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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   ഏപബല്    25,    കചനാവ്വ  

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട   നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I ചരകമനാപചനാരലാം

പബ  .   ശബവശങ്കറബകന്റെ നബരദനാണലാം

മുന്  കകേരള  ഗവര്ണ്ണര്  പബ.  ശബവശങ്കറബകന്റെ  നബരദനാണലാം  സലാംബനബചന്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് റഫറന്സന് നടത്തുകേയലാം പകരതകനനാടുളള ആദരസൂചകേമനായബ
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സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയലാം എഴുകന്നേറ്റുനബന്നേന് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയലാം കചയ.

II കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനല്

സര്വ്വശസ്പീ കകേ. സുകരഷന് കുറുപ്പെന്, ജബ. എസന്. ജയലനാല്, പബ. ഉബബദുളള എന്നേസ്പീ

അലാംഗങ്ങകള  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയകട  അഞനാലാം  സകമ്മേളനകേനാലകത്ത

കചയര്മനാന്മനാരുകട പനാനലബകലയന് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം കചയ.

III അടബയന്തരപകമയലാം

മൂന്നേനാറബകല അനധബകൃത കേകയ്യേറലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  മൂന്നേനാറബകല അനധബകൃത കേകയ്യേറലാം ഒഴബപ്പെബക്കനാനുളള നടപടബകേള്

നബറുത്തബവചതുമൂലവലാം കേകയ്യേറലാം ഒഴബപ്പെബക്കനാന് കനതൃതതലാം നല്കേബയ ഉകദദനാഗസ്ഥകരയലാം

രനാഷസ്പീയ  കനതനാക്കകളയലാം  പരസദമനായബ  ആകക്ഷപബചലാം  സസ്പീതതത്തബനന്

അപമനാനകേരമനായ  രസ്പീതബയബലലാം  ബവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  നടത്തബയ  പസനാവനമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുളള അതസ്പീവഗുരുതരമനായ സ്ഥബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന്

ചര്ച കചയ്യേണകമന്നേനാവശദകപ്പെട്ടന്  ശസ്പീ.  തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.

മുനസ്പീര്  എന്നേസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്) :  ഇടുക്കബയബകല ഭൂപശലാം സലാംബനബചന്

സര്ക്കനാരബനന്  വദക്തമനായ നബലപനാടനാണുളളതന്.   നബയമവബരുദമനായബ  ഭൂമബ  ബകേവശലാം

വയ്ക്കുകേയലാം സര്ക്കനാര് ഭൂമബ കേകയ്യേറുകേയലാം കചയബട്ടുളള വന്കേബട കതനാട്ടമുടമകേള്കക്കതബകര
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കേര്ശന  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുകമനലാം   കേകയ്യേറ  ഭൂമബ  കപനാതു  ആവശദങ്ങള്ക്കുലാം

ഭൂരഹബതര്ക്കന്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നേതബനുലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തുകമനലാം   1.1.1977-നന്

മുമ്പുളള  മുഴുവന്  കുടബകയറ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  റവനദ്യു-വനലാം  വകുപ്പുകേളുകട  സലാംയക്ത

കവരബഫബകക്കഷന്  പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുളള  ഭൂമബയബല്  4  ഏക്കര്  വകര

ഉപനാധബരഹബതമനായബ  പട്ടയലാം   നല്കുകമനമുളള  പകേടനപതബകേയബകല  ഉറപ്പെന്

പനാവര്ത്തബകേമനാക്കുകേകയന്നേതനാണന്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  പഥമ  ഉത്തരവനാദബതതലാം.

കദവബകുളത്തന് റവനദ്യു ഭൂമബയബല് നടന്നേ കേകയ്യേറലാം  17.04.2017-നന് റവനദ്യു ജസ്പീവനക്കനാര്

ഒഴബപ്പെബക്കുകേയണനായബ. 21.04.2017-നന് കചര്ന്നേ ഉന്നേതതല കയനാഗത്തബല്വചന് റവനദ്യു-

കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട  ഏകകേനാപന  സലാംവബധനാനമുണനാകേണകമനലാം

കേകയ്യേറക്കനാകര ഒഴബപ്പെബക്കനാന് കൂട്ടനായബ  ശമബക്കണകമനലാം നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.

വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമന് പനാപ്പെനാത്തബകചനാലയബകല കേകയ്യേറ  ഭൂമബയബല് കബസദന് ജസ്പീസസന് സഭ

കുരബശന് സ്ഥനാപബചതബകന്റെ കപരബല് കപനാലസ്പീസന് അറബയനാകത ജബലനാ കേളക്ടര് അര്ദരനാതബ

നബകരനാധനനാജ്ഞ  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  പുലര്കച  കുരബശന്  തകേര്ക്കുകേയലാം  കചയ.

നബകരനാധനനാജ്ഞ പഖദനാപബക്കനാന് കേളക്ടര്ക്കന് അധബകേനാരമുകണങ്കബലലാം കപനാലസ്പീസുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചന നടത്തബ  മനാതകമ  ഇത്തരലാം  അധബകേനാരലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാന് പനാടുളള.

ഇടുക്കബ  ജബലയബകല  എലനാ  മതവബഭനാഗങ്ങളുകടയലാം  ആരനാധനനാലയങ്ങളബല്  പലതുലാം

പട്ടയമബലനാത്ത ഭൂമബയബല് സ്ഥബതബകചയ്യുന്നേതബനനാല് കൂട്ടനായ തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതുണന്.



4

റവനദ്യു ഉകദദനാഗസ്ഥര് നടത്തബയ കേകയ്യേറലാം ഒഴബപ്പെബക്കല് നടപടബ ഒഴബവനാക്കുന്നേതബനുള

ഒരു  തസ്പീരുമനാനവലാം  സര്ക്കനാര്  എടുത്തബട്ടബല.  സമവനായത്തബലൂകടയലാം

ജനപബന്തുണകയനാകടയലാം  ഈ  പശലാം  പരബഹരബക്കനാനനാണന്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നേതന്.

വന്കേബട  കേകയ്യേറങ്ങള്  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നേകതനാകടനാപ്പെലാം   ജനജസ്പീവബതലാം  തടസ്സകപ്പെടനാത്ത

വബധത്തബല്  ബകേവശനാവകേനാശകരഖകേളുകട  പരബകശനാധനയബലൂകട  പരമനാവധബ

ആളുകേള്ക്കന് പട്ടയലാം നല്കുകേകയന്നേതനാണന് സര്ക്കനാര് നയലാം.  ഭൂമബയബലനാത്തവകരയലാം

പത്തന് കസന്റെബല് തനാകഴ ഭൂമബ ബകേവശലാം വചന് വസ്പീടുലാം കൃഷബയമനായബ കേഴബയന്നേവകരയലാം

ലനാന്റെന് അസ്സസന് കമന്റെന് ആക്ടബകല വദവസ്ഥപകേനാരലാം സലാംരക്ഷബകക്കണതുണന്.  കേകയ്യേറവലാം

കുടബകയറവലാം  രണനായബ  കേനാണുന്നേ  നബലപനാടനാണന്  സര്ക്കനാരബനുളളതന്.   ഇടുക്കബ

ജബലയബകല ഭൂപശകത്തക്കുറബചന്  കനരബട്ടന്  അറബവളള ബവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ    ശസ്പീ.

എലാം.  എലാം.  മണബയകട  സലാംസനാരത്തബല്  ആ  നനാടബകന്റെ  ബശലബ  കേടനവരനാറുണന്.

അത്തരലാം സന്ദര്ഭങ്ങകള പര്വ്വതസ്പീകേരബചന് രനാഷസ്പീയ മുതകലടുപ്പെന് നടത്തനാനുളള ശമമനാണന്

നടക്കുന്നേതന്.  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  പസലാംഗലാം  ചബല  മനാധദമങ്ങള്

വളകചനാടബക്കുകേയനായബരുനകവനളള  ആകക്ഷപലാം   ഉയര്നവന്നേബട്ടുണന്.  തകന്റെ

പസനാവന  ആകരകയങ്കബലലാം  കവദനബപ്പെബചബട്ടുകണങ്കബല്  അതബല്  നബര്വദനാജലാം  കഖദലാം

പകേടബപ്പെബക്കുനകവന്നേന്  അകദ്ദേഹലാം  വദക്തമനാക്കുകേയലാം   മൂന്നേനാറബല്  നടത്തുന്നേ

രനാഷസ്പീയകപരബത സമരകത്ത കപനാമബബള ഒരുബമയകട പസബഡന്റെന് തളളബപ്പെറ യകേയലാം
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കചയബട്ടുണന്.  അര്ഹതകപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  പട്ടയലാം  നല്കേനാനുളള  നടപടബകേള്

തതരബതഗതബയബല് നടനവരബകേയനാണന്. ഭൂമബ കേകയ്യേറുന്നേ നടപടബയബല്  ഒരു വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയലാം

സതസ്പീകേരബക്കബകലനമനാതമല,  വന്കേബട  കേകയ്യേറക്കനാര്കക്കതബകര  കേടുത്ത  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുന്നേതുമനാണന്.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്:  മൂന്നേനാറബകല  അനധബകൃത  കേകയ്യേറലാം

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നേതബനുകവണബ റവനന്യൂ വകുപ്പുമനബ സതസ്പീകേരബച നടപടബകയനാടന് കയനാജബക്കുന.

കേകയ്യേറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നേതബനന്  സര്വ്വനാധബകേനാരവമുണനായബരബകക്ക അതന്  തടയന്നേതബനുള

ഗൂഢശമലാം  നടത്തുകേയലാം  വന്കേബട  കേകയ്യേറക്കനാര്കക്കതബകര  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കനാതബരബക്കുകേയമനാണന് ഗവണ്കമന്റെന് കചയ്യുന്നേതന്. ബവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.

എലാം.എലാം.  മണബ  കേകയ്യേറക്കനാര്ക്കന് അനുകൂലമനായനാണന് നബലകകേനാള്ളുന്നേതന്.  സസ്പീതതകത്ത

കചനാദദലാം  കചയന്  അപമനാനകേരമനായ  പസനാവന  നടത്തബയ  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ

നബയമസഭയബല്  കഖദപകേടനലാം  നടത്തണമനായബരുന.  കകേരളത്തബകല  ജനങ്ങളുലാം

രനാഷസ്പീയ  സനാലാംസനാരബകേ   പമുഖരുലാം   സസ്പീ  വബരുദ  പസനാവനകയ  എതബര്ക്കുകേയലാം

അകദ്ദേഹത്തബകനതബകര  നടപടബകയടുക്കണകമന്നേന്  ആവശദകപ്പെടുകേയലാം

കചയബരബക്കുന്നേതബനനാല്  ബവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബകയ  പുറത്തനാക്കുന്നേതബനനാവശദമനായ
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നടപടബ  മുഖദമനബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേകയ്യേറലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നേതബനന്  കേഴബഞ

ഗവണ്കമന്റെന്  സതസ്പീകേരബച  നടപടബകേകളകയലനാലാം  ഈ  ഗവണ്കമന്റെന്

തകേര്ത്തബരബക്കുകേയനാണന്.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്   നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച

കചയ്യേണലാം. 

IV വദക്തബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം 

അനധബകൃത കേകയ്യേറലാം ഒഴബപ്പെബക്കുന്നേതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടന് നടത്തബയ പരനാമര്ശലാം 

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):  അടബസ്ഥനാനരഹബതമനായ

ആകരനാപണങ്ങളനാണന്  ഇവബകട  ഉന്നേയബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നേതന്.   സസ്പീകേകള  ആകക്ഷപബച

എനപറയന്നേ  17  മബനബട്ടന് കകദര്ഘദമുളള എകന്റെ പസലാംഗത്തബല് സസ്പീകയന്നേ വനാകക്കനാ

ഏകതങ്കബലലാം  സസ്പീയകട  കപകരനാ  പരനാമര്ശബചബട്ടബല.  ഉകദദനാഗസ്ഥ  പമനാണബമനാകരനാടുലാം

കേകയ്യേറക്കനാകരനാടുലാം മനാധദമപവര്ത്തകേര്ക്കുളള ചബല പകതദകേതരലാം ബനകത്തക്കുറബചന്

വബമര്ശബചതുകകേനാണനാവനാലാം  ഇമൗ  വബധത്തബലളള  ദുര്വദനാഖദനാനത്തബനു  കേനാരണകമന്നേന്

ഞനാന് കേരുതുന.  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട  പവൃത്തബകേളബല് തബരുത്തല് വരുത്തനാന് ഭരണ

കനതൃതതത്തബനന്  ഉത്തരവനാദബത്തമുണന്.  കപനാമബകകള  ഒരുകകമകയ  ആകക്ഷപബചബട്ടബല.

ആകകേ 6 കപരനാണന് സമരലാം കചയ്യുന്നേതന്. ഞനാന് സസ്പീകേകള വളകരയധബകേലാം ആദരബക്കുന്നേ

വദക്തബയനാണന്.  കതനാട്ടലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കബടയബല്  ജനബചവളര്ന്നേ
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സനാധനാരണക്കനാരനനായ ഞനാന് നനാടന് കകശലബയബല് സലാംസനാരബചതബകന ദുര്വദനാഖദനാനലാം

കചയ്യുന്നേതന്  ശരബയല.   എകന്നേയലാം  പനാര്ട്ടബകയയലാം  സര്ക്കനാരബകനയലാം

ആകക്ഷപബക്കനാനുളള ശമമനാണന് ഇവബകട നടക്കുന്നേതന്.

അടബയന്തര പകമയലാം (തുടര്ച) 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):   മൂന്നേനാറബകല  അനധബകൃത

കേകയ്യേറകമനാഴബപ്പെബക്കല്  നടപടബകേള്  നബര്ത്തബവകചന്നേന്  പറയന്നേതന്  ശരബയല.

അനധബകൃത  കേകയ്യേറകത്തനാടന്  യനാകതനാരു  വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയമബകലന്നേന്   മനാതമല   കൂടുതല്

ശക്തമനായ രസ്പീതബയബല് നടപ്പെനാക്കനാനനാണന് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നേതന്.  മൂന്നേനാറബകന്റെ പനാരബസ്ഥബതബകേ

സന്തുലബതനാവസ്ഥ  നബലനബര്കത്തണതന്  അതദനാവശദമനാണന്.  നനാടബകന്റെ  മുഖചനായ

മനാറ്റുന്നേതബനുളള  ഇടകപടലകേള്  ചബല  വന്കേബടക്കനാര്  നടത്തബയബരുന.  മൂന്നേനാറബല്

ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ  തനാമസബചവരുന്നേ   ആളുകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നേ  നബലപനാടനാണന്

സര്ക്കനാര് സതസ്പീകേരബചബട്ടുളളതന്.    സര്കവ്വ നമറുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട ചബല പശങ്ങള്

അവബകട നബലനബല്ക്കുനണന്. ഗവണ്കമന്റെന് നല്കേബയ പട്ടയഭൂമബയബല് തനാമസബക്കുന്നേതന്

അനധബകൃത  കേകയ്യേറമനാകണന്നേന്  പറയനാന്   കേഴബയബല.  പനാരമരദമനായബ  ലഭബച

ഭൂമബയബലനായബരബക്കുലാം  അവര്  തനാമസബക്കുന്നേതന്.   മൂന്നേനാറബല്  പനാരബസ്ഥബതബകേ

സന്തുലബതനാവസ്ഥ  തകേര്ക്കുന്നേ  തരത്തബല്  അനധബകൃത  കേകയ്യേറലാം  നടത്തബ

വനാണബജദനാവശദങ്ങള്ക്കുകവണബ  കകേട്ടബട  സമുചയങ്ങള്  കകേട്ടബപ്പെടുക്കുന്നേവകരനാടനാണന്
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ഗവണ്കമന്റെന്  കേര്ക്കശ  സമസ്പീപനലാം  സതസ്പീകേരബക്കുന്നേതന്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  നനാടബകന്റെ

തനാത്പരദങ്ങള്കക്കനാപ്പെലാം  നബല്ക്കുന്നേ  വബവബധ  വബഭനാഗങ്ങളുമനായബ  ചര്ച  കചയന്

കപനാതുധനാരണയബകലത്തനാനനാണന്  ശമബക്കുന്നേതന്.  കേകയ്യേറക്കനാകര  സലാംരക്ഷബക്കുന്നേ  ഒരു

നടപടബയലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനണനാകുകേയബല.  അനധബകൃത  കേകയ്യേറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബക്കുന്നേതബനന്  ഒറകക്കട്ടനായബ   പരബശമബക്കനാലാം.  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബകയ

സലാംബനബച  കേനാരദങ്ങളബല്  അകദ്ദേഹലാം  വബശദസ്പീകേരണലാം  നല്കേബയതബനനാല്  ഇതന്

സലാംബനബചന് സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യേണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചന്നേബത്തല):  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

മുഖദമനബയകട  മറുപടബ   അടബയന്തരപകമയ  വബഷയവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടതല.

മൂന്നേനാറബകല  കേകയ്യേറകമനാഴബപ്പെബക്കലമനായബ  ബനകപ്പെട്ടന്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്കതബകരയലാം

കപനാമബകകള  ഒരുകകമ  പവര്ത്തകേര്കക്കതബകരയലാം   മനബ  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ

നടത്തബയ  പരനാമര്ശങ്ങള്  അപലപബകക്കണതനാണന്.  സസ്പീതതകത്ത  അപമനാനബക്കുന്നേ

രസ്പീതബയബലള  പസനാവനകേളബലൂകട  മനബ  സതദപതബജ്ഞനാ  ലലാംഘനമനാണന്

നടത്തബയബരബക്കുന്നേതന്.  ഇന്തദന്  പസ്പീനല്  കകേനാഡന്   അനുസരബചന്  മൂനമനാസകത്ത

തടവശബക്ഷയന്  സനാധദതയള  കുറലാം  കചയ  ശസ്പീ.എലാം.  എലാം.  മണബക്കന്  സലാംരക്ഷണലാം
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കകേനാടുക്കുന്നേ  നടപടബയനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  സതസ്പീകേരബക്കുന്നേതന്.  രനാജബ  വച  മറന്

മനബമനാരുകട കേനാരദത്തബകലടുത്ത നബലപനാടന്  ശസ്പീ എലാം.  എലാം.  മണബയകട കേനാരദത്തബല്

മുഖദമനബ സതസ്പീകേരബക്കനാതബരബക്കുന്നേതന് ശരബയല. മനബമനാരുകട പസലാംഗലാം പുതുതലമുറയന്

മനാര്ഗ്ഗദര്ശനലാം നല്കുന്നേതനായബരബക്കണലാം.  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബയകട പസനാവനകയ

സഭ ഒറകക്കട്ടനായബ  അപലപബക്കണലാം.  നനാടബകന്റെ സനാലാംസനാരബകേ ബപതൃകേകത്ത കചനാദദലാം

കചയ്യുന്നേ നടപടബയനാണബതന്.     ഇതബകനതബകര  കപനാതുസമൂഹലാം ശക്തമനായ പതബകഷധലാം

കരഖകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണന്.    അകദ്ദേഹലാം  സതയലാം  രനാജബ  വയ്ക്കുകേകയനാ

മുഖദമനബ  അകദ്ദേഹകത്ത  മനബസഭയബല്നബന്നേന്  പുറത്തനാക്കുകേകയനാ കചയബകലങ്കബല്

പതബപക്ഷലാം  ശക്തമനായ പകക്ഷനാഭവമനായബ  മുകന്നേനാട്ടുകപനാകുലാം.  

(ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പതബകഷധബചന്  യ.ഡബ.എഫന്.  അലാംഗങ്ങള് ബനാനറുലാം

പ്ലക്കനാര്ഡുകേളുലാം   ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചന്  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസ്സബനന്  മുന്നേബല്  വനനബന്നേന്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബചന് സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)

 ( ശസ്പീ. കകേ. എലാം. മനാണബ പസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭവബട്ടന് പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലലാം   പസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം സഭവബട്ടന് പുറത്തുകപനായബ. )

V ശദക്ഷണബക്കല് 
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(1)   കപരബയനാര് റബവര് മനാകനജുകമന്റെന് അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ:  കകേരളത്തബകന്റെ  സമദന് വദസ്ഥയബല്  സുപധനാന  പങ്കന്

വഹബക്കുന്നേതുലാം  നബരവധബ  നഗര-ഗ്രനാമപകദശങ്ങളുകട   ശുദജല  കസനാതസ്സുമനായ

കപരബയനാര്  നദബകയ   മനാലബനദമുക്തമനാക്കബ  സലാംരക്ഷബക്കുന്നേതബനന്  കപരബയനാര്  റബവര്

മനാകനജന് കമന്റെന് അകതനാറബറബക്കന്  രൂപലാം നല്കേണലാം.  കൃഷബ, വദവസനായലാം, ജലകസചനലാം,

കുടബകവളലാം,   ബവദദ്യുകതനാല്പ്പെനാദനലാം  എന്നേബവയ്ക്കുള   പധനാന  ആശയ  കകേന്ദ്രമനായ

കപരബയനാര് നദബയകട    സലാംരക്ഷണത്തബനന്  സര്ക്കനാര് തലത്തബല്  നടത്തബവരുന്നേ

പവര്ത്തനങ്ങള്  ഊര്ജബതകപ്പെടുത്തണലാം.    പശസ  ശനാസജ്ഞനനാര്,  സബ്ജക്ടന്

എകന്കപര്ട്ടുകേള്,  പമുഖ  വദക്തബകേള്  എന്നേബവരടങ്ങുന്നേ  ഒരു  പനാനലബകന്റെ

കനതൃതതത്തബല് അടബയന്തരമനായബ ജല ഓഡബറന് നടത്തനാന് നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.    

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  പബണറനായബ  വബജയന്):   ജലബവദദ്യുത  പദതബകേള്ക്കുലാം

കേനാര്ഷബകേ/കേനാര്ഷബകകേതര  -  ഗനാര്ഹബകേനാവശദങ്ങള്ക്കുലാം  കപരബയനാറബല്  നബന്നേന്  ജലലാം

എടുക്കുന്നേതന്   കവനല്ക്കനാലത്തന്   നസ്പീകരനാഴുക്കന്   കുറയന്നേതബനന്  കേനാരണമനാകുന.

കവമനനാട്ടന്  കേനായലബല് നബനള ഉപ്പെന്  കവളവലാം വദവസനായ ശനാലകേളബല് നബനള

മനാലബനദലാം/രനാസകേസ്പീടനനാശബനബ  എന്നേബവയലാം    കപരബയനാറബകലത്തുന്നേതുമൂലലാം   ജലലാം

മലബനകപ്പെടുന.   തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളുലാം  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ
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കബനാര്ഡുലാം   ജലമലബനസ്പീകേരണ  നബയനണത്തബനന്   നടപടബ  സതസ്പീകേരബചവരുന.

നദബകേളുകട  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  കകേനാണ്ടുവന്നേ    കകേരള   ജലകസചനവലാം

ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  2013-ല് ലനാപനായതബനനാല് ടബ ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം

നബയമസഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന്നേതബനുള  നടപടബകേള്  സതസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.

സലാംസ്ഥനാന  നദസ്പീതട  അകതനാറബറബയകട  കേസ്പീഴബല്  വബവബധ  നദസ്പീതട  കബനാര്ഡുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുവനാന് പസ്തുത ബബലബല്  വബഭനാവനലാം കചയ്യുനണന്.  സലാംസ്ഥനാന നദസ്പീതട

അകതനാറബറബ  നബലവബല്  വരുന്നേതബലൂകട  നദസ്പീജല  മലബനസ്പീകേരണലാം  തടയന്നേതബനന്

സനാധബക്കുലാം.    കപരബയനാര്, കവമനനാട്ടന് കേനായല്,  ഭനാരതപ്പുഴ എന്നേസ്പീ ജലകസനാതസ്സുകേള്

ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനന്   നസ്പീതബ ആകയനാഗന് അധബകൃതരുമനായബ   ചര്ച നടത്തബയതബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  അവര്   എലനാ  പബന്തുണയലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.  സലാംസ്ഥനാനകത്ത

ഓകരനാ  നദബകയ  സലാംബനബചലാം  വബശദമനായ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  തയ്യേനാറനാക്കനാന്  സര്ക്കനാര്

ഉകദ്ദേശബക്കുന.    ജല ഓഡബറന് നടത്തുന്നേതബകനക്കുറബചന് ആകലനാചബക്കുന്നേതനാണന്. 

(ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസന് സസ്പീറബലബലനാത്തതബനനാല് രണനാമകത്ത ശദക്ഷണബക്കല്

അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)

VI  സബ്മബഷന്

(ഒന്നേനാമകത്ത സബ്മബഷന് അവതരബപ്പെബചബല)
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കകേനാണ്കസ്പീറന് മതബല് മറബഞ്ഞുവസ്പീണുണനായ മരണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:   കേരകുളലാം  കേനായനാടബ  കചക്കകകേനാണത്തന്   കകേനാണ്കസ്പീറന്

മതബല് ഇടബഞ്ഞുവസ്പീണന്  ഒരു കുടുലാംബത്തബകല അമ്മേയലാം രണന് കുഞ്ഞുങ്ങളുലാം മരണമടഞ

സലാംഭവത്തബല്  ഗൃഹനനാഥനനായ  മുഹമ്മേദന്  ഷബഹനാബുദ്ദേസ്പീനന്  സര്ക്കനാര്  കജനാലബ

നല്കുന്നേതബനുലാം  അപകേടത്തബല്നബനലാം  രക്ഷകപ്പെട്ട  മകേന്  മുഹമ്മേദന്  ഷബഫനാകന്റെ

സലാംരക്ഷണലാം  ഏകറടുക്കുന്നേതബനുലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):   2017 ഏപബല് 13-നുണനായ കേനത്ത

മഴയബല് കേരകുളലാം വബകലജബല് കചക്കകകേനാണലാം ആലലാംമൂ ടബനടുത്തന്  സലാംരക്ഷണ ഭബത്തബ

ഇടബഞ്ഞുവസ്പീണതബകനത്തുടര്ന്നേന്   വസ്പീടന്  പൂര്ണ്ണമനായലാം  തകേരുകേയലാം  അവബകട  വനാടകേയന്

തനാമസബചബരുന്നേ സജസ്പീന,  മക്കളനായ ഷഹനാന,  ഷബഹനാന എന്നേബവര് മരണകപ്പെടുകേയലാം

മകറനാരു  മകേനനായ  ഷബഫനാകന  പരബക്കുകേകളനാകട  എസന്.എ.ടബ.   ആശുപതബയബല്

പകവശബപ്പെബക്കുകേയലാം  കചയ.    വസ്പീടബനന്  സമസ്പീപലാം  കൂട്ടബയബട്ടബരുന്നേ  മണ്ണന്  മഴയത്തന്

നനഞ്ഞുണനായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാംമൂലമനാണന്  സലാംരക്ഷണഭബത്തബ  തകേരനാനബടയനായകതന്നേനാണന്

പനാഥമബകേ നബഗമനലാം.   മുഖദമനബയകട ദുരബതനാശതനാസനബധബയബല് നബനലാം അടബയന്തര

ധനസഹനായമനായബ  10,000  രൂപ കേളക്ടര് അനുവദബചനല്കേബയബട്ടുണന്.  ഭനാരദയലാം രണന്
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മക്കളുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട  മുഹമ്മേദന്  ഷബഹനാബുദ്ദേസ്പീകന്റെ  നബര്ദന  കുടുലാംബത്തബനന്  കൂടുതല്

ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുന്നേ കേനാരദലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണന്.  

(പതബപക്ഷ  ബഹളകത്തത്തുടര്ന്നേന്  രനാവബകല  10.52-നന്  അല്പസമയകത്തയന്

നബര്ത്തബവച സഭ 11.36-നന് പുനരനാരലാംഭബച.) 

(യ.ഡബ.എഫന്.  അലാംഗങ്ങള്  ബഹു.  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനുമുന്നേബല്

വനനബന്നേന്   മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസ്സകപ്പെടുത്തബ

കക്കനാണബരുന്നേതബനനാല്   തുടര്നളള  സബ്മബഷനുകേള്  റദ്ദേന്  കചയതനായബ

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  അറബയബക്കുകേയലാം  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  അടുത്ത

ഇനങ്ങളബകലയന് കേടക്കുകേയലാം കചയ.)

VII കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നേനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബചളള കേടലനാസ്സുകേള് 

കമശപ്പുറത്തുവച.

VIII റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

I മുതല് XIV വകരയളള സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബകേളുകട രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് 

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
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IX നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

2017-  കല മദനാസന് ഹബന്ദുമത ധര്മ്മേ എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബലബകന്റെ
അവതരണവലാം സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബക്കന് അയയണകമന്നേ പകമയവലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസതവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  2017-കല  മദനാസന്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന്

പഖദനാപബചകകേനാണന് സതതര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുവനാനുണനായ സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുളള കസ്റ്റേറ്റുകമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസതവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  2017-കല  മദനാസന്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള് (കഭദഗതബ)  ബബല് ഭൂനബകുതബയലാം കദവസതവലാം സലാംബനബച

II-ാം  നമര്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയന്  അയയണകമന്നേ  പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നേനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം
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സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

പകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(നബരനാകേരണ പകമയങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:  2017-കല  മദനാസന്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ

എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപനായലാം

ആരനായന്നേതബനനായബ  15.05.2017  വകര  സര്ക്കുകലറന്  കചയ്യേണകമന്നേ  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  1951-കല  മദനാസന്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്

ആക്ടബകല  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകള  പബന്തനാങ്ങുന.   പല  വകുപ്പുകേളബലലാം

കേനാലനാനുസൃതമനായ മനാറലാം അനബവനാരദമനായ സനാഹചരദത്തബലനാണന് ആക്ടന് കഭദഗതബ

കചയ്യുന്നേതബനുളള  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നേതന്.  കമചകപ്പെട്ട

ഭരണസലാംവബധനാനവലാം കമല്കനനാട്ടവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നേതനായബരുന ആക്ടബകന്റെ

ലക്ഷദകമങ്കബലലാം  കവണത  രസ്പീതബയബല്  പനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന്  സനാധബക്കനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  പസ്തുത ആക്ടബകന്റെ 13-ാം വകുപ്പെനാണന് പധനാനമനായലാം കഭദഗതബ

കചയ്യേണകമന്നേന്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുളളതന്.  നബലവബകല  നബയമപകേനാരലാം  പനാകദശബകേ

സമബതബകേളബകല  അലാംഗങ്ങളുകട  എണ്ണലാം  ഏഴനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നേതബലൂകട

സമബതബകേള്ക്കന് കൂടുതല് ഫലപദമനായബ പവര്ത്തബക്കനാന് സനാധബക്കുന്നേതനാണന്. 
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കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച. 

2017-കല  മദനാസന്  ഹബന്ദുമത  ധര്മ്മേ  എന്കഡനാവ്കമന്റുകേള്  (കഭദഗതബ)

ബബല് ഭൂനബകുതബയലാം കദവസതവലാം സലാംബനബച II-ാം നമര് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയന് അയയണകമന്നേ പകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന് അയച.

സഭ രനാവബകല 11.49-നന് പബരബഞ്ഞു.


