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 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2021   ജനുവരബ   22,   വവളബ

നബയമസഭ  രനാവബവല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

12(*211 ) പട്ടബകേ വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക് ഭൂമബ

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലവമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  സഹകേരണവലാം

വബകനനാദ സഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സസ്വനലാം  നബലയബല്  സ്ഥലലാം  കേവണതബ  വബലയക്ക്

വനാങ്ങനാനനാഗ്രഹബക്കുന  അര ഹരനായ  കുടലാംബങ്ങള്കക്ക്  സരകനാര

ധനസഹനായകതനാവട  സ്ഥലലാം  വനാങ്ങബനല്കുന  ഭൂരഹബത  ഭവനരഹബത

പുനരധബവനാസ  പദതബ  സലാംസ്ഥനാനതക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനവണനലാം  ഇതുപ്രകേനാരലാം

ഗ്രനാമപ്രകദശതക്ക്  5  വസന്റെക്ക്  സ്ഥലലാം  വനാങ്ങുനതബനക്ക്  3,75,000  രൂപയലാം

മുനബസബപ്പെല്  പ്രകദശതക്ക്  3  വസന്റെബനക്ക്  4,50,000  രൂപയലാം  കകേനാരപ്പെകറഷന

പ്രകദശതക്ക് 3 വസന്റെബനക്ക് 6,00,000 രൂപയമനാണക്ക് അനുവദബക്കുനവതനലാം ഈ
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സരകനാര അധബകേനാരതബല് വനകശഷലാം ഭൂരഹബതരനായ  18,637  പട്ടബകേജനാതബ

കുടലാംബങ്ങള്ക്കുലാം 4768 പട്ടബകേവരഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങള്ക്കുലാം സ്ഥലലാം ലഭദമനാകബവയനലാം

സഭവയ  അറബയബച.  ഭൂരഹബത  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങള്കക്ക്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ,  വനനാവകേനാശ നബയമലാം,  ലനാനഡക്ക് ബനാങക്ക്,  ലലഫക്ക് മബഷവന്റെ മൂനനാലാം ഘട്ടലാം

എനബവ പ്രകേനാരവലാം സ്ഥലലാം ലഭദമനാക്കുനണക്ക്.  ലനാനഡക്ക് ബനാങക്ക് പദതബ പ്രകേനാരലാം

മലപ്പുറലാം ജബല്ലയബല് 5.27 ഏകര, കകേനാഴബകകനാടക്ക് ജബല്ലയബല് 28 വസന്റെക്ക്, വയനനാടക്ക്

ജബല്ലയബല് 20.47  ഏകര എനബങ്ങവന സ്ഥലലാം വനാങ്ങബ നല്കുകേയലാം കകേനാട്ടയലാം,

എറണനാകുളലാം,  വയനനാടക്ക്,  പനാലകനാടക്ക്,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  കേനാസരകഗനാഡക്ക് ജബല്ലകേളബല്

വനാങ്ങബയ സ്ഥലതബവന്റെ വബതരണ നടപടബകേള് അനബമ  ഘട്ടതബവലത്തുകേയലാം

പതനലാംതബട്ട,  വയനനാടക്ക്  ജബല്ലകേളബലനായബ  11.66  ഏകര  സ്ഥലലാം  വനാങ്ങനാനുള

നടപടബകേള്കക്ക് കസ്റ്റേറക്ക് വലവല് എലാംപകവരഡക്ക് കേമ്മേബറബ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയലാം

വചയബട്ടുണക്ക്.  കകേരള റസബക്ഷന ഓണ് ടനാനസ്ഫര ലബ  &  റവസ്റ്റേനാകറഷന ഓഫക്ക്

ലനാനഡ്സക്ക്  ട  വഷഡഡ്യൂള് ഡക്ക്  ലടബ്സക്ക്  ആകക്ക്  പ്രകേനാരലാം

അനനരനാവകേനാശബകേള്കല്ലനാവത  ഉടമസ്ഥനാവകേനാശലാം  ലകേമനാറലാം  വചയ്യുനതബനക്ക്

നബകരനാധനമുളതബനനാലലാം   ലനാനഡക്ക്  ബനാങക്ക്  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  നല്കുന

പട്ടയതബലലാം  പട്ടബകേജനാതബകനാര  രജബസ്റ്റേര  വചയ്യുന  പ്രമനാണങ്ങളബലലാം  12
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വരഷകതയക്ക്  ലകേമനാറലാം  പനാടബവല്ലനക്ക്  വദവസ്ഥ  വചയബട്ടുളതബനനാലലാം

ആദബവനാസബകേളുവട  ലകേവശ ഭൂമബ  അനദനാധസ്പീനവപ്പെടന സ്ഥബതബ  നബലവബവല്ലനക്ക്

മനബ അറബയബച.  ഈ ഗവണ്വമന്റെക്ക് അധബകേനാരതബല് വനതബനുകശഷലാം ലലഫക്ക്

മബഷന  പദതബ  മുകഖേന  36,990  വസ്പീടകേള്  നബരമ്മേബചനല്കേബവയനലാം

ഭൂരഹബതരുവട എണലാം 11744-ല് നബനലാം 7136 ആയബ കുറയനാന സനാധബചവവനലാം

വസ്പീടകേളുവട അറകുറപ്പെണബ, കകേനാളനബ നവസ്പീകേരണലാം എനബവ സമയബനബതമനായബ

പൂരതബയനാകനാന  സനാധബചവവനലാം  മനബ  അറബയബച.  കറഷന  കേനാരഡബല്

കപരുവണങബലലാം  ലലഫക്ക്  പദതബയവട  പ്രകയനാജനലാം  ലഭബകനാവത  വരുനതനായ

പരനാതബ  പരബകശനാധനനാവബകധയമനാക്കുവമനലാം  ഉരുള്വപനാട്ടല്മൂലലാം  ഭൂമബയലാം  വസ്പീടലാം

നഷ്ടവപ്പെട്ട  കുടലാംബങ്ങവള  റസ്പീ-ബബല്ഡക്ക്  കകേരള  പദതബയബലള്വപ്പെടതബ

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതനാവണനലാം  അട്ടപ്പെനാടബ  സഹകേരണ  ഫനാമബലാംഗക്ക്

വസനാലസറബയവട  ഭനാവബപ്രവരതനതബല്  സരകനാര  ഇടവപടലണനാകുവമനലാം

കേനാരഷബകേ  രലാംഗതക്ക്  നമതക്ക്  വവളനാമയക്ക്,  മബല്ലറക്ക്  വബകല്ലജക്ക്  പദതബകേള്

യനാഥനാരതദമനാകനാന സനാധബചവവനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച.
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13 (*212) വതനാഴബല് നബയമങ്ങള്

വതനാഴബലലാം എലക്സൈസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  വബവബധ  വതനാഴബല്  നബയമങ്ങള്  ഒരു  കുടകസ്പീഴബല്  വകേനാണ്ടുവരബകേ

എന  ലക്ഷദകതനാവടയനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  29  വതനാഴബല്  നബയമങ്ങള്

ഏകേസ്പീകേരബചലാം  12  നബയമങ്ങള്  റദനാകബയലാം  4  നബയമങ്ങളനായബ

കകനാഡസ്പീകേരബചബരബക്കുനവതനലാം അവ സലാംബനബചക്ക്  സലാംസ്ഥനാന സരകനാരബവന്റെ

അഭബപ്രനായങ്ങള് കകേന്ദ്ര സരകനാരബവന യഥനാസമയലാം അറബയബചബട്ടുവണനലാം കകേന്ദ്ര

നബയമവമനായബ  ബനവപ്പെട്ടക്ക്  കകേരള  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാവണനലാം സലാംസ്ഥനാന സരകനാര 48 വതനാഴബല് കമഖേലകേളബല്

മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുകബ നബശ്ചയബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണനലാം

സഭവയ അറബയബച.   കകേന്ദ്ര സരകനാര പനാസനാകബയ കകേനാഡുകേള് പൂരണമനായലാം

പ്രനാബലദതബല്  വരനാതതബനനാല്  സലാംസ്ഥനാന  സരകനാര  കഭദഗതബ

വകേനാണ്ടുവനബട്ടബവല്ലനലാം കകേരള കകേനാഡക്ക് ഓണ് കവജസക്ക് റൂള്സക്ക്  2020-വന്റെ കേരടക്ക്

ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചതക്ക്  ലനാ  റസ്പീകഫനാലാംസക്ക്  കേമ്മേബറബയവട

പരബകശനാധനയബലനാവണനലാം മബനബമലാം കവതന നബയമതബവന്റെ വഷഡഡ്യൂളബല് വരുന

വതനാഴബല്  കമഖേലകേളബല്  അതക്ക്  പുതുകബ  നബശ്ചയബകനാന  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബകനാറുവണനലാം  മനബ  പറഞ.  ചനാതന്നൂരബവല  കേണ്സക്ഷന

അകനാഡമബ  പ്രനാവരതബകേമനാക്കുനതനാവണനലാം  നബരമ്മേനാണകമഖേലയബല്

അസലാംസ്കൃത  വസ്തുകളുവട  ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനാവണനലാം  കതനാട്ടലാം

കമഖേലയബവല  വതനാഴബലനാളബകേളുവട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതനാവണനലാം

അസലാംഘടബത  വതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡബല്

അലാംഗങ്ങളനാകുനവരുവട  ആനുകൂലദങ്ങള്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.

കകേന്ദ്ര സരകനാരബവന്റെ വതനാഴബലനാളബ വബരുദ നയങ്ങള്വകതബവര പ്രകക്ഷനാഭലാം

നടതനാന  വതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളുവട  കയനാജബച

ഇടവപടലണനാകേണവമനക്ക്  ഒരു  ഉപകചനാദദതബലബടവപട്ടുവകേനാണക്ക്  മുഖേദമനബ

പറഞ.


