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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-17
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)
2018 മനാര്ചച്ച് 23, കവെളബ
നബയമസഭ

രനാവെബകല

8.30-നച്ച്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

ശബക്ഷ ഇളവു കചയ്യല്
മബ. സസ്പീക്കര്:

പ്രമനാദമനായ കകേനാലപനാതകേ കകേസ്സുകേളബല് ജസ്പീവെപരദന്തലാം

ശബക്ഷബക്കകപ്പെട്ട കകേനാടലാംകുറ്റവെനാളബകേകള രനാഷസ്പീയ പരബഗണനയുകട കപരബല് ശബക്ഷ ഇളവെച്ച്
കചയച്ച് വെബട്ടയയനാനുള നസ്പീക്കലാംമൂലലാം ഉളവെനായബട്ടുളതനായബ പറയകപ്പെടന്ന ഗുരുതരമനായ
സബതബവെബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവെചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവെശദകപ്പെട്ടച്ച്
സര്വ്വശസ്പീ സണബ കജനാസഫച്ച്, കകേ. എലാം. ഷനാജബ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള്
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റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വെബജയന): 2014-കല ജയബല് ചട്ടങ്ങളനുസരബചച്ച്
നബയനണങ്ങള്ക്കച്ച്

വെബകധേയമനായനാണച്ച്

അകന്തവെനാസബകേള്ക്കച്ച്

ശബക്ഷനാ

ഇളവെച്ച്

അനുവെദബക്കുന്നതച്ച്.

നബയമങ്ങളുകട അടബസനാനതബല് മനാത്രകമ സര്ക്കനാര് നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുള. ശബക്ഷബക്കകപ്പെട്ടച്ച് വെബയ്യൂര് കസനട്രല് ജയബലബല് കേഴബയുന്ന 30 കപരുകട
കകേസ്സുകേള് ജബലനാ പകരനാള് അവെകലനാകേന കേമ്മേബറ്റബ പരബകശനാധേബചച്ച് വെദവെസകേളുകട
അടബസനാനതബല് 19 കപര്ക്കച്ച് 15 ദബവെസകതയച്ച് പകരനാള് അനുവെദബക്കനാന ശബപനാര്ശ
കചയബട്ടുണച്ച്.
കേമ്മേബറ്റബ

വെബവെബധേ കകേസ്സുകേളബകല പ്രതബകേളുകട പ്രശലാം ചട്ടപ്രകേനാരമുള പകരനാള്

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുനല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

സര്ക്കനാരബകന്റെ

ഇടകപടകലനാ

കമനാചബപ്പെബക്കണകമന്ന

ജയബല്

ഇക്കനാരദതബല്

ഉണനായബട്ടബല.
പരബഷ്കരണ

രനാഷസ്പീയ

70

വെബകവെചനകമനാ

വെയസ്സുകേഴബഞ്ഞവെകര

കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ

ശബപനാര്ശയുകട

അടബസനാനതബല് 59 അകന്തവെനാസബകേളുകട കപരുകേള് അഡഡസസറബ കബനാര്ഡബല്
വെയ്ക്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവെരുന.

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടബല.

തടവുകേനാകര

സര്ക്കനാരബകന്റെ

വെബട്ടയയനാന

സസനാഭനാവെബകേ

സര്ക്കനാര്

നടപടബക്രമമനാണച്ച്

ഇക്കനാരദതബല് ഉണനായബട്ടുളതച്ച്.
ശസ്പീ. സണബ കജനാസഫച്ച്:

ടബ.പബ. ചന്ദ്രകശഖരന കകേനാലകക്കസബകല 13-ാ

പ്രതബയനായ പബ. കകേ. കുഞ്ഞനന്തന കകേനാഴബകക്കനാടച്ച് വെബചനാരണ കകേനാടതബ ജസ്പീവെപരദന്തലാം
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തടവെബനച്ച് ശബക്ഷബചച്ച് കേണ്ണൂര് കസനട്രല് ജയബലബല് കേഴബയുകേയനാണച്ച്. വെദവെസകേള്ക്കച്ച്
വെബകധേയമനായബ

മനാത്രകമ

ശബക്ഷ

ഇളവെച്ച്

അനുവെദബക്കനാന

പനാടള്ളൂകവെന്നച്ച്

വെബധേബനദനായതബല് പറഞ്ഞബട്ടുണച്ച്. അപ്പെസ്പീല് കപനഡബലാംഗച്ച് ഉളവെര്ക്കച്ച് ശബക്ഷ ഇളവെച്ച്
അനുവെദബക്കനാന

സര്ക്കനാരബനച്ച്

ഡഹകക്കനാടതബയബല്
ശബക്ഷബക്കകപ്പെടന്ന
അനുഭവെബക്കനാകത
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അധേബകേനാരമബല.

അപ്പെസ്പീലുകേള്

കകേനാലകക്കസച്ച്

കകേസബല്

കപനഡബലാംഗനാണച്ച്.

പ്രതബകേള്ക്കച്ച്

ശബക്ഷനായബളവെബനച്ച്

ഈ

14

ജസ്പീവെപരദന്തലാം

വെര്ഷലാം

അര്ഹതയബകലന്നച്ച്

കകേരള

ജയബല്ശബക്ഷ
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വെദക്തമനാക്കബയബട്ടുണച്ച്. കകേസബകല പ്രതബകേകള രക്ഷബക്കനാന മുഖദമനബ നബയമലലാംഘനലാം
നടത്തുകേയനാണച്ച്.

ജനങ്ങളുകട നബയമപരമനായ അവെകേനാശങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കനാന

ഗവെണ്കമന്റെച്ച് ബനാദദസമനാണച്ച്.
നബയമവെബരുദമനായബ

ജയബല്

ജസ്പീവെപരദന്തലാം തടവെച്ച് ശബക്ഷ വെബധേബച പ്രതബകയ
കമനാചബതനനാക്കുന്നതച്ച്

മനുഷദകന്റെ ജസ്പീവെനുലാം സസതബനുലാം ഭസ്പീഷണബയുമനാണച്ച്.

നബയമവെനാഴ്ചയുകട

ലലാംഘനവുലാം

മുഖദമനബ സതദപ്രതബജനാ

ലലാംഘനമനാണച്ച് നടതബയബരബക്കുന്നതച്ച്. ഈ വെബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവെചച്ച്
ചര്ച കചയ്യണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വെബജയന): നബയമപ്രകേനാരമുള പരബകശനാധേനകേള്
പൂര്തബയനാക്കബയകശഷലാം മനാത്രകമ പ്രതബകേകള ജയബല് കമനാചബതരനാക്കുകേയുള്ളൂ. ഇവെബകട
പ്രകേടബപ്പെബച ആശങ്കയച്ച് യനാകതനാരു അടബസനാനവുമബല. ഈ വെബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്
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നബര്തബവെചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണ ആവെശദമബല.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവെതരണതബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധേബച്ചു.)
(ഗവെണ്കമന്റെച്ച് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധേബചച്ച് സര്വ്വശസ്പീ രകമശച്ച് കചന്നബതല,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, ഒ. രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ
കേക്ഷബകനതനാക്കള്

പ്രസനാവെന

നടതബയകശഷലാം

അവെരവെരുകട

പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നച്ച് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയതബനുകശഷലാം
തബരബച്ചുവെരബകേയുലാം കചയ.)
II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേ സലാംവെരണലാം
ശസ്പീ. സബ. കകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന: കകേരളതബല് ആദബവെനാസബ വെബഭനാഗങ്ങള്ക്കച്ച്
കതനാഴബലബനുള സലാംവെരണലാം 2 ശതമനാനമനാണച്ച്.
ജബലകേളബല് ഈ വെബഭനാഗക്കനാര് കൂടതലനായുണച്ച്.

വെയനനാടച്ച്, ഇടക്കബ, കേനാസര്കഗനാഡച്ച്
രണച്ച് ശതമനാനലാം സലാംവെരണലാം

കേണക്കനാക്കുകമനാള് എലാംകപനായ്കമന്റെച്ച് എകച്ച്കചഞബല് കപരച്ച് രജബസ്റ്റര് കചയബരബക്കുന്ന
11,998

കപരബല്

240

കപര്ക്കച്ച്

മനാത്രമനാണച്ച്

കതനാഴബല്

ലഭബക്കുകേ.

ജബലനാടബസനാനതബല് ആദബവെനാസബകേളുകട ജനസലാംഖദനാ കതനാതനുസരബചച്ച് സലാംവെരണലാം
ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുതണലാം.
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പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. കകേ. ബനാലന):
കകേരള കസ്റ്ററ്റച്ച് സകബനാര്ഡബകനറ്റച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച് റൂള്സച്ച് പ്രകേനാരമനാണച്ച് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്
നബയമനങ്ങള്ക്കച്ച് സലാംവെരണലാം ഏര്കപ്പെടതബയബട്ടുളതച്ച് . ഇതനുസരബചച്ച് 10 ശതമനാനലാം
സലാംവെരണമനാണച്ച് പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ വെബഭനാഗതബനച്ച് നല്കേബവെരുന്നതച്ച്. അതബല്
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ശതമനാനലാം

സലാംവെരണലാം

ജനസലാംഖദയുകട

പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

അടബസനാനതബലനാണച്ച്

വെബഭനാഗങ്ങള്ക്കനാണച്ച്.

ഒരു

സലാംസനാന

സലാംസനാനതച്ച്

സലാംവെരണലാം

നബശ്ചയബക്കുന്നതച്ച്. ജബലനാടബസനാനതബകലനാ ഒരു വെബഭനാഗതബല്കപ്പെട്ട കൂടതല് കപര്
തനാമസബക്കുന്ന

പ്രകതദകേ

നബശ്ചയബക്കനാന

നബയമപരമനായബ

കഗനാത്രവെര്ഗ്ഗക്കനാരുകട

പ്രകദശങ്ങളുകട

അടബസനാനതബകലനാ

സനാധേബക്കബല.

ജനസലാംഖദ

മറ്റച്ച്

വെയനനാടച്ച്

സലാംവെരണലാം

ജബലയബല്

പ്രകദശങ്ങകളക്കനാള്

പട്ടബകേ

കൂടതലനാണച്ച് .

ജബലനാടബസനാനതബല് കതനാഴബല് സലാംവെരണലാം ഏര്കപ്പെടതനാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്
ആവെശദകപ്പെടനാന സനാധേബക്കനാത സനാഹചരദമനാണുളതച്ച്.
(2) ഭൂമബ ഏകറ്റടക്കല്
ശസ്പീ. പബ. കകേ. അബ്ദു റബച്ച്: മലപ്പുറലാം ജബലയബകല കദശസ്പീയപനാത 66-കന്റെ
വെബകേസനതബനനായബ
സലലാം

നബലവെബലുളള

എടക്കുന്നതബനുലാം

കറനാഡബകന്റെ

വെളവുകേളുലാം

ഇരുഭനാഗത്തുനബനലാം

മറലാം

കൂടതലുളള

തുലദമനായബ

സലങ്ങളബല്
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അതബനനുസരബച്ചുളള മനാറ്റങ്ങള് വെരുത്തുന്നതബനുമനാണച്ച് തസ്പീരുമനാനബചബരുന്നതച്ച്. എന്നനാല്
കൂടതല് വെളവുകേളുലാം തബരബവുകേളുലാം ഉള്കപ്പെടതബകക്കനാണനാണച്ച് പുതബയ അകകലനകമന്റെച്ച്
തയ്യനാറനാക്കബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

സലകമകറ്റടക്കുകമനാള്

അര്ഹമനായ

നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതബനുലാം അശനാസസ്പീയമനായ കേനാരദങ്ങള് ഒഴബവെനാക്കബകക്കനാണ്ടുളള അകകലനകമന്റെച്ച്
തയ്യനാറനാക്കുന്നതുവെകര
പരനാതബകേള്

സര്കവ്വ നടപടബകേള് നബര്തബവെയ്ക്കുന്നതബനുലാം ജനങ്ങളുകട

പരബഹരബച്ചുകകേനാണച്ച്

സര്കവ്വ

നടതബ

സലകമകറ്റടപ്പെച്ച്

കവെഗതബലനാക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. സലലാം നഷ്ടകപ്പെടന്നവെര്ക്കച്ച്
പരനാതബ നല്കുന്നതബനച്ച് സമയലാം അനുവെദബക്കുന്നതബനുലാം കസനാഷദല് ഇലാംപനാകച്ച് സ്റ്റഡബ
നടത്തുന്നതബനുലാം

എലാം.എല്.എ.-മനാകരയുലാം

ജബലനാ

കേളകകറയുലാം

ബന്ധകപ്പെട്ട

ഉകദദനാഗസകരയുലാം വെബളബച്ചുകൂട്ടബ കയനാഗലാം കചരുന്നതബനുലാം മുനകേകയ്യടക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധേനാകേരന): മലപ്പുറലാം
ജബലയബകല

കദശസ്പീയപനാത

66-കന്റെ

വെബകേസനതബനച്ച്

സലകമകറ്റടക്കല്

നടപടബക്രമങ്ങള്ക്കച്ച് ജനങ്ങള് എതബരനാകണന്ന പ്രചരണലാം വെസ്തുതനാവെബരുദമനാണച്ച്. ഇഇ
ഗവെണ്കമന്റെച്ച് അധേബകേനാരതബല് വെന്നതബനുകശഷലാം ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് മൂന്നച്ച്
കയനാഗങ്ങള്

നടത്തുകേയുണനായബ.

മൂന്നനാമകത

കയനാഗ തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരമനാണച്ച്

ഇകപ്പെനാഴകത അകകലനകമന്റെച്ച് ജബലനാ കേളകര് സമര്പ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച് . നഷ്ടപരബഹനാരലാം
കകേനാടക്കുന്നതബകന

സലാംബന്ധബചച്ച്

കതറ്റനായ

വെനാര്തകേളനാണച്ച്

പ്രചരബപ്പെബക്കുന്നതച്ച് .
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2013-കല കദശസ്പീയപനാത ഭൂമബ ഏകറ്റടക്കല്

നബയമപ്രകേനാരമനാണച്ച് നഷ്ടപരബഹനാരലാം

കകേനാടക്കുന്നതച്ച്. ചബല സലങ്ങളബല് കറനാഡബകന്റെ ഇരുകകസഡബല്നബനലാം തുലദമനായബ
സലകമകറ്റടക്കനാന കേഴബയബല. നബലവെബല് പുതബയ അകകലനകമന്റെച്ച് മനാകറ്റണ യനാകതനാരു
സനാഹചരദവുമബല.

അതരതബല്

മനാറ്റലാം

ഗവെണ്കമന്റെബകനനാടച്ച് ആവെശദകപ്പെടനാവുന്നതനാണച്ച്.
ലഭബക്കുകേയനാകണങ്കബല്

വെരുതണകമനകണങ്കബല്

കകേന്ദ്ര

ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച് പരനാതബ

എന.എചച്ച്.എ.കഎ.-യച്ച്

അയയ്ക്കുന്നതനാണച്ച്.

ആരനാധേനനാലയങ്ങകളനാനലാം അകകലനകമന്റെബകന്റെ പരബധേബയബല് ഉള്കപ്പെടന്നബല. വെളകര
കൃതദമനായ ഡബകകസന ആണച്ച് തയ്യനാറനാക്കബയബരബക്കുന്നതച്ച്. ജനങ്ങള്ക്കച്ച് എകന്തങ്കബലുലാം
പരനാതബയുകണങ്കബല് അതച്ച് കരഖനാമൂലലാം നല്കേനാവുന്നതനാണച്ച്.
III സബ്മബഷന
(1) കചനാദദകപപ്പെര് കചനാര്ച
പ്രതബപക്ഷ കനതനാവെച്ച് (ശസ്പീ. രകമശച്ച് കചന്നബതല):

ഹയര് കസക്കണറബ

ഉള്കപ്പെകടയുള കചനാദദകപപ്പെറുകേള് കചനാര്ന്നതുസലാംബന്ധബചച്ച് അകനസഷണലാം നടതബ
കേര്ശന

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

നബരന്തരമനായബ

കചനാദദകപപ്പെര്

കചനാരുന്നതച്ച്

നബയനബക്കനാനുലാം ഉതരവെനാദബകേളനായ ആളുകേളുകട കപരച്ച് പുറത്തുവെബടനാനുലാം സര്ക്കനാര്
തയ്യനാറനാകേണലാം.
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വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പെമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്): 22-3-2018-നച്ച്
രനാവെബകല തൃശൂര് ജബലനാ കകേനാ-ഓര്ഡബകനറ്റര്ക്കച്ച് കകകേകകേനാകണഴുതബ തയ്യനാറനാക്കബയ
ഫബസബക്സുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട കചനാദദങ്ങളടങ്ങബയ വെനാട്ടസച്ച്അപ്പെച്ച് സകന്ദേശലാം ലഭബചബരുന.
അതബകല കചനാദദങ്ങളബല് ചബലതച്ച് 21-3-2018-നച്ച് നടന്ന പസച്ച് ട ഫബസബകച്ച്
പരസ്പീക്ഷയുകട കചനാദദകപപ്പെറബകലതബനച്ച് സമനാനമനാകണന്നച്ച് പരനാമര്ശബചബരുന. പ്രസ്തുത
സകന്ദേശലാം

ജബലനാ

കകേനാ-ഓര്ഡബകനറ്റര്

ഡയറകകററ്റബകലയച്ച്

കകകേമനാറബയതബകന്റെ

അടബസനാനതബല് നടതബയ അകനസഷണതബല് കചനാദദങ്ങളബല് ചബലതബനച്ച് പസച്ച് ട
ഫബസബകച്ച് പരസ്പീക്ഷയുകട കചനാദദകപപ്പെറബകനനാടച്ച് സനാമദമുളതനായബ കേകണത്തുകേയുലാം
സകന്ദേശതബകന്റെ

നബജസബതബ

അറബയുന്നതബനുലാം

സകന്ദേശലാം

പ്രചരബച

സമയലാം

സബരസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമനായബ ഹയര് കസക്കണറബ ഡയറകര് ഡബ.ജബ.പബ.-ക്കച്ച് പരനാതബ
നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച്. തബരുവെനന്തപുരലാം കകസബര് കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റഷനബല് കഎ.ടബ.
ആകച്ച്

അനുസരബചച്ച്

കകേസച്ച്

രജബസ്റ്റര്

കചയച്ച്

അകനസഷണലാം

നടതബവെരുന.

കചനാദദകപപ്പെര് കചനാര്ന്നതനായബ ഇതുവെകര സബരസ്പീകേരബക്കനാന സനാധേബചബട്ടബല. കേബട്ടബയ
വെബവെരതബകന്റെ അടബസനാനതബലനാണച്ച് സര്ക്കനാര് സസകമധേയനാ നടപടബ സസസ്പീകേരബചതച്ച് .
അകനസഷണലാം

പൂര്തബയനായതബനുകശഷലാം

ഇതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്

പ്രവെര്തബചവെര്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. പരസ്പീക്ഷകേളുകട
വെബശസനാസദത കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കനാനനാവെശദമനായ നടപടബ സര്ക്കനാര് സസസ്പീകേരബച്ചുവെരുന.
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(2) സച്ച്കപഷദല് റൂള്സച്ച്
ശസ്പീ. റ്റബ. വെബ. രനാകജഷച്ച്: കസഷദല് റൂള്സച്ച് യഥനാസമയലാം തയ്യനാറനാക്കനാത
വെകുപ്പുകേളബലുലാം കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബലുലാം അവെ അടബയന്തരമനായബ തയ്യനാറനാക്കബ
പബ.എസച്ച്.സബ. വെഴബ നബയമനലാം നടത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വെബജയന):
കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേള്

എന്നബവെയബല്

വെബവെബധേ കേമനബകേള്, കബനാര്ഡുകേള്,

പബ.എസച്ച്.സബ.

വെഴബ

നബയമനലാം

നടത്തുന്നതബനനാവെശദമനായ കസഷദല് റൂള്സച്ച് എത്രയുലാം കവെഗലാം തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനച്ച്
2014-ല് തകന്ന വെകുപ്പെച്ച് കസക്രട്ടറബമനാര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. എന്നനാല്
ഇക്കനാരദതബല് കേനാലതനാമസലാം വെരുന്നതച്ച് ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നച്ച് കസഷദല്
റൂള്സച്ച് സമയബന്ധബതമനായബ തയ്യനാറനാക്കബ ഒഴബവുകേള് യഥനാസമയലാം പബ.എസച്ച്.സബ.-കയ
അറബയബക്കനാനുലാം വെസ്പീഴച്ച്ച വെരുത്തുന്ന ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര അചടക്ക നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കനാനുലാം

7-10-2017-കല

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

കസഷദല്

നബലവെബലുളവെയബല്

സര്ക്കുലര്

റൂള്സച്ച്

ആവെശദമനായ

മുകഖന

കേര്ശന

സമയബന്ധബതമനായബ
കഭദഗതബ

നബര്കദ്ദേശലാം

തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം

വെരുതനാനുലാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. ഇതുസലാംബന്ധബചച്ച് ബന്ധകപ്പെട്ടരുകട അവെകലനാകേന കയനാഗലാം
വെബളബക്കുന്നതനാണച്ച്.
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(3) സര്ക്കനാര്വെകേ സലലാം ഉപകയനാഗകപ്പെടതല്

ശസ്പീ. കകേ. സബ. കജനാസഫച്ച്:

നന്യൂഡല്ഹബയബകല കകേരളഹഇസച്ച്, ട്രനാവെനകൂര്

ഹഇസച്ച്, കേപൂര്തല കപനാട്ടച്ച് എന്നബവെബടങ്ങളബകല വെബകേസന പ്രവെര്തനങ്ങള്
തസരബതകപ്പെടത്തുന്നതബനുലാം
സ്റ്റനാഫച്ച് കേസനാര്കട്ടഴച്ച്

ജസ്പീവെനക്കനാരുകട അസഇകേരദലാം കേണക്കബകലടതച്ച്

മനാറന്നതബനുള തസ്പീരുമനാനലാം പുനനഃപരബകശനാധേബക്കുന്നതബനുലാം

സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വെബജയന): നന്യൂഡല്ഹബയബല് സലാംസനാന

സര്ക്കനാര് ഉടമസതയബലുള ട്രനാവെനകൂര് ഹഇസബല് ആര്ട്ടച്ച് ഗനാലറബ, മന്യൂസബയലാം,
ഡലബ്രറബ, ഓഡബകറ്റനാറബയലാം തുടങ്ങബയവെ നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുലാം

കേപൂര്തല

കപനാട്ടബകന ആയുര്കവെദ ആശുപത്രബ, പഠനകകേന്ദ്രലാം ഉള്കപ്പെകടയുള ഹബനായബ
വെബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കകേരള ഹഇസച്ച് കകേനാമഇണബല്

പുതുതനായബ അതബഥബ

മന്ദേബരലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുമനാണച്ച് സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുളതച്ച്. കകേരളപ്പെബറവെബ
ദബനതബല്

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവെര്തനങ്ങള്

തുടങ്ങനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.

ഡല്ഹബ കഡവെലപ്കമന്റെച്ച് അകതനാറബറ്റബയുകട ഫനാറകേള് വെനാങ്ങബ കകേരള ഹഇസച്ച്
ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കച്ച് കേസനാര്കട്ടഴനായബ അനുവെദബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്. കേസനാര്കട്ടഴ്സുകേള്
കമകട്രനാ കസ്റ്റഷനടതനായതബനനാല് ജസ്പീവെനക്കനാര്ക്കച്ച് ബുദബമുട്ടുണനാകുകേയബല.
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(4) അണകകേട്ടല്

ശസ്പീ. കകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടബ: പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കേരനാര് പ്രകേനാരമുള ജലലാം
കകേരളതബനച്ച് ലഭദമനാക്കനാതബരബക്കുന്നതബകന്റെ ഭനാഗമനായബ അനധേബകൃത ഡനാമുകേള്
നബര്മ്മേബക്കുന്ന തമബഴനാടച്ച് സര്ക്കനാരബകന്റെ പ്രവെര്തനങ്ങള്കക്കതബകര ശക്തമനായ
നബലപനാടച്ച് സസസ്പീകേരബക്കനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വെബജയന): നലനാറബനച്ച് കുറുകകേ പുതബയ
തടയണ നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള പ്രനാരലാംഭ പ്രവൃതബകേള്
ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്
നബര്തബവെയണകമന്നച്ച്
തയ്യനാറനായബട്ടബല.

അനധേബകൃത

നടത്തുന്നതനായബ

നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃതബകേള്

ആവെശദകപ്പെകട്ടങ്കബലുലാം തമബഴച്ച്നനാടച്ച് സര്ക്കനാര് അതബനച്ച്

ഇക്കനാരദതബല്

ആവെശദമനായ

ഇടകപടല്

സര്ക്കനാര്

നടത്തുന്നതനാണച്ച്. പറമബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കേരനാര് പ്രകേനാരമുള ജലലാം കൃതദമനായ
അളവെബല്

ലഭദമനാക്കണകമന്നനാവെശദകപ്പെട്ടച്ച്

കേതയചബട്ടുണച്ച്.

ഉകദദനാഗസതല ചര്ചയബകല

തമബഴച്ച്നനാടച്ച്

മുഖദമനബക്കച്ച്

ധേനാരണ പ്രകേനാരമുള ജലലാം

ലഭദമനാകേനാത സനാഹചരദതബല് സര്ക്കനാര് വെസ്പീണ്ടുലാം ഇടകപകട്ടങ്കബലുലാം മനാര്ചച്ച്
15-കല കേണക്കുപ്രകേനാരലാം അഞ്ഞൂറച്ച് ദശലക്ഷലാം ഘന അടബയുകട കുറവെച്ച് വെന്നബട്ടുണച്ച് .
ഉകദദനാഗസതല ചര്ച നടതബ തസ്പീരുമനാനതബകലതനാന ജലവെബഭവെ വെകുപ്പെബനച്ച്
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നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
(5) ബനാലനസ്പീതബ നബയമലാം

ശസ്പീ. രനാജു എബ്രഹനാലാം: ബനാലനസ്പീതബ നബയമപ്രകേനാരലാം
പുതുക്കനാകത അടച്ചുപൂട്ടുന്ന

രജബകസ്ട്രേഷന

സലാംസനാനകത ശബശുസലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളബകല

കുട്ടബകേകള സലാംരക്ഷബക്കനാന അടബയന്തര സലാംവെബധേനാനമുണനാകേണലാം.
ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. ഡശലജ
ടസ്പീചര്):

ബനാലനസ്പീതബ

നബയമലാം

നബലവെബല്

വെന്നച്ച്

ആറുമനാസതബനുളബല്

ശബശുസലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള് രജബസ്റ്റര് കചയ്യണകമന്ന വെദവെസ പനാലബക്കണകമന്ന
സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വെബധേബകയത്തുടര്ന്നച്ച് സര്ക്കനാര് പത്രപ്പെരസദലാം നല്കേബ സനാപനങ്ങള്
രജബസ്റ്റര്

കചയ്യണകമന്നച്ച്

സനാപനങ്ങളുകട

സസതച്ച്

ആവെശദകപ്പെടകേയുണനായബ.
സര്ക്കനാര്

രജബസ്റ്റര്

ഏകറ്റടക്കരുകതനലാം

കചയ്യനാത

കുട്ടബകേകള

നബയമലാം

നബഷ്കര്ഷബക്കുന്ന സഇകേരദങ്ങളുള സനാപനങ്ങളബകലയച്ച് മനാറ്റണകമനലാം ഡഹകക്കനാടതബ
നബര്കദ്ദേശബചബരുന.
സര്ക്കനാരബകന്റെ

രജബകസ്ട്രേഷനച്ച്

ആവെശദലാം

ആറുമനാസകത

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

സനാവെകേനാശലാം

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടബല.

കവെണകമന്ന
രജബകസ്ട്രേഷന

പുതുക്കനാന സനാധേബക്കബകലന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് അടച്ചുപൂട്ടബയ സനാപനങ്ങളബകല അനനാഥരനായ
കുട്ടബകേകള

സനാമൂഹദനസ്പീതബ

വെകുപ്പെബകന്റെ

കഹനാമുകേളബല്

സലാംരക്ഷബക്കുനണച്ച് .
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മനാര്ചച്ച് 31-നകേലാം

രജബകസ്ട്രേഷന നടതനാന കേഴബയനാത സനാപനങ്ങളബകല പ്രശങ്ങള്

ചര്ച കചയച്ച് പരബഹരബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(6) ബദല് കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീ.

എന.

കറനാഡബകന്റെയുലാം

ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന:
ബദല്

അട്ടപ്പെനാടബ

ആദബവെനാസബ

കറനാഡബകന്റെയുലാം

കമഖലയബകല

നബര്മ്മേനാണലാം

ചുരലാം

അടബയന്തരമനായബ

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ.

സുധേനാകേരന):

അട്ടപ്പെനാടബയബകല ചുരലാം കറനാഡച്ച് നവെസ്പീകേരണതബനച്ച് 80 കകേനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ
നല്കുകേയുലാം ഇനകവെസ്റ്റബകഗഷന പ്രവൃതബകേള് പൂര്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച് .
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കേബ.

മസ്പീ.

കകദര്ഘദമുള

പൂകഞനാലവെകരയുള ആദദഭനാഗവുലാം

ബദല്

കറനാഡബകന്റെ

ചബറക്കല്പ്പെടബ

മുതല്

പനാറവെളവെച്ച് മുതല് അഗളബവെകരയുള അവെസനാന

ഭനാഗവുലാം കപനാതുമരനാമതച്ച് വെകുപ്പെബകന്റെ നബയനണതബലുലാം പൂകഞനാല മുതല് പനാറവെളവെച്ച്
വെകരയുള

5

കേബ.മസ്പീറ്ററബല്

രണര

അധേസ്പീനതയബലുമനാണച്ച്. പ്രസ്തുത സലതച്ച്

കേബകലനാ

മസ്പീറ്റര്

ദൂരലാം

വെനലാം

വെകുപ്പെബകന്റെ

സര്കവ്വ നടത്തുന്നതബനനായബ മണനാര്ക്കനാടച്ച്

ഡബവെബഷണല് കഫനാറസ്റ്റച്ച് ഓഫസ്പീസര്ക്കച്ച് കേതച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
ലഭബചനാലുടന ബദല് കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണച്ച്.

അനുവെനാദലാം
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(7) കമഡബക്കല് കേദനാമച്ച്
ശസ്പീ. കറനാഷബ അഗസ്റ്റബന:
മുകഖന

കമഡബക്കല്

കേദനാമച്ച്

വെകയനാജനങ്ങള്ക്കനായബ ത്രബതല പഞനായത്തുകേള്
നടത്തുന്നതബനുള

അനുമതബ

നല്കുന്നതബനുലാം

വെബകേസനഫണബല് വെകയനാജനങ്ങള്ക്കുള പദതബ വെബഹബതലാം വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വെഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വെകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): ആശുപത്രബ സലാംവെബധേനാനതബനുപുറതച്ച് വെബദഗ
പരബകശനാധേനയുലാം ചബകേബത്സയുലാം ഇലനാകത മരുനകേള്, കടനാണബക്കുകേള്, ആയൂര്കവെദ
കലപനങ്ങള് എന്നബവെയുകട വെബതരണവുലാം ദുരുപകയനാഗവുലാം തടയുന്നതബനനാണച്ച്

പദതബ

മനാര്ഗ്ഗകരഖയബല് പ്രകതദകേ നബബന്ധന ഉള്കപ്പെടതബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

ത്രബതല

പഞനായത്തുകേള് മുകഖന കമഡബക്കല് കേദനാമച്ച് നടതബ മരുനകേള് വെബതരണലാം
കചയ്യുന്നതച്ച് പ്രകതദകേലാം പരബഗണബക്കനാന കേഴബയുകമനാകയന്നതുലാം വെകയനാജനങ്ങള്ക്കുള
പദതബ വെബഹബതലാം വെര്ദബപ്പെബക്കുന്ന കേനാരദവുലാം പരബകശനാധേബക്കുന്നതനാണച്ച്.
(8) ചുഴുപ്പെച്ച്-കനടബകയനാരലാം കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം
ശസ്പീമതബ ഇ. എസച്ച്. ബബജബകമനാള്: പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കകവെ. പദതബയബലുള്കപ്പെട്ട
ചുഴുപ്പെച്ച്-കനടബകയനാരലാം-കതകക്കമല, കകേനാക്കയനാര്-വെടകക്കമല-ഉറുമബക്കര കറനാഡുകേളുകട
നബര്മ്മേനാണ പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
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തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വെഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വെകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): ചുഴുപ്പെച്ച്-കനടബകയനാരലാം-കതകക്കമല

കറനാഡബകന്റെ

സലാംരക്ഷണപ്രവൃതബ ഒഴബകകേയുള പണബകേള് പബ.എലാം.ജബ.എസച്ച്.കകവെ. പദതബയബല്
ഉള്കപ്പെടതബ നടനവെരുനണച്ച്.
പ്രവൃതബ ഏകറ്റടതച്ച്

റബകകവെസ്ഡച്ച് എസ്റ്റബകമറ്റച്ച് ലഭദമനാകുന്ന മുറയച്ച്

നടത്തുന്ന കേനാരദവുലാം

കകേനാക്കയനാര്-വെടകക്കമല-ഉറുമബക്കര

കറനാഡബകന സലാംബന്ധബക്കുന്ന വെബഷയവുലാം പരബകശനാധേബക്കുന്നതനാണച്ച്.
III റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം
2018-കല

കകേരള

നബകക്ഷപലാം

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കലുലാം

സുഗമമനാക്കലുലാം

ബബലബകനയുലാം 2018-കല കകേരള നബകക്ഷപലാം കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കലുലാം സുഗമമനാക്കലുലാം
(2-ാനമര്) ബബലബകനയുലാം സലാംബന്ധബച സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറ്റബ IV-കന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം
2018-കല
നമര്)

കകേരള ധേനകേനാരദ ബബലബകനയുലാം 2018-കല കകേരള ധേനകേനാരദലാം (2-ാ
ബബലബകനയുലാം

സലാംബന്ധബച

സബ്ജകച്ച്

കേമ്മേബറ്റബ

VIII-കന്റെ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം

സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.
IV അനഇകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം
(1) റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബഗണന
അനഇകദദനാഗബകേ

ബബല്ലുകേളുലാം

പ്രകമയങ്ങളുലാം

പനണനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

സലാംബന്ധബച

സമബതബയുകട
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(2) ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയങ്ങള്
(i) 2018-കല കകേരള ആരനാധേനനാലയങ്ങകളനാടച്ച് അനുബന്ധബച്ചുള രനാഷസ്പീയ-സലാംഘടനനാ
പ്രവെര്തനലാം നബയനബക്കല് ബബല്
ശസ്പീ.

റ്റബ.

അനുബന്ധബച്ചുള

വെബ.

രനാകജഷച്ച്:

2018-കല

രനാഷസ്പീയ-സലാംഘടനനാ

കകേരള

പ്രവെര്തനലാം

ആരനാധേനനാലയങ്ങകളനാടച്ച്

നബയനബക്കല്

ബബലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. രനാജു എബ്രഹനാലാം: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
മുഖദമനബക്കുകവെണബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ.
സുധേനാകേരന): ആരനാധേനനാലയങ്ങളബല് വെബശസനാസബകേള്ക്കച്ച് നബര്ഭയവുലാം സുരക്ഷബതവുമനായ
അന്തരസ്പീക്ഷലാം നബലനബര്ത്തുന്നതബനുലാം ആരനാധേനനാലയങ്ങകളനാടനുബന്ധബചച്ച് നടക്കുന്ന
മത-രനാഷസ്പീയ-സലാംഘടനനാ പ്രവെര്തനങ്ങള്മൂലലാം സമൂഹതബലുണനാകുന്ന പ്രശങ്ങള്
തടയുന്നതബനുമനായബ

അവെതരബപ്പെബച

ബബലബകന്റെ

ഉകദ്ദേശലക്ഷദങ്ങകളനാടച്ച്

സര്ക്കനാര്

തതസതബല് കയനാജബക്കുന. 2011-കല കകേരള കപനാലസ്പീസച്ച് ആകബകന്റെ കേസ്പീഴബല് ചട്ടങ്ങള്
രൂപസ്പീകേരബചച്ച് ആരനാധേനനാലയങ്ങളബകല ആയുധേ കേനായബകേ പരബശസ്പീലനലാം തടയുന്ന നടപടബ
പുകരനാഗമബച്ചുവെരബകേയനാണച്ച്. ഒരു നബയമനബര്മ്മേനാണതബലൂകട ബബല്

വെബപുലമനായബ

അവെതരബപ്പെബക്കനാന സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതബനനാല് ബബല് പബനവെലബക്കണകമന്നച്ച്
അഭദര്തബക്കുന.
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ശസ്പീ. റ്റബ. വെബ. രനാകജഷച്ച്: ബബലബകന്റെ അന്തസത ഉള്കക്കനാളനാന തയ്യനാറനായ
സര്ക്കനാരബകന അഭബനന്ദേബക്കുന. വെദതദസ ജനാതബമത സനാമുദനായബകേ സലാംഘടനകേളുകട
കേസ്പീഴബല്

ധേനാരനാളലാം

ആരനാധേനനാലയങ്ങളുലാം

വെബവെബധേ

മതസര്

പകങ്കടക്കുന്ന

ആകഘനാഷങ്ങളുലാം സലാംസനാനതച്ച് നടക്കനാറുണച്ച്. രനാഷസ്പീയ അധേബകേനാരതബനുകവെണബ
സമനാധേനാനവുലാം

സഇഹനാര്ദ്ദേപരവുമനായ

ആരനാധേനനാലയങ്ങകള
സലാംഘടനകേള്
രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

ദുരുപകയനാഗലാം

അന്തരസ്പീക്ഷലാം
കചയ്യുന്നതബനച്ച്

ശമബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണച്ച്.
ആരനാധേനനാലയങ്ങളബകല

നബലനബന്നബരുന്ന

മതവെര്ഗ്ഗസ്പീയ

സലാംരക്ഷണ

ആതസ്പീയ

തസ്പീവ്രവെനാദ

സമബതബകേളുലാം

അന്തരസ്പീക്ഷവുലാം

മറലാം

നനാടബകന്റെ

സമനാധേനാനവുലാം തകേര്ക്കുകേയുലാം വെബശസനാസബകേകള വെഴബകതറ്റബക്കുകേയുലാം സലാംസനാനതബകന്റെ
മകതതര

ഡപതൃകേലാം

നശബപ്പെബക്കുകേയുമനാണച്ച്

ഇതരലാം

ആളുകേള്

കചയ്യുന്നതച്ച്.

ആരനാധേനനാലയങ്ങകള മതവെബകദസഷ പ്രചരണ കകേന്ദ്രമനാക്കബ മനാറന്നതബനുള വെര്ഗ്ഗസ്പീയ
ശക്തബകേളുകട

ശമങ്ങള്ക്കച്ച്

മതവെബഭനാഗങ്ങള്ക്കബടയബല്

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബകന്റെ
വെബകദസഷമുണനാക്കബ

പബന്തുണയുമുണച്ച്.

മുതകലടപ്പെച്ച്

വെദതദസ

നടത്തുന്ന

വെര്ഗ്ഗസ്പീയ

ശക്തബകേളുകട പ്രവെര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് വെബകദശത്തുനബനലാം സനാമതബകേ സഹനായങ്ങള്
ലഭബക്കുനണച്ച്. മതതസ്പീവ്രവെനാദ സലാംഘടനകേകള നബയനബക്കുന്നതബനച്ച് നബലവെബലുള
കകേന്ദ്രനബയമലാം

അപരദനാപ്തമനായതബനനാലനാണച്ച്

സലാംസനാന

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടതണകമന്നച്ച് ആവെശദകപ്പെടന്നതച്ച്.

ഗവെണ്കമന്റെച്ച്

ആരനാധേനനായലയങ്ങളുകട
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മറവെബല് നടക്കുന്ന ഭസ്പീകേരപ്രവെര്തനങ്ങള് തടയുന്നതബനനായബ ഇന്നച്ച് പല രനാജദങ്ങളുലാം
നബയമനബര്മ്മേനാണമുള്കപ്പെകടയുള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണച്ച്. ഈ വെബഷയതബല്
ശക്തമനായ ഒരു നബയമലാം കകേനാണ്ടുവെകരണതച്ച് ആവെശദമനാണച്ച്.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(ii)

2018-കല കകേരള വെബദദനാഭദനാസ (കഭദഗതബ) ബബല്
കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുഡസന തങ്ങള്:

2018-കല

കകേരള

വെബദദനാഭദനാസ

(കഭദഗതബ) ബബലബകന്റെ അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. പബ. ഉഡബദുള: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ. സബ. രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):

സലാംസനാനതച്ച്

ഡഹസ്കൂള്തലലാം വെകരയുള വെബദദനാഭദനാസലാം പൂര്ണമനായുലാം കകേ.ഇ.ആര്.-കന്റെ പരബധേബയബല്
കകേനാണ്ടുവെന്നബട്ടുണച്ച്. ഹയര് കസക്കണറബ വെബദദനാഭദനാസതബകന്റെ നബയമനലാം സലാംബന്ധബച
വെബകശഷനാല്

ചട്ടങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടതബയബട്ടുകണങ്കബലുലാം

കകേ.ഇ.ആര്.

അദദനായലാം

XXXII

മറ വെദവെസകേള് ബനാധേകേമനാക്കബയബട്ടബല.

ആയബ
2009-കല

വെബദദനാഭദനാസ അവെകേനാശ നബയമലാം സലാംസനാനതച്ച് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടച്ച്
വെരുകതണ കഭദഗതബകേള് നബര്കദ്ദേശബക്കുന്നതബനനായബ നബയമബച കേമ്മേബറ്റബയുകട റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
ലഭബക്കുന്ന മുറയച്ച് സമഗ്രമനായ പരബഷ്കരണലാം നടത്തുന്നതനാണച്ച്. ഈ സനാഹചരദതബല്
അനഇകദദനാഗബകേ ബബല് പ്രസക്തമല.
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കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുഡസന തങ്ങള്:
കനാസ്സുകേളുകട കേനാരദങ്ങള്
പസച്ച്

കകേ.ഇ.ആര്.-ല് വെദക്തമനായബ പ്രതബപനാദബക്കുനകണങ്കബലുലാം

ട സലാംബന്ധബചച്ച് വെദക്തമനായ

കകേ.ഇ.ആര്.-കല

കകേരളതബല് ഡഹസ്കൂള് വെകരയുള

ചനാപ്റ്റര്

നബയമങ്ങളുലാം ചട്ടങ്ങളുലാം

XXXII-കന്റെ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല.

അടബസനാനതബല്

പസച്ച്

ട

അദദനാപകേരുകട നബയമന കേനാരദതബല് തസ്പീരുമനാനകമടക്കുനകണങ്കബലുലാം കപ്രനാകമനാഷന
ഉള്കപ്പെകടയുള

പ്രശങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

ചട്ടലാം അപരദനാപ്തമനായതബനനാല്

മൂന്നനാലാം വെകുപ്പെബകല ഒന്നനാലാം ഉപവെകുപ്പെച്ച് കഭദഗതബ കചകയ്യണതനാണച്ച് . കകേ.ഇ.ആര്.-കന്റെ
ചട്ടലാം 51A അനുസരബചച്ച് ഡഹസ്കൂള് അദദനാപകേര്ക്കച്ച് ഉറപ്പെനാക്കബയബട്ടുള കകയബലാം ഈ
ചനാപ്റ്ററബല്

ഉള്കപ്പെടതബയബട്ടബല.

പരബഷ്കനാരങ്ങള്

വെബദദനാഭദനാസ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള

കമഖലയബല്

കകേനാണ്ടുവെരുന്ന
നബയമപരബരക്ഷ

അദദനാപകേരുള്കപ്പെകടയുളവെര്ക്കച്ച് ആവെശദമനാണച്ച്.
(ചര്ച തുടരുലാം)

(iii) 2017-കല കകേരള
രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശുദജല

ലഭദത

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുളള

അകതനാറബറ്റബ

ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്: 2017-കല കകേരള ശുദജല ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുളള
അകതനാറബറ്റബ

രൂപസ്പീകേരണ

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ബബലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള

പ്രകമയലാം
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കപ്രനാഫ. ആബബദച്ച് ഹുഡസന തങ്ങള്: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
ജലവെബഭവെ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസച്ച്): ശുദജല ലഭദത
ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളുകട ഫലപ്രദമനായ ഇടകപടല്
അനബവെനാരദമനാകണന്നച്ച് നബര്കദ്ദേശബക്കുന്ന കകേരള ഡഹകക്കനാടതബ വെബധേബ വെന്നബട്ടുണച്ച് .
നബലവെബലുളള നബയമങ്ങളുകട അടബസനാനതബല് കകേരള ജല അകതനാറബറ്റബയുള്കപ്പെടന്ന
സനാപനങ്ങള്

പ്രവെര്തബക്കുകേയുലാം

ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനമനാക്കുന്നതബനച്ച്

ശബക്ഷനാനടപടബകേള് അടങ്ങുന്ന വെദവെസകേള് ഉള്കക്കനാളളബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണച്ച് .
സര്ക്കനാര് സലാംവെബധേനാനതബല് നബരവെധേബ സനാപനങ്ങള് പ്രസ്തുത ലക്ഷദലാം മുനനബര്തബ
പ്രവെര്തബക്കുന്ന
കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനച്ച്
ലഭദത

സനാഹചരദതബല്
നടപടബ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ

ഒരു

അവെയുകട

പ്രവെര്തനങ്ങള്

സസസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്നതബനനാല്
പുതബയ

അകതനാറബറ്റബ

ശുദജല

രൂപസ്പീകേരബകക്കണ

ആവെശദമബല.
ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസച്ച്: സലാംസനാനതച്ച് വെര്ദബച്ചുവെരുന്ന മലബനസ്പീകേരണലാംമൂലലാം
ജലലാം ലഭദമനാകേനാത അവെസ ഒഴബവെനാക്കുന്നതബനുലാം കപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച് ശുദജല
ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ ഒരു അകതനാറബറ്റബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം കവെണബയനാണച്ച്
ഈ

ബബല്

അവെതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

ജലമലബനസ്പീകേരണതബകന്റെ

ഫലമനായബ

കുടബകവെളളക്ഷനാമലാം രൂക്ഷമനാകുന്ന സനാഹചരദവുലാം ശുദജലതബകന്റെ പ്രനാധേനാനദവുലാം
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കേണക്കബകലടതച്ച് നദബകേളുള്കപ്പെകടയുളള ശുദജല കസനാതസ്സുകേളുകട മലബനസ്പീകേരണലാം,
ജലജനദ

സനാലാംക്രമബകേ

കരനാഗങ്ങള്

തുടങ്ങബയവെ

സലാംബന്ധബചച്ച്

പ്രചനാരണ

പ്രവെര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതബനുലാം ശക്തമനായ പ്രതബകരനാധേ നടപടബകേകളടക്കുന്നതബനുലാം
കേബണറുകേളുകടയുലാം കസപ്റ്റബകേച്ച് ടനാങ്കുകേളുകടയുലാം നബര്മ്മേനാണതബല് നബശ്ചബത അകേലലാം
പനാലബക്കുനകണന്നച്ച് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുലാം സനാധേബക്കണലാം. സസസ്പീകവെജച്ച് ട്രസ്പീറ്റച്ച്കമന്റെച്ച്
സലാംവെബധേനാനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം

സലാംസനാനതച്ച്

ലഭദമനാകുന്ന

കുപ്പെബകവെളളതബല് മനാരകേമനായ പനാസ്റ്റബകേച്ച് വെബഷനാലാംശലാം കേകണതബയ സനാഹചരദതബല്
സര്ക്കനാര് സലാംവെബധേനാനതബല് ഗുണകമന്മയുളള കുപ്പെബകവെളളലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
അനധേബകൃത കുപ്പെബകവെളള നബര്മ്മേനാണശനാലകേളുകട പ്രവെര്തനലാം നബയനബക്കുന്നതബനുലാം
നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(iv) 2016-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ (കഭദഗതബ) ബബല്
ശസ്പീ. ആര്. രനാകജഷച്ച്: 2016-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ (കഭദഗതബ) ബബലബകന്റെ
അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.
ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണബ: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വെഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവുലാം
വെകുപ്പുമനബ (കഡനാ. കകേ. ടബ. ജലസ്പീല്): 1994-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ ആകബകല
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വെകുപ്പെച്ച് 445, 446

പ്രകേനാരലാം കമല്സൂചബപ്പെബച ബബലബകല എലനാ കേനാരദങ്ങളുലാം

നബവെര്തബക്കകപ്പെടന്ന സനാഹചരദതബല് ഈ ബബല് പരബഗണബകക്കണതബല.
ശസ്പീ.

ആര്.

രനാകജഷച്ച്:

ഉള്കക്കനാളളബചബരബക്കുന്ന

1994-കല
കേനാരദങ്ങളബല്

കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബ
ഫലപ്രദമനായ

ബബലബല്
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കനാതതുകകേനാണനാണച്ച്

446-ാ വെകുപ്പെബനച്ച് (ബബ) ഉപവെകുപ്പെനായബ ഈ

ബബലബല്

നബര്കദ്ദേശബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

കഭദഗതബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം
ഫലപ്രദവുമനാക്കുന്നതബനുലാം

മനാലബനദ
പരബസബതബ

ക്ഷസ്പീരകമഖലകയ

സലാംസരണലാം
മലബനസ്പീകേരണ

ശനാസസ്പീയവുലാം
പ്രശങ്ങള്കക്കതബകര

സമയബന്ധബതമനായബ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേരുകട പരനാതബകേള്
പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം സഹനായകേരമനാകുന്ന വെബധേതബലുള കഭദഗതബയനാണച്ച് ബബലബലൂകട
മുകന്നനാട്ടുവെയ്ക്കുന്നതച്ച്.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(v) 2018-കല കകേരള ഗനാര്ഹബകേ പരബസരത്തുലാം കപനാതുസലത്തുമുള മദദപനാനലാം
തടയല് ബബല്
ശസ്പീമതബ യു. പ്രതബഭ ഹരബ: 2018-കല കകേരള ഗനാര്ഹബകേ പരബസരത്തുലാം
കപനാതുസലത്തുമുള

മദദപനാനലാം

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

തടയല്

ബബലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള
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ശസ്പീ. വെബ. കകേ. സബ. മമ്മേതച്ച് കകേനായ: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.
മുഖദമനബക്കുകവെണബ
(ശസ്പീ. ജബ. സുധേനാകേരന):

കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വെകുപ്പുമനബ

മദദപനാനനാസക്തബയുലാം മദദപനാനലാംമൂലവുമുളള പ്രശങ്ങള്

ഉയര്ത്തുന്ന സനാമൂഹദ കവെല്ലുവെബളബകേള് നബയമപരമനായബ കനരബടന്നതബനച്ച്
പ്രതബപനാദബക്കുന്ന

രസ്പീതബയബല്

ശബക്ഷനാര്ഹമനാക്കുന്നതച്ച്

ഗനാര്ഹബകേ

ഭരണഘടനനാ

പരബസരതച്ച്

വെബരുദമനാകുകമനാ

പരബകശനാധേബകക്കണതനാണച്ച്. നബലവെബലുള നബയമമനുസരബചച്ച്
മദദപബക്കുന്നവെര്കക്കതബകര

നടപടബകയടക്കുന്ന

ബബലബല്

കേനാരദലാം

മദദപനാനലാം

എന്ന

കേനാരദലാം

കപനാതുസലങ്ങളബല്
സര്ക്കനാരബകന്റെ

സജസ്പീവെ

പരബഗണനയബലനാണച്ച്. വെദക്തമനായ നബര്വ്വചനങ്ങളുലാം നടപടബക്രമങ്ങളുമബലനാകത നബയമലാം
പനാസനാക്കബയനാല് വെദവെസകേള് ദുരുപകയനാഗലാം കചയ്യകപ്പെടകമന്നതബനനാല് ഇഇ ബബല്
പരബഗണബകക്കണതബല.
ശസ്പീമതബ

യു.

മദദപനാനവുലാംമൂലമുളള
വെബജയബക്കുന്നബല.

പ്രതബഭ

ഹരബ:

സലാംസനാനതച്ച്

പ്രശങ്ങള്കക്കതബകര
ഗനാര്ഹബകേ

മദദപനാനമുക്തമനാക്കുന്നതബനച്ച്

നടത്തുന്ന

മദദപനാനനാസക്തബയുലാം

പ്രയത്നങ്ങള്

പരബസരങ്ങളുലാം

ഇതരകമനാരു

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

കവെണത്ര

കപനാതുസലങ്ങളുലാം
ആവെശദമനാണച്ച്.

നനാഷണല് ഡക്രലാം റബകക്കനാര്ഡ്സച്ച് ബന്യൂകറനായുകട കേണക്കനുസരബചച്ച് 59 ശതമനാനലാം
കുറ്റകൃതദങ്ങളുലാം 40 ശതമനാനലാം കറനാഡപകേടങ്ങളുലാം മദദപനാനലാംമൂലമനാണുണനാകുന്നതച്ച്.
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കുട്ടബകേളടക്കമുളവെരബല് മദദപനാനലാം കൂടബവെരുന്നതുമൂലലാം കുറ്റകൃതദങ്ങളുലാം കൂടകേയനാണച്ച് .
മദദലാം ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം വെബല്ക്കുന്നതബനുലാം നബയമങ്ങളുകണങ്കബലുലാം പലകപ്പെനാഴുലാം
പനാലബക്കകപ്പെടന്നബല.

മദദനബകരനാധേനകതക്കനാകളകറ

നബയനണങ്ങളനാണച്ച്

ബബലബലൂകട കകേനാണ്ടുവെരനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.

ഇഇ

(ചര്ച തുടരുലാം)

(3) തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവെതരണനാനുമതബക്കുള പ്രകമയതബകന്റെ തുടര്
ചര്ച:
(i) 2016-കല കകേരള പക്ഷബ-മൃഗ സകങ്കതങ്ങകളനാടച്ച് കചര്നള നബര്മ്മേനാണ
പ്രവെര്തന നബയനണ ബബല്
ശസ്പീ. എലാം. സസരനാജച്ച്: കകേരളതബകല പക്ഷബ-മൃഗ സകങ്കതങ്ങകളനാടച്ച് കചര്നള
നബര്മ്മേനാണ പ്രവെര്തനങ്ങള് നബയനബക്കുന്നതബനുള പ്രനാധേനാനദലാം കേണക്കബകലടതച്ച്
സമഗ്രവുലാം സര്വ്വതല സര്ശബയുമനായ ചര്ച ആവെശദമനാണച്ച്. ഭൂമബയുലാം പ്രപഞവുലാം
മനുഷദര്ക്കുമനാത്രലാം അവെകേനാശകപ്പെട്ടതകലനലാം എലനാ ജസ്പീവെജനാലങ്ങള്ക്കുലാം അവെരുകട
സസനാഭനാവെബകേമനായ

പരബതനഃസബതബയബല്

നബലനബല്ക്കനാന

അവെകേനാശമുകണനമുള

കേനാരദലാം സഭ ഇതബനുമുമച്ച് ചര്ച കചയതനാണച്ച്.
(ചര്ച തുടരുലാം)
(ശസ്പീ. വെബ. ടബ. ബല്റനാലാം സഭയബല് ഹനാജരലനാതതബനനാല് 2017-കല കകേരള
സലാംസനാന ട്രനാനകസനാര്ട്ടച്ച് വെനാഹന യനാത്രക്കനാരുകട അവെകേനാശ സലാംരക്ഷണ അകതനാറബറ്റബ
ബബലബകന്റെ

അവെതരണനാനുമതബക്കുള

പ്രകമയതബകന്റെ

തുടര്ചര്ച
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പരബഗണനയ്കക്കടതബല.)
(ii) 2017-കല കകേരള സലാംസനാന പ്രനാകദശബകേ പത്ര-ദൃശദ മനാധേദമ രലാംഗകത
കജനാലബകേള് കചയ്യുന്നവെര്ക്കുള കക്ഷമനബധേബ ബബല്
ശസ്പീ. കകേ. രനാജന: സലാംസനാനകത പ്രനാകദശബകേമനായ പത്രങ്ങളുകടയുലാം പ്രധേനാന
പത്രങ്ങളുകട

പ്രനാകദശബകേ

കലഖകേരുകടയുലാം

പ്രനാകദശബകേ

കഫനാകട്ടനാഗ്രനാഫര്മനാരുകടയുമുള്കപ്പെകട യനാകതനാരു കതനാഴബല് സുരക്ഷബതതസവുമബലനാത
ഇഇ വെബഭനാഗതബനനായബ ഒരു കക്ഷമനബധേബ കകേനാണ്ടുവെകരണതച്ച് അനബവെനാരദമനാണച്ച് .
കകേരളതബകല സുപ്രധേനാന മനാധേദമ പ്രവെര്തനലാം നടത്തുന്ന ഇവെരുകട
സുരക്ഷബതതസതബനുലാം

മബനബമലാം

കൂലബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

കതനാഴബല്
അവെകര

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇവെര്ക്കുകവെണബ ബഡ്ജറ്റബല് തുകേ
വെകേയബരുത്തുനകണങ്കബലുലാം യനാകതനാനലാം പ്രനാവെര്തബകേമനാകുന്നബല. പ്രനാകദശബകേ പത്ര
പ്രവെര്തകേര്ക്കച്ച് സമൂഹതബല് അര്ഹമനായ പ്രനാതബനബധേദലാം ഉറപ്പുവെരുതണലാം.
(ചര്ച തുടരുലാം)
സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷലാം 12.30-നച്ച് പബരബഞ.
*****

