1

I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-12
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)
2018 ജൂണ് 25, 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 അറബയബപ്പെന്
കകേരളനത്ത മബകേച്ച ക്ഷസ്പീകരനാലനാദകേ സലാംസനാനമനായബ നതരനഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം
അവനാര്ഡന് ഏറ്റുവനാങ്ങുകേയലാം നചയ്ത വബവരലാം സഭനയ അറബയബച.
II ചരകമനാപചനാരലാം
എ. എലാം. പരമനന്റെ നബരദനാണലാം
സസനാതനദസമരകസനനാനബയലാം മുന നബയമസഭനാലാംഗവുമനായ എ. എലാം. പരമനന്റെ
നബരദനാണലാം

സലാംബനബച്ചന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

റഫറനസന്

നടത്തുകേയലാം
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പകരതകനനാടുള്ള ആദരസൂചകേമനായബ സഭനാലാംഗങ്ങള് അലസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനന്
മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയലാം നചയ.
III അടബയന്തരപ്രകമയലാം
നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനന് എന.ഒ.സബ.
മബ. സസ്പീക്കര്: ഇടുക്കബ ജബല്ലയബനല മൂനനാര് പ്രകദശത്തബനന് പുറനമ ചബനക്കനനാല്,
ശനാന്തനപനാറ

തുടങ്ങബ

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനന്
ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കന്

എട്ടു

വബകല്ലജുകേളബല്കൂടബ

എന.ഒ.സബ.

നല്കേബ

പനാവനപ്പെട്ട

നല്കുനതബനുള്ള

ഉത്തരവനാനയങ്കബലലാം

കേര്ഷകേരുനട

അധബകേനാരലാം

മതബയനായ

വബകല്ലജന്

കരഖകേളബനല്ലന

കേനാരണത്തനാല് വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസര്മനാര് എന.ഒ.സബ. നല്കേനാത്തതുമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുള്ള
ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവച്ചന്

ചര്ച്ച

നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ നകേ. എലാം. മനാണബ, തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന,
വബ. നകേ ഇബനാഹബലാം കുഞ്ഞെന്,

അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

അനുസരബച്ചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.
റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): മൂനനാര്
കമഖലയബല് എന.ഒ.സബ. ഇല്ലനാനത നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുനബനല്ലനന്
റവനന്യൂ,

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,

കപനാലസ്പീസന്,

ഉറപ്പുവരുത്തണനമനന് ഹഹകക്കനാടതബയനട

കഫനാറസന്

എനസ്പീ

വകുപ്പുകേള്

ഇടക്കനാലവബധബയണനായബട്ടുണന് . മൂനനാര്
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നസഷദല്

ഹട്രൈബന്യൂണലബനന്റെ

അധബകേനാരപരബധബയബല്

വരുന

വബകല്ലജുകേള്ക്കനാണന് എന.ഒ.സബ. കവണനമനന് നബര്ബനമനാക്കബയബട്ടുള്ളതന്.

എട്ടന്
വസ്പീടന്

നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള അകപക്ഷകേള് പരബഗണബക്കുനതബനന് കദവബകുളലാം സബ്കേളക്ടനറ
ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബരുനനങ്കബലലാം
എന.ഒ.സബ.
വബവബധ

ദൂനരയള്ള

ലഭബക്കുനതബനന്
സലാംഘടനകേളലാം

വബകല്ലജുകേളബനല

കേനാലതനാമസമുണനാകുനതനായബ

തനാമസക്കനാര്ക്കന്
ജനപ്രതബനബധബകേളലാം

ശദയബല്നപ്പെടുത്തുകേയണനായബ.

റവനന്യൂ,

വനലാം

വകുപ്പുമനബമനാരുനട കനതൃതസത്തബല് കൂടബയ സലാംയക്തകയനാഗലാം ഇക്കനാരദലാം ചര്ച്ച
നചയ്യുകേയലാം

നബലവബലള്ള

നബയമങ്ങളനട

അടബസനാനത്തബല്

എന.ഒ.സബ.

അനുവദബക്കുനതബനന് വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസര്മനാനര ചുമതലനപ്പെടുത്തബ 26-05-2018-ല്
ഉത്തരവബറക്കുകേയലാം

നചയ.

വനാണബജദനാവശദങ്ങള്ക്കുലാം

പട്ടയവദവസകേളബല്

പരനാമര്ശബച്ചബട്ടബല്ലനാത്ത നബര്മ്മേനാണങ്ങള്ക്കുലാം എന.ഒ.സബ. നല്കുനതബനന് നബലവബല്
വദവസയബല്ല. വനാണബജദനാവശദങ്ങള്ക്കുള്ള നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനന് എന.ഒ.സബ.
നല്കുനതബനന്

നയപരമനായ

തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുനതന്

സലാംബനബച്ചന്

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്.
ശസ്പീ. നകേ. എലാം. മനാണബ:

മൂനനാര് കമഖലയബനല

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനന്റെ

അനുമതബക്കനായള്ള അകപക്ഷകേള് നകേട്ടബക്കബടക്കുനതുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് ഇടുക്കബ
ജബല്ലയബനല ചബല പ്രകദശങ്ങളബല് ഇനന് ഹര്ത്തനാല് നടക്കുകേയനാണന്. ഹഹകക്കനാടതബ
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വബധബ നബലവബലബരബനക്ക പട്ടയലാം ലഭബക്കനാത്ത അകപക്ഷകേര്ക്കന് വസ്പീടന് വയ്ക്കുനതബനന് മുന
യ.ഡബ.എഫന്. സര്ക്കനാര് അനുവനാദലാം നല്കേബയബരുനനങ്കബലലാം ഇമൗ സര്ക്കനാര് ടബ എട്ടന്
വബകല്ലജുകേളബനല ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനന് എന.ഒ.സബ. നല്കേനാനുള്ള അധബകേനാരലാം ഒരു
സര്ക്കുലറബലൂനട ആര്.ഡബ.ഒ.-ക്കന് നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണന്. എന.ഒ.സബ. കവണനമന
വബധബയനട

കപരബല്

അമ്പതു

കേബകലനാമസ്പീറ്റര്

അകേനലയള്ള

വബകല്ലജുകേള്കൂടബ

ഉള്നപ്പെടുത്തബ സര്ക്കുലര് പുറനപ്പെടുവബച്ചതന് ശരബയനായ നടപടബയല്ല. പട്ടയഭൂമബയബനല
അവകേനാശബകേള്ക്കന് കപനാക്കുവരവന് നചയ്യുനതബനന് വലബയ കേനാലതനാമസമുണനാകുകേയനാണന് .
കേസ്തൂരബരലാംഗന റബകപ്പെനാര്ട്ടുമനായബ ബനനപ്പെട്ട
കേഴബയനതബനന്

മുമ്പന്

അന്തബമ

കേരടന് വബജനാപനത്തബനന്റെ കേനാലനാവധബ

വബജനാപനലാം

പുറനപ്പെടുവബക്കുനതബനന്

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം നചലത്തനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. വനകേബടക്കനാരുനട
അനധബകൃത നകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണങ്ങള് നറഗുലഹറസന് നചയ്യുകേയലാം വബവബധ കേനാരണങ്ങള്
ചൂണബക്കനാട്ടബ

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്

നബകഷധബക്കുകേയലാം

നചയ്യുന

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള

റവനന്യൂ

വകുപ്പെബനന്റെ

നബലപനാടന്

എന.ഒ.സബ.
തബരുത്തണലാം.

കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങളനട വബലയബടബവന് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കന്
നദനായവബല

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

സസന്തലാം

ഭൂമബയബല്

ലനാഭകേരമനായ ഏതു കൃഷബയലാം നചയ്യുനതബനന് അധബകേനാരവുലാം അവകേനാശവുലാം കേര്ഷകേനന്
ലഭദമനാകുന തരത്തബല് ലനാനഡന് അഹസനനമന്റെന് റൂള്സബല് കഭദഗതബ വരുത്തണലാം.
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ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച നചയ്യണലാം.
ശസ്പീ.

എസന്.

രനാകജന്ദ്രന:

സര്ക്കനാരുമനായബ

ആകലനാചബക്കനാനത

ഉകദദനാഗസതലത്തബല് എടുത്ത ഉത്തരവുകേള് പബനവലബക്കനാന നടപടബയണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. കറനാഷബ അഗസബന: അതസ്പീവ ഗമൗരവമനായ ഈ പ്രശ്നത്തബല് ഇടുക്കബയബനല
ജനങ്ങള്ക്കനുകൂലമനായ നബലപനാടന് സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം ജബല്ലനാ കേളക്ടറുനട ഉത്തരവന്
പബനവലബക്കനാനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.
ശസ്പീമതബ ഇ. എസന്. ബബജബകമനാള്:

നകേ.എല്.ആര്. ആക്ടന് വരുനതബനുമുമ്പന്

തുണ്ടുതുണനായബ വബറ്റ കതനാട്ടങ്ങള് കപനാക്കുവരവന് നചയ്യുകേയലാം മൂനനാര് ഹട്രൈബന്യൂണല്
ആക്ടുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് ആനവബലനാസലാം വബകല്ലജന് ഒഴബവനാക്കുകേയലാം കരഖകേളബല്
വനമനാനണനന് പറഞ്ഞെന് പട്ടയലാം നകേനാടുക്കനാത്ത അടബമനാലബ പ്രകദശനത്ത പ്രശ്നത്തബല്
അനുകൂലമനായ തസ്പീരുമനാനമുണനാകുകേയലാം കവണലാം.
റവനന്യൂവുലാം
26-05-2018-നല

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം
ഉത്തരവന്

റദ്ദേന്

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

നചയ്യുനതന്

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകദശനത്ത

കൃഷബക്കനാര്ക്കുലാം

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കുലാം ഗുണകേരമനല്ലങ്കബലലാം ആവശദലാം പരബകശനാധബക്കനാവുനതനാണന് .
കേകയ്യറ്റക്കനാര്നക്കതബനര

ശക്തമനായ

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന

നബലപനാടനാണന്

സര്ക്കനാരബനുള്ളതന്. ആനവബലനാസലാം വബകല്ലജന് ഒഴബവനാക്കുനതബനന് മൂനനാര് ഹട്രൈബന്യൂണല്
ആക്ടബല്

കഭദഗതബ

വരുകത്തണതുളളതബനനാല്

ആഭദന്തര

വകുപ്പെബനന്റെ
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പരബഗണനയബലനാണന്.

50 കേബ.മസ്പീ. അകേനലയനാനണങ്കബലലാം മൂനനാര് നസഷദല്

ഹട്രൈബന്യൂണലബനന്റെ പരബധബയബല്നപ്പെട്ട വബകല്ലജുകേളബനല നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങനള
ബനാധബക്കുനതനാണന് കകേനാടതബ വബധബ.
തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുനതനാണന്.

ഇതുസലാംബനബച്ചന് നബയമവശലാം പരബകശനാധബച്ചന്

കേസ്തൂരബരലാംഗന റബകപ്പെനാര്ട്ടുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് ജനവനാസ

കകേന്ദ്രങ്ങളലാം പനാകന്റെഷനുകേളലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം ഒഴബവനാക്കണനമനന് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന അറബയബച്ചബട്ടുണന്.
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്

പരബഹനാരലാം

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.

കേനാണനാന

ഇടുക്കബ കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന
ഒകട്ടനറ

നടപടബകേള്

ഈ

സര്ക്കനാര്

01-01-1977-നു മുനപന് വനഭൂമബ ഹകേവശലാം വച്ചബരുന 14386

കപര്ക്കന് പട്ടയലാം നല്കുകേയലാം അവകശഷബക്കുനവര്ക്കന് പട്ടയലാം നല്കേനാന പ്രകതദകേ
സലാംവബധനാനലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയലാം

ചന്ദനനമനാഴബനകേയള്ള

മരങ്ങള്

നചയ.

പട്ടയഭൂമബയബല്

അവകേനാശനപ്പെട്ട

വചപബടബപ്പെബക്കുന

കൃഷബക്കനാര്ക്കന്

ലഭബക്കത്തക്ക

വബധത്തബല് ചട്ടങ്ങളബല് കഭദഗതബ വരുത്തുകേയലാം സര്കവ്വ നമ്പരുകേളബലള്ള നതറ്റന്
തബരുത്തനാന

നബയമനാനുസൃതമനായ

പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം

അനുമതബ

നപരബഞനാനകുട്ടബയബല്

നല്കേബനക്കനാണ്ടുള്ള
ആദബവനാസബകേളനട

ഉത്തരവന്
ഭൂപ്രശ്നത്തബനന്

പരബഹനാരലാം കേനാണുകേയലാം കുടബയബറക്കനപ്പെട്ട കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന് പട്ടയലാം നല്കേനാനുള്ള
തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുകേയലാം നചയ. 26-05-2018-നല ഉത്തരവന് ഇടുക്കബയബനല ജനങ്ങള്ക്കന്
ഗുണകേരമനാകുന സനാഹചരദത്തബല് ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന്
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ചര്ച്ച നചകയ്യണ ആവശദമബല്ല.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന):

കകേരള കസറ്റന് റബകമനാട്ടന് നസനസബലാംഗന്

ആന്റെന് എനവകയനാണ്നമന്റെന് നസന്റെര് സമര്പ്പെബച്ച റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ അടബസനാനത്തബല്
വദക്തമനായ മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കന് വബകധയമനായബ ഇ.എസന്.എ. നബശ്ചയബച്ചന് മനബസഭ
അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാടുകൂടബ

കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബനന്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനമനന്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

ആവശദങ്ങള്ക്കനായള്ള

ഉപകയനാഗവുലാം

കവര്തബരബച്ചന്

സമര്പ്പെബച്ച

നബശ്ചബത

ശബപനാര്ശ

അളവുവനര

ജസ്പീവകനനാപനാധബക്കനായള്ള

കൃഷബ

നബര്മ്മേബതബകേളലാം

നബലവബലള്ള ഭൂ പതബവന് ചട്ടങ്ങള്ക്കന് വബകധയമനായബ

പരമനാവധബ

പട്ടയങ്ങള് നല്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതുലാം ആവശദനമങ്കബല് മൂനനാര്
കമഖലയന് മനാത്രമനായബ പ്രകതദകേ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുനതുമനാണന് .

റവനന്യൂ

വകുപ്പെബനന്റെ

മൂനനാര്

എന.ഒ.സബ.-യലാം

കമഖലയബല്

യനാനതനാരു

ഹഹകക്കനാടതബ

ഉത്തരവന്

പഞനായത്തബനന്റെ

നബര്മ്മേനാണ

അനുമതബയമബല്ലനാനത

പ്രവര്ത്തനവുലാം

പുറനപ്പെടുവബച്ചബരുനനവങ്കബലലാം

നടത്തനാന

പനാടബനല്ലനന്

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനന്

എന.ഒ.സബ. നല്കുനതബനുള്ള അധബകേനാരലാം ആര്.ഡബ.ഒ.-യന് നല്കേബയബട്ടുണന്. വബദൂര
ഗ്രനാമങ്ങളബനല

ജനങ്ങള്ക്കുണനാകുന

നല്കുനതബനുള്ള

അധബകേനാരലാം

ബുദബമുട്ടന്

വബകല്ലജന്

പരബഗണബച്ചനാണന്

ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കന്

എന.ഒ.സബ.

നല്കേബനക്കനാണന്

26-05-2018-നന് സര്ക്കനാര് ഉത്തരവനായതന്. ജനങ്ങള്ക്കന് പ്രയനാസലാം അനുഭവനപ്പെടനാനത
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സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവന്

അനുസരബചതനന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്

എന.ഒ.സബ.

മൂനനാര്

നല്കേണനമനന്

കമഖലയബല്

നബര്മ്മേനാണ

കേളക്ടര്ക്കന്

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)
(സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചന് സര്വ്വശസ്പീ രകമശന് നചനബത്തല,
പബ. നജ. കജനാസഫന്, അനൂപന് കജക്കബന്, കഡനാ. എലാം. നകേ. മുനസ്പീര് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷ
കേക്ഷബ

കനതനാക്കള്

പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുനട

പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബനന് പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം
തബരബചവരബകേയലാം നചയ.)
IV ശദക്ഷണബക്കല്
(1) ഗുരുവനായൂര് വബകേസന അകതനാറബറ്റബ
ശസ്പീ. നകേ. വബ. അബ്ദുള് ഖനാദര്: ഗുരുവനായൂര് കക്ഷത്രത്തബനന്റെ വബകേസനത്തബനനായബ
കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സര്ക്കനാരുകേള്

നടപ്പെബലനാക്കബവരുനണന്.

നഡ്രെയബകനജന്

പൂര്ത്തസ്പീകേരണ ഘട്ടത്തബലനാണന്.
പ്രസനാദന്

പദതബകേള്

നബരവധബ
സസ്പീലാം,

വബകേസന

കുടബനവളള

പദതബകേള്

പദതബ

എനബവ

100 കകേനാടബകയനാളലാം രൂപ നചലവുവരുന അമൃതന്,

ഗുരുവനായൂര്

നഗരസഭയലാം

കദവസസലാം

കബനാര്ഡലാം

നടപ്പെബലനാക്കബനക്കനാണബരബക്കുകേയനാണന്. കമല്പ്പെനാലത്തബനനാവശദമനായ സലനമടുപ്പുലാം ഗസന്
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ഹമൗസബനന്റെ നബര്മ്മേനാണവുലാം നടനവരുന. കദവസസവുലാം നഗരസഭയലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന
ഗവണ്നമന്റുകേളലാം നടപ്പെബലനാക്കുന പദതബകേള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനനായബ ഒരു
വബകേസന
സലാംസനാന

അകതനാറബറ്റബ

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

തലത്തബല്

ഉനതതല

കക്ഷത്രസുരക്ഷയമനായബ

കയനാഗലാം

ബനനപ്പെട്ടന്

വബളബചകചര്ക്കനാനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജന് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): ഗുരുവനായൂര് കക്ഷത്രത്തബനന്റെ അടബസനാന
സമൗകേരദ വബകേസനത്തബനനായബ അമൃതന് മബഷന സലാംസനാനത്തന് പ്രവര്ത്തബചവരുനണന് .
പദതബ നബര്വ്വഹണവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറബ അദദക്ഷനനായ കസറ്റന്
നലവല് നനഹ പകവര്ഡന് സബയറബലാംഗന് കേമ്മേബറ്റബയലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെന്
അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫന് നസക്രട്ടറബ അദദക്ഷനനായ കസറ്റന് നലവല് നടകബക്കല്
കേമ്മേബറ്റബയലാം

നബലവബലണന്.

നഗരസഭയനാണന്
പദതബക്കുകേസ്പീഴബല്

പദതബ

വബവബധ

സനാപനങ്ങനള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഗുരുവനായൂര്

ഏകകേനാപബപ്പെബചനകേനാണന്

നടപ്പെബലനാക്കുനതന്.

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബയനടയലാം

പ്രസനാദന്

കദവസസത്തബനന്റെയലാം

നബരസ്പീക്ഷണത്തബല് ടൂറബസലാം കമഖലയമനായബ ബനനപ്പെട്ട നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്. സലാംസനാന പദതബകേളനട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനന്
നബലവബലളള സലാംവബധനാനങ്ങള് പരദനാപ്തമനാണന്. കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന പദതബകേളനട
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ഏകകേനാപനത്തബനനായബ വബകേസന അകതനാറബറ്റബ രൂപസ്പീകേരബക്കുനകേനാരദലാം സര്ക്കനാരബനന്റെ
പരബഗണനയബലബല്ല.

അമൃതന്,

പ്രസനാദന്

പദതബകേളനട

ഏകകേനാപനത്തബനനായബ

നബലവബലളള നനഹ പവര് കേമ്മേബറ്റബ അവകലനാകേനലാം നടത്തുനതനാണന്.
(2) കകേനാഴബകക്കനാടന് അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനത്തനാവളലാം
ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന് പബ.: കകേനാഴബകക്കനാടന് അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനത്തനാവളത്തബനന്റെ
സമഗ്ര വബകേസനത്തബനനായബ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം നചലത്തണലാം. മബകേച്ച
കസവനലാം നടത്തബനക്കനാണബരുന വബമനാന സര്വ്വസ്പീസുകേള് നവട്ടബക്കുറച്ചതന് സലാംബനബച്ചന്
മുഖദമനബ

കകേന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെബനന്റെയലാം

ഏവബകയഷന

ഉകദദനാഗസരുനടയലാം

എയര്കപനാര്ട്ടന് അകതനാറബറ്റബയനടയലാം ശദയബല്നപ്പെടുത്തുകേയലാം കനരബട്ടന് മസ്പീറ്റബലാംഗുകേള്
വബളബച്ചന്

സജസ്പീവമനായബ

വബമനാനത്തനാവളത്തബനന്റെ

ഇടനപടുകേയലാം
വബകേസനത്തബനന്

നചയ്തതന്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന് .

സനാകങ്കതബകേക്ഷമത,

സമൗകേരദക്കുറവന്,

സുരക്ഷനാ പ്രശ്നങ്ങള് എനസ്പീ കേനാരണങ്ങള് ഉയര്ത്തബക്കനാട്ടബ കവദനാമയനാനമനനാലയവുലാം
ഭരണകൂടവുലാം തടസലാം നബല്ക്കുകേയനാണന്. 2015 കമയന് മനാസത്തബല് ഏര്നപ്പെടുത്തബയ
വബലക്കന്

2017

വബമനാനത്തനാവളകത്തനാടുളള
ഏര്നപ്പെടുത്തബയ
നചലത്തണലാം.

വബലക്കന്

നഫബ്രുവരബയബലലാം

പബനവലബച്ചബട്ടബല്ല.

വബകവചനനമനാഴബവനാക്കനാനുലാം
പബനവലബക്കനാനുലാം

കകേന്ദ്ര

വലബയ

കേരബപ്പൂര്

വബമനാനങ്ങള്ക്കന്

സര്ക്കനാരബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): കേരബപ്പൂര് വബമനാനത്തനാവളത്തബല്
ജലാംകബനാ വബമനാനങ്ങള്

സഞനാരകയനാഗദമനാക്കുനതബനനാവശദമനായ

485.3 ഏക്കര്

സലലാം ഏനറ്റടുത്തന് എയര്കപനാര്ട്ടന് അകതനാറബറ്റബ ഒനാഫന് ഇന്തദയന് നനകേമനാറുനതബനുള്ള
നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുന.

വബമനാനത്തനാവളത്തബനന്റെ റണ്കവയനട നനദര്ഘദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള ശബപനാര്ശ കകേന്ദ്ര സബവബല് കവദനാമയനാന മനനാലയത്തബനന്
സമര്പ്പെബനച്ചങ്കബലലാം

നബലവബലള്ള

ചട്ടങ്ങള്

പനാലബചനകേനാണന്

ശബപനാര്ശ

പുന:സമര്പ്പെബക്കനാന ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫന് സബവബല് ഏവബകയഷന എയര്കപനാര്ട്ടന്
അകതനാറബറ്റബ

ഓഫന്

ഇനഡദയന്

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.

കേരബപ്പൂര്

വബമനാനത്തനാവളത്തബല് ജലാംകബനാ വബമനാനങ്ങള് സര്വ്വസ്പീസന് നടത്തുനതുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്
ഡബ.ജബ.സബ.എ. പരബകശനാധന നടത്തബ സമര്പ്പെബച്ച റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ അടബസനാനത്തബല്
കബനായബലാംഗന് 777 കപനാലള്ള വബമനാനങ്ങള് ഇറങ്ങനാനുതകുനവബധലാം റണ്കവ-കസഫബ
ഏരബയയനട നനദര്ഘദലാം 90 മസ്പീറ്ററബല്നബനന് 240 മസ്പീറ്ററനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം
നനലറ്റബലാംഗന് അകറഞന്നമന്റെന്സന് ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.
സര്വ്വസ്പീസന്

നടത്തുനതബനന്

നടപടബ

വലബയ വബമനാനങ്ങള്

സസസ്പീകേരബക്കണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്

നടത്തബയ

ചര്ച്ചയനട അടബസനാനത്തബല് എയര്കപനാര്ട്ടന് അകതനാറബറ്റബ ഓഫന് ഇന്തദ നചയര്മനാനുലാം
വബദഗ്ദ്ധ

സലാംഘവുലാം

ഉറപ്പുനല്കുകേയലാം

കകേനാഴബകക്കനാടന്
കകേരളത്തബനന്റെ

വബമനാനത്തനാവളലാം
സബവബല്

സന്ദര്ശബക്കനാനമനന്

കവദനാമയനാന

രലാംഗലാം
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ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനുളള പബന്തുണയലാം സഹനായവുലാം സബവബല് കവദനാമയനാന വകുപ്പെന്
വനാഗനാനലാം നല്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.
V സബ്മബഷന
(1) ഹയര് നസക്കണറബ അദദനാപകേ നബയമനലാം
ശസ്പീ.

മുല്ലക്കര

രതനാകേരന:

ഹയര്

നസക്കണറബ

അദദനാപകേരുനട

നബയമനവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് നബലനബല്ക്കുന അപനാകേത പരബഹരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന):

ഹയര് നസക്കണറബ അദദനാപകേ

നബയമനത്തബനന് പബ.എസന്.സബ. റനാങ്കന് ലബസന് തയ്യനാറനാക്കുകമ്പനാള് ബബരുദനാനന്തര ബബരുദ
പരസ്പീക്ഷയന്

കനടബയ

മനാര്ക്കുകൂടബ

പരബഗണബക്കുനതന്

സലാംബനബച്ചന്

കകേരള

അഡബനബകസ്ട്രേറ്റസ്പീവന് ഹട്രൈബന്യൂണലബല് നബലനബനബരുന കകേസബല് പബബകേന് സര്വ്വസ്പീസന്
കേമ്മേസ്പീഷനന് ഇക്കനാരദലാം തസ്പീരുമനാനബക്കുനതബനന് അധബകേനാരമുനണന നബരസ്പീക്ഷണലാം നടത്തബ
കകേസന് അവസനാനബപ്പെബച്ചബരുന.

നമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെന് ഒഴബനകേയള്ള

അദദനാപകേ തസബകേകേളബനല നതരനഞ്ഞെടുപ്പെബനന് അക്കനാദമബകേന് മനാര്ക്കബനന് നവയബകറ്റജന്
നല്കുനതന്

പരബകശനാധബക്കനാന

സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണന്.

എനനാല്

നബകയനാഗബച്ച
വബവബധ

നബലനബല്ക്കുനതബനനാല്

നബലവബനല

നവയബകറ്റജന്

ബനാധകേമനാണന്.

നബബനന

വബദഗ്ദ്ധ

സമബതബ

കകേനാടതബകേളബല്

പബ.എസന്.സബ.

ശബപനാര്ശ
കകേസുകേള്

നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകേള്ക്കന്

വബജനാപനത്തബനല

വദവസയന്
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നതരനഞ്ഞെടുപ്പെന് പ്രക്രബയയനട ഇടയബല് മനാറ്റലാം വരുത്തനാനനാകേബല്ല.
ഭനാവബയബല്

ഹയര്

നസക്കണറബ,

കകേനാകളജന്

അദദനാപകേ

അതബനനാല്

തസബകേകേളബകലയന്

പുറനപ്പെടുവബക്കുന വബജനാപനങ്ങള്ക്കന് പരസ്പീക്ഷനാ സമ്പ്രദനായത്തബല് മനാറ്റലാം വരുത്തബ
നവയബകറ്റജന് സലാംബനബച്ച വബഷയലാം പരബകശനാധബക്കുന കേനാരദലാം പബ.എസന്.സബ.-യനട
പരബഗണനയബലനാണന്.
(2) കേടലനാക്രമണലാം
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ. രകമശന് നചനബത്തല): ഹരബപ്പെനാടന്

നബകയനാജകേ

മണ്ഡലത്തബനല കേടല്കക്ഷനാഭലാം രൂക്ഷമനായ തൃക്കുനപ്പുഴ, ആറനാട്ടുപുഴ പ്രകദശങ്ങളബല്
കേടല്ഭബത്തബയലാം പുലബമുട്ടുലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസന്): തൃക്കുനപ്പുഴ, ആറനാട്ടുപുഴ
പ്രകദശങ്ങളബല്

അടബയന്തര തസ്പീരസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുള്ള

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണന്.

പദതബകേള്

മൂവനാറ്റുപുഴ വനാലബ ഇറബകഗഷന കപ്രനാജക്ടബനന് ലഭദമനായ പനാറ

ഉപകയനാഗബച്ചന് വട്ടച്ചനാല്, നപരുമ്പള്ളബ, ആറനാട്ടുപുഴ, നല്ലനാനബക്കല് പ്രകദശങ്ങളബല് 400
മസ്പീറ്റര് നസ്പീളത്തബലലാം
പ്രവൃത്തബകേള്
സബന്തറ്റബകേന്

തൃക്കുനപ്പുഴയബല് 50 മസ്പീറ്റര് നസ്പീളത്തബലലാം അടബയന്തര സലാംരക്ഷണ

നടനവരുന.
ടന്യൂബുകേള്

പനാറയനട

ഉപകയനാഗബചള്ള

ക്ഷനാമത്തബനന്

പരബഹനാരമനായബ

തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനന്

ജബകയനാ

ഇറബകഗഷന

വകുപ്പെബനന്റെ എസന്.പബ.വബ. ആയ നകേ.നഎ.നഎ.ഡബ.സബ.യമനായബ സഹകേരബച്ചന് നടപടബ
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സസസ്പീകേരബചവരുന.

ശനാശസത

കേടല്ഭബത്തബകേളനട
തൃക്കുനപ്പുഴ,

പരബഹനാരമനായബ

പുനരുദനാരണത്തബനനായബ

ആറനാട്ടുപുഴ

നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ

പഞനായത്തുകേളബനല
മൂനന്

കപ്രനാജക്ടുകേള്

തകേര്ന

ഭനാഗങ്ങളബലള്ള

എസബകമറ്റന്
വബവബധ

തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

ഭനാഗങ്ങളബല്

കേബഫ്ബബയബല്

പുലബമുട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം

അനുമതബക്കനാവശദമനായ തുടര് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരബകേയമനാണന്.
(3) മുന ഐ.സബ.ഡബ.എസന്. ഉകദദനാഗസയനട പരനാതബ
ശസ്പീ. എ. എന. ഷലാംസസ്പീര്: ഹരബപ്പെനാടന് നഗരസഭയബനല മുന ഐ.സബ.ഡബ.എസന്.
ഉകദദനാഗസനയ

ഭസ്പീഷണബനപ്പെടുത്തുകേയലാം

പസ്പീഡബപ്പെബക്കുകേയലാം

നചയ്ത

പ്രതബനയ

നബയമത്തബനുമുനബല് നകേനാണ്ടുവരുനതബനന് സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന):

ഹരബപ്പെനാടന്

നഗരസഭയബനല

കേമൗണ്സബലര് ശസ്പീ. എലാം. പബ. അനബല്മബത്ര ഹരബപ്പെനാടന് മുന ഐ.സബ.ഡബ.എസന്.
ഉകദദനാഗസയനായ തബരുവനന്തപുരലാം സസകദശബനബനയ പലതവണ ഹലലാംഗബകേചൂഷണലാം
നടത്തുകേയലാം ആഭരണവുലാം പണവുലാം തട്ടബനയടുക്കുകേയലാം നചയ്തതനായബ 2018 ജൂണ് 9-നന്
സലാംസനാന കപനാലസ്പീസന് കമധനാവബക്കന് പരനാതബ ലഭബക്കുകേയലാം അടൂര് കപനാലസ്പീസന്
കസഷനബല്

കകേസന്

പരനാതബക്കനാരബനയ

രജബസര്

നചയ്തന്

ഹവദദപരബകശനാധനയന്

അകനസഷണലാം

നടത്തബവരബകേയമനാണന് .

വബകധയയനാക്കുകേയലാം

പത്തനലാംതബട്ട

ജുഡസ്പീഷദല് ഒനനാലാം കനാസന് മജബകസ്ട്രേട്ടബനന് മുമ്പനാനകേ ഹനാജരനാക്കുകേയലാം ക്രബമബനല് നബയമ
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നടപടബ ചട്ടമനുസരബച്ചന് നമനാഴബ കരഖനപ്പെടുത്തുകേയലാം നചയ.

ഹഹകക്കനാടതബയബല്

മുനകൂര് ജനാമദനാകപക്ഷ സമര്പ്പെബച്ചബരബക്കുന പ്രതബനയ അറസന് നചയ്യനാന നബയമപരമനായ
എല്ലനാ നടപടബകേളലാം സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.
(4) നകേനാച്ചബ നമകട്രൈനാ
ശസ്പീ. കറനാജബ. എലാം. കജനാണ്:
പദതബയനട

മൂനനാലാംഘട്ട

നകേനാച്ചബ നമകട്രൈനാ അങ്കമനാലബ വനര നസ്പീട്ടുന

പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനന്

സതസര

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): നകേനാച്ചബ നമകട്രൈനായനട ഒനനാലാം
ഘട്ടത്തബനല

ആലവ

ആരലാംഭബച്ചതബനുകശഷലാം
നബര്മ്മേനാണ

മുതല്

കപട്ടവനരയള്ള

കജനാലബകേള്

പുകരനാഗമബചവരുന.

മഹനാരനാജനാസന്

2019

വനരയള്ള

ഭനാഗലാം

പ്രവര്ത്തനലാം

ആദദഘട്ടത്തബനല

രണനാലാം

ഭനാഗത്തബനന്റെ

ജൂണബല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കത്തക്കവബധത്തബല്

കപട്ടയബല് നബനന് തൃപ്പൂണബത്തുറ എസന്.എന. ജലാംഗ്ഷനബല്

അവസനാനബക്കുന നമകട്രൈനാ ഘട്ടലാം 1 എ-യനട നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങളലാം
പുകരനാഗമബച്ചബട്ടുണന്.
നബനനാരലാംഭബച്ചന്

കൂടനാനത കേലൂര് ജവഹര്ലനാല് നനഹ്റു കസഡബയത്തബല്
കേനാക്കനനാടന്

വഴബ

ഇനകഫനാപനാര്ക്കബല്

അവസനാനബക്കുന

രണനാലാംഘട്ടത്തബനന്റെ അനുമതബക്കനായബ പുതബയ നമകട്രൈനാ നയത്തബനനുസരബച്ചന് മനാറ്റങ്ങള്
വരുത്തബയ പദതബ കരഖ സലാംസനാന സര്ക്കനാരബനന്റെ പരബഗണനയബലനാണന് .

ഇതബനന്
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കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനായനാല് മനാത്രകമ രണനാലാം ഘട്ടത്തബനന്റെ
നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള് ആരലാംഭബക്കനാന സനാധബക്കുകേയള. പ്രസ്തുത സനാഹചരദത്തബല്
അങ്കമനാലബയബകലയന്ക്കന് നമകട്രൈനാ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന കേനാരദലാം ഇകപ്പെനാള് പരബഗണനയബലബല്ല.
(5) രനാഷ്ട്രസ്പീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള്
കഡനാ. എന. ജയരനാജന്: ചബറക്കടവന് പ്രകദശനത്ത രനാഷ്ട്രസ്പീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള്
അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

പ്രതബകേള്നക്കതബനര

കേക്ഷബരനാഷ്ട്രസ്പീയ

കഭദനമകനദ

കകേനസടുക്കുനതബനുലാം ജനങ്ങളനട ഹസസരദജസ്പീവബതലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): കകേനാട്ടയലാം ജബല്ലയബല് ചബറക്കടവന്
പഞനായത്തബനല

ചബല

ഭനാഗങ്ങളബല്

സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം

തടസനപ്പെടുത്തുന

രസ്പീതബയബല് സലാംഘര്ഷമുണനായതബനനത്തുടര്നന് ജബല്ലനാ കേളക്ടര് സമനാധനാനകയനാഗലാം
വബളബക്കുകേയലാം 12-06-2018 മുതല് പതബനനാലന് ദബവസകത്തയന് നബകരനാധനനാജ
പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം നചയ.

സമനാധനാന കയനാഗത്തബനലടുത്ത തസ്പീരുമനാനത്തബനന്

വബരുദമനായബ 23-06-2018-നന് ഒരു സലാംഘലാം ബബ.നജ.പബ. പ്രവര്ത്തകേര്

യനാനതനാരു

പ്രകകേനാപനവുമബല്ലനാനത സബ.പബ.ഐ.(എലാം) പ്രവര്ത്തകേനനായ രവബനയ മനാരകേമനായബ
നവട്ടബപ്പെരബകക്കല്പ്പെബച്ചതബനനത്തുടര്നന്

അകദ്ദേഹനത്ത

അടബയന്തര

ശസക്രബയയന്

വബകധയനനാക്കബയബട്ടുണന്. രവബയനട ഭനാരദയനട നമനാഴബയനട അടബസനാനത്തബല് വബവബധ
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വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം നപനാനകുനലാം കപനാലസ്പീസന് കസഷനബല് കകേസന് രജബസര് നചയ്തന്
പ്രതബകേനള കചനാദദലാം നചയവരബകേയനാണന്.

ചബറക്കടവന് പ്രകദശത്തന് കപനാലസ്പീസന്

പബക്കറ്റബലാംഗന് ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയലാം നമനാഹബല് പകട്രൈനാളബലാംഗന് ടസ്പീമുകേള് ഇരുപത്തബനനാലന്
മണബക്കുറുലാം പകട്രൈനാളബലാംഗന് നടത്തബവരബകേയലാം നചയ്യുനണന്. ഈ പ്രകദശത്തന് സമനാധനാനലാം
പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം പ്രതബകേനള അറസന് നചയ്യുനതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
(6) സനാമ്പത്തബകേ തട്ടബപ്പെന്
ശസ്പീ. ഐ. സബ. ബനാലകൃഷ്ണന: വയനനാടന് ജബല്ലയബനല കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങള്
വബകദശ

രനാജദങ്ങളബകലയന്

കേയറ്റബ

അയയ്ക്കുനതുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്

നടത്തബയ

സനാമ്പത്തബകേ തട്ടബപ്പെന് അകനസഷബക്കുനതബനുലാം പ്രതബകേനള കേനണത്തബ മനാതൃകേനാപരമനായബ
ശബക്ഷബക്കുനതബനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കന് നഷ്ടനപ്പെട്ട തുകേ തബരബനകേ ലഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): വയനനാടന് ജബല്ലയബല് മനാനന്തവനാടബ
പുല്പ്പെള്ളബ, തബരുനനല്ലബ, നവള്ളമുണ, തലപ്പുഴ എനബവബടങ്ങളബനല പനകണനാളലാം
കേര്ഷകേരബല്നബനലാം

പ്രതബകേള്

കശഖരബച്ച

കുരുമുളകേബനുലാം

കേനാപ്പെബക്കുലാം

മനാര്ക്കറ്റന്

വബലകയക്കനാള് കൂടുതല് വബല നല്കേനാനമനന് വനാഗനാനലാം നചയ്തബരുനനവങ്കബലലാം പണലാം
നല്കേനാനത

പകേരലാം

നല്കേബയ

നചക്കന്

അക്കമൗണബല്

പണമബല്ലനാനത
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മടങ്ങബയതബനനത്തുടര്നന്

കേര്ഷകേര്

കേബളബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടതനായബ

മനസബലനാക്കുകേയലാം

പ്രതബകേളനട കപരബല് വഞനനാകുറ്റലാം ചുമത്തുകേയമുണനായബ. ഇതുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്
മനാനന്തവനാടബ കപനാലസ്പീസന് കസഷനബല് അഞലാം പുല്പ്പെള്ളബ, നവള്ളമുണ, തബരുനനല്ലബ
കപനാലസ്പീസന് കസഷനുകേളബല് ഓകരനാനലാം തലപ്പുഴ കപനാലസ്പീസന് കസഷനബല് നനാലന്
കകേസുകേളലാം രജബസര് നചയ്തന് അകനസഷണലാം നടത്തബവരുന. പ്രതബകേളനട കപരബലള്ള
കേനാറുലാം ജസ്പീപ്പുലാം കേസഡബയബനലടുക്കുകേയലാം കേനാര് ഹകേമനാറ്റലാം നചയ്യനാതബരബക്കനാന വടകേര
ആര്.ടബ.ഒ. മുകഖന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം പ്രതബകേളനട ബനാങ്കന് അക്കമൗണ്ടുകേള്
മരവബപ്പെബക്കുകേയലാം

വസ്തുവകേകേള്

ഹകേമനാറ്റലാം

നചയ്യനാതബരബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.
(7) വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസബനല കേനാലതനാമസലാം
ശസ്പീ.

അനൂപന്

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേളലാം

കജക്കബന്:

ആമ്പല്ലൂര്

കസവനങ്ങളലാം

വബകല്ലജന്

ഓഫസ്പീസബല്നബനലാം

ലഭബക്കുനതബനുളള

കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസന് വബഭജനവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് തസബകേകേള്
സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): പറവൂര്
നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല
കസവനങ്ങളലാം

വബകല്ലജന്

കേനാലതനാമസമബല്ലനാനത

ഓഫസ്പീസുകേളബല്നബനന്

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേളലാം

ലഭദമനാക്കബയബട്ടുനണന

വബവരമനാണന്
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ലഭബച്ചബട്ടുള്ളതന്.

കേഴബഞ്ഞെ മൂനന് മനാസത്തബനുളളബല് ആമ്പല്ലൂര് വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസബല്

ലഭബച്ച സര്ട്ടബഫബക്കറ്റന് സലാംബനമനായ 1567 അകപക്ഷകേളലാം തസ്പീര്പ്പെനാക്കബയബട്ടുണന്.
എറണനാകുളലാം ജബല്ലയബനല മറ്റന് വബകല്ലജനാഫസ്പീസുകേളബല് ജനങ്ങള്ക്കുള്ള കസവനങ്ങള്
യഥനാസമയലാം ലഭബക്കുനബനല്ലന പരനാതബ നനാളബതുവനര ലഭബച്ചബട്ടബല്ല.

കേനാലതനാമസലാം

കൂടനാനത സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള് നല്കുനതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശലാം എറണനാകുളലാം ജബല്ലനാ
കേളക്ടര്ക്കന് നല്കേബയബട്ടുണന്.

ആമ്പല്ലൂര് വബകല്ലജനാഫസ്പീസുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് കൂടുതല്

പരബകശനാധന ആവശദമനാനണങ്കബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന് . വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസന്
വബഭജനത്തബനന് പുതബയ നകേട്ടബടലാം തയ്യനാറനാനയങ്കബലലാം കപനാസന് ക്രബകയഷനുമനായബ
ബനനപ്പെട്ട

ചര്ച്ചകേള്

നടക്കുനണന്.

പ്രസ്തുത

വബഷയലാം

പരബഹരബക്കനാന

കേഴബയനമനനാണന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്.
(8) തകേര്ന വസ്പീടന് വനാസകയനാഗദമനാക്കല്
ശസ്പീമതബ സബ. നകേ. ആശ: കേനണയ്നര് കലനാറബ മറബഞ്ഞെന് തകേര്ന വസ്പീടന്
തനാമസകയനാഗദമനാക്കുനതബനുലാം വനാഹന ഉടമയബല്നബനലാം അര്ഹമനായ നഷ്ടപരബഹനാരലാം
വനാങ്ങബനക്കനാടുക്കുനതബനുലാം അപകേടത്തബനബരയനായ കവണുവബനന്റെ ജസ്പീവനുലാം സസത്തബനുലാം
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): കകേനാട്ടയലാം
ജബല്ലയബനല നനവക്കലാം തനാലൂക്കന് നബവനാസബയനായ കവണുവബനന്റെ വസ്പീടബനന് മുകേളബകലയന്
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കേനണയ്നര്

കലനാറബ

മറബഞ്ഞെന്

വസ്പീടബനന്

കകേടുപനാടുകേള്

സലാംഭവബച്ചതബനനത്തുടര്നന്

പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ. വബഭനാഗലാം എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവന് എഞബനസ്പീയര് സലപരബകശനാധന നടത്തബ വസ്പീടന്
പുതുക്കബപ്പെണബയനതബനന് 4,70,000 രൂപയനട എസബകമറ്റന് തയ്യനാറനാക്കബനയങ്കബലലാം തുകേ
നല്കേനാന നബര്വ്വനാഹമബനല്ലനലാം നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ 65,000/- രൂപ നല്കേനാനമനലാം
റവനന്യൂ ഡബവബഷണല് ഓഫസ്പീസര് വബളബചകചര്ത്ത കയനാഗത്തബല് കലനാറബ ഉടമയ്ക്കുകവണബ
ഹനാജരനായ അഡസകക്കറ്റന് അറബയബച്ചബട്ടുണന്.
ബലക്ഷയലാം

കൂടനാനത

തയ്യനാറനാകേണനമനന്
ഇത്തരത്തബല്

മനാനുഷബകേ പരബഗണന നല്കേബ വസ്പീടന്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്

ഇരുകൂട്ടരുലാം

വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയന്

പനാല റവനന്യൂ ഡബവബഷണല് ഓഫസ്പീസര് നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുണന് .

വസ്പീടബനന്

കകേടുപനാടുകേള്

സലാംഭവബക്കുകമ്പനാള്

വസ്പീടന്

പുതുക്കബ

പണബയനതബനന് മുഖദമനബയനട ദുരബതനാശസനാസ നബധബയബല്നബനലാം ധനസഹനായലാം
നല്കേനാന വദവസയബല്ല.
(9) നഷ്ടപരബഹനാരവുലാം പുനരുദനാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം
ശസ്പീ.

നകേ.

എന.

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലലാം
നല്കുനതബനുലാം

എ.

ഖനാദര്

കൃഷബനനാശലാം

കറനാഡകേള്

:

കവങ്ങര

സലാംഭവബച്ച

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്

കേര്ഷകേര്ക്കന്

പുനരുദരബക്കുനതബനുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം
പുഴയരബകേബല്

തനാമസബക്കുനവര്ക്കന് മതബയനായ സുരക്ഷനാ സലാംവബധനാനനമനാരുക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

സലാംസനാനത്തന് കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലലാം 66 കപര് മരണമടയകേയലാം 289 വസ്പീടുകേള്
പൂര്ണ്ണമനായലാം 6900 വസ്പീടുകേള് ഭനാഗബകേമനായലാം തകേരുകേയലാം പഞനായത്തന്/പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ.
കറനാഡകേള്, ഓടകേള്, കേലങ്കുകേള് സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബകേള്, ട്രൈനാനകസനാര്മറുകേള്,
ഇലകബകേന്

കപനാസ്റ്റുകേള്

ദുരന്തനബവനാരണ
കേണ്കട്രൈനാള്

തുടങ്ങബയവയന്

അകതനാറബറ്റബയനട

റൂമുകേള്

നനാശനഷ്ടമുണനാകുകേയലാം

കേസ്പീഴബല്
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ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

മണബക്കൂറുലാം

നചയ്തബട്ടുണന് .

പ്രവര്ത്തബക്കുന

റവനന്യൂ-കപനാലസ്പീസന്-അഗബശമനകസന-

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം-ആകരനാഗദ വകുപ്പുകദദനാഗസര് സലാംയക്തമനായബ ദുരബതനാശസനാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുകേയലാം

കകേന്ദ്ര

ദുരന്ത

പ്രതബകേരണകസനയനട

രണന്

ടസ്പീമുകേളബലനായബ 96 കപരുനട കസവനലാം ലഭദമനാക്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.

ജബല്ലകേളബല്

കേദനാമ്പുകേള്

ഭക്ഷണവുലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തബ

ദുരന്തബനാധബതനര

മനാറ്റബപനാര്പ്പെബക്കുകേയലാം

ശുദജലവുലാം നനവദത്യുതബയലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം പകേര്ച്ചവദനാധബ തടയനാനനാവശദമനായ
നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ആദബവനാസബ ഉമൗരുകേളബല് ഭക്ഷണനമത്തബക്കനാനുള്ള നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബയബല് കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബച്ച

കേര്ഷകേര്ക്കന്

നല്കേനാന

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

മനബസഭനാകയനാഗലാം
ധനസഹനായലാം

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

അനുവദബക്കുനതബനന്

18-06-2018-ല്
വസ്പീടുകേള്ക്കുലാം

സര്ക്കനാര്

കൃഷബ

ഉത്തരവന്

കചര്ന

പ്രകതദകേ

നനാശത്തബനുമുള്ള
പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം
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നചയ്തബട്ടുണന്.
(10) കുടബനവള്ള പദതബകേള്
ശസ്പീ. സജബ നചറബയനാന: നചങ്ങന്നൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല കുടബനവള്ള
പ്രശ്നത്തബനന് ശനാശസത പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനുലാം അനുമതബ ലഭബച്ച ശുദജല വബതരണ
പദതബകേള്

അടബയന്തരമനായബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

നബലവബലള്ള

കുടബനവള്ള

പദതബകേള്ക്കന് എകന്റ്റനഷന നനലനുകേള് സനാപബക്കുനതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസന്): നചങ്ങന്നൂര് നബകയനാജകേ
മണ്ഡലത്തബലള്നപ്പെട്ട ആല - പുലബയൂര് - ബുധനൂര് - പനാണനനാടന് കുടബനവള്ള പദതബ
നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന് 15 കകേനാടബ രൂപയനട ഭരണനാനുമതബ ലഭബനച്ചങ്കബലലാം ചബല
സനാകങ്കതബകേ

കേനാരണങ്ങളനാല്

അനുമതബ

റദ്ദേനാക്കബയ

സനാഹചരദത്തബല്

കേബഫ്ബബയബലള്നപ്പെടുത്തബ പുതബയ പദതബ പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം 81 കകേനാടബ രൂപ നചലവന്
പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന കുടബനവള്ള പദതബയനട എഞബനസ്പീയറബലാംഗന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് തയ്യനാറനാക്കബ
തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയമനാണന്. മുളക്കുഴ-നവണ്മണബ പഞനായത്തുകേള്ക്കുള്ള
കുടബനവള്ളപദതബയനട ഒനന്, രണന് ഘട്ടങ്ങള് പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനന് 2013-15
കേനാലഘട്ടത്തബല് ഭരണനാനുമതബ ലഭബക്കുകേയലാം ഒനനാലാം ഘട്ടത്തബലള്നപ്പെട്ടബരുന റനാ വനാട്ടര്
പമ്പബലാംഗന് നമയബന, ശുദസ്പീകേരണശനാല, മുളക്കുഴ പഞനായത്തബനനായബ ഉപരബതല
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സലാംഭരണബ, അതബകലയ്ക്കുള്ള പമ്പബലാംഗന് നമയബന എനസ്പീ പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന് കേരനാര്
നല്കുകേയലാം നചയ്നതങ്കബലലാം സലലാം ലഭദമനാക്കുനതബല് പഞനായത്തധബകൃതര് വസ്പീഴ്ച
വരുത്തബയതബനനാല്

കേരനാര്

പ്രവൃത്തബകേള്

ഉള്നപ്പെനട

പദതബയനട

മറ്റന്

ഘടകേങ്ങനളനാനലാം തനന ആരലാംഭബക്കനാന സനാധബച്ചബല്ല. കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കുടബനവള്ള
പദതബയനട കകേന്ദ്രവബഹബതത്തബലണനായ കുറവുലാം പദതബ മനാര്ഗ്ഗകരഖകേളബല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കനാര് വരുത്തബയ മനാറ്റവുലാംമൂലലാം പദതബക്കുള്ള ഭരണനാനുമതബ റദ്ദേനാക്കുകേയണനായബ.
2018-19 ബഡ്ജറ്റബല് നചങ്ങന്നൂര് മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബക്കുലാം മുളക്കുഴ, നവണ്മണബ
പഞനായത്തുകേള്ക്കുമുള്ള

കുടബനവള്ള

പദതബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം

വബശദമനായ

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റബ തയ്യനാറനാക്കബ വരബകേയമനാണന് .
പനാണവനപനാറ

പട്ടബകേജനാതബ

സകങ്കതമുള്നപ്പെനടയള്ള

പ്രകദശങ്ങളബല്

കുടബനവള്ളക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുനതബനന് 312 ലക്ഷലാം രൂപ നചലവന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന
പദതബയനട തുടര് നടപടബക്കനായബ തബരുവനന്തപുരലാം പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെന്
ഡയറക്ടര്ക്കന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണന്. തബരുവനവണ്ടൂര് പഞനായത്തബനുകവണബ
നബലവബലള്ള കുടബനവള്ള പദതബയനട വബപുലസ്പീകേരണലാം തബരുവല്ല-ചങ്ങനനാകശ്ശേരബ
മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ കേബഫ്ബബ സഹനായകത്തനാനട 58 കകേനാടബ
രൂപയനട അനുമതബ ലഭബച്ചബട്ടുനണങ്കബലലാം സലലാം നനകേമനാറനാത്തതബനനാല് പനാകക്കജന്
മൂനബല്

ഉള്നപ്പെട്ട

വബവബധ

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന്

തുടര്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന
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സനാധബച്ചബട്ടബല്ല. പഞനായത്തധബകൃതര് അനുകയനാജദമനായ സലലാം വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റബക്കന്
നനകേമനാറബയനാലടനതനന നടണര് നടപടബ പൂര്ത്തബയനാക്കബ നബര്മ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്
ആരലാംഭബക്കുനതനാണന്. മനാനനാര്-നചനബത്തല പഞനായത്തുകേള്ക്കുകവണബ 01-02-2017ല് കേമ്മേസ്പീഷന നചയ്ത കുടബനവള്ള പദതബയനട വബതരണ ശലാംഖല ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന
പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തബയനായബവരുന. നചങ്ങന്നൂര് മണ്ഡലത്തബനല കുടബനവള്ളവുമനായബ
ബനനപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്

എലാം.എല്.എ.യനട

സലാംബനബച്ചന്

സനാനബദദത്തബല്

27-06-2018-നന്
ബനനപ്പെട്ട

തബരുവനന്തപുരത്തുവച്ചന്

ഉകദദനാഗസരുമനായബ

ചര്ച്ച

നടത്തുനതനാണന്.
(11) കേബള്ളബയനാര് മബഷന പദതബ
ശസ്പീ.

ഡബ.

നകേ.

മുരളബ:

കേബള്ളബയനാര്

മബഷന

പദതബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനനാവശദമനായ തുകേ അനുവദബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

മനാതത്യു

ടബ.

കതനാമസന്):

മനാലബനദമുക്തമനാക്കബ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാനുള്ള

നടനനകേനാണബരബക്കുനതന്.

വബവബധ

ജലസലാംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തബകേള്

2018-19-നല

ബഡ്ജറ്റബല്

നസ്പീര്ത്തടനാടബസനാനത്തബല്

വകുപ്പുകേനള
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കകേനാടബ

ജലസലാംരക്ഷണലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്

ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചന്

ഏനറ്റടുക്കുനതബനനായബ
രൂപ

കേബള്ളബയനാര്

ജലകസചന-

ജലകസചന

വകുപ്പെബനന്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.

ലക്ഷദമനാക്കബയള്ള

തടയണകേളനട
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നബര്മ്മേനാണവുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം, കുളങ്ങളനട പുനരുദനാരണലാം, കേനനാലകേളലാം കുളങ്ങളലാം
തമ്മേബല് ബനബപ്പെബക്കല് എനബവ ഇതബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്. നസ്പീര്ത്തട മനാസര്
പനാനബല്

ഉള്നപ്പെട്ട

ജലകസചന-ജലസലാംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കനാന

ജലകസചന വകുപ്പെന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. പദതബക്കനാവശദമനായ സനാകങ്കതബകേ
സഹനായവുലാം

മറ്റന്

പ്രവൃത്തബകേളലാം

ഏനറ്റടുത്തുനകേനാണന്

പരബപൂര്ണ്ണ

വബജയത്തബനലത്തബക്കനാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതനാണന്.
(12) ഡയനാലബസബസന് യൂണബറ്റന്
ശസ്പീമതബ പബ. അയബഷനാ കപനാറ്റബ: നകേനാട്ടനാരക്കര തനാലൂക്കന് ആശുപത്രബയബല്
അനുവദബച്ച ഡയനാലബസബസന് യൂണബറ്റബനന്റെ പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനന് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നകേ. നകേ. നനശലജ
ടസ്പീച്ചര്): നകേനാട്ടനാരക്കര തനാലൂക്കന് നഹഡ്കേസനാര്കട്ടഴന് ആശുപത്രബയബല് 'ആര്ദലാം' മബഷനന്റെ
ഭനാഗമനായബ 9 ഡയനാലബസബസന് നമഷസ്പീനുകേള് സനാപബക്കുനതബനന് കകേരള നമഡബക്കല്
സര്വ്വസ്പീസസന് കകേനാര്പ്പെകറഷനന ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്. ആധുനബകേ ഡയനാലബസബസന്
യൂണബറ്റന്

സജസ്പീകേരബക്കുനതബനന്

വബകേസനത്തബനന്

24.6

ലക്ഷലാം

1.23

കകേനാടബ

രൂപയമനാണന്

രൂപയലാം
നചലവന്

അടബസനാനസമൗകേരദ
കേണക്കനാക്കബയബട്ടുളളതന്.

പ്രവൃത്തബകേളനട ഇ-ദര്ഘനാസന് ക്ഷണബക്കുകേയലാം കുറഞ്ഞെ നബരക്കന് കേസനാട്ടന് നചയ്ത
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കേരനാറുകേനാരനന് നസലക്ഷന കനനാട്ടസ്പീസന് അയയ്ക്കുകേയലാം നചയ. ജബ.എസന്.ടബ.-യബല്
തസ്പീരുമനാനമനാകേനാത്തതബനനാല് കേരനാറുകേനാരന എഗ്രബനമന്റെന് വയനാന തയ്യനാറനായബല്ല. നടണര്
ഒഴബവനാക്കനാനുള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള്

നകേ.എച്ചന്.ആര്.ഡബത്യു.എസന്.

എടുകക്കണബവനതുനകേനാണ്ടുലാം

അക്കമൗണബല്

തബരബചകേബട്ടുനതബനന് വക്കസ്പീല് കനനാട്ടസ്പീസന് അയച്ചന്
വനതബനനാലലാം കേനാലതനാമസമുണനായബ.

നബകക്ഷപബച്ച

നബരതദവദലാം

പ്രവൃത്തബ റസ്പീ-നടണര് നചകയ്യണബ

ഡയനാലബസബസന് യൂണബറ്റബനന്റെ പ്രവൃത്തബ 2018

ജൂനനല മനാസലാം 15-ാം തസ്പീയതബകയനാടുകൂടബ പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണന്.
(13) കറനാഡന് നവസ്പീകേരണവുലാം ഫ്ഹള ഓവര് നബര്മ്മേനാണവുലാം
ശസ്പീ. വബ. എസന്. ശബവകുമനാര്:

കേബള്ളബപ്പെനാലലാം-അട്ടക്കുളങ്ങര കറനാഡബനന്റെ

കശനാചദനാവസ പരബഹരബക്കുനതബനുലാം വഴുതക്കനാടന് മുതല് ഹതക്കനാടന് ഫ്ഹള ഓവര്
വനരയള്ള ഭനാഗനത്ത കേച്ചവടക്കനാനര ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനുളള സനാമ്പത്തബകേ സഹനായലാം
നല്കേബ കറനാഡന് വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം
കേബള്ളബപ്പെനാലലാം

മുതല്

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം
അട്ടക്കുളങ്ങര

വകുപ്പുമനബ
വനരയള്ള

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന):

നനാലവരബപ്പെനാതയനട

വബകേസന

പ്രവൃത്തബക്കുലാം നവസ്പീകേരണത്തബനുമനായബ 6 കകേനാടബ 4 ലക്ഷലാം രൂപയനട എസബകമറ്റന്
തയ്യനാറനാക്കബ ഭരണനാനുമതബക്കനായബ നല്കേബയബരുന. ചസ്പീഫന് നടകബക്കല് എകനാമബനറുനട
നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം എസബകമറ്റന് റസ്പീകേനാസന് നചയ്യനാനനായബ തബരബച്ചയച്ചബട്ടുണന് . വബശദമനായ
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എസബകമറ്റന്

തയ്യനാറനാക്കുനതബനുള്ള

എഞബനസ്പീയറുനട
ഹതക്കനാടന്

ഓഫസ്പീസബല്

ഫ്ഹള

ഓവര്

നടപടബക്രമങ്ങള്

കറനാഡന്

പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണന്.
വനരയള്ള

കറനാഡന്

വബഭനാഗലാം

ചസ്പീഫന്

വഴുതക്കനാടന്

മുതല്

നനാലവരബപ്പെനാതയനായബ

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനന് ഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കല് പ്രവൃത്തബ ട്രൈബഡയനട കനതൃതസത്തബല്
നടനവരുന.

90 ശതമനാനലാം ഭൂമബ ഏനറ്റടുത്തുകേഴബഞ്ഞെബട്ടുണന്. റസ്പീഹനാബബലബകറ്റഷന

നടപടബകേള്ക്കുകശഷലാം

മനാത്രകമ

കേച്ചവടക്കനാനര

പൂര്ണ്ണമനായലാം

ഒഴബപ്പെബക്കനാന

സനാധബക്കുകേയള. പ്രസസ്തുത ഭൂമബ ഏനറ്റടുത്തന് കറനാഡന് നനാലവരബപ്പെനാതയനാക്കുനതബനുള്ള
എസബകമറ്റന് തയ്യനാറനാക്കുനതബനന്റെ പ്രനാഥമബകേ നടപടബ ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണന്.
(14) ദക്ഷബണ നറയബല്കവയനട സമയക്രമസ്പീകേരണലാം
ശസ്പീ.

എലാം.

നമൗഷനാദന്:

തബരുവനന്തപുരലാം-പനാലക്കനാടന്

ഡബവബഷനുകേളബല്

ഏര്നപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന

പരബഷ്കരണലാംമൂലലാം

യനാത്രക്കനാര്ക്കുണനായബട്ടുള്ള

അശനാസസ്പീയമനായ
ബുദബമുട്ടുകേള്

നറയബല്കവ

സമയക്രമസ്പീകേരണ
പരബഹരബക്കുനതബനന്

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന):

പനാലക്കനാടന്-തബരുവനന്തപുരലാം ഡബവബഷനുകേളബനല 87 നട്രൈയബനുകേളനട യനാത്രനാസമയലാം
ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച്ചതന്

യനാത്രക്കനാനര

വളനരയധബകേലാം

ബുദബമുട്ടബലനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണന് .

സമയകബപ്തത പനാലബക്കനാനത നട്രൈയബനുകേള് ഹവകേബകയനാടുന പ്രവണത ഗുരുതരമനായ
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പ്രശ്നലാം സൃഷ്ടബക്കുനണന്.
കുറയ്ക്കുനമന

കകേന്ദ്ര

കേടകേവബരുദമനായ

നട്രൈയബനുകേളനട കവഗത വര്ദബപ്പെബച്ചന് യനാത്രനാസമയലാം
നറയബല്കവ

നബലപനാടനാണന്

വകുപ്പുമനബയനട

പരസദ

പ്രസനാവനയന്

സസസ്പീകേരബചനകേനാണബരബക്കുനതന്.

ഇന്തദയബല്

കുത്തഴബഞ്ഞെ ഒരു വകുപ്പെനായബ നറയബല്കവ മനാറബയബരബക്കുനതബല് പ്രതബകഷധബച്ചന്
മുഖദമനബ

പ്രധനാനമനബക്കുലാം

കകേന്ദ്ര

മനബക്കുലാം

സകന്ദശങ്ങള്

അയയ്ക്കുകേയലാം

തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയമനാണന്.
(15) കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനത്തബനല അഹലനനമന്റെന്
ശസ്പീ. നകേ. എലാം. ഷനാജബ: കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായള്ള
അശനാസസ്പീയമനായ അഹലനനമന്റെന് പുനനഃപരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം കുടബനയനാഴബപ്പെബക്കല്
തസ്പീരുമനാനലാം പബനവലബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): കേണ്ണൂര്
ജബല്ലയബനല കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് ഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കുനതബനുള്ള
വബജനാപനത്തബല് പനാപ്പെബനബകശ്ശേരബ വബകല്ലജബനല ഏതനാനുലാം പ്രകദശങ്ങളലാം തുരുത്തബ
പട്ടബകേജനാതബ കകേനാളനബയലാം ഉള്നപ്പെടുന രസ്പീതബയബല് വദതബചലബച്ചനാണന് അഹലനനമന്റെന്
വനബരബക്കുനതന്. സമസ്പീപനത്ത ആള് തനാമസമബല്ലനാത്ത ചതുപ്പുനബലലാം ഉള്നപ്പെടുന
രസ്പീതബയബല്

അഹലനനമന്റെന്

മനാറുനപക്ഷലാം

കകേനാളനബനയ

സലാംരക്ഷബക്കനാന

സനാധബക്കുനതനാണന്. കദശസ്പീയപനാതനാ വബകേസനവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് 15.59 നഹക്ടര്
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ഭൂമബയനാണന് ഏനറ്റടുകക്കണതനായബട്ടുള്ളതന്. കദശസ്പീയപനാതനാ സനാകന്റെര്ഡബനന് തടസമബല്ലനാത്ത
തരത്തബല് ഡബഹസന നചയ്യനാന സനാധബക്കുനമങ്കബല് ആയതന് സനാധദമനാക്കണനമനന്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന അറബയബച്ചബട്ടുണന്.
(16) കറനാഡന് നവസ്പീകേരണലാം
ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസന്: എറണനാകുളലാം ജബല്ലയബനല സസ്പീ-കപനാര്ട്ടന്-എയര്കപനാര്ട്ടന്
കറനാഡബനന്റെ ഇരുമ്പനലാം മുതല് എയര്കപനാര്ട്ടന് വനരയള്ള ഭനാഗലാം വസ്പീതബ കൂട്ടബ
ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന):

സസ്പീ-കപനാര്ട്ടന്-എയര്കപനാര്ട്ടന് കറനാഡബനന്റെ 11.3 കേബകലനാ മസ്പീറ്റര് വരുന ഇരുമ്പനലാംകേളമകശ്ശേരബ

എച്ചന്.എലാം.ടബ.

കറനാഡലാം

കേളമകശ്ശേരബ

എച്ചന്.എലാം.ടബ.-നനടുമ്പനാകശ്ശേരബ

എയര്കപനാര്ട്ടന് വനരയള്ള 14.4 കേബകലനാ മസ്പീറ്റര് കറനാഡലാം, ഇരുമ്പനലാം-തൃപ്പൂണബത്തുറ
എന.എച്ചന്. ഹബപ്പെനാസന് 5 കേബകലനാമസ്പീറ്റര് കറനാഡലാം 3 ഘട്ടങ്ങളബലനായബ നടപ്പെനാക്കനാനനാണന്
വബഭനാവനലാം നചയ്തബരുനതന്. ഭനാരതമനാതനാ കകേനാകളജന് മുതല് കേളക്ടകററ്റന് ജലാംങ്ഷന വനര
നനാലവരബപ്പെനാതയനാക്കുനതബനുള്ള

28.5

ആര്.ബബ.ഡബ.സബ.-ക്കന്

സമര്പ്പെബനച്ചങ്കബലലാം

2016-ല്

കകേനാടബ

രൂപയ്ക്കുള്ള

നപ്രനാകപ്പെനാസല്

അനുമതബ

ലഭബച്ചബരുനബല്ല.

ജനുവരബ 2018-ല് ഭനാരതമനാതനാ കകേനാകളജന് മുതല് ഇരുമ്പനലാം വനരയള്ള 8.9
കേബകലനാമസ്പീറ്റര് ദൂരലാം നനാലവരബയനാക്കബ വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള പുതബയ നപ്രനാകപ്പെനാസല്
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സര്ക്കനാരബനന് സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണന്. കേളമകശ്ശേരബ എച്ചന്.എലാം.ടബ. കറനാഡന് മുതല് എന.എ.ഡബ.
വനരയള്ള 2.7 കേബകലനാമസ്പീറ്റര് കറനാഡബനന്റെ നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനന്
ഭൂമബ ഏനറ്റടുകക്കണതനായണന്. എച്ചന്.എലാം.ടബ.-യനട ഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കുനതബനുള്ള നടപടബ
റവനത്യു വകുപ്പെബലലാം എന.എ.ഡബ.-യനട ഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് കകേന്ദ്ര
പ്രതബകരനാധ മനനാലയത്തബലലാം നടനവരബകേയനാണന്. കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം 450 കകേനാടബ
രൂപയനട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബച്ച എന.എ.ഡബ. മുതല് മഹബളനാലയലാം വനരയള്ള 6.5
കേബകലനാമസ്പീറ്റര് കറനാഡബനന് അനുമതബപത്രലാം ലഭബക്കുന മുറയന് ഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കുനതബനുള്ള
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. നചനാവ്വര മുതല് എയര്കപനാര്ട്ടന് വനരയള്ള 4.20
കേബകലനാമസ്പീറ്റര്

കറനാഡന്

നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള

2 കകേനാടബ

10

ലക്ഷലാം

രൂപയനട

പ്രവര്ത്തനനാനുമതബ ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.
(17) പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ.

ജബ.

എസന്.

ജയലനാല്:

ചനാത്തന്നൂര്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല

ചനാത്തന്നൂര്-ആദബച്ചനല്ലൂര് പഞനായത്തുകേനള ബനബപ്പെബക്കുന പള്ളബക്കമണ്ണടബ പനാലലാം
നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന):

ചനാത്തന്നൂര്-ആദബച്ചനല്ലൂര് പഞനായത്തുകേനള ബനബപ്പെബക്കുന പള്ളബക്കമണ്ണടബ പനാലലാം
നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് 2009-ല് പബ.ഡബത്യു.ഡബ. ഉത്തരവന് പ്രകേനാരലാം 3.15 കകേനാടബ
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രൂപയനട ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം കസനായബല് ഇനനവസബകഗഷന, അഹലനനമന്റെന്
സര്കവ്വ

എനബവ

നടത്തുകേയലാം

ഡബഹസന

തയ്യനാറനാക്കബ

അഹലനനമന്റെന്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം നചയ്തബരുന. അഹലനനമന്റെന്, ഡസ്പീമനാര്കക്കഷന നസചകേള്
2012-ല് നകേനാല്ലലാം എല്.എ. നസഷദല് തഹസസ്പീല്ദനാറബനന് ഹകേമനാറബയബരുനനങ്കബലലാം ഭൂ
ഉടമകേള് ഭൂമബ വബട്ടന് നല്കേനാന തയ്യനാറനാകേനാത്തതബനനാല് നനാളബതുവനര ഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കല്
നടപടബ ആരലാംഭബക്കനാന കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല്ല.

നകേനാല്ലലാം ജബല്ലനാ കേളക്ടറുനട കനതൃതസത്തബല്

2018

ചര്ച്ചയനട

നഫബ്രുവരബയബല്

നടന

അടബസനാനത്തബല്

ഭൂമബ

ഏനറ്റടുക്കുനതബനുള്ള കരഖകേള് സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം പനാലലാം നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള നടപടബ
സസസ്പീകേരബചവരബകേയമനാണന്.
(18) നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനല കേനാലതനാമസലാം
ശസ്പീ. സബ. നകേ. നനാണു: വടകേര ജബല്ലനാ ആശുപത്രബയനട നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണവുലാം
വടകേര-ഒഞബയലാം

കറനാഡബനന്റെ

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): വടകേര
ജബല്ലനാ

ആശുപത്രബ

നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനന്

2010-ല്

5

കകേനാടബ

രൂപയനട

ഭരണനാനുമതബയലാം സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയലാം നല്കുകേയലാം കകേരള കസറ്റന് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കകേനാര്പ്പെകറഷന

പ്രവൃത്തബ

ഏനറ്റടുക്കുകേയലാം

നചയ്തബരുന.

പ്രവൃത്തബ
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പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാത്തതബനനാല്

കേരനാറുകേനാനര

ഒഴബവനാക്കബ.

രണനാലാം

ഘട്ടമനായബ

നബനാര്ഡബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ 13.70 കകേനാടബ രൂപയനട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബനയങ്കബലലാം
ജബ.എസന്.ടബ. നടപ്പെനാക്കബയതബനനാല് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തബയബകന്മേല് കകേസന് വരബകേയലാം
ആയതബല്

കൂടുതല്

വദക്തത

കവണനമന

കകേനാടതബ

ആവശദനത്തത്തുടര്നന്

എ.ജബ.-ക്കന് സമര്പ്പെബച്ചബരബക്കുകേയമനാണന്. പദതബയനട ഏകകേനാപനത്തബനനായബ നകേട്ടബട
വബഭനാഗലാം അസബസന്റെന് എഞബനസ്പീയനറ ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയലാം പ്രസ്തുത വബഷയത്തബല്
കകേനാടതബയബല്നബനന്

അന്തബമതസ്പീരുമനാനലാം

വരുനമുറയന്

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതുമനാണന്.

2017-ല്

രൂപയനട

സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയലാം

ലഭബച്ച

3

കകേനാടബ

വടകേര-ഒഞബയലാം

പ്രവൃത്തബ
ഭരണനാനുമതബയലാം

കറനാഡന്

ഉടന

കേമ്മേസ്പീഷന

നചയ്യനാനനാകുനമനനാണന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്.
(19) കറനാഡകേള് ഏനറ്റടുക്കല്
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം:
ഗ്രനാമസ്പീണകറനാഡകേള്

തൃത്തനാല നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല തകേര്ന

പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ.

ഏനറ്റടുത്തന്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനന്

നടപടബയണനാകേണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം
തകദ്ദേശഭരണ

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

സനാപനങ്ങള്ക്കന്

വകുപ്പുമനബ

ഹകേമനാറബയ

(ശസ്പീ.

ജബ.

കറനാഡകേള്

സുധനാകേരന):
പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ.

ഏനറ്റടുകക്കണതബനല്ലന നയപരമനായ തസ്പീരുമനാനലാം സര്ക്കനാര് ഹകേനക്കനാണബട്ടുണന് . മറ്റു
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ഫണ്ടുകേള് വബനബകയനാഗബച്ചന് തൃത്തനാല നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡകേള്
നവസ്പീകേരബക്കുന കേനാരദലാം ആകലനാചബക്കനാവുനതനാണന്.
(20) പരമ്പരനാഗത വദവസനായത്തബല് ഉള്നപ്പെടുത്തല്
ശസ്പീ. അനവര് സനാദത്തന്:

കേളബമണ്പനാത്ര നബര്മ്മേനാണനത്ത പരമ്പരനാഗത

വദവസനായങ്ങളബല് ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനുലാം കുട്ടബകേള്ക്കന് വബദദനാഭദനാസ ആനുകൂലദങ്ങള്
ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം കകേരള സലാംസനാന കേളബമണ്പനാത്ര നബര്മ്മേനാണ വബപണന കക്ഷമ
വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷനന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
വദവസനായവുലാം

കസനാര്ട്സുലാം

യവജനകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. എ. സബ. നമനായ്തസ്പീന): കേളബമണ്പനാത്ര നബര്മ്മേനാണ കമഖല കനരബടുന പ്രതബസനബ
പരബഹരബക്കുനതബനന് സര്ക്കനാര് ക്രബയനാത്മകേ നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന് . കകേരള
സലാംസനാന കേളബമണ്പനാത്ര നബര്മ്മേനാണ വബപണന കക്ഷമ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷനന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം നമച്ചനപ്പെടുത്തനാനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.

മണ്പനാത്രനബര്മ്മേനാണ

യനങ്ങള് വനാങ്ങുനതബനന് ഗ്രനാന്റെന് അനുവദബക്കുനതബനുലാം ഇമൗ വബഭനാഗത്തബലള്ള
വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്

പട്ടബകേജനാതബ

വബഭനാഗക്കനാര്ക്കന്

സമനാനമനായ

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള് അനുവദബക്കുനതബനുലാം മണ്പനാത്ര നതനാഴബല് കമഖലനയ
കസര് മനാതൃകേയബല് വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കേളബമണ്ണന് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ
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സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്. കേളബമണ്പനാത്ര നബര്മ്മേനാണനത്ത പരമ്പരനാഗത വദവസനായത്തബല്
ഉള്നപ്പെടുത്തുന കേനാരദലാം പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.
(21) തസബകേ സൃഷ്ടബക്കല്
ശസ്പീ. ആര്. രനാകജഷന്:

സര്ക്കനാര് ഹഹസ്കൂളകേളബല് ആവശദമനായ

ഇലാംഗസ്പീഷന്

അദദനാപകേരുനട തസബകേ സൃഷ്ടബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): ഇലാംഗസ്പീഷന് ഭനാഷനാപഠനലാം
നമച്ചനപ്പെടുത്തുകേ എന ലക്ഷദകത്തനാനട നനഹസ്കൂള് അസബസന്റെന് (ഇലാംഗസ്പീഷന്) തസബകേ
സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം

ഇലാംഗസ്പീഷന്

കൂടബ

ഉള്നപ്പെടുത്തബ

കകേനാര്

വബഷയങ്ങള്

പുനനഃക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയലാം സര്ക്കനാര് ഉത്തരവന് പ്രകേനാരലാം കകേരള വബദദനാഭദനാസ ചട്ടങ്ങളബല്
കഭദഗതബ വരുത്തുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്. ഇലാംഗസ്പീഷന് ഭനാഷനാപഠനലാം നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനന്റെ
ഭനാഗമനായബ ഇലാംഗസ്പീഷന് ഭനാഷ പഠബപ്പെബക്കുന മുഴുവന അദദനാപകേര്ക്കുലാം മബകേച്ച പരബശസ്പീലനലാം
നല്കുനണന്.
(22) കസവന കവതന വദവസകേള്
ശസ്പീ. കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന: നസഷദല് അദദനാപകേരുനട കസവനലാം നവട്ടബക്കുറച്ച
കകേന്ദ്ര മനാനവ വബഭവകശഷബ വബകേസന മനനാലയത്തബനന്റെ നബലപനാടന് തബരുത്തുനതബനുലാം
നസഷദല് അദദനാപകേരുനട കസവനലാം കുട്ടബകേള്ക്കന് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): സലാംസനാനത്തന് ഒനന്
മുതല് എട്ടുവനരയള്ള കനാസുകേളബല് 2016-17, 2017-18 അദദയന വര്ഷങ്ങളബല്
സര്വ്വശബക്ഷനാ അഭബയനാന മുഖനാന്തരലാം പ്രതബമനാസലാം 29,000/- രൂപ ശമ്പള നബരക്കബല്
നസഷദലബസന് അദദനാപകേനര നബയമബക്കനാന കകേന്ദ്ര മനാനവ വബഭവകശഷബ മനനാലയലാം
അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബരുന.

2018-19-ല് എസന്.എസന്.എ., ആര്.എലാം.എസന്.എ.

പദതബകേള് സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചന് സമഗ്ര ശബക്ഷനാ അഭബയനാന എന ഒറ്റപദതബയനായബ
നടപ്പെബലനാക്കനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്. 2018-19 അദദയന വര്ഷത്തബല് നസഷദലബസന്
അദദനാപകേനര പനാര്ട്ടന് നനടലാം അദദനാപകേരനായബ പരബഗണബച്ചന് 7000 രൂപ പ്രതബമനാസ
ശമ്പളത്തബല് നബയമബക്കണനമനനാണന് കകേന്ദ്ര മനാനവ വബഭവകശഷബ മനനാലയലാം
നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബരബക്കുനതന്.

അദദനാപകേരനായബ

നബയമബക്കുനതബനന്

നസഷദലബസന്

അദദനാപകേനര

അധബകേത്തുകേ

ഫുള്നനടലാം

കേനണകത്തണതബനനാല്

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനായബ ആകലനാചബച്ചന് ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുനതനാണന്.
(23) വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബചനല്കേല്
ശസ്പീ. നനഹബബ ഇമൗഡന: കേമ്മേട്ടബപ്പെനാടലാം നബവനാസബകേള്ക്കന് നനലഫന് പദതബയനട
ആദദഘട്ടത്തബല്നപ്പെടുത്തബ വസ്പീടുവചനല്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജന് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): പബ. ആന്റെന് ടബ. കകേനാളനബയബനല 87
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കുടുലാംബങ്ങനള നനലഫന് മബഷന പദതബയബല്നപ്പെടുത്തബ പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനനായബ
രനാകമശസരലാം വബകല്ലജബല് ജബ.സബ.ഡബ.എ. ഉടമസതയബലള്ള 50 നസന്റെന് സലത്തന് ഭവന
സമുച്ചയലാം

നബര്മ്മേബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്

സല

അനുകയനാജദത പരബകശനാധബചവരുന. ഇമൗ കകേനാളനബയബനല 74 കുടുലാംബങ്ങള് നനലഫന്
മബഷനന്റെ പട്ടബകേയബല് ഉള്നപ്പെട്ടവരനാണന്. ഭവന സമുച്ചയങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന മുറയന്
ഭവനലാം

അനുവദബചനല്കുനതനാണന്.

സലലാം

അനുകയനാജദമനാനണനന്

കേനണത്തബക്കഴബഞ്ഞെനാല് ഫനാറ്റന് നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണന്.
(24) നകേട്ടബടങ്ങള് പുതുക്കബ പണബയല്
ശസ്പീ. കജനാണ് നഫര്ണനാണസന് : എറണനാകുളലാം ജബല്ലയബനല മട്ടനാകഞരബയബല്
വഖഫന് കബനാര്ഡബനന് കേസ്പീഴബലള്ള കേനാലപ്പെഴക്കലാംനച്ചന നകേട്ടബടങ്ങള് നപനാളബചനസ്പീക്കബ
പുതബയവ പണബയനതബനുലാം തനാമസക്കനാരുനട ജസ്പീവനുലാം സസത്തബനുലാം സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജന് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): മട്ടനാകഞരബയബനല കേനാലപ്പെഴക്കലാംനച്ചന
നകേട്ടബടങ്ങള് സസകേനാരദ കുടുലാംബ ട്രൈസ്റ്റുകേളനടകയനാ ജമനാഅത്തുകേളനടകയനാ കേസ്പീഴബല്
ഉള്ളവയനാനണനലാം

അവയനട

ചുമതലയലാം

കമല്കനനാട്ടവുലാം

അതതന്

മനാകനജന്നമന്റുകേള്ക്കനാനണനലാം വഖഫന് കബനാര്ഡന് ചസ്പീഫന് എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവന് ഓഫസ്പീസര്
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റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തബട്ടുണന്. പ്രസ്തുത നകേട്ടബടങ്ങള് നപനാളബച്ചന് പുതബയ നകേട്ടബടങ്ങള്
പണബയനതബനന്

ഭരണനബര്വ്വഹണലാം

നടത്തുനവര്

വഖഫന്

കബനാര്ഡബനന

സമസ്പീപബക്കുനപക്ഷലാം നബയമപ്രകേനാരലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചന് അനുമതബ നല്കുന കേനാരദലാം
പരബഗണബക്കുനതനാണന്.
(25) ത്രബതല പഞനായത്തന് അലാംഗങ്ങള്ക്കന് നപനഷന
ശസ്പീ.

എന.

വബജയന

പബള്ള:

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബനല

അലാംഗങ്ങള്ക്കന് നപനഷന അനുവദബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജന് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടബ. ജലസ്പീല്):
അലാംഗങ്ങള്ക്കന്

നപനഷന

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബനല മുന

ആനുകൂലദവുലാം

കക്ഷമനബധബയലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനന്

വബശദനാലാംശങ്ങള് കശഖരബച്ചന് സര്ക്കനാരബകലയന് ശബപനാര്ശ നചയ്യനാന പഞനായത്തന് വകുപ്പെന്
അഡസ്പീഷണല് ഡയറക്ടര് കേണ്വസ്പീനറനായ ഉപസമബതബയനട 18-04-2018-ല് കചര്ന
കയനാഗത്തബല് തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

തസ്പീരുമനാനനമടുത്തതബനുകശഷലാം
മുകനനാട്ടുകപനാകകേണതുള.
നബര്ത്തബവയന്കക്കണതനാണന്.

മനാത്രകമ

ആയതബനനാല്

വബജയന):

നയപരമനായ

ഇത്തരത്തബനലനാരു

നടപടബയമനായബ

ആരലാംഭബച്ച

നടപടബകേള്

തനന
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(26) നസക്ഷന ഓഫസ്പീസന് സനാപബക്കല്
ശസ്പീ. റ്റബ. വബ. രനാകജഷന്: കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബനല പബലനാത്തറ കകേന്ദ്രമനാക്കബ നനവദത്യുതബ
നസക്ഷന ഓഫസ്പീസന് സനാപബക്കുനതബനന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
നനവദത്യുതബ

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന): കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബനല
ശസ്പീകേണ്ഠപുരലാം സര്ക്കബളബനന്റെ പരബധബയബലള്ള പഴയങ്ങനാടബ, മനാതമലാംഗലലാം, പയ്യന്നൂര്,
പരബയനാരലാം ഡബവബഷനുകേള് വബഭജബച്ചന് പബലനാത്തറ കകേന്ദ്രമനാക്കബ പുതബയ നസക്ഷന
ഓഫസ്പീസന്

ആരലാംഭബക്കണനമന

പരബകശനാധബച്ചബരുന.
അധബകേമനായബ

പുതുതനായബ

മനാനവകശഷബ

നപ്രനാകപ്പെനാസല്
നസക്ഷന

നനവദത്യുതബ

ഓഫസ്പീസുകേള്

കവണബവരുനമനതബനനാലലാം

കബനാര്ഡന്

ആരലാംഭബക്കുനതബനന്

പുതബയ

തസബകേകേള്

അനുവദബക്കുനതബനന് തടസങ്ങള് ഉള്ളതബനനാലലാം നസക്ഷന ഓഫസ്പീസുകേള് വബഭജബച്ചന്
പുതബയ

ഓഫസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതന്

പ്രനാകയനാഗബകേമല്ല.

ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവബദദകേള് പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തബ കസവനങ്ങള് നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള
നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനണന്.

അകതനാനടനാപ്പെലാം

നബലവബലള്ള

ഓഫസ്പീസുകേളനട

പുന:ക്രമസ്പീകേരണ സനാധദതകേളലാം കബനാര്ഡന് പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്.
VI കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല ലബസന് 1, 2 (ചട്ടലാം 47(2) അനുസരബചള്ളതന്)
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പ്രകേനാരമുളള കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.
VII റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം
1.

2017-18

സനാമ്പത്തബകേ

സലാംബനബച്ച

സബ്ജക്ടന്

വര്ഷനത്ത
കേമ്മേബറ്റബ

ധനനാഭദര്തനകേളനട
III-നന്റെ

രണനാമതന്

പരബകശനാധന
റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം 2018 മനാര്ച്ചന് 31
വനരയള്ള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
2. നപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങനള സലാംബനബച്ച സമബതബയനട അറുപത്തബനയട്ടന്
മുതല് എഴുപത്തബരണന് വനരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
റൂളബലാംഗന്
സസ്പീക്കറുനടയലാം നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റബനന്റെയലാം സസതനനാധബകേനാരലാം
കേവര്നനടുക്കല്
മബ. സസ്പീക്കര്: 20-06-2018-നന് ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന സഭയബല് ഉനയബച്ച
വബഷയവുലാം അതുസലാംബനബച്ചന് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ വബശദസ്പീകേരണവുലാം
നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റബല് ലഭദമനായ ബനനപ്പെട്ട ഫയല് കരഖകേളനടയലാം മറ്റന്
അടബസനാന

പ്രമനാണങ്ങളനടയലാം

പരബകശനാധബക്കുകേയണനായബ.
നബയമസഭനാ

അടബസനാനത്തബല്

സഭനാനടപടബകേളനട

നസക്രകട്ടറബയറ്റബനന്റെ

പ്രവര്ത്തനവുലാം

നചയര്

വബശദമനായബ

കേനാരദത്തബനലനകപനാനല
വദക്തമനായ

നബയമ
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വദവസകേളനടയലാം ചട്ടങ്ങളനടയലാം നടപടബക്രമങ്ങളനടയലാം അടബസനാനത്തബലനാണന്
ക്രമസ്പീകേരബക്കനപ്പെട്ടബരബക്കുനതന്.
സമ്പൂര്ണ്ണ

എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവബല്നബനലാം

നബയനണത്തബലള്ളതുലാം

ഏനറക്കുനറ

വബഭബനമനായബ

സസ്പീക്കറുനട

സസതനമനായതുമനായ

നസക്രകട്ടറബയറ്റബനനായബ

ഭരണഘടന

ഒരു

ഭരണക്രമമനാണന്

നബയമസഭനാ

വബഭനാവനലാം

നചയ്തബട്ടുള്ളതന്.

സലാംസനാനങ്ങളബനല നബയമനബര്മ്മേനാണ സഭകേളനട നബഷ്പക്ഷവുലാം

സസതനവുമനായ പ്രവര്ത്തനത്തബനന് ഒരു പ്രകതദകേ നസക്രകട്ടറബയറ്റന് ഉണനാകകേണതന്
ഇന്തദന

ജനനാധബപതദത്തബല്

അനബവനാരദമനാനണനള്ള

ഭരണഘടനനാ

നബര്മ്മേനാതനാക്കളനട കബനാദദത്തബനന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണന് 187-ാം അനുകച്ഛേദമനായബ
ഭരണഘടനയബല്

സലാംസനാന

നബയമനബര്മ്മേനാണ

നസക്രകട്ടറബയറ്റബനുള്ള വദവസ ഉള്കച്ചര്ത്തതന്.

സഭകേള്ക്കനായബ

പ്രകതദകേ

നബയമസഭയമനായബ ബനനപ്പെട്ട

ധനനാഭദര്തന യനാനതനാരുവബധ ചര്ച്ചയലാം കൂടനാനത നഎകേകേകണ്ഠനയനാണന് ഇമൗ സഭ
പനാസനാക്കബവരുനതന്.

മനാത്രവുമല്ല,

നസക്രകട്ടറബയറ്റബനന്റെയലാം
വനാര്ഷബകേ

ബഡ്ജറ്റന്

പ്രവര്ത്തന
വബഹബതവുലാം

നബയമസഭയനടയലാം
സസനാതനദലാം

മറ്റന്

അനുബന

അതബനന്റെ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ
കേനാരദങ്ങളലാം

ഉറപ്പെനാക്കുന

കേനാരദത്തബല് ധനകേനാരദ വകുപ്പെന് അകങ്ങയറ്റനത്ത ജനാഗ്രതയനാണന് പുലര്ത്തബവരുനതന് .
നബയമസഭയനടയലാം

വബവബധ

കേമ്മേബറ്റബകേളനടയലാം

പ്രവര്ത്തനവുമനായബ

ബനനപ്പെട്ട

അടബസനാന സമൗകേരദങ്ങനളനാരുക്കുന കേനാരദത്തബല് ഇതര സര്ക്കനാര് വകുപ്പുകേളലാം
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അര്ദ

സര്ക്കനാര്

സഹകേരണവുമനാണന്

സനാപനങ്ങളലാം

അകങ്ങയറ്റനത്ത

പ്രകേടബപ്പെബചവരുനതന്.

ഇത്തരത്തബല്

സമൗമനസദവുലാം
ആകരനാഗദകേരമനായ

എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവന് - നലജബകസ്ലേച്ചര് ബനലാം നബലനബല്ക്കുനതുമൂലലാം നബയമസഭയനട
അന്തസന്

ഉയരുകേയലാം

വര്ദബക്കുകേയലാം
ശസ്പീ.

വബ.

നബയമസഭനാ

നചയ്തബട്ടുനണനതന്

ഡബ.

സതസ്പീശനന്റെ

നസക്രകട്ടറബയറ്റബനന്റെ

പ്രവര്ത്തനമബകേവന്

അഭബമനാനനാര്ഹമനാണന്.

ആകരനാപണലാം

ശരബവയ്ക്കുന

എനബരുനനാലലാം
ചബല

സന്ദര്ഭങ്ങള്

ഇതബനുമുമ്പുതനന നചയറബനന്റെ ശദയബല്നപ്പെട്ടബരുന. നബയമസഭയനട പ്രകതദകേ
അധബകേനാര അവകേനാശങ്ങള് സലാംരക്ഷബചനകേനാണന് സമവനായത്തബലൂനട ഇക്കനാരദങ്ങള്
നബര്വ്വഹബക്കണനമനന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

മുഖദമനബയനട

കനതൃതസത്തബല്

കചര്ന

കയനാഗലാം തസ്പീരുമനാനബച്ചബരുന. സമ്പൂര്ണ്ണമനായലാം സസ്പീക്കറുനട അധബകേനാരപരബധബയബല്
വരുന വബഷയങ്ങളബലലാം നബയമസഭയബല്നബനലാം തുടര്നടപടബകേള്ക്കനായബ അയയ്ക്കുന
ഫയലകേളബലലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനല ഉകദദനാഗസര് അനനാവശദ പരനാമര്ശങ്ങള്
നടത്തുനതന്

ഒട്ടുലാംതനന

ആശനാസദമനായ

കേനാരദമനല്ലനന്

അസനബഗ്ദ്ധമനായബ

അറബയബക്കുന. ഇതുസലാംബനബച്ചന് നചയറബനന്റെ ശദയബല്നപ്പെട്ട ഫയലകേളബനലനാനബല്
ഏതന് ചട്ടത്തബനല ഏതന് വദവസയനട അഥവനാ ഉത്തരവബനന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണന്
അപ്രകേനാരനമനാരു

ഡയറക്ഷന

നല്കുനനതനന്

പരനാമര്ശബച്ചബട്ടബനല്ലനമനാത്രമല്ല

കമല്പ്പെറഞ്ഞെ തരത്തബല് പരനാമര്ശലാം നടത്തബയ ഉകദദനാഗസ/ഉകദദനാഗസന തനന്റെ
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കപരുലാം ഔകദദനാഗബകേ പദവബയലാം കരഖനപ്പെടുത്തബയബട്ടുമബല്ല.

ഫയലകേള് കപ്രനാസസന്

നചയ്യുകമ്പനാള് പനാലബകക്കണ അലാംഗസ്പീകൃത ഓഫസ്പീസന് നടപടബക്രമത്തബനന്റെ കേടുത്ത
ലലാംഘനലാം

കൂടബയനാണന്

ഈ

നടപടബ.

നബയമസഭനാ

നസക്രകട്ടറബയറ്റബല്നബനള്ള

ഫയലകേള് എത്ര ലനാഘവകത്തനാടുലാം നബരുത്തരവനാദകത്തനാടുലാം കൂടബയനാണന് ധനകേനാരദ
വകുപ്പെബനല ചബല ഉകദദനാഗസര് ഹകേകേനാരദലാം നചയ്യുനതന് എനതബനന്റെ ഉത്തമ
ഉദനാഹരണമനായബ ഈ നടപടബനയ കേനാണനാവുനതനാണന്.

ഇതബനുമുമ്പന് സസ്പീക്കറുനടയലാം

നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റബനന്റെയലാം സനാമ്പത്തബകേനാധബകേനാരനത്ത നബയനബചനകേനാണന്
ധനകേനാരദ വകുപ്പെന് ഒരു ഉത്തരവന് പുറനപ്പെടുവബച്ച കേനാരദവുലാം അതുസലാംബനബച്ചന് പത്തനാലാം
കകേരള നബയമസഭയനട കേനാലത്തന് 1996 നവലാംബര് 13-ാം തസ്പീയതബ സഭനാതലത്തബല്
ഉയര്നവന നപനാതുവബകേനാരത്തബനന്റെ അടബസനാനത്തബല് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ
അനതനന പ്രസസ്തുത ഉത്തരവന് പബനവലബച്ചന് സഭയബല് മനാപ്പുപറഞ്ഞെ സലാംഭവവുലാം
ശസ്പീ.

വബ.

ഡബ.

സതസ്പീശന

ഇവബനട

ചൂണബക്കനാണബക്കുകേയണനായബ.

നസ്പീണകേനാലങ്ങള്ക്കുകശഷലാം അത്തരത്തബലള്ള ദുഷന്പ്രവണതകേള് ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനല
ചബല ഉകദദനാഗസരുനട ഭനാഗത്തുനബനലാം വസ്പീണ്ടുലാം ഉണനാകുനതനായബ കേനാണുനതബല്
നചയറബനുള്ള കേടുത്ത ആശങ്ക കരഖനപ്പെടുത്തുന.

ഇക്കനാരദലാം സഭയനട ശദയബല്

നകേനാണ്ടുവന ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന സഭയനട അനുകമനാദനലാം അര്ഹബക്കുന.
പനാര്ലനമന്റെബനുലാം മറ്റന് സലാംസനാന നബയമസഭകേള്ക്കുലാം മനാതൃകേയനാകുന തരത്തബല്
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ഒകട്ടനറ വബപവകേരമനായ മനാറ്റങ്ങള്ക്കന് കവദബയനായബട്ടുള്ള നമ്മുനട മഹത്തനായ സഭയന്
അത്തരലാം കനട്ടങ്ങള് സസനായത്തമനാക്കുവനാന കേഴബഞ്ഞെതന് മനാറബമനാറബവന സര്ക്കനാരുകേള്
അതതു സമയലാം സഹബഷ്ണുതകയനാടുലാം സമൗഹനാര്ദ്ദേപൂര്വ്വവുലാം പുലര്ത്തബയ സഹകേരണ
മകനനാഭനാവവുലാം

തുറന

നകേനാണ്ടുമനാത്രമനാണന്.

മനകസനാനട

നല്കേബയ

ഭരണഘടനനാ

പ്രവര്ത്തന

തതസങ്ങള്ക്കന്

പ്രതദയശനാസങ്ങള്ക്കതസ്പീതമനായമുള്ള സഹവര്ത്തബതസലാം
ഉയര്നവരുന

ദുഷന്പ്രവണതകേള്

സസനാതനദവുലാം
അനുസൃതമനായലാം

തകേര്ക്കുന തരത്തബല്

അവസനാനബപ്പെബക്കനാന

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണനമനലാം ഇക്കനാരദത്തബല് കൂടുതല് ജനാഗ്രതയണനാകേണനമനലാം നചയര്
ബനനപ്പെട്ടവനര ഓര്മ്മേനപ്പെടുത്തുന.
VIII ക്രമപ്രശ്നലാം
ഓര്ഡബനനസുകേള് നബയമമനാക്കുനതബനല കേനാലതനാമസലാം
ശസ്പീ.

എന.

എ.

നനല്ലബക്കുനന്:

നബയമസഭനയ

കനനാക്കുകുത്തബയനാക്കബ

എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവന് ഭരണലാം കേയ്യനാളന അതദന്തലാം ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷമനാണന്
നബലനബല്ക്കുനതന്. ഈ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വനന് നനാളബതുവനര 60
ഓര്ഡബനനസുകേള് പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം 31 എണ്ണലാം പുനര് വബളലാംബരലാം നടത്തുകേയലാം
കശഷബക്കുന 17 ഓര്ഡബനനസുകേള് വസ്പീണ്ടുലാം പുനര് വബളലാംബരലാം നചകയ്യണതനായലാം
വരുന സബതബവബകശഷമനാണുള്ളതന്. വബദദനാഭദനാസലാം, റവനന്യൂ, തകദ്ദേശസസയലാം ഭരണ
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വകുപ്പുകേള്

ഓര്ഡബനനസബനന്

പകേരമുള്ള

ബബല്ലുകേള്

നബയമസഭയബല്

നകേനാണ്ടുവരുനതബനുപകേരലാം ഓര്ഡബനനസുകേള് വസ്പീണ്ടുലാം വസ്പീണ്ടുലാം വബളലാംബരലാം നടത്തുന.
കൃതദമനായബ

അപ്കഡറ്റന്

നചയ്യുന

നബയമസഭയനട

നവബ്ഹസറ്റബല്

ഓര്ഡബനനസുകേനള സലാംബനബച്ച വബശദനാലാംശലാം ലഭദമനാക്കബയബട്ടബല്ല.
നബയമസഭ

10

ധനവബനബകയനാഗ

ബബല്ലുകേള്

ഉള്നപ്പെനട

XIV-ാംകകേരള
46

ബബല്ലുകേള്

പനാസനാക്കബനയങ്കബലലാം ഓര്ഡബനനസുകേള് യഥനാസമയലാം നബയമമനാക്കനാന വകുപ്പുകേള്
അനനാസ കേനാണബക്കുന.

ഇതുസലാംബനബച്ചന് വബവബധ റൂളബലാംഗുകേള് നബലനബല്ക്കുന.

ഈ സകമ്മേളനത്തബല് 14 ഓര്ഡബനനസുകേള് മനാത്രമനാണന് നബയമമനാക്കനാന സനാധബച്ചതന്.
ഏനതങ്കബലലാം

നബയമലാം

സലാംബനബച്ചന്

ഓര്ഡബനനസന്

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന

സനാഹചരദങ്ങളബല് ഓര്ഡബനനസന് റസ്പീ-കപയ്സന് നചയനകേനാണന് സഭയനട അടുത്ത
സകമ്മേളനത്തബല്

ബബല്ലുകേള്

നകേനാണ്ടുവരനാന

ബനനപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേള്

ജനാഗ്രത

കേനാണബക്കണലാം.

സഭയ്ക്കുമുനബല് 120 ബബല്ലുകേള് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാന

പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ള സനാഹചരദത്തബലലാം എല്ലനാ ഓര്ഡബനനസുകേള്ക്കുലാം പകേരലാം ബബല്
നകേനാണ്ടുവനന്

പനാസനാക്കനാതബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബലലാം

സഭനാനടപടബകേള്

അവസനാനബപ്പെബകക്കണബ വരുനതന് കഖദകേരമനാണന്. ഇക്കനാരദത്തബല് റൂളബലാംഗന് നല്കേണലാം.
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പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ബനാലന):
നബയമസഭനയ കനനാക്കുകുത്തബയനാക്കബ എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവന് ഭരണലാം കേയ്യനാളന്നൂനയന വനാദലാം
അടബസനാനരഹബതമനാണന്.
ഘട്ടത്തബല്

നബയമസഭ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

സകമ്മേളബക്കനാത്ത

നടകത്തണബ

സമയത്തന്

വരുന

അടബയന്തര

സനാഹചരദത്തബലനാണന്

ഭരണഘടന ആര്ട്ടബക്കബള് 213(1) പ്രകേനാരലാം ഓര്ഡബനനസന് പുറനപ്പെടുവബക്കുനതന്.
കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല് കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേള് അടബയന്തര ഘട്ടങ്ങളബല്
ഓര്ഡബനനസുകേള് പുറനപ്പെടുവബക്കനാറുണന്.

ഈ സര്ക്കനാരബനന്റെ ആദദനത്ത രണന്

വര്ഷത്തബനകേലാം തനന 46 ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബച്ചന് പനാസനാക്കബയബട്ടുണന്.

ഈ

സകമ്മേളനലാം പൂര്ത്തബയനാകുകമ്പനാള് 60 നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന.
സര്ക്കനാര് പുറനപ്പെടുവബച്ച 35 ഓര്ഡബനനസുകേളബല് സഭനാ സകമ്മേളനത്തബനുമുമ്പന് 17
എണ്ണനമനാഴബനകേ

ബനാക്കബയളളവ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചതനാണന് .

31

ഓര്ഡബനനസുകേള് പുനര് വബളലാംബരലാം നടത്തബയബട്ടബല്ല. ആനകേ 17 എണ്ണലാം മനാത്രമനാണന്
സഭ കചരുന അവസരത്തബല് നബലവബലണനായബരുനതന്. നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ
17

ബബല്ലുകേള്

പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.

3

ഓര്ഡബനനസുകേള്

മനാത്രമനാണന്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാന ബനാക്കബയള്ളതന്. പ്രസബദസ്പീകേരബച്ച ബബല്ലുകേളബല് 50-ഓളലാം
ബബല്ലുകേള് മനാത്രമനാണന് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാന ബനാക്കബയള്ളതന്.
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റൂളബലാംഗന്
മബ. സസ്പീക്കര്: XIV-ാം കകേരള നബയമസഭ നബലവബല് വനകശഷലാം ആനകേ 35
ഓര്ഡബനനസുകേളനാണന് പുറനപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള്ളതന്. അതബല് 3 എണ്ണലാം ഒഴബനകേ 32
ഓര്ഡബനനസുകേളലാം ഇനന് സഭനാ സകമ്മേളനലാം അവസനാനബക്കുനകതനാനട നബയമമനായബ
മനാറുലാം. ഇനതനാരു അപൂര്വ്വ കനട്ടമനല്ലങ്കബലലാം നബയമനബര്മ്മേനാണ രലാംഗത്തന് നനല്ലനാരു
മനാതൃകേയനാണന്.
നബയമസഭ

മനാത്രമല്ല രനാജദനത്ത നബയമസഭകേളബല് ചനാമ്പദനനാണന് കകേരള

എനകൂടബ

അറബയബക്കുകേയനാണന്.

സഭ

കചരുന

ദബവസങ്ങള്,

നബയമനബര്മ്മേനാണ പ്രക്രബയയബല് എടുക്കുന കേനാലനാവധബ, ഇത്തരലാം കേനാരദങ്ങളബനലല്ലനാലാം
മനാതൃകേനാപരമനായ

സമസ്പീപനലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനതബല്

വബജയബച്ചബരബക്കുന.

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ പ്രകതദകേ സകമ്മേളനലാം കചര്നനകേനാണന് പരമനാവധബ
ഓര്ഡബനനസുകേളലാം

നബയമമനാക്കനാനുള്ള

പരബശമമനാണന്

ഈ

സകമ്മേളനത്തബല്

നടത്തബയതന്. ഇക്കനാരദത്തബല് പ്രതബപക്ഷകനതനാവുലാം കേക്ഷബകനതനാക്കളലാം മനബമനാരുലാം
അലാംഗങ്ങളലാം

അകങ്ങയറ്റനത്ത

സഹകേരണമനാണന്

നല്കേബയബട്ടുള്ളനതങ്കബലലാം

അവകശഷബക്കുന പ്രസബദസ്പീകേരബച കേഴബഞ്ഞെ ഓര്ഡബനനസുകേളലാം മറ്റു ബബല്ലുകേളലാം
സമയബനബതമനായബ പനാസനാക്കബ നബയമമനാക്കനാനുള്ള ശമലാം ഇനബയലാം നടകത്തണതുണന് .
ഈ സനാഹചരദത്തബല് ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല്ല എനന് റൂള് നചയ്യുന.
ഓര്ഡബനനസുകേള്

സലാംബനബച്ചന്

നബയമസഭനാ

നവബന്ഹസറ്റബല്
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അപനാകേതകേളനണങ്കബല് പരബഹരബക്കുനതനാണന്.
IX നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള തനാനഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയന്
എടുക്കണനമന പ്രകമയവുലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം
(i) 2018-നല അബ്കേനാരബ (കഭദഗതബ) ബബല്
നതനാഴബലലാം

എഹകസുലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം കദവസസവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന): സബ്ജക്ടന്
കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല അബ്കേനാരബ (കഭദഗതബ) ബബല്
പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: വബകയനാജബപ്പെന് കരഖനപ്പെടുത്തുന. സലാംസനാന
സര്ക്കനാരബനന്റെ

മദദനയനത്തക്കുറബച്ചന്

പ്രതബകഷധവുലാം

ശക്തബയനായ

മദദവദനാപനത്തബനന് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതബല് കരനാഷവുമുണന്.

അമര്ഷവുലാം

സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തകശഷലാം വന ബബല്ലബല് രണന് നചറബയ കഭദഗതബകേളനാണുള്ളതന് . രണന്
കഭദഗതബകേളലാം
വബകയനാജബക്കുന.

വളനര

വബശദമനായബ

ചര്ച്ച

നചയ്യനപ്പെകടണതല്ലനാത്തതബനനാല്
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ശസ്പീ. നകേ. എസന്. ശബരസ്പീനനാഥനുകവണബ ശസ്പീ. അനബല് അക്കര:

സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല അബ്കേനാരബ (കഭദഗതബ) ബബല്
നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ

സര്ക്കുകലറ്റന്

നചയ്യണനമന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. ബനാറബനല നതനാഴബലനാളബകേളനട നതനാഴബലവസരങ്ങള് നഷ്ടനപ്പെടുന
എനതബനു പകേരലാം മദദപനാനലാംമൂലലാം ജസ്പീവബതലാം നഷ്ടനപ്പെട്ടവരുനട ദുരബതങ്ങളനാണന് ചര്ച്ച
നചയ്യനപ്പെകടണതന്. മദദത്തബനന് ഇരയനായ കുടുലാംബങ്ങളനട കേണക്കുലാം അവര് നബലവബല്
ജസ്പീവബക്കുനനതങ്ങനനയനാനണനതബനന്റെ വബവരവുലാം ഇരകേനള തബരബച്ചന് സമൂഹത്തബല്
നകേനാണ്ടുവരനാനുള്ള പദതബയലാം തയ്യനാറനാക്കണലാം. മദദത്തബല്നബനലാം കേബട്ടുന വരുമനാനലാം
സമൂഹത്തബനന്റെ
മറുവശത്തന്
യനാഥനാര്തദലാം

വബകേസനത്തബനുകവണബ
പനാവനപ്പെട്ട

കുടുലാംബങ്ങനള

അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഉപകയനാഗബക്കുനനവനന്
കദനാഷകേരമനായബ

മദദത്തബല്നബനലാം

പറയകമ്പനാള്

ബനാധബക്കുനനവന

ലഭബക്കുന

വരുമനാനലാം

ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബനക്കനാണന് ഇരകേളനട കുടുലാംബത്തബനുലാം കുട്ടബകേളനട പഠനത്തബനുലാം
സഹനായകേമനാകുന പദതബ തയ്യനാറനാക്കണലാം.
ശസ്പീ. കജനാണ് നഫര്ണനാണസന്: സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള
2018-നല അബ്കേനാരബ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബയനട
പരബഗണനയന് അയയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. മദദലാം വനാങ്ങുനതബനുലാം
ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുമുള്ള കുറഞ്ഞെ പ്രനായലാം 21-ല്നബനലാം 23 ആയബ ഉയര്ത്തുനതബനുലാം
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തനാരതകമദന ഹനാനബകേരമല്ലനാത്ത സനാര്ച്ചന് മദദത്തബല് കേലര്ത്തുനതബനുള്ള ശബക്ഷ
ലഘൂകേരബക്കുനതബനുലാം കേളളന് വദവസനായലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുമനാണന് ഈ കഭദഗതബ
ബബല് ഇവബനട അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതന്.
കമഖലനയ

കദനാഷകേരമനായബ

മദദനബകരനാധനലാം സലാംസനാനനത്ത ടൂറബസലാം

ബനാധബച്ച

സനാഹചരദത്തബലനാണന്

ഹഫവന്

സനാര്

കഹനാട്ടലകേള്ക്കന് ബനാര് ഹലസനസന് നല്കുന കേനാരദത്തബല് ദൂരപരബധബ കുറച്ചതന്.
മദദനബകരനാധനലാം

കേഞനാവന്

അടക്കമുള്ള

മയക്കുമരുനകേളനട

ഉപകയനാഗലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന് കേനാരണമനായബട്ടുണന്.
നതനാഴബലലാം

എനനകസുലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം കദവസസവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന):
മദദവര്ജനമനാണന്

സര്ക്കനാരബനന്റെ

നയലാം.

മദദ

ഉപകയനാഗലാം

കുറയ്ക്കുകേ

എന

ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബ 'വബമുക്തബ' കബനാധവത്കേരണ പരബപനാടബ സലാംഘടബപ്പെബചവരുന.
മദദലാം വനാങ്ങുനതബനുലാം ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുമുള്ള കുറഞ്ഞെ പ്രനായലാം 21-ല്നബനലാം 23
ആയബ ഉയര്ത്തുനതബനുലാം തനാരതകമദന ഹനാനബകേരമല്ലനാത്ത സനാര്ച്ചന് മദദത്തബല്
കേലര്ത്തുനതബനുള്ള ശബക്ഷ ലഘൂകേരബക്കുനതബനുലാം പരമ്പരനാഗത വദവസനായമനായ കേള്ളന്
വദവസനായനത്ത സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുമനാണന് ഈ ബബല് ലക്ഷദമബടുനതന് . കഹനാട്ടല്
വദവസനായനത്തയലാം ടൂറബസലാം രലാംഗനത്തയലാം മദദനബകരനാധനലാം കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബച്ച
സനാഹചരദത്തബലനാണന്

ഹഫവന്

സനാര്

കഹനാട്ടലകേള്ക്കന്

ബനാര്

ഹലസനസന്
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നല്കുനതബനന്

സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനബച്ചതന്.

ബബല്

പനാസനാക്കണനമനന്

അഭദര്തബക്കുന.
കഭദഗതബകേള് സഭയനട അനുമതബകയനാനട പബനവലബച.
സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല അബ്കേനാരബ (കഭദഗതബ)
ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
2-ാം വകുപ്പെന്
128, 146, 147 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാം വകുപ്പെന്
160-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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4-ാം വകുപ്പെന്
173, 175, 182, 192, 209, 214, 216, 218, 229, 230 എനസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
5-ാം വകുപ്പെന്
241, 246, 253 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
5-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
5-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
6-ാം വകുപ്പെന്
(കഭദഗതബയബല്ല.)
6-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
6-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം
114, 118, 123, 124, 126 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
നതനാഴബലലാം

എഹകസുലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം കദവസസവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന):
2018-നല

അബ്കേനാരബ

(കഭദഗതബ)

ബബല്

പനാസനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ബനാലന):
പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
2018-നല

അബ്കേനാരബ

(കഭദഗതബ)

ബബല്

പനാസനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം

22-നനതബനര 52 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.
(ii)

2018-നല കകേരള നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബല്

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): സബ്ജക്ടന്
കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുളള 2018-നല കകേരള നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട
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സലാംരക്ഷണ

(കഭദഗതബ)

ബബല്

പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന

പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
X ക്രമപ്രശ്നലാം
ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം: നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമവുമനായബ
ബനനപ്പെട്ടന്

കകേനാടതബയബല്

വദവഹനാരങ്ങള്

നബലനബല്ക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്

കവണത്ര അവധനാനതയബല്ലനാനതയലാം കകേനാടതബ വബധബ പരബകശനാധബക്കനാനതയലാം കഭദഗതബ
നചയ്യുനതന് ബബല്ലബനന്റെ ഉകദ്ദേശദലക്ഷദത്തബനുലാം അന്തസത്തയ്ക്കുലാം എതബരനാണന് .

പ്രസ്തുത

ഓര്ഡബനനസബനന്റെ ഭരണഘടനനാ വബരുദതനയ ഉള്നക്കനാണന് ഹഹകക്കനാടതബ

ഈ

നബയമത്തബനല സുപ്രധനാനമനായ വകുപ്പുകേള് കസ നചയ്ത നടപടബ നബയമപരമനായബ
പരബകശനാധബച്ചന്

കഭദഗതബകേള്

കേനാരണമനാകുനമനതബനനാല്

ഈ

നകേനാണ്ടുവനബനല്ലങ്കബല്
നബയമലാം

ഇകപ്പെനാള്

വദവഹനാരങ്ങള്ക്കന്
അവതരബപ്പെബക്കുനതന്

ക്രമപ്രകേനാരമല്ല.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: ഈ ബബല്ലബനല വകുപ്പെന് 27(എ)(3) പ്രകേനാരലാം 2008-നന്
മുമ്പന് നബകേത്തനപ്പെട്ട സലങ്ങള് ക്രമവല്ക്കരബക്കുനതബനന് നദനായവബലയനട അമ്പതന്
ശതമനാനലാം

ഫസ്പീസന്

ഈടനാക്കുനതബലൂനട

പസ്പീനല്

നപ്രനാവബഷന
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ഉള്നപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണന് നചയ്തബരബക്കുനതന്. ഭരണഘടനനാ വബരുദമനായ പ്രസ്തുത
വകുപ്പെന്

ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനന്

സഭയന്

അനുവനാദമബല്ല.

യ.ഡബ.എഫന്.

സര്ക്കനാര്

നകേനാണ്ടുവന കഭദഗതബ നസ്പീക്കലാം നചയ്തന് സര്ക്കനാര് മനറ്റനാരു രൂപത്തബല് വസ്പീണ്ടുലാം
അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണന്.

ഈ

കഭദഗതബ

പനാസനാക്കുനതന്

നബരവധബ

വദവഹനാരങ്ങള്ക്കന് കേനാരണമനാകുനമനതബനനാല് ഇതന് ക്രമപ്രകേനാരമല്ല.
റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): കകേരള
നബയമസഭയനട നടപടബക്രമവുലാം കേനാരദനബര്വ്വഹണവുലാം സലാംബനബച്ച ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം
ബബല്ലബനന്റെ അവതരണ കവളയബലനാണന് ക്രമപ്രശ്നലാം ഉനയബകക്കണതന് . എനനാല് പ്രസ്തുത
കവളയബലലാം

സബ്ജക്ടന്

ഉനയബച്ചബരുനബല്ല.
വദക്തമനാക്കബയബട്ടുളള
അനുവദബക്കുനപക്ഷലാം
ബബല്ലബനല 27

കേമ്മേബറ്റബ

പരബഗണനനാ

വബജനാപനലാം

നചയ്യനപ്പെടനാത്ത

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ
നല്കകേണ

കവളയബലലാം

ഫസ്പീസന്

തടസങ്ങള്

പ്രസ്തുത

വകുപ്പെബല്

ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുളള

അനുമതബ

നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനനാണന്

കഭദഗതബ

(എ) (3) വദവസ നചയ്യുനതന്.

ഭൂമബ

ആരുലാം

പ്രസ്തുത വദവസ നനാളബതുവനര

നനഹകക്കനാടതബ കസ നചയ്തബട്ടബല്ലനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് ശസ്പീ. വബ. ടബ. ബല്റനാലാം
ഉനയബച്ച ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല്ല.
കഭദഗതബ ബബല്ലബനല 27 (എ) (3) വകുപ്പെന് വബജനാപനലാം നചയ്യനപ്പെടനാത്ത
ഭൂമബയനട സസഭനാവ വദതബയനാനലാം സലാംബനബച്ച അകപക്ഷ അനുവദബക്കുന പക്ഷലാം
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നബര്ണ്ണയബക്കനപ്പെടനാവുന പ്രകേനാരമുളള ഫസ്പീസന് അകപക്ഷകേന നല്കേണനമനന് വദവസ
നചയ്തബട്ടുണന്. ഇതന് ഫസ്പീസന് ചുമത്തുന വദവസ മനാത്രമനാണന്. കുറ്റലാം നചയ്യുന സമയത്തന്
പ്രനാബലദത്തബലണനായബരുന ഒരു നബയമത്തബനന്റെ ലലാംഘനത്തബനനനാഴബനകേ ആനരയലാം
ശബക്ഷബക്കനാന

പനാടുളളതനല്ലനനാണന്

ഭരണഘടനയനട

20-ാം

അനുകച്ഛേദത്തബല്

വദവസ നചയ്യുനതന്. 10, 12, 13 വകുപ്പുകേളനട കഭദഗതബകേള് നലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന്
ഇന്റെനഷനന് എതബരല്ലനാത്തതബനനാല് ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന ഉനയബച്ച ക്രമപ്രശ്നലാം
നബലനബല്ക്കുനതല്ല. ഡനാറ്റനാ ബനാങ്കബല് അപനാകേതയണനാകേനാതബരബക്കനാനനാണന് KSREC
(Kerala State Remote Sensing and Environment Centre)-നന്റെ ഉപഗ്രഹചബത്രലാം
കൂടബ

നകേനാണ്ടുവരനാന

നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുളളതന്.

കനനാട്ടബനനഫ

നചയ്യനാത്ത

ഭൂമബനയ

സലാംബനബച്ചന് സര്ക്കനാരബനന് വദക്തമനായ ധനാരണയനാണുളളതന്.
റൂളബലാംഗന്
മബ. സസ്പീക്കര്: ചട്ടലാം 303 പ്രകേനാരലാം സഭയബല് ഏതന് സന്ദര്ഭത്തബലലാം അലാംഗങ്ങള്ക്കന്
കേനാരദങ്ങള് ഉനയബക്കനാന അവകേനാശമുനണനന് കനരനത്ത റൂളബലാംഗന് നല്കേബട്ടുളളതനാണന് .
ബബല്ലബല് പുതബയതനായബ കൂട്ടബകച്ചര്ക്കുന നസക്ഷന 27 (എ)-യബല് നബനലാം 3-ാം സബന്
നസക്ഷനനായബ

കചര്ക്കുന

വദവസ

നനഹകക്കനാടതബ

കസ

നചയ്തബട്ടുളള

സനാഹചരദത്തബല് ബബല് സഭ പനാസനാക്കുനതന് ക്രമപ്രകേനാരമനല്ലനനാണന് ശസ്പീ. വബ. ടബ.
ബല്റനാലാം ക്രമപ്രശ്നലാം ഉനയബച്ചബരബക്കുനതന്. വദക്തമനായ കസ നനഹകക്കനാടതബയനട
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ഭനാഗത്തുനബനലാം

ഉണനായബട്ടബനല്ലനന്

ബനനപ്പെട്ട

മനബ

വബശദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന് .

നനഹകക്കനാടതബ കസ ലസ്പീഗല് കപ്രനാസസബനന്റെ ഭനാഗമനായബ വരുന നടപടബക്രമലാം
മനാത്രമനായതബനനാല് സഭയനട നബയമനബര്മ്മേനാണ അധബകേനാരനത്ത ബനാധബക്കുനതല്ല.
അപ്രകേനാരനമനാരു

കസ

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതബല്

ഉനണങ്കബല്കപ്പെനാലലാം
നബയമപരമനായബ

നബയമനബര്മ്മേനാണവുമനായബ

തടസങ്ങളബല്ല.

വകുപ്പുതബരബചളള

പരബഗണനനാകവളയബല് ഇടനപടനാനുളള അവസരലാം അലാംഗങ്ങള്ക്കന് ലഭബക്കുനതബനനാല്
ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനബല്ല. നബയമത്തബല് പുതബയതനായബ കചര്ക്കുന നസക്ഷന 27
(എ) (3) പസ്പീനല് നപ്രനാവബഷനനാനണനലാം അതബനന് മുനകൂര് പ്രനാബലദലാം നല്കുനതന്
ഭരണഘടനനാ തതസങ്ങള്ക്കന് എതബരനാനണനലാം ബബല്ലബനല മറ്റന് വദവസകേള് മുന
നലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന് ഇന്റെനഷനന് എതബരനാനണനമനാണന് ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന ക്രമപ്രശ്നലാം
ഉനയബച്ചതന്. നലജബകസ്ലേറ്റസ്പീവന് ഇന്റെനഷന സലാംബനബച്ചന് അന്തബമ തസ്പീരുമനാനനമടുക്കനാന
നചയറബനന് അധബകേനാരമബല്ല. അതന് സര്ക്കനാരനാണന് തബരുമനാനബകക്കണതന്. നബയമത്തബല്
പുതബയതനായബ കചര്ക്കുന നസക്ഷന 27 (എ) (3) പസ്പീനല് നപ്രനാവബഷന അനല്ലനന്
നബയകമനാപകദശലാം

ലഭബച്ചബട്ടുളള

സനാഹചരദത്തബല്

ഇവബനട

ഉനയബച്ച

ആശങ്ക

നബലനബല്ക്കുനതല്ല. അതന് ഫസ്പീസന് മനാത്രമനായബ കേണക്കനാക്കനാവുനതനാണന്.

എഴുതബ

നല്കേബയബട്ടുളള കഭദഗതബകേള് സലാംബനബച്ചന് അന്തബമനാഭബപ്രനായലാം നടത്തനാന നചയറബനന്
സനാധബക്കനാത്തതബനനാല് സര്ക്കനാരബനന്റെ നബലപനാടന് അലാംഗസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ശസ്പീ.

അടൂര്

പ്രകേനാശന്:

വബകയനാജബപ്പെന്

കരഖനപ്പെടുത്തുന.

കകേരളത്തബനല

നനല്വയലകേളലാം തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളലാം അനബയനബതമനായലാം വബകവചന രഹബതമനായലാം
നബകേത്തനപ്പെടുനതുലാം

രൂപ

പരബണനാമലാം

വരുത്തുനതുലാം

നബയനബക്കുനതബനനാണന്

നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന് . ആര്.ഡബ.ഒ.യനട പദവബയബല് തനാനഴയല്ലനാത്ത റവനത്യു ഉകദദനാഗസനരയനാണന് നബയമവബരുദമനായ
പ്രവര്ത്തബകേളബല്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാന

വദവസ

നചയ്തബരുനതന്.

ആയതന്

സങ്കസ്പീര്ണ്ണമനായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന് വഴബ വയ്ക്കുനമനതബനനാലനാണന് വബകല്ലജന് ഓഫസ്പീസര് മുതല്
മുകേളബകലനാട്ടുള്ള

ഉകദദനാഗസര്ക്കന്

മൂലനബയമത്തബല്

മൂനന്

അധബകേനാരലാം

കഭദഗതബകേളനാണന്

നല്കേബയതന്.

നനാളബതുവനര

വരുത്തബയബട്ടുള്ളതന്.

ഇകപ്പെനാള്

നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന് നനാലനാമനത്ത കഭഭഗതബയനാണന്. മൂലനബയമത്തബലള്ള
വകുപ്പുകേളബല്

14

വകുപ്പുകേളബലലാം

കൂട്ടബകച്ചര്ക്കുനതബനുമനാണന്
പൂര്ണ്ണമനായബ

പബനവലബക്കണലാം.

വരുത്തുനതബനുലാം

നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്.

ഒഴബവനാക്കബയബരബക്കുനതന്

തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങനളയലാം

നനല്വയല്

ബബല്

കഭദഗതബ

കകേരളത്തബനല

ഇല്ലനാതനാക്കുനമനള്ളതുനകേനാണന്

നനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തട

വബസ്തൃതബ

നബയമത്തബനന്റെ

ഉപവകുപ്പുകേള്

ചബല

വകുപ്പുകേള്

നനല്വയലകേനളയലാം
ഇമൗ

കുറഞ്ഞുവരുന
പ്രനാധനാനദലാം

30

കഭദഗതബകേള്
സനാഹചരദത്തബല്

വര്ദബചവരബകേയനാണന് .

2008-നല നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമനത്ത ഇല്ലനാതനാക്കുന
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കഭദഗതബകേളനാണന് സര്ക്കനാര് ഈ ബബല്ലബലൂനട നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന് .

മുപ്പെതന്

വകുപ്പുകേളള്ള മൂലനബയമത്തബനല പതബനനാലന് വകുപ്പുകേളലാം കഭദഗതബ നചയനകേനാണനാണന്
പുതബയ

നബയമലാം

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതന്.

മുതലനാളബമനാര്ക്കന്

തസ്പീനറഴുതുന

കകേരള

നടപടബയനാണന്

സലാംസനാനലാം
ഈ

കുത്തകേ

നബയമത്തബലൂനട

സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതന്. ബബല്ലബനല രണനാലാം വകുപ്പെബല് നനല്വയല്, തണ്ണസ്പീര്ത്തടലാം,
കേരഭൂമബ എനബവയ്ക്കുപുറനമ വബജനാപനലാം നചയ്യനപ്പെടനാത്ത ഭൂമബ എനനനാരു പദവബ
സൃഷ്ടബക്കനാനബടയനായ സനാഹചരദനത്തക്കുറബച്ചന് വദക്തമനാക്കണലാം. ആറന് മനാസലാം നകേനാണന്
സലാംസനാനനത്ത

മുഴുവന

പഞനായത്തുകേളബലലാം

ഡനാറ്റനാ

ബനാങ്കന്

തയ്യനാറനാക്കബ

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുനമനലാം നനല്വയല്/തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനമനമുള്ള
എല്.ഡബ.എഫന്.

പ്രകേടനപത്രബകേയബനല

വനാഗനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാനകപനാലലാം

തയ്യനാറനാകേനാനത മൂലനബയമത്തബനല വദവസകേനള ദുര്ബ്ബലനപ്പെടുത്തുന വബധത്തബലള്ള
കഭദഗതബകേള് നകേനാണ്ടുവരുനതബലൂനട സമസ്പീപഭനാവബയബല് നനല്വയലകേള് യകഥഷ്ടലാം
നബകേത്തുന സനാഹചരദലാം സൃഷ്ടബക്കനപ്പെടുനമന കേനാരദത്തബല് തര്ക്കമബല്ല.

2008-നല

നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമത്തബല് നനല്വയല് നബകേത്തുനതന്
സലാംബനബച്ചന്
അധബകേനാരലാം

പ്രനാകദശബകേതല
ഒരു

നബരസ്പീക്ഷണ

കഭദഗതബയബലൂനട

പരബമബതനപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണന്.

'നപനാതു

സമബതബയബല്

നബക്ഷബപ്തമനായബരുന

ജബല്ലനാതല

ഉകദദനാഗസരബകലയന്

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ'

വയല്
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നബകേത്തനാനുള്ള അവകേനാശലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാരബല് നബക്ഷബപ്തമനാക്കുന
നടപടബയനാണന് കഭദഗതബ ബബല്ലബലൂനട സര്ക്കനാര് നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന് .

നപനാതു

ആവശദങ്ങള്നക്കന കപരബല് യനാനതനാരു നബബനനയലാം കൂടനാനത മുതലനാളബമനാര്ക്കന്
നനല്വയലകേള്

പതബചനല്കേനാനുലാം

ഈ

ആക്ടബനല

വദവസകേള്

ഒഴബവനാക്കബനക്കനാടുക്കനാനുമനാണന് തസ്പീരുമനാനബച്ചബരബക്കുനതന്. 2008-നല മൂലനബയമത്തബനല
പത്തനാലാം വകുപ്പെന് പ്രകേനാരലാം നപനാതുആവശദങ്ങള്ക്കനായബ നനല്വയകലനാ തണ്ണസ്പീര്ത്തടകമനാ
ഏനറ്റടുക്കുകമ്പനാള് കചര്നകേബടക്കുന 'നനല്ക്കൃഷബകക്കനാ പ്രകദശനത്ത പരബസബതബ
വദവസയ്കക്കനാ കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കബനല്ലനന് സര്ക്കനാരബനന് കബനാധദനപ്പെടനാനത
അനുവദബക്കനാവുനതല്ല'

എനതന്

നസ്പീനരനാഴുക്കബനനകയനാ

'നനല്ക്കൃഷബകക്കനാ

ബനാധബക്കബനല്ലനന്

അതബകലയ്ക്കുള്ള

അഭബപ്രനായമുള്ളപക്ഷലാം'

എനനാക്കബയബരബക്കുനതന് നബലവുലാം തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളലാം നപനാതു ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ
നബകേത്തനാന

സര്ക്കനാരബനന്

ഗൂഢലക്ഷദകത്തനാനടയനാണന്.
ബബല്ലനാണബതന്.

പൂര്ണ്ണ

അധബകേനാരലാം

മൂലനബയമനത്തയനാനകേ

നല്കുകേനയന

അട്ടബമറബച്ചബരബക്കുന

ഒരു

13-ാം വകുപ്പെബല് തുകേ 'ഫണബ'കലയന് അടപ്പെബകക്കണതനാനണനന്

പറയനതബല് 'ഫണന്' ഏതനാനണനന് വദക്തമനാക്കണലാം. പരനാതബ സമര്പ്പെബക്കുനതബനന്
ഏര്നപ്പെടുത്തബയ ഫസ്പീസന് വര്ദന പൂര്ണ്ണമനായലാം ഒഴബവനാക്കണലാം. വകുപ്പെബനല 27 എ
പ്രകേനാരലാം റവനന്യൂ കരഖകേളബല് മനാറ്റലാം വരുത്തുനതബനന് ആര്.ഡബ.ഒ.-ക്കന് അധബകേനാരലാം
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നല്കേബയതന്

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബക്കന് എതബരനാണന് . കബസബകേന് ടനാകബല് മനാറ്റലാം

വരുത്തനാന അധബകേനാരബകേള്ക്കന് അവകേനാശമബല്ല. 1967-നുകശഷലാം കൃഷബ നചയ്തബരുന
നബലലാം മറ്റനാവശദങ്ങള്ക്കന് ഉപകയനാഗബക്കനാന ആര്.ഡബ.ഒ.-യനട ഭൂവബനബകയനാഗ ഉത്തരവന്
കവണനമനബരബനക്ക നകേട്ടബടങ്ങളലാം ഫനാറ്റുകേളലാം നബര്മ്മേബച്ചന് വദനാപകേമനായബ നബയമലലാംഘനലാം
നടത്തബയബരബക്കുകേയനാണന്. പ്രസ്തുത കഭദഗതബയബലൂനട ഇത്തരലാം നബയമലലാംഘനങ്ങനള
സനാധൂകേരബക്കുന നടപടബ ദുനഃഖകേരമനാണന്. 2008-നന് മുനപന് കൃഷബനചയ്യനാനത കേബടനന്
രൂപനാന്തരലാം

പ്രനാപബച്ച

നനല്വയലകേളലാം

തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളലാം

ഒറ്റത്തവണ

ക്രമനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നഫയര് വനാലത്യുവബനന്റെ 25 ശതമനാനലാം ഫസ്പീസന് ഇമൗടനാക്കബനക്കനാണന്
അനുമതബ നല്കേനാനമനന് വകുപ്പെബനല 3 എ-യബല് മുന യ.ഡബ.എഫന്. സര്ക്കനാര് കഭദഗതബ
നകേനാണ്ടുവനകപ്പെനാള്

നബയമലാം

അസനാധുവനാക്കനപ്പെടുനമനനാണന്

ആകക്ഷപമുയര്നതന്.

2008-നന്

മുനപന്

ക്രമവല്ക്കരബക്കുനതബനന്

ഫസ്പീസന്

ചുമത്തനാനമനന്

അനന്

നബകേത്തബയ

പുരയബടങ്ങള്

2010-11-നല

എല്.ഡബ.എഫന്.

സര്ക്കനാര് പനാസനാക്കബയ 3 എ കഭദഗതബ 2016-ല് ബഡ്ജറ്റബലൂനട പബനവലബച.
പ്രധനാനനപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളബനലല്ലനാലാം മനാറ്റലാം വരുത്തബയ പ്രസ്തുത ബബല്ലബനന്റെ അന്ത:സത്ത
നഷ്ടനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.

അതുനകേനാണന്

ബബല്

പബനവലബക്കുകേകയനാ

നസലക്ടന്

കേമ്മേബറ്റബയനട പരബഗണനയന് വബടുകേകയനാ നചയ്യണലാം.
ശസ്പീ.

എലാം.

ഉമ്മേര്:

വബകയനാജബപ്പെന്

കരഖനപ്പെടുത്തുന.

കകേരളത്തബനല
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കേര്ഷകേരുകടയലാം പരബസബതബ കസ്നേഹബകേളകടയലാം പ്രതസ്പീക്ഷകേള്ക്കന് മങ്ങകലല്പ്പെബക്കുന
കഭദഗതബയനാണന് ഇമൗ ബബല്ലബലൂനട അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതന്. നബയമത്തബനന്റെ 30
വകുപ്പുകേളബല്

പ്രധനാനനപ്പെട്ട

അട്ടബമറബക്കുനതബനുള്ള

14

ശമലാം

വകുപ്പുകേളബലലാം

കഭദഗതബ

നബര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.

വരുത്തബ

ഒനാര്ഡബനനസന്

നബയമലാം
നകേനാണന്

കനട്ടമുണനാക്കനാന സനാധബച്ചബട്ടബല്ല. പല സലങ്ങളബലലാം നബലലാം നബകേത്തനപ്പെടുനതബനന്
ഓര്ഡബനനസന് കേനാരണമനായബത്തസ്പീര്ന. എന്തുകദ്ദേശകത്തനാനടയനാണന് ഓര്ഡബനനസന്
നകേനാണ്ടുവനനതനന്

വദക്തമല്ല.

നബകേത്തനപ്പെട്ട

ഭൂമബകയനറ്റടുത്തന്

പൂര്വ്വസബതബയബലനാക്കനാന കേഴബയകമനാനയനന് വദക്തമനാക്കണലാം. ഭൂമബയനട തരലാംതബരബവന്
സലാംബനബച്ച

ഡനാറ്റനാ

പ്രഖദനാപബനച്ചങ്കബലലാം
നബരസ്പീക്ഷണ

ബനാങ്കന്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനമനന്

ഇതുവനര

സമബതബകേനള

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന

2016-നല
സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.

നബഷന്ക്രബയമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണന്.

ബഡ്ജറ്റബല്
പ്രനാകദശബകേ
പനാടകശഖര

സമബതബകേളനട പ്രവര്ത്തനത്തബനനായബ നബശ്ചയബച്ചബരബക്കുന തുകേ അപരദനാപ്തമനാണന് .
കൃഷബഭൂമബ ഏനറ്റടുക്കുനതബല് ഇമൗസന്നമന്റെന് ആക്ടന് ബനാധകേമനാക്കുനതന് യഥനാര്ത
ഉടമയനട

അവകേനാശലാം

കചനാദദലാം

നചയ്യനപ്പെടനാന

കേനാരണമനാകുലാം.

നപനാതുതനാലരദ

ഹര്ജബക്കന് വബലകക്കര്നപ്പെടുത്തുന നബര്കദ്ദേശലാം മമൗലബകേനാവകേനാശങ്ങളനട ലലാംഘനമനാണന് .
നപനാതു ആവശദത്തബനന് ഏനറ്റടുക്കുന ഭൂമബ പരബധബയബല്ലനാനത നബകേത്തനാനമന വദവസ
അപകേടകേരമനാണന്. കൃഷബ നചയ്യനാനുള്ള സനാമൂഹബകേമനായ ഉത്തരവനാദബത്തലാം കേര്ഷകേനന്
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മനാത്രമനായബ

ചുരുക്കുനതന്

ശരബയല്ല.

കൃഷബഭൂമബ

തരബശബടുനതബനന്

കേനാരണമനായ

വസ്തുതകേള് മനസബലനാക്കബ അവ പരബഹരബക്കുനതബനനാണന് സര്ക്കനാര് ശമബകക്കണതന് .
നബയമലാം

നടപ്പെനാക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം

ലനാഭകേരമനായബ

കൃഷബ

നചയ്യുനതബനുകവണ

അടബസനാന സമൗകേരദങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുനതബനുള്ള ശമങ്ങള് കൂടബ കൃഷബ വകുപ്പെബനന്റെ
ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണലാം.

പനാവനപ്പെട്ട

കേര്ഷകേരുനട

ഭൂമബ

ആവശദനമങ്കബല്

ഏനറ്റടുക്കനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. കേര്ഷകേര്ക്കന് അവരുനട ഭൂമബ ക്രയവബക്രയലാം
നചയ്യനാന കേഴബയണലാം.
ശസ്പീ. നകേ. ആനസലനുകവണബ ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരബഫന്: സബന്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
(കഭദഗതബ) ബബല് നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറ്റന് നചയ്യണനമന
കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 2008-ല് നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
മൂലനബയമലാം പനാസനാക്കനാതബരബക്കനാനകവണബ തടസവനാദങ്ങള് ഉനയബച്ച ഇകപ്പെനാഴനത്ത
പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് നബയമത്തബനന്റെ സലാംരക്ഷകേരനായബ മനാറുനതന് വബകരനാധനാഭനാസമനാണന് .
വസ്തുഹകേമനാറ്റലാം നചയ്യനപ്പെട്ടതുലാം നബകേത്തനപ്പെട്ടതുമനായ ഭൂമബക്കന് ഫസ്പീസന് ഈടനാക്കുനതന്
സലാംബനബച്ചന്

ഗമൗരവമനായ

പരബകശനാധന

നനല്കൃഷബയലാം മറ്റു കൃഷബകേളലാം

നടത്തണലാം.

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബച്ചതുലാം

തരബശന്

ഭൂമബയബല്

നനല്വയല് നബയമലാം
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ സര്ക്കനാര് നടത്തുന ഇടനപടലകേളലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന് .
ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ

നബയമലാം

പനാസനാക്കബയകപ്പെനാള്

ഭക്ഷദ

കേമ്മേബ

കനരബടുന

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന് കനരനത്ത നല്കേബനക്കനാണബരുന ഭക്ഷദധനാനദത്തബനന്റെ വബഹബതലാം
നബലനബര്ത്തുനതബനന്

അനനത്ത

യ.ഡബ.എഫന്

അപലപനസ്പീയമനാണന്.

സലാംസനാനത്തബനന്റെ ഭക്ഷദ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തനാനനായബ

നനല്കൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കണലാം.

സര്ക്കനാര്

ശമബക്കനാത്തതന്

നപനാതുആവശദങ്ങള്ക്കനായബ നനല്വയല്

നബകേത്തുനതബനന് ഉപയക്തമനായ വദവസകേള് നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
മൂലനബയമത്തബല്

ഉള്നക്കനാള്ളബച്ചബട്ടുണന്.

മൂലനബയമത്തബനല

വദവസകേള്ക്കന്

ഉള്ളബല്നബനനകേനാണ്ടുതനനയനാണന് ഈ കഭദഗതബകേള് നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്.
ശസ്പീ. ചബറ്റയലാം കഗനാപകുമനാര്:

സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല കകേരള നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം
അകത

സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറ്റബയനട

പരബഗണനയന്

അയയണനമന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 1957-നല കേര്ഷകേ സമരങ്ങളനട ഭനാഗമനായനാണന് കകേരളത്തബനല
ആദദനത്ത ഗവണ്നമന്റെന് അധബകേനാരത്തബല് വനതന് .
കകേരളത്തബല്

അധബകേനാരത്തബല്

വന

കേമ്മേന്യൂണബസന് ഗവണ്നമന്റെന്

സന്ദര്ഭങ്ങളബനലല്ലനാലാം

കേര്ഷകേനരയലാം

കേര്ഷകേനത്തനാഴബലനാളബകേനളയലാം സലാംരക്ഷബക്കുന സമസ്പീപനമനാണന് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതന്.
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നനല്ലുലാം മറ്റന് വബളകേളലാം ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനുപുറനമ ജലവുലാം ഹജവവദവസയലാം
സലാംരക്ഷബക്കുനതബലലാം കേനാലനാവസ നബയനബക്കുനതബലലാം വലബയ പങ്കന് വഹബക്കുന
നനല്വയലകേള്

മനുഷദനന്റെയലാം

ജസ്പീവജനാലങ്ങളനടയലാം

നബലനബല്പ്പെബനന്

അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണന്. നനല്വയലകേളബനല നചളബനയടുത്തുമനാറ്റബയലാം നബകേത്തബയലാം
കേനാര്ഷബകേ

കമഖലനയ

തകേര്ത്തബരുന

സനാഹചരദത്തബലനാണന്

നനല്വയല്-

തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം പനാസനാക്കബയതന്. കേര്ഷകേര്ക്കന് ഉകദദനാഗസരുനട
സഹനായലാം ലഭദമനാക്കനാനനായബ കകേരളത്തബനലനാട്ടനാനകേ കൃഷബഭവനുകേള് സനാപബച്ചതുലാം
അവനാര്ഡകേള്

ഏര്നപ്പെടുത്തബയതുലാം

കേടനാശസനാസ

കേമ്മേസ്പീഷന

രൂപസ്പീകേരബച്ചതുലാം

ഇനഷസറനസന് ഏര്നപ്പെടുത്തബയതുലാം നകേനായന് യനലാം ലഭദമനാക്കബയതുലാം നനല്ലബനന്റെ
സലാംഭരണ വബല വര്ദബപ്പെബച്ചതുലാം വബവബധ കേനാലഘട്ടങ്ങളബല് വന ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്നമന്റുകേളനാണന്. കൃഷബഭൂമബയനട അളവന് വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം ഈ ഗവണ്നമന്റെബനന്
സനാധബച്ചബട്ടുണന്. നപനാതു ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ നബലലാം നബകേത്തുനതബനന് പ്രനാകദശബകേതല
സമബതബ സലാംസനാനതല സമബതബക്കന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നല്കേണനമന കഭദഗതബയബലൂനട
സര്ക്കനാര് പദതബകേള് സമയബനബതമനായബ നടപ്പെനാക്കനാന സനാധബക്കുനതനാണന് .
2008-നന്

മുമ്പന്

നബകേത്തനപ്പെട്ട

നബലങ്ങള്

ക്രമവല്ക്കരബക്കുനതബനന്

അകപക്ഷകേനബല്നബനന് ഫസ്പീസന് ഈടനാക്കനാന സ്ലേനാബന് സമ്പ്രദനായലാം ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനന്
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. നനല്വയലകേള് നബകേത്തുനതന് ക്രബമബനല് കുറ്റമനായബ
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കേണക്കനാക്കബ ശബക്ഷനാ കേനാലനാവധബ മൂനന് വര്ഷമനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം തരബശന് ഭൂമബ
കൃഷബകയനാഗദമനാക്കുനതബനുലാം കഭദഗതബ വരുത്തബയതന് സസനാഗതനാര്ഹമനാണന്.
റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പെമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

സലാംസനാനനത്ത നനല്വയലകേള് അനബയനബതമനായബ നബകേത്തനപ്പെടുന സനാഹചരദലാം
ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം
എല്.ഡബ.എഫന്.

സലാംരക്ഷബക്കനപ്പെടുനതബനുലാംകവണബയനാണന്
സര്ക്കനാര്

നബകേത്തുനതബനുകവണബയനാണന്

ഈ

നബയമലാം
ഇമൗ

നകേനാണ്ടുവനതന്.
കഭദഗതബ

2008-ല്
വയലകേള്

നകേനാണ്ടുവനനതനന്

നതറ്റബദരബപ്പെബക്കനാനുളള കബനാധപൂര്വ്വമനായ ശമമനാണന് പ്രതബപക്ഷലാം നടത്തുനതന് .
കകേരളത്തബനല നനല്വയല് നബകേത്തനാന ഇമൗ നബയമ കഭദഗതബയബലൂനട സനാധദമല്ല.
മുന നബയമലാം നനഹകക്കനാടതബ റദ്ദേന് നചയ്തതബനന്റെയടബസനാനത്തബലനാണന് വകുപ്പെന് 3 (എ)
പബനവലബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചതന്.

2015-16-ല് സലാംസനാനത്തന് 1,96,000-കത്തനാളലാം

നഹക്ടര് ഭൂമബയബലനാണന് കൃഷബ നചയ്തബരുനതന്. എനനാല് ഇകപ്പെനാള് 2,23,000 നഹക്ടര്
ഭൂമബയനാണന് കൃഷബകയനാഗദമനായബട്ടുളളതന്. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്, കുടുലാംബശസ്പീ
സലാംവബധനാനങ്ങള്, പനാടകശഖര സമബതബകേള് എനബവ തരബശന് ഭൂമബ ഉള്നപ്പെനട
കൃഷബനചയ്യുനതബനന് മുകനനാട്ടുവരബകേയലാം കൃഷബക്കന് കപ്രനാതനാഹനലാം

നല്കുകേയലാം

നചയ്യുനണന്. ഭൂഉടമയനട സമ്മേതമബല്ലനാനത തരബശന് ഭൂമബ ഏനറ്റടുത്തന് കൃഷബ നചയ്യനാനുലാം
നബലലാം നബകേത്തുനതബനുളള ശബക്ഷ രണന് വര്ഷത്തബല്നബനന് മൂനന് വര്ഷമനായബ
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വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം ബബല്ലബല് വദവസ നചയ്യുനണന്. നനല്കൃഷബക്കന് ഉപയക്തമനായ
ഒരബഞന് ഭൂമബകപനാലലാം നഷ്ടനപ്പെടുത്തനാതബരബക്കനാനുളള ശമമനാണന് സര്ക്കനാര് നടത്തുനതന് .
നഗയബല് കപനാലളള പദതബകേള് സലാംസനാനത്തബനന് നഷ്ടനപ്പെടനാതബരബക്കനാനനാണന് 10-ാം
വകുപ്പെബല് ചബല കഭദഗതബകേള് നകേനാണ്ടുവനബട്ടുളളതന്.
നബര്വ്വചനത്തബല്

പദതബകേള്

എന

നപനാതു ആവശദങ്ങള് എന

വനാക്കബകനനാനടനാപ്പെലാം

കപ്രനാജക്ടുകേള്

എന

വനാക്കുകൂടബ കചര്ത്തബട്ടുണന്. സലാംസനാനത്തബനന്റെ നപനാതുതനാല്പ്പെരദലാം മുനനബര്ത്തബയനാണന്
ഇത്തരനമനാരു കഭദഗതബ നകേനാണ്ടുവനബട്ടുളളനതങ്കബലലാം പ്രനാകദശബകേതല നബരസ്പീക്ഷണ
സമബതബയനട

അവകേനാശങ്ങള്ക്കന്

കുറവുണനായബട്ടബല്ല.

പുതബയ

നബയമപ്രകേനാരലാം

സര്ക്കനാരബനന്റെ കനരബട്ടുളള നബയനണത്തബലളള കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കന് മനാത്രമനാണന് അനുമതബ
നല്കുനതന്. 30 വകുപ്പുകേളബല് 14 എണ്ണത്തബലലാം കഭദഗതബ നകേനാണ്ടുവനതബലൂനട
ബബല്ലബനന് പുതുജസ്പീവന വയ്ക്കുകേയനാണന് നചയ്തതന്. 16-ാം വകുപ്പെബനന്റെ കഭദഗതബയബല്
ഉടമസനന്റെ അനുമതബയബനല്ലങ്കബലലാം തരബശനായബക്കബടക്കുന നനല്വയലകേള് ഏനറ്റടുത്തന്
കൃഷബ നചയ്യണനമനന് വദവസ നചയ്തതബലൂനട നനല്വയലകേളലാം നനല്കൃഷബയലാം
വദനാപബപ്പെബക്കനാനുളള സനാധദതയനാണന് കേനാണുനതന്. തരബശന് ഭൂമബയനട ഉടമസകരനാടന്
കൃഷബ

നചയ്യണനമനലാം

നബലനബര്ത്തബനക്കനാണന്

അല്ലനാത്തപക്ഷലാം

പ്രസ്തുത

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

ഭൂമബയനട

ഉടമസനാവകേനാശലാം

സനാപനങ്ങകളനാ

പനാടകശഖര

കേമ്മേബറ്റബകേകളനാ അങ്കണവനാടബകേകളനാ ഏനറ്റടുത്തന് നടത്തുനമനന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കുകേയലാം 15
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ദബവസത്തബനകേലാം മറുപടബ ലഭദമനാകേനാത്തപക്ഷലാം അതന് ഏനറ്റടുക്കുനതുമനാണന് .
16,

27

എനസ്പീ

നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുള്ളതന്.

അഞന്

വകുപ്പുകേളബലനാണന്

ബനാക്കബയള്ളവയബല്

മനാത്രമനാണന് മനാറ്റലാം വരുത്തബയബരബക്കുനതന്.

ചബല
27 (എ)

2, 5, 10,

പ്രധനാനമനായലാം

കഭദഗതബകേള്

വനാക്കുകേകളനാ

വനാചകേങ്ങകളനാ

വകുപ്പെബല്

2008-നന് മുമ്പന്

നബകേനകേബടക്കുനതുലാം ഡനാറ്റനാ ബനാങ്കബല് ഉള്നപ്പെടനാത്തതുലാം റബകക്കനാര്ഡകേളബല് നബലലാം
എനന്

കരഖനപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതുമനായ

ഭൂമബ

മറ്റന്

ആവശദങ്ങള്ക്കന്

ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുള്ള വദവസ നകേനാണ്ടുവന. 2008-നന് മുമ്പന് നബകേനകേബടക്കുന
ഭൂമബയബല് പഞനായത്തന്/മുനബസബപ്പെല്/കകേനാര്പ്പെകറഷന പ്രകദശങ്ങളബല് 10 നസന്റെന്
ഭൂമബയബല് 120 സസയര് മസ്പീറ്റര് വനരയള്ള വസ്പീടുലാം 5 നസന്റെന് ഭൂമബയബല് 40 സസയര് മസ്പീറ്റര്
വനരയള്ള കേച്ചവട സനാപനങ്ങളലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് അനുമതബ ആവശദമബല്ല.
എനനാല്

2008-നന്

ഉത്തരവനാദബതസമുണന്.

മുമ്പനാണന്

നബകേത്തബയനതനന്

കബനാധദനപ്പെടുത്തനാനുള്ള

അമ്പതന് നസന്റെന് വനര നബശ്ചബത ഫസ്പീസന് ഇമൗടനാക്കബ ഭൂമബ

ക്രമനപ്പെടുത്തബ നല്കുകേയലാം അമ്പതന് നസന്റെബല് കൂടുതലനാനണങ്കബല് ഭൂമബയനട പത്തന്
ശതമനാനലാം

ജലസലാംഭരണ

നനല്കൃഷബയബടങ്ങളബകലയന്

സലാംവബധനാനങ്ങള്
ജലനാഗമന

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം

മനാര്ഗ്ഗങ്ങളലാം

ജലത്തബനന്റെ

സമസ്പീപത്തുളള
നസ്പീനരനാഴുക്കുലാം

തടസനപ്പെടുത്തുനബനല്ലനന് ഉറപ്പെനാക്കണലാം. 1967-നല കകേരള ലനാനഡന് യൂട്ടബനനലകസഷന
ഉത്തരവന് വരുനതബനുമുമ്പന് നബകേത്തനപ്പെട്ട

ഭൂമബക്കന്

ഫസ്പീസന് ഇമൗടനാകക്കണതബല്ല.
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സലാംസനാനനത്ത നനല്കൃഷബ വബകേസനലാം മുനബല്ക്കണന് കേനാര്ഷബകേ അഭബവൃദബ ഫണന്
രൂപസ്പീകേരബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.
അപ്പെസ്പീല്

നല്കേനാനുളള

ഡനാറ്റനാ ബനാങ്കന് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന മുറയന്

സലാംവബധനാനലാം

ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനന്

ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുണന്.

നകേനാണ്ടുവന

ബബല്

നനല്കൃഷബ

പനാസനാക്കബത്തരണനമനന്

അഭദര്തബക്കുന.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള നനല്വയല്തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
2-ാം വകുപ്പെന്
മനബ തനാനഴപ്പെറയന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ ബബല്ലബനല 2-ാം ഖണ്ഡലാം (v)-ാംഉപഖണ്ഡ പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബനല
2-ാം വകുപ്പെബനന്റെ (xvii എ) ഖണ്ഡത്തബല് "കകേരള സലാംസനാന റബകമനാട്ടന് നസനസബലാംഗന്
നസന്റെറബനന്റെകയനാ പ്രനാകദശബകേതല നബരസ്പീക്ഷണ സമബതബയനടകയനാ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പ്രകേനാരലാം
നനല്വയല്

അല്ലനാത്തതുമനായ

ഭൂമബകയനാ

എനര്തമനാകുന”എന
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വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം ”കകേരള സലാംസനാന റബകമനാട്ടന് നസനസബലാംഗന് നസന്റെറബനന്റെയലാം
പ്രനാകദശബകേതല നബരസ്പീക്ഷണ സമബതബയനടയലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പ്രകേനാരലാം നനല്വയല്
അല്ലനാത്തതുമനായ ഭൂമബകയനാ കകേരള സലാംസനാന റബകമനാട്ടന് നസനസബലാംഗന് നസന്റെറബനന്റെ
റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭദമല്ലനാത്തബടത്തന് പ്രനാകദശബകേതല നബരസ്പീക്ഷണ സമബതബയനട റബകപ്പെനാര്ട്ടന്
പ്രകേനാരലാം

നനല്വയല്

അല്ലനാത്തതുമനായ

ഭൂമബകയനാ

എനര്തമനാകുന”എന

വനാക്കുകേള് കചര്കക്കണതനാണന്.
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156,
157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 178,
181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 203,
204, 205, 208, 209, 210, 215, 216, 225, 229, 230, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 243, 245, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 262,
264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 281, 284,
286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 303 എനസ്പീ
നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
245, 272, 151 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് 26-നനതബനര 65 കവനാട്ടുകേകളനാനട
സഭ നബരനാകേരബച.
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കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള രണനാലാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള രണനാലാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാം വകുപ്പെന്
305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320,
322, 324, 327, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343,
344, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 354, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
369, 371, 376, 377, 373, 375, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 390, 391,
392, 393, 394, 396, 398, 399, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 415, 416, 417,
418, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 431, 432,434 എനസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.
418. ഖണ്ഡലാം 3(2)(i) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന
വകുപ്പെന് 5(4)(i)-നന്റെ കബപ്ത നബബനനയബല് "നബലമനാകയനാ" എനതബനന് പകേരലാം
"നനല്വയലനാകയനാ" എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
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മനബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റു

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
4-ാംവകുപ്പെന്
437, 440, 442, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 453, 455, 456, 457,
464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 473, 476, 477, 481, 482, 483 484,
485, 486 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.
437. ഖണ്ഡലാം 4 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബനല വകുപ്പെന് 8 (3) നു പകേരലാം
കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന

വകുപ്പെന്

8

(3)

ല്

''

നപനാതു

ആവശദത്തബനനായബ

നബലലാംനബകേത്തുനതബകനനാ '' എനസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം '' നപനാതു ആവശദത്തബനനായബ
നനല്വയല് നബകേത്തുനതബകനനാ '' എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
മനബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റു

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട
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പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 4-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
5-ാംവകുപ്പെന്
487, 488, 489, 490, 493, 494, 496, 497, 500, 501, 503, 504, 507,
508, 509, 510, 511 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
5-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
5-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
6-ാം വകുപ്പെന്
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 535,
536, 538, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 559, 560, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 576, 577, 582, 583, 585,
586, 588, 596, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 638,
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639, 641 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
521. ഖണ്ഡലാം 6 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന
വകുപ്പെന് 10(1)-ല്, "നപനാതു ആവശദത്തബനന് അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാനണങ്കബല്" എനസ്പീ
വനാക്കുകേള്ക്കുകശഷലാം "മനാത്രലാം" എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.
തനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച.
624. ഖണ്ഡലാം 6 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന
വകുപ്പെന്

10(5)-ല്,

"അകപക്ഷയബല്കമകലനാ"

എന

വനാക്കബനുപകേരലാം

"അകപക്ഷയബനകമകലനാ” എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബയലാം സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
515-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ 23-നനതബനര 63 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ പബനവലബച.
514, 524, 621 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് 23-നനതബനര 63 കവനാട്ടുകേകളനാനട
സഭ നബരനാകേരബച.
മറ്റന്

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
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സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
7-ാം വകുപ്പെന്
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 654, 655, 658, 660
എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
7-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
7-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-ാം വകുപ്പെന്
662, 663, 664, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച.
673. ഖണ്ഡലാം 8 (ii) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന്
13(2)-ല്

"നനകേനയ്യനാഴബക്കുനതബനന്"

"നനകേനയ്യനാഴബക്കുനതബനുലാം

ഇവയബല്

എനതബനുപകേരലാം

ഏനതങ്കബലകമനാ

എല്ലനാകമനാ
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ഉപകയനാഗബച്ചന്

നബര്മ്മേബക്കുന

ഇഷ്ടബകേ,

നനടല്

മുതലനായവ

നനകേനയ്യനാഴബക്കുനതബനുലാം" എനന് കചര്ക്കുകേ.
മനബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റന്

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 8-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 8-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
9-ാം വകുപ്പെന്
689, 690, 693 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
9-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
9-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
10-ാം വകുപ്പെന്
694, 697, 699, 700, 702, 703, 704, 706, 708, 710, 711, 712, 713, 714,
715, 716, 717, 718, 719, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732,
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733, 734, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 751, 752,
753, 754, 755, 756, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769,
770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 782, 783, 784, 785, 787, 788,
789, 790, 791, 792, 794, 797, 799, 800, 801, 803, 805, 806, 807, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് മനബ സസസ്പീകേരബച.
702. ഖണ്ഡലാം 10(1) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന്
16(2)-ല് "നബകഷധബചനകേനാകണനാ” എന വനാക്കബനന് പകേരലാം "നബരസബചനകേനാകണനാ”
എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.
713. ഖണ്ഡലാം 10(3) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന്
16 (3 എ)-ല് "ബനനപ്പെട്ട പഞനായത്തന്” എനതബനന് പകേരലാം "ബനനപ്പെട്ട
പഞനായത്തന്/മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ/കകേനാര്പ്പെകറഷന” എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
788. ഖണ്ഡലാം 10(5) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന്
16(5)-നന്റെ കബപ്തനബബനനയബല് "ഏനതങ്കബലലാം ഒനബനന് ”എനസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കന്
പകേരലാം "ഏതബനുലാം” എനന് കചര്ക്കുകേ.
803. ഖണ്ഡലാം 10(8) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന്
16(10)(v)-ല് "മണകലനാ ഏനതങ്കബലലാം ധനാതുക്കകളനാ” എനതബനന് പകേരലാം "മണകലനാ
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കേളബമകണ്ണനാ മറ്റന് ഏനതങ്കബലലാം ധനാതുക്കകളനാ” എനന് കചര്ക്കുകേ.
മനബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
771-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ 23 നനതബനര 63 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ പബനവലബച.
മറ്റന്

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 10-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 10-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
11-ാം വകുപ്പെന്
818, 819, 820 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
11-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
11-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
12-ാംവകുപ്പെന്
822, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 832 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
12-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
12-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
13-ാംവകുപ്പെന്
833, 834 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
13-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
13-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
14-ാം വകുപ്പെന്
(കഭദഗതബയബല്ല)
14-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
14-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
15-ാംവകുപ്പെന്
836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 846, 848, 849, 852, 853,
854, 855, 856, 857, 860, 861, 862, 864, 865, 866, 869, 871, 872, 874, 875,
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876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 891,
892, 893, 895, 896, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910,
912, 913, 914, 916, 919, 920, 921, 923, 926, 929, 933, 936, 937, 938, 940,
941, 944, 945, 946, 948, 951,952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 962,
963, 964, 967, 968, 969, 970, 972, 973, 974, 976, 977, 978, 979, 981, 982,
983, 984, 985, 986, 988, 989, 991, 992, 993, 994 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
980. ഖണ്ഡലാം 15 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന് 27
ഡബ (2)-ല് "കലനാക്കല് ഫണബനന്റെ”എന വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം "സലാംസനാന
ആഡബറ്റന് വകുപ്പെബനന്റെ" എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.
883. ഖണ്ഡലാം 15 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെന് 27
(എ)

(6)-ല്

"

ഭൂമബയബല്

സബതബ

നചയ്യുന

120”എനതന്

"ഭൂമബയബല്

120”എനനാക്കുകേ.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബയലാം സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
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മറ്റന്

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 15-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 15-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
16-ാംവകുപ്പെന്
995-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
16-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
16-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം
110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 124,125, 127, 128, 129,
130, 132, 135, 136, 138, 139, 140 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
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1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
റവനന്യൂവുലാം
2018-നല

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

കകേരള

വകുപ്പുമനബ

നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട

(ശസ്പീ.

സലാംരക്ഷണ

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

(കഭദഗതബ)

ബബല്

പനാസനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ. രകമശന് നചനബത്തല):
തണ്ണസ്പീര്ത്തട

സലാംരക്ഷണ

നബയമലാം

അഴബമതബക്കുലാം

2008-നല നനല്വയല്സസജനപക്ഷപനാതത്തബനുലാം

പ്രകൃതബയനട നനാശത്തബനുലാം വഴബനതളബക്കുന ഒനനായബ ഭനാവബയബല് കരഖനപ്പെടുത്തുനമന
കേനാരദത്തബല് സലാംശയമബല്ല. ഈ നബയമ കഭദഗതബ പനാസനാകുനകതനാടുകൂടബ കകേരളത്തബല്
അവകശഷബക്കുന

5

ശതമനാനലാം

നനല്വയലകേളലാം

നസ്പീര്ത്തടങ്ങളലാംകൂടബ

അപ്രതദക്ഷമനാകുലാം. വന പനാരബസബതബകേ ദുരന്തമനാണന് ഇതബലൂനട സൃഷ്ടബക്കനപ്പെടുനതന്.
മൂലനബയമത്തബനല

30

വകുപ്പുകേളബല്

വരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണന്.
കുറുക്കുവഴബയനാണന്
15-ാംവകുപ്പെബനല

15

നനല്വയലകേളലാം
ഈ

27(സബ)

തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളലാം

ബബല്ലബലൂനട
പ്രകേനാരലാം

വകുപ്പുകേളബലലാം

കഭദഗതബ

നബകേത്തനാനുള്ള

നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്.

ബബ.ടബ.ആര്.-ല്

മനാറ്റലാം

വരുത്തനാന

തഹസസ്പീല്ദനാര്ക്കന് അധബകേനാരലാം നല്കേബയതന് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബക്കന് എതബരനാനണനന്
മനാത്രമല്ല കരഖകേളബല് വദനാപകേമനായ തബരബമറബ നടത്തുനതബനുള്ള സനാഹചരദലാം
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സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം നചയ്യുലാം. ചരബത്രത്തബല് കേരബനബയമമനാകേനാന കപനാകുന ഇമൗ നബയമലാം
പനാസനാക്കുനതബല് പ്രതബകഷധബച്ചന് ഞങ്ങള് സഭ ബഹബഷ്കരബക്കുന.
(സര്ക്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചന് പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ഒനടങ്കലാം ബബല്
കേസ്പീറബനയറബഞ്ഞെന് ബനാനറുകേളയര്ത്തബ മുദനാവനാകേദലാം വബളബച്ചന് സഭ ബഹബഷ്കരബച.)
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): നപനാതുസമൂഹത്തബനന്റെ തനാലരദങ്ങള്
മനസബലനാക്കനാത്ത പ്രതബപക്ഷ സമസ്പീപനലാം ദുനഃഖകേരമനാണന്. വബകേസനരലാംഗത്തന് സുപ്രധനാന
പങ്കന്

വഹബക്കുനതബനുലാം

കഭദഗതബകേളനാണന്

സനാമൂഹബകേ

പ്രതബബദത

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതന്.

തരബശന്

നതളബയബക്കുനതബനുമുള്ള
രഹബതമനാക്കബനക്കനാണന്

നനല്കൃഷബയനട വബസ്തൃതബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന് നടക്കുനതന്.
3 ലക്ഷലാം നഹക്ടറബല് നനല്കൃഷബ വദനാപബപ്പെബച്ചന് ഉത്പനാദനലാം 10 ലക്ഷലാം ടണ്ണനാക്കബ
വര്ദബപ്പെബക്കുനമന സര്ക്കനാര് നയത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായബ 23579 നഹക്ടര് പ്രകദശത്തന്
അധബകേമനായബ കൃഷബയബറക്കുകേയണനായബ. 220449 നഹക്ടര് സലത്തന് നനല്കൃഷബ
നകേനാണ്ടുവരനാന സനാധബച എനതന് സര്ക്കനാരബനന്റെ കനട്ടമനാണന്.
2018-നല കകേരള നനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബല്
പനാസനാക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.
XI അവകേനാശലലാംഘന പ്രശ്നങ്ങള്
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അനുമതബ നബകഷധബച്ചവ
മബ.

സസ്പീക്കര്:

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

ആകരനാഗദവുലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം

വകുപ്പുമനബനക്കതബനര ശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണനുലാം ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രനുലാം
നല്കേബയ
നബയമവുലാം

കനനാട്ടസ്പീസന്,

പട്ടബകേജനാതബ

സനാലാംസനാരബകേവുലാം

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബനക്കതബനര

ശസ്പീ. ഹഹബബ ഇമൗഡന നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസന്, വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബനക്കതബനര
ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസന്, നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം
വകുപ്പുമനബനക്കതബനര ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര് നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസന് എനബവയന് അനുമതബ
നബകഷധബക്കുന.
പരബഗണനയബലബരബക്കുനവ
ബഹുമനാനനപ്പെട്ട മുഖദമനബനക്കതബനര ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന നല്കേബയ
കനനാട്ടസ്പീസന്,

മുഖദമനബക്കുകവണബ

പ്രസനാവന

നടത്തബയ

സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം കദവസസവുലാം വകുപ്പുമനബനക്കതബനര ശസ്പീ. അനബല് അക്കര
നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസന് എനബവ നചയറബനന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.
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സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയന് പബരബയനതന് സലാംബനബച്ചന്
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന):

ബബസബനസ്സുകേനളനാനമബല്ലനാത്തതബനനാല്

സഭ

സഭ

മുമ്പനാനകേ

മറ്റന്

അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയന്

പബരബയനാവുനതനാണന്.
റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
(പതബനനാലനാലാം

കകേരള

നബയമസഭയനട

പതബനനനാനനാലാം

സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച്ച വബഷയങ്ങനള സലാംബനബച്ചന് ബഹുമനാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് സലാംക്ഷബപ്ത
വബവരണലാം നടത്തുകേയലാം നടപ്പുസകമ്മേളനലാം വബജയകേരമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനന്
സഹകേരബച്ച എല്ലനാവര്ക്കുലാം നന്ദബ കരഖനപ്പെടുത്തുകേയലാം നചയ.)
(ചട്ടങ്ങള് സലാംബനബച്ച സമബതബയനട രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പ്രകേനാരലാം 42
വര്ഷക്കനാലമനായബ തുടര്നവന സഭയനട സമയക്രമലാം രനാവബനല 9.00 മണബ മുതല്
ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം 2.00 മണബ വനരയനായബ പരബഷ്കരബക്കുനതന് സലാംബനബചലാം സസ്പീകേളകടയലാം
കുട്ടബകേളകടയലാം

വബകേലനാലാംഗരുകടയലാം

പരബഗണനനാവബഷയത്തബല്
സമബതബയനട

കപരന്

കക്ഷമലാം

ഭബനലബലാംഗക്കനാരുനട
സസ്പീകേളകടയലാം

സലാംബനബച്ച
വബഷയലാം

കൂടബ

ഭബനലബലാംഗക്കനാരുകടയലാം

സമബതബയനട
ഉള്നപ്പെടുത്തബ
കുട്ടബകേളകടയലാം
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ഭബനകശഷബക്കനാരുകടയലാം കക്ഷമലാം സലാംബനബച്ച സമബതബ എനന് മനാറ്റബയബട്ടുനണനലാം
സമ്പൂര്ണ്ണ
ചട്ടത്തബല്

ഇ-നബയമസഭ

എന

ആശയലാം

ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനലാം

നടപ്പെനാക്കുനതബനുള്ള

കഭദഗതബകേള്

നബയമസഭയനട

വജ്രജൂബബലബ

ആകഘനാഷങ്ങളനട സമനാപനത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായബ 'നഫസബവല് ഓണ് നഡകമനാക്രസബ'
എന പരബപനാടബയനട ഒമൗപചനാരബകേ ഉദ്ഘനാടനലാം 2018 ആഗസന് മനാസലാം ആദദവനാരലാം
ബഹുമനാനനപ്പെട്ട രനാഷ്ട്രപതബ നബര്വ്വഹബക്കനാനമനന് സമ്മേതബച്ചബട്ടുനണനലാം പരബപനാടബ
വബജയബപ്പെബക്കുനതബനന് എല്ലനാ അലാംഗങ്ങളകടയലാം സഹകേരണമുണനാകേണനമനലാം സഭനയ
അറബയബച.)
(സഭ

കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാനട

അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയന് പബരബഞ്ഞു.)
*************

ഹവകുകനരലാം

7.37-നന്

