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I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XV-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   14,   കവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

  I ശദ ക്ഷണബകല് 

(1) സസ്വകേനാരദ കേശുവെണബ ഫനാക്ടറബകേള് തുറക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നനൗഷനാദക്ക്:  പുനരുദനാരണ പനാകകജക്ക് നടപ്പെബലനാകബയബടലാം തുറന

പ്രവെരത്തബകനാന്  തയനാറനാകേനാത്ത  സസ്വകേനാരദ  കേശുവെണബ  ഫനാക്ടറബകേള്  തുറന്നക്ക്

പ്രവെരത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  വെദവെസനായബകേള്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനലാം  അനകൂല  സനാഹചരദങ്ങളുണനായബടലാം  തുറന്നക്ക്
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പ്രവെരത്തബപ്പെബകനാത്ത ഫനാക്ടറബകേള് ഏകറ്റെടുക്കുന്നതബനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മതദബനനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവെണബ വെദവെസനായവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  ഇനൗ  ഗവെണ്കമന്റെക്ക്

അധബകേനാരത്തബല്  വെന്നതബനകശേഷലാം  432-ലധബകേലാം  സസ്വകേനാരദ  കേശുവെണബ

ഫനാക്ടറബകേള്  തുറനപ്രവെരത്തബപ്പെബകനാന്  സനാധബചബടണക്ക്.  കേടകകണബയബലനായ

സസ്വകേനാരദ  കേശുവെണബ  ഫനാക്ടറബകേള്  തുറനപ്രവെരത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

മുഖദമനബയുകട കനതൃതസ്വത്തബല് കയനാഗലാം കചരുകേയുലാം വെദവെസനായ പുനരുദനാരണ

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  പരബകശേനാധബചക്ക്  ശേബപനാരശേകേള്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

രൂപസ്പീകേരബച   കേമ്മേബറ്റെബ  175  വെദവെസനായങ്ങള്കക്ക്  അധബകേ  വെനായ്പ  നല്കേബയുലാം

നബലവെബലുള  വെനായ്പ  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബചലാം  തുറനപ്രവെരത്തബപ്പെബകനാന്

സനാധബക്കുന്നവെയനാകണന്നക്ക്  കേകണത്തബയബടണക്ക്.  വെദവെസനായത്തബനക്ക്  നല്കുന്ന

വെനായ്പയുകട പലബശേ 9 ശേതമനാനമനായബ ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം ബനാങ്കുകേള് നല്കുന്ന

അധബകേ  വെനായ്പയുകട  പലബശേ  സരകനാര  നല്കുന്നതബനലാം  പബഴപ്പെലബശേ

ഒഴബവെനാക്കുന്നതബനലാം  വെദവെസനായബകേള്  സരകനാരബനക്ക്  നല്കേനാനള  നബകുതബ

കുടബശബകേ  ഒഴബവെനാക്കുന്നതുമുള്കപ്പെകട  ബനാങ്കുകേള്ക്കുലാം  വെദവെസനായബകേള്ക്കുലാം

അനകൂലമനായ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  എടുത്തതബകനത്തുടരന്നക്ക്  26-02-2019-ല്  30
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വെദവെസനായങ്ങള്കക്ക്  ബനാങ്കുകേള്  വെനായ്പനാനമതബ  പത്രങ്ങള്  നല്കേബയബടണക്ക്.

വെദവെസനായങ്ങളുകട  ധനകേനാരദ  സബതബ  സലാംബനബച  വെബവെരങ്ങള്  ലഭദമനാകുന്ന

മുറയക്ക്  വെനായ്പ  അനവെദബക്കുന്നതബനള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  വെനായ്പ

അനവെദബക്കുന്ന  കേനാരദങ്ങള്  അവെകലനാകേനലാം  കചയ്യുന്നതബനനായബ  ഇന്നക്ക്

(14-06-2019) കയനാഗലാം വെബളബചബടണക്ക്.  ബനാങ്കുകേള് നല്കുന്ന പ്രവെരത്തനമൂലധനലാം

വെകേമനാറ്റെബ  കചലവെഴബകല്,  വെബപണബ  കനരബടുന്ന  അനബശബതനാവെസ,

കതനാട്ടണബയുകട  അമബത  വെബലകയറ്റെലാം,  കകവെദഗദമബലനാത്ത  മനാകനജക്ക് കമന്റെക്ക്,

സനാമ്പത്തബകേ അചടകമബലനായ്മ തുടങ്ങബ സസ്വകേനാരദ കേശുവെണബ വെദവെസനായകമഖല

കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതബനനായബ ഗവെണ്കമന്റെക്ക് സജസ്പീവെമനായ

ഇടകപടല് നടത്തുനണക്ക്.  അനകൂല സനാഹചരദമുണനായബടലാം ഫനാക്ടറബകേള് തുറന

പ്രവെരത്തബപ്പെബകനാത്ത  സസ്വകേനാരദ  വെദവെസനായബകേള്കകതബകര  ശേക്തമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  തനാല്പ്പെരദലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  ആവെശേദകമങബല്  ഫനാക്ടറബകേള്  ഏകറ്റെടുകനാന്

ഗവെണ്കമന്റെക്ക് സന്നദമനാണക്ക്. 

(2) അപ്പെകലറ്റെക്ക് അകതനാറബറ്റെബ രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  സലാംസനാനത്തക്ക്  നടക്കുന്ന  അശേനാസസ്പീയ  കകേട്ടബട



4

നബരമ്മേനാണ  പ്രവെരത്തനങ്ങള്മൂലമുണനാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്

അപ്പെകലറ്റെക്ക്  അകതനാറബറ്റെബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  വെദക്തമനായ  പനാരപ്പെബട

നയമുണനാക്കുകേയുലാം കവെണലാം. 

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമനായസ്പീന്): സലാംസനാനത്തക്ക്

നബരമ്മേബക്കുന്ന  കകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക്  അടബസനാന  സനൗകേരദങ്ങള്  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്

ചട്ടങ്ങളുലാം പരനാതബകേള് അകനസ്വഷബക്കുന്നതബനക്ക് വെബജബലന്സക്ക് വെബലാംഗലാം നബലവെബലുണക്ക്.

ചട്ടപ്രകേനാരലാം  നബരമ്മേബക്കുന്ന  കകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക്  അനമതബ  നല്കകേണതുലാം  അവെ

പരബകശേനാധബകകണതുലാം  തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങളനാണക്ക്.  കകേട്ടബട  അനമതബ

സലാംബനബചക്ക്  ലഭബച  അകപക്ഷകേള്,  അനമതബ  നല്കേബയവെ,  നബരസബചവെ

തുടങ്ങബയ എലനാ വെബവെരങ്ങളുലാം ലഭദമനാകണകമന്നക്ക്  കസക്രട്ടറബമനാരകക്ക്  നബരകദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബടണക്ക്.  കൃതദമനായ  കമനാണബറ്റെറബലാംഗലാം  അഴബമതബകനാരനായ

ഉകദദനാഗസരകകതബകര  കേരശേന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം  അനധബകൃത

നബരമ്മേനാണലാം  തടയനാന്  സഹനായബക്കുനണക്ക്.  നബലവെബലുള  നബരമ്മേനാണങ്ങളബല്

ചട്ടലലാംഘനലാം  നടത്തുനകണനാകയന്നക്ക്  പരബകശേനാധബചക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  നല്കേനാന്

നബരകദ്ദേശേബക്കുകേയുലാം  ഭനാവെബയബല്  ചട്ടലലാംഘനമുണനാകേനാതബരബകനാന്  ഓണ്ലലന്

ഓകട്ടനാമനാറ്റെഡക്ക് ബബല്ഡബലാംഗക്ക് പനാന് കസനാഫക്ക് കവെയര നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കചയബടണക്ക്.
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കകേരള റബയല് എകസ്റ്റേറ്റെക്ക്  (കറഗകലഷന് ആന്റെക്ക് കഡവെലപ്കമന്റെക്ക്)  റൂള്സക്ക് പ്രകേനാരലാം

റബയല്  എകസ്റ്റേറ്റെക്ക്  കറഗകലറ്റെറബ  അകതനാറബറ്റെബയുലാം  അപ്പെകലറ്റെക്ക്  അകതനാറബറ്റെബയുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതുവെഴബ  കകേട്ടബട  നബരമ്മേനാണ  കമഖലയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്

പരബഹനാരലാം കേനാണനാന് സനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

II സബ്മബഷന്

(1) കേനാരട്ടൂണ് പുരസനാരലാം

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവെക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചന്നബത്തല  ):  മതവെബകേനാരകത്ത

വ്രണകപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തബലുളള കേനാരട്ടൂണബനക്ക്  ലളബതകേലനാ അകനാദമബ  കേനാരട്ടൂണ്

പുരസനാരലാം നല്കേബയ നടപടബ പുനനഃപരബകശേനാധബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

കകേരള ലളബതകേലനാ അകനാദമബയുകട ഈ വെരഷകത്ത കേനാരട്ടൂണ് പുരസനാരലാം ലഭബച

ശസ്പീ.  കകേ.  കകേ.  സുഭനാഷബകന്റെ  'വെബശേസ്വനാസലാം രക്ഷതബ'  എന്ന കേനാരട്ടൂണബകനക്കുറബചക്ക്

മതപ്രതസ്പീകേങ്ങകള  അവെകഹളബക്കുന്നതനാകണന്ന  വെബമരശേനമുണനായ

സനാഹചരദത്തബല്  സരകനാര   പരബകശേനാധബക്കുകേയുലാം  ക്രബസസ്പീയമതനാചനാര

പ്രകേനാരമുള  മതചബഹ്നങ്ങകള  അധബകക്ഷപകേരമനായബ  ചബത്രസ്പീകേരബക്കുന്ന  ചബല
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ഭനാഗങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതക്ക്  ഗനൗരവെത്തബകലടുക്കുകേയുലാം  ലളബതകേലനാ

അകനാദമബകയനാടക്ക് ഈ വെരഷകത്ത കേനാരട്ടൂണ് പുരസനാരങ്ങള് പുന:പരബകശേനാധനയക്ക്

വെബകധയമനാകണകമന്നക്ക് നബരകദ്ദേശേബക്കുകേയുലാം കചയബടണക്ക്.  

 (2) ചട്ടങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  ശേരസ്പീഅത്തക്ക് ആപബകകഷന് ആക്ടബനക്ക്  കേസ്പീഴബല്

പുറകപ്പെടുവെബച  ചട്ടങ്ങളബകല  അവെദക്തത  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937-കല മൂന്നനാലാം വെകുപ്പെക്ക്

പ്രകേനാരലാം  ഡബക്ലകറഷന് നല്കുന്നതബനനാവെശേദമനായ ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ

അധബകേനാരബകേകള  നബശയബക്കുകേകയനാ  ഡബക്ലകറഷന്  നല്കുന്നതബനള  കഫനാറലാം

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ  കചയനാത്തതബനനാല്  അടബയന്തരമനായബ  ചട്ടലാം

രൂപസ്പീകേരബകണകമന്ന  കകേനാടതബ  നബരകദ്ദേശേത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

21-12-2018-നക്ക്   ചട്ടങ്ങള്  വെബജനാപനലാം  കചയ്യുകേയുണനായബ.  പ്രസ്തുത  ചട്ടലാം

വെബജനാപനലാം  കചയകശേഷലാം  എലനാ  മുസസ്പീങ്ങളുലാം  ഡബക്ലകറഷന്  ഫയല്
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കചകയണബവെരുകമന്ന  കതറ്റെനായ  പ്രചരണമുണനായതബനനാല്  സരകനാര

29-01-2019-നക്ക്  വെബശേദസ്പീകേരണക്കുറബപ്പെക്ക്  പുറകപ്പെടുവെബചബടണക്ക്.  പ്രസ്തുത  ചട്ടലാം

കഭദഗതബ  കചയ്തുകകേനാണക്ക്  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനനായബ

14-05-2019-നക്ക്  സകബനാരഡബകനറ്റെക്ക്  കലജബകസഷന്  സമബതബ  നടത്തബയ

സൂക്ഷ്മപരബകശേനാധനയുകട  മബനബട്ടക്ക്സക്ക്  ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക്  ശേബപനാരശേ  സരകനാര

പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

(3) കറഗകലറ്റെര  -  കേലാം  -  ബബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര: ഒളവെബലലാം വെലബയ പനാത്തബകല് കറഗകലറ്റെര-കേലാം-

ബബഡ്ജബകന്റെ  നബരമ്മേനാണപ്രവെരത്തനലാം  അടബയന്തരമനായബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനാവെശേദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ  ):  കചനാക്ലബ

ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്കപ്പെട്ട  ഒളവെബലലാം  വെലബയ  പനാത്തബകല്  നബരമ്മേനാണലാം

നടത്തനാനകദ്ദേശേബക്കുന്ന  കറഗകലറ്റെര-കേലാം-ബബഡ്ജക്ക്  അവെബകടത്തകന്ന

സനാപബകനാവന്നതനാകണന്നക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് ലഭബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തബയുകട  ഡബകകസനബകന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം   ലഭബക്കുന്നമുറയക്ക്  എസ്റ്റേബകമറ്റെക്ക്

തയനാറനാകബ  ഫണക്ക്  ലഭദതയനസരബചക്ക്  ഭരണനാനമതബ  കതടബ  തുടരനടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(4) ഓപ്പെകററ്റെബലാംഗക്ക് കസന്റെര

ശസ്പീ  .    ചബറ്റെയലാം കഗനാപകുമനാര:  പന്തളലാം കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ഓപ്പെകററ്റെബലാംഗക്ക്

കസന്റെറബല്  ആസബ  വെബകേസന  ഫണ്ടുപകയനാഗബചക്ക്  വെബകേസനപ്രവെരത്തനങ്ങള്

നടത്തുന്നതബനനാവെശേദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ഗതനാഗത  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന്):  പന്തളലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.  ഓപ്പെകററ്റെബലാംഗക്ക്  കസന്റെറബല്  സബ.എന്.ജബ.  പമ്പക്ക്

സനാപബകനാനബരുന്ന സലത്തക്ക്  കകേട്ടബട നബരമ്മേനാണത്തബനള പനാനലാം എസ്റ്റേബകമറലാം

തയനാറനാകബയതബനനാലനാണക്ക് ടബ പ്രവൃത്തബകക്ക് കേനാലതനാമസമുണനായതക്ക്. പുതബയതനായബ

കേകണത്തബയ സലത്തക്ക് ആസബ വെബകേസന ഫണ്ടുപകയനാഗബചക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തബ

നടത്തുന്നതബനക്ക് നബരകദ്ദേശേലാം നല്കേബയബടണക്ക്.  

III അനനൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

(1) റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് പരബഗണന

അനനൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട

പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് 

അനനൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട
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പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

(2)  തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനമതബക്കുള പ്രകമയങ്ങള്

(i) 2019-  കല കകേരള യൂണബകവെഴബറ്റെബ    (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുലസന് തങ്ങള്:  2019-കല  കകേരള  യൂണബകവെഴബറ്റെബ

(കഭദഗതബ) ബബലബകന്റെ അവെതരണനാനമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ഉന്നത  വെബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഇത്തരകമനാരു  ബബല്

അവെതരബപ്പെബകകണ ആവെശേദമബല. 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക് ഹുലസന് തങ്ങള്: 1937-കല തബരുവെബതനാലാംകൂര ആകലാം

1957-കല കകേരള സരവ്വകേലനാശേനാല ആകലാംപ്രകേനാരലാം  രൂപകപ്പെടുത്തബയ  1974-കല

കകേരള സരവ്വകേലനാശേനാല ആക്ടനസരബചനാണക്ക് സരവ്വകേലനാശേനാല ഭരണനബരവ്വഹണലാം

നടത്തബയബരുന്നതക്ക്.  നബലവെബലുള   1974-കല  കകേരള  യൂണബകവെഴബറ്റെബ  ആക്ടബല്

കഭദഗതബ  വെരുത്തണകമന്നനാണക്ക്  നബരകദ്ദേശേബകനാനളതക്ക്.  ഉന്നത  വെബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല്  ഗണനബലവെനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  പ്രഗത്ഭരുകട

കസവെനവലാം ഉറപ്പെനാകണലാം.  ഉന്നത തസബകേയബലബരബക്കുന്നവെകര കകേ.എസക്ക്.ആര.നക്ക്
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വെബരുദമനായബ  കേനാലനാവെധബ  പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനമുമ്പക്ക്  സരവ്വസ്പീസബല്നബനലാം

പബരബചവെബടുന്നതക്ക്  അഭബലഷണസ്പീയമല.  സരവ്വകേലനാശേനാലകേള്  പരസ്പീക്ഷ

നടത്തബപ്പെബനള  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകേനാകത  കലനാകകേനാത്തര  ഗകവെഷണ

നബലവെനാരത്തബകലയക്ക്  എത്തബക്കുന്നതബനള  നടപടബകേളനാണുണനാകകേണതക്ക്.

കേസ്വനാളബറ്റെബ  കേനൗണ്സബല്  നബയമത്തബല്  വെദവെസ  കചയ്യുകേയുലാം   സ്റ്റേനാറ്റെന്യൂട്ടബല്

വെബശേദനാലാംശേങ്ങള്  നബരവ്വചബക്കുകേയുലാം  കടകബകല്/എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

കമഖലകേളബലലനാകത  മറ്റെക്ക്  സരവ്വകേലനാശേനാലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലുലാം സ്റ്റേനാരട്ടപ്പെക്ക്

സലാംരലാംഭങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയണലാം.  എന്റെരപ്രണരഷബപക്ക്  കേനൗണ്സബല്

വെദവെസ  കചയനാനലാം  വെബകദശേ  വെബദദനാരതബകേകള  ആകേരഷബക്കുന്നതബനനായബ

ഇന്റെരനനാഷണല്  അഫകയഴക്ക്  കേനൗണ്സബല്  രൂപസ്പീകേരബകനാനലാം

സരവ്വകേലനാശേനാലകേളബകല  അകനാദമബകേക്ക്  കേലണര  ഏകേസ്പീകേരബകനാനലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം.  സബന്ഡബകകറ്റെക്ക്  പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുകമ്പനാള്

യൂണബകവെഴബറ്റെബകേളബലുള കയനാഗദരനായ  ആളുകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം. 

ഉന്നത  വെബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  യൂണബകവെഴബറ്റെബകേളബകല

കകവെസക്ക് ചനാന്സലരമനാരക്കുലാം കപ്രനാ-കകവെസക്ക് ചനാന്സലരമനാരക്കുമുളതുകപനാകല  4
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വെരഷകത്ത  കേനാലനാവെധബ  യൂണബകവെഴബറ്റെബ  രജബസനാര,  കേണ്കടനാളര  ഓഫക്ക്

എകനാമബകനഷന്സക്ക്,  ഫബനനാന്സക്ക്  ഓഫസ്പീസര   എന്നബവെരക്കുലാം

നബശയബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

(ചരച തുടരുലാം)

(ii) 2019-  കല കകേരള സലാംസനാന അടബയന്തര
ലവെദദസഹനായ അകതനാറബറ്റെബ ബബല്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  2019-കല  കകേരള  സലാംസനാന  അടബയന്തര

ലവെദദസഹനായ  അകതനാറബറ്റെബ  ബബലബകന്റെ  അവെതരണനാനമതബക്കുള  പ്രകമയലാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   വെബ  .   എസക്ക്  .   ശേബവെകുമനാര:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെനബത-ശേബശു  വെബകേസനവലാം

വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര):

വെനാഹനനാപകേടങ്ങളബല്  ഗരുതരമനായബ  പരബകകല്ക്കുന്ന  കരനാഗബകേളുകട  ജസ്പീവെന്

രക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്  ജനറല്/ജബല/തനാലൂകനാശുപത്രബകേളബല്  കടനാമനാകകേയര

സലാംവെബധനാനലാം ഏരകപ്പെടുത്തനാന് ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതബനനാലുലാം സഞബതനബധബയബല്നബന്നക്ക്

5  കകേനാടബ  രൂപ  ധനകേനാരദ  കമകമ്മേനാറനാണത്തബല്  നബരകദ്ദേശേബചബരബക്കുന്നതബനനാലുലാം
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ബബല്  സഭയബല്  അവെതരബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  ഗവെരണ്ണറുകട  ശേബപനാരശേ

ആവെശേദമനായതബനനാലുലാം  ബബല്  പരബഗണബകകണതബകലന്നനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ

അഭബപ്രനായലാം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  അപകേടങ്ങളബലുലാം

അതദനാഹബതങ്ങളബലുലാംകപടുന്നവെരുകട  ജസ്പീവെന്  രക്ഷബകനാനള  അടബയന്തര

ലവെദദസഹനായലാം നല്കുന്നതബനക്ക് കകേരള സലാംസനാന അടബയന്തര ലവെദദസഹനായ

അകതനാറബറ്റെബ  രൂപസ്പീകേരണലാം  അനബവെനാരദമനാണക്ക്.  കരനാഗബനാധബതരകക്ക്

കൃതദസമയത്തക്ക്  ജസ്പീവെന്രക്ഷനാ  ഉപകേരണങ്ങള്  ലഭദമനാകനാന്  സനാധബകനാത്തതക്ക്

മരണ  നബരകക്ക്  വെരദബകനാനബടയനാക്കുനണക്ക്.  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ  വെബവെബധ

ലവെദദസഹനായ  പദതബകേള്കൂടബ  നബരദ്ദേബഷ്ട  അകതനാറബറ്റെബയുകട  പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവെരണലാം.  കദശേസ്പീയപനാതകയനാരകത്ത സസ്വകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബലുള്കപ്പെകട

എലനാ  ആശുപത്രബകേളബലുലാം  കവെന്റെബകലറ്റെര  സനൗകേരദവലാം  കടനാമനാകകേയര

സലാംവെബധനാനവലാം  ശേക്തബകപ്പെടുകത്തണതനാണക്ക്.  അപകേടത്തബല്കപ്പെടുന്നവെരകക്ക്

കവെഗത്തബല്  ചബകേബത  ലഭദമനാക്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ജനങ്ങള്കക്ക്

കബനാധവെല്കരണ പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബകണലാം.  മറ്റെക്ക്  സലാംസനാനങ്ങളബകല

അടബയന്തര ലവെദദസഹനായ നബയമങ്ങള് ഉള്കകനാണ്ടുകകേനാണക്ക് സലാംസനാനത്തുലാം
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ഒരു  അടബയന്തര  ലവെദദസഹനായ  അകതനാറബറ്റെബ  രൂപസ്പീകേരബകനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണലാം. 

(ചരച തുടരുലാം)

(iii) 2019-  കല കകേരള പനാരകബലാംഗക്ക് കറഗകലറ്റെറബ അകതനാറബറ്റെബ രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    പനാറകല്  അബ്ദുല:  2019-കല  കകേരള  പനാരകബലാംഗക്ക്  കറഗകലറ്റെറബ

അകതനാറബറ്റെബ  രൂപസ്പീകേരണ  ബബലബകന്റെ  അവെതരണനാനമതബക്കുള  പ്രകമയലാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉലബദുള: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്):  1994-കല

പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് ആക്ടബലുലാം മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ ആക്ടബലുലാം 2007-കല കകേരള കറനാഡക്ക്

സുരക്ഷനാ അകതനാറബറ്റെബ  ആക്ടബലുലാം  പനാരകബലാംഗമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കേനാരദക്ഷമമനായ

നബയമങ്ങള് നബലവെബലുളതബനനാല് പ്രസ്തുത ബബല് പരബഗണബകകണതബല.

ശസ്പീ  .    പനാറകല് അബ്ദുല:  സലാംസനാനത്തക്ക് സുവെദക്തമനാകയനാരു പനാരകബലാംഗക്ക്

നയലാം  നബലവെബലബല.  കറനാഡക്ക്  കസഫബ  അകതനാറബറ്റെബ  രൂപസ്പീകേരബചബടകണങബലുലാം

അശേനാസസ്പീയ-അനധബകൃത വെനാഹന പനാരകബലാംഗക്ക്  നബയനബക്കുന്നതബനക്ക്  യനാകതനാരു

സലാംവെബധനാനവമബല.  മതബയനായ  പനാരകബലാംഗക്ക്  സനൗകേരദമബലനാത്തതബനനാല്
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കറനാഡപകേടങ്ങളുലാം  മരണങ്ങളുലാം  വെരദബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  ശേനാസസ്പീയമനായ

രസ്പീതബയബല്  വെനാഹന  പനാരകബലാംഗബനക്ക്  സരകനാര  സനൗകേരദകമനാരുകകണതനാണക്ക്.

ടനാഫബകേക്ക്  നബയമങ്ങള്  അനസരബക്കുന്നതക്ക്  സലാംസനാരമനാകബ  മനാറന്നതബനലാം

പനാഠദപദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  വെനാഹനകപ്പെരുപ്പെലാം

ദബനലാംപ്രതബ  വെരദബചകകേനാണബരബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  ഒരു  പുതബയ  നയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള ശമമുണനാകേണലാം.

(ചരച തുടരുലാം)

(iv)  2019-  കല കകേരള കേനാരഷബകകേനാതവെ  ,   കേനാളകയനാട്ട  ,   കേനാള വെയല്
     (  സലാംരക്ഷബകലുലാം നടത്തബപ്പുലാം  )   ബബല് 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: 2019-കല കകേരള കേനാരഷബകകേനാതവെ, കേനാളകയനാട്ട,

കേനാള വെയല്  (സലാംരക്ഷബകലുലാം നടത്തബപ്പുലാം)  ബബലബകന്റെ അവെതരണനാനമതബക്കുള

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ കജനാസഫക്ക്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല് കുമനാര  ):  ഇനൗ ബബലബകനനാടക്ക്

അനകൂല  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാരബനളതക്ക്.  കേനാളപൂട്ടക്ക്,  കേനപൂട്ടക്ക്,  മരമടബ
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മതരങ്ങള്  നബയമനാനസൃതമനാകണങബല്,  അനവെനാദത്തബനനായബ  അധബകേനാരബകേകള

സമസ്പീപബകനാകമന്ന  ലഹകകനാടതബ  വെബധബയുകട  അടബസനാനത്തബല്  സരകനാര

ഇകനാരദങ്ങള്  വെബശേദമനായബ  പരബകശേനാധബക്കുകേയുലാം  കേനാരഷബകേ  സലാംസനാരത്തബകന്റെ

ഭനാഗമനായ  ഇത്തരലാം  മതരങ്ങള്  മൃഗപസ്പീഡന  ഗണത്തബല്കപ്പെടുത്തനാന്

കേഴബയുന്നവെയകലന്നക്ക് അഭബപ്രനായകപ്പെടുകേയുലാം കചയബടണക്ക്. ഇതുസലാംബനബചക്ക്  പഠബചക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപ്പെക്ക്  ഡയറക്ടകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഇനൗ  വെബഷയത്തബല്  ഒനൗകദദനാഗബകേ  ബബല്

കകേനാണ്ടുവെരുന്നതബനക്ക് ഉകദ്ദേശേബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന്ന സനാഹചരദത്തബല് ഈ ബബലബകന്റെ

ആവെശേദമബല. 

ശസ്പീ  .     അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:  കേനാരഷബകേ സലാംസനാരകത്ത നബലനബരത്തുകേകയന്ന

ലക്ഷദമനാണക്ക്  ഇനൗ  ബബലബനക്ക്  പബന്നബലുളതക്ക്.  മൃഗപസ്പീഡന  നബയമത്തബകന്റെ

പരബധബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  ഇത്തരലാം  മതരങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനക്ക്

നബയനണകമരകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന സനാഹചരദത്തബല് ഇകനാരദത്തബല് സരകനാര

ഉചബതമനായബ  പ്രവെരത്തബകനാന്  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസരകക്ക്  നബരകദ്ദേശേലാം

നല്കേണലാം. പ്രനാകൃതമനായ രസ്പീതബയബല് മൃഗങ്ങകള കേശേനാപ്പുകചയ്യുന്നതക്ക് തടയുന്നതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണലാം.  പ്രസ്തുത വെബഷയലാം ഗനൗരവെമനാകയടുത്തക്ക് അടബയന്തരമനായബ
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ബബല് കകേനാണ്ടുവെരണലാം. 

                                                                            (ചരച തുടരുലാം)

(v) 2019  -  കല കകേരള ഉചഭനാഷബണബ കവെളബച സലാംവെബധനാന കതനാഴബലനാളബ
കക്ഷമനബധബ ബബല്  

ശസ്പീ  .    വെബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  2019  -കല  കകേരള  ഉചഭനാഷബണബ  കവെളബച

സലാംവെബധനാന  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബലബകന്റെ  അവെതരണനാനമതബക്കുള

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   വെബ  .   ടബ  .   ബല്റനാലാം: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

 കതനാഴബലുലാം  എകകകസുലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്):  2006-കല  കകേരള  കഷനാപക്ക്  ആന്റെക്ക്

കകേനാകമഴദല് എസ്റ്റേനാബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  ആക്ടബകന്റെ വെകുപ്പെക്ക്

2(ഡബ)  പ്രകേനാരമുള  നബരവ്വചനങ്ങളബല്  ശേബ്ദവലാം  കവെളബചവലാം  അലങനാരവലാം

ലഭദമനാക്കുന്ന  സനാപനങ്ങളബകല  കതനാഴബലുടമകേളുലാം  ഉള്കപ്പെടുനണക്ക്.  പ്രസ്തുത

സനാപനങ്ങകള  ടബ  ആക്ടക്ക്  പ്രകേനാരലാം  രജബസ്റ്റേര  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  നബരകദ്ദേശേലാം

നല്കേബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ഉചഭനാഷബണബ പ്രവെരത്തബപ്പെബകല്,  കവെളബച

സലാംവെബധനാനകമനാരുകല്, പന്തല്-കേമനാനങ്ങള് ഒരുകല് തുടങ്ങബയ കമഖലകേളബല്
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പണബകയടുക്കുന്ന  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  ആനകൂലദങ്ങള്കക്ക്  അരഹതയുണക്ക്.

നബലവെബലുള  കബനാരഡബല്  നബനതകന്ന  ആവെശേദമനായ  സലാംരക്ഷണവലാം

സനാമ്പത്തബകേനാനകൂലദങ്ങളുലാം  ലഭബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്   പ്രകതദകേമനാകയനാരു

കക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബകകണ  ആവെശേദമബല.  ബബലബനക്ക്  അവെതരണനാനമതബ

നല്കകേണ സനാഹചരദലാം നബലവെബലബല. 

ശസ്പീ  .    വെബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സലാംസനാനത്തക്ക്  ഉചഭനാഷബണബ  കവെളബച

സലാംവെബധനാന  കമഖലയബല്  പ്രവെരത്തബക്കുന്ന  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കവെതനവലാം

കതനാഴബല്  സുരക്ഷയുലാം  ആകരനാഗദ  പരബരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തനാന്  വെദവെസ

കചയ്യുകേകയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണക്ക്  ബബല്  കകേനാണ്ടുവെന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.

ഒരുലക്ഷത്തബലധബകേലാംകപര ഇനൗ രലാംഗത്തക്ക് കതനാഴബകലടുക്കുനണക്ക്. ഇനൗ കമഖലയബല്

പണബകയടുക്കുന്ന  ഇതരസലാംസനാന  കതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ  ബബലബകന്റെ

പരബധബയബല്  കകേനാണ്ടുവെരനാനലാം  സമഗ്രമനാകയനാരു  നബയമനബരമ്മേനാണലാം  നടത്തനാനലാം

തയനാറനാകേണലാം. 

(ചരച തുടരുലാം)
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(3) തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനമതബക്കുളള പ്രകമയത്തബകന്റെ

തുടരചരച

(i) 2016-  കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റെബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ശസ്പീ  .   ആര  .   രനാകജഷക്ക്: ചരച തുടരുന്നബല.

(ബബല് സഭയുകട അനമതബകയനാകട പബന്വെലബച.)

(ii) 2016-  കല കകേരള നബരദനരനായ വെബധവെകേളുകട കക്ഷമവലാം സുരക്ഷയുലാം

    ഉറപ്പെനാകല് ബബല്

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ:  എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക്  എകക്ക്കചഞ്ചുകേള്വെഴബ  നടക്കുന്ന

നബയമനങ്ങളബല്  വെബധവെകേള്ക്കുളള  പ്രനാതബനബധദലാം  കൃതദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനകണന്നക്ക്  ഉറപ്പുവെരുത്തണലാം.  സരകനാര/സസ്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങളബകല

തനാല്കനാലബകേ/ദബവെസകവെതന  നബയമനങ്ങളബല്  വെബധവെകേള്കക്ക്  നബശബത

ശേതമനാനലാം നസ്പീകബവെയ്ക്കുന്നതബനക്ക് നബരകദ്ദേശേലാം നല്കുകേയുലാം അതക്ക് പനാലബക്കുനകണന്നക്ക്

പരബകശേനാധബക്കുകേയുലാം കവെണലാം.  വെബധവെകേള്കനായബ സസ്വയലാംകതനാഴബല് സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനളള പദതബകേള് ആസൂത്രണലാം കചയക്ക് നടപ്പെനാകണലാം. ഇവെരുകട

ജസ്പീവെബതനബലവെനാരലാം കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക് നബയമലാം നടപ്പെനാകണലാം.

(ചരച തുടരുലാം)
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(iii) 2017-  കല കകേരള സലാംസനാന പ്രനാകദശേബകേ പത്ര  -  ദൃശേദ മനാധദമരലാംഗകത്ത

    കജനാലബകേള് കചയ്യുന്നവെരക്കുളള കക്ഷമനബധബ ബബല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന്:  പ്രനാകദശേബകേ  പത്ര-ദൃശേദ  മനാധദമ  കമഖലകേളബല്

പ്രവെരത്തബക്കുന്നവെരകക്ക്  കക്ഷമനബധബകയനാ  കപന്ഷകനനാ  മറ്റെനാനകൂലദങ്ങകളനാ

ലഭബകനാത്ത സനാഹചരദത്തബല് അവെരുകട കക്ഷമലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനളള ബബലബനക്ക്

അനമതബ നല്കേണലാം. 

(ചരച തുടരുലാം)

സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷലാം 12.30-നക്ക് പബരബഞ.


