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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    21,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

 
I  അടബയന്തരപ്രകമയലാം

   ഹഹകക്കനാടതബ വബമര്ശനലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാന  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷനബകല  രണലാംഗങ്ങകള

നബയമബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  അകപക്ഷനാ  തസ്പീയതബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയ

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബയകട  നടപടബ  സദുകദ്ദേശപരമകല്ലെനലാം

സസ്വജനപക്ഷപനാതത്തബകന്റെയലാം  അധബകേനാര  ദുര്വബനബകയനാഗത്തബകന്റെയലാം
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സതദപ്രതബജനാ  ലലാംഘനത്തബകന്റെയലാം  സുവദക്തമനായ  കതളബവനാകണെനലാം

ഹഹകക്കനാടതബ   പരനാമര്ശബചബടലാം  ആകരനാഗദ  വകുപ്പുമനബ  അധബകേനാരത്തബല്

തുടരുന്നതുമൂലലാം  ഉളവനായബടള്ള  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം   സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചയ്യണെകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ് സര്വ്വശസ്പീ ഷനാഫബ പറമബല്, പബ. കകേ.

ബഷസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണെറനായബ വബജയന്): സലാംസനാന  ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷനബകലയസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങകള  കതരകഞ്ഞെടുക്കുന്നതബനനായബ  പത്ര  പരസദലാം

നല്കേബയതുപ്രകേനാരലാം  ലഭബച  103  അകപക്ഷകേളബല്  40  എണലാം  നബശബത

കയനാഗദതയകണന്നസ്റ്റ്  കേകണത്തുകേയലാം  അവ  വകുപ്പുകസക്രട്ടറബ   കമല്നടപടബക്കനായബ

ആകരനാഗദ വകുപ്പുമനബക്കസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം കചയ. അകപക്ഷനാ തസ്പീയതബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചസ്റ്റ്

നല്കേനാന്  മനബ  നബര്കദ്ദേശബചതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പുതുതനായബ  ലഭബച  51

അകപക്ഷകേളബല്  11  എണലാം മനാനദണ്ഡമനുസരബച്ചുള്ളതനാകണെന്നസ്റ്റ്  കേകണത്തബ.    മുന്

സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തുലാം അകപക്ഷനാ തസ്പീയതബ നസ്പീട്ടബ നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.  സനാമൂഹദനസ്പീതബ

വകുപ്പുമനബ കചയര്മനാനനായ സമബതബ ചട്ടപ്രകേനാരമനാണെസ്റ്റ് ബനാലനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷനബകല

അലാംഗങ്ങകള  നബയമബചതസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാര്  നബയമബചവരുകട  കയനാഗദതകയ  സലാംബനബചസ്റ്റ്

ഹഹകക്കനാടതബ  പ്രതബകൂല  പരനാമര്ശലാം  നടത്തബയബട്ടബല്ലെ.  ഇക്കനാരദങ്ങള്
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ഹഹകക്കനാടതബയകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന്നതബനസ്റ്റ് നബയമനടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണെസ്റ്റ്.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ. 

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ പറമബല്:  അധബകേനാര ദുര്വബനബകയനാഗലാം നടത്തബയബരബക്കുനകവന്ന

കകേനാടതബവബധബയണനായബടലാം  രനാജബവയബക്കനാകത  ആകരനാഗദ  വകുപ്പുമനബകയ മുഖദമനബ

സലാംരക്ഷബക്കുകേയനാണെസ്റ്റ്  കചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷനബകല  രണലാംഗങ്ങകള

നബയമവബരുദമനായബ  നബയമബക്കുന്നതബനനായബ  അകപക്ഷനാ  തസ്പീയതബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചതസ്റ്റ്

സലാംബനബചസ്റ്റ്  കകേനാടതബ  കവളബകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണെസ്റ്റ്.  കേമ്മേസ്പീഷനുകേളുകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങകള കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കനാത്ത തരത്തബല്  സമയബനബതമനായബ

നബയമനലാം  നടത്തണെകമന്നസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബടണസ്റ്റ്.  ആദദലാം

പുറകപ്പെടുവബച വബജനാപന പ്രകേനാരലാം  ലഭബച  അകപക്ഷകേളബല്നബനലാം ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷനബകല  അലാംഗങ്ങകള  നബയമബക്കനാമനായബരുന്നബടലാം  കേനാരണെലാം  വദക്തമനാക്കനാകത

അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കനാനുള്ള  സമയപരബധബ  നസ്പീട്ടബകക്കനാടുക്കുകേയലാം  പുതുതനായബ

അകപക്ഷബചവകര  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  നബയമനലാം  നടത്തുകേയമനാണെസ്റ്റ്  കചയബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കയനാഗദതയള്ളവകര പരബഗണെബക്കനാകത ഗുരുതരമനായ കൃതദവബകലനാപലാം കേനാണെബചയനാകള

ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്  അലാംഗമനായബ  നബയമബചതുവഴബ  ആകരനാഗദ  വകുപ്പുമനബ

സതദപ്രതബജനാ  ലലാംഘനമനാണെസ്റ്റ്  നടത്തബയബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങളുകട  നബയമനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  50,000/-  രൂപയനാണെസ്റ്റ്
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പബഴയടയ്കക്കണബ വന്നബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.    നബരവധബ കകേസുകേളബല് പ്രതബയനായ ഒരനാള്ക്കസ്റ്റ്

നബയമനലാം  നല്കേബ  അധബകേനാര  ദുര്വബനബകയനാഗലാം  നടത്തബയ  മനബ  രനാജബവയനാന്

തയ്യനാറനാകേണെലാം.  ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചസ്റ്റ് ചര്ച കചയ്യണെലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ  വബജയന്  ):  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങളുകട  നബയമനവലാം  അകപക്ഷനാ  തസ്പീയതബ  നസ്പീട്ടബയതുസലാംബനബച

സതദനാവസയലാം  കകേനാടതബകയ  കബനാധദകപ്പെടുത്തുന്നതനാണെസ്റ്റ്.  അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കസ്റ്റ്

അവസരലാം  ലഭബക്കുന്നതബനുകവണബയനാണെസ്റ്റ്  കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടബയതസ്റ്റ്.   കനരകത്ത

അകപക്ഷബചവരുകട  സനാധദത  നബലനബര്ത്തബകക്കനാണനാണെസ്റ്റ്  പുതബയ  അകപക്ഷകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചതസ്റ്റ്.  മനുഷദനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷന്,  വനബതനാ കേമ്മേസ്പീഷന്,  പബബകേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്

കേമ്മേസ്പീഷന്   തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങളബല്  ഭരണെ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  പലരുലാം

സനാനമനാനങ്ങള്  വഹബചബടളളതബനനാല്  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷനബലലാം

രനാഷസ്പീയകബനാധവലാം  നബലപനാടുകേളുമുളള  വദക്തബകേള്  നബയമബതരനാകുന്നതബല്

നബയമതടസ്സമബല്ലെ.    കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങകള  സലാംബനബചസ്റ്റ്  വദക്തമനായ

കബയറന്സസ്റ്റ്  ലഭബചതബനുകശഷമനാണെസ്റ്റ്  നബയമന  നടപടബകേള്  ആരലാംഭബചതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ

വബഷയത്തബല്  മനബ  രനാജബവയ്കക്കണ  സനാഹചരദകമനാ  സഭ  നബര്ത്തബവചസ്റ്റ്  ചര്ച

കചകയ്യണ ആവശദകമനാ ഇല്ലെ. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണെത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
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പ്രതബപക്ഷകനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചന്നബത്തല):  ബനാലനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങളുകട നബയമനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്   സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗലാം കകേള്ക്കനാകതയനാണെസ്റ്റ്

വബധബ പുറകപ്പെടുവബചകതന്നസ്റ്റ് പറയന്നതസ്റ്റ് വബശസ്വസനസ്പീയമല്ലെ.  വനാക്കനാലള്ള പരനാമര്ശമല്ലെ

കകേനാടതബ നടത്തബയബടള്ളതസ്റ്റ്. മനബയകട  തസ്പീരുമനാനകത്ത സലാംബനബച്ചുലാം ബനാലനാവകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷനബകല  നബയമനലാം  റദ്ദേനാക്കബകക്കനാണ്ടുമുള്ള   സുപ്രധനാന  വബധബയനാണെസ്റ്റ്

പുറകപ്പെടുവബചബടള്ളതസ്റ്റ്.   കസലക്ഷന്  കേമ്മേബറബയകട  കചയര്കപഴ്സണ്   ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബയനാണെസ്റ്റ്.  ആറസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങകള നബയമബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ആദദലാം

അകപക്ഷ  ക്ഷണെബചസ്റ്റ്  ചുരുക്കപ്പെട്ടബകേയണനാക്കബകയങ്കബലലാം  അതബല്  തങ്ങളുകട

കവണകപ്പെട്ടവര്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടബകല്ലെന്നസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  കേനാരണെങ്ങകളനാനലാം

ചൂണബക്കനാണെബക്കനാകത  അകപക്ഷനാ  തസ്പീയതബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയലാം  പുതബയ

അകപക്ഷകേള്കൂടബ  കചര്ത്തസ്റ്റ്  ചുരുക്കപ്പെട്ടബകേ  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയലാം

കചയ.   മനബയകട  അധബകേനാരമുപകയനാഗബചസ്റ്റ്  സസ്വന്തലാം  രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബയബല്കപ്പെട്ട

ആളബകന നബയമബക്കനാന് കവണബ കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടബകക്കനാടുത്തതസ്റ്റ് സസ്വജനപക്ഷപനാതവലാം

അധബകേനാര ദുര്വബനബകയനാഗവമനാണെസ്റ്റ്. ഇക്കനാരണെങ്ങളനാല്  മനബ രനാജബ വയണെലാം. 

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചസ്റ്റ് യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്. അലാംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറുകട

ഡയസ്സബനുമുമബല്  വനനബന്നസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന.)
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II അറബയബപ്പെസ്റ്റ്

സമയലാം ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചതസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ്

മബ  .  സസ്പീക്കര്  : 23.08.2017  -നസ്റ്റ്  സഭയകട  പരബഗണെനയസ്റ്റ്  വരനാനുള്ള  സബ്ജകസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള 2017-കല കകേരള മനാരബകകടലാം        കബനാര്ഡസ്റ്റ് 

ബബല്ലെബനുള്ള വകുപ്പുകേള്ക്കസ്റ്റ്   കഭദഗതബ നല്കേനാനുള്ള സമയലാം ഇനചയസ്റ്റ്  12.00  മണെബ

എന്നതസ്റ്റ്  3.00 മണെബ വകര ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച  വബവരലാം  അലാംഗങ്ങകള അറബയബക്കുന. 

III ശദക്ഷണെബക്കല്
റവനന്യൂ വനലാം വകുപ്പുകേളുകട സര്കവ്വ

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:   സലാംസനാനകത്ത ഒറ യൂണെബറനായബ  കേണെക്കനാക്കബ

റവനന്യൂ,  വനലാം വകുപ്പുകേള് സലാംയക്ത സര്കവ്വ നടത്തുന്നതുമൂലലാം ഭൂമബയകട അവകേനാശലാം

സലാംബനബച  കരഖ  ലഭബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനണസ്റ്റ്.

സര്കവ്വ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബച  ജബല്ലെകേളബകല  ഭൂമബ  ഹകേമനാറുന്നതബനനാവശദമനായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്   കചലത്തുന്നതബനുലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാത്ത  ജബല്ലെകേളബല്

അടബയന്തരമനായബ  സര്കവ്വ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്   ഭൂമബ  നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണെവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

01.01.1977-നസ്റ്റ്  മുമസ്റ്റ്  വനഭൂമബ  കകകേവശലാം  ഉണനായബരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  1993-കല  വനഭൂമബ
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കുടബകയറലാം  ക്രമസ്പീകേരബക്കല്  പ്രകതദകേ  ചട്ടപ്രകേനാരമനാണെസ്റ്റ്  പട്ടയലാം  നല്കേബവരുന്നതസ്റ്റ്.

സലാംസനാനകത്തനാട്ടനാകകേ  ഒറ  കപ്രനാകപ്പെനാസലനാണെസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബകക്കണകതന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര് നബഷ്കര്ഷബചബടണസ്റ്റ്. സലാംയക്ത പരബകശനാധന പൂര്ത്തബയനാക്കബയ 5 ജബല്ലെകേളബല്

പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനുളള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്

സലാംബനബച കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ എല്ലെനാ ജബല്ലെനാ കേളകര്മനാര്ക്കുലാം ലനാന്റെസ്റ്റ്

റവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണെര് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് തുടര് നടപടബകേള്

നടനവരുന.  സലാംയക്ത പരബകശനാധന നടത്തനാന് കശഷബക്കുന്നതസ്റ്റ്  31.12.2017-നകേലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കണെകമന്നസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്  കൂടബയ

കയനാഗത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബടണസ്റ്റ്.   പരബകശനാധന പൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത ജബല്ലെകേളബല്

നബശബത  സമയപരബധബക്കുളളബല്   പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കകേന്ദ്രനാനുമതബക്കനായബ  സമര്പ്പെബചസ്റ്റ്

പട്ടയലാം നല്കുന്നതനാണെസ്റ്റ്. 

(ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.  കജനാസഫസ്റ്റ്  സസ്പീറബല്  ഇല്ലെനാതബരുന്നതബനനാല്  രണനാമകത്ത

ശദക്ഷണെബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.) 

IV സബ്മബഷന്

(1) റബന്സബ ബബജുവബകന്റെ ദുരൂഹമരണെലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണെഷസ്റ്റ് കുമനാര്:  കേലഞ്ഞൂര് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് കസക്കന്റെറബ

സ്കൂളബല്  പഠബക്കുന്ന റബന്സബ ബബജുവബകന്റെ  ദുരൂഹമരണെകത്തക്കുറബച്ചുള്ള  അകനസ്വഷണെലാം



8

ഹക്രലാംബനാഞബകന ഏല്പ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണെറനായബ വബജയന്):  റബന്സബ ബബജുവബകന്റെ മരണെവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പുനലൂര്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജബസര്  കചയസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണെലാം

നടത്തബവരബകേയനാണെസ്റ്റ്.   മരണെകപ്പെട്ട  റബന്സബയകട  മനാതനാപബതനാക്കളുകട  മറുപടബയബല്

ഹവരുദദമുള്ളതബനനാല്   മരണെകേനാരണെവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കൂടുതല്  വദക്തത

വരുത്തുന്നതബനനായബ  കപനാസസ്റ്റ്കമനാര്ട്ടലാം  നടത്തബയ   കഡനാകര്മനാരുകട  ടസ്പീമബകനനാകടനാപ്പെലാം

ജബല്ലെനാ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കമധനാവബയലാം  പുനലൂര്  കഡപന്യൂട്ടബ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  സൂപ്രണ്ടുമടക്കമുള്ള

ഉകദദനാഗസര്  കുറകൃതദലാം  നടന്ന  സലലാം  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബക്കുകേയണനായബ.

കകേസകനസ്വഷണെത്തബനനായബ   ഒരു പ്രകതദകേ ടസ്പീമബകന നബകയനാഗബചബടണസ്റ്റ്.    കൂടുതല്

വബശദമനായ അകനസ്വഷണെലാം ആവശദമനാകണെങ്കബല്  പരബകശനാധബക്കനാലാം. 

(2) ജസ്പീവനക്കനാരുകട ശമളലാം 

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര്  കുഞ്ഞുകമനാന്:  കകേരള  അകഗ്രനാ  കമഷബനറബ  കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല

സബരലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ  ജസ്പീവനക്കനാരുകടയലാം  ശമളത്തബകല

അന്തരലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  സബരലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ശമളലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വബ  .  എസസ്റ്റ്  .   സുനബല് കുമനാര്):  കകേരള അകഗ്രനാ കമഷബനറബ

കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ കഗ്രഡസ്റ്റ് 1 & 2 ഓഫസ്പീസര് തസബകേ ഒഴബകകേയളള നബയമനങ്ങകളല്ലെനാലാം
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പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ്  വബട്ടബടണസ്റ്റ്.   മബനബസസ്പീരബയല് സനാഫബകന്റെ നബയമനങ്ങള് കേമനബ/

കകേനാര്പ്പെകറഷന്/കബനാര്ഡസ്റ്റ്   എന്നബവയബകലയ്ക്കുളള  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-യകട  കപനാതു  റനാങ്കസ്റ്റ്

ലബസബല്  നബന്നനാണെസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.   ആയതബനനാല്  അതനാതസ്റ്റ്  തസബകേകേള്ക്കസ്റ്റ്

ബനാധകേമനായ ശമള കസ്കെയബലബലനാണെസ്റ്റ് നബയമനലാം നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നനാല് കപ്രനാഡക്ഷന്

വബഭനാഗത്തബകല  കമക്കനാനബകേസ്റ്റ്,  കപയബന്റെര്,  വര്ക്കസ്റ്റ്  അസബസന്റെസ്റ്റ്,  ഡനാഫസ്റ്റ്സനാന്,

സൂപ്പെര്കകവസറബ  ഓഫസ്പീസര്  തസബകേകേളബകലയ്ക്കുളള  നബയമനങ്ങള്  കേനാലാംകകേനായസ്റ്റ്

മനാത്രമനായനാണെസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.   ആയതബനനാല്  കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്  നബലവബലളളതുലാം

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ  അലാംഗസ്പീകേരബചതുമനായ  കസഷദല്  റൂള്സസ്റ്റ്  പ്രകേനാരലാം  രണസ്റ്റ്  വര്ഷലാം

കട്രെയബനബലാംഗുലാം   അവര്ക്കസ്റ്റ്  ബനാധകേമനായ  കകസപനലാം  മനാത്രമനായബരബക്കുലാം  ലഭബക്കുകേ.

കേനാലാംകകേനായബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  ശമളലാം  പരബഷ്കരബക്കനാന്  കേഴബഞ്ഞെ

മനബസഭനാകയനാഗത്തബല്  തസ്പീരുമനാനബചബരുന.   ശമളപരബഷ്കരണെലാം  കകവകുന്ന

സനാഹചരദത്തബല് കട്രെയബനബകേള് ഉള്കപ്പെകടയളള കതനാഴബലനാളബ വബഭനാഗത്തബകല എല്ലെനാ

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കുലാം 3500/- രൂപ ഇടക്കനാലനാശസ്വനാസലാം നല്കുനണസ്റ്റ്. നബയമന

വദവസകേളബകല  അന്തരലാം  പരബഹരബക്കണെകമന്നസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കനാര്  ആവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കട്രെയബനബലാംഗസ്റ്റ്  കേനാലനാവധബ  ഒരു  വര്ഷമനായബ  നബശയബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്
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ശബപനാര്ശ കചയ്യുകേയലാം  കസഷദല് റൂള്സബല് കഭദഗതബ വരുത്തുന്നതബനുളള നബര്കദ്ദേശലാം

സര്ക്കനാര്  പരബഗണെബച്ചുവരബകേയമനാണെസ്റ്റ്.   പബ.എസസ്റ്റ്.സബ  വഴബ  നബയമനലാം  ലഭബക്കുന്ന

തസ്പീയതബ മുതല് കടകബക്കല് തസബകേയബല് നബയമനലാം ലഭബക്കുന്ന ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ് കൂടബ

നബശബത  ശമളകസ്കെയബലബല്  കവതനലാം  ലഭബക്കുന്ന  തരത്തബല്  കസഷദല്  റൂളബല്

കഭദഗതബ വരുത്തുന്ന കേനാരദലാം പരബഗണെബക്കുന്നതനാണെസ്റ്റ്.

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളകത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്  രനാവബകല  10.29-നസ്റ്റ്

നബര്ത്തബവയ്ക്കുകേയലാം 11.14 നസ്റ്റ് പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയ.)

(കശഷബക്കുന്ന സബ്മബഷനുകേളുകട ഉത്തരങ്ങള് അതനാതസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് 

ലഭദമനാക്കുന്നതനാകണെന്നസ്റ്റ്  സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച്ചു.)  

V റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണെലാം

തനാകഴപ്പെറയന്ന റബകപ്പെനാര്ടകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട.

1. സകബനാര്ഡബകനറസ്റ്റ് കലജബകസ്ലേഷന് കേമ്മേബറബയകട പതബകനനാന്നനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

2. സസ്പീകേളുകടയലാം  കുട്ടബകേളുകടയലാം  വബകേലനാലാംഗരുകടയലാം  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച

സമബതബയകട നനാലലാം അഞലാം റബകപ്പെനാര്ടകേള്.
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VI. ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചുള്ള പ്രസനാവന

മഴക്കുറവമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പരബഹനാരലാം

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  മഴക്കുറവമൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

ഹകേകക്കനാളളനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന      സതസ്വരനടപടബ  സലാംബനബചസ്റ്റ്    മുഖദമനബ

ശസ്പീ. പബണെറനായബ  വബജയന്  ചട്ടലാം 300 അനുസരബചസ്റ്റ് പ്രസനാവന നടത്തബ.

VII ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് പ്രകമയലാം

'  സര്ഫനാസബ  '   ആകബകല വദവസകേള് ബനാധകേമനാക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒഴബവനാക്കണെകമന്ന

ആവശദലാം

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണെറനായബ വബജയന്): കൃഷബഭൂമബ പണെയകപ്പെടുത്തബ കേനാര്ഷബകേ

വനായകയടുക്കുന്ന  കചറുകേബടകൃഷബക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  വനായ  തബരബചടയനാന്  കേഴബയനാകത  റവനന

റബക്കവറബ  നടപടബകേള്  കനരബടുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനബചനാണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  പ്രകമയലാം

തയ്യനാറനാക്കബയബടള്ളതസ്റ്റ്.  കസകേന്യൂരബഹറകസഷന്  ആന്റെസ്റ്റ്  റസ്പീ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഓഫസ്റ്റ്

ഫബനനാന്ഷദല്  അസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എന്കഫനാഴ്സസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കസകേന്യൂരബറബ  ഇന്റെറസസ്റ്റ്

ആകബകന  റവനന  റബക്കവറബ  നടപടബകേളബല്  നബന്നസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കബയബരബക്കുന്നതബനനാല്

നബയമത്തബകല കസക്ഷന് 7, 8 വകുപ്പുകേളബല് മനാറലാം വരുത്തബ 5 ലക്ഷലാം രൂപയകട വനായനാ

തബരബചടവബല്  നബന്നസ്റ്റ്  ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല്  ഒകരക്കറുലാം  നഗരപ്രകദശങ്ങളബല്  50

കസനമുള്ള കൃഷബഭൂമബകയ റവനന റബക്കവറബ  നടപടബകേളബല് നബന്നസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കനാനനാണെസ്റ്റ്
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ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടനാകത  SARFASI ആകബകല  കസക്ഷന്  31-ല്  ആവശദമനായ

കഭദഗതബ  വരുത്തബ  വനായ  തബരബചടയനാന്  കേഴബയനാത്ത  കേര്ഷകേരുകട  കേബടപ്പെനാടലാം

ജപബയബല്  നബന്നസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കണെകമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്  അഭദര്തബക്കുന്ന

പ്രകമയലാം സഭ ഏകേകേണ്ഠമനായബ പനാസ്സനാക്കണെലാം. 

'2002-കല കസകേന്യൂരബഹറകസഷന് ആന്റെസ്റ്റ് റസ്പീകേണ്സ്ട്രക്ഷന് ഓഫസ്റ്റ് ഫബനനാന്ഷദല്

അസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എന്കഫനാഴ്സസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കസകേന്യൂരബറബ  ഇന്റെറസസ്റ്റ്  ആകബകന്റെ  31-ാ

വകുപ്പെബകന്റെ  (കഎ)  ഖണ്ഡപ്രകേനാരലാം,  പ്രസ്തുത ആകബകന്റെ വദവസകേള് ഒരു കൃഷബ ഭൂമബ

കസകേന്യൂരബറബയനായബ നല്കുകമനാള് ഉണനാകുന്ന ബനാദദതയസ്റ്റ് ബനാധകേമനാകുന്നതല്ലെ എന്നസ്റ്റ്

വദവസ കചയബടള്ളതബനനാലലാം;

 സമനാനമനായബ  5  കസന്റെബല് കേവബയനാകതയള്ള ഭൂമബയലാം വസ്പീടുലാം കസകേന്യൂരബറബയനായബ

നല്കുകമനാള്  ഉണനാകുന്ന  ബനാദദതയസ്റ്റ്  പ്രസസ്തുത  ആകബകന്റെ  വദവസകേള്

ബനാധകേമനാക്കുന്നതസ്റ്റ്  ലക്ഷക്കണെക്കബനസ്റ്റ്  നബര്ദന  കുടുലാംബങ്ങകള  ദുരബതത്തബകലയസ്റ്റ്

തള്ളബവബടുലാം എന്നതബനനാലലാം; 

5  കസന്റെബല് കേവബയനാകതയള്ള ഭൂമബയലാം വസ്പീടുലാം കസകേന്യൂരബറബയനായബ നല്കുകമനാള്

ഉണനാകുന്ന  ബനാദദതയസ്റ്റ്  2002-കല  കസകേന്യൂരബഹറകസഷന്  ആന്റെസ്റ്റ്  റസ്പീകേണ്സ്ട്രക്ഷന്

ഓഫസ്റ്റ് ഫബനനാന്ഷദല് അസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് എന്കഫനാഴ്സസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കസകേന്യൂരബറബ ഇന്റെറസസ്റ്റ്

ആകബകന്റെ  വദവസകേള്  ബനാധകേമനാകുന്നതല്ലെ  എന്നസ്റ്റ്  വദവസ  കചയ്യുന്നതബനനായബ,
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പ്രസ്തുത ആകബകന്റെ 31-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് കഭദഗതബ കചയ്യുന്നതബനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ് ഇഇൗ

സഭ ഇതബനനാല് അഭദര്തബക്കുന. '

റവനനവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണെവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സനാക്കബ.

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണെകേനാരദലാം 

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ പ്രകേനാരമുളള തനാകഴപ്പെറയന്ന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണെനയസ്റ്റ് എടുക്കണെകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

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

സഹകേരണെവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുളള 2017-കല

കകേരള  സഹകേരണെ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണെനയ്കക്കടുക്കണെകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

സഹകേരണെവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .
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കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്  ): സഹകേരണെ നബയമത്തബകല ജബല്ലെനാ സഹകേരണെ ബനാങ്കുകേളുകട

നബര്വ്വചനലാം,  ജബല്ലെനാ  സഹകേരണെ  ബനാങ്കബല്  കവനാട്ടവകേനാശമുളള  അലാംഗതസ്വലാം

തുടങ്ങബയവയബലളള കഭദഗതബയനാണെസ്റ്റ് ഇഇൗ ബബല്ലെബലൂകട കകേനാണ്ടുവരനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സഹകേരണെ കമഖലകയ ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഇഇൗ കമഖലയബല് നബലനബല്ക്കുന്ന

അനനാകരനാഗദകേരമനായ  പ്രവണെതകേള്  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  ഉകദ്ദേശബച്ചുളളതനാണെസ്റ്റ്

ഇഇൗ  ബബല്.  സഹകേരണെ  കമഖലയകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  സലാംബനബചസ്റ്റ്  പഠനലാം

നടത്തനാന്  നബകയനാഗബച  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബചബടണസ്റ്റ്.  സഹകേരണെസലാംഘലാം

രജബസ്ട്രനാറുകട  ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരമനാണെസ്റ്റ്  ജബല്ലെനാ  സഹകേരണെ  ബനാങ്കുകേളുകട

നബര്വ്വചനത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തബകക്കനാണ്ടുളള  ഓര്ഡബനന്സസ്റ്റ്  പുറകപ്പെടുവബചതസ്റ്റ്.

മൂലനബയമത്തബകല  16  എ,  19  എ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളുലാം  സഹകേരണെ  സലാംഘത്തബകന്റെ

പ്രസബഡനലാം കകവസസ്റ്റ്  പ്രസബഡനലാം തുടര്ചയനായബ  രണ്ടുതവണെയബല് കൂടുതല് പ്രസ്തുത

സനാനലാം  വഹബക്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയന്നതബനസ്റ്റ്  കകേനാണ്ടുവന്നബടളള  കഭദഗതബയലാം

ഒഴബവനാക്കനാനനാണെസ്റ്റ്  ആകലനാചബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   സലാംസനാനകത്ത  സഹകേരണെ

പ്രസനാനത്തബകന്റെ  വളര്ചയലാം  കക്ഷമവലാം  ലക്ഷദമനാക്കബകക്കനാണ്ടുവന്ന  ബബല്ലെബനസ്റ്റ്

എല്ലെനാവരുകടയലാം പബന്തുണെയലാം സഹകേരണെവമുണനാകേണെകമന്നസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്റ്റ്  പബ.:  വബകയനാജബപ്പെസ്റ്റ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ബബല്ലെബകല

അവദക്തതയലാം  കകവരുദദവലാം  നബറഞ്ഞെ  വദവസകേള്  സഹകേരണെ  കമഖലയകട
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കേനാരദക്ഷമതകയയലാം  വബകേസനകത്തയലാം  ബനാധബക്കുലാം.  നനാമമനാത്ര  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം

അകസനാസബകയറസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  വനായ  ലഭബക്കനാനുളള  അവകേനാശലാം  നബര്വ്വചന

കഭദഗതബയബല് വദക്തമനാക്കബയബട്ടബല്ലെ. സഹകേരണെ സലാംഘത്തബകന്റെ പ്രസബഡനലാം കകവസസ്റ്റ് 

പ്രസബഡനലാം തുടര്ചയനായബ രണ്ടുതവണെയബല് കൂടുതല് പ്രസ്തുത സനാനലാം വഹബക്കനാന്

പനാടബല്ലെനാകയന്ന  വദവസ  ബബല്ലെബല്നബനലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യണെലാം.  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഗദനാരന്റെബയബല്ലെനാകത  സഹകേരണെ  സനാപനങ്ങള്   മറസ്റ്റ്  ബനാങ്കുകേളബല്

നടത്തബയബടളളതുലാം  ബനാധദതയബല്ലെനാത്തതുമനായ  നബകക്ഷപങ്ങളുകട  ഇഇൗടബകന്മേല്

നബനാര്ഡബല്നബകന്നനാ  എന്.സബ.ഡബ.സബ.-യബല്നബകന്നനാ  വനായകയടുത്തനാല്

അങ്ങകനയളള  സലാംഘങ്ങളുകട  ഭരണെസമബതബകയ  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യനാനുളള  വദവസയലാം

ബബല്ലെബല്നബനലാം  ഒഴബവനാക്കണെലാം.  കകേരള  സഹകേരണെ  സലാംഘ  നബയമത്തബല്

മൂനകപരബല് അധബകേരബക്കനാത്ത ഒരു അഡബനബകസ്ട്രറകറ  മനാത്രകമ  പബരബച്ചുവബടകപ്പെടുന്ന

അകല്ലെങ്കബല്  ഭരണെസമബതബയബല്ലെനാതനാകുന്ന  സലാംഘത്തബകന്റെ  ഭരണെലാം  നടത്തനാന്

നബകയനാഗബക്കനാവൂകവന്നസ്റ്റ്  വദവസ  കചയബടളളതബനനാല്  ഒകന്നനാ  അതബല്  കൂടുതകലനാ

ഭരണെനാധബപന്മനാര്  എന്നതസ്റ്റ്  ഒരു  ഭരണെനാധബപന്  എന്നസ്റ്റ്  കഭദഗതബ  കചയ്യണെലാം.

സഹകേരണെകമഖലകയ കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുന്ന  വദവസ ഒഴബവനാക്കണെലാം.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:   വബകയനാജബപ്പെസ്റ്റ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  സഹകേരണെ

കമഖലയകട   പ്രനാധനാനദലാം  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുന്ന   ജനനാധബപതദവബരുദമനായ  കഭദഗതബ



16

ബബല്ലെനാണെബതസ്റ്റ്.  കേനാര്ഷബകേ  വനായനാസലാംഘങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വബലയബരുത്തകപ്പെടണെലാം.   ജനനാധബപതദമൂലദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വബരുദമനായ  നബബനനകേള്

സഹകേനാരബകേള്ക്കുലാം  സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാംകമല് അടബകചല്പ്പെബക്കകപ്പെടരുതസ്റ്റ്.  ആഡബറബലാംഗസ്റ്റ്

സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തണെലാം.   കകേരള  ബനാങ്കസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരണെവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

ആശങ്കകേള് പരബഹരബക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസസ്റ്റ്  പബ  .    കുന്നപ്പെബള്ളബല്:   വബകയനാജബപ്പെസ്റ്റ്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

വദക്തബഗത നബകക്ഷപകേര്ക്കസ്റ്റ് അലാംഗതസ്വലാം നല്കേണെലാം.  അലാംഗതസ്വലാം റദ്ദേസ്റ്റ് കചയ്യുന്നതബനുള്ള

വദവസകേള്  ഒഴബവനാക്കുന്നതസ്റ്റ്  പുനനഃപരബകശനാധബക്കണെലാം.   ജബല്ലെനാ  ബനാങ്കസ്റ്റ്

ഭരണെസമബതബകേള് പബടബകചടുക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണെസ്റ്റ് പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ

വനായനാ സലാംഘങ്ങളബകല പ്രതബനബധബകേളുകട  എണലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  തവണെയബലധബകേലാം  ഒരലാംഗലാം  പ്രസബഡന്റെസ്റ്റ്  അകല്ലെങ്കബല്

ഹവസസ്റ്റ് പ്രസബഡന്റെസ്റ്റ് സനാനലാം വഹബക്കരുകതന്ന വദവസ ജനനാധബപതദവബരുദമനാണെസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  ഹഹ ബബ ഇഇൗഡനുകവണബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്  ):  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2017-കല കകേരള സഹകേരണെ സലാംഘ (കഭദഗതബ) ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  കചയ്യണെകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  സലാംസനാനകത്ത  സഹകേരണെ  സനാപനങ്ങളുകടയലാം  ജബല്ലെനാ

ബനാങ്കുകേളുകടയലാം  ഗുണെനബലവനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  യനാകതനാരു  വദവസയലാം
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ബബല്ലെബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ലെ.  സഹകേരണെ  ജനനാധബപതദകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്ന

നബലപനാടനാണെസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബചബടള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണെ

സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതസ്വലാം  നബകഷധബക്കുന്ന  നബലപനാടസ്റ്റ്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാവന്നതല്ലെ.

ഇടതുപക്ഷലാം  അതബശക്തമനായബ  എതബര്ത്ത  പ്രകേനാശസ്റ്റ്  ബക്ഷബ  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല

വദവസകേള് ഇഇൗ ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായതസ്റ്റ്   ലജനാകേരമനാണെസ്റ്റ്.    കമമര്ഷബപ്പുകേളുകട

സതദസനത  പരബകശനാധബക്കകപ്പെടണെലാം.   വനാര്ഡസ്റ്റ്  അടബസനാനത്തബല്   അല്ലെനാകത

ഇലക്ഷന്  നടത്തണെകമനള്ള കഭദഗതബ  കകബലനായബകല   വദവസയ്കക്കതബരനാണെസ്റ്റ്.

മൂലനബയമത്തബകല  28  (എ,ബബ)  വകുപ്പെബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബടള്ള   കഭദഗതബ

നബയമപരമനായ പബന്ബലമബല്ലെനാത്തതുലാം യക്തബസഹമല്ലെനാത്തതുലാം നബക്ഷബപ തനാല്പരദലാം

മുന്നബര്ത്തബയള്ളതുമനാണെസ്റ്റ്.    കകേരള  ബനാങ്കബകന  സലാംബനബച്ചുള്ള  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

നബലപനാടസ്റ്റ്  വദക്തമനാക്കണെലാം.  അക്കഇൗണബലാംഗസ്റ്റ്  കസനാഫസ്റ്റ് കവയര്  നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണസ്റ്റ്

സഹകേരണെ ബനാങ്കുകേകള ആധുനബകേവത്കേരബക്കണെലാം.  സഹകേരണെ കമഖലയബല് കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയലാം  റബസര്വസ്റ്റ്  ബനാങ്കബകന്റെയലാം  ഇടകപടലകേളുണനാകുന്ന  രസ്പീതബയബലള്ള

രജബസ്ട്രനാറുകട  സര്ക്കുലര്   പബന്വലബക്കണെലാം.  സഹകേരണെ  കമഖലകയ

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള യനാകതനാരു നബര്കദ്ദേശവമബല്ലെനാത്ത ബബല്ലെബകന എതബര്ക്കുന. 

ശസ്പീമതബ  യ.  പ്രതബഭ  ഹരബക്കുകവണബ  (  ശസ്പീ  .    വബ    .    കജനായബ  ):  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2017-കല കകേരള സഹകേരണെ സലാംഘ (കഭദഗതബ) ബബല്
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വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണെനയസ്റ്റ്  അയയണെകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  പ്രകതദകേ  അകപ്പെകസ്റ്റ്  കബനാഡബ  നബലവബലള്ള  വബവബധ

സലാംഘങ്ങകള  ജബല്ലെനാ  സഹകേരണെ  ബനാങ്കുകേളബല്  അകസനാസബകയറസ്റ്റ്  അലാംഗമനായബ

നബലനബര്ത്തുന്ന കതറനായ നടപടബ അവസനാനബപ്പെബക്കണെലാം.   ജബല്ലെനാ സഹകേരണെ

ബനാങ്കുകേള്  ഇതര  സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വനായ  അനുവദബചസ്റ്റ്

കേടകക്കണെബയബലനായബരബക്കുകേയനാണെസ്റ്റ്.   പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണെ  ബനാങ്കുകേളബല്

പ്രസബഡന്റെനായലാം  ഹവസസ്റ്റ്  പ്രസബഡന്റെനായലാം  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്  നബശബത

തവണെകത്തയസ്റ്റ്  മനാത്രമനായബ  നബജകപ്പെടുത്തണെലാം.   'കമക്കസ്റ്റ്  ഇന്  ഇന്തദ  ത്രൂ  കകേനാ-

ഒനാപ്പെകററസ്പീവ്സസ്റ്റ്'  എന്ന  പദതബകയ  അട്ടബമറബക്കുന്ന  നബലപനാടുകേളനാണെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇന്കേലാം  ടനാകസ്റ്റ്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്കമന്റെബകന

ഉപകയനാഗബചസ്റ്റ്  രനാജദത്തബനുതകന്ന  മനാതൃകേയനായ  സലാംസനാനകത്ത  സഹകേരണെ

പ്രസനാനങ്ങകള നശബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് കബനാധപൂര്വ്വമനായ ശമലാം

നടത്തുകേയനാണെസ്റ്റ്.   സഹകേരണെ  ബനാങ്കുകേളബകല  ലനാസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്

കനാര്ക്കസ്റ്റ് തസബകേയബകലയസ്റ്റ് കപ്രനാകമനാഷന് ലഭബക്കുന്നതബനുള്ള കറകഷദനാ  1:1  ആയബ

പുനനഃക്രമസ്പീകേരബക്കണെലാം.   ആഡബറസ്റ്റ്  മനാനുവല്  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം

കപര്കഫനാര്മന്സസ്റ്റ്  ആഡബറബകന്റെ  രൂപത്തബല്  സഹകേരണെ  സനാപനങ്ങളബകല
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ആഡബറബലാംഗബനസ്റ്റ്  പ്രകതദകേ  ടസ്പീമബകന  നബകയനാഗബക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനബച്ചുലാം

ആകലനാചബക്കണെലാം.   സഹകേരണെ  കമഖലയബകല  വബജബലന്സസ്റ്റ്  വബലാംഗസ്റ്റ്

ശക്തബകപ്പെടുത്തതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണെലാം.

സഹകേരണെവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന്):  പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെയലാം  ആധുനബകേ

വത്കേരണെത്തബകന്റെയലാം  കേനാരദത്തബല്  സലാംസനാനകത്ത  സഹകേരണെ  കമഖല

രനാജദത്തബനുതകന്ന  മനാതൃകേയനാണെസ്റ്റ്.  ആധുനബകേ  കേനാലഘട്ടത്തബകന്റെ

ആവശദകേതയനുസരബച്ചുള്ള  സമഗ്രമനായ  കഭദഗതബ  സഹകേരണെ  നബയമത്തബല്

വരുകത്തണതുണസ്റ്റ്.    ജബല്ലെനാ  സഹകേരണെ  ബനാങ്കബല്  ഇതര  സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

അലാംഗതസ്വലാം  നല്കേബ  പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ വനായനാ  സലാംഘങ്ങളുകട നബലനബലബകന

നശബപ്പെബക്കുന്ന സമസ്പീപനലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാനനാകേബല്ലെ.   കേനാര്ഷബകകേതര സഹകേരണെ

സലാംഘങ്ങകള  ജബല്ലെനാ  ബനാങ്കബകന്റെ  ഭരണെസമബതബയബല്  നബനലാം  ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണസ്റ്റ്

അലാംഗതസ്വലാം  പരബമബതകപ്പെടുത്തനാനനാണെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബലൂകട  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രനാഥമബകേ

സഹകേരണെ സലാംഘങ്ങളുകട പ്രവര്ത്തനകത്ത ഇല്ലെനായ്മ കചയ്യുന്ന തരത്തബലള്ള പ്രകേനാശസ്റ്റ്

ബക്ഷബ  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  നബര്കദ്ദേശകത്ത  കകേരളത്തബകല  സഹകേനാരബകേള്

എതബര്ക്കുകേയനാണെസ്റ്റ്  കചയതസ്റ്റ്.   പ്രനാഥമബകേ  കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണെ
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സലാംഘങ്ങളബല്നബനലാം  40%  കേനാര്ഷബകേ  വനായ  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ

സമസ്പീപനമനാണെസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേനാര്ഷബകകേതര  സലാംഘങ്ങളുകട

നബകക്ഷപലാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  വനായ  നല്കുന്നതബനുലാം  ജബല്ലെനാ  ബനാങ്കുകേള്

തയ്യനാറനാകേണെകമന്നനാണെസ്റ്റ് സര്ക്കനാരബകന്റെ നബലപനാടസ്റ്റ്.  പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ സഹകേരണെ

സലാംഘങ്ങളുകട  പ്രനാതബനബധദലാം  വര്ദബപ്പെബചസ്റ്റ്  സഹകേരണെ  കമഖലയബല്  സജസ്പീവത

ഉയര്ത്തബകക്കനാണ്ടുവരനാനനാണെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബലൂകട  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനാര്ഡസ്റ്റ്

അടബസനാനത്തബലള്ള  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെസ്റ്റ്  പനാടബകല്ലെന്ന  ശബവദനാസന്  നനായര്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശ  കേണെക്കബകലടുത്തുകകേനാണനാണെസ്റ്റ്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  ബബല്  നബലവബല്  വരുന്നകതനാടുകൂടബ  പ്രനാഥമബകേ

കേനാര്ഷബകേ  സഹകേരണെ  സലാംഘങ്ങളുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം

കേനാര്ഷബകേ  കമഖലയബല്  ഉണെര്വസ്റ്റ്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബയലാം.  എലാം.എസസ്റ്റ്.  ശസ്പീറനാലാം

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  കകേരളത്തബകല

സഹകേനാരബകേളുമനായബ  ചര്ച  കചയതബനുകശഷലാം  മനാത്രകമ  കകേരള  ബനാങ്കസ്റ്റ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയള. കകേരളത്തബകല  സഹകേനാരബകേളുലാം  കപനാതുസമൂഹവലാം  കകേരള

ബനാങ്കസ്റ്റ് എന്ന ആശയകത്ത സസ്വനാഗതലാം കചയ്യുകേയനാണെസ്റ്റ്. ഇഇൗ ബനാങ്കസ്റ്റ് യനാഥനാര്തദമനായനാല്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ വബഭവലാം പുറത്തുകപനാകേബകല്ലെന്നസ്റ്റ് മനാത്രമല്ലെ  വബകദശ മലയനാളബകേളുകട

കകേനാടബക്കണെക്കബനസ്റ്റ്  രൂപ  സമനാഹരബക്കനാനുലാം   സനാധബക്കുലാം.  സഹകേരണെ  കമഖല
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അഴബമതബരഹബതമനാക്കനാന്  കജനായബന്റെസ്റ്റ്  ആഡബറബലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന്

ശമബക്കുന്നതനാണെസ്റ്റ്.    

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുളള  2017-കല കകേരള  സഹകേരണെ

സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണെനയ്കക്കടുക്കണെകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണെനയ്കക്കടുത്തു. 

2-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

118.  Section 2(ia) of the Principal Act proposed to be substituted by clause

2 shall be recast as follows:

“(ia) “District Co-operative Bank” means a Central Society having

jurisdiction  over  one  revenue  district  and  having  as  its  members

Primary  Agricultural  Credit  Societies  and  Urban      Co-operative

Banks and the principal object of which is to raise funds to be lent to

its members, including nominal or associate members;".
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119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132 എന്നസ്പീ  നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരബപ്പെബച 129-ാ നമര് കഭദഗതബ  32-

കനതബകര  76  കവനാടകേകളനാകടയലാം  ഒരു  നബഷ്പക്ഷ  കവനാകട്ടനാകടയലാം   സഭ

നബരനാകേരബച്ചു.  

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുളള  2-ാ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുളള 2-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാവകുപ്പെസ്റ്റ്

139 -ാ നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

3-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്
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141,  142,  143,  144,  145,  146,  147,  148  എന്നസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

    148. In the third proviso to section 18(1) of the principal Act proposed

to the amended by clause 4, the word “members” shall be  substituted

with the word “member”

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫസ്റ്റ് അവതരബപ്പെബച  147  -ാ  നമര്  കഭദഗതബ  32

കനതബകര 76 കവനാടകേകളനാകടയലാം ഒരു നബഷസ്റ്റ് പക്ഷ കവനാകട്ടനാകടയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

മറസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

155-ാ  നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

5-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.



24

5-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

156. In clause 6,-

(i) for the words, “The third proviso in sub-section (1) proposed to 

be omitted by item (a) of clause 6 the following clause shall be 

substituted namely:-”, the following words, letter and bracket shall 

be substituted, namely:-,

“(a) In sub-section (1), for the third proviso, the following proviso 

shall be substituted, namely:-,”

(ii) for clause (a), the following proviso shall be substituted, 

namely:-

“Provided also that the election to the Committees of the societies 

shall not be conducted on ward basis irrespective of any provisions 

to the contrary contained in the bye-laws of any society;”.

157,  158,  160,  161,  162,  163,  166,  167,  168,  170  എന്നസ്പീ  നമര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

161.  In section 28 (1) proposed to be substituted in the principal Act, by 

clause 6 (a), for the word “bylaws”, the word “bye-laws” shall 

be substituted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള  6-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 6-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

(7-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പൂര്ണമനായബ പബന്വലബക്കനാനുലാം  മറസ്റ്റ്

വകുപ്പുകേള് പുനരക്കലാം കചയ്യനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബച്ചു.) 

 7-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

192.  In  Explanation  I  to  section  32(1)  proposed  to  be  inserted  in  the  

principal  Act  by  clause  8,  the  words  “Kerala  State  Co-operative  

Deposit Guarantee Fund Board” shall be substituted with the words 

“Kerala Co-operative Deposit Guarantee Fund Board”.

193. In Explanation I after the third proviso to section 32(1) proposed to  

be inserted in the principal Act by clause 8, the words “Risk Fund 

Scheme” shall be substituted with the words “Kerala Co-operative 

Risk Fund Scheme”

194. In Explanation I after the third proviso to section 32(1)  proposed to  

be inserted in the principal Act by clause 8, the word “NABARD” 

shall be substituted with the words “National Bank of Agricultural  

and Rural Development”.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള  7-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം
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സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 7-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 

8-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

200, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 

216, 218, 219, 221, 225,  222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 

233,  235, 236, 237 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

232. In clause 9(3),  the word “committees”shall be substituted with

the word “committee” 

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 8-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 8-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്
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238-ാനമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

9-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 9-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

106, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 117, എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് 

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

112. In clause 1(2), “10th”shall be substituted by “10th” 

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ 

ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ 

ഭനാഗമനായബ.

സഹകേരണെവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .
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കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്):  2017-കല കകേരള സഹകേരണെ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാക്കണെകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതന ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

 2017-കല കകേരള സഹകേരണെ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല് പനാസ്സനാക്കണെകമന്ന

പ്രകമയലാം  32-കനതബകര  77  കവനാടകേകളനാകടയലാം  ഒരു  നബഷ്പക്ഷ  കവനാകട്ടനാകടയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ. 

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

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ഹശലജ

ടസ്പീചര്):  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2017-കല കകേരള കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസലാം  (സസ്വകേനാരദ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബക്കലലാം)  ബബല്  പരബഗണെനയ്കക്കടുക്കണെകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതന ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചന്നബത്തല):    ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം   വകുപ്പുമനബകക്കതബകര   കകേനാടതബ  വദക്തമനായ  പരനാമര്ശലാം
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നടത്തബയബടലാം  രനാജബവയനാതബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്  അധനാര്മ്മേബകേമനാണെസ്റ്റ്.     രനാജബവയനാത്ത

മനബയകട  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചസ്റ്റ്  ബബല്  അവതരണെവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

നടപടബകേള്   ബഹബഷ്കരബക്കനാന്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.   തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുകേയനാണെസ്റ്റ്.

സര്വ്വശസ്പീ. വബ. പബ. സജസ്പീന്ദ്രന്, ടബ.വബ. ഇബനാഹബലാം, കറനാജബ എലാം. കജനാണ്, എല്കദനാസസ്റ്റ്.

പബ.  കുന്നപ്പെബള്ളബല്,  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  സഭനാകേവനാടത്തബല്

സതദനാഗ്രഹലാം അനുഷബക്കുന്നതനാണെസ്റ്റ്.   

(ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ

രനാജബവയണെകമന്നനാവശദകപ്പെടകകേനാണസ്റ്റ്   യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേദലാം

മുഴക്കബകകേനാണസ്റ്റ് തുടര്നള്ള  സഭനാനടപടബകേള്  ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

(വബകയനാജനക്കുറബപ്പുകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

ശസ്പീ.  കജയബലാംസസ്റ്റ്  മനാതനവബനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജസ്റ്റ്):  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2017-കല കകേരള കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസലാം (സസ്വകേനാരദ

കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം

നബയനബക്കലലാം)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്

കചയ്യണെകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്

രൂപകപ്പെട്ടബടള്ള  പ്രകതദകേ  സനാഹചരദകത്ത  ശരബയനായ  രസ്പീതബയബല്

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഉത്തരവനാദബതസ്വലാം  നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബകന്റെ
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ഭനാഗമനായള്ള നബയമനബര്മ്മേനാണെമനാണെബതസ്റ്റ്.           കകേരളത്തബല് ഹയര് കസക്കണറബ

തലലാം വകര നബര്ബനബതവലാം സഇൗജനദവലാം സനാര്വ്വത്രബകേവമനായ വബദദനാഭദനാസ പദതബ

യനാഥനാര്തദമനാക്കനാനുലാം    സര്ക്കനാര് സര്വ്വസ്പീസബല്   സനാധനാരണെക്കനാര്ക്കുലാം  ദുര്ബ്ബല

ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം    കേടനവരനാന് സനാധബക്കുന്ന അന്തരസ്പീക്ഷലാം ഒരുക്കബകയടുക്കനാനുലാം

സനാധബചതസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  സര്ക്കനാരുകേളുകട  പരബശമ  ഫലമനായനാണെസ്റ്റ്.

സസ്വനാശയ മനാകനജുകമനകേളുകട വക്തനാക്കളനാകുന്ന യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സമസ്പീപനത്തബല്നബന്നസ്റ്റ്

വദതദസമനായബ  നബയമനാനുസൃതമനായ  രസ്പീതബയബല്  പ്രകവശന  നടപടബകേള്

സുതനാരദമനാക്കനാനുള്ള  പരബശമമനാണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നസ്പീറസ്റ്റ്  റനാങ്കസ്റ്റ്

ലബസബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  പ്രകവശനലാം  നടത്തണെകമന്ന  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബയകട  പശനാത്തലത്തബല്  സലാംവരണെ  വബഭനാഗത്തബകല  വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്

ഫസ്പീസബളവലാം  സലാംവരണെവലാം  തുടരുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  സനാധനാരണെക്കനാരനായ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുകൂടബ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം  സനാധദമനാകുന്ന  വബധത്തബലള്ള

നബയമ നബര്മ്മേനാണെലാം നടത്തനാന് സര്ക്കനാര് പ്രതബജനാബദമനാണെസ്റ്റ്.  ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഘടനകയ

സലാംബനബച വബദദനാര്തബ  തനാലരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നബര്ണയ

സമബതബയബല് വബദദനാര്തബ  പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണെലാം.  സസ്വനാശയ കമഖലയബല്

നബലനബല്ക്കുന്ന വബദദനാര്തബ  വബരുദ സമസ്പീപനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം  നദനായമനായ

ഫസ്പീസുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം ഇഇൗ നബയമനബര്മ്മേനാണെലാം ഉപകേരബക്കുലാം.
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന്:  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല

കകേരള  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം  (സസ്വകേനാരദ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകല പ്രകവശനലാം ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം നബയനബക്കലലാം) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണെനയസ്റ്റ് അയയണെകമന്ന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

സനാധനാരണെക്കനാരനായ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസലാം

സനാധദമനാക്കുന്ന  നബയമനബര്മ്മേനാണെത്തബനനാണെസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  തുടക്കലാം  കുറബചബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സസ്വനാശയ  മനാകനജുകമനകേകള  നബയനബക്കനാന്

സനാധബക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബലനാണെസ്റ്റ്  പുതബയ  നബയമനബര്മ്മേനാണെവമനായബ  ഇടതുപക്ഷ

ജനനാധബപതദ  മുന്നണെബ  സര്ക്കനാര്  മുകന്നനാട്ടസ്റ്റ്  കപനാകുന്നതസ്റ്റ്. കേദനാമസ്സുകേകള

അരനാഷസ്പീയവല്ക്കരബക്കുന്നതബനനാണെസ്റ്റ്  സസ്വനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജസ്റ്റ്

മനാകനജുകമനകേള്  ഇകന്റെണെല്  മനാര്ക്കബകന്റെ  കപരബലളള  ഇടകപടല്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.

സമബതബ  നബശയബക്കുന്നതബകനക്കനാള്  കൂടുതല്  പണെലാം  വനാങ്ങബയനാല്  ആ

സനാപനത്തബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  റദ്ദേനാക്കുന്നതുലാം  പത്തുലക്ഷലാം  രൂപവകര  പബഴ

ചുമത്തുന്നതുമനാണെസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  തുകേ  കനരബട്ടസ്റ്റ്  അടചബകല്ലെങ്കബല്  ഭൂമബയബകന്മേലളള  കപനാതു

കേരകുടബശബകേ  എന്നകപനാകല  ഇഇൗടനാക്കുകമനലാം  പട്ടബകേജനാതബ,

പട്ടബകേകഗനാത്രവര്ഗ്ഗത്തബല്കപ്പെടുന്ന  ആളുകേള്ക്കുലാം മറസ്റ്റ്  പബന്നനാക്ക  സമുദനായത്തബല്കപ്പെട്ട

പഇൗരന്മനാര്ക്കുലാം  പ്രകവശന  ഘട്ടത്തബല്  സര്ക്കനാര്  നബര്ണയബക്കകപ്പെടനാവന്ന
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പ്രകേനാരമുളള  സലാംവരണെലാം  ഉണനായബരബകക്കണതനാകണെനലാം  പറയനണസ്റ്റ്.  സനാധനാരണെ

കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  പഠബക്കനാന്  കേഴബയന്ന  തരത്തബല്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നതബനുളള  മനാര്ഗ്ഗവലാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കകേനാണ്ടുവരണെലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്  ):  കകേരളത്തബകല  സസ്വനാശയ  കമഡബക്കല്  മനാകനജുകമനകേകള

നബയനബക്കുന്നതബനുളള  സമഗ്രമനായ  നബയമമനാണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ബബല്ലെബലൂകട  കകേനാണ്ടുവരനാന്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്. ബനാലനാവകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷനബകലയസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങകള കതരകഞ്ഞെടുക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

ലഭബചബടളള  അകപക്ഷകേളബല്നബന്നസ്റ്റ്  ശനാസസ്പീയവലാം  സതദസനവമനായബട്ടനാണെസ്റ്റ്  ഇന്റെര്വന്യൂ

കേമ്മേബറബ  ആറുകപകര  കതരകഞ്ഞെടുത്തബടളളതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  വര്ഷകത്ത  സസ്വനാശയ

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമനമനായലാം  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നബര്ണയവമനായലാം  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഒകട്ടകറ

പ്രശ്നങ്ങളുണനായബരുന.  ഇത്തവണെ  ഒകര  കമരബറസ്റ്റ്  ലബസബല്നബനലാം  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്

നടത്തുന്നതുകകേനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സസ്വകേനാരദ  മനാകനജുകമനകേളുമനായബ

എഗ്രബകമനണനാക്കനാന് സനാധബചബല്ലെ. അതുകകേനാണസ്റ്റ് ഫസ്പീ കറഗുകലററബ കേമ്മേബറബ നബശയബച

ഏകേസ്പീകൃത ഫസ്പീസസ്റ്റ് ആദദലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഫസ്പീസസ്റ്റ് വര്ദബപ്പെബക്കണെകമന്ന

ആവശദവമനായബ  മനാകനജുകമനകേള്  കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  കചയ.  എന്നനാല്

കേഴബഞ്ഞെ  വര്ഷകത്ത  ഫസ്പീസബല്ത്തകന്ന  പഠബപ്പെബക്കനാകമന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെ

മനാകനജുകമനകേളുമനായബ  സര്ക്കനാര്  എഗ്രബകമന്റെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയലാം  അഞലക്ഷലാം  രൂപയകട
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ഫസ്പീസബകനനാപ്പെലാം  ആറുലക്ഷലാം  രൂപ  ബനാങ്കസ്റ്റ്  ഗദനാരന്റെബകൂടബ  വനാങ്ങനാവന്നതനാകണെന്നസ്റ്റ്

കകഹകക്കനാടതബ  ഉത്തരവബടുകേയലാം  ബനാങ്കസ്റ്റ്  ഗദനാരന്റെബ  ഒഴബവനാക്കണെകമന്നസ്റ്റ്  ആവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

സര്ക്കനാര്  കകേനാടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയലാം  കചയബടണസ്റ്റ്.  സസ്വനാശയ  സലാംരലാംഭലാം

വന്നതബനുകശഷലാം കകേനാടതബകയ സമസ്പീപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ് അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് അപകേടകപ്പെടുത്തനാന്

മനാകനജുകമനകേള്  ശമബചബടണസ്റ്റ്.  സുപപ്രീകകേനാടതബ  നബര്കദ്ദേശബച  തസ്പീയതബയബല്

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  പ്രക്രബയ  ആരലാംഭബച്ചുകവങ്കബലലാം

സസ്വനാശയമനാകനജസ്റ്റ് കമനകേള്  ഇടക്കനാലവബധബ  സമനാദബചതുമൂലലാം  ചബല

ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളുണനായബടണസ്റ്റ്.  അന്തബമവബധബ  വരുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പ്രശ്നലാം

പരബഹരബക്കകപ്പെടുന്നതനാണെസ്റ്റ്.   നബയമപരമനായ  പബന്ബലകത്തനാകട   സസ്വനാശയ

മനാകനജസ്റ്റ് കമനകേകള  നബയനബക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തനാകടയനാണെസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ബബല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്. കരഖകേള് ഹനാജരനാക്കുന്നതബല് സസ്വനാശയ മനാകനജസ്റ്റ് കമനകേള്

വരുത്തുന്ന  കേനാലതനാമസകമനാഴബവനാക്കനാനുലാം  നബശബത  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നബശയബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്  പ്രക്രബയ  കനരകത്ത  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം  ഇഇൗ  ബബല്

പനാസ്സനാക്കുന്നതബലൂകട കേഴബയലാം.  അമബതഫസ്പീസുലാം തലവരബപ്പെണെവലാം വനാങ്ങുന്നതബകനതബകര

പബഴ ഇഇൗടനാക്കുന്നതബനുലാം  ശബക്ഷനാനടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ബബല്ലെബല് വദവസ

കചയബടണസ്റ്റ്.   സനാകങ്കതബകേ കേനാരണെങ്ങളനാല് ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബല്  അലലാം

കേനാലതനാമസമുണനാകയങ്കബലലാം  സസ്വനാശയ  മനാകനജസ്റ്റ് കമനകേകള  നബയനബക്കനാനുള്ള
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സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇചനാശക്തബയനാണെസ്റ്റ്  ഇതബലൂകട  കവളബവനായബടള്ളതസ്റ്റ്.   എന്.ആര്.കഎ.

വബഭനാഗത്തബല്  നബനലാം  ലഭദമനാകുന്ന  അധബകേ  തുകേ  പനാവകപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്

കസ്കെനാളര്ഷബപ്പെസ്റ്റ്  നല്കുന്നതബനനായബ  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാനുള്ള  വദവസയലാം ബബല്ലെബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടണസ്റ്റ്.  സസ്വനാശയ  മനാകനജസ്റ്റ് കമനകേള്കക്കതബകര  സലാംസനാരബക്കനാന്

ഹവമനസദമുള്ളതബനനാലനാണെസ്റ്റ് പ്രതബപക്ഷലാം സഭ ബഹബഷ്കരബചതസ്റ്റ്. 

കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

സബസ്റ്റ് ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല കകേരള കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസലാം  (സസ്വകേനാരദ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബക്കലലാം)   ബബല്  പരബഗണെനയ്കക്കടുക്കണെകമന്ന  പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണെനയ്കക്കടുത്തു.

2-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ  തനാകഴ  പറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

202.  ഖണ്ഡലാം 2(എചസ്റ്റ്)  ല് "എയ്ഡഡസ്റ്റ് അകല്ലെങ്കബല് അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്"  എന്ന

വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.

249.  ഖണ്ഡലാം  2(ആര്)-ല്  "ആളുകേള്ക്കുകവണബ"  എന്നതസ്റ്റ്
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"വബദദനാര്തബകേള്ക്കുകവണബ" എന്നസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ

164,  216, 227, 229  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റു കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2-ാവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന  പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ  തനാകഴ  പറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

304.  ഖണ്ഡലാം  3(2)  (എചസ്റ്റ്)-ല്   രണനാലാം  നബരയബല്  "കചയര്കപഴ്സണുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബചസ്റ്റ്" എന്ന വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.

312.  ഖണ്ഡലാം  3(2)  (കഎ)-ല്   രണനാലാം  നബരയബല്  "കചയര്കപഴ്സണുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബചസ്റ്റ്" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് നസ്പീക്കലാം കചയ്യുകേ.

319.  ഖണ്ഡലാം  3(2)  (കജ)-ല്   രണനാലാം  നബരയബല്  "കചയര്കപഴ്സണുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബചസ്റ്റ്" എന്ന വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.

270, 273, 274, 278, 279, 283, 288, 291, 296, 310, 315  എന്നസ്പീ നമര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളുലാം തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

278.  ഖണ്ഡലാം 3(1)-ല്   "പ്രകവശനലാം കതടുന്ന അകപക്ഷകേരബല് നബനലാം"  എന്നസ്പീ

വനാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരലാം  "പ്രകവശനലാം ലഭബക്കുന്ന വബദദനാര്തബകേളബല് നബനലാം"   എന്നസ്റ്റ്

കചര്ക്കുകേ.

മറ്റു കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  3-ാവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന  പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 3-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ തനാകഴ പറയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

368. ഖണ്ഡലാം 4(8)-ല് "കചയര്കപഴ്സകന്റെയലാം"  എന്നതബനുകശഷലാം "നനാമനബര്കദ്ദേശലാം

കചയ്യകപ്പെട്ട"  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

363, 369  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റു കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.
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കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  4-ാവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന  പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 4-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ  തനാകഴ  പറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

371. ഖണ്ഡലാം 5(1)-ല് "വചസ്റ്റ്"  എന്ന വനാക്കസ്റ്റ് ഒഴബവനാക്കുകേ.

378. ഖണ്ഡലാം 5(2)-നസ്റ്റ് കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയന്ന ഉപഖണ്ഡലാം കചര്ക്കുകേ.

      "(3) സമബതബ കയനാഗത്തബകന്റെ കേസ്വനാറലാം 4 (നനാലസ്റ്റ്) ആയബരബകക്കണതനാണെസ്റ്റ്"  

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  5-ാവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന  പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 5-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ തനാകഴ പറയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

403.  ഖണ്ഡലാം  6(2)-കല   കബപ  നബബനനയബല്   "നല്കേനാവന്നതനാണെസ്റ്റ്"

എന്നതബനു പകേരലാം "നല്കകേണതനാണെസ്റ്റ്" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.
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382, 384, 386, 402, 407, 412 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം  തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

382. ഖണ്ഡലാം 6(1)-ല്   "സസ്വകേനാരദ" എന്ന വനാക്കബനുമുമസ്റ്റ്  "ഏകതങ്കബലലാം"  എന്ന

വനാക്കസ്റ്റ്  കചര്ക്കുകേ.

മറ്റു കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള  6-ാവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന  പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 6-ാവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

7-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

7-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

8-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

   മനബ തനാകഴ പറയന്ന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

416.  ഖണ്ഡലാം 8 (3)-ല് എയ്ഡഡസ്റ്റ് അകല്ലെങ്കബല് അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്" എന്നസ്പീ 
വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.
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മനബ  തനാകഴ  പറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

424.  ഖണ്ഡലാം 8 (1)(എ) യബല് "തസ്പീയതബകയനാകട” എന്നതബനുപകേരലാം 
"തസ്പീയതബയകേലാം” എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

429.  ഖണ്ഡലാം  8 (1)(എ)-ല് തനാകഴപ്പെറയന്ന കബപ നബബനന  കൂട്ടബ  
കചര്ക്കുകേ. “എന്നനാല്,  സമബതബ  ആവശദകപ്പെടുന്ന  വബവരകമനാ 
പ്രമനാണെകമനാ കരഖകേകളനാ സനാപനലാം യഥനാസമയലാം ഹനാജരനാക്കനാത്ത 
പക്ഷലാം യക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് 
സര്വ്വകേലനാശനാലകയനാകടനാ സമുചബത അധബകേനാരസനാനത്തബകനനാകടനാ 
ശുപനാര്ശ കചയ്യനാവന്നതനാണെസ്റ്റ്.”

456. ഖണ്ഡലാം 8 (1) (സബ) (ii)-കന്റെ കബപ നബബനനയബല് "(3)-ാ ഉപ 
വകുപ്പെസ്റ്റ്"  എന്നതബനു പകേരലാം  (4)-ാ ഉപ വകുപ്പെസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.   

462.  ഖണ്ഡലാം 8 (3) -ല് ''അകപക്ഷകേനസ്റ്റ് '' എന്നതസ്റ്റ്  ''വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ് '' 
എന്നസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

466.  ഖണ്ഡലാം 8 (3) -ല് ''യനാകതനാരു സസ്വകേനാരദ എയ്ഡഡസ്റ്റ് അകല്ലെങ്കബല് അണ് 
എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ സനാപനവലാം '' എന്നതബനു 
പകേരലാം ''യനാകതനാരു സസ്വകേനാരദ കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ സനാപനവലാം '' 
എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

483.  ഖണ്ഡലാം 8 (4)(ബബ)-ല് "ആകബകല" എന്നതസ്റ്റ് "ആകബകലകയനാ  
അതബന്കേസ്പീഴബല് ഉണനാക്കബയബടള്ള ചട്ടങ്ങളബകലകയനാ" എന്നസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

417, 420,  422,  430, 439, 446, 452,   469,   472,  491, 504 എന്നസ്പീ  

നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

417.  ഖണ്ഡലാം  8 (1)-ല്  “അധബകേനാരങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം വബനബകയനാഗബക്കുകേയലാം
നബര്വ്വഹബക്കുകേയലാം കചകയ്യണതനാണെസ്റ്റ്"  എന്നതബനുപകേരലാം “അധബകേനാരങ്ങള്
വബനബകയനാഗബക്കുകേയലാം  ചുമതലകേള്  നബര്വ്വഹബക്കുകേയലാം  കചകയ്യണതനാണെസ്റ്റ്"
എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

     491. ഖണ്ഡലാം 8 (4)(സബ)-ല് "അതസ്റ്റ്"  എന്ന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം  "സനാപനലാം"
എന്ന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

    504. ഖണ്ഡലാം  8  (4)(ഇ)-ല്  "അധബകേനാരസനാനത്തബകനനാകടനാ"  എന്നതബനു
പകേരലാം "അധബകേനാരസനാനകത്തനാകടനാ" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള്  സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 8-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 8-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

507. ഖണ്ഡലാം 9(2)-ല് "(1)-ാ ഉപവകുപ്പെബല് പറഞ്ഞെ പ്രകേനാരമുളള" 
എന്നസ്പീ വനാക്കുകേളുലാം അക്കവലാം ചബഹ്നങ്ങളുലാം ഒഴബവനാക്കുകേ; 

ഖണ്ഡലാം 9(3)-ല് "ആകബകലകയനാ" എന്ന വനാക്കബനു പകേരലാം 
                "ആകബകലയലാം" എന്ന വനാക്കുലാം  "ചട്ടങ്ങളബകലകയനാ" എന്ന വനാക്കബനു 
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പകേരലാം "ചട്ടങ്ങളബകലയലാം" എന്ന വനാക്കുലാം കചര്കക്കണതനാണെസ്റ്റ്. 

           മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 9-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 9-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

513. ഖണ്ഡലാം 10-ല് "ആളുകേള്ക്കുലാം" "പഇൗരന്മനാര്ക്കുലാം" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് 
വരുന്നബടത്തസ്റ്റ് "വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

518-ാ നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 10-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 10-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

11-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന   കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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520.   ഖണ്ഡലാം 11(1)-ല്-"സനാപനലാം ചുമകത്തണ്ടുന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ്" എന്ന    
          വനാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരലാം "സനാപനത്തബനസ്റ്റ് ചുമത്തനാവന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ്" എന്ന     
          വനാക്കുകേള് കചക്കുകേ.

537. ഖണ്ഡലാം 11 (2)-ല് "ഒരവസരലാം" എന്ന വനാക്കബനസ്റ്റ് മുന്പസ്റ്റ് "നദനായമനായ"  എന്ന
വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

525, 526, 527, 528, 529, 530, 533 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

528. ഖണ്ഡലാം 11(1) (എഫസ്റ്റ്)-കല "അകല്ലെങ്കബല്" എന്ന വനാക്കസ്റ്റ് നസ്പീക്കലാം കചയ്യുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളുലാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറസ്റ്റ് കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 11-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 11-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

12-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

12-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

13-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്
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മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

550. ഖണ്ഡലാം  13  ല്  "സര്ക്കനാരബകനനാ"  എന്നതബനു  കശഷലാം
"ഉകദദനാഗസര്കക്കനാ അകല്ലെങ്കബല് ജസ്പീവനക്കനാര്കക്കനാ"എന്ന വനാക്കുകേള്
കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 13-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 13-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

14-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

 14-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

14-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

15-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

 15-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

15-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

16-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

557. ഖണ്ഡലാം 16(2)(സബ)-ല്,

(i)"എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അകല്ലെങ്കബല്  അണ്എയ്ഡഡസ്റ്റ്"  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്  
ഒഴബവനാക്കുകേ;
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ഖണ്ഡലാം 16(2)(ഡബ)-ല്,
(ii)"എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അകല്ലെങ്കബല്  അണ്എയ്ഡഡസ്റ്റ്"  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്  

ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

558. ഖണ്ഡലാം 16(1)ല് "സലാംസനാന" എന്ന വനാക്കസ്റ്റ് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 16-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന 

പ്രശ്നലാം സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 16-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

17-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് 

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

571.ഖണ്ഡലാം  17-ല്  "ഒകന്നനാ  അതബലധബകേകമനാ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ
സനാപനങ്ങളുമനായബ  "  എന്നതസ്റ്റ്   “ഒകന്നനാ  അതബലധബകേകമനാ   സസ്വകേനാരദ
കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളുമനായബ " എന്നസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 17-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 17-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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18-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

18-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

18-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

19-  ാ വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

575. ഖണ്ഡലാം 19 -ല് ''കചനാദദലാം കചയ്യനാന്'' എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരലാം   
                   ''കചനാദദലാം കചയ്യകപ്പെടനാന്'' എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 19-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 19-ാ വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാ വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

115, 130, 139 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയന്ന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

130.    പസ്പീഠബകേയബല് "ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്" എന്ന വനാക്കബനസ്റ്റ് പകേരലാം      
                 "വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്" എന്ന വനാക്കസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  
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മറസ്റ്റ്  കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാ  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണെകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാ  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ. 

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര്): സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2017- കല കകേരള കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസലാം  (സസ്വകേനാരദ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബക്കലലാം)  ബസ്പീല്   പനാസ്സനാക്കണെകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണെവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള്ള  2017-  കല കകേരള കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസലാം  (സസ്വകേനാരദ  കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം

ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബക്കലലാം)  ബബല്   പനാസ്സനാക്കണെകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ. 
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IX അറബയബപ്പെസ്റ്റ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  ആര്.  ശങ്കരനനാരനായണെന്  തമബ  കമകമഴ്സസ്റ്റ്  കലനാഞബല്

സനാമനാജബകേര്ക്കനായബ   'പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ദുരബതനാശസ്വനാസ  നബധബ

കസനാഫസ്റ്റ് കവയര്  കലനാഞബലാംഗസ്റ്റ്,  ഓണ്കകലന്   അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബകന്റെ

കഡകമനാണ്കസ്ട്രഷന്' എന്നബവ  ഉണനായബരബക്കുന്നതനാണെസ്റ്റ്. 

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 3.32- നസ്റ്റ് പബരബഞ്ഞു. 

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


