
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-17

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019    നവലാംബര്   19,    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 അടബയന്തരപ്രകമയലാം

ധനപ്രതബസനബയലാം ട്രഷറബ നബയന്ത്രണവലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  ധനകേനാരദ മനാകനജക്ക് കമന്റെബകല പനാളബച്ചയലാം ധനപ്രതബസനബയലാം

ട്രഷറബ  നബയന്ത്രണവലാംമൂലലാം  വബകേസന  പദതബകേള്  സലാംഭബകനാനബടയനായ

സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സര്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  എലാം.  ഉമ്മേര്,  കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്

കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 
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ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

കകേന്ദ്രസര്കനാരബല്നബനലാം  ലഭബകകണ  1600  കകേനാടബ  രൂപയകട  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കകേനാമ്പനകസഷന  ലഭബകനാത്തതനാണക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകക്ക്  കേനാരണലാം.

ഇഇൗ  മനാസലാം  ശമ്പള  ദബവസങ്ങള്ക്കുകശഷവലാം  ട്രഷറബ  നബയന്ത്രണലാം

തുടകരണബവനബട്ടുണക്ക്.  അധബകേ  വനായ്പകയടുകനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണക്ക്

നബലവബലുള്ളതക്ക്.  സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ വബകേസന-കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങകള

ബനാധബച്ചബട്ടബല. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  ധനകേനാരദ മനാകനജക്ക് കമന്റെബകന്റെ     പനാളബച്ചയലാം

വബഭവസമനാഹരണത്തബകല  കകേടുകേനാരദസ്ഥതയലാം  ധൂര്തലാംമൂലലാം  സലാംസ്ഥനാനലാം

ഗുരുതരമനായ  സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ കനരബടുകേയനാണക്ക്.  ട്രഷറബ നബയന്ത്രണലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുമൂലലാം  വബകേസന-കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

തടസ്സകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷകത്ത  സബല്  ഓവര്  വര്ക്കുകേള്കക്ക്

അഡസ്പീഷണല്  തുകേ  അനുവദബകനാകത  കേദനാരബ  ഓവര്  കചയ്തതുലാം  പനാന  ഫണക്ക്

കവട്ടബക്കുറച്ചതുമനാണക്ക് വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സകപ്പെടനാന കേനാരണമനായതക്ക്.

നബകുതബ വരുമനാനലാം ഗണദമനായബ കുറഞ്ഞതുലാം ആലാംനസബ പദതബ പരനാജയകപ്പെട്ടതുലാം

കപനാതുകേടവലാം  ആകളനാഹരബകേടവലാം  ധനകമ്മേബയലാം  വര്ദബച്ചതുലാം  ധൂര്ത്തക്ക്
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നബയന്ത്രബകനാന  സനാധബകനാത്തതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  പനാളബച്ചകേളനാണക്ക്.  ഇഇൗ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സലാംഭബച്ചബരബക്കുനകവനലാം  നബയന്ത്രണമബലനാത്ത

കചലവലാം  ധൂര്തമനാണക്ക്  ധനപ്രതബസനബകക്ക്  കേനാരണമനായകതനമുള്ള  വനാദലാം

ശരബയല. കകേനാണ്ട്രനാക്ടര്മനാര്ക്കുള്ള കുടബശബകേ തുകേ, വബവബധ കക്ഷമ കപനഷനുകേള്

എനബവ വബതരണലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പബ.ഡബബ.ഡബ.,  ഇറബകഗഷന എനബവയമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  കകേനാണ്ട്രനാക്ടക്ക്  വര്ക്കുകേള്കക്ക്  യനാകതനാരു  തടസ്സവമബല.   നബലവബല്

ആസബവബകേസന ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചുള്ള പ്രവൃത്തബകേള്,  കഡകപ്പെനാസബറക്ക്  വര്ക്കുകേള്

എനബവയനാണക്ക്  കവയ്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  മസ്പീനസക്ക്  നബയന്ത്രണമുള്ളതക്ക്.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വരുമനാനലാം  കുറഞ്ഞതബകന്റെ  ഫലമനായബ  കകേനാമ്പനകസഷന  കസസക്ക്  ഇനത്തബല്

പബരബക്കുന തുകേ സലാംസ്ഥനാനങ്ങള്കക്ക് നല്കേനാന സനാധബകബകലന നബലപനാടനാണക്ക്

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  നബരവധബ  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം

കഗയബല്  പപപ്പെക്ക്  പലന,  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബകേസനലാം  തുടങ്ങബയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ക്കുലാം  പണലാം  കചലവഴബച്ച  സര്കനാരനാണബതക്ക്.  മലകയനാര

പഹകവയകടയലാം  നബരവധബ  പനാലങ്ങളുകടയലാം  കറനാഡുകേളുകടയലാം  പണബ
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യനാഥനാര്തദമനായബകകനാണബരബക്കുന.  ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സര്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചനബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.

മുനസ്പീര്  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറതകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) ടൂറബസലാം വബകേസനത്തബനക്ക് പുതബയ പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാകബ:   കഫനാര്ട്ടുകകേനാച്ചബ,  മട്ടനാകഞ്ചേരബ  കകപതൃകേ  ടൂറബസലാം

കമഖലയകട  വബകേസനത്തബനനായബ  നൂതന  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

നടപ്പെനാകണലാം.  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞ്ചേനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന):   ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ക്രൂയബസക്ക്  ടൂറബസ്റ്റുകേള്കക്ക് ഹൃദദമനായ വരകവല്പ്പെക്ക്  നല്കുകേകയന ലക്ഷദകത്തനാകട
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കഫനാട്ടബലാംഗക്ക്  ക്രൂയബസക്ക്  ടൂറബസലാം  കഫസബലബകറഷന  കസന്റെര്  കേലാം  കൂത്തമ്പലലാം

പദതബകക്ക്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കചലനാനലാം,  കഫനാര്ട്ടുകകേനാച്ചബ,

കകവപ്പെബന,  കേടമക്കുടബ  എനബവകയ  ബനബപ്പെബച്ചുകകേനാണക്ക്  കകപതൃകേ  ഗ്രനാമസ്പീണ

കേനായകലനാര  ടൂറബസലാം  സര്കേക്യൂട്ടബകന്റെ  സനാധദതകേള്  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

വളന്തകനാടക്ക് ദസസ്പീപബകല ഗ്രനാമസ്പീണ ടൂറബസലാം പരബപനാടബയകട അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനുള്ള  പദതബ  തയ്യനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കഹനാലാംകസകേള്ക്കുള്ള

നബകുതബയബളവക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമന്ത്രബയമനായബ  ആകലനാചബച്ചക്ക്

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

(2) ഫകക്ക് നബകരനാധനലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   അബ്ദു റബക്ക്:  കകേന്ദ്ര സര്കനാരബകന്റെ കവസക്ക് മനാകനജുകമന്റെക്ക് റൂള്

പ്രകേനാരലാം  പുനനഃചലാംക്രമണലാം  കചയ്യനാവനകതനാ  പുനരുപകയനാഗലാം  കചയ്യനാവനകതനാ

ആയ ഉത്പനങ്ങള് നബകരനാധബകരുകതന നബര്കദ്ദേശത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല്

സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക് ഫകക്ക് നബകരനാധബച്ച നടപടബ  പുന:പരബകശനാധബകണലാം. 

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന):

29-08-2019-കല  സര്കനാര്  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  പബ.വബ.സബ. ഫകക്ക്

നബകരനാധബക്കുകേയലാം  പകേരലാം  പ്രബന്റെബലാംഗക്ക്  തുണബ,  കപപ്പെര്,  കപനാളബ  എഥബലസ്പീന
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തുടങ്ങബയ  പുനനഃചലാംക്രമണ  സനാധദമനായ  വസ്തുകള്  ഉപകയനാഗബകനാവനതുമനാണക്ക്.

പനാസബകേക്ക്  മനാലബനദ  പരബപനാലന  ചട്ടലാം  2016 അനുസരബച്ചക്ക്  പുനനഃചലാംക്രമണലാം

കചയ്യനാന  സനാധബകനാത്ത  മള്ട്ടബകലകയര്ഡക്ക്  പനാസബകബകന്റെ  ഉല്പ്പെനാദനവലാം

ഉപകയനാഗവലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  ഒഴബവനാകണകമനക്ക്  നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ

കമഖലയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുനവര്കക്ക് കതനാഴബല് നഷ്ടമുണനാകേനാകതയലാം പ്രബന്റെബലാംഗബനക്ക്

ഉപകയനാഗബക്കുന  കമറസ്പീരബയലബല്  മനാറലാം  വരുത്തബയലാം  ഫക്സുകേള്  പ്രകൃതബ

സഇൗഹൃദമനാക്കുന നടപടബയനാണക്ക് സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്. 

III സബ്മബഷന

(1) ആലപ്പുഴ പബപ്പെനാസക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):  ആലപ്പുഴ  പബപ്പെനാസക്ക്

നബര്മ്മേനാണലാം  തസരബതകപ്പെടുതനതബനുലാം  ഗതനാഗതക്കുരുകക്ക്  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന  വബഹബതകത്തനാകട  ആരലാംഭബച്ച  ആലപ്പുഴ  പബപ്പെനാസക്ക്

നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  രണക്ക്  ഗര്ഡറകേകളനാഴബച്ചക്ക്  ബനാകബയള്ള

നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കേരനാറബകന്റെ കേനാലനാവധബ  2019  ഏപ്രബല് 15-നക്ക്
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അവസനാനബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഗര്ഡറബകല തടസ്സലാം മനാറബ ഭൂരബഭനാഗലാം പ്രവൃത്തബയലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ബനാകബ  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തബയനാകബ  മൂനക്ക്

മനാസത്തബനുള്ളബല്   ആലപ്പുഴ  പബപ്പെനാസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  കചയ്യനാന

സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  

(2) സബ  .  സബ  .  ടബ  .  വബ  .   കേദനാമറകേള് സ്ഥനാപബകല്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ഗവണ്കമന്റെക്ക്,  സസകേനാരദ  ആശുപതബകേളബല്

ഐ.സബ.യ-വബലുലാം  സബ.സബ.യ.-വബലുലാം  സബ.സബ.ടബ.വബ.  കേദനാമറകേള്

സ്ഥനാപബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ  ടസ്പീച്ചര്  ):  കരനാഗബകേളുകട  സസകേനാരദതകയ

ബനാധബക്കുകമനതബനനാലുലാം  വബവബധ  സങസ്പീര്ണ

പ്രശ്നങ്ങള്കബടയനാക്കുകമനതബനനാലുലാം  കഎ.സബ.യ.-വബല്  സബ.സബ.ടബ.വബ.

സ്ഥനാപബക്കുനതക്ക് ഉചബതമകലനനാണക്ക് വബദഗനാഭബപ്രനായലാം.  കഎ.സബ.യ.,  സബ.സബ.യ.

എനബവബടങ്ങളബല് പ്രകവശബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ള കരനാഗബകേളുകട ആകരനാഗദനബല യഥനാസമയലാം

ബന്ധുകകള  അറബയബകനാനനായബ  ഒരു  കേമ്മേക്യൂണബകകഷന  സബസത്തബനക്ക്  തുടകലാം

കുറബക്കുനതനാണക്ക്.  കപഷദന്റെക്ക്  ഇനഫര്കമഷന  സബസലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന
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ശമബക്കുകേയലാം അവ സസകേനാരദ  ആശുപതബകേളബല്ക്കൂടബ  പനാലബകനാന നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയലാം കചയ്യുനതനാണക്ക്. 

(3) കേനായലാംകുളലാം തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീമതബ  യ  .    പ്രതബഭ:   കേനായലാംകുളലാം  തനാലൂകക്ക്  രൂപസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പുതബയ  തനാലൂകക്ക്  രൂപസ്പീകേരണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബകയനാഗബച്ച  ലനാന്റെക്ക്  റവനക്യൂ

കേമ്മേസ്പീഷണകററക്ക്  തലത്തബലുള്ള  ടസ്പീമബകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന  മുറയക്ക്

ഇകനാരദത്തബല് കമല്നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(4) കുടബകവള്ള പദതബ

കഡനാ  .   എന  .   ജയരനാജക്ക്: കേറകേച്ചനാല്, കനടുങ്കുനലാം, കേങ്ങഴ പഞ്ചേനായതകേളബല്

ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബലുള്ള  കുടബകവള്ള  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കേനാഞ്ഞബരപ്പെള്ളബ,

കനടുങ്കുനലാം, കേങ്ങഴ പഞ്ചേനായതകേളബല് നബലവബല് 0.6 എലാം.എല്.ഡബ. ജലമനാണക്ക്
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വബതരണലാം  കചയവരുനതക്ക്.  നബലവബകല  ജനസലാംഖദ  പ്രകേനാരവലാം  ഭനാവബ

വബകേസനവലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്  15  എലാം.എല്.ഡബ.  കശഷബയളള  ആധുനബകേ

ശുദസ്പീകേരണശനാല സ്ഥനാപബകനാനനാവശദമനായ സ്ഥലവലാം ഫണ്ടുലാം ലഭദമനാകുന മുറയക്ക്

തുടർനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(5) ഉരുകക്ക് തടയണ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ശശബ: ഭനാരതപ്പുഴയബല്  പ്രളയത്തബല്  തകേര്ന  മണന്നൂര്

ഉരുകക്ക് തടയണ പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം പനാര്ശസഭബത്തബ കകേട്ടുനതബനുലാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  മണന്നൂര് ഉരുകക്ക്

തടയണയമനായബ ബനകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങൾ പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  IDRB  ചസ്പീഫക്ക്

എഞ്ചേബനസ്പീയറകട കനതൃതസത്തബൽ അടബയന്തരനടപടബ പകേകകനാള്ളുനതുലാം KIIDC

മുകഖന പ്രവൃത്തബ  നടപ്പെനാക്കുനതുമനാണക്ക്.

(6) തടയണകേളുകട നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   മുഹമ്മേദക്ക് മുഹസബന പബ  .: പട്ടനാമ്പബ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല വബവബധ

തടയണകേളുകട  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനുലാം  തടയണകേളുകട
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നബയന്ത്രണത്തബനനായബ  അസബസന്റെക്ക്  എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  എഞ്ചേബനസ്പീയറകട

കനതൃതസത്തബല്  തനാലൂകനാസ്ഥനാനത്തക്ക്  പുതബയ  ഓഫസ്പീസക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  വബവബധ കേനാരണങ്ങളനാല്

കേനാലതനാമസലാം കനരബട്ട  കചങ്ങണനാലാംകുനക്ക് കറഗുകലററബകന്റെ സബവബൽ പ്രവൃത്തബകേള്

31-05-2019-നക്ക്  പൂർത്തസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേനാലടബക്കുനക്ക് ആർ.സബ.ബബ.-യകട

ഡബ.പബ.ആർ-നക്ക്  അനുമതബ  നൽകേബ  തുടർനടപടബകേൾകനായബ  KIIDC-കയ

ചുമതലകപ്പെടുതകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പനാറകടവക്ക് തടയണയനായബ  860  ലക്ഷലാം

രൂപയകട  ഭരണനാനുമതബ  നലബയബട്ടുണക്ക്.  പട്ടനാമ്പബ  മുനബസബപ്പെനാലബറബയബൽ

ഭനാരതപ്പുഴയക്ക്  കുറകകേ  കറഗുകലററബനക്ക്  പകേരലാം  തടയണ  നബര്മ്മേബകനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  റസ്പീ-ഡബപസൻ  ലഭദമനാകനാനുള്ള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്. 

(7) കേനാര്ഷബകേ കകേനാകളജക്ക്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബനാബ: കനനനാറയബല് പട്ടബകേജനാതബ വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബല് കേനാര്ഷബകേ

കകേനാകളജക്ക് അനുവദബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം
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സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

കനനനാറയബല്  കേനാര്ഷബകേ  കകേനാകളജക്ക്  ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്  ലഭദമനായ

തനാല്പ്പെരദപതങ്ങളുകട  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പുലാം

കേനാര്ഷബകേ  സര്വകേലനാശനാലയലാം  കചര്നക്ക്  സ്ഥലപരബകശനാധന  നടതകേയലാം

ഏകറടുകകണ  സ്ഥലങ്ങകള  സലാംബനബച്ചക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം

തുടര്നടപടബകേള്കക്ക്  കൃഷബ  വകുപ്പെബനക്ക്  തടസ്സമബകലനക്ക്  അറബയബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്. ഇഇൗ വബഷയലാം സര്കനാരബകന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

(8) സനാലാംസനാരബകേ സമുച്ചയങ്ങള്കക്ക്   സ്ഥലലാം ഏകറടുകല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  കുന്ദമലാംഗലലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്

ഇനകഡനാ-ഷനാര്ജ  കേള്ച്ചറല്  കസന്റെര്,  കകവകലാം  മുഹമ്മേദക്ക്  ബഷസ്പീര്  സനാരകേ

സനാലാംസനാരബകേ  സമുച്ചയലാം,  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  കേണ്കവനഷന  കസന്റെര്  എനബവയകട

നബര്മ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ  സ്ഥലകമകറടുക്കുനതബനക്ക്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദബകനാന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

സ്ഥലകമടുപ്പെക്ക് നടപടബകേള്  തസരബതകപ്പെടുത്തബ നബര്ദ്ദേബഷ്ട  സ്ഥലത്തക്ക്
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ഇനകഡനാ-ഷനാര്ജ  കേള്ച്ചറല്  കസന്റെര്,  കകവകലാം  മുഹമ്മേദക്ക്  ബഷസ്പീര്  സനാരകേ

സനാലാംസനാരബകേ  സമുച്ചയലാം,  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  കേണ്കവനഷന  കസന്റെര്  എനബവ

സ്ഥനാപബക്കുനതബനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

സ്ഥലകമകറടുക്കുനതബനനായബ  50  ലക്ഷലാം രൂപ അഡസനാനസക്ക് കകേനാടുക്കുനതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട നടപടബകേള് ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.

(9) കറനാഡക്ക് നവസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  കേബഫ്ബബ മുകഖനയളള മനകകടവക്ക്-പട്ടബമറലാം-

കനലനാടക്ക്-പത്തനാലാംകകമല്  കറനാഡക്ക്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

മനകകടവക്ക്-കേബഴകമ്പലലാം-പട്ടബമറലാം-കനലനാടക്ക്  കറനാഡബകന്റെ നവസ്പീകേരണത്തബനനായബ

കകേ.ആര്.എഫക്ക്.ബബ.  കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബച്ച  പദതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

പരബകശനാധബച്ചക്ക്  31.18  കകേനാടബ  രൂപയക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കേനാലനാവധബ

അവസനാനബക്കുന മനാര്ച്ചക്ക്  2020-നുള്ളബല് ബബ.എലാം.&ബബ.സബ.  ഉള്കപ്പെകട എലനാ

പ്രവൃത്തബകേളുലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാന കേഴബയകമനക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. 
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(10) ആലുവ ഇ  .  എസക്ക്  .  കഎ  .   ആശുപതബ

ശസ്പീ  .    അനവര്  സനാദത്തക്ക്:  മരുനക്ഷനാമമുള്കപ്പെകട  ആലുവ  ഇ.എസക്ക്.കഎ.

ആശുപതബയകട  കശനാചനസ്പീയനാവസ്ഥ  പരബഹരബകനാനുലാം  ലനാബക്ക്  അസബസന്റെബകന

നബയമബകനാനുലാം   നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

കതനാഴബലുലാം  എകകകസുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):  ആലുവ

ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ആശുപതബകനാവശദമനായ  മരുനകേള്  വബതരണലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

ലനാബക്ക് കടകേക്ക് നസ്പീഷദന തസബകേയബകലയ്ക്കുള്ള ഒഴബവബല് എലാംകപനായ്കമന്റെക്ക് എകക്ക്കചഞ്ചേക്ക്

മുകഖന  നബയമനലാം  നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കരനാഗബകേള്കക്ക്  റഫറല്

കഹനാസബറലുകേളബല്നബനലാം ആവശദമനായ സഇൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാകനാന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

IV ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രകമയലാം 

ബബ  .  പബ  .  സബ  .  എല്  .   സസകേനാരദവല്കരണലാം

മുഖദമന്ത്രബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): "രനാജദകത്ത  തന്ത്രപ്രധനാന

കമഖലകേളബകലലനാലാം  യനാകതനാരു  തതസദസ്പീക്ഷയമബലനാകത  സസകേനാരദവല്കരണ

നയങ്ങള്  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുകേയനാണക്ക്.  ലനാഭത്തബല്
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പ്രവര്ത്തബക്കുന  കപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുകൂടബ  കകേന്ദ്രസര്കനാര്

സസകേനാരദവല്കരണലാം വദനാപബപ്പെബക്കുകേയനാണക്ക്.

രനാജദകത്ത  ഏറവലാം  വലബയ  കപകട്രനാളബയലാം  കേമ്പനബയലാം  മഹനാരത

പദവബയമുള്ള  ഭനാരതക്ക്  കപകട്രനാളബയലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷന  ലബമബറഡുലാം

(ബബ.പബ.സബ.എല്.) സസകേനാരദവല്കരബകകപ്പെടുനവയകട പട്ടബകേയബലുണക്ക്.

കേഴബഞ്ഞ  അരനൂറനാണക്ക്  കേനാലമനായബ  ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന

ബബ.പബ.സബ.എല്.-ല് 53.29 ശതമനാനലാം ഓഹരബകേള് കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെതനാണക്ക്.

അതക്ക്  പൂര്ണമനായലാം  വബറഴബക്കുനതക്ക്  സസകേനാരദ  കുത്തകേ  കേമ്പനബകേള്കക്ക്  വന

കനട്ടമുണനാകനാന  അവസരകമനാരുക്കുലാം.  ഇകതനാകട  പ്രതബവര്ഷലാം  ഭസ്പീമമനായ  തുകേ

നബകുതബയബനത്തബല് സര്കനാരബനക്ക് നല്കുന സ്ഥനാപനലാം ഫലത്തബല് ഇലനാതനാകുലാം.

മുപ്പെതബനനായബരകത്തനാളലാം  സ്ഥബരലാം/കേരനാര്  ജസ്പീവനകനാരുകട  കതനാഴബല്

സ്ഥബരതകയ  ഇഇൗ  നസ്പീകലാം  കദനാഷകേരമനായബ  ബനാധബക്കുലാം.  സസകേനാരദവല്കരണലാം

കേനാരണലാം  കകേനാടബകണകബനക്ക്  വരുന  പനാചകേവനാതകേ  ഉപകയനാകനാകള്കക്ക്

നബലവബല്  ലഭബച്ചുവരുന  സബ്സബഡബ  നഷ്ടമനാവകേയലാം  കചയ്യുലാം.  രനാജദത്തബകന്റെ

ഉഇൗര്ജ്ജ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുനതബല്  മര്മ്മേപ്രധനാനമനായ  പങക്ക്  വഹബക്കുന

കപനാതുകമഖലനാ  എണകമ്പനബയകട  സസകേനാരദവല്കരണലാം
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രനാജദസുരക്ഷകയത്തകന ബനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന്റെ ഭനാഗമനായ കകേനാച്ചബ റബപഫനറബ സ്ഥനാപബച്ചതക്ക് കകേരള

സര്കനാര്  കൂടബ  മുനപകേ  എടുത്തനാണക്ക്.  റബപഫനറബ  ബബ.പബ.സബ.എല്.

ഏകറടുത്തകപ്പെനാള് സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ ഓഹരബ  നബലനബര്തകേയലാം  കബനാര്ഡബല്

ഒരു  ഡയറക്ടകറ  ഉള്കപ്പെടുതകേയലാം  കചയ.  സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ  വളര്ച്ചയബല്

സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്  സനാമ്പത്തബകേവലാം  സനാമ്പത്തബകകേതരവമനായ  പബന്തുണ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ  നബലയബല്  1500  കകേനാടബ  രൂപയനാണക്ക്  കകേരളലാം  ഇഇൗ

കപനാതുകമഖലനാ കേമ്പനബകക്ക് വനായ്പയനായബ നല്കേനാന നബശ്ചയബച്ചതക്ക്.

25,000  കകേനാടബ  രൂപ  മുതല്മുടകബല്  കകേനാച്ചബയബല്  വനകേബട

കപകട്രനാകകേമബകല്  പനാര്കക്ക്  സ്ഥനാപബകനാനുള്ള  നടപടബകേള്  സലാംസ്ഥനാനലാം

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  ഇതബനുള്ള  അസലാംസ്കൃത  പദനാര്തങ്ങള്

റബപഫനറബയബല്നബനനാണക്ക്  ലഭദമനാകകേണതക്ക്.  സസകേനാരദവല്കരണനസ്പീകലാം

പദതബകയ അനബശ്ചബതതസത്തബലനാക്കുലാം.

ഇഇൗ  സനാഹചരദത്തബല്  കദശസ്പീയ  തനാത്പരദവലാം  സലാംസ്ഥനാനത്തബകന്റെ

പ്രകതദകേ  തനാത്പരദവലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്  കേമ്പനബകയ  കപനാതുകമഖലയബല്

നബലനബര്കത്തണതുണക്ക്. എണ സലാംസരണ-വബല്പ്പെനകപനാലുള്ള തന്ത്രപ്രധനാനമനായ
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കമഖലയബല്  സസകേനാരദ  കുത്തകേകേള്കക്ക്  അധസ്പീശതസലാം  സ്ഥനാപബകനാന

വഴബകയനാരുക്കുന  ഓഹരബ  വബറഴബകല്  നടപടബയബല്നബനലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാര്

അടബയന്തരമനായബ പബനമനാറണകമനക്ക് ഇഇൗ സഭ ആവശദകപ്പെടുന" എന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  കപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനമനായ  ബബ.പബ.സബ.എല്.

സസകേനാരദവല്കരബകനാനുള്ള നസ്പീകത്തബകനതബകര കകേന്ദ്രസര്കനാരബനക്ക് നബകവദനലാം

സമര്പ്പെബക്കുകേയലാം  ശകമനായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലുതകേയലാം  കവണലാം.  ഇതബനക്ക്

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ പൂര്ണ പബന്തുണയണനായബരബക്കുനതനാണക്ക്. 

പ്രകമയലാം സഭ കഎകേകേകണദന പനാസ്സനാകബ.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുകട  സമര്പ്പെണലാം

കമശപ്പുറതവച്ച  കേടലനാസുകേള്  സലാംബനബച്ച  സമബതബയകട  മൂനക്ക്  മുതല്

അഞ്ചേക്ക് വകരയള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
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VI ക്രമപ്രശ്നലാം

ഡബകല കസറക്ക്കമന്റുകേളബകല അവദകത 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  നക്ഷത  ചബഹ്നമബട്ട  കചനാദദങ്ങള്

ഒഴബകകേയള്ളവയക്ക് മന്ത്രബമനാര് കൃതദമനായബ മറപടബ നല്കേനാത്ത സ്ഥബതബയനാണുള്ളതക്ക്.

15-ാം  സകമ്മേളന  കേനാലകത്ത  ചബല  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്  ഡബകല  കസറക്ക്കമന്റെക്ക്

സഹബതമുള്ള  മറപടബ  ഇകപ്പെനാഴനാണക്ക്  ലഭദമനാകബയതക്ക്.  വബവരലാം  കശഖരബച്ചു

നല്കുനതനാകണന  ഇടകനാല  മറപടബ  നല്കേബയ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  ഇതുവകര

അന്തബമ  മറപടബ  ലഭബച്ചബട്ടബല.  കബനാധപൂര്വലാം  ഇത്തരത്തബല്  വബവരങ്ങള്

തടഞ്ഞുവച്ചക്ക്  സഭകയ  അവകഹളബക്കുനതബകനതബകര  കേര്ശന

ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

നബയമസഭനാ കചനാദദങ്ങളുകട ഉത്തരലാം സമയബനബതമനായബ നല്കേനാന കേഴബയനാകത

വരുകമ്പനാള് ചട്ടപ്രകേനാരലാം കമശപ്പുറത്തക്ക് വയ്ക്കുന ഡബകല കസറക്ക്കമന്റുകേളബല് കചനാദദലാം

സലാംബനബച്ച  പൂര്ണവബവരലാം  ഉള്കപ്പെടുതനതനായബ  കേനാണുനബല.  നബയമസഭനാ

സകമ്മേളനലാം,  തസ്പീയതബ,  കചനാദദനമ്പര്,  മന്ത്രബയകട കപരക്ക്,  ഉനയബച്ച അലാംഗത്തബകന്റെ
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കപരക്ക്,  കേനാലതനാമസലാം  കനരബട്ടതബകന്റെ  കേനാരണലാം  എനസ്പീ  വബശദനാലാംശങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഡബകല  കസറക്ക്കമന്റെക്ക്  സമര്പ്പെബകണകമനക്ക്  എലനാ  വകുപ്പെകേള്ക്കുലാം

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര്:  അലാംഗങ്ങളുകട  നബരന്തരമനായ  ഇടകപടലബകന്റെയലാം

റൂളബലാംഗബകന്റെയലാം  സര്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേളുകടയലാം  ഭനാഗമനായബ

നബയമസഭനാ കചനാദദങ്ങളുകട ഉത്തരങ്ങള് ലഭദമനാക്കുനതബല്  മനാറലാം കകേനാണ്ടുവരനാന

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇനബയലാം  മനാറങ്ങള്  വരുതനതബനനാവശദമനായ  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകമനക്ക്  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  അറബയബച്ചതബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് ക്രമപ്രശ്നലാം  നബലനബല്ക്കുനതല. 

VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2019 -  കല കകേരള മദ്രസ്സനാദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ ബബല്

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജ്ജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്): സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2019 -കല  കകേരള  മദ്രസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ
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ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.

മദ്രസ്സനാദദനാപകേരുകട  കവതനലാം  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  കജനാലബസ്ഥബരത

ഉറപ്പുവരുതനതബനുലാം  നടപടബയണനാകേണലാം.  അവരുകട  ഉനമനത്തബനനായബ

ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതലാം  നസ്പീകബവയനാനുലാം  നക്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമത്തബനനായള്ള

കകേന്ദ്രവബഹബതലാം വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. സനാമ്പത്തബകേ ബനാധദത

ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  കകേരള  മദ്രസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബകല

അദദനാപകേരുകടയലാം  മദ്രസ്സ  കേമ്മേബറബ  പ്രതബനബധബകേളുകടയലാം  എണലാം  കുറയണലാം.

ഇനഷസറനസക്ക് പരബരക്ഷ,  കസവന ചനാര്ജക്ക്,  വബരമബകല് ആനുകൂലദലാം എനബവയക്ക്

സര്കനാര് വബഹബതലാം പ്രകതദകേമനായബ നല്കേനാന നടപടബയണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉപബദുള്ള:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.  മദ്രസ്സകേളുകട

ആധുനബകേവല്കരണത്തബനക്ക്  ഗ്രനാന്റെക്ക്  അനുവദബകനാനുലാം  കക്ഷമനബധബയബല്

അലാംഗമനാകകേണ  പ്രനായപരബധബ  18  ആയബ  നബജകപ്പെടുത്തനാനുലാം  മറനനാട്ടബലുള്ള
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കകേരളസ്പീയരനായ  മദ്രസ്സനാദദനാപകേകരക്കൂടബ  കക്ഷമനബധബയബല്  അലാംഗമനാകനാനുലാം

നടപടബയണനാകേണലാം.  മദ്രസ്സനാദദനാപകേരുകട  ഏകേസ്പീകൃത  കസവന-കവതന

വദവസ്ഥയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷകേളബകനല് സമയബനബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെക്ക് കേല്പ്പെബകനാനുലാം

അര്ഹമനായ  സഹനായലാം  ലഭദമനാകനാനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  കക്ഷമനബധബ

ആനുകൂലദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജ  .    വബകനനാദക്ക്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്   കരഖകപ്പെടുതന.  മദ്രസ്സ കേമ്മേബറബ

നല്കകേണ  അലാംശദനായവബഹബതലാം  സര്കനാര്  ഏകറടുക്കുകേയലാം  18-നുലാം  55

വയസ്സബനുമബടയബലുള്ള  എലനാ  മദ്രസ്സനാദദനാപകേര്ക്കുലാം  കക്ഷമനബധബയബല്

അലാംഗതസകമടുക്കുനതബനുലാം സഇൗകേരദലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  കപനാതുഭരണ വകുപ്പെബകല

അണര് കസക്രട്ടറബ പദവബയബല് തനാകഴയലനാത്ത ഉകദദനാഗസ്ഥകന കബനാര്ഡബകന്റെ

ചസ്പീഫക്ക്  എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  തസബകേയബലുലാം  നബയമ  വകുപ്പെബകല  കഡപക്യൂട്ടബ

കസക്രട്ടറബതലത്തബലുള്ള  ഉകദദനാഗസ്ഥകന  കബനാര്ഡബകല  അലാംഗമനായലാം

നബയമബകണലാം.  കക്ഷമനബധബയബകല  അലാംഗസലാംഖദയലാം  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  മദ്രസ്സനാദദനാപകേരുകട  ശമ്പളലാം  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള
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2019-കല  കകേരള  മദ്രസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  

സച്ചനാര്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  നക്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങളുകട  ഉനമനത്തബനനായബ  രൂപസ്പീകൃതമനായ  പനാകലനാളബ  കേമ്മേബറബ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം  നക്യൂനപക്ഷ  സര്കവ  നടതനതബനുലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണലാം.  ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ  പ്രസ്പീമബയലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്

വദകത വരുതകേയലാം കക്ഷമനബധബയബല് അലാംഗതസകമടുകനാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രനായലാം

18  ആയബ  നബജകപ്പെടുതകേയലാം  കവണലാം.  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപ്പെബകല

അഡസ്പീഷണല്  കസക്രട്ടറബകയയലാം  കപനാതുഭരണ  വകുപ്പെബകല  കഡപക്യൂട്ടബ

കസക്രട്ടറബകയയലാം  കബനാര്ഡബല്  ഉള്കപ്പെടുതകേയലാം  ഉകദദനാഗസ്ഥകര

നബയമബക്കുനതബല്  നബയന്ത്രണലാം  ഏര്കപ്പെടുതകേയലാം  കചയ്യണലാം.

മദ്രസ്സനാദദനാപകേര്കക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം,  ചബകേബതനാ  സഹനായലാം  തുടങ്ങബയവ

ലഭദമനാക്കുകേയലാം  ഇ.എസക്ക്.കഎ.  അലാംഗതസലാം  നല്കുകേയലാം  അവരുകട  ജസ്പീവബത

സനാഹചരദങ്ങകളക്കുറബച്ചക്ക്  പഠനലാം  നടതകേയലാം  വബദദനാഭദനാസ  പനാകകജക്ക്

തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അനവര്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള
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2019-കല കകേരള മദ്രസ്സനാദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമലാം  മുനനബര്ത്തബ  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന  ബബല്

സസനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  കക്ഷമനബധബയബല്  അലാംഗങ്ങളനായ  മദ്രസ്സനാദദനാപകേര്കക്ക്

പ്രതബമനാസ കപനഷന,  വബവനാഹ ധനസഹനായലാം,  വബവനാഹ വനായ്പ,  പലബശരഹബത

ഭവനവനായ്പ,  ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം,  പ്രസവനാനുകൂലദലാം,  വബദദനാഭദനാസ

ധനസഹനായലാം,  മരണനാനന്തര  ധനസഹനായലാം,  അവശതനാ  കപനഷന  തുടങ്ങബയ

ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കുനതബലൂകട  കേഷ്ടതയനുഭവബക്കുന  നക്യൂനപക്ഷ

വബഭനാഗങ്ങകള  സഹനായബക്കുകേയനാണക്ക് സര്കനാര് കചയ്യുനതക്ക്. 

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജ്ജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്): 2010-ല് രൂപസ്പീകൃതമനായ

മദ്രസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബകക്ക്  വദവസ്ഥനാപബതമനായ  ഭരണനബര്വഹണ

സലാംവബധനാനലാം  നബയമനബര്മ്മേനാണലാംവഴബ  കകേനാണ്ടുവരനാന  സനാധബച്ചതബല്

ചനാരബതനാര്തദമുണക്ക്.  മദ്രസ്സനാദദനാപകേരുകട  കപനഷന  പ്രനായലാം  60  ആയബ

കുറയ്ക്കുകേയലാം  5  വര്ഷലാം വകരയള്ള അലാംഗതസ കേനാലയളവബനക്ക്  1,500/-  രൂപയനായബ

കപനഷന  തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഉയര്ന  കപനഷന  7,500/-  രൂപയനാകബ
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നബജകപ്പെടുതകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്., ബബ.ഡബ.എസക്ക്., ബബ.കടകേക്ക്,

എല്.എല്.ബബ.,  ബബ.എഡക്ക്.  തുടങ്ങബയ  കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്/ഗവണ്കമന്റെക്ക്  അലാംഗസ്പീകൃത  കകേനാകളജുകേളബല്  കമറബറബല്  പ്രകവശനലാം

ലഭബക്കുന  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  സര്കനാര്  ഫസ്പീസബനക്ക്  തുലദമനായ  തുകേ

കക്ഷമനബധബയബല്നബനക്ക്  നല്കുനതനാണക്ക്.  അലാംഗങ്ങളുകട  വബവനാഹത്തബനുലാം

അവരുകട  രണക്ക്  കപണ്മകളുകട  വബവനാഹത്തബനുമുള്ള  ധനസഹനായലാം  25,000

രൂപയനാകബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  50  മനാസലാം തുലദ തവണകേളനായബ തബരബച്ചടയ്ക്കുന

രസ്പീതബയബല് കകേരള സലാംസ്ഥനാന നക്യൂനപക്ഷ വബകേസന ധനകേനാരദ കകേനാര്പ്പെകറഷന

മുകഖന  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  പലബശരഹബത  വബവനാഹവനായ്പ  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള

സലാംവബധനാനകമനാരുക്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മുനവര്ഷത്തബല്  കുറയനാകത

അലാംശദനായലാം  അടച്ചുവരുന  അലാംഗത്തബനക്ക്  അപകേടലാം/കരനാഗലാം  എനബവമൂലലാം

സ്ഥബരവലാം  പൂര്ണവമനായ  ശനാരസ്പീരബകേ  അവശത  സലാംഭവബച്ചനാല്  കമഡബകല്

കബനാര്ഡബകന്റെ  സനാക്ഷദപതത്തബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  പ്രതബമനാസലാം  1,000/-

രൂപ  അവശതനാ  കപനഷന  നല്കുനതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കപനഷന

ലഭബകനാന അര്ഹതയള്ള ഒരലാംഗലാം മരണമടഞ്ഞനാല് ആശബതനക്ക് 1000 രൂപകയനാ

അലാംഗത്തബനക്ക്  ലഭബകനാന  അര്ഹതയള്ള  കപനഷകന്റെ  പകുതബകയനാ  ഏതനാകണനാ
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കൂടുതല്  ആ  തുകേ  കുടുലാംബ  കപനഷനനായബ  നല്കുനതനാണക്ക്.  മദ്രസ്സനാദദനാപകേ

കക്ഷമനബധബയകട  പുതബയ  ഓഫസ്പീസക്ക്  ഫര്ണബഷബലാംഗബനനായബ  32  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്. ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.  

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള

മദ്രസ്സനാദദനാപകേ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

  257, 261, 262, 263, 265, 269, 271, 272, 274, 281, 282, 287,

293, 294, 295, 297, 300, 304, 305, 306, 310, 314, 315, 319, 320, 321,

322, 323, 326, 328, 330, 334, 336, 337, 338, 346, 347, 350, 351, 353,

355, 359, 360, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 375, 380,

382, 384, 385, 386, 392, 394, 395, 396, 397, 400, 402, 405, 406, 407,

408, 411 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 



25

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചു.

360.  ഖണ്ഡലാം 2 (കജ)-ല് "എനതബല്" എനതബനു പകേരലാം 
"എനനാല്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

369. ഖണ്ഡലാം 2 (കജ)-ല് "കകേരള എ ഡക്യൂകകഷന റൂളബകന്റെ" എനസ്പീ
വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം "1959-കല കകേരള വബദദനാഭദനാസ ചട്ടത്തബകന്റെ" 
എനസ്പീ അകങ്ങളുലാം വനാക്കുകേളുലാം കചര്ക്കുകേ. 

    
400. ഖണ്ഡലാം 2(എന)-ല് "ആവബഷ്കരബക്കുന" എനതബനു പകേരലാം 

"ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുള്ള”എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മന്ത്രബ  530-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

530. 3-ാം വകുപ്പെക്ക് (5)-ാം ഉപവകുപ്പെക്ക് എനതക്ക് നസ്പീകലാം കചയ്യുകേ. 

414, 419, 424, 438, 439, 440, 441, 454, 457, 459, 462, 463, 478,
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483, 484, 489, 496, 502, 504, 505, 509, 510, 511, 517, 518, 523, 524,

525, 526, 527, 528, 529, 532, 533, 535, 536, 538, 540, 542, 544, 545,

546, 551, 552  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചു. 

542. ഖണ്ഡലാം 3(5)(എഫക്ക്)ല്, " അഞ" എന വനാകബനു പകേരലാം   
"അഞ്ചേക്ക്” എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

  
    546. ഖണ്ഡലാം 3(5)(എഫക്ക്)-ല്, 

 
ii)"നല്കുനതബനക്ക്"  എന വനാകബനു പകേരലാം  "ലഭബക്കുനതബനക്ക്” എന
വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയലാം സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേളുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

557,  558  (ii,  iii),  560,  561,  562,  565,  566,  568,  569,  570,
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575 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു. 

557. ഖണ്ഡലാം 4-ല്  "പ്രവര്ത്തനത്തബനക്ക്" എനതബനുപകേരലാം   
"പ്രവര്ത്തനത്തബനുലാം" എനക്ക്   കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  4-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

  587, 593, 608, 613, 618, 619, 622, 626, 637, 639, 640, 641, 642,

643,  646, 648 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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6-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

649, 650, 651(ii, iii), 652(ii), 662, 667, 668, 670, 671, 672, 673,

675, 678, 680, 681, 685, 688, 689, 690, 691, 698, 701, 702, 703, 704,

705,  706,  707,  708,  709,  710,  713 എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചു. 

649.  ഖണ്ഡലാം 6 (1)-ല് “(കകേ)" എനതബനക്ക് പകേരലാം "(കജ)”എനക്ക് 
    കചര്ക്കുകേ.

650.  ഖണ്ഡലാം 6 (1)-ല് “ഇരുപതക്ക് " എനതബനക്ക് പകേരലാം "പതബകനട്ടക്ക് ”
 എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

 മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള് സഭ  നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  6-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

7-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മന്ത്രബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ
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അവതരബപ്പെബച്ചു.

718.  ഖണ്ഡലാം  7(1)-ല്,  "പദതബപ്രകേനാരലാം"  എന  വനാകബനു  പകേരലാം
"പദതബ പ്രകേനാരലാം" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

716, 717, 719, 723, 725, 729, 730, 731, 732, 735, 736, 742, 743,

746,747, 748, 749, 750, 752 എനസ്പീ നമ്പര്  കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  7-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

8-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 756,  762,  764,  765,  766,  769  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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9-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 771, 772, 773, 779,  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

    കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

 9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

10-  ാം വകുപ്പെക്ക്  

781, 783, 784, 787, 788, 795, 796, 797, 806, 809, 813, 814, 816,

819, 820, 822, 828, 832, 835, 836, 837, 844, 848, 853, 855, 857, 862,

864,  867,  869,  870,  873,  881,  882  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേയകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

11-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

883, 885, 886, 888, 889, 894, 895, 900, 903, 906, 907, 912, 914
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എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 915, 916, 917, 922, 926, 927, 928, 931, 932, 935, 937, 939 എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

13-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

940,  942,  945, 946,  947, 948,  949, 950, 952,  957, 958,  959,

960,  961,  962,  963,  964,  967,  970  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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953. ഖണ്ഡലാം  13(1)  (സബ)-ല്  "ഹനാജരനാകേനാതബരബക്കുകേയനാകണങബല്"

എനതബനക്ക്   കശഷമുള്ള  "കൂടനാകത"  എനതബനക്ക്  പകേരലാം  "അകലങബല്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.   

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേയകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

14-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

971, 972, 973 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

15-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 988,
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989, 990, 991, 992, 993, 994  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു.

992. ഖണ്ഡലാം  15(3)-ല്  "ആഫസ്പീസകറനാ”എന  വനാകബനു  പകേരലാം

"ഓഫസ്പീസകറനാ”എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

16-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

995, 997, 998, 999, 1000, 1001,  1002  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

17-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1004,  1005,  1008,  1009,  1010,  1011,  1012,  1013  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

18-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 1015, 1016, 1017 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 കഭദഗതബകേള് സഭ  നബരനാകേരബച്ചു. 

18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

19-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1019, 1021, 1022, 1023 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ. 
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19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

20-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1027, 1028, 1029, 1030 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

20-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

20-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

21-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1033,  1034,  1035,  1038,  1042  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

21-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

21-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

22-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1046, 1047, 1048, 1049 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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22-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

22-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

23-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1051,  1053,  1054,  1055,  1056,  1057  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ  സസസ്പീകേരബച്ചു.

1053.  ഖണ്ഡലാം  23(1)-ല്  "ആഫസ്പീസര്"  എന  വനാകബനു  പകേരലാം

"ഓഫസ്പീസര്”എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  23-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 23-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

24-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1060, 1061, 1062, 1063 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു.
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1060.  ഖണ്ഡലാം  24-ല്  "ആഫസ്പീസകറനാ"  എന  വനാകബനു  പകേരലാം

"ഓഫസ്പീസകറനാ" എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

25-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1068, 1069, 1070 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

26-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1071, 1072, 1075 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

27-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1076, 1077, 1079 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

27-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

27-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

28-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

1080, 1081 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

28-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

28-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

പട്ടബകേ 

1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1091, 1092, 1093 എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ തനാകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു.

1083. പട്ടബകേയബല്, ക്രമ നലാം. 5 -ല് ''ആഫസ്പീസറകട'' എന വനാകബനു പകേരലാം
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'' ഓഫസ്പീസറകട '' എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേയകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള പട്ടബകേ ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള പട്ടബകേ ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

115, 132, 133, 140, 141, 142, 149, 150, 154, 155, 165, 179, 180, 183,

201, 206, 208, 215, 219, 228, 231, 234, 235, 241, 250, 256 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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      ഉനത വബദദനാഭദനാസവലാം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം ഹജ്ജക്ക് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019-കല  കകേരള  മദ്രസ്സനാദദനാപകേ

കക്ഷമനബധബ ബബല് പനാസ്സനാകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല കകേരള മദ്രസ്സനാദദനാപകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് പനാസ്സനാകണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസ്സനാകബ. 

(കകേ.എസക്ക്.യ.  മനാര്ച്ചബനബകട  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ  പറമ്പബല്,  എലാം.എല്.എ.-കയ

കപനാലസ്പീസക്ക്  മര്ദ്ദേബച്ചതബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒനടങലാം  സഭ

ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

(ii) 2019-  കല കകേരള കേര്ഷകേ കേടനാശസനാസ കേമ്മേസ്പീഷന   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

 റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

സബക്ക് ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ

കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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 കൃഷബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

(വബകയനാജനക്കുറബപ്പെക്ക്  നല്കേബയ  അലാംഗങ്ങള്  സസ്പീറബലബലനാതബരുനതബനനാല്

അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീലാം:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

നബയമ  കഭദഗതബയബലൂകട  കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷനക്ക്  എഴുതബത്തള്ളനാവന

കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങളുകട  പരബധബ  രണക്ക്  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തബയ  നടപടബ

സസനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    മുലകര രതനാകേരന:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം

അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മറക്ക്  സലാംസ്ഥനാനങ്ങകള  അകപക്ഷബച്ചക്ക്  കകേരളത്തബല്  മനാതമനാണക്ക്  പ്രനാഥമബകേ
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സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളബല്നബനക്ക്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  വനായ്പകയടുകനാന

സഇൗകേരദമുള്ളതക്ക്.  ഇഇൗ കഭദഗതബ  ബബലബലൂകട  കേര്ഷകേനക്ക്  നല്കുന ആനുകൂലദലാം

ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയബല്നബനക്ക് രണ്ടുലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബച്ചതബകന സസനാഗതലാം

കചയ്യുന.  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ  കതറനായ  നയങ്ങള്  കേര്ഷകേ  സമൂഹകത്ത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുനണക്ക്.  കേര്ഷകേ  കേടനാശസനാസത്തബനനായബ  ഒരു

മനാതൃനബയമലാം കകേനാണ്ടുവരനാന കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

ഈ ബബല് നബയമമനാകുനകതനാകട സഹകേരണ കമഖലയബല്നബനലാം വനായ്പകയടുത്ത

കൃഷബകനാര്കക്ക്  കമച്ചകപ്പെട്ട  അവസ്ഥ സൃഷ്ടബകനാന സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  കേര്ഷകേ

കേടനാശസനാസ നബയമത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ കൃഷബകനാര്കക്ക് 207,85,11,276/- രൂപയകട

സഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പ്രളയവലാം  അതബവൃഷ്ടബയലാംമൂലലാം  കേനാര്ഷബകേ

കമഖലയബലുണനായ തകേര്ച്ചയകട പശ്ചനാത്തലത്തബല് കേര്ഷകേ കേടനാശസനാസലാം രണക്ക്

ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ

പ്രതബസനബകേള്കബടയബലുലാം ഈ കഭദഗതബ ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  

കഭദഗതബകേള്  സഭയകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2019-കല കകേരള  കേര്ഷകേ



43

കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത.

2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം   1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളുലാം  1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളുലാം  1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

2019-കല  കകേരള  കേര്ഷകേ  കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന  കുട്ടബ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  കകേരള   കേര്ഷകേ  കേടനാശസനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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ബബല് സഭ  പനാസ്സനാകബ. 

സഭ പവകുകനരലാം 3.16-നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 

*******


