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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   06,   ബുധന് 

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

ഇടുകബ ജബല്ലയബകല നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള നബയന്ത്രണലാം

മബ  .    സസ്പീകര്: 2019  ഓഗസക്ക്  22-നക്ക്  റവനന്യൂ വകുപലാം കസപ്റലാംബര്  25-നക്ക്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപലാം  പുറകപ്പെടുവബച്ച  ഉത്തരവുകേള്പ്രകേനാരലാം  15  കസന്റെബല്

കൂടുതല്  ഭൂമബ  ഉളളവര്കക്ക്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഇടുകബ  ജബല്ലയബല്

മനാതലാം  നബയന്ത്രണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  വബകവചനപരവുലാം
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മമൗലബകേനാവകേനാശനബഷബദവുമനായ  ഉത്തരവുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ള  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വ്വശസ്പീ പബ. കജ. കജനാസഫക്ക്,   കകേ. സബ. കജനാസഫക്ക്,

വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാംകുഞക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

1964-കല  ഭൂ  പതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  പട്ടയലാം  അനുവദബക്കുനതക്ക്  കൃഷബക്കുലാം

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  ഗുണപരമനായ  കേനാരദങ്ങള്കനായബരബകണകമനക്ക്

നബബന്ധനയുണക്ക്.  പശബമഘട്ട  മലനബരകേളബല്കപ്പെട്ട  ഇടുകബ  ജബല്ലയബകല  8

വബകല്ലജുകേള് ഉള്കപ്പെടുന മൂനനാര് പ്രകദശകത്ത കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണലാം സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

21-01-2010-കല  ഹഹകകനാടതബ  വബധബനദനായത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ  എന്.ഒ.സബ.

നബര്ബന്ധമനാകബ  ഉത്തരവബറകബയതുമൂലമുണനായ  ബുദബമുട്ടുകേള്

ചൂണബകനാണബച്ചുകകേനാണക്ക്  ലഭബച്ച  നബകവദനങ്ങളബകന്മേല്  ചര്ച്ചകേള്

നടത്തബയതബനുകശഷമനാണക്ക്  22-08-2019-കല  സര്കനാര്  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  സനാധനാരണകനാരുകട  ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗലാം
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  കചറുകേബട  കകേട്ടബടങ്ങള്  നബയമപരമനാക്കുന  നടപടബയനാണക്ക്

ഈ  ഉത്തരവബലൂകട  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളളതക്ക്.   ഭൂ  പതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുന  കേനാരദലാം  സര്കനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാകണനക്ക്

കകേനാടതബകയ കബനാദദകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    കജ  .    കജനാസഫക്ക്: 1964 -കല ഭൂ പതബവക്ക് ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം പട്ടയലാം

ലഭബച്ചബട്ടുള്ള  ഭൂമബ  കൃഷബക്കുലാം  ഗൃഹനബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  മനാതകമ  ഉപകയനാഗബകനാവ

എന നബയമലാം നബലവബലുണക്ക്.  ഭൂ പതബവക്ക് ചട്ട പ്രകേനാരലാം  ലഭബച്ചബട്ടുള്ള ടബ ഭൂമബയബല്

ആതുരനാലയങ്ങള്,  വദനാപനാര സനാപനങ്ങള്,  ആരനാധനനാലയങ്ങള്,  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്  തുടങ്ങബ  നബരവധബ  ആവശദങ്ങള്കക്ക്  കകേട്ടബടങ്ങള്  നബര്മ്മേബച്ചക്ക്

ഉപകയനാഗബച്ചുവരുന.  മറ്റു  ജബല്ലകേളബല്നബനലാം  വദതദസ്തമനായബ  ഭൂമബയുകടകമലുള്ള

അവകേനാശലാം  ഇടുകബ  ജബല്ലയക്ക്  നബകഷധബകനാനുള്ള  കേനാരണലാം  വദക്തമനാകണലാം.

ഇടുകബ  ജബല്ലയക്ക്  മനാതമനാണക്ക്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ/റവനന്യൂ  വകുപകേള്  പുതബയ

ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതക്ക്  വബകവചനപരമനാണക്ക്.  1964-കലയുലാം

1993-കലയുലാം ഭൂ പതബവക്ക് ചട്ടങ്ങള് കേനാലനാനുസൃതമനായബ കഭദഗതബ കചയ്യനാന് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ അഗസബന്:  ഇടുകബ ജബല്ലയക്ക് മനാതലാം ബനാധകേമനാകബകകനാണക്ക്
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പുറകപ്പെടുവബച്ച ഉത്തരവക്ക്  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനാണക്ക്.  ജബല്ലയബകല സനാധനാരണകനാരുകട

ആശങ്ക പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  1964-കല ഭൂ പതബവക്ക് ചട്ടലാം കഭദഗതബ കചയ്യുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  ഇടുകബ  ജബല്ലയബകല  ഭൂ

വബനബകയനാഗവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  ജനങ്ങളുകട

ആശങ്ക  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  1964-കല  ഭൂ  പതബവക്ക്   ചട്ടങ്ങള്  കഭദഗതബ

കചയ്യുനതബനക്ക്  അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  ഇടുകബ  ജബല്ലയബകല  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള്ള  ഉത്തരവുകേളബല്  മനാറലാം

വരുത്തുകേയുലാം ഭൂപ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സര്വ്വകേക്ഷബകയനാഗലാം  വബളബക്കുകേയുലാം

കചയ്യണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

ഇമൗ സര്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വനതബനുകശഷലാം ഇടുകബ ജബല്ലയബല്  20419

പട്ടയങ്ങള്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  ഉപനാധബരഹബത  പട്ടയകമന

ദസ്പീര്ഘകേനാലനാവശദത്തബനക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയുലാം  കകകേവശ ഭൂമബകക്ക് പട്ടയലാം

ലഭബക്കുനതബനുള്ള  വരുമനാനപരബധബ  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  പതബച്ചുകേബട്ടുന  ഭൂമബയുകട
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കകകേമനാറ  കേനാലനാവധബ  12  വര്ഷമനായബ  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  ഭൂമബ  ഇമൗടുവച്ചക്ക്  കലനാണ

എടുക്കുനതബനക്ക് ചട്ടങ്ങള് കഭദഗതബ കചയ്യുകേയുലാം  ഭൂ പതബവക്ക് ചട്ടപ്രകേനാരലാം നല്കേബയ

ഭൂമബയബലുള്ള ചന്ദനലാം ഒഴബകകേയുള്ള മരങ്ങളുകട  അവകേനാശലാം കൃഷബകനാര്ക്കുതകന

ലഭബക്കുന  രസ്പീതബയബലുള്ള  മനാറങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇടുകബ

പദതബ  പ്രകദശത്തക്ക്  പത്തുചങ്ങലയബല്  മൂനചങ്ങല  വബട്ടുള്ള  പ്രകദശത്തക്ക്

തനാമസബക്കുനവര്കക്ക്  പട്ടയലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബക്കുനതബനുലാം  കപരബഞനാലാംകുട്ടബയബകല  ആദബവനാസബകേളുകട  ഭൂ

പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരലാം കേനാണുനതബനുലാം  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  ഇടുകബ ജബല്ലയബകല

സനാധനാരണകനാകര  സഹനായബക്കുനതബനനാണക്ക്  22-08-2019-ല്  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബച്ചതക്ക്.    പതബച്ചു നല്കേബയ  15 കസന്റെക്ക് പട്ടയ ഭൂമബയബല് 1500 ചതുരശ

അടബയബല്  തനാകഴയുള്ളതുലാം  ഉപജസ്പീവനനാവശദത്തബനനായബ  നടത്തബയബട്ടുള്ളതുമനായ

വനാണബജദ  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ക്രമവല്കരബച്ചക്ക് നല്കുനതനാകണനലാം

ഭൂമബ  പതബച്ചു  നല്കേബയ  ആവശദത്തബല്നബനലാം  വദതദസ്തമനായബ

ഉപകയനാഗബച്ചബട്ടുകണങ്കബല് അവ ഉടമസകന്റെ ഏകേ ഉപജസ്പീവകനനാപനാധബയനാകണനക്ക്

കതളബയബച്ചനാല്  പ്രസ്തുത  നബര്മ്മേനാണലാം  നബലനബര്ത്തുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാകണനലാം  ടബ  ഉത്തരവബല്  വദവസ  കചയബട്ടുണക്ക്.  15
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കസന്റെബലധബകേമുള്ള  പട്ടയഭൂമബയബകല  വനാണബജദ നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

കേനാരദത്തബല്  പട്ടയലാം  റദ്ദേക്ക്  കചയക്ക്  ഭൂമബയുലാം  നബര്മ്മേബതബകേളുലാം  സര്കനാരബകലയക്ക്

നബക്ഷബപ്തമനാകബ  പനാട്ടത്തബനക്ക്  നല്കുനതബനുള്ള  വദവസയുലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവക്ക് ഇടുകബ ജബല്ലകയ മുഴുവന് ബനാധബക്കുന

അവസയുണനായകപ്പെനാള്  എട്ടക്ക്  വബകല്ലജുകേള്കക്ക്  മനാതലാം  ബനാധകേമനാകബകകനാണക്ക്

മനാറലാം  വരുത്തുകേയുണനായബ.   1964-കല  ഭൂ  പതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങളബലുലാം  നബലവബലുള്ള

ഉത്തരവബലുലാം  ആവശദമനായ  കഭദഗതബ  വരുത്തുകമനാള്  ഗുണപരമനായബ  എങ്ങകന

മനാറനാന്  കേഴബയുകമനതബകനക്കുറബച്ചക്ക്  ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇമൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചകയ്യണതബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  1964-കല  ഭൂ  പതബവക്ക്

ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  പട്ടയഭൂമബ  കൃഷബ  ആവശദത്തബനുലാം  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം

മനാതകമ  ഉപകയനാഗബകനാന്  പനാടുള്ളൂ  എനതബനനാലനാണക്ക്  മറക്ക്  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അനധബകൃതമനാകണനക്ക്  കകേനാടതബ  കേകണത്തബയതക്ക്.

ആയതബനനാല്  പ്രസ്തുത  ചട്ടങ്ങളബല്  പ്രനാകയനാഗബകേമനായ  കഭദഗതബ  വരുത്തണലാം.

പുതുകബയ  ഉത്തരവുപ്രകേനാരലാം  8  വബകല്ലജുകേകള  മനാതലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതക്ക്



7

ജനങ്ങള്കബടയബല് ആശങ്കയബടയനാകബയബട്ടുണക്ക്.   15  കസന്റെബലധബകേലാം ഭൂമബയബല്

1500  ചതുരശ അടബ വബസ്തസ്പീര്ണ്ണത്തബല്ക്കൂടുതല് കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബച്ചബട്ടുകണങ്കബല്

അവ  സര്കനാര്  ഏകറടുത്തക്ക്  അവര്ക്കുതകന  പനാട്ടത്തബനക്ക്  കകേനാടുക്കുനതബലൂകട

ഉടമസകര പനാട്ടകനാരനാക്കുന സബതബവബകശഷലാം അലാംഗസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയബല്ല.  ഭൂ

പതബവക്ക് ചട്ടങ്ങളബല് കേനാലനാനുസൃതമനായ കഭദഗതബ വരുത്തുകേയുലാം ഭൂപ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച

കചയ്യുനതബനക്ക് സര്വ്വകേക്ഷബ കയനാഗലാം വബളബക്കുകേയുലാം കവണലാം.  

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  മൂനനാര്  കകട്രെെബന്യൂണലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  നബലനബനബരുന  വബകല്ലജുകേകളയനാണക്ക്  നബലവബകല  ഉത്തരവബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതക്ക്.  മൂനനാറബകന  സലാംരക്ഷബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  ഇടുകബ

ജബല്ലയുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  പ്രകതദകേലാം  ചര്ച്ച  കചയക്ക്  ഇകനാരദത്തബല്  വദക്തത

വരുത്തനാനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇതബനനായബ

ആവശദകമങ്കബല് സര്വ്വകേക്ഷബ കയനാഗലാം വബളബകനാവുനതനാണക്ക്. 

II ശദ ക്ഷണബകല് 

(1) കചങ്ങന്നൂര് നഗരകത്ത ശബരബമല തസ്പീര്തനാടന 
കേവനാടമനായബ പ്രഖദനാപബകല് 

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന്:  ശബരബമല  തസ്പീര്തനാടനവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്
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ലക്ഷകണകബനക്ക്  തസ്പീര്തനാടകേകരത്തുന  കചങ്ങന്നൂര്  നഗരകത്ത  ശബരബമല

തസ്പീര്തനാടന  കേവനാടമനായബ  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  പ്രഖദനാപബച്ചതബകന്റെ  തുടര്ച്ചയനായബ

സലാംസനാന സര്കനാരുലാം തസ്പീര്തനാടന കേവനാടമനായബ പ്രഖദനാപബകണലാം.  ശബരബമല

ഇടത്തനാവളലാം  നബര്മ്മേബകനാനുലാം  മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജന പദതബ  നടപ്പെനാകനാനുലാം

കുടബകവള്ള  പദതബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുകട   അറകുറപ്പെണബ

നടത്തനാനുലാം  കറനാഡക്ക്,  കറയബല്  ഗതനാഗതസമൗകേരദലാം  വര്ദബപ്പെബകനാനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസ്വവുലാം  വകുപമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):  ശബരബമല  തസ്പീര്തനാടനകത്തനാടനുബന്ധബച്ചക്ക്

അടബസനാനസമൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  തസ്പീര്തനാടകേരുകട  പ്രധനാന

ഇടത്തനാവളങ്ങളനായ  കചങ്ങന്നൂര്,  ഏറ്റുമനാനൂര്,  എരുകമലബ,  പന്തളലാം

എനബവബടങ്ങളബല്  കദവസസ്വലാം  വകുപമന്ത്രബയുകട  അദദക്ഷതയബല്

ജനപ്രതബനബധബകേളുകടയുലാം  ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം  കയനാഗങ്ങള്  കചര്നക്ക്

ആവശദമനായ  തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കുകേയുലാം  കചങ്ങന്നൂര്  നഗരത്തബല്

എത്തബകച്ചരുന  തസ്പീര്തനാടകേര്കനാവശദമനായ  സമൗകേരദങ്ങള്   ഒരുക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ഓപ്പെണ  ഓഡബകറനാറബയത്തബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവൃത്തബകേളുലാം
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കറയബല്കവ  കസഷനബലുലാം  വബവബധ  വകുപകേള്ക്കുലാം  ആവശദമനായ  കഷഡ്ഡുകേളുകട

നബര്മ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേളുലാം അവസനാനഘട്ടത്തബലനാണക്ക്. തസ്പീര്തനാടകേര്കക്ക് കമച്ചകപ്പെട്ട

സമൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബനനായുള്ള  10 കകേനാടബ രൂപയുകട ഇടത്തനാവള സമുച്ചയലാം

പദതബ  അടുത്ത  തസ്പീര്തനാടന  കേനാലത്തബനുമുമക്ക്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്

ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.  കചങ്ങന്നൂരബകന  ശബരബമലയുകട  തസ്പീര്തനാടന  കേവനാടമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

(2) കുട്ടബകേള്കകതബകരയുള്ള അതബക്രമങ്ങള് തടയുനതബനുലാം
   കപനാകകനാ കകേസ്സുകേള് തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  കപനാകകനാ  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള   കകേസ്സുകേള്  ദബനലാംപ്രതബ

വര്ദബച്ചുവരുന  സനാഹചരദത്തബല്  ആവശദമനായ  കബനാധവല്കരണലാം

നടത്തണലാം.  നൂറബല്  കൂടുതല്  കപനാകകനാ  കകേസുകേളുള്ള  ജബല്ലകേളബല്  പ്രകതദകേ

കകേനാടതബ  സനാപബകണകമന  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  ഉത്തരവബകന്മേല്  യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല്ല.  കപനാകകനാ  കകേസുകേളബല്  പരമനാവധബ  ശബക്ഷ

ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  കുറമറരസ്പീതബയബല്  കുറപതലാം  സമര്പ്പെബകനാനുലാം  കപന്ഡബലാംഗക്ക്

കകേസ്സുകേള് തസ്പീര്പ്പെനാകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  കപനാകകനാ  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള
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കകേസുകേളബല് എതയുലാംകവഗലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണകമന  നബലപനാടനാണുള്ളതക്ക്.

കപനാകകനാ  കകേസുകേളബല്  കുട്ടബയുമനായബ  ഏകതങ്കബലുലാം  തരത്തബലുള്ള  ബന്ധുതസ്വകമനാ

അധസ്പീശതസ്വകമനാ  ഉള്ളവരനാണക്ക്  പ്രതബകേകളനതബനനാല്  ശബക്ഷനാസനാധദതകയ

പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുനണക്ക്. സലാംസനാനത്തക്ക് കപനാകകനാ കകേസുകേള് വബചനാരണ

കചയ്യുനതബനനായബ  ജബല്ലകേള്കതനാറുലാം  അഡസ്പീഷണല്  ഡബസബകക്ക്  ആന്ഡക്ക്

കസഷന്സക്ക്  കകേനാടതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബല് ഇതബനനായബ

പ്രകതദകേ കകേനാടതബ ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള അനുമതബ നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്. 57

ഫനാസക്ക്  ട്രെെനാകക്ക്  കസഷദല് കകേനാടതബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  ആവശദമനായ തുകേ

വകേയബരുത്തുനതനാണക്ക്.  കപനാകകനാ  കകേസുകേളുകട  നടത്തബപ്പെക്ക്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ  അദദക്ഷനുലാം  ആഭദന്തരലാം,

വബദദനാഭദനാസലാം,  ആകരനാഗദലാം,  സനാമൂഹദനസ്പീതബ,  നബയമലാം,  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ

വബകേസനലാം  എനസ്പീ  വകുപകസക്രട്ടറബമനാര്  അലാംഗങ്ങളുമനായുള്ള  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   കുട്ടബകേള്കക്ക്  കേമൗണസബലബലാംഗക്ക്  നല്കുനതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കേമൗണസബലര്മനാര്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബശസ്പീലനലാം   നല്കുനതബനുലാം

ശരബയനായ  ഹലലാംഗബകേ  വബദദനാഭദനാസലാം  പനാഠദപദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

കപനാലസ്പീസക്ക്,  എഹകസക്ക് വകുപകേളുകട കനതൃതസ്വത്തബല് സ്കൂള് പരബസരത്തക്ക് ലഹരബ
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വസ്തുകളുകട വബല്പ്പെന തടയുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഹസബര്

കഫനാറന്സബകേക്ക്  ലകബനാറട്ടറബ  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  അമ്മേയുലാം

കപണമകളുലാം  മനാതലാം  തനാമസബക്കുന  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം. 

III പ്രകതദകേ പരനാമര്ശലാം

ചസ്പീഫക്ക് കസക്രട്ടറബയുകട കലഖനലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  മനാകവനായബസക്ക്

കകേനാലപനാതകേങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഹക്ര ലാംബനാഞക്ക്  അകനസ്വഷണലാം

പ്രഖദനാപബച്ചബരബക്കുന  സന്ദര്ഭത്തബല്  ഹടലാംസക്ക്  ഒനാഫക്ക്  ഇന്ഡദയബല്  ചസ്പീഫക്ക്

കസക്രട്ടറബ എഴുതബയ കലഖനത്തബകല പരനാമര്ശലാം അനുചബതവുലാം അകനസ്വഷണകത്ത

സസ്വനാധസ്പീനബക്കുനതുമനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  സര്കനാരബകന്റെ  നബലപനാടക്ക്

വദക്തമനാകണലാം.  

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കലഖനലാം എഴുതുനതബനക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്

കസക്രട്ടറബ  സര്കനാരബകന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതബ  വനാങ്ങബയബട്ടബല്ല.  05-11-2019-ല്

ഹടലാംസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇന്ഡദയബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ച  മനാകവനായബസക്ക്  ഭസ്പീകേരതയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  കലഖനത്തബകല  പരനാമര്ശങ്ങള്  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  വദക്തബപരമനായ
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അഭബപ്രനായങ്ങള്  മനാതമനാണക്ക്.  കലഖനത്തബകല  പരനാമര്ശങ്ങള്

കകേസ്സകനസ്വഷണകത്ത ഒരുതരത്തബലുലാം ബനാധബക്കുകേയബല്ല. 

IV സബ്മബഷന്

(1) പട്ടയലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  ഇടുകബ,  കകേനാട്ടയലാം,

പത്തനലാംതബട്ട,  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലകേളബല്  തനാമസബച്ചക്ക്  കൃഷബകചയ്തുവരുന

മലയരയന്മേനാരുകട  ഹകേവശഭൂമബകക്ക്  ഉപനാധബരഹബത  പട്ടയലാം  നല്കേനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

ഇടുകബ,  കകേനാട്ടയലാം,  പത്തനലാംതബട്ട,  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലകേളബകല

മലയരയന്മേനാരുള്കപ്പെകടയുള്ള  പട്ടബകേവര്ഗകനാര്കക്ക്  01-01-1977-നുമുമക്ക്

ഹകേവശലാംവച്ചുവരുന ഭൂമബകക്ക്  Kerala Land Assignment (Regularisation of

Occupation of Forest Lands  prior to 01.01.1977) Rules, 1993 പ്രകേനാരമുള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള് പനാലബച്ചക്ക് പട്ടയലാം നല്കേനാവുനതനാണക്ക്. ഹകേവശകരഖ ഇതബനകേലാം

അനുവദബച്ചബട്ടുള്ളവര്കക്ക്  ആയതക്ക്  റദ്ദുകചയക്ക്  പട്ടയലാം  അനുവദബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. 
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(2) കകേനാരട്ടബയബകല ഗവണകമന്റെക്ക് ഓഫക്ക് ഇന്തദ പ്രസക്ക്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസ്സബ:  കകേനാരട്ടബയബകല ഗവണകമന്റെക്ക് ഓഫക്ക് ഇന്തദ പ്രസക്ക്

തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  പ്രസ്സബകന്റെ  ഹകേവശമുള്ള  ഭൂമബ  വബവബധ

വകുപകേളുകട  വബകേസനനാവശദങ്ങള്കനായബ  സലാംസനാന  സര്കനാരബനക്ക്

വബട്ടുകേബട്ടുനതബനുലാം കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തണലാം.

മുഖദമന്ത്രബക്കുകവണബ  വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം

വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  കകേനാരട്ടബയബകല  ഗവണകമന്റെക്ക്  ഓഫക്ക്

ഇന്തദ  പ്രസക്ക്  നനാസബകബകല  പ്രസ്സുമനായബ  ലയബപ്പെബകനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

പുനനഃപരബകശനാധബകണകമനലാം  പ്രസ്സബകന്റെ  ഹകേവശമുള്ള  അധബകേഭൂമബ  കകേന്ദ്ര

സനാപനങ്ങള്കനായബ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകേകയനാ  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  തബരബകകേ

നല്കുകേകയനാ  കചയ്യണകമനലാം  ആവശദകപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര  പനാര്പ്പെബട  നഗരകേനാരദ

മന്ത്രനാലയത്തബനക്ക്  അയച്ച  കേത്തബനക്ക്  ലയന  നടപടബ  തുടരുകമനലാം  ലയനലാം

ജസ്പീവനകനാകര  ബനാധബകബകല്ലനമുള്ള  മറുപടബയനാണക്ക്  ലഭബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.   പ്രസ്സബകന്റെ

ഉപകയനാഗത്തബലല്ലനാത്ത  15  ഏകര്  ഭൂമബ  വദനാവസനായബകേനാവശദത്തബനക്ക്

നബശബതവബലയക്ക്  വബട്ടുനല്കേണകമന  സര്കനാരബകന്റെ  ആവശദത്തബകന്മേല്

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  അനുകൂല നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല്ല.
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(3) വബവനാഹച്ചടങ്ങബനബകടയുണനായ അതബക്രമലാം

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജനാസഫക്ക്:  കപരനാവര്  പഞനായത്തബകല  മുരബകങ്ങനാടബയബല്

വബവനാഹച്ചടങ്ങബനബടയബലുണനായ  അതബക്രമത്തബനക്ക്  ഉത്തരവനാദബകേളനായവകര

കേകണത്തബ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമന്ത്രബക്കുകവണബ  വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം

വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):   മുരബകങ്ങനാടബയബല്  നവദ  എന

കപണകുട്ടബയുകട  വബവനാഹനാവശദത്തബനക്ക്  കവള്ളകമടുകനാന്  ഉകദ്ദേശബച്ചബരുന

കേബണറബല് സനാമൂഹദവബരുദര് വബഷദനാവകേലാം കേലകബയതുലാം വബവനാഹലാം നടത്തനാന്

നബശയബച്ചബരുന  കപരനാവര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തുവകേ  സനാലാംസനാരബകേ  നബലയത്തബല്

അതബക്രമബച്ചുകേയറബ  ചുമരബല്  കേരബ  ഓയബല്  ഒഴബച്ചതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

സലാംഭവങ്ങളബല്  കപരനാവര്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേസക്ക്  രജബസര്  കചയക്ക്  ഊര്ജ്ജബത

അകനസ്വഷണലാം നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  ആവശദമനായ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(4) ശുദജല വബതരണ പദതബ 

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ കപനാറബ:   മസ്പീനനാടക്ക്   ശുദജല വബതരണ പദതബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാനുലാം  ഹപപഹലന് സനാപബകനാന് കറനാഡുകേള് കുഴബക്കുനതബനക്ക്
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സബരലാം സലാംവബധനാനമുണനാകനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  മസ്പീനനാടക്ക് ശുദജലവബതരണ

പദതബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  വബതരണ  ശലാംഖലകയനാഴബച്ചക്ക്  ബനാകബയുള്ള

പണബകേകളല്ലലനാലാം  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണക്ക്.  ഏകേകദശലാം  963  കേബകലനാമസ്പീറര്  വരുന

വബതരണ  ശലാംഖലയുകട  കകപപകകലനുകേള്  സനാപബച്ചക്ക്  ജലവബതരണലാം

നടത്തനാനനാണക്ക് ഉകദ്ദേശബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കവളബയലാം പഞനായത്തബകല വബതരണത്തബനുള്ള

ഭൂതല  സലാംഭരണബ  സബതബ  കചയ്യുന  പ്രകദശത്തക്ക്  400  മസ്പീറകറനാളലാം

ഗദനാപള്ളതബനനാല്  ടബ  പഞനായത്തബല്  മസ്പീനനാടക്ക്  സസ്പീലാം  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ്യനാന്

സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.  വബതരണക്കുഴല്  സനാപബക്കുനതബനക്ക്  കകേനാല്ലലാം  കറനാഡക്ക്

ഡബവബഷനബകല എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവക്ക് എഞബനസ്പീയര്കക്ക് കേത്തക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. അനുമതബ

ലഭബച്ചനാല് മനാതകമ കകപപ്പെക്ക് കകലന് സനാപബകനാന് സനാധബക്കുകേയുള്ളൂ.   

(5) സബക്ക് റസ്പീജബയണല് ട്രെെനാന്കസനാര്ട്ടക്ക് ഓഫസ്പീസക്ക്  

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: പബറവത്തക്ക്  ഒരു സബക്ക് റസ്പീജബയണല് ട്രെെനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്

ഓഫസ്പീസക്ക് ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ഗതനാഗത വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  കകേരളത്തബല് സബക്ക്

റസ്പീജബയണല് ട്രെെനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്  ഓഫസ്പീസക്ക് ഇല്ലനാത്ത തനാലൂക്കുകേളബല്   2018-ല്  6
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ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസുകേളുലാം  2019 -ല്  7  സബക്ക്  ആര്.ടബ.  ഓഫസ്പീസുകേളുലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പബറവലാം  കകേന്ദ്രമനാകബ  ടബ  ഓഫസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്. 

(6) കേബനബ പദതബയബന്കേസ്പീഴബലുള്ള ജസ്പീവനകനാരുകട പുനര്വബനദനാസലാം 

 ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക്  മനാതത:  സൂക്ഷ്മ  നസ്പീര്ത്തടനാധബഷബത  പദതബയുകട

കപ്രനാതനാഹനനാര്തലാം മണ്ണക്ക് പരദകവക്ഷണ   സലാംരക്ഷണ വകുപ്പെബകലയക്ക് കൂടുതല്

ഉകദദനാഗസകരയുലാം   അനുബന്ധ  ജസ്പീവനകനാകരയുലാം  നബയമബകനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കൃഷബ വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര്):  സമൃദബ മണ്ണക്ക് ജല

സലാംരക്ഷണ  പദതബയുകട  തുടര്പ്രവൃത്തബകേള്കനായബ  2020-21-ല്  12  കകേനാടബ

രൂപയുകട കപ്രനാകപ്പെനാസല് വകുപ്പെക്ക്  ശബപനാര്ശ കചയബട്ടുണക്ക്.  വയനനാടക്ക്  ജബല്ലയബകല

കേബനബ  പദതബയബകല  42  ജസ്പീവനകനാകര  പുനര്വബനദസബച്ചക്ക്  തളബപ്പെറമക്ക്,

ഇരബക്കൂര്  കബനാക്കുകേള്  ആസനാനമനാകബ  രണക്ക്  മണ്ണക്ക്  സലാംരക്ഷണ  അസബസന്റെക്ക്

ഡയറകര്  ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സര്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  കേബനബ  പദതബയബന്കേസ്പീഴബലുള്ള  ജസ്പീവനകനാകര  വബവബധ

പദതബകേളബല്  പുനര്വബനദസബകനാനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ
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പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

(7) കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    മുല്ലകര  രതനാകേരന്:  ചടയമലാംഗലലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

പനാകങ്ങനാടക്ക്-ചബകങ്ങനാലബ-ചടയമലാംഗലലാം  കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാകനാന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസഷനുലാം വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്): 27

കകേനാടബ  80  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  പനാകങ്ങനാടക്ക്-കേടയല്-ചബകങ്ങനാലബ-ചടയമലാംഗലലാം

കറനാഡബകന്റെ  30  ശതമനാനലാം പണബ മനാതമനാണക്ക് പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേബഫ്ബബ

ഉകദദനാഗസരുകട  പരബകശനാധനയബല്  നബര്മ്മേനാണത്തബല്  അപനാകേത

കേകണത്തബയതബകനത്തുടര്നക്ക്   പണബനബര്ത്തബവയനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  പബ.ഡബത.ഡബ.  കേസ്വനാളബറബ  മനാനസ്വലബല് നബഷ്കര്ഷബക്കുന

ഗുണനബലവനാരലാം ഉറപവരുത്തബ പ്രവൃത്തബ എതയുലാംകവഗലാം പുനരനാരലാംഭബകണകമനക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  

(8) കറനാഡുകേളുകട പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   കറനാജബ എലാം  .   കജനാണ: അങ്കമനാലബ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല കേറുകുറബ-

ഏഴനാറ്റുമുഖലാം,  കവങ്ങൂര്-  നനായകത്തനാടക്ക്,  അങ്കമനാലബ-മഞപ്ര-മലയനാറ്റൂര് കറനാഡുകേള്
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സഞനാരകയനാഗദമനാകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കദശസ്പീയപനാത  നബലവനാരത്തബലുള്ള  അങ്കമനാലബ-മഞപ്ര-മലയനാറ്റൂര്

കറനാഡബനനാവശദമനായ തുകേ കകേന്ദ്രസര്കനാര് കനരകത്ത അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.   രണക്ക്

തവണ  കടണര്  കചയബട്ടുലാം  കേസ്വനാട്ടക്ക്  കചയ്യനാത്ത  പ്രസ്തുത  വര്കക്ക്  വസ്പീണ്ടുലാം  കടണര്

കപ്രനാസസ്സബലാംഗബലനാണക്ക്.  1  കകേനാടബ  60  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  കവങ്ങൂര്-നനായകത്തനാടക്ക്

എയര്കപനാര്ട്ടക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  ഒരുഭനാഗലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകച്ചങ്കബലുലാം  മകണ്ണടുപമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട കകേസക്ക് നടക്കുനതബനനാല് പണബ തടസ്സകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 2 കകേനാടബ

80  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  കേറുകുറബ-ഏഴനാറ്റുമുഖലാം  കറനാഡബകന്റെ  കടണര്  ഏകറടുകനാന്

കകേനാണട്രെെനാകര്മനാര്  വബസമ്മേതബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ജനപ്രതബനബധബ

മുന്കേകയ്യടുത്തക്ക് പ്രശ്നലാം പരബഹരബകണലാം. 

(9) കദശസ്പീയപനാത   66-  കന്റെ നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സബ  .    കേമറുദ്ദേസ്പീന്:  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  ജബല്ലയബകല തലപ്പെനാടബ  മുതല്

കപര്വനാടക്ക്  വകരയുള്ള  കദശസ്പീയപനാതയുകട  നവസ്പീകേരണലാം  ആരലാംഭബകനാന്

നടപടബയുണനാകേണലാം.



19

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കദശസ്പീയപനാത  66-കല  തലപ്പെനാടബ  മുതല്  കപര്വനാടക്ക്  വകരയുള്ള  ഭനാഗലാം

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനനായുള്ള കടണര്  നടപടബകേള് കകവകുകമനതബനനാല്  പ്രസ്തുത

ഭനാഗലാം  റസ്പീസര്ഫസക്ക്  കചയ്യുനതബനനായബ  15  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയുലാം

കേനാലനാവസ അനുകൂലമനാകുനമുറയക്ക്  പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബക്കുനതുമനാണക്ക്. 

(10) പട്ടബകേജനാതബ കകേനാളനബയബകലയ്ക്കുള്ള വഴബ

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാകജഷക്ക്: മനാകവലബകര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് കതകകകര

പഞനായത്തബകല  വനാലബല്  പട്ടബകേജനാതബ  കകേനാളനബയബകലയ്ക്കുള്ള  വഴബയുകട

വസ്പീതബകൂട്ടനാന് ഭൂമബ ഏകറടുക്കുനതബനക്ക് അനുമതബ നല്കേണലാം. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ കമനായസ്പീന്):  മനാകവലബകര

കതകകകര പഞനായത്തബകല വനാലബല് പട്ടബകേജനാതബ കകേനാളനബയബകലയ്ക്കുള്ള വഴബ

വസ്പീതബ  കൂട്ടുനതബനക്ക്  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ

ഉത്തരവുപ്രകേനാരമുള്ള ഫണക്ക് ലഭദത ഉറപ്പെനാകബ അനുമതബ നല്കുനതനാണക്ക്. 

V സമയലാം ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള പ്രകമയലാം

2018-കല കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല്ലബകന സലാംബന്ധബച്ച കസലകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള സമയലാം  2019  നവലാംബര്  6-ാ
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തസ്പീയതബവകര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

1. 2018-കല കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല്ലബകന സലാംബന്ധബച്ച കസലകക്ക്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

2.   2019-കല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബകന

സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്   സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

3.  2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകടയുലാം  അങ്കണവനാടബ

കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയുലാം കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബകന സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്   സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

   തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവുലാം സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് 
അയയണകമന പ്രകമയവുലാം 

 (i) 2019-  കല കകേരള കേര്ഷകേ കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷന്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്  സതസ്വര
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള

കസറ്റുകമനലാം കമശപറത്തുവയ്ക്കുന. 

മബ  .   കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ഭൂനബകുതബയുലാം  കദവസസ്വവുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  II-ാ  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.  

ശസ്പീ.  പബ.  ഉകകബദുള്ളയ്ക്കുകവണബ ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്: I move that-  

“This House resolves  to  disapprove The Kerala  Farmers'  Debt

Relief Commission (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.36 of

2019)". 

 റബ്ബറബകന്റെ  ഉത്പനാദനകച്ചലവുലാം  വബലക്കുറവുലാംമൂലലാം  റബ്ബര്  കമഖല  ഇനക്ക്

പ്രതബസന്ധബയബലനാണക്ക്.  പ്രകൃതബദുരന്തലാംമൂലമുള്ള നനാശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക് നല്കുന തുകേ

അപരദനാപ്തമനാണക്ക്.  കേര്ഷകേര്  വനായനാതുകേ  തബരബച്ചടയനാന്  സനാധബകനാകത  ജപ്തബ
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നടപടബ  കനരബടുകേയനാണക്ക്.  കൃഷബ  ആദനായകേരമല്ലനാത്തതബനനാല്  പുതുതലമുറ

കൃഷബയബല്  ഹവമുഖദലാം  പ്രകേടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കേര്ഷകേര് കൃഷബ  ഉകപക്ഷബച്ചക്ക്  മറക്ക്

കജനാലബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന  അവസ  സലാംജനാതമനായബരബക്കുകേയുമനാണക്ക്.

കേര്ഷകേരുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  സര്കനാര്  പ്രഥമ  പരബഗണന  നല്കേണലാം.

കേര്ഷകേര്കക്ക്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്  വഴബ  നനാലക്ക്  ശതമനാനലാം  പലബശയ്ക്കുക്ക്  മൂനക്ക്

ലക്ഷലാം രൂപയുകട  കഗനാള്ഡക്ക്  കലനാണ നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലലാം കൃഷബനശബക്കുന കേര്ഷകേരുകട വനായകേളബകന്മേല് പലബശയുലാം

പബഴപ്പെലബശയുലാം  ഒഴബവനാകണലാം.   കേര്ഷകേരുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ

പനാകകജക്ക് പ്രഖദനാപബക്കുനതബനക്ക്  സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.  കേര്ഷകേനക്ക്  രണക്ക് ലക്ഷലാം  രൂപ  വകരയുള്ള  കേടനാശസ്വനാസലാം

ലഭബകത്തകതരത്തബലുള്ള  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരുകമനാഴുലാം  കേര്ഷകേരുകട

കക്ഷമത്തബനനായബ ക്രബയനാത്മകേ ഇടകപടല് നടത്തനാന് സര്കനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടബല്ല.

കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയനായബ  യനാകതനാരു  പദതബയുലാം  ആവബഷ്കരബകനാത്തതക്ക്

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  റബ്ബര്  കമഖല  ഇനക്ക്  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുകേയനാണക്ക്.

കേര്ഷകേ  ആത്മഹതദ  വര്ദബച്ചുവരുന  സനാഹചരദത്തബല്  കേനാരുണദ  കേര്ഷകേ
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പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാകനാനുലാം  കേര്ഷകേകര  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്  പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.  ജപ്തബ നടപടബകേളബല്നബനലാം  കേര്ഷകേകര

രക്ഷബക്കുനതബനുലാം യുവനാകകള കേനാര്ഷബകേവൃത്തബയബകലയക്ക്  ആകേര്ഷബക്കുനതബനുലാം

മുന്കേകയ്യടുകണലാം.  പ്രളയനാനന്തര  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്

പഠനവബകധയമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   കകേ  .   വബജയന്: 2019-കല കകേരള കേര്ഷകേ കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷന്

(കഭദഗതബ)  ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുനതബനനായബ  15.12.2019  വകര

സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  

 2006-ല്  പനാസ്സനാകബയ  കേര്ഷകേ  കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷന്  നബയമത്തബല്

കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറലാം  വരുത്തുകേകയനതനാണക്ക്  കഭദഗതബയബലൂകട

ഉകദ്ദേശബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ആശസ്വനാസ  നടപടബകേളുകട  ഗുണഫലലാം  കേര്ഷകേര്കക്ക്

ലഭബക്കുനതബനനായബ  കപനാതുകമഖലനാ  ബനാങ്കുകേകളയുലാം  ജബല്ലനാ  ബനാങ്കുകേകളയുലാം

കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പരബധബയബല്  കകേനാണ്ടുവരണലാം.  കേര്ഷകേ  കേടനാശസ്വനാസ

കേമ്മേസ്പീഷന്  ആനുകൂലദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    യു  .    ജനസ്പീഷക്ക്  കുമനാര്: 2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസ്വനാസ
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കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു   കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയക്ക്

അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  കകേനാണ്ടുവന

കഭദഗതബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  കേനാര്ഷബകേ  വബളകേളുകട  വബലത്തകേര്ച്ചയുലാം

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭങ്ങളുലാം വനദമൃഗ ആക്രമണവുലാംമൂലമുള്ള കൃഷബനനാശവുലാം  കേര്ഷകേകര

കേടകകണബയബലനാകബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കൃഷബയബടങ്ങള്  നശബപ്പെബക്കുന

കേനാട്ടുപനബകേകള  കവടബവച്ചുകകേനാല്ലനാന്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കുന

ഉത്തരവബകല  അപ്രനാകയനാഗബകേ  വദവസകേള്  തബരുത്തണലാം.  കേടനാശസ്വനാസ

കേമ്മേസ്പീഷന്  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം    പ്രളയത്തബല്  കൃഷബ  നശബച്ച  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള

നഷ്ടപരബഹനാരവുലാം സമയബന്ധബതമനായബ നല്കുനതബനക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബച്ച നടപടബകേള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്.

VIII ക്രമപ്രശ്നലാം

നബയമസഭനാ മന്ദബരത്തബകല നബര്മ്മേനാണങ്ങളുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പരനാമര്ശലാം 

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:  നബയമസഭനാ  മന്ദബരത്തബകല

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സഭയുകട  നടപടബക്രമങ്ങള്ക്കുലാം

കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങള്ക്കുലാം  വബരുദമനായബ  സഭകയയുലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകകറയുലാം
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അധബകക്ഷപബക്കുന  തരത്തബലുള്ള  ചബല  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട  പരനാമര്ശലാം

കരഖകേളബല്നബനലാം നസ്പീകലാം കചയ്യണലാം. 

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  നബയമസഭ പ്രവര്ത്തബക്കുനതക്ക് ചട്ടങ്ങളുകടയുലാം കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുകടയുലാം

അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്.  ഇവബകട  ഉനയബച്ച  ക്രമപ്രശ്നലാം  വളകര  ഗമൗരവമുള്ളതനാണക്ക്.

സസ്പീകര് ഹകേകകനാള്ളുന തസ്പീരുമനാനങ്ങളുലാം സസ്പീകറുകട അധബകേനാരപരബധബയബല് വരുന

കേനാരദങ്ങളുലാം സഭയകേത്തക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യുകേയബല്ല.  അതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  എകന്തങ്കബലുലാം

വദക്തത വരുകത്തണതുകണങ്കബല് കനരബല് കേകണനാ ബബ.എ.സബ.  മുകഖനകയനാ ആണക്ക്

കചകയ്യണതക്ക്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള് ഇമൗ കേനാരദങ്ങള് ഭനാവബയബല് ശദബകണലാം.

ഇവബകട  ഉനയബകകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങകള  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  ബന്ധകപ്പെട്ട  കരഖകേള്

പരബകശനാധബച്ചക്ക് ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

കലനാകേ കകേരളസഭനാ സകമ്മേളനത്തബനനായബ ഒരു സബരലാം കവദബ  കവണകമനള്ള

കൂടബയനാകലനാചനയുകട  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  നബയമസഭനാ  സമുച്ചയത്തബലുള്ള

ആര്.  ശങ്കരനനാരനായണന് തമബ  കമകമഴക്ക്  കലനാഞക്ക്  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബലുള്ള

ഒരു കവദബയനാകബ മനാറനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ചതക്ക്. ഇത്തരകമനാരു ചര്ച്ച ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

വനതക്ക് നബര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക്. 

നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം (തുടര്ച്ച)
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കൃഷബ  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  2006-കല  കേര്ഷകേ

കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന്  നബയമത്തബനനാണക്ക്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേടനാശസ്വനാസത്തബകന്റെ  പരബധബ  മബനബമലാം  ഒരു

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മനാകബമലാം രണ്ടു ലക്ഷലാം രൂപയുമനാകബ ഉയര്ത്തബ കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

പരബധബയബല് കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം ഇടുകബ, വയനനാടക്ക് ജബല്ലകേളബകല 2018 ഓഗസക്ക് മനാസലാം 31

വകരയുള്ള കേടങ്ങളുലാം മറക്ക് ജബല്ലകേളബകല  2014  മനാര്ച്ചക്ക് മനാസലാം  31  വകരയുള്ള കേടങ്ങളുലാം

കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന്  പരബധബയബകലകക്ക്  കകേനാണ്ടുവരനാനുമുള്ളതനാണക്ക്  ഇമൗ  കഭദഗതബ.

കൃഷബ ഉപജസ്പീവനമനാര്ഗമനായബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന കേര്ഷകേര് എടുത്തബട്ടുള്ള  വനായകേള്

കേനാര്ഷബകേ  വനായകേളനായബ  പരബഗണബകണകമനള്ളതനാണക്ക്  സര്കനാരബകന്റെ  നബലപനാടക്ക്.

മറക്ക് ബനാങ്കുകേളബല്നബനലാം കേര്ഷകേര് എടുത്തബട്ടുള്ള വനായകേളുലാം  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവനക്ക്  പരബഹനാരമുണനാകനാന് കേഴബയുകമനമനാണക്ക് സര്കനാര് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

കേര്ഷകേ   ആത്മഹതദകേളുണനായ  സനാഹചരദലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്

അന്പതബനനായബരലാം രൂപയക്ക് കമലുള്ള കുടബശബകേയക്ക്  നല്കുന ആനുകൂലദലാം  രണക്ക്

ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാണക്ക് ഈ കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

മഴകകടുതബമൂലലാം  ദുരബതത്തബലനായ  കേര്ഷകേരുകട   കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങള്ക്കുലാം

വബദദനാഭദനാസ വനായകേള്ക്കുലാം   ഒരു വര്ഷകത്ത കമനാറകട്ടനാറബയലാം പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം
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ഓവര്ഡന്യൂ  ആയബട്ടുള്ള   കേനാര്ഷബകേ  വനായകേള്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.    ബബല്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു.

 2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസ്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ഭൂനബകുതബയുലാം  കദവസസ്വവുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  II-ാ  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

(ii)  2019-  കല കകേരള മദസ്സനാദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ ബബല്

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജ്ജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപമന്ത്രബ   (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019-കല   കകേരള

മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്   അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്  സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുളള കസറ്റുകമനലാം കമശപറത്തുവയ്ക്കുന.
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മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജ്ജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപമന്ത്രബ   (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019-കല   കകേരള

മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  IX-ാ  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജ്ജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപമന്ത്രബ   (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  വളകര  തുച്ഛമനായ

കവതനത്തബനക്ക്  കജനാലബ  കചയ്യുന  മദസ്സനാദദനാപകേകര

സഹനായബക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക്   മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡക്ക്

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.   പനാകലനാളബ  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശകേളുകട

അടബസനാനത്തബല്  നബലവബല്  വന  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  ആസനാനമനായ

മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബയുകട  നടത്തബപ്പെക്ക്  നബയമലാംമൂലലാം

വദവസകപ്പെടുത്തുനതബനുകവണബയനാണക്ക്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതക്ക്.
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കകേരള  മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ഓര്ഡബനന്സബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കചയര്മനാകനയുലാം  അലാംഗങ്ങകളയുലാം  നബശയബച്ചുകകേനാണക്ക്  സര്കനാര്  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം 2019 ജൂണ 21-നക്ക് കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബകന്റെ പദതബകേളുലാം

ചട്ടങ്ങളുലാം  വബജനാപനലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബനക്ക്

സസ്വതന്ത്ര ചുമതലകേളനാണക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.    പുതബയ  സസ്പീലാം  പ്രകേനാരലാം  2020

ഏപ്രബല് 1 മുതല് കപന്ഷന് പ്രനായലാം 60 വയസ്സനാകബ കുറയ്ക്കുനതബനുലാം  കപന്ഷന്

തുകേ  കുറഞതക്ക്  1500  രൂപയുലാം  കൂടബയതക്ക്  7500  രൂപയുമനായബ

നബജകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബവനാഹ  ധനസഹനായലാം,

കസനാളര്ഷബപക്ക്,  പലബശരഹബത  ഭവനവനായ,  ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം,

പ്രസവനാനുകൂലദലാം,   വബദദനാഭദനാസ  ധനസഹനായലാം,  മരണനാനന്തര  ധനസഹനായലാം,

അവശതനാ  കപന്ഷന്,  പലബശരഹബത  ഭവന-വബവനാഹ  വനായ   എനസ്പീ

സഹനായങ്ങളുലാം നല്കേബവരുനണക്ക്.   

ശസ്പീ  .   അന്വര് സനാദത്തക്ക്: I move that- 

“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Madrasa

Teachers'  Welfare  Fund  Ordinance,  2019  (Ordinance  No.  30  of

2019).”
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മദസ്സനാദദനാപകേര്കക്ക്  നല്കുന  വബവനാഹ  ധനസഹനായവുലാം  കപന്ഷന്

തുകേയുലാം   വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ   സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കകേരള  മദസ്സനാദദനാപകേ

കക്ഷമനബധബ ഓര്ഡബനന്സബല് ഗവര്ണര് ഒപവച്ച തസ്പീയതബമുതല് ബബല്ലബനക്ക് പ്രനാബലദലാം

നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

നന്യൂനപക്ഷങ്ങളുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  സലാംസനാനങ്ങള്  വദതദസ്തങ്ങളനായ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മദസ്സനാദദനാപകേരുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്

ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്യനാനനാണക്ക്  ഇമൗ  ബബല്ലബലൂകട  സര്കനാര്  ശമബക്കുനതക്ക്.

നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമത്തബനനായബ  കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്നബനക്ക്  ലഭബച്ച  ഗ്രനാന്റെക്ക്

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  വദക്തമനാകണലാം.  നന്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്കനായുള്ള  കകേനാച്ചബലാംഗക്ക്

കസന്റെറുകേള്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുകേയുലാം  വബവനാഹ/ചബകേബതനാ  ധനസഹനായങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കകേനാര്പ്പെസക്ക്  ഫണബനത്തബല്  സര്കനാര്  അടയ്കകണ

കുടബശബകേ അടയ്ക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  

ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രനുകവണബ ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉഹബദുള്ള:  2019-കല കകേരള

മദസ്സനാദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം   ആരനായുനതബനനായബ

31.12.2019 വകര സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ   അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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 മദസ്സനാദദനാപകേരുകട   കക്ഷമകപന്ഷനുലാം  മരണനാനന്തര  സഹനായവുലാം

കേനാകലനാചബതമനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കക്ഷമനബധബയബല്

അലാംഗതസ്വകമടുക്കുനതബനക്ക്  ഓണഹലന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

പ്രനായപരബധബ  18  മുതല്  55  വയസ്സുവകരയനാക്കുനതബനുലാം  സമസ്പീപ

സലാംസനാനങ്ങളബല്  കകേരള  സബലബസ്സബല്  പഠബപ്പെബക്കുന   അദദനാപകേകരക്കൂടബ

ഈ  കക്ഷമനബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,  എറണനാകുളലാം

ജബല്ലകേളബല്  റസ്പീജബയണല്  ഓഫസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  അറബബ,  ഉറുദു  തുടങ്ങബയ ഭനാഷകേള് പഠബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്   ഒരു

സര്വ്വകേലനാശനാല  ആരലാംഭബക്കുനതബകനക്കുറബച്ചക്ക്  ആകലനാചബകണലാം.

വബധവകേള്ക്കുള്ള ഭവനനബര്മ്മേനാണ പദതബ സമയബന്ധബതമനായബ നടപ്പെനാകണലാം. 

ശസ്പീ.  എസക്ക്.  ശര്മ്മേയ്ക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:  2019-കല

മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  ഒരു  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മദസ്സനാദദനാപകേര്കക്ക്  കപന്ഷനുലാം  മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം  നല്കുനതബനനാണക്ക്

ഈ  ബബല്  കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  സലാംസനാന  വഖഫക്ക്  കബനാര്ഡബനക്ക്  നല്കുന

അഡബനബകസറസ്പീവക്ക്  ഗ്രനാനലാം കസനാഷദല് കവല്ഫയര് ഗ്രനാനലാം  മദസ്സനാദദനാപകേരുകട
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കപന്ഷന് തുകേയുലാം  വര്ദബപ്പെബകനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മുട്ടബ:  കഭദഗതബകയ  പബന്തനാങ്ങുന.   നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമത്തബനനായബ

കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്നബനക്ക്  അനുവദബക്കുന  തുകേ  യഥനാസമയലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

കക്ഷമനബധബയബല് കൂടുതല് കപകര അലാംഗങ്ങളനാക്കുനതബനുലാം കക്ഷമനബധബ രജബകസഷനുലാം

അലാംശദനായലാം  അടയ്ക്കുനതുലാം  ഓണകകലന്  മുകഖനയനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  കക്ഷമനബധബയബകല  ഒരലാംഗലാം  കസവനലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേകയനാ

രനാജബവകച്ചനാഴബയുകേകയനാ  കജനാലബയബല്നബനക്ക്  പബരബച്ചുവബടകപ്പെടുകേകയനാ  കചയനാല്

അലാംഗതസ്വലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാതബരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബയുണനാകേണലാം.

മദസ്സനാദദനാപകേരുകട  കപന്ഷന്  ആനുകൂലദങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

മറനാനുകൂലദങ്ങള്  പരബഷ്കരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  പലബശരഹബത   വനായയുലാം

നല്കേണലാം. 

ശസ്പീമതബ ഇ.  എസക്ക്.  ബബജബകമനാള്ക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക് മുഹസബന് പബ.:

കഭദഗതബകയ  പബന്തനാങ്ങുന. സനാമത്തബകേമനായബ  പബകനനാകലാം  നബല്ക്കുന

മദസ്സനാദദനാപകേര്കക്ക്  കപന്ഷനുലാം  മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം

നല്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക്  ഇമൗ  ബബല്  അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരള

മദസ്സനാദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബകല   അലാംഗങ്ങളുകട കപന്ഷന് പ്രനായലാം
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60 ആയബ കുറച്ച നടപടബ ശകദയമനാണക്ക്. കപന്ഷന് തുകേ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

കക്ഷമനബധബയബല്നബനക്ക്  രനാജബ  വയ്ക്കുകേകയനാ  മനാറബകപ്പെനാകുകേകയനാ  കചയ്യുനവര്കക്ക്

കക്ഷമനബധബ ആനുകൂലദലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജ്ജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):   സച്ചനാര്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നന്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങളുകട  ഉനമനത്തബനനായബ

രൂപസ്പീകൃതമനായ  പനാകലനാളബ  കേമ്മേബറബയുകട  നബര്കദ്ദേശങ്ങളബല്  75  ശതമനാനവുലാം

നടപ്പെബലനാകബയതുലാം  മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതുമനായ  ഏകേ

സലാംസനാനലാം  കകേരളമനാണക്ക്.  മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബയുകട  കുറഞ  കപന്ഷന്

അടുത്ത  സനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം  മുതല്  1500  രൂപയനായബ  നബശയബക്കുനതനാണക്ക്.

സബ-ഡബറബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  കക്ഷമനബധബയബല്  പണമടയ്ക്കുനതബനക്ക്  ഒനാണഹലന്

സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണക്ക്.  22500  കപരനാണക്ക്  കക്ഷമനബധബയബല്

അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുള്ളതക്ക്.  നന്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്കനായബ  8  പുതബയ  ഹമകനനാറബറബ

കകേനാച്ചബലാംഗക്ക്  കസന്റെറുകേളുകടയുലാം  10  സബക്ക്  കസന്റെറുകേളുകടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  7  പുതബയ  കസന്റെറുകേള്  അടുത്ത  സനാമത്തബകേ  വര്ഷലാം

ആരലാംഭബക്കുനതുമനാണക്ക്.  പ്രസ്പീ-മനാരബറല്  കകേനാഴക്ക്,  എ.പബ.കജ.  അബ്ദുള്കേലനാലാം

കപനാളബകടകബകേക്ക് കസനാളര്ഷബപക്ക് പദതബ, പനാരനാകമഡബകല് വബദദനാര്തബകേള്കനായബ മദര്
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കതകരസനാ  കസനാളര്ഷബപക്ക്,  ഭവന  പുനരുദനാരണ  പദതബ  എനബവ  ആരലാംഭബകനാന്

സനാധബച്ചതക്ക്  സര്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  ബബല്  സബ്ജകക്ക്   കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു.

2019-കല  കകേരള  മദസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  സലാംബന്ധബച്ച

IX-ാ നമര് സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

അറബയബപ്പെക്ക് 

മബ  .    കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര്  : സഭനാ സകമ്മേളനത്തബനുകശഷലാം ബനാങ്കസ്വറക്ക്  ഹനാളബല്

സനാമനാജബകേര്കനായബ കുമനാരബ ഹരബത തമനാന് അവതരബപ്പെബക്കുന 'ചബലമക്ക് ' എന

ഭരതനനാടദ നൃത്തനാവബഷ്കനാരലാം സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

സഭ ഹവകുകനരലാം 5.31-നക്ക് പബരബഞ.
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