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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    24,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകഹകക്കനാടതബ പരനാമര്ശലാം

മബ  .   സസ്പീക്കര് : ബനാലനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷന് അലാംഗമനായബ കബമബനല് പശനാത്തലമുള

ഒരു  വദകബകയ  കതരകഞ്ഞെടുക്കനാന്  ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ

സസസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ  സദുകദ്ദേശപരവലാം  ഉത്തമ  വബശസനാസകത്തനാകടയകല്ലെനമുള

കകഹകക്കനാടതബ വബധബ മുന്നബര്ത്തബ മനബ രനാജബവയ്ക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണസ്റ്റ് നനാലസ്റ്റ്
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ദബവസമനായബ  അഞസ്റ്റ്  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്   സഭനാ  കേവനാടത്തബല്  നടത്തബവരുന

സതദനാഗ്രഹ  സമരവലാം  സബലാംഗബള്  ബഞബകന്റെ  പരനാമര്ശങ്ങകള  ശരബവച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

കകഹകക്കനാടതബ  ഡബവബഷന്  ബഞസ്റ്റ്  ഇനകല  നടത്തബയ  പരനാമര്ശവലാംമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുള അതസ്പീവ ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ്

ചര്ച്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ് സര്വ്വശസ്പീ കകേ. സബ.  കജനാസഫസ്റ്റ്,  ടബ.  എ. അഹമ്മേദസ്റ്റ്

കേബസ്പീര്,   അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബച്ചസ്റ്റ്  കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  ഇഇൗ  മനാസലാം  21ാം  തസ്പീയതബ  സഭ

പരബഗണബച്ച  വബഷയമനാണബതസ്റ്റ്.   കകഹകക്കനാടതബ  പരനാമര്ശലാം  നസ്പീക്കുനതബനനായബ

സര്ക്കനാര്  ഫയല്  കചയ്ത  അപ്പെസ്പീല്  ഇനസ്റ്റ്  കകേനാടതബ  പരബഗണബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ

സന്ദര്ഭത്തബല് അതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ് കൂടുതല് കേനാരദങ്ങള് ചര്ച്ച കചയ്യുനതസ്റ്റ് ഉചബതമല്ലെ.

അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കനാനുള  സമയപരബധബ  നസ്പീട്ടബയതസ്റ്റ്  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  കകേനാടതബ

പരനാമര്ശലാം  നടത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   സമനാനവബഷയത്തബല്  മുന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലതലാം

അകപക്ഷനാ തസ്പീയതബ നസ്പീട്ടുകേയലാം നസ്പീട്ടബയ കേനാലയളവബല് ലഭബച്ച അകപക്ഷയബല് നബനലാം

കചയര്കപഴസ്റ്റ് സകണ  ഉള്കപ്പെകട  കതരകഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷന് അലാംഗങ്ങകള കതകരകഞ്ഞെടുത്ത രസ്പീതബകയക്കുറബച്ചസ്റ്റ് കകേനാടതബ ഒരുതരത്തബലുള

പ്രതബകൂല  പരനാമര്ശവലാം  നടത്തബയബട്ടബല്ലെ.  അകപക്ഷകേരബല്  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെടനാത്ത
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ഒരനാളനാണസ്റ്റ്  കകേനാടതബയബല് ഹര്ജബ  നല്കേബയതസ്റ്റ്.   കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ടവരബല് ഒരനാള്

കകേസുകേളബല്  പ്രതബയനാകണനളതനാണസ്റ്റ്  ഉനയബക്കകപ്പെട്ട  ആകക്ഷപലാം.   എനനാല്

സനാമൂഹദ  വബഷയങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട   കകേസ്സുകേളനാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

കപരബലുളതസ്റ്റ്.  നബയമവകുപ്പെസ്റ്റ്  കസകട്ടറബ  ഇക്കനാരദത്തബല്  നല്കേബയ  ഉപകദശലാം

പ്രസകമനാണസ്റ്റ്. അപ്പെസ്പീല് പരബഗണബച്ചകപ്പെനാള് കകേനാടതബ നടത്തബയ പരനാമര്ശലാം കരഖകേള്

പ്രകേനാരമുളതല്ലെ.  ഇത്തരലാം സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  മനബമനാര് രനാജബവച്ചതനായ കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കമബല്ലെ.

കകേസബല്  കേക്ഷബയല്ലെനാത്ത  മനബകയക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  കകേനാടതബ  നടത്തബയ

പരനാമര്ശകത്തതടര്നസ്റ്റ് മനബ രനാജബവയ്കക്കണ ആവശദമബല്ലെ.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫസ്റ്റ് :  മുഖദമനബയകട  നദനായവനാദങ്ങള്

യനാഥനാര്തദങ്ങളുമനായബ കപനാരുത്തകപ്പെടുനവയല്ലെ.  കേഴബഞ്ഞെ നനാലസ്റ്റ് ദബവസമനായബ അഞസ്റ്റ്

അലാംഗങ്ങള്  സഭനാ  കേവനാടത്തബല്  ഉപവനാസലാം  അനുഷബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബയകട  നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  അകപക്ഷനാ  കേനാലനാവധബ

നസ്പീട്ടബയതുമുലലാം  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷനബകല   രണസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളുകട  നബയമനലാം

അസനാധുവനാകുനതനാകണനലാം  കബമബനല്  പശനാത്തലമുള   ഒരനാകള

നബയമബക്കുനതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്  സമയലാം  നസ്പീട്ടബയകതനലാം   മനബയകട  നബര്കദ്ദേശലാം

സദുകദ്ദേശപരമകല്ലെനസ്റ്റ്  അനുമനാനബക്കനാകമനമനാണസ്റ്റ്   വബധബനദനായത്തബല്  പറയനതസ്റ്റ്.

സലാംസനാന  ചരബത്രത്തബലനാദദമനായനാണസ്റ്റ്  ഒരു  മനബകക്കതബകര  ഒരനാഴ്ചയ്ക്കുളബല്
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മൂനപ്രനാവശദലാം  കകേനാടതബ  പരനാമര്ശമുണനാകുനതസ്റ്റ്.   ലനാവസ്റ്റ് ലബന്  കകേസബകല  സബലാംഗബള്

ബഞബകന്റെ വബധബ സലാംബനബച്ച  പരനാമര്ശങ്ങള്  ബനാലനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷന് കകേസബകല

വബധബക്കുലാം  ബനാധകേമനാകണനാകയനസ്റ്റ്  വദകമനാക്കണലാം.   തുടര്ച്ചയനായബ  കകേനാടതബ

പരനാമര്ശമുണനായബട്ടുലാം  ബനകപ്പെട്ട  മനബ  രനാജബവയ്ക്കബകല്ലെന  നബലപനാടസ്റ്റ്

കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്   നബരക്കുനതല്ലെ.  കകേനാടതബവബധബകേകള  തങ്ങളുകട

സഇൗകേരദത്തബനനുസരബച്ചസ്റ്റ്  വദനാഖദനാനബക്കുന   സമസ്പീപനലാം  ശരബയല്ലെ.  പ്രതബപക്ഷ

എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട സതദനാഗ്രഹലാം തുടരുന സനാഹചരദത്തബല് ഇഇൗ വബഷയലാം സഭ

നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

നബയമനവമനായബ    ബനകപ്പെട്ട    കകേനാടതബവബധബ   കചനാദദലാം  കചയ്യകപ്പെകടണതസ്റ്റ്

കകേനാടതബയബല് തകനയനാണസ്റ്റ്.   നബയമസഭയബല് അഭബപ്രനായലാം പറയനതസ്റ്റ്  ഉചബതമല്ലെ.

ഭരണപരമനായ  ഉത്തമകബനാദദത്തബലനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്   കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടബ

നല്കേബയബട്ടുളളതസ്റ്റ്.    ലനാവസ്റ്റ് ലബന് കകേസുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്  ജനറലബകന്റെ

ആദദകത്ത  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്   ഗൂഢനാകലനാചനയകട  ഭനാഗമനായബ  തയ്യനാറനാക്കബയതനായബരുന.

വബജബലന്സസ്റ്റ്  അകനസഷണത്തബല്  കേഴമബകല്ലെനസ്റ്റ്  കേകണത്തബയ  കകേസസ്റ്റ്  ചബല

തല്പ്പെരകേക്ഷബകേളുകട   തനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബ   സബ.ബബ.കഎ.-യ്ക്കസ്റ്റ്

വബടുകേയനായബരുന.  പ്രസസ്തുത കകേസബല് ഇകപ്പെനാള്  സതദലാം കവളബകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.
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ചട്ടങ്ങള്  പനാലബച്ചുകകേനാണനാണസ്റ്റ്  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷനബല്  നബയമനലാം

നടത്തബയബട്ടുളളതസ്റ്റ്.   കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  അവശ  ജനവബഭനാഗത്തബനുലാം

ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള  നടപടബകേള്  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

സസസ്പീകേരബക്കുനണസ്റ്റ്.   സലാംസനാനകത്ത  എല്ലെനാ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലാം

ജനമമത്രബ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനാക്കനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.

മുന്കേനാലങ്ങളബല്  നബനസ്റ്റ്  വദതദസമനായബ  ദളബതസ്റ്റ്  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കുനതബനസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് മുന്ഗണന നല്കുനണസ്റ്റ്.  13 ഇന നബകതദനാപകയനാഗ

സനാധനങ്ങളുകട വബല അഞസ്റ്റ് വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് വര്ദബപ്പെബക്കബകല്ലെന കതരകഞ്ഞെടുപ്പെസ്റ്റ്

വനാഗനാനലാം നബറകവറബയതബകനനാകടനാപ്പെലാം വബലക്കയറലാം പബടബച്ചുനബര്ത്തനാന് സബവബല്

സമപ്ലൈസസ്റ്റ് കകേനാര്പ്പെകറഷന്  കപനാതുവബപണബയബല് ശകമനായബ ഇടകപടുനമുണസ്റ്റ്.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ  മുകനനാട്ടുകപനാകുന  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്

വസ്പീഴ്ചകേകളകന്തങബലുലാം  സലാംഭവബച്ചബട്ടുകണങബല്  ചൂണബക്കനാണബച്ചനാല്  തബരുതനതനാണസ്റ്റ്.

ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ.   

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല):  ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷനുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  നബയമനലാം  റദ്ദേസ്റ്റ്  കചയ്തുകകേനാണ്ടുളള  കകേനാടതബ  വബധബയബല്
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  ഗുരുതരമനായ  കൃതദവബകലനാപവലാം

സസജനപക്ഷപനാതവലാം  നടത്തബയബട്ടുകണനളളതസ്റ്റ്  വദകമനാണസ്റ്റ്.   ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷന്  അലാംഗങ്ങകള  നബയമബക്കുനതബനസ്റ്റ്  വദകമനായ  ചട്ടങ്ങള്  നബലവബലുളള

സനാഹചരദത്തബല്   കബമബനല്  പശനാത്തലമുളള  വദകബക്കസ്റ്റ്  നബയമനലാം  നല്കേബയതസ്റ്റ്

സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  അകനസഷബക്കണലാം.   കകേനാടതബ  വബധബയബലൂകട  പ്രസ്തുത  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങകള  അകയനാഗദരനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ജനനാധബപതദ  സലാംവബധനാനത്തബല്

എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ്  എടുകക്കണ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പനാളബച്ച  സലാംഭവബക്കുകമനാഴനാണസ്റ്റ്

ജുഡസ്പീഷദറബ  കേടനവരുനകതന  കേനാരദലാം  വബസ്മരബക്കരുതസ്റ്റ്.  നബരവധബ  കകേനാടതബ

പരനാമര്ശങ്ങള്  ഉണനാകുകമനാഴലാം  കേനാരദങ്ങകളല്ലെലാം  സുഗമമനായബ  നടക്കുനകവനനാണസ്റ്റ്

സര്ക്കനാര്  അവകേനാശകപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  സസനാശയ  കകേനാകളജസ്റ്റ്  പ്രകവശന  വബഷയത്തബല്

സര്ക്കനാര്  പൂര്ണ്ണമനായബ  പരനാജയകപ്പെട്ടു.  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്  നബയമനത്തബല്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബയകട  ഇടകപടല്

സദുകദ്ദേശകത്തനാകടയകല്ലെനനാണസ്റ്റ്   കകേനാടതബയകട  വബലയബരുത്തല്.  കേകയ്യറക്കനാകരയലാം

ഭൂമനാഫബയകയയലാം  മദദരനാജനാക്കന്മനാകരയലാം   സലാംരക്ഷബക്കുന   നബലപനാടനാണസ്റ്റ്

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനകശഷലാം

ദളബതരുള്കപ്പെകടയളവര്  നബരന്തരലാം  ആകമണത്തബനസ്റ്റ്  വബകധയരനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.

കകേനാടതബ  വബധബ  മുന്നബര്ത്തബ  മനബ  രനാജബവയ്ക്കണകമനനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്
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എലാം.എല്.എ.  മനാര്  നബയമസഭനാ  കേവനാടത്തബല്  സതദനാഗ്രഹലാം  അനുഷബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

നസ്പീതബ  നടപ്പെനാക്കനാനുള  ധനാര്മ്മേബകേ  ഉത്തരവനാദബതസലാം  ബഹു.  മുഖദമനബക്കുണസ്റ്റ്.

നബയമവബരുദ  നബയമനലാം,  സസജനപക്ഷപനാതലാം,  കകേനാടതബ  വബധബ  എനബവ

കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ് മനബസഭയബല് നബനസ്റ്റ് ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബകയ പുറത്തനാക്കനാത്ത

സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബല്    പ്രതബകഷധബച്ചസ്റ്റ്   ഞങ്ങള്   സഭനാനടപടബകേള്

ബഹബഷ്കരബക്കുന. 

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല,

അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്, കകേ. എലാം. മനാണബ,  കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ

കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  സഭ  ബഹബഷ്കരബക്കുകേയലാം  ശസ്പീ.  ഒ.

രനാജകഗനാപനാല്,   ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  കജനാര്ജസ്റ്റ്  എനബവര്  പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം

സഭയബല്നബനസ്റ്റ്  പുറതകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം  തബരബകകേ

ഹനാജരനാകുകേയലാം കചയ്തു.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുകട വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ബബ  .    സതദന്:  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കകേനാളനബകേളബകല  അടബസനാന

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുളള  മനാതൃകേനാ  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രനാമലാം  പദതബ

സമയബനബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.-യബല്നബനലാം ഈ പദതബകയ
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ഒഴബവനാക്കനാനുലാം   മണ്ഡലനാടബസനാനത്തബല്  നബര്കദ്ദേശബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുളള  കകേനാളനബകേളബകല

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വബലയബരുതനതബനസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.-മനാരുലാം  ബനകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസരുലാം  ഉള്കപ്പെട്ട   ഉനതതല  കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രനാമലാം  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെടുന  കകേനാളനബയബല്

പരമനാവധബ ഒരു കകേനാടബ  രൂപയകട വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനാവനതനാണസ്റ്റ്.

എലാം.എല്.എ.-മനാര്  നബര്കദ്ദേശബച്ച  225  കകേനാളനബകേള്  സര്ക്കനാര്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

നബര്വ്വഹണ  ഏജന്സബയനായ  ജബല്ലെനാ  നബര്മ്മേബതബ  കകേന്ദ്രത്തബനസ്റ്റ്  98  കകേനാടബ  രൂപ

അനുവദബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  അദദക്ഷതയബല്

കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  കൂടബ  ലഭദമനാക്കുന  എസബകമറസ്റ്റ്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്

പ്രവൃത്തബകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതുലാം  നബശബത  കേനാലനാവധബക്കുളളബല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.  സലാംസനാനകത്ത

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാരുകട  സനാമൂഹബകേ-സനാമത്തബകേ  വബകേസനത്തബനനായബ  അലാംകബദ്കേര്

കസറബല്കമന്റെസ്റ്റ്  കഡവലപ്കമന്റെസ്റ്റ്  സസ്പീമബല്കപ്പെടുത്തബ  ഓകരനാ  സകങതങ്ങള്ക്കുലാം  ഒരു

കകേനാടബ രൂപ നസ്പീക്കബവയ്ക്കുകേയലാം  ഇതബകന്റെ ഡബ.പബ.ആര്. തയ്യനാറനാക്കുനതബനുളള നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം

ഹനാലാംകലറസ്റ്റ് വബകേസന  പദതബയബലൂകട  16  കകേനാളനബകേളുലാം  എസസ്റ്റ്.റബ.എസസ്റ്റ്.പബ.

പദതബയബലൂകട  22  കകേനാളനബകേളുലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  സസനാശയ  ഗ്രനാമങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന് ഒകകനാബര് 31 വകര സമയലാം കകേനാടുത്തബട്ടുണസ്റ്റ്.

(രണനാമകത്ത ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

III സബ്മബഷന്

(1) പബ  .  എസസ്റ്റ്  .  സബ  .   പരസ്പീക്ഷ

ശസ്പീ  .   റബ  .   വബ  .   രനാകജഷസ്റ്റ് : കൃഷബ വകുപ്പെബകല അഗ്രബക്കള്ച്ചറല് അസബസന്റെസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ്-

II  നബയമനത്തബല്  ഡബകപ്ലൈനാമക്കനാര്കക്കനാപ്പെലാം  വബ.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സബ.  അഗ്രബക്കള്ച്ചര്

കയനാഗദത കനടുനവകരക്കൂടബ പരബഗണബച്ചസ്റ്റ്   കേട്ടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  മനാര്ക്കസ്റ്റ്  നബജകപ്പെടുത്തബ റനാങസ്റ്റ്

ലബസസ്റ്റ് തയ്യനാറനാക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്) :    കൃഷബ വകുപ്പെബല് അഗ്രബക്കള്ച്ചറല്

അസബസന്റെസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ്- II  നബയമനത്തബനസ്റ്റ് കകേരള കേനാര്ഷബകേ സര്വ്വകേലനാശനാല നല്കുന

കൃഷബ  ശനാസ്ത്രത്തബലുള  ഡബകപ്ലൈനാമയലാം  തതലദ  കയനാഗദതയമുളവരുകട

അഭനാവത്തബലനാണസ്റ്റ്  കൃഷബയബല്  കവനാകക്കഷണല്  ഹയര്  കസക്കന്റെറബ

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുളവകര  പരബഗണബക്കുനതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  തസബകേയബകലയ്ക്കസ്റ്റ്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.

നടതന പരസ്പീക്ഷയബല് ഡബകപ്ലൈനാമക്കനാര്കക്കനാപ്പെലാം വബ.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സബ.  അഗ്രബക്കള്ച്ചര്
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കയനാഗദതയളവകരക്കൂടബ  പരബഗണബച്ചസ്റ്റ് കേട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് മനാര്ക്കസ്റ്റ് നബജകപ്പെടുത്തബ റനാങസ്റ്റ് ലബസസ്റ്റ്

തയ്യനാറനാക്കണകമന  ആവശദലാം   പരബകശനാധബക്കനാന്  ബനകപ്പെട്ടവര്ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

(2) എസസ്റ്റ്  .  ബബ  .  ടബ  . /  എസസ്റ്റ്  .  ബബ  .  കഎ  .   ലയനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന് :   എസസ്റ്റ്.ബബ.ടബ./  എസസ്റ്റ്.ബബ.കഎ.  ലയനകത്ത  തുടര്നസ്റ്റ്

കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുമുണനായബട്ടുള  ബുദബമുട്ടുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പരബഹനാരലാം

കേനാണുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്) :    എസസ്റ്റ്.ബബ.ടബ.  ഉള്കപ്പെകടയള

അഞസ്റ്റ്  അകസനാസബകയറസ്റ്റ്  ബനാങ്കുകേകള  എസസ്റ്റ്.ബബ.കഎ.-യബല്  ലയബപ്പെബച്ച  കശഷലാം

ശനാഖകേള്  കവട്ടബച്ചുരുക്കുകേ,  ജസ്പീവനക്കനാകര  സലലാം  മനാറ്റുകേ,  എ.ടബ.എലാം.,  ഇന്റെര്കനറസ്റ്റ്

ബനാങബലാംഗസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയ  കസവനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  അധബകേ  ചനാര്ജസ്റ്റ്  ഇഇൗടനാക്കുകേ,  മബനബമലാം

ബനാലന്സസ്റ്റ്  എന  പഴയ  നബബനന  പുന:സനാപബക്കുകേ,  കസവബലാംഗ്സസ്റ്റ്  ബനാങസ്റ്റ്

അക്കഇൗണ്ടുകേള്ക്കുണനായബരുന  പലബശ  കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  നടപടബകേളുമനായബ

എസസ്റ്റ്.ബബ.കഎ.  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.  ലയനലാംമൂലലാം  കകേരളത്തബകല  മുന്നൂറബകലകറ

ശനാഖകേളുലാം  ആയബരക്കണക്കബനസ്റ്റ്  കതനാഴബലവസരങ്ങളുലാം  നഷ്ടകപ്പെടുകമനനാണസ്റ്റ്

കേണക്കനാക്കുനതസ്റ്റ്.  കലനാകേത്തബകല  ഏറവലാം  വലബയ  ബനാങബലാംഗസ്റ്റ്  സനാപനങ്ങളുകട

കശണബയബല് സനാനലാം പബടബക്കുനകതനാകട കൂടുതല് കകേനാര്പ്പെകററസ്റ്റ് അനുകൂല നയങ്ങള്
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പബന്തുടരനാന് എസസ്റ്റ്.ബബ.കഎ. ശമബക്കുകമന പ്രശ്നവലാം ഉയര്നവനബട്ടുണസ്റ്റ്. എസസ്റ്റ്.ബബ.ടബ.

ഇല്ലെനാതനായകതനാകട  കകേരളത്തബല്  സസരൂപബക്കുന  നബകക്ഷപലാം  കൂടബ  കകേനാര്പ്പെകററസ്റ്റ്

വനായ്പകേള്ക്കസ്റ്റ്  കചലവഴബക്കനാനബടയകണന  ആശങയലാം  ഉയര്നവനബട്ടുണസ്റ്റ്.  കചറുകേബട

വദവസനായങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കചറബയ  വനായ്പകേള്  മനാത്രകമ  എസസ്റ്റ്.ബബ.കഎ.  നല്കുനള.

ഇക്കനാരദത്തബല്  കൂടുതല്  ഇടകപടല്  ആവശദമനാകണങബല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുതനതനാണസ്റ്റ്. 

(3) വബസ്ഡലാം കഗനാബല് മബഷന്  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനലാം

ശസ്പീ. ടബ. എ. അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബസ്പീറബനുകവണബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   എ  .   റഹസ്പീലാം  ) : വബസ്ഡലാം

കഗനാബല്  മബഷന്   പ്രവര്ത്തകേര്ക്കസ്റ്റ്  മര്ദ്ദേനകമറതസ്റ്റ്  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  അകനസഷണലാം

നടതനതബനുലാം  അവകര  കകേസുകേളബല്  നബനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):  എറണനാകുളലാം ജബല്ലെയബകല വടകക്കക്കര

പഞനായത്തബകല  ചബല വസ്പീടുകേളബല് 20.08.2017-നസ്റ്റ് വബസ്ഡലാം കഗനാബല് ഇസനാമബകേസ്റ്റ്

മബഷകന്റെ  നനാല്പ്പെകതനാളലാം  പ്രവര്ത്തകേര്    മതസര്ദയണനാക്കുന  ലഘുകലഖകേളുലാം

മകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം  വബതരണലാം  കചയ്തുവരകവ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  സലാംഘര്ഷനാ

വസയണനാകുകേയലാം  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  അവകര  അറസസ്റ്റ്  കചയ്തസ്റ്റ്   റബമനാന്ഡസ്റ്റ്

കചയ്യുകേയമുണനായബ.  പ്രകതദകേലാം  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട  വസ്പീടുകേളബല്   മൂനസ്റ്റ്
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ലഘുകലഖകേളനാണസ്റ്റ്  വബതരണലാം കചയ്തതസ്റ്റ്.   അതബല് 'വബകമനാചനത്തബകന്റെ വഴബ'  എന

ലഘുകലഖയബല്  അനദമത  വബശസനാസബകേളുകട  വബശസനാസകത്ത  വ്രണകപ്പെടുതന

പരനാമര്ശമുളതബനനാലനാണസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജബസര്  കചയ്തതസ്റ്റ്.  ലഘുകലഖ

വബതരണത്തബകനത്തബയ  ചബലകര  കേനാറബല്  ബലമനായബ  കേയറബകക്കനാണ്ടുകപനാകുകേയലാം

മര്ദ്ദേബക്കുകേയലാം  കചയ്തതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തകേരനായ  9

കപകര  പ്രതബകേളനാക്കബ  കകേസസ്റ്റ്  രജബസര്  കചയ്യുകേയലാം  അതബല്  7  കപകര  അറസസ്റ്റ്

കചയ്യുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.   സമുദനായ  സഇൗഹനാര്ദ്ദേലാം  തകേര്ക്കനാനുള  ശമലാം  ഏതസ്റ്റ്

ഭനാഗതനബനണനായനാലുലാം  സര്ക്കനാര്  അതബകന  ശകമനായബ  കനരബടുലാം.  ഇഇൗ

സലാംഭവവമനായബ ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഉയര്നവന പരനാതബകേകളക്കുറബച്ചസ്റ്റ് പരബകശനാധബക്കുനതബനസ്റ്റ്

എറണനാകുളലാം കറയ്ഞസ്റ്റ് കഎ.ജബ.-കയ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

(4) യ  .  കഎ  .  ഡബ  .  എസസ്റ്റ്  .  എസസ്റ്റ്  .  എലാം  .  ടബ  .

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:   തലകശ്ശേരബ  നഗരസഭയബകലയലാം  സമസ്പീപ

പഞനായതകേളബകലയലാം  കുടബകവളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  കകേന്ദ്ര

സഹനായകത്തനാകട  ആരലാംഭബച്ച  യ.കഎ.ഡബ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.ടബ.  പദതബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്): തലശ്ശേരബ നഗരസഭയബകലയലാം

സമസ്പീപ  പഞനായതകേളബകലയലാം  കുടബകവള  ക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  നനാലസ്റ്റ്
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പനാകക്കജുകേളനായബ നടപ്പെനാക്കുന യ.കഎ.ഡബ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.ടബ. പദതബയകട   ഒനലാം

നനാലുലാം  പനാകക്കജുകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.    പനാകക്കജസ്റ്റ്  11-ല് 35  കേബകലനാമസ്പീറര്

വബതരണശലാംഖല സനാപബകക്കണ സനാനത്തസ്റ്റ്  23  കേബകലനാമസ്പീറര് പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണസ്റ്റ്.

പുതുതനായബ  നവസ്പീകേരബച്ച  കകേനാടുവളബ-കകേനാളകശ്ശേരബ  കറനാഡബല്   മപപ്പെസ്റ്റ് മലന്

സനാപബക്കുനതബനസ്റ്റ്  കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പെബല്  നബനലാം  ഇതുവകര  അനുമതബ

ലഭബച്ചബട്ടബല്ലെ.  കമനാറക്കുനസ്റ്റ്   ജലസലാംഭരണബയകട  പണബ  പൂര്ത്തബയനാകയങബലുലാം

ചബറക്കക്കനാവസ്റ്റ്  ജലസലാംഭരണബ  നബര്മ്മേനാണത്തബനുള  സലലാം   ലഭദമനാകേനാന്

കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ടതബനനാല് കേരനാറുകേനാരന്  പുതുക്കബയ നബരക്കസ്റ്റ് ആവശദകപ്പെടുകേയലാം

എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  അതസ്റ്റ്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചതബകനതടര്നസ്റ്റ്  ടനാങബകന്റെ  പ്രവൃത്തബ

പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ വര്ഷലാം ഡബസലാംബര് മനാസകത്തനാകട പനാകക്കജസ്റ്റ്

II  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനനാണസ്റ്റ്  ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  പനാകക്കജസ്റ്റ്  III-ല്  വബവബധ

സലങ്ങളബല്  കകപപ്പെസ്റ്റ് കകലന്  സനാപബക്കുന  പ്രവൃത്തബകേളുലാം  കകേനാടുവളബ,  തലനായബ

പ്രകദശങ്ങളബകല    ജലസലാംഭരണബകേളുകട  നബര്മ്മേനാണവമനാണസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പെട്ടബരബക്കുനതസ്റ്റ്.

പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനുള കേനാലനാവധബ നബരവധബ തവണ നസ്പീട്ടബനല്കേബകയങബലുലാം

കേരനാറുകേനാരകന്റെ  ഭനാഗതനബനലാം  നബരന്തരമനായബ  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബച്ചതബനനാല്  കേരനാര്

റദ്ദുകചയ്യുനതബനസ്റ്റ്  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  പ്രവൃത്തബ  റസ്പീകടണര്

കചയ്യുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തബകേള്
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പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനകതനാകട  തലകശ്ശേരബ  നഗരസഭയബകലയലാം  സമസ്പീപ

പഞനായതകേളബകലയലാം  കുടബകവള  ക്ഷനാമത്തബനസ്റ്റ്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന്

സനാധബക്കുകമനനാണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതസ്റ്റ്. 

(5)   സബല്കവ നബര്മ്മേനാണത്തബകല അപനാകേത

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:   കേരബയനാര്  സബല്കവ  നബര്മ്മേനാണത്തബകല

അപനാകേതകേള് പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതക്യൂ  ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ):   നബലവബല്  കേരബയനാര്

സബല്കവ നബര്മ്മേനാണത്തബല് അപനാകേതകേള് കേകണത്തബയബട്ടബല്ലെ.  ഷട്ടറുകേളുകട  ഉയരലാം

ഒരടബകൂടബ  ഉയര്ത്തബ  പദതബ  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ്തതബനനാല്  ഉപ്പുകവളലാം  കേയറുനതസ്റ്റ്

നബയനബക്കനാന്   സനാധബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   തസ്പീരലാം  ഇടബയന  പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ്

സൂപ്രണബലാംഗസ്റ്റ്  എഞബനസ്പീയര്ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കേര്ഷകേരുമനായബ

ആശയവബനബമയലാം  നടത്തബ  കേനാര്ഷബകേ  കേലണറബല്  ആവശദമനായ  മനാറലാം

വരുത്തനാവനതനാണസ്റ്റ്.  കറഗുകലററുകേളുകട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്  ഒരുമബച്ചസ്റ്റ്

നടതനതബനസ്റ്റ് ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  

(6)   കബനാട്ടസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   കജനാണ് കഫര്ണനാണസസ്റ്റ്: കബനാട്ടസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസുകേള് കേനാരദക്ഷമമനാക്കബ പശബമ

കകേനാച്ചബയബകല  യനാത്രനാദുരബതലാം പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ചനാണബ  ):  പശബമകകേനാച്ചബ  കമഖലയബല്

അറകുറപ്പെണബക്കനായബ  മനാറബയ   കബനാട്ടുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  കബനാട്ടുകേള്  സര്വ്വസ്പീസബനനായബ

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മട്ടനാകഞരബ കജട്ടബയബകല എക്കല് നസ്പീക്കലാം കചയ്യുനതബനസ്റ്റ് എസബകമറസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുകണങബലുലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭദമനായബട്ടബല്ലെ.  കേനാലപ്പെഴക്കലാം  കചന  കബനാട്ടുകേള്ക്കസ്റ്റ്

പകേരലാം  പുതബയ  മഫബര്  കബനാട്ടുകേള്ക്കസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണക്കരനാര്  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

സര്വ്വസ്പീസുകേള്  റദ്ദേസ്റ്റ്  കചയ്യനാതബരബക്കനാന്  പരമനാവധബ  ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  പുതബയ

കബനാട്ടുകേള്  സര്വ്വസ്പീസനാരലാംഭബക്കുനകതനാകട  യനാത്രനാദുരബതത്തബനസ്റ്റ്  ഒരു  പരബധബ  വകര

പരബഹനാരമുണനാകുനതനാണസ്റ്റ്.

(7)   കവട്ടബക്കനാടസ്റ്റ് ചനാല് ടൂറബസലാം വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    ആര്  .   രനാകജഷസ്റ്റ്:  മനാകവലബക്കര മണ്ഡലത്തബകല കവട്ടബക്കനാടസ്റ്റ് ചനാല് ടൂറബസലാം

പദതബ നടപ്പെനാക്കനാനനാവശദമനായ  തുകേയനുവദബക്കണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന്  ):  കവട്ടബക്കനാടസ്റ്റ് ചനാല് ടൂറബസലാം പദതബ സലാംബനബച്ച  കപ്രനാജകസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  മുന് സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തസ്റ്റ് സമര്പ്പെബച്ചബരുനകവങബലുലാം തുടര്നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചബരുനബല്ലെ.  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  വബലയബരുത്തബ  പ്രസ്തുത  പദതബ

നടപ്പെനാക്കനാന് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.   
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(8)   സനാഫസ്റ്റ് പനാകറണ്

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കകേനാട്ടനാരക്കര  തനാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രബയബല്

കടനാമനാകകേയര്,  ഡയനാലബസബസസ്റ്റ് യൂണബറ്റുകേള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    മശലജ

ടസ്പീച്ചര്  ):   കകേനാട്ടനാരക്കര  തനാലൂക്കനാശുപത്രബയബല്  കടനാമനാകകേയര്  യൂണബറസ്റ്റ്

സജമനാക്കുനതബനുള  രണനാലാംഘട്ട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉപകേരണങ്ങളുലാം   സബ.ടബ.  സനാനുലാം  വനാങ്ങുനതബനസ്റ്റ്  തുകേ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   മരനാമത്തസ്റ്റ് പണബകേള് പൂര്ത്തബയനാകുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് ഡയനാലബസബസസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനസജമനാക്കുകേയലാം  ആവശദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം

കചയ്യുനതനാണസ്റ്റ്.

(9)   പരമരനാഗത ചബകേബത

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  കതക്കന്  കകേരളത്തബകല  പരമരനാഗത

മവദദചബകേബതനാ കകേന്ദ്രങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    മശലജ

ടസ്പീച്ചര്  ):   കബനബക്കല്  എസനാബബഷസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്  ബബല്  നബയമമനാകുനകതനാകട  ആകരനാഗദ
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ചബകേബതനാരലാംഗകത്ത അനനാകരനാഗദ പ്രവണതകേള് നബയനബക്കനാന് സനാധബക്കുലാം.  വദനാജ

ചബകേബതകേകര  നബകരനാധബക്കുകമനാള്ത്തകന   പനാരമരദ  ചബകേബതനാരലാംഗത്തസ്റ്റ്

പ്രനാഗല്ഭദമുളവകര  നബലനബര്തനതബനുലാം   പനാരമരദ  ചബകേബതനാവബധബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം സര്ക്കനാര് പ്രകതദകേമനായബ ശദബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  

(10) ആര്ദലാം പദതബ

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലനാല്:   ചനാത്തന്നൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല

കനടുകങ്ങനാലലാം  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് രനാമറനാവ കമകമ്മേനാറബയല് തനാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രബയള്കപ്പെകട

വബവബധ  പബ.എച്ചസ്റ്റ്.സബ.-കേകള   ആര്ദലാം   പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതനതബനുലാം

കഡനാകര്മനാകരയലാം  അനുബന  സനാഫുകേകളയലാം    നബയമബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീച്ചര്):   ചനാത്തന്നൂര് പബ.എച്ചസ്റ്റ്.സബ.-കയ  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രമനാക്കബ   ഉയര്ത്തബ

കഡനാകര്,  സനാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്,  ലനാബസ്റ്റ് കടകസ്പീഷദന്  എനസ്പീ തസബകേകേളബല്  ജസ്പീവനക്കനാകര

നബയമബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.    വരുലാം വര്ഷങ്ങളബല് കൂടുതല് പബ.എച്ചസ്റ്റ്.സബ.-കേകള കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനായബ പ്രഖദനാപബക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ചനാത്തന്നൂര് നബകയനാജകേ മണ്ഡലത്തബകല മറസ്റ്റ്

പബ.എച്ചസ്റ്റ്.സബ.-കേകളയലാം  പരബഗണബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.   'ആര്ദലാം'  പദതബയകട  രണനാലാം
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ഘട്ടത്തബല്   കനടുകങ്ങനാലലാം  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  രനാമറനാവ  കമകമ്മേനാറബയല്   തനാലൂക്കസ്റ്റ്

ആശുപത്രബകയ   പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബച്ചസ്റ്റ്  തനാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രബകേളബകല  ഭഇൗതബകേ  സനാഹചരദലാം

കമച്ചകപ്പെടുതന കേനാരദലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്.

(11) പനാലലാം പുതുക്കബ പണബയല്

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  മൂരനാടസ്റ്റ്  പനാലലാം  പുതുക്കബ  പണബയനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമതലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  മൂരനാടസ്റ്റ്

പനാലലാം പുതുക്കബപ്പെണബയന വബഷയലാം ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്.

കറനാഡലാം  പനാലവലാം  കദശസ്പീയ  പനാതനാ  അകതനാറബറബയകട  അധബകേനാരപരബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുനതനായതബനനാല്   അവരുകട  അഭബപ്രനായലാം  മറബകേടനകകേനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാന

ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയബല്ലെ.   നബലവബലുള  പനാലത്തബനു

സമനാന്തരമനായബ നനാലുവരബ  പനാതകയനാടുകൂടബയ പനാലലാം പണബയനാനുകദ്ദേശബക്കുനകണനലാം

അതബകന്റെ  പദതബ  കരഖ  തയ്യനാറനാക്കബവരബകേയനാകണനലാം     ഭൂമബകയകറടുക്കല്

നടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുകണനലാം   നനാഷണല്  കകഹകവ  കഡവലപ്കമന്റെസ്റ്റ്

കപ്രനാജകബകന്റെ  മൂനനാലാം  കഫസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുകദ്ദേശബച്ചബട്ടുകണനലാം കദശസ്പീയ  പനാതനാ

അകതനാറബറബ അറബയബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   അവരുകട അനുവനാദലാം ലഭബച്ചനാല് മനാത്രകമ പനാലത്തബകന്റെ
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കേനാരദത്തബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന്  സനാധബക്കൂ.  ഇക്കനാരദത്തബല്  ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്

അഭബപ്രനായവദതദനാസമബല്ലെ. 

 IV റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  സമര്പ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു. 

(1)  സലാംസനാനലാം  കനരബടുന  മനാലബനദ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം   മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം

ഫലപ്രദമനാക്കുനതബനുള  നടപടബകേളുലാം  സലാംബനബച്ച   സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  IX-കന്റെ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

(2) പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേളുകട  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബയകട  രണ്ടുലാം

മൂനലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.

V നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

 2017-  കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (4-  ാം നമര്  )   ബബല്ലെബകന്റെ അവതരണവലാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസസ്റ്റ് കഎസകേസ്റ്റ്) : 2017-

കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (4-ാം നമര്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   കഡപക്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസസ്റ്റ് കഎസകേസ്റ്റ്) : 2017-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാംനമര്)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന
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പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്)  :

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

   ശസ്പീ  .    കജയബലാംസസ്റ്റ്  മനാതത്യു:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലെബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനത്തബകന്റെ  വബകേസനവലാം  ജനനന്മയലാം  മുന്നബര്ത്തബ  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

മുകനനാട്ടുവച്ച യജ്ഞങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം ജനകക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കേനാരദക്ഷമമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം ധനവബനബകയനാഗ ബബല്ലെബലൂകട സനാധബക്കുലാം.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലെബകന  അനുകൂലബക്കുന.

അടബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനലാം,  ഗതനാഗതലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം,  മനാലബനദ

നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  എനസ്പീ  കമഖലകേളബല്  ഭനാവനനാപൂര്ണ്ണമനായ  പദതബകേളനാണസ്റ്റ്

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുനതസ്റ്റ്.   സര്ക്കനാര്  ആശുപത്രബകേകള

കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദമനാക്കുനതബനുലാം  ജസ്പീവബതമശലസ്പീ  കരനാഗങ്ങകള

പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനുമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കബയ  ആര്ദലാം  പദതബയലാം

സലാംസനാനകത്ത ഭവനരഹബതര്ക്കസ്റ്റ് വസ്പീടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേബച്ചുനല്കുനതബനനായബ ആരലാംഭബച്ച

മലഫസ്റ്റ്  മബഷന്  പദതബയലാം  വളകരകയകറ  പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കുനതനാണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനകത്ത  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകളല്ലെനാലാം   ലനാഭത്തബകന്റെ
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പനാതയബലനാണസ്റ്റ്.  കകേനാച്ചബ  കമകടനാ  കറയബലബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ടലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  വബലക്കയറലാം  തടയനതബനനായബ  1500  ഓണച്ചന്തകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വബഷരഹബത  പഴങ്ങളുലാം  പച്ചക്കറബകേളുലാം  പ്രനാകദശബകേമനായബ

ഉലനാദബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  വബപണബയബകലത്തബക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.   തരബശസ്റ്റ്  പനാടങ്ങളബല്

കനല്കൃഷബ  ആരലാംഭബച്ചതബകനനാകടനാപ്പെലാം  വബള  ഇന്ഷസറന്സസ്റ്റ്  തുകേയബലുലാം  വര്ദന

വരുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്  കുടബശ്ശേബകേയബല്ലെനാകത  വബതരണലാം

കചയ്യുകേയലാം  900  കകേനാടബ  രൂപയകട  വബദദനാഭദനാസ  വനായ്പ  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

ഏകറടുക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  കേശുവണബ ഫനാകറബകേള്ക്കസ്റ്റ് അസലാംസ്കൃത കതനാട്ടണബ

ലഭദമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘകേനാല  കേരനാര്  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം  ആഭദന്തര  ഉലനാദനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള  ഭനാവനനാപൂര്ണ്ണമനായ  പദതബകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.   ക്ഷസ്പീര  കമഖലയബല്  വബവബധ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കബയകതനാകട

ആഭദന്തര ക്ഷസ്പീകരനാലനാദനത്തബല് വര്ദനവണനായബട്ടുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലെബകന  എതബര്ക്കുന.

ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നബയനബക്കനാന് പ്രകതദകേ സലാംവബധനാനമുണനാക്കണകമന കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശത്തബകന്മല്  യനാകതനാരു  നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബക്കനാതബരുനതസ്റ്റ്

ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ വസ്പീഴ്ചയനാണസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലെബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ    മുകനനാട്ടുകപനാകുന  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗതലാം  ആകരനാഗദ  രലാംഗതലാം  മബകേച്ച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണസ്റ്റ്  കേനാഴ്ച

വച്ചബട്ടുളളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജസ്റ്റ്:  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുകട  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബ

ക്കകപ്പെടനാനുലാം ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡകേള്,  കുടബകവളളലാം,  വബദദനാഭദനാസലാം എനസ്പീ കമഖലകേളബല്

കൂടുതല് തുകേ അനുവദബക്കനാനുലാം ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  പ്രകതദകേ

ശദ പതബപ്പെബക്കനാനുലാം സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലെബകന  അനുകൂലബക്കുന.

ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേബയ  വനാഗനാനങ്ങള്  നബറകവറബകക്കനാണബരബക്കുന  സര്ക്കനാരബകന

അഭബനന്ദബക്കുന.  അടബസനാനരഹബതമനായ  ആകരനാപണങ്ങളനാണസ്റ്റ്  പ്രതബപക്ഷലാം

ഉനയബച്ചബട്ടുളളതസ്റ്റ്.  കകേ.എച്ചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബക്യൂ.എസസ്റ്റ്.  നബയമനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബകക്കതബകര  അടബസനാനരഹബതമനായ

ആകരനാപണമനാണസ്റ്റ്  പ്രതബപക്ഷലാം ഉനയബച്ചബട്ടുളളതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സസ്റ്റ്  കജനാസഫസ്റ്റ്:  കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബകല  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  സമഗ്രമനായ കേനാര്ഷബകേ നയലാം കകേനാണ്ടുവരണലാം.  റബ്ബറബകന്റെ വബല

200  രൂപയനാക്കുനതബനുലാം  നനാളബകകേര  സലാംഭരണലാം  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  കനല്ലെബനസ്റ്റ്
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പമബലാംഗസ്റ്റ്  സബ്സബഡബ  നല്കുനതബനുലാം  കനലസ്റ്റ്ല്ല്  സലാംഭരണത്തബകന്റെയലാം  കേര്ഷകേ

കപന്ഷകന്റെയലാം  കുടബശ്ശേബകേ  തസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഗ്രനാമസ്പീണ

കറനാഡകേളുകട വബകേസനത്തബനനായബ ആയബരലാം കകേനാടബ രൂപ അനുവദബക്കണലാം. കുടബകവള

പദതബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനുലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബയബകല  കേരനാറുകേനാരുകട

കുടബശ്ശേബകേ  തസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കേബഫ്ബബ  വഴബയള

പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഭരണനാനുമതബ നല്കുനതസ്റ്റ്   കവഗത്തബലനാക്കണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസസ്റ്റ് കഎസകേസ്റ്റ്): പദതബ

നബര്വ്വഹണലാം  വളകര  കവഗത്തബലനാണസ്റ്റ്  മുകനനാട്ടസ്റ്റ്  കപനായ്കക്കനാണബരബക്കുനതസ്റ്റ്.

ഇതബനകേലാം 70 ശതമനാനലാം പദതബകേള്ക്കസ്റ്റ്   ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം  ബനാക്കബയളവ

കപ്രനാജക്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് നല്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.   സ്കൂളുകേള് കകഹകടകേസ്റ്റ് ആക്കുന

പ്രകബയയബല് ആവശദമനായ അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബനസ്റ്റ്   പ്രനാകദശബകേ

വബഭവ  സമനാഹരണലാംകൂടബ  വബഭനാവന  കചയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗ്രനാമസ്പീണകറനാഡകേളുകട

വബകേസനമുള്കപ്പെകട പ്ലൈനാനബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കചയ്യുനതബനനാണസ്റ്റ് ശമബക്കുനതസ്റ്റ്. കുടബകവള

പദതബകേള്  പുനരുദരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  കേബഫ്ബബയബല്നബനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്

അനുവദബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. ധനവബനബകയനാഗ ബബല് പനാസനാക്കണകമനസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന. 
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2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാംനമര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത. 

2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം 

(കഭദഗതബയബല്ലെ)

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസസ്റ്റ് കഎസകേസ്റ്റ്): 2017-

കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാം  നമര്)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീച്ചര്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

2017-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (4-ാം  നമര്)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.
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VI മുഖദമനബയകട പ്രസനാവന

   സബലാംഗബള് ബഞസ്റ്റ് വബധബയബകല പരനാമര്ശലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങളുകട  നബയമനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സബലാംഗബള്  ബഞസ്റ്റ്  പുറകപ്പെടുവബച്ച

വബധബകക്കതബകര  സര്ക്കനാര്  നല്കേബയ  അപ്പെസ്പീല്  ഹര്ജബയബല്   ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബകക്കതബകര  ഉണനായ   പരനാമര്ശലാം  നസ്പീക്കുകേയണനായബ.

മനബയകട ഭനാഗതനബനസ്റ്റ് ദുരുകദ്ദേശപരമനായ യനാകതനാരു നടപടബയലാം ഉണനായബട്ടബകല്ലെനലാം

മനബയകട  വനാദലാം  കകേള്ക്കനാകത  പുറകപ്പെടുവബച്ച  വബധബ  സസനാഭനാവബകേ  നസ്പീതബ

പനാലബക്കണകമനള  ഒട്ടനവധബ  വബധബകേളുകട  ലലാംഘനമനാകണനലാം

വദകമനാക്കബയബരബക്കുന. ഇക്കനാരദലാം സഭകയ അറബയബക്കുന.   

(നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം തുടര്ച്ച)

(2) സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ്തപ്രകേനാരമുളള    2017-  കല കകേരള സമുദ
മതദബനന നബയനണ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയവലാം അന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം  . 

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ   കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  സബ്ജസ്റ്റ്കസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

കചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2017-കല  കകേരള  സമുദ  മതദബനന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)
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ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തുറമുഖവലാം മക്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന്

കേടനപ്പെളബ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ  കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): മതദസമത്തബകന്റെ സലാംരക്ഷണമനാണസ്റ്റ്

ഈ ബബല്ലെബകന്റെ കഭദഗതബയബലൂകട ഉകദ്ദേശബക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തബകന്റെ ഭക്ഷദസമത്തബല്

പതബകനനാനസ്റ്റ്  ശതമനാനലാം  സലാംഭനാവന  കചയ്യുനതസ്റ്റ്  മതദകമഖലയനാണസ്റ്റ്.     എനനാല്

ഇതബല് ഇനസ്റ്റ് കുറവസ്റ്റ് വനബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.    കൃതദമനായ മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ് സലാംവബധനാനലാം

ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണസ്റ്റ്  അനബയനബത  മതദബനനലാം   നബയനബക്കുനതബനനാവശദമനായ

ഇടകപടല്  ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് നടതനതനാണസ്റ്റ്.   

(വബകയനാജനക്കുറബപ്പെസ്റ്റ് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

ശസ്പീ.  ഒ.  ആര് കകേളുവബനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ  ):  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള  2017-കല  കകേരള സമുദ മതദബനന നബയനണ

(കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറസ്റ്റ് കചയ്യണകമന

കഭഭഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്   കനരബടുന  നബരവധബ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പരബഹനാരമനായനാണസ്റ്റ്  ഈ  ബബല്  കകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതസ്റ്റ്.

തസ്പീരപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  ചനാകേര  ഇല്ലെനാതനായബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തബല്
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പ്രതബവര്ഷലാം 7.26 ലക്ഷലാം ടണ് മതദമനാണസ്റ്റ് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കകപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  2014-15-ല്

മകതദനാല്പ്പെനാദന  കേയറ്റുമതബയബലൂകട  5166  കകേനാടബ  രൂപ   കനടനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

മതദ  സലാംസരണ-വബതരണ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കതനാഴബകലടുക്കുന  പതബകനനാനര  ലക്ഷലാം

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളബല് ഒരു ലക്ഷകത്തനാളലാം   സ്ത്രസ്പീകേളനാണസ്റ്റ്.      മകതദനാല്സവലാം

പരബപനാടബയബലൂകട   നബരവധബ  പരനാതബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പരബഹനാരമുണനാക്കനാന്  സനാധബച്ചു.

കടനാളബലാംഗസ്റ്റ്  നബകരനാധനത്തബലൂകട   മതദസമത്തസ്റ്റ്  വര്ദബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉള്നനാടന്  മകതദനാല്പ്പെനാദനത്തബകന്റെ  വര്ദനവബനനായബ   ജനകേസ്പീയ  മതദകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കണലാം.  മകതദനാപകേരണങ്ങളുകട  ഉടമസനാവകേനാശലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ് നഷ്ടകപ്പെടുന അവസ സലാംജനാതമനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.     വബകല്ലെജസ്റ്റ്-

ജബല്ലെ-സലാംസനാന  തലത്തബല്  ഫബഷബലാംഗസ്റ്റ്  വബകല്ലെജസ്റ്റ്  മനാകനജസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്  കേഇൗണ്സബലുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനകതനാടുകൂടബ  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  നബരവധബ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

പരബഹനാരമുണനാകുലാം.  

ശസ്പീ. ചബറയലാം കഗനാപകുമനാറബനുകവണബ (ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാമചന്ദ്രന്  ): സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ്തപ്രകേനാരമുള  2017-കല  കകേരള  സമുദ  മതദബനന  നബയനണ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയ്ക്കസ്റ്റ്

അയയ്ക്കണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.പരമരനാഗത മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

ജസ്പീവബതലാം   തകേര്ക്കുന  നയസമസ്പീപനങ്ങളനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്
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മകേകക്കനാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്.   മതദബനനത്തബല്  നബയനണങ്ങള്

കകേനാണ്ടുവരുനകതനാകടനാപ്പെലാം  അവര്  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  ജസ്പീവബതകകശങ്ങള്കൂടബ

പരബഗണബകക്കണതനായബട്ടുണസ്റ്റ്.    മതദബനന  യനാനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കവണബവരുന

ഇനനകച്ചലവസ്റ്റ്  കപനാലുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ലഭബക്കുനബല്ലെ.

മതദബനനത്തബനബകട  മരണകപ്പെടുന  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

ധനസഹനായലാം  നല്കുനതബനസ്റ്റ്   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.    മതദ  സമത്തബകന്റെ

അമബത  ചൂഷണലാം  നബയനബക്കനാന്   ഈ  നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബലൂകട  സനാധബക്കുലാം.

വസ്പീടുകേള് പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.  

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ്തപ്രകേനാരമുള  2017-കല  കകേരള  സമുദ

മതദബനന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത. 

2 -  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേള് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേള്  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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4-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

132. In section 2 (cb) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 4(1), the word “fabricated” shall be deleted.

133.  In section 2 (da) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 4(2), the words “a fishing  village”  shall be substituted with the

words “fisheries village”.

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള  4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള 4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ

5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

154. In clause 6,-

     (a) in section 9A proposed to be inserted in the principal Act,-

(i) in the marginal heading, for the word, figure and letter “and 9G”,

the word, figures and letters “9G and 9H” shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), for the words “commencement of this Act”,

the  words,  figures  and  brackets  “commencement  of  the  Kerala  Marine

Fishing  Regulation  (Amendment)  Act,  2017  (......of  2017)”  shall  be

substituted;

(iii) in sub-section (4), for the words “commencement of this Act”,

the words, figure and bracket “commencement of the Act specified in sub-

section (3)” shall be substituted;

(iv) in sub-section (5), for the figure and bracket “(4)”, the figure

and bracket “(6)” shall be substituted;

(v) in sub-section (6), for the figure and bracket “(3)”, the figure and
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bracket “(5)” shall be substituted;

     (b) in section 9E proposed to be inserted in the Act,-

(i) in sub-section (3), for the words “commencement of this Act”,

the  words,  figures  and  brackets  “commencement  of  the  Kerala  Marine

Fishing  Regulation  (Amendment)  Act,  2017  (.....of  2017)”  shall  be

substituted;

(ii) in sub-section (4), for the words “commencement of this Act” ,

the words, figures and bracket “commencement of the Act specified in sub-

section (3)” shall be substituted;

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

170. In the proviso to subsection 9A(4) proposed to be inserted in the

principal Act by clause 6, for the word “authorized” substitute the word

“authorised”. 

189. In section 9A(9) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 6, after the word “registration” the words “number and a” shall

be inserted wherever it occurs.
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235. In section 9E (8) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 6, after the word “inspection”  the words “ of  fishing net unit”

shall be inserted എനതബല് “ of  fishing net unit”എനതബനുപകേരലാം "fishing

net production unit" എന കഭദഗതബകയനാകട മനബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

253. In section 9 H (2) proposed to be inserted in the principal Act by

clause  6,  for  the  word  “authorized”  the  word  “authorised”  shall  be

substituted.

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള  6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള 6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

255. In section 13A(9) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 7, 

(i) for the words “if the Act were not in force”, the words, letters,
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figures  and  brackets  “if  the  Kerala  Marine  Fishing  Regulation

(Amendment)  Act,  2017  (....of  2017)  were  not  enacted”  shall  be

substituted. 

(ii) for  the  words  and  brackets  “Member  (Co-ordination)  of  the

council”,  the words and bracket “Member (Co-ordination) of  the State

Fisheries Management Council” shall be substituted.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

267. In item (d) to section 13A(2) proposed to be inserted in the principal

Act by clause 7, for the word “jurisdictionin” substitute the words

“jurisdiction in”.

278. The  item  (g)  to  section  13A(3)  proposed  to  be  inserted  in  the
principal Act by clause 7, shall be recast as follows:-

“(g) One  person  having  expertise  in  Marine
Fisheries, nominated by the Government   - Member”.

287. In  the  column  (2)  of  item  (g)  to  section  13A(4)  proposed  to  be

inserted in the principal  Act by clause 7,  after  the words “from

the” the word “recognized” shall be inserted. 



34

291. Item (i) of section 13 A(4), proposed to be inserted in the principal
Act by clause 7, shall be recast as follows:-

 “(i) One  person  having  expertise  in  Member
fisheries,  nominated  by  the  Government
എനതബല്  "marine  resource  conservation"
എന കഭദഗതബകയനാകട അവതരബപ്പെബച്ചു.

-Marine”

297. In  provisio  to  section  13  A(4),  proposed  to  be  inserted  in  the

principal  Act  by  clause  7,  for  the  word  “casemay”  the  words

“case may” shall be substituted.

268-ാം നമര് കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

268. In the item (e) to section 13A(2) proposed to be inserted in the

principal Act, for the words “three fishermen” substitute the words “two

fishermen and a fisher woman”. എനതബല് the words “two fishermen and

a fisher woman”എനതബനസ്റ്റ് പകേരലാം “two fishermen and one fisher woman

from same fishing village”എനസ്റ്റ് മനാറലാം വരുത്തണലാം.

262,  265,  270,  276,  283,  293,  294  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള  7-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള 7-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ

8-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

8-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബയബല്ലെ

9-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

9-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

325. In  section  17  proposed  to  be  substituted  in  the  principal  Act,  by  

clause 10-

(i) in sub-section (1), in the first proviso, for the words and symbol
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“and/or licence”, the words “or licence or both” shall be substituted;

(ii)  in  sub-section  (5)  for  the  words  “shall  be  recovered”,  the  words

“may be recovered” shall be substituted.

മറസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള  10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള 10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

343. In section 24(2)(a) proposed to be amended in the principal Act by

clause 11,-

(i) in item (en), “the words, letters and brackets “specified under sub-

section (12) of section 9E” shall be omitted;

(ii) in item (eo), the words “shall be specified” shall be omitted;

(iii) in item (ep), the words “shall be prescribed” shall be omitted;

(iv) in item (eq), the words “shall be specified” shall be omitted.
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മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള  11-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള 11-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ

1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): 2017-കല കകേരള സമുദ മതദബനന

നബയനണ (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2017-കല  കകേരള  സമുദ  മതദബനന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.
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VII അവകേനാശലലാംഘന പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഗണനയബലബരബക്കുനവ

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട കൃഷബ വകുപ്പുമനബകക്കതബകര       ശസ്പീ. അടൂര്പ്രകേനാശസ്റ്റ് നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസുലാം ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബകക്കതബകര ശസ്പീ.  തബരുവഞ്ചൂര്

രനാധനാകൃഷ്ണൻ നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസുലാം കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്.

VIII പ്രകമയലാം

സഭ അനബശബതകേനാലകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് പബരബയനതസ്റ്റ് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സഭ  മുമനാകകേ  മറസ്റ്റ്

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബല്ലെനാത്തതബനനാല്  സഭ  അനബശബത  കേനാലകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്

പബരബയനാവനതനാണസ്റ്റ്.

14-ാം  കകേരള  നബയസഭയകട  7-ാം  സകമ്മേളനത്തബല്  സഭ  പരബഗണബച്ച

വബഷയങ്ങകള  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  സലാംക്ഷബപ്തവബവരണലാം

നടതകേയലാം  നടപ്പുസകമ്മേളനലാം  വബജയകേരമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  സഹകേരബച്ച

എല്ലെനാവര്ക്കുലാം  നന്ദബ  കരഖകപ്പെടുതകേയലാം  ഹൃദദമനായ  ഓണലാം,  ബകസ്പീദസ്റ്റ്  ആശലാംസകേള്

കനരുകേയലാം കചയ്തു.

സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട  ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം  2.28-നസ്റ്റ്
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അനബശബതകേനാലകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് പബരബഞ.

********************


