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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   13,    ബുധന

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

സുരക്ഷനാവസ്പീഴ

മബ  .    സസ്പീകര്:  കപനാലസ്പീസബല്  കമനാകകബല്  ആപബകകഷന

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുകവണബ  സലാംസനാനകത്ത  ജനങ്ങളുകട  കകേസുകേളുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  അതസ്പീവരഹസദ  സസ്വഭനാവമുള്ള  വബവരങ്ങള്  കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യുന്ന

ഡനാറനാകബസബല്  ഉഉൗരനാളുങ്കല്  കസനാകകസറബകക്ക്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസ്വനാതനദലാം
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അനുവദബച്ചതുമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ള  സുരക്ഷനാവസ്പീഴ  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്

ചര്ച്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  കകേ.  എസക്ക്.  ശബരസ്പീനനാഥന,

എലാം. ഉമ്മേര്, കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50

പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ജനങ്ങള്കക്ക്  വബവബധ

കസവനങ്ങള്  സുതനാരദമനായലാം  സമയബന്ധബതമനായലാം  എത്തബക്കുന്നതബകന്റെ

ഭനാഗമനായനാണക്ക്  പനാകസനാര്ട്ടുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസക്ക്  കവരബഫബകകഷന

പൂര്ണ്ണമനായലാം  സനാകങ്കതബകേവബദദനാധബഷബത  സലാംവബധനാനത്തബകലയക്ക്  മനാറനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചതക്ക്.  നബലവബലുള്ള ഡനാറനാകബസുകേളബല്നബന്നക്ക്  കശഖരബക്കുന്ന വബവരലാം

വബശകേലനലാം  കചയ്യനാന സനാധബക്കുന്നതബനനാല് ഡനാറനാകബസബകന്റെ ഉടമസതകയനാ

വബശദനാലാംശങ്ങകളനാ  കസനാഫക്ക് കവയര്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  സനാപനത്തബനക്ക്

ലഭദമനാകകണതബല. ആയതബനനാല് യനാകതനാരു രസ്പീതബയബലുള്ള സുരക്ഷനാ പ്രശ്നങ്ങളുലാം

ഇതബല് വരുന്നബല. കകസബര് കസകേക്യൂരബറബ ഓഡബറബലാംഗക്ക് പൂര്ത്തബയനായനാല് മനാത്രകമ

ഇഉൗ  കസനാഫക്ക് കവയര്  വബനദസബകനാകനനാ  സര്കനാര്  ഡനാറനാ  കസന്റെറബല്

ലഭദമനാകനാകനനാ അനുമതബ നല്കുകേയള.  ആയതബനനാല് ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

ആശങ്കയക്ക് വകേയബല.  
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന  : സലാംസനാനത്തക്ക് പനാകസനാര്ട്ടക്ക് അകപക്ഷനാ

പരബകശനാധനയകട  ആപബകകഷന  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  കേരനാര്  ഊരനാളുങ്കല്

കലബര്  കകേനാണ്ടനാകക്ക്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  കസനാസസറബകക്ക്  നല്കേബയതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ കപനാലസ്പീസക്ക് കകേസുകേളുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട രഹസദസസ്വഭനാവമുള്ള കരഖകേള്

കകകേമനാറുന്നതക്ക്   ശരബയനായ നടപടബയല.  ഏഴക്ക് ദബവസത്തബനുള്ളബല് പനാകസനാര്ട്ടക്ക്

കവരബഫബകകഷന  നടത്തനാന  സനാധബക്കുകമന്നബരബകക  കബനാകക്ക്  കചയബന

കടകകനാളജബ  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  പുതബകയനാരു  സബസലാം  നബര്മ്മേബകനാന കടണര്

നടപടബകേളബലനാകത  കപ്രനാജകക്ക്  നല്കേബയബരബക്കുന്നതക്ക്  ദുരൂഹമനാണക്ക്.  ഉഉൗരനാളുങ്കല്

കേമ്പനബകക്ക്  കടണറബലനാകത  കപ്രനാജകക്ക്  കകേനാടുകനാന  കേഴബയന്നതക്ക്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന

പര്പ്പെസബനുമനാത്രമനാണക്ക്.  കകേരള  നബയമസഭയകട  കപപ്പെര്കലസക്ക്  ഡബജബറല്

അസലാംബബ  വര്ക്കുള്കപ്പെകട  കകേരളത്തബകല  പല  കപ്രനാജക്ടുകേളുലാം

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാത്ത  ഉഉൗരനാളുങ്കല്  കടകബകല്

കസനാലൂഷനസക്ക്  എന്ന  കേമ്പനബകക്ക്  കടണറബലനാകത  ഇഉൗ  കപ്രനാജകക്ക്

കകേനാടുത്തബരബക്കുന്നതക്ക്  അഴബമതബകക്ക്  കേനാരണമനാകുലാം.  ആഭദന്തര  വകുപ്പെബകന്റെ

സബ.സബ.ടബ.എന.എസക്ക്.  കപ്രനാജകക്ക്   ഊരനാളുങ്കല്  കലബര്  കകേനാണ്ടനാകക്ക്

കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  കസനാസസറബകക്ക്  നല്കേബയ നടപടബ  പബനവലബക്കുകേയലാം ഇഉൗ
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വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യുകേയലാം കവണലാം. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  പനാസക്ക് കപനാര്ട്ടക്ക് കവരബഫബകകഷന

അഴബമതബരഹബതമനായലാം  കവഗത്തബലുലാം  നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള  ആപബകകഷന

തയ്യനാറനാകനാനനാണക്ക്  ഊരനാളുങ്കല്  കലബര്  കകേനാണ്ടനാകക്ക്  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്

കസനാസസറബകയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയതക്ക്. പനാസക്ക് കപനാര്ട്ടക്ക്  അകപക്ഷകേര്

ഏകതങ്കബലുലാം കകേസബല് ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുകണനാകയന്ന പരബകശനാധന മനാത്രമനാണക്ക് പ്രസ്തുത

സനാപനകത്ത  ഏല്പ്പെബകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  നബലവബല്  1000  പനാസക്ക് കപനാര്ട്ടക്ക്

അകപക്ഷകേളുകട  കവരബഫബകകഷനുകവണബ  മനാത്രമനാണക്ക്  ഡനാറനാകബസബല്

പ്രകവശനനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്. കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക് ഒഴബകകേ മറനാകരങ്കബലുമനായബ

ഡനാറ  പങ്കുവച്ചനാല്  നബയമനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാകണന്നക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ടബ കസനാസസറബകക്ക് ഇഉൗ കപ്രനാജക്ടുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് ഇതുവകര

പ്രതബഫലലാം  നല്കേബയബട്ടബല.  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകല  രഹസദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകനാനുമുള്ള  ഇടകപടലുകേളനാണക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.

നബലവബല്  പനാസക്ക് കപനാര്ട്ടക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  സസ്വകേനാരദ  കേമ്പനബയമനായള്ള

കനനാണ്-ഡബസക്ക് കകനാഷര്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  മനാതൃകേ  ഇഉൗ  പദതബയബല്  പബന്തുടരനാനുലാം

ഡനാറ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകനാന  കേമ്പക്യൂട്ടര്  എമര്ജനസബ  കറകസനാണ്സക്ക്  ടസ്പീലാം
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പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള്ള  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പനാലബകനാനുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇഉൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,

കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല് 

(1) കേഞബകകനാടക്ക്  വദവസനായ കമഖലയബകല പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  ജബ.എസക്ക്.ടബ.-യകട  ഭനാഗമനായബ  18  ശതമനാനലാംവകര

നബകുതബ  കകേനാടുകകണബവരുന്നതബനനാല്  കേഞബകകനാടക്ക്  കചറുകേബട  വദവസനായ

യൂണബറ്റുകേള് അടചപൂട്ടുകേയലാം  കതനാഴബലനാളബകേള് കതനാഴബല്രഹബതരനായബ  മനാറുകേയലാം

കചയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബകല  പ്രതബസന്ധബ  സസ്പീല്,  സബമന്റെക്ക്

വദവസനായങ്ങകള  തകേര്ത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  സലാംസനാനത്തബനനാവശദമനായ
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സബമന്റെക്ക്  മലബനാര്  സബമന്റെക്ക്സക്ക്  ലബമബറഡബല്നബനലാം  വനാങ്ങുന്നതബനുള്ള  നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം കേഞബകകനാടക്ക്  വദവസനായ കമഖലയബകല സനാപനങ്ങളുകട

പ്രതബസന്ധബ  മറബകേടകനാന  കസറുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  കേഞബകകനാടക്ക്  വദവസനായ  കമഖലയബല്

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളനായ  കേബനഫ,  കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.

എന്നബവയകട കേസ്പീഴബലുള്ള  411  വദവസനായ യൂണബറ്റുകേളബലനായബ ഏകേകദശലാം  16250

കതനാഴബലനാളബകേള്  പണബകയടുക്കുനണക്ക്.  ഈ  കമഖലയബകല  സസ്വകേനാരദ

സനാപനങ്ങകള  ഫലപ്രദമനായ  ഇടകപടലബലൂകട  അവബകടത്തകന്ന

നബലനബര്ത്തനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡക്ക്  നവസ്പീകേരബകകണതുലാം

സവദദ്യുതബ  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  പുതബയ  സബ്കസഷന

സനാപബകകണതുമുണക്ക്.  പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായ  വദവസനായ  സനാപനങ്ങളുകട

ഭൂമബ  ഏകറടുത്തക്ക് പുതബയ സലാംരലാംഭകേര്കക്ക്  നല്കേനാനുള്ള നടപടബ  സഹകകനാടതബ

തടഞബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  മലബനാര് സബമന്റെക്ക്സബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വബപുലകപ്പെടുത്തബ

ഉല്പ്പെനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബകനാനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.
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വദവസനായങ്ങള്  നബലനബര്ത്തുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണനകേളുലാം

ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  നല്കേബ  കസഷദല്  ഇകകണനാമബകേക്ക്  കസനാണനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുന്ന കേനാരദലാം വബശദമനായ പഠനത്തബനക്ക് വബകധയമനാക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(2) മതദങ്ങളബല് രനാസവസ്തുകള് കചര്ക്കുന്നതബകനതബകര നടപടബ

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:  മനാരകേ രനാസവസ്തുകള് കേലര്ത്തബയ മതദങ്ങളുകട

വബപണനലാം തടയന്നതബനുലാം  ഇതര സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം വരുന്ന മതദങ്ങള്

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  കൂടുതല്  കപപ്പെര്  സ്ട്രബപ്പെക്ക്  ഉത്പനാദബപ്പെബകനാനുലാം

കഫനാര്മനാലബന ഡബറക്ഷന കേബറക്ക് വബതരണലാം കചയ്യനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീച്ചര്):  സലാംസനാനത്തക്ക് ലഭബക്കുന്ന മതദത്തബല്

മനാരകേ രനാസവസ്തുകള്  കചര്ക്കുന്നതനായബ കേകണത്തബയതബകനത്തുടര്ന്നക്ക്  ഭക്ഷദ

സുരക്ഷനാ  വകുപ്പെക്ക്  'ഓപ്പെകറഷന  സനാഗര്  റനാണബ'  എന്ന  പരബപനാടബ

പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  എലനാ  മതദ  വബപണനകകേന്ദ്രങ്ങളബല്നബനലാം  സനാമ്പബളുകേള്

കശഖരബച്ചക്ക്  ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വകുപ്പെബകന്റെ  നബയനണത്തബലുള്ള  അനലബറബകല്

ലനാബുകേളബലുലാം  കകേനാച്ചബയബലുള്ള  കസനടല്  ഇനസബറക്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

കടകകനാളജബ ലനാബബലുലാം പരബകശനാധന നടത്തുകേയലാം കുറകനാര്കകതബകര ശക്തമനായ
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നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബന്നക്ക്

കകേനാണ്ടുവരുന്ന  മതദലാം   കചകക്ക്  കപനാസ്റ്റുകേള്,  കലല  മനാര്കറ്റുകേള്,  കമനാത്ത

വബപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കറയബല്കവ  കസഷനുകേള്  എന്നബവ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്

പരബകശനാധന  നടത്തുകേയലാം  രനാസവസ്തുകള്  കേലര്ന്നകതനാ  കകേടനായകതനാ  ആയ

മതദലാം  കേകണത്തബയനാല്  തബരബച്ചയയ്ക്കുകേകയനാ  നശബപ്പെബക്കുകേകയനാ  കചയ്യുനണക്ക്.

മതദത്തബകല  കഫനാര്മനാലബകന്റെ  അലാംശലാം  കേകണത്തനാനുളള  കപപ്പെര്  സ്ട്രബപ്പെക്ക്

കസനടല്  ഇനസബറക്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  കടകകനാളജബ  വബകേസബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വകുപ്പെക്ക്  ശക്തമനാകനാന  95  ഫുഡക്ക്  കസഫബ  ഓഫസ്പീസര്മനാകര

പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന  നബയമബക്കുകേയലാം  114  കപര്കക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലനാടബസനാനത്തബല് വബനദസബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.      

III സബ്മബഷന

(1) കേബഫ്ബബയബകല സബ  .&  എ  .  ജബ  .   ഓഡബറക്ക്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  കേബഫ്ബബയകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സബ.&എ.ജബ.  ഓഡബറബനക്ക്  വബകധയമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

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

സബ.&എ.ജബ.യകട  കേടമകേളുലാം  അധബകേനാരങ്ങളുലാം  കസവന  വദവസകേളുലാം

സലാംബന്ധബക്കുന്ന  ആകബകല  കസക്ഷന  14(1)  പ്രകേനാരലാം  കേബഫ്ബബയകട

ധനപരമനായ ഇടപനാടുകേളബല് സമഗ്ര പരബകശനാധന നടത്തനാവന്നതനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

വകുപ്പെബല് പരനാമര്ശബച്ചബരബക്കുന്ന വരുമനാന പരബധബ കേഴബഞനാല് സമഗ്ര ഓഡബറക്ക്

നടത്തനാന സര്കനാര് തയ്യനാറനാണക്ക്.  ബ  ഡ്ജറക്ക്  പ്രസലാംഗത്തബല് പരനാമര്ശബച്ചബട്ടുള്ള

കപ്രനാജക്ടുകേള്  മനാത്രകമ  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള.  കേബഫ്ബബയമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  ഓഡബറക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  നബയമസഭയബല്  യഥനാസമയലാം  ചര്ച്ച

കചയ്യകപ്പെടുന്നതുലാം  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  പബബകേക്ക്  അണര്കടകബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബ

പരബകശനാധബച്ചക്ക് ആക്ഷന കടകണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് തയ്യനാറനാക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  

(ബഹുമനാനകപ്പെട്ട ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയകട മറുപടബയബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒന്നടങ്കലാം  സഭ  വബട്ടക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയലാം കചയ.)

(2) പ്രളയ നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന:  കചറുകേബട  കേച്ചവടകനാര്ക്കുലാം  വദവസനായ

സനാപനങ്ങള്ക്കുലാം  'ഉജസ്പീവന'  പദതബപ്രകേനാരലാം  വനായ്പ  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം
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പ്രളയനഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  'ഉജസ്പീവന'  പദതബപ്രകേനാരലാം  ലഭബച്ച

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  തനാലൂകക്ക്  തലത്തബല്  ബനാങ്കക്ക്  മനാകനജര്മനാരുകടയലാം

സലാംരലാംഭകേരുകടയലാം കയനാഗലാം വബളബചകചര്ത്തക്ക് വനായ്പ അനുവദബകനാന ബനാങ്കുകേള്കക്ക്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  82  അകപക്ഷകേളബകന്മേല് വനായ്പ

അനുവദബക്കുകേയലാം  97  അകപക്ഷകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാകേനാകത  അവകശഷബക്കുകേയലാം  28

എണ്ണലാം വബവബധ ബനാങ്കുകേള് നബരസബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.   സബബബല്  കസനാര്

തൃപബകേരമകലന്ന  കേനാരണത്തനാല്  നബകഷധബച്ച  വനായ്പയബകന്മേല്  പരബഹനാരലാം

കേകണത്തുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  27  യൂണബറ്റുകേള്കക്ക്  സബ്സബഡബ

അനുവദബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.    

(3) കകേനാലാം ടസക്ക് വസ്പീവബലാംഗക്ക് ഫനാകറബ

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  കകേനാലാം ടസക്ക് വസ്പീവബലാംഗക്ക് ഫനാകറബ പുരനാവസ്തു വകുപ്പെക്ക്

ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് കജനാലബയലാം കവതനവലാം നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  കകേനാലാം  ടസക്ക്  വസ്പീവബലാംഗക്ക്  ഫനാകറബയബകല
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കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ആനുകൂലദങ്ങള്  അനുവദബച്ചക്ക്  സമരലാം

ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  സനാപനലാം  തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  254  കതനാഴബലനാളബകേളുണനായബരുന്ന  കകേനാലാം  ടസക്ക്

ഫനാകറബ  പലവബധ  കേനാരണങ്ങളനാല്  നഷ്ടത്തബലനായതബകനത്തുടര്ന്നക്ക്

തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബകനാന  സനാധബച്ചബല.  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളുമനായള്ള

ചര്ച്ചയകട  അടബസനാനത്തബല്  കവനാളന്റെറബ  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  സസ്പീലാം  നടപ്പെബലനാകനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  ഭൂരബപക്ഷലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുലാം  ആനുകൂലദലാം  സകേപ്പെറബ

പബരബഞ്ഞുകപനാകുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  സമനാശസ്വനാസ  കവതനകമന്ന  നബലയബല്

നബലവബലുള്ള  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പ്രതബമനാസലാം  5,000  രൂപ  വസ്പീതലാം

കകേ.എസക്ക്.ഐ.ഡബ.സബ.  നല്കേബവന്നബരുന്നതക്ക്  2016  ആഗസക്ക്  മനാസലാം  മുതല്

നബര്ത്തബവച്ചതബനനാല്  കതനാഴബലനാളബകേള്  സഹകകനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം

കകേനാടതബ  ഉത്തരവബകനത്തുടര്ന്നക്ക്  പ്രസ്തുത  തുകേ  നല്കേബവരബകേയമനാണക്ക്.

കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളുമനായബ  ചര്ച്ച  നടത്തബ  കകേനാലാം  ടസക്ക്  ഫനാകറബയബല്

നബലവബലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകനാവന്നതനാണക്ക്.
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(4)  ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജക്ക്: റവനക്യൂ കരഖകേളബല് കതനാട്ടലാം എന്നക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തബയ

വസ്തു  ഭനാഗലാം  കചയക്ക്  നല്കുകമ്പനാള്  പുരയബടകമന്നക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തബ  പട്ടയലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക് ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമലാം കഭദഗതബ കചയ്യണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കതനാട്ടലാം എന്ന നബര്വ്വചനത്തബല് വരുന്ന ഭൂമബ ഭനാഗലാം കചയക്ക് നല്കുകമ്പനാഴുണനാകുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ  കകേനാട്ടയലാം  ജബലനാകേളകകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  അദനാലത്തക്ക്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേരള ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമത്തബകല  7 (ഇ), 81  എന്നസ്പീ വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബ കചയ്യുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് തുടര്നവരബകേയനാണക്ക്. 

(5) വനാമനപുരലാം ഇറബകഗഷന കപ്രനാജകക്ക്

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന:  വനാമനപുരലാം  ഇറബകഗഷന  കപ്രനാജകബകന്റെ

സകേവശമുള്ള  ഭൂമബയബല്  ടൂറബസലാം  കമനാട്ടല്  സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ  ):  വനാമനപുരലാം ഇറബകഗഷന

കപ്രനാജകബകന്റെ  കകകേവശമുളള  ഭൂമബയബല്  ടൂറബസലാം  കമനാട്ടല്  സനാപബക്കുന്നതുമനായബ
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ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  1.53 ഏകര് സലത്തബകന്റെ ഉടമസനാവകേനാശലാം ജലവബഭവ വകുപ്പെബല്

നബലനബര്ത്തബ  ടൂറബസലാം  പദതബയകട  ലനാഭവബഹബതലാം  ഇറബകഗഷന  വകുപ്പെബനുകൂടബ

ലഭദമനാകണകമന്ന  വദവസയബല്  എഗ്രബകമന്റെബല്  വദക്തത  വരുത്തബ

സമര്പ്പെബകനാന  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര്  പദതബ  വബഭനാഗലാം  (2)-നക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ആയതക്ക്  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(6) മലകയനാരപ്രകദശങ്ങളബകല യനാത്രനാകകശലാം

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ. കഷഡക്യൂളുകേള്

പുന:സനാപബച്ചക്ക്  കേനാട്ടനാകട  മലകയനാര  പ്രകദശങ്ങളബകല  യനാത്രനാകകശലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

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

ഡബകപ്പെനായബല്നബനലാം  നബര്ത്തലനാകബയബരുന്ന  കകേനാറലാംപളളബ,  കേനാട്ടനാകട-കേസ്പീഴനാറൂര്

സര്വ്വസ്പീസുകേള്  പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം  കേനാട്ടനാകട-കുരുതലാംകകേനാടക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്

മൂന്നനാറ്റുമുകക്ക്-ഒറകശഖരമലാംഗലലാം വകരയലാം കേനാട്ടനാകട-കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക് ഫനാസക്ക്

പനാസഞര്  ആറബങ്ങല് വകരയലാം  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  നസ്പീട്ടബയബട്ടുണക്ക്.  സമസ്പീപ

ഡബകപ്പെനാകേളബല്നബനലാം  കേനാട്ടനാകട  ഡബകപ്പെനായബല്  കൃതദമനായ  ഇടകവളകേളബല്
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കചയബന  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തുനണക്ക്.  പനാപ്പെനലാംകകേനാടക്ക്  ഡബകപ്പെനായബല്നബനലാം

നബര്ത്തബവച്ചബരുന്ന  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  പുനരനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം  സബറബ

ഡബകപ്പെനായബല്നബനലാം  കേനാട്ടനാകട  മണ്ഡലത്തബകലയ്ക്കുണനായബരുന്നതുലാം

തനാല്കനാലബകേമനായബ  നബര്ത്തബവച്ചബരുന്നതുമനായ  ഏതനാനുലാം  സര്വ്വസ്പീസുകേള്

പുന:ക്രമസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. യനാത്രകനാര്ക്കുലാം കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം ഗുണകേരമനായ ടബപ്പുകേള്

നബലനബര്ത്തുന്നതബനുളള  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  പുതബയ  സര്വ്വസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സനാധദതനാപഠനത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(7) വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന:  വബദദനാഭദനാസ വനായ്പകയടുത്തക്ക് തബരബച്ചടയനാന

കേഴബയനാകത  പ്രതബസന്ധബ  കനരബടുന്ന  വബദദനാര്തബകേകള  വനായ്പനാ

തബരബച്ചടവബല്നബനലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

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

2016-കനനാ  അതബനുമുകമ്പനാ  നബഷബയ  ആസബയനായബ  മനാറബയബട്ടുള്ളതുലാം

2016-നുകശഷലാം  നബഷബയ  ആസബയനായബ  തുടരുകേയലാം  കചയ്യുന്ന  4  ലക്ഷലാം

രൂപവകരയള്ള  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പകേളുകട  60  ശതമനാനലാം  തുകേ  സര്കനാര്
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നല്കുന്നതനാണക്ക്.  വനായ്പയകട കമലുള്ള മുഴുവന പലബശയലാം പബഴപ്പെലബശയലാം ഇളവക്ക്

കചയ്യുന്നതബനക്ക്  ബനാങ്കുകേള്  തയ്യനാറനാകുന്നപക്ഷലാം  പഠനകേനാലയളവബകലനാ

വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പയകട  കേനാലയളവബകലനാ  അപകേടകമനാ  അസുഖകമനാമൂലലാം

മരണകപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേളുകട  31-03-2016-നകേലാം  എടുത്ത  വനായ്പയകട  മുഴുവന

തുകേയലാം സര്കനാര് വഹബക്കുന്നതനാണക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ വനായ്പനാ തബരബച്ചടവക്ക് സഹനായ

പദതബയബകന്മേലുള്ള  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച

കപനാര്ട്ടല്വഴബ  2018  വകര  എസക്ക്.എല്.ബബ.സബ.-യകട  ശബപനാര്ശകയനാകട

സര്കനാരബനക്ക് സമര്പ്പെബച്ച  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  195.57  കകേനാടബ രൂപ വബതരണലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ബനാങ്കക്ക് അധബകൃതരുമനായബ ചര്ച്ച കചയക്ക് കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാകനാന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

                            (8) അകപ്രനാച്ചക്ക് കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  തബരൂര്  സമനാന്തര  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ

അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

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

തബരൂര്  സമനാന്തര  കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാച്ചക്ക്  കറനാഡക്ക്
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നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

അകപ്രനാച്ചക്ക് കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  2.9  കകേനാടബ രൂപയകട പദതബ ഉള്കപ്പെകട

14  കറനാഡുകേളുകട  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേബഫ്ബബ  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുമ്പക്ക്  കവള്ളകപ്പെനാക  പനാകകജബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുകണനാകയന്നക്ക്  വദക്തമനാകനാന  ഭരണവകുപ്പെബകനനാടക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്;  പ്രസസ്തുത  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  തുകേ

അനുവദബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(9) വനാര്ഷബകേ പദതബ നബര്വ്വഹണലാം

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജന്ദ്രന:  കദവബകുളലാം കബനാകക്ക് പഞനായത്തബകല വനാര്ഷബകേ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  നബര്വ്വഹണ  ഉകദദനാഗസരുകട  വസ്പീഴ

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  കദവബകുളലാം

കബനാകക്ക്  പഞനായത്തബനക്ക്  2019-20  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  ബഡ്ജറക്ക്

അകലനാകകഷനനായബ  അനുവദബച്ച  തുകേ  പദതബകച്ചലവബനനായബ

വബനബകയനാഗബച്ചതബലുണനായ  വസ്പീഴ  പരബകശനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  2.64  കകേനാടബ  രൂപയകട

ബബല്ലുകേള്  ഇകപ്പെനാള്  ടഷറബയബല്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുകണങ്കബലുലാം  ബഡ്ജറക്ക്
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അകലനാകകഷന  ആന്റെക്ക്  കമനാണബററബലാംഗക്ക്  സബസലാം  കബയറനസക്ക്

കവണബവരുന്നതബനനാല്  കചലവബനത്തബല്  വന്നബട്ടബല.  പദതബ  ലക്ഷദലാം

കകകേവരബക്കുന്നതബനക്ക്  അടബയന്തര  ഇടകപടലുകേള്  നടത്തുന്നതനാണക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  നബര്വ്വഹണ  ഉകദദനാഗസര്കക്ക്  വസ്പീഴ  സലാംഭവബച്ചബട്ടുകണങ്കബല്

പരബകശനാധബച്ചക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(10) കകേനാഴബ കേര്ഷകേരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജക്ക്  എലാം  .    കതനാമസക്ക്:  കകേനാഴബ  കേര്ഷകേര്  കനരബടുന്ന  വബവബധ

പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരമുണനാകണലാം. 

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

പ്രളയത്തബല് കകേനാഴബകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കേര്ഷകേര്കക്ക്  കകേനാഴബ  ഒന്നബനക്ക്  50  രൂപ

നബരകബല് പരമനാവധബ 5,000 രൂപ  വബതരണലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  100 കകേനാഴബകേളബല്

കൂടുതല്  വളര്ത്തുന്നതബനക്ക്  അതനാതക്ക്  പ്രകദശകത്ത  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  കകലസനസക്ക്  ആവശദമനാണക്ക്.  മലബനസ്പീകേരണ  പ്രശ്നമുണനായനാല്

കകലസനസക്ക്  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  പഞനായത്തുകേള്കക്ക്  അധബകേനാരമുണക്ക്.

മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വളക്കുഴബ

നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക് 12,500 രൂപ സബ്സബഡബ നല്കുന്ന പദതബ മൃഗസലാംരക്ഷണ
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വകുപ്പെക്ക് നടപ്പെനാകബവരുന. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല ലബസക്ക്-1 (ചട്ടലാം 236 (5)), ലബസക്ക്-2 (ചട്ടലാം 236 (6))

പ്രകേനാരമുള്ള കേടലനാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

1.  2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ കേടനാശസ്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്

സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ II-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

2. 2019-കല കകേരള സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം വദവസനായ സനാപനങ്ങള്

സുഗമമനാകല്  ബബല്,  2019-കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ  കബയറനസക്ക്

കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ നഗരപ്രകദശ വബകേസനവലാം (കഭദഗതബ) ബബല് എന്നബവ

സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ IV-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

3.  2019-കല  കകേരള  മദ്രസനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  സലാംബന്ധബച്ച

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ IX-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

4.  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സലാംബന്ധബച്ച സമബതബയകട കതനാണ്ണൂറബ

എട്ടക്ക്  മുതല് നൂറബമൂന്നക്ക് വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
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VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന്ന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

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

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന): സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള  2019 -കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കതനാഴബലുലാം  എസക്സൈസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട  ഡബവബഡന്റെക്ക്  പദതബയബല്  സര്കനാര്  വബഹബതലാം  ഒരു

ശതമനാനത്തബല്  പരബമബതകപ്പെടുത്തുകേയലാം  ഭനാവബയബല്   കേബഫ്ബബ  നല്കുന്ന

ഡബവബഡന്റെബല്  കുറവ  വന്നനാല്  നബകേത്തുകമന്ന  ഉറപ്പെക്ക്  നല്കേനാതബരബക്കുകേയലാം

കചയ്യുന്നതക്ക് ശരബയനായ നടപടബയല. നബകക്ഷപത്തുകേ പൂര്ണ്ണമനാകയനാ ഭനാഗബകേമനാകയനാ

പബനവലബക്കുന്നതബനുലാം  നബകക്ഷപകേന  മരണകപ്പെട്ടനാല്  തുകേ  അവകേനാശബകക്ക്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള  വദവസ  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  പ്രവനാസബ
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കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  ജസ്പീവനകനാകര  നബയമബക്കുന്നതബനുലാം

മലബനാറബല് കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രവനാസബ പുനരധബവനാസ പദതബ മുകഖനയള്ള വനായ്പകേള് അനുവദബക്കുന്നതബലുള്ള

ബനാങ്കുകേളുകട  സമസ്പീപനലാം  തബരുത്തകപ്പെടണലാം.  പ്രവനാസബ  പുനരധബവനാസ  പദതബ

സപലറക്ക്  കപ്രനാജകകനള്ള  രസ്പീതബയബല്  ഒരു  ജബലയബല്  സമ്പൂര്ണ്ണമനായബ

നടപ്പെനാകണലാം.  മടങ്ങബകയത്തുന്ന  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  ആകരനാഗദ  പദതബ

നടപ്പെബലനാകനാനുലാം വരുന്ന കതരകഞടുപ്പെബല്  പ്രവനാസബകേള്കക്ക് കവനാട്ടക്ക് കചയ്യനാനുള്ള

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ.  കജനാര്ജക്ക്  എലാം.  കതനാമസബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള് ഖനാദര്:

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുന്നതബനനായബ

സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

  പ്രവനാസബകേളുകട ജസ്പീവബതസുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുന്ന പ്രവനാസബ ഡബവബഡന്റെക്ക് പദതബ

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്. പ്രവനാസബകേളുകട നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക് ഇനഷസ്വറനസക്ക് പരബരക്ഷ

നടപ്പെനാകണലാം. പ്രവനാസബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബകന ശക്തബകപ്പെടുത്തനാന പ്രവനാസബ

കലനാട്ടറബ ആരലാംഭബകണലാം.   
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ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന: സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കതനാഴബല് പ്രശ്നങ്ങളബല്കപ്പെട്ടക്ക് വബകദശരനാജദങ്ങളബകല ജയബലുകേളബല് കേഴബയന്ന

പ്രവനാസബകേകള കമനാചബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് സര്കനാര് മുനകേകയ്യടുകണലാം. നബകക്ഷപകേനക്ക്

പ്രകയനാജനലാം  ലഭബകത്തകരസ്പീതബയബല്  ഡബവബഡന്റെക്ക്  പദതബ

പുനരനാവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  ബബലബകല  14-ാം  വകുപ്പെക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  വദക്തത

വരുത്തുകേയലാം  കവണലാം.  വബകദശരനാജദങ്ങളബല്നബനലാം  മടങ്ങബകയത്തുന്ന

പ്രവനാസബകേകള പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പ്രവനാസബ  ഡബവബഡന്റെക്ക്

പദതബയബലൂകട  നബകക്ഷപകേരുകട   ജസ്പീവബതനാവസനാനലാം  വകര  10  ശതമനാനലാം

ഡബവബഡന്റെക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുനണക്ക്.  ഡബവബഡന്റുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  വബഷയങ്ങള്

പരബഹരബകനാന  കേഴബയന്നതനാണക്ക്.  നബകക്ഷപകേന  മരണകപ്പെട്ടനാല്  പങ്കനാളബക്കുലാം

പ്രതബമനാസലാം  ഡബവബഡന്റെക്ക്  ലഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  നബകക്ഷപകേകന്റെയലാം

ജസ്പീവബതപങ്കനാളബയകടയലാം  കേനാലകശഷലാം  നബകക്ഷപത്തുകേയലാം  ആദദമൂനവര്ഷകത്ത

ഡബവബഡന്റുലാം  അനന്തരനാവകേനാശബകക്ക്  കകകേമനാറനാനനാണക്ക്  ബബലബല്  വദവസ
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കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രവനാസബ  കേമ്മേസ്പീഷനബല്  ജസ്പീവനകനാരുകട  25  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബകണകമന്ന  നബര്കദ്ദേശലാം  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  14

ബനാങ്കുകേകളക്കൂടബ  NDPREM-ല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  550  കപര്കക്ക്  കലനാണ്

കകേനാടുകനാനുലാം  'സനാന്തസ്വനലാം'  പദതബകനായബ  25  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തനാനുലാം

പ്രവനാസബക്കുലാം  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  ഒമനാന  എയര്കകലനസബല്  7  ശതമനാനലാം

ഇളവക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  പദതബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  കഎ.എലാം.എ.-യമനായബ  സഹകേരബച്ചക്ക്

എമര്ജനസബ  ആലാംബുലനസക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കനനാര്ക  റൂട്ടക്ക്സക്ക്  സഉൗദബ  ആകരനാഗദമനനാലയവമനായള്ള  കേരനാറബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കഡനാകര്മനാകര  റബക്രൂട്ടക്ക്  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബകദശ  കതനാഴബല്തട്ടബപ്പെക്ക്  നടത്തുന്ന  കേമ്പനബകേകള  ബനാകക്ക്

ലബസബല്കപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കലനാകേ

കകേരളസഭയബല്നബന്നക്ക്  പബന്മേനാറനാനുള്ള  പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടക്ക്

പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.
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സബക്ക് ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട കക്ഷമ (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാംവകുപ്പെക്ക്

157, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 173 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാംവകുപ്പെക്ക്

174, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 187, 188, 194, 200, 205

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

205-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബ  34-കനതബകര  52  കവനാട്ടുകേകളനാകട  സഭ

നബരനാകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേളുലാം സഭ നബരനാകേരബച. 
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3-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.  

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

206, 2 07, 208 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മുഖദമനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.

208. ഖണ്ഡലാം  4 പ്രകേനാരലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന പ്രധനാന ആകബകല
വകുപ്പെക്ക് 14-ല് “(1955 കല XII-ാം ആകക്ക്)”എന്നതബനക്ക് പകേരലാം"(1955
കല 12-ാം ആകക്ക് )"  എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

 മുഖദമനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  4-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

209, 2 10, 211 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  മൂന്നനാലാം വകുപ്പെബല് തനാകഴപ്പെറയന്ന

ഒഉൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

 3-ാം ഖണ്ഡപ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കൂട്ടബകച്ചര്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്ന 8 എ

വകുപ്പെബല് "സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം" എന്ന വനാകബനക്ക് പകേരലാം "സസ്വസ്പീകേരബച്ചക്ക്,” എന്ന

വനാക്കുലാം ചബഹ്നവലാം കചര്കകണതനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  റൂള്  91(4)  പ്രകേനാരലാം  കകനാസക്ക്  കചയ  വകുപ്പെക്ക്

റസ്പീ-ഓപ്പെണ് കചയക്ക് ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകനാന സനാധബക്കുകേയബല. 

മബ  .    സസ്പീകര്: കകനാസക്ക് കചയതബനുകശഷലാം കവണകമങ്കബല് റസ്പീ-ഓപ്പെണ് കചയക്ക്

കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരനാവന്നതനാണക്ക്.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയകട

അഭദര്തനപ്രകേനാരലാം  3-ാം  വകുപ്പെക്ക്  റസ്പീ-ഓപ്പെണ്  കചയക്ക്  സഭയകട

അനുമതബകയനാകടയനാണക്ക്  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്

അപനാകേതയകണങ്കബല് പരബകശനാധബച്ചക്ക് റൂള് കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

മുഖദമനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഉൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.  

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136,

137,  138,  139,  140,  141,  142,  143,  144,  145,  146,  147,  149,  150,  151

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  2019-കല  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല):  പ്രവനാസബ കകേരളസ്പീയരുകട
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കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  സസ്വസ്പീകേനാരദമനാണക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേമനാനദലാംമൂലലാം  കതനാഴബല്

നഷ്ടകപ്പെട്ടക്ക്  തബരബകച്ചത്തുന്ന  പ്രവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസത്തബനുലാം

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം കകേന്ദ്രസഹനായലാം ആവശദമനാണക്ക്.  കലനാകേ കകേരളസഭയമനായബ

സഹകേരബകകണതബകലന്നനാണക്ക് യ.ഡബ.എഫക്ക്. തസ്പീരുമനാനലാം.

2019-കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

വഖഫക്ക് കബനാര്ഡബകന്റെ കറഗുകലഷനബല് വരുത്തബയ കഭദഗതബ

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:  വഖഫക്ക്  ആകബകല  കസക്ഷന 110  പ്രകേനാരമുള്ള

കറഗുകലഷനബല്  സര്കനാരബനക്ക്  മനാറലാം  വരുത്തനാന  അവകേനാശമബകലന്നബരബകക

29.10.2019-നക്ക്  സഭയബല്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുള്ള  വഖഫക്ക്  കബനാര്ഡക്ക്  കറഗുകലഷനബല്

വബരമബകല്  പ്രനായലാം  സലാംബന്ധബചലാം  ജസ്പീവനകനാര്കക്ക്  കകേനാണകക്ക്  റൂള്സക്ക്

ബനാധകേമനാകബയലാം  മനാറലാം  വരുത്തബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കകേനാടതബയകട

പരബഗണനയബലബരബക്കുന്നതുലാം  ആക്ടുപ്രകേനാരലാം  അധബകേനാരമബലനാത്തതുമനായ

കേനാരദത്തബല് മനാറലാം വരുത്തബ സഭയകട കമശപ്പുറത്തുവച്ചതക്ക് ക്രമപ്രകേനാരമല.
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ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):

വഖഫക്ക് കബനാര്ഡക്ക് സമര്പ്പെബച്ച കറഗുകലഷനക്ക് വബരുദമനായബ യനാകതനാരു നബര്കദ്ദേശവലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തനാകത  മുന  സര്കനാര്  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ച  വബജനാപനലാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേ  മനാത്രമനാണക്ക്  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കകേരള

സഹ കകനാടതബയബല്നബന്നക്ക്  യനാകതനാരുവബധ  നബര്കദ്ദേശവലാം  ലഭദമനാകേനാത്തതബനനാല്

കകേരള വഖഫക്ക് കബനാര്ഡക്ക് കറഗുകലഷനസക്ക്, 2016 ക്രമപ്രകേനാരമനാണക്ക്. 

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  മൂലനബയമത്തബകന്റെ വദവസയക്ക് വബരുദമനായ ഒരു നടപടബയലാം

ഉണനായബട്ടബകലനലാം കബനാര്ഡക്ക് തയ്യനാറനാകബ സമര്പ്പെബച്ച കേരടക്ക്  കറഗുകലഷനസബല്

വദക്തതയ്ക്കുകവണബ  സര്കനാരബകന്റെ  ഭരണ  വകുപ്പുകേള്  നബര്കദ്ദേശബച്ചതുലാം  അവശദലാം

കവണതുമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഉള്കകനാളളബച്ചനാണക്ക്  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചകതനമനാണക്ക്

വകുപ്പുമനബ  വബശദസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.  കറഗുകലഷനസക്ക്  തയ്യനാറനാകനാന  കബനാര്ഡബനുള്ള

അധബകേനാരലാം അന്തബമമകലന്നസ്തുലാം  സര്കനാരബകന്റെ മുനകൂര് അനുമതബകക്ക് വബകധയമനായബ

മനാത്രകമ അപ്രകേനാരലാം കറഗുകലഷന പുറകപ്പെടുവബകനാന കേഴബയകേയള എനമനാണക്ക്
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മൂലനബയമത്തബകല  വകുപ്പെക്ക്  110-കല  വദവസ.  ഇവബകട  പ്രസബദസ്പീകേരബകകപ്പെട്ട

കറഗുകലഷനബകല ഖണ്ഡബകേ  (11)-ല്  കബനാര്ഡക്ക്  നബര്കദ്ദേശബച്ച  വദവസയബല്

സര്കനാര്  കൂട്ടബകച്ചര്കലുകേള്  വരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്  വദക്തതയ്ക്കുകവണബയനാകണനലാം

മൂലനബയമത്തബകല  വകുപ്പെക്ക്  110  സര്കനാരബനക്ക്  അധബകേനാരലാം  നല്കുന്നതനായലാം

കേനാണുന.  ആകേയനാല്  ഇകനാരദത്തബല്  നബയമവബരുദമനായബ  എകന്തങ്കബലുലാം

ഉണനായബട്ടുകണന്നക്ക്  പറയനാനനാകേബല.  2016  കഫബ്രുവരബ  1-ാം  തസ്പീയതബ

വബജനാപനലാം  കചയ  കറഗുകലഷന  മുനവര്ഷത്തബലധബകേലാം  കേനാലതനാമസലാം

വരുത്തബ  04-07-2019-നനാണക്ക്  ആദദമനായബ  സഭയകട  കമശപ്പുറത്തുവച്ചതക്ക്.  ആ

സമയത്തക്ക്  ഹനാജരനാകബയ  കേനാലതനാമസ  പത്രബകേയബല്  "കേനാലതനാമസലാം

മനനഃപൂര്വ്വമകലനലാം  ഭരണപരമനായ  കേനാരണങ്ങളനാലനാണക്ക്  നബശബത

സമയപരബധബക്കുള്ളബല്  പ്രസസ്തുത  കറഗുകലഷനസക്ക്  സഭയബല്  സമര്പ്പെബകനാന

കേഴബയനാകത  കപനായകതനമനാണക്ക്"  പറഞബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇത്തരലാം

വബശദസ്പീകേരണങ്ങള്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയന്നതല.  സഭയകട

കമശപ്പുറത്തുവയ്കകണ  കരഖകേളബല്  അനബശബതമനായ  കേനാലതനാമസലാം

വരുത്തുന്നതക്ക്  സഭകയനാടുള്ള  അനനാദരവനായബകണക്ക്  തുടര്നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകകണബവരുകമന്നക്ക്  ഓര്മ്മേബപ്പെബക്കുകേയനാണക്ക്.  കമശപ്പുറത്തുവച്ച
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കേടലനാസുകേള്  സലാംബന്ധബച്ച  സമബതബ  ഇകനാരദലാം  വബശദമനായബ

പരബകശനാധബകകണതനാണക്ക്. ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതല. 

നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം (തുടര്ച്ച)

 (ii) 2019-  കല മദ്രനാസക്ക് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന  ): സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല  മദ്രനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

മലബനാറബകല  കക്ഷത്രങ്ങള്കക്ക്  കകേനാമണ്  സസ്പീമുലാം  ഫണ്ടുലാം  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം

ജസ്പീവനകനാരുകട  കസവന-കവതന  വദവസകേള്  സര്കനാര്  ജസ്പീവനകനാര്കക്ക്

സമനാനമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കപനഷന  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം

ജസ്പീവനകനാര്  ബബ.പബ.എല്.  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടനാത്തതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  കകേ.  ജയകുമനാര്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല
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ശബപനാര്ശകേള് നടപ്പെബലനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:   വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.    മലബനാര്

കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനുകേസ്പീഴബലുള്ള  കക്ഷത്രജസ്പീവനകനാരുകട  വബവബധ  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകനാകത കബനാര്ഡബകന്റെ ഭരണസമബതബയബലുള്ള  അലാംഗങ്ങളുകട കേനാലനാവധബ

ഒരു  തവണകൂടബ  നസ്പീട്ടബകകനാടുകനാന  മനാത്രലാം  കകേനാണ്ടുവന്ന  ബബലനാണബതക്ക്.

കക്ഷത്രങ്ങളുലാം  ആരനാധനനാലയങ്ങളുലാം  വബശസ്വനാസബകേളുകട  തനാല്പരദവലാം

സലാംരക്ഷബകകപ്പെടണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല മദ്രനാസക്ക് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ)

ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന്ന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

നബലവബലുള്ള  നബയമലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാകനാത്തതുമൂലലാം  മലബനാറബകല

കക്ഷത്രങ്ങളുകട  പുനരുദനാരണവലാം  ജസ്പീവനകനാരുകട  കസവന-കവതന

വദവസകേളുലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന  സനാധബകനാത്ത  സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക്  ഇഉൗ

ബബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതക്ക്.  കക്ഷത്ര  ജസ്പീവനകനാരുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്

സമയബന്ധബതമനായബ ലഭദമനാകനാകനനാ കക്ഷത്ര  സലാംരക്ഷണവലാം പുനരുദനാരണവലാം
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നടപ്പെനാകനാകനനാ സര്കനാരബനക്ക് സനാധബച്ചബട്ടബല. 

ശസ്പീ.  രനാജ  എബ്രഹനാമബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന:  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  മദ്രനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കദവസസ്വലാം വകുപ്പുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് സര്കനാര് ശകദയമനായ ഇടകപടലുകേള്

നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കദവസസ്വത്തബനക്ക്  അര്ഹതകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  തബരബചപബടബക്കുന്നതബനുലാം

കക്ഷത്രങ്ങളബല്നബനള്ള  വരുമനാനത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  അലാംശദനായലാം

പബരബകച്ചടുക്കുന്നതബനുലാം  ജസ്പീര്കണ്ണനാദനാരണ  ഗ്രനാന്റെക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം

കക്ഷത്ര  കേലനാ  അകനാദമബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

മലബനാറബകല  ആചനാരസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം  കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുലാം  നല്കേബവരുന്ന

ധനസഹനായലാം  1,500  രൂപയനാകബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകമന്ന  തസ്പീരുമനാനലാം

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.  വബശസ്വനാസങ്ങളുലാം  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളുലാം  വബശസ്വനാസബകേളുകട

തനാല്പ്പെരദങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  സര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ
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(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):  1951 -കല  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേസനാപന

നബയമത്തബകല കസക്ഷന  7 (എ) 1-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേനാരലാം മലബനാര്  കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡക്ക്  അലാംഗത്തബകന്റെ കേനാലനാവധബ  രണക്ക്  വര്ഷമനായബ  വദവസ കചയബട്ടുണക്ക്.

പ്രസ്തുത ആകബകല വദവസകേളനുസരബച്ചക്ക് മലബനാര് പ്രകദശകത്ത ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ

സനാപനങ്ങളുകട  ഭരണ  നബര്വ്വഹണലാം  സലാംസനാന  സര്കനാരബകന്റെ  കനരബട്ടുള്ള

നബയനണത്തബലനായബരുന.  2008-കല  കഭദഗതബ  പ്രകേനാരലാം  പ്രസ്തുത

ധര്മ്മേസനാപനങ്ങളുകട  ഭരണനബര്വ്വഹണലാം  സര്കനാരബല്നബനലാം  മലബനാര്

കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലനാകബ.  കകേരള ലനാനഡക്ക് കേണ്സര്വനസബ ആകക്ക്

പ്രകേനാരലാം അനദനാധസ്പീനകപ്പെട്ട  കദവസസ്വലാം ഭൂമബ തബരബകച്ചടുക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായള്ള

പ്രനാഥമബകേ  പരബകശനാധനയബലൂകട  1123  കക്ഷത്രങ്ങളുകട  കേകയ്യറബയ  ഭൂമബ

കേകണത്തുകേയണനായബ.  മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബലുലാം മറക്ക് കക്ഷത്രങ്ങളബലുമുള്ള

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ജസ്പീവനകനാര്കക്ക്  ഏകേസ്പീകൃത  ശമ്പളലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  ഭരണ  സലാംവബധനാനലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമനായബ  നബയമബച്ച

ശസ്പീ. കഗനാപനാലകൃഷ്ണന കചയര്മനാനനായ കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്

നബയമനബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടനവരബകേയലാം  കേരടക്ക്  ബബല്

നബയമപരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  പരബഗണനയബലുമനാണക്ക്.  20  ലക്ഷലാം  രൂപകയനാ
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അതബല്  കുറകവനാ  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാനമുള്ള  കക്ഷത്രജസ്പീവനകനാരുകട

ശമ്പളവബതരണത്തബകല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതനാണക്ക്. കദവസസ്വലാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്

കബനാര്ഡക്ക്  മുകഖന  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര

ശനാന്തബമനാരനായബ  നബയമബച്ചതുലാം  മുകന്നനാക  സമുദനായത്തബകല  സനാമ്പത്തബകേമനായബ

പബകന്നനാകലാം  നബല്ക്കുന്നവര്കക്ക്  സലാംവരണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  സര്കനാരബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  കേല്പ്പെനാത്തബ രകഥനാതവ നടത്തബപ്പുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് അകപക്ഷ

ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക്  ഗ്രനാന്റെക്ക്  അനുവദബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ശബരബമല  തസ്പീര്തനാടനവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സഉൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുന്നതബനനായബ  കൂടുതല്  തുകേ  വബവബധ

വകുപ്പുകേള്കക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനക്ക്

സമനാനമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണക്ക് ഈ ബബലബലൂകട നടത്തനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുളള 2019-കല മദ്രനാസക്ക് ഹബന്ദുമത

ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

149, 152, 164, 168, 169, 180, 181, 182, 184 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

195-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വ  കുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

111,  114,  118,  123,  134,  136,  143,  145,  146,  148  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
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1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന  ):  2019-കല  മദ്രനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തുറമുഖവലാം  മക്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെളളബ  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  മദ്രനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)

ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം  28-കനതബകര  68  കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(iii) 2019 -  കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന  ):  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2019 -കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ
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(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

പഞനായത്തുകേളുലാം നഗരസഭകേളുലാം ദസ്പീര്ഘകേനാല വബകേസന ലക്ഷദങ്ങള് തയ്യനാറനാകബ

അതബനനുസരബചളള വബഭവ സമനാഹരണമനാണക്ക്  നടത്തബവരുന്നതക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ

വബകേസനലാം,  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  എന്നസ്പീ  കമഖലകേളബല്  ഭരണഘടന  പ്രകേനാരമുളള

ആസൂത്രണലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനക്ക്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്കക്ക്

വദതദസങ്ങളനായ  പ്രനാധനാനദമുണക്ക്.  ഇതബകല  ജസ്പീവനകനാകര  മുഴുവന

ഭരണതലത്തബല് ഒരു കുടകസ്പീഴബലനാക്കുകേവഴബ അധബകേനാര കകേന്ദ്രസ്പീകേരണത്തബനനാണക്ക്

ബബലബലൂകട  സര്കനാര്  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  മുനബസബപ്പെല്  കകേനാമണ്  സര്വ്വസ്പീസബകന

സര്കനാര് വകുപ്പെനാകബ മനാറ്റുകമന്നക്ക് പറയകമ്പനാഴുലാം കസക്രട്ടറബക്കുലാം   ജസ്പീവനകനാര്ക്കുലാം

രണ്ടുതരത്തബലുള്ള  ശമ്പള  വദവസയനാണക്ക്  നബര്കദ്ദേശബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേകള  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളനായലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേകള

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളനായലാം  മനാറ്റുന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബച്ച  സര്കനാര്  നബലപനാടക്ക്

വദക്തമനാകണലാം.  പഞനായത്തുകേളബല്  വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃതവലാം  നഗരങ്ങളബല്
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കകേന്ദ്രസ്പീകൃതവമനായ മനാലബനദസലാംസരണ സലാംവബധനാനലാം സനാധദമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .   അനബല് അകര: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  അധബകേനാരങ്ങള്  കേവര്കന്നടുക്കുന്ന  രസ്പീതബ  ഒഴബവനാകണലാം.

ബബല്  അവതരണത്തബലൂകട  നഗരസഭകേളുകട  ഭൂമബ  സര്കനാര്  തബരബകച്ചടുക്കുന്ന

അവസയനാണുണനാകുന്നതക്ക്.  പദതബകേള്  ഏകകേനാപനകത്തനാകട

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബല് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പെക്ക് പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉസബദുള്ള: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.  യനാകതനാരു പഠനവലാം

നടത്തനാകത വകുപ്പുകേകള സലാംകയനാജബപ്പെബകനാനുള്ള കഭദഗതബ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട അധബകേനാരങ്ങള് കേവര്കന്നടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  വബകനനാദ നബകുതബയലാം

പരസദ  നബകുതബയലാം  പബടബകച്ചടുത്തുലാം  ഫണക്ക്  കവട്ടബക്കുറചലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങകള  ബുദബമുട്ടബലനാക്കുകേയനാണക്ക്.  ശുചസ്പീകേരണകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

ശമ്പളലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  മറനാനുകൂലദങ്ങള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

മനാലബനദസലാംസരണത്തബനക്ക് കേരനാകറടുത്ത സസ്വകേനാരദ ഏജനസബകേളുകട പ്രവര്ത്തനലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  സര്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  എലനാ  വനാര്ഡുകേളബലുലാം

ഉറവബടമനാലബനദ  സലാംസരണലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഇ-കവസ്റ്റുകേളുകട

നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  വബല്പന  നടത്തുന്ന  സനാപനങ്ങളുകട  ഉത്തരവനാദബത്തമനാകബ
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  സലാംസനാനതലത്തബല്

മനാലബനദസലാംസരണ അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   ടബ  .   കജ  .   വബകനനാദക്ക്: വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  അധബകേനാരങ്ങള് അട്ടബമറബക്കുന്നതബനുള്ള ശമമനാണക്ക്  സര്കനാര്

നടത്തുന്നതക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  സലാംകയനാജനലാം  ആശയക്കുഴപ്പെത്തബനുലാം

സങ്കസ്പീര്ണ്ണതകേള്ക്കുലാം  കേനാരണമനാകുലാം.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട

സകേവശമുള്ള  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തക്ക്  മനാലബനദസലാംസരണ  പനാന്റെക്ക്  നബര്മ്മേബകനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം പുന:പരബകശനാധബകണലാം.                 

ശസ്പീ.  മുഹമ്മേദക്ക് മുഹസബന പബ.ക്കുകവണബ  ശസ്പീമതബ ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

മനാലബനദ  സലാംസരണലാം  സലാംബന്ധബച്ച  കബനാധവല്കരണ  പരബപനാടബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം പഞനായത്തക്ക് ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള യൂസര് ഫസ്പീ നല്കേനാത്ത

വദനാപനാരബകേള്കകതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  നബയമലാം

കേര്ശനമനായബ  നടപ്പെനാകനാന  കസക്രട്ടറബമനാര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേണലാം.
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പഞനായത്തബകന്റെ  ആസബകേള്  കവബ്സസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

പഞനായത്തക്ക്  കറനാഡുകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മനാലബനദ സലാംസരണ യൂണബറക്ക് ആരലാംഭബകനാന ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്കക്ക് സര്കനാര്

ഭൂമബ വബട്ടുകകേനാടുക്കുന്നതബകന സലാംബന്ധബചലാം വരുമനാനമബലനാത്ത പഞനായത്തുകേള്കക്ക്

ധനസഹനായലാം  നല്കുന്നതബകനക്കുറബചലാം  ആകലനാചബകണലാം.  പ്രളയത്തബല്

തകേര്ന്ന  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

എലാം.എന.ആര്.ഇ.ജബ.എസക്ക്.-ല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വസ്പീടുകേളുകട  സലാംരക്ഷണഭബത്തബ

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷക്ക്:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം  അകത സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

 നഗരസഭകേളബല്  ഹരബത  കേര്മ്മേകസനകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചതുലാം  കമറസ്പീരബയല്

കേളക്ഷന  കഫസബലബറബ  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുലാം  പനാസബകേക്ക്  കഷ്രെഡബലാംഗക്ക്  യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബച്ചതുലാം  വസ്പീടുകേളബല്  ബകയനാഗദനാസക്ക്  പനാന്റുകേള്  സനാപബച്ചതുലാം  ഇഉൗ

കമഖലകയനാടുള്ള  സര്കനാരബകന്റെ  പ്രതബബദത  വദക്തമനാക്കുന.  ജലനാശയങ്ങള്

മലബനകപ്പെടുത്തുന്നതബകനതബകര  കേര്ശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  വകുപ്പുകേളുകട
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ഏകേസ്പീകേരണത്തബലൂകട  ജസ്പീവനകനാരുകട  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം

അര്ഹമനായ കപ്രനാകമനാഷനുകേള് ഉറപ്പെനാകനാനുലാം കേഴബയന്നതനാണക്ക്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആകബകല  48,  222,  224,  326 വകുപ്പുകേളുകട

കഭദഗതബകേള്കനായനാണക്ക് ഇഉൗ ബബല് കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതക്ക്.  

വബവബധ  തട്ടുകേളബലുള്ള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  തടസങ്ങള്  കനരബടുന്ന

സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക് ഒരു കപനാതു സര്വ്വസ്പീസക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചതക്ക്.

ചട്ടങ്ങളുകട  അപനാകേതകേള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  വകുപ്പുതല

അദദക്ഷനമനാരുകട  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പരബഗണബക്കുന്നതബനുമനായബ  നബകയനാഗബച്ച

മൂന്നലാംഗ  സമബതബയകട  തസ്പീരുമനാനലാം  ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക് നബലവബല്  വകുപ്പുകേള്

ലഭദമനാക്കുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങള്കക്ക്  തടസങ്ങളുണനാകേനാകതയലാം  ജസ്പീവനകനാരുകട

അവസരലാം നബകഷധബകനാകതയലാം വബകശഷനാല് ചട്ടങ്ങള് അന്തബമമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.

മുനബസബപ്പെല്  കകേനാമണ്  സര്വ്വസ്പീസബലുള്ള  ഉകദദനാഗസകര  സര്കനാര്

ഉകദദനാഗസരനായബ പരബവര്ത്തനകപ്പെടുത്തബകകനാണ്ടുള്ള മനാറമനാണക്ക് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.

പഞനായത്തക്ക് കകേനാമണ് സര്വ്വസ്പീസക്ക്  ജസ്പീവനകനാരുകട  ഭരണപരമനായ നബയനണലാം
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നഗരകേനാരദ വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബലുലാം പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധബച്ച നബയനണലാം തകദ്ദേശ

സനാപനത്തബകന്റെ കേസ്പീഴബലുമനാകുന്ന രസ്പീതബയബല് കകേനാണ്ടുവരനാനനാണക്ക് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.

ഏഴക്ക് ജബലകേളബലനാണക്ക്  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  മനാലബനദ  പനാന്റുകേള്  സനാപബകനാന

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങകള  മനാലബനദസലാംസരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  സഹനായബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്  സര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  തര്കമബലനാത്ത  സലങ്ങളബല്  പനാന്റെക്ക്

നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള  കടണര്  നടപടബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയലാം  സലലാം

ലഭദമലനാത്ത പ്രകദശങ്ങളബല് സലലാം കേകണത്തനാനുള്ള ശമത്തബലുമനാണക്ക്. തൃശ്ശൂര്

ജബലയബല്  മനാലബനദ  സലാംസരണത്തബനനായബ  15  ഏകര്  സലലാം  നല്കേനാന

കകേനാര്പ്പെകറഷന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്. 751 പഞനായത്തുകേളബല് കകേന്ദ്രസ്പീകൃത മനാലബനദ

സലാംസരണത്തബനുള്ള  സലാംവബധനാനകമനാരുകബയബട്ടുണക്ക്.  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകന്റെ

പുനര്വബഭജനത്തബനക്ക്  ഡസ്പീലബമബകറഷന  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബകയനാഗബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇടുകബ

ജബലയബകല  ഭവനരഹബതരനായ  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച്ച

കചയ്യുകേയലാം  കൃഷ്ണനനനായര്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  നടപ്പെബലനാകനാനുള്ള  നടപടബ

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്. കതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബയബല് വദക്തബഗത കേനാരദങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാന  വദവസയബകലങ്കബലുലാം  ഒരു  കേമ്മേക്യൂണബറബയകട  പ്രശ്നങ്ങള്
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ഉള്കപ്പെടുത്തനാന  സനാധബക്കുകമനാകയന്നക്ക്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

156, 157, 168, 170, 172, 173, 176, 183, 185, 186, 191, 192,  193, 197,

199, 200, 201, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 217, 220, 223 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച.

213. ഖണ്ഡലാം 2(2) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് കചര്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന വകുപ്പെക്ക്
48 (3 എ)-ല്  "സര്കനാരബനു"  എന്ന വനാകബനക്ക് പകേരലാം  "സര്കനാരബനക്ക്"
എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

 മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 
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കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

227, 235, 239, 240, 241, 244,  245, 257, 259, 260, 261, 262, 263

264, 265, 267, 268, 271, 273, എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

277, 281  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

286, 287, 288, 290, 297, 298, 302, 303, 305, 318, 320, 335,  336,
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337 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

6-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

339-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച. 

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

111, 112, 117, 127, 128,  133, 134, 135, 142, 145, 147, 154, 155 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകേപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):   2019-കല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് പനാസനാകണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

VIII  അറബയബപ്പെക്ക്

മബ  .    കഡപക്യൂട്ടബ  സസ്പീകര്:  12-11-2019-നക്ക്  കലനാകേ

പ്രകമഹദബനകത്തനാടനുബന്ധബച്ചക്ക് നടത്തബയ  കമഡബകല് കേദനാമ്പബകന്റെ തുടര്ച്ചയനായബ

ഇന്നക്ക് 5-എ കകേനാണ്ഫറനസക്ക് ഹനാളബല് അലാംഗങ്ങള്കക്ക് കബനാധവല്കരണ കനാസക്ക്

സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.   

സഭ രനാത്രബ 7.02-നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 

.....................


