
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   12,    കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

 (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

ഓഡബറക്ക് നബകഷേധലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേരള  ഇന്ഫനാസ്ട്രക്ച്ചര്  ഇന്കവസക്ക്കമന്റെക്ക്  ഫണക്ക്

കബനാര്ഡബലലാം  (KIIFB)  കേണ്ണൂര്  ഇന്റെര്നനാഷേണല്  എയര്കപനാര്ട്ടബലലാം  (KIAL)

കേലാംപക്ക് കടനാളര് ആന്റെക്ക് ആഡബറര് ജനറല് നബര്കദ്ദേശബക്കുന്ന ഓഡബറക്ക് നബകഷേധബക്കുന്ന

സര്കനാരബകന്റെ നടപടബമൂലലാം  ഉണനായബരബക്കുന്നതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമനായ
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സബതബവബകശഷേലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വശസ്പീ വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്,  എലാം.  ഉമ്മേര്,  കറനാഷേബ

അഗസബന്,   അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

വബഷേയത്തബകല  ഉള്ളടകലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  ഇന്നകത്ത

കചനാകദദനാത്തരകവളയബല് വബശദമനായബ ചര്ച്ച കചയ്യുകേയലാം  2019  ഒകകനാബര്  29,

നവലാംബര്  4  തസ്പീയതബകേളബകല   നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  കചനാദദപ്രകേനാരലാം   മറുപടബ

നല്കേബയബട്ടുള്ളതുമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബല്  ഓഡബറബലാംഗബനക്ക്  അനുമതബയബകല്ലെന്ന

ആശങ്കയക്ക്  അടബസനാനമബകല്ലെന്നക്ക്  സര്കനാര്  വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.   ഒകര

വബഷേയലാം  വസ്പീണലാം  ചര്ച്ച  കചയ്യുന്ന  സനാഹചരദലാം  ചട്ടപ്രകേനാരലാം

അനുവദനസ്പീയമല്ലെനാത്തതബനനാല് അനുമതബ നല്കുവനാന് കേഴബയബല്ലെ.  

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല):  ഓഡബറബലാംഗക്ക്

നബകഷേധബക്കുന്ന ഭരണഘടനനാ വബരുദമനായ നടപടബ   സലാംബനബച്ച കേനാരദങ്ങള്

വബശദമനായബ  ചര്ച്ച കചകയ്യണതുണക്ക്.   കചനാദദമനായലാം സബ്മബഷേനനായലാം ഉന്നയബച്ച

വബഷേയങ്ങള്  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  ഉന്നയബച്ച  നബരവധബ

സന്ദര്ഭങ്ങളുണനായബട്ടുണക്ക്. പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ അവകേനാശലാം നബകഷേധബകരുതക്ക്. 
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

സബ  &  എ.ജബ.  ഓഡബറബലാംഗുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷേയത്തബല്  നബയമപരമനായ

നബലപനാടനാണക്ക്   സര്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.   ഏതു  രൂപത്തബലള്ള

അകനസഷേണവലാം  നടത്തനാകമന്നക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ

വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതനാണക്ക്.   വബശദസ്പീകേരണക്കുറബപ്പെബകല  വനാദലാം

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര്:   സഭയബല്  വബശദമനായബ  ചര്ച്ച കചയ്യകപ്പെട്ടതുലാം   ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ   നബലപനാടക്ക്   വദക്തമനാകബയബട്ടുള്ളതുമനായ  സനാഹചരദത്തബല്

ചട്ടപ്രകേനാരലാം അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബനക്ക് അനുമതബ നല്കേനാന് കേഴബയബല്ലെ. 

(അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബനക്ക്  അനുമതബ  നബകഷേധബച്ചതബല്

പ്രതബകഷേധബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒന്നടങ്കലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകറുകട

ഡയസബനു  മുന്നബല്  വനനബന്നക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബയതബകനത്തുടര്ന്നക്ക്   സസ്പീകര്  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  അടുത്ത

ഇനത്തബകലയക്ക് കേടന.)
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II ശദക്ഷണബകല്

(1)  വനാടകേനബയനണവലാം നഷ്ടപരബഹനാരവലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക്  കകേനായ  : വദനാപനാര  സനാപനത്തബകന്റെ

നടത്തബപ്പെബനനായബ  വനാടകേകകട്ടബടങ്ങളബല്  വലബയ  കതനാതബല്  മുതല്മുടകബയ

കചറുകേബട  വദനാപനാരബകേകള   നബലവബലള്ള  വനാടകേനബയനണ  നബയമത്തബകല

വദവസകേള്  പ്രകേനാരലാം  ഒഴബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  നബയമവബരുദമനായതബനനാല്   പ്രസ്തുത

നബയമത്തബല് ആവശദമനായ  കഭദഗതബ വരുത്തുന്നതബനുലാം  കദശസ്പീയപനാതയലാം  മറക്ക്

വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമനായബ  ഒഴബപ്പെബകകപ്പെടുന്ന  വദനാപനാരസനാപന

ഉടമകേള്കക്ക് പുനരധബവനാസവലാം മതബയനായ നഷ്ടപരബഹനാരവലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

കകേരള  ബബല്ഡബലാംഗ്സക്ക്  (പനാട്ടലാം,  വനാടകേ  നബയനണ)  നബയമത്തബകല

വദവസകേള്  വനാടകേകനാരകനയലാം  കകേട്ടബട  ഉടമകയയലാം  കദനാഷേകേരമനായബ

ബനാധബക്കുന്നതബനനാല് പ്രസ്തുത നബയമലാം  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുകേയലാം പുതബയ നബയമത്തബകന്റെ

കേരടക്ക്  നബയമ  വകുപ്പെബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശ  പ്രകേനാരലാം  ധനകേനാരദവകുപ്പെബകന്റെ

പരബഗണനയബലമനാണക്ക്.  ധനകേനാരദവകുപ്പെബകന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാകബ  ബബല്ലെബനക്ക്



5

മനബസഭയകട  അനുമതബ  കേബട്ടുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ  ഒഴബപ്പെബകകപ്പെടുന്ന  വദനാപനാരസനാപന

ഉടമകേള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹനാരവലാം പുനരധബവനാസവലാം അനുവദബക്കുനണക്ക്. 

(2) ശബരബമലയബല്   അടബസനാനസസൗകേരദലാം ഉറപ്പെനാകല്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്: 2019-20  സനാമ്പത്തബകേവര്ഷേലാം ശബരബമലയബകല

തസ്പീര്തനാടന  സസൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  739  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബകയന്നക്ക്  ബഡ്ജറക്ക്  കരഖകേളബല്  പറയനകണങ്കബലലാം  ശബരബമല

മനാസര് പനാനബനക്ക്   നസ്പീകബവച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്  28  കകേനാടബ  രൂപ മനാത്രമനാണക്ക്.  ശബരബമല

ഇടത്തനാവളലാം പദതബകനായബ കേബഫ്ബബ വഴബ പ്രഖദനാപബച്ച തുകേ കചലവനാക്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  വദക്തത വരുത്തുകേയലാം അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് ഉറപ്പെനാകനാന്

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കവണലാം.  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്):  2019-20-കല ശബരബമല തസ്പീര്തനാടനവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലാം  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡലാം

അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് സജ്ജമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  സന്നബധനാനത്തക്ക്  6500-ഓളലാം

കപര്കക്ക്  വബരബവയനാനുള്ള  സസൗകേരദകമനാരുക്കുന്നതനാണക്ക്.  അടബയന്തര



6

കകവദദസഹനായ  കകേന്ദ്രലാം  (EMC)  5  സലങ്ങളബല്  സനാപബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസനാദ

വബതരണത്തബനനായബ  പ്രകതദകേ കേസൗണര് സജ്ജമനാക്കുകേയലാം അരവണ കേരുതല്

കശഖരത്തബകന്റെ ഉത്പനാദനലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  2  കകേനാടബ  5  ലക്ഷലാം

ലബറര്  ജലലാം  സലാംഭരബകനാനനാവശദമനായ  സലാംഭരണബകേളുലാം  മനാലബനദ

സലാംസരണത്തബനനായബ  3  ഇന്സബനകറററുകേളുലാം  600  കവസക്ക്  ബബനലാം  5

എലാം.എല്.ഡബ.-യകട  സസസ്പീകവജക്ക്  ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്  പനാനലാം  സജ്ജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പരമ്പരനാഗത പനാതയബല് കേനാര്ഡബകയനാളജബ കസന്റെറുകേള്, ഓകബജന് പനാര്ലറുകേള്

എന്നബവ കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രവര്ത്തബപ്പെബകനാനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ത്രബകവണബ  പനാലലാം  മുതല്  ഗണപതബ  കക്ഷത്രലാം  വകര  തനാല്കനാലബകേ  പന്തല്

സജ്ജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പമ്പ,  നബലയല്  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ആലാംബുലന്സക്ക്

സസൗകേരദലാം  ഒരുകബയബട്ടുണക്ക്.  കചറുതുലാം  വലതുമനായ  9000  വനാഹനങ്ങള് പനാര്കക്ക്

കചയ്യനാനുള്ള സസൗകേരദലാം ഒരുക്കുകേയലാം പുതബയതനായബ 2000 വനാഹനങ്ങള് പനാര്കക്ക്

കചയ്യനാനുള്ള  പനാര്കബലാംഗക്ക്  ഗ്രസൗണക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനായബ  വരബകേയമനാണക്ക്.

ശബരബമല  തസ്പീര്തനാടനത്തബനനാവശദമനായ  എല്ലെനാ  സസൗകേരദങ്ങളുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

(അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസബനക്ക്  അനുമതബ  നബകഷേധബച്ചതബല്
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പ്രതബകഷേധബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒന്നടങ്കലാം സസ്പീകറുകട ഡയസബനു മുന്നബല്

വനനബന്നക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുന.)

(സബ്മബഷേനുകേള്ക്കുള്ള മറുപടബ ബനകപ്പെട്ട മനബമനാര് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)

III നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന്ന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i)    2019-  കല കകേരള സഹകേരണ ആശുപത്രബ കകേനാലാംപകലാം കമഡബകല് 
സയന്സസക്ക് അകനാദമബയലാം അനുബന സനാപനങ്ങളുലാം   (  ഏകറടുകലലാം 
നടത്തബപ്പുലാം  )   ബബല്

 
ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീച്ചര്  ):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ

പ്രകേനാരമുളള 2019-കല കകേരള  സഹകേരണ ആശുപത്രബ കകേനാലാംപകലാം കമഡബകല്

സയന്സസക്ക്  അകനാദമബയലാം  അനുബന  സനാപനങ്ങളുലാം  (ഏകറടുകലലാം

നടത്തബപ്പുലാം) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷേബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.
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(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)                        

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2019-കല  കകേരള

സഹകേരണ  ആശുപത്രബ  കകേനാലാംപകലാം  കമഡബകല്  സയന്സസക്ക്  അകനാദമബയലാം

അനുബന  സനാപനങ്ങളുലാം  (ഏകറടുകലലാം  നടത്തബപ്പുലാം)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

   264. ഖണലാം 2 (ഡബ)-ല്  "ബനാങ്കക്ക്, സഹകേരണ ബനാങ്കക്ക്" എന്നസ്പീ    

              വനാക്കുകേള്ക്കുലാം ചബഹ്നത്തബനുലാം പകേരലാം "ബനാങ്കുകേള്, സഹകേരണ    

               ബനാങ്കുകേള്" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേളുലാം ചബഹ്നവലാം കചര്ക്കുകേ.

299.    ഖണലാം 2 (ഇ)-ല് "കസനാഴലാം” എന്ന വനാകബനു പകേരലാം  

                  "കസനാറുകേളുലാം ”എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ

345.  ഖണലാം 2 (എല്)-ല് "വകുപ്പു" എന്ന വനാകബനു പകേരലാം "വകുപ്പെബകല   

        (1)- ാാാ ഉപവകുപ്പു" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേളുലാം അകവലാം ചബഹ്നവലാം കചര്ക്കുകേ.
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(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

365. ഖണലാം 3-ല്, "പ്രമനാണങ്ങളബകലനാ" എന്ന വനാകബനു പകേരലാം        

       "പ്രമനാണത്തബകലനാ" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുളള  3-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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4-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

395.  ഖണലാം  4-ല്  "തനാത്പരദങ്ങളുലാം"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം

“തനാല്പ്പെരദങ്ങളുലാം”എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

408. ഖണലാം 4-ല് "ഏകതങ്കബലലാം വദക്തബകേള്കകനാ" എന്നസ്പീ 

          വനാക്കുകേള്കക്ക്  കശഷേലാം "സനാപനങ്ങള്കകനാ" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  4-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ
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6-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

7-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെക്ക്

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

533. ഖണലാം 8-ല് 

i)  "ഫര്ണബച്ചറുകേള്"  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം  "ഫര്ണബച്ചര്"  എന്ന

വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

ii)  "ഫര്ണബച്ചറുകേള്"  എന്ന വനാകബനക്ക്  കശഷേലാം  "വനാഹനങ്ങള്"  എന്ന
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വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

iii) "വന്നതബന്കശഷേലാം" എന്നതബനക്ക് പകേരലാം "വന്നതബനക്ക് കശഷേലാം" എന്നക്ക്

                കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള 8-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

614. ഖണലാം  10  (2)-ല്  "പക്ഷലാം"  എന്ന  വനാകബനക്ക്  കശഷേലാം  "ആയതക്ക്
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പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

649. ഖണലാം  10(4)-ല്,  "പ്രതബനബധബകേളുകടകയനാ"  എന്നതബനു  പകേരലാം

"പ്രതബനബധബകേളുകടകയനാ"  എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള 10-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

12  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  681-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബയലാം  685-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബ

കഭദഗതബകയനാകടയലാം ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളനായബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.
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681. ഖണലാം  12-കന്റെ മനാര്ജബനല് ശസ്പീര്ഷേകേത്തബല്  "കസവന വദവസകേള്"

എന്നതബനു പകേരലാം "കസവന കവതന വദവസകേള്" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

685. ഖണലാം 12 (1)-ല്

iii) “കസവന വദവസകേള്" എന്ന വനാകബനു പകേരലാം "കസവനകവതന

വദവസകേള്" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള 12-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

13  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

713. ഖണലാം 13(1)-ല്  "ശസ്പീ."എന്നതക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള 13-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

14  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

15  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

16  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

739. ഖണലാം 16 (1)-ല്  "ഗസറക്ക് " എന്ന വനാകക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ. 

740.  ഖണലാം  16 (2)-ല്  "സകമ്മേളനങ്ങളബകലനാകപടനാവന്ന”എന്ന വനാകബനു
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പകേരലാം  "സകമ്മേളനങ്ങളബകലനാ  കപടനാവന്ന”എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്

കചര്ക്കുകേ. 

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

17  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

742.  ഖണലാം  17-ല്  "ആ  വവഷേമദലാം”എന്നതബനു  പകേരലാം  "അത്തരലാം

വവഷേമദങ്ങള്” എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

18  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

764. ഖണലാം 18 -കന്റെ കബപ്തനബബനനയബല് ''വബകധയവമനായബരബക്കുലാം'' 

              എന്നതബനക്ക് പകേരലാം ''വബകധയവമനായബരബക്കുന്നതനാണക്ക് '' എന്നക്ക്  

              കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭഭഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

19  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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20  -  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

20-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

20-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

123. ദസ്പീര്ഘശസ്പീര്ഷേകേത്തബല് "ഇകപ്പെനാള്" എന്ന വനാകബനക്ക് പകേരലാം     

"നബലവബല്"എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

160. പസ്പീഠബകേയബല് "ഇകപ്പെനാള് " എന്ന വനാകബനു പകേരലാം   "നബലവബല്" 

എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒസൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ
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ഭനാഗമനായബ. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   കകശലജ ടസ്പീച്ചര്): 2019 -കല കകേരള സഹകേരണ ആശുപത്രബ

കകേനാലാംപകലാം കമഡബകല് സയന്സസക്ക് അകനാദമബയലാം അനുബന സനാപനങ്ങളുലാം

(ഏകറടുകലലാം  നടത്തബപ്പുലാം)  ബബല്  പനാസ്സനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന്):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2019 -കല  കകേരള  സഹകേരണ  ആശുപത്രബ  കകേനാലാംപകലാം  കമഡബകല്

സയന്സസക്ക്  അകനാദമബയലാം  അനുബന  സനാപനങ്ങളുലാം  (ഏകറടുകലലാം

നടത്തബപ്പുലാം) ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.

ii) 2019-  കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്   (  കഭദഗതബ   )   ബബല്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്    ):  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2019-കല  കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കൃഷേബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2019-കല  കകേരള

പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

   2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ലെ)

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്    ): 2019-കല

കകേരള  പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന്):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2019 -കല  കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാകണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ.

സഭ രനാവബകല 10. 47-നക്ക് പബരബഞ.

*********


