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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2019   കഫെബ്രുവരബ   12,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത    1391, 1398   എനസ്പീ നമ്പര കചനാദദങ്ങള്ക്കുളള തബരുത്തബയ
ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബമൂനനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1391,  1398  എനസ്പീ  നമ്പര  കചനാദദങ്ങളുകട  തബരുത്തബയ

ഉത്തരലാം റവനന്യൂവലാം ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.
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II അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

രനാഷസ്പീയ കകേനാലപനാതകേങ്ങളബകല ഗൂഢനാകലനാചന

മബ  .   സസ്പീകര: റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കേഴബഞ്ഞ ദബവസലാം കകേനാടതബയബല് സമരപ്പെബച

കുറ്റപത്രവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   ഒരു കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  ലഭബചബട്ടുണക്ക്.  വരഷങ്ങള്കക്ക് മുമ്പക്ക്

സലാംഭവബച  ഒരു  കേനാരദകത്ത  സലാംബന്ധബചക്ക്  കകേനാടതബയബല്  സമരപ്പെബകകപ്പെട്ട

കുറ്റപത്രലാം  നബയമസഭയബല്  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  കകേനാണ്ടുവരനാന

കേഴബയനാത്തതബനനാലലാം  അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബല്  സരകനാരുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങകളനാനലാം  പ്രതബപനാദബചബട്ടബലനാത്തതബനനാലലാം  ഇതക്ക്

പരബഗണബകനാന നബരവനാഹമബല. 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചനബത്തല  ):  കകേരള നബയമസഭയുകട

നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദനബരവഹണവലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടങ്ങളബകല  റൂള്  53-ല്

സനാറ്റന്യൂട്ടറബ  കകട്രെെബന്യൂണകലനാ  സനാറ്റന്യൂട്ടറബ  അകതനാറബറ്റബകയനാ  കേമ്മേസ്പീഷകനനാ

അകനന്വേഷണ  കകേനാടതബകയനാ   അങ്ങകനയുളള  സലാംഗതബ  പരബഗണബക്കുനതബനക്ക്

ഹനാനബകേരമനാകേനാന  സനാദദതയബകലനക്ക്   സസ്പീകരകക്ക്  കബനാദദലാം  വരുനപക്ഷലാം,

അകദ്ദേഹത്തബനക്ക്  തകന്റെ  വബകവചനനാധബകേനാരലാം  ഉപകയനാഗബചക്ക്  അകനന്വേഷണ

വബചനാരണയുകട  നടപടബക്രമകത്തകയനാ  വബഷയകത്തകയനാ  അവസ്ഥകയകയനാ
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സലാംബന്ധബക്കുന  വബധത്തബലളള  സലാംഗതബ  സഭയബല്  ഉനയബക്കുനതബനക്ക്

അനുവദബകനാവനതനാകണനക്ക്  പറഞ്ഞബട്ടുണക്ക്;  ഇഇൗ  സഭതകന  ഇത്തരത്തബലളള

ആകറനാളലാം  വബഷയങ്ങള്  ചരച  കചയബട്ടുണക്ക്.  അകതനാനലാം  ഗവണ്കമന്റുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടതല. ശസ്പീ. റ്റബ. വബ. രനാകജേഷക്ക് എലാം.എല്.എ.-കയ പ്രതബയനാകബകകനാണക്ക്

കുറ്റപത്രലാം സമരപ്പെബച കകേസക്ക്  ഇഇൗ സഭയബല് ഉനയബകനാന അവകേനാശമബകലനക്ക്

പറയുനതബകനനാടക്ക്  കയനാജേബകനാന  കേഴബയബല.  ഇതക്ക്  ഏറ്റവലാം  ഗഇൗരവമുളള

വബഷയമനാണക്ക്.  രനാഷസ്പീയ  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്   ഇലനാതനാകനാന  നബഷ്പക്ഷവലാം

നസ്പീതബപൂരവവമനായ  രസ്പീതബയബലളള  നടപടബകേള്  കപനാലസ്പീസക്ക്

സന്വേസ്പീകേരബകണകമനനാണക്ക് അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബല് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുളളതക്ക്.

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള നബയമസഭയുകട നടപടബക്രമവലാം കേനാരദനബരവഹണവലാം

സലാംബന്ധബച ചട്ടങ്ങളബകല റൂള്  52(9)  പ്രകേനാരലാം  സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്കമന്റുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടകതനാനലാം ഇഇൗ കനനാട്ടസ്പീസബല് പ്രതബപനാദബചബട്ടബല.  അതുകകേനാണക്ക്  അതക്ക്

ചരച  കചകയ്യേണതബകലനനാണക്ക്  കചയറബകന്റെ  നബലപനാടക്ക്.  കുറ്റപത്രവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഒരു  ചരച  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  കകേനാണ്ടുവരുനതബല്

യുകബയബല.  പ്രതബപക്ഷത്തബനക്ക്  ഇഇൗ  വബഷയലാം  ആദദകത്ത  സബ്മബഷനനായബ

അവതരബപ്പെബകനാന അനുവനാദലാം നല്കുനതനാണക്ക്. 
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(സരകനാര നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് യു.ഡബ.എഫെക്ക്. അലാംഗങ്ങള് ഒനടങലാം

സസ്പീകറുകട  ഡയസബനക്ക്  മുനബല്  വനനബനക്ക്   മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചകകേനാണക്ക്

സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര

ശദക്ഷണബകലലാം  സബ്മബഷനുകേളുലാം  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുനതനായുലാം   മറുപടബ  മനബമനാര

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കണകമനക്ക്   അറബയബക്കുകേയുലാം  തുടരനക്ക്  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല

അടുത്ത ഇനത്തബകലയ്ക്കക്ക് കേടക്കുകേയുലാം  കചയ.)

III കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  ലബസക്ക്  3(1),  3(2)  ഇനലാം  അനുസരബചള

കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച. 

IV ചട്ടങ്ങളുകട കഭദഗതബയുകട പരബഗണന

(കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയ അലാംഗലാം സസ്പീറ്റബലനാതബരുനതബനനാല് അവതരബപ്പെബചബല.)

V നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം

i) 2019-  കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബലബകന്റെ അവതരണലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ

(  കപ്രനാഫെ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്): 2019-കല കകേരള ധനകേനാരദ ബബല്   അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 
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(ii)  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള   2019-  കല കകേരള          സഹകേരണ

സലാംഘ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് പരബഗണനയ്ക്കക്ക്        എടുകണകമന       പ്രകമയവലാം  അനന്തര

ഘട്ടങ്ങളുലാം

   
സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസന്വേവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന  ):   സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള 2019-കല

കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

(വബകയനാജേനക്കുറബപ്പുകേളുലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബചബല.)

 സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള 2019-കല കകേരള സഹകേരണ

സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
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2  -  ാംവകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

235. In section 2(sa) proposed to be inserted in the principal Act 

by Clause 2(iv), the symbol    “”  "after the words "Kerala State

Co-operative Bank" shall be deleted.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാംവകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

238.  In the marginal heading to section 14 A proposed to be 
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               inserted in the principal Act by Clause 3, for the word     

              “Provision” substitute the word “Provisions”.

368. In  section 14 A (4) proposed to be inserted in the principal

               Act by Clause 3, after the word “creditor” the words “or  

      debtor”shall be inserted.

331- നമ്പര കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ മനബ സന്വേസ്പീകേരബച. 

331. In  section 14 A (3) proposed to be inserted in the principal 

Act by Clause 3, after the words “deposits or” the word 

“closing”shall be inserted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളുലാം  സന്വേസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  3-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

4-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

5-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

6-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

7-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

8-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാംവകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

 409. In  section 74B proposed to be substituted in the principal 

Act by Clause 9, before the word “State” the word    

            “Kerala ”shall be inserted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  9-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാംവകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

483. In  section 74H(8) proposed to be inserted in the principal 

Act by Clause 10, the figures “21”shall be substituted with

“twenty one ”.

ബബലബകന്റെ  10-ാം ഖണ്ഡപ്രകേനാരലാം കചരത്ത  10(C)  അദദനായത്തബകല  74H

വകുപ്പെബകന്റെ 4-ാം ഉപവകുപ്പെബല് തനാകഴ പറയുലാം പ്രകേനാരലാം ഒരു  വനാകനാല് കഭദഗതബ

മനബ അവതരബപ്പെബച.

'(4) Notwithstanding anything contained in section 15 of this Act,

on and from the date of amalgamation of the transferor banks and the

transferee  bank,  the  transferor  banks  shall  cease   to  exist  and its

registration shall stand cancelled.

Provided  that  no  new registration  certificate  is  required  for  the



11

trnasferee bank.'

മനബ  അവതരബപ്പെബച  വനാകനാല്  കഭദഗതബയുലാം  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള 10-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള 10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല.)

11-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

12-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

12-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

13-  ാംവകുപ്പെക്ക്
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(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

13-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

14-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

14-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

     15-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല.)

15-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം 

(കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബചബല.)

1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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സഹകേരണവലാം      വബകനനാദസഞനാരവലാം       കദവസന്വേവലാം     വകുപ്പുമനബ 

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന  ):   2019-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ (കഭദഗതബ)

ബബല് പനാസ്സനാകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

 2019-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ (കഭദഗതബ) ബബല്  പനാസ്സനാകണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.

iii) 2019-  കല  കകേരള ധനവബനബകയനാഗ    (  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഇൗണക്ക്  ) ബബലബകന്റെ
അവതരണവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ

(  കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ):     2019-കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്

അകഇൗണക്ക്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ

(  കപ്രനാഫെ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ): 2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്

അകഇൗണക്ക്) ബബല് പരബഗണനയ്ക്കക്ക് എടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണക്ക്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ഉലാം   3 -  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

2-ഉലാം 3 -ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയുലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉലാം  3  -ഉലാം  വകുപ്പുകേളുലാം  പട്ടബകേയുലാം  1-ാം   വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

(സരകനാര  നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  പ്രസനാവന

നടത്തബയതബനുകശഷലാം  യു.ഡബ.എഫെക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്  ഒനടങലാം   മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചകകേനാണക്ക് സഭനാനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബചക്ക് പുറത്തുകപനായബ.)

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ

(  കപ്രനാഫെ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ): 2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്

അകഇൗണക്ക്) ബബല് പനാസ്സനാകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2019-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ   (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഇൗണക്ക്)  ബബല്

പനാസ്സനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.               

VI  അവകേനാശലലാംഘന പ്രശങ്ങള്

(1)  അനുമതബ നബകഷധബചവ

മബ  .    സസ്പീകര:    ബ്രൂവറബ  കകലസനസക്ക്  വബഷയവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

എകകക്സെെസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  ചുമതലയുള  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫെക്ക്  കസക്രട്ടറബ

കഡനാ.  ആശനാ  കതനാമസബകനതബകര   ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.  കജേനാസഫെക്ക്  നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസക്ക്,  08.12.2018-നക്ക്  കകേ.എസക്ക്.യു.  പ്രവരത്തകേര  നടത്തബയ

കസക്രകട്ടറബയറ്റക്ക്  മനാരചമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബകകതബകര

ശസ്പീ.  കകഹബബ ഇഇൗഡന  നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്,  ശബരബമലയബകല അനദനാനലാം

സലാംബന്ധബചക്ക്    കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര,  ഹബന്ദു  കഎകേദകവദബ  സലാംസ്ഥനാന

അദദക്ഷ   ശസ്പീമതബ കകേ.  പബ.  ശശബകേല ടസ്പീചറുകട പ്രസലാംഗവമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജേകഗനാപനാല്  എനബവര    സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം
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കദവസന്വേവലാം  വകുപ്പുമനബകകതബകര  നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  എനബവയ്ക്കക്ക് അനുമതബ

നബകഷധബക്കുന.

(2)  പരബഗണനയബലബരബക്കുനവ

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബകകതബകര  ശസ്പീ.  പനാറകല്  അബ്ദുല  നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസക്ക്,  മതദബന്ധനവലാം  ഹനാരബര  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ

വദവസനായവലാം  വകുപ്പുമനബകകതബകര   ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  അബ്ദു  റബക്ക്  നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസക്ക്,   യൂത്തക്ക്  ലസ്പീഗക്ക്  സലാംസ്ഥനാന  കനതനാവക്ക്  ശസ്പീ.   പബ.  കകേ.

ഫെബകറനാസബകനതബകര  ശസ്പീ.  കജേയബലാംസക്ക്  മനാതന്യൂ   നല്കേബയ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  എനബവ

കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

VII പ്രകമയലാം

സഭ അനബശബതകേനാലകത്തയ്ക്കക്ക് പബരബയുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  സഭ  മുമ്പനാകകേ  മറ്റക്ക്

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബലനാത്തതബനനാല്  സഭ  അനബശബതകേനാലകത്തയ്ക്കക്ക്

പബരബയനാവനതനാണക്ക് എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കേ കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):   പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 
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പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബനനാലനാലാം   സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച  വബഷയങ്ങകള  സലാംബന്ധബചക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര  സലാംക്ഷബപ

വബവരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള്

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് സഹകേരബച എലനാവരക്കുലാം നനബ

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം   കചയ. 

നബയമസഭയുകട വജ്രജൂബബലബ ആകഘനാഷങ്ങളുകട  ഭനാഗമനായബ 'കഫെസബവല്

ഓണ്  കഡകമനാക്രസബ'യുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   കഫെബ്രുവരബ  മനാസലാം  23,  24,  25

തസ്പീയതബകേളബല്  അന്തനാരനാഷതലത്തബല്   സലാംഘടബപ്പെബക്കുന  'സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്

പനാരലകമന്റെക്ക്'   പരബപനാടബകേളുകട  വബശദനാലാംശങ്ങള്  അടങ്ങുന  ക്ഷണകത്തക്ക്

പ്രകതദകേമനായബ  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  എത്തബക്കുനതനാകണനലാം  പ്രസ്തുത  പരബപനാടബ

വബജേയബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്   എലനാ  അലാംഗങ്ങളുകടയുലാം  സഹകേരണമുണനാകേണകമനലാം

കചയര സഭകയ അറബയബച.  

സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട  രനാവബകല  10.39-നക്ക്

അനബശബതകേനാലകത്തയ്ക്കക്ക് പബരബഞ.

                                           ********


