1

I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-7
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 ഡബസലാംബര് 05, ബുധന
നബയമസഭ

രനാവബകല

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം
പ്രളയനാനന്തര ദുരബതനാശശനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
മബ. സസ്പീകര്: മഹനാപ്രളയത്തബനുകശഷലാം ദുരബതമനുഭവബക്കുനവര്കക്ക് കേനാരദമനായ
സഹനായലാം നല്കേനാന കേഴബയനാത്തതലാം ദുരബതനാശശനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ണ്ണമനായലാം
സലാംഭബച്ചതലാംമൂലലാം

ജനങ്ങള്

കനരബടുന

കേഷ്ടപ്പെനാടുകേളലാം

ദുരബതങ്ങളലാം

കേനാരണലാം

ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ പറയകപ്പെടുന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാ നടപടബകേള്
നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വ്വശസ്പീ വബ. ഡബ. സതസ്പീശന, വബ.
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കകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞക്ക്, കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്
റൂള് 50 അനുസരബച്ചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): പ്രസ്തുത വബഷയലാം സഭ പ്രകതദകേമനായബ
മുമക്ക് ചര്ച്ച കചയബട്ടുകണങബലലാം ഗഗൗരവതരമനായ പ്രശ്നത്തബകന്റെ നബലവബകല സബതബ
അവകലനാകേനലാം കചകയ്യണതക്ക് അതദനാവശദമനായതബനനാല് ചര്ച്ചയ്കകടുകനാവുനതനാണക്ക് .
(അടബയന്തരപ്രകമയലാം ചര്ച്ചയ്കകടുകനാന തസ്പീരുമനാനബച.)

II ശദക്ഷണബകല്
(1) കേശുവണബ കതനാഴബലനാളബകേള് കനരബടുന പ്രശ്നങ്ങള്
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന: കകേരളത്തബകല മൂനക്ക് ലക്ഷത്തബലധബകേലാം വരുന
ജനങ്ങളകട പ്രധനാന ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗ്ഗമനാണക്ക് കേശുവണബ വദവസനായലാം.
ഉടമസതയബല്

എണ്ണൂകറനാളലാം

ഫനാക്ടറബകേളള്ളതബല്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനായബട്ടുളളതക്ക്. കകേന്ദ്ര
വദവസനായങ്ങള്കക്ക്

നനാനൂകറണ്ണലാം

സശകേനാരദ
മനാത്രമനാണക്ക്

നബകുതബ നയത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ പരമരനാഗത

നബകുതബയബളവുകേള് ലഭബകനാത്തതക്ക് കതനാട്ടണബ ഇറക്കുമതബകയ

സനാരമനായബ ബനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബകേളകട ഇ.പബ.എഫക്ക്. കപനഷനുലാം
സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ ചബകേബത്സയലാം കകേന്ദ്ര സര്കനാര് നബകഷധബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക് . ഇഗൗ
സനാഹചരദത്തബല് കേശുവണബ വദവസനായകത്ത സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

ഫനാക്ടറബകേള്

തറനക്ക് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേളകട നഷ്ടകപ്പെട്ട ആനുകൂലദങ്ങള്
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ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം
കപ്രനാഫഷണല്

അവരുകട

കകേനാഴ്സുകേളബല്

മകള്കക്ക്

എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.

പ്രകവശനലാം

നല്കുനതബനുലാം

ഉള്കപ്പെകടയളള
കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സര്കനാരുകേള് കയനാജബച്ചക്ക് സമഗ്രമനാകയനാരു പനാകകജക്ക് നടപ്പെബലനാകനാനനാവശദമനായ
സതശര നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
മത്സദബന്ധനവുലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവുലാം
വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ. കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): അടഞ്ഞുകേബടനബരുന പല കേശുവണബ
ഫനാക്ടറബകേളലാം

തറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബകനാന

ഗവണ്കമന്റെക്ക്

കേശുവണബയകട

സര്കനാരബനക്ക്

ഇറക്കുമതബ

കതനാഴബലനാളബകേകള

ബുദബമുട്ടബലനാകബയബട്ടുണക്ക്.

പകങടുപ്പെബചകകേനാണക്ക്

മുഖദമനബയകട

തസ്പീരുമനാനത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്

തസ്പീരുവ

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.
വര്ദബപ്പെബച്ച

ബനാങബലാംഗക്ക്

അദദക്ഷതയബല്

കകേന്ദ്ര
നടപടബ

സനാപനങ്ങകള
കൂടബയ

കയനാഗ

പ്രതബസന്ധബയബലനായ സശകേനാരദ കേശുവണബ

ഫനാക്ടറബകേള് തറനക്ക് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനനായബ കസ്റ്റേറക്ക് കലവല് ബനാങബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ,
ബനാങബലാംഗക്ക് സനാപനങ്ങള്, സര്കനാര് പ്രതബനബധബകേള് എനബവരടങ്ങബയ ഒരു കേമ്മേബറബ
രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക് തടര് നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബചവരുന. കേനാഷഷ്യു കബനാര്ഡബനക്ക് പണലാം നല്കേബ
വബകദശ രനാജദങ്ങളബല്നബനക്ക് നദനായവബലയക്ക് കതനാട്ടണബ ഇറക്കുമതബ കചയക്ക് സശകേനാരദ
വദവസനായ സനാപനങ്ങള്ക്കുകൂടബ ലഭദമനാകനാനുളള നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനണക്ക് .
പ്രതബസന്ധബ കനരബടുന കേശുവണബ വദവസനായകത്ത രക്ഷബകനാന പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക്
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നടപ്പെബലനാകണകമന ആവശദലാം റബസര്വക്ക് ബനാങക്ക് ഓഫക്ക് ഇന്തദ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല. പനാട്ട
വദവസയബകലടുത്തബട്ടുളള
ഏകറടുക്കുനതബനുളള

20

നടപടബ

ഫനാക്ടറബകേള്കക്ക്
സര്കനാര്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

തലത്തബല്

നല്കേബ

പുകരനാഗമബക്കുനണക്ക് .

ജസ്പീവനകനാരുകട ശമള പരബഷ്കരണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങള് ചര്ച്ച കചയക്ക്
തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണക്ക്.

ഇ.എസക്ക്.കഎ., ഇ.പബ.എഫക്ക്. എനബവയകട കേനാരദത്തബല്

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് സശസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന കതനാഴബലനാളബ വബരുദ നയത്തബകനതബകര
എലനാ കട്രേഡക്ക് യൂണബയനുകേളലാം പ്രകക്ഷനാഭലാം ശക്തമനാക്കുനതബനനായബ മുകനനാട്ടുവരണലാം.
കേനാഷഷ്യു

കകേനാര്പ്പെകറഷന

കകഹകകനാടതബയബല്

കേശുവണബകത്തനാഴബലനാളബകേളകട

മകള്കക്ക്

നല്കേബയ

കകേസബകനത്തുടര്നക്ക്

ഇ.എസക്ക്.കഎ.

കകേനാകളജബല്

എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്-നക്ക് പ്രകവശനലാം ലഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.
(2) സലാംവരണലാം ഏര്കപ്പെടുത്തല്
ശസ്പീ. ടബ. എ. അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര്: സലാംസനാനത്തക്ക് നടപ്പെനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുന കകേരള
അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവക്ക്

സര്വ്വസ്പീസബകന്റെ

രണലാം

മൂനലാം

സ്ട്രേസ്പീമുകേളബല്

സലാംവരണലാം

ബനാധകേമനാകകണതബകലന എ.ജബ.-യകട റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് തള്ളബകളയനാനുലാം ഇഗൗ വബഷയലാം
പുനനഃപരബകശനാധന

നടത്തബ

പുതബയ

റൂള്സക്ക്

ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

കഫ്രെയബലാം

കചയക്ക്

സലാംവരണലാം
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മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന):

കകേരള

അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവക്ക്

സര്വ്വസ്പീസബനനായബ രൂപസ്പീകേരബച്ച വബകശഷനാല് ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം സ്ട്രേസ്പീലാം ഒനബല് കനരബട്ടുലാം
രണലാം മൂനലാം സ്ട്രേസ്പീമുകേളബല് തസബകേമനാറലാം മുകഖനയമനാണക്ക് നബയമനലാം നടത്തുനതക്ക് .
കനരബട്ടുള്ള നബയമനത്തബനക്ക് കപനാതസലാംവരണതതശങ്ങള് ബനാധകേമനാണക്ക്. പബ.എസക്ക്.സബ.
വഴബ തസബകേമനാറ നബയമനലാം നടത്തുന വബവബധ വകുപ്പുകേളകട മനാതൃകേയബലനാണക്ക്
കകേ.എ.എസക്ക്.-കല തസബകേമനാറ നബയമനവുലാം ചബട്ടകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്. സര്കനാര്
ജസ്പീവനകനാരബല്നബനള്ള

തസബകേമനാറ

നബയമനത്തബല്

മറക്ക്

രണക്ക്

സ്ട്രേസ്പീമുകേളബല്

സലാംവരണ വദവസ ബനാധകേമനാകബയബട്ടബല. സ്ട്രേസ്പീലാം രണബലലാം മൂനബലലാം സലാംവരണതതശലാം
ബനാധകേമനാകണകമന എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ. കേമ്മേസ്പീഷകന്റെയലാം സലാംസനാന നന്യൂനപക്ഷ
കേമ്മേസ്പീഷകന്റെയലാം നബര്കദ്ദേശലാം പരബകശനാധബക്കുകേയലാം

എ.ജബ.-യകട അഭബപ്രനായത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് അതക്ക് ബനാധകേമനാകകണതബകലനക്ക് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയമുണനായബ.
എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ. വബഭനാഗങ്ങളകട പ്രനാതബനബധദക്കുറവക്ക് കസഷദല് റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്
മുകഖന

നബകേത്തുനതകപനാകല

കകേ.എ.എസക്ക്.-നുലാം

ബനാധകേമനാകനാവുനതനാണക്ക്.

അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്കക്ക് സലാംവരണ കകേശനാട്ടയനുസരബച്ചക്ക് ലഭബകകണ വബഹബതത്തബല് കുറവക്ക്
വനനാല് അതക്ക് തബരുത്തനാന പ്രകതദകേ നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

6

III സബ്മബഷന
(1) മനാലബനദനബകക്ഷപലാം തടയല്
ശസ്പീ.

പബ.

ടബ.

കതനാമസക്ക്:

ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം

പനാന്റെബനക്ക്

ജബലയബകല

ജലകസനാതസ്സുകേളബലലാം

മനാലബനദങ്ങളള്കപ്പെകടയള്ളവ
ബഹ്മപുരലാം

എറണനാകുളലാം

കേക്കൂസക്ക്

നബകക്ഷപബക്കുനതക്ക്

അനുമതബ

തടയനതബനുലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.
മുഖദമനബ
ജനവനാസ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം

നബകക്ഷപബക്കുനതക്ക്

വബജയന):

കേക്കൂസക്ക്

ജലകസനാതസ്സുകേളബലലാം

മനാലബനദമുള്കപ്പെകടയള്ളവ

നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനനായബ

റസബഡന്റെക്ക്സക്ക്

അകസനാസബകയഷനുകേളകട സഹകേരണകത്തനാകട നബരസ്പീക്ഷണ കേദനാമറകേള്
സനാപബച്ചതബനുപുറകമ
സലാംവബധനാനങ്ങളലാം

ഹഹകവ

പകട്രേനാളബലാംഗക്ക്

ഉപകയനാഗബചവരുന.

ഉള്കപ്പെകടയള്ള
ശുചബതശമബഷന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളമനായബ സഹകേരബകനാന എലനാ കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനുകേള്ക്കുലാം
സലാംസനാന

കപനാലസ്പീസക്ക്

കമധനാവബ

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
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ജലകസനാതസ്സുകേളബലലാം മറലാം മനാലബനദലാം

നബകക്ഷപബച്ചതമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

എറണനാകുളലാം ജബലയബല് ഈ വര്ഷലാം നബരവധബ കകേസ്സുകേള് രജബസ്റ്റേര് കചയക്ക്
പ്രതബകേകള അറസ്റ്റേക്ക് കചയ്യുകേയലാം വനാഹനങ്ങള് കേസ്റ്റേഡബയബകലടുത്തക്ക് നബയമ
നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.
ബന്ധകപ്പെട്ട

ബഹ്മപുരലാം പദതബയമനായബ

തടസങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
(2) രനാകഖഷബകന്റെ ആത്മഹതദ
ശസ്പീ. എലാം. വബനകസന്റെക്ക്: വര്കല ജനനാര്ദ്ദേന സശനാമബ കക്ഷത്രത്തബകല
കദവസശലാം

ഉപകദശകേ

സമബതബ

കസക്രട്ടറബയലാം

ഇന്തദന

കകേനാണ്ഗ്രസബകന്റെ വര്കല മണ്ഡലലാം പ്രസബഡന്റുമനായബരുന
ആത്മഹതദ

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

സമഗ്ര

അകനശഷണലാം

നനാഷണല്
രനാകഖഷബകന്റെ
നടത്തബ

കുറകനാര്കകതബകര നബയമ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): 2018 നവലാംബര് 20-ാ
തസ്പീയതബ വര്കല ജനനാര്ദ്ദേന സശനാമബ കക്ഷത്രത്തബകല കദവസശലാം ഉപകദശകേ
സമബതബ കസക്രട്ടറബയലാം ഇന്തദന നനാഷണല് കകേനാണ്ഗ്രസബകന്റെ വര്കല
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മണ്ഡലലാം പ്രസബഡന്റുമനായബരുന
നബലയബലനാണക്ക് കേനാണകപ്പെട്ടതക്ക്.

രനാകഖഷബകന

വസ്പീട്ടബല് തൂങ്ങബമരബച്ച

ആത്മഹതദ സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

പബതനാവക്ക്

നല്കേബയ പരനാതബയകട അടബസനാനത്തബല് വര്കല കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനബല്
കകേസക്ക് രജബസ്റ്റേര് കചയക്ക് അകനശഷണലാം നടത്തബവരുന.
(3) കവള്ളലാം ലഭദമനാകല്
ശസ്പീ.

അനബല്

അകര:

വടകനാകഞരബ

കമഖലയബകല

കനല്കൃഷബകനായബ പസ്പീച്ചബയബല് നബനക്ക് കേനനാല്വഴബ അടബയന്തരമനായബ ജലലാം
എത്തബക്കുനതബനുലാം

കനല്കേര്ഷകേര്കക്ക്

പ്രകതദകേ

ധനസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണന കുട്ടബ): 2018 ആഗസ്റ്റേക്ക്
മനാസത്തബലണനായ പ്രളയകകടുതബയബല് പസ്പീച്ചബ പദതബയകട ഭൂരബഭനാഗലാം
കേനനാലകേളലാം മണ്ണബടബഞ്ഞുലാം വൃക്ഷങ്ങള് കേടപുഴകേബ വസ്പീണലാം ബണകേള്കക്ക്
കകേടുപനാടുകേള് ഉണനാകുകേയലാം ജലവബതരണലാം തടസകപ്പെടുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.
കേനനാലകേളബല്
കചയ്യുനതബനുലാം

അടബഞ്ഞുകൂടബയ

മണലാം

അറകുറപ്പെണബകേള്

മറക്ക്

തടസങ്ങളലാം

നടത്തബ

നസ്പീകലാം

ജലവബതരണലാം
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പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം
പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്

നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പ്രസ്തുത

അഞക്ക് കകേനാടബ രൂപയകട എസ്റ്റേബകമറക്ക് തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

കടണര് നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.

മൂനക്ക് കകേനാടബ

രൂപയകട അറകുറപ്പെണബകേള് നടത്തുകേയലാം തനതക്ക് വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബല്
6.5 കകേനാടബ രൂപയകട വബഹബതലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക് . കൃഷബ

വകുപ്പുമനബയമനായബ ആകലനാചബച്ചക്ക് ധനസഹനായലാം നല്കുനതള്കപ്പെകടയള്ള
മറക്ക് നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
(4) വൃദജനങ്ങളകട സലാംരക്ഷണലാം
ശസ്പീ. സജബ കചറബയനാന: അനനാഥരനായ വൃദജനങ്ങള്കക്ക് സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുനതബനുലാം
കൃതദമനായ

കേബടപ്പുകരനാഗബകേളലനാത്ത വൃദജനങ്ങള്കക്ക് വബടുകേളബല്

ആകരനാഗദപരബരക്ഷ

സലാംഘടനകേള്കനാവശദമനായ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

സനദ

സനാമത്തബകേസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം

നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ആകരനാഗദവുലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം

വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. കകശലജ ടസ്പീച്ചര്): മനാതനാപബതനാകളകടയലാം
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മുതബര്ന പഗൗരനനാരുകടയലാം സലാംരക്ഷണവുലാം കസവനവുലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ
2007-ല്

കകേന്ദ്ര

സര്കനാര്

രൂപലാം

നല്കേബയ

നബയമത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് സലാംസനാന സര്കനാര് ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കുന സലാംസനാനകത്ത കനനാഡല് ഏജനസബയനായ
സനാമൂഹദനസ്പീതബ

വകുപ്പെക്ക്

സബ്കേളക്ടര്/റവനന്യൂ
കമയബന്റെനനസക്ക്

ആവബഷ്കരബച്ച
ഡബവബഷണല്

ട്രേബബന്യൂണലകേള്

നടപടബ

മജബകസ്ട്രേറക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്

നടപ്പെബലനാകബ വരബകേയലാം കചയ്യുനണക്ക്.
അടബയന്തര

പദതബകേളകട

അദദക്ഷനനായ

നബയമലാം

ഫലപ്രദമനായബ

വൃദജനങ്ങളകട പരനാതബകേളബകനല്

കകകേകകനാള്ളുനതബനുലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുമനായബ

ഭനാഗമനായബ

ആക്ടക്ക്

നടത്തബപ്പെക്ക്

ഓകരനാ ട്രേബബന്യൂണലബലലാം ഒനാകരനാ കടകബകല്

അസബസ്റ്റേന്റുമനാകര നബയമബക്കുകേയലാം അവര്കനാവശദമനായ പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ
ലഭദമനായ

പരനാതബകേളബകനല്

തസ്പീര്പ്പെക്ക്

കേല്പ്പെബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക് .

കമയബന്റെനനസക്ക് ട്രേബബന്യൂണലകേളകട പ്രവര്ത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം
വൃദജന

കക്ഷമത്തബനനാവശദമനായ

ഇടകപടലകേള്

നടത്തുനതബനുമനായബ

പരബശസ്പീലന കനാസ്സുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം വകയനാജന കേഗൗണ്സബലലാം ജബലനാ
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കേമ്മേബറബകേളലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.
നബകഷധബകകപ്പെടുന

മനാതനാപബതനാകള്കക്ക്

മകളനാല് സലാംരക്ഷണലാം
സലാംരക്ഷണവുലാം

നസ്പീതബയലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് തശരബതകപ്പെടുത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം ഇവകര
സശന്തലാം കുടുലാംബകത്തനാകടനാപ്പെലാം തനാമസബപ്പെബക്കുനതബനനായബ കബനാധവത്കേരണ
പരബപനാടബകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുലാം

മബകേച്ച

വൃദമനബരങ്ങള്

പശനാത്തല

സഗൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനുമനായബ വനബത ശബശുവബകേസന വകുപ്പെബകന്റെ ആഭബമുഖദത്തബല്
'സനായലാംപ്രദ' എന കപരബല് ഓകരനാ ജബലയബലലാം ഓകരനാ ഭവനങ്ങള്
ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള

മനാസ്റ്റേര്

പനാന

തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

തകേ

വകേയബരുത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്. പനാലബകയറസ്പീവക്ക് കകേയര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 232 കേമ്മേന്യൂണബറബ കഹല്ത്തക്ക്
കസന്റെറുകേളബല്

ഓകരനാ

സ്റ്റേനാഫക്ക്

ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബസ്റ്റേബകനയലാം
കജ.പബ.എച്ചക്ക്.എന.-മനാരുകട
നടത്തുന

നഴബകനയലാം

നബയമബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഓകരനാ
ഇതബനുപുറകമ

കനതൃതശത്തബല് സബ്കസന്റെറുകേള് മുകഖന

പനാലബകയറസ്പീവക്ക്

കകേയര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുമുള്ള

നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.
(5) പനാകന്റെഷന റബലസ്പീഫക്ക് ഫണക്ക് കേമ്മേബറബയകട പ്രവര്ത്തനലാം
ശസ്പീമതബ ഇ. എസക്ക്. ബബജബകമനാള്: ഇടുകബ ജബലയബല് പൂട്ടബകബടക്കുന
കതനാട്ടങ്ങള്

തറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

കകേനാണബരബക്കുനവ പൂട്ടനാതബരബക്കുനതബനുലാം

പ്രവര്ത്തബച

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് ശമള

പരബഷ്കരണലാം നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം പനാകന്റെഷന റബലസ്പീഫക്ക് ഫണക്ക് കേമ്മേബറബയകട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുമനാവശദമനായ

തകേ

വകേയബരുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന):
സലാംസനാനത്തക്ക്

പൂട്ടബകബടക്കുന

കതനാട്ടങ്ങളബകല

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

സമനാശശനാസലാം നല്കുനതബനനായബ രൂപസ്പീകേരബച്ച പനാകന്റെഷന റബലസ്പീഫക്ക് ഫണക്ക്
കേമ്മേബറബകേളകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ

1,10,00,000/-

രൂപ

ഓണകബറബകന്റെയലാം

മറക്ക്

നടപ്പെക്ക്

ബഡ്ജറബല്
കചലവുകേളലാം

സനാമത്തബകേവര്ഷലാം
വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതലാം

കുറചള്ള

ബനാകബ

തകേയനായ
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81,96,000/-രൂപ നബലവബലള്ളതമനാണക്ക്.

വബവബധ ആവശദങ്ങള്കനായബ

പനാകന്റെഷന റബലസ്പീഫക്ക് ഫണക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് സമര്പ്പെബക്കുന അകപക്ഷയബകനല്
ജബലനാകേളക്ടര് കചയര്മനാനുലാം ജബലനാ കലബര് ഓഫസ്പീസര് കേണ്വസ്പീനറുമനായള്ള
സമബതബ

പരബകശനാധന

നടത്തബ

അര്ഹത

നബശയബച്ചക്ക്

കലബര്

കേമ്മേസ്പീഷണര്കക്ക് സമര്പ്പെബക്കുന കപ്രനാകപ്പെനാസലബകന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്
തകേ അനുവദബക്കുനതക്ക്. ഇടുകബ ജബലനാ പനാകന്റെഷന വര്കകഴക്ക് റബലസ്പീഫക്ക് ഫണക്ക്
കേമ്മേബറബകക്ക്

സമനാശശനാസ

അനുവദബകണകമന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ

ചസ്പീഫക്ക്

ഇനകസക്ടര്

7,23,000/-

ഓഫക്ക്

രൂപ

പനാകന്റെഷനസബകന്റെ

കപ്രനാകപ്പെനാസല് പരബഗണബച്ചക്ക് ടബ തകേ കചലവഴബക്കുനതബനനായബ കലബര്
കേമ്മേസ്പീഷണര്കക്ക് ഭരണനാനുമതബയലാം വബനബകയനാഗനാനുമതബയലാം നല്കേബ ഉത്തരവക്ക്
പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണക്ക്.
(6) പുതബയ ബനാര് തറനതസലാംബന്ധബച്ചക്ക്
ശസ്പീ.

എ.

പബ.

ജനവനാസകകേന്ദ്രമനായ

അനബല്
പുളബകല്

കുമനാര്:
പ്രകദശത്തക്ക്

സനാപബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

വണ്ടൂര്

പഞനായത്തബകല

ആരലാംഭബച്ച

ബനാര്

മനാറബ
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കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): നബലവബകല
അബ്കേനാരബ നബയമപ്രകേനാരലാം ത്രസ്പീ സ്റ്റേനാര് പദവബകയനാ അതബല് കൂടുതകലനാ ഉള്ള
കഹനാട്ടലകേള്കക്ക്

ബനാര്

ഹലസനസക്ക്

അനുവദബക്കുനതബനക്ക്

ആരനാധനനാലയങ്ങള്,

ഹലസനസക്ക്

അനുവദബകനാവുനതനാണക്ക്.
വബദദനാഭദനാസ

എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.

ബനാര്

സനാപനങ്ങള്,

കകേനാളനബകേള്,

ശ്മശനാനങ്ങള്

എനബവബടങ്ങളബല്നബനലാം 200 മസ്പീറര് അകേലലാം പനാലബച്ചബരബകണകമന നബയമ
വദവസയണക്ക്.

മലപ്പുറലാം

പരബധബയബകല

പുളബകലബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന ത്രസ്പീ സ്റ്റേനാര് കനാസബഹഫഡക്ക്

കഹനാട്ടലനായ

സബറബ

ജബലയബകല

പനാലസക്ക്

നബലമ്പൂര്

കറസബഡനസബ

എഹക്സെെസക്ക്

എന

07.08.2018-നക്ക് ബനാര് ഹലസനസക്ക് അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.

സര്കബള്

സനാപനത്തബനക്ക്

പ്രസ്തുത കഹനാട്ടലബകന്റെ

പ്രകവശന കേവനാടത്തബല്നബനലാം 203 മസ്പീറര് അകേലത്തബല് പള്ളബയലാം

400

മസ്പീററബലധബകേലാം ദൂരത്തബല് എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ. കകേനാളനബയലാം 500 മസ്പീററബലധബകേലാം
ദൂരത്തബല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഹഹസ്കൂളലാം സബതബകചയ്യുന.
മനാനദണ്ഡങ്ങളലാം

പനാലബച്ചക്ക്

അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്
നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

മതബയനായ

പ്രസ്തുത
ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

നബയമപരമനായ എലനാ

കരഖകേള്

കഹനാട്ടലബനക്ക്

ബനാര്

അലാംഗത്തബകന്റെ

സമര്പ്പെബച്ചതബകന്റെ
ഹലസനസക്ക്
നബകവദനത്തബകന്റെ
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അടബസനാനത്തബല്

ബനാര്

ഹലസനസക്ക്

അനുവദബക്കുനതബനുള്ള

എലനാ

നബയമവശങ്ങളലാം വസ്പീണലാം പരബകശനാധബക്കുനതബനക്ക് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
(7) ഖരമനാലബനദത്തബല്നബനലാം ഹവദഷ്യുതബ ഉത്പനാദനലാം
ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബ: കപരബങ്ങമ്മേല ഗ്രനാമപഞനായത്തക്ക്, കബനാകക്ക് നമര്

7-കല

ഒരുപറകരബകകേലാം

കകേനാളനബയബല്

ഖരമനാലബനദത്തബല്നബനലാം

ഹവദഷ്യുതബ ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നബര്മ്മേബകനാനുകദ്ദേശബക്കുന പനാന്റെബകന
സലാംബന്ധബച്ച ആശങ അകേറനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ
ഖരമനാലബനദ

സലാംസ്കരണ

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

എ.

പ്രശ്നലാം

കകേരളകത്ത

സബ.

കമനായസ്പീന):

ബനാധബക്കുന

ഒരു

സനാമൂഹദപ്രശ്നമനായബ മനാറബയതകകേനാണനാണക്ക് കകേന്ദ്രസ്പീകൃത മനാലബനദസലാംസ്കരണ
സലാംവബധനാനലാം ആധുനബകേ സനാകങതബകേവബദദയബലൂകട കവസ്റ്റേക്ക് റ എനര്ജബ പനാന്റെക്ക്
എന രസ്പീതബയബല് ആരലാംഭബകനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചതക്ക്.

തബകേചലാം പരബസബതബ

സഗൗഹൃദലാം, കപനാതജനങ്ങള്ക്കുലാം വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം മബകേച്ച പരബസബതബ
സലാംരക്ഷണലാം

എനസ്പീ

നബലകേളബലനാണക്ക്

പനാന്റുകേള്

വബഭനാവനലാം

കചയബരബക്കുനതക്ക്. മനാലബനദ സലാംസ്കരണ പനാന്റുകേള് നബര്മ്മേബച്ചക്ക് പ്രവര്ത്തബപ്പെബച്ച
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മുനപരബചയലാം,

സനാമത്തബകേഭദ്രത

അടബസനാനത്തബല്

തടങ്ങബയ

കപനാത-സശകേനാരദ

കകേ.എസക്ക്.ഐ.ഡബ.സബ.-യലാം

ആകഗനാള

നബര്വ്വഹണ

അതനാതക്ക്

ഏജനസബയലാം

മനാനദണ്ഡങ്ങളകട

പങനാളബത്ത

വദവസയബല്

കടണറബലൂകട
തകദ്ദേശഭരണ

കേകണത്തുന
സനാപനങ്ങളലാം

കചര്നള്ള ത്രബകേക്ഷബ കേരനാറബകന്റെ അടബസനാനത്തബലനായബരബക്കുലാം പ്രസ്തുത
പനാന്റുകേള് സനാപബച്ചക്ക് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതക്ക്. തബരുവനന്തപുരലാം ജബലയബകല
കപരബങ്ങമ്മേല

ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്

അഗ്രബകേള്ച്ചര്

ഫനാമബകല

കൃഷബ

15 ഏകര്

വകുപ്പെബകന്റെ

സലലാം

കേസ്പീഴബലള്ള

നബര്ദ്ദേബഷ്ട

പനാന്റെക്ക്

സനാപബക്കുനതബനക്ക് അനുകയനാജദമനാകണനക്ക് സര്കനാര് കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.
പ്രസ്തുത പനാന്റെക്ക് വഴബ ഖരമനാലബനദലാം സലാംസ്കരബച്ചക്ക് ഹവദഷ്യുതബ ഉത്പനാദബപ്പെബകനാനുലാം
അതക്ക്

ജബലയബകല കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം സമസ്പീപ മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്ക്കുലാം

പ്രകയനാജനകേരമനാകുലാംവബധലാം ഉപകയനാഗബകനാനുലാം സനാധബക്കുനതനാണക്ക്. പ്രസ്തുത
പനാന്റെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം

നബയനബക്കുനതബനക്ക്
ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണക്ക്.

കേര്ശനമനായബ
സലാംസനാന
ഈ

24

മണബക്കൂറുലാം

സര്കനാര്

നബരസ്പീക്ഷബച്ചക്ക്
സലാംവബധനാനലാം

പനാന്റെക്ക് നബമബത്തലാം അഗസദ വനത്തബകല
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മലകയനാര കമഖലയബല് പനാരബസബതബകേ ഹജവ ആഘനാതമുണനാകുകമന
ആശങയക്ക് അടബസനാനമബല.

പനാന്റെക്ക് നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക് കേരനാര് വയ്ക്കുന

കേമനബയകട വബശദമനായ കപ്രനാജക്ടക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്, പനാരബസബതബകേ പഠന
റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്,

ബന്ധകപ്പെട്ട

ലഭബച്ചതബനുകശഷലാം

ഏജനസബകേളകട

മനാത്രകമ

പനാന്റുകേള്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

എനബവ

സനാപബക്കുനതബനക്ക്

അനുമതബ

നല്കുകേയള. ജനങ്ങളകട ആശങ അകേറനതബനക്ക് കബനാധവല്കരണലാം
ഉള്കപ്പെകട നടത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുലാം.
(8) കകേട്ടബട നമര് ലഭദമനാകല്
ശസ്പീ. സബ. മമ്മൂട്ടബ:

തബരൂര് അമബനബറബ കസന്റെറബനക്ക് കകേട്ടബട നമര്

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): തബരൂര്
നഗരസഭനാ പരബധബയബല് തബരൂര് തനാകഴപ്പെനാലലാം ജലാംഗ്ഷനബല് തബരൂര് - മലപ്പുറലാം
കറനാഡബകന്റെ

കതകക്ക്,

തനാനൂര്-കുറബപ്പുറലാം

കറനാഡബകന്റെ

കതക്കുവശകത്ത

പ്രകദശങ്ങളബലള്ള കകേട്ടബടത്തബകന്റെ പുറലാം അളവുകേള്, കസറക്ക് ബനാക്കുകേള് എനബവ
പരബകശനാധബച്ചതബല് നഗരസഭയബല്നബനലാം ലഭദമനായ പനാനബല്നബനലാം വദതദസത
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കേനാണനതനായബ ചസ്പീഫക്ക് ടഗൗണ് പനാനര് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയബട്ടുണക്ക് .

ഇകപ്പെനാള്

നബര്മ്മേനാണലാം നടത്തബയബരബക്കുന കകേട്ടബടത്തബകന്റെ പനാന പ്രകേനാരലാം ആയതബകന്റെ
ഗ്രഗൗണക്ക്

കഫനാര്,

സസ്പീകേളകടയലാം

പുരുഷനനാരുകടയലാം

ശുചസ്പീകേരണ

മുറബകേള്

ഉള്കപ്പെകട കേലാംഫര്ട്ടക്ക് കസ്റ്റേഷകന്റെ ഇനത്തബല് ഉള്കപ്പെടുനതനായലാം ഫസ്റ്റേക്ക് കഫനാര്
കലനാഡ്ജനായലാം കേനാണന. കറയബല്കവ, കദശസ്പീയ പനാതകേള്, പ്രധനാന തറമുഖങ്ങള്,
കവദനാമഗതനാഗതലാം, കപനാസ്റ്റേക്ക് & കടലഗ്രനാഫക്ക്, കകവദഷ്യുത ശലാംഖലകേള് എനസ്പീ
സര്വ്വസ്പീസകേളകട പ്രവര്ത്തനത്തബകനനാ അറകുറപ്പെണബകേള്കകനാ കവണബ കകേന്ദ്രസലാംസനാന സര്കനാരുകേള് നടത്തുന നബര്മ്മേനാണ ചട്ടങ്ങകള 1999-കല കകേരള
മുനബസബപ്പെനാലബറബ
ഒഴബവനാകബയബട്ടുണക്ക്.

കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണ

പ്രസ്തുത

ചട്ടങ്ങളബകല

കസവനങ്ങളകട

ചട്ടലാം

കൂട്ടത്തബല്

9

പ്രകേനാരലാം

സമൂഹത്തബനക്ക്

ഒഴബവനാകനാന സനാധബകനാത്ത ഏകതങബലലാം സര്വ്വസ്പീസബകന ഒരു വബജനാപന
പ്രകേനാരലാം സര്കനാരബനക്ക് ഉള്കപ്പെടുത്തനാവുനതലാം അങ്ങകന ഉള്കപ്പെടുത്തുന പക്ഷലാം
പ്രസ്തുത സര്വ്വസ്പീസബനക്ക് കവണന നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങകളയലാം കകേട്ടബട
നബര്മ്മേനാണ ചട്ടങ്ങളബല് നബനലാം ഒഴബവനാകനാവുനതമനാണക്ക്.
കപനാതമരനാമത്തക്ക്

വകുപ്പെക്ക്

നബര്മ്മേബച്ചതബനനാലലാം

ഒരു

പ്രസ്തുത കകേട്ടബടലാം
അമബനബറസ്പീസക്ക്

കസന്റെറനായതബനനാലലാം കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണ ചട്ടത്തബകല ചട്ടലാം
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3(സബ) പ്രകേനാരമുള്ള ഇളവബനക്ക് പരബഗണബക്കുനതനാകുലാം ഉചബതകമനക്ക് ചസ്പീഫക്ക് ടഗൗണ്
പനാനര് അറബയബച്ചബട്ടുള്ളതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് വബകേസനത്തബനനായബ പ്രസ്തുത
കകേട്ടബടലാം

കപനാളബച

മനാകറണ

ആവശദലാം

വരബകേയനാകണങബല്

ആയതക്ക്

കചകയ്യണതനാകണന വദവസകയനാടുകൂടബ അനുമതബ നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ
സശസ്പീകേരബക്കുലാം.
IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

ചട്ടലാം 236(5) അനുസരബചള്ള കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.
V റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം
തനാകഴപ്പെറയന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
1.

2018-കല കകേരള കസനാര്ട്സക്ക് (കഭദഗതബ) ബബലബകന സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജക്ടക്ക്
കേമ്മേബറബ VI-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.

2. 2018-കല കകേരള സലാംസനാന ചരക്കു കസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബലബകന
സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ VIII-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.
3. പബബകേക്ക് അകഗൗണക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറബയകട മുപ്പെത്തബരണക്ക് മുതല് നനാല്പ്പെത്തബകയനാനക്ക്
വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.
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4. മുതബര്ന

പഗൗരനനാരുകട

കക്ഷമലാം

സലാംബന്ധബച്ച

സമബതബയകട

രണനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.
VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
സബക്ക്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയവുലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം
(i) 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്
(ii)2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്
VII ക്രമപ്രശ്നലാം
കഭദഗതബകേളകട ഭരണഘടനനാ സനാധുത
ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്: 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബലബല്
326-ാ വകുപ്പെബനക്ക് 4-ാ ഉപവകുപ്പെനായബ കകേനാണവനബരബക്കുന കഭദഗതബ ഭരണഘടനനാ
വബരുദമനാണക്ക്.

ഇന്തദന ഭരണഘടനയകട ആര്ട്ടബകബള് 243 WA2-കല 12-ാ

കഷഡന്യൂള് പ്രകേനാരലാം പബബകേക്ക് കഹല്ത്തക്ക്, സനാനബകട്ടഷന, കേണ്കസനാള്വനസബ ആന്റെക്ക്
കസനാളബഡക്ക് കവസ്റ്റേക്ക് മനാകനജുകമന്റെക്ക് എനബവ മുനബസബപ്പെനാലബറബകക്ക് ഹകേമനാറബ എനക്ക്
വദക്തമനായബ പരനാമര്ശബച്ചബട്ടുണക്ക്.

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളകട സനാമത്തബകേ പരനാധസ്പീനത

നബമബത്തലാം ഖരമനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനവുലാം സലാംസ്കരണവുലാം ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാകനാന
സനാധബകനാത്ത

അവസരത്തബല്

നല്കേബയ

അധബകേനാരലാം

തബരബകച്ചടുക്കുനതക്ക്
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ഭരണഘടനനാ വബരുദമനാണക്ക്. ഖരമനാലബനദ സലാംസ്കരണത്തബനക്ക് മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്ക്
ആവശദമനായ

സനാകങതബകേ-സനാമത്തബകേ

സഹനായലാം

ലഭദമനാകണലാം.

2006-ല്

സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ പുറകപ്പെടുവബച്ച വദക്തതയബലനാത്ത ഒരു വബധബയകട മറവബല് അധബകേനാരലാം
കേവര്കനടുകനാനുള്ള ഭരണഘടനനാ വബരുദമനായ ഇഗൗ കഭദഗതബ പബനവലബകണലാം.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): ഭരണഘടനയകട
243

WA2

അനുകച്ഛേദപ്രകേനാരലാം

വദവസകേള്കക്ക്

വബകധയമനായബ

സലാംസനാന

നബയമസഭയക്ക് നബയമലാം വഴബ മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്ക് സശയലാംഭരണ സനാപനകമന
നബലയബല്

പ്രവര്ത്തബകനാന

പ്രനാപ്തമനാക്കുന

അധബകേനാരങ്ങള്

നല്കേനാവുനതലാം

അങ്ങകനയള്ള നബയമത്തബല് സനാമത്തബകേ വബകേസനത്തബനുലാം സനാമൂഹദ നസ്പീതബക്കുമുള്ള
പദതബകേള്

തയ്യനാറനാക്കുനതബനക്ക്

12-ാ

പട്ടബകേയബല്

വദക്തമനാകബയബരബക്കുന

സലാംഗതബകേള് ഉള്കപ്പെകടയള്ള ചുമതലയലാം നബര്വ്വഹണവുലാം പദതബകേളകട നടപ്പെനാകലലാം
സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്ക്

വബട്ടുകകേനാടുകനാവുനതമനാണക്ക്.
മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്ക്
പദതബകേള്

അധബകേനാരങ്ങളലാം

ഉത്തരവനാദബത്തങ്ങളലാം

കമല്പ്പെറഞ
സനാമത്തബകേ

തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം

വദവസകേള്പ്രകേനാരലാം

വബകേസനത്തബനുലാം

12-ാ

പട്ടബകേയബല്

സനാമൂഹദനസ്പീതബക്കുലാം

വദക്തമനാകബയബരബക്കുന

ഉത്തരവനാദബത്തങ്ങള് നബറകവറനതബനുലാം അധബകേനാരലാം നല്കേബകകനാണക്ക് സലാംസനാനത്തക്ക്
നബയമമുണനാകനാവുനതനാണക്ക്.

അപ്രകേനാരലാം

1994-കല

കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ
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ആക്ടബകന്റെ 326-ാ വകുപ്പെക്ക് ചവറുലാം ഖരമനാലബനദങ്ങളലാം നസ്പീകലാം കചയ്യുനതബനക്ക്
മുനബസബപ്പെനാലബറബകക്ക്

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

ഒരുക്കുനതബനുലാം

332-ാ

ഖരമനാലബനദങ്ങള് സലാംസ്കരബക്കുനതബനുലാം വദവസ കചയ്യുനണക്ക്.

വകുപ്പെക്ക്

326-കല 3-ാ

ഉപവകുപ്പെക്ക് മുനബസബപ്പെനാലബറബകക്ക് കേരനാറടബസനാനത്തബല് കപനാതസലങ്ങളബല് നബകനനാ
സശകേനാരദ

സലങ്ങളബല്

കേകയ്യനാഴബയനതബനുലാം
കചയ്യുനണക്ക്.

നബകനനാ

ഖരമനാലബനദങ്ങള്

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

കശഖരബക്കുനതബനുലാം

ഒരുകനാവുനതമനാകണനക്ക്

വദവസ

ശനാന്തബ ജബ. പകട്ടല് v/s കസ്റ്റേറക്ക് ഓഫക്ക് മഹനാരനാഷ്ട്ര എന കകേസബല്

സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

മുനബസബപ്പെനാലബറബകക്ക്

വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ള

ഭരണഘടനയകട

അധബകേനാരങ്ങളലാം

ചുമതലകേളലാം

12-ാ

പട്ടബകേയബല്

നല്കേബകകനാണക്ക്

ഒരു

സലാംസനാനത്തബനക്ക് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുള്ള ഭരണഘടനയബകല 243 W
അനുകച്ഛേദലാം

ഒരു

എകനബബലാംഗക്ക്

കപ്രനാവബഷന

മനാത്രമനാകണനലാം

സലാംസനാന

ആവശദപ്രകേനാരലാം ഒരു നബയമനബര്മ്മേനാണലാം കകേനാണവരുനതബനക്ക് നബര്ബന്ധമനാക്കുനബല
എനലാം വദക്തമനാകബയ സനാഹചരദത്തബല് കഭദഗതബ ഭരണഘടനനാ വബരുദമല.
റൂളബലാംഗക്ക്
മബ.

സസ്പീകര്:

ഇനക്ക്

സഭ

പരബഗണബക്കുന

സമനാനസശഭനാവമുള്ള

രണ

നബയമങ്ങളബലലാം വരുത്തുവനാനുകദ്ദേശബക്കുന കഭദഗതബകേളകട ഭരണഘടനനാ സനാധുത
സലാംബന്ധബച്ചനാണക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

അലാംഗലാം

ക്രമപ്രശ്നലാം

ഉനയബച്ചബരബക്കുനതക്ക് .
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ഭരണഘടനയകട അനുകച്ഛേദലാം 243 W-യബലലാം 12-ാ പട്ടബകേയബലലാം വദവസ
കചയബട്ടുള്ളതബനപ്രകേനാരലാം സലാംസനാന സര്കനാര് നടത്തബയ നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബലൂകട
തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്കക്ക്

ഹകേമനാറബയ

അധബകേനാരലാം

വസ്പീണലാം

ഒരു

കഭദഗതബയബലൂകട സര്കനാര് തബരബകച്ചടുക്കുനതക്ക് ഭരണഘടനനാ വബരുദമനാകണനനാണക്ക്
ഉനയബച്ചബരബക്കുനതക്ക്. ഇതസലാംബന്ധബച്ചക്ക് നബയമ വകുപ്പെബകന്റെ നബരസ്പീക്ഷണലാം മനബ
വബശദമനാക്കുകേയലാം കചയര് ഇകനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുകേയമുണനായബ. സലാംസനാനലാം
അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന

മനാലബനദ

സലാംസ്കരണത്തബനക്ക്

പ്രനാകയനാഗബകേ

പരബഹനാരലാം

കേനാണനതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശമനാണക്ക് പ്രസ്തുത കഭദഗതബയബലൂകട കകേനാണവനബരബക്കുനതക്ക് .
മനാലബനദ സലാംസ്കരണത്തബനനായബ പ്രനാകയനാഗബകേമനായബ ഹവഷമദലാം കനരബടുന പ്രനാകദശബകേ
ഭരണകൂടങ്ങകള സഹനായബക്കുനതബനുള്ള ഒരു വദവസകൂടബ നബയമത്തബല് കചര്ക്കുന
എനലനാകത

ഇതബല്

ഭരണഘടനയബകല

ഏകതങബലലാം

വദവസയകടകയനാ

ഉകദ്ദേശദലക്ഷദത്തബകന്റെകയനാ ലലാംഘനമുള്ളതനായബ കേനാണനബല. അതബനനാല് ക്രമപ്രശ്നലാം
നബലനബല്ക്കുനതകലനക്ക് കചയര് റൂള് കചയ്യുന.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): സബക്ക്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ)
ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്

(മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
ശസ്പീ. കകേ. എസക്ക്. ശബരസ്പീനനാഥന: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന. കപരബങ്ങമ്മേല
പ്രകദശത്തക്ക്

ഖരമനാലബനദത്തബല്

നബനക്ക്

ഹവദഷ്യുതബ

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന

പദതബ

സലാംബന്ധബച്ചക്ക് അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ പ്രശ്നമനാണക്ക് നബലനബല്ക്കുനതക്ക്. നഗരത്തബകല
ഖരമനാലബനദങ്ങള്

കശഖരബച്ചക്ക്

ആദബവനാസബ

കമഖലയനായ

വനത്തബല്

സലാംസ്കരബക്കുനതബനനാണക്ക് പ്രസ്തുത പദതബ വബഭനാവനലാം കചയ്യുനതക്ക് . പശബമഘട്ടത്തബകല
പരബസബതബ

കലനാലപ്രകദശങ്ങളബല്

ഉള്കപ്പെടുനതലാം

നബരവധബ

കുടബകവള്ള

പദതബകേളള്കപ്പെടുന ചബറനാര് നദബ ഉത്ഭവബക്കുനതലാം വലാംശസ്പീയ ചബകേബത്സയക്ക് കപറന്റെക്ക്
ലഭബച്ച ആദബവനാസബകേള് തനാമസബക്കുനതലാം അപൂര്വ്വ കേണല് ചതപ്പെക്ക് ഉള്കപ്പെടുനതമനായ
ഒരു

കമഖലയനാണബതക്ക്.

കപരബങ്ങമ്മേലയബല് ഖരമനാലബനദ സലാംസ്കരണ പനാന്റെക്ക്

സനാപബക്കുനതബകനതബകര

രനാഷ്ട്രസ്പീയ

കഭദകമകനദ

സമരലാം

നടത്തുകമനാള്

ഭരണപക്ഷകത്ത ഒരലാംഗലാംകപനാലലാം അവബകടകപ്പെനായബകലനക്ക് മനാത്രമല അവകര
അതബല്നബനക്ക് പബന്തബരബപ്പെബകനാനനാണക്ക് ശമബക്കുനതക്ക്. യ.ഡബ.എഫക്ക്. ഒരബകലലാം
മനാലബനദ സലാംസ്കരണത്തബനക്ക് എതബരല. എനനാല് ഇതകപനാകലയളള പനാന്റുകേള്
ആദബവനാസബകേളള്കപ്പെകട തനാമസബക്കുന കകജവകകവവബധദമുളള സലങ്ങളബല്
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സനാപബക്കുനതക്ക് ശരബയല.
ശസ്പീ. മഞളനാലാംകുഴബ അലബ: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.
സലാംസ്കരണകത്തക്കുറബച്ചക്ക്

മനാലബനദ

സഭയബല് പല പ്രനാവശദലാം ചര്ച്ച നടനബട്ടുകണങബലലാം

നബര്കദ്ദേശങ്ങകളനാനലാം ഇതവകരയലാം യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബല. ഇത്തരലാം പദതബകേള്
പ്രവൃത്തബപഥത്തബകലത്തബക്കുനതബനക്ക്

ജനങ്ങളകട

ഭനാഗത്തുനബനക്ക്

പബന്തുണ

ലഭബകനാറബല. മൂനക്ക് ജബലകേളബല്നബനളള മനാലബനദങ്ങളനാണക്ക് കപരബങ്ങമ്മേലയബല്
സനാപബകനാന കപനാകുന പനാന്റെബല് കപ്രനാസസക്ക് കചയ്യനാന ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക് .
മനാലബനദ

സലാംസ്കരണത്തബലൂകട

കകവദഷ്യുതബ

ഉല്പ്പെനാദബക്കുന

പനാന്റുകേള്

കലനാകേകത്തനാരബടത്തുലാം നല രസ്പീതബയബല് നടക്കുനബകലനക്ക് മനാത്രമല, അത്തരലാം
പനാന്റുകേള്കക്ക് കചലവുലാം കൂടുതലനാണക്ക്. സലാംസനാനത്തക്ക് കമനാകഡണ് പനാന്റുകേള്
സനാപബക്കുനതക്ക് പ്രയനാസകേരമനായതബനനാല്
ഫബലബലാംഗനാണക്ക്
കകേനാണ്ക്രസ്പീറക്ക്

മനാലബനദമുപകയനാഗബചളള ലനാന്റെക്ക്

അനുകയനാജദമനായബട്ടുളളതക്ക്. ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന കേശനാറബകേള്
കചയക്ക്

കവസ്റ്റേക്ക്

ഫബല്

കചയ്യുനതബനുളള

പദതബ

കേഴബഞ

സര്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തക്ക് തയ്യനാറനാകബയബരുനകവങബലലാം രനാഷ്ട്രസ്പീയമനായ ചബല
കേനാരണങ്ങളനാല് അതക്ക്

ഉകപക്ഷബക്കുകേയനാണണനായതക്ക്. കവസ്റ്റേക്ക് ഫബല് കചയക്ക്

കറയബല്കവ കസ്റ്റേഷനബല് പനാറക്ക്കഫനാമുണനാകബയകപ്പെനാഴലാം നബരവധബ

പ്രശ്നങ്ങള്
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കനരബകടണബ വന. കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്കനാരുകേളകട ഫണപകയനാഗബച്ചക്ക്
ആവബഷ്കരബച്ച

പദതബകേകളനാനലാം

ഉണനായബരുന

മനാലബനദ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.

സലാംസ്കരണ

പനാന്റുലാം

വബളപ്പെബല്ശനാലയബല്
അടചപൂകട്ടണബവന.

കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപ കചലവഴബച്ചക്ക് സനാപബച്ച കേകമനാസ്റ്റേക്ക് കകപപ്പെക്ക് പദതബയലാം
ഫലപ്രദമനായബ നടക്കുനബല. സലാംസനാനത്തക്ക് പ്രതബദബനലാം 9000 ടണ് കവസ്റ്റേക്ക്
ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനകണനനാണക്ക് കേണകക്ക്. 80 ശതമനാനകത്തനാളലാം കേബണറുകേളബലലാം
കേശനാളബകഫനാലാം

ബനാക്ടസ്പീരബയയകട

സനാനബദദമുകണനക്ക്

കേകണത്തബയതബനനാല്

കേഴബഞ സര്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തക്ക് കേക്കൂസക്ക് മനാലബനദലാം ഡബകസനാസക്ക് കചയ്യനാനനായബ
പനാന്റുകേള്

സനാപബകച്ചങബലലാം

സലാംസ്കരണ

പനാന്റുകേള്

അതലാം

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനായബട്ടബല.

സനാപബക്കുനതബകനതബകര

ശക്തമനായ

മനാലബനദ

പ്രതബകഷധമനാണക്ക്

ജനങ്ങളബല്നബനണനാകുനതക്ക്. വബശദമനായ ചര്ച്ചയബലൂകടയലനാകത ഇതബനക്ക് പരബഹനാരലാം
കേനാണനാന കേഴബയബല.

മനാലബനദകശഖരണത്തബനക്ക്

ഏജനസബകേള് ഇഗൗടനാകബ വരുനതക്ക്.

ഉയര്ന യൂസര് ഫസ്പീയനാണക്ക്

മനാലബനദങ്ങള് കശഖരബച്ചക്ക് ലനാന്റെക്ക് ഫബലബലാംഗക്ക്

നടത്തുനതബകനക്കുറബച്ചക്ക് പഞനായത്തുകേളലാം മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളലാം കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളലാം
സലാംയക്തമനായബ കൂടബയനാകലനാചന നടത്തബ ജനങ്ങകള കബനാധവത്കേരബച്ചനാല്
ഈ പ്രശ്നത്തബനക്ക് ശനാശശത പരബഹനാരലാം കേനാണനാന സനാധബക്കുകേയള്ളു.

മനാത്രകമ
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ശസ്പീ. അനബല് അകര: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന. മനാലബനദ സലാംസ്കരണവുലാം
ശുദജലവബതരണവുലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെനാക്കുനതബല് തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള് പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.
സലാംസ്കരണ

പദതബകേകള

അനുകൂലബക്കുകേയലാം

എതബര്ക്കുകേയലാം

കചയ്യുന

സമസ്പീപനലാം

നഷ്ടകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.
നബര്മ്മേനാര്ജ്ജന

പ്രതബപക്ഷത്തബരബക്കുകമനാള് മനാലബനദ
അധബകേനാരത്തബല്

വരുകമനാള്

രനാഷ്ട്രസ്പീയപനാര്ട്ടബകേളകട

വബശശനാസദത

വബജയകേരമനായബ

പദതബകേള്കക്ക്

ശരബയനായ

പ്രവര്ത്തബക്കുന

തടര്ച്ചയണനാകേണലാം.

മനാലബനദ
കമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബലലാം സശകേനാരദ ആശുപത്രബകേളബലലാം സശസ്പീകവജക്ക് ട്രേസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് പനാന്റുകേള്
സനാപബച്ചക്ക് വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത
സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

മനാലബനദസലാംസ്കരണലാം ഫലപ്രദമനായബ നടത്തനാന നമുകക്ക്

കകേന്ദ്രസ്പീകൃത

മനാലബനദസലാംസ്കരണ

ജനങ്ങളകട പ്രതബകഷധമുണനാകുനതക്ക്.
പരനാജയകപ്പെട്ടതകകേനാണനാകണനാ
കപനാകുനകതനക്ക്

സര്കനാര്

പനാന്റുകേള്കകതബകരയനാണക്ക്

ഹരബത കകേരളലാം മബഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കകേന്ദ്രസ്പീകൃത
വദക്തമനാകണലാം.

മനാലബനദ

സലാംസ്കരണത്തബകലയക്ക്

മനാലബനദസലാംസ്കരണലാം

സശകേനാരദ

ഏജനസബകേകള ഏല്പ്പെബക്കുനതക്ക് പ്രനാകയനാഗബകേമല. ഉറവബട മനാലബനദ സലാംസ്കരണവുലാം
മനാലബനദങ്ങള് കവര്തബരബച്ചക്ക് സലാംസ്കരബക്കുനതലാം സലാംബന്ധബച്ചക്ക് ശരബയനായ അവകബനാധലാം
ജനങ്ങളബലണനാകണലാം.
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ശസ്പീ. പബ. ഉഹബദുള്ള:
കൂടുതലള്ള

സലങ്ങളബല്

സനാപബകനാനുള്ള

ആകലനാചബകണലാം.

ചുമതലയനായ

കകേന്ദ്രസ്പീകൃത

നസ്പീകത്തബല്

സനാകങതബകേവബദദകേളപകയനാഗബച്ചക്ക്
കേനാരദലാം

വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.

നബനലാം

സര്കനാര്

സലാംസ്കരണ
പബനനാറണലാം.

പനാന്റുകേള്
പുതബയ

മനാലബനദസലാംസ്കരണലാം ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാക്കുന
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട അനബവനാരദ

മനാലബനദസലാംസ്കരണലാം

ഏജനസബകേകള

മനാലബനദ

ജനസനാന്ദ്രത

കവണത്ര

ഏല്പ്പെബക്കുനതക്ക്

പഠനലാം

നടത്തനാകത

ശരബയല.

സശകേനാരദ

പഞനായത്തുകേളബല്

കബനാകടബസനാനത്തബലലാം മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബല് കസ്റ്റേറുകേള് രൂപസ്പീകേരബചലാം മനാലബനദ
സലാംസ്കരണ

പനാന്റെക്ക്

സനാപബക്കുന

കേനാരദലാം

സര്കനാര്

പരബകശനാധബകണലാം.

ഗ്രനാമസഭകേകളയലാം പഞനായത്തക്ക് ഭരണസമബതബകേകളയലാം കനനാക്കുകുത്തബകേളനാകബ മനാറബ
പഞനായത്തുകേളകട
ശമബക്കുനതക്ക്.

അധബകേനാരങ്ങള്

കേവര്കനടുക്കുനതബനനാണക്ക്

സര്കനാര്

ഹലഫക്ക് പദതബയബല് ഗുണകഭനാക്തനാകകള കതരകഞടുക്കുന രസ്പീതബ

ശരബയല. വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃതനാസൂത്രണലാം അട്ടബമറബച്ചക്ക് കകേന്ദ്രസ്പീകൃത ആസൂത്രണത്തബകലയനാണക്ക്
ഗവണ്കമന്റെക്ക് കപനായബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്. കറഷന കേനാര്ഡക്ക് ഉള്ളവര്ക്കുമനാത്രകമ വസ്പീടക്ക്
ലഭബക്കുകേയളകവന തസ്പീരുമനാനലാം പുന:പരബകശനാധബകണലാം.

ആര്ദ്രലാം പദതബവഴബ

ഫനാമബലബ കഹല്ത്തക്ക് കസന്റെറുകേളബല് നബയമബകകപ്പെടുന സ്റ്റേനാഫുകേള്കക്ക് പഞനായത്തുകേള്
ശമളലാം നല്കേണകമനക്ക് പറയനതക്ക് ശരബയല. തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട
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കമല് അധബകേഭനാരലാം അടബകച്ചല്പ്പെബകനാനനാണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ശമബക്കുനതക്ക്.
ശസ്പീ. എലാം. സശരനാജബനുകവണബ

ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലണബ: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ)
ബബല് കപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ
അവതരബപ്പെബക്കുന.

തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളകട

ദസ്പീര്ഘവബക്ഷണകത്തനാടുകൂടബയള്ള പദതബ നബര്വ്വഹണവുലാം മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജന
പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുനതബകനടുക്കുന

തസ്പീരുമനാനങ്ങളലാം സശനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക് .

കകേരള സൃഷ്ടബകക്ക് ഉഗൗനല് നല്കേനാനുലാം

നവ

ക്രമസമനാധനാനലാം പനാലബകനാനുലാം വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് പങനാളബയനാകേനാനുലാം കകേരളലാം ഒനബച നബല്കണലാം.

ശസ്പീ. വബ. ആര്. സനബല് കുമനാറബനുകവണബ ശസ്പീ. ഇ. കകേ. വബജയന:
സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ
(മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണലാം അകത സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയക്ക്
അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. മനാലബനദ സലാംസ്കരണവുമനായബ
ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

ജനങ്ങള്കബടയബല്

ഒരു

സനാമൂഹദ

അവകബനാധലാം

ഉണനാകബകയടുകനാന ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് കേഴബഞബട്ടുണക്ക്. പരബസബതബകക്ക് കദനാഷലാം
വരനാത്ത രസ്പീതബയബലള്ള വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനുള്ള ശനാസസ്പീയ
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കേനാഴ്ചപ്പെനാടുലാം ആസൂത്രണവുലാം തകദ്ദേശ സശയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്കക്ക് ഉണനാകേണലാം.
'ഹരബത കകേരളലാം' മബഷകന്റെ ഭനാഗമനായബ 7 ജബലകേളബല് മനാലബനദ സലാംസ്കരണ
പനാന്റുകേള് സനാപബകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.
ശസ്പീ. കേനാരനാട്ടക്ക് റസനാഖബനുകവണബ ശസ്പീമതബ യ. പ്രതബഭ: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (മൂനനാലാം
കഭദഗതബ)

ബബല്

കചയ്യണകമന

കപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.
ഗവണ്കമന്റെക്ക്

സര്ക്കുകലറക്ക്

മനാലബനദമുക്ത കകേരളലാം

സൃഷ്ടബക്കുനതബനനായബ

ഇഗൗ

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുള്ള

പദതബകേകള

സശനാഗതലാം കചയ്യുന.

തൂമ്പൂര്മൂഴബ കമനാഡലബലള്ള മനാലബനദ സലാംസ്കരണ പനാന്റുകേള്

കൂടുതല് സലങ്ങളബകലയക്ക് വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനമനാക്കുനവര്കകതബകര

കേര്ശന

നടപടബ

സശസ്പീകേരബകനാകനടുത്ത തസ്പീരുമനാനലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്. കകേന്ദ്രസ്പീകൃത മനാലബനദ
സലാംസ്കരണത്തബനുള്ള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകണലാം. തകദ്ദേശ സശയലാംഭരണ
സനാപനങ്ങള്കക്ക് കൂടുതല് അധബകേനാരങ്ങള് നല്കേനാനുള്ള നടപടബകേളനാണക്ക്
ഗവണ്കമന്റെക്ക് സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.
കേനനാല് തടങ്ങബയ

ജനകേസ്പീയ മനാതൃകേയബലൂകട വരട്ടനാര്, കേകനനാലബ

ജലകസനാതസ്സുകേള് പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബകനാന കേഴബഞതക്ക്
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ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കനട്ടമനാണക്ക്. മനാലബനദകത്ത

ആദനായപ്രദമനാക്കുനതബകനക്കുറബച്ചക്ക്

ജനങ്ങകള കബനാധവല്കരബക്കുനതബനുള്ള ശമങ്ങള് നടത്തണലാം.
VIII അടബയന്തരപ്രകമയചര്ച്ച
പ്രളയനാനന്തര ദുരബതനാശശനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: മഹനാപ്രളയലാം കേനാരണലാം ജനങ്ങള് കനരബടുന
കേഷ്ടപ്പെനാടുകേളലാം

ദുരബതങ്ങളലാംമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ള

ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശസ്പീ. രകമശക്ക് കചനബത്തല): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന:

പ്രളയമുണനായബ

100 ദബവസങ്ങള് പബനബട്ടബട്ടുലാം

കകേരളത്തബകന്റെ പുനര്നബര്മ്മേബതബക്കുള്ള നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല. ദുരന്തത്തബകന്റെ
ആഘനാതകത്ത സലാംബന്ധബച്ചക്ക് പരബകശനാധന നടത്തുനതബനക്ക് ഡനാകമജക്ക് അസസക്ക്കമന്റുലാം
ഡനാറനാ കേളക്ഷനുലാം നടത്തുകേകയനാ ദുരന്തബനാധബത കമഖലകേളബകല നനാശനഷ്ടങ്ങളകട
കേണകകടുക്കുകേകയനാ
സര്കനാരബകന്റെ

കചയബട്ടബല.

ദുരന്തത്തബനബരയനായ

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേയനായ

10,000/-

മുഴവനനാളകേള്ക്കുലാം
രൂപ

ലഭബച്ചബട്ടബല.

ദുരന്തബനാധബതരുകട പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരലാം കേകണത്തനാനുലാം നനാശനഷ്ടങ്ങളകട
കേണക്കുകേള്

കശഖരബകനാനുലാം

കേഴബയനാത്തതക്ക്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പരനാജയമനാണക്ക്.
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മത്സദബന്ധകനനാപനാധബകേള് നഷ്ടകപ്പെട്ട മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് യനാകതനാരുവബധ
ധനസഹനായവുലാം ലഭദമനാകബയബട്ടബല. കൃഷബകനാര്ക്കുണനായ നഷ്ടലാം പരബഹരബകനാന
കസഷദല് പനാകകജക്ക് നടപ്പെനാകനാകനനാ ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് പകേരലാം
സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തനാകനനാ ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് കേഴബഞബട്ടബല. പ്രളയലാംമൂലലാം തകേര്ന
കറനാഡുകേളലാം

പനാലങ്ങളലാം

പുനര്നബര്മ്മേബച്ചബട്ടബല.

കചറുകേബട

വദനാപനാരബകേള്ക്കുലാം

വസ്പീട്ടുപകേരണങ്ങള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം കലനാണ് അനുവദബക്കുനതബകനനാ കവള്ളലാം കേയറബ
നശബച്ച

വനാഹനങ്ങള്കക്ക്

ഇനഷശറനസക്ക്

തകേ

ലഭദമനാക്കുനതബകനനാ

നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല. നവകകേരളത്തബനുകവണബയള്ള മനാസ്റ്റേര് പനാന തയ്യനാറനാകബയബട്ടബല.
ഡബസനാസ്റ്റേര് മനാകനജക്ക്കമന്റെക്ക് അകതനാറബറബ വഴബ ലഭബച്ച ധനസഹനായലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം
കചലവഴബച്ചബട്ടബല. ദുരന്തലാം ആവര്ത്തബകനാതബരബകനാനുലാം ആഘനാതലാം കുറയനാനുലാം റബസ്കക്ക്
മബറബകഗഷന പനാന തയ്യനാറനാകണലാം. പ്രളയബനാധബതകര സഹനായബകനാന സര്കനാര്
അടബയന്തര നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ.

സജബ

കചറബയനാന:

പ്രളയബനാധബതരുകട

ജസ്പീവനുലാം

സലാംരക്ഷബച്ചതബനക്ക് സര്കനാരബകനയലാം മുഖദമനബകയയലാം അഭബനനബക്കുന.
കചങ്ങന്നൂര്

മണ്ഡലങ്ങളബല്നബനലാം

സര്കനാരബകന്റെ
ആയബരകണകബനനാളകേകള

ഒരുലക്ഷലാം

അവസകരനാചബതമനായ
ദുരന്തത്തബല്നബനലാം

ആളകേകള

ജസ്പീവബതവുലാം
കുട്ടനനാടക്ക്,

മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബച.

ഇടകപടല്കകേനാണനാണക്ക്
രക്ഷബകനാന

സനാധബച്ചതക്ക്.
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മുഖദമനബയകട കനതൃതശത്തബല് എലനാ വകുപ്പുകേകളയലാം ഏകകേനാപബപ്പെബചകകേനാണക്ക്
രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തനാന

കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.

ദുരബതനാശശനാസ

കേദനാമ്പുകേളബലള്ളവര്കക്ക് ഭക്ഷണലാം, വസലാം, മരുനക്ക് തടങ്ങബയവ കൃതദമനായബ
നല്കേനാനുലാം സമനാന്തര ആകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ
കനതൃതശത്തബല് കകേനാടബകണകബനക്ക് രൂപയകട ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തനാനുലാം കേഴബഞബട്ടുണക്ക്. മരണമടഞവരുകട ആശബതര്കക്ക് 4 ലക്ഷലാം രൂപ
വസ്പീതലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം

പ്രളയബനാധബതര്കക്ക്

10,000

രൂപ

വസ്പീതവുലാം

കേദനാമ്പുകേളബല്നബനക്ക് വസ്പീടുകേളബകലയക്ക് കപനായവര്കക്ക് 1,000 രൂപയകട കേബറകേളലാം
പട്ടബകേജനാതബ കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്

അധബകേസഹനായമനായബ പ്രകതദകേ കേബറലാം 5,000

രൂപയലാം നല്കുകേയലാം കചയ. മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് നഷ്ടകപ്പെട്ട വള്ളങ്ങളലാം
കമനാകട്ടനാറുകേളലാം

നല്കുകേയലാം

കകേനാടുക്കുകേയലാം കചയ.

പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായവ

റബകപ്പെയര്

കചയ

പ്രളയകകടുതബയബല് പൂര്ണ്ണമനായലാം ഭനാഗസ്പീകേമനായലാം വസ്പീടക്ക്

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് ഭവന നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള ധനസഹനായത്തബകന്റെ ആദദ ഗഡു
നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. സഹകേരണ വകുപ്പെക്ക് 2000 വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള
ധനസഹനായവുലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. ഭൂരഹബതര്കക്ക് ഭൂമബ കേകണത്തുനതബനക്ക് ജബലനാ
കേളക്ടര്മനാകര ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം സശകേനാരദ വദക്തബകേള് നല്കേബയ ഭൂമബയബല്
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വസ്പീടക്ക്

വയ്ക്കുനതബനുള്ള

സഗൗകേരദലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക് .

കുടുലാംബശസ്പീയബല്നബനക്ക് പലബശരഹബത വനായ്പ നല്കുനതബനുലാം പ്രളയത്തബല്
കരഖകേള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് സഗൗജനദമനായബ കരഖകേള് ലഭദമനാക്കുനതബനുമുള്ള
സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്. ശുചസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്
പഞനായത്തക്ക് വനാര്ഡുകേള്കക്ക് 25,000 രൂപയലാം മുനബസബപ്പെല് കകേനാര്പ്പെകറഷന
വനാര്ഡുകേള്കക്ക്

50,000

സഗൗജനദമനായബ

5

രൂപയലാം

കേബകലനാ

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

അരബ

കേനാലനാവസനാ

കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

നടപടബകേള്

ഡബസലാംബര്

നല്കുനതബനുള്ള
മുനറബയബപ്പെക്ക്

വകര

സലാംവബധനാനലാം
സലാംവബധനാനങ്ങള്

സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കുട്ടബകേള്ക്കുലാം

സസ്പീകേള്ക്കുലാം കേഗൗണ്സബലബലാംഗക്ക് നല്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്. കറനാഡുകേളലാം കതനാടുകേളലാം
പനാലങ്ങളലാം പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.
ലഭദമനാക്കുന

കേനാരദത്തബല്

നബകഷധനാത്മകേമനായ

സഹനായലാം

നബലപനാടനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക് സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. കപനാലസ്പീസക്ക്, ഫയര്കഫനാഴക്ക് എനസ്പീ വകുപ്പുകേള്
ആധുനബകേവല്കരബക്കുകേയലാം ദുരന്തലാം മുനകൂട്ടബ മനസബലനാകനാനുള്ള സലാംവബധനാനലാം
ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം
സഗൗഹൃദമനായ

കചയ്യണലാം.

നബര്മ്മേനാണ

പ്രകൃതബ

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം

പ്രകതദകേ

പരബസബതബ
പരബഗണന
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നല്കേണലാം.
ശസ്പീ. വബ. കകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞക്ക്:

പ്രളയത്തബല് നഷ്ടകപ്പെട്ട വസ്പീടുകേള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം വനാസകയനാഗദമലനാതനായവ
നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.

കചറുകേബട

പുതകബപ്പെണബയനതബനുലാം

കേച്ചവടകനാരുകട

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബയണനാകേണലാം. ജസ്പീവകനനാപനാധബ നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്
അര്ഹമനായ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കേണലാം.

പ്രളയകകടുതബമൂലമുണനായ

നനാശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക് ശരബയനായ രസ്പീതബയബല് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനുള്ള
നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ.

അനവര്

സനാദത്തക്ക്:

പ്രളയലാംമൂലലാം

ആലവയബകല

വദനാപനാരബ-

വദവസനായബകേള്ക്കുലാം ജനങ്ങള്ക്കുലാം ഉണനായ നഷ്ടലാം പരബഹരബക്കുനതബനുലാം വസ്പീടുകേളകട
പുനര്നബര്മ്മേബതബക്കുള്ള തകേ ആറക്ക് ലക്ഷലാം രൂപകയങബലമനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ഏറബട്ടുള്ള

വസ്പീടുകേളകട

ഹനാബബറനാറക്ക് കഫനാര് ഹഷ്യുമനാനബറസ്പീസക്ക് നബര്മ്മേബകനാകമനക്ക്
നബര്മ്മേനാണലാം

സലാംബന്ധബച്ച

ഫയല്

നടപടബകേളബകല

കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാകണലാം.

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേകര സഹനായബകനാന സര്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.

തകേര്ന

പ്രളയത്തബല്

പുനര്നബര്മ്മേബതബകനായബ

കസഷദല്

കറനാഡുകേളകടയലാം
പനാകകജക്ക്

പനാലങ്ങളകടയലാം
അനുവദബകണലാം.
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പ്രളയലാംമൂലമുണനായബട്ടുള്ള
പ്രളയനാനന്തര

നഷ്ടലാം

സമയബന്ധബതമനായബ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കേണകനാക്കുനതബനുലാം

ഊര്ജ്ജബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ.

സബ.

കകേ.

നനാണ:

കലനാകേത്തബകന്റെ

ധനസമനാഹരണലാം

നടത്തബകകനാണക്ക്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ

പുനര്സൃഷ്ടബ

അഭബനനബക്കുന.

വബവബധ

കപനാതജന

നടത്തനാനുള്ള

ഭനാഗങ്ങളബല്നബനലാം

സഹകേരണകത്തനാടുകൂടബ
സര്കനാരബകന്റെ

ശമങ്ങകള

സലാംസനാനത്തബകന്റെ പ്രതബസന്ധബ ഘട്ടത്തബല് സര്കനാരബകന

സനാമത്തബകേമനായബ സഹനായബക്കുനതബല് കനതൃതശപരമനായ പങക്ക് വഹബകനാന എലനാ
രനാഷ്ട്രസ്പീയ

പനാര്ട്ടബകേളലാം

തയ്യനാറനാകേണലാം.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ

പുനര്സൃഷ്ടബകക്ക്

എലനാകപരുലാം ഒരുമബച്ചക്ക് നബല്കണലാം.
ശസ്പീ. കറനാഷബ അഗസ്റ്റേബന: രനാഷ്ട്രസ്പീയ വദതദനാസമബലനാകത കകേരള ജനത സശസ്പീകേരബച്ച
സമസ്പീപനങ്ങളനാണക്ക് ദുരന്തത്തബകന്റെ ആഴലാം കുറയനാന സഹനായകേമനായതക്ക്.
ജസ്പീവബതമനാര്ഗ്ഗങ്ങളലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

സമയബന്ധബതമനായബ

വസ്പീടുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുനതബനുലാം ഇ.എഫക്ക്.എല്. സലാംബന്ധബച്ച നബബന്ധനകേളബല് ആവശദമനായ മനാറലാം
വരുത്തബകകനാണക്ക്
പ്രളയത്തബല്

പുനരധബവനാസലാം സഗമമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

കൃഷബയലാം

കേനകേനാലബകേളലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

പൂര്ണ്ണമനായലാം നല്കുനതബനുലാം ഇടുകബ ജബലയബകല നനാകശനാന്മുഖമനായ കറനാഡുകേള്
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നവസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ
സശസ്പീകേരബകണലാം.

കറനാഡക്ക്

പനാകകജക്ക്

മരണമടഞവരുകട

അടബയന്തരമനായബ

നല്കുനതബനുലാം

അനുവദബക്കുനതബനുലാം
ആശബതര്ക്കുള്ള

രജബകസ്ട്രേഷന

ഫസ്പീസക്ക്

നടപടബ

ധനസഹനായലാം

ഇളവുകചയകകേനാണക്ക്

വസ്തുവബകന്റെ ഹകേവശകനാര്കക്ക് വസ്പീടുവയ്ക്കുനതബനക്ക് അനുമതബ നല്കുനതബനുലാം കചറുകേബട
വദനാപനാരബകേള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനുലാം പതബനനായബരലാം രൂപ വസ്പീതമുള്ള
ആശശനാസ

ധനസഹനായലാം

എലനാ

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.
ശസ്പീ. അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:

പ്രളയദുരന്തമുണനായതബകന്റെ അടബസനാന കേനാരണലാം

സലാംബന്ധബച്ചക്ക് അകനശഷണലാം നടത്തണലാം. പതബനനായബരലാം രൂപ വസ്പീതമുള്ള ആശശനാസ
ധനസഹനായലാം അര്ഹതകപ്പെട്ട എലനാ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം ലഭദമനാകണലാം. ഇനഷശറനസക്ക്
പരബരക്ഷയബലനാത്ത കചറുകേബട വദനാപനാരബകേള്ക്കുണനായ നഷ്ടലാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്
നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
കൃഷബയലാം

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളലാം

സമയബന്ധബതമനായബ
കറനാഡുകേളകട

നഷ്ടകപ്പെട്ട പുഴതസ്പീരങ്ങള് പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം
നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

നല്കുനതബനുലാം

പുനര്നബര്മ്മേബതബകനായബ

മതബയനായ

പ്രളയത്തബല്
വണ്

അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

ഹടലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ട

നഷ്ടപരബഹനാരലാം
പഞനായത്തക്ക്

കമയബന്റെനനസക്ക്

ഗ്രനാന്റെക്ക്
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ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല്: സലാംസനാനത്തബകന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ കകേന്ദ്ര
ഗവണ്കമന്റെബല്നബനലാം വബവബധ സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം ലഭബച്ച ഫണക്ക് പ്രകതദകേ
അകഗൗണബകലയക്ക്

മനാറനതബനുലാം

അവ

കചലവഴബച്ചതബകന്റെ

കേണകക്ക്

വദക്തമനാക്കുനതബനുലാം സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകന്റെ പ്രതബനബധബകേള്
ദുരബതബനാധബത പ്രകദശങ്ങള് സനര്ശബച്ചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് തയ്യനാറനാകബയ
റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

പ്രകേനാരമുളള

2500

കകേനാടബ

രൂപയകട

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ

കനടബകയടുകണലാം. ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക് സഹനായധനലാം വബതരണലാം കചയ്യുനതബല്
സതനാരദതയലാം നബഷ്പക്ഷതയലാം ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.
ശസ്പീമതബ യ. പ്രതബഭ:

നവകകേരള സൃഷ്ടബകനായബ വബകദശ രനാജദങ്ങളള്കപ്പെകട

സര്വ്വതലങ്ങളബല്നബനലാം മുഖദമനബയകട ദുരബതനാശശനാസ നബധബയബകലയക്ക് സഹനായധനലാം
സമനാഹരബക്കുന

അവസരത്തബല് വസ്തുതനാവബരുദമനായ പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബച്ച

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ നബലപനാടക്ക് നബരനാശനാജനകേമനാണക്ക്. പ്രളയദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ട മുഴവന
കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം

സമയബന്ധബതമനായബ

നല്കുനതബനുലാം തകേര്ന

പതബനനായബരലാം

രൂപ

വസ്പീടുകേള് പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം

ധനസഹനായലാം

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തബയ മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട കബനാട്ടുകേളകട കകേടുപനാടുകേള് സഗൗജനദമനായബ
പരബഹരബക്കുനതബനുലാം സര്കനാര് സശസ്പീകേരബച്ച നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക് .
കമഖലയകട

പുനരുജ്ജസ്പീവനത്തബനനായബ

കൃഷബനനാശലാം

സലാംഭവബച്ച

കേനാര്ഷബകേ

കേര്ഷകേര്കക്ക്
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സഗൗജനദമനായബ വബത്തക്ക് വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം തകേര്നകപനായ ബണകേള്
പുന:സനാപബക്കുനതബനുലാം

കൂടുതല്

പ്രകദശങ്ങളബല്

പുഞകൃഷബ

ഉല്പ്പെനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബകയടുത്തബട്ടുണക്ക്.

വദനാപബപ്പെബച്ചക്ക്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ

പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ പ്രവനാസബകേളബല്നബനലാം സഹനായധനലാം സശരൂപബകനാന
അനുവനാദലാം നല്കേനാത്ത കകേന്ദ്ര സര്കനാര് നബലപനാടക്ക് നബകഷധനാത്മകേമനാണക്ക്.
ശസ്പീ. കറനാജബ എലാം. കജനാണ്:

സലാംസനാനകത്ത പ്രളയദുരന്തത്തബല്നബനക്ക്

കേരകേയറനതബനക്ക് ഒറകകട്ടനായബ പ്രവര്ത്തബകകണ അവസരത്തബല് പ്രതബപക്ഷകത്ത
അവഗണബക്കുന നബലപനാടനാണക്ക് സര്കനാര് സശസ്പീകേരബച്ചതക്ക്. വസ്പീടുലാം ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളലാം
നഷ്ടകപ്പെട്ടവകര

സഹനായബക്കുനതബനുലാം

കചറുകേബട

വദനാപനാരബകേളകട

അരബമബല്ലുകേളബല്

കകേട്ടബകബടക്കുന

കകേടുപനാടക്ക്

സലാംഭവബച്ച

യനാകതനാരു

നടപടബയലാം

നബകേത്തുനതബനുലാം
ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്

നസ്പീകലാം

കചയ്യുനതബനുലാം

സര്കനാര്

നഷ്ടലാം

സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല. പ്രളയബനാധബതകര സഹനായബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ.

കകേ.

എന.

സലാംഭവബചകകേനാണബരബക്കുന

എ.

ഖനാദര്:

ഉരുള്കപനാട്ടലലാം

കകേരളത്തബല്

കവളളകപ്പെനാകവുലാം

നബരന്തരമനായബ
കേടലനാക്രമണവുലാം

തടയനതബനക്ക് പ്രകതദകേ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകനാനുലാം കേനാലഘട്ടത്തബനനുസൃതമനായ
സനാകങതബകേവബദദകേള്

ഉപകയനാഗബചകകേനാണക്ക്

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. കകേരളത്തബകല ഡബസനാസ്റ്റേര് മനാകനജുകമന്റെക്ക്

40

അതസ്പീവ ദുര്ബലമനാണക്ക്. ഫയര്കഫനാഴബനക്ക് ആവശദമനായ ഉപകേരണങ്ങള് ലഭദമനാകനാനുലാം
പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങള് കനരബടുനതബനനായബ

വബവബധ വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക് പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേനാനുലാം സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. പശബമഘട്ടലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബകനക്കുറബച്ചക്ക്
ആകലനാചബകണലാം.
നബയനണങ്ങള്

അനധബകൃതമനായ

മണല്-കേശനാറബ-പനാറ

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ

തണ്ണസ്പീര്ത്തടവുലാം
സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ഖനനത്തബനക്ക്
കനല്വയലകേളലാം

കവണലാം.

ജനാതബ-മത

രനാഷ്ട്രസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായ കഎകേദലാം നവകകേരള നബര്മ്മേബതബയബലണനാകേണലാം.
ശസ്പീ.

പബ.

സബ.

കജനാര്ജക്ക്:

പൂഞനാര്

മണ്ഡലത്തബല്

പ്രളയത്തബലലാം

ഉരുള്കപനാട്ടലബലലാം മരണകപ്പെട്ട ഏഴകപരുകടയലാം കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരലാം
കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കണലാം. മുഖദമനബയകട സനര്കഭനാചബതമനായ ഇടകപടല്കകേനാണനാണക്ക്
രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനലാം ഊര്ജ്ജബതമനാകനാനുലാം മരണസലാംഖദ കുറയനാനുലാം സനാധബച്ചതക്ക്. കകേന്ദ്ര
സര്കനാരബല്നബനലാം ലഭബകകണ വബഹബതലാം കനടബകയടുകനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ.

മുലകര

രതനാകേരന:

പ്രളയത്തബലകേകപ്പെട്ടകര

രക്ഷബകനാനുളള

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള് സമയബന്ധബതമനായബ നല്കുനതബല് മുഖദമനബയലാം റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനബയലാം വഹബച്ച പങക്ക് അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്. കകേന്ദ്ര സര്കനാര് കവണത്ര
പരബഗണന നല്കേബയബകലങബലലാം കലനാകേകമമനാടുമുളള മലയനാളബകേള് കകേരളത്തബനക്ക്
സഹനായഹസവുമനായബ

മുകനനാട്ടുവന.

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്
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പ്രളയത്തബലകേകപ്പെട്ടവകര രക്ഷബച്ചതബനുപുറകമ അവര്കക്ക് പനാരബകതനാഷബകേമനായബ ലഭബച്ച
തകേയലാം

മുഖദമനബയകട ദുരബതനാശശനാസ നബധബയബകലയക്ക് സലാംഭനാവന കചയ നടപടബ

സ്തുതദര്ഹമനാണക്ക്.
ശനാസസ്പീയവുമനായ

വബവബധ കമഖലകേളബല്നബനലാം ലഭദമനാകുന സഹനായലാം കൃതദവുലാം
രസ്പീതബയബല്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തണലാം.

മഹനാദുരന്തകത്തയലാം ഒകരഗണത്തബല്കപ്പെടുത്തരുകതനലാം

കചറബയ

ദുരന്തകത്തയലാം

ദുരന്തവദനാപ്തബകനുസൃതമനായ

ഫണക്ക് ലഭദമനാകണകമനലാം കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകനനാടക്ക് ആവശദകപ്പെടണലാം.
ശസ്പീ. കഎ. സബ. ബനാലകൃഷ്ണന: ദുരബതനാശശനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് യ.ഡബ.എഫക്ക്.
അനുകൂല സമസ്പീപനമനാണക്ക് സശസ്പീകേരബച്ചതക്ക്. വയനനാടക്ക് ജബലയബല് 900-ലധബകേലാം വസ്പീടുകേള്
നശബക്കുകേയലാം

2,200 കകേനാടബ രൂപയകട നനാശനഷ്ടമുണനാകുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.

ദുരബതനാശശനാസ ധനമനായബ സര്കനാര് പ്രഖദനാപബച്ച 10,000 രൂപ അര്ഹരനായ എലനാ
കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം ലഭദമനാകണലാം.

പ്രളയത്തബല് തകേര്നകപനായ വയനനാട്ടബകല

കറനാഡുകേളലാം പനാലങ്ങളലാം പുനര്നബര്മ്മേബകണലാം.
സലാംരക്ഷബക്കുകേയലാം

ഭൂമബയലാം വസ്പീടുലാം ഇലനാത്തവകര

തകേര്നകപനായ കേനാര്ഷബകേകമഖല പുനരുദരബക്കുകേയലാം കവണലാം.

ദുരബതനാശശനാസ ഫണക്ക് സമനാഹരണത്തബല് ജനനാധബപതദ മുനണബ വഹബച്ച പങക്ക്
സ്തുതദര്ഹമനാണക്ക്.
പ്രഖദനാപബകണലാം.

വയനനാട്ടബകല പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബകനാന പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക്
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കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: ദുരബതമനുഭവബക്കുനവര്കക്ക്

സഹനായകമത്തബകനാന

ഇകപ്പെനാഴലാം സര്കനാരബനക്ക് കേഴബഞബട്ടബല. നവകകേരള സൃഷ്ടബകക്ക് പ്രതബപക്ഷലാം എതബരല.
കകേരളകത്ത പുനര്സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള

ബ്ലൂ പ്രബന്റെക്ക് തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം

അടബഞ്ഞുകൂടബയ മണ്ണക്ക് നസ്പീകലാം കചയ്യുനതബനുലാം

പമയബല്

നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. ക്രഗൗഡക്ക്

ഫണബലാംഗക്ക് സലാംബന്ധബച്ച കേണകക്ക് വദക്തമനാകണലാം.

കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം കൂടുതല്

ധനസഹനായലാം ലഭദമനാകണലാം. പ്രളയകത്തത്തുടര്നക്ക് ഈടനാക്കുന അമബത ഹവദഷ്യുതബ
ചനാര്ജക്ക് ഒഴബവനാകണലാം.
ശസ്പീ. രനാജു എബഹനാലാം:
അസകസ്മെന്റെക്ക്
കകേരളത്തബകല

(PDNA)

യ.എന.ഒ.യകട കപനാസ്റ്റേക്ക് ഡബസനാസ്റ്റേര് നസ്പീഡക്ക്

നടത്തബയ

പ്രളയദുരന്ത

ദുരന്ത

നനാശനഷ്ടലാം

ആഘനാത
26,720/-

പഠന

പ്രക്രബയയബലൂകട

കകേനാടബ

രൂപയനാകണനക്ക്

വബലയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്. പ്രളയബനാധബതരനായ കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് 10,000/- രൂപ വസ്പീതവുലാം
ഒഴകേബകപ്പെനായ മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ 49 കകേനാടബ രൂപയലാം നല്കേബയ
നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

ദബവസത്തബനുള്ളബല്

പ്രളയത്തബലകേകപ്പെട്ട

ഹവദഷ്യുതബബന്ധലാം

വസ്പീടുകേളബല്

പുന:സനാപബക്കുനതബനക്ക്

പത്തക്ക്
സനാധബച.

മുഖദമനബയകട കനതൃതശത്തബല് മബകേച്ച രക്ഷനാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനാനുലാം
അതനാതക്ക് ജബലകേളകട ചുമതലയള്ള മനബമനാര് മനാതൃകേനാപരമനായ ദുരബതനാശശനാസ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് കനതൃതശലാം നല്കുകേയലാം കചയ.
അകപക്ഷബച്ചക്ക്

കുട്ടനനാട്ടബല്

കേഴബഞ വര്ഷകത്ത

50 ശതമനാനലാം കനല്ലുലനാദന വര്ദനവക്ക് ഉണനായതലാം

കുടുലാംബശസ്പീ അലാംഗങ്ങള്കക്ക് 308 കകേനാടബ രൂപ വബതരണലാം കചയതലാം സര്കനാരബകന്റെ
കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

കേനാര്ഷബകേ രലാംഗത്തക്ക് ഇനഷശറനസക്ക് പദതബകേള് വദനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം

കചറുകേബട വദനാപനാര സനാപനങ്ങള്ക്കുള്ള

ധനസഹനായലാം നല്കേനാന നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക് (ശസ്പീ. രകമശക്ക് കചനബത്തല):

പ്രളയനാനന്തരലാം

സര്കനാര് നല്കേബയ വനാഗനാനങ്ങള് ഏകറയലാം പനാലബകകപ്പെട്ടബട്ടബല. യ.എന.
സലാംഘലാം തയ്യനാറനാകബയ

പബ.ഡബ.എന.എ. റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

പ്രളയത്തബല്കപ്പെട്ട കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്
നല്കുകമന

പ്രഖദനാപനലാം

പരസദമനാകണലാം.

പതബനനായബരലാം രൂപ ധനസഹനായലാം

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകനാകനനാ

കഷഡന്യൂള്ഡക്ക്

/നനാഷണഹലസ്ഡക്ക് ബനാങ്കുകേള് സശസ്പീകേരബച്ച Sarfaesi നബയമപ്രകേനാരമുള്ള
ജപ്തബ നടപടബകേള് നബര്ത്തബവയ്പ്പെബകനാകനനാ സനാധബച്ചബട്ടബല.
കമനാറകട്ടനാറബയലാം

കേനാര്ഷബകേ

കേടങ്ങള്കക്ക്

മനാത്രമനായബ

സര്കനാര്

നബജകപ്പെടുത്തബ.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.യബല് നബനലാം പത്തക്ക് ശതമനാനലാം തകേ സലാംസനാനത്തബനക്ക്
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പ്രകതദകേമനായബ

നല്കുനതനാകണന

സനാക്ഷനാത്കേരബകകപ്പെട്ടബല.

പ്രഖദനാപനവുലാം

കൃതദമനായ

തയ്യനാകറടുപ്പുകേളകട അഭനാവമനാണക്ക്

സനാലറബ ചലഞബലൂകടയലാം മനബമനാരുകട വബകദശ സനര്ശനങ്ങളബലൂകടയലാം ക്രഗൗഡക്ക്
ഫണബലാംഗബലൂകടയലാം നവകകേരള നബര്മ്മേബതബകനാവശദമനായ ധനസമനാഹരണലാം നടത്തനാന
സനാധബകനാകത കപനായതക്ക്.
പ്രകതദകേ

രൂപകരഖ

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

വസ്പീഴ്ചകേള് പരബഹരബച്ചക്ക് നവകകേരള നബര്മ്മേബതബകനായബ

തയ്യനാറനാകണലാം.
ഉനയബച്ച

പുനരധബവനാസ

ആവശദങ്ങളബകനല്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

അനുകൂല

നബലപനാടക്ക്

സശസ്പീകേരബകനാത്തതക്ക്

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.

നനാശനഷ്ടമുണനായവകര

സഹനായബക്കുനതബനുലാം വനായ്പകയടുത്തവരുകട

എഴതബത്തള്ളുനതബനുലാം

വസ്പീടക്ക് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് വസ്പീടക്ക് നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.

കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബല്

പ്രളയബനാധകയത്തുടര്നക്ക്

നബനള്ള

കേടങ്ങള്

ആനുകൂലദങ്ങള്

കനടബകയടുക്കുനതബനക്ക് ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ ഒറകകട്ടനായബ പ്രവര്ത്തബകണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): കകേന്ദ്ര സര്കനാര് കകേരളകത്തനാടക്ക്
കേനാണബക്കുന അവഗണനയ്കകതബകര പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് സശസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന
നബലപനാടക്ക് സശനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്. പ്രളയനാനന്തര ദുരബതനാശശനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്
ജനാതബ-മത-രനാഷ്ട്രസ്പീയ കഭദകമകനദ ഒറകകട്ടനായബ പ്രവര്ത്തബകനാന സനാധബചകവനതക്ക്
കലനാകേത്തബനക്ക് മനാതൃകേയനാണക്ക്. കഎകേദരനാഷ്ട്രസഭയകട കേണകനുസരബച്ചക്ക് 26,720/-
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കകേനാടബ രൂപയകട നനാശനഷ്ടമുണനായബട്ടുകണനലാം 31,000/- കകേനാടബ രൂപ കകേരളത്തബകന്റെ
പുനര്

നബര്മ്മേബതബകനായബ

നടത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

നവകകേരള

കവണബവരുകമനള്ള

വബലയബരുത്തലനാണക്ക്

നബര്മ്മേബതബകനായബ

കലനാകേബനാങബകന്റെയലാം

കഎകേദരനാഷ്ട്രസഭയകടയലാം സഹനായങ്ങള് ലഭദമനാകനാന സനാധബച. പ്രളയദുരന്തത്തബലൂകട
15845 വസ്പീടുകേള് പൂര്ണ്ണമനായലാം 244588 വസ്പീടുകേള് ഭനാഗബകേമനായലാം തകേരുകേയലാം 10,358/കകേനാടബ

രൂപയകട

പ്രകദശങ്ങളബകല

ജസ്പീവകനനാപനാധബകേള്
മുഴവന

നഷ്ടകപ്പെടുകേയമുണനായബ.

കുടുലാംബങ്ങളകടയലാം

2019

പ്രളയബനാധബത

ജനുവരബ

വകരയള്ള

കകവദഷ്യുതബച്ചനാര്ജ്ജബനുലാം കവള്ളകരത്തബനുലാം കമനാറകട്ടനാറബയലാം പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം എലനാ
വസ്പീടുകേളകടയലാം

കേബണറുകേളകടയലാം

നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം കചയ.
വകുപ്പുകേള്

കപനാതജന

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

ശുചസ്പീകേരണ

ഫലപ്രദമനായബ

പകേര്ച്ചവദനാധബ വദനാപനലാം തടയനതബനക്ക് ബന്ധകപ്പെട്ട
പങനാളബത്തകത്തനാകട

പ്രളയബനാധകയത്തുടര്നക്ക്

സഹനായലാം നല്കുനതബനക്ക്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

വസ്പീടുകേളകട പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്

നടത്തബയ

മനാനസബകേമനായബ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
തകേര്നവര്കക്ക്

സലവുലാം വസ്പീടുലാം നഷ്ടമനായവര്കക്ക്

ഭവന നബര്മ്മേനാണ സഹനായ കകേന്ദ്രങ്ങള്

സനാപബച. കവളളലാം കകേട്ടബകബടന പ്രകദശകത്ത എലനാ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം
10,000/- രൂപ വസ്പീതലാം നല്കുനതബനുലാം കേദനാമബല്നബനക്ക് മടങ്ങുനവര്കക്ക്
അവശദസനാധനങ്ങളടങ്ങുന കേബറക്ക് വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം സനാധബച. കതനാട്ടലാം
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കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

സഗൗജനദ

കറഷനുലാം

മുനഗണകനതര

കേനാര്ഡുകേനാര്കക്ക്

ഡബസലാംബര് വകര സഗൗജനദമനായബ അഞ്ചുകേബകലനാ അരബ വസ്പീതലാം നല്കേനാനുലാം നടപടബ
സശസ്പീകേരബച.

പ്രളയത്തബല്

ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള

കരഖകേള്

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

കചയ.

അവ

തബരബച്ചക്ക്

പ്രളയബനാധബതര്കക്ക്

കുടുലാംബശസ്പീ മുകഖന വനായ്പ ലഭദമനാകനാനുലാം കേടങ്ങള്കക്ക് ബനാങ്കുകേകളകകനാണക്ക്
കമനാറകട്ടനാറബയലാം പ്രഖദനാപബകനാനുലാം സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്. നഷ്ടത്തബലനായ കചറുകേബട
ഇടത്തരലാം

വനാണബജദ

സനാപനങ്ങള്കക്ക്

പുനനഃപ്രവര്ത്തന

മൂലധനലാം

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനക്ക് ആശശനാസ സഹനായലാം നല്കുന കേനാരദലാം പരബഗണനയബലനാണക്ക്.
കേനാര്ഷബകേ കമഖലയക്ക് 201 കകേനാടബ 17 ലക്ഷലാം രൂപയലാം കൃഷബനനാശലാം കനരബട്ട
കേര്ഷകേര്കക്ക് 60 കകേനാടബ 78 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ദുരബതനാശശനാസ ധനസഹനായമനായബ
നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

ഉരുള്കപനാട്ടലബല് കൃഷബഭൂമബ നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

വബള

ഇനഷശറനസക്ക് ധനസഹനായമനായബ 5 കകേനാടബ 25 ലക്ഷലാം രൂപയലാം പ്രളയരക്ഷനാ
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തബയ മത്സദബന്ധന യനാനങ്ങളകട റബകപ്പെയറബലാംഗബനക്ക് 325
ലക്ഷലാം

രൂപയലാം

നല്കുകേയണനായബ.

പ്രളയ

ദുരബതനാശശനാസ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ മുഖദമനബയകട ദുരബതനാശശനാസ നബധബയബകലയ്ക്കുലാം വബവബധ
ബനാങക്ക് അകഗൗണകേളബകലയ്ക്കുലാം ട്രേഷറബ അകഗൗണബകലയ്ക്കുമനായബ 23-11-2018- വകര

47

2733.70 കകേനാടബ രൂപയലാം

ജസ്പീവനകനാരബല് നബനലാം

28-11-2018

വകര

488.60 കകേനാടബ രൂപയലാം സലാംസനാന ദുരന്ത പ്രതബകേരണ നബധബ വഴബ 987.73
കകേനാടബ

രൂപയലാം

ലഭദമനായബട്ടുണക്ക്.

വസ്പീടുകേളകട

നനാശനഷ്ടത്തബനക്ക്

സബ.എലാം.ഡബ.ആര്.എഫക്ക്.-ല് നബനലാം 1357.78 കകേനാടബ രൂപയനാണക്ക് കചലവക്ക്
പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.

ദുരബതനാശശനാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് ഉഗൗനല് നല്കകേണ

കമഖലകേളബകലയനായബ

മറക്ക് കമഖലകേളബല് നബനലാം 20 ശതമനാനലാം പദതബ

വബഹബതലാം മനാറബവയനാനുലാം പണസമനാഹരണത്തബനനായബ

നവകകേരള കലനാട്ടറബ

നടത്തനാനുലാം ബബവകറജസബല് 10% അഡസ്പീഷണല് കസസക്ക് ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം
ക്രഗൗഡക്ക് ഫണബലാംഗബലൂകടയള്ള വബഭവ സമനാഹരണത്തബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബച.
കകേന്ദ്രകത്തനാടക്ക്

5,616

കകേനാടബ

രൂപയകട

സഹനായലാം

അഭദര്തബച്ചബട്ടുണക്ക്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ കേടകമടുകനാനുള്ള പരബധബ 4.5 ശതമനാനമനായബ ഉയര്ത്തനാനുള്ള
നബര്കദ്ദേശത്തബലലാം

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

വര്ദനവുണനാകേണകമന

പദതബകേളബല്

ആവശദത്തബലലാം

10

ശതമനാനത്തബകന്റെ

കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം

ഇതവകര

തസ്പീരുമനാനമുണനായബട്ടബല. യ.എ.ഇ. അടകമുള്ള പല രനാഷ്ട്രങ്ങളകടയലാം സനാമത്തബകേ
സഹനായലാം വനാങ്ങനാനുള്ള അനുമതബ നബകഷധബക്കുന നബലപനാടനാണക്ക് കകേന്ദ്രസര്കനാര്
സശസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.

പ്രളയത്തബല് വസ്പീടക്ക് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് സര്കനാര് അലാംഗസ്പീകേരബച്ച പനാന
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പ്രകേനാരലാം വസ്പീടുകേള് പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് പല സലാംഘടനകേളലാം മുകനനാട്ടുവനബട്ടുണക്ക് .
ഏകേകദശലാം 15000 വസ്പീടുകേളനാണക്ക് നഷ്ടകപ്പെട്ടതനായബ കേണകനാക്കുനതക്ക്. 4 ലക്ഷലാം രൂപ
ലഭദമനാകബയനാല് സശന്തമനായബ വസ്പീടക്ക് വയനാന തയ്യനാറനായബ 10000-കത്തനാളലാം ആളകേളലാം
ലനാഭവബഹബതത്തബല് നബനക്ക് 2000 വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബച്ചക്ക് നല്കേനാന സനദത അറബയബച്ചക്ക്
സഹകേരണ പ്രസനാനങ്ങളലാം മുകനനാട്ടുവനബട്ടുണക്ക്. ബനാകബയള്ള 3000 വസ്പീടുകേളകട
നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക് കസനാണ്സര്മനാകര കേകണത്തനാന സനാധബക്കുകമനക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.
പരബസബതബ

കലനാല

പ്രകദശങ്ങളബകല

വസ്പീടുകേള്

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള

സനാദദതകേകളക്കുറബച്ചക്ക് പരബകശനാധബച്ചക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക് . കേനകേനാലബകേള്
നഷ്ടകപ്പെട്ട

കേര്ഷകേര്കക്ക്

മതബയനായ

കപനാതസനാപനങ്ങളകട

പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

മത്സദബന്ധകനനാപകേരണങ്ങള്
സഹനായബക്കുനതബനുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നടപടബ

നഷ്ടകപ്പെട്ട

നല്കുനതബനുലാം
നടത്തുനതബനുലാം

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

പ്രളയനാനന്തര

പുനര്നബര്മ്മേനാണവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല് കകേരളലാം കലനാകേത്തബനുതകന
മനാതൃകേയനാകുന

രസ്പീതബയബലനാണക്ക്

പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ
ഉണനാകേണകമനക്ക്

സലാംഭവബച്ചവര്കക്ക്

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.
സഹനായങ്ങള്

അഭദര്തബക്കുന.

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ഓകരനാ

എലനാ

കമഖലയബലലാം

നല്കേനാനനാണക്ക്

കകേരളത്തബകന്റെ
ഭനാഗത്തുനബനലാം

നനാശനഷ്ടലാം
ഗവണ്കമന്റെക്ക്

49

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുളളതക്ക്. കേനകേനാലബകേളടകലാം ജസ്പീവകനനാപനാധബ നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കനായബ
അനുവദബച്ച 29 കകേനാടബ രൂപ രണനാഴ്ചയ്ക്കുളളബല് നല്കുനതനാണക്ക്.
(പ്രളയവുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട

കചനാദദങ്ങള്കക്ക്

വദക്തമനായ

മറുപടബ

നല്കേബയബകലനനാകരനാപബച്ചക്ക് പ്രതബപക്ഷലാം ഒനടങലാം സഭ ബഹബഷ്കരബച.)
പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച.
നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം (തടര്ച്ച)
(2 ബബ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): ചര്ച്ചയബല്
പകങടുത്ത അലാംഗങ്ങകളലനാലാം ബബലബകന്റെ ഉളളടകകത്തനാടക്ക് കയനാജബചകകേനാണനാണക്ക്
സലാംസനാരബച്ചതക്ക്. ഖരമനാലബനദ സലാംസ്കരണത്തബല് കകേരളലാം കനരബടുന ഗഗൗരവമനായ
പ്രശ്നത്തബനക്ക്

പരബഹനാരലാം

കേനാണനാനനാണക്ക്

ഇത്തരകമനാരു

നബയമകഭദഗതബ

ആവശദമനായബ വനതക്ക്. തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളകട അധബകേനാരലാം
കേവര്കനടുകനാകത

നബലവബലളള

വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത

മനാലബനദ

സലാംസ്കരണ

സലാംവബധനാനകത്ത നബലനബര്ത്തബകകനാണനാണക്ക് ബബലബല് കഭദഗതബ വരുത്തനാന
ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.
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കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.
സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുളള

2018-കല കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്
(മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
(i) 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്
2-ാവകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
194. ഖണ്ഡലാം 2 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആക്ടബല് കചര്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്
326(4)-ല്, “മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബല്നബനലാം”എന വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം
“തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം”എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 2-ാവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന
പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 2-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാ വകുപ്പെക്ക്
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
3-ാവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): 2018-കല
കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസശവുലാം

കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.
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2018-കല

കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(മൂനനാലാം

കഭദഗതബ)

ബബല്

പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസനാകബ.
(ii) 2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്
2-ാവകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
187. ഖണ്ഡലാം 2 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആക്ടബല് കചര്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്
219 എ(4)-ല്, “പഞനായത്തുകേളബല് നബനലാം”എന വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം
“തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം”എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 2-ാവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന
പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 2-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാ വകുപ്പെക്ക്
(കഭദഗതബയബല.)
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3-ാവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): 2018-കല
കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസശവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

കഭദഗതബ)

ബബല്

കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
2018-കല

കകേരള

പഞനായത്തക്ക്

രനാജക്ക്

പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(മൂനനാലാം
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(iii) 2018-കല കകേരള കേടകേളലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം (കഭദഗതബ) ബബല്
കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): സബ്ജക്ടക്ക്
കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

കചയ

പ്രകേനാരമുളള

2018-കല

കകേരള

കേടകേളലാം

വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന
പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
വദവസനായവുലാം കസനാര്ട്സലാം യവജനകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. പബ.
ജയരനാജന): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
(വബകയനാജനക്കുറബപ്പെക്ക് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
ശസ്പീ. കജയബലാംസക്ക് മനാതഷ്യു: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2018-കല

കകേരള

കപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.

കേടകേളലാം

വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം

കനടുനതബനനായബ
കതനാഴബല്

സര്ക്കുകലറക്ക്

കമഖലയമനായബ

(കഭദഗതബ)

കചയ്യണകമന

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

ബബല്
കഭദഗതബ

പ്രവര്ത്തബക്കുന

സസ്പീകേള്ക്കുലാം പുരുഷനനാര്ക്കുലാം ഒരുകപനാകല ബനാധകേമനാകുന സപ്രധനാനമനാകയനാരു
നബയമമനാണബതക്ക്.
പനാവകപ്പെട്ട

മണബക്കൂറുകേകളനാളലാം ഇരബകനാന സനാധബകനാകത കതനാഴബകലടുക്കുന

കതനാഴബലനാളബകേള്

കേനാണനതബനനായബ

അനുഭവബചകകേനാണബരുന

ഗഗൗരവതരമനായ

കഭദഗതബ

ദുരവസയക്ക്

കകേനാണവരനാന

പരബഹനാരലാം
തയ്യനാറനായ
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ഗവണ്കമന്റെബകന

അഭബനനബക്കുന.

പനാസനാക്കുന

നബയമങ്ങള്

ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാകനാനുള്ള നടപടബ സര്കനാര് സശസ്പീകേരബകണലാം.
ശസ്പീ. ആര്. രനാമചന്ദ്രന: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2018-കല കകേരള കേടകേളലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണലാം
അകത

സബ്ജക്ടക്ക്

അവതരബപ്പെബക്കുന.

കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയക്ക്

നബയമനബര്മ്മേനാണ

അയയണകമന

ചരബത്രത്തബകല

കഭദഗതബ

ശകദയമനാകയനാരു

ബബലനാണബതക്ക്. സലാംസനാനകത്ത വദനാപനാര സനാപനങ്ങളബലലാം വദവസനായ ശനാലകേളബലലാം
പണബകയടുക്കുന സസ്പീ കതനാഴബലനാളബകേള് അനുഭവബക്കുന ദുരവസയക്ക് പരബഹനാരലാം
കേനാണനാനുലാം

അവശദലാംകവണ

നബയമസലാംവബധനാനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം

സഹനായകേരമനായ നബയമ കഭദഗതബയനാണബതക്ക്.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.
സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള കേടകേളലാം

വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം

(കഭദഗതബ)

ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
2-ാ വകുപ്പെക്ക്
122, 125 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.
കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.
2-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
2-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാ വകുപ്പെക്ക്
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
3-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
4-ാ വകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.
187. In the proviso proposed to be added to section 20 of the
principal Act by Clause 4 (ii), the words “women employee” shall
be substituted with the words “women employees”.
മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 4-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 4-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
5-ാ വകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.
211. In section 21 B proposed to be inserted in the principal Act by
Clause 5, for the word “workers”the word “employees”shall be
substituted.
മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 5-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 5-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
6-ാ വകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
283. In the proviso proposed to be inserted to section 29 (1A) in the
principal Act by Clause 6 (2), for the word “worker”the word
“employee”shall be substituted.
284. In the proviso proposed to be inserted to section 29 (2) of the
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principal Act by Clause 6 (3), for the word “worker”the word
“employee”shall be substituted.
മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 6-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 6-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
7-ാ വകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.
280. In the second proviso proposed to be added to section 30 of the
principal Act by Clause 7, after the words “a hardcopy of such ” insert
the words “registers and”.
മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 7-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 7-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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8-ാ വകുപ്പെക്ക്
(കഭദഗതബയബല)
8-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
8-ാ വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന):

2018-കല

കകേരള കേടകേളലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാകണകമന
പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
റവനന്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല കകേരള കേടകേളലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം (കഭദഗതബ) ബബല്
പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസനാകബ.
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സഭ കകവകുകനരലാം 4.56-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.
*******

