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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    23,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

(ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബയകട  രനാജബ  ആവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനസ്റ്റ്  മുനബല്  നബനസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചുകകേനാണബരുന

യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്   സസ്പീക്കറുകട  അഭദര്ത്ഥന  പ്രകേനാരലാം  അവരവരുകട

സസ്പീറ്റുകേളബകലയസ്റ്റ് കപനായബ.)

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല):  ഗവണ്കമന്റെബകനതബകര

നബരന്തരമനായ പരനാമര്ശങ്ങള് ഹഹകക്കനാടതബ നടത്തബയബടലാം വബധബനദനായത്തബലൂകട
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കുറ്റകപ്പെടുത്തബയബടലാം  അധബകേനാരത്തബല് തുടരുന ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം

വകുപ്പുമനബയകടയലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെയലാം  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷേധബചസ്റ്റ്  ഇനകത്ത

സഭനാനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബക്കുന.

(തുടര്നസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  സഭ

ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കേനാര്ഷേബകേ കമഖലയകട തകേര്ച

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  റബ്ബര്,  കനലസ്റ്റ്ല,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയ  കേനാര്ഷേബകേ

ഉത്പനങ്ങളുകട  വബലയബടബവബനനാലലാം  ഭനാരബച  കേനാര്ഷേബകേകേടവലാം  നബമബത്തലാം

കേനാര്ഷേബകേ  കമഖലയസ്റ്റ്  സലാംഭവബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന  തകേര്ചയലാം  കേര്ഷേകേര്

അനുഭവബക്കുന ദുരബതങ്ങളുലാം സലാംബനബചസ്റ്റ് സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.  മനാണബ റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.

കൃഷേബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനബല് കുമനാര്): കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ

കതറ്റനായ ഇറക്കുമതബ നയങ്ങളനാണസ്റ്റ് നനാണദവബളകേള് ഉള്കപ്പെകടയള്ള കേനാര്ഷേബകേ

ഉല്പനങ്ങളുകട വബലയബടബവബനുള്ള പ്രധനാന കേനാരണലാം.  റബ്ബര് കേര്ഷേകേര് കനരബടുന
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പ്രതബസനബ തരണലാം കചയ്യുനതബനസ്റ്റ് കേബകലനായസ്റ്റ് 150 രൂപ തനാങ്ങുവബല നബശ്ചയബചസ്റ്റ്

കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കുന  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കബയബടണസ്റ്റ്.  റബ്ബര് കബനാര്ഡബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദലാം കചലത്തബയബടണസ്റ്റ്.  കകേരഗ്രനാമലാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള

പദതബകേളബലൂകട  നനാളബകകേര  കൃഷേബയകട  വബസ്തൃതബയലാം  ഉല്പനാദനക്ഷമതയലാം

വര്ദബപ്പെബക്കനാന  സനാധബചബടണസ്റ്റ്.  പച  നനാളബകകേരത്തബനസ്റ്റ്

വബലയബടബവണനാകുനപക്ഷലാം  സലാംഭരണലാം  പുനനഃരനാരലാംഭബക്കനാനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഇറക്കുമതബ  നയലാം  പുനനഃപരബകശനാധബക്കണകമനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകനനാടസ്റ്റ്  നബരവധബ  തവണ  ആവശദകപ്പെടുകേയലാം  കചയബടണസ്റ്റ്.

കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  കനലബകന്റെ  സലാംഭരണവബല  നല്കുനതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പ്രതബസനബകേള്  ശനാശസതമനായബ  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  കനലസ്റ്റ്ല  സലാംഭരബചസ്റ്റ്  മൂനസ്റ്റ്

ദബവസത്തബനകേലാം കേര്ഷേകേരുകട അക്കക്കൗണബകലയസ്റ്റ് പണലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുമുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.   കനല്കൃഷേബ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

കനല്കേര്ഷേകേകര  സഹനായബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതബകന്റെ  ഫലമനായബ

15000  ഏക്കറബല്  പുതബയതനായബ  കനല്കൃഷേബ  ആരലാംഭബചബടണസ്റ്റ്.

പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള കൃഷേബനനാശത്തബനസ്റ്റ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം, കേര്ഷേകേ കപനഷേന
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എനസ്പീ  ഇനങ്ങളബകല  കുടബശബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.   വബള  ഇനഷേസറനസസ്റ്റ്  സസ്പീലാം  പ്രകേനാരമുള്ള  തുകേയബല്

വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുത്തുകേയലാം  അവകേനാശലനാഭലാം  എന  ആശയലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന

കേനാരദത്തബല്  നയപരമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുകേയലാം  ആര്.കകേ.വബ.ഹവ.

പദതബയമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കനല്കേര്ഷേകേര്  കനരബടനാനബടയള്ള  ബുദബമുട്ടസ്റ്റ്

പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയബടണസ്റ്റ്.  കേനാര്ഷേബകേ കേടങ്ങള്

എഴുതബത്തള്ളണകമനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബകനനാടസ്റ്റ് ആവശദകപ്പെടകകേനാണസ്റ്റ് പ്രകമയലാം

പനാസനാക്കനാന ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് തയ്യനാറനാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  റബ്ബറബകന്റെ  വബലയബടബയകേയലാം  ഉല്പനാദനകചലവസ്റ്റ്

വര്ദബക്കുകേയലാം കചയ സനാഹചരദത്തബല് 200 രൂപ മബനബമലാം വബല പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

റബ്ബര് സലാംഭരബക്കനാനുലാം പമ്പബലാംഗസ്റ്റ് സബ്സബഡബ കുടബശബകേ കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  ഏലലാം,  അടയ,  കകേനാകക്കനാ തുടങ്ങബയ നനാണദവബളകേള്ക്കസ്റ്റ്

വബലയബടബയകേയലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വബല  വര്ദബക്കുകേയലാം

കചയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേരുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരുമനായബ ചര്ച കചയ്യുനതബനനായബ   സര്വ്വകേക്ഷബ സലാംഘകത്ത അയയ്ക്കുനതബനുലാം

റബ്ബര്  കേര്ഷേകേകര  സഹനായബക്കുനതബനനാവശദമനായ  തുകേ  വകേയബരുത്തുനതബനുലാം
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കചറുകേബട  കേര്ഷേകേരുകട  കേടങ്ങള്  എഴുതബത്തള്ളുനതബനുലാം  ജപബ  നടപടബകേള്

നബര്ത്തബവയ്ക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഈ  വബഷേയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചയ്യണലാം.

കൃഷേബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനബല് കുമനാര്):  ഈ സര്ക്കനാര് റബ്ബര്

കേര്ഷേകേകര  സഹനായബക്കുനതബനനാവശദമനായ  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയലാം  വബവബധ

കുടബശബകേകേള്  കകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയലാം  കചയബടണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കതറ്റനായ

നയങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ  കേര്ഷേകേ  ആത്മഹതദ  വര്ദബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

വബലത്തകേര്ച  കനരബടുകമ്പനാള്  തനാങ്ങുവബല  നല്കേബ  കേര്ഷേകേകര  സഹനായബക്കനാനുള്ള

നടപടബകേളനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.  റബ്ബര്  കമഖലയബകല  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ് റബ്ബര് കബനാര്ഡുമനായബ കചര്നസ്റ്റ്  5.96  കകേനാടബ രൂപയകട പദതബ

നടപ്പെനാക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  നനാളബകകേരത്തബല്നബനലാം  ഹവവബധദമനാര്ന  മൂലദവര്ദബത

ഉല്പനങ്ങള്  ഉണനാക്കുനതബനുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  വബളയടബസനാനത്തബല്  അകഗ്രനാ

പനാര്ക്കുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേകര  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ

വദവസനായ-കൃഷേബ  വകുപ്പുകേള്  സലാംയക്തമനായബ   റബ്ബറധബഷബത  വദവസനായലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബടണസ്റ്റ്. കേര്ഷേകേകര സഹനായബക്കുന നയമനാണസ്റ്റ്

ഈ സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്. ഈ വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച

കചകയ്യണ ആവശദമബല. 
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേര്ഷേകേ

കദനാഹ സമസ്പീപനത്തബകനതബകര ഒനബച്ചുനബല്കക്കണതസ്റ്റ് ആവശദമനാണസ്റ്റ്.  കേര്ഷേകേരുകട

ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നദനായവബല ലഭദമനാക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതുലാം

അവരുകട പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച കചയ്യുനതബനസ്റ്റ്  ആവശദമനായ ഘട്ടത്തബല് സര്വ്വകേക്ഷബ

സലാംഘകത്ത അയയ്ക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്. 

  (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷേധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷേധബചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.  മനാണബ  പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷേലാം  അകദഹത്തബകന്റെ  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടസ്റ്റ്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷേലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

കപനഷേന പരബഷ്കരണലാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  സലാംസനാനകത്ത  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകേളബകലയലാം

മുനബസബപ്പെല് കകേനാര്പ്പെകറഷേനുകേളബകലയലാം ശുചസ്പീകേരണ കതനാഴബലനാളബകേളുകട കപനഷേന

പരബഷ്കരബക്കനാനുലാം ശമ്പള പരബഷ്കരണത്തബകല അപകേനാതകേള് പരബഹരബക്കനാനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

തകദശസസയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  നഗരസഭകേളബകല  കേണബജന്റെസ്റ്റ്  വബഭനാഗലാം
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ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കസവന-കവതന  വദവസകേള്  പരബഷ്കരബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  17-8-2016-ല്

ഉത്തരവബറങ്ങുകേയലാം  കപനഷേന  പരബഷ്കരണലാം  സലാംബനബചസ്റ്റ്  അന്തബമ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനനായബ  ഫയല്  മനബസഭനാകയനാഗത്തബകന്റെ  പരബഗണനയസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.  തനാല്ക്കനാലബകേ കേണബജന്റെസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കവതനലാം  600

രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബചബടണസ്റ്റ്.  ശമ്പള  പരബഷ്കരണത്തബകല  അപനാകേതകേള്

പരബകശനാധബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

(കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേബയ  അലാംഗലാം  സസ്പീറ്റബലബലനാതബരുനതബനനാല്  രണനാമകത്ത

ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)  

III സബ്മബഷേന 

(1) വബമനാന യനാതനാക്കൂലബ

(പ്രസ്തുത വബഷേയലാം സലാംബനബചസ്റ്റ്   ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫസ്റ്റ്, എലാം.എല്.എ.-യലാം

കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.)

ശസ്പീ  .   രനാജു എബ്രഹനാലാം:  ഗള്ഫസ്റ്റ് കമഖലയബകലയ്ക്കുളള വബമനാന യനാതനാക്കൂലബയബകല

അനബയനബതമനായ വര്ദനവസ്റ്റ് അവസനാനബപ്പെബക്കനാന സതസര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  സക്കൗദബ  അകറബദയബല്  നബനലാം  നബതനാഖനാതസ്റ്റ്

നബയമത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ തബരബച്ചുവരുന പ്രവനാസബകേളുകട പുനരധബവനാസ പദതബകേള്

വബപുലസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  വബമനാന  യനാതനാക്കൂലബയബകല  വര്ദനവസ്റ്റ്  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം



8

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  വബമനാന  കേമ്പനബകേള്  ഉയര്ന

യനാതനാക്കൂലബ ഇക്കൗടനാക്കുന കേനാരദത്തബല് അടബയന്തരമനായബ ഇടകപടണകമനലാം ഓണലാം,

ഇക്കൗദസ്റ്റ്   സസ്പീസണബല്  കൂടുതല്  വബമനാന  യനാതനാ  സക്കൗകേരദലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണകമനലാം

യനാതനാ  നബരക്കസ്റ്റ്  വര്ദബപ്പെബക്കരുകതനലാം  കകേന്ദ്ര  കവദനാമയനാന  മനനാലയകത്തനാടസ്റ്റ്

ആവശദകപ്പെകട്ടങബലലാം  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബചബല.   കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

തബരബകചത്തുന പ്രവനാസബകേളുകട പുനരധബവനാസത്തബനുലാം സുസബര വരുമനാനത്തബനുമനായബ

സര്ക്കനാര് വബഭനാവന കചയബടളള  'കനനാര്ക്ക ഡബപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് കപ്രനാജകസ്റ്റ് കഫനാര് റബകട്ടണ്

എമബഗ്രന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്'  പദതബയബലൂകട  15  ശതമനാനലാം  മൂലധന സബ്സബഡബയലാം  3  ശതമനാനലാം

പലബശ  സബ്സബഡബയലാം  നല്കേബ  സസയലാം  കതനാഴബല്  സലാംരലാംഭങ്ങള്  കേകണത്തനാന

ബനാങ്കുകേള് മുകഖന വനായ്പ ലഭദമനാക്കുനണസ്റ്റ്. 

(2) കേസ്പീഴ്ശനാന്തബ നബയമനലാം

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  കചട്ടബകുളങ്ങര  കദവസ്പീകക്ഷതത്തബകല  കേസ്പീഴ്ശനാന്തബ

നബയമനത്തബകനതബകരയളള  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പബനവലബചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  സുധബകുമനാറബനസ്റ്റ്  ടബ

കക്ഷതത്തബല്ത്തകന നബയമനലാം നല്കേനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):   മനാകവലബക്കര  അസബസന്റെസ്റ്റ്   കദവസസലാം  കേമ്മേസ്പീഷേണറുകട
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ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം പുതബയബടലാം കദവസസലാം കേസ്പീഴസ്റ്റ് ശനാന്തബയനായ ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. സുധബകുമനാറബകന

കചട്ടബകുളങ്ങര കദവസസലാം കേസ്പീഴസ്റ്റ് ശനാന്തബയനായബ സലലാം മനാറ്റബയതസ്റ്റ്  കക്ഷതനാചനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

വബരുദമനാകണനസ്റ്റ്  കേനാണബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  കക്ഷത  തനബ  കദവസസലാം  അഡബനബകസ്ട്രേറ്റര്ക്കസ്റ്റ്

കേത്തസ്റ്റ് നല്കുകേയലാം ഇതുസലാംബനബചസ്റ്റ്  ശസ്പീകദവസ്പീവബലനാസലാം ഹബന്ദുമത കേണ്കവനഷേന

നല്കേബയ കകേസബല്  കദവസസലാം കേമ്മേബഷേണര്  ബനകപ്പെട്ടവകര കനരബല് കകേട്ടസ്റ്റ്  തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ്

കേല്പബക്കനാന  കകഹകക്കനാടതബ  ഉത്തരവബടുകേയലാം  കചയബരുന.  കേസ്പീഴ്ശനാന്തബ

നബയമനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ് വബവനാദങ്ങള് ഉയര്നതബനനാല് മനാകവലബക്കര അസബസന്റെസ്റ്റ്

കദവസസലാം  കേമ്മേസ്പീഷേണറുകട  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നടപ്പെനാകക്കണതബകലനസ്റ്റ്   തബരുവബതനാലാംകൂര്

കദവസസലാം  കേമ്മേസ്പീഷേണര്  ഉത്തരവനായബടണസ്റ്റ്.  പൂജനാരബ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  കദവസസലാം

കബനാര്ഡസ്റ്റ്  നബയമനങ്ങളബല്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയകട  അടബസനാനത്തബല്

നബയമനങ്ങള്    ജനാതബ  പരബഗണന  കൂടനാകത  നടപ്പെനാക്കുനതബനസ്റ്റ്   കദവസസലാം

കബനാര്ഡുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദശലാം  നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.  ഇക്കൗ  നബര്കദശത്തബനസ്റ്റ്  വബരുദമനായ

ഉത്തരവബകനതബകര  ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

(3) കഗ്രസസ്റ്റ് മനാര്ക്കസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ഇ  .  ടബ  .    കകടസണ് മനാസര്:  കകേരകളനാത്സവ വബജയബകേള്ക്കസ്റ്റ് പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.

പരസ്പീക്ഷയബല് കഗ്രസസ്റ്റ് മനാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന):  കകേരകളനാത്സവ  വബജയബകേള്ക്കസ്റ്റ്   ഉനത  പഠനത്തബനനായബ  കകേരള

യൂണബകവഴബറ്റബ  കഗ്രസസ്റ്റ്  മനാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദബക്കുനണസ്റ്റ്.  എനനാല്  പബ.  എസസ്റ്റ്.  സബ.

പരസ്പീക്ഷകേളബല്  കഗ്രസസ്റ്റ്  മനാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദബക്കുന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലബല.

(4) കസഷേദലബസസ്റ്റ് അദദനാപകേ നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  ഭബനകശഷേബക്കനാരനായ  കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പഠന  പബന്തുണ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  സസയലാംകതനാഴബല്  കനടുനതബനുലാം    സ്കൂളുകേളബല്  കസഷേദലബസസ്റ്റ്

അദദനാപകേകര നബയമബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്):  ഒനമുതല്

പനണ്ടുവകരയള്ള   കനാസ്സുകേളബല്  പഠബക്കുന  ഭബനകശഷേബക്കനാരനായ  കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്

പഠനത്തബല്   പബന്തുണ  നല്കുനതബനസ്റ്റ്   കകേന്ദ്രമനാനവ  വബഭവകശഷേബ  മനനാലയലാം

പുറകപ്പെടുവബച  IEDSS  മനാനദണലാം  അനുസരബചസ്റ്റ്   865  റബകസനാഴസ്റ്റ്  അദദനാപകേകര

മനാതമനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  അനുവദബചബടള്ളതസ്റ്റ്.   ഇതുകൂടനാകത   408  റബകസനാഴസ്റ്റ്

അദദനാപകേകര അധബകേമനായബ  നബയമബചബടണസ്റ്റ്.   കൂടുതല്  അവശത അനുഭവബക്കുന

കുട്ടബകേള്  ഉള്കപ്പെടുന  വബദദനാലയങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബ  കസഷേദല്

എഡന്യൂകക്കറ്റര്മനാരുകടയലാം  കുട്ടബകേള് കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകേള് കബസ്റ്റ് കചയസ്റ്റ് കൂടുതല് സ്കൂളുകേളബല്
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റബകസനാഴസ്റ്റ്  അദദനാപകേരുകടയലാം  കസവനവലാം   കേബടപ്പെബലനായ  കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  തുടര്

പഠനത്തബനസ്റ്റ്  ആവശദമനായ പബന്തുണ നല്കുനതബനസ്റ്റ്  ആഴ്ചയബകലനാരബക്കല്  കസഷേദല്

എഡന്യൂകക്കറ്റര്മനാരുകട കസവനവലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതനാണസ്റ്റ്.    

(5) കതനാഴബല് സുരക്ഷ

ശസ്പീ  .    കറനാഷേബ  അഗസബന:  ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയങ്ങളബകല  വബദദനാ

കവനാളന്റെബയര്മനാരുകട  കവതനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കതനാഴബല്  സുരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം   ഭക്കൗതബകേ  സനാഹചരദവലാം  കൂടുതല്

വബദദനാര്ത്ഥബകേളുമുള്ള  ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയങ്ങകള  എല്.പബ.  സ്കൂളുകേളനാക്കുകേയലാം

കചയ്യണലാം.    

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്):  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

പ്രവര്ത്തബക്കുന  ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയങ്ങളബകല   വബദദനാ  കവനാളന്റെബയര്മനാകര

കേരനാറടബസനാനത്തബലനാണസ്റ്റ്  നബയമബക്കുനതസ്റ്റ്.  അവരുകട  ഓണകററബയലാം

വര്ദബപ്പെബചതബനുപുറകമ ഉത്സവബത്ത,  ആര്ജബതനാവധബ തുടങ്ങബയ ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

നല്കുനണസ്റ്റ്.     പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.യകട അനുമതബയബലനാകത വബദദനാ  കവനാളന്റെബയര്മനാകര

സ്കൂളുകേളബല് നബയമബക്കനാന സനാധബക്കുകേയബല.   കുട്ടബകേള് ഇലനാതനാകുന ഏകേനാദദനാപകേ

വബദദനാലയങ്ങളബകല  വബദദനാ  കവനാളന്റെബയര്മനാകര  മറ്റസ്റ്റ്  തസബകേകേകേളബല്  നബയമബക്കുന

കേനാരദലാം വബശദമനായബ പരബകശനാധബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  ഈ വബദദനാലയങ്ങളുകട പ്രവര്ത്തനലാം
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വബലയബരുത്തുനതബനസ്റ്റ്  മൂനലാംഗ കേമ്മേബറ്റബകയ നബകയനാഗബക്കുകേയലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് ലഭബക്കുന

മുറയസ്റ്റ്  തുടര് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.  

(6) കഫനാറസസ്റ്റ് കറനാഡസ്റ്റ് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞബരനാമന:   കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ്  ജബലയബകല കദലലാംപനാടബ  കഫനാറസസ്റ്റ്

വഴബയള്ള കറനാഡസ്റ്റ് നബര്മ്മേബക്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

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

കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ്  ജബലയബകല   പ്രധനാന   സനാപനങ്ങള്   കദലലാംപനാടബ  പഞനായത്തസ്റ്റ്

ആസനാനമനായ  അടൂരബലനാണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തബക്കുനതസ്റ്റ്.  കദലലാംപനാടബയബല്  നബനസ്റ്റ്

അടൂരബകലത്തനാനുള്ള  പ്രധനാനകപ്പെട്ട   രണസ്റ്റ്  കറനാഡുകേളബല്  ടനാറബലാംഗസ്റ്റ്

പൂര്ത്തബയനായബടകണങബലലാം    അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  നടകത്തണതനായബടണസ്റ്റ്.  കറനാഡസ്റ്റ്

വബകേസനത്തബനസ്റ്റ്  മരങ്ങള്  മുറബകക്കണബവരുനതബനനാല്  വന  സലാംരക്ഷണ  നബയമ

പ്രകേനാരലാം  കകേന്ദ്രനാനുമതബ  ആവശദമനാണസ്റ്റ്.    കഫനാറസസ്റ്റ്  കബയറനസബനുകവണബ  യൂസര്

ഏജനസബ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചനാല്  ആവശദമനായ  ശബപനാര്ശ  സഹബതലാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ അനുമതബക്കസ്റ്റ് ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള് 

 കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബച്ചുള്ള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് വച്ചു. 
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V റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയന റബകപ്പെനാര്ടകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട. 

(1)സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബ  XI-കന്റെ  2017   മനാര്ചസ്റ്റ്  31  വകരയള്ള  ആനുകേനാലബകേ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

(2)  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബ  XIII-കന്റെ  2017   മനാര്ചസ്റ്റ്  31  വകരയള്ള ആനുകേനാലബകേ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

(3)  കലനാക്കല് ഫണസ്റ്റ് അക്കക്കൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബയകട പനണസ്റ്റ് മുതല് പതബനഞസ്റ്റ്

വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ടകേള്.

(4)പരബസബതബ സലാംബനബച സമബതബയകട അഞനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

(5)  മുതബര്ന  പക്കൗരനനാരുകട  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയകട  ഒനനാമതസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

 (6) യവജനകക്ഷമവലാം യവജനകേനാരദവലാം സലാംബനബച സമബതബയകട രണനാമതസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

VI ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷേകത്ത ബഡ്ജറ്റബകലയ്ക്കുള്ള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള

സലാംബനബക്കുന ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം
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2017-18  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷേകത്ത ബഡ്ജറ്റബകലയ്ക്കുള്ള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്

അനുവദബക്കണകമന പ്രകമയലാം ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബമനാര് അവതരബപ്പെബക്കുകേയലാം അവ

പബന്തനാങ്ങകപ്പെടുകേയലാം കചയ.

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    അച്ചുതനാനന്ദന:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കകേരളത്തബകന്റെ  സമഗ്ര  പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദമബടകകേനാണ്ടുള്ള  നടപടബകേളനാണസ്റ്റ്

എല്.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ആകഗനാള സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബയബല്  നബനസ്റ്റ്  കതനാഴബലനാളബകേകളയലാം  ദുര്ബ്ബല  ജനവബഭനാഗങ്ങകളയലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബ.   മതനബരകപക്ഷ  വബകേസബത

കകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  പ്രശ്നങ്ങകളയലാം  പ്രതബസനബകേകളയലാം  അതബജസ്പീവബചസ്റ്റ്

ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുനതബനുമനാണസ്റ്റ്  ഹരബതകകേരളലാം,  ആര്ദലാം

പദതബകേളബലൂകട  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതസ്റ്റ്. രനാജദത്തബകന്റെ  മതനബരകപക്ഷതയലാം

കഎകേദവലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കനാന  എല്.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാര്  എനലാം

പ്രതബജനാബദമനായബരബക്കുലാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.  സമസ

കമഖലകേളബലലാം  വബകേസനലാം  ലക്ഷദമബടകകേനാണ്ടുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാണസ്റ്റ്  ഇക്കൗ

സര്ക്കനാര്  മുനഗണന  നല്കുനതസ്റ്റ്.  അടബസനാന  സക്കൗകേരദ  വബകേസന  രലാംഗത്തസ്റ്റ്

ദബശനാകബനാധകത്തനാടുകൂടബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന  ഒരു  സര്ക്കനാരനാണബതസ്റ്റ്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട
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2,000  കകേനാടബ  രൂപയകട  പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  തുടക്കലാം  കുറബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞുകവനതസ്റ്റ്

എടുത്തുപറയത്തക്ക  കനട്ടമനാണസ്റ്റ്.  അടച്ചുപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷേണബ  കനരബട്ടബരുന  സര്ക്കനാര്

സ്കൂളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പുതുജസ്പീവന  നല്കേനാനുലാം  അടബസനാന-ഭക്കൗതബകേ  സക്കൗകേരദങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തനാനുലാം  സ്കൂളുകേകള  കകഹകടകേസ്റ്റ്  ആക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സനാധബചബടണസ്റ്റ്.

പബ.എചസ്റ്റ്.സബ.  മുതല്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജസ്റ്റ്  വകരയളള  ആശുപതബകേകള

കരനാഗസ്പീസക്കൗഹൃദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറ്റനാനുലാം  പബ.എചസ്റ്റ്.സബ.-കേകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ ഉയര്ത്തനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബടണസ്റ്റ്.  ഭൂമബ കേകയ്യറ്റക്കനാര്കക്കതബകര

ശക്തമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  ആറസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  ഡബവബഷേനുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം

മുടങ്ങബക്കബടന  റസ്പീ-സര്കവ്വ  നടപടബകേള്  പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുലാം  പട്ടയവബതരണലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം നബലലാം നബകേത്തുനവര്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

കേഴബഞ്ഞു. എലനാവര്ക്കുലാം വസ്പീടസ്റ്റ്, സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചബതസലാം എനസ്പീ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കനാനുലാം

141  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്  ജലസുഭബക്ഷനാ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം  ഗ്രനാമസഭകേകള

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കനാനുലാം  നഷ്ടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബചബരുന  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങകള  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  കേഴബഞ്ഞബടണസ്റ്റ്.  പനാല്-പചക്കറബ-

നനാളബകകേര  ഉല്പ്പെനാദനത്തബല്  കകേരളകത്ത  സസയലാംപരദനാപതയബകലത്തബക്കുനതബനുളള

പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം  കകേനാടുക്കനാന  കേഴബഞ്ഞതസ്റ്റ്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയമനായബ  ബനകപ്പെടലാം  ഒട്ടനവധബ  പദതബകേള്
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നടപ്പെബലനാക്കബയബടണസ്റ്റ്.  ഇക്കൗ സര്ക്കനാര് ജനങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം നബനകകേനാണസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനനാണസ്റ്റ് ശമബക്കുനതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   നനാണ : ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന. പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങകള  സമൂഹത്തബകന്റെ  മുഖദധനാരയബകലയസ്റ്റ്  കകേനാണ്ടുവരനാന

സര്ക്കനാര്  ഫലപ്രദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  അവരുകട

അവകേനാശങ്ങള്  കേവര്കനടുക്കനാന  നടത്തബവരുന  ഗൂഢനസ്പീക്കങ്ങകള

പ്രതബകരനാധബക്കണലാം.  കേനാര്ഷേബകേനാവശദങ്ങള്ക്കുലാം  കുടബകവള്ളത്തബനുലാം  ജലലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള പദതബകേള്   സര്ക്കനാര് നടപ്പെനാക്കബവരുനണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ :  ഇക്കൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വന  കശഷേലാം

സലാംസനാനകത്ത റവനന്യൂ കേമ്മേബയലാം ധനകേമ്മേബയലാം വര്ദബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.   ജനങ്ങകള

കനരബട്ടസ്റ്റ് ബനാധബക്കുന പ്രധനാന വകുപ്പുകേള്ക്കസ്റ്റ് നനാമമനാതമനായ ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ് വബഹബതമനാണസ്റ്റ്

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ആകരനാഗദ  കമഖലയസ്റ്റ്  ബഡ്ജറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കബയകതനാകട  കകേരളകമനാഴബകകേയള്ള  സലാംസനാനങ്ങളുകട  നബകുതബ  വരുമനാനലാം

വര്ദബക്കുകേയലാം  ഉപകഭനാക്തൃ വസ്തുക്കളുകട  വബല കുറയകേയലാം കചയ. കകേനാഴബയബറചബക്കസ്റ്റ്

നബകുതബ പൂര്ണ്ണമനായലാം പബനവലബകചങബലലാം വബലകുറഞ്ഞബല. നബകുതബ പബരബവസ്റ്റ് രലാംഗകത്ത

കകേടുകേനാരദസതയ്ക്കുലാം  അഴബമതബക്കുലാം  അന്തദലാം  കുറബക്കനാകത  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യകട
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ഗുണഫലങ്ങള്  ജനങ്ങള്കക്കനാ  ഖജനനാവബകനനാ  ലഭബക്കബല.  ഇതബനസ്റ്റ്

നബശ്ചയദനാര്ഢദകത്തനാകടയള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകക്കണതനായബടണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

അഴബമതബരഹബതവലാം  കേനാരദക്ഷമവമനായ  ഭരണലാം  കേനാഴസ്റ്റ് ചവച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  എല്.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.

സര്ക്കനാര്  രനാജദത്തബനനാകകേ  മനാതൃകേയനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  പ്രഖദനാപബച  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായങ്ങള്  ഉള്കക്കനാള്ളുനതബനുലാം  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്

സനാധബക്കുനണസ്റ്റ്.  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  വഴബ  36,047  കപര്ക്കസ്റ്റ്  നബയമനലാം  നല്കുനതബനുലാം

പുതുതനായബ  3,700  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  സനാധബചബടണസ്റ്റ്.  നൂതന

ആശയങ്ങള്  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  14  ജബലനാവദവസനായ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം

ബബസബനസസ്റ്റ്   ഇനകേക്യുകബഷേന  കസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ടൂറബസലാം  കമഖലയസ്റ്റ്

മുന്തബയ പരബഗണന നല്കുകേയലാം കചയബടണസ്റ്റ്.  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളുകട നഷ്ടലാം

71.34 കകേനാടബ രൂപയനായബ കുറയ്ക്കുനതബനുലാം   നവസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  270

കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുനതബനുലാം  സനാധബചബടണസ്റ്റ്.  വബകേസന  പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്

പ്രനാധനാനദലാം  നല്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പ്രകൃതബ  വനാതകേ  കകപപ്പെസ്റ്റ് കകലന  പദതബ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബച്ചു.  തൃശ്ശൂരബല് സലാംകയനാജബത   സനാര്ട്ടസ്റ്റ് അപ്പെസ്റ്റ് വബകലജുകേള് ആരലാംഭബച്ചു.

കേനാര്ഷേബകേ കമഖലയബല് നൂതന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  എലനാ ജബലകേളബലലാം

അകഗ്രനാ പനാര്ക്കുകേള് സനാപബക്കുകേയലാം കചയ.  കുടബശബകേയണനായബരുന  151.4  കകേനാടബ
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രൂപയകട കേര്ഷേകേ കപനഷേന  വബതരണലാം കചയ.  വരള്ചയകട പശ്ചനാത്തലത്തബല്

കേനാര്ഷേബകേ കേടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് കമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബചബരുന. ചരബതത്തബല് ആദദമനായബ

പചക്കറബ  സലാംഭരണത്തബനസ്റ്റ്  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനകസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  നല്കേബ.  തരബശബടങ്ങളബല്

കൃഷേബ ഇറക്കുനതബനസ്റ്റ് വബപുലമനായ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചു.   തസ്പീരകദശ കമഖലയബല്

ജനകക്ഷമകേരമനായ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കനാന  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സനാധബച്ചു.   സമഗ്ര

വബകേസനലാം ലക്ഷദമനാക്കബയള്ള  ഹരബതകകേരളലാം, ഹലഫസ്റ്റ്, ആര്ദലാം, കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

സലാംരക്ഷണ  യജലാം  എനസ്പീ  മബഷേനുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  മബകേച  രസ്പീതബയബല്

മുകനനാടകപനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.  അടബസനാനരഹബതമനായ  ആകരനാപണങ്ങളനാണസ്റ്റ്

സര്ക്കനാരബകനതബകര  പ്രതബപക്ഷലാം  ഉനയബക്കുനതസ്റ്റ്.  അധബകേനാരപരബധബ  കേടനസ്റ്റ്

സര്ക്കനാരബകന വബമര്ശബക്കുന കകേനാടതബ നബലപനാടസ്റ്റ് ശരബയല. 

ശസ്പീ  .    എന  .    വബജയന  പബള്ള:   ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളബല്  നബനലാം  ജനശദ  തബരബച്ചുവബടനാനുള്ള   ശമമനാണസ്റ്റ്

പ്രതബപക്ഷലാം  നടത്തുനതസ്റ്റ്.    സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കുന   വബകേസന  സനാമൂഹദകക്ഷമ

പരബപനാടബകേള് ജനപബന്തുണകയനാകട മുകനനാടകപനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.  നബരവധബ വര്ഷേങ്ങളനായബ

അടഞ്ഞുകേബടന  അലബനഡസ്റ്റ്  ഫനാകറബ  തുറന  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന  സനാധബചതസ്റ്റ്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.   കേഴക്കൂട്ട ലാം-കചര്ത്തല  കദശസ്പീയ  പനാതയ്ക്കുള്ള  സലകമടുപ്പെസ്റ്റ്

നടപടബകേള് തസരബതകപ്പെടുത്തണലാം. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:   ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ   സര്ക്കനാര്  നടത്തബയ  പരബശമങ്ങള്

ഗുണപരമനായ മനാറ്റങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് കേനാരണമനായബടണസ്റ്റ്.  സനാമൂഹദ സനാമ്പത്തബകേ കമഖലകേളബല്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നയങ്ങളുകട ഭനാഗമനായണനാകുന കവല്ലുവബളബകേള് പ്രതബകരനാധബക്കനാന

സനാധബക്കണലാം.   ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകട  ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ  പരബപനാടബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദബക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള എതബര്ക്കുന. സര്ക്കനാരബകന്റെ

സസജനപക്ഷപനാത  നബലപനാടുകേള്  കകേനാടതബ  വബമര്ശനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

കേനാരണമനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   സനാപബത തനാല്പരദക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടനബല്ക്കുന സര്ക്കനാര്

സമസ്പീപനലാം  ശരബയല.  കപനാലസ്പീസബകന രനാഷസ്പീയവല്ക്കരബക്കുനതസ്റ്റ്  നബര്ഭനാഗദകേരമനാണസ്റ്റ്.

തസ്പീവ്രവനാദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടയനതബനസ്റ്റ്  പ്രകതദകേ യൂണബറ്റസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബക്കണകമന

കകേന്ദ്ര നബര്കദശലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാര് പനാലബക്കുനബല. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫസ്റ്റ്:   ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

അടബസനാനസക്കൗകേരദ  വബകേസനവലാം  ജനകക്ഷമവലാം  ലക്ഷദമനാക്കബയള്ള

പരബപനാടബകേളബലൂകട  സര്ക്കനാര് മുകനനാടകപനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.   ഉപകതരകഞ്ഞടുപ്പുകേളബകല

ഫലലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ജനപബന്തുണ  വര്ദബചതബകന്റെ   കതളബവനാണസ്റ്റ്.  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബകന  അസബരകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  നസ്പീക്കത്തബകനതബകര
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പ്രതബകഷേധബക്കനാന  കകേനാണ്ഗ്രസസ്റ്റ് തയ്യനാറനാകുനബല.  സലാംസനാനകത്ത ക്രമസമനാധനാന

നബല  ഭദമനാക്കുനതബനുലാം   വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയ  കചറുക്കുനതബനുലാം  ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്

കേഴബഞ്ഞബടണസ്റ്റ്.    കകേരളത്തബകല  ജനകേസ്പീയ  സര്ക്കനാരബകന  പബരബച്ചുവബടുനതബനുള്ള

ശമങ്ങളനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്-

കനയലാം  ബബ.കജ.പബ.-കയയലാം  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടുകേളനാണസ്റ്റ്  പ്രതബപക്ഷലാം

സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന:   ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.   കേനാര്ഷേബകേ

കമഖലയകട  സമഗ്ര വബകേസനത്തബനസ്റ്റ്  പദതബ ആവബഷ്കരബചതുലാം  വബള  ഇനഷുറനസസ്റ്റ്

നടപ്പെനാക്കബയതുലാം   ക്ഷസ്പീകരനാത്പനാദകേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഗണദമനായ  കനട്ടലാം  കകകേവരബക്കനാന

കേഴബഞ്ഞതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.   കപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം

കപനാതുവബതരണ  കമഖലയബല്  സമഗ്രമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തനാനുലാം  ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്

കേഴബഞ്ഞബടണസ്റ്റ്.   കപനഷേന കുടബശബകേയബലനാകത നല്കേനാന കേഴബഞ്ഞതുലാം  'കകലഫസ്റ്റ്  '

പദതബ  പ്രഖദനാപബചതുലാം   ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സനാമൂഹദ  പ്രതബബദത

വദക്തമനാക്കുന.     തബകേച്ചുലാം ജകനനാപകേനാരപ്രദമനായ നടപടബകേളുമനായനാണസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

മുകനനാടകപനാകുനതസ്റ്റ്. 

           ശസ്പീമതബ പബ  .   അയബഷേനാ കപനാറ്റബ: ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള അനുകൂലബക്കുന.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  സബ്സബഡബ  നബര്ത്തലനാക്കബയതുലാം  ഇനന
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വബലനബയനണനാധബകേനാരലാം എണ്ണക്കമ്പനബകേള്ക്കസ്റ്റ് നല്കേബയതുലാം ജനജസ്പീവബതകത്ത

ദുസഹമനാക്കബയബടണസ്റ്റ്.   വബകേസന  പദതബകേള്കക്കനാപ്പെലാം  പനാവകപ്പെട്ട

ജനവബഭനാഗങ്ങളുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കൂടബ  ഏകറ്റടുത്തുകകേനാണനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

മുകനനാടകപനാകുനതസ്റ്റ്.   ക്രമസമനാധനാനത്തബകന്റെ  കേനാരദത്തബലലാം  വബകേസന

സൂചബകേകേളബലലാം  കകേരളലാം  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങകളക്കനാള്  മുനപന്തബയബലനാണസ്റ്റ്.

കക്ഷമകപനഷേനുകേള്  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  60  വയസസ്റ്റ്  കേഴബഞ്ഞ  എലനാവര്ക്കുലാം

കപനഷേന ഉറപ്പുവരുത്തബയതുലാം ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.  പനാവകപ്പെട്ട വബദദനാര്ത്ഥബകേളുകട

വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പനാ  തബരബചടവബനനായള്ള  പദതബ  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  ആവബഷ്കരബചസ്റ്റ്

നടപ്പെബലനാക്കബയബടണസ്റ്റ്.   ചബകേബത്സനാ  ധനസഹനായത്തബനുള്ള  അകപക്ഷകേള്ക്കസ്റ്റ്

ഓണ്ഹലന  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയലാം  സഹനായലാം  കനരബട്ടസ്റ്റ്  ബനാങസ്റ്റ്

അക്കക്കൗണബല് എത്തബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ്യുനണസ്റ്റ്.

ശുചബമുറബയബലനാത്ത ആദബവനാസബ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം

സക്കൗജനദമനായബ   നബര്മ്മേബചസ്റ്റ്  നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.   15000  ഏക്കര്  സലത്തസ്റ്റ്

പുതുതനായബ  കനല്കൃഷേബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം   കേനാര്ഷേബകകേനാല്പനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം  കചയബടണസ്റ്റ്.
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കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജവലാം

കപനാതുജനനാകരനാഗദലാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനസ്റ്റ്  ആര്ദലാം  പദതബയലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയബടണസ്റ്റ്.  13  കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങകള ലനാഭത്തബലനാക്കുകേയലാം

മുടങ്ങബക്കബടനബരുന  കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയബടണസ്റ്റ്.   രജബകസ്ട്രേഷേന  വകുപ്പെബല്  ഇ-സനാമ്പബലാംഗസ്റ്റ്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.   അപകേടത്തബല്കപ്പെട്ട  ഇതര

സലാംസനാനക്കനാരനസ്റ്റ്  ചബകേബത്സ നബകഷേധബച സസകേനാരദ  ആശുപതബകേള്കക്കതബകര

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ശക്തമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബചബടണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേകള  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  വനാണബജദവത്കേരണത്തബനസ്റ്റ്

തുടക്കമബട്ടതസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തനാണസ്റ്റ്.

ജനനാധബപതദപരമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന  സര്ക്കനാരബകന്റെ കുറവകേള് ചൂണബക്കനാണബചനാല്

തബരുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  സനാമ്പത്തബകേ  രനാഷസ്പീയ  രലാംഗങ്ങളബല്  സങസ്പീര്ണ്ണമനായ

സബതബവബകശഷേലാം  വളര്നവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  തസ്പീവ്ര  വലതുപക്ഷ  നയലാം  രനാജദത്തസ്റ്റ്

തുടരുകേയനാണസ്റ്റ്.  മതനബരകപക്ഷ  മൂലദങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

കചയ്യുനതസ്റ്റ്. 
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ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്):

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര്  സസ്പീമുകേള്ക്കസ്റ്റ്  മനാചബലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രനാന്റെസ്റ്റ്  നല്കുനതബനുലാം  ബഡ്ജറ്റബകല

പ്രഖദനാപബത  പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  തുകേ  വകേയബരുത്തുനതബനുലാം  കചലവഴബച   തുകേയസ്റ്റ്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  വനാങ്ങുനതബനുമനാണസ്റ്റ്  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്  അവതരബപ്പെബചബടള്ളതസ്റ്റ്.

ഫബസബക്കല്  കസബബഹലകസഷേന  പുന:സനാപബചസ്റ്റ്  ധനദൃഢസ്പീകേരണലാം

കകേനാണ്ടുവരുനതബനസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  ബഡ്ജറ്റബല്

വകേയബരുത്തബയതബകനക്കനാള്  കൂടുതല്  തുകേയനാണസ്റ്റ്  കക്ഷമ  കപനഷേനുകേള്ക്കസ്റ്റ്

കചലവഴബചബടള്ളതസ്റ്റ്.   ഈ ഓണക്കനാലത്തസ്റ്റ്  കേര്ഷേകേ കപനഷേനടക്കലാം എലനാ  കക്ഷമ

കപനഷേനുകേളുകടയലാം  കുടബശബകേ  പൂര്ണ്ണമനായബ  നല്കുനതനാണസ്റ്റ്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  തുകേ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  സനാമ്പത്തബകേ

സുസബരത ഹകേവരബക്കുനതബനുമനാണസ്റ്റ് കേബഫ്ബബ സലാംവബധനാനലാം കകേനാണ്ടുവനബടള്ളതസ്റ്റ്.

വനകേബട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്  കവഗത്തബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബ

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബനുലാം  പരമ്പരനാഗത  കതനാഴബലകേകള

സലാംരക്ഷബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  നബകക്ഷപലാം  വര്ദബപ്പെബചസ്റ്റ്  പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.    ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്

പനാസനാക്കബത്തരണകമനസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.  
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സലാംസനാന  ഭരണത്തലവനമനാര്,  മനബമനാര്,  ആസനാന  ഉകദദനാഗസനമനാര്

എന  II-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  നസ്പീതബനദനായ

നബര്വ്വഹണലാം എന  III-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  എന  XII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

ജയബലകേള്  എന  XIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ്  എന  XV-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  വബദദനാഭദനാസലാം,  കേനായബകേ  വബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന

XVII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

കകവദദസഹനായരലാംഗവലാം  കപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന  XVIII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതസവലാം കക്ഷമവലാം

എന  XLVI-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

ശുദജലവബതരണവലാം  ശുചസ്പീകേരണവലാം  എന  XX-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം നഗര വബകേസനലാം എന  XXII-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം പഞനായത്തസ്റ്റ്  എന

XXXV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം ഗ്രനാമവബകേസനലാം

എന  XXXVI-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

കതനാഴബലലാം  കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം   പ്രവനാസബകക്ഷമവലാം  എന  XXIV-ാം  നമ്പര്
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ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം   പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു

പബകനനാക്ക/നന്യൂനപക്ഷ വബഭനാഗങ്ങള് എനബവരുകട  കക്ഷമലാം  എന  XXV-ാം നമ്പര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  സഹകേരണലാം  എന  XXVII-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  വബകനനാദസഞനാരലാം  എന

XLII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം

എന  XXXI-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം

ക്ഷസ്പീരവബകേസനലാം  എന  XXXII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  മത്സദബനനലാം  എന  XXXIII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  വദവസനായങ്ങള്  എന

XXXVII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  തുറമുഖങ്ങള്

എന  XL-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  ഗതനാഗതലാം

എന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയബകനലളള  ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  ചര്ച

കൂടനാകത പനാസനാകക്കണ മറ്റസ്റ്റ് ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബകനലളള ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുലാം സഭ

പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെസ്റ്റ് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ. 

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ പ്രകേനാരമുളള   2017-  കല കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡസ്റ്റ്
ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം
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തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെളളബ  ):  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള   2017-കല  കകേരള

മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   കതനാമസസ്റ്റ് ചനാണബ  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ   (  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെളളബ  ):  സലാംസനാന  തസ്പീരകദശസുരക്ഷ  ഉള്കപ്പെകടയളള  എലനാ  തുറമുഖ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഒരു ഏജനസബയകട കേസ്പീഴബല് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കനാനനാണസ്റ്റ് ഇക്കൗ ബബല്

കകേനാണസ്റ്റ്  ഉകദശബക്കുനതസ്റ്റ്.   നനാവബകേകസനയകടയലാം  ഇന്തദന  തസ്പീരകദശ  സലാംരക്ഷണ

കസനയകടയലാം പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പെനാക്കബയബടകണനസ്റ്റ് മനാതമല സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് പ്രസ്തുത

കബനാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  മനാരബകകടലാം  സലാംസനാന  വബകേസന  കേക്കൗണ്സബല്

ശക്തമനായബ  ശബപനാര്ശ  കചയബടണസ്റ്റ്.  പ്രനാരലാംഭ  നടപടബകയന  നബലയബല്  കകേരള

മനാരബകകടലാം  കസനാകകസറ്റബകയയലാം  കകേരള  സലാംസനാന  മനാരബകകടലാം  വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറഷേകനയലാം  കബനാര്ഡബല്  ലയബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്  നബര്കദശബക്കകപ്പെട്ടബടണസ്റ്റ്.

സനാഗര്മനാല  പദതബയനുസരബചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കനായബ

നസ്പീക്കബവചബടളള  വബഹബതലാം  ലഭദമനാകുനതബനസ്റ്റ്   കബനാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബകക്കണതസ്റ്റ്

അതദനാവശദമനാണസ്റ്റ്. 
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(വബകയനാജനക്കുറബപ്പെസ്റ്റ്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബല.)

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ആനസലന: സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുളള   2017-

കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ

സര്ക്കുകലറ്റസ്റ്റ്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരളത്തബകല  കചറുകേബട

തുറമുഖങ്ങകളയലാം  ഫബഷേബലാംഗസ്റ്റ്  ലനാന്റെബകനയലാം  വളര്ത്തബകയടുക്കുനതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്

ഇക്കൗ ബബല് കകേനാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  കബനാര്ഡസ്റ്റ് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകുനകതനാടുകൂടബ കകേരളത്തബകന്റെ

തസ്പീരകദശ  വബകേസനലാം  സനാധദമനാകുനതനാണസ്റ്റ്.

തുറമുഖ  വബകേസനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നയപരമനായ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

കകകേകക്കനാള്ളുനതബനസ്റ്റ്  മുഖദമനബകയനാ വകുപ്പുമനബകയനാ കചയര്മനാനനായബ വകരണതുലാം

ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകസക്രട്ടറബമനാകര  കബനാര്ഡബല്   ഉള്കപ്പെടുകത്തണതുലാം   ചസ്പീഫസ്റ്റ്

എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസറനായബ  തുറമുഖ  വകുപ്പുകസക്രട്ടറബകയ  നബയമബകക്കണതുമനാണസ്റ്റ്.

മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡബലലാം  കേണ്സള്കട്ടറ്റസ്പീവസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയബലലാം  തകദശസ്പീയ  ഉപകദശകേ

സമബതബകേളബലലാം  വബവബധ  തലങ്ങളബലള്ള  ജനപ്രതബനബധബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.

സര്ക്കനാരബകന്റെ  കകകേവശമുള്ള  സസത്തുക്കള്  30  വര്ഷേകത്ത  പനാട്ടത്തബനസ്റ്റ്

കകകേമനാറുനതബനുള്ള  വദവസകേള്  ഒഴബവനാകക്കണതനാണസ്റ്റ്.  തുറമുഖത്തബകന്റെ

പരബധബക്കുള്ളബല് സസകേനാരദ വദക്തബകേള്ക്കസ്റ്റ് നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  അനുമതബ

കകേനാടുക്കുനതസ്റ്റ്  ആശനാസദമല.   ബബലബകന്റെ  ഉകദശദകേനാരണങ്ങളബല്  തസ്പീരകദശ
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സലാംരക്ഷണത്തബനസ്റ്റ് നബര്കദശങ്ങകളനാനമബല.  സനാവര വസ്തുക്കളുകട പനാട്ടത്തബനസ്റ്റ് കേരനാര്

നല്കുനതസ്റ്റ്  30  വര്ഷേകമനതസ്റ്റ്  5  വര്ഷേമനാകക്കണതനാണസ്റ്റ്.  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള

ഹനബക്കുന തരത്തബല് യനാകതനാരു വദവസകേളുമുണനാകേനാന പനാടബല.  തുറമുഖങ്ങളബല്

നബലവബലള്ള കതനാഴബലനാളബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള നബലപനാടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കകടസണ് മനാസര്  : സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2017-കല കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡസ്റ്റ് ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡബകന്റെ

രൂപസ്പീകേരണകത്തനാകട  കചറുകേബട  തുറമുഖങ്ങളുകട  വബകേസനവലാം  ഏകകേനാപനവലാം

സനാധദമനാകുകമനസ്റ്റ്  കേരുതുന.  തസ്പീരകദശ  ഉള്നനാടന  ജലഗതനാഗതങ്ങകള  പരസരലാം

ബനബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നബര്കദശങ്ങള്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  തുറമുഖങ്ങകള

ബനബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള തസ്പീരകദശ കേപ്പെല് ഗതനാഗത പദതബക്കുലാം ജലഗതനാഗതത്തബകന്റെ

സനാധദതകേള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡബകന്റെ  രൂപസ്പീകേരണലാം

സഹനായകേമനാകുലാം.  590 കേബകലനാമസ്പീറ്റര് തസ്പീരകദശമുള്ള സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  തസ്പീരസലാംരക്ഷണലാം

അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണസ്റ്റ്.  തസ്പീരകദശത്തുള്ള  കേകയ്യറ്റങ്ങള്  ഗക്കൗരവമനായബ

കേനാകണണതനാണസ്റ്റ്.  അതദനാധുനബകേ നബരസ്പീക്ഷണ സലാംവബധനാനങ്ങള് കചറുകേബട ഇടത്തരലാം

തുറമുഖങ്ങളബല്  ഏര്കപ്പെടുകത്തണതനാണസ്റ്റ്.   ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

അവകേനാശങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  തുറമുഖ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കസക്രട്ടറബയകട
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നബയനണത്തബല്  എസനാബബകഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  കസഷേദല്  കസല്  രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കപ്രനാവബഡന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  സൂപ്പെര്  ആനുകവഷേന  ഫണസ്റ്റ്,  മറ്റു  ഫണ്ടുകേള്

എനബവ ഇതര സര്ക്കനാര് ജസ്പീവനക്കനാരുകടതുകപനാകല നബലനബര്ത്തണലാം. 

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെള്ളബ):  കകേരള  മനാരബഹടലാം  കബനാര്ഡബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

ജനപ്രതബനബധബകേള് സജസ്പീവ പങനാളബകേളനാകുനതബനസ്റ്റ്  പ്രനാകയനാഗബകേ പരബമബതബകേളുണസ്റ്റ്.

കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കനാരുകട കസവന-കവതന വദവസകേള് സലാംരക്ഷബക്കനാന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.   തസ്പീരകദശങ്ങളബകല  അനധബകൃത  കേകയ്യറ്റലാം  തടയനതബനുലാം

ജസ്പീവകനനാപനാധബ   നഷ്ടകപ്പെട്ട  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  സഹനായലാം  നല്കുനതബനുലാം

മുന്തബയ പരബഗണന നല്കു നതനാണസ്റ്റ്.   

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു. 

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല  കകേരള  മനാരബഹടലാം

കബനാര്ഡസ്റ്റ് ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു. 

2-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

142. ഖണലാം 2 (ഡബക്യു) (i)-ല് "കൂടനാകത അവര് ഉള്കപ്പെടുനതുലാം" എനസ്പീ 
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വനാക്കുകേളുലാം ചബഹ്നവലാം ഒഴബവനാക്കുകേ. 

തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

145. ഖണലാം 2 (എ)-ല് "സലാംരലാംഭലാം" എന വനാക്കബനുപകേരലാം "സലാംരലാംഭങ്ങള്" 

എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

180. ഖണലാം 2 (എല്)-ല് "വരയകപ്പെടുന" എന വനാക്കബനുപകേരലാം   

"വരയകപ്പെടുന" എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

189. ഖണലാം 2 (ആര്)-ല് "വരയകപ്പെടുന" എന വനാക്കബനുപകേരലാം 

"വരയകപ്പെടുന" എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

192. ഖണലാം 2 (എസസ്റ്റ്)-ല് "തുറമുഖകത്ത" എനതസ്റ്റ്  "തുറമുഖത്തസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

198. ഖണലാം 2 (യ)-ല് "സര്ക്കനാരനാല്" എനതബനുപകേരലാം "സര്ക്കനാരബനനാല്" 

എനസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ. 

201. ഖണലാം 2 (ഡബക്യു)(i)-ല് "ചരയയയ്ക്കുന" എനതബനുപകേരലാം 

"ചരക്കയയ്ക്കുന" എനസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

211. ഖണലാം 2 (ഇസഡസ്റ്റ്-എ) (ii) -ല് "കേസ്പീഴബല് ഏകതങബലലാം 

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകയനാ" എനതബനുകശഷേലാം "നഗരസഭകയനാ" എനസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

168, 174, 179, 212, എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

227. ഖണലാം 3(4) കന്റെ (ix)-ാം  ഇനത്തബല്  "രണസ്റ്റ്" എന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം  

"നനാലസ്റ്റ്" എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ

തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

235. ഖണലാം 3(1) -ല്    "എനസ്റ്റ് വബളബക്കകപ്പെടുന" എനതസ്റ്റ്    "എന കപരബല്" 

എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ. 

241. ഖണലാം 3(2) -ല്    "വദയനലാം" എന വനാക്കബനുപകേരലാം  "ഹകേമനാറ്റലാം" എന

വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

 261. ഖണലാം 3(4)(ii) -ല്    "അയനാള്" എനതസ്റ്റ്   "അകദഹലാം" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.  

 289. ഖണലാം 3 -ല് ഉപഖണലാം (5)ആയബ തനാകഴപ്പെറയനവ കചര്ക്കുകേ  

 "(5) നനാമനബര്കദശലാം കചയ്യകപ്പെട്ട കചയര്മനാന, ഹവസസ്റ്റ് കചയര്മനാന, അലാംഗങ്ങള്

എനബവരുകട കേനാലനാവധബ പരമനാവധബ അഞ്ചുവര്ഷേലാം ആയബരബക്കുലാം" 
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മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല. 

4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5  -  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

307. ഖണലാം 5(2) -ല്   "അദദക്ഷലാം" എനതസ്റ്റ്   "ആദദക്ഷലാം" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.  

 312. ഖണലാം 5(3) -ല്   "അദദക്ഷലാം" എനതസ്റ്റ്   "ആദദക്ഷലാം" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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6   മുതല്   11   വകരയളള വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

6 മുതല് 11 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

6 മുതല് 11 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

381-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.  

12-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 12-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

13-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

386-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.  

13-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 13-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

14-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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397. ഖണലാം  14(1)-ല് "നബബനകേകളനാടുലാം" എനതസ്റ്റ് "നബബനനകേകളനാടുലാം" 

എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ. 

409-ാം നമ്പര് കഭഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

409-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.  

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 14-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 14-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

15  -  ാം   വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

15-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

15-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

16-  ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

457.  ഖണലാം  16  (ഇ)-ല്  "മറ്റു  നബയമനനടപടബകേളുലാം"  എനതസ്റ്റ്  "മറ്റു  നബയമ

നടപടബകേളുലാം”എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

460,  462,  463,  464,  466,  472,  473  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്
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അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 16-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 16-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

17-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

474. ഖണലാം 17-ല് "കസവന കവതന വദവസകേകളനാടുലാം" എന വനാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ്

കശഷേലാം  "തുടരനാവനതുലാം”എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ. 

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

18-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.
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489.  ഖണലാം  18-ല്  "തുറമുഖ കേനാരദനാലയലാം"  എന വനാക്കബനുപകേരലാം  "തുറമുഖ

ഡയറകകറകറ്റനാ തുറമുഖ കേനാരദനാലയകമനാ”എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മറ്റ സ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 18-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 18-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

19-  ഉലാം   20 -  ഉലാം വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

19-ഉലാം  20-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

19-ഉലാം 20-ഉലാം വകുപ്പുകേള്   ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

21-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

501.  ഖണലാം  21-ല്  "ആര്ജനലാം  നടത്തനാവനതുലാം"  എനതബനസ്റ്റ്  പകേരലാം

"ആര്ജബക്കനാവനതുലാം”എനസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 21-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 21-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

22-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

22-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

22-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

23-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

534.  ഖണലാം  23 (2)(ജബ)-ല്  "ഭനാരലാം കുറഞ്ഞ കേപ്പെലകേളുലാം"  എനതബനസ്റ്റ് പകേരലാം

"വബളക്കസ്റ്റ് കേപ്പെലകേളുലാം”എനസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 23-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 23-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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24-  ഉലാം   25-  ഉലാം വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

24-ഉലാം  25-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

24-ഉലാം 25-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

26-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

565-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

26-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

26-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

27-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

571, 572,573, 575, 576, 577 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

27-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

27-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

28 -  ഉലാം   29 -  ഉലാം വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല
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28  -ഉലാം  29  -ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

28 -ഉലാം 29-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

30-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

604, 605 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

30-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

30-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

31-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

611, 612, 613, 615, 618, 620 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

31-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

31-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

32-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

627.  ഖണലാം  32  (1)(ii)-കന്റെ  കബപ  നബബനനയകട  (ബബ)-ഇനത്തബല്

"ഉത്തരവനാദബതസലാം"  എനതബനസ്റ്റ്  പകേരലാം  "ഉത്തരവനാദബത്തലാം”എനലാം
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"കേനാലവധബ”എനതബനസ്റ്റ് പകേരലാം "കേനാലനാവധബ”എനലാം കചര്ക്കുകേ.

625-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

625-ാം നമ്പര്  കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 32-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 32-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

33   മുതല്   40   വകരയള്ള വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

33  മുതല് 40  വകരയള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

33 മുതല് 40 വകരയള്ള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

41-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

688.  ഖണലാം  41(3)-ല്  "ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  ഗസറ്റബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബകക്കണതുലാം"

എനസ്പീ വനാക്കുകേള് വബട്ടസ്റ്റ് കേളകയണതനാണസ്റ്റ് എന കഭദഗതബകയനാകട സസസ്പീകേരബക്കുന.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 41-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 41-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

42   മുതല്    45   വകരയള്ള വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

42 മുതല്  45 വകരയള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

42 മുതല്  45 വകരയള്ള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

46-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

707, 709 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

46-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

46-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

47-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

711.  ഖണലാം  47(1)-ല്  "സസന്തമനാക്കബയബടള്ളകതനാ"  എനതബനു  പകേരലാം
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"സസന്തമനായബടള്ളകതനാ" എനസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 47-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 47-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

48   മുതല്    52   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

48 മുതല്  52 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

48 മുതല്  52 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

53-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

747. ഖണലാം 53(2)-ല് "ഒരു ബനാങബകലനാ" എനതസ്റ്റ് "ഒരു ബനാങബല്" എനനാക്കബ

മനാറ്റുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 53-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 53-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

54   മുതല്    57   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

54 മുതല്  57 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

54 മുതല്  57 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

58-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

760. ഖണലാം 58(1)-ല് "ഉള്ള അതബനസ്റ്റ്" എനതസ്റ്റ് "ഉള്ളതബനസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 58-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 58-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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59-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല)

59-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

59-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

60    മുതല്   66   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

60  മുതല് 66 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

60  മുതല് 66 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

67-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

773. ഖണലാം 67 ഇനലാം (i)-ല് "ഉള്ള മനാര്ഗ്ഗലാം" എന വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 67-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 67-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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68 -  ഉലാം    69-  ഉലാം  വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല

68-ഉലാം   69  -ഉലാം   വകുപ്പുകേള്   ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

68 -ഉലാം  69-ഉലാം  വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

70-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

784-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

70-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

70-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

71-  ഉലാം   72-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

71-ഉലാം 72-ഉലാം വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

71-ഉലാം 72-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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73-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

73-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

73-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

74-  ഉലാം   75-  ഉലാം വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

74-ഉലാം 75-ഉലാം വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

74-ഉലാം 75-ഉലാം വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

76-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

795.  ഖണലാം  76-ല്  "കകേനാണ്ടനാകബല്"  എന വനാക്കബനു പകേരലാം  "കേരനാറബല്"

എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 76-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം
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സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 76-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

77-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

77-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

77-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

78-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

798.  ഖണലാം  78-കന്റെ  കബപ  നബബനനയബല്  "ആവശദമുണനായബരുനതല"

എന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം "ആവശദമുണനായബരബക്കുനതല" എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 78-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 78-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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79-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

79-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

79-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

80-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

813.  ഖണലാം  80 (4)-ല്  "അതബനുമുനപസ്റ്റ് ആകയനാ"  എനതസ്റ്റ്  "അതബനു മുകമ്പനാ"

എന മനാറ്റുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 80-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 80-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

81-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

81-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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81-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

82-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

82-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

82-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

83-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

819. ഖണലാം 83(2)-ല് "ഏകതങബലലാംതുകേ" എനതസ്റ്റ് "ഏകതങബലലാം തുകേ" എനസ്റ്റ്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 83-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 83-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

84   മുതല്   86   വകരയളള വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

84 മുതല് 86 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 
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അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

84 മുതല് 86 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

87-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

87-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

87-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

88   മുതല്   90   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

88 മുതല് 90 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

88 മുതല് 90 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

91-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

91-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

91-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

92   മുതല്   96   വകരയളള വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.
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92 മുതല് 96 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

92 മുതല് 96 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

97-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

97-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

97-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

98-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

855. ഖണലാം 98-ല് "കകേനാണ്ടനാകബകലനാ" എനതസ്റ്റ് "കേരനാറബകലനാ" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 98-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 98-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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99-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

856. ഖണലാം 99-ല് "ലലാംഘത്തബനസ്റ്റ്" എനതബനസ്റ്റ് പകേരലാം "ലലാംഘനത്തബനസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ്

കചര്ക്കുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 99-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 99-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

100 -  ഉലാം   101-  ഉലാം വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

100-ഉലാം 101-ഉലാം വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

100-ഉലാം 101-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

102-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ
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അവതരബപ്പെബച്ചു.

867.  ഖണലാം  102(1)-ല്  "കുറഞ്ഞ ഒരു അലാംഗലാം"  എന വനാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരലാം

"കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഒരു അലാംഗകമങബലലാം" എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

868.  ഖണലാം  102(5)(ബബ)  ആയബ  തനാകഴപ്പെറയനതസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേയലാം

അതബനനുസരബചസ്റ്റ് കശഷേബക്കുനവ പുനരക്ഷരലാം കചയ്യുകേയലാം കചയ്യുകേ:

 "(ബബ) കേമ്മേബറ്റബയകട കേസനാറലാം;" 

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 102-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 102-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

103-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

873.  ഖണലാം  103 (3)-ല്  "പ്രനാകദശബകേ"  എന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം  "തകദശസ്പീയ"

എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.
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875.  ഖണലാം  103 (4)-ല്  "പ്രനാകദശബകേ"  എന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം  "തകദശസ്പീയ"

എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

876.  ഖണലാം  103 (5)-ല്  "പ്രനാകദശബകേ"  എന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം  "തകദശസ്പീയ"

എന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

870, 871 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

 മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 103-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 103-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

104   മുതല്   106   വകരയളള വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

104 മുതല് 106 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

104 മുതല് 106 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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107-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

894.  ഖണലാം  107-കല  ഇനലാം  (കഎ)-ല്  "ജട്ടബകേളുകടയലാം"  എനതസ്റ്റ്

"കജട്ടബകേളുകടയലാം" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 107-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 107-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

108-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

899.  ഖണലാം  108-ല് ഒനനാലാം ഉപഖണമനായബ തനാകഴപ്പെറയനതസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേയലാം

കശഷേബക്കുനവ പുനരക്കലാം കചയ്യുകേയലാം കചയ്യുകേ:

 "(1)  ഇക്കൗ  ആകബനകേസ്പീഴബല്  ഉണനാക്കകപ്പെടുന  ഒനാകരനാ  കറഗുകലഷേനുലാം  അതസ്റ്റ്

ഉണനാക്കബയതബനുകശഷേലാം  കേഴബയനത  കവഗലാം  നബയമസഭ

സകമ്മേളനത്തബലനായബരബക്കുകമ്പനാള് അതബകന്റെ മുമ്പനാകകേ,  അതസ്റ്റ് ഒരു സകമ്മേളനത്തബകലനാ
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തുടര്ചയനായ  രണസ്റ്റ്  സകമ്മേളനത്തബകലനാ  കപടനാവന  ആകകേ  പതബനനാലസ്റ്റ്

ദബവസക്കനാലകത്തക്കസ്റ്റ് വയ്കക്കണതനാണസ്റ്റ്".

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 108-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 108-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

109   മുതല്   112   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

109 മുതല് 112 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

109 മുതല് 112 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

113-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബയബല.)

113-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

113-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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114-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

915. ഖണലാം 114-കല നബലവബലളള കബപ നബബനനയ്ക്കു കശഷേലാം തനാകഴപ്പെറയന

കബപ നബബനന കൂടബ കചര്ക്കുകേ:

 "എന മനാതമല,  ഇക്കൗ വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബല് പുറകപ്പെടുവബച എലനാ ഉത്തരവലാം അതസ്റ്റ്

ഉണനാക്കബയതബനുകശഷേലാം  കേഴബയനത  കവഗലാം,  നബയമസഭ  മുമ്പനാകകേ

വയ്കക്കണതനാണസ്റ്റ്". 

മറ്റസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 114-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 114-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം 

കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.

1 -ാം വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം   ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെളളബ  ):  2017-കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

 2017-കല കകേരള മനാരബകകടലാം കബനാര്ഡസ്റ്റ് ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

VIII അറബയബപ്പെസ്റ്റ്

മനാജബകേസ്റ്റ് കഷേനാ

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ഇനസ്റ്റ് കകവകുകനരലാം 6.00 മണബക്കസ്റ്റ് നബയമസഭനാ സമുചയത്തബകല

ആര്.  ശങരനനാരനായണന  തമ്പബ  കമകമ്പഴസ്റ്റ്  കലനാഞബല്വചസ്റ്റ്  ഭബനകശഷേബക്കനാരനായ

കുട്ടബകേള് അവതരബപ്പെബക്കുന മനാജബകേസ്റ്റ് കഷേനാ നടത്തുനതനാണസ്റ്റ്. എലനാ ബഹു. അലാംഗങ്ങളുലാം

പകങടുക്കണകമനസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷേലാം 2.26-നസ്റ്റ് പബരബഞ്ഞു.

* * * * * * * * *
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