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അവതഭാരനികേ

സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി (2021-2023)-യുസട അദഗ്യകനഭായ ഞഭാൻ സമനിതനി
അധനികേഭാരസപടുത്തനിയതനുസരനിചറ, സമനിതനിയുസട നഭാലെഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.  

2012-സലെ  കകേരള  ആകരഭാഗഗ്യരകഭാ  കസവന  പവര്ത്തകേരന്റിം  ആകരഭാഗഗ്യരകഭാ  കസവന
സഭാപനങ്ങളന്റിം  (അക്രമവന്റിം  സസ്വത്തനിനുളള  നഭാശവന്റിം  തടയല്)  ആകനിൻ   (2012-സലെ  14-ാംആകറ)
കേതീഴനിൽ പുറസപടുവനിച  2016-സലെ കകേരള ആകരഭാഗഗ്യരകഭാ കസവന പവര്ത്തകേരന്റിം ആകരഭാഗഗ്യരകഭാ
കസവന  സഭാപനങ്ങളന്റിം  (അക്രമവന്റിം  സസ്വത്തനിനുള്ള  നഭാശവന്റിം  തടയല്)  ചട്ടേങ്ങൾ  സന്റിംബനനിച
322/2016-ാം  നമ്പര്  എസറ.ആർ.ഒ.,  സമനിതനിയുസട  10-7-2019-സലെ  കയഭാഗത്തനിൽ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം
ആകരഭാഗഗ്യ  കുടുന്റിംബകകമന്റിം,  നനിയമന്റിം  എനതീ  വകുപ്പുകേളനിസലെ  ഉകദഗ്യഭാഗസരനിൽ  നനിനന്റിം  സതളനിസവടുപറ
നടത്തുകേയുന്റിം സചയ.  കൂടഭാസത പസ്തുത എസറ.ആർ.ഒ.-യുസട സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനഭാ കവളയനിൽ സമനിതനി
ആവശഗ്യസപട്ടേ  അധനികേ  വനിവരത്തനികന്മേൽ  ആകരഭാഗഗ്യ  കുടുന്റിംബകകമ  വകുപറ  ലെഭഗ്യമഭാകനിയ  റനികപഭാർട്ടേറ,
സമനിതനിയുസട  10-9-2021-സലെ  കയഭാഗത്തനിൽ  പരനിഗണനിച്ചു.  കമൽ  വസ്തുതകേളസട  അടനിസഭാനത്തനിൽ
സമനിതനി  എത്തനികചർന  നനിഗമനങ്ങളന്റിം  നനിർകദ്ദേശങ്ങളന്റിം  ശനിപഭാർശകേളന്റിം  അടങ്ങുനതഭാണറ  ഈ
റനികപഭാർട്ടേറ.

2022 സഫബ്രുവരനി 11-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗത്തനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

                                                                        ,

 

   എന്റിം. എന്റിം. മണനി,
തനിരവനന്തപുരന്റിം,                                                             അദഗ്യകന,
2022 മഭാര്ചറ 16.                                       സകബഭാര്ഡനികനററ സലെജനികസ്ലേഷൻ സമനിതനി.



ററിപപപ്പോർടട്ട് 

മനുഷഷ്യജജീവനന്റെ  കപ്പോവലപ്പോളുകളപ്പോണട്ട്  ആപരപ്പോഗഷ്യപ്രവർത്തകർ.  ആപരപ്പോഗഷ്യ  പമഖലയറിൽ
അതറിസമ്പന്നമപ്പോയ ഒരു പപ്പോരമ്പരഷ്യര്യം കപ്പോത്തുസൂകറിക്കുന്നതറിനട്ട് ഭപ്പോരതജീയ ചറികറിതപ്പോ സമ്പ്രദപ്പോയങ്ങൾകട്ട്
കഴറിഞറിട്ടുണട്ട്.  അതുനകപ്പോണ്ടുതനന്ന ചറികറിതപ്പോ പമഖലയറിൽ പ്രവർത്തറിക്കുന്നവർകട്ട് പുരപ്പോതന കപ്പോലര്യം
മുതൽ  സമൂഹത്തറിൽ  ഉന്നതമപ്പോയ  ഒരു  സപ്പോനവര്യം  നല്കനപടറിരുന.  അററിവര്യം  ആതപ്പോർത്ഥതയര്യം
അർപണമപനപ്പോഭപ്പോവവര്യം  തഷ്യപ്പോഗസന്നദ്ധതയര്യം  തുടങ്ങറി  എലപ്പോ  പശ്രേഷ്ഠ  ഗുണങ്ങളുര്യം  മറപ്പോപരകപ്പോളുര്യം
അതഷ്യപ്പോവശഷ്യമപ്പോയറി  ഉണപ്പോയറിരറിപകണവരപ്പോണട്ട്  ആപരപ്പോഗഷ്യപ്രവർത്തകർ.  അവർകട്ട്  നറിർഭയമപ്പോയറി
തങ്ങളുനട കടമ നറിർവ്വഹറിക്കുന്നതറിനുള്ള സപ്പോഹചരഷ്യര്യം ഒരുപകണതട്ട് ഒരു സപ്പോമൂഹഷ്യ പ്രതറിബദ്ധതയപ്പോയറി
കപ്പോപണണതപ്പോണട്ട്.

2.  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന പ്രവർത്തകർകട്ട് എതറിരപ്പോയ അക്രമര്യം,  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ
പസവന  സപ്പോപനങ്ങളറിനല  സസ്വത്തറിനുള്ള  നപ്പോശവര്യം  നഷ്ടവര്യം   എന്നറിവനയ  ഒരു  പ്രപതഷ്യക
നറിയമത്തറിനന്റെ പരറിധറിയറിൽ നകപ്പോണ്ടുവന്നട്ട് തടയക  എന്ന ലകഷ്യപത്തപ്പോടുകൂടറിയപ്പോണട്ട്  2012-നല
പകരള ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന പ്രവര്ത്തകരുര്യം ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന സപ്പോപനങ്ങളുര്യം
(അക്രമവര്യം  സസ്വത്തറിനുളള  നപ്പോശവര്യം  തടയല)  ആകട്ട്  (2012-നല  14-ാംആകട്ട്)  നറിലവറിൽ
വന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത ആകറിനല  7-ാം വകുപട്ട് പ്രകപ്പോരമുളള അധറികപ്പോരര്യം വറിനറിപയപ്പോഗറിചട്ട് നകപ്പോണട്ട്
322/2016-ാംനമ്പര് എസട്ട്.ആർ.ഒ. പ്രകപ്പോരര്യം (അനുബനര്യം I) 2016-നല പകരള ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ
പസവന പ്രവര്ത്തകരുര്യം ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന സപ്പോപനങ്ങളുര്യം (അക്രമവര്യം സസ്വത്തറിനുള്ള
നപ്പോശവര്യം തടയല) ചടങ്ങൾ പുറനപടുവറിക്കുകയര്യം നചയ.

3.  2016-നല  പകരള  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പസവന  പ്രവര്ത്തകരുര്യം  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ
പസവന  സപ്പോപനങ്ങളുര്യം  (അക്രമവര്യം  സസ്വത്തറിനുള്ള  നപ്പോശവര്യം  തടയല)  ചടങ്ങളുനട
(എസട്ട്.ആർ.ഒ. നമ്പര് 322/2016) സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയനട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ആപരപ്പോഗഷ്യ കുടുര്യംബപകമര്യം,
നറിയമര്യം എന്നജീ വകുപട്ട്    ഉപദഷ്യപ്പോഗസരുമപ്പോയറി  2019  ജൂലല  10-ാം തജീയതറി  സമറിതറി ചർച
നടത്തുകയണപ്പോയറി. അതറിനന്റെ  അടറിസപ്പോനത്തറിൽ  സമറിതറി  എത്തറിപചർന്ന  നറിഗമനങ്ങളുര്യം
നറിർപദ്ദേശങ്ങളുര്യം ശറിപപ്പോർശകളുര്യം ചുവനട പചർക്കുന.

4. ചടര്യം   1,   ചടര്യം   2      എ  ,   ചടര്യം   3-  നല ശജീര്ഷകര്യം  ,   ചടര്യം   6(2),   വറിശദജീകരണക്കുററിപട്ട് എന്നജീ
ഭപ്പോഗങ്ങളറില    '  ആപരപ്പോഗഷ്യ  ',  '  രകപ്പോ  '    എന്നറിവ  പ്രപതഷ്യക  വപ്പോക്കുകളപ്പോയറി  പചര്ത്തറിരറിക്കുന  .
ആയതറിനപ്പോൽ ആയവ ആകറില പരഖനപടുത്തറിയറിരറിക്കുന്നതറിനട്ട് സമപ്പോനമപ്പോയറി  ,  '  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  '
എന്ന ഒറ വപ്പോകപ്പോയറി മപ്പോറണനമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന  .

5.  ആകറിനല  നസകൻ  4(4)  പ്രകപ്പോരര്യം,  "3-ാം  വകുപ്പുപ്രകപ്പോരര്യം  നചയ്യുന്ന  ഏനതപ്പോരു കുറവര്യം
പകപ്പോലഗ്നൈസബറിളുര്യം ജപ്പോമഷ്യര്യം അനുവദറിക്കുവപ്പോൻ പപ്പോടറിലപ്പോത്തതുര്യം ആകുന." [അതപ്പോയതട്ട്, ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ
പസവന  പ്രവർത്തകർകട്ട്  എതറിരപ്പോയ  അക്രമവര്യം  അനലങറിൽ  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ സപ്പോപനത്തറിനല
സസ്വത്തറിനട്ട്  നപ്പോശപമപ്പോ  നഷ്ടപമപ്പോ  ഉണപ്പോകുന്ന  ഏനതപ്പോരു  കൃതഷ്യവര്യം  നറിപരപ്പോധറിചറിരറിക്കുന.]
എന്നപ്പോൽ,  ചടര്യം    4(1)-  ല  ,  '  പരപ്പോതറി  ലഭറിചപ്പോല  പ്രപ്പോപദശറിക  പപപ്പോലജീസട്ട്  പസ്റ്റേഷന്  ഹഹൗസട്ട്
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ഓഫജീസര്  ,    ക്രറിമറിനല   നടപടറി  നറിയമത്തറില  പറഞറിട്ടുള്ള പ്രസക്തമപ്പോയ  വഷ്യവസകള
പ്രകപ്പോരര്യം  ,    പരപ്പോതറിയറിപന്മേല  അപനസ്വഷണര്യം  /  പരറിപശപ്പോധന  നടത്തപ്പോനുള്ള  നടപടറി
ആരര്യംഭറിപകണതുര്യം……  ...'    എന്നപ്പോണട്ട് നറിഷ്കർഷറിക്കുന്നനതന്നട്ട് വറിലയറിരുത്തറിയ സമറിതറി  ,    '  ക്രറിമറിനല
നടപടറി  നറിയമത്തറില  പറഞറിട്ടുള്ള  പ്രസക്തമപ്പോയ  വഷ്യവസകള  '    എന്നതറിനു  കൂടുതൽ
വഷ്യക്തത വരുത്തണനമന്നട്ട്  അഭറിപ്രപ്പോയനപട്ടു  .    ആയതറിനപ്പോൽ  ,    ചടര്യം    4(1)-  നല    '  പ്രസക്തമപ്പോയ
വഷ്യവസകൾ  '    എന്നതറിനു  പകരര്യം    '  ക്രറിമറിനല  നടപടറി  നറിയമത്തറില  പറഞറിട്ടുള്ള
വഷ്യവസകള പ്രകപ്പോരര്യം  '   എന്ന മപ്പോറര്യം വരുത്തണനമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന  .

6. ചടര്യം   4(2)-  ല  ,  '  കുറകൃതഷ്യര്യം സര്യംബനറിച പരപ്പോതറി കുറകൃതഷ്യര്യം നടന്നട്ട്   48   മണറിക്കൂററിനകര്യം
അനഷ്യപ്പോയകപ്പോരന് പസ്റ്റേഷന് ഹഹൗസട്ട് ഓഫജീസര്കട്ട് സമർപറിപകണതപ്പോനണന്നട്ട്  നറിഷ്കർഷറിചറിരറിക്കുന  .
എന്നപ്പോൽ  അനഷ്യപ്പോയകപ്പോരനട്ട്  പരപ്പോതറി  സമർപറിക്കുവപ്പോൻ    48    മണറിക്കൂററിനുള്ളറിൽ  കഴറിയപ്പോത്ത
സപ്പോഹചരഷ്യമുണപ്പോകപ്പോൻ  സപ്പോധഷ്യതയള്ളതപ്പോയര്യം  ക്രറിമറിനല  പകസുകളറില    48    മണറിക്കൂര്  എന്ന
സമയപരറിധറി നറിലനറിലകറിനലനര്യം കുറകൃതഷ്യര്യം കഴറിഞട്ട് എത്ര ദറിവസര്യം കഴറിഞപ്പോലര്യം പരപ്പോതറി
നലകപ്പോന് കഴറിയനമനര്യം നറിരജീകറിച സമറിതറി  ,    മൂന്നട്ട് വര്ഷത്തറില തപ്പോനഴയള്ള ശറിക നലകുന്ന
പകസുകളറില  പരപ്പോതറിനപടപ്പോനുള്ള സമയര്യം  സര്യംബനറിചട്ട്  ക്രറിമറിനല നപ്രപ്പോസജീജറിയർ  പകപ്പോഡറില
(CrPC)    വഷ്യക്തമപ്പോക്കുന്നതപ്പോയറി  മനസറിലപ്പോക്കുന  .    ആയതറിനപ്പോൽ  ,    ചടര്യം    4(2)-  നന    '  കുറകൃതഷ്യര്യം
സര്യംബനറിച പരപ്പോതറി  ,    ക്രറിമറിനല നപ്രപ്പോസജീജറിയർ  പകപ്പോഡറില പരപ്പോമർശറിചറിരറിക്കുന്നതട്ട്  പപപ്പോനല
പസ്റ്റേഷന് ഹഹൗസട്ട് ഓഫജീസര്കട്ട് സമര്പറിപകണതപ്പോണട്ട്  .'    എന്നപ്പോകറി പഭദഗതറി വരുത്തണനമന്നട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ നചയ്യുന  .

7.  ചടര്യം  4(4)-ല,  'പറിഴ  അനലങറില നഷ്ടപരറിഹപ്പോരര്യം  ചുമത്തുന്നതറിനുള്ള നടപടറികള ബനനപട
അപനസ്വഷപണപ്പോപദഷ്യപ്പോഗസന്  അനറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  പകപ്പോടതറിയറില  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറിനുപശഷര്യം  ഒരു  വര്ഷ
കപ്പോലയളവറിനുള്ളറില  തജീര്പപ്പോപകണതപ്പോനണന്നട്ട് ' വഷ്യക്തമപ്പോക്കുനനണങറിലര്യം  ഒരു  വര്ഷകപ്പോലയളവറി
നുള്ളറില  വറിചപ്പോരണ  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറി  ശറിക  നടപറിലപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയപമപ്പോനയന്നട്ട്  സമറിതറി  സര്യംശയര്യം
പ്രകടറിപറിച.  പപപ്പോപകപ്പോ  നറിയമങ്ങളറിലര്യം  സജീനറിയർ  സറിററിസൺസട്ട്  ആകറിലര്യം  പരപ്പോതറിയട്ട്  തജീർപട്ട്
കലറിപകണ കപ്പോലപ്പോവധറി  നറിഷ്കർഷറിചറിട്ടുനണങറിലര്യം  പ്രപയപ്പോഗറിക തലത്തറിൽ അവ പപ്പോലറികനപടുന്നറിനലന്നട്ട്
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയനപട്ടു.

8.  ചടര്യം  6(1)-ല,  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ സപ്പോപനത്തറില നറിനര്യം ഒരു പരപ്പോഗറികട്ട് വറിടുതല
നലകുപമ്പപ്പോപഴപ്പോ അലപ്പോത്തപകര്യം നജീകര്യം നചയ്യുപമ്പപ്പോപഴപ്പോ പരപ്പോഗറികട്ട് അനലങറില പരപ്പോഗറിനയ
പരറിചരറിക്കുന്ന ആളറിനട്ട് പരപ്പോഗറികട്ട് നലകറിയ ചറികറിത സര്യംബനമപ്പോയ പൂര്ണ്ണ വറിവരര്യം ഓപരപ്പോ
ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  സപ്പോപനവര്യം  നലപകണതപ്പോനണന്നട്ട്  വഷ്യക്തമപ്പോക്കുന.  ചറികറിതനയ  സര്യംബനറിച
വറിവരങ്ങള ലറിഖറിതമപ്പോയറി നലകുന്നതറിനുള്ള ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വര്യം ഓപരപ്പോ ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ സപ്പോപനത്തറിനുര്യം
ഉണപ്പോയറിരറിക്കുന്നതപ്പോനണന്നട്ട്  ആകറില  വഷ്യക്തമപ്പോകറിയറിട്ടുനണന്നട്ട്  സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
പരപ്പോഗറിയനട  Discharge  Summary  (വറിടുതൽ  സര്യംഗ്രഹര്യം)  എലപ്പോ  ആശുപത്രറികളുര്യം
നലകപ്പോറുനണങറിലര്യം ഒരു ആശുപത്രറിയറില ചറികറിതയറിൽ കഴറിയന്ന അവസരത്തറിൽ,  ചറികറിത
സര്യംബനറിചട്ട് രണപ്പോമനതപ്പോരു അഭറിപ്രപ്പോയര്യം  പതപടണറി വരുപമ്പപ്പോൾ  അതുവനര നൽകറിയ ചറികറിത
സര്യംബനറിച  വറിവരര്യം  നൽകുന്നതറിനട്ട്  ആശുപത്രറികള  വറിമുഖത  കപ്പോട്ടുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
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വറിലയറിരുത്തറി.  ആയതറിനപ്പോൽ  ഇത്തരര്യം  സന്ദർഭത്തറിൽ  പരപ്പോഗറിക്കുണപ്പോകുന്ന   ബുദ്ധറിമുടട്ട്
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി,  ഡറിസ്ചപ്പോര്ജട്ട്  നചയ്യുന്ന  സമയപത്തപ്പോ  അനലങറില  പരപ്പോഗറിപയപ്പോ
പരപ്പോഗറിനയ  പരറിചരറിക്കുന്ന  ആപളപ്പോ  ആവശഷ്യനപടുന്ന  സമയപത്തപ്പോ  പരപ്പോഗറികട്ട്  അതുവനര
നലകറിയ  ചറികറിത  സര്യംബനറിച  പൂര്ണ്ണ  വറിവരര്യം  ഓപരപ്പോ  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പസവന
സപ്പോപനവര്യം  ഉടന്തനന്ന  നലപകണതപ്പോണട്ട്  എന്ന  രജീതറിയറില  ചടര്യം    6(1)-  ല  മപ്പോറര്യം
വരുത്തണനമന്നട്ട്   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന  .

9. ചടര്യം    6-  ല  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പസവന  സപ്പോപനങ്ങളുനട    കടമകള   എന്ന  തലനകടറിനട്ട്

കജീഴറിലള്ള ചടര്യം     6(3)-  ല ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന സപ്പോപനങ്ങളുനട  കടമയല    വഷ്യക്തമപ്പോക്കുന്നതട്ട്  .

ആയതറിനപ്പോല  ,   ചടര്യം   6(3)   പ്രപതഷ്യക ചടമപ്പോയറി പരഖനപടുത്തണനമന്നട്ട് സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന  .

അപ്രകപ്പോരര്യം  ,    നറിലവറിനല ചടര്യം   6(3)-  നന  ,    ചടര്യം   7   ആകറി മപ്പോറണനമനര്യം ചടര്യം   6-  നല നറിലവറിനല

ഉപചടര്യം   (4)-  നന  ,   ഉപചടര്യം   (3)   ആയറി പുനനഃരകര്യം നചയ്യണനമനര്യം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   നചയ്യുന  .

10.  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പ്രവര്ത്തകര്ക്കുര്യം  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പസവന  സപ്പോപനങ്ങളക്കുര്യം

എതറിനരയള്ള അക്രമങ്ങള പകനസടുകപ്പോനത  ഒത്തുതജീര്പപ്പോക്കുന്നതുമൂലര്യം  അക്രമ  പ്രവണത

ഏററിവരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  സര്കപ്പോര്  സപ്പോപനങ്ങളകട്ട്

പനനരയള്ള അക്രമര്യം നറിര്ബനമപ്പോയര്യം ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നചയ്യണനമന്നട്ട് സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയനപട്ടു.

11. പരപ്പോഗറികട്ട് നലകറിയ ചറികറിത സര്യംബനറിച പൂര്ണ്ണ വറിവരര്യം യഥപ്പോസമയര്യം ലഭറിചറിനലങറില പരപ്പോഗറി

സസ്വജീകരറിപകണ തുടര്നടപടറി  ,    സപ്പോപനത്തറിനട്ട്   എതറിനര സസ്വജീകരറിപകണ  നടപടറി  എന്നറിവ ചടത്തറില

വഷ്യക്തമപ്പോക്കുന്നറിനലന്നട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന  .    പരപ്പോഗറിയനട  അവകപ്പോശര്യം  സര്യംബനറിചട്ട്  കറിനറികൽ

എസ്റ്റേപ്പോബറിഷട്ട് നമന്റെട്ട്  ആകറിൽ  വഷ്യവസയനണനര്യം  ആയതട്ട്  ചടര്യം  മുപഖന  ഉറപപ്പോകറിയപ്പോല  ആശുപത്രറികള

പരപ്പോഗറികനള ചൂഷണര്യം നചയ്യുന്നതട്ട് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനര്യം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയനപട്ടു  .    പ്രസ്തുത വജീഴ്ചയട്ട്

നചററിയ പറിഴ ഈടപ്പോക്കുന്നതട്ട് മതറിയപ്പോകറിനലന്നട്ട് വറിലയറിരുത്തറിയ സമറിതറി  ,    കറിനറികല എസ് റപ്പോബറിഷ് നമന്റെട്ട്

ചടങ്ങളകട്ട്  വറിരുദ്ധമപ്പോകപ്പോത്ത  രജീതറിയറില  ആശുപത്രറിയനട  നനലസന്സട്ട്  റദ്ദേപ്പോക്കുന്നതട്ട്  ഉളനപനടയള്ള

നടപടറി സസ്വജീകരറികണനമന്ന വറിധത്തറില ചടത്തറില വഷ്യവസ നചയ്യണനമന്നട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ   നചയ്യുന  .

12.  ആകറിനല നസകന്  4(2)-ൽ “(1)-ാം ഉപവകുപറില,  വറിനറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ള ശറികയ

പുറപമ,  പകടുവരുത്തറിയ നമഡറികല ഉപകരണത്തറിനന്റെ ക്രയവറിലയനട ഇരടറിതുക, നഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി

നലകപ്പോന് കുറകപ്പോരന് ബപ്പോധഷ്യസനപ്പോനണന്നട്ട്"  നറിഷ്കർഷറിക്കുന.  എന്നപ്പോല പകടുവരുത്തറിയ 

നമഡറികല ഉപകരണങ്ങളുനട  ക്രയവറില  എപ്രകപ്പോരമപ്പോണട്ട്  കണകപ്പോപകണനതന്നട്ട് ചടത്തറില

വഷ്യവസ നചയറിടറിനലന്നട്ട് സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഓപരപ്പോ വര്ഷനത്തയര്യം ബപ്പോലന്സട്ട് ഷജീററില

മൂലഷ്യത്തകര്ച  (Depreciation)  കഴറിഞട്ട്  പരഖനപടുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  തുകനയ  പകടുവരുത്തറിയ

നമഡറികൽ ഉപകരണങ്ങളുനട ക്രയവറിലയപ്പോയറി കണകപ്പോകപ്പോവന്നതപ്പോനണന്നട്ട് സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയനപട്ടു.
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13. പറി  .  ഡറി  .  പറി  .  പറി  .   ആകറിൻ   (Prevention of Damage to Public Property Act)   കജീഴറില
വഷ്യവസപ്പോപറിതമപ്പോയ  രജീതറി  ഉനണങറില  ആയതട്ട്  പ്രകപ്പോരപമപ്പോ  അനലങറില  നപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട്ട്
വകുപറിനല  ബനനപട  അധറികപ്പോരറികളുനട  സര്ടറിഫറികററിപന്റെപയപ്പോ  മൂലഷ്യനറിര്ണ്ണയത്തറിപന്റെപയപ്പോ
അടറിസപ്പോനത്തറിപലപ്പോ ക്രയവറില നറിശ്ചയറിചട്ട്  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരര്യം  ഈടപ്പോകപ്പോവന്ന രജീതറിയറില ചടത്തറില
വഷ്യവസ നചയ്യണനമന്നട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ   നചയ്യുന  .

14.  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പസവന  സപ്പോപനങ്ങൾ  ആക്രമറികനപടുന്ന  അവസരങ്ങളറിൽ
പലപപപ്പോഴര്യം  ആക്രമണത്തറിനട്ട്  ഇരയപ്പോകുന്നതട്ട്  നസകക്യൂരറിററി  ജജീവനകപ്പോരുര്യം  അറൻഡർമപ്പോരുമപ്പോനണന്നട്ട് 
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന  .   എന്നപ്പോൽ ആകറിനല   2(  ബറി  )  യറില ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന പ്രവര്ത്തകരുനട
നറിര്വ്വചനത്തറില  നസകക്യൂരറിററി  ജജീവനകപ്പോനരയര്യം  അറന്ഡര്മപ്പോനരയര്യം  ഉൾനപടുത്തറിയറിടറിനലന്നട്ട്
കനണത്തറിയ  സമറിതറി  ,    ഈ  വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുനട   പരറിരകയപ്പോയറി  നറിയമത്തറില  പഭദഗതറി
വരുത്തുന്നതറിപനപ്പോ  അനലങറിൽ  ചടത്തറിൽ  വഷ്യവസ  നചയ്യുന്നതറിപനപ്പോ  ആവശഷ്യമപ്പോയ  നടപടറി
സസ്വജീകരറികണനമന്നട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന  .

15.  ആപരപ്പോഗഷ്യ  പ്രവർത്തകർനകതറിനരയര്യം ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ സപ്പോപനങ്ങൾനകതറിനരയമുള്ള
അക്രമങ്ങൾ  നടത്തുന്ന കുറകപ്പോനര പറിടറികൂടുന്നതറിനപ്പോയറി  ആശുപത്രറികളറിനല  അതഷ്യപ്പോഹറിത
വറിഭപ്പോഗത്തറില  സറിസറിടറിവറി  കഷ്യപ്പോമറകള  സപ്പോപറിചറിട്ടുനണനര്യം  കുറകപ്പോർനകതറിനര
പകനസടുക്കുന്നതറിനുര്യം  കര്ശന  നടപടറി  സസ്വജീകരറിക്കുന്നതറിനുര്യം  ബനനപട  സപ്പോപനങ്ങൾ  നടപടറി
സസ്വജീകരറിചവരുന്നതപ്പോയര്യം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.

16.  ആകറിനു  കജീഴറില  നപ്പോളറിതുവനര  ലഭറിച  പരപ്പോതറികള,  അവയറില  പരറിഹപ്പോരമപ്പോയവയനടയര്യം
പറിഴ/നഷ്ടപരറിഹപ്പോരര്യം ചുമത്തറിയവയനടയര്യം എണ്ണര്യം സര്യംബനറിച വര്ഷര്യം തറിരറിചള്ള കണക്കുര്യം,  കൂടപ്പോനത എത്ര
പരപ്പോതറികളറിപന്മേല  കുറകപ്പോര്നകതറിനര  നടപടറി  സസ്വജീകരറിചനവനര്യം  അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  പകപ്പോടതറിയറില
സമര്പറിചട്ട് ഒരു വര്ഷത്തറിനകര്യം വറിചപ്പോരണ തജീര്പപ്പോക്കുനപണപ്പോ എന്നതട്ട് സര്യംബനറിചമുള്ള ററിപപപ്പോർടട്ട്, സമറിതറി
ആവശഷ്യനപടതു  പ്രകപ്പോരര്യം  ആപരപ്പോഗഷ്യ  കുടുര്യംബപകമ  വകുപട്ട്  ലഭഷ്യമപ്പോകറിയതട്ട്,  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചട്ട്
വറിലയറിരുത്തുകയണപ്പോയറി. (അനുബനര്യം II).

17.  ഈ  ററിപപപ്പോർടറിനല  ശറിപപ്പോർശകൾ  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിലൂനട  നറിലവറിനല  ചടങ്ങളറിൽ
കൂടുതൽ വഷ്യക്തത വരുനമനര്യം പകരളത്തറിനല ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ പസവന പ്രവർത്തകർകട്ട് പനനരയള്ള
അക്രമങ്ങളുനട  നറിപരപ്പോധനര്യം,  ആപരപ്പോഗഷ്യരകപ്പോ  പസവന  സപ്പോപനങ്ങളറിനല  സസ്വത്തറിനുള്ള  നപ്പോശവര്യം
നഷ്ടവര്യം തടയൽ എന്നജീ പ്രവൃത്തറികൾകട്ട് ഏനറ സഹപ്പോയകരമപ്പോകുനമനര്യം സമറിതറി പ്രതഷ്യപ്പോശറിക്കുന.

                                                                     എര്യം. എര്യം. മണറി,
തറിരുവനനപുരര്യം,                                                               അദ്ധഷ്യകന്,
2022 മപ്പോർചട്ട് 16.                                          സപബപ്പോര്ഡറിപനറട്ട് നലജറിപസ്ലേഷൻ സമറിതറി.
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