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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-1

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018 ജൂണ് 04, തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാനട  നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച. 

(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I ചരകമനാപചനാരലാം

കഡനാ  .   എ  .   വബ  .   ഐസക്കബനന്റെ നബരദനാണലാം

മുന് നബയമസഭനാലാംഗലാം കഡനാ.  എ.  വബ.  ഐസക്കബനന്റെ നബരദനാണലാം സലാംബനബചന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് റഫറന്സന് നടത്തുകേയലാം  പകരതകനനാടുള്ള ആദരസൂചകേമനായബ

സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനന് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയലാം നചയ.
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II   സതദപ്രതബജ്ഞ അഥവനാ സഗമൗരവ പ്രതബജ്ഞ

ഉപനതരനഞ്ഞെടുപ്പെബല്  നചങ്ങന്നൂര്  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്നബനന്

നതരനഞ്ഞെടുക്കനപ്പെട്ട  ശസ്പീ.  സജബ  നചറബയനാന്  പതബനനാലനാലാം  കകേരള

നബയമസഭയബനല അലാംഗമനായബ സതദപ്രതബജ്ഞ നചയ.

III നചയര്മനാന്മനാരുനട പനാനല്

ശസ്പീ. ബബ.  ഡബ.  കദവസബ,  ശസ്പീമതബ ഇ.  എസന്.  ബബജബകമനാള്,  ശസ്പീ.  നകേ.  എന്.

എ.  ഖനാദര് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങനള പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയനട പതബനനനാനനാലാം

സകമ്മേളനകേനാലനത്ത നചയര്മനാന്മനാരുനട പനാനലബകലയന് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം നചയ.

III അടബയന്തര പ്രകമയലാം

നകേവബനന്റെ നകേനാലപനാതകേലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  കപനാലസ്പീസബനന്റെ അറബകവനാനടയലാം പബന്തുണകയനാനടയലാം  കകേനാട്ടയലാം

ഗനാനബനഗര്  കസ്റ്റേഷന്  അതബര്ത്തബയബല്  നടന  നകേവബന്  എന  യവനാവബനന്റെ

ദുരഭബമനാനനക്കനാലയമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്  നബയമവനാഴ്ച  പനാലബക്കനാന്  ഉത്തരവനാദനപ്പെട്ട

കപനാലസ്പീസുതനന  നബയമലലാംഘകേരനായബ  മനാറുന്നുനവനന്  പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച  നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്

സര്വ്വശസ്പീ  തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്,  എലാം.  ഉമ്മേര്,  അനൂപന്  കജക്കബന്  എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.
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മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  കകേനാട്ടയലാം  അമലഗബരബ  കകേനാകളജന്

വബദദനാര്തബനബയലാം  നതന്മല  ഒറ്റയല്  സസ്വകദശബനബയമനായ  നസ്പീനു  ചനാകക്കനാ  എന

നപണ്കുട്ടബനയ  24-05-2018-നന്  കേനാണനാനബനല്ലെനന്  കുട്ടബയനട  പബതനാവന്  കകേനാട്ടയലാം

ഗനാനബനഗര്  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനബല്  പരനാതബ  നല്കുകേയണനായബ.  25-05-2018-നന്

നപണ്കുട്ടബ  നകേവബന് പബ. കജനാസഫബകനനാനടനാപ്പെലാം ഗനാനബനഗര് കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷനബല്

ഹനാജരനാകുകേയലാം  സസ്വന്തലാം  ഇഷ്ടപ്രകേനാരലാം  നകേവബകനനാനടനാപ്പെലാം  ജസ്പീവബക്കനാന്

കപനാകുന്നുനവനന്  കരഖനാമൂലലാം  അറബയബക്കുകേയലാം  നചയ്തതബനനാല്  കുട്ടബനയ

യവനാവബകനനാനടനാപ്പെലാം  വബടുകേയണനായബ.   27-05-2018-നന്  പുലര്നച  നപണ്കുട്ടബയനട

സകഹനാദരനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  ഒരു  സലാംഘലാം  ആളുകേള്  നകേവബകനയലാം  ബന്ധുവനായ

അനസ്പീഷബകനയലാം   ബലമനായബ  വനാഹനത്തബല്  കേയറ്റബനക്കനാണ്ടുകപനാകുകേയലാം  രക്ഷനപ്പെട്ട

അനസ്പീഷന്  ഗനാനബനഗര്  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനബല്  നല്കേബയ  നമനാഴബയനട

അടബസനാനത്തബല് വബവബധ വകുപ്പുകേള് പ്രകേനാരലാം കകേസന് രജബസ്റ്റേര് നചയ്തന് അകനസ്വഷണലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം നചയ.  എനനാല് 28-05-2018-നന്  നകേവബനന്റെ മൃതകദഹലാം നകേനാല്ലെലാം-

പുനലൂര്  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷന്  പരബധബയബനല  ചനാലബയക്കര  കതനാട്ടബല്നബന്നുലാം

കേനണത്തുകേയലാം   തുടര്നന്  പ്രതബകേനള  അറസ്റ്റേന്  നചയ്തന്  കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനാക്കബ

റബമനാന്റെന്  നചയ്യുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  കകേസന്  നകേനാലപനാതകേമനാനണനന്

കേനണത്തബയതബനനാല്  എറണനാകുളലാം  കറഞന്  ഐ.ജബ.-യനട  കമല്കനനാട്ടത്തബല്
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അകനസ്വഷണലാം നടന്നുവരുന്നു.  കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബല് വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ കപനാലസ്പീസന്

ഉകദദനാഗസനന  അകനസ്വഷണവബകധയമനായബ  സനസന്റെന്  നചയ്യുകേയലാം  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലെനാ

കപനാലസ്പീസന്  കമധനാവബനയ  സലലാം  മനാറ്റുകേയലാം  സലാംഭവ  ദബവസലാം  നനറ്റന്

പകടനാളബലാംഗബലുണനായബരുന  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസനര  നബയമ  നടപടബക്കന്

വബകധയമനാക്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.   ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്

ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന്: പ്രസ്തുത  കകേസന്  അട്ടബമറബക്കനാനുളള

കബനാധപൂര്വ്വമനായ ശമമനാണന് നടക്കുനതന്.  സലാംഭവലാം സലാംബനബചന് വബവരലാം ലഭബചബട്ടുലാം

മുഖദമനബയനട  സുരക്ഷ  സലാംബനബച  കേഥയണനാക്കബ  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  നചയ്യനാന്

ബനനപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസന്  തയ്യനാറനായബല്ലെ.   അനസ്പീഷന്   ഗനാനബനഗര്

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനബല്  നകേനാടുത്ത  പരനാതബയനട  അടബസനാനത്തബല്

28-5-2018-നനാണന്  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  നചയ്തതന്.   കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  നചയ്യുനതബല്

കപനാലസ്പീസബനന്റെ ഭനാഗത്തുനബന്നുണനായ വസ്പീഴ്ച സലാംബനബചന്  അകനസ്വഷബക്കണലാം. നകേവബന്

നകേനാല്ലെനപ്പെടുനതബനന് രണ്ടുദബവസലാം  മുന്പന്  ഗനാനബനഗര്  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനബകലയന്

നകേവബനനയലാം  ഭനാരദനയയലാം  വബളബചവരുത്തുകേയലാം  പബതനാവബകനനാനടനാപ്പെലാം  കപനാകേനാന്

വബസമ്മേതബച  നസ്പീനു  ചനാകക്കനാനയ  ക്രൂരമനായബ  മര്ദ്ദേബക്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുലാം  കപനാലസ്പീസന്

നടപടബനയടുത്തബല്ലെ. പ്രസസ്തുത സലാംഭവങ്ങള് കപനാലസ്പീസന് കബനാധപൂര്വ്വലാം മറചവയ്ക്കുകേയനാണന്
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നചയ്തതന്.  ഭനാരദവസ്പീട്ടുകേനാരുനട  ആക്രമണനത്ത  ഭയനന്  ഒളബചകേഴബയനവയനാണന്

നകേവബനനയലാം  സുഹൃത്തബനനയലാം  ഗുണനാസലാംഘലാം  ആക്രമബചന്  തട്ടബനക്കനാണ്ടുകപനായതന്.

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളടക്കലാം  സമരലാം  നചയ്തതബനന  തുടര്നനാണന്  പ്രസ്തുത  കകേസബകന്മല്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തബയതന്.  തബരുവനന്തപുരലാം  കപനാലസ്പീസന്  സര്ജനന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല്

നടകത്തണ  കപനാസ്റ്റേന്കമനാര്ട്ടലാം  കകേനാട്ടയലാം  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനല  ജൂനബയര്

കഡനാക്ടനറനക്കനാണന്  നടത്തബചന്  മുങ്ങബമരണനമന  നബഗമനത്തബനലത്തബയതന്

കബനാധപൂര്വ്വമനാണന്.  കകേസബല്  കപനാലസ്പീസുകേനാര്  പ്രതബകേളനല്ലെന്നുലാം  കപനാലസ്പീസബനന്റെ

കൃതദവബകലനാപലാം മനാത്രമനാനണന്നുമുള്ള കറഞന് ഐ.ജബ.യനട പ്രസനാവനയബലൂനട കകേസന്

വഴബതബരബചവബടുകേയനാണന്.  ദുരഭബമനാനനക്കനാല  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയബല്ലെ.

ഡബ.നവ.എഫന്.ഐ.  പ്രവര്ത്തകേരുള്നപ്പെനടയള്ള  നകേനാലയനാളബകേള്നക്കതബനര

നടപടബനയടുക്കണലാം.  സുരക്ഷബതമനായബ   കേസ്പീഴടങ്ങുനതബനന്  പ്രതബകേള്ക്കന്  എല്ലെനാവബധ

സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം ഒരുക്കബനക്കനാടുക്കുകേയനാണന് കപനാലസ്പീസന് നചയ്തബരബക്കുനനതനതബനനാല്

ഈ  കകേസന്  കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  അകനസ്വഷബക്കുനതന്  ശരബയല്ലെ.  എസന്.ഐ.

ഉള്നപ്പെനടയള്ളവര് ഈ കകേസബല് പ്രതബകേള് ആയതബനനാല് യഥനാര്ത കുറ്റവനാളബകേനള

കേനണത്തുനതബനനായബ  കകേസകനസ്വഷണലാം  സബ.ബബ.ഐ.-നയ  ഏല്പ്പെബക്കണലാം.   ഈ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ഈ  കകേസബനന്റെ
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നടപടബക്രമങ്ങളബലുണനായ  വസ്പീഴ്ചകേള്ക്കന്  ഉത്തരവനാദബകേളനായ  കപനാലസ്പീസന്

ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര  സനസന്ഷന്  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുനണന്നു  മനാത്രമല്ലെ  അവര്നക്കതബനര  കേര്ക്കശമനായ  നബലപനാടന്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.       ദുരഭബമനാനഹതദയ്നക്കതബനര  സമൂഹത്തബനന്റെ  ജനാഗ്രത

ഉയര്ത്തബനക്കനാണ്ടുവരുനതബനു  പകേരലാം  മറ്റന്  വഴബകേളബകലയന്  ശദ

തബരബചവബടുനതബനുള്ള  ശമമനാണന്  പ്രതബപക്ഷലാം  നടത്തുനതന്.  ഐ.ജബ.  വബജയന്

സനാഖനറയനട  കനതൃതസ്വത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബച  നസഷദല്  ടസ്പീലാം  കകേസകനസ്വഷണലാം

നടത്തബവരുന്നു.  നകേനാലയനാളബകേളുനട  രനാഷസ്പീയബനങ്ങള്  കനനാക്കനാനതതനന

അവര്നക്കതബനര  കേര്ശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.   നകേവബനന്റെ  ബന്ധുക്കളുനട

ആവശദനാനുസരണമനാണന്  കപനാസ്റ്റേന്കമനാര്ട്ടലാം  കകേനാട്ടയലാം  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്വചന്

അഡസ്പീഷണല്  നപ്രനാഫസറടങ്ങുന  നമഡബക്കല്  സലാംഘത്തബനന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്

നടത്തബയതന്.  ഈ കകേസുമനായബ ബനനപ്പെട്ട എല്ലെനാ പ്രതബകേനളയലാം കേനണത്തബ കേര്ശന

നടപടബനയടുക്കുനമന്നുലാം  കകേസകനസ്വഷണവുമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്  കപനാലസ്പീസബനന്റെ

ഭനാഗത്തുനബന്നുണനായ  വസ്പീഴ്ചയ്നക്കതബനര  കേര്ക്കശമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനമന്നുലാം

തുടര്ന്നുളള  കകേസകനസ്വഷണത്തബല്  യനാനതനാരു  തലത്തബലുളള  അലലാംഭനാവവുലാം

ഉണനാകുകേയബനല്ലെന്നുമുളള   സര്ക്കനാര്  നബലപനാടന്  വദക്തമനാക്കുകേയനാണന്.   നനാടബനന്

അപമനാനകേരമനായ  പ്രസ്തുത  സലാംഭവത്തബനനതബനര  നപനാതുജനാഗ്രത  ഉയര്ത്തുനതബനന്
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എല്ലെനാവരുലാം  സഹകേരബചന്  പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.    ഈ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന് നചനബത്തല  ):  നകേവബന് എന യവനാവബനന്റെ

മരണവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് കകേരള കപനാലസ്പീസബനന് വസ്പീഴ്ച സലാംഭവബചബരബക്കുകേയനാണന്.  ഈ

ഗവണ്നമന്റെന്  അധബകേനാരത്തബല്  വനതബനുകശഷലാം  ഇത്തരത്തബലുളള  വസ്പീഴ്ചകേള്

ആവര്ത്തബക്കനപ്പെടുകേയനാണന്.   കപനാലസ്പീസബനന്റെ  ഭനാഗത്തുനബന്നുണനായ  കുറ്റകൃതദലാം

സസ്വതന  ഏജന്സബനയ വചന്  അകനസ്വഷബക്കനാന്  തയ്യനാറനാകേണലാം.    നകേവബന് എന

യവനാവബനന്റെ  നകേനാലപനാതകേവുമനായബ  ബനനപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസുകേനാര്ക്കന്  ജനാമദലാം

ലഭബചബട്ടുണന്.  എന്തന്  കുറ്റലാം  നചയ്തനാലുലാം രക്ഷബക്കനാനനാളുനണന  വബശസ്വനാസലാം

സലാംസനാനത്തന്  അരനാജകേതസ്വലാം  സൃഷ്ടബക്കനാന്  ഇടയനാക്കുനമന  കേനാരദത്തബല്

സലാംശയമബല്ലെ.  മകേനന  പബടബചകേനാണ്ടുകപനായ  വബവരലാം  പബതനാവന്  അക്രമബകേളുനട

കപരുലാം  വനാഹനനമ്പരുലാം  സഹബതലാം  കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനബല് നകേനാടുത്തുനവങ്കബലുലാം

കപനാലസ്പീസന്  യനാനതനാരു  നടപടബയലാം  സസ്വസ്പീകേരബചബല്ലെ.  മനാധദമ  പ്രവര്ത്തകേരുനടയലാം

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെയലാംകമല്  കുറ്റലാം  ആകരനാപബചനകേനാണന്  രക്ഷനപ്പെടനാനനാണന്

മുഖദമനബ  ശമബക്കുനതന്.  മുഖദമനബയനട  സുരക്ഷ  മനാത്രമല്ലെ  കകേരളത്തബനല
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ജനങ്ങളുനട ജസ്പീവനുലാം സസ്വത്തബനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനാനുളള ഉത്തരവനാദബത്തവുലാം

കപനാലസ്പീസബനുണന്.   കപനാലസ്പീസന്  സസ്വസ്പീകേരബച  നതറ്റനായ  നടപടബ  മറചവയനാനനാണന്

മുഖദമനബ ശമബക്കുനതന്.  ഇമൗ കകേസുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്  കകേരള കപനാലസ്പീസബനന

വബശസ്വനാസത്തബനലടുക്കനാന് സനാധബക്കുകേയബല്ലെ. കപനാലസ്പീസന് സലാംവബധനാനത്തബനന് പറ്റബയ

ഗുരുതരമനായ വസ്പീഴ്ചയനാണന് ഇമൗ സലാംഭവത്തബനന് കേനാരണലാം. അതുനകേനാണന് ഇമൗ കകേസന്

സബ.ബബ.നഎ. അകനസ്വഷബക്കണനമനന് ആവശദനപ്പെടുകേയനാണന്.   

(സര്ക്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  യ.ഡബ.എഫന്.  അലാംഗങ്ങള്

ബനാനറുകേള്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനട  ഡയസബനു

മുനബല്വനന്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസനപ്പെടുത്തുകേയലാം

ശസ്പീ.  നകേ.  എലാം.  മനാണബ അകദ്ദേഹത്തബനന്റെ പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം സഭവബട്ടന്

പുറത്തുകപനാകുകേയലാം നചയ.)              

V ശദക്ഷണബക്കല്

(1)  കേടലനാക്രമണ പ്രതബകരനാധ നടപടബകേള്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  കകേരളത്തബനന്റെ  കേടകലനാര  കമഖലയബല്  ഓഖബ

കപനാനലയള്ള പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങളുലാം കേനാലലാം നതറ്റബ നപയ്യുന മഴയലാം കേടലനാക്രമണവുലാംമൂലലാം

ജനജസ്പീവബതലാം  ദുസഹമനായബരബക്കുകേയനാണന്.  പുലബമുട്ടുകേള്  ശനാശസ്വതപരബഹനാരമല്ലെനാത്ത
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സനാഹചരദത്തബല് കേടലനാക്രമണലാം നചറുക്കുനതബനന് അടബയന്തര പ്രനാധനാനദകത്തനാടുകൂടബ

ഹ്രസസ്വകേനാല-ദസ്പീര്ഘകേനാലനാടബസനാനത്തബല് കേടല്ഭബത്തബ നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതത്യു ടബ  .    കതനാമസന്  ):  കകേരളത്തബനന്റെ നമനാത്തലാം

കേടല്ത്തസ്പീരത്തബല്  366  കേബകലനാമസ്പീറ്റര് കേടല് ഭബത്തബ നകേട്ടബ സലാംരക്ഷബചബരുനതനാണന്.

കേടല്ഭബത്തബയബല്ലെനാത്ത  210  കേബകലനാമസ്പീറ്ററബല്  ഏകേകദശലാം  187  കേബകലനാമസ്പീറ്റകറനാളലാം

കേടലനാക്രമണലാം  രൂക്ഷമല്ലെനാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനാണന്.  കശഷബക്കുന  23  കേബകലനാമസ്പീറ്ററബല്

പുതബയ നബര്മ്മേനാണങ്ങള് ആവശദമുണന്. ഓഖബ  ചുഴലബക്കനാറ്റുലാം  കേടുത്ത  മഴയലാംമൂലലാം

പല സലങ്ങളബലുലാം കകേടുപനാടുകേള് സലാംഭവബചബട്ടുണന്.  കേഴബഞ്ഞെ ആഴ്ചകേളബല് ഉണനായ

കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല് തസ്പീരകദശ കമഖലയബനല നബരവധബ വസ്പീടുകേള് പൂര്ണ്ണമനായലാം ചബലതന്

ഭനാഗബകേമനായലാം തകേര്നബട്ടുണന്.  പൂര്ണ്ണമനായലാം വസ്പീടുകേള് നഷ്ടനപ്പെട്ടവര്ക്കന് പുതബയ സലലാം

കേനണത്തബ  വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനന്  മനബസഭ  തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണന്.

രൂക്ഷമനായ കേടലനാക്രമണലാം തടയനതബനന് കേരബങ്കലന്ല്ല്  ഉപകയനാഗബചള്ള  Rubble mount

seawall  ആണന്  അടബയന്തരമനായബ  നബര്മ്മേബക്കുനതന്.  കേരബങ്കല്ലെബനന്  ക്ഷനാമലാം

കനരബടുനതബനനാല്   ഹ്രസസ്വകേനാലനാടബസനാനത്തബല്  അനുകയനാജദമനായ  സലങ്ങളബല്

ജബകയനാബനാഗുകേളബല് മണല് നബറചന് കേടല്ത്തസ്പീരലാം സലാംരക്ഷബചവരുന്നു.  കേടലനാക്രമണലാം

രൂക്ഷമനായ പ്രകദശങ്ങള് തബരബചറബഞ്ഞെന്  പ്രതബകരനാധത്തബനന് ആവശദമനായ നബര്കദ്ദേശലാം
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ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കന് നല്കേബയബട്ടുണന്.  ശനാസസ്പീയ രസ്പീതബയബലുള്ള കേടലനാക്രമണ പ്രതബകരനാധ

നടപടബകേളുനട ഭനാഗമനായബ രൂക്ഷമനായ കേടലനാക്രമണലാം കനരബടുന ആലപ്പുഴ,  അമ്പലപ്പുഴ

ഭനാഗങ്ങളബല്  കേബഫ്ബബ  ഫണ്ടുപകയനാഗബചന്  പുലബമുട്ടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ

നകേ.ഐ.നഎ.ഡബ.സബ.  മുഖനാന്തബരലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നു.  ഉത്തര കമഖലയബല്

Gabion  box  ഉപകയനാഗബചള്ള  കേടല്ഭബത്തബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  എസ്റ്റേബകമറ്റന്

തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണന്.  കേടലനാക്രമണലാം  കനരബടുനതബനന്  ഇമൗ  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം

ബഡ്ജറ്റന് വബഹബതത്തബകനക്കനാള് കൂടുതല് തുകേ നചലവഴബചബട്ടുണന്. ആവശദമനുസരബചന്

കൂടുതല് പ്രവൃത്തബകേള് ഏനറ്റടുത്തന്  നടപ്പെനാക്കുനതനാണന്.  

(ശസ്പീ.  നകേ.  എസന്.  ശബരസ്പീനനാഥന്  സസ്പീറ്റബലബല്ലെനാതബരുനതബനനാല്  രണനാമനത്ത

ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)

VI സബ്മബഷന്

(1) ശബരബമല വബമനാനത്തനാവളലാം

ശസ്പീ  .    രനാജു  എബ്രഹനാലാം:  ശബരബമല  വബമനാനത്തനാവളത്തബനന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള് അടബയന്തരമനായബ ആരലാംഭബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  നടകകനാ  ഇക്കകണനാമബകേന്
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ഫസ്പീസബബബലബറ്റബ  പഠനവുലാം  പരബസബതബ  ആഘനാത  പഠനവുലാം  നടത്തബ

പദതബക്കനാവശദമനായ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം,  അനുമതബ  എനബവ  ഒമ്പതന്  മനാസത്തബനകേലാം

ലഭദമനാക്കണനമന  വദവസയബല്  ലൂയസ്പീസന്  ബര്ഗര്  എന  കേമ്പനബ

നകേ.എസന്.നഎ.ഡബ.സബ.യമനായബ  ധനാരണനാപത്രലാം  ഒപ്പുവചബട്ടുണന്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

ലഭദമനാക്കുന മുറയന് ഇക്കനാരദത്തബല് തുടര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(ശസ്പീ.  കമനാന്സന്  കജനാസഫന്  സസ്പീറ്റബലബല്ലെനാതബരുനതബനനാല്   സബ്മബഷന്

അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)

(2) നജസ്ന മരബയ ജയബലാംസബനന്റെ തബകരനാധനാനലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജന്:   കുമനാരബ  നജസ്ന മരബയ  ജയബലാംസബനന്റെ തബകരനാധനാനലാം

സലാംബനബച  അകനസ്വഷണത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളബല്നബന്നുകൂടബ

നമനാഴബനയടുക്കനാനുലാം ശക്തമനായ ഇടനപടല് നടത്തബ കുട്ടബനയ കേനണത്തനാനുലാം   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): തബരുവനന്തപുരലാം കറഞന് നഎ.ജബ.-യനട

കമല്കനനാട്ടത്തബല് നനസബര് വബദഗ്ദ്ധരുലാം വനബതനാ കപനാലസ്പീസന് ഇന്നസക്ടര്മനാരുമടങ്ങുന

15  അലാംഗ  നസഷദല്  കപനാലസ്പീസന്  ടസ്പീലാം  ഉമൗര്ജബതമനായബ  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തബവരുന്നുണന്.  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  അലാംഗലാം  മുകനനാട്ടുവച  നബര്കദ്ദേശലാം

അകനസ്വഷണഘട്ടത്തബല് പരബഗണബക്കുനതനാണന്. 
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(3) ഭൂമബ ക്രയവബക്രയലാം നചയ്യുനതബനുലാം നബകുതബ അടയ്ക്കുനതബനുമുള്ള തടസലാം നസ്പീക്കല്

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജന്  എലാം  .    കതനാമസന്:  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബല്ലെയബല്  പുതുപ്പെനാടബ

ഗ്രനാമപഞനായത്തബനല  നനാലന്  വനാര്ഡുകേളബല്  വബവബധ  സര്കവ്വ  നമ്പരുകേളബലനായബ

രണനായബരത്തബലധബകേലാം കേര്ഷകേര് നനകേവശലാം വചബരബക്കുന ഭൂമബക്കന്  പട്ടയലാം/ആധനാരലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ഭൂമബ  നനകേവശക്കനാരുനട  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്  ): പുതുപ്പെനാടബ,

ഇമൗങ്ങനാപ്പുഴ  വബകല്ലെജുകേളബനല  നനകേവശക്കനാര്ക്കന്  ഭൂമബ  ക്രയവബക്രയലാം  നചയ്യുനതബനുലാം

നബകുതബ  അടയ്ക്കുനതബനുലാം  കകേനാഴബകക്കനാടന്  സബന്  കകേനാടതബ  ഉത്തരവുമൂലമുണനായബട്ടുള്ള

തടസലാം  നസ്പീക്കുനതബനന്  ജബല്ലെനാ  നബയമ  ഓഫസ്പീസറബല്  നബന്നുലാം  നബയകമനാപകദശലാം

ആരനാഞ്ഞെതബനന്റെ അടബസനാനത്തബല് നബകുതബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നനകേവശനാവകേനാശ

സര്ട്ടബഫബക്കറ്റന്  നല്കുനതബനുലാം  28-04-2018-ല്  തനാമരകശ്ശേരബ  തഹസസ്പീല്ദനാര്

പുതുപ്പെനാടബ വബകല്ലെജന് ആഫസ്പീസര്ക്കന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. 

(4) സബനബമനാ തബകയറ്ററുകേള് അടചപൂട്ടുനതന് സലാംബനബചന്

ശസ്പീ  .   എലാം  .   രനാജകഗനാപനാലന്: കുത്തകേവത്കേരണലാം, വദനാജ സബ.ഡബ., സനാറ്റനനലറ്റന്

റബലസ്പീസബലാംഗന്  എനബവ  കേനാരണലാം  കകേരളത്തബനല  വബവബധ  ജബല്ലെകേളബനല

ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന സബനബമനാ തബകയറ്ററുകേള് കനരബടുന പ്രതബസനബ



13

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  അടചപൂട്ടല്  ഭസ്പീഷണബയബല്  നബന്നുലാം  തബകയറ്ററുകേനള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്  ):

കകേരളത്തബനല  ഗ്രനാമങ്ങളബലുലാം  നചറുപട്ടണങ്ങളബലുമുള്ള  കനനാണ്  എ.സബ.

തബകയറ്ററുകേളബല് പുതബയ ചബത്രങ്ങള് പ്രദര്ശനത്തബനന് നല്കുനതബനന് വബതരണക്കനാരുലാം

നബര്മ്മേനാതനാക്കളുലാം  വബമുഖത  കേനാണബക്കുന്നുനവന  വബവരലാം  ശദയബല്നപ്പെട്ടബട്ടുണന്.

സബനബമനാകമഖലയബല്  നബലനബല്ക്കുന  ഇത്തരലാം  അനഭബലഷണസ്പീയ  പ്രവണതകേളുലാം

തസ്പീരുമനാനങ്ങളുലാം  നബയനബക്കുനതബനുള്ള  വദവസകേനളക്കുറബചന്  നബയമനബര്മ്മേനാണ

ഘട്ടത്തബല്  പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.   നല്ലെ  സബനബമയനട  കപ്രനാതനാഹനനാര്തലാം

കകേരളത്തബലുടനസ്പീളലാം  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബല്  100  സര്ക്കനാര്  തബകയറ്ററുകേള്

സനാപബക്കനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം കേബഫ്ബബ ധനസഹനായകത്തനാനട കകേരള സലാംസനാന

ചലചബത്ര  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന  ആധുനബകേ  തബകയറ്റര്  സമുചയങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുന  പദതബയനട  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാക്കുനതബനന്  കേബറ്റന്കകേനാനയ

ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണന്.   തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്  സലലാം

വബട്ടുനല്കുന മുറയന് നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതനാണന്. 
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(5) നനയ്യനാറ്റബന്കേര തനാലൂക്കന് തബരുവനന്തപുരലാം ആര്  .  ഡബ  .  ഒ  .-  യബല് നബലനബര്ത്തുനതന്
സലാംബനബചന്

ശസ്പീ  .    നകേ  ആന്സലന്:  നനയ്യനാറ്റബന്കേര  തനാലൂക്കന്  നനടുമങ്ങനാടന്

ആര്.ഡബ.ഒ.-യ്ക്കുകേസ്പീഴബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയതബനനത്തുടര്നന്  പ്രകദശവനാസബകേള്

അനുഭവബക്കുന  ബുദബമുട്ടന്  പരബഹരബക്കുനതബനന്  നനയ്യനാറ്റബന്കേര  തനാലൂക്കബനന

തബരുവനന്തപുരലാം  ആര്.ഡബ.ഒ.-യബല്  നബലനബറുത്തുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനന്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  ബഡ്ജറ്റന്

പ്രഖദനാപനത്തബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  നനടുമങ്ങനാടന്,  ഇരബങ്ങനാലക്കുട,  വടകേര,

തളബപ്പെറമ്പന്, കേനാസര്കഗനാഡന് എനസ്പീ സലങ്ങളബല് പുതബയ റവനന്യൂ ഡബവബഷന് ഓഫസ്പീസന്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ആവശദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  അനുമതബ

നല്കുകേയലാം  30-03-2018  മുതല്  നനടുമങ്ങനാടന്  ആസനാനമനായബ  റവനന്യൂ  ഡബവബഷന്

ഓഫസ്പീസന്  പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുകേയലാം നചയ.  തുടര്നന് നനയ്യനാറ്റബന്കേര തനാലൂക്കബനന

നനടുമങ്ങനാടന്  റവനന്യൂ  ഡബവബഷനന്റെ  കേസ്പീഴബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  നനയ്യനാറ്റബന്കേര

പ്രകദശവനാസബകേള്ക്കന്  യനാത്രനാ  ബുദബമുട്ടുണനാക്കുന്നുനണന്നുലാം  ആയതബനനാല്

നനയ്യനാറ്റബന്കേര  തനാലൂക്കബനന  തബരുവനന്തപുരലാം  റവനന്യൂ  ഡബവബഷനബല്ത്തനന

നബലനബര്ത്തണനമന്നുമുള്ള  ആവശദലാം  ഉയര്ന്നുവനബട്ടുണന്.  നനടുമങ്ങനാടന്   ആര്.ഡബ.
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ഓഫസ്പീസബകലയന്  കനരബട്ടുള്ള  ബസന്  സര്വ്വസ്പീസന്  ആരലാംഭബക്കുനകതനാടുകൂടബ  ബുദബമുട്ടന്

പരബഹരബക്കനാന്  സനാധബക്കുനമന്നുലാം  ആയതബനനാല്  നനയ്യനാറ്റബന്കേര  തനാലൂക്കബനന

തബരുവനന്തപുരലാം  റവനന്യൂ  ഡബവബഷനബല്  നബലനബര്കത്തണ  ആവശദമബനല്ലെന്നുലാം  ലനാന്റെന്

റവനന്യൂ  കേമ്മേസ്പീഷണര്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്തബട്ടുണന്.  ഇക്കനാരദലാം  പുന:പരബകശനാധബചന്

ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(ശസ്പീ.  ഷനാഫബ  പറമ്പബല്  സസ്പീറ്റബലബല്ലെനാതബരുനതബനനാല്  സബ്മബഷന്

അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)

(6) യ  .  ജബ  .  സബ  .-  യനട പുതബയ നബബനന

ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    വബ  .    രനാകജഷന്:  യ.ജബ.സബ.  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  പുതബയ

നബബനനമൂലലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബനല  വബദൂര  വബദദനാഭദനാസ  കമഖല  കനരബടുന

പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാനുലാം ഇമൗ കമഖലനയ ആശയബചന് പ്രവര്ത്തബക്കുന പനാരലല്

കകേനാകളജുകേനളയലാം അദദനാപകേനരയലാം സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  യ.ജബ.സബ.

പുറനപ്പെടുവബച പുതബയ നബബനനകേള്  കകേരളത്തബനല വബദൂര വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തന്

പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കനാന്  സനാധദതയള്ളതബനനാല്  ഇക്കനാരദത്തബലുളള

വബദദനാര്തബകേളുനട ആശങ്ക പരബഹരബക്കനാന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നു. 
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(7) തസബകേ സൃഷ്ടബക്കലുലാം സലലാം ഏനറ്റടുക്കലുലാം

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാമചന്ദ്രന്: കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ തനാലൂക്കബല് പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബച തഴവ

ഗവണ്നമന്റെന്  കകേനാകളജബനനായബ  സലലാം  ഏനറ്റടുക്കുനതബനുള്ള  റസ്പീ  കനനാട്ടബഫബകക്കഷന്

നടപടബ  തസ്വരബതനപ്പെടുത്തബ  നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

കകേനാകളജബനനാവശദമനായ  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  തഴവ  ഗവണ്നമന്റെന്

കകേനാകളജബനന്  പുതബയ  സലലാം  കേനണത്തുനതബനന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരുനകതനാനടനാപ്പെലാം  അതദനാവശദ  തസബകേകേളബകലയന്  കേരനാര്-ദബവസകവതന

അടബസനാനത്തബല് ജസ്പീവനക്കനാനര നബയമബക്കനാന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്. 

(ശസ്പീ.  പബ.  ഉനനബദുള്ള  സസ്പീറ്റബലബല്ലെനാതബരുനതബനനാല്  സബ്മബഷന്

അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ)

VII  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല  നനാലനാമനത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള്ള  കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.
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VIII  നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാനഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേളുനട അവതരണവുലാം സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബക്കന് അയയണനമന
പ്രകമയവുലാം 

(i) 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ (കഭദഗതബ) ബബല്

(ii) 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് (കഭദഗതബ) ബബല്

(iii) 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള  പഞനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  (രണനാലാം  കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  ഓര്ഡബനന്സന്

പ്രഖദനാപബചനകേനാണന്  സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറ്റന്നമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

മബ  .   സസ്പീക്കര് :  ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നു.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫന്  ഹജന്  തസ്പീര്തനാടനവുലാം

വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .    നകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള  പഞനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം
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ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  സലാംബനബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറ്റബ  IX-നന്റെ  പരബഗണനയന്

അയയണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത്യു ടബ  .   കതനാമസന്  ): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന്നു.

(നബരനാകേരണ പ്രകമയവുലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)

2018-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള

പഞനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ  (രണനാലാം

കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

സലാംബനബച  സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബ IX-നന്റെ പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറ്റബയനട പരബഗണനയയച. 

സഭ രനാവബനല 11.18-നന് പബരബഞ.

******


