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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   ഏപബല്    26,    ബുധന് 

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അറബയബപ്പെന്

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   കുഞനാലബക്കുട്ടബ എലാം  .  എല്  .  എ  .-  യുകട രനാജബ

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കവങ്ങര നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്നബനലാം കകേരള നബയമസഭയബ

കലയന്   കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട     ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  കുഞനാലബക്കുട്ടബ   എലാം.എല്.എ.
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2017  ഏപബല്  25 -ാം  തസ്പീയതബ  പനാബലദത്തബല്  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗതതലാം

രനാജബവചബരബക്കുന്ന  വബവരലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദ

നബര്വ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചട്ടങ്ങളബകല 169-ാം ചട്ടത്തബകന്റെ 5-ാം ഉപചട്ടപകേനാരലാം

സഭകയ അറബയബക്കുന.

II അടബയന്തര പകമയലാം

കപനാമബകകള ഒരുകകമയുകട സമരലാം അടബചമര്ത്തനാനുള്ള നസ്പീക്കലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.  എലാം.എലാം.  മണബയുകട സസ്പീവബരുദ

പരനാമര്ശത്തബല് പതബകഷേധബചന് കപനാമബകകള ഒരുകകമയുകട കനതനാക്കള്  മൂന്നനാറബല്

നടത്തുന്ന  സമരലാം  നനാലനാലാം  ദബവസത്തബകലയന്  കേടന്നബടലാം  സമരത്തബനനാധനാരമനായ

പശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാരമുണനാക്കനാന്  ശമബക്കുന്നതബനുപകേരലാം  സമരക്കനാരനായ

സസ്പീകേള്കക്കതബകര  കേള്ളകക്കസന്  എടുക്കനാനുലാം  കപനാലസ്പീസബകനയുലാം  സബ.പബ.എലാം.

പവര്ത്തകേകരയുലാം ഉപകയനാഗബചന് നബസഹനായരനായ സസ്പീകേകള ഭസ്പീഷേണബകപ്പെടുത്തബ സമരലാം

അടബചമര്ത്തനാന്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഒത്തനാശകയനാകട  നടക്കുന്ന  നസ്പീക്കങ്ങള്മൂലലാം

ഉളവനായബടള്ള  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷേലാം  സലാംബനബചന്  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന്   ശസ്പീ.  വബ.ഡബ.  സതസ്പീശന്,  കഡനാ.

എലാം.കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബടണന്.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്) :  കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ ഇടുക്കബയബല്
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നടത്തബയ  പസലാംഗത്തബകല  ചബല  പരനാമര്ശങ്ങളുകട  കപരബല്  മനാപ്പു

പറയണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന്  മൂന്നനാര്  ടടൗണബല്  സമരലാം  നടത്തുന്ന  സസ്പീകേള്കക്കതബകര

കേള്ളകക്കസന്  എടുക്കനാനുലാം   സമരലാം  അടബചമര്ത്തനാനുലാം  കപനാലസ്പീസന്  ശമബക്കുന്നതനായബ

പറയുന്നതന്  ശരബയല.  കറനാഡന്  ഗതനാഗതലാം  തടസകപ്പെടുത്തബ  പകേടനലാം

നടത്തബയവര്കക്കതബകരയുലാം  കപനാലസ്പീസന്  വനാഹനലാം  തടഞവര്കക്കതബകരയുലാം

നബയമനാനുസൃതമനായ  നടപടബകേള് മനാത്രമനാണന്    കകകേകക്കനാണബടള്ളതന്.  സമരത്തബല്

പകങ്കെടുക്കുന്നവര് ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബയുകട പസലാംഗത്തബകന്റെ വസ്പീഡബകയനാ പകേര്പ്പെബല്

ഇലനാത്തതലാം  അകദ്ദേഹലാം  പറയനാത്തതമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണന്  ആകരനാപണങ്ങളനായബ

ഉന്നയബക്കുന്നതന്.  ഇത്തരലാം  കതറനായ  പചരണങ്ങള്  തബരബചറബഞ്ഞുകകേനാണന്  പല

സലാംഘടനനാകനതനാക്കളുലാം അവരുകട നബലപനാടബല് നബനലാം പബന്മനാറുന്നതബകന്റെ ഫലമനായബ

സമരത്തബനന്  ജനകേസ്പീയ  പബന്തുണ  ആര്ജബക്കനാന്  സനാധബക്കുന്നബല.  തകന്റെ

പസനാവനയബല്  നബര്വദനാജലാം  കഖദലാം  പകേടബപ്പെബക്കുന്നതനായബ  മനബ  തകന്ന

വദക്തമനാക്കബയബടണന്.  മൂന്നനാറബകല വന്കേബട  കേകയ്യറക്കനാര്കക്കതബകര  കേര്ശന നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുന്നതലാം  ഭനാവബയബല്  കേകയ്യറങ്ങള്  ഉണനാകേനാത്ത  രസ്പീതബയബലുള്ള  ഇടകപടല്

നടത്തുന്നതമനാണന്. പട്ടയലാം  ലഭബക്കനാന്  അര്ഹതയുള്ള  എലനാ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം

സമയബനബതമനായബ  പട്ടയലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.

ജനകേസ്പീയ പകക്ഷനാഭങ്ങകള അടബചമര്ത്തുന്നതബനുപകേരലാം ജനങ്ങളുകട പബന്തുണകയനാകട
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പശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനനാണന് സര്ക്കനാര് ശമബച്ചുവരുന്നതന്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന് : കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബയുകട

സസ്പീവബരുദ  പരനാമര്ശത്തബല്  പതബകഷേധബചന്  കപനാമബകകള  ഒരുകകമ  എന്ന

സലാംഘടനയുകട  കനതൃതതത്തബല്  നനാലന്  ദബവസമനായബ  നടത്തബവരുന്ന  സമരകത്ത

കപനാളബക്കനാന്   കപനാലസ്പീസലാം  സബ.പബ.എലാം.  പവര്ത്തകേരുലാം  നടത്തുന്ന  ശമലാം

ദടൗര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  മനബമനാര്  ആകക്ഷപകേരമനായ

പരനാമര്ശങ്ങള് നടത്തുന്നതന്  ശരബയനായ നടപടബയല.  പനാപ്പെനാത്തബകചനാലയബല് കുരബശന്

നസ്പീക്കലാം കചയ്തതലാം 144 പഖദനാപബചതലാം സര്ക്കനാര് അറബഞബകലനള്ള മുഖദമനബയുകട

പസനാവന  കഖദകേരമനാണന്.  സസ്പീകേള്ക്കന്  ആതനാഭബമനാനകത്തനാകട  ജസ്പീവബക്കനാന്

കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദമനാണന് സലാംസനാനത്തുള്ളതന്. കപനാമബളള ഒരുളമ സമരത്തബല്

പകങ്കെടുത്ത   സസ്പീകേകള  അപമനാനബച  മനബയുകട  നടപടബ  നദനായസ്പീകേരബക്കനാവന്നതല.

ഭരണപക്ഷ  മുന്നണബയബല്  രണനാമകത്ത  പനാര്ട്ടബതകന്ന  മനബകയ

തള്ളബപ്പെറഞബരബക്കുകേയനാണന്.  ഉകദദനാഗസനനാരുകട  ആതവസ്പീരദലാം  തകേര്ക്കുകേയുലാം

കമനാശമനായ  ഭനാഷേയബല്  അവകര  അപമനാനബക്കുകേയുലാം   കചയ്യുന്ന  സമസ്പീപനലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.   മുഖദമനബക്കന്  പറയനാന്  സനാധബക്കനാത്ത  കേനാരദങ്ങള്

പറയുന്നതബനനാകണനാ  മനബസഭയബല്  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബകയ  നബലനബര്ത്തബ

യബരബക്കുന്നകതന്നന്  വദക്തമനാക്കണലാം.   ഇടൗ വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന്
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ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്  ):    വബഷേയദനാരബദദമുള്ളതകകേനാണനാണന്

പതബപക്ഷലാം  വസ്പീണലാം  ഈ  വബഷേയലാം  ഇവബകട  ഉന്നയബക്കുന്നതന്.   വലബയകതനാതബല്

കപനാമബളള  ഒരുളമ   നടത്തുന്ന   സമരകത്ത   സലാംഘടനനാ   പസബഡന്റുതകന്ന

തള്ളബപ്പെറഞബടള്ളതനാണന്.   തബകേഞ  കൂടത്തരവനാദബത്തകത്തനാകടയനാണന്  സര്ക്കനാര്

പവര്ത്തബക്കുന്നതന്.  പനാപ്പെനാത്തബകചനാലയബല്   കുരബശന്  തകേര്ത്ത  സലാംഭവത്തബല്

സര്ക്കനാര്  സതസ്പീകേരബച  നടപടബ   കതറബദനാരണനാജനകേമനായബ  ചബത്രസ്പീകേരബക്കനാനനാണന്

ശമലാം  നടന്നതന്.    മൂന്നനാറബകന്റെ  പകതദകേതകേള്  തകേര്ക്കുന്ന  തരത്തബലുള്ള  ഒരു

കേകയ്യറവലാം സര്ക്കനാര് അനുവദബക്കബല.   എഡബറന് കചയ്ത പസലാംഗത്തബകന്റെ കപരബല് ശസ്പീ.

എലാം.  എലാം.  മണബകയ  ആകക്ഷപബചവര്തകന്ന   പസലാംഗത്തബകന്റെ  പൂര്ണ്ണരൂപലാം

കകേട്ടകതനാകട  നബലപനാടന്  മനാറ്റുന്ന   സബതബയുണനായബടണന്.  ഇടൗ  വബഷേയത്തബല്

നബര്വദനാജലാം  കഖദലാം  പകേടബപ്പെബക്കനാന്  തയ്യനാറനായ  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  മനാനദത

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന് പതബപക്ഷലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബക്കുന്ന കേനാരദങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കനാന്  ഉകദദനാഗസര്  ബനാദദസരനാണന്.  നബയമവബരുദമനായ  യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം  ഇടൗ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബന്നന്  ഉണനാകുകേയബല.  ഇടൗ  പശ്നലാം  സഭനാ

നടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല. 

(അടബയന്തരപകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷേധബച്ചു.)
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പതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചന്നബത്തല):   പശ്നത്തബകന്റെ  ഗടൗരവലാം

കേണക്കബകലടുത്തനാണന്  ഒരു  സമരകത്ത  സര്ക്കനാര്  വബലയബരുകത്തണതന്.   മനബകയ

നദനായസ്പീകേരബക്കുന്ന രസ്പീതബയബലുള്ള പസലാംഗമനാണന് ഇന്നകല മുഖദമനബ നബയമസഭയബല്

നടത്തബയതന്.  സലാംസനാനകത്ത  മുഖദമനബ  അറബയനാകത  ഒരു  പകദശത്തുലാം  144

പഖദനാപബക്കുകേയബല.  നബയമവബരുദ പവര്ത്തനങ്ങള് തടയുന്നതബനുള്ള നടപടബയനാണന്

യു.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാര്  സതസ്പീകേരബചബടള്ളതന്.    സസ്പീതതകത്ത  അപമനാനബക്കുന്ന

രസ്പീതബയബലുള്ള പസനാവനകേള് നടത്തുന്നതന് കഖദകേരമനാണന്.  സസ്പീതതകത്ത അപമനാനബച

ളവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  ജനനാഭബലനാഷേലാം  മനാനബച്ചുകകേനാണന്  സതയലാം  രനാജബവയ്ക്കുകേകയനാ

മുഖദമനബ   അകദ്ദേഹകത്ത   മനബസഭയബല്നബന്നന്  പുറത്തനാക്കുകയനാ  കചയ്തബകലങ്കെബല്

പതബപക്ഷലാം ശക്തമനായ പകക്ഷനാഭവമനായബ  മുകന്നനാടകപനാകുലാം.  

(ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബയുകട  രനാജബ  ആവശദകപ്പെട്ടന്  യു.ഡബ.എഫന്.  അലാംഗങ്ങള്

ബനാനര് ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചന്  സസ്പീക്കറുകട ഡയസബനന് മുന്നബല് വനനബന്നന്   മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചന് സഭനാനടപടബകേള് തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)

 (ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പതബകഷേധബചന് ശസ്പീ.  കകേ. എലാം. മനാണബ  പസനാവന

നടത്തബയകശഷേലാം  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭവബട്ടന്

പുറത്തുകപനായബ. ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജകഗനാപനാലുലാം   പസനാവന  നടത്തബയകശഷേലാം  സഭവബട്ടന്



7

പുറത്തുകപനായബ.)

III ശദക്ഷണബക്കല്

സതനാശയ  കമഡബക്കല് പകവശനലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സതരനാജന്:   സലാംസനാനകത്ത  സതനാശയ വബദദനാഭദനാസ കമഡബക്കല്

പകവശനത്തബനന്  കമറബറബകനനാകടനാപ്പെലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  കചറബയ മുതല് മുടക്കബലൂകട വന്ലനാഭലാം കനടനാന്  കേഴബയുന്ന

വദവസനായമനായബ   വബദദനാഭദനാസരലാംഗകത്ത മനാറനാനുള്ള   ആസൂത്രബത നസ്പീക്കങ്ങളനാണന്

നടനവരുന്നതന്. വബദദനാഭദനാസലാം  കേചവടമനാകണന്നന്  GATS- കന്റെ നയപഖദനാപനകരഖ

വദക്തമനാക്കുന.  സതനാശയ  കകേനാകളജുകേള്ക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതബനന്   വളകര

ഉദനാരമനായ നബലപനാടനാണന് കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെന് സതസ്പീകേരബചതന്.   സതകേനാരദ സതനാശയ

കകേനാകളജുകേളബല്  നടക്കുന്ന  സനാമത്തബകേ   കുറകൃതദങ്ങള്,  മനുഷേദനാവകേനാശ

ലലാംഘനങ്ങള്,  മനാനസബകേ പസ്പീഡനങ്ങള്  എന്നബവയുലാം  നബയമവബരുദമനായ രസ്പീതബയബല്

കകഫന്   ഈടനാക്കുന്നതലാം  തടയുന്നതബനന്   നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കണലാം.  കമഡബക്കല്

പകവശനത്തബനന്   'നസ്പീറന്  റനാങ്കെന്  '   നബര്ബനമനാക്കബയ  സപസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയുകട

ഭനാഗമനായബ  കകേരള  ഗവണ്കമന്റെന്   ഓര്ഡബനന്സന്  പുറകപ്പെടുവബച   നടപടബ

സതനാഗതനാര്ഹമനാണന്.   കമറബറന്  അട്ടബമറബക്കുന്നതന്  തടയുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  സനാമൂഹദവലാം

സനാമത്തബകേവമനായബ  പബകന്നനാക്കലാം  നബല്ക്കുന്ന  ബബ.പബ.എല്.  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെട്ട
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വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്   ലഭബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന  ഫസ്പീസബളവന്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനന്

കസനാളര്ഷേബകപ്പെനാ  ഗ്രനാകന്റെനാ  നല്കേനാന്  കേഴബയുകമനാ  എനള്ളതന്  പരബകശനാധബക്കണലാം.

കേണ്ണൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്    അഡബഷേന്  ലഭബച  വബദദനാര്തബകേളുകട  പശ്നലാം

പകതദകേലാം  പരബകശനാധബചന്  കയനാഗദരനായ  വബദദനാര്തബകേളുകട   തടര്

പഠനത്തബനനാവശദമനായ സനാഹചരദകമനാരുക്കുന്നതബനന്  നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ളശലജ

ടസ്പീചര്):  കേഴബഞ  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തന്  സതനാശയ  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്

യനാകതനാരു മനാനദണ്ഡവമബലനാകത എന്.ഒ.സബ.   കകേനാടുത്തതബകന്റെ ഫലമനായനാണന്  പല

പശ്നങ്ങളുലാം  ഉണനായതന്.   മനാനദണ്ഡമബലനാകത  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള്ക്കന്/പുതബയ

കകേനാകളജുകേള്ക്കന്  എന്.ഒ.സബ.  കകേനാടുകക്കണതബകലന്നനാണന്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ നയലാം.

കകേരളത്തബല്  സതനാശയ  വബദദനാഭദനാസലാം  കേചവടമനായബ  മനാറബയ  സനാഹചരദത്തബല്

ഗവണ്കമന്റെന് ഇതബകനതബരനായുള്ള നടപടബകേളുമനായബ മുകന്നനാട്ടന് കപനാകുകേയനാണന്. കേഴബഞ

വര്ഷേലാം നസ്പീറന്  റനാങ്കെബകന്റെ അഡബഷേനന്    മനാകനജന് കമന്റെന്  കകേനാകളജുകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്

നടത്തബയ  ചര്ചയുകട   അടബസനാനത്തബല്  പരമനാവധബ  സസ്പീറ്റുകേളബല്   സബ്സബഡബ

കയനാടുകൂടബ  പനാവകപ്പെട്ട  കുട്ടബകേള്ക്കന്   പഠബക്കനാനുള്ള  അവസരമുണനായബ.     നസ്പീറന്

ലബസബല്നബനലാം  മുഴുവന്  അഡബഷേനുലാം  നടക്കുകമനാള്  കമറബറന്/മനാകനജന് കമന്റെന്  എന്നന്

കവര്തബരബക്കനാന് കേഴബയനാത്ത അവസയനാണന്  നബലനബല്ക്കുന്നതന്. ഇടൗ അവസയബല്
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പരമനാവധബ നസ്പീതബ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം ചൂഷേണലാം അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം എന്തന്

കചയ്യനാന്  സനാധബക്കുകമനള്ളതന്  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണന്.   അഡബഷേന്,

ഫസ്പീസന്   തടങ്ങബയവ  സലാംബനബച്ചുള്ള  ഒരു  ഓര്ഡബനന്സന്  ഇറക്കനാന്   സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനബചബടണന്.  സലാംസനാനകത്ത  സതനാശയ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ

പകവശനത്തബനന്   കമറബറബകനനാകടനാപ്പെലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേ  എന്നതനാണന്

സര്ക്കനാരബകന്റെ ഉറച നബലപനാടന്.  2017-18 അദദയന വര്ഷേലാം മുതല് സലാംസനാനകത്ത

സര്ക്കനാര്/സതനാശയ  കമഖലകേളബകല  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  പകവശനലാം  NEET

പകേനാരമുള്ള  കമറബറബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പകവശന  പരസ്പീക്ഷനാ  കേമ്മേസ്പീഷേണര്

നടത്തുന്ന കകേനസ്പീകൃത അകലനാട്ടന്കമന്റുവഴബ ആയബരബക്കുന്നതനാണന്.  കൂടനാകത പകവശന

പരസ്പീക്ഷനാ  കേമ്മേസ്പീഷേണകറ  കേളമന്ഡന്  കേടൗണ്സബലബലാംഗബനുള്ള  അധബകേനാരബയനായുലാം

നബയമബചബടണന്.  ടബ  ഓര്ഡബനന്സന് പകേനാരലാം രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെടുന്ന അഡബഷേന് ആന്റെന്

ഫസ്പീ  റഗുകലററബ  കേമ്മേബറബക്കന്  വബപുലമനായ  അധബകേനാരങ്ങളനാണന്  നല്കേബയബരബക്കുന്നതന്.

ഫസ്പീസന്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കേനാരദങ്ങളബല്  ഒകന്നനാ  അതബലധബകേകമനാ  കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളുമനായബ  കേരനാറബല്  ഏര്കപ്പെടുന്നതബനന്  സര്ക്കനാരബനന്

അധബകേനാരലാം നല്കുനണന്.  പനാവകപ്പെട്ട വബദദനാര്തബകേള്ക്കന് പരമനാവധബ ഫസ്പീസന് ഇളവലാം

കസനാളര്ഷേബപ്പുലാം നടപ്പെനാക്കുന്ന കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണന്. സതനാശയ കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പകവശനവലാം  ഫസ്പീസലാം   നബയനബക്കുന്നതബനനായബ
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10-04-2017-ല്   പുറകപ്പെടുവബച  ഓര്ഡബനന്സന്  പകേനാരലാം   സതനാശയ  കമഡബക്കല്

സനാപനങ്ങളബകല  പകവശനത്തബനന്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ,  മറന്   പബകന്നനാക്ക

വബഭനാഗത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുന്ന  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  സര്ക്കനാര്  നബശ്ചയബക്കുലാംപകേനാരമുള്ള

സലാംവരണലാം നല്കുന്നതബനന്  വദവസ കചയ്തബടണന്.   കേണ്ണൂര്,  കേരുണ   കമഡബക്കല്

കകേനാകളജുകേളബകലയന്  കകേനാടതബവബധബയുകട  അടബസനാനത്തബല്    അകലനാട്ടന്കമന്റെന്

നടത്തബയ  കവളയബല്  കേണ്ണൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജന്   സതന്തലാം  ഇഷ്ടപകേനാരലാം

അകലനാട്ടന്കമന്റെന് നടത്തബ ലബസന് തയ്യനാറനാക്കബയതബനനാല്  പസ്തുത  അകലനാട്ടന്കമന്റെന് ലബസന്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയനാത്ത  സബതബയനാണന്  സര്ക്കനാരബനുളളകതങ്കെബലുലാം    പസ്തുത

ലബസബല്  കമറബറബല് ഉള്കപ്പെട്ടബടള്ള കുട്ടബകേളുകട പകവശനലാം  ളഹകക്കനാടതബ വബധബയുകട

അടബസനാനത്തബല്  പരബഗണബക്കുന്നതനാണന്.  

(യു.ഡബ.എഫന്.  അലാംഗങ്ങള്   സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നന്

മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന്നതബനനാല്

സബ്മബഷേനുകേള്  റദ്ദേന്  കചയ്തതനായബ  സസ്പീക്കര്  അറബയബക്കുകേയുലാം  കേനാരദ

വബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലയന് കേടക്കുകേയുലാം കചയ.)

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടന്   സമര്പ്പെണലാം

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ആറനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട. 
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V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട ആറനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂന്നനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുളള കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

VII ധനകേനാരദലാം

2017-18   സനാമത്തബകേ വര്ഷേകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകല ധനനാഭദര്തനകേളബകനലുള്ള
ചര്ചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ധനനാഭദര്തനകേള്

അനുവദബക്കണകമന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനനാഭദര്തന നമര് II- സലാംസനാന ഭരണത്തലവനനാര്, 
മനബമനാര്,ആസനാന ഉകദദനാഗസനനാര് 
(535,62,27,000 രൂപ) 

ധനനാഭദര്തന നമര് III- നസ്പീതബനദനായ നബര്വ്വഹണലാം 
(542,83,36,000 രൂപ)

കൃഷേബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സനബല്  കുമനാര്):   പകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്):

സലാംസനാന  ഭരണത്തലവനനാര്/മനബമനാര്/ആസനാന  ഉകദദനാഗസനനാര്  എന്ന  II-ാം
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നമര്  ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബര്വ്വഹണലാം  എന്ന  III-ാംനമര്

ധനനാഭദര്തനകയയുലാം  സലാംബനബക്കുന്ന  ചട്ടലാം  236(3)  അനുസരബച്ചുള്ള  പസനാവന

കമശപ്പുറത്തന് വയ്ക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല.)

സലാംസനാന ഭരണത്തലവനനാര്,  മനബമനാര്,  ആസനാന ഉകദദനാഗസനനാര് എന്ന

II-ാംനമര്  ധനനാഭദര്തനയുലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബര്വ്വഹണലാം  എന്ന  III-ാം  നമര്

ധനനാഭദര്തനയുലാം  ചര്ച  കൂടനാകത  സഭ  പനാസനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെന്  അനുവദബക്കുകേയുലാം

കചയ.   

VIII അറബയബപ്പെന്

27-04-2017-  നന് പഴയ നബയമസഭനാ ഹനാളബല് സഭനാസകമ്മേളനലാം കചരുന്നതന്
സലാംബനബചന്

27-04-2017-നന്  പഴയ  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  സഭനാസകമ്മേളനലാം

കചരുന്നതനാകണനലാം  അതന്  സലാംബനബച  ബബ.എ.സബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  അലാംഗങ്ങള്ക്കന്

ലഭദമനാക്കബയബടകണനലാം സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച്ചു.   

 സഭ രനാവബകല 10.48-നന് പബരബഞ്ഞു.

***********


