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I ഇ.ബബ. XIV -   കകരള നബയമസഭ /IV-12

പതതിനനാലനാലാം കകേരള നതിയമസഭ 

 നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നതിയമസഭനാ നടപടതികേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴതികകേ) 

2017   മനാര്ചച്ച്   13,   തതിങ്കള്

നതിയമസഭ  രനാവതികല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പതി.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയതില് നതിയമസഭനാ ഹനാളതില് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
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I അടതിയന്തരപ്രകമയലാം

മതികഷേല് ഷേനാജതിയുകട ദുരൂഹ മരണലാം

മതി  .    സസ്പീക്കര്:  എറണനാകുളലാം  ജതില്ലയതില്  പതിറവലാം  കപരതിയപ്പുറലാം

എണ്ണക്കനാപ്പെതിളളതില്  ഷേനാജതി  വര്ഗസ്പീസതികന്റെ  മകേള്  18  വയസ്സുളള  മതികഷേല്

ഷേനാജതിയുകട  മൃതകദഹലാം  ദുരൂഹ  സനാഹചരദത്തതില്  എറണനാകുളലാം  വനാര്ഫതിനച്ച്

സമസ്പീപലാം  കേനായലതില്  കേനാണകപ്പെട്ടച്ച്  ഒരനാഴ്ച  പതിനതിട്ടതിടലാം  കപനാലസ്പീസതികന്റെ

ഭനാഗത്തുനതിനലാം   യനാകതനാരു  അകനന്വേഷേണ  പുകരനാഗതതിയുലാം  ഉണനായതിട്ടതികല്ലനലാം

സസ്പീകേള്കലാം  കുട്ടതികേള്കകമതതികര  അടതിയ്ക്കടതിയുണനാകുന  ഇത്തരലാം

അതതിക്രമങ്ങള്കലാം  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്കകമതതികര  യഥനാസമയലാം  നടപടതികേള്

സന്വേസ്പീകേരതിക്കനാകനനാ  കുറ്റവനാളതികേകള  കേകണത്തനാകനനാ  കപനാലസ്പീസതികന്റെ

ഭനാഗത്തുനതിനണനാകുന  കുറ്റകേരമനായ  അനനാസ്ഥകകേനാണച്ച്   കേഴതിയുനതില്ല

എനതുമൂലലാം  ഉണനായതിടളള  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  സ്ഥതിതതിവതികശേഷേലാം

സഭനാനടപടതികേള്  നതിര്ത്തതിവചച്ച്  ചര്ചകചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ

അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്,  അന്വര് സനാദത്തച്ച്,  പതി.  ഉകകബദുളള എനസ്പീ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരതിചച്ച്  കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേതിയതിടണച്ച്. 

മുഖദമനതി  (ശസ്പീ  .    പതിണറനായതി വതിജയന്):  എറണനാകുളലാം പതിറവലാം ഇലഞതി
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കപരതിയപ്പുറലാം എണ്ണക്കനാപ്പെതിളളതില് വസ്പീട്ടതില് ഷേനാജതി വര്ഗസ്പീസതികന്റെ മകേളലാം സതി.എ.

വതിദദനാര്തതിനതിയുമനായതിരുന 18 വയസ്സുളള മതികഷേല് ഷേനാജതികയ 2017 മനാര്ചച്ച് 5-ാ

തസ്പീയതതി  കകവകുകനരലാം  7.1 5-നുകശേഷേലാം  കേനാണനാനതികല്ലനച്ച്   06-ാ  തസ്പീയതതി

രനാവതികല  10  മണതികയനാകട   പതിതനാവച്ച്  കസ്റ്റേഷേനതികലത്തതി  പരനാതതി  നല്കുകേയുലാം

കസന്ട്രല്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷേനതില്നതിനലാം  ഒരു  സതി.പതി.ഒ.-കയ

പരനാതതിക്കനാകരനാകടനാപ്പെലാം  അയചച്ച്  കപണ്കുട്ടതി  കപനായതനായതി  പറയകപ്പെടുന

സ്ഥലങ്ങളതില് അകനന്വേഷേതിച്ചുകവങ്കതിലലാം യനാകതനാരു വതിവരവലാം ലഭതിചതില്ല.  മതികഷേല്

ഷേനാജതിയുകട  മൃതകദഹലാം  06-03-2017-നച്ച്  കകവകേതിട്ടച്ച്  5.30 ഓകട  എറണനാകുളലാം

ഹനാര്ബര്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷേന്  പരതിധതിയതികല  വനാര്ഫച്ച്  കജട്ടതി  ഭനാഗത്തച്ച്

കേനാണകപ്പെടുകേയുലാം   വതിവതിധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം   ഇന്കേന്വേസ്റ്റേച്ച്   തയ്യനാറനാക്കതി

കപനാസ്റ്റേച്ച്കമനാര്ട്ടലാം നടത്തതിയതതിനുകശേഷേലാം ബന്ധുക്കള്ക്കച്ച് വതിടകകേനാടുകകേയുലാം കചയ.

മുങ്ങതിമരണകമനനാണച്ച്   കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം  റതികപ്പെനാര്ട്ടതില്  പറയുനതച്ച്.  മരതിച

കപണ്കുട്ടതിയുകട കഫനാണ്കകേനാള് ഡസ്പീകറ്റയതില്സച്ച് പരതികശേനാധതിച്ചുലാം ബന്ധുക്കകളയുലാം

അടുത്തറതിയനാവനവകരയുലാം  കചനാദദലാം  കചയലാം  ശേനാസസ്പീയമനായ  കതളതിവകേള്

കശേഖരതിച്ചുലാം  അകനന്വേഷേണലാം  നടത്തതിവരുന.   ഈ  കകേസതികന്റെ  ഗഗൗരവലാം

കേണക്കതികലടുത്തച്ച്  കകക്രലാംബനാഞതികനകക്കനാണച്ച് അകനന്വേഷേതിപ്പെതികനതനാണച്ച്.  ഇഗൗ
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വതിഷേയലാം സഭനാനടപടതികേള് നതിര്ത്തതിവചച്ച് ചര്ചകചകയ്യണ ആവശേദമതില്ല.

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്: സസ്പീകേള്കലാം കുട്ടതികേള്കകമതതികര അതതിക്രമങ്ങള്

വര്ദതിച്ചുവരുന  സനാഹചരദത്തതില്  ഓകരനാ  മരണത്തതികന്റെയുലാം  പതിനതിലളള

ദുരൂഹതകേള്  നസ്പീക്കനാന്  കപനാലസ്പീസതിനച്ച്  സനാധതിക്കനാത്തതുകകേനാണനാണച്ച്  ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തതികനതച്ച്.  വസ്തുതനാവതിരുദമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണച്ച്

കപനാലസ്പീസതികന്റെ  ഭനാഗത്തുനതിനലാം  മുഖദമനതിക്കച്ച്  ലഭതിചതിരതികനതച്ച്.  സസ്പീകേള്കലാം

കുട്ടതികേള്കകമതതികരയുളള അതതിക്രമങ്ങള് ശേക്തമനായതി തടയുകമനച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച്

പ്രഖദനാപതികനകണങ്കതിലലാം  അതച്ച്  പ്രനാകയനാഗതികേ  തലത്തതില്  നടപ്പെനാകുനതില്ല.

സസ്പീകേള്കലാം  കുട്ടതികേള്കലാം  യനാകതനാരു  സുരക്ഷതിതതന്വേവലാം  കകേരളത്തതിലതില്ല.

എറണനാകുളത്തച്ച്  കഹനാസ്റ്റേലതില്നതിനച്ച്  സതി.എ.-ക്കച്ച്  പഠതിചതിരുന  പതിറവലാം

സന്വേകദശേതിനതിയനായ  മതികഷേല്  ഷേനാജതികയ  കേനാണനാതനാകുനതച്ച്

5.03.2017 കകവകുകനരലാം  6.30-നച്ച്  കശേഷേമനാണച്ച്.  രനാതതി  8  മണതിക്കച്ച്  കശേഷേലാം

കുട്ടതികയ  കേനാണനാനതികല്ലനച്ച്   കഹനാസ്റ്റേല്  അധതികൃതരുലാം   മനാതനാപതിതനാക്കളലാം

കസന്ട്രല്  കസ്റ്റേഷേനതില്   9  മണതി  കേഴതിഞകപ്പെനാള്  പരനാതതി  നല്കേതികയങ്കതിലലാം

എസച്ച്.കഎ.  സ്ഥലത്തതില്ലനാത്തതതിനനാല്  പരനാതതി  സന്വേസ്പീകേരതിക്കനാന്

നതിര്വ്വനാഹമതികല്ലനച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് അറതിയതികകേയുലാം  6-ാ തസ്പീയതതി കകേസച്ച് രജതിസ്റ്റേര്
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കചയ്യുകേയുലാം  കചയ.  അകന  ദതിവസലാം  കകവകുകനരലാം  കകേനാചതി  കേനായലതില്നതിനലാം

കുട്ടതിയുകട  മൃതകദഹലാം  കേകണത്തുകേയുണനായതി.   രനാതതി  9  മണതിക്കച്ച്  കുട്ടതികയ

കേനാണനാനതികല്ലനച്ച്  പറഞച്ച്  കകേനാടുത്ത  പരനാതതി  എഫച്ച്.കഎ.ആര്.-ല്

കരഖകപ്പെടുത്തതിയതിട്ടതില്ല.   കപനാസ്റ്റേച്ച്കമനാര്ട്ടലാം  കേഴതിഞച്ച്  രണച്ച്  ദതിവസത്തതിനുളളതില്

റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കകേനാടുത്തുകവങ്കതിലലാം കപനാലസ്പീസച്ച്  അതച്ച്  കകകേപ്പെറ്റുനതച്ച് ഇനകലയനാണച്ച്.

ഇഗൗ കകേസച്ച് ആത്മഹതദയനായതി എഴുതതിത്തളളനാനനാണച്ച് ഗവണ്കമന്റെച്ച് ശമതികനതച്ച്.

6-03-2017-നച്ച് കേലൂര് പളളതിയതില് നതിനലാം കുട്ടതി ഇറങ്ങതിവരുനതുലാം    കകബക്കതില്

വന രണച്ച് കപര് കുട്ടതികയ നതിരസ്പീക്ഷതികനതുലാം  നടനകപനായ വശേകത്തയ്ക്കച്ച് കകബക്കച്ച്

ഓടതിച്ചുകപനാകുനതുലാം  സതി.സതി.ടതി.വതി.  ദൃശേദങ്ങളതിലകണങ്കതിലലാം   ഇക്കനാരദലാം

കപനാലസ്പീസച്ച്  അകനന്വേഷേതിചതില്ല.   മൃതശേരസ്പീരത്തതിനച്ച്  24  മണതിക്കൂര്  പഴക്കമതികല്ലനലാം

കഗനാശസ്പീ  പനാലത്തതില്  കകവകുകനരലാം  ഒരു  കുട്ടതികയ  കേണ്ടുകവനലാം

പനാലത്തതില്നതിനച്ച്  ചനാടതിയനാലലാം   മൃതകദഹലാം  അവതികട  ഒഴുകേതികയത്തനാന്

സനാധദതയതികല്ലനമനാണച്ച് മതദകത്തനാഴതിലനാളതികേള് പറയുനതച്ച്.  ഇഗൗ മരണത്തതില്

ദുരൂഹതയുണച്ച്.  ഇകതനാനലാം മുഖവതിലയ്കക്കടുക്കനാന് കപനാലസ്പീസച്ച്  തയ്യനാറനാകുനതില്ല.

നതിരസ്പീക്ഷണ കേദനാമറകേള് കനനാകകുത്തതിയനായതി  നതില്കകേയനാണച്ച്.  കുറ്റവനാളതികേകള

നതിയമത്തതിനുമുനതില് കകേനാണ്ടുവരുനതതിനുലാം  കകേസകനന്വേഷേണലാം കകക്രലാംബനാഞതിനച്ച്
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കകകേമനാറുനതതിനുലാം  പകേരലാം  ഒരു  കസഷേദല്  ഇന്കവസ്റ്റേതികഗഷേന്  ടസ്പീമതികന

നതിയമതികനതതിനുലാം കസന്ട്രല് കസ്റ്റേഷേനതില് നതിരുത്തരവനാദപരമനായതി കപരുമനാറതിയ

കപനാലതിസുകേനാര്കക്കതതികര  നടപടതികയടുക്കനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഇഗൗ  വതിഷേയലാം

സഭനാനടപടതികേള് നതിര്ത്തതിവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

 മഖഖമനബ (ശശ  .     പബണററയബ വബജയന  ):   മറരചച 6-ാാാ  തശയതബ മബകഷല

     ഷറജബയയ കറണറതറയയന പരറതബ ലഭബചയടന ഒര സബ.പബ.ഒ.-യയ

      പരറതബകറകരറയടറപപ അയചച കടബ കപറകറനബടയള എലറ സലങളബലപ

      അകനനഷബകകയപ യയസബര യസലബലനബനച കഫറണ ഡശയറയലസച എടതച

     വയരയലസച യമകസജച നലകകയപ യചയയവനറണച കപറലശസബലനബനച കബടബയ

റബകപറരടച.  18       വയസള യപണകടബയയ മരബച നബലയബല കറണറനബടയറയതബയന

      കറരണപ വബശദമറയ അകനനഷണതബലയട മറതകമ വഖകമറകകയള.  എനറല

5- ാാാ        തശയതബ രറതബ ഒമതച മണബ കഴബഞകപറള ബനകള കസഷനബയലതബ

    പരറതബയപടയവനച പറയന കറരഖങളടകപ യയകപബറഞബയന പകതഖക

    സപഘയത നബകയറഗബചച അകനനഷബകനതബനച നടപടബ സനശകരബകനതറണച.

    കപറലബസബയന ഭറഗതച വശഴയണറയബടയണങബല ഉതരവറദബകളറയവരയകതബയര
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  കരശന നടപടബ സനശകരബകപ.     ഇകറരഖപ സഭറനടപടബകള നബരതബവചച ചരച

 യചകയണ ആവശഖമബല.

(   അടബയനരപകമയറവതരണതബനച അനമതബ നബകഷധബച.)

    ഗവണയമനച നബലപറടബല പതബകഷധബചച സരവശശ യക.സബ.  കജറസഫച,

പബ.യജ.  കജറസഫച,  കഡറ.  എപ.യക.     മനശര എനശ പതബപകകകബകനതറകള

     പസറവന നടതബയകശഷപ അവരവരയട പറരടബ അപഗങകളറയടറപപ

   സഭയബലനബനച പറതകപറകകയപ അലസമയതബനകശഷപ തബരബചവരബകയപ

യചയ.)

II ശദകണബകല

(1)   കറയബക കമഖലയയട വബകസനപ

ശശ  .    റബ  .    വബ  .    രറകജഷച:      സകപറരടസച സളകയള സപസറന കറയബക വകപച

  ഏയറടത നടപടബ സനറഗതറരഹമറണച.     കറയബക കമഖലയച സമഗ സപഭറവന

   നലകനതബല മഖഖ പങവഹബകന ജബ.വബ.    രറജറ സകപറരടസച സളബയനയപ കണര

     സകപറരടസച ഡബവബഷയനയപ സബതബ യമചയപടതറന നടപടബ സനശകരബകണപ.
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  വബവബധ കറയബകയബനങളബല 190-    ഓളപ വബദഖറരതബനബകള പരബശശലനപ നടതന

    സകപറരടസച ഡബവബഷനബല ആധനബക പരബശശലന സസകരഖങയളറരകനതബനപ

       അതറതച കറയബക ഇനങളബല യയവദഗഖപ കനടബയ കകറചകയള നബയമബകനതബനപ

    മതരറരതബകളകച അനകയറജഖമറയ തറമസ സസകരഖയമറരകനതബനപ നടപടബ

സനശകരബകണപ.   നബരവധബ കദശശയ-   അനരകദശശയ സകപറരടസച തറരങയള

   കകരളതബനച സപഭറവന യചയബടള ജബ.  വബ.      രറജറ സകപറരടസച സളബല സല

     ലഭഖതയനസതമറയബ അനറരറഷ നബലവറരതബലള സബനറബകച ടറകച പണബയറനപ

       ആധനബക സസകരഖങകളറടകടബയ സകപറരടസച സളറകബ മറററനപ ജബലറ-

    സപസറന തലങളബലള സകപറരടസച അകസറസബകയഷനകളയട തരകങള

     പരബഹരബചച പവരതനപ കടതല കറരഖകമമറകറനപ നടപടബ സനശകരബകണപ.

    കകരള സകപറരടസച അകസറസബകയഷയന ഘടനയബലപ പവരതനരശതബയബലപ

    മററമണറകനതബനപ പവരതനപ സതറരഖമറകനതബനപ മറനദണപകറരപ

     അപഗശകറരപ നലകനതബനപ കറയബക തറരങളകച അരഹമറയ പറതബനബധഖപ

  ഉറപവരതനതബനപ തയറററകണപ.    കയറഗഖതയളവയര സകപറരടസച

    അകസറസബകയഷന അപഗങളറയബ യതരയഞടകറനപ ഭസതബക സറഹചരഖങളയട
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   അഭറവപ പരബഹരബകറനപ നടപടബ സനശകരബകണപ.   അനരകദശശയ നബലവറരമള

      കഹറകബ പരബശശലനകകനപ നബരമബകനതബനപ സകപറരടസച തറരങളകച സറയബ

യസനര,      സകപറരടസച കസണസബല എനബവബടങളബല യമചയപട പരബശശലനപ

  നലകനതബനപ സകപറരടസച യമഡബസബന,   സകപറരടസച യയസകകറളജബ,

    യടയബനബപഗച യമതകഡറളജബ തടങബയ സയപഷഖയയലസഡച കമഖലകളബല

    എകസയപരടകളയട കസവനപ ലഭഖമറകനതബനപ എലറ പഞറയതകളബലപ

    മളടബപരപസച ഇനകഡറര കസഡബയപ നബരമബകറനമറവശഖമറയ നടപടബ

സനശകരബകണപ.    ഫടകബറളബയന അനനസറധഖതകള പകയറജനയപടതറനപ

  പരമരറഗത കറയബകയബനങളറയ ആരചറബ,  കളരബപയറച,   സരകസച എനബവയച

    മബകച പരബശശലന കകനങള സറപബകറനപ തയറററകണപ. 

    വഖവസറയവപ സകപറരടസപ യവജനകറരഖവപ വകപമനബ (ശശ  .    എ  .    സബ  .

യമറയശന): 35- ാാമതത്     കദശശയ യഗയബപസബയന ഭറഗമറയബ മബകച നബലവറരകതറടകടബ

     കകരളതബയല ഏഴച ജബലകളബല ഒരകബയബടള സജശകരണങള കറയബക

   തറരങളയട പരബശശലനതബനപ വബവബധ ജബല-സപസറന-  കദശശയ മതരങള

 സപഘടബപബകനതബനമറയബ ഉപകയറഗബചവരന.   സപസറനയത 14  ജബലകളബല



10

     അനരകദശശയ സസകരഖങകളറടകടബയ മളടബ പരപസച ഇനകഡറര കസഡബയപ,

   എലറ പഞറയതകളബലപ ഓകരറ കളബകളപ,      പതബയ ആറച കസഡബയങള,  18

 മബനബ കസഡബയങള,  6    സകപറരടസച ഇനഫറസകചര പദതബകള എനബവയറയബ

2016-      യല പതകബയ ബഡജറബല തക വകയബരതബയതബയന അടബസറനതബല

 ഭരണറനമതബ നലകബയബടണച.    കകരളതബയന കറയബകരപഗപ മബകവറതറകനതബയന

       ഭറഗമറയബ കറയബകകമതറ മബഷന ആരപഭബകന കറരഖപ സരകറരബയന സജശവ

പരബഗണനയബലറണച.      ഒളബമബകബല യമഡല കനടനതബനച യതരയഞടത

    കറയബകയബനങളബല തറരങളകച അനരകദശശയ നബലവറരതബലള പരബശശലനപ

    നലകനതബനറയബ പദതബകള ആവബഷരബചച നടപബലറകനതബനപ കറയബക

    പരബശശലന കകനങള ആരപഭബകനതബനമള നടപടബ സനശകരബചവരന.

 തബരവനനപരപ ജബ.  വബ.      രറജറ സകപറരടസച സളബയനയപ കണര സകപറരടസച

     ഡബവബഷയനയപ പവരതനപ യമചയപടതനതബനപ കകറചകളയട അഭറവപ,

      ടറകകളയട കറവച എനബവ പരബഹരബകനതബനപ കടബകളയട തറമസ സസകരഖപ

  യമചയപടതനതബനപ നടപടബ സനശകരബകനതറണച.  ജബ.  വബ.   രറജറ സകപറരടസച

സള,   കണര സകപറരടസച ഡബവബഷന,    അയങറളബ സകപറരടസച സള എനബവയയട
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    അടബസറന സസകരഖ വബകസനതബനറയബ വകയബരതബയബടള 30   കകറടബ രപ

     വബനബകയറഗബചച നബലവബയല ജബപകനഷഖപ യമചയപടതനതബനപ യയഹജപപച പബറച

  സറപബകനതബനമള നടപടബ ആരപഭബചബടണച.    എയയലറച സശമബയന കശഴബല

      അതചതലറബകബനച ലകശഭറയബ നറഷണല യസനര കഫറര ഫബസബകല

     എഡഡകകഷനബലപ കവറളബകബറളബനച തപയറര കവറളബകബറള എയയലറച യടയബനബപഗച

     യസനറബലപ യഫനസബപഗബനച കടവന രറജശവഗറനബ ഇനകഡറര കസഡബയതബലപ

   ആധനബക രശതബയബലള പരബശശലനപ നലകബവരന.  സകപറരടസച കസണസബലബയന

 നബയനണതബലള 24     യസനടയയലസഡച സകപറരടസച കഹറസലകളബലപ

      വബവബധ കറയബകയബനങളബലള ആധനബക പരബശശലനപ നലകറനള സപവബധറനപ

ശകബയപടതബയബടണച.    സകപറരടസച അകസറസബകയഷനകയള സപബനബചച

    ഉയരനവനബടള പരറതബകളബകനല നബയമറനസതമറയ പരബകശറധന നടതനതപ

     കമകകടച കയണതനപകപ അപഗശകറരപ റദച യചയനതളയപയടയള തടര

 നടപടബകള സനശകരബകനതമറണച.    പരമരറഗത കറയബക വബകനറദങളമറയബ

    ബനയപട അകസറസബകയഷനകളകച കകരള സകപറരടസച കസണസബല

 അപഗശകറരപ നലകബയബടണച.    കളരബപയറച കപറതറഹബപബകനതബനറയബ
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      പതനപതബട ഒഴബയകയള ജബലകളബല ജബലറ ആകയറധന കളരബ കകനങള

   പവരതബചവരബകയപ ഇവയറയബ നലകബയകറണബരന ഗറനച

   പനനകമശകരബകനതബനള നടപടബകള സനശകരബചവരബകയപ യചയന.  അയമയച

    കപറതറഹബപബകനതബനച ഒര ആരചറബ അകറഡമബ സറപബകനതബനറയബ

    വയനറടച ജബലയബയല പലപളബ ഗറമപഞറയതബല കറയബക-യവജന

     കറരഖറലയതബനച കകമററബയബടള 8     ഏകര സലതച പതബയ ആരചറബ,

  സകപറരടസച കഹറസല യകടബടപ,    5  പശ-  ഫറബകള എനബവ

  സറപബകനതബനള നടപടബ സനശകരബചവരന.   അടബസറന സസകരഖമബലറത

    കഹറസലകളബയല തറമസ സസകരഖപ യമചയപടതനതബനളള നടപടബകള

ആരപഭബചകഴബഞ.   ജബ.വബ.     രറജറ സകപറരടസച സളബയന അനറരറഷ

   നബലവറരതബലള വബദഖറലയമറകബ ഉയരതനതബനള നടപടബ

സനശകരബകനതറണച.  

(2) കടബയവളകറമപ

ശശ  .     കമറനസച കജറസഫച:    കടബയവള കറമപ പരബഹരബകനതബനറയബ

    മടങബകബടകന കടബയവള പദതബകളയട നബരമറണ പവരതനങള



13

        പനരറരപഭബകകയപ വറടര അകതററബറബയബല ബബല ഡബസസണബപഗച സബസപ

 നടപബലറകകയപ കവണപ.    കരററകറരയട കടബശബകതക യകറടതതശരകനതബനപ

   പദതബകളകച ഈ വരഷയത എ.എസച.   നലകനതബനമള നടപടബ

സനശകരബകണപ.      യറയസറകറഷനത ഫണച നലകറതതമലപ നബരവധബ പദതബകള

മടങബകബടകകയറണച.        കബണര റശചറരജബപഗച തടരനതബനപ ഗസണച വറടര

    ഡബപറരടയമനബയന ഹറനച പമകള നനറകനതബനമള നടപടബയണറകണപ.

     കളകകററബല നബനപ നബശയബകന തകയനസരബചച പഞറയതകളബല കടബയവള

    വബതരണപ നടതറന സറധബകറതതച സപബനബചച ഗവണയമനച

പരബകശറധബകണപ.  

ജലവതിഭവ  വകുപ്പുമനതി  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യു  ടതി  .    കതനാമസച്ച്  ):   കുടതികവള

കസനാതസ്സുകേളതില് കവണത ജലലാം ലഭദമല്ലനാത്തതതിനനാല് വരള്ച മുനതില് കേണ്ടുകകേനാണച്ച്

സനാധദമനായ മുന്കേരുതലകേള് സന്വേസ്പീകേരതിചതിടണച്ച്.   കഫബ്രുവരതി  -  മനാര്ചച്ച്  മനാസങ്ങളതില്

നടകത്തണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇത്തവണ  നവലാംബര്  മനാസലാംതകന  ആവതിഷ്കരതിചച്ച്

നടപ്പെതിലനാക്കനാന് ശമതിചതിടണച്ച്. വനാട്ടര് അകതനാറതിറ്റതിയുലാം ജലകസചന വകുപ്പുലാം ഭൂഗര്ഭജല

വകുപ്പുലാം ജലനതിധതിയുലാം കചര്നച്ച് നടകത്തണ പ്രവര്ത്തനങ്ങകള സലാംബനതിചച്ച് ജനുവരതി-

കഫബ്രുവരതി  മനാസങ്ങളതില്  പ്രകതദകേ  കയനാഗലാം  കചര്നച്ച്  ആവശേദമനായ  നതിര്കദ്ദേശേലാം



14

നല്കുകേയുലാം  ഏകറ്റടുകക്കണ  പ്രവൃത്തതികേള്  തസ്പീരുമനാനതിചച്ച്  നടപടതികേളതികലയ്ക്കച്ച്

നസ്പീങ്ങുകേയുമുണനായതി.    ഉകദദനാഗസ്ഥകരടുത്ത  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  നടപ്പെതിലനാകനകണനാ

എനച്ച്  പരതികശേനാധതിക്കനാന്  വസ്പീഡതികയനാ  കകേനാണ്ഫറന്സതിലാംഗച്ച്

നടനകകേനാണതിരതികകേയനാണച്ച്.   പനാറമടകേള്,  കുളങ്ങള്  തുടങ്ങതിയവയതില്നതിനള

കവളലാം ശുദസ്പീകേരതികചടുക്കനാനുലാം ഒരു മണതിക്കൂര് കനരലാംകകേനാണച്ച്  50,000  ലതിറ്റര്വകര

ജലലാം കേതിടന കുഴല്ക്കതിണറുകേളതികല കവളലാം വനാട്ടര് അകതനാറതിറ്റതിക്കച്ച് ഉപകയനാഗതിക്കനാന്

സനാധതികന രൂപത്തതിലനാക്കതികയടുക്കനാനുലാം സനാധതിചതിടണച്ച്.  നതിര്മ്മേനാണത്തതിലതിരതികന

കപ്രനാജക്ടുകേള്  കേമ്മേസ്പീഷേന്  കചയ്യനാനുള  നടപടതികേള്  പുകരനാഗമതിച്ചുവരുന.  വനാട്ടര്

അകതനാറതിറ്റതിയുകട കഹഡനാഫസ്പീസതില് 24  മണതിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തതികന ഒരു കകേനസ്പീകൃത

കേണ്കട്രനാള്  റൂമുലാം  ജതില്ലനാടതിസ്ഥനാനത്തതില്  കേണ്കട്രനാള്  റൂമുകേളലാം   ഒരു  ഡഗൗട്ടച്ച്

മനാകനജച്ച് കമന്റെച്ച്  കസലലാം   പ്രവര്ത്തതിച്ചുവരുന.  ജലകസനാതസ്സുകേളതില്  തടയണകേള്

നതിര്മ്മേതിക്കനാനുലാം  നസ്പീര്ചനാലകേള്  നതിര്മ്മേതിചച്ച്  ഇന്കടക്കച്ച്  കവല്ലതികലയ്ക്കച്ച്  കവളളലാം

എത്തതിക്കനാനുലാം  അണകക്കടകേളതികല  കവളളലാം  പരമനാവധതി  കുടതികവളളത്തതിനച്ച്

ഉപകയനാഗതിക്കനാനുലാം  നടപടതി  സന്വേസ്പീകേരതിചതിടണച്ച്.  കകപപ്പെച്ച് കകലന് നസ്പീടകേ,  ടനാങ്കുകേള്

വൃത്തതിയനാകകേ  തുടങ്ങതിയ  പ്രവൃത്തതികേള്  നടനവരതികേയനാണച്ച്.  കകേരള  ഗ്രഗൗണച്ച്

വനാട്ടര്  ഡതിപ്പെനാര്ടകമന്റെതികന്റെ  അയ്യനായതിരത്തതിലധതികേലാം  കുഴല്ക്കതിണറുകേളകട  ഹനാന്റെച്ച്
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പമ്പുകേള്  റതിപ്പെയര്  കചയച്ച്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമനാക്കതികക്കനാണതിരതികകേയനാണച്ച്.

കകേനവതിഹതിതലാം  കുറഞതു  കകേനാണനാണച്ച്  കേരനാറുകേനാര്ക്കച്ച്  കുടതിശതികേയുണനായതച്ച്.

ബതില്  ഡതിസഗൗണതിലാംഗച്ച്  സതിസ്റ്റേലാം  നടപ്പെനാകനതതിനനാവശേദമനായ  നടപടതി

സന്വേസ്പീകേരതികനതനാണച്ച്.  പതി.ഡബത്യു.ഡതി.  കറനാഡുകേള്ക്കച്ച്  ആഘനാതമുണനാക്കനാകത

ആവശേദമനായ  സ്ഥലങ്ങളതില്  കുടതികവളളകമത്തതികനതതിനുളള   പ്രവൃത്തതികേള്

ഏകറ്റടുക്കനാന്  അനുമതതി  ലഭതിചതിടണച്ച്.  വരള്ചയുമനായതി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്

ഇന്റെര്ലതിങ്കതിലാംഗതിനച്ച് ആവശേദമനായ  പണതികേള് കചയ്യനാന് ശമതികനണച്ച്. പട്ടരുമനാടലാം

പദതതിയുകട  തടസലാം  നസ്പീകനതതിനച്ച്  ശമതികനതനാണച്ച്.  ഭൂഗര്ഭജലകത്ത

സലാംകപനാഷേതിപ്പെതിക്കനാനുളള  നതിരവധതി  പദതതികേള്  ജനകേസ്പീയ  പങ്കനാളതിത്തകത്തനാകട

നടപ്പെതിലനാക്കനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശേതികനതച്ച്.   വരള്ചയച്ച്  മുമ്പുതകന  166  പദതതികേള്

കേമ്മേതിഷേന്  കചയ്യുനതതിനച്ച്   നടപടതി  സന്വേസ്പീകേരതിചതിടണച്ച്.  വരള്ചകയ

പ്രതതികരനാധതികനതതിനച്ച്  യുദകേനാലനാടതിസ്ഥനാനത്തതില്  സനാധദമനായ  എല്ലനാ

നടപടതികേളലാം  സന്വേസ്പീകേരതികനതനാണച്ച്.  ജലനതിധതിയുകട  ഒനനാലാംഘട്ടത്തതിലലാം

രണനാലാംഘട്ടത്തതിലലാം  ഏകറ്റടുത്ത  പദതതികേളതില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലനാത്തവ

പ്രവര്ത്തനസജ്ജമനാകനതുലാം  കപ്രനാജകച്ച്  -III  യുകട  ഭനാഗമനായതി  കേതിണര്  റസ്പീ-

ചനാര്ജതിലാംഗച്ച്  കൂടുതല്  വദനാപതിപ്പെതിക്കനാന്  കേഴതിയുകമനാകയന  കേനാരദലാം  പ്രകതദകേലാം
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പരതികശേനാധതികനതുമനാണച്ച്.

III സബ്മതിഷേന്

(1) മലകയനാര വതികേസന ഏജന്സതി

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സതി  .    കജനാസഫച്ച്:  മലകയനാര  വതികേസന  ഏജന്സതിയുകട

പദതതികേള്ക്കച്ച്  നബനാര്ഡതില്നതിനലാം  മറ്റച്ച്  കകേന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

സ്ഥനാപനങ്ങളതില്നതിനലാം  കൂടുതല്  സഹനായലാം  ലഭദമനാകനതതിനച്ച്  നടപടതി

സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.

മുഖദമനതി  (  ശസ്പീ  .    പതിണറനായതി  വതിജയന്  ):   മലകയനാര  വതികേസന

ഏജന്സതിയുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   തുടകരണതതികല്ലനച്ച്   ഗവണ്കമന്റെച്ച്

തസ്പീരുമനാനതികകേയുലാം  പനാലതികക്കണ  നടപടതിക്രമങ്ങകള  സലാംബനതിചച്ച്

വകുപ്പുതലങ്ങളതില്  പരതികശേനാധന  നടനവരതികേയുമനാണച്ച്.  സലാംസ്ഥനാനകത്ത

മലകയനാര  പ്രകദശേങ്ങളതില്  കറനാഡുകേള്,  തടയണകേള്,  കചറുകേതിട  കുടതികവളള

പദതതികേള്, ക്ഷസ്പീര വതികേസന പദതതികേള് തുടങ്ങതിയവ നതിലവതിലളള വകുപ്പുകേള്

മുകഖന  നബനാര്ഡച്ച്  സഹനായകത്തനാടുകൂടതി  നടപ്പെതിലനാക്കനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശേതികനതച്ച്.

ഇതതിനച്ച്  കൂടുതല്  കകേന  ഫണച്ച്  ലഭദമനാക്കനാനുളള  നടപടതികേള്

സന്വേസ്പീകേരതികനതനാണച്ച്.
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(2) കവരതിഫതികക്കഷേന് ഫസ്പീ ഒഴതിവനാക്കല് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷേനാജതി:  സര്ക്കനാര് പദതതികേള്ക്കച്ച് തസ്പീരകദശേ പരതിപനാലന

അകതനാറതിറ്റതിയുകട  കവരതിഫതികക്കഷേന്  ഫസ്പീ  ഒഴതിവനാകനതതിനച്ച്  നടപടതി

സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.

      മുഖദമനതി  (  ശസ്പീ  .    പതിണറനായതി വതിജയന്  ):  കകേരള തസ്പീരകദശേ പരതിപനാലന

അകതനാറതിറ്റതിയുകട  കതിയറന്സതിനനായതി  സമര്പ്പെതികന  500  സന്വേയര്  മസ്പീറ്ററതിനച്ച്

മുകേളതില് തറ വതിസസ്പീര്ണ്ണമുളള വദക്തതിഗത വനാസഗൃഹങ്ങള്കലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കച്ച്

മുകേളതില്  കചലവച്ച്  വരുന  മറ്റച്ച്  കപ്രനാജക്ടുകേള്കലാം  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം

പരതികശേനാധനനാ ഫസ്പീസച്ച് നതിശ്ചയതിചതിടണച്ച്.  സനാബച്ച് അടതിസ്ഥനാനത്തതിലളള ഇഗൗ തുകേ

സര്ക്കനാര്  ട്രഷേറതിയതികലനാടുക്കതിയതതികന്റെ  രസസ്പീതച്ച്  അകപക്ഷകയനാകടനാപ്പെലാം

ഹനാജരനാക്കതിയനാല്  മനാതകമ  സതി.ആര്.ഇസഡച്ച്.  അനുമതതികളള  അകപക്ഷ

പരതിഗണതികകേയുളള.  കകേന-സലാംസ്ഥനാന  വകുപ്പുകേളലാം  മറ്റച്ച്  സ്ഥനാപനങ്ങളലാം

പരതിധതിയതില്നതിനച്ച് ഒഴതിവനാക്കകപ്പെടനാത്തതതിനനാല് നതിലവതില് പരതികശേനാധനനാ ഫസ്പീസച്ച്

അടയ്ക്കനാത്ത  അകപക്ഷകേള്  പരതിഗണതികനതതിനച്ച്  തടസമുണച്ച്.  ഇക്കനാരദലാം

വതിശേദമനായതി  ചര്ച  കചയതതികന്റെ  അടതിസ്ഥനാനത്തതില്   സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാരതികന്റെയുലാം  കകേന  സര്ക്കനാരതികന്റെയുലാം  വകുപ്പുകേകള
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കകേ.സതി.ഇസഡച്ച്.എലാം.എ.-യുകട  പരതികശേനാധനനാ  ഫസ്പീസച്ച്  അടയനതതില്നതിനലാം

ഒഴതിവനാക്കണകമനച്ച്  സര്ക്കനാരതികനനാടച്ച്  ശേതിപനാര്ശേ  കചയ്യനാന്  തസ്പീരുമനാനതിചതിടണച്ച്.

പരതികശേനാധനനാ ഫസ്പീസതിനത്തതില് സമനാഹരതികന തുകേ സര്ക്കനാര് വരുമനാനമനായതി

പരതിഗണതികന  സനാഹചരദത്തതില്   കകേന-സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  വകുപ്പുകേകള

ഒഴതിവനാകന കേനാരദലാം പരതികശേനാധതികനതനാണച്ച്.

(3) ഫതിലതിലാം സതിറ്റതി

ശസ്പീ  .    പതി  .    ഉണ്ണതി:  ഒറ്റപ്പെനാലത്തച്ച് ഫതിലതിലാം സതിറ്റതി സ്ഥനാപതികനതതിനച്ച് നടപടതി

സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.

   പടബകജറതബ പടബകവരഗ പബകനറകസമദറയകകമവപ നബയമവപ

   സറപസറരബകവപ പറരലയമനറബകറരഖവപ വകപമനബ (  ശശ  .    എ  .    യക  .    ബറലന)  :

    ഒറപറലതച ഫബലബപ സബറബ സറപബകനതബനറയബ 2011 -2013  കറലയളവബല

     ബഡജറബല തക വകയബരതബയബരനയവങബലപ ആവശഖമറയ ഭമബ

  ലഭബകറതതബനറല തക ലറപറകകയറണണറയതച.  2014-   ല ഇറബകഗഷന

  വകപബയന അധശനതയബലള 3.3     ഏകര ഭമബ ഒറപറലതച കയണതബ

യക.എസച.എഫച.ഡബ.സബ.-  കച യയകമററകയണറയബ.   പദതബകറയബ 7.7  കകറടബ
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    രപയയട എസബകമറച തയറററകബയയങബലപ ബഡജറബല തക

    വകയബരതറതതബനറല നബരമറണ പവരതനങള ആരപഭബകറന സറധബചബല.

    കകരളതബല തബകയറര ശപഖല വഖറപബപബകനതബനച കബഫബബയബല

 വകയകറളബചബടള 100       കകറടബ രപയയട പദതബയബല ഉളയപടതബ ലഭഖമറയ

     സലതച ഫബലബപ സബറബ സറപബകനതബനള സറധഖത പരബകശറധബചച

    ആവശഖമറയ നടപടബ സനശകരബകറന യക.എസച.എഫച.ഡബ.സബ.  കച നബരകദശപ

നലകബയബടണച. 

(4)    എകയയസസച കറഞച ഓഫശസബനച യകടബടപ

  ശശമതബ ഗശതറ കഗറപബ:     നറടബക നബകയറജകമണലതബയല കചരപച

     ഗറമപഞറയതബയല സരകറര പറകമറകച ഭമബയബല എകയയസസച കറഞച

     ഒറഫശസബനച യകടബടപ നബരമബകനതബനറവശഖമറയ നടപടബ സനശകരബകണപ.

   യതറഴബലപ എകയയസസപ വകപമനബകകവണബ യപറതമരറമതപ

  രജബകസഷനപ വകപമനബ (  ശശ  .    ജബ  .    സധറകരന)  :    പസത ഭമബ എകയയസസച

      വകപബനച യയകമറററന പഞറയതച ഭരണസമബതബ തശരമറനയമടതതബയന

     അടബസറനതബല തശര യഡപഡടബ എകയയസസച കമശഷണറയട കപരബല
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    പമറണപ യചയനതബനച അനമതബ നലകബയബടണച.   ഇതസപബനബച പഞറയതച

     യസകടറബയയട ശബപറരശ കതച സരകറരബനച ലഭബചബടണച.   അവബയട ഓഫശസച

     യകടബടപ പണബയനതബനച നബയമറനസത നടപടബ സനശകരബകനതറണച. 

(5)  പടയ വബതരണപ

ശശ  .     അടര പകറശച:    കകറനബ നബകയറജകമണലതബയല ആറച

      വബകലജകളബലറയബ വഖറപബചകബടകനതപ ഏതറണച എഴപതച വരഷമറയബ കഷബ

 യചയവരനതമറയ ചബററര,  സശതകതറടച,  തണബകതറടച,   അരവറപലപ എനശ

      പഞറയതകളബയല ഭമബകപ ആരറധനറലയങള സബതബ യചയന ഭമബകപ പടയപ

   വബതരണപ യചയനതബനച നടപടബ സനശകരബകണപ. 

   റവനഡവപ ഭവനനബരമറണവപ വകപമനബ (ശശ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന  ) :

  പതനപതബട ജബലയബയല ചബററര, സശതകതറടച, തണബകതറടച,  അരവറപലപ എനശ

    പഞറയതകളബയല യയകവശകറരകച പടയപ വബതരണപ യചയനതബനറയബ

28.2.2016-       നച ചബറററബല വചച പടയകമള നടതബയയങബലപ വനപ വകപബലനബനപ

    തകദശ സനയപഭരണ സറപനങളബലനബനപ നബരറകകപപതപ ലഭബകറതതബനറല

40       പടയങള മറതകമ വബതരണപ യചയറന സറധബചള.   പടയ
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     വബതരണതബനറയബ കയണതബയ ഭമബയയട കറച ഭറഗപ വനപ,   റവനഡ വകപകളയട

     സപയക നബയനണതബല ഉളയപടതപ കകറഭറഗപ ഫഡച യപറഡകന

 ഏരബയയബല ഉളയപടതമറണച.      ഫഡച യപറഡകന ഏരബയയബല ഉളയപട സലപ

ഡബസചത-       റബസരവച യചയച ലഭബയചങബല മറതകമ പടയ വബതരണപ സറധഖമറകകയള.

      കടറയത വനഭമബകച പടയപ നലകനതബനച കകന സരകറരബയന അനമതബയപ

ആവശഖമറണച.      വനപ വകപബയന നബരറകകപപതപ ലഭബകറതതബനറല വബവബധ

      സമദറയങളയട ആരറധനറലയങള സബതബ യചയന ഭമബകപ പടയപ

 നലകനതബനച സറധബചബടബല. 

(6) കകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടതി  .  സതി  .   സബച്ച് ഡതികപ്പെനാ

ശശ  .     കകറവര കഞകമറന :   ശറസറപകകറട യക.എസച.ആര.ടബ.സബ.  സബച-

    ഡബകപറയയട പവരതനപ ആരപഭബകനതബനച നടപടബ സനശകരബകണപ. 

  ഗതറഗത വകപമനബ (ശശ  .    എ  .    യക  .    ശശശനന  ) :  യക.എസച.ആര.ടബ.സബ.

പന:     സപഘടനയച തയറററയബയകറണബരബകന ഇസ അവസരതബല കടതല

ഡബകപറകള,   ഓപകററബപഗച യസനറകള,  സബച-  ഡബകപറകള തടങബയവ

 ആരപഭബകനതബനച ബദബമടറണച.   എനബരനറലപ ശറസറപകകറട സബച-ഡബകപറയയട
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         കറരഖപ പകതഖകപ പരബഗണബചച സരകറര വറഗറനപ നടപറകനതബനച നടപടബ

സനശകരബകനതറണച.

(7)  ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷേന് ശേതിപനാര്ശേകേള്

ശസ്പീ  .    വതി  .    ഡതി  .    സതസ്പീശേന്:   അഞനാലാം  സലാംസ്ഥനാന  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷേന്

റതികപ്പെനാര്ട്ടതികന്മേല്  പരതികശേനാധന  നടത്തനാനുലാം  അതു  സലാംബനതിച  ആക്ഷന്  കടക്കണ്

റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സഭയുകട  കമശേപ്പുറത്തച്ച്  വയ്ക്കനാനുലാം  കേമ്മേസ്പീഷേകന്റെ  ശേതിപനാര്ശേകേളനുസരതിച്ചുള

അകലനാകക്കഷേന്  തകദ്ദേശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നല്കേനാനുലാം  നടപടതി

സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.  

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനതി  (  കഡനാ  .    ടതി  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

കേഴതിഞ വര്ഷേലാം മനാര്ചച്ച് മനാസത്തതില്   അഞനാലാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷേകന്റെ അവസനാന

റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെതികകേയുലാം  ശേതിപനാര്ശേകേള്   ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനതിയുലാം  ചസ്പീഫച്ച്

കസക്രട്ടറതിയുലാം  ഉള്കപ്പെടുന  സമതിതതി  വതിശേദമനായതി  പരതികശേനാധതികകേയുലാം    സര്ക്കനാര്

സന്വേസ്പീകേരതികക്കണ  തസ്പീരുമനാനങ്ങകളകറതിചച്ച്   ധനാരണയതികലത്തുകേയുലാം  കചയതിടണച്ച്.

കേദനാബതിനറ്റച്ച്  തസ്പീരുമനാനമനായനാല്   അതച്ച്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പെതികനതനാണച്ച്.

ബഡ്ജറ്റതില്  തകദ്ദേശേഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങള്കള  ഗ്രനാന്റുകേള് നല്കേതിയതിടളതച്ച് കേരടച്ച്

ശേതിപനാര്ശേയുകട  അടതിസ്ഥനാനത്തതിലനാണച്ച്.   ആക്ഷന്  കടക്കണ്  റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  അടുത്ത

സകമ്മേളനത്തതില് സഭയുകട  കമശേപ്പുറത്തുവയനതനാണച്ച്. 
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(8)  അവയവ കേചവടലാം തടയല്

ശസ്പീ  .    പതി  .    കകേ  .    ശേശേതി:  അവയവദനാനത്തതികന്റെ  കപരതില്  നടകന  അവയവ

കേചവടലാം  അവസനാനതിപ്പെതികനതതിനുലാം   അവയവമനാറ്റ  ശേസക്രതിയയള  കചലവകേള്

ഏകേസ്പീകേരതികനതതിനുലാം   മസതിഷ്കമരണലാം  സ്ഥതിരസ്പീകേരതിക്കനാന്  വദക്തമനായ  മനാനദണലാം

നതിശ്ചയതികനതതിനുലാം   ആവശേദമനാകണങ്കതില് ഇതു സലാംബനതിചച്ച് നതിയമനതിര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുനതതിനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതതിയുലാം  വകുപ്പുമനതി  (  ശസ്പീമതതി  കകേ  .    കകേ  .    ശശേലജ

ടസ്പീചര്  ):   പനാര്ലകമന്റെച്ച്  പനാസനാക്കതിയ  നതിയമത്തതികന്റെ  അടതിസ്ഥനാനത്തതിലനാണച്ച്

മസതിഷ്കമരണവലാം  അവയവദനാനവമനായതി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്

നതിയമവദവസ്ഥകേള്  രൂപകപ്പെടുത്തതിയതിരതികനതച്ച്.   മസതിഷ്കമരണനാനന്തര

അവയവദനാനത്തതില് മരണലാം സലാംഭവതിച വദക്തതിയുകട ബന്ധുക്കളകട സമ്മേതലാം  ഏറ്റവലാം

പ്രധനാനമനാണച്ച്.   മസതിഷ്കമരണവമനായതി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  അവയവ  കേചവടലാം

നടകനതനായുള ആശേങ്കകേളകട അടതിസ്ഥനാനത്തതില്  വതിദഗ്ദ്ധരുമനായതി ചര്ച നടത്തതി

ഇഗൗ വര്ഷേലാം  കഫബ്രുവരതിയതില്  സര്ക്കനാര്   പ്രകതദകേ  ഉത്തരവച്ച്  പുറകപ്പെടുവതിചതിടണച്ച്.

മസതിഷ്കമരണലാം  സ്ഥതിരസ്പീകേരതികനതതിനുള   നനാലച്ച്  കഡനാകര്മനാരുകട  സലാംഘത്തതില്

ഒരനാള്  സര്ക്കനാര്  കഡനാകറനായതിരതിക്കണകമനലാം    പരതികശേനാധന  സലാംബനതിചച്ച്

റതിയല്ശടലാം  വസ്പീഡതികയനാഗ്രനാഫതി  ഉണനാകേണകമനലാം  കേര്ശേന  നതിബനന
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ഏര്കപ്പെടുത്തതിയതിടണച്ച്.  മസതിഷ്കമരണലാം സലാംഭവതിച വദക്തതികേളകട അവയവ വതിനദനാസലാം

പ്രകതദകേ നതിയമപ്രകേനാരമനാണച്ച് നടപ്പെതിലനാകനതച്ച്.  സന്വേകേനാരദ ആശുപതതികേളതില് വചച്ച്

കഡനാകണഷേന്  നടത്തുനതതില്   നതിയനണങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തതിയതിടണച്ച്.

അവയവദനാനവമനായതി ബനകപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നതിരസ്പീക്ഷതികനതതിനച്ച്  സര്ക്കനാര്

കമഡതിക്കല്  കകേനാകളജുകേള്  ആസ്ഥനാനമനാക്കതി  രൂപസ്പീകേരതിചതിടള  കമഖലനാ

ആതശറകസഷേന്  കേമ്മേതിറ്റതികേള്  ചൂഷേണകമനാ  വനാണതിജദകമനാ  നടകനകണനാ  എനച്ച്

പരതികശേനാധതികകേയുലാം  ഇടനതിലക്കനാര് ഉള്കപ്പെട്ടതിട്ടതികല്ലനച്ച് ഉറപ്പെനാകകേയുലാം കചയ്യുനണച്ച്.

അവയവ  കേചവടത്തതികനതതികര    ശേക്തമനായ  നടപടതികയടുകകേയുലാം  ശേരതിയനായ

നതിലയതിലള  അവയവദനാനകത്ത  കപ്രനാതനാഹതിപ്പെതികകേയുലാം  കചയ്യുന  നതിലപനാടനാണച്ച്

സര്ക്കനാര് സന്വേസ്പീകേരതികനതച്ച്.

(9)    യൂണതികവഴച്ച് സതിറ്റതികേളതികല ശലകബറതിയന് നതിയമനലാം

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബതി  .    സതസ്പീഷേച്ച്:  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  വതിവതിധ   യൂണതികവഴതിറ്റതികേളതികല

ശലകബറതിയന്  തസതികേകേളതികല  ഒഴതിവകേള്  പതി.എസച്ച്.സതി.  വഴതി  നതികേത്തുനതതിനച്ച്

നടപടതി സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.

വതിദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനതി  (  കപ്രനാഫ  .    സതി  .    രവസ്പീനനനാഥച്ച്  ):   കുസനാറ്റതില്

കപ്രനാഫഷേണല് അസതിസ്റ്റേന്റെതികന്റെ  പതതിമൂനച്ച് ഒഴതിവകേള് പതി.എസച്ച്.സതി.-ക്കച്ച് റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

കചയ്യുകേയുലാം   യൂണതികവഴതിറ്റതി  ശലകബറതിയന്  തസതികേയതികല  ഒഴതിവച്ച്   റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
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കചയ്യനാനുള  നടപടതി  അന്തതിമ  ഘട്ടത്തതിലമനാണച്ച്.   സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലനാശേനാലയതില്

നതിലവതില്   ഒഴതിവകേളതില്ല.  മഹനാത്മനാഗനാനതി  സര്വ്വകേലനാശേനാലയതില്   ശലബറതി

അസതിസ്റ്റേന്റുമനാരുകട  ഏഴുലാം  യൂണതികവഴതിറ്റതി  ശലകബറതിയകന്റെ  ഒരു  തസതികേയുലാം

കകേനാഴതികക്കനാടച്ച്   സര്വ്വകേലനാശേനാലയതില്   കപ്രനാഫഷേണല്  അസതിസ്റ്റേന്റെതികന്റെ   അഞലാം

തസതികേകേള് പതി.എസച്ച്.സതി.-ക്കച്ച് റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയതിടണച്ച്.  കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലനാശേനാലയതില്

ശലകബറതിയന്  ഉള്കപ്പെകട  പതി.എസച്ച്.സതി.-ക്കച്ച്  റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്യനാത്ത  തസതികേകേള്

സലാംബനതിച  വതിഷേയലാം  സര്വ്വകേലനാശേനാല  സതിന്ഡതികക്കറ്റതികന്റെ  അടതിയന്തര

പരതിഗണനയതിലനാണച്ച്.  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശേനാലയതില്  ഓര്ഡതിനന്സുലാം  കസഷേദല്

റൂള്സുലാം ഇല്ലനാത്തതതിനനാല് ശലബറതി അസതിസ്റ്റേന്റെതികന്റെ ഒഴതിവകേള് പതി.എസച്ച്.സതി.-ക്കച്ച്

റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്യുവനാന്  കേഴതിഞതിട്ടതില്ല.  കകേരള  കേനാര്ഷേതികേ  സര്വ്വകേലനാശേനാലയതികല

ശലബറതി വതിഭനാഗത്തതികല ഒരു ഒഴതിവച്ച് പതി.എസച്ച്.സതി.-ക്കച്ച് റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയതിടണച്ച്. 

(10)   ഭവനശസ്പീ വനായനാകുടതിശതികേ എഴുതതിത്തളല് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരതിഫച്ച്:  തുറവൂര് പഞനായത്തതികല കുടുലാംബശസ്പീ അലാംഗങ്ങളകട

ഭവനശസ്പീ  വനായനാ  കുടതിശതികേ   എഴുതതിത്തള്ളുനതതിനുലാം  ജപതി  നടപടതികേള്

നതിര്ത്തതിവയനതതിനുലാം  നടപടതി സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം. 

തകദ്ദേശേസന്വേയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനതി  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടതി  .    ജലസ്പീല്):    അകപക്ഷയതികല   സനാകങ്കതതികേ
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തകേരനാറുകേനാരണമനാണച്ച്  18 കപരുകട വനായ എഴുതതിത്തളനാന് സനാധതിക്കനാത്തതച്ച്.    ജപതി

നടപടതികേള്  തല്ക്കനാലകത്തക്കച്ച്  നതിര്ത്തതിവയ്ക്കണകമനച്ച്  കുടുലാംബശസ്പീ   എകതികേന്യൂട്ടസ്പീവച്ച്

ഡയറകര് ജതില്ലനാ കേളകര്ക്കച്ച് നതിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേതിയതിടണച്ച്.  ഇവരുകട അകപക്ഷയതികന്മേല്

ഒരു  മനാസത്തതിനുളതില്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെതിചച്ച്  ഉത്തരവതിറക്കനാന്   സനാധതികകമനനാണച്ച്

പ്രതസ്പീക്ഷതികനതച്ച്.    18  ഗുണകഭനാക്തനാക്കള്കലാം  ഭവനശസ്പീ  വനായയുകട  ആനുകൂലദലാം

ലഭദമനാക്കനാന് കേഴതിയുനകതല്ലനാലാം  കചയ്യുനതനാണച്ച്. 

IV ഗവണ്കമന്റെച്ച് പ്രകമയലാം

   ഹതിന്ദുസ്ഥനാന് നന്യൂസച്ച് പ്രതിന്റെച്ച് ലതിമതിറ്റഡച്ച് കകേന കപനാതുകമഖലനാസ്ഥനാപനമനായതി

നതിലനതിര്ത്തല് 

മുഖദമനതി (ശസ്പീ  .   പതിണറനായതി വതിജയന്): “സതിക്കച്ച് യൂണതിറ്റനായതി കകേന സര്ക്കനാര്

പ്രഖദനാപതിചതിടള  കകേനാല്ക്കത്തയതില്  പ്രവര്ത്തതികന  ഹതിന്ദുസ്ഥനാന്  കപപ്പെര്

കകേനാര്പ്പെകറഷേന്  ലതിമതിറ്റഡച്ച്  എന  മനാതൃകേമ്പനതിയുകട  ഭനാഗമനായുള  സ്ഥനാപനമനാണച്ച്

കകേനാട്ടയലാം  ജതില്ലയതികല  കവള്ളൂരതികല  700  ഏക്കറതില്  സ്ഥതിതതികചയ്യുന  ഹതിന്ദുസ്ഥനാന്

നന്യൂസച്ച് പ്രതിന്റെച്ച് ലതിമതിറ്റഡച്ച്.

ഇഗൗ  സ്ഥനാപനകത്ത  മനാതൃകേമ്പനതിയതില്  നതിനലാം  വതിഭജതിച്ചുകകേനാണച്ച്  വന-

വദവസനായ  വകുപ്പെതികന്റെ  നതിയനണത്തതില്  കകേന  കപനാതുകമഖലയതില്  തകന

നതിലനതിര്ത്തുനതതിനുലാം  കകവവതിധദവത്കേരണത്തതിലൂകട  മുകനനാടകപനാകുനതതിനുലാം
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ആവശേദമനായ തസ്പീരുമനാനങ്ങള് കകേന സര്ക്കനാരതില്നതിനലാം ഉണനാകേണകമനച്ച് ഇഗൗ സഭ

കകേന സര്ക്കനാരതികനനാടച്ച് അഭദര്തതികന.”എന പ്രകമയലാം അവതരതിപ്പെതികന.

പട്ടതികേജനാതതി  പട്ടതികേവര്ഗ  പതികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നതിയമവലാം

സനാലാംസനാരതികേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറതികേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനതി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പതിന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    തതിരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  “പ്രകമയത്തതികല  ഒനനാലാം  ഖണതികേയ്ക്കച്ച്

തനാകഴയനായതി തനാകഴപ്പെറയുന ഖണതികേ കചര്കകേ.

ഹതിന്ദുസ്ഥനാന് നന്യൂസച്ച്  പ്രതിന്റെച്ച്  കപ്രനാജകതിനച്ച്  ആവശേദമനായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള്

തതികേച്ചുലാം  സഗൗജനദനതിരക്കതിലനാണച്ച്  നല്കുനതച്ച്.   മനാതമല്ല  ഫനാകറതിക്കച്ച്  പള്പ്പെച്ച്

ഉണനാകനതതിനച്ച്  ആവശേദമനായ  മരലാം  വച്ചുപതിടതിപ്പെതിക്കനാന്  വനലാം  വകുപ്പെതില്നതിനച്ച്

ആവശേദമനായ ഭൂമതി  സഗൗജനദമനായതി  നല്കേതിയതിടമുണച്ച്.   സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെതികന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരമതില്ലനാത്ത  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം  കകേരളത്തതികന്റെ  തനാല്പരദത്തതിനച്ച്

വതിരുദമനാണച്ച്” എന കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതികന. 

ശസ്പീ  .   പതിണറനായതി വതിജയന്:   കഭദഗതതി  സന്വേസ്പീകേരതികന. 

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന്  ചനാണതി:   പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലതികന.   ആരലാംഭകേനാലലാംമുതല്

ലനാഭത്തതില്   പ്രവര്ത്തതികന  ഹതിന്ദുസ്ഥനാന്  നന്യൂസച്ച്  പ്രതിന്റെച്ച്  ലതിമതിറ്റഡതികന

ഡതിസച്ച്ഇന്കവസ്റ്റുകമന്റെച്ച്  എന  കേനാരണലാം  പറഞച്ച്   ഒഗൗട്ടച്ച്കററ്റച്ച്  കസയതില്
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നടത്തനാനനാണുകദ്ദേശേതികനതച്ച്.  സലാംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് നല്കേതിയ 700  ഏക്കര് സ്ഥലലാം

ഫനാകറതി  നടത്തതിപ്പെതിനല്ലനാകത മകറ്റനാരു  കേനാരദത്തതിനുലാം ഉപകയനാഗതിക്കനാന് പറ്റതികല്ലനലാം

ലനാന്റെച്ച് അകേന്വേതിസതിഷേന് ആകതികല കപ്രനാവതിഷേന് അനുസരതിചച്ച് ഭൂമതി ഒഗൗട്ടച്ച്കററ്റച്ച് കസയതില്

നടത്തനാന് അനുവദതിക്കതികല്ലനന്നുമുള സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റെച്ച് നതിലപനാടച്ച്  വദക്തമനാക്കതി

കകേന ഗവണ്കമന്റെതിനച്ച് കേത്തയയ്ക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    പതിണറനായതി  വതിജയന്:    700  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  മനാതമല്ല  ഫനാകറതി

നടത്തതിപ്പെതിനനാവശേദമനായ  എല്ലനാ  സഗൗകേരദങ്ങളലാം  സലാംസ്ഥനാനലാം  നല്കേതിവരതികേയനാണച്ച്.

കകേരളത്തതില്  ഇഗൗ  സ്ഥനാപനലാം   നതിലനതില്ക്കണകമനളതനാണച്ച്  സലാംസ്ഥനാന

ഗവണ്കമന്റെതികന്റെ  നതിലപനാടച്ച്.    ഇഗൗ  സ്ഥലലാം  ഫനാകറതി  നടത്തതിപ്പെതിനല്ലനാകത

മറ്റനാവശേദങ്ങള്ക്കച്ച്  ഉപകയനാഗതിക്കനാന്   പനാടതികല്ലന   നതിലപനാടച്ച്  സന്വേസ്പീകേരതികകേയുലാം

സലാംസ്ഥനാന  ഗവണ്കമന്റെതികന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെതികന  അറതിയതികകേയുലാം

കചയ്യുനതനാണച്ച്. 

കഭദഗതതി കചയപ്രകേനാരമുള  പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണദന പനാസനാക്കതി.

V റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം

പരതിസ്ഥതിതതി സലാംബനതിച സമതിതതിയുകട  ഒനനാമതച്ച് റതികപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെതിച്ചു.

VI നതിയമനതിര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

മതി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇനച്ച് പരതിഗണനയ്കക്കടുകക്കണ മൂനച്ച് ബതിലകേളകടയുലാം ചുമതല
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വഹതികന   ബഹുമനാനകപ്പെട്ട   കതനാഴതിലലാം  എകകകസുലാം  വകുപ്പുമനതിക്കച്ച്

ആകരനാഗദപരമനായ  കേനാരണങ്ങളനാല്  ഏതനാനുലാം  ദതിവസലാം  സഭയതില്  ഹനാജരനാകേനാന്

കേഴതിയനാത്ത  സനാഹചരദലാം  സലാംജനാതമനായതതിനനാലലാം   കേനാരദവതിവരപ്പെട്ടതികേയതില്  ലതിസ്റ്റേച്ച്

കചയതിടള  മൂനച്ച്  ബതിലകേളലാം  ഇനതകന  പരതിഗണതിക്കകപ്പെകടണതതിനനാലലാം  ചട്ടലാം  78

തനാല്ക്കനാലതികേമനായതി സകസന്റെച്ച് കചയ്യനാന് സഭ തസ്പീരുമനാനതികന.   മൂനച്ച് ബതിലകേളകടയുലാം

അവതരണവലാം  തുടര്നള  ചുമതലകേളലാം  നതിര്വ്വഹതികനതതിനച്ച്  കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജതികസ്ട്രേഷേനുലാം  വകുപ്പുമനതിക്കച്ച്  അനുവനാദലാം  നല്കേനാനുലാം  ഇനകത്ത

കേനാരദവതിവരപ്പെട്ടതികേയതില് ഉള്കപ്പെടുത്തതിയതിട്ടതില്ലനാത്ത  2017-കല ശേമ്പളവലാം ബത്തകേളലാം

നല്കേല്  (കഭദഗതതി)  ബതില് കൂടതി  സഭ ഇനച്ച്  പരതിഗണതികനതുലാം  പ്രസ്തുത ബതില്

ഇനകത്ത  കേനാരദവതിവരപ്പെട്ടതികേ  കഭദഗതതി  കചയകകേനാണച്ച്  അവസനാന  ഇനമനായതി

ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  സഭ തസ്പീരുമനാനതികന.  

(1) തനാകഴപ്പെറയുന ബതിലകേളകട അവതരണവലാം സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറ്റതിക്കച്ച് അയയ്ക്കണകമന

പ്രകമയവലാം

(i) 2016-  കല  വദനാവസനായതികേ തര്ക്കങ്ങള്   (  കകേരള കഭദഗതതി  )   ബതില്

കതനാഴതിലലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനതികകവണതി കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജതികസ്ട്രേഷേനുലാം

വകുപ്പുമനതി (ശസ്പീ  .   ജതി  .   സുധനാകേരന്):  2016-കല   വദനാവസനായതികേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള

കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പെതികന. 
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മതി  .   സസ്പീക്കര് :  ബതില് അവതരതിപ്പെതിചതിരതികന.

കതനാഴതിലലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനതികകവണതി കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജതികസ്ട്രേഷേനുലാം

വകുപ്പുമനതി (ശസ്പീ  .   ജതി  .   സുധനാകേരന്):  2016-കല   വദനാവസനായതികേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള

കഭദഗതതി)  ബതില്  വതിദത്യുച്ഛക്തതിയുലാം  കതനാഴതിലലാം  കതനാഴതിലനാളതികക്ഷമവലാം  സലാംബനതിച

സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേതിറ്റതി  VII-  കന്റെ  പരതിഗണനയ്ക്കച്ച്  അയയ്ക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരതിപ്പെതികന. 

പട്ടതികേജനാതതി  പട്ടതികേവര്ഗ  പതികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നതിയമവലാം

സനാലാംസനാരതികേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറതികേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനതി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പതിന്തനാങ്ങുന.

        കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജതികസ്ട്രേഷേനുലാം വകുപ്പുമനതി (ശസ്പീ  .   ജതി  .   സുധനാകേരന്): 1947-കല

വദനാവസനായതികേ  തര്ക്കങ്ങള്  ആകതിനച്ച്  1989-ല്  പശ്ചതിമ  ബലാംഗനാള്  നതിയമസഭ

പനാസനാക്കതിയ  കഭദഗതതി  കകേന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  അലാംഗസ്പീകേരതികകേയുലാം  നതിയമത്തതില്

'കതനാഴതിലനാളതി'  എന വനാക്കതികന്റെ നതിര്വ്വചനത്തതില് ആവശേദമനായ കഭദഗതതി വരുത്തനാന്

സലാംസ്ഥനാന  ഗവണ്കമന്റെതികനനാടച്ച്  ആവശേദകപ്പെടുകേയുലാം  കചയതിരുന.   ആറച്ച്  മനാസ

കേനാലനാവധതികകശേഷേവലാം  നതിയമ  കഭദഗതതി  വരുത്തനാത്തതതിനനാല്  2003  നവലാംബറതില്

സലാംസ്ഥനാന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  തനാലനാലതികേമനായതി  പുറകപ്പെടുവതിച  ഓര്ഡതിനന്സച്ച്  കകേന

ഗവണ്കമന്റെച്ച് നതിരനാകേരതികകേയുണനായതി.  ഇതുമനായതി ബനകപ്പെട്ടച്ച്  2007-ലലാം  2012-ലലാം
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സലാംസ്ഥനാന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  പുറകപ്പെടുവതിച  ഓര്ഡതിനന്സച്ച്  കേനാലഹരണകപ്പെട്ടതതികന

തുടര്നച്ച്  2016-ല്  വസ്പീണ്ടുലാം  ഓര്ഡതിനന്സച്ച്  പുറകപ്പെടുവതികകേയുണനായതി.

സനാകങ്കതതികേകമനാ  കനാര്ക്കതികന്റെകതനാ  ആയ പ്രവൃത്തതി കചയ്യനാന് നതികയനാഗതിക്കകപ്പെട്ടകതനാ

(അപ്രന്റെതിസച്ച് ഉള്കപ്പെകട) വതില്പനകയ കപ്രനാതനാഹതിപ്പെതികന ഏകതങ്കതിലലാം പ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തുനകതനാ  ആയ  ആളകേകളക്കൂടതി  നതിയമത്തതികന്റെ  ആനുകൂലദത്തതില്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതതിനനാണച്ച് കഭദഗതതി കകേനാണ്ടുവനതിടളതച്ച്.

ശസ്പീ.  പതി.  കകേ.  കുഞനാലതികട്ടതികകവണതി (ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേസ്പീന്  ): 2016-കല

വദനാവസനായതികേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതതി)  ബതില്  കപനാതുജനനാഭതിപ്രനായലാം

ആരനായുനതതിനനായതി  31-07-2017  വകര  സര്കകലറ്റച്ച്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതതി

അവതരതിപ്പെതികന.  അദന്വേനാന വര്ഗത്തതികന്റെ കക്ഷമത്തതിനനായതി രനാജദത്തച്ച് രൂപസ്പീകേരതിച

ഏറ്റവലാം  ശകദയമനായ  നതിയമങ്ങളനാണച്ച്  ഇന്ഡസ്ട്രേതിയല്  ഡതിസന്യൂട്ടച്ച്സച്ച്  ആക്ടുലാം

വര്ക്കച്ച്കമന്  കകേനാമ്പന്കസഷേന്  ആക്ടുലാം.    ഇന്ഡസ്ട്രേതിയല്  ഡതിസന്യൂട്ടച്ച്  ആകതില്

കേചവടത്തതികന്റെ  അഭതിവൃദതിക്കനായതി  പ്രവര്ത്തതികന  കതനാഴതിലനാളതികേകളക്കൂടതി

നതിയമത്തതികന്റെ പരതിധതിയതില് കകേനാണ്ടുവരത്തക്കവതിധലാം  'കതനാഴതിലനാളതി'  എന വനാക്കതികന്റെ

നതിര്വ്വചനത്തതില്  ആവശേദമനായ  മനാറ്റലാംവരുത്തുനതതിനച്ച്   കകേന  ഗവണ്കമന്റെതികന്റെ

നതിര്കദ്ദേശേ  പ്രകേനാരമനാണച്ച്  ഇഗൗ  കഭദഗതതി  കകേനാണ്ടുവനതിടളതച്ച്.   പണലാം

ഇഗൗടനാക്കതികക്കനാണച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കനാവശേദമനായ  കസവനങ്ങള്  നല്കുനതതിനനായതി
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പ്രവര്ത്തതികനവകരക്കൂടതി  ഈ നതിയമത്തതികന്റെ പരതിധതിയതില് കകേനാണ്ടുവരുനതതിനുള

നടപടതി സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.   ഇതര സലാംസ്ഥനാനങ്ങളതികലതുകപനാകല കേനാലനാനുസൃതമനായ

മനാറ്റങ്ങള്  ഉള്കക്കനാണച്ച്  കൂടുതല്  കമഖലകേളതികല  കതനാഴതിലനാളതികേകള  ഈ  ആകതികന്റെ

പരതിധതിയതില്  കകേനാണ്ടുവകരണതനാണച്ച്.   കതനാഴതിലതിടങ്ങളതില്  സസ്പീ  കതനാഴതിലനാളതികേള്ക്കച്ച്

നതിയമപ്രകേനാരമുള  പരതിരക്ഷ  ലഭതികനകണനലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തച്ച്  ബനാലകവല

നതികരനാധനലാം  കേര്ശേനമനായതി  നടപ്പെനാകനകണനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.   അടച്ചുപൂട്ടതിയ

വദവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങളതികല കതനാഴതിലനാളതികേള്ക്കച്ച്  കതനാഴതില് പരതിരക്ഷയുലാം കവതന

സുരക്ഷയുലാം ഉറപ്പെനാകക്കണതനാണച്ച്.  കതനാട്ടലാം കമഖലയതികല കതനാഴതിലനാളതികേള് കനരതിടുന

പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതികനതതിനച്ച് അടതിയന്തര നടപടതി സന്വേസ്പീകേരതികേതികേണലാം.  യതറഴബലറളബ

     കകമതബയന ഭറഗമറയബ നബലവബലളള ഇനഡസബയല ഡബസഡടച ആകബലപ

    വരകചയമന കകറമനകസഷന ആകബലപ കറകലറചബതമറയ പരബഷറരങള

   വരതറന തയറററകണപ. 

ശശ  .    ഐ  .    ബബ  .    സതശഷച :   2016-    യല വഖറവസറയബക തരകങള (കകരള

കഭദഗതബ)       ബബല ഒര യസലകച കമബറബയയട പരബഗണനയച അയയണയമന കഭദഗതബ
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അവതരബപബകന.   1947-     യല വഖറവസറയബക തരകങള ആകബല 'യതറഴബലറളബ'

     എന വറകബയന നബരവചനതബല കറകലറചബതവപ അനബവറരഖവമറയ കഭദഗതബ

   വരതറനറണച ഈ ബബലബലയട ഉകദശബകനതച.   കകറരപകററകളയട തറലപരഖങള

     സപരകബകറനകവണബ മറതപ ഏകപകശയമറയബ യതറഴബല നബയമങള കഭദഗതബ

     യചയയപടന കറലഘടതബലറണച കകരള സരകറര ഇതരതബയലറര നബയമ

 കഭദഗതബ യകറണവരനതച.   സപതപമറയ യതറഴബലറളബ-ഉടമറബനപ

     ഉറപവരതനതബനച പതബജറബദമറയ ഈ സരകറര കഴബഞ 6

   മറസകറലമറയബ എടതബടളള സമശപനങള പതശകറനബരഭരവപ

ആകവശഭരബതവമറണച.      സരകറര ആരപഭബച കറള യസനറകളബലയട

    യതറഴബലറളബരപഗയത പരറതബകളകച തശരപകലപബകറനപ സപശയ നബവറരണപ

 വരതറനപ കഴബഞബടണച.      ഇതര സപസറന യതറഴബലറളബകളകറയബ കഴബഞ
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  ആറച മറസകറലയളവബല 44     യമഡബകല കഖറമകള നടതബയതപ കഖറമകള

     ആരപഭബകറന ബഡജറബല തക വകയബരതബയതപ കവതന സരകറ

      പദതബയബലയട യതറഴബലറളബകളകച തക വബതരണപ യചയറന കഴബഞതപ ഈ

   ഗവണയമനബയന യതറഴബലറളബകകമ തലപരതയയയറണച കറണബകനതച. 

   യപറതമരറമതപ രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .    ജബ  .    സധറകരന) :  2003

       മതല കകന സരകറര ആവശഖയപടബടപ സപസറനതച കഭദഗതബ നടപറകബയബല.

    യതറഴബലറളബ എന വബഭറഗതബലയപടതറന പറടബലറതവയരപറബ നബയമതബല

 പകതഖകപ പറയനണച.     പകക മറകനജശരബയല കകഡററയണനച യതറബദരബചച

   യസയബല യപറകമറകടഴബയന ഒഴബവറകബയബരന.   എനറല അവയരകടബ

 ഉളയപടതബ 1989-       ല പശബമ ബപഗറള ഗവണയമനച പറസറകബയ കഭദഗതബ

     നബയമപ അപഗശകരബച കകന ഗവണയമനച നബരകദശതബയന അടബസറനതബലറണച

    ഇകപറള ഈ കഭദഗതബ നബയമപ യകറണവനതച.     ബബല സബകച കമബറബയയട

  പരബഗണനയച അയയണയമനച അഭഖരതബകന. 

   കഭദഗതബകള നബരറകരബകകകയറ സഭയയട അനമതബകയറയട
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 പബനവലബകകകയറ യചയ. 

2016-    യല വഖറവസറയബക തരകങള (  കകരള കഭദഗതബ)  ബബല വബദദചകബയപ

   യതറഴബലപ യതറഴബലറളബകകമവപ സപബനബച VII- ാാാ   നമര സബകച കമബറബയയട

    പരബഗണനയച അയയണയമന പകമയപ സഭ അപഗശകരബച.  

    ബബല സബകച കമബറബയയട പരബഗണനയച അയച.  

(ii) 2016-      യല ഏറവപ കറഞ കലബ  (   കകരള കഭദഗതബ  )   ബബല

   യതറഴബലപ എകകസസപ വകപമനബകകവണബ യപറതമരറമതപ

  രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .    ജബ  .    സധറകരന)  :   2016-   യല ഏറവപ കറഞ

 കലബ (  കകരള കഭദഗതബ)  ബബല അവതരബപബകന. 

മബ  .   യചയരമറന :   ബബല അവതരബപബചബരബകന.

   യപറതമരറമതപ രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .    ജബ  .    സധറകരന) :  2016-

    യല ഏറവപ കറഞ കലബ (  കകരള കഭദഗതബ)    ബബല വബദദചകബയപ യതറഴബലപ

  യതറഴബലറളബകകമവപ സപബനബച VII-ാാാ   നമര സബകച കമബറബയയട

   പരബഗണനയച അയയണയമന പകമയപ അവതരബപബകന. 
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  കവദദതബ വകപമനബ (ശശ  .   എപ  .   എപ  .   മണബ) :   പകമയയത പബനറങന.

   യപറതമരറമതപ രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .   ജബ  .   സധറകരന) :    1948-

      യല ഏറവപ കറഞ കലബ ആകബയല യസകന 20  (1)-  ലറണച കഭദഗതബ

വരതനതച.        ഈ ആകച പകറരമളള അവകറശ തരകങള യസറബല യചകയണ

   ഉനതറധബകറരബ കലബര കമശഷണററണച.     എനറല സപസറനതബയന വബവബധ

     ഭറഗങളബല ഈ വഖവസ നടപബലറകനതബയല പറകയറഗബക ബദബമടച

     കണകബയലടതച അവകറശ തരകങള തശരമറനബകനതബനച യതറഴബല

     കമശഷണറയട സറനതച സപസറന സരകറരബയല യഡപഡടബ യതറഴബല

     കമശഷണറയട പദവബയബല കറയറത ഉകദഖറഗസനച ഈ നബയമകഭദഗതബയബലയട

 അധബകറരപ നലകകയറണച.    യസകന 20    സബച യസകന 4-   ല പബഴതക 50

  രപ എനതച 1000    രപയറകബ വരദബപബകറന തശരമറനബചബടണച.   യസകന 20

 സബയസകന 5-   ല കറസച ബബ-   യബല മജബകസറമറരകച കകറടതബയബയല

     തബരകകറരണപ തക വസലറകനതബല കറലതറമസപ കനരബടനതബനറല ഭനബകതബ

     കടബശബക ഈടറകനതകപറയല മജബകസറബകനറ റവനദ റബകവറബകച അധബകറരമളള

     ഉകദഖറഗസകനറ തശരപച കലപബകറപ എനച മററകയറണച.   യസകന 22-ല, ഉടമ
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   മബനബമപ കവജസച യകറടകനബയലങബല 500     രപ പബഴ എനളതച 5000

 രപയറകബ മററകയറണച.    യസകന 22  എ-     യബല ഇതബല ഒനപ പറയറത

     ഏയതങബലപ മബനബമപ കവജസച യകറടകനബയലങബലളള പബഴ 500 രപയറയബരനതച

5000  രപയറകബ മററകയറണച.     ഈ കഭദഗതബകളറണച ബബലബലയട ഉകദശബകനതച.

    ബബലബയന ഘടനയബല യറയതറര മററവപ വരതബയബടബല. 

        ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസച്ച്  .    ശേബരസ്പീനനാഥന്:  2016-     യല ഏറവപ കറഞ കലബ (കകരള

കഭദഗതബ)     ബബല യപറതജനറഭബപറയപ ആരറയനതബനറയബ 31-03-2017വയര

    സരകകലറച യചയണയമന കഭദഗതബ അവതരബപബകന.   ഇനഖയബല സരവശസച

 കമഖലകളബല 60      ശതമറനതബല കടതല ആളകള കജറലബ യചയകമറള

  മറനഫറകചറബപഗച യസകറബല 20    ശതമറനതബല തറയഴയറണച വരനതച.

  കറലറനസതമറയബ നബയമങള മററണപ.   ഇനച 90   ശതമറനപ ആളകള

  അസപഘടബത കമഖലയബലപ 10     ശതമറനപ ആളകള സപഘടബത കമഖലയബലമറണച.

      പതശതമറനപ വരന സപഘടബത കമഖലയബലളളവരക മറതമറണച ഇസ നബയമപ

ബറധകമറയബടളളതച.  കശവണബത-   കയര കമഖലയബയല ജശവനകറരകപ

    ജബപകനഷഖതബയല യടയബനരമറരകപ വസശറലകളബയല ജശവനകറരകയമലറപ 8
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    മണബകറബല കടതല കജറലബ യചയബടപ 5000    രപയച തറയഴയറണച ശമളപ

ലഭബകനതച.        അണ എയഡഡച സള ടശചരമറരയട കറരഖതബലപ ഇസ ആകച

പറകയറഗബകമറകനബല.     അതയകറണച ഇസ ആകച എതമറതപ

    പറകയറഗബകമറകനയവനതച യപറതസമഹപ ചരച യചയണപ.    കസവന-കവതന

    അവകറശങള സപബനബച ബബലബകലയളള ചരചകള കടതല

ഉസരജബതമറകണപ.       യതറഴബല കമശഷണറയട പദവബയബലളള ഒരറളകച മറതകമ

    യകയബമബനളള ഡബസഡടബല തശരമറനയമടകറന കഴബയകയളള എനതബനറല

     മബനബമപ കലബ സപബനബച പതബനറയബരകതറളപ കകസകള മടങബകബടകകയറണച.

      ഇസ കഭദഗതബ നബലവബല വരനകതറടകടബ എകടറളപ യഡപഡടബ കലബര

    കമശഷണരമറര വരനതബനറല യകടബകബടകന കകസകള തശരപറകറന

സറധബകപ. 

 നറലറപ ഉപ    വകപബല യതറഴബല നബയമങള മനസബലറകറയത

    ഏയതങബലയമറര യതറഴബലറളബകയറ യതറഴബലറളബ സപഘടനകയറ കകസച

    യകറടകകയറയണങബല ആ യതറബനച സറധറരണകറരനബലനബനപ ഇസടറകറവന

 പബഴതക 1000      രപയറകബ വരദബപബകനതച കടതലറയതബനറല സബകച
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  കമബറബയബല പരബകശറധബചച കറവയചയണപ.  22-ാാാ  വകപബല ഏയതങബലപ

     യതറഴബലറളബകച ഇസ ആകബയല വഖവസകളകനസതമറയ കലബ നലകബയബയലങബല

     ആ യതറഴബലശറലറ ഉടമയച നലകകണ പബഴതക 500    രപ എനളളതച 5000

      രപയറകബ വരദബപബകനതറയബ ഇസ ബബലബല പറയന കഭദഗതബ സബകച

 കമബറബയബല പരബകശറധബകണപ.      യതറച യചയറല യതറഴബലശറല ഉടമയച 5000 രപ

    യകറടതച ഇതബലനബനപ ഒഴബവറകറപ എനതബനറല കറലതബനറനപറതബകമറയബ

 പബഴതക വരദബപബകണപ.  യചറകബട-   വനകബട കഹറസബറല ജശവനകറരകപ

   അണഎയഡഡച സള ടശകചഴബനപ നറടക-   സബനബമറ കലറകറരനറരകപ മബനബമപ

 കവജസബയന പശമണച.      കണകറനച ലബസബലളള കലബര ലറ സപബനബചച

     ഒനബലധബകപ അധബകറരബകളയട നബയനണമളളതയകറണച ഇതച കസറച ലബസബകലകച

    യകറണവനറല കടതല പവരതന സനറതനഖമണറകപ.  ബബല

     പറസറകനകതറടകടബ എലറ യതറഴബല സറപനങളബലപ ഇതച കരശനമറയബ

   നടപബലറകകയപ കമറണബററബപഗച നടതകയപ യചയണപ. 

ശസ്പീമതതി യു  .   പ്രതതിഭ ഹരതി: 2016-     യല ഏറവപ കറഞ കലബ (  കകരള കഭദഗതബ)

      ബബല ഒര യസലകച കമബറബയയട പരബഗണനയച അയയണയമന കഭദഗതബ
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അവതരബപബകന. 1948-    ല കകനനബയമപ പറബലഖതബല വയനങബലപ

        ഇനഖയബയല മറച സപസറനങയള അകപകബചച കടതല കലബ യകറടകനതബല

 കകരളപ മനബലറണച.     യതറഴബല നബയമങളബല നബരദബഷ കസവന-കവതന

  വഖവസകള പറലബകയപടനകണറയയനച പരബകശറധബകണപ.   നബരവധബ ആളകള

     യതറഴബലകതടബ വബകദശകതയപ അനഖസപസറനങളബലനബനപ കകരളതബകലയപ

വരനണച.  നബതറഖതച    കപറയലയളള യതറഴബല നബയമങള കറരണപ

   കകരളതബകലയച തബരബചവരനവരകകടബ യതറഴബലപ സരകബതതനവപ

ഉറപറകണപ.      മമച യതറഴബല നബയമങളപ വഖവസകളപ യതറഴബലറളബകയള

    മറതമറണച ബറധബചബരനയതങബല ഇനച അയതറര സറമഹഖപശമറയബ

മററബയബരബകകയറണച. 

മബ  .  സശകര  :   കറരഖവബവരപടബകയബയല നടപടബകമമനസരബചച ഉചയകശഷപ

12.30   മതല 1.30   വയര 2017-     യല കകരള ധന വബനബകയറഗ ബബലബയന

 അവതരണവപ അനനരഘടങളമറണച.   ആയതബനറല ഇകപറള

    നടനയകറണബരബകന ചരച ധനവബനബകയറഗ ബബല ചരചയകശഷപ

തടരറവനതറണച.
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(2)  2017        യല കകരള ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന അവതരണവപ അനനരഘടങളപ

   ധനകറരഖവപ കയറപ വകപമനബ (കഡറ  .   ടബ  .   എപ  .     കതറമസച യഎസകച): 2017

-     യല കകരള ധനവബനബകയറഗ ബബല അവതരബപബകന. 

മബ  .   സശകര:  ബബല അവതരബപബകയപടബരബകന.

   ധനകറരഖവപ കയറപ വകപമനബ (കഡറ  .   ടബ  .   എപ  .     കതറമസച യഎസകച): 2017

-       യല കകരള ധനവബനബകയറഗ ബബല പരബഗണനയയകടകണയമന പകമയപ

അവതരബപബകന.

     തറമഖവപ മഡസബയവപ പരറവസ സപരകണവപ വകപമനബ (ശശ  .   രറമചനന

 കടനപളബ ):  പകമയയത പബനറങന.

ശശ  .    എപ  .    നസഷറദച:     ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന അനകലബകന.   പതബയ

   കറലഘടതബയന യവലവബളബകയള വബജയകരമറയബ കനരബടറന

      കഴബയതകവബധതബലള ഒര ബഡജററണച ഇവബയട അവതരബപബചബടളതച.

     കകരളതബയന വബകസന കതബപബനച ശകബ പകരന,  ഇനഡഖയറയക

     മറതകയറകറവന തരതബല വബഭവ സമറഹരണതബനച നതന വഴബകള

    കയണതബ പദതബകള നടപറകറനള പരബശമങളറണച നടതനതച. ഇടതപക
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   ജനറധബപതഖമനണബ ഗവണയമനകള യകറണവനബടള ഭപരബഷരണപ,

ജനകശയറസതണപ,  സറകരത,   കടപബശശ എനബവയയകപറയല

    ജനകകമതബനതകന ഒര നതന ആശയമറണച കബഫബബ.   സറമഹഖ കമഖലയച

      ഉസനല നലകബയബടളതപ പടബകജറതബ വബഭറഗതബലയപടവരകച ബഡജറച

 വബഹബതതബയന 12    ശതമറനപ നശകബവചബരബകനതപ എടതപറകയണ

കറരഖങളറണച.     പതബയ തസബകകള സഷബചച നബയമനപ നടതബയകറണബരബകനതപ

    ഭബനകശഷബകറരകച സപവരണപ ഏരയപടതബയതപ ഹരബതകകരളപ പദതബയയമലറപ

  ജനങകളറടള പതബബദതയയയറണച സചബപബകനതച. 

ശസ്പീ  .    അനതില്  അക്കര:   ധനവതിനതികയനാഗ  ബതില്ലതികന  എതതിര്കന.   ഇഗൗ

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  അധതികേനാരത്തതില്  വരുനതതിനുമുമ്പച്ച്  സസ്പീ  സുരക്ഷകയകറതിചനാണച്ച്

പറഞതിരുനകതങ്കതില്  ഇനച്ച്  സസ്പീകേള്കലാം കുട്ടതികേള്കലാം യനാകതനാരു സുരക്ഷതിതതന്വേവലാം

ഇല്ലനാത്ത  അവസ്ഥയനാണുളതച്ച്.  വതികേസകനനാന്മുഖമനായ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടതില്ലനാകതയനാണച്ച്  ഇഗൗ

ഗവണ്കമന്റെച്ച് മുകനനാടകപനായ്കക്കനാണതിരതികനതച്ച്. 

ശശ  .     എലകദറ എബറഹപ:    ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന അനകലബകന.

   ബഡജറബല ധനസമറഹരണതബനറയബ മകനറടവച യക.എസച.എഫച.ഇ.യപ
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     കബഫബബയപ പതന പതശക നലകന ഘടകങളറണച.   യ.ഡബ.എഫച.

       ഗവണയമനബയന അഞച വരഷയത അഴബമതബ ഭരണതബയനതബയര അഴബമതബ രഹബത

  ഭരണപ കറഴവയറന എല.ഡബ.എഫച.   ഗവണയമനബനച സറധബചബടണച.   കസററബയല

   ബഡജറച സഡബ യസനറബനച യക.  എപ.    മറണബയയട കപരച നലകറയനടത

യ.ഡബ.എഫച.   തശരമറനപ അപലപനശയമറണച.   ഭബനകശഷബകറരകച ഉനത

       വബദഖറഭഖറസതബനച അഞച ശതമറനവപ കജറലബകച നറലച ശതമറനവപ സപവരണപ

      നലകയമനളളതപ അവയവമററ ശസകബയ കഴബഞവരകച മരനവബലയയട പതച

     ശതമറനപ മറതപ നലകബയറല മതബയയനമളള തശരമറനപ സനറഗതറരഹമറണച.

    വബദഖറഭഖറസ വറയയയടതച ജപബ നടപടബകള കനരബടനവരകറയബ

       എഡഡകകഷണല കലറണ റശകപയയമനച സകപറരടച സശപ നടപബലറകയമനപ വറയ

     നബഷബയ ആസബയറയബ മററബയ പറവയപടവരയട വറയറതകയയട 60  ശതമറനപ

     ഗവണയമനച നലകബ വറയറ തബരബചടവച പരതബയറകയമനമള സരകറര

   പഖഖറപനങള എടത പറകയണ കനടങളറണച.   അവയവമററ ശസകബയ

  കഴബഞവരകച പതബമറസപ 3000      രപ യപനഷന നലകന കറരഖപ ഗസരവമറയബ

പരബഗണബകണപ.     മലഖവരദബത ഉലപനങളബലനബനപ സനരണറഭരണ
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    വബലപനയബലനബനപ പരമറവധബ നബകതബ പബരബയചടകനതബനള നടപടബ

   സനശകരബചച നബകതബകയതര വരമറനപ വരദബപബകണപ.   സമനര കടതല

     സമനതയബകലയപ ദരബദര കടതല ദറരബദഖതബകലയയപ കപറകന അവസയച

  മററമണറകനതബനപ പഞനകത ആശപതബകളയടകമല

 നബയനണകമരയപടതനതബനപ ജനറല-തറലകച-  യമഡബകല ആശപതബകളയട

   സസകരഖങള യമചയപടതനതബനപ ഗവണയമനച മനകയയടകണപ.

കപ്രനാഫ  .    ആബതിദച്ച്  ഹുകകസന്  തങ്ങള്:    ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന

എതബരകന.     കകരളതബയന കമസമറധറനനബല സപരകബകനതബലപ സശകളകപ

   കടബകളകയമതബയരയളള അതബകമങള തടയനതബലപ പരറജയയപട

ഗവണയമനറണബതച.      നടപടബകമങള പരതബയറകറയത കബടകന വബജബലനസച

    കകസകള സമയബനബതമറയബ പരതശകരബകനതബനച ജഡശഷഖല കമശഷയന

നബയമബകണപ.      ടറബസപ വകപബനച വകയബരതബയ തക പരണമറയബ

  വബനബകയറഗബകനതബനള നടപടബ സനശകരബകണപ.  നഡനപക-പബകനറക

   വബഭറഗങളകച അനവദബച മതരപരശകറ ധനസഹറയപ,  മണപറത,  കരകസശല,

  ബറരബര യതറഴബലറളബ ധനസഹറയങള,    അഭബഭറഷക ഗറനച,  വബശനകരമ



45

       യപനഷന തടങബയ വബവബധ പദതബകളകറയബ അനവദബച തക യചലവഴബകന

     കറരഖതബല ഇസ ഗവണയമനച വശഴ വരതബയബരബകകയറണച. 

കഡനാ  .    എന്  .    ജയരനാജച്ച്:    ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന എതബരകന.  യസനര

      കഫറര കസറഷഖല ഇകകണറമബകച എണവകയറണയമനബനറയബ ബഡജറബല തക

    വകയബരതബയ സറഹചരഖതബല കസററബയല ബഡജറച സഡശസബനകവണബയള

 ഫണച പന:  സറപബകനതബയനപറബ പരബകശറധബകണപ.  കബഫബബയബല

    പറഞബടള കപറജകകളകച ഭമബ ഏയറടകനതമറയബ ബനയപട

   പവരതനങള കറരഖകമമറയപ സമയബനബതമറയപ നടപബലറകറന

തയറററകണപ.      കകരള കസകകറ കസറഷഖല കസണസബകലഴബയന കവതനപ

  വരദബപബകനതബനള നടപടബ സനശകരബകണപ.

ശശ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസബ:     ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന അനകലബകന.

    കരഷകയതറഴബലറളബ കകമനബധബ ആനകലഖങളകച വകയബരതബയബരബകന തക

അപരഖറപമറണച.     ബഡജറബല പരറമരശബചബടള വബകസന പവരതനങള

    യറഥറരതഖമറകനതബനച ഉകദഖറഗസരകച കരശന നബരകദശപ നലകണപ.  വബവബധ

   കമബറബകളയട രപശകരണതബനള കറലതറമസപ ഒഴബവറകണപ.  അരഹതയപട
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 എലറവകരയപ ബബ.പബ.എല.    ലബസബല ഉളയപടതനതബനപ കരറഗബകളകപ

     വബകലറപഗരകപ ആധറര കറരഡച നലകനതബനപ നടപടബ സനശകരബകണപ.

 ഭകഖസരകറ നബയമപ,    കസരബ രപഗന റബകപറരടച,   യവടബയകടച നബയനണപ

    ഇവയയറയക ഭരണപകതബയന തലയബല വചയകടനതച വബകരറധറഭറസമറണച.

എല.ഡബ.എഫച.     ഗവണയമനബയന യതരയഞടപച വറഗറനങള നബറകവററനള

  ഇചറശകബയറണച ബഡജറബലയട പകടമറകബയബരബകനതച.   സപസറനതബയന

    യപറതവറയ വബകസനതബനപ ജബലകളകടയപ നബകയറജകമണലങളകടയപ പകതഖക

    വബകസനതബനപ ബഡജറബല തക വകയബരതബയബടളതച അഭബനനനറരഹമറണച.

    കനറടച നബകരറധനവപ വരളചയപ സമദചതവഖവസയയ പതബസനബയബലറകബയ

     സറഹചരഖതബലപ ജനങളകച ആതവബശനറസവപ പതശകയപ നലകന ഒര

  ബഡജററണച ഇവബയട അവതരബപബചബടളതച.     റവനഡ കമബയപ യപറതകടവപ

     വരദബചബരബകന കറലഘടതബല രറജഖതബനച പറതനബനപ കടപ വറങറയത

    വബഭവ സമറഹരണപ നടതനതബനകവണബയറണച കബഫബബ ലകഖമബടനതച.

     കബഫബബ മറച സപസറനങളകപ കകന സരകറരബനപ മറതകയറകറന

കപറകകയറണച.        കബഫബബ വഴബ വരമറന വരദനവണറകകമറള ജശവകറരണഖ
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   പവരതനങളകച കടതല പറധറനഖപ നലകണപ.    ബഡജറബല വബദഖറഭഖറസ

     ആകരറഗഖ കമഖലകളകച കടതല പറധറനഖപ നലകബയബടളതച ശറഘനശയമറണച. 

ശശ  .    യക  .    എസച  .    ശബരശനറഥന:     ധനവബനബകയറഗ ബബലബയന എതബരകന.

       കകരളതബയല ജനങളകച അനവപ വസവപ കടബയവളവപ നലകറയതയപ സശ

     സരക പഹസനമറകബയപ നബയമവഖവസ അടബമറബകകയപ യചയ ഒര

ഗവണയമനറണബതച.       ആനനല ഫബനറനസച കസറചയമനബല കകരളതബയന ഈ

    വരഷയത യമറതപ പറന ഏകകദശപ 34,600   കകറടബ രപയപ കബഫബബയയട

 ഔടചതകല 40,000   കകറടബ രപയമറണച.   കബഫബബ യറഥറരതഖമറകകയറയണങബല

      കകരളപ ഏറവപ വലബയ കടയകണബയബകലയച കപറകയമന കറരഖതബല സപശയമബല.

    കബഫബബയബലനബനപ പണയമടതറല അതച കസറബയന പറനബയനകയറ

    ഫബനറനഷഖല യസബബലബറബയയകയറ ബറധബകബയലനച പറയനതച ശരബയല.

     വനകബട കപറജകകളകച എടകന കടപ തബരബചടയറന കഴബഞബയലങബല

    സപസറനപ വലബയ കടയകണബയബകലയച കപറകയമനച 13- ാാാ   ധനകറരഖ കമശഷനപ

      റബസരവച ബറങച ഓഫച ഇനഡഖയപ പറഞബടപ ഗവണയമനച കബഫബബയമറയബ

 മകനറടകപറകനയതനബനറയണനച വഖകമറകണപ.   
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ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനതി  (  കഡനാ  .    ടതി  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):

ധനവതിനതികയനാഗ  ബതില്ലതിലൂകട   പനാസനാകന  തുകേ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

വതിനതികയനാഗതികനതനാണച്ച്. കേതിഫ്ബതികയടുകന വനായ തതിരതിചടയ്ക്കനാന് നതിയമലാംമൂലലാം

അലാംഗസ്പീകേരതിചതിടളള  വരുമനാനലാംമനാതലാം  മതതിയനാകുലാം.  ഇതതികന്റെ  പ്രനാകയനാഗതികേമനായ

പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച  കചയച്ച്  പരതിഹരതിക്കനാവനകതയുളള.  പനാരമ്പരദമനായ

നതിലപനാടുകേകള  ഉയര്ത്തതിപ്പെതിടതിച്ചുകകേനാണനാണച്ച്   ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

മുകനനാടകപനാകുനതച്ച്. ബതില് പരതിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമനച്ച് അഭദര്തതികന.

2017-കല കകേരള ധനവതിനതികയനാഗ ബതില് പരതിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരതിച്ചു.

ബതില് പരതിഗണനയ്കക്കടുത്തു.

രണ്ടുലാം മൂനലാം വകുപ്പുകേളലാം പട്ടതികേയുലാം ഒനനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠതികേയുലാം കപരുലാം

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  പട്ടതികേയുലാം  1-ാ  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠതികേയുലാം  കപരുലാം

ബതില്ലതികന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരതിച്ചു.

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  പട്ടതികേയുലാം  1-ാ  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠതികേയുലാം  കപരുലാം

ബതില്ലതികന്റെ ഭനാഗമനായതി.

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനതി  (  കഡനാ  .    ടതി  .    എലാം  .    കതനാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്  ):
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2017-കല  കകേരള  ധനവതിനതികയനാഗ  ബതില്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരതിപ്പെതികന.

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസതിയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനതി  (  ശസ്പീ  .

രനാമചനന് കേടനപ്പെളളതി  ): പ്രകമയകത്ത പതിന്തനാങ്ങുന.

2017-കല  കകേരള  ധനവതിനതികയനാഗ  ബതില്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

38-കനതതികര 75 കവനാടകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരതിച്ചു.

ബതില് സഭ പനാസനാക്കതി.

2016-  കല  ഏറ്റവലാം കുറഞ കൂലതി   (  കകേരള കഭദഗതതി  )   ബതില് 

 (ചര്ച തുടര്ച) 

ശസ്പീമതതി യു  .    പ്രതതിഭ ഹരതി:  മതിനതിമലാം കൂലതി കമഖലയതില് സസ്പീകേള്ക്കച്ച് നസ്പീതതി

ലഭതിക്കനാറതില്ല.  കതനാഴതില് കമഖലയതില് മനാതമല്ല  അണ്എയ്ഡഡച്ച് കമഖലയതിലലാം

സസ്പീകേള്കലാം  പുരുഷേന്മനാര്കലാം  രണ്ടുതരത്തതിലളള  കവതനമനാണച്ച്  ലഭതികനതച്ച്.

പുതതിയ  കതനാഴതില്  സലാംസനാരങ്ങള്  വരുകമ്പനാള്  ധനാരനാളലാം  കവലവതിളതികേള്

കനരതികടണതിവരുനണച്ച്.  വലതിയ  സലാംഘര്ഷേങ്ങളനാണച്ച്  കഎ.ടതി.  കമഖലയതികല

ജസ്പീവനക്കനാര്  അനുഭവതികനതച്ച്.  കതനാഴതില്  കമഖലയതില്  സസ്പീ  സനാനതിദദലാം

കുറഞ്ഞുവരുനതതിനനാല്  നതിയമങ്ങളതില്  കേനാകലനാചതിതമനായ  മനാറ്റലാം
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അതദനാവശേദമനാണച്ച്.  ശേമ്പള വര്ദനവകകേനാണ്ടുമനാതലാം  പ്രശ്നങ്ങള്

പരതിഹരതിക്കകപ്പെടുനതില്ല. സസ്പീ സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാകനതതിനച്ച് നടപടതി സന്വേസ്പീകേരതിക്കണലാം.

മതിനതിമലാം കവതനലാം ഉറപ്പെനാക്കണലാം.  കേയര്, കേശുവണതി, ശുചസ്പീകേരണ കമഖലകേളതില്

തുച്ഛമനായ  കവതനത്തതിലനാണച്ച്  കതനാഴതിലനാളതികേള്  പണതികയടുകനതച്ച്.

കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറ്റലാം  കകേരളത്തതില്  വരുനകണങ്കതില്കപ്പെനാലലാം  അവരുകട

ജസ്പീവതിതകചലവതിനനുസരതിചച്ച്  കൂലതിയതില്  മനാറ്റലാം  വരുനതില്ല.   കതനാഴതിലനാളതികേളകട

കക്ഷമത്തതിനുകവണതി  ചുരുങ്ങതിയ  സമയലാംകകേനാണച്ച്  ഇഗൗ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഒകട്ടകറ

നടപടതികേകളടുത്തതിടണച്ച്.  ഡസ്പീ -കമനാണതിറ്റകകറകസഷേകന്റെ  ഭനാഗമനായതി  പലര്കലാം

കതനാഴതില്  ഉകപക്ഷതികക്കണതിവന.  അതതിനനാല് മറ്റച്ച്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങളതില്നതിനലാം

വദതദസമനായതി  മതിനതിമലാം  കൂലതി  നടപ്പെനാക്കനാന്  ഗവണ്കമന്റെതികന്റെ   ശേക്തമനായ

ഇടകപടലണനാകേണലാം. 

   യപറതമരറമതപ രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .    ജബ  .    സധറകരന  ) : 1948-

       യല ഏറവപ കറഞ കലബ ആകബനകശഴബലള അവകറശ തരകങള

 തശരമറനബകനതബനച  നബലവബല    യതറഴബല കമശഷണറയട പദവബയബല കറയറത

     ഏയതങബലപ കസറച ഗവണയമനച ഉകദഖറഗസന തശരപച കലപബകനതബനപകരപ

     കവഗതയബല നശതബ ഉറപറകനതബനറയബ യഡപഡടബ യതറഴബല കമശഷണറയട
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     പദവബയബല കറയറത ഏയതങബലപ കസറച ഗവണയമനച ഉകദഖറഗസയന

    ചമതലയപടതകയറണച ഈ കഭദഗതബയബലയട പധറനമറയപ ഉകദശബകനതച.

      അതബനറയബ പതബനറലച ജബലകളബലറയബ ഏഴച യഡപഡടബ കലബര കമശഷണരമറയര

ചമതലയപടതനതറണച.      മബനബമപ കവതനപ നബകഷധബകനവയര കപറസബകഡടച

    യചയനതബനച സറധബകതക രശതബയബലറണച നബയമപ ആവബഷരബചബരബകനതച.

     മബനബമപ കവതനതബനകവണബയള കപറരറടപ ശകബയപടതറന ഇസ നബയമകഭദഗതബ

    ഒര പരബധബവയര സഹറയബകയമനറണച പതശകബകനതച.   ബബല സബകച

  കമബറബയയട പരബഗണനയച അയയണയമനഭഖരതബകന.

    കഭദഗതബകള സഭ നബരറകരബകകകയറ സഭയയട അനമതബകയറയട

 പബനവലബകകകയറ യചയ.

2016-     യല ഏറവപ കറഞ കലബ (  കകരള കഭദഗതബ)   ബബല വബദദചകബയപ

     യതറഴബലപ യതറഴബലറളബ കകമവപ സപബനബച VII- ാാാ   നമര സബകച കമബറബയയട

    പരബഗണനയച അയയണയമന പകമയപ സഭ അപഗശകരബച.

    ബബല സബകച കമബറബയയട പരബഗണനയച അയച. 

(iii) 2016-        യല കകരള കഷറപച ആനച കകമഴഖല എസറബബഷചതയമനചസച യതറഴബലറളബ
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 കകമനബധബ  (  കഭദഗതബ  )   ബബല

   യതറഴബലപ എകകസസപ വകപമനബകകവണബ യപറതമരറമതപ

  രജബകസഷനപ വകപമനബ (  ശശ  .   ജബ  .   സധറകരന) :  2016-    യല കകരള കഷറപച ആനച

    കകമഴഖല എസറബബഷചതയമനചസച യതറഴബലറളബ കകമനബധബ (കഭദഗതബ)  ബബല

അവതരബപബകന.

മബ  .    സശകര :  ബബല അവതരബപബചബരബകന.

   യപറതമരറമതപ രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .   ജബ  .   സധറകരന  ) :  2016-

       യല കകരള കഷറപച ആനച കകമഴഖല എസറബബഷചതയമനചസച യതറഴബലറളബ കകമനബധബ

(കഭദഗതബ)       ബബല വബദദചകബയപ യതറഴബലപ യതറഴബലറളബ കകമവപ സപബനബച

VII- ാാാ      നമര സബകച കമബറബയയട പരബഗണനയച അയയണയമന പകമയപ

അവതരബപബകന.

     തറമഖവപ മഡസബയവപ പരറവസ സപരകണവപ വകപമനബ (ശശ  .   രറമചനന

കടനപളബ  ) :  പകമയയത പബനറങന.
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   യപറതമരറമതപ രജബകസഷനപ വകപമനബ (ശശ  .    ജബ  .    സധറകരന) :

    കടകളബലപ വറണബജഖ സറപനങളബലപ കജറലബയചയന യതറഴബലറളബകളയട

   കകമനബധബയമറയബ ബനയപട ആകബയന 3-ാാാ വകപബയല (4) -ാാാ ഉപവകപബല

(എഫച)   ഖണതബനകശഷപ (ജബ),  (എചച)    എനശ ഖണങള കചരകനതമറയബ

   ബനയപട കഭദഗതബയറണച ഇവബയട അവതരബപബചബരബകനതച. 

ശസ്പീ  .    കജനാണ് കഫര്ണനാണസച്ച്:   2016-കല കകേരള  കഷേനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്

എസ്റ്റേനാബതിഷേച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച്  കതനാഴതിലനാളതി  കക്ഷമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്

കപനാതുജനനാഭതിപ്രനായലാം  ആരനായുനതതിനനായതി  31.03.2017  വകര  സര്കകലറ്റച്ച്

കചയ്യണകമന കഭദഗതതി അവതരതിപ്പെതികന.  അസലാംഘടതിതരനായ കതനാഴതിലനാളതികേള്ക്കച്ച്

കമചകപ്പെട്ട  ജസ്പീവതിത  സനാഹചരദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  കക്ഷമനതിധതികേള്  മുകഖന

സനാധതിചതിടണച്ച്.  പകേലന്തതികയനാളലാം   പണതികയടുകന  സസ്പീ   കതനാഴതിലനാളതികേള്

കനരതികടണതിവരുന  ബുദതിമുടകേള്കലാം  ചൂഷേണങ്ങള്കലാം  പരതിഹനാരമുണനാകേണലാം.

കതനാഴതികലടുകനവരുകട  എണ്ണലാം  കുറച്ചുകേനാണതികകേയുലാം  കക്ഷമനതിധതി  വതിഹതിതലാം

അടയ്ക്കനാതതിരതികകേയുലാം കചയ്യുന സമസ്പീപനമനാണച്ച് ചതില സ്ഥനാപന ഉടമകേള് തുടരുനതച്ച്.

ഉടമയുകട  തനാല്പരദത്തതിനച്ച് വതികധയമനായതി   കതനാഴതിലനാളതി  വതിരുദ  നതിലപനാടച്ച്

സന്വേസ്പീകേരതികന  ഉകദദനാഗസ്ഥ  മകനനാഭനാവത്തതില്  മനാറ്റമുണനാകേണലാം.    നതിലവതിലള
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കതനാഴതില് നതിയമങ്ങള് കുത്തകേകേള്ക്കനുകൂലമനായതി പരതിഷ്കരതിക്കനാന്   കകേന സര്ക്കനാര്

ശമതികകമ്പനാള്  കതനാഴതിലനാളതികക്ഷമലാം  മുന്നതിര്ത്തതിയുള   പദതതികേള്

ആവതിഷ്കരതിക്കനാനനാണച്ച്  സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  ശമതികനതച്ച്.  കക്ഷമനതിധതി

നടത്തതിപ്പെതികല  കപനാരനായ്മകേള്  പരതിഹരതിചച്ച്   കതനാഴതിലനാളതി  തനാല്പരദലാം  സലാംരക്ഷതിക്കനാന്

സര്ക്കനാരതിനച്ച് സനാധതിക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    വതി  .    ഡതി  .    സതസ്പീശേന്:   2016-കല  കകേരള  കഷേനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്

എസ്റ്റേനാബതിഷേച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച്  കതനാഴതിലനാളതി  കക്ഷമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  ഒരു  കസലകച്ച്

കേമ്മേതിറ്റതിയുകട  പരതിഗണനയ്ക്കച്ച്  അയയ്ക്കണകമന  കഭദഗതതി  അവതരതിപ്പെതികന.

കതനാഴതിലനാളതികക്ഷമലാം  മുന്നതിര്ത്തതി  കകേനാണ്ടുവനതിരതികന  കഭദഗതതികേകള  സന്വേനാഗതലാം

കചയ്യുന.  നതിയമനതിര്മ്മേനാണങ്ങളതികല  അവദക്തതകേള്  പലകപ്പെനാഴുലാം  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതതിവകര  എത്തുന  വദവഹനാരങ്ങള്ക്കച്ച്  വഴതി  കതളതികനണച്ച്.  കൂടുതല്

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തനാടുലാം  സൂക്ഷ്മതകയനാടുലാം  കൂടതി  നതിയമനതിര്മ്മേനാണകവളയതില്

ഇടകപടനാന്  സനാമനാജതികേര്ക്കച്ച്   സനാധതിക്കണലാം.   മറ്റച്ച്   കതനാഴതില്  കതടതികപ്പെനാകുന

കതനാഴതിലനാളതികേള്ക്കച്ച്   രണ്ടു  വര്ഷേകത്ത  കേനാലനാവധതി  പൂര്ത്തതിയനാക്കതിയതികല്ലന

കേനാരണത്തനാല്  അടച  പണലാം  തതിരതികകേ  നല്കേനാതതിരതികനതച്ച്

നതിയമവതിരുദമനായതതിനനാല്  ആ  നതിബനന  ഒഴതിവനാകക്കണതനാണച്ച്.  കക്ഷമനതിധതി

അലാംഗതന്വേലാം  തുടരനാന്  ആഗ്രഹതികനതികല്ലനച്ച്  ഒരലാംഗലാം  കബനാര്ഡതികന  അറതിയതിചനാല്
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അതുവകര അടച പണലാം അകദ്ദേഹത്തതിനച്ച്  തതിരതികകേ നല്കേനാന് കേഴതിയുന രസ്പീതതിയതില്

ബതില്ലതികല വദവസ്ഥയതില് കഭദഗതതി  വരുത്തണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജതികസ്ട്രേഷേനുലാം  വകുപ്പുമനതി  (ശസ്പീ  .    ജതി  .    സുധനാകേരന്):

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  മുകനനാടവച   നതിയമപരമനായതി  നതിലനതില്കന

നൂതനനാശേയങ്ങള് വതിശേദമനായതി ചര്ച കചയ്യനാന് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറ്റതിയതില്  അവസരമുണച്ച്.

എല്ലനാ  കമഖലയതിലലാം  പണതികയടുകന മുഴുവന് കതനാഴതിലനാളതികേളലാം   മതിനതിമലാം  കവജസച്ച്

ആകതികന്റെ  പരതിധതിയതില്  വനതിട്ടതില്ല.  കക്ഷമനതിധതി  കബനാര്ഡുകേകളകറതിച്ചുള  കൂടുതല്

വതിവരങ്ങള്  കപനാതുജനങ്ങളതികലത്തതികനതതിനച്ച്  വതിശേദമനായ  ചര്ച  ആവശേദമനാണച്ച്.

ഇഗൗ ബതില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറ്റതിയുകട പരതിഗണനയ്ക്കച്ച് അയയ്ക്കണകമനച്ച് അഭദര്തതികന.

കഭദഗതതികേള്  സഭ  നതിരനാകേരതികകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതതികയനാകട

പതിന്വലതികകേകയനാ കചയ.

2016 -കല കകേരള കഷേനാപച്ച് ആന്റെച്ച് കേകമഴദല് എസ്റ്റേനാബതികഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച് കതനാഴതിലനാളതി

കക്ഷമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ബതില്  വതിദത്യുച്ഛക്തതിയുലാം  കതനാഴതിലലാം  കതനാഴതിലനാളതികക്ഷമവലാം

സലാംബനതിച  VII-ാ നമ്പര് സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേതിറ്റതിയുകട  പരതിഗണനയ്ക്കച്ച്  അയയ്ക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരതിച്ചു.

ബതില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറ്റതിയുകട പരതിഗണനയ്ക്കച്ച് അയച്ചു.

 (iv) 2017-  കല ശേമ്പളവലാം ബത്തകേളലാം നല്കേല്   (  കഭദഗതതി  )   ബതില് 
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പട്ടതികേജനാതതി  പട്ടതികേവര്ഗ  പതികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നതിയമവലാം

സനാലാംസനാരതികേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറതികേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനതി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

2017-കല ശേമ്പളവലാം ബത്തകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതതി) ബതില് അവതരതിപ്പെതികന.

മതി  .   സസ്പീക്കര്:  ബതില് അവതരതിപ്പെതിചതിരതികന.

പട്ടതികേജനാതതി  പട്ടതികേവര്ഗ  പതികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നതിയമവലാം

സനാലാംസനാരതികേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറതികേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനതി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

2017-കല ശേമ്പളവലാം  ബത്തകേളലാം നല്കേല്  (കഭദഗതതി)  ബതില് ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള്

സലാംബനതിച  സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറ്റതി  XIV-കന്റെ പരതിഗണനയ്ക്കച്ച്  അയയ്ക്കണകമന പ്രകമയലാം

അവതരതിപ്പെതികന. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജതികസ്ട്രേഷേനുലാം  വകുപ്പുമനതി  (ശസ്പീ  .    ജതി  .    സുധനാകേരന്):

പ്രകമയകത്ത പതിന്തനാങ്ങുന. 

പട്ടതികേജനാതതി  പട്ടതികേവര്ഗ  പതികനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നതിയമവലാം

സനാലാംസനാരതികേവലാം പനാര്ലകമന്റെറതികേനാരദവലാം വകുപ്പുമനതി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന്): 1951-

ലനാണച്ച്   ശേമ്പളവലാം  ബത്തകേളലാം  നല്കേല്  ആകച്ച്  ആദദമനായതി  പനാസനാക്കതിയതച്ച്.

എലാം.എല്.എ.-മനാരുട  വനാഹന  വനായയുലാം  ഭവനനതിര്മ്മേനാണ  വനായയുലാം  സ്റ്റേനാഫച്ച്

അലവന്സുലാം  നല്കുനതതിനച്ച്   ഒറതിജതിനല്  ആകതില്  വദവസ്ഥയതില്ലനായതിരുന.

01.04.2012-കല  കഭദഗതതി  നതിയമമനുസരതിചനാണച്ച്  പ്രസ്തുത  ആവശേദങ്ങള്ക്കനായതി



57

ആകതില്  കഭദഗതതി വരുത്തതിയതച്ച്.     ഓകരനാ അലാംഗത്തതികന്റെയുലാം രണ്ടു സ്റ്റേനാഫുകേളതില്

ഓകരനാരുത്തര്കലാം  പ്രതതിമനാസലാം  നല്കുന  സ്റ്റേനാഫച്ച്  ബത്ത   20,000  രൂപയനായുലാം

സസ്പീക്കര്,  കഡപന്യൂട്ടതി  സസ്പീക്കര്,  പ്രതതിപക്ഷകനതനാവച്ച്,  ചസ്പീഫച്ച്  വതിപ്പെച്ച്,  മനതിമനാര്

എനതിവകരനാഴതികകേയുള  നതിയമസഭനാ  സനാമനാജതികേര്ക്കച്ച്  നല്കുന   പലതിശേ  രഹതിത

വനാഹന  വനായ  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം   ഭവന  നതിര്മ്മേനാണ  വനായ    20  ലക്ഷലാം

രൂപയനായുലാം  വര്ദതിപ്പെതികനതതിനനാണച്ച് കഭദഗതതി കകേനാണ്ടുവനതിടളതച്ച്.  ബതില് സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേതിറ്റതിയുകട പരതിഗണനയ്ക്കച്ച്  അയയ്ക്കണകമനച്ച് അഭദര്തതികന.

 2017-കല  ശേമ്പളവലാം  ബത്തകേളലാം  നല്കേല്  (കഭദഗതതി)  ബതില്

ആഭദന്തരകേനാരദങ്ങള്  സലാംബനതിച   സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേതിറ്റതി  XIV-കന്റെ  പരതിഗണനയ്ക്കച്ച്

അയയ്ക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരതിച്ചു. 

ബതില് സബ്ജകച്ച് കേമ്മേതിറ്റതിയുകട പരതിഗണനയ്ക്കച്ച് അയച്ചു. 

VII റൂളതിലാംഗച്ച്

9-03-2017-  നച്ച് മുഖദമനതി സഭയതില് നടത്തതിയ പരനാമര്ശേലാം സലാംബനതിചച്ച് 

മതി  .    സസ്പീക്കര്: 2017 മനാര്ചച്ച്  9-ാ തസ്പീയതതി അടതിയന്തരപ്രകമയനാവതരണവമനായതി

ബനകപ്പെട്ട മറുപടതി പ്രസലാംഗത്തതിനതിടയതില് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനതി നടത്തതിയ ചതില

പരനാമര്ശേങ്ങള് ചട്ടലാം  307  പ്രകേനാരലാം കരഖയതില്നതിനച്ച് നസ്പീക്കലാംകചയ്യണകമനച്ച് ശസ്പീ.  വതി.

ഡതി.  സതസ്പീശേന്  എലാം.എല്.എ.  ആവശേദകപ്പെടുകേയുലാം    ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനതി
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നടത്തതിയ  പരനാമര്ശേലാം  പതിന്വലതിക്കനാത്തതതില്  പ്രതതികഷേധതിചച്ച്  09-03-2017,

10-03-2017 എനസ്പീ തസ്പീയതതികേളതില്  പ്രതതിപക്ഷലാം സഭ ബഹതിഷ്കരതികകേയുമുണനായതി.

ഇക്കനാരദത്തതില് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനതിയുകട   വതിശേദസ്പീകേരണവലാം ഇതുമനായതി

ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഉയര്നവന  അഭതിപ്രനായങ്ങളലാം  കചയര്  വതിശേദമനായതി

പരതികശേനാധതികകേയുണനായതി.   മുഖദമനതി    രനാഷസ്പീയമനായ  ഒരു  അഭതിപ്രനായലാം

സലാംശേയരൂകപണ  പ്രകേടതിപ്പെതികകേമനാതമനാണച്ച്  ഉണനായകതനനാണച്ച്  കചയറതിനച്ച്

കബനാധദകപ്പെട്ടതച്ച്.    പ്രസനാവനയുകട  നതിജസ്ഥതിതതി  സലാംബനതിചച്ച്  ബനകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്

വതിശേദസ്പീകേരതിക്കനാന്  അവസരലാം  ലഭദമനായതിടകണനലാം  അതതികന്റെ  അടതിസ്ഥനാനത്തതില്

പ്രതതിപക്ഷകനതനാവച്ച്  തകന്റെ  ഭനാഗലാം  ഭലാംഗതിയനായതി  വതിശേദസ്പീകേരതിചതനായുലാം   കചയര്

മനസതിലനാകന.    കകേരള  നതിയമസഭയുകട  നടപടതിക്രമവലാം  കേനാരദനതിര്വ്വഹണവലാം

സലാംബനതിച  ചട്ടങ്ങളതികല  ചട്ടലാം   307  പ്രകേനാരലാം  അപകേസ്പീര്ത്തതികേരമനായതിടളകതനാ

അണ്പനാര്ലകമന്റെറതി  ആയതിടളകതനാ  ആയ  പരനാമര്ശേങ്ങകളന

ഗണത്തതില്കപ്പെടുത്തനാവനവയല്ല  മുഖദമനതിയുകട  ഭനാഗത്തുനതിനലാം  ഉണനായതിടളതച്ച്.

എനനാല്  പ്രതതിപക്ഷകനതനാവതികന്റെ  വനാചകേലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയതുമനായതി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്

ഇതതികന തനാരതമദലാം കചയ്യുനതതില് യുക്തതിരനാഹതിതദമുണച്ച്.  ഇഗൗ സഭനാതലത്തതില്നതിനലാം

പുറകത്തയ്ക്കച്ച്  വമതികന  ആശേയങ്ങകളനാ  വനാദമുഖങ്ങകളനാ  കപനാതുസമൂഹത്തതില്,

കതറ്റതിദനാരണകയനാ  കുപ്രചരണത്തതിനച്ച്  സനാധദതയുണനാകനകതനാ,  അതുവഴതി
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സമൂഹത്തതില്  ഭതിനതിപ്പെച്ച്  സൃഷതിക്കനാന്  കേഴതിയുനകതനാ  ആകേരുകതനച്ച്  കചയറതിനച്ച്

നതിര്ബനമുണച്ച്.   ഒരുപകക്ഷ,  പ്രതതിപക്ഷകനതനാവച്ച്  ഉകദ്ദേശേതിക്കനാത്ത അര്തലാംകപനാലലാം

വദനാഖദനാനതിക്കകപ്പെടനാനുള   സനാഹചരദലാം  ഒഴതിവനാകക്കണ  ചുമതല  കചയറതിനുണച്ച്.

കചയര്  നല്കേതിയ  ഒരു  റൂളതിലാംഗതികന  സലാംബനതിചച്ച്  വസ്പീണ്ടുലാം  വതിശേദസ്പീകേരണലാം

നല്കേനാറതികല്ലങ്കതിലലാം  ആവര്ത്തതിചച്ച്  ഇക്കനാരദലാം  ഉനയതിക്കകപ്പെട്ടതതിനനാലനാണച്ച്

ഇതുസലാംബനതിചച്ച്   ചതില  കേനാരദങ്ങള്  പറയനാന്  ശമതിചതച്ച്.   രനാഷസ്പീയമനായ

വതിമര്ശേനങ്ങള്കലാം   ആകരനാപണങ്ങള്കലാം    രനാഷസ്പീയമനായതി  സഭയതില്  മറുപടതി

പറയനാന്  അവസരകമനാരുകകേ  എന  ദഗൗതദമനാണച്ച്  കചയറതിനുളതച്ച്.   രനാഷസ്പീയ

അഭതിപ്രനായങ്ങകളല്ലനാലാം സഭനാകരഖയതില്നതിനലാം നസ്പീക്കലാം കചയ്യുന  കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കലാം ഇതുവകര

സന്വേസ്പീകേരതിചതനായതി  കേനാണുനതില്ല.   ആയതതിനനാല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനതിയുകട

പരനാമര്ശേലാം സഭനാകരഖയതില്നതിനലാം നസ്പീക്കലാം കചകയ്യണതതികല്ലനച്ച് കചയര് റൂള് കചയ്യുന.

സഭ ഉചയകശേഷേലാം 2.44 -നച്ച് പതിരതിഞ്ഞു.
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