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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   ഒകകനാബര്    30,   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

മനാകവനായബസക്ക് കവട്ട

മബ  .    സസ്പീകര്:  അട്ടപ്പെനാടബയബകല  മഞബകണബ  വനത്തബല്  തണര്കബനാള്ട്ടക്ക്

കസന  നനാലക്ക്  മനാകവനായബസ്റ്റുകേകള  കകേനാലകചയ്ത  സലാംഭവകത്തത്തുടര്നക്ക്  അവബകട

നബലനബല്ക്കുന  ഭസ്പീകേരനാന്തരസ്പീക്ഷവലാം  തസ്പീവ്രവനാദബകേള്  ഉയര്ത്തുന  ഭസ്പീഷണബയലാം

ജനങ്ങളബലുണനായബട്ടുള്ള  ആശങ്കയലാംമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുളള  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച
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കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് കഡനാ. എന. ജയരനാജക്ക്, സര്വ്വശസ്പീ   എന. ഷലാംസുദസ്പീന,

പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  28-10-2019-നക്ക്  പുലര്കച

അഗളബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷന  പരബധബയബല്  പകടനാളബലാംഗക്ക്  നടത്തബകകനാണബരുന

തണര്കബനാള്ട്ടക്ക്  ടസ്പീമബനക്ക്  കനകര  കമകലമഞബകണബ  വനത്തബലുണനായബരുന

മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്  കവടബയതബര്ക്കുകേയലാം  സസ്വയരക്ഷയനായബ  തണര്കബനാള്ട്ടക്ക്

അലാംഗങ്ങള് തബരബകകേ കവടബവയ്ക്കുകേയലാം കചയ്തതബകനത്തുടര്നക്ക്  3  മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്

മരണകപ്പെടുകേയണനായബ.  29-10-2019-നക്ക്  മൃതകദഹങ്ങളുകട ഇനകേസ്വസക്ക്  നടകകവ

വനത്തബല്  ഒളബഞബരുന  മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്  കപനാലസ്പീസുലാം  അസബസന്റെക്ക്  കേളകറലാം

ഉള്കപ്പെകടയള്ളവര്ക്കുകനകര  വസ്പീണലാം  കവടബവയ്ക്കുകേയലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  തബരബകകേ

കവടബവചകപ്പെനാള്  ഒരു  മനാകവനായബസ്റ്റുകൂടബ  മരണകപ്പെടുകേയലാം  കചയ.  ഈ  രണക്ക്

സലാംഭവത്തബലുലാം  കകേസക്ക്  രജബസര്  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മരണകപ്പെട്ടവകര

തബരബചറബയനതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  രണക്ക്  കകേസുകേളുകടയലാം

അകനസ്വഷണലാം കകലാംബനാഞബകന ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മൃതകദഹങ്ങള്

തൃശ്ശൂര് കമഡബകല് കകേനാകളജബല് കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം നടത്തുനതബനുള്ള നടപടബകേള്
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സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന. 

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷലാംസുദസ്പീന: കേഴബഞ രണദബവസത്തബനുള്ളബല്  തണര്കബനാള്ട്ടക്ക്

കസനയകട  കവടബവയബല്  അട്ടപ്പെനാടബയബകല  കമകലമഞകണബ  ഊരബല്

നനാലുകപരനാണക്ക്  കകേനാല്ലകപ്പെട്ടതക്ക്.  ഇഇൗ  സലാംഭവകത്തത്തുടര്നക്ക്  അവബടകത്ത

ജനങ്ങള്  ഭയനാശങ്കയബലനാണക്ക്.  അട്ടപ്പെനാടബ  കകേനസ്പീകേരബചനാണക്ക്  മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്

പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുനതക്ക്. അവകര കവടബവചക്ക് കകേനാല്ലുന കപനാലസ്പീസക്ക് നടപടബയബല്

വദനാപകേ  പ്രതബകഷധമനാണുള്ളതക്ക്.  നബയമങ്ങള്  പനാലബകനാകതയനാണക്ക്  സര്കനാര്

ഈ പ്രവര്ത്തനത്തബകലര്കപ്പെടുനതക്ക്. കുറനാകരനാപണകമനാ വബചനാരണകയനാ ഇല്ലനാകത

ആളുകേകള കവടബവച്ചുകകേനാല്ലുന സമസ്പീപനലാം  ശരബയല്ല.  പബകനനാക കമഖലകേളബല്

വബകേസനലാം നടപ്പെനാകബകകനാണക്ക് മനാകവനായബസക്ക് ആശയങ്ങള് പ്രതബകരനാധബക്കുകേയലാം

ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഇഇൗ വബഷയത്തബല് ജനാഗ്രത പനാലബക്കുകേയലാം കവണലാം.  മനാകവനായബസക്ക്

ഏറ്റുമുട്ടലുകേകള  സലാംബനബചക്ക്  ജുഡസ്പീഷദല്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തണലാം.  ഇഇൗ

വബഷയലാം സഭ നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ഏതക്ക്  സനാഹചരദത്തബലനായനാലുലാം

മനുഷദജസ്പീവന  നഷ്ടകപ്പെടുനതക്ക്  ദദുഃഖകേരമനാണക്ക്.  മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്കകതബകരയള്ള

നടപടബകേള്  വളകരമുമ്പുതകന  ആരലാംഭബചബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.  സലാംസനാനകത്ത
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പശബമഘട്ടലാം  കകേനസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണക്ക്  ഇവരുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വദനാപബപ്പെബകനാനുള്ള ശമമനാണക്ക് നടത്തബവനതക്ക്.  ഇതക്ക് തടയനതബനക്ക്  223  കകേരള

ആന്റെബ  കടററബസക്ക്  സസ്വനാഡലാം  177  തണര്കബനാള്ട്ടക്ക്  കേമനാനകഡനാകേളുലാം

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  കലനാകല്  കപനാലസ്പീസക്ക്,  കഫനാറസക്ക്  ഉകദദനാഗസര്

തുടങ്ങബയ  കസനനാലാംഗങ്ങള്  കചര്നക്ക്  ലുകഇൗട്ടക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  പുറകപ്പെടുവബച്ചുലാം

ഭസ്പീഷണബയള്ള  സലങ്ങളബല്  പ്രകതദകേ  സുരക്ഷനാ  മുനകേരുതല്  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുമനാണക്ക്  ഇവരുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നബരസ്പീക്ഷബച്ചുവനബരുനതക്ക്.

കകേരളത്തബനുപുറത്തക്ക് പരബശസ്പീലനലാം സബദബച മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്,  സലാംസനാനകത്ത

ജനനാധബപതദ  സലാംസനാരകത്തയലാം  കമചകപ്പെട്ട  കമസമനാധനാനനബലകയയലാം

തകേര്ക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണക്ക് നടത്തനാന ശമബക്കുനതക്ക്.   ഇഇൗ കമഖലയബല്

തണര്കബനാള്ട്ടുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  സബദബച  വബഭനാഗങ്ങളുലാം  കറനാന്തക്ക്

ചുറ്റുനണക്ക്.  ഇവകര സമൂഹത്തബകന്റെ കപനാതുധനാരയബകലയക്ക് കകേനാണവരുനതബനനായബ

സര്കനാര് പുനരധബവനാസ പനാകകജക്ക് പ്രഖദനാപബചബട്ടുണക്ക്.  കദശസ്പീയ മനുഷദനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  മനാര്ഗ്ഗകരഖയക്ക്  വബരുദമനായബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടനബട്ടുകണങ്കബല്

അതക്ക്  പരബകശനാധബക്കുനതുലാം  കേര്ശന  നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.

അട്ടപ്പെനാടബയബകല  മനാകവനായബസക്ക്  സനാനബദദ  കമഖലകേളബല്  വളകരയധബകേലാം
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വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സര്കനാര്  നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.

ഇതരസലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  ഇവബകടവനക്ക്  ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തുനവര്കകതബകര  ശക്തമനായ  നബയമനടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേകയനതക്ക്

സര്കനാരബകന്റെ  ഉത്തരവനാദബതസ്വമനാണക്ക്.  ഏറ്റുമുട്ടലബല്  മനുഷദജസ്പീവന  നഷ്ടകപ്പെട്ടതക്ക്

അതദന്തലാം നബര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല് ഏകതങ്കബലുലാം തരത്തബലുള്ള വസ്പീഴ

ഉണനായബട്ടുകണങ്കബല്  അതക്ക്  തബരുത്തനാന  സര്കനാര്  സനദമനാകുലാം.  ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള്  ഉണനാകേനാന  പനാടബല്ലനാത്തതനാണക്ക്.  ഇകനാരദത്തബല്  മജബസസ്പീരബയല്

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്.  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ല.   

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)   

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തല): അട്ടപ്പെനാടബയബലടകലാം ഏഴക്ക്

മനാകവനായബസ്റ്റുകേള്  അടുത്തകേനാലത്തക്ക്  കവടബകയറക്ക്  മരബച  സലാംഭവത്തബല്  ദരൂഹത

നബലനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.  കുറലാംകചയ്ത  മനാകവനായബസ്റ്റുകേകള  നബയമത്തബനുമുനബല്

കകേനാണവരുനതബനുപകേരലാം  കവടബവച്ചുകകേനാല്ലുന  നബലപനാടബകനനാടക്ക്

കയനാജബകനാനനാവബല്ല.  മനാകവനായബസ്റ്റുകേകള  ജനാഗരൂകേമനായബ  വസ്പീക്ഷബകകണതക്ക്

ആവശദമനാണക്ക്.  കഫനാറസക്ക് വനാചക്ക്മനാന തസബകേയബകലയക്ക് ആദബവനാസബകേളബല്നബനക്ക്
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700  കപകര  റബക്രൂട്ടക്ക്  കചയകകേനാണലാം  തണര്കബനാള്ട്ടക്ക്  സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണലാം  മനാകവനായബസ്റ്റുകേളുകട  കേടനകേയറവലാം  സസ്വനാധസ്പീനവലാം

തടയനതബനുലാം  മനാകവനായബസക്ക്  സബദനാന്തങ്ങളബല്നബനലാം  യവതലമുറകയ

പബന്തബരബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  പബടബകകപ്പെട്ട  മനാകവനായബസ്റ്റുകേകള  നബയമത്തബനുമുനപബല്

കകേനാണവരുനതബനുമുള്ള  നടപടബകേളനാണക്ക്  കേഴബഞ  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  സര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്. ഇകപ്പെനാള് നടന സലാംഭവത്തബല് സമഗ്ര അകനസ്വഷണലാം നടത്തബ

സലാംസനാനത്തക്ക്  കമസമനാധനാനലാം  നബലനബര്ത്തുനതബനുലാം  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനുലാം

സസ്വത്തബനുലാം സുരക്ഷബതതസ്വലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

II ശദക്ഷണബകല്  

(1) പബ  .  എസക്ക്  .  സബ  .  യകട  വബശസ്വനാസദത

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉകകബദള്ള: കകേരള പബബകേക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ വബജബലനസക്ക്

വബഭനാഗലാം  പരസ്പീക്ഷനാ  കമകകടുകേള്  കേകണത്തബയതക്ക്  പബ.എസക്ക്.സബ.-യകട

വബശസ്വനാസദതകയ  തകേര്ത്തബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  അര്ഹരനായവകര  പബനബലനാകബ

കമകകടബലൂകട റനാങ്കക്ക് പട്ടബകേയബല് മുനബകലത്തുനവകര സലാംരക്ഷബകനാന പനാടബല്ല.

കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേനാണ്സബബള്  റനാങ്കക്ക്  ലബസബല്  അനര്ഹര്  കേടനകൂടബയതക്ക്

സലാംബനബചക്ക്  സബ.ബബ.കഎ.  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബ  കുറകനാകര
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ശബക്ഷബക്കുനതബനുലാം  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  വബശസ്വനാസദത

നബലനബര്ത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന):  ഈ സര്കനാര് അധബകേനാരത്തബല്

വനതബനുകശഷലാം  പബബകേക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  മുകഖന  116000-ല്പ്പെരലാം

നബയമനങ്ങള്  നടത്തനാനുലാം  22000-ല്പ്പെരലാം  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബകനാനുലാം

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ഒഴബവകേള്  മുനകൂട്ടബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്തക്ക്  നബയമനങ്ങള്

ദ്രുതഗതബയബലനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന. 2016 ജൂണ് മുതല്

2019  കസപ്റലാംബര്  വകരയള്ള  കേനാലയളവബല്  3347  റനാങ്കക്ക്  ലബസ്റ്റുകേള്

പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ഒറകപ്പെട്ട  സലാംഭവങ്ങള്  കപരുപ്പെബചക്ക്  കേനാണബക്കുനതക്ക്

പബ.എസക്ക്.സബ.-കയക്കുറബചക്ക്  കപനാതുജനങ്ങളബല്  അവമതബപ്പുണനാകനാനുലാം

യവനാകളബല്  ആശങ്കയളവനാകനാനുലാം  കേനാരണമനാകുലാം.  കേനാസര്കഗനാഡ ക്ക്  ജബല്ലയബകല

കകേരള  ആലാംഡക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ബറനാലബയന  സബവബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്

തസബകേയബകലയക്ക്  പബ.എസക്ക്.സബ.  നടത്തബയ  പരസ്പീക്ഷയബകല  കമകകടക്ക്

കകലാംബനാഞക്ക്  അകനസ്വഷബചക്ക്  ആകരനാപണവബകധയകര  കേസഡബയബകലടുത്തക്ക്

ശനാസസ്പീയമനായ  കതളബവകേള്  കശഖരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കകേസ്സകനസ്വഷണലാം

സബ.ബബ.ഐ.-കക്ക്  കകേമനാറണകമനനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണള്ള  ഹര്ജബയബകന്മേല്
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കഹകകനാടതബയകട  ഉത്തരവബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  തുടര്നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഒഴബവകേള്  കൃതദമനായബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്യനാത്ത

വകുപ്പുകേകളക്കുറബചക്ക്  അകനസ്വഷബക്കുനതബനക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കസകട്ടറബകയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

(2) കദശസ്പീയപനാതയബകല പ്രവൃത്തബകേള്

ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന  ):  കദശസ്പീയപനാതയബല്  മണ്ണുത്തബ  മുതല്

വടകകഞരബ  വകരയള്ള  ഭനാഗകത്ത  സലകമടുപ്പെക്ക്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതബനുകശഷലാം

കദശസ്പീയപനാത  അകതനാറബറബ  കകേ.എലാം.സബ.  കേമ്പനബയമനായബ  ഏര്കപ്പെട്ട  കേരനാര്

പ്രകേനാരലാം  30  മനാസലാം  കകേനാണക്ക്  കദശസ്പീയപനാത  തുരങ്കലാം  ഉള്കപ്പെകട

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമന  ധനാരണയനാണുണനായബരുനതക്ക്.  നബലവബല്  പ്രസ്തുത  പനാത

കപനാട്ടബകപ്പെനാളബഞക്ക്  ഗുരുതരനാവസയബലനാണക്ക്.  കേരനാര്  പനാലബകനാത്ത  കേമ്പനബകക്ക്

എന.ഡബ.എ.-യ.പബ.എ.  ഗവണ്കമന്റുകേള്  വസ്പീണലാം  പ്രവര്ത്തനനാനുമതബ

നല്കേബകയങ്കബലുലാം  പണബ  പൂര്ത്തബയനാകബയബട്ടബല്ല.  കേമ്പനബ  ഇകപ്പെനാള്

കേടത്തബലനാണക്ക്.   കദശസ്പീയപനാത അകതനാറബറബയലാം കകേനഗവണ്കമന്റുലാം കുറകേരമനായ

അനനാസയനാണക്ക്  ഇകനാരദത്തബല്  കേനാണബക്കുനതക്ക്.  മണ്ണുത്തബ

കദശസ്പീയപനാതയകടയലാം  തുരങ്കങ്ങളുകടയലാം  പണബ  എത്രയലാം  കവഗത്തബല്
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പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

പത്തുവര്ഷലാം  മുമ്പനാണക്ക്  നനാഷണല്  കഹകവ  അകതനാറബറബ  ഓഫക്ക്  ഇന്തദ

എകക്ക്പ്രസക്ക് കവ ലബമബറഡക്ക് എന കേമ്പനബകക്ക് ഈ കേരനാര് നല്കേബയതക്ക്. കറനാഡബകന്റെ

ഡബകസനുലാം നബര്മ്മേനാണവലാം സനാമ്പത്തബകേ ഓപ്പെകറഷനുലാം കമയബന്റെനനസുകമല്ലനാലാം

കേമ്പനബ  നടത്തണകമനക്ക്  കകേനസര്കനാര്  നബഷ്കര്ഷബക്കുന  ഒരു  പ്രകതദകേ

എഗ്രബകമന്റെനാണബതക്ക്.  പ്രസസ്തുത  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  പ്രകേനാരലാം  വടകകഞരബ  മുതല്  തൃശ്ശൂര്

വകരയള്ള  കദശസ്പീയപനാതയബകല  രണക്ക്  തുരങ്കങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  30

കേബകലനാമസ്പീററനാണക്ക്  നബര്മ്മേബകകണതക്ക്.  ഈ  പദതബ  6.04.2013-ല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകണകമന തസ്പീരുമനാനലാം ഇതുവകരയലാം യനാഥനാര്തദമനായബട്ടബകല്ലങ്കബലുലാം

ഇകനാരദത്തബല്  കകേനസര്കനാര്  കവണ  രസ്പീതബയബല്  ഇടകപടുനബല്ല.

2010-2011-ല്  സലാംസനാനത്തക്ക്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുണനായബരുന   വബലക്കുലാം

പ്രകദശവനാസബകേളുകടയലാം  ആക്ഷന  കഫനാറത്തബകന്റെയലാം  എതബര്പ്പുലാം  ബബ.ഒ.ടബ.

പദതബകകതബകരയള്ള പ്രകക്ഷനാഭവലാം കേനാരണമനാണക്ക് കകേനസര്കനാര് നബര്മ്മേനാണ

കേനാലനാവധബ  വസ്പീണലാം  നസ്പീട്ടബകകനാടുത്തതക്ക്.   ആവശദമുള്ള  1.44  കഹകര് വനഭൂമബ

വബട്ടുകകേനാടുകനാനുള്ള നബലപനാടക്ക്  കകേന വനലാം വകുപ്പെക്ക് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  നബര്മ്മേനാണ
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കേമ്പനബ  ഇകപ്പെനാള്  നബരവധബ  പ്രശ്നങ്ങളബകലയക്ക്  നസ്പീങ്ങബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

കേമ്പനബകക്ക്  കറനാഡബകന്റെ  കമയബന്റെനനസക്ക്  നടകത്തണ  ഉത്തരവനാദബതസ്വമുണക്ക്.

റബകപ്പെയര് ആന്റെക്ക്  കമയബന്റെനനസബനുള്ള രണക്ക് കകേനാടബ  രൂപയകട കടണര് ആരുലാം

ഏകറടുകനാത്തതുകകേനാണക്ക്  എമര്ജനസബ  കടണര്  വബളബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

എന.എചക്ക്.എ.കഎ.-യകട  അധസ്പീനതയബലുള്ള  കറനാഡകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്

പുതബയ  ഏജനസബകയകകനാണക്ക്  നബര്വ്വഹബക്കുകമനക്ക്  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.

കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനത്തബനനായബ  ഏകേകേണ്ഠമനായബ  കകേനത്തബല്  സമ്മേര്ദലാം

കചലുകത്തണതനാണക്ക്. ഇതബനനായബ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബയമനായബ ആകലനാചബചക്ക്

ഒരു  ഉനതതല  കയനാഗലാം  വബളബചക്ക്  കമല്നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 95

ശതമനാനലാം  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച  കുതബരനാനബകല  ഒരു  തുരങ്കകമങ്കബലുലാം

ഗതനാഗതത്തബനനായബ  തുറനകകേനാടുക്കുനതബനക്ക്  എന.എചക്ക്.എ.കഎ.

അധബകൃതരുമനായബ ചര്ച നടത്തബ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്.

III സബ്മബഷന

(1) അപകേട മരണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  പനാലനാ  മുനബസബപ്പെല്

കസഡബയത്തബല് വചക്ക് നടന സലാംസനാന ജൂനബയര് അത് ലറബകേക്ക്  മസ്പീറബനബടയബല്
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കവനാളന്റെബയറനായബരുന അഭസ്പീല് കജനാണ്സണ് ഹനാമര് തലയബല് വസ്പീണക്ക് മരണകപ്പെട്ട

സലാംഭവലാം  സലാംബനബചക്ക്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബ  കുറകനാര്കകതബകര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .   മനാണബ സബ  .   കേനാപ്പെന: സലാംസനാന ജൂനബയര് അത് ലറബകേക്ക് മസ്പീറബലുണനായ

അപകേടത്തബകന്റെ പശനാത്തലത്തബല് ഭനാവബയബല് ജനാവലബന കത്രനാ, ഡബസസക്ക് കത്രനാ,

ഹനാമര്  കത്രനാ  എനബവ  മൂനക്ക്  ദബവസങ്ങളബലനായബ  നടത്തുനതബനക്ക്  നബര്കദശലാം

നല്കുകേയലാം കസനാര്ട്സബനക്ക് അനുവദബക്കുന ഫണക്ക് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  പനാലനാ മുനബസബപ്പെല് കസഡബയത്തബല് വചക്ക്  നടന

അറപത്തബമൂനനാമതക്ക് സലാംസനാന ജുനബയര് അത് ലറബകേക്ക് ചനാമ്പദനഷബപ്പെബല് ഹനാമര്

തലയബല് വസ്പീണക്ക് മരണകപ്പെട്ട അഭസ്പീല് കജനാണ്സണബകന്റെ കുടുലാംബത്തബനക്ക് 10 ലക്ഷലാം

രൂപ  ആശസ്വനാസസഹനായലാം  അനുവദബക്കുകേയണനായബ.  അപകേടലാം  സലാംബനബചക്ക്

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുനതബനക്ക്  കേനായബകേ  വകുപ്പെക്ക്  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ  മൂനലാംഗ

സമബതബയകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചക്ക്  തുടര്നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. സ്കൂള് മസ്പീറ്റുകേള്, ജബല്ലനാതല മത്സരങ്ങള് എനബവയക്ക് കേനായബകേ
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യവജനകേനാരദനാലയത്തബകന്റെകയനാ  സലാംസനാന  കസനാര്ട്സക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെകയനാ

സസ്പീനബയര്  കകേനാചബകന  നബരസ്പീക്ഷകേനനായബ  നബയമബകണകമന  നബര്കദശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഭനാവബയബല്  കേനായബകേ  കമളകേളബല്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്ത്തബകനാതബരബക്കുനതബനക്ക് മുനകേരുതലുകേള് സസ്വസ്പീകേരബകണകമനലാം കമളകേള്

നടത്തുനതക്ക്  ചട്ടങ്ങള്  പനാലബച്ചുകകേനാണനായബരബകണകമനലാം  കേര്ശന  നബര്കദശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കുട്ടബയകട പബതനാവബകന്റെ കമനാഴബയകട അടബസനാനത്തബല് പനാലനാ

കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനബല് കകേസക്ക്  രജബസര് കചയ്തക്ക്  കഎ.പബ.സബ.  304  എ വകുപ്പെക്ക്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  പനാലനാ  നഗരസഭയകട

അനുമതബയബല്ലനാകതയനാണക്ക്  മത്സരലാം  സലാംഘടബപ്പെബചകതന  ആകക്ഷപലാം

പരബകശനാധബക്കുനതുലാം  കുറകനാര്കകതബകര  കേര്ശന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.

(2) കസമബ കകഹസസ്പീഡക്ക് കറയബല്കവ

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  തബരുവനന്തപുരലാം-കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  കസമബ

കകഹസസ്പീഡക്ക്  കറയബല്കവ  പദതബ  സലാംബനബചക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കുളള  ആശങ്ക

പരബഹരബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  തബരുവനന്തപുരലാം  മുതല്
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കേനാസര്കഗനാഡക്ക്  വകര  532  കേബകലനാമസ്പീറര്  ദൂരത്തബല്  കസമബ  കകഹസസ്പീഡക്ക്

കറയബല്പ്പെനാതയ്ക്കുളള  സനാധദതനാ  പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സര്കനാരബനക്ക്  ലഭബചബട്ടുണക്ക്.

കേനാസര്കഗനാഡക്ക് മുതല് തബരൂര് വകരയളള  222  കേബകലനാമസ്പീറര് പനാത നബലവബലുളള

കറയബല്പ്പെനാതയക്ക്  സമനാന്തരമനായബട്ടനാണക്ക്  കേടനകപനാകുനതക്ക്.  പദതബയകട

ഡബ.പബ.ആര്.  പഠനലാം  പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം  പനാതയകട  അകകലനകമന്റെക്ക്

നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനക്ക്  ലബഡനാര് സര്കവ്വ  നടത്തനാനുളള  പ്രനാഥമബകേ  നടപടബകേള്

നടനകകേനാണബരബക്കുകേയമനാണക്ക്.  ഡബ.പബ.ആര്.-കന്റെ  രൂപകരഖ

തയ്യനാറനാകുനകതനാകട  മനാത്രകമ  സലകമടുപ്പുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  പൂര്ണ്ണചബത്രലാം

ലഭബക്കുകേയളള.  കുടബകയനാഴബപ്പെബകല് പരമനാവധബ കുറയനാനുലാം ജനങ്ങളുകട ആശങ്ക

പരബഹരബകനാനുമനാവശദമനായ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(3) ഭൂമബ ഏകറടുകല് 

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബളള:  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം

മലബനസ്പീകൃതമനായ ഭൂമബ ഏകറടുക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (  ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തല  ):  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കന്റെ

പ്രവര്ത്തനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് ചബറ്റൂരബകല പ്രകദശവനാസബകേള് നടത്തുന സമരലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബയണനാകേണലാം.
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  കകേ.എലാം.എലാം.എല്.-കന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം

മലബനസ്പീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള്  ആകരനാപബകകപ്പെടുന  50  ഏകര്  ഭൂമബ

ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  200  കകേനാടബ  രൂപ  അടബയന്തരമനായബ  അനുവദബകണകമനക്ക്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകനനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  അതക്ക്  ലഭദമനാകുനമുറയക്ക്

ഭൂമബകയകറടുത്തക്ക് പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(4) സലലാം ഏകറടുകല് 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  തബരൂര്  തനാകഴപനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡബനുളള

സലകമകറടുത്തക്ക് പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന):

മലപ്പുറലാം  തബരൂര്  തനാലൂകബല്  തനാകഴപ്പെനാലത്തബകന്റെ  അകപ്രനാചക്ക്  കറനാഡബനനായബ

0.0250  കഹകര്  സലലാം  ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  സര്കനാര്  ഉത്തരവനാകുകേയലാം

ഭൂവടമകേളുമനായബ  കനകഗനാസബകയഷന  നടത്തുനതബനക്ക്  ജബല്ലനാതല  വബലനബര്ണ്ണയ

സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കസന്റെക്ക്  ഒനബനക്ക്  10.30  ലക്ഷലാം രൂപ ഉഭയസമ്മേത

പ്രകേനാരലാം  വബല  നബശയബക്കുകേയലാം  സമബതബയകട  ശബപനാര്ശ  ചസ്പീഫക്ക്  കസകട്ടറബ

അധദക്ഷനനായ  എലാംപകവര്ഡക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം
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കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കസറക്ക്  കലവല്  എലാംപകവര്ഡക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനക്ക്

വബകധയമനായബ  ആധനാരലാം  അര്തനനാധബകേനാരബയകട  കപരബല്  രജബസര്

കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(5) കേടല്ഭബത്തബ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചനന:  തസ്പീരകദശ  പഞനായത്തനായ  ആലപ്പെനാട്ടക്ക്  കേടല്ഭബത്തബ

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  ഓഖബ

ചുഴലബകനാറബകനത്തുടര്നണനായ കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല് കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ,  ആലപ്പെനാടക്ക്

പഞനായത്തുകേളുകട  പലഭനാഗങ്ങളബലുലാം  കേടല്ഭബത്തബ  തകേര്നതബനനാല്

കവള്ളനാനത്തുരുത്തക്ക്  എന  സലത്തക്ക്  ജലകസചന  വകുപ്പെക്ക്  കഎ.ആര്.ഇ.-യകട

ഫണപകയനാഗബചക്ക്  നനാലക്ക്  പുലബമുട്ടുകേള്  നബര്മ്മേബച്ചുവരുനണക്ക്.  കേടല്ഭബത്തബ

പൂര്ണ്ണമനായലാം  തകേര്ന  ചബറയബനകേസ്പീഴക്ക്,  പണനാരത്തുരുത്തക്ക്  എനബവബടങ്ങളബല്

തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനുലാം  സസ്വത്തബനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കുനതബനുമനായബ  363  ലക്ഷലാം രൂപയകട  നനാലക്ക്  പ്രവൃത്തബകേളുകട  എസബകമറക്ക്

സര്കനാര് തലത്തബല് പരബകശനാധബച്ചുവരുന.  
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(6) പനാര്ശസ്വഭബത്തബ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  പബ  .:  വള്ളബക്കുനബകല  അരബയല്ലൂര്  ബസ്പീചബല്  കേടല്

സുരക്ഷനാഭബത്തബ  നബര്മ്മേനാണലാം  നബകരനാധബച്ചുകകേനാണള്ള  ജലവബഭവ  വകുപ്പെബകന്റെ

ഉത്തരവക്ക്  റദക്ക്  കചയ്യുനതബനുലാം  ടബപ്പുസുല്ത്തനാന  കറനാഡബകന്റെ  പനാര്ശസ്വഭബത്തബ

അടബയന്തരമനായബ നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  വനലാം-വനദജസ്പീവബ

സലാംരക്ഷണ നബയമപ്രകേനാരലാം കഷഡന്യൂള് 1-ല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള കേടലനാമകേളുകട

സസ്വനാഭനാവബകേ  ആവനാസ-പ്രജനന  വദവസകയ  ബനാധബക്കുകമനക്ക്  ചൂണബകനാട്ടബ

പ്രസ്തുത  കേടല്  സുരക്ഷനാഭബത്തബ  നബര്മ്മേനാണത്തബകനതബകര  കകേരള  ശനാസ

സനാഹബതദപരബഷത്തക്ക്  കകഹകകനാടതബയബല്  ഫയല്  കചയ്ത  കകേസബകന്റെ

വബധബപ്രകേനാരലാം  പരനാതബകനാരുമനായലാം  പഞനായത്തക്ക്,  ജലവബഭവ  വകുപ്പെക്ക്

ഉകദദനാഗസരുമനായലാം  ചസ്പീഫക്ക്  കസകട്ടറബ  നടത്തബയ  ചര്ചയകട

അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  മുതബയലാം  ബസ്പീചബകല  217  മസ്പീറര്  ദൂരത്തബല്  കേടല്ഭബത്തബ

നബര്മ്മേബകരുകതനക്ക്  സര്കനാര്  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചതക്ക്.  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  തുടര്നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാന  സനാധബകബല്ല.  ടബപ്പുസുല്ത്തനാന

കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെനാണക്ക്  നബര്വ്വഹബകകണതക്ക്.
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തസ്പീരകദശവനാസബകേളുകട  ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നബലവബലുള്ള വസ്തുത

പരബകശനാധബചക്ക് ആവശദമുള്ളപക്ഷലാം ചസ്പീഫക്ക് കസകട്ടറബ തലത്തബല് കയനാഗലാം കചര്നക്ക്

യക്തമനായ  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(7) വനാറക്ക് കുടബശബകേ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  വനാറക്ക്  നബലവബല്  വനതുമുതലുള്ള  കുടബശബകേ

അടയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണക്ക്  കചറകേബട  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  നല്കേബയബരബക്കുന

കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  പബനവലബചക്ക്  അവകര  നബകുതബ  ബനാധദതയബല് നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):  വനാറക്ക്

നബയമപ്രകേനാരലാം വദനാപനാരബകേള് സമര്പ്പെബക്കുന റബകട്ടണുകേള് സ്ക്രൂട്ടബനബ കമനാഡന്യൂള് മുകഖന

പരബകശനാധബചകശഷലാം  പ്രസ്പീ -അസസക്ക് കമന്റെക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  അയയ്ക്കുകേയലാം  വബശദസ്പീകേരണലാം

നല്കുനതബനക്ക്  അവസരലാം  നല്കുകേയലാം   മറപടബ  തൃപബകേരമകല്ലങ്കബല്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യുലാം.  ഇകപ്പെനാള് അയചബട്ടുള്ളതക്ക് പ്രനാഥമബകേ കനനാട്ടസ്പീസനാണക്ക്. സ്ക്രൂട്ടബനബ

കമനാഡന്യൂളബല്  പ്രശ്നങ്ങളുണനാകേനാന  സനാധദതയള്ളതബനനാല്  പരബകശനാധന  നടത്തബ

കബനാധദകപ്പെട്ടബട്ടുമനാത്രകമ  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  അയയനാവൂകവനക്ക്  സര്ക്കുലര്

നല്കേബയബരുനകവങ്കബലുലാം  അതബനക്ക്  വബരുദമനായബ  കചയ്യുകേയനാണുണനായതക്ക്.  ഡനാറനാ

എനടബയബലുലാം  ഡബകകസനബലുലാം  കപനാരനായ്മകേളുകണനക്ക്  മനസ്സബലനായതബകന്റെ
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അടബസനാനത്തബല് സലാംസനാനകത്ത പ്രധനാനകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുകട കയനാഗലാം വബളബചക്ക്

ചര്ച നടത്തബയബരുന.  ഇവ സനാറന്യൂട്ടറബ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  ആയതബനനാല് നബയമവകുപ്പുമനായബ

ചര്ച  കചയ്തക്ക്  സഹനായകേരമനായ  സമസ്പീപനലാം  കകകേകകനാള്ളുനതുലാം  വദനാപനാരബ

സലാംഘടനകേളുമനായബ  ചര്ച  കചയ്തക്ക്  പ്രശ്നങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്. 

(8) കക്ഷമനബധബ പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക് കുമനാര്:  സനാലാംസനാരബകേ പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനബധബയബല്

മുഴുവന  കേലനാകേനാരന്മേനാര്ക്കുലാം  അലാംഗതസ്വലാം  നല്കുനതബനുലാം  ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

സനാലാംസനാരബകേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബല്  അലാംഗതസ്വത്തബനനായബ

ലഭബക്കുന  അകപക്ഷകേള്  പരബകശനാധബചക്ക്  കേനാലതനാമസലാം  കൂടനാകത  കപനഷന

ലഭദമനാക്കുനണക്ക്.  കപനഷന  ലഭബക്കുനതബല്  കനരബട്ട  ബുദബമുട്ടക്ക്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ  അലാംഗങ്ങളുകട

എണ്ണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം   മൂലധനലാം  15  കകേനാടബ  രൂപയനാകബ
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ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കപനഷന-കുടുലാംബ  കപനഷന  തുകേകേളുലാം

ചബകേബത്സനാധനസഹനായവലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 

            (9) പനാലലാം പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജക്ക്: പനാലനാരബവട്ടലാം  പനാലലാം  നബര്മ്മേനാണ  അഴബമതബയബല്

പങ്കനാളബകേളനായവര്കകതബകര  നബയമനാനുസൃത  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

പനാലത്തബകന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം  തസ്വരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.               

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

പനാലനാരബവട്ടലാം  പനാലലാം  അഴബമതബ  സലാംബനബചക്ക്  സര്കനാര്  വബജബലനസക്ക്

അകനസ്വഷണത്തബനക്ക്  ഉത്തരവബടുകേയലാം  അനകത്ത  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്

കസകട്ടറബയടകലാം  ഉനത  ഉകദദനാഗസകര  പ്രതബകേളനാകബ  വബജബലനസക്ക്

കകേകസടുക്കുകേയലാം  ഏതനാനുലാം  കപകര  അറസക്ക്  കചയ്യുകേയമുണനായബട്ടുണക്ക്.

പനാലത്തബകന്റെ  തകേരനാര്  സലാംബനബചക്ക്  പരബകശനാധന  നടത്തബയ  കചകന

കഎ.കഎ.ടബ.  പനാലത്തബകന്റെ  ഡബകകസനബല് പനാളബചയകണനലാം തനാല്കനാലബകേ

പരബഹനാരമുണനാകബയനാലുലാം  പത്തുവര്ഷകമ  ആയസുണനാകുകേയള്ളൂകവനലാം

അറബയബചബട്ടുണക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് വബദഗ്ദ്ധനനായ ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന സമര്പ്പെബച
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റബകപ്പെനാര്ട്ടബല് സൂപ്പെര് സ്ട്രേക്ചര് മനാറബപ്പെണബയണകമനക്ക് നബര്കദശബചബട്ടുണക്ക്.  പുതബയ

പനാലത്തബനക്ക്  നൂറ  വര്ഷകത്ത  ഗദനാരന്റെബ  അകദഹലാം  ഉറപ്പുനല്കേബയതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കേദനാബബനറക്ക്  തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  നബര്മ്മേനാണച്ചുമതല

ഡബ.എലാം.ആര്.സബ.കയ ഏല്പ്പെബക്കുകേയലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

ഒരു  വര്ഷലാം  കകേനാണക്ക്  പനാലലാം  പണബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാന  കേഴബയകമനനാണക്ക്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്. 

(10) സനാമ്പത്തബകേ സഹനായലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന: ഉത്തര മലബനാറബകല ആചനാരസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം

കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുമുള്ള സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.              

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരനന  ):  ഉത്തരമലബനാറബകല  ആചനാരസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം

കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുമുള്ള പ്രതബമനാസ ധനസഹനായലാം  അടുത്ത മനാസലാം മുതല് 1200

രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബച്ചു  നല്കുനതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  സര്കനാരബകന്റെ

കേനാലനാവധബക്കുള്ളബല്  പ്രസ്തുത  ധനസഹനായലാം  1500  രൂപയനാകബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.
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IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

ചട്ടലാം 47(2) അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് 
അയയണകമന പ്രകമയവലാം

(1) 2019-  കല പ്രവനാസബ കകേരളസ്പീയരുകട കക്ഷമ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

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

കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്

സതസ്വര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുവനാനുണനായ സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണളള

കസറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

VI കമപ്രശ്നലാം

ബബല്ലുകേള് യഥനാസമയലാം അലാംഗങ്ങള്കക്ക് സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യനാത്തതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  നബയമസഭയകട നടപടബകമവലാം കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം

സലാംബനബച ചട്ടങ്ങളബകല  ചട്ടലാം  76  അനുസരബചക്ക്  പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

മൂനക്ക്  പൂര്ണ്ണദബവസങ്ങള്കക്ക്  മുമ്പക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ പ്രതബകേള് അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്തബരബകണകമനക്ക്  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണക്ക്.  എനനാല്  മുഖദമനബ  അവതരബപ്പെബച
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ബബല്ലബകന്റെ  പകേര്പ്പെക്ക്  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  ലഭബചതക്ക്  ഇനകലയനാണക്ക്.  ഇത്തരത്തബല്

അലാംഗങ്ങളുകട അവകേനാശകത്ത ഹനബക്കുന നടപടബകകതബകര കചയര് റൂള് കചയ്യുകേയലാം

ബബല്  പബനസ്പീടക്ക്  പരബഗണബക്കുനതബനനായബ  മനാറബവയ്ക്കുകേയലാം  കചയ്ത  കേസ്പീഴ്വഴകലാം

ഉണനായബട്ടുണക്ക്. ഇകനാരദത്തബല് കചയറബകന്റെ റൂളബലാംഗുണനാകേണലാം. 

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

കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ഓര്ഡബനനസബകല അകത വദവസകേളനാണക്ക് ഇഇൗ ബബല്ലബലുമുള്ളതക്ക്.

ബബല് പ്രനാബലദത്തബല് വരുകമ്പനാള് സലാംസനാന സഞബതനബധബയബല്നബനലാം കചലവക്ക്

വരുകമനതബനനാല്  ബബല്  സഭ  പരബഗണബക്കുനതബനക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറകട

ശബപനാര്ശ ആവശദമനായബവന.  ഇപ്രകേനാരലാം ചട്ടപ്രകേനാരമുള്ള നടപടബകമങ്ങള് പനാലബചക്ക്

ബബല്  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്തതബല്  കേനാലതനാമസമുണനായബ.  ഭനാവബയബല്  ഭരണപരമനായ

കേനാലതനാമസലാം  ഉണനാകേനാതബരബകനാന  പ്രകതദകേലാം  ശദബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇഇൗ

സനാഹചരദത്തബല് ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് പ്രകതദകേ അനുമതബ നല്കേണകമനക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്: 2019 -കല പ്രവനാസബ കകേരളസ്പീയരുകട കക്ഷമ (കഭദഗതബ) ബബല്  മൂനക്ക്

പൂര്ണ്ണദബവസങ്ങള്കക്ക്  മുമ്പക്ക്  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  ലഭദമനാകബയബകല്ലനള്ളതനാണക്ക്

കമപ്രശ്നത്തബലൂകട  ഉനയബചതക്ക്.  ഇനക്ക്  പരബഗണബകകണ  ബബല്ലബകന്റെ  പ്രതബകേള്
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28-10-2019-നനാണക്ക് സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യനാന കേഴബഞതക്ക്.  നടപടബകമലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്

ബബല്  തയ്യനാറനാകബ  നബയമസഭയബല്  യഥനാസമയലാം  എത്തബക്കുന  കേനാരദത്തബല്

സലാംഭവബച  കേനാലതനാമസലാം  മന:പൂര്വ്വമനായബരുനബകല്ലനക്ക്  മുഖദമനബ  വബശദസ്പീകേരബച

സനാഹചരദത്തബല്  കചയറബകന്റെ  വബകവചനനാധബകേനാരലാം  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് അനുമതബ നല്കുന. സഭയകട പരബഗണനയനായബ വകരണ മറക്ക്

ബബല്ലുകേള്  ഇത്തരത്തബല്  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തനാകതതകന  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്

സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യനാന  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്  പ്രകതദകേലാം  ശദബകകണതനാകണനക്ക്

കചയര് റൂള് കചയ്യുന.

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

കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ആഭദന്തര  കേനാരദങ്ങള്  സലാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ

XIV-കന്റെ പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

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

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പ്രവനാസബ  നബകക്ഷപങ്ങള്  നനാടബകന്റെ

വബകേസന പ്രവര്ത്തനത്തബനക്ക്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള ദസ്പീര്ഘകേനാല നബകക്ഷപ

പദതബയനാണക്ക്  പ്രവനാസബ  ഡബവബഡന്റെക്ക്  പദതബ.  ഇഇൗ  പദതബ  നടത്തബപ്പെബനനാണക്ക്

വകുപ്പെബകല  8-ാം  വകുപ്പെബനുകശഷലാം   8(എ)  വകുപ്പെക്ക്  കൂട്ടബകചര്ത്തബട്ടുള്ളതക്ക്.  നബകക്ഷപ
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സുരക്ഷകയനാകടനാപ്പെലാം  പ്രവനാസബകേള്ക്കുലാം  അവരുകട  ജസ്പീവബത  പങ്കനാളബകേള്ക്കുലാം

ജസ്പീവബതനാവസനാനലാംവകര മനാസവരുമനാനലാം ഉറപ്പെനാക്കുന എനള്ളതനാണക്ക് ഇഇൗ പദതബയകട

സവബകശഷത. 3  ലക്ഷലാം മുതല്  51  ലക്ഷലാം രൂപവകരയള്ള നബകക്ഷപങ്ങള് പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരബല്നബനലാം  സസ്വസ്പീകേരബചക്ക്  സര്കനാര്  നബശയബക്കുന  ഏജനസബകേള്കക്ക്

കകേമനാറബ  അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനക്ക്  വബനബകയനാഗബക്കുകേയനാണക്ക്

പദതബയകട ലക്ഷദലാം. ഇകപ്പെനാള് നബശയബചബട്ടുള്ള ഏജനസബ കേബഫ്ബബ ആണക്ക്. കകേരള

പ്രവനാസബ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡക്ക് നബകക്ഷപങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരബചക്ക് കേബഫ്ബബകക്ക് കകേമനാറലാം.

കകേമനാറലാം  കചയ്യകപ്പെടുന  തുകേയക്ക്  കേബഫ്ബബ  നല്കുന  വബഹബതവലാം  സര്കനാര്

വബഹബതവലാം  കചര്ത്തുകകേനാണനാണക്ക്  നബകക്ഷപകേര്കക്ക്  10  ശതമനാനലാം  പ്രതബമനാസ

ഡബവബഡന്റെക്ക്  നല്കുനതക്ക്.  ആദദവര്ഷങ്ങളബകല  10  ശതമനാനലാം  നബരകബലുള്ള

ഡബവബഡന്റെനാണക്ക്  4-ാം  വര്ഷലാം  മുതല്  നബകക്ഷപകേനുലാം  തുടര്നക്ക്  പങ്കനാളബക്കുലാം

ലഭബക്കുനതക്ക്.  ജസ്പീവബത  പങ്കനാളബകേളുകട  കേനാലകശഷലാം  നബകക്ഷപത്തുകേയലാം  ആദദ  മൂന

വര്ഷകത്ത ഡബവബഡന്റുലാം അനന്തരനാവകേനാശബകേള്കക്ക് കകേമനാറനകതനാകട പ്രതബമനാസലാം

ഡബവബഡന്റെക്ക് നല്കുനതക്ക് അവസനാനബക്കുലാം.  നബകക്ഷപകേനുലാം കകേരള സലാംസനാനത്തബനുലാം

ഒരുകപനാകല ഗുണലാം ലഭബക്കുനതനാണക്ക് ഇഇൗ പദതബ.  ഇതക്ക്  നനാടബകന്റെ വബകേസനത്തബനക്ക്

ആകലാംകൂട്ടുനകതനാകടനാപ്പെലാം  സനാമ്പത്തബകേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് ഉഇൗര്ജലാം പകേരുകേയലാം

കചയ്യുലാം.  പ്രവനാസബ കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വബപുലകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് കകേരള പ്രവനാസബ
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കകേരളസ്പീയ  കക്ഷമ  കബനാര്ഡബനക്ക്  കേമ്പനബകേള്,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്,

കസനാകസറബകേള്  മുതലനായവ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കപ്രനാകമനാട്ടക്ക്  കചയ്യുനതബനുലാം

സനാധദമനാകുനതബനനാണക്ക് കഭദഗതബകേള് കകേനാണവനബട്ടുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്: I move that-

 “This House resolves to disapprove The Non-Resident Keralites'

Welfare (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 25 of 2019).”

പ്രവനാസബകേളബല് നബനക്ക് തുകേ സസ്വരൂപബചക്ക് ഏകേകദശലാം  10  ശതമനാനലാം ഡബവബഡന്റെക്ക്

കകേനാടുകനാനുള്ള  മൂലനബയമത്തബലുള്ള  തസ്പീരുമനാനകത്ത  കഭദഗതബ  കചയ്തക്ക്  ഒരു

ശതമനാനമനായബ  നബജകപ്പെടുത്തനാനനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതക്ക്.  കകേനാടനാനുകകേനാടബ

രൂപയകട നബകക്ഷപലാം നല്കുന പ്രവനാസബകേള്ക്കുകവണബയള്ള പദതബകേളബല് അവകര

കദനാഹബക്കുന വദവസ കചര്കനാനനാണക്ക് ഇഇൗ ബബല്ലബലൂകട ഗവണ്കമന്റെക്ക് ശമബക്കുനതക്ക്.

10%  പ്രതബമനാസ  ഡബവബഡന്റെക്ക്  ഉറപ്പെനാകനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

പ്രവനാസബകേളുകട  കക്ഷമലാം  കവണ  രസ്പീതബയബല്  ഉള്കകനാള്ളനാകനനാ  അവകര

സഹനായബകനാകനനാ ഇഇൗ പദതബകക്ക് കേഴബയനബല്ല. അവരുകട ഉനമനത്തബനുകവണബ ഇഇൗ

ഗവണ്കമന്റെക്ക് യനാകതനാരു നടപടബയലാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

വബഭവസമനാഹരണത്തബനുകവണബ  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  ഒരു  ശമലാം  നടത്തുനതബനപ്പുറലാം
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പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  ഒരു  കക്ഷമവലാം  ഇഇൗ  ബബല്  മുകഖന  ലഭബക്കുകേയബല്ല.  പ്രവനാസബ

കക്ഷമനബധബ   നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക് സര്കനാര്  ഗദനാരന്റെബ  നല്കുനതബകനക്കുറബച്ചുലാം

നബകക്ഷപത്തുകേ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുനതബകന  സലാംബനബച്ചുലാം  ബബല്ലബല്

പരനാമര്ശബക്കുനബല്ല.  ആദദ  മൂനവര്ഷങ്ങളബല്  നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക്  ഡബവബഡന്റെക്ക്

നല്കുനതബനുലാം  അടബയന്തരഘട്ടങ്ങളബല്  നബകക്ഷപങ്ങള് പബനവലബക്കുനതബനുലാം

വനായകേള്കക്ക്  ജനാമദമനാകയനാ  മറ്റുവബധത്തബലുള്ള  കസകേന്യൂരബറബയനാകയനാ  പ്രവനാസബ

നബകക്ഷപങ്ങള്  ഉപകയനാഗബകനാന  വദവസയബല്ലനാത്തതുലാം  ബബല്ലബകന്റെ

കപനാരനായ്മയനാണക്ക്.  കക്ഷമ കബനാര്ഡബകന്റെ  ഭരണപരമനായ എല്ലനാ കചലവകേള്ക്കുലാം

ഗ്രനാന്റെക്ക്  നല്കുനതക്ക്  സര്കനാരബനക്ക്  അധബകേകചലവക്ക്  വരുത്തുനതനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

നടത്തുന  കപ്രനാജക്ടുകേളബല്നബനള്ള  ലനാഭവബഹബതത്തബല്നബനക്ക്  ഡബവബഡന്റെക്ക്

നല്കേനാകമനള്ള  നടകനാത്ത  വനാഗനാനമല്ലനാകത  പ്രവനാസബ  കക്ഷമത്തബനുലാം

മടങ്ങബവരുന  പ്രവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസത്തബനുലാം  പ്രകയനാജനപ്രദമനാകുന

യനാകതനാരു കേനാരദവലാം ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ല.  

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദസ്പീന:  2019-കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ

(കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായനതബനനായബ  13-04-2020 വകര

സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.   
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ബബല്ലബകന്റെ  ഡനാഫബലാംഗക്ക്  സമയത്തുണനായ  അവധനാനതക്കുറവകകേനാണനാണക്ക്

ഇത്തരകമനാരു  കഭദഗതബ  കകേനാണവകരണബവനതക്ക്.  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

കുറമറതകല്ലങ്കബല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് പദതബകേളബല് പണലാം നബകക്ഷപബകനാന പ്രവനാസബകേള്

തയ്യനാറനാകേബല്ല.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ സനാമ്പത്തബകേ  കയവബകയങ്ങള്കനായബ

പ്രതബവര്ഷലാം ഒനര ലക്ഷലാം കകേനാടബ രൂപയകട വബഹബതലാം ലഭദമനാക്കുന പ്രവനാസബകേളുകട

കക്ഷമ  പദതബകേള്കക്ക്  സര്കനാര്  പ്രകതദകേ  ശദ  കചലുത്തണലാം.  നബലവബലുള്ള

പ്രവനാസബ  കവല്കഫയര്  ഫണലാം  കപനഷനുലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബകണലാം.

ഉത്സവ  സസ്പീസണുകേളബല്  വബമനാന  ടബകറക്ക്  നബരക്കുകേള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകനതബകര

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന  കകേനസര്കനാരബകനനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെടണലാം.  കേഴബഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  കകേനാണവന  'എയര്  കകേരള  പദതബ'

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകനാനുലാം  കനനാര്കയകട  ഓഫസ്പീസുകേള്  എല്ലനാ  വബകദശ  രനാജദങ്ങളബലുലാം

സനാപബകനാനുലാം  കേഴബയണലാം.  സഇൗദബ  അകറബദയബല്  അകഇൗണബലാംഗക്ക്  കമഖലയബല്

കജനാലബ  കചയ്യുന  മലയനാളബകേള്കക്ക്  കകപ്രവറക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  പഠബകചന

കേനാരണത്തനാല്  കജനാലബ  നഷ്ടകപ്പെടുന  സബതബകക്ക്  മനാറമുണനാകേണലാം.  ഗള്ഫക്ക്

രനാജദങ്ങളബകല  സസ്വകദശബവല്കരണലാംമൂലലാം  കജനാലബ  നഷ്ടകപ്പെടുന  പ്രവനാസബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബകനാനുലാം  പ്രവനാസബ  സലാംരലാംഭങ്ങള്കക്ക്  കനനാര്ക  വഴബ  ഗ്രസ്പീന  ചനാനല്

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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ശസ്പീ.  ആര്.  രനാമചനനുകവണബ  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  കകടസണ്  മനാസര്:  2019-കല

പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പ്രവനാസബ  കലനാകേലാം  പ്രതസ്പീക്ഷകയനാകട  കേനാത്തബരബക്കുന  നബയമകഭദഗതബ

പനാസ്സനാകുനകതനാടുകൂടബ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ഭരണപരമനായ  തടസ്സങ്ങള്  നസ്പീങ്ങുകേയലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  സുഗമമനാകുകേയലാം  കചയ്യുലാം.  രനാജദത്തനാദദമനായബ  പ്രവനാസബ

കക്ഷമ  വകുപ്പെക്ക്  ആരലാംഭബചതക്ക്  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തനാണക്ക്.

കകേരളത്തബകല  ഉല്പനങ്ങള്  വബകദശവബപണബയബല്  എത്തബക്കുനതബലുലാം

ആകരനാഗദ-ടൂറബസലാം-വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകേകള  വബകദശ  രനാജദങ്ങള്കക്ക്

പരബചയകപ്പെടുത്തുനതബലുലാം പ്രവനാസബ മലയനാളബ സമൂഹലാം പ്രധനാന പങ്കക്ക് വഹബക്കുനണക്ക്.

ഗള്ഫക്ക്  രനാജദങ്ങളബകല  സസ്വകദശബവല്കരണലാംമൂലലാം  കജനാലബ  നഷ്ടകപ്പെടുന

പ്രവനാസബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  മുനകൂട്ടബകണക്ക്  സമഗ്രപരബപനാടബകക്ക്  തുടകലാം  കുറബക്കുന

നടപടബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  കകേനസര്കനാര്  പ്രവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസ

പദതബ  നടപ്പെബലനാകനാത്തതക്ക്  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  പ്രവനാസബകേള്കനായബ

ചബകേബത്സനാ  ധനസഹനായലാം,  മരണനാനന്തരസഹനായലാം  തുടങ്ങബയ  നബരവധബ

പദതബകേള്  സലാംസനാന  സര്കനാര്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  ആയബരകണകബനക്ക്

പ്രവനാസബകേള്കക്ക് അതബകന്റെ ഗുണലാം ലഭബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. 
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  രനാജദത്തബനക്ക്  വബകദശനനാണദലാം

കനടബത്തരുനതബല് പ്രധനാന പങ്കക്ക് വഹബച പ്രവനാസബകേകളനാടക്ക് നസ്പീതബകേനാണബകനാന

കേഴബഞബട്ടബകല്ലനള്ളതക്ക് വസ്തുതയനാണക്ക്.  പ്രവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസ പദതബ

നടപ്പെനാകനാന കകേന ഗവണ്കമന്റെബല് തുടര്ചയനായബ സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തുകേയലാം  10

ശതമനാനലാം  വനാര്ഷബകേ  നബരകബല്  ഡബവബഡന്റെക്ക്  ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം  കചയ്യുലാം.

പ്രവനാസബകേള്കനായബ  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുകണങ്കബലുലാം

കുടുലാംബത്തബകന്റെ  സുരക്ഷയനാണക്ക്  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  ഡബവബഡന്റെക്ക്

പദതബകകേനാണക്ക്  ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  പദതബ  ആരലാംഭബചക്ക്  മൂനക്ക്  വര്ഷലാം  കേഴബഞക്ക്

ഡബവബഡന്റെക്ക്  നല്കകേണ  സമയത്തക്ക്  പണലാം  വകേയബരുത്തബയനാല്  മതബകയങ്കബലുലാം

തുടകകമന  നബലയബല്  2  കകേനാടബ  രൂപ  ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

എത്രയലാംകവഗലാം  നബകക്ഷപ  പദതബ  ഉദ്ഘനാടനലാം  കചയ്യനാനനാണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ വളര്ചയബല് പ്രവനാസബകേളുകട അറബവലാം വബവബധ

കമഖലകേളബലുള്ള  കവദഗ്ദ്ധദവലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തണലാം.  പദതബയകട  ഭദമനായ

നടത്തബപ്പെബനക്ക്  തുകേ  കേബഫ്ബബയബകലയക്ക്  മനാറ്റുകേയലാം  അടബസനാനസഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനക്ക്  ഉപകയനാഗബക്കുകേയലാം  കചയ്യുലാം.  സസ്വകേനാരദ  കകേനാകളജുകേളുകട

സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  വബകദശത്തക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാത്ത  പ്രശ്നലാം  കകേനസര്കനാരബകന്റെ
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ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  വബകദശത്തക്ക്  നബയമനടപടബകേള്  കനരബടുന

പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  നബയമസഹനായലാം  ലഭബക്കുനതബനക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  'സനാന്തസ്വന'  പദതബക്കുകവണബ  25  കകേനാടബ  രൂപ

കചലവഴബക്കുകേയലാം  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  വബവബധ

ബനാങ്കുകേകള ബനകപ്പെടുത്തബ വനായ നല്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സസ്പീസണനുസരബചക്ക്

യനാത്രനാ  ചനാര്ജക്ക്  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കകേനനയത്തബകനതബകര  ശക്തമനായ

പ്രതബകഷധലാം  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  നല്കുന  കപനഷനതുകേ

വര്ദബപ്പെബകനാന  സമകയനാചബതമനായബ  നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  ബബല്  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണയയയണകമനഭദര്തബക്കുന.  

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

 2019-കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള്  സലാംബനബച  XIV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയച്ചു.
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(ii) 2019-  കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

തകദശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന):  2019-കല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക് സതസ്വര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുവനാനുണനായ സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണളള കസറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

തകദശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന  ):  2019-കല

കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  തകദശസസ്വയലാംഭരണവലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  സലാംബനബച  IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .   സണ്ണബ കജനാസഫക്ക്: I move that-

 “This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Municipality

(Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.28 of 2019). ”

സലാംസനാനലാം  ഇനക്ക്  കനരബടുന  പ്രധനാനപ്രശ്നമനാണക്ക്  മനാലബനദസലാംസരണലാം.



32

മനാലബനദലാം  കശഖരബചക്ക്  അയല്  സലാംസനാനങ്ങളബകലയക്ക്  അയയ്ക്കുന

സലാംവബധനാനമുണനായബരുകനങ്കബലുലാം കേര്ണ്ണനാടകേലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള സലാംസനാനങ്ങള്

മനാലബനദലാം  സസ്വസ്പീകേരബകനാത്ത  സബതബയനാണുണനായതക്ക്.  കകേരളത്തബല്  മനാലബനദ

സലാംസരണ  പനാന്റുകേള്  ആരലാംഭബകചങ്കബലുലാം  ജനങ്ങളുകട  എതബര്പ്പുകേനാരണലാം

അവയബല് പലതുലാം പ്രവര്ത്തബക്കുനബല്ല.  കുടുലാംബശസ്പീ പ്രവര്ത്തകേര് കശഖരബക്കുന

മനാലബനദലാം  കവര്തബരബചക്ക്  റസ്പീ-കസകബലാംഗബനുലാം  ടനാര്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം

ബകയനാഗദനാസക്ക്  ഉല്പനാദനത്തബനുലാം  ഉപകയനാഗബക്കുനണക്ക്.  മനാലബനദ

സലാംസരണത്തബനനായബ  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളുകടയലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളുകടയലാം

പകലുള്ള ഭൂമബ കനനാട്ടബഫബകകഷനബലൂകട ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഏകറടുകകണ അടബയന്തര

സനാഹചരദലാം  നബലവബലബല്ല.  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  സലാംകയനാജബത

കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്ക്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുനതബനുപകേരലാം  പ്രസ്തുത  സനാപനങ്ങളുകട

അധബകേനാരലാം  കേവര്കനടുക്കുനതക്ക്  ശരബയനായ  നടപടബയല്ല.  ഇത്തരലാം

സനാപനങ്ങളുകട  സബല്  ഓവര്  വര്ക്കുകേളുകട  തുകേ  നല്കുകേകയനാ  കേന്യൂവബലുള്ള

ബബല്ലുകേള്  മനാറബകകനാടുക്കുകേകയനാ  കചയ്യനാത്തതുമൂലലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗത്തബകന്റെ  കപ്രനാജക്ടുകേളുള്കപ്പെകട  പല  പദതബകേളുലാം  നബര്ത്തബവയ്കകണ

അവസയനാണക്ക്.  ഇഇൗ ബബല് നബയമനാനുസൃതമല്ല.  
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദള്ള:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

സലാംസനാനലാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന പ്രധനാനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളബകലനാനനാണക്ക്  മനാലബനദ

സലാംസരണലാം.  പ്രനാകദശബകേമനായബ  മനാലബനദസലാംസരണ  പനാന്റുകേള്

സനാപബക്കുനതബകനതബകര ജനങ്ങളുകട എതബര്പ്പുണനാകുന സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക്

രണക്ക്  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള് കചര്നക്ക്  മനാലബനദലാം  ഒരു സലത്തക്ക് നബകക്ഷപബക്കുന

തരത്തബല്  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളുകട  സലലാം  ഏകറടുത്തക്ക്  പദതബ  നടപ്പെനാകനാന

പുതബയ  കഭദഗതബ  കകേനാണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  വബകദശരനാജദങ്ങളബലുള്ളതുകപനാകല

അതദനാധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയള്ള  കവസക്ക്  മനാകനജുകമന്റെക്ക്

പദതബകേള്കക്ക് രൂപലാം നല്കുകേയലാം മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്ക് സസ്വന്തമനായ മനാലബനദ

സലാംസരണ  പനാന്റുകേള്  സനാപബക്കുനതബനനാവശദമനായ  സഹനായലാം  നല്കുകേയലാം

കചയ്യണലാം.  കരനാഗബകേള്  ഉപകയനാഗബക്കുന  ഡയപ്പെര്,  കസബര്  കമഖലയബകല

ഇ -കവസ്റ്റുകേള്  തുടങ്ങബയവ  സലാംസരബക്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനമുണനാകണലാം.

കവസക്ക് മനാകനജുകമന്റെക്ക്, സനാനബകട്ടഷന, വനാട്ടര് ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് തുടങ്ങബയ പദതബകേള്കക്ക്

കവള്ഡക്ക്  ബനാങ്കബല്നബനക്ക്  വനായ  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  ശമലാം  നടത്തുനബല്ല.

ഗ്രനാമവബകേസനലാം,  നഗരവബകേസനലാം,  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  വബലാംഗക്ക്,  നഗരനാസൂത്രണലാം,

പഞനായത്തക്ക്  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേകള  സലാംകയനാജബപ്പെബചക്ക്  കപനാതുസര്വ്വസ്പീസക്ക്
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രൂപസ്പീകേരബകനാന  കഭദഗതബയബലൂകട  നബര്കദശബക്കുകമ്പനാള്  ഇഇൗ  വകുപ്പുകേളബകല

ജസ്പീവനകനാരുകട  കപ്രനാകമനാഷനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്കൂടബ

പരബഗണബകണലാം.  തകദശഭരണ സനാപനങ്ങളബല് ആവശദമനായ ജസ്പീവനകനാകര

നബയമബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബഹനാലാം:  2019-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)

ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായനതബനനായബ 15-11-2019 വകര  സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്യണകമന   കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പല  നഗരസഭകേളുലാം  ഹരബത  കേര്മ്മേകസന  മുഖനാന്തരലാം  വസ്പീടുകേളബല്നബനലാം

വദനാപനാര  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  പ്രതബമനാസലാം  നബശബത  തുകേ  യൂസര്ഫസ്പീ

ഈടനാകബ  മനാലബനദലാം  കശഖരബചക്ക്  സലാംസരബക്കുനണക്ക്.  ഇന്തദയബകല  ആദദകത്ത

കവളബയബട  വബസര്ജദമുക്ത  സലാംസനാനലാം  എന  ബഹുമതബ  കകേരളത്തബനക്ക്

കകേവരബകനാന  കേഴബഞതക്ക്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്.  കേടലബല്നബനള്കപ്പെകട

കശഖരബക്കുന  മനാലബനദങ്ങള്  സലാംസരബക്കുനതബകല  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക് ഇത്തരകമനാരു  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം സര്കനാര്

കകേനാണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  രനാജദത്തക്ക്  ആദദമനായബ  ഫ്ലകക്ക്  നബകരനാധബച  ഒരു

സലാംസനാനമനാണക്ക്  കകേരളലാം.  പനാസബകേക്ക്  കകേനാട്ടബലാംഗുള്ള കപപ്പെര്  കേപ്പുകേള്,  ഡയപ്പെര്
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തുടങ്ങബയ  പനാസബകേക്ക്  മനാലബനദങ്ങള്  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.     

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന: 2019-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഒരു  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

നനാലക്ക്  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്ക്കുള്ള  കഭദഗതബയനാണക്ക്  ഇവബകട

കകേനാണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.   ഖര  മനാലബനദ  സലാംസരണത്തബനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കമനാഡല്

പനാന്റുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  സസ്വസ്പീകേനാരദമനായവ  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്

നടപ്പെബലനാകനാന  ശമബക്കുകേയലാം  കചയ്യണലാം.  കകേനാചബ  നഗരസഭയകട

മനാലബനദനബര്മ്മേനാര്ജന  പനാന്റെക്ക്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകണലാം.

കകേനാമണ്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതുകകേനാണണനാകുന  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  കപനാതുജനങ്ങള്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട  കസവനലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.  പനാന  ഫണക്ക്  കവട്ടബക്കുറയനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം കലനാകല് ഗവണ്കമന്റുകേളുകട നബലനബല്പ്പെബകന ബനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

കേഴബഞ വര്ഷകത്ത കേന്യൂ ബബല്ലുകേളുകടയലാം സബല് ഓവര് വര്ക്കുകേളുകടയലാം പണലാം

അഡസ്പീഷണലനായബ  കകേനാടുക്കുനതബനുപകേരലാം  ഇഇൗ  വര്ഷകത്ത  ഫണബല്നബനലാം
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കകേനാടുക്കുനതബലൂകട  ഫണക്ക്  കുറയന  സബതബവബകശഷമുണനാകുലാം.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വനതുകകേനാണണനായ  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  വരുമനാന  നഷ്ടത്തബനക്ക്

കകേനാമ്പനകസഷന  നല്കേനാകമന  വനാഗനാനലാം  പനാലബകകപ്പെടണലാം.  മബക

നഗരസഭകേളുലാം  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ  കനരബടുനതബനനാല്  പല

പദതബകേളുകടയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുടങ്ങബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  തകദശഭരണ

സനാപനങ്ങള് കനരബടുന പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

തകദശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന):  മുനബസബപ്പെനാലബറബ

ആകബകല  കസക്ഷന  48,  222,  224,  326  എനബവയ്ക്കുള്ള  കഭദഗതബയനാണക്ക്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  തകദശഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  അധബകേനാര

വബകകേനസ്പീകേരണലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാകകപ്പെട്ട  സലാംസനാനമനാണക്ക്  കകേരളലാം.

ആസൂത്രണ  പ്രകബയകയയലാം  അധബകേനാര  വബകകേനസ്പീകേരണകത്തയലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാന

സഹനായബക്കുന  വബധത്തബല്  പഞനായത്തക്ക്,  നഗരകേനാരദലാം,  ഗ്രനാമവബകേസനലാം,  നഗര

ഗ്രനാമനാസൂത്രണലാം,  തകദശസസ്വയലാംഭരണ  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്,  മുനബസബപ്പെല്  കകേനാമണ്

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനമനാണക്ക് ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  മുനബസബപ്പെല്

കസകട്ടറബമനാരനായബ  നബയമബകകപ്പെടുന  ഉകദദനാഗസരുകട  കപനഷനുലാം  മറക്ക്

ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കുള്ള  തുകേയലാം   കൃതദമനായബ  സലാംസനാന  ഖജനനാവബല്  അടയ്ക്കുകേവഴബ
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കസകട്ടറബമനാര്കക്ക്  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാന  കേഴബയലാം.

തബരുവനന്തപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേനാല്ലലാം,  പനാലകനാടക്ക്

എനസ്പീ  ജബല്ലകേളബല്  കകേനസ്പീകൃത  ഖരമനാലബനദ  സലാംസരണ  പനാന്റുകേള്  ഡബകകസന,

ബബല്ഡക്ക്,  ഫബനനാനസക്ക്,  ഓപ്പെകററക്ക്  ആനഡക്ക്  ടനാനസ്ഫര്  എന  വദവസയബല്

നടപ്പെനാകനാനനാണുകദശബക്കുനതക്ക്.  ഇതക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  അവകേനാശലാം

നല്കുനതബനനാണക്ക്  കഭദഗതബകേള്  കകേനാണവനതക്ക്.  കകേരളത്തബകല  മനാലബനദപ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  ഈ  കഭദഗതബ  അലാംഗസ്പീകേരബകനാവനതനാണക്ക്.  തകദശഭരണ

സനാപനങ്ങളുകട  അധബകേനാര  വബകകേനസ്പീകേരണത്തബലുലാം  ജനനാധബപതദ

സസ്വഭനാവവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളബലുലാം  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേനാപനലാം

അനബവനാരദമനാണക്ക്.  കേഴബഞ  വര്ഷലാം  പദതബ  പണത്തബകന്റെ  84.5  ശതമനാനലാം

കചലവഴബകനാന  സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളബകല  പദതബ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കമചകപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്

നടനവരുന.  പറവൂര്  മുനബസബപ്പെനാലബറബയകട  പ്രശ്നലാം  പരബകശനാധബചക്ക്

പരബഹരബക്കുനതനാണക്ക്.  കലഫക്ക്  മബഷന  പദതബ  മബകേച  രസ്പീതബയബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുനണക്ക്.  കലനാകേ  ബനാങ്കക്ക്  വനായയകട  കേനാരദത്തബല്  ചര്ച

നടനകകേനാണബരബക്കുന.
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നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

2019 -കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

തകദശസസ്വയലാംഭരണവലാം  ഗ്രനാമവബകേസനവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  സലാംബനബച

IX-ാം നമ്പര് സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയച്ചു.

(iii) 2019-  കല കകേരള ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

കതനാഴബലുലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന): 2019-കല

കകേരള  ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനനസക്ക് പുറകപ്പെടുവബച്ചുകകേനാണക്ക് സതസ്വര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുവനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണള്ള കസറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര്  : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

കതനാഴബലുലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  2019-കല

കകേരള  ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വബദദ്യുച്ഛക്തബയലാം
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കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം സലാംബനബച  VII-ാം നമ്പര് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര്:   I move that -  

 "This House resolves to disapprove The Kerala Jewellery  Workers'

Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 38 of 2019)." 

 ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേളബല്നബനലാം ലഭബക്കുന വബറ്റുവരവബകന്റെ 0.25 ശതമനാനലാം

കക്ഷമനബധബ  വരുമനാനമനായബ  കസസ്സബലൂകട  ഈടനാകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബരുനതക്ക്  0.1

ശതമനാനമനാകബ  കുറചതക്ക്  ഗുരുതരമനായ  പ്രശ്നമുളവനാക്കുലാം.  ഈ  കമഖലയബകല

കതനാഴബലനാളബകേള്  വളകരയധബകേലാം  കേഷ്ടതയനുഭവബക്കുനവരനാണക്ക്.  ഇവര്കനായബ

കക്ഷമനബധബ  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടക്ക്  10  വര്ഷമനാകയങ്കബലുലാം  കകേവലലാം

ഇരുപതബനനായബരത്തബല്ത്തനാകഴ  കതനാഴബലനാളബകേള്  മനാത്രമനാണക്ക്  രജബസര്

കചയ്തബരബക്കുനതക്ക്.  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലദങ്ങള്   വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ആഭരണ  നബര്മ്മേനാണത്തബല്  പ്രനാവസ്പീണദമുള്ള  ഇതരസലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്  തുച്ഛമനായ  കവതനത്തബനക്ക്  കജനാലബ  കചയ്യനാന  തയ്യനാറനാകുകമ്പനാള്

കകേരളത്തബകല  പരമ്പരനാഗത  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുന
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അവസയനാണുള്ളതക്ക്.  ആഭരണ  വബല്പ്പെനയബല്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  0.1%  കസസ്സക്ക്

പൂര്ണ്ണമനായലാം  പബരബകചടുക്കുനതബനുലാം  ഇഇൗ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ.  വബ.  എസക്ക്.  ശബവകുമനാറബനുകവണബ   ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീനന:

നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. ഇഇൗ സര്കനാര്  കകേനാണവന പല ബബല്ലുകേളുലാം

കതനാഴബലനാളബ  വബരുദ  ബബല്ലുകേളനാണക്ക്.  ആഭരണ  നബര്മ്മേനാണകത്തനാഴബലനാളബകേകള

സഹനായബകനാകനന  വദനാകജന  അവതരബപ്പെബച  കഭദഗതബ  ബബല്  സസ്വര്ണ്ണ-വജ

കമഖലയബകല  കുത്തകേകേകള  സഹനായബകനാന  കവണബയള്ളതനാകണനനാണക്ക്

മനസ്സബലനാകനാന സനാധബക്കുനതക്ക്. മറക്ക് സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം കമഷസ്പീനബല് നബര്മ്മേബച

ആഭരണങ്ങള്  ഇവബകട  കകേനാണവനക്ക്  വബല്ക്കുനതബലൂകട  പരമ്പരനാഗത  ആഭരണ

നബര്മ്മേനാണകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുന  അവസയനാണുള്ളതക്ക്.

പരമ്പരനാഗത  ആഭരണ  നബര്മ്മേനാണകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലദലാം

പരമനാവധബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ആഭരണ  വബല്പനയബകലര്കപ്പെടുത്തബയ  0.1%  കസസ്സക്ക്

പബരബകചടുക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഈ കമഖലയബല് പണബകയടുക്കുന

എല്ലനാ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  കതനാഴബല്

ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

ശസ്പീ.  കജനാര്ജക്ക്  എലാം.  കതനാമസബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബു: 2019-കല കകേരള
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ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായനതബനനായബ  15-11-2019  വകര  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബയബല്  19500  കപരനാണക്ക്  രജബസര്

കചയ്തബട്ടുളളതക്ക്.  ഓകരനാ  വദനാപനാരബയലാം  തകന്റെ  ഒരു  വര്ഷകത്ത  ആഭരണ

വബറ്റുവരവബകന്റെ  0.25%  വരുന  തുകേ  കസസ്സനായബ  സര്കനാരബകലയക്ക്

അടയ്കകണതനാകണനലാം  പത്തുലക്ഷലാം  രൂപയബല്  തനാകഴ  വനാര്ഷബകേ

വബറ്റുവരവളള  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  പ്രസ്തുത  വദവസ  ബനാധകേമകല്ലനലാം  വദവസ

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  അപ്രകേനാരമുളള  കസസ്സക്ക്  0.1%  ആയബ  കഭദഗതബ  കചയ്യുനതബനനാണക്ക്

ഇഇൗ ബബല് അവതരബപ്പെബചബട്ടുളളതക്ക്. ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബയബല്നബനക്ക്

ഇതുവകര  350  കപര്കനാണക്ക് കപനഷന നല്കേബയബട്ടുളളതക്ക്.  ഒരു വര്ഷലാം  29,000

കകേനാടബ  രൂപയകട  കയവബകയമനാണക്ക്  ഇഇൗ  കമഖലയബലൂകട  സലാംസനാനത്തക്ക്

നടക്കുനതക്ക്.  പുതബയ ആഭരണങ്ങളുകട വബറ്റുവരവബലൂകട 0.1% കസസ്സക്ക് കൃതദമനായബ

പബരബകചടുത്തനാല്  കബനാര്ഡക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതബനനുസരബച്ചുളള  ആനുകൂലദങ്ങള്

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് നല്കേനാന കേഴബയലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  2019-കല  കകേരള  ആഭരണ
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കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ബബല്ലബകന്റെ 2-ാം വകുപ്പെക്ക്  (ആര്) ഖണ്ഡത്തബല് "കയവബകയങ്ങളുകട"  എന

വനാകബനക്ക് പകേരലാം "വബല്പ്പെനയകട"  എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുനതക്ക് സസ്വര്ണ്ണവദനാപനാര

കമഖലയബകല  മുതലനാളബമനാകര  സഹനായബകനാനനാണക്ക്.  പ്രധനാന  ആകബകല  5-ാം

വകുപ്പെക്ക്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെബല്  "വബറ്റുവരവബകന്റെ  0.25%”എനതബനക്ക്  പകേരലാം

"വബല്പ്പെനയകട  0.1%”എന മനാറലാം വരുത്തുനതബലൂകട സസ്വര്ണ്ണ വദനാപനാരബകേള്

വളകര  കുറച്ചുതുകേ  മനാത്രലാം  അടചനാല്  മതബകയന  സബതബയണനാകുലാം.  കഭദഗതബ

ബബല്ലബല്  സസ്വര്ണ്ണവദനാപനാര  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  യനാകതനാരു

പരബഗണനയലാം നല്കേബയബട്ടബല്ല.  സമനാന സസ്വഭനാവമുള്ള കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ

കബനാര്ഡകേകള  ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  സര്കനാരബകന്റെ  കതനാഴബല്  നയത്തബല്

കേനാതലനായ മനാറങ്ങള് വരുത്തുനതബനുലാം ഇതരസലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ

കതനാഴബല്  നയത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്  കകേനാണവരുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

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

കതനാഴബലനാളബകേളുകട തനാല്പരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക് ഈ ബബല്
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കകേനാണവനബരബക്കുനതക്ക്.  ഇതക്ക്  നബയമമനാകുകമ്പനാള്  കകേരളത്തബകല

ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് കൂടുതല് സലാംരക്ഷണലാം ലഭബക്കുകമന കേനാരദത്തബല്

സലാംശയമബല്ല.  സസ്വര്ണ്ണവദനാപനാര  കമഖലയബകല  വദനാപനാരബകേളുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുമനായബ  അഭബപ്രനായ  സമനസ്വയലാം  ഉണനാകബയതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബലനാണക്ക് കഭദഗതബ  ബബല് കകേനാണവനതക്ക്.  കസസ്സക്ക് വബറ്റുവരവബകന്റെ

0.25  ശതമനാനത്തബല്നബനലാം  വബല്പ്പെനയകട  0.1  ശതമനാനത്തബകലയക്ക്   കുറവക്ക്

വരുത്തബയതബകന്റെ ഗുണഫലലാം കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് ലഭദമനാകനാനനാണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  അലാംശദനായലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചുലാം  സര്കനാര്  സഹനായലാം  നല്കേബയലാം

കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡകേളുകട  വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുനതനാണക്ക്.  ആഭരണകമഖലയബകല  യനവല്കരണലാം

കതനാഴബലനാളബകേകള  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കതനാഴബല്  കമഖലയബല്

സലാംസനാന സര്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബച ആശസ്വനാസ നടപടബകേളനാണക്ക്  കകേന നയങ്ങളുകട

ഭനാഗമനായണനായ  ദരന്തത്തബകന്റെ  വദനാപബ  കുറചതക്ക്.  കകേരളത്തബകല  എല്ലനാ

കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളുമനായലാം  ചര്ച  കചയ്തക്ക്  അഭബപ്രനായ  സമനസ്വയലാം

ഉണനാകബയതബനുകശഷമനാണക്ക്  കതനാഴബല്  നയലാം  ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  എല്ലനാ

സലാംഘടനകേള്ക്കുലാം  പ്രനാതബനബധദമുള്ള  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡകേളനാണക്ക്  ഇവബകട
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പ്രവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  ഇതരസലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ആവനാസക്ക്  പദതബ

പ്രകേനാരലാം സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം തനാമസത്തബനനായബ മുന സര്കനാര്

ആരലാംഭബച  അപനാഘര്  പദതബ  വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക്

എകക്ക്കചഞ്ചുകേള്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  രജബകസ്ട്രേഷന  സലാംബനബചക്ക്

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബല്  കമനാഡല്  സര്കവ്വ  നടത്തുനതബനുലാം

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്കക്ക്  കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ബബല്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.

2019-കല  കകേരള  ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

വബദദ്യുച്ഛക്തബയലാം കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം സലാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ

VII-കന്റെ പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയച്ചു.
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VII  ചട്ടലാം 130 അനുസരബച്ചുള്ള ഉപകക്ഷപത്തബകന്മേലുള്ള  ചര്ച

ആര്  .  സബ  .  ഇ  .  പബ  .   കേരനാര്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  "ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  ഒപ്പെബടുനകതനാടുകൂടബ

കകേരളത്തബകന്റെയലാം  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബകലയലാം  ക്ഷസ്പീരകമഖലയലാം

നനാണദവബളകേളുലാം  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  കേനാര്ഷബകേകമഖല,  കചറകേബട  അനുബന

വദവസനായങ്ങള് തുടങ്ങബയ രലാംഗങ്ങളബല് ഉണനാകേനാനബടയള്ള അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയകട  തനാല്പരദ

സലാംരക്ഷണലാം  സലാംബനബചക്ക്  വദക്തമനായ  ധനാരണ  ഉണനാകേനാകത  കേരനാര്

ഒപ്പുവയരുകതനക്ക്   കകേനസര്കനാരബകനനാടക്ക്  അഭദര്തബക്കുന  കേനാരദലാം  ഈ സഭ

ചര്ച കചയ്യണലാം" എന ഉപകക്ഷപലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാറബല്  ഒപ്പുവയനാനുള്ള   കകേനസര്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം

രനാജദകത്ത  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലകയ  പ്രതബസനബയബലനാക്കുനതനാണക്ക്.  കേരനാര്

സലാംബനബചക്ക്  പനാര്ലകമന്റെബല്  ചര്ച  കചയ്യനാകനനാ  സലാംസനാന  സര്കനാരുകേളുകട

അഭബപ്രനായലാം  കതടനാകനനാ  തയ്യനാറനാകേനാത്ത  നടപടബ  ആശങ്കനാജനകേമനാണക്ക്.

കനനാട്ടുനബകരനാധനവലാം  അശനാസസ്പീയമനായ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെനാകലുലാംമൂലമുണനായ

തകേര്ചയബല്നബനലാം  കേരകേയറനാത്ത  രനാജദത്തബകന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയക്ക്
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ആര്.സബ.ഇ.പബ. കേരനാര് കേനത്ത ആഘനാതകമല്പ്പെബക്കുലാം. ഉല്പനാദനകചലവക്ക് കുറഞ

രനാജദങ്ങളബല്നബനലാം  ഇറക്കുമതബച്ചുങ്കമബല്ലനാകത  കേനാര്ഷബകകേനാല്പനങ്ങള്

ഇറക്കുമതബ കചയ്യുനതക്ക്  സലാംസനാനകത്ത  കേനാര്ഷബകേകമഖലകയ  ഗുരുതരമനായബ

ബനാധബക്കുലാം. ഇഇൗ കേരനാര് ഏറവലാം കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുനതക്ക് ക്ഷസ്പീര-മത്സദബനന

കമഖലകേകളയനാണക്ക്.  കൃഷബ,  കതനാഴബല്,  വനാണബജദലാം  എനസ്പീ  കമഖലകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  മറക്ക്  സമനാനചബന്തനാഗതബയള്ള  സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ  കയനാജബചക്ക്

ശനാശസ്വത തസ്പീരുമനാനകമടുകണലാം.  ഇന്തദയകട സനാമ്പത്തബകേ ഭദതകയ തകേര്ക്കുന ഇഇൗ

കേരനാറബകന  ശക്തമനായബ  എതബര്ത്തുകകേനാണക്ക്  ഇതബല്നബനക്ക്  പബന്മേനാറനാനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ശശസ്പീനന: ഉപകക്ഷപകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  രനാജദത്തബകന്റെ സമസ

കമഖലകേകളയലാം  പൂര്ണ്ണമനായബ  തകേര്ക്കുന  ഇഇൗ  കേരനാര്  മറക്ക്  സലാംസനാനങ്ങകള

അകപക്ഷബചക്ക്  കകേരളകത്തയനാണക്ക്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ബനാധബക്കുനതക്ക്. ഇത്തരലാം  ഒരു

നബയമലാം നടപ്പെനാക്കുനതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ ചര്ച കചയ്യനാന

കപനാലുലാം  കകേനസര്കനാര്  തയ്യനാറനായബട്ടബല്ല.  രനാജദത്തബകന്റെ  കഫഡറല്

സലാംവബധനാനകത്തയനാകകേ തകേര്ക്കുന ഇഇൗ കേരനാറബകന ശക്തമനായബ എതബര്കണലാം.

ഇന്തദയബകല  കേര്ഷകേകര  ഏറവലാം  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന  ഈ
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നയത്തബല്നബനക്ക് കകേനസര്കനാര് പബനമനാറണലാം. 

ശസ്പീ  .   കറനാജബ എലാം  .   കജനാണ്  : ഉപകക്ഷപകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാര് നടപ്പെനാക്കുനതക്ക്  ഇന്തദന സമ്പദക്ക് വദവസയകട തകേര്ചയ്ക്കുലാം   വദനാപനാരകമ്മേബ

വര്ദബക്കുനതബനുലാം ഇന്തദന ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട വബലബയബടബവബനുലാം  വനകതനാതബലുള്ള

കതനാഴബല്  നഷ്ടത്തബനുലാം  കചറകേബട  വദനാപനാര  കമഖലയകട  തകേര്ചയ്ക്കുലാം

കേനാരണമനാകുലാം. ഈ കേരനാറബകല വബവരങ്ങകളനാനലാം പുറത്തുവബടനാന കകേനസര്കനാര്

തയ്യനാറനായബട്ടബല്ല.  കേരനാര്  പ്രനാബലദത്തബല്  വനനാല്  തസ്പീരുവ  ഇല്ലനാകത

കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങള്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുനതബനുള്ള  അവസരലാം

സലാംജനാതമനാകുകേയലാം  മത്സദ-ക്ഷസ്പീര കമഖലകേകള പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുകേയലാം

കചയ്യുലാം.  രനാജദതനാല്പ്പെരദങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമനായബ  കകേനാണവരുന  പ്രസ്തുത

കേരനാറബകന  ശക്തമനായബ എതബര്കണലാം.

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനല്ലബ:  ഉപകക്ഷപകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാര് നടപ്പെനാക്കുനതക്ക് കേനാര്ഷബകേകമഖലയകടയലാം കചറകേബട വദവസനായങ്ങളുകടയലാം

കപനാതുകസവന  കമഖലയകടയലാം  തകേര്ചയക്ക്   കേനാരണമനാകുലാം.   വനകേബട

കുത്തകേകേകള  സഹനായബക്കുനതബനുകവണബ  കകേനാണവരുന  കേരനാര്

നടപ്പെബലനാകുനകതനാകട  കൃഷബഭൂമബ  നഷ്ടകപ്പെടുന  അവസയണനാകുലാം.  ഈ
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കേരനാറബലൂകട സുഗനവദഞ്ജന കമഖല,  മത്സദബനന കമഖല,  കേശുവണബ-ക്ഷസ്പീര

കമഖലകേള്  തകേരുനതബനക്ക്  കേനാരണമനാകുലാം.  ധവള  വബപവത്തബകന്റെ  കനട്ടങ്ങള്

തകേര്ക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  കേരനാറബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനസര്കനാര്

നടത്തുനതക്ക്.   സലാംസനാന സമ്പദ്ഘടനകയ പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുന ഇഇൗ

കേരനാറബല്നബനലാം  പബന്മേനാറനതബനക്ക്  കകേനസര്കനാരബല്  ശക്തമനായ  സമ്മേര്ദലാം

കചലുത്തണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    എ  .    ഖനാദര്:  ഉപകക്ഷപകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  അന്തനാരനാഷ

കേരനാറകേള് കവണ രസ്പീതബയബല്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തനാന ഇന്തദയക്ക്  കേഴബഞബട്ടബല്ല.

ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  കേനാര്ഷബകേ-കചറകേബട  വദനാവസനായബകേ-ക്ഷസ്പീര-

മത്സദബനന  കമഖലകേകള  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുനതുലാം  വനകതനാതബലുള്ള

ഉദനാരവല്കരണത്തബനക്ക്  കേനാരണമനാകുനതുലാം  ധവള  വബപവത്തബകന്റെ  കനട്ടങ്ങകള

പൂര്ണ്ണമനായലാം  ഇല്ലനാതനാക്കുനതുമനാണക്ക്.  കേരനാറബകല  വദവസകേകള  സലാംബനബചക്ക്

ചര്ച  നടത്തനാന  കകേനസര്കനാര്  തയ്യനാറനായബട്ടബല്ല.  വനകേബട  കുത്തകേകേകള

സഹനായബക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക് ഈ കേരനാര് കകേനാണവരുനതക്ക്. ഈ കേരനാറബല്

ഇന്തദ  അലാംഗമനാകുനകതനാകട  ഓകട്ടനാകമനാകകബല്-കടകക്ക്കകറല്-കചറകേബട  വദവസനായ

കമഖലകേള്  കൂടുതല്  തകേര്ചയബകലയക്ക്  കപനാകുലാം.  സമ്പദ്ഘടനകയ  പ്രതബകൂലമനായബ
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ബനാധബക്കുന  ഇഇൗ  കേരനാറബല്നബനക്ക്  പബനമനാറനതബനക്ക്  കകേനസര്കനാരബല്  ശക്തമനായ

സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തണലാം.   

ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഉപകക്ഷപകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  കകേനസര്കനാര്

ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  സലാംബനബച  വബശദനാലാംശങ്ങള്  പുറത്തുവബടുകേകയനാ

പനാര്ലകമന്റെബല് ചര്ച നടത്തുകേകയനാ കചയ്തബട്ടബല്ല.  വദവസകേള് ഉദനാരമനാകബകകനാണക്ക്

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  നബയമപരമനായ  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകനാനുള്ള  നടപടബകേള്

ഈ  കേരനാറബലബല്ല.  ഇന്തദ  ഇഇൗ  കേരനാറബല്  അലാംഗമനാകുനകതനാകട  എല്ലനാ  ഉല്പ്പെനാദന

കമഖലകേളുലാം  തകേര്ചയബലനാകുകേയലാം  വന  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ

കനരബകടണബവരുകമനമുള്ള  വസ്തുത  കകേനസര്കനാരബകന  അറബയബക്കുകേയലാം  കേരനാറബല്

നബനക്ക് പബനമനാറനതബനനായബ  ശക്തമനായ സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തുകേയലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  ഉപകക്ഷപകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാറബല്  ഒപ്പുവയനാനുള്ള  കകേനസര്കനാരബകന്റെ  നസ്പീകലാം  ഇന്തദന  സമ്പദ്ഘടനയകട

തകേര്ചയക്ക്  കേനാരണമനാകുലാം.  കേനാര്ഷബകേ  സലാംസനാനമനായ  കകേരളത്തബകന്റെ

സമ്പദ്ഘടനകയയനാണക്ക് ഇഇൗ കേരനാര് പ്രധനാനമനായബ ബനാധബക്കുനതക്ക്.   ആര്.സബ.ഇ.പബ.

സസ്വതന  വദനാപനാര  കേരനാര്  വരുനതബലൂകട  അവകശഷബക്കുന  കേനാര്ഷബകേ-ക്ഷസ്പീര

കമഖലകേള് പൂര്ണ്ണമനായലാം തകേര്ചയബലനാകുലാം. ഇന്തദന സമ്പദ്ഘടനകയ പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബക്കുന  ഇഇൗ  കേരനാറബകനതബകര  കദശസ്പീയതലത്തബല്  ശക്തമനായ
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കചറത്തുനബല്പ്പുണനാകേണലാം.  അതബനനായബ മറക്ക് സലാംസനാനങ്ങളുകട സഹകേരണകത്തനാകട

കൂട്ടനായ പ്രതബകരനാധലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് സര്കനാര് മുനകേകയ്യടുകണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  ഉപകക്ഷപകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  കകേനസര്കനാര്

ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  സലാംബനബച  വബശദനാലാംശങ്ങള്  കവളബകപ്പെടുത്തുകേകയനാ

പനാര്ലകമന്റെബല്  ചര്ച  നടത്തുകേകയനാ  കചയ്തബട്ടബല്ല.  വനകേബട  കുത്തകേകേകള

സഹനായബക്കുനതബനുകവണബയള്ള  ഇഇൗ  കേരനാറബല്  ഇന്തദ  അലാംഗമനാകുനകതനാകട

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേ  കമഖലയലാം  റബ്ബര്  കമഖലയലാം  തകേര്ചയബലനാകുലാം.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാറബല്നബനക്ക്  കകേനസര്കനാര്  പബനമനാറണകമനക്ക്  സമ്മേര്ദലാം  കചലുത്തനാനനായബ

കകേരളത്തബല്  ജനപങ്കനാളബത്തകത്തനാകട  കേണ്കവനഷന  സലാംഘടബപ്പെബചതക്ക്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക്ക്:  ഉപകക്ഷപകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   കകേരള

നബയമസഭയകട പ്രതബകഷധമറബയബചനാലുലാം കകേനസര്കനാര് ആര്.സബ.ഇ.പബ. കേരനാര്

ഒപ്പെബടുകമന  കേനാരദത്തബല്  സലാംശയമബല്ല.  ഇഇൗ  കേരനാര്  ഒപ്പുവചനാല്  കേര്ഷകേകര

എങ്ങകന രക്ഷബകനാന കേഴബയകമനക്ക് കകേനസര്കനാരുമനായബ ചര്ച കചയ്യണലാം.  

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജക്ക്:  ഉപകക്ഷപകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

കകേനസര്കനാര്  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  ഒപ്പെബടുനതുവഴബ  രനാജദകത്ത
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അപകേടത്തബകലയക്ക്  നയബക്കുകേയലാം  സനാമ്പത്തബകേ  പരമനാധബകേനാരലാം  അടബയറ

വയ്ക്കുകേയലാം  ഇറക്കുമതബ  തസ്പീരുവ  കുറയ്ക്കുകേയമനാണക്ക്  കചയ്യുനതക്ക്.  ഗനാട്ടക്ക്-ആസബയനാന

കേരനാറകേളുകട  തുടര്ചയനായ  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  കേര്ഷകേകര  കൂടുതല്

ദരബതത്തബലനാക്കുലാം.  ആസബയനാന  കേരനാര്  ഒപ്പെബട്ടതബനുകശഷലാം  ഇന്തദയബല്

ആഭദന്തകരനാത്പനാദനലാം   കുറയകേയലാം   ഇറക്കുമതബ  വര്ദബക്കുകേയലാം  കേയറ്റുമതബ

കുറയകേയലാം  കചയ.  ഇന്തദ  വബകദശ  രനാജദങ്ങളുകട  വബപണബയനാകുകമ്പനാള്

കതനാഴബലബല്ലനായ്മയലാം  അരനാജകേതസ്വവലാം  ഉണനാകുലാം.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്

ഒപ്പെബടുനതബലൂകട  ജനബതകേമനാറലാം  വരുത്തബയ  വബത്തുകേള്  ഉള്കപ്പെകട  കൃഷബ

കചയ്യകപ്പെടനാനുലാം രനാജദത്തബകന്റെ നയങ്ങള് അട്ടബമറബകനാനുലാം ഇടയനാകുകമനതബനനാല്

കകേനസര്കനാര് ഇഇൗ നബലപനാടബല്നബനലാം പബന്മേനാറണലാം.   

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  ഉപകക്ഷപകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.

കേരനാര് ഒപ്പെബടനാനുള്ള കകേനസര്കനാരബകന്റെ നസ്പീകലാം രനാജദകത്ത കേര്ഷകേര്കബടയബല്

ആശങ്കയണനാക്കുന.  ആസബയനാന  കേരനാര്  ഉള്കപ്പെകട  കകേനസര്കനാരബകന്റെ

ഇത്തരലാം നബലപനാടുകേളബല് പ്രതബകഷധബകനാന ഇഇൗ സര്കനാരബനക്ക് സനാധബചബട്ടുണക്ക്.

പരമ്പരനാഗത വബത്തക്ക് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബ കൃഷബ വകുപ്പെക്ക്  'വബത്തക്ക് ബനാങ്കക്ക്'

ആരലാംഭബച  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  പനാല്  ഇറക്കുമതബ  കചയ്യുനതബലൂകട
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ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുലാം  അനുബന  കതനാഴബലനാളബകേളുലാം  വഴബയനാധനാരമനാകുന

സബതബയണനാകുലാം.  ആകഗനാള  വദനാപനാര  ഉടമ്പടബകേള്  പുനരവകലനാകേനത്തബനുലാം

പുന:പരബകശനാധനയ്ക്കുലാം വബകധയമനാകണലാം.  ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച കചയ്യണകമനക്ക്

സലാംസനാന  സര്കനാര്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുലാം  അനുകൂല  നബലപനാടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബകനാത്ത

കകേനസര്കനാരബകന്റെ  നടപടബ  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  കഫഡറല്

സലാംവബധനാനകത്ത തകേര്ക്കുന ഇത്തരലാം നടപടബകകതബകര എല്ലനാവരുലാം കയനാജബചക്ക്

പ്രവര്ത്തബക്കുകേയലാം  ഇഇൗ  കേരനാറബല്നബനക്ക്  കകേനസര്കനാര്

പബന്തബരബയണകമനനാവശദകപ്പെടുകേയലാം കചയ്യണലാം.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  ഉപകക്ഷപകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.  രനാജദകത്ത  എങ്ങകന  ബനാധബക്കുകമനക്ക്

പരബകശനാധബചതബനുകശഷമനായബരബകണലാം  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  ഒപ്പെബകടണതക്ക്.

ഇഇൗ  കേരനാര്  കേനാര്ഷബകേ-വദനാവസനായബകേ  കമഖലകേകള  തകേര്ക്കുകമന

അഭബപ്രനായമനാണുള്ളതക്ക്.  കദശസ്പീയതലത്തബല്  ഈ  കേരനാറബകനതബകര  ശക്തമനായ

നബലപനാടക്ക് സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  ഈ വബഷയലാം സലാംസനാന സര്കനാരുകേളുമനായബ  ചര്ച

കചകയ്യണതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  കേരനാര്  കലനാകേ  വദനാപനാര  കമഖലയബല്  വലബയ

പ്രതദനാഘനാതമുണനാക്കുകേയലാം  സനാമ്പത്തബകേ  കമഖലകയ  പ്രതബകൂലമനായബ
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ബനാധബക്കുകേയലാം കേര്ഷകേ ആത്മഹതദകേള് കപരുകുന സനാഹചരദമുണനാക്കുകേയലാം

കചയ്യുലാം.  ഇറക്കുമതബ  നബയനബക്കുന  'ആന്റെബ  ഡലാംപബലാംഗക്ക്  കലനാ'  ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കുനബല്ല.  ഇറക്കുമതബ  തസ്പീരുവ  പൂര്ണ്ണമനായലാം  ഒഴബവനാകകപ്പെട്ടതുലാം

നനാമമനാത്രമനായബ  ചുമത്തകപ്പെട്ടതുമനായ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  ഏകതനാകകയനാകണന

കേനാരദത്തബല് വദക്തതയബല്ല.  ഇറക്കുമതബയബലൂകട കുറഞ വബലയക്ക് ഉല്പ്പെനങ്ങള്

ഇന്തദന  വബപണബയബല്  ലഭദമനാക്കുകമ്പനാള്  കചറകേബട  വദനാവസനായബകേ  കമഖല

വനകതനാതബല് പ്രതബസനബ കനരബടുലാം. കകേനസര്കനാരബകന്റെ കതറനായ സനാമ്പത്തബകേ

നയലാംമൂലലാം റബസര്വക്ക് ബനാങ്കബകന്റെ കേരുതല് ധനലാം കപനാലുലാം കചലവഴബകകണബവരുന

ഗുരുതരമനായ സനാമ്പത്തബകേ തകേര്ചയണനായബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബബ.കജ.പബ.  ഇതര

സലാംസനാന  മുഖദമനബമനാരുകട  കയനാഗലാം  കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്  കഹകമനാന്റെക്ക്  ഇടകപട്ടക്ക്

വബളബച്ചുകചര്കണകമന  ആവശദലാം  ഉനയബക്കുനണക്ക്.  പനാര്ലകമന്റെബല്

കകേനാണ്ഗ്രസക്ക് അലാംഗങ്ങകളയലാം  യ.പബ.എ. അലാംഗങ്ങകളയലാം സലാംഘടബപ്പെബച്ചുകകേനാണക്ക്

കചറത്തുനബല്പ്പെബനക്ക്  ശമബക്കുകേയനാണക്ക്.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാറബകന  കകേരള

നബയമസഭ  കഎകേകേകണ്ഠദന എതബര്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതക്ക് സകന്തനാഷകേരമനാണക്ക്.

ഇഇൗ  കേരനാറബല്നബനക്ക്  കകേനസര്കനാരബകന  പബന്തബരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ശക്തമനായ

രനാഷസ്പീയ സമ്മേര്ദത്തബനക്ക് മുനകേകയ്യടുക്കുനതനാണക്ക്.  
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാറബകനതബകര  സലാംഘടബപ്പെബച  പ്രതബകഷധ  സലാംഗമലാം

കേര്ഷകേര്കബടയബല്  സമരങ്ങള്ക്കുലാം പ്രതബകഷധങ്ങള്ക്കുലാം  ആകലാം കൂട്ടുലാം.  ഈ

കേരനാറബകന്റെ  വബശദനാലാംശങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യനാകതയള്ള

നബഗൂഢതനങ്ങളനാണക്ക് കകേനസര്കനാര് നടത്തബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  ഇന്തദയബല്

15  കകേനാടബയബലധബകേലാം  ജനങ്ങളുലാം  കകേരളത്തബല്  8  ലക്ഷലാം  കുടുലാംബങ്ങളുലാം

ക്ഷസ്പീരകമഖലയബല്  വദനാപൃതരനാകണങ്കബലുലാം  ശരനാശരബ  പനാലുല്പ്പെനാദനലാം  കുറവനാണക്ക്.

ഈ  കേരനാര്  നടപ്പെബലനായനാല്  ക്ഷസ്പീരകമഖലയകട  തകേര്ചയ്ക്കുലാം

കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെനങ്ങളുകട  വബലയബടബവബനുലാം  കേനാരണമനാകുലാം.  ഇതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബരവധബ  ചര്ചകേള്  നടത്തബ  കകേനമനബക്കുലാം  മറ്റുലാം  കേത്തുകേള്

അയകചങ്കബലുലാം  ഇതുവകരയലാം  കകേരളവമനായബ  ചര്ച  നടത്തുകേകയനാ  മറപടബ

നല്കുകേകയനാ  കചയ്തബട്ടബല്ല.  ചുങ്കലാം  കുറചക്ക്  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  പരസര  കകേമനാറലാം

കചയ്യുനതബനനാവശദമനായ  ധനാരണയണനാകലനാണക്ക്  ഇതബലൂകട

നടപ്പെനാകനാനുകദശബക്കുനതക്ക്.  ക്ഷസ്പീര  കമഖലകയ  ആശയബചക്ക്  ജസ്പീവബക്കുന

കകേനാടബകണകബനക്ക്  ജനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  കകേനസര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബകകണതക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ  ശക്തബകകേനമനായ  ക്ഷസ്പീര  കമഖല  തകേരനാന
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പനാടബല്ല.  ഈ കേരനാറബകനതബകരയള്ള നബയമസഭയബകല ഐകേദലാം ഇന്തദയബലനാകകേ

വളര്നവരുന  പ്രകക്ഷനാഭത്തബനക്ക്  ആകലാംകൂട്ടുനതനാണക്ക്.  യനാകതനാരു

കേനാരണവശനാലുലാം കകേനസര്കനാര് ഈ കേരനാറബല് ഒപ്പെബടനാന പനാടബല്ല. ഇന്തദയബകല

എല്ലനാ കേര്ഷകേരുകടയലാം പ്രതബകഷധലാം ഇതബകനതബകര ഉയര്നവരണലാം. 

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

കഭദകമകനദ  ഒറകകട്ടനായബ  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാറബകന  എതബര്കണലാം.

രനാജദകത്ത  ഭൂരബപക്ഷലാം  ജനങ്ങകളയലാം  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുന  ഈ

വബഷയകത്തക്കുറബചക്ക്   പനാര്ലകമന്റെബകലനാ  മകറകതങ്കബലുലാം നബയമസഭകേളബകലനാ  ഒരു

ചര്ചയലാം  നടത്തബയബട്ടബല്ല.   ഈ  കേരനാര്  ഇന്തദന  സമ്പദ്ഘടനയകട  സമസ

കമഖലകേകളയലാം പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  ഈ കേരനാറബല് ഒപ്പുവചനാല്

കകേരളകത്ത ബനാധബക്കുന പ്രശ്നങ്ങകളക്കുറബചക്ക് മുഖദമനബ പ്രധനാനമനബക്കുലാം കകേന

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബക്കുലാം  നബരവധബ  കേത്തുകേളയച്ചുകവങ്കബലുലാം  ഇതുവകര  യനാകതനാരു

ചര്ചയ്ക്കുലാം  കകേനസര്കനാര് തയ്യനാറനായബട്ടബല്ല.  നവലാംബര്മനാസലാം  4 -ാം തസ്പീയതബ ഈ

കേരനാറബല് ഒപ്പുവയ്ക്കുകമനനാണക്ക് അറബയനാന കേഴബഞതക്ക്.  അതബകന്റെ മുകനനാടബയനായബ

കകേരളത്തബകല  എല്ലനാ  കേര്ഷകേസലാംഘടനകേളുമനായലാം  ജനപ്രതബനബധബകേളുമനായലാം

ചര്ച  നടത്തബയബരുന.  അതബല്  പകങ്കടുത്ത  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  സലാംസനാന
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സര്കനാരബകന്റെ  നബലപനാടബകനനാടക്ക്  കയനാജബക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കേരനാറബകനതബകര

കകേനകനതൃതസ്വവമനായബ  ചര്ച  നടത്തുകേയലാം  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാറബകനതബകര

ഏകേകേണ്ഠമനായബ  പ്രകമയലാം  പനാസ്സനാകനാന  തയ്യനാറനാകുകേയലാം  കചയ്തതക്ക്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്.  കകേനസര്കനാരബകന്റെ  നവലബബറല്  സനാമ്പത്തബകേ

നയത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബട്ടുളള  കേരനാറകേള്  സനാധനാരണ  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനക്ക്

ഭസ്പീഷണബയയര്ത്തുനതനാണക്ക്.  കേനാര്ഷബകേ  ഭൂമബ  പൂര്ണ്ണമനായലാം  കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേളുകട

കേയ്യബകലത്തബയനാല്  കേര്ഷകേര്  ജന്മേബമനാരുകട  കുടബയനാനമനാരനായബ  മനാറന

സബതബയണനാകുലാം.  അതബനക്ക്  ആകലാംകൂട്ടുനതനാണക്ക്  ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്.  ഈ

കേരനാര്  വരുനകതനാടുകൂടബ  കകേരളത്തബകല  റബ്ബര്,  കേശുവണബ,  കുരുമുളകേക്ക്,

സുഗനവബളകേള്  തുടങ്ങബ  എല്ലനാ  കമഖലയലാം  തകേരുലാം.  സനാമ്പത്തബകേവലാം

സനാമൂഹബകേവലാം  വദനാവസനായബകേവമനായബ  രനാജദകത്ത  തകേര്ചയബകലയക്ക്  നയബക്കുന

കേരനാറബകനതബകരയള്ള ഇഇൗ പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സനാകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  വനകേബട/കചറകേബട

കമഖലകേളബല്  മനാളുകേളുലാം  റസ്പീകടയബല്  വദനാപനാര  ശലാംഖലകേളുമുള്കപ്പെകട  വബകദശ

കേമ്പനബകേളുകട  കേടനവരവക്ക്  ആഭദന്തര  കമഖലകയ  തകേര്ക്കുലാം.

പലചരക്കുവദനാപനാരവലാം  ഗ്രനാമചന്തകേളുലാം  അനദമനാകുലാം.  കേരനാറബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ
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അലാംഗരനാജദങ്ങള്കക്ക്  ഡനാറ  കകേമനാകറണ  സനാഹചരദമുണനാകുലാം.

വദവഹനാരതര്കങ്ങളബല്  ഇന്തദന നബയമങ്ങള് ബനാധകേമല്ലനാതനാകുലാം. 

ചട്ടലാം   275   പ്രകേനാരമുള്ള സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക് പ്രകമയലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തനാകഴപ്പെറയന  സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക്

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

"ഇന്തദന  പനാര്ലകമന്റെബല്  ചര്ച  കചയ്യനാകതയലാം  സലാംസനാനങ്ങകളയലാം

കപനാതുജനങ്ങകളയലാം വബശസ്വനാസത്തബകലടുകനാകതയലാം കമഖലനാ സമഗ്ര സനാമ്പത്തബകേ

ധനാരണയബല്  (ആര്.സബ.ഇ.പബ)  ഒപ്പുകവകനാനുള്ള  കകേനസര്കനാരബകന്റെ  നസ്പീകലാം

രനാജദത്തനാകകേ വലബയ ആശങ്കയനാണക്ക് സൃഷ്ടബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഒരു വബധ നബയനണവലാം

നബകുതബയമബല്ലനാകത  ഇഇൗ  കേരനാറബകല  പങ്കനാളബത്ത  രനാജദങ്ങളബല്  നബനക്ക്

ഇന്തദയബകലയക്ക് ഉല്പ്പെനങ്ങളുലാം കസവനങ്ങളുലാം ഒഴുകേബവനനാല് നമ്മുകട കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയലാം  കചറകേബട  വദവസനായ കമഖലയലാം  ക്ഷസ്പീര-മത്സദബനന കമഖലകേളുലാം

ആകരനാഗദകമഖലയലാം  വലബയ  തകേര്ചകയ  കനരബകടണബവരുലാം.  ഭയനാനകേമനായ

കതനാഴബല് നഷ്ടവലാം സനാമ്പത്തബകേവലാം സനാമൂഹബകേവമനായ പ്രതബസനബയമനായബരബക്കുലാം

ഇഇൗ കേരനാറബകന്റെ ഫലകമനക്ക് വദക്തമനാണക്ക്. 

നവ  ഉദനാരവത്കേരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായള്ള  ഇന്തദ-ആസബയനാന  കേരനാര്
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നബലനബല്കകയനാണക്ക് ആസബയനാനുലാം അവരുകട വദനാപനാര പങ്കനാളബകേളനായ കകചന,

കതകന  കകേനാറബയ,  ജപ്പെനാന,  ഓകസ്ട്രേലബയ,  നന്യൂസബലന്റെക്ക്  എനസ്പീ  രനാജദങ്ങളുലാം

ഉള്കപ്പെടുന  കമഖലനാ  സമഗ്ര  സനാമ്പത്തബകേ  ധനാരണയബല്  അലാംഗമനാകുനതക്ക്

ജനങ്ങകള കൂടുതല് ദരബതത്തബലനാഴ്ത്തുകേകയയള്ളൂ. 

ദസ്പീര്ഘകേനാല  കതനാട്ടവബളകേളനായ  റബ്ബര്,  കേനാപ്പെബ,  കതയബല  എനബവയലാം

കുരുമുളകേക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  സുഗനവദഞ്ജന  വബളകേളുലാം  സസ്വതന  വദനാപനാര

കേരനാറകേള്മൂലമുള്ള അനബയനബത ഇറക്കുമതബ കേനാരണലാം ആഭദന്തര വബപണബയബല്

വബലയബടബവക്ക്  കനരബടുകേയനാണക്ക്.  ഇകപ്പെനാള്ത്തകന  പനാലാംഓയബലബകന്റെ  ഇറക്കുമതബ

കവളബകചണ്ണയകടയലാം  നനാളബകകേര  ഉല്പ്പെനങ്ങളുകടയലാം  വബലയബടബവബനക്ക്  പ്രധനാന

കേനാരണമനായബട്ടുണക്ക്.  ആര്.സബ.ഇ.പബ.യകട ഭനാഗമനായബ  വരുന അനബയനബതമനായ

കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന  ഇറക്കുമതബ  ആഭദന്തര  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയക്ക്

കവല്ലുവബളബയനാകുകമനക്ക്  ഉറപ്പെനാണക്ക്.  കേര്ഷകേര്  കേടുത്ത  മത്സരകത്തയലാം  വന

വബലത്തകേര്ചകയയലാം കനരബകടണബവരുലാം.

  നന്യൂസബലന്റെക്ക്,  ഓകസ്ട്രേലബയ  എനസ്പീ  വലബയ  ക്ഷസ്പീകരനാല്പ്പെനാദകേ  രനാജദങ്ങള്

പങ്കനാളബകേളനാകുന കേരനാര് ക്ഷസ്പീര കമഖലയബല് വലബയ പ്രതദനാഘനാതലാം സൃഷ്ടബക്കുലാം.

കേനാര്ഷബകേരലാംഗത്തക്ക് വബലത്തകേര്ച ഉണനായകപ്പെനാള് കേര്ഷകേകര ഒരു പരബധബവകര
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സലാംരക്ഷബചതക്ക്  ക്ഷസ്പീര  കമഖലയനാണക്ക്.  അനബയനബതമനായ  പനാല്,  പനാലുല്പ്പെന

ഇറക്കുമതബ ക്ഷസ്പീര കമഖലയബല് ഗുരുതരമനായ പ്രതബസനബ ഉണനാക്കുകമന ആശങ്ക

തബകേച്ചുലാം നദനായമനാണക്ക്.

   കലനാകേത്തബല് ഏറവലാം ഉയര്ന വദനാവസനായബകേ വളര്ച കനടബയ രനാജദമനാണക്ക്

കകചന.  കൂടുതല്  കകചനസ്പീസക്ക്  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  ഒരു  നബയനണവമബല്ലനാകത  ഇഇൗ

കേരനാറബകന്റെ  ആനുകൂലദത്തബല്  ഇന്തദയബകലത്തുകമ്പനാള്  ഇന്തദന  വദവസനായ

കമഖല, പ്രകതദകേബചക്ക് കചറകേബട വദവസനായങ്ങള് തകേര്ചയബലനാകുലാം. 

കേരനാറബകന്റെ  ഭനാഗമനാകുന  ജപ്പെനാന  ആവശദകപ്പെട്ടബരബക്കുന  നബര്കദശങ്ങള്

നടപ്പെനാകബയനാല്  ഇന്തദയബല്  മരുനക്ക്  ഉല്പ്പെനാദന  കമഖലയബലുലാം  വബത്തുല്പ്പെനാദന

രലാംഗത്തുലാം അവശദസനാധന കമഖലയബലുലാം  അനബയനബത വബലകയറമുണനാകുലാം.  

ആസബയനാന രനാജദങ്ങളുലാം കകചനയലാം ജപ്പെനാനുലാം ഇന്തദയകട  മത്സദബനന

കമഖലയബല് വമ്പന നബകക്ഷപങ്ങള് നടത്തുന സനാഹചരദമുണനായനാല്, അവരുകട

സമുകദനാല്പ്പെനങ്ങള് ഇന്തദന കേകമ്പനാളത്തബല് ഒരു നബയനണവലാം ഇറക്കുമതബ

ചുങ്കവമബല്ലനാകത യകഥഷ്ടലാം തള്ളുനതബനക്ക് ഇടയനാകുലാം.

  ആസബയനാന  രനാജദങ്ങളബകലയലാം  കകചന,  ജപ്പെനാന,  കകേനാറബയ  തുടങ്ങബയ

രനാജദങ്ങളബകലയലാം ബഹുരനാഷ  കുത്തകേകേള് ആര്.സബ.ഇ.പബ.  സസ്വതന വദനാപനാര
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കേരനാറബകന്റെ  മറവബല്  നമ്മുകട  കചറകേബട  വദനാപനാരരലാംഗലാം  തകേര്ക്കുകമനറപ്പെനാണക്ക്.

ഇഇൗ പ്രതദനാഘനാതങ്ങള് നമ്മുകട രനാജദത്തബനക്ക് തനാങ്ങനാനനാവബല്ല.

 അതബനനാല്,  രനാജദത്തബകന്റെ  വബശനാലമനായ  തനാല്പ്പെരദവലാം  ഭനാവബയലാം

കേണകബകലടുത്തക്ക്  ആര്.സബ.ഇ.പബ  കേരനാറബല് ഒപ്പുകവകനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനത്തബല്

നബനക്ക് കകേനസര്കനാര് പബനമനാറണകമനക്ക് ഇഇൗ സഭ ആവശദകപ്പെടുന.” 

സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക് പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

സഭ രനാത്രബ 07.12-നക്ക് പബരബഞ.

        
                


