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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018   ജൂണ്   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

 I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ

മബ  .    സസ്പീക്കര്:   സലാംസനാനത്തന്   ഉരുള്നപനാട്ടലബലലാം  കേടല്കക്ഷനാഭത്തബലലാംനപട്ടന്

പതബനനാകലനാളലാം  കപര്  മരബക്കുകേയലാം  വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം  വസ്തുവകേകേള്ക്കുലാം  കൃഷബക്കുലാം

നനാശനഷലാം  സലാംഭവബക്കുകേയലാം  മലകയനാര/കേടകലനാര  കറനാഡുകേള്  യനാതനാ

കയനാഗദമലനാതനാകുകേയലാം  നചയ്ത  സബതബവബകശഷവലാം  നനാശനഷങ്ങള്ക്കന്

അടബയന്തരമനായബ  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേനാനലാം  ദുരന്തനബവനാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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തത്വരബതഗതബയബലനാകക്കണ്ട  ആവശദകേതയലാം  സലാംബനബചന്  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച  നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്  സര്വ്വശസ്പീ.  പനാറക്കല്  അബ്ദുല,

നകേ. സബ. കജനാസഫന്, കമനാന്സന് കജനാസഫന്, അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്  റൂള്

50 അനസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

സലാംസനാനത്തന് കേഴബഞ്ഞ ഏതനാനലാം ദബവസങ്ങളബലനായബ ഉണ്ടനായ ശക്തമനായ മഴയബലലാം

കേനാറബലലാം  കേനത്ത  നനാശനഷലാം  സലാംഭവബചബരബക്കുകേയനാണന്.   വളനര  കനരനത്തതനന

സലാംസനാന ദുരബതനാശത്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷണറുനട കനതൃതത്വത്തബല് ബനനപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളുമനായബ

ചര്ച നടത്തബ ആവശദമനായ മുനനനാരുക്കങ്ങള് സത്വസ്പീകേരബചബരുന.  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ

കനരബടുനതബനന്  16-05-2018-നന്  ജബലനാ കേളക്ടര്മനാര്  ഉള്നപ്പെനടയളളവര്  മഴക്കനാല

തയ്യനാനറടുപ്പെന്  കയനാഗലാം  കചരുകേയലാം  സത്വസ്പീകേരബകക്കണ്ട  നടപടബകേളടങ്ങബയ  സര്ക്കുലര്

പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം നചയ. കകേന്ദ്ര കേനാലനാവസനാ വകുപ്പെബനന്റെ മുനറബയബപ്പെബനനത്തുടര്നന്

ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കുലാം  വബവബധ  മനാധദമങ്ങള്ക്കുലാം  സലാംസനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ

അകതനാറബറബ ദുരന്തലാം മുനബല്ക്കണ്ടന് സത്വസ്പീകേരബകക്കണ്ട പത്തന് നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  മഴയനട

തസ്പീവ്രത കരഖനപ്പെടുത്തുന പ്രനാകദശബകേ പ്രവചന ഭൂപടവലാം നല്കുകേയണ്ടനായബ.     ജൂണ്

11-ാം  തസ്പീയതബ  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  മുഖദമനബയനട  കനതൃതത്വത്തബല്  ദുരന്ത  നബവനാരണ

അകതനാറബറബയനട  കയനാഗലാം  കചരുകേയലാം  സബതബഗതബകേള്  വബലയബരുത്തുകേയമുണ്ടനായബ.
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കേണ്ണൂര്  ജബലയബനല  ഇരബട്ടബയബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുനട  ഏകകേനാപനകത്തനാനട

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുകേയണ്ടനായബ.   കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബലയബനല  കേട്ടബപ്പെനാറ

പഞനായത്തബനല കേരബകഞനാലയബല് ജൂണ് 14-നന് പുലര്നചയണ്ടനായ  ഉരുള്നപനാട്ടലബല്

പതബമൂനന് കപരുനട മൃതകദഹലാം കേനണ്ടത്തബയബട്ടുണ്ടന്.  ഒരനാളുനട മൃതകദഹലാം ഇതുവനരയലാം

ലഭദമനായബട്ടബല.   സമസ്പീപകേനാലനത്തങ്ങുമബലനാത്ത  തരത്തബലള്ള  വലബയ  ദുരന്തമനാണന്

ഇവബനട  ഉണ്ടനായതന്.  റവനന്യൂ,  നതനാഴബല്,  എകക്സൈസന്,  ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബമനാര്

കകേനാഴബകക്കനാടന് കേളക്ടകററബല് ജബലനാ ദുരന്തനബവനാരണ സമബതബയനട അടബയന്തര കയനാഗലാം

കചര്നന്  ആവശദമനായ  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയണ്ടനായബ.   ഗതനാഗത  തടസ്സവലാം  മഴയലാം

കേനാരണലാം  എന്.ഡബ.ആര്.എഫന്.  എത്തബകചരനാന്  കവകേബനയങ്കബലലാം  പൂര്ണ

കതനാതബലള്ള രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനത്തബനന് കനതൃതത്വലാം നല്കേനാന് സനാധബച.  കകേനാഴബകക്കനാടന്,

മലപ്പുറലാം, വയനനാടന്, കേണ്ണൂര്, കേനാസര്കഗനാഡന്, പനാലക്കനാടന് ജബലകേളബല് നറഡന് അനലര്ട്ടുലാം

ഇടുക്കബ,  കകേനാട്ടയലാം,  ആലപ്പുഴ  ജബലകേളബല്  ഓറഞന്  അനലര്ട്ടുലാം  പ്രഖദനാപബച.

സലാംസനാന ദുരന്തനബവനാരണ അകതനാറബറബയനട എക്സൈബകേന്യൂട്ടസ്പീവന് കേമ്മേബറബ കയനാഗലാം കചര്നന്

ഡനാമുകേളുനട  ഷട്ടറുകേള്  രനാതബ  സമയത്തന്  തുറക്കനാതബരബക്കുനതബനള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

കകേനക്കനാണ്ടബട്ടുണ്ടന്.  ജൂണ്  15-നന് ബഹുമനാനനപ്പെട്ട മുഖദമനബയനട അദദക്ഷതയബല്

കേനാസര്കഗനാഡന് കേളക്ടകററബല് വചന് സലാംസനാന ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറബറബ കയനാഗലാം

കചരുകേയലാം  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ  സലാംഭവബചവര്ക്കുള്ള  അടബയന്തര  ധനസഹനായലാം
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വബതരണലാം നചയ്യുനതബനന് ജബലനാ കേളക്ടര്മനാര്ക്കന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.

മരണമടഞ്ഞവരുനട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  നല്കേബവരുന  ധനസഹനായത്തബനപുറനമ

വസ്പീടുകേള്  പൂര്ണമനായബ  നഷനപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബചവര്ക്കുലാം  കഭദനപ്പെട്ട

നഷപരബഹനാരത്തുകേ  നല്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   ദുരബതനാശത്വനാസ

കേദനാമ്പുകേളബല്  കഡനാക്ടര്മനാരുനട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനലാം  ആദബവനാസബകേള്ക്കന്

നല്കേബവരുന  സസൗജനദ  കറഷന്  വസ്പീടുകേളബനലത്തബക്കനാനലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  കവദദ്യുതബബനലാം  വബകച്ഛേദബക്കനപ്പെട്ട  സലങ്ങളബല്

നകേ.എസന്.ഇ.ബബ.  ഊര്ജബത  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുകേയലാം  ശുദജല

വബതരണത്തബനള്ള  സലാംവബധനാനനമനാരുക്കുകേയലാം  നചയ്തതബനപുറനമ  കറനാഡുകേളുനട

തകേര്ച  പരബഹരബക്കുനതബനലാം  വയനനാടന്  തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരലാം

ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനലാം  നപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബനന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം

നഷപരബഹനാരത്തുകേ  കേനാകലനാചബതമനായബ  വബതരണലാം  നടത്തുനതബനന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയ്യുനതനാണന്.   ദുരന്ത  കമഖലയബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുനട

ഏകകേനാപനകത്തനാടുകൂടബ രക്ഷനാ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.

ഇത്തരനമനാരു സനാഹചരദത്തബല് ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച

നചകയ്യണ്ട ആവശദമബല.  

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല്  അബ്ദുല:  സലാംസനാനത്തന്  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ഉള്നപ്പെനടയള്ള
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വടക്കന്  ജബലകേളബലണ്ടനായ  കേനാറബലലാം  മഴയബലലാം  കേടല്കക്ഷനാഭത്തബലലാം  ഒകട്ടനറ

ജസ്പീവനകേള്  നപനാലബയകേയലാം  കകേനാടബക്കണക്കബനന്  രൂപയനട  നനാശനഷവലാം

സലാംഭവബചബരബക്കുകേയനാണന്.  നബപ  നനവറസന്  ബനാധനയത്തുടര്നനാണന്   കകേനാഴബകക്കനാടന്

ജബലയബനല  കേട്ടബപ്പെനാറ  പഞനായത്തബനല  കേരബകഞനാലയബല്  ഇത്തരനമനാരു  ദനാരുണ

ദുരന്തലാം  സലാംഭവബചനതനതന്  സര്ക്കനാര്  ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം  കേനാണണലാം.  ഏഴന്  വസ്പീടുകേള്

പൂര്ണമനായലാം  35  വസ്പീടുകേള്  ഭനാഗബകേമനായലാം  തകേര്ന.  13  കപരുനട  മൃതകദഹലാം

കേനണ്ടടുക്കുകേയലാം ഒരനാള്ക്കുകവണ്ടബയള്ള തബരചബല് നടക്കുകേയലാം നചയ്യുന ഭയനാനകേമനായ

സബതബവബകശഷമനാണന്  അവബനട  നബലനബല്ക്കുനതന്.  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്ക്കന്  ഏനറ

സനാധദതയള്ള  വടക്കന്  ജബലകേളബല്  സര്ക്കനാര്  കവണ്ടത  മുന്കേരുതല്

എടുത്തബട്ടബനലനന്  മനാതമല,  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൃതദമനായബ  നടത്തനാകനനാ

അഗബശമനകസനനാ  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  ആവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേനാകനനാ

അതദനാധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  വബതരണലാം  നചയ്യനാകനനാ  സനാധബചബട്ടബനലനതന്

ദസൗര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.   പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുണ്ടനാകുന  നനാശനഷങ്ങളുനട  കതനാതന്

കുറയ്ക്കുനതബനലാം മറന് പ്രകദശങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള വദനാപനലാം തടയനതബനലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനമനായബ കകേനാഴബകക്കനാടന്  കകേന്ദ്രമനാക്കബ കദശസ്പീയ ദുരന്ത നബവനാരണ

കസനയനട  യൂണബറന്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന  ദുരന്ത

നബവനാരണകകേന്ദ്രലാം ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ദുരന്തബനാധബത
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പ്രകദശങ്ങളബനല ജനങ്ങള്ക്കന്  ആവശദമനായ സഹനായനമത്തബക്കുനതബനലാം അടബയന്തര

നമഡബക്കല്  കേദനാമന്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  സര്ക്കനാര്  സമയബനബതമനായബ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചതന്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്  കനരബടുനതബനലാം

ദുരന്തനബവനാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനലാം  പ്രകദശവനാസബകേള്ക്കന്

നട്രെയബനബലാംഗന് നല്കുനതബനലാം ദുരന്ത സനാധദതനാ പ്രകദശങ്ങളബല്നബനലാം ആളുകേനള മനാറബ

പനാര്പ്പെബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരലാം  കറനാഡബനന്റെയലാം

കുറദനാടബ  ഇറബകഗഷന്  പദതബയമനായബ  ബനനപ്പെട്ട  കേനനാലബനന്റെയലാം  നമയബന്റെനന്സന്

പ്രവൃത്തബകേള്  യദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  നബര്വ്വഹബക്കുനതബനലാം  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനത്തബനനതബനര  നബതനാന്തജനാഗ്രത  പുലര്ത്തുനതബനലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ദുരബതബനാധബതനര  സഹനായബക്കുനതബനന്  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബലയനായബ

പ്രകതദകേ  പനാകക്കജന്  പ്രഖദനാപബക്കനാനലാം  ദുരന്തത്തബനബരയനായവരുനട  കുടുലാംബത്തബനന്

ധനസഹനായലാം നല്കേനാനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഇസൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചയ്യണലാം. 

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  ദുരന്തലാം

മുന്കൂട്ടബ  അറബയനാനള്ള  സലാംവബധനാനത്തബനന്റെ  അപരദനാപ്തതമൂലമനാണന്  കൃതദസമയത്തന്

സഹനായലാം  എത്തബചനകേനാടുക്കനാന്  സനാധബക്കനാനത  വനതന്.  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ

സമയത്തന്  നല്കുന  ജനാഗ്രതനാ  നബര്കദ്ദേശലാം  ഇവബനടയലാം  നല്കേബയബരുന.  കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കനാരബനന്റെ  നബര്കദ്ദേശമനസരബചന്  എന്.ഡബ.ആര്.എഫന്.-നന്റെ  യൂണബറന്

ആരലാംഭബക്കുനതബനന്  എറണനാകുളത്തന് സലലാം കേനണ്ടത്തബയബട്ടുണ്ടന്.  കവദനാമകസനയനട

നഹലബകകേനാപ്റര്  അനവദബചകേബട്ടുനതബനളള  കേനാലതനാമസലാംമൂലമനാണന്

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ ഫയര്കഫനാഴബനന്റെയലാം കപനാലസ്പീസബനന്റെയലാം ജനങ്ങളുനടയലാം

കസവനലാം ഉപകയനാഗനപ്പെടുകത്തണ്ടബ വനതന്.   ദുരന്ത കമഖലയബല്  115  ദുരബതനാശത്വനാസ

കേദനാമ്പുകേളബലനായബ 5520 കുടുലാംബങ്ങനള മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബചബട്ടുണ്ടന്.    ഇനനത്ത മനബസഭനാ

കയനാഗത്തബല് ദുരന്ത കമഖലയബല് സത്വസ്പീകേരബകക്കണ്ട നടപടബകേനള സലാംബനബചന് ചര്ച

നചയ്യുനതനാണന്.  പ്രസ്തുത വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച നചകയ്യണ്ട

ആവശദമബല.    

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ദുരന്തനബവനാരണ  പ്രവര്ത്തനലാം

സലാംബനബചന്  യനാനതനാരുതരത്തബലള്ള  വസ്പീഴ്ചയലാം  സലാംഭവബചബട്ടബല.

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനത്തബല് നനാട്ടുകേനാര് വഹബച പങ്കന് പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണന്.  പ്രകൃതബ ദുരന്തലാം

മുന്കൂട്ടബ കേനാണനാന് സനാധദമലനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് ദുരന്തമുണ്ടനാകേനാന് സനാധദതയള്ള

സലങ്ങളബല്നബനന് ആളുകേള് മനാറബ തനാമസബക്കണനമനന് അറബയബപ്പെന് നല്കേബയബരുന.

മലകയനാര  പ്രകദശങ്ങളബല്നബനന്  മുഴുവന്  ആളുകേനളയലാം  മനാറബ  പനാര്പ്പെബക്കുകേ  എനതന്

പ്രനാകയനാഗബകേമല.  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനലാം  കുറദനാടബ

ഇറബകഗഷനമനായബ  ബനനപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനലാം  ഫലപ്രദമനായ
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നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ദുരന്തലാം  നടന  ജബലകേളബല്  ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറബ

തലത്തബല്  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാരുമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വബലയബരുത്തുകേയലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.

ദുരന്തബനാധബത  പ്രകദശനത്ത  തടയണ  നബര്മ്മേനാണലാം  അകനത്വഷബക്കനാന്

ചുമതലനപ്പെടുത്തബയ  നഡപന്യൂട്ടബ  കേളക്ടര്,  സബ.ഡബദ്യു.ആര്.ഡബ.എലാം.  ഡയറക്ടര്,

കസനായബല്  കേണ്സര്കവഷന്  ഡബസബക്ടന്  ഓഫസ്പീസര് ,  ജബകയനാളജബസന്,  പഞനായത്തന്

നസക്രട്ടറബ  എനബവരടങ്ങുന  കേമ്മേബറബയനട  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  ലഭദമനാകുനമുറയന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ഇസൗ സനാഹചരദത്തബല് സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച

നചകയ്യണ്ട ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനമതബ നബകഷധബച.)

(സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശന്  നചനബത്തല,

നകേ.  എലാം.  മനാണബ,  അനൂപന്  കജക്കബന്,  കഡനാ.  എലാം.  നകേ.  മുനസ്പീര് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുനട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബനന് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയത്തബനകശഷലാം

തബരബചവരബകേയലാം നചയ.) 
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II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) ദുരന്ത നബവനാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:   സലാംസനാനത്തബനന്റെ  വടക്കന്  ജബലകേളബല്

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലമുണ്ടനായ  ദുരന്തങ്ങളബല്  സമയബനബതവലാം  കുറമറതുമനായ

രസ്പീതബയബല്  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുനതബനന്  സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  ദുരന്ത

സനാധദതയള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങനള  സലാംബനബചന്  തുടര്പഠനലാം  നടത്തബ  ആവശദമനായ

മുന്കേരുതലകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  തകദ്ദേശവനാസബകേള്ക്കന്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ദുരന്തബനാധബതരുനട  സത്വകേനാരദ

ആശുപതബകേളബകലതടക്കമുള്ള  ചബകേബതനാനചലവകേള്  ഏനറടുക്കുനതബനലാം

നഷപരബഹനാരലാം  കൃതദമനായലാം  സമയബനബതമനായലാം  വബതരണലാം  നചയ്യുനതബനലാം

ജബലനാതല  ദുരന്ത  നബവനാരണ  കേമ്മേബറബ  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനലാം  തനാമരകശ്ശേരബ

ചുരത്തബനല  തകേര്ന  കറനാഡുകേള്  മബലബട്ടറബ  സഹനായകത്തനാനട

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനലാം  സര്ക്കനാര് മുന്കേനയ്യടുക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജന്  എലാം  .    കതനാമസന്:   കേട്ടബപ്പെനാറ  കേരബകഞനാല  ഉരുള്നപനാട്ടലബല്

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനന്  മുഖദമനബയനട  കനതൃതത്വത്തബല്

അതബശക്തമനായ ഇടനപടലനാണന് സര്ക്കനാര് നടത്തബയബട്ടുള്ളതന്.  വയനനാടന് ചുരത്തബനന്റെ

നവസ്പീകേരണത്തബനനായള്ള  നടപടബകേളുലാം  ദുരബതനാശത്വനാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
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നടനനകേനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളബല്  തനാലനാലബകേമനായബ  ഗതനാഗതലാം

പുന:സനാപബക്കനാനലാം രണ്ടുമനാസലാംനകേനാണ്ടന് പൂര്ണമനായലാം ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കനാനമുള്ള

നടപടബകേളനാണന്  സത്വസ്പീകേരബചവരുനതന്.  ദുരന്തനബവനാരണ  കസന  എത്തുനതബനമുമന്

തനന  നനാട്ടുകേനാര്  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനത്തബകലര്നപ്പെടുകേയണ്ടനായബ.  പൂര്ണമനായലാം  വസ്പീടന്

നഷനപ്പെട്ടവര്ക്കന്  5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  തകേര്ന  വസ്പീടുകേള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  എഞബനസ്പീയര്മനാരുനട  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

ആവശദമനായ  തുകേയലാം  മരണനപ്പെട്ടവരുനട  ആശബതര്ക്കന്  5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം

നല്കുനതബനളള  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    സണബ കജനാസഫന്:  കേര്ണനാടകേയബനല നബബബഡ വനത്തബല് ഒകര സമയലാം

12  സലത്തന്  ഉരുള്നപനാട്ടബയതബനന്റെ  ഫലമനായബ  ഇരബട്ടബ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്

നനാശനഷമുണ്ടനാകുകേയലാം  രണ്ടുകപര്  മരണനപ്പെടുകേയലാം  നചയ.  15  കുടുലാംബങ്ങള്

തനാമസബചബരുന  സലലാം  പൂര്ണമനായലാം  നശബച.  വസ്പീടന്  നഷനപ്പെട്ടവനര  പ്രകതദകേ

പനാകക്കജബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ സമയബനബതമനായബ വസ്പീടന് ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കുടകേന്  കറനാഡബനന്റെ  അറകുറപ്പെണബകേള്  എതയലാംകവഗലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് കേര്ണനാടകേ ഗവണ്നമന്റുമനായബ ആകലനാചബചന്  ആവശദമനായ നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സബ  .    കജനാസഫന് :  കപരനാവൂര്,  ഇരബക്കൂര്  മണ്ഡലങ്ങളബനല  കൂട്ടുപ്പുഴ-
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നതനാട്ടബല്പനാലലാം-കപരട  ഭനാഗത്തനാണന്  കൂടുതല്  അപകേടമുണ്ടനായതന്.   ഇസൗ

സലങ്ങളബനല പുഴയബല് സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബ നകേട്ടനാനള്ള നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

സലാംസനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറബയനട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലപ്രദമനാക്കണലാം.

രൂക്ഷമനായ  കേനാലവര്ഷലാം  സലാംബനബചന്  മുനറബയബപ്പെന്  ഉണ്ടനായബട്ടുലാം  ആവശദമനായ

മുന്കേരുതനലടുക്കനാത്തതന്  ദസൗര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.  കേര്ണനാടകേ  വനത്തബലണ്ടനായ

ഉരുള്നപനാട്ടലബല്  മരണനപ്പെട്ടവര്  കകേരളത്തബലള്ളവരനായതബനനാല്  അവരുനട

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനലാം  പരബകക്കറവര്ക്കന്  ചബകേബത

ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  മലകയനാര  കമഖലകേളബല്  വനാട്ടര്  തസ്പീലാം

പനാര്ക്കന്  നബര്മ്മേബക്കുനതുലാം  മറന്  പ്രകൃതബ  ചൂഷണ  പ്രവൃത്തബകേള്  നടത്തുനതുലാം

ഗസൗരവമനായബ കേനാണണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  വടക്കന്  ജബലകേളബലണ്ടനായ

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബയബല്  ദുരന്തത്തബനബരയനായവരുനട  സലാംരക്ഷണലാം

യദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  നടത്തബവരബകേയനാണന്.  വയനനാടന്  ജബലയബല്  ഏതന്

അടബയന്തര സനാഹചരദലാം കനരബടുനതബനലാം ജബലനാ കേളക്ടര്ക്കുലാം വബവബധ വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  മലപ്പുറലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടന്,  കേണ്ണൂര്,  വയനനാടന് ജബലകേളബനല

കദശസ്പീയപനാതകേളബല് നനാശനഷമുണ്ടനാകുകേയലാം വയനനാടന് കദശസ്പീയപനാത  766-ല് വലബയ

കതനാതബല് മണബടബചബലണ്ടനാകുകേയലാം വദനാപകേമനായ കൃഷബനനാശമുണ്ടനാകുകേയലാം നചയ. ഇവ
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കനരബടുനതബനന്  സലാംസനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ  അകതനാറബറബയനട  സമകയനാചബതമനായ

ഇടനപടലലാം  കദശസ്പീയ  ദുരന്ത  നബവനാരണകസനയനട  സഹനായവലാം  ജനങ്ങളുനട

പബന്തുണയമുണ്ടനായബ.   കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ  കനരബടുനതബനന്  24  മണബക്കൂറുലാം

പ്രവര്ത്തബക്കുന  കേണ്കട്രെനാള്  റൂലാം  ഉള്നപ്പെനട  ആവശദമനായ  സജസ്പീകേരണങ്ങള്

ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടന്.  മൂന  തനാലൂക്കുകേളബലനായബ  21  ദുരബതനാശത്വനാസ  കേദനാമ്പുകേളബല്

പനാര്പ്പെബചബട്ടുള്ളവര്ക്കന്   ആവശദമനായ ചബകേബത നല്കുനതബനലാം  പകേര്ചവദനാധബകേള്

തടയനതബനലാം  നല  ഭക്ഷണലാം,  ശുദമനായ  കുടബനവള്ളലാം,  കവദദ്യുതബ  എനബവ

ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  സര്ക്കനാര്-സത്വകേനാരദ

ആശുപതബകേളബല്  ആവശദമനായ  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുത്തുനതനാണന്.

ആദബവനാസബകേള്ക്കുള്ള  സസൗജനദ  കറഷന്  വസ്പീടുകേളബല്  എത്തബക്കനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  നകേടുതബക്കബരയനായവര്ക്കന് അടബയന്തര ധനസഹനായലാം നല്കുനതബനലാം

ദുരബതബനാധബതര്ക്കന്  നഷപരബഹനാരത്തുകേ  യഥനാസമയലാം  വബതരണലാം  നചയ്യുനതബനലാം

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബചവര്ക്കുള്ള  നഷപരബഹനാരത്തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   തനാമരകശ്ശേരബ ചുരലാം വഴബയള്ള ഗതനാഗതലാം

നബയനബക്കനാനലാം  ചുരലാം  കറനാഡബനന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  തത്വരബതഗതബയബലനാക്കബ

ഗതനാഗതലാം  പുന:സനാപബക്കനാനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കേര്ണനാടകേ

സലാംസനാനത്തബകലയ്ക്കുള്ള പനാതയബല്  കുടകേന്  ജബലനാ ഭരണകൂടലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തബയ
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സമ്പൂര്ണ ഗതനാഗത നബയനണലാം ഒഴബവനാക്കനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.      ഫയര്

കഫനാഴബനന്റെ  കനതൃതത്വത്തബല്  ഒരു  സബവബല്  കവനാളന്റെബയര്  കസന  രൂപസ്പീകേരബചന്

തകദ്ദേശവനാസബകേള്ക്കന്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേനാനള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച  വരുന.

വയനനാട്ടബനല  നബലവബലള്ള  ബദല്  കറനാഡുകേള്  ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനന്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസന്  ):  നതനാട്ടബല്പ്പെനാലലാം-കപരട

ഭനാഗത്തന് സലാംരക്ഷണഭബത്തബ നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് ശസ്പീ.  നകേ.  സബ.  കജനാസഫന് നല്കേബയ

കേത്തന് തുടര് നടപടബകേള്ക്കനായബ ബനനപ്പെട്ടവര്ക്കന് കകേമനാറുനതനാണന്.

(2) പകേര്ചപ്പെനബനക്കതബനര മുന്കേരുതല് നടപടബകേള്

നപ്രനാഫ  .    ആബബദന്  ഹുകസന്  തങ്ങള്  : കേനാലനാവസനാമനാറത്തബലൂനട

വദനാപകേമനാകുന  പകേര്ചവദനാധബകേള്  തടയനതബനന്  കകേരളത്തബനന്റെ  മനാലബനദ

സലാംസ്കരണത്തബല് മനാറലാം വകരണ്ടതുണ്ടന്. സലാംസനാനനത്ത ആശുപതബകേളബല് എത്തുന

കരനാഗബകേളുനട  എണത്തബല്  വര്ദനവണ്ടനായബരബക്കുകേയനാണന്.  പകേര്ചവദനാധബകേള്

പടര്നപബടബക്കനാതബരബക്കനാന്  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തത്വരബതനപ്പെടുത്തണലാം.

ഗുരുതരനാവസയബലള്ള കരനാഗബകേനള കേബടത്തബ ചബകേബതബക്കനാനനായബ ആശുപതബകേളബല്

കേബടക്കകേള്,  ഐനസനാകലഷന്  വനാര്ഡന്  തുടങ്ങബയവ  സജസ്പീകേരബക്കണലാം.  സര്ക്കനാര്

ആശുപതബകേള്ക്കു  പുറനമ  സത്വകേനാരദ  ആശുപതബകേനളക്കൂടബ  വബശത്വനാസത്തബനലടുത്തന്
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മുകനനാട്ടുകപനാകേനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം.  ആകഗനാളതലത്തബല് വലബയ പ്രതബസനബ സൃഷബച

പകേര്ചപ്പെനബ  പടര്നപബടബക്കനാതബരബക്കനാന്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  ആകരനാഗദ

വകുപ്പുലാം കയനാജബചന് പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.     

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  സലാംസനാനത്തന്  പകേര്ചപ്പെനബ  കനരബടുനതബനനായബ  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബനന

സജമനാക്കബയബട്ടുണ്ടന്.  മുഖദമനബയനട  കനതൃതത്വത്തബല്  കചര്ന  കയനാഗ

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം വബവബധ വകുപ്പുകേളുനട ഏകകേനാപനകത്തനാനട പ്രതബകരനാധ നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.  പകേര്ചപ്പെനബ  സലാംബനബച  വബവരങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ

പ്രകതദകേ  നമനാകബല്  ആപന്  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം  ആകരനാഗദ-തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

വകുപ്പുകേളുനട  ആഭബമുഖദത്തബല്  ആകരനാഗദ  കേര്മ്മേകസന  രൂപസ്പീകേരബചന്

കബനാധവത്കേരണലാം നടത്തുകേയലാം ലഘുകലഖകേള് വബതരണലാം നചയ്യുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.

പകേര്ചപ്പെനബ കനരബടുനതബനനായബ ആശുപതബകേളബല് പ്രകതദകേലാം പനബ വനാര്ഡന്, നഡങ്കബ

കകേനാര്ണര് എനബവ ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ജബല,  തനാലൂക്കന് ആശുപതബകേളബല് കപ്ലേറന് നലറന്

നസപ്പെകറഷനനാവശദമനായ  സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കുകേയലാം  നബലവബലള്ള  ജസ്പീവനക്കനാനര

ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബ  എലനാ  ആകരനാഗദ  സനാപനങ്ങളുലാം  പകേര്ചവദനാധബ  കനരബടനാന്

സുസജമനായബരബക്കണനമനന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.  നഡങ്കബപ്പെനബ

പരത്തുന  ഈഡബസന്  നകേനാതുകുകേനള  നശബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
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സനാപനങ്ങളബനല  ജനപ്രതബനബധബകേളുനട  സഹനായകത്തനാടുകൂടബ  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെന്

പ്രവര്ത്തകേര്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  ജലജനദകരനാഗങ്ങള്  തടയനതബനന്

കേബണറുകേളബനല നവള്ളലാം പരബകശനാധബക്കുനതബനന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  പരബസര

ശുചസ്പീകേരണകത്തനാനടനാപ്പെലാം നകേനാതുകുകേളുനട ഉറവബടലാം  കേനണ്ടത്തബ നശബപ്പെബക്കുനതബനലാം

പകേര്ചവദനാധബ  വദനാപനലാം  തടയനാനലാം  കൂട്ടനായ  പരബശമത്തബലൂനട  മനാതകമ

സനാധബക്കുകേയള. 

III സബ്മബഷന്

(1) എളങ്കുനപ്പുഴ മുന് പഞനായത്തന് പ്രസബഡന്റെബനന്റെ ആത്മഹതദ

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനബത്തല):  എളങ്കുനപ്പുഴ  മുന്

പഞനായത്തന് പ്രസബഡന്റെന് വബ.  നകേ.  കൃഷ്ണനന്റെ ആത്മഹതദ സലാംബനബചന് ഫലപ്രദമനായ

അകനത്വഷണലാം നടത്തണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): എറണനാകുളലാം ജബലയബനല എളങ്കുനപ്പുഴ

മുന് പഞനായത്തന് പ്രസബഡന്റെന് വബ. നകേ. കൃഷ്ണന് കേനായലബല് ചനാടബ ആത്മഹതദ നചയ്തതന്

സലാംബനബചന് കകേസന് രജബസര് നചയ്തന് അകനത്വഷണലാം  നടത്തബവരുന. 

(2) പ്രവനാസബ പുനരധബവനാസലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  കലനാകേ കകേരള സഭയനട തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരമുള്ള

നടപടബകേള്  തത്വരബതനപ്പെടുത്തുനതബനലാം  പ്രവനാസബ  പുനരധബവനാസ  പദതബകേള്
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കേനാകലനാചബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനലാം  കക്ഷമ  നപന്ഷന്  പദതബ

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കലനാകേ  കകേരള  സഭയനട  പ്രഥമ

സകമ്മേളനത്തബനല  നബര്കദ്ദേശ  പ്രകേനാരലാം  പ്രവനാസബകേളുനട  പുനരധബവനാസ  പദതബകേള്

കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കുനതബനന്  കഡനാ.  ആസനാദന്  മൂപ്പെന്  നചയര്മനാനനായ  സനാന്റെബലാംഗന്

കേമ്മേബറബക്കന്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടന്.  നചറുകേബട  നബകക്ഷപലാം  സമനാഹരബചന്

മടങ്ങബനയത്തുന  പ്രവനാസബകേള്ക്കനായബ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനള്ള  ചര്ച

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണന്.  കനനാര്ക്ക  ഡബപ്പെനാര്ട്ടന്നമന്റെന്  നടപ്പെനാക്കുന  'കപ്രനാജക്ടന്  കഫനാര്

റബകട്ടണ് എമബഗ്രന്റെന്സന്  '  എന പദതബയബലൂനട  തബരബനകേനയത്തബയ പ്രവനാസബകേള്ക്കന്

സത്വയലാംനതനാഴബല് സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതബനന് ബനാങ്കന് വനായ്പ ലഭദമനാക്കുനതനാണന്.

കകേരള  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയ  കക്ഷമ  കബനാര്ഡബല്  അറുപതന്  വയസ്സന്  കേഴബഞ്ഞവര്ക്കന്

അലാംഗതത്വലാം  നല്കേബ  നപന്ഷന്  അനവദബക്കുനതബനനായബ  ആക്ടന്  കഭദഗതബ  നചയ്യുന

വബഷയലാം പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്. 

(3) എ  .  ഡബ  .  ജബ  .  പബ  .-  യനട കഡ്രൈവര്കക്കറ മര്ദ്ദേനലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസന്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  ഔകദദനാഗബകേ  കപനാലസ്പീസന്  കഡ്രൈവറനായ

ശസ്പീ.  ഗവനാസ്കനറ  എ.ഡബ.ജബ.പബ.  ശസ്പീ.  സുകദഷന്  കുമനാറബനന്റെ  മകേള്  മര്ദ്ദേബചതന്

സലാംബനബചന്  കക്രലാംബനാഞന് അകനത്വഷണലാം നടത്തബ ഒരു മനാസത്തബനള്ളബല് തസ്പീര്പ്പെന്
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കേല്പ്പെബക്കുനതബനലാം  കേദനാമന്  കഫനാകളനാവര്  തസബകേയബലള്ള  ജസ്പീവനക്കനാനര  ഉനത

ഉകദദനാഗസരുനട  വദക്തബപരമനായ  ആവശദങ്ങള്ക്കന്  ഉപകയനാഗബക്കുനതന്

തടയനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  14-06-2018-നന്  സനായധ  കസനനാ

ബറനാലബയന്  എ.ഡബ.ജബ.പബ.-യനട  മകേള്  കദകഹനാപദ്രവലാം  ഏല്പ്പെബചന്  ഔകദദനാഗബകേ

കൃതദനബര്വ്വഹണലാം  തടസ്സനപ്പെടുത്തബനയന  കഡ്രൈവര്  ശസ്പീ.  ഗവനാസ്കറുനട  നമനാഴബയനട

അടബസനാനത്തബല് എ.ഡബ.ജബ.പബ.-യനട മകേനള പ്രതബയനാക്കബയലാം എ.ഡബ.ജബ.പബ.-യനട

മകേളുനട  നമനാഴബ  പ്രകേനാരവലാം  രജബസര്  നചയ്ത  കകേസ്സുകേള്  കക്രലാംബനാഞന്

എ.ഡബ.ജബ.പബ.-യനട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്  അകനത്വഷബചവരബകേയനാണന്.  അകനത്വഷണലാം

ഫലപ്രദമനായബ  നടത്തുനതബനനായബ  ബറനാലബയന്  എ.ഡബ.ജബ.പബ.-നയ

തല്സനാനത്തുനബനന്  മനാറബയബട്ടുണ്ടന്.  കപനാലസ്പീസബനല  ഉനത  ഉകദദനാഗസര്  മറന്

ജസ്പീവനക്കനാനര വദക്തബപരമനായ കേനാരദങ്ങള്ക്കന് ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തുനതന് സലാംബനബചന്

പരബകശനാധബക്കനാന്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണ്ടന്.  മനഷദനാവകേനാശ  ധത്വലാംസനലാം  നടത്തുന

ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര കേര്ശന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(4) പുതബയ കട്രെഡുകേള് അനവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബലള്ള  വര്ക്കല

ഐ.ടബ.ഐ.-യബല്   ഇന്സക്ടറുനട  തസബകേയലാം  കൂടുതല്  കകേനാഴ്സുകേളുലാം  ബനാചകേളുലാം
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അനവദബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടബ  റവനന്യൂവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  വര്ക്കല ഐ.ടബ.ഐ.-

യബല്  അനവദബച  ഡ്രൈനാഫന്സനാന്  (സബവബല്)  ദത്വബവതര  കകേനാഴബനന്  ഒരു  അദദനാപകേ

തസബകേ കൂടബ അനവദബക്കുനതബനള്ള നബര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കനാരബനന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.

പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെബനന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള ഐ.ടബ.ഐ.-കേളബല് പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനള്ള സമഗ്ര പരബപനാടബയനട ഭനാഗമനായബ വര്ക്കല ഐ.ടബ.ഐ.-യബലലാം

പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുനതനാണന്.

(5)  ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .   എസന്  .   ശര്മ്മേ: കവപ്പെബന്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല  കകേനാഴബപ്പെബള്ളബ

ബസ്പീചബല്  കേടല്ചഴബയബല്നപ്പെട്ടന്  കേനാണനാതനായ  അയ്യപ്പെദനാസന്,  ആഷബകേന്  എനസ്പീ

യവനാക്കളുനട മൃതശരസ്പീരങ്ങള് കേനണ്ടത്തുനതബനലാം മരണനപ്പെട്ടവരുനട കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്

സനാമത്തബകേ സഹനായലാം അനവദബക്കുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

16-06-2018-നന്  എറണനാകുളലാം  ജബലയബനല  കകേനാഴബപ്പെബള്ളബ  വബകലജബല്

പള്ളത്തനാന്കുളങ്ങര ബസ്പീചബല് തബരയബല്നപ്പെട്ടന്  കേനാണനാതനായ അയ്യപ്പെദനാസന്,  ആഷബകേന്
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എനസ്പീ യവനാക്കളുനട മൃതകദഹങ്ങള് കേനണ്ടടുക്കുനതബനള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചവരുന.

മരണനപ്പെട്ടവരുനട  ആശബതര്ക്കന്  അര്ഹമനായ  ധനസഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുന

കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുനതനാണന്.

(6) മബചഭൂമബ ഏനറടുക്കല്

ശസ്പീ  .    നജയബലാംസന്  മനാതദ്യു:  കുറുമനാത്തൂര്  വബകലജബനല  31,  44,  46,  76  എനസ്പീ

സര്കവ്വ  നമരുകേളബല്നപ്പെട്ട  439.74 ഏക്കര്  ഭൂമബയബനല  ക്രയവബക്രയങ്ങള്

തടയനതബനലാം മബചഭൂമബയനായബ ഏനറടുക്കുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

തളബപ്പെറമന് തനാലൂക്കബല്  കുറുമനാത്തൂര് വബകലജബനല വബവബധ സര്കവ്വ നമരുകേളബല്നപ്പെട്ട

439.74  ഏക്കര്  ഭൂമബയബനല  കേകയ്യറങ്ങള്  റദ്ദേന്  നചയലാം  ക്രയവബക്രയങ്ങള്

തടഞ്ഞുനകേനാണ്ടുലാം  ബനനപ്പെട്ട  രജബസനാര്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബനയങ്കബലലാം

കഹകക്കനാടതബ  വബധബകേളുനട  അടബസനാനത്തബല്  കകേമനാറങ്ങളുലാം  കപനാക്കുവരവന്

നടപടബകേളുലാം  നടനവരുനണ്ടന്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  ഏനറടുക്കുനതുസലാംബനബചന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചവരുന.

(7) കുടബനവള്ള പദതബകേള്

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്: മണനാര്ക്കനാടന്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല മണനാര്ക്കനാടന്-

നതങ്കര,  അട്ടപ്പെനാടബ,   അലനല്ലൂര്  -  കകേനാകട്ടനാപ്പെനാടലാം  -  തചനനാട്ടുകേര എനസ്പീ കുടബനവള്ള
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പദതബകേള്  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന്  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):    മണനാര്ക്കനാടന്-നതങ്കര,

അട്ടപ്പെനാടബ,  അലനല്ലൂര് - കകേനാകട്ടനാപ്പെനാടലാം - തചനനാട്ടുകേര എനസ്പീ കുടബനവള്ള പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.

(8)  വരള്ചനാ ദുരബതനാശത്വനാസ ഇന്ഷത്വറന്സന് തുകേ

ശസ്പീ  .   നകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസന്:   പനാലക്കനാടന് ജബലയബനല കേര്ഷകേര്ക്കന്  സലാംസനാന

വബഹബതലാം  അനവദബചന്  വരള്ചനാ  ദുരബതനാശത്വനാസ  ഇന്ഷത്വറന്സന്  തുകേ  വബതരണലാം

നചയ്യുനതബനള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല് കുമനാര്):  കേനാലനാവസനാധബഷബത

വബള  ഇന്ഷത്വറന്സന്  പദതബയനട  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  വബഹബതലാം  അനവദബചന്

ഉത്തരവനാകുകേയലാം  അടബയന്തരമനായബ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നഷപരബഹനാരത്തുകേ

ലഭദമനാക്കണനമനന്  യകണറഡന്  ഇന്ഡദ  ഇന്ഷത്വറന്സന്  കേമനബയന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണ്ടന്. 

(9) മനാകമനാഗ്രനാലാം സസൗകേരദലാം

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:   നനാട്ടബകേയബനല  കേമ്മേന്യൂണബറബ  നഹല്ത്തന്  നസന്റെറബല്

മനാകമനാഗ്രനാലാം സസൗകേരദലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  മനാകമനാഗ്രനാലാം  യൂണബറന്  സനാപബക്കുനതബനനായബ  എ.ഇ.ആര്.ബബ.

മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുളള  സസൗകേരദങ്ങള്  സബ.എചന്.സബ.-കേളബല്  ലഭദമലനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  തൃശൂര്  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജബലലാം  ജനറല്  ആശുപതബയബലലാം

മനാകമനാഗ്രനാലാം സസൗകേരദലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനളള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(10)  കവതന വര്ദനവന്

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന്:  ആശനാവര്ക്കര്മനാരുനട  ഓണകററബയലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  കവതന  വര്ദനവബനല  കുടബശ്ശേബകേ   നല്കുനതബനലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    കശലജ

ടസ്പീചര്):  ഈ  സര്ക്കനാര്  ആശനാ  വര്ക്കര്മനാരുനട  ഓണകററബയവലാം  എന്.എചന്.എലാം.

മുകഖന  നല്കുന ഇന്നസന്റെസ്പീവലാം വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണ്ടന്.  ഇവരുനട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

പുതബയ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുത്തബയതബന്പ്രകേനാരലാം  ഇന്നസന്റെസ്പീവന്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  കവതന  വര്ദനവബനല  കുടബശ്ശേബകേ  അടബയന്തരമനായബ

നല്കുനതബനലാം തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണ്ടന്. 

(11) റബകസനാഴന് അദദനാപകേരുനട കസവന  -  കവതന വദവസ

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    ശശബ:  സര്ക്കനാര്  വബദദനാലയങ്ങള്  ഭബനകശഷബ
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സസൗഹൃദമനാക്കുനതബനലാം  റബകസനാഴന്  അദദനാപകേരുനട  കസവന-കവതന  വദവസകേള്

പരബഷ്കരബക്കുനതബനലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  സര്ക്കനാര്

വബദദനാലയങ്ങള്  ഭബനകശഷബ  സസൗഹൃദമനാക്കുനതബനളള  അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നബയ് ലബ  ലബപബയബല്  പുസകേങ്ങള്  വബതരണലാം

നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.  സമഗ്ര  ശബക്ഷനാ  അഭബയനാന്  പദതബയനട  ഭനാഗമനായബ  നസഷദല്

എഡന്യൂകക്കറര്മനാര്ക്കന്  നബയമനലാം  നല്കേബയകതനാനടനാപ്പെലാം  കൂടുതല്  അദദനാപകേനര

നബയമബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.  ഭബനകശഷബയളള  അഞന്

വബദദനാര്തബകേളബല്  കൂടുതലളള  മുഴുവന്  വബദദനാലയങ്ങളബലലാം  നസഷദല്

എഡന്യൂകക്കറര്മനാരുനട  കസവനലാം  ഉറപ്പെനാക്കബ  നബയമനലാം  നടത്തുനതബനന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല  മൂനനാമനത്ത  ഇനലാം  അനസരബചളള  കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

1. 2018-നല  എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്കേലനാലാം  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ

സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബലബനന  സലാംബനബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  VI-നന്റെ
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റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

2.  2017-18  സനാമത്തബകേ വര്ഷനത്ത ധനനാഭദര്തനകേളുനട പരബകശനാധന

സലാംബനബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  IX-നന്റെ  രണ്ടനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലളള  ആക്ഷന്  കടക്കണ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ചന്  31  വനരയളള

ആനകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

3. 2018-നല  കകേരള  കഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബലബനന  സലാംബനബച

സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  XIV-നന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2017-18  സനാമത്തബകേ  വര്ഷനത്ത

ധനനാഭദര്തനകേളുനട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച  രണ്ടനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലളള ആക്ഷന് കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

4. കലനാക്കല്  ഫണ്ടന്  അക്കസൗണ്ടന്സന്  കേമ്മേബറബയനട  ഇരുപത്തബനനാലന്  മുതല്

ഇരുപത്തബകയഴന് വനരയളള റബകപ്പെനാര് ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

5. സകബനാര്ഡബകനറന് നലജബകസ്ലേഷന് കേമ്മേബറബയനട പതബനഞനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

6. ഗവണ്നമന്റെന്  നല്കുന ഉറപ്പുകേള് സലാംബനബച സമബതബയനട മൂനനാമതുലാം

നനാലനാമതുലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
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VI പ്രകമയലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയനട പനണ്ടനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല
ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലളള  കഭദഗതബ 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  “2018  ജൂണ്  5-ാം തസ്പീയതബ സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയനട പനണ്ടനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല ശബപനാര്ശ

പ്രകേനാരലാം സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2018-നല കകേരള നനല്വയല്

തണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ)  ബബല് 21.06.2018-നന് സഭയനട പരബഗണനയന്

വരുനതനാണന്.  എനനാല്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയനായബ  അയച  പ്രസ്തുത

ബബലബകന്മേലളള  പരബഗണന  നബശബത  സമയപരബധബക്കുളളബല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചന്  അതന്

സലാംബനബച റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സഭയബല് സമര്പ്പെബക്കുവനാന് ബനനപ്പെട്ട സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബക്കന്

കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയനട  പനണ്ടനാമതന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല ശബപനാര്ശ ഭനാഗബകേമനായബ കഭദഗതബ നചയനകേനാണ്ടന്  21-06-2018-നന് സഭ

പരബഗണബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബചബരുന സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത പ്രകേനാരമുളള

2018-നല  കകേരള  നനല്വയല്  തണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

25-06-2018-കലയന്  മനാറനാനലാം  പകേരലാം  25-06-2018-നന്  പരബഗണബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബരുന  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2018-നല

എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്കേലനാലാം സനാകങ്കതബകേ ശനാസ സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്,
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സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2018-നല  കകേരള  കഹകക്കനാടതബ

(കഭദഗതബ)  ബബല് എനബവയനട പരബഗണന  21-06-2018-കലയന് മനാറനാനലാം ഈ സഭ

തസ്പീരുമനാനബക്കുന" എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  ഐസകേന്):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കല്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  2011-ല്  സലാംസനാനത്തന്  നബലവബല്  വന  കകേരള

കപനാലസ്പീസന്  ആക്ടന്  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനളള  ചട്ടങ്ങള്  നനാളബതുവനര

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല.  എസനാബബഷ്  നമന്റെന്  കബനാര്ഡന്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതുള്നപ്പെനടയളള

വബവബധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്  ചട്ടങ്ങള്  അനബവനാരദമനായതബനനാല്

കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  ആക്ടബനന്  ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനളള  അടബയന്തര നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കേഴബഞ്ഞ  എല്.ഡബ.എഫന്.

സര്ക്കനാരബനന്റെ ഭരണകേനാലത്തന് നബലവബല് വന 2011-നല കകേരള കപനാലസ്പീസന് ആക്ടബനന്

ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ സലാംസനാന കപനാലസ്പീസന് കമധനാവബയനട കേസ്പീഴബല് ഒരു
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വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബരുനനവങ്കബലലാം  അതബനകശഷലാം  വന  യ.ഡബ.എഫന്.

ഭരണത്തബല്  സമബതബയനട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലപ്രദമനായബരുനബല.  നബയമസഭനാ

സമബതബയനട  ശബപനാര്ശകേള്  കേണക്കബനലടുത്തന്  കപനാലസ്പീസന്  ആക്ടബനന്  അനസൃതമനായ

ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനളള  കേരടന്  ചട്ടലാം  ഇകപ്പെനാള്  നബയമ  വകുപ്പെബനന്റെ

പരബകശനാധനയബലനാണന്. നബയമസഭ പനാസ്സനാക്കബയ വബവബധ ആക്ടുകേള്ക്കന് അനസൃതമനായ

ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബലണ്ടനാകുന കേനാലതനാമസലാം സലാംബനബചന്  28-05-2018-ല്

മുഖദമനബയനട  കനതൃതത്വത്തബല്  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസരുമനായബ  കയനാഗലാം  കചര്നന്

വബലയബരുത്തല് നടത്തുകേയലാം ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനളള നടപടബകേള് എതയലാം

കവഗലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കണനമനലാം  ബബല്ലുകേള്   തയ്യനാറനാക്കുകമനാള്ത്തനന  ചട്ടങ്ങളുലാം

തയ്യനാറനാക്കണനമനലാം നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.  

റൂളബലാംഗന്

മബ  .   സസ്പീക്കര്: 2011  ജനവരബ  3-നന്  സഭ  പനാസ്സനാക്കുകേയലാം  ജനവരബ  29-നന്

നബലവബല്   വരബകേയലാം  നചയ്ത  2011-നല  കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  ആക്ടബനന്  7  വര്ഷലാം

കേഴബഞ്ഞബട്ടുലാം  ചട്ടങ്ങള്ക്കന്  രൂപലാം  നല്കേനാനനായബട്ടബനലന  ഗുരുതരമനായ  വബഷയലാം

സഭയനട ശദയബല്നപ്പെടുത്തബയ ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീനന നചയര് അനകമനാദബക്കുന.

കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  ആക്ടന്  പ്രകേനാരലാം  രൂപസ്പീകേരബകക്കണ്ട  ചട്ടങ്ങള്

പുറനപ്പെടുവബക്കുനതബലണ്ടനായ കേനാലതനാമസത്തബനന്റെ കേനാരണങ്ങളുലാം സഭ നബര്മ്മേബക്കുന
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നബയമങ്ങള്ക്കനസൃതമനായ  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബലളള  കേനാലതനാമസലാം

സലാംബനബചലാം   സഭയബല്  ആവര്ത്തബചവന  ക്രമപ്രശ്നങ്ങളുനടയലാം  അതബകന്മേല്

നചയറബല്  നബനളള  റൂളബലാംഗബനന്റെയലാം  അടബസനാനത്തബല്  ഗവണ്നമന്റെന്

നസക്രട്ടറബമനാരുനടയലാം  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസരുനടയലാം  കയനാഗലാം  കചര്നന്  സര്ക്കനാര്

പ്രകതദകേ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുത്തബയതുലാം  സലാംബനബചന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

മുഖദമനബ വബശദസ്പീകേരബക്കുകേയണ്ടനായബ.  പ്രസ്തുത സലാംവബധനാനലാം കൂടുതല് ശക്തബനപ്പെടുത്തബ

ഇക്കനാരദത്തബല്  ശനാശത്വത  പരബഹനാരലാം  കേനണ്ടത്തണനമനന്  നചയര്  റൂള്  നചയ്യുന.

2011-നല  കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  ആക്ടന്  പ്രകേനാരമുളള  ചട്ടങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ

പുറനപ്പെടുവബക്കുനതനാനണനന്  ബഹു.  മുഖദമനബ  ഉറപ്പെന്  നല്കേബയ  സനാഹചരദത്തബല്

പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കനപ്പെട്ടബരബക്കുന.  

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

 (1) 2018-  നല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (3-  ാം നമര്  )   ബബലബനന്റെ
അവതരണവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവലാം   കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  നഎസകേന്):

2018-നല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (3-ാം നമര്) ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
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ധനകേനാരദവലാം   കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  നഎസകേന്):

2018-നല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബനന  അനകൂലബക്കുന.  വബവബധ

കമഖലകേനള ലക്ഷദലാം വചനകേനാണ്ടന് ആവബഷ്കരബച 4 മബഷനകേളുനടയലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വബജയകേരമനായബ  മുകനനാട്ടുനകേനാണ്ടുകപനാകുന  സര്ക്കനാരബനന  അഭബനന്ദബക്കുന.

നപനാതുമരനാമത്തന്  വകുപ്പെബല്  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേനാടബ  രൂപയനട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുനതുലാം  നനലഫന്  പനാര്പ്പെബട  പദതബയബലൂനട  കകേരളത്തബനല  3.57  ലക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങളുനട  പനാര്പ്പെബട  സമുചയലാം  എന  സത്വപലാം  സനാക്ഷനാത്കേരബക്കുനതുലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  യ.ഡബ.എഫന്.  ഭരണകേനാലത്തന്  പനാറശ്ശേനാലയബല്  ശസ്പീജബത്തന്  എന

യവനാവബനന്റെ  കേസഡബ മരണവമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്  അകദ്ദേഹത്തബനന്റെ കുടുലാംബത്തബനന്  10

ലക്ഷലാം രൂപ  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേനാനലാം  കകേസന്  സബ.ബബ.നഎ.  അകനത്വഷണത്തബനന്

വബടനാനലാം ഇസൗ സര്ക്കനാരബനന് സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  കേബഫ്ബബ പദതബയബലൂനട 40,000 കകേനാടബ

രൂപയനട എ.എസന്. നകേനാടുക്കുകേയലാം 24,350 കകേനാടബ രൂപയനട ഫണ്ടന് നല്കുനതബനന്

തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുകേയലാം  നചയ.   അഴബമതബരഹബതമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്
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സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ അഗസബന്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബനന എതബര്ക്കുന.  ഇടുക്കബ

ജബലയബനല  8  വബകലജുകേളബനല  ജനകദ്രനാഹപരമനായ  നടപടബകേള്

പബന്വലബക്കണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്  അടബമനാലബയബല്  കേക്ഷബരനാഷസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായബ

നടക്കുന  കദശസ്പീയപനാത  ഉപകരനാധലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാന്  അടബയന്തര  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  പട്ടയങ്ങള്  കേനാര്ഷബകകേതര  ആവശദങ്ങള്ക്കുകൂടബ

വബനബകയനാഗബക്കുനതബനലാം  നബര്മ്മേനാണ  വസ്തുക്കളനായ  പനാറ,  മണല്,  മണന്  എനബവ

അതനാതന് പ്രകദശങ്ങളബല് ഖനനലാം നചയ്യുനതബനലാം കഷനാപന് നനസറ്റുകേള്ക്കുകൂടബ പട്ടയലാം

നകേനാടുക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേള്,  കുടബനവളള

പദതബകേള്  എനബവ  നബരന്തരമനായബ  തടസ്സനപ്പെടുത്തുന  വനലാം  വകുപ്പെന്

ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര  നടപടബനയടുക്കണലാം.   കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലലാം  വസ്പീടുകേള്

തകേരുകേയലാം കൃഷബയബടങ്ങള് നശബക്കുകേയലാം നചയ്തവര്ക്കന് നഷപരബഹനാരത്തബനകവണ്ടബ

ഒരു പുനരുദനാരണ പനാകക്കജന്  രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:  വകുപ്പുകേള്  ഫണ്ടന്  ലനാപനാക്കബയബരബക്കുനതനായ

സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ബനനപ്പെട്ടവരുമനായബ  ചര്ച

നടത്തണലാം.  സത്വകേനാരദ വദക്തബകേള്ക്കുകവണ്ടബ കദശസ്പീയപനാതകേളുനട അനനലന്നമന്റെബല്

മനാറലാം  വരുത്തുനതബലലാം   നഎ.ഒ.സബ.  അനനലന്നമന്റെന്  പ്രശ്നത്തബലലാം  സര്ക്കനാര്
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ഇടനപടണലാം.   കകേരളത്തബനന്റെ  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  കേബഫ്ബബ

നടപ്പെബലനാക്കബയ ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബനയ അഭബനന്ദബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസന്  .    ജയലനാല്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബനന  അനകൂലബക്കുന.

ദുര്ബല  ജനവബഭനാഗങ്ങളുനട  കക്ഷമലാം  മുന്നബര്ത്തബ  നവകകേരളലാം  സൃഷബക്കുനതബനലാം

പ്രകേടന പതബകേയബനല വനാഗനാനങ്ങള് പനാലബക്കുനതബനലാം  ദബശനാകബനാധകത്തനാടുകൂടബയ

പ്രവര്ത്തനമനാണന്  സര്ക്കനാര്  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതന്.   സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  പദതബയബലലാം

കേനാര്ഷബകേ, ആകരനാഗദ, വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബലലാം കൂടുതല് തുകേ നചലവഴബചനകേനാണ്ടന്

സമൂലമനായ  മനാറലാം  വരുത്തനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതന്.   കൃഷബ  അനബന

കമഖലകേളബലണ്ടനായ മനാറലാം കേര്ഷകേ ആത്മഹതദകേള് ഇലനാതനാക്കബ. പനാല്, മുട്ട, ഇറചബ

തുടങ്ങബയവയനട  ഉത്പനാദനത്തബല്  കകേരളലാം  സത്വയലാംപരദനാപ്തതയബകലയന്

എത്തബനക്കനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  ആര്ദ്രലാം  പദതബയമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്  4100

തസബകേകേള്  സൃഷബചന്  ആകരനാഗദ  രലാംഗത്തന്  അടബസനാന  സസൗകേരദ  വബകേസനലാം

നടപ്പെനാക്കുകേയനാണന്.  നപനാതുവബദദനാലയങ്ങള്ക്കുണ്ടനായ  മനാറലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.

സനാമൂഹദകക്ഷമ  നപന്ഷനകേള് 1100 രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബചന് കൃതദമനായബ വബതരണലാം

നചയ്യുനണ്ടന്.  നനലഫന്  മബഷനബലൂനട  അഞന്  ലക്ഷലാം  ആളുകേള്ക്കന്  പനാര്പ്പെബടലാം

ഉറപ്പെനാക്കനാനലാം  28000  വസ്പീടുകേളുനട  പണബ  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനലാം  സനാധബച.  സമ്പൂര്ണ

നനവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കബ.  നപനാതുകമഖലനാ  വദവസനായങ്ങളുനട  പദതബ
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വബഹബതലാം ഉയര്ത്തബനക്കനാണ്ടന് അവനയ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാന് സനാധബച. പരമരനാഗത

വദവസനായ  കമഖല  പുനരുദരബക്കുനതബനലാം   നപനാതുവബതരണ  കമഖലയബല്

സബ്സബഡബ  നകേനാടുത്തുനകേനാണ്ടന്  കൂടുതല്  ആളുകേള്ക്കന്  കറഷന്  ലഭദമനാക്കുനതബനലാം

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബനന എതബര്ക്കുന.  കപനാലസ്പീസബനന

നബയനബക്കുനതബല്  ഗവണ്നമന്റെന്  പരനാജയനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.  സര്ക്കനാരബനന്റെ

കപ്രനാഗ്രസന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  പറഞ്ഞബരബക്കുന  കേനാരദങ്ങള്  വനാസവ  വബരുദമനാണന്.

സര്ക്കനാര്  പരസദത്തബനലാം  കപനാലസ്പീസബനലാം  കവണ്ടബ   കൂടുതല്  തുകേ

നചലവഴബക്കനപ്പെടുനതന് പരബകശനാധബകക്കണ്ടതനാണന്.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സത്വരനാജന്:  ധനവബനബകയനാഗ ബബലബനന അനകൂലബക്കുന.  ആധുനബകേ

കകേരളത്തബനന് ശക്തമനായ അടബത്തറ പനാകുനതബനലാം അഭബമനാനകേരമനായ കനട്ടങ്ങളബകലയന്

സലാംസനാനനത്ത  നയബക്കുനതബനലാം  സനാധബച  രണ്ടന്  വര്ഷങ്ങളനാണന്  കേടനകപനായതന്.

ഇതര സലാംസനാനങ്ങള് വബവബധ രലാംഗങ്ങളബല് കകേരളനത്ത മനാതൃകേയനാക്കുന എനതന്

അഭബമനാനകേരമനായ  കനട്ടമനാണന്.   ജനവബരുദ  കകേനാര്പ്പെകററന്  നയങ്ങളുലാം

വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയനാടുള്ള  മൃദുസമസ്പീപനവലാം  കേനാരണലാം  കകേനാണ്ഗ്രസന്  പനാര്ട്ടബ

ജനഹൃദയങ്ങളബല്നബനന്  കുടബയബറക്കനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബനന  എതബര്ക്കുന.
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ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  രണ്ടന്  വര്ഷലാം  മുമന്  ഇറക്കബയ  ധവളപതലാം   യ.ഡബ.എഫന്.

ഗവണ്നമന്റെബനനതബനരയള്ള  കുറപതമനാണന്.   നബലവബല്  സലാംസനാനലാം  ഗുരുതരമനായ

സനാമത്തബകേ പ്രതബസനബ കനരബടുകേയനാണന്.    ഭരണഘടനനാപരമനായ  അനബവനാരദത

നബലനബല്ക്കുനതബനനാലനാണന് ധനവബനബകയനാഗ ബബല് സഭയബല് അവതരബപ്പെബക്കുനതന്.

സഭ പനാസ്സനാക്കബയ തുകേയലാം സപ്ലേബനമന്റെറബ ഗ്രനാന്റുലാം  എതമനാതലാം നചലവഴബച എനതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബലനാണന്   ഒരു  ഗവണ്നമന്റെബനന   വബലയബരുത്തുനതന്.

ധനവബനബകയനാഗത്തബനന്റെ  കേനാരദത്തബല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുലാം    ഗവണ്നമന്റുലാം  പൂര്ണ

പരനാജയമനാണന്.  വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങുനതബനന്  സപ്ലേബനമന്റെറബ  ഗ്രനാന്റെന്

ആവശദനപ്പെട്ടതബലൂനട  നചലവന്  ചുരുക്കലബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങുനതന്

ഒഴബവനാക്കുനമന പ്രഖദനാപനലാം പനാഴനായബരബക്കുകേയനാണന്.  എ.നകേ.ജബ. നസന്റെറബനലാം ദനാസന് 

കേദനാപബറലബനന്റെ  150-ാം വനാര്ഷബകേലാം ആകഘനാഷബക്കുനതബനലാം സപ്ലേബനമന്റെറബ ഗ്രനാന്റെബല്

തുകേ  വകേയബരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണന്.   2015-16  വര്ഷനത്ത  അകപക്ഷബചന്  റവനന്യൂ

നഡഫബസബറ്റുലാം ഫബസ്ക്കല് നഡഫബസബറ്റുലാം വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണന്.  കേബഫ്ബബയബല്  857

കകേനാടബ  രൂപയനട  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബനചങ്കബലലാം  ഒരു  രൂപ  കപനാലലാം

നചലവഴബചബട്ടബനലനനാണന്  സബ&എ.ജബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  പറയനതന്.  ഈ

സനാഹചരദത്തബല് ധനവബനബകയനാഗ ബബലബനന് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുനതബല് യനാനതനാരു

അര്തവമബല.  
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ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്     നഎസകേന്):

ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബനന്റെ  ചര്ചയമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്  ഉയര്നവനബട്ടുള്ള

അഭബപ്രനായങ്ങകളയലാം  വബമര്ശനങ്ങകളയലാം  സത്വനാഗതലാം  നചയ്യുന.

ഉപധനനാഭദര്തനകേളുനട  പകുതബ  തുകേ നനാളബതുവനര നചലവഴബചതന്  റനാറബനനഫ

നചയ്യുനതബനലാം ബനാക്കബ തുകേ സുപ്രധനാനമനായ വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമനായനാണന്

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുനതന്.  2016-17  സനാമത്തബകേവര്ഷനത്ത  കവയ്സന്  ആന്റെന്

മസ്പീന്സന്  കബയറന്സബനകവണ്ടബ എടുക്കുന വനായ്പനാ  തബരബചടവബനനായബ  വകേയബരുത്തബയ

5000  കകേനാടബ  രൂപയലാം  നതനാഴബലറപ്പെന്  പദതബക്കുളള  2000  കകേനാടബ  രൂപയലാം  പ്ലേനാന്

നഹഡബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ.  വര്ക്കുകേള് നടപ്പെബലനാക്കബയതന് സലാംബനബചന്

പുറത്തുവനബട്ടുള്ള  സബ.  ആന്റെന്  എ.ജബ.-യനട  നബരസ്പീക്ഷണങ്ങള്  ഗസൗരവമനായബ

പരബഗണബക്കുനതുലാം  കപനാരനായ്മകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.  അശനാസസ്പീയമനായ ജബ.എസന്.ടബ. നടപ്പെനാക്കല് വന്കതനാതബലള്ള

വരുമനാന  കചനാര്ചയബടയനാക്കബയതബനനാല്  റവനന്യൂ  കേമ്മേബ  വര്ദബക്കനാതബരബക്കനാനളള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.  മൂലധന നബകക്ഷപലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ രൂപസ്പീകേരബച

കേബഫ്ബബയബലൂനട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയ  ഏകേകദശലാം  24,000  കകേനാടബ  രൂപയനട

പദതബകേളബല്  7500  കകേനാടബ  രൂപയനട  പ്രവൃത്തബകേള്  നടണ്ടര്  നചയ്യുകേയലാം  3500

കകേനാടബ  രൂപയനട  പ്രവൃത്തബകേള്  അവനാര്ഡന്  നചയ്യുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.   ഗള്ഫന്
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മലയനാളബകേനള  ലക്ഷദലാം  വചന്  പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ  ആരലാംഭബക്കനാനലാം  അതന്  കൂടുതല്

ആകേര്ഷകേമനാക്കുലാംവബധലാം  നപന്ഷന്/ഇന്ഷത്വറന്സന്/ആക്സൈബഡന്റെന്  ഇന്ഷത്വറന്സന്

പരബരക്ഷ തുടങ്ങബയ ഇന്നസന്റെസ്പീവകേള് നല്കേനാനലാം ഇസൗ രസ്പീതബയബലൂനട സമനാഹരബക്കുന

പണമുപകയനാഗബചന്  നടപ്പെബലനാക്കനാനകദ്ദേശബക്കുന  കപ്രനാജക്ടുകേളുമനായബ  ബനനപ്പെടുത്തബ

ചബട്ടബയനട  സസ്പീരബസന്  ഇറക്കുനതബനമുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടന്.  കനനാര്ക്കയനട

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പ്രവനാസബ  കക്ഷമനബധബയലാം  കേബഫ്ബബയമനായബ

ബനബപ്പെബക്കുനതബനനക്കുറബചന്  ചര്ച  നചയ്തന്  തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുനതനാണന്.

എലാം.എല്.എ./ആസബ വബകേസന ഫണ്ടുകേളുനട  വബനബകയനാഗലാം  ലളബതവത്കേരബക്കുനതന്

സലാംബനബചന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  മുഖദമനബയനടയലാം  സസ്പീക്കറുനടയലാം  സനാനബദദത്തബല്

നടത്തബയ ചര്ചയബല് ഉരുത്തബരബഞ്ഞുവനബട്ടുള്ള തസ്പീരുമനാനങ്ങളുനട അടബസനാനത്തബല്

ഗവണ്നമന്റെന് ഉത്തരവന് ഇറക്കുനതബനള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

അറബയബപ്പെന്

നബയമസഭനാ ചട്ടങ്ങള് തനാത്കേനാലബകേമനായബ കവവന് നചയ്യുനതന് സലാംബനബചന്

നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം (തുടര്ച)

2018-നല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാംനമര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
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2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  ഐസകേന്  ):

2018-നല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാംനമര്)  ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെളളബ  ):  പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2018-നല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാംനമര്)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം  34-നനതബനര  69  കവനാട്ടുകേകളനാനടയലാം  ഒരു  നബഷ്പക്ഷ  കവനാകട്ടനാനടയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.
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(2) സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള   തനാനഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്   
പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2018-  നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii) 2018-  നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii) 2018-  നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  രണ്ടനാലാം കഭദഗതബ  )   ബബല്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള  പഞനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (രണ്ടനാലാം കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്  ): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   നകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്  ):  കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് ആക്ടബനല 235 (എ),

(ബബ)  വകുപ്പുകേളുലാം  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആക്ടബനല  407-ാം  വകുപ്പുമനാണന്

നബയമങ്ങള്  ലലാംഘബചന്  നബര്മ്മേബചബട്ടുള്ള  നകേട്ടബടങ്ങളുലാം  വസ്പീടുകേളുലാം  മറന്  സനാപനങ്ങളുലാം

ക്രമവല്ക്കരബക്കുനതബനകവണ്ടബ  കഭദഗതബ  നചയ്തബരബക്കുനതന്.   നനല്വയല്

തണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നബയമലാം,  അഗബശമന  കസനനാ  നബയമങ്ങള്,  കകേനാസല്
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നറഗുകലഷന് കസനാണ് നബയമങ്ങള്, നപനാലന്യൂഷന് കേണ്കട്രെനാള് കബനാര്ഡന് നബയമങ്ങള്,

പരബസബതബ നബയമങ്ങള് എനബവയനട ലലാംഘനങ്ങള് ഈ ചട്ടങ്ങളുനട പരബധബയബല്

ക്രമവല്ക്കരബക്കനാന്  കേഴബയബല.  അനധബകൃത  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണത്തബനന്റെ  കപരബല്

ലഭദമനായബട്ടുള്ള  1566  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  ഉടന്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബകക്കണ്ടതനായബട്ടുണ്ടന്.

ഗസറന് വബജനാപനത്തബലൂനട പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള ഓകരനാ ലലാംഘനങ്ങള്ക്കുമുള്ള പബഴ

പ്രകയനാഗവല്ക്കരബക്കുനതബല് ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം ഉകദദനാഗസരുലാം അതസ്പീവ ജനാഗ്രത

പുലര്കത്തണ്ടതനാണന്.  തകദ്ദേശസത്വയലാം ഭരണ സനാപനങ്ങളബകലയന് നതരനഞ്ഞടുക്കനപ്പെട്ട

ജനപ്രതബനബധബകേള്  15  മനാസത്തബനകേലാം  സത്വത്തന്  വബവരലാം  സമര്പ്പെബചബനലങ്കബല്

അലാംഗതത്വലാം  നഷമനാകുകേയലാം  ഉപനതരനഞ്ഞടുപ്പെന്  നടകത്തണ്ടബ  വരുകേയലാം  നചയ്യുന

സനാഹചരദലാം ഒഴബവനാക്കുനതബനന് കേനാലനാവധബ 30 മനാസകത്തയന് ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതനാണന്. 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:   വബകയനാജബപ്പെന്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.

കേനാലനാകേനാലങ്ങളബലനായബ അനധബകൃത നകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണങ്ങള് നറഗുലകറസന് നചയ്യനാന്

തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുകേയലാം ധനാരനാളലാം നബയമങ്ങള് നബലവബല് വരബകേയലാം നചയ്തബട്ടുനണ്ടങ്കബലലാം

ഇതുവനര വബജയപഥത്തബനലത്തബക്കനാന് സനാധബചബട്ടബല.  സനാമത്തബകേ ലനാഭത്തബനനായബ

നടത്തബയബട്ടുളള അനധബകൃത നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം നറഗുലകറസന് നചയ്യുനതബനന്  മുന്

സര്ക്കനാര്  നബശയബചബരുന  കേനത്ത  കകേനാമസൗണ്ടബലാംഗന്  ഫസ്പീസബല്  വന്

ഇളവവരുത്തബനക്കനാണ്ടന്  2017  ജൂകല  31  വനര  നസ്പീട്ടബനക്കനാടുക്കുകേയനാണന്  ഈ
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സര്ക്കനാര്  നചയ്തബരബക്കുനതന്.   ക്രമവബരുദമനായബ  നടത്തബയ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്  പബഴ  ഈടനാക്കബ  ക്രമവല്ക്കരബക്കുന  നടപടബ

ഭരണഘടനനാവബരുദമനാണന്.  അനധബകൃത  നബര്മ്മേനാണങ്ങള്  ക്രമവല്ക്കരബചന്

നല്കേനാനള്ള  അധബകേനാരലാം  സര്ക്കനാരബല്  നബനന്  ഉകദദനാഗസര്ക്കന്  കകേമനാറുനതന്

അഴബമതബക്കന് വഴബനയനാരുക്കുനമനതബനനാല് അതന്  പുനനഃപരബകശനാധബക്കുകേകയനാ അത്തരലാം

സലാംവബധനാനങ്ങളബല്  പഞനായത്തന്-കകേനാര്പ്പെകറഷന്-മുനബസബപ്പെനാലബറബ

ജനപ്രതബനബധബകേനള ഉള്നപ്പെടുത്തുകേകയനാ നചയ്യണലാം.  പബഴയബനത്തബല് ലഭബക്കുന തുകേ

പുനരധബവനാസ പദതബകേള്ക്കുലാം നപനാതു പനാര്ക്കബലാംഗന് സസൗകേരദലാം നമചനപ്പെടുത്തുനതബനലാം

ഉപകയനാഗബക്കണലാം.  അനധബകൃത  നബര്മ്മേനാണത്തബനനതബനര  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വബജബലന്സന്  വബലാംഗബനല

ഒഴബഞ്ഞന്  കേബടക്കുന  സബ.ടബ.പബ.  തസബകേയബല്  നബയമനലാം  നടത്തണലാം.  നതറനായ

വബവരങ്ങള്  നല്കേബ  പ്ലേനാന്  സനാക്ഷദനപ്പെടുത്തുന  കലസന്സബ,  സക്ചറല്

എഞബനസ്പീയര് എനബവനര കേരബമട്ടബകേയബല്നപ്പെടുത്തുകേയലാം ചട്ടലലാംഘനത്തബനന്റെ വദനാപ്തബ

അനസരബചന്  കലസന്സബയനട  രജബകസഷന്  സനസന്റെന്  നചയ്യുനതബകനനാ  റദ്ദേന്

നചയ്യുനതബകനനാ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  ആശുപതബ  നകേട്ടബടങ്ങളുകടയലാം

വന്കേബട  നകേട്ടബടങ്ങളുകടയലാം  ഗ്രസൗണ്ടന്  കേവകറജന്  നബശബത  ശതമനാനത്തബല്  നബനന്

ഉയര്ത്തബയ  നടപടബ  പുനനഃപരബകശനാധബകക്കണ്ടതനാണന്.  അപകേടസനാധദതയള്ള
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നകേട്ടബടങ്ങളുനട കേനാരദത്തബല് അകപക്ഷകേനന് കനരബട്ടന്  ജബലനാ നഗരനാസൂതണ വകുപ്പെബല്

അകപക്ഷ നല്കേനാനമനന് ചട്ടത്തബല് കഭദഗതബ വരുത്തബയബട്ടുനണ്ടങ്കബലലാം ഇകതനാനടനാപ്പെലാം

സമര്പ്പെബകക്കണ്ട  ഫസ്പീസന്,  മറന്  കരഖകേള്  എനബവ  സലാംബനബചന്  വദക്തത

വരുത്തബയബട്ടബല. നകേ.എലാം.ബബ.ആര്. ചട്ടലാം,  ഫയര് എന്.ഒ.സബ.  എനബവ സലാംബനബച

അവദക്തതകേള്  പരബഹരബക്കണലാം.  നഗരസഭകേളബകലയന്  നതരനഞ്ഞടുക്കനപ്പെടുന

കേസൗണ്സബലര്മനാര് തങ്ങളുനട സത്വത്തന് വബവരലാം 30 മനാസത്തബനകേലാം സമര്പ്പെബക്കണനമന

നബര്ദ്ദേബഷ കഭദഗതബ പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:  വബകയനാജബപ്പെന്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.  കലനാകേത്തബനന്  തനന

മനാതൃകേയനായ കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് നബയമത്തബനന്റെ അന്ത:സത്തയന് കകേനാട്ടലാം തട്ടുന

നടപടബകേളനാണന്  മനാറബമനാറബ  വരുന  സര്ക്കനാരുകേള്  നടത്തബനക്കനാണ്ടബരബക്കുനതന്.

അനധബകൃത  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം  ക്രമവത്ക്കരബക്കുനതന്  അഴബമതബക്കന്  ഇടയനാക്കുലാം.

ഇടുക്കബ  ജബലയബല്  ക്രമവത്ക്കരബക്കനപ്പെടനാന്  കപനാകുന  38  നകേട്ടബടങ്ങളുനട  കപരന്

നവളബനപ്പെടുത്തണലാം.  തകദ്ദേശ ഭരണ സനാപനങ്ങളബനല ജനപ്രതബനബധബകേളുനട സത്വത്തന്

വബവരലാം  നവളബനപ്പെടുത്തുനതബനള്ള  സമയപരബധബ  30  മനാസമനായബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന

നടപടബ ശരബയല. 

ശസ്പീ  .   നകേ  .   എസന്  .   ശബരസ്പീനനാഥന് : വബകയനാജബപ്പെന് കരഖനപ്പെടുത്തുന.  അനധബകൃത

നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം ക്രമവത്ക്കരബക്കുനതബലൂനട  ബദല് വബകേസന കമനാഡല് എന
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ആശയത്തബല്  നബനലാം  കകേരളലാം  പബകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണന്.  തബതല  പഞനായത്തന്

സലാംവബധനാനനത്ത നബരനാകേരബചന് ഉകദദനാഗസ തലത്തബനന് കൂടുതല് അധബകേനാരലാം നല്കേബ

ജനപ്രതബനബധബകേളുനട  സത്വനാധസ്പീനലാം  കുറയത്തക്ക  രസ്പീതബയബലനാണന്  ബബലബല്  മനാറങ്ങള്

വരുത്തബയബരബക്കുനതന്.  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല  ജനപ്രതബനബധബകേളുനട

സത്വത്തുവബവരലാം  നവളബനപ്പെടുത്തുനതബനള്ള സമയപരബധബ  30  മനാസമനാക്കുന കഭദഗതബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാനനാകേബല. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉനനബദുള്ള:  വബകയനാജബപ്പെന്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.  ഇസൗ  കഭദഗതബ

നബര്കദ്ദേശത്തബലൂനട നബശബത ഫസ്പീസന്  ഇസൗടനാക്കബ അനധബകൃത നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണങ്ങനള

ക്രമവത്ക്കരബക്കുന  നടപടബ  അഴബമതബക്കന്  ഇടയനാക്കുലാം.  അതബനകവണ്ടബ

നബര്കദ്ദേശബക്കനപ്പെട്ടബട്ടുള്ള  സമബതബയബല്  ഒരു  ജനപ്രതബനബധബനയ  എങ്കബലലാം

അലാംഗമനാക്കണലാം. അനധബകൃത നബര്മ്മേനാണങ്ങള് സലാംബനബചന് വബശദമനായ പരബകശനാധന

നടത്തബ  നമറബറബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പബഴ  ഇസൗടനാക്കണലാം.  നപയബന്  ആന്റെന്

പനാലബകയറസ്പീവന്  കബനബക്കുകേള്,  അനനാഥനാലയങ്ങള്,  വൃദസദനങ്ങള്,  മതധര്മ്മേ

സനാപനങ്ങള്  എനബവനയ  പബഴ  ഇസൗടനാക്കുനതബല്നബനലാം  ഒഴബവനാക്കണലാം.

പഞനായത്തസ്പീരനാജന്  നഗരപനാലബകേനാ  സലാംവബധനാനലാം  സര്ക്കനാര്  അട്ടബമറബക്കുകേയനാണന്.

എഞബനസ്പീയര്മനാരുനട  കുറവലാം  മതബയനായ  ജസ്പീവനക്കനാനര  നബയമബക്കനാത്തതുലാം  കേനാരണലാം

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംഭനനാവസയബലനാണന്.



41

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേള്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുകമനാള്  ജസ്പീവനക്കനാരുനട  ആശങ്കകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനലാം  പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  നല്കേബവരുന ഗ്രനാന്റുകേളുനട  കേനാരദത്തബല്

വദക്തത  വരുത്തുനതബനലാം  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.   ഭവന  നബര്മ്മേനാണ

പദതബകേളബനല  പനാളബചകേള്  തബരുത്തണലാം.  മലപ്പുറലാം  നഗരസഭയബല്  അസബസന്റെന്

എക്സൈബകേന്യൂട്ടസ്പീവന്  എഞബനസ്പീയറുനട  തസബകേ  സൃഷബക്കുനതബനലാം   തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബനല മുന് അലാംഗങ്ങള്ക്കന് നപന്ഷനലാം കക്ഷമനബധബയലാം സമഗ്ര ആകരനാഗദ

ഇന്ഷത്വറന്സന്  പദതബയലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശഭരണസനാപനങ്ങളബനല  ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കന്  സത്വത്തുവബവരങ്ങള്

നവളബനപ്പെടുത്തുനതബനന്  വസ്പീണ്ടുലാം  സമയലാം  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച  നല്കുന  കഭദഗതബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയബല.

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജബന  കവണ്ടബ  ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:

സബ ന് ജക്ടന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(കഭദഗതബ) ബബല് നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറന് നചയ്യണനമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  നകേട്ടബടങ്ങള്  ക്രമവല്ക്കരബക്കുനതബനനായബ

ഉകദദനാഗസതല  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതന്  അഴബമതബ  ഒഴബവനാക്കുനതബനന്

സഹനായകേരമനാകുലാം.   നബകുതബ  നബര്ണയ  സമബതബയബല്  ജനപ്രതബനബധബകേനള

ഉള്നപ്പെടുത്തണനമന  ആവശദകത്തനാടന്  കയനാജബക്കനാന്  കേഴബയബല.   തസ്പീരകദശ
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പരബപനാലന നബയമലാം ലലാംഘബച നകേട്ടബടങ്ങള് നറഗുലകറസന് നചയ്യനാന് വദവസയബല.

600  സ്കത്വയര്ഫസ്പീറന്  വനരയള്ള  നകേട്ടബടങ്ങള്  നറഗുലകറസന്  നചയ്യുനതബനന്  പബഴ

ഒഴബവനാക്കബയ നടപടബ ഉചബതമനാണന്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    നനാണ:   സബ ന് ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബന് ജക്ടന്

കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയന്  അയയണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

നബയമവബരുദമനായബ  നബര്മ്മേബച  നകേട്ടബടങ്ങള്  ക്രമവല്ക്കരബക്കുകമനാള്  ഭനാവബയബല്

ഇതനാവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  ശക്തമനായ  നടപടബകേള്  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗ്രനാമസഭകേള്  ജനങ്ങള്ക്കന്  പ്രകയനാജനകേരമനായ  നബലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുനതബനള്ള

സനാഹചരദനമനാരുക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ ഹരബ:  സബ ന് ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല  കകേരള  പഞനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറന് നചയ്യണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. വനാര്ഷബകേ

പദതബകേള്  മനാര്ചന്  31 -നന്  മുമന്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞതന്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

വകുപ്പെബനന്റെ കനട്ടമനാണന്.  കലഫന് പദതബയബലൂനട 44000-ത്തബലധബകേലാം വസ്പീടുകേളുനട

പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബചതന് സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്. ഇസൗ കഭദഗതബയബലൂനട

ജനപ്രതബനബധബകേളുനട  സത്വനാധസ്പീനലാം  കുറയനമന  ആശങ്ക  തബകേചലാം
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അടബസനാനരഹബതമനാണന്.  നബയമലാം  ലലാംഘബചനകേനാണ്ടുള്ള  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം

അനവദനസ്പീയമല.  ഇനകവറസ്പീവന്  പദതബകേള്ക്കന്  മനാര്ഗ്ഗകരഖയബല്  പ്രകതദകേലാം

കനനാലാംസന്  നല്കേബയബരബക്കുനതന്  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  ജബ.എസന്.ടബ.  നബലവബല്

വനതബനകശഷലാം  പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  എന്റെര്കടന്നമന്റെന്  ടനാക്സൈന്  കേബട്ടനാതബരുന

സനാഹചരദത്തബലനാണന്  സലാംരലാംഭകേതത്വലാം  കൂടബ  ഉള്നപ്പെടുത്തബ പട്ടബകേ  3-നന്റെ വദനാപ്തബ

വര്ദബപ്പെബചന്  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബചതന്.   'സഞ്ജയ'  എന  കസനാഫന് നവയറബലൂനട

300-ലധബകേലാം  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  100  ശതമനാനലാം  നബകുതബ

പബരബച  ഖദനാതബ  കനടബയ  ഒരു  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളലാം  മനാറബയതന്

അഭബനന്ദനസ്പീയമനാണന്.   

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയന്  അയയണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബനല തുകേ  നചലവനാക്കുനതബല്  സര്ക്കനാര്

കൃതദതകയനാടുലാം  ജനാഗ്രതകയനാടുലാംകൂടബയനാണന്  മുകനനാട്ടുകപനായബട്ടുള്ളതന്.  കലഫന്

പദതബയബലൂനട ആയബരക്കണക്കബനന് വസ്പീടുകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.

അനധബകൃത  നകേട്ടബടങ്ങള്  നപനാളബചമനാറനാന്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചനാല്  ഒട്ടനവധബ



44

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാരമുണ്ടനാകുലാം.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല

നമമര്മനാരുനട ഓണകററബയലാം വര്ദബപ്പെബചതന് ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.    

ശസ്പീ.  ഐ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണനകവണ്ടബ  ശസ്പീ  .    നകേ  .    സബ  .    കജനാസഫന്  : സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2018-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (രണ്ടനാലാം

കഭദഗതബ)  ബബല് നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറന് നചയ്യണനമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   ഈ  ബബല്ലുകേള്  അനധബകൃത  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം

നറഗുലകറസന്  നചയ്യുനതബനകവണ്ടബയള്ളതനാണന്.   ഇത്തരത്തബല്   നബയമലലാംഘനലാം

നടത്തുനതബനന്  കൂട്ടുനബല്ക്കുന  ഒരു  കബനാഡബയനായബ  സഭ  മനാറുനതന്  ഗുണകേരമല.

മനബയനട  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയലാം  നബയമവബരുദമനാണന്.   പഞനായത്തന്

നമമര്മനാരുനട അസറന് ഡബകകറഷനന് സമയലാം നസ്പീട്ടബനക്കനാടുത്ത നടപടബ ശരബയല. 

ശസ്പീമതബ പബ  .   അയബഷനാ കപനാറബ:  സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (രണ്ടനാലാം കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയന്  അയയണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  നബയമലാം

ലലാംഘബചനകേനാണ്ടുള്ള  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണങ്ങള്  ക്രമവത്കേരബക്കുന  പ്രവണത

ഒഴബവനാക്കണലാം.   തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല  ജനപ്രതബനബധബകേളുനട

സത്വത്തുവബവരലാം  കൃതദമനായബ  നല്കുനതബനളള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തണലാം.

വര്ഷങ്ങളനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാത്ത വസ്പീടുകേളുനട പൂര്ത്തസ്പീകേരണവലാം പുതബയ വസ്പീടുകേളുനട
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നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കലഫന്  പദതബയബലൂനട  നടനവരുന.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല  ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കന്  സത്വത്തന്  വബവരലാം

സമര്പ്പെബക്കുനതബനളള  കേനാലനാവധബ  30  മനാസമനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാണന്

ബനനപ്പെട്ട  ആക്ടുകേളബല്  കഭദഗതബ  നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനനതങ്കബലലാം ഒരു  പ്രനാവശദലാം

കൂടബ മനാതകമ അതബനള്ള അവസരലാം നല്കേനാവൂ. അനധബകൃത നകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണങ്ങള്

തടയനതബനന്  കേര്ശന  നബലപനാടന്  സത്വസ്പീകേരബക്കനാന്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബനല  ബനനപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസര്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേണലാം.  തബതല

പഞനായത്തന്  സലാംവബധനാനത്തബലൂനട  പ്രതബകൂല  സനാഹചരദങ്ങളബലലാം  പ്രഖദനാപബച

പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കനാന് സര്ക്കനാരബനന് സനാധബച.   മബകേച ആസൂതണത്തബലൂനടയലാം

ചബട്ടകയനാടുകൂടബയ  പ്രവര്ത്തനത്തബലൂനടയലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട

പദതബകേള്  കൃതദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാനലാം   നബകുതബ  പബരബവന്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനലാം

റവനന്യൂ വരുമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനലാം സനാധബച. വബവബധ വകുപ്പുകേള് ഏകേസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടന്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പെബല്  നപനാതു  സര്വ്വസ്പീസന്  രൂപസ്പീകേരബച  നടപടബ

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്. 

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബലലാം പഞനായത്തുകേളബലലാം

അനധബകൃതമനായബ  നബര്മ്മേബച  നകേട്ടബടങ്ങള്  ക്രമവത്കേരബക്കുനതബനനാണന്  കകേരള
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പഞനായത്തന്  രനാജന്,  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആക്ടുകേളബല്  കഭദഗതബ

നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്. അനധബകൃത നകേട്ടബടങ്ങള് നപനാളബചമനാറ്റുനതന് പനാരബസബതബകേ

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടനാക്കുനമനതബനനാലലാം  ഉപകയനാഗക്ഷമമനായ  നകേട്ടബടങ്ങനള  പൂര്ണമനായലാം

നസ്പീക്കലാം  നചയ്യനാന്  സനാധബക്കനാത്തതബനനാലമനാണന്  നബശബത  ഫസ്പീസന്  ഈടനാക്കബ

ക്രമവത്കേരബചന്  നല്കേനാന്  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചതന്.  നകേട്ടബട  നബയമങ്ങളബല്

കേനാകലനാചബതമനായ കഭദഗതബ വരുത്തുകേയലാം അനധബകൃത നബര്മ്മേനാണത്തബനന് കമല്കനനാട്ടലാം

വഹബച  എഞബനസ്പീയര്മനാനര  ബനാക്കന് ലബസബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനന്  നബയമലാം

നകേനാണ്ടുവരബകേയലാം  നചയ്തനാല്  മനാതകമ  അനധബകൃത  നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണലാം  തടയനാന്

സനാധബക്കുകേയള.  ക്രമവത്കേരബക്കുനതബനനായബ സര്ക്കനാരബനന്  ലഭബച അകപക്ഷകേളുനട

വബവരങ്ങള്  നവബ്കസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   ഇതബനനായബ  നബശബത

ഫസ്പീസബല് കൂടുതല് തുകേ ആവശദനപ്പെടുന ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര  കേര്ശന നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബനല  ജനപ്രതബനബധബകേള്

സത്വത്തന്  വബവരലാം  കരഖനാമൂലലാം  സമര്പ്പെബക്കുനതബനന്റെ  കേനാലനാവധബ  30  മനാസമനാക്കബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാണന്  മനറനാരു  കഭദഗതബ  നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്.

ജനപ്രതബനബധബകേള് സത്വത്തന് വബവരലാം സമര്പ്പെബക്കനാനത അകയനാഗദരനാക്കനപ്പെടുനതബനനാല്

ഉപനതരനഞ്ഞടുപ്പെന്  നടത്തുനതബലൂനട  സര്ക്കനാരബനന്  നഷലാം  സലാംഭവബക്കുകേയനാണന്

നചയ്യുനതന്.  കകേരളത്തബനല  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്  ഇന്ഡദയന്
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മനാതൃകേയനാനണനനാണന്  15-ാം  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന്  വബലയബരുത്തബയതന്.  നകേനാലലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷന്  100%  ഫണ്ടന്  നചലവഴബക്കുകേയണ്ടനായബ.   തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബനല ആനകേ എക്സൈന്നപന്റെബചര് 90  ശതമനാനത്തബനലാം  ടനാക്സൈന് കേളക്ഷന് 70

ശതമനാനത്തബനലാം  മുകേളബല്  എത്തബക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞ  സനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം

സനാധബചബട്ടുണ്ടന്.  ഈ വര്ഷലാം എക്സൈന്നപന്റെബചറുലാം ടനാക്സൈന് കേളക്ഷനലാം നൂറന് ശതമനാനത്തബല്

എത്തബക്കനാനനാണന് സര്ക്കനാര് ലക്ഷദമബടുനതന്.  മുനബസബപ്പെല് കകേനാര്പ്പെകറഷന് വകുപ്പെബല്

856-ഉലാം  പഞനായത്തന്  വകുപ്പെബല്  4544-ഉലാം  ഗ്രനാമവബകേസന  വകുപ്പെബല്  943-ഉലാം

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടന്നമന്റെബല്  587-ഉലാം  ടസൗണ്  പ്ലേനാനബലാംഗന്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടന്നമന്റെബല്

80-ഉലാം നബയമനങ്ങള് പബ.എസന്.സബ.  വഴബ നടത്തനാന് സനാധബച.  കലഫന് മബഷന് വഴബ

നനാല്പ്പെതബനനായബരലാം  വസ്പീടുകേളുനട  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതബന  പുറകമ

പതബനനായബരത്തബലധബകേലാം  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  വസ്പീടന്  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  ഒനനാലാം  ഗഡു

നല്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണ്ടന്.    കകേരളത്തബനല  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബല്  17200  പുതബയ

വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ  നനാലനായബരലാം  കകേനാടബ  രൂപയനട  വനായ്പ  ഹഡ്കകേനാ-

യബല്നബനലാം  നകേ.യ.ആര്.ഡബ.എഫന്.സബ.  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണ്ടന്.   അര്ഹരനായ  എലനാ

അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  ഈ  വര്ഷലാം  തുകേ

അനവദബക്കുനതനാണന്.  

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കനപ്പെടുകേകയനാ  സഭയനട  അനമതബകയനാനട
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പബന്വലബക്കനപ്പെടുകേകയനാ നചയ.

സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-നല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (രണ്ടനാലാം  കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.

(i) 2018-  നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

 2-  ാം വകുപ്പെന്

മനബ തനാനഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

194. ഖണ്ഡലാം 2(1)(ബബ) തനാനഴപ്പെറയലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ:

"(ബബ)" "നകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണകമനാ" എന വനാക്കുകേള് വരുന രണ്ടന് സലങ്ങളബലലാം

പകേരലാം, “നകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണകമനാ കൂട്ടബകചര്ക്കലകേകളനാ പുനര്നബര്മ്മേനാണകമനാ”എന

വനാക്കുകേള് കചര്കക്കണ്ടതനാണന്; " 

137, 140, 141, 143, 144,  145, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 156, 159, 160,

162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181,

184, 186, 188, 189, 190, 191, 192  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

 മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച.
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148. ഖണ്ഡലാം  2(1)(ബബ)-  ല്  "നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണകമനാ”എന  വനാക്കുകേള്ക്കന്

പകേരലാം "നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണകമനാ”എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ

160. ഖണ്ഡലാം  2(1)(സബ)-ല്  "ജബലനാ  ടസൗണ്  പ്ലേനാനര്,  റസ്പീജബയണല്  കജനായബന്റെന്

ഡയറക്ടര്,  ബനനപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനത്തബനല  നസക്രട്ടറബ"  എന

വനാക്കുകേള്ക്കുലാം ചബഹ്നങ്ങള്ക്കുലാം പകേരലാം "ബനനപ്പെട്ട ജബലനാ ടസൗണ് പ്ലേനാനര്, നഗരകേനാരദ

വകുപ്പെന്  റസ്പീജബയണല്  കജനായബന്റെന്  ഡയറക്ടര്,  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സനാപനത്തബനല

നസക്രട്ടറബ" എന വനാക്കുകേളുലാം ചബഹ്നങ്ങളുലാം കചര്ക്കുകേ.

192. പ്രധനാന  ആക്ടബനല  വകുപ്പെന്  407(2)-ന  കശഷമുള്ള  വബശദസ്പീകേരണത്തബല്

"വബരുദമനായബ നബര്മ്മേബചകതനാ പുനര്നബര്മ്മേബചകതനാ”എനതബനന് പകേരലാം "വബരുദമനായബ

നബര്മ്മേബചകതനാ, കൂട്ടബകചര്ത്തകതനാ, പുനര്നബര്മ്മേബചകതനാ”എനനാക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

176-ാം നമര് കഭദഗതബ 31-നനതബനര 64 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ നബരനാകേരബച.  

മറന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

കഭദഗതബ  നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2-ാംവകുപ്പെന്  ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെന്

193-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 129   എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്): 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)

ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  പ്രകമയനത്ത
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പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനബത്തല):  അനധബകൃത  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുനതബനകവണ്ടബ  സഭയനട  പരബഗണനയബല്

നകേനാണ്ടുവന  ഈ  മൂനന്  നബയമങ്ങളുലാം  മൂലനബയമത്തബനന്റെ  ഉകദ്ദേശത്തബനനതബരനാണന്.

ഇത്തരലാം  നബയമങ്ങള്  നറഗുലകറസന്  നചയ്യനാനളള  നടപടബ  സമൂഹകത്തനാടന്  നചയ്യുന

വലബനയനാരപരനാധമനാണന്. ഇതന് നദനായസ്പീകേരബക്കനാന് കേഴബയനതല. ആര്ക്കുലാം അനധബകൃത

നബര്മ്മേനാണങ്ങള് നടത്തനാനമന ഇത്തരലാം ക്രമവബരുദമനായ നബയമങ്ങള് പനാസ്സനാക്കുന

നടപടബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കരുതന്. 

2018-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം 32-നനതബനര 66 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

(ii) 2018-  നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെന്

മനബ തനാനഴപ്പെറയന  ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

183. ഖണ്ഡലാം 2-ല്

(i) ഉപഖണ്ഡലാം 1(ബബ) തനാനഴപ്പെറയലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ:

“(ബബ)  “നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണകമനാ”  എന  വനാക്കുകേള്  വരുന  രണ്ടന്
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സലങ്ങളബലലാം  “നകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണകമനാ  പുനര്നബര്മ്മേനാണകമനാ

കൂട്ടബകചര്ക്കലകേകളനാ”എന വനാക്കുകേള് പകേരലാം കചര്കക്കണ്ടതനാണന്,”

(ii) 2-ാം ഉപഖണ്ഡത്തബല്, “എന വനാക്കുകേള്”എനതബനപകേരലാം “എന

വനാക്കുകേളുലാം", “പുനര്നബര്മ്മേബചകതനാ"എന വനാക്കബനകശഷലാം "കൂട്ടബകചര്ത്തകതനാ"

എന വനാക്കുലാം കചര്കക്കണ്ടതനാണന്.”എനന് കചര്ക്കുകേ.

128, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150,

151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,

168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച.

154. ഖണ്ഡലാം  2(1)(സബ)-ല്  "ജബലനാ  ടസൗണ്പ്ലേനാനര്,  പഞനായത്തന്  നഡപന്യൂട്ടബ  

ഡയറക്ടര്,  ബനനപ്പെട്ട  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സനാപനത്തബനല  നസക്രട്ടറബ  

എനബവര്"  എന  വനാക്കുകേള്ക്കന്  പകേരലാം  "ബനനപ്പെട്ട  ജബലനാ  ടസൗണ്പ്ലേനാനര്,  

പഞനായത്തന്  നഡപന്യൂട്ടബ  ഡയറക്ടര്,  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സനാപനത്തബനല  

നസക്രട്ടറബ എനബവര്" എന വനാക്കുകേളുലാം ചബഹ്നങ്ങളുലാം കചര്ക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.
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മറന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെന്

182-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 124   എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2018-നല  കകേരള  പഞനായത്തന്  രനാജന്

(കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2018-നല  കകേരള  പഞനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം 32-നനതബനര 66 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

(iii) 2018-  നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  രണ്ടനാലാം കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെന്

137, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 154, 155  എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെന്

156, 157, 158  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

111, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (രണ്ടനാലാം

കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (രണ്ടനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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ബബല് സഭ ഐകേകേകണദന പനാസ്സനാക്കബ.

സഭ കവകുകനരലാം 4.50-നന് പബരബ ഞ്ഞു. 


