
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-18

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019    നവലാംബര്   20,    ബുധന

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

കപനാലസ്പീസക്ക് മര്ദ്ദനലാം

മബ  .    സസ്പീകര്  : കകേ.എസക്ക്.യ.  നടത്തബയ നബയമസഭനാ  മനാര്ചബല് പകങ്കെടുത്ത

ശസ്പീ.  ഷനാഫബ  പറമബല്  എലാം.എല്.എ.  അടകമുള്ള  കനതനാകകള  കപനാലസ്പീസക്ക്

മര്ദ്ദബക്കുകേയലാം എലാം.എല്.എ.-കയ ആശുപതബയബല് കകേനാണ്ടുകപനാകേനാകത അറസക്ക്

കചയക്ക്  എ.ആര്.  കേദനാമബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുകപനാകുകേയലാം  കചയ  നടപടബമൂലലാം

സലാംസനാനത്തുളവനായബട്ടുള്ള  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശേഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്
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നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ.  വബ.  ടബ.  ബല്റനാലാം,

കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,  കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന): 19-11-2019-നക്ക് തബരുവനന്തപുരത്തുവച

നടന വബദദനാര്തബ സമരത്തബനബടയബല് ശസ്പീ. ഷനാഫബ പറമബല് എലാം.എല്.എ.-യക്ക്

പരബകകറ്റ സലാംഭവലാം ദദൗര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക്. വനാളയനാര് സലാംഭവലാം, പബ.എസക്ക്.സബ. റനാങ്കെക്ക്

ലബസബകല  ക്രമകകടക്ക്,  കകേരള  യൂണബകവഴബറ്റബയബകല  മനാര്ക്കുദനാന  ക്രമകകടക്ക്

എനബവ ആകരനാപബചക്ക്  കകേ.എസക്ക്.യ. പ്രവര്ത്തകേര് ഇനകല ഉചയക്ക് നബയമസഭനാ

മനബരത്തബകലയക്ക്  നടത്തബയ  പ്രതബകഷധ  മനാര്ചക്ക്  പനാളയലാം  കവള്ഡക്ക്  വനാര്

കമകമ്മേനാറബയല് ഭനാഗത്തക്ക് വചക്ക് തടഞക്ക് പ്രതബകഷധകനാകരനാടക്ക് പബരബഞ്ഞുകപനാകേനാന

കപനാലസ്പീസക്ക് ആവശേദകപ്പെട്ടു.  അക്രമനാസക്തരനായ പ്രവര്ത്തകേര് ഒരുമബചകൂടബ കറനാഡക്ക്

ഉപകരനാധബചതബകനത്തുടര്നക്ക്  അവകര  അറസക്ക്  കചയക്ക്  നനനാവനലാം  എ.ആര്.

കേദനാമബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  ശമബകകവ  മറ്റക്ക്  പ്രവര്ത്തകേര്  കപനാലസ്പീസക്ക്

വനാഹനലാം  തടഞക്ക്  മനാര്ഗ്ഗതടസലാം  സൃഷബക്കുകേയലാം  കപനാലസ്പീസബകന

ആക്രമബക്കുകേയമുണനായബ.  തുടര്നണനായ  സലാംഘര്ഷത്തബല്  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ
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പറമബല്  എലാം.എല്.എ.-യലാം  ചബല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  പരബകകറ.

ആശുപതബയബല്  കകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  ആലാംബുലനസബല്  കേയറ്റബയ  എലാം.എല്.എ.

നബര്ബന്ധപൂര്വ്വലാം  ആലാംബുലനസബല്  നബനമബറങ്ങബ  മനാധദമ  പ്രവര്ത്തകേര്കക്ക്

അഭബമുഖലാം  നല്കേബയകശേഷലാം  കകേ.എസക്ക്.യ.  പ്രവര്ത്തകേകരനാകടനാപ്പെലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്

ബസബല്  എ.ആര്.  കേദനാമബല്  എത്തബകചര്ന.  തുടര്നക്ക്  എ.ആര്.

കേദനാമബകലത്തബയ യ.ഡബ.എഫക്ക്.  എലാം.എല്.എ.-മനാര് ശസ്പീ.  ഷനാഫബ പറമബലബകന

നബര്ബന്ധബചക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  ആശുപതബയബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുകപനായബ.

പ്രസ്തുത സലാംഭവത്തബല്  നബരവധബ  കപനാലസ്പീസകേനാര്കക്ക്  പരബകകല്ക്കുകേയണനായബ.

സലാംഭവവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഇരുപകതനാളലാം  പ്രവര്ത്തകേര്കകതബകര  കകേസക്ക്

രജബസര്  കചയക്ക്  നബയമനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  എലാം.എല്.എ.-യക്ക്

പരബകകറ്റതുള്കപ്പെകടയള്ള സലാംഭവങ്ങളബല് അകനസഷണലാം നടത്തനാന ആഭദന്തര

വകുപ്പെക്ക് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫക്ക് കസക്രട്ടറബകയ ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  ഇനകല  നടന  കകേ.എസക്ക്.യ.  നബയമസഭനാ

മനാര്ചബനബകട ശസ്പീ. ഷനാഫബ പറമബല്, എലാം.എല്.എ.-യക്ക് പരബകകറ്റ സലാംഭവവമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് സതദവബരുദമനായ കപനാലസ്പീസക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടനാണക്ക് വദവസനായ വകുപ്പുമനബ

സഭയബല്  ഉദരബചതക്ക്.  മനാര്ചബകന  അഭബവനാദദലാം  കചയക്ക്  എലനാവരുലാം
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പബരബഞ്ഞുകപനാകുന  സമയത്തക്ക്  കചറബയ  രസ്പീതബയബല്  സലാംഘര്ഷമുണനാകുകേയലാം

ചുരുകലാം  പ്രവര്ത്തകേകര  വനാഹനത്തബല്  കേയറ്റബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേദനാമബകലയക്ക്

കകേനാണ്ടുകപനാകുകേയലാം  കചയ.  പ്രവര്ത്തകേര്  കേയറബയ  വനാഹനത്തബകന്റെ

മുനബല്നബനക്ക്  ചബലര്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച  എനതബകന്റെ  കപരബലനാണക്ക്  ക്രൂരമനായ

മര്ദ്ദനലാം  നടത്തബയതക്ക്.   ക്രബമബനലുകേളനായ  ഉകദദനാഗസകര  സലാംരക്ഷബക്കുന

നബലപനാടനാണക്ക്  സര്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബകല

ക്രബമബനലുകേകള  ഉപകയനാഗബചക്ക്  വബദദനാര്തബ  സമരലാം  അടബചമര്ത്തുന  നടപടബ

തബകേചലാം  അപരബഷ്കൃതമനാണക്ക്.  വനാളയനാറബകല  ദളബതക്ക്  കപണ്കുട്ടബകേളുകട  മരണലാം,

കകേരള  സര്വ്വകേലനാശേനാലയബകല  മനാര്കക്ക്  തട്ടബപ്പെക്ക്,  പബ.എസക്ക്.സബ.  പരസ്പീക്ഷനാ

ക്രമകകടക്ക്  എനബവ  സലാംബന്ധബച  അകനസഷണലാം  അട്ടബമറബകനാനുള്ള  നസ്പീകലാം

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  വബദദനാര്തബകേകള  തലബചതച  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസകര

സകസന്റെക്ക് കചയകകേനാണക്ക് അകനസഷണലാം നടത്തബ നബയമനടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബ വചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): ക്രമസമനാധനാനപരബപനാലനലാം എനതനാണക്ക്

സര്കനാര്  നയലാം.  ജനനാധബപതദപരമനായ  പ്രതബകഷധ  സമരങ്ങളബല്
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ജനപ്രതബനബധബകേള്  ഉള്കപ്പെകടയള്ളവര്കക്ക്  പരബകകല്കനാതബരബക്കുനതബനക്ക്

ജനാഗ്രത  പുലര്ത്തണകമന  നബര്കദ്ദശേമനാണക്ക്  കപനാലസ്പീസബനക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

മനാര്ചബനക്ക്  കനകരയണനായ  കപനാലസ്പീസക്ക്  നടപടബ  സലാംബന്ധബചക്ക്  അകനസഷണലാം

നടത്തുനതുലാം  വസ്പീഴ്ച  കേകണത്തബയനാല്  ബന്ധകപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസരുകട

കപരബല്  ഉചബതമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  സബവബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഓഫസ്പീസര്  പരസ്പീക്ഷയബകല  ക്രമകകടക്ക്  സലാംബന്ധബച  കകേസകനസഷണത്തബല്

കേകണത്തബയ  ഇലകകനാണബകേക്ക്  ഉപകേരണങ്ങളുകട  ശേനാസസ്പീയ  പരബകശേനാധന

നടനവരബകേയലാം  യൂണബകവഴബറ്റബ  പരസ്പീക്ഷനാ  ക്രമകകടക്ക്  വബഷയത്തബല്

കക്രലാംബനാഞക്ക്  അകനസഷണത്തബനക്ക്  ഉത്തരവനാകുകേയലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തബകനാതബരബകനാനുളള  നടപടബകേളനാണക്ക്  സര്കനാര്

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  ഇദൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചകയ്യണതബല.

      (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തല  ):  കപനാലസ്പീസക്ക്

അതബക്രൂരമനായബ  മര്ദ്ദബചതബകനത്തുടര്നക്ക്  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ  പറമബല്,

എലാം.എല്.എ.-യക്ക്  ഇനക്ക്  സഭയബല്  ഹനാജരനാകേനാന  സനാധബചബട്ടബല.
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കപനാലസ്പീസകേനാര്കക്ക്  പരബകകല്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  വബദദനാര്തബകേള്

കപനാലസ്പീസബകന  മര്ദ്ദബചകവന  മനബയകട  മറുപടബ  വസ്തുനബഷ്ഠമല.  പ്രതബകഷധ

സമരത്തബനബകട മര്ദ്ദന നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകകണ യനാകതനാരു സനാഹചരദവലാം

അവബകടയണനായബട്ടബല.  കപനാലസ്പീസക്ക്  മര്ദ്ദനത്തബല്  പരബകകറ്റ  എലാം.എല്.എ.-കയ

ആശുപതബയബല്  കകേനാണ്ടുകപനാകേനാന  തയ്യനാറനാകേനാകത  വബഷയകത്ത

ഭസ്പീകേരസലാംഭവമനാകബ  മനാറകേയനാണുണനായതക്ക്.  വബദദനാര്തബ  പ്രതബകഷധ

സമരങ്ങകളനാടക്ക്  സര്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുന  നബലപനാടക്ക്  കഖദകേരമനാണക്ക്.  ഇദൗ

സലാംഭവത്തബല്  ഉത്തരവനാദബകേളനായ  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസകര  സകസന്റെക്ക്  കചയക്ക്

നസ്പീതബപൂര്വ്വമനായ അകനസഷണലാം നടത്തനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. സഭയബകല ഒരലാംഗകത്ത

കപനാലസ്പീസക്ക്  മര്ദ്ദബച  നടപടബ  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  പനാര്ട്ടബയകട

ആജനാനുവര്ത്തബകേളനായബ കപനാലസ്പീസക്ക് സലാംവബധനാനലാം   മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒനടങ്കെലാം

സസ്പീകറുകട  ഡയസബനക്ക്  ചുറലാം  നബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  മുഴകബ  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുന.)
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II ശദക്ഷണബകല് 

റബ്ബര് കേര്ഷകേര് കനരബടുന പ്രതബസന്ധബ

ശസ്പീ  .    മനാണബ  സബ  .    കേനാപ്പെന:  സലാംസനാനകത്ത റബ്ബര് കേര്ഷകേര് കനരബടുന

പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സമഗ്ര  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെനാകണലാം. 

(പ്രതബക്ഷനാലാംഗങ്ങളബല്  ചബലര്  ഡയസബല്  പ്രകവശേബചതബകനത്തുടര്നക്ക്

രനാവബകല  10.51-നക്ക്  സഭ  നബര്ത്തബവയകേയലാം  11.44-നക്ക്  പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയലാം

കചയ.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തല):  നബയമസഭനാലാംഗമനായ

ശസ്പീ.  ഷനാഫബ  പറമബലബകന  മര്ദ്ദബച  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസര്കകതബകര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചകകേനാണക്ക്  അകനസഷണലാം  നടത്തണകമന  ആവശേദത്തബല്

ഉറചനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  അകനസഷണ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  ലഭബചകശേഷലാം

തുടര്നടപടബകേള് കകേകകനാള്ളുനതനാണക്ക്. 
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(പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  ആവശേദലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകനാത്തതബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒനടങ്കെലാം  സസ്പീകറുകട  ഡയസബനു  മുനബല്  വനനബനക്ക്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബചക്ക് സഭനാനടപടബകേള് തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുന.)

മബ  .    സസ്പീകര്:  സര്വ്വശസ്പീ കറനാജബ  എലാം.  കജനാണ്,  കഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന,

എല്കദനാസക്ക്  പബ.  കുനപ്പെബള്ളബല്,  അനവര്  സനാദത്തക്ക്  എനസ്പീ  സനാമനാജബകേര്

സഭനാനടത്തബപ്പെബകന്റെ  സനാമനാനദമരദനാദ  ലലാംഘബക്കുന  നബലയബല്  കപരുമനാറബയതു

സലാംബന്ധബചക്ക്  കൂടബയനാകലനാചബചക്ക്  കേനാരദങ്ങള്  തസ്പീരുമനാനബകകണബ

വരുകമനറബയബക്കുന.  

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളകത്തത്തുടര്നക്ക്  ശദക്ഷണബകലുകേളുകടയലാം

സബ്മബഷനുകേളുകടയലാം മറുപടബ  ബന്ധകപ്പെട്ട മനബമനാര്  കമശേപ്പുറത്തുവയണകമനക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  നബര്കദ്ദശേബക്കുകേയലാം  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  അടുത്ത

ഇനങ്ങളബകലയക്ക് കേടക്കുകേയലാം കചയ.)

III കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  ലബസക്ക്  1,  2  [ചട്ടലാം  47(2)]  പ്രകേനാരമുള്ള

കേടലനാസകേള് കമശേപ്പുറത്തുവച.

IV ചട്ടത്തബനുള്ള കഭദഗതബകേളുകട പരബഗണന 



9

(കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയബരുന   അലാംഗലാം   സസ്പീറ്റബലബലനാതബരുനതബനനാല്

പരബഗണബചബല.)

V നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2019 -  കല  കകേരള  സൂക  -  കചറുകേബട  -  ഇടത്തരലാം  വദവസനായ 
സനാപനങ്ങള് സഗമമനാകല്  ബബല്

(ii) 2019 -  കല കകേരള  വദവസനായ ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക് കബനാര്ഡുകേളുലാം
വദവസനായ നഗരപ്രകദശേ വബകേസനവലാം   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ): സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള

2019 -കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്

സഗമമനാകല് ബബല്, 2019 -കല കകേരള  വദവസനായ ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക്

കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ നഗരപ്രകദശേ വബകേസനവലാം (കഭദഗതബ) ബബല് എനബവ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല്     കുമനാര്  ):  പ്രകമയങ്ങകള

പബന്തനാങ്ങുന.
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(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

   സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ പ്രകേനാരമുളള  2019 -കല കകേരള സൂക-

കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ സനാപനങ്ങള് സഗമമനാകല്  ബബല്ലുലാം

2019 -കല കകേരള വദവസനായ ഏകേജനാലകേ കബയറനസക്ക് കബനാര്ഡുകേളുലാം വദവസനായ

നഗരപ്രകദശേ  വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

(i)    2019 -  കല കകേരള സൂക  -  കചറുകേബട  -  ഇടത്തരലാം  വദവസനായ സനാപനങ്ങള്   
സഗമമനാകല് ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

   251. ഖണലാം 2 (ഡബ)-ല്  "ഒരു " എന വനാകക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഒദൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

272.    ഖണലാം 2 (ഇ)-ല് 



11

ii) "ജബലനാകബനാര്ഡക്ക് " എനതബനക്ക് പകേരലാം "ജബലനാ കബനാര്ഡക്ക് " എനക്ക് 

കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

286.    ഖണലാം 3-ല് 

i) "രൂപസ്പീകേരബച " എന വനാകബനക്ക് പകേരലാം "രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള" എന 
വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

ii) "ജബലനാകബനാര്ഡക്ക്" എനതബനു പകേരലാം "ജബലനാ കബനാര്ഡക്ക് " എനക്ക് 

മനാറകേ.

    (മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുളള  3-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

   4-  ഉലാം   5-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 4-ഉലാം  5-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന  പ്രശലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 4-ഉലാം 5-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

6-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്  കഭദഗതബകയനാകട  ഒദൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബകേളനായബ അവതരബപ്പെബച.

380. ഖണലാം 6(1)-ല്, 

iii) "കകേപ്പെറ " എനതക്ക് "കകേപ്പെറ്റക്ക്" എനനാക്കുകേ.

391. ഖണലാം 6(1)-ല്, 

ii) "കനകടണതനാണക്ക്  "  എനതബനുപകേരലാം   "കനകടണതുമനാണക്ക്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.
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(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  6-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

7-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഒദൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

425. ഖണലാം  7-ല്,  "കകേന്ദ്രആകബനകേസ്പീഴബലുള്ള"  എന  വനാകബനു

പകേരലാം "കകേന്ദ്ര ആകബന കേസ്പീഴബലുള്ള" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.  

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)     

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  7-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

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

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

479. ഖണലാം  8(3)-കന്റെ  വബശേദസ്പീകേരണലാം  (എ)-ല്   "ഏകേനാലാംഗബകൃത"

എനതബനു  പകേരലാം "ഏകേനാലാംഗസ്പീകൃത" എനതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുളള  8-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9   മുതല്   14   വകര വകുപ്പുകേളുലാം   1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 9  മുതല് 14 വകര വകുപ്പുകേളുലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

9  മുതല് 14 വകര വകുപ്പുകേളുലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ. 
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  2019 -കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം

വദവസനായ സനാപനങ്ങള് സഗമമനാകല്  ബബല്  പനാസനാകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല്     കുമനാര്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019 -കല  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്

സഗമമനാകല് ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(ii)  2019 -  കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ  കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം 

വദവസനായ നഗരപ്രകദശേ വബകേസനവലാം   (  കഭദഗതബ  )    ബബല് 

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

156.    ഖണലാം 2-ല് 

iii) "(3)-ാം വകുപ്പെബല്" എനതക്ക്  "3-ാം വകുപ്പെബല്"എനനാക്കുകേ.
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(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

230.  ഖണലാം  3(1)  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം

കചര്കനാനുകദ്ദശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക് 5(3)(ആര്)-ല് 

i) "സര്കനാര്" എന വനാകബനക്ക് പകേരലാം  "സര്കനാര്," എന വനാക്കുലാം 
ചബഹ്നവലാം കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒദൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുളള  3-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പുലാം   1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 4-ാം  വകുപ്പുലാം  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

4-ാം വകുപ്പുലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  2019 -കല  കകേരള  വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ

കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം  വദവസനായ  നഗരപ്രകദശേ  വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)

ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല്     കുമനാര്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019 -കല  കകേരള   വദവസനായ  ഏകേജനാലകേ  കബയറനസക്ക്  കബനാര്ഡുകേളുലാം

വദവസനായ നഗരപ്രകദശേ വബകേസനവലാം  (കഭദഗതബ)   ബബല് പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 ബബല് സഭ പനാസനാകബ.
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സഭ ഉചയക്ക് 12.02-നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 


