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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    10,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

പകേര്ച്ചപ്പെനബ

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ഷബകഗലനാ  ബനാകസ്പീരബയ  ബനാധയലാം  കകേനാളറയലാം

വദനാപകേമനാകുകേയലാം   അഞ്ഞൂറബലധബകേലാം  ആളുകേള്  മരബക്കുകേയലാം

പതബനനായബരത്തബലധബകേലാം  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1  ബനാധബക്കുകേയലാം  കചയ

സനാഹചരദത്തബല്   ആവശദമനായ  മുകനനാരുക്കങ്ങളുലാം  കരനാഗപ്രതബകരനാധ
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ഏകകേനാപനവലാം  നടത്തനാന  കേഴബയനാത്തതുമൂലലാം  ആതുര

കസവനരലാംഗലാം  കനരബടുന  ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ്

ചര്ച്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന,  വബ.  കകേ.

ഇബനാഹബലാം കുഞസ്റ്റ്, അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  നടത്തബയ  തുടര്ച്ചയനായ  കരനാഗ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട  ഫലമനായബ  പകേര്ച്ചപ്പെനബ  നബയനണ  വബകധയമനായബട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ഷബകഗലനാ ബനാകസ്പീരബയ ബനാധബച്ച 16 കകേസുകേള് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേനാളറ  ബനാധബച്ച  നനാലസ്റ്റ്  ഇതര  സലാംസനാനക്കനാരബല്  ഒരനാള്  മരണകപ്പെടുകേയലാം

ബനാക്കബയള്ളവര്  സുഖലാം  പ്രനാപബച്ചുവരബകേയമനാണസ്റ്റ്.   ഇതര  സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  വനാസസലങ്ങളബല്  കൃതദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തബ

ശുചബതത്വമബലനാത്തവയസ്റ്റ് കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കമഡബക്കല് കേദനാമലാം ശുചസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തബ  കകേനാളറ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  പകേര്ച്ചവദനാധബകേള്

വദനാപകേമനാകേനാതബരബക്കനാനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   അപകേടത്തബല്കപ്പെട്ട

തമബഴസ്റ്റ് നനാടസ്റ്റ്  സത്വകദശബ  മുരുകേനസ്റ്റ്  പ്രനാഥമബകേ  ചബകേബത്സ  നബകഷധബച്ച

ആശുപതബകേള്കക്കതബകര കകേനാട്ടബയലാം കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനബല് കകേസസ്റ്റ് രജേബസര് കചയസ്റ്റ്
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അകനത്വഷണലാം  നടത്തുനതബകനനാകടനാപ്പെലാം  വകുപ്പുതല  അകനത്വഷണവലാം

നടത്തബവരബകേയനാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ജേനുവരബ  മുതല്  14

ലക്ഷകത്തനാളലാം  കപര്  പനബക്കുലാം  അനുബന്ധ  കരനാഗങ്ങള്ക്കുമനായബ  ചബകേബത്സ

കതടബയതനായലാം  കഡങബപ്പെനബ  ഏറ്റവലാം  കൂടുതല്  ബനാധബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്   തബരുവനന്തപുരലാം

ജേബലയബലനാകണനമനാണസ്റ്റ്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.   പകേര്ച്ചപ്പെനബ

നബയനബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കേനാരദക്ഷമമനായ  നടപടബകേകളനാനലാം

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല.   അപ്രതദക്ഷമനായ  പല  സനാലാംക്രമബകേ  കരനാഗങ്ങളുലാം  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

വസ്പീണലാം  പ്രതദക്ഷകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയബരബക്കുന.    കഡങബപ്പെനബ,  കകേനാളറ  എനസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  മരുനസ്റ്റ്  ലഭദമല.  സത്വകേനാരദ  ആശുപതബകേളബകല

പനബമരണങ്ങള് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ്യകപ്പെടനാത്തതബനനാല്  യഥനാര്ത്ഥ കേണക്കുകേള് ലഭദമല.

പനബമരണലാം രൂക്ഷമനായ സമയത്തസ്റ്റ് നഴ്സുമനാരുകട സമരലാം അവസനാനബപ്പെബക്കനാന നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കനാത്തതുലാം   ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബകല  ജേസ്പീവനക്കനാകര  അനവസരത്തബല്

സലലാംമനാറ്റബയ നടപടബയലാം കഖദകേരമനാണസ്റ്റ്. തബരുവനന്തപുരലാം കമഡബക്കല് കകേനാകളജേബകല

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലനാത്ത കവന്റെബകലറ്ററുകേകള സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ് അകനത്വഷണലാം നടത്തണലാം.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.



4

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):  സലാംസനാനത്തനാകകേ  420  പനബമരണങ്ങളനാണസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ആകരനാഗദ വകുപ്പെബകന്റെ സമര്ത്ഥവലാം കൃതദനബഷ്ഠകയനാടുകൂടബയതുമനായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകട

ഫലമനായബ  പനബ  നബയനണവബകധയമനാക്കനാന  കേഴബഞ.  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനലാംമൂലമനാണസ്റ്റ് ദക്ഷബകണന്തദയബലനാകേമനാനലാം പകേര്ച്ചപ്പെനബ പബടബകപട്ടകതനനാണസ്റ്റ്

കലനാകേനാകരനാഗദ  സലാംഘടനയകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.    സത്വകേനാരദ  ആശുപതബകേളബകല

കേണക്കുകേള്കൂടബ  കശഖരബച്ചനാണസ്റ്റ്  പനബ  ബനാധബതരുകടയലാം  മരബച്ചവരുകടയലാം  എണലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  വബവബധ  പദതബകേളബലൂകട  കകേരളത്തബകന്റെ

അടബസനാനപരമനായ  ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

കരനാഗപ്രതബകരനാധത്തബലൂനബയള്ള  നടപടബകേള്ക്കനാണസ്റ്റ്   മുനതൂക്കലാം  കകേനാടുക്കുനതസ്റ്റ്.

പകേര്ച്ചപ്പെനബ വദനാപനലാം തടയനതബനസ്റ്റ് കൂട്ടനായ പരബശമലാം ആവശദമനാണസ്റ്റ്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):   ആകരനാഗദരലാംഗത്തസ്റ്റ്  പുകരനാഗതബ

ശകേവരബച്ച കകേരളത്തബല്  ആശുപതബകേളുകട അവഗണനമൂലലാം മുരുകേന എനയനാള്

ചബകേബത്സ  ലഭബക്കനാകത  മരണകപ്പെട്ടുകവനതസ്റ്റ്   നനാടബനനാകകേ  അപമനാനമുണനാക്കബയ

സലാംഭവമനാണസ്റ്റ്.  ഇക്കനാരദത്തബല്  ആ  കുടുലാംബകത്തനാടസ്റ്റ്    മനാപ്പുപറയനാന  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാണസ്റ്റ്.   ചബകേബത്സബക്കുനതബനുള്ള   പണലാം  ലഭബക്കുകമനാ  എന  ആശങകകേനാണസ്റ്റ്

ആശുപതബകേള്  പ്രകവശനലാം  നബകഷധബച്ചതസ്റ്റ്    ക്രൂരതയനാണസ്റ്റ്.   ഇതുസലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്
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കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജേബസര് കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു ഉനതതല കമഡബക്കല് സലാംഘലാം ഇഇ

സലാംഭവകത്തപ്പെറ്റബ  അകനത്വഷബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന   ആവശദമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാന  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാണസ്റ്റ്.  

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
 

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല,

അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ്,    പബ.കജേ.  കജേനാസഫസ്റ്റ്,  കഡനാ.  എലാം.കകേ.  മുനസ്പീര്   എനസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭ വബട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപനായബ.  ശസ്പീ.  ഒ.  രനാജേകഗനാപനാലലാം പ്രസനാവന

നടത്തബയകശഷലാം സഭവബട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപനായബ.)

(സഭവബട്ടസ്റ്റ്  പുറത്തുകപനായ  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  അല്പസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബകകേ ഹനാജേരനായബ.)

II ശദക്ഷണബക്കല്
(1)  കേര്ഷകേര് കനരബടുന ബുദബമുട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജേന:   റവനന്യൂ ഭൂമബയലനാത്തതുലാം സനാകങതബകേ പ്രശ്നങ്ങളനാല് പട്ടയലാം

ലഭബക്കനാത്തതുമനായ  എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  ഭൂമബയബല്  കൃഷബകചയ്യുന  കേര്ഷകേകര  വബള

ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  പദതബയകട  പരബധബയബല്കപ്പെടുത്തുനതബകനനാ    നനാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
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നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബകനനാ  കേനാര്ഷബകേ  സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുനതബകനനാ

സനാധബക്കനാത്ത  സബതബവബകശഷമനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്   നബലനബല്ക്കുനതസ്റ്റ്.

വനഭൂമബകയന  കേനാരണത്തനാല്  ഒല്ലൂര്  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബകല  മനാടക്കത്തറ,

പനാണകഞ്ചേരബ,  പുത്തൂര്,  നടത്തറ  തുടങ്ങബയ  പ്രകദശങ്ങളബകല  എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്.

ലനാന്റെബല്    പനാട്ട  വദവസയബല്  കൃഷബകചയ്യുന  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പട്ടയവലാം

കകകേവശനാവകേനാശ കരഖയലാം ലഭബക്കുനതബനുള്ള സനാകങതബകേ തടസലാം നസ്പീക്കുനതബനുലാം

കേനാര്ഷബകേ  വബകേസന    കക്ഷമ  വകുപ്പെബകന്റെ  പച്ചക്കറബ  വബകേസന  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ സനാമ്പത്തബകേ സഹനായമുള്കപ്പെകടയള്ള ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലദലാം  ലഭബക്കുനതബനനായബ   റവനന്യൂ

വകുപ്പെബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനള്ള  തടസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  ഇഇ  സകമ്മേളന

കേനാലയളവബനുള്ളബല്  റവനന്യൂ-വനലാം  വകുപ്പുകദദനാഗസരുകട  കയനാഗലാം  വബളബക്കണലാം.

തരബശുരഹബത കകേരളലാം എന ലക്ഷദലാം സനാക്ഷനാത്കേരബക്കുനതബനനായബ സലാംസനാനകത്ത

തരബശു ഭൂമബ സര്ക്കനാര് ഏകറ്റടുക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  റവനന്യൂ  കരഖകേള്

ലഭദമകലന   കേനാരണത്തനാല്  ഒല്ലൂര്  നബകയനാജേകേ  മണ്ഡലമുള്കപ്പെകടയള്ള

പ്രകദശങ്ങളബകല  കനനാണ്  റബവര്ട്ടബബള്  കഫനാറസസ്റ്റ്  ലനാന്റെബല്  കൃഷബ  കചയ്യുന

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കേനാര്ഷബകേ സബ്സബഡബ ഉള്കപ്പെകടയള്ള ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭബക്കനാത്ത
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സബതബയനാണസ്റ്റ്.   പരബഷ്കരബച്ച  വബള  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  പദതബപ്രകേനാരലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

കേനാര്ഷബകേ വബളകേള്ക്കസ്റ്റ്   കൃഷബ  നനാശലാം  സലാംഭവബച്ചനാല്  നഷ്ടത്തബനനാനുപനാതബകേമനായബ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  സത്വന്തമനാകയനാ

പനാട്ടത്തബകനനാ കൃഷബയബറക്കുന കചറുകേബട നനാമമനാത കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്    ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്

പദതബയബല്  അലാംഗമനാകുനതബനുലാം  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  നബശ്ചയബക്കുന  നബരക്കബനുലാം

നബബന്ധനകേള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാം,  വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആക്രമണലാം

എനബവ    മൂലമുണനാകുന  നനാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണവലാം  നഷ്ടപരബഹനാരവലാം

ലഭബക്കുനതബനസ്റ്റ്  പദതബയബല്  വദവസ  കചയ്യുന.  റവനന്യൂ-വനലാം  വകുപ്പുകേളുമനായബ

സലാംയക്തകയനാഗലാം  കചര്നസ്റ്റ്  പട്ടയകമനാ  കകകേവശനാവകേനാശ  കരഖകയനാ  ഇലനാകത

എന.ആര്.എഫസ്റ്റ്. ഭൂമബയബല് കൃഷബ കചയ്യുന കേര്ഷകേകര വബള ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ് കപനാലള്ള

പദതബകേളബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കൃഷബ  അനുബന്ധ  സഹനായങ്ങളുലാം  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം

ലഭദമനാക്കുന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  കനല്വയലകേള്  തരബശബടുന

ഉടമസര്കക്കതബകര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  ഉടമസനാവകേനാശമബലനാത്ത  ഭൂമബ

തബരബച്ചു  പബടബക്കുനതബനുലാം  പ്രകതദകേ  നബയമങ്ങള്  നബലവബലണസ്റ്റ്.  ഉടമസരുള്ള

തരബശുഭൂമബ  പബടബകച്ചടുക്കുനതബനുപകേരലാം  കൃഷബകയനാഗദമനാക്കുകേ  എന  ലക്ഷദലാം

കകകേവരബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ടബ  ഭൂമബ  കേര്ഷകേ  കൂട്ടനായ്മകേള്കക്കനാ  സനദ

സലാംഘടനകേള്കക്കനാ  നല്കുനതബനസ്റ്റ്  നബയമ  കഭദഗതബ  ആവശദമനാണസ്റ്റ്.  ഇതബനനായബ
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നബയമസഭനാ  സകമ്മേളന  കേനാലയളവബനുളളബല്  തകന  റവനന്യൂ-വനലാം

വകുപ്പുകദദനാഗസരുമനായബ ചര്ച്ച നടത്തുന കേനാരദലാം ആകലനാചബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

(2) കസവനനാവകേനാശ നബയമലാം

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലബക്കുനസ്റ്റ്:  സനാമൂഹദ  നന്മയനായബ  നബര്മ്മേബക്കകപ്പെടുന

നബയമങ്ങള് സമൂഹത്തബല് മനാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുനബകലനള്ളതസ്റ്റ് വളകര ഗഇരവകത്തനാകട

കേനാണണലാം.  2012-കല  കകേരള  സലാംസനാന  കസവനനാവകേനാശ  നബയമപ്രകേനാരലാം

നനാളബതുവകര  ഒരുകദദനാഗസകനകപ്പെനാലലാം  ശബക്ഷബച്ചബട്ടബകലനള്ളതസ്റ്റ്   ഇഇ  നബയമലാം

ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാന  കേഴബഞബട്ടബകലനതബനസ്റ്റ്  കതളബവനാണസ്റ്റ്.  വബവബധ

വകുപ്പുകേളബല്  തസ്പീരുമനാനമനാകേനാകത  കേബടക്കുന  ഫയലകേളബകന്മല്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. സര്ക്കനാര് ഓഫസ്പീസുകേളുകട കേനാരദക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുതകുന

കഭദഗതബകേള് കകേനാണവനസ്റ്റ് നബയമലാം ഫലപ്രദമനാക്കണലാം.  പ്രസ്തുത നബയമലാം യഥനാവബധബ

നടപ്പെനാക്കുനകണനാകയനസ്റ്റ്  നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  പ്രകതദകേ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  സമൂഹത്തബനസ്റ്റ്  കസവനലാം

ലഭബക്കുനകവനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  അതസ്റ്റ്  പൂര്ണതയബകലത്തബക്കുനതബനുമനാണസ്റ്റ്

സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതസ്റ്റ്.  വബവബധ വകുപ്പുകേകള ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ് ഓണ്ശലന

കമനാണബറ്ററബലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  കഎ.എലാം.ജേബ.  ഡയറകകറ
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ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   എലനാ പരനാതബകേളുലാം അകപക്ഷകേളുലാം  30  ദബവസത്തബനകേലാം

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുകേ  എനതനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  നയലാം.  പ്രസ്തുത  നബയമലാം  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വബവബധ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കകേട്ടബക്കബടക്കുന  ഫയലകേള്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് എലനാ ജേബലകേളബലലാം വദനാപബപ്പെബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

III സബ്മബഷന

(1) ആദബവനാസബകേളുകട ആത്മഹതദ

(പ്രസ്തുത  വബഷയലാം  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഡബ.  കകേ.  മുരളബ,  എലാം.എല്.എ.-യലാം

കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല  ):  കേഴബഞ  അഞ്ചേസ്റ്റ്

വര്ഷങ്ങളനായബ  ഞനാറനസ്പീലബ,  കപരബങ്ങമല  പ്രകദശങ്ങളബല്  ഏറ്റവലാം  അവസനാനലാം

ആത്മഹതദ കചയ  വസ്പീണനാ കൃഷ്ണന എന വബദദനാര്ത്ഥബനബ ഉള്കപ്പെകട   ആദബവനാസബ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  ആത്മഹതദകയപ്പെറ്റബ  ആവശദമനായ  പഠനലാം  നടത്തബ

കേനാരണലാം കേകണത്തുനതബനുലാം അവര്ക്കനാവശദമനായ  കേഇണ്സബലബലാംഗസ്റ്റ് നല്കുനതബനുലാം

പ്രസ്തുത പ്രകദശലാം വകുപ്പുമനബ  സന്ദര്ശബക്കുനതബനുലാം അടബയന്തര നടപടബയണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ: ഞനാറനസ്പീലബ, കപരബങ്ങമല പ്രകദശങ്ങളബകല  ആദബവനാസബ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  ആത്മഹതദനാ  പ്രവണതകയ  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  പഠനലാം
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നടത്തുനതബനുലാം  പനാകലനാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമനാക്കബ  ഒരു  എകകക്സെെസസ്റ്റ്  കറഞ്ചേസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  വകുപ്പുമനബ  പ്രസസ്തുത  സലലാം  സന്ദര്ശബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

ഞനാറനസ്പീലബ,  കപരബങ്ങമല  പ്രകദശങ്ങളബല്  കേഴബഞ  അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളബലനായബ  33

ആത്മഹതദകേള് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയബട്ടുളളതബല് 26 കപര് പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബലലാം  7

കപര്  പട്ടബകേജേനാതബയബലലാംകപട്ടവരനാണസ്റ്റ്.  ഏറ്റവകമനാടുവബല് ആത്മഹതദ കചയ വസ്പീണനാ

കൃഷ്ണന  എന  വബദദനാര്ത്ഥബനബകയ  ആത്മഹതദയബകലയസ്റ്റ്  നയബച്ചതബകന്റെ  കേനാരണലാം

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കേമ്മേസ്പീഷന  സബരസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  അസത്വനാഭനാവബകേമനായ

ഇത്തരലാം  ആത്മഹതദകേള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാനുള്ള  കേര്ശന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  വകുപ്പുമനബയലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുലാം സലലാം

സന്ദര്ശബച്ചസ്റ്റ്  പരബഹനാര നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.   ബന്ധകപ്പെട്ട വകുപ്പുകേള്

സലാംയക്ത  പഠനലാം  നടത്തുനതബനുലാം  ഇവരുകട  മനാനസബകേവലാം  ശനാരസ്പീരബകേവമനായ

ആകരനാഗദ  സബതബകയ  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  സര്കവ്വ  നടത്തുനതബനുലാം  ലഹരബ  വബരുദ

കേദനാമ്പയബനബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നടത്തുന  വബമുക്തബ,  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന  കേദനാമ്പയബനുകേള്

ഇഇ പഞ്ചേനായത്തബകല എലനാ വനാര്ഡുകേളബലലാം സമസ്പീപ പ്രകദശങ്ങളബലലാം നടത്തുനതബനുലാം
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പ്രസ്തുത  പ്രകദശകത്ത  പബ.എച്ചസ്റ്റ്.സബ-യബല്  ഒരു  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന  കസന്റെര്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   സമയബന്ധബതമനായബ  ഇഇ

നടപടബകേള്  ഏകറ്റടുത്തസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കനാന  വകുപ്പുതലത്തബല്  കേര്ശന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  

(2) കതനാണബമുതലനായബ പബടബകച്ചടുത്ത വനാഹനങ്ങള് നസ്പീക്കലാം കചയ്യല് 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര് :   വബവബധ  കകേസുകേളബല്കപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കതനാണബമുതലനായബ

പബടബകച്ചടുക്കുനതുലാം അപകേടങ്ങളബല്കപ്പെടുനതുമനായ വനാഹനങ്ങള് കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന,

തനാലൂക്കസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  പരബസരങ്ങളബല്  തുരുമ്പബച്ചസ്റ്റ്  ഉപകയനാഗശൂനദമനായബക്കബടനസ്റ്റ്

അന്തരസ്പീക്ഷ  മലബനസ്പീകേരണലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയലാം  സനാമൂഹദവബരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

തനാവളമനാവകേയലാം കചയ്യുന അവസയസ്റ്റ്  പരബഹനാരലാം കേനാണണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  വബവബധ

കുറ്റകൃതദങ്ങളബലലാം  അബ്കേനാരബ  കകേസുകേളബലലാംകപട്ടസ്റ്റ്  പബടബകച്ചടുക്കുന  വനാഹനങ്ങളുലാം

ഏകറ്റടുക്കനാനനാളബലനാകത ഉകപക്ഷബച്ച നബലയബല് കേനാണകപ്പെടുന വനാഹനങ്ങളുലാം കകേസസ്റ്റ്

തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതുവകരയലാം  ചബലകപ്പെനാള്  അതബനുകശഷവലാം  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന

പരബസരങ്ങളബലലാം  കറനാഡസ്റ്റ്  ശസഡബലലാം  സൂക്ഷബച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  അത്തരലാം വനാഹനങ്ങള്

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  വകുപ്പെബനസ്റ്റ്  കേസ്പീഴബലള്ള  മറ്റസ്റ്റ്  സലങ്ങളബകലയസ്റ്റ്  മനാറ്റുനതബനുലാം  പനാര്ക്കബലാംഗസ്റ്റ്

യനാര്ഡുകേള്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുള്ളതുലാം  ആയതസ്റ്റ്
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നടപ്പെനാക്കബവരുനതുമനാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തബല്  സൂക്ഷബച്ചുവരുന  വനാഹനങ്ങള്

കേനാലതനാമസമബലനാകത  ഡബസസ്റ്റ് കപനാസസ്റ്റ്  കചയ്യനാന  എലനാ  വകുപ്പുകേള്ക്കുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കനാരദലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കുനതബനസ്റ്റ്  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  കസക്രട്ടറബ

കചയര്മനാനനായലാം  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കമധനാവബ  ഉള്കപ്പെകട  ബന്ധകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകമധനാവബകേള്  അലാംഗങ്ങളനായമുള്ള  കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  പുകരനാഗതബ

വബലയബരുത്തുനണസ്റ്റ്.  ഇതബനസ്റ്റ്  ശനാശത്വത  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനനാവശദമനായ

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുനതബനുള്ള സനാധദതയലാം പരബകശനാധബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

(3) പ്രതബകേളുകട അറസസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫസ്റ്റ്:  കേണ്ണൂര്  ജേബലയബകല  യൂത്തസ്റ്റ്  കകേനാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്

കനതനാക്കളനായ  ജേബകനഷസ്റ്റ്,  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ബനാത്തൂര്  എനബവകര  മര്ദ്ദേബച്ച  കകേസബകല

പ്രതബകേകള അറസസ്റ്റ് കചയ്യുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന) :  കേണ്ണൂര്  ജേബലയബകല  ഇരബക്കൂര്

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന പരബധബയബല് 3.8.2017-നസ്റ്റ് രനാതബയണനായ അക്രമസലാംഭവങ്ങളുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നനാലസ്റ്റ്  കകേസുകേള്  രജേബസര്  കചയസ്റ്റ്  അകനത്വഷണലാം നടത്തബവരബകേയനാണസ്റ്റ്.

കകേനാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തകേനനായ  ജേബകനഷബകന  കദകഹനാപദ്രവകമല്പ്പെബച്ചുകവന

പരനാതബയബലലാം  കകേനാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തകേര്  പ്രകേടനലാം  നടത്തബ  പ്രകകേനാപനപരമനായബ

മുദ്രനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചതബനുലാം  ഗതനാഗതതടസലാം  സൃഷ്ടബച്ചതബനുലാം  സബ.പബ.കഎ.(എലാം.)
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പ്രവര്ത്തകേനനായ  ഷബബബകനയലാം   മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ബനാത്തൂരബകന  കദകഹനാപദ്രവലാം

ഏല്പ്പെബച്ചതബനുലാം  സഞ്ചേരബച്ചബരുന  കേനാര്  കകേടുവരുത്തബയതബനുലാം  ഇരബക്കൂര്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

കകേസസ്റ്റ്  രജേബസര്  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  കകേസുകേളബലനായബ  ഏഴസ്റ്റ്  പ്രതബകേകള  അറസസ്റ്റ്

കചയ്യുകേയലാം  മറ്റസ്റ്റ്  കകേസുകേളബല്കപ്പെട്ട  പ്രതബകേകള  കേകണത്തുനതബനസ്റ്റ്  അകനത്വഷണലാം

ഉഇര്ജബതമനാക്കുകേയലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  അക്രമങ്ങള്  ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കുനതബനസ്റ്റ്

സലത്തുലാം പരബസരത്തുലാം നബരന്തരമനായബ കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് പകടനാളബലാംഗസ്റ്റ് നടത്തബവരബകേയനാണസ്റ്റ്.

(4) കകേനാച്ചബ കമകടനാ

ശസ്പീ  .    അനവര് സനാദത്തസ്റ്റ് : കകേനാച്ചബ കമകടനായകട യനാതനാ നബരക്കസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുനതബനുലാം

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന  ):  സമഗ്രമനായ  പഠനലാം  നടത്തബയനാണസ്റ്റ്

കകേനാച്ചബ  കമകടനായകട  യനാതനാനബരക്കുകേള്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   മറ്റു  കമകടനാകേളബല്

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കസ്റ്റ്  കേണ്കസഷന  അനുവദബക്കനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്   കകേനാച്ചബ

കമകടനായബലലാം കസഷദല് കേണ്കസഷന അനുവദബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബച്ചബരുനബല.

തത്വരബതഗതബയബല് നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബകേള് പുകരനാഗമബക്കുന  പനാലനാരബവട്ടലാം  മുതല്

മഹനാരനാജേനാസസ്റ്റ്  കകേനാകളജേസ്റ്റ്  വകരയള്ള  ഭനാഗലാം   ഒകകനാബറബല്  കപനാതുജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

തുറനകകേനാടുക്കനാന  കേഴബയകമനനാണസ്റ്റ്  കേരുതുനതസ്റ്റ്.   മൂനനാലാംഘട്ട  പദതബയകട

സനാധദതനാപഠനലാം പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുകണങബലലാം രണനാലാം ഘട്ടത്തബനുള്ള കകേന്ദ്രനാനുമതബ
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ലഭദമനായതബനുകശഷലാം മനാതകമ അങമനാലബ വകര കമകടനാ സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന

കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുകേയള.

(5)   കേടല്ഭബത്തബ നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന:   ഉദുമ  ഗ്രനാമപഞ്ചേനായത്തബകല  കേനാപ്പെബല്-കകേനാപ്പെല്

കേടപ്പുറത്തസ്റ്റ്  രൂക്ഷമനായ  കേടലനാക്രമണലാം  തടയനതബനസ്റ്റ്  കേടല്ഭബത്തബ

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേള് തത്വരബതകപ്പെടുത്തണലാം.

ജേലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതന്യൂ  ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ):  ഉദുമ  പഞ്ചേനായത്തബകല

കേനാപ്പെബല്-കകേനാപ്പെല്  കേടപ്പുറത്തസ്റ്റ്  കേടല്ഭബത്തബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ  തയ്യനാറനാക്കബയ

എസബകമറ്റബകല  കപനാരനായ്മകേള് പരബഹരബച്ചസ്റ്റ് പഠനറബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം ഡബശസനുലാം ലഭദമനാക്കബ

ഭരണനാനുമതബ  നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  തത്വരബതകപ്പെടുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.

ശനാസസ്പീയമനായലാം  പരബസബതബക്കസ്റ്റ്  ഇണങ്ങുന  വബധവലാം  കേടലനാക്രമണ

പ്രതബകരനാധമനാര്ഗ്ഗങ്ങള് നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനനായബ  സര്ക്കനാര് തലത്തബല്  കടകബക്കല്

കേമ്മേബറ്റബ രൂപസ്പീകേരബക്കനാന   നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്. 

(6)   കഎ   &   ഇ  .  എന  .  ടബ  .   ആശുപതബ

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   രനാകജേഷസ്റ്റ്:  പരബയനാരലാം ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ആയര്കവദ കകേനാകളജേബല് കഎ

&  ഇ.എന.ടബ.  വബഭനാഗത്തബനുകവണബ  സൂപ്പെര്  കസഷദനാലബറ്റബ  കഹനാസബറ്റല്

ആരലാംഭബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):പരബയനാരലാം ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ആയര്കവദ കമഡബക്കല് കകേനാകളജേസ്റ്റ്  ആശുപതബയബകല

ശനാലകേദതന വബഭനാഗത്തബല് പുതബയ പബ.ജേബ.കകേനാഴസ്റ്റ് ആരലാംഭബക്കുകമ്പനാള് കേണസ്റ്റ്, കചവബ,

മൂക്കസ്റ്റ്,  കതനാണ,  ശബരസസ്റ്റ്   എനബവയകട  പ്രകതദകേ  ചബകേബത്സയനായബ  നബലവബലള്ള

സഇകേരദങ്ങള്  കൂടുതല്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.   കേണ്ണൂര്  ആയര്കവദ  കകേനാകളജേബല്

സസ്പീകേളുകടയലാം   കുട്ടബകേളുകടയലാം  ആശുപതബ  ആരലാംഭബക്കുന  മുറയസ്റ്റ്  നബലവബലള്ള

ആശുപതബയബല്  കഎ&ഇ.എന.ടബ.  വബഭനാഗത്തബനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സഇകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.

(7)   ലകബനാറട്ടറബകേള് ആരലാംഭബക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതനാകേരന:  ലകബനാറട്ടറബകേളബകല   ചനാര്ജ്ജുകേള്

ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കൃതദമനായ  പരബകശനാധനനാഫലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം

സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളബലലാം  പബ.എച്ചസ്റ്റ്.സബ.-കേളബലലാം  ആധുനബകേ  ലകബനാറട്ടറബ

സലാംവബധനാനങ്ങള്   ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):   സലാംസനാനകത്ത  കേബടത്തബ  ചബകേബത്സയള്ള  തനാലൂക്കസ്റ്റ്,  ജേബല,  ജേനറല്

ആശുപതബകേളബല് നബലവബലള്ള ലകബനാറട്ടറബ സലാംവബധനാനലാം കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെയലാം

ആര്ദ്രലാം  പദതബയകടയലാം   ഭനാഗമനായബ  പുതബയ   ലനാബസ്റ്റ്  കടകസ്പീഷദന  തസബകേ



16

സൃഷ്ടബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  എലനാ  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം   ലകബനാറട്ടറബ  സഇകേരദലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ് പബബകേസ്റ്റ് കഹല്ത്തസ്റ്റ് ലനാബുകേളുകടയലാം  മലപ്പുറലാം പബബകേസ്റ്റ്

കഹല്ത്തസ്റ്റ്  ലനാബബകന്റെയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനനായബ  പുതബയ

തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

(8)   സനാഫസ്റ്റ് പനാകറ്റണ്

ശസ്പീ  .    മഞളനാലാംകുഴബ അലബ:   കപരബന്തല്മണ തനാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപതബകയ ജേബലനാ

ആശുപതബയനാക്കബ ഉയര്ത്തബയതബനസ്റ്റ് ആനുപനാതബകേമനായബ  സനാഫസ്റ്റ് പനാകറ്റണ് പുതുക്കബ

നബശ്ചയബക്കുനതബനുലാം  പുതബയ കബനാക്കബകന്റെ സുഗമമനായ പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ

അധബകേ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):    കവണത സഇകേരദങ്ങകളനാരുക്കനാകത ആശുപതബകേകള അപ്കഗ്രഡസ്റ്റ് കചയ

മുന സര്ക്കനാരബകന്റെ നടപടബമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കനാന ഇഇ സര്ക്കനാര് ശമബച്ചു

കകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്. തനാലൂക്കസ്റ്റ്-ജേബലനാ ആശുപതബകേളബകല തസബകേ സൃഷ്ടബക്കലമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  ഫയലബകന്മല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബല്  നബനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനമുണനാകുന  മുറയസ്റ്റ്

കരനാഗബകേളുകട ബനാഹുലദലാം കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ് കപരബന്തല്മണ ആശുപതബയബല് കുടുതല്

തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  വനബതനാ  ശബശുവബഭനാഗത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 
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(9)   സനാകങതബകേ കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   വബ  .   അബ്ദുറഹബമനാന:  തനാനൂര് ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ് കടകബക്കല് ഹയര് കസക്കണറബ

സ്കൂളബകനനാടനുബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  കപനാളബകടകബകേസ്റ്റ്  സനാപനകമനാ  സനാകങതബകേ  കകേനാഴ്സുകേകളനാ

ആരലാംഭബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മത്സദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കജേ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  തനാനൂരബല്  ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ്  കടകബക്കല്

സ്കൂളബകനനാടനുബന്ധബച്ചസ്റ്റ് ഒരു കപനാളബകടകബകക്കനാ സനാകങതബകേ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബകന്റെ

കേസ്പീഴബലള്ള ഏകതങബലലാം  കകേനാഴ്സുകേകളനാ  ആരലാംഭബക്കനാനുള്ള സനാധദതനാ  പഠനത്തബനനായബ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ  സനാകങതബകേ  വബദദനാഭദനാസ  ഡയറകറുകട  പ്രനാഥമബകേ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

പ്രകേനാരലാം സലവലാം കകേട്ടബടവലാം സജമനാക്കബ,  എ.കഎ.സബ.റ്റബ.ഇ.യകട അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം

ലഭബച്ചകശഷലാം കപനാളബകടകബകേസ്റ്റ് ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  

(10) എലാം  .  ജേബ  .  എല്  .  സബ  .   സ്കൂളുകേകള എല്  .  പബ  .   സ്കൂളുകേളുകേളനാക്കബ ഉയര്ത്തല്

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ്: എലാം.ജേബ.എല്.സബ. സ്കൂളുകേകള എല്.പബ. സ്കൂളുകേളനാക്കബ

ഉയര്ത്തുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്  ):  സലാംസനാനകത്ത

ഏകേനാദദനാപകേ വബദദനാലയങ്ങള് കലനാവര് ശപ്രമറബ  സ്കൂളുകേളനായബ  ഉയര്ത്തുനതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട   സര്ക്കനാര് ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം സത്വന്തമനായബ സലവലാം കകേട്ടബടവലാം ഉള്ള  111
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ഏകേനാദദനാപകേ വബദദനാലയങ്ങകള കലനാവര് ശപ്രമറബ  സ്കൂളുകേളനായബ  ഉയര്ത്തബയബരുന.

സര്ക്കനാര് ഉത്തരവബകല നബബന്ധനകേള് പനാലബക്കനാന സനാധബക്കനാത്തതബനനാല്  പ്രസ്തുത

വബദദനാലയങ്ങകള  കലനാവര്  ശപ്രമറബ  സ്കൂളുകേളനായബ  ഉയര്ത്തബയബട്ടബല.   ഇഇ

വബഷയത്തബല് കപനാതു വബദദനാഭദനാസ ഡയറകറബല് നബനലാം വസ്തുനബഷ്ഠമനായ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

ലഭബച്ചതബനുകശഷലാം തുടര് നടപടബകേള് ശകേകക്കനാള്ളുനതനാണസ്റ്റ്. 

IV റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

(1)   2017  -കല  കകേരള  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബകുതബ  ചുമത്തല്  (കഭദഗതബ)

ബബലബകന സലാംബന്ധബച്ച  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(2) സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബ VIII-കന്റെ 2017   മനാര്ച്ചസ്റ്റ് വകരയള്ള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(3) 2017  -കല കകേരള കമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസലാം (സത്വകേനാരദ കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബകല  പ്രകവശനലാം  ക്രമകപ്പെടുത്തലലാം  നബയനബക്കലലാം)

ബബലബകന സലാംബന്ധബച്ച  സബജേകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(4)  അനഇകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  സമബതബയകട

ഒനപതനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
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V അറബയബപ്പെസ്റ്റ്

പബ  .  സബ  .   കജേനാര്ജേസ്റ്റ്  ,   എലാം  .  എല്  .  എ  .-   യകട പരനാമര്ശലാം സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  2017 -കല  കകേരള  പബബകേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന,  (കകേരള

അഡബനബകസ്ട്രേഷന ശടബന്യൂണലബകന സലാംബന്ധബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്)  ബബലബകന്റെ

പരബഗണനനാ  കവളയബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  മറുപടബ  പ്രസലാംഗലാം

നടത്തുനതബനബടയബല്   പബബകേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ഭരണഘടനനാ  പദവബകയ

സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  കചയറബല്നബനണനായ  പരനാമര്ശകത്ത  വദനാഖദനാനബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  നബയമസഭയകടയലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെയലാം  മുകേളബലനാകണനസ്റ്റ്  കചയര്

അഭബപ്രനായകപ്പെട്ടതനായബ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ശസ്പീ.  പബ.സബ.  കജേനാര്ജേസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗ  മകദദ

ആകരനാപബക്കുകേയണനായബ.     പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-യകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

ചബല  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  അലാംഗങ്ങളബല്  നബനലാം  ഉയര്നവന  കവളയബല്  ഭരണഘടനനാ

സനാപനമനായ പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  യകട സത്വതന പദവബകയക്കുറബച്ചസ്റ്റ് സൂചബപ്പെബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്

കചയര്  കചയതസ്റ്റ്.    അതബനസ്റ്റ്  കതറ്റനായ  വദനാഖദനാനങ്ങള്  നല്കേബ  അനുചബതമനായ

പരനാമര്ശങ്ങള്  നടത്തുനതസ്റ്റ്  സഭയകട  അന്തസബനസ്റ്റ്  കചര്ന  നടപടബയല;

ഇക്കനാരദത്തബല് കചയറബനുള്ള അസന്തുഷ്ടബ കരഖകപ്പെടുത്തുന.
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VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

(i)  2017-  കല കകേരള കബനബക്കല് സനാപനങ്ങള്   (  രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം
നബയനണവലാം  )   ബബലബകന്റെ അവതരണവലാം കസലകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബക്കസ്റ്റ് അയയണകമന

പ്രകമയവലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്): 2017-കല കബനബക്കല് സനാപനങ്ങള് (രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം നബയനണവലാം)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.  

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന. 

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

ഭരണഘടനനാപരമനായ വദവസകേള്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  ഇഇ ബബലബകന്റെ ഉള്ളടക്കലാം ഒരു കസറ്റസ്റ്റ് സബ്ജകനാണസ്റ്റ്.

കദശസ്പീയ  തനാല്പരദമുള്ള  ഒരു  വബഷയകമനതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഇഇ  നബയമലാം

പനാര്ലകമന്റെസ്റ്റ് പനാസനാക്കബയതനാണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര നബയമവലാം സലാംസനാന നബയമവലാം തമ്മേബല്

കേനാതലനായ യനാകതനാരു വദതദനാസവമബല.   അത്തരലാം ഘട്ടങ്ങളബല് ആര്ട്ടബക്കബള് 252 (1)

അനുസരബച്ചസ്റ്റ് സലാംസനാന നബയമസഭകേള് കറസലന്യൂഷന  അകഡനാപ്റ്റസ്റ്റ് കചയനാല്  മനാതലാം

മതബ.  ഇനഡദയബകല മബക്ക സലാംസനാനങ്ങളുലാം അങ്ങകനയനാണസ്റ്റ് കചയബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  ഇനഡദന  ഭരണഘടനയകട  249-ാം  അനുകച്ഛേദപ്രകേനാരലാം  സലാംസനാന

ലബസബകന്റെ  വബഷയത്തബല്  പനാര്ലകമന്റെസ്റ്റ്  പനാസനാക്കബയബട്ടുള്ള  നബയമമനാണബകതനതസ്റ്റ്

ശരബയനാണസ്റ്റ്.   പ്രസസ്തുത ആകസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ബനാധകേമനാക്കബയബട്ടബല. മനാതമല കകേന്ദ്ര

നബയമത്തബല്  നബനസ്റ്റ്  പ്രകേടമനായ  ചബല   വദതദനാസങ്ങള്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

സനാഹചരദങ്ങള്ക്കനുസരബച്ചസ്റ്റ്  പുതബയ  ബബലബല്  കചര്ത്തബട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ഭരണഘടനനാപരമനായ  തടസങ്ങകളനാനലാം  ഇലനാത്തതബനനാല്   ഇവബകട  ഉനയബച്ച

ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല.  

റൂളബലാംഗസ്റ്റ്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സഹജേമനായ  ചബല  കേനാരദങ്ങള്കൂടബ  ഇഇ

ബബലബലള്കപ്പെടുത്തണകമനലാം  ഭരണഘടനനാപരമനായ  തടസങ്ങകളനാനനാലാം  ഇകലനലാം

വദക്തമനായ സനാഹചരദത്തബല് ഇഇ ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്): 2017-കല കകേരള കബനബക്കല് സനാപനങ്ങള് (രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം നബയനണവലാം)

ബബല്   ഒരു  കസലകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തുസലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെള്ളബ):   പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):   കബനബക്കല്   സനാപനങ്ങകളക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  ധനാരനാളലാം  പരനാതബകേള്

ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്.   ഒരു  നബയമ  നബര്മ്മേനാണത്തബലൂകട  ഇത്തരലാം  സനാപനങ്ങളുകട

കൃതദമനായ  കേണക്കുലാം  പ്രവര്ത്തനരസ്പീതബയലാം  മനസബലനാക്കബ  നബയനണലാം

ഏര്കപ്പെടുകത്തണതസ്റ്റ്  അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണസ്റ്റ്. രജേബകസ്ട്രേഷന  നബര്ബന്ധമനാക്കുന

കതനാടുകൂടബ    കബനബക്കല്      സനാപനങ്ങളുകട  വബശദനാലാംശങ്ങള്  ലഭദമനാക്കനാനുലാം

അടബസനാന സഇകേരദങ്ങള്    ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം     ഇത്തരലാം സനാപനങ്ങളുകടകമല്

ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്  നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം   സനാധബക്കുലാം.     സത്വകേനാരദ

ആശുപതബകേള് ചബകേബത്സനാകച്ചലവസ്റ്റ് പ്രദര്ശബപ്പെബക്കണകമന നബബന്ധന വയ്ക്കുനതബനുലാം

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശബക്കുന  അടബസനാന  സഇകേരദങ്ങളബലനാത്ത  സനാപനങ്ങളുകട

രജേബകസ്ട്രേഷന  പബനവലബക്കുനതബനുലാം  ആകരനാഗദകമഖലകയ  ജേനകേസ്പീയമനാക്കുനതബനുലാം

ആശുപതബകേകള  കരനാഗസ്പീസഇഹൃദമനാക്കുനതബനുലാം  കുറഞ  കചലവബല്  കമച്ചകപ്പെട്ട

പരബകശനാധനയലാം ചബകേബത്സയലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം   ബബല് സഹനായകേമനാകുലാം.   

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന:  2017-കല കകേരള കബനബക്കല് സനാപനങ്ങള്

(രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  നബയനണവലാം)  ബബല്  31.08.2017  വകര  കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം
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ആരനായനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറ്റസ്റ്റ്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ   അവതരബപ്പെബക്കുന.

ആകരനാഗദരലാംഗത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തബക്കുന സനാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കപനാതുവനായ  സനാനകഡര്ഡസ്റ്റ്

നബശ്ചയബക്കണലാം.  കബനബക്കല്  സനാപനങ്ങള്ക്കുകവണബയള്ള   സലാംസനാന

കേഇണ്സബലബല്   ജേനപ്രതബനബധബകേളുകടയലാം   ആകരനാഗദരലാംഗത്തസ്റ്റ്  പ്രധനാന  പങസ്റ്റ്

വഹബക്കനാന  കേഴബയന  ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബസ്റ്റുകേളുകടയലാം  പ്രനാതബനബധദലാം

ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.    കബനബക്കല്  സനാപനങ്ങളുകട  ഇനലാം  തബരബക്കുനതബനുലാം

ഗുണനബലവനാരലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുമുള്ള കപ്രനാവബഷന  ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

ആകരനാഗദ  സലാംരക്ഷണനബലവനാരലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കേബടക്കകേളുകട  അടബസനാനത്തബല്     ആശുപതബകേകള  തരലാം  തബരബക്കുകേയലാം

കരനാഗസ്പീസഇഹൃദമനാക്കുകേയലാം കചയ്യണലാം.   ആകരനാഗദവകുപ്പുമനബകയ അദദക്ഷയനാക്കബ

നബര്വ്വനാഹകേസമബതബ  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കണലാം.  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്   നബശ്ചയബക്കുന

ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാത്ത    സനാപനങ്ങളുകട  രജേബകസ്ട്രേഷന  കേദനാനസല്

കചയ്യുനതബനുള്ള  അധബകേനാരലാം  നബയമത്തബലൂകട  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.

തനാലനാലബകേ  രജേബകസ്ട്രേഷനുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ആകബലള്ള  ശവരുദദലാം

ഒഴബവനാകക്കണതനാണസ്റ്റ്.   അകപക്ഷ  നല്കേബ  30  ദബവസത്തബനകേലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭബച്ചബകലങബല്  രജേബകസ്ട്രേഷന  ലഭബച്ചതനായബ  കേണക്കനാക്കനാകമനള്ള  വദവസ

ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്യകപ്പെടനാന  സനാധദതയള്ളതബനനാല്  ഒഴബവനാകക്കണതനാണസ്റ്റ്.
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രജേബകസ്ട്രേഷന പുതുക്കുകമ്പനാള് സനാപനത്തബനസ്റ്റ് നബശ്ചബത കയനാഗദതയകണനാകയനസ്റ്റ്

പരബകശനാധബക്കുനതബനസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.   സനാപനങ്ങളുകട

കഗ്രഡബലാംഗസ്റ്റ്  അനുസരബച്ചസ്റ്റ്  പബഴ  ഇഇടനാക്കുന  കേനാരദലാം  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്

ആകലനാചബക്കണലാം.   സത്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങകള  സഹനായബക്കനാന  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

ആശുപതബകേളബകല  അള്ടനാ  കമനാകഡണ്  കമഷസ്പീനുകേള്  ജേസ്പീവനക്കനാര്തകന

കകേടനാക്കുനതനായള്ള  പരനാതബകേള്  അകനത്വഷണ  വബകധയമനാകക്കണതനാണസ്റ്റ്.

കപനാസസ്റ്റ്കമനാര്ട്ടലാം  വദവസകേളബല്  കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറ്റങ്ങള്  വരുത്തുകേയലാം

കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കനാനനായബ  ആവശദമനായ  കഫനാറനസബകേസ്റ്റ്  കഡനാകര്മനാകര

നബയമബക്കുകേയലാം കവണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാകജേഷസ്റ്റ്:  2017-കല  കകേരള  കബനബക്കല്  സനാപനങ്ങള്

(രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം  നബയനണവലാം)  ബബല്  ബന്ധകപ്പെട്ട സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  ആകരനാഗദ കമഖലയകട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ ബബല് കകേനാണവന സര്ക്കനാര് നടപടബ അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.

ബബലബകല  'കബനബക്കല്  സനാപനലാം'  എന  നബര്വ്വചനത്തബല്  ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബ

കസന്റെറുകേകളക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  ഫലപ്രദമനായ  മനാലബനദനബര്മ്മേനാര്ജന

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തനാത്ത സത്വകേനാരദ ആശുപതബകേള്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കബനബക്കല്  സനാപനങ്ങളുകട  രജേബകസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്  നബശ്ചബത  സമയലാം
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ബബലബല്  വദവസ  കചയ്യണലാം.  രജേബസര്  കചയ്യനാത്ത  കബനബക്കല്  സനാപനത്തബകന്റെ

പബഴശബക്ഷയകട  തുകേ  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതബനസ്റ്റ്  പ്രനാകദശബകേനാവസ

കേണക്കബകലടുക്കണകമന വദവസ പബനവലബക്കണലാം.  കബനബക്കല് സനാപനങ്ങളുകട

രജേബകസ്ട്രേഷനു കവണബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന ജേബലനാ  കേളകര് കചയര്മനാനനായള്ള ജേബലനാതല

അകതനാറബറ്റബ  നബശ്ചബത  ഇടകവളകേളബല്  കയനാഗലാം  കൂടബയബരബക്കണകമനസ്റ്റ്  ബബലബല്

വദവസ  കചയ്യണലാം.  കരനാഗബകേകള  ചബകേബത്സബക്കുന  എലനാവകരയലാം  ബബലബകന്റെ

പരബധബയബല് കകേനാണവരണലാം. ഒരു  കരനാഗത്തബനുപകയനാഗബക്കുന  മരുനകേള്  മറ്റസ്റ്റ്

കരനാഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് കേനാരണമനാകുനകവനതസ്റ്റ് പരബകശനാധബക്കകപ്പെകടണതനാണസ്റ്റ്.  കരനാഗബകേളുകട

അറബകവനാ  സമ്മേതകമനാ  കൂടനാകത  മരുനപരസ്പീക്ഷണങ്ങള്  നടത്തുനതസ്റ്റ്   നബയമ

വബരുദമനാണസ്റ്റ്.    കബനബക്കുകേകള തനാരബഫസ്റ്റ് നബര്ണയത്തബകന്റെ പരബധബയബല്   കകേനാണ

വരുകമ്പനാള്  ഓണ്കകലന വഴബ കപനാതുജേനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ലഭദമനാകുനതബനുകൂടബ  ബബലബല്

വദവസ കചയ്യണലാം. സര്ക്കനാര് ആശുപതബകേളബകല ലനാബുകേളുകട പ്രവര്ത്തന സമയലാം

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കണലാം. ലനാബുകേള് കേത്വനാളബറ്റബ അനുസരബച്ചസ്റ്റ് കേനാറ്റഗകകറസസ്റ്റ് കചയ്യുനതബനനായബ

ഒരു  അകതനാറബറ്റബ   ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനാണവരണലാം.  ഹൃദയ   ശസക്രബയകേള്

നടത്തബ  ഘടബപ്പെബക്കുന ഉപകേരണങ്ങളുകട ഗുണനബലവനാരവലാം വബലയലാം ബന്ധകപ്പെട്ടവകര

അറബയബക്കനാനുള്ള സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം. വൃക്ക മനാറ്റബവയല് ശസക്രബയയസ്റ്റ്  കൃതദമനായ

കററ്റസ്റ്റ്  നബശ്ചയബക്കുനതബനുള്ള  വദവസ  കൂടബ  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.
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ആകരനാഗദകമഖലയബല് കൂടുതല് ഡ്രഗസ്റ്റ്  ഇനകസകര്മനാകര  നബയമബക്കണലാം.     കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  ആകരനാഗദകമഖലകയ  സത്വകേനാരദവത്കേരബക്കുന  നടപടബകേളനാണസ്റ്റ്

സത്വസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുനതസ്റ്റ്.     ഇത്തരകമനാരു വബപ്ലവകേരമനായ ബബല് അവതരബപ്പെബച്ച

ആകരനാഗദ വകുപ്പുമനബകയയലാം സര്ക്കനാരബകനയലാം അഭബനന്ദബക്കുന.  

ശസ്പീ.  പബ.ടബ  കതനാമസബനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .  ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):    ഇത്തരകമനാരു

ബബല്  കകേനാണവരനാന  തയ്യനാറനായ  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മനബകയയലാം  ഗവണ്കമന്റെബകനയലാം

അഭബനന്ദബക്കുന.     ഈ  നബയമലാം  യനാഥനാര്ത്ഥദമനാകുനകതനാടുകൂടബ  സര്ക്കനാര്

കമഖലയബലലാം  സത്വകേനാരദ  കമഖലയബലലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുന  എലനാ  കബനബക്കല്

സനാപനങ്ങകളയലാം  പ്രസ്തുത  നബയമത്തബന  കേസ്പീഴബല്  കകേനാണവരനാനുലാം    ഡനാറ്റ

കശഖരബക്കനാനുലാം    കഡനാകര്മനാരുകടയലാം  പനാരനാകമഡബക്കല്  സനാഫുകേളുകടയലാം

വബശദവബവരലാം ഏതസ്റ്റ് അകതനാറബറ്റബക്കുലാം എകപ്പെനാള് കവണകമങബലലാം  പരബകശനാധബക്കനാനുലാം

വദനാജേ ശവദദവലാം  പ്രനാകസ്പീസബകല കേത്വനാളബറ്റബ ഇലനായ്മയലാം  പൂര്ണമനായബ നബയനബക്കനാനുലാം

സനാധബക്കുലാം.       എമര്ജേനസബ  കകേസുകേള് എങ്ങകന ശകേകേനാരദലാം കചയ്യണകമനള്ളതസ്റ്റ്

നബയമത്തബല്  പരനാമര്ശബക്കുനണസ്റ്റ്.  ഡബജേബറ്റല്  കഹല്ത്തസ്റ്റ്  റബകക്കനാര്ഡ്സസ്റ്റ്

ഉറപ്പുവരുത്തനാന  സനാധബക്കുകമനതനാണസ്റ്റ്   ഈ  നബയമത്തബകന്റെ  ഏറ്റവലാം  പ്രധനാനകപ്പെട്ട

പ്രകതദകേത.   കരനാഗബകേകള അനനാവശദ കടസ്റ്റുകേളുകട കപരബല് ചൂഷണലാം കചയ്യുനതുലാം

അമബതവബല ഇഇടനാക്കബ കഎ.സബ.യൂണബറ്റബല് കേബടക്കുന കരനാഗബകേള്ക്കനായബ  വനാങ്ങുന
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മരുനകേള്  തബരബച്ചസ്റ്റ്  ഫനാര്മസബകേളബകലത്തബക്കുന  സബതബവബകശഷവലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  വനകേബട ആശുപതബകേള്ക്കസ്റ്റ് കവണബ തട്ടബപ്പെസ്റ്റ് കസനാഫസ്റ്റ് കവയര്

തയ്യനാറനാക്കുന  മനാഫബയകേള്കക്കതബകര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  വബദഗ

കഡനാകര്മനാകര  പനാരബകതനാഷബകേങ്ങള്  നല്കേബ  പഞ്ചേനക്ഷത  ആശുപതബകേള്

വബലകക്കടുക്കുനതുലാം  നബയനബകക്കണതനാണസ്റ്റ്.  കരനാഗബകേളുകട  അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ആശുപതബകേളബല്  കമഡബക്കല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലാംഗസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കനാന

നബയമത്തബല് വദവസ കചയ്യുനകതനാകടനാപ്പെലാം കഎ.സബ.യ-വബല് പ്രകവശബപ്പെബക്കകപ്പെടുന

കരനാഗബക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ശബസനാന്റെകറ  ഏര്പ്പെനാടനാക്കുനതബനുള്ള  വദവസയലാം  കബനബക്കല്

കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള് അനുസരബച്ചസ്റ്റ് ചബകേബത്സ നടത്തബയതബകന്റെ കരഖകേള് ആശുപതബകേളബല്

ലഭദമനാകേണകമനള്ളതുലാം ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം. വദനാജേ മരുനകേള് സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

സുലഭമനായതബനനാല്  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  എലനാ  ആശുപതബകേളുകടയലാം  ഫനാര്മസബകേളബകല

മരുനകേള്  പരബകശനാധബക്കകപ്പെകടണതനാണസ്റ്റ്.  കരനാഗപ്രതബകരനാധത്തബനുലാം  ആകരനാഗദ

വബദദനാഭദനാസത്തബനുലാം  ഉഇനല്  നല്കേബകക്കനാണസ്റ്റ്  വരുലാംതലമുറകയ  ജേസ്പീവബതശശലസ്പീ

കരനാഗങ്ങളബല്  നബനസ്റ്റ്  രക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  വബദദനാലയങ്ങളബല്  നബനസ്റ്റ്

ആരലാംഭബകക്കണതനാണസ്റ്റ്.  നബയമ  ലലാംഘനത്തബനുള്ള  പബഴയകട  പരബധബ

നബശ്ചയബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ബബലബല്  പറഞബരബക്കുന  മനാനദണ്ഡലാം  അകതപടബ

നബലനബര്കത്തണതസ്റ്റ്  അനബവനാരദമനാണസ്റ്റ്.  സത്വകേനാരദകമഖലയകട  ചൂഷണത്തബല്നബനലാം
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ജേനങ്ങകള രക്ഷബക്കുനതബനുലാം അവരബല് ആത്മവബശത്വനാസലാം വളര്ത്തുനതബനുലാം സര്ക്കനാര്

കൂടുതല് കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കണലാം.  ഫബസബകയനാകതറനാപ്പെബസ്റ്റുകേകള ബബലബകന്റെ

പരബധബയബല് കകേനാണവരണലാം.   പ്രനാകദശബകേ-സര്ക്കനാര് ആശുപതബകേളുകട നവസ്പീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബനസ്റ്റ്  അസറ്റസ്റ്റ്  കഡവലപ്കമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്

വബനബകയനാഗബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ധനകേനാരദ-ആകരനാഗദ  വകുപ്പുകേള്  സലാംയക്തമനായബ

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കണലാം.  ഇന്തദന  പബബകേസ്റ്റ്  കഹല്ത്തസ്റ്റ്  സനാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  അനുസരബച്ചസ്റ്റ്

കേണ്സള്ട്ടബലാംഗബനുലാം  ലനാബസ്റ്റ്  കടസബലാംഗബനുലാം  കററ്റസ്റ്റ്  ഫബക്സെെസ്റ്റ്  കചയ്യുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കണലാം. 

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബക്കുകവണബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജേയന  ):  കകേരളത്തബകന്റെ

ചബകേബത്സനാ രലാംഗത്തസ്റ്റ് വബപ്ലവകേരമനായ മനാറ്റലാം സൃഷ്ടബക്കുനതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ് ഇഇ ബബല്

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ആതുര കസവനലാം എനതബലപരബ കകേനാള്ള ലനാഭലാം കകേനായ്യുന

വദവസനായ  സനാപനങ്ങളനായബ  കകേരളത്തബകല  ആയര്കവദ-അകലനാപ്പെതബ-കഹനാമബകയനാ

ആശുപതബകേള്  മനാറബയബരബക്കുന.  മരുനകേമ്പനബകേളുകട  ചൂഷണലാം  അവസനാനബ

പ്പെബക്കനാനുലാം  ഫബസബകയനാ  കതറനാപ്പെബസ്റ്റുകേകള  ബബലബകന്റെ  പരബധബയബല്  കകേനാണവരനാനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേച്ചവടവല്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടുകകേനാണബരബക്കുന  ആകരനാഗദ

കമഖലയബല് ആര്ദ്രലാം പദതബയബലൂകട മനാറ്റമുണനാക്കനാന കേഴബയകമനസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

മരുനബകന്റെ  കേത്വനാളബറ്റബ  പരബകശനാധബക്കനാന  സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം.
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ഫനാര്മസബസ്റ്റുകേളബലനാകത സത്വകേനാരദ ഫനാര്മസബകേള് പ്രവര്ത്തബക്കനാന അനുവദബക്കരുതസ്റ്റ്.

ആര്.എസസ്റ്റ്.ബബ.കകവ.  പദതബയകട  ആനുകൂലദലാം  കരനാഗബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ലഭബക്കുനതബനസ്റ്റ്

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കബയലാം  കുറ്റമറ്റ  രസ്പീതബയബലലാം

കബനബക്കുകേളബകല  പരബകശനാധനനാഫലലാം  തത്സമയലാം  ജേബലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബകല

കസര്വ്വറബകലയസ്റ്റ് ലഭദമനാകുന സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.   ഹൃകദ്രനാഗബകേള്ക്കുളള

കസന്റെസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തുതകന നബര്മ്മേബച്ചസ്റ്റ് നല്കേണലാം. ആര്ദ്രലാം പദതബ കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെനാക്കണലാം.  ചബകേബത്സനാ  രലാംഗകത്ത  വദനാജേനമനാകര  നബയനബക്കണലാം.

കേനാലഹരണകപ്പെട്ട മരുനകേളുകട വബല്പ്പെന തടയണലാം. കമനാത്തത്തബല് സലാംസനാനകത്ത

ആകരനാഗദ രലാംഗലാം കമച്ചകപ്പെടുത്തുവനാനുതകുന  ഇഇ ബബല്  പനാസനാക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):  ആകരനാഗദ കമഖലയബല് ഗുണപരമനായബ വലബയ മനാറ്റങ്ങളുണനാക്കനാന കേഴബയന

ഒരു  ബബലനാണബതസ്റ്റ്.  ഈ  കമഖലയനായബ  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റുകേള്

നസ്പീക്കബവയ്ക്കുന  തുകേ  വര്ദബപ്പെബകക്കണതുണസ്റ്റ്.  വബപുലമനായ  കപനാതുജേനനാകരനാഗദ

ശലാംഖലകയ  അവഗണബച്ചസ്റ്റ്  ആളുകേള്  ചബകേബത്സയനായബ  സത്വകേനാരദ  കമഖലകയ

ആശയബക്കുന  പ്രവണത  മനാറണലാം.  വനകേബട  കേച്ചവടക്കനാരുകട  പ്രധനാന  കേച്ചവട

കമഖലകേളബകലനാനനാണസ്റ്റ് ആകരനാഗദ കമഖല.  നബകരനാധബച്ച  മരുനകേള്  മനാര്ക്കറ്റബല്

വബല്പ്പെന  നടത്തുകേയലാം   കകേനാര്പ്പെകററ്റസ്റ്റ്  ആശുപതബകേള്   കരനാഗബകേകള
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കകേനാള്ളയടബക്കുകേയലാം  കചയ്യുന  അവസയനാണുള്ളതസ്റ്റ്.     ആകരനാഗദകമഖലകയ

പതനത്തബല്  നബനലാം  കേരകേയറ്റുനതബനസ്റ്റ്  ഇഇ  സനാപനങ്ങളുകടകമല്  ചബല

നബയനണങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുകത്തണതുണസ്റ്റ്.  രജേബസസ്റ്റ് കടഷന  ലഭബക്കുന  സനാപനങ്ങള്

മനാതകമ പ്രവര്ത്തബക്കുകേയള എന സബതബയണനാകേണലാം.  അകപക്ഷ ലഭബച്ചനാല്  30

ദബവസത്തബനുള്ളബല്  ഒരു  വര്ഷകത്ത  കേനാലനാവധബയളള  തനാല്ക്കനാലബകേ  രജേബകസ്ട്രേഷന

നല്കേനാന സനാധബക്കുലാം. രജേബകസ്ട്രേഷനുകവണബ അകപക്ഷബക്കുന സനാപനത്തബനസ്റ്റ് മബനബമലാം

സനാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഉണനായബരബക്കണലാം.  രണവര്ഷത്തബനുള്ളബല്  എകസനഷദല്

സനാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  കനടബകയടുക്കനാന  സനാധബച്ചബകലങബല്  തുടര്നസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തബക്കനാന

കേഴബയബല.  ഇലകകനാണബകേസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനത്തബലൂകട  രജേബസസ്റ്റ് കടഷന  നടത്തുനതബനനാല്

സനാപനങ്ങളുകട  ഗുണനബലവനാരലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന  സനാധബക്കുലാം.  സര്ക്കനാര്

ആശുപതബകേള്  രജേബസസ്റ്റ് കടഷന  പരബധബയബല്  വരുനതബനനാല്  സനാഫസ്റ്റ്  പനാകറ്റണ്

പുന:പരബകശനാധബകക്കണതുണസ്റ്റ്.  941  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുനതബനനാവശദമനായ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബകക്കണതുണസ്റ്റ്. പശ്ചനാത്തല

സഇകേരദലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാന  എലാം.എല്.എ.മനാരുകടയലാം  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുകടയലാം  നനാട്ടുകേനാരുകടയലാം സഹനായമനാവശദമനാണസ്റ്റ്. സനാപനങ്ങകള കഗ്രഡസ്റ്റ്

കചയ്യുന  കേനാരദലാം  ബബലബല്  പരനാമര്ശബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കസവനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഫസ്പീസസ്റ്റ്

നബശ്ചയബക്കനാനുള്ള  മനാനദണ്ഡവലാം  സത്വകേനാരദ  പ്രനാകസ്പീസസ്റ്റ്  നബയനണവലാം  വബശദമനായ
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ചര്ച്ചയസ്റ്റ്  വബകധയമനാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ആകരനാഗദകമഖലയബല്  വബപ്ലവകേരമനായ

മനാറ്റമുണനാക്കുകേകയന    ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണസ്റ്റ്  ആര്ദ്രലാം  പദതബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കയനാഗ  കസന്റെര്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ആര്ദ്രലാം

പദതബയകട ഭനാഗമനായബ ജേനങ്ങളുകട ഭക്ഷണക്രമവലാം വദനായനാമവലാം നബശ്ചയബക്കുനതബനുലാം

തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  മബകേച്ച നബലവനാരത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന പുനലൂര് തനാലൂക്കസ്റ്റ്

ആശുപതബയകട മനാതൃകേയബല്  തനാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപതബകേള്  ഉയരണലാം.   ആര്ദ്രലാം പദതബ

പ്രനാകയനാഗബകേതലത്തബകലത്തബക്കനാന  എലനാവരുകടയലാം  പബന്തുണയണനാകേണലാം.

'ഇന്റെര്നനാഷണല്  റബസര്ച്ചസ്റ്റ്  ഇനസബറ്റന്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഇന  ആയര്കവദ'  എന  സനാപനലാം

ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം   ആയര്കവദ  ജേബലനാ  ആശുപതബകേകള  കസഷദനാലബറ്റബ

ആശുപതബകേളനാക്കബ  ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  കഹനാമബകയനാ,  സബദ,  യനനാനബ  തുടങ്ങബയ

ചബകേബത്സനാസലാംവബധനാനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുലാം    നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

രജേബകസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്   വബകധയമനാകുകമ്പനാള്  സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളുകട   നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുനതബനസ്റ്റ്   ഇ -കഹല്ത്തസ്റ്റ്  പദതബയലാം  ആര്ദ്രലാം  പദതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കവഗത്തബല്  നടപ്പെനാകക്കണതുണസ്റ്റ്.   ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്ക്കടക്കലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  കകേടനാകുന  കമഷസ്പീനുകേള്

കവഗത്തബല് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം   നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടസ്പീറ്റസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്

കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള് അനുസരബക്കനാത്ത സത്വകേനാരദ ആശുപതബകേളുകട സമസ്പീപനത്തബല് മനാറ്റലാം
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വരുത്തനാന  ഇഇ  ബബലബലൂകട   കേഴബയലാം.  ചര്ച്ചയബലണനായ  സമവനായത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്   ഇഇ  ബബല്    പനാസനാക്കുനതബനനായബ   സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബക്കസ്റ്റ്

അയയണകമന  ശസ്പീ.  ആര്.  രനാകജേഷസ്റ്റ്  അവതരബപ്പെബച്ച  2 ബബ   കഭദഗതബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന.   

1 (എ) കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.  

 ശസ്പീ. ആര്. രനാകജേഷസ്റ്റ് അവതരബപ്പെബച്ച 2 ബബ  കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

2017-കല കകേരള  കബനബക്കല് സനാപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം നബയനണവലാം)

ബബല്  ആകരനാഗദവലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവലാം  സലാംബന്ധബച്ച  XII-ാം  നമ്പര്  സബ്ജ കസ്റ്റ്

കേമ്മേബറ്റബയകട  പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച്ചു.

(iii) 2017-  കല കകേരള സമുദ്ര മത്സദബന്ധന നബയനണ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

മത്സദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീമതബ കജേ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ  ):  2017-കല കകേരള സമുദ്ര മത്സദബന്ധന

നബയനണ (കഭദഗതബ) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.

മത്സദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീമതബ കജേ  .   കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ  ): 2017-കല കകേരള സമുദ്ര മത്സദബന്ധന
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നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കൃഷബയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മത്സദബന്ധനവലാം

സലാംബന്ധബച്ച  I-ാം  നമ്പര്  സബ്ജ കസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയകട   പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന

കേടനപ്പെള്ളബ  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീമതബ കജേ  .    കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ:    ശനാസസ്പീയനാടബസനാനത്തബല് മത്സദബന്ധനലാം

നബയനബക്കുകേയലാം   മത്സദസമ്പത്തസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷബക്കുകേയലാം  കചയ്യുകേ  എന

ലക്ഷദകത്തനാകടയനാണസ്റ്റ്  1980-കല  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണവനബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

യനവല്കൃത കബനാട്ടുകേളുകടയലാം  കമനാകട്ടനാര്  ഘടബപ്പെബച്ച വള്ളങ്ങളുകടയലാം  എണത്തബലലാം

കശഷബയബലമുണനായ  വര്ദനവസ്റ്റ്  കേടലബല്  മത്സദബന്ധന  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ

വര്ദബക്കുനതബനുലാം   മകത്സദനാല്പനാദനലാം കുറയനതബനുലാം  അതബലൂകട കേടലബകന്റെ ആവനാസ

വദവസകയ തകേബടലാം മറബക്കുനതബനുലാം കേനാരണമനായബട്ടുണസ്റ്റ്.    ഇഇ സനാഹചരദത്തബല്

യനവത്കൃത  യനാനങ്ങളുകടയലാം  വലകേളുകടയലാം  ഉപകയനാഗത്തബലള്ള

നബയനണത്തബനനായനാണസ്റ്റ്  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണവരുനതസ്റ്റ്.

നബലവബലള്ളതബകന്റെ  പകുതബയബല്  തനാകഴ  യനാനങ്ങള്  മനാതകമ  പനാടുള  എനനാണസ്റ്റ്

നബര്കദ്ദേശബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   മത്സദബന്ധന  കമഖലയകട  നബലനബല്പ്പെബനസ്റ്റ്

ഭസ്പീഷണബയണനായ  സനാഹചരദത്തബല്  കേടല്  ആവനാസ  വദവസകയ
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സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  മത്സദവബഭവ  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം   മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

കക്ഷമലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം   നബയമത്തബല്  കേനാകലനാചബതമനായ  പരബഷ്കനാരലാം

ആവശദമനാണസ്റ്റ്.   മത്സദബന്ധന  യനാനങ്ങളുകട  വലബപ്പെവലാം  എണവലാം  കശഷബയലാം

മത്സദബന്ധന വലകേളുകട ഉല്പനാദനവലാം  വബപണനവലാം  നബയനബക്കുനതബലൂകട മനാതകമ

മത്സദവബഭവ   സലാംരക്ഷണവലാം   സുസബര  മകത്സദനാല്പനാദനവലാം   ഉറപ്പുവരുത്തനാന

സനാധബക്കൂ.   സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്   ഒരു  പരബധബവകര  കചറു

മത്സദങ്ങകള  പബടബക്കുനതബല്  നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തനാന  സനാധബകച്ചങബലലാം

മകത്സദനാല്പനാദത്തബല് കേനാരദമനായ വര്ദനവണനാക്കനാനനായബട്ടബല.   കകേരളത്തബകല കബനാട്ടസ്റ്റ്

യനാര്ഡുകേള്ക്കുലാം  കനറ്റസ്റ്റ്  കപ്രനാഡക്ഷന  യൂണബറ്റുകേള്ക്കുലാം  രജേബകസ്ട്രേഷന  ഇലനാത്ത

സനാഹചരദമനാണസ്റ്റ് നബലവബലള്ളതസ്റ്റ്.   ഇക്കനാരദങ്ങളബല് ശനാസസ്പീയമനായ നബയനണങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേ എനതനാണസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  കഭദഗതബകകേനാണസ്റ്റ് ലക്ഷദലാം വയ്ക്കുനതസ്റ്റ്. 1980-

കല  നബയമത്തബല്  നനാലസ്റ്റ്  അധദനായങ്ങളബലനായബ   ഒനപകതനാളലാം  വകുപ്പുകേളബലനാണസ്റ്റ്

കഭദഗതബ  കകേനാണവരനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനതസ്റ്റ്.    മത്സദസമ്പത്തബകന  സലാംരക്ഷബക്കുകേ,

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കക്ഷമലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേ  എന  ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബയള്ള

കഭദഗതബകേളനാണബതസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ. മഞളനാലാംകുഴബ അലബക്കുകവണബ (ശസ്പീ  .   എന  .  എ  .   കനലബക്കുനസ്റ്റ്):   2017-കല

കകേരള  സമുദ്ര  മത്സദബന്ധന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായനതബനനായബ  31.10.2017  വകര  സര്ക്കുകലറ്റസ്റ്റ്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്   കടനാളബലാംഗസ്റ്റ്  കേനാലത്തസ്റ്റ്

ധനസഹനായലാം നല്കേബയബട്ടുകണനാ എനസ്റ്റ് വദക്തമനാക്കണലാം. ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് ഇവര്ക്കസ്റ്റ്

സലലാം വനാങ്ങബ വസ്പീടസ്റ്റ് നബര്മ്മേബക്കുനതബനസ്റ്റ് അനുവദബക്കുന തുകേ വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.   വസ്പീടസ്റ്റ്

നല്കുന പദതബയബല് നറുകക്കടുപ്പെബലൂകട ഗുണകഭനാക്തനാക്കകള കതരകഞടുക്കുന രസ്പീതബ

അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.     കക്ഷമനബധബ കപനഷന വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.  99  ശതമനാനലാം

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനായ  കേനാസര്കഗനാഡസ്റ്റ്  മത്സദബന്ധന  തുറമുഖലാം

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കണലാം. മത്സദസമ്പത്തസ്റ്റ്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ് നൂതന പദതബകേളുലാം

പരബഷ്കനാരങ്ങളുലാം  നടപ്പെനാക്കണലാം.    മത്സദബന്ധന  വല  നബര്മ്മേനാണ  യൂണബറ്റുകേളുകട

രജേബകസ്ട്രേഷനുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  അകപക്ഷകേളബകന്മല്    അപ്പെസ്പീല്  കപനാകുനതബനുള്ള

കപ്രനാവബഷന  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയലാം   ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ്  മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്  കേഇണ്സബലകേളബല്

എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  പ്രനാതബനബധദലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  കചയ്യണലാം.

സമയബന്ധബതമനായബ  രജേബകസ്ട്രേഷന   നടത്തനാത്ത  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളബല്നബനലാം

വനതുകേ പബഴ   ഇഇടനാക്കുന നടപടബ    പുനനഃപരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം  രജേബകസ്ട്രേഷനസ്റ്റ്

കൂടുതല് സമയലാം  അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.  
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ശസ്പീ. എ. പബ.  അനബല് കുമനാറബനുകവണബ (ശസ്പീ  .    കകഹബബ ഇഇഡന): 2017-കല

കകേരള സമുദ്ര മത്സദബന്ധന നബയനണ (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   കബനാട്ടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണ

യനാര്ഡുകേള്ക്കസ്റ്റ്   രജേബകസ്ട്രേഷന ഉള്കപ്പെകടയള്ള കകഗഡസ്റ്റ് കകലന കകേനാണവരുനതബകന

സത്വനാഗതലാം കചയ്യുന.    മത്സദബന്ധന വല നബര്മ്മേനാണ യൂണബറ്റുകേള്ക്കസ്റ്റ് രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം

നബയനണവലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ് ഇഇ കമഖലയബല് വളകരയധബകേലാം മനാറ്റങ്ങളുണനാക്കുലാം.

ഫബഷബലാംഗസ്റ്റ്   വബകലജേസ്റ്റ്   മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്  കേഇണ്സബലബകന്റെ   കേനാലനാവധബകയക്കുറബച്ചുലാം

മസ്പീറ്റബലാംഗസ്റ്റ് കൂകടണ സമയകത്തക്കുറബച്ചുലാം       അധബകേനാരപരബധബകയക്കുറബച്ചുലാം  ബബലബല്

പരനാമര്ശബച്ചബട്ടബല.    പ്രസ്തുത  കേഇണ്സബലബല്  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ  പ്രനാതബനബധദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.  മത്സദബന്ധന  കമഖലയബല്  ചുമത്തബയബരബക്കുന  ജേബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

ഒഴബവനാക്കുനതബനസ്റ്റ്    സമ്മേര്ദ്ദേലാം  കചലത്തണലാം.  മത്സദകമഖലയബകല

അനുബന്ധകതനാഴബലനാളബകേകള  ഇഇ  നബയമത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.

ഡബസ്ട്രേബകസ്റ്റ്  ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ്  മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്  കേഇണ്സബലബല്  എന.ജേബ.ഒ.  പ്രനാതബനബധദലാം

ഒഴബവനാക്കണകമനലാം  കസറ്റസ്റ്റ് കലവല് ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയബകല മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ

കടഡസ്റ്റ് യൂണബയന  പ്രതബനബധബകേളുകട എണലാം വര്ദബപ്പെബക്കണകമനലാം അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

മത്സദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കജേ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  ഡബസ്ട്രേബകസ്റ്റ്  ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ്  മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്
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കേഇണ്സബലബല് എന.ജേബ.ഒ.-കേകള ഉള്കപ്പെടുത്തനാനുകദ്ദേശബക്കുനബല.  കടഡസ്റ്റ് യൂണബയന

പ്രതബനബധബകേളുകട  എണലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധബച്ചുലാം    ഫബഷറസ്പീസസ്റ്റ്

മനാകനജേസ്റ്റ് കമന്റെസ്റ്റ്  കേഇണ്സബലകേളബല്  എലാം.എല്.എ.-മനാകര  ഉള്കപ്പെടുത്തുന  വബഷയവലാം

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയബല്  ചര്ച്ച  കചയ്തു  തസ്പീരുമനാനബക്കനാലാം.     മത്സദകത്തനാഴബലനാളബ

സമനാശത്വനാസ  പദതബയബല്   3500/-  രൂപ  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   പൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത

വസ്പീടുകേളുകട  നബര്മ്മേനാണലാം കകലഫസ്റ്റ്  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

കേടല്ത്തസ്പീരത്തബകന്റെ  50  മസ്പീറ്റര്  ചുറ്റളവബല്  തനാമസബക്കുന  മുഴുവന

മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകളയലാം  പുനരധബവസബപ്പെബക്കനാനനാണസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ജേബലനാ  കേളകര്  അപ്പെസ്പീല് അകതനാറബറ്റബയനായബട്ടുള്ള കസക്ഷനബല് മനാറ്റലാം  വരുത്തുനബല.

ഇടനബലക്കനാരുകട  ചൂഷണത്തബല്നബനലാം  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേകള

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  മനാര്ക്കറ്റുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പുതബകയനാരു നബയമലാം അടുത്ത സഭനാ

സകമ്മേളനത്തബല്   കകേനാണവരനാനുകദ്ദേശബക്കുന.   ബബല്   സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമനസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

2017-കല കകേരള സമുദ്ര മത്സദബന്ധന നബയനണ (കഭദഗതബ) ബബല്  കൃഷബയലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മത്സദബന്ധനവലാം സലാംബന്ധബച്ച I-ാം നമ്പര് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  



38

ബബല്  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയയച്ചു. 

സഭ കകവകുകനരലാം  4.13-നസ്റ്റ് പബരബഞ.
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