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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-13
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 ഡബസലാംബര് 13, വദനാഴലാം
നബയമസഭ

രനാവബകല

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
I ചരകമനാപചനാരലാം
എലാം. എലാം. കജേകബക്ക്, കകേ. വബ. കുരദന, എചക്ക്. എന. അനനക്ക് കുമനാര്, എലാം. കഎ.
ഷനാനവനാസക്ക്, ഇ. നനാരനായണന നനായര്, സബ. എന. ബനാലകൃഷ്ണന എനബവരുകട
നബരദനാണലാം
മുന കകേന്ദ്രമനബയലാം കമഘനാലയ ഗവര്ണ്ണറുമനായബരുന എലാം.എലാം. കജേകബക്ക്, മുന
നബയമസഭനാലാംഗലാം കകേ. വബ. കുരദന, കകേന്ദ്ര പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ വളലാം-രനാസവസ
വകുപ്പുമനബ

എചക്ക്.

എന.

അനനക്ക്

കുമനാര്,

വയനനാടക്ക്

പനാര്ലകമന്റെക്ക്
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നബകയനാജേകേമണ്ഡലനാലാംഗലാം

എലാം.കഎ.

ഷനാനവനാസക്ക്,

മുന

നബയമസഭനാലാംഗലാം

ഇ. നനാരനായണന നനായര്, മുന സഹകേരണ വകുപ്പുമനബ സബ. എന. ബനാലകൃഷ്ണന
എനബവരുകട
നടത്തുകേയലാം

നബരദനാണലാം

സലാംബനബചക്ക്

പകരതകരനാടുള്ള

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

ആദരസൂചകേമനായബ

സസ്പീകര്

സഭനാലാംഗങ്ങള്

റഫറനസക്ക്
അല്പസമയലാം

എഴുകനറ്റുനബനക്ക് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയലാം കചയ.
II അടബയനരപ്രകമയലാം
വനബതനാ മതബല്
മബ. സസ്പീകര്: സലാംസനാന ഖജേനനാവബല് നബനലാം പണലാം ധൂര്ത്തടബചക്ക് കകേരളത്തബകല
സനാമുദനായബകേ സമൗഹനാര്ദലാം തകേര്ക്കുവനാനലാം വര്ഗസ്പീയ സലാംഘര്ഷലാം ഉണനാക്കുവനാനലാം
വഴബകതളബക്കുന രസ്പീതബയബല് ''വനബതനാ മതബല്" സലാംഘടബപ്പെബകനാനള്ള സര്കനാര്
തസ്പീരുമനാനലാംമൂലലാം ഉളവനായബട്ടുള്ള ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശേഷലാം സഭനാനടപടബകേള്
നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക് കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്, സര്വ്വശസ്പീ
കകേ. സബ. കജേനാസഫക്ക്, കമനാനസക്ക് കജേനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജേകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്
50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
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III ക്രമപ്രശലാം
അടബയനരപ്രകമയത്തബനള്ള അവതരണനാനമതബ
പട്ടബകേജേനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന): കകേരള
നബയമസഭയകട നടപടബക്രമവലാം കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചട്ടങ്ങളബകല ചട്ടലാം
52(3),

52(6)

എനബവയനസരബചലാം

ഭരണഘടനനാ

മൂലദങ്ങളലാം

നകവനാതനാന

ആശേയങ്ങളലാം പ്രചരബപ്പെബക്കുന ഏറ്റവലാം ശേക്തമനായ വനബതനാപ്രതബകരനാധ നബരകയ
"വര്ഗസ്പീയ

മതബല്”എനക്ക്

സസ്പീവബരുദവമനായതബനനാലലാം

ചബതസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്
അടബയനരപ്രകമയലാം

ഭരണഘടനനാ
അനവദബകനാന

വബരുദവലാം
പനാടബല.

ഇതുസലാംബനബചക്ക് കചയര് റൂളബലാംഗക്ക് നല്കേണലാം.
റൂളബലാംഗക്ക്
മബ.

സസ്പീകര്:

കകേരള

നബയമസഭനാ

നടപടബക്രമവലാം

കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം

സലാംബനബച ചട്ടങ്ങളബകല ചട്ടലാം 52 പ്രകേനാരലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മനബയകട വനാദത്തബല്
പ്രഥമദൃഷദനാ നദനായമുകണങബലലാം റൂള് 50 അനസരബചക്ക് ഇവബകട ഉനയബചബട്ടുള്ള വബഷയലാം
വനബതനാ മതബല് സലാംഘടബപ്പെബകനാനള്ള നസ്പീകലാം നബമബത്തലാം വബവബധ കമഖലകേളബല്
ഉണനാകേനാനബടയള്ള സനാഹചരദങ്ങകള സലാംബനബചനായതബനനാല് അതക്ക് സഭയബല് ചര്ച
കചയ്യുനതബല് അപനാകേതയകണനക്ക് കചയര് കേരുതുനബല. അതബനനാല് ക്രമപ്രശലാം
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നബലനബല്ക്കുനതല.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജേയന): കകേരളത്തബല് നകവനാതനാന മൂലദങ്ങള്
സലാംരക്ഷബക്കുകേകയന

മുദനാവനാകേദമുയര്ത്തബപ്പെബടബചക്ക്

കേനാസര്കഗനാഡക്ക്

മുതല്

തബരുവനനപുരലാം വകര 620 കേബ.മസ്പീ. ദൂരത്തബല് നസ്പീളന വനബതനാ മതബല് സസ്പീ മുകനറ്റ
ചരബതത്തബല് മകറ്റനാരു നനാഴബകേകലനാണക്ക്. ജേസ്പീവബതത്തബകല സമസ്ത കമഖലകേളബലലാം
സസ്പീക്കുലാം

പുരുഷനലാം

പ്രനാകയനാഗബകേമനാകനാനള്ള

തുലദത

കവണകമന

ഇടകപടലനായലാം

ഭരണഘടനനാ

നകവനാതനാന

തതത്വങ്ങള്

പ്രസനാനങ്ങളബലൂകട

ഉയര്നവന മൂലദങ്ങള് തകേര്കനാനള്ള പരബശമങ്ങള്കകതബരനായ പ്രതബകരനാധമനായലാം
സസ്പീകേളകട അനസലാം ആതനാഭബമനാനവലാം തുലദനാവകേനാശേങ്ങളലാം ഉറപ്പെനാകബ പുകരനാഗമന
പനാതയബല് കകേരളലാം മുകനറുകമനക്ക് പ്രഖദനാപബക്കുന നനാടബകന്റെ അഭബമനാനവമനായനാണക്ക്
വനബതനാ മതബലബകന കേനാകണണതക്ക്.

ദനായക്രമത്തബലലാം വബവനാഹബനങ്ങളബലലാം

നബലനബനബരുന സസ്പീവബരുദ ആചനാരക്രമങ്ങള്, അടബമതത്വത്തബകന്റെ അടയനാളങ്ങള്
കപറബനടകകണ

അവസ,

കതനാഴബലബടങ്ങളബകല

പസ്പീഡനങ്ങളലാം

കൂലബയകട

കേനാരദത്തബകല വബകവചനങ്ങളലാം, ജേനാതസ്പീയമനായ അടബചമര്ത്തലകേള് തുടങ്ങബ
വബവബധങ്ങളനായ പസ്പീഡനങ്ങള്കക്ക് ഇരയനായ മുനകേനാല സസ്പീകേള്കക്ക് നകവനാതനാനലാം
ആശേത്വനാസലാം

നല്കുകേയലാം

അവകര

വബദദനാഭദനാസ

അവകേനാശേത്തബനലാം
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ദനായക്രമത്തബകല മനാറ്റങ്ങള്ക്കുലാം തുലദതയലാം അവകേനാശേങ്ങള്ക്കുലാംകവണബയള്ള
കപനാരനാട്ടത്തബനക്ക് കപ്രരബപ്പെബക്കുകേയലാം കചയ. സസ്പീകേളകട ഇനകത്ത ഉയര്ചയക്ക്
കേനാരണലാം

നകവനാതനാനമനാണക്ക്.

സസ്പീ

മുകനറ്റത്തബനക്ക്

നബരവധബ

പദതബകേള്

മുകനനാട്ടുവച സലാംസനാന സര്കനാര് അതബകന്റെ ഭനാഗമനായബത്തകനയനാണക്ക് വനബതനാ
മതബലബകനയലാം

കേനാണുനതക്ക്.

മുകനനാട്ടുവയനതക്ക്.

സസ്പീ-പുരുഷ

സമതത്വമനാണക്ക്

വനബതനാ

മതബല്

സമസ്ത കമഖലയബലലാം സസ്പീസമതത്വലാം ആര്ജബക്കുനതബനളള

അവകേനാശേകബനാധലാം

സസ്പീകേളബല്

ഉയര്നവരബകേയലാം

വസ്പീരനാലാംഗനമനാരുകട

പനാരമ്പരദലാം

ഇനബയലാം

കപനാരുതബ

ജേയബച

കേനാത്തുസൂക്ഷബകകണതുമുണക്ക് .

പതനാകേവനാഹകേരനായബ കകേരളത്തബകല വനബതകേകളയനാകകേ ഉയര്ത്തബകയടുക്കുകേ
എനതനാണക്ക് വനബതനാ മതബലബകന്റെ ലക്ഷദലാം. കകേരളത്തബകന്റെ മതബനബരകപക്ഷ
മനസബകനയലാം നകവനാതനാന മുകനറ്റങ്ങകളയലാം ഇകേഴബകനാണബക്കുന 'വര്ഗസ്പീയ
മതബല്' എന വദനാഖദനാനലാം ചരബതകത്തനാടക്ക് കചയ്യുന അനസ്പീതബയനാണക്ക് .
മുടകബ

വനബതനാ

മതബലബല്

പങ്കുകചരനാന

കചയകവനതക്ക് വസതകേള്കക്ക് നബരക്കുനതല.

വബദദനാര്തബകേകള

പഠബപ്പെക്ക്

ആഹത്വനാനലാം

വബദദനാര്തബകേളടകലാം എലനാ
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കമഖലയബലമുള്ള

വനബതകേള്

പകങടുകണകമന

ആഹത്വനാനലാം

മനാതമനാണക്ക്

സര്കനാര് നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്. സസ്പീ-പുരുഷ തുലദതയനായനാണക്ക് ശേബരബമലയബല് സസ്പീ
പ്രകവശേനലാം

കകേനാടതബ

അനവദബചതക്ക്.

ഇതബകനതബകരയള്ള

നകവനാതനാന മൂലദങ്ങള് തകേര്ക്കുനതനാണക്ക്.
നല്കേബയബട്ടുള്ള
പകങടുക്കുനതബനക്ക്

സര്കനാര്

എലനാ

പ്രകതദകേമനായബ

ഇടകപടല്

വനബതനാ മതബലബനക്ക് പബന്തുണ

വനബതനാ

അലാംഗങ്ങകളയലാം

ക്ഷണബക്കുന.

വനബതനാ

ഇതബല്
മതബലബകന്റെ

സലാംഘനാടനത്തബനക്ക് സര്കനാര് ഫണക്ക് ഉപകയനാഗബകനാന ഉകദശേബക്കുനബല. പ്രസത
വബഷയലാം

സലാംബനബചക്ക്

നടക്കുന

ദുഷക്ക്പ്രചരണങ്ങള്

വസതകേള്കക്ക്

നബരക്കുനതലനാത്തതുകകേനാണക്ക് ചര്ചയ്കകടുകകണതബല.
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: 1961-ല് പൂര്വ്വ ജേര്മനബയബല് കേമ്മേമ്മ്യൂണബസ്റ്റുകേനാര് തസ്പീര്ത്ത
ബര്ലബന

മതബല്

കപനാളബച

മനാകറ്റണബ

വനബട്ടുകണങബല്

വര്ഗസ്പീയ

മതബലലാം

കകേരളത്തബകല ജേനങ്ങള് കപനാളബചമനാറ്റുകേ തകന കചയ്യുലാം.
(കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീറബകന്റെ പ്രസലാംഗത്തബകല വര്ഗസ്പീയ മതബല് എന
പരനാമര്ശേലാം

പബനവലബക്കുകേകയനാ

സഭനാകരഖയബല്

നബനക്ക്

നസ്പീകലാം

കചയ്യുകേകയനാ

കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക് ഭരണപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് നടുത്തളത്തബന സമസ്പീപലാം വനനബനക്ക്
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മുദനാവനാകേദലാം

മുഴകബ

സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല്

രനാവബകല 10.40-നക്ക് നബര്ത്തബ വച സഭ 11.18-നക്ക് പുനരനാരലാംഭബച.)
മബ. സസ്പീകര്:

പ്രകമയനാവതനാരകേനനായ കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീറബകന്റെ ഒരു

പദപ്രകയനാഗലാം സഭയബല് പ്രതബകഷധത്തബനലാം ബഹളത്തബനലാം കേനാരണമനാകുകേയണനായബ.
അകദഹലാം എഴുതബ നല്കേബയ പ്രകമയത്തബല് ആ വനാകക്ക് ഉണനായബരുനബല. സഭയബല്
ശേക്തമനായ

പ്രതബകഷധമുണനാകുകേയലാം

വനബതനാ

അലാംഗങ്ങള്

കചയറബനക്ക്

പരനാതബ

നല്കുകേയലാം കചയ്ത സനാഹചരദത്തബല് കകേരളത്തബല് സലാംഘടബപ്പെബകനാന കപനാകുന
വനബതനാമതബല്

വര്ഗസ്പീയമതബലനാകണനള്ള

പരനാമര്ശേലാം

പബനവലബകണകമന

ആവശേദലാം സലാംബനബചക്ക് കചയര് പരബകശേനാധബക്കുകേയണനായബ. ഇകനാരദത്തബല് കരഖകേള്
പരബകശേനാധബചക്ക്

ആവശേദമനായ

അറബയബക്കുകേയനാണക്ക്.
നടപടബകേള്

നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകമനക്ക്

കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്

കചയര്

സഭകയ

പരനാമര്ശേലാം പബനവലബചക്ക് സഭനാ

മുകനനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാന

സഹനായബകണകമനകൂടബ

അഭദര്തബക്കുന.
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: പരനാമര്ശേലാം പരബകശേനാധബചക്ക് സസ്പീകര്കക്ക് ഉചബതമനായ
തസ്പീരുമനാനകമടുകനാവനതനാണക്ക്.

സഭയബല് പലതവണ ഉപകയനാഗബചബട്ടുള്ള

വനാകക്ക്

ഞനാന പറഞ്ഞകപ്പെനാള് മനാതലാം പബനവലബകണകമന പറയനതക്ക് ശേരബയല. സസ്പീകേള്
വര്ഗസ്പീയവനാദബകേളനാകണന

പരനാമര്ശേലാം

ഞനാന

നടത്തബയബട്ടബല.

വനബതനാ
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മതബലബകനക്കുറബചലാം

അതബനപബനബല്

എനതബകനക്കുറബചമനാണക്ക്
മുഖദമനബയകട

പരനാമര്ശേബചതക്ക്.

പരനാമര്ശേകത്തനാടക്ക്

ആകരനാകകയനാണുള്ളതക്ക്
നകവനാതനാനകത്ത

ഞങ്ങള്കക്ക്

സലാംബനബചള്ള

അഭബപ്രനായവദതദനാസമബല.

കകേരളത്തബല് നടനബട്ടുള്ള നകവനാതനാന മുകനറ്റങ്ങള്കകനാനലാം ഞങ്ങള് എതബരല.
ക്രബസ്തസ്പീയ-മുസസ്പീലാം

വബഭനാഗങ്ങകള

പണബയകമ്പനാള്

അതബകന

മനാറ്റബനബറുത്തബകകനാണക്ക്
എന്തുകപരനാണക്ക്

നകവനാതനാനമതബല്

വബളബകകണകതനക്ക്

മുഖദമനബ

വദക്തമനാകണലാം.
(ഭരണകേക്ഷബ അലാംഗങ്ങള് നടുത്തളത്തബനസമസ്പീപലാം വനനബനക്ക് മുദനാവനാകേദലാം
മുഴകബ കഡനാ.എലാം. കകേ. മുനസ്പീറബകന്റെ പ്രസലാംഗലാം തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുന.)
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്): കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്
വര്ഗസ്പീയ പ്രസലാംഗലാം നടത്തുകേയലാം ജേനാതസ്പീയമനായ വബഭനാഗസ്പീയത സൃഷബക്കുകേയമനാണക്ക്
കചയ്യുനതക്ക്. കകേരളകത്ത അപമനാനബക്കുന കേനാരദമനാണതക്ക്. എലനാ വബഭനാഗങ്ങളബലലാംകപട്ട
സസ്പീകേള് അണബനബരക്കുന നകവനാതനാനത്തബകന്റെ മതബലനാണക്ക് ഞങ്ങള് ഉകദശേബക്കുനതക്ക് .
അതബകനതബരനായബ വര്ഗസ്പീയ പ്രചരണലാം നടത്തുന നടപടബ ശേരബയല.
കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്: ചസ്പീഫക്ക് കസക്രട്ടറബ ഇറകബയ സര്ക്കുലറബല് ഇതബനനായബ
സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെബകന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. ഏകതങബലലാം ജേനാതബമത
വബഭനാഗങ്ങള് മനാതലാം നടത്തുന പരബപനാടബകേള്കക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് കചലവക്ക് വഹബകനാന
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പനാടബകലന ഭരണഘടനനാ തതത്വലാം ഇവബകട ലലാംഘബചബരബക്കുകേയനാണക്ക് .
പ്രചരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

സര്കനാര്

കചലവബല്

ഒത്തനാശേ

ജേനാതസ്പീയത

കചയകകേനാടുകനാന

അനവദബകബല. ഭസ്പീഷണബകക്ക് വഴങ്ങുന സസ്പീകേളല കകേരളത്തബലള്ളതക്ക്.
(ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

അലാംഗങ്ങള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല്

ബഹളലാം

വചക്ക്

സഭനാനടപടബകേള്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

അടബയനരപ്രകമയത്തബനക്ക് അവതരണനാനമതബ നബകഷധബചക്ക്

സസ്പീകര്

തുടര്നടപടബകേളബകലയക്ക്

കേടന. ശദക്ഷണബകലലാം സബ്മബഷനലാം റദക്ക് കചയ്യുകേയലാം മറുപടബകേള് ബനകപ്പെട്ട
വകുപ്പുമനബമനാര്

കമശേപ്പുറത്തുവയണകമനക്ക്

നബര്കദശേബക്കുകേയലാം

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലയക്ക് കേടക്കുകേയലാം കചയ.)
IV

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം
തനാകഴപ്പെറയന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
(1)

കവള്ളകപ്പെനാക പുനരധബവനാസ പനാകകജേക്ക്-കൃഷബയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം

മതദബനനവലാം കമഖലയബല്, ജജേവകൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനലാം അതബലൂകട
സുരക്ഷബത ഭക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനലാം കൃഷബ വകുപ്പെക്ക് ആവബഷ്കരബചവരുന
പദതബകേള് എനബവ സലാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ I-കന്റെ പ്രകതദകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.
(2)

ഒകഡകപകേക്ക്, 2018 ആഗസക്ക് മനാസത്തബലണനായ പ്രളയത്തബല് വനകേബട

കചറുകേബട പദതബകേള് ഉള്കപ്പെകട ജവദദ്യുതബ ഉത്പനാദന പ്രസരണ വബതരണ
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കമഖലയബലണനായ നഷലാം എനബവ സലാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ VII-കന്റെ പ്രകതദകേ
റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.
V

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് പരബഗണന
പ്രബവബകലജേസക്ക്, എഥബകക്ക് എനബവ സലാംബനബച സമബതബയകട മൂനനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്
പ്രബവബകലജേസക്ക്, എഥബകക്ക് എനബവ സലാംബനബച സമബതബയകട കഭദഗതബ കചയ്ത

പ്രകേനാരമുള്ള മൂനനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
VI

നബയമനബര്മ്മേനാണ കേനാരദലാം
(i)

2018-കല കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം
കസലകക്ക് കേമ്മേബറ്റബകക്ക് അയയണകമന പ്രകമയവലാം

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്):

2018-കല കകേരള

കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.
മബ. സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്):
കേര്ഷകേ

കക്ഷമനബധബ

ബബല്

ഒരു

കസലകക്ക്

2018-കല കകേരള

കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയക്ക്

അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസത്വവലാം

കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.
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(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
2018-കല കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് ഒരു കസലകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട
പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് കസലകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയക്ക് അയച.
(15 അലാംഗങ്ങള് അടങ്ങബയ കസലകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട ഘടന സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.)
(അടബയനര

പ്രകമയനാവതനാരകേനക്ക്

സലാംസനാരബക്കുനതബനക്ക്

സമയലാം

അനവദബകനാകത കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലയക്ക് കേടന സസ്പീകറുകട
നടപടബയബല്

പ്രതബകഷധബചക്ക്

മുദനാവനാകേദലാം

വബളബകേകളനാകട

സഭ

ബഹബഷ്കരബചക്ക്

പുറകത്തയക്ക് നസ്പീങ്ങബയ പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളലാം ചബല ഭരണകേക്ഷബയലാംഗങ്ങളലാം സഭയള്ളബല്
വനാക്കുതര്കത്തബകലര്കപ്പെടുകേയലാം
നബലത്തബരുനക്ക്

തുടര്നക്ക്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

മുദനാവനാകേദലാം മുഴകബയതബനകശേഷലാം സഭ വബട്ടക്ക്

സഭയകേത്തക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

കചയ.)
(ii) സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്
കചയ്ത
പ്രകേനാരമുളള
2018-കല കകേരള
സഹകേരണസലാംഘലാം (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന
പ്രകമയവലാം അനനരഘട്ടങ്ങളലാം
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന):
2018-കല

കകേരള

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ
സഹകേരണസലാംഘലാം

കദവസത്വവലാം

വകുപ്പുമനബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

കചയ്ത

(രണനാലാം

കഭദഗതബ)

(ശസ്പീ.

പ്രകേനാരമുളള
ബബല്
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പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത്ത
പബനനാങ്ങുന.
(വബകയനാജേനക്കുറബപ്പെക്ക്

നല്കേബയ

അലാംഗലാം

സസ്പീറ്റബല്

ഇലനാതബരുനതബനനാല്

സലാംസനാരബചബല.)
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ
സഹകേരണസലാംഘലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

(രണനാലാം

കചയ്ത

പ്രകേനാരമുളള 2018-കല കകേരള

കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
2-ാം വകുപ്പെക്ക്
മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.
185. In the proviso to section 2(oe) proposed to be inserted in the
principal Act by Clause 2, for the words ''six months'' the words ''one
year'' shall be substituted.
മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.
മനബ അവതരബപ്പെബച ഒമൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാം വകുപ്പെക്ക്
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
4-ാം വകുപ്പെക്ക്
(കഭദഗതബയബല)
4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം
(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസത്വവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള
2018-കല കകേരള സഹകേരണസലാംഘലാം (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാകണകമന
പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
പട്ടബകേജേനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.
2018-കല

കകേരള

സഹകേരണസലാംഘലാം

(രണനാലാം

കഭദഗതബ)

ബബല്

പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസനാകബ.
VII അറബയബപ്പെക്ക്
അഡ്കഹനാകേക്ക് കേമ്മേബറ്റബ രൂപസ്പീകേരണലാം
മബ.

സസ്പീകര്:

2002-കല

കകേന്ദ്ര

നബയമമനായ

സര്ഫനാസബ

ആകബകല

വദവസകേള്കക്ക് ഇളവക്ക് നല്കേണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക് കകേരള നബയമസഭ പനാസനാകബയ
പ്രകമയലാം കകേന്ദ്ര സര്കനാരബനക്ക് അയചകകേനാടുത്തബരുനകവങബലലാം നടപടബയണനാകേനാത്ത
സനാഹചരദത്തബല് ഇതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് സലാംസനാനകത്തനാട്ടനാകകേ ഉളവനായബട്ടുള്ള
അവസനാവബകശേഷകത്ത സലാംബനബചക്ക് പഠബകനാനലാം നബര്കദശേങ്ങള് സമര്പ്പെബകനാനലാം
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കതളബകവടുകനാനമനായബ

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകേളബല്കപ്പെട്ട

പതബകനനാനലാംഗങ്ങളടങ്ങുന നബയമസഭനാ അഡ്കഹനാകേക്ക് കേമ്മേബറ്റബ രൂപസ്പീകേരബച വബവരലാം
അറബയബക്കുന.
VIII അവകേനാശേലലാംഘന പ്രശങ്ങള്
അനമതബ നബകഷധബചവ
മബ. സസ്പീകര്: ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബകകതബകര ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശേന
നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസക്ക്,

സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസത്വവലാം

വകുപ്പുമനബകകതബകര ശസ്പീ. അനബല് അകര നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക് എനബവയക്ക്
അനമതബ നബകഷധബക്കുന.
പരബഗണനയബലബരബക്കുനവ
മുഖദമനബകകതബകര ശസ്പീ. തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന, ശസ്പീ. ജഹബബ ഈഡന
എനബവര് നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസുകേള്, സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസത്വവലാം
വകുപ്പുമനബകകതബകര കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര്, ശസ്പീ. ഒ. രനാജേകഗനാപനാല് എനബവര്
നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസുകേള്, എജകസക്ക് വകുപ്പെബകന്റെ ചുമതലയള്ള അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫക്ക്
കസക്രട്ടറബ കഡനാ. ആശേനാ കതനാമസബകനതബകര ശസ്പീ. കകേ.സബ. കജേനാസഫക്ക് നല്കേബയ
കനനാട്ടസ്പീസക്ക് എനബവ കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണക്ക്.
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IX പ്രകമയലാം
സഭ അനബശബതകേനാലകത്തയക്ക് പബരബയനതക്ക് സലാംബനബചക്ക്
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

ബബസബനസകേകളനാനമബലനാത്തതബനനാല്

വബജേയന):
സഭ

സഭ

മുമ്പനാകകേ

മറ്റക്ക്

അനബശബതകേനാലകത്തയക്ക്

പബരബയനാവനതനാണക്ക് എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ.എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.
പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
(പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയകട പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനത്തബല് പരബഗണബച
വബഷയങ്ങകള

സലാംബനബചക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

സലാംക്ഷബപ്ത

വബവരണലാം

നടത്തുകേയലാം സര്ഫനാസബ ആക്ടുമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങള് പഠബചക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്
സമര്പ്പെബക്കുനതബനക്ക് ഒരു നബയമസഭനാ സമബതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം നബയമസഭയകട
വജ്രജൂബബലബ ആകഘനാഷങ്ങളകട സമനാപനത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 'കഫസബവല് ഓണ്
കഡകമനാക്രസബ'

യമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്

പനാര്ലകമന്റെക്ക്

കഫബ്രുവരബയബല്

അനനാരനാഷ്ട്രതലത്തബല്

സലാംഘടബപ്പെബകനാനലാം

ഒരു

പ്രസത

സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്
പരബപനാടബ

വബജേയബപ്പെബക്കുനതബനള്ള സഹകേരണലാം ബനകപ്പെട്ട എലനാവരുകടയലാം ഭനാഗത്തുനബനക്ക്
ഉണനാകേണകമനലാം കചയര് അഭദര്തബക്കുകേയലാം നടപ്പുസകമ്മേളനലാം നബര്ഭനാഗദകേരമനായ
കേനാരണങ്ങളനാല് കവണത സനാര്തകേമനാകനാന കേഴബഞ്ഞബകലങബലലാം സകമ്മേളനത്തബകന്റെ

17

ഉകദശേദലക്ഷദങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

സഹകേരബച

എലനാവര്ക്കുലാം നനബ കരഖകപ്പെടുത്തുകേയലാം ഹൃദദമനായ ക്രബസമസക്ക് നവവതരനാലാംശേസകേള്
കനരുകേയലാം കചയ.)
സഭ കദശേസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട രനാവബകല 11.49-നക്ക് അനബശബതകേനാലകത്തയക്ക്
പബരബഞ.
*************

