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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   07,   വദനാഴലാം 

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

സബവബല് കപനാലസ്പീസക്ക് ഓഫസ്പീസര് നബയമനത്തബകല അനബശബതതതലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേ.എ.പബ.  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  ബറനാലബയനബകലയ്ക്കുളള സബവബല്

കപനാലസ്പീസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  തസബകേയബകലയ്ക്കുളള  പബ.എസക്ക്.സബ.  പരസ്പീക്ഷയബല്

ക്രമകകടക്ക് നടത്തബയവര്കക്ക് ജനാമദലാം ലഭബകനാനബടയനായതലാം കുറപതലാം യഥനാസമയലാം

സമര്പ്പെബചക്ക്  അകനതഷണലാം  പൂര്ത്തബയനാകനാത്തതബനനാല്  റനാങക്ക്  ലബസബല്കപ്പെട്ട
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ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുകട  നബയമനലാം  അനബശബതമനായബ  നസ്പീണ്ടുകപനാകുന്നതമൂലവലാം

ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,

തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന,  മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ,  കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്  എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  കകേ.എ.പബ.  കേനാസര്കഗനാഡക്ക്

ബറനാലബയന സബവബല് കപനാലസ്പീസക്ക് ഓഫസ്പീസര് തസബകേയബകലയക്ക്   22-07-2018-നക്ക്

പബ.എസക്ക്.സബ.  നടത്തബയ  പരസ്പീക്ഷയുകട  റനാങക്ക്  പട്ടബകേയബല്  ഒനലാം  രണ്ടുലാം

ഇരുപത്തബകയട്ടുലാം  റനാങക്ക്  കനടബയ  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്  പരസ്പീക്ഷയബല്  ക്രമകകടക്ക്

നടത്തബകയന്ന ആകരനാപണകത്തത്തുടര്ന്നക്ക് കകക്രലാംബനാഞക്ക് കകേസക്ക് രജബസര് കചയക്ക്

അകനതഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  പ്രതബകേളനായ  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്

ആധുനബകേ ഇലകകനാണബകേക്ക് ഉപകേരണങ്ങളുപകയനാഗബചക്ക് ക്രമകകടക്ക് നടത്തബയതനായബ

അകനതഷണത്തബല് കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.  അറസക്ക് കചയ്യകപ്പെട്ട പ്രതബകേള്കക്ക് ചസ്പീഫക്ക്

ജുഡസ്പീഷദല്  മജബകസ്ട്രേറക്ക്  കകേനാടതബ  ജനാമദലാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  ടബ  കകേസബകന്റെ

അകനതഷണലാം സബ.ബബ.കഎ.-യക്ക് കകകേമനാറണകമനലാം റനാങക്ക് ലബസബകന്റെ കേനാലനാവധബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമനലാം  ആവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടുളള  ഹര്ജബകേള്  കകേരള
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കകഹകകനാടതബയുകട  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  റനാങക്ക്  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുളള

ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുകട  ആശങ  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  റനാങക്ക്  ലബസബല്നബനലാം

കപ്രനാവബഷണലനായബ അകകഡതസക്ക് കമകമ്മേനാ നല്കുന്നതബനുളള സനാധദതകയക്കുറബചക്ക്

പബ.എസക്ക്.സബ.-യുമനായബ ചര്ച കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: കകേ.എ.പബ. കേനാസര്കഗനാഡക്ക് ബറനാലബയന സബവബല്

കപനാലസ്പീസക്ക് ഓഫസ്പീസര് തസബകേയബകലയക്ക് പബ.എസക്ക്.സബ.  നടത്തബയ പരസ്പീക്ഷയബല്

ക്രമകകടക്ക്  കേകണത്തബയതബകനത്തുടര്ന്നക്ക്  പബ.എസക്ക്.സബ.-യുകട  വബശതനാസദതയുലാം

സുതനാരദതയുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  സമയബനബതമനായബ  കുറപതലാം

സമര്പ്പെബകനാത്തതബനനാല്  കകേസബകല  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  പ്രതബകേളടകമുളളവര്കക്ക്

ജനാമദലാം  അനുവദബചതബലൂകട  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  നബഷബയതതമനാണക്ക്  പുറത്തുവരുന്നതക്ക്.

പരസ്പീക്ഷനാ  സമയത്തക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടബയബലുണനായബരുന്ന  ഇനവബജബകലറര്മനാരുകടയുലാം

പബ.എസക്ക്.സബ.  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകടയുലാം പങനാളബത്തലാം കേകണത്തണലാം.  ക്രമകകടബല്

ഉള്കപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥകന  കേസഡബയബകലടുകനാകത  ഒളബവബല്കപ്പെനാകേനാന

അവസരകമനാരുകബകകനാടുത്തതബലൂകട  പ്രതബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  സര്കനാര്

നബലപനാടക്ക്  വദക്തമനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  അകനതഷണലാം  സബ.ബബ.കഎ.-കയ

ഏല്പ്പെബകനാനുലാം ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യനാനുലാം
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തയ്യനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): പബ.എസക്ക്.സബ.-യുകട വബശതനാസദത

കേണകബകലടുത്തക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  നടത്തബയ  ഗഇൗരവമനായ

അകനതഷണത്തബലൂകടയനാണക്ക്    പ്രതബകേകള  പബടബകൂടനാനനായതക്ക്.   കഫനാറനസബകേക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ലഭദമനാകബ  അകനതഷണലാം  തതരബതഗതബയബലനാകനാന  നടപടബ

സതസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വസ്തുതകേളുകട അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണക്ക്  പ്രതബകേള്കക്ക് കകേനാടതബ

ജനാമദലാം  അനുവദബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   കകക്രലാംബനാഞക്ക്  അകനതഷണലാം  പുകരനാഗമബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്   സബ.ബബ.കഎ.  അകനതഷണലാം  ആവശദമബല.  പ്രതബകേള്കക്ക്

യനാകതനാരുവബധ  രനാഷസ്പീയപരബരക്ഷയുലാം  നല്കുന്നതല.  റനാങക്ക്  ലബസബല്

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുള്ള  ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുകട  ആശങയക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാകണണതണക്ക്.

കുറവനാളബകേള്കക്ക്  നബയമപരമനായബ  ലഭബകകണ  പരമനാവധബ  ശബക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനാണക്ക്.    ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചകയ്യണതബല.

(   അടടയനരപമമയയവതരണതടനന അനമതട നടമഷധടച.)
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(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല് 

      (1)  പട്ടബകേജനാതബ   -   പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം  

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന: സതന്തമനായബ  വസ്പീടുലാം  ഭൂമബയുമബലനാത്ത

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്  പനാര്പ്പെബടലാം

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുലാം    വനാസകയനാഗദമലനാത്ത  വസ്പീടുകേളബല്  തനാമസബക്കുന്ന

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുകൂടബ   സഹനായലാം  ലഭദമനാകുന്ന

വബധത്തബല് ലലഫക്ക് പദതബ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

ലലഫക്ക്  പദതബ  മുഖനാന്തരലാം  9650  പട്ടബകേജനാതബ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  3209
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പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം  വസ്പീടുകേള്  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  ലലഫക്ക്  മബഷകന്റെ

ഒന്നനാലാം ഘട്ടത്തബല് ഉള്കപ്പെടനാത്തതലാം വബവബധ പദതബകേള് മുകഖന നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബചക്ക്  വനാസകയനാഗദമനാകനാന  കേഴബയനാകതകപനായ  വസ്പീടുള്ളവര്ക്കുലാം  ഒന്നര

ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദബക്കുന്ന ഒരു പുതബയ പദതബ പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെക്ക്

ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  ലലഫക്ക്  മബഷകന്റെ  മനാനദണ്ഡ  പ്രകേനാരലാം  ലബസബല്

ഉള്കപ്പെടനാകതകപനായ  വനാസകയനാഗദമനായ  വസ്പീടബലനാത്തവര്ക്കുലാം  വസ്പീടുകേള്

നല്കുന്നതബനക്ക്  ലലഫക്ക്  മബഷനബല്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്നതനാണക്ക്.

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്  ഭവനങ്ങള്  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതബനക്ക്  ലലഫക്ക് പദതബ മനാനദണ്ഡങ്ങളബല് ഇളവ വരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   

(2)  റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരള      ഇനബകഷദറസ്പീവക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തതരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  പ്രസ്തുത  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേള്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള ഇനബകഷദറസ്പീവബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള   കറനാഡുകേള്   വബശദമനായബ  സര്കവ്വ  നടത്തബ  പുതബയ

സനാകങതബകേവബദദകേള്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ദസ്പീര്ഘകേനാലലാം  നബലനബല്ക്കുന്ന  രസ്പീതബയബല്

പുനര്നബര്മ്മേബകനാനനാണുകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  കകേരള  പുനര്നബര്മ്മേനാണ  പദതബകനായബ

കലനാകേബനാങക്ക് വനായ്പയുകട ആദദഗഡു ലഭബക്കുകേയുലാം രണനാലാം ഗഡു ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേള്  സതസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയുമനാണക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  സമര്പ്പെബച

പദതബകേള്  ആര്.കകേ.കഎ.  ഇലാംപബകമകന്റെഷന  കേമ്മേബറബയുലാം

ഉന്നതനാധബകേനാരസമബതബയുലാം  പരബഗണബക്കുകേയുലാം  തതതത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേരബചക്ക്

ഉത്തരവനാകുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  നവസ്പീന   പ്രവര്ത്തന  മനാതൃകേകേളുലാം  ഉന്നത

സനാകങതബകേനബലവനാരലാം  പുലര്ത്തുന്ന  നബര്മ്മേനാണരസ്പീതബകേളുലാം അവലലാംബബചക്ക്

കേനാരദക്ഷമത   ഉറപ്പെനാകബ  കേനാലതനാമസലാംകൂടനാകത  കകേരളത്തബകന്റെ

സമഗ്രവബകേസനത്തബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായനാണക്ക്  ആര്.കകേ.കഎ.

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.                                                          

III സബ്മബഷന

(1) കേടലനാക്രമണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  ഹരബപ്പെനാടക്ക്
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നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  സുനനാമബ  ബനാധബത തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനായ ആറനാട്ടുപുഴ,

തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞനായത്തുകേളബകല അതബരൂക്ഷമനായ കേടലനാക്രമണലാം തടയുന്നതബനക്ക്

അടബയന്തര നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  ഹരബപ്പെനാടക്ക്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല പലന,  ആറനാട്ടുപുഴ പ്രകദശങ്ങളബകല  കേടലനാക്രമണ

സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തബകേള് കേരനാറുകേനാര്  ഏകറടുകനാത്തതബനനാല് കേതകട്ടഷന മുകഖന

നടപ്പെനാകനാന  നടപടബ  സതസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കേടലനാക്രമണത്തബല്നബനള്ള

ശനാശതതപരബഹനാരത്തബനനായബ കേബഫ്ബബ ഫണക്ക് പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തബ പ്രവൃത്തബകേള്

നടപ്പെനാകനാന  കകേരള  ഇറബകഗഷന  ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര്  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്

കകേനാര്പ്പെകറഷന  (KIIDC)  കടണര്  വബളബകചങബലുലാം  കയനാഗദമനായ  കടണറുകേള്

ലഭബകനാത്തതബനനാല് റസ്പീ കടണര് കചയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

(2) റസ്പീ  -  സര്കവ്വ

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  കേലറ  വബകലജബകല  റസ്പീ-സര്കവ്വ  അപനാകേതകേള്

സമയബനബതമനായബ പരബഹരബകനാന നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.  

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കനടുമങ്ങനാടക്ക്  തനാലൂകബകല  കേലറ  വബകലജബല്  റസ്പീ-സര്കവ്വ  അപനാകേതകേള്
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പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  ലഭബചബട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളബല്  2962  എണലാം

തസ്പീര്പ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കൂടുതല്  ജസ്പീവനകനാകര  നബയമബചക്ക്  പരമനാവധബ  കകേസുകേള്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(3) പുനലൂര്   -   പത്തനനാപുരലാം   -   കകേനാന്നബ കറനാഡക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര്:  പുനലൂര്-പത്തനനാപുരലാം-കകേനാന്നബ

കറനാഡബകന്റെ  അറകുറപ്പെണബകേള്  അടബയന്തരമനായബ  നടപ്പെനാകനാന  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

പബ.പബ.പബ.  കമനാഡലബല്  നടപ്പെബലനാകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബരുന്ന  പുനലൂര്-

പത്തനനാപുരലാം-കകേനാന്നബ  കറനാഡക്ക്  ഇ.പബ.സബ.  കമനാഡലബകലയക്ക്  മനാറ്റുകേയുലാം  പുനലൂര്

മുതല് കപനാനകുന്നലാം വകരയുള്ള  പദതബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കലനാവസക്ക് കടണര്

കേതനാട്ടക്ക്  കചയ  ആര്.ഡബ.എസക്ക്.  കേമ്പനബകക്ക്  കേരനാര്  നല്കകേകണന്നക്ക്

നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  വബവരലാം  കവള്ഡക്ക്  ബനാങബകന  അറബയബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കവള്ഡക്ക്  ബനാങക്ക്  തസ്പീരുമനാനമനുസരബചക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  മണ്ഡലകേനാലലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുമുമ്പക്ക്  അടബയന്തരമനായബ

കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരബകനാന സനാധബക്കുകമനാകയന്ന കേനാരദലാം ആകലനാചബക്കുന്നതനാണക്ക്. 



10

(4) കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  കവള്ളനാടക്ക്-കേരുവഞനാല്  കറനാഡക്ക്

നവസ്പീകേരബകനാനുലാം ആലകകനാടക്ക്,  കേരുവഞനാല് പനാലങ്ങളുകട  നബര്മ്മേനാണപ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബകനാനുലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കവള്ളനാടക്ക്-കേരുവഞനാല്  കറനാഡബകന്റെ  പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്  2017-ല്

റസ്പീ-എസബകമകറടുത്തക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  ഒരു  ഭനാഗത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകചങബലുലാം കേരുവഞനാല് ടഇൗണ് ഭനാഗത്തക്ക് സ്ഥലലാം ലഭബകനാത്തതബനനാല്

പദതബ  മുടങ്ങബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേരനാര്  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യണകമന്ന  ആവശദലാം

പരബകശനാധബചക്ക്  റബസക്ക്  ആന്റെക്ക്  കകേനാസബല്  കടണര്  കചയ്യനാന  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.

പനാലങ്ങളുകട നബര്മ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട എസബകമറക്ക്  പരബകശനാധബച്ചുവരുന.  

(5) നനാടകേ കേലനാകേനാരനനാര്കനായബ സമബതബ രൂപസ്പീകേരബകല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:  കകേരളത്തബകല  നനാടകേ  കേലനാകേനാരനനാരുകട

പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബക്കുന്നതബനക്ക്  ഒരു  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

അവശതയനുഭവബക്കുന്ന  നനാടകേ  കേലനാകേനാരനനാര്കക്ക്  നല്കേബവരുന്ന  പ്രതബമനാസ

കപനഷന,  ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം,  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബല്നബനള്ള

കപനഷന എന്നബവ വര്ദബപ്പെബകനാനുകദ്ദേശബക്കുനണക്ക്.  നനാടകേ കേലനാകേനാരനനാരുകട

പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബക്കുന്നതബനനായബ  സനാലാംസനാരബകേ  വകുപ്പെബകന്റെ  കനതൃതതത്തബല്

ആവശദമനായ പരബകശനാധന നടത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(6) കുടബകവള്ള വബതരണലാം

ശസ്പീമതബ സബ  .   കകേ  .   ആശ: കവള്ളൂര് ഗ്രനാമപഞനായത്തബകല കുടബകവള്ള പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കവള്ളൂര് പഞനായത്തബകല

8  വനാര്ഡുകേളബല്   ഹബന്ദുസ്ഥനാന  നഡ്യൂസക്ക്  പ്രബന്റെക്ക്  ലബമബറഡനാണക്ക്  ജലവബതരണലാം

നടത്തുന്നതക്ക്.  20  ശതമനാനലാം  പ്രകദശങ്ങളബല്  മനാതമനാണക്ക്  കകേരള  ജല

അകതനാറബറബയുകട വബതരണശലാംഖലയുള്ളതക്ക്. ഹബന്ദുസ്ഥനാന നഡ്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് ലബമബറഡക്ക്

ജലവബതരണ  പദതബയബല്നബന്നക്ക്  പബനനാറുന്നപക്ഷലാം  രൂക്ഷമനായ  കുടബകവള്ള

ദഇൗര്ലഭദലാം  കനരബടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളബല്  കുടബകവള്ളലാം  എത്തബക്കുന്നതബനക്ക്  പുതബയ
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പദതബ വബഭനാവനലാം കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

(7) ഫയര് കസഷന

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  കപരബകങ്ങനാലാം  ഫയര്  കസഷനക്ക്  സതന്തമനായബ  കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .    ജയരനാജന): കേണ്ണൂര് ജബലയബകല കപരബകങ്ങനാലാം ഫയര്

ആന്റെക്ക്  കറസഡ്യൂ  കസഷനക്ക്  കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  സമര്പ്പെബച  3.75  കകേനാടബ

രൂപയുകട എസബകമറക്ക് തകേ ഉയര്ന്നതനായതബനനാല് പുതബയ എസബകമറക്ക് തയ്യനാറനാകബ

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  ഫയര്  ആന്റെക്ക്  കറസഡ്യൂ  ഡയറക്ടര്  ജനറലബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുള്ളതലാം  അതക്ക്  ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക്  കകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുന്നതമനാണക്ക്.   

(8) തനാനൂരബകല അക്രമസലാംഭവങ്ങള്

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന:  തനാനൂരബകല  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല്  നടന്ന

അക്രമസലാംഭവങ്ങള്കക്ക്  ഉത്തരവനാദബകേളനായവകര  കേകണത്തബ  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.
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മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  തനാനൂര്  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബലുണനായ

അക്രമസലാംഭവങ്ങകളത്തുടര്ന്നക്ക്  രജബസര്  കചയബട്ടുള്ള  കകേസുകേളബല്

നനാകലണത്തബകന്റെ   അകനതഷണലാം  ലക്രലാംബനാഞക്ക്  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.

ഇസ്ഹനാഖക്ക്  കകേനാലകപ്പെട്ട  സലാംഭവത്തബല്  ജബലനാ  ലക്രലാംബനാഞക്ക്

ഡബലവ.എസക്ക്.പബ.-യുകട കനതൃതതത്തബല്  അകനതഷണലാം  നടക്കുനണക്ക്.  തനാനൂര്

കമഖലയബല്  രനാഷസ്പീയ  സലാംഘട്ടനങ്ങള്  ഇലനാതനാക്കുന്നതബനുള്ള  ഉഇൗര്ജബത

ശമങ്ങള്  നടത്തുകേയുലാം  കകേസബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുള്ളവര്കകതബകര  നബയമനടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   തബരൂര്  ഡബലവ.എസക്ക്.പബ.-യുകട  ചുമതലയബല്    രണക്ക്

സമനാധനാന  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  വബവബധ  രനാഷസ്പീയ  സനാമൂഹദ

സലാംഘടനനാ  പ്രതബനബധബകേകള  പകങടുപ്പെബചക്ക്  കബനാധവല്കരണ  സമനാധനാന

ശമങ്ങള് നടത്തബവരബകേയുമനാണക്ക്. 

(9) ഖനാദബ റബകബറക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  ഖനാദബ  ഉത്പന്നങ്ങള്കക്ക്  സലാംസ്ഥനാന/ഇതര

സലാംസ്ഥനാന വബകവചനമബലനാകത  റബകബറക്ക് കുടബശബകേ  നല്കുന്നതബനക്ക്   നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  ഖനാദബ  വസ്ത്രങ്ങളുകട  ചബലറ  വബല്പന

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് വര്ഷലാം മുഴുവന 20  ശതമനാനവലാം ഉതവദബനങ്ങളബല്

3 0  ശതമനാനവമനാണക്ക്  റബകബറക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്.  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  ഖനാദബ  വസ്ത്ര

ഉല്പനാദനവലാം മറക്ക് സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബകല ഖനാദബ വസ്ത്രങ്ങളുകട വനാങ്ങലുലാം വബപണനവലാം

പരബകശനാധബചനാല് സലാംസ്ഥനാന ഉല്പനാദനത്തബകന്റെ മൂന്നബരട്ടബകയനാളലാം തകേയക്ക്  റബകബറക്ക്

നല്കകേണബവരബകേയനാണക്ക്.  അതക്ക്  ഖനാദബ  കമഖലകയ  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബക്കുകമന്നതബനനാല്  കകേരളത്തബകല  ഖനാദബ  വസ്ത്രങ്ങള്കക്ക്  മനാതലാം  റബകബറക്ക്

അനുവദബക്കുകേകയന്ന  രസ്പീതബയനാണക്ക്  സതസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ടബ  കമഖലയബകല

കതനാഴബലനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  സര്കനാര്  വബവബധ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം   മബനബമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ഇ.എസക്ക്.കഎ.-യുകട

പരബധബയബല്  കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  റബകബറക്ക്  കുടബശബകേ

കകേനാടുത്തുതസ്പീര്കനാനുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(10) കഗനാബല് ആയൂര്കവദ  വബകലജക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  അയബരൂരബല്  ആയൂര്കവദ  കഗനാബല്  വബകലജക്ക്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.  
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  അയബരൂര്   കഗനാബല്  ആയൂര്കവദ  വബകലജക്ക്   പദതബക്കുകവണബ

അയബരൂര്  വബകലജബല്  30.93  ഏകര്  സ്ഥലലാം  കേബനഫ  ഏകറടുത്തബട്ടുണക്ക്.

പദതബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  കേമ്പനബ  രജബസര്  കചയക്ക്  ശസ്പീ.  വബ.  കജനായബ

എലാം.എല്.എ.  കചയര്മനാനനായബ  കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ബബസബനസക്ക്

പങനാളബകയ  കേകണത്തബ  കജനായബന്റെക്ക്  കവഞതര്  എന്ന  നബലയബല്  സലാംരലാംഭലാം

വബപുലസ്പീകേരബകനാനുമുള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.           

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

1. 2019-കല മദനാസക്ക് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)

ബബല് സലാംബനബച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

2. 2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാലനാ നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്, 2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്   എന്നബവ

സലാംബനബച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

3. 2019- കല കകേരള ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്

സലാംബനബച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

4.  2019-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  സലാംബനബച
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സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

5.  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  ആറനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

6. അനഇൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം   സലാംബനബച സമബതബയുകട

പതബകനഴനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

V അറബയബപ്പെക്ക്

   കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനുള്ള കഭദഗതബ

മബ  .  സസ്പീകര്:  2019  ഒകക്ടനാബര്  29 -ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയുകട  പതബനനാറനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശകേള്

സഭയുകട അനുമതബകയനാടുകൂടബ ഭനാഗസ്പീകേമനായബ കഭദഗതബ വരുത്തബ  2019  നവലാംബര്

13, 14 തസ്പീയതബകേളബല് സഭ പരബഗണബകനാനബരബക്കുന്ന 2019-കല കകേരള ആഭരണ

കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്, 2019-കല മദനാസക്ക് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ

എനകഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ) ബബല് എന്നബവയുകട പരബഗണനനാ തസ്പീയതബകേള്

പരസരലാം മനാറബ നബശയബച വബവരലാം സഭകയ അറബയബക്കുന.  
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VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

     തയഴഴപറയന ബടലകളഴട അവതരണവവ സബകന കമടറടകന അയയണഴമന

  പമമയവവ

i. 2019-    ഴല മകരള സക  -  ഴചറകടട  -    ഇടതരവ വവവസയയ

    സയപനങള സഗമമയകല ബടല

ii. 2019-         ഴല മകരള വവവസയയ ഏകജയലക കടയറനസന മബയരഡകളവ

       വവവസയയ നഗരപമദശ വടകസനവവ  (  മഭദഗതട  )   ബടല

 വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  2019-കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങള്  സുഗമമനാകല് ബബല്, 2019-കല കകേരള വദവസനായ

ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക് കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ നഗരപ്രകദശ വബകേസനവലാം

(കഭദഗതബ) ബബല് എന്നബവ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .    സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

VII കമപശവ

  ധനകയരവ ഴമമമയറയണതടഴല അപരവയപത

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന:  2019-കല  കകേരള  വദവസനായ
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ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക് കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ നഗരപ്രകദശ വബകേസനവലാം

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് വബവബധ വകുപ്പുകേളുകടയുലാം ഏജനസബകേളുകടയുലാം

പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനായുള്ള  കസക്രകട്ടറബയറക്ക്

രൂപസ്പീകേരണത്തബകന്റെ  ഫലമനായബ  സലാംസ്ഥനാനത്തബനുണനാകുന്ന  ഫബനനാനഷദല്

ഇലാംപനാക്ടക്ക്  ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തനാതബരുന്നതക്ക് ക്രമപ്രകേനാരമല.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  2019-കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ

കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ  നഗരപ്രകദശ  വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കസക്രകട്ടറബയറക്ക്  രൂപസ്പീകേരണ  വദവസ്ഥയബല്  എത

ജസ്പീവനകനാകര  എപ്രകേനാരലാം  നബയമബകണകമനലാം  കവതനലാം

എതയനായബരബകണകമനലാം തസ്പീരുമനാനബചനാല് മനാതകമ  സഞബതനബധബയബല്നബന്നക്ക്

കചലവനാകുന്ന  തകേ  കൃതദമനായബ  കേണകനാകനാന  സനാധബക്കുകേയുള്ളൂ.  ഇത്തരലാം

കേസ്പീഴക്ക് വഴകലാം  നബയമസഭയബല്  മുനപുമുണനായതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണക്ക്

അപ്രകേനാരകമനാരു ധനകേനാരദ കമകമ്മേനാറനാണലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  
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റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  2019-കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ  കബയറനസക്ക്

കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ  നഗരപ്രകദശ  വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബലബല്

കചര്ത്തബരബക്കുന്ന ധനകേനാരദ കമകമ്മേനാറനാണലാം അപരദനാപ്തമനാകണനലാം നബയമസഭനാ

നടപടബചട്ടങ്ങളബകല ചട്ടലാം  73-കല വദവസ്ഥ ലലാംഘബച്ചുകവനമനാണക്ക്  തടസവനാദലാം

ഉന്നയബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  “പണകചലവക്ക്  അന്തര്ഭവബക്കുന്ന  ബബലബകനനാടുകൂടബ  ഒരു

ധനകേനാരദ കമകമ്മേനാറനാണലാം കചര്കകണതനാണക്ക്.  അതക്ക്,  കചലവക്ക് അന്തര്ഭവബക്കുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങളബകലയക്ക്  പ്രകതദകേ  ശദ  ക്ഷണബകകണതലാം,  ബബല്  നബയമമനായബ

പനാസനാക്കുന്ന  പക്ഷലാം  ഉള്കകനാള്ളുന്ന  ആവര്ത്തകേവലാം  അനനാവര്ത്തകേവമനായ

മതബപ്പുകചലവക്ക്  കൂടബ  അതബല് നല്കകേണതലാം ആകുന”എന്നനാണക്ക്  ചട്ടലാം  73-ല്

പറയുന്നതക്ക്.  അതബനപ്രകേനാരലാം  മതബപ്പുകചലവക്ക്  മുനകൂട്ടബ  കേണകനാകനാന

കേഴബയുന്നപക്ഷലാം  അകനാരദലാം  വബശദമനായബ  ധനകേനാരദ  കമകമ്മേനാറനാണത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക് സഭയബകല കേസ്പീഴക്ക് വഴകലാം.  അപൂര്വ്വലാം ചബല സന്ദര്ഭങ്ങളബല്

മതബപ്പുകചലവക്ക്  മുനകൂട്ടബ  കേണകനാകനാന കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് ഇവബകട

സൂചബപ്പെബച പ്രകേനാരമുള്ള ധനകേനാരദ കമകമ്മേനാറനാണലാം ബബലബല് ഉള്കകനാള്ളബക്കുന്ന

കേസ്പീഴക്ക് വഴകവലാം  സതസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.  ഇഇൗ  സനാഹചരദത്തബല്  തടസവനാദലാം
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നബലനബല്ക്കുന്നതല.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  2019-കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങള് സുഗമമനാകല് ബബല്ലുലാം  2019-കല കകേരള വദവസനായ

ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക് കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ നഗരപ്രകദശ വബകേസനവലാം

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം വദവസനായവലാം ധനാതകളുലാം സലാംബനബച IV-ാംനമ്പര് സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന: സലാംസ്ഥനാനകത്ത കേനാര്ഷബകേ വദനാവസനായബകേ രലാംഗലാം

വബകേസബപ്പെബകനാനുകദ്ദേശബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണബതക്ക്.  നബകക്ഷപലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകനാനനാവശദമനായ  അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതബനുലാം

വദവസനായരലാംഗത്തക്ക്  മുകന്നറമുണനാക്കുന്നതബനുലാം  നബകക്ഷപകേകര

ആകേര്ഷബകനാനുമുതകുന്ന ഉദനാരമനായ നടപടബകേളനാണക്ക് നടപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്. നബലവബകല

നബയമങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കുകേയുലാം  നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കബയറനസക്ക്  സലാംബനമനായ

ഭരണനബര്വ്വഹണലാം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്നതബനനാണക്ക്  സര്കനാര്
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ഉഇൗന്നല്  നല്കുന്നതക്ക്.  വദവസനായലാം  തടങ്ങുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

ലളബതമനാകനാന കകേരള ഇനകവസക്ക്കമന്റെക്ക് കപ്രനാകമനാഷന ആന്റെക്ക് കഫസബലബകറഷന

ആക്ടക്ക് പനാസനാക്കുകേയുലാം വദവസനായ കകലസനസുകേളുലാം അനുമതബകേളുലാം ലഭദമനാകനാന

കകേ-സതബഫക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  വദവസനായ  കകലസനസുകേളുകട

കേനാലനാവധബ   5  വര്ഷമനാകബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ.  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക് സൂക-

കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം വദവസനായലാം തടങ്ങനാന മുനകൂര് അനുമതബ ആവശദമബകലനലാം

സലാംരലാംഭകേകന്റെ  സതയലാം  സനാക്ഷദപതത്തബകനല്  10  കകേനാടബ  രൂപ  വകര

മുതല്മുടക്കുളള വദവസനായലാം തടങ്ങനാകമനലാം അതബനനാവശദമനായ അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം

പരബകശനാധനകേളുലാം മൂനവര്ഷത്തബനുകശഷലാം മതബകയനമുള്ള ബബലബകല വദവസ്ഥ

സലാംരലാംഭകേകര ആകേര്ഷബക്കുന്നതനാണക്ക്. 1999-കല കകേരള വദവസനായ ഏകേജനാലകേ

കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ  നഗരപ്രകദശ  വബകേസനവലാം  ആക്ടക്ക്

പ്രകേനാരലാം  രൂപസ്പീകേരബച  ജബലനാ  കബനാര്ഡുകേളനാണക്ക്  വദവസനായത്തബനക്ക്  അനുമതബ

നല്കുന്നതക്ക്.   സനാക്ഷദപതത്തബകല  വദവസ്ഥകേള്  ലലാംഘബചനാല്  അഞ്ചുലക്ഷലാം

രൂപയബല് കേവബയനാത്ത പബഴ ഇഇൗടനാകനാവന്നതനാണക്ക്;  ഇതബകനതബകര സലാംരലാംഭകേനക്ക്

അപ്പെസ്പീലബനക്ക് കപനാകേനാനുലാം വദവസ്ഥയുണക്ക്. 1999-കല ആക്ടക്ക് പ്രകേനാരമുളള സലാംസ്ഥനാന

ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡബകന്റെ ചുമതലകേള് നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബനക്ക്  ഒരു



22

കസക്രകട്ടറബയറക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേ,  സലാംസ്ഥനാന  കബനാര്ഡക്ക്/ജബലനാ

കബനാര്ഡക്ക്/വദവസനായ  പ്രകദശ  കബനാര്ഡക്ക്  എന്നബവയബകല  അലാംഗങ്ങള്

കയനാഗങ്ങളബല്  പകങടുക്കുന്നതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയനാല്  വകുപ്പുതല  നടപടബകക്ക്

ശബപനാര്ശ  കചയ്യനാന  കചയര്മനാനക്ക്  അധബകേനാരലാം  നല്കുകേ  തടങ്ങബയവയനാണക്ക്

ബബലബല് പ്രധനാനമനായുമുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്: 2019-കല കകേരള സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  സുഗമമനാകല്  ബബല്  കപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായുന്നതബനനായബ  14-09-2020  വകര സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കകകേപ്പെറക്ക്  സനാക്ഷദപതലാം ലഭബചക്ക്  മൂന്നക്ക് വര്ഷലാം വകര പരബകശനാധനകൂടനാകത

വദവസനായലാം  തടങ്ങനാകമന്ന  ബബലബകല  വദവസ്ഥ  സലാംരലാംഭകേനക്ക്

ബുദബമുട്ടുണനാക്കുന്നതനാണക്ക്. ചട്ടങ്ങള് പനാലബചബട്ടുകണനാ എനലാം തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ

സ്ഥനാപനത്തബകന്റെയുലാം  കപനാലഡ്യൂഷന  കേണ്കടനാള്  കബനാര്ഡബകന്റെയുലാം  നബയമലാം

ലലാംഘബചബട്ടുകണനാ  എനലാം  വദവസനായ  വകുപ്പെക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്  കകഫനല്

സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  കകേനാടുക്കുന്ന  രസ്പീതബയബലനാകേണലാം  സനാക്ഷദപതലാം.

തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളുകടയുലാം  കപനാലഡ്യൂഷന  കേണ്കടനാള്
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കബനാര്ഡബകന്റെയുലാം അനുബന സ്ഥനാപനങ്ങളുകടയുലാം നബബനനകേളബല്  കവകവ്വകറ

പബഴശബക്ഷകേള്  നബലവബലുള്ളകപ്പെനാള്  അഞക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകര  പബഴ

ഈടനാകനാകമന്ന  വദവസ്ഥ   ഒഴബവനാകണലാം.  വദവസനായ  വളര്ചയനാവശദമനായ

അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുന്നതബനുലാം  തടസങ്ങകളനാഴബവനാകബ  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേകര  ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  കപനാതകമഖലനാ  വദവസനായ

സ്ഥനാപനങ്ങളുകട  സതകേനാരദവല്കരണലാം  തടയുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.  കകേനാകളജുകേളുലാം  സ്കൂളുകേളുലാം  വഴബ  കചറുകേബട  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബകനാനുള്ള  സഇൗകേരദകമനാരുകണലാം.  സര്കനാര്/അര്ദസര്കനാര്

സ്ഥനാപനങ്ങളബല് സ്ത്രസ്പീകേള്കക്ക്  50  ശതമനാനലാം കജനാലബ സലാംവരണലാം ഉറപ്പെനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   കജനായബ: 2019-കല കകേരള സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം വദവസനായ

സ്ഥനാപനങ്ങള്  സുഗമമനാകല്  ബബല്  ഒരു  കസലക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായ സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭബകനാന വബവബധ സര്കനാര് സലാംവബധനാനങ്ങളുകട

അനുമതബ  ലഭബക്കുന്നതബകല  ബുദബമുട്ടുകേള്  ഒഴബവനാകണലാം.  അഴബമതബ

നബര്മ്മേനാര്ജനത്തബനനായബ  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട  തന്നബഷ്ടപ്രകേനാരമുള്ള

പരബകശനാധനകേള്  നബയനബക്കുന്നതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്.
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പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കനാവശദമനായ  അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 16  കപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങകള

ലനാഭത്തബകലത്തബകനാന  സനാധബചതലാം  അടച്ചുപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബ  കനരബട്ട

കപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങകള  പുനരുദരബക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേരള

ആകട്ടനാകമനാലബല്സക്ക്  ലബമബറഡബല്  നബന്നക്ക്  ഇ-ഓകട്ടനാ  നബരത്തബകലത്തബകനാന

സനാധബചതലാം ആറബങ്ങല് സസ്പീല് ഫനാക്ടറബ തറന്നക്ക് പ്രവര്ത്തബപ്പെബകനാന സനാധബചതലാം

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  ലനാഭത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  കപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങകള

സതകേനാരദവല്കരബകനാനുള്ള കകേന്ദ്രസര്കനാര് സമസ്പീപനലാം പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ

കമഖലകേളബല്  അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകനാന  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.  വദവസനായങ്ങകള കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകനാന വദവസനായ അനുകൂല

അന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷ്ടബകണലാം.  കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.-യുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധന  നടത്തണലാം.  ആമ്പല്ലൂര്  ഇലകകനാണബകക്ക്

ഹനാര്ഡക്ക് കവയര്  പനാര്കബനനാവശദമനായ  സ്ഥലകമടുപ്പെക്ക്  പൂര്ത്തബയനാകബ  കപ്രനാജക്ടക്ക്

നടപ്പെബലനാകണലാം.  കപനാതകമഖലനാ സ്ഥനാപനങ്ങളുകട ഓഹരബകേള് വബറഴബകനാനുളള

കകേന്ദ്രനസ്പീകകത്ത  എതബര്കണലാം.  കചറുകേബട  സലാംരലാംഭകേരുകട  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്
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മനാര്കറക്ക്  കചയ്യനാനുലാം  വനായ്പകേള്  കവഗത്തബല്  ലഭദമനാകനാനുലാം  സഹനായകേമനായ

നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.  യുവസലാംരലാംഭകേകര

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം കചറുകേബട

സലാംരലാംഭകേരുകട കസര് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.  പ്രളയബനാധബത കമഖലകേകള

പ്രളയ  കസസബകന്റെ  പരബധബയബല്നബനലാം  ഒഴബവനാകണലാം.  കനനാഡല്

ഏജനസബയനായബ  നബശയബചബരബക്കുന്ന  ജബലനാ  കബനാര്ഡബല്  സലാംരലാംഭകേരുകട

പ്രതബനബധബകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം. 

ശസ്പീ.  വബ.  ആര്.  സുനബല്  കുമനാറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന:

കകേരളത്തബല്  പുതബയ  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്

അനുകയനാജദമനായ  സനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേകയന്ന  സര്കനാരബകന്റെ

തനാല്പരദത്തബലധബഷബതമനായ  കഭദഗതബ  ബബലനാണക്ക്  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  വദവസനായലാം  ആരലാംഭബക്കുകമ്പനാള്  നല്കുന്ന

സനാക്ഷദപതത്തബല്  പബഴവകേള് കേകണത്തബയനാല്  5  ലക്ഷലാം രൂപ വകര  പബഴ

ചുമത്തനാന ബബലബല് വദവസ്ഥ കചയബട്ടുണക്ക്.  നടപടബക്രമങ്ങളബകല നൂലനാമനാലകേള്

ഒഴബവനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം വദവസനായ സലാംരലാംഭകേര്കക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ പബന്തുണയുലാം

ഉല്പന്നങ്ങള്  വബറഴബക്കുന്നതബനുള്ള  സലാംവബധനാനവലാം  ഒരുക്കുന്ന  കേനാരദലാം
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പരബകശനാധബകണലാം.  കകേനാര്പ്പെകററക്ക് തനാല്പരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്ന കകേന്ദ്രനയങ്ങള്

കചറുകേബട  വദവസനായകത്ത  തകേര്ക്കുന്നതനാണക്ക്.  പുതബയ  നബയമലാം  വരുന്നകതനാകട

വദവസനായങ്ങള്  തടങ്ങുന്നതബനുള്ള  കേനാലതനാമസവലാം  ഉകദദനാഗസ്ഥതല

അഴബമതബയുലാം  പൂര്ണമനായുലാം ഇലനാതനാകുലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന:  2019-കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ

കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ  നഗരപ്രകദശ  വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)

ബബല് കപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുന്നതബനനായബ 15-12-2019 വകര സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  

പ്രതബസനബ  കനരബടുന്ന  പരമ്പരനാഗത  വദവസനായങ്ങകള  സലാംരക്ഷബകനാന

നടപടബയുണനാകേണലാം.  കപനാതകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളബകല  കകേടുകേനാരദസ്ഥതയുലാം

ധൂര്ത്തുലാം  അകനതഷണവബകധയമനാകണലാം.  പൂട്ടബകബടന്ന  കേശുവണബ  ഫനാക്ടറബകേള്

തറന  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ലകേത്തറബ  കമഖലകയ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  തകേര്ചയബലനായബരുന്ന കപനാതകമഖലനാ വദവസനായ

സ്ഥനാപനങ്ങള്  ലനാഭകേരമനാക്കുന്നതബനുലാം  സര്കനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  പ്രകതദകേ

പരബഗണന  നല്കേബ  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  സലാംരക്ഷബകനാന

നടപടബയുണനാകേണലാം.  സലാംസ്ഥനാന  കബനാര്ഡബകന്റെ  ചുമതലകേള്
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നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബനുലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ  ഒരു  കസക്രകട്ടറബയറക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകണകമന്ന ബബലബകല വദവസ്ഥ പുന:പരബകശനാധബകണലാം. ഏകേജനാലകേ

കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡബല്  ഉകദദനാഗസ്ഥകരക്കൂടനാകത  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട

ജനപ്രതബനബധബകേകളയുലാം  അലാംഗങ്ങളനാകണലാം.  ബബല്  നബയമമനാകുന്ന  മുറയക്ക്

സമയബനബതമനായബ ചട്ടങ്ങള്   രൂപസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. ശബവകുമനാറബനുകവണബ ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബനകസന്റെക്ക്:  2019-കല

കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ  കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ

നഗരപ്രകദശ  വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ബബലബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഏകേജനാലകേ

സലാംവബധനാനകത്ത  ലക്ഷദപ്രനാപ്തബയബകലത്തബകബല.  7-ാം  ഉപവകുപ്പെക്ക്  പ്രകേനാരലാം

രൂപസ്പീകേരബകകപ്പെടുന്നതലാം  നടപടബക്രമങ്ങള്  കകവകേബപ്പെബകനാനുതകുന്നതമനായ

കസക്രകട്ടറബയറബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദലക്ഷദവലാം  കചലവലാം  സലാംബനബചക്ക്  വദക്തത

വരുത്തണലാം.  നബലവബല്  സര്കനാര്  ചട്ടങ്ങള്  ബനാധകേമനായബരബകക  കബനാര്ഡക്ക്

കയനാഗങ്ങളബല്  ഹനാജരനാകേനാത്ത  സര്കനാര്  ഉകദദനാഗസ്ഥരനായ

അലാംഗങ്ങള്കകതബകര  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നബയമകഭദഗതബ
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അനനാവശദമനാണക്ക്.  'കഹനാലാം' (ഹഇൗസക്ക് ഒകേദ്യുകകപഡക്ക് കകമകക്രനാ എന്റെര്കകപ്രസസക്ക്

സസ്പീലാം)  പദതബ  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള്കക്ക്  ഓണ്കകലന

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം മനാര്കറബലാംഗുലാം കേകണത്തുന്നതബനുലാം  'കകേ-സതബഫക്ക്' (KSWIFT)-കല

അപരദനാപ്തതകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.  കകകേത്തറബ

കമഖലകയ  പ്രതബസനബയബല്നബന്നക്ക്  രക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  പുതബയ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  കകകേത്തറബകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്

യഥനാസമയലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  പ്രവനാസബകേകള  പുതബയ  വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങളബകലയക്ക് ആകേര്ഷബകനാനുള്ള സനാഹചരദകമനാരുകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാന

വദവസനായബകേള്  കനരബടുന്ന  കേനാലതനാമസവലാം  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  ഒഴബവനാക്കുകേകയന്ന

ഉകദ്ദേശദകത്തനാകടയനാണക്ക്  നബയമകഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.  കകേ-സതബഫക്ക്

കസനാഫക്ക് റക്ക് കവയറബലൂകട  ലഭബച  അകപക്ഷകേളബല്  40  എണത്തബനക്ക്  ഡസ്പീലാംഡക്ക്

ലലസനസക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കസനാഫക്ക് കവയറബകന്റെ  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതനാണക്ക്. വദവസനായലാം ആരലാംഭബകനാനുള്ള അകപക്ഷയബകനല്  ജബലനാ

അധബകേനാരബയുകട  സനാക്ഷദപതലാം  കേബട്ടുന്നമുറയക്ക്  10  കകേനാടബ  രൂപ  വകര
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നബകക്ഷപമുള്ള സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബകനാവന്നതനാണക്ക്.

10  കകേനാടബ  രൂപയബല്  തനാകഴ  മുതല്മുടക്കുള്ള  സലാംരലാംഭങ്ങള്കക്ക്  ജബലനാതല

കേമ്മേബറബയുലാം  അതബല്  കൂടുതല്  മുതല്മുടക്കുള്ളവയക്ക്  സലാംസ്ഥനാനതല

കേമ്മേബറബയുമനാണക്ക്  ലലസനസക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്.  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേര്കക്ക്  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ആശയ

രൂപസ്പീകേരണത്തബനുമനായബ  എലനാ  ജബലനാ  വദവസനായ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുലാം

ഇനകേദ്യുകബഷന  കസന്റെറുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുകേയുലാം  കലനാണ്  വദവസ്ഥ

ഉദനാരമനാക്കുകേയുലാം  മനാര്കറബലാംഗുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്

വനാണബജദ മബഷന രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്. കേണ്ണൂര് സഹകേരണ സബന്നബലാംഗക്ക്

മബല്,  തബരുവനന്തപുരലാം സഹകേരണ സബന്നബലാംഗക്ക്  മബല്,  കകേനാമളപുരലാം  സബന്നബലാംഗക്ക്

ആന്റെക്ക്  വസ്പീവബലാംഗക്ക്  മബല്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബന്നക്ക്  വബകദശരനാജദങ്ങളബകലയക്ക്  നൂല്

കേയറ്റുമതബ  കചയ്യുനണക്ക്.  സലാംരലാംഭകേര്  ഹനാജരനാക്കുന്ന  സനാക്ഷദപതങ്ങളബകനല്

നബയമലലാംഘനലാം  നടന്നബട്ടുകണനാകയന്നക്ക്  പരബകശനാധബചക്ക്  നടപടബകയടുകനാനുള്ള

അധബകേനാരലാം  കനനാഡല്  ഏജനസബകനാണക്ക്.  2019-കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-

ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  സുഗമമനാകല്  ബബലബകന

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബയനാണക്ക്  മൂലനബയമത്തബല്  കഭദഗതബകേള്
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വരുത്തബകകനാണ്ടുള്ള  ബബല്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ബബല്ലുകേള്  സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

2019-കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  സ്ഥനാപനങ്ങള്

സുഗമമനാകല്  ബബല്,  2019-കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ  കബയറനസക്ക്

കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ നഗരപ്രകദശ വബകേസനവലാം (കഭദഗതബ) ബബല് എന്നബവ

വദവസനായവലാം  ധനാതകളുലാം  സലാംബനബച  IV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

സഭ ലവകുകന്നരലാം 4.12- നക്ക് പബരബഞ.
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