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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018 ജൂണ് 11, തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

 I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത    1612-  ാംനമ്പര് കചനാദദത്തബനന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുനട  പത്തനാലാം  സകമ്മേളനത്തബനല

07-03-2018-നല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 1612-ാംനമ്പര് കചനാദദത്തബനന്  നല്കേബയ

ഉത്തരത്തബല് വന നതറന് തബരുത്തബനക്കനാണ്ടുളള കസ്റ്റേറന്നമന്റെന് മുഖദമനബ കമശപ്പുറത

വച.

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

  നതനാഴബല് സമരലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്  : സബ.ഐ.ടബ.യു.-വബനന്റെ അക്രമനാസക്തമനായ സമരനത്തതടര്നന്
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അടചബട്ടബരബക്കുന  കകേനാലകഞ്ചേരബ കേടയബരുപ്പെന് സബനന്തറന് കേമ്പനബയുനട സുഗമമനായ

പ്രവര്ത്തനത്തബനന്  ആവശദമനായ  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേനാന്  കപനാലസ്പീസന്

തയനാറനാകേനാത്തതുമൂലലാം  കകേരളത്തബനല  വദവസനായ  കമഖലയബല്

ഉണനാകേനാനബടയുള്ളതനായബ  പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാ

നടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച  നചയണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന്  സര്വ്വശസ്പീ  വബ.  പബ.

സജസ്പീന്ദ്രന്,  വബ.  നകേ.  ഇബനാഹബലാം കുഞന്,  അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ   അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 അനുസരബചന് കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

നമനായസ്പീന്  ): സലാംസനാനത്തബനകേതലാം അയല് സലാംസനാനങ്ങളബലലാം വബകദശതമനായബ

നബരവധബ  കപര്ക്കന്  നതനാഴബല്  നല്കേബ  വരുന  എറണനാകുളലാം  കകേനാലകഞ്ചേരബ

കേടയബരുപ്പെന്   സബനന്തറന്  കേമ്പനബയബല്   'കസവ'  എന  ഒറ  യൂണബയന്

മനാത്രമനാണുണനായബരുനതന്.  സബ.ഐ.ടബ.യു.-വബനന്റെ  കനതൃതത്വത്തബല്  ഒരു  പുതബയ

യൂണബയന് രൂപസ്പീകേരബചതബനനതടര്നന് മനാകനജുനമന്റെന്  7  കപനര സലലാം മനാറ്റുകേയുലാം

പ്രസ്തുത നടപടബനയ നതനാഴബലനാളബകേള് കചനാദദലാം നചയ്യുകേയുലാം കലബര് കേമ്മേസ്പീഷണറുനട

സനാനബധദത്തബല്  വബഷയലാം  ചര്ച  നചയ്യുകേയുലാം  നതനാഴബലനാളബകേള്  സലലാം  മനാറലാം

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  നചയ.   മനാനുഷബകേ  പരബഗണനയുനട  കപരബല്  മൂനകപനര

നബശബത  കേനാലയളവബനുള്ളബല്  തബരബച  നകേനാണ്ടുവരനാനമനന്  മനാകനജുനമന്റെന്

അലാംഗസ്പീകേരബച.  ചര്ചയുനട അടബസനാനത്തബലള്ള വദവസകേള്   നബലനബല്നക്ക
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സബ.ഐ.ടബ.യു.  അലാംഗങ്ങളനായ 18 കപനരക്കൂടബ കമയന് മനാസത്തബല് തമബഴന് നനാട്ടബകലയന്

സലലാം മനാറബയതബനനതടര്നന് വസ്പീണ്ടുലാം സമരമുണനായബ.  സബ.ഐ.ടബ.യു.വബല്നപ്പെട്ട

നതനാഴബലനാളബകേനള  അനദനായമനായബ  സലലാം  മനാറ്റുനനവനനാണന്  സമരത്തബലള്ള

നതനാഴബലനാളബകേളുനട വനാദലാം.  കലബര് കേമ്മേസ്പീഷണറുനട കനതൃതത്വത്തബല് വസ്പീണ്ടുലാം ചര്ച

നടത്തബനയങ്കബലലാം മനാകനജുനമന്റെന്  ഒതതസ്പീര്പ്പെബനന്  തയനാറനായബല.   ചര്ചയ്ക്കുകശഷവലാം

കേമ്പനബ  അധബകൃതകരയുലാം  നതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം  കനരബട്ടന്  വബളബനചങ്കബലലാം

മനാകനജുനമന്റെന് ഒതതസ്പീര്പ്പെബനന് തയനാറനായബല.  ചബല അനബഷ്ട സലാംഭവങ്ങനളതടര്നന്

സര്ക്കനാര്  കപനാലസ്പീസന്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേബനയങ്കബലലാം  കകേനാടതബ  വബധബ

പനാലബചബനലന പറഞന് കേമ്പനബ വസ്പീണ്ടുലാം കകേനാടതബനയ സമസ്പീപബചബരബക്കുകേയനാണന്.

രണന്  യൂണബയനുകേളബല്  നബനലാം  തുലദമനായബ  നതനാഴബലനാളബകേനള  ടനാന്സ്ഫര്

നചയണനമന  വനാദലാം  കേമ്പനബ  അലാംഗസ്പീകേരബചബല.   നതനാഴബലനാളബകേളുനട  ഭനാഗത്തന്

നതറ്റുനണങ്കബല്  കേര്ശനമനായ  നബലപനാടന്  സത്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  കപനാലസ്പീസന്  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേബനയങ്കബലലാം  സമ്മേര്ദ്ദ  തനത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേമ്പനബ  പൂട്ടബയബടനാനനാണന്

മനാകനജുനമന്റെന്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതന്.  കേമ്പനബ  തുറന  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന്

ആവശദമനായ എലനാ സഹനായങ്ങളുലാം നല്കുനതനാണന്.  കകേരളത്തബനന്റെ വദവസനായ

സസൗഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷത്തബനന്  കകേനാട്ടലാംതട്ടുകേയബല.  സത്വനാഭനാവബകേമനായ  നതനാഴബല്

തര്ക്കത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ചര്ചയബലൂനട  പരബഹരബകക്കണ  ഈ  വബഷയലാം

അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ ചര്ച നചകയണ ആവശദമബല.
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ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  :  സുഗന്ധവദഞ്ജനങ്ങള്  വബകദശരനാജദങ്ങളബകലയന്

കേയറ്റുമതബ  നടതകേയുലാം     കകേരളത്തബനകേതലാം  പുറതലാം  ധനാരനാളലാം

നതനാഴബലവസരങ്ങള് നല്കുകേയുലാം നചയ്യുന സബനന്തറന്  കേമ്പനബ പത്തന് ദബവസമനായബ

അടചബട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.   സലലാംമനാറവമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്  മൂനമനാസലാം മുമ്പുണനായ

സമരലാം  കലബര്  കേമ്മേസ്പീഷണറുനട  കനതൃതത്വത്തബല്  നടത്തബയ  ചര്ചനയതടര്നന്

പബന്വലബനചങ്കബലലാം   കജനാലബനക്കതന  ആളുകേനള    ത ടയുകേയുലാം   അക്രമലാം

അഴബചവബടുകേയുലാം  നചയ്യുന.    നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  സലാംരക്ഷണലാം നല്കേണനമന

നഹകക്കനാടതബ  ഉത്തരവന്   പനാലബക്കനാനത  സബ.ഐ.ടബ.യു.-വബനന  സലാംരക്ഷബക്കുന

നബലപനാടനാണന്  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.   സലാംസനാനനത്ത  നബകക്ഷപലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ   കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം

സുഗമമനാക്കലലാം  ബബല്  പനാസനാക്കുകേയുലാം  വദവസനായ  സസൗഹൃദനാന്തരസ്പീക്ഷലാം

നമചനപ്പെടുതനതബനുലാം  വദനാവസനായബകേ  വളര്ച  തത്വരബതനപ്പെടുതനതബനുമനായബ

നബലവബലള്ള  നബയമങ്ങളുലാം  ചട്ടങ്ങളുലാം  പരബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  ഈസന്  ഓഫന്  ഡൂയബലാംഗന്

ബബസബനസന് നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം നചയ്നതങ്കബലലാം കകേരളലാം വദനാവസനായബകേ പുകരനാഗതബ

നകേവരബചബട്ടബല.  സലാംസനാനത്തന്  നബലവബലള്ള  വദവസനായങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കനപ്പെടണലാം.  ആവശദമനായ  കപനാലസ്പീസന്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേബനക്കനാണന്

സബനന്തറന് കേമ്പനബ സുഗമമനായബ പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. ഈ

വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചയണലാം. 
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

നമനായസ്പീന്):  കകേരള  നബകക്ഷപലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കലലാം  സുഗമമനാക്കലലാം  നബയമലാം

പ്രനാബലദത്തബല്  വനകതനാടുകൂടബ  സലാംസനാനത്തന്  പുതബയ  വദനാവസനായബകേ

അന്തരസ്പീക്ഷലാം  വളര്നവനബട്ടുണന്.  സബനന്തറന്  കേമ്പനബയബനല  നതനാഴബലനാളബ  പ്രശലാം

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  കലബര്  കേമ്മേസ്പീഷണറുനട  സനാനബധദത്തബല്  നടന

ചര്ചയബനല  വദവസകേള്  മനാകനജുനമന്റെന്  ലലാംഘബചതബനന്റെ  ഫലമനായനാണന്

കേമ്പനബയബല്  സമരമുണനായതന്.  നഹകക്കനാടതബ  ഉത്തരവബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കേമ്പനബയുനട  സുഗമമനായ  പ്രവര്ത്തനത്തബനനാവശദമനായ  കപനാലസ്പീസന്  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  സമരനത്ത  തുടര്നണനായ  അനബഷ്ട  സലാംഭവങ്ങളബകന്മേല്

കേമ്പനബനക്കതബനര  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര് നചയബട്ടുണന്.   മുതലനാളബമനാരുനട  ജനനാധബപതദ

വബരുദമനായ നബലപനാടബനന കചനാദദലാം നചയനാന് നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന് അവകേനാശമുണന്.

ജനനാധബപതദ  വദവസയനുസരബചന്  നവദഗദകത്തനാടുകൂടബ  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കനാന്  ശമബക്കനാനത  കേമ്പനബ  അടചബടുകേയനാണന്  മനാകനജുനമന്റെന്  നചയതന്.

സബനന്തറന്  കേമ്പനബയബനല  പ്രശലാം  സലാംബന്ധബചന്  വസ്പീണ്ടുലാം  ചര്ച  നചയനാനുലാം

ആവശദമനായ  കപനാലസ്പീസന്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേനാനുലാം  സര്ക്കനാര്  തയനാറനാണന്.

നതനാഴബലനാളബകേളുനട  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബചനകേനാണന്  വദവസനായലാം  സുഗമമനായബ

നടത്തബനക്കനാണ്ടുകപനാകുനതബനനാവശദമനായ  എലനാ  സനാഹചരദവലാം  സര്ക്കനാര്

ഒരുക്കബയബട്ടുണന്.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന്  ചര്ച നചകയണ
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ആവശദമബല. 

 (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനബത്തല):  ഗവണ്നമന്റെന് നയത്തബനന്

കേടകേവബരുദമനായ  സമസ്പീപനമനാണന്  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബചനകേനാണബരബക്കുനതന്.

നതനാഴബല് തര്ക്കങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനന് അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

അനനാവശദമനായ  നതനാഴബല്  തര്ക്കങ്ങളുലാം  സമരങ്ങളുലാംമൂലലാം  വദവസനായങ്ങളുലാം

നബകക്ഷപവലാം  ഇലനാതനാകുന  സബതബവബകശഷലാം  മനാകറണബയബരബക്കുന.

നബകക്ഷപങ്ങളുലാം  ആകേര്ഷബക്കുകേവഴബ  കൂടുതല്  വദവസനായങ്ങളുലാം  നതനാഴബല്

സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  സൃഷ്ടബക്കുന  നബലപനാടുകേളനാണന്  ഇനന്  ഇതര  രനാജദങ്ങളുലാം

ഇന്ഡദയബനല  മറന് സലാംസനാനങ്ങളുലാം സത്വസ്പീകേരബചവരുനതന്.  ഈസന് ഓഫന് ഡൂയബലാംഗന്

ബബസബനസന് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനനായബ ഈ ഗവണ്നമന്റെന് നകേനാണ്ടുവന ഏഴന്

നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങകളനാടുലാം  പ്രതബപക്ഷലാം  പൂര്ണ്ണമനായുലാം

സഹകേരബക്കുകേയനാണുണനായതന്.    കകേരളത്തബനന്റെ  വദനാവസനായബകേ  കകേന്ദ്രമനായ

നകേനാചബയബനല  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്  പല  കേനാരണങ്ങളനാലലാം

അടചപൂട്ടനപ്പെടുകേകയനാ അനദസലാംസനാനങ്ങളബകലയന് മനാറനപ്പെടുകേകയനാ നചയ്യുകേയനാണന്.

യനവത്കേരണത്തബനനതബനരയുള്ള  സമരങ്ങള്  കകേരളത്തബനല  പരമ്പരനാഗത

വദവസനായങ്ങനള  ഇലനാതനാക്കബ.   പുതബയ  വദവസനായങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബകനനാ

നബകക്ഷപങ്ങള്  നടതനതബകനനാ  സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബക്കുനബല.  കനനാക്കുകൂലബ
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ഇകപ്പെനാഴലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണന്.   നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ഇകപ്പെനാഴലാം

നഷ്ടത്തബല് തനനയനാനണനനാണന്  കരഖകേള് വദക്തമനാക്കുനതന്.   'നസ്പീര'  ഉലനാദനലാം

കപനാലലാം  ശരബയനായ  രസ്പീതബയബല്  മുകനനാട്ടുനകേനാണ്ടുകപനാകേനാന്  സര്ക്കനാരബനന്

സനാധബചബട്ടബല.  ഈ  സനാഹചരദത്തബല്  സബനന്തറന്  കേമ്പനബയബനല  നതനാഴബല്

പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  നബലവബലള്ള  വദവസനായങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  വദവസനായ  സസൗഹൃദ  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളനത്ത

മനാറ്റുനതബനുമുള്ള  നടപടബ   സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    വബഷയത്തബനന്റെ  ഗസൗരവലാം

ഉള്നക്കനാണന് മുഖദമനബ ഇക്കനാരദത്തബല് ഇടനപടണലാം.   

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  സബനന്തറന് കേമ്പനബ  വളനര നല

രസ്പീതബയബല്  പ്രവര്ത്തബച  വനബരുന  സനാപനമനാണന്.     സബ.ഐ.ടബ.യു.-വബനന്റെ

കനതൃതത്വത്തബല്  ഒരു  പുതബയ  സലാംഘടന  രൂപസ്പീകേരബചതബനുള്ള  പകേകപനാക്കല്

നടപടബയനായബ  ഒരു  കൂട്ടലാം  നതനാഴബലനാളബകേനള  സലലാം  മനാറബയതനാണന്  പുതബയ

പ്രശത്തബനന്  കേനാരണമനായതന്.   ഇതുസലാംബന്ധബചന്  വദവസനായ  വകുപ്പുമനബയുനട

സനാനബധദത്തബല്  നടന  ചര്ചയബനല  നബര്കദ്ദശങ്ങള്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്

മനാകനജുനമന്റെന്  തയനാറനാകുനബല.  മനാകനജുനമന്റെബനന്റെ സമസ്പീപനത്തബലലാം തബരുത്തല്

ആവശദമനാണന്.    പ്രശ  പരബഹനാരത്തബനനാവശദമനായ  നടപടബകേളനാണന്  സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബചവരുനതന്.    
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III ശദക്ഷണബക്കല്

(1)  സബനബമനാ കമഖലയബനല നബകുതബ നവട്ടബപ്പെന്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷന്  കുമനാര്:  സലാംസനാനത്തന്  ചരക്കുകസവന നബകുതബ

പ്രനാബലദത്തബല് വനതബനനതടര്നന് നബകുതബ വരുമനാനത്തബല് ഗണദമനായ കുറവന്

സലാംഭവബക്കുകേയുലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുനടയുലാം  ഇന്ധനത്തബനന്റെയുലാം

വബലവര്ദബക്കുകേയുലാം  നചയബട്ടുണന്.  ചരക്കുകസവന  നബകുതബ  നബഷ്കര്ഷബചബരബക്കുന

വരുമനാന പരബധബയബല് ഉള്നപ്പെടുനബനലന വദനാകജന പല സനാപനങ്ങളുലാം നബകുതബ

അടയനാത്ത  സനാഹചരദവലാം  ഇവ  പരബകശനാധബചന്  നടപടബനയടുക്കുനതബനന്

ഉകദദനാഗസതലത്തബല്  സലാംവബധനാനങ്ങളബലനാത്ത  അവസയുലാം   നബലനബല്ക്കുന.

ചരക്കുകസവന നബകുതബ പ്രനാബലദത്തബല് വനകപ്പെനാള് സബനബമനാ കമഖലനയ വബകനനാദ

നബകുതബയബല്നബനന് ഒഴബവനാക്കബയ നടപടബ പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.  നബയമത്തബനല

വദവസകേള് ലലാംഘബചനകേനാണന് സബനബമനാശനാലകേളബനല വനാഹന പനാര്ക്കബലാംഗബനനായബ

ചനാര്ജന്  ഈടനാക്കുനതുലാം  റബസര്കവ്വഷന്,  നമയബന്റെനന്സന്  എനസ്പീ ഇനങ്ങളബല്

അമബതചനാര്ജന്  ഈടനാക്കുനതുലാം  സലാംബന്ധബചന്  പരബകശനാധന  നടത്തണലാം.

സലാംസനാനനത്ത  സബനബമനാശനാലകേളബല്  പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുന  അനദഭനാഷനാ

ചബത്രങ്ങള്ക്കന്  വബകനനാദ  നബകുതബ  ഏര്നപ്പെടുതനതന്  സലാംബന്ധബചന്

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തണലാം.   സബനബമനാശനാലകേളബനല  ടബക്കറന്  വബല്പ്പെനയബല്

നടക്കുന  നബകുതബ  നവട്ടബപ്പെന്  തടയുനതബനന്   ടബക്കറന്  നമഷസ്പീനുകേളബല്  സര്ക്കനാര് 
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നബയനബത   നസര്വര്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  നബകുതബ  നവട്ടബപ്പെന്  സലാംബന്ധബചന്

പരബകശനാധന  നടതനതബനനായബ  നസയബല്സന്  ടനാകന്  ഉകദദനാഗസനര

ചുമതലനപ്പെടുതനതബനുലാം  അടബയന്തര നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  ഐസകേന്):

ചരക്കുകസവന  നബകുതബയുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട   നബയമത്തബനല  വദവസ  പ്രകേനാരലാം

2838 കകേനാടബ രൂപ  ലഭബചതുള്നപ്പെനട സലാംസനാനത്തബനന്റെ നബകുതബ വരുമനാനത്തബല്

14  ശതമനാനലാം  വര്ദനവണനായബട്ടുണന്.    നപ്രനാഡക്ഷന്,  കപനാസ്റ്റേന്  നപ്രനാഡക്ഷന്

കമഖലയബല്  ഉള്നപ്പെടുന  വബവബധ  വബഭനാഗങ്ങനള  ചരക്കുകസവന  നബകുതബയുനട

പരബധബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  നകേ.എസന്.എഫന്.ഡബ.സബ.-യുനട  16

തബകയററുകേളബലലാം  ഇ-ടബക്കറബലാംഗന്  സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുണന്.  ചലചബത്ര

വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷനന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  നനപ്രവറന്  തബകയററുകേളുനട  നബകുതബ

സലാംബന്ധബച കരഖകേനളനാനലാം ലഭദമല. ഇ-ടബക്കറബലാംഗന് സലാംവബധനാനലാം ഏര്നപ്പെടുതന

കേനാരദലാം  സനാലാംസനാരബകേ  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബക്കുനതുലാം  മനാതൃഭനാഷയബലലനാത്ത

ചലചബത്രങ്ങള്ക്കന്  വബകനനാദനബകുതബ  പുനനഃസനാപബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുനതുമനാണന്.

 പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

തബകയററുകേളബല്  ഇ-ടബക്കറബലാംഗന്  സമ്പ്രദനായലാം   നടപ്പെബലനാക്കനാന്  നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  വബകനനാദ  നബകുതബയുനട  കേനാരദലാം  ഗസൗരവമനായബ

പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  നബയനണത്തബലളള  നസര്വര്

നകേ.എസന്.എഫന്.ഡബ.സബ.  ഏനറടുത്തനാല്  ഇസൗ  കമഖലയബനല  പ്രശങ്ങള്ക്കന്

പരബഹനാരലാം കേനാണനാന് സനാധബക്കുലാം.   

(2)  കകേന്ദ്ര വനാണബജദ നയലാം

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബന്ധബചന് ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  കജനാര്ജന്,  എലാം.എല്.എ.-യുലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.)

ശസ്പീ  .    കമനാന്സന്  കജനാസഫന്:  സലാംസനാനനത്ത  റബ്ബര്  കേര്ഷകേനര

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുന  കകേന്ദ്ര  വനാണബജദ  മനനാലയത്തബനന്റെ  നതറനായ

നയങ്ങള്നക്കതബനര  പ്രതബകേരബക്കനാനുലാം   കകേന്ദ്ര  വബള  കേയറ്റുമതബ  നയത്തബല്

റബ്ബറബനനക്കൂടബ  ഉള്നപ്പെടുത്തനാനുലാം  കകേന്ദ്ര  വനാണബജദ  മനനാലയലാം  ആവബഷ്കരബക്കുന

റബ്ബര് നയലാം കകേരളത്തബനന് ഗുണകേരമനായ രസ്പീതബയബല് മനാറബനയടുക്കനാനുലാം ആവശദമനായ

ഇടനപടല്  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  ഭനാഗതനബനമുണനാകേണലാം.  കേനാര്ഷബകേ  വബളകേളുനട

കേയറ്റുമതബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുളള  കേരടന്  നയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

പ്രഖദനാപബചകപ്പെനാള്  മബകേവബനന്റെ  കമഖലയബല്നബനന്   റബ്ബറബനനയുലാം  പ്രധനാനനപ്പെട്ട

കേനാര്ഷബകേ  വബളകേകളയുലാം  ഒഴബവനാക്കബയതന്  ശരബയല.   റബ്ബര്  നയലാം

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനനായബ  കകേരളത്തബനലയുലാം  ത്രബപുരയബനലയുലാം  ചസ്പീഫന്

നസക്രട്ടറബമനാര് കേണ്വസ്പീനര്മനാരനായബ  ഉനതതല സമബതബ രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുണനായബ.
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കുടബശബകേയനായ  വബലസബരതനാ  ഫണന്  നകേനാടുതതസ്പീര്ക്കനാന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജന്:   നഷ്ടത്തബലനായ റബ്ബര് കൃഷബക്കന് പകേരലാം എന്തന് കൃഷബ

നചയനാന് കേഴബയുനമനന് ഗസൗരവമനായബ ആകലനാചബക്കണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് പുറത്തബറക്കബയ

കേരടന്  കേനാര്ഷബകേ  കേയറ്റുമതബ  നയലാം  സര്ക്കനാര്  വബശദമനായബ  പരബകശനാധബചതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  റബ്ബര്  കമഖലയനായബ  കകേനാട്ടയലാം,  പത്തനലാംതബട്ട,  കേണ്ണൂര്

ജബലകേനളയുലാം  വനാഴപ്പെഴത്തബനന്റെ  കമഖലയനായബ  തൃശ്ശൂര്,  വയനനാടന്,  തബരുവനന്തപുരലാം

ജബലകേനളയുലാം  മനാങ്ങയുനട  കമഖലയനായബ  വയനനാടബനനയുലാം  മഞളബനന്  വയനനാടന്,

ആലപ്പുഴ,  ജബലകേകളയുലാം ഉള്നപ്പെടുത്തണനമനലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബപണബയബല് ഏനറ

പ്രനാധനാനദമുളള കേശുവണബനയ കേനാസര്കഗനാഡന്,  കേണ്ണൂര് ജബലകേകളയുലാം കുരുമുളകേബനന്

വയനനാടന് ജബലകയയുലാം നനാളബകകേരത്തബനന് കകേനാഴബകക്കനാടന് ജബലകയയുലാം കതയബല, ഏലലാം

എനബവയന്  ഇടുക്കബ  ജബലകയയുലാം  ഉള്നപ്പെടുത്തണനമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടന്

ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്.   ജനാതബക്കനാ-യനായബ   തൃശൂര്,  എറണനാകുളലാം  ജബലകേള്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചന്  കമഖല  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദലാം

നചലതനതനാണന്.  സലാംസനാന  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  കകേന്ദ്ര  വനാണബജദകേനാരദ

വകുപ്പുമനബയുമനായബ  നടത്തബയ  ചര്ചയുനട  ഫലമനായബ  സത്വനാഭനാവബകേ  റബ്ബര്

കമഖലയബനല പ്രശങ്ങള് പഠബചന് പരബഹനാരലാം നബര്കദ്ദശബക്കനാന് ടനാസന് കഫനാഴന് ഓണ്
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റബ്ബര് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം രണന് കയനാഗങ്ങള് കചരുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്. സത്വനാമബനനാഥന്

കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല  ശബപനാര്ശ  നടപ്പെനാക്കുന  കേനാരദലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

തതത്വത്തബല്  പരബഗണബചബട്ടുണന്.   റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കണനമനലാം  റബ്ബറബനന

കേനാര്ഷബകേ  വബളയനായബ   പ്രഖദനാപബക്കണനമനലാം  ടനാസന്  കഫനാഴബനന്റെ  കയനാഗത്തബല്

ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ഇസൗ സര്ക്കനാര് 635.19 കകേനാടബ രൂപയുനട റബ്ബര് നപ്രനാഡക്ഷന്

ഇന്നസന്റെസ്പീവന്  കേര്ഷകേര്ക്കന്  വബതരണലാം  നചയബട്ടുണന്.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുളള

ആനുകൂലദങ്ങള്  സമയബന്ധബതമനായബ  നല്കുനതനാണന്.  പനാസ്റ്റേബകേന്  ചബരട്ടയന്

ജബ.എസന്.ടബ.  ഏര്നപ്പെടുത്തബയതന്  ജബ.എസന്.ടബ.  കേസൗണ്സബലനായതബനനാല് ഇക്കനാരദലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനന്റെ  ശദയബല്നപ്പെടുതനതനാണന്.  സബയനാല്  മനാതൃകേയബല്

റബ്ബറധബഷബത മൂലദവര്ദബത വദവസനായലാം   ആരലാംഭബക്കുന കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബനന്റെ

പരബഗണനയബലനാണന്.  

IV സബ്മബഷന്

(1) കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബന്ധബചന് ശസ്പീ.  എസന്.  രനാകജന്ദ്രന്, എലാം.എല്.എ.-യുലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  നചനബത്തല):  കേടല്കക്ഷനാഭലാം

തടയുനതബനന്  പുലബമുട്ടുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  മലകയനാരകമഖലയബലള്നപ്പെനട

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബയബല്  വസ്പീടുലാം  ജസ്പീവകനനാപനാധബകേളുലാം  നഷ്ടനപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം
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മരബചവരുനട  ആശബതര്ക്കുലാം  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    എസന്  .    രനാകജന്ദ്രന്:  കദവബകുളലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല് നപനാട്ടബവസ്പീണ

നനവദദ്യുതബ നനലനബല് തട്ടബ മരണനപ്പെട്ട വദക്തബയുനട കുടുലാംബത്തബനന് ധനസഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബയബല്  ദുരബതലാം  അനുഭവബക്കുനവര്ക്കന്

അടബയന്തര സഹനായനമത്തബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

റവനദ്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബയബല്  വബവബധ  ജബലകേളബല്  വലബയ  കതനാതബല്   കൃഷബനനാശലാം

സലാംഭവബക്കുകേയുലാം വസ്പീടുകേള് നഷ്ടനപ്പെടുകേയുലാം  ആളുകേള് മരണനപ്പെടുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്.

ഇസൗ  വബഷയലാം  ഗസൗരവകത്തനാനട  കേണക്കബനലടുത്തന്  സര്ക്കനാര്  ആവശദമനായ

നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.    16-05-2018-നന് സലാംസനാന ദുരബതനാശത്വനാസ

കേമ്മേസ്പീഷണര്  വബളബചകചര്ത്ത  മണ്സൂണ്  തയനാനറടുപ്പെന്  അവകലനാകേന  കയനാഗ

തസ്പീരുമനാനമനുസരബചന്    45  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദശങ്ങളടങ്ങബയ  പ്രകതദകേ  സര്ക്കുലര്

വബവബധ  വകുപ്പുകേളുനടയുലാം  ജബലകേളുനടയുലാം  ദുരബതനാശത്വനാസ  നടത്തബപ്പെബനുലാം

ഏകകേനാപനത്തബനുമനായബ  പുറനപ്പെടുവബചബട്ടുണന്.   സലാംസനാന  ദുരന്ത  നബവനാരണ

അകതനാറബറബയബല്നബനലാം  ജബലനാ ഭരണകൂടനത്ത സഹനായബക്കുനതബനന് 9 ജബലകേളബല്

സനാകങ്കതബകേ വബദഗനര നബയമബക്കുകേയുലാം ബനാക്കബ ജബലകേളബല്  നബയമബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയുലാം  നചയ്യുന.   കേനാലനാവസനാ  നബരസ്പീക്ഷണ
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കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം കേനാലവര്ഷലാം ആരലാംഭബക്കുനമന അറബയബപ്പെന്  ലഭബചയുടന്തനന

എലനാ ജബലനാ കേളക്ടകററ്റുകേളബലലാം നബലവബലള്ള ജബലനാതല എമര്ജന്സബ ഓപ്പെകറഷന്

നസന്റെറുകേള്  ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  തനാലൂക്കന്  തലത്തബല്  പുതബയതനായബ  മുഴവന്

സമയവലാം പ്രവര്ത്തബക്കുന  കേണ്കടനാള് റൂമുകേള് തുറക്കുകേയുലാം നചയ.  സലാംസനാന

തലത്തബല് ലനാന്ഡന് റവനദ്യു കേമ്മേസ്പീഷണകററബല് നബലവബലള്ള കേണ്കടനാള് റൂമബല് മറന്

കേണ്കടനാള്  റൂമുകേളുനട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേനാപബപ്പെബചന്  ഏതന്  അടബയന്തര  ഘട്ടവലാം

കനരബടുനതബനുതകുന  തരത്തബലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണന്.

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബയബല്  മരണനപ്പെടുനവരുനട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്  4  ലക്ഷലാം  രൂപ

വസ്പീതവലാം  പരബകക്കറവര്ക്കന്   ധനസഹനായവലാം  നല്കുനതനാണന്.  മലകയനാര

കമഖലയബല്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  തകേര്ന  വസ്പീടുകേള്ക്കന്  1,01,900  രൂപയുലാം

സമനബലങ്ങളബല് 95,100 രൂപയുലാം സഹനായലാം നല്കുനതനാണന്. കേടല്കക്ഷനാഭത്തബല്

തകേര്ന വസ്പീടുകേള്ക്കന്  (തസ്പീരതനബനന് അമ്പതന് മസ്പീറര് ഉള്ളബല്)  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം

ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  തകേര്ന  വസ്പീടുകേള്ക്കന്  തകേര്ചയുനട  കതനാതന്  അനുസരബചലാം

ധനസഹനായലാം നല്കുനതനാണന്. അടബയന്തര സനാഹചരദലാം കനരബടുനതബനന് തസ്പീരകദശ

ജബലകേള്ക്കന്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  മറന്  ജബലകേള്ക്കന്  ആവശദനപ്പെട്ടതനുസരബചള്ള

തുകേയുലാം മുന്കൂറനായബ നല്കേബയബട്ടുണന്.  സനാധദമനായ എലനാ മനാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം ഉപകയനാഗബചന്

ദുരന്ത നബവനാരണത്തബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  കകേന്ദ്ര മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം കൃഷബനനാശത്തബനന്   നഹക്ടറബനന്  18,000  രൂപയനാണന്



15

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതന്.   ഇതബനുപുറകമ  സലാംസനാന  വബഹബതമനായബ   കൃഷബ

വകുപ്പെബല്നബനള്ള  സഹനായവലാം നല്കുനണന്.  ഇക്കനാരദത്തബല് എനന്തങ്കബലലാം വസ്പീഴ

വനബട്ടുനണങ്കബല് അതന് പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.   

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):  കേടല്കക്ഷനാഭലാം

തടയുനതബനന്  കേലബടല്  പ്രവൃത്തബ  കവണത്ര  ഫലപ്രദമലനാത്തതബനനാല്    ചബല

പ്രശബനാധബത  പ്രകദശങ്ങളബല്   പ്രവൃത്തബ  ഏനറടുക്കുനതബനുള്ള  നബര്കദ്ദശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.   കേലബനന്റെ  ലഭദതക്കുറവമൂലലാം   നടണര്  വബളബച  പ്രവൃത്തബകേള്

ഏനറടുക്കനാന്  കേരനാറുകേനാര്   തയനാറനാകുനബല.   പ്രസ്തുത  വബഷയത്തബല്

പ്രനാകയനാഗബകേമനായബ  നചയനാന്  സനാധബക്കുന  എലനാ  നടപടബകേളുലാം  ഗവണ്നമന്റെന്

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(2)  ഭ  -  റവനന്യൂ കരഖകേള് ഒരു വബകലജബല് ലഭദമനാക്കുനതന് സലാംബന്ധബചന് 

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    നകേ  .    മുരളബ:  റസ്പീസര്കവ്വയബനല  അപനാകേതയുലാം  അശദയുലാംമൂലലാം

കേലറ  വബകലജബനല   ജനങ്ങള്  അനുഭവബക്കുന   ബുദബമുട്ടന്  പരബഹരബക്കുനതബനന്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനദ്യുവലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  കേലറ

ഗ്രനാമപഞ്ചേനായത്തബല് ഉള്നപ്പെട്ട  മുന് സര്കവ്വ നമ്പര്  1436  മുതല്  1457  വനരയുലാം

1464  മുതല്  1468  വനരയുലാം  1842  മുതല്  1880  വനരയുമുള്ള ഭനാഗങ്ങള് പുലമ്പനാറ

വബകലജന്  കബനാക്കന്  നമ്പര്  21-ല് ഉള്നപ്പെടുത്തബയനാണന്  റസ്പീ  സര്കവ്വ റബക്കനാര്ഡുകേള്
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തയനാറനാക്കബയബട്ടുള്ളതന്.   നനടുമങ്ങനാടന്  തനാലൂക്കന്  വബകേസന  സമബതബയുനട

ആവശദപ്രകേനാരലാം വബകലജന് റബക്കനാര്ഡുകേളബല്  മനാറലാം വരുതനതബനുള്ള കരഖകേള്

തയനാറനാക്കുനതബനന്   തബരുവനന്തപുരലാം  സര്കവ്വ  കജനായബന്റെന്  ഡയറക്ടര്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  കേലറ, കുറുപുഴ വബകലജുകേളബനല റസ്പീസര്കവ്വ അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനന്  നനടുമങ്ങനാടന്  റസ്പീസര്കവ്വ  സൂപ്രണന്  ഓഫസ്പീസബല്  പ്രകതദകേ

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  

(3)  തസ്പീരകദശ കമഖലയബല് സത്വസ്പീവകറജന് സലാംവബധനാനലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    ശബവകുമനാര്:  കവളബ  മുതല്  പൂന്തുറ  വനരയുള്ള

തസ്പീരകദശകമഖലയബല്  സത്വസ്പീവകറജന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടുതനതബനുലാം

പനാര്വ്വതസ്പീപുത്തനനാറബല്   കേക്കൂസന്  മനാലബനദലാം   ഒഴക്കബവബടുനതന്  തടയുനതബനുലാം

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു ടബ  .    കതനാമസന്):   ജന്റലാം പദതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബ  കവളബ  മുതല്  പൂന്തുറ  വനരയുള്ള  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളബല്  സത്വസ്പീവകറജന്

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടുതനതബനുള്ള  പദതബക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബനചങ്കബലലാം

പമ്പന്  ഹസൗസുകേള്ക്കനാവശദമനായ  സലലാം   ഏനറടുക്കനാന്  കേഴബയനാത്തതബനനാല്

പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന് സനാധബചബട്ടബല.   ഫണബനന്റെ ലഭദതയനുസരബചന് പുതബയ

പദതബ തയനാറനാക്കബ   സത്വസ്പീവകറജന്  സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുള്ള നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ജലപനാത  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്  പനാര്വ്വതബ
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പുത്തനനാര്  ശുദസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേളനാണന്  ഇകപ്പെനാള്  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ

പരബഗണനയബലള്ളതന്.  

(4) കുടബനവള്ള പദതബകേള് 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബന്നസന്റെന്:  കകേനാവളലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല  കുടബനവള്ള

പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):  കേനാഞബരലാംകുളലാം,

കേരബങ്കുളലാം,  പൂവനാര്,  തബരുപുറലാം എനസ്പീ പഞ്ചേനായതകേള്ക്കുള്ള  സമഗ്ര കുടബനവള്ള

പദതബയുനട ഭനാഗമനായബ 12 ദശലക്ഷലാം ലബറര് കശഷബയുള്ള ജലശുദസ്പീകേരണശനാലയുലാം

ഉപരബതല ജലസലാംഭരണബകേളബകലയ്ക്കുള്ള നപപ്പെന് നലന് സനാപബക്കല് പ്രവൃത്തബകേളുലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുണനായബ.  കേരബങ്കുളലാം  പഞ്ചേനായത്തബല്  4.67  ലക്ഷലാം  ലബറര്

കശഷബയുള്ള ജലസലാംഭരണബയുനട പുതുക്കബയ രൂപകരഖയന് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയുലാം

പൂര്ത്തബയനായ പദതബ  കേമ്മേസ്പീഷന് നചയനാനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയുമനാണന്.

ചബല  സനാകങ്കതബകേ  കേനാരണങ്ങളനാല്  തടസനപ്പെട്ടുകപനായ  അടബമലതറ,

അമ്പലതമൂല,  പൂവനാര്,  കേരബങ്കുളലാം എനസ്പീ തസ്പീരകദശ വബകലജുകേളുനട പദതബക്കുള്ള

എസ്റ്റേബകമറബനന് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയുലാം ദര്ഘനാസന് നടപടബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയുലാം

നചയവരുന.   കേലബയൂര്,  നവങ്ങനാനൂര്,  വബഴബഞലാം  വബകലജുകേള്ക്കുള്ള  സമഗ്ര

കുടബനവള്ള  പദതബ  ഭനാഗബകേമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കബ  കുടബനവള്ള  വബതരണലാം
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നടത്തബവരബകേയനാണന്.   കകേനാവളലാം  ഭതല  ജലസലാംഭരണബയബല്  ജലനമത്തബചന്

വബതരണലാം  നടത്തബയതബലൂനട  ശുദജല  ലഭദത  വര്ദബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുണന്.

ആഴനാകുളതലാം  മുകക്കനാലയബലമുള്ള  ഉപരബതല  ജലസലാംഭരണബകേളുനട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവൃത്തബകേള് പുകരനാഗമബചവരുന. സനാകങ്കതബകേ കേനാരണങ്ങളനാല് നബര്ത്തബവയനപ്പെട്ട

കകേനാവളലാം  ടൂറബസ്റ്റേന്  ഏരബയയുനട  പുതബയ ജലവബതരണ ശലാംഖലയുനട പ്രവൃത്തബകേള്

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതനാണന്.   മറന്  ആവശദങ്ങള്ക്കന്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബ

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(5) മണബമല കമജര് കുടബനവള്ള പദതബ

കഡനാ  .   എന്  .   ജയരനാജന്  :  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല വബവബധ

വബകലജുകേള്ക്കന്  പ്രകയനാജനലാം  ലഭബക്കുനതുലാം  ഭനാഗസ്പീകേമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതുമനായ

മണബമല കമജര് കുടബനവള്ള പദതബയുനട സനാകങ്കതബകേ തടസങ്ങള് നസ്പീക്കുനതബനുലാം

പനാന് ഫണബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ രണനാലാംഘട്ട പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

ശുദജല വബതരണലാം സനാധദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതദ്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):  മണബമല  കുടബനവള്ള

പദതബയുനട  ആദദഘട്ട  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന്  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബനചങ്കബലലാം  സലലാം

ലഭദമനാകേനാതബരുനതുമൂലലാം  പദതബക്കന്  കേനാലതനാമസമുണനാകുകേയുലാം  സല

ലഭദതനയതടര്നന് പദതബക്കന് പുതുക്കബയ ഭരണനാനുമതബ ലഭദമനാക്കുനതബനുകവണബ

നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബചവരബകേയുമനാണന്.  പദതബയുനട  വബതരണ  ശലാംഖല
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സനാപബക്കുനതബനന്  കദശസ്പീയ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കുടബനവള്ള  പദതബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുകേയുലാം  294.9  കേബ.മസ്പീ.  വബതരണശലാംഖലയബല്  86.70  കേബ.മസ്പീ.

നടണര് നചയന്  60  ശതമനാനകത്തനാളലാം  പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം നചയ.

ആഗസ്റ്റേന്  മനാസലാം  പകുതബകയനാനട  പണബകേള്  പുനരനാരലാംഭബചന്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന്

കേഴബയുനമനന്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയ  രണന്  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന മുറയന് ജലവബതരണലാം നടത്തനാന് സനാധബക്കുനതനാണന്.  നടണര്

നടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന്  ഫണന്  കേനണത്തബ

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(6) കേരള്മനാറ ശസ്ത്രക്രബയ

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലണബ:  കകേനാഴബകക്കനാടന്  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  കേരള്

മനാറബവയല് ശസ്ത്രക്രബയ ആരലാംഭബക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    നശലജ

ടസ്പീചര്  ):   കകേനാഴബകക്കനാടന്  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജബല്  കേരള്മനാറ  ശസ്ത്രക്രബയ

ആരലാംഭബക്കുനതബനന് അനകസ്തേഷദ വബഭനാഗത്തബലലാം പനാരനാനമഡബക്കല് വബഭനാഗത്തബലലാം

ആവശദമനായ  തസ്തേബകേകേള്  സൃഷ്ടബകക്കണതുണന്.   കേരള്മനാറ  ശസ്ത്രക്രബയനാനന്തരലാം

അണുബനാധസനാധദത  കൂടുതലനായതബനനാല് പ്രകതദകേലാം ഓപ്പെകറഷന് തബകയററുകേള്,

ഐ.സബ.യു.  എനബവ  സനാപബകക്കണതുലാം   അണുബനാധ  നബയനണ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനാകക്കണതുമനാണന്.   കകേനാഴബകക്കനാടന്  നമഡബക്കല്
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കകേനാകളജബല്  പബ.എലാം.എസന്.എസന്.നവ.  പദതബയുനട  കേസ്പീഴബല്  നബര്മ്മേബക്കുന

കബനാക്കബനന്റെ  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാകുനകതനാടുകൂടബ  കേരള്മനാറ

ശസ്ത്രക്രബയയനാവശദമനായ  അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കനാന്  കേഴബയുലാം.

ഇതബനനാവശദമനായ  വബവബധ  അതദനാധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുനതബനന്

ഏകേകദശലാം  രണ്ടുകകേനാടബ  മുപ്പെത്തബനയനാന്പതന്  ലക്ഷകത്തനാളലാം  രൂപ  നചലവന്  വരുലാം.

നമഡബക്കല്, പനാരനാനമഡബക്കല് വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെട്ട നതനാണ്ണൂറബലധബകേലാം തസ്തേബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനനാവശദമനായ  ശബപനാര്ശ  കകേനാഴബകക്കനാടന്  നമഡബക്കല്  കകേനാകളജന്

പ്രബന്സബപ്പെലബല്നബനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

അടബസനാന  സസൗകേരദവബകേസനവലാം  ആവശദമനായ  തസ്തേബകേ  സൃഷ്ടബക്കലലാം

നടത്തബനക്കനാണ്ടുമനാത്രകമ കേരള്മനാറ ശസ്ത്രക്രബയ ആരലാംഭബക്കനാന് കേഴബയുകേയുള.  

(7) അടബസനാന സസൗകേരദലാം വര്ദബപ്പെബക്കല്

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   നനലബക്കുനന്:  കേനാസര്കഗനാഡന് ജനറല് ആശുപത്രബയബല് ഒരു

പുതബയ ലബഫന് സനാപബക്കുനതബനുലാം നബലവബലള്ള ബഡന് കേകമ്പനാണന്റെന് നസപ്പെകറഷന്

യൂണബറന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം കേണ്ണന് കരനാഗ വബഭനാഗത്തബനല ഓപ്പെകററബലാംഗന്

നമകക്രനാകസനാപ്പെന്  റബപ്പെയര്  നചയ്യുനതബനുലാം  ഇന്സബനകററര്,  അള്ടനാ  സസൗണന്

സനാനബലാംഗന് നമഷസ്പീന്, ജനകററര് എനബവ സനാപബക്കുനതബനുലാം ഒഴബവള്ള തസ്തേബകേകേള്

നബകേതനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ

ടസ്പീചര്):    പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബയബട്ടുള്ള   കേനാസര്കഗനാഡന്  ജനറല്

ആശുപത്രബയബല്  ആര്ദലാം   പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ  കേഴബഞ

രണ്ടുവര്ഷത്തബനബടയബല് ഒകട്ടനറ മനാറങ്ങള്  ഉണനാക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണന്.  ആനത്വല്

നമയബന്റെനന്സന്  കകേനാണ്ടനാക്ടന്   അവസനാനബചതുനകേനാണനാണന്   ലബഫന്  റബപ്പെയര്

നചയനാന്  സനാധബക്കനാതബരുനതന്.  ഇകപ്പെനാള്  കേരനാര്  പുതുക്കബ  ലബഫന്

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചവരുന.   രക്തഘടകേലാം

കവര്തബരബക്കുന  യൂണബറബനനാവശദമനായ  ഉപകേരണങ്ങള്  വനാങ്ങുനതബനന്

നകേ.എലാം.എസന്.സബ.എല്.-നന  ചുമതലനപ്പെടുത്തബയതുപ്രകേനാരലാം  എലനാ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം   വനാങ്ങുകേയുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം   ജനകററര്  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

നചയ്യുനതനാണന്.  ബഡന് ബനാങ്കന് നടകസ്പീഷദനനയുലാം ബഡന് ടനാന്കസനാര്കട്ടഷന് വനാന്

നനഡ്രെെവനറയുലാം  നബയമബക്കുകേയുലാം   ഓപ്പെകററബലാംഗന് നനമകക്രനാകസനാപ്പെന്  വനാങ്ങുനതബനന്

ഫണന്  നകേമനാറുകേയുലാം  നചയബട്ടുണന്.    ഓപ്പെകറഷന്  തബകയറര്,  നവന്റെബകലറര്

തുടങ്ങബയവ  സജമനാക്കുനതബനുലാം  ഇന്സബനകററര്   സനാപബക്കുനതബനുലാം

ഡബ.എലാം.ഒ.-യന്  നബര്കദ്ദശലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.    നമകറണബറബ  യൂണബറ്റുകേള്

നവസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള പദതബയബല് ഈ ആശുപത്രബനയക്കൂടബ  ഉള്നപ്പെടുത്തബ   കേളര്

കഡനാപര്,  അള്ടനാ  സസൗണന്  സനാനബലാംഗന്  നമഷസ്പീന്  എനബവയടക്കലാം  വനാങ്ങുനതബനന്

ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനാക്കനാന്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  ഒരു  കറഡബകയനാ
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നതറനാപ്പെബസ്റ്റേബനന്റെ തസ്തേബകേ അനുവദബചന് ഒഴബവന് നബകേത്തബയബട്ടുണന്. 

(8)  തനാമരകശരബ ചുരലാം നബപ്പെനാസന് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    കജനാര്ജന്  എലാം  .    കതനാമസന്:   കകേനാഴബകക്കനാടന്-നകേനാലഗല്  നനാഷണല്

നഹകവയബനല  ഗതനാഗതക്കുരുക്കന്  ഒഴബവനാക്കുനതബനന്  നബപ്പെനാസന്  നബര്മ്മേബക്കനാന്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

നപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കദശസ്പീയ  പനാത  766-നന്റെ  ഭനാഗമനായ  തനാമരകശരബ  ചുരത്തബല്   ഗതനാഗത

സ്തേലാംഭനമുണനാകുന  സനാഹചരദത്തബല്  യനാത്ര  വളനര  ദുഷ്കരമനാണന്.  വനഭമബ

ഏനറടുതനകേനാണ്ടുള്ള കദശസ്പീയപനാത  വബകേസനലാം  എളുപ്പെമലനാത്ത സനാഹചരദമനാണന്

നബലവബലള്ളതന്. പ്രസ്തുത നബപ്പെനാസബനനാവശദമനായ ഇന്നവസ്റ്റേബകഗഷനുലാം വബശദമനായ

പദതബ രൂപകരഖയുലാം തയനാറനാക്കബ  പ്രവൃത്തബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുള്ള സനാധദതകേള്

സര്ക്കനാരബനന്റെ സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണന്. 

(9) നവളര് എചന്  .  എന്  .  എല്  .   സത്വകേനാരദവത്കേരണലാം

ശസ്പീമതബ  സബ  .    നകേ  .    ആശ:   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സത്വകേനാരദവത്കേരബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുന  നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ  നവളര്  എചന്.എന്.എല്.

സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ഏനറടുക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   
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വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   നമനായസ്പീന്):   വബകദശതനബനന് പത്രക്കടലനാസന് ഇറക്കുമതബ നചയനാന്

തുടങ്ങബയതുമുതല് പ്രതബസന്ധബയബലനായ  എചന്.എന്.എല്.-നന നപനാതുകമഖലയബല്

നബലനബര്ത്തനാനുള്ള ശമങ്ങളനാണന് സലാംസനാന സര്ക്കനാര് നടതനതന്.  ഇറക്കുമതബ

ചുങ്കലാം  എടുതകേളഞതുലാം  ഉത്പനാദനനചലവബനല  വര്ദനവലാം  കേനാലഹരണനപ്പെട്ട

യനസനാമഗ്രബകേളുലാം  വബലകുറഞ  നന്യൂസന്  പ്രബന്റെബനന്റെ  ലഭദതയുലാം  കേമ്പനബയുനട

നബലനബല്പ്പെബനന ബനാധബചബട്ടുണന്.  എചന്.എന്.എല്.-നന്റെ വബകേസനത്തബനനായബ  450

കകേനാടബ  രൂപയുനട  സഹനായലാം  ലഭദമനാക്കണനമനലാം  സത്വകേനാരദവത്കേരണലാം

തടയണനമനലാം  ഓഹരബകേള്  നപനാതുകമഖലയബല്  നബലനബര്ത്തണനമനലാം

കകേന്ദ്രകത്തനാടന്  ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  സലാംസനാനത്തന്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കകേന്ദ്ര

നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങനള  നബലനബര്തനതബനുള്ള   നബയമപരമനായ

സനാധദതകേള്  പരബകശനാധബക്കനാനുലാം   സത്വകേനാരദവത്കേരണ  നയത്തബനനതബരനായ

നബലപനാടന് സത്വസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  മുഖദമനബയുനട കനതൃതത്വത്തബല് കൂടബയ വബവബധ കടഡന്

യൂണബയന് കനതനാക്കളുനട കയനാഗത്തബല് തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണന്.  ഇസൗ സനാപനലാം

ഏനറടുക്കുനതബനനായബ  ബബഡബല്  പനങ്കടുക്കുനതബനുള്ള  കേനാരദങ്ങള്

പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്.

(10)  കകേനാഴബകക്കനാടന് നവള്ളയബല് ഫബഷബലാംഗന് ഹനാര്ബര് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപന്  കുമനാര്:  കകേനാഴബകക്കനാടന്  നവള്ളയബല് ഫബഷബലാംഗന്  ഹനാര്ബര്
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നബര്മ്മേനാണലാം സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ നജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ):  44.35  കകേനാടബ രൂപ നചലവഴബചന്

നവള്ളയബല് ഫബഷബലാംഗന് ഹനാര്ബര്  നബര്മ്മേനാണലാം നടത്തബനയങ്കബലലാം  80  ശതമനാനലാം

പൂര്ത്തബയനായകപ്പെനാള്  അനുവദനസ്പീയമനായതബലലാം  കൂടുതല്  അളവബല്  തബരയബളക്കലാം

അനുഭവനപ്പെട്ടതബനനാല് സബ.ഡബദ്യു.പബ.ആര്.എസന്.  നസറന്  പരബകശനാധബചന്  പുതബയ

മനാതൃകേനാപഠനലാം  നടത്തബ  നതകക്ക  പുലബമുട്ടബനന്റെ  നസ്പീളലാം  750  മസ്പീറര്

വര്ദബപ്പെബക്കണനമനന് നബര്കദ്ദശബച. 53.45 കകേനാടബ രൂപയുനട പുതുക്കബയ എസ്റ്റേബകമറന്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബല്  സമര്പ്പെബനചങ്കബലലാം  നനാളബതുവനര  ഭരണനാനുമതബ  ലഭബക്കനാത്ത

സനാഹചരദമനാണുള്ളതന്.  2018-19  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷനത്ത  ബഡ്ജറബല്

നവള്ളയബല് ഫബഷബലാംഗന് ഹനാര്ബറബനനായബ  21.5  കകേനാടബ രൂപ ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.

ആദദ ഘട്ടമനായബ പുലബമുട്ടുകേളുനട നസ്പീളലാം 390 മസ്പീറര് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന് 15.3 കകേനാടബ

രൂപയുനട  നപ്രനാകപ്പെനാസല്  നബനാര്ഡബനന്  സമര്പ്പെബചബരബക്കുകേയനാണന്.

സമയബന്ധബതമനായബ  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
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V ധനകേനാരദലാം

2018-19  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷനത്ത  ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള്ള

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട  കസ്റ്റേറന്നമന്റെന്  ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറതവച. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

2018-നല  ശസ്പീശങ്കരനാചനാരദ  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്,

2018-നല  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2018-നല  കകേരള

സര്വ്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയുലാം  സബന്ഡബകക്കറബനന്റെയുലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ  ബദല്

ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്  എനബവ  സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  VI-നന്റെ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം 2018-നല  കകേരള  പഞ്ചേനായത്തന്  രനാജന്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,

2018-നല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2018-നല  കകേരള

പഞ്ചേനായത്തന് രനാജന്  (രണനാലാം കഭദഗതബ)  ബബല്, 2018-നല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ

(രണനാലാം  കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  IX-നന്റെ

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളുലാം  സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

VII  റബകപ്പെനാര്ട്ടന് പരബഗണന

 ശസ്പീ  .    നഎ  .    ബബ  സതസ്പീഷന്:  ചട്ടങ്ങള് സലാംബന്ധബച സമബതബയുനട  രണനാമതന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് അലാംഗസ്പീകേരബക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപന് കുമനാര്: പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന്): 2018 ഏപ്രബല് 3-നന്

സഭയബല് സമര്പ്പെബച ചട്ടങ്ങള് സലാംബന്ധബച സമബതബ  (2016-19)-യുനട രണനാമതന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല ഖണ്ഡബകേ 2-നല “നടലബഗ്രനാമബനന് പകേരലാം അലാംഗങ്ങള്ക്കന് അറബയബപ്പെന്

എസന്.എലാം.എസന്.  ആകയനാ  മറന്  ഇലകകനാണബകേന്  മനാധദമങ്ങളബലൂനടകയനാ

നല്കുനതബനനായബ  ചട്ടലാം  3-നന്  നബര്കദ്ദശബചബരബക്കുന  കഭദഗതബയബല്

സമൂഹമനാധദമങ്ങളബലൂനടയുലാം  ഇപ്രകേനാരലാം  അറബയബപ്പെന്  നല്കുനതബനുതകുമനാറന്

ചട്ടത്തബല് വദവസ നചയണനമനന് സമബതബ ശബപനാര്ശ നചയ്യുന. ”എന (i)-ാം

നമ്പര്  ശബപനാര്ശ  ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  മറന്  ശബപനാര്ശകേള്  പുനരക്കലാം  നചയ്യുകേയുലാം

നചയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ചട്ടങ്ങള് സലാംബന്ധബച സമബതബയുനട കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുള്ള രണനാമതന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

VIII  നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാനഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളുനട  അവതരണവലാം  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബക്കന്  

അയയണനമന പ്രകമയവലാം

1. 2018-  നല എ  .  പബ  .  നജ  .   അബ്ദുള്കേലനാലാം സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശനാല
(  കഭദഗതബ  )   ബബല്



27

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  2018-നല

എ.പബ.നജ. അബ്ദുള്കേലനാലാം സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശനാല (കഭദഗതബ) ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  2018-നല

എ.പബ.നജ. അബ്ദുള്കേലനാലാം സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശനാല (കഭദഗതബ) ബബല്

വബദദനാഭദനാസലാം  സലാംബന്ധബച  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബ  VI-നന്റെ  പരബഗണനയന്

അയയണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

നതനാഴബലലാം എനകസുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   റബ  .   പബ  .   രനാമകൃഷ്ണന്): പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ.  പനാറക്കല് അബ്ദുലയ്ക്കുകവണബ  നപ്രനാഫ  .    ആബബദന് ഹുനസന് തങ്ങള്: I

move that “This House resolves to disapprove The APJ Abdul Kalam

Technological University (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No.

25  of  2018)”.    വബവബധ സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുനട  കേസ്പീഴബല് പ്രവര്ത്തബചബരുന

ഇരുനൂകറനാളലാം  എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേനള  ഒരു  കുടക്കസ്പീഴബല്  നകേനാണ്ടുവനന്

ഏകേസ്പീകൃത സബലബസുലാം  ആഴത്തബലള്ള ഗകവഷണവലാം നടതനതബനന്  2014-ല്

രൂപസ്പീകേരബച  എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്കേലനാലാം  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാലയന്

ഒരു ആസനാനലാം കപനാലലാം തുടങ്ങനാനനാകേനാത്തതന് പരബതനാപകേരമനായ അവസയനാണന്.
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യു.ജബ.സബ.  നബഷ്കര്ഷബക്കുനതുകപനാനല  ഒരു  സര്വ്വകേലനാശനാലയന്

പ്രവര്ത്തബക്കുനതബനനാവശദമനായ  5  പഠന  കമഖല  ഉണനായബരബക്കണനമന

മനാനദണ്ഡലാം  പനാലബക്കനാനതയനാണന്  ഇനന്  ആ  സനാപനലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുനതന്.  ഈ

സനാപനനത്ത  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന്റെ ധനസഹനായ പദതബകേള്ക്കുള്ള റനാങ്കബലാംഗബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തനാന്   ആവശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകക്കണതനാണന്.  അദദനാപകേ-

അദദനാപകകേതര  സലാംഘടനകേളുനട  ഇടനപടലകേളബലൂനട  സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട

നബലവനാരലാം തകേര്ക്കുനതബനുള്ള ശമങ്ങളനാണന് നടനവരുനതന്.  കേനാലനാനുസൃതമനായ

കകേനാഴ്സുകേള്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  വബപുലമനായബ  ആരലാംഭബച  സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട

പനാഠദപദതബയബല്  അഴബചപണബ  നടത്തബ  വസ്പീണ്ടുലാം  പഴയ  സമ്പ്രദനായത്തബകലയന്

മടക്കബ  നകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുള്ള ശമമനാണന്   നടതനതന്.  കൃതദസമയത്തന്  പരസ്പീക്ഷ

നടത്തനാതബരബക്കുകേയുലാം  നടതനതബനന്റെ  റബസള്ട്ടന്  പുറത്തന്  വബടനാതബരബക്കുകേയുലാം

കുട്ടബകേള്ക്കന്  സമയബന്ധബതമനായബ  സര്ട്ടബഫബക്കറ്റുകേള്  ലഭദമനാക്കനാതബരബക്കുകേയുലാം

ഇ-ഗകവണന്സന്  വഴബ  സമയനാസമയങ്ങളബല്  നടത്തബയബരുന  കസവനങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയുമനാണന്  ഇസൗ  കഭദഗതബ  ബബലബലൂനട  വരനാന്  കപനാകുനതന്.

സബരലാം  വബ.  സബ.നയ  നബയമബക്കനാത്തതുലാം  വബദഗനര  ഉള്നപ്പെടുത്തബ    കബനാര്ഡന്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാത്തതുലാം  പരസ്പീക്ഷനാ  കപപ്പെറുകേള്  കചനാരുനതന്  തടയനാന്

സനാധബക്കനാത്തതുലാം  അശനാസ്ത്രസ്പീയമനായ  സബലബസന്  പരബഷ്കരണവലാം

പരബതനാപകേരമനാണന്.   എ.നഎ.സബ.ടബ.ഇ.-യുനട പ്രതബനബധബനയ സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര



29

സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട  ഭരണസമബതബയബല്നബനലാം  ഒഴബവനാക്കബയ  നടപടബ

പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.  ബബലബനന്റെ  23-ാംവകുപ്പെബല് 'മനാകനജര്'  എനതബനുപകേരലാം

പരനാമര്ശബക്കനപ്പെട്ടബട്ടുള്ള 'കമധനാവബ' ആരനാനണനതബനന് വദക്തത വരുത്തണലാം. 23-ാം

വകുപ്പെബനന്റെ (iv)  -ാം ഉപവകുപ്പെബനല 'രണന് ശനാസ്ത്രവബഭനാഗലാം വബദദനാഭദനാസ വബചക്ഷണര്'

എനതന്  'വബദദനാഭദനാസ  വബചക്ഷണര്'  എനനാക്കബ  മനാറബയ  നടപടബ

പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.  27-ാം  വകുപ്പെബനല  (xiii)-ാം  ഉപവകുപ്പെബനല  'കബനാര്ഡന്

ഓഫന്  ഗവര്കണഴബനല  സത്വകേനാരദ  കകേനാകളജന്  മനാകനജര്മനാരബല്  നബനലാം  സര്ക്കനാര്

നനാമനബര്കദ്ദശലാം  നചയ്യുന  ഒരലാംഗലാം'  എനതന്  'മനാകനജര്  അനലങ്കബല്  വകുപ്പെന്

കമധനാവബകേള്'  എനതനാക്കബ  മനാറബയ  നടപടബ  പുന:പരബകശനാധബക്കണലാം.  ബബലബനല

23-ാം വകുപ്പെബനല (vii)-ാം ഉപവകുപ്പെബല് 'അനദദനാപകേ ജസ്പീവനക്കനാനര സര്ക്കനാര്

നനാമനബര്കദ്ദശലാം  നചയ്യുലാം'  എനതന്  'സര്വ്വകേലനാശനാലയബനല  അനദദനാപകേ

ജസ്പീവനക്കനാരബല് ഒരനാള്'  എനനാക്കബ  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണന്.  ഇസൗ കഭദഗതബ  ബബല്

കകേരളത്തബനല ശനാസ്ത്ര സനാകങ്കതബകേ വബദദനാഭദനാസ കമഖലയുനട പുകരനാഗതബക്കന് തടസലാം

നബല്ക്കുനമനതബനനാല്  പുന:പരബകശനാധനയന്  വബകധയമനാക്കണനമനന്

ആവശദനപ്പെടുന. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജനാസഫന്: നബരനാകേരണപ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

വബദദനാഭദനാസലാം  നതനാഴബലധബഷബതമനാക്കബ  മനാറ്റുനതബനുലാം  ശനാസ്ത്ര  സനാകങ്കതബകേ

കമഖലകേളബല്  കനട്ടങ്ങളുണനാക്കുനതബനുലാം  ലക്ഷദമബട്ടുനകേനാണനാണന്   എ.പബ.നജ.
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അബ്ദുള്  കേലനാമബനന്റെ  കപരബല്  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാല

സനാപബക്കുനതബനുള്ള നബയമലാം 2015-ല്   അവതരബപ്പെബചതന്. പ്രസ്തുത നബയമത്തബനന്

അടബസനാനപരമനായബ  മബകേവന്  നല്കുന  കഭദഗതബകേനളനാനലാം  നകേനാണ്ടുവനബട്ടബല.

സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാലയന്  വബദദനാഭദനാസ  മുകനറമുണനാക്കനാന്

സനാധബക്കത്തക്ക രസ്പീതബയബലള്ള കേനാതലനായ പരബഷ്കനാരങ്ങനളനാനലാം കഭദഗതബ ബബലബല്

വബഭനാവന നചയബട്ടബലനാത്തതബനനാല് പ്രസ്തുത ബബല്   നബരനാകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ.  പബ.  ഉണ്ണബക്കുകവണബ  ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    രനാകജഷന് : 2018-നല എ.പബ.നജ.

അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുനതബനനായബ  30-06-2018  വനര  സര്ക്കുകലറന്

നചയണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ശനാസ്ത്ര  സനാകങ്കതബകേ  വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗത്തന്  മുകനറലാം  സനാധദമനാക്കുകേനയന  ലക്ഷദകത്തനാനടയനാണന്    എ.പബ.നജ.

അബ്ദുള്കേലനാമബനന്റെ  കപരബല്  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാല

സനാപബക്കുനതബനനായബ  2015-ല്  ബബല്  നകേനാണ്ടുവനനതങ്കബലലാം  ലക്ഷദലാം

നകേവരബക്കനാനനായബല.  അതുനകേനാണനാണന്  ഈ  കഭദഗതബ  ബബലബലൂനട

അനബവനാരദമനായ  മനാറങ്ങള്  വരുത്തനാന്  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതന്.

സര്വ്വകേലനാശനാലനയ  കൂടുതല്  ജനനാധബപതദവത്കേരബക്കനാനുലാം   നബലവനാരലാം

നമചനപ്പെടുത്തനാനുമുതകുന  രസ്പീതബയബലള്ള  കഭദഗതബകേളനാണന്  ഇവബനട

അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബരബക്കുനതന്.  ഏറവലാം  മബകേച  സബലബസന്  നടപ്പെനാക്കുകേനയന
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ലക്ഷദകത്തനാനടയനാണന്  ഇത്തരത്തബനലനാരു  മനാറലാം  നകേനാണ്ടുവരുനതന്.

സര്വ്വകേലനാശനാലയബനല സനാമ്പത്തബകേ തബരബമറബകേള് തടയുനതബനുള്ള ഫലപ്രദമനായ

സലാംവബധനാനനമന നബലയബല് ധനകേനാരദ സമബതബയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശരബയനായ

വബധത്തബല് ആസൂത്രണലാം നചയ്യുകേ എന ലക്ഷദകത്തനാനട ആസൂത്രണ സമബതബയുലാം

വബഭനാവനലാം  നചയ്യുനണന്.  സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട  ഭരണസമബതബയബല്  വബദദനാര്ത്ഥബ

പ്രതബനബധബകേള്ക്കന്  പ്രനാതബനബധദലാം  നല്കുനതബനുലാം  വബവബധ  വബഭനാഗങ്ങളബല്

നബനള്ള വബദദനാര്ത്ഥബ പ്രതബനബധബകേനള ഉള്നപ്പെടുതനതബനുലാം ബബലബല് വദവസ

നചയബട്ടുണന്.  കകേരളത്തബനന്റെ സനാമൂഹദ യനാഥനാര്ത്ഥദങ്ങള്  ഉള്നക്കനാണ്ടുനകേനാണ്ടുള്ള

മനാറങ്ങളനാണന്   കഭദഗതബയബലൂനട  വരുതനതന്.   സത്വകേനാരദ സത്വനാശയ കകേനാകളജന്

പ്രതബനബധബകേള്ക്കന്  മുന്ഗണന നല്കേബയബരുന കബനാര്ഡന് ഓഫന് ഗവര്കണഴബനന്റെ

ഘടനയബല്  കേനാരദമനായ  മനാറലാം  വരുത്തനാന്  ഇസൗ കഭദഗതബയബലൂനട  കേഴബഞബട്ടുണന്.

കബനാര്ഡന്  ഓഫന്  ഗവര്കണഴബല്    മബകേച  അക്കനാദമബകേന്  നബലവനാരവലാം

അനുഭവസമ്പതമുള്ളവനര  ഉള്നപ്പെടുതനതബനുലാം   വനബതകേള്ക്കുലാം

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  പ്രനാതബനബധദലാം  നല്കുനതബനുമുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  അഭബനന്ദനനാര്ഹവലാം   അനദദനാപകേ  ജസ്പീവനക്കനാരുനട  പ്രതബനബധബനയ

ഉള്നപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  തബകേചലാം  ഉചബതവമനാണന്.  മറ്റു  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്

യു.ജബ.സബ.  പ്രതബനബധബ  ഇനലനബരബനക്ക  സനാകങ്കതബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയബല്

എ.നഎ.സബ.ടബ.ഇ.  പ്രതബനബധബനയ ഉള്നപ്പെടുത്തണനമന പറയുനതബല് യനാനതനാരു
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സനാലാംഗതദവമബല.   ഉനതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തന്  ഗുണപരമനായ  മനാറങ്ങള്

നകേനാണ്ടുവരനാനനാണന്  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുനതന്.  മുന്  സര്ക്കനാരബനന്റെ  കേനാലത്തന്

കുത്തഴബഞ  അവസയബലനായബരുന  സനാകങ്കതബകേ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   നമചനപ്പെടുത്തനാന്  പുതബയ  പരബഷ്കനാരങ്ങളബലൂനട   സനാധബക്കുലാം.

സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട  ഉനമനത്തബനന്  അദദനാപകേരുനടയുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുനടയുലാം

സലാംഘടനകേള് കൂടുതല് ഉത്തരവനാദബത്തകത്തനാനട പ്രവര്ത്തബക്കനാന് തയനാറനാകേണലാം.

മറ്റു  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  ഇലനാത്ത  അനനാവശദ  തസ്തേബകേകേള്

ഒഴബവനാക്കുനതബനനക്കുറബചന് ആകലനാചബക്കണലാം. 

ശസ്പീ.  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദന്  കേബസ്പീറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര്:

2018-നല  എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  നസലക്ടന്  കേമ്മേബറബയുനട  പരബഗണനയന്  അയയണനമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സത്വന്തമനായബ  സലകമനാ  നകേട്ടബടകമനാ  ഇലനാത്ത

സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശനാലയന്   ആവശദമനായ അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള്

ഏര്നപ്പെടുതനതബനുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുനട  കുറവന്  പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം.  മസൗലബകേമനായ മനാറങ്ങള്ക്കുപകേരലാം ഭരണപരമനായ കേനാരദങ്ങള്

നബറകവറ്റുനതബനനാണന്  സര്ക്കനാര്   ഇസൗ  കഭദഗതബ  നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്.

കപ്രനാ-നവസന്  ചനാന്സലറുനട  പുനര്നബയമനത്തബനന്റെ  കേനാരദത്തബല്

നബയമവദവസയബല്  മനാറലാം  വരുകത്തണ  ആവശദമബല.  നപര്മനന്റെന്
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അഫബലബകയഷനുള്ള  നബബന്ധനകേള്  യനാഥനാര്ത്ഥദകബനാധമബലനാത്തതനാണന്.

എ.നഎ.സബ.ടബ.ഇ.  പ്രതബനബധബനയ  ഒഴബവനാക്കബയ  നടപടബ  പുനരനാകലനാചബക്കണലാം.

എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജുകേളുനട  നബലവനാരലാം  നമചനപ്പെടുത്തബ  മബകേവറ

എഞ്ചേബനസ്പീയര്മനാനര സൃഷ്ടബനചടുക്കുകേയനാണന് കവണതന്.   നജ.റബ.എസന്, നഎ.റബ.നഎ.,

കപനാളബനടകബക്കുകേള്  തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങളബല്  നബനലാം  പഠബചബറങ്ങുന

വബദഗരനായ  കുട്ടബകേള്ക്കന്  ഇസൗ  കമഖലയബല്  തുടര്ന  പഠബക്കനാനുള്ള

അവസരമുണനാക്കബനക്കനാടുക്കണലാം.  എലനാ  കകേനാകളജുകേകളയുലാം  ഒരു  നപ്രനാഡക്ഷന്

നസന്റെറനാക്കുന  തരത്തബലള്ള  പ്രവര്ത്തനമനാണന്  നടകത്തണതന്.  കദശസ്പീയ

ശരനാശരബയബല് കകേരളത്തബനല ഉനത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗലാം  വളനര  പബറകേബലനാണന്.

എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗന്  രലാംഗത്തന്  കവണത്ര  നവദഗദലാം  പുലര്ത്തനാന്

സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്ക്കന് കേഴബയുനബല.  ഒരു സര്വ്വകേലനാശനാല പ്രവര്ത്തബകക്കണതന്

വരുലാം  തലമുറയ്ക്കുന്  പ്രകയനാജനപ്രദമനാകുന  രസ്പീതബയബലനായബരബക്കണലാം.

സര്വ്വകേനാലനാശനാലകേള് പലതുലാം പരസ്പീക്ഷയന് മനാത്രമനാണന് പ്രനാധനാനദലാം നകേനാടുക്കുനതന്.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്  നനനായബ  പ്രവര്ത്തബചനാല്  കകേരളത്തബല്  വലബയ

മനാറങ്ങളുണനാക്കനാന് സനാധബക്കുലാം.  ശനാസ്ത്ര-സനാകങ്കതബകേവബദദയുനട പുകരനാഗതബ മനുഷദ

നന്മേയന് ഉപകയനാഗനപ്പെടണലാം.   

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്  ):  എ.പബ.നജ.

അബ്ദുള്കേലനാലാം  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാല  കലനാകേ
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നബലവനാരത്തബനലത്തബക്കുനതബനനാണന്  ഗവണ്നമന്റെന്  ശമബക്കുനതന്.  അഫബലബകയറന്

നചയ  കകേനാകളജുകേളുനട  അദദയന  നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തബ   അവനയ

കകേനാ-ഓര്ഡബകനറന്  നചയനകേനാണന്  ഗകവഷണ  കമഖലനയ  അന്തനാരനാഷ്ട്ര

തലത്തബകലയന്  എത്തബക്കുകേയനാണന് ഈ  സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട പ്രധനാന ലക്ഷദലാം.

സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര  സര്വ്വകേലനാശനാലയബല്  നബലനബനബരുന  പല  പ്രശങ്ങളുലാം

പരബഹരബക്കനാന് കേഴബഞബട്ടുണന്. ഇന്ഡദന് റനാങ്കബലാംഗബല് തബരുവനന്തപുരലാം സര്ക്കനാര്

എഞ്ചേബനസ്പീയറബലാംഗന്  കകേനാകളജന്  എഴപത്തബയഞ്ചേനാലാം  സനാനതലാം  കകേരള

സര്വ്വകേലനാശനാല  മുപ്പെതനാലാം  സനാനതമനാണന്.  ജനകേസ്പീയത  വര്ദബപ്പെബചലാം

അക്കനാദമബകേന്  തലത്തബനന്റെ  നവസ്പീകേരണത്തബലൂനടയുലാം   സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര

സര്വ്വകേലനാശനാലനയ  കലനാകേനബലവനാരത്തബല്  എത്തബക്കുനതബനനാവശദമനായ   ചബല

കഭദഗതബകേളനാണന്  നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്.  വബളപ്പെബല്ശനാലയബല്  സനാകങ്കതബകേ  ശനാസ്ത്ര

സര്വ്വകേലനാശനാലയുനട  ആസനാനലാം  നകേനാണ്ടുവരുനതബനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനായബവരുന.  സര്ക്കനാര്, എയ്ഡഡന്, സര്ക്കനാര് നബയനബതലാം, സത്വനാശയലാം

എന  രസ്പീതബയബലള്ള  ശനാസ്ത്രസ്പീയ   കേനാഴപ്പെനാടുണനാകേണലാം.  സബലബസന്

പരബഷ്കരബക്കുനതബനന്  പുതബയ  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  ബബല്  സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമനന് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുനട  അനുമതബകയനാനട
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പബന്വലബക്കുകേകയനാ  നചയ.

2018-നല എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്കേലനാലാം സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ) ബബല് വബദദനാഭദനാസലാം സലാംബന്ധബച VI-ാം നമ്പര് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുനട

പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 ബബല് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയയച.

(ii) 2018-  നല അബ്കേനാരബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

നതനാഴബലലാം എനകസുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  2018-നല

അബ്കേനാരബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സന്

പ്രഖദനാപബചനകേനാണന്  സതത്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറന്നമനലാം കമശപ്പുറത്തന് വയ്ക്കുന.

മബ  .   നചയര്മനാന്   : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

നതനാഴബലലാം എനകസുലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്  ):  2018-നല

അബ്കേനാരബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  സനാമ്പത്തബകേ  കേനാരദങ്ങള്  സലാംബന്ധബച  VIII-ാം

നമ്പര്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയുനട  പരബഗണനയയയണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

നവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണബ  ):  പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  I  move  that-  “This  House  resolves  to

disapprove The Abkari (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No.20
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of   2018)”.  കേഴബഞ യു.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാര് നടപ്പെനാക്കബയ  മദദനയലാം  ഈ

സര്ക്കനാര്  അട്ടബമറബചബരബക്കുകേയനാണന്.    മുന്  സര്ക്കനാര്  അടചപൂട്ടബയ  ബനാറുകേള്

തുറക്കബനലന   സര്ക്കനാരബനന്റെ  വനാഗനാനലാം  ലലാംഘബക്കനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.

മദദശനാലകേള്  അനുവദബക്കുനതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്   പഞ്ചേനായതകേള്ക്കന്

നല്കേബയബരുന  അധബകേനാരലാം   കേവര്നനടുത്തബരബക്കുകേയനാണന്.  ബബവകറജസന്

ഔട്ടന് നലറ്റുകേള്  കുറചനകേനാണ്ടുവരുനമനന്  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം  എലനാവബധ

സസൗകേരദങ്ങകളനാടുലാംകൂടബ  ജനവനാസ  കമഖലയബല്  കൂടുതല്  ഔട്ടന് നലറ്റുകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുമനാണന്  നചയബരബക്കുനതന്.  ദൂരപരബധബ  കുറചനകേനാണന്

വബദദനാലയങ്ങളുനടയുലാം  ആരനാധനനാലയങ്ങളുനടയുലാം  സമസ്പീപത്തന്

മദദവബല്പ്പെനശനാലകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  പതബനനായബരത്തബല്  കൂടുതല്

ജനസലാംഖദയുള്ള  പഞ്ചേനായതകേനള  നഗരപ്രകദശങ്ങളനായബ  പരബഗണബചന്

കകേരളത്തബനലമ്പനാടുലാം  ബനാറുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനുമനാണന്  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതന്.

മദദ  വര്ജനനമന  സര്ക്കനാരബനന്റെ  പ്രഖദനാപബത  ലക്ഷദലാം  പരനാജയനപ്പെട്ട

സനാഹചരദത്തബല്  ഇതുസലാംബന്ധബചന്  സര്ക്കനാര്  ധവളപത്രലാം  പുറനപ്പെടുവബക്കണലാം.

മദദഉപകഭനാഗലാം സലാംബന്ധബചന് കബനാധവത്കേരണലാം നടതകേയുലാം അതുമൂലമുണനാകുന

കറനാഡപകേടങ്ങള്നക്കതബനര കേര്ശന നബലപനാടന് സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം നചയണലാം. മദദലാം

ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  വനാങ്ങുനതബനുമുള്ള  പ്രനായപരബധബ  23  വയസനായബ

ഉയര്തനകതനാനടനാപ്പെലാം  ഇതുമൂലമുണനാകുന  ആകരനാഗദ/കുടുലാംബ  പ്രശങ്ങള്,
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കുറകൃതദങ്ങളബലലാം  മനാഫബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലമുള്ള  മദദത്തബനന്റെ  സത്വനാധസ്പീനലാം

എനബവകൂടബ കേണക്കബനലടുത്തന് സമഗ്രമനാനയനാരു നയലാം രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ.  പബ.  നകേ.  അബ്ദു റബ്ബബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉനബദുള്ള:  നബരനാകേരണ

പ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  മദദലാം  വനാങ്ങുനതബനുലാം  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുമുള്ള

വനാങ്ങുനതബനുമുള്ള  പ്രനായപരബധബ  21  വയസബല്നബനലാം  23  വയസനായബ

ഉയര്തനതബനുലാം  അതബനന്  തനാനഴയുള്ളവര്ക്കന്  മദദ  വബല്പ്പെന  നടതനതന്

നബകരനാധബക്കനാനുമുള്ള  കഭദഗതബ  ബബലനാണന്  സര്ക്കനാര്  നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്.

സലാംസനാനത്തന്  മദദവദനാപനലാം  കുറയ്ക്കുനമന   പ്രകേടന  പത്രബകേയബനല  വനാഗനാനലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുപകേരലാം   പുതബയ  ബനാറുകേള്ക്കന്  നലസന്സന്

നല്കുകേയനാണുണനായതന്.  മദദശനാലകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുളള  ദൂരപരബധബ

വബദദനാലയങ്ങളുനട ചുറളവബല്  50  മസ്പീററനായുലാം ബനാറുകേള് തമ്മേബലളള അകേലലാം  200

മസ്പീററനായുലാം  ചുരുക്കബയതബലൂനട  വബദദനാര്ത്ഥബകേളബലലാം  സമൂഹത്തബലലാം  മദദഉപകയനാഗലാം

വര്ദബചബരബക്കുകേയനാണന്.  യു.ഡബ.എഫന്.  സര്ക്കനാര് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ ഏര്നപ്പെടുത്തബയ

മദദനബകരനാധനലാം   അട്ടബമറബചന്   മദദകലനാബബനയ  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടനാണന്

സര്ക്കനാര്   സത്വസ്പീകേരബചബരബക്കുനതന്.  തനാരതകമദന  ഹനാനബകേരമലനാത്ത  സ്റ്റേനാര്ചന്

മദദത്തബല് കേലര്തനതബനുളള ശബക്ഷ ലഘൂകേരബചന്,  രനാജബയനാക്കനാവന കുറമനായബ

വദവസ  നചയ്യുനതബലൂനട  മദദത്തബല്  മനായലാം  കചര്ക്കുന  നബലപനാടന്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനപ്പെടുകേയനാണന്.  മദദവദനാപനത്തബലൂനട   സമൂഹത്തബല്
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കുറകൃതദങ്ങളുലാം  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കന്  കനനരയുളള  അതബക്രമങ്ങളുലാം  കറനാഡപകേടങ്ങളുലാം

മനാരകേമനായ  കരനാഗങ്ങളുലാം  വര്ദബചവരബകേയനാണന്.  മദദത്തബനന്  അടബമനപ്പെടുന

സനാധനാരണക്കനാരനായ  ജനങ്ങനളയുലാം  കുടുലാംബങ്ങനളയുലാം  ചൂഷണലാം  നചയ്യുന

നബലപനാടനാണന്  ഈ  കഭദഗതബ  ബബലബലൂനട  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബചബരബക്കുനതന്.

മദദശനാലകേള് അനുവദബക്കുനതബനുള്ള അധബകേനാരലാം തകദ്ദശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കന്

നല്കുനതബനുലാം   ബനാറുകേള്  അടചപൂട്ടുനതബനുലാം  ബബവകറജസന്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്

ഔട്ടന് നലറ്റുകേളുനട  എണ്ണലാം  കുറയ്ക്കുനതബനുമുള്ള  മുന്  സര്ക്കനാരബനന്റെ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

ഇലനാതനാക്കുന  നടപടബകേളനാണന്  സര്ക്കനാര്  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതന്.   വദനാപകേമനായബ

മദദശനാലകേള്  അനുവദബക്കുന  നടപടബയബല്നബനലാം  സര്ക്കനാര് പബന്തബരബയണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  2018-നല  അബ്കേനാരബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുനതബനനായബ  30-06-2018  വനര  സര്ക്കുകലറന്

നചയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  പ്രകേടന പത്രബകേയബല് പറഞബട്ടുള്ള

കേനാരദങ്ങള് നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്റെ ഭനാഗമനായബട്ടനാണന് ഈ കഭദഗതബ ബബല് സര്ക്കനാര്

നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്.  മദദത്തബനന്റെയുലാം  മയക്കുമരുനബനന്റെയുലാം  ഉപകയനാഗലാം

വര്ദബചവരുനതനായബ കരഖകേള് വദക്തമനാക്കുന സനാഹചരദത്തബല് മദദവര്ജനലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേയുലാം  മദദത്തബനനതബരനായ  കബനാധവത്കേരണലാം

ശക്തബനപ്പെടുതകേയുലാം കവണലാം.  എലനാ ജബലകേളബലലാം ഡബ-അഡബക്ഷന് നസന്റെറുകേള്

സനാപബക്കനാനനാവശദമനായ  തുകേ ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തബയബട്ടുണന്.    എട്ടന് മുതല്
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പനണന് വനരയുള്ള കനാസ്സുകേളബനല വബദദനാര്ത്ഥബകേനള ഉള്നപ്പെടുത്തബ ലഹരബ വബരുദ

കബ്ബബ്ബുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  നസമബനനാറുകേളുലാം  മറ്റുലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാനുമുള്ള

തസ്പീരുമനാനലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  യുവതലമുറനയ  മദദനാസക്തബയബല്നബനന്

കമനാചബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേളുമനായബട്ടനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.

വബലന  നടതന  കേളളബല്  സ്റ്റേനാര്ചബനന്റെ  അലാംശലാം  കൂടുതലനണങ്കബല്  അതന്

പബടബനചടുക്കനാനുലാം  കേഠബനമനായ  ശബക്ഷ  നല്കേനാനുമുളള  നബയമത്തബനല  വദവസ

പരബമബതനപ്പെടുത്തനാനുളള  നബര്കദ്ദശലാം  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  കേളളന്  വദവസനായലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം  ശുദമനായ  കേളളന്  ആവശദക്കനാര്ക്കന്

എത്തബചനകേനാടുക്കനാനുലാം നതനാഴബലനാളബകേനള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്  കടനാഡബ കബനാര്ഡന്

നയലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം  കേഴബയണലാം.  മദദലാം  നനകേവശലാം  വയ്ക്കുനവരുനടയുലാം

ഉപകയനാഗബക്കുനവരുനടയുലാം  ഏറവലാം  കുറഞ  പ്രനായപരബധബ  21-ല്  നബനലാം  23

വയസനായബ  ഉയര്ത്തബയതന്  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.  ഇതബലൂനട  മദദ  ഉപകയനാഗലാം

കുറചനകേനാണ്ടുവരനാനനാണന്    ശമബക്കുനതന്.     ജനകക്ഷമകേരമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന്  സര്ക്കനാര് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  2018-നല അബ്കേനാരബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് ഒരു

നസലക്ടന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

അബ്കേനാരബ നബയമവമനായബ ബന്ധനപ്പെട്ടന് സര്ക്കനാര്  നബരവധബ  ബബല്ലുകേള് സഭയബല്

അവതരബപ്പെബചബട്ടുനണങ്കബലലാം  അവനയനാനലാം  ഇസൗ  കമഖലയബലളളവനര
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സഹനായബക്കനാന്  കവണബയുളളതനായബരുനബല.  യു.ഡബ.എഫന്.  ഭരണകേനാലത്തന്

അടചപൂട്ടബയ ബനാറുകേള് ഈ സര്ക്കനാര്  തുറക്കുകേയുലാം  നബലവബലണനായബരുന പല

നബയമങ്ങളുലാം ഇലനാതനാക്കബ പുതബയ നബയമങ്ങള് നകേനാണ്ടുവരബകേയുമനാണന് നചയ്യുനതന്.

സ്കൂള്,  കകേനാകളജന്,  ആരനാധനനാലയങ്ങള്  എനബവയുനട  200  മസ്പീറര്

ദൂരപരബധബക്കുകശഷലാം  മനാത്രകമ  മദദവബലന  നടത്തനാവൂ  എനളളതന്  50  മസ്പീററനായബ

ചുരുക്കുകേയുലാം  ഓകരനാ  സലങ്ങളബലലാം  ബനാര്/ബബവകറജസന്  ഒസൗട്ടന് നലറ്റുകേള്

അനുവദബക്കുനതബനന്  തകദ്ദശഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കന് നല്കേബയബരുന അധബകേനാരലാം

ഇലനാതനാക്കുകേയുലാം  നചയ.  86  ബനാറുകേള്  തുറക്കുകേയുലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം

പുതബയതനായബ ബനാര് നനലസന്സന് നല്കുകേയുലാം നചയബരബക്കുകേയനാണന്.  പനാലക്കനാടന്-

ചബറ്റൂര്,   കുട്ടനനാടന്  കമഖലകേളബല്   കേളളന്  നചതനനണങ്കബലലാം  കകേരളത്തബനല

കേളളുഷനാപ്പുകേളബല് നകേനാടുക്കനാനനാവശദമനായ ശുദമനായ കേളളന്  ലഭദമനാകേനാത്തതബനനാല്

മനായലാം കചര്ത്ത കേളളനാണന് വബല്പ്പെന നടതനതന്.  ഇതബനന്  5  വര്ഷലാംവനര തടവലാം

പബഴയുലാം  ലഭബക്കുമനായബരുന  സനാനത്തന്  ഇകപ്പെനാള്  25,000/-  രൂപയനായബ  ശബക്ഷ

ചുരുക്കബയതബലൂനട വദനാജ കേളളന് വബല്പ്പെന നടത്തബ മുതലനാളബമനാര് ലനാഭമുണനാക്കുകേയുലാം

കേര്ഷകേര്ക്കന്  ലഭബചനകേനാണബരബക്കുന  മനാസവരുമനാനലാം  ഇലനാതനാകുകേയുലാം

നചയ്യുനമനതബനനാല്  ഇതന്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  മദദലാം  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുളള

കുറഞ  പ്രനായപരബധബ  21-ല്  നബനലാം  23  വയസനായബ  വര്ദബപ്പെബചതന്

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാനുലാം  നബയമലാം  ലലാംഘബക്കുനവര്നക്കതബനര  നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബക്കനാനുലാം   തയനാറനാകേണലാം.   എലനായബടതലാം  മദദഷനാപ്പുകേള്

തുറക്കുനതബകനനാടുലാം  മദദത്തബല്   സ്റ്റേനാര്ചന്  കചര്ത്തനാല് 25,000 രൂപ മനാത്രലാം പബഴ

ഈടനാക്കുനമന  ബബലബനല  വദവസകയനാടുലാം  കയനാജബക്കനാന്  കേഴബയബല.  കേള്ളന്

ഷനാപ്പുകേളബല്  എനനകസന്  പരബകശനാധന  കൃതദമനായബ  നടതനതബനന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

നതനാഴബലലാം  എനനകസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  മദദലാം,

മനാരകേമനായ  ലഹരബ  മരുനപകയനാഗലാം  എനബവയബല്നബനന്  യുവതലമുറനയ

കമനാചബപ്പെബക്കുനതബനനാണന്  മദദലാം  വനാങ്ങുനതബനുലാം  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനുമുള്ള

പ്രനായപരബധബ  21-ല്നബനന്  23  വയസനായബ   വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന്   കഭദഗതബ

നകേനാണ്ടുവനബരബക്കുനതന്. ഇതന്   നബയമത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായബ നടപ്പെനാക്കനാന് കേഴബയബല.

കബനാധവത്കേരണത്തബലൂനട മനാത്രകമ   സനാധബക്കുകേയുള.     കേള്ളബനന്റെ അളവന്

കൂട്ടുനതബനനാണന്   സ്റ്റേനാര്ചന്  കചര്ക്കുനതന്.   ഒരു ഗ്രൂപ്പെബനല ഏനതങ്കബലലാം  ഷനാപ്പെബല്

സ്റ്റേനാര്ചബനന്റെ ഉപകയനാഗലാം കേനണത്തബയനാല്   ആ ഷനാപ്പെന് മനാത്രലാം പൂട്ടുകേയുലാം  25,000

രൂപ  പബഴ  ഇസൗടനാക്കുകേയുലാം  നചയ്യുനതബനനാണന്  തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതന്.

നതങ്ങബല്നബനലാം  പനയബല്നബനമലനാനത  കൃത്രബമമനായ  കേള്ളുത്പനാദനവലാം

വബതരണവലാം    തടയുനതബനനാണന്   ശബക്ഷനാ നടപടബകേളബല് മനാറലാം വരുതനതന്.

എല്.ഡബ.എഫന്.  നതരനഞടുപ്പെന്  മനാനബനഫകസ്റ്റേനായുനട  അടബസനാനത്തബലനാണന്

മദദനയലാം  രൂപനപ്പെടുത്തബയതന്.  മദദവര്ജനത്തബനന്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുന
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സമസ്പീപനമനാണന്  ഇസൗ  നയത്തബലള്ളതന്.  കനരനത്തയുണനായബരുനതബല്നബനലാം

കൂടുതലനായബ  ഒരു  ഷനാപ്പെബനുകപനാലലാം  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടബല.  ബബവകറജസന്

ഒസൗട്ടന് നലറ്റുകേളുനടകയനാ  കേണ്സന്യൂമര്  നഫഡന്   ഒസൗട്ടന് നലറ്റുകേളുനടകയനാ  എണ്ണത്തബല്

വര്ദനവന്  വരുത്തബയബട്ടബല.  കേഴബഞ  ഗവണ്നമന്റെന്  പൂട്ടബയ  10  ശതമനാനലാം

ഷനാപ്പുകേളബല് ഒരു ഷനാപ്പുകപനാലലാം  ഇസൗ ഗവണ്നമന്റെന്  തുറനബട്ടബല.  തുറനബട്ടുനണനന്

പരനാതബ  വനനാല്  പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.  കേള്ളുഷനാപ്പുകേള്,  ബബവകറജസന്

ഒസൗട്ടന് നലറ്റുകേള്, കേണ്സന്യൂമര് നഫഡബനന്റെ ഒസൗട്ടന് നലറ്റുകേള്, ത്രസ്പീസ്റ്റേനാര് വനരയുള്ള ബനാര്

കഹനാട്ടലകേള്  എനബവയന്  ആരനാധനനാലയങ്ങള്,  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്

എനബവയബല്നബനലാം  200  മസ്പീറര്  ദൂരപരബധബ  കവണനമന  നബയമത്തബല്  മനാറലാം

വരുത്തബയബട്ടബല.   കഫനാര്  സ്റ്റേനാര്  മുതലള്ള  കഹനാട്ടലകേള്ക്കനാണന്  ദൂരപരബധബ  50

മസ്പീററനായബ  കുറചതന്.     എനകസന്   എന്കഫനാഴന്നമന്റെന്  ശക്തബനപ്പെടുതനതബനുലാം

പഞ്ചേനായത്തന്/വനാര്ഡന്/അയല്ക്കൂട്ടലാം  തലങ്ങളബല്  ലഹരബ  വര്ജനലാം  ലക്ഷദമനാക്കബ

'വബമുക്തബ'  സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്ള നടപടബകേള്  ഈ ഗവണ്നമന്റെന്

സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേളുനടയുലാം  നറസബഡന്സന്

അകസനാസബകയഷനുകേളുനടയുലാം  സഹകേരണകത്തനാനട  സലാംസനാനത്തന്  ലഹരബ

വര്ജനലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണന്.  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന്

നസന്റെറുകേള്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുലാം   ഒരു  മനാതൃകേനാ  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന്  നസന്റെര്

കകേനാഴബകക്കനാടന്  കേബനനാലൂരബല്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.
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ചബകേബതയുലാം  പുനരധബവനാസവലാം  നതനാഴബലലാം  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  പനാകക്കജബനന്  രൂപലാം

നല്കേബനക്കനാണനാണന് ഇത്തരലാം പദതബകേള്   നടപ്പെബലനാക്കുനതന്.    ബബല് സബ്ജക്ടന്

കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമനന് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

 നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ  നചയ.

2018-നല  അബ്കേനാരബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  സനാമ്പത്തബകേ  കേനാരദങ്ങള്

സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ VIII-നന്റെ പരബഗണനയന്  അയയണനമന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയച. 

(iii) 2018-  നല കകേരള നഹകക്കനാടതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

2018-നല  കകേരള  നഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്   അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനന്സന്  പ്രഖദനാപബചനകേനാണന്  സതത്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബചനകേനാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറന്നമനലാം കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

മബ  .   നഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

2018-നല  കകേരള  നഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്   ആഭദന്തര  കേനാരദങ്ങള്

സലാംബന്ധബച   XIV- ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടന്  കേമ്മേബറബയുനട  പരബഗണനയന്

അയയണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനദ്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ.  പബ.  നകേ.  ബഷസ്പീറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദസ്പീന്:  I move that-

“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  High  Court

(Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No.22 of 2018).”   ഒരു ലക്ഷലാം

രൂപ  വനരയുള്ള  വദവഹനാരങ്ങളുനട  അപ്പെസ്പീല്  നനഹകക്കനാടതബ  സബലാംഗബള്  ബഞലാം

അതബനുമുകേളബലള്ളതന്   ഡബവബഷന്  ബഞലാം  കകേള്ക്കണനമനനാണന്  നബലവബലള്ള

നബയമത്തബല്  വദവസ നചയബരബക്കുനതന്.   കമനാകട്ടനാര് ആകബഡന്റെന് ടബബന്യൂണലബനന്റെ

അവനാര്ഡുകേളബല്  മൂലദലാം  കേണക്കബനലടുക്കനാനത   അപ്പെസ്പീല്  കകേള്ക്കനാന്  സബലാംഗബള്

നബഞ്ചേബനന  അധബകേനാരനപ്പെടുത്തണനമന  മനാറലാം   കേനാകലനാചബതമനാണന്.   2013-ല്

മുന്സബഫന് കകേനാടതബയബല് പരബഹരബക്കനാവന വബഷയ വസ്തുവബനന്റെ മൂലദലാം ഒരു ലക്ഷലാം

രൂപയബല്നബനന്    10  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം   സകബനാര്ഡബകനറന്  ജഡ്ജസന്

കകേനാടതബയുനടയുലാം ജബലനാ കകേനാടതബയുനടയുലാം  ആര്ത്ഥബകേനാധബകേനാരബത  രണന് ലക്ഷലാം
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രൂപയബല്നബനന്    ഇരുപതന്   ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം  വര്ദബപ്പെബച.   എനനാല്

നനഹകക്കനാടതബ  സബലാംഗബള്  ബഞ്ചേന്  ജഡ്ജബയുനട  ആര്ത്ഥബകേനാധബകേനാരബത

വര്ദബപ്പെബചബരുനബല.     പ്രസ്തുത  അകനനാമലബ  ഇസൗ  കഭദഗതബയബലൂനട

പരബഹരബക്കനപ്പെടുലാം.    നബലവബലള്ള   കേനാലപ്പെഴക്കലാം നചന നബയമസലാംഹബതയനായ

സബആര്.പബ.സബ.-യബല്  മനാറലാം വരുത്തനാനത സലാംസനാന തലത്തബല് ചബല റൂളുകേളബല്

കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറലാം  വരുത്തബയനാല്  തപനാല്  സലാംവബധനാനനത്ത

അടബസനാനനപ്പെടുത്തബ  കകേനാടതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലണനാകുന   കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കനാന്  കേഴബയുലാം.    അതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

നനഹകക്കനാടതബ  ചസ്പീഫന്  ജസ്റ്റേബസനായ  നകേ.  എലാം.  കജനാസഫബനന  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

ജഡ്ജബയനാക്കണനമന  നകേനാളസ്പീജബയത്തബനന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാത്ത  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെന്  നബലപനാടന്  ഇന്തദന്  ജുഡസ്പീഷദറബകയനാടുള്ള കേടുത്ത നവല്ലുവബളബയനാണന്.

ഇന്തദയുനട  പരകമനാനത  നസ്പീതബപസ്പീഠലാം  ഫനാസബസ്റ്റുകേളുനട  നനകേപ്പെബടബയബലനാനണനലാം

കകേനാടതബ  വബധബകേളബല്   ഭരണകൂടങ്ങളുനട  കേടനനാക്രമണമുണനാകുനനവനമുള്ള

സസ്പീനബയര് ജഡ്ജബമനാരുനട  വബമര്ശനങ്ങളുലാം വബവനാദപരനാമര്ശങ്ങളുലാം ഗസൗരവമനായബ

പരബഗണബക്കണലാം.   നനഹകക്കനാടതബ  നബര്കദ്ദശപ്രകേനാരലാം  സബലാംഗബള്  ബഞ്ചേന്

ജഡ്ജബയുനട  അപ്പെസ്പീല്  ആര്ത്ഥബകേനാധബകേനാരബത  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  നബനലാം

നനാലതു  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബച  നടപടബ  സത്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.

മലയനാളത്തബകലയന്  തര്ജമ  നചയനാന്  ബുദബമുട്ടുള്ള  നബയമപദപ്രകയനാഗങ്ങള്
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ഇലാംഗസ്പീഷന് ഭനാഷയബല് തനന ഉപകയനാഗബക്കുനതബനനക്കുറബചന് ആകലനാചബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ്:  നബരനാകേരണപ്രകമയനത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

കകേനാടതബകേളുനട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഉണനായബട്ടുള്ള  സനാകങ്കതബകേതത്വവലാം

അകനനാമലബയുലാം  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ   നകേനാണ്ടുവന  ബബലനാണബതന്.

നസഷന്സന്/മജബകസ്ട്രേറന്  കകേനാടതബകേളുനട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശക്തബനപ്പെടുതനതബനുലാം

നപന്റെബലാംഗന്  കകേസുകേള് സമയബന്ധബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെന് കേല്പ്പെബക്കുനതബനുലാം ക്രബമബനല്

കകേസ്സുകേളബനല  സമന്സുലാം  വനാറണ്ടുലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതബല്  കപനാലസ്പീസന്  വകുപ്പെബനന്റെ

ഭനാഗത നബനണനാകുന വസ്പീഴ പരബഹരബക്കുനതബനുലാം നസ്പീതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര്:  2018-നല  കകേരള  നനഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)

ബബല് നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുനതബനനായബ  30-06-2018  വനര സര്ക്കുകലറന്

നചയണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വബവബധ  കകേനാടതബകേളബലനായബ

നകേട്ടബക്കബടക്കുന  ലക്ഷക്കണക്കബനന്  കകേസുകേളബകന്മേല്   ഒരു  പരബധബവനര

തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കനാന്  ഇസൗ  ബബല്  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുനതബലൂനട  സനാധബക്കുലാം.

ജസ്പീവനക്കനാരുനട  അപരദനാപ്തത  പരബഹരബക്കുനതബനന്  460  കറബക്കല്  തസ്തേബകേ

സൃഷ്ടബചതുലാം ജുഡസ്പീഷദല് ഓഫസ്പീസര്മനാരുനട നപന്ഷനുലാം കേമ്മേന്യൂകട്ടഷനുലാം സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബനന്  തുലദമനാക്കബയതുലാം  നസഷദല്  കപ  മുന്കേനാല  പ്രനാബലദകത്തനാനട

പരബഷ്കരബചന് ഉത്തരവബറക്കബയതുലാം നനഹകക്കനാടതബ ജഡ്ജബമനാരുനട ഉപകയനാഗനാര്ത്ഥലാം
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പുതബയ  വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങുനതബനന്   നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചതുലാം

അഭബനന്ദനമര്ഹബക്കുന.  ലസ്പീഗല് സര്വ്വസ്പീസസന് അകതനാറബറബയുനട അദനാലതകേള്

വബപുലമനാക്കബനക്കനാണന്  അദത്വനാനഭനാരലാം  കുറചതുലാം  അഭബഭനാഷകേ  കക്ഷമനബധബയുലാം

ചബകേബതനാനുകൂലദവലാം   വര്ദബപ്പെബചതുലാം   പുതബയതനായബ  എന്കറനാള്  നചയ്യുന

അഭബഭനാഷകേര്ക്കന് നസ്റ്റേപ്പെന്റെന്  ഏര്നപ്പെടുത്തബയതുലാം കപനാകകനാ കകേസുകേളബല് നസഷദല്

കപ്രനാസബകേന്യൂട്ടര്മനാനര  നബയമബചതുലാം  കകേനാടതബഭനാഷ  മലയനാളമനാക്കബ  മനാറബനക്കനാണന്

ടനാന്സകലറര്മനാരുനട  തസ്തേബകേ  സൃഷ്ടബചതുലാം  അഭബഭനാഷകേ  കനാര്ക്കുമനാരുനട

ആനുകൂലദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബചതുലാം അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.   

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:  2018-നല കകേരള  നഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഒരു  നസലക്ടന്  കേമ്മേബറബയുനട  പരബഗണനയന്  അയയണനമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   ഡബവബഷന്  ബഞകേളബല്  നകേട്ടബക്കബടക്കുന  കകേസ്സുകേളുനട

ആധബകേദലാം  കുറയ്ക്കുനതബനുലാം  കമനാകട്ടനാര്  ആകബഡന്റെന്  നകയബമബനന്റെ  ആശത്വനാസലാം

കവഗത്തബല് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  ഇസൗ കഭദഗതബ സഹനായകേമനാകുലാം. അഭബഭനാഷകേരുനട

കക്ഷമനബധബ  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബചതുലാം  ചബകേബതനാ  സഹനായലാം  ഒരു

ലക്ഷലാം  രൂപയനാക്കബ  ഉയര്ത്തബയതുലാം  അഭബഭനാഷകേ  കനാര്ക്കുമനാരുനട  ആനുകൂലദലാം

വര്ദബപ്പെബചതുലാം  ജൂനബയര്  അഭബഭനാഷകേര്ക്കന്  5000  രൂപ  നസ്റ്റേപ്പെന്റെന്

ഏര്നപ്പെടുത്തബയതുലാം  ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.  സലാംശയത്തബനതസ്പീതമനായ  ഒരു

നബയമവദവസ  രനാജദതണനാകേണലാം  എന  ലക്ഷദകത്തനാനടയനാണന്  സുപ്രസ്പീലാം
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കകേനാടതബനയ  പരകമനാനത  കകേനാടതബയനാക്കബ  മനാറ്റുനതബനുള്ള  വദവസകേള്

ഭരണഘടനയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയതന്.  അമബത  സുരക്ഷബതതത്വലാം  ജുഡബഷദല്

ഓഫസ്പീസര്മനാനര അധബകേനാരത്തബനന്റെ അന്ധതയബകലയന് നയബക്കുനകണനാനയനള്ളതന്

പരബകശനാധബക്കണലാം.   നലജബകസ്ലേചറബനുലാം  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവബനുലാം  ബനാധകേമലനാത്ത

സലാംരക്ഷണലാം ജുഡസ്പീഷദറബക്കന്  മനാത്രലാം  ബനാധകേമനാകുനതബനന്റെ യുക്തബ സമൂഹത്തബല്

ചര്ച  നചയനപ്പെടണലാം.   ജനങ്ങള്ക്കന്  നസ്പീതബ  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  സനാധദതകേള്

പരമനാവധബ പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തനാനനാണന് ഇസൗ കഭദഗതബയബലൂനട ശമബക്കുനതന്.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന്):

കകേരള  നഹകക്കനാടതബയുനട  വബവബധ  ചുമതലകേളുലാം  അധബകേനാരങ്ങളുലാം

നടപടബക്രമങ്ങളുലാം  പ്രതബപനാദബക്കുനതബനുകവണബയനാണന്  1958-ല്  കകേരള

നഹകക്കനാടതബ  ആക്ടന്  പനാസനാക്കബയതുലാം  1959-ല്  പ്രനാബലദത്തബല്  വനതുലാം.

നഹകക്കനാടതബയബനല  സബലാംഗബള്  ബഞ്ചേബനന്റെയുലാം  ഡബവബഷന്  ബഞ്ചേബനന്റെയുലാം

അധബകേനാരങ്ങള് നബയമത്തബനന്റെ 3-ഉലാം 4-ഉലാം വകുപ്പുകേളബലനാണന് വദവസ നചയ്യുനതന്.

നബയമപ്രകേനാരലാം  ഡബക്രബയബല്  ഉള്നപ്പെട്ട  വബഷയ  വസ്തുവബനന്റെ  മൂലദലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം

രൂപയബല്  തനാനഴ  വരുന  കകേസ്സുകേളബല്  സബലാംഗബള്  ബഞ്ചേന്  ജഡ്ജബ

കേസ്പീഴന് കകേനാടതബകേളബല്  നബനള്ള  അപ്പെസ്പീലകേള്  കകേള്ക്കുകേയുലാം  വബഷയ  വസ്തുവബനന്റെ

മൂലദലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  അധബകേരബക്കുന  പക്ഷലാം  ഡബവബഷന്  ബഞമനാണന്
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കകേള്ക്കുനതന്.  വബഷയവസ്തുവബനന്റെ  മൂലദലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയബല്  തനാനഴവരുന

കകേസ്സുകേളുനട  എണ്ണലാം  കുറവനായതബനനാല്  നഹകക്കനാടതബ  ഡബവബഷന്  നബഞ്ചേബനന്റെ

കജനാലബഭനാരലാം  വര്ദബക്കുകേയുലാം  സബലാംഗബള്  നബഞ്ചേബല്  പരബഗണബക്കനാവന

അപ്പെസ്പീലകേളുനട  എണ്ണലാം കുറയുകേയുലാം  നചയ.  1957-നല കകേരള  സബവബല് കകേനാടതബ

ആക്ടബനല വദവസകേള് പ്രകേനാരലാം മുന്സബഫബനന്റെ നപകേന്യൂനബയറബ ജൂറബസ്ഡബക്ഷന്

ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ജബലനാ  കകേനാടതബയുനട  അപ്പെസ്പീല്  കകേള്ക്കുനതബനുള്ള

നപകേന്യൂനബയറബ ജൂറബസ്ഡബക്ഷന് രണ്ടു ലക്ഷലാം രൂപയുമനായബരുന. 06-05-2013-ല്

സബവബല് കകേനാടതബ ആക്ടന് കഭദഗതബ വരുത്തബയ ഘട്ടത്തബല്ത്തനന നഹകക്കനാടതബ

ആകലാം കഭദഗതബ വരുകത്തണതനായബരുന. ഈ സനാഹചരദത്തബലനാണന് ഇത്തരനമനാരു

ഓര്ഡബനന്സന്  നകേനാണ്ടുവരനാന് ഗവണ്നമന്റെന്  നബര്ബന്ധബതമനായതന്.  മുന്സബഫബനന്റെ

നപകേന്യൂനബയറബ  ജൂറബസ്ഡബക്ഷന്  10  ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം ജബലനാ  കകേനാടതബയുകടതന്

20 ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം വര്ദബപ്പെബച സനാഹചരദത്തബല് അപ്പെസ്പീലകേളുനട കേനാരദത്തബല്

നഹകക്കനാടതബ  സബലാംഗബള്  ബഞ്ചേബനുള്ള  നപകേന്യൂനബയറബ  അധബകേനാരലാം

കേസ്പീകഴനാടതബകേളുനട നപകേന്യൂനബയറബ അധബകേനാരകത്തക്കനാള് തനാനഴയനാവകേയുലാം ആയതന്

വര്ദബപ്പെബക്കുന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകക്കണ  അടബയന്തര  സനാഹചരദലാം

സലാംജനാതമനാവകേയുമനാണുണനായതന്.  സബവബല്  കകേസുകേളബനല  നനഹകക്കനാടതബ

സബലാംഗബള് ജഡ്ജബയുനട അപ്പെസ്പീല് ആര്ത്ഥബകേനാധബകേനാരബത നബലവബലള്ള ഒരു ലക്ഷലാം

രൂപയബല്  നബനലാം  നനാലതന്  ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന്
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കഭദഗതബയബലൂനട  ഉകദ്ദശബക്കുനണന്.  അകതനാനടനാപ്പെലാം  അവനാര്ഡന്  തുകേ

കേണക്കബനലടുക്കനാനത  കമനാകട്ടനാര്  ആകബഡന്റെന്സന്  നകയബലാംസന്  നനടബന്യൂണലകേളുനട

അവനാര്ഡബന്കമലള്ള അപ്പെസ്പീല് അധബകേനാരലാം സബലാംഗബള് ജഡ്ജബക്കന് നല്കുനതബനുള്ള

കഭദഗതബ  കൂടബ  നകേനാണ്ടുവനബട്ടുണന്.  കഭദഗതബ  നബലവബല്  വരുനതബനന്  മുമ്പന്

ഉത്ഭവബചതുലാം തസ്പീര്പ്പെനാകേനാനത കേബടക്കുനതുമനായ എലനാ വദവഹനാരങ്ങളുലാം അപ്പെസ്പീലകേളുലാം

ഇസൗ  ആക്ടബനല  വദവസകേള്  പ്രകേനാരലാം  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതബനന്  സനാധദമനാകുന

വബധത്തബല്  ഒരു  കകനാസന്  കൂടബ  ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  ഇതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്

ഡബവബഷന്  ബഞ്ചേബലണനായബരുന  എലനാ  കകേസുകേളുലാം  സബലാംഗബള്  ബഞ്ചേബനന്റെ

പരബഗണനയന്  വരുനതനാണന്. ഇസൗ സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല് വരുനകതനാനട  കുകറ

കകേസുകേള് ഡബസന് കപനാസന് നചയനാന്  സനാധബക്കുലാം.  ജുഡസ്പീഷദറബയബല്  ഗവണ്നമന്റെന്

നചകയണ  കേനാരദങ്ങള്  സലാംബന്ധബചന്  ചര്ച  നചയനാന്  ചസ്പീഫന്  ജസ്റ്റേബസബനന്റെ

സനാനബദദത്തബല്  മുഖദമനബ  കയനാഗലാം  വബളബചബരുന.   ജുഡസ്പീഷദറബയുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്ക്കന്  വലബയ  പരബഗണനയനാണന്  ഗവണ്നമന്റെന്  നല്കേബ

വരുനതന്.  ജൂനബയര്  വക്കസ്പീലന്മേനാര്ക്കന്  നനസ്റ്റേപ്പെന്റെന്  പ്രഖദനാപബച ഏകേ സലാംസനാനലാം

കകേരളമനാണന്. വബരമബക്കുന സമയത്തന് വക്കസ്പീലന്മേനാര്ക്കന്   നല്കേബവനബരുന 5 ലക്ഷലാം

രൂപയുനട കക്ഷമനബധബ  10  ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം  ചബകേബതനാ ധനസഹനായലാം  5,000

രൂപയബല് നബനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണന്.  ജുഡസ്പീഷദറബക്കുള്ളബല്

നബലനബല്ക്കുന  അനനാകരനാഗദകേരമനായ  പ്രവണത  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  ബബല്
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സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമനന് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുനട  അനുമതബകയനാനട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ നചയ.

2018-നല കകേരള നനഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് ആഭദന്തര കേനാരദങ്ങള്

സലാംബന്ധബച സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബ  XIV -നന്റെ പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സബ്ജക്ടന് കേമ്മേബറബയുനട പരബഗണനയന് അയച.

സഭ നനവകുകനരലാം 4.44 -നന് പബരബഞ.

******


