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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018 ജൂണ് 19, നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കപനാലസ്പീസന് കസനനാലാംഗങ്ങനള ദനാസദവൃത്തബക്കന് നബകയനാഗബക്കല് 

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  2011-നല  കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  ആകബനന്  വബരുദമനായബ  ഉനത

കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തങ്ങളുനട  വസ്പീടുകേളബല്  ദനാസദവൃത്തബകലാം  മറന്

കൂലബപ്പെണബകേള്കമനായബ  കപനാലസ്പീസന്  കസനനാലാംഗങ്ങനള  ഉപകയനാഗബച്ചതുമൂലമുണനായ

മനുഷദനാവകേനാശ  ലലാംഘനങ്ങളുലാം  ചട്ടവബരുദമനായ  നടപടബകേളുലാംമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുളള

ഗുരുതരമനായ  സ്ഥബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചന്  ചര്ച്ച
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നചയ്യണനമനനാവശദനപ്പെട്ടന് സര്വശസ്പീ നകേ.  മുരളസ്പീധരന,  വബ.  നകേ.  ഇബനാഹബലാം കുഞന്,

അനൂപന്  കജേക്കബന്,   കഡനാ.  എന.  ജേയരനാജേന്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്. 

 മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  20-06-1979-നല  സര്ക്കനാര്

ഉത്തരവബനന്റെയലാം  കകേരള  സലാംസ്ഥനാന  കപനാലസ്പീസന്  കമധനാവബ  പുറനപ്പെടുവബച്ചബട്ടുളള

എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവന്  ഡയറക്ഷനന്റെയലാം  അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണന്  കപനാലസ്പീസന്  കസനനാലാംഗങ്ങനള

ഉനത ഉകദദനാഗസ്ഥകരനാനടനാപ്പെലാം  നബയമബച്ചബട്ടുളളതന്.  ആഭദന്തര വകുപ്പെന്  അഡസ്പീഷണല്

ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറബ,  സലാംസ്ഥനാന  കപനാലസ്പീസന്  കമധനാവബ,  ഇന്റെലബജേനസന്  ഡയറകര്

തുടങ്ങബയ  ഉനത  ഉകദദനാഗസ്ഥരുനട  കനതൃതത്വത്തബലുളള  സുരക്ഷനാ  അവകലനാകേന

സമബതബയനട നബര്കദ്ദേശപ്രകേനാരമനാണന് വബശബഷ്ട വദകബകേളുനട സുരക്ഷയനായബ കപനാലസ്പീസന്

ഉകദദനാഗസ്ഥനര  നബയമബകനതന്.  ഡബനനവ.എസന്.പബ.  റനാങബലുളള  ഉകദദനാഗസ്ഥനന്

അയനാളുനട അധബകേനാരനാതബര്ത്തബയബല് നബനലാം ഒരു സബവബല് കപനാലസ്പീസന് ഓഫസ്പീസനറയലാം

എസന്.പബ.  റനാങബലുളള  ഉകദദനാഗസ്ഥനന് രണന് സബ.പബ.ഒ.-  മനാകരയലാം ഡബ.നഎ.ജേബ.  റനാങന്

മുതലുളള  ഉകദദനാഗസ്ഥര്ക്കന്  2  സബ.പബ.ഒ./എസന്.സബ.പബ.ഒ.-മനാനരയലാം  സുരക്ഷനാ

ഡക്യൂട്ടബക്കനായബ നബകയനാഗബക്കനാലാം. നബലവബല്   335-ഓളലാം കപനാലസ്പീസുകേനാനര  സുരക്ഷയനായബ

നബകയനാഗബച്ചബട്ടുണന്.   11-05-2018-നല സലാംസ്ഥനാന സുരക്ഷനാ സമബതബ  റബവക്യൂ  പ്രകേനാരലാം

വബവബധ  തലങ്ങളബലുളള  23  കപര്ക്കന്  സുരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനലാം  ആവശദമബനല്ലെനന്
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കേനണത്തബയബട്ടുണന്.   കകേന്ദ്ര  ആഭദന്തര  മനനാലയത്തബനന്റെ  നബര്കദ്ദേശമനുസരബച്ചന്

വദകബകേള്കലാം  ഉകദദനാഗസ്ഥര്കലാം  കനതനാക്കള്കലാം  അവര്  വഹബകനകതനാ

വഹബച്ചബരുനകതനാ ആയ പദവബകേകളനാ നബലപനാടുകേകളനാമൂലലാം ഭസ്പീകേരവനാദബകേളബല്നബകനനാ

തസ്പീവ്രവനാദബകേളബല്നബകനനാ  മതമമൗലബകേവനാദബകേളബല്നബകനനാ  ഭസ്പീഷണബ

കനരബടുകേയനാനണങബല്  അവര്കലാം  ഉനത  പദവബയബലബരബകന   ഉകദദനാഗസ്ഥര്കലാം

സുരക്ഷ  ഒരുകക്കണതുണന്.     വബശബഷ്ട  വദകബകേള്  കനരബടുന  സുരക്ഷനാ  ഭസ്പീഷണബ

കേണക്കബനലടുത്തന് അവര്ക്കന് കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന ഗവണ്നമന്റുകേള് വബവബധ തരത്തബലുളള

സുരക്ഷനാരസ്പീതബകേള്  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര  മനനാലയത്തബനന്റെ

നബര്കദ്ദേശമനുസരബച്ചന്  സുരക്ഷയനായബ  ഉനത  ഉകദദനാഗസ്ഥരുനട  വസതബകേളബല്

കപനാലസ്പീസന്  കസനനാലാംഗങ്ങനള  പനാറനാവന്  ഡക്യൂട്ടബകലാം  യനാതനാകവളകേളബല്

എകസനാര്ട്ടന്/നനപലറന്  ഡക്യൂട്ടബകേള്കലാം  നബകയനാഗബക്കനാറുണന്.  സുരക്ഷയനായബ  മനാതലാം

നബകയനാഗബച്ചബട്ടുളള കപനാലസ്പീസന് ഉകദദനാഗസ്ഥനര ഉനത ഉകദദനാഗസ്ഥര് ദനാസദവൃത്തബകക്കനാ

വദകബപരമനായ  ആവശദങ്ങള്കക്കനാ  ഉപകയനാഗബകനതന്  ശദയബല്നപ്പെട്ടനാല്

അതബനനതബനര കേര്ശന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകനതനാണന്. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  2011-നല  കകേരള  കപനാലസ്പീസന്  ആകബനന്  വബരുദമനായബ

കപനാലസ്പീസബനല  ഉനത  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തങ്ങളുനട  വസ്പീടുകേളബല്  ദനാസദവൃത്തബകലാം

മനുഷദതത്വരഹബതമനായ  മറന്  കൂലബപ്പെണബകേള്കലാം  കപനാലസ്പീസന്  കസനനാലാംഗങ്ങനള
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ഉപകയനാഗബച്ചതുമൂലലാം  ഉണനായബട്ടുളള  ഗുരുതരമനായ  സ്ഥബതബവബകശഷനത്തകറബച്ചുളള

അടബയന്തരപ്രകമയത്തബനന് ഒറ വനാചകേത്തബല് മനാതലാം മറുപടബ നല്കേബയ ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

മുഖദമനബ വബ.നഎ.പബ.കേള്ക്കന് നല്കുന സുരക്ഷനാ നടപടബകേനളകറബച്ചനാണന്   കൂടുതല്

പറഞതന്.  ഏതനാനുലാം  ദബവസങ്ങളനായബ  കകേരളനാ  കപനാലസ്പീസബല്  നടകന

ദനാസദവൃത്തബനയകറബച്ചന്  പതവനാര്ത്തകേള്  വനനകേനാണബരബകകേയനാണന്.  ഒരു

എ.ഡബ.ജേബ.പബ.-യനട  മകേള്  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസ്ഥനനായ  നനഡ്രെെവനറ  മര്ദ്ദേബച്ച

സലാംഭവത്തബല്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകവനാകനനാ  അറസന്  നചയ്യനാകനനാ  ഒമൗകദദനാഗബകേ

വനാഹനലാം  ദുരുപകയനാഗലാം  നചയ്തതബനനതബനര  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകവനാകനനാ

തയ്യനാറനാകേനാനത  കപനാലസ്പീസന്  നനഡ്രെെവര്നക്കതബനര  കകേനസടുകകേയനാണന്

നചയ്തബരബകനതന്.  സലാംസ്ഥനാനനത്ത  ക്രമസമനാധനാനനബല  പരബപനാലബക്കനാന

ബനാധദസ്ഥരനായ  കപനാലസ്പീസുകേനാനരനക്കനാണന്  ദനാസദവൃത്തബ  നചയ്യബകനവര്നക്കതബനര

കേര്ശന  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഒരു  എ.ഡബ.ജേബ.പബ.-ക്കന്  എതബരനായളള  കുറലാം

മനറനാരു  എ.ഡബ.ജേബ.പബ.-നയനക്കനാണന്  അകനത്വഷബപ്പെബകനതന്  അകനത്വഷണനത്ത

പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബകലാം.  കേദനാമന്  കഫനാകളനാവര്മനാനര  ഉനത  കപനാലസ്പീസന്

ഉകദദനാഗസ്ഥരുനട  ദനാസദവൃത്തബക്കന്  ഉപകയനാഗബക്കനാറബനല്ലെനന്  മുഖദമനബ  പറഞതന്

യനാഥനാര്തദമല്ലെ.  കപനാലസ്പീസബനല ചബല ഉനത ഉകദദനാഗസ്ഥനര ഗവണ്നമന്റെന് വഴബവബട്ടന്

സഹനായബകനതബനന്റെ  ഫലമനാണന്  കപനാലസ്പീസന്  കസനയബലുണനായബരബകന  ഇത്തരലാം
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സലാംഭവങ്ങള്.  അതനാണന്  ക്രമസമനാധനാന  തകേര്ച്ചയനട  മുഖദകേനാരണലാം.  ഇതന്

സലാംബനബച്ചന്  മനാധദമങ്ങള്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്തബട്ടുലാം  കപനാലസ്പീസന്  അകസനാസബകയഷനന്റെ

റബട്ടണ്  പരനാതബ  ലഭബച്ചബട്ടുലാം  കുറക്കനാരനായ  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസ്ഥരുനട  കപരബല്

നടപടബനയടുക്കനാന  സര്ക്കനാര്  തയ്യനാറനായബട്ടബല്ലെ.  ഗുരുതരമനായ  ഇമൗ  സ്ഥബതബവബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച നചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന  ):  കപനാലസ്പീസന്  കസനനാലാംഗങ്ങനള

ദനാസദവൃത്തബകപകയനാഗബകനനവന  പരനാതബ  മനാധദമങ്ങള്  ഉനയബച്ചബട്ടുണന്.

സലാംസ്ഥനാനത്തബനന്റെ  നപനാതുവനായ  രസ്പീതബകേള്ക്കന്  നബരകനതല്ലെ  ദനാസദവൃത്തബ.

കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസ്ഥരുനട  തനാമസ  സ്ഥലത്തുതനന  കേദനാമന്  ഓഫസ്പീസന്

പ്രവര്ത്തബകകമനാള്  ഓഫസ്പീസന്  പ്രവര്ത്തനത്തബനന്  ആവശദമനായ  ആളുകേനള

നബകയനാഗബക്കനാറുണന്.  വസ്പീട്ടുകജേനാലബകയനാ  നനായനയ  പരബപനാലബക്കകലനാ  ഇങ്ങനന

നബകയനാഗബക്കനപ്പെട്ടവരുനട  ചുമതലയബല്നപ്പെട്ടതല്ലെ.  ഒരു  കപനാലസ്പീസന്  ഉകദദനാഗസ്ഥനുലാം

അത്തരലാം  കേനാരദലാം  നചയ്യബപ്പെബക്കനാന  അധബകേനാരമബല്ലെ.  ഇതുസലാംബനബച്ചന്

ഉയര്നവനബട്ടുള്ള  പരനാതബകേളുനട  നബജേസ്ഥബതബ  അകനത്വഷബച്ചന്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകലാം.  ഡബസബപബനഡന്  കഫനാഴന്  എന  നബലയബല്  കമലുകദദനാഗസ്ഥനര

അനുസരബക്കനാന  കപനാലസ്പീസുകേനാര്  നബര്ബനബതരനാകുകേയനാണന്.   എത  ഉനത

റനാങബലുള്ളവരനായനാലുലാം നതറന് നചയ്യുനവനര സലാംരക്ഷബകന നബലപനാടന് സത്വസ്പീകേരബക്കബല്ലെ.



6

ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച നചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്നമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചന്  സര്വശസ്പീ  രകമശന്  നചനബത്തല,

നകേ. എലാം. മനാണബ, അനൂപന് കജേക്കബന്, കഡനാ. എലാം. നകേ. മുനസ്പീര് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ

കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുനട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനന്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം  തബരബച്ചുവരബകേയലാം

നചയ.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) ഔഷധങ്ങളുനട ഗുണനബലവനാരവലാം വബല നബയനണവലാം

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസന്  .    ജേയലനാല്:  സലാംസ്ഥനാനത്തന് ഔഷധങ്ങളുനട ഗുണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പെനാകകേയലാം  വബല  നബയനബകകേയലാം  നചയ്യണലാം.   കകേരളത്തബല്  വബറഴബകന

മരുനകേളബല്  98  ശതമനാനവലാം അനദസലാംസ്ഥനാനങ്ങളബല് ഉത്പനാദബപ്പെബകനവയനാണന്.

അവ  ഇവബനടത്തനന  ഉത്പനാദബപ്പെബകനതബനുലാം  കകേരളത്തബല്  വബതരണലാം  നചയ്യുന

മരുനകേളുനട  ഗുണനബലവനാര  പരബകശനാധനയന്  ആവശദമനായ  ലനാബുകേള്

നബര്മ്മേബകനതബനുലാം  പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാംമനാതലാം  മരുനകേള്  വബതരണലാം

നചയ്യുനതബനുലാം  കകേരള  നമഡബക്കല്  സര്വസ്പീസസന്  കകേനാര്പ്പെകറഷനന്റെ  ബബലനായബല്

ആവശദമനായ കഭദഗതബ  വരുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഗുണനബലവനാരലാം
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കുറഞതനായബ  കേനണത്തുന  മരുനകേളുനട  വബവരങ്ങള്  സനാധനാരണ  ജേനങ്ങളബല്

എത്തബകനതബനുലാം  അവ  വബപണബയബനലത്തുനതന്  തടയനതബനുലാം  ഫനാര്മസബ

കേമനബകേളുനട  ചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബച്ചന്  ജേസ്പീവനരക്ഷനാ  മരുനകേളുനട  വബല

നബയനബകനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

 ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ നകേ  .    നകേ  .    ബശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  ഡ്രെെഗ്സന്  ആന്റെന്  കകേനാസന് നമറബകന്  ആകന്  പ്രകേനാരലാം  തബരുവനന്തപുരത്തുലാം

എറണനാകുളത്തുലാം  പ്രവര്ത്തബകന  ഡ്രെെഗന്  നടസബലാംഗന്  സനാറക്യൂട്ടറബ  ലകബനാറട്ടറബകേളബല്

പരബകശനാധന നടത്തബയകശഷമനാണന് കകേരള നമഡബക്കല് സര്വസ്പീസസന് കകേനാര്പ്പെകറഷന

ലബമബറഡന്  (നകേ.എലാം.എസന്.സബ.എല്.)  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  സ്ഥനാപനങ്ങള്  മരുനകേള്

വനാങ്ങുനതന്.   പ്രതബവര്ഷലാം  നകേ.എലാം.എസന്.സബ.എല്.  വബതരണലാം  നചയ്യുന

മരുനകേളുനട  സനാമബളുകേള്  കശഖരബച്ചന്  മരുനകേളുനടയലാം  ഉല്പ്പെനാദകേരുകടയലാം

വബവരങ്ങള്  ഡസ്പീകകേനാഡന്  നചയ്തകശഷലാം  സനാമബള്  കകേനാഡന്  പതബപ്പെബച്ചന്  എലാം-പനാനല്

ലകബനാറട്ടറബകേളബകലയന്  അയയ്ക്കുകേയലാം  പരബകശനാധനയബല്  ഗുണനബലവനാരമബനല്ലെനന്

കേനണത്തുന മരുനകേളുനട ഉപകയനാഗലാം അവസനാനബപ്പെബകനതബനനായബ ഫസ്പീസന് നമകമ്മേനാ

നല്കുകേയലാം  ഗുണനബലവനാരമുള്ള  മരുനകേള്  പുനരുപകയനാഗബക്കനാന  അനുമതബ

നല്കുകേയലാം നചയ്യുന.  കകേനാര്പ്പെകറഷന സലാംഭരബകന മരുനകേളബല്നബനന് ഡ്രെെഗ്സന്

ഇനനസകര്മനാര്  സനാമബളുകേള്  കശഖരബച്ചന്  സനാറക്യൂട്ടറബ  അനനാലബസബസന്  നടത്തുകേയലാം
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മരുനകേളുനട  രണബലധബകേലാം  ബനാച്ചുകേള്  ഗുണനബലവനാരമബല്ലെനാത്തതനായബ

കേനണത്തുനപക്ഷലാം  മരുനള്നപ്പെനട  അതബനന്  കേനാരണക്കനാരനായ  കേമനബകേനള

കേരബമട്ടബകേയബല്നപ്പെടുത്തുകേയലാം  മൂനന്  വര്ഷകത്തയന്  നടണര്  നടപടബകേളബല്  നബനലാം

ഒഴബവനാകകേയലാം നചയ്യുലാം. മരുനകേള് കേനാഴ്ചയബലുലാം നബറത്തബലുലാം അടയനാളങ്ങളബലുലാം സമനാന

മനാതൃകേയബലനായബരബകനതന്  നതറബദനാരണ  ജേനബപ്പെബകനമനതബനനാല്  പ്രശലാം

പരബഹരബകനതബനനായബ കേളര് കകേനാഡന് സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെബലനാക്കബ.  ശസ്പീകതനാഷനാവബല്

സൂക്ഷബകക്കണ  മരുനകേളുലാം  നര്കക്കനാട്ടബകേന്  വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെട്ട  മരുനകേളുലാം

ഗുണനബലവനാര  പരബകശനാധനകേള്ക്കനായബ  കനനായബഡയബനല  നനാഷണല്  ഇനസബറക്യൂട്ടന്

ഓഫന്  ബകയനാളജേബക്കല്സബകലയന്  അയയ്ക്കുകേയലാം  നടസബലാംഗന്  ലകബനാറട്ടറബകേളബല്നബനന്

നഡപക്യൂകട്ടഷന  വദവസ്ഥയബല്  ഉകദദനാഗസ്ഥനര  നബയമബകകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണന്.

നപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളബനല  ലകബനാറട്ടബകേനള  എലാം-പനാനല്  ലനാബുകേളുനട

പരബധബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എന.എ.ബബ.എല്.

അനക്രഡബകറഷനുള്ള  ഫനാര്മ  ആന്റെന്  അബലഡന്  നടസബലാംഗന്  ലകബനാറട്ടറബനയ

ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  കേനാഷഷ്യു എകന്കപനാര്ട്ടന് നപ്രനാകമനാഷന കേമൗണ്സബലബനന്റെ ലനാബബല്

ഭക്ഷദവസ്തുക്കളുനട  ഗുണനബലവനാര  പരബകശനാധന  നടത്തുനതബനനാല്  മരുനകേളുനട

ഗുണനബലവനാര  പരബകശനാധന  നടത്തനാന  തല്ക്കനാലലാം  സനാധദമല്ലെ.

നകേ.എസന്.ഡബ.പബ.നയ  മുഖദധനാരയബനലത്തബകനതബനനായബ  2017-18
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സനാമത്തബകേവര്ഷലാം  26  കകേനാടബ  രൂപയനട  വബതരണ  ഉത്തരവകേള്  നല്കുകേയലാം

സലാംഭരബകന  മരുനകേള്ക്കന്  എല്.1  കററബല്  നബനന്  25  ശതമനാനലാം  അധബകേലാം  തുകേ

നല്കുകേയലാം  വബവബധ  ഇളവകേള്  അനുവദബകകേയലാം  നടണര്  നടപടബകേളബല്നബനന്

ഒഴബവനാകകേയലാം  നബരതദ്രവദലാം,  കേരുതല്  ധനലാം  എനബവ  സമര്പ്പെബകനതബല്നബനലാം

ഒഴബവനാകകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്. നപനാതുമനാര്ക്കറബനല മരുനകേളുനട വബല നബശ്ചയബകനതന്

കകേന്ദ്ര വബലനബര്ണ്ണയ സമബതബയനായതബനനാല് കേദനാനസര് കരനാഗത്തബനുളള മരുനബനന്റെ

കേനാരദലാം  സമബതബയനട  ശദയബല്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  നബകരനാധബക്കനപ്പെട്ട  മരുനകേളുനട

വബവരങ്ങള് നവബ്ബസറബല് പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്. കേനാരുണദ ഫനാര്മസബകേള് വഴബയലാം

ജേനറബകേന്  കേമൗണറുകേള്  വഴബയലാം  മരുനകേള്  വബതരണലാം  നചയ്യുനതബനന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്. 

(2) വകയനാജേന നയ പരബഷ്കരണവലാം വകയനാജേന
കക്ഷമവകുപ്പെന് രൂപസ്പീകേരണവലാം

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന:  സലാംസ്ഥനാന  വകയനാജേന  കേമൗണ്സബലുകേള്  വഴബയലാം

ജേബല്ലെനാ  കേമ്മേബറബകേള്  മുഖനാന്തബരവലാം  വകയനാജേനങ്ങളുനട  പ്രശപരബഹനാരത്തബനന്

സലാംവബധനാനമുണനാക്കബനയങബലുലാം  അവ  പരദനാപ്തമല്ലെനാത്തതബനനാല്  വകയനാജേനങ്ങളുനട

പരബരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ വകയനാജേന നയലാം പരബഷ്കരബകനതബനുലാം വകയനാജേന

കക്ഷമ വകുപ്പെന് രൂപസ്പീകേരബകനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  വകയനാജേനങ്ങളുനട പ്രശങ്ങള് പരബഹരബകനതബനനായബ സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെന്

അകനകേലാം പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചന് നടപ്പെനാക്കബവരബകേയനാണന്.     കകേന്ദ്ര നബയമത്തബനന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  2009-ല്  സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബകകേയലാം

വകയനാജേന  സലാംരക്ഷണ  നബയമലാം  നടപ്പെനാകനതബനനായബ  നമയബന്റെനനസന്

നനട്രെെബക്യൂണലുകേള്  രൂപസ്പീകേരബകകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണന്.  നനട്രെെബക്യൂണലുകേളബല്

നകേട്ടബക്കബടകന കകേസുകേള്ക്കന് പരബഹനാരമുണനാക്കനാന  അദനാലത്തുകേള് നടത്തുനണന്.

നമയബന്റെനനസന്  നനട്രെെബക്യൂണലുകേളുനട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാകനതബനനായബ  21

നടകബക്കല്  അസബസന്റുമനാനര  കേരനാര്  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  നബയമബച്ചന്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  ആകബനല  വദവസ്ഥകേളുലാം  മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ

നടപ്പെനാകനതബനന്  റവനക്യൂ  ഡബവബഷണല്  ഓഫസ്പീസര്മനാനരയലാം  സബ്കേളകര്മനാനരയലാം

ഉള്നപ്പെടുത്തബ  ഒരു  ഏകേദബന  പരബശസ്പീലന  കേദനാമന്  നടത്തബയബട്ടുണന്.  നമയബന്റെനനസന്

നനട്രെെബക്യൂണലുകേളബല്  വബചനാരണയ്നക്കത്തുന  മുതബര്ന  പമൗരനനാര്ക്കനാവശദമനായ

അടബസ്ഥനാന  സമൗകേരദങ്ങകളര്നപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  മുതബര്ന

പമൗരനനാരുനട   പ്രശങ്ങള് പരബഹരബകനതബനന് സനായലാംപ്രഭ എന കപരബല് ഒരു സമഗ്ര

പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചന്  നടപ്പെനാക്കബവരുന.  വകയനാജേനങ്ങള്ക്കനായബ  പകേല്  വസ്പീടുകേള്

ആരലാംഭബകനതബനുലാം  വകയനാജേന  മനബരങ്ങള്  പരബഷ്കരബകനതബനുലാം  അവനയ
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സനായലാംപ്രഭ  മനബരങ്ങളനാക്കബ  ആധുനബകേവത്കേരബകനതബനുലാം  വകയനാജേനങ്ങള്ക്കനായബ

സനാലാംസനാരബകേ  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബകനതബനുലാം  മനഹനാസലാം  പദതബ

നടപ്പെനാകനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  70  ആധുനബകേ  പകേല്  വസ്പീടുകേള്

തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളുനട  സഹകേരണകത്തനാനട  ആരലാംഭബകനതബനുലാം

നഗരസഭകേളബല്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുള്ള  വകയനാമബതലാം  പദതബ  കബനാക്കന്  തലത്തബകലയ്ക്കുകൂടബ

വദനാപബപ്പെബകനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണന്.  മബകേച്ച  പ്രവര്ത്തനലാം

കേനാഴന് ച്ചവച്ചതബനന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന്റെ കേഴബഞ വര്ഷനത്ത  വകയനാകശഷ്ഠ അവനാര്ഡന്

സലാംസ്ഥനാന  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെബനന്  ലഭബച്ചബട്ടുണന്.  സലാംസ്ഥനാനനത്ത  288

വൃദസദനങ്ങള്ക്കന്  സര്ക്കനാര്  ഗ്രനാന്റെന്  നല്കേബവരുന.   വകയനാജേന  നയലാം

അടബസ്ഥനാനമനാക്കബയള്ള  പ്രനാകയനാഗബകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാണന്  സര്ക്കനാര്  മുന്തബയ

പരബഗണന നല്കുനതന്.  സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെബനന വബഭജേബച്ചന് വനബതനാ ശബശുകക്ഷമ

വകുപ്പെന്  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.   പകേല്  വസ്പീടുകേള്  നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ഫനാമബലബ

നഹല്ത്തന്  നസന്റെറുകേളബല്  വകയനാജേനങ്ങള്ക്കന്  സമൗജേനദമനായബ  ഒമൗഷധങ്ങള്

ലഭദമനാകനതബനുലാം  വകയനാജേനങ്ങള്  ഉള്നപ്പെനടയള്ളവര്ക്കന്  സമഗ്ര  ആകരനാഗദ

ഇനഷത്വറനസന് പദതബ നടപ്പെനാകനതബനുലാം സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബകനണന്. 
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III സബ്മബഷന

(1) ഷഹസ്പീറബനന നവട്ടബപ്പെരബകക്കല്പ്പെബച്ചതന് സലാംബനബച്ചന്

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ  .   രകമശന് നചനബത്തല):  യൂത്തന് കകേനാണ്ഗ്രസന് നകേനാല്ലെലാം

നസനട്രെെല്  മണ്ഡലലാം  കേമ്മേബറബ  പ്രസബഡന്റെന്  ഷഹസ്പീറബനന  മനാരകേമനായബ

നവട്ടബപ്പെരബകക്കല്പ്പെബച്ച  സലാംഭവത്തബല്  ഡബ.നനവ.എഫന്.നഎ.  പ്രവര്ത്തകേനര  അറസന്

നചയ്യണലാം.

മുഖദമനബകകവണബ  സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം

വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന  ): പരവൂര് കപനാലസ്പീസന് കസഷന പരബധബയബല്

യൂത്തന്  കകേനാണ്ഗ്രസന്  പ്രവര്ത്തകേനനായ  ഷഹസ്പീറബനന  നവട്ടബപ്പെരബകക്കല്പ്പെബച്ച

സലാംഭവത്തബല്  കപനാലസ്പീസന്  കകേസന്  രജേബസര്  നചയ്യുകേയലാം  പ്രതബകേളബല്  ആറുകപനര

തബരബച്ചറബയകേയലാം  മറ്റു  പ്രതബകേനള  കേനണത്തനാനുള്ള   ശമലാം  നടത്തബവരബകേയമനാണന്.

സലാംഘട്ടനത്തബല്  പരബകക്കറ  പ്രതബകേളബനലനാരനാള്  നകേനാല്ലെലാം  നമഡബസബറബ

ആശുപതബയബല്  ചബകേബത്സയബല്  കേഴബയനതബനനാല്  കപനാലസ്പീസന്  നബരസ്പീക്ഷണലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  പ്രതബയനട  ബന്ധുവബനന്റെ  നമനാഴബയനട  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

മനറനാരു  കകേസുലാം  രജേബസര്  നചയ്തബട്ടുണന്.  പരവൂര്  സര്ക്കബള്  ഇനനസകറുനട

കനതൃതത്വത്തബല്  പ്രകതദകേ  ടസ്പീമബനന  നബകയനാഗബച്ചന്  പ്രതബകേനള  കേനണത്തുനതബനന്

ഉമൗര്ജബത ശമലാം നടത്തബവരുന.
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(2) നട്രെെയബനുകേള്ക്കന് കനനരയള്ള കേകല്ലെറന്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:   സലാംസ്ഥനാനത്തന്   നട്രെെയബനുകേളബല്  യനാത  നചയ്യുനവര്ക്കന്

കനനര കേകല്ലെറുണനാകുകേയലാം  പരബകക്കല്കകേയലാം നചയ്യുന സലാംഭവങ്ങള് വര്ദബച്ചുവരുന

സനാഹചരദത്തബല്  ഇതനാവര്ത്തബക്കനാതബരബകനതബനുലാം  കുറവനാളബകേനള

പബടബകൂടുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബകകവണബ  സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന  ): സലാംസ്ഥനാനനത്ത  നട്രെെയബന

യനാതക്കനാര്കലാം  നറയബല്കവ  ജേസ്പീവനക്കനാര്കലാം  സുരക്ഷ  ഒരുകനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

നറയബല്കവ  സലാംരക്ഷണകസനയമനായബ  സഹകേരബച്ചന്  എല്ലെനാ  നട്രെെയബനുകേളബലുലാം

എകസനാര്ട്ടന്  ഡക്യൂട്ടബ  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  ഓടബനക്കനാണബരബകന

നട്രെെയബനുകേളബലുള്നപ്പെനട  യനാതക്കനാര്കലാം  ജേസ്പീവനക്കനാര്കലാം  കനനര  കേകല്ലെറുണനായ

ഒറനപ്പെട്ട  സലാംഭവങ്ങളബല്  പരബകക്കറവര്ക്കന്  യഥനാസമയലാം  ബവദദസഹനായലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.   പനാറന്കഫനാമുലാം  നറയബല്കവ  ട്രെെനാകകേളുലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചന്  പകട്രെെനാളബലാംഗുലാം

ബസ്പീറ്റുലാം  നടത്തബയലാം  ബഹകവ  കപനാലസ്പീസബനന്റെ  കസവനലാം  ഉപകയനാഗബച്ചുലാം

കുറവനാളബകേള്നക്കതബനര  കേര്ശന  നബയമനടപടബനയടുത്തുലാം   ഇത്തരലാം  കുറകൃതദങ്ങള്

നബയനബകനതബനന്  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  
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(3) യവനാവബനന് മര്ദ്ദേനലാം

ശസ്പീ  .    അനബല്  അക്കര:   കേനാറബനന്  ബസഡന്  നകേനാടുക്കനാത്തതബനന്റെ  കപരബല്

യവനാവബനന മര്ദ്ദേബകകേയലാം അകദ്ദേഹത്തബനന്റെ അമ്മേകയനാടന്  കമനാശമനായബ നപരുമനാറുകേയലാം

നചയ്ത  പത്തനനാപുരലാം  എലാം.എല്.എ.-യ്നക്കതബനര  നബസനാര  കകേസുലാം  മര്ദ്ദേനകമറ

യവനാവബനനതബനര  ജേനാമദമബല്ലെനാ  കകേസുലാം  എടുത്ത  നബലപനാടന്  തബരുത്തുനതബനുലാം

ഉത്തരവനാദബകേള്നക്കതബനര  നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബകകവണബ  സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം

വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന  ):  നകേനാല്ലെലാം  അഞലബല്

മരണവസ്പീട്ടബനലത്തബയ നബയമസഭനാലാംഗലാം ശസ്പീ.  നകേ.  ബബ.  ഗകണഷന് കുമനാറബനന്   വനാഹനലാം

കേടനകപനാകുനതബനന് സമൗകേരദലാം നല്കേനാത്തതബനന സലാംബനബച്ചുണനായ  തര്ക്കത്തബല്

എലാം.എല്.എ.-യ്നക്കനാപ്പെലാം  സഞരബച്ച  പ്രദസ്പീപന്  കുമനാറബനന്റെ  പരനാതബപ്രകേനാരലാം

അനന്തകൃഷ്ണനുലാം  മനാതനാവബനുനമതബനരയലാം  അനന്തകൃഷ്ണനന്റെ  പരനാതബ  പ്രകേനാരലാം

എലാം.എല്.എ.-യ്ക്കുലാം  ബഡ്രെെവര്കനമതബനരയലാം  കകേസ്സുകേള്  രജേബസര്  നചയ്തബട്ടുണന്.

പരനാതബക്കനാരനന്റെ  മനാതനാവബനന്റെ  രഹസദനമനാഴബ  കരഖനപ്പെടുത്തുകേയലാം  ഇരു

കകേസ്സുകേളുനടയലാം  അകനത്വഷണലാം  നടനവരബകേയമനാണന്.  എലാം.എല്.എ.-യനട

വസതബയബകലയന്  നടത്തബയ  മനാര്ച്ചബല്  ഡക്യൂട്ടബയബലുണനായ  എസന്.എച്ചന്.ഒ.-നയ

പരബകക്കല്പ്പെബച്ചതബനുലാം  ഗതനാഗത  തടസമുണനാക്കബയതബനുലാം  നകേനാല്ലെലാം  ഡബ.സബ.സബ.
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പ്രസബഡന്റെബനുലാം  പ്രവര്ത്തകേര്കനമതബനര  കകേസന്  രജേബസര്  നചയ്തന്  അകനത്വഷണലാം

നടത്തുനണന്.  അഞല്  സബ.നഎ.-നയ  സ്ഥലലാം  മനാറ്റുകേയലാം  പുതബയ  അകനത്വഷണ

ഉകദദനാഗസ്ഥനന നബയമബകകേയലാം കകേസകനത്വഷണലാം ഉമൗര്ജബതമനായബ നടത്തുനതബനന്

ജേബല്ലെനാ കപനാലസ്പീസന് കമധനാവബക്കന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം നചയ്തബട്ടുണന്.

(4) അകപ്രനാച്ചന് കറനാഡബനന്റെ പുനര്നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമനാര്:   മമനാടന്  പഞനായത്തബനല  ഓടനായബക്കല്

നറഗുകലറര്  കേലാം  ബബഡ്ജേബനന്റെ  അകപ്രനാച്ചന്  കറനാഡന്  കേനത്ത  മഴയബല്  തകേര്ന

സനാഹചരദത്തബല്  അടബയന്തരമനായബ  കറനാഡന്  പുനര്നബര്മ്മേബകനതബനുലാം  പണബ

പൂര്ത്തബയനാകുനതുവനര  പ്രകദശവനാസബകേള്ക്കന്  സഞരബകനതബനനായബ  ബദല്

കറനാഡുണനാകനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതഷ്യു ടബ  .   കതനാമസന്): തനാലനാലബകേ പ്രവൃത്തബ നചയ്തന്

അകപ്രനാച്ചന്കറനാഡന്  ഉപകയനാഗപ്രദമനാക്കനാന  കേഴബയകേയബല്ലെ  എനലാം  നറഗുകലററബകനനാടന്

കചര്നന്  നബര്മ്മേബച്ചബട്ടുള്ള  കകേനാണ്ക്രസ്പീറന്  പനാര്ശത്വഭബത്തബയനട  പ്രവൃത്തബ  ഇകപ്പെനാള്

തകേര്നബട്ടുള്ള  ഭനാഗത്തുലാം  നടത്തബ  അകപ്രനാച്ചന്  കറനാഡബനന  പൂര്വ

സ്ഥബതബയബലനാകകേയനാണന്  കപനാലാംവഴബനയനമനാണന്  സലാംയക  നബരസ്പീക്ഷണത്തബനന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് സൂപ്രണബലാംഗന് എഞബനസ്പീയര് നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുളളതന്.  മഴക്കനാലത്തബനു

കശഷലാം  മനാതകമ  പ്രവൃത്തബ  പൂര്ത്തബയനാക്കനാന  സനാധബക.  ജേനങ്ങള്ക്കന്  മറുകേരയബല്
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എത്തബകച്ചരനാന  മനറനാരു വഴബ കേനണകത്തണതന് അതദനാവശദമനാണന്.  അതബനുകവണബ

അകപ്രനാച്ചന് കറനാഡബനന്റെ തകേരനാത്ത ഭനാഗകത്തയന് ബഹകവയബല് നബനലാം ഒരു ഫുട്പനാത്തന്

നബര്മ്മേബച്ചന്  നചറബയ  വനാഹനങ്ങള്ക്കന്  കേടനകപനാകേനാന  കേഴബയന  തരത്തബല്

ഉപകയനാഗബക്കനാവനതനാണന്. ബദല് കറനാഡന് നബര്മ്മേബകനതബനനാവശദമനായ സ്ഥലനമടുപ്പെന്

സലാംബനബച്ചന് ജേനപ്രതബനബധബകേളുമനായബ  ആകലനാചബച്ചന് തസ്പീരുമനാനനമടുകനതനാണന്.

(5) റസ്പീ സര്കവ

ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജേനാര്ജന്: പത്തനലാംതബട്ട  ജേബല്ലെയബനല  അവകശഷബകന

എല്ലെനാ വബകല്ലെജുകേളബലുലാം റസ്പീസര്കവ നടത്തുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പത്തനലാംതബട്ട  ജേബല്ലെയബലുള്ള  വബകല്ലെജുകേളബനല  റസ്പീസര്കവ  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാണന്.  പല സര്ക്കനാര് ഓഫസ്പീസുകേളുലാം വനാടകേ നകേട്ടബടങ്ങളബലനാണന്

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുനതന്. ഇമൗ ജേബല്ലെയബനല ഭൂമബ ഏനറടുക്കല് നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയനാക്കബ

സ്ഥലത്തബനന്റെ നസച്ചന് ഉള്നപ്പെനട അര്തനനാധബകേനാരബകേള്ക്കന് ബകേമനാറലാം നചയ്തബട്ടുണന്.

സര്ക്കനാര്  ഭൂമബ  അനദനാധസ്പീനനപ്പെട്ടുകപനാകേനാന  അനുവദബകനതല്ലെ.   സലാംസ്ഥനാന

സര്ക്കനാരബനന്റെ  അലാംഗസ്പീകൃത  ഏജേനസബകേനളനക്കനാണന്  പത്തനലാംതബട്ട  ജേബല്ലെയബനല

റസ്പീസര്കവ  പ്രവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനുള്ള  നയപരമനായ  തസ്പീരുമനാനലാം

എടുത്തബട്ടുണന്. 
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(6) കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലമുളള നനാശനഷ്ടലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ചനാലബയനാര്  എടവണ്ണ  പഞനായത്തബല്

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലമുണനായ  നനാശനഷ്ടത്തബനന്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനന്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

സലാംസ്ഥനാനത്തന്  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബകേള്  കനരബടുനതബനുലാം  മുനനനാരുക്ക

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനുലാം സര്ക്കനാര്  16-05-2018-ല് വബവബധ വകുപ്പുകേളബനല

ഉകദദനാഗസ്ഥനരയലാം  ജേബല്ലെനാ  കേളകര്മനാനരയലാം  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  കയനാഗങ്ങള്

സലാംഘടബപ്പെബകകേയലാം  ചര്ച്ചകേള് നടത്തുകേയലാം നചയ. ചനാലബയനാര് ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്

വദകബകേള്കണനായ നനാശനഷ്ടങ്ങള് കേണക്കനാക്കബ നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുനതനാണന്.

ഓകരനാ  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബലുലാം  പഞനായത്തുകേളബലുലാം  ആവശദമനായ

പരബകശനാധനകേള്  നടത്തബ  തുകേ  വബതരണലാം  നചയ്യുനതബനന്  ബനനപ്പെട്ട

കേളകര്മനാരുമനായബ ആകലനാചബച്ചന് ആവശദമനായ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകനതനാണന്. 

(7) ചുഴലബക്കനാറ്റുമൂലമുള്ള നനാശനഷ്ടലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജേനാര്ജേന് : പൂഞനാര്  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബനല

പനാറകത്തനാടന്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  ചുഴലബക്കനാറ്റുമൂലമുണനായ  നനാശനഷ്ടത്തബനന്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കേനാന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

കകേനാട്ടയലാം  ജേബല്ലെയബനല  കേനാഞബരപ്പെള്ളബ  തനാലൂക്കബല്  പനാറകത്തനാടന്

ഗ്രനാമപഞനായത്തബലുണനായ  ശകമനായ  കേനാറബല്  നപനാടബമറലാം  നസന്റെന്  കജേനാസഫന്

എല്.പബ.എസന്.,  നബര്മ്മേല്  ഭവന,  സബ.എലാം.സബ.  കേനാര്മല്  ഭവന  എനസ്പീ

സ്ഥനാപനങ്ങള്കണനായ  കകേടുപനാടുകേളുലാം  കൃഷബക്കനാര്കണനായ  നനാശനഷ്ടവലാം

കേണക്കനാക്കബയബട്ടുണന്.   പ്രകേ കൃതബകക്ഷനാഭ  ദുരബതനാശത്വനാസ  നബധബ  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള

ധനസഹനായലാം നല്കുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു വരുന. കകേനാട്ടയലാം ജേബല്ലെയബനല ദുരന്ത

നബവനാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവകേള്  പ്രകേനാരമുള്ള  തുകേ

അനുവദബച്ചബട്ടുണന്.  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബകേള് കനരബടുനതബനന് സനാധദമനായ നടപടബകേളുലാം

പ്രകതദകേ  മനബസഭനാ  കയനാഗ  തസ്പീരുമനാനമനുസരബച്ചുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരവലാം

നല്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബകനണന്.  നബലവബല്

ഉണനായബനക്കനാണബരബകന  സ്ഥബതബഗതബകേള്  നബരന്തരലാം  നബരസ്പീക്ഷബകകേയലാം

ആവശദമനായ തുടര് നടപടബകേള് സമയബനബതമനായബ ബകേനക്കനാള്ളുനതുമനാണന്.

(8) വബവനാഹബതരനായ സ്കൂള് വബദദനാര്തബകേള്

ശസ്പീമതബ പബ  .    അയബഷനാ കപനാറബ:  മലബനാര് കമഖലയബനല വബവനാഹബതരനായ സ്കൂള്

വബദദനാര്തബകേനള  സലാംബനബച്ചന്  ദൃശദ  മനാധദമങ്ങളബ ല്  വന  വനാര്ത്തയനട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  ബശശവ  വബവനാഹലാം  തടയനതബനന്  ശകമനായ  നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    ബശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):  2006-നല ബശശവ വബവനാഹ നബകരനാധന നബയമവലാം  2008-നല ബശശവ

വബവനാഹ  നബകരനാധന  ചട്ടവലാം  പ്രകേനാരലാം  ചുമതലകേള്  നബര്വഹബകനതബനന്  258

ബചല്ഡന്  നഡവലപ്നമന്റെന്  കപ്രനാജേകന്  ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.

വനബതനാ-ശബശു  വബകേസന  ഡയറകനറ  മുഖദ  ബശശവ  വബവനാഹ  നബകരനാധന

ഓഫസ്പീസറനായബ  നബശ്ചയബകകേയലാം  വബവബധ  നബയമങ്ങള്ക്കന്  വബകധയമനായബ

സബ.ഡബ.പബ.ഒ.-മനാര്  ബശശവ  നബകരനാധന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തബ  വരബകേയലാം

നചയ്യുന.   കുട്ടബകേളുനട  അവകേനാശ  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  ജേബല്ലെനാ-കബനാക്കന്-ഗ്രനാമ

പഞനായത്തന്  തലത്തബല്  ബചല്ഡന്  നപ്രനാട്ടക്ഷന  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബകകേയലാം

കുട്ടബകേളുനട  പ്രശങ്ങള്  അതനാതന്  സമയത്തന്  പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയലാം  നചയ്യുനണന്.

സബ.ഡബ.പബ.ഒ.-മനാര്,  സൂപ്പെര്ബവസര്മനാര്,  അങണവനാടബ  വര്ക്കര്മനാര്,

ജേനപ്രതബനബധബകേള്  എനബവര്ക്കന്  ശബശുസലാംരക്ഷണ  ഓഫസ്പീസര്മനാരുനട

കനത കൃതത്വത്തബല് പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ വരബകേയലാം നചയ്യുന.  2016 മുതല് 2018 കമയന്

മനാസലാം  വനര  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജേബല്ലെ  ഒഴബനകേ  വബവബധ  ജേബല്ലെകേളബല്  50  ബശശവ

വബവനാഹങ്ങള്  നടനതബനനതബനര  നബയമനടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബകകേയലാം  നചയ.

മലബനാര് കമഖലയബനല  സ്കൂളുകേളബല് വബവനാഹബതരനായ കുട്ടബകേള് വരുന്നൂനവനന്   ദൃശദ
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മനാധദമങ്ങളബല്  വനാര്ത്ത  വനയടനന  സനാമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെന്  അകനത്വഷണലാം

നടത്തുകേയലാം  പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  ഒരു  കുട്ടബയനട  വബവനാഹലാം  തടയനതബനന്

കകേനാടതബയബല്നബനലാം ഇനജേക്ഷന ഓര്ഡര് വനാങ്ങുകേയലാം നചയ.  നപനാതുജേനങ്ങള്കലാം

രക്ഷകേര്ത്തനാക്കള്കലാം  കബനാധവത്കേരണത്തബനനായബ  കഷനാര്ട്ടന്  ഫബലബമുകേള്

പ്രദര്ശബപ്പെബകകേയലാം  ജേബല്ലെനാ  ശബശുസലാംരക്ഷണ  യൂണബറബകന്റെയലാം  ബചല്ഡന്

ബലനബകന്റെയലാം കഫനാണ് നമര് നപനാതുസ്ഥലത്തുലാം സ്കൂളുകേളബലുലാം പ്രദര്ശബപ്പെബച്ചന്  പരനാതബ

പറയനാനുള്ള  അവസരലാം  നല്കുകേയലാം  നചയ്യുനണന്.  ആദബവനാസബ  കമഖലകേളബല്

ശകമനായ കബനാധവത്കേരണലാം നടത്തുനതുനകേനാണന് ബശശവ വബവനാഹങ്ങള് കുറഞ

വരുന.  നബയമവബകധയമനായ എല്ലെനാ നടപടബകേളുലാം സത്വസ്പീകേരബകനണന്.

(9) കട്രെെനാമനാനകേയര് യൂണബറന്

 ശസ്പീ  .   ബബ  .   ഡബ  .   കദവസബ:  ചനാലകടബ തനാലൂക്കന് ആശുപതബയബല് കട്രെെനാമനാനകേയര്

യൂണബറ്റുലാം  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന നസന്റെറുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാകനതബനുലാം ആര്ദ്രലാം  പദതബ

പ്രകേനാരമുള്ള  സനാഫന്  പനാകറണ്  അനുവദബകനതബനുലാം  പവര്  കലനാണ്ട്രെെബയലാം  മനാലബനദ

സലാംസരണ പനാന്റുലാം ആരലാംഭബക്കനാന ഫണന് അനുവദബകനതബനുലാം  കേനാനസര് വനാര്ഡന്,

സബ.ടബ. സനാന എനബവ അനുവദബകനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    ബശലജേ

ടസ്പീച്ചര്  ):  ചനാലകടബ തനാലൂക്കനാശുപതബയബല് 14 പുതബയ തസബകേകേള് അനുവദബച്ചബട്ടുണന്.
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കട്രെെനാമനാനകേയര്  സര്ജേറബ  വനാര്ഡന്  പണബയനതബനന്  5.35  കകേനാടബ  രൂപയനട

നപ്രനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബനന്റെ  പരബഗണനയബലനാണന്.  സബ.ടബ.  സനാന

ആരലാംഭബക്കനാ നുള്ള  ധനസഹനായലാം  എന.എച്ചന്.എലാം.  വഴബ  ലഭദമനാകനതബനുള്ള

നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു വരുന.   ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന നസന്റെറുലാം മനാലബനദ സലാംസരണ

പനാന്റുലാം ആരലാംഭബക്കനാന നതരനഞടുക്കനപ്പെട്ടബട്ടുള്ള ആശുപതബകേളുനട  പട്ടബകേയബല്  ഈ

ആശുപതബകയയലാം ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  ആകരനാഗദ വകുപ്പെന് ഡയറകറുനട വബശദമനായ

നപ്രനാകപ്പെനാസല് ലഭദമനാകുന മുറയന്  പവര് കലനാണ്ട്രെെബ  ആരലാംഭബകനതബനുള്ള നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകനതനാണന്.   ആര്ദ്രലാം  പദതബ  പ്രകേനാരമുള്ള  സമൗകേരദങ്ങള്  ഒരുകന

ഘട്ടത്തബല് ഈ ആശുപതബയബല് കൂടുതല് സമൗകേരദങ്ങള് ലഭദമനാകനതനാണന്.    

(10) ആര്  .  സബ  .  സബ  .  യബല് കവദനസലാംഹനാരബകേള് ലഭദമനാക്കല്

ശസ്പീ  .      മുഹമ്മേദന്  മുഹസബന  പബ.:  ആര്.സബ.സബ.യബല്നബനലാം

കരനാഗബകേള്ക്കനാവശദമനായ  കവദനസലാംഹനാരബയനായ  കമനാര്ഫബന  ലഭദമനാകനതബനന്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    ബശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  കേനാനസര്  കരനാഗബകേള്  ഉപകയനാഗബകന  കവദനസലാംഹനാരബയനായ  കമനാര്ഫബന

മരുനബനന് ദമൗര്ലഭദമുള്ളതനായബ ശദയബല്നപ്പെട്ടബട്ടബല്ലെ. നര്കക്കനാട്ടബകേന് വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെട്ട

മരുനന്  വനകതനാതബല്  വബതരണലാം  നചയ്യുനതന്  ദുരുപകയനാഗലാം
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നചയ്യനാനബടയനാകുനമനതബനനാല്  നബയനണലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണങബലുലാം

കരനാഗബകേള്ക്കന്  ആവശദലാം  വരുനമുറയന്  കൂടുതല്  മരുനന്  നല്കേനാനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  ആര്.സബ.സബ.-ക്കന്  വനകതനാതബല്  കമനാര്ഫബന  ഉലനാദബപ്പെബക്കനാന

സനാധബകകേയബല്ലെ.  അലാംഗസ്പീകൃത  നമഡബക്കല്  സ്ഥനാപനങ്ങളബല്നബനലാം

കരനാഗബകേള്ക്കനാവശദമനായ കമനാര്ഫബന ലഭബകനതനാണന്.  ആവശദമനായ മുറയന് അധബകേ

അകലനാട്ടന്നമന്റുലാം കേനാലതനാമസലാം കൂടനാനത നല്കേബവരുനണന്.  കമനാര്ഫബന ഗുളബകേകേളുനട

വബതരണലാം  തടയകേകയനാ  പരബമബതനപ്പെടുത്തുകേകയനാ  നചയ്യരുനതന  അടബയന്തര

നബര്കദ്ദേശലാം എല്ലെനാ സ്ഥനാപനങ്ങള്കലാം നല്കുനതനാണന്. 

IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല ലബസന് -1,  ലബസന് -2 (ചട്ടലാം 236(5) അനുസരബച്ചുള്ളതന്)

പ്രകേനാരമുള്ള കേടലനാസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

1.  2017-18  സനാമത്തബകേ  വര്ഷനത്ത  ധനനാഭദര്തനകേളുനട  പരബകശനാധന

സലാംബനബച്ച  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  VI-നന്റെ  രണനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശബപനാര്ശകേളബകനലുളള  ആക്ഷന  കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ച്ചന്  31  വനരയളള

ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

2. 2018-നല  അബ്കേനാരബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലെബനന  സലാംബനബച്ച  സബ്ജകന്
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കേമ്മേബറബ VIII-നന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

3.   2017-18  സനാമത്തബകേ  വര്ഷനത്ത  ധനനാഭദര്തനകേളുനട  പരബകശനാധന

സലാംബനബച്ച  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  XI-നന്റെ  രണനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശബപനാര്ശകേളബകനലുളള  ആക്ഷന  കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ച്ചന്  31  വനരയളള

ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

4.  എസബകമറന്സന്  കേമ്മേബറബയനട  പതബനഞന്  മുതല്  പതബകനഴന്  വനരയളള

റബകപ്പെനാര് ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

VI ചട്ടലാം 300 അനുസരബച്ചുള്ള പ്രസനാവന

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബ

സലാംസ്ഥനാനനത്ത  കേനാലവര്ഷനക്കടുതബകേള്  പരബഹരബകനതബനന്  സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബച്ച  നടപടബകേളുലാം  നടപ്പെനാക്കനാനുകദ്ദേശബകന  പദതബകേളുലാം  സലാംബനബച്ചന്

മുഖദമനബകകവണബ  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ

ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന പ്രസനാവന നടത്തബ. 
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VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള തനാനഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2018-  നല ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ സലാംസ്കൃത സര്വകേലനാശനാല   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii) 2018-  നല കകേരള സര്വകേലനാശനാല   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii) 2018-  നല കകേരള സര്വകേലനാശനാല   (  നസനറബനന്റെയലാം      
      സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം തനാല്ക്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം  )   ബബല്

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ സലാംസ്കൃത സര്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല കകേരള സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2018-നല

കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയലാം  സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ

ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്ലുലാം  പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബകന. 

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    അബ്ദു റബന്:  വബകയനാജേബപ്പെന് കരഖനപ്പെടുത്തുന. ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ

സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാലയബനല  യ.ജേബ.സബ.  കയനാഗദതയള്ള  അദദനാപകേരുനട

നപനഷന  പ്രനായലാം  60  വയസനായബ  ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  അക്കനാഡമബകേന്
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വര്ഷത്തബനബടയബല്  വബരമബകനവര്ക്കന്  അക്കനാഡമബകേന്  വര്ഷനാവസനാനലാം  വനര

സര്വസ്പീസബല്  തുടരുനതന്  അനുവദബകനതബനുമനായബ  നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ള  ബബല്ലെബനന്റെ

ആനുകൂലദലാം  കനനാണ്  യ.ജേബ.സബ.  അദദനാപകേര്കകൂടബ  അനുവദബക്കണലാം.   കകേരള

സര്വകേലനാശനാലയനട  നസനറബകലയ്ക്കുലാം  സബനഡബകക്കറബകലയ്ക്കുലാം  തലരകേക്ഷബകേനള

കനനാമബകനറന്  നചയ്യുനതബനുകവണബയനാണന്  കകേരള സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുളളതന്.  സലാംസ്ഥനാനനത്ത സര്വകേലനാശനാലകേള്ക്കനായബ ഒരു ഏകേസ്പീകൃത

സര്വകേലനാശനാലനാ നബയമലാം നടപ്പെബലനാക്കണലാം.  നസനറബനന്റെയലാം സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം

കേനാലനാവധബ  അവസനാനബകകമനാള്  കനനാമബകനറഡന്  നമകമഴബനന  വയ്ക്കുനതബനുപകേരലാം

നബലവബലുള്ള  നതരനഞടുക്കനപ്പെട്ട  സമബതബയനട  കേനാലനാവധബ

നസ്പീട്ടബനല്കുനതനായബരബകലാം നല്ലെതന്.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സബ  .    കജേനാസഫന്:  വബകയനാജേബപ്പെന് കരഖനപ്പെടുത്തുന.  ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ

സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പ്രകേനാരലാം  നബലവബലുള്ള  കകേനാകളജേന്

അദദനാപകേനര  മൂനന്  വബഭനാഗമനായബ  തബരബച്ചനാണന്  ആനുകൂലദങ്ങള് നലബയബരബകനതന്.

യ.ജേബ.സബ.  കനനാലാംസന്  അനുസരബച്ചന്  പ്രവര്ത്തബകന  സനാഫബനന്റെയലാം  നടമററബ

സനാഫബനന്റെയലാം  വബരമബക്കല്  പ്രനായലാം  60  വയസനായബ  ഉയര്ത്തബയബരബകനതബനന്റെ

ആനുകൂലദലാം  കനനാണ്  യ.ജേബ.സബ.  അദദനാപകേര്കകൂടബ  ലഭദമനാക്കണലാം.   കകേരള

സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പ്രകേനാരലാം  ഇലകഡന്  നമകമഴബനന്റെ  കേനാരദത്തബല്
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അണ്എയ്ഡഡന് കമഖലയന് നല്കേബയബരബകന പ്രനാതബനബധദലാം കകേരള സര്വകേലനാശനാല

(നസനറബനന്റെയലാം  സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)

ബബല്ലെബലുലാം  ഉറപ്പെനാക്കണലാം.   കകേരള  സര്വകേലനാശനാലയബനല  നസനറബനന്റെയലാം

സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  കേനാലനാവധബ  അടുത്ത  ഇലക്ഷന  വനര

നസ്പീട്ടബനക്കനാടുകനതബനുപകേരലാം   കനനാമബകനറഡന്  നമകമഴബനന  നബകയനാഗബകന  രസ്പീതബ

ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയന്  അഭബലഷണസ്പീയമല്ലെ.  കകേരളത്തബനല

യൂണബകവഴബറബകേള്ക്കന് ഏകേസ്പീകൃത സത്വഭനാവലാം നകേനാണ്ടുവരണലാം.

ശസ്പീ.  നജേയബലാംസന്  മനാതഷ്യുവബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എലാം  .    സത്വരനാജേന്  :  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ സലാംസ്കൃത സര്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ) ബബല് നപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്കകലറന് നചയ്യണനമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  അദദയനവര്ഷത്തബനന്റെ  ഇടയ്ക്കുവച്ചന്  അദദനാപകേര്

വബരമബകനതുമൂലലാം  വബദദനാര്തബകേള്കണനാകുന  ബുദബമുട്ടന്  ഒഴബവനാകനതബനനായബ

കകേരളത്തബനല  മറന്  സര്വകേലനാശനാലകേളബകലതുകപനാനല  സലാംസ്കൃത

സര്വകേലനാശനാലയബനല  അദദനാപകേനരയലാം  അക്കനാദമബകേ  വര്ഷനാവസനാനലാംവനര

തുടരനാന അനുവദബകനതബനനാണന് ഈ ബബല് നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്.  

ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബനനസന്റെന്: സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്തപ്രകേനാരമുളള 2018-നല

ശസ്പീ  ശങരനാചനാരദ  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത
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സബ്ജകന് കേമ്മേബറബയനട പരബഗണനയന് അയയണനമന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

ജൂണ് മനാസത്തബല് സര്വസ്പീസബല്നബനലാം വബരമബകക്കണ അദദനാപകേര്ക്കന് മനാര്ച്ചന് മനാസലാം

വനര  കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടബനക്കനാടുകനതന്  പുതബയ  നബയമന  സനാധദത  ഇല്ലെനാതനാകലാം.

നസമസറുകേള്  മനാറുനതനുസരബച്ചന്  സബലബസബലുലാം  നനടലാം  കടബബളബലുലാം

മനാറമുണനാകുനമനതബനനാല്  കകേനാകളജേന്  അദദനാപകേരുനട  കേനാലനാവധബ  നസ്പീട്ടല്  ഒരു

നസമസറബകലയന്  പരബമബതനപ്പെടുത്തുനതന്  ഉചബതമനായബരബകലാം.   ഏപ്രബല്  മുതല്

ഒകകനാബര്  വനരയലാം  നവലാംബര്  മുതല്  മനാര്ച്ചുവനരയലാം  എനളള  രണന്  റബട്ടയര്നമന്റെന്

കപനായബന്റുകേള്  സത്വസ്പീകേരബകനതന്  അഭബകേനാമദമനായബരബകലാം.  സര്വകേലനാശനാലകേള്

ഫലപ്രഖദനാപനലാം നനവകേബകനതബലൂനട ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കന് ഉപരബപഠനത്തബനുളള

അവസരലാം  നഷ്ടമനാകുന.  സര്വകേലനാശനാലനാ  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസന്.സബ.-ക്കന്

വബനട്ടങബലുലാം  200-ഓളലാം  തസബകേകേള്ക്കന്  നസഷദല്  റൂള്സന്  ഉണനാക്കനാത്തതബനനാല്

നബയമനലാം  നടത്തനാന  കേഴബയനാത്ത  സ്ഥബതബയനാണുളളതന്.   സലാംസ്ഥനാനനത്ത

ആകട്ടനാണമസന് കകേനാകളജുകേള് കൃതദമനായബ ഫലപ്രഖദനാപനലാം നടത്തുനതബലൂനട വര്ഷലാം

നഷ്ടനപ്പെടനാനത  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  ഉപരബപഠനത്തബനന്  സനാധബകനണന്.

സര്വകേലനാശനാലയനട  കേസ്പീഴബലുളള  കകേനാകളജുകേളബല്  പഠബകന  വബദദനാര്തബകേള്കലാം

അതബനുളള  അവസരനമനാരുക്കനാനുലാം  നസമസര്  സബസത്തബനന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

ബബല് പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കനാനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  
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 ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:   സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2018-നല

കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  നപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ

സര്കകലറന്  നചയ്യണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  വബദദനാഭദനാസരലാംഗത്തബനന്റെ

ഘടനയബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാനത  മുകനനാട്ടുനകേനാണ്ടുകപനാകേനാനുളള  ബനാധദത

മനാറബമനാറബവരുന  ഗവണ്നമന്റുകേള്കണന്.  1974-നുകശഷലാം  നബലവബലുളള  കകേരള

യൂണബകവഴബറബയനട  ഘടനയബല്  മനാറലാം  വരുത്തുന  ആദദനത്ത  ബബല്ലെനാണബതന്.  അണ്

എയ്ഡഡന്  കകേനാകളജേബനല  പ്രതബനബധബക്കന്  നസനറബല്  അലാംഗതത്വനമടുക്കനാനമനലാം

സബനഡബകക്കറബല്  അലാംഗതത്വനമടുക്കനാന  കേഴബയബനല്ലെനലാം  പറയനതബനന്  പബനബല്

രനാഷസ്പീയ ലക്ഷദമനാണുളളതന്.  നസനറബലുലാം സബനഡബകക്കറബലുലാം അക്കനാദമബകേ തലങ്ങളബല്

കേനാലഘട്ടത്തബനനുസരബച്ചന്  മനാറങ്ങള്  നകേനാണ്ടുവരണലാം.  നനാകനനാ  നടകകനാളജേബയലാം

ആര്ട്ടബഫബഷദല് ഇന്റെലബജേനസുലാം കറനാകബനാട്ടബകലാം പനാഠദ വബഷയങ്ങളനാകുനതനുസരബച്ചന്

അദദനാപകേര്കലാം കനനാളഡ്ജേന് അപ്ഗ്രകഡഷന ഉണനാകേണലാം. ഗവണ്നമന്റെന്/എയ്ഡഡന്

കമഖലയബല് നക്യൂജേന കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കണലാം. 

ശസ്പീ.  അനൂപന് കജേക്കബബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജേസ്പീന്ദ്രന:  സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2018 -നല കകേരള സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയന്  അയയണനമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  നസനറ്റുലാം  സബനഡബകക്കറ്റുനമല്ലെനാലാം  രനാഷസ്പീയവത്കേരബക്കനാനകവണബ
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മനാതലാം  നകേനാണ്ടുവന ബബല്ലെനാണബതന്.  കേനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനായകപ്പെനാള് നതരനഞടുപ്പെന്

നടകത്തണതബനുപകേരലാം  ഓര്ഡബനനസന്  നകേനാണ്ടുവനന്  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായബ  കുകറ

ആളുകേള്ക്കന്  നസനറബകലയ്ക്കുലാം  സബനഡബകക്കറബകലയ്ക്കുലാം  കേടനവരനാനുള്ള

മനാര്ഗ്ഗമുണനാക്കബയബരബകകേയനാണന്.  വബ.സബ/പബ.വബ.സബ.  നബയമനങ്ങളബല്

രനാഷ്ടസ്പീയത്തബനതസ്പീതമനായബ  വബദഗ്ദ്ധരനായ ആളുകേനള പരബഗണബക്കണലാം.  നസനറബനന്റെയലാം

സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  എണ്ണലാം  കുറച്ചതുനകേനാണന്  ഒരു  കനട്ടവലാം  ഉണനാകുകേയബല്ലെ.

ഇക്കനാരദത്തബല് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബയനട   ഇടനപടല് അനബവനാരദമനാണന്. 

ശസ്പീ.  എലാം.  മുകകേഷബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    നജേയബലാംസന്  മനാതഷ്യു:  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2018-നല  കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയലാം

സബനഡബക്കറബനന്റെയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്

നപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്കകലറന്  നചയ്യണനമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയനാടുള്ള  സര്ക്കനാരബനന്റെ

ഉത്തരവനാദബതത്വലാംമൂലമനാണന്   സമയബനബതമനായബ   തനാല്ക്കനാലബകേ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തനാന  തയ്യനാറനായതന്.     കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥനാന  ബഡ്ജേറ്റുകേളബല്   ഉനത

വബദദനാഭദനാസ കമഖലയനാണന്  മബകേച്ച ശദ നല്കേനാറുള്ളതന്.  പ്രനാഥമബകേ വബദദനാഭദനാസലാം

നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബലൂനട  മനാതകമ  നപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗലാം  ശകബനപ്പെടുത്തനാനനാകൂ.

മന:ശനാസലാം,  ആകരനാഗദസലാംരക്ഷണലാം,  ബുദബവബകേനാസലാം  എനബവനയകറബച്ചന്
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പരബജനാനമുള്ള  അദദനാപകേര്  പ്രനാരലാംഭ  ദബശയബല്  കുട്ടബകേനള  പഠബപ്പെബകനതബനുള്ള

സലാംവബധനാനലാം ഏര്നപ്പെടുത്തണലാം.    കകേരളത്തബനല പ്രനാഥമബകേ വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല്

മബകേച്ച  ശദയലാം  ഊനലുലാം  നല്കുനതബനന്  സര്ക്കനാരബനന്  സനാധബച്ചബട്ടുണന്.   ഉനത

വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബനല  പരബമബതബകേളുലാം  പ്രതബസനബകേളുലാം  അതബജേസ്പീവബക്കനാന

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  സര്വകേലനാശനാലകേളുനട ആകട്ടനാണമബ പരബരക്ഷബകനതബനുലാം

ഫലപ്രദമനായബ  മുകനനാട്ടുനകേനാണ്ടുകപനാകുനതബനുലാം  ഭരണസലാംവബധനാനത്തബല്  കേനാരദമനായ

മനാറലാം  വരുത്തുനതബനുലാം  സനാധബക്കണലാം.   എല്ലെനാ  അധബകേനാരങ്ങളുലാം  ബവസന്

ചനാനസലറബല്  നബക്ഷബപ്തമനാകുന  അവസ്ഥയന്  മനാറമുണനാകേണലാം.   കകേനാകളജേന്

വബദദനാഭദനാസലാം  നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനന്  കൂടുതല്  ശദ  നല്കേണലാം.  കബനാര്ഡന്  ഓഫന്

സഡസ്പീസബനന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കണലാം.  ഗകവഷണ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്

അനുകൂലമനായ  സമസ്പീപനലാം  സത്വസ്പീകേരബകന  എത  സര്വകേലനാശനാലകേള്

സലാംസ്ഥനാനത്തുനണനന്  പരബകശനാധബക്കണലാം.  റബട്ടയര്  നചയ്ത  അദദനാപകേനര

ബഗഡുകേളനാക്കബ  ഗകവഷണലാം  നടത്തുനതബനന്  വബലകക്കര്നപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ

പുനനഃപരബകശനാധബക്കണലാം.  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തന്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറലാം

ബകേവരബകനതബനന് സമഗ്രമനായ ബബല് നകേനാണ്ടുവരുനതബനന് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സത്വകേനാരദവത്കേരബകന  കകേന്ദ്ര  സമസ്പീപനലാം

അപലപനസ്പീയമനാണന്.  നസനറന്/സബനഡബകക്കറന്  കയനാഗങ്ങളുനട  അജേണകേളബനല
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ബനാഹദഇടനപടല്  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  ഇകേത്വലനസബ

സര്ട്ടബഫബക്കറന് നല്കുനതബനല തടസങ്ങള് ഒഴബവനാക്കണലാം. കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല് നടന

ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനട  അന്തബമഫലലാം  പരബകശനാധബച്ചനാല്

നപനാതുസമൂഹത്തബനുപകേരബകന  ഗകവഷണങ്ങള്  കുറവനാനണനന്  മനസബലനാകുലാം.

വബകദശ  സര്വകേലനാശനാലകേളുനട  കേടനവരവന്  കകേരളത്തബനല  ഉനതവബദദനാഭദനാസ

കമഖലനയ  സനാരമനായബ  ബനാധബച്ചബട്ടുണന്.  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയനട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ സര്ക്കനാര് നടത്തുന ഇടനപടലുകേള് ശനാഘനസ്പീയമനാണന്.

ശസ്പീ  .   സബ  .   ദബവനാകേരന: സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല

കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയലാം  സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ

ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയന്

അയയണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗനത്ത

കേകമനാളവത്കേരബകന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  സമസ്പീപനലാം  വബദദനാഭദനാസത്തബനന്റെയലാം

വബദദനാര്തബകേളുനടയലാം  നബലവനാരത്തകേര്ച്ചയന്  കേനാരണമനായബരബകകേയനാണന്.

പ്രസ്പീ-ബപ്രമറബ  തലലാം  മുതല്  വബദദനാര്തബകേളുനട  നകേനാഴബഞകപനാക്കന്  തടയനതബനുലാം

വബദദനാഭദനാസ നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ച സര്ക്കനാര് നബലപനാടന്

പ്രശലാംസനസ്പീയവലാം  കലനാകേത്തബനന്  മനാതൃകേയമനാണന്.  വബദദനാര്തബകേള്ക്കന്  യഥനാസമയലാം

പനാഠപുസകേലാം  ലഭദമനാകനതബനുലാം  ഭക്ഷണലാം  നല്കുനതബനുലാം  സര്ക്കനാരബനന്
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സനാധബച്ചബട്ടുണന്.  കകേരളത്തബനല  വബദദനാഭദനാസലാം  ജേനകേസ്പീയ  പ്രസ്ഥനാനമനായബ

മനാറബയബരബകകേയനാണന്.   മുനകേനാലങ്ങനള  അകപക്ഷബച്ചന്  മമൗലസ്പീകേമനായ  മനാറങ്ങളനാണന്

വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് നടപ്പെനാക്കബനക്കനാണബരബകനതന്.  എല്ലെനാ മണ്ഡലങ്ങളബനലയലാം

ഓകരനാ സ്കൂളുകേള് അന്തനാരനാഷ നബലവനാരത്തബകലയന് ഉയര്ത്തനാനുള്ള നടപടബ സര്ക്കനാര്

സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  ബബല്ലുകേനള പൂര്ണ്ണമനായലാം പബന്തുണയ്ക്കുന.

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയനട വളര്ച്ചയ്ക്കുതകുന തരത്തബലുള്ള ചര്ച്ചയബല് പനങടുത്ത എല്ലെനാവര്കലാം നനബ

കരഖനപ്പെടുത്തുന. ഇവബനട അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ട ബബല്ലുകേള് രനാഷസ്പീയകപ്രരബതമനാനണനലാം

അപ്രസകമനാനണനമുള്ള  അഭബപ്രനായലാം  അടബസ്ഥനാനരഹബതമനാണന്.  ജേനകേസ്പീയവലാം

അക്കനാദമബകേവമനായ  രസ്പീതബയബലുള്ള  ബബല്ലുകേളനാണന്  അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതന്.

ഉനതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  സമഗ്രമനായ  പല  മനാറങ്ങളുലാം  വരുത്തത്തക്ക

രസ്പീതബയബലുള്ള  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  ഭനാവബയബലുലാം  നടത്തുനതനാണന്.

സര്വകേലനാശനാലകേളബനല  നബലവബലുള്ള  കുറവകേള്  നബകേത്തബ  ഉനത

നബലവനാരത്തബനലത്തബക്കനാനുള്ള  ശമമനാണന്  നടത്തുനതന്.  അക്കനാദമബകേ  രലാംഗനത്ത

തകേര്കന  രസ്പീതബയബലുള്ള  യ.ജേബ.സബ.  നബര്കദ്ദേശങ്ങനള  ഒറനക്കട്ടനായബ

നചറുകക്കണതനാണന്.  അക്കനാദമബകേന്  രലാംഗലാം  ഉനത  നബലവനാരത്തബല്

എത്തബകനതബനനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  സര്വകേലനാശനാല  അദദനാപകേര്ക്കന്
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നല്കേനാന ശമബകനതനാണന്.  പരസ്പീക്ഷനാഫലങ്ങള് യഥനാസമയലാം പ്രസബദസ്പീകേരബക്കനാന

കേഴബഞതന്  അഭബമനാനനാര്ഹമനായ  കനട്ടമനാണന്.  കകേനാഴബകക്കനാടന് സര്വകേലനാശനാല ഇമൗ

വര്ഷനത്ത  സര്ട്ടബഫബക്കറടക്കമുള്ള  എല്ലെനാ  പരസ്പീക്ഷനാകരഖകേളുലാം  നസപ്റലാംബര്

മനാസത്തബനു  മുമന്  വബതരണലാം  നചയ്യനാനനടുത്ത  തസ്പീരുമനാനലാം  ചരബതപരമനാണന്.  എല്ലെനാ

യൂണബകവഴബറബകേളബലുലാം  പ്രകവശനവലാം  പരസ്പീക്ഷനാനടത്തബപ്പുലാം  ഒകര  സമയത്തന്

നടത്തുനതബനുള്ള   ക്രമസ്പീകേരണവമനായബ  സര്ക്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയനാണന്.  പുതബയ

കകേനാഴ്സുകേള്  രൂപനപ്പെടുത്തനാനുലാം  സബലബസന്,  കേരബകലലാം  പരബഷ്കരണത്തബല്  ശനാസസ്പീയ

മനാറങ്ങള്  നകേനാണ്ടുവരനാനുമനാണന്  സര്ക്കനാര്  ശമബകനതന്.  ശനാസസ്പീയമനായ  പഠനലാം

നടത്തബ   വബവബധ  സര്വകേലനാശനാല  ഡബഗ്രബകേളുനട  തുലദത  നബശ്ചയബകനതബനനായബ

ഹയര്  എഡക്യൂകക്കഷന  കേമൗണ്സബലബനന  ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  കകേരള

സര്വകേലനാശനാലയബനല  സബനഡബകക്കറലാംഗങ്ങളുനട  നബലവബലുള്ള  എണ്ണത്തബല്  മനാറലാം

വരുത്തബയബട്ടബല്ലെ.  കകേരള സര്വകേലനാശനാലയനട കേസ്പീഴബലുണനായബരുന  94 കകേനാകളജുകേള്

മറ്റു  സര്വകേലനാശനാലകേളബകലയന്  മനാറബയ  സനാഹചരദത്തബല്  അതബനനാനുപനാതബകേമനായ

മനാറമനാണന്  നസനറബലുലാം  സബനഡബകക്കറബലുലാം  നകേനാണ്ടുവനബട്ടുള്ളതന്.

കേനാലഘട്ടത്തബനനുസരബച്ചന്  നടകകനാളജേബയബല്  അറബവള്ള  ആളുണനാകേണനമന

കേനാഴ്ചപ്പെനാടബനന്റെ   അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണന്  നഎ.ടബ.  വബദഗ്ദ്ധനന  ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതന്.

നസനറബനന്റെയലാം  സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  ഭരണപ്രതബസനബ  മറബകേടക്കനാനുള്ള
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തനാലനാലബകേ  ബദല്  എനള്ള  നബലയബലനാണന്  ഇമൗ  ക്രമസ്പീകേരണമുണനാക്കബയബട്ടുള്ളതന്.

ബബല്ലുകേള്  പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമനന് അഭദര്തബകന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബനവലബകകേകയനാ നചയ.

സബന് ജേകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2018-നല ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ

സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2018-നല  കകേരള  സര്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ)  ബബല്,  2018-നല  കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയലാം

സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണലാം)  ബബല്  എനബവ

പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.

(i) 2018-  നല ശസ്പീ ശങരനാചനാരദ സലാംസ്കൃത സര്വകേലനാശനാല   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെന്

മനബ തനാനഴപ്പെറയന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

151. In the first proviso to section 31(3)(b) proposed to be substituted

in the Principal  Act by  clause 2 after  the word ''contract'',  add the word

''basis''.

 124, 127, 130, 133, 134, 136, 137, 138,  139, 140, 141, 142, 144, 146,
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149, 150, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

141. In section 31 (3) (b) proposed to be substituted in the Principal Act

by  clause  2,  the  words“the  age”shall  be  substituted  with  the  words

“retirement age”.

165. In  the  Second  Proviso  to  section  31  (3)  (b)  proposed  to  be

substituted  in  the  Principal  Act  by  Clause  2,  the  words  “selection

committee”,  shall be substituted with the words “Selection Committee” 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബയലാം സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേളുലാം   സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം 

 33-നനതബനര 57 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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3-  ാം വകുപ്പെന്

കഭദഗതബയബല്ലെ. 

3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

110, 111, 120   എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

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

ശങരനാചനാരദ  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2018-നല  ശസ്പീ  ശങരനാചനാരദ  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാക്കണനമന പ്രകമയലാം 33-നനതബനര 57 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(ii) 2018-  നല കകേരള സര്വകേലനാശനാല   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെന്

118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 129, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142,

149,  150,  151,  152,  154,  155,  156,  157,  158  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാനട സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

154. In item (5) under the heading “Other Members” in section 17

proposed to be inserted in the principal Act by clause 2(b), for the  word

“from” substitute the words “who shall be  an expert in”.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെന്

168, 170, 171, 173, 177, 178, 179 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെന്

കഭദഗതബയബല്ലെ. 

4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

110, 113, 114  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

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

സര്വകേലനാശനാല (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.
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2018-നല  കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം 32-നനതബനര 59 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(iii) 2018-  നല കകേരള സര്വകേലനാശനാല   (  നസനറബനന്റെയലാം

സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം തനാല്ക്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെന്

129, 130, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 151,

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,

174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194,

196, 199, 200, 201, 202, 203, 204 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

141.  ഖണ്ഡലാം  2(1)-ല്  “ഒരു  നബകേനായലാം”എനതന്   “ഒരു  തനാല്ക്കനാലബകേ

നബകേനായലാം”എനന് മനാറ്റുകേ

156.  ഖണ്ഡലാം 2(2)  ഇനലാം  2(ii)-  ല് “കകേനാകളജേബനല”എന വനാക്കബനു പകേരലാം

“കകേനാകളജുകേളബല് നബനലാം”എന വനാകകേള് കചര്കകേ.

167.  ഖണ്ഡലാം  2(2)  ഇനലാം  2(iii)-  നല “പ്രബനസബപ്പെനാള് ”എനതബനുപകേരലാം
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“പ്രബനസബപ്പെല്”എനതന് കചര്കകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള്  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

188-ാം നമര് കഭദഗതബ 32-നനതബനര 60 കവനാട്ടുകേനളനാനട സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ നചയ്തപ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെന്

207, 208, 209 എനസ്പീ നമര് കദഭഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

107, 109, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125  എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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1-ാംവകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബല്ലെബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബല്ലെബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

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

സര്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയലാം  സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം  തനാല്ക്കനാലബകേ  ബദല്

ക്രമസ്പീകേരണലാം) ബബല് പനാസനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസന്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ  .   രകമശന് നചനബത്തല):  കകേരള യൂണബകവഴബറബയമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്  അവതരബപ്പെബച്ച  രണന്  ബബല്ലുകേളുലാം  തബകേച്ചുലാം

രനാഷസ്പീയകപ്രരബതമനായബട്ടുള്ളതനാണന്.  നസനറബല്  ഭൂരബപക്ഷലാം  ലഭബക്കനാനുള്ള

അടവനയമനാണബതന്.  നസനറബലുളള  പ്രബനസബപ്പെല്മനാരുനട  എണ്ണത്തബല്

അടബസ്ഥനാനപരമനായ   മനാറലാം  വരുത്തബ അക്കനാദമബകേന്  നബലവനാരമുള്ള കകേനാകളജുകേളുനട

പ്രനാതബനബധദലാം  കുറയ്ക്കുകേയനാണുണനായതന്.   കകേരള  യൂണബകവഴബറബയനട  കേത്വനാളബറബ

അഷത്വറനസന്  കേമൗണ്സബല്  രനാഷസ്പീയവത്കേരബകന  നബലപനാടബല്  നബനന്  സര്ക്കനാര്

പബനനാറണലാം.   കകേരള  സര്വകേലനാശനാലയനട  നബയനണലാം  പൂര്ണ്ണമനായലാം

ഭരണകേക്ഷബയനട  ബകേകേളബനലത്തബക്കനാനുള്ള ഇമൗ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  ജേനനാധബപതദ
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സലാംവബധനാനത്തബനന് ഗുണകേരമല്ലെ.  ഇമൗ ബബല്ലുകേള് ഉനത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തന് വലബയ

പ്രതബസനബ സൃഷ്ടബകനതനാണന്.

2018-നല  കകേരള  സര്വകേലനാശനാല  (നസനറബനന്റെയലാം  സബനഡബകക്കറബനന്റെയലാം

തനാല്ക്കനാലബകേ ബദല് ക്രമസ്പീകേരണലാം) ബബല് പനാസനാക്കണനമന പ്രകമയലാം 32-നനതബനര

61 കവനാട്ടുകേകളനാനട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

VIII അറബയബപ്പെന്

ഭബനലബലാംഗക്കനാരുനട  പ്രശങ്ങള്  ചബതസ്പീകേരബച്ച  "ഞനാന  കമരബകട്ടബ"  എന

സബനബമയനട പ്രകതദകേ പ്രദര്ശനലാം ഇനന് ബവകുകനരലാം  6.30-നന് ഏരസ്പീസന് പകന്

തബകയററബല് ഉണനായബരബകനതനാണന്. 

സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം 3.34-നന് പബരബഞ.

********


