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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    7,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 2017  ആഗസസ്റ്റ് മനാസലാം

7-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളനാഴ്ച  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സതീക്കര്  ശതീ.  പബ.

ശതീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  കദശതീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട   നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

( 8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I ചരകമനാപചനാരലാം

   പബ  .   ഉണബക്കൃഷ്ണപബള  ,   കകേ  .  ഇ  .   മനാമ്മേന് എനബവരുകട നബരദനാണലാം

മുന്നബയമസഭനാലാംഗലാം   പബ.  ഉണബക്കൃഷ്ണപബള,  സസനാതനദ  സമരകസനനാനബയുലാം

ഗനാനബയനുമനായബരുന  കകേ.ഇ.  മനാമ്മേന്  എനബവരുകട  നബരദനാണലാം  സലാംബനബചസ്റ്റ്
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ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സതീക്കര് റഫറന്സസ്റ്റ് നടത്തുകേയുലാം പകരതകരനാടുള ആദരസൂചകേമനായബ

സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനസ്റ്റ് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയുലാം കചയ. 

II കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനല്

സര്വ്വശതീ മുല്ലക്കര രതനാകേരന്, എ.പബ. അനബല് കുമനാര്, ശതീമതബ പബ. അയബഷനാ

കപനാറബ  എനതീ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങകള  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനകേനാലകത്ത കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനലബകലയസ്റ്റ് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം കചയ. 

III അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സലാംസനാനകത്ത അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

മബ  .    സതീക്കര്: തലസനാന നഗരബയബലലാം കേണ്ണൂര്-കകേനാട്ടയലാം ജബല്ലകേളബല് ഉള്കപ്പെകട

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  പലയബടത്തുലാം  കേഴബഞ്ഞ  ദബവസങ്ങളബല്  ബബ.കജ.പബ.-സബ.പബ.

(ഐ.)എലാം.  പ്രവര്ത്തകേര്  തമ്മേബലണനായ  രനാഷതീയ  സലാംഘട്ടനങ്ങളലാം  അക്രമങ്ങളലാം

കകേനാലപനാതകേവലാംമൂലമുണനായബട്ടുള   ഗുരുതരമനായ  ക്രമസമനാധനാന  തകേര്ചയുലാം

ജനങ്ങളകട  ജതീവനുലാം  സസത്തബനുലാം  സലാംരക്ഷണമബല്ലനാത്ത  ഗമൗരവതരമനായ

സബതബവബകശഷവലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

സര്വ്വശതീ കകേ.  മുരളതീധരന്,  വബ.  കകേ.  ഇബനാഹബലാംകുഞ്ഞസ്റ്റ്,  അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് എനതീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടതീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  
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(പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  സലാംബനബചസ്റ്റ്  ശതീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്  ശദക്ഷണബക്കല്

കനനാട്ടതീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്. )

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  സലാംസനാനകത്ത ക്രമസമനാധനാനനബല

തകേരനാറബലനാകണന  ആകരനാപണലാം  അവനാസ്തവവലാം  അടബസനാനരഹബതവമനാണസ്റ്റ്.

വര്ഗതീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങകളനാ  സനായബയനായ  രനാഷതീയ  സലാംഘട്ടനങ്ങകളനാ

സലാംസനാനകത്തനാരബടത്തുലാം നടനബട്ടബല്ല.  കകേരളലാം സലാംഘര്ഷകമഖലയനാകണന കതറനായ

പ്രചരണലാം  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  ഭനാവബ  വബകേസന  സനാധദതകേള്ക്കസ്റ്റ്  കദനാഷകേരവലാം

മലയനാളബ  സമൂഹത്തബനസ്റ്റ്  വലബയ  പ്രതദനാഘനാതങ്ങളണനാക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ചബലയബടങ്ങളബലണനാകുന അനബഷ്ട സലാംഭവങ്ങള് മറസ്റ്റ് സലങ്ങളബകലയസ്റ്റ്

വദനാപബക്കനാതബരബക്കനാനുലാം ക്രമസമനാധനാന നബല ഭദ്രമനാക്കനാനുലാം ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെയുലാം

കപനാലതീസബകന്റെയുലാം  കേനാരദക്ഷമമനായ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

തബരുവനന്തപുരത്തുലാം  പരബസരപ്രകദശങ്ങളബലമുണനായ  രനാഷതീയസലാംഘട്ടനങ്ങകള

അമര്ച  കചയ്യനാനുലാം  കുറക്കനാകര  നബയമത്തബനുമുമബല്  കകേനാണ്ടുവനസ്റ്റ്

കേക്ഷബരനാഷതീയത്തബനതതീതമനായബ  നടപടബ  സസതീകേരബക്കനാനുലാം   സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനകത്ത ക്രമസമനാധനാനലാം തകേരനാറബലനാകണന സകന്ദേശലാം പ്രചരബപ്പെബക്കുനവകര

ഒറകക്കട്ടനായബ കനരബടണലാം. 

ശതീ  .    കകേ  .    മുരളതീധരന്:  കേണ്ണൂരബല്  മനാത്രമനായബരുന  രനാഷതീയ  സലാംഘട്ടനങ്ങള്
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തലസനാനകത്തയലാം  വദനാപബചബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  അക്രമസലാംഭവങ്ങള്  നബയനബക്കു

നതബല്  സര്ക്കനാര് പൂര്ണമനായബ പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കേമൗണ്സബലര്മനാരുകട

വതീടുകേള്   ഉള്കപ്പെകട  ആക്രമബക്കകപ്പെട്ടകപ്പെനാഴുലാം   ആളകേള്  കകേനാലകചയ്യകപ്പെട്ടകപ്പെനാഴുലാം

കപനാലതീസസ്റ്റ് നബഷതീയ നബലപനാടനാണസ്റ്റ് സസതീകേരബചതസ്റ്റ്.   സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം രനാഷതീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  ഇനബ  ഉണനാകേനാന്  പനാടബല്ല.   ഇത്തരലാം  ഗുരുതരമനായ

പ്രശ്നങ്ങള്കക്കതബകര  ഒറകക്കട്ടനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  സഭനാ

നടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചയ്യണലാം.    

 മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   കകേരളത്തബകന്റെ  വബകേസന

കേനാരദങ്ങളബല്  കേക്ഷബ-രനാഷതീയ  കഭദകമകനദ  എല്ലനാവരുലാം  ഒറകക്കട്ടനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.    സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  നടന ചബല കകേനാലപനാതകേങ്ങകള കതറനായബ

ചബത്രതീകേരബചസ്റ്റ്  നടത്തുന     നുണപ്രചരണങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പബനബല്  വദക്തമനായ  രനാഷതീയ

ലക്ഷദമനാണുളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കകേരളത്തബകന്റെ കപനാതുവനായ അന്തരതീക്ഷത്തബല്   ഒറകപ്പെട്ട

സലാംഭവമനായബ നബലനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇന്തദയബകല മറ്റു സലാംസനാനങ്ങകള അകപക്ഷബചസ്റ്റ്

ഭരണഘടന  വനാഗനാനലാം  കചയ്യുന  മത  നബരകപക്ഷത  സലാംരക്ഷബക്കുനതബലലാം

സമൂഹത്തബല്  കകസസരതയുലാം  ക്രമസമനാധനാനവലാം  നബലനബര്ത്തുനതബലലാം  കകേരളലാം

മുന്പന്തബയബലനാകണന  വസ്തുത  വബസ്മരബക്കരുതസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്

സലാംഭവബചകകേനാണബരബക്കുന  എസസ്റ്റ്.സബ./എസസ്റ്റ്.ടബ.-ദളബതസ്റ്റ്-നന്യൂനപക്ഷ  അതബക്രമങ്ങള്
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കക്കതബകര പ്രതബകഷധബക്കനാന് കകേരള ജനതയസ്റ്റ് സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്. കകേരളകത്ത സലാംഘര്ഷ

കമഖലയനായബ  ചബത്രതീകേരബചസ്റ്റ്  നനാടബകന്റെ  വബകേസനകത്ത  ഇല്ലനാതനാക്കനാനുള  ശമലാം

തടയുനതബനുലാം  വദക്തമനായ  രനാഷതീയ  ഗൂകഢനാകദ്ദേശദകത്തനാകട  നടത്തുന  ഇത്തരലാം

അക്രമങ്ങകള തബരബചറബയുനതബനുലാം ജനങ്ങള് തയ്യറനാകേണലാം. സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് നടക്കുന

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്ക്കുലാം  അക്രമസലാംഭവങ്ങള്ക്കുകമതബകര  ഫലപ്രദമനായ   നടപടബ

സസതീകേരബക്കനാന് ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ് സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   സമനാധനാനനാന്തരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടബക്കനാന്

കേക്ഷബ  രനാഷതീയ  കഭദകമകനദ  കകേരള  ജനത  ഒറകക്കട്ടനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുലാം.   ഇമൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷധബച.) 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവസ്റ്റ് (  ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് കചനബത്തല  ): കകേരളത്തബകല ക്രമസമനാധനാന

നബല  തകേര്ന്നുകവന  കുറസമ്മേതമനാണസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  നടത്തബയതസ്റ്റ്.

കകേനാലപനാതകേങ്ങളബലലാം അക്രമങ്ങളബലലാം മുഖലാം കനനാക്കനാകത നടപടബകയടുത്തബകല്ലങ്കബല്

കകേരളത്തബല്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കകപ്പെടുലാം.  ഒറകപ്പെട്ട  സലാംഭവങ്ങകള

പര്വ്വതതീകേരബചസ്റ്റ്  കേനാണബക്കരുകതന  മുഖദമനബയുകട  പ്രസ്തനാവനകയനാടസ്റ്റ്  കയനാജബക്കുന്നു.

കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസനാനവലാം   ഭരബക്കുന  പനാര്ട്ടബകേള്  തങ്ങളകട  ഉത്തരവനാദബത്തങ്ങള്

നബറകവറ്റുനബല്ല.  ഭരണപരനാജയലാം  മറചവയനാനനാണസ്റ്റ്  ഇരുപനാര്ട്ടബകേളലാം  അക്രമങ്ങള്

നടത്തുനതസ്റ്റ്.   കസനാഷദല്  മതീഡബയയബലൂകട  അക്രമങ്ങകള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതുലാം
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പ്രകകേനാപനലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതുലാം  അപലപനതീയമനാണസ്റ്റ്.  മുഖദമനബക്കസ്റ്റ്  കപനാലതീസബകന്റെ

നബയനണലാം  പൂര്ണമനായുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നുകവനനാണസ്റ്റ്  ഇത്രകയകറ

കകേനാലപനാതകേങ്ങളലാം കുറകൃതദങ്ങളലാം നടനതബലൂകട മനസബലനാകുനതസ്റ്റ്.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

നടക്കുന  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുളള  നടപടബ  സസതീകേരബക്കണലാം.

കകേരളത്തബകല  ക്രമസമനാധനാനനബല  അനുദബനലാം  തകേര്ന്നുകകേനാണബരബക്കുകമനാള്

കപനാലതീസസ്റ്റ്  നബഷബയമനായബ  കനനാക്കബനബല്ക്കുന  സബതബയനാണുളളതസ്റ്റ്.

സനാമൂഹദവബരുദരുലാം ഗുണകേളലാം അഴബഞ്ഞനാടുകേയനാണസ്റ്റ്. ജനങ്ങളകട ജതീവനുലാം സസത്തബനുലാം

സുരക്ഷബതതസലാം നല്കേനാന് കേഴബയനാത്ത അവസയനാണുളളതസ്റ്റ്.  മുഖദമനബയുകട മറുപടബ

തൃപബകേരമല്ലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചസ്റ്റ്  പ്രശ്നലാം  ചര്ച

കചയ്യണലാം.  കകേനാലപനാതകേങ്ങളലാം  അക്രമങ്ങളലാം  കേനാരണലാം  ക്രമസമനാധനാനലാം

തകേര്നബരബക്കുന  നബലപനാടബകനതബകര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  ശക്തമനായ  നടപടബ

സസതീകേരബക്കനാത്തതബല് പ്രതബകഷധബക്കുന്നു. 

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചസ്റ്റ്  യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള് ബനാനര്

ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചസ്റ്റ്  സതീക്കറുകട  ഡയസബനസ്റ്റ്  മുനബല്  വന്നുനബനസ്റ്റ്  മുദ്രനാവനാകേദലാം  വബളബചസ്റ്റ്

സഭനാനടപടബകേള് തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന്നു.

 ശതീ.  കകേ.  എലാം.  മനാണബ പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭവബട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപനായബ.
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ശതീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാലലാം പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം സഭവബട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപനായബ.)
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IV ശദക്ഷണബക്കല്

പുനരുദനാരണ പനാകക്കജസ്റ്റ്

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  അഭബമുഖതീകേരബക്കുന പ്രതബസനബ

അതബജതീവബക്കുനതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  2017-18  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  പുനരുദനാരണ

വര്ഷമനായബ  സര്ക്കനാര്  പ്രഖദനാപബചബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യുകട

വരുമനാനത്തബകന്റെ  സബലാംഹഭനാഗവലാം  കേടലാം  തബരബചടയനതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്

വബനബകയനാഗബക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേനാര്പ്പെകറഷന്    പുനരുദരബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

നബകയനാഗബച  കപ്രനാഫ.  സുശതീല്ഖന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബലള

നടപടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  തുടക്കലാം  കുറബചബട്ടുകണന്നുളതസ്റ്റ്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.കയ  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം  കേടബനാധദത

ഒഴബവനാക്കബ  വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുമുള  നടപടബയുണനാകേണലാം.

കതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ  വബശസനാസത്തബകലടുത്തുകകേനാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പനാകക്കജസ്റ്റ്

അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെനാക്കണലാം.   

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ചനാണബ):    ആയബരലാം  പുതബയ

സബ.എന്.ജബ.  ബസുകേള്  വനാങ്ങുനതബനസ്റ്റ്   300  കകേനാടബ  രൂപ  പ്രകതദകേ  നബകക്ഷപ

പദതബയബല്  നബന്നുലാം   കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കുകമന  2016-17

വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറസ്റ്റ് പ്രഖദനാപനത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബലള വബശദമനായ കപ്രനാജകസ്റ്റ്
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റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കേബഫ്ബബക്കസ്റ്റ്   സമര്പ്പെബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  വര്ഷകത്ത   ബഡ്ജറബല്

കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.യകവണബ  3000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  സനാമത്തബകേ  പനാകക്കജസ്റ്റ്

പ്രഖദനാപബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  സബ.എന്.ജബ.  ബസുകേള്  നബരത്തബലബറക്കനാന്   കേനാലതനാമസലാം

കനരബടുകമനതബനനാല്  250  എ.സബ.  ബസുകേള്  ഉള്കപ്പെകട  900  ബസുകേള്

വനാങ്ങുനതബനുള  ഡതീകറയബല്ഡസ്റ്റ്  കപ്രനാജകസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കേബഫ്ബബക്കസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്   തതീരുമനാനബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കചറബയ  കേനാലയളവബനുളബല്

അടചതതീര്കക്കണബയബരുന   3000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  കേടബനാധദത    20  വര്ഷലാം

കകേനാണസ്റ്റ്   അടചതതീര്ക്കത്തക്ക  രതീതബയബല്  ബനാങ്കസ്റ്റ്  കേണ്കസനാര്ഷദത്തബല്  നബന്നുലാം

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ഗദനാരന്റെബകയനാകട വനായ്പകയടുക്കുനതബനുള നടപടബയുലാം ഉനതവബദദനാഭദനാസ

കയനാഗദതയുലാം പ്രവൃത്തബപരബചയവമുളവകര കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  ഉയര്ന തസ്തബകേകേളബല്

നബയമബക്കുനതബനുള  നടപടബയുലാം    കകകേകക്കനാണ്ടുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.     കപ്രനാഫ.

സുശതീല്ഖനയുകട  പ്രനാഥമബകേ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ബഹു.  മുഖദമനബ

വബളബചകൂട്ടബയ  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളകട  കയനാഗത്തബല്  ഡന്യൂട്ടബ  പനാകറണ്

ഉള്കപ്പെകടയുള  പരബഷ്കരണ  നടപടബകേളബല്  അനുകൂല  നബലപനാടസ്റ്റ്  സസതീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇത്തരലാം  നടപടബകേളബലൂകട  ഒരു  വര്ഷത്തബനകേലാം  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.കയ

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

ബഡ്ജറബല് പരനാമര്ശബചബരുന സബ.എന്.ജബ. ബസുകേള്ക്കുപകേരലാം ഡതീസല് ബസുകേള്

വനാങ്ങനാനനാണസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശബക്കുനതസ്റ്റ്.

(ശതീ.  ഷനാഫബ  പറമബല്  സതീറബലബല്ലനാതബരുനതബനനാല്  രണനാമകത്ത

ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.)

V സബ്മബഷന്

(1) കകേനാചബ കമകടനാ തൃശ്ശൂര് വകര ദതീര്ഘബപ്പെബക്കല് 

ശതീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ :   കകേനാചബ  കമകടനാ  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്  വകര

ദതീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ് അടബയന്തര  നടപടബ സസതീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  കകേനാചബ  കമകടനാ  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  മൂനസ്റ്റ്

ഘട്ടങ്ങളനായബട്ടനാണസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കബവരുനതസ്റ്റ്.  പദതബയുകട  മൂനനാലാംഘട്ടലാം

പൂര്ത്തബയനാകുനതബനനുസൃതമനായബ  മനാത്രകമ   കകദര്ഘദലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കനാന് സനാധബക്കുകേയുള.

(2) കകേനാചബ കമകടനാ അരൂര് വകര ദതീര്ഘബപ്പെബക്കല് 

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫസ്റ്റ് :   കകേനാചബ  കമകടനാ  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  അരൂര്  വകര

ദതീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ് അടബയന്തര നടപടബ സസതീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ വബജയന്) :  കകേനാചബ കമകടനായുകട  ഒനനാലാംഘട്ടലാം
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2017  ജൂണ്  17-നസ്റ്റ്  ഉദ്ഘനാടനലാം  കചയ്യുകേയുലാം  രണനാലാംഘട്ടലാം  നടപ്പെനാക്കനാന്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകന്റെ അലാംഗതീകേനാരലാം കതടുകേയുലാം മൂനനാലാംഘട്ടത്തബനനായുള  വബശദമനായ കപ്രനാജകസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേനാചബ  കമകടനാ  അരൂര്  വകര

ദതീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ് സര്ക്കനാര് ഇതുവകര തതീരുമനാനലാം കകകേകക്കനാണബട്ടബല്ല.

(3) തുരങ്കപ്പെനാത നബര്മ്മേനാണലാം

ശതീ  .    കജനാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ് :  ഗതനാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്  അനുഭവകപ്പെടുന

തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരലാം  കറനാഡബകന്റെ  വതീതബ  കൂട്ടുനതസ്റ്റ്  അസനാധദമനായതബനനാല്

ആനക്കനാലാംകപനായബല്-കേളനാടബ-കമപ്പെനാടബ  തുരങ്കപ്പെനാത  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള

സനാധദതനാപഠനലാം നടത്തുനതബനുലാം ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കുനതബനുമനായബ കകേനാങ്കണ്

കറയബല്  കകേനാര്പ്പെകറഷകന   ചുമതലകപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ   നടപടബ

സസതീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്)  :

കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്-വയനനാടസ്റ്റ്  ജബല്ലകേകള  ബനബപ്പെബക്കുന   തനാമരകശ്ശേരബ  ചുരലാം  കറനാഡബല്

ഗതനാഗതക്കുരുക്കുലാം  അപകേടങ്ങളലാം  വര്ദബചവരുനതബനനാല്  ബദല്  കറനാഡനായബ

കേകണത്തബയ  ആനക്കനാലാംകപനായബല്-കേളനാടബ-കമപ്പെനാടബ  കറനാഡബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  20  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബ  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ഇന്കവസബകഗഷന്  പ്രവൃത്തബ  നടത്തബകയങ്കബലലാം  കുനബനുമുകേളബലൂകട
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പനാതയുണനാക്കുനതസ്റ്റ്  അപ്രനാകയനാഗബകേമനായതബനനാല്  ടണല്  നബര്മ്മേബക്കുനതനാണസ്റ്റ്

ഉത്തമകമനസ്റ്റ് കേകണത്തുകേയുലാം പ്രനാഥമബകേ ഇന്കവസബകഗഷന് നടത്തബ അകകലന്കമന്റെസ്റ്റ്

തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതബ  കകേനാങ്കണ്  കറയബല്

കകേനാര്പ്പെകറഷകനകക്കനാണസ്റ്റ്  ഏകറടുപ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കുകമനാ  എനതുസലാംബനബചസ്റ്റ്

വബശദമനായ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കനാന് ചതീഫസ്റ്റ് എഞബനതീയകറ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

(യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  സതീക്കറുകട  ഡയസബനുമുനബല്  വന്നുനബനസ്റ്റ്

മുദ്രനാവനാകേദലാം  വബളബചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുനതബനനാല്

ബനാക്കബയുള  സബ്മബഷനുകേള്  റദ്ദേസ്റ്റ്  കചയ്യുനതനായുലാം  അവയള  മറുപടബ  ബനകപ്പെട്ട

മനബമനാര് അലാംഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നല്കേണകമന്നുലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സതീക്കര് അറബയബക്കുകേയുലാം

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലയസ്റ്റ് കേടക്കുകേയുലാം കചയ.) 

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള് 

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചളള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച. 

VII റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം 

വബദദനാഭദനാസലാം സലാംബനബച VI-ാം നമര് സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട  2017 മനാര്ചസ്റ്റ്

31 വകരയുള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
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VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം 

തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളകട അവതരണവലാം സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബക്കസ്റ്റ് 
അയയണകമന പ്രകമയവലാം

(i) 2017-  കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  2017-കല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ(കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്  പ്രഖദനാപബചകകേനാണസ്റ്റ്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദതീകേരബചകകേനാണ്ടുള  കസറസ്റ്റ്കമനലാം  കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ്

വയന്നു.

മബ  .   സതീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നു.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  2017-കല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ(കഭദഗതബ)  ബബല്

ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സപപ്ലൈസുലാം സഹകേരണവലാം  സലാംബനബച XI-ാം നമര് സബ്ജ കസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശതീ  .   മനാതന്യൂ ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന്നു.

നബരനാകേരണപ്രകമയങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.

ശതീ.  കകേ.  സബ.  കജനാസഫസ്റ്റ്  സതീറബലബല്ലനാതബരുനതബനനാല്  1  (എ)  കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശര്മ്മേ: 2017-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ(കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു

കസലകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. 

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച.

2017-കല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്

സപപ്ലൈസുലാം  സഹകേരണവലാം   സലാംബനബച  XI-ാം  നമര്  സബ്ജ കസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

ബബല് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച.

(ii) 2017-  കല കകേരള കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസലാം   (  സസകേനാരദ കമഡബക്കല്
വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബക്കലലാം  )   ബബല്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനതീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജ

ടതീചര്  ):    2017-കല  കകേരള  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സസകേനാരദ  കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബക്കലലാം)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്  പ്രഖദനാപബചകകേനാണസ്റ്റ്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദതീകേരബചകകേനാണ്ടുള  കസറസ്റ്റ്കമനലാം  കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ്

വയന്നു.

മബ  .   സതീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നു.
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനതീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജ

ടതീചര്  ):    2017-കല  കകേരള  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സസകേനാരദ  കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബക്കലലാം)  ബബല്

ആകരനാഗദവലാം കുടുലാംബകക്ഷമവലാം  സലാംബനബച  XII-ാം നമര് സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന്നു.

നബരനാകേരണപ്രകമയങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.

ശതീ.  വബ.  എസസ്റ്റ്.  ശബവകുമനാര്  സതീറബലബല്ലനാതബരുനതബനനാല്  1  (എ)  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ല.

ശതീ  .    എലാം  .    നമൗഷനാദസ്റ്റ്: 2017-കല കകേരള കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസലാം  (സസകേനാരദ

കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം

നബയനബക്കലലാം)  ബബല് ഒരു കസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. 

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച.

2017-കല  കകേരള  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സസകേനാരദ  കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബക്കലലാം)  ബബല്
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ആകരനാഗദവലാം കുടുലാംബകക്ഷമവലാം  സലാംബനബച  XII-ാം നമര് സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

ബബല് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച.

 സഭ രനാവബകല 11.07-നസ്റ്റ് പബരബഞ. 

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


