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I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XV-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   കമയയ്    28,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I. തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം 

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത    385-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബമൂനനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 385-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം ഭക്ഷദവലാം

സബവബല് സകകപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 
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II ചരകമനാപചനാരലാം

വബ  .   കജ  .   തങ്കപ്പെന  ,   വബ  .   വബശശ്വനനാഥകമകനനാന  ,   കേടവൂര് ശബവദനാസന  ,   കറനാസമ്മേ ചനാകകനാ

   എനബവരുകട നബരദനാണലാം

മുന  മനബമനാരനായ  വബ.  കജ.  തങ്കപ്പെന,  വബ.  വബശശ്വനനാഥകമകനനാന,  കേടവൂര്

ശബവദനാസന,  മുന  നബയമസഭനാലാംഗലാം  കറനാസമ്മേ  ചനാകകനാ  എനബവരുകട  നബരദനാണലാം

സലാംബനബചയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  റഫറനസയ്  നടത്തുകേയുലാം  പകരതകരനാടുള

ആദരസൂചകേമനായബ സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനയ് മമൗനമനാചരബക്കുകേയുലാം

കചയ. 

III കചയര്മനാനമനാരുകട പനാനല്

സര്വശസ്പീ റബ.  വബ.  രനാകജഷയ്,  ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര്,  എന.  ഷലാംസദസ്പീന എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങകള പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനകേനാലകത്ത

കചയര്മനാനമനാരുകട പനാനലബകലയയ് നനാമനബര്കദശലാം കചയ. 

IV അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേബഫ്ബബ മസനാല കബനാണ യ്

മബ  .    സസ്പീകര്  : കേബഫ്ബബ  ധനസമനാഹരണത്തബനനായബ  പുറത്തബറകബയ  മസനാല

കബനാണയ് സലാംബനബച ദുരൂഹതയുലാം വദക്തതയബലനായ്മയുലാം ഇതബനുനല്കകേണ ഉയര്ന

പലബശകേനാരണലാം  സലാംസനാനത്തുണനാകുന  കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേഭനാരവലാംമൂലലാം
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ഉളവനായതനായബ  പറയകപ്പെടുന  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്  ചര്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സര്വശസ്പീ  കകേ.  എസയ്.  ശബരസ്പീനനാഥന,  എലാം.  ഉമ്മേര്,

കമനാനസയ് കജനാസഫയ്, അനൂപയ് കജകബയ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസയ്

നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസയ്  കഎസകേയ്):

കേബഫ്ബബ മസനാല കബനാണയ് ഉയര്ന പലബശയയ് വബല്ക്കുനതുമൂലലാം സലാംസനാനത്തബനയ്

വനകതനാതബല്  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാധദതയുണനാകുകമനയ്  ആകരനാപബചബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല് ഇമൗ വബഷയലാം ചര്ചയ്കകടുകനാവനതനാണയ്. 

(അടബയന്തരപ്രകമയലാം  ചര്ചയ്കകടുകനാന തസ്പീരുമനാനബച.)

V ശദക്ഷണബകല്

(1) പ്രളയനാനന്തര പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  2018  ആഗസയ്  മനാസത്തബകല  പ്രളയലാംമൂലലാം

ജനങ്ങള്ക്കുണനായ  നനാശനഷ്ടങ്ങളലാം  ബുദബമുട്ടുകേളലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ

പരബഹരബചവരബകേയനാണയ്.  കകേരളത്തബകന്റെ  സനായബയനായ  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ബനാഹദസഹനായലാം  കൂടനാകത  സനാദദമകലനബരബകക  കദശകദനാഹപരമനായ

നബലപനാടുകേളനാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  സശ്വസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുനതയ്.
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നഷ്ടപരബഹനാരത്തബനയ്  യഥനാസമയലാം  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബകനാന  സനാധബകനാത്തവര്കയ്

അത യ്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനുലാം  ധനസഹനായത്തബനയ്  അര്ഹതയുണനായബട്ടുലാം

ലഭബകനാത്തവര്കയ് അവ ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന): 2018  ഓഗസയ് മനാസമുണനായ പ്രളയലാം

സമസ്ത  കമഖലകേളബലലാം  പ്രതദനാഘനാതങ്ങളണനാക്കുകേയുലാം  ജനജസ്പീവബതകത്ത  സനാരമനായബ

ബനാധബക്കുകേയുലാം കചയ.  പ്രളയ സലാംബനമനായബ ലഭബച അപ്പെസ്പീല് അകപക്ഷകേളബകന്മേല്

85,141  എണലാം  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകേയുലാം  ബനാകബയുളവ  2019  കമയയ്  മനാസലാം

അവസനാനകത്തനാകട  തസ്പീര്പ്പെനാകനാന  കേര്ശന  നബര്കദശലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

പുനരധബവനാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പരനാതബരഹബതമനായുലാം  സതശ്വരമനായുലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനയ്  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പെയ്  അധബകൃതര്,  ലലഫയ്  മബഷന

കകേനാ-ഓര്ഡബകനറര് എനബവരുകട കയനാഗങ്ങള് ജബലനാതലത്തബല് വബളബചകചര്ക്കുകേയുലാം

മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  അവകലനാകേനകയനാഗങ്ങളബലൂകട  പുകരനാഗതബ

നബരസ്പീക്ഷബചവരബകേയുലാം കചയ്യുന. സശ്വന്തമനായബ വസ്പീടയ് നബര്മ്മേബകനാന സനദത അറബയബച

ഗുണകഭനാക്തനാകള്കയ്  നബര്മ്മേനാണ  പൂര്ത്തസ്പീകേരണ  കതനാതനുസരബചയ്  ധനസഹനായലാം

ഗഡുകളനായബ  വബതരണലാം  കചയവരുന.  'കകേയര്  കഹനാലാം'  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  937

വസ്പീടുകേളകട  നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   പ്രനാകദശബകേ കസനാണ്സര്ഷബപ്പെയ്  വഴബ
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1225  വസ്പീടുകേളകട  നബര്മ്മേനാണവലാം  കകേനാര്പ്പെകററയ്  കസനാഷദല്  കറകസനാണ്സബബബലബറബ

പ്രകേനാരലാം  245  വസ്പീടുകേളകട  നബര്മ്മേനാണവലാം  ഏകറടുത്തബട്ടുണയ്.  പൂര്ണമനായുലാം  തകേര്ന

വസ്പീടുകേള്കയ്  4  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസ്പീതവലാം  ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  തകേര്ന  വസ്പീടുകേള്കയ്  1163.31

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ദുരബതനാശശ്വനാസ  സഹനായമനായബ  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  പരബസബതബ

സമൗഹനാര്ദമനായ  കകേരള  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  സനാദദമനാക്കുനതബനനാണയ്  കകേരള

പുനര്നബര്മ്മേനാണ പദതബകയ് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുളതയ്.  നസ്പീതബപൂര്വവലാം നബഷ്പക്ഷവമനായ

പുനരധബവനാസ  നടപടബകേള്,  ആസ്തബപരബപനാലന  ചട്ടക്കൂടുകേളകട  രൂപസ്പീകേരണലാം,

കേനാരദക്ഷമത ഉറപ്പെനാകല്, നടപടബക്രമങ്ങളകട ലഘൂകേരണലാം എനസ്പീ സമസ്പീപനങ്ങളനാണയ്

റസ്പീ-ബബല്ഡയ്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവബല്  സശ്വസ്പീകേരബചബട്ടുളതയ്.  കകേരള  പുനര്നബര്മ്മേനാണ

വബകേസന  പരബപനാടബകയ്  മനബസഭ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  പ്രളയബനാധബത

പ്രകദശങ്ങളബകല കേളക്ടര്മനാരുമനായബ വസ്പീഡബകയനാ കകേനാണ്ഫറനസബലാംഗയ്  നടത്തബ ലഭബച

അപ്പെസ്പീലകേളബല്  സമയബനബതമനായബ  നടപടബകയടുകനാനുലാം  പുതബയ  അകപക്ഷകേള്

സശ്വസ്പീകേരബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബകനാനുലാം ശബപനാര്ശ കചയബട്ടുണയ്.

(2)   കകേനാനബ കമഡബകല് കകേനാകളജയ്

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശയ്:  കകേനാനബ  കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെയുലാം  അകനാദമബകേയ്

കബനാകബകന്റെയുലാം  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തബയനാകയങ്കബലലാം  കകേനാകളജബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനയ്  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സശ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.  കകേനാകളജബകന്റെ
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പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുനതബനനായബ  കമഡബകല്  കേമൗണ്സബല്  ഓഫയ്  ഇന്തദയുകട

അനുമതബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  കകേനാകളജബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനുലാം  മുഖദമനബയുകടയുലാം  വകുപ്പുമനബയുകടയുലാം  അടബയന്തര

ഇടകപടലണനാകേണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ  ടസ്പീചര്):  ആകരനാഗദ  രലാംഗത്തയ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന

സനാപനങ്ങകള  കസന്റെര്  ഓഫയ്  എക്സലനസനായബ  ഉയര്ത്തുനതബനനാണയ്  സര്കനാര്

മുനഗണന  നല്കുനതയ്.  കകേനാനബ  കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന്റെ  ഒനനാലാംഘട്ട

പ്രവൃത്തബകേളബല് കഹനാസബറല് കബനാകബകന്റെ 85 ശതമനാനവലാം അകനാദമബകേയ് കബനാകബകന്റെ

75  ശതമനാനവലാം  പബ.ഡബബ.ഡബ.  കറനാഡബകന്റെ  75  ശതമനാനവലാം  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണയ്.

രണനാലാംഘട്ടമനായബ  കറസബഡന്റെയ്  കേശ്വനാര്കട്ടഴയ്,  കഹനാസല്,  കേളബസലലാം,  ഓഡബകറനാറബയലാം

എനബവ പൂര്ത്തബയനാകബയനാല് മനാത്രകമ കമഡബകല് കേമൗണ്സബല് ഓഫയ് ഇന്തദയുകട

അനുമതബ  ലഭബക്കുകേയുള.  കമഡബകല്  ഉപകേരണങ്ങള്,  ഫര്ണബചറകേള്

എനബവയനായബ  90  കകേനാടബ രൂപയുകട കപ്രനാകപ്പെനാസല് സര്കനാരബനയ് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം

സബ്കസഷന  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള  സലലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബല്നബനയ്

കകേ.എസയ്.ഇ.ബബ.കയ്  ലകേമനാറനതബനയ്  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

ആദദഘട്ടമനായബ  300  കേബടകകേളള  കമഡബകല്  കകേനാകളജയ്  സനാപബക്കുനതബനുലാം



7

ആവശദമനായ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  50  കുട്ടബകേള്കയ്  പഠനസമൗകേരദലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബ  കമഡബകല്  കേമൗണ്സബല്  ഓഫയ്  ഇന്തദയുകട  അനുമതബ

ലഭദമനാക്കുനതബനുമനാണയ് സര്കനാര് ശമബക്കുനതയ്. രണനാലാംഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ

351  കകേനാടബ  രൂപയുകട  വബശദമനായ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാകബ  കേബഫ്ബബയബല്

സമര്പ്പെബക്കുനതനാണയ്.  കകേനാനബ  കമഡബകല് കകേനാകളജയ്  യനാഥനാര്തദമനാക്കുനതബനുള

നടപടബകേള് തശ്വരബതകപ്പെടുത്തുനതനാണയ്.

VI സബ്മബഷന

(1)    വബമനാന കേമ്പനബകേളകട യനാത്രനാനബരകയ്

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല  ):  കപരുനനാള്  സമയത്തയ്

ഗള്ഫബല്നബനലാം  നനാട്ടബകലയയ്  വരുനവര്കയ്  മബതമനായ  വബമനാന  യനാത്രനാനബരകയ്

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനയ്  കകേന്ദ്ര  കവദനാമയനാന  കസക്രട്ടറബയുമനായുലാം  ബനകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസരുമനായുലാം ചര്ച നടത്തണലാം.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ):  നദനായസ്പീകേരണമബലനാത്ത ചൂഷണമനാണയ്

വബമനാന യനാത്രകനാകരനാടയ് വബമനാന കേമ്പനബകേള് പുലര്ത്തബവരുനതയ്.  യനാത്രനാനബരകബകല

വര്ദനവയ്  സലാംബനബചയ്  സബവബല്  കവദനാമയനാന  വകുപ്പുമനബയുമനായുലാം

കസക്രട്ടറബയുമനായുലാം  ചര്ച  നടത്തബകയങ്കബലലാം  പരബഹനാരമുണനായബട്ടബല.  ഇകനാരദത്തബല്

ഇമൗ സര്കനാരുലാം മുനസര്കനാരുകേളലാം ശക്തമനായ ഇടകപടലകേള് നടത്തബയബട്ടുണയ്.  ഇമൗ
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വബഷയലാം  സബവബല്  കവദനാമയനാന  കസക്രട്ടറബയുമനായബ  വസ്പീണലാം  ചര്ച  കചയ്യുനതനാണയ്.

ഇകനാരദത്തബലളള നബയമസഭയുകട കപനാതുവബകേനാരലാം പ്രകമയമനായബ കകേനാണവനയ് കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന അറബയബക്കുനതനാണയ്.

(2) സര്ഫനാസബ  -   സബബബല് നബയമലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:  സബബബല്-സര്ഫനാസബ  കേരബനബയമത്തബകന്റെ

പബടബയബലകേകപ്പെട്ടവകര രക്ഷബകനാന കകേന്ദ്ര സര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം കചലത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  20  ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  തനാകഴയുളള  കലനാണുകേള്

സര്ഫനാസബ  നബയമത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന  പനാടബകലന  നബലപനാടയ്

ഗവണ്കമന്റെയ് സശ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  സര്ഫനാസബ  ആക്ടയ്  2002  പ്രകേനാരലാം

ബനാങ്കുകേള്കയ്  നബഷബയ  ആസ്തബകേള്  തബരബചപബടബക്കുനതബനയ്  കസകേന്യൂരബകകറകസഷന

കേമ്പനബകേകള  ചുമതലകപ്പെടുത്തുനതബനയ്  അനുവനാദലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  സര്ഫനാസബ

നബയമത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്നബനലാം  അഞ്ചുകസന്റെബല്  കേവബയനാത്ത  ഭൂമബയുലാം

വസ്പീടുമുളളവകര  ഒഴബവനാകണകമനയ്  കകേരള  നബയമസഭ  പ്രകമയത്തബലൂകട  കകേന്ദ്ര

സര്കനാരബകനനാടയ് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണയ്.  ഇകനാരദത്തബല് കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകനകകനാണയ്

അനുകൂല തസ്പീരുമനാനകമടുപ്പെബകനാന സനാധദമനായ എലനാ മനാര്ഗ്ഗവലാം  സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.
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സലാംസനാനത്തുണനായ  പ്രളയലാം  കേണകബകലടുത്തയ്  കേര്ഷകേര്  വബവബധ  ധനകേനാരദ

സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  എടുത്തബട്ടുളള  വബവബധ  വനായ്പകേളബകന്മേലളള  ജപബ

നടപടബകേള്കയ്  ഒരു വര്ഷകത്തയയ്  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബചയ്  സര്കനാര് ഉത്തരവയ്

പുറകപ്പെടുവബചബരുന.  കപനാതുകമഖല-വനാണബജദ-സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്നബനലാം

കേര്ഷകേകരടുത്തബട്ടുളള  കേനാര്ഷബകേ  വനായ്പകേളബകന്മേലളള  ജപബ  നടപടബകേള്കയ്

പ്രഖദനാപബച  കമനാറകട്ടനാറബയലാം  2019  ഡബസലാംബര്  31  വകര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകനാനുലാം

കേര്ഷകേകരടുത്തബട്ടുളള  എലനാ  വനായ്പകേള്ക്കുലാം കമനാറകട്ടനാറബയലാം  ബനാധകേമനാകബകകനാണലാം

മനബസഭനാകയനാഗലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണയ്.  പരനാമര്ശ  വബഷയത്തബകന്മേലളള

പരനാതബകേള്  വര്ദബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ജനാഗ്രതനാപൂര്ണമനായ  സമസ്പീപനലാം

സശ്വസ്പീകേരബകനാന സലാംസനാനതല ബനാങ്കബലാംഗയ്  സമബതബ മുകഖന ബനാങ്കയ്  അധബകേനാരബകേകള

സര്കനാര് കപ്രരബപ്പെബക്കുനതനാണയ്.

(3) കവങ്ങര കപനാലസ്പീസയ് കസഷനയ് കകേട്ടബടലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   എ  .   ഖനാദര്: വനാടകേ കകേട്ടബടത്തബല് പ്രവര്ത്തബചവരുന കവങ്ങര

കപനാലസ്പീസയ്  കസഷനയ്  സശ്വന്തമനായബ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ

സശ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല  കവങ്ങര

കപനാലസ്പീസയ്  കസഷനയ്  സശ്വന്തമനായബ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനയ്  കവങ്ങര വബകലജബല്
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മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഉടമസതയബലള  25  കസന്റെയ്  സലലാം

അനുകയനാജദമനാകണനയ്  കേകണത്തബയതബകനത്തുടര്നയ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ

കകകേമനാറനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകനാന മലപ്പുറലാം ജബലനാ കേളക്ടര്ക്കുലാം  ഭൂമബ

വബട്ടുകേബട്ടുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബകനാന  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസയ്

കമധനാവബക്കുലാം നബര്കദശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്.  

(4) സസ്പീല് കകേനാലാംപ്ലെെക്സയ് ലബമബറഡയ്

ശസ്പീ  .   വബ  .   കകേ  .   സബ  .   മമ്മേതയ് കകേനായ: കകേരള സര്കനാരബകന്റെയുലാം സസ്പീല് അകതനാറബറബ

ഓഫയ്  ഇന്തദയുകടയുലാം  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമനായ  കസയബല്-എസയ്.സബ.എല്.  കകേരള

ലബമബറഡബകന  അടചപൂട്ടലബല്  നബനലാം  രക്ഷബക്കുനതബനയ്  അടബയന്തര  നടപടബ

സശ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  സസ്പീല്  കേമ്പബകേള്  നബര്മ്മേബചയ്  മനാര്കറയ്  കചയവനബരുന  കസയബല്-

എസയ്.സബ.എല്.  കകേരള  ലബമബറഡബല്  മനാര്കറബലാംഗയ്  ദുര്ബ്ബലകപ്പെടുകേയുലാം  ഉല്പനാദനലാം

സ്തലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന അവസയയ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനനായബ  മുഖദമനബയുകട

കനതൃതശ്വത്തബല്  സലാംയുക്തകയനാഗലാം  വബളബചയ്   ടബ.എലാം.ടബ.  കേമ്പബകേളകട  30  ശതമനാനലാം
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കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെയ്  കസയബല്-എസയ്.സബ.എല്.  കകേരള  ലബമബറഡബല്  നബനലാം

വനാങ്ങണകമനലാം  രണവര്ഷകത്തയയ്  കകപ്രസയ്  പ്രബഫറനസയ്  കകേനാടുകണകമനലാം

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുണനായബ. കടണര് കനനാട്ടസ്പീസബല് പ്രസ്തസ്തുത  വദവസ ഉള്കകനാളബചനാല്

മനാത്രകമ  കപനാതുമരനാമത്തയ്  വകുപ്പെബനയ്  ടബ.എലാം.ടബ.  കേമ്പബ  വനാങ്ങനാന  സനാധബക്കുകേയുള.

കടണര് കചയ്യുകമ്പനാള് ബനാന്റെഡയ് കഎറലാംസയ് പ്രബഫര് കചയ്യുനതബകനനാ ടബ.എലാം.ടബ.  കേമ്പബ

വനാങ്ങണകമനയ്  നബഷ്കര്ഷബക്കുനതബകനനാ  നബയമപരമനായബ  വദവസയബലനാത്തതബനനാല്

ഉല്പനാദബപ്പെബച  കേമ്പബകേള്  മനാര്കറയ്  കചയ്യനാന  സനാധബകനാകത  കകേട്ടബകബടക്കുകേയനാണയ്.

കേമ്പനബ തുറനയ് പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനയ് ഏഴയ് കകേനാടബകയനാളലാം രൂപ അടബയന്തരമനായബ

കേകണകത്തണതുണയ്.  കേമ്പനബയുകട  പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനയ്  വദവസനായ

വകുപ്പെയ് നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.

(5)    ഡബകപ്പെനാ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  പനാലകനാടയ്  കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായുകട

നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനയ് അടബയന്തര നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  പനാലകനാടയ്

കകേ.എസയ്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനാ  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  നബലവബല്
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ഊരനാളങ്കല്  കലബര്  കകേനാണ്ടനാക്ടയ്  കസനാലസറബ  സമര്പ്പെബച  ഡബലസനയ്

മുനബസബപ്പെനാലബറബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാകകേണതുണയ്.  അടബയന്തരമനായബ

ഉനതതലകയനാഗലാം  വബളബചയ്  പദതബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

(6)   കകേനാളനബ നബവനാസബകേളകട പുനരധബവനാസലാം 

ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദവസബ: അതബരപ്പെബളബ പഞനായത്തബകല ആനകയലാം ലടബല്

കകേനാളനബ നബവനാസബകേളകട പുനരധബവനാസലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം മറ്റു കകേനാളനബകേളബകല

ഭൂരഹബതരനായ ആദബവനാസബകേളകട ഭൂപ്രശലാം  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  അടബയന്തര നടപടബ

സശ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

2018-ലണനായ  കേനാലവര്ഷകകടുതബയബല്  ആനകയലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

സകങ്കതത്തബനടുത്തുണനായ ഉരുള്കപ്പെനാട്ടലബകന തുടര്നയ് അവബകട തനാമസബചബരുനവകര

തനാലനാലബകേമനായബ മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബചബരുന. അതബരപ്പെബളബ കമഖലയബകല വനനാന്തര്ഭനാഗത്തയ്

തനാമസബക്കുന  കേനാടര്  വബഭനാഗകത്ത  മറ്റു  സലങ്ങളബല്  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുകേ

പ്രനാകയനാഗബകേമലനാത്തതബനനാല്  തനാമസസലകത്തനാടയ്  കചര്നയ്  കൂടുതല്  ഭൂമബ
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ലഭദമനാക്കുന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുകേയനാണയ്.  ആദബവനാസബകേളകട  ഭൂപ്രശലാം

ശനാശശ്വതമനായബ പരബഹരബക്കുനതബനുള ശമമനാണയ് സര്കനാര് നടത്തുനതയ്. 

(7)    സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ വബഭനാഗലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  മകഞരബ  കമഡബകല് കകേനാകളജബകന സൂപ്പെര് കസഷദനാലബറബ

ആശുപത്രബയനാകബ  ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  മൂകബനയ്  പകേരലാം  കഹര്ണബയ  ശസ്ത്രക്രബയയയ്

വബകധയനനായ  ഏഴുവയസ്സുകേനാരനയ്  മതബയനായ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം

ഉത്തരവനാദബകേള്കകതബകര നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   ലശലജ ടസ്പീചര്): മകഞരബ കമഡബകല് കകേനാകളജബല് ആവശദമനായ

തസ്തബകേകേള്  സൃഷ്ടബചലാം  ഫനാകല്റബ  ഒഴബവകേള്  പുതബയ  നബയമനലാം  വഴബയുലാം

കഡപന്യൂകട്ടഷന  വഴബയുലാം  നബകേത്തബയുമനാണയ്  എലാം.സബ.കഎ.  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനയ്

ശമബചതയ്.  അതദന്തനാധുനബകേ  രസ്പീതബയബല്  ഒരു  ലലബറബ  നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ആവശദമനായ ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങബ സനാപബക്കുകേയുലാം കകേനാകളജബകന്റെ അകനാദമബകേയ്

നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുനതബനുകവണബയുള  ശമലാം  നടത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.   അഞ്ചു

കകേനാലലാം  തുടര്ചയനായബ  കമഡബകല്  കേമൗണ്സബലബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കേബട്ടുനതബനുള

നടപടബകേളലാം  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തബയനാകബ.  കറസബഡനഷദല്  സമൗകേരദലാം

ഒരുക്കുനതബനുകവണബ  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  കേശ്വനാര്കട്ടഴയ്,  ആണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം
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കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  കഹനാസല്  എനബവയുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ദ്രുതഗതബയബല്

പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണയ്.  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറബ  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കേനാര്ഡബകയനാളജബ  വബഭനാഗലാം  ശക്തമനാക്കുകേയുലാം  പുതബയ  കേനാത്തയ് ലനാബയ്

അനുവദബക്കുകേയുലാം നന്യൂകറനാളജബ  വബഭനാഗത്തബല് കഡനാക്ടറകട കസവനലാം ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണയ്.  കേസ്പീകമനാ  വബഭനാഗത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കമചകപ്പെടുത്തനാന  നടപടബ

സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. മകഞരബ കമഡബകല് കകേനാകളജബല് ഒരു കുട്ടബകയ് മൂകബനയ് പകേരലാം

വയറബല്  ഓപ്പെകറഷന  നടത്തബയ  സലാംഭവവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  കഡനാക്ടകറ  സകസന്റെയ്

കചയ്യുകേയുലാം  വബശദമനായ  അകനശ്വഷണത്തബനയ്  ഉത്തരവബടുകേയുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  ലഭബക്കുന

മുറയയ് തുടര് നടപടബകേള് സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണയ്. 

(8) എ  .  പബ  .  എല്  .-  ബബ  .  പബ  .  എല്  .   ലബസയ് 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന:  കറഷന  വബതരണത്തബകല  എ.പബ.എല്.-

ബബ.പബ.എല്.  ലബസ യ് സലാംബനബച സങ്കസ്പീര്ണത പരബഹരബകനാനുലാം അര്ഹരനായവര്കയ്

ആനുകൂലദലാം ലഭദമനാകനാനുലാം നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സലപ്ലെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   തബകലനാത്തമന): കദശസ്പീയ

ഭക്ഷദ  ഭദതനാ  നബയമലാം  2013  പ്രകേനാരലാം  തയ്യനാറനാകബയ  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്

അനര്ഹര്  കേടന  കൂട്ടബയബട്ടുകണനയ്  പരനാതബകേള്  ലഭബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചയ്  മുനഗണനനാ-മുനഗണകനതര  വബഭനാഗങ്ങകള
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കേണപബടബക്കുകേയുലാം മനാനദണ്ഡങ്ങള്കയ് വബരുദമനായബ ലഭബചബട്ടുള കറഷന കേനാര്ഡുകേള്

മുനഗണകനതര  വബഭനാഗത്തബകലയയ്  മനാറ്റുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  'ആശയ'

പദതബയബല്കപ്പെട്ടവരുകട  പട്ടബകേ  കുടുലാംബശസ്പീയബല്  നബനലാം  ലഭദമനാകനാനുലാം

തകദശസശ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പെബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  മരണകപ്പെട്ടവകര  പട്ടബകേയബല്

നബനലാം ഒഴബവനാകനാനുലാം നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബചവരുന.  മുനഗണനനാ പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെട്ട

അനര്ഹര്കകതബകര  നബയമ  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  അനര്ഹമനായബ

കകകേപ്പെറബയ  കറഷന  വബഹബതത്തബകന്റെ  കേകമ്പനാളവബല  ഇമൗടനാക്കുനതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  ഒഴബവനാകല്  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ബനാധകേമലനാത്തവകരയുലാം

മനാരകേകരനാഗലാം പബടബകപട്ടവകരയുലാം എ.എ.ലവ. മുനഗണനനാ മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്കപ്പെടുത്തബ

ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുനതബനയ് നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. 

(9) വനലാംവകുപ്പെയ് ഉകദദനാഗസരുകട മര്ദനലാം 

ശസ്പീമതബ ഇ  .   എസയ്  .   ബബജബകമനാള്: കേണയങ്കവയലബല് വനലാംവകുപ്പെയ് ഉകദദനാഗസര്

കേസഡബയബകലടുത്തയ്  മര്ദബച  സലാംഭവത്തബല്  ഉത്തരവനാദബകേള്കകതബകര  കേര്ശന

നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ):

കപരബയനാര്  ലടഗര്  റബസര്വയ്  കവസയ്  ഡബവബഷകന്റെ  അധബകേനാര  പരബധബയബല്

കേനാട്ടുകപനാത്തബകന  കവട്ടയനാടബയതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്  കകേസയ്  രജബസര്  കചയയ്
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അകനശ്വഷണലാം നടത്തബ 10 പ്രതബകേകള അറസയ് കചയ്യുകേയുലാം 3 നനാടനകതനാക്കുകേള്  ഒരു

ജസ്പീപ്പെയ്,  ഒരു ഓകട്ടനാറബക്ഷ എനബവ പബടബകചടുക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   കേണയങ്കവയല്

പ്രകദശത്തയ്  വനദമൃഗകവട്ട  കേകണത്തബയതനായബ  വബവരലാം  ലഭബചതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കകേസയ്  രജബസര്  കചയ്യുകേയുലാം  തുടരകനശ്വഷണലാം

പുകരനാഗമബചവരബകേയുമനാണയ്.  പ്രസ്തുത കകേസബകന്റെ അടബയന്തര പ്രനാധനാനദലാം പരബഗണബചയ്

പ്രകതദകേ അകനശ്വഷണ സലാംഘകത്ത രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   വനദമൃഗകവട്ട സലാംബനബചയ്

നബയമനാനുസൃതമനായ  നടപടബകേളനാണയ്  വനലാംവകുപ്പെയ്  സശ്വസ്പീകേരബചബട്ടുളതയ്.  ഇമൗ

വബഷയത്തബല് സര്കനാരബനയ് ലഭബച പരനാതബയബകന്മേല് അകനശ്വഷണലാം നടത്തബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്

സമര്പ്പെബകനാന വനലാംവകുപ്പെയ് കമധനാവബകയ്  നബര്കദശലാം നല്കേബയബട്ടുണയ്.

(10)      സബര അദദനാപകേ നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷയ്:  കേണ്ണൂര് സര്വകേലനാശനാലയബല്  സബരലാം അദദനാപകേ

തസ്തബകേകേളബല്  നബയമനലാം നടത്തുനതബനയ് അടബയന്തര നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉനത വബദദനാഭദനാസവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം  ഹജയ് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്):  കേണ്ണൂര് സര്വകേലനാശനാലയബല് ഏറവകമനാടുവബല്

സലാംജനാതമനായ  റബട്ടയര്കമന്റെയ്  കവകനസബ  ഉള്കപ്പെകട  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  സബരലാം

അദദനാപകേ  തസ്തബകേകേളബകലയയ്  ഉടന  വബജനാപനലാം  പുറകപ്പെടുവബക്കുനതനാണയ്.

31.12.2015-ല്  പുറകപ്പെടുവബച  വബജനാപനത്തബകനതബകര  കകഹകകനാടതബയബല്
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നബലനബനബരുന  കകേസബല്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബച  സനാഹചരദത്തബല്  എലനാ

സര്വകേലനാശനാലകേളബലലാം  ഒഴബവള  തസ്തബകേകേളബകലയയ്  പുനര്വബജനാപനലാം

നടത്തുനതബനയ്  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.  ഇമൗ  അദദയനവര്ഷലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുമുനപയ് എലനാ സര്വകേലനാശനാലകേളബലലാം അദദനാപകേ തസ്തബകേകേളബകല

നബയമനലാം പൂര്ത്തബയനാകനാന കേഴബയുകമനനാണയ് കേരുതുനതയ്. 

(11)  പ്ലെെസയ് ടൂ പരസ്പീക്ഷയുകട മനാര്കയ് കചര്ക്കുനതബനുള  തസ്പീയതബ നസ്പീട്ടബനല്കേല്

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസയ്: നനാഷണല് ഇനസബറന്യൂട്ടയ് ഓഫയ് ഓപ്പെണ് സ്കൂളബല് പ്ലെെസയ് ടൂ

റബസള്ട്ടയ്  പ്രസബദസ്പീകേരബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  എനടനസയ്

മനാര്കബകനനാകടനാപ്പെലാം പ്ലെെസയ് ടൂ പരസ്പീക്ഷയുകട മനാര്കയ് കചര്ക്കുനതബനുള തസ്പീയതബ നസ്പീട്ടബ

നല്കുനതബനയ് നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം.   

ഉനത വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): നനാഷണല് ഇനസബറന്യൂട്ടയ് ഓഫയ് ഓപ്പെണ് സ്കൂളബല്

പരസ്പീക്ഷ  എഴുതബയവരബല്  25   കപര്  മനാത്രമനാണയ്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  എനടനസയ്

പരസ്പീക്ഷയബല് കേശ്വനാളബകകഫ കചയതയ്.   ഇവരുകട  മനാര്കയ്   കകേനാണ്ഫബഡനഷദലനായബ

നല്കേണകമനനാവശദകപ്പെട്ടയ്  സ്കൂളബനയ്  കേത്തയചബട്ടുണയ്.  റനാങ്കയ്  ലബസബല് ഇമൗ കുട്ടബകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന  കേഴബഞബകലങ്കബലലാം  ആദദ  അകലനാട്ടയ്കമന്റെബനുമുമ്പയ്  അവകര

ഉള്കപ്പെടുത്തബ കയനാഗദതയുളവര്കയ് പ്രകവശനലാം നല്കുനതബനനാണയ് ശമബക്കുനതയ്.   
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VII കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VIII റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളകട സമര്പ്പെണലാം

ധനനാഭദര്തനകേളകട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച  I  മുതല്  XIV  വകരയുള

സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബകേളകട  നനാലനാമതയ് റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.    

IX പ്രകമയലാം

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  2018-കല  കകേരള

കമകടനാകപനാളബറന ടനാനകസനാര്ട്ടയ്  അകതനാറബറബ  ബബല് സലാംബനബച കസലക്ടയ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനുള  സമയലാം  2019  കമയയ്  28-ാം  തസ്പീയതബവകര

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസയ്  .    സനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളകട സമര്പ്പെണലാം (തുടര്ച)

2018-കല  കകേരള  കമകടനാകപനാളബറന  ടനാനകസനാര്ട്ടയ്  അകതനാറബറബ  ബബല്

സലാംബനബച കസലക്ടയ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടയ് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
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X അടബയന്തരപ്രകമയ ചര്ച

കേബഫ്ബബ മസനാല കബനാണയ് 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസയ്  .   ശബരസ്പീനനാഥന: അടബയന്തരപ്രകമയ ചര്ചയനായബ സഭ ഇകപ്പെനാള്

നബര്ത്തബവയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   വബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസയ്  .    ശബരസ്പീനനാഥന:  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചയ്

അടബയന്തരപ്രകമയലാം  ചര്ച  കചയ്യനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  സശ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്.   കേബഫ്ബബ

ധനസമനാഹരണത്തബനനായബ  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള മസനാല കബനാണകേളകട  കേനാരദത്തബല്

ദുരൂഹതയുലാം  അവദക്തതയുലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.  എത്ര  ശതമനാനലാം  മസനാല

കബനാണകേള് സബ.ഡബ.പബ.കേബ. വനാങ്ങബകയനലാം ലണന കസനാകയ് എക്സയ്കചഞയ് വഴബ എത്ര

ശതമനാനലാം  ഇടപനാടയ്  നടത്തബകയനലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  വദക്തമനാകണലാം.

കേബഫ്ബബയുകട  ഭനാഗമനായബ  ഡബലസന  കചയ്യുന  കപ്രനാജക്ടുകേളകട  കററബലാംഗബലലാം

പലബശയബനത്തബലലാം  ദുരൂഹത  നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.  മസനാല  കബനാണബനയ്  ഉയര്ന

പലബശ  നല്കകേണബവരുനതബലൂകട  സലാംസനാനത്തബനയ്  വന  സനാമ്പത്തബകേഭനാരലാം

അടബകചല്പ്പെബക്കുകേയുലാം സര്കനാര് ഗദനാരണബ നല്കേബയതബലൂകട  ഭരണഘടനനാ ലലാംഘനലാം

നടത്തബയബരബക്കുകേയുമനാണയ്  കചയബരബക്കുനതയ്.  ലണന  കസനാകയ്  എക്സയ്കചഞബല്

കതറനായ  കേണക്കുകേള്  കകേനാടുത്തതബകനക്കുറബചലാം  കേബഫ്ബബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടയ്
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നടത്തബയ കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബചമുള കരഖകേള് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തയ് വയണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര്:  കകേരളത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനുതകുന

പദതബകേളനാണയ്  സര്കനാര്  നടപ്പെബലനാകബകകനാണബരബക്കുനതയ്.  ഡയനാലബസബസയ്

യൂണബറ്റുകേള്,  കേനാത്തയ് ലനാബുകേള്  എനബവയുള്കപ്പെകട  നബരവധബ  കപ്രനാജക്ടുകേള്

കേബഫ്ബബയബലൂകട യനാഥനാര്തദമനാകനാന കേഴബഞതയ് അഭബമനാനനാര്ഹമനാണയ്. കപകടനാള്

കസസബല്നബനയ് ഒരു  രൂപയുലാം കമനാകട്ടനാര് വനാഹന കസസബകന്റെ പകുതബയുലാം കചര്ത്തയ്

മസനാല  കബനാണബകന്റെ  തബരബചടവയ്  നടത്തനാന  സനാധബക്കുലാം.  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനാകുകമ്പനാള്  50,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാകനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  സനാധബക്കുലാം.  മസനാല

കബനാണയ് വഴബ കേബഫ്ബബ പദതബകേളബലൂകട സലാംസനാനത്തയ് വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടപ്പെബലനാകനാന  രനാഷസ്പീയകഭദകമകനദ  നബയമസഭനാ  സനാമനാജബകേര്  കയനാജബചയ്

പ്രവര്ത്തബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപയ്  കജകബയ്:  ലണന  കസനാകയ്  എക്സയ്കചഞബല്  ഇതുവകര  ലബസയ്

കചയ്യകപ്പെട്ട  ഏറവലാം  ഉയര്ന  പലബശ  നബരകനായ  9.723  ശതമനാനത്തബനയ്  മസനാല

കബനാണകേള്  വബറഴബചതയ്  സലാംസനാനത്തബനയ്  വമ്പബച  സനാമ്പത്തബകേ

ബനാധദതയനാണുണനാക്കുനതയ്.  ഇതുസലാംബനബചയ്  കപനാതുവനായ നയലാം രൂപസ്പീകേരബകനാന
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സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെബനയ്  കേഴബഞബട്ടബല.  കേബഫ്ബബ  ധനസമനാഹരണത്തബനനായബ

പുറത്തബറകബയ മസനാല കബനാണകേള് വനാങ്ങനാന തനാല്പരദലാം  പ്രകേടബപ്പെബച കേമ്പനബകേള്

ഏകതനാകകയനാകണനലാം  അവരനാവശദകപ്പെട്ട  പലബശനബരകയ്  എത്രയനാകണനലാം

വദക്തമനാകനാന സര്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജയ്:  സലാംസനാനത്തയ്  വളകരകയകറ  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെനാകനാന  സര്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുകണങ്കബലലാം  നബലവബലള

കേടത്തബനുപുറകമ അഞയ് വര്ഷലാംകകേനാണയ് 3195 കകേനാടബകയനാളലാം രൂപ തബരബചടവയ് വരുന

മസനാല  കബനാണയ്  സലാംസനാനത്തബനയ്  കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  ആഘനാതമനാണയ്

സൃഷ്ടബക്കുനത യ്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ  തുകേ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .   മുലകര രതനാകേരന: സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ തുകേ

ബഡ്ജറബല്  കേകണത്തനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദത്തബലനാണയ്  കേബഫ്ബബ  എന

സലാംവബധനാനകത്തക്കുറബചയ്  ആകലനാചബചതയ്.   വബകേസനത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  കകേരളലാം

ഇന്തദയയ് മനാതൃകേയനാകേണലാം. വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള ധനസമനാഹരണവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ്  മകറകതങ്കബലലാം  മനാര്ഗ്ഗങ്ങളകണങ്കബല്  പ്രതബപക്ഷത്തബനയ്

നബര്കദശബകനാവനതനാണയ്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ  തരണലാം
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കചയ്യുനതബനയ് ഇത്തരകമനാരു പദതബ  ആവബഷ്കരബച ഗവണ്കമന്റെബകന അഭബനനബക്കുന.

ശസ്പീ  .    കമനാനസയ് കജനാസഫയ്:  വബകേസനകേനാരദങ്ങള്കയ് മുനതൂകലാം കകേനാടുക്കുനതുലാം

ഇമൗ വബഷയലാം ചര്ച കചയ്യനാന ഗവണ്കമന്റെയ് തയ്യനാറനായതുലാം സശ്വനാഗതനാര്ഹമനാണയ്. മസനാല

കബനാണബകന്റെ പലബശ നബരകബകന്റെയുലാം കററബലാംഗബകന്റെയുലാം കേനാരദത്തബല് നബലനബല്ക്കുന

സലാംശയങ്ങളലാം  ദുരൂഹതകേളലാം  പരബഹരബചയ്  കതറയ്  തബരുത്തനാന  ഗവണ്കമന്റെയ്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേരളത്തബല്ത്തകന  ആകേര്ഷകേമനായ  വബധത്തബല്  കബനാണയ്

പുറകപ്പെടുവബചകകേനാണയ്  ഇമൗ  പദതബ  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  നന്മേയ്ക്കുതകുന  തരത്തബല്

പുനരനാവബഷ്കരബകനാന കേഴബയുകമനാകയന കേനാരദലാം പരബകശനാധബകണലാം. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  അടബയന്തരപ്രകമയലാം  ചര്ച  കചയ്യനാന  തയ്യനാറനായ

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബകയ  അഭബനനബക്കുന.  മബകേച  കററബലാംഗുള  കേമ്പനബ  വഴബ

ധനസമനാഹരണത്തബനയ്  ശമബചബരുനകവങ്കബല്  കുറഞ  പലബശ  നബരകബല്  പണലാം

ലഭദമനാകുമനായബരുന.  പ്രതബവര്ഷലാം  വലബയ  തുകേ  പലബശയബനത്തബല്

നല്കകേണബവരുകമനതബനനാല്  ആദനായകേരമനായ  മറയ്  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സര്കനാര്

അവലലാംബബകകണബയബരുന.  മസനാല കബനാണകേള് ഏകറടുത്ത സബ.ഡബ.പബ.കേബ. എന

കേമ്പനബയുകട  കക്രഡബബബലബറബ  സലാംബനബചയ്  സലാംശയങ്ങള്  നബലനബല്ക്കുകേയനാണയ്.

കേബഫ്ബബയുകട  ധനനാഗമമനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഏതയ്  സനാമ്പത്തബകേ  വദവസയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടബരബക്കുനകവനതയ്   വദക്തമനാകണലാം.  
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    സശ്വരനാജയ്:  അടബയന്തരപ്രകമയലാം  ചര്ചയ്കകടുത്ത  നടപടബകയ

അനുകമനാദബക്കുന.  ഈ  സര്കനാര്  വബകദശ  നബകക്ഷപങ്ങള്കകതബരല.

കറനാഡുള്കപ്പെകടയുള  പശനാത്തല  സമൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുകേവഴബ  സശ്വകേനാരദ

നബകക്ഷപകേകര  കകേരളത്തബകലയയ്  ആകേര്ഷബക്കുനതബനനാണയ്  ലക്ഷദമബടുനതയ്.

കപകടനാളബനയ്  കസസയ്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന നബകുതബയുകട  വബഹബതലാം

നല്കുകേയുലാംവഴബ  മസനാല  കബനാണബകന്റെ  തബരബചടവയ്  സനാധബക്കുനതനാണയ്.  കേബഫ്ബബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയ  പല  പദതബകേളലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണയ്.  കേകനഡബയന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കപനഷന  ഫണനായ  സബ.ഡബ.പബ.കേബ.  മസനാല  കബനാണബല്

നബകക്ഷപലാം  നടത്തബയതയ്  കകേരളത്തബനയ്  അഭബമനാനമനാണയ്.  മസനാല  കബനാണകേള്

എസയ്.എന.സബ.  ലനാവയ് ലബന  കേമ്പനബയബല്  കഷയറളള  സബ.ഡബ.പബ.കേബ.  എന

കേമ്പനബകയ് നല്കേബയതബല് ദുരൂഹതയുകണനലാം ഈ കബനാണകേള്കയ് ഉയര്ന പലബശ

നല്കകേണബ വരുനകവനമുളള പ്രതബപക്ഷ ആകരനാപണലാം അടബസനാനരഹബതമനാണയ്. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല):   ഇന്തദയബകല  വനകേബട

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  സശ്വകേനാരദവല്കരബക്കുന  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

നടപടബകേളകട  ഭനാഗമനായ  മസനാല  കബനാണബകന  സലാംസനാന  സര്കനാര്

ഏകറടുത്തബരബക്കുനതയ് ചരബത്രത്തബകല ഏറവലാം വലബയ അപചയമനാണയ്.  സലാംസനാനലാം

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  സനാമ്പത്തബകേ  ബുദബമുട്ടയ്  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  മസനാല
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കബനാണകേള്  വബല്പ്പെന  നടത്തബ  ജനങ്ങകള  കേടബനാധദതയബകലയയ്  തളളബവബടുന

അവസ  കകേരള  ജനതകയ  അറബയബകകണ  ബനാധദത  സര്കനാരബനുണയ്.  മസനാല

കബനാണബലൂകട സമനാഹരബക്കുന തുകേ ഉപകയനാഗബചയ്  നടപ്പെനാക്കുന കേനാരദങ്ങകളക്കുറബചയ്

വദക്തമനാകണലാം.  എസയ്.എന.സബ.  ലനാവ് ലബന  കേമ്പനബയബല്  കഷയറളള

സബ.ഡബ.പബ.കേബ.  എന  കേമ്പനബകയ്  ഉയര്ന  പലബശ  നല്കകേണബ  വരുനതയ്

സലാംബനബചള  ദുരൂഹത  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  ലനാവയ് ലബന  കേമ്പനബയുകടയുലാം

സബ.ഡബ.പബ.കേന്യൂ.വബകന്റെയുലാം  ഉകദദനാഗസര്  കകേരളത്തബല്വനയ്  ചര്ച  നടത്തബയതബകന്റെ

വബശദനാലാംശങ്ങള്  ജനങ്ങകള  അറബയബകനാനുള  ബനാധദത  ഗവണ്കമന്റെബനുണയ്.

വദക്തമനായ ധനാരണയബലനാകത വനപലബശയയ് മസനാല കബനാണയ് മുകഖന സലാംസനാനകത്ത

പണയകപ്പെടുത്തബയതയ് ദുരൂഹത ഉളവനാക്കുനതനാണയ്.  വനാഹനനബകുതബ, ഇനന നബകുതബ

എനബവയബലൂകട  സശ്വരൂപബക്കുന  തുകേ  കചലവഴബക്കുന  കേനാരദത്തബല്  കൃതദതയുലാം

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  ഇനകവസയ്കമന്റെയ്  ഇടപനാടുകേളബല്  സതനാരദതയുമുണനാകേണലാം.

കേരബമ്പട്ടബകേയബല്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതുലാം  ലനാവയ് ലബന  കേമ്പനബയുകട  20  ശതമനാനലാം

ഓഹരബയുളതുമനായ സബ.ഡബ.പബ.കേന്യൂ.-വമനായബ സനാമ്പത്തബകേ ഇടപനാടുകേള് നടത്തുനതയ്

സലാംസനാനത്തബനയ്  ഗുണകേരമല.  വബകേസന  കേനാരദങ്ങള്കയ്  അന്തനാരനാഷ

വബപണബയബല്നബനലാം  കുറഞ  പലബശയ്ക്കുയ്  പണലാം  ലഭദമനാകനാകത  കകേനാളപ്പെലബശയയ്

കകേരളകത്ത പണയകപ്പെടുത്തുനതയ്  ആശനാസദമല.  
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ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസയ് ഐസകേയ്  ): കകേരളലാം

ഇനയ്  സനാമ്പത്തബകേമനാനദലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുകേയനാണയ്.  ധനഉത്തരവനാദബതശ്വ

നബയമത്തബകന്റെ  പശനാത്തലത്തബല്  വനായ്പകയടുകനാന  സനാധബകനാത്തതബനനാല്

ബഡ്ജറബനയ് പുറത്തയ് കേബഫ്ബബകയന ധനകേനാരദ സനാപനലാം മുകഖന ഇനകവസയ്കമന്റെയ്

നടത്തുകേയനാണയ്  സര്കനാര്  കചയതയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നനാഷണല്

ഇനഫനാസ്ട്രക്ചര്  ഇനകവസയ്കമന്റെയ്  ഫണബല്  സബ.ഡബ.പബ.കേബ.  നബകക്ഷപലാം

നടത്തബയബട്ടുണയ്.  മസനാല കബനാണയ് സശ്വകേനാരദവത്കേരണത്തബനയ് തുടകലാം കുറബചകവന

ആകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണയ്.  മസനാല  കബനാണബലൂകട  സമനാഹരബക്കുന

ഫണയ്  കസഷദല്  പര്പ്പെസയ്  കവഹബകബളബലൂകട  ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ

കമഖലകേളള്കപ്പെകട  പശനാത്തല  സമൗകേരദ  വബകേസനത്തബനയ്

വബനബകയനാഗബകനാനനാണുകദശബക്കുനതയ്. സര്കനാര് എടുക്കുന 50,000 കകേനാടബ രൂപയുകട

വനായ്പ  തബരബചടയ്ക്കുനതബനയ്  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹനനബകുതബയുകട  നബശബത  ശതമനാനവലാം

കപകടനാളബകന്മേല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരുന  ഒരു  ശതമനാനലാം  കസസലാം  കേബഫ്ബബകയ്

ഗ്രനാന്റെനായബ നല്കേനാന സഭ തസ്പീരുമനാനബചതബകനതബകര പ്രതബപക്ഷലാം ഇകപ്പെനാഴുനയബക്കുന

ആശങ്കയയ് അടബസനാനമബല.  മസനാല കബനാണകേളബകന്മേല് നല്കകേണബവരുന  9.723

ശതമനാനലാം  തനാഴ്ന്ന  പലബശയനാകണന  അവകേനാശവനാദലാം  സര്കനാര്  ഉനയബക്കുനബല.

മള്ട്ടബലനാററല്  ഏജനസബകേളബല്  നബകനടുക്കുന  പനാസയ്  ത്രൂ  വനായ്പകേളബകന്മേലള
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പലബശനബരകയ്  പല ഘടകേങ്ങകള അടബസനാനമനാകബയനാണയ്  നബര്ണയബകകപ്പെടുനതയ്.

ആര്.ബബ.ഐ.  നബയമപ്രകേനാരലാം  ഫബനനാനഷദല്  ആക്ഷന  ടനാസയ്  കഫനാഴബകന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരമുള ആര്ക്കുലാം മസനാല കബനാണബല്  നബകക്ഷപബകനാവനതനാണയ്.

XI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2019-  കല കകേരള കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസലാം   (  സശ്വകേനാരദ കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസ
സനാപനങ്ങളബകലക്കുള പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബകലലാം  )   കഭദഗതബ

ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബകയ് അയയണകമന പ്രകമയവലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ ടസ്പീചര്): 2019-കല കകേരള കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസലാം

(സശ്വകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലക്കുള  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബകലലാം) കഭദഗതബ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .  സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

XII ക്രമപ്രശലാം

ധനകേനാരദ കമകമ്മേനാറനാണലാം പുനനഃപരബകശനാധബക്കുനതയ് സലാംബനബചയ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  2019-കല  കകേരള  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം

(സശ്വകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലക്കുള  പ്രകവശനലാം
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ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബകലലാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  പ്രകേനാരലാം  പ്രകവശന  കമല്കനനാട്ട

സമബതബ,  ഫസ്പീസയ്  നബയനണ സമബതബ എനസ്പീ സമബതബകേള്കയ്  ലഹകകനാടതബയബല്

നബനയ് വബരമബച ജഡ്ജബമനാകര പ്രകതദകേലാം അദദക്ഷനമനാരനായബ നബയമബകണകമനനാണയ്

വദവസ  കചയബരുനതയ്.  പ്രകവശനവലാം  ഫസ്പീസയ്  നബര്ണയവലാം  നബയനണവലാം

സമബതബയുകട  കചയര്കപഴണ്  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്  നബകനനാ  ലഹകകനാടതബയബല്

നബകനനാ  വബരമബച  ഒരു  ജഡ്ജബയനായബരബകണകമനനായബരുന  ഒറബജബനല്  ബബലബല്

വദവസ  കചയബരുനതയ്.  02-11-2017-ല്  രണയ്  പ്രകതദകേ  സമബതബകേള്

രൂപസ്പീകേരബകണകമന  ലഹകകനാടതബ  വബധബയുകട  അടബസനാനത്തബലനാണയ്  കഭദഗതബ

കകേനാണവനബട്ടുളതയ്.  രണയ്  കചയര്കപഴണ്മനാകര  നബയമബക്കുകമ്പനാള്  അവരുകട

ശമ്പളവലാം  മറനാനുകൂലദങ്ങളലാം  നല്കേനാന  സഞബതനബധബയബല്  നബനയ്  തുകേ

കചലവനാകുകമന  കേനാരദലാം  മറചവചള  ധനകേനാരദ  കമകമ്മേനാറനാണലാം  നബയമസഭനാ

ചട്ടത്തബകന്റെ ലലാംഘനമനായതബനനാല് അതയ്  തബരുത്തുനതബനയ് റൂളബലാംഗയ് നല്കേണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ  ടസ്പീചര്  ):  02-11-2017-കല  ലഹകകനാടതബ  വബധബ

നടപ്പെബല്  വരുത്തുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പ്രകവശന  കമല്കനനാട്ടത്തബനുലാം  ഫസ്പീസയ്

നബയനണത്തബനുമനായബ  രണയ്  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനനാണയ്  ആക്ടബല്

കഭദഗതബ കകേനാണവനബട്ടുളതയ്. സമബതബകേളകട പ്രവര്ത്തനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് പ്രസ്തുത
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കമഖലകേളബകല  വബദഗ്ദ്ധകര  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  സമബതബ  അദദക്ഷനമനാരനായബ

നബശയബചബരബക്കുനതയ്  ലഹകകനാടതബയബല്  നബനയ്  വബരമബച  ജഡ്ജബമനാകരയനാണയ്.

2006-കല  ആക്ടയ്  അനുസരബചള  രണയ്  സമബതബകേളകടയുലാം  അദദക്ഷന

ഒരനാളനായബരുനതബനനാല്  ആക്ടബകല  വദവസകേള്  നടപ്പെബല്  വരുത്തുനതബനനായബ

ബനകപ്പെട്ട  വബഷയങ്ങളബല്  നസ്പീതബയുക്തമനായബ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനയ്  ഒകര

ജഡ്ജബതകന  രണയ്  സമബതബകേളബകലയുലാം  അദദക്ഷനനാകുനതനാണയ്

അഭബകേനാമദകമനനാണയ് സര്കനാര് ഉകദശബക്കുനതയ്.

റൂളബലാംഗയ്

മബ  .  സസ്പീകര്:  ധനകേനാരദ  കമകമ്മേനാറനാണലാം  വസ്തുതനാപരമകലനലാം  മനാതൃനബയമലാം

കഭദഗതബ  കചയ്യുകമ്പനാള്  രണയ്  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബകകണബ  വരുകമനലാം  അതയ്

അധബകേ  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാധദത  വരുത്തുകമനമുള  ക്രമപ്രശത്തബകന്മേല്

കഭദഗതബയബലൂകട രൂപസ്പീകേരബകകപ്പെടുന  രണയ്  സമബതബകേളകടയുലാം  അദദക്ഷന്മേനാരനായബ

ഒകര ജഡ്ജബകയത്തകന നബയമബക്കുകമനനാണയ് സര്കനാര് വദക്തമനാകബയബരബക്കുനതയ്.

ഇവബകട ഉനയബച  ക്രമപ്രശത്തബല്  യുക്തബയുകണനലാം  സര്കനാര്  വബശദസ്പീകേരണലാം

തൃപബകേരമകലനലാം  കചയര്  മനസബലനാക്കുന.  കഭദഗതബ  ബബലബല് രണയ്  സമബതബകേളലാം

രണയ്  കചയര്മനാനമനാരുലാം  ഉണനാകേണകമനനാണയ്  വദവസ  കചയബരബക്കുനതയ്.  രണയ്

സമബതബകേളകടയുലാം  കചയര്കപഴണ്മനാര്  ഒരനാളനായബരബക്കുകമന വദവസ
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ബബലബലബലനാതബരബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  രണയ്  സമബതബകേളകടയുലാം  പ്രവര്ത്തന

കചലവബനനാവശദമനായ  തുകേ  വകേയബരുകത്തണബ  വരുകമനനാണയ്  വബലയബരുത്തുനതയ്.

അതബനനാല്  ക്രമപ്രശത്തബലനയബച  കേനാരദലാം  സര്കനാര് പരബകശനാധനനാ

വബകധയമനാകകണതനാകണനലാം  പുതുകബയ  ധനകേനാരദ  കമകമ്മേനാറനാണലാം  ബബല്

അന്തബമമനായബ  പനാസനാക്കുന  തസ്പീയതബകയ്  മുമ്പനായബ  സഭയബല്  ലഭദമനാകണകമനലാം

കചയര് റൂള് കചയ്യുന.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ ടസ്പീചര്): 2019-കല കകേരള കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസലാം

(സശ്വകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലക്കുള  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബകലലാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  ആകരനാഗദവലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവലാം

സലാംബനബച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബ  XII-കന്റെ  പരബഗണനയയകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ.  വബ.  ആര്.  സനബല് കുമനാറബനുകവണബ  ശസ്പീമതബ ഇ  .    എസയ്  .    ബബജബകമനാള്:

2019-കല  കകേരള  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സശ്വകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകലക്കുള പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബകലലാം) കഭദഗതബ ബബല്



30

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുനതബനനായബ  30-06-2019  വകര  സര്ക്കുകലറയ്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തയ് മനാതൃകേനാപരമനായ മനാറങ്ങള് കകേനാണവരനാന

കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല് അധബകേനാരത്തബല് വന സര്കനാരുകേള്കയ് സനാധബചബട്ടുണയ്. കപനാതു

ആകരനാഗദ നയത്തബകന്റെ മനാതൃകേയബല് കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസ നയലാം ഉണനാകകേണതയ്

അനബവനാരദമനാണയ്.  ഓകട്ടനാണമസനായബ  നല്കുന  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേള്കയ്  മറയ്

സലാംസനാനങ്ങളബല്  നബനലാം  കേരസമനാക്കുന  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേള്കയ്  തത്തുലദമനായ

പരസ്പീക്ഷ  എഴുകതണ  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാകണലാം.  കകേനാഴ്സുകേള്കയ്  പബ.എസയ്.സബ.

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുനതബകല ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബകണലാം.  ബബലബകല  മനാറങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാള്  ബബ.പബ.എല്.,  എസയ്.സബ./എസയ്.ടബ.  വബഭനാഗങ്ങളബകല

വബദദനാര്തബകേള്കയ്  നബലവബല്  ലഭബചകകേനാണബരബക്കുന  ആനുകൂലദങ്ങള്

നബലനബര്ത്തുനതബനയ്  നടപടബ  സശ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കമല്കനനാട്ട  സമബതബ  നബര്ണയബചയ്

നല്കുന ഫസ്പീസയ് ഘടനയയ് വബരുദമനായബ വബദദനാര്തബകേളബല് നബനലാം അധബകേ ഫസ്പീസയ്

ഇമൗടനാക്കുന  മനാകനജകമന്റുകേള്കകതബകര  നടപടബകയടുകനാനുള  അധബകേനാരലാം

നബരസ്പീക്ഷണ  സമബതബകയ്  നല്കേണലാം.  ലമകനനാറബറബ  വബഭനാഗത്തബകല  കുട്ടബകേളകട

കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസത്തബനുള  അവസരലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാതബരബക്കുനതബനുലാം  കസനാട്ടയ്

അഡബഷന നടത്തുനതബനയ് മനാനദണ്ഡലാം നബശയബചയ് പ്രകവശനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം



31

നടപടബ സശ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമനാര്:  2019 -കല കകേരള കമഡബകല് വബദദനാഭദനാസലാം

(സശ്വകേനാരദ  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലക്കുള  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബകലലാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  ഒരു  കസലക്ടയ്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയ് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

 ഇമൗ  ബബല്  ചട്ടങ്ങള്ക്കുലാം  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങള്ക്കുലാം  എതബരനായതബനനാല്  ചര്ച

കചയ്യുനതബല് യനാകതനാരു പ്രസക്തബയുമബല. ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുകമ്പനാള് വസ്പീഴ്ച വനനാല്

നബലവബലളള  ചട്ടമനുസരബചയ്  ബബല് പബനവലബചയ്  കതറയ്  തബരുത്തുകേയനാണയ്  സര്കനാര്

കചകയ്യണതയ്.  ബബല്  അവതരണത്തബല്  ഗുരുതരമനായ  വസ്പീഴ്ചയനാണുണനായബരബക്കുനതയ്.

കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രകവശനലാം  നബയനബകലലാം  ഫസ്പീസയ്

നബയനബകലലാം  തബകേചലാം  വദതദസ്തങ്ങളനായ  കേനാരദങ്ങളനായതബനനാല്  നബലവബലളള

പത്തലാംഗ  സമബതബക്കുപകേരലാം  രണയ്  സമബതബകേളനാകബ  അവയയ്  പ്രകതദകേ  അധബകേനാരലാം

കകേനാടുകണകമനയ്  2017-ല് കകഹകകനാടതബ വബധബ വനബരുനകവങ്കബലലാം അതബകന്മേല്

ഒരു  ഓര്ഡബനനസകപനാലലാം  കകേനാണവരനാന  സര്കനാരബനയ്  കേഴബഞബട്ടബല.   ഇകപ്പെനാള്

കകേനാണവനബരബക്കുന ബബലബല് രണയ്  കേമ്മേബറബകേളകടയുലാം അദദക്ഷന ഒരനാളനാകണന

പറഞബരബക്കുനതയ്  നബയമസഭകയയുലാം  ലഹകകനാടതബകയയുലാം  പരബഹസബക്കുനതബനയ്

തുലദമനാണയ്.  വളകര  ലനാഘവകത്തനാടുകൂടബ  കകേനാണവനബരബക്കുന  ഈ  ബബല്
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ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അലലാംഭനാവകത്തയനാണയ് സൂചബപ്പെബക്കുനതയ്. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീചര്  ):  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയ്ക്കുകശഷലാം

ബബലബകന്മേല്  വബശദമനായ  ചര്ച  നടത്തനാവനതനാണയ്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്

ഉനയബച കേനാരദങ്ങകളലലാം പ്രകതദകേലാം ശദബചബട്ടുണയ്.  സശ്വകേനാരദ/സശ്വനാശയ കമഡബകല്

കകേനാകളജകേളകട  അഡബഷനബലലാം  മറ്റുമുണനായബരുന  ചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബകനാന

സനാധബചബട്ടുണയ്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകറകട  റൂളബലാംഗയ്  അനുസരബചയ്  കേനാരദങ്ങള്

കചയ്യുനതനാണയ്.  മബകേച  രസ്പീതബയബല്  അകലനാട്ടയ്കമന്റുലാം  അഡബഷനുലാം  നടത്തനാനുലാം

കേദനാപബകറഷന ഫസ്പീ പൂര്ണമനായുലാം ഒഴബവനാകനാനുലാം സര്കനാരബനയ്  സനാധബചബട്ടുണയ്. പുതബയ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  വരുകമ്പനാള്  കമചകപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇമൗ  കമഖലയബല്

കകേനാണവരനാന സനാധബക്കുനതനാണയ്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

2019 -കല  കകേരള  കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സശ്വകേനാരദ  കമഡബകല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകലക്കുളള  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബകലലാം)

കഭദഗതബ ബബല് ആകരനാഗദവലാം കുടുലാംബകക്ഷമവലാം സലാംബനബച XII-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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ബബല് സബ്ജക്ടയ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.14-നയ് പബരബഞ്ഞു.
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