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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 കഫെബ്രുവരബ 27, കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്    നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)  

(മട്ടന്നൂര് കബനാക്കന് യൂതന് കകേനാണ്ഗ്രസന് കസക്രട്ടറബ ഷുകകഹബബകന്റെയലാം മധു എന

ആദബവനാസബ  യവനാവബകന്റെയലാം  കകേനാലപനാതകേവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രതബകേകള  അറസന്

കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടന്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒനടങലാം  സസ്പീക്കറുകട  ഡയസബന

മുനബല് വനനബനന് മുദനാവനാകേദലാം വബളബക്കുകേയലാം ബനാനര് ഉയര്തബപ്പെബടബക്കുകേയലാം കചയന്

സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുതബകക്കനാണബരുനതബനനാല്  രനാവബകല  9.25-നന്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  സഭയകട  അനമതബകയനാടുകൂടബ  ചട്ടങ്ങള്  സകസന്റെന്

കചയ്തുകകേനാണന് കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മറബനങ്ങളബകലയന് കേടന.)
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I. തബരുതബയ ഉതരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത   2301,694,2469   എനസ്പീ കചനാദദങ്ങളുകട 

തബരുതബയ ഉതരലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയകട ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനതബകല  5-2-2018-

കല നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത  2301-ാം നമ്പര് കചനാദദതബനന് നല്കേബയ ഉതരതബല്

വന  കതറന്  തബരുതബകക്കനാണ്ടുള്ള  കസറ്റുകമന്റെന്  ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച.

പതബനനാലനാലാം   കകേരള നബയമസഭയകട    ഒന്പതനാലാം      സകമ്മേളനതബകല

24-1-2018-കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത 694 -ാം നമ്പര് കചനാദദതബനലാം 5-2-2018-കല

നക്ഷത്ര  ചബഹ്നമബടനാത  2469-ാം  നമ്പര്  കചനാദദതബനലാം  നല്കേബയ  ഉതരങ്ങളബല്

വന  കതറന്  തബരുതബകക്കനാണ്ടുള്ള  കസറ്റുകമന്റെന്  സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസ്വവുലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

(അടബയന്തര പ്രകമയലാം അനവദബചബല.)

II. ശദക്ഷണബക്കല്

മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് പ്രകതദകേ പനാകക്കജന് 

ശസ്പീ  .   കജനാണ് കഫെര്ണനാണസന് :  കേടല്കക്ഷനാഭതബകന്റെ ഫെലമനായബ തസ്പീരപ്രകദശലാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുന  സനാഹചരദതബല്  കേടല്ഭബതബ  കകേട്ടബയലാം  പുലബമുട്ടന്
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നബര്മ്മേബചലാം  കകേരളതബകല  590  കേബ.മസ്പീറര്  ദദര്ഘദമുള്ള  തസ്പീരപ്രകദശലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബന ന്   അടബയന്തര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്

നബനന്  അതബനനാവശദമനായ  ഫെണന്  കനടബകയടുക്കുനതബനന്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

മുന്കേകയ്യടുക്കണലാം.  തസ്പീരപ്രകദശലാം സലാംരക്ഷബക്കുനതബല് കുറകേരമനായ അനനാസയനാണന്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനമുണനാകുനതന്.    

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന്):   രനാജദതബകന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയബല്   സപ്രധനാന  പങ

വഹബക്കുന  മതദബന്ധനകമഖല  മനഷദകന്റെ  വബകവചനരഹബതമനായ  ഇടകപടലലാം

അമബത  ചൂഷണവുലാം  പനാരബസബതബകേ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  കേനാരണലാം  പ്രതബസന്ധബ

കനരബടുകേയനാണന്.  കേടല്  മതദകത  മനാത്രലാം  ആശയബചന്  ജസ്പീവബക്കുന

മതദകതനാഴബലനാളബകേകള  സനാമൂഹബകേമനായലാം  സനാമ്പതബകേമനായലാം  സനാലാംസനാരബകേമനായലാം

ഉയര്തബകക്കനാണ്ടുവകരണതലാം കേടലലാം  കേടല്തസ്പീരവുലാം  കേടലബകന്റെ  മക്കള്ക്കന്

ഉറപ്പെനാക്കുന  നബയമ  നബര്മ്മേനാണലാം  നടകതണതലാം  ഈ  കമഖലയകട  ഉനമനതബനന്

അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണന്.   ഇതബനനായബ 2000 കകേനാടബ രൂപയകട പ്രകതദകേ പനാകക്കജന്

2018-19  വര്ഷകത  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദനാപബക്കുകേയലാം  അനകയനാജദമനായ
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സനാപനങ്ങകള   കേകണതബ  അവരുകട  സഹകേരണകതനാകട  സമഗ്ര  പനാകക്കജന്

(DPR)  തയ്യനാറനാക്കുനതബനന്  10  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം  കചയബട്ടുണന്.

മതദകതനാഴബലനാളബ കമഖലയബകല ഭൂരനാഹബതദവുലാം സരക്ഷബതമനായ വനാസസലതബകന്റെ

അഭനാവവുലാം  പരബഹരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  വബദദനാഭദനാസതബലൂകട  പുതബയ  കതനാഴബല്

കമഖലകേള്  കേകണത്തുനതബന ന്  മതദകതനാഴബലനാളബകേകള  പ്രനാപ്തരനാക്കനാന്  കേഴബയന

പ്രകതദകേ  പനാകക്കജന്  തയ്യനാറനാക്കബ  കകേന്ദ്രതബല്  നബനലാം  ഫെണന്  ലഭദമനാക്കുനതബനന്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  എലനാ  തസ്പീരകദശ  ജബലകേളബലലാം  സമഗ്ര  തസ്പീരസരക്ഷ

നടപ്പെനാക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഫെബഷറസ്പീസന്  കസഷനകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനലാം

മതദകതനാഴബലനാളബകേകളക്കൂടബ  പങനാളബകേളനാക്കബ എലനാ മതദഗ്രനാമങ്ങളബലലാം ജനാഗ്രതനാ

സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  കേനാരദക്ഷമമനായ  കപനാലസ്പീസന്

സലാംവബധനാനലാം  24  തസ്പീരകദശ കപനാലസ്പീസന്  കസഷനകേളബലൂകട   പ്രവര്തബചവരുനണന്.

മതദബന്ധനയനാനങ്ങളുകട  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  ദലസന്സലാം  കേര്ശനമനായബ

നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  ജസ്പീവന്രക്ഷനാ ഉപകേരണങ്ങള് നബര്ബന്ധമനാക്കുകേയലാം കചയ്തുവരുന.

കേനാലനാവസനാ  മുനറബയബപ്പുള്കപ്പെകടയള്ള  വബവരങ്ങള്  യഥനാസമയലാം  ദകേമനാറനാന്

ഉതകുന  നനാവബകേന്  എന  ഉപകേരണലാം  മതദകതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  വബതരണലാം

കചയ്യുനതബനലാം  കറഡബകയനാ  ബസ്പീക്കണ്  (EPIRB)  കപനാലള്ള  ഉപകേരണങ്ങള്  എലനാ
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മതദബന്ധനയനാനങ്ങളബലലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുന.  തസ്പീരസരക്ഷയകട

ഭനാഗമനായബ  മതദബന്ധനതബകലര്കപ്പെടുനവരുകട  വബവരങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനതകുന 'സനാഗര' എന കമനാദബല് ആപബകക്കഷന്  എന്.കഎ.സബ.

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണന്.  കേടലബലലാം  തസ്പീരത്തുലാം  ഉണനാകുന  തനാപവദതബയനാനലാം,

സമുകദനാപരബതലതബകന്റെ  അവസ,  മതദലഭദത  എനസ്പീ  വബവരങ്ങള്

മതദകതനാഴബലനാളബകേളുകട  കമനാദബല്  കഫെനാണബകലതബക്കുനതബനള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  കേടലബല്  വചന്  അപകേടതബല്കപ്പെടുനവകര  സരക്ഷബതമനായബ

കേരയ്കക്കതബചന് ചബകേബത നല്കുനതബനന് കകേനാചബ കേപ്പെല്ശനാല മദറന് ആലാംബുലന്സന്

കബനാട്ടുകേള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരുന. 

III.  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത  ഇനലാം  അനസരബചള്ള  കേടലനാസകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

IV. നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

(1) തനാകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവുലാം  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബക്കന്  
അയയണകമന പ്രകമയവുലാം 

(i) 2018-  കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്
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സഹകേരണവുലാം           വബകനനാദസഞനാരവുലാം       കദവസസ്വവുലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന്) :  2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)

ബബല്   അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന്  പ്രഖദനാപബചകകേനാണന്  സതസ്വര

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതനാനണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള

കസറന്കമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

സഹകേരണവുലാം          വബകനനാദസഞനാരവുലാം           കദവസസ്വവുലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന്) : 2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഭക്ഷദവുലാം സബവബല് സദപസലാം സഹകേരണവുലാം എന  XI - ാം നമ്പര് സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന് അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത

പബന്തനാങ്ങുന.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഭക്ഷദവുലാം സബവബല്

സദപസലാം സഹകേരണവുലാം എന XI- ാം നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന്

അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ  XI-കന്റെ

പരബഗണനയയയ്ക്കുകേയലാം കചയ്തു.
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(ii) 2018-  കല കകേരള കറനാഡന് സരക്ഷനാ അകതനാറബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

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

സരക്ഷനാ  അകതനാറബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന്

പ്രഖദനാപബചകകേനാണന്  സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടതനാനണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള കസറന്കമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

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

സരക്ഷനാ  അകതനാറബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്   മരനാമത്തുലാം  ഗതനാഗതവുലാം

വനാര്തനാവബനബമയവുലാം    എന  V- ാം  നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയന്

അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സനബല്  കുമനാര്)  :  പ്രകമയകത

പബന്തനാങ്ങുന.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

2018-കല കകേരള കറനാഡന് സരക്ഷനാ അകതനാറബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  മരനാമത്തുലാം

ഗതനാഗതവുലാം വനാര്തനാവബനബമയവുലാം    എന  V- ാം  നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയന്  അയയണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ബബല്  സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബ V-കന്റെ പരബഗണനയന് അയയ്ക്കുകേയലാം കചയ്തു.
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(2) 2018-  കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന്റെ  അവതരണവുലാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസന് കഎസകേന്) : 2018-

കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

ധനകേനാരദവുലാം   കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്)  :

2018-കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്)  :

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.  

 2018-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്   പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

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

(കഭദഗതബയബല)

2-ഉലാം  3-ഉലാം വകുപ്പുകേളുലാം പട്ടബകേയലാം  1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ
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ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

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

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദവുലാം  കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസന് കഎസകേന്) :2018-

കല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്)  :

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.  

2018-കല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

സഭ രനാവബകല 9.37-നന് പബരബഞ.


