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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   12,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I റൂളബലാംഗക്ക്

ചട്ടങ്ങള് യഥനാസമയലാം പുറകപ്പെടുവബകനാത്തതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  നബയമസഭനാ  നടപടബ  ചട്ടലാം  238-കന്റെ  2-ാം  ഉപചട്ടപ്രകേനാരലാം

നബയമസഭ  പനാസനാകബയ  ഒരു  നബയമലാം  വബജനാപനലാം  കചയ്തുകേഴബഞനാല്  90

ദബവസങ്ങള്കകേലാം  അതുപ്രകേനാരമുള്ള  കേരടക്ക്  ചട്ടങ്ങള്  തയനാറനാകബ  ബനകപ്പെട്ട

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകേളുകട സൂക്ഷ്മ പരബകശനാധനയനായബ ലഭദമനാകകണ്ടതുലാം അടുത്ത  90

ദബവസങ്ങള്കകേലാം  സൂക്ഷ്മ  പരബകശനാധന  നടകത്തണ്ടതുമനാണക്ക്.  എനനാല്  സഭ

പനാസനാകബയ  വദതദസ്തങ്ങളനായ  27  നബയമങ്ങളനുസരബച്ചുള്ള  ചട്ടങ്ങളുകട  കേരടക്ക്

നനാളബതുവകര  നബരമ്മേബക്കുകേകയനാ  ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുകട  സൂക്ഷ്മ
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പരബകശനാധനയനായബ  ലഭദമനാക്കുകേകയനാ  കചയബട്ടബകല്ലെന  കേനാരദലാം  അതസ്പീവ

ഗഗൗരവമുള്ളതനാണക്ക്.  യഥനാസമയലാം ചട്ടലാം നബരമ്മേബകനാതബരബക്കുനതബകനതബകര  സഭയബല്

ശക്തമനായ റൂളബലാംഗക്ക് ഉണ്ടനായബട്ടുണ്ടക്ക്.  നബയമസഭനാ നടപടബ ചട്ടലാം  238 പ്രകേനാരലാം സരകനാര

പുറകപ്പെടുവബകകണ്ട  ചട്ടങ്ങളുകട  സൂക്ഷ്മ  പരബകശനാധന  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുകട

കേരത്തവദമനാകണനതുകപനാകലതകന  അവ  യഥനാസമയലാം  തയനാറനാകബ

പരബകശനാധനയനായബ  ലഭദമനാക്കുനകണ്ടനാകയന  കേനാരദവലാം  കൃതദതകയനാകട

പരബകശനാധബകകണ്ട  ഉത്തരവനാദബത്തലാം  അതനാതക്ക്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്

നബരവ്വഹബകകണ്ടതുണ്ടക്ക്. എട്ടുലാം ഒനപതുലാം വരഷങ്ങള്ക്കുമുമക്ക് നബയമസഭ പനാസനാകബയ

നബയമങ്ങളനുസരബച്ചുള്ള  ചട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കുനതബല്കപ്പെനാലലാം  കേനാലതനാമസലാം

വരുത്തുനതബനക്ക്  കേനാരണകനാരനായ വകുപ്പുതല  ഉകദദനാഗസ്ഥരബല്നബനലാം  കതളബകവടുപ്പെക്ക്

നടത്തുനതബനുലാം  അതബകന്റെയടബസ്ഥനാനത്തബല്  കുറകനാകരന

കേകണ്ടത്തുനവരകകതബകര  മനാതൃകേനാപരമനായ  അചടക  നടപടബ  ശബപനാരശ

കചയ്യുനതബനുലാം സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകേള് തയനാറനാകകേണ്ടതുണ്ടക്ക്.   ഇകനാരദത്തബല്  കചയര

ചബല നബരകദ്ദേശങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബക്കുന.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  തലത്തബല്  ചട്ടങ്ങളുകട  സൂക്ഷ്മ  പരബകശനാധന  കൃതദമനായബ

നടക്കുനകവനലാം  നബലവബല്  കുടബശബകേയനായബ  അവകശഷബക്കുനവ

സമയബനബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനകവനലാം  ഉറപ്പെനാകനാന  കേഴബയണലാം.
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നബയമസഭയുകട  നടപ്പുസകമ്മേളനലാം  അവസനാനബചനാലടന  ബനകപ്പെട്ട  എല്ലെനാ  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബകേളുലാം  പ്രകതദകേലാം  അജണ്ട  വചക്ക്  കതളബകവടുപ്പെക്ക്  കയനാഗങ്ങള്  കചകരണ്ടതുലാം

കുടബശബകേയനായബട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളുകട  നബരമ്മേനാണവലാം  പരബഗണനയുലാം  സലാംബനബച

കേനാരദങ്ങള്  സമയബനബതമനായബ  ആവബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെനാകകണ്ടതുമനാണക്ക്.  എല്ലെനാ

സരകനാര വകുപ്പുകേളുലാം കുടബശബകേയനായബട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളുകട നബരമ്മേനാണലാം സലാംബനബച്ചുള്ള

കജനാലബകേള്  രണ്ടുമനാസത്തബനകേലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനകവനക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ

തലത്തബല് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുലാം അതബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് തയനാറനാക്കുന കേരടക്ക്

ചട്ടങ്ങള്  ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്കക്ക്  സൂക്ഷ്മ  പരബകശനാധനയനായബ

ലഭദമനാകകണ്ടതുമനാണക്ക്.  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകേളുകട പരബകശനാധനയനായബ ലഭബക്കുന കേരടക്ക്

ചട്ടങ്ങള്  ബനകപ്പെട്ട  കേമ്മേബറബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയുകട  അടുത്ത  സകമ്മേളനത്തബനുമുമനായബ  സരകനാരബനക്ക്

സമരപ്പെബകകണ്ടതുമനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബലള്ള  എല്ലെനാ  കുടബശബകേ  കജനാലബകേളുലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബചതക്ക് സലാംബനബചക്ക്  സഭയുകട അടുത്ത സകമ്മേളനത്തബകന്റെ പ്രനാരലാംഭത്തബല്

എല്ലെനാ  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുകടയുലാം  അദദക്ഷനനാര  സഭയബല്  കസ്റ്റേറക്ക് കമന്റെക്ക്

നടകത്തണ്ടതനാകണനക്ക്  കചയര  റൂള്  കചയ്യുന.  പ്രസ്തുത  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

നടപ്പെനാകനാതബരബക്കുനതക്ക്  സഭകയനാടുള്ള  അനനാദരവനായബ  കേണകനാക്കുനതുലാം

അതബനപ്രകേനാരമുള്ള തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

നബയമവബരുദ നബലലാംനബകേത്തല് 

മബ  .    സസ്പീകര: കനല്വയല്  തണസ്പീരത്തട  നബയമത്തബകല  വദവസ്ഥകേള്കക്ക്

വബരുദമനായബ  നബകേത്തബയ  കുനത്തുനനാട്ടബകല  5.8365  കഹകര  നബലലാം

പൂരവ്വസ്ഥബതബയബലനാകണകമന  ജബല്ലെനാകേളകറുകട  ഉത്തരവക്ക്  റദ്ദുകചയക്ക്  നബലലാം

നബകേത്തനാന   അനുമതബ  നല്കേബയ  സരകനാര  നടപടബമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ

പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതര  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സരവ്വശസ്പീ വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന, ടബ. എ. അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര,

അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എന.  ജയരനാജക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

റവനന്യൂവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  കമകസഴക്ക്

സബന്തറബകേക്ക്  കപ്രനാപ്പെരട്ടസ്പീസക്ക്  ലബമബറഡക്ക്  എന  സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ  മനാകനജബലാംഗക്ക്

ഡയറകറനായ  ശസ്പീ.  കജനാരജക്ക്  കപനാള്  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലെയബകല  കുനത്തുനനാടക്ക്

തനാലൂകബല് വബവബധ സരകവ്വ നമരുകേളബല്കപ്പെട്ട 18 ഏകകറനാളലാം ഭൂമബ തരലാംമനാറ്റുനതബനക്ക്

എറണനാകുളലാം ജബല്ലെനാകേളകരകക്ക് നല്കേബയബരുന അകപക്ഷ  നബരസബചതബകനത്തുടരനക്ക്

ലനാന്റെക്ക് റവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണര മുമനാകകേ അപ്പെസ്പീല് ഫയല് കചയ്യുകേയുലാം 23-02-2006-കല

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  5.8365  കഹകര  ഭൂമബ  തരലാംമനാറ്റുനതബനക്ക്  അനുമതബ
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നല്കുകേയുമുണ്ടനായബ. 2008-കല കകേരള കനല്വയല് തണസ്പീരത്തട സലാംരക്ഷണ ആകക്ക്

പ്രകേനാരലാം  തയനാറനാകബയ  ഡനാറനാബനാങബല്  നബലമനായബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബയ  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ

2015-ല്  നബകേത്തബയതബകനത്തുടരനക്ക്  കസ്റ്റേനാപ്പെക്ക്  കമകമ്മേനാ  നല്കേബ  തുടരനടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുണ്ടനായബ.  തുടരനക്ക്  നബകേത്തബയ  കനല്വയലകേള്  പൂരവ്വസ്ഥബതബയബല്

കകേനാണ്ടുവകരണ്ടതനാകണനലാം  ആയതബനക്ക്  കചലവനാകുന  തുകേ  റവനന്യൂ  റബകവറബ

നബയമപ്രകേനാരലാം  ഇഗൗടനാകബ  സരകനാരബകലയക്ക്  മുതല്ക്കൂകട്ടണ്ടതനാകണനലാം ഇനബകയനാരു

ഉത്തരവണ്ടനാകുനതുവകര  ക്രയവബക്രയങ്ങളുലാം  കപനാക്കുവരവകേളുലാം  പനാടബകല്ലെനലാം

ജബല്ലെനാകേളകര ഉത്തരവനാകുകേയുണ്ടനായബ. പ്രസ്തുത ഉത്തരവബകനതബകര സരകനാര മുമനാകകേ

ഫയല്  കചയ  അപ്പെസ്പീല്  പരബകശനാധബചക്ക് ജബല്ലെനാകേളകര  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവക്ക്

റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം  ഡനാറനാ  ബനാങബല്നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  അകപക്ഷകേരകക്ക്

നബലവബലള്ള നബയമപ്രകേനാരലാം ബനകപ്പെട്ട അധബകേനാരബകേകള സമസ്പീപബകനാവനതനാകണനക്ക്

ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുമുണ്ടനായബ.  പരബകശനാധനയബല് ജബല്ലെനാകേളകറുകട ഉത്തരവക്ക്

റദ്ദേനാകബയബരബക്കുനതക്ക് ക്രമപ്രകേനാരമകല്ലെനക്ക് കേണ്ടതബകനത്തുടരനക്ക് ടബ ഉത്തരവക്ക് സരകനാര

മരവബപ്പെബച്ചു.  തുടരനടപടബ  സലാംബനബച  നബയകമനാപകദശത്തബനനായബ  ഫയല്

അഡസകകറക്ക് ജനറലബനക്ക് സമരപ്പെബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  എറണനാകുളലാം ജബല്ലെയബകല കുനത്തുനനാടക്ക് തനാലൂകബല്

പല  സരകവ്വ  നമരുകേളബലള്ള  5.8365  കഹകര  നബകേത്തബയ  നബലലാം
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പൂരവ്വസ്ഥബതബയബലനാകണകമന ജബല്ലെനാകേളകറുകട  ഉത്തരവബകന  മറബകേടനക്ക്

കേരഭൂമബയനാകബ  മനാറനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചതബകനക്കുറബചക്ക്

അകനസഷബചക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. പ്രസ്തുത ഭൂമബ നബകേത്തനാന 1967-കല ദബ കകേരള

ലനാന്റെക്ക്  യൂട്ടബകകലകസഷന  ഓരഡറബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  2006-ല്  ലനാന്റെക്ക്  റവനന്യൂ

കേമ്മേസ്പീഷണര  അനുമതബ  നല്കേബയബരുന.  എനനാല്  2008-ല്  കനല്വയല്

തണസ്പീരത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമലാം നബലവബല്വനകതനാകട  2008-നക്ക് മുമക്ക് നബകേത്തബയ

ഭൂമബക്കുമനാത്രകമ ലനാന്റെക്ക് യൂട്ടബകകലകസഷന നബയമലാം ബനാധകേമനാകുകേയുള. ഭൂമബ  2008-നക്ക്

മുമക്ക്  നബകേത്തബയബട്ടബല്ലെനാത്തതബനനാല്  ഡനാറനാബനാങബല്  ഇകപ്പെനാഴലാം  നബലകമനനാണക്ക്

കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  2013-14  കേനാലഘട്ടത്തബല്  മണബട്ടക്ക്

നബകേത്തബയതനായബ  മൂവനാറ്റുപുഴ  റവനന്യൂ  ഡബവബഷണല്  ഓഫസ്പീസറുകട  ഉത്തരവബല്

വദക്തമനാക്കുനണ്ടക്ക്.  എ.ജബ.-യുകട  ഉപകദശമനുസരബചക്ക്  ജബല്ലെനാകേളകര  ഇറകബയ

ഉത്തരവബകനതബകര  കേമനബ  അധബകൃതര  സരകനാരബനക്ക്  അപ്പെസ്പീല്

നല്കേബയതബകനത്തുടരനക്ക്  ഫയല്  നടപടബകേള്  പൂരത്തബയനാകബ  നബയമവകുപ്പെബകന്റെ

ഉപകദശലാം കതടനാകത സ്ഥലമുടമകേള്കക്ക് അനുകൂലമനായബ റവനന്യൂ വകുപ്പെക്ക് അഡസ്പീഷണല്

ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ  ഉത്തരവബറകബയതബനുപബനബല്  നടനതക്ക്   വന  അഴബമതബയനാണക്ക്.

റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനബകയ  മറബകേടനള്ള  മുഖദമനബയുകട  ഓഫസ്പീസബകന്റെ  നബരന്തര

സമ്മേരദ്ദേമനാണക്ക്  ഇഗൗ  തസ്പീരുമനാനത്തബനക്ക്  പബനബലള്ളതക്ക്.  സമനാനമനായ  കകേസ്സുകേളബല്
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കേളകറുകട ഉത്തരവക്ക് ശരബവച റവനന്യൂ വകുപ്പെക്ക് കുനത്തുനനാടക്ക് നബലലാംനബകേത്തല് കകേസബല്

വദതദസ്ത നബലപനാടക്ക് സസസ്പീകേരബചതക്ക് സലാംശയകേരമനാണക്ക്.  മരവബപ്പെബച സരകനാര ഉത്തരവക്ക്

റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം  ഉത്തരവനാദബകേളനായ  ഉകദദനാഗസ്ഥരകകതബകര  നബയമ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയണലാം.  ഇഗൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചയണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

കുനത്തുനനാട്ടബകല നബലലാം പൂരവ്വസ്ഥബതബയബലനാകണകമന ജബല്ലെനാകേളകറുകട  ഉത്തരവക്ക്

റദ്ദുകചയ്തുകകേനാണ്ടക്ക്   റവനന്യൂ  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ  ഇറകബയ  ഉത്തരവക്ക്

മരവബപ്പെബകനാന  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുള്ള  സനാഹചരദത്തബല്   അടബസ്ഥനാനരഹബതമനായ

ആകരനാപണങ്ങളനാണക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം   ഉനയബചബരബക്കുനതക്ക്.  ഇഗൗ  പ്രശലാം

ശദയബല്കപ്പെട്ടകപ്പെനാള്ത്തകന  കരഖകേള്  പരബകശനാധബചക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  മരവബപ്പെബകനാന

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയുലാം എ.ജബ.-കയനാടക്ക്  നബയകമനാപകദശലാം കതടുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇഗൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയണ്ടതബല്ലെ.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സരവ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തല,  പബ.

കജ. കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാരട്ടബ
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അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്  നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം  അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

III ശദ ക്ഷണബകല്                                                                          

(1)  ആയുഷനാന ഭനാരതക്ക് പദതബ

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക്  മനാതത:  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബയനായ  'ആയുഷനാന  ഭനാരതക്ക്'

പദതബ  നബലവബകല  എലാം.ഒ.യു.  പ്രകേനാരലാം  ഇന്തദയബകല  വബവബധ  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല്

നടപ്പെനാക്കുന  രസ്പീതബയബല്  കകേരളത്തബല്  നടപ്പെബലനാകബയനാല്  ഭൂരബപക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം പദതബയുകട ആനുകൂലദലാം ലഭബകനാത്ത സനാഹചരദലാം സലാംജനാതമനാകുലാം.

സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  നബലവബല്  വബവബധ  പദതബകേളുകട  ആനുകൂലദലാം   ലഭബക്കുനവര

'ആയുഷനാന ഭനാരതക്ക്'  പദതബയബല്നബനലാം ഒഴബവനാകകപ്പെടനാതബരബകനാന കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബയുകട  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലത്തണലാം.                                  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശ ലജ  ടസ്പീചര):  ആകരനാഗദ  ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ

ജനങ്ങളബകലയ്കകത്തബക്കുനതബനക്ക്  സലാംസ്ഥനാന  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബരുന

അവസരത്തബലനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  ആയുഷക്ക് മനാന  ഭനാരതക്ക്  പദതബ  നബലവബല്

വനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ മനാനദണ്ഡമനുസരബചക്ക് ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങളുലാം
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ഒഴബവനായബകപ്പെനാകുകമനതബനനാല്  തുടകത്തബല്  ആ  പദതബയബല്  കചരനാന

കേഴബഞബരുനബല്ലെ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റുമനായബ  നബരവധബ  ചരചകേള്  നടത്തബ  2018

നവലാംബറബല്  ആയുഷനാന  പദതബയബല്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്  ഇകപ്പെനാള്

ലഭബച്ചുകകേനാണ്ടബരബക്കുന സലാംസ്ഥനാന പദതബകേളുകട  ആനുകൂലദലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാത്തവബധലാം

അതബകന്റെ  ഭനാഗമനാകുകേയുലാം  കചയ്തു.  നബലവബല് കകേരളത്തബല് ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ

ലഭദമനായബരുന  ഭൂരബപക്ഷലാം  ജനങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  ആയുഷക്ക് മനാന  ഭനാരതക്ക്

പദതബയുകട  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  പദതബയബല്നബനക്ക്  പുറത്തനാകുന

സനാഹചരദമനാണുണ്ടനായബരുനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരലാം  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള്  ദുരബ്ബലവബഭനാഗങ്ങളനായബ  കേണകനാകബയബട്ടുള്ള  18.58  ലക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  മനാത്രകമ  പദതബയുകട  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാകുമനായബരുനള.

ആര.എസക്ക്.ബബ.കകവ.  പദതബയുകട തുടകത്തബല് എഴപത്തബയഞക്ക് ശതമനാനലാം കകേന്ദ്ര

വബഹബതലാം  നല്കേബയബരുനകവങബലലാം  2015-നുകശഷലാം  60:40  ആയബ  കവട്ടബക്കുറച്ചു.

സരകനാര  നടപ്പെബലനാകബ  വരുന  കേനാരുണദ  ആകരനാഗദ  സുരക്ഷനാ  പദതബ   കടണ്ടര

വബളബചക്ക് നടപടബക്രമങ്ങളബകലയക്ക് കേടനബട്ടുണ്ടക്ക്.  പുതബയ പദതബപ്രകേനാരലാം നനാല്പതക്ക് ലക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  19.89  ശതമനാനലാം തുകേ മനാത്രമനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് നല്കുനതക്ക്.

സലാംസ്ഥനാന  സരകനാര  കകേരള  കേനാരുണദ  ആകരനാഗദ  സുരക്ഷ  എന  കപരബല്  ഒരു

പദതബ ആവബഷ്കരബചതുകകേനാണ്ടനാണക്ക് കൂടുതല് കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ആനുകൂലദലാം നല്കേനാന
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സനാധബചതക്ക്.

(2)  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ ശബപ്പെനാസക്ക്

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജക്ക്:  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ  ശബപ്പെനാസബനനായബ  കൂടുതല് സ്ഥലലാം

ഏകറടുകകണ്ടബ വനതബനനാല് കസനാഷദല് ഇലാംപനാകക്ക് സ്റ്റേഡബ വസ്പീണ്ടുലാം നടത്തബ പ്രനാഥമബകേ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സരകനാരബല്  സമരപ്പെബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  സബ്ഡബവബഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്

സലാംബനബചക്ക്  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  സ്ഥലലാം  ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  റവനന്യൂ

വകുപ്പെക്ക്  സമയബനബതമനായബ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കേബഴകന  കമഖലയുകട

പ്രധനാനകപ്പെട്ട കേവനാടകമന നബലയബല് പ്രസ്തസ്തുത പ്രകദശത്തക്ക് സരകനാരബകന്റെ അടബയന്തര

ഇടകപടലണ്ടനാകേണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കേനാഞബരപ്പെള്ളബ  ശബപ്പെനാസക്ക്  പദതബയുകട  തുടരനടപടബകേള്  നടനവരബകേയനാണക്ക്.

കൂടുതല്  സ്ഥലലാം  ഏകറടുത്തക്ക്  പരബകശനാധനകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

സനാമൂഹദനാഘനാത  പഠനലാം  നടത്തബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തയനാറനാകകണ്ടബവനതബനനാലമനാണക്ക്

കേനാലതനാമസലാം  കനരബട്ടതക്ക്.  ശബപ്പെനാസക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  സ്ഥലലാം

ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെബല്നബനക്ക്  അകപക്ഷ ലഭബചതബന പ്രകേനാരലാം

സനാമൂഹദനാഘനാത  പഠനലാം  നടത്തബ  അന്തബമ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബചകശഷമനാണക്ക്

നബരമ്മേനാണ  ചുമതല  ആര.ബബ.ഡബ.സബ.കകേ.-കക്ക്  ശകേമനാറബയതക്ക്.  അകേസബസബഷനബല്
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ചബല മനാറങ്ങള് ആവശദമനായബ വനതബനനാല് 80.27 ആര വസ്തു കൂടബ അധബകേലാം കചരത്തക്ക്

ശബപ്പെനാസക്ക് നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ സ്ഥലലാം ഏകറടുക്കുനതബകലയക്ക്  പുതബയ അകപക്ഷ

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. സനാമൂഹദനാഘനാത പഠനലാം നടത്തനാന നബകയനാഗബച ഏജനസബ പബബകേക്ക്

ഹബയറബലാംഗക്ക് നടത്തബ അന്തബമ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സമരപ്പെബക്കുന മുറയക്ക് തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബചക്ക്

സ്ഥലകമടുപ്പെക്ക് നടപടബകേളുമനായബ മുകനനാട്ടു കപനാകുനതനാണക്ക്. 

IV സബ്മബഷന

 (1) ധനസഹനായലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബു:  തണബകശരബയബലലാം  വബരുദുനഗറബലലാം  വനാഹനനാപകേടത്തബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  ചബകേബത്സയബലബരബക്കുനവരക്കുലാം  സനാമത്തബകേ

സഹനായവലാം ചബകേബത്സനാസഹനായവലാം ലഭദമനാകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമബല്:  തണബകശരബയബല്  വനാഹനനാപകേടത്തബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  ചബകേബത്സയബലബരബക്കുനവരക്കുലാം  സനാമത്തബകേ

സഹനായവലാം ചബകേബത്സനാസഹനായവലാം ലഭദമനാകനാനുലാം അഗബരക്ഷനാ കസനയക്ക് ജസ്പീവനരക്ഷനാ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ ആധുനബകേ ഉപകേരണങ്ങള് അനുവദബകനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന  പബ.:  തണബകശരബയബല്  വനാഹനനാപകേടത്തബല്

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  ചബകേബത്സയബലബരബക്കുനവരക്കുലാം  സനാമത്തബകേ
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സഹനായവലാം ചബകേബത്സനാസഹനായവലാം അടബയന്തരമനായബ ലഭദമനാകണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  09-06-2019-നക്ക്  പനാലകനാടക്ക്

കകേനാടുവനായൂര  സലാംസ്ഥനാന  പനാതയബല്  ആലാംബുലനസുലാം  കലനാറബയുലാം  കൂട്ടബയബടബച്ചുണ്ടനായ

അപകേടത്തബല്  8  കപര  മരണകപ്പെടുകേയുലാം  പരബകകറ  നനാലകപരബല്  ഒരനാളുകട  നബല

ഗുരുതരവമനാണക്ക്.  ദുരന്തനബവനാരണ  രലാംഗത്തക്ക്  കപനാതുജനങ്ങളുകട  പങനാളബത്തലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ  കേമ്മേന്യൂണബറബ  കറസന്യൂ  കവനാളന്റെബയരമനാരുകട  കസവനലാം

അഗബരക്ഷനാ കസന ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുനണ്ടക്ക്.  സമൂഹത്തബകന്റെ വബവബധ കമഖലകേളബല്

പ്രവരത്തബക്കുനവരുകട  കസവനലാം  അപകേടഘട്ടങ്ങളബല്  ആവശദമനായതബനനാല്  ഒരു

സബവബല് ഡബഫനസക്ക് കഫനാഴക്ക്  (കകേരള സനാമൂഹദനാധബഷബത ദുരന്ത പ്രതബകേരണ കസന)

രൂപസ്പീകേരബക്കുന കേനാരദലാം  സരകനാരബകന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  ജസ്പീവനരക്ഷനാ

പ്രവരത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  അഗബരക്ഷനാ  കസനയക്ക്

ലഭദമനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ആലാംബുലനസക്ക്  അപകേടത്തബല്  മരണകപ്പെട്ടവരുകട

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം പരബകകറവരക്കുലാം ഉചബതമനായ ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുന കേനാരദലാം

പരബകശനാധബചക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) അചടബ മന്യൂസബയലാം 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  കഷനാരണ്ണൂരബല്  പ്രവരത്തബക്കുന  ഇനസ്റ്റേബറന്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്

പ്രബന്റെബലാംഗക്ക്  കടകേക്ക് കനനാളജബ  ആന്റെക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കപനാളബകടകബകേക്ക്  കകേനാകളജബല്  അചടബ
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മന്യൂസബയലാം ആരലാംഭബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പ്രസ്സുകേളുകട

ആധുനബകേവല്കരണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് നബകയനാഗബച വബദഗ്ദ്ധസമബതബ കഷനാരണ്ണൂരബല്

അചടബ മന്യൂസബയലാം സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക് ശബപനാരശ കചയബരുന. കഷനാരണ്ണൂര ഗവണ്കമന്റെക്ക്

പ്രസബല്  മന്യൂസബയലാം  സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക്  സ്ഥലസഗൗകേരദലാം  ലഭദമല്ലെനാത്തതബനനാല്

ഇനസ്റ്റേബറന്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  പ്രബന്റെബലാംഗക്ക്  കടകകനാളജബ  ആന്റെക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കപനാളബകടകബകേക്ക്

കകേനാകളജബല്  മന്യൂസബയലാം  സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക്  സ്ഥലലാം  അനുവദബകനാകമനക്ക്

അറബയബചബട്ടുണ്ടക്ക്. ഇകനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബല്ലെ. 

(3) റബ്ബറധബഷബത വദവസനായ സ്ഥനാപനലാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   ദബവനാകേരന: തബരുവനന്തപുരലാം ജബല്ലെയബകല കനടുമങ്ങനാടക്ക് റബ്ബറധബഷബത

വദവസനായ സ്ഥനാപനലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  കനടുമങ്ങനാടക്ക്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  റബ്ബറധബഷബത

വദവസനായ  സ്ഥനാപനലാം  ആരലാംഭബകണകമനനാവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

പ്രനാഥമബകേ  പഠനലാം  നടത്തബകയങബലലാം  സരകനാരബകന്റെ  കനരബട്ടുള്ള  നബയനണത്തബല്

ഇത്തരകമനാരു  സ്ഥനാപനലാം  ആരലാംഭബകനാന  സനാധബക്കുനതല്ലെ.  വകുപ്പെക്ക്  മുഖനാന്തരലാം

ബനകപ്പെട്ടവരകക്ക് ആവശദമനായ പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങള്,
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സഹകേരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  എനബവയുകട  സലാംയുക്ത  ആഭബമുഖദത്തബല്  സ്ഥനാപനലാം

ആരലാംഭബകനാന  സനാധബക്കുകമനാകയനള്ളകേനാരദലാം  പരബകശനാധബകനാവനതനാണക്ക്.

കകേരളത്തബല്  റബ്ബറധബഷബത  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

സബയനാല്  കമനാഡലബല്  ഒരു  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

കനടുമങ്ങനാടക്ക് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക് പുതബയ സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബകനാന സനാധബക്കുകമനാകയന

കേനാരദലാം പരബകശനാധബചക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(4) പുതുകശരബ പനാലലാം പുതുകബപ്പെണബയല്

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശരമ്മേ:  കേടലനാക്രമണലാം  കനരബടുനതബനുലാം  കേടലനാക്രമണത്തബല്

തകേരന  പുതുകശരബ  പനാലലാം  പുതുകബപ്പെണബയുനതബനുലാം  തടസകപ്പെട്ട  ഗതനാഗതത്തബനക്ക്

ബദല് സലാംവബധനാനലാം ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം തസ്പീരകദശവനാസബകേള്കക്ക് സഗൗജനദ കറഷന

അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കേടലനാക്രമണലാം രൂക്ഷമനായ നനായരമലലാം, കചല്ലെനാനലാം എനബവബടങ്ങളബല് തനാല്കനാലബകേ

പുനരധബവനാസ  കേദനാമ്പുകേള്  സജമനാകബയതുള്കപ്പെകടയുള്ള  എല്ലെനാ  തയനാകറടുപ്പുകേളുലാം

റവനന്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേദനാമ്പുകേളബകലത്തുന   കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്   മബനബമലാം

റബലസ്പീഫക്ക് കകേനാഡക്ക് അനുസരബചക്ക്  30  ദബവസലാംവകര ഭക്ഷണവലാം ശുദജലവലാം ആകരനാഗദ

സലാംരക്ഷണവലാം  നല്കുനതനാണക്ക്.  തകേരനാറബലനായ  പുതുകശരബ  പനാലലാം  സലാംബനബച
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റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബല്നബനലാം ലഭദമനായനാലടന ഉചബതമനായ നടപടബയുലാം

തസ്പീരകദശ  കമഖലയബല്  സഗൗജനദകറഷന  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബയുലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(5) ബസക്ക് റൂട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  പനാപ്പെനലാംകകേനാടക്ക്,  തബരുവനന്തപുരലാം  സബറബ,   പൂവനാര,

വബഴബഞലാം  ഡബകപ്പെനാകേളബല്നബനലാം  നബരത്തലനാകബയ  ബസക്ക്  റൂട്ടുകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  പനാപ്പെനലാംകകേനാടക്ക്,

തബരുവനന്തപുരലാം  സബറബ,   പൂവനാര,  വബഴബഞലാം ഡബകപ്പെനാകേളബല്  നബനനാണക്ക്  കകേനാവളലാം

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബകലയക്ക്  സരവ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുനതക്ക്.

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-ക്കുലാം  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുലാം  ഗുണകേരമല്ലെനാത്ത  ടബപ്പുകേള്

മനാത്രമനാണക്ക്  നബരത്തലനാകബയതക്ക്.  ഏകതങബലലാം  കമഖലകേളബല്  യനാത്രനാകക്ലേശലാം

ശദയബല്കപ്പെട്ടനാല് അതക്ക് പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകനാന നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പൂവനാര  ഡബകപ്പെനായബല്നബനലാം  കകേനാവളലാം  മണ്ഡലത്തബകല  വബവബധ

ഭനാഗങ്ങളബകലയക്ക്  നബരത്തബവച  കസ്റ്റേ  ബസക്ക്  സരവ്വസ്പീസുകേള്  പുനനഃസ്ഥനാപബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

പനാപ്പെനലാംകകേനാടക്ക്  ഡബകപ്പെനായബല്നബനലാം നബരത്തലനാകബയ കസ്റ്റേ ടബപ്പുകേള് യനാത്രകനാരകക്ക്

ബുദബമുട്ടുണ്ടനാകേനാത്ത  വബധത്തബല്  ക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പരനാതബകേളുകണ്ടങബല്
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ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയനാഗലാം  കചരനക്ക്  പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(6) കകേ  .  എസക്ക്  .  ആര  .  ടബ  .  സബ  .   ബസക്ക് ഡബകപ്പെനാ

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാരജക്ക്:  പത്തനലാംതബട്ട  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.

ഡബകപ്പെനായുകടയുലാം  വനാണബജദ  സമുചയത്തബകന്റെയുലാം  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

 ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  2008-ല്  8  കകേനാടബ  27

ലക്ഷലാം  രൂപ  കചലവക്ക്  വരുന പത്തനലാംതബട്ട  ബസക്ക്  കടരമബനല്-കേലാം-കഷനാപ്പെബലാംഗക്ക്

കകേനാലാംപ്ലകക്ക്  കപ്രനാജകക്ക് നടപ്പെബലനാകനാന  തതസത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  2013-ല്

പ്രനാഥമബകേ  കചലവബനനായബ  2  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  ഒരു  ഭനാഗലാം

നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  എലാം.എല്.എ.  ഫണ്ടബല്നബനലാം  2  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

അനുവദബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ബനാകബ  ഭനാഗലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനനായബ  6  കകേനാടബ  രൂപയുകട

സനാകങതബകേനാനുമതബ  ലഭബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  എസ്റ്റേബകമറക്ക്  പുതുകകണ്ടബയുലാം  വബവബധ  ഫണ്ടുകേള്

ഉപകയനാഗബകകണ്ടബയുലാം  വനതബനനാല്  പ്രസ്തുത  കപ്രനാജകക്ക്  ഫലപ്രദമനായബ  കമനാണബറര

കചയനാന  സനാധബചബല്ലെ.  ഫണ്ടക്ക്  പൂരണമനായബ  ലഭബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  പദതബ

എങ്ങകന പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന സനാധബക്കുകമന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്. 
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(7) ശമള പരബഷ്കരണ കേമ്മേസ്പീഷന

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസക്ക്  .   ശബവകുമനാര: സരകനാര ജസ്പീവനകനാരുകടയുലാം അദദനാപകേരുകടയുലാം

ശമള  പരബഷ്കരണലാം  2019  ജൂശല  1  മുതല്  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുത്തുനതബനനായബ

പതബകനനാനനാലാം  ശമള  പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

2019 -20  സനാമത്തബകേ വരഷകത്ത ബഡ്ജറബല് പ്രഖദനാപബചബട്ടുള്ളതുകപനാകല ശമള

പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബക്കുനതബനുലാം  സരകനാര  ജസ്പീവനകനാരുകടയുലാം

അദദനാപകേരുകടയുലാം ശമളലാം പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(8) കേസ്പീഴൂര ഫബഷബലാംഗക്ക് കസ്റ്റേഷന

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന:  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല്ലെയബകല  കേസ്പീഴൂര  ഫബഷബലാംഗക്ക്

കസ്റ്റേഷകന്റെ പ്രവരത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മത്സദബനനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  കേസ്പീഴൂര  ഫബഷബലാംഗക്ക്  കസ്റ്റേഷകന്റെ

നബരമ്മേനാണലാം  പൂരത്തബയനാകബ  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബനക്ക്  ശകേമനാറബയബട്ടുകണ്ടങബലലാം

ആവശദമനായ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബകനാത്തതുകേനാരണലാം  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബകനാന

സനാധബചബട്ടബല്ലെ.  പ്രവരത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബച്ചുവരുന.  
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(9) ഹയര കസകന്റെറബ സ്കൂളനാകബ ഉയരത്തല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര:  കചരബയലാം ഗവണ്കമന്റെക്ക് ശഹസ്കൂളബകന ഹയര

കസകന്റെറബ സ്കൂളനാകബ ഉയരത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):   പുതബയ ഹയര

കസകന്റെറബ  സ്കൂളുകേളുലാം  ബനാച്ചുകേളുലാം  അനുവദബക്കുനതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  ശഹകകനാടതബ

പുറകപ്പെടുവബച വബധബനദനായത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള റസ്പീജബയണല്

കലവല്  കേമ്മേബറബകേളുകട  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  കസ്റ്റേറക്ക്  കലവല്  കേമ്മേബറബ  പരബകശനാധബചക്ക്

തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

V ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദരത്ഥനകേളബകനലള്ള
ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്  ):

തനാകഴപ്പെറയുന ധനനാഭദരത്ഥന അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരത്ഥന നമര  V -  ചരകക്ക് കസവന നബകുതബയുലാം കേനാരഷബകേനാദനായ 
നബകുതബയുലാം വബല്പന നബകുതബയുലാം
(226,97,14,000 രൂപ)

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

തനാകഴപ്പെറയുന ധനനാഭദരത്ഥനകേള് അനുവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ധനനാഭദരത്ഥന നമര VI  - ഭൂനബകുതബ
(457,70,65,000  രൂപ)

ധനനാഭദരത്ഥന നമര XI  - ജബല്ലെനാഭരണവലാം പലവകേയുലാം
(470,64,04,000  രൂപ)

ധനനാഭദരത്ഥന നമര XXI  - ഭവനനബരമ്മേനാണലാം
(114,60,41,000  രൂപ)

ധനനാഭദരത്ഥന നമര XXVI  - പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള
ദുരബതനാശസനാസത്തബനക്ക്
(314,00,00,000  രൂപ)

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്): പ്രകമയങ്ങകള

പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്  ): ചരകക്ക്

കസവന നബകുതബയുലാം കേനാരഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം വബല്പന നബകുതബയുലാം  എന V-ാം

നമര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  ജബല്ലെനാഭരണവലാം  പലവകേയുലാം  എന  XI-ാം  നമര

ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം ഭവനനബരമ്മേനാണലാം എന XXI-ാം നമര ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള  ദുരബതനാശസനാസത്തബനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമര

ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  സലാംബനബച  ചട്ടലാം  236(3) പ്രകേനാരമുള്ള  പ്രസ്തനാവനകേള്

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടു.)
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  എനകഫനാഴക്ക് കമന്റെക്ക്  വബഭനാഗകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തബ  നബകുതബ  കവട്ടബപ്പെക്ക്

തടയുനതബനുലാം  പനാളബചകേള്  പരബഹരബചക്ക്  നബകുതബപബരബവക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഈ  സരകനാര  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം

ഭൂരഹബതരകക്ക് പട്ടയലാം വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം പ്രളയകത്തത്തുടരനക്ക് സ്തുതദരഹമനായ

കസവനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുനതബനുലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബനക്ക്  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ജബല്ലെനാതലത്തബല്

അദനാലത്തക്ക്  നടത്തബ  പട്ടയവബതരണത്തബകല  പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

പ്രളയനാനന്തര  ദുരബതനാശസനാസസഹനായലാം ലഭബകനാത്തവരുകട പരനാതബകേള് പരബകശനാധബചക്ക്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   എല്കദനാസക്ക് പബ  .   കുനപ്പെബള്ളബല്: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള എതബരക്കുന. റവനന്യൂ

വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനാകനാനുലാം  പട്ടയലാം  ലഭബകനാത്തവരകക്ക്

ലഭദമനാകനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  പനായറക്ക്  അരബകക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയ

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  ഒഴബവനാകണലാം.  പ്രളയദുരന്തകത്തക്കുറബചക്ക്  ജുഡസ്പീഷദല്  അകനസഷണലാം

നടത്തുകേയുലാം  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭങ്ങകളയുലാം  പ്രളയകത്തയുലാംകുറബചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തബ

സനാകങതബകേ  ശവദഗ്ദ്ധദത  കനടുകേയുലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  സുരക്ഷനാസലാംസനാരലാം

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം കവണലാം. റസ്പീ-ബബല്ഡക്ക് കകേരള ഓഫസ്പീസബകന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായുള്ള

അനനാവശദ കചലവക്ക് നബയനബകണലാം.  
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  കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുശസന  തങ്ങള്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.

റവനന്യൂ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലള്ള  ഓഫസ്പീസുകേളുകട  കശനാചനസ്പീയനാവസ്ഥ  പരബഹരബകണലാം.

തനാലൂകക്ക്/വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേളുകട  അടബസ്ഥനാന  സഗൗകേരദവലാം  സ്റ്റേനാഫക്ക്  പനാകറണുലാം

വബപുലസ്പീകേരബകണലാം.  ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  വബകല്ലെജുകേകളയുലാം  തനാലൂക്കുകേകളയുലാം

വബഭജബചക്ക്  ജനങ്ങളുകട  പ്രശങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരമുണ്ടനാകനാനുലാം  മലപ്പുറകത്ത

കകേനാട്ടയല്/വളനാകഞരബ  പ്രകദശങ്ങകളകതങബലലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഒരു  തനാലൂകക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം  നടപടബയുണ്ടനാകേണലാം.  കപനാക്കുവരവക്ക്/റസ്പീ-സരകവ്വ  നടപടബകേള്

ലഘൂകേരബചക്ക്  വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേളബല്ത്തകന  പരബഹരബകണലാം.  വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേളബല്

ഫ്രണ്ടക്ക് ഓഫസ്പീസക്ക് സലാംവബധനാനലാം ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം വബകല്ലെജക്ക് ഫസ്പീല്ഡക്ക് അസബസ്റ്റേന്റുമനാകര

റവനന്യൂ സലാംബനമനായ കജനാലബകേളബല് നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം കചയണലാം.  വബകല്ലെജനാഫസ്പീസക്ക്

കകേട്ടബടങ്ങളുകട  കശനാചനസ്പീയനാവസ്ഥ  പരബഹരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  അവ

വബപുലസ്പീകേരബകനാനുലാം അനധബകൃതമനായബ കേകയറബയ ഭൂമബ തബരബച്ചുപബടബകനാനുലാം ഫസ്പീല്ഡക്ക്

അസബസ്റ്റേന്റുമനാരകക്ക്  10  ശതമനാനലാം  കപ്രനാകമനാഷന  നല്കേനാനുലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  റനാങക്ക്

ലബസ്റ്റേബല്നബനക്ക്  സരകവ്വയരമനാരുകട  നബയമനലാം  നടത്തനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

കകേനാട്ടയല്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  അരബന  കഹനാസബറലബനുലാം  കവണ്ടല്ലൂര-ഇരുമബളബയലാം

കറനാഡബനുലാം  ആവശദമനായ  സ്ഥലലാം  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  സ്ഥലകമകറടുപ്പെക്ക്

സലാംബനമനായ അപനാകേതകേള് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം കേഴബയണലാം. 
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  ശസ്പീ  .   സബ  .   എഫക്ക്  .   കതനാമസക്ക്: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള എതബരക്കുന.  പ്രളയത്തബല്

തകേരന  വസ്പീടുകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേകളനാ  പുനരനബരമ്മേനാണകമനാ  പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന

ഇതുവകര സനാധബചബട്ടബല്ലെ. ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രഖദനാപബച ആനുകൂലദങ്ങള് അരഹരനായവരകക്ക്

ലഭദമനാകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടബല്ലെ.  പ്രളയ ബനാധബതരകനായബ പ്രകതദകേ

പനാകകജക്ക് തയനാറനാകണലാം. റവനത വകുപ്പെബല് വബവബധ കസവനങ്ങള്കക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തബയ

ഫസ്പീസക്ക്  വരദന  പബനവലബക്കുനതബനുലാം  ഫയലകേള്  തസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  അദനാലത്തക്ക്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബയുണ്ടനാകേണലാം.  സരകവ്വ  വകുപ്പെബകന

ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം ജബ.എസക്ക്.ടബ. നടപടബക്രമങ്ങള് ലഘൂകേരബക്കുകേയുലാം കചയണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല് കുട്ടബകേളുകട എണലാം വരദബപ്പെബചതുലാം മുതബരന പഗൗരനനാരകക്ക്

സരകനാര  കസവനങ്ങള്  അനനായനാസമനായബ  ലഭദമനാകബയതുലാം  കക്ഷമകപനഷന  തുകേ

വരദബപ്പെബചതുലാം  കകേരളത്തബകന്റെ  സനാമൂഹദ  പുകരനാഗതബകയയനാണക്ക്  സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.

പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങകളയുലാം  'നബപ'  കപനാലള്ള  പകേരചവദനാധബകേകളയുലാം

ആത്മവബശസനാസകത്തനാകട   കനരബടനാന  സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ.  കലനാട്ടറബ

വബല്പ്പെനകനാകര സഹനായബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കേബഫ്ബബ

ധനസമനാഹരണത്തബനനായബ മസനാല കബനാണ്ടക്ക് ഇറകബയ നടപടബ ശകദയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയകത്ത



23

അതബജസ്പീവബകനാന  കകേരളജനതകയ  ഒറകകട്ടനായബ  അണബനബരത്തബ  മനാതൃകേനാപരമനായ

പ്രവരത്തനലാം  നടത്തബയ  സരകനാരബകന  അഭബനനബക്കുന.   ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ

ഒട്ടനവധബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  തുടകലാം  കുറബകനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേകള  സനാരട്ടക്ക്  വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേളനാകബയതുലാം  ജനകക്ഷമത്തബനക്ക്

മുനതൂകലാം നല്കേബയതുലാം പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  

കപ്രനാഫ  .    കകേ  .    യു  .    അരുണന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയലാം

തകേരത്ത  കകേരളകത്ത  വബകേസനപനാതയബകലയക്ക്  നയബച്ചുകകേനാണ്ടബരബക്കുന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  അഭബനനനമരഹബക്കുന.   പ്രളയനാനന്തരലാം  വസ്പീടക്ക്

നഷ്ടമനായവരുകട  പ്രശങ്ങള്കക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേകണ്ടത്തബ  'എല്ലെനാവരക്കുലാം  വസ്പീടക്ക്'  എന

സസപലാം യനാഥനാരത്ഥദമനാകണലാം.

ശസ്പീ  .    കജനാരജക്ക്  എലാം  .    കതനാമസക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  കേടുത്ത

സനാമത്തബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലലാം  പ്രതബശസ്പീരഷ  വരുമനാനത്തബലലാം  ഉല്പ്പെനാദന

രലാംഗത്തുലാം  കകേരളലാം  വളരച  കനടബകയനതക്ക്  അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട

സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  പശനാത്തല  കമഖലയബല്  കപനാതുനബകക്ഷപലാം  വരദബപ്പെബകനാനുലാം

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകനാനുലാം  അതുവഴബ  സനാമത്തബകേ  പുകരനാഗതബ

ശകേവരബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  മലകയനാര  ശഹകവയുകട  പ്രവൃത്തബകേള്  കടണ്ടര

നടപടബകേളബകലയക്ക്  കേടക്കുകേയുലാം  തസ്പീരകദശപനാത,  കദശസ്പീയപനാത,  കദശസ്പീയ  ജലപനാത
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എനബവ  യനാഥനാരത്ഥദമനാക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന  സരകനാരബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങകള

അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  പ്രതബപക്ഷലാം  തയനാറനാകേണലാം.  റവനന്യൂ  കരഖകേള്  ഡബജബശറസക്ക്

കചയനാനുലാം  വസ്തുവബകന്റെ  തണ്ടകപ്പെര  ആധനാറബനക്ക്  സമനാനമനായബ  കരഖകപ്പെടുത്തനാനുമുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  സസനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ജബല്ലെയബകല റസ്പീ-സരകവ്വ നടപടബകേള്

പൂരത്തബയനാക്കുനതബനുലാം  പട്ടയലാം  ലഭബകനാത്തവരകക്ക്  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    മനാതത  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  നബകുതബ

പരബഷ്കനാരത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ നടപ്പെനാകബയ ജബ.എസക്ക്.ടബ.  മുകഖന കകേരളലാം പ്രതസ്പീക്ഷബച

ഫലലാം  ലഭബകനാത്തതക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധന  നടത്തണലാം.  സസരണ

വദനാപനാരത്തബകല  നബകുതബ  കവട്ടബപ്പുകേള്  തടയുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഓഖബ/പ്രളയദുരന്തങ്ങളബല്  പ്രവരത്തബച  റവനന്യൂ  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകടയുലാം

കവനാളണ്ടബയരമനാരനായബ പ്രവരത്തബച വബദദനാരത്ഥബകേളുകടയുലാം കസവനലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

ഡനാമുകേള്  തുറനവബട്ടതുകകേനാണ്ടനാണക്ക്  പ്രളയമുണ്ടനായകതന  കതറനായ  പ്രചരണലാം

പ്രതബപക്ഷലാം അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജന്ദ്രന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   ഡനാമുകേള്

തുറനവബട്ടതുകകേനാണ്ടനാണക്ക്  പ്രളയമുണ്ടനായകതന  വനാദലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.

സരകനാര കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കുളള എന.ഒ.സബ. സലാംബനബചക്ക് വദക്തത വരുത്തനാനുലാം കതനാട്ടലാം
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കമഖലകയ  വബകനനാദസഞനാര  കമഖലയുമനായബ  ബനബപ്പെബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക്

പരബകശനാധബകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന: ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രളയ

ദുരബതനാശസനാസത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എല്ലെനാ  വകുപ്പുകേകളയുലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടക്ക്

നടത്തബയ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രളയത്തബല്  കറഷന

കേനാരഡുകേളുലാം  മറക്ക്  സരട്ടബഫബകറ്റുകേളുലാം നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകക്ക്  അദനാലത്തബലൂകട

അടബയന്തരമനായബ   വബതരണലാം  കചയനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രളയനാനന്തരലാം

ഉപജസ്പീവനമനാരഗലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരകനായബ  ബനാങ്കുകേളുമനായബ  കചരനക്ക്  ഉജസ്പീവന  വനായനാ

പദതബ ആരലാംഭബച്ചു.  ഗനാരഹബകേ ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങുനതബനക്ക് കുടുലാംബശസ്പീ വഴബ 992

കകേനാടബ  രൂപയുലാം കേരഷകേരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  178  കകേനാടബ  രൂപയുലാം

അനുവദബക്കുകേയുലാം വബള ഇനഷസറനസക്ക് പുതുകബ നബശയബക്കുകേയുലാം കചയ്തു. 1.06 ലക്ഷലാം

കപരകക്ക്  പട്ടയലാം  വബതരണലാം  കചയനാനുലാം  കപരബഞനാങ്കുടബയബകല  ആദബവനാസബകേളുകട

ദസ്പീരഘകേനാല  ഭൂപ്രശത്തബനക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനുലാം  അഴസ്പീകകനാടക്ക്  വബകല്ലെജബകല

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഭൂമബ  അനുവദബചക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബകനാനുലാം

പുതബയ തനാലൂക്കുകേളുലാം റവനന്യൂ ഡബവബഷനുകേളുലാം ആരലാംഭബകനാനുലാം സനാധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പസ്പീചബ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക് ഒരു തനാലൂകക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  പ്രളയ
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ദുരബതനാശസനാസ/പുനരധബവനാസ  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  വഹബച  പങക്ക്

വദക്തമനാകണലാം.  ജനവബകേനാരലാം  മനസബലനാകബ  പ്രവരത്തബകനാന  സബ.പബ.കഎ.(എലാം)

തയനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീനന:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കകേന്ദ്ര

സരകനാരബകന്റെ  കതറനായ  നയങ്ങള്മൂലമുണ്ടനായ  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസനബകേള്കബടയബലലാം  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവരത്തനങ്ങളുമനായബ  സലാംസ്ഥനാന

സരകനാര  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണക്ക്.  നനാടബകന്റെ  മുഖചനായ  മനാറ്റുന    വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങളനാണക്ക്  കേബഫ്ബബവഴബ  നടപ്പെനാക്കുനതക്ക്.  വയനനാടക്ക്  ജബല്ലെയബകല   കേനാപ്പെബ

കേരഷകേകര സഹനായബക്കുന കേനാരബണ് നന്യൂടല് വബകല്ലെജക്ക് കകേനാഫബ പനാരകക്ക് പദതബയുലാം

ശബരബമല തസ്പീരത്ഥനാടകേരക്കുള്ള  ഇടത്തനാവള നബരമ്മേനാണവലാം എടുത്തുപറകയണ്ടതനാണക്ക്.

പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങകള  അതബജസ്പീവബക്കുനതബനക്ക്  മബകേച  കനതൃതസലാം  നല്കേബയ

സരകനാരനാണബതക്ക്.  പവരകട്ടുലാം  കലനാഡ്കഷഡബലാംഗുലാം  ഒഴബവനാകബ

സമ്പൂരണശവദതതസ്പീകേരണലാം നടപ്പെനാകബയതുലാം  സരകനാര വബദദനാലയങ്ങകള അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരത്തബകലത്തബചതുലാം  പബ.എസക്ക്.സബ. മുകഖന ഒരു ലക്ഷകത്തനാളലാംകപരകക്ക് കജനാലബ

നല്കേനാന  സനാധബചതുലാം  മബകേച  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.   മലകയനാര  കമഖലകേളബകല

തനാമസകനാരകക്ക്  പട്ടയലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ആദബവനാസബകേള്കക്ക്  ശകേവശകരഖയക്ക്

പകേരലാം പട്ടയലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബയുണ്ടനാകേണലാം. 
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ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  ധനനാഭദരത്ഥനകേകള  എതബരക്കുന.  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസനബ  തരണലാം  കചയനാന  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുകേളബലടകമുള്ള

ഫസ്പീസുകേളുലാം  ചനാരജുകേളുലാം  വരദബപ്പെബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  പബനവലബകണലാം.   പ്രളയ

കസസക്ക്  പബരബകചടുകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രളയ കസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തുകമനാള്  കചറുകേബട  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  കസനാഫക്ക് കവയര  അപ്കഡറക്ക്

കചയ്യുനതബനക്ക്  100  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവനാകണകമനള്ളകേനാരദലാം

പുന:പരബകശനാധബകണലാം. ദുരബതബനാധബത പ്രകദശങ്ങളബകല വസ്പീടുകേള്കക്ക്  ഇനഷസറനസക്ക്

സസ്പീലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേള്

നനനാക്കുനതബനക്ക്  സബ.എലാം.ഡബ.ആര.എഫക്ക്.-ല്നബനലാം  തുകേ  അനുവദബകണലാം.

ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരക്കുലാം ക്ഷസ്പീര  കേരഷകേരുള്കപ്പെകടയുള്ള കേരഷകേരക്കുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാന നടപടബയുണ്ടനാകേണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെനാക്കുകമനാള്  സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ  നബകുതബവരുമനാനലാം  ഉയരുകമനലാം

സനാമത്തബകേ  സുസ്ഥബരത  ശകേവരബകനാന  സനാധബക്കുകമനമുള്ള   പ്രതസ്പീക്ഷ

യനാഥനാരത്ഥദമനായബട്ടബല്ലെ.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെനാകബയകപ്പെനാള്  ഇതര

സലാംസ്ഥനാനങ്ങകളകനാള്  നബകുതബ  വളരച  കുറയനാന  കേനാരണലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക്

പുറത്തുനബനവരുന  ചരക്കുകേളുകട  കേണകക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തനാന  കേഴബയനാത്തതുലാം  ചബല
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കമഖലകേളബല്  അനരഹമനായ  ഇനപുട്ടക്ക്  കക്രഡബറ്റുണ്ടനാക്കുനതുകകേനാണ്ടുമനാണക്ക്.  ആനസല്

റബകട്ടണ്  സമരപ്പെബക്കുകമനാള്  മനാത്രകമ  നബകുതബ  കചനാരച  കേണ്ടുപബടബകനാനുലാം

തബരബച്ചുപബടബകനാനുലാം സനാധബക്കുകേയുള.  നടപ്പു സനാമത്തബകേ വരഷലാം നബകുതബ കചനാരച

തടയുനതബനനായബ  എനകഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കൃതദമനായ

പരബകശനാധനകേള്  നടത്തുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടക്ക്. പ്രളയബനാധബതരനായ

മുഴവനകപരക്കുലാം നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  നഷ്ടപരബഹനാരവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

അപ്പെസ്പീലകേള്  പരബകശനാധബചക്ക്  കേനാലതനാമസമബല്ലെനാകത  തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.

പ്രളയകസസബല്നബനലാം  ലഭബക്കുന  തുകേ  പൂരണമനായുലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട

പുനരുദനാരണത്തബനുകവണ്ടബ  വബനബകയനാഗബക്കുനതനാണക്ക്.  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക് എല്.എസക്ക്.ജബ.ഡബ. സമരപ്പെബച 1300 കകേനാടബ രൂപയുകട കപ്രനാകപ്പെനാസലബനക്ക്

അനുവനാദലാം  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

നബലവബല്വനകതനാകട  വബവബധയബനലാം  ചരക്കുകേളുകട  നബകുതബ  നബരകക്ക്  കുറഞബട്ടുണ്ടക്ക്.

ലനാന്റെക്ക്  അകേസബസബഷനക്ക്  പണലാം  വകേയബരുത്തുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രനാകയനാഗബകേ

പ്രശങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്  പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്.  ടനാക്സുമനായബ   ബനകപ്പെട്ടക്ക്

കകേനാടതബകേളബല് കകേട്ടബകബടക്കുന  കകേസുകേകളക്കുറബചക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്ലസ്പീഡരമനാരുമനായുലാം

അപ്പെസ്പീല്  അകതനാറബറബയുമനായുലാം  ചരച  നടത്തബ  സമയബനബതമനായബ

തസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  നബകുതബപബരബവബകല
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കപനാരനായ്മകേള്  ഇഗൗ  വരഷലാംതകന  പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്.  ധനനാഭദരത്ഥന

പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

ക്രബയനാത്മകേമനായ  നബരകദ്ദേശങ്ങളനാണക്ക്  ചരചയബല്  ഉയരനവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  റവനന്യൂ

വകുപ്പെബകല  സ്റ്റേനാഫക്ക്  പനാകറണ്  പരബഷ്കരബക്കുനതുലാം  വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേളുകട

കകബഫരകകഷനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളുലാം  വബകല്ലെജക്ക്  ഫസ്പീല്ഡക്ക്

അസബസ്റ്റേന്റുമനാരുകട  50  ശതമനാനലാം  തസ്തബകേ  അപ്കഗ്രഡക്ക്  കചയക്ക്  വബകല്ലെജക്ക്

അസബസ്റ്റേന്റെനാകബ  മനാറണകമനള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസലലാം  സരകനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന  സരകനാര  അലാംഗസ്പീകൃത  ഏജനസബകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തബ റസ്പീ-സരകവ്വ നടപടബകേള് സമയബനബതമനായബ പൂരത്തബയനാക്കുനതനാണക്ക്.

തനാലൂകനാഫസ്പീസുകേളബലലാം  കേളകകററ്റുകേളബലലാം  കകേട്ടബകബടക്കുന  ഫയലകേള്

തസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനക്ക് അദനാലത്തുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്. കകേനാഴബകകനാടക്ക് ജബല്ലെയബല്

അരഹതയുള്ളവരകക്ക്   സമയബനബതമനായബ  പട്ടയലാം  നല്കുനതബനുലാം  കേരമടയനാത്ത

ഭൂമബകക്ക് സനാഹചരദലാം പരബകശനാധബചക്ക് കേരമടയ്ക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

മൂനനാര  പ്രകദശകത്ത  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണങ്ങള്ക്കുലാം  ഇടുകബ  ജബല്ലെയബകല

പട്ടയപ്രശങ്ങള്ക്കുലാം  എന.ഒ.സബ.  ആവശദമനാകണനള്ള  ശഹകകനാടതബ  വബധബയുകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനണ്ടക്ക്.  കേരഷകേര വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന മരലാം
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മുറബക്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പരനാതബകേള്  പരബകശനാധബചക്ക്  നടപടബ

ശകേകകനാളനതനാണക്ക്.  01-01-1977-നുമുമക്ക്  ഭൂമബ  കകകേവശലാം  വചബരബക്കുനവരകക്ക്

സമയബനബതമനായബ  പട്ടയലാം  നല്കുനതബനക്ക്  സമയക്രമലാം  നബശയബചക്ക്  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  നനാഷണല് കകഹകവ ഉള്കപ്പെകടയുള്ള വബവബധ പദതബകേള്കനായബ

ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുകമനാള്  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെടുനവരകക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നല്കുനതബനുലാം  പ്രസ്തുത

പദതബകേളബലണ്ടനാകുന  കതനാഴബലവസരങ്ങള്കക്ക്  മുനഗണന

നല്കുനതബനുമുള്കപ്പെകടയുള്ള  പനാകകജക്ക് നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

ഉപനാധബരഹബത പട്ടയകമന ദസ്പീരഘകേനാലനാവശദത്തബനക്ക് 1964-കല ഭൂനബകുതബ ചട്ടങ്ങളബല്

കഭദഗതബയബലൂകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.   മൂനനാറബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന

നല്കേബ  പനാരബസ്ഥബതബകേ  സന്തുലബതനാവസ്ഥ  നബലനബരത്തനാനുള്ള  ഇടകപടല്

നടത്തുകേയുലാം  വനകേബട  കേകയറകനാരകകതബകര  കേരശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ഗൃഹനബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കുനതബനക്ക്  തഹസസ്പീല്ദനാകര

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  സരകവ്വ  നമരുകേളബല്  നബയമനാനുസൃതലാം  കതറക്ക്

തബരുത്തുനതബനുള്ള  അനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേനാലനാവധബ  കേഴബഞതുലാം

വദവസ്ഥകേള്  ലലാംഘബചതുമനായ  പനാട്ടഭൂമബ  തബരബകചടുക്കുനതബനക്ക്  റവനന്യൂ- 

എകക്ക്കപനഡബചര  കസക്രട്ടറബമനാര,  ലനാനഡക്ക്  റവനന്യൂ  കേമ്മേസ്പീഷണര  എനബവരടങ്ങുന

സമബതബകയ  നബയമബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  221  കഹകര  സരകനാര  ഭൂമബ  കേകയറകനാരബല്നബനക്ക്
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ഒഴബപ്പെബകചടുക്കുകേയുലാം കേകയറലാം തടയുനതബല് വസ്പീഴ്ച വരുത്തുന ഉകദദനാഗസ്ഥരകകതബകര

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക് ആറക്ക് റവനന്യൂ ഡബവബഷനുകേളുലാം

രണ്ടക്ക് തനാലൂക്കുകേളുലാം പുതുതനായബ രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഭൂകരഖകേളുകട ഡബജബശറകസഷന

1354 വബകല്ലെജുകേളബല് പൂരത്തബയനായബട്ടുണ്ടക്ക്. പനാലകനാടക്ക് ജബല്ലെയബല് ആരലാംഭബച കപനായബന്റെക്ക്

ഓഫക്ക്  കസയബല് കമഷസ്പീനുകേള്  വഴബ  കേറനസബരഹബതമനായബ  വബവബധ  നബകുതബകേളുലാം

ഫസ്പീസുകേളുലാം  സസസ്പീകേരബക്കുന  പദതബ  ഇഗൗ  വരഷലാം  സലാംസ്ഥനാനകമനാട്ടനാകകേ

നടപ്പെനാക്കുനതനാണക്ക്.   കേളകകററ്റുകേളബലലാം  റവനന്യൂ  ഡബവബഷണല്  ഓഫസ്പീസുകേളബലലാം

ലനാനഡക്ക്  കറകകനാരഡ്സക്ക്  കമനാഡകകണകസഷന  പദതബ  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്.

വബകല്ലെജനാഫസ്പീസുകേളബകല  ഭഗൗതബകേ  സനാഹചരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേഴബഞ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബച  പുതബയ  റവനന്യൂ

ഡബവബഷനുകേളുകടയുലാം   തനാലക്കുകേളുകടയുലാം  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബചബട്ടുണ്ടക്ക്.   കേബഫ്ബബ

പദതബകേള്കനായബ  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം,

കേണ്ണൂര  എനബവബടങ്ങളബല്  4  കസഷദല്  തഹസബല്ദനാര  ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബച്ചു

കേഴബഞ.   ക്രമത്തബലധബകേലാം  ഭൂമബ  വനാങ്ങുകേയുലാം  കകകേവശലാം  വയ്ക്കുകേയുലാം  കചയ്യുനതക്ക്

തടയുനതബനുലാം  ഭൂവബതരണത്തബല്  സുതനാരദത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  'Unique

Thandaper' എന ആശയലാം നടപ്പെനാകനാന നടപടബ ആരലാംഭബച്ചു.  സസന്തമനായബ ഭൂമബയുള്ള

ഭവനരഹബതരകക്ക് 'ഗൃഹശസ്പീ' പദതബ പ്രകേനാരലാം വസ്പീടക്ക് നല്കുനതബനക്ക് 36.15 കകേനാടബ രൂപ
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വബതരണലാം കചയ്യുകേയുലാം ഇനകവറസ്പീവക്ക് ഭവനപദതബ പ്രകേനാരലാം 24 ഫനാറ്റുകേള് വസ്പീതമുള്ള 2

ഭവന  സമുചയങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.   എലാം.എന.  ലക്ഷലാംവസ്പീടക്ക്

പുനരുദനാരണ പദതബ പ്രകേനാരലാം ഇരട്ടവസ്പീടുകേള് ഒറ വസ്പീടനാകബ മനാറ്റുന പ്രവരത്തനങ്ങള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരുന. കകേട്ടബട നബരമ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേള് വബല കുറചക്ക് നല്കുന 'കേലവറ'

പദതബ  വബവബധ  ജബല്ലെകേളബല്  നടപ്പെബലനാകബ  വരബകേയനാണക്ക്.  കകേട്ടബടമുടമകേളുകടയുലാം

വനാടകേകനാരകന്റെയുലാം  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ  പുതുകബയ  കകേട്ടബട

നബയനണ  നബയമലാം  പ്രനാവരത്തബകേമനാകനാനുള്ള  ശമങ്ങള്   നടനവരബകേയനാണക്ക്.

പ്രളയകകടുതബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  'ഡബസനാസ്റ്റേര  ഇനഷസറനസക്ക്'  എന  പദതബ

സരകനാരബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  സബ.എലാം.ഡബ.ആര.എഫക്ക്.-ല്  അവകശഷബക്കുന

തുകേ  ഏകതനാകക  പദതബകേള്കക്ക്  വബനബകയനാഗബകണകമനതുസലാംബനബചക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രളയലാംമൂലലാം  നനാശനഷ്ടമുണ്ടനായ  വസ്പീടുകേള്  സനാകങതബകേ

വബദഗ്ദ്ധര  കനരബട്ടക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്  നഷ്ടലാം  കേണകനാകബയതബനുകശഷമനാണക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുള്ള  സനാബുകേള്  നബശയബചതക്ക്;  നഷ്ടപരബഹനാരത്തബനക്ക്

നബശയബചബട്ടുള്ള  മനാനദണ്ഡലാം  സലാംബനബച  പരനാതബകേള്കക്ക്  അപ്പെസ്പീല്

നല്കേനാവനതനാണക്ക്. ധനനാഭദരത്ഥനകേള് പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദരത്ഥബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

ചരകക്ക്  കസവന നബകുതബയുലാം  കേനാരഷബകേനാദനായ നബകുതബയുലാം  വബല്പന നബകുതബയുലാം
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എന   V-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം  ഭൂനബകുതബ  എന  VI-ാം  നമര

ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം ജബല്ലെനാഭരണവലാം പലവകേയുലാം എന XI-ാം നമര ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം

ഭവനനബരമ്മേനാണലാം എന  XXI-ാം നമര ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള

ദുരബതനാശസനാസത്തബനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം  32-കനതബകര  78

കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തു.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.54-നക്ക് പബരബഞ.


