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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

  പതബനനടനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

      (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ) 

2020   നഫെബ്രുവരബ   06,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

(9.00 മുതല് 10.00 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കദശസ്പീയ ജനസലാംഖദനാ രജബസ്റ്റര

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബനന്റെ  കദശസ്പീയ  ജനസലാംഖദനാ  രജബസ്റ്ററുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട നബരവധബ കചനാദദങ്ങള് കചനാദദനാവലബയബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ വബവരങ്ങള്

കശഖരബക്കുന്ന നസന്സസക്ക് നടപടബ ആരലാംഭബകനാനുളള സലാംസനാന സരകനാരബനന്റെ

തസ്പീരുമനാനലാംമൂലലാം  ജനങ്ങളബല്  ഉടനലടുത്തതനായബ  പറയനപ്പെടുന്ന  ആശങ
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സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച  നചയ്യണനമന്നനാവശദനപ്പെടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ

നകേ. എലാം. ഷനാജബ, നകേ. സബ. കജനാസഫെക്ക്, കമനാന്സക്ക് കജനാസഫെക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്

എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന്):

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബപ്രകേനാരലാം കവനാടവകേനാശമബലനാത്ത അലാംഗലാം ശസ്പീ.  നകേ.  എലാം.

ഷനാജബ  കവനാടവകേനാശമുളള  ഒരു  പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്

ക്രമപ്രകേനാരമനാകണനാനയന്നക്ക് നചയര റൂള് നചയ്യണലാം.   

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  ശസ്പീ.  നകേ.  എലാം.  ഷനാജബകക്ക്  കവനാനടടുപ്പെക്ക്

പ്രക്രബയയബല്  മനാതലാം  പനങടുകനാന്  പനാടബനലന്നതനാണക്ക്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ

എന്നതബനനാല് ഈ തടസ്സവനാദലാം പബന്വലബകണലാം. 

മബ  .    സസ്പീകര:  ശസ്പീ.  നകേ.  എലാം.  ഷനാജബയുനട  കവനാടവകേനാശലാം  മനാതകമ

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ തടഞബട്ടുളളൂ എന്നതബനനാല് സഭനാലാംഗലാം എന്ന നബലയബല് മനറ്റെലനാ

നടപടബക്രമങ്ങളബലലാം  അകദ്ദേഹത്തബനക്ക് പനങടുകനാന് അവകേനാശമുണക്ക് എന്നതനാണക്ക്

നചയറബനന്റെ നബരസ്പീക്ഷണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): പപൗരതത്വ രജബസ്റ്ററബനക്ക് ആധനാരമനായ
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ജനസലാംഖദനാ  രജബസ്റ്റര  തയ്യനാറനാക്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട  എനന്യൂമകറഷന്

നടപടബകേള് സലാംസനാനത്തക്ക് നടത്തുകേയബനലന്നക്ക് സരകനാര  വദക്തമനാകബയബട്ടുണക്ക്.

ഇതുസലാംബന്ധബച  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  ഉത്തരവക്ക്  നടപ്പെനാക്കുന്നതുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട  പ്രവരത്തനത്തബല്  കസ്റ്റ   ഉത്തരവക്ക്   നല്കുകേയുലാം  ബന്ധനപ്പെട

ഉകദദനാഗസരകക്ക്  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകേയുലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.  എന്.പബ.ആര.

തയ്യനാറനാകനാനുള്ള  കചനാദദനാവലബ  നസന്സസബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഉണനാകുനമന്ന

ആശങയക്ക് യനാനതനാരടബസനാനവമബല. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  എന്.ആര.സബ.-യുലാം എന്.പബ.ആര.-ഉലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബല്  സലാംസനാന  ഗവണ്നമന്റെബനക്ക്  പങബനലന്നതക്ക്

വസ്തുതയനാനണങബലലാം സലാംസനാന നമഷബണറബനയ ഇതബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന

എന്നതക്ക് ഗുരുതരമനായ വബഷയമനാണക്ക്.  സലാംസനാന ഗവണ്നമന്റെക്ക് എനന്യൂമകറകറ്റെഴബനന

നബയമബക്കുന്നതുവഴബ  അവരുനടകമലള്ള  നബയനണലാം  നസന്ട്രല്  നസന്സസക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷനബല് നബക്ഷബപ്തമനാകുകേയുലാം എന്.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

കരഖകേള്  കശഖരബക്കുന്നതബനക്ക്  എനന്യൂമകറകറ്റെഴബനന  ഉപകയനാഗബക്കുകേയുലാം  നചയലാം.

നസന്സസബലലാം  എന്.പബ.ആര.-ലമുള്ള  കചനാദദനാവലബകേള്  ഒന്നനായതബനനാല്

നസന്സസക്ക്  പ്രക്രബയയബലൂനട  എന്.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാകനാന്  സനാധബക്കുലാം.
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കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെബനുകവണബ  നസന്സസബനന്റെ  മറവബല്  എന്.പബ.ആര.

തയ്യനാറനാക്കുന്ന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചനാല് ശക്തമനായബ എതബരക്കുലാം. പപൗരതത്വ കഭദഗതബ

നബയമത്തബനനതബനര  പ്രനാകയനാഗബകേ  ബുദബകയനാനട  കപനാരനാടനാന്  സരകനാര

തയ്യനാറനാകേണലാം.  എന്.പബ.ആര.-ഉമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര

വബളബച്ചുകചരത്ത  കയനാഗത്തബല്  പനങടുത്ത  സലാംസനാന  സരകനാരബനന്റെ

പ്രതബനബധബകേള്  വബകയനാജനക്കുറബപ്പെക്ക്  കരഖനപ്പെടുത്തനാന്കപനാലലാം  തയ്യനാറനാകേനാത്തതക്ക്

കഖദകേരമനാണക്ക്.  എന്.പബ.ആര.  വബഷയത്തബല്  വദക്തതയുണനാകുന്നതുവനര

എനന്യൂമകറകറ്റെഴക്ക്  മുഖനാന്തരലാം  നടത്തബവരുന്ന  നസന്സസക്ക്  നടപടബക്രമങ്ങള്

നബരത്തബവയനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഇപൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക്

ചരച നചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  പ്രസ്തുത  അടബയന്തരപ്രകമയ

വബഷയലാം  യനാനതനാരനാശങയലാം  സലാംശയത്തബനുലാം  ഇടനല്കുന്നതല.  ഇന്തദന്

ഭരണഘടനനയയുലാം  രനാജദത്തബനന്റെ  മതനബരകപക്ഷതനയയുലാം  തകേരകനാനുള്ള

നസ്പീകങ്ങള്നകതബനര  ശക്തമനായ ഇടനപടല് നടത്തബയതബലൂനട  സലാംസനാനത്തക്ക്

തസ്പീവ്രവനാദ പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് തടയബടനാനുലാം മതനബരകപക്ഷതയബല് ഊന്നബയുള്ള

കകേരള  സലാംസനാരലാം  ഉയരത്തബപ്പെബടബകനാനുലാം  സനാധബച്ചുനവന്നതക്ക്  യനാഥനാരതദമനാണക്ക്.
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നനാടബനന്റെ  നപനാതുസലാംസനാരലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  ജനാതബ-മത

വബകവചനങ്ങള്കതസ്പീതമനായബ  ഒറ്റെനകടനായബ  നബല്കനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

രനാജദത്തബനന്റെ  നപനാതുതനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  കേനാരദത്തബല്

ജനങ്ങള്നകനാപ്പെലാം ഉറച്ചുനബല്കനാന് സരകനാര സന്നദമനാണക്ക്;  ഇതുസലാംബന്ധബച

സരകനാര  നബലപനാടക്ക്  വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.  നസന്സസക്ക്

നടപടബക്രമങ്ങളുമനായബ  സഹകേരബക്കുനമനലാം  എന്.പബ.ആര.  നടപ്പെനാകബനലന്ന

കേനാരദത്തബല് സരകനാരബനക്ക്  വദക്തമനായ കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണുള്ളനതനലാം സലാംസനാനത്തക്ക്

ഡബറ്റെന്ഷന്  നസന്റെറുകേള്  സനാപബകബനലനലാം  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകനനാടക്ക്

വദക്തമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  എന്.ആര.സബ.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബകലയനായബ

എന്.പബ.ആര.-ല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയ  കചനാദദങ്ങള്  ഒഴബവനാകനാന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  എന്.പബ.ആര.  നടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചുനകേനാണക്ക്

ഉത്തരവബറക്കുകേയുലാം ചസ്പീഫെക്ക്  നസക്രടറബയുനട അദദക്ഷതയബലള്ള സലാംസനാനതല

നസന്സസക്ക്  കകേനാ-ഓരഡബകനഷന്  കേമ്മേബറ്റെബയബലലാം  അതതക്ക്  ജബലനാ

കേളക്ടരമനാരുമനായബ നടത്തബയ കയനാഗത്തബലലാം ഇകനാരദലാം സലാംബന്ധബചക്ക് വദക്തമനായ

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുമുണക്ക്.  എന്.പബ.ആര.  തയ്യനാറനാക്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്

യനാനതനാരു  നടപടബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബകരുനതനലാം  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്നവരനകതബനര
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അചടകനടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  ഉകദദനാഗസരകക്ക്  നപനാതുഭരണ

വകുപ്പെക്ക് പ്രബന്സബപ്പെല് നസക്രടറബ നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. കകേന്ദ്ര സരകനാരബനന്റെ

കനനാടബഫെബകകഷന്  റദ്ദുനചയ്യനാനുള്ള  അധബകേനാരലാം  സലാംസനാന

സരകനാരുകേള്കബലനാത്തതബനനാലനാണക്ക് പപൗരതത്വ കഭദഗതബ നബയമലാം സലാംസനാനത്തക്ക്

നടപ്പെനാകനാന്  സനാധബകബനലന്ന  നബലപനാടക്ക്  സത്വസ്പീകേരബചതക്ക്.  എന്.പബ.ആര.

നടപടബകേള്  നബരത്തബവയന്നതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  പുറനപ്പെടുവബച  ഉത്തരവക്ക്

സലാംബന്ധബച  ആശങകേള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഇപൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച നചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സരകനാര  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  നചന്നബത്തല,

പബ.  നജ.  കജനാസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  കഡനാ.  എലാം.  നകേ.  മുനസ്പീര   എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുനട പനാരടബ

അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം നചയ.) 
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 II ശദക്ഷണബകല് 

(1)  മൂലദനാധബഷബത ജസ്പീവബതചരദ രൂപനപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള

സലാംയുക്ത കേരമ്മേപദതബകേള്

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്  :  കബനാധവല്കരണ  പരബപനാടബകേളുലാം

ലഹരബ  വബരുദ  കേദനാമ്പയബനുകേളുലാം  നടത്തുനനണങബലലാം  യുവനാകളബല്

ലഹരബപദനാരതങ്ങളുനട  ഉപകയനാഗലാം  വരദബച്ചുവരബകേയുലാം  നബയമത്തബനന്റെ

പരബമബതബകേള് കേനാരണലാം  ലഹരബ വദനാപനലാം ഫെലപ്രദമനായബ തടയനാനുലാം കേഴബയനാത്ത

സബതബയനാണുള്ളതക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുനട  ഏകകേനാപനത്തബലൂനടയുലാം

നപനാതുസമൂഹത്തബനന്റെ  ഇടനപടകലനാനടയുലാം  സലാംയുക്ത  കേരമ്മേപദതബകേള്

നടപ്പെനാകബ  കേപൗമനാരകനാരകബടയബനല  ലഹരബ  ഉപകയനാഗലാം  ഇലനാതനാക്കുന്നതബനക്ക്

ശക്തമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  കബനാധവല്കരണവലാം

നബയമനബരവ്വഹണവലാം  ലക്ഷദമബടക്ക്  വബമുക്തബ  മബഷന്  രൂപസ്പീകേരബചതബനു  പുറനമ

വബവബധ വകുപ്പുകേളുനട പ്രവരത്തനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക്  നബരവധബ പദതബകേളുലാം

നടപ്പെനാകബവരുനണക്ക്.  കേപൗമനാരകനാനര  വഴബനതറ്റെബക്കുന്ന ഇന്റെരനനറ്റെക്ക്  സസറ്റുകേള്

നബരസ്പീക്ഷബക്കുകേയുലാം ഓണ്സലന് കുറ്റെകൃതദങ്ങള് കേനണത്തബ നബയമ നടപടബകേള്
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സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  നചയനണക്ക്.  ജനസമതബ  സുരക്ഷനാ  പദതബയുനട  ഭനാഗമനായബ

സസബര  കബനാധവല്കരണ  കനാസുകേളുലാം   കുടബകേള്കനാവശദമനായ

കേപൗണ്സബലബലാംഗുലാം  ഏരനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   'കേനാവല്'  പദതബ  വഴബ

കുറ്റെകൃതദങ്ങളബല് ഏരനപ്പെടുന്ന കുടബകേള് വസ്പീണലാം വഴബനതറ്റുന്ന പ്രവണത തടയനാന്

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  ഉത്തരവനാദബതത്വ  രക്ഷനാകേരതൃതത്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ

അങണവനാടബകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  മനാതനാപബതനാകനളയുലാം  നപനാതുസമൂഹനത്തയുലാം

കബനാധവല്കരബക്കുന്നതബനനായബ  'കേരുതല്  സരശലാം'  എന്ന  പദതബ

നടപ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്. 

(2)   ഭബന്നകശഷബകനാരുനട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  പബ  .: ഭബന്നകശഷബകനാരുനട  പുനരധബവനാസവലാം

അവകേനാശസലാംരക്ഷണവലാം  ലക്ഷദമനാകബ  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  പനാസ്സനാകബയ

നബയമത്തബനനുസൃതമനായ  ചടങ്ങള്  സലാംസനാനത്തക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഭബന്നകശഷബകനാരകക്ക്  സത്വയലാംനതനാഴബല്  കേനണത്തുന്നതബനനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്ന 'സകേവലദ പദതബ'-കക്ക് ഫെണക്ക് ലഭദമനാകണലാം. മുടങ്ങബകബടക്കുന്ന

'ആശത്വനാസ  കേബരണലാം  പദതബ'  സുഗമമനായബ  മുകന്നനാട്ടുനകേനാണകപനാകുന്നതബനക്ക്

നടപടബയുണനാകേണലാം.  ബഹുമുഖ സവകേലദങ്ങളുള്ളവനര പഠബപ്പെബകനാന് പ്രകതദകേ
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പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  ടസ്പീചര  നട്രയബനബലാംഗക്ക്  നസന്റെറുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  നസഷദല്  സ്കൂളുകേളബല്  പഠബക്കുന്ന  ശവണ-സലാംസനാര

നവല്ലുവബളബകേള് കനരബടുന്ന വബദദനാരതബകേളുനട പഠന നബലവനാരമുയരത്തുന്നതബനുലാം

പദതബകേള്  നടപ്പെനാകണലാം.  ആലാംഗദഭനാഷ  വബവരത്തന  സലാംവബധനാനലാം

വദനാപകേമനാകനാനുലാം  ആലാംഗദഭനാഷ  പനാഠദപദതബയുനട  ഭനാഗമനാകനാനുലാം

ഭബന്നകശഷബകനാരനായ  വബദദനാരതബകേളുനട  എണ്ണത്തബനനാനുപനാതബകേമനായബ  ഫെണക്ക്

ലഭദമനാകനാനുലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    സശലജ ടസ്പീചര):  ഭബന്നകശഷബ സപൗഹൃദ സലാംസനാനമനാകബ

കകേരളനത്ത മനാറ്റുകേയനാണക്ക് സരകനാരബനന്റെ ലക്ഷദലാം. കകേരള കസനാഷദല് നസകേന്യൂരബറ്റെബ

മബഷന് മുകഖന ഭബന്നകശഷബകനാരുനട വബവബധ പ്രവരത്തനങ്ങള് സലാംസനാനത്തക്ക്

നടനവരുനണക്ക്.  സവകേലദങ്ങള്  കനരനത്ത  കേനണത്തബ  ആവശദമനായ

ഇടനപടലകേള്  നടത്തുന്നതബനനായബ  കദശസ്പീയ  ആകരനാഗദമബഷനന്റെയുലാം

നകേ.എസക്ക്.എസക്ക്.എലാം.യുനടയുലാം  കനതൃതത്വത്തബല്  എലനാ  ജബലകേളബലലാം

അതദന്തനാധുനബകേ  രസ്പീതബയബലള്ള  ജബലനാ  പ്രനാരലാംഭ  ഇടനപടല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  നബഷബനന  ഒരു  അനപകക്ക്  നസന്റെറനായബ  മനാറ്റുന്നതബനുലാം
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ശവണ  സവകേലദമുള്ള  കുടബകേള്കക്ക്  അനുകയനാജദമനായ  രസ്പീതബയബല്  പ്രകതദകേ

പരബശസ്പീലനലാം  ലഭബച  അദദനാപകേരുനട  സനാന്നബദദവലാം  ആലാംഗദഭനാഷയബലള്ള

പഠനരസ്പീതബകേളുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുമനായബ  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലള്ള

അദദനാപകേരകക്ക്  നബഷക്ക്  മുകഖന  പരബശസ്പീലനലാം  നലനാനുള്ള  പരബപനാടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന  വബകേലനാലാംഗകക്ഷമ  കകേനാരപ്പെകറഷനന്റെ

ആഭബമുഖദത്തബല്  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുന്ന  നബരമ്മേനാണശനാല

ആരലാംഭബകനാനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂരത്തബയനായബവരബകേയനാണക്ക്.

ഭബന്നകശഷബകനാരനായ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  കസനാളരഷബപ്പെക്ക്  നല്കുന്നതബനക്ക്

എണ്ണത്തബനനാനുപനാതബകേമനായബ  പഞനായത്തുകേള്  ഫെണക്ക്  വകേയബരുത്തുന്നതുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട  വബഷയലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബയുനട

ശദയബല്നപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്. 

III സബ്മബഷന്

(1)  ട്രനാവന്കൂര സബമന്റെക്ക്സക്ക് ലബമബറ്റെഡബനന്റെ പ്രവരത്തനലാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  ട്രനാവന്കൂര  സബമന്റെക്ക്സക്ക്  ലബമബറ്റെഡബനന

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  വബരമബച  ജസ്പീവനകനാരക്കുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്

വബതരണലാം നചയന്നതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷക്ക്  കുറുപ്പെക്ക്:  ട്രനാവന്കൂര  സബമന്റെക്ക്സക്ക്  ലബമബറ്റെഡബനന്റെ

ഉടമസതയബലള്ള   ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  സലലാം  വബല്പ്പെന നടത്തണനമനള്ള

കട്രഡക്ക് യൂണബയനുകേളുനട നബരകദ്ദേശലാം പരബഗണബകണലാം.  

വദവസനായവലാം കസനാരട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്):  കേക  ഖനനലാം  നബരത്തബവയ്കകണബവന്നതബനനാല്

നബരമ്മേനാണനചലവബലണനായ  വരദനവമൂലലാം  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവരത്തബച്ചുവരുന്ന

ട്രനാവന്കൂര  സബമന്റെക്ക്സക്ക്  ലബമബറ്റെഡബനന  വനാള്പുടബ  നബരമ്മേനാണത്തബലൂനടയുലാം  മറ്റെക്ക്

നചലവക്ക്  ചുരുകല്  പദതബവഴബയുലാം  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകനാനുള്ള  ശമങ്ങള്

നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്. വബരമബച ക്രമമനുസരബചക്ക്  ജസ്പീവനകനാരുനട ആനൂകൂലദങ്ങള്

നല്കുന്നതബനുള്ള  ശമലാം ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം ടബ  ജസ്പീവനകനാരുനട  2019  ജനുവരബ

വനരയുള്ള  പബ.എഫെക്ക്.  തുകേ  ഏകേകദശലാം  അടച്ചുതസ്പീരക്കുകേയുലാം  നചയബട്ടുണക്ക്.

കേമ്പനബയുനട  ഉടമസതയബലള്ള  ഉപകയനാഗശൂനദമനായ  സലലാം  മകറ്റെനതങബലലാം

നപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങള്കക്ക് നനകേമനാറുന്ന വബഷയലാം സരകനാരബനന്റെ സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

(2) മബനബ സബവബല് കസ്റ്റഷന്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  നകേനാകണനാടബ മബനബ സബവബല് കസ്റ്റഷനക്ക് സലലാം
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അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

നകേനാകണനാടബ  മബനബ  സബവബല്  കസ്റ്റഷന്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  ഭൂമബ

ഏനറ്റെടുക്കുന്നതുമനായബ ബന്ധനപ്പെടക്ക് ലനാന്റെക്ക് റവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണരകക്ക് സമരപ്പെബചബട്ടുള്ള

നപ്രനാകപ്പെനാസല് പരബകശനാധബചക്ക് ഉചബതമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(3) എകല് നസ്പീകലാം നചയ്യല്

ചസ്പീഫെക്ക് വബപ്പെക്ക് (ശസ്പീ  .   നകേ  .   രനാജന്  ): പസ്പീചബ ഡനാമബല് അടബഞ്ഞുകൂടബയ എകല്

നസ്പീകലാം  നചയക്ക്  ഡനാമബനന്റെ  സലാംഭരണകശഷബ  വരദബപ്പെബകനാന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടബ):  പസ്പീചബ പദതബക്കുകവണബ

അനുവദബചബട്ടുള്ള ഫെണപകയനാഗബചക്ക്  കേനനാലകേളുകടയുലാം ഡനാമബനന്റെയുലാം അനുബന്ധ

നബരമ്മേബതബകേളുകടയുലാം  അടബയന്തര  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.

ഡനാമുകേളബൽ  അടബഞ്ഞു  കൂടബയബട്ടുള്ള  മണലലാം  നചളബയുലാം  നസ്പീകലാം  നചയ്യനാനനായബ

സ്റ്റനാൻകഡർഡക്ക് ഓപ്പെകററ്റെബലാംഗക്ക്  നപ്രനാസസ്പീഡുവർ തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ജലകസചന

വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  ആറക്ക്  നചകക്ക്  ഡനാലാം/നറഗുകലറ്റെർ  എന്നബവയബനല  മണലലാം

നചളബയുലാം  നസ്പീകലാം  നചയന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  നൽകേബ  പ്രവൃത്തബകേൾ  നടണർ
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നചയ്യനാനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.    

(4) നറഗുകലറ്റെര  -  കേലാം  -  ബബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമനാന്:  തനാനൂർ,  നപരബയനാപുരലാം  വബകലജുകേളുൾനപ്പെട

പൂരപ്പുഴയബല്  നറഗുകലറ്റെര-കേലാം-ബബഡ്ജക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നപ്രനാകപ്പെനാസല്

ഇപൗ  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷനത്ത  ബഡ്ജറ്റെബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തനാന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടബ):  തനാനൂർ,  നപരബയനാപുരലാം

വബകലജുകേളുൾനപ്പെട പ്രകദശങ്ങളബൽ ഉപ്പുനവള്ളലാം കേലരുന്നതക്ക് തടയനാന് കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകത്തനാനട  നടപ്പെബലനാകനാൻ  ഉകദ്ദേശബചബരുന്ന  പൂരപ്പുഴ  നറഗുകലറ്റെർ

സനാപബക്കുന്ന പ്രവൃത്തബയുനട ഇൻനവസ്റ്റബകഗഷൻ ആരലാംഭബചക്ക് എസ്റ്റബകമറ്റെക്ക് പ്രകേനാരലാം

കബനാർകഹനാളുകേൾ  എടുത്തക്ക്  തുടർനടപടബകേൾ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുനവങബലലാം

നബർകദ്ദേശബകനപ്പെട  സനാനലാം  അനുകയനാജദമലനാത്തതബനനാല്  പുതബയ  സലത്തക്ക്

നറഗുകലറ്റെർ  നബർമ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  സനാധദത  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

സമയബന്ധബതമനായബ  പുതബയ  സസറ്റെക്ക്  കേനണത്തബ  തുടരനടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  നറഗുകലറ്റെര-കേലാം-ബബഡ്ജക്ക്  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

നപ്രനാകപ്പെനാസല്  ഇപൗ  സനാമ്പത്തബകേ  വരഷനത്ത  ബഡ്ജറ്റെബല്
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ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബകക്ക് സകേമനാറബയബട്ടുണക്ക്.    

(5) സപപ്പെക്ക് സലന് കറനാഡക്ക് പുനരുദനാരണലാം

ശസ്പീ  .    അന്വര സനാദത്തക്ക്:  ഫെണക്ക് ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്  ആലവ-പനാലനാരബവടലാം

സപപ്പെക്ക്  സലന്  കറനാഡബനന്റെ  പുനരുദനാരണത്തബനക്ക്  കകേരള  വനാടര

അകതനാറബറ്റെബയബല്നബനലാം എന്.ഒ.സബ. ലഭദമനാകനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടബ):  നനപപ്പെക്ക്  നനലനുകേളുനട

സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാകബ  നബബന്ധനകേള്കക്ക്  വബകധയമനായബ  ആലവ നനപപ്പെക്ക്  നനലന്

കറനാഡബല്  വനാഹനഗതനാഗതലാം  അനുവദബകനാനനാണക്ക്  എന്.ഒ.സബ.

നബഷ്കരഷബക്കുന്നതക്ക്.  ജല  അകതനാറബറ്റെബ  ഉകദദനാഗസരുനട  കമല്കനനാടത്തബല്

നനപപ്പുകേളുനട  പൂരണ്ണസുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാകബയനാണക്ക്  നനപപ്പെക്ക്  നനലന്  കറനാഡുകേള്

ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കുന്നതക്ക്.  എന്.ഒ.സബ.  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  തുടരനടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകനാന് കകേരള വനാടര അകതനാറബറ്റെബകക്ക് നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

(6) മനാമലാം നനാളബകകേര കകേനാലാംപ്ലകക്ക്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്  : മനാമലാം  നനാളബകകേര  കകേനാലാംപ്ലകബനന്റെ  നബലവബനല

പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബചക്ക് വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  
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കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):   മനാമലാം നനാളബകകേര

കകേനാലാംപ്ലകബനന്റെ  പുനരുദനാരണവമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  പ്രതബദബനലാം  1000  ലബറ്റെര

ഉലനാദനകശഷബയുള്ള നവരജബന് കകേനാകനടക്ക്  ഓയബല് പ്ലനാന്റെക്ക്  സനാപബചക്ക് കകേരജലാം

നവരജബന്  കകേനാകനടക്ക്  ഓയബല്  എന്ന  ബനാന്റെബല്  വബപണനലാം

നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  പ്രതബദബനലാം  30  നമട്രബകേക്ക്  ടണ്  ഉല്പ്പെനാദനകശഷബയുള്ള

നവളബനചണ്ണ  മബല്ലുലാം  4000  ചതുരര്രശ  അടബ  വബസസ്പീരണ്ണമുള്ള  അഗ്രബമനാളുലാം

സനാപബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  2015-നുകശഷലാം  ആരലാംഭബച

പുനരുദനാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഇപൗ  സനാമ്പത്തബകേവരഷലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(7) വനാഴകകനാടക്ക് പചകറബ സലാംഭരണ  -  വബതരണ കകേന്ദ്രലാം

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപക്ക്  : തൃശൂര  ജബലയബനല  കചലകര

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  കേരഷകേരകനായബ  പചകറബ  സലാംഭരണ-വബതരണ

കകേന്ദ്രലാം സനാപബകനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):  തൃശൂര ജബലയബനല

കചലകര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല മൂള്ളൂരകര ഗ്രനാമപഞനായത്തബലള്നപ്പെടുന്ന

വനാഴകകനാടക്ക്  പ്രകദശത്തക്ക്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബനന്റെ  അധസ്പീനതയബലള്ള  ഭൂമബ  കൃഷബ
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വകുപ്പെബനക്ക്  ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്  കഹനാരടബകകേനാരപ്പെബനന്റെ സലാംഭരണ-വബതരണ കകേന്ദ്രലാം

ശസ്പീതസ്പീകേരണ സലാംവബധനാനകത്തനാനട ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(8) ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ കരനാഗബകേള്കക്ക് സപൗജനദ സഹനായലാം 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്നസന്റെക്ക്:  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  കേനാരുണദ

ഫെനാരമസബകേള് വഴബയുള്ള സപൗജനദ സഹനായലാം തുടരനലാം നല്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചന്നബത്തല):  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ

കരനാഗബകേള്കക്ക്  കേനാരുണദ  ഫെനാരമസബകേള്  വഴബയുള്ള  സപൗജനദസഹനായലാം

മനാരചക്ക് 31-നുകശഷവലാം തുടരനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

കഡനാ  .    എലാം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  പരസ്പീക്ഷനാസമയങ്ങളബല്  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ

കരനാഗബകേളനായ വബദദനാരതബകേള്കക്ക് മരുന്നക്ക് ലഭദമനാകനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ  ടസ്പീചര  ):  കേനാരുണദ  നബനവലന്റെക്ക്

പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ കരനാഗബകേള്കക്ക് സപൗജനദമനായബ മരുന്നക്ക്

നല്കേബയബരുനനവങബലലാം  ടബ  പദതബ  അവസനാനബപ്പെബചക്ക്  കേനാരുണദ  ആകരനാഗദ

സുരക്ഷനാ  പദതബ  നടപ്പെബലനാകബയകപ്പെനാള്  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ  കരനാഗബകേനള
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ഉള്നപ്പെടുത്തനാന് സനാധബചബല.  ഇനതനാരു പ്രകതദകേ കകേസ്സനായബ പരബഗണബചക്ക്  2020

മനാരചക്ക്  31  വനര  കകേരള  നമഡബകല്  സരവ്വസ്പീസസക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷന്  വഴബ

സപൗജനദമനായബ  മരുനകേള്  വബതരണലാം  നചയ്യനാന്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ ബനാധബതരനായ 1058 കരനാഗബകേള്കക്ക് തുടര ചബകേബത്സയനാവശദമനായ

മരുനകേള്  കേരുതല്  കശഖരമനായബ  സൂക്ഷബക്കുനണക്ക്.  മറ്റെക്ക്  കരനാഗങ്ങളബല്നബനലാം

വബഭബന്നമനായബ  ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  രക്തസനാവകമനാ  ശസ്ത്രക്രബയകയനാ

കവണബവരുകമ്പനാള് കേണക്കുകൂടലബനനകനാള് കൂടുതല് മരുന്നക്ക് ആവശദമനായബവരുലാം.

അത്തരലാം  സനാഹചരദങ്ങളബല്  അവസകരനാചബതമനായ  ഇടനപടലബലൂനട

മരുനകേളുനട  ലഭദത  ഉറപ്പെനാകനാറുണക്ക്.  മനാരചക്ക്  31-നുകശഷലാം  മരുനകേള്

വബതരണലാം  നചയന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയുമനായബ  ചരച

നചയബട്ടുണക്ക്.  ഇത്തരലാം  കരനാഗങ്ങള്  സലാംബന്ധബചക്ക്  സമഗ്രമനാനയനാരു  പദതബ

ആവബഷ്കരബകനാന്  കഡനാ.  രത്തന്  യു.  കഖല്കറബനന്റെ  കനതൃതത്വത്തബല്  പഠനലാം

നടത്തുനണക്ക്.  

(9) ജപ്തബ നടപടബകേള് 

ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  അപ്പെര കുടനനാടക്ക്  കമഖലയബനല നനല്കേരഷകേര

സലാംഭരബച നനലബനുള്ള വബല നല്കേബ ജപ്തബ  നടപടബകേളബല്നബനലാം ഒഴബവനാകനാന്
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നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല് സനനപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

സലാംഭരബക്കുന്ന  നനലബനന്റെ  വബല  പബ.ആര.എസക്ക്.  കലനാണ്  വഴബ  കേരഷകേരകക്ക്

നല്കുന്നതബനനായബ  കകേരളത്തബനല  15  കദശസനാല്കൃത  ബനാങ്കുകേളുമനായബ

സസപ്ലകകേനാ  ധനാരണനാപതലാം  ഒപ്പുവചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  വനായനാ  പദതബപ്രകേനാരലാം

കേരഷകേരകക്ക്  തുകേ  ലഭദമനാകബനയങബലലാം  കകേന്ദ്രഫെണക്ക്  ലഭദമനാകേനാന്

സവകുന്നതുമൂലലാം  വനായ  സമയബന്ധബതമനായബ  തബരബചടയനാന്  സനാധബചബടബല.

സലാംസനാനതല  ബനാകങഴക്ക്  സമബതബയുമനായബ  സരകനാര  നടത്തബയ  ചരചയബല്

സമയപരബധബ കേഴബഞ  കലനാണ് തുകേ പൂരണ്ണമനായുലാം 2020 മനാരചക്ക് 31-നക്ക് മുമ്പനായബ

ബനാങ്കുകേള്കക്ക്  നല്കേനാനമന്നറബയബചബട്ടുണക്ക്.  ആര.ബബ.നഎ.-യുനട  അനുമതബകക്ക്

വബകധയമനായബ  നമനാറകടനാറബയലാം  കേനാലനാവധബ  പബ.ആര.എസക്ക്.  വനായയകൂടബ

ബനാധകേമനാകനാവന്നതുലാം ടബ വനായ തുടരനലാം നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുള്ളതുമനാണക്ക്.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെബല്നബനലാം  ലഭദമനാകുന്ന  തുകേയബല്നബനലാം  എസക്ക്.ബബ.നഎ.

ഉള്നപ്പെനടയുള്ള ബനാങ്കുകേള്കക്ക് തബരബചടചക്ക് നനലക്ക്ല്ല് സലാംഭരണലാം സുഗമമനാക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 
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(10) പുനരധബവനാസലാം  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    നജ  .    വബകനനാദക്ക്:  നകേനാചബ  പബ.  &  ടബ.  കകേനാളനബ  നബവനാസബകേനള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):  നകേനാചബ

നഗരസഭനാ  പരബധബയബലള്ള  രനാകമശത്വരലാം  വബകലജബല്  ജബ.സബ.ഡബ.എ.

ഉടമസതയബലള്ള 70 നസന്റെക്ക് സലത്തക്ക് ഭവന സമുചയലാം നബരമ്മേബചക്ക് പബ. & ടബ.

കകേനാളനബയബനല  കുടുലാംബങ്ങനള  പുനരധബവസബപ്പെബകനാനുള്ള  പദതബകക്ക്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   തൃശ്ശൂര  ജബലനാ  കകേനാണ്ട്രനാക്ടക്ക്  കകേനാ-ഓപ്പെകററ്റെസ്പീവക്ക്

നസനാസസറ്റെബ  മുകഖന പ്രവൃത്തബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  ഡബസസനുലാം ഗുണനബലവനാര

പരബകശനാധനയുലാം  നഎ.നഎ.ടബ.  നബലവനാരത്തബലള്ള വബദഗ്ദ്ധ ഏജന്സബകേള് വഴബ

നടത്തണനമന്ന  നബബന്ധനകയനാടുകൂടബ  സലഫെക്ക്  മബഷന്  എന്.ഒ.സബ.

നല്കേബയതബന്പ്രകേനാരലാം  നകേടബടത്തബനന്റെ  അടബത്തറയുനട  ഡബസസന്

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനക്ക്  നഎ.നഎ.ടബ.-കയനാടക്ക്  ആവശദനപ്പെടബട്ടുണക്ക്.   റബകപ്പെനാരടക്ക്

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  നടകബകല്  സനാലാംഗ്ഷന്  നല്കേബ  നടണര  നടപടബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്  പണബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  ജബ.സബ.ഡബ.എ.-യക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം
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നല്കുന്നതനാണക്ക്.

IV  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

'സനാമ്പത്തബകേ അവകലനാകേനലാം-2019'-ഉലാം   ലബസ്റ്റക്ക് - 1 [ചടലാം 236(5)], ലബസ്റ്റക്ക്-

2 [ചടലാം 236(6)]  അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസ്സുകേളുലാം  കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V  ഗവണ്നമന്റെക്ക് പ്രകമയലാം

ആദനായ നബകുതബ നബയമത്തബനല   6-  ാം വകുപ്പെബനല കഭദഗതബ നബരകദ്ദേശലാം
ഒഴബവനാകണനമന്നതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക്

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന്): 

"പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  ആദനായനബകുതബ  ചുമത്തുന്ന  വദവസയബല്  മനാറ്റെലാം

വരുത്തബനകനാണക്ക്  2020-21-കലയള്ള  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറ്റെബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

നഫെബ്രുവരബ 1-ാം തസ്പീയതബ കലനാകേസഭയുനട കമശപ്പുറത്തുവച ധനകേനാരദ ബബലബല്

1961-നല ആദനായ നബകുതബ നബയമത്തബനന്റെ  6-ാംവകുപ്പെബല്  01-04-2021  മുതല്

പ്രനാബലദത്തബല് വരുന്ന രസ്പീതബയബല് മനാറ്റെലാം നബരകദ്ദേശബചബരബക്കുന. നബലവബല് ഒരു

ഇന്തദന് പപൗരകനനാ ഇന്തദന് വലാംശജകനനാ ഒരു സനാമ്പത്തബകേ വരഷത്തബല്  182

ദബവസകമനാ  അതബല്  കൂടുതകലനാ  ഇന്ഡദയബല്  തനാമസബക്കുന്ന  ഘടത്തബലനാണക്ക്
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ആദനായ  നബകുതബയുനട  കേനാരദത്തബല്  റസബഡന്റെക്ക്  (Resident)  ആയബ

കേണകനാകനനപ്പെടുന്നതക്ക്.   2021  ഏപ്രബല്  1  മുതല്  ഇപൗ  കേനാലനാവധബ  '120

ദബവസകമനാ അതബല് കൂടുതകലനാ' ആയബ കുറയനാനനാണക്ക് കഭദഗതബ നബരകദ്ദേശലാം.

ടനാകക്ക്  നവടബപ്പെക്ക്  തടയനാനനാനണന്ന നബലയബല് നകേനാണവന്ന ഇപൗ നബരകദ്ദേശലാം

കകേരളത്തബല്നബന്നക്ക്  ഗള്ഫെക്ക്  രനാജദങ്ങളബല്  നതനാഴബനലടുകനാന്  കപനാകുന്ന

വലബനയനാരു  വബഭനാഗലാം  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  അവരുനട  കുടുലാംബകത്തനാനടനാപ്പെലാം  വന്നക്ക്

തങ്ങനാന് കേഴബയനാത്ത അവസ സൃഷ്ടബക്കുലാം.   വരുമനാന നബകുതബ  നവടബകനാനല,

മറബചക്ക്  കുടുലാംബപരമനായ  ആവശദങ്ങള്കനാണക്ക്  അവര  ഇപ്രകേനാരലാം  രനാജദത്തക്ക്

വനതങ്ങുന്നതക്ക്. 

പശബകമഷദന്  രനാജദങ്ങളബല്  കജനാലബനയടുക്കുന്ന  നചറുകേബട  ബബസബനസക്ക്

സലാംരലാംഭകേരുനട വരുമനാനലാം ഗണദമനായബ കുറയന്നതബനക്ക് ഇതക്ക് ഇടവരുത്തുലാം.  240

ദബവസനമങബലലാം വബകദശത്തക്ക് തങ്ങബയനാല് മനാതകമ അവരകക്ക് കനനാണ് റസബഡന്റെക്ക്

സ്റ്റനാറ്റെസക്ക് നബലനബരത്തനാനനാകൂ. നബലവബല് ഇതബനക്ക് 182 ദബവസലാം മതബയനാകുലാം.  എണ്ണ

റബഗ്ഗുകേളബലലാം മറ്റുലാം നതനാഴബല് നചയന്ന വദക്തബകേള് ഒരു മനാസലാം ഓഫെക്ക് ഡന്യൂടബയനായബ

നനാടബല്  വരനാറുണക്ക്.  ഇവനരയുലാം  ഇപൗ  കഭദഗതബ  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുനമന്ന

ആശങയുണക്ക്.



22

കകേരളത്തബനന്റെ  സനാമ്പത്തബകേരലാംഗത്തക്ക്  ഗണദമനായ  സലാംഭനാവന

നല്കുന്നവരനാണക്ക്  വബകദശത്തക്ക്  കജനാലബ  നചയന്ന  മലയനാളബകേള്.

സലാംസനാനത്തബനന്റെ  നമനാത്തലാം  ആഭദന്തര  ഉല്പ്പെനാദനത്തബനന്റെ  ഏകേകദശലാം  15

ശതമനാനകത്തനാളലാം  വരുലാം  ഇപ്രകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്ന  പുറലാംവരുമനാനലാം  എന്നനാണക്ക്

കേണകനാകബയബട്ടുളളതക്ക്.  പ്രവനാസബകേള്  നനാടബല്  വനകപനാകുകമ്പനാള്  നടത്തുന്ന

ഉപകഭനാഗവലാം  മറ്റു  നചലവകേളുലാം  നമ്മുനട  വദവസനായ  വദനാപനാര  കമഖലയുനട

വളരചയുനട  ഒരു  പ്രധനാന  ഘടകേമനാണക്ക്.  സലാംസനാനത്തബനന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ

വളരചയക്ക്  ഇതുണനാക്കുന്ന  ഉണരവക്ക്  ഒട്ടുലാം  നചറുതല.  കദശസ്പീയ

സനാമ്പത്തബകേരലാംഗത്തുളള  മനാനദലാംകൂടബ  കേണകബനലടുക്കുകമ്പനാള്  കമല്പ്പെറഞ

കഭദഗതബ  നബരകദ്ദേശലാം  നടപ്പെനായനാല്  സലാംസനാനത്തബനന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  വളരച

വലബയ തബരബചടബ കനരബടുലാം.  

ഇതുകൂടനാനത, മകറ്റെനതങബലലാം വബകദശ രനാജദത്തക്ക് ടനാകക്ക് നല്കേനാത്ത ഇന്ഡദന്

പപൗരനന  ഇന്ഡദന്  പപൗരനനായബ  കേണകനാകബ  ടനാകക്ക്  ചുമത്തുനമന്ന  1961-നല

ആദനായ  നബകുതബ  നബയമത്തബനന്റെ  വകുപ്പെക്ക്  6-നുള്ള  കഭദഗതബ  നബരകദ്ദേശവലാം

ഉണനായബട്ടുണക്ക്.   വദക്തബഗത ആദനായനബകുതബകയനാ ഇന്ഡദയുമനായബ ഇരട നബകുതബ

ഉടമ്പടബ കേരനാകറനാ ഇലനാത്ത രനാജദങ്ങളബല് കജനാലബ നചയന്ന സനാധനാരണകനാരകക്ക്
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ഇതക്ക്  കദനാഷകേരമനായബത്തസ്പീരുലാം.  നമ്മുനട  നനാടബനന്റെ  നബകുതബ  വരുമനാനലാം

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  സനാമൂഹബകേ  സനാമ്പത്തബകേ  കമഖലകേളബല്  സരകനാരബനന്റെ

ഇടനപടല്  കശഷബ  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബനന്റെ ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകേണലാം.  നവളബനപ്പെടുത്തനാത്ത വരുമനാനത്തബനുലാം

അനധബകൃതമനായബ  പണലാം കേടത്തുന്നതബനുലാം ആദനായ നബകുതബ  നവടബക്കുന്നതബനുലാം

കേരശന  നടപടബ  ആവശദമനാനണന്നക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകമ്പനാള്ത്തനന്ന

സനാധനാരണകനാരുലാം  പരബമബത  വരുമനാനകനാരുമനായ  പ്രവനാസബകേനള  ഇപൗ

നബയമകഭദഗതബയുനട പരബധബയബല്നബന്നക്ക് ഒഴബവനാകനാനനാവശദമനായ നടപടബ കകേന്ദ്ര

സരകനാരബനന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  ഉണനാകേണലാം.  ബജറ്റെക്ക്  പ്രഖദനാപബച  ഉടന്,

സലാംസനാന സരകനാര ഇപൗ പ്രശ്നലാം ശദയബല്നപ്പെടുത്തബയകപ്പെനാള്, കകേന്ദ്രസരകനാര

നഫെബ്രുവരബ  2-ാം തസ്പീയതബയബനല പ്രസക്ക് റബലസ്പീസക്ക് മുഖനാന്തബരലാം  ''മറ്റെക്ക് രനാജദങ്ങളബല്

നതനാഴബല് നചയന്ന ഇന്ഡദന് പപൗരനനാനര നബകുതബ വലയത്തബല് ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന

ഉകദ്ദേശദകത്തനാനടയല  ഇപൗ  കഭദഗതബ  നകേനാണവന്നബട്ടുള്ളനതന്നക്ക്''

പ്രഖദനാപബക്കുനനണങബലലാം  ധനബബല്  2020-നല  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  1961-നല

ആദനായ  നബകുതബ  നബയമത്തബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തനപ്പെടനാല്  മറബനചനാരു

സബതബവബകശഷലാം ആയബരബക്കുലാം ഉണനാവകേ. 
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കമല്പ്പെറഞ  വസ്തുതകേള്  പരബഗണബചക്ക്  2020-നല  ധനകേനാരദ  ബബലബല്

പ്രവനാസബകേനള,  പ്രകതദകേബചക്ക്  ഗള്ഫെക്ക്  രനാജദങ്ങളബലള്ളവനര   കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുന്ന  1961-നല ആദനായ നബകുതബ നബയമത്തബനല  6-ാം വകുപ്പെക്ക് കഭദഗതബ

നചയ്യനാനുള്ള നബരകദ്ദേശലാം ഒഴബവനാകനാന് കകേന്ദ്ര സരകനാര തയ്യനാറനാകേണനമന്നക്ക് ഇപൗ

സഭ ആവശദനപ്പെടുന" എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളബ):  പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സബ  .    കജനാസഫെക്ക്:  പ്രകമയത്തബനല  അവസനാനനത്ത

ഖണ്ഡബകേയമുമ്പനായബ തനാനഴപ്പെറയുന്ന ഖണ്ഡബകേ കചരക്കുകേ:

''പ്രവനാസബകേളുനട നനാടബനല വരുമനാനലാം ഇകപ്പെനാള്ത്തനന്ന നബകുതബ ഘടനയക്ക്

വബകധയമനായതബനനാല് കമല്പ്പെറഞ ഒരു കഭദഗതബതനന്ന അപ്രസക്തമനാണക്ക്.  ഇപൗ

കഭദഗതബ  നസ്പീകലാം  നചയബനലങബല്  നനാനള  മറ്റുതരത്തബല്  ഇതക്ക്  നതറ്റെനായബ

വദനാഖദനാനബചക്ക് പ്രവനാസബകേള് വബകദശത്തക്ക് സമനാഹരബക്കുന്ന വരുമനാനത്തബനുതനന്ന

നബകുതബ ഇപൗടനാകനാനുള്ള സബതബവബകശഷലാം ഉണനാകേനാനബടയുണക്ക്''  എന്ന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെക്ക്  വളനര
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ലനാഘവകത്തനാടുകൂടബയനാണക്ക്  ബബല്  തയ്യനാറനാകബയബരബക്കുന്നതക്ക്.   പ്രവനാസബകേനള

കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുന്ന  ഇപൗ  നബലപനാടബല്നബന്നക്ക്  പബന്തബരബയുന്നതബനക്ക്

കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെബല് ശക്തമനായ സമ്മേരദ്ദേലാം നചലത്തണലാം.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  നചന്നബത്തല):  പ്രകമയനത്ത

അനുകൂലബക്കുന.  പ്രവനാസബകേള്കക്ക്  ഇന്ഡദയബല്  നബകുതബ  ഏരനപ്പെടുത്തനാനുള്ള

നസ്പീകലാം  അപ്രനാകയനാഗബകേവലാം  പ്രവനാസബനയന്ന  പദവബനയത്തനന്ന

നവല്ലുവബളബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  പ്രവനാസബ  നബകക്ഷപലാം  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബകനാന്

ശമബക്കുകേയനാനണന്നക്ക്  പറയുകേയുലാം   പ്രവനാസബകേനള  കദനാഹബക്കുകേയുലാം  നചയന്ന

നബലപനാടബല്നബന്നക്ക് കകേന്ദ്രസരകനാര പബനനാറണലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:   കകേന്ദ്ര  ധനകേനാരദ  മനനാലയലാം  പ്രസക്ക്

റബലസ്പീസബലൂനട  വദക്തത  വരുത്തബയ  കേനാരദങ്ങള്  നബയമസഭ  പനാസ്സനാക്കുന്ന

പ്രകമയത്തബല്നബന്നക്ക്  ഒഴബവനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  പ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.

സത്വകദശത്തക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്ന  സലാംരലാംഭത്തബല്നബനലാം  ലഭബക്കുന്ന  വരുമനാനത്തബനക്ക്

നബകുതബ  നകേനാടുകണനമന്ന  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാകനാനനായബ  പ്രകമയലാം

ഐകേകേകണദന  പനാസ്സനാകണലാം.   
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കഡനാ  .    എലാം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  പ്രകമയനത്ത അനുകൂലബക്കുന.  പ്രവനാസബകേനള

കദനാഹബക്കുന്ന തസ്പീരുമനാനമനാണക്ക് കകേന്ദ്രസരകനാര എടുത്തബരബക്കുന്നതക്ക്. പ്രവനാസബകേള്

വബകദശത്തക്ക്  കജനാലബ  നചയന്നതബനനാകണനാ  സത്വന്തലാം  നനാടബല്  നടത്തുന്ന

സലാംരലാംഭത്തബനനാകണനാ  നബകുതബ  നകേനാടുകകണനതന്ന  കേനാരദത്തബല്

അവദക്തതയുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  പ്രകമയനത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  120  ദബവസലാം

നനാടബല്  നബല്ക്കുന്ന ഒരനാള്കക്ക്  പ്രവനാസബ  സ്റ്റനാറ്റെസക്ക്  നഷ്ടനപ്പെടുനമന്ന നബലവബനല

അവസ  പ്രവനാസബകേനള കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്):  പനാരലനമന്റെബല്  ഇനതനാരു  സജസ്പീവ

വബഷയമനായബ  ശദയബല്നപ്പെടുത്തനാനനാണക്ക്  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  പ്രവനാസബകേനള

നറസബഡന്റെനായബ  കേണകനാക്കുകമ്പനാള്  അവരുനട  വബകദശ  വരുമനാനവലാം  ടനാകബനന്റെ

പരബധബകകേത്തക്ക്  വരുനമന്നതബനനാല്  കഭദഗതബകക്ക്  പ്രസക്തബയബല.    പ്രകമയലാം

അലാംഗസ്പീകേരബകണനമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

ശസ്പീ.  നകേ.  സബ.  കജനാസഫെക്ക്  അവതരബപ്പെബച  കഭദഗതബ  സഭ  നബരനാകേരബച്ചു.  

പ്രകമയലാം സഭ ഐകേകേകണദന പനാസ്സനാകബ. 



27

VI  റബകപ്പെനാരടക്ക്  സമരപ്പെണലാം

പബബകേക്ക്  അകപൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയുനട അറുപത്തബ അഞക്ക് മുതല് എഴുപതക്ക്

വനരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബകനപ്പെട്ടു. 

VII  നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാനഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുനട അവതരണവലാം സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബകക്ക് 

അയയണനമന്ന പ്രകമയവലാം 

(i) 2020-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ (കഭദഗതബ) ബബല്

(ii) 2020-നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):  2020-നല

കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2020-നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര:  ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

ക്രമപ്രശ്നലാം

ബബല് മനാറ്റെബവയന്നതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക്

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ: തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുനട  അലാംഗസലാംഖദ
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2011-നല  നസന്സസബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  വരദബപ്പെബക്കുകമ്പനാള്

അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  ബപൗണറബകേള്  മനാറ്റെലാം  വരുകത്തണതനായബ  വരുലാം.  1990-നല

നസന്സസക്ക്  ചടലാം  8(4)  പ്രകേനാരലാം  നസന്സസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണര  നബശയബക്കുന്ന

നസന്സസക്ക്  റഫെറന്സക്ക്  തസ്പീയതബകക്ക്  ഒരു  വരഷലാം  മുമ്പുമുതല്  നടപടബക്രമലാം

പൂരത്തബയനാകുന്നതുവനര  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  ബപൗണറബകേള്  മനാറ്റെലാം  വരുത്തനാന്

പനാടബനലന്നനാണക്ക്  വദവസ.  2021-നല  നസന്സസക്ക്  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച

സനാഹചരദത്തബല്  അ ഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  ബപൗണറബകേളബല്  31.12.2019-നുകശഷലാം

മനാറ്റെലാം  വരുത്തബയബടബനലന്നക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തണനമന്നക്ക്  സലാംസനാന  ചസ്പീഫെക്ക്

നസക്രടറബകക്ക് രജബസ്ട്രേനാര ജനറല് ആന്റെക്ക് നസന്സസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷണര ഓഫെക്ക് ഇന്തദ

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  നബയമത്തബനനതബരനായുലാം  സഹകകനാടതബനയ

നതറ്റെബദരബപ്പെബച്ചുലാം  സഭയുനട  മുമ്പനാനകേ  വന്നബരബക്കുന്ന  ഈ  രണക്ക്  ബബല്ലുകേളുലാം

പബന്വലബകനാനനാവശദമനായ റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  നസന്സസക്ക്  ചടലാം  8(4)  പ്രകേനാരലാം

അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  ബപൗണറബയബല്  മനാറ്റെലാം  വരുത്തനാന്  പനാടബനലന്നക്ക്  നസന്സസക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷണറുലാം  രജബസ്ട്രേനാര  ജനറലലാം   കകേരള  സരകനാരബനന  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.

എന്നനാല് ഈ നബയമത്തബലൂനട ബപൗണറബയബല് മനാറ്റെലാം വരനാന് കപനാകുകേയനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .   നകേ  .   സബ  .   കജനാസഫെക്ക്:  ഈ ബബല് നബയമമനാക്കുകേയുലാം പ്രനാബലദത്തബല്

വരുത്തുകേയുലാം  നചയനാല്  സലാംസനാന  സഞബത  നബധബയബല്നബനലാം  യനാനതനാരു

അധബകേനചലവലാം  ഉണനാകുന്നതനലന്നക്ക്  ധനകേനാരദ  നമകമ്മേനാറനാണത്തബല്

പറയുനനണങബലലാം  വനാരഡുകേളുനട  എണ്ണലാം  വരദബക്കുന്നതനുസരബചക്ക്

അധബകേനചലവണനാകുലാം.  സഹകകനാടതബയുനട  പരബഗണനയബലള്ള

കകേസബനനതബനരയുള്ള  സരകനാരബനന്റെ  വനാദഗതബയുലാം  അതബനനാധനാരമനായ

വബധബകയയുലാം  സലാംബന്ധബചക്ക് വദക്തത വരുത്തനാനത  ബബലബനന്റെ ചരച നടത്തനാന്

പനാടബല. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  വബകലജുകേള്  തമ്മേബല്  വനാരഡക്ക്  വബഭജബകനാനത  ഒരു

പഞനായത്തബല് വനാരഡക്ക് വബഭജനലാം ഒരബകലലാം പൂരത്തസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയബല; ഈ

ബബല് കകേന്ദ്ര നബയമത്തബനക്ക് വബരുദമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:   അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  പ്രകയനാരബറ്റെബയുള്ള

കേനാരദമനാണക്ക്  പഞനായത്തക്ക് ഇലക്ഷനുലാം വനാരഡക്ക് വബഭജനവലാം. കകേനാണ്സ്റ്റബറ്റെന്യൂഷണല്

ഇഷന്യൂസക്ക് കൂടബയുനണന്നക്ക് മനസ്സബലനാകബ ഇതബനനനാരു വദക്തത നകേനാണവരണലാം. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജനാസഫെക്ക്:  ഈ  നബയമലാം  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുകമ്പനാള്

പഞനായത്തുകേളബനല വനാരഡുകേളുനട എണ്ണലാം കൂടനാന് അതബരത്തബ നബരണ്ണയത്തബനക്ക്
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പണലാം  നചലവഴബകകണബവരുനമന്ന  കേനാരദലാം  ധനകേനാരദ  നമകമ്മേനാറനാണത്തബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തണലാം. 

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):

ഓരഡബനന്സുമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  ഗവരണ്ണര  ഉന്നയബച

സലാംശയങ്ങള്കക്ക്  വബശദസ്പീകേരണലാം  നല്കുകേയുലാം  ബബലബനന്റെ  കേരടക്ക്

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനുകശഷലാം  നബയമനാനുസൃതമനായ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബച്ചുമനാണക്ക്

സഭയബല്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.  നസന്സസക്ക്  ചടത്തബനല  വദവസയുലാം

നസന്സസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണറുനട  തസ്പീരുമനാനവലാം  പനാലബച്ചുനകേനാണക്ക്  കേരടക്ക്  ബബലബനല

വദവസകേള്  നടപ്പെനാക്കുകമ്പനാള്  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  യൂണബറ്റുകേളുനടയുലാം  റവനന്യൂ

വബകലജബനന്റെയുലാം  അതബരത്തബയബല്  മനാറ്റെലാം  വരുന്നബല;  വനാരഡുകേളുനട

അതബരത്തബയബലനാണക്ക് മനാറ്റെലാം വരുന്നതക്ക്.  സഹകകനാടതബയബല് ഫെയല് നചയ റബടക്ക്

ഹരജബയബല് പഞനായത്തക്ക് വബഭജനലാം സലാംബന്ധബചക്ക് പ്രതബപനാദബക്കുന്നതബനനാല് ഇപൗ

കകേസക്ക് ബബലബനന ബനാധബക്കുകേയബല.  നസന്സസക്ക് നടത്തുന്നതബനന സലാംബന്ധബചക്ക്

ചസ്പീഫെക്ക്  നസക്രടറബയുനട  അദദക്ഷതബയബല്  കചരന്ന  കയനാഗത്തബല്

അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവക്ക്  യൂണബറ്റുകേളുനട അതബരത്തബയബല് മനാറ്റെലാം വരുകത്തണതബനലന്നക്ക്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണക്ക്.   
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ഗ്രനാമപഞനായത്തബനല അലാംഗങ്ങള്ക്കുളള പ്രതബമനാസ ആനുകൂലദങ്ങളുലാം മറ്റുലാം

അവരുനട  ഫെണബല്നബനലാം  കബനാകക്ക്/ജബലനാ  പഞനായത്തുകേള്  നല്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങള്  ജനറല്  പരപ്പെസക്ക്  ഗ്രനാന്റെബല്നബനലാം  സലാംസനാന  ധനകേനാരദ

കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ അവനാരഡക്ക്  പ്രകേനാരമനാണക്ക്  നബശയബക്കുന്നതക്ക്.  വനാരഡുകേളുനട എണ്ണലാം

വരദബക്കുന്നതുനകേനാണക്ക് ജനറല് പരപ്പെസക്ക് ഗ്രനാന്റെക്ക് വരദബക്കുന്നബല.  സരകനാരബനന്റെ

സഞബതനബധബയബല്നബനലാം അധബകേ നചലവക്ക് വരുന്നബല. 

കേരടക്ക്  ബബലബനല  വദവസകേള്  കകേന്ദ്രനബയമത്തബനന്റെ  വദവസകേള്ക്കുലാം

രജബസ്ട്രേനാര ഓഫെക്ക് നസന്സസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷണര ഓഫെക്ക് ഇന്തദയുനട നബരകദ്ദേശത്തബനുലാം

സഹകകനാടതബ  വബധബക്കുലാം  വബരുദമല.  2015-നല  വനാരഡക്ക്  വബഭജനത്തബനല

അകനനാമലബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനുകവണബ  നബയമവബകധയമനായബടനാണക്ക്  ഈ

ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചതക്ക്. 

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര: 2020-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ (കഭദഗതബ) ബബല്, 2020-

നല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എന്നബവയുനട

അവതരണത്തബനനതബനര  പ്രധനാനമനായുലാം  രണക്ക്  തടസ്സവനാദങ്ങളനാണക്ക്

ഉന്നയബകനപ്പെടതക്ക്.   ലഭദമനായ  വബവരങ്ങളുനട  അടബസനാനത്തബല്  നചയര
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ഇകനാരദലാം വബശദമനായബ പരബകശനാധബച്ചു.  1990-നല നസന്സസക്ക് റൂള്സബനന്റെ ചടലാം

8(iv)-ല്  പറഞബരബക്കുന്ന  പ്രകേനാരലാം  ജബലയുനടകയനാ  തനാലൂകബനന്റെകയനാ

ടപൗണബനന്റെകയനാ  ഭരണപരമനായ  അതബരുകേള്  (Administrative  Boundaries)

മനാറ്റെലാം  വരുന്നബല.  അതുനകേനാണക്ക്  ഈ  ബബലബലൂനടയുളള  നബയമനബരമ്മേനാണ

നബരകദ്ദേശങ്ങള്  1990-നല  ചടങ്ങളുനടകയനാ  2019-നല  സഹകകനാടതബ

വബധബയുനടകയനാ  ലലാംഘനകമനാ  സഭയുനട  നബയമനബരമ്മേനാണനാധബകേനാരനത്ത  ഒരു

തരത്തബലലാം തടസ്സനപ്പെടുത്തുന്നകതനാ അല.   

ഈ  കഭദഗതബനബയമലാം  നബലവബല്  വന്നനാല്  കവണബവരുന്ന  അധബകേ

സനാമ്പത്തബകേ  ബനാധദത  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളുനട   തനതു  ഫെണബല്നബനലാം

മറ്റുളളവയുനട  കേനാരദത്തബല്  ജനറല്  പരപ്പെസക്ക്  ഗ്രനാന്റെബല്നബനമനാണക്ക്

വഹബകനപ്പെടുന്നനതന്നതബനനാല് സലാംസനാന സഞബതനബധബയബല്നബനലാം അധബകേ

ബനാധദത  ഉണനാകുന്നബനലന്ന  മനബയുനട  വനാദലാം  വസ്തുതനാപരമനായബ  കേനാണുന.

ആയതബനനാല് തടസ്സവനാദങ്ങള് നബലനബല്ക്കുന്നതല.   

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):  2020-നല

കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2020-നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം
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സലാംബന്ധബച  IX-ാം  നമ്പര  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയുനട  പരബഗണനയയയണനമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മത്സദബന്ധനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നജ  .   കമഴബക്കുടബ അമ്മേ): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  2020-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  29-02-2020  വനര

സരക്കുകലറ്റെക്ക് നചയ്യണനമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

2020-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ  (കഭദഗതബ)  ബബലബനന്റെ  പസ്പീഠബകേയബല്

“1994-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ  ആക്ടക്ക്  (1994-നല  20)  ഇതബനുകശഷലാം

കേനാണുന്ന  ആവശദങ്ങള്കനായബ  വസ്പീണലാം  കഭദഗതബ  നചയന്നതക്ക്

യുക്തമനായബരബക്കുകേയനാല്;  ഭനാരത  റബപ്പെബബകബനന്റെ  എഴുപതനാലാം  സലാംവത്സരത്തബല്

തനാനഴപ്പെറയുലാം  പ്രകേനാരലാം  നബയമമുണനാക്കുന”എന്ന  പരമനാരശലാം  നതറ്റെനാണക്ക്.

ഇകപ്പെനാള്  ഭനാരത  റബപ്പെബബകബനന്റെ  എഴുപത്തബനയനാന്നനാലാം    സലാംവത്സരമനാണക്ക്.

ഗ്രനാമപഞനായത്തബകലയുലാം മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബകേളബകലയുലാം കകേനാരപ്പെകറഷനുകേളബനലയുലാം

കേപൗണ്സബലരമനാരുനട ഓണകററബയവലാം മറ്റെക്ക് ബത്തകേളുലാം നല്കുന്നതക്ക്  സലാംസനാന

സഞബതനബധബയബല്നബന്നനലന്നനാണക്ക്  ധനകേനാരദ  നമകമ്മേനാറനാണത്തബല്
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പരനാമരശബചബരബക്കുന്നനതങബലലാം  വനാരഡക്ക്  വബഭജനലാം  നടത്തുകമ്പനാള്  വന്

സനാമ്പത്തബകേ ബനാദദത സൃഷ്ടബകനപ്പെടുകേയനാണക്ക്.  കവനാടര പടബകേ,  തബരബചറബയല്

കേനാരഡക്ക്  എന്നബവയുനട  കേനാരദത്തബല്  കുറ്റെമറ്റെ  സമസ്പീപനമുണനാകേണലാം.

രനാഷസ്പീയകപ്രരബതമനായ   വനാരഡക്ക്  വബഭജനലാം   പഞനായത്തക്ക്/മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ/

കകേനാരപ്പെകറഷന് സലാംവബധനാനങ്ങളുനട  ജനനാധബപതദ അന്തന്തഃസത്തനയ തകേരക്കുലാം.

ശസ്പീ. മുലകര രതനാകേരനുകവണബ ശസ്പീ  .   ആര  .   രനാമചന്ദ്രന്: 2020-നല കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  നസലക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയുനട

പരബഗണനയയയണനമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കകേരളത്തബനല  തബതല  പ ഞനായത്തക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ഫെലപ്രദമനായ

പ്രവരത്തനത്തബലൂനട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടബയ  പശനാത്തലത്തബല്  സുതനാരദവലാം

സമയബന്ധബതവമനായ  പ്രവരത്തനനമന്നതനാണക്ക്  വനാരഡക്ക്  വബഭജനത്തബലൂനട

ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ പദതബകേള് പ്രനാപദമനാകുനനവന്നതബനന്റെ

നതളബവനാണക്ക്  സരകനാരബനക്ക്  വരദബച്ചുവരുന്ന  പബന്തുണനയന്നതക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം

വബസ്മരബകരുതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ: 2020-നല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  29-02-2020  വനര  സരക്കുകലറ്റെക്ക്
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നചയ്യണനമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.' 

വനാരഡക്ക്  വബഭജനലാം  ജനസലാംഖദനാനുപനാതത്തബനലന്ന  നടപടബ

ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   പഞനായത്തുകേനള ശക്തബനപ്പെടുത്തനാനുള്ള നബലപനാടുമനായനാണക്ക്

വനാരഡക്ക്  വബഭജനത്തബലൂനട  സരകനാര  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതക്ക്.  ഓകരനാ

സലങ്ങളബനലയുലാം  പ്രനാകദശബകേ  സനാഹചരദവലാം  ഗ്രനാമസഭകേളുനട  നബരകദ്ദേശവലാം

പരബഗണബചക്ക്  പ്രനാകദശബകേ-ജബലനാതലങ്ങളബല്  ഡബസനാസ്റ്റര  മനാകനജക്ക് നമന്റെക്ക്

നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  സലാംസനാന-ജബലനാ  ദുരന്തനബവനാരണ  അകതനാറബറ്റെബകേളുനട

പ്രവരത്തനലാം  ജനകേസ്പീയമനാകനാന്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പങനാളബത്തലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനാനുമുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  നബകുതബ  പബരബവക്ക്

ഉപൗരജബതനപ്പെടുത്തനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകേപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    നമനായസ്പീന്):  ബബല്ലുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട  സനാകങതബകേ  പ്രശ്നങ്ങള്  സബക്ക് ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബ  ചരചനാകവളയബല്

വദക്തത  വരുത്തബ  പരബഹരബകനാവന്നതനാണക്ക്.  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ

നബരകദ്ദേശനാനുസരണമനാണക്ക് പുതുകബയ കവനാടര പടബകേ തയ്യനാറനാക്കുന്നതക്ക്. പരമനാവധബ

കവനാടരമനാനര  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  പുതുകബയ  കവനാടര  പടബകേ  പ്രസബദസ്പീകേരബകനാന്

എലനാവരുനടയുലാം പരബശമലാം ആവശദമനാണക്ക്.  പുതുതനായബ പടബകേയബലള്നപ്പെടവരകക്ക്
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കവനാടക്ക്  കരഖനപ്പെടുത്തനാന്  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേസ്പീഷന്  നബഷ്കരഷബചബട്ടുളള  കരഖകേള്

ഉപകയനാഗബകനാവന്നതനാണക്ക്. വനാരഡക്ക് വബഭജനവമനായബ ബന്ധനപ്പെടക്ക് ഉന്നയബകനപ്പെട

ആകരനാപണങ്ങള് അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്. 2015-നല വനാരഡക്ക് വബഭജനവമനായബ

ബന്ധനപ്പെട അകനനാമലബ പരബഹരബകനാനനാണക്ക് പ്രസ്തുത ബബല് നകേനാണവന്നബട്ടുള്ളതക്ക്.

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പ്രവരത്തനങ്ങളബല്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

കഭദനമകനദ  കയനാജബച  പ്രവരത്തനലാം  ആവശദമനാണക്ക്.  വനാരഡക്ക്  വബഭജനവമനായബ

ബന്ധനപ്പെട  കനനാടബഫെബകകഷന്  ഇറകകണതക്ക്  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേസ്പീഷന്

നചയരമനാനനായബട്ടുള്ള  ഡസ്പീലബമബകറ്റെഷന്  കേമ്മേസ്പീഷനനാണക്ക്.  പഞനായത്തുകേളബനല

കജനാലബഭനാരലാം  കേണകബനലടുത്തക്ക്  കൂടുതല്  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതുലാം

അടബസനാനസപൗകേരദങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുന്നതുലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.

ജനങ്ങള്കക്ക്  ബുദബമുട്ടുണനാകേനാത്ത  തരത്തബല്  കവനാടര  പടബകേ  പുതുക്കുന്നതബനക്ക്

അവസരനമനാരുകണനമന്ന  കേനാരദലാം  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ

ശദയബല്നപ്പെടുത്തുന്നതുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  നതരനഞടുപ്പെക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ

നടത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  ബബല്  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയുനട

പരബഗണനയയയണനമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുനട  അനുമതബകയനാനട
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പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

2020-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2020-നല കകേരള

പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം

ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  സലാംബന്ധബച  IX-ാം  നമ്പര  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയുനട

പരബഗണനയയയണനമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബയുനട പരബഗണനയയച്ചു.

(iii)  2020-  നല  കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്    (  ശവലാം  അടകലാം
നചയന്നതബനുള്ള അവകേനാശലാം  )   ബബല്

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ

പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന്): 2020-നല കകേരള ക്രബസദന് നസമബകത്തരബകേള് (ശവലാം

അടകലാം  നചയന്നതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഒനാരഡബനന്സക്ക് പ്രഖദനാപബച്ചുനകേനാണക്ക് സതത്വര നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണള്ള കസ്റ്ററ്റെക്ക്നമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം
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പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന്): 2020-നല കകേരള

ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം  നചയന്നതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)

ബബല് ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള് സലാംബന്ധബച XIV-ാം നമ്പര സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബയുനട

പരബഗണനയയയണനമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന്): 03-07-2017-നല

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബനയത്തുടരന്നക്ക് ഓരത്തകഡനാകക്ക്-യനാകകനാബനായ വബഭനാഗങ്ങള്

തമ്മേബല്  ഉടനലടുത്ത  പ്രശ്നനത്തത്തുടരന്നക്ക്  ശവസലാംസനാരലാംകപനാലലാം  നടത്തനാന്

സനാധബകനാത്ത  സബതബവബകശഷമുണനായ  സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക്  ഇപൗ

നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തനാന് സരകനാര നബരബന്ധബതമനായതക്ക്.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക് പബ  .: I move that- 

“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Christian

Cemeteries  (Right  to  burial  of  corpse)  Ordinance,  2020  (Ordinance

No.1 of 2020).”
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സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബനയത്തുടരന്നക്ക്  ഓരത്തകഡനാകക്ക്-യനാകകനാബനായ

വബഭനാഗങ്ങള്  തമ്മേബല്  തരകലാം  നബലനബല്ക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്

ഇരുവബഭനാഗങ്ങകളയുലാം  സമവനായത്തബനലത്തബകനാനുള്ള  ശമലാം  നടത്തനാനത  ഒരു

വബഭനാഗകനാരുനട  ശവലാം  പള്ളബകേളബല്  മറവക്ക്  നചയന്നതബനനായബ  സരകനാര

നബയമനബരമ്മേനാണത്തബലൂനട ശമബക്കുന്നതക്ക് ഇരുവബഭനാഗങ്ങള് തമ്മേബലള്ള പ്രശ്നങ്ങള്

രൂക്ഷമനാക്കുലാം. പളളബകേളുനട ഉടമസനാവകേനാശലാം 1934-നല മലങര ഓരത്തകഡനാകക്ക്

സഭയുനട ഭരണഘടന അനുസരബചനായബരബകണനമന്ന സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ ഉത്തരവക്ക്

നടപ്പെബലനാകനാന്  സരകനാര  ബനാധദസമനാണക്ക്.  വബവബധ  നനക്രസവ  സഭകേളുനട

കനതൃതത്വവമനായബ ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക് സമവനായ ചരച നടത്തബ ഇരുവബഭനാഗങ്ങനളയുലാം

വബശത്വനാസത്തബനലടുത്തക്ക്  ബലപ്രകയനാഗമബലനാനത  കേനാരദങ്ങള്  നടത്തനാനനാണക്ക്

സരകനാര  ശമബകകണതക്ക്.  ഇപൗ  നബയമലാം  പ്രനാബലദത്തബലനാകുന്നകതനാനട

വബശത്വനാസബകേള് തമ്മേബല് രൂക്ഷമനായ അഭബപ്രനായ വദതദനാസങ്ങളുണനാകുകമനാനയന്ന

ആശങ നബലനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.   

ശസ്പീ. പബ. നകേ. അബ്ദു റബബനുകവണബ ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നബരനാകേരണ

പ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  അവദക്തവലാം  ആശയക്കുഴപ്പെവമുണനാക്കുന്ന  ഒരു

ബബലനാണബതക്ക്.  ഇതബനല നബരവ്വചനങ്ങള് തസ്പീരത്തുലാം അപൂരണ്ണമനാണക്ക്.  മൃതശരസ്പീരലാം
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അടകലാം  നചയന്നതക്ക്  തടസ്സനപ്പെടുത്തുന്നതക്ക്  നബയമലാംമൂലലാം  നബകരനാധബക്കുന്നതക്ക്

സത്വസ്പീകേനാരദമനായ  കേനാരദമനാണക്ക്.  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുകമ്പനാള്  ഇതുമനായബ

ബന്ധനപ്പെടക്ക്  ഉണനാകേനാവന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്കൂടബ  കേണകബനലടുകകണതുണക്ക്.

ഓരത്തകഡനാകക്ക്-യനാകകനാബനായ  വബഭനാഗങ്ങള്  തമ്മേബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന

തരകങ്ങള്കക്ക് ബബല് രൂപനപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുമ്പക്ക് ഫെലപ്രദമനായ രസ്പീതബയബല് ചരച

നടത്തബ പരബഹനാരമുണനാകണലാം.  അനുരഞ്ജനത്തബലൂനട തരകലാം പരബഹരബകനാന്

മുന്കേനയ്യടുകനാനത  ഒരു  വബഭനാഗത്തബനന്റെ  കമല്  നബയമലാം  അടബകചല്പ്പെബക്കുന്ന

നബലയബലനാണക്ക്  ബബല്  നകേനാണവന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.  മധദകകേരളത്തബനല  ഏതനാനുലാം

പള്ളബകേനള മനാതലാം ബനാധബക്കുന്ന തരകലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ നകേനാണവന്ന

നബയമലാം  അശദമനായബ  തയ്യനാറനാകബയതുകേനാരണലാം  മുഴുവന്  ക്രബസദനാനബകേള്ക്കുലാം

ബനാധകേമനായബ  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബബലബനല  നബയമപരമനായ  കപനാരനായ്മകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് ഒരു നസലക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബകയയനാന് തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്  : 2020-നല  കകേരള  ക്രബസദന്

നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം  നചയന്നതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)  ബബല്

നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  29-02-2020  വനര  സരക്കുകലറ്റെക്ക്

നചയ്യണനമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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യനാനതനാരു  വദക്തതയുമബലനാനതയനാണക്ക്  ബബല്  തയ്യനാറനാകബയബരബക്കുന്നതക്ക്.

ഓരത്തകഡനാകക്ക്-യനാകകനാബനായ  സഭനാതരകത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മരണനാനന്തര

ചടങ്ങുകേള്  നടത്തനാന്  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  നകേനാണവന്ന  ബബല്

പ്രശ്നങ്ങള് രൂക്ഷമനാക്കുനമന്നതബനനാല് പ്രശ്നപരബഹനാരലാം മുന്നബരത്തബ നബയമത്തബല്

മനാറ്റെമുണനാകണലാം. 

ശസ്പീ.  സജബ നചറബയനാനുകവണബ  ശസ്പീ  .    കജനാരജക്ക്  എലാം  .    കതനാമസക്ക്:  2020-നല

കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം  നചയന്നതബനുള്ള

അവകേനാശലാം)  ബബല്  ഒരു  നസലക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയുനട  പരബഗണനയയയണനമന്ന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ബബലബനന  സലാംബന്ധബചക്ക്  ഉന്നയബച  സലാംശയങ്ങള്  തബകേച്ചുലാം

നതറ്റെബദനാരണനാജനകേമനാണക്ക്.  ക്രബസ്തുമത വബശത്വനാസബകേള്  ക്രബസസ്പീയ പ്രമനാണങ്ങള്

പഠബക്കുകേയുലാം  പരസരലാം  ക്ഷമബകനാന്  തയ്യനാറനാകുകേയുലാം  സഭനാതരകങ്ങള്

ചരചകേളബലൂനട പരബഹരബക്കുകേയുലാം കവണലാം.  ബബലബനല 'വബകേനാര'  എന്ന വനാകബനക്ക്

കുറച്ചുകൂടബ  വദക്തമനായ  നബരവ്വചനലാം  നല്കുകേയുലാം  വകുപ്പെക്ക്  (3)

ലലാംഘബക്കുന്നവരനകതബനര  ചുമത്തുന്ന  ശബക്ഷയുനട  കേനാലനാവധബ  ഉയരത്തുകേയുലാം

പബഴത്തുകേ വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം നചയ്യണലാം.  ഇത്തരനമനാരു നബയമലാം നകേനാണവരനാന്
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തയ്യനാറനായ സരകനാര നടപടബ  അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  

  ശസ്പീ.  സബ.  മമ്മൂടബക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫെക്ക്:

വബവബധ  നനക്രസവ  വബഭനാഗങ്ങളുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്

ബബല് ലബമബറ്റെക്ക് നചയ്യണനമനള്ള നബരകദ്ദേശലാം സരകനാര ഗപൗരവമനായബ പരബഗണബകണലാം.

മതപരമനായ  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങള്  നടത്തനാനുള്ള  ഭരണഘടനനാപരമനായ

സത്വനാതനദത്തബകനലള്ള  കേടനകേയറ്റെമനാണക്ക്  ഇപൗ  ബബലബലൂനട  സരകനാര

ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  ബബല്  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നനക്രസവസമൂഹത്തബനുള്ള

ആശങ  പരബഹരബകനാന്  കേഴബയുന്ന  തരത്തബലള്ള  ഇടനപടല്  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണലാം.  കുറ്റെമറ്റെ രസ്പീതബയബല് നബയമമനാക്കുന്നതബനനായബ ബബല് നസലക്ടക്ക്

കേമ്മേബറ്റെബയുനട പരബഗണനയയയണലാം. 

ശസ്പീ.  കേനാരനാടക്ക്  റസനാഖബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    നജയബലാംസക്ക്  മനാതത്യു:

മൃതകദഹസലാംസനാരവമനായബ  ബന്ധനപ്പെടക്ക്  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹത്തബനക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്

കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദലാം  സലാംജനാതമനായതബനന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  ഇത്തരനമനാരു

ബബല്  നകേനാണവന്നതക്ക്.  മരണനപ്പെടയനാള്  ഇടവകേയബനല  പൂരവ്വ  അലാംഗമനാകണനാ,

പൂരവ്വബകേനര  ഇടവകേയബനല  നസമബകത്തരബയബല്  സലാംസരബചബട്ടുകണനാ  തുടങ്ങബയ

കേനാരദങ്ങളബല്  വദക്തതയുണനാക്കുകേയുലാം  അതബകനനാടനുബന്ധമനായബ  ഉണനാകേനാവന്ന

നബയമപ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനുള്ള സലാംവബധനാനലാം ചടത്തബല് ഉള്നപ്പെടുത്തുകേയുലാം
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കവണലാം.  മൃതകദഹവമനായബ  വരുന്നവരകക്ക്  മരണനപ്പെടയനാകളനാടുള്ള  ബന്ധലാം

വദക്തമനാകണലാം.  മുന്കൂടബ  അനുവനാദലാം  വനാങ്ങബ  നസമബകത്തരബകേളബല്  മൃതകദഹലാം

സലാംസരബക്കുന്നതബനുളള  അവകേനാശലാം  നബയമലാംമൂലലാം  അനുശനാസബകണലാം.

ഇത്തരനമനാരു നബയമനബരമ്മേനാണലാം നടത്തുകമ്പനാഴുണനാകുന്ന ആശങകേനളനാഴബവനാകബ

പ്രനാകയനാഗബകേ  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  ഉള്നകനാള്ളബചക്ക്    സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയബല്  ചരച

നചയക്ക് വദക്തത വരുത്തണലാം.   

പടബകേജനാതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

ബബലബനന്റെ  ഉള്ളടകകത്തനാടക്ക്  എലനാവരുലാം  കയനാജബക്കുനനണങബലലാം  പ്രനാകയനാഗബകേ

പ്രശ്നങ്ങളബല്  വദക്തത  വരുകത്തണതുണക്ക്.  മൃതശരസ്പീരകത്തനാടക്ക്  ആദരവക്ക്

കേനാട്ടുന്നതബനുലാം  മരണനപ്പെടവരുനട  അവകേനാശലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുമനാണക്ക്   ഇപൗ

ബബല്  വദവസ  നചയന്നതക്ക്.  ഒരനാള്  ജസ്പീവബചബരുന്നകപ്പെനാള്  സത്വസ്പീകേരബചബരുന്ന

മതത്തബനന്റെയുലാം  അനുശനാസബചബരുന്ന  ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളുനടയുലാം

അടബസനാനത്തബല്  കേനാലവബളലാംബലാം  കൂടനാനത  മൃതശരസ്പീരലാം  അടകലാം

നചയകേനയനള്ളതക്ക്  മരണനപ്പെട  ആളബനന്റെ  അവകേനാശവലാം  സമൂഹത്തബനന്റെ

കേടമയുമനാണക്ക്.  ക്രബസദന് സമുദനായങ്ങള്കബടയബല്  ചബല  നസമബകത്തരബകേളബല്
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ശവസലാംസനാരലാം  നടത്തുന്നതബനക്ക്  തടസ്സങ്ങള്  കനരബട  സനാഹചരദത്തബല്

അനബഷ്ടസലാംഭവങ്ങളുണനാവകേയുലാം  ദബവസങ്ങകളനാളലാം  ശവമടകക്ക്  നടത്തനാന്

കേഴബയനാനത  വരബകേയുലാം  നചയതക്ക്  മൃതകദഹകത്തനാടുള്ള  അനനാദരവലാം

അവകേനാശലലാംഘനവമനാണക്ക്.  തരകങ്ങള്  സലാംബന്ധബചക്ക്  കകേനാടതബ  തസ്പീരപ്പെക്ക്

കേലബനചങബലലാം  സലാംഘരഷനാവസ  തുടരുന്നതബനനാലനാണക്ക്  ഒരു  ഇടവകേയബല്

ഉള്നപ്പെടുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളബനല  എലനാ  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  അവരുനട  പൂരവ്വബകേനര

അടകലാം  നചയബട്ടുള്ള  നസമബകത്തരബയബല്  അടകലാം  നചയ്യനപ്പെടുന്നതബനുള്ള

അവകേനാശമുണനായബരബക്കുന്നതനാനണന്നക്ക്  വദവസ  നചയന്ന  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടകത്തണബവന്നതക്ക്.  പ്രനാകയനാഗബകേമനായബ  നടപ്പെനാകനാന്  സനാധബകനാത്ത

കേനാരദങ്ങളുനണങബല് അവ വബഷയനബരണ്ണയ സമബതബയബല് പരബകശനാധബക്കുന്നതുലാം

ആവശദനമങബല് കഭദഗതബ വരുത്തനാവന്നതുലാം നബയമത്തബനക്ക്  പൂരണ്ണത നല്കേനാന്

ശമബക്കുന്നതുമനാണക്ക്. വബശത്വനാസത്തബനന്റെ കപരബല് സഭനാലാംഗമനായ ആളുനട മൃതശരസ്പീരലാം

മറവനചയന്നതക്ക്  തടസ്സനപ്പെടുത്തനാന്  പനാടബനലന്ന  കകേനാടതബ  വബധബകേളുനട

അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  ഇങ്ങനനനയനാരു  നബയമലാം  നകേനാണവരുന്നതക്ക്.  ബബല്

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബയുനട പരബഗണനയയയണനമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

2020-നല  കകേരള  ക്രബസദന്  നസമബകത്തരബകേള്  (ശവലാം  അടകലാം

നചയന്നതബനുള്ള  അവകേനാശലാം)  ബബല്  ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള്  സലാംബന്ധബച

XIV-ാം നമ്പര സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബയുനട  പരബഗണനയയയണനമന്ന പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറ്റെബയുനട പരബഗണനയയച്ചു.

സഭ സവ കുകന്നരലാം 5.47-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


