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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   14,    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 റൂളബലാംഗക്ക്

കചനാദദങ്ങളുകട എഡബറബലാംഗക്ക് സലാംബനബച്ച പരനാതബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  2019  ഒകകനാബര്  31-ാം  തസ്പീയതബയബകല  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട

91-ാം  നമ്പര്  കചനാദദലാം  അഡബറക്ക്  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്  ചട്ടലാം  36(2)(സബ)-യബകല

വദവസ്ഥയക്ക് വബരുദമനാകണനനാണക്ക് ശസ്പീ.  സണബ കജനാസഫക്ക് ഉനയബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.

പ്രസ്തുത കചനാദദലാം  കനനാട്ടസ്പീസബല് ഒനനാലാം പബരബവബകല ആദദഭനാഗലാം എഡബറക്ക്  കചയക്ക്
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ഒഴബവനാകനാമനായബരുന.  കചനാദദങ്ങളുകട  സനാരനാലാംശത്തബല്  മനാറലാം  വരനാകത

ചട്ടങ്ങളബകല  വദവസ്ഥയക്ക്  വബകധേയമനായബ  ആവശദമനായ  എഡബറബലാംഗക്ക്

നടകത്തണ്ടതനാകണനലാം  ഭനാവബയബല്  ഇകനാരദലാം  പ്രകതദകേലാം

ശദബകകണ്ടതനാകണനലാം  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  എഡബറബലാംഗക്ക്  നടത്തബയനാലലാം  പരനാതബകേള്

ഉയര്നവരനാറുള്ളതബനനാല്  കകേരള  നബയമസഭനാ  നടപടബക്രമവലാം

കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടങ്ങളബകല  വദവസ്ഥകേള്  കേര്ശനമനായബ

പനാലബച്ചക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  നല്കേനാത്തപക്ഷലാം  ചട്ടലാം  അനുശനാസബക്കുലാംപ്രകേനാരലാം

എഡബറബലാംഗബനക്ക്  വബകധേയമനാക്കുനതനാണക്ക്.  ഇകപ്പെനാള്  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  രകണ്ടനാ,

മൂകനനാ  കചനാദദങ്ങളനാണക്ക്  മറുപടബ  പറയനാനനായബ  സഭനാതലത്തബല്  വരുനതക്ക്.

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  അവസരലാം  കേബട്ടുന  അലാംഗങ്ങള്  ചട്ടങ്ങള്

അനുശനാസബക്കുനതബല്നബനക്ക്  വദതദസ്തമനായലാം  കചയറബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശത്തബനക്ക്

വബരുദമനായലാം  പ്രസ്തനാവനകേള്  നടത്തനാന്  സമയകമടുക്കുനതക്ക്  സഭയബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മനബമനാര്  കനരബട്ടക്ക്  മറുപടബ  പറയന  കചനാദദങ്ങളുകട  എണലാം

കുറയ്ക്കുകേയലാം  കചനാദദങ്ങള്  കചനാദബക്കുനതബനുളള  മറലാംഗങ്ങളുകട  അവസരലാം

നഷ്ടകപ്പെടുത്തുകേയലാം കചയ്യുന.  ഉപകചനാദദങ്ങള് ഉനയബക്കുന അലാംഗങ്ങളുലാം മറുപടബ
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പറയന  മനബമനാരുലാം  മബതതതലാം  പനാലബച്ചക്ക്  എലനാ  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  അവസരലാം

ലഭബകനാനുളള  സനാഹചരദലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  സഭയബല്  ചര്ച്ച  കചയ്യകപ്പെടുന

കചനാദദങ്ങളുകട എണലാം വര്ദബപ്പെബകനാന് സഹകേരബക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം. 

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേ  .   എസക്ക്  .   ആര്  .   ടബ  .   സബ  .-  യബകല പ്രതബസനബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  സര്കനാരബകന്റെയലാം  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.

മനാകനജുകമന്റെബകന്റെയലാം  കകേടുകേനാരദസ്ഥതയലാം  പബടബപ്പുകകേടുലാംമൂലലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാര്  കനരബടുന  പ്രതബസനബയലാം  ബസക്ക്

സര്വ്വസ്പീസുകേള്  മുടങ്ങുനതുകേനാരണലാം  ജനങ്ങള്  അനുഭവബക്കുന  കേഷ്ടതയലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

എലാം.  വബന്കസന്റെക്ക്,  പബ.  ഉബബദുള്ള,  കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്

എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്): കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-

യബകല  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബമൂലലാം  ചബല  ഘട്ടങ്ങളബല്  കപന്ഷനുലാം

പൂര്ണമനായബ  ശമ്പളവലാം  നല്കേനാന്  സനാധേബകനാത്ത  അവസ്ഥയണ്ടനായബട്ടുണ്ടക്ക്.

കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുകേ,  കചലവക്ക്  ചുരുക്കുകേ,  സര്കനാര്  സനാമ്പത്തബകേ
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സഹനായലാം  കൂടുതലനായബ  ലഭദമനാക്കുകേ  എനബവയബലൂകട  ഇവ

പരബഹരബകനാവനതനാണക്ക്.  സര്കനാര് ഓകരനാ വര്ഷവലാം നല്കുന  1000  കകേനാടബ

രൂപയബല്  5  കകേനാടബകയനാളലാം  രൂപ  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാരുകട

മറനാവശദങ്ങള്കക്ക്  കചലവഴബകകണ്ടബവനതനാണക്ക്  ഇകപ്പെനാഴുണ്ടനായബരബക്കുന

സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകക്ക്  കേനാരണലാം.  എലാംപനാനല്  ബഡ വര്മനാകര

പബരബച്ചുവബട്ടതബകനത്തുടര്നക്ക്  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  നബര്ത്തലനാകകണ്ടബ  വനബട്ടുണ്ടക്ക്.

പ്രതബസനബ പരബഹരബകനാനുള്ള ശമലാം നടത്തബകകനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  മനാകനജക്ക് കമന്റെബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസ്ഥതമൂലലാം

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  കേടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ  കനരബടുകേയനാണക്ക്.

സമയബനബതമനായബ  ശമ്പളവലാം   കപന്ഷനുലാം   നല്കേനാകതയലാം  സര്വ്വസ്പീസുകേള്

കവട്ടബക്കുറച്ചതുലാം  കേനാരണലാം  വബദദനാര്തബകേളുലാം  സനാധേനാരണകനാരുലാം  യനാത്രനാകക്ലേശലാം

അനുഭവബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപന്ഷന്  മുടങ്ങബയതബകന്റെ  കപരബല്  നബരവധേബകപര്

ആത്മഹതദ  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ജസ്പീവനകനാരുകട  ശമ്പളവലാം  കപന്ഷനനാനുകൂലദങ്ങളുലാം

നബലച്ചുകപനായതുള്കപ്പെകട  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  കനരബടുന  പ്രതബസനബ

സലാംബനബച്ചക്ക് സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.  

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):   കചലവക്ക് ചുരുകബയലാം
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വരുമനാനലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചുലാം  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-യബകല  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബ  പരബഹരബകനാനനാണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  ഓപ്പെകററക്ക്

കചയ്യുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ബസക്ക്  -  സനാഫക്ക്  അനുപനാതലാം  കുറയനാനുള്ള  നടപടബ

സതസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കപന്ഷന്  കുടബശബകേ  സലാംബനബച്ചക്ക്

പരബകശനാധേബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

കചകയ്യണ്ടതബല. 

        (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധേബച്ചു)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധേബച്ചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചനബത്തല,

സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,   കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര് എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

III ശദക്ഷണബകല്

                             (1)  ആയര്കവ്വദ ചബകേബതനാ സമ്പ്രദനായലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  ആയര്കവ്വദ  കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബകലയലാം

ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളബകലയലാം  ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദങ്ങള്,  അദദനാപകേരുകടയലാം
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ഫനാര്മസബസ്റ്റുകേളുകടയലാം എണലാം, കഡനാകര്മനാരുകട ഉപരബപഠന സനാദദത എനബവ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം തനാളബകയനാല ഗ്രന്ഥങ്ങള് ആധേനാരമനാകബയള്ള ആയര്കവ്വദ

ചബകേബത  വദനാപകേമനാക്കുനതബനുലാം  കേടകലനാര  ടൂറബസക്ക്  കകേന്ദ്രങ്ങകള

ആകേര്ഷകേമനാക്കുനതബനുലാം  വനനാതബര്ത്തബകേളബല്  ഔഷധേകച്ചടബകേള്

വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീച്ചര്  ):  തബരുവനന്തപുരലാം,  തൃപ്പൂണബത്തുറ,  കേണ്ണൂര്

ആയര്കവ്വദ  ആശുപത്രബകേളബല്  കഹനാസബറല്  മനാകനജക്ക് കമന്റെക്ക്  സബസലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ആയര്കവ്വദ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബല്  61  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്

സൃഷ്ടബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേകളനാടനുബനബച്ചുള്ള  ആശുപത്രബകേകള

എന്.എ.ബബ.എച്ചക്ക്.  നബലവനാരത്തബകലയ്ക്കുയര്ത്തുനതബനുലാം  മനാനസബകേനാകരനാഗദ

ചബകേബതയക്ക്  ഊനല്  നല്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേണ്ണൂര്  ആയര്കവ്വദ

കമഡബകല് കകേനാകളജബല് 50 കബഡ്ഡുകേളുള്ള മനാനസബകേനാകരനാഗദ ആശുപത്രബയകട

നബര്മ്മേനാണലാം  നടനകകേനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇടുകബയബല്  ഒരു  പുതബയ

ആയര്കവ്വദ  കകേനാകളജക്ക്  സ്ഥനാപബക്കുനതബനുലാം  പൂജപ്പുര  ആയര്കവ്വദ  പഞ്ചകേര്മ്മേ

ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടബകന്റെ  നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  മനാസര്  പനാന്  തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം
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കജറബയനാടബകേക്ക് കകേയര് കസന്റെര്, പനാരനാസര്ജബകല് ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടക്ക്, ഒഫനാല്കമനാളജബ

ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടക്ക്  എനബവയകട  നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്

തുടകലാംകുറബക്കുനതബനുലാം  സനാധേബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേണ്ണൂര്  ജബലയബല്  അന്തനാരനാഷ

ആയര്കവ്വദ റബസര്ച്ചക്ക് ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടക്ക് ആരലാംഭബകനാന് നടപടബ സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  

(2) വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    സണബ  കജനാസഫക്ക്:  ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  കൃഷബയബടങ്ങളബലലാം

ഉള്പ്രകദശങ്ങളബലലാം  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലലാം  പരബക്കുപറബയവരുകടയലാം

ജസ്പീവനുലാം  സതത്തുലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവരുകടയലാം  എണലാം  വര്ദബച്ചബരബക്കുന

സനാഹചരദത്തബല്  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം  തടയനാന്  സര്കനാര്  സതസ്പീകേരബക്കുന

നടപടബകേള്  ഫലപ്രദമല.  ഇതബനനായബ  പദതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനുലാം തുകേ അനുവദബകനാത്തതക്ക് പ്രതബകഷധേനാര്ഹമനാണക്ക്.

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം  തടയനതബനക്ക്  മുഖദമനബയകട  കനതൃതതത്തബല്

വനനാതബര്ത്തബ പങബടുന ജബലകേളബകല ജനപ്രതബനബധേബകേളുകട അടബയന്തരകയനാഗലാം

വബളബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):

വനനാതബര്ത്തബകേളബല്  തനാമസബക്കുന  ജനങ്ങകള  വനദജസ്പീവബ
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ആക്രമണത്തബല്നബനക്ക്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  നബരവധേബ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്. 10  ജബലകേളബല് വനലാം അദനാലത്തുകേള് സലാംഘടബപ്പെബച്ചക്ക്  2250

പരനാതബകേള്  പരബഹരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  വനത്തബനുള്ളബകല കസറബല്കമന്റുകേളബല്നബനലാം

കുടുലാംബങ്ങകള  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേബ  മനാറബ  പനാര്പ്പെബക്കുനതനാണക്ക്.  വനത്തബനക്ക്

പുറകത്തയക്ക് വരുന മൃഗങ്ങകള തബരബച്ചക്ക്  വനത്തബകലയക്ക് വബടുനതബനനായബ റനാപ്പെബഡക്ക്

കറകസനാണ്സക്ക്  ടസ്പീമുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വനാഹനലാം  അനുവദബക്കുകേയലാം

ആയധേങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  തുടര്നവരബകേയമനാണക്ക്.

വനത്തബനകേത്തക്ക്  വനദമൃഗങ്ങള്കക്ക്  ജലവലാം  ഭക്ഷണവലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്

ജലസലാംഭരണബകേളുലാം  കചകക്ക്ഡനാമുകേളുലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  വനവല്കരണലാം

നടത്തുനതബനുലാം നടപടബ  സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സലാംഘര്ഷലാം

ലഘൂകേരബക്കുനതബനനായബ  ജനജനാഗ്രതനാ  സമബതബകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതുലാം  കേബഫ്ബബയബലൂകടയലാം  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  പദതബ  വഴബയലാം

കൂടുതല് തുകേ അനുവദബക്കുനതുമനാണക്ക്. ആറളലാം ഫനാമബകല വനദജസ്പീവബ ആക്രമണലാം

തടയനതബനുലാം  പശനാത്തലവബകേസനത്തബനുമനായബ  നബനാര്ഡക്ക്

സഹനായകത്തനാകടയള്ള  വബവബധേ  പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തതരബതഗതബയബല്

നടനവരബകേയനാണക്ക്.  വനനാതബര്ത്തബ  പങബടുന  ജബലകേളബല്  വനഭൂമബ
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കൃഷബയക്തമനാക്കുനതബനുലാം  മനുഷദ-വനദജസ്പീവബ  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരബക്കുനതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യുനതബനുലാം മുഖദമനബയകട കനതൃതതത്തബല് ബനകപ്പെട്ട

ജനപ്രതബനബധേബകേളുകട കയനാഗലാം വബളബക്കുനതനാണക്ക്.

IV സബ്മബഷന്

(1) തയ്യല്കത്തനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധേബ

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):  തയ്യല്കത്തനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധേബയബകല  അലാംഗങ്ങള്ക്കുളള  ധേനസഹനായലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ

പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  കുടബശബകേയനായ  കപന്ഷനുലാം  മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം

നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

കതനാഴബലലാം  എകകക്സെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  2014

മനാര്ച്ചക്ക്  വകരയളള  കുടബശബകേത്തുകേ  ഇഇൗ  സര്കനാര്  വബതരണലാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

അവകശഷബക്കുന  തുകേ  വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനുളള  നടപടബ

സതസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  കക്ഷമനബധേബ  കബനാര്ഡബകല  അലാംഗങ്ങളുകട  കപന്ഷന്

തുകേ  1,200  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  2019  ആഗസക്ക്  വകരയളള  തുകേ

പൂര്ണമനായലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  തയ്യല്കത്തനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധേബ  നബയമപ്രകേനാരമുളള  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  അലാംശദനായ  തുകേയലാം
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കതനാഴബലടമ  വബഹബതവലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചക്ക്  കബനാര്ഡബകന  ശനാക്തസ്പീകേരബകനാനുലാം

ആനുകൂലദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകനാനുളള  കബനാര്ഡബകന്റെ  ശബപനാര്ശ

നടപ്പെബലനാകനാനുമനാണക്ക് ശമബക്കുനതക്ക്. 

(2) പരബയനാരലാം കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക് നവസ്പീകേരണലാം 

ശസ്പീ  .    റബ  .    വബ  .    രനാകജഷക്ക്:  പരബയനാരലാം കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം    അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീച്ചര്  ):  പരബയനാരലാം കമഡബകല് കകേനാകളജബനക്ക് ഒരു

പ്രകതദകേ  കഹഡക്ക്  ധേനകേനാരദ  വകുപ്പെക്ക്  അനുവദബക്കുകേയലാം  21,24,64,000  രൂപ

പ്രനാഥമബകേ കചലവബനനായബ വകേയബരുത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേബഫ്ബബയബല്നബനലാം

കലനാണ്  കേബട്ടുനതബനനാവശദമനായ  മനാസര്പനാന്  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രസ്തുത

കമഡബകല്  കകേനാകളജബകന  കസന്റെര്  ഓഫക്ക്  എക്സെെലന്സനാകബ  മനാറ്റുനതബനുളള

നടപടബ സതസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

(3) ഉഡനാന് പദതബ

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  കേനാലബകറക്ക്  വബമനാനത്തനാവളകത്ത  ഉഡനാന്
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പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണ്ടബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്  ):  ഉഡനാന്  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ

ഡല്ഹബ-കകേനാഴബകകനാടക്ക്  റൂട്ടബല്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  നടത്തനാന്  ഇന്ഡബകഗനാ

എയര്കകലന്സബകന  കകേന്ദ്ര  കവദനാമയനാന  മനനാലയലാം  അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.

ആഭദന്തര  വബമനാന  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഉഡനാന്

പദതബയബല്കപ്പെടുത്തബ  കകേനാഴബകകനാടക്ക്-തബരുവനന്തപുരലാം-കകേനാഴബകകനാടക്ക്,

കകേനാഴബകകനാടക്ക്-പൂന-കകേനാഴബകകനാടക്ക്  റൂട്ടുകേളബല്  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  നടത്തുനതബനക്ക്

എയര്കപനാര്ട്ടക്ക്  അകതനാറബറബ  ഓഫക്ക്  ഇന്തദ ആകലനാചബക്കുനതനായബ കകേനാഴബകകനാടക്ക്

എയര്കപനാര്ട്ടക്ക് ഡയറകര് അറബയബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.

(4) കസനാര്ട്സക്ക് കകേനാലാംപക്സെെക്ക് ആന്റെക്ക് ഫുട്കബനാള് അകനാഡമബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  മകഞ്ചരബ  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  കസനാര്ട്സക്ക്  കേഇൗണ്സബലബനക്ക്

കകകേമനാറബയ  സ്ഥലത്തക്ക്  നബര്മ്മേബച്ച  കസഡബയത്തബല്  സകന്തനാഷക്ക്  കടനാഫബ

കകഫനല്  റഇൗണ്ടബകലയ്ക്കുളള  ടൂര്ണകമന്റെക്ക്  നടത്തബ  അന്തനാരനാഷ  നബലവനാരമുളള

കസഡബയമനായബ ഉയര്ത്തനാന് നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന്  ):  മകഞ്ചരബ  കസഡബയത്തബനക്ക്  ലഭദമനായ  സ്ഥലത്തക്ക്

മലപ്പുറലാം  ജബലനാ  കസഡബയലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  45  കകേനാടബ  രൂപയകട

ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  മലപ്പുറലാം ജബലനാ കസഡബയലാം പദതബകക്ക് കേബഫ്ബബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന  മുറയക്ക്  സനാകങതബകേനാനുമതബ  ലഭദമനാകബ  കടണ്ടര്

നടപടബകേള് സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. മകഞ്ചരബ കസനാര്ട്സക്ക് കകേനാലാംപക്സെെബല് കഹനാസല്

കകേട്ടബടങ്ങളുകട  നവസ്പീകേരണത്തബനുലാം  കസഡബയത്തബനക്ക്  പുറത്തക്ക്  ബനാസ്ക്കറക്ക്  കബനാള്

കകേനാര്ട്ടുകേള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം ഫ്ലഡക്ക്  കകലറക്ക്  സ്ഥനാപബക്കുനതബനുമനായബ  പനാന്

ഫണ്ടബലള്കപ്പെടുത്തബ 4.80 കകേനാടബ രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

(5) നനാഷണല് സസ്പീഡ്സക്ക് കകേനാര്പ്പെകറഷന് മുകഖനയള്ള വബത്തക്ക് വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധേനാകൃഷ്ണന്:  നനാഷണല്  സസ്പീഡ്സക്ക്

കകേനാര്പ്പെകറഷനബല്നബനക്ക്  കനല്വബത്തക്ക്  ലഭബകനാത്തതബകനത്തുടര്നക്ക്

പ്രതബസനബയബലനായ അപ്പെര് കുട്ടനനാട്ടബകല കേര്ഷകേകര സഹനായബകനാന്   നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം. 

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

ഉള്കപ്പെകടയള്ള കകേനാട്ടയലാം ജബലയബകല അവകശഷബക്കുന പ്രകദശങ്ങളബല്  ഇഇൗ
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മനാസലാം  18-ാം  തസ്പീയതബകകേലാം  കനല്വബത്തക്ക്  വബതരണലാം  കചയ്യനാന്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേനായക്ക്  സമയത്തുണ്ടനായ  മഴമൂലലാം  കപ്രനാസസബലാംഗബനക്ക്  കൂടുതല്

സമയലാം നല്കകേണ്ടബവനതബനനാല് കൃഷബ വകുപ്പെക്ക് ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന കനല്വബത്തക്ക്

വബതരണലാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  കേനാലതനാമസമുണ്ടനാകയങബലലാം  പ്രശലാം

പരബഹരബകകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്. 

(6) കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  കകേനാഴബകകനാടക്ക്,  വയനനാടക്ക്  ജബലകേകള

ബനബപ്പെബക്കുന  പ്രധേനാന  കറനാഡനായ  കുറദനാടബ-പക്രലാംതളലാം-മനാനന്തവനാടബ  ചുരലാം

കറനാഡക്ക് സഞ്ചനാരകയനാഗദമനാകനാന്  നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധേനാകേരന്):

കുറദനാടബ-പക്രലാംതളലാം-മനാനന്തവനാടബ  ചുരലാം  കറനാഡബകന  15  മസ്പീററനായബ

വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ഉടമകേള്  ഭൂമബ  വബട്ടുനല്കേബയബട്ടബല.  കഡയബകനജക്ക്,

സലാംരക്ഷണഭബത്തബ നബര്മ്മേബകല്, ഇന്കവസബകഗഷന് എനബവയനായബ ഡബകകസന്

വകുപ്പെബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  നബലവബല്  ഗതനാഗതകയനാഗദമനായ  ഇഇൗ

കറനാഡബകന്റെ   അറകുറപ്പെണബ  നടത്തനാന്  കനനാണ്-പനാനബല്  35  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്. 
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(7) മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാക്സെെബ:  ചുഴലബകനാറബല്  മതദബനന  ഉപകേരണങ്ങള്

നഷ്ടകപ്പെട്ട  കഫനാര്ട്ടക്ക്  കകേനാച്ചബയകട  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബകല

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സതസ്പീകേരബകണലാം.

മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവണ്ടബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  കേഴബഞ്ഞ  മനാസലാം

സലാംസ്ഥനാനത്തുണ്ടനായ  ചുഴലബകനാറബലലാം   തസ്പീവ്രമഴയബലലാം  കകേനാച്ചബയകട

തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബകല  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  മതദബനന

ഉപകേരണങ്ങള്കക്ക്  നനാശലാം  സലാംഭവബച്ചതനായബ  പ്രനാഥമബകേ  അകനതഷണത്തബല്

കേകണ്ടത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  നഷ്ടപരബഹനാരലാം കേണകനാകബ ഇവനാലകവഷന് കേമ്മേബറബയകട

അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാകട  മുഖദമനബയകട  ദുരബതനാശതനാസ  നബധേബയബല്നബനലാം

അടബയന്തരമനായബ തുകേ അനുവദബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(8) കേരമടബ കതനാഴബലനാളബകേളുകട പുനരധേബവനാസലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര്:  കേടല്ത്തസ്പീരലാം നഷ്ടകപ്പെട്ടതുമൂലലാം പൂന്തുറ മുതല്

കവളബവകരയള്ള തസ്പീരപ്രകദശകത്ത കതനാഴബല് നഷ്ടകപ്പെട്ട കേരമടബ കതനാഴബലനാളബകേകള
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വബഴബഞ്ഞലാം പുനരധേബവനാസ പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം തസ്പീരലാം  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം.

മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞ്ചബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവണ്ടബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  പൂന്തുറ  മുതല്  ശലാംഖലാംമുഖലാം

വകരയള്ള  പ്രകദശത്തക്ക്  കേടല്കക്ഷനാഭലാംമൂലലാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട  തസ്പീരലാം

വസ്പീകണ്ടടുക്കുനതബനനായബ  കേബഫ്ബബ  ധേനസഹനായകത്തനാകടയലാം  കചകകന

എന്.കഎ.ഒ.ടബ.-യകട  സനാകങതബകേ  സഹനായകത്തനാകടയലാം  ഓഫ്കഷനാര്

കബകക്ക് വനാട്ടര്  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന  പ്രവൃത്തബ  കകേരള  സലാംസ്ഥനാന  തസ്പീരകദശ

കകേനാര്പ്പെകറഷന് വഴബ പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  പൂന്തുറ മുതല് കവളബ വകരയള്ള

പ്രകദശങ്ങളബകല മതദഗ്രനാമങ്ങളബലനായബ പത്തക്ക് കേരമടബ വള്ളങ്ങളനാണക്ക് ഫബഷറസ്പീസക്ക്

വകുപ്പെബകന്റെ കേരമടബ വബഭനാഗത്തബല് രജബസര് കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഈ പ്രകദശങ്ങളബകല

കേരമടബ  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കതനാഴബല് നഷ്ടകപ്പെട്ടതനായബ  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടബല. 

(9) പ്രകതദകേ സനാമ്പത്തബകേ കമഖലയബകല  കതനാഴബല് ചൂഷണലാം

ശസ്പീ  .   എലാം  .   സതരനാജക്ക്:  കകേനാച്ചബയബകല  പ്രകതദകേ സനാമ്പത്തബകേ കമഖലയബകല

കതനാഴബല്  ചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  മബനബമലാം
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കൂലബയലാം മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. 

കതനാഴബലലാം എബക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   റബ  .   പബ  .   രനാമകൃഷ്ണന്  ):  കകേനാച്ചബന്

കസഷദല് ഇകകണനാമബകേക്ക്  കസനാണബകല കതനാഴബലനാളബകേള് കനരബടുന പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേകളയലാം  സ്ഥലലാം

എലാം.എല്.എ.-കയയലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  അടബയന്തര  കയനാഗലാം  വബളബച്ചക്ക്  വബശദമനായബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് തയ്യനാറനാകബ തുടര്നടപടബകേള് സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(10) മലബനാര് കമഖലയബകല പനാല് വബപണനലാം 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    വബജയദനാസക്ക്:  മബല്മ  മലബനാര്  കമഖലനാ  യൂണബയനബല്

അധേബകേലാം വരുന പനാല് തബരുവനന്തപുരലാം, എറണനാകുളലാം കമഖലനാ യൂണബയനുകേള്

ഏകറടുത്തക്ക് ആഭദന്തര വബപണനലാം ഉറപ്പെനാകനാന് സര്കനാര് ഇടകപടണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

മലബനാര്  കമഖലനാ  യൂണബയന്  വബതരണലാം  കചകയ്യണ്ടതബകനകനാള്  കൂടുതലനായബ

സലാംഭരബക്കുന പനാല്  എറണനാകുളലാം,  തബരുവനന്തപുരലാം കമഖലനാ  യൂണബയനുകേള്

ഏകറടുകണകമന  ആവശദലാം  പരബഗണനനാര്ഹമനായതബനനാല്  പ്രസ്തുത

യൂണബയനുകേള്കക്ക് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനാണക്ക്. 
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V കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

ഇന്തദയകട  കേലാംപക്ക് കടനാളര്  ആന്റെക്ക്  ഓഡബറര്  ജനറലബകന്റെ  2018  മനാര്ച്ചബല്

അവസനാനബച്ച വര്ഷകത്ത സലാംസ്ഥനാന സമ്പദക്ക് വദവസ്ഥകയക്കുറബച്ചുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

1.  പബബകേക്ക്  അകഇൗണ്ടക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  അറുപത്തബരണ്ടക്ക്  മുതല്

അറുപത്തബനനാലക്ക്  വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

2.  സകബനാര്ഡബകനറക്ക്  കലജബകസ്ലേഷന്  കേമ്മേബറബയകട  ഇരുപതുലാം

ഇരുപത്തബകയനാനലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

3.  സസ്പീകേളുകടയലാം  ടനാന്സ്കജന്ഡറുകേളുകടയലാം  കുട്ടബകേളുകടയലാം

ഭബനകശഷബകനാരുകടയലാം കക്ഷമലാം സലാംബനബച്ച സമബതബയകട  പതബകനനാനക്ക് മുതല്

പതബമൂനക്ക് വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

4.  യവജനകക്ഷമവലാം  യവജനകേനാരദവലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബയകട

അഞ്ചനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

5.  മുതബര്ന പഇൗരനനാരുകട കക്ഷമലാം സലാംബനബച്ച സമബതബയകട  മൂനനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
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6.  അനഇൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച്ച സമബതബയകട

പതബകനട്ടനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്   സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2019 -  കല കകേരള ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധേബ    (  കഭദഗതബ  )   
ബബല്

കതനാഴബലലാം എബക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2019 -കല കകേരള ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധേബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇ  ബനാഹബലാം:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

സതര്ണവദനാപനാരബകേള്   കക്ഷമനബധേബയബകലയക്ക്   നല്കകേണ്ട  വബഹബതലാം  കുറച്ചുലാം

കടകണനാവര്  പരബധേബ  വര്ദബപ്പെബച്ചുലാം  ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേകള  വഞ്ചബക്കുന
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സമസ്പീപനമനാണക്ക് സര്കനാര് സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സതര്ണപ്പെണബ കുലകത്തനാഴബലനായബ

സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളവര്ക്കുകൂടബ  പ്രകയനാജനപ്രദമനായ  നബലയബല്  കക്ഷമനബധേബ

പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം    യനവല്കരണലാം  കേനാരണലാം  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുന

കതനാഴബലനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക്  .    പബ:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല  കകേരള  ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധേബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കമച്ചകപ്പെട്ട  ആനുകൂലദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  വന്കേബട  സതര്ണ  വദനാപനാരബകേളബല്നബനലാം  കൃതദസമയത്തക്ക്

കസസക്ക്  ഈടനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബകണലാം.  കസസക്ക്  കുടബശബകേ

വരുനതബനനാല്  കക്ഷമനബധേബയകട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടക്കുനബല.

നബലവബലള്ള നബയമപ്രകേനാരലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയബല് തനാകഴ വനാര്ഷബകേ വബറ്റുവരവള്ള

വദനാപനാരബകേകള  കസസക്ക്  അടയ്ക്കുനതബല്  നബനക്ക്  ഒഴബവനാക്കുനതക്ക്  വന്കേബട

കതനാഴബലനാളബകേകള  സഹനായബക്കുനതുലാം  ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേകള

കദനാഷകേരമനായബ ബനാധേബക്കുനതുമനാണക്ക്. 
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ശസ്പീ.  വബ.  കകേ.  പ്രശനാന്തബനുകവണ്ടബ  ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്: സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല കകേരള ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധേബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഉടമകേള്ക്കുലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  ഒരുകപനാകല  ആശതനാസലാം  നല്കുന

രസ്പീതബയബല്  20  ലക്ഷലാം  രൂപയബലധേബകേമുള്ള  തുകേയക്ക്  കസസക്ക്  ചുമത്തബയതുലാം

ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേകള  കക്ഷമനബധേബ  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതുലാം

സതനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്. ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേള   സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണ്ടബ

ഇത്തരകമനാരു കഭദഗതബ കകേനാണവന സര്കനാര് നടപടബ  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്. 

കതനാഴബലലാം  എകകക്സെെസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):

ആഭരണകത്തനാഴബലനാളബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണ്ടബയനാണക്ക്  ഇത്തരകമനാരു

കഭദഗതബ  കകേനാണവനബട്ടുളളതക്ക്.  2009-കല  കകേരള  ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധേബ  ആകബല്  ഒനാകരനാ  വദനാപനാരബയലാം  ഒരു  വര്ഷകത്ത  ആഭരണ

വബറ്റുവരവബകന്റെ  0.25  ശതമനാനലാം  തുകേ  കസസക്ക്  അടയണകമന  വദവസ്ഥ

കകഹകകനാടതബ  കസ  കചയ  സനാഹചരദത്തബല്  കതനാഴബലടമ  സലാംഘടനനാ

പ്രതബനബധേബകേളുമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ച്ചയകട  അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണക്ക്  കസസക്ക്
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നബരകക്ക്  0.1  ശതമനാനമനായബ  കുറയണകമന  നബര്കദ്ദേശലാം  പരബഗണബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.

കസസക്ക്  പബരബവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസ്സുകേള്  നബലനബല്ക്കുനതബനനാല്

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പദതബപ്രകേനാരമുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്  യഥനാസമയലാം

വബതരണലാം  കചയ്യനാന്  സനാധേബച്ചബട്ടബല.  ആഭരണ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ജസ്പീവബത

സനാഹചരദലാം കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുലാം കക്ഷമനബധേബ വബഭനാവനലാം കചയ്യുന ആനുകൂലദങ്ങള്

വബതരണലാം  കചയ്യനാനുലാം  സര്കനാര്  പ്രതബജനാബദമനാണക്ക്.  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.   

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയകട അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല കകേരള  ആഭരണ

കതനാഴബലനാളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

173, 175, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 199, 200, 201  എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 



22

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സതസ്പീകേരബച്ചു.

185. ഖണലാം 2-ല് "വദനാപനാരബ" എന വനാകബനു കശഷലാം   "," എന ചബഹ്നലാം
കചര്ക്കുകേ.

 മനബ സതസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

208,  209,  210,  216,  232,  233,  235,  236,  237,  246,  257,  259

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

260, 261, 262  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

                                     1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

106, 107, 111, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 132, 133,

135, 140, 150, 152, 166  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

123.   തതത പ്രഖദനാപന വനാകേദത്തബല് "തനാകഴപ്പെറയലാംപ്രകേനാരലാം”എനതബനു
 പകേരലാം "തനാകഴപ്പെറയലാം പ്രകേനാരലാം”എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സതസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.
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കതനാഴബലലാം എകകക്സെെസുലാം വകേപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   റബ  .   പബ  .   രനാമകൃഷ്ണന്):  2019-കല

കകേരള ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധേബ (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല കകേരള  ആഭരണ കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധേബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(ii) 2019-  കല കകേരള സതകേനാരദ സതത്തബനുള്ള നനാശനഷ്ടലാം തടയലലാം
നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേലലാം ബബല് 

മുഖദമനബക്കുകവണ്ടബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള  സതകേനാരദ  സതത്തബനുള്ള  നനാശനഷ്ടലാം  തടയലലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

VIII ക്രമപ്രശലാം

ബബലബകല അപനാകേത സലാംബനബച്ചക്ക്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ബബലബകന്റെ  3-ാം  വകുപ്പെബല്   വര്ഗ്ഗസ്പീയലഹള

എന പദലാം ഹര്ത്തനാല്,  പ്രകേടനലാം,  മനാര്ച്ചക്ക്,  കഘനാഷയനാത്ര,  ഗതനാഗതലാം തടയല്

എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്കക്ക്  സമനാനസതഭനാവമുള്ള  പദമനായബ

ഉപകയനാഗബച്ചബരബക്കുനതബനനാല്  വര്ഗ്ഗസ്പീയലഹളയബല്  പകങടുക്കുനതബനക്ക്

നബകരനാധേനമബകലനലാം അതബല് നനാശനഷ്ടമുണ്ടനാക്കുന പ്രവൃത്തബ കചയ്യുനതബനനാണക്ക്

നബകരനാധേനകമനക്ക്  ധേതനബപ്പെബക്കുനതക്ക്  എനമനാണക്ക്  പറഞ്ഞബരബക്കുനതക്ക്.

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബല്  പുലര്കത്തണ്ട  സൂക്ഷ്മത  കേനാണബകനാകത

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന ബബല് ക്രമപ്രകേനാരമല. 

മുഖദമനബക്കുകവണ്ടബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):  ഏകതനാകക  കുറങ്ങള്  ആകരനാക

കചയനാലനാണക്ക്  ഡനാകമജബലാംഗക്ക്  ആകബല്  വരുനതക്ക്  എനനാണക്ക്  പറഞ്ഞബട്ടുള്ളതക്ക്.
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വര്ഗ്ഗസ്പീയലഹള  നടത്തുനവരുലാം  പ്രകേടനലാം  നടത്തുനവരുലാം  സമനാന

സതഭനാവമുള്ളവരനാകണനക്ക് പറഞ്ഞബട്ടബല. 

റുളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഇഇൗ  വബഷയലാം  ചട്ടലാം  303-കന്റെ  പരബധേബയബല്  വരുനതല.

ഇകനാരദലാം ബബലബകന്റെ വകുപ്പെക്ക് തബരബച്ചുള്ള പരബഗണനയബല് കഭദഗതബ മൂവക്ക്  കചയക്ക്

സലാംസനാരബകനാവനതുലാം ബനകപ്പെട്ട മനബയകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തനാവനതുമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജഷക്ക്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല കകേരള സതകേനാരദ സതത്തബനുള്ള നനാശനഷ്ടലാം തടയലലാം നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കേലലാം  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.   

ജനനാധേബപതദപരമനായബ സമരലാം കചയ്യനാനുലാം സലാംഘടബകനാനുമുള്ള സതനാതനദലാം

നബലനബര്ത്തബകകനാണതകന  സതകേനാരദ  സതത്തബനുള്ള  നനാശനഷ്ടലാം  തടയനാനുള്ള

സുപ്രധേനാനമനായ  നബയമമനാണക്ക്  ഇഇൗ  ബബലബലൂകട  കകേനാണവനതക്ക്.  കേലനാപങ്ങള്

കുറയനാന്  ഇഇൗ  ബബലബലൂകട  സനാധേബക്കുനതനാണക്ക്.  സമൂഹകത്ത

അരനാജകേതതത്തബകലയക്ക് നയബക്കുന ഹര്ത്തനാലകേള് അലാംഗസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയബല.

സതകേനാരദ  സതത്തക്ക്  നശബപ്പെബകലമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഈ  സര്കനാര്  നബരവധേബ
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കകേസ്സുകേള്  രജബസര്  കചയ്യുകേയലാം  പ്രതബകേകള  പബടബകൂടുകേയലാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബല്  ചരബത്രത്തബലനാദദമനായബ  177  വനബതനാ  എസക്ക്.കഎ.മനാകര

നബയമച്ച  നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കറനാജബ എലാം  .    കജനാണ്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല കകേരള സതകേനാരദ സതത്തബനുള്ള നനാശനഷ്ടലാം തടയലലാം നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കേലലാം  ബബല്  വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഹര്ത്തനാലകേളബലലാം അക്രമങ്ങളബലലാം സതകേനാരദ സതത്തക്ക് നശബപ്പെബകകപ്പെടുനതക്ക്

ആശങനാജനകേമനാണക്ക്.  നശബപ്പെബകകപ്പെട്ട  മുതലബനക്ക്  തുലദമനായ  തുകേ  കകേട്ടബവച്ചനാല്

മനാത്രകമ  ജനാമദലാം  നല്കുകേയള്ളൂകവന  വദവസ്ഥ  കകേനാണവരബകേയലാം

നനാശനഷ്ടത്തബകന്റെ  കതനാതനുസരബച്ചക്ക്  കുറകൃതദങ്ങള്  കബയക്ക് ലബബള്,  കനനാണ്-

കബയക്ക് ലബബള്  എനക്ക്  തരലാംതബരബക്കുനതബകനക്കുറബച്ചക്ക്   ആകലനാചബക്കുകേയലാം

കവണലാം.  ഇഇൗ  നബയമലാം  ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്യകപ്പെടനാതബരബകനാനുള്ള

മുന്കേരുതലകേകളടുകണലാം.  

മുഖദമനബക്കുകവണ്ടബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം
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വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):  പഇൗരകന്റെ  ജസ്പീവനുലാം  സതത്തുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുകേകയന ഭരണഘടനനാ ബനാധേദത നബര്വ്വഹബക്കുനതബനുകവണ്ടബയനാണക്ക്

ബബല്  കകേനാണവനബരബക്കുനതക്ക്.   നനാശനഷ്ടത്തബകന്റെ  കതനാതക്ക്  കേണകനാകനാകത

കുറകൃതദലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്   കനനാണ്-കബയബലബബള്  കകേനാഗബസബബബള്

ഒഫന്സക്ക്  എന  നബലയബല്  സമഗ്രമനായ  ഒരു

നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.   

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല കകേരള സതകേനാരദ

സതത്തബനുള്ള  നനാശനഷ്ടലാം  തടയലലാം  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 212,  218,  228,  232,  247,  253,  260,  264,  270,  271,  278,  280

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 287, 290, 306, 307, 308 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

312, 313, 314, 315, 316, 321 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 337,  346,  347,  349,  352,  354,  356  എനസ്പീ  നമ്പര് കഭദഗതബകേള്
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അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

6-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയന വനാകനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

 'അഞ്ചക്ക്'  എന വനാകബനക്ക് പകേരലാം 'ഒരു' എന വനാകക്ക് കചര്കകണ്ടതനാണക്ക്.

357 (ii, iii), 362, 363, 372, 375, 376, 378, 379, 380 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാകനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  6-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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7-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

381. ഖണലാം 7-ല് "കേസ്പീഴബല് ഉള്ള" എനസ്പീ വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം "കേസ്പീഴബലള്ള"
എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.

   മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  7-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

8-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

  മനബ തനാകഴപ്പെറയന വനാകനാല് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

"അവസരലാം"  എന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം  "അവസരവലാം"  എന  വനാകക്ക്

കചര്കകണ്ടതനാണക്ക്.

386,  387,  388,  392,  393,  401  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 



32

  മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാകനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  8-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയന വനാകനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

"വദവസ്ഥകേള് പ്രകേനാരകമനാ  ഭൂമബയബകനലള്ള"  എന വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം

"വദവസ്ഥകേള് പ്രകേനാരലാം ഭൂമബയബകനലള്ള" എന  വനാക്കുകേള്  കചര്കകണ്ടതനാണക്ക്.

 411, 412, 414, 415, 417, 418, 422, 424, 432, 433, 434, 436, 447

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു.  

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാകനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  9-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന
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പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

10-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയന വനാകനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനാര്ജബനല്  ശസ്പീര്ഷകേത്തബല്  "ഒഴബവനാകല്"  എന  വനാകബനുമുമ്പക്ക്  "മറക്ക്

നബയമങ്ങളുകട" എന വനാക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതനാണക്ക്. 

455, 456  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാകനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

11-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 460, 461, 464, 465, 466 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 468, 470 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

110, 120, 121, 124, 125, 131, 135, 136, 140, 146, 148, 149, 156, 171,

174,  175,  184,  192,  199,  202,  205  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ 136-ാം നമ്പര് കഭദഗതബയകട ii-ാം ഭനാഗലാം സതസ്പീകേരബച്ചു.

136.  പസ്പീഠബകേയബല് 
ii)  "പ്രവ വൃത്തബകേള്മൂലലാം"  എനതബനക്ക്  പകേരലാം   "പ്രവൃത്തബകേള് മൂലലാം  "
എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.  

മനബ  സതസ്പീകേരബച്ച  136-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബയകട  ii-ാം  ഭനാഗലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട
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പബന്വലബക്കുകേകയനാ  കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബക്കുകവണ്ടബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം

വകേപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ ബനാലന്):  2019-കല കകേരള സതകേനാരദ സതത്തബനുള്ള

നനാശനഷ്ടലാം  തടയലലാം  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം  ബബല്  പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം   വഖഫുലാം   ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ   (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  കകേരള  സതകേനാരദ  സതത്തബനുള്ള  നനാശനഷ്ടലാം  തടയലലാം

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേലലാം  ബബല്  പനാസനാകണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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ബബല് സഭ പനാസനാകബ. 

(iii)  2019-  കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സബക്ക് ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ലഘുശബക്ഷനാ

നടപടബകക്ക്  വബകധേയരനാകുന  ഉകദദനാഗസ്ഥര്കപനാലലാം  ബബലബകല  കഭദഗതബമൂലലാം

കസലകക്ക്  ലബസബല്നബനലാം  ഒഴബവനാകകപ്പെടുനതബനുലാം  കപ്രനാകമനാഷന്

തടയകപ്പെടുനതബനുമുള്ള  അവസ്ഥയണ്ടനാകുലാം.  നബയമവബരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

ഏര്കപ്പെടുനവര്ക്കുള്ള ശബക്ഷനാനടപടബകേള് ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസനയകട  ആത്മവസ്പീരദലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാത്ത  രസ്പീതബയബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ആകക്ക്

കഭദഗതബ കചയ്യണലാം. 
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 ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധേനാകൃഷ്ണന്  : സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ബബലബല്  101-ാം  വകുപ്പെബകന്റെ  6-ാം  ഉപവകുപ്പെക്ക്  ഒഴബവനാകബകകനാണള്ള

കഭദഗതബ  വഴബ  കൂടുതല്  അധേബകേനാരലാം   കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്കക്ക്  നല്കുന

കേനാരദലാം  പരബകശനാധേബകണലാം.  കചറബയ  ശബക്ഷനാ  നടപടബകക്ക്  വബകധേയരനാകുന

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥകര  ക്രബമബനലനായബ  ചബത്രസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്  ഒഴബവനാകണലാം.

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥര്കക്ക്  മനാനസബകേ പബരബമുറുകമബലനാകത കജനാലബ  കചയ്യനാനുള്ള

സനാഹചരദമുണ്ടനാകേണലാം.  കപനാലസ്പീസബലള്ള  ക്രബമബനലകേകള  കേകണ്ടത്തബ  കേര്ശന

നടപടബ സതസ്പീകേരബകണലാം. ജയബല് സുരക്ഷ ശക്തമനാകണലാം. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉണബ:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല

കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കമജര്  കപനനാല്റബ  ചുമത്തകപ്പെടുന  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  കപ്രനാകമനാഷന്

കേരസ്ഥമനാക്കുന  അവസ്ഥ  ഒഴബവനാക്കുനതബനനാണക്ക്  കഭദഗതബ  ബബല്

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  നബയമപനാലകേരനായ  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥര്
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കുറവനാളബകേളനായനാല്  അവര്കക്ക്  കേടുത്ത  ശബക്ഷ  നല്കേണലാം.  ക്രബമബനല്

നടപടബകേളബകലര്കപ്പെടുന  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥകര  കസനയബല്നബനലാം

പുറത്തനാക്കുനതബനനായബ കകേനാണവന കഭദഗതബകയ സതനാഗതലാം കചയ്യുന.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കപനാലസ്പീസക്ക്  ആകബല് കസക്ഷന്

101  (6)  വദവസ്ഥപ്രകേനാരലാം  സഞ്ചബതഫലകത്തനാകടയലാം  സഞ്ചബത

ഫലകത്തനാകടയലനാകതയലാം  ഇന്ക്രബകമന്റെക്ക്  തടയല്  ശബക്ഷ  ചുമത്തകപ്പെട്ട

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥര്കക്ക്  കപ്രനാകമനാഷന്  ലഭബക്കുന  സ്ഥബതബയനാണക്ക്

നബലവബലള്ളതക്ക്.  കകേരള  കസറക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  സകബനാര്ഡബകനറക്ക്  റൂള്  പ്രകേനാരമുള്ള

സര്കനാര്  ജസ്പീവനകനാരുകട  കപ്രനാകമനാഷന് വദവസ്ഥ കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥര്ക്കുലാം

ബനാധേകേമനാക്കുകേയനാണക്ക്  കഭദഗതബ  കകേനാണകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെല് എന്കേതയറസ്പീസക്ക് പണബകഷ്മെന്റെക്ക് & അപ്പെസ്പീല് ചട്ടങ്ങളനുസരബച്ചനാണക്ക്

അച്ചടക  നടപടബയലാം  ശബക്ഷ  ചുമത്തലലാം  ബനാധേകേമനായബട്ടുള്ളതക്ക്.  കപനാലസ്പീസബല്

നവസ്പീകേരണലാം  നടത്തബ  ശനാസസ്പീയ  കുറനാകനതഷണ  രസ്പീതബകേള്

വബകേസബപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ/തസ്പീവ്രവനാദ  സലാംഘടനകേള്

കപനാലസ്പീസബല്  സതനാധേസ്പീനലാം  കചലത്തനാന്  ശമബച്ചനാല്  കേര്ശന  നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസ്ഥരുകട  മനാനസബകേ  സലാംഘര്ഷലാം
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കുറയ്ക്കുനതബനുതകുന പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയലാം കപനാലസ്പീസക്ക് കസനയകട

അലാംഗബലലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കചയ്യുനതനാണക്ക്.

ജയബലകേളബകല  കഫനാണപകയനാഗലാം  തടയനതബനുലാം  പുറത്തുനബനലാം

ഭക്ഷണപദനാര്തങ്ങള് ജയബല്  വളപ്പെബല്  എത്തബകനാതബരബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്. ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള്ള 2019-കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

191, 192, 194, 197, 199 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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3-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

219, 222 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

105, 111, 117, 124, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 144, 153, 158, 169,

170, 171 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  2019-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനറ്റ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 
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പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  കമലകദദനാഗസ്ഥര്കക്ക്

വബപുലമനായ  അധേബകേനാരലാം  നല്കുകേ  വഴബ  നബസനാരകുറത്തബനുകപനാലലാം

കപനാലസ്പീസുകേനാകര  ശബക്ഷബക്കുന  സ്ഥബതബ  കപനാലസ്പീസുകേനാരുകട  മനാനസബകേ

സലാംഘര്ഷലാം  കൂട്ടുനതബനുലാം  അര്ഹതകപ്പെട്ട  കപ്രനാകമനാഷന്  നബകഷധേബക്കുനതബനുലാം

കേനാരണമനാകുലാം.  ബബല്  പനാസനാകുനകതനാകട  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബലണ്ടനാകുന

അസലാംതൃപബ സര്കനാര് ഗഇൗരവകത്തനാകട കേനാണണലാം.

2019-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം 25-കനതബകര 64 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാകബ. 

IX റൂളബലാംഗക്ക്
വകുപ്പെക്ക് റസ്പീ  -  ഓപ്പെണ് കചയ്യുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്: 13-11-2019-നക്ക് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല കകേരള പ്രവനാസബ കക്ഷമനബധേബ (കഭദഗതബ) ബബലബകന്റെ വകുപ്പു തബരബച്ചുള്ള

പരബഗണനനാകവളയബല് മൂനനാലാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കേഴബഞ്ഞതബനുകശഷലാം

ബബലബകന്റെ  ചുമതലയള്ള  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയകട  അഭദര്തനമനാനബച്ചക്ക്

സഭയകട അനുമതബകയനാകട മൂനനാലാം വകുപ്പെക്ക് റസ്പീ ഓപ്പെണ് കചയക്ക് കഭദഗതബ വരുത്തബയ
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നടപടബ  ക്രമപ്രകേനാരമകലനലാം  അപ്രകേനാരലാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  ചട്ടലാം

അനുവദബക്കുനബകലനലാം  ചബല  അലാംഗങ്ങള്  കചയറബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയണ്ടനായബ.  സഭ  ചര്ച്ച  കചയക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകബ

കേഴബഞ്ഞ  വകുപ്പെക്ക്  ബനകപ്പെട്ട  മനബയകട  അഭദര്തനപ്രകേനാരലാം  സഭയകട

അനുമതബകയനാകട റസ്പീ-ഓപ്പെണ് കചയ്യനാനുലാം വസ്പീണലാം കഭദഗതബ വരുത്തനാനുലാം സഭയക്ക്

അവകേനാശമുകണ്ടനലാം  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങള്  പരബകശനാധേബച്ചക്ക്  വബശദനാലാംശലാം  സഭകയ

അറബയബക്കുനതനാകണനലാം കചയര് റൂള് കചയതബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് സഭയകട

കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങള് വബശദമനായബ കചയര് പരബകശനാധേബക്കുകേയണ്ടനായബ.

 പത്തനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയബല്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ

പ്രകേനാരമുള്ള 1999-കല കകേരള ബഹകവ കപ്രനാട്ടക്ഷന് ബബലബകന്റെ വകുപ്പെക്ക് തബരബച്ചുള്ള

പരബഗണനനാകവളയബല് സഭ ചര്ച്ച കചയക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകബയ  4-ാം വകുപ്പെക്ക്

വകുപ്പുമനബയകട  അഭദര്തനമനാനബച്ചക്ക്  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട  റസ്പീ-ഓപ്പെണ്

കചയ്യുകേയലാം വസ്പീണലാം കഭദഗതബ വരുത്തുകേയലാം കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

രണ്ടനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയബലലാം  എട്ടനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയബലലാം

പതബകനനാനനാലാം കകേരള നബയമസഭയബലലാം ഇകത രസ്പീതബയബല് വകുപ്പുകേള് റസ്പീ-ഓപ്പെണ്

കചയക്ക്  കഭദഗതബകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച  കേസ്പീഴ്വഴകമുണ്ടനായബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇവ  കകേരള
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നബയമസഭയകട നടപടബക്രമവലാം കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുലാം എന ഒഇൗകദദനാഗബകേ റഫറന്സക്ക്

ഗ്രന്ഥത്തബകല  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  എന  പതബനനാറനാലാം  അദദനായത്തബല്

പ്രതബപനാദബക്കുനണ്ടക്ക്. 

X അറബയബപ്പെക്ക് 

സഭനാ ടബ  .  വബ  .   കലനാകഗനാ പ്രകേനാശനലാം

മബ  .    സസ്പീകര്  : സഭനാ  ടബവബയകടയലാം  നബയമസഭനാ  നടപടബക്രമങ്ങളുകട

ഓണ്ബലന്/ബലവക്ക്  സ്ട്രേസ്പീമബലാംഗബകന്റെയലാം  കലനാകഗനാ/തസ്പീലാം  മറ്റ്യൂസബകേക്ക്  പ്രകേനാശന

ചടങ്ങബല്  പകങടുക്കുനതബനനായബ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  3.45-നക്ക്  തകന

ബനാങതറക്ക് ഹനാളബല് എത്തബകച്ചകരണ്ടതനാണക്ക്. 

സഭ ബവകുകനരലാം 3.19-നക്ക് പബരബഞ. 

*********


