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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   ഒകകനാബര്    31,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

          (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

    മനാര്കക്ക് ദനാനലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  മഹനാതനാഗനാനബ സര്വ്വകേലനാശനാലയബല് പരസ്പീക്ഷയബല് കതനാറ

വബദദനാര്തബകക്ക്  മനാര്കക്ക്  ദനാനലാം  നല്കേബ  വബജയബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ   ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ   നടത്തബയതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന   നബയമവബരുദ

നടപടബകേള്  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുകട  സസ്വയലാംഭരണനാവകേനാശത്തബലലാം  പരസ്പീക്ഷനാ

നടത്തബപ്പെബലമുള്ള  ഇടകപടലകേളനാകണന്ന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം
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സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

വബ.ഡബ.  സതസ്പീശന,  എലാം.  ഉമ്മേര്,  കറനാഷബ അഗസബന,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടബസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്): 2019 കഫെബ്രുവരബ 22-നക്ക്

മഹനാതനാഗനാനബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയബല്  നടത്തബയ  അദനാലത്തക്ക്  സലാംബനബചക്ക്

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെക്ക്  പ്രബനസബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബ  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

പ്രകേനാരലാം  അദനാലത്തബല്  മനബയുകട  കകപ്രവറക്ക്  കസക്രട്ടറബ  പകങ്കെടുത്തബകല്ലെനലാം

കപനാസക്ക്  കമനാഡകറഷന സലാംബനബചക്ക്  ആ ദബവസലാം തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബകല്ലെനലാം

അദനാലത്തബല്  പരബഗണബക്കുന്നതബനനായബ  ലഭബച  ഓണ്കകലന  അകപക്ഷകേള്

21-02-2019-നക്ക്  സബനഡബകകറക്ക്  പരബഗണബക്കുകേയുലാം ബബ.കടകേക്ക്-നക്ക്  ഒരു മനാര്കക്ക്

കപനാസക്ക്  കമനാഡകറഷന  നല്കേനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയ്തുകവനമനാണക്ക്

വദക്തമനാകുന്നതക്ക്.  വബവബധ  പരസ്പീക്ഷകേള്കക്ക്  കമനാഡകറഷനനാകയനാ  കപനാസക്ക്

കമനാഡകറഷനനാകയനാ  നല്കകേണ  മനാര്കക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതക്ക്  അതതക്ക്

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളനാണക്ക്.  എലാം.ജബ.  സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല  കപനാസക്ക്

കമനാഡകറഷന തസ്പീരുമനാനത്തബല് മനബകകനാ ഓഫെസ്പീസബകനനാ യനാകതനാരു പങ്കുമബല്ലെ.
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കകേരള  സനാകങ്കെതബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല  അദനാലത്തബല്  ഒരു

വബഷയത്തബകലനാഴബകകേ ബനാകബകയല്ലെനാത്തബനലാം  91  ശതമനാനത്തബലധബകേലാം മനാര്കക്ക്

ലഭബക്കുകേയുലാം  ശരബയനായ  മൂലദനബര്ണ്ണയലാം  നടത്തനാതബരുന്നതുകകേനാണക്ക്  ഒരു

വബഷയത്തബല്  പരനാജയകപ്പെട്ടകതന്നക്ക്  പ്രഥമദൃഷദനാ   കബനാധദകപ്പെട്ടതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  ശസ്പീഹരബ  എന്ന  വബദദനാര്തബ  സമര്പ്പെബച  പരനാതബ  കകവസക്ക്

ചനാനസലര്കക്ക്   കകകേമനാറുകേയുലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാന

നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം   കചയ്യുകേയനാണുണനായതക്ക്.   അനധബകൃതമനായ  യനാകതനാരു

ഇടകപടലലാം നടത്തബയബട്ടബല്ലെ. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുകട   അകനാദമബകേക്ക്/

ഭരണപരമനായ  കേനാരദങ്ങളബല്  ഇടകപടുന്നതബനള്ള  നബരവധബ  ശമങ്ങള്  മനബ

നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല  പരസ്പീക്ഷനാ  കേണ്കടനാളര്മനാരുകട

കേനാലനാവധബ   പുതബകയനാരു  ഓര്ഡബനനസക്ക്  വഴബ  നനാലക്ക്  വര്ഷമനാകബ

ചുരുകബയതബലൂകട അവരബല് പലകരയുലാം പബരബച്ചുവബടുകേയുലാം ഇഷകനാകര  പരസ്പീക്ഷനാ

കേണ്കടനാളര്മനാരനായബ  നബയമബക്കുകേയുലാം  കചയ്തു.    സര്വ്വകേലനാശനാല  ഏകതങ്കെബലലാം

ചട്ടലാം  ലലാംഘബക്കുകേയനാകണങ്കെബല്  അ ഡക്ക് മബനബകസ്ട്രേറസ്പീവക്ക്  കേനാരദങ്ങളബല്

രജബസ്ട്രേനാറുമനായുലാം  അകനാദമബകേക്ക് കേനാരദങ്ങളബല് വവസക്ക് ചനാനസലറുമനായുലാം ഹയര്
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എഡഡ്യുകകഷന കസക്രട്ടറബ  മുഖനാന്തരലാം  വകുപ്പുമനബകക്ക്  ബനകപ്പെടനാവന്നതനാണക്ക്.

കപ്രനാ-വവസ്ചനാനസലറനായ  വകുപ്പുമനബ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  എല്ലെനാ

കേനാരദങ്ങളബലലാം  ഇടകപടുന്നതക്ക്   നബയമലലാംഘനമനാണക്ക്. പരസ്പീക്ഷനാ  നടത്തബപ്പെബലലാം

മനാര്കക്ക്  ദനാനലാം  നല്കുന്നതബലലാം  മനബകകനാ  ഓഫെസ്പീസബകനനാ  യനാകതനാരു

അധബകേനാരവമബല്ലെ.  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  വനാലഡ്യുകവഷന  കേദനാമബല്

മനബയുകട  കപഴ്സണല്  സനാഫെക്ക്  പകങ്കെടുത്തതക്ക്,  അകനാദമബകേക്ക്  കേലണറബല്

മനബയുകട ഓഫെസ്പീസക്ക് ഇടകപട്ടക്ക് തബരുത്തല് വരുത്തബയതക്ക് തുടങ്ങബ സര്വ്വകേലനാശനാല

സനാറന്യൂട്ടബകനയുലാം  പരസ്പീക്ഷനാ  മനാനസ്വലബകനയുലാം  മറബകേടനകകേനാണക്ക്  വകുപ്പുമനബ

നടത്തബയ  ഇടകപടലകേള് സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുകട  സസ്വയലാംഭരണനാവകേനാശത്തബലലാം

പരസ്പീക്ഷനാ  നടത്തബപ്പെബലമുള്ള  കേടനകേയറമനാണക്ക്.   നബയമവബരുദ  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച  വകുപ്പുമനബകയ  മനബസഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തനാകണലാം.  പ്രസ്തുത

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

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

പരസ്പീക്ഷകേളബല്  കമനാഡകറഷനലാം  കപനാസക്ക്  കമനാഡകറഷനലാം  തസ്പീരുമനാനബക്കുന്നതക്ക്

സബനഡബകകറനാണക്ക്.  പ്രവര്ത്തന  മനാറങ്ങളബലൂകട  മബകേവക്ക്  പുലര്ത്തുന്ന  ഉന്നത
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വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  തകേര്കനാന  ചബലര്  കബനാധപൂര്വ്വമനായബ

ശമബക്കുകേയനാണക്ക്.   തുടര്ചയനായബ  ഒകര  തസബകേയബല്  അവകരനാധബക്കുന്നതക്ക്

തടയനാനനാണക്ക്  രജബസ്ട്രേനാറുകടയുലാം  കേണ്കടനാളര്  ഓഫെക്ക്  എകനാമബകനഷകന്റെയുലാം

ഫെബനനാനസക്ക്  ഓഫെസ്പീസറുകടയുലാം  കേനാലനാവധബ  നനാലക്ക്  വര്ഷമനായബ

പരബമബതകപ്പെടുത്തബയതക്ക്. രനാഷസ്പീയലക്ഷദകത്തനാകട ഇവബകട അവതരബപ്പെബച  തബകേച്ചുലാം

അപ്രസക്തമനായ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ലെ.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാം കുഞക്ക്,  സബ.  എഫെക്ക്.  കതനാമസക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പസമയത്തബനകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ്തു.)

II ശദക്ഷണബകല് 

(1) കകേനാചബ നഗരത്തബകല കവള്ളകകട്ടക്ക് 

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫെര്ണനാണസക്ക്:  ഇഇൗ  മനാസലാം  21-ാം  തസ്പീയതബ  കകേനാചബ

നഗരത്തബലണനായ അഭൂതപൂര്വ്വമനായ കവള്ളകപ്പെനാകലാം  നബമബത്തലാം  ജനജസ്പീവബതലാം
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സലാംഭബക്കുകേയുലാം നഗരസഭയ്കകതബകര കകഹകകനാടതബയുകടയുലാം മനാധദമങ്ങളുകടയുലാം

രൂക്ഷവബമര്ശനമുണനാകുകേയുലാം  കചയ്തു.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയുകട

നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  ജബല്ലെനാ  കേളകറുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  നടത്തബയ

പ്രവര്ത്തനഫെലമനായനാണക്ക്  കവള്ളകകട്ടബല്നബനലാം  നഗരത്തബനക്ക്  തനാല്കനാലബകേ

കമനാചനലാം  ലഭബചതക്ക്.  കകേനാചബ  നഗരത്തബല്  അടബകടബയുണനാകുന്ന  രൂക്ഷമനായ

കവള്ളകകട്ടക്ക് ശനാശസ്വതമനായബ പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനനാദക്ക്:  കകേനാചബ  നഗരത്തബല്  അടബകടബയുണനാകുന്ന

കവള്ളകപ്പെനാകത്തബകന്റെ  ഉത്തരവനാദബതസ്വലാം  നഗരസഭയുകടകമല്

കകേട്ടബവയ്ക്കുന്നതബകനനാടക്ക്  കയനാജബകനാനനാവബല്ലെ.  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരസഭയബല്

നടപ്പെനാകബയ  'ഓപ്പെകറഷന  അനന്ത'  കപനാലള്ള  കപ്രനാജകക്ക്  കകേനാചബയബലലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

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

ഉപകതരകഞടുപ്പെക്ക്  ദബവസകത്ത  അതബശക്തമനായ  മഴകയത്തുടര്ന്നക്ക്  കകേനാചബ

നഗരത്തബലണനായ  കവള്ളകകട്ടക്ക്  നബമബത്തലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്  വലബയ  ബുദബമുട്ടക്ക്

കനരബകടണബവന.    നഗരത്തബകന്റെ വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബലളള കറയബല്കവയുകടയുലാം

കമകടനായുകടയുലാം  കേള്കവര്ട്ടുകേള്കക്ക്  വദനാസലാം  കുറവനായതബനനാല്  പല
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സലങ്ങളബലലാം  നസ്പീകരനാഴുകക്ക്  തടസ്സകപ്പെടുകേയുലാം  ജലനബരപ്പെക്ക്  ഉയരുകേയുലാം  കചയ്തു.

കഡ്രെയബകനജക്ക് സലാംവബധനാനലാം ശുചസ്പീകേരബകനാത്തതുലാം  ശുചസ്പീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെനാകനാത്തതുലാം  കവളളകകട്ടബകന്റെ  രൂക്ഷത

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  കേനാരണമനായബത്തസ്പീര്ന.   മുഖദമനബ  ബനകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകേളബകല  ഉകദദനാഗസകര  നബകയനാഗബചക്ക്  നടത്തബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

ഫെലമനായബ  കവള്ളകകട്ടക്ക്  നബയനബക്കുന്നതബനക്ക്  സനാധബച്ചു.   കപരണ്ടൂര്

കേനനാലബനകുറുകകേ വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബലനായബ  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  സനാപബചബട്ടുളള

കകപപ്പുകേളുലാം നസ്പീകരനാഴുകക്ക് തടസ്സകപ്പെടുന്നതബനക്ക് കേനാരണമനായബത്തസ്പീര്ന.   കതവര-

കപരണ്ടൂര് കേനനാലലാം മറക്ക്  കേനനാലകേളുലാം കചറുകതനാടുകേളുലാം പുനരുദരബക്കുന്നതബനള്ള

പ്രവൃത്തബകേള് നടനവരുന.  ശക്തമനായ മഴകയത്തുടര്നണനാകുന്ന അധബകേജലലാം

ഒഴുകബകളയുന്നതബനക്ക്  ചബല  പ്രകദശങ്ങളബകലങ്കെബലലാം  സബരലാം  വനാട്ടര്  പമ്പുകേള്

സനാപബചക്ക്  പമബലാംഗക്ക്  നടകത്തണതുണക്ക്.  കവള്ളകകട്ടക്ക്  ഒഴബവനാക്കുന്നതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച കചയ്യുന്നതബനനായബ മുഖദമനബ ഉന്നതതല കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചര്ക്കുകേയുലാം സമയബനബതമനായ ഇടകപടലബലൂകട മനാര്ചക്ക് മനാസത്തബനകേലാം

ശനാശസ്വത  പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണകമന്നക്ക്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  സര്കനാരബകന്റെ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങകളനാടക്ക്  ക്രബയനാതകേമനായബ  പ്രതബകേരബകനാന  നഗരസഭ

തയ്യനാറനാകേണലാം.   ഇടകനാലവബധബയുകട അടബസനാനത്തബല് കതവര – കപരണ്ടൂര്

കേനനാലബല്  മനാലബനദലാം  നബകക്ഷപബക്കുന്നതക്ക്  നബകരനാധബച്ചുകകേനാണക്ക്

ഉത്തരവബറക്കുന്നതബനലാം   കേനനാലബകന്റെയുലാം  മറക്ക്   കഡ്രെയബകനജക്ക്

സലാംവബധനാനങ്ങളുകടയുലാം   ശുചസ്പീകേരണവലാം    പരബപനാലനവലാം  കമനാണബറര്

കചയ്യുന്നതബനക്ക്  ജബല്ലെനാ  കേളകര്  കേണ്വസ്പീനറനായ  ഉന്നതതലസമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  നഗരസഭയുകട  ഫെണക്ക്

വബനബകയനാഗകത്ത സലാംബനബച ആകക്ഷപങ്ങള് പരബകശനാധബകനാവന്നതനാണക്ക്. 

          (2) ദുരന്തനബവനാരണ സലാംവബധനാനങ്ങള് 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്: പ്രളയദുരന്തങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കുന്ന

പശനാത്തലത്തബല് സലാംസനാനകത്ത ദുരന്തനബവനാരണ സലാംവബധനാനങ്ങള് കൂടുതല്

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  ആധുനബകേ

ഉപകേരണങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം  ദുരന്തങ്ങള്  കനരബടുന്നതബനക്ക്  കൃതദമനായ

മുകന്നനാരുകങ്ങളുലാം  ഏകകേനാപനവമുണനാക്കുന്നതബനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.       
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റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

2019-ല്  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലെയബലണനായ   പ്രളയദുരന്തത്തബല്  അപകേടസലത്തക്ക്

എത്തബകചരുന്നതബനണനായബരുന്ന  പ്രതബബനങ്ങള്  യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്

നസ്പീകലാംകചയ്യുകേയുലാം  അഗബരക്ഷനാകസനനാലാംഗങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

രക്ഷനാപ്രവര്ത്തകേര്  യഥനാസമയലാം  രക്ഷനാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.   2018-ലണനായ  മഹനാപ്രളയത്തബകന്റെ   പശനാത്തലത്തബല്

അഗബരക്ഷനാകസനയുകട  നവസ്പീകേരണത്തബനലാം  ആധുനബകേവല്കരണത്തബനലാം

കൂടുതല്  തുകേ  അനവദബചബട്ടുണക്ക്.  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങള്  കനരബടുന്നതബനക്ക്  സബവബല്

ഡബഫെനസക്ക്  കഫെനാഴ്സക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ   അഗബസുരക്ഷനാ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  കൂടുതല്

കസഷനകേളുലാം  പരബശസ്പീലനകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  അഗബസുരക്ഷനാ  അകനാഡമബ

ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  തുകേ  അനവദബക്കുന്നതബനലാം   കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത  നബവനാരണ

അകതനാറബറബയുകട  സഹനായകത്തനാകട  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലെയബല്  സനാമൂഹദനാധബഷബത

ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ  കസന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

കദശസ്പീയ  ദുരന്ത  പ്രതബകേരണകസനയുകട  പ്രനാകദശബകേ  ആസനാനലാം
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നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  കകേനാചബയബല്  സലലാം  അനവദബക്കുകേയുലാം  നനാഷണല്

ഡബസനാസര്  കറകസനാണ്സക്ക്  റബസര്വക്ക്  സനാപബകണകമന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകനനാടക്ക് ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്. 

III സബ്മബഷന

(1) സനാമത്തബകേ സഹനായലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  കകേനാലകചയ്യകപ്പെട്ട  കതനാഴബയൂര്  സുനബല്

കുമനാറബകന്റെ കുടുലാംബത്തബനലാം പ്രതബകേളനാകകപ്പെട്ട നബരപരനാധബകേള്ക്കുലാം സനാമത്തബകേ

സഹനായലാം നല്കേനാന  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സുനബല്  കുമനാറബകന്റെ

കകേനാലപനാതകേവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഗുരുവനായൂര്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനബല്  കകേസക്ക്

രജബസര് കചയക്ക് യഥനാര്ത പ്രതബകേകള അറസക്ക് കചയബട്ടുണക്ക്.  സുനബല് കുമനാറബകന്റെ

സകഹനാദരന  സുബഹ്മണദനക്ക്  വബകേലനാലാംഗ  കപനഷനലാം  മനാതനാപബതനാകള്കക്ക്

വനാര്ദകേദകേനാല  കപനഷനലാം  ലഭബക്കുനണക്ക്.  ഇവരുകട  ജസ്പീവബത  സനാഹചരദവലാം

കുറലാംകചയ്യനാകത  ജയബല്  ശബക്ഷ  അനഭവബകകണബവന്നവരുകട  കേനാരദവലാം

സലാംബനബചക്ക്  ജബല്ലെനാ  കേളകറുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ലഭദമനാകബയകശഷലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.    
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   (2) കസഡബയലാം നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    ഷനാഫെബ  പറമബല്:  പനാലകനാടക്ക്  ഇനബരനാഗനാനബ  മുനബസബപ്പെല്

കസഡബയത്തബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന):  പനാലകനാടക്ക് മുനബസബപ്പെനാലബറബയുകട അധസ്പീനതയബലള്ള

ഇനബരനാഗനാനബ  മുനബസബപ്പെല്  കസഡബയത്തബകന്റെ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തനാന മുനബസബപ്പെനാലബറബ തയ്യനാറനാകേനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് കേനായബകേ വകുപ്പെബനക്ക്

ഇടകപടനാന  സനാധബകബല്ലെ.   ഇതുസലാംബനബച  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സര്കനാരബകന്റെ

മുന്നബല്  ഇല്ലെനാത്തതബനനാല്   മുനബസബപ്പെനാലബറബ  കരഖനാമൂലലാം

അറബയബക്കുകേയനാകണങ്കെബല് ഫെണക്ക് ലഭദമനാക്കുന്ന  മുറയക്ക് ആവശദമനായ നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബകനാവന്നതനാണക്ക്.

(3) നഷപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    സജബ  കചറബയനാന:  2018-കല  പ്രളയദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്

നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബനലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബനക്ക്

വകേമനാറബയ  50  കസന്റെക്ക്  ഭൂമബയുകട  വബനബകയനാഗലാം  സലാംബനബചക്ക്  വദക്തത
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വരുത്തുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

2018-കല പ്രളയ ദുരന്തത്തബല്കപ്പെട്ട വസ്പീടുകേളുകട കേണകകടുപ്പെക്ക് പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാന 

സലാംസനാന  സര്കനാര്  നബശബത  സമയലാം  തസ്പീരുമനാനബചബരുനകവങ്കെബലലാം

വഹകകനാടതബ നബര്കദ്ദേശ പ്രകേനാരലാം അപ്പെസ്പീല് നല്കേനാനള്ള സമയലാം  31-03-2019

വകര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചക്ക്  നല്കുകേയുണനായബ.   വസ്പീണലാം  കൂടുതല്  അകപക്ഷകേള്

ലഭബചതബനനാല്  30-06-2019  വകര  ലഭബചവ  പരബകശനാധബചക്ക്  തസ്പീര്പ്പെനാകനാന

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  2019-കല പ്രളയ ദുരന്തത്തബല് തകേര്ന്ന വസ്പീടുകേളുകട

കേണക്കുകേള് കശഖരബചക്ക് നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  റവനന്യൂ

വകുപ്പെബനക്ക്  വകേമനാറബയ  50  കസന്റെക്ക്  ഭൂമബയുകട  വബനബകയനാഗലാം  സലാംബനബചക്ക്

വബശദമനായബ പരബകശനാധബചക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(4) മബനബ സബവബല്കസഷന 

ശസ്പീ  .    പുരുഷന  കേടലണബ:  ബനാലകശ്ശേരബയബല്  മബനബ  സബവബല്  കസഷന

നബര്മ്മേബകനാന അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

2019-20  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറബല്  ബനാലകശ്ശേരബ  മബനബ  സബവബല്  കസഷന
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നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക് 3 കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്. സര്കനാര് വകേ ഭൂമബയബല്

കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  പനാന  തയ്യനാറനാകബ  ഭരണനാനമതബകനായബ

സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.    ലനാനഡക്ക്  റവനന്യൂ  കേമ്മേസ്പീഷണറുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

ലഭദമനാകബ ഭരണനാനമതബ നല്കുന്ന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(5)     അരുവബകര ഡനാലാം സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസക്ക്  .   ശബരസ്പീനനാഥന: പ്രകതദകേ പനാകകജക്ക് പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്

അരുവബകര ഡനാമബകന സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  അരുവബകര,

കവള്ളയമലലാം,  കനടുമങ്ങനാടക്ക്   എന്നസ്പീ  ജലശുദസ്പീകേരണശനാലകേളബകലയക്ക്

അരുവബകര  റബസര്കവ്വനായറബല്നബനലാം  പ്രതബദബനലാം  283  ദശലക്ഷലാം  ജലലാം

എത്തബക്കുനണക്ക്.  ഡനാമബകല കചളബയുലാം മണലലാം നസ്പീകലാം കചയനാല് ഏകേകദശലാം  8

മുതല്  10 ദബവസകത്തയ്ക്കുള്ള ജലലാം   സലാംഭരബകനാന  കേഴബയുലാം.      അഞക്ക് കഹകര്

സലത്തുമനാതലാം ഡസ്പീസബല്കറഷന പ്രനാകയനാഗബകേമകല്ലെനലാം മുഴുവന സലത്തുലാം ഈ

രസ്പീതബയബല്  കചയ്യനാന  കേഴബയുന്നതരത്തബല്  ഭരണനാനമതബ  തബരുത്തബ

നല്കകേണതനാകണനമുള്ള   കടകബകല്  കേമ്മേബറബയുകട   വബലയബരുത്തല്

പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.   ഇഇൗ   സനാഹചരദത്തബല്  മലാംഗലലാം  ഡനാമബല്
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അവലലാംബബക്കുന്ന  മനാതൃകേയബല്   അരുവബകര  ഡനാമബലലാം   ഡസ്പീസബല്കറഷന

നടത്തുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലനാചബചക്ക്    അന്തബമ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(6)   പുനരധബവനാസലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  പനാമനകകേനാടക്ക്  ആദബവനാസബ   കകേനാളനബ

നബവനാസബകേകള പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):   2018-കല  പ്രളയത്തബല്  വദനാപകേ

നനാശനഷലാം  സലാംഭവബച  പനാമനകകേനാടക്ക്  ആദബവനാസബ  കകേനാളനബ

വനാസകയനാഗദമകല്ലെന്ന കകമനബലാംഗക്ക് ആനഡക്ക് ജബകയനാളജബ വകുപ്പെബകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കകേനാളനബ  നബവനാസബകേകള  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരളയുമനായബ ചര്ച കചയക്ക്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(7)   കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

 കപ്രനാഫെ  .     ആബബദക്ക്  ഹുകകസന തങ്ങള്:  കേഞബപ്പുര-മൂടനാല് കകബപ്പെനാസക്ക്

നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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 കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

ഭൂമബ ലഭദമനാകനാകത കടണര് കചയതബനനാലനാണക്ക് കേഞബപ്പുര-മൂടനാല്    കകബപ്പെനാസക്ക്

നബര്മ്മേനാണലാം നടകനാതബരുന്നതക്ക്.    ഭൂമബ ഏകറടുത്ത സലങ്ങളബല് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

പ്രവൃത്തബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം   ഒന്നനാലാംഘട്ട

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.     യൂട്ടബലബറബ ഷബഫബലാംഗുലാം

ഭൂമബ   ഏകറടുകല്  നടപടബകേളുലാം  പൂര്ത്തബയനായനാല്   എതയുലാം  കവഗലാം  കടണര്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കേഞബപ്പുര-മൂടനാല്  കകബപ്പെനാസക്ക്  കറനാഡക്ക്

നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്  ഫെണക്ക്  അനവദബക്കുന്നതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

(8) കറയബല്കവ റബസര്കവ്വഷന കേഇൗണര്

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   ഇബനാഹബലാം: കകേനാകണനാട്ടബയബല് കറയബല്കവ റബസര്കവ്വഷന 

കേഇൗണര് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കകേനാകണനാട്ടബയബല്നബന്നക്ക് അരമണബക്കൂറബനള്ളബല്  എത്തബകചരനാന  സനാധബക്കുന്ന

റബസര്കവ്വഷന സലാംവബധനാനമുള്ള കറയബല്കവ കസഷനകേളുലാം കഎ.ആര്.സബ.റബ.സബ.

മുകഖന  ഓണ്കകലന  ടബകറക്ക്  ബുകബലാംഗക്ക്  സമ്പ്രദനായവമുള്ള  സനാഹചരദത്തബല്
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കകേനാകണനാട്ടബയബല്  കറയബല്കവ  റബസര്കവഷന  കേഇൗണര്  ആരലാംഭബകനാന

കേഴബയബകല്ലെന്നക്ക് കകേന്ദ്ര കറയബല്കവ മനനാലയലാം അറബയബചബട്ടുകണങ്കെബലലാം  കേഇൗണര്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് ശമങ്ങള് തുടരുന്നതനാണക്ക്.  

(9) തസ്പീരകദശവനാസബകേകള മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബകല് 

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  കകേരളത്തബകന്റെ  കേടല്ത്തസ്പീരത്തക്ക്  50  മസ്പീററബനള്ളബല്

തനാമസബക്കുന്നവകര മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴ്സബക്കുട്ടബ അമ്മേ): മുട്ടത്തറയബല് കേടകലറത്തബല് വസ്പീടക്ക്

നഷകപ്പെട്ടക്ക്  നനാലവര്ഷമനായബ  സ്കൂളബല്  കേഴബഞബരുന്ന

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  192  വസ്പീടുകേള്  ഫനാറ്റുകേളനായബ  നബര്മ്മേബചക്ക്

നല്കുകേയുലാം  772  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക് ഫനാറക്ക്  നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ

തുടരുകേയുലാം  കചയ്യുനണക്ക്.  കപനാന്നനാനബ,  വലബയതുറ  തുടങ്ങബയ  പ്രകദശങ്ങളബല്

ഫനാറക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  2450  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബ

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സമര്പ്പെബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  മുഖദമനബയുകട

ദുരബതനാശസ്വനാസ നബധബയബല്നബനലാം 1398 കകേനാടബ രൂപ ലഭദമനാക്കുകേയുലാം ബനാകബ തുകേ
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ഫെബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതത്തബല്നബനലാം  കേകണത്തനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   പ്രസ്തുത  പദതബ  മൂന്നക്ക്  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ

നടപ്പെബലനാകനാനനാണക്ക് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.    കകേരളത്തബകന്റെ പ്രകതദകേ സനാഹചരദവലാം

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട സനാമൂഹദ അവസയുലാം പരബഗണബചക്ക് 50 മസ്പീററബനള്ളബല്

തനാമസബക്കുന്ന നനാലക്ക് കുടുലാംബങ്ങകള ഒരു ഗ്രൂപ്പെനായബ പരബഗണബചക്ക്  40  ലക്ഷലാം രൂപ

അനവദബക്കുന്ന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(10) കസക്ഷന ഓഫെസ്പീസക്ക്

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപക്ക്:  തൃശ്ശൂര് ജബല്ലെയബകല കചലകര കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.

കസക്ഷന ഓഫെസ്പീസക്ക് രണനായബ വബഭജബചക്ക് എളനനാടക്ക്  പുതബയ കസക്ഷന ഓഫെസ്പീസക്ക്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കകവദഡ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  തൃശ്ശൂര്  ജബല്ലെയബകല

കചലകര  കസക്ഷന  ഓഫെസ്പീസബല്നബനലാം  15  കേബകലനാ  മസ്പീറര്  അകേകലയുള്ള

എളനനാടക്ക്  ഒരു  സബക്ക്ഓഫെസ്പീസുലാം  ഒന്നബടവബട്ട  മനാസങ്ങളബല്  കേളക്ഷന  കസന്റെറുലാം

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനണക്ക്.  പുതബയതനായബ  തസബകേകേള്  സൃഷബകനാന

തടസ്സമുള്ളതബനനാല്  കസക്ഷന  ഓഫെസ്പീസുകേള്  വബഭജബചക്ക്  പുതബയ  ഓഫെസ്പീസുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.   എളനനാടക്ക്  പ്രകദശത്തക്ക്
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പുതബയ കസക്ഷന ഓഫെസ്പീസക്ക് ആരലാംഭബക്കുന്നതക്ക് പ്രനാകയനാഗബകേമകല്ലെങ്കെബലലാം കചലകര

കസക്ഷനബല്  അധബകേജസ്പീവനകനാകര  നബകയനാഗബചക്ക്  പ്രവ ര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനാന  കകവദഡ്യുതബ  കബനാര്ഡബനക്ക്

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

IV റൂളബലാംഗബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന പ്രസനാവന

മബ  .    സസ്പീകര്:  നബയമസഭ  പനാസ്സനാകബയ  നബയമങ്ങളനസരബചക്ക്  സര്കനാര്

യഥനാസമയലാം  ചട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കുന്നബകല്ലെന്നതക്ക്  വളകര  വര്ഷങ്ങളനായബ

ഉയര്നവന്നബരുന്ന  പ്രശ്നമനാണക്ക്.  സഭയുകട  കേഴബഞ  സകമ്മേളനകേനാലത്തക്ക്

ഇതുസലാംബനബചക്ക്  റൂളബലാംഗക്ക്  നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  14  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ  അദദക്ഷനമനാരുലാം  അതതക്ക്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേകള  സലാംബനബക്കുന്ന

പ്രസനാവന  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്ക്കുകേയനാണക്ക്.  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്കകണ

പ്രസനാവനകേള്  പരബകശനാധബചതബല്  ശക്തമനായ  തുടര്നടപടബകേള്  ആവശദമനായ

വബഷയങ്ങള്  അവകശഷബക്കുന്നതനായബ  കേനാണുന്നതബനനാല്  തുടര്നടപടബ

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തണകമന്നക്ക്  കചയര്  നബര്കദ്ദേശബക്കുന.  കകേരള  നബയമസഭയുകട

ചരബതത്തബല്  ആദദമനായനാണക്ക്  ഇത്തരകമനാരു  പരബകശനാധനയുലാം  അതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബലള്ള  പ്രസനാവനകേളുലാം  ബനകപ്പെട്ട  സമബതബ  അദദക്ഷനമനാര്
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സഭയബല്  നല്കുന്നകതന്നതക്ക്  മനാതൃകേനാപരമനായ  നബരവധബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

തബളകമനാര്ന്ന ഒന്നനാണക്ക്.   12-06-2019-കല റൂളബലാംഗബകന്റെ സബരബറക്ക്  ഉള്കകനാണക്ക്

ഇകനാരദലാം  പ്രകതദകേലാം  അജണവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യുകേയുലാം  പരബഹനാരമനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

കേകണത്തുകേയുലാം  കചയ  എല്ലെനാ  സമബതബ  അദദക്ഷനമനാകരയുലാം  സമബതബ

അലാംഗങ്ങകളയുലാം ഉകദദനാഗസകരയുലാം അനകമനാദബക്കുന. തുടര്നലാം ഇത്തരത്തബലള്ള

സജസ്പീവ  ഇടകപടലകേള്  നടത്തബകകനാണക്ക്  സഭനാ  സമബതബകേള്  അവരവരുകട

കേര്മ്മേമണ്ഡലങ്ങളബകല ഉത്തരവനാദബതസ്വലാം സമയബനബതമനായബ നബര്വ്വഹബക്കുകമന്നക്ക്

കചയര് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  

 (12-06-2019-കല  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകറുകട  റൂളബലാംഗബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  അതതക്ക്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച  നടപടബകേകള

സലാംബനബച പ്രസനാവനകേള്  കമശപ്പുറത്തക്ക് വച്ചു.) 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന  :  ഇഇൗ  വബഷയത്തബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്  സസ്വസ്പീകേരബച  നടപടബകയ  അനകമനാദബക്കുന.  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുകട

കചയര്മനാനമനാരനായബ  സസ്പീകര്  കനനാമബകനറക്ക്  കചയ്യുന്ന  അലാംഗങ്ങകള

നബയമബച്ചുകകേനാണക്ക് പനാര്ലകമന്റെക്ക് കമനാഡലബലനാകനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ഇതുവകര പനാസ്സനാകബയ നബയമങ്ങളബല് ചട്ടങ്ങള്
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സമയബനബതമനായബ നബര്മ്മേബകനാനള്ള വദവസയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:  ചട്ടങ്ങള്  നബര്മ്മേബചതുലാം  അല്ലെനാത്തതുമനായ

നബയമങ്ങളുകട  ലബസക്ക് സഭയബല് സമര്പ്പെബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  നബയമസഭനാ  നടപടബക്രമങ്ങള്

കുറമറതനാകബത്തസ്പീര്ക്കുന്നതബനക്ക്  സസ്പീകറുകട  റൂളബലാംഗക്ക്  പ്രധനാന  പങ്കുവഹബചബട്ടുണക്ക്.

ഇവബകട  ഉന്നയബച  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  കൂടുതല്  പരബകശനാധബചക്ക്  കൃതദമനായ

നബഗമനത്തബകലത്തണലാം. 

മബ  .    സസ്പീകര്:  പതബനനാലക്ക്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുലാം  റൂളബലാംഗബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   തുടര്നടപടബകേള്  സര്കനാര്

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തണലാം.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭയബല്  ഉന്നയബച  അലാംഗങ്ങകള

അഭബനനബക്കുന.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  ആറനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.  
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VI നബയമസഭനാ കയനാഗങ്ങളബല് ഹനാജരനാകേനാതബരബക്കുവനാന അനവനാദലാം

ശസ്പീ. എന. എ. കനല്ലെബക്കുന്നക്ക്, ശസ്പീ. കതനാമസക്ക് ചനാണബ എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്കക്ക്

നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബകല  നബയമസഭനാ  കയനാഗങ്ങളബല്  ഹനാജരനാകേനാതബരബകനാന

അനവനാദലാം  കചനാദബച്ചുകകേനാണള്ള  അകപക്ഷ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  സഭയബല്

വനായബക്കുകേയുലാം സഭ അതബനക്ക് അനവനാദലാം നല്കുകേയുലാം കചയ്തു. 

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം 
സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് അയയണകമന്ന പ്രകമയവലാം

(i) 2019-  കല മദനാസക്ക് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): 2019-കല  മദനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക് സതസ്വര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുവനാനണനായ സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണളള കസറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 
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സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): 2019-കല  മദനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എനകഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ) ബബല്  ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസസ്വവലാം സലാംബനബച

II-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെളളബ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസക്ക്  .   ശബരസ്പീനനാഥന: I move that- 

“This House resolves to disapprove The Madras Hindu Religious

and Charitable Endowments (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance

No.31 of 2019).”

ഇഇൗ  ബബല്  പലതവണ  കഭദഗതബ  കചയബട്ടുകണങ്കെബലലാം  മലബനാറബലള്ള

കക്ഷതങ്ങകളയുലാം  ജസ്പീവനകനാകരയുലാം  സലാംരക്ഷബകനാന  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുകേകയനാ  ടസബ  ഭരണകത്തക്കുറബച്ചുള്ള  നബയമപരബഷ്കരണ  കേമ്മേബറബയുകട

ശബപനാര്ശ  സലാംബനബചക്ക്  സമഗ്രമനായബ  ചര്ച  നടത്തുകേകയനാ  കചയബട്ടബല്ലെ.  പഴയ

നബയമമനസരബചക്ക്  മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബല്  അലാംഗമനായബരബക്കുന്ന
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വദക്തബകയ  രണക്ക്  കേനാലയളവബകലയക്ക്  തുടര്ചയനായബ  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  കചയ്യനാന

പനാടബല്ലെ. മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡക്ക് പ്രസബഡന്റെബനക്ക് ഒരു തവണകൂടബ അവസരലാം

കകേനാടുകനാന  കവണബയനാണക്ക്  ഇഇൗ  കഭദഗതബ  കകേനാണവന്നബട്ടുള്ളതക്ക്.  പ്രസ്തുത

കബനാര്ഡബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള കക്ഷതങ്ങകളയുലാം ജസ്പീവനകനാകരയുലാം സലാംരക്ഷബകനാനള്ള

പുതബയ  ബബല് കകേനാണവരനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  2019-കല  മദനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായുന്നതബനനായബ  15/11/2019  വകര  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

2008-ല് നബലവബല് വന്ന മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡക്ക്  1951-കല മദനാസക്ക്

ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള് ആകക്ക് പ്രകേനാരമനാണക്ക് പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതക്ക്.

മലബനാര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബകല  ജസ്പീവനകനാര്കക്ക്  ശമളലാം  നല്കുന്നതബനക്ക്

ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്  അനവദബക്കുകേയുലാം  അവ

കൃതദമനായബ  നല്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  നടപടബ  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

കക്ഷതങ്ങകളനാടനബനബച്ചുള്ള  കേനാവകേളുകടയുലാം  കുളങ്ങളുകടയുലാം

സലാംരക്ഷണത്തബനനായുള്ള  പ്രകതദകേ  ധനസഹനായപദതബ  തുടരുകേയുലാം
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ആചനാരസനാനസ്പീയരുകടയുലാം  കകേനാലധനാരബകേളുകടയുലാം  പ്രതബമനാസ  കപനഷന  തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ശബരബമല  ഇടത്തനാവളലാം  എന്ന  ബൃഹതക്ക്

പദതബകക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനലാം  11  കക്ഷതങ്ങളുകട

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  ശബരബമല  കക്ഷത

വബകേസനത്തബനനായബ  1273  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബക്കുന്നതബനലാം  സര്കനാരബനക്ക്

സനാധബച്ചു.   കദവസസ്വലാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബനാര്ഡുവഴബ  142  അബനാഹ്മണകര

ശനാന്തബകനാരനായബ നബയമബച  നടപടബ ചരബതപരമനാണക്ക്. കക്ഷതങ്ങളുകട കേകയ്യറഭൂമബ

തബരബച്ചുപബടബക്കുന്ന നടപടബ തസ്വരബതകപ്പെടുത്തനാന പ്രകതദകേലാം കദവസസ്വലാം ടബബന്യൂണല്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള്ള  സര്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.

മുകന്നനാകകനാരബല്  സനാമത്തബകേമനായബ  പബകന്നനാകലാം  നബല്ക്കുന്നവര്കക്ക്

സലാംവരണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതുള്കപ്പെകട  ഒകട്ടകറ  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സര്കനാര്  നടപ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  കഭദഗതബയബലൂകട  മലബനാറബകല

കക്ഷതങ്ങളുകട അഭബവൃദബകക്ക് പുതബയ ദബശനാകബനാധലാം വകേവരബകനാന സനാധബക്കുലാം.

ശസ്പീ.  വബ.  പബ.  സജസ്പീന്ദ്രനകവണബ ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര്:  2019-കല

മദനാസക്ക് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എനകഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ)  ബബല് ഒരു കസലകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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1951-കല നബയമത്തബകല കസക്ഷന 7(എ) കഭദഗതബ കചയ്യുന്നതക്ക്  മലബനാര്

കദവസസ്വത്തബല്  സനാപബത തനാല്പ്പെരദകനാകര കകേനാണവരുന്നതബനനാണക്ക്. മലബനാര്

കദവസസ്വത്തബകന്റെ  സനാമത്തബകേ  ബനാധദത,  കക്ഷതങ്ങളുകട  വബകേസന  മുരടബപ്പെക്ക്,

കസവന  -  കവതനരലാംഗകത്ത  ബുദബമുട്ടുകേള്  തുടങ്ങബയവ  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്

സമഗ്ര  നബയമലാം  കകേനാണവരണലാം.    കകേനാമണ്  ഫെണബല്നബന്നക്ക്  ശമളലാം

നല്കുന്നതബനലാം ശമള പരബഷ്കരണലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ.  കകേ.  ജയകുമനാര്  അദദക്ഷനനായ  കേമ്മേബറബ  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  ആവശദമുള്ള  ജസ്പീവനകനാകര

നബയമബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  ശമള  കുടബശ്ശേബകേ

നല്കുന്നതബനക്ക്  25  കകേനാടബ  രൂപ  ഗ്രനാന്റെക്ക്  അനവദബക്കുകേയുലാം  കക്ഷതങ്ങളുകട

പുനരുജസ്പീവന ഗ്രനാന്റെക്ക്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.   ലനാന്റെക്ക്  കേണ്സര്വനസബ

ആക്ടുപ്രകേനാരലാം  കദവസസ്വലാം  ഭൂമബ  സര്കവ്വ  നടത്തബ  കേകയ്യറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

മുനകേകയ്യടുകണലാം.  ആചനാരസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം  കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുലാം  വര്ദബപ്പെബച

കപനഷന തുകേ നല്കുന്നതബനലാം മലബനാര് കമഖലയബല് പബല്ഗ്രബലാം ടൂറബസത്തബകന്റെ

സനാധദത പരബകശനാധബക്കുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  മലബനാര് കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡബകല കക്ഷതങ്ങകളയുലാം ജസ്പീവനകനാകരയുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന തരത്തബലള്ള
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നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണക്ക് നടകത്തണതക്ക്.  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):  2008 -ലനാണക്ക്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തബയതക്ക്.  ആ  നബയമത്തബല്

അലാംഗങ്ങളുകട  കേനാലനാവധബ  രണവര്ഷമനാകണന്നതബല്  മനാറലാം  വരുത്തബയബട്ടബല്ലെ.

അതബല്  ഒരലാംഗത്തബകന  തുടര്ചയനായബ  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  കചയ്യുകേകയനാ

കതരകഞടുക്കുകേകയനാ  കചയ്യരുകതന്ന  സബ്കസക്ഷന  രണബകന്റെ

കപ്രനാവവകസനായനാണക്ക്  നസ്പീകലാം  കചയ്യുന്നതക്ക്.   മലബനാര്  കദവസസ്വകത്ത  കൂടുതല്

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നബയമലാം  നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.

കദവസസ്വത്തബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  കക്ഷതങ്ങളുകടയുലാം  ജസ്പീവനകനാരുകടയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനകവണബ   നബയമ  പരബഷ്കനാര  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

സമഗ്ര  നബയമലാം  തയ്യനാറനാകബ  സ്ക്രൂട്ടബണബകക്ക്  വബകധയമനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

വബവബധ കേനാറഗറബകേളബലനായബ മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബല്  22  തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുകേയുലാം  അബനാഹ്മണരനായ  142 കപകര ശനാന്തബകനാരനായബ നബയമബക്കുകേയുലാം

കചയ്തു.  ജസ്പീവനകനാരുകട  ശമളയബനത്തബല്  സര്കനാര്  ഗ്രനാന്റെക്ക്  നല്കുന്ന

കക്ഷതങ്ങളുകട  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാന  പരബധബ  20  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ



27

ഉയര്ത്തബയബട്ടുണക്ക്.  മൂന്നലാംഗ കദവസസ്വലാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബനാര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

സലാംവരണതതസ്വലാം  പനാലബചക്ക്  നബയമനങ്ങള് നടത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   ടസബകന്റെ

അധസ്പീനതയബലള്ള  കക്ഷതങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  കേണക്കുകേള്

സമര്പ്പെബകനാത്തതനാണക്ക്  ഗ്രനാന്റെക്ക്  അനവദബകനാന  തടസ്സമനായബ  നബല്ക്കുന്നതക്ക്.

ആചനാരദസനാനസ്പീയര്ക്കുലാം കകേനാലധനാരബകേള്ക്കുമുള്ള ആനകൂലദലാം 1200 രൂപയനാകബ

ഉയര്ത്തബയതക്ക്  ഇഇൗ  സര്കനാരബകന്റെ  കേനാലനാവധബക്കുമുമക്ക്  1500  ആയബ

വര്ദബപ്പെബകനാന ശമബക്കുന്നതനാണക്ക്.  മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡക്ക് സലാംബനബചക്ക്

സമഗ്രമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതനാണക്ക്.  ബബല് സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്നഭദര്തബക്കുന.  

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു.

 2019-കല  മദനാസക്ക്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എനകഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)

ബബല് ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസസ്വവലാം സലാംബനബച II-ാം നമര് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.
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(ii) 2019-  കല കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  2019-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്  സതസ്വര

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാനണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണളള

കസറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

VIII ക്രമപ്രശ്നലാം   

ബബല്ലെബകല അവദക്തത

ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: ബബല്ലെബകന്റെ പ്രനാബലദതസ്പീയതബ 2019  ജനവരബ 8 എന്നതക്ക്

പ്രസ്തുത  തസ്പീയതബക്കുകശഷലാം  സര്വ്വസ്പീസബല്  കചര്ന്നവര്കനാകണനാ  അതബനമുമക്ക്

കപ്രനാകമനാഷന ലഭബചവര്കനാകണനാ ബനാധകേമനായബട്ടുള്ളതക്ക് എന്നക്ക് വദക്തമനാകണലാം.

101-ാം  വകുപ്പെബകല  6-ാം  ഉപവകുപ്പെബല്  “'എ'  മുതല്  'കജ'  വകരയുളള

ഇനങ്ങളബല്  പറഞബരബക്കുന്ന  ശബക്ഷണ  നടപടബകേള്  സനാധനാരണയനായബ  ഒരു

കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസകന്റെ  കപ്രനാകമനാഷനക്ക്  തടസ്സമനായബ  പരബഗണബക്കുവനാന

പനാടുളളതല്ലെ”എന്ന വദവസയനാണക്ക് ഈ കഭദഗതബയബലൂകട എടുത്തുകേളയുന്നതക്ക്.
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ഈ  ബബല്  പനാസ്സനാക്കുന്നകതനാടുകൂടബ  ആയബരകണകബനക്ക്

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസരുകട  കപ്രനാകമനാഷകന  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകേയുലാം

ദൂരവദനാപകേമനായ  പ്രതദനാഘനാതങ്ങളുണനാക്കുകേയുലാം കചയ്യുലാം.  ആയതബനനാല് പ്രസ്തുത

ബബല് പബനവലബകണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):    2011-കല കപനാലസ്പീസക്ക് ആകബകല  101-ാം വകുപ്പെബകല

6-ാം  ഉപവകുപ്പെനാണക്ക്  കഭദഗതബ  കചയ്യുന്നതക്ക്.     2019  ജനവരബ  8-നനാണക്ക്

ഓര്ഡബനനസക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചതക്ക്.   പ്രസ്തുത ഓര്ഡബനനസബനക്ക്  പകേരമുള്ള ബബല്

പനാസ്സനാകകണതക്ക്  അനബവനാരദമനാണക്ക്.   ഇതബല്  യനാകതനാരു  അവദക്തതയുലാം

നബലനബല്ക്കുന്നബല്ലെ.  പ്രസ്തുത കഭദഗതബ  ജനറല് കകനാസ്സസക്ക്  ആകബകല  5(1)-നലാം

ഭരണഘടനയുകട  അനകച്ഛേദലാം  20(1)-നലാം  ലലാംഘനമനാകുകമന്ന  വനാദലാം

അപ്രസക്തമനാണക്ക്.  

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    കഡപന്യൂട്ടബ  സസ്പീകര്:  ബബല്ലെബകല വദവസകേളബല്  ജനറല് കകനാസ്സസക്ക്

ആകബകല  വദവസകേളുകടകയനാ  ഭരണഘടന  വബഭനാവനലാം  കചയ്യുന്ന  സസ്വനാഭനാവബകേ

നസ്പീതബയുകട   ലലാംഘനകമനാ    ഉണനായബട്ടുള്ളതനായബ  കേനാണുന്നബല്ലെ.   ആയതബനനാല്
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ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതല്ലെ.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  2019 കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള്  സലാംബനബച  XIV-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  2011-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  ആകബകല  101-ാം

വകുപ്പെബകല   6-ാം  ഉപവകുപ്പെബകന്റെ  (എ) മുതല്  (കജ) വകരയുള്ള  ഇനങ്ങളബല്

പറയുന്ന ശബക്ഷകേള് ഒരു കപനാലസ്പീസക്ക് ഉദദനാഗസകന്റെ കപ്രനാകമനാഷനക്ക് തടസ്സമനായബ

പരബഗണബകനാന പനാടബകല്ലെന്ന വദവസ  കകേരള കസറക്ക് ആന്റെക്ക് സകബനാര്ഡബകനറക്ക്

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  റൂള്സബകല  വദവസകേളുമനായബ   കയനാജബകനാത്തതബനനാലനാണക്ക്  നസ്പീകലാം

കചയ്യുന്നതക്ക്.   കകേ.എസക്ക്.ആന്റെക്ക്  എസക്ക്.എസക്ക്.ആര്. പ്രകേനാരലാം  സര്കനാര്

ജസ്പീവനകനാര്കക്ക്  ഉയര്ന്ന  തസബകേയബകലയ്ക്കുള്ള  കപ്രനാകമനാഷനള്ള  കയനാഗദത

നബശയബകകണതക്ക്  സസ്പീനബകയനാറബറബ  മനാതലാം  അടബസനാനകപ്പെടുത്തബയല്ലെ.   കകേരള
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കപനാലസ്പീസക്ക്  ആകബകല  കമല്  വദവസ  പ്രകേനാരലാം  കുറലാം  ചുമത്തകപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഉകദദനാഗസര്  കസലകക്ക്  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെട്ടക്ക്  കപ്രനാകമനാഷന കനടുന്നതക്ക്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാണക്ക്  2011-കല കപനാലസ്പീസക്ക് ആകബകല 101-ാം വകുപ്പെക്ക് കഭദഗതബ

കചയ്യനാന  തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്. കകേരള  സമൂഹമനാകകേ  പ്രതസ്പീക്ഷകയനാടുകൂടബ

കേനാത്തബരബക്കുന്ന ഒരു  ബബല്ലെനാണബതക്ക്. 

ശസ്പീ.  ഷനാഫെബ പറമബലബനകവണബ ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: I move

that - 

“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Police

(Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.32 of 2019)''. 

2019-കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക് (കഭദഗതബ) ഓര്ഡബനനസക്ക് 43-ാം നമരനായബ

അസനാധനാരണ  ഗസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബചതബനകശഷലാം  വസ്പീണലാം  1508-ാം

നമരനായബ   പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുണനായബ.   ഇത്തരത്തബല്  ഓര്ഡബനനസുകേള്

റബപ്പെസ്പീറക്ക് കചയ്യുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകക്ഷപലാം നബലനബല്ക്കുനണക്ക്.  (എ)  മുതല്

(കജ)  വകരയുള്ള  സബ്കകനാസുകേളബല്  പരനാമര്ശബചബരബക്കുന്ന

ശബക്ഷണനടപടബകേള്  സനാധനാരണയനായബ  ഒരു  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസകന്റെ

കപ്രനാകമനാഷനക്ക്  തടസ്സമനായബ  പരബഗണബകനാന  പനാടുള്ളതകല്ലെന്നക്ക്  ഒറബജബനല്



32

നബയമത്തബല്  വദവസകചയബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  നബയമത്തബല്നബനലാം  അതക്ക്

മനാറബയനാല്   കപ്രനാകമനാഷകന ബനാധബക്കുന്ന അവസ സലാംജനാതമനാകുലാം. ആകളനാഹരബ

ജനസലാംഖദനാടബസനാനത്തബലള്ള  അലാംഗബലലാം  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസനയബലബകല്ലെന്ന  യനാഥനാര്തദലാം  നബലനബല്കക  അവരുകട  കപ്രനാകമനാഷന

തടയുന്ന ബബല്ലെബകല കഭദഗതബകേള് പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക് ആകബനക്ക്

വബരുദമനായബ  പ്രകതദകേ  സസ്വനാഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

ഉകദദനാഗസര്കകതബകര കേര്ശന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.   കപനാലസ്പീസുകേനാരുകട

കജനാലബസമയലാം കുറച്ചുകകേനാണവരുന്നതബനലാം വനബതനാ കപനാലസ്പീസുകേനാകര രനാതബ  10

മണബക്കുകശഷമുള്ള  ഡന്യൂട്ടബയബല്നബന്നക്ക്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  ലനാ  ആന്റെക്ക്  ഓര്ഡറുലാം  ഇനകവസബകഗഷനലാം  രണക്ക്

വബഭനാഗങ്ങളനാകബ മനാറണലാം.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

മൂലനബയമത്തബകല  101-ാം  വകുപ്പെബകന്റെ  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പെബല്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുള്ള

കഭദഗതബയബലൂകട  കചറബയ  കതറ്റുകേള്ക്കുകപനാലലാം  ശബക്ഷബകകപ്പെടുന്ന  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഉകദദനാഗസരുകട  കപ്രനാകമനാഷന  നബകഷധബക്കുന്ന  അവസ
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സലാംജനാതമനാകുകേയനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസബകല  ക്രബമബനലകേകള

നബയനബക്കുന്നതബനപകേരലാം  സനാധനാരണകനാരനായ  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസകര

കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുന്ന  നബയമകഭദഗതബയനാണക്ക് കകേനാണവന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉവബദുള്ള: 2019-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  11-08-2020  വകര  സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  

സനാധനാരണകനാരനായ   കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസരുകട  കപ്രനാകമനാഷന

അകേനാരണമനായബ  തടയുന്നതബനബടയനാക്കുന്നതനാണക്ക്   ഇഇൗ   നബയമകഭദഗതബ.

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസര്കക്ക്  കപനാതുജനങ്ങകളനാടക്ക്  ഇടകപടുന്നതബനനാവശദമനായ

പരബശസ്പീലനലാം  ലഭദമനാകണലാം.   കജനാലബഭനാരവലാം  കമലകദദനാഗസരുകട  കതറനായ

കപരുമനാറവലാംമൂലലാം  ആതഹതദ  കചയ്യുന്ന  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസരുകട  എണ്ണലാം

വര്ദബക്കുന്നതക്ക് പരബകശനാധബകണലാം.  രനാഷസ്പീയ ഇടകപടല് കൂടനാകത കപനാലസ്പീസബനക്ക്

സസ്വതനമനായുലാം  നബഷ്പക്ഷമനായുലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബനള്ള

സനാഹചരദകമനാരുകണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുകട  അലാംഗബലലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം   അദര്ഡന്യൂട്ടബകക്ക്  നബകയനാഗബകകപ്പെടുന്നവരുകട  എണ്ണലാം

കുറയ്ക്കുന്നതബനലാം ക്രബമബനല് സസ്വഭനാവമുള്ള  കപനാലസ്പീസുകേനാകര നബയനബക്കുന്നതബനലാം
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കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനകയ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.

കപനാലസ്പീസബകനതബരനായ  പരനാതബകേളബകന്മേലള്ള  അകനസ്വഷണത്തബനക്ക്   നൂതന

സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  നബരപരനാധബകേകള കേള്ളകകേസബല്കപ്പെടുത്തുന്ന

രസ്പീതബ ഒഴബവനാകണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസര്കക്ക് അര്ഹമനായ കപ്രനാകമനാഷന

ലഭദമനാക്കുന്നതുള്കപ്പെകട  വകുപ്പെബല്  കേനാതലനായ  മനാറങ്ങള്   വരുത്തനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാകജഷക്ക്:  2019-കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു

കസലകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജനാതബ-മത-രനാഷസ്പീയ  ചബന്തകേള്കതസ്പീതമനായബ  പരനാതബകേള്കക്ക്

പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതുള്കപ്പെകട  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  നസ്പീതബപൂര്വ്വമനായ

സമസ്പീപനത്തബലൂകട  കമചകപ്പെട്ട  കസവനങ്ങള്  ജനങ്ങള്കക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തനാനള്ള

നടപടബകേളനാണക്ക് ഇഇൗ ബബല്ലെബലൂകട സര്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  കപനാലസ്പീസുകേനാരബല്

കതനാഴബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാംമൂലമുണനാകുന്ന  മനാനസബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാന  ഒരു

കേഇൗണ്സബലബലാംഗക്ക്  കസന്റെര്  തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  ആരലാംഭബചതുലാം  മറക്ക്  ജബല്ലെകേളബല്

ഇതക്ക് വദനാപബപ്പെബകനാനള്ള തസ്പീരുമനാനവലാം അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്.  
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മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

ജബ  .   സുധനാകേരന  ): വര്ഗ്ഗസ്പീയ സലാംഘര്ഷങ്ങകളയുലാം  കബ്ലേഡക്ക്-ഗുണനാമനാഫെബയകേകളയുലാം

കപണ്വനാണബഭ  സലാംഘങ്ങകളയുലാം  നബയനബകനാന  കേഴബഞതബലൂകട

ക്രമസമനാധനാനനബല  കമചകപ്പെടുത്തനാനലാം വനാട്ടക്ക്സക്ക്ആപക്ക്  ഹര്ത്തനാല്കപനാലള്ള

ജനകദനാഹ  നടപടബകേള്ക്കുപബന്നബല്  പ്രവര്ത്തബചവകര  കേകണത്തനാനലാം

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.    സബ.കഎ.-മനാകര കസഷന അധബകേനാരബകേളനായബ നബയമബചതബലൂകട

കപനാലസ്പീസുകേനാരുകട  കപ്രനാകമനാഷന  സനാധദതകേള്  വര്ദബപ്പെബകനാന   കേഴബഞ.

ജനകകമതബ  കപനാലസ്പീസക്ക്,   കകഹസ്കൂളുകേളബല്  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറക്ക്,

സുശക്തമനായ  ടനാഫെബകേക്ക് എനകഫെനാഴ്സക്ക്കമന്റെക്ക്,  പബങ്കെക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് തുടങ്ങബ കപനാലസ്പീസക്ക്

സലാംവബധനാനകത്ത ശക്തബകപ്പെടുത്തബകകനാണള്ള  നടപടബകേളുമനായനാണക്ക്  സര്കനാര്

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.  പരനാതബകേള് ഓണ്കകലനനായബ  നല്കുന്നതബനലാം ഡബജബറല്

സലാംവബധനാനത്തബലൂകട  കകേസബകന്റെ  വബവരങ്ങള്  പരനാതബകനാകര

അറബയബക്കുന്നതബനലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം

ശബരബമലയബല്  കസവനമനഷബക്കുന്ന  കപനാലസ്പീസുകേനാര്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട

സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   കപനാലസ്പീസുകേനാരബകല

മനാനസബകേ സലാംഘര്ഷങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  കേഇൗണ്സബലബലാംഗക്ക് സലാംവബധനാനലാം
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ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  അദനാലത്തുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബചക്ക്

ഉകദദനാഗസര്കകതബകരയുള്ള  അചടക  നടപടബകേളബല്  സമയബനബതമനായബ

തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്   നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   കസനയബല്

സസ്പീനബകയനാറബറബ  തര്കങ്ങള്  പരബഹരബചക്ക്  കപ്രനാകമനാഷന  സനാധദതകേള്കക്ക്

സനാഹചരദകമനാരുക്കുന്നതബനലാം  ജബല്ലെനാടബസനാനത്തബല്  കകക്രലാംബനാഞക്ക്

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബചക്ക് കകേസ്സുകേള് സമയനബഷമനായബ അകനസ്വഷബക്കുന്നതബനലാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക് തസ്പീരകദശ സലാംരക്ഷണ കസനയബല്

പ്രകതദകേ നബയമനലാം നല്കേബ.   കകസബര് കകേസ്സുകേള് കകകേകേനാരദലാം കചയ്യുന്നതബനക്ക്

പ്രകതദകേ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം   കകഡ്രെവര്മനാര്കക്ക്

കപ്രനാകമനാഷന   തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം  ഒഴബവകേള്  യഥനാസമയലാം

പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ബബല്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്നക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു.
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 2019-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്   (കഭദഗതബ)  ബബല് ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള്

സലാംബനബച  XIV-ാം നമര് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

(iii)  2019-  കല കകേരള സസ്വകേനാരദ സസ്വത്തബനള്ള നനാശനഷലാം തടയലലാം
       നഷപരബഹനാരലാം നല്കേലലാം ബബല്  .

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന): 2019-കല കകേരള സസ്വകേനാരദ സസ്വത്തബനള്ള നനാശനഷലാം

തടയലലാം നഷപരബഹനാരലാം നല്കേലലാം ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക് സതസ്വര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുവനാനണനായ സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണളള കസറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

IX  ക്രമപ്രശ്നലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  ബബല്ലെബകല  കകനാസക്ക്  (6)  ക്രബമബനല്

കപ്രനാസസ്പീഡഡ്യുവര്  കകേനാഡബനക്ക്  എതബരനാണക്ക്.  കകേനാടതബ  എന്തുകചയ്യണകമന്നക്ക്

നബയമത്തബല്  മൂനകൂട്ടബ  നബഷ്കര്ഷബക്കുന്നതക്ക്  അനചബതവലാം   ജഡ്ജബയുകട
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വബകവചനനാധബകേനാരത്തബകന്മേലള്ള  കേടനകേയറവമനാണക്ക്.  കകേനാണ്സബറന്യൂഷണല്

കഫ്രെയബലാംവര്കബല് ഇത്തരലാം പരനാമര്ശലാം ഒഴബവനാകകപ്പെകടണതനാണക്ക്. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):   ബബല്ലെബകല  കകനാസക്ക്  (6)  ക്രബമബനല്  കപ്രനാസസ്പീഡഡ്യുവര്

കകേനാഡബകല  ജനാമദലാം  സലാംബനബച  കപനാതുവദവസകേള്കക്ക്  വബരുദമല്ലെ.

ബബല്ലെബകല   8-ാം  ഖണ്ഡത്തബല്,  "ആകബകല  വദവസകേള്    തല്സമയലാം

പ്രനാബലദത്തബലള്ള  മകറകതങ്കെബലലാം   നബയമത്തബകല  വദവസകേള്ക്കു  പുറകമയുലാം

അതബനക്ക്  ഭലാംഗലാം  വരനാകതയുലാം  ആയബരബകകണതുലാം"  എന്നക്ക്  പ്രകതദകേലാം  വദവസ

കചയബട്ടുള്ളതബനനാല്  ഇതക്ക്  കകേനാടതബയുകട  വബകവചനനാധബകേനാരത്തബകന്മേലള്ള

കേടനകേയറമനായബ   വദനാഖദനാനബകകണതബല്ലെ.    ബബല്ലെബകന്റെ   ഖണ്ഡലാം  5  (എ)

പ്രകേനാരലാം   "ആകബന  കേസ്പീഴബലള്ള  കുറങ്ങള്  കകേനാവഗസബബളുലാം  ജനാമദലാം

അനവദബകകണതല്ലെനാത്തുമനായബരബക്കുലാം" എന്നക്ക് വദവസ കചയബട്ടുണക്ക്.    ക്രബമബനല്

കപ്രനാസബകേന്യൂഷന നടപടബകേളബല് ജനാമദനാകപക്ഷ എതബര്ക്കുന്നതബനള്ള അവസരലാം

കപ്രനാസബകേന്യൂഷനക്ക്  നല്കേനാറുള്ളതബനനാല്  കകേനാടതബയുകട  വബകവചനനാധബകേനാരലാം

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബല് ഇഇൗ നബയമലാം തടസ്സമനാകുന്നബല്ലെ.  
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റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  2019-കല  കകേരള  സസ്വകേനാരദ  സസ്വത്തബനള്ള  നനാശനഷലാം

തടയലലാം  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം  ബബല്ലെബകല  ഖണ്ഡലാം  6-കല  വദവസ

ക്രബമബനല്  കപ്രനാസസ്പീഡഡ്യുവര്  കകേനാഡബകന്റെ  ലലാംഘനവലാം  കകേനാടതബകേളുകട

വബകവചനനാധബകേനാരത്തബകന്മേലളള  കേടനകേയറവമനാകണന്ന  ക്രമപ്രശ്നമനാണക്ക്

ഉന്നയബകകപ്പെട്ടതക്ക്.  ഇകനാരദത്തബലള്ള  നബയമവകുപ്പെബകന്റെ  വബശദസ്പീകേരണലാംകൂടബ

കചര്ത്തുകകേനാണക്ക് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മനബ വദക്തമനാകബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്

നബലവബലള്ള ഏകതങ്കെബലലാം നബയമത്തബകന്റെകയനാ നടപടബക്രമത്തബകന്റെകയനാ ലലാംഘനലാം

ഇതബലബല്ലെ  എന്നതക്ക്  വദക്തമനാകണങ്കെബലലാം  ബബല്ലെബകല  ഖണ്ഡങ്ങള്കക്ക്   നല്കേബയ

നമറുകേളബകല  അപനാകേത  ഉള്കപ്പെകട  ഉന്നയബകകപ്പെട്ട  വബഷയലാം  തുടര്നള്ള

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയബല്  പരബകശനാധബകനാനലാം  ആവശദമുകണങ്കെബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തനാനലാം സനാഹചരദമുണക്ക്.   ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതകല്ലെന്നക്ക് കചയര് റൂള്

കചയ്യുന.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന): 2019-കല കകേരള സസ്വകേനാരദ സസ്വത്തബനള്ള നനാശനഷലാം
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തടയലലാം നഷപരബഹനാരലാം നല്കേലലാം ബബല് ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച

XIV-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

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

പബന്തനാങ്ങുന.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):   ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനലാം  സസ്വത്തബനലാം  സുരക്ഷബതതസ്വലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക്  നബലവബലള്ള  നബയമങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  പുതബയ  നബയമങ്ങളുലാം

ആവശദമനാണക്ക്.  സസ്വകേനാരദ  സസ്വത്തുകളുകട  നനാശനഷത്തബകനതബകരയുള്ള

വദക്തമനായ  നബയമമനാണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്.  ഹര്ത്തനാലലാം  ബന്ദുലാം  നടത്തബ  സസ്വകേനാരദ

സസ്വത്തുകള്  നശബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  കപനാതുമുതല്  നശബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  സമനാനമനായ

കുറകമന്ന  നബലയബല്  അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  കനതൃതസ്വലാം

നല്കുന്നവരബല്നബനതകന്ന  നഷപരബഹനാരലാം  ഇഇൗടനാക്കുന്നതബനനാണക്ക്  ഇഇൗ

ബബല്ലെബലൂകട  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുലാം  അവരുകട  സസ്വത്തബനലാം

ഭരണഘടനനാപരമനായ പരബരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനാണക്ക് ഇഇൗ ബബല്.   
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ശസ്പീ. അനവര് സനാദത്തബനകവണബ ശസ്പീ  .   സണ്ണബ കജനാസഫെക്ക്: I move that -

"This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Prevention  of

Damage to Private Property and Payment of Compensation Ordinance,

2019 (Ordinance No.33 of 2019)".  

സബവബല്  കകേസുകേളബല്  കകേനാടതബ  നടപടബകേള്  കകവകുന്നതക്ക്

നസ്പീതബനബകഷധത്തബനക്ക്  കേനാരണമനാകുന്നതബനനാലലാം  സസ്വകേനാരദ  സസ്വത്തുകള്

നശബപ്പെബക്കുന്നവര്കകതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകനാന

കേഴബയനാത്തതബനനാലലാം  ഇത്തരലാം  നബയമത്തബകന്റെ  ആവശദകേത

പ്രനാധനാനദമര്ഹബക്കുന.  ഇഇൗ  ബബല്ലെബകല  ഖണ്ഡങ്ങള്ക്കുള്ള  നമറുകേളബകല

അപനാകേതകേള്  തബരുത്തണലാം.  സസ്വകേനാരദവദക്തബകക്ക്  സലാംഭവബക്കുന്ന  നഷത്തബകന്റെ

പകുതബത്തുകേ  കകേനാടതബയബല്  കകേട്ടബവയണകമനലാം  നഷപരബഹനാരത്തുകേ  റവനന്യൂ

റബകവറബ  ആകബകന്റെ  വദവസകേള്കക്ക്  വബകധയമനായബ

ഇഇൗടനാകനാവന്നതനാകണനമുള്ള  വദവസകേള്  സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

നബയമവദവസകേള് ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യബകല്ലെന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തബകകനാണക്ക്  നബയമലാം

നടപ്പെബലനാകണലാം.  നഷത്തബകന്റെ പകുതബ തുകേ കകേട്ടബവയ്ക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം കഡപന്യൂട്ടബ

കേളകര്  പരബകശനാധന  നടത്തബ  നഷസലാംഖദ  നബര്ണ്ണയബകണകമനകൂടബ
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വരുകമനാള്  ജനാമദലാം  ലഭബകനാന  കേനാലതനാമസലാം  ഉണനാകുകമനള്ളതുകകേനാണക്ക്  ആ

വദവസ  പബനവലബകണലാം.  നഷപരബഹനാരലാം   മുനകേനാലപ്രനാബലദകത്തനാകട

നല്കേണകമന്ന  നബര്കദ്ദേശകത്തയുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ  സനാരനാലാംശകത്തയുലാം  സസ്വനാഗതലാം

കചയ്യുന.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സബ  .    കേമറുദ്ദേസ്പീന:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

സസ്വകേനാരദസസ്വത്തക്ക് നശബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  നബയമലാംമൂലലാം നബകരനാധബകകണതുലാം കുറലാം കചയ

ആളബല്നബനലാം  നഷലാം  ഇഇൗടനാകകണതുമനാണക്ക്.  നനാല്പ്പെതക്ക്  വര്ഷലാം  മുമക്ക്  കകേരള

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഇഇൗ  നബയമലാം  കകേനാണവരനാന  ശമലാം  നടത്തബകയങ്കെബലലാം  അന്നതക്ക്

നടന്നബല്ലെ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പനാസ്സനാകബയ  നബയമപ്രകേനാരമനാണക്ക്  ഇന്നക്ക്

നഷപരബഹനാരലാം  ഇഇൗടനാക്കുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  നബയമലാം  പനാസ്സനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

കബനാധവത്കരണലാം നടത്തുകേയുലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ. മുല്ലെകര രതനാകേരനകവണബ ശസ്പീ  .   ഇ  .   കകേ  .   വബജയന: 2019-കല കകേരള

സസ്വകേനാരദസസ്വത്തബനള്ള  നനാശനഷലാം  തടയലലാം  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  30/11/2019  വകര  സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

സലാംഘര്ഷവലാം  സലാംഘട്ടനവലാം  ഉണനാകുകമനാള്  സസ്വകേനാരദ  സസ്വത്തക്ക്



43

നശബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  കസനാഷദല്  മസ്പീഡബയവഴബയുലാം

മറ്റുമനാര്ഗ്ഗങ്ങളബലൂകടയുലാം  സമരത്തബനക്ക്  ആഹസ്വനാനലാം  കചയക്ക്  സലാംഘര്ഷമുണനാക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  അതബക്രമലാം  തടയനാനലാം  സസ്വകേനാരദസസ്വത്തക്ക്  സലാംരക്ഷബകനാനലാം

വസസ്വരദ  ജസ്പീവബതലാം  ഉറപ്പെനാകനാനലാം  ഇത്തരകമനാരു  നബയമലാം  അനബവനാരദമനാണക്ക്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  എല്ലെനാ  കമഖലകേളബലലാം

സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറ  സനാപബചനാല്  അക്രമലാം  ഒരു  പരബധബവകര  തടയനാന

സനാധബക്കുലാം.  

ശസ്പീ  .   വബ  .   കകേ  .   പ്രശനാന്തക്ക്: സമര പരബപനാടബകേള്കബടയബല് പഇൗരകന്റെ ജസ്പീവനലാം

സസ്വത്തബനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതബനലാം  കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുണനാകുന്ന

കേഷനഷങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരകമന്ന നബലയബലലാം ഇഇൗ ബബല് കകേനാണവന്ന നടപടബ

സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.     കസനാഷദല്  മസ്പീഡബയവഴബകപനാലലാം  സമരലാം  ആഹസ്വനാനലാം

കചയ്യുന്ന  സബതബയബകലയക്ക്  നസ്പീങ്ങനാതബരബകനാനള്ള  നബലപനാടക്ക്  ഉത്തരവനാദകപ്പെട്ട

രനാഷസ്പീയ സലാംഘടനകേള് സസ്വസ്പീകേരബകകണതുണക്ക്.  കപനാതുവനായബ ഒരു 'സമര കകേന്ദ്രലാം'

നബശയബക്കുന്നതബനക്ക്  സര്കനാര്  മുനകേകയ്യടുക്കുകേയുലാം  ഇഇൗ  നബയമലാം

ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാതബരബക്കുന്നതബനള്ള ജനാഗ്രത പനാലബക്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.   

ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.  ഷനാജബക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:   2019-കല
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കകേരള സസ്വകേനാരദസസ്വത്തബനള്ള നനാശനഷലാം തടയലലാം നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം

ബബല്  ഒരു  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മൂനപ്രനാവശദലാം ഓര്ഡബനനസക്ക് ഇറകബയതബനകശഷലാം കകേനാണവന്നബരബക്കുന്ന

ഇഇൗ  ബബല്ലെബനക്ക്   അടബയന്തര  പ്രനാധനാനദമബല്ലെ.  ഹര്ത്തനാലകേള്,  വര്ഗ്ഗസ്പീയ

സലാംഘട്ടനങ്ങള് എന്നബവമൂലമുണനാകുന്ന നനാശനഷങ്ങളബല്നബനലാം   കപനാതുമുതലലാം

സസ്വകേനാരദമുതലലാം സലാംരക്ഷബകനാനള്ള  നബയമലാം ഏകറ പ്രകയനാജനകേരമനാകണങ്കെബലലാം

അവധനാനതകയനാകടയല്ലെനാകത  തയ്യനാറനാകബയ  നബയമലാം  രണക്ക്  ഘട്ടങ്ങളനായബ

നടപ്പെബലനാകണകമന  പറയുന്നതബലലാം  നഷങ്ങള്കക്ക്  പബഴ  ഈടനാക്കുന്ന

വദവസയബലലാം അവദക്തതയുണക്ക്.  നബരപരനാധബകേള് ശബക്ഷബകകപ്പെടനാതബരബകനാനലാം

നബയമലാം ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യനാതബരബകനാനലാം ശദബകണലാം.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):  ബബല്ലെബകല  വദവസകേള്  വബഭബന്ന

ഓര്ഡബനനസുകേളബലനായബ പുറകപ്പെടുവബചതബനനാലനാണക്ക് നബയമത്തബനക്ക് 06-07-2019,

08-01-2019  എന്നസ്പീ തസ്പീയതബകേളബലനായബ  പ്രനാബലദലാം നല്കേനാന തസ്പീരുമനാനബചതക്ക്.

നബയമലാം  ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്യകപ്പെടുകമന്ന  ആശങ്കെയക്ക്  അടബസനാനമബല്ലെ.  ബബല്
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സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്നക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ്തു.

 2019-കല  കകേരള  സസ്വകേനാരദ  സസ്വത്തബനള്ള  നനാശനഷലാം  തടയലലാം

നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം ബബല് ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച  XIV-ാം

നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

X അറബയബപ്പെക്ക്  

വമനഡക്ക് റബഫ്രെകഷ്മെന്റെക്ക് മന്യൂസബകേക്ക് കതറനാപ്പെബ എന്ന കപ്രനാഗ്രനാമുലാം ചലചബത
പ്രദര്ശനവലാം

മബ  .    കഡപന്യൂട്ടബ  സസ്പീകര്:  സഭനാ  സകമ്മേളനത്തബനകശഷലാം  നബയമസഭനാ

സമുചയത്തബകന്റെ ബനാങ്കെസ്വറക്ക്  ഹനാളബല് സനാമനാജബകേര്കനായബ  'വമനഡക്ക് റബഫ്രെകഷ്മെന്റെക്ക്

മന്യൂസബകേക്ക് കതറനാപ്പെബ'  കപ്രനാഗ്രനാലാം സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാകത തമനാനൂര് ഏരസ്പീസക്ക്

പകക്ക്   തബകയറര്  കകേനാലാംപകബല്  'കചറബയ  കചറബയ  വലബയ കേനാരദങ്ങള്'  എന്ന



46

ചലചബതവലാം  അലാംഗങ്ങള്കനായബ  പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുനണക്ക്.  ഈ  രണക്ക്

കപ്രനാഗ്രനാമുകേളബലലാം  എല്ലെനാവരുലാം  പകങ്കെടുകണകമന്നഭദര്തബക്കുന. 

സഭ വവകുകന്നരലാം 5.03-നക്ക് പബരബഞ.

*******        


