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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   15,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയ കനഞടസ്പീസച്ച്

മബ  .    സസ്പീകര്:  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കചകങഞട്ടുകകേഞണത്തച്ച്  16

വയസ്സുകേഞരബയഞയ കപണ്കുടബ നടുകറഞഡബല്വചച്ച്  ക്രൂരമഞയബ ആക്രമബകകപ്പെടതച്ച്

സഞ്ചാംബനബചഞണച്ച്  റൂള്  50  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കനഞടസ്പീസച്ച്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇഇ

വബഷയത്തബനച്ച് അടബയന്തരസസഞഭഞവമബലഞത്തതബനഞലഞ്ചാം അടുത്ത കേഞലെത്തുണഞയ

പ്രകതദകേ  സഞ്ചാംഗതബ  അലഞത്തതബനഞലഞ്ചാം  അനുമതബ  നബകഷധബക്കുന.

ബഹുമഞനകപ്പെട  അഞ്ചാംഗത്തബനച്ച്  ഇഇ  വബഷയഞ്ചാം  സബ്മബഷനഞയബ

ഉന്നയബകഞവുന്നതഞണച്ച്. 
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പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):

ഭരണസബരഞകകേന്ദ്രത്തബനു  സമസ്പീപഞ്ചാം   പതബനഞറച്ച്  വയസ്സുള്ള  കപണ്കുടബ

പടഞപ്പെകേല്  നടുകറഞഡബല്വചച്ച്  ക്രൂരമഞയബ  അധബകക്ഷപബകകപ്പെടുകേയഞ്ചാം

അക്രമബകകപ്പെടുകേയഞ്ചാം  കചയ്ത വബഷയത്തബകന്മേല്   ചര്ച അനുവദബകഞത്തതച്ച്

നബര്ഭഞഗദകേരമഞണച്ച്.

(അടബയന്തരപ്രകമയ  കനഞടസ്പീസബനച്ച്  അനുമതബ  നബകഷധബചതബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ബഞനര്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചച്ച്  സസ്പീകറുകട

ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നച്ച്  ബഹളഞ്ചാംവചച്ച്  സഭഞനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുന്നതബനഞല്  ബഹു.  സസ്പീകര്

കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ അടുത്ത നടപടബയബകലെയച്ച് കേടന.)

II. ശദ ക്ഷണബകല്  

(1) വകയഞജന സഇഹൃദ സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   പബ  .   കമഞഹനന: വകയഞജനങ്ങളുകട കക്ഷമഞ്ചാം മുനനബര്ത്തബയള്ള

പദതബകേളഞവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം സസത്തുതര്കഞ്ചാം ഉള്കപ്പെകടയള്ള പരഞതബകേള്

സമയബനബതമഞയബ തസ്പീര്പ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കകേരളകത്ത വകയഞജന സഇഹൃദ

സഞ്ചാംസഞനമഞകബ മഞറ്റുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)
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(കനഞടസ്പീസച്ച് നല്കേബയ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം സസ്പീറബലെബലഞതബരുന്നതബനഞല് രണഞമകത്ത

ശദക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല.)

III. സബ്മബഷന
  അഴസ്പീകകഞടച്ച് വൃദമനബരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   സുകമഷച്ച്:  അഴസ്പീകകഞടച്ച് വൃദമനബരത്തബകലെ ജസ്പീവനകഞര്കച്ച്

ശമ്പളഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞപനത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

തസരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

(മറുപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.)

(പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള് ഒന്നടങഞ്ചാം തുടര്നള്ള സഭഞനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബച.)

(സര്വ്വശസ്പീ  കജഞബച്ച് കകമകബള്, പബ. മമ്മേബക്കുടബ, കസവദര് ചബറബലെപ്പെബള്ളബ

ശസ്പീമതബമഞര്  ശഞന്തകുമഞരബ  കകേ.,   സബ.  കകേ.  ആശ  എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട

സബ്മബഷനുകേള്ക്കുള്ള  മറുപടബകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.)

IV. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള്

കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ  ലെബസച്ച്-1  (ചടഞ്ചാം  236(5))  പ്രകേഞരവുഞ്ചാം  ലെബസച്ച്-2

(ചടഞ്ചാം 236(6)) പ്രകേഞരവുമുളള കേടലെഞസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

V. റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണഞ്ചാം

എസബകമറച്ച്  കേമ്മേബറബയകട ആറുഞ്ചാം ഏഴഞ്ചാം റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച.
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VI. ചടഞ്ചാം 300 അനുസരബചള്ള പ്രസഞവന

ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം മഞലെബനദ പഞന്റെച്ച്

ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദസഞ്ചാംസ്കരണ  പഞന്റെബകലെ  തസ്പീപബടബത്തവുമഞയബ

ബനകപ്പെടച്ച് സര്കഞര് സസസ്പീകേരബച നടപടബകേള് സഞ്ചാംബനബചച്ച്  മുഖദമനബ (ശസ്പീ.

പബണറഞയബ വബജയന) പ്രസഞവന നടത്തബ.

VII. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്ത്ഥനകേളബകന്മേലള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസ്കഞരബകേഞ്ചാം, യവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജബ

കചറബയഞന  ) : തഞകഴപ്പെറയന്ന ധനഞഭദര്ത്ഥന  അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXIII   -  മതദബനനഞ്ചാം  
(686,50,11,000  രൂപ)

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന):തഞകഴപ്പെറയന്ന

ധനഞഭദര്ത്ഥന അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXIV - വനഞ്ചാം
     (850,95,15,000 രൂപ)

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസച്ച്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷച്ച്): പ്രകമയങ്ങകള പബന്തഞങ്ങുന.
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ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപ്രകേഞരഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാം,

വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   രഞജസ്പീവച്ച്) : മതദബനനഞ്ചാം   എന്ന

XXXIII-ാം നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം വനഞ്ചാം എന്ന XXXIV-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  ചടഞ്ചാം  236(3)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല.

  മതദബനനഞ്ചാം  എന്ന  XXXIII-ാംനമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  വനഞ്ചാം

എന്ന  XXXIV-ാംനമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  സഭ  കഎകേകേകണദന

പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.

ഭക്ഷദ-കപഞതുവബതരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    ആര്  .    അനബല്):

തഞകഴപ്പെറയന്ന  ധനഞഭദര്ത്ഥന  അനുവദബകണകമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXX  - ഭക്ഷദഞ്ചാം

     (2095,01,06,000 രൂപ)

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .

ചബഞ്ചുറഞണബ):  തഞകഴപ്പെറയന്ന  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള്  അനുവദബകണകമന്ന

പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXI - മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

(984,46,46,000 രൂപ)

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXII -  ക്ഷസ്പീരവബകേസനഞ്ചാം 

     (200,70,29,000 രൂപ)

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപ്രകേഞരഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാം,

വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവച്ച്):  ഭക്ഷദഞ്ചാം    എന്ന

XXX-ാം നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം എന്ന  XXXI-ാം

നമ്പര്   ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീരവബകേസനഞ്ചാം  എന്ന  XXXII-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  ചടഞ്ചാം  236(3)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല.

 ഭക്ഷദഞ്ചാം   എന്ന XXX-ാം നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

എന്ന  XXXI-ാം   നമ്പര്   ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീരവബകേസനഞ്ചാം  എന്ന

XXXII-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം സഭ കഎകേകേകണദന പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം

ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.

സഭ രഞവബകലെ 10.35-നച്ച് പബരബഞ.

*********   


