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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    11,   കവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

 I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കറേഷന് കേനാര്ഡുകേളബകല അപനാകേത

മബ  .    സസ്പീക്കര്: കദശസ്പീയ ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ വെബതരണലാം കചയ

കറേഷന്  കേനാര്ഡുകേളബല്  വെദനാപകേമനായ  കതറ്റുകേള്  കേടനകൂടബയതബനനാലലാം  മുന്ഗണനനാ

പട്ടബകേയബല് വെലബയ ക്രമകക്കടുകേളുണനായതബനനാലലാം കറേഷന് കേനാര്ഡുകേള് കൃതദസമയത്തസ്റ്റ്

വെബതരണലാം  കചയനാന്  കേഴബയനാത്തതുകകേനാണലാം  ജനങ്ങള്ക്കുണനായബട്ടുള്ള  ആശങ്കകേളുലാം
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ബുദബമുട്ടുകേളുലാംമൂലമുള്ള ഗുരുതരമനായ സബതബവെബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചസ്റ്റ്

ചര്ച  കചയണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്,  എ.  പബ.  അനബല്

കുമനാര്, എലാം. ഉമ്മേര് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഭക്ഷദവലാം സബവെബല് സപപ്ലൈസലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   തബകലനാത്തമന്): കദശസ്പീയ

ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  സമയബനബതമനായബ  മുന്  സര്ക്കനാര്  നടപ്പെനാക്കനാത്തതബനനാല്

സലാംസനാനത്തബകന്റെ അഡ്കഹനാകേസ്റ്റ്  കറേഷന് വെബഹബതലാം കവെട്ടബക്കുറേയ്ക്കുനതുള്കപ്പെകടയുള്ള

കേര്ശന  നടപടബകേള്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബച  സനാഹചരദത്തബല്  യനാകതനാരു

മുകനനാരുക്കവമബലനാകത നവെലാംബര് മനാസലാം മുതല് സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമലാം

നടപ്പെനാകക്കണബ  വെനബട്ടുണസ്റ്റ്.   കറേഷന്  കേനാര്ഡസ്റ്റ്  വെബതരണത്തബകന്റെ  കേരടസ്റ്റ്

പട്ടബകേയബകന്മേലള്ള  പരനാതബകേള്  വെബവെബധ  തലങ്ങളബല്  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചസ്റ്റ്

പരബഹരബക്കുകേയുലാം 12 ലക്ഷലാംകപകരക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ അന്തബമ ലബസസ്റ്റ് പ്രസബദസ്പീകേരബചസ്റ്റ്

ധനാനദവെബതരണലാം  നടത്തബവെരബകേയുമനാണസ്റ്റ്.   മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  നബനലാം

ഒഴബവെനാക്കകപ്പെട്ട അര്ഹകരയുലാം പട്ടബകേയബലള്ള അനര്ഹകരയുലാം കേകണത്തനാന് വെകുപ്പുതല

അകനസഷണലാം ഉള്കപ്പെകടയുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  മുന്ഗണനനാ ലബസബല്

ഉള്കപ്പെട്ട അനര്ഹര്ക്കസ്റ്റ് ലബസബല് നബനലാം സസയലാം ഒഴബവെനാകുനതബനസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  20-ാ

തസ്പീയതബ വെകര സമയലാം നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   മുന്ഗണനനാ ലബസബല് ഉള്കപ്പെട്ട സര്ക്കനാര്

ഉകദദനാഗസരുലാം കപന്ഷന്കേനാരുലാം സസയലാം ഒഴബവെനാകേണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ് പുറേകപ്പെടുവെബച
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സര്ക്കുലറേബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് 43396 കറേഷന് കേനാര്ഡുകേള് സറേണര് കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.

പുതുക്കബയ  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  കൂടുതല്കപകര

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനലാം  അനര്ഹകര  ഒഴബവെനാക്കുനതബനമുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.   മുന്ഗണനനാ  ലബസബല്  നബനലാം  ഒഴബവെനാക്കകപ്പെട്ട

പനാര്ശസവെത്ക്കരബക്കകപ്പെട്ടതുലാം പരമ്പരനാഗത കമഖലയബലള്ളതുമനായ വെലബകയനാരു വെബഭനാഗലാം

ജനങ്ങകള  പുതുക്കബയ  മുന്ഗണനനാ  ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനള്ള  നടപടബകേള്

ഭക്ഷദ വെകുപ്പെസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ

തയനാറേനാക്കബ  വെബതരണലാം  കചയ  കറേഷന്  കേനാര്ഡുകേളബല്  വെദനാപകേമനായ  കതറ്റുകേള്

കേടനകൂടുകേയുലാം  മുന്ഗണനനാ  വെബഭനാഗത്തബല്നബനലാം  അര്ഹരനായവെര്

പുറേത്തനാക്കകപ്പെടുകേയുലാം  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  അര്ഹമനായ  ആനകൂലദങ്ങള്

നബകഷധബക്കകപ്പെടുകേയുലാം  കചയബരബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ജനങ്ങളനാകകേ

ആശങ്കയബലനാണസ്റ്റ്.  അര്ഹരനായവെകര  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

സമയബനബതമനായബ  പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുകേകയനാ  കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗസ്റ്റ്

നടത്തുകേകയനാ  കചയനാകതയനാണസ്റ്റ്  കറേഷന്  കേനാര്ഡുകേള്  വെബതരണലാം  കചയബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കപന്ഷനലാം  ശമ്പളവലാം  ലഭബക്കുനതബനസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  ഉകദദനാഗസര്  കറേഷന്  കേനാര്ഡസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കണകമന  നബര്കദ്ദേശലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാര്  സലാംവെബധനാനലാം
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ഉപകയനാഗബചസ്റ്റ്  മുന്ഗണനനാ  പട്ടബകേയബകല  അനര്ഹകര  കേകണത്തനാന്  ശമബക്കണലാം.

അവെധനാനതകയനാകട പ്രശ്നത്തബലബടകപടനാകത ലഭബച സമയലാം ദുര്വെബനബകയനാഗലാം കചയ്യുന

നടപടബയനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബചതസ്റ്റ്.  കപനാതുവെബതരണ  സലാംവെബധനാനത്തബലൂകട

ആവെശദമനായ  സനാധനങ്ങള്  ലഭദമനാക്കനാത്തതുമൂലലാം  കപനാതുവെബപണബയബല്

വെബലക്കയറമുണനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കറേഷന്  കേനാര്ഡുകേള്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  ലഭബച

പരനാതബകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  ഉകദദനാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  വെദക്തമനായ  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേണലാം. ഈ വെബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചസ്റ്റ് ചര്ച കചയണലാം. 

ഭക്ഷദവലാം  സബവെബല്  സപപ്ലൈസലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന്):

കദശസ്പീയ ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കനാകനനാ   കറേഷന് കേനാര്ഡസ്റ്റ്

പുതുക്കബ  നല്കുനതബകനനാ  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബല.  മുന്ഗണനനാ

വെബഭനാഗക്കനാകര  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  തയനാറേനാക്കബയ  കേരടസ്റ്റ്  പട്ടബകേയബകന്മേല്  ലഭബച

പരനാതബകേളബല്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബചതബനകശഷമനാണസ്റ്റ്  അന്തബമ  പട്ടബകേ  തയനാറേനാക്കബയതസ്റ്റ്.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമലാം  നവെലാംബര്  മനാസലാം  മുതലനാണസ്റ്റ്

നടപ്പെനാക്കബയതസ്റ്റ്.  കറേഷന്  വെബതരണരലാംഗകത്ത  കമനാത്ത  വെദനാപനാരബകേളുകട  ചൂഷണലാം

അവെസനാനബപ്പെബക്കുകേയുലാം സപപ്ലൈകകേനാ  വെഴബ  ഭക്ഷദധനാനദലാം  വെബതരണലാം  കചയ്യുകേയുലാം

കചയബട്ടുണസ്റ്റ്. മനാനദണ്ഡങ്ങളബകല കപനാരനായ്മകേള് പരബഹരബചസ്റ്റ് കുറമറ മുന്ഗണനനാ പട്ടബകേ

തയനാറേനാക്കബ  ധനാനദവെബതരണലാം  നടത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  എന്.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  പ്രകേനാരമുള്ള
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ധനാനദവെബതരണമനാണസ്റ്റ്  മുന്ഗണന-മുന്ഗണകനതര  വെബഭനാഗക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

നല്കുനതസ്റ്റ്.  കറേഷന് കേടകേളബല് ഇ-കപനാസസ്റ്റ് കമഷസ്പീന് സനാപബക്കുകമ്പനാള് ഭക്ഷദധനാനദ

വെബതരണലാം  കുറേച്ചുകൂടബ  സതനാരദമനാകുനതനാണസ്റ്റ്.  ലഭബക്കുന ധനാനദങ്ങള് പനാഴനാക്കനാകത

ജനങ്ങളബകലയ്കക്കത്തബക്കുന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.

മുന്ഗണനനാ വെബഭനാഗത്തബല് ഉള്കപ്പെട്ട അനര്ഹകര കേകണത്തനാനള്ള നടപടബകേളുമനായബ

സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഈ  വെബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവെചസ്റ്റ്

ചര്ച കചകയണ ആവെശദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവെതരണത്തബനസ്റ്റ് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല,

കമനാന്സസ്റ്റ് കജനാസഫസ്റ്റ്,  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാക്കള്

പ്രസനാവെന  നടത്തബയകശഷലാം  അവെരവെരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെവലാം

ശസ്പീ.  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് പ്രസനാവെന നടത്തനാകതയുലാം  സഭ വെബട്ടസ്റ്റ്  പുറേത്തുകപനാകുകേയുലാം

അല്പസമയത്തബനകശഷലാം സഭയബല് ഹനാജരനാകുകേയുലാം കചയ.)  

II ശദക്ഷണബക്കല്

(1) തസ്പീരകദശ പരബപനാലന വെബജനാപനത്തബകല നബയനണങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  തസ്പീരകദശകമഖലയബകല നബര്മ്മേനാണ
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പ്രവെര്ത്തനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്  കനരബടുന   പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുനതബനലാം  സബ.ആര്.ഇസഡസ്റ്റ്.-കന്റെ  തബരുവെനന്തപുരലാം  ഓഫസ്പീസബല്

കകേട്ടബക്കബടക്കുന   അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ്  കേല്പ്പെബക്കുനതബനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുനതബനലാം  തലകശ്ശേരബയബല്   അമ്മേയുലാം കുഞലാം

ആശുപതബയുകട  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വെബഷയലാം  Ministry  of

Environment  and   Forests  -കന്റെ  ശദയബല്കപ്പെടുത്തുനതബനമനാവെശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറേനായബ  വെബജയന്):   പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണ

നബയമത്തബകല വെദവെസകേള് പ്രകേനാരലാം  പ്രനാബലദത്തബല് വെന  CRZ   കറേഗുകലഷന്

അനസരബചസ്റ്റ്  ഇന്തദ ഒട്ടനാകകേയുള്ള കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങളുകട   നബശബത പരബധബ തസ്പീരകദശ

സലാംരക്ഷണ കമഖലയനായബ പ്രഖദനാപബചസ്റ്റ് സലാംരക്ഷബച്ചുവെരുനണസ്റ്റ്.    CRZ  ചട്ടങ്ങളബല്

ഇളവെസ്റ്റ്  അനവെദബക്കണകമനസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്   ആവെശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കകേരളത്തബകന്റെ ആവെശദങ്ങള് പരബകശനാധബക്കനാനനായബ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് നബകയനാഗബച

സമബതബ  സലാംസനാനകത്തത്തബ   ബനകപ്പെട്ടവെരുമനായബ  ചര്ച  നടത്തബ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം തുടര്നടപടബയനായബ CRZ  വെബജനാപനത്തബല് കഭദഗതബ വെരുത്തനാന്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  പകേകക്കനാള്ളുകമനലാം  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.   തസ്പീരകദശ
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കമഖലയബലള്ള വെസ്പീടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേനാണലാം,  നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തബയനായ വെസ്പീടുകേളബകല തനാമസലാം

തുടങ്ങബയ   വെബഷയങ്ങളബല്   സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്   അനഭനാവെപൂര്വ്വമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.  CRZ-കന്റെ  തബരുവെനന്തപുരലാം  ഓഫസ്പീസബല്   കകേട്ടബക്കബടക്കുന

അകപക്ഷകേളബല് തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ്  കേല്പ്പെബക്കുനതബനലാം   തലകശ്ശേരബയബകല അമ്മേയുലാം കുഞലാം

ആശുപതബയുകട  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വെബഷയലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

(2) ആര്ത്തവെനാവെധബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:  കകേരളത്തബകല സര്ക്കനാര്-അര്ദസര്ക്കനാര്-

സസകേനാരദ-സലാംഘടബത  കമഖലകേളബല് കജനാലബ  കചയ്യുന സസ്പീ  ജസ്പീവെനക്കനാര്  ആര്ത്തവെ

കേനാലയളവെബല് കനരബടുന ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബക്കുനതബനനാവെശദമനായ ചര്ച നടത്തബ

ആര്ത്തവെ  അവെധബ  അനവെദബക്കുനതബനലാം  കപനാതു-സസകേനാരദ  കതനാഴബല്

സനാപനങ്ങളബല്  വെബകമന്  ഫ്രണസ്റ്റ് ലബ  കടനായസ്റ്റ് കലറ്റുകേളുലാം  ഇന്സബനകറേററുകേളുലാം

സനാപബക്കുനതബനലാം   സ്കൂളുകേളബല്  സസൗജനദമനായബ  ഷസ്പീ  പനാഡുകേള്  നല്കുനതബനലാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറേനായബ  വെബജയന്):  സസ്പീകേളുകട  കകജവെബകേ

സവെബകശഷതകേളുലാം  സസകേനാരദതയുലാം  കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്-അര്ദ  സര്ക്കനാര്-

സസകേനാരദ  കമഖലകേളബല്  കജനാലബ  കചയ്യുന  സസ്പീ  ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  ആര്ത്തവെ
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കേനാലയളവെബല് അവെധബ നല്കുനതു സലാംബനബചസ്റ്റ് വെബശദമനായ പരബകശനാധന നടത്തബ

കപനാതു  നബലപനാടസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.   സ്കൂളുകേളബല്  സസൗജനദമനായബ  ഷസ്പീ  പനാഡസ്റ്റ്

വെബതരണലാം കചയ്യുന പദതബ നടപ്പെബലനാക്കനാനള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവെരുന.

III സബ്മബഷന്

(1) ദളബതസ്റ്റ് യുവെതബകയ മര്ദ്ദേബച സലാംഭവെലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്   കചനബത്തല):  മട്ടന്നൂര്  നഗരസഭനാ

കതരഞ്ഞടുപ്പുകവെളയബല്  പനാര്ട്ടബ  പ്രവെര്ത്തകേയുലാം  മുന്  നഗരസഭനാ  കേസൗണ്സബലറുമനായ

ദളബതസ്റ്റ് യുവെതബകക്കതബകര ഉണനായ അക്രമസലാംഭവെകത്തക്കുറേബചസ്റ്റ് അകനസഷണലാം നടത്തബ

കുറക്കനാര്കക്കതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറേനായബ വെബജയന്): 08-08-2017-ല് മട്ടന്നൂര് നഗരസഭനാ

കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല് അനബഷ്ട സലാംഭവെങ്ങകളനാനലാം തകന റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയകപ്പെട്ടബട്ടബകലന

മനാതമല,  നഗരസഭനാലാംഗമനായബരുന  ദളബതസ്റ്റ്   യുവെതബകയ  മര്ദ്ദേബകചന  വെനാര്ത്ത

വെസ്തുതനാവെബരുദവലാം  അടബസനാനരഹബതവമനാണസ്റ്റ്.  ടബ  വെബഷയലാം  സലാംബനബചസ്റ്റ്

കകേകസടുകക്കണ സനാഹചരദലാം നബലവെബലബല. 

(2)    ജലലാം  ലഭദമനാക്കല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ:  പറേമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കേരനാര് ലലാംഘനകത്തത്തുടര്നസ്റ്റ്

പബ.എ.പബ.  വെദവെസ  പ്രകേനാരലാം  കകേരളത്തബനസ്റ്റ്  ലഭബകക്കണ  ജലലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനസ്റ്റ്
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നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനകതനാകടനാപ്പെലാം  കൃതദവെബകലനാപലാം  നടത്തബയ

ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയണലാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറേനായബ വെബജയന്):  കകേരളവലാം തമബഴനാടുലാം തമ്മേബല് ഒപ്പുവെച

പറേമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കേരനാര് പ്രകേനാരലാം കപരബയനാര്, ചനാലക്കുടബപ്പുഴ, ഭനാരതപ്പുഴ എനബ

നദബകേളബലനാണസ്റ്റ്  ജല  സലാംഭരണവലാം  വെബതരണവലാം   നടനവെരുനതസ്റ്റ്.   ഓകരനാ

ജലവെര്ഷവലാം  കകേരളത്തബനസ്റ്റ്  ലഭബകക്കണ  ജലത്തബകന്റെ  അളവെസ്റ്റ്

നബജകപ്പെടുത്തബയബട്ടുകണങ്കബലലാം  കേരനാര്  പ്രകേനാരമുള്ള  ജലലാം  ലഭബക്കനാത്തതബനനാല്  ചബറ്റൂര്

കമഖലയബല് രൂക്ഷമനായ വെരള്ച അനഭവെകപ്പെടുകേയുലാം കേനാര്ഷബകേ-കുടബകവെള്ള പ്രശ്നങ്ങള്

ഉടകലടുത്തബരബക്കുകേയുമനാണസ്റ്റ്.  ഇക്കനാരദത്തബല്  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  കസക്രട്ടറേബയുമനായബ  ആശയ

വെബനബമയലാം  നടത്തുകേയുലാം  കേരനാര്  പ്രകേനാരമുള്ള  ജലലാം  ലഭദമനാക്കനാന്   നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ് തമബഴനാടസ്റ്റ് മുഖദമനബക്കുലാം കകേന്ദ്ര ജലവെബഭവെ വെകുപ്പുമനബക്കുലാം

കേത്തയചബട്ടുണസ്റ്റ്. 

(3) എല്  .  ഡബ  .  സബ  .   പരസ്പീക്ഷ റേദ്ദേസ്റ്റ് കചയല്

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേനാശസ്റ്റ്:  പത്തനലാംതബട്ട-പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ജബലകേളബല്  05-08-2017-നസ്റ്റ്

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  നടത്തബയ  എല്.ഡബ.സബ.  പരസ്പീക്ഷ  സലാംബനബചസ്റ്റ്  ആകക്ഷപമുയര്ന

സനാഹചരദത്തബല്  പരസ്പീക്ഷ  റേദ്ദേസ്റ്റ്  കചയസ്റ്റ്  പുന:പ്പെരസ്പീക്ഷ  നടത്തുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറേനായബ വെബജയന്  ): പത്തനലാംതബട്ട ജബലയബല് പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.

നടത്തബയ  എല്.ഡബ.സബ.  പരസ്പീക്ഷയബല്  സബലബസബലബലനാത്ത

കചനാദദങ്ങളുണനായബരുനകവെനസ്റ്റ്  പരനാതബ  വെകനങ്കബലലാം  അവെ കപനാതുവെബജനാനത്തബലലാം

ചരബതത്തബലലാം  ഉള്കപ്പെടുനവെയനായബരുന.  കചനാദദകപപ്പെറേബകനക്കുറേബചസ്റ്റ്

പരനാതബ/ആകക്ഷപലാം  ഉനയബക്കനാന്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  സലാംവെബധനാനകമനാരുക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

അപ്രകേനാരലാം ലഭബക്കുന പരനാതബകേള് ഒരു വെബദഗ്ദ്ധ സമബതബ പരബകശനാധബചതബനകശഷലാം

ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനലാം കകകേകക്കനാളളുനതനാണസ്റ്റ്. പരസ്പീക്ഷ റേദ്ദേസ്റ്റ് കചയണകമന ആവെശദലാം

നദനായസ്പീകേരബക്കനാവനതല. 

(4) കറേനാഡസ്റ്റ് വെബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലന്:  കേരമന-കേളബയബക്കനാവെബള  കദശസ്പീയപനാതയബല്

പ്രനാവെചമ്പലലാം  മുതല്  വെഴബമുക്കസ്റ്റ്  വെകരയുളള  കറേനാഡസ്റ്റ്  വെബകേസനലാം  അടബയന്തരമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്  ):

കദശസ്പീയപനാത 47-കല  കേരമന  മുതല്  കേളബയബക്കനാവെബള  വെകരയുളള  ഭനാഗകത്ത

ഗതനാഗതക്കുരുക്കസ്റ്റ്  പരബഹരബക്കുനതബനനാണസ്റ്റ്  നനാലവെരബപ്പെനാത  വെബകേസബപ്പെബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതസ്റ്റ്.  5.5  കേബകലനാമസ്പീറര്  കറേനാഡസ്റ്റ്  വെസ്പീതബകൂട്ടബ  വെബകേസബപ്പെബക്കുന  പ്രവൃത്തബ
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പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.  പ്രനാവെചമ്പലലാം  മുതല്  വെഴബമുക്കസ്റ്റ്  വെകരയുളള  ഭനാഗകത്ത

കറേനാഡസ്റ്റ്  വെബകേസനത്തബനസ്റ്റ്  ഭരണനാനമതബ  ലഭബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   ബനാലരനാമപുരലാം  വെകരയുളള

ഭനാഗകത്ത സലകമകറടുക്കല് നടപടബകേള് ആഗസസ്റ്റ് 31-നകേലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

പദതബ  നടത്തബപ്പെബകല  കേനാലതനാമസലാം   ഒഴബവെനാക്കനാന്  ലനാന്റെസ്റ്റ്  അകേസബസബഷന്

നടപടബകേള്  തസരബതകപ്പെടുത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  പ്രനാവെചമ്പലലാം  മുതല്  ബനാലരനാമപുരലാം വെകര

അഞസ്റ്റ്  കേബകലനാമസ്പീറര്  ഭനാഗലാം  വെബകേസബപ്പെബക്കുനതബനളള  നടപടബകേളനാണസ്റ്റ്

ആദദഘട്ടത്തബല്  സസസ്പീകേരബക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒനര  കേബകലനാമസ്പീറര്  ഭനാഗകത്ത  സലകമടുപ്പെസ്റ്റ്

പ്രക്രബയകൂടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചനാല്  ഇസൗ  ഭനാഗകത്തയുലാം  നബര്മ്മേനാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കനാവനതനാണസ്റ്റ്. അതബനനായബ ഉടന്തകന ഉത്തരവെസ്റ്റ് പുറേകപ്പെടുവെബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

(5) പട്ടബകേജനാതബ സര്ട്ടബഫബക്കറസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  ചകബയ സമുദനായത്തബനസ്റ്റ്  പട്ടബകേജനാതബ  സര്ട്ടബഫബക്കറസ്റ്റ്

ലഭദമനാക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറേബകേനാരദവലാം വെകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന്  ): 1950-

കല പ്രസബഡന്ഷദല് ഉത്തരവെസ്റ്റ് പ്രകേനാരലാം ഒരു സലാംസനാനകത്ത സബരതനാമസക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്

മനാതകമ പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ സമുദനായ സര്ട്ടബഫബക്കറബനസ്റ്റ് അര്ഹതയുളള.  കമല്

ഉത്തരവെസ്റ്റ്  നബലനബല്ക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  1950-നമുമ്പസ്റ്റ്  കകേരളത്തബല്



12

തനാമസബചബരുനകവെനസ്റ്റ്  കതളബയബക്കുന  കരഖകേള്  ഹനാജരനാക്കനാന്  കേഴബയനാത്തവെര്ക്കസ്റ്റ്

പ്രസസ്തുത  സര്ട്ടബഫബക്കറബനസ്റ്റ്  അര്ഹതയബല.  ആയതബനനാല്  1950-നകശഷലാം

കുടബകയറേബപ്പെനാര്ത്തബട്ടുളള  ചകബയ  സമുദനായത്തബനസ്റ്റ്  പട്ടബകേജനാതബ  സര്ട്ടബഫബക്കറസ്റ്റ്

നല്കേനാന് നബര്വ്വനാഹമബല. 

(6) ശബരബ കറേയബല്പനാത

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബ്രഹനാലാം :   അങ്കമനാലബ-ശബരബ  കറേയബല്പനാത യനാഥനാര്തദ

മനാക്കുനതബനനാവെശദമനായ  സലകമകറടുക്കുനതബനലാം  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന്) :

അങ്കമനാലബ-ശബരബ കറേയബല്പനാതയുകട  അങ്കമനാലബ മുതല് കേനാലടബവെകരയുള്ള പനാതയുകട

പണബ  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേനാട്ടയലാം  ജബലയബകല  അകകലന്കമന്റെസ്റ്റ്

സലാംബനബച തര്ക്കലാം പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  ജബലനാ  കേളക്ടര് ബനകപ്പെട്ടവെരുമനായബ

ചര്ച  നടത്തബ  സമര്പ്പെബച  പുതുക്കബയ  അകകലന്കമന്റെസ്റ്റ്  മുഖദമനബയുകട

അദദക്ഷതയബല് കൂടബയ ഉനതതല കയനാഗലാം അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  ആയതസ്റ്റ് കറേയബല്കവെയുകട

പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്. കകേനാട്ടയലാം ജബലയബകല പതബമൂകനനാളലാം വെബകലജുകേളബല് കൂടബയനാണസ്റ്റ്

ശബരബ കറേയബല്പനാത  കേടനകപനാകുനകതങ്കബലലാം മൂനസ്റ്റ് വെബകലജുകേളുകട അകകലന്കമന്റെസ്റ്റ്

സസ്റ്റ് കകേച്ചുകേള്  മനാതകമ  കറേയബല്കവെ  സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ളു.  കറേയബല്പനാതയനാവെശദമനായ
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സലകമകറടുക്കുനതബനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കപനാനലാംവെബല  കസഷദല്  തഹസബല്ദനാര്മനാരുകട

കേനാരദനാലയങ്ങള്  തുടങ്ങുനതബനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  അവെ

പ്രവെര്ത്തബച്ചുതുടങ്ങുനകതനാകട  സലകമടുപ്പുനടപടബകേള്    പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂമബകയകറടുക്കുന പദതബകേള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനനായബ കേഴബഞ്ഞ

മനബസഭനാ  കയനാഗലാം  ഒരു  കഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  ഓഫസ്പീസകറേ  കകേനാ-ഓര്ഡബകനററേനായബ

നബകയനാഗബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്കമനാലബ-ശബരബ  കറേയബല്പനാതയുകട  ആവെശദകേതയുലാം

പ്രനാധനാനദവലാം  കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ്  പ്രധനാനമനബയുകട  പ്രഗതബ  സസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വെര്ഷലാം  തകന  അതബകന്റെ  ഉത്ഘനാടനലാം  നടത്തനാന്

സനാധബക്കുകമനനാണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതസ്റ്റ്.

(7) കകേനാകളജബകന്റെ കശനാചദനാവെസ

ശസ്പീ  .    വെബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേനായ  :  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ്  മസ്പീഞന്ത ഗവെ.  ആര്ട്സസ്റ്റ്

ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  കകേനാകളജസ്റ്റ്  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  കശനാചദനാവെസ  പരബഹരബക്കുനതബനലാം

അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബനലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമനബ (  കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്  ):  കകേനാഴബകക്കനാടസ്റ്റ് മസ്പീഞന്ത

ഗവെണ്കമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സയന്സസ്റ്റ്  കകേനാകളജബകല   പ്രധനാന  കകേട്ടബടലാം

നവെസ്പീകേരബക്കുനതബനള്ള  എസബകമറസ്റ്റ്  തയനാറേനാക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കപനാതുമരനാമത്തസ്റ്റ്

ഫണബലള്കപ്പെടുത്തബ മറസ്റ്റ് കകേട്ടബടങ്ങളുകട പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുള്ള തുകേയുലാം അനവെദബചബട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേനാകളജബല് പുതുതനായബ നബര്മ്മേബക്കുന കഗനാള്ഡന് ജൂബബലബ കബനാക്കബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഭരണനാനമതബയുലാം  സനാകങ്കതബകേനാനമതബയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

കൂടനാകത  കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാകടയുള്ള   പ്രവൃത്തബകേളുലാം  ആവെബഷ്കരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

കേബഫ്ബബ മുകഖന മനാസര് പ്ലൈനാന് നടപ്പെനാക്കുനതബനസ്റ്റ് ഭനാവെബയബല് ശമബക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

(8)   മന്തസ്റ്റ്  ,   കകേനാളറേ കരനാഗങ്ങളുകട വെദനാപനലാം

ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണനാ  കജനാര്ജസ്റ്റ്:   പത്തനലാംതബട്ട  ജബലയബകല  അനദസലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കബടയബല്  മന്തസ്റ്റ്,  കകേനാളറേ  കരനാഗങ്ങള്  പടരുനതസ്റ്റ്  തടയനാന്

അടബയന്തര നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജ

ടസ്പീചര്  ):    പത്തനലാംതബട്ട  ജബലയബല്  ഇതര സലാംസനാന കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കബടയബല്

മന്തസ്റ്റ്  കരനാഗലാം  പടരുന  സനാഹചരദലാം  നബലവെബലബല.  ഇതര  സലാംസനാന

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുകവെണബ  പ്രകതദകേ  രനാതബകേനാല  രക്തപരബകശനാധന  നടത്തബ  മന്തസ്റ്റ്

കരനാഗബകേകള  കേണപബടബക്കുനതബനലാം  കരനാഗനാതുരത  കുറേയ്ക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.    കഹല്ത്തബ കകേരള എന സമഗ്ര പദതബ ആവെബഷ്കരബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്

പകേര്ചവെദനാധബ  കരനാഗങ്ങളുള്ള  ഇതര  സലാംസനാനക്കനാകര  കേകണത്തബ  ചബകേബത

നല്കുനതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   പത്തനലാംതബട്ട  ജബലയബകല  വെള്ളബകക്കനാടസ്റ്റ്

പഞനായത്തബല് നനാട്ടബല് കപനായബ തബരബകകേ വെന ഒരു അനദസലാംസനാന കതനാഴബലനാളബ
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വെയറേബളക്ക ബനാധകയ തുടനസ്റ്റ് മരണകപ്പെടുകേയുലാം   കൂകട തനാമസബചബരുനവെരബല് ചബലര്

സസന്തലാം  നനാട്ടബകലയ്ക്കുലാം  ചബലര്  കേനാഞ്ഞബരപ്പെള്ളബയബല്  കജനാലബക്കസ്റ്റ്  കപനാകുകേയുലാം  കചയ.

പരബകശനാധനയുലാം തുടര്ചബകേബതയുലാം കതടനാന് ഇവെകരനാടസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  വെബവെരലാം

അവെരുകട  സലാംസനാനകത്ത  അറേബയബക്കുകേയുലാം   തനാമസസലത്തസ്റ്റ്  അടബയന്തര

പ്രതബകരനാധപ്രവെര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.

(9)   സനാഫസ്റ്റ് നഴ്സുമനാരുകട ശമ്പളലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:   കകേരള  കഹല്ത്തസ്റ്റ്  റേബസര്ചസ്റ്റ്  &  കവെല്കഫയര്

കസനാപസറബയുകട കേസ്പീഴബലള്ള  സനാഫസ്റ്റ് നഴ്സുമനാരുകട ശമ്പളലാം വെര്ദബപ്പെബക്കനാന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലജ

ടസ്പീചര്  ):  കകേരള  കഹല്ത്തസ്റ്റ്  റേബസര്ചസ്റ്റ്  &  കവെല്കഫയര്  കസനാപസറബയുകട

പ്രവെര്ത്തനത്തബനനായബ  സര്ക്കനാര്  ഗ്രനാകന്റെനാ  മറസ്റ്റ്  ധനസഹനായകമനാ  നല്കുനബല.

സനാപനത്തബകന്റെ തനതസ്റ്റ് ഫണബല് നബനനാണസ്റ്റ് ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളലാം നല്കുനതസ്റ്റ്.

സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  കേരനാര്  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട  ശമ്പള  വെര്ദനയനസൃതമനായബ

കകേരള കഹല്ത്തസ്റ്റ് റേബസര്ചസ്റ്റ്  &  കവെല്കഫയര് കസനാപസറബയുകട കേസ്പീഴബലള്ള സനാഫസ്റ്റ്

നഴ്സുമനാരുകട ശമ്പളവലാം വെര്ദബപ്പെബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേ.എചസ്റ്റ്.  ആര്.ഡബബ.എസസ്റ്റ്.  ഗകവെണബലാംഗസ്റ്റ്

കബനാര്ഡനാണസ്റ്റ്  കേരനാര്  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട  ശമ്പള  വെര്ദനവെസ്റ്റ്  സലാംബനബചസ്റ്റ്
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തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതസ്റ്റ്.  കേരനാര് ജസ്പീവെനക്കനാരനായ നഴ്സുമനാര്ക്കനായബ സര്ക്കനാര് നബശയബച

ശമ്പളലാം കകേ.എചസ്റ്റ്. ആര്.ഡബബ.എസസ്റ്റ്.-ലലാം നല്കേനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണസ്റ്റ്. 

IV റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം 

(1) 2017-കല കകേരള ചരക്കു കസവെന നബകുതബ ബബലബകന സലാംബനബച സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബ VIII-കന്റെ റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(2) 2017-കല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ (കഭദഗതബ)  ബബലബകന സലാംബനബച

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ IX-കന്റെ റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(3) 2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന് (കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവെസ്റ്റ്

പട്രൈബബണലബകന  സലാംബനബച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)  ബബലബകന  സലാംബനബച

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ XIV-കന്റെ റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

V അനസൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം

(1) റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് പരബഗണന

അനസൗകദദനാഗബകേ  ബബല്ലുകേളുലാം  പ്രകമയങ്ങളുലാം  സലാംബനബച  സമബതബയുകട

ഒന്പതനാമതസ്റ്റ് റേബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

(2) ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനമതബക്കുള്ള പ്രകമയങ്ങള്

(i)  2016-  കല കകേരള പനാചകേ കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  പദതബ രൂപസ്പീകേരണ

ബബല്
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(ശസ്പീ. എന്. എ. കനലബക്കുനസ്റ്റ് കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയതസ്റ്റ്)

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുനസ്റ്റ്:   2016-കല  കകേരള  പനാചകേ  കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധബ  പദതബ  രൂപസ്പീകേരണ  ബബലബകന്റെ  അവെതരണനാനമതബക്കുള്ള  പ്രകമയലാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉപബദുള്ള :  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

കതനാഴബലലാം  എപക്സൈസലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്

എഞബനസ്പീയറേബലാംഗുലാം കേശുവെണബ വെദവെസനായവലാം വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ

അമ്മേ  ): കകേന്ദ്ര നബയമത്തബകന്റെയുലാം  ചട്ടങ്ങളുകടയുലാം  അടബസനാനത്തബല് സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

രൂപസ്പീകേരബച  അണ്  ഓര്ഗപനസ്ഡസ്റ്റ്  കസനാഷദല്  കസകേബരബറസ്പീസസ്റ്റ്  സസ്പീമബല്

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേകളയുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത കക്ഷമപദതബ പ്രകേനാരലാം

ചബകേബതനാസഹനായത്തബനലാം  കപന്ഷനടക്കമുള്ള  ആനകൂലദങ്ങള്ക്കുലാം

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്   അര്ഹതയുള്ളതബനനാല്   ഇസൗ  ബബലബനസ്റ്റ്

അവെതരണനാനമതബ നല്കകേണ സനാഹചരദലാം നബലവെബലബല.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനലബക്കുനസ്റ്റ്:  വെളകര  ദുരബതപൂര്ണ്ണമനായ  ജസ്പീവെബതമനാണസ്റ്റ്

സലാംസനാനകത്ത  പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേള്  നയബക്കുനതസ്റ്റ്.  കഹനാട്ടലകേളബകല

ഭക്ഷണകത്ത  ആശയബക്കുനവെകര  സലാംബനബചബടകത്തനാളലാം
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പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട  കസവെനലാം  വെബലമതബക്കനാനനാകേനാത്തതനാണസ്റ്റ്.

ആകഘനാഷങ്ങകള   ആസസനാദദമനാക്കുനതബന പബനബല് സസനാദബഷ്ടമനായ ഭക്ഷണത്തബനലാം

പനാചകേകത്തനാഴബലനാളബക്കുലാം  പ്രധനാന   പങ്കുണസ്റ്റ്.  പനാചകേകത്തനാഴബലബല്  ഏര്കപ്പെട്ടബ

രുനവെര്ക്കസ്റ്റ് തുച്ഛമനായ വെരുമനാനമനാണസ്റ്റ്  ലഭബക്കുനതസ്റ്റ്.   എലനാക്കനാലത്തുലാം തുടര്ചയനായബ

കജനാലബ  ലഭബക്കുനതബനള്ള അവെസരങ്ങള് കുറേവെനാണസ്റ്റ്.   ആയതബനനാല് അവെര്ക്കനായബ

ഒരു കക്ഷമപദതബ ഏര്കപ്പെടുകത്തണതസ്റ്റ്  അതദന്തനാകപക്ഷബതമനാണസ്റ്റ്.  

 ശസ്പീ.  എന്.  എ.  കനലബക്കുനസ്റ്റ്  അവെതരബപ്പെബച  പ്രകമയലാം  സഭയുകട

അനമതബകയനാകട പബന്വെലബച്ചു. 

(ii) 2016 -  കല കകേരള കേണല് വെനലാം സലാംരക്ഷണ  -  വെബകേസന ബബല്  

(ശസ്പീ. കജയബലാംസസ്റ്റ് മനാതത്യു കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയതസ്റ്റ്)

ശസ്പീ  .   കജയബലാംസസ്റ്റ് മനാതത്യു: 2016 -കല കകേരള കേണല് വെനലാം സലാംരക്ഷണ-വെബകേസന

ബബലബകന്റെ അവെതരണനാനമതബക്കുള്ള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.  

    ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമനാര് : പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജു)  :

ബബലബകന്റെ ഉള്ളടക്കകത്തനാടസ്റ്റ് കയനാജബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   സലാംസനാനകത്ത കേണല് കേനാടുകേകള

റേബസര്വെസ്റ്റ്  വെനമനായബ വെബജനാപനലാം കചയസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്  നബലവെബലള്ള കകേരള
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വെന നബയമത്തബകല വെദവെസകേള് പരദനാപ്തമനാണസ്റ്റ്.  ഒരു ഏക്കറേബല്  കുറേവള്ള  കേണല്

കേനാടുകേകള   ഇന്കസന്റെസ്പീവെസ്റ്റ്  കകേനാടുത്തസ്റ്റ്   സലാംരക്ഷബക്കുന  പദതബയുലാം   നബലവെബലണസ്റ്റ്.

വെനദജസ്പീവെബ  സലാംരക്ഷണ  നബയമത്തബകന്റെ  വെദവെസകേള്ക്കനസൃതമനായബ  കേമ്മേബണബറബ

റേബസര്വ്വുകേളനായബ  സലാംരക്ഷബചസ്റ്റ്  കേണല്  കേനാടുകേകള  പരബപനാലബക്കുനമുണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനകത്ത  കേണല്കേനാടുകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവെശദമനായ  നബയമങ്ങള്

നബലവെബലള്ളതബനനാലലാം   കകേന്ദ്ര  ചട്ടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  എതബരനായതബനനാലലാം  ഇസൗ  ബബലബകന്റെ

ആവെശദമബല.

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസസ്റ്റ് മനാതത്യു :   ബഹുമനാനദനനായ മനബ  സൂചബപ്പെബച കേനാരദങ്ങകളനാടസ്റ്റ്

വെബകയനാജബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  കേണല്  കേനാടുകേളുകട  അളവെസ്റ്റ്  ഗണദമനായ

കതനാതബല് കുറേഞകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.    എനനാല്  സര്ക്കനാര് അധസ്പീനതയബലള്ള

റേബസര്വെസ്റ്റ്  കഫനാറേസ്റ്റുകേള്   സലാംരക്ഷബക്കനാന്  നമുക്കസ്റ്റ്  സനാധബക്കുനണസ്റ്റ്.  ആവെനാസ

വെദവെസയുകട  നബലനബല്പ്പെബനലാം   ടൂറേബസലാം  വെബകേസനത്തബനലാം  കേണല്  വെനങ്ങളുകട

സലാംരക്ഷണലാം  അനബവെനാരദമനാണസ്റ്റ്.   കകേരളത്തബകല  കേണല്  കേനാടുകേളബല്

മഹനാഭൂരബപക്ഷവലാം സബതബ കചയ്യുനതസ്റ്റ് സസകേനാരദ ഭൂമബയബലനായതബനനാല് അവെകയലനാലാം

നശബപ്പെബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   കേണല്  വെനങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനലാം

വെബകേസബപ്പെബക്കുനതബനലാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.     

                                                                                       (ചര്ച തുടരുലാം)
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(iii) 2017-  കല കകേരള സലാംസനാന ട്രൈനാന്കസനാര്ട്ടസ്റ്റ് വെനാഹന യനാതക്കനാരുകട അവെകേനാശ

സലാംരക്ഷണ അകതനാറേബറബ ബബല്

(  ശസ്പീ  .   വെബ  .   ടബ  .   ബല്റേനാലാം കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയതസ്റ്റ്  )

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ടബ  .    ബല്റേനാലാം:  2017-കല  കകേരള സലാംസനാന ട്രൈനാന്കസനാര്ട്ടസ്റ്റ് വെനാഹന

യനാതക്കനാരുകട  അവെകേനാശ  സലാംരക്ഷണ  അകതനാറേബറബ  ബബലബകന്റെ

അവെതരനാണനാനമതബക്കുള്ള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ഗതനാഗത  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  ജലവെബഭവെ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതബ  .  ടബ  .

കതനാമസസ്റ്റ്):    യനാതക്കനാരുകട  സരക്ഷയനായുള്ള  വെദവെസകേള്   കകേന്ദ്ര  -സലാംസനാന

കമനാകട്ടനാര്  വെനാഹന  ചട്ടങ്ങളബലലാം   കകേരള  കറേനാഡസ്റ്റ്  കസഫബ  ആക്ടബലലാം  റൂള്സബലലാം

ഉള്കക്കനാള്ളബചബട്ടുണസ്റ്റ്.    കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസസ്റ്റ്  സനാന്റുകേള്,  കടനായസ്റ്റ് കലറ്റുകേള്,

കഹനാട്ടലകേള് എനബവെയുകട നവെസ്പീകേരണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  പുകരനാഗമബച്ചുവെരബകേയനാണസ്റ്റ്.

വെനാഹനങ്ങളുകട അമബതകവെഗത നബയനബക്കുനതബനസ്റ്റ്  സസ്പീഡസ്റ്റ് ഗവെര്ണറുലാം യനാതയുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  വെബവെരങ്ങള്  ലഭബക്കുനതബനസ്റ്റ്   ജബ.പബ.എസസ്റ്റ്.,  സബ.സബ.ടബ.വെബ.  തുടങ്ങബയ

ആധുനബകേ  സലാംവെബധനാനങ്ങളുലാം   ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കറേനാഡസ്റ്റ്  കസഫബ  ആക്ടബല്

കേനാലനാനസൃതമനായ  മനാറങ്ങള്   വെരുത്തുനതബനള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്.   പ്രസസ്തുത   ബബല്   പ്രനാബലദത്തബല്  കകേനാണവെരുകമ്പനാള്
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അകതനാറേബറബയുകട   പ്രനാരലാംഭ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  സഞബത

നബധബയബല്  നബനസ്റ്റ്  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവവെരുകമനതബനനാലലാം     ബബലബല്

പരമനാര്ശബചബട്ടുള്ള  എലനാ  വെബഷയങ്ങളുലാം   നബലവെബലള്ള  ചട്ടങ്ങളുലാം

സലാംവെബധനാനങ്ങളുമുപകയനാഗബചസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കബവെരുനതബനനാലലാം  ഇസൗ  ബബലബനസ്റ്റ്

അവെതരണനാനമതബ നല്കകേണതബകലനനാണസ്റ്റ് സര്ക്കനാരബകന്റെ അഭബപ്രനായലാം.

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ടബ  .    ബല്റേനാലാം:  ട്രൈനാന്കസനാര്ട്ടസ്റ്റ് വെനാഹന യനാതക്കനാരുകട അവെകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്   ചുമതലകപ്പെട്ട അകതനാറേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര കമനാകട്ടനാര്

വെനാഹന  നബയമലാം  വെരുകമ്പനാള്  അതബകല  നല  വെശങ്ങള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

യനാതക്കനാരുകട  അവെകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനസ്റ്റ്   പ്രകതദകേ

സലാംവെബധനാനകമനാരുക്കണലാം.    യനാതക്കനാരകന്റെ   അവെകേനാശങ്ങള്  ഹനബക്കകപ്പെടുന

സന്ദര്ഭങ്ങളബല്   ഇടകപടല്  നടത്തുനതബനനാണസ്റ്റ്  കേസനാസബ  ജുഡസ്പീഷദല്

അധബകേനാരകത്തനാടുകൂടബയ ഒരു അകതനാറേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കണകമനനാവെശദകപ്പെടുനതസ്റ്റ്. 

                                                                                      (ചര്ച തുടരുലാം)

(iv)   2017-  കല ചബകേബതനാവെകേനാശമബഷന് ബബല്

(കപ്രനാഫ.  ആബബദസ്റ്റ് ഹുകകസന് തങ്ങള് കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയതസ്റ്റ്)

കപ്രനാഫ  .     ആബബദസ്റ്റ്  ഹുകകസന്  തങ്ങള്:  2017-കല  ചബകേബതനാവെകേനാശമബഷന്

ബബലബകന്റെ  അവെതരണനാനമതബക്കുള്ള  പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സനബല്  കുമനാര്):  കപനാതു-സസകേനാരദ  കമഖലകേളബകല

ആശുപതബകേള്,  ലനാബുകേള്,  സനാനബലാംഗസ്റ്റ്  കസന്റെറുകേളുള്കപ്പെകടയുള്ള  സനാപനങ്ങളബല്

വെദക്തമനായ  മനാനദണ്ഡങ്ങളുകട  അടബസനാനത്തബല്  ഗുണനബലവെനാരലാം

ഉറേപ്പെനാക്കത്തക്കവെബധത്തബല്   രജബകസ്ട്രേഷന്, കബനബക്കല് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങബയവെ

നബയനബക്കുനതബനലാം  ആകരനാഗദ  ചബകേബതനാരലാംഗകത്ത  അനഭബലഷണസ്പീയമനായ

പ്രവെണതകേള് നബരുതനാഹകപ്പെടുത്തുനതബനലാം ലക്ഷദമബട്ടസ്റ്റ് 2017-കല 'കകേരള കബനബക്കല്

എസനാബബകഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  രജബകസ്ട്രേഷന് ആന്റെസ്റ്റ്  കറേഗുകലഷന് ബബല്'  ഒസൗകദദനാഗബകേ ബബലനായബ

സര്ക്കനാര്   സഭയബല്  അവെതരബപ്പെബച  സനാഹചരദത്തബല്   ഇസൗ  ബബലബനസ്റ്റ്

അവെതരണനാനമതബ നല്കകേണതബല. 

കപ്രനാഫ  .    ആബബദസ്റ്റ്  ഹുകകസന് തങ്ങള്:  ചബകേബതയ്കക്കത്തുന കരനാഗബകേളുകട

അവെകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  കേഴബയുന  സമസ്പീപനലാം  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനണനാകേണലാം.

                                                                             (ചര്ച തുടരുലാം)

(സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.30- നസ്റ്റ് പബരബഞ.)


