
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-15

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   15,    കവളബ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

 (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I ശദക്ഷണബകല് 

(1) മഹനാതനാഗനാനബ കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  മഹനാതനാഗനാനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ

കതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കൂലബയുള്കപ്പെകടയുള

സസൗകേരദങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തനാന കകേന്ദ്ര ഫണക്ക് ലഭദമനാകനാനലാം കതനാഴബലനാളബകേളുകട

കവതനലാം  വര്ഷലാംകതനാറലാം  പുതുകനാനലാം  പ്രതബവര്ഷലാം  250  കതനാഴബല്  ദബനങ്ങള്



2

നല്കേനാനലാം  പ്രകതദകേ കക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബകനാനലാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.

ക്ഷസ്പീര-കേനാര്ഷബകേ കമഖലകേളബകല പ്രവൃത്തബകേള് ഇസൗ പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തണലാം.

പ്രസ്തുത  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബകനാനനായബ  ഒരു  സമബതബകയ

നബകയനാഗബകണലാം. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന  ):

മഹനാതനാഗനാനബ കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ കതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബകല കൂലബ നബരകക്ക്

ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരനാണക്ക്  നബശ്ചയബക്കുന്നതക്ക്.  കതനാഴബല്

പൂര്ത്തബയനായബ  15  ദബവസത്തബനകേലാം  കവതനലാം  നല്കേണകമന്നക്ക്  വദവസ

കചയബട്ടുകണങബലുലാം  തുകേ  കൃതദമനായബ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  അകസൗണബല്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനളള ഫണക്ക് കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്നബന്നക്ക് യഥനാസമയലാം ലഭബകനാറബല.

17-07-2019 മുതല് 12-11-2019 വകര അവബദഗ്ദ്ധ കവതന നബരകക്ക് ഇനത്തബലുളള

കുടബശബകേ  674.33  കകേനാടബ  രൂപയനാണക്ക്.  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കവതന  കുടബശബകേ

ഉടന  ലഭദമനാകണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗ്രനാമവബകേസന  വകുപ്പുമനബകക്ക്

കേത്തയചബട്ടുണക്ക്.  കവതന  വര്ദനവക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനലാം  കുടബശബകേ

അടബയന്തരമനായബ  വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതബനലാം  കനല്കൃഷബ  ഉള്കപ്പെകടയുളള

കേനാര്ഷബകേ  വൃത്തബകേള്  കതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബകലകറ്റെടുകനാന  അനമതബ
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നല്കേണകമനലാം കകേന്ദ്രസര്കനാരബകനനാടക്ക് ആവശദകപ്പെടുന്നതനാണക്ക്. 

(2) കവളബയനാങലക്ക്ല്ല് കറഗുകലറ്റെര്  -  കേലാം  -  ബബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  പ്രളയലാംനബമബത്തലാം തൃത്തനാലയബകല  കവളബയനാങലക്ക്ല്ല്

കറഗുകലറ്റെര്-കേ ലാം-ബബഡ്ജബകന്റെ  ഷട്ടറകേളബല്  ഒകരണലാം  പൂര്ണമനായബ

ഒലബച്ചുകപനാകുകേയുലാം  നബരവധബകയണത്തബനക്ക്  കകേടുപനാടുകേള്  സലാംഭവബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ഷട്ടറകേള്  തനാഴക്ക് ത്തനാന  കേഴബയനാത്തതക്ക്  കുടബകവള  പദതബകേകള

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണക്ക്.  റബകപ്പെയറബലാംഗബനക്ക്  അടബയന്തരമനായബ  ഫണക്ക്

അനവദബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.   കലനാകേബനാങക്ക്  സഹനായമനായബ

ലഭബച  തുകേ  പ്രസ്തുത  ആവശദത്തബനനായബ  വബനബകയനാഗബകണലാം.  നബനാര്ഡക്ക്

സഹനായകത്തനാകട ആരലാംഭബച കൂട്ടകടവക്ക് കറഗുകലറ്റെറമനായബ ബനകപ്പെട്ട നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  സലാംരക്ഷണഭബത്തബ

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടബ): പ്രളയത്തബല്  ഗുരുതരമനായ

കകേടുപനാടുകേള്  സലാംഭവബച  കവളബയനാങലക്ക്ല്ല്  കറഗുകലറ്റെര്-കേലാം-ബബഡ്ജബകന്റെ

സുഗമമനായ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനലാം  കേനാരദക്ഷമമനായ

ഏകകേനാപനത്തബനമനായബ  ചമ്രവട്ടലാം  കസക്ഷന ഓഫസ്പീസക്ക്  തൃത്തനാല കറഗുകലറ്റെറബനക്ക്
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സമസ്പീപത്തനായബ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  കറഗുകലറ്റെറബകന്റെ സലാംഭരണകശഷബ

കുറയ്ക്കുന്നതുലാം  ജലത്തബകന്റെ  ഒഴുകബനക്ക്  വബഘനാതമനാകുന്നതുമനായ  മണല്ത്തബട്ടകേള്

നസ്പീകലാം  കചയക്ക്  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  ഒരു  കപ്രനാകട്ടനാകകനാള്

നബശ്ചയബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പുഴകേളബകല  മണലുലാം  മറ്റെക്ക്  മനാലബനദങ്ങളുലാം  നസ്പീകലാം

കചയ്യുന്നതബനക്ക്  ഭരണനാനമതബ  നല്കേബ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  ഷട്ടര്

തനാഴക്ക് ത്തുന്നതബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കൂട്ടകടവക്ക്

കറഗുകലറ്റെറബകന്റെ സലാംരക്ഷണഭബത്തബ നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ തുകേ ഉള്കപ്പെകട

പ്രളയലാംമൂലമുണനായ  അധബകേപ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്  റബകകവസ്ഡക്ക്  എസബകമറ്റെക്ക്

തയനാറനാകബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കറഗുകലറ്റെറബകന്റെ   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്

കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുന്നതബനനായബ  ജനപ്രതബനബധബകേളുലാം  ഉകദദനാഗസരുലാം

അടങ്ങുന്ന സമബതബ   രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

II സബ്മബഷന

(1) ലത്തസ്പീന കേകത്തനാലബകനാ സമുദനായത്തബകന്റെ പബകന്നനാകനാവസ

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസക്ക്:  ലത്തസ്പീന  കേകത്തനാലബകനാ  സമുദനായത്തബകന്റെ

സനാമ്പത്തബകേ വബദദനാഭദനാസ പബകന്നനാകനാവസയക്ക്  പരബഹനാരമുണനാക്കുന്നതബനനായബ

ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തബ  ആവശദമനായ  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

നബലവബല്  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  ലത്തസ്പീന  കേകത്തനാലബകനാ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്  കപ്രനാഫഷണല്  ബബരുദകകേനാഴ്സുകേളബകല

പ്രകവശനത്തബനക്ക്  ആലാംകഗനാ  ഇന്തദന  വബഭനാഗകത്തനാകടനാപ്പെലാം  മൂന്നക്ക്  ശതമനാനലാം

സലാംവരണവലാം  ആര്ട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയനസക്ക്  കകേനാഴ്സുകേളബകല  പ്രകവശനത്തബനലാം

കമഡബകല്  കപനാസക്ക്  ഗ്രനാജുകവഷന  കകേനാഴ്സുകേളബകല  പ്രകവശനത്തബനലാം

എസക്ക്.കഎ.യു.സബ.  വബഭനാഗകത്തനാകടനാപ്പെലാം  ഒരു  ശതമനാനലാം  സലാംവരണവലാം

അനവദബചബട്ടുണക്ക്.  സര്കനാര് സര്വസ്പീസബല് ലനാസക്ക് കഗ്രഡക്ക്,  ലനാസക്ക് കഗ്രഡക്ക് ഇതര

തസബകേകേളബല്  ആലാംകഗനാ -ഇന്തദന  വബഭനാഗകത്തനാകടനാപ്പെലാം  നനാലക്ക്  ശതമനാനലാം

സലാംവരണലാം  അനവദബചബട്ടുണക്ക്.  ലത്തസ്പീന  കേകത്തനാലബക  വബഭനാഗത്തബകന്റെ

പബകന്നനാകനാവസ  പഠബക്കുന്നതബനക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷകന  നബയമബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണനയബലബല. 
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(2) ഐ  .  ഐ  .  ടബ  .   വബദദനാര്തബനബയുകട മരണലാം  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നസൗഷനാദക്ക്:  കചനന്ന  കഎ.കഎ.ടബ.-യബകല  മലയനാളബ

വബദദനാര്തബനബ  ഫനാത്തബമ  ലത്തസ്പീഫക്ക്  ആതഹതദ  കചയ  സലാംഭവത്തബല്

അകനസഷണലാം നടത്തബ  കുറ്റെകനാകര കേകണത്തുന്നതബനക്ക് സര്കനാര് ഇടകപടണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):  കകേനാലലാം  കേബളബകകേനാല്ലൂര്  സസകദശബയുലാം  കചനന്ന

കഎ.കഎ.ടബ.  വബദദനാര്തബനബയുമനായ  ഫനാത്തബമ  ലത്തസ്പീഫക്ക്  കഎ.കഎ.ടബ.

കേനാമ്പസബല് ആതഹതദ കചയ സലാംഭവത്തബകല ദുരൂഹത  അകനസഷബകണകമന്നക്ക്

തമബഴക്ക് നനാടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബകയനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  കകേസകനസഷണലാം

കചകകന്ന  സബറ്റെബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണറകട  കേസ്പീഴബല്  കസനട്രല്

നകലാംബനാഞബകന  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  ഊര്ജബത  അകനസഷണലാം

നടനവരബകേയുമനാണക്ക്. 

(3) കകേ  .  ടബ  .  ഡബ  .  സബ  .   കഹനാട്ടല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  കകേനാഴബകകനാടക്ക് കവസക്ക് ഹബല് ബസ്പീചബല് ടൂറബസലാം

വകുപ്പെബകന്റെ  ഉടമസതയബലുള  സലത്തക്ക്  കകേ.ടബ.ഡബ.സബ.  കഹനാട്ടല്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 
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സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന  ):  ഭൂമബ  സലാംബനബചക്ക്  റവനന്യൂ  കരഖകേള്

ലഭദമനാകുന്നതബലുണനായ   കേനാലതനാമസലാം  പരബഹരബചക്ക്  നടപടബകമങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാകബ കകേ.ടബ.ഡബ.സബ.കക്ക് ഭൂമബ നകേമനാറന്നതബനലാം കഹനാട്ടല് നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

III റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണലാം

പ്രവനാസബ  മലയനാളബകേളുകട  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട  ഒനപതുലാം

പത്തുലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്   സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  പരബഗണന

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എന്നബവ സലാംബനബച കേമ്മേബറ്റെബയുകട  അഞനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

V അനസൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

(1) അനസൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട 

പതബകനട്ടനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് പരബഗണന

അനസൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട

പതബകനട്ടനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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(2) തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണനാനമതബക്കുള പ്രകമയങ്ങള്

(i)  2017-  കല കകേരള ദുര്മനവനാദവലാം അനവബശസനാസ പ്രവൃത്തബകേളുലാം 
നബകരനാധബക്കുന്നതബനള ബബല്

ശസ്പീ  .    പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്:  2017-കല കകേരള ദുര്മനവനാദവലാം അനവബശസനാസ

പ്രവൃത്തബകേളുലാം  നബകരനാധബക്കുന്നതബനള  ബബലബകന്റെ  അവതരണനാനമതബക്കുള

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

 ശസ്പീ  .    അനവര് സനാദത്തക്ക്:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന  ):  ബബലബനക്ക് അനമതബ നല്കകേണതബല. 

ശസ്പീ  .    പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്:  സനാമൂഹബകേമനായുലാം സനാമ്പത്തബകേമനായുലാം പബകന്നനാകലാം

നബല്ക്കുന്നവകര അനവബശസനാസങ്ങളുകട കപരബല് ചൂഷണലാം കചയ്യുന്ന പ്രവണത

വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബബലബകന പരബപൂര്ണമനായബ നബരനാകേരബക്കുന്ന സര്കനാര്

നബലപനാടക്ക് പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  സമൂഹത്തബകല കതറ്റെനായ അനനാചനാരങ്ങള്കക്ക്

അറതബവരുത്തുകേ  എന്നതനാണക്ക്  ഇസൗ  ബബലബലൂകട  ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.

അനവബശസനാസങ്ങളുലാം  അനനാചനാരങ്ങളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ചൂഷണങ്ങകള

പ്രതബകരനാധബക്കുകേയുലാം  പ്രനാര്തനയുകട  മറവബല്  കറനാഡുകേള്  കേകയറബ
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ഗതനാഗതക്കുരുകക്ക്  സൃഷബക്കുന്നവര്കകതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കവണലാം. ഇസൗ ബബല് ഒസൗകദദനാഗബകേ ബബലനായബ അലാംഗസ്പീകേരബകണലാം. 

    (ചര്ച തുടരുലാം)

     (ii) 2019-  കല കകേരള റസബഡനസക്ക് അകസനാസബകയഷനകേള് 
                 (  രജബകസ്ട്രേഷനലാം നബയനണവലാം  )   ബബല്

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  2019-കല  കകേരള  റസബഡനസക്ക്

അകസനാസബകയഷനകേള്  (രജബകസ്ട്രേഷനലാം  നബയനണവലാം)  ബബലബകന്റെ

അവതരണനാനമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ദനാസന: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

നബലവബല്  സലാംസനാന  റസബഡനസക്ക്  അകസനാസബകയഷനകേള്  രജബസര്

കചയകപ്പെടുന്ന  നബയമങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനകവണബ  കകേരള  സലാംഘ  രജബകസ്ട്രേഷന  ആകക്ക്,  2019  എന്ന

കപരബല്  തയനാറനാകബ  ഉത്തരവബനനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുള  കേരടക്ക്  ബബല്

അനസൗകദദനാഗബകേ ബബലബകന്റെ ഉകദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങള്കക്ക് അനകരനാധമനായബട്ടുളതബനനാല്

പുതബയ നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ ആവശദമബല.   
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ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  നബയമപ്രകേനാരമലനാകത  സനാപബതമനായ  പല

റസബഡനസക്ക്  അകസനാസബകയഷനകേള്ക്കുലാം  അവരുകട  ഉത്തരവനാദബതസലാം

നബര്വഹബകനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുളതക്ക്.  ഈ

അകസനാസബകയഷനകേള് ജനകകമതബ കപനാലസ്പീസുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

ചുമതലകേള്  നബര്വഹബക്കുകേയുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുകട  പദതബ

രൂപസ്പീകേരണ  ഘട്ടത്തബല്  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുനണക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്  തബരസ്കൃതമനാകുന്ന  വനാര്ദകേദങ്ങകള

പരബഗണബകനാനള  സലാംവബധനാനലാം  രൂപകപ്പെടുത്തനാനലാം  ഗ്രനാമസഭകേളബല്

ജനപങനാളബത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനലാം  മനാലബനദസലാംസരണ  പ്രശ്നത്തബല്

കനതൃതസപരമനായ  ഉത്തരവനാദബതസലാം  ഏകറ്റെടുകനാനലാം  കേനായബകേവബകനനാദങ്ങള്കക്ക്

കവദബകയനാരുകനാനലാം  ജനങ്ങള്കബടയബല്  കഎകേദകബനാധലാം  വളര്ത്തബകയടുത്തക്ക്

ആതഹതദനാപ്രവണത   ഒഴബവനാകനാനലാം   റസബഡനസക്ക്

അകസനാസബകയഷനകേള്കക്ക്  കേഴബയുലാം.  എന്നനാല്  ഏകേസ്പീകൃത

സസഭനാവമബലനാത്തതബനനാല്  പല  റസബഡനസക്ക്  അകസനാസബകയഷനകേള്ക്കുലാം

അവരുകട  ഉത്തരവനാദബതസലാം  നബര്വഹബകനാനനാകുന്നബല.  ഇസൗ  സനാഹചരദത്തബല്

റസബഡനസക്ക്  അകസനാസബകയഷനകേള്കക്ക്  സനാറ്റെന്യൂട്ടറബ  പദവബ  നല്കുന്നതബനനായബ
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം ആവശദമനാണക്ക്. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

തബരുവബതനാലാംകൂര്-കകേനാചബ-മലബനാര് കമഖലകേളബകല പഴയ രജബകസ്ട്രേഷന ആക്ടുകേള്

സലാംകയനാജബപ്പെബചക്ക് കകേരള സലാംഘ രജബകസ്ട്രേഷന ആകക്ക്  2019  തയനാറനാകബ നബയമ

വകുപ്പെബകന്റെ  അഭബപ്രനായത്തബനക്ക്  അയചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  സലാംസനാനത്തക്ക്  ഒകര

നബയമത്തബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  റസബഡനസക്ക്  അകസനാസബകയഷനകേള്  രജബസര്

കചയകപ്പെടണകമന്ന ആവശദലാം അലാംഗസ്പീകേരബകനാവന്നതനാണക്ക്. 

ബബല് സഭയുകട അനമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

(iii) 2019-  കല കകേരള കേനാറ്റെറബലാംഗക്ക് കതനാഴബലനാളബകേളുകട
സുരക്ഷയുലാം സലാംരക്ഷണവലാം ബബല് 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന: 2019-കല കകേരള കേനാറ്റെറബലാംഗക്ക് കതനാഴബലനാളബകേളുകട

സുരക്ഷയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ബബലബകന്റെ  അവതരണനാനമതബക്കുള  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജകബക്ക്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

കതനാഴബലുലാം  എകകകസുലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന):
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അസലാംഘടബത  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  കക്ഷമത്തബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച

കകേരള  അസലാംഘടബത കതനാഴബലനാളബ സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡബല്

മറ്റെക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡുകേളബല്  അലാംഗതസകമടുത്തബട്ടബലനാത്ത  അസലാംഘടബത

കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം  പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം

അലാംഗതസകമടുകനാവന്നതനാണക്ക്. ഇസൗ പദതബയബല് അലാംഗങ്ങളനാകുന്നവര്കക്ക് വബവബധ

ആനകൂലദങ്ങളുലാം  60  വയസക്ക്  പൂര്ത്തബയനാകുകമ്പനാള്  കപനഷനലാം  ലഭബക്കുലാം.

നബലവബലുള  കബനാര്ഡബല്നബനലാം  ആവശദമനായ  സലാംരക്ഷണവലാം  സനാമ്പത്തബകേ

ആനകൂലദവലാം  ലഭബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രകതദകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകകണ  ആവശദമബലനാത്തതബനനാല്  ബബലബനക്ക്  അവതരണനാനമതബ

നല്കകേണതബല.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  അസലാംഘടബത കതനാഴബലനാളബ സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ

കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബല്  കേനാറ്റെറബലാംഗക്ക്  കതനാഴബലനാളബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല്  ഈ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേനാന പ്രകതദകേ കക്ഷമനബധബ കബനാര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബകണലാം.

                    (ചര്ച തുടരുലാം)
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(iv) 2019-  കല കകേരള കബനബകല് സനാപനങ്ങള്   (  രജബകസ്ട്രേഷനലാം
നബയനണവലാം  )   കഭദഗതബ ബബല്

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  : 2019-കല  കകേരള  കബനബകല്  സനാപനങ്ങള്

(രജബകസ്ട്രേഷനലാം  നബയനണവലാം)  കഭദഗതബ  ബബലബകന്റെ  അവതരണനാനമതബക്കുള

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസക്ക്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):  കബനബകല്  സനാപനങ്ങളുകട  രജബകസ്ട്രേഷനലാം

നബയനണത്തബനമനായബ  വദവസ  കചയ്യുന്ന  കകേരള  കബനബകല്  സനാപനങ്ങള്

(രജബകസ്ട്രേഷനലാം നബയനണവലാം)  ആക്ടുമനായബ കഭദഗതബ ബബലബകല പരനാമര്ശങ്ങള്

കപനാരുത്തകപ്പെടനാത്തതബനനാല് ബബല് പരബഗണബകകണതബല.  

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങളുകടയുലാം

കസവനങ്ങളുകടയുലാം നബലവനാരലാം നബര്ണയബക്കുകേകയന്ന ലക്ഷദലാം മുനനബര്ത്തബയുള

വദവസകേളനാണക്ക്  കകേരള  കബനബകല്  സനാപനങ്ങളുകട  (രജബകസ്ട്രേഷനലാം

നബയനണവലാം)  ആകബല്  ഉള്കകനാളബചബട്ടുളതക്ക്.  ചബകേബതയുകട  പൂര്ണതയ്ക്കുലാം
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കരനാഗനബര്ണയത്തബകന്റെ കൃതദതയ്ക്കുലാംകവണബ രണനാലാം അഭബപ്രനായലാം കതടനാനലാം ബദല്

ചബകേബതനാ  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  സസസ്പീകേരബകനാനമുള  കരനാഗബയുകട  അവകേനാശലാം

വദവസനാപബതമനാക്കുന്നതബനനാണക്ക്  കഭദഗതബ  ബബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുളതക്ക്.

ആശുപതബകേള് ഇസൗടനാക്കുന്ന വദതദസ നബരകക്ക് നബയമലാംമൂലലാം നബയനബക്കുകേയുലാം

ചബകേബതയക്ക്  കൃതദമനായ മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേയുലാം ചൂഷണത്തബല്നബനലാം

കരനാഗബകേകള സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം കചയണലാം. 

                        (ചര്ച തുടരുലാം)

(v) 2019-  കല കകേരള വകയനാജന കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉനബദുള  : 2019-കല  കകേരള  വകയനാജന  കേമ്മേസ്പീഷന

രൂപസ്പീകേരണ ബബലബകന്റെ അവതരണനാനമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു):  നബയമത്തബകന്റെ പബനബലമബലനാകത സര്കനാര് ഉത്തരവബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  രൂപസ്പീകൃതമനാകുന്ന ഒരു കേമ്മേസ്പീഷനക്ക്  സബവബല് കകേനാടതബയുകട

അധബകേനാരങ്ങള്  നല്കേനാകനനാ  ഉത്തരവകേള്  നടപ്പെബലനാകനാകനനാ  സനാധബകനാത്ത
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സനാഹചരദത്തബല്  വകയനാജന  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

ബബലബനക്ക് പ്രസകബയബല.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉനബദുള: വകയനാജനസലാംരക്ഷണത്തബനലാം  കക്ഷമത്തബനലാം

നബയമപരബരക്ഷ  ലഭബക്കുന്നതബനകവണബ  വകയനാജന  കേമ്മേസ്പീഷന

രൂപസ്പീകേരബകണകമന്നനാണക്ക്  ബബലബലൂകട  ആവശദകപ്പെടുന്നതക്ക്.  വകയനാജനങ്ങളുകട

കേഴബവകേള്  പ്രകയനാജനപ്രദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  കേല്പ്പെബത  സര്വകേലനാശനാല

മനാതൃകേയബലുള  സലാംവബധനാനലാം  കകേനാണ്ടുവരുന്നതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലനാചബകണലാം.

കേനാലബകേപ്രസകബയുള വബഷയമനായതബനനാല് പുനര്ചബന്തനലാം നടത്തബ വകയനാജന

കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബകനാന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  മനാതനാപബതനാകകളനാടുലാം

അയല്വനാസബകേകളനാടുലാം  സമൂഹകത്തനാടുമുള  ബനാദദതകേള്  വരുലാംതലമുറകയ

കബനാധദകപ്പെടുത്തുലാംവബധമുള  പനാഠദപദതബ  ആവബഷ്കരബകണലാം.  വകയനാജന

സലാംരക്ഷണനാര്തലാം  ഓകരനാ  വനാര്ഡബലുലാം  പകേല്വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബകനാനലാം

വകയനാജനകക്ഷമത്തബനക്ക് പ്രകതദകേ വകുപ്പെക്ക് രൂപസ്പീകേരബകനാനലാം തയനാറനാകേണലാം. 

                          (ചര്ച തുടരുലാം)

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.30-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * *


