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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-4
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 നവലാംബര് 30, കവളബ
നബയമസഭ

രനാവബകല

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(ശബരബമല
കചനാകദദനാത്തരകവള

വബഷയവുമനായബ
റദ്ദുകചയക്ക്

അനുവദബകനാത്തതബകനത്തുടര്നക്ക്

ബന്ധകപ്പെട്ട

അടബയന്തരപ്രകമയ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന
പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം

കനനാട്ടസ്പീസക്ക്
ആവശദലാം
ബനാനറലാം

ഉയര്ത്തബപ്പെബടബചക്ക് ഡയസബനുമുനബല് വനനബനക്ക് മുദനാവനാകേദലാം വബളബചക്ക് സഭനാനടപടബകേള്
തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര് രനാവബകല 9.16-നക്ക്
തുടര്നള കചനാകദദനാത്തരകവള റദ്ദുകചയ്യുകേയലാം കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത
ഇനങ്ങളബകലയക്ക് കേടക്കുകേയലാം കചയ.)
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(ശദക്ഷണബകലലാം സബ്മബഷനുകേളലാം റദക്ക് കചയ്യുകേയലാം മറപടബകേള് ബന്ധകപ്പെട്ട
വകുപ്പുമനബമനാര് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകേയലാം കചയ.)
I

കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്
കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല മൂനനാമകത്ത ഇനലാം അനുസരബച്ചുളള കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.
II

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളകട സമര്പ്പെണലാം
(1)

2018-കല

കകേരള

കേടകേളലാം

വനാണബജദസനാപനങ്ങളലാം

(കഭദഗതബ)

ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ VII-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
(2) 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്, 2018-കല
കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് (മൂനനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് എനബവ സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക്
കേമ്മേബറബ IX-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
III

അനനൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളകട കേനാരദലാം

(1)

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് പരബഗണന
അനനൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളലാം പ്രകമയങ്ങളലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയകട
പതബനനാലനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്
അനനൗകദദനാഗബകേ

ബബല്ലുകേളലാം

പ്രകമയങ്ങളലാം

പതബനനാലനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

സലാംബന്ധബച

സമബതബയകട
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(2)

ബബല്ലുകേളകട അവതരണനാനുമതബക്കുളള പ്രകമയങ്ങള്:
(i)

2018-കല കകേരള ശുചസ്പീകേരണ കതനാഴബലനാളബകേളകട സുരക്ഷബതതതലാം
ഉറപ്പെനാകല് ബബല്

ശസ്പീ. എല്കദനാ എബ്രഹനാലാം: 2018-കല കകേരള ശുചസ്പീകേരണ കതനാഴബലനാളബകേളകട
സുരക്ഷബതതതലാം

ഉറപ്പെനാകല്

ബബലബകന്റെ

അവതരണനാനുമതബക്കുളള

പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. കകേ. രനാജന: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
തകദശസതയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ. കമനായസ്പീന): ശുചസ്പീകേരണ
കതനാഴബലനാളബകേളകട സുരക്ഷബതതതലാം സലാംബന്ധബചക്ക് നബലവബല് ആവശദമനായ നടപടബകേള്
സര്കനാര്

സതസ്പീകേരബച്ചുവരുനതബനനാല്

ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക്

പ്രകതദകേ

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ ആവശദമബല. ഈ സനാഹചരദത്തബല് പ്രസ്തുത ബബല്
പരബഗണബകകണതബല.
ശസ്പീ. എല്കദനാ എബ്രഹനാലാം: പ്രസ്തുത ബബലബകന്മേല് ചര്ച തുടരണലാം.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(ii) 2018-കല കകേരള സതകേനാരദ സനാപനങ്ങള് മുകഖേന വസ്പീട്ടുകജനാലബക്കുലാം മറ്റു
വബവബധ കസവനങ്ങള്ക്കുലാം നബകയനാഗബകകപ്പെടുന കതനാഴബലനാളബകേളകട
സുരക്ഷയലാം സലാംരക്ഷണവുലാം ബബല്

4

(iii) 2018-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (കഭദഗതബ) ബബല്
(പ്രകമയനാവതനാരകേര്

സസ്പീറബലബലനാതബരുനതബനനാല്

പ്രസ്തുത

ബബല്ലുകേള്

അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
(3)

ബബല്ലുകേളകട അവതരണനാനുമതബക്കുളള പ്രകമയത്തബകന്റെ തുടര് ചര്ച:
(i)

2016-കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് വനാഹന അപകേട ഇരകേള്ക്കുളള അടബയന്തര
സമനാശതനാസ നബധബ രൂപസ്പീകേരണ ബബല്
ശസ്പീ. എസക്ക്. രനാകജന്ദ്രന: ചര്ച തുടരണലാം.
(ചര്ച തുടരുലാം)

(ii) 2017-കല കകേരള ശുദജല ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുളള അകതനാറബറബ
രൂപസ്പീകേരണ ബബല്
(പ്രകമയനാവതനാരകേന

സസ്പീറബലബലനാതബരുനതബനനാല്

പ്രസ്തുത

ബബല്

അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)
(iii) 2017-കല കകേരള സലാംസനാന പ്രനാകദശബകേ പത-ദൃശദ മനാധദമ രലാംഗകത്ത
കജനാലബകേള് കചയ്യുനവര്ക്കുളള കക്ഷമനബധബ ബബല്
ശസ്പീ. കകേ. രനാജന: ചര്ച തുടരണലാം.
(ചര്ച തുടരുലാം)
സഭ രനാവബകല 9.22-നക്ക് പബരബഞ.

