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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018   ഡബസലാംബര്   03,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(ശബരബമല വബഷയവുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട സര്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചക്ക്

ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. ശബവകുമനാര്, ശസ്പീ. പനാറകല് അബ്ദുല, കഡനാ. എന. ജയരനാജക്ക്  എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങള്  സഭനാകേവനാടത്തബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തനാനലാം

പ്രതബപക്ഷലാം  സഭനാനടപടബകേളുമനായബ  സഹകേരബച്ചുകപനാകേനാനലാം  തസ്പീരുമനാനബചതനായബ

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  സഭകയ  അറബയബകചങ്കബലലാം  മുഖദമനബയുമനായുളള

വനാദപ്രതബവനാദങ്ങകളത്തുടര്നക്ക്  ബനാനറലാം  പ്ലകനാര്ഡുകേളുലാം  ഉയര്ത്തബ  യു.ഡബ.എഫക്ക്.

അലാംഗങ്ങള്  ഡയസബനക്ക്  മുനബല്വനക്ക്  ബഹളലാംവചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  രനാവബകല  9.18-നക്ക്
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തുടര്നള്ള  കചനാകദദനാത്തരകവളയുലാം  ശദക്ഷണബകലലാം  സബ്മബഷനകേളുലാം

റദ്ദുകചയ്യുകേയുലാം  മറപടബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബമനാര്  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കണകമനക്ക്

നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  അടുത്ത  ഇനങ്ങളബകലയ്ക്കക്ക്  കേടക്കുകേയുലാം

കചയ.)

I  നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവുലാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്

അയയ്ക്കണകമന പ്രകമയവുലാം

(1) 2018-  കല കകേരള കസനാര്ട്സക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  2018-കല  കകേരള  കസനാര്ട്സക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനനസക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്  സതത്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറക്ക്കമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  2018-കല  കകേരള  കസനാര്ട്സക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വബദദനാഭദനാസലാം

സലാംബന്ധബച  VI-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയ്ക്കക്ക്  അയയ്ക്കണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന. 

     (നബരനാകേരണ പ്രകമയങ്ങളുലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

2018-കല  കകേരള  കസനാര്ട്സക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വബദദനാഭദനാസലാം  സലാംബന്ധബച

VI-ാം നമ്പര് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയ്ക്കക്ക് അയയ്ക്കണകമന  പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

  ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയ്ക്കക്ക് അയച്ചു.  

(2) 2018-  കല  കകേരള മതദകത്തനാഴബലനാളബ കേടനാശത്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷന   (  കഭദഗതബ  ) 

ബബല്

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): 2018-കല കകേരള മതദകത്തനാഴബലനാളബ

കേടനാശത്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്  സതത്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറക്ക്കമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ): 2018-കല കകേരള മതദകത്തനാഴബലനാളബ



4

കേടനാശത്വനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കൃഷബയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം

മതദബന്ധനവുലാം  സലാംബന്ധബച  I-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയ്ക്കക്ക്

അയയ്ക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവുലാം മന്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെളളബ): പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന. 

        (നബരനാകേരണ പ്രകമയങ്ങളുലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

2018-കല കകേരള മതദകത്തനാഴബലനാളബ കേടനാശത്വനാസ കേമ്മേസ്പീഷന (കഭദഗതബ) ബബല്

കൃഷബയുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മതദബന്ധനവുലാം സലാംബന്ധബച  I-ാം നമ്പര് സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയ്ക്കക്ക് അയയ്ക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

  ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയ്ക്കക്ക് അയച്ചു.    

       സഭ രനാവബകല 9.21-നക്ക് പബരബഞ.

        ********


