
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-19

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019    നവലാംബര്   21,    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  തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷക്ഷ്രതചബഹ്നമബട്ട   339-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം   കകേരള    നബയമസഭയുകട    പതബനനാറനാലാം   സകമ്മേളനത്തബകല

12-11-2019-കല  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  339-ാംനമ്പര്  കചനാദദത്തബകന്റെ  തബരുത്തബയ

ഉത്തരലാം  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച. 
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II അറബയബപ്പെക്ക്

സഭനാലാംഗങ്ങകള കസന്ഷഷ്വര് കചയ്തതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  20.11 .2019-നക്ക്  ചട്ടലാം  50  പ്രകേനാരമുള്ള  കനനാട്ടസ്പീസബനുള്ള

പരബഗണന  പൂര്ത്തബയനായതബനുകശഷലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്

തകന്റെ  വനാകക്കൗട്ടക്ക്  പ്രസലാംഗലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമുമ്പക്ക്  പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകേളബല്കപ്പെട്ട  ഏതനാനുലാം  അലാംഗങ്ങള്  കചയറബകനതബകര  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചകകേനാണക്ക്  സഭയുകട  കവലബല്  ഇറങ്ങുകേയുലാം  പ്രതബകഷധബക്കുകേയുലാം  കചയ.

തുടര്ന്നക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  കറനാജബ  എലാം.  കജനാണ,  എല്കദനാസക്ക്  പബ.  കുന്നപ്പെബള്ളബല്,

കഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന്,  അന്വര്  സനാദത്തക്ക്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചകകേനാണക്ക്  ഡയസബകലകക്ക്  കേയറുകേയുലാം കചയറബനുകനകര പനാഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം

സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്തതബനനാല്  തനാലനാലബകേമനായബ  സഭ

നബര്ത്തബവയ്കകണബവന.  ആകരനാഗദകേരമനായ  ചര്ചകേള്  നടകകണ

ജനപ്രതബനബധബ  സഭകേളബല്  സലാംവനാദങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  പ്രതബകഷധവലാം

ഉയര്നവരുന്നതക്ക്  സഷ്വനാഭനാവബകേവലാം  ഒരു  പരബധബവകര  സഷ്വനാഗതനാര്ഹവമനാണക്ക്.

എന്നനാല്  സഭയുകട  ചട്ടങ്ങളലാം  നടപടബക്രമങ്ങളലാം  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളലാം

അലാംഗങ്ങള്കനായുള്ള കപരുമനാറ്റചട്ടങ്ങളലാം ലലാംഘബകകപ്പെടുകമ്പനാള് അതബകനതബകര
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നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബകകണതക്ക്  കചയറബകന്റെ  കേര്ത്തവദവലാം  ഉത്തരവനാദബതഷ്വവമനാണക്ക്.

മുന്കേനാലങ്ങളബല്  സഭയുകട  അന്തസബനക്ക്  നബരകനാത്ത  പ്രവണതകേള്  ഉണനായ

സനാഹചരദങ്ങളബകലലനാലാം യുക്തമനായ നടപടബകേള് സഷ്വസ്പീകേരബച കേസ്പീഴ്വഴകമനാണുള്ളതക്ക്.

ഇക്കൗ സനാഹചരദത്തബല് ഇന്നകല (20.11.2019) ഡയസബകലയക്ക് തള്ളബകയറുകേയുലാം

മുദനാവനാകേദലാം വബളബക്കുകേയുലാം കപരുമനാറ്റചട്ടലാം ലലാംഘബക്കുകേയുലാം സഭയുകട അന്തസബനക്ക്

കചരനാത്തവബധലാം  കപരുമനാറുകേയുലാം  കചയ്ത  സര്വ്വശസ്പീ  കറനാജബ  എലാം.  കജനാണ,

എല്കദനാസക്ക്  പബ.  കുന്നപ്പെബള്ളബല്,  കഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന്,  അന്വര്  സനാദത്തക്ക്

എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങകള  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള  കപരുമനാറ്റ  ചട്ടങ്ങളബകല

ചട്ടലാം  53  പ്രകേനാരലാം  കചയറബല്  നബക്ഷബപ്തമനായബട്ടുള്ള  അധബകേനാരലാം

വബനബകയനാഗബചകകേനാണക്ക് കസന്ഷഷ്വര് കചയ്യുന്നതനായബ അറബയബക്കുന. 

(സര്വ്വശസ്പീ  കറനാജബ  എലാം.  കജനാണ,  എല്കദനാസക്ക്.  പബ.  കുന്നപ്പെബള്ളബല്,

കഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണന്,  അന്വര്  സനാദത്തക്ക്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങകള  കസന്ഷഷ്വര്

കചയ്ത  നടപടബയബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒന്നടങലാം  സസ്പീകറുകട

ഡയസബനു  മുന്നബല്  വനനബന്നക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുന.)
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പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല  ):  എലനാവരുമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബചക്ക്  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുന്നതബനുപകേരലാം  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ

കസന്ഷഷ്വര് കചയ്ത നടപടബ ശരബയല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബചബല.)

III  ശദക്ഷണബകല്

തലകശ്ശേരബ  -  മനാഹബ കകബപ്പെനാസക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  തലകശ്ശേരബ-മനാഹബ  കകബപ്പെനാസക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം

തഷ്വരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക് എന്.എചക്ക്.എ.കഎ.-യബല് സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തുന്നതബനുലാം

കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണത്തബനനാവശദമനായ  മണക്ക്,  പനാറ  എന്നബവ ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഭൂമബ ഏകറ്റടുകല് നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബകണലാം.

ബണക്ക്  നബകേത്തബയതബകന്റെ  ഫലമനായുണനായ  കവള്ളകകട്ടക്ക്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക്

ബനാലലാം പനാലത്തബകന്റെ  സനാന്  നസ്പീളലാം  കൂട്ടുന്നതബനുലാം  തബരുവങ്ങനാടക്ക്,  കകേനാടബകയരബ

വബകലജുകേളബല്  കപഡസബയന്  അണര്പനാസക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം  തലകശ്ശേരബ-

മനാഹബ  കകബപ്പെനാസക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം  അടബയന്തരമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം

പ്രവൃത്തബ  പുകരനാഗതബ  വബലയബരുത്തനാന്  എന്.എചക്ക്.എ.കഎ.-കയ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ഉന്നതതലകയനാഗലാം വബളബക്കുന്നതബനുലാം തയനാറനാകേണലാം.
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   കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്):

തലകശ്ശേരബ-മനാഹബ  കകബപ്പെനാസക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമബചവരബകേയനാണക്ക്.  ഭൂമബ

ഏകറ്റടുകല്  നടപടബകേളലാം  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായ  കമജര്  പനാലങ്ങളകടയുലാം

കറയബല്കവ  കമല്പ്പെനാലത്തബകന്റെയുലാം  പണബകേളലാം   ആരലാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  കകബപ്പെനാസക്ക്

നബര്മ്മേനാണലാം  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

കേരനാറുകേനാരനുലാം  എന്.എചക്ക്.എ.കഎ.-യലാം  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

എന്.എചക്ക്.എ.കഎ.-കയ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഉന്നതതലകയനാഗലാം  വബളബക്കുന്നതബനക്ക്

സര്കനാര് തയനാറനാണക്ക്.

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളകത്തത്തുടര്ന്നക്ക്  രനാവബകല  10.22-നക്ക്  സഭ

നബര്ത്തബവയകേയുലാം 10.48-നക്ക്  പുനരനാരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ.)

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല):  ശസ്പീ.  ഷനാഫബ പറമ്പബല്

എലാം.എല്.എ.-കയ  മര്ദബച  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസ്ഥകര  സകസന്ഡക്ക്  കചയ്തക്ക്

അകനഷ്വഷണലാം നടത്തനാത്തതബല് പ്രതബകഷധബചക്ക് സഭ ബഹബഷ്കരബക്കുന. 

(പ്രതബപക്ഷലാം സഭ ബഹബഷ്കരബച.)

(രണനാമകത്ത  ശദക്ഷണബകലുലാം  സബ്മബഷനുകേളലാം  അവതരബപ്പെബചബല.

മറുപടബ ബനകപ്പെട്ട മനബമനാര് കമശപ്പുറത്തുവച.) 
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IV  ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള്ള പ്രസനാവന 

റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരള ഇനബകഷദറ്റസ്പീവക്ക്

റസ്പീബബല്ഡക്ക് കകേരള ഇനബകഷദറ്റസ്പീവക്ക് സലാംബനബചക്ക് ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള്ള

പ്രസനാവന മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

V  ഗവണകമന്റെക്ക് പ്രകമയങ്ങള് 

(1)  പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുള്ള ആദനായ നബകുതബ ഇളവക്ക്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസഷ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന്): സലാംസ്ഥനാനകത്ത മുഴുവന് പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം ആദനായ നബകുതബ  ഇളവക്ക്  ലഭദമനാകനാന് കേഴബയുന്നവബധലാം കകേന്ദ്ര

ആദനായ നബകുതബ നബയമത്തബല് മതബയനായ മനാറ്റലാം  കകേനാണ്ടുവരണകമന്ന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.  (വബശദമനായ പ്രകമയലാം കമശപ്പുറത്തുവച)

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

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

പ്രകമയലാം സഭ പനാസനാകബ.

(2)  കേരടക്ക് കദശസ്പീയ വബദദനാഭദനാസ നയത്തബകല നബര്കദശങ്ങള്

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):  കേരടക്ക്



7

കദശസ്പീയ വബദദനാഭദനാസ നയത്തബകല നബര്കദശങ്ങള് കകേരളത്തബകല വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല്  ഉണനാകനാവന്ന  പ്രതദനാഘനാതങ്ങകള  സലാംബനബച  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.  (വബശദമനായ പ്രകമയലാം കമശപ്പുറത്തുവച)

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രകമയലാം സഭ പനാസനാകബ.

VI  ചട്ടത്തബനുള്ള കഭദഗതബയുകട പരബഗണന

(കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയബരുന്ന  അലാംഗലാം  സസ്പീറ്റബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്

പരബഗണബചബല.)

VII  സമയലാം ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള പ്രകമയലാം

സര്ഫനാസബ ആകക്ക് പ്രകേനാരമുള്ള നടപടബകേള്മൂലലാം സലാംസ്ഥനാനത്തുളവനായബട്ടുള്ള

അവസ്ഥനാവബകശഷകത്തക്കുറബചക്ക് പഠബചക്ക് നബര്കദശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായുള്ള

അഡ്കഹനാകേക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  സമയലാം  2019

നവലാംബര്  21-ാം  തസ്പീയതബ  വകര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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VIII  റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളകട സമര്പ്പെണലാം

1.  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  വനാണബജദ  വദവസനായ  സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കുലാം

ആശുപത്രബകേള്ക്കുലാം  കഗ്രഡബലാംഗക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബചലാം  ഇതര  സലാംസ്ഥനാന

കതനാഴബലനാളബകേളകട ആകരനാഗദ/പനാര്പ്പെബട/സരക്ഷനാ പ്രശ്നങ്ങള്/രജബകസഷന് എന്നസ്പീ

വബഷയങ്ങള് സലാംബനബചമുള്ള സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  പ്രകതദകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്

സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

2. സര്ഫനാസബ  ആകക്ക്  പ്രകേനാരമുള്ള  നടപടബകേള്മൂലലാം

സലാംസ്ഥനാനത്തുളവനായബട്ടുള്ള  അവസ്ഥനാവബകശഷകത്തക്കുറബചക്ക്  പഠബചക്ക്

നബര്കദശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനനായുള്ള അഡ്കഹനാകേക്ക് കേമ്മേബറ്റബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

3.  കലനാകല് ഫണക്ക് അകക്കൗണക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറ്റബയുകട നനാല്പ്പെത്തബരണക്ക് മുതല്

നനാല്പ്പെത്തബകയഴക്ക് വകരയുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

IX  നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

കസലകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം
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(i) 2018-  കല കകേരള കമകടനാകപനാളബറ്റന് ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക് അകതനാറബറ്റബ ബബല്

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ): കസലകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല കകേരള കമകടനാകപനാളബറ്റന് ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്

അകതനാറബറ്റബ ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മമ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളബ  ):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

     (വബകയനാജനക്കുറബപ്പുലാം കഭദഗതബകേളലാം അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

കസലകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല  കകേരള

കമകടനാകപനാളബറ്റന്  ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്  അകതനാറബറ്റബ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

  255. ഖണലാം 2(എഫക്ക് )-ല് "കകേവരബക്കുന്നതബനുകവണബ” എന്ന 
   വനാകബനു പകേരലാം "കകേവരബക്കുന്നതബനു കവണബ” എന്നസ്പീ 
   വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ. 
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293. ഖണലാം 2(പബ)-ല് "സലാംവബധനാനലാം”എന്നതബനു കശഷലാം 
       "ഫലപ്രദമനായബ” എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

299. ഖണലാം 3(1)-ല്,
i) "ഔകദദനാഗബകേ ” എന്ന വനാകക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.
ii) "കേസ്പീഴബല്വരുന്ന” എന്നതബനു പകേരലാം  "കേസ്പീഴബല് വരുന്ന” എന്നക്ക്

             കചര്ക്കുകേ.
iii)"ഒരു  അകതനാറബറ്റബ”  എന്നതബനു  പകേരലാം   "ഒനാകരനാ  

അകതനാറബറ്റബകേള്” എന്നക്ക്      കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  3-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന



11

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

  4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

             (കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

459. ഖണലാം  5(2)-ല്  "കേഴബയനാകത  വരുന്ന  സലാംഗതബയബല്"  എന്നതബനു
പകേരലാം "കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദത്തബല്" എന്നനാക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  5-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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6-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

7-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

676. ഖണലാം  (7)-കന്റെ   കബപ്തനബബനനയബല്,  "കവസ്കചയര്കപഴ്സകണനാ"

എന്നതബനക്ക് പകേരലാം  "കവസക്ക്  കചയര്കപഴ്സകണനാ" എന്നക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  7-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

8-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
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692. ഖണലാം  8(4)-ല്  "ചസ്പീഫക്ക്  എകബകേമ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  ഓഫസ്പീസര്ക്കുലാം  മറ്റക്ക്  "  എന്ന
വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.  

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  8-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

792. ഖണലാം 9(7)-നു കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഉപഖണലാം കചര്ക്കുകേ.  
"(8)  രകണനാ അതബല് അധബകേകമനാ അകതനാറബറ്റബകേള്കക്ക് ബനാധകേമനാകുന്ന
കേനാരദങ്ങള്  ചര്ച  കചയ്യുകേയുലാം  കപനാതുതസ്പീരുമനാനലാം  കകകേകകനാള്ളുകേയുലാം
കചകയണതക്ക്  ആവശദമനാകണന്നക്ക്  സര്കനാര്  കേരുതുന്ന  പക്ഷലാം
സര്കനാരബനക്ക് അങ്ങകനയുള്ള അകതനാറബറ്റബകേളകട കൂട്ടനായ കയനാഗലാം വബളബച
കചര്ക്കുന്നതബനക്ക് ഏകതനാരു അകതനാറബറ്റബക്കുലാം നബര്കദശലാം നല്കേനാവന്നതുലാം
അങ്ങകനയുള്ള  കയനാഗത്തബല്  അകതനാറബറ്റബകേളകട  കചയര്കപഴ്സണ
ആദദക്ഷദലാം വഹബകകണതുമനാണക്ക്.  അകതനാറബറ്റബകേളകട കൂട്ടനായ കയനാഗലാം
കചരുന്നതക്ക്  സലാംബനബച  നടപടബക്രമങ്ങള്,  കയനാഗത്തബനനാവശദമനായ
കേഷ്വനാറലാം  എന്നബവ  ചട്ടങ്ങളനാല്  നബര്ണയബകകപ്പെടനാവന്ന
പ്രകേനാരമനായബരബകകണതനാണക്ക്".  
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മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

850. ഖണലാം  9(4)-ല്  “ഭൂരബപക്ഷത്തബല്"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം
"ഭൂരബപക്ഷത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല്”എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  9-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാം വകുപ്പെക്ക്

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

919. ഖണലാം 10(1)-ല് "നബയമബകനാവന്നതുലാം” എന്ന വനാകബനക്ക്  പകേരലാം 
      "രൂപസ്പീകേരബകനാവന്നതുലാം” എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

942. ഖണലാം 10(2)-ല് “ആവശദമനായബ വരുന്ന പ്രകേനാരലാം" എന്നസ്പീ 
വനാക്കുകേള്കക്ക്  പകേരലാം “ആവശദകമങബല്” എന്ന വനാകക്ക് 
കചര്ക്കുകേ.
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946. ഖണലാം 10(2)-ല് “പ്രകേനാരലാം" എന്ന വനാകബനക്ക് കശഷലാം   
        “വബദഗക്ക് ദകനകയനാ” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

947. ഖണലാം 10(2)-ല് ''ഉകദശദങ്ങളമനായബ'' എന്ന വനാകബനു പകേരലാം  
''ഉകദശലക്ഷദങ്ങളമനായബ'' എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

971. ഖണലാം 10(3)-ല് ''പ്രകേനാരമുള്ള'' എന്ന വനാകബനു കശഷലാം ''നബരകബല്''
എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

1002. ഖണലാം 10(5)-ല് “മകറ്റലനാകേനാരദങ്ങളലാം" എന്ന വനാകബനക്ക് പകേരലാം 
  “മകറ്റലനാകനാരദങ്ങളബലുലാം” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1044. ഖണലാം 11(2)-കന്റെ കബപ്തനബബനനയബല് "ഗസറ്റക്ക് "  എന്നതബനു മുന്പക്ക്
"ഔകദദനാഗബകേ" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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1055.  ഖണലാം  11(2)-കന്റെ കബപ്തനബബനനയബല്  ''കൂട്ടബകചര്ക്കുകേകയനാ"  എന്ന
വനാകബനു കശഷലാം "ഒഴബവനാക്കുകേകയനാ”എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1141.ഖണലാം  12(1)(സബ)-ല്  "ധനരൂപസ്പീകേരണലാം"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം
"ധനസമനാഹരണലാം" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.  

1199. ഖണലാം 12 (1)(ഒ)-ല് "കചയ്യുകേ" എന്ന വനാകബനു പകേരലാം  "നടപടബകക്ക്
ശുപനാര്ശയുലാം കചയ്യുകേ" എന്നക്ക്  കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന
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പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

13-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1240.  ഖണലാം  13(2)-ല്, "പരബഗണബച കശഷവലാം"  എന്ന വനാകബനു പകേരലാം
"പരബഗണബക്കുകേകയനാ  ഇകലങബല്  അതബനുളള  കേനാരണങ്ങള്
കരഖകപ്പെടുത്തബകകനാണക്ക്  പരബഗണബകനാതബരബക്കുകേകയനാ  കചയ്ത  കശഷലാം"
എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

1248.  ഖണലാം  13(3)-ല്  "ആ പനാന്"  എന്നതബനു  പകേരലാം  "അങ്ങകനയുളള
പനാന്" എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

14-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
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14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

15-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

1280.ഖണലാം  15 (3)-ല്  "നബര്ണയബകകപ്പെടനാവന്ന"  എന്ന വനാകബനു പകേരലാം
"അകതനാറബറ്റബ നബശ്ചയബക്കുന്ന" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1284.  ഖണലാം  15(1)-ല്  "ബനകപ്പെട്ട  മറ്റനാളകേള്  "  എന്നതബനു  കശഷലാം
",സ്ഥനാപനങ്ങള്" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

1293.  ഖണലാം  15(3)-ല്  "റബകപ്പെനാര്കട്ടനാ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ  പകേര്കപ്പെനാ"  എന്നസ്പീ
വനാക്കുകേള്കക്ക് പകേരലാം  "റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് " എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല) 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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 16-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1307. ഖണലാം 16(2)-ല്  
i) "യൂസര്ചനാര്ജക്ക്'' എന്നതക്ക് "യൂസര് ചനാര്ജക്ക്'' എന്നക്ക് മനാറ്റുകേ. 
ii)"യൂസര്ചനാര്ജ്ജുകേകളനാ''  എന്നതക്ക്  "യൂസര്  ചനാര്ജ്ജുകേകളനാ'  എന്നക്ക്
മനാറ്റുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

  17-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1336. ഖണലാം 17 (കഎ) -ല് ''ഇക്കൗ ആകബനു കേസ്പീഴബല്'' എന്നതക്ക്  ''ഇക്കൗ ആകബന്
കേസ്പീഴബല്'' എന്നനാക്കുകേ.

1342.  ഖണലാം  17  (കകേ)-ല്  ''ശബപനാര്ശകയനാ''  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം
''ശബപനാര്ശകേകളനാ'' എന്ന വനാകക്ക്  കചര്ക്കുകേ.
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1318-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ മനബ സഷ്വസ്പീകേരബച.

1318.  ഖണലാം  17(ബബ)-ല്  "വബലയ''  എന്നതബനുപകേരലാം  "വബലയ്കകനാ

പനാട്ടത്തബകനനാ" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളലാം  സഷ്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബയുലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

18-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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19-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

1363. ഖണലാം 19-ല് "സര്കനാരബല് നബകന്നനാ" എന്നതബനു കശഷലാം "സര്കനാര്
അലാംഗസ്പീകേരബച സ്ഥനാപനങ്ങളബല് നബകന്നനാ" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

20   മുതല്   22   വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

 20 മുതല്  22  വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

20 മുതല് 22 വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

   23-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ
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അവതരബപ്പെബച.

1386. ഖണലാം 23(1)-ല്
(i) "പണലാം  "  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം  "തുകേ"  എന്ന  വനാകക്ക്  

കചര്ക്കുകേ.
(ii) “ഓകരനാവര്ഷവലാം"എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം  "ഓകരനാ  

വര്ഷവലാം" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  23-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  23-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

24-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

1396.  ഖണലാം 24(2)-ല് "ആവശദകപ്പെടനാത്തബടകത്തനാളലാം"  എന്നതബനു കശഷലാം
“,” എന്ന ചബഹ്നലാം കചര്ക്കുകേ.  

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന
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പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 25-  ാംവകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

 25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

   25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

26-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1412.  ഖണലാം  26  (1)-ല്,  "ആ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്"  എന്നതബനു  പകേരലാം
"അങ്ങകനയുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്" എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

    കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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27-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1421. ഖണലാം 27-ല് 
i)  "സലാംസ്ഥനാന"  എന്ന  വനാകക്ക്  വരുന്നബടത്തു  നബകന്നലനാലാം  ആയതക്ക്
ഒഴബവനാക്കുകേ.
ii)"നല്കകേണതനാണക്ക്"  എന്നതബനു  പകേരലാം  "സമര്പ്പെബകകണതനാണക്ക്"
എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 27-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  27-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

  28-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1429. ഖണലാം 28(1)-ല്
(i) "പനാലബക്കുവനാന്" എന്ന വനാകബനു പകേരലാം "പനാലബക്കുന്നതബല്" എന്ന
വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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(ii)  "പതബനനായബരലാം"  എന്നതബനു  പകേരലാം  "ഇരുപത്തബ  അയനായബരലാം"  എന്നക്ക്
കചര്ക്കുകേ.

1437-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ മനബ സഷ്വസ്പീകേരബച.

1437. ഖണലാം 28(2)-ല് "കുറ്റസ്ഥനാപനത്തബകന്മേല്" എന്നതബനക്ക് പകേരലാം  "കുറ്റലാം
കതളബയബകകപ്പെട്ടനാല്" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം സഷ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  28-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  28-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

29   മുതല്   31   വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

 29 മുതല്  31  വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

    29 മുതല് 31 വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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32-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1456.ഖണലാം  32(1)-ല്  "ചട്ടങ്ങളകടകയനാ  റഗുകലഷനുകേളകടകയനാ”എന്നസ്പീ
വനാക്കുകേള്ക്കു  പകേരലാം  "ചട്ടങ്ങളബകലകയനാ,
റഗുകലഷനുകേളബകലകയനാ”എന്നസ്പീ വനാക്കുകേളലാം ചബഹ്നങ്ങളലാം കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  32-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  32-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

33   മുതല്   39   വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

 33 മുതല്  39  വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

    33 മുതല് 39 വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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40-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1503.  ഖണലാം 40 (2) (ii)-ല് ''ജബലയകവണബ ''  എന്നതബനക്ക് പകേരലാം ''ജബലയക്ക്
കവണബ'' എന്നക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

1504.  ഖണലാം  40  (2)  (ii)-ല്,  ''കേമ്മേബറ്റബകക്ക്  ''  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം
''സമബതബകക്ക് '' എന്ന വനാകക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

1507.  ഖണലാം  40 (3)-ല്  ''വബകേസനങ്ങള്''  എന്നതബനു പകേരലാം  ''വബകേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്'' എന്നതക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  40-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  40-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

41-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.
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1514.  ഖണലാം  41-ല്  "അകപക്ഷബകനാവന്നതനാണക്ക്"  എന്നതബനുപകേരലാം
"ആവശദകപ്പെടനാവന്നതനാണക്ക്" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  41-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  41-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

42-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1518.ഖണലാം  42(1)-ല്  "ഇലനാകതകയനാ  ഫയല്  കചയനാന്  പനാടുള്ളതല"
എന്നതബനുപകേരലാം  "ഇലനാകതയുലാം ഫയല് കചയനാന് പനാടുള്ളതല" എന്നക്ക്
കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 42-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  42-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

43-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

 43-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

   43-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

44-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

1527.ഖണലാം 44(2)-ല് 
(i) ഇനലാം (സബ)-കക്ക് കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഇനലാം കചര്ക്കുകേ:
“(ഡബ) അകതനാറബറ്റബകേളകട കൂട്ടനായ കയനാഗലാം കചരുന്നതക്ക് സലാംബനബചള്ള
നടപടബക്രമങ്ങളലാം കയനാഗത്തബനക്ക് ആവശദമനായ കേഷ്വനാറവലാം;”
(ii)  "നബലവബലുള്ള ഇനലാം  (ഡബ),  (ഇ)  എന്നബവ യഥനാക്രമലാം ഇനലാം  (ഇ)
(എഫക്ക്) ആയബ പുനരക്ഷരലാം കചയ്യുകേ”. 
(iii) നബലവബലുള്ള ഇനലാം (എഫക്ക്) ഒഴബവനാക്കുകേ.
(iv) നബലവബലുള്ള ഇനലാം (എചക്ക്)  തനാകഴപ്പെറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ.
“(എചക്ക്) 18-ാം വകുപ്പെബകന്റെ, (2) -ാം ഉപവകുപ്പെക്ക്  (ഡബ)  ഖണപ്രകേനാരലാം
അര്ബന് കമനാബബലബറ്റബ പ്രകദശത്തക്ക് നബനലാം സമനാഹരബകനാവന്ന യൂസര്
ഫസ്പീസകേളലാം  അകലങബല്  ചനാര്ജ്ജുകേളലാം,  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പെക്ക്  പ്രകേനാരലാം
നബധബയബകലകക്ക്  തുകേ  അടയന്നതബനുലാം  അതബല്  നബനലാം  തുകേ
ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനുലാം ഉള്ള രസ്പീതബയുലാം വദവസ്ഥകേളലാം;”
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മനബ   തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ   കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1529.  ഖണലാം  44(1)-ല്   "വബജനാപനലാംവഴബ”  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം
"വബജനാപനലാം വഴബ” എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

1535.  ഖണലാം  44(2)(ജബ)-ല്   "വകുപ്പു പ്രകേനാരമുള്ള” എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം
"വകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരമുള്ള” എന്നതക്ക്  കചര്ക്കുകേ. 

1538.  ഖണലാം  44(2)(ഐ)-ല്   "വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം”  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം
"വകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരലാം” എന്നതക്ക്  കചര്ക്കുകേ. 

1540.  ഖണലാം  44(2)(കജ)-ല്  "വകുപ്പുപ്രകേനാരമുള്ള” എന്നതബനക്ക് പകേരലാം  "
വകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരമുള്ള ” എന്നതക്ക്  കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  44-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  44-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

45-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.



31

1541.ഖണലാം  45  (എ)-ല്,  "തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം
കപനാതുവനായ  ഭരണനബര്വ്വഹണത്തബനുമുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങളലാം"  എന്നസ്പീ
വനാക്കുകേള്കക്ക്  പകേരലാം  "കപനാതുവനായ ഭരണനബര്വ്വഹണ കേനാരദങ്ങളലാം"
എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1544.  ഖണലാം  45-ല്  “അനുവനാദകത്തനാടുകൂടബ"  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം
“അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാടുകൂടബ” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1545.  ഖണലാം  45-ല് “കപനാരുത്തകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടുലാം"  എന്ന വനാകബനക്ക്  പകേരലാം
“വബരുദമലനാത്തവബധലാം” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1549.  ഖണലാം  45(എ)-ല് “വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം “വകുപ്പെക്ക്
പ്രകേനാരലാം” എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1550.  ഖണലാം  45(ബബ)-ല് “വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം"  എന്നതബനക്ക് പകേരലാം “വകുപ്പെക്ക്
പ്രകേനാരലാം” എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1551.  ഖണലാം  45(സബ)-ല് “വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം “വകുപ്പെക്ക്
പ്രകേനാരലാം” എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

1553.  ഖണലാം  45(ഇ)-ല് “വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം  “വകുപ്പെക്ക്
പ്രകേനാരലാം” എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  45-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  45-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

46-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1557.  ഖണലാം  46-ല്  ''അവസനാനബക്കുന്നതബനുമുമ്പക്ക്,  നബയമസഭ''  എന്നതബനു
കശഷലാം ''അപ്രകേനാരമുള്ള'' എന്ന വനാക്കു കചര്ക്കുകേ. 

1562.  ഖണലാം  46-ല്  ''മുമ്പക്ക്''  എന്ന വനാകബനു പകേരലാം  ''മുന്പക്ക്''  എന്ന വനാക്കു
കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  46-ാംവകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  46-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

47-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ
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അവതരബപ്പെബച.

1564. ഖണലാം 47(2)-ല് ''വബഷയലാം'' എന്ന വനാകബനു പകേരലാം ''തര്കലാം'' എന്ന
വനാക്കു കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 47-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  47-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

48-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1566.ഖണലാം  48(1)-ല്  ''ഗസറ്റബല്''  എന്നതബനു  പകേരലാം  ''ഒക്കൗകദദനാഗബകേ
ഗസറ്റബല്'' എന കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  48-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  48-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

പട്ടബകേ   I

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

 പട്ടബകേ I ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

  പട്ടബകേ I വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

പട്ടബകേ   II

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

1582. ഖണലാം 2 (പബ) യുകട പട്ടബകേ II-കന്റെ ഇനലാം 4-ല് "സലാംകയനാജനത്തബനുലാം"
എന്ന വനാകബനു കശഷലാം "കമല്കനനാട്ടത്തബനുലാം" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള പട്ടബകേ II ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  പട്ടബകേ II  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

166. പസ്പീഠബകേയബല്  "രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബകലകക്ക്"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം
"രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

181. തതഷ്വ  പ്രഖദനാപന  വനാകേദത്തബല്  "ഇനബപറയുലാം"  എന്നതബനു  പകേരലാം
"ഇനബപ്പെറയുലാം" എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.  

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)
 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  2018-കല  കകേരള

കമകടനാകപനാളബറ്റന് ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക് അകതനാറബറ്റബ ബബല് പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

2018-കല  കകേരള  കമകടനാകപനാളബറ്റന്  ടനാന്കസനാര്ട്ടക്ക്  അകതനാറബറ്റബ  ബബല്

പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം   സഭ കഎകേകേകണദന അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(ii) 2018-  കല കകേരള  കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല് കുമനാര്  ):  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2018-കല കകേരള  കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല)

കസലകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-കല കകേരള  കേര്ഷകേ

കക്ഷമനബധബ ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ
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അവതരബപ്പെബച.

 188.  ഖണലാം  2(എ)-ല്   "ചബപ്പെബ"  എന്നതബനുകശഷലാം  "കേക"  എന്നക്ക്    

കചര്ക്കുകേ.

210.  ഖണലാം  2  (ഇ)  (i)-ല്  ''അവബവനാഹബതരനായ''  എന്ന വനാകബനു  മുന്പക്ക്

''ദകത്തടുത്ത കുട്ടബകേള്'' എന്ന വനാക്കുകേള്  കചര്ക്കുകേ.

222.  ഖണലാം  2(ഇ)(ii)-ല്  ''അച്ഛനുലാം  അമ്മേയുലാം''  എന്നതബനു  പകേരലാം

''മനാതനാപബതനാകള്'' എന്നക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

287.  ഖണലാം  2(ഐ)-ല്  "60"  എന്ന  അകങ്ങള്ക്കു  പകേരലാം  "അറുപതക്ക്"

എന്ന വനാക്കുക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  കഭദഗതബകേകളനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബകേളനായബ അവതരബപ്പെബച.

206. ഖണലാം 2 (ഇ) (i) -ല് 

ii. ''അവബവനാഹബതരനായ  കപണമകള്''  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്കക്ക്  

പകേരലാം ''അവബവനാഹബതകരനാ,  വബധവകേകളനാ,  വബവനാഹ  

കമനാചബതകരനാ  ആയ  കപണമകള്''  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്  

കചര്ക്കുകേ.
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207. ഖണലാം 2 (ഇ) (i)-ല് '' മനാനസബകേ വളര്ച പ്രനാപബകനാത്തകതനാ'' എന്ന

വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം ''ഭബന്നകശഷബകനാരനായകതനാ'' എന്നക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

302. ഖണലാം 2(എലാം)-നു കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഉപഖണങ്ങള് 

കചര്ക്കുകേ: 

"നബലവബലുള്ള  (കകേ),  (എല്),  (എലാം)  എന്നസ്പീ  ഇനങ്ങള്  യഥനാക്രമലാം

(എല്), (എലാം), (എന്) എന്നസ്പീ ഇനങ്ങളനായബ പുനരക്ഷരലാം കചകയണതുലാം

അപ്രകേനാരലാം  പുനരക്ഷരലാം  കചയ്ത  (എല്)  ഇനത്തബനുമുമ്പനായബ

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഇനലാം കചര്കകണതുമനാണക്ക്, അതനായതക്ക്-

''(കകേ)  ''വബജനാപനലാം"  എന്നനാല്   ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  ഗസറ്റബല്

പ്രസബദകപ്പെടുത്തബയ വബജനാപനലാം എന്നര്ത്ഥമനാകുന;''

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
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926.    (1) ഖണലാം 3(5)-ല് 

(i) ഇനലാം(സബ)-ല്  "അലാംശദനായലാം  അടച  വര്ഷങ്ങളകട  എണലാം  

അടബസ്ഥനാനകപ്പെടുത്തബ  പദതബയബല്  നബര്കദശബകകപ്പെടനാവന്ന  

അങ്ങബകനയുള്ള"  എന്ന  വനാക്കുകേള്കക്ക്  പകേരലാം  "അടച  

അലാംശദനായത്തബകന്റെയുലാം  ഒടുകബയ  വര്ഷത്തബകന്റെയുലാം  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  

പദതബപ്രകേനാരലാം നബശ്ചയബക്കുന്ന" എന്ന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

(ii) ഇനലാം (എഫക്ക്) തനാകഴപ്പെറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ:

"(എഫക്ക്)  അലാംഗങ്ങളകട  ചബകേബതനാ  ധനസഹനായത്തബനുലാം  വനബതനാ  

അലാംഗങ്ങള്കക്ക് പ്രസവ സലാംബനമനായ ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതബനുലാം,  

വനബതനാ അലാംഗങ്ങളകടകയനാ അലാംഗത്തബകന്റെ കപണമകളകടകയനാ വബവനാഹ  

ധനസഹനായത്തബനുലാം  അലാംഗങ്ങളകട  മകളകട  വബദദനാഭദനാസ  

ധനസഹനായത്തബനുലാം;" 

(iii) ഇനലാം (എചക്ക്) തനാകഴപ്പെറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ:

"(എചക്ക്)  അലാംഗങ്ങള്ക്കുണനാകുന്ന അപകേടവലാം മരണവലാം,  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാം  

മൂലമുണനാകുന്ന  അപകേടവലാം  മരണവലാം,  വനദജസ്പീവബകേളകട  ആക്രമണലാം  

മൂലമുണനാകുന്ന  മരണവലാം  ശനാരസ്പീരബകേ  അവശതകേളലാം  പലവബധത്തബലുള്ള  

വബഷബനാധകേളലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്,  അലാംഗങ്ങള്കകനാ  

കുടുലാംബത്തബകല  അലാംഗങ്ങള്കകനാ,  അതതു  സലാംഗതബകപനാകല,  

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുന്നതബനക്ക് ;" 

(iv)  ഇനലാം  (എചക്ക്)-നക്ക്  കശഷലാം  (കഎ)  ആയബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  ഇനലാം  
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കചര്ക്കുകേയുലാം കശഷബക്കുന്നതക്ക് പുനരക്ഷരലാം കചയ്യുകേയുലാം കചയ്യുകേ:

"(കഎ)  നബധബയബകലയക്ക്  അലാംശദനായലാം  അടയകേയുലാം  അഞക്ക്  വര്ഷലാം  

പൂര്ത്തബയനായബല  എന്ന  കേനാരണത്തനാല്  ആനുകൂലദങ്ങള്കക്ക്  അര്ഹത  

ഇലനാത്തവര്കക്ക്  നബര്ണയബകകപ്പെടനാവന്ന  പ്രകേനാരമുള്ളതുലാം  

നബര്ണയബകകപ്പെടനാവന്ന  നബരകബലുള്ളതുമനായ  തുകേ  തബരബകകേ  

നല്കുന്നതബനക്ക്;" 

(2) ഖണലാം 3(7)-നു കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഉപഖണലാം കചര്ക്കുകേ.

''(8)  സര്കനാരബനക്ക്,  വബജനാപനലാം  വഴബ,  ഇക്കൗ  വകുപ്പെബന്കേസ്പീഴബല്  

ആവബഷ്കരബക്കുന്ന  പദതബ,  മുന്കേനാല  പ്രനാബലദകത്തനാടക്ക്  കൂടബകയനാ,  

പബല്കനാല പ്രനാബലദകത്തനാടക്ക്  കൂടബകയനാ  എകന്തങബലുലാം  

കൂട്ടബകചര്കലുകേള് വരുത്തുകേകയനാ കഭദഗതബ  വരുത്തുകേകയനാ  അകലങബല്  

വദതദനാസകപ്പെടുത്തുകേകയനാ കചയനാവന്നതനാണക്ക്".

(3) ഖണലാം  3-ല്  ഉപഖണലാം  (8)-കന  (9)  ഉപഖണമനായബ  പുനരകലാം  

കചയ്യുകേയുലാം അപ്രകേനാരലാം പുനരകലാം കചയ്ത (9)-ാം ഉപഖണത്തബല് ''(1)-ാം 

ഉപവകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരലാം'' എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കുലാം അകത്തബനുലാം ചബഹ്നങ്ങള്ക്കുലാം 

പകേരലാം ''ഇക്കൗ വകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരലാം'' എന്ന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേയുലാം കചയ്യുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

303. ഖണലാം 3 കന്റെ മനാര്ജബനല് ശസ്പീര്ഷകേത്തബല് "കകേരള കേര്ഷകേകക്ഷമനബധബ” 
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എന്നതക്ക്  "കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ" എന്നനാക്കുകേ.

   304. ഖണലാം 3(1)-ല് 

ii)“കകേരളകേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ  പദതബ”എന്നതക്ക്  “കകേരള കേര്ഷകേ

കക്ഷമനബധബ പദതബ”എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

331. ഖണലാം  3(3)(iii)-ല്  "ബനാങബലുള്ള"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം  "ബനാങക്ക്
അകക്കൗണബലുള്ള" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

332. ഖണലാം  3(3)(iv)-ല്  "സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാകരനാ"  എന്നതബനു  കശഷലാം

"തകദശസഷ്വയലാംഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങകളനാ" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

337. ഖണലാം  3(3)(iv)-ല്  "സ്ഥനാപനങ്ങകളനാ"  എന്നതബനു  കശഷലാം
"സലാംഘടനകേകളനാ" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

338.  ഖണലാം  3(3)(iv)-ല്  "കകേനാര്പകററ്റക്ക്"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം

"കകേനാര്പ്പെകററ്റക്ക്" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

340. ഖണലാം  3(3)(v)-ല്  "വര്ഷലാംകതനാറുലാം"  എന്നതബനു  പകേരലാം  "വര്ഷലാം

കതനാറുലാം" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ

341. ഖണലാം  3(3)(v)-ല്  "നല ക്ക് കുന്ന"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം  "നല്കുന്ന"

എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

360. ഖണലാം  3(3)(ix)-ല്  "പ്രകൃതബസലാംരക്ഷണലാം"  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം

"പരബസ്ഥബതബസലാംരക്ഷണലാം" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

397. ഖണലാം  3(5)  (സബ)-ല്  "കതനാഴബല്"  എന്നതബനു   പകേരലാം  "കേനാര്ഷബകേ
വൃത്തബ" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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398. ഖണലാം 3(5) (സബ)-ല് "അ ഞ" എന്ന വനാകബനു  പകേരലാം "അഞക്ക്" എന്ന

വനാക്കു കചര്ക്കുകേ.

406. ഖണലാം  3(5)(സബ)-ല്  "നല്കുന്നതബനക്ക്"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം

"നല്കുന്നതബനക്ക്" എന്ന വനാക്കു കചര്ക്കുകേ. 

422. ഖണലാം 3(5)(ജബ)-ല് "മുടങ്ങനാകത" എന്ന വനാകക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

435. ഖണലാം  3(6)-ല്  "അലാംഗസ്പീകേനാരകത്തനാടുകൂടബ"  എന്നതബനു  പകേരലാം

"അനുമതബകയനാടു കൂടബ"എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച.

409.  ഖണലാം  3(5)(ഇ)-ല്  "സ്ഥനായബയനായ  ശനാരസ്പീരബകേ/മനാനസബകേ"  എന്ന

വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം  "സ്ഥനായബയനായ  ശനാരസ്പീരബകേ/മനാനസബകേ  അവശത"

എന്ന വനാക്കുകേള് കചര്കകണതനാണക്ക്.

346-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ സഷ്വസ്പീകേരബച.

346. ഖണലാം  3(3)(vi)-ല്  "സലാംഭരബക്കുന്ന"  എന്നതബനു  പകേരലാം

"സമനാഹരബക്കുന്ന" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളലാം സഷ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  3-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

927. (i)  ഖണലാം  4(2)-ല്,  "കൃഷബഭവനബലുലാം  ബനകപ്പെട്ട  കൃഷബ

ഓഫസ്പീസകേളബലുലാം"  എന്ന  വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം  "കൃഷബഭവനബല്"  എന്ന

വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണലാം  4(3)-ല്, "(2)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേനാരമുള്ള''  എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കുലാം

അകത്തബനുലാം ചബഹ്നങ്ങള്ക്കുലാം പകേരലാം  "(2)-ാം ഉപവകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരലാം'',

എന്ന വനാക്കുകേളലാം അകവലാം ചബഹ്നങ്ങളലാം കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.
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457. ഖണലാം  4(2)-ല്, "അകപക്ഷകേള് എലനാലാം തകന്ന  "  എന്നതബനുപകേരലാം

"എലനാ അകപക്ഷകേളലാം "എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

463. ഖണലാം  4(2)-ല്  "സര്ട്ടബകഫ  കചയ്തബരബകകണതനാണക്ക്  "  എന്നസ്പീ

വനാക്കുകേള്ക്കു  പകേരലാം  "സനാക്ഷദകപ്പെടുകത്തണതനാണക്ക്"  എന്ന  വനാകക്ക്

കചര്ക്കുകേ. 

479.  ഖണലാം  4(3)-കന്റെ ഒന്നനാലാം കബപ്ത നബബനനയബല്  "തള്ളബകളയുന്ന  "

എന്ന വനാകബനു പകേരലാം "നബരസബക്കുന്ന" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

495. ഖണലാം  4(3)-കന്റെ  രണനാലാം  കബപ്തനബബനനയബല്  ''തള്ളബകളയുവനാന്''

എന്നതബനു പകേരലാം ''നബരസബക്കുവനാന്'' എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

510. ഖണലാം  4(4)-ല്   “അന്തബമ്മേനായബരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്"  എന്ന  വനാകബനക്ക്

പകേരലാം “അന്തബമമനായബരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്” എന്ന വനാകക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

517. ഖണലാം  4(6)-ല്  “ഓഫസ്പീസര്"  എന്ന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം

“ആഫസ്പീസര്” എന്ന വനാകക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

518. ഖണലാം  4(6)-ല്  “ഏര്പ്പെനാടുകേള്"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം

“ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്” എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  കഭദഗതബകേകളനാകട  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ
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കഭദഗതബകേളനായബ  അവതരബപ്പെബച.

488. ഖണലാം  4(3)-കന്റെ  രണനാലാം  കബപ്തനബബനനയബല്  ''അകപക്ഷകേനക്ക്

പറയുവനാനുള്ളതക്ക്  പറയുവനാന്''  എന്നതബനു  പകേരലാം  ''അകപക്ഷകേകന

കകേള്ക്കുന്നതബനക്ക് നദനായമനായ ഒരു അവസരലാം'' എന്നക്ക് കചര്കകണതനാണക്ക്. 

503. ഖണലാം  4(4)-ല്  ''അകപക്ഷകേനക്ക്  പറയുവനാനുള്ളതക്ക്  പറയുവനാന്''

എന്നതബനു പകേരലാം  ''അകപക്ഷകേകന കകേള്ക്കുന്നതബനക്ക്  നദനായമനായ ഒരു

അവസരലാം'' എന്നക്ക് കചര്കകണതനാണക്ക്. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  4-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

529. ഖണലാം  5(1)-ല്  "കേകണത്തുകേയനാകണങബല്”  എന്നതബനു   പകേരലാം
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" കേകണത്തുന്ന സലാംഗതബയബല്” എന്നക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

539. ഖണലാം  5(1)-കന്റെ രണനാലാം  കബപ്തനബബനനയബല്,  "ഏകതനാരനാള്ക്കുലാം”

എന്നതബനു പകേരലാം  " ഏകതനാരു അലാംഗത്തബനുലാം” എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

534. ഖണലാം  5(1)-കന്റെ  ഒന്നനാലാം  കബപ്തനബബനനയബല്,  ''അകപക്ഷകേനക്ക്

പറയുവനാനുള്ളതക്ക്  പറയുവനാന്''  എന്നതബനുപകേരലാം  ''അകപക്ഷകേകന

കകേള്ക്കുന്നതബനക്ക്  നദനായമനായ  ഒരു  അവസരലാം''  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്

കചര്കകണതനാണക്ക്. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  5-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

6-  ഉലാം   7-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
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 6-ഉലാം  7-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 6-ഉലാം 7-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

8-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

928. ഖണലാം  8(1)-കന്റെ  രണനാലാം  കബപ്തനബബനനയനായബ  തനാകഴപ്പെറയുന്നതക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

"എനമനാത്രമല  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  അവര്  ഒടുകകണതനായ  അലാംശദനായലാം

വനാര്ഷബകേമനാകയനാ അര്ദവനാര്ഷബകേമനാകയനാ ഒരുമബചക്ക് ഒടുകനാവന്നതനാണക്ക്"

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച.

585.  ഖണലാം  8(1)-കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "അകത  സനാമ്പത്തബകേ  

വര്ഷത്തബല്'' എന്നതബനുപകേരലാം  ''അകത  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്  

രണ്ടു  തവണയബല്  കൂടുതല്  കുറവക്ക്  വരുത്തനാന്"  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്  

കചര്കകണതനാണക്ക്.

591-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
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(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ സഷ്വസ്പീകേരബച.

591. ഖണലാം  8  (2)  -ല്  ''പരമനാവധബ''  എന്നതബനക്ക്  കശഷലാം  ''പ്രതബമനാസലാം''

എന്നക്ക്   കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളലാം സഷ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  8-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച.

929.  (i)  ഖണലാം  9(1)-ല്,  "ഒരു  ശതമനാനലാം  വരുന്ന  തുകേ"  എന്ന  

വനാക്കുകേള്ക്കുകശഷലാം  "കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവകേനാശലനാഭകമന്ന  നബലയക്ക്"  

എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേളലാം  ''കബനാര്ഡബകലയക്ക്''  എന്ന  വനാകബനുപകേരലാം  

''നബധബയബകലയക്ക്'' എന്ന വനാക്കുലാം കചര്ക്കുകേ.
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(ii) ഖണലാം 9(1)-കന്റെ രണനാലാം കബപ്തനബബനനയനായബ തനാകഴപ്പെറയുന്നതക്ക് 

കചര്ക്കുകേ:

    ''എനമനാത്രമല  സര്കനാരബനക്ക്  കബനാര്ഡബകന്റെ  ശബപനാര്ശയബകന്മേല്  

വബജനാപനലാം  വഴബ,  വനാര്ഷബകേ  ലനാഭത്തബകന്റെ  പരബധബ  പുതുകബ  

നബശ്ചയബകനാവന്നതനാണക്ക്.''  

(iii)  ഖണലാം  9(5)-ല്  ''ഏകതനാരു  അകനഷ്വഷണവലാം''  എന്ന  

വനാക്കുകേള്ക്കുകശഷലാം  ''1860-കല''  എന്ന  അകങ്ങളലാം  വനാക്കുലാം  

കചര്കകണതനാണക്ക്.

(iv)  ഖണലാം 9(5)-നക്ക് തനാകഴപ്പെറയുന്ന വബശദസ്പീകേരണലാം കചര്ക്കുകേ:

''വബശദസ്പീകേരണലാം'':-  ഇക്കൗ  വകുപ്പെബകന്റെ  ആവശദത്തബകലയനായബ  ''വദനാപനാരബ''  

എന്നനാല്  കേര്ഷകേര്  ഉത്പനാ ദബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്  

മൂലദവര്ദബത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനാകബ  മനാറ്റബ  വബപണബയബല്  എത്തബക്കുന്ന  

സലാംരലാംഭകേകരനാ  വദവസനായബകേകളനാ  വദവസനായ  സ്ഥനാപനങ്ങകളനാ  

എന്നര്ത്ഥമനാകുന.''

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.
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611 ഖണലാം  9  (1)-ല്  ''ഒരു  വര്ഷകത്ത''  എന്ന  വനാക്കുകേള്ക്കു  പകേരലാം

''വനാര്ഷബകേ''  എന്ന വനാക്കു കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

    മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  9-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

10-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

11-  ാം വകുപ്പെക്ക്

   മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച.

930. (i) ഖണലാം 11(1)-ല് "ഇക്കൗ ആകക്ക് പ്രനാബലദത്തബല് വരുന്നകതനാടുകൂടബ" 

എന്ന  വനാക്കുകേള്ക്കുകശഷലാം  "നബധബയുകട  ഭരണനബര്വ്വഹണത്തബനുലാം  

നടത്തബപ്പെബനുലാം" എന്ന  വനാക്കുകേളലാം  ''അവ  നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബനുമനായബ''  
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എന്ന  വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം  ''അവ  നബര്വ്വഹബക്കുന്നതബനുലാം  അതുമനായബ  

ബനകപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട  കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുന്നതബനുലാം  

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാംകവണബ'' എന്ന വനാക്കുകേളലാം കചര്ക്കുകേ.

(ii)  ഖണലാം  11(4)(viii)-ല്  ''  കകേരള  കേനാര്ഷബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  

കപ്രനാ-ചനാന്സലര്''  എന്ന വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം  ''സര്കനാര്''  എന്ന വനാകക്ക്  

കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

    662. ഖണലാം 11(3)-ല് "കൃഷബയബല്" എന്നതബനു പകേരലാം "കേനാര്ഷബകേ 

കമഖലയബല് " എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

692. ഖണലാം  11(4)(iii)-ല്  "കൃഷബ വകുപ്പെക്ക്  ”എന്നതബനു പകേരലാം  "കേനാര്ഷബകേ

വബകേസനവലാം, കേര്ഷകേ കക്ഷമവലാം വകുപ്പെക്ക് ”എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

751. ഖണലാം  11(6)-ല്  "ഇരുപതക്ക്  "  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം  "പത്തക്ക്  "  എന്നക്ക്

കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

782. ഖണലാം  12(4)-ല്  "കചയര്കപഴ്സണ"  എന്നതബനു  പകേരലാം

"കചയര്കപഴ്സണക്ക്" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

13-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.
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784. ഖണലാം  13(1)-ല്  "ചനാര്ജക്ക് എടുത്ത"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം   "ചുമതല

ഏകറ്റടുത്ത" എന്നതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

787. ഖണലാം 13(1)-ല് "അഞക്ക്" എന്ന വനാകബനക്ക് പകേരലാം  "മൂന്നക്ക്" എന്ന വനാകക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

790. ഖണലാം  13(1)-ല്  "ഉകദദനാഗലാം"  എന്ന വനാകബനക്ക് പകേരലാം  "പദവബ"  എന്ന

വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

14-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

831. ഖണലാം  14(1)കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "നല്കകേണതനാണക്ക്"  എന്ന

വനാകബനു പകേരലാം "നല്കകേണതനാണക്ക്” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.



54

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

15-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച.

931. ഖണലാം  15(2)-ല്  "അലവന്സകേളലാം"  എന്ന  വനാകബനുപകേരലാം

"ബത്തകേളലാം” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

840. ഖണലാം  15(1)-ല്  "ഓഫസ്പീസകറയുലാം"  എന്ന  വനാകബനു  പകേരലാം

"ആഫസ്പീസകറയുലാം” എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  കഭദഗതബകേകളനാകട  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബകേളനായബ  അവതരബപ്പെബച.

853. ഖണലാം 15(2)-ല് 
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i) "മറ്റക്ക്  കസവന വദവസ്ഥകേളലാം  "  എന്നതബനക്ക് പകേരലാം  "മറ്റക്ക്  കസവന കവതന

വദവസ്ഥകേളലാം" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ.

854. ഖണലാം 15(3)-ല് 

ii)  "നബയമനലാംവഴബ"  എന്നതബനു  പകേരലാം"നബയമനലാം  വഴബ"  എന്നക്ക്

കചര്ക്കുകേ. 

iii) "കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള" എന്നതബനക്ക് പകേരലാം "കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള" എന്നക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

16-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.



56

17-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

861. ഖണലാം  17  (1)-ല്  "8-ാം  വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം  അലാംശദനായലാം  നല്കേനാന്

ബനാദദതയുള്ള" എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കു പകേരലാം "നബധബയബല് അലാംഗമനായ"

എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്കകണതനാണക്ക്. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)  

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

18-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

865. ഖണലാം 18 (1)-ല്

i)  "അനുമതബകയനാടുകൂടബ"  എന്നതബനക്ക്  പകേരലാം  "അനുമതബകയനാടു  കൂടബ"  എന്നക്ക്
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കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

19-  ഉലാം   20-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

 19-ഉലാം  20-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

 19-ഉലാം 20-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

21-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഒക്കൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

879. ഖണലാം  21-ല്  "ഓഫസ്പീസറുലാം"  എന്ന വനാകബനു പകേരലാം  "ആഫസ്പീസറുലാം"

എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  21-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  21-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

22-  ഉലാം   23 -   ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

22-ഉലാം  23-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

22-ഉലാം 23 -ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

24-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

  890. ഖണലാം 24(2)-ല് ''അനുവനാദകത്തനാടു'' എന്നതബനു പകേരലാം 
''അനുമതബകയനാടു'' എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
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മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

25-  ാം വകുപ്പെക്ക്

897-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.  

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ സഷ്വസ്പീകേരബച.

  897. ഖണലാം 25(1)-ല് "അതബക്രമബക്കുകേകയനാ" എന്നതബനക്ക് പകേരലാം 

"അതബലലാംഘബക്കുകേകയനാ" എന്നക്ക് കചര്ക്കുകേ

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ   സഷ്വസ്പീകേരബച  കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

26-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന   ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച.
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  932. ഖണലാം 26(1)-ല് "സര്കനാര്" എന്ന വനാകബനുപകേരലാം 'കബനാര്ഡക്ക്'  

  എന്ന വനാകക്ക്  കചര്ക്കുകേ. 

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

27-  ഉലാം   28 -   ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

27-ഉലാം  28-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച. 

27-ഉലാം 28-ഉലാം വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

29-  ാം വകുപ്പെക്ക്

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന   ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച.

  933. ഖണലാം 29(3)-ല് ''തസ്പീയതബയബല് കേബസനാന് അഭബമനാന് പദതബ  
ഇലനാതനായബത്തസ്പീരുന്നതനാണക്ക് ''എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കു പകേരലാം
''തസ്പീയതബ  മുതല് കേബസനാന് അഭബമനാന് പദതബയബകല 



61

അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  കപന്ഷന് വബതരണലാം കചയ്യുന്നതബനനായബ  
സര്കനാര് വര്ഷലാംകതനാറുലാം  നല്കുന്ന  തുകേ കബനാര്ഡക്ക് വഴബ 
വബതരണലാം കചയ്യുന്നതനാണക്ക് ''  എന്നസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.  

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.) 

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 29-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  29-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

പട്ടബകേ

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.

920. പട്ടബകേയബല് ക്രമനലാം 5-ല് "ഓഫസ്പീസറുകട" എന്ന വനാകബനു
പകേരലാം "ആഫസ്പീസറുകട" എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

923. പട്ടബകേയബല്,  ക്രമനമ്പര്  11-ല്  "കഎഡന്റെബറ്റബ  കേനാര്ഡബകന്റെ"  

എന്നതബനുപകേരലാം   "തബരബചറബയല്  കേനാര്ഡബകന്റെ"   എന്നക്ക്  
കചര്ക്കുകേ.

924. പട്ടബകേയബല്,  ക്രമനമ്പര്  15-ല്  "കചയ്യുന്നതബനുള്ള"  എന്ന  
വനാകബനുപകേരലാം   "വഹബക്കുന്നതബനുള്ള"   എന്ന  വനാകക്ക്  
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കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള പട്ടബകേ ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  പട്ടബകേ ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകേകളനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ   അവതരബപ്പെബച.

132. പസ്പീഠബകേയബല്
(ii)  “തനാകഴ  പറയുലാം"  എന്നസ്പീ  വനാക്കുകേള്കക്ക്  പകേരലാം  
"തനാകഴപ്പെറയുലാം”  എന്ന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

മനബ  അവതരബപ്പെബച ഒക്കൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം  ബബലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സനബല് കുമനാര്  ):  2018-കല കകേരള

കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

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

ഉറപ്പെനാകബകകനാണക്ക് കേര്ഷകേര്കനായബ രൂപസ്പീകേരബച ഈ ബബല് ഇന്തദയബകല എലനാ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങള്ക്കുലാം മനാതൃകേയനാണക്ക്. വരുമനാനലാം ഗണദമനായബ കുറയുന്ന കേര്ഷകേകര

സലാംരക്ഷബകനാന്  ഒരു  സബമുലസക്ക്  പനാകകജുലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  ഇതുവകര

പ്രഖദനാപബചബട്ടബല.  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ  കകേനാര്പ്പെകററ്റുവല്കരണലാം  കേനാരണലാം

കേര്ഷകേര് ആത്മഹതദ കചയ്യുന്ന സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാകനാനനാണക്ക്  ഇത്തരകമനാരു

ബബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഇതബല്  അലാംഗമനാകുന്ന  കേര്ഷകേരുകടയുലാം

അവരുകട കുടുലാംബത്തബകന്റെയുലാം സരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുന്ന നബരവധബ കക്ഷമപദതബകേള്

ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കചറുകേബട  പനാകന്റെഷന്  കൃഷബകനാകരയുലാം  അഞക്ക്
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കസന്റുമുതല് പതബനകഞകര് വകരയുള്ള കൃഷബകനാകരയുലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാണക്ക്

ബബല്  വബഭനാവനലാം  കചയ്തബരബക്കുന്നതക്ക്.  സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്  കേര്ഷകേര്കക്ക്

നല്കേബവരുന്ന  ആനുകൂലദലാം  നബലനബര്ത്തബകകനാണ്ടുതകന്ന  കക്ഷമനബധബയബല്

അലാംഗങ്ങളനാകനാനുലാം കചറുകേബട നനാമമനാത്ര കേര്ഷകേകരക്കൂടബ ഇതബകന്റെ പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവരനാനുമനാണക്ക്  ഉകദശബക്കുന്നതക്ക്.  ബബല്  പനാസനാകബത്തരണകമന്നക്ക്

അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

2018-കല കകേരള കേര്ഷകേ കക്ഷമനബധബ ബബല് പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസനാകബ. 

X അവകേനാശലലാംഘന പ്രശ്നങ്ങള്

(1) അനുമതബ നബകഷധബചവ

ശസ്പീ.  ടബ.  വബ.  ഇബനാഹബലാം  ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-

ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബകകതബകരയുലാം  ശസ്പീ.  പനാറകല്  അബ്ദുല

മുഖദമനബകകതബകരയുലാം  നല്കേബയ  അവകേനാശലലാംഘന  കനനാട്ടസ്പീസകേള്കക്ക്

അനുമതബ നബകഷധബച.
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(2) പരബഗണനയബലബരബക്കുന്നവ

 ശസ്പീ.  എലാം.  വബന്കസന്റെക്ക്  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലനാകേളകര്കകതബകരയുലാം

ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവബകന്റെ  അവകേനാശനാധബകേനാരങ്ങള്

നബകഷധബചതബകനതബകരയുലാം ഉന്നത വബദദനാഭദനാസവലാം നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫലാം

ഹജക്ക്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബയുകട  കപ്രവറ്റക്ക്

കസക്രട്ടറബകകതബകരയുലാം  ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം

നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ,  കകവദദ്യുതബ

വകുപ്പുമനബ  എന്നബവര്കകതബകരയുലാം  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  പബ.

കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.  കേടലുണബ  കസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസക്ക്  അസബസന്റെക്ക്

എഞബനസ്പീയര്കകതബകരയുലാം  നല്കേബയ  കനനാട്ടസ്പീസകേള്  കചയറബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്. 

XI പ്രകമയലാം

സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയക്ക് പബരബയുന്നതക്ക് സലാംബനബചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  സഭ  മുമ്പനാകകേ  മറ്റക്ക്

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബലനാത്തതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയക്ക്

പബരബയനാവന്നതനാണക്ക് എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.



66

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബനനാറനാലാം  സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച  വബഷയങ്ങകള  സലാംബനബചക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  സലാംക്ഷബപ്ത

വബവരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  ഉകദശദലക്ഷദങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക് സഹകേരബച എലനാവര്ക്കുലാം നനബ

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം ക്രബസ്തുമസക്ക് നവവതരനാലാംശസകേള് കനരുകേയുലാം കചയ. 

(സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട  ഉചയക്ക്  12.01-നക്ക്

അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയക്ക് പബരബഞ.)

                                           * * * * *


