണഞ്ചാം.

കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ  നടത്തുന്ന  അഗ്രബ  നപ്യൂടബ  ഗഞരഡെന്  കപഞലുള  പദതബകേകള

'ഞങ്ങളുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലൈയക്ക്'  എന്ന  പദതബയുമഞയബ  സഞ്ചാംകയഞജബപ്പെബചക്ക്

ആവശേദമഞയ  സഹഞയങ്ങള്  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ലവപ്പെബന്  മണ്ഡലൈത്തബകലൈ

കുടബകവള  പശ്നഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കചഞവ്വര  നവസ്പീകേരണ  പദതബ

ഊരജബതമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം മുളവുകേഞടക്ക് പഞഞയത്തബല് നടപ്പെഞകഞനുകദശേബക്കുന്ന

കുടബകവള  പദതബകക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസഞന ജലൈനയഞ്ചാം ആവബഷ്കരബകഞന് മുന്കേകയ്യടുകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക് കുമഞര:  ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന.

കൃഷബയുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബച  പദതബകേള്  പലൈതുഞ്ചാം  ഫലൈപദമഞയബ

നടപ്പെഞകഞനഞകേഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  ഇസൗ  കമഖലൈയബല്  കസഞഷദല്

ഓഡെബറ്റബഞ്ചാംഗക്ക്  നടപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  എലഞവകരയുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലൈയക്ക്

കകേഞണ്ടുവരുന്നതബനുപകേരഞ്ചാം  കൃഷബയബല്  തഞല്പ്പെരദമുളവകര  മഞത്രഞ്ചാം

ആകേരഷബകഞനുഞ്ചാം  അവകര  സഹഞയബക്കുന്നതബനുള  പദതബകേള്

തയ്യഞറഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  വദഞപകേമഞയബ  കൃഷബ  കചയ്യുന്ന

സലൈങ്ങളബല്  കൃഷബ  ഓഫസ്പീസരമഞരുകട  കസവനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കേഞരഷബകകേഞത്പന്നങ്ങകള  മൂലൈദവരദബത  ഉത്പന്നങ്ങളഞകബ  വബകദശേകത്തയക്ക്



28

കേയറ്റുമതബ കചയ്യുന്നതബനുള അവസരകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ലവപ്പെബനബലുഞ്ചാം

കകേഞചബയബലുഞ്ചാം കുടബകവളകമത്തബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കുറുകകഞളബ  കമഞയസ്പീന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  2016

വകര  കേരഷകേരകക്ക്  നല്കേബവന്നബരുന്ന  ആനുകൂലൈദങ്ങള്

പുനനഃസഞപബചകകേഞടുകഞനുഞ്ചാം കേരഷകേകര അവഗണബക്കുന്ന നയഞ്ചാം തബരുത്തഞനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ബഞലൈചന്ദ്രന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

"ഞങ്ങളുഞ്ചാം കൃഷബയബകലൈയക്ക്"  എന്ന മുദഞവഞകേദത്തബലൂകട കേഞരഷബകേകമഖലൈയബല്

അത്ഭുതഞവഹമഞയ  മഞറ്റമുണഞകഞന്  സരകഞരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞു.

കേഞരഷബകേസരവ്വകേലൈഞശേഞലൈ  ഗകവഷണ/അകഞദമബകേക്ക്  രഞ്ചാംഗത്തുണഞകബയ

കനട്ടങ്ങള്മൂലൈഞ്ചാം  കേഞരഷബകേരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  വബപവകേരമഞയ  മഞറ്റങ്ങളഞണക്ക്

സഞ്ചാംഭവബചകകേഞണബരബക്കുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    സബ  .    എചക്ക്  .    കുഞ്ഞമ:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

വബലൈത്തകേരചയുഞ്ചാം വബപണബയബകലൈ പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം കേഞരണഞ്ചാം കേഞരഷബകേകമഖലൈയബല്

നബന്നക്ക് കേരഷകേര പബന്മേഞറുന്ന സഞഹചരദത്തബല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഇസൗ കമഖലൈയബല്

ഇചഞശേകബകയഞകട ഇടകപട്ടതക്ക്  സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  കേഞരഷബകേ കമഖലൈയബല്

കേഞരബണ് നപ്യൂടല് കൃഷബ രസ്പീതബ നടപ്പെബലൈഞകബയതുഞ്ചാം  'ഞങ്ങളുഞ്ചാം കൃഷബയബകലൈയക്ക്'
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എന്ന  പദതബയബലൂകട  പചകറബ  ഉത്പഞദനത്തബല്  സസയഞ്ചാംപരദഞപത

കകകേവരബചതുഞ്ചാം കനലല്പ്പെഞദനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബചതുഞ്ചാം ഭക്ഷദസുരക്ഷയുഞ്ചാം സുരക്ഷബത

ഭക്ഷണവുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബയതുഞ്ചാം  കനലൈക്ക്ല  സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  ഉസൗരജബതമഞകബയതുഞ്ചാം

ശകദയമഞണക്ക്. ഒരു വരഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക് പത്തക്ക് ലൈക്ഷഞ്ചാം കുടബകവളള കേണക്ഷനുകേള്

നല്കേഞന്  സരകഞരബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  കേഞസരകഗഞഡെക്ക്  ജബലയബകലൈ

മൂന്നഞഞ്ചാംകേടവബല് ഒരു മബനബ  ഡെഞഞ്ചാം  നബരമ്മേബകഞനുഞ്ചാം  അജഞനൂര പഞഞയത്തബല്

ചബറ്റഞരബ  കറഗുകലൈറ്റര-കേഞ്ചാം-ബബഡ്ജക്ക്  യഞഥഞരതദമഞകഞനുഞ്ചാം  കേഞസരകഗഞഡെക്ക്-

കേണ്ണൂര  ജബലകേളബല്  മഴകകടുതബയുഞ്ചാം  വനദമൃഗഞകമണവുഞ്ചാംമൂലൈഞ്ചാം  കൃഷബനഞശേഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബചവരകക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കേഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രഞധഞകൃഷ്ണന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.

നദബകേളുകട സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനഞയബ പഖദഞപബച ജലൈനയഞ്ചാം നടപ്പെബലൈഞകഞത്തതക്ക്

കഖദകേരമഞണക്ക്.  കേഞലൈഞവസ  വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലൈമുളള  പശ്നങ്ങള്  യഥഞസമയഞ്ചാം

കനരബടുന്നതബല്  സരകഞര  പരഞജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കേബണറുകേള്

റസ്പീചഞരജക്ക് കചയ്യഞനുഞ്ചാം മഞലൈബനദമുകമഞകഞനുഞ്ചാം മഴനബഴല് പകദശേത്തക്ക് കവളളഞ്ചാം

ലൈഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കവളളകപ്പെഞകഞ്ചാം നബയനബകഞന് ഡെചക്ക് മഞതൃകേയബല് 'റൂഞ്ചാം കഫഞര

റബവര'  പദതബ  നടപ്പെബലൈഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മുലകപ്പെരബയഞര

ഡെഞമബകലൈ  ജലൈനബരപ്പെക്ക്  ഉയരുന്നതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കവണത്ര  ഇടകപടല്
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നടത്തഞത്തതുഞ്ചാം   പുതബയ  ഡെഞഞ്ചാം  നബരമ്മേബകഞനഞവശേദമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം പതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്. 

ജലൈവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റേബന്):  ഇറബകഗഷന്

വകുപ്പെബകന കേരഷകേ സസൗഹൃദ വകുപ്പെഞകബ മഞറ്റഞനഞണക്ക് ലൈക്ഷദമബട്ടബരബക്കുന്നതക്ക്.

കനലബകന്റെയുഞ്ചാം  നഞണദവബളകേളുകടയുഞ്ചാം  ഉലഞദനത്തബലുഞ്ചാം  ഉലഞദനക്ഷമതയബലുഞ്ചാം

ഗുണപദമഞയ സസഞധസ്പീനഞ്ചാം കചലുത്തഞനുഞ്ചാം ജലൈകസചന പദതബ വബപുലൈകപ്പെടുത്തബ

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കേഞരഷബകേ  കമഖലൈയുകട  വളരചയക്ക്  ആകഞ്ചാം  കൂട്ടഞനുഞ്ചാം

ജലൈകസചന വകുപ്പെക്ക്  പതബജഞബദമഞണക്ക്.  കൃഷബഭൂമബയബല്  ആവശേദത്തബനക്ക്

ജലൈഞ്ചാം  ലൈഭദമഞക്കുകേകയന്ന  ലൈക്ഷദഞ്ചാം  മുന്നബരത്തബയഞണക്ക്  എലഞ

ജലൈകസഞതസ്സുകേളുഞ്ചാം   പകയഞജനകപ്പെടുത്തഞനുള  ശമഞ്ചാം  നടത്തുന്നതക്ക്.  മബകേച

വബളവക്ക്,  ജലൈത്തബകന്റെ  കേഞരദക്ഷമമഞയ  ഉപകഭഞഗഞ്ചാം,  കൃഷബകചലൈവക്ക്  കുറയല്

എന്നബവ  ലൈക്ഷദമബട്ടക്ക്  സഞമൂഹദഞധബഷബത  കകമകകഞ  ഇറബകഗഷന്  അടകമുള

നൂതന സഞകങ്കതബകേ വബദദകേള് ജലൈകസചന കമഖലൈയബല് നടപ്പെഞകബവരുന.

ബഞണഞസുരസഞഗര,  കേഞരഞപ്പുഴ,  ഇടമലൈയഞര,  പഴശബ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

2025-ഒഞടുകൂടബ  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ്യുന്നതഞണക്ക്.  കകേ.  എഞ്ചാം.  മഞണബ  ഉസൗരജബത

കേഞരഷബകേ  ജലൈകസചന  പദതബ  ഇസൗ  വരഷഞ്ചാംതകന്ന  വബവബധ

പഞഞയത്തുകേളബല് നടപ്പെഞക്കുന്നതബനഞയബ 14 കകേഞടബ രൂപ കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.
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പഞലൈകഞടക്ക്  ജബലയബകലൈ  മഴനബഴല്  പകദശേങ്ങളബകലൈ  ജലൈക്ഷഞമത്തബനക്ക്

പരബഹഞരഞ്ചാം കേകണത്തുന്നതബനഞയബ കകമകകഞ ഇറബകഗഷന് പദതബകക്ക്  രൂപഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  മുലകപ്പെരബയഞറബല്  പുതബയ  ഡെഞഞ്ചാം  നബരമ്മേബകണകമന്നതഞണക്ക്

കകേരളത്തബകന്റെ  ആതദന്തബകേമഞയ  ആവശേദഞ്ചാം.  മുലകപ്പെരബയഞര  സഞ്ചാംബനബച

കേഞരദങ്ങള്  പരബകശേഞധബകഞന്  ഒരു  എക്സൈബകേപ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  എഞബനസ്പീയകറ

ചുമതലൈകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  സുരക്ഷകൂടബ  കേണകബകലൈടുത്തക്ക്

തമബഴഞടബനഞവശേദമഞയ  ജലൈലൈഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേകയന്നതഞണക്ക്  സരകഞര

നബലൈപഞടക്ക്.  നദബകേള് ഡെസ്പീസബല്റ്റക്ക് കചയതബകന്റെ ഫലൈമഞയബ കവളകപ്പെഞകഞ്ചാം ഒരു

പരബധബവകര  കുറയഞന്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  കചലഞനത്തക്ക്  സബരഞ്ചാം  കേടല്ഭബത്തബ

നബരമ്മേബകഞനുള  സസ്പീഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുന്നതബനഞയബ  344  കകേഞടബ  രൂപ

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  പവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഏതഞണക്ക്  30%

പൂരത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  അതബരൂക്ഷമഞയ കേടലൈഞകമണഞ്ചാം കനരബടുന്ന

തസ്പീരപകദശേങ്ങകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനഞയബ  സബരഞ്ചാം  കേടല്ഭബത്തബ

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  1500  കകേഞടബ  രൂപ  കേബഫ്ബബ  ഫണബല്  നബനഞ്ചാം

അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  നഞഷണല്  കസന്റെര  കഫഞര  കകേഞസ്റ്റേല്  റബസരചബകന്റെ

റബകപ്പെഞരട്ടബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് ശേഞ്ചാംഖഞ്ചാംമുഖഞ്ചാം,  കകേഞലകങ്കഞടക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള

സലൈങ്ങളബല് സബരഞ്ചാം കേടല്ഭബത്തബ നബരമ്മേഞണഞ്ചാം തുടരുന്നതഞണക്ക്. കതഞട്ടപ്പെളബ
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സബല്കവയബലൂകട  നബരഗമബക്കുന്ന  ജലൈഞ്ചാം  തടസ്സമബലഞകത  ഒഴുകബവബടഞന്

കേഴബഞ്ഞതബനഞല് കുട്ടനഞട്ടബകലൈ കവളകപ്പെഞകത്തബനക്ക്  ആശേസഞസഞ്ചാം വന്നബട്ടുണക്ക്.

മസ്പീനചബല്  റബവരവഞലൈബ  പദതബ  യഞഥഞരതദമഞകുന്നകതഞകട  കകേഞട്ടയഞ്ചാം

ജബലയബല്  നബലൈവബലുള  ജലൈക്ഷഞമത്തബനക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുന്നതഞണക്ക്.

ഇറബകഗഷന്  മപ്യൂസബയഞ്ചാം  യഞഥഞരതദമഞക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഇടുകബ  ആരചക്ക്

ഡെഞമബകന്റെ  സമസ്പീപത്തക്ക്  ഇറബകഗഷന്  ടൂറബസത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയുള  പദതബയുഞ്ചാം

നടപ്പെബലൈഞക്കുഞ്ചാം.  ജല്ജസ്പീവന്  മബഷനുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞരുകട

ഭഞഗത്തക്ക്  നബന്നക്ക്  ഫലൈപദമഞയ  ഇടകപടലുകേള്  ഉണഞയബട്ടുണക്ക്.

മൂനവരഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്  40  ലൈക്ഷഞ്ചാം  പുതബയ  കുടബകവള  കേണക്ഷനുകേള്

ലൈഭദമഞക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  മുഴുവന്  വസ്പീടുകേളബലുഞ്ചാം  ശുദജലൈ  വബതരണഞ്ചാം

സഞദദമഞക്കുഞ്ചാം. ജല്ജസ്പീവന് മബഷന് യഞഥഞരതദമഞക്കുന്നതബനക്ക് 41,546 കകേഞടബ

രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ  ലൈഭദമഞയബട്ടുണക്ക്.  വഞട്ടര  അകതഞറബറ്റബയുകട  ജലൈ

ഗുണനബലൈവഞര  പരബകശേഞധനഞ  ലൈഞബക്ക്  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

സ്കൂളുകേളബകലൈ  ഭക്ഷണപഞചകേത്തബനഞയുള  ജലൈഞ്ചാം  മുന്ഗണനഞടബസഞനത്തബല്

പരബകശേഞധന  നടത്തുന്നതുമഞണക്ക്.  കുടബകവള  പദതബകേളുകട  ഭഞഗമഞയബ

കുഴബക്കുന്ന  കറഞഡകേള്  സമയബനബതമഞയബ  പുനനഃസഞപബക്കുന്നതഞണക്ക്.

കുറ്റദഞടബ  ജലൈകസചന  പദതബ  പുനരനബരമ്മേബകഞന്  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  കുട്ടനഞട്ടബകലൈ  ശുദജലൈലൈഭദത  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനക്ക്  300

കകേഞടബ  രൂപയുകട  പദതബ  യഞഥഞരതദമഞക്കുഞ്ചാം.  'അമൃതക്ക്'  പദതബയുള്കപ്പെകട

പകയഞജനകപ്പെടുത്തബ  കകവപ്പെബന്,  കകേഞചബ,  തൃകഞകര

നബകയഞജകേമണ്ഡലൈങ്ങളബല്  ജലൈലൈഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുഞ്ചാം.  കുടബകവള

പദതബകേളുകട പൂരത്തസ്പീകേരണത്തബനഞയബ പഞഞയത്തുകേള് തനതക്ക്/പഞന് ഫണക്ക്

വബനബകയഞഗബകകണതഞണക്ക്.  കകവകഞ്ചാം,  പുനലൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലൈങ്ങളബകലൈ

ശുദജലൈവബതരണ  പദതബകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  കടഞപ്പെക്ക്-അപ്പെക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂകട  ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക്  കുടബകവളഞ്ചാം  ലൈഭദമഞകഞന്

കേഴബയുകമഞകയന്നകേഞരദഞ്ചാം  പരബകശേഞധബക്കുഞ്ചാം.  ധനഞഭദരതനകേള്

പഞസ്സഞകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  ഭക്ഷദവബളകേളുകട

ഉല്പ്പെഞദനത്തബല്  ഗണദമഞയ  വരദനവുണഞകഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരണ-വബതരണ-

വബപണന കമഖലൈകേളബല് കേഞരദക്ഷമമഞയബ ഇടകപടഞനുഞ്ചാം കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്. 14-ാം

പഞവതര  പദതബ  ഫലൈപദമഞയബ  വബനബകയഞഗബചക്ക്  സുസബരവുഞ്ചാം

കേഞലൈഞവസഞനുപൂരകേവുമഞയ  കേഞരഷബകേ  കമഖലൈ  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനക്ക്  വബഷന്

2026  രൂപകേല്പ്പെന  കചയബട്ടുണക്ക്.  'ഞങ്ങളുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലൈയക്ക്  '  എന്ന

പദതബയുകട  ഭഞഗമഞയബ  24500  കൃഷബക്കൂട്ടങ്ങള്കക്ക്  രൂപഞ്ചാം  കകേഞടുകഞന്
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കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കൃഷബയബടങ്ങള്  അടബസഞനമഞകബയുള  കൃഷബരസ്പീതബ

നടപ്പെബലൈഞക്കുന്നതബനുള പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  വഞരഡതലൈഞ്ചാം മുതല്

സഞ്ചാംസഞനതലൈഞ്ചാംവകര  കകഞഡെസ്പീകേരബക്കുന്ന  ഉലഞദന-വബളനബരണയ-വബപണന

കരഖ  അടബസഞനമഞകബ  പകതദകേ  കേലൈണര  തയ്യഞറഞക്കുന്നതഞണക്ക്.

രഞസവബമുകമഞയതുഞ്ചാം  ആകരഞഗദസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതുമഞയ

സുരക്ഷബതഭക്ഷണമഞണക്ക്  സരകഞര  ലൈക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  അട്ടപ്പെഞടബയബകലൈ

ആദബവഞസബ കമഖലൈയബല്  600  കഹക്ടര സലൈത്തക്ക് കചറുധഞനദങ്ങള് കൃഷബ

കചയ്യഞനുഞ്ചാം  മൂലൈദവരദബത  സഞ്ചാംസരണ  യൂണബറ്റക്ക്  സജമഞകഞനുഞ്ചാം

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.   കൃഷബയുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട   'എയബഞ്ചാംസക്ക്  'കപഞരട്ടലൈബകന്റെ

പുതബയ  കവരഷനക്ക്  രൂപഞ്ചാം  കകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം   കൃഷബയബടങ്ങളബല്വചതകന്ന

ഓഫസ്പീസക്ക്  പവരത്തനങ്ങള്  ലകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യഞന്  കേഴബയുന്ന  രസ്പീതബയബലുള

കമഞകകബല്  ആപ്പുകേളുഞ്ചാം  കസഞഫക്ക് കവയറുകേളുഞ്ചാം  കൃഷബ  ഓഫസ്പീസരമഞരകക്ക്

നല്കുകേയുഞ്ചാം    കൃഷബഭവനുകേള്  സഞരട്ടഞകഞന്   തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ചക,  മഞങ്ങ,  കതങ്ങ,  കകകേതചക  തുടങ്ങബ  കതരകഞ്ഞടുത്ത

വബളകേളുകട  വബസ്തൃതബ-ഉലഞദന-വബപണന-മൂലൈദവരദനവബനുഞ്ചാം  പചകറബ

കൃഷബയബല് സസയഞ്ചാംപരദഞപത കകകേവരബകഞനുഞ്ചാം ലൈക്ഷദമബടുനണക്ക്.  പുഷ്പകൃഷബ,

കതനസ്പീച  വളരത്തല്  തുടങ്ങബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക്  പകതദകേ  പഞധഞനദഞ്ചാം
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നല്കുന്നതഞണക്ക്.  കനല്കൃഷബയുകട  വബസ്തൃതബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കറഞയല്റ്റബ

3,000  രൂപയഞയബ  ഉയരത്തുകേയുഞ്ചാം  കനലൈക്ക്ല  സഞ്ചാംഭരണത്തബനക്ക്  ഊന്നല്

കകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം  തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്  തരബശുകൃഷബകഞയബ

കേരഷകേരകക്ക്  നല്കേബവരുന്ന  ധനസഹഞയഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം കസഞഷദല്

ഓഡെബറ്റബഞ്ചാംഗക്ക് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. 2021-22-ല് 16.01 ലൈക്ഷഞ്ചാം കമടബകേക്ക്

ടണ് പചകറബ   ഉലഞദബപ്പെബകഞന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കഹഞരട്ടബകേള്ചര മബഷകന്റെ

ഭരണപരമഞയ  കചലൈവക്ക്  കകേന്ദ്ര   പദതബകേളബല്നബനഞ്ചാം  കേകണത്തുന്നതഞണക്ക്.

സഞരട്ടക്ക്  വബള  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പദതബ  നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കൃഷബകക്ക്  ജലൈലൈഭദത

ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനക്ക്  ജലൈകസചന  വകുപ്പുമഞയബ  സഹകേരബചക്ക്  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.  കഹഞരട്ടബകകേഞരപ്പെബകന്റെ  പവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  15

കകേഞടബ രൂപ ബഡ്ജറ്റബല് വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം കേരഷകേരകക്ക് 21.25 കകേഞടബ രൂപ

കുടബശബകേ  കകേഞടുത്തുതസ്പീരക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  അഴബമതബ  നടത്തുന്ന

ജസ്പീവനകഞരകകതബകര  കേരശേന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കൃഷബ

ഭവനുകേളുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുമഞണക്ക്.  'ഞങ്ങളുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലൈയക്ക്'  പദതബയുകട  ഭഞഗമഞയബ

എലഞ  മണ്ഡലൈങ്ങളബലുഞ്ചാം  ജനപതബനബധബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പരബപഞടബകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതഞണക്ക്.  ധനഞഭദരതന  പഞസ്സഞകബത്തരണകമന്നക്ക്
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അഭദരതബക്കുന. 

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരഞകേരബച. 

ശുദജലൈവബതരണവുഞ്ചാം  ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  എന്ന  XX-ാം  നമര

ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം  കൃഷബ  എന്ന  XXIX-ാം  നമര  ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം

ജലൈകസചനഞ്ചാം  എന്ന  XXXVIII-ാംനമര  ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം

ശേബ്ദകവഞകട്ടഞടുകൂടബ സഭ പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ.

അപരഞഹ്ന സകമ്മേളനഞ്ചാം

സഹകേരണ-രജബകസ്ട്രേഷന്, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .

വഞസവന്):   തഞകഴപ്പെറയുന്ന  ധനഞഭദരതന  അനുവദബകണകമന്ന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനഞഭദരതന നമര  XXVII       -  സഹകേരണഞ്ചാം

      (368,26,07,000 രൂപ)

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന്):

തഞകഴപ്പെറയുന്ന  ധനഞഭദരതന  അനുവദബകണകമന്ന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനഞഭദരതന നമര  XXXIV        -  വനഞ്ചാം

      (544,37,07,000 രൂപ)
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പട്ടബകേജഞതബ,  പട്ടബകേവരഗ്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം

പഞരലൈകമന്റെറബകേഞരദവുഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന്):   പകമയങ്ങകള

പബന്തഞങ്ങുന.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ബഞലൈകഗഞപഞല്):

സഹകേരണഞ്ചാം  എന്ന  XXVII-ാം നമര  ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം  വനഞ്ചാം എന്ന

XXXIV-ാം  നമര  ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  ചട്ടഞ്ചാം  236(3)

പകേഞരമുള പസഞവന കമശേപ്പുറത്തുവയന.

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച.

ശസ്പീ  .    കേടകേഞ്ചാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

കകേരളത്തബകലൈ  ജനകേസ്പീയ  ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  കമഖലൈ  തകേരഞകത  മുകന്നഞട്ടുകപഞകേഞന്

കകേരള  ബഞങ്കബകന്റെ  രൂപസ്പീകേരണത്തബലൂകട  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  നബകക്ഷപഞ്ചാം,  വഞയ,

പവരത്തന ലൈഞഭഞ്ചാം  തുടങ്ങബയവയബല് വളരച ലകേവരബകഞനുഞ്ചാം  നബഷബയഞസബ

കുറയഞനുഞ്ചാം  സഞധബചകവന്നതക്ക്  ശകദയമഞണക്ക്.  നബഞരഡെബല്നബനള

കേഞരഷബകേ  പുനരവഞയഞ  കേടകമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കേരഷകേരകക്ക്

കുറഞ്ഞ പലൈബശേയക്ക് തുകേ എത്തബകഞനുഞ്ചാം കകേരളഞ ബഞങ്കബലൂകട സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

മലൈപ്പുറഞ്ചാം  സഹകേരണ  ബഞങ്കബകന  കകേരള  ബഞങ്കബല്  ലൈയബപ്പെബകഞന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡെക്ക് പതബസനബമൂലൈഞ്ചാം കതഞഴബലുഞ്ചാം ഉപജസ്പീവന മഞരഗ്ഗവുഞ്ചാം
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നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  വഞയഞബനബതമഞയ  കതഞഴബല്  പദതബകേളഞരഞ്ചാംഭബകഞന്

കകേരളഞ ബഞങ്കബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണക്ക്. പഞഥമബകേ കേഞരഷബകേ വഞയഞ സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക്

അകപക്സൈക്ക്  ബഞങ്കുമഞയബ  നടത്തുന്ന  നബകക്ഷപങ്ങളബല്  ലൈഭബക്കുന്ന  പലൈബശേയക്ക്

ആദഞയനബകുതബ  നല്കേണകമന്ന  കനഞട്ടസ്പീസബകന്മേല്  ലഹകകഞടതബയബല്

നബലൈനബല്ക്കുന്ന  കകേസുകേള്  സഹകേഞരബകേള്കക്ക്  അനുകൂലൈമഞകഞന്

ശമബകണഞ്ചാം.    

ശസ്പീ  .   സണബ കജഞസഫക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന. സഹകേരണ

കമഖലൈയബകലൈ  ജനഞധബപതദവുഞ്ചാം  വബശേസഞസവുഞ്ചാം  തകേരക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

ഭരണസമബതബകേകള വരുതബയബലൈഞക്കുന്നതബനുമഞണക്ക്  സഹകേരണ നബയമത്തബല്

പലൈകപ്പെഞഴഞയബ  കഭദഗതബകേള് വരുത്തബയബട്ടുളതക്ക്.  വനപകദശേത്തബനക്ക്  ചുറ്റമുള

ജനവഞസ  കകേന്ദ്രങ്ങകളഞഴബവഞകബ  സഞ്ചാംരക്ഷബത  കമഖലൈയചുറ്റുഞ്ചാം  ഇകകഞ

കസന്സബറ്റസ്പീവക്ക്  കമഖലൈയഞയബ  പഖദഞപബക്കുന്നതുസഞ്ചാംബനബച  2019-കലൈ

ഉത്തരവബകലൈ  കതറ്റുകേള്  തബരുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആറളഞ്ചാം  ആദബവഞസബ  കമഖലൈയബകലൈ

കേഞട്ടഞനശേലൈദഞ്ചാം   തടയുന്നതബനഞയബ  ആന  കേബടങ്ങക്ക്/പതബകരഞധ  മതബല്

നബരമ്മേബകഞനുള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  നടപ്പെബലൈഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കൃഷബക്കുഞ്ചാം

മനുഷദജസ്പീവനുമുള്കപ്പെകട  ഭസ്പീഷണബയഞകുന്ന കേഞട്ടുപന്നബയുകടയുഞ്ചാം  കുരങ്ങബകന്റെയുഞ്ചാം

ശേലൈദഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .   വഞഴൂര കസഞമൻ: ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന.  കകേഞവബഡെക്ക്

പശ്ചഞത്തലൈത്തബല്  പഞഥമബകേ  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങളബലുള്കപ്പെകട  അകഞഞ

അതബലൈധബകേകമഞ  വരഷഞ്ചാം  കുടബശബകേയുള  പത്തക്ക്  ലൈക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വകരയുള

വഞയകേള്കക്ക്  പലൈബശേ  ഒഴബവഞകബ  വഞയഞത്തുകേ  അടയഞന്  പദതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേഞരദവുഞ്ചാം  ദസ്പീരഘകേഞലൈമഞയബ  കുടബശബകേയുള  വഞയകേള്കക്ക്

വണ്  ലടഞ്ചാം  കസറ്റബല്കമന്റെക്ക്  പഖദഞപബക്കുന്ന  കേഞരദവുഞ്ചാം  പരബഗണബകണഞ്ചാം.

കകേയര  കഹഞഞ്ചാം,  സഹകേരണ  അഞ്ചാംഗസമഞശേസഞസ  പദതബ,  മുറ്റകത്ത  മുല,

വബദദഞതരഞ്ചാംഗബണബ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലൈഞകഞനുഞ്ചാം  കകേഞവബഡെക്ക്

കേഞലൈത്തക്ക് ധഞരഞളഞ്ചാം കതഞഴബലൈവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം സഹകേരണ കമഖലൈയക്ക്

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  ബഫര  കസഞണ്  വബഷയത്തബല്  ജനങ്ങകള

കതറ്റബദരബപ്പെബകഞനുള പതബപക്ഷശമഞ്ചാം ഉകപക്ഷബകണഞ്ചാം. മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ

സഞ്ചാംഘരഷഞ്ചാം  ലൈഘൂകേരബക്കുന്നതബനുതകുന്ന  പദതബ  ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയബ

നടപ്പെബലൈഞകഞനുള  തസ്പീരുമഞനകത്ത  അഭബനന്ദബക്കുന.   മനുഷദരുകട  ജസ്പീവനുഞ്ചാം

സസത്തബനുഞ്ചാം  നഞശേഞ്ചാംവരുത്തുന്ന  കേഞട്ടുപന്നബകേകള  ഇലഞയ്മ  കചയ്യഞന്

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനഞധബകേഞരബകേള്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബയ

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  ബഫര

കസഞണുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ജനങ്ങളുകട  ആശേങ്കയകേറ്റഞനുഞ്ചാം  ജനവഞസ

കമഖലൈകയ  ബഫര  കസഞണബല്  നബനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പുതബയ  വനദജസ്പീവബ  സകങ്കതങ്ങള്

പഖദഞപബകഞതബരബകഞന്  ശദബകണഞ്ചാം.  മുട്ടബല്  മരഞ്ചാംമുറബ  കകേസബല്

കുറ്റകഞരഞയ ഉകദദഞഗസരകകതബകര ശേബക്ഷഞനടപടബകേള് ലകേകകഞളണഞ്ചാം.

സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേളബകലൈ  വഞയകേള്കക്ക്  ഒരു  വരഷകത്ത  കമഞറകട്ടഞറബയഞ്ചാം

പഖദഞപബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം സഹകേരണ സഞപനങ്ങളബകലൈ പസബഡെന്റുമഞരുകടയുഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗങ്ങളുകടയുഞ്ചാം  ഓണകററബയഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജഞണ്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

കകേരളത്തബകലൈ  സഹകേരണ  കമഖലൈ  രഞജദത്തബനക്ക്  മഞതൃകേയഞണക്ക്.

കേഞരഷബകകേഞത്പന്നങ്ങകള  മൂലൈദവരദബത  ഉത്പന്നങ്ങളഞകബ  കേയറ്റുമതബ

കചയ്യുന്ന  വഞരകപ്പെട്ടബ  സഹകേരണ  ബഞങ്കക്ക്  സഹകേരണ  കമഖലൈയഞകകേ

പകചഞദനമഞണക്ക്.   വഞയഞ തബരബചടവബനക്ക്  സഞവകേഞശേവുഞ്ചാം പലൈബശേയബല് ഇളവുഞ്ചാം

ഒറ്റത്തവണ  തസ്പീരപ്പെഞകല്  പദതബയബലൂകട  കൂടുതല്  ആനുകൂലൈദങ്ങള്

നല്കേബയുഞ്ചാം കകേഞവബഡെക്ക് പതബസനബ തരണഞ്ചാം കചയ്യുന്നതബനക്ക് സഹകേരണ വകുപ്പെക്ക്
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നടത്തബയ പവരത്തനങ്ങള് ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്. കകേയര കഹഞഞ്ചാം,  മുറ്റകത്ത മുല,

കസ്നേഹതസ്പീരഞ്ചാം  പദതബകേള്  നടപ്പെബലൈഞകഞന്  കേഴബഞ്ഞതക്ക്  അഭബമഞനകേരമഞണക്ക്.

നബകക്ഷപ സമഞഹരണ യജത്തബലൂകട കൂടുതല് നബകക്ഷപഞ്ചാം ആകേരഷബകഞന്

കകേരള  ബഞങ്കബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  സമസ  കമഖലൈകേളബലുഞ്ചാം  ശകദയമഞയ

പവരത്തനഞ്ചാം  കേഞഴ്ചവയഞന്  സഹകേരണ  വകുപ്പെബനക്ക്  സഞധബചതക്ക്

അഭബനന്ദനഞരഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .   പകമഞദക്ക് നഞരഞയണ്: ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന. ബഫര

കസഞണ്  വബഷയത്തബല്  രഞഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമഞയബ  കൃഷബയബടങ്ങകളയുഞ്ചാം

ജനവഞസ  കകേന്ദ്രങ്ങകളയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  കയഞജബച  നബലൈപഞടക്ക്

സസസ്പീകേരബചതക്ക്  അഭബമഞനകേരമഞണക്ക്.  മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സഞ്ചാംഘരഷങ്ങള്

ഇലഞതഞകബ  കേരഷകേകര  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദശേഭരണസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനഞധബകേഞരബകേള്കക്ക്  കേഞട്ടുപന്നബകേകള

കകേഞലഞനുള  അധബകേഞരഞ്ചാം  നല്കേബയ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  ആശേസഞസകേരമഞണക്ക്.

സസഞഭഞവബകേ വനങ്ങളുകട പുനനഃസഞപനഞ്ചാം തസരബതഗതബയബലൈഞകണഞ്ചാം. കസഞളഞര

കഫന്സബഞ്ചാംഗക്ക്  കമയബന്റെനന്സക്ക്  കൃതദമഞയബ  നടത്തബയുഞ്ചാം  നൂതന  സഞകങ്കതബകേ

വബദദകേളുകട  സഹഞയകത്തഞകടയുക്ക്  വനദമൃഗ  ആകമണഞ്ചാം  തടയുന്നതബനക്ക്

നടപടബകയടുകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന.  ആകഗഞള

സഞമത്തബകേ  നയത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  രഞജദഞ്ചാം  സഞമത്തബകേ  കകേടുതബ

കനരബട്ടുകകേഞണബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  സഹകേരണ  വകുപ്പെക്ക്  നടപ്പെബലൈഞക്കുന്ന

'കസ്നേഹതസ്പീരഞ്ചാം'  പദതബയബലൂകട  തസ്പീരകദശേ  കമഖലൈയബകലൈ  ലൈകക്ഷഞപലൈക്ഷഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബങ്ങകളയുഞ്ചാം  സഹകേഞരബകേകളയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന്  സരകഞര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വനവത്കേരണഞ്ചാം  ശേകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബയുള

നടപടബകേകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വനവബസ്തൃതബ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബലുഞ്ചാം ശദകചലുത്തണഞ്ചാം.

മനുഷദരുഞ്ചാം   വനദമൃഗങ്ങളുഞ്ചാം  തമ്മേബലുള  ഏറ്റുമുട്ടല്  ഒഴബവഞക്കുന്നതബനഞയബ

കേഞലൈഞനുസൃതമഞയ ഇടകപടല് നടത്തണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    എ  .    പഭഞകേരന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.  'കകേയര

കഹഞഞ്ചാം' പദതബയബലൂകട  ഫഞറ്റക്ക്/ഭവനസമുചയഞ്ചാം/വബലകേള് നബരമ്മേബക്കുന്ന നടപടബ

പശേഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണക്ക്.  വന ഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  സഞ്ചാംരക്ഷണകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

ജനവഞസകകേന്ദ്രങ്ങളബകലൈയള  വനദമൃഗങ്ങളുകട  കേടനവരവുഞ്ചാം

ജനങ്ങള്ക്കുകനകരയുള  ആകമണവുഞ്ചാം  തടയഞന്  കേഴബയണഞ്ചാം.  മലൈമഴ,

വഞളയഞര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  രണക്ക്  കഫഞറസ്റ്റേക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേളുഞ്ചാം  ആവശേദമഞയ

അടബസഞന  സസൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കസഞളഞര  കഫന്സബഞ്ചാംഗക്ക്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    സജസ്പീവക്ക്  കജഞസഫക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  ബഫര

കസഞണബകന്റെ  അതബരത്തബ  പുനരനബരണയബചക്ക്  വനത്തബനുളബകലൈയക്ക്

മഞറ്റബസഞപബകണഞ്ചാം.  ESZ-മഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

ഭരണഘടനഞവബരുദമഞയതബനഞല്  പബന്വലൈബകഞന്  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

വനദമൃഗശേലൈദഞ്ചാം തടയഞനുളള നടപടബകേള് തസരബതകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം കേരഷകേരക്കുളള

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  പതബകരഞധ  നടപടബകേള്ക്കുളള  ഫണക്ക്

ലൈഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുകട

സസഞതനദകത്തയുഞ്ചാം  ജനഞധബപതദ  പവരത്തനങ്ങകളയുഞ്ചാം  അട്ടബമറബക്കുന്ന

സമസ്പീപനഞ്ചാം പതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    രഞജ:   ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലൈബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

സമദ്ഘടനകയ  ശേകബകപ്പെടുത്തുന്നതബല്  സഹകേരണകമഖലൈ  നബരണഞയകേ

പങ്കക്ക്  വഹബചബട്ടുണക്ക്.  സഹകേരണ  കഫസ്റ്റേക്ക്  എക്സൈക്ക്കപഞ,  യുവസഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങള്,  കകേഞ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവക്ക്  മഞരകറ്റക്ക്,   'മുറ്റകത്ത  മുല'  പദതബകേള്

ജനശദപബടബചപറ്റബയവയഞണക്ക്.  ടൂറബസഞ്ചാം കമഖലൈയബല് വബകനഞദസഞഞരബകേകള

ആകേരഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കതഞഴബലൈവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം ആവബഷ്കരബച

പദതബകേള്  സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  ബഫര  കസഞണ്  വബഷയത്തബല്

സമകയഞചബതമഞയ ഇടകപടല് നടത്തണഞ്ചാം. വട്ടവട, കകേഞട്ടകഞമ്പൂര അടകമുളള
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വബകലജുകേളബല്  തഞമസബക്കുന്നവരകക്ക്  പട്ടയഭൂമബയബകന്മേല്  കേരഞ്ചാം

ഒടുക്കുന്നതബനുള  തടസ്സങ്ങള്  ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.  വനദമൃഗഞകമണവുഞ്ചാം

കൃഷബനഞശേവുഞ്ചാം  തടയുന്നതബനുഞ്ചാം  മരണകപ്പെട്ടവരുകട  ആശബതരകക്ക്

സമയബനബതമഞയബ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബകലൈ

തഞല്കഞലൈബകേ  വഞചരമഞരകക്ക്   ശേമളകുടബശബകേ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കമഞഹനന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

സഹകേരണ  വകുപ്പെക്ക്  മുകഖന  നടപ്പെഞകബയ  'മുറ്റകത്ത  മുല',  'കസ്നേഹതസ്പീരഞ്ചാം'

പദതബകേള് ശകദയമഞണക്ക്.  കേഞരഷബകേ കമഖലൈയബല് വബത്തുമുതല് വബപണബ

വകരയുള  കേഞരദങ്ങളബല്  സജസ്പീവമഞയ  ഇടകപടല്  നടത്തഞന്  സഹകേരണ

പസഞനത്തബനക്ക്  സഞധബകണഞ്ചാം.  കമഡെബകസപക്ക്  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പദതബയബല്

സഹകേരണ  ജസ്പീവനകഞകരയുഞ്ചാം  കപന്ഷന്കേഞകരയുഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

കകകേത്തറബ,  കേയര  സഞ്ചാംഘങ്ങളുകട  സുഗമമഞയ  പവരത്തനത്തബനക്ക്  പകതദകേ

പഞകകജക്ക്  പഖദഞപബകണഞ്ചാം.  സഹകേരണ  സസഞശയ  കപന്ഷന്  പദതബ

കേഞകലൈഞചബതമഞയബ  പരബഷ്ക്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കഹഞസബറ്റല്  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങള്കഞവശേദമഞയ  സഞമത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  ലൈഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

സഹകേരണ നബയമഞ്ചാം ശേകബകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  കനലൈക്ക്ല  സഞ്ചാംഭരണത്തബകന്റെ
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മഞതൃകേയബല് മറ്റക്ക് കേഞരഷബകകേഞലന്നങ്ങള് സഞ്ചാംഭരബചക്ക് വബപണബയബകലൈത്തബകഞന്

കകേഞ-ഒഞപ്മഞരട്ടക്ക് കമഞഡെല് സഞ്ചാംഭരണശേഞലൈകേള് സഞപബകണഞ്ചാം. കകേരളത്തബകലൈ

എലഞ  സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേള്ക്കുമഞയബ  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  കസഞഫക്ക് കവയര

വബകേസബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ആധുനബകേ  ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  സസൗകേരദങ്ങള്  പഞഥമബകേ

ബഞങ്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ലൈഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ഫയല്  നസ്പീകഞ്ചാം

കവഗത്തബലൈഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കകബലൈഞ കഭദഗതബ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം പുതബയ

കപഞജക്ടുകേള്കക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം    ഓണകററബയഞ്ചാം,  സബറ്റബഞ്ചാംഗക്ക്

ഫസ്പീസക്ക് എന്നബവ വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

കകേഞവബഡെക്ക് പതബസനബ മറബകേടക്കുന്നതബല്  സഹകേരണ കമഖലൈ വഹബച പങ്കക്ക്

നബസ്തൂലൈമഞണക്ക്.  ഒറ്റത്തവണ തസ്പീരപ്പെഞകല് പദതബയബലൂകട കകേഞടബകണകബനക്ക്

രൂപയുകട സഹഞയമഞണക്ക് സഞധഞരണ ജനങ്ങള്കക്ക് ലൈഭബചതക്ക്.  'മുറ്റകത്ത മുല',

'കേമ്മേപ്യൂണബറ്റബ കേബചണ്' എന്നസ്പീ പദതബകേള് ശകദയമഞണക്ക്.  വനകമഖലൈയബകലൈ

ജനങ്ങളുകട  പശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേകണത്തഞനുള  സരകഞരബകന്റെ

പരബശമഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  സസഞഭഞവബകേ  വനങ്ങളുകട  പുനനഃസഞപനഞ്ചാം,

വൃക്ഷസമൃദബ  പദതബ,  മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സഞ്ചാംഘരഷഞ്ചാം  കുറയന്നതബനുള

പദതബകേള് തുടങ്ങബയവ സസഗതഞരഹമഞണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉലബദുള:  ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  സഹകേരണ

കമഖലൈകയ  തകേരക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നയങ്ങള്കകതബകര  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര

നബയമ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം  പഞഥമബകേ/അരബന്  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങകള  പതബസനബയബലൈഞക്കുന്നതുഞ്ചാം  കഖദകേരമഞണക്ക്.  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളബകലൈ  ഓണകററബയവുഞ്ചാം  സബറ്റബഞ്ചാംഗക്ക്  ഫസ്പീസുഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

ജസ്പീവനകഞരുകട  ശേമള  പരബഷ്കരണവുഞ്ചാം  കപഞകമഞഷനുഞ്ചാം  മറ്റഞനുകൂലൈദങ്ങളുഞ്ചാം

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷന്  വസ്പീടുകേളബകലൈത്തബചനല്കുന്ന

ജസ്പീവനകഞരുകട  കുടബശബകേ  ഇന്കസന്റെസ്പീവക്ക്  സമയബനബതമഞയബ  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  വബവബധ  ജബലകേളബല്നബനഞ്ചാം  മുറബച  കേടത്തബയ മരങ്ങള്

കേകണത്തുന്നതബനക്ക് വനഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.        

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസക്ക്  .    ജയലൈഞല്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

സഹകേരണ കമഖലൈകയ തകേരക്കുന്ന കകേന്ദ്ര നയങ്ങള് പതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

കസവനവുഞ്ചാം ബഞങ്കബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം ഒരുകപഞകലൈ നബരവ്വഹബക്കുകേയുഞ്ചാം ഗ്രഞമസ്പീണകമഖലൈയബകലൈ

സമദ്ഘടന  ശേകബകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന്ന  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുകട

പവരത്തനങ്ങള് മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  കകേരള ബഞങ്കബകന്റെ രൂപസ്പീകേരണത്തബലൂകട

നബകക്ഷപത്തബലുഞ്ചാം  ഇടപഞടുകേഞരുകട  എണത്തബലുഞ്ചാം  വരദനവുണഞകഞനുഞ്ചാം

സഹകേരണകമഖലൈകയ  ജനകേസ്പീയമഞകഞനുഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവബഡെക്ക്
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കേഞലൈയളവബല്  ചബകേബതഞ  ഉപകേരണങ്ങള്  കുറഞ്ഞവബലൈയക്ക്  ലൈഭദമഞകഞന്

കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം കേഞപ്കകേഞസബകന്റെ രൂപസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  'വബദദഞതരഞ്ചാംഗബണബ',  'മുറ്റകത്ത

മുല', കകേയരകഹഞഞ്ചാം പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകഞനഞയതുഞ്ചാം ശലഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  കനന്മേഞറ  ):  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലൈബക്കുന.

സഹകേരണ കമഖലൈകയ തകേരക്കുന്ന കകേന്ദ്ര നയങ്ങള് പതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

പളയഞ്ചാം,  കകേഞവബഡെക്ക്  പതബസനബകേളബല്  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുകട

പവരത്തനങ്ങള്  മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  'മുറ്റകത്ത  മുല',  'വബദദഞതരഞ്ചാംഗബണബ'

പദതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം  സഹകേരണകമഖലൈയബല്  കതഞഴബലൈവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബകഞന്  കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം  യുവജന  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  സഞപബചതുഞ്ചാം

സഹകേരണ  വകുപ്പെബകന്റെ  പവരത്തനമബകേവക്ക്  വദകമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  നഞടകേഞ്ചാം,

സഞ്ചാംഗസ്പീതഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  കേലൈകേള്കക്ക്  സഹകേരണ  കമഖലൈയബല്

സബരഞ്ചാംകവദബകയഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കസഞരട്സക്ക്  ടസ്പീമുകേള്കക്ക്  രൂപഞ്ചാം  കകേഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.  സഹകേരണ  കമഖലൈയബല്  നബലൈനബല്ക്കുന്ന  അനഭബലൈഷണസ്പീയ

പവണതകേള്  ഒഴബവഞക്കുന്നതബനക്ക്  നബയമനബരമ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുകമന്ന

പഖദഞപനഞ്ചാം  സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  വനവുഞ്ചാം  വനകമഖലൈയുമഞയുഞ്ചാം  ബനകപ്പെട്ട

പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കനന്മേഞറ  നബകയഞജകേമണ്ഡലൈത്തബല്

ആര.ആര.റ്റബ.,  കഫഞറസ്റ്റേക്ക്  കസ്റ്റേഷന്  എന്നബവ  അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദബഖക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  വനദജസ്പീവബ

ആകമണങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനുഞ്ചാം  സസത്തബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

നല്കേഞന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഇത്തരത്തബല്

പരബകകല്ക്കുന്നവരുകട ചബകേബതഞകചലൈവക്ക് ഏകറ്റടുക്കുന്നതബനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

കൃഷബനഞശേത്തബനക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  ലൈഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ

വകുപ്പെബല്  ദബവസകവതനഞടബസഞനത്തബല്  നബയമബചവകര  പബരബചവബടഞനുള

ഉത്തരവക്ക്  റദഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കഫഞറസ്റ്റേക്ക്  സരകബള്  ഓഫസ്പീസുകേളബലുള്കപ്പെകട

ആവശേദത്തബനക്ക് വഞഹനങ്ങള് ലൈഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

സഹകേരണ-രജബകസ്ട്രേഷന്, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .

വഞസവന്):  സഹകേരണ സഞപനത്തബകലൈ കതരകഞ്ഞടുപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

വദഞജ കേഞരഡകേള് പബടബകചടുത്ത സഞ്ചാംഭവത്തബല് അകനസഷണഞ്ചാം നടനവരുന.

സഹകേരണ സഞപനങ്ങളബല് ഇ-ഓഫസ്പീസക്ക് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ലബകലൈഞ  രജബകസ്ട്രേഷന്/കഭദഗതബ  എന്നബവ  കസവനഞവകേഞശേ നബയമത്തബകന്റെ

പരബധബയബല് കകേഞണ്ടുവരബകേയുഞ്ചാം കൃതദമഞയബ റബവപ്യൂ നടത്തുകേയുഞ്ചാം കചയവരുന.

ഓഡെബറ്റക്ക്,  ആരബബകടഷന്  ഫസ്പീസക്ക്  വരദനവക്ക്  ഒഴബവഞക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശേഞധബക്കുന്നതഞണക്ക്.  5 കസന്റെബല് തഞകഴ ഭൂമബയുളവരുകട കപരബല് ജപബ
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നടപടബ  ആരഞ്ചാംഭബകരുകതന്നക്ക്  നബരകദശേബചബട്ടുണക്ക്.  അരബന്  ബഞങ്കബകലൈ

ജസ്പീവനകഞരുകട  ശേമള  പരബഷ്കരണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  അകനഞമലൈബ

പരബഹരബകഞന് നബരകദശേബചബട്ടുണക്ക്.  കേരുവന്നൂര സഹകേരണ സഞപനത്തബകലൈ

അഴബമതബയുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചബട്ടുണക്ക്.  അഴബമതബ

തടയുന്നതബനഞയബ കേഞ്ചാംപക്ക് കടഞളര ആന്റെക്ക് ഒഞഡെബറ്റര ജനറല് ഓഫസ്പീസബല്നബനഞ്ചാം

കഡെപപ്യൂട്ടബ  കസകട്ടറബ  റഞങ്കബലുള  ഒരുകദദഞഗസകന്റെ  കസവനഞ്ചാം  ലൈഭദമഞകബ

ഓഡെബറ്റക്ക്  വബഞ്ചാംഗക്ക്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം പുതബയ ഓഡെബറ്റക്ക്  ടസ്പീഞ്ചാം ബഞങ്കുകേളബല്

പരബകശേഞധന  നടത്തബവരബകേയുഞ്ചാം  കചയവരുന.  കേഞരഷബകേ  കമഖലൈയബല്

മൂലൈദവരദബത ഉലന്നങ്ങള് മഞരകറ്റക്ക് കചയ്യഞനുള ഇടകപടലുകേള് നടത്തുനണക്ക്.

സഹകേരണകമഖലൈയബകലൈ  ഉലന്നങ്ങള്  ഒരു  കുടകസ്പീഴബല്  കകേഞണ്ടുവരഞനുള

പവരത്തനങ്ങള്കക്ക് തുടകഞ്ചാം കുറബക്കുകേയുഞ്ചാം വഞഹനങ്ങളബകലൈ വബപണനഞ്ചാം മറ്റക്ക്

ജബലകേളബകലൈയക്ക്  വദഞപബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കപന്ഷന്  പരബഷ്കരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

പഠബകഞന് സമബതബകയ നബകയഞഗബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. വനബതഞ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വബദദഞസമന്നരഞയ  വനബതകേകള  പുതബയ

കമഖലൈകേളബകലൈയക്ക്  ആകേരഷബചക്ക്  വനബതഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങകള

ശേകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  പുരുഷ  സസഞശയ

സഞ്ചാംഘങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  കേഞരഷബകേ  കമഖലൈയബകലൈ  ഉലഞദനഞ്ചാം
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വരദബപ്പെബകഞനുള  കപഞജക്ടക്ക്  തയ്യഞറഞകബയബട്ടുണക്ക്.  കകേരള  ബഞങ്കബനക്ക്   77

കകേഞടബ  രൂപ  ലൈഞഭമുണഞകഞനുഞ്ചാം  നബഷബയഞസബ  കുറചകകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  വദവസഞയ വകുപ്പുമഞയബ കചരന്നക്ക് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബകഞന്

വഞയഞ  സമ്പ്രദഞയങ്ങള്  ഒരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കേഞരഷബകേ  കമഖലൈയഞ്ചാം  കചറുകേബട

വദവസഞയ  യൂണബറ്റുകേള്ക്കുമഞയബ  പകതദകേ  പദതബയുഞ്ചാം  പഞകകജുഞ്ചാം  വഞയഞ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ആതുര  കസവനരഞ്ചാംഗത്തക്ക്

സഹകേരണ  സഞപനങ്ങകള  മുകന്നഞട്ടുകകേഞണ്ടുവരഞനുള  പവരത്തനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതഞണക്ക്.  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങകള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകഞനുള പദതബ തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം കമകമഴക്ക് റബലൈസ്പീഫക്ക് ഫണക്ക്

വഴബ 46 കകേഞടബയബലൈധബകേഞ്ചാം രൂപയുഞ്ചാം മുറ്റകത്ത മുല പദതബയബലൂകട 2112 കകേഞടബ

രൂപയുഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേയര  കഹഞഞ്ചാം  പദതബയുകട

ആദദഘട്ടത്തബല്  2074  വസ്പീടുകേള്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  രണഞഞ്ചാം  ഘട്ട

പവരത്തനങ്ങളഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഭബന്നകശേഷബ  വബഭഞഗത്തബനക്ക്

പകതദകേ  വഞയഞ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏരകപ്പെടുത്തബ  കതഞഴബലൈവസരങ്ങള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലൈഞളബകേള്കഞയബ  കസ്നേഹതസ്പീരഞ്ചാം  പദതബ

നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  സഹകേരണ  കമഖലൈയബല്  പുതബയ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെബലൈഞകഞനഞണക്ക്  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  ധനഞഭദരതന
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പഞസ്സഞകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന്):

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  സഞ്ചാംരക്ഷണകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  മനുഷദജസ്പീവനുഞ്ചാം  സസത്തബനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  നല്കകേണതബകന്റെ  ആവശേദകേത  പരബഗണബചക്ക്  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചഞണക്ക്  സരകഞര  പരബകശേഞധബക്കുന്നതക്ക്.

വനദമൃഗങ്ങള്  കേഞട്ടബല്നബനഞ്ചാം  പുറത്തബറങ്ങഞതബരബകഞനഞവശേദമഞയ

സഞഹചരദങ്ങള്  ഒരുക്കുകേ,  വനദമൃഗങ്ങള്കഞവശേദമഞയ  ആവഞസ  വദവസ

ശേകബകപ്പെടുത്തുകേ,  വനത്തബനകേത്തക്ക്  സസഞഭഞവബകേ  വൃക്ഷങ്ങള്  വചപബടബപ്പെബചക്ക്

വനകമഖലൈ  സമഷ്ടമഞക്കുകേ,  നസ്പീരചഞലുകേള്  സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക്  ബണ്ടുകേള്  കകേട്ടബ

കുടബകവളഞ്ചാം  ലൈഭദമഞക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പവരത്തനങ്ങളഞണുകദശേബക്കുന്നതക്ക്.

ഓകരഞ  പകദശേകത്തയുഞ്ചാം  സവബകശേഷതകേള്  പരബഗണബചക്ക്  ആനമതബല്,

കേബടങ്ങുകേള്,  ടഞ്ചുകേള്,  കസഞളഞര  കഫന്സബഞ്ചാംഗക്ക്  തുടങ്ങബയ  പതബകരഞധ

പവരത്തനങ്ങള് നടപ്പെബലൈഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  വനദജസ്പീവബ ആകമണങ്ങള് മുന്കൂട്ടബ

മനസ്സബലൈഞകബ  മുന്നറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേഞനുള  ആധുനബകേ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളഞരുക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കൂടുതല്  കഫഞറസ്റ്റേക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേള്

സഞപബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വഞഹനങ്ങള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  ധനലൈഭദതയനുസരബചക്ക്  2020  മുതലുള നഷ്ടപരബഹഞര
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കുടബശബകേ കകേഞടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതഞണക്ക്.  പുത്തൂരബകലൈ സുകവഞളജബകല് പഞരകക്ക്

പൂരണ കതഞതബല് തുറനപവരത്തബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം കകേഞട്ടൂരബകലൈ ആന സഞ്ചാംരക്ഷണ

കകേന്ദ്രകത്ത  50-ലൈധബകേഞ്ചാം  ആനകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന്  കേഴബയുന്ന  പഞരകഞയബ

മഞറ്റഞനുഞ്ചാം  ഇസൗ  സഞമത്തബകേ  വരഷഞ്ചാംതകന്ന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.

കൂടുതല്  കുങ്കബ  ആനകേള്കക്ക്  പരബശേസ്പീലൈനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  തടസ്സങ്ങള്  നസ്പീകബ

ആറളത്തക്ക്  ആനമതബല്  നബരമ്മേബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതഞണക്ക്.  ബഫര  കസഞണ്

വബഷയത്തബല് എക്സൈക്ക്കപരട്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  മുമഞകകേ കകേരളത്തബകന്റെ ആവശേദങ്ങള്

സമരപ്പെബചക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  അനുമതബ  ലൈഭദമഞകബയകശേഷഞ്ചാം

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുന്നതഞണക്ക്.   വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ഉകദദഞഗസരുകട

നബകഷധഞതകേ നബലൈപഞടക്ക്  സഞ്ചാംബനബച പരഞതബകേളബല് ഇടകപട്ടക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണുന്നതഞണക്ക്. ധനഞഭദരതന പഞസ്സഞകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരഞകേരബച.

സഹകേരണഞ്ചാം എന്ന  XXVII-ാം നമര ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം വനഞ്ചാം എന്ന

XXXIV-ാം നമര ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം സഭ ശേബ്ദകവഞകട്ടഞകട പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഗ്രഞന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ.

(സഭ രഞത്രബ 7.35-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)

* * * * * * * * * *


