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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-2
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 നവലാംബര് 28, ബുധന
നബയമസഭ

രനാവബകല

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
(ശബരബമലയബകല നബകരനാധനനാജ്ഞയലാം നബയന്ത്രണവലാം
ആവശദത്തബകന്മേലുള്ള

പ്രതബപക്ഷ

ബഹളകത്തത്തുടര്നക്ക്

പബനവലബകണകമന
രനാവബകല

9.57-നക്ക്

നബര്ത്തബവച്ച സഭ 11.00 മണബകക്ക് പുനരനാരലാംഭബച.)
I അറബയബപ്പെക്ക്
സഭനാ നടപടബകേകളനാടുള്ള സഹകേരണലാം
മബ. സസ്പീകര്: കകേരളലാം കനരബട്ട പ്രളയലാം സലാംബനബച്ചക്ക് സഭയകട മുമനാകകേ വന
നനാലക്ക്

കചനാദദങ്ങള്

ക്ലബക്ക്

കചയക്ക്

ഒരുമബച്ചക്ക്

മറുപടബ

നല്കേണകമന

ഭരണ-
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പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകട ആവശദപ്രകേനാരലാം അതബനനുകൂലമനായ നബലപനാടനാണക്ക് കചയര്
സസസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.

എനനാല്

അങ്ങകന

ആവശദകപ്പെട്ടവര്കപനാലുലാം

നബകഷേധനാത്മകേ

രസ്പീതബയബല് പ്രതബകേരബക്കുന എനതക്ക് അലാംഗസ്പീകേരബകനാന സനാധബക്കുകേയബല.
അലാംഗങ്ങള്

നബരന്തരമനായബ

തടസ്സകപ്പെടുത്തുനതക്ക്

ഒരു

കചയറബകന്റെ

പ്രവര്ത്തബകയയലാം

കേനാരണവശനാലുലാം

കേനാഴ്ചകയയലാം

അനുവദബകബകലനക്ക്

ഓര്മ്മേബപ്പെബക്കുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവബകന്റെയലാം

അവകേനാശങ്ങള്ക്കുലാം

ജനനാധബപതദപരമനായ

ചബല

സഭകയ

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങളുകടയലാം

പ്രകേടനങ്ങള്ക്കുലാം

കചയറബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനലാം ഒരു തടസ്സവലാം

ഉണനായബട്ടബല. തനാല്പരദമുള്ളകപ്പെനാള് മനാതലാം സഭനാ

നടപടബകേകളനാടക്ക്

രസ്പീതബ

സഹകേരബക്കുന

ഒരു

കേനാരണവശനാലുലാം

അനുവദബകനാന

കേഴബയകേയബല എനക്ക് ശക്തമനായബ കചയര് മുനറബയബപ്പെക്ക് നല്കുന. ഇത്തരലാം നടപടബകേള്
കമലബല് ഉണനാകേരുതക്ക്.
പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (ശസ്പീ. രകമശക്ക് കചനബത്തല):
സകസനഡക്ക് കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെടനാന

കകേയയര്ത്തബകയങബലുലാം അതബനക്ക്

അനുവദബകനാകത അങ്ങക്ക് മുഖദമന്ത്രബകയ വബളബച്ചതലാം
മബനബട്ടക്ക് സമയകമടുത്തതമനാണക്ക്

കചനാകദദനാത്തരകവള

മറുപടബ പറയനാന അകദ്ദേഹലാം 45

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങകള

പ്രകകേനാപനമുണനാകനാന

കപ്രരബപ്പെബച്ചതക്ക്. അലനാകത കചയറബകനനാടക്ക് അനനാദരവക്ക് കേനാണബച്ചതല.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം
ശബരബമലയബകല അനനാവശദ നബയന്ത്രണങ്ങള്
മബ. സസ്പീകര്:
ശബരബമലയബല്

അനനാവശദമനായ
ഉണനായബട്ടുള്ള

നബയന്ത്രണങ്ങള്

അടബകച്ചല്പ്പെബച്ചതമൂലലാം

സമരകകേനാലനാഹലങ്ങളുലാം

ഭസ്പീകേരനാന്തരസ്പീക്ഷവലാം

അതബക്രമങ്ങളുലാം കേനാരണലാം തസ്പീര്തനാടകേര് അവബകട കപനാകേനാന ഭയകപ്പെടുന ഗുരുതരമനായ
സബതബവബകശഷേലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്
സര്വ്വശസ്പീ വബ. എസക്ക്. ശബവകുമനാര്, വബ. കകേ. ഇബനാഹബലാം കുഞക്ക്, സബ. എഫക്ക്. കതനാമസക്ക്,
അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബച്ചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.
III ക്രമപ്രശലാം
അടബയന്തര പ്രകമയത്തബനുള്ള അവതരണനാനുമതബ
ശസ്പീ.

എസക്ക്.

ശര്മ്മേ:

കകേരള

നബയമസഭയകട

നടപടബക്രമങ്ങളുലാം

കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം സലാംബനബച്ച ചട്ടലാം 52(7) പ്രകേനാരലാം ഇന്തദയകട ഏകതങബലുലാം
ഭനാഗത്തക്ക് വബചനാരണനാധബകേനാരമുള്ള ഒരു നബയമ കകേനാടതബയകട തസ്പീരുമനാനത്തബലബരബക്കുന
സലാംഗതബ പ്രകമയത്തബല് പ്രതബപനാദബകനാനുലാം കലനാകേക്ക്സഭനാ നടപടബക്രമവലാം കേസ്പീഴ്വഴകവലാം
അനുസരബച്ചക്ക് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ ചര്ച്ച കചയ്യണകമന ആവശദലാം അടബയന്തര
പ്രകമയത്തബല്
അടബയന്തര

ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുലാം
കചനാദദങ്ങള്

പനാടുള്ളതല.

മുതലനായ

ശദക്ഷണബകല്

അരമണബക്കൂര്

ചര്ച്ചയബല്

കചനാദദങ്ങള്,
ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുള്ള
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വബഷേയങ്ങള്

അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ

അനുവദബക്കുനതകലനക്ക്

നബയമസഭനാ

റൂളബലാംഗുകേളബല് പറഞബട്ടുണക്ക്. ഇനക്ക് സഭയബല് ഉത്തരലാം നല്കേനാന കനനാട്ടസ്പീസക്ക്
നല്കേബയബട്ടുള്ള

30

കചനാദദങ്ങളബല്
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എണ്ണവലാം

ശബരബമലയമനായബ

ബനകപ്പെട്ടുള്ളതനാണക്ക്. ഭരണഘടനനാ വദവസയകട വദനാഖദനാനലാം ആവശദമനായബ വരുന
പക്ഷലാം അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷേധബകനാവനതനാണക്ക് .
വബഷേയലാം

സലാംബനബച്ച

റബവവ്യൂ

ഹര്ജബകേള്

ജനുവരബ

22-നക്ക്

പ്രസ്തുത

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

പരബഗണബകനാനബരബകക ഇവബകട ചര്ച്ച കചയ്യുനതക്ക് സബക്ക്ജുഡസ്പീസക്ക് ആയബരബക്കുലാം.
ഇകനാരണങ്ങളനാല് ഇഇൗ വബഷേയലാം ചര്ച്ച കചയ്യുനതബനക്ക് അനുവനാദലാം കകേനാടുകനാന
പനാടബല.
റൂളബലാംഗക്ക്

മബ. സസ്പീകര്: സനാകങതബകേമനായ കേനാരദങ്ങള് മനാതലാം പരബഗണബക്കുന
സമസ്പീപനലാം

സഭനാനടപടബകേളബല്

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്

രനാജദത്തബകന്റെയനാകകേ ശദയബല് വന ഒരു വബഷേയലാം

പ്രനാകയനാഗബകേമല.
സഭയബല് വരുനതക്ക്

ഉചബതമകലന നബലപനാടക്ക് സസസ്പീകേരബകനാന നബര്വ്വനാഹമബല. സഭയക്ക് 'എകക്ക്പ്രഷേന
ഓഫക്ക് ഫസ്പീല്' എന ദഇൗതദലാം കൂടബയണക്ക്. ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ
സലാംബനബച്ച കേനാരദങ്ങള് പ്രതദക്ഷമനായബ അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസബല്
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ഉനയബച്ചബട്ടബല.

ശദ

ക്ഷണബകല്,

കചനാദദങ്ങള്,

സബ്മബഷേനുകേള്

എനബവയമനായബ ബനകപ്പെട്ട കേനാരദങ്ങള് അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ അനുവദബച്ച
സന്ദര്ഭങ്ങള്

മുമലാം

വദനാഖദനാനവമനായബ

സഭയബലുണനായബട്ടുണക്ക്.
ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സഭയബല്

അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനക്ക്

ഭരണഘടനനാ
അനുമതബ

നബകഷേധബക്കുന പതബവബല. ഇതബല് ക്രമരഹബതമനാകയനാ കേസ്പീഴ്വഴകത്തബകന്റെ
ലലാംഘനമനാകയനാ എകന്തങബലുമുള്ളതനായബ കചയര് കേനാണുനബല.
മുഖദമന്ത്രബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന):

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയകട

ഭരണഘടനനാ ബഞക്ക് പുറകപ്പെടുവബച്ച വബധബ നടപ്പെബലനാക്കുന ഉത്തരവനാദബതസമനാണക്ക്
സര്കനാര് സസസ്പീകേരബചകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്. പകക്ഷ വബധബ അലാംഗസ്പീകേരബകബകലന
നബലപനാടക്ക്

സസസ്പീകേരബച്ചക്ക്

ഭക്തരുകട

കപരുപറഞക്ക്,

രനാഷസ്പീയലക്ഷദലാം

വച്ചക്ക്

പ്രകക്ഷനാഭവമനായബ

യ.ഡബ.എഫക്ക്-ഉലാം സലാംഘപരബവനാറുലാം മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണക്ക്.

ഭക്തജനങ്ങള്കക്ക്

ശബരബമല

സന്ദര്ശബക്കുനതബനക്ക്

തടസ്സങ്ങളുണനാകേനാന

പനാടബകലനബരബകക കബനാധപൂര്വ്വലാം കുഴപ്പെങ്ങള് സൃഷബച്ചക്ക് അവബകട ശനാന്തബയലാം
സമനാധനാനവലാം നഷകപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്.
ഭക്തജനങ്ങള്കക്ക്
സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.

കുഴപ്പെമുണനാക്കുനവകര മനാറബനബര്ത്തബ

സുരക്ഷകയനാരുക്കുന

നടപടബകേളനാണക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക്

പ്രളയകത്തത്തുടര്നക്ക് വനകതനാതബല് നനാശനഷമുണനായബട്ടുള്ള
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പമ-ശബരബമല
ഭക്തര്കക്ക്

കറനാഡുകേളുകടയലാം
അടബസനാന

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുമുള്ള
സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പനാലങ്ങളുകടയലാം

പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം

സഇൗകേരദങ്ങകളനാരുകബ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഭരണഘടനയകട

ശബരബമലകയ

യദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്

മഇൗലബകേനാവകേനാശങ്ങളബല്

ഉറപ്പുനല്കുന

ആരനാധനനാ സസനാതന്ത്രദലാം ശബരബമലയകട കേനാരദത്തബല് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകുനബകലന
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയകട നബരസ്പീക്ഷണത്തബകന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്
റദ്ദേക്ക്

കചയ്തുകകേനാണക്ക്

10-നുലാം

50-നുമബടയബല്

പ്രകവശബകനാന അനുമതബ നല്കേബയതക്ക്.

പ്രനായമുള്ള

നബലവബകല രസ്പീതബ

സസ്പീകേള്കക്ക്

അവബകട

പ്രളയനാനന്തര ശബരബമലയകട പ്രകതദകേ

അന്തരസ്പീക്ഷലാം കേണകബകലടുത്തക്ക് സസ്പീകേള്കനായബ പ്രകതദകേ കേവ്യൂ ഒരുക്കുകേകയനതക്ക്
അപ്രനാകയനാഗബകേമനായ കേനാരദമനായതബനനാല് അവബകടകയത്തുന സസ്പീകേള്കനാവശദമനായ
അടബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതബനുമനായബ
കദവസസലാം കബനാര്ഡക്ക് അലാംഗങ്ങളുമനായബ ചര്ച്ച നടത്തബ നടപടബ സസസ്പീകേരബചകവനലനാകത
യനാകതനാരു അനനാവശദ ധൃതബയലാം സര്കനാര് കേനാണബച്ചബട്ടബല.

ഇഇൗ വബഷേയവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക് ശബരബമല തന്ത്രബയലാം പന്തളലാം രനാജകകേനാട്ടനാര പ്രതബനബധബകേളുമനായലാം ചര്ച്ച
നടത്തനാന

സര്കനാര്

തയ്യനാറനാകയങബലുലാം

അവര്

ചര്ച്ചയബല്

പകങടുകനാന

വബസമ്മേതബക്കുകേയനാണുണനായതക്ക്. തലനാമനാസത്തബല് ചബത്തബര ആട്ടവബകശഷേത്തബനനായബ
ശബരബമല നടതറന സന്ദര്ഭത്തബല് ഭക്തകരന വദനാകജന അവബകടകയത്തബയ ചബലര്
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പന്തല് കകേട്ടബ പ്രതബകഷേധബക്കുകേയലാം
മനാധദമപ്രവര്ത്തകേകരയമടകലാം

വനാഹനങ്ങള് പരബകശനാധബക്കുകേയലാം ഭക്തകരയലാം

ആക്രമബക്കുകേയലാം

കചയ

സനാഹചരദത്തബലനാണക്ക്

സര്കനാര് ഇടകപട്ടക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചതക്ക് . ക്രമസമനാധനാന നബല

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ
സസസ്പീകേരബകനാനുലാം
സലാംസനാന

നബകരനാധനനാജ്ഞ

നവമനാധദമങ്ങളബകല

സര്കനാരബനക്ക്

കകേന്ദ്ര

അടകമുള്ള

പ്രചരണങ്ങള്

സര്കനാര്

നടപടബകേള്
നബയന്ത്രബകനാനുലാം

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക് .

ആചനാരലലാംഘനവലാം ഭക്തകര തടയലുലാം ഒരു കേനാരണവശനാലുലാം അനുവദനസ്പീയമല.
ചബത്തബര

ആട്ടവബകശഷേ

മകേരവബളക്കുകേനാലത്തക്ക്

സമയകത്ത

അക്രമ

പദതബകേള്

മണ്ഡല

ആവര്ത്തബകനാതബരബകനാന

കപനാലസ്പീസക്ക്

ശമലാം

നടത്തബയതബകന്റെ ഫലമനായബ ഭക്തര്കക്ക് യനാകതനാരു ബുദബമുട്ടുമുണനാകേനാകത ദര്ശനലാം
നടത്തനാന

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കപനാലസ്പീസബനക്ക്

നടപടബ

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയലാം

ശബരബമലയബല്
സസസ്പീകേരബകനാകമന

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

പനാലബകകണതക്ക് സര്കനാരബകന്റെ കേടമയനാണക്ക്.

അക്രമങ്ങള്

തടയനതബനക്ക്

കഹകകനാടതബ
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ
വബധബ

ജബലനാ കപനാലസ്പീസക്ക് കമധനാവബയകടയലാം

ശബരബമല അഡസ്പീഷേണല് ജബലനാ മജബകസ്ട്രേറബകന്റെയലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്
ശബരബമലയബല് അക്രമസലാംഭവങ്ങള് നടകനാന സനാധദതയള്ളതബനനാല് പത്തനലാംതബട്ട
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ജബലനാകേളക്ടര് പുറകപ്പെടുവബച്ച നബകരനാധനനാജ്ഞ 30-11-2018 അര്ദരനാതബ വകര
ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള മബനബസസ്പീരബയല് അധബകേനാരകത്തനാകടയള്ള നടപടബകേളനാണക്ക്
സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്. സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ അലാംഗസ്പീകേരബകനാത്തവരനാണക്ക് ഭക്തരുകട

കപരബല് കേലനാപമുണനാകനാന ശമബക്കുനതക്ക്.

സലാംഘര്ഷേങ്ങള് സൃഷബചലാം കേനാണബക

നല്കേരുകതനക്ക് പ്രചരണലാം നടത്തബയമനാണക്ക് ശബരബമലകയ തകേര്കനാന ശമബക്കുനതക്ക് .
ഭക്തര്കക്ക് സമനാധനാനപരമനായബ ദര്ശനലാം നടത്തുനതബനുള്ള സനാഹചരദലാം സൃഷബക്കുകേ
മനാതമനാണക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.

അക്രമഭസ്പീഷേണബ നബലനബല്ക്കുനതബനനാല്

ശബരബമലയബകല നബയന്ത്രണങ്ങള് പബനവലബകകണ സനാഹചരദലാം നബലവബലബല.
ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. ശബവകുമനാര്: അടബസനാന സഇൗകേരദമബലനായ്മയലാം കപനാലസ്പീസക്ക്
ഏര്കപ്പെടുത്തബയ അമബത നബയന്ത്രണങ്ങള്മൂലവലാം

ശബരബമല ദര്ശനലാം സുഗമമനായബ

നടത്തനാന കേഴബയനാത്ത സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്. ശബരബമലയബല് സര്കനാര് സസസ്പീകേരബച്ച
നടപടബകേകളനാടക്ക്

കേടുത്ത

നബനണനായബട്ടുള്ളതക്ക്.

വബകയനാജബപ്പെനാണക്ക്

നനാമജപലാം

നടത്തുന

കഹകകനാടതബയകട
ഭക്തജനങ്ങകള

അറസക്ക്

ഭനാഗത്തക്ക്
കചയ്യുന

സമസ്പീപനമനാണക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. ഭക്തര്കക്ക് ആവശദമനായ അടബസനാന
സഇൗകേരദകമനാരുക്കുനതക്ക് നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനക്ക്

കകേനാടതബ മൂനലാംഗ നബരസ്പീക്ഷണ

സമബതബകയ നബകയനാഗബച്ചതക്ക് സര്കനാരബകന്റെ കേഴബവകകേടബകനയനാണക്ക് സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക് .
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മുന യ.ഡബ.എഫക്ക്. സര്കനാര് ശബരബമല വബകേസനത്തബനനായബ 530 കകേനാടബ രൂപ
കചലവഴബച്ച സനാനത്തക്ക് ഇഇൗ സര്കനാര് ഒരു രൂപകപനാലുലാം കചലവഴബച്ചബട്ടബല. വബവബധ
സലാംഘടനകേളുമനായലാം

മതനാചനാരദന്മേനാരുമനായലാം

ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങള്

ആകലനാചബച്ചക്ക്

സലാംരക്ഷബചകകേനാണക്ക്

ശബരബമലയബകല

വബശസനാസബകേളുകട

തനാല്പരദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബകണകമന സതദവനാങ്മൂലമനാണക്ക് മുന യ.ഡബ.എഫക്ക്. സര്കനാരുലാം കദവസസലാം
കബനാര്ഡുലാം സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല് സമര്പ്പെബച്ചതക്ക്. എനനാല് അതബനക്ക് കേടകേവബരുദമനായബ
ശബരബമലയബല് യവതബകേകളയലാം പ്രകവശബപ്പെബകനാകമന സതദവനാങ്മൂലമനാണക്ക് ഇഇൗ
സര്കനാര്

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്

സഹനായകത്തനാകട

സമര്പ്പെബച്ചതക്ക്.

ശബരബമലയബല്

പ്രതബകഷേധനാര്ഹമനാണക്ക്.

പ്രകവശബപ്പെബകനാന

ആചനാരലലാംഘനങ്ങളനാണക്ക്

നടനകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്. കകേരളത്തബകല

ആക്ടബവബസ്റ്റുകേകള

ഏറവലാം

നബലവബല്

കപനാലസ്പീസക്ക്
ശമബക്കുനതക്ക്

ശബരബമലയബല്

പരബപനാവന

കക്ഷതമനായ

ശബരബമലകയ തകേര്കനാനുലാം കേലനാപഭൂമബയനാകബ മനാറനാനുലാം അവബശസനാസബകേളുകട
നബലപനാടുകേള് വബശസനാസബകേളുകടകമല്
ശമബക്കുനതക്ക്.
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അടബകച്ചല്പ്പെബകനാനുമനാണക്ക് സര്കനാര്

യദകേനാലനാടബസനാനത്തബല്
നടത്തുകമന

പമയബല്

പ്രഖദനാപനലാം

നവസ്പീകേരണ

പനാലബകകപ്പെട്ടബട്ടബല.
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മകതതരതസത്തബകന്റെ പ്രതസ്പീകേമനായ ശബരബമലയബല് ഭക്തജനങ്ങകള തടയന
നബലപനാടനാണക്ക് സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.
ആചനാര

ലലാംഘനമനാണക്ക്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബയകട മറവബല്

നടനകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.

നബകരനാധനനാജ്ഞ

പബനവലബകണലാം.

ശബരബമലയബല്
ഇഇൗ

വബഷേയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.
ശസ്പീ. രനാജു എബഹനാലാം: മണ്ഡലകേനാല പൂജയക്ക് ശബരബമല നട തറക്കുനതക്ക്
മുതല് അടയ്ക്കുനതവകര പത്തനലാംതബട്ട ജബലയബല് ഒരു രനാഷസ്പീയ പനാര്ട്ടബയലാം
ഹര്ത്തനാകലനാ ബകന്ദനാ ഉപകരനാധകമനാ നടത്തനാറബല. അതബനക്ക് വബരുദമനായബട്ടനാണക്ക്
കേനാരദങ്ങള് നടക്കുനതക്ക്. പമയബല് ഒരു നബര്മ്മേനാണപ്രവര്ത്തനവലാം നടത്തനാന
പനാടബകലനക്ക്

കകഹകകനാടതബയലാം

കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

എലാംപകവര്ഡക്ക്

കേമ്മേബറബയലാം വദക്തമനാകബയബട്ടുണക്ക്. ശബരബമലകയ സമരകകേന്ദ്രമനാക്കുനതബല്നബനലാം
കകേനാണ്ഗ്രസലാം ബബ.കജ.പബ.-യലാം പബനമനാറണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.
മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): ശബരബമലയകട സുഗമമനായ
നടത്തബപ്പെബനുകവണബ കകഹകകനാടതബകക്ക് യക്തകമനകതനാനബയബട്ടുള്ള ഇടകപടലുകേള്
മുമലാം നടത്തബയബട്ടുണക്ക്. ശബരബമലയബല് നനാമജപലാം നടത്തുനതബനക്ക് സര്കനാര് തടസ്സലാം
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സൃഷബച്ചബട്ടബല.

നനാമലാം

ജപബക്കുനകവന

കേനാരണത്തനാല്

കചയ്യനാതബരബകനാന സനാധബകബല. ഇത്തരലാം കേനാരദങ്ങളബല്

അക്രമബകേകള

അറസക്ക്

സലാംഘപരബവനാര് നടത്തുന

നുണപ്രചരണങ്ങകള കചറുത്തുകതനാല്പ്പെബകണലാം. അവബകട ഭക്തര്കക്ക് വബരബവയനാനുള്ള
സഇൗകേരദലാം കപനാലസ്പീസുകേനാര് ഒരുകബകകനാടുക്കുനണക്ക്. ശബരബമലയബല് ആവശദമനായ
ശഇൗചനാലയങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം

സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.

കവള്ളലാം

എത്തബക്കുനതബനുള്ള

പ്രളയദുരന്തത്തബല്

ശബരബമലയബല്

വകരയണനായബരുന പല സഇൗകേരദങ്ങളുലാം നഷകപ്പെടുകേയണനായബ.
രൂപ

കചലവഴബച്ചനാണക്ക്

ഇകപ്പെനാഴുള്ള

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.
സഇൗകേരദങ്ങള്

2017

25 കകേനാടബകയനാളലാം

സഇൗകേരദങ്ങളബല്

പലതലാം

മനാസര് പനാനബകന്റെ ഭനാഗമനായബ അവബകട കൂടുതല്

ഏര്കപ്പെടുത്തനാനനാണക്ക്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.

നടപടബ

ശബരബമലകയ

സര്കനാരുലാം

കദവസസലാം

കബനാര്ഡുലാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനനാവശദമനായ

ഇടകപടല്

കേനാലനാകേനാലങ്ങളനായബ സര്കനാര് നടത്തബവരുനണക്ക്.

2016-17-ല് ശബരബമലയകട

വബകേസനത്തബനനായബ 131 കകേനാടബകയനാളലാം രൂപ കചലവഴബച്ച സനാനത്തക്ക് 2017-18-ല്
202

കകേനാടബ

വബഷേയത്തബല്

രൂപയനാണക്ക്

കചലവബട്ടതക്ക്.

2006-ലനാണക്ക്

സസ്പീ

പ്രകവശനവമനായബ

സലാംഘപരബവനാറുമനായബ

ബനമുള്ള

ബനകപ്പെട്ട
ചബലര്

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല് ഹര്ജബ സമര്പ്പെബക്കുനതക്ക്. അനക്ക് സസ്പീകേള് ശബരബമലയബല്
പ്രകവശബക്കുനതബനക്ക്

അനുകൂലമനായ

നബലപനാടനാണക്ക്

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-നുലാം
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സലാംഘപരബവനാറബനുലാം ബബ.കജ.പബ.-ക്കുലാം ഉണനായബരുനതക്ക്. ആരനാധനയകട കേനാരദത്തബല്
പുരുഷേകനനാകടനാപ്പെലാം സസ്പീക്കുലാം തലദ അവകേനാശലാം കവണകമനലാം പ്രസ്തുത വബഷേയത്തബല്
ഹബന്ദു ധര്മ്മേശനാസത്തബല് അഗനാധ

പനാണ്ഡബതദമുള്ള പണ്ഡബതന്മേനാരടങ്ങുന ഒരു

കേമ്മേസ്പീഷേനബല് നബനലാം സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ അഭബപ്രനായലാം കതടണകമനതമനാണക്ക് സലാംസനാന
സര്കനാരബകന്റെ നബലപനാകടനലാം
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്

2007-ല് അനകത്ത എല്.ഡബ.എഫക്ക്. സര്കനാര്

സതദവനാങ്മൂലലാം

നല്കേബയബരുന.

ഇകനാരദത്തബല്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാന സര്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുനബല. സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ
നടപ്പെനാകണകമന

നബലപനാടനാണക്ക്

ഗവണ്കമന്റെബനുള്ളതക്ക്.

ശബരബമലയബല്

യവതബകേകള പ്രകവശബപ്പെബകണകമന നബര്ബനബുദബ സര്കനാരബനബല. അവബകട
കപനാകേനാന

തയ്യനാറനാകുനവര്കക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുകേ മനാതകമ സര്കനാര് കചയബട്ടുള.

സസതന്ത്രമനായ തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനക്ക് അവകേനാശമുള്ളതകകേനാണനാണക്ക് തബരുവബതനാലാംകൂര്
കദവസസലാം കബനാര്ഡക്ക് സനാവകേനാശ ഹര്ജബ നല്കേബയതക്ക്. മകതതര ആരനാധനനാലയകമന
പ്രകതദകേത

നബലനബര്ത്തബ

ശബരബമലകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

വബശസനാസബകേള്കകനാപ്പെലാം നബല്കനാനുമനാണക്ക് സര്കനാര് ശമബക്കുനതക്ക്. ശബരബമലയബകല
നടവരുമനാനലാം തടഞക്ക് കദവസസലാം കബനാര്ഡബകന തകേര്കനാനുള്ള ഗൂഢശക്തബകേളുകട
ശമലാം നടകബല. പ്രതബസനബഘട്ടമുണനായനാല്

കക്ഷതങ്ങകളയലാം ജസ്പീവനകനാകരയലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് സര്കനാര് തയ്യനാറനാകുലാം.

വനാവര്സസനാമബ നടയബല് ദര്ശനലാം
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അനുവദബക്കുനബകലന

പ്രചരണലാം കതറനാണക്ക്. കനയ്യഭബകഷേകേത്തബനക്ക് ആവശദമനായ

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് കദവസസലാം കബനാര്ഡക്ക് ഒരുകബയബട്ടുണക്ക്.
സലാംഘപരബവനാറബകനനാപ്പെലാം

നബല്ക്കുന

നബലപനാടക്ക്

നകവനാതനാനപനാരമരദലാം ഉയര്ത്തബപ്പെബടബക്കുനതബനുലാം
ശബരബമലയബല്
അടബസനാന

അക്രമബകേകള
സഇൗകേരദങ്ങള്

ശബരബമല വബഷേയത്തബല്
ഉകപക്ഷബക്കുനതബനുലാം

കകേനാണ്ഗ്രസക്ക് തയ്യനാറനാകേണലാം.

നബലയ്ക്കുനബര്ത്തുനതബനുലാം
ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

വബശസനാസബകേള്കക്ക്
സര്കനാര്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. ഇഇൗ വബഷേയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചകയ്യണ
ആവശദമബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷേധബച.)
പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (ശസ്പീ. രകമശക്ക് കചനബത്തല): വസ്തുതകേള്കക്ക് വബരുദമനായലാം
ഭക്തരുകട വബകേനാരലാം മനസ്സബലനാകനാകതയമനാണക്ക് ശബരബമല വബഷേയത്തബല് മുഖദമന്ത്രബ
പ്രതബകേരബക്കുനതക്ക്. ആചനാരനാനുഷനാനങ്ങളുകട അടബസനാനത്തബല് യവതസ്പീപ്രകവശനലാം
കവകണന നബലപനാടനായബരുന യ.ഡബ.എഫക്ക്. സര്കനാര് കകേകകനാണബരുനതക്ക്.
എനനാല് അതബകനതബരനായ നബലപനാടനാണക്ക് ഈ സര്കനാര് സസസ്പീകേരബച്ചതക്ക് . ഹബന്ദുമത
ശനാസത്തബല് വബശസനാസമുള്ള ആളുകേളടങ്ങബയ ഒരു കേമ്മേബറബയകട തസ്പീരുമനാനമനുസരബച
കവണലാം

ശബരബമല പ്രശത്തബല് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ തസ്പീരുമനാനകമടുകകണബയബരുനതക്ക് .

കകേനാടതബ സര്കനാരബകന്റെ അഭബപ്രനായലാം ആരനാഞകപ്പെനാള് ഹബന്ദുമത ശനാസത്തബല്
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പനാണ്ഡബതദമുള്ളവരുകട

അഭബപ്രനായലാം

കതടണകമനക്ക്

പറഞബരുകനങബല്

ഇപ്രകേനാരകമനാരു വബധബ പുറകപ്പെടുവബക്കുമനായബരുനബല. കപറസ്പീഷേണറുലാം ഗവണ്കമനലാം ഒകര
നബലപനാടനാണക്ക്

ഇഇൗ

വബഷേയത്തബല്

സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.

ശനാന്തബയകടയലാം

സമനാധനാനത്തബകന്റെയലാം മകതതരതസത്തബകന്റെയലാം പുണദഭൂമബയനായ ശബരബമലകയ കേലനാപ
ഭൂമബയനാകബ മനാറ്റുകേയലാം അവബകട ഭയത്തബകന്റെ അന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബക്കുകേയലാം കചയതബകന്റെ
ഉത്തരവനാദബതസത്തബല് നബനലാം സലാംസനാന ഗവണ്കമന്റെബനുലാം ബബ.കജ.പബ.ക്കുലാം ഒഴബഞ
മനാറനാനനാകേബല.

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബയകട പകേര്പ്പെക്ക് ലഭബക്കുനതബനുമുമതകന

യവതസ്പീ പ്രകവശനത്തബല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ദ്രുതഗതബയബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചതക്ക് പ്രശങ്ങള്
കൂടുതല് വഷേളനാകബ. റബവവ്യു ഹര്ജബ ഓപ്പെണ് കകേനാര്ട്ടബല് പരബഗണബകനാകമനള്ള
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയകട തസ്പീരുമനാനലാം സസനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.

വബധബ വനകപ്പെനാള്ത്തകന

സര്വ്വകേക്ഷബ കയനാഗലാം വബളബച്ചക്ക് അഭബപ്രനായങ്ങള് ആരനായനാതബരുനതക്ക് സര്കനാരബകന്റെ
ഗൂകഢനാകദ്ദേശദമനാണക്ക് വദക്തമനാക്കുനതക്ക്. വബധബകകതബകര പുനനഃപരബകശനാധനനാ ഹര്ജബയലാം
വബധബ നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക് സനാവകേനാശ ഹര്ജബയലാം നല്കുനതബനക്ക് കദവസസലാം കബനാര്ഡക്ക്
പ്രസബഡന്റെബകന അനുവദബകനാതബരുനതക്ക്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ ഇരട്ടത്തനാപ്പെക്ക് നയമനാണക്ക് .

ഭക്തജനങ്ങകള കേബളബപ്പെബച്ചക്ക് ബബ.കജ.പബ.-കയ വളര്ത്തനാനുള്ള ശമമനാണക്ക് സര്കനാര്
നടത്തബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.

കകേരളത്തബകല

എലനാ

വബഭനാഗലാം

ജനങ്ങളുകടയലാം

തനാല്പ്പെരദങ്ങള് സലാംരക്ഷബകനാന കേഴബയന നബലപനാകടടുകകണതബനുപകേരലാം തബകേചലാം
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ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുക്കുകേയലാം നകവനാതനാനത്തബകന്റെ കപരുപറഞക്ക്
ജനങ്ങകള കതറബദരബപ്പെബകനാനുമനാണക്ക് മുഖദമന്ത്രബ ശമബക്കുനതക്ക്. ശബരബമലയബകല
പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബല് സര്കനാര് പൂര്ണ്ണമനായലാം പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക് .
ഭരണഘടനനാ ബഞക്ക് പുറകപ്പെടുവബച്ച വബധബ മറബകേടകനാന ഭരണഘടനനാ കഭദഗതബ
ആവശദമനാണക്ക്.

ശബരബമലയബല്

ഭസ്പീഷേണബകപ്പെടുത്തുന

നടപടബ

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-നക്ക്

വരുന

ഭക്തകരയലാം

സര്കനാര്

മനാധദമപ്രവര്ത്തകേകരയലാം

ഉകപക്ഷബകണലാം.

തസ്പീകറഴുതബകകനാടുക്കുന

ശബരബമലകയ

നബലപനാടനാണക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക്

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയബല് പുന:പരബകശനാധനനാ ഹര്ജബ നല്കേബയബട്ടുള്ള
സനാഹചരദത്തബല്

ശബരബമലയബല്

കേനാരണകമന്തനാകണനക്ക്
കേര്ശന

നബകരനാധനനാജ്ഞ

വദക്തമനാകണലാം.

നബയന്ത്രണങ്ങള്

ശബരബമലയബല്

അവസനാനബപ്പെബച്ചക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചതബകന്റെ
ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള

കക്ഷതത്തബകന്റെ

പവബതത

കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാനുലാം സമനാധനാനലാം പുനനഃസനാപബകനാനുലാം കേഴബയണലാം. ശബരബമലയബല്
പ്രശങ്ങള്

സൃഷബകനാന

മഹതസവല്കരബകനാനുള്ള

ശമബക്കുന

ബബ.കജ.പബ./സലാംഘപരബവനാര്

സര്കനാര്

ശമലാം

ശക്തബകേകള

അവസനാനബപ്പെബകണലാം.

ശബരബമലയബകല നബകരനാധനനാജ്ഞ പബനവലബകബകലന സര്കനാര് നബലപനാടബല്
ശക്തമനായ പ്രതബകഷേധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന.
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ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല്: ശബരബമലയമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് കകേനാടതബയബല് കകേസക്ക്
ഫയല്

കചയതക്ക്

സലാംഘപരബവനാറനാകണനള്ള

മുഖദമന്ത്രബയകട

പരനാമര്ശലാം

വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്. കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്/കേമ്മേവ്യൂണബസക്ക് പനാര്ട്ടബകേളുകട ഭരണലാം കേണ്ടുമടുത്ത
സനാധനാരണകനാരനായ

ആളുകേള്

സസകമധയ

ബബ.കജ.പബ.-യബകലയക്ക്

വരുന

എനള്ളതനാണക്ക് വനാസ്തവലാം.
(ശബരബമലയബല്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ

നബകരനാധനനാജ്ഞ

പബനവലബകബകലന

സര്കനാര് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷേധബച്ചക്ക് പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ഡയസ്സബനുമുനബല്
വനനബനക്ക്

മുദനാവനാകേദലാം

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല്

വബളബച്ചക്ക്

സഭനാനടപടബകേള്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത ഇനത്തബകലയക്ക് കേടന.)
IV

കചയര്മനാനമനാരുകട പനാനല്
സര്വ്വശസ്പീ എ. എലാം. ആരബഫക്ക്, ഇ. കകേ. വബജയന, സണ്ണബ കജനാസഫക്ക് എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങകള പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയകട പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനകേനാലകത്ത
കചയര്മനാനമനാരുകട പനാനലബകലയക്ക് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം കചയ്തു.
(ശദക്ഷണബകല്, സബ്മബഷേനുകേള് എനബവ റദ്ദേക്ക് കചയ്യുകേയലാം അവയ്ക്കുള്ള
മറുപടബകേള് ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമന്ത്രബമനാര് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയലാം കചയ്തു.)
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V കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല ലബസക്ക്-I പ്രകേനാരവലാം ലബസക്ക്-2 പ്രകേനാരലാം (ചട്ടലാം 47(2)
അനുസരബചള്ള കേടലനാസകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.
VI

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം
കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട പതബമൂനനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VII റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് പരബഗണന
കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയകട പതബമൂനനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
തനാകഴപ്പെറയന

ബബല്ലുകേളുകട

അവതരണവലാം

സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബകക്ക്

അയയണകമന പ്രകമയവലാം
(1)

2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്

(2)

2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): 2018-കല കകേരള
മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്
(മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. ഓര്ഡബനനസക്ക് പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക്
സതസര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള
കസറക്ക്കമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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മബ. സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): 2018-കല കകേരള
മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്
(മൂനനാലാം

കഭദഗതബ)

ബബല്ലുലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം സലാംബനബച്ച IX-ാം നമര് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയക്ക്
അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷേബ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
(നബരനാകേരണ പ്രകമയങ്ങളുലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്ലുലാം 2018-കല കകേരള
പഞനായത്തക്ക്

രനാജക്ക്

ഗ്രനാമവബകേസനവലാം

(മൂനനാലാം

കഭദഗതബ)

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം

ബബല്ലുലാം

സലാംബനബച്ച

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം
IX-ാം

നമര്

സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല്ലുകേള് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയക്ക് അയച.
(3)

2018-കല കകേരള കേടകേളുലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളുലാം (കഭദഗതബ) ബബല്

കതനാഴബലുലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന): 2018-കല
കകേരള കേടകേളുലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളുലാം (കഭദഗതബ) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ഓര്ഡബനനസക്ക് പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക് സതസര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ
സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുള്ള കസറക്ക്കമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.
കതനാഴബലുലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന):

2018-കല

കകേരള കേടകേളുലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളുലാം (കഭദഗതബ) ബബല് വബദവ്യുച്ഛക്തബയലാം കതനാഴബലുലാം
കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം

സലാംബനബച്ച

VII-ാം

നമര്

സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷേബ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ. വബ. എസക്ക്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയകത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
(നബരനാകേരണ പ്രകമയവലാം കഭദഗതബകേളുലാം അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
2018-കല കകേരള കേടകേളുലാം വനാണബജദസനാപനങ്ങളുലാം

(കഭദഗതബ) ബബല്

വബദവ്യുച്ഛക്തബയലാം കതനാഴബലുലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം സലാംബനബച്ച VII-ാം നമര് സബ്ജക്ടക്ക്
കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയക്ക് അയച.
സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷേലാം 1.48-നക്ക് പബരബഞ.
********

