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കകേരള സഞ്ചാംസഞനതത്ത് വതിവതിധതരതതിലുള്ള മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്
പ്രവര്തനങ്ങള് ഫലെപ്രദമഞയതി തടയുന്നതതിനുഞ്ചാം

നതിയനതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പ്രകതഷ്യകേ വഷ്യവസ
ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള

ഒര

 ബതില് 

പശഠതികേ  .―കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതത്ത്  വതിവതിധ  തരതതിലുള്ള  മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്
പ്രവര്തനങ്ങള് ഫലെപ്രദമഞയതി തടയുന്നതതിനുഞ്ചാം നതിയനതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പ്രകതഷ്യകേഞ്ചാം വഷ്യവസ
ലചെകയ്യേണ്ടതത്ത്  യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്; 

ഭഞരത  റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണ്ടഞക്കുന:―

1.  ചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം  വഷ്യഞപതിയുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനത്ത്  “2022-ലലെ  കകേരള
മനുഷഷ്യക്കടതത്ത് പ്രവര്തനങ്ങള് (തടയല്) ആകത്ത് " എന്നത്ത് കപരത്ത് പറയഞഞ്ചാം.

(2)  ഇതത്ത്  ഗസറതില്  വതിജഞപനഞ്ചാം  ലചെയ്ത  തശയതതി  മുതല്  പ്രഞബലെഷ്യതതില്
വന്നതഞയതി കേരതലപ്പകടണ്ടതഞണത്ത്.

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറത്ത്  വതിധതതില്  ആവശഷ്യലപ്പടഞത
പകഞ്ചാം,―

(എ)  "മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്"  എന്നഞല്  ഇനഷ്യന്  ഭരണഘടനയുലട  ആര്ടതിക്കതിള്
23(1)  പ്രകേഞരമുള്ള  മനുഷഷ്യക്കടതഞ്ചാം;  വഷ്യഞജേ  റതിക്രൂടതിഞ്ചാംഗത്ത്  ഏജേന്സതികേളഞ്ചാം  വഷ്യക്തതികേളഞ്ചാം
വഷ്യഞജേകരഖകേകേളലടയുഞ്ചാം  സര്ടതിഫതിക്കറ്റുകേളലടയുഞ്ചാം  അടതിസഞനതതില്  വതിമഞനതഞവളങ്ങള്
വഴെതികയഞ;  സമുദ്രയഞനങ്ങള്  വഴെതികയഞ  വഷ്യക്തതികേലള  വതികദശരഞജേഷ്യങ്ങളതികലെക്കത്ത്  ലകേഞണ
കപഞകുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

(ബതി) "വഷ്യഞജേ റതിക്രൂടതിഞ്ചാംഗത്ത് ഏജേന്സതി" എന്നഞല് കകേന്ദ്ര ആകതിലലെയുഞ്ചാം അതതിനുകേശഴെതില്
ഉണ്ടഞക്കതിയതിട്ടുള്ള ചെടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം ഉതരവകേളതിലലെയുഞ്ചാം അലല്ലെങതില് തത്സമയഞ്ചാം പ്രഞബലെഷ്യതതിലുള്ള
മകറലതങതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതിലലെയുഞ്ചാം  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  വഷ്യവസകേള്ക്കത്ത്  വതിരദ്ധമഞയതി  വതികദശ
രഞജേഷ്യങ്ങളതികലെക്കത്ത് വഷ്യക്തതികേലള റതിക്രൂടത്ത് ലചെയ്യുന്ന ഏജേന്സതി/വഷ്യക്തതി  എന്നര്ത്ഥമഞകുന;
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(സതി)  "സര്ക്കഞര്" എന്നഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഡതി) "വതിജഞപനഞ്ചാം"  എന്നഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് ഗസറതിലൂലട പുറലപ്പടുവതിക്കുന്ന
വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(ഇ)  "അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ  ഉകദഷ്യഞഗസന്"എന്നഞല്  3-ാംവകുപ്പത്ത്  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പത്ത് പ്രകേഞരഞ്ചാം സര്ക്കഞര് അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ ഏലതങതിലുഞ്ചാം ഉകദഷ്യഞഗസന്
എന്നര്ത്ഥമഞകുന;

(എഫത്ത്)  "തശരകദശജേഞഗ്രതഞസമതിതതികേള്"  എന്നഞല്  8-ാംവകുപ്പത്ത്  1-ാംഉപവകുപ്പത്ത്(ഡതി)
പ്രകേഞരഞ്ചാം രൂപശകേരതിച്ച സമതിതതികേള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന.

3.  വഷ്യഞജേ റതിക്രൂടതിഞ്ചാംഗത്ത്  ഏജേന്സതികേലളയുഞ്ചാം മനുഷഷ്യക്കടതതില് ഏര്ലപ്പടുന്ന വഷ്യക്തതികേലളയുഞ്ചാം
തടങതില് വയ്ക്കുന്നതതിനത്ത്  ഉതരവത്ത്  പുറലപ്പടുവതിക്കുവഞനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  സര്ക്കഞരതികനഞ
അലല്ലെങതില്  (2)-ാംഉപവകുപ്പതിന്  കേശഴെതില്  അധതികേഞരലപ്പടുതതിയ  ഒര  ഉകദഷ്യഞഗസകനഞ
വഷ്യഞജേ  റതിക്രൂടതിഞ്ചാംഗത്ത്  ഏജേന്സതിലയ  സഞ്ചാംബനതികച്ചഞ  അലല്ലെങതില്  അതതില്  ഉള്ലപ്പട
വഷ്യക്തതികേളലടകയഞ പ്രവര്തനങ്ങള് സഞ്ചാംബനതിച്ചത്ത് ജേതില്ലെഞ കപഞലെശസത്ത് കമധഞവതിയുലട റഞങതില്
കുറയഞത ഒര കപഞലെശസത്ത് ഓഫശസറതില് നതിനഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്ന വതിവരഞ്ചാം കബഞധഷ്യലപ്പടുന്ന പകഞ്ചാം,
അയഞലള  കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതതിനകേതത്ത്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  രശതതിയതിലുള്ള  മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്
പ്രവര്തനങ്ങള്  ലചെയ്യുന്നതതില്  നതിനഞ്ചാം  തടയുന്നതതിനത്ത്  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ലചെകയ്യേണ്ടതത്ത്
ആവശഷ്യമഞലണനകേണ്ടഞല്,  അങ്ങലനയുള്ള  വഷ്യക്തതികേലള  തടങലെതില്  വയഞന്
നതിര്കദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ള ഒര ഉതരവത്ത് പുറലപ്പടുവതിക്കഞവന്നതഞണത്ത്.

(2)  ഏലതങതിലുഞ്ചാം പ്രകദശതത്ത് നതിലെവതിലുള്ളകതഞ ഉണ്ടഞകേഞന് ഇടയുള്ളകതഞ ആയ
സഞഹചെരഷ്യങ്ങള്  കേണക്കതിലലെടുക്കുകമ്പഞള്  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  ലചെകയ്യേണ്ടതത്ത്  ആവശഷ്യമഞലണന്നത്ത്
സര്ക്കഞരതിനത്ത്  കബഞദ്ധഷ്യലപ്പടുന്ന പകഞ്ചാം കരഖഞമൂലെമുള്ള ഉതരവതിനഞല് പ്രസ്തുത ഉതരവതില്
വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവന്ന  കേഞലെയളവതികലെക്കത്ത്  ആധതികേഞരതികേതയുള്ള  ജേതില്ലെഞ  മജേതികസ്ട്രേറതികനഞടത്ത്
അകദ്ദേഹതതിലന്റെ  അധതികേഞരപരതിധതിക്കുള്ളതില്  തഞമസതിക്കുന്നകതഞ,  അല്ലെഞതകതഞ  ആയ
വഷ്യക്തതികേലള സഞ്ചാംബനതിച്ചത്ത് അങ്ങലനയുള്ള അധതികേഞരപരതിധതിക്കുള്ളതില് അതരഞ്ചാം വഷ്യക്തതികേള്
ഏര്ലപ്പടുന്നകതഞ  ഏര്ലപ്പടഞന്  ഇടയുള്ളകതഞ  കപ്രരതിപ്പതിക്കുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  പ്രവര്തനലത  സഞ്ചാംബനതിച്ചത്ത്  (1)-ാംഉപവകുപ്പതിനു  കേശഴെതില്  അധതികേഞരഞ്ചാം
വതിനതികയഞഗതിക്കുന്നതതിനത്ത് നതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവന്നതഞണത്ത്.

4. തടങല് ഉതരവകേള് നടപ്പഞക്കല്.―1973-ലലെ കതിമതിനല് നടപടതി നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതില്
(1974-ലലെ  2-ാംകകേന്ദ്ര  ആകത്ത്)  അറസത്ത്  വഞറന്റുകേള്  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനത്ത്  വഷ്യവസ
ലചെയ്തതിട്ടുള്ള രശതതിയതില് കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത ഏലതഞര സലെതഞ്ചാം ഒര തടങല് ഉതരവത്ത്
നടപ്പതിലെഞക്കഞവന്നതഞണത്ത്.
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5.  ഒളതിവതില്കപ്പഞകുന്ന ആളകേലള സഞ്ചാംബനതിച്ച അധതികേഞരങ്ങള്.―(1)  ഏതത്ത് ആളതിലന
സഞ്ചാംബനതിച്ചഞകണഞ  ഒര  തടങല്  ഉതരവത്ത്  ഉണ്ടഞയതിട്ടുള്ളതത്ത്  ആ  ആള്  ഉതരവത്ത്
നടപ്പതിലെഞക്കഞന്  കേഴെതിയഞതവതിധഞ്ചാം  ഒളതിവതില്  കപഞയതിട്ടുലണ്ടകന്നഞ,  സസ്വയഞ്ചാം
മറഞതിരതിക്കുനലവകന്നഞ സര്ക്കഞരതികനഞ  3-ാംവകുപ്പത്ത്  (2)-ാംഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം അധതികേഞര
ലപ്പടുതതിയ ഉകദഷ്യഞഗസകനഞ  വതിശസ്വസതിക്കഞന്  കേഞരണമുലണ്ടങതില് സര്ക്കഞരതികനഞ  അലല്ലെങതില്
അങ്ങലനയുള്ള ഓഫശസര്കക്കഞ,―

(എ)  കമല്പ്പറഞ ആള് സഞധഞരണയഞയതി തഞമസതിക്കുന്ന സലെതത്ത് ആധതികേഞരതികേതയുളള
ചെശഫത്ത്  ജുഡശഷഷ്യല് മജേതികസ്ട്രേറതികനഞ, ജുഡശഷഷ്യല് ഫസത്ത് കഞസത്ത് മജേതികസ്ട്രേറതികനഞ അതത്ത് സഞ്ചാംബനതിച്ച
ലെതിഖതിതമഞയ റതികപ്പഞര്ടത്ത് നല്കേഞവന്നതഞ്ചാം; 

(ബതി)  ഗസറതില് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചെയ്ത ഉതരവ വഴെതി ആ ഉതരവതില് വതിനതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവന്ന
ഉകദഷ്യഞഗസന് മുമ്പഞലകേയുഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള സലെതഞ്ചാം അങ്ങലനയുള്ള കേഞലെഞവധതിക്കുള്ളതിലുഞ്ചാം
ഹഞജേരഞകുവഞന് പ്രസ്തുത ആളതികനഞടത്ത് നതിര്കദ്ദേശതിക്കഞവന്നതഞണത്ത്.

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പത്ത്  (എ)  ഖണ്ഡതതിനുകേശഴെതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ആളതിലനതതിലര
റതികപ്പഞര്ടത്ത്  നല്കേലപ്പടുകമ്പഞള് അയഞള്ലക്കതതിലരയുള്ള തടങല് ഉതരവത്ത്  മജേതികസ്ട്രേറതിനഞല്
പുറലപ്പടുവതിച്ച ഒര വഞറന്റെതിനു സമഞനമഞയതി പരതിഗണതിച്ചത്ത് 1973-ലലെ കതിമതിനല് നതിയമനടപടതി
സഞ്ചാംഹതിതയതിലലെ 82, 83, 84, 85, 86 വകുപ്പുകേളതിലലെ വഷ്യവസകേള് അയഞള്ക്കുഞ്ചാം അയഞളലട
സസ്വതതിനുഞ്ചാം എതതിലര ബഞധകേമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

6.     തടങലെതില്  വയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള  പരമഞവധതി  കേഞലെയളവത്ത്.―ഈ  ആകത്ത്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതഞ്ചാം  (4-ാം  വകുപ്പത്ത്  പ്രകേഞരഞ്ചാം)  സതിരലപ്പടുതതിയതി  ട്ടുള്ളതമഞയ  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
തടങല്  ഉതരവത്ത്  അനുസരതിച്ചത്ത്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒരഞലള  തടങലെതില്  വയ്ക്കുന്ന  പരമഞവധതി
കേഞലെയളവത്ത്  അങ്ങലനയുള്ള  തടങല്  തശയതതി  മുതല്  ആറത്ത്  മഞസതതില്  കേവതിയഞന്
പഞടുള്ളതല്ലെ.

7.  കുറങ്ങള് ലകേഞഗത്ത് ലലനസതിബതിളഞ്ചാം ജേഞമഷ്യഞ്ചാം ലെഭതിക്കഞതവയുഞ്ചാം ആയതിരതിക്കുലമന്നത്ത്.  ― 1973-ലലെ
കതിമതിനല്  നതിയമസഞ്ചാംഹതിതയതില്  (1974-ലലെ  2-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകത്ത്)  എന്തു  തലന്ന
അടങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  ഈ  ആകത്ത്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ശതികതിക്കലപ്പടഞവന്ന  എല്ലെഞ  കുറങ്ങളഞ്ചാം  ഈ
ആകതിന്  കേശഴെതില്  നല്കേതിയതിട്ടുള്ള  ഉതരവകേളലട  മനനഃപൂര്വ്വമഞയ  ലെഞ്ചാംഘനങ്ങളഞ്ചാം
ലകേഞഗത്ത് ലലനസതിബതിളഞ്ചാം ജേഞമഷ്യഞ്ചാം ലെഭതിക്കഞതവയുമഞയതിരതിക്കുന്നതഞണത്ത്.

8.   മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  തടയഞന്  തശരപ്രകദശങ്ങളതില്  സസ്വശകേരതികക്കണ്ട  നടപടതികേള്.―(1)
സമുദ്രയഞനങ്ങള്  വഴെതിയുള്ള  മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  ഫലെപ്രദമഞയതി  തടയുന്നതതിനത്ത്  ഇനതിപ്പറയുന്ന
മഞര്ഗ്ഗങ്ങള് സസ്വശകേരതികക്കണ്ടതഞണത്ത്,―

(എ)  തശരപ്രകദശങ്ങളതില്  നതിശതിത  ഇടകവളകേളതില്  കപഞലെശസത്ത്,  തശരകസന,
നഞവതികേകസന,  മററന്  എന്കഫഞഴത്ത്ലമന്റെത്ത്  എന്നതിവയുലട  സഞ്ചാംയുക്ത  പരതികശഞധന
നടകതണ്ടതഞണത്ത്;
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(ബതി)  സഞ്ചാംസഞനലത  ഒറലപ്പട  തശരങ്ങള്  അടയഞളലപ്പടുതതി  നതിരശകണ
സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം ശക്തതിലപ്പടുതകേ;

(സതി)  തശരകദശകപഞലെശസത്ത്  കസഷനുകേളതില്  ഈ  ആവശഷ്യതതികലെക്കഞയതി
കൂടുതല് ഉകദഷ്യഞഗസലര നതികയഞഗതിക്കുകേ;

(ഡതി)  പ്രകദശവഞസതികേലള  ഉള്ലപ്പടുതതിലക്കഞണ്ടത്ത്  തശരകദശ  ജേഞഗ്രതഞ
സമതിതതികേള് രൂപശകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം പ്രവര്തനങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുതകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുകേ;

(ഇ)  തശരകദശപ്രകദശലത റതികസഞര്ട്ടുകേള്,  കഹഞഞ്ചാംകസകേള് എന്നതിവതിടങ്ങളതില്
തഞമസതിക്കുന്നവരലട  വതിവരങ്ങള്  അടങ്ങതിയ  രജേതിസറുകേള്  സൂകതിക്കഞന്  നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
നല്കുകേയുഞ്ചാം  വഷ്യക്തമഞയ  തതിരതിച്ചറതിയല്  കരഖകേളലട  പകേര്പ്പത്ത്  നല്കേഞലത  തഞമസഞ്ചാം
അനുവദതിക്കഞന് പഞടതില്ലെഞതതമഞകുന;

(എഫത്ത്)  സമുദ്രയഞനങ്ങള് തറമുഖതത്ത് എതകമ്പഞഴുഞ്ചാം കപഞകുകമ്പഞഴുമുള്ള അവസരതതില്
പരതികശഞധനകേള്ക്കഞയതി ഉകദഷ്യഞഗസരലട സഞന്നതിധഷ്യഞ്ചാം ഉറപ്പുവരകതണ്ടതഞ്ചാം;

(ജേതി)  സശമര് ഏജേന്റെത്ത് റലെസന്സുള്ള കേപ്പലുകേള് മഞതഞ്ചാം തശരതത്ത് അടുപ്പതിക്കുന്ന
തരതതില് നതിയനണങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുതകേ.

(എച്ചത്ത്)  തശരകദശ കപഞലെശസത്ത് കസഷനുകേളലട കനതൃതസ്വതതില് പകടഞളതിഞ്ചാംഗത്ത്  നടപടതികേള്
ശക്തതിലപ്പടുതകേ.

9.  വതികദശലതഞഴെതിലെതിനുള്ള  മഞനദണ്ഡങ്ങളതില്  കേഞതലെഞയ  മഞറഞ്ചാം  വരതകേ.―(എ)
മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  മഞഫതിയകേള്  സഞമൂഹഷ്യമഞധഷ്യമങ്ങളതിലൂലട  നല്കുന്ന  പരസഷ്യങ്ങള്ക്കത്ത്
നതിയനണങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുതകേ;

(ബതി)  ഇതരതതിലുള്ള  പരസഷ്യങ്ങള്  കനഞര്ക്ക  റൂടത്ത്സതിലന്റെ  അനുമതതികയഞലട
മഞതഞ്ചാം നടതഞന് നടപടതികേള് സസ്വശകേരതിക്കുകേ;

(സതി) വതികദശ  റതിക്രൂടത്ത്ലമന്റെതിനുള്ള  അവകേഞശഞ്ചാം  കനഞര്ക്ക  റൂടത്ത്സതിനുഞ്ചാം  തതിരലഞടുക്കലപ്പട
ഏതഞനുഞ്ചാം ഏജേന്സതികേള്ക്കുമഞയതി പരതിമതിതലപ്പടുതകേ;

(ഡതി)  വതികദശരഞജേഷ്യങ്ങളതികലെക്കുള്ള  റതിക്രൂടത്ത്ലമന്റെത്ത്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  സഞ്ചാംബനതിച്ചത്ത്
ലപഞതജേനങ്ങള്ക്കത്ത് ദൃശഷ്യ-പത മഞധഷ്യമങ്ങളതിലൂലട നതിശതിത ഇടകവളകേളതില് കബഞധവത്കേരണഞ്ചാം
നടതകേ.

10.  തതിരതിലകേ  എതന്നവരലട  പുനരധതിവഞസഞ്ചാം.―(1)  മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  കകേസതില്
ഇരകേളഞകുന്നവലര  തതിരതിലകേ  നഞടതില്  എതതിക്കുന്നതതിനത്ത് ആവശഷ്യമഞയ  കമശകേരണങ്ങള്
ഏര്ലപ്പടുതകേ.

(2)   ഇതരതതില് തതിരതിലകേ എതന്നവര്ക്കത്ത്  പുനരധതിവഞസ സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
ഏര്ലപ്പടുതകേ.
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11.  റവഷമഷ്യങ്ങള്  നശക്കഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിലലെ
വഷ്യവസകേള്ക്കത്ത്  പ്രഞബലെഷ്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനത്ത്  എലനങതിലുഞ്ചാം  റവഷമഷ്യഞ്ചാം  ഉണ്ടഞകുന്ന പകഞ്ചാം
സര്ക്കഞരതിനത്ത്  അവ  നശക്കഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതികലെക്കഞയതി  ആവശഷ്യലമകന്നഞ  യുക്തലമകന്നഞ
കതഞനന്നതഞ്ചാം  ഈ  ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്ക്കത്ത്  വതിരദ്ധമല്ലെഞതതമഞയ  ഏതത്ത്  കേഞരഷ്യവഞ്ചാം
ഉതരവത്ത് മൂലെഞ്ചാം ലചെയ്യേഞവന്നതഞണത്ത്.

(2)  എന്നഞല് ഈ ആകതിലന്റെ പ്രഞരഞ്ചാംഭ തതിയതതി മുതല് രണ്ടത്ത് വര്ഷതതിനു കശഷഞ്ചാം
അങ്ങലനയുള്ള യഞലതഞര ഉതരവഞ്ചാം പുറലപ്പടുവതിക്കഞന് പഞടുള്ളതല്ലെ.

12.  ചെടങ്ങള്  ഉണ്ടഞക്കുന്നതതിനുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1)  സര്ക്കഞരതിനത്ത്,  ഗസറത്ത്
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,  ഈ  ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതികലെയഞയതി  ചെടങ്ങള്
ഉണ്ടഞക്കഞവന്നതഞണത്ത്;

(2)   ഈ ആകതിന് കേശഴെതില് ഉണ്ടഞക്കുന്ന ഏലതഞര ചെടവഞ്ചാം അതണ്ടഞക്കതിയതതിനു
കശഷഞ്ചാം,  കേഴെതിയുന്നതകവഗഞ്ചാം,  നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള് സഭ മുന്പഞലകേ
ഒര  സകമ്മേളനതതികലെഞ  തടര്ച്ചയഞയ  രണ്ടത്ത്  സകമ്മേളനങ്ങളതികലെഞ  ലപടഞവന്ന  ആലകേ
പതതിനഞലെത്ത്  ദതിവസകതയത്ത്  വയ്കക്കണ്ടതഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  അതത്ത്  ഏതത്ത്  സകമ്മേളനതതില്
വയ്ക്കുനകവഞ ആ സകമ്മേളനകമഞ ലതഞടടുതവരന്ന സകമ്മേളനകമഞ അവസഞനതിക്കുന്നതതിനുമുന്പത്ത്
നതിയമസഭ  പ്രസ്തുത  ചെടങ്ങളതില്  എലനങതിലുഞ്ചാം  രൂപകഭദഞ്ചാം  വരതകേകയഞ  അലല്ലെങതില്  ആ
ചെടഞ്ചാം  ഉണ്ടഞകക്കണ്ടതതിലല്ലെന്നത്ത്  തശരമഞനതിക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുന്ന  പകഞ്ചാം  ആ  ചെടതതിനത്ത്,
അതതിനുകശഷഞ്ചാം, അതത സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, അങ്ങലന രൂപകഭദലപ്പടുതതിയ രൂപതതില് മഞതഞ്ചാം
പ്രഞബലെഷ്യഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരതിക്കുകേകയഞ,  അലല്ലെങതില്  യഞലതഞര  പ്രഞബലെഷ്യവമതില്ലെഞതതിരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയ്യുന്നതഞകുന;  എന്നതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയുലട സഞധുതയത്ത്
ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞത വതിധതതിലെഞയതിരതികക്കണ്ടതഞണത്ത്.

ഉകദ്ദേശഷ്യകേഞരണങ്ങള ളുലട വതിവരണഞ്ചാം

ലതഞഴെതിലെതില്ലെഞയ്മ  രൂകമഞകുകേയുഞ്ചാം  വതികദശതത്ത്  ലതഞഴെതില്കതടതികപ്പഞകുന്നവരലട
എണ്ണതതില് വര്ദ്ധനവത്ത്  ഉണ്ടഞകുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്ന സഞഹചെരഷ്യതതില് പലെ വഷ്യഞജേ റതിക്രൂടതിഞ്ചാംഗത്ത്
ഏജേന്സതികേളഞ്ചാം സമൂഹമഞധഷ്യമങ്ങളതിലൂലട വഷ്യഞജേപരസഷ്യങ്ങള് നല്കേതി വതികദശരഞജേഷ്യങ്ങളതിലലെ
കുടതികയറ  നതിയമങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിച്ചത്ത്  ലതറതിദ്ധഞരണകേള്  പരതതിയുഞ്ചാം  വഷ്യഞജേകരഖകേളലട
പതിന്ബലെകതഞലട  വതിമഞനതഞവളങ്ങള്  വഴെതിയുഞ്ചാം  സമുദ്രയഞനങ്ങള്  ഉപകയഞഗതിച്ചുഞ്ചാം
മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  പ്രവര്തനങ്ങള്  നതിര്ബഞധഞ്ചാം  തടര്നവരതികേയഞണത്ത്.  ഭരണഘടനയുലട
ആര്ടതിക്കതിള്  23  (1)  പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതികരഞധതിച്ചതിരതിക്കുന്ന മനുഷഷ്യക്കടതത്ത്  സഞ്ചാംബനമഞയ
പ്രവര്തനങ്ങള് കമഞതശതമഞയ കതഞതതില് വര്ദ്ധതിച്ചുവരന്നതഞയഞണത്ത്  നഞഷണല് റകഞ്ചാം
റതികക്കഞര്ഡത്ത്  ബബ്യൂകറഞയുലടയുഞ്ചാം  കദശശയ  മനുഷഷ്യഞവകേഞശ  കേമ്മേശഷലന്റെയുഞ്ചാം  റതികപ്പഞര്ട്ടുകേള്
സൂചെതിപ്പതിക്കുന്നതത്ത്.  നതിര്ബനതിത ലതഞഴെതില്, റലെഞ്ചാംഗതികേ ചൂഷണഞ്ചാം, നതിര്ബനതിത വതിവഞഹഞ്ചാം,
അവയവ മഞറഞ്ചാം  ഉള്ലപ്പലട ക്രൂരമഞയ ചൂഷണങ്ങള്ക്കഞണത്ത്  ഇതരതതില് കേടതതിലക്കഞണ
കപഞകുന്ന  മനുഷഷ്യര് ഇരയഞകുന്നതത്ത്.  ഇതരതതില് തടതിപ്പുകേള്ക്കത്ത് വതികധയരഞകുന്നവര്ക്കത്ത്
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തതിരതിലകേ  നഞടതിലലെതന്നതതികനഞ  ഉറവരമഞയതി  ആശയവതിനതിമയഞ്ചാം  നടതന്നതതികനഞ
കേഴെതിയഞത ഗുരതര സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം ഉണ്ടഞകുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുനണ്ടത്ത്.  അതലകേഞണ്ടത്ത് അടതിമത
വഷ്യവസതിതതിക്കത്ത് സമഞനമഞയ മനുഷഷ്യക്കടതത്ത് എന്ന മഹഞവതിപതതിലന നതിയനതികക്കണ്ടതത്ത്
അനതിവഞരഷ്യമഞകേയഞല് ഈ കമഖലെയതില് സര്ക്കഞര് നതിയനണങ്ങള് കേര്ശനമഞക്കുന്നതതിനു
കവണ്ടതി ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണത്ത് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരഷ്യലമകമ്മേഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ബതില്ലെതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  നടപ്പതില്  വരതന്നതതിനത്ത്  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിന്നത്ത്
യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം നതിലെവതില് ഉണ്ടഞകുന്നതല്ലെ.  എന്നഞല്, സഞകതി സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം
സുരകയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ചത്ത്  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപ്പടഞവന്ന  നടപടതികമങ്ങള്  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി
സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം അനഞവര്തകേമഞയ ലചെലെവത്ത് പ്രതശകതിക്കുന.

ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച ലമകമ്മേഞറഞണ്ടഞ്ചാം

ഈ  ആകതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  നടപ്പതിലെഞക്കുന്നതതിനഞയതി  ചെടങ്ങള്  ഉണ്ടഞക്കുന്നതതിനത്ത്
ബതില്ലെതിലലെ  വകുപ്പത്ത്  12  സര്ക്കഞരതിലന  അധതികേഞരലപ്പടുതന.  ഏതത്ത്  കേഞരഷ്യങ്ങലള
സഞ്ചാംബനതിച്ചഞകണഞ  വതിജഞപനങ്ങകളഞ  ഉതരവകേകളഞ  പുലപ്പടുവതികക്കണ്ടതത്ത്  അലല്ലെങതില്
ചെടങ്ങകളഞ  റഗുകലെഷനുകേകളഞ  ഉണ്ടഞകക്കണ്ടതത്ത്  അവ  നടപടതികമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിച്ചുള്ളതഞ്ചാം
സഞധഞരണവഞ്ചാം  ഭരണപരവമഞയ  സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതമഞണത്ത്.  കൂടഞലത,  ചെടങ്ങള്
നതിയമസഭയുലട സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയത്ത് വതികധയവമഞണത്ത്.  ആയതതിനഞല് ഏല്പ്പതിച്ചുലകേഞടുത
നതിയമനതിര്മ്മേഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സസ്വഭഞവകതഞടുകൂടതിയതഞണത്ത്.

അനൂപത്ത് കജേക്കബത്ത്, എഞ്ചാം.എല്.എ.


