
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   08,    കവളബ 

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

 നബയമവബരുദ പ്രസ്പീ  -  അസകസ്മെന്റെക്ക് കനനാട്ടസ്പീസുകേള്

മബ  .    സസ്പീകര്:  നബയമവബരുദമനായ  രസ്പീതബയബല്  കകേരള  മൂലദവര്ദബത

നബയമത്തബകന്റെ 25(1) വകുപ്പെനുസരബചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് അയചതുമൂലവലാം ചരകക്ക് കസവന

നബകുതബപ്രകേനാരലാം റബകട്ടണ് ഫയല് കചയനാന് കേനാലതനാമസലാം വന്ന മനാസങ്ങളബകല

ഔട്ടക്ക്പുട്ടക്ക്  ടനാകബനക്ക്  മുകേളബല്  പലബശ  ഈടനാകബകകനാണ്ടുള  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്
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നല്കേബയതുകേനാരണവലാം  ഒരനാള്  ആത്മഹതദ  കചയ്തതുള്കപ്പെകട  സലാംസനാനകത്ത

വദനാപനാരബകേളബലുണനായബരബക്കുന്ന  ഉത്കേണ്ഠയലാം  ഭസ്പീതബയലാം  സൃഷബചബരബക്കുന്ന

ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വ്വശസ്പീ വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്,  എലാം.  ഉമ്മേര്,  അനൂപക്ക്

കജേകബക്ക്, കഡനാ. എന്. ജേയരനാജേക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

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

കകേരള  മൂലദവര്ദബത  നബയമത്തബകന്റെ  25(1)  വകുപ്പെനുസരബചക്ക്  നബകുതബ  വകുപ്പെക്ക്

പ്രസ്പീ-അസകസ്മെന്റെക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  അയചതക്ക്  സര്കനാരബകന്റെ  നയമനുസരബചല.

നബകുതബ  കുടബശബകേ  കേര്ശനമനായബ  പബരബകചടുകണകമന്ന

നബലപനാടനാണുളകതങബലുലാം  അയച  കനനാട്ടസ്പീസബനുകമല്  തുടര്നടപടബകേള്

ഉണനാവബകലനലാം  സ്ക്രൂട്ടബണബ  കമനാഡഡ്യൂളബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കൂടുതല്

കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  നല്കേബകലനലാം  സലാംഘടനകേള്കക്ക്  ഉറപ്പുനല്കുകേയലാം

നബയമവകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബചക്ക്  ഇവ  പബന്വലബകനാനുള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  വദനാപനാരബയകട  ആത്മഹതദ   ദദൗര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.

വദനാപനാരബകേള്  നല്കേബയ  കമകമ്മേനാറനാണത്തബകന്മേല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്
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വരുന്നമുറയക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  സലാംസനാനങ്ങള്  പബരബകചടുത്ത

നബകുതബ  പബന്വലബക്കുന്നതബനുപകേരലാം  കപനനാല്റബയനായബ  കേണകനാകനാകമന്നതക്ക്

സലാംബനബചക്ക് ജേബ.എസക്ക്.ടബ. കേദൗണ്സബലബല് തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബല. നബലവബലുള

നബയമത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  മനാത്രകമ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  അയയനാന്

സനാധബക്കുകേയള.  വദനാപനാരബകേളുമനായബ യനാകതനാരുവബധ തര്കങ്ങളുമുണനായബട്ടബല. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  സനാമ്പത്തബകേ  മനാനദലാം  വദനാപനാരകമഖലകയയലാം

ബനാധബചബരബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക്  കകേരള  മൂലദവര്ദബത  നബയമത്തബകന്റെ

25(1)  വകുപ്പെനുസരബച്ചുള  പ്രസ്പീ-അസകസ്മെന്റെക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്

നല്കേബയബരബക്കുന്നതക്ക്. നബകുതബ  വകുപ്പെക്ക്  തയനാറനാകബയ  കസനാഫക്ക് കവയര്

കമനാഡഡ്യൂളബല്നബന്നക്ക്  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  അയചബരബക്കുന്ന  അവദക്തമനായ  ഈ

കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  പബന്വലബകനാന്  തയനാറനാകേണലാം.  പ്രസ്തുത  കനനാട്ടസ്പീസുകേളബകന്മേല്

മറപടബ നല്കുന്നതബനക്ക് വളകര കുറചക്ക് സമയലാം മനാത്രമനാണക്ക് അനുവദബചബരബക്കുന്നതക്ക്.

ഇന്പുട്ടക്ക്  കക്രെഡബറക്ക്  എകസനായ  മനാസങ്ങളബല്  കനനാട്ടസ്പീസയചക്ക്  വദനാപനാരബകേകള

ബുദബമുട്ടബക്കുന്ന  പ്രവണത  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  നബകുതബ  വകുപ്പെബനുകമല്

സര്കനാരബകന്റെ  കേര്ശന  നബയനണലാം  ആവശദമനാണക്ക്.  ഇദൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച കചയണലാം. 
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ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

കഷഡഡ്യൂള്ഡക്ക്  കററബല്  നബകുതബ  ഇദൗടനാകണകമന്നനാണക്ക്  നബയമത്തബലുളതക്ക്.

കഷഡഡ്യൂള്ഡക്ക് കററബലനാകത  60  ലക്ഷലാം രൂപ വകര അര ശതമനാനവലാം  60  ലക്ഷലാം

മുതല് ഒരു കകേനാടബ രൂപ വകര ഒരു ശതമനാനവലാം ഒരു കകേനാടബ രൂപയക്ക് മുകേളബല് 2

ശതമനാനവലാം നബകുതബ കകേനാടുത്തനാല് മതബകയന്നക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.

കുടബശബകേയള  അനുമനാന  നബകുതബദനായകേര്കക്ക്  പലബശകയനാ  പബഴകയനാ  കൂടനാകത

നബകുതബമനാത്രലാം  ഇദൗടനാക്കുന്നതബനക്ക്  ആലാംകനസബ  സസ്പീലാം  കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുണക്ക്.

അപനാകേതകേള്  തബരുത്തബ  പുതബയ  കമനാഡഡ്യൂള്  കകേനാണ്ടുവകന്നങബലുലാം  കൃതദമനായ

വബവരങ്ങള്  ഉള്കകനാളബകനാത്ത  കനനാട്ടസ്പീസുകേളനാണക്ക്  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്

അയചബട്ടുളതക്ക്.  കമനാഡഡ്യൂളബല്  പ്രഥമദൃഷദനാ  കപനാരനായ്മകേളുണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്

ആവശദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തനാനബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കനനാട്ടസ്പീസബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  നടപടബകയടുകബകലന്നക്ക്  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  ഉറപ്പു

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സനാറഡ്യൂട്ടറബ  കനനാട്ടസ്പീസനായതുകകേനാണക്ക്  നബയമവശലാം

പരബകശനാധബകകണതുണക്ക്.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചകയണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 
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(സര്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ കകേ.  സബ.  കജേനാസഫക്ക്,

എലാം.  ഉമ്മേര്,  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  അലാംഗങ്ങള്

പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറതകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

 (1) കകേ  ന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്കക്ക് കകേമനാറബയ 
സര്കനാര് വകേ ഭൂമബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്

സദൗജേനദമനായബ  നല്കേബയബട്ടുള  സര്കനാര്  വകേ  ഭൂമബയബല്  പലതുലാം

സസകേനാരദവല്കരണ  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുകേയലാം  സസകേനാരദ  വദക്തബകേള്ക്കുലാം

കേമ്പനബകേള്ക്കുലാം  വബല്ക്കുന്ന  പ്രവണതയമനാണക്ക്  കേണ്ടുവരുന്നതക്ക്.  ഈ

സനാഹചരദത്തബല്  സര്കനാര്  വകേ  ഭൂമബ  സര്കവ്വ  നടതന്നതബനുലാം

ഉപകയനാഗശൂനദമനായ ഭൂമബ തബരബകചടുക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമതലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്):  കകേരളത്തബകല കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്
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അടച്ചുപൂട്ടനാനുലാം സസകേനാരദവല്കരബകനാനുമുള ശമങ്ങള്കകതബകര കകേരളത്തബകന്റെ

ആശങ അറബയബച്ചുകകേനാണക്ക് കകേന്ദ്രസര്കനാരബനക്ക് നബരവധബ കേതകേള് അയയ്ക്കുകേയലാം

നബയമസഭ  ഐകേകേകണ്ഠദന  പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കുകേയലാം  സര്വ്വകേക്ഷബ  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചര്ക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുളതനാണക്ക്.  ഹബന്ദുസനാന്  നഡ്യൂസക്ക്  പ്രബന്റെക്ക്  ലബമബറഡക്ക്

കപനാതുകമഖലയബല്ത്തകന്ന  നബലനബര്തന്നതബനുള  ശമങ്ങള്

തുടര്നവരബകേയനാണക്ക്.  ഇന്സ്ട്രുകമകന്റെഷന്  ലബമബറഡബകന്റെ  പനാലകനാടക്ക്  യൂണബറക്ക്

സര്കനാര്  ഏകറടുകനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബരുകന്നങബലുലാം  കേമ്പനബ  സനാപബകനാന്

സലാംസനാനലാം സദൗജേനദമനായബ നല്കേബയ സലത്തബകന്റെ വബല കൂടബ നല്കേണകമന്ന

കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ  ആവശദലാം  കേനാരണലാം  ഏകറടുകല്  നടപടബകേള്

മനഗതബയബലനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  കകേവശമുള

ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  ഭൂമബ  തബരബകചടുകനാനുള  സനാധദത  പരബഗണബകനാന്  ഒരു

കമനാണബററബലാംഗക്ക്  കസല്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  ഭൂമബ

ഉള്കപ്പെകടയള  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  സസകേനാരദവദക്തബകേള്കക്ക്

കകേമനാറനാനുള  കകേന്ദ്രനസ്പീകത്തബകനതബകര  ശക്തമനായ  നബലപനാടനാണക്ക്  സര്കനാര്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്. 
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(2) അങണവനാടബകേളബകല കുട്ടബകേളുകട കുറവക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  പ്രസ്പീ-കപ്രമറബ സ്കൂളുകേളുകട അതബപ്രസരലാം

അങണവനാടബകേളുകട  പ്രവര്ത്തനകത്തയലാം  കുട്ടബകേളുകട  ശനാരസ്പീരബകേ-മനാനസബകേ

ആകരനാഗദകത്തയലാം കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുലാം.  കുട്ടബകേളുകടയലാം അമ്മേമനാരുകടയലാം

ആകരനാഗദ സലാംരക്ഷണത്തബനുകവണബ സര്കനാര് നടപ്പെനാക്കുന്ന കപനാഷകേനാഹനാരലാം,

ആകരനാഗദ  പരബകശനാധന  എന്നബവ  ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുതന്നതബനുലാം

സലാംസനാനകത്ത മുഴുവന് അങണവനാടബകേകളയലാം ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം കൂടുതല്

കുട്ടബകേകള അങണവനാടബകേളബകലത്തബക്കുന്നതബനുലാം സര്കനാര് ശമലാം നടത്തണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജേ  ടസ്പീചര്):  6  വയസ്സുവകരയള  കുട്ടബകേളുകട

സര്വ്വകതനാന്മുഖമനായബട്ടുള  വബകേസനത്തബനക്ക്  അടബത്തറ  നല്കുന്നതബനനാണക്ക്

അങണവനാടബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചതക്ക്.  ഇദൗ  സര്കനാര്  2000  അങണവനാടബകേള്കക്ക്

സസന്തമനായബ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

കുട്ടബകേളുകട കപനാഷകേനാഹനാരലാം, ആകരനാഗദലാം, സസഭനാവരൂപസ്പീകേരണലാം, വളര്ചനാപഠനലാം

എന്നബവയബലനാണക്ക് അങണവനാടബകേള് ശദ നല്കേബവരുന്നതക്ക്.  അങണവനാടബകേള്

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  സ്മെനാര്ട്ടക്ക്  അങണവനാടബ  കപ്രനാജേകബനക്ക്  ഒരു മനാസര് പനാന്
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തയനാറനാകബ  പഞനായതകേള്കക്ക്  കകേമനാറബയബട്ടുണക്ക്;  മനാസര് പനാന് പ്രകേനാരമുള

സലാംസനാനകത്ത  ആദദ  അങണവനാടബ  പൂജേപ്പുരയബല്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്. ഗര്ഭബണബകേള്, കുട്ടബകേള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമനാര്,

കേദൗമനാര  പ്രനായകനാര്  എന്നബവരുകട  കപനാഷകേനാഹനാര  പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  'സമ്പുഷ  കകേരളലാം'  പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണക്ക്.

അങണവനാടബ  കഹല്പ്പെര്മനാര്കക്ക്  സ്മെനാര്ട്ടക്ക്  കഫനാണ്  ലഭദമനാകബ  കുട്ടബകേളുകട

വബവരങ്ങള് കരഖകപ്പെടുതന്നതബനുള പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബവരബകേയനാണക്ക്.  സ്മെനാര്ട്ടക്ക്

അങണവനാടബ നടപ്പെനാകുന്നകതനാകട നബലവബല് കനരബടുന്ന പ്രശങ്ങള് പൂര്ണ്ണമനായലാം

പരബഹരബകനാന് കേഴബയലാം. 

III സബ്മബഷന്

(1) കവളളനാനബകര സബ  .  എചക്ക്  .  സബ  .

ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജേന്  ):  കവളളനാനബകര  സബ.എചക്ക്.സബ.-യബല്

കടനാമനാ  കകേയര്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  ടബ  ആശുപത്രബകയ

കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രമനാകബ മനാറനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശലജേ ടസ്പീചര്  ): കപനാസക്ക് ക്രെബകയഷന് ആവശദമനായതബനനാല്
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കവളനാനബകര  സബ.എചക്ക്.സബ.-കയ  തനാലൂകനാശുപത്രബയനായബ  ഉയര്ത്തനാന്

സനാധദമല.  ആശുപത്രബ  പരബസരതണനാകുന്ന  അപകേടലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്

ആലാംബുലന്സക്ക്  വബനദസബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

സബ.എചക്ക്.സബ.-യബകല  സദൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പ്രകതദകേലാം

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(2) ബബ  .  എസക്ക്  .  എന്  .  എല്  .   കേരനാര് കതനാഴബലനാളബകേളുകട കവതനലാം

ശസ്പീ  .   എലാം  .   സസരനാജേക്ക്: നഷത്തബലനായ ബബ.എസക്ക്.എന്.എല്.-കന രക്ഷബകനാന്

സര്കനാര്  ഇന്കവസ്റ്റുകമന്റെക്ക്  നടത്തനാനുലാം  ബനാങബല്നബനലാം  കലനാകണടുകനാനുളള

അനുവനാദലാം നല്കേനാന് കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തനാനുലാം ആത്മഹതദ

കചയ്ത  ബബ.എസക്ക്.എന്.എല്.  കതനാഴബലനാളബയനായ  രനാമകൃഷ്ണകന്റെ  കുടുലാംബകത്ത

സഹനായബകനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമതലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്  ): 2000  മുതല്  2009  വകര  49,990  കകേനാടബ രൂപയകട

പ്രവര്ത്തനലനാഭമുണനായബരുന്ന  ബബ.എസക്ക്.എന്.എല്.-നക്ക് ഇകപ്പെനാള്  12,888

കകേനാടബ  രൂപയകട  നഷമനാണുളളതക്ക്.  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ശമ്പളലാം

മുടങ്ങബയതുലാം  അവരുകട  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ
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ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയബരുന.  50  ശതമനാനലാം  വരുന്ന  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേകള

ഒഴബവനാകനാനുലാം കതനാഴബല് ദബനങ്ങള് കവട്ടബച്ചുരുകനാനുലാം  55  വയസക്ക് കേഴബഞ്ഞവകര

ഒഴബവനാകണകമനമനാണക്ക് ബബ.എസക്ക്.എന്.എല്.  ഉത്തരവബറകബയബരബക്കുന്നതക്ക്.

കപനാതുകമഖലകയ  തകേര്ക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേനയങ്ങള്മൂലലാം

ബുദബമുട്ടനുഭവബക്കുന്ന  ടബ  സനാപനകത്തയലാം  കതനാഴബലനാളബകേകളയലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  ഇടകപടലുകേള്  സലാംസനാന  സര്കനാര്

നടതന്നതനാണക്ക്. 

(3) തലകശരബ   -   കൂതപറമ്പക്ക് സമഗ്ര കുടബകവള പദതബ

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  തലകശരബ   -  കൂതപറമ്പക്ക്  സമഗ്ര കുടബകവള

പദതബയബല്  പന്നബയന്ന ന്നൂര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകനക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുതന്നതബനുലാം

പദതബ സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  കേബഫ്ബബയകട

ധനസഹനായനാനുമതബ  ലഭബച  തലകശരബ   -  കൂതപറമ്പക്ക്  സമഗ്ര  കുടബകവള

പദതബയകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  നടനവരബകേയനാണക്ക്.

പദതബയകട  രണനാലാംഘട്ടത്തബല്  പന്നബയന്നൂര്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബകനക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുതന്നതനാണക്ക്.  
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(4) പുറയനാര് കറയബല്കവ ഓവര്ബബഡ്ജേബകന്റെയലാം പനാറപ്പുറലാം   -   വലലാംകേടവക്ക്
പനാലത്തബകന്റെയലാം നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സനാദത്തക്ക്:  പുറയനാര്  കറയബല്കവ  ഓവര്ബബഡ്ജേബകന്റെയലാം

പനാറപ്പുറലാം  -  വലലാംകേടവക്ക് പനാലത്തബകന്റെയലാം  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമതലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്):

പുറയനാര്  കറയബല്കവ  ഓവര്ബബഡ്ജേബകന്റെ നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  2016-ല്

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ സലലാം

ഏകറടുക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചുകവങബലുലാം  പദതബയകട

നടത്തബപ്പെബനനാവശദമനായ  ഫണക്ക്  ഇതുവകരയലാം  അനുവദബച്ചുകേബട്ടബയബട്ടബല.

പനാറപ്പുറലാം-വലലാംകേടവക്ക്  പനാലത്തബനനായള  സലകമടുപ്പെക്ക്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാത്തതബനനാല്  കേരനാറബല്  ഏര്കപ്പെട്ട  കേമ്പനബകക്ക്

നബര്മ്മേനാണപ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തബയനാകനാന്  സമയലാം  നസ്പീട്ടബകകനാടുതകവങബലുലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നബകലന്ന  കേകണത്തലബകനതടര്ന്നക്ക്  കേരനാര്

റദനാകനാന് തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 
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IV ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രകമയലാം (ചട്ടലാം 118)

എന്  .  എചക്ക്   766-  കല രനാത്രബകേനാല ഗതനാഗത നബകരനാധനലാം

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  "കകേരളകത്തയലാം

കേര്ണനാടകേകയയലാം  തമ്മേബല്  ബനബപ്പെബക്കുന്ന  പ്രധനാന  പനാതയനാണക്ക്  എന്.എചക്ക്

766.  ഇദൗ  പനാതയബല്  2009  മുതല്  രനാത്രബകേനാല  ഗതനാഗതലാം

നബകരനാധബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  വനദമൃഗങ്ങളുകട  കസസരവബഹനാരത്തബനക്ക്  തടസലാം

ഉണനാക്കുന എന്ന കപരബലനാണക്ക് മനുഷദരുകട യനാത്രനാ സസനാതനദവലാം സദൗകേരദവലാം

തടഞ്ഞതക്ക്. ഇതുമൂലലാം വയനനാടക്ക് ജേബലയബകല ബകത്തരബ തനാലൂകബലുള ജേനങ്ങള്കക്ക്

ഗുണല്കപട്ട,  കമസൂര്  എന്നബവബടങ്ങളബകലയക്ക്  യനാത്ര  കചയണകമങബല്  100

കേബകലനാമസ്പീറകറനാളലാം  അധബകേലാം  യനാത്ര  കചകയണബവരുന.  ഗുണല്കപട്ട,

നഞന്കകേനാഡക്ക്,  കകേനാലഗല്  കമഖലകേളബല്നബന്നക്ക്  ഇരുപതബനനായബരത്തബലധബകേലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്  വയനനാടക്ക്,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  മലപ്പുറലാം  ജേബലകേളബലനായബ  കതനാട്ടലാം,

നബര്മ്മേനാണ കമഖലകേളബല് കജേനാലബ  കചയ്യുന.  പചകറബകേള്,  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്,

നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേള്  തുടങ്ങബയ  പല  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലാം  കകേരളത്തബല്നബനലാം

കേര്ണനാടകേയബകലയ്ക്കുലാം  തബരബച്ചുലാം  കകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്  ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  പ്രധനാന

പനാതയനാണക്ക് എന്.എചക്ക് 766.
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നനാലക്ക്  ചുരങ്ങള്കക്ക്  മുകേളബല്  സബതബകചയ്യുന്ന  ജേബലയനാണക്ക്  വയനനാടക്ക്.

കേനാലവര്ഷ  ദുരന്തലാം  ഉണനാകുന്ന  കവളയബല്  ഒറകപ്പെടുന്ന  വയനനാട്ടബകലയക്ക്

ദുരബതനാശസനാസ പ്രവര്ത്തകേര്കക്ക് എത്തബകപ്പെടനാനുള സമതലത്തബലൂകടയള ഏകേ

ഗതനാഗത മനാര്ഗ്ഗമനാണക്ക്  എന്.എചക്ക്.  766.  കറയബല് ഗതനാഗതകമനാ  ജേലപനാതകയനാ

കവദനാമഗതനാഗതകമനാ  ഒനമബലനാത്ത  വയനനാട്ടബല്  പ്രസ്തുത  പനാത  ജേനങ്ങളുകട

നബലനബല്പ്പെബനുള പനാതകൂടബയനാണക്ക്. 

ഇദൗ  സനാഹചരദത്തബല്  കകേരള  സര്കനാര്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  രനാത്രബയനാത്രനാ  നബകരനാധനലാം

പബന്വലബകണകമന്ന  ആവശദമുന്നയബക്കുകേയലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  കകേനാടതബ  ഇദൗ

കകേസക്ക് പരബഗണബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്. ഇതബനബടയബല് ബനബപ്പൂര് വനകമഖലയബല് 25

കേബകലനാമസ്പീററബനുളബല്  5  ആകേനാശപനാതകേള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം

ബനാകബസലങ്ങളബല്  കറനാഡബനബരുവശവലാം  കേമ്പബകവലബ  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം

കചയ്തനാല്  രനാത്രബയനാത്രനാ  നബകരനാധനലാം  പബന്വലബകനാന്  കേഴബയകമന്നക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  നബയമബച  വബദഗ്ദ്ധ സമബതബയകട  കയനാഗത്തബല്

മബനബസ്ട്രേബ  ഓഫക്ക്  കറനാഡക്ക്  ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്  ആന്റെക്ക്  കകഹകവ  നബര്കദശലാം

സമര്പ്പെബചബരുന. ഈ കപ്രനാജേകബനക്ക് ഏകേകദശലാം 500 കകേനാടബ രൂപകയനാളലാം കചലവക്ക്



14

വരുകമനലാം  ഇദൗ  തുകേ  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബഭനാഗവലാം  കകേരളവലാം  സലാംയക്തമനായബ

വഹബകണകമനലാം  നബര്കദശബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കകേരള  സര്കനാര്

ബഡ്ജേറബല് 250 കകേനാടബ രൂപ നസ്പീകബവചബട്ടുളതുമനാണക്ക്. 

എന്നനാല്,  കേഴബഞ്ഞ  ആഗസക്ക്  മനാസത്തബല്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്  കകേസക്ക്

പരബഗണനയക്ക്  വന്നകപ്പെനാള്  ഇദൗ  പനാത  പകേല്സമയവലാം  അടചക്ക്  സലാംസനാന

കകഹകവ 90-ഉലാം  275-ഉലാം വബകേസബപ്പെബചക്ക് എന്.എചക്ക്. 766-നക്ക് ബദല്പനാതയനായബ

ഉപകയനാഗബച്ചുകൂകട  എന്നക്ക്  കചനാദബച  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

ഇതുസലാംബനബചക്ക്  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരബസബതബ  മനനാലയത്തബകന്റെ  നബര്കദശലാം

സതദവനാങ്മൂലമനായബ  സമര്പ്പെബകനാന്  നബര്കദശബക്കുകേയണനായബ.

കകേരള-കതനാല് കപ്പെട്ടബ  വനദജേസ്പീവബ  സകങതത്തബലൂകടയലാം  കേര്ണ്ണനാടകേയബകല

നനാഗര്കഹനാള കകടഗര് റബസര്വ്വബലൂകടയലാം  കേടനകപനാകുന്ന സലാംസനാന കകഹകവ

275 ബദല് പനാതയല വനത്തബലൂകട തകന്നയള  മകറനാരു പനാതയനാണക്ക്. കേഴബഞ്ഞ

പതവര്ഷമനായബ  കദശസ്പീയപനാത  766-ല്  നബലനബല്ക്കുന്ന  രനാത്രബയനാത്രനാ

നബകരനാധനലാം  പകേല്  കൂടബ  ഉണനാകയക്കുകമന്ന  തരത്തബല്  ഉയര്നവന്നബട്ടുള

അഭബപ്രനായങ്ങള്  വയനനാട്ടബകല  ജേനങ്ങള്കബടയബല്  ആകകേ  അസസസതയലാം

പ്രതബകഷധവലാം സൃഷബചബട്ടുണക്ക്. 
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കദശസ്പീയപനാത  766-ലൂകടയള  ജേനങ്ങളുകട  യനാത്രനാ  അവകേനാശലാം

സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  വനദമൃഗങ്ങളുകട  കകസസരവബഹനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം  ബദല്

നബര്കദശങ്ങള്  കേകണത്തണകമന്ന  കകേരളത്തബകന്റെ  അഭബപ്രനായലാം  മുഖദമനബ

കകേന്ദ്രമനബമനാരുമനായബ  പങ്കുവചബട്ടുളതനാണക്ക്.  വനാഹനങ്ങള്  കേടനകപനാകുന്ന

ഇന്തദയബകല  അന്പകതനാളലാം  കേടുവനാസകങതങ്ങളബകലനാനലാം  കകേനാണ്ടുവരനാത്ത

നബയനണലാം  ഇദൗ  കദശസ്പീയപനാതയബല്  മനാത്രലാം  കകേനാണ്ടുവരുന്നതക്ക്  തബകേഞ്ഞ

ജേനകദനാഹവലാം  വബകവചനവമനാണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ  നബര്കദശങ്ങള്

പരബകശനാധബകനാന്  ഒരു  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബകയ  നബകയനാഗബകനാകമന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര

വനലാം-പരബസബതബ  മനബ  മുഖദമനബകക്ക്  ഉറപ്പുനല്കേബയബരുനകവങബലുലാം

ഇതുവകരയലാം  പ്രസ്തുത  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല.  ഇദൗ  സനാഹചരദത്തബല്

വയനനാട്ടബകലയലാം  മലബനാറബകലയലാം  ജേനങ്ങളുകട  സഞനാര  സസനാതനദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം നബലവബലുള യനാത്രനാ നബകരനാധനലാം നസ്പീക്കുവനാനുലാം ആവശദമനായ

നടപടബകേള്  അടബയന്തരമനായബ  സസസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക്  ഇദൗ  സഭ

കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടക്ക്  കഎകേകേകണ്ഠദന  ആവശദകപ്പെടുന"  എന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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കപനാതുമരനാമതലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സുധനാകേരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന്:  എന്.എചക്ക്.  766-ല്  പകേല്യനാത്രനാ

നബകരനാധനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുള  നബര്കദശത്തബകനതബകര  വയനനാട്ടബല്  വലബയ

ജേനകേസ്പീയപ്രകക്ഷനാഭമനാണുണനായതക്ക്.  ഇതുസലാംബനബചക്ക്  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  അടബയന്തരമനായബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകണതുണക്ക്.  പകേല്യനാത്രനാ

നബകരനാധനലാം സലാംബനബചക്ക് തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബകലന്ന കേര്ണനാടകേ സര്കനാരബകന്റെ

നബലപനാടക്ക്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബകയ  അറബയബക്കുന്നതബനുലാം  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ

അനുമതബകയനാകട ആകേനാശപനാത നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതബനുലാം

സനാഹചരദകമനാരുകണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്: പകേല്യനാത്രനാ നബകരനാധനകമന്ന സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

നബര് കദശത്തബകനതബകരയള  ജേനകേസ്പീയ  പ്രകക്ഷനാഭലാം  നനാടബകന്റെ

കപനാതുവബകേനാരകത്തയനാണക്ക്  പ്രതബഫലബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്.  ഇദൗ  വബഷയത്തബല്  കകേന്ദ്ര

വനലാം-പരബസബതബ  മനനാലയലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയബല്  സമര്പ്പെബക്കുന്ന

സതദവനാങ്മൂലത്തബല്  കകേരളത്തബകല  ജേനങ്ങളുകട  സഞനാര  സസനാതനദലാം

ഉറപ്പെനാകനാനുള  നബര്കദശങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമന്നക്ക്  ബനകപ്പെട്ടവകരനാടക്ക്
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ആവശദകപ്പെടണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  പ്രകമയലാം

പനാസനാകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസനാകബ.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

2019-കല പ്രവനാസബ കകേരളസ്പീയരുകട കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2019-കല

കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്, 2019-കല കകേരള സസകേനാരദ സസത്തബനുള

നനാശനഷലാം തടയലുലാം നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേലുലാം  ബബല് എന്നബവ സലാംബനബച

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VI അനദൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  പരബഗണന

(1)   അനദൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച സമബതബയകട
   പതബകനഴനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

അനദൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച  സമബതബയകട

പതബകനഴനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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(2)  സനാമനാനദമനായബ  കപനാതുതനാല്പ്പെരദമുള  സലാംഗതബകേള്  സലാംബനബച 
പ്രകമയങ്ങള് 

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബ മനാനദണ്ഡങ്ങള്

 ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസക്ക്: "സലാംസനാന/പ്രനാകദശബകേ സര്കനാര് തലങ്ങളബല്

നടപ്പെബലനാകകപ്പെകടണ്ടുന്ന  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

കകേന്ദ്രതലത്തബല്  നബശ്ചയബകകപ്പെടുന്നതക്ക്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സവബകശഷ

വബകേസനനാവശദങ്ങകള  നബറകവറ്റുന്നതബല്  വലബയ  കതനാതബല്  പരബമബതബകേള്

സൃഷബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇന്തദയബകല  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  തുകലനാലാം

വബഭബന്നമനായ കകേരളത്തബകല ആകരനാഗദ,  വബദദനാഭദനാസ,  കേനാര്ഷബകേ കമഖലകേളബല്

നബലവബകല  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളബലൂകട  സമ്പൂര്ണ്ണ  കനട്ടലാം

കകകേവരബകനാനനാകേനാകത  വരുന്നതക്ക്  കകേന്ദ്ര  മനാനദണ്ഡങ്ങളുകട

അയവബലനായ്മമൂലമനാണക്ക്.  എന്.എചക്ക്.എലാം.,  എസക്ക്.എസക്ക്.എ.  പദതബകേള്

ഫലപ്രദമനാക്കുന്നതബലുലാം കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബകയ കൃഷബ, കൃഷബ

അനുബന  ഉത്പനാദന  കമഖലകേളുമനായബ  സലാംകയനാജേബപ്പെബചക്ക്  വലബയ  കനട്ടലാം

കകകേവരബക്കുന്നതബലുലാം തടസങ്ങള് കനരബടുകേയനാണക്ക്.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സസതന  ധനവബനബകയനാഗത്തബനക്ക്  വബഘനാതമനാകുന്ന
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തരത്തബല്  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട  സലാംസനാന  വബഹബതലാം  ഈയടുത്തക്ക്

ഗണദമനായബ  വര്ദബപ്പെബചതുമൂലലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പരബമബത  വബഭവലാം

വലബയകതനാതബല് ഇവയനായബ നസ്പീകബവയനാന് നബര്ബനബതമനാകുകേയനാണക്ക്.  ഇതബനു

പകേരമനായബ,  കകേന്ദ്ര വബഹബതലാം സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക് നബശ്ചബത ഉകദശദലക്ഷദങ്ങള്

വദക്തകപ്പെടുത്തബ  ഗ്രനാന്റുകേളനായബ  കകകേമനാറബയനാല്  സലാംസനാനങ്ങളുകട

സനാഹചരദങ്ങള്കക്ക്  ഉതകുന്ന  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകറടുത്തക്ക്

ഫലപ്രനാപബയബല് എത്തബക്കുവനാനനാകുലാം.

ഇദൗ  സനാഹചരദത്തബല്  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്,  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

സവബകശഷ  വബകേസനനാവശദങ്ങളുലാം  സനാഹചരദങ്ങളുലാം  അനുസരബചക്ക്

പുനരനാവബഷ്കരബചക്ക്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്

വബകവചനനാധബകേനാരലാം  നല്കുന്ന  വബധത്തബല്  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  അയവകേള്

വരുതവനാന്  തയനാറനാകേണകമന്നക്ക്  ഇദൗ  സഭ  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.”എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   നനാണു: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഒന്നനാലാം  ഖണ്ഡബകേയബല്  രണനാമകത്ത

വനാചകേത്തബല്  “കേനാര്ഷബകേ”  എന്ന  വനാകബനക്ക്  കശഷലാം
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“ജേലസലാംരക്ഷണ”എന്ന  വനാക്കുലാം  മൂന്നനാമകത്ത  വനാചകേത്തബല്

“എസക്ക്.എസക്ക്.എ”എന്നതബനുകശഷലാം  “പബ.എലാം.കകേ.എസക്ക്.കകവ”എനലാം

കചര്ക്കുകേ എന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകേന്ദ്രസര്കനാര് ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബ വബഹബതത്തബല്

മനാറലാം  വരുതന്നതക്ക്  സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്  അധബകേ  ബനാദദതയണനാക്കുകേയലാം

പദതബകേള്  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാകനാന്  കേഴബയനാത്ത

സബതബവബകശഷമുണനാക്കുകേയലാം  കചയ്യുലാം.  ഓകരനാ  സലാംസനാനത്തബകന്റെയലാം

സവബകശഷ  സനാഹചരദങ്ങള്കനുസരബചക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  മനാറലാംവരുത്തബ

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനക്ക്

സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്  വബകവചനനാധബകേനാരലാം  നല്കേണകമനലാം

ജേനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  കകേന്ദ്ര  നബകുതബ  വബഹബതലാം  നല്കുന്ന  രസ്പീതബയബല്

മനാറലാം  വരുത്തണകമനലാം  ആവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടുള  ഇദൗ  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക്   അഭദര്തബക്കുന.                                               

ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജേസ്പീന്ദ്രന്:  തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

പ്രകമയത്തബകല  അവസനാന  ഖണ്ഡബകേയക്ക്  പകേരലാം  തനാകഴ  പറയന്നതക്ക്

കചര്ക്കുകേ.
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“ഇദൗ സനാഹചരദത്തബല് സലാംസനാനത്തക്ക് നടപ്പെബലനാകകണ കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളുകട മനാനദണ്ഡങ്ങള് കകേന്ദ്രതലത്തബല് തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതക്ക് ഒഴബവനാകബ

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനനാവശദങ്ങള്  മുന്കൂട്ടബ  കേണക്ക്,  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനായലാം  ഫലപ്രദമനായലാം  നടതന്നതബനക്ക്

ഇതബനനായള  കകേന്ദ്ര  വബഹബതലാം  സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്  ഗ്രനാന്റുകേളനായബ

അനുവദബകണകമന്നക്ക് ഇദൗ സഭ കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകനനാടക്ക് അഭദര്തബക്കുന.”

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  കകേന്ദ്രതലത്തബല്

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനനാല്  പല  പദതബകേളുലാം  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബയനാകത  തുകേ

ലനാപനാകുന്ന  സനാഹചരദമനാണുളതക്ക്.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  സലാംസനാനങ്ങളുകട  സവബകശഷ  സനാഹചരദലാം

കേണകബകലടുത്തക്ക്  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  മനാറലാം  വരുത്തണലാം.  പദതബകേള്കക്ക്

ലഭബക്കുന്ന  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം  സമയബനബതമനായബ  നല്കേനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജേയന്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  സലാംസനാന

സവബകശഷതകേള്കനുസൃതമനായബ  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബ  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്

മനാറലാം  വരുത്തണലാം.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളബകല  വബഹബതലാം
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കവട്ടബക്കുറചതബനനാല്  പദതബകേള്  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബയനാത്ത

സനാഹചരദമനാണുളതക്ക്.  സലാംസനാനലാം  നല്കുന്ന  നബകുതബ

വരുമനാനത്തബനനാനുപനാതബകേമനായ  കകേന്ദ്രവബഹബതലാം  ലഭബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.   

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളുകട  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനകത്ത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകമന്നതബനനാല്  അവ  പുനര്നബര്ണ്ണയബക്കുന്നതബനുള

അധബകേനാരലാം സലാംസനാന സര്കനാരബനക്ക് നല്കേണലാം. 

  ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളുകട  വബഹബതലാം  സലാംസനാനത്തക്ക്  വബനബകയനാഗബകനാന്  കേഴബയന്ന

രസ്പീതബയബല്  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  മനാറലാം  വരുത്തണലാം.  പ്രസ്തുത  പദതബകേളുകട

വബഹബതലാം  കവട്ടബക്കുറചതബനനാല്  പല  പദതബകേളുലാം  നടപ്പെനാകനാന്  കേഴബയനാത്ത

അവസയനാണക്ക്.  അവ  ശരബയനായ  രസ്പീതബയബല്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനക്ക്

കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തണലാം.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ  മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം

കേശുവണബ വദവസനായവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജേ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ):  14-ാ
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ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ശബപനാര്ശ പ്രകേനാരലാം സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള കകേന്ദ്ര നബകുതബ

വബഹബതലാം  42  ശതമനാനമനായബ  വര്ദബപ്പെബച്ചുകവങബലുലാം  സലാംസനാന

പദതബകേള്ക്കുള  പല  കകേന്ദ്ര  സഹനായങ്ങളുലാം  നബര്ത്തലനാക്കുകേയലാം  മറക്ക്

ധനസഹനായങ്ങളബല്  ആനുപനാതബകേമനായ  കുറവവരുതകേയലാം  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേളുകട  ഘടനയബല്  മനാറലാം  വരുതകേയലാം  ചബല  പ്രധനാന  പദതബകേകള

ഒഴബവനാക്കുകേയലാം കചയ. 60  ശതമനാനത്തബനുമുകേളബല് കകേന്ദ്രവബഹബതത്തബല് കുറവക്ക്

വരുത്തബയതക്ക്  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  അധബകേ  സനാമ്പത്തബകേ  ബനാധദത

വരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ആകരനാഗദ-സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ-വബദദനാഭദനാസ കമഖലകേളബല്

മുന്പന്തബയബല്  നബല്ക്കുന്ന  കകേരളത്തബനക്ക്  കദശസ്പീയതലത്തബല്  കപനാതുവനായബ

നബശ്ചയബകകപ്പെട്ടബട്ടുള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പ്രനാകയനാഗബകേമലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  പുനരനാവബഷ്കരബചക്ക്  സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക്

വബകവചനനാധബകേനാരലാം  നല്കുന്ന  വബധത്തബല്  മനാന ദണ്ഡങ്ങളബല്

അയവവരുത്തണലാം. കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബകനാവന്നതനാണക്ക്.

പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസനാകബ. 

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.32-നക്ക് പബരബഞ.


