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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 ജനുവരബ 24, ബുധന്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല്  9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

 
I  കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനല്

സര്വ്വശസ്പീ  മുരളബ കപരുകനലബ, സബ. കകേ. നനാണ, കപനാഫ. ആബബദന് ഹുകകസന്

തങ്ങള്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങകള  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  ഒന്പതനാലാം

സകമ്മേളന കേനാലകത്ത കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനലബകലയന് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം കചയ.

II അടബയന്തരപകമയലാം

യു  .  ഡബ  .  എഫന്  .   ഹര്ത്തനാലബകനതബകര നടന അക്രമ പവര്ത്തനങ്ങള്
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മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കപരബന്തല്മണ്ണ  നബകയനാജകേമണ്ഡലലാം  മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗന്  ഓഫസ്പീസന്

22-01-2018-ല്  എസന്.എഫന്.കഎ.,  ഡബ.കകവ.എഫന്.കഎ.  പവര്ത്തകേര്

തലബത്തകേര്ത്തതബല്  പതബകഷേധബചന്  23.01.2018-നന്  യു.ഡബ.എഫന്.  നടത്തബയ

ഹര്ത്തനാലബല്  കബനാധപൂര്വ്വലാം  പകകേനാപനമുണനാക്കബ   കപനാലസ്പീസന്  കപരബന്തല്മണ്ണ

നഗരത്തബലലാം  തനാലൂക്കബകന്റെ  വബവബധ  ഭനാഗങ്ങളബലലാം  ഭസ്പീകേരനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷബക്കുകേയുലാം

സസ്പീകേകളയുലാം  കുട്ടബകേകളയുലാം  ക്രൂരമനായബ  മര്ദ്ദേബക്കുകേയുലാം  നബരപരനാധബകേളനായ  നബരവധബ

കപര്ക്കന്  പരബകക്കല്ക്കുകേയുലാം  പകദശമനാകകേ  ഭയനാനകേമനായ  സബതബ  സൃഷബക്കുകേയുലാം

ക്രമസമനാധനാന  നബല  തകേര്ക്കുകേയുലാം  കചയ്തതനായബ  പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷേലാം  ഇനകത്ത  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ എലാം.  ഉമ്മേര്,  എ.  പബ.  അനബല് കുമനാര്,  അനൂപന്

കജക്കബന് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്  ): 22-01-2018-നന് രനാവബകല 11.20-ഓകട

കപരബന്തല്മണ്ണ കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷേന് പരബധബയബല്കപ്പെട്ട അങ്ങനാടബപ്പുറലാം കപനാളബകടകബകേന്

കേദനാമ്പസന്  ഓഡബകറനാറബയത്തബല്  കേദനാന്റെസ്പീന് ഉദ്ഘനാടനലാം നടനകകേനാണബരബകക്ക യൂത്തന്

ലസ്പീഗന് കബനാക്കന് പസബഡന്റെന് ശസ്പീ. അസ്കര് അലബയുകട കനതൃതത്വത്തബല്   പുറത്തുനബനളള

നൂകറനാളലാം  ആളുകേള്  മനാരകേനായുധങ്ങളുമനായബ    ഓടബക്കയറബ   വബദദനാര്തബകേകളയുലാം

അദദനാപകേകരയുലാം  കദകഹനാപദ്രവലാം  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം   കകേട്ടബടങ്ങള്ക്കന്  കകേടുപനാടന്
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വരുത്തുകേയുലാം     കകബക്കുകേളുലാം  കേനാറുകേളുലാം  നശബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.    കകേനാകളജന്

പബന്സബപ്പെല് നല്കേബയ പരനാതബയുകട അടബസനാനത്തബല് അസ്കര് അലബകയയുലാം മറലാം

പതബകേളനാക്കബ കപരബന്തല്മണ്ണ കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷേനബല് കകേസന് രജബസ്റ്റേര് കചയ്തബട്ടുണന്.

അകന ദബവസലാം ഉചയന് 12 മണബകയനാകട കപനാളബകടകബക്കബകല ഒരുകൂട്ടലാം വബദദനാര്തബകേള്

കപരബന്തല്മണ്ണ മണ്ഡലലാം മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗന്  ഓഫസ്പീസബകന്റെ   പൂട്ടുകപനാളബചന്      സനാധന

സനാമഗ്രബകേളുലാം  കനതനാക്കന്മനാരുകട  ഛനായനാചബത്രങ്ങളുലാം  നശബപ്പെബച്ചുകവനന്  ആകരനാപബചന്

ജനറല്  കസക്രട്ടറബ  നല്കേബയ  പരനാതബയുകട  അടബസനാനത്തബലലാം  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്

കചയ്തബട്ടുണന്.  ഉചയന്  ഒരു  മണബകയനാകട  കപരബന്തല്മണ്ണ  സബ.പബ.കഎ.(എലാം)

ഓഫസ്പീസബനുകനകര  നടത്തബയ  കേകലറബല്    കനതനാക്കള്ക്കന്  പരബകക്കല്ക്കുകേയുലാം

കപനാലസ്പീസന്  വനാഹനത്തബനന്  കകേടുപനാടുകേള്  സലാംഭവബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണന്.  ഈ

സലാംഭവത്തബലലാം കപരബന്തല്മണ്ണ കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷേനബല് കകേസന് രജബസ്റ്റേര് കചയ്തബട്ടുണന്.

തുടര്നന്  കപരബന്തല്മണ്ണ  ജലാംഗ്ഷേനബല്  യു.ഡബ.എഫന്.  കനതനാക്കളുലാം  അങ്ങനാടബപ്പുറലാം

കപനാളബകടകബക്കബനന്  മുന്വശലാം  എല്.ഡബ.എഫന്.  പവര്ത്തകേരുലാം  കറനാഡന്

ഉപകരനാധബക്കുകേയുലാം  വനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം  യനാത്രക്കനാര്ക്കുലാം  മനാര്ഗ്ഗതടസമുണനാക്കുകേയുലാം

കചയ്തതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടന്  ഇരുവബഭനാഗങ്ങള്ക്കുകമതബകര  കപരബന്തല്മണ്ണ കപനാലസ്പീസന്

കസ്റ്റേഷേനബല്  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്തബട്ടുണന്.  കകവകേബട്ടന്  7.30-ഓകട  ഒരുകൂട്ടലാം  ലസ്പീഗന്

പവര്ത്തകേര്  മങ്കട  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷേന്  പരബധബയബകല  മക്കരപ്പെറമ്പബലളള
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സബ.പബ.കഎ.(എലാം)  ഓഫസ്പീസബല് അതബക്രമബചന്  കേയറബ കകബജ,  നബസനാര് എനബവകര

കദകഹനാപദ്രവലാം  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  ഫര്ണബചറുകേള്  നശബപ്പെബക്കുകേയുലാം    കചയ്തതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടന്  മങ്കട  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷേനബലലാം  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്തബട്ടുണന്.  ഇഇ

സലാംഭവങ്ങളബല്  പതബകഷേധബചന്  23.01.2018-നന്  കപരബന്തല്മണ്ണ  തനാലൂക്കബല്

യു.ഡബ.എഫന്.  ഹര്ത്തനാലബനന്  ആഹത്വനാനലാം  കചയ്യുകേയുലാം  ഹര്ത്തനാലബനബകട  സര്ക്കനാര്

ഓഫസ്പീസുകേള്ക്കുലാം കകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ./കപനാലസ്പീസന് വനാഹനങ്ങള്ക്കുലാം കകേടുപനാടുകേള്

വരുത്തുകേയുലാം   തടയനാന്  ശമബച  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസര്ക്കന്  കനകര  അക്രമലാം

അഴബച്ചുവബടുകേയുലാം കചയ.  ഹര്ത്തനാല് ദബനത്തബലണനായ അക്രമങ്ങള്ക്കുലാം കപനാതുമുതല്

നശബപ്പെബചതബനുലാം  നബയമപകേനാരലാം  കകേകസടുക്കുകേയുലാം  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസകര

ആക്രമബചതബനന് ലസ്പീഗന്/യു.ഡബ.എഫന്. പവര്ത്തകേകര പതബകേളനാക്കബ വബവബധ കപനാലസ്പീസന്

കസ്റ്റേഷേനുകേളബല്  10  കകേസ്സുകേള്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം  ഇരുവബഭനാഗത്തബലലാംകപട്ട  45

കപകര  കേസ്റ്റേഡബയബകലടുക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണന്.   അക്രമലാം  നടത്തബയവര്കക്കതബകര

കപനാലസ്പീസന്  നബയമനാനുസൃത  നടപടബകേള്  മനാത്രമനാണന്  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുളളതന്.

കകേസകനത്വഷേണലാം  കുറമറ രസ്പീതബയബല് നടനവരബകേയനാണന്.  സലത്തുലാം പരബസരത്തുലാം

ഡബകകവ.എസന്.പബ.-മനാരുകട  കനതൃതത്വത്തബല്  ശക്തമനായ  കപനാലസ്പീസന്  സനാനബദദലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  അക്രമങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനുളള  മുന്കേരുതല്

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണന്.  പവര്ത്തകേകര  കപനാലസ്പീസന്  അടബകചനാതുക്കബ
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ഭസ്പീകേരനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  സൃഷബച്ചുകവന  അടബയന്തരപകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബകല  പരനാമര്ശലാം

വനാസ്തവവബരുദവലാം  ദുരുകദ്ദേശപരവമനാണന്.  ക്രമസമനാധനാനലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുളള

നടപടബകേളനാണന്  കപനാലസ്പീസന്  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുളളതന്.  23.01.2018-ല്  ജബലനാ  കേളക്ടര്

സമനാധനാന  കയനാഗലാം  വബളബച്ചുകചര്കത്തങ്കബലലാം  അതന്  ഫലപനാപബയബകലത്തബയബല.

ഇകപ്പെനാള് അവബകട സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബര്ത്തനാന് കേഴബഞബട്ടുളളതബനനാല് ഇഇ

വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല.  

ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗന് പവര്ത്തകേര് സബ.പബ.കഎ.(എലാം) ഓഫസ്പീസബകലയന്

കേകലറബഞകപ്പെനാള്  പരബക്കുപറബയതന്  കപനാലസ്പീസബനനാകണന  ഒറ

വനാചകേത്തബല്നബനതകന വസ്തുതയുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടന് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബയുകട

മറുപടബയബലളള  നബഗൂഢതകേള്  വദക്തമനാണന്.  വദവസനാപബതമനായബ  പവര്ത്തബക്കുന

മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗബകന്റെ പനാര്ട്ടബ ഓഫസ്പീസബല്നബനലാം ഇതുവകര മനാരകേനായുധങ്ങകളനാ കബനാലാംകബനാ

കേകണടുത്തബട്ടബല.  മനാരകേനായുധങ്ങളുമനായബ മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗന്  പനാര്ട്ടബ ഓഫസ്പീസന് തകേര്ക്കുന

സലാംഭവലാം  മലപ്പുറലാം  ജബലയുകട  ചരബത്രത്തബലബലനാത്തതനാണന്.  കപരബന്തല്മണ്ണ

കപനാളബകടകബക്കബല്നബനലാം  എസന്.എഫന്.കഎ.-യുകടയുലാം  ഡബ.കകവ.എഫന്.കഎ-യുകടയുലാം

പവര്ത്തകേര്  മനാരകേനായുധങ്ങളുമനായബ  നനാഷേണല്  കകഹകവയബലൂകട  വനകപ്പെനാള്

തടയനാന്കപനാലലാം  കപനാലസ്പീസബനന്  കേഴബഞബല.  ഓഫസ്പീസബകല  ഫര്ണബചര്,  കേമ്പമ്പ്യൂട്ടര്,

ഫനാന്,  എ.സബ.,  കനതനാക്കന്മനാരുകട  ചബത്രങ്ങള്  എനബവയടക്കലാം  അടബച്ചുതകേര്ത്ത
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സലാംഭവകത്ത   ഗഇരവത്തബകലടുക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകുനബല.  കുറക്കനാകര

നബയമത്തബനന്  മുനബല്  കകേനാണ്ടുവരനാനുളള  ധനാര്മ്മേബകേ  ഉത്തരവനാദബതത്വലാം

ഗവണ്കമന്റെബനുണന്.    കപരബന്തല്മണ്ണ   സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)  ഓഫസ്പീസബല്  അക്രമലാം

നടത്തബയവര്ക്കന്  അഭയലാം  നല്കുകേയുലാം    ഒരു  പരബക്കുലാം  പറനാത്ത  ഇവകര

ആശുപത്രബയബലനാക്കുകേയുമനാണണനായതന്.  അക്രമബകേള്കക്കതബകര കകേകസടുക്കണകമനന്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബകയനാടന്  ആവശദകപ്പെകട്ടങ്കബലലാം  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം

സത്വസ്പീകേരബചബല.   എസന്.എഫന്.കഎ.  മനാത്രലാം  വബജയബക്കനാറുള്ള  കപരബന്തല്മണ്ണ

കപനാളബകടകബക്കബല് മറനാകരയുലാം കകേനാടബനനാട്ടനാകനനാ സലാംഘടനനാപവര്ത്തനലാം നടത്തനാകനനാ

അനുവദബക്കനാറബല. അക്രമ സലാംഭവത്തബല്  പതബകഷേധബചന് കപരബന്തല്മണ്ണ തനാലൂക്കബല്

മനാത്രമനാണന് ഹര്ത്തനാല് ആചരബചതന്.  ഹര്ത്തനാല് ദബവസലാം സമനാധനാനപരമനായബ നടന

കയനാഗത്തബല്   ജബലനാ  കപനാലസ്പീസന്  സൂപണബകന്റെ  കനതൃതത്വത്തബല്  അനനാവശദമനായബ

പകകേനാപനമുണനാക്കുകേയുലാം  ടബയര്ഗദനാസന്  കപനാട്ടബചന്  ഭസ്പീകേരനാന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കുകേയുലാം

നൂറുകേണക്കബനന് നബരപരനാധബകേകള അറസ്റ്റേന് കചയ്യുകേയുലാം കചയ.   മുഖദമനബക്കന് ലഭബച

കതറനായ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണന്  അകദ്ദേഹലാം  പസ്തനാവന  നടത്തബയതന്.

സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)-കന്റെ യുവജന-വബദദനാര്തബ സലാംഘടനകേള്  നടത്തുന ഫനാസബസ്റ്റേന്

ആക്രമണ  രസ്പീതബ  കകേരളത്തബല്  വച്ചുകപനാറുപ്പെബക്കനാന്  കേഴബയബല.  ക്രമസമനാധനാനനബല

തകേര്നബരബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ഇഇ  വബഷേയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്
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ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):    കപരബന്തല്മണ്ണ കപനാളബകടകബക്കബല്

എസന്.എഫന്.കഎ.യന്  ഭൂരബപക്ഷലാം  കേബട്ടബയതബലള്ള  അമര്ഷേമനാണന്  അകദ്ദേഹലാം

പകേടബപ്പെബചതന്.  കപനാളബകടകബക്കന്  കകേനാകളജബല്  കേയറബ  തലബയതബകനതബകര

വബദദനാര്തബകേള്  ഒനടങ്കലാം  പതബകഷേധബചതബകന്റെ  ഫലമനായബ  സലാംഭവബക്കനാന്

പനാടബലനാത്ത  കേനാരദങ്ങളനാണണനായതന്.  മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗന്   ഓഫസ്പീസബകന്റെ  പൂട്ടുകപനാളബചന്

അകേത്തുകേടനന്  നനാശനഷങ്ങള്  വരുത്തബയവര്കക്കതബകര  കേര്ശന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കപരബന്തല്മണ്ണ  തനാലൂക്കബല്    ഹര്ത്തനാലബകന്റെ  ഭനാഗമനായുണനായ

അക്രമങ്ങളബല്  അകനകേലാം  കപനാലസ്പീസുകേനാര്ക്കന്  പരബകക്കറബട്ടുണന്.  കപനാളബകടകബക്കബല്

കേയറബ അക്രമലാം നടത്തബയതുലാം മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗന്  ഓഫസ്പീസന് ആക്രമബചതുലാം  തുടര്നനടന

അക്രമസലാംഭവങ്ങളുലാം  അപലപനസ്പീയമനാണന്.  ഇതുസലാംബന്ധബചന്  കഡനാ.എലാം.കകേ.

മുനസ്പീറബകന്റെ  കനതൃതത്വത്തബലള്ള  ലസ്പീഗന്  പതബനബധബ  സലാംഘലാം  ഞനാനുമനായബ

സലാംസനാരബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ജബലനാ  കേളക്ടര്  സമനാധനാനകയനാഗലാം

വബളബകചങ്കബലലാം  ഫലപനാപബയബകലത്തബയബല.  കൂടുതല് അക്രമസലാംഭവങ്ങളുണനാകേനാകത

പശലാം  പരബഹരബക്കനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതന്.  അവബകടയുണനായ  എലനാ

പശങ്ങളബലലാം   നബയമപരമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  കപനാലസ്പീസബകന്റെയുലാം

ബന്ധകപ്പെട്ട  രനാഷസ്പീയകേക്ഷബകേളുകടയുലാം  ശമഫലമനായബ  പുനസനാപബക്കകപ്പെട്ട
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സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം തുടര്നകപനാകേണലാം.

(അടബയന്തരപകമയനാവതരണത്തബനന്  അനുമതബ നബകഷേധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പതബകഷേധബചന്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശന്  കചനബത്തല,

കകേ.  എലാം.  മനാണബ,  അനൂപന്  കജക്കബന്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്

എനസ്പീ  പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷേലാം  അവരവരുകട

പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനന്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷേലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.) 

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) തസ്പീരകദശ സുരക്ഷനാ പനാകക്കജന്

ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ:    ഓഖബ ദുരന്തത്തബകന്റെ പശനാത്തലത്തബല് ഒരു സമഗ്ര

തസ്പീരകദശ  സുരക്ഷനാ  പനാകക്കജന്  നടപ്പെനാകക്കണ  ആവശദകേതയബകലയനാണന്   സഭയുകട

ശദ  ക്ഷണബക്കുനതന്.   കകേരള  തസ്പീരത്തബകന്റെ   സുരക്ഷയലാം  തസ്പീരകദശവനാസബകേളുകട

സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവബതസുരക്ഷയലാം   ഭനാവബ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം   പരദനാപമനായ രസ്പീതബയബലള്ള  പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദ-വബദദനാഭദനാസ  കേനാരദങ്ങളബലലാം  സസ്പീകേളുകട  അനുപനാതത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബലലാം

ശബശുമരണനബലക്കബലമുള്ള  മതദകമഖലയുകട  പബകനനാക്കനാവസ  പരബഗണബചന്

സമഗ്രമനായ  തസ്പീരകദശ   സുരക്ഷനാ   പനാകക്കജന്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്  സലാംസനാന
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ഗവണ്കമന്റെന് മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.  വനനാവകേനാശ നബയമ പകേനാരലാം   ആദബവനാസബകേള്ക്കന്

വനഭൂമബ  നല്കുനതുകപനാലള്ള  പരബരക്ഷ  തസ്പീരകദശവനാസബകേള്ക്കുലാം  നല്കേനാനുള്ള

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കകേരള  തസ്പീരകത്ത  അപകേടസനാദദത  വബശകേലനലാം

കചയ്യുനതബനുമനായബ   ഒരു  ത്രബമനാന  ഭൂപടലാം  തയ്യനാറനാക്കനാനനാണന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.

മതദബന്ധന  യനാനങ്ങളബല്  ജസ്പീവന്രക്ഷനാ  ഉപകേരണങ്ങള്

സജജസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  രക്ഷനാപവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനനായബ മതദബന്ധന യനാനങ്ങളുകടയുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകടയുലാം

വബശദനാലാംശങ്ങള്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഉടന്

നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണന്.  കേടലബല്കപ്പെനാകുന  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുമനായബ

ആശയവബനബമയലാം  നടത്തുനതബനനായബ  കഎ.എസന്.ആര്.ഒ.-യുകട   ഉപഗ്രഹ

സനാകങ്കതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗബചന്   1500   കേബ.മസ്പീ.  വകര  വനാര്ത്തനാവബനബമയലാം

സനാദദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതുലാം      കേടലബല്

അകേകപ്പെട്ടുകപനാകുന  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  യഥനാര്ത  സനാനലാം

മനസബലനാക്കുനതബനന്  നനാവബകേന്  ഉപകേരണങ്ങളബല്  കറഡബകയനാ  ബസ്പീക്കണകേള്

ഘടബപ്പെബക്കുനതുമനാണന്.   കേനാലനാവസ,  കേടലബകന്റെ  പക്ഷുബനാവസ  എനബവ
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സലാംബന്ധബച്ചുള്ള  വബവരങ്ങള്   മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകള  മുന്കൂട്ടബ

അറബയബക്കുനതബനുള്ള സലാംവബധനാനവലാം   കേരയബലബരുനകകേനാണന് യനാനങ്ങളുകട സഞനാര

പനാത   മനസബലനാക്കുനതബനന്  ഓകട്ടനാമനാറബകേന്  കവസല്  ടനാക്കബലാംഗന്  സലാംവബധനാനവലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.     മതദബന്ധനത്തബനന്  കപനാകുനവര്  ലലഫന്  ജനാക്കറന്

നബര്ബന്ധമനായുലാം  കകേനാണ്ടുകപനാകേണകമനന്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണന്.   കേടലബല്

അപകേടത്തബല്കപ്പെടുന  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  ലവദദസഹനായലാം

എത്തബക്കുനതബനന്  'മലറന്  ആലാംബുലന്സന്'  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണന്.  മതദബന്ധന

യനാനങ്ങളുകട  ആധുനബകേവത്കേരണലാം,  സഇകരനാര്ജ്ജകത്ത  അടബസനാനമനാക്കബയുള്ള

ഡബ-സനാലബകനഷേന്  പനാന്റുകേള്,  മലറന്  സ്കബല്  കഡവലപ്പെന്കമന്റെന്  കകേന്ദ്രങ്ങള്

എനബവയള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുള്കപ്പെടുത്തബ  7340  കകേനാടബ  രൂപയുകട  സമഗ്ര  പദതബ

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന് സമര്പ്പെബചബട്ടുണന്.  തസ്പീരകദശ കമഖലയബല്   ദുരന്തങ്ങളുണനായനാല്

കനരബടനാനുള്ള മനാര്ഗ്ഗങ്ങകളക്കുറബചന്  വബശദമനായബ പഠബക്കുനതബനനായബ     നബകയനാഗബച

സമബതബ നല്കുന റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട പങ്കന്

ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണന്  പകതദകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഒരുക്കുനതനാണന്.

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് നല്കകേണ പകതദകേ നബയമ പരബരക്ഷകയ സലാംബന്ധബചന്

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ആവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(2)  വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം
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ശസ്പീ  .   സണ്ണബ കജനാസഫന്:  മനുഷേദജസ്പീവനുലാം സത്വത്തബനുലാം നനാശനഷലാം സലാംഭവബക്കുന

തരത്തബലള്ള  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണങ്ങള്  തടയുനതബനുലാം  നഷപരബഹനാരത്തുകേ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഉപദ്രവകേനാരബകേളനായ വനദജസ്പീവബകേകള

കകേനാലനാന്  നബയമവദവസയബല്  ഇളവന്  വരുത്തുകേയുലാം  വനദമൃഗ  ശലദലാം

തടയുനതബനനാവശദമനായ  ഫണന്  അനുവദബക്കുകേയുലാം  വനലാം  വകുപ്പെബല്  ആവശദത്തബനന്

ജസ്പീവനക്കനാകര നബയമബക്കുകേയുലാം കവണലാം.  

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

വനദമൃഗങ്ങള്  നനാട്ടബലബറങ്ങബ  കൃശബ  നശബപ്പെബക്കുനതുലാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കുലാം  മനുഷേദ

ജസ്പീവനുലാം  ഭസ്പീക്ഷണബയനാകുനതുലാം  തടയുനതബനന്  വനലാം  വകുപ്പെന്  വബവബധ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.   ജനവനാസ  കമഖലയബല്  വനദജസ്പീവബകേള്  കേടനബട്ടുള്ളതനായബ

അറബഞനാല് പകദശവനാസബകേളുകട കമനാലബല് കഫനാണകേളബകലയന് എസന്.എലാം.എസന്.

മുഖനാന്തബരലാം  അറബയബപ്പെന്  നല്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.

നനാട്ടബലബറങ്ങബയ വനദജസ്പീവബകേകള കേനാട്ടബകലയന് തബരബകകേ എത്തബക്കുനതബനന് ദ്രുതകേര്മ്മേ

കസനയുകട കസവനലാം വബനബകയനാഗബച്ചുവരുന.    നബലവബലള്ള ആര്.ആര്.ടബ. (റനാപ്പെബഡന്

കറകസനാണ്സന്  ടസ്പീലാം),  എലബഫന്റെന്  സ്കത്വനാഡന്  എനബവയപുറകമ  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം

വര്ദബക്കുന  പകദശത്തന്  പനാകദശബകേമനായബ  വനാഹനലാം,  ഉകദദനാഗസര്  എനബവ

പുനര്വബനദസബചന്  തനാല്ക്കനാലബകേ  ആര്.ആര്.ടബ.-കേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനണന്.



12

പഞനായത്തന്-മുനബസബപ്പെല് തലത്തബല് തകദ്ദേശസ്പീയരുലാം ജനപതബനബധബകേളുലാം വനലാം വകുപ്പെന്

ഉകദദനാഗസരുലാം  അലാംഗങ്ങളനായുള്ള  ജനജനാഗ്രതനാ  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

വനനാതബര്ത്തബയബല്  സഇകരനാര്ജ്ജ  ലവദദ്യുതകവലബ,  ആനപതബകരനാധ  കേബടങ്ങുകേള്,

ആനപതബകരനാധ  മതബല്  എനബവ  നബര്മ്മേബചബട്ടുണന്.   സബരമനായബ

ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബലബറങ്ങുന  വനദമൃഗങ്ങകള  മയക്കുകവടബ  വകചനാ  കൂടുകേള്

സനാപബകചനാ  പബടബകൂടബ  ജനവനാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്നബനലാം  അകേകലയുള്ള

വനകമഖലകേളബകലയന് റസ്പീ-കലനാകക്കറന് കചയ്യുകേ, വനദജസ്പീവബകേകള ആകേര്ഷേബക്കുന കൃഷേബ

രസ്പീതബകേള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനന്  കേര്ഷേകേരബല്  അവകബനാധലാം  സൃഷബക്കുകേ,  വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷേബനനാശലാം  കനരബടുന  വനത്തബനകേത്തുള്ള  കസറബല്കമന്റുകേളബകല

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കേബ  അവരുകട  സമ്മേതകത്തനാകട

മനാറബപ്പെനാര്പ്പെബക്കുകേ  എനബവയപുറകമ   വനത്തബനുള്ളബല്   വനദമൃഗങ്ങള്ക്കനായബ

ജലസലാംഭരണബകേളുലാം  കചക്കന്  ഡനാമുകേളുലാം   നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  വനവത്കേരണലാം

നടത്തുനതബനുലാം  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളനാവബഷ്കരബചന്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണന്.   വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണലാംമൂലലാം ജസ്പീവഹനാനബ സലാംഭവബക്കുനവരുകട ആശബതര്ക്കുള്ള  നഷപരബഹനാരലാം

10 ലക്ഷലാം രൂപയനാക്കനാനുലാം വനത്തബനന് പുറത്തുവചന് പനാമ്പന് കേടബകയറന് മരബക്കുനവരുകട

ആശബതര്ക്കന്  നല്കുന  ധനസഹനായലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപയനാക്കനാനുലാം  സബരലാം

അലാംഗലവകേലദലാം സലാംഭവബക്കുനവര്ക്കുള്ള ധനസഹനായലാം 2 ലക്ഷലാം രൂപയനാക്കനാനുമുള്ള
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നബര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.  ജനുവരബ  31  വകര വനലാം വകുപ്പെബല്

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയ്യുന  എലനാ  ഒഴബവകേളുലാം  നബകേത്തുനതബനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   

IV സബ്മബഷേന്

(1) കപനാകബഷേണറബ എസന്  .  കഎ  .-  യുകട ആത്മഹതദ

പതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ  .   രകമശന് കചനബത്തല): എറണനാകുളലാം കനനാര്ത്തന്

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷേനബകല  കപനാകബഷേണറബ  എസന്.കഎ.-യുകട  ആത്മഹതദ

സലാംബന്ധബചന്  കഎ.ജബ./എസന്.പബ.  റനാങ്കബലള്ള  ഉകദദനാഗസകനകക്കനാണന്

അകനത്വഷേബപ്പെബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  എറണനാകുളലാം ടഇണ് കനനാര്ത്തന്

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷേനബകല  കപനാകബഷേണറബ  എസന്.കഎ.  ആയബരുന  റബ.

കഗനാപകുമനാര്  ആത്മഹതദ  കചയ്തതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  സലാംഭവത്തബല്    ലക്രലാം

നമ്പര്  124/18  ആയബ  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം  മരണകപ്പെട്ടയനാളുകട

ബന്ധുക്കളുകടയുലാം  ഉനത  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം  സനാനബധദത്തബല്

ഇന്കേത്വസ്റ്റേന്  തയ്യനാറനാക്കബ  കേളമകശ്ശേരബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  കപനാസ്റ്റേന്കമനാര്ട്ടലാം

നടത്തുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണന്.  കഗനാപകുമനാറബകന്റെ ആത്മഹതദ സലാംബന്ധബചന് കകേനാചബ
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സബറബ കപനാലസ്പീസന് കഡപമ്പ്യൂട്ടബ കേമ്മേസ്പീഷേണറുകട കനതൃതത്വത്തബലള്ള പകതദകേ സലാംഘലാം

വബശദമനായ  അകനത്വഷേണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണന്.   കകേനാചബയബല്  പുതുതനായബ

ചനാര്കജ്ജടുത്ത  കഎ.ജബ.-കയ  ഇഇ  കകേസബകന്റെ  അകനത്വഷേണച്ചുമതല

ഏല്പ്പെബക്കുനതനാണന്.  

(2) കപകടനാളബയലാം ഉല്പനങ്ങളുകട വബല വര്ദനവന്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ:  കപകടനാള്-ഡസ്പീസല്  വബല  നബശയബക്കനാനുള്ള

എണ്ണക്കമ്പനബകേളുകട  അവകേനാശലാം  എടുത്തുകേളയണകമനലാം  കപകടനാളബയലാം

ഉല്പനങ്ങളബകന്മേലള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  എലക്സൈസന്  തസ്പീരുവയബല്  കുറവന്

വരുത്തണകമനമുള്ള  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  കപനാതുവബകേനാരലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന അറബയബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കപകടനാളബകന്റെയുലാം ഡസ്പീസലബകന്റെയുലാം

വബല  വര്ദനവബനന്  കേനാരണലാം  കകേന്ദ്ര  എലക്സൈസന്  തസ്പീരുവയബല്  വനബട്ടുള്ള

ക്രമനാതസ്പീതമനായ  വര്ദനവനാണന്.   അന്തനാരനാഷ  മനാര്ക്കറബല്  ക്രൂഡന്  ഓയബലബകന്റെ

വബല കുറയുകമ്പനാള് രനാജദത്തന് കപകടനാളബയലാം ഉല്പനങ്ങളുകട വബല വര്ദബപ്പെബക്കുന

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നടപടബ  നദനായസ്പീകേരബക്കനാനനാകുനതല.   സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെന്  അധബകേനാരത്തബല് വനതബനുകശഷേലാം  കപകടനാളബയലാം  ഉല്പനങ്ങള്ക്കന്
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ഇതുവകര നബകുതബ വര്ദബപ്പെബചബട്ടബല.   കപകടനാളബയലാം കേമ്പനബകേളുകട കകേനാള്ളയുലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ നബകുതബ വര്ദനയുലാം മനാത്രമനാണന് വബലവര്ദനയന് കേനാരണലാം.

സത്വകേനാരദ  കപകടനാളബയലാം  കേമ്പനബകേകള  സഹനായബക്കനാനനാണന്  കപകടനാളബയലാം

ഉല്പനങ്ങളുകട വബലനബര്ണ്ണയനാവകേനാശലാം എണ്ണക്കമ്പനബകേള്ക്കന് നല്കേബയബട്ടുള്ളതന്.

ക്രൂഡന്  ഓയബലബനന്   വബല  കുറയുകമ്പനാള്  എലക്സൈസന്  നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബചന്

വബലയബടബവബകന്റെ  കനട്ടലാം  ജനങ്ങള്ക്കന്  നബകഷേധബക്കുന  നയമനാണന്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെന് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതന്.  കപകടനാളബയലാം ഉല്പനങ്ങളുകട അനബയനബതമനായ

വബലവര്ദന  ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസനാനമനായ  കകേരളത്തബല്  നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുകട  വബലവര്ദനവബനന്  കേനാരണമനായബട്ടുണന്.   കപകടനാളബയലാം

ഉല്പനങ്ങളുകട  വബലവര്ദനവമൂലലാം  സലാംസനാനകത്ത  ജനങ്ങള്ക്കുണനായബട്ടുള്ള

ദുരബതലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുത്തുനതനാണന്.   

(3)   പറമ്പബക്കുളലാം  -  ആളബയനാര് നദസ്പീജല കേരനാര്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ: പനാലക്കനാടന്  ജബലയബകല  ചബറ്റൂര്  തനാലക്കബല്

ജലകസചനത്തബനുലാം  കുടബകവള്ളത്തബനുമനായബ   പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  നദസ്പീജല  കേരനാര്

പകേനാരമുള്ള  ജലലാം ലഭദമനാക്കനാന് നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ബബ  .  ഡബ  .    കദവസബ  : പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  നദസ്പീജല  കേരനാര്  പകേനാരലാം
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കഷേനാളയനാര്  നബറയനതബനുലാം  കേരനാര്  പുതുക്കബ  നബശയബക്കുനതബനുലാം  ആവശദമനായ

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):   പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര്  കേരനാര്

പകേനാരലാം സലാംസനാനത്തബനന്  ഒരു വര്ഷേലാം ലഭബകക്കണ   7.25  ടബഎലാംസബ ജലത്തബല്

ആകകേ ലഭബചതന്  4.25  ടബഎലാംസബ ജലമനാണന്.     ജല വര്ഷേത്തബകന്റെ തുടക്കലാം മുതല്

ജലകസചന  വകുപ്പുലാം  കകേരള  സര്ക്കനാരുലാം  കേരനാര്  പകേനാരമുള്ള  ജലലാം  ലഭദമനാക്കനാന്

നടത്തബയ ശമങ്ങളുകട ഫലമനായബ  ഏകറക്കുകറ ജലലാം ലഭദമനായബട്ടുണന്.  PAP  കേരനാര്

പകേനാരലാം  കകേരളത്തബനവകേനാശകപ്പെട്ട   ജലലാം  ലഭദമനാക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്   19-01-2018-ല്  തബരുവനന്തപുരത്തുവചന്  ഇരു

സലാംസനാനങ്ങളബകലയുലാം  കസക്രട്ടറബമനാര്  പകങ്കടുത്തുകകേനാണന്  അന്തര്-സലാംസനാന

നദസ്പീജലലാം  സലാംബന്ധബചന്  ചര്ച  നടത്തുകേയുണനായബ.    കകേരളത്തബനന്  ചബറ്റൂര്  പുഴ

പദതബയബകലയന്  2018  കഫബ്രുവരബ  15  വകര  400  കേദ്യുകസക്സൈന് ജലലാം എന കതനാതബല്

ലഭദമനാക്കനാകമനലാം ഇതബനുകശഷേമുള്ള  ജലവബതരണകത്തപ്പെറബ കചലനയബല് കചരുന

കസക്രട്ടറബതല  കയനാഗത്തബല്  തസ്പീരുമനാനമനാകേനാകമനലാം  ധനാരണയനായബ.  ഇതന്

തമബഴന് നനാട്ടബലനാകകേ   പതബകഷേധത്തബനന്  കേനാരണമനാകുകേയുലാം   കകേരളത്തബകന്റെ  ആശങ്ക
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തമബഴനാടന് ചസ്പീഫന് കസക്രട്ടറബകയ അറബയബക്കുകേയുമുണനായബ.  കകേരളത്തബകന്റെ തുടര്ചയനായ

ഇടകപടലബകന  തുടര്നന്   ജനുവരബ  19-നുണനാക്കബയ  ധനാരണ  പകേനാരമുള്ള  കവള്ളലാം

ലഭദമനാക്കനാകമനന് തമബഴനാടന് അറബയബചബട്ടുണന്.     തമബഴനാടുമനായബ തുടര് ചര്ചകേള് നടത്തബ

കമചകപ്പെട്ട ജല വബഹബതലാം കനടബകയടുത്തന് കേരനാര് പുനരവകലനാകേനലാം കചയ്യുനതബനുള്ള

സനാധദതകേള് ആരനായുനതനാണന്.  

(4)  കനനാണ് ക്രസ്പീമസ്പീകലയര് സര്ട്ടബഫബക്കറബനുള്ള വരുമനാന പരബധബ

ശസ്പീ  .    പബ  .  കകേ അബ്ദു റബന്  :   പബകനനാക്ക വബഭനാഗത്തബകല വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കുലാം    കനനാണ്  ക്രസ്പീമബകലയര്  സര്ട്ടബഫബക്കറന്  ലഭബക്കുനതബനുള്ള

വരുമനാന പരബധബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന്  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബ  കേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .  കകേ  .    ബനാലന്  ):

പബകനനാക്ക വബഭനാഗക്കനാര്ക്കന്  കനനാണ് ക്രസ്പീമബകലയര് സര്ട്ടബഫബക്കറന്  ലഭബക്കുനതബനുള്ള

വരുമനാന  പരബധബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാന്  തല്ക്കനാലലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുനബല.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

ക്രസ്പീമബകലയര്  വരുമനാന  പരബധബ  വര്ദബപ്പെബച  സനാഹചരദത്തബല്    ഈ  വബഷേയലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്. 
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 (5)  മലമ്പുഴ റബസര്കവനായറബല് നബനന് ജലലാം നല്കുനതബനുളള മുന്ഗണന 

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    അച്ചുതനാനന്ദന്:  പനാലക്കനാടന് ജബലയബകല   കുടബകവളള ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  കേനാര്ഷേബകേ-വദനാവസനായബകേനാവശദങ്ങള്ക്കനായബ  ജലലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു ടബ  .    കതനാമസന്):   പനാലക്കനാടന്  ജബലയബകല

വരള്ച  കേണക്കബകലടുത്തന്   ഭനാരതപ്പുഴയബല്  നബനലാം  കുടബകവളള  പദതബകേള്ക്കനായബ

ജലലാം  തുറനവബടനാറുണന്.  മലമ്പുഴ  അണകക്കട്ടബനന്  ഇഇ  വര്ഷേവലാം  പൂര്ണ്ണ

സലാംഭരണകശഷേബയബലനാത്തതബനനാല്   ജലവബതരണലാം  ക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  2011-ല്

മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  കചര്ന  കയനാഗതസ്പീരുമനാനപകേനാരലാം  കകേരള  വനാട്ടര്

അകതനാറബറബക്കന് കകേനാടുകക്കണ 96 MLD ജലത്തബല്നബനലാം കേബന്ഫ്രയന് 10 MLD ജലലാം

വബട്ടുകകേനാടുക്കനാന്  31-1-2015-ല്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവനായബട്ടുണന്.   കുടബകവളളലാം,

കേനാര്ഷേബകേനാവശദലാം തുടങ്ങബ മുന്ഗണനനാടബസനാനത്തബല് നല്കേബയതബനുകശഷേലാം മനാത്രകമ

വദനാവസനായബകേനാവശദത്തബനനായബ ജലലാം നല്കേനാവൂ എനന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. 

(6)  കറനാഡന് കറകസ്റ്റേനാകറഷേന് ചനാര്ജന്

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  അടൂര്  മണ്ഡലത്തബകല  കകേ.പബ.  കറനാഡബലളള

കേനാലപ്പെഴക്കലാം  കചന  എ.സബ.  കകപപ്പുകേള്  കപനാട്ടുനതുമൂലലാം  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനുലാം

സത്വത്തബനുലാം ഭസ്പീഷേണബയുണനാകുനതബനനാല് അടബയന്തരമനായബ തുകേ വകേയബരുത്തബ പഴയ



19

കകപപ്പുകേള്  മനാറബ   പുതബയവ  സനാപബക്കുനതബനുലാം  കുടബകവളള  ക്ഷനാമലാം

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം ആവശദമനായ  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു ടബ  .    കതനാമസന്):  അടൂര് കകേ.പബ. കറനാഡബകല

കേനാലപ്പെഴക്കലാം കചന കകപപ്പുകേള് മനാറബ  പുതബയവ  സനാപബക്കുനതബനനായബ  2014-ല്

ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയുലാം കകേരള വനാട്ടര് അകതനാറബറബ  ദര്ഘനാസന് ക്ഷണബചന്  പദതബ

കേരനാറുകേനാകര  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം   അവര്  നബര്മ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ

കകപപ്പെന് കകലനുകേള് സകകപ കചയ്യുകേയുലാം കകകേപ്പെട്ടൂര് മുതല്  ചറനാണബക്കല് വകരയുളള

പമ്പബലാംഗന് കകലന് മനാറബ സനാപബക്കുകേയുലാം കചയ.   കറനാഡന് കറകസ്റ്റേനാകറഷേന് ചനാര്ജ്ജന്

ഇനത്തബല്  60,20,000/-  രൂപയളള  എസ്റ്റേബകമറനാണന്  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ

തയ്യനാറനാക്കബയബരുനതന്.  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ

പതബസന്ധബയബലനാകണങ്കബലലാം  പുതബയ കകപപ്പുകേള് സനാപബക്കുനതബനനാവശദമനായ തുകേ

കേകണത്തുനതബനുളള നടപടബകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.

(7)  കവബ്കകസറബകന്റെ പവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  കവബ്കകസറന്  പവര്ത്തനരഹബത

മനായതബകനത്തുടര്നന്   സലാംസനാനത്തന്   9  മനാസമനായബ  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന

കക്ഷമകപന്ഷേനുകേള്  കുടബശ്ശേബകേയുള്കപ്പെകട വബതരണലാം കചയ്യുനതബനുലാം കവബ്ലസറന്

പവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 



20

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്):  60

വയസന്  കേഴബഞവര്ക്കുലാം  ഒരു  ലക്ഷത്തബല്  തനാകഴ  വരുമനാനമുളളവര്ക്കുമനാണന്

സനാമൂഹദസുരക്ഷനാ  കപന്ഷേന്  നല്കുനതന്.  3  വര്ഷേലാം  മുമ്പന്  25  ലക്ഷമനായബരുന

കപന്ഷേന്കേനാരുകട എണ്ണലാം  42 ലക്ഷമനായബ  വര്ദബച സനാഹചരദത്തബല്   അനര്ഹര്

കേടനകൂടബയബട്ടുകണനാകയനന് കേകണത്തനാനുളള ശമങ്ങള് നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണന്.

അവ പൂര്ത്തബയനാകുന മുറയന് കവബ്കകസറന് പവര്ത്തനക്ഷമമനാകുനതനാണന്.  

(8)  കകബപ്പെനാസബനന് ഫണന് അനുവദബക്കല് 

കപനാഫ  .   ആബബദന് ഹുകകസന് തങ്ങള്: കദശസ്പീയ പനാതയബല് കകേനാഴബകക്കനാടന്-തൃശ്ശൂര്

ഭനാഗത്തന്  വളനാകഞരബയബകല  ഗതനാഗതക്കുരുക്കന്  നസ്പീക്കുനതബനുലാം  വട്ടപ്പെനാറയബകല

അപകേടങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുനതബനുമനായബ നബര്മ്മേബക്കുന കേഞബപ്പുര-മൂടനാല് കകബപ്പെനാസന്

കറനാഡന്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ   സലകമകറടുക്കുനതബനുലാം  അനുബന്ധ

നടപടബകേള്ക്കുമനായബ ഫണന് അനുവദബക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .     കതനാമസന്  കഎസകേന്):

കേഞബപ്പുര-മൂടനാല്  കകബപ്പെനാസബകന്റെ  സലകമകറടുപ്പെബനുലാം  കറനാഡന്

നബര്മ്മേനാണത്തബനുമനായബ  നനാളബതുവകര  35  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബചബട്ടുണന്.    പസ്തുത

തുകേയുകട  വബശദനാലാംശങ്ങളുലാം   പവൃത്തബയുകട  പുകരനാഗതബയുലാം  സലാംബന്ധബച  ഫയല്

സമര്പ്പെബക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ആയതന് പരബകശനാധബചന് ആവശദമനായ നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(9)  ഭബനകശഷേബക്കനാരുകട സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:  ഭബനകശഷേബക്കനാരുകട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

അവരുകട  വബദദനാഭദനാസലാം  സഇജനദമനാക്കുനതബനുലാം   കസഷേദല്  സ്കൂളുകേളബകല

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കവതനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  ഏര്ളബ  ഡബകറക്ഷന്  മുതല്  റസ്പീഹനാബബലബകറഷേന്  വകരയുള്ള  കേനാരദങ്ങള്

ഉള്കക്കനാള്ളബച്ചുകകേനാണന്  ഭബനകശഷേബക്കനാര്ക്കുകവണബ  'അനുയനാത്രനാ'  പദതബ

ആവബഷ്കരബചന്  നടപ്പെനാക്കബ  വരുന.  ആര്.പബ.ഡബദ്യു.  ആക്ടന്  അനുസരബചന്

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള 21  വബഭനാഗത്തബലള്ള ഭബനകശഷേബക്കനാര്ക്കന്  പകതദകേ പരബചരണലാം

കകേനാടുക്കുനതബനനായബ  25  കമനാകകബല്  യൂണബറകേള്  സലാംസനാനകത്തനാട്ടനാകകേ

പരബകശനാധന  നടത്തബ  ആവശദമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സഹനായങ്ങളുലാം  നല്കേബ

വരബകേയനാണന്.  റസ്പീഹനാബബലബകറഷേന്  കസന്റെറുകേളുലാം  ബഡ്സന്  സ്കൂളുകേളുലാം

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെന്

കസഷേദല്  ഒളബമ്പബക്സൈബകന്റെ  നടത്തബപ്പെബനന്  എന്.ജബ.ഒ.മനാകര  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

സലാംസനാന വബഹബതലാം അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണന്.  ബുദബപരമനായ കവല്ലുവബളബകേള്

കനരബടുനവര്ക്കുകവണബയുള്ള   പകതദകേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുനതബലൂകട
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കുട്ടബകേളുകടയുലാം  ഇവകര പരബചരബക്കുന ജസ്പീവനക്കനാരുകടയുലാം പശലാം   പരബഹരബക്കനാന്

കേഴബയുകമനന്  പതസ്പീക്ഷബക്കുന.  ദസ്പീനദയനാല് റസ്പീഹനാബബലബകറഷേന് സ്കസ്പീമബല്  12  കകേനാടബ

രൂപയുകട കപനാകപ്പെനാസല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബനന് സമര്പ്പെബചബട്ടുണന്. 

(10)  മന്തന് കരനാഗ വദനാപനലാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  നനാദനാപുരലാം  മണ്ഡലത്തബല്  കേനായകക്കനാടബ

ഗ്രനാമപഞനായത്തബല് ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേളബല് മന്തന് കരനാഗലാം സബരസ്പീകേരബച

സനാഹചരദത്തബല്  കരനാഗലാം  വദനാപബക്കുനതന്  തടയുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ

ടസ്പീചര്  ):      മന്തന്,  കുഷലാം തുടങ്ങബയ കരനാഗങ്ങള് സമൂഹത്തബല് നബനലാം പൂര്ണ്ണമനായുലാം

നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടബല.   Sustainable Development Goal-കന്റെ ഭനാഗമനായബ

ആകരനാഗദ  വകുപ്പെന്   2020-ഓടുകൂടബ  ഇത്തരലാം  കരനാഗങ്ങള്  ഇലനാതനാക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേള്    സത്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണന്.    മന്തുകരനാഗ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജന

പവര്ത്തനവലാം  പതബകരനാധ  പവര്ത്തനവലാം   കരനാഗലാം  വനവര്ക്കുള്ള  ചബകേബതയുലാം

കൃതദമനായബ  നടത്തുനതബനന്  എക്സൈന്കപര്ട്ടന്  ഗ്രൂപ്പെബകന  നബകയനാഗബചബട്ടുണന്.

ആകരനാഗദവകുപ്പെബകല  മബസ്റ്റേന്   ടസ്പീമബകന്റെ   (കമനാലബല്  ഇമബഗ്രന്റെന്  സസ്പീനബലാംഗന്  ടസ്പീലാം)

പരബകശനാധനയബല് നബരവധബ കപര്ക്കന് മന്തുകരനാഗലാം സബരസ്പീകേരബക്കകപ്പെടുകേയുലാം  ചബകേബത
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ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം കചയ.   കേനായകക്കനാടബ  പബ.എചന്.സബ.-യബല്   രക്തസനാമ്പബളുകേള്

പരബകശനാധബചതബല് 39 ആളുകേള്ക്കന്  മന്തുകരനാഗലാം സബരസ്പീകേരബച്ചു.    ജബലനാ കമഡബക്കല്

ഓഫസ്പീസറുകടയുലാം  ജബലനാ  സര്കവയലന്സന്  ഓഫസ്പീസറുകടയുലാം  കനതൃതത്വത്തബല്  പസ്തുത

സലലാം  സന്ദര്ശബചന്  പതബകരനാധ  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഇതര  സലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുപുറകമ

പകദശവനാസബകേളുകടയുലാം  രക്തസനാമ്പബളുകേള്  പരബകശനാധബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.   ആകരനാഗദ  ജനാഗ്രതനാ  കവനാളണബയര്മനാര്ക്കുലാം  പഞനായത്തന്

ഭരണസമബതബ  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  ആശ,  കുടുലാംബശസ്പീ,  അലാംഗന്വനാടബ  വര്ക്കര്മനാര്ക്കുലാം

മന്തുകരനാഗ  പതബകരനാധ  പവര്ത്തനകത്തക്കുറബചന്  കബനാധവല്ക്കരണ  കനാസന്

നടത്തുകേയുണനായബ.   ഇതബനുപുറകമ  ഡബ.വബ.സബ.  യൂണബറബകന്റെ  കനതൃതത്വത്തബല്

കകേനാതുകുസനാന്ദ്രതനാ  പഠനവലാം  കരനാഗനബരസ്പീക്ഷണവലാം  നടത്തബയബട്ടുണന്.   മന്തുകരനാഗ

സനാധദത  കൂടുതലനായുള്ള   സലങ്ങളബല്  തകദ്ദേശവനാസബകേള്ക്കന്   ഡബ.ഇ.സബ.,

ആല്ബന്ഡകസനാള്  ഗുളബകേകേള്  നല്കുകേയുലാം    കപനാസ്റ്റേന്  എലാം.ഡബ.എ.

സര്കവയലന്സബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കരനാഗനബരസ്പീക്ഷണലാം,  ചബകേബത  എനബവ

നടത്തബവരബകേയുലാം കചയ്യുന.  ജബലനാ കവക്ടര് കേണ്കടനാള് യൂണബറബകല ഉകദദനാഗസര്

നടത്തുന രനാത്രബകേനാല മന്തുകരനാഗ  രക്തപരബകശനാധനയ പുറകമ  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ബസ്പീചന്

ആശുപത്രബയബല്  എലനാ  കവള്ളബയനാഴ്ചയുലാം  രനാത്രബകേനാല  രക്ത  പരബകശനാധനയള്ള
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സലാംവബധനാനവലാം ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള് 

കേനാരദവബവര പട്ടബകേയബകല ലബസ്റ്റേന് -1 പകേനാരവലാം ലബസ്റ്റേന്-2 പകേനാരവമുള്ള (ചട്ടലാം 47

(2)  അനുസരബച്ചുള്ളതന്) കേടലനാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.  

V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

1.  കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ഒന്പതനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

2.  കകേരള  കസ്റ്റേറന്  ഇലകകനാണബക്സൈന്  കഡവലപ്കമന്റെന്  കകേനാര്പ്പെകറഷേന്  ലബമബറഡന്

(കകേല്കടനാണ്),  കകേരള  കസ്റ്റേറന്  മബനറല് കഡവലപ്കമന്റെന്  കകേനാര്പ്പെകറഷേന്  ലബമബറഡന്

(കകേലാംഡല്)  എനസ്പീ കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ

IV-കന്റെ  പകതദകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

3. 2017-കല കകേരള കബനബക്കല് സനാപനങ്ങള് (രജബകസ്ട്രേഷേനുലാം നബയനണവലാം)

ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ XII-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

4. കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട അന്പത്തബയഞന്

മുതല് അറുപത്തബമൂനന് വകരയുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ഒന്പതനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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VII നബയമനബര്മ്മേനാണ കേനാരദലാം

ക്രമപശലാം

(i) ഓര്ഡബനന്സുകേള് മലയനാളത്തബല് പസബദസ്പീകേരബക്കുനതന് സലാംബന്ധബചന്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്: 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം

സുഗമമനാക്കലലാം  ബബലബകന്റെ  ആദദകത്ത  ഓര്ഡബനന്സബല്   ഏഴന്  ആക്ടുകേളുകട

കഭദഗതബയനാണള്ളതന്.   ഇതബല്  അഞന്   ഓര്ഡബനന്സുകേള്  മലയനാളത്തബലലാം  രണ്ടു

എണ്ണലാം   ഇലാംഗസ്പീഷേബലമനാണന്.     ഇത്തരലാം നടപടബകേള്  അനഇചബതദമനാണന്.    2017

ഡബസലാംബര്  20-നന്  ഈ ഓര്ഡബനന്സന്  റസ്പീ  കപനാമുല്കഗറന്   കചയ്തകപ്പെനാള് ഇതബകല

കതറന് മനസബലനാക്കനാന് സനാധബകചങ്കബലലാം  മലയനാളത്തബലള്ള കകേരള ഭൂജല നബയനണ

ആക്ടന്    വസ്പീണ്ടുലാം  ഇലാംഗസ്പീഷേബലബറക്കുകേയുണനായബ.  മലയനാളത്തബലള്ള  ഒറബജബനല്

നബയമങ്ങളുകട  കഭദഗതബകേള്ക്കുള്ള  ഓര്ഡബനന്സന്   മലയനാളത്തബല്തകന

ഇറക്കണലാം.    വളകര  അശദമനായബ  ഇത്തരലാം   ഓര്ഡബനന്സുകേള്

ഇറക്കുനതബകനതബകര    കേര്ശന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:    2018-കല  കകേരള  നബകക്ഷപലാം   കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം

സുഗമമനാക്കലലാം  ബബലബകല  അഞന്  വദതദസ്ത  നബയമങ്ങള്ക്കനാണന്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുനതന്.  ഈ അഞന് നബയമങ്ങളുലാം കകേരള നബയമസഭയുകട നടപടബക്രമങ്ങളുലാം
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കൃതദനബര്വ്വഹണവലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടങ്ങളബകല  വദവസ  അനുസരബചന്  വദതദസ്ത

സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബകേള്  ചര്ച  കചകയ്യണതുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സഭയുകട  മുമ്പനാകകേ

സമര്പ്പെബകക്കണതുമനാണന്.   ഒനാകരനാ സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുലാം ഇതുസലാംബന്ധബചന് പകതദകേലാം

ചര്ച കചയ്തനാല് കൂടുതല് അലാംഗങ്ങള്ക്കന് അഭബപനായലാം കരഖകപ്പെടുത്തനാന്  അവസരലാം

ലഭബക്കുലാം.   നബയമനബര്മ്മേനാണ പക്രബയയുകട സനാകങ്കതബകേ വശങ്ങള്  വബസ്മരബച്ചുകകേനാണന്

കവറുലാം  കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളുകട   പബന്ബലത്തബല്  ഇത്തരലാം  ബബല്ലുകേള്  കകേനാണ്ടുവരുനതന്

തബകേച്ചുലാം അശനാസസ്പീയമനാണന്.  ഇതന് ഒരബക്കലലാം അനുവദബക്കനാന് പനാടബല.   ആയതബനനാല്

ഇതുസലാംബന്ധബചന് ബഹു. സസ്പീക്കര് ശക്തമനായ റൂളബലാംഗന് നല്കേണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന്): 2017

ഒകക്ടനാബര്  20-നന്  പുറകപ്പെടുവബച  കകേരള  ഇന്കവസ്റ്റേന്കമന്റെന്  കപനാകമനാഷേന്  ആന്റെന്

കഫസബലബകറഷേന്  ഓര്ഡബനന്സന്  വഴബ   ഏഴന്  ആക്ടുകേള്ക്കനാണന്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുനതന്.  ഈ  ബബലബകന  അടബസനാനമനാക്കബ  രണന്

ഓര്ഡബനന്സുകേളനാണള്ളതന്.   പസ്തുത  ഓര്ഡബനന്സുകേള്  പുറകപ്പെടുവബചതന്

ഇലാംഗസ്പീഷേബലനാണന്.   ചബല  അടബയന്തര  ഘട്ടങ്ങളബല്  ഓര്ഡബനന്സുകേള്  ഇപകേനാരലാം

ഇലാംഗസ്പീഷേബല്  പുറകപ്പെടുവബക്കനാറുണന്.     ആയതബനനാല്  ഈ   രണന്  ബബല്ലുകേളുലാം

ക്രമപകേനാരമുള്ളതനാണന്. 
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .  സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്):  പഞനായത്തന്  രനാജന്  ആക്ടന്,  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആക്ടന്,  കകേരള

വദവസനായ ഏകേജനാലകേ കബയറന്സന് കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ നഗര പകദശങ്ങളുലാം

വബകേസന ആക്ടന്,  കകേരള ഭൂജല  ആക്ടന്,  കകേരള ലബഫ്റ്റുകേളുലാം എസ്കകലററുകേളുലാം  ആക്ടന്

എനബവയുകട  ലലസന്സന്,  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം,  കബയറന്സന്  എനബവ  സലാംബന്ധബച

വദവസകേളബലള്ള   കഭദഗതബയനാണന്  2018-കല  കകേരള   നബകക്ഷപലാം

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം  സുഗമമനാക്കലലാം  ബബലബലൂകട   അവതരബപ്പെബക്കുനതന്.   കകേരള

നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടങ്ങളബകല

232(2)  പകേനാരലാം  പസ്തുത  ചട്ടത്തബകന്റെ  അ ഞനാലാം  പട്ടബകേയബല്  കേനാണബചബരബക്കുന

വബഷേയങ്ങകള  സലാംബന്ധബചന്  അതബനന്  കനകര  കേനാണബചബരബക്കുന  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ

പസ്തുത വബഷേയലാം ലകേകേനാരദലാം കചയ്യണകമനന് മനാത്രകമ വദവസ കചയ്യുനള.  പസ്തുത

ചട്ടങ്ങളബകല കബപ നബബന്ധന പകേനാരലാം സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബക്കന് അകലനാകക്കറന് കചയ്യുന

വബഷേയങ്ങളബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കന്  സഭനാ  കനതനാവമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബചകശഷേലാം   കഭദഗതബ  വരുത്തനാവനതനാണന്.      ആയതബനനാല്  ഈ

ക്രമപശലാം നബലനബല്ക്കുനതല.  

റൂളബലാംഗന്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  2018-കല  കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം
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സുഗമമനാക്കലലാം  ബബല്  എന  കപരബല്  പരബഗണബക്കകപ്പെടുന  രണന്  ബബല്ലുകേള്

തയ്യനാറനാക്കബയതബലലാം  അവതരബപ്പെബക്കുനതബലലാം  സബന് ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ

പരബഗണബക്കുനതബല്  അപനാകേതയുലാം  ചട്ടങ്ങളുകടയുലാം  കേസ്പീഴന് വഴക്കങ്ങളുകടയുലാം

ലലാംഘനവമുകണന  അലാംഗങ്ങളുകട ക്രമപശങ്ങളബകന്മേല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബ

വബശദസ്പീകേരണലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.  വദതദസ്തമനായ മൂലനബയമങ്ങള് കഭദഗതബ കചകയ്യണബ

വരുന  സനാഹചരദത്തബല്  അവ  കബന്  കചയ്തന്  പുതബകയനാരു  കപരബല്  സഭയബല്

അവതരബപ്പെബചന്  പനാസനാക്കുന  രസ്പീതബ   മുമ്പുലാം  ഉണനായബട്ടുണന്.  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണലാം,

റവനമ്പ്യൂ,  ഫബഷേറസ്പീസന്,  ആകരനാഗദലാം,  ഇറബകഗഷേന്,  വബദദനാഭദനാസലാം,  ഭൂനബകുതബ തുടങ്ങബയ

വബഷേയങ്ങളുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട 30 നബയമങ്ങള് കഭദഗതബ കചയ്തന് 1979 മനാര്ചന് 7-നന് സഭ

പനാസനാക്കബയ  കകേരള  ഡബസ്ട്രേബക്ടന്  അഡബനബകസ്ട്രേഷേന്  ആക്ടുലാം  വദതദസ്തമനായ  34

ആക്ടുകേളബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  2000  മനാര്ചന്  31-നന്  സഭ  പനാസനാക്കബയ  കകേരള

ഡസ്പീകസന്ടകകലകസഷേന്  ഓഫന്  പകവഴന്  ആക്ടുലാം  ഇകത  തരത്തബലള്ള

നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങള്  തകനയനായബരുന.  കൂടനാകത,  അതതു  വര്ഷേകത്ത  ബഡ്ജറന്

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട നബയമങ്ങളബല് മനാറലാം ആവശദമനായബ വരുന

സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  നബയമനബര്മ്മേനാണ  പക്രബയ  കൂടുതല്  സഇകേരദപദവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനായബ നബര്വ്വഹബക്കകപ്പെടുനതബനനായബ ധനകേനാരദ ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചന്

പനാസനാക്കുന രസ്പീതബ 1983 മുതല് സഭയബല് നബലനബല്ക്കുനണന്. 
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എനനാല്,  ഇത്തരത്തബല് വദതദസ്ത മൂലനബയമങ്ങള് കഭദഗതബ കചയ്യുനതബനുള്ള

നബര്കദ്ദേശങ്ങള് കബന് കചയ്യുന രസ്പീതബ ആശനാസദമകലന  1987-കല റൂളബലാംഗബനുകശഷേലാം

2000-ല്  ഇകതരസ്പീതബയബല്  ബബല്  പനാസനാക്കബയബട്ടുണന്.  ധനകേനാരദ  ബബല്ലുകേളുകട

കേനാരദത്തബല് മനാത്രമല,  ഇനബവബകട പരബഗണബക്കകപ്പെടുന ബബല്ലുകേളുകട കേനാരദത്തബലലാം

മൂലനബയമത്തബകല  വദവസകേള്  വബശദമനായബ  പരബഗണബക്കുനതബനനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബകേളുകട  സലാംയുക്ത  പരബഗണനയന്  അയയനാനനാണന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.

നബയമനബര്മ്മേനാണ  പക്രബയയുകട  കവഗത  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുകവണബ  ഒരു

കേസ്പീഴ്വഴക്കകമന  നബലയബല്  തുടര്നവരുന  പക്രബയയനായതബനനാല്  നബയമസഭനാ

ചട്ടങ്ങളുകടകയനാ  നടപടബക്രമങ്ങളുകടകയനാ  കേസ്പീഴന് വഴക്കങ്ങളുകടകയനാ  യനാകതനാരു

തരത്തബലള്ള ലലാംഘനങ്ങളുലാം ടബ ബബലബകന്റെ കേനാരദത്തബല് ഉണനായബട്ടബല.  എനനാല് ശസ്പീ.

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്  ഇവബകട  ഉനയബചതന്  പരബഹരബക്കകപ്പെകടണ

ഒരനാകക്ഷപമനായതബനനാല്  അതുസലാംബന്ധബചന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മനബ  വബശദസ്പീകേരണലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  കമലബല്  ഓര്ഡബനന്സുകേളുലാം  അതബനുപകേരമുള്ള  ബബല്ലുകേളുലാം

തയ്യനാറനാക്കുന  സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്ക്കന്  ഭനാഷേനാപരമനായ

ബുദബമുട്ടുണനാകേനാത്ത  വബധത്തബല്  ആയബരബകക്കണതുലാം  അക്കനാരദത്തബല്  ജനാഗ്രത

പുലര്കത്തണതുമനാകണനലാം  കചയര് റൂള് കചയ്യുന. 

2018-കല  കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം  സുഗമമനാക്കലലാം  ബബല്



30

ആക്ടനാകുകമ്പനാള്  ഉണനാകയക്കനാവന  ആശയക്കുഴപ്പെലാം  സലാംബന്ധബചന്  ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന് ഉനയബച ആകക്ഷപത്തബകന്മേല്  വദക്തത വരുത്തുനതനാണന്. 

തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം സബന് ജക്ടന് കേമ്മേബറബക്കന് അയയണകമന

പകമയവലാം

(1) 2018-  കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം ബബല്

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്): 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന് പഖദനാപബച്ചുകകേനാണന് സതത്വര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറന്കമന്റുലാം

കമശപ്പുറത്തുവയന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്): 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം ബബല്

വബദദ്യുച്ഛക്തബയുലാം കതനാഴബലലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം സലാംബന്ധബച VII -ാംനമ്പര് സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബയുമനായബ  കചര്നന്  സലാംയുക്തമനായബ  പരബഗണബക്കുനതബനന്  വദവസനായവലാം

ധനാതുക്കളുലാം  സലാംബന്ധബച  IV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന്

അയയണകമന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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തുറമുഖവലാം മമ്പ്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെള്ളബ) : പകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്):  സലാംസനാനത്തന് വദനാപനാര-വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

കൂടുതല്  നബകക്ഷപകേകര  ആകേര്ഷേബക്കുനതബനുലാം  അനനാവശദമനായ  പതബബന്ധങ്ങളുലാം

നബയമപരമനായ  കേനാലതനാമസവമുണനാകുനകവനതന്  യനാഥനാര്തദമനാണന്.

മനുഷേദവബഭവകശഷേബ,  സനാകങ്കതബകേ  കകവദഗദലാം,  പകൃതബ  വബഭവങ്ങളുകട  സനാദദത

എനബവ  ഉണനായബട്ടുലാം  കകേരളത്തബല്  കവണത്ര  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ഉണനാകുനബകലന  വബഷേയലാം  പരബകശനാധനയന്  വബകധയമനാക്കണലാം.  2018-കല  കകേരള

നബകക്ഷപലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം  സുഗമമനാക്കലലാം  ബബലബകന്റെ  കഭദഗതബയബലൂകട

പുതബയ വദവസനായ-വദനാപനാര സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതബനന് സമയബന്ധബതമനായബ

കകലസന്സുലാം  കബയറന്സുലാം  നല്കേബകക്കനാണന്  കകേരളത്തബകന്റെ

വദനാവസനായബകേനാന്തരസ്പീക്ഷവലാം  നബകക്ഷപവലാം  ഉയര്ത്തബകക്കനാണ്ടുവരനാനുലാം

കതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബക്കനാനുമനാണന് ശമബക്കുനതന്.  കഷേനാപന് ആന്റെന് കകേനാകമര്ഷേദല്

എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെന് ആക്ടബകല വദവസകേളബല് നബയമപകേനാരലാം കരഖകേള് സമര്പ്പെബചനാല്

സമയബന്ധബതമനായബ രജബകസ്ട്രേഷേന് നല്കേണകമനന് പറഞബട്ടുണന്.  സലാംസനാന-ജബലനാ

തലങ്ങളബലലാം  വദനാവസനായബകേനാടബസനാനത്തബലള്ള  ഏരബയകേളബലലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട
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വകുപ്പുകദദനാഗസരുകട സമബതബകേളുണനാക്കബ  സബലാംഗബള് വബന്കഡനാ കബയറന്സബലൂകട 30

ദബവസത്തബനുള്ളബല്  കകലസന്സന്  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

കകേരളത്തബകല  കഹഡന് കലനാഡന്  ജനറല്  വര്കക്കഴ്സുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  നബയമത്തബല്

വരുത്തബയബട്ടുള്ള  കഭദഗതബ  സലാംബന്ധബചന്  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേള്ക്കബടയബലള്ള

ആശങ്ക  തബകേച്ചുലാം  അടബസനാന  രഹബതമനാകണങ്കബലലാം  അക്കനാരദലാം  ബബലബകന്റെ

അനന്തരഘട്ടത്തബല്  ചര്ച  കചയ്തന്  ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബകേളുകട  കതനാഴബല്  സനാദദത

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനാണന്. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ: I move that“This House resolves to disapprove The

Kerala Investment Promotion and Facilitation Ordinance, 2017 (Ordinance

No.35 of  2017).  സലാംസനാനകത്ത വബഭവകശഷേബ ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ പുതുതലമുറയന്

കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കനാനുലാം  നനാടബകന്റെ  വളര്ചകയ

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന തരത്തബല് പവനാസബകേളബല് നബനലാം പരമനാവധബ ഇന്കവസ്റ്റേന്കമന്റെന്

ആകേര്ഷേബക്കനാന് കേഴബയുന വബധത്തബലള്ള ഒരന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കനാനുലാം സനാധബക്കണലാം.

സലാംസനാനകത്ത  വബദദനാസമ്പനരനായ  കചറുപ്പെക്കനാകര  വദവസനായ  കമഖലയബകലയന്

ആകേര്ഷേബചന്  അവരുകട  കകവദഗദലാം  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേരനാക്കബ  മനാറനതബനന്   ഫബനബഷേബലാംഗന്  സ്കൂള്   ആരലാംഭബക്കണലാം.

ഗതനാഗതകയനാഗദമനായ കറനാഡുകേളുള്കപ്പെകടയുള്ള ഭഇതബകേസഇകേരദങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തബ
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നബകക്ഷപകേകര  ആകേര്ഷേബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  യുവനാക്കള്ക്കന്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം  ഭനാവബതലമുറകയ  ലക്ഷദമനാക്കബ  വബദദനാഭദനാസ

നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുകേയുലാം  കവണലാം.  പരബസബതബക്കനുകയനാജദമനായ  രസ്പീതബയബല്

കചറുകേബട  വദവസനായങ്ങള്  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കണലാം.  സലാംരലാംഭകേര്ക്കന്  കുറഞ പരബശ

നബരക്കബല്  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  സലാംസനാനത്തന്  നബകക്ഷപ

സഇഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കുകേയുലാം കവണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസന്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  നബരനാകേരണപകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

അഭദസ്തവബദദരനായ  കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കന്  കകേരളത്തബല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷബക്കുനതബനന്  കൂടുതല് നബകക്ഷപങ്ങള് ഉണനാകേണലാം.  ത്രബതല പഞനായത്തുകേളുകട

അധബകേനാരങ്ങള്  കേവരുന  തരത്തബലള്ള  കഭദഗതബകേള്  തബരുത്തണലാം.  ലവറന്

ഇന്ഡസ്ട്രേബകേള്ക്കുലാം  ബ്ലൂ  ഇന്ഡസ്ട്രേബകേള്ക്കുലാം  സത്വയലാംപഖദനാപബത  അനുമതബ

നല്കേനാകമനന്  പറയുകമ്പനാള്  നബര്മ്മേനാണ  സമയകത്ത  പനാരബസബതബകേ

പശങ്ങള്കക്കതബകര  സത്വസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേളബല്  വദക്തത  വരുകത്തണതനാണന്.

ബബലബകന്റെ കഭദഗതബയബല്  ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബകേളുകട  വബകേനാരങ്ങകള  വ്രണകപ്പെടുത്തുന

പരനാമര്ശങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കണലാം.  സലകമകറടുപ്പെന്  നടപടബകേള്  തത്വരബതകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

അനുകയനാജദമനായ  ഭഇതബകേസഇകേരദങ്ങള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം  കചയകകേനാണന്

നബകക്ഷപങ്ങള് ആകേര്ഷേബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്: 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം

സുഗമമനാക്കലലാം ബബല് കപനാതുജനനാഭബപനായലാം ആരനായുനതബനനായബ  31-03-2018  വകര

സര്ക്കുകലറന്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരളകത്ത  നബകക്ഷപ

സഇഹൃദ  സലാംസനാനമനാക്കബ  മനാറണലാം.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  അവകേനാശങ്ങളുലാം

ആവശദങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണന്  സങ്കസ്പീര്ണ്ണമനായ  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബചന്

കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങകള  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുളള  തസ്പീരുമനാനലാം

സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  കകേരളത്തബകല  ഇത്തരലാം  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങകളക്കുറബച്ചുളള

വദക്തമനായ കേണക്കന് ലഭദമനാക്കണലാം. ജബ.എസന്.ടബ. വനകതനാടുകൂടബ കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായങ്ങള്  പതബസന്ധബ  കനരബടുകേയനാണന്.  ജബലനാ  കമഡബക്കല്

ഓഫസ്പീസറബല്നബനളള എന്.ഒ.സബ.  ലബമബറന് കചയ്തബരബക്കുനതന് അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.

സനാപനങ്ങള്  തുടങ്ങുനതബനന്  നബശബത  സമയപരബധബക്കുളളബല്  കകലസന്സന്

ലഭദമനാക്കബയബകലങ്കബല്  ഡസ്പീലാംഡന്  കകലസന്സന്  കേബട്ടുന  നടപടബ  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.

കതനാഴബലടമയന്  കേയറബറക്കന്  കജനാലബക്കനായബ  സത്വന്തലാം  കതനാഴബലനാളബകേകളകയനാ

നബയമബക്കനാനുലാം  കമഷേബനറബ  ഉപകയനാഗബക്കനാനുമുള്ള  അധബകേനാരലാം  സലാംബന്ധബചന്

പരബകശനാധന  ആവശദമനാണന്.  കേയറബറക്കന്  കൂലബ  കനനാക്കുകൂലബയുകട  കലവലബകലയന്

കപനാകേനാന്  അനുവദബക്കരുതന്.  കസ്റ്റേനാപന്  കമകമ്മേനാ  നല്കേനാനുളള  കലനാക്കല്

കബനാഡസ്പീസബകന്റെ  അധബകേനാരലാം  എടുത്തുകേളഞബരബക്കുനതന്  അപലപനസ്പീയമനാണന്.
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2002-കല കകേരള ഭൂജലലാം  (നബയനണവലാം ക്രമസ്പീകേരണവലാം)  ആക്ടബല്  ഫസ്പീസന് അടചന്

പരബധബയബലനാകത   ഭൂഗര്ഭജലലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാലാം  എന  കഭദഗതബ  വനതബലൂകട

ഭൂഗര്ഭജലലാം  ചൂഷേണലാം  കചയ്യകപ്പെടനാന്  സനാധദതയുണന്.  നബയമത്തബകന്റെ  അന്തസത്ത

തകേര്നന്  ആക്ടുതകന  ഇലനാതനായബകപ്പെനാകുന  ഇഇ  കഭദഗതബ  പബന്വലബക്കണലാം.

ഹസനാര്ഡസന്  കേനാറഗറബയബല്  വരുന  വദവസനായ  സനാപനങ്ങകള  ഫനാക്ടറസ്പീസന്

ആക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്  കകേനാണ്ടുവനനാല്  ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്യകപ്പെടനാനുളള

സനാധദതയുളളതബനനാല്  അതന്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  റവനമ്പ്യൂ-വദവസനായ  വകുപ്പുകേള്

തമ്മേബല്  ഏകകേനാപനമുണനാക്കബ   കചറുകേബട  ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേകര

ബബല്ഡബലാംഗന്  ടനാക്സൈബല്  നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനന്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഒരു

സമയത്തന്  കജനാലബ  കചയ്യുനവരുകട  മനാത്രലാം  എണ്ണകത്ത  അടബസനാനമനാക്കബ

കടനായന് ലറകേളുകട  എണ്ണലാം  നബശയബക്കണകമന   കഭദഗതബ  കൂടബ  ബബലബല്

കകേനാണ്ടുവരണലാം.  നബയമത്തബല്  'ഹസനാര്ഡസന്'  എന പദത്തബനന് നല്കേബയബരബക്കുന

വദതദസ്ത  നബര്വ്വചനങ്ങള്ക്കന്  ഏകകേനാപനലാം  ഉണനാക്കണലാം.  വദവസനായ  കമഖലയബല്

ഹയര്  പര്കചസന്  സ്കസ്പീമബല്  അനുവദബക്കുകേയുലാം  പട്ടയലാം  ലഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുള്ള

കപനാട്ടുകേള്  കകകേവശമുള്ളവര്    നബസനാര  ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകന

സമസ്പീപബക്കുകമ്പനാള്  പട്ടയലാം  റദ്ദു  കചയ്തന്  ലസ്പീസന്  ആക്കബ  മനാറന  നടപടബ

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  കചറുകേബട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളുകട  എല്.ടബ.  കേണക്ഷന്
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ലബമബറന്  150  കകേ.വബ.എ.  ആക്കബ പുന:സനാപബക്കണലാം.   കകേരളകത്ത ഒരു നബകക്ഷപ

സഇഹൃദ സലാംസനാനമനാക്കബ മനാറണലാം.

ശസ്പീ. ഡബ. കകേ. മുരളബക്കുകവണബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   സുകരഷേന് കുറുപ്പെന്) :  2018-കല കകേരള

നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം ബബല് ഒരു കസലക്ടന് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയന്  അയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.    വദനാവസനായബകേ

പബകനനാക്കനാവസയബടവരനാത്തവബധലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  അധബകേനാരലാം  കേവരനാകത

വദവസനായങ്ങള്  തുടങ്ങുനതബനുള്ള   സമ്മേതപത്രലാം  സമയബന്ധബതമനായബ

ലഭദമനാക്കുകേകയനതനാണന് ഇഇ ബബല് കകേനാണ്ടുകദ്ദേശബക്കുനതന്.   അകപക്ഷകേള്ക്കന്  30

ദബവസത്തബനകേലാം  അനുമതബ  നല്കേബയബകലങ്കബല്  അതന്  ലഭബചതനായബ  കേണക്കനാക്കബ

സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങനാന്  അനുമതബ  നല്കുനതനാണന്  ഇഇ  ബബല്.   കതറബദരബപ്പെബചന്

അനുമതബ  വനാങ്ങബയനാല്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  പബഴ  ഇഇടനാക്കനാനുലാം  ബബലബല്  വദവസ

കചയ്തബട്ടുണന്.  അകപക്ഷകേള്  ഓണ്കകലനബലൂകട  നല്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  ഇതബനനായബ  ഏഴന്  നബയമങ്ങളനാണന്  കഭദഗതബ  കചയ്യുനതന്.

കകേരളകത്ത ഒരു  നബകക്ഷപ സഇഹൃദ സലാംസനാനമനാക്കബ മനാറകേ എനതനാണന് ബബലബകന്റെ

പധനാന ഉകദ്ദേശദലാം. ആകഗനാള-ഉദനാരവല്ക്കരണ നയങ്ങളുകട ഭനാഗമനായബ സലാംസനാനകത്ത

കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള   സത്വകേനാരദവത്കേരബക്കുനതബനന്   നടപടബ

കകകേകക്കനാള്ളുകമ്പനാള്  സലാംസനാന   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുന
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നയമനാണന്  സലാംസനാന സര്ക്കനാര് സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.  നഷത്തബല് പവര്ത്തബചബരുന

13  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാക്കുനതബനുലാം  കേയറമതബ  രലാംഗത്തന്

കകേന്ദ്രസ്പീകൃത   വദവസനായങ്ങള്ക്കനുകൂലമനായ  സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബചബട്ടുണന്.  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കന്  സഹനായകേരമനായ

രസ്പീതബയബല്   കുറഞ  പവര്  തനാരബഫനാണന്   ഇഇടനാക്കബവരുനതന്.  സലാംസനാനത്തന്

ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബ നബയമലാം ഫലപദമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന് സനാധബചബട്ടുണന്. 

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്):  ചര്ചയബല്  ഉയര്നവന  അഭബപനായങ്ങകള  സത്വനാഗതലാം  കചയ്യുന.

ബബലബകല ചബല വദവസകേളബല് പകേടബപ്പെബച ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങള് സലാംബന്ധബചന്

സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയബലലാം  നബയമനബര്മ്മേനാണ  ഘട്ടത്തബലലാം  സമഗ്രമനായബ

പരബകശനാധബക്കനാവനതനാണന്.   കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  ഭൂജല  അകതനാറബറബ

നബഷ്കര്ഷേബക്കുന അളവബല് മനാത്രകമ വദനാവസനായബകേനാവശദങ്ങള്ക്കന് ഭൂഗര്ഭ ജലലാം

ഉപകയനാഗബക്കുനളകവനന്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണന്.    ജലലാം  പുനരുപകയനാഗബക്കനാനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണകമന  കഭദഗതബ  നബയമത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  ഓണ് 

ലലനബല്    അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചന്  30  ദബവസത്തബനുള്ളബല്   ലലസന്സന്
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ലഭബക്കനാതബരുനനാല്   ലലസന്സന്  ലഭബചതനായബ  കേണക്കനാക്കനാകമനള്ള  കരഖ

ഓണ്ലലനനായബത്തകന  നല്കുനതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനനാണന്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.  പഞനായത്തസ്പീരനാജന് ആക്ടബലൂകട ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്ക്കന് ലഭബച

അധബകേനാരലാം  കേവര്കനടുക്കുനതബനുള്ള  യനാകതനാരു  ശമവലാം  ഗവണ്കമന്റെന്

നടത്തബയബട്ടബല.  കസക്രട്ടറബകക്കനാ അകദ്ദേഹലാം നബയമബച ഉകദദനാഗസകനനാ അകപക്ഷ

സത്വസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  ലഭദമനാക്കനാനുമുള്ള  അധബകേനാരലാം  മനാത്രമനാണന്

നല്കേബയബട്ടുള്ളതന്.   കസ്റ്റേനാപന്  കമകമ്മേനാ കകേനാടുക്കുനതബനുലാം വദവസനായ സനാപനലാം

അടച്ചുപൂട്ടുനതബനുള്ള  വബദഗ  ഉപകദശലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  സമയപരബധബ

നബശയബചബട്ടുണന്.   ഫയര്  കബയറന്സുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്  റൂള്സന്

തയ്യനാറനാക്കുകമ്പനാള്  ആകലനാചബക്കനാവനതനാണന്.   അഗബസുരക്ഷനാ  കസനയുകട

അവകേനാശങ്ങള് ഹനബക്കുന ഒരു നടപടബയുലാം കഭദഗതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.

ജബകയനാ  ടനാഗബലാംഗന്  മുകഖന  വദവസനായ  രലാംഗകത്ത  കേണകക്കടുപ്പെന്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  മലബനസ്പീകേരണ നബയനണ

കബനാര്ഡബകന്റെ  അനുമതബയുലാം  ഡബ.എലാം.ഒ.  സര്ട്ടബഫബക്കറലാം  കവണകമനള്ള

നബബന്ധന  ആശുപത്രബകേള്,  പനാരനാകമഡബക്കല്  സനാപനങ്ങള്,  കബനബക്കുകേള്

എനബവയന് മനാത്രമനായബ പരബമബതകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  നബലവബലള്ള നബയമങ്ങള്മൂലലാം
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നബകക്ഷപകേര്ക്കുണനാകുന  തടസങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കബ  സമയബന്ധബതമനായബ

വദവസനായലാം  തുടങ്ങനാനുള്ള  സനാഹചരദകമനാരുക്കനാനനാണന്  ഇഇ  ബബല്

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്.   ബബല്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന്

അയയണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.

നബരനാകേരണപകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം ബബല്

വബദദ്യുച്ഛക്തബയുലാം കതനാഴബലലാം കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമവലാം സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ

VII-മനായബ  സലാംയുക്തമനായബ  പരബഗണബക്കുനതബനന്  വദവസനായവലാം  ധനാതുക്കളുലാം

സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ  IV-കന്റെ പരബഗണനയന് അയയണകമന പകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയന് അയച്ചു.

(ii) 2018-  കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം   (2-  ാം

നമ്പര്  )   ബബല്

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .
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കമനായ്തസ്പീന്): 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം

(2-ാം  നമ്പര്)  ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന് പഖദനാപബച്ചുകകേനാണന്

സതത്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറന്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തന് വയന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്): 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം സുഗമമനാക്കലലാം

(2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  ജലവബഭവലാം  സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  III-ഉലാം

വബദദ്യുച്ഛക്തബയുലാം കതനാഴബലലാം കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമവലാം സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ

VII-ഉലാം  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണവലാം  ഗ്രനാമവബകേസനവലാം  ഭവന  നബര്മ്മേനാണവലാം

സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  IX-ഉലാം  കചര്നന്  സലാംയുക്തമനായബ

പരബഗണബക്കുനതബനന് വദവസനായവലാം ധനാതുക്കളുലാം സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ

IV-കന്റെ പരബഗണനയന് അയയണകമന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനമ്പ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്: I move that “This House resolves to
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disapprove  the  Kerala  Investment  Promotion  and  Facilitation  (No.2)

Ordinance, 2017 (Ordinance No.36 of 2017).”

ഇഇ  നബയമലാം  പനാസനാകുകമ്പനാള്  വബവബധ  മനബമനാരുകട  അധബകേനാര

പരബധബയബല്കപ്പെടുന  വബഷേയങ്ങള്  വദവസനായ വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബലനാകുകമന   പശലാം

നബലനബല്ക്കുനണന്.   72,  73  ഭരണഘടനനാ  കഭദഗതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  എടുത്ത

തസ്പീരുമനാനങ്ങളബല്  നബനന്  ഗവണ്കമന്റെന്  പബന്മനാറുകമ്പനാഴുണനാകുന  നബയമപശങ്ങള്

പരബകശനാധബക്കകപ്പെകടണതനാണന്.   അധബകേനാര  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  നല്കേബയ  അധബകേനാരലാം  കസക്രട്ടറബമനാര്ക്കന്  നല്കുനതന്

ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണത്തബകന്റെ  അന്തന്തഃസത്ത  തകേര്ക്കുനതനാണന്.   ഓണ്ലലനബല്

ലലസന്സബനന്  അകപക്ഷബചന്  30  ദബവസത്തബനുള്ളബല് ഉത്തരവന്  ലഭബക്കനാതബരുനനാല്

ലലസന്സന്  ലഭബചതനായബ  പരബഗണബക്കനാകമനലാം  പബനസ്പീടന്  എകന്തങ്കബലലാം  ലലാംഘനലാം

ശദയബല്കപ്പെട്ടനാല്  ലലസന്സന്  റദ്ദേനാക്കബ  അകപക്ഷകേനുകമല്  അഞന്  ലക്ഷത്തബല്

കേവബയനാത്ത  തുകേ  പബഴയനായബ  ചുമത്തനാവനതുമനാകണന  നബബന്ധന

പുനന്തഃപരബകശനാധബകക്കണതനാണന്.   വദവസനായങ്ങള്ക്കുകവണബ  ഏകറടുക്കുന  ഭൂമബയുകട

ഉടമസകരക്കൂടബ  വദവസനായ  സലാംരലാംഭത്തബകന്റെ   കഷേയര്കഹനാള്കഡഴന്  ആക്കുകേയുലാം

കഷേയര്  ടനാന്സ്ഫര്  കചയ്യുനതബനുള്ള അധബകേനാരലാം  അവര്ക്കന്  നല്കുകേയുലാം കചയ്യണലാം.

ഗവണ്കമന്റെന്   നബയനണത്തബലള്ള   ധനകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  വനായ
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ലഭദമനാകുനതബനുളള  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  മുപ്പെതന്  ദബവസത്തബനുള്ളബല് തസ്പീരുമനാനലാം

കകകേകക്കനാണന്  തുകേ  നല്കുനതബനുള്ള   നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  വദവസനായ

സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തബകന്റെ  അളവന്  നബയമലാംമൂലലാം

നബയനണവബകധയമനാക്കണലാം.      ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്  ഏരബയകേളബകല ഭൂമബക്കന് പട്ടയലാം

ലഭദമനാക്കുനതബലള്ള   തടസങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കണലാം.   ചുമട്ടുകതനാഴബലനാളബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം   കനനാക്കുകൂലബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  അനഭബലഷേണസ്പീയമനായ

കേനാരദങ്ങള് അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്

എകസ്റ്റേറകേളബകല   ഡബസമ്പ്യൂട്ടുകേള്   പരബഹരബക്കുനതബനന്  എലനാ  സലത്തുലാം

കൂടബയനാകലനാചനനാ  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  മബനല്  പണബമുടക്കുകപനാലള്ള  സനാഹചരദങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം

കകേരളത്തബകന്റെ വദനാവസനായബകേ പശങ്ങള്ക്കന് പരബഹനാരലാം കേകണത്തുകേയുലാം  ജനങ്ങളുകട

കക്ഷമത്തബനുകവണബയുള്ള സനാഹചരദകമനാരുക്കുകേയുലാം കവണലാം.  

ശസ്പീ.  പബ.അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദബനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാം  കുഞന്  ):

നബരനാകേരണപകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  ഇത്തരലാം  ഒരു  ബബല്  കകേനാണ്ടുവകരണ

യനാകതനാരു  അടബയന്തര  സനാഹചരദവലാം  നബലവബലബല.  ഭൂമബയുകട  ലഭദതക്കുറവന്

ഇന്ഡസ്ട്രേബയല്  എകസ്റ്റേറകേളുകട  പവര്ത്തനകത്ത  സനാരമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണന്.

കകേരളത്തബല്  പുകേക്കുഴല്  വദവസനായലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കനാത്ത
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സനാഹചരദമനാണള്ളതന്.  ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേവബദദകേളുപകയനാഗബചന്  നബകക്ഷപങ്ങള്

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കണലാം.   സ്റ്റേനാര്ട്ടപ്പെന്  കേമ്പനബകേള്ക്കന്  കമചകപ്പെട്ട  ഇന്ഫ്രനാസ്ട്രേക്ചര്

നല്കുകേയുലാം  കകേ.എസന്.കഎ.ഡബ.സബ.,  സ്റ്റേനാര്ട്ടപ്പെന്  മബഷേന്  എനബവയുകട

ആഭബമുഖദത്തബലള്ള  ഇന്കുകബഷേന്  കസന്റെറുകേളബല്  വദവസനായത്തബനന്  ഉഇനല്

നല്കേബകക്കനാണ്ടുള്ള  ഇന്ഫ്രനാസ്ട്രേക്ചര്  സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  'ഇഇസന്

ഓഫന്  ഡൂയബലാംഗന്'  ബബസബനസബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കനാവശദമനായ  സഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലാം ലഭദമനാക്കബ ഹനാര്ഡന് കവയര്

ഇന്ഡസ്ട്രേബ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.

യുവസലാംരലാംഭകേരുകട  പരനാജയഭസ്പീതബ  അകേറനതബനുലാം  ആവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുനതബനുലാം   കൂടുതല്  ഫബനബഷേബലാംഗന്  സ്കൂളുകേള്  സനാപബക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.

സനാകങ്കതബകേപരബജനാനലാം  കനടബ  പുറത്തബറങ്ങുന  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  കൂടുതല്

കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കനാന്  വദവസനായ  വകുപ്പെന്  മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.

നബകക്ഷപങ്ങള്  ആകേര്ഷേബക്കുനതബനനായബ  മുന്  സര്ക്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന  പദതബകേള്

തുടരനാനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  പവനാസബ  നബകക്ഷപങ്ങള്

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനന്  കൂടുതല്  ഭഇതബകേസനാഹചരദങ്ങള്  ഒരുക്കണലാം.

ദുരൂഹതകേകളനാഴബവനാക്കബ  ഓര്ഡബനന്സന്  പബന്വലബചന്  വദവസനായ

നയത്തബലധബഷബതമനായ  സമഗ്ര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന്  സര്ക്കനാര്
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തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്  : 2018-കല  കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം

സുഗമമനാക്കലലാം  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപനായലാം  ആരനായുനതബനനായബ

31-03-2018  വകര  സര്ക്കുകലറന്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

പവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനന്  സലാംസനാനത്തന്  കൂടുതല്

കതനാഴബല്സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കണലാം.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ   സനാഹചരദലാം

മനസബലനാക്കബ   കചറുകേബട  വദവസനായങ്ങകള     കപനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനുള്ള

നടപടബയുണനാകേണലാം.  ഓര്ഡബനന്സന്  കകേനാണ്ടുവനന്  നബയമമനാക്കുനതബനുപകേരലാം

സമഗ്രമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബനന്  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബകല  കസക്രട്ടറബതല  ഉകദദനാഗസര്ക്കന്    തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാനുള്ള

അവകേനാശലാം  നല്കുന  നടപടബ  പുനന്തഃപരബകശനാധബക്കണലാം.   വദവസനായങ്ങള്

തുടങ്ങുനതബനന്   ഭൂമബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  വനായ  അനുവദബക്കുനതബനുമുള്ള  നടപടബ

ഉദനാരമനാക്കണലാം.  കൂടുതല്  സലാംരലാംഭകേകര  സലാംസനാനകത്തയന്  ആകേര്ഷേബക്കുനതബനന്

ഹര്ത്തനാല് നബയനണ ബബല് കകേനാണ്ടുവരുന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷേന്  : 2018-കല  കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം

സുഗമമനാക്കലലാം  (2-ാം  നമ്പര്)   ബബല്  ഒരു  കസലക്ടന്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയന്

അയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   അഭദസ്തവബദദരനായ  കചറുപ്പെക്കനാര്ക്കന്
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കതനാഴബല്  കകേനാടുക്കനാന്  കേഴബയുന  തരത്തബലള്ള  ലമകക്രനാ/കചറുകേബട  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  ഒരു  നവകകേരളലാം  സൃഷബക്കനാനുമുള്ള  നടപടബയുകട  ഭനാഗമനായനാണന്

ഇത്തരകമനാരു നബയമനബര്മ്മേനാണലാം കകേനാണ്ടുവരനാന് വദവസനായ വകുപ്പെന് മുന്കേകയ്യടുത്തതന്.

നബകക്ഷപകേകരനാടുള്ള  ഉകദദനാഗസരുകട  സമസ്പീപനത്തബല്  മനാറലാം  ഉണനാകേണലാം.

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  അനനാവശദമനായ  കേനാലതനാമസലാം  ഉണനാക്കുന

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബകക്കണ  വകുപ്പെന്  ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  കലനാകേ കകേരള സഭയുകട നടത്തബപ്പെബലൂകട  പവനാസബകേകള ആദരബച

സര്ക്കനാര്  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.     സലാംരലാംഭകേര്  സമര്പ്പെബക്കുന  സത്വയലാം

സനാക്ഷദകപ്പെടുത്തബയ  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  കതറകണങ്കബല്  ആയതന്  അകപക്ഷകേകന

കബനാധദകപ്പെടുത്തബ  തബരുത്തുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്   കവഗത്തബല്

സത്വസ്പീകേരബകക്കണതന് സലാംബന്ധബച വദവസ ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.    ആകരനാഗദ-

മനാലബനദ-പനാരബസബതബകേ  പശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനന്   തുടര്നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കനാന് ബബലബല് വദവസ കചയ്തബട്ടുള്ളതന് ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  വദനാവസനായബകേനാ

വശദങ്ങള്ക്കന് ഭൂഗര്ഭ ജലലാം എടുക്കുനതന് സലാംബന്ധബചന് വദക്തത വരുകത്തണതനാണന്.

വദവസനായ  സനാപനങ്ങളബല്  നബനലാം  പുറന്തള്ളുന  മലബനജലലാം  റസ്പീ-ലസക്കബള്
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കചയ്യണകമന കഭദഗതബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബയ നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.    മടങ്ങബ

വരുന  പവനാസബകേള്ക്കന്    കകേരളത്തബല്  നബലവബലള്ള  വദവസകേളബല്

ഇളവകകേനാടുത്തന്  വദവസനായ  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള  സനാഹചരദലാം

ഒരുക്കുനതബകനക്കുറബചന്   ഗഇരവമനായബ ചര്ച കചകയ്യണതനാണന്. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  എ  .  സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്   ): ബബലബകന്റെ അവതരണത്തബല് ദുരൂഹതയുകണനള്ളതന് നബരര്തകേമനാണന്.

സനായബയനായ  വദവസനായ  വളര്ചയന്  നബകക്ഷപ  സഇഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷമുണനാക്കനാന്

തടസമനായബ  നബല്ക്കുന  വദവസകേളബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായനാണന്

ഇത്തരകമനാരു  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതന്.   ഇതബലൂകട

വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള്ള  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുലാം.

പഞനായത്തന് രനാജന്  ആക്ടബകല കസക്ഷന്  233, 233 (3)  എനസ്പീ വകുപ്പുകേള് പകേനാരലാം

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്ക്കന്  നല്കേബയബട്ടുളള  അധബകേനാരത്തബല്  യനാകതനാരു  മനാറവലാം

വരുത്തബയബട്ടബല.   കകലസന്സന്  ലഭദമനാകുനതബനുളള  പരമനാവധബ  കേനാലയളവന്  30

ദബവസവലാം  ഏകതങ്കബലലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പരനാതബയുണനായനാല്  15  ദബവസത്തബനുളളബല്   വബദഗ  സമബതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

ഉണനാകേണകമനനാണന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതന്.  ജബലനാ  കേളക്ടര്  കചയര്മനാനനായ  ജബലനാ
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കബയറന്സന് കബനാര്ഡബല് തകദ്ദേശ സനാപനത്തബല്നബനലാം കകലസന്സന് ആവശദമനായബ

വരുന കകേസുകേളബല് ബന്ധകപ്പെട്ട ഗ്രനാമപഞനായത്തന് /മുനബസബപ്പെനാലബറബ /കകേനാര്പ്പെകറഷേന്

അദദക്ഷന്മനാര്ക്കന്  അവരുകട പൂര്ണ്ണ അവകേനാശലാം സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണന്  ഏകേജനാലകേ

കബയറന്സന്  കകേനാടുക്കനാവനതനാണന്.  ഇഇ  വകുപ്പുകേളബലണനാകുന  കഭദഗതബകേള്ക്കന്

വബകധയമനായബ  ഏകേജനാലകേ  സലാംവബധനാനത്തബലൂകട   സമയബന്ധബതമനായബ

കകലസന്സുകേള്   നല്കേനാനുലാം   പുതുക്കനാനുലാം  കേനാലനാവധബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുമുളള

നടപടബകേള്  കവഗത്തബലനാക്കുനതനാണന്.  വദവസനായ

സഇഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷത്തബനുകവണബയുലാം  പുതബയ സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കുകവണബയുലാം ചര്ചയബല്

പകങ്കടുത്ത  അലാംഗങ്ങള്  മുകനനാട്ടുവച  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഗഇരവപൂര്വ്വലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കനാവശദമനായ  കലനാണ്

സമയബന്ധബതമനായബ  ലഭദമനാകുനതബനുളള  സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കുനതനാണന്.  ഓകരനാ

കമഖലയബകലയുലാം  പശങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനനായബ  വദവസനായ  കമഖലകയ

അടബസനാനമനാക്കബ ഉണനാകകേണ സമബതബകേകള സലാംബന്ധബചന് സര്ക്കനാര് ആവശദമനായ

നടപടബ   സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.   ഭൂമബയുകട  പട്ടയത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  നബലവബലളള

പട്ടയത്തബകന്റെ  സബതബ  തുടരനാനനാണന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളളതന്.  കനനാക്കുകൂലബയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടന്  ചബല  പകദശങ്ങളബല്  നബലനബല്ക്കുന  അനഭബലഷേണസ്പീയമനായ

പവണതകേള്കക്കതബകര  സര്ക്കനാര്  ഇടകപടലണനാകുനതനാണന്.  ജലലാം  അസലാംസ്കൃത
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വസ്തുവനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുന  വദവസനായങ്ങള്ക്കന്  നബശയബചബരബക്കുന

ജലനബരപ്പെബനുളളബല്നബനന്  മനാത്രകമ  ജലലാം  എടുക്കനാനുളള  അനുമതബയുണനാകുകേയുളള.

സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയബല് ചര്ച കചയ്തന് ബബല് സലാംബന്ധമനായ കഭദഗതബകേളബല് വദക്തത

വരുത്തനാവനതനാണന്.  

നബരനാകേരണ പകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

2018-കല  കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം  സുഗമമനാക്കലലാം  (2-ാം

നമ്പര്)  ബബല്  ജലവബഭവലാം  സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  III,  വബദദ്യുച്ഛക്തബയുലാം

കതനാഴബലലാം  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമവലാം  സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  VII,

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബ IX എനബവ സലാംയുക്തമനായബ പരബഗണബക്കുനതബനന് വദവസനായവലാം ധനാതുക്കളുലാം

സലാംബന്ധബച  സബന് ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  IV -കന്റെ  പരബഗണനയന്  അയയണകമന  പകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയന് അയച്ചു. 

സഭ  ഉചയകശഷേലാം 3.30-നന് പബരബഞ.


