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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XIII-8

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018   ഡബസലാംബര്   06,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അഭദര്ത്ഥന

പ്രതബപക്ഷ എലാം  .  എല്  .  എ  .  മനാരുകട സതദനാഗ്രഹലാം

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):   ശബരബമലയബകല  പ്രകതദകേ

സനാഹചരദങ്ങളനാണക്ക്  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പ്രഖദനാപബകനാന   കേനാരണലാം.

വബശശനാസബകേള്കക്ക്  ഭസ്പീതബ  കൂടനാകത  ശബരബമലയബല് കപനായബ  പ്രനാര്ത്ഥബകനാനുള
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സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കുകേകയന  സര്കനാര്  സമസ്പീപനത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  ആഭദന്തര  വകുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.

സര്കനാരബനക്ക്  ഇകനാരദത്തബല്  ഒരു  പബടബവനാശബയുമബല.  ശബരബമലയബല്

സനാധനാരണനബല   പുനനഃസനാപബചതബനുകശഷലാം   തുടര്നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   പ്രതബപക്ഷലാം ഉനയബചബട്ടുള കേനാരദങ്ങള് ഗഗൗരവമനായനാണക്ക്

സര്കനാര്  കേനാണുനതക്ക്.  ഇഗൗ  സനാഹചരദത്തബല്  മൂനക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

സഭനാകേവനാടത്തബല്  നടത്തബകകനാണബരബക്കുന  സതദനാഗ്രഹലാം

അവസനാനബപ്പെബകണകമനക്ക് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്   (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):   ശബരബമലയബല്

നബലവബല്  ശനാന്തത  നബലനബല്ക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്   നബകരനാധനനാജ്ഞ

പബനവലബച്ചുകേഴബഞനാല്  കൂടുതല്  ഭക്തജനങ്ങള്  എത്തബകചരുനതനാണക്ക്.

നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബനവലബകണകമന  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  ആവശദലാം

അനുഭനാവപൂര്വലാം  പരബഗണബകനാന   സര്കനാര്  തയനാറനാകേണലാം.  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാതലത്തബല് വബശദമനായബ ചര്ച കചകയണ ആവശദമബല.  ബഹു. സസ്പീകറുകട

കചലാംബറബല് വചക്ക്  ചര്ച നടത്തനാവനതനാണക്ക്. 
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പത്രപ്രവര്ത്തനത്തബനക്ക് ഏര്കപ്പെടുത്തബയ നബയനണലാം

മബ  .   സസ്പീകര്: സശതന പത്രപ്രവര്ത്തനത്തബനക്ക് ഏര്കപ്പെടുത്തബയ അനനാവശദ

നബയനണങ്ങള്  പബനവലബക്കുവനാന  സര്കനാര്  തയനാറനാകേനാത്തതുമൂലലാം

സലാംസനാനത്തക്ക്  സശതന  പത്രപ്രവര്ത്തനലാം   കനരബടുനതനായബ  പറയകപ്പെടുന

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം   സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വശസ്പീ കകേ. സബ. കജനാസഫക്ക്, വബ. കകേ. ഇബനാഹബലാം

കുഞക്ക്,  കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

അനുസരബചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന  ):   മനാധദമപ്രവര്ത്തകേര്കക്ക് ഫലപ്രദമനായബ

കജനാലബ  നബര്വഹബക്കുനതബനുള  സനാഹചരദകമനാരുക്കുകേയനാണക്ക്    ആഭദന്തര

വകുപ്പെക്ക്  ഇറകബയ  സര്ക്കുലറബലൂകട  സര്കനാര്  കചയബട്ടുളതക്ക്.  മുഖദമനബയുലാം

മനബമനാരുലാം  നടത്തുന  പത്രസകമ്മേളനങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയുള  പരബപനാടബകേളുകട

മനാധദമ ഏകകേനാപനത്തബനുലാം മറലാം   കപനാതുക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് കകേനാണ്ടുവരുനതബനക്ക്

പബബകേക്ക്  റബകലഷനസക്ക്  വകുപ്പെബകന  ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം    എലനാ
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മനാധദമങ്ങള്ക്കുലാം  ഒരുകപനാകല  വബവരങ്ങള്  ലഭബക്കുനതബനുള

സലാംവബധനാനകമര്കപ്പെടുത്തുകേയുമനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  വനാര്ത്തനാ ചനാനലുകേള്ക്കുലാം

ഒനാണ്ലലന  മനാധദമങ്ങള്ക്കുലാം  ഇടതടവബലനാകത  വനാര്ത്ത  നല്കുനതുകപനാകല

പത്രമനാധദമങ്ങള്ക്കുലാം   വനാര്ത്ത  ലഭദമനാകണകമനള  ആവശദലാം  കൂടബ

പരബഗണബചനാണക്ക്  എലനാ  മനാധദമപ്രവര്ത്തകേകരയുലാം  വബവരങ്ങളറബയബക്കുവനാന

ഇനഫര്കമഷന & പബബകേക്ക് റബകലഷനസക്ക് വകുപ്പെബകന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതക്ക്.

ഒഗൗകദദനാഗബകേ പരബപനാടബകേളബല് നബലവബലുള രസ്പീതബയബല് മനാധദമ പ്രവര്ത്തകേര്കക്ക്

പ്രകവശനലാം  അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്.  കമനാലബല്  ആപക്ക്  സലാംവബധനാനകമനാരുകബ

എലനാ  മനാധദമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  വനാര്ത്തകേളുകട  വബശദനാലാംശങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം   മനബമനാരുള്കപ്പെകടയുളവരുകട  പ്രതബകേരണങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുനതബനക്ക്  മുനകൂട്ടബ  അറബയബപ്പെക്ക്  നല്കുനതബനുലാം   നബര്കദ്ദേശമുണക്ക്.

പ്രളയകേനാലത്തക്ക്  ഉത്തരവനാദബതശകത്തനാകട   വനാര്ത്തകേള്  നല്കുനതബനുലാം

പുനരധബവനാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  ധനസമനാഹരണലാം  നടത്തുനതബനുലാം

തയനാറനായ മനാധദമ  സനാപനങ്ങകള അഭബനനബക്കുന.  യഥനാര്ത്ഥ മനാധദമധര്മ്മേലാം

നബര്വഹബക്കുനതബനക്ക്  മനാധദമപ്രവര്ത്തകേകര  സഹനായബക്കുകേ  എനതനാണക്ക്

നബലവബകല  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  കകേനാണക്ക്  സര്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.
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സര്ക്കുലറബകല  നബര്കദ്ദേശങ്ങളബകന്മേല്  പ്രകേടബപ്പെബചബട്ടുള  ആശങ്കകേള്

പരബഗണബക്കുനതുലാം  നബലവബലുള മനാനദണ്ഡങ്ങള് കൂടബ പരബകശനാധബചക്ക് യുക്തമനായ

കഭദഗതബ വരുത്തുനതുമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  മനാധദമപ്രവര്ത്തകേര്കക്ക്

നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തബകകനാണ്ടുള  സര്ക്കുലറബകല  ആശങ്കകേള്

പരബഹരബക്കുകമന  മുഖദമനബയുകട  ഉറപ്പെക്ക്  പനാലബകകപ്പെട്ടബട്ടബല.  മനാധദമങ്ങകള

നബയനബച്ചു  നബര്ത്തുകേ  എന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  ഇഗൗ  സര്കനാര്  തുടകലാം  മുതകല

സശസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്.  കേദനാബബനറക്ക്  ബസ്പീഫബലാംഗക്ക്  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം

മനാധദമപ്രവര്ത്തകേകരനാടക്ക്  കമനാശമനായ  ഭനാഷയബല്  പ്രതബകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ

മുഖദമനബയുകട  നബലപനാടക്ക്  ശരബയല.   മനാധദമവബലകക്ക്

ജനനാധബപതദവബരുദമനാകണനനാണക്ക്  പത്രപ്രവര്ത്തകേ  യൂണബയന

അഭബപ്രനായകപ്പെട്ടബട്ടുളതക്ക്.  ഇനഫര്കമഷന  &  പബബകേക്ക് റബകലഷനസക്ക് വകുപ്പെബനക്ക്

കസക്രട്ടറബ   ഉകണനബരബകക  പ്രസ്തുത  വകുപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്കക്ക്

ആഭദന്തര  വകുപ്പുകസക്രട്ടറബ  സര്ക്കുലര്  ഇറകബയ  നടപടബ  കതറനാണക്ക്.

മനാധദമങ്ങകള  ഒഴബവനാകനാന  ശമബക്കുന  പ്രധനാനമനബയുകട  ലശലബയനാണക്ക്

മുഖദമനബയുലാം സശസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്.   ജനനാധബപതദത്തബല് "കഫനാര്ത്തക്ക് എകസ്റ്റേറക്ക്"
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എനനാണക്ക്  മനാധദമങ്ങള്  അറബയകപ്പെടുനതക്ക്.  മനാധദമങ്ങളുകട  വബമര്ശനങ്ങള്

സദുകദ്ദേശദപരമനായബ  കേനാണണലാം.   കറയബല്കവ  കസ്റ്റേഷനബലുലാം  ഗസ്റ്റേക്ക്  ഹഗൗസബലുലാംവചക്ക്

പ്രശസ്ത വദക്തബകേള് മനാധദമങ്ങകള കേനാണണകമങ്കബല് കഎ.ആന്റെക്ക്  പബ.ആര്.ഡബ.യുകട

അനുമതബകവണകമന  വദവസ  വദക്തബസശനാതനദത്തബകന്മേലുള  ലകേകേടത്തലുലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാകകള സര്കവയലനസക്ക് നടത്തുവനാനുള നസ്പീകത്തബകന്റെ ഭനാഗവമനാണക്ക്.

ജനനാധബപതദലാം അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമനാകേണകമങ്കബല് മനാധദമങ്ങളുണനാകേണലാം.  മനാധദമങ്ങളബല്

കൂടബയുള വബമര്ശനങ്ങള് ജനനാധബപതദത്തബനക്ക് അതദന്തനാകപക്ഷബതമനായതബനനാല് ഇഗൗ

ഉത്തരവക്ക്  പബനവലബകനാനുലാം  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയനാനുലാം തയനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന  ):  അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ  ഇവബകട

ഉനയബചബരബക്കുന  വബഷയലാം  തസ്പീര്ത്തുലാം  അപ്രസക്തമനാണക്ക്.   മനാധദമരലാംഗത്തക്ക്  ഒരു

നബയനണവലാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  വരുത്തബയബട്ടബല.  മനാധദമപ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്

സഗമമനാക്കുകേയുലാം  വനാര്ത്തകേള് ജനങ്ങളബകലയക്ക് എത്തബക്കുനതബനക്ക് കൂടുതല് സഗൗകേരദലാം

ഒരുകബകകനാടുക്കുകേയുലാം കചയ്യുകേ എന വബശനാലമനസ്കതയനാണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെബനുളതക്ക്.

സര്കനാര് പുറകപ്പെടുവബച മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള് സലാംബന്ധബചക്ക് മനാധദമ പ്രവര്ത്തകേര്കക്ക്

എകന്തങ്കബലുലാം  ആശങ്കയുകണങ്കബല് അതക്ക്  പൂര്ണ്ണമനായബ  പരബഹരബച്ചുകകേനാണക്ക്  ഉത്തരവക്ക്
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കഭദഗതബ  കചയ്യുകമനക്ക്  മുഖദമനബ  കനരകത്ത  വദക്തമനാകബയബട്ടുളതനാണക്ക്.   മനാധദമ

സശനാതനദത്തബനക്ക് സര്കനാര് ഏറവലാം അധബകേലാം വബലകേല്പ്പെബക്കുകേയനാണക്ക്. ജനനാധബപതദ

സലാംവബധനാനത്തബകന്റെ  ഏറവലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  ശക്തബയനാണക്ക്  മനാധദമങ്ങള്.   ഒരു

കേനാരണവശനാലുലാം   മനാധദമങ്ങള്ക്കുകമല്  യനാകതനാരു  നബയനണവലാം  കകേനാണ്ടുവരനാന

ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഉകദ്ദേശബക്കുനബല. മനാധദമങ്ങള്കകതബകര ആഭദന്തര വകുപ്പെക്ക് വഴബവബട്ട ഒരു

നടപടബയുലാം    സശസ്പീകേരബചബട്ടബല.  മനാധദമരലാംഗകത്ത  കൂടുതല്  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം

സഖകേരമനായബട്ടുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തനാനുലാം  കവണബയുള   സദുകദ്ദേശദപരമനായ

നബലപനാടനാണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സശസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.  സര്ക്കുലറബകല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പരബകശനാധബചക്ക്  ആവശദമനായ  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതനാണക്ക്.   ഇഗൗ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)  

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സര്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചനബത്തല,

കകേ.  എലാം.  മനാണബ,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,   കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാകള് പ്രസ്തനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)
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III ശദക്ഷണബകല്

(1)  കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാസനാപനങ്ങളുകട പുനരുദനാരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സശരനാജക്ക്:   കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  അതസ്പീവ

ഗുരുതരമനായ  പ്രതബസന്ധബയനാണക്ക്   കനരബട്ടുകകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.  ആകഗനാളസ്പീകേരണ

നയങ്ങളുകട ചുവടുപബടബചക്ക്  കപനാതുകമഖലകയ  തകേര്കനാനുലാം സശകേനാരദ കുത്തകേകേള്കക്ക്

അനുകൂലമനായ വദനാവസനായബകേനാന്തരസ്പീക്ഷലാം സൃഷബകനാനുമനാണക്ക് മനാറബമനാറബ വന  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റുകേള്  ശമബചബട്ടുളതക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  ഓഹരബകേള്

വബറഴബച്ചുലാം  സഹനായങ്ങള്  നബര്ത്തലനാകബയുലാം  സശകേനാരദ  കുത്തകേകേള്കക്ക്  ഇളവക്ക്

നല്കേബയുലാം  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  തകേര്ക്കുന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കകേനാചബന  ഷബപ്പെക്ക് യനാര്ഡക്ക്,  എഫക്ക്.എ.സബ.ടബ.,

എചക്ക്.ഒ.സബ.,  എചക്ക്.എല്.എല്.  കകലഫക്ക്  കകേയര്  തുടങ്ങബയ  കകേരളത്തബകല

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  നഷത്തബകന്റെ  കപരബല്  സശകേനാരദവല്കരബകനാനുള

ശമങ്ങളനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടത്തബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസനാനകത്ത

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളനായ  പനാലകനാടക്ക്  ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന  കേമ്പനബ,

ഹബന്ദുസനാന നന്യൂസക്ക് പ്രബന്റെക്ക് തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം കകേന്ദ്ര

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  പുനരുദനാരണത്തബനുലാം  കപനാതുകമഖലയബല്

നബകക്ഷപലാം  നടത്തുനതബനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലുത്തുനതബനക്ക്
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പ്രകതദകേ  സലാംഘകത്ത  നബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം   കകേരളത്തബനബണങ്ങുന  കൂടുതല്

വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്  കപനാതുകമഖലയബല്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):   കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുന  നയമനാണക്ക്

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സശസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്.  ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന  ലബമബറഡക്ക്

പനാലകനാടക്ക്  യൂണബറക്ക്  സലാംസനാന  സര്കനാര്  ഏകറടുകനാന  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം

ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന  കകേരള  ലബമബറഡക്ക്  എന  കപരബല്    ഒരു  പുതബയ  കേമ്പനബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള  നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയുമനാണക്ക്.  ബബ.എചക്ക്.ഇ.എല്,

ഇ.എലാം.എല്  എന  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭത്തബകന്റെ  51%  കകേന്ദ്ര  ഓഹരബകേള്

സലാംസനാനലാം  വനാങ്ങുനതബനുള  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

എചക്ക്.എല്.എല്.  കകലഫക്ക്  കകേയര്  ലബമബറഡക്ക്  എന  സനാപനകത്ത

സശകേനാരദവല്കരബകനാനുള  നസ്പീകമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടത്തുനതക്ക്.

എഫക്ക്.എ.സബ.റബ.-യുകട  അധസ്പീനതയബലുള  481  ഏകര്  ഭൂമബയബല്  കേബഫ്ബബ

ഫണ്ടുപകയനാഗബചക്ക്  കപകടനാ  കകേമബകല്  പനാര്കക്ക്  സനാപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  സര്കനാര്  ഏകറടുത്തക്ക്  നല്കേബയ  എചക്ക്.എലാം.ടബ.  യുകട
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കകകേവശമുള  ഭൂമബ  സലാംസനാനത്തബനക്ക്  തബരബകകേ

നല്കേണകമനനാവശദകപ്പെട്ടുകവങ്കബലുലാം  അനുകൂല  തസ്പീരുമനാനമുണനായബട്ടബല.

തകേര്ചയബലനായ  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  മനാവൂര്  ഗശനാളബയനാര്  റകയനാണ്സക്ക്,  കപരുമ്പനാവൂര്

റകയനാണ്സക്ക് എനസ്പീ സനാപനങ്ങളുകട ഭൂമബ ഏകറടുത്തക്ക്  മകറകന്തങ്കബലുലാം  സലാംരലാംഭലാം

ആരലാംഭബകനാന  കേഴബയുകമനാകയനക്ക്  പഠനലാം  നടത്തബകകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  തകേര്കനാനുള  കകേന്ദ്ര  നസ്പീകത്തബകനതബകര

ശക്തമനായ  നബലപനാടക്ക്  സശസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ  സനാധദതകേള്

മനസബലനാകബ  പുതബയ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക്  വബശദമനായ

പഠനലാം നടത്തനാന റബയനാബക്ക്-കന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. 

(2)  അവയവദനാനലാം

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ  അലബ:  ജസ്പീവബചബരബക്കുനവര്  തമ്മേബലുള

അവയവദനാനത്തബനക്ക്  ആതലറകസഷന  കേമ്മേബറബക്കുമുമ്പബല്  ഹനാജരനാകകണ

കഡനാകേക്യുകമന്റുകേളുലാം  സര്ട്ടബഫബകറകേളുലാം  ലഭദമനാക്കുനതബലുള  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  മൃതസഞസ്പീവനബ  പദതബ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബകണലാം.  വനാണബജദതനാല്പരദങ്ങള്  കേര്ശനമനായബ

നബയനബച്ചുകകേനാണക്ക്  അവയവദനാനലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനാവശദമനായ
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കബനാധവത്കേരണലാം നടത്തണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ  ടസ്പീചര്  ):   1994-കല  ടനാനസ് പനാകന്റെഷന  ഓഫക്ക്

ഹന്യൂമണ്  ഓര്ഗനസക്ക്  ആകബകല  വദവസകേള്  കേര്ശനമനായബ  പനാലബച്ചുകകേനാണനാണക്ക്

മരണനാനന്തര  അവയവദനാന  പദതബയനായ  'മൃതസഞസ്പീവനബ'   തബരുവനന്തപുരലാം

കമഡബകല്  കകേനാകളജബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കകേരള  കനറക്ക് വര്കക്ക്  കഫനാര്   ഓര്ഗന

കഷയറബലാംഗക്ക്  മുകഖന  നടപ്പെബലനാകബവരുനതക്ക്.  ഇതബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  മരണനാനന്തര

അവയവദനാനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനനായബ    നനാലക്ക്  റസ്പീജബയണല്  ഓഫസ്പീസകേള്

പ്രവര്ത്തബക്കുനണക്ക്.   അവയവദനാനലാം സലാംബന്ധബച ആശങ്കകേള് അകേറനതബനനായബ

മസ്തബഷ്കമരണലാം  സബരസ്പീകേരബക്കുന  നനാലക്ക്  കഡനാകര്മനാരബല്  രണ്ടുകപര്  മസ്തബഷ്കമരണലാം

സബരസ്പീകേരബക്കുന  ആശുപത്രബകക്ക്  പുറത്തുളവരനായബരബകണകമനലാം  അതബല്  ഒരനാള്

സര്കനാര്  സര്വസ്പീസബലുള  കഡനാകര്  ആയബരബകണകമനലാം   ആപബയ  കടസ്റ്റുകേള്

വസ്പീഡബകയനായബല്  പകേര്ത്തണകമനലാം  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.  മസ്തബഷ്കമരണ

സബരസ്പീകേരണത്തബനനായബ  ആകരനാഗദ/കമഡബകല്  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുകേളബകല

കഡനാകര്മനാരുകട  പനാനല്  തയനാറനാകബ  പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   ഇതുസലാംബന്ധബച

ആശങ്കകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  കേര്ശന  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പുറകപ്പെടുവബചതബകനത്തുടര്നക്ക്  2017-18  കേനാലയളവബല്  മസ്തബഷ്കമരണനനാന്തര
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അവയവദനാനത്തബല്  കുറവണനായബട്ടുകണങ്കബലുലാം  'മൃതസഞസ്പീവനബ'  പദതബ

സ്തലാംഭനനാവസയബല്  ആകുകേകയനാ  സശകമധയനായുള  അവയവദനാനങ്ങളബല്

കുറവണനാകുകേകയനാ  കചയബട്ടബല.  മസ്തബഷ്കമരണനാനന്തര  അവയവദനാനലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  പ്രശസ്ത  സബനബമനാതനാരലാം  ശസ്പീ.  കമനാഹനലനാലബകന

മൃതസഞസ്പീവനബ  പദതബയുകട  ഗുഡക്ക് വബല്  അലാംബനാസഡറനായബ  നബയമബചതബനു  പുറകമ

സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  കബനാധവത്കേരണ  കനാസ്സുകേളുലാം  ശബല്പശനാലകേളുലാം

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കഡനാണര്  കേനാര്ഡക്ക്,  അവയവദനാന  സമ്മേതപത്രലാം  എനബവ

വബതരണലാം  കചയവരബകേയുലാം  കചയ്യുന.   മസ്തബഷ്കമരണ  സബരസ്പീകേരണ  പ്രക്രബയ

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സഗമമനാക്കുനതബനുമനായബ  ജബലനാതലത്തബല്  കഡപന്യൂട്ടബ

കമഡബകല്  ഓഫസ്പീസര്മനാകര  കനനാഡല്  ഓഫസ്പീസര്മനാരനായബ  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം

മുന്നൂകറനാളലാം സര്കനാര് കഡനാകര്മനാര്കക്ക്   വബദഗ്ദ്ധപരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയുലാം ആകരനാഗദ

കമഖലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുനവര്കനായബ  ശബല്പശനാലകേള്  സലാംഘടബപ്പെബച്ചു  വരബകേയുലാം

കചയ്യുന.  മസ്തബഷ്കമരണനാനന്തര അവയവദനാനത്തബകല കുറവക്ക് പരബഹരബക്കുനതബനനായബ

എറണനാകുളലാം  സര്കനാര്  കമഡബകല്  കകേനാകളജബല്  റസ്പീജബയണല്  കസന്റെര്

സനാപബക്കുനതബനുലാം  രണക്ക്  ടനാനസക്ക് പനാന്റെക്ക്  കകേനാ-ഓര്ഡബകനറര്മനാകര

നബയമബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബച്ചു.     അവയവദനാനലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകനാനനാണക്ക്

സര്കനാര് ആഗ്രഹബക്കുനതക്ക്.   മസ്തബഷ്കമരണനാനന്തര അവയവദനാനലാം കുറയുനതബനുള
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കേനാരണങ്ങള് സലാംബന്ധബചക്ക് പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.

IV സബ്മബഷന

(1)  പനാപ്പെബനബകശ്ശേരബ  പസ്പീഡനകകസക്ക്

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):   പനാപ്പെബനബകശ്ശേരബയബല്

പതബനനാറുകേനാരബയനായ കപണ്കുട്ടബ പസ്പീഡനത്തബനബരയനായ സലാംഭവത്തബല്  കുറകനാരനായ

ഡബ.ലവ.എഫക്ക്.ഐ.  കനതനാകളടകമുളവകര  കപനാകകനാ  ആകക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള

വകുപ്പുകേള് ചുമത്തബ അറസ്റ്റേക്ക് കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവണബ വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  കേണ്ണൂര്  പനാപ്പെബനബകശ്ശേരബയബല്  പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത

കപണ്കുട്ടബകയ  മൃദുല്  എനയനാള്  വദനാജ  കഫയ്സ്ബുകക്ക്  സഗൗഹൃദത്തബലൂകട

വശസ്പീകേരബചക്ക്  കലനാഡ്ജബല്  കകേനാണ്ടുകപനാകുകേയുലാം  സനസ്പീപക്ക്  എനയനാളുലാം  മറക്ക്  പലരുലാം

കചര്നക്ക്   പസ്പീഡബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ   സലാംഭവത്തബല്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഇരയുകട  കമനാഴബ

കരഖകപ്പെടുത്തബ  കപനാകകനാ ആകക്ക് ഉള്കപ്പെകടയുളള വകുപ്പുകേള് ചുമത്തബ കകേസക്ക് രജബസ്റ്റേര്

കചയ്യുകേയുലാം  പ്രകതദകേ സലാംഘലാം അകനശഷണലാം നടത്തബ ചബല പ്രതബകേകള കേകണത്തബ

അറസ്റ്റേക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്. പബതനാവലാം മറക്ക് പലരുലാം  ലലലാംഗബകേ പസ്പീഡനലാം

നടത്തബയബട്ടുകണനക്ക്   കപണ്കുട്ടബ  മജബസക്ക് കടറക്ക്  മുമ്പനാകകേ  നല്കേബയ  കമനാഴബയുകട

അടബസനാനത്തബല്  കൂടുതല്  കകേസ്സുകേള്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം   അകനശഷണലാം
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ഊര്ജബതകപ്പെടുത്തബ    കുറവനാളബകേകള  നബയമനടപടബകക്ക്  വബകധയമനാക്കുകേയുലാം

കചയ്യുനതനാണക്ക്.    

(2)  പബറവലാം തനാലൂകനാശുപത്രബ

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:  പബറവലാം തനാലൂകനാശുപത്രബയബല് അതബക്രമബച്ചു കേയറബ

കരനാഗബകയ  മര്ദ്ദേബചക്ക്  പരബകകല്പ്പെബച  സലാംഭവത്തബല്  പ്രതബകയ  അറസ്റ്റേക്ക്

കചയ്യുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.  

മുഖദമനബക്കുകവണബ വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  മുനലവരനാഗദത്തബകന്റെ  കപരബല്  പബറവലാം

തനാലൂകനാശുപത്രബയബല്വചക്ക്  അകജഷക്ക്  മകനനാഹറുലാം  കൂട്ടരുലാം  കചര്നക്ക്  കകേ.എലാം.  ലനാലു

എനയനാകള കദകഹനാപദ്രവലാം ഏല്പ്പെബച സലാംഭവത്തബല്   പ്രതബകേകള അറസ്റ്റേക്ക് കചയ്യുകേയുലാം

കകേനാടതബയബല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം  തുടര്നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയുമനാണക്ക്.  

(3)  മബനബമലാം കവതനലാം 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  ഖനാദബ  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുകബ

നബശ്ചയബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന):  ഖനാദബ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം
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അടബസനാന സഗൗകേരദവബകേസനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം ആവശദമനായ യനസനാമഗ്രബകേള്

വബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  ഉതവബത്ത  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ഖനാദബ കതനാഴബലനാളബകേളുകട പരബഷ്കരബച മബനബമലാം കവതനലാം  6.08.2018-നക്ക്

പ്രനാബലദത്തബല്  വരബകേയുലാം  പുതുകബയ  നബരകക്ക്  ഖനാദബ  കബനാര്ഡലാം  അനുബന്ധ

സനാപനങ്ങളുമനായബ  ചര്ച  കചയക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  

(4)  വനദമൃഗനാക്രമണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    അച്ചുതനാനനന:  മലമ്പുഴയബകല  ജനവനാസകകേന്ദ്രങ്ങളബകല

വനദമൃഗനാക്രമണലാം  ശനാശശതമനായബ  പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം. 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജ  ):

മലമ്പുഴ  മണ്ഡലത്തബകല  ജനവനാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം

തടയുനതബനനായബ   15  പഞനായത്തുകേളബല്  ജനജനാഗ്രതനാ  സമബതബകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  വനനാതബര്ത്തബയബല്   75  കേബ.മസ്പീ.  സഗൗകരനാര്ജ  കവലബകേള്

നബര്മ്മേബക്കുകേയുലാം  5  കേബകലനാമസ്പീററബനുളളബല്  വനാചര്മനാകര  നബയമബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  മുതുമല ആനപരബശസ്പീലന കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം കകേനാണ്ടുവന 3 കുങ്കബ
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ആനകേകള  ഉപകയനാഗബചക്ക്  ഒരു  സനാറകകലറക്ക്  കേദനാമ്പക്ക്  കധനാണബ വനകമഖലയബല്

സപബകനാന തസ്പീരുമനാനബചതബകന്റെയടബസനാനത്തബല് ഒരു കുങ്കബ ആനകയ കധനാണബ

വനകമഖലയബല് കേദനാമ്പക്ക്  കചയബചബട്ടുണക്ക്.  കേഞബകകനാടക്ക്-മുണ്ടൂര് വനകമഖലയബകല

ആക്രമണകേനാരബകേളനായ  ആനകേളുകട  ചബത്രങ്ങള്  കേദനാമറ  ടനാപക്ക്  സനാപബചക്ക്

കശഖരബച്ചുവരുനണക്ക്.  ആനകേള്  വനത്തബല്നബനലാം  പുറത്തബറങ്ങബയനാലുടന

കേര്ഷകേര്കക്ക് എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.,  കവനായ്സക്ക് അലര്ട്ടക്ക്  എനബവ വഴബ  വബവരങ്ങള്

നല്കുനണക്ക്.  ആനത്തനാരകേള് മനസബലനാകബ കേബഫ്ബബ പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ

20  കേബ.മസ്പീ.  സഗൗകരനാര്ജ കവലബകേളുലാം രണക്ക് കകേനാടബ രൂപയുകട ആനപ്രതബകരനാധ

മതബലുലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

പനാലകനാടക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച  ദ്രുതകേര്മ്മേകസനയുകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സര്കനാരബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

വനദമൃഗങ്ങള്കക്ക് കുടബകവളളലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ  പഴയ കചക്കുഡനാമുകേള്

ഉപകയനാഗകയനാഗദമനാകനാനുലാം പുതബയവ നബര്മ്മേബകനാനുലാം  നടപടബ സശസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലമുള  നഷപരബഹനാരത്തബനനായബ  ഒകകനാബര്  31  വകര

ലഭബച  അകപക്ഷകേളബല്  അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്കകലനാലാം   ധനസഹനായലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാം  രൂക്ഷമനായ  വനാളയനാര്  പ്രകദശകത്ത
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സലവനാസബകേളുകട സമ്മേതകത്തനാകട  12  ഏകര് സലലാം കേബഫ്ബബ മുഖനാന്തരലാം

ഏകറടുക്കുനതബനക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബചബട്ടുണക്ക്. 

(5) റവനന്യൂ ടവര് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   ദബവനാകേരന: കനടുമങ്ങനാടക്ക് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല റവനന്യൂ ടവര്

നബര്മ്മേനാണച്ചുമതലയബല്  നബനലാം  കകേരള  സലാംസനാന  ഭവന  നബര്മ്മേനാണ

കബനാര്ഡബകന ഒഴബവനാകബ കപനാതുമരനാമത്തക്ക് കസഷദല് ബബല്ഡബലാംഗക്ക് വബഭനാഗകത്ത

ഏല്പ്പെബകനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുന  കനടുമങ്ങനാടക്ക്  റവനന്യൂ  ടവറബകന്റെ

നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  കകേട്ടബടവബഭനാഗലാം  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര്

നല്കേബയ  കേത്തക്ക്  പ്രകേനാരലാം  9.75  കകേനാടബ  രൂപയുകട  എസ്റ്റേബകമറക്ക്  ലനാന്റെക്ക്  റവനന്യൂ

കേമ്മേസ്പീഷണകററബല് സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം  ടവറബകന്റെ നബര്മ്മേനാണ ചുമതലയബല്നബനലാം

കകേരള സലാംസനാന ഭവന നബര്മ്മേനാണ കബനാര്ഡബകന  ഒഴബവനാകബ കപനാതുമരനാമത്തക്ക്

വകുപ്പെബനക്ക് നല്കുന കേനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുകനാവനതനാകണനക്ക് ലനാന്റെക്ക് റവനന്യൂ

കേമ്മേസ്പീഷണര്  ശബപനാര്ശ  കചയക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

പദതബകേളുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് ധനകേനാരദ വകുപ്പെക്ക് പുറകപ്പെടുവബച ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം
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ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട ഏറവലാം കുറഞ പദതബ അടങ്കല് 100 കകേനാടബ രൂപയബല്

കൂടുതലനാകേണകമനലാം  സബ്കപ്രനാജക്ടുകേള്  10  കകേനാടബ  രൂപയബല്  കുറയനാന

പനാടബകലനലാം  നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാകടയുള

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ചുമതല  കകേരള  സലാംസനാന  ഭവനനബര്മ്മേനാണ

കബനാര്ഡബനനാണക്ക്.  നബര്മ്മേനാണച്ചുമതലയബല്  കഭദഗതബ  ആവശദമുള  പക്ഷലാം

അലാംഗസ്പീകൃത നബര്വഹണ ഏജനസബകയ എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയബ മനാറബ  നബശ്ചയബചക്ക്

അനുമതബ  നല്കുന  മുറയക്ക്  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാകട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനാവനതനാണക്ക്. 

(6) കേല്പ്പെനാത്തബപ്പുഴ സലാംരക്ഷണലാം

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പബല്:  കേല്പ്പെനാത്തബപ്പുഴയബകല  മനാലബനദങ്ങള്  നസ്പീകബ

മലബനജലലാം  പുഴയബകലയ്കകനാഴുകുനതക്ക്  തടയനാനുലാം  ജലലാം  ശുദസ്പീകേരബചക്ക്

ഉപകയനാഗകയനാഗദമനാകനാനുലാം  സലാംരക്ഷണ  ഭബത്തബ  നബര്മ്മേബകനാനുലാം  ആവശദമനായ

കപ്രനാജകക്ക് തയനാറനാകനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കേല്പ്പെനാത്തബപ്പുഴ

സലാംരക്ഷണവലാം  നവസ്പീകേരണവലാം  എന  വബഷയവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  പനാലകനാടക്ക്

ജബലനാകേളകറുകട അദദക്ഷതയബല് കചര്ന കയനാഗത്തബല് 14.83 കകേനാടബ രൂപയുകട
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പ്രനാഥമബകേ  പദതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  പനാലകനാടക്ക്  കകമനര് ഇറബകഗഷന എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവക്ക്

എഞബനസ്പീയര്  ജബലനാകേളകര്കക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   പുഴയബകല  കേനാടുലാം  കചളബയുലാം

നസ്പീകലാം  കചയല്,  പുഴയക്ക്  കുറുകകേയുളള  കചകക്ക്  ഡനാമുകേളുകട  സലാംരക്ഷണലാം,

സലാംരക്ഷണ  ഭബത്തബ  നബര്മ്മേനാണലാം,  കുളബകടവക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം,  കേടവകേളുകട

അറകുറപ്പെണബകേള്,  സര്പസക്ക്  കവയര്ഹഗൗസക്ക്  നബര്മ്മേനാണലാം,  മനാലബനദ

നബര്മ്മേനാര്ജന  യൂണബറകേള്  സനാപബകല്  എനസ്പീ  പ്രവൃത്തബകേളനാണക്ക്

പദതബയബലുള്കപ്പെടുനതക്ക്.  ജലകസചനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രവൃത്തബകേള്

ഏകറടുക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്  പുഴയുകട  അതബര്ത്തബ  നബര്ണ്ണയബചക്ക്  സര്കവ  നടത്തനാന

ജബലനാ  സര്കവ  സൂപ്രണബകനനാടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  18-ാം  തസ്പീയതബ

പനാലകനാടുവച്ചു  നടക്കുന  അവകലനാകേന  കയനാഗത്തബല്  സര്കവ  നടപടബകേള്

തശരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുളള  തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകകനാളളുനതനാണക്ക്.  

(7)  എലാം  .  എല്  .  എ  .   ആസ്തബ വബകേസന ഫണക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ആസ്തബ  വബകേസന  ഫണക്ക്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  നടത്തുന

പ്രവൃത്തബകേളുകട എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക് പഞനായത്തക്ക്

അനുമതബ  കവണകമനതക്ക്  പബനവലബക്കുനതബനുലാം  പ്രവൃത്തബകേളുകട  കടനഡര്

കസവബലാംഗ്സക്ക് ഉപകയനാഗബകനാന അനുവനാദലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.
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ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്  ): പ്രളയ

പശ്ചനാത്തലത്തബല് നബലവബലുള നബയമലാം നബലനബല്കകത്തകന എലാം.എല്.എ.മനാരുകട

ആസ്തബ  വബകേസന  ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചുള  പ്രവൃത്തബകേളുകട  എണ്ണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന

കേനാരദത്തബല്  അനുകൂല  നബലപനാടക്ക്  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കടനഡര്  കസവബലാംഗ്സക്ക്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  വര്ഷനാവസനാനലാം  കസവബലാംഗ്സലാം  എകസലാം  കൂടബ  പരബകശനാധബചക്ക്

ബനാകബ  തുകേ  അടുത്ത  വര്ഷലാം  അഡസ്പീഷണലനായബ  എടുകനാനുള  അനുവനാദവലാം

നല്കുനതനാണക്ക്. കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബക്കുന കേനാരദലാം ബന്ധകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബയുമനായബ ചര്ച

കചയക്ക്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതനാണക്ക്.  മുനവര്ഷകത്തതടകലാം  തുടങ്ങനാത്ത

പ്രവൃത്തബകേളുകണങ്കബല്  ആയതക്ക്     റദ്ദുകചയക്ക്  പ്രളയവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടുള

പ്രവൃത്തബയനാകബ കചയനാന അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്.

 (8)  നനായനാടബ വബഭനാഗത്തബനക്ക് കസഷദല് റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര്:  കഗനാത്ര  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  നനായനാടബ

വബഭനാഗത്തബനക്ക്  കസഷദല് റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  നടത്തബ സര്കനാര്  സര്വസ്പീസബല് പ്രകവശനലാം

നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

1958-കല  കകേരള  കസ്റ്റേറക്ക്  ആന്റെക്ക്  സകബനാര്ഡബകനറക്ക്  സര്വസ്പീസസക്ക്  റൂള്  അനുസരബചക്ക്
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സര്വസ്പീസക്ക്  കേനാറഗറബയബല്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാര്കക്ക്  മനാത്രമനായബ  നടത്തുന

കസഷദല്  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെബകന്റെ   ആനുകൂലദലാം  നനായനാടബ  വബഭനാഗത്തബനക്ക്  നബലവബല്

ലഭദമനാണക്ക്.   പട്ടബകേജനാതബയബകല  ദുര്ബ്ബല  വബഭനാഗങ്ങളുകട  വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം

സലാംബന്ധബചക്ക്  പഠനലാം  നടത്തബ  കതനാഴബലബലനാത്ത  അഭദസ്തവബദദരുകട  വബവരലാം

ലഭദമനായനാല്  മനാത്രകമ   കസഷദല്  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലനാചബകനാന

സനാധബക്കുകേയുള.   വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദങ്ങള്,  അടബസനാന  സഗൗകേരദ  വബകേസനലാം,

സകങ്കത  വബകേസനത്തബനുള  പ്രകതദകേ  പരബപനാടബകേള്  എനബവ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക് ബനാധകേമനായ നബരക്കുകേളബല് ഇകപ്പെനാള് ഇവര്ക്കുലാം  ലഭദമനാക്കുനണക്ക്.

ഇതബനനായബ  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്  തയനാറനാകനാന  സലാംസനാന  പദതബയബല്    തുകേ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  

 (9)  കഎ  .  ടബ  .  കഎ  .  കക്ക് പുതബയ കകേട്ടബടലാം

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാകജഷക്ക്: ഉമ്പര്നനാടക്ക് പ്രവര്ത്തബക്കുന പട്ടബകേജനാതബ കഎ.ടബ.കഎ.കക്ക്

പുതബയ കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

മനാകവലബകരയബകല  ഉമ്പര്നനാടക്ക്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കഎ.ടബ.കഎ.യബല്  പഴയ  ഏഴക്ക്

കകേട്ടബടങ്ങളുലാം  2014-ല്  എലാം.പബ.  ഫണക്ക്  ഉപകയനാഗബചക്ക്  നബര്മ്മേബച  ഒരു  പുതബയ
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കകേട്ടബടവമനാണുളളതക്ക്.  അവയബല്  ഓഫസ്പീസള്കപ്പെകട  രണക്ക്  കകേട്ടബടങ്ങള്

അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തബ  ബലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  അവകശഷബക്കുന  അഞക്ക്  പഴയ

കകേട്ടബടങ്ങള്  കപനാളബച്ചുമനാറനാന  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  എലനാ  ഭഗൗതബകേ

സഗൗകേരദങ്ങകളനാടുലാംകൂടബയ  പുതബയ  കകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുളള  മണ്ണക്ക്

പരബകശനാധനയുലാം  സര്കവയുലാം  പൂര്ത്തബയനാകബ  എസ്റ്റേബകമറക്ക്  തയനാറനാകബയബട്ടുണക്ക്.

കപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  മുകഖന  കകേട്ടബടങ്ങള്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുന  നടപടബകേള്

തശരബതകപ്പെടുത്തനാന  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

(10) ഇരബക്കൂറബകല ടൂറബസലാം പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  ഇരബക്കൂര് മണ്ഡലത്തബല്കപ്പെട്ട ടൂറബസ്റ്റേക്ക് കകേന്ദ്രങ്ങളനായ

പനാലകയലാം  തട്ടക്ക്,  ഏഴരക്കുണക്ക്  കവളളചനാട്ടലാം,  കകപതല്  മല,  കേനാഞബരകകനാലബ,

ശശബപ്പെനാറ കവളളചനാട്ടലാം, തബരുകനറബകലക്ക്ല്ല് തുടങ്ങബയവയുകട വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ

ഫണക്ക്  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ഏഴരക്കുണക്ക്  കവളളചനാട്ടത്തബകന്റെ  അഡശഞര്  ടൂറബസലാം

കപ്രനാജകബനുള  നബര്മ്മേനാണനാനുമതബ  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബകണലാം.  

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസശവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപളളബ സകരന്ദ്രന): ഇരബക്കൂര് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല പനാലകയലാം തട്ടക്ക്

ടൂറബസലാം  പദതബയുകട  രണനാലാംഘട്ടലാം  രൂപകരഖ  കേണ്ണൂര്  ഡബ.റബ.പബ.സബ.  തയനാറനാകബ
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വരുന.  സലലഭദതയ്ക്കുള  എന.ഒ.സബ.  ലഭദമനാകുന  മുറയക്ക്  പദതബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഏഴരക്കുണക്ക്

കവളളചനാട്ടകത്തനാടനുബന്ധബചക്ക്  ആദദലാം  തയനാറനാകബയ  പദതബയബല്  സശകേനാരദ

വദക്തബയുകട സലലാംകൂടബ ഏകറടുകകണതുമൂലമുള  കേനാലതനാമസലാം പരബഗണബചക്ക് പ്രസ്തുത

സലലാം ഒഴബവനാകബകകനാണ്ടുള പുതുകബയ പദതബ തയനാറനാകബ വരുന.  ഇതബനനായബ

കേണ്ണൂര് ജബലനാ കേളകര് 50  കസന്റെക്ക് സലലാം ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കകപതല്മല ടൂറബസലാം

കകേനാലാംപകബകന്റെ നവസ്പീകേരണ പദതബ പരബകശനാധബചക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാകനാന നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   കേനാഞബരകകനാലബ,  ശശബപ്പെനാറ  കവളളചനാട്ടകത്തനാടുകചര്നക്ക്

ടൂറബസലാം  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെക്ക്  ഇനഫര്കമഷന  കസന്റെര്  നബര്മ്മേബചബട്ടുണക്ക്.  സലത്തബകന്റെ

സര്കവ  നടപടബയുലാം  റബലബലാംകേശബഷക്ക് കമന്റെക്ക്  നടപടബയുലാം  പൂര്ത്തബയനാകബ  കസന്റെര്

ടൂറബസ്റ്റുകേള്കനായബ തുറനകകേനാടുകനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  തബരുകനറബകലക്ക്ല്ല്

പ്രകദശത്തബകന്റെ  ടൂറബസലാം  സനാധദത  പരബകശനാധബചക്ക്  അനുകയനാജദമനായ  പദതബ

തയനാറനാക്കുനതനാണക്ക്. 

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസകേള്

ചട്ടലാം  236(6) അനുസരബച്ചുള കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തു വച്ചു. 
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VI റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം 

തനാകഴപ്പെറയുന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു. 

1.  2018-കല  കകേരള  മതദകത്തനാഴബലനാളബ  കേടനാശശനാസ  കേമ്മേസ്പീഷന  (കഭദഗതബ)

ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ I-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്. 

2. പബകനനാക  സമുദനായകക്ഷമലാം  സലാംബന്ധബച  സമബതബയുകട  നനാലുലാം  അഞലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.  

3. പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട ഒനക്ക് മുതല് അഞക്ക്

വകരയുള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.

4. സകബനാര്ഡബകനറക്ക് കലജബകസ്ലേഷന കേമ്മേബറബയുകട പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.  

5. അനഗൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധബച  സമബതബയുകട

പതബനഞനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.

VII ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചുള പ്രസ്തനാവന

യനാത്രനാനബരകക്ക് പരബഷ്കരണലാം

സലാംസനാനകത്ത ടനാകബ,  ഓകട്ടനാറബക്ഷ എനബവയുകട യനാത്രനാനബരകക്ക് പരബഷ്കരണലാം

സലാംബന്ധബചക്ക് ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  ശസ്പീ. എ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന ചട്ടലാം 300 അനുസരബചക്ക്

പ്രസ്തനാവന നടത്തബ.
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VIII അറബയബപ്പെക്ക്

ബബല് പരബഗണനനാ തസ്പീയതബയബകല മനാറലാം 

മബ  .    സസ്പീകര്:  2018  നവലാംബര്   28-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച

കേനാകരദനാപകദശകേ  സമബതബയുകട  പതബമൂനനാമതക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരലാം

ഡബസലാംബര്  12,  13  തസ്പീയതബകേളബല്  സഭയുകട  പരബഗണനയനായബ  വകരണബയബരുന

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള 2018-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ

(രണനാലാം കഭദഗതബ)  ബബലബകന്റെയുലാം  2018-കല കകേരള മതദകത്തനാഴബലനാളബ കേടനാശശനാസ

കേമ്മേസ്പീഷന  (കദദഗതബ)  ബബലബകന്റെയുലാം പരബഗണനനാ തസ്പീയതബകേള് ചബല   സനാകങ്കതബകേ

കേനാരണങ്ങളനാല്  പരസരലാം  മനാറബ  നല്കേണകമനക്ക്  ബന്ധകപ്പെട്ട  മനബമനാര്

അഭദര്ത്ഥബചതബനപ്രകേനാരലാം   പുതുകബയ  സമയക്രമലാം  സലാംബന്ധബച  അറബയബപ്പെക്ക്

അലാംഗങ്ങള്കക്ക് പ്രകതദകേമനായബ നല്കുനതനാണക്ക്.  

IX  നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബക്ക് ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2018-  കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക്    (  കഭദഗതബ  )   ബബല്
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മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക സമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന): സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള 2018-കല കകേരള കപനാലസ്പീസക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സലപസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    മനാണബ:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  2011-കല  കകേരള

കപനാലസ്പീസക്ക്  ആകബകന്റെ  കസക്ഷന  110  അനുസരബചക്ക്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ഭനാഗത്തുള

ഗുരുതരമനായ കുറകൃതദങ്ങള് അകനശഷബക്കുനതബനുകവണബ കപനാലസ്പീസക്ക് കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബ കസ്റ്റേറക്ക് കലവലബലുലാം ഡബസബകക്ക് കലവലബലുലാം നബലവബല് വന.   2017-കല

റബട്ടക്ക്  ഹര്ജബ  ലഹകകനാടതബയബല്  വനകപ്പെനാള്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബയബല്  ഫുള്  കേശനാറലാം  ഇലനാതബരബക്കുകമ്പനാള്  കചയര്കപഴ്സകണനാ  മറക്ക്

അലാംഗങ്ങകളനാ  പനാസനാക്കുന  ഉത്തരവകേള്കക്ക്  നബയമ  സനാധുതയബകലനലാം  അത്തരലാം

ഉത്തരവകേള് പുന:പരബകശനാധബകകണതനാകണനലാം  നബര്കദ്ദേശബച്ചു.   അകതനാറബറബയുകട

കേശനാറലാം  നബയമത്തബല് വദവസ കചയനാല് പ്രസ്തുത പ്രശലാം പരബഹരബകനാന സനാധബക്കുലാം.

കകേനാടതബ  വബധബ  മറബകേടക്കുനതബനുകവണബ  ബബലബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവരുനതക്ക്

ഉത്കേണനാജനകേമനാണക്ക്.   കഭദഗതബ  അനുസരബചക്ക് അകതനാറബറബയുകട കചയര്കപഴ്സകണനാ
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അധബകേനാരകപ്പെടുത്തുന  മറക്ക്  അലാംഗങ്ങകളനാ  അകതനാറബറബയുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരമബലനാകത

അധബകേനാരങ്ങള്  ലകേകേനാരദലാം  കചയ്യുവനാന  വദവസ  കചയ്യുന.   ഇത്തരലാം  വദവസ

നബയമപരമനായബ ശരബയല.  അകതനാറബറബയുകട കേശനാറലാം സലാംബന്ധബച കഭദഗതബ ബബലബല്

കകേനാണ്ടുവരുനതബകനക്കുറബചക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് പരബകശനാധബകണലാം.  

ശസ്പീ.  എസക്ക്.  ശര്മ്മേയ്ക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള  2018-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.    കപനാലസ്പീസക്ക് വകുപ്പെബല് വബപവകേരമനായ  മനാറങ്ങള് കകേനാണ്ടുവരനാന

ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദമുനണബ സര്കനാരബനക്ക് സനാധബച്ചു.  നബലവബകല ലഹകകനാടതബ

വബധബ  പ്രനാകയനാഗബകേ  തലത്തബല്  വലബയ  ബുദബമുട്ടുണനാക്കുലാം.   കപനാലസ്പീസബകന്റെ

ലദനലാംദബന  അഡബനബകസഷനബല്   ഇടകപടനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബകക്ക് അവകേനാശമബല.     ലഹകകനാടതബ വബധബ പനാലബകകപ്പെട്ടനാല് കപനാലസ്പീസക്ക്

കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബയബല്  വരുന  പരനാതബകേള്  അഡ്രസക്ക്  കചയകപ്പെടനാകത

കപനാകുലാം.  ജനങ്ങളുകട പരനാതബകേളബകന്മേല് തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുകേ എനതനാണക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക്

കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബകകേനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  ദളബതര്ക്കുലാം

മുതബര്ന  പഗൗരന്മേനാര്ക്കുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബല്നബനക്ക്  നസ്പീതബ  ലഭബകത്തക

വബധത്തബലുള  സനാഹചരദമുണനാകുലാം.  കപനാലസ്പീസബനക്ക്  സശതനമനായ  അകനശഷണലാം
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നടത്തുനതബനക്ക്  അധബകേനാരലാം  നല്കേബയതബലൂകട  കസനയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാകനാന  സനാധബച്ചു.    കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയുകട  ആത്മവസ്പീരദലാം

തകേര്ക്കുന തരത്തബലുള  യു.ഡബ.എഫക്ക്.-കന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആശങ്കനാജനകേമനാണക്ക്.

കലനാകപ്പെക്ക്   മര്ദ്ദേനങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയുള   കുറകൃതദങ്ങള്കക്ക്  കനതൃതശലാം  നല്കുന

കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസര്കകതബകര  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റേഷനുകേകള  ജനസഗൗഹൃദമനാക്കുകേയുലാം   കചയ  സര്കനാര്  സമസ്പീപനലാം

സശനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനയബകല  വനബതനാ  പ്രനാതബനബധദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  451  പുതബയ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം  വനബതനാ  ബറനാലബയന

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  വനബതനാ  എസക്ക്.കഎ.മനാകര  എസക്ക്.എചക്ക്.ഒ.മനാരനായബ  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം

കചയ്യുകേയുലാം  കചയ  നടപടബ  അഭബനനനനാര്ഹമനാണക്ക്.  കകസബര്  കുറകൃതദങ്ങള്

തടയുനതബനനായബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസനകയ  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുലാം  മുതബര്ന

പഗൗരന്മേനാരുകട  സരക്ഷ  ഉറപ്പെക്ക്  വരുത്തുനതബനുമനായബ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെബലനാകനാനുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കേണ്കടനാള്  റൂലാം  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറക്ക്  ശക്തമനാകനാനുലാം  നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചു.  പ്രളയ  ദുരബതനാശശനാസ-

പുനരധബവനാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  നബസ്തുല  കസവനലാം  കേനാഴ്ചവച  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസന

അഭബനനനമര്ഹബക്കുന.  കകക്രലാം  കററക്ക്  കുറയ്ക്കുകേയുലാം   സസ്പീകേള്ക്കുലാം  കുട്ടബകേള്ക്കുലാം

ദളബതര്ക്കുലാം  സരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കചയതബലൂകട  മനാതൃകേനാപരമനായ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണക്ക് കപനാലസ്പീസക്ക് കസന കേനാഴ്ചവചതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേനാശക്ക്: സബ്ജകേക്ക് ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള 2018-കല

കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബക്ക് ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയക്ക് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. ഡബകകവ.എസക്ക്.പബ. റനാങ്കക്ക്

വകരയുള  കപനാലസ്പീസകേനാര്കകതബകരയുള  പരനാതബകേളബകന്മേല്  തസ്പീര്പ്പെക്ക്

കേല്പ്പെബക്കുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  ജബലനാ-സലാംസനാനതല  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബകേളുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  അവദക്തത  നബലനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.

2018-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബലബലൂകട  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്

കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  റബട്ടക്ക്  ഹര്ജബയബകന്മേലുള

കകഹകകനാടതബ  വബധബ  മറബകേടക്കുന  നബലപനാടനാണക്ക്  സശസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്.

അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബക്കുലാം  എ.ഡബ.ജബ.പബ.ക്കുലാം  സര്കനാര്

പ്രതബനബധബകേള്ക്കുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബയുകട  സബറബലാംഗബല്

പകങ്കടുകനാന  കേഴബയനാത്ത  സബതബവബകശഷലാം  മറബകേടക്കുനതബനുകവണബ

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള  കഭദഗതബ  നസ്പീതബനദനായ  വദവസകയനാടുള  കവല്ലുവബളബയനാണക്ക്.

കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസര് തകന അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുള അകതനാറബറബയബല് ഏകതങ്കബലുലാം

അലാംഗത്തബകനനാ,  അലാംഗങ്ങള്കകനാ  കകേസകേള്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബകനാനുള  അധബകേനാരലാം

നല്കുന നടപടബ ഏകേപക്ഷസ്പീയവലാം നസ്പീതബ നബകഷധവമനാണക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക് കസനയബല്
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വര്ദബച്ചുവരുന ക്രബമബനല്വത്കേരണലാം തടയനാനുലാം കപനാലസ്പീസകദദനാഗസര്കകതബരനായ

കകേസകേളബകന്മേല് നസ്പീതബപൂര്വമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകനാനുലാം കപനാലസ്പീസക്ക് കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബ  പുന:സലാംഘടബപ്പെബകനാനുലാം  തയനാറനാകേണലാം.

തല്പ്പെരകേക്ഷബകേള്കനുകൂലമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനുലാം   ക്രബമബനലുകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുമനാണക്ക്  നബലവബകല  നബയമലാം  കഭദഗതബ  കചയ്യുനതക്ക്.

പനാര്ലകമന്റെബനുലാം  നബയമസഭയ്ക്കുലാം  മനബസഭയ്ക്കുലാം  കയനാഗലാം  കചരുനതബനക്ക്  കേശനാറലാം

ആവശദമനാകണനബരബകക  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബകക്ക്

കേശനാറലാം  ആവശദമബകലന  തരത്തബല്  കകേനാണ്ടുവനബരബക്കുന  കഭദഗതബ  നബയമലാം

അട്ടബമറബകനാനുള ഗൂഢലക്ഷദമനായബ മനാത്രകമ കേനാണനാന കേഴബയൂ.  ഏകേനാഭബപ്രനായത്തബല്

പരനാതബകേള് തസ്പീര്പ്പെനാകനാകമന തരത്തബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന കഭദഗതബ ബബലബകന

എതബര്ക്കുന.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന):  2017-കല  ലഹകകനാടതബ  വബധബ  മറബകേടക്കുനതബനുലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്

കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബകയ  നബര്വസ്പീരദമനാക്കുനതബനുമനാണക്ക്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവനതക്ക്  എന  ആകക്ഷപലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  കജനാലബത്തബരകക്ക്
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കൂടുതലുള കകേനാടതബകേളബലുലാം കഫനാറങ്ങളബലുലാം അഡസ്പീഷണല് കബഞകേളുലാം കഫനാറങ്ങളുലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക് കചയ വരുനതക്ക്. കപനാലസ്പീസക്ക് കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക് അകതനാറബറബയബകല

5  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  പ്രകതദകേ  സബറബലാംഗുകേള്  നടത്തബ  പരനാതബകേളബല്

തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതബനുള  അധബകേനാരലാം  നബയമപരമനായബ  നല്കുകേയനാണക്ക്    ഇഗൗ

കഭദഗതബ  കകേനാണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  ഇത്തരത്തബല്  5  കഫനാറങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

അഞബരട്ടബ  പരനാതബകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാകനാനനാണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  ജബലനാ  തലത്തബല്  3

അലാംഗങ്ങളുലാം എലനാ ജബലകേളബലുലാം 3 വസ്പീതലാം കഫനാറങ്ങളുലാം ഇതബനുണനാകുലാം.   കേണ്സന്യൂമര്

ഡബസന്യൂട്ടക്ക്  റബഡ്രസല്  കഫനാറങ്ങളബകല  കചയര്മനാനുലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  കകേസ്സുകേളബല്

പ്രകതദകേലാം  പ്രകതദകേലാം  തസ്പീരുമനാനകമടുകനാനുള  അധബകേനാരലാം  നല്കുനതബനക്ക്  സമനാന

വദവസയനാണക്ക്  അകതനാറബറബയബലുലാം  കകേനാണ്ടുവരുനതക്ക്.  സലാംസനാന  തലത്തബല്

ഡബ.ജബ.പബ.  ഉള്കപ്പെകടയുളവര്കകതബകരയുള  പരനാതബകേള്  അകനശഷബചക്ക്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബയുലാം  ജബലനാ

തലത്തബല്  ജബലനാ  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബയുമനാണക്ക്.    സലാംസനാന

കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബയബകല  5  അലാംഗങ്ങളുലാം  ജബലനാ  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബയബകല  3  അലാംഗങ്ങളുലാം  കൂടബകചര്നക്ക്  എടുക്കുന  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  മനാത്രകമ

സനാധുവനാകുകേയുള്ളു എനക്ക്  ലഹകകനാടതബ വബധബവന പശ്ചനാത്തലത്തബല് സലാംസനാന

കപനാലസ്പീസക്ക്  അകതനാറബറബയബകല  അലാംഗങ്ങള്  ഒറയ്കകടുക്കുന  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്
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അസനാധുവനാകുന  സബതബയനാണുളതക്ക്.  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബയബകല   5  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  ഒരുമബചക്ക്  പരനാതബകേള്  കകേട്ടക്ക്  തസ്പീര്പ്പെനാകനാന

സനാധബകനാത്തതബനനാലനാണക്ക്  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  ഒറയ്കകനാ  കൂട്ടനാകയനാ  പരനാതബ

പരബകശനാധബചക്ക്  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  സനാധദമനാകുന  തരത്തബല്  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതക്ക്.   ഇഗൗ  അകതനാറബറബയുകട  മുമ്പനാകകേ  2014  മുതല്  വന

2963  കകേസ്സുകേളബല്  2618  എണ്ണലാം തസ്പീര്പ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.  കകഹകകനാടതബ  വബധബ

വരുനതബനുമുമ്പക്ക്  അകതനാറബറബയബകല  അലാംഗങ്ങള്  പ്രകതദകേലാം  പ്രകതദകേലാം

ഹബയറബലാംഗക്ക് നടത്തബയനാണക്ക് കകേസ്സുകേള് ഡബകസനാസക്ക് കചയബരുനതക്ക്. തസ്പീര്പ്പെനാകേനാകത

കേബടക്കുന  കകേസ്സുകേളബകന്മേല്  ആളുകേള്കക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ  നസ്പീതബ

ലഭബകണലാം.  കതറനായ  ഉകദ്ദേശദകത്തനാടുകൂടബയല  ഇഗൗ  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുളളതക്ക്.  ഇതക്ക്  നബലവബലുളള  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്

അകതനാറബറബയുകട ഉകദ്ദേശദകത്ത കചനാദദലാം കചയ്യുനമബല.  അകതനാറബറബയബകല എലനാ

അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  തുലദ  അധബകേനാരമനാണുളളതക്ക്.  ഇത്തരകമനാരു  കഭദഗതബയബലൂകട

ഭനാവബയബല് എകന്തങ്കബലുലാം ബുദബമുട്ടുണനാകുകേയനാകണങ്കബല് ആവശദമനായ കഭദഗതബ

വരുത്തനാവനതനാണക്ക്.  മനാതൃകേനാപരമനായ  കസവനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന   കപനാലസ്പീസബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനകത്ത  ഡസ്പീകമനാറകകലസക്ക് കചയനാനനാണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്. കകേരളത്തബകന്റെ
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ക്രമസമനാധനാന  രലാംഗത്തക്ക്   സ്തുതദര്ഹമനായ  കസവനലാം  നടത്തുന  കപനാലസ്പീസക്ക്

ഉകദദനാഗസകര  ഒറതബരബഞക്ക്  അപമനാനബക്കുനതുലാം  അവകഹളബക്കുനതുലാം

ശരബയനായ നടപടബയല.  ഇന്തദനാ  ടുകഡയുകട ക്രമസമനാധനാനത്തബനുളള പുരസ്കനാരലാം

സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസബനനാണക്ക്  ലഭബചതക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്  അതബക്രമങ്ങള്കക്ക്

വബകധയരനാകുന  പനാവകപ്പെട്ട  വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ  നസ്പീതബ

ലഭദമനാക്കുനതബനുള  ഫലപ്രദമനായ  നബയമ  കഭദഗതബയനാണക്ക്   ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ പ്രകേനാരമുള  2018-കല കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

125, 132, 134, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 152, 155,

157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 177, 179 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.  

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

187, 188, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205,

206, 207, 209 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെക്ക്

210, 212 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

 കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1 -  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

106, 107, 110, 111, 116, 117, 120, 121, 123 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.  

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന  പ്രശലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന):    2018-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്)  :

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  വളകര

ദഗൗര്ഭനാഗദകേരമനാകയനാരു  നബയമകഭദഗതബയനാണക്ക്  സഭയബല്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.

കപനാലസ്പീസബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  ഫലപ്രദമനായബ  നബയനബക്കുകേകയന

ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണക്ക്  ഇഗൗ  നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവനബട്ടുളതക്ക്.  കപനാലസ്പീസക്ക്

അതബക്രമങ്ങള്കകതബകര  ഒരു  പഗൗരനക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേലാംകപയബന്റെക്ക്സക്ക്  അകതനാറബറബകയ

സമസ്പീപബകനാന സനാധബക്കുമനായബരുന സനാഹചരദലാം  മനാറബ  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഉകദദനാഗസരുകട

ഇലാംഗബതമനുസരബചക്ക്  പ്രവര്ത്തബകനാനുള  നബയമകഭദഗതബയനാണക്ക്

കകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതക്ക്. കൂട്ടനായ തസ്പീരുമനാനങ്ങകളടുകകണ അകതനാറബറബയബല്    കേശനാറലാം
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കവകണന  അവസയനാണുണനാകബയബട്ടുളതക്ക്.  ഇഗൗ  നബയമകഭദഗതബയബലൂകട

അകതനാറബറബയുകട  മുമ്പബല്  വരുന  ഒരനാള്കക്ക്  നസ്പീതബ  ലഭദമനാകേനാനുള  സനാധദത

കുറയുകേയനാണക്ക്.  പഗൗരകന്റെ  അവകേനാശങ്ങകളയുലാം  പരനാതബകേകളയുലാം  ഫലപ്രദമനായബ

കകകേകേനാരദലാം കചയനാന സനാധബക്കുന ഒരു സലാംവബധനാനകത്ത ദുര്ബലകപ്പെടുത്തരുകതനക്ക്

അഭദര്ത്ഥബക്കുകേയനാണക്ക്.

2018-കല  കകേരള  കപനാലസ്പീസക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

X അറബയബപ്പെക്ക്

ഭരണഘടനനാ സനാക്ഷരതനാ പുസ്തകേത്തബകന്റെ പ്രകേനാശനലാം

മബ  .    സസ്പീകര്  :  സലാംസനാന  സനാക്ഷരതനാ  മബഷകന്റെയുലാം  നബയമസഭയുകടയുലാം

സലാംയുക്ത  ആഭബമുഖദത്തബല്  നടപ്പെബലനാക്കുന  ഭരണഘടനനാ  സനാക്ഷരതനാ  -

ജനകേസ്പീയ  വബദദനാഭദനാസ  പരബപനാടബകനായബ  തയനാറനാകബയബട്ടുള    'ഭരണഘടനനാ

സനാക്ഷരതനാ പുസ്തകേ'ത്തബകന്റെ പ്രകേനാശന കേര്മ്മേലാം ഇനക്ക് ലവകുകനരലാം 3 മണബകക്ക്

ആര്.  ശങ്കരനനാരനായണന  തമ്പബ  കമകമ്പഴ്സക്ക്  കലനാഞബല്  വചക്ക്  നടത്തുകേയനാണക്ക്.

പ്രസ്തുത ചടങ്ങബല് ഭരണഘടനകയ സലാംബന്ധബചക്ക് റബട്ട. ജസ്റ്റേബസക്ക്  ശസ്പീ. കകേ. കകേ.
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ദബകനശന പ്രഭനാഷണലാം നടത്തുനതനാണക്ക്.  എലനാ അലാംഗങ്ങളുലാം പ്രസ്തുത ചടങ്ങബല്

പകങ്കടുകണകമനക്ക് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം (തുടര്ച)

(ii)  2018-  കല  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സര്വകേലനാശനാല    (  കസനറബകന്റെയുലാം

സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം തനാല്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം  )   ബബല്

(ബന്ധുനബയമന വബവനാദത്തബല് മനബ കഡനാ.  കകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്  രനാജബകക്ക്

തയനാറനാകേനാത്തതബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  ബബലബകന്റെ  പരബഗണനനാകവളയബല്

സഹകേരബകനാന തയനാറകലനറബയബചക്ക് പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് സഭ ബഹബഷ്കരബച്ചു.)

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2018-കല  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സര്വകേലനാശനാല

(കസനറബകന്റെയുലാം  സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം  തനാല്കനാലബകേ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ലവദക്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.
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കപ്രനാഫ  .    കകേ  .    യു  .    അരുണന:   സബക്ക് ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

കചയപ്രകേനാരമുള  2018-കല  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സര്വകേലനാശനാല  (കസനറബകന്റെയുലാം

സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം  തനാല്കനാലബകേ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയണകമന   കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  സര്വകേലനാശനാലകേളുകട  അവകേനാശങ്ങകളയുലാം

പ്രവര്ത്തനപരബധബകയയുലാം     സലാംബന്ധബചക്ക്  തര്കങ്ങള്  നടക്കുന  ഇഗൗ

കേനാലഘട്ടത്തബല്   സര്വകേലനാശനാലകയ  സലാംബന്ധബചക്ക്  സമഗ്രമനായ

കേനാഴ്പപ്പെനാടബലനാത്തവര്  കസനറബലുലാം സബനഡബകകറബലുലാം കതരകഞടുകകപ്പെടുനതക്ക്

ഒഴബവനാകണലാം.  സര്വകേലനാശനാല  ലവസക്ക്  ചനാനസലര്  പദവബയബല്

നബയമബതനനാകുന  വദക്തബകക്ക്   സമസ്ത  കമഖലകേകള  സലാംബന്ധബച്ചുലാം

അറബവണനായബരബകണലാം.  വബദദനാഭദനാസ  സമ്പ്രദനായകത്തയുലാം  പനാഠദപദതബകയയുലാം

ഉടച്ചുവനാര്ത്തക്ക്   സര്വകേലനാശനാലകേകള  കേനാവബവല്കരബക്കുനതബനുള ശമമനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  നടത്തുനതക്ക്.   പ്രഗല്ഭരനായ  വദക്തബകേകള  സബനഡബകകറബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയനാല്  മനാത്രകമ  കനതൃതശപരമനായ  പദവബയബകലയക്ക്  യുവതലമുറകയ

നയബകനാന കേഴബയുകേയുള. 



39

ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ പ്രകേനാരമുള  2018-കല

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സര്വകേലനാശനാല  (കസനറബകന്റെയുലാം  സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം

തനാലകനാലബകേ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയക്ക്  അയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല് അശനാസസ്പീയമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബച യു.ഡബ.എഫക്ക്.  സര്കനാരബല്നബനക്ക്

വദതദസ്തമനായബ  കസനറബകന്റെയുലാം  സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം  അധബകേനാരങ്ങള്

വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  ചുമതലകേള്  നബര്വഹബക്കുനതബനുമനായബ  തനാലകനാലബകേ

ബദല്ക്രമസ്പീകേരണലാം  കകേനാണ്ടുവരനാനുള  സര്കനാര്  നടപടബകയ  അഭബനനബക്കുന.

യൂണബകവഴ്സബറബകേകള  വര്ഗ്ഗസ്പീയവത്കേരണത്തബകന്റെയുലാം  ജനനാധബപതദ  വബരുദതയുകടയുലാം

വനാണബജദവത്കേരണത്തബകന്റെയുലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറനാനുള  ശമമനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സശസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.   സര്വകേലനാശനാലകേളുകട   കേസ്പീഴബലുള  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

കകേനാകളജകേകള  കസന്റെര്  ഓഫക്ക്  എകലനസക്ക്   ആകബ  മനാറനതബനുള  നടപടബ

ആരലാംഭബചതുലാം അകനാദമബകേക്ക് മനാസ്റ്റേര് പനാന തയനാറനാകബ വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തക്ക് സജസ്പീവത

കകേനാണ്ടുവരനാന  കേഴബഞതുലാം   ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.

കലനാകേത്തബനക്ക് മനാതൃകേയനാകുന രസ്പീതബയബല് കകേരളത്തബകല ഉനത വബദദനാഭദനാസരലാംഗകത്ത

വളര്ത്തബകയടുകനാനനാണക്ക്  സര്കനാര്  ശമബക്കുനതക്ക്.  അദദനാപകേ-വബദദനാര്ത്ഥബ

അനുപനാതത്തബലുണനാകുന   മനാറലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്  മതബയനായ  അദദനാപകേ
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തസ്തബകേകേള്  സൃഷബക്കുനതബനുലാം  സബര  നബയമനലാം  നടത്തുനതബലുള  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  പ്രകതദകേ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുനതബകനക്കുറബചക്ക്

ആകലനാചബകണലാം.   രണക്ക് ഘട്ടങ്ങളബലനായബ നബയമനലാം നടത്തബ അദദനാപകേരുകട കുറവക്ക്

പരബഹരബകനാകമനള  തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.   യൂണബകവഴ്സബറബ

രജബസനാര്മനാരുകടയുലാം എകനാമബകനഷന കേണ്കടനാളര്മനാരുകടയുലാം  നബയമന കേനാലനാവധബ

നബശ്ചയബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കസല്ഫക്ക് ഫബനനാനസബലാംഗക്ക് കകേനാകളജകേളബകല

പ്രബനസബപ്പെല്മനാരുകട  പ്രതബനബധബകേകളക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

കകഹകകനാടതബയബല് നബലനബനബരുന കകേസബകന്റെ വബധബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനക്ക് സമയലാം

ആവശദമനായബ  വന  പശ്ചനാത്തലത്തബലനാണക്ക്   കേനാലബകറക്ക്  യൂണബകവഴ്സബറബയുകട

കസനറബകന്റെയുലാം സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടബകകനാടുത്തുകകേനാണ്ടുള ബബല്

അവതരബപ്പെബകകണബ  വനതക്ക്.    സര്വകേലനാശനാലകേളബകല  ജനനാധബപതദ  സശഭനാവലാം

നബലനബര്ത്തുനതബനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  മുനഗണന  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സര്വകേലനാശനാല

രജബസനാര്മനാരുകടയുലാം  എകനാമബകനഷന  കേണ്കടനാളര്മനാരുകടയുലാം  നബയമന  കേനാലനാവധബ

നബശ്ചയബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക്  ഗഗൗരവപൂര്വലാം  ആകലനാചബക്കുനതനാണക്ക്.

സര്വകേലനാശനാലകേളബല്  ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  പുതബയ  രണക്ക്  കകേനാഴ്സുകേള്  വസ്പീതലാം
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ആരലാംഭബക്കുനതബനക്ക്    തതശത്തബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.   ഉനതവബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല് ഒഴബവള അദദനാപകേ/അനദദനാപകേ തസ്തബകേകേളുകട കപനാസ്റ്റേക്ക് ക്രബകയഷന

അനുവദബക്കുനതനാകണനക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  ഉറപ്പെക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

കകേനാഴബകകനാടക്ക് സര്വകേലനാശനാലയബല് അടുത്ത അദദയന വര്ഷലാം മുതല്  പരസ്പീക്ഷകേള്

ക്രമകപ്പെടുത്തബ നടത്തുനതബനുലാം ഏപ്രബല് 30-നക്ക് മുനപക്ക് ഡബഗ്രബ കകേനാഴ്സബകന്റെയുലാം കമയക്ക് 30-

നക്ക് മുനപക്ക്    പബ. ജബ. കകേനാഴ്സബകന്റെയുലാം  റബസള്ട്ടക്ക് പബബഷക്ക് കചയ്യുനതബനുമുള നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ബബല് പനാസനാകബത്തരണകമനക്ക് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച്ചു.  

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള  2018-കല  കകേനാനാഴബകകനാടക്ക്

സര്വകേലനാശനാല  (കസനറബകന്റെയുലാം  സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം  തനാല്കനാലബകേ  ബദല്

ക്രമസ്പീകേരണലാം) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

126. ഖണ്ഡലാം 2(1)-ല്, “നബകേനായലാം” എനതബനക്ക് മുനപക്ക് "തനാലനാലബകേ” 
                എന വനാകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

134.  ഖണ്ഡലാം 2(2)-ല്, “വബജ്ഞനാപനലാംവഴബ” എനതബനുപകേരലാം   
                "വബജ്ഞനാപനലാം വഴബ”എന കചര്ക്കുകേ.
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1 -  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന  പ്രശലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫുലാം  ഹജക്ക്  തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):   2018-കല കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സര്വകേലനാശനാല

(കസനറബകന്റെയുലാം സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം തനാല്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്
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പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

തകദ്ദേശസശയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2018-കല  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  സര്വകേലനാശനാല  (കസനറബകന്റെയുലാം

സബനഡബകകറബകന്റെയുലാം തനാല്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം) ബബല് പനാസനാകണകമന

പ്രകമയലാം   സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

സഭ  ഉചയ്ക്കുകശഷലാം  3.15-നക്ക് പബരബഞ.

           *******  

    


