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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-4
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)
2018 ജൂണ് 07, വദനാഴലാം
നബയമസഭ

രനാവബനല

8.30-നന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം
നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത്ത 1021-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബനന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം
പതബനനാലനാലാം

കകേരള

നബയമസഭയുനട

അഞനാലാം

സകമ്മേളനത്തബനല

28-04-2017-നല നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത്ത 1021-ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബനന് നല്കേബയ
ഉത്തരത്തബല്

വന

നതറന്

തബരുത്തബനക്കനാണ്ടുള്ള

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

കസ്റ്റേറന്നമന്റെന്

റവനന്യൂവലാം
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II അറബയബപ്പെന്
അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബനന് അനുമതബ നബകഷേധബച്ചതന് സലാംബനബച്ചന്
മബ. സസ്പീക്കര്: 06-06-2018-നന് ചട്ടലാം 50 അനുസരബചള്ള കനനാട്ടസ്പീസബനന് അനുമതബ
നബകഷേധബച്ചതന് സലാംബനബച്ചന് നതറബദനാരണനാപരമനായ പരനാമര്ശങ്ങള് ഉണനായതന്
തബകേചലാം

നബര്ഭനാഗദകേരമനാണന്.

കതടബനക്കനാണ്ടുള്ള

അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനന്

കനനാട്ടസ്പീസബകന്മേല്

ചട്ടങ്ങളുനടയുലാം

അടബസനാനത്തബലനാണന്

തസ്പീരുമനാനനമടുക്കുനതന്.

പരബഗണനയബലബരബക്കുന

വബഷേയലാം

ഉചബതമനായബരബക്കബനല്ലെനതബനനാലനാണന്
കനനാട്ടസ്പീസബനന്

അനുമതബ

അവതരണനാനുമതബ
നചയറബനനതബനര

സഭ

വരനാപ്പുഴ

നബകഷേധബച്ചതന്.

നബകഷേധബച്ച

കേസ്റ്റേഡബ

കേസ്പീഴന്വഴക്കങ്ങളുനടയുലാം
ഹഹകക്കനാടതബയുനട
ചര്ച്ച

നചയ്യുനതന്

മരണലാം

സലാംബനബച്ച

അടബയന്തരപ്രകമയ

കനനാട്ടസ്പീസബനന്

സലാംഭവങ്ങള്

യുകബസഹമല്ലെനാത്തതലാം

അവതരണനാനുമതബ

സഭനാചരബത്രത്തബലുണന്.

അനുചബതവമനായ

ആകരനാപണലാം

ഉനയബക്കുന പ്രവണത കയനാജബച്ചതല്ലെ.
III അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കപനാലസ്പീസന് മര്ദ്ദനലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: പ്രവനാസബയനായ ഉസനാനന അതബക്രൂരമനായബ കപനാലസ്പീസന് മര്ദ്ദബക്കുകേയുലാം
കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷേനബല് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേയുലാം കേള്ളകക്കസബല് കുടുക്കബ മജബകസ്ട്രേട്ടബനന്റെ
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മുന്പനാനകേ ഹനാജരനാക്കനാന് ശമബക്കുകേയുലാം നചയ്തതബനനത്തുടര്നണനായ

ഗുരുതരമനായ

സബതബവബകശഷേലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്
സര്വ്വശസ്പീ അന്വര് സനാദത്തന്, ടബ. വബ. ഇബനാഹബലാം, അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ
അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബച്ചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന്):

05-06-2018-നന്

കപനാകകനാ

കകേസകനന്വേഷേണവമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് മഫബയബല് കപനാലസ്പീസുകേനാര് സഞരബച്ച സന്വേകേനാരദ
വനാഹനലാം

നബര്ത്തബയബട്ടബരുന

സ്കൂട്ടറബല്

തട്ടബയതമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്

ഹഡ്രൈവനറ കദനാകഹനാപദ്രവകമല്പ്പെബച്ചതബനനത്തുടര്നന്
കപനാലസ്പീസന്

കസ്റ്റേഷേനബകലയന്

നകേനാണ്ടുകപനായബ.

കപനാലസ്പീസന്

ഉസനാന് എന യുവനാവബനന
ഉസനാനന

ആലുവ

ലകബ

ആശുപത്രബയബനല വബദഗ്ദ്ധ പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷേലാം രനാജഗബരബ ആശുപത്രബയബകലയന്
നകേനാണ്ടുകപനാകുന

അവസരത്തബല്

നടത്തുകേയുണനായബ.

പ്രസ്തുത

ഒരു

സലാംഘലാം

സലാംഭവത്തബകന്മേലുലാം

ആളുകേള്

ആക്രമണലാം

ഉസനാനന്റെ

നമനാഴബയുനട

അടബസനാനത്തബലുലാം നനാലന് കപനാലസ്പീസുകേനാനരയുലാം കപനാലസ്പീസുകേനാനര കദകഹനാപദ്രവലാം
ഏല്പ്പെബച്ച സലാംഭവത്തബല് ഉസനാനനയുലാം പ്രതബയനാക്കബ കകേസന് രജബസ്റ്റേര് നചയ്തന്
അകനന്വേഷേണലാം നടത്തബവരുന. ഉസനാനന മര്ദ്ദബച്ച സലാംഭവവമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് എടത്തല
കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷേന് എ.എസന്.ഐ.നയയുലാം രണന് സബ.പബ.ഒ.മനാനരയുലാം
എ.ആര്.

കേദനാമ്പബകലയന്

സലലാംമനാറ്റുകേയുലാം

കേളമകശ്ശേരബ

നനാലുകപര്നക്കതബനര
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വനാചദനാകനന്വേഷേണത്തബനന്

ജബല്ലെനാ കപനാലസ്പീസന് കമധനാവബ ഉത്തരവബടുകേയുലാം നചയ്തബട്ടുണന് .

കകേസുകേളുനട അകനന്വേഷേണ ചുമതല ജബല്ലെനാ ഹക്രലാം ബനാഞന് ഡബഹവ.എസന്.പബ.ക്കനാണന്.
കപനാലസ്പീസബനന്റെ കൃതദനബര്വ്വഹണലാം തടസ്സനപ്പെടുത്തുകേ എന ലക്ഷദകത്തനാനട തസ്പീവ്രവനാദ
സന്വേഭനാവമുള്ള ചബലര് നടത്തബയ ആക്രമണങ്ങനള പ്രതബപക്ഷലാം നദനായസ്പീകേരബക്കുനതന്
ശരബയല്ലെ. കപനാലസ്പീസബനനതബനര നതറനായ പ്രചരണലാം നടത്തബ നബയമ സലാംവബധനാനലാം
ദുര്ബലനപ്പെടുത്തനാനനാണന്

ചബലര്

ശമബക്കുനതന്.

കപനാലസ്പീസന്

കസനനയ

ജനസസൗഹൃദമനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബ ശകബനപ്പെടുത്തുനതബല് വബട്ടുവസ്പീഴ്ച കേനാണബക്കബല്ലെ.
ജനങ്ങള്ക്കന്

നസ്പീതബ

ഉറപ്പുവരുത്തുലാംവബധലാം

കപനാലസ്പീസന്

കസനനയ

മനാറനാനുള്ള

ഇടനപടലനാണന് സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദശബക്കുനതന്. ജനങ്ങളുനട ഹസന്വേരദജസ്പീവബതത്തബനന്
യനാനതനാരുവബധ അനനാസയുലാം കപനാലസ്പീസബനന്റെ ഭനാഗത്തുനബനണനാകേനാന് അനുവദബക്കബല്ലെ.
ശസ്പീ.

അന്വര്

സനാദത്തന്:

കപനാലസ്പീസുകേനാരുനട

ഭനാഗത്തുനബനണനാകുന

വസ്പീഴ്ചകേള്നക്കതബനര സര്ക്കനാര് കേര്ശന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനബല്ലെ.

കപനാലസ്പീസന്

നല്കേബയ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് അകതപടബ ഇവബനട വനായബക്കുകേയനാണന് മുഖദമനബ നചയ്തതന് .
മനറനാരു വനാഹനലാം സന്വേന്തലാം വനാഹനത്തബല്
പ്രതബകേരണലാം മനാത്രമനാണന്
സലത്തുലാം

ഉസനാനന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം ഉണനായബട്ടുള്ളതന്. സലാംഭവ

വനാഹനത്തബലുലാം

മര്ദ്ദബക്കുകേയുണനായബ.

ഇടബച്ചകപ്പെനാഴുണനാകുന സന്വേനാഭനാവബകേ

കേന്വേകട്ടഷേന്

കസ്റ്റേഷേനബലുലാംവച്ചന്

കപനാലസ്പീസന്

സലാംഘനത്തകപ്പെനാനലയനാണന്

ഉസനാനന
കപനാലസ്പീസന്
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നപരുമനാറബയതന്.

എസന്.പബ.

ഇടനപട്ടതബനുകശഷേലാം

ആശുപത്രബയബല് നകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്

മനാത്രമനാണന്

തയ്യനാറനായതന്. കഹനാസബറലബല് പ്രകവശബപ്പെബച്ച

ഉസനാനന നബര്ബനമനായബ ഡബസ്ചനാര്ജന് നചയ്യനാന് കപനാലസ്പീസന് ശമബച.
വനബതനാ

കപനാലസ്പീസബനന

ഉസനാനന

ആക്രമബചനവന

ആകരനാപണലാം

ഉസനാന്

വസ്തുതനാവബരുദമനാണന് .

സലാംസനാനത്തന് കപനാലസ്പീസന് അതബക്രമലാം വര്ദബച്ചബരബക്കുകേയനാണന് . കപനാലസ്പീസബകന്മേലുള്ള
മുഖദമനബയുനട നബയനണലാം നഷ്ടനപ്പെട്ടബരബക്കുന. അതബക്രമലാം കേനാണബക്കുന കപനാലസ്പീസന്
ഉകദദനാഗസനര സര്വ്വസ്പീസബല്നബനലാം മനാറബനബര്ത്തണലാം. ഉസനാനന്റെ ചബകേബതനാ നചലവന്
സര്ക്കനാര് ഏനറടുക്കണലാം.

ഈ വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച

നചയ്യണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്):

കപനാകകനാ കകേസ്സുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്

സബവബല് ഡ്രൈസ്സബല് കപനായ കപനാലസ്പീസുകേനാരുനട വനാഹനലാം

മനറനാരു വനാഹനത്തബല്

ഉരസുകേയുലാം സമസ്പീപത്തുണനായബരുന ഉസനാന് പ്രശ്നത്തബല് ഇടനപടുകേയുലാം തടര്നന്
സലാംഘര്ഷേമുണനാകുകേയുലാം നചയ.
നടപടബകേളബകലയന്
കപനാലസ്പീസബനന്റെ

ഉത്തരവനാദബകേള്നക്കതബനര കകേനസ്സടുത്തന് അനന്തര

കപനാകുകേയനായബരുന
നടപടബയബല്

കപനാലസ്പീസന്

നചകയ്യണബയബരുനതന് .

കപനാരനായ്മയുള്ളതനകേനാണനാണന്

ബനനപ്പെട്ടവനര

മനാറബനബര്ത്തബ അകനന്വേഷേണലാം നടത്തുനതന്. സലാംഘര്ഷേനത്തത്തുടര്നന് ഉസനാനന അറസ്റ്റേന്
നചയ്യുകേയുലാം ഹവദദപരബകശനാധനയന് നകേനാണ്ടുകപനാകുകേയുലാം നചയ.

തസ്പീവ്രവനാദനത്ത
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സലാംരക്ഷബക്കുന നബലപനാടന്
സന്വേസ്പീകേരബചമുകനനാട്ടുകപനാകേനാന്

നമ്മുനട നനാടബനന് കചര്നതല്ലെ. ശരബയനായ നബലപനാടന്
മുഖദധനാരനാ

രനാഷസ്പീയപനാര്ട്ടബകേള്

തയ്യനാറനാകേണലാം.

കകേസബനനാസദമനായ സലാംഭവത്തബല് ഉരസബയ വനാഹനത്തബനന്റെ ഉടമ ടബപ്പെര് കലനാറബ
ഹഡ്രൈവറനായ ഇടത്തല സന്വേകദശബ അനസനാണന്.

ഉസനാന്

സലാംഭവലാം കേണന്

വദകബയനാണന്.

പറഞന്

സഭനയ കബനാധപൂര്വ്വലാം

വനാഹന ഉടമ ഉസനാനനാനണനന്

വന

നതറബദരബപ്പെബക്കനാനുള്ള ശമമനാണന് പ്രതബപക്ഷലാം നടത്തുനതന്. നതറനായ കേനാരദങ്ങള്
നടനനാലുലാം കപനാലസ്പീസബനന്റെ ഭനാഗത്തന് വസ്പീഴ്ചയുണനായനാലുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുലാം.

ഇസൗ

പ്രശ്നലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച നചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷേധബച.)
(ഗവണ്നമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷേധബച്ചന് ശസ്പീ. നകേ.

എലാം.

മനാണബയുലാം

അകദ്ദഹത്തബനന്റെ പനാര്ട്ടബയബല്നപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭ വബട്ടന് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം
യു.ഡബ.എഫന്. അലാംഗങ്ങള്

സസ്പീക്കറുനട ഡയസ്സബനുമുമ്പബല് വനനബനന് മുദ്രനാവനാകേദലാം

വബളബച്ചന് സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സനപ്പെടുത്തുകേയുലാം നചയ.)
IV ശദക്ഷണബക്കല്
കവതന പരബഷ്കരണലാം
ശസ്പീമതബ ഇ. എസന്. ബബജബകമനാള്: സലാംസനാനനത്ത കതനാട്ടലാം നതനാഴബലനാളബകേളുനട
പ്രശ്നങ്ങള്

സലാംബനബച്ചന്

ജസ്റ്റേബസന്

കൃഷ്ണന്

നനായര്

കേമ്മേസ്പീഷേന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല
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ശബപനാര്ശകേളുലാം

കവതന

പരബഷ്കരണവലാം

ഭവന

നബര്മ്മേനാണ

പദതബയുലാം

നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം പൂട്ടബക്കബടക്കുന കതനാട്ടങ്ങള് തറക്കുനതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ
സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
നതനാഴബലുലാം എനനകസുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം

യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. നമനായ്തസ്പീന്): കതനാട്ടലാം നതനാഴബലനാളബകേളുനട
മബനബമലാം കവതനലാം

5 വര്ഷേത്തബനുള്ളബല് പുതക്കബ നബശ്ചയബക്കണനമനനാണന് വദവസ

നചയ്തബട്ടുള്ളതന്. 2016-നല വബജനാപനപ്രകേനാരലാം കതനാട്ടലാം നതനാഴബലനാളബകേളുനട കവതനലാം
01-07-2015

മുതല്

മുന്കേനാല

പ്രനാബലദകത്തനാനട

പുതക്കബ

നബശ്ചയബച്ചബട്ടുണന്.

07-02-2018-നന് കചര്ന പനാകന്റെഷേന് കലബര് കേമ്മേബറബ കയനാഗത്തബല്

കവതനലാം

പുതക്കബ നബശ്ചയബക്കണനമന നതനാഴബലനാളബ യൂണബയനുകേളുനട ആവശദലാം ചര്ച്ച
നചയ്യുകേയുലാം നതനാഴബലുടമകേളുനട അഭബപ്രനായലാം ആരനായനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം നചയ.
10-05-2018-നന് നതനാഴബലുടമകേളുനട കവതനലാം പുതക്കബ നബശ്ചയബക്കുനതബനുള്ള തടര്
ചര്ച്ചകേള് നടത്തനാന് തസ്പീരുമനാനബച.

പനാകന്റെഷേന് കലബര് കേമ്മേബറബയുനട നബര്കദ്ദശലാം

ലഭബക്കുന മുറയന് ആയതന് പരബകശനാധബച്ചന് തസ്പീരുമനാനലാം നനകേനക്കനാള്ളുനതനാണന്. ജസ്റ്റേബസന്
കൃഷ്ണന് നനായര് കേമ്മേസ്പീഷേന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല് പനാകന്റെഷേന് കലബര് കേമ്മേബറബ
ശബപനാര്ശകേള് സര്ക്കനാരബനന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണന്.

സമര്പ്പെബച്ച
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(രണനാമനത്ത

ശദക്ഷണബക്കലബനന്

കനനാട്ടസ്പീസന്

നല്കേബയബരുന

അലാംഗലാം

സസ്പീറബലബല്ലെനാതബരുനതബനനാല് അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)
V സബ്മബഷേന്
(1) നബസ്പീലബനന്റെ തബകരനാധനാനലാം
ശസ്പീ. വബ. അബ്ദുറഹബമനാന്: തനാനൂര് നബകയനാജകേ മണ്ഡലത്തബനല തനാനനാളൂര്
വബകല്ലെജന്

നവള്ളബയത്തന്

വസ്പീട്ടബല്

ഫനാത്തബമയുനട

മകേന്

നബസ്പീലബനന

കേനണത്തനാനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്): മലപ്പുറലാം തനാനനാളൂര് നവള്ളബയത്തന്
വസ്പീട്ടബല് ഫനാത്തബമയുനട മകേന് നബസ്പീലബനന കേനാണനാതനായതന് സലാംബനബച്ചന് അമ്മേനാവന്
മുസ്തഫയുനട നമനാഴബയുനട അടബസനാനത്തബല് തനാനൂര് കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റേഷേനബല് കകേസന്
രജബസ്റ്റേര് നചയ്തന് അകനന്വേഷേണലാം നടത്തബവരുന.
(2) ബസന് സര്വ്വസ്പീസന് പുനരനാരലാംഭബക്കല്
ശസ്പീ. കജനാണ് നഫര്ണനാണസന്: നകേനാച്ചബ നഗരത്തബല് യനാത്രനാ സസൗകേരദലാം
നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ ജന്റലാം പദതബയബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ അനുവദബച്ച
എ.സബ.

കലനാ

കഫനാര്

ബസ്സുകേളുനട

പുനരനാരലാംഭബക്കനാന് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തബ

സര്വ്വസ്പീസന്
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ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്): നഗര കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമനായബ
ഓടബചനകേനാണബരബക്കുന

കലനാ

കഫനാര്

ബസ്സുകേള്

നകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കന്

സന്വേന്തമനായബ റബപ്പെയര് നചയ്യുവനാനുള്ള സനാകങ്കേതബകേ വബദദ ഇല്ലെനാത്തതബനനാല് സനനപ
നചയ്ത

കേമ്പനബകേള്

തനനയനാണന്

എഗ്രബനമന്റെന്

പ്രകേനാരലാം

റബപ്പെയര്

നചയനകേനാണബരബക്കുനതന്. സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബമൂലലാം ഇവര്ക്കന് യഥനാസമയലാം
പണലാം നല്കേനാന് കേഴബയനാത്തതബനനാല് അന്പത്തബനയനാകനനാളലാം ബസ്സുകേള് സര്വ്വസ്പീസന്
നബര്ത്തബവച്ചബരുന. സനാമ്പത്തബകേ ലഭദതയനുസരബച്ചന് അറകുറപ്പെണബ നടത്തബ എല്ലെനാ
ബസ്സുകേളുലാം നബരത്തബലബറക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
(3) ചവറ നനാചന്വേറല് ഹഫബര് പനാര്ക്കബനന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
ശസ്പീ. എന്. വബജയന് പബള്ള: ചവറ നനാചന്വേറല് ഹഫബര് പനാര്ക്കബനന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസന് ഐസകേന്):
നനാചന്വേറല്

ഹഫബര്

പനാര്ക്കന്

വബപുലസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള നടപടബ
കേയറുല്പ്പെന

ഉല്പ്പെനാദന

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം
സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

പനാര്ക്കബല്

നബലവബല്

ഒരു

ചവറ

ഉല്പ്പെനാദനലാം
യനവത്കൃത

ഷേബഫന്

സലാംവബധനാനലാം

മനാത്രമനാണുള്ളതന്. അതന് മൂനന് ഷേബഫന് സലാംവബധനാനത്തബകലയന് കപനാകുകമ്പനാള് 250-ഓളലാം
കപര്ക്കന് നതനാഴബല് നല്കേനാന് സനാധബക്കുലാം.
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(4) കുമ്പളലാം-നനട്ടൂര് പനാലലാം
ശസ്പീ. എലാം. സന്വേരനാജന്: കുമ്പളലാം-നനട്ടൂര് പനാലത്തബനന്റെ നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
എത്രയുലാംകവഗലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
മതദബനനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണബ വദവസനായവലാം
വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നജ. കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): കുമ്പളലാം-നനട്ടൂര് പനാലത്തബനന്റെ
നബര്മ്മേനാണത്തബനന് 11-01-2012-ല് ഭരണനാനുമതബ ലഭബനച്ചങ്കേബലുലാം
എസ്റ്റേബകമറന് 2014-ലനാണന് സമര്പ്പെബച്ചതന്.
അലാംഗസ്പീകേനാരലാം
ലഭബച്ചബനല്ലെങ്കേബലുലാം
പൂര്ത്തബയനാക്കബ.

നല്കേബയതന്.

അകപ്രനാച്ചന്

9.32 കകേനാടബ രൂപയനാണന്
കറനാഡബനുള്ള

സലലാം

റബഹവസ്ഡന്
പനാലത്തബനന്
പൂര്ണ്ണമനായബ

പനാലലാം നബര്മ്മേനാണലാം 15-02-2016-ല് ആരലാംഭബച്ചന് 31-03-2018-ല്
09-02-2018-നന്

അകപ്രനാച്ചന് കറനാഡബനന്റെ

സലനമടുപ്പെന്

നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം ഹപലബലാംഗന് 30-05-2018-നന് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം നചയ.
2018 ആഗസ്റ്റേന് മനാസത്തബല് ഇതബനന്റെ നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലാം.
(5) പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള് അനുവദബക്കല്
ശസ്പീ. ബബ. സതദന്: ആറബങ്ങല് ഗവണ്നമന്റെന് കകേനാകളജബല് പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള്
ആരലാംഭബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): ആറബങ്ങല് ഗവണ്നമന്റെന്
കകേനാകളജബല് അധബകേ സനാമ്പത്തബകേ ബനാധദത ഇല്ലെനാനത നബലവബലുള്ള ഭസൗതബകേ
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സനാഹചരദലാം ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബ രണന് കകേനാഴ്സുകേനളങ്കേബലുലാം ആരലാംഭബക്കനാനനാകുകമനാനയന
കേനാരദലാം സര്ക്കനാര് പരബകശനാധബചവരുന.
(6) കറഷേന് വബതരണ സലാംവബധനാനലാം
ശസ്പീ. എ. എന്. ഷേലാംസസ്പീര്: സര്ക്കനാര് പ്രഖദനാപബച്ച കറഷേന് സനാധനങ്ങള്
നപനാതജനങ്ങള്ക്കന് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം വബതരണത്തബനല സനാകങ്കേതബകേ പ്രശ്നങ്ങള്
സുതനാരദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഭക്ഷദവലാം സബവബല് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. തബകലനാത്തമന്):
സലാംസനാനത്തന് കദശസ്പീയ ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ നബയമലാം നടപ്പെനാക്കബയതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ
കറഷേന് കേടകേളബല് ഇ-കപനാസന് നമഷേസ്പീനുകേള് സനാപബച്ചന്

കറഷേന്

വബതരണലാം

സുതനാരദവലാം കുറമറതമനാക്കബയബട്ടുണന്.
VI റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം
അനസൗകദദനാഗബകേ

ബബല്ലുകേളുലാം

പ്രകമയങ്ങളുലാം

സലാംബനബച്ച

സമബതബയുനട

പതബമൂനനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
VII ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള്ള പ്രസ്തനാവന
കേനാര്ഷേബകേ കേടനാശന്വേനാസലാം
കേനാര്ഷേബകേ കേടനാശന്വേനാസ കേമ്മേസ്പീഷേനന്റെ രൂപസ്പീകേരണലാം സലാംബനബച്ചന് കേകൃഷേബ
വകുപ്പുമനബ ശസ്പീ. വബ. എസന്. സുനബല് കുമനാര് ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചന് പ്രസ്തനാവന
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നടത്തബ.
VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
1.

തനാനഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളുനട
അയയണനമന പ്രകമയവലാം

അവതരണവലാം

സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബക്കന്

(i) 2018-നല കകേരള ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം (കഭദഗതബ) ബബല്
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസന്): 2018-നല കകേരള
ജലകസചനവലാം

ജലസലാംരക്ഷണവലാം

(കഭദഗതബ)

ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനന്സന് പ്രഖദനാപബചനകേനാണന് സതന്വേര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ
സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറന്നമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസന്): 2018-നല കകേരള
ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം (കഭദഗതബ) ബബല് ജലവബഭവലാം
III- ാം

സലാംബനബച്ച

നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്ക

സമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ബനാലന്):
പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
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(നബരനാകേരണപ്രകമയവലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)
2018-നല കകേരള ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം (കഭദഗതബ) ബബല്
ജലവബഭവലാം സലാംബനബച്ച

III- ാം

നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന്

അയയണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയയച.
(ii) 2018-നല കകേരള നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബല്
റവനത്യുവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്):

2018-നല കകേരള നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ

(കഭദഗതബ) ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന. ഓര്ഡബനന്സന് പ്രഖദനാപബചനകേനാണന് സതന്വേര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം
നടത്തനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടുള്ള

കസ്റ്റേറന്നമനലാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.
റവനത്യുവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്):

2018-നല കകേരള നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസന്വേവലാം സലാംബനബച്ച II- ാം

(കഭദഗതബ) ബബല്

നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുനട

പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കൃഷേബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയനത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
(നബരനാകേരണപ്രകമയവലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല്ലെ.)
2018-നല കകേരള നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബല്
ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസന്വേവലാം

സലാംബനബച്ച

II- ാം നമ്പര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുനട

പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയയച.
(സഭ രനാവബനല 10.47-നന് പബരബഞ്ഞു.)

