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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-10
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)
2018 ജൂണ് 20, ബുധന
നബയമസഭ

രനാവബനല

8.30-നന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസന്
മബ.

സസ്പീക്കര്:

നബയകമനാപകദശലാം

വരനാപ്പുഴ

ലഭബച്ചതന്

കനനാട്ടസ്പീസന് ലഭബച്ചബട്ടുണന്.

ശസ്പീജബത്തബനന്റെ
സലാംബനബച്ചന്

കേസ്റ്റഡബ

മരണ

കകേസബല്

അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന്

നപനാതുസസ്വഭനാവമുളളതുലാം അടബയന്തര പ്രനാധനാനദമുളളതുമനായ

വബഷയങ്ങള് മനാത്രകമ റൂള് 50 അനുസരബച്ചന് അവതരബപ്പെബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുളള.
പ്രതബപക്ഷത്തബനന്റെ

ജനനാധബപതദപരമനായ

അവകേനാശങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശദമനായ നബലപനാടന് സസ്വസ്പീകേരബക്കണനമന വബമര്ശനലാം നബരന്തരലാം
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ഉനയബക്കുനതബനന്റെ പശനാത്തലത്തബലലാം ആവര്ത്തബച്ചന് ആവശദനപ്പെട്ടതുനകേനാണലാം ഈ
വബഷയലാം സബ്മബഷനനായബ അവതരബപ്പെബക്കനാവുനതനാണന്.
II ശദക്ഷണബക്കല്
(1) സനാന്തസ്വന ചബകേബത്സയുലാം വകയനാജന പരബചരണവുലാം
ശസ്പീ. സജബ നചറബയനാന: നതനാഴബലകനസ്വഷണത്തബനന്റെ ഭനാഗമനായബ നചറുപ്പെക്കനാര്
വബകദശ രനാജദങ്ങളബകലയന് കപനാകുകമനാള് വൃദരലാം കരനാഗബകേളുമനായ മനാതനാപബതനാക്കള്
പൂര്ണ്ണമനായുലാം

അവഗണബക്കനപ്പെടുന

ഭവനങ്ങളബനലത്തബ

കരനാഗസ്പീ

സനാഹചരദലാം

ഗഗൗരവമനായബ

കേനാകണണതുലാം

പരബചരണലാം

എങ്ങനന

നടത്തനാന

കേഴബയുനമനതബനനക്കുറബച്ചന് ചര്ച്ച നചയ്യനപ്പെകടണതുമനാണന്. ഇക്കനാരദത്തബല് സനദ
സലാംഘടനകേളുലാം

ത്രബതല

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം
സര്ക്കനാര്

പഞനായത്തുകേളുലാം

സനദസലാംഘടനകേളുനട

സനാമത്തബകേ

സഹനായലാം

നടത്തുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നബജസബതബ

നല്കുകേയുലാം

പരബകശനാധബച്ചന്

നചയ്യണലാം.

അനനാഥരലാം

നബരനാലലാംബരമനായ കരനാഗബകേനള ഏനറ്റെടുത്തന് ശുശ്രൂഷബക്കുനതബനന് ഒര കബനാക്കന്
കകേന്ദ്രത്തബല് ഒര നഷല്ട്ടനറങബലലാം ഉണനാക്കണലാം. എലനാ ഭവനങ്ങളബലലാം കൃതദമനായബ
കപനാകേനാനുള്ള

പനാലബകയറ്റെസ്പീവന്

സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം

ഫലപ്രദമനായ

ചര്ച്ചയബലൂനട

പരബഹനാരലാം

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുലാം

കേനാണുകേയുലാം

നചയ്യണലാം.

നടത്തുകേയുലാം
കേണ്ണൂര്

ജബലയബകലയുലാം നചങ്ങന്നൂര് മണ്ഡലത്തബകലയുലാം മനാതൃകേനാപരമനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന
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നപയബന

ആന്റെന്

പനാലബകയറ്റെസ്പീവന്

സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഏകേസ്പീകേരബപ്പെബച്ചന്

കമനാഡല്

കപ്രനാജകനായബ ഏനറ്റെടുത്തന് ഒര പദതബ നടപ്പെനാകക്കണതനാണന്.
ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നകേ. നകേ. ശശലജ
ടസ്പീച്ചര്):

സനാന്തസ്വന പരബചരണ രലാംഗത്തന് കകേരളലാം രനാജദത്തബനനാനകേ

പ്രനായനാധബകേദലാം,

കരനാഗലാം,

ജനങ്ങനളയനാണന്

അപകേടങ്ങള്

സനാന്തസ്വന

മനാതൃകേയനാണന് .

എനബവമൂലലാം

ശയ്യനാവലലാംബരനായ

പരബചരണത്തബനന്റെ

പരബധബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതന്. മൂനന് തലങ്ങളബലനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുന ഈ പദതബയബല്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പെബനന്റെയുലാം കദശസ്പീയ ആകരനാഗദ മബഷനന്റെയുലാം സഹകേരണലാം
ഉറപ്പെനാക്കബയബട്ടുണന്. ഭവന സന്ദര്ശനത്തബലൂനട ശയ്യനാവലലാംബരനായ കരനാഗബകേള്ക്കന്
ശപ്രമറബ നകേയര് നല്കുന പദതബ തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുനട സഹനായകത്തനാനട
നടപ്പെബലനാക്കബയതബനുപുറനമ

ആശുപത്രബ

സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെബലനാക്കുനണന്.

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചലാം

പനാലബകയറ്റെസ്പീവന്

നകേയര്

കദശസ്പീയ ആകരനാഗദ മബഷനന്റെ സഹനായകത്തനാനട

സലാംസനാനനത്ത തനാലൂക്കന്/ജബലനാ ആശുപത്രബകേളബല് നസക്കന്റെറബ നകേയര് സനാന്തസ്വന
പരബചരണലാം നല്കുനതബനനാവശദമനായ കഡനാകര്മനാര് ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവനര കേരനാര്
അടബസനാനത്തബല്
കസവനങ്ങള്

നബയമബച്ചബട്ടുണന്.

നസക്കന്റെറബതല

സനാമൂഹബകേനാകരനാഗദ

കകേന്ദ്രത്തബകലയന്

പനാലബകയറ്റെസ്പീവന്

നകേയര്

വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനന്

തസ്പീരമനാനബക്കുകേയുലാം ആവശദമനായ നബയമനങ്ങള് നടത്തബവരബകേയുമനാണന് .

നടര്ഷദറബ
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നകേയര് സലാംവബധനാനവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് 15 നട്രെയബനബലാംഗന് നസന്റെറുകേള്ക്കു പുറനമ
കകേനാഴബകക്കനാടുള്ള

നഎ.നഎ.പബ.എലാം.,

തബരവനന്തപുരത്തുള്ള

തുടങ്ങബയ കകേന്ദ്രങ്ങള്വഴബയുലാം പരബശസ്പീലനലാം നടനവരന.
പദതബ പ്രകേനാരമുള്ള
ആകരനാഗദ

ടബ.നഎ.പബ.എസന്.

സനാന്തസ്വന പരബചരണ

സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ മബഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനട ഏകകേനാപനലാം

വകുപ്പെന്

നടത്തുനതബനുപുറനമ

സനാകങതബകേമനായ

കേനാരദങ്ങളബല്

സനദസലാംഘടനകേളുമനായബ കയനാജബച്ചന് പ്രവര്ത്തബക്കുകേയുലാം നചയ്യുന. നനട്ടലബനന് ക്ഷതലാം
ബനാധബച്ചന് കേബടപ്പെബലനായവനര ഉള്നപ്പെനട

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനനായബ പനാലബയലാം

ഇന്തദയുമനായബ

സഹകേരബചനകേനാണള്ള

നടത്തുനണന്.

സനാമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പെബനന്റെ വൃദ സദനങ്ങളുനട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആകരനാഗദ

വകുപ്പെന്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയുലാം

ഫബസബകയനാനതറനാപ്പെബസ്റ്റബനന്റെ

കസവനലാം

സനായലാംപ്രഭ

ഉറപ്പുവരത്തനാന

തബരവനന്തപുരത്തന്

കഹനാമുകേള്

വഴബ

തസ്പീരമനാനബക്കുകേയുലാം

നചയബട്ടുണന്. സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ മബഷനന്റെ ഭനാഗമനായബ ആരലാംഭബച്ച വകയനാമബത്രലാം പദതബ
ഗ്രനാമപ്രകദശങ്ങളബകലയന്
ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം
പനാലബകയറ്റെസ്പീവന്

വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
തസ്പീരമനാനബച്ചബട്ടുണന്.

നകേയര്

സലാംസനാനമനായബ

നടപടബകേളനാണന് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന്.

2018-ല്

ആയുര്മബത്രലാം
കകേരളനത്ത

പ്രഖദനാപബക്കനാന

വബവബധ സലാംഘടനകേളുനട

പദതബ
സമ്പൂര്ണ്ണ

ലക്ഷദമബട്ടുനകേനാണള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങനള

ഏകേസ്പീകേരബച്ചന് പനാലബകയറ്റെസ്പീവന് നകേയര് സലാംവബധനാനലാം നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനനക്കുറബച്ചന്
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ഗവണ്നമന്റെന് ആകലനാചബക്കുനതനാണന്.
(2) വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുനരനാരലാംഭബക്കല്
ശസ്പീ. തബരവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: കകേനാട്ടയലാം നഡവലപ്നമന്റെന് കകേനാറബകഡനാര്,
കകേനാടബമത രണനാലാം പനാലത്തബനന്റെ അകപ്രനാച്ചന് കറനാഡന് , നകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ. ബസന്
നടര്മബനല്, കസനാര്ട്സന് കകേനാലാംപ്ലകന് ഇനസ്റ്റബറ്റെറ്റ്യൂട്ടന്, രനാജസ്പീവന് ഗനാനബ ഇനകഡനാര്
കസ്റ്റഡബയലാം, വനാട്ടര് ഹബന് എനബവ ഉള്നപ്പെനട കകേനാട്ടയലാം നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്
മുടങ്ങബക്കബടക്കുന

പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ

വബജയന):

കകേനാട്ടയലാം

നഡവലപ്നമന്റെന്

കകേനാറബകഡനാറബല് ഇഗൗരയബല്ക്കടവന് പനാലത്തബനന്റെ പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചതബനുപുറനമ
എലാം.സബ. കറനാഡബനന മണബപ്പുഴയുമനായബ ബനബപ്പെബക്കുന കറനാഡബനന്റെ പണബ മൂനന്
ഘട്ടങ്ങളനായബ
കകേനാടബമത
അവസനാന
വബധവകേളുനട

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവശദമനായ
പനാലത്തബനന്റെ
സനാന

മൂനന്

സനാനുകേളബല്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുമുണന്.

രനണണ്ണലാം

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണന് .

പുറകമനാക്കബല്

തനാമസബക്കുന

രണന്

കുടുലാംബങ്ങനള മനാറ്റെബപ്പെനാര്പ്പെബകക്കണതുണന് . നസ്പീലബമലാംഗലലാം പനാലലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ടബ

പനാലലാം

രണവരബ

ഗതനാഗതത്തബനന്

കയനാഗദമനാനണന

നപനാതുമരനാമത്തന് ചസ്പീഫന് എഞബനസ്പീയര് (ഡബശസന ആന്റെന് ബബഡ്ജസന്)-നന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

6

ലഭബക്കുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്.
ഒഗൗകദദനാഗബകേ

കകേനാട്ടയലാം മള്ട്ടബപര്പ്പെസന് ഇനകഡനാര് കസ്റ്റഡബയത്തബനന്റെ

ഉത്ഘനാടനലാം

നടനനങബലലാം

പ്രവൃത്തബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുണന്.

ചബങ്ങവനത്തന് കസനാര്ട്സന് കകേനാകളജബനുപകേരലാം ഇനസ്റ്റബറ്റെറ്റ്യൂട്ടന് ഓഫന് കസനാര്ട്സന്
സയനസന് ആന്റെന് അശപ്ലഡന് റബസര്ച്ചന് (കകേരള) സനാപബക്കുനതബനനായബ 5 തസബകേകേള്
സൃഷബച്ചതബനു

പുറനമ

സലലാം

ഏനറ്റെടുക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്. കകേനാട്ടയലാം ബസന് നടര്മബനലബനന്റെ ഗനാകരജന് നബര്മ്മേനാണലാം 95
ശതമനാനലാം പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണന്.
III സബ്മബഷന
(1) കകേസകനസ്വഷണലാം അട്ടബമറബക്കല്
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: എറണനാകുളലാം ജബലയബനല വരനാപ്പുഴയബല് കപനാലസ്പീസന്
കേസ്റ്റഡബയബല് ക്രൂരമനായ മര്ദ്ദേനത്തബനന് വബകധയമനായ ശസ്പീജബത്തന് എന യുവനാവന്
നകേനാലനപ്പെട്ട സലാംഭവത്തബല് അവദക്തത നബലനബല്ക്കുകേയനാണന് . ശസ്പീജബത്തബനന അറസ്റ്റന്
നചയതബനന്റെയുലാം

കേസ്റ്റഡബ

നവളബനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

മരണത്തബകലയന്
കകേസകനസ്വഷണലാം

നയബച്ചതബനന്റെയുലാം

കേനാരണങ്ങള്

അട്ടബമറബക്കനപ്പെടുന

സനാഹചരദലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. എസന്.പബ. ഉള്നപ്പെനടയുളള കപനാലസ്പീസന്
ഉകദദനാഗസരനട
നബയമത്തബനുമുനബല്

പങന്

അകനസ്വഷബക്കുനതബനുലാം
നകേനാണവരനതബനുലാം

യഥനാര്ത്ഥ

കുറ്റെവനാളബകേനള
കകേസകനസ്വഷണലാം
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ദ്രുതഗതബയബലനാക്കുനതബനുലാം അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

പബണറനായബ വബജയന):

പ്രസ്തുത

സലാംഭവലാം

സര്ക്കനാര്

ഗഗൗരവമനായബ കേനാണുകേയുലാം കപനാലസ്പീസന് ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര കകേനസടുക്കുകേയുലാം
നചയബട്ടുണന്.

കകേസകനസ്വഷണലാം

വഴബതബരബചവബടുന

നബലപനാടന്

സര്ക്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല. ശസ്പീജബത്തബനന്റെ കേസ്റ്റഡബ മരണവുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് കകേസന് രജബസ്റ്റര്
നചയന് ശക്രലാം ബനാഞന് ഐ.ജബ.-യുനട കനതൃതസ്വത്തബലളള നസഷദല് ടസ്പീലാം അകനസ്വഷണലാം
നടത്തബവരബകേയനാണന്.

പ്രതബകേനളനന്

സലാംശയബക്കുനവനര

അറസ്റ്റന്

നചയ്യുകേയുലാം

കകേസകനസ്വഷണത്തബല് വസ്പീഴ്ചവരത്തബയ എറണനാകുളലാം റൂറല് എസന് .പബ.-നയ പ്രകതദകേ
റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ അടബസനാനത്തബല് സലലാംമനാറ്റുകേയുലാം സര്വസ്പീസബല്നബനന് സനസനഡന്
നചയ്യുകേയുലാം നചയബട്ടുണന്.

കകേസകനസ്വഷണത്തബലണനായ വസ്പീഴ്ചകേള് സലാംബനബച്ചന്

ഡയറകര് ജനറല് ഓഫന് കപ്രനാസബകേറ്റ്യൂഷനബല്നബനന് നബയകമനാപകദശലാം കതടബയബട്ടുണന് .
കകേസകനസ്വഷണലാം അട്ടബമറബക്കനപ്പെട്ടുനവന ആകരനാപണലാം അടബസനാനരഹബതമനാണന്.
യഥനാര്ത്ഥ പ്രതബകേനള നബയമത്തബനന് മുനബല് നകേനാണവരനതബനന് അകനസ്വഷണ
സലാംഘത്തബനന് പൂര്ണ്ണ അധബകേനാരലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. കകേസുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് ജബലനാ
കപനാലസ്പീസന്

കമധനാവബയുള്നപ്പെനടയുളള

വകുപ്പുതല

അകനസ്വഷണലാം

ഉകദദനാഗസനര

നടനവരബകേയുമനാണന്.

സനസനഡന്
മരണനപ്പെട്ട

കുടുലാംബത്തബനന് സഹനായലാം നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.

നചയ്യുകേയുലാം

ശസ്പീജബത്തബനന്റെ
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പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ. രകമശന് നചനബത്തല): പ്രതബസനാനത്തന് കകേരള
കപനാലസ്പീസന്

നബല്ക്കുന

കകേസബനന്റെ

നബലവബലളള

അകനസ്വഷണലാം

തൃപബകേരമലനാത്തതബനനാല് സബ.ബബ.നഎ.-നയനക്കനാണന് അകനസ്വഷബപ്പെബക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന:
കേനാരണത്തനാല്

കപനാലസ്പീസന് പ്രതബസനാനത്തന് നബല്ക്കുനനവന

അകനസ്വഷണത്തബല്

വസ്പീഴ്ചയുണനായബട്ടബല.

അകനസ്വഷണത്തബല്

വസ്പീഴ്ചയുനണനന് കേനണത്തബയനാല് കകേനാടതബക്കന് ഇടനപടനാന സനാധബക്കുലാം. കകേനാടതബയുനട
പരബഗണനയബലബരബക്കുന വബഷയമനായതബനനാല് സര്ക്കനാരബനന് ഇടനപടനാന കേഴബയബല.
(ഗവണ്നമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചന് പ്രതബപക്ഷകനതനാവന് പ്രസനാവന
നടത്തബയകശഷലാം യു.ഡബ.എഫന്. അലാംഗങ്ങള് ഒനടങലാം സഭ വബട്ടന് പുറത്തുകപനാവുകേയുലാം
അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം നചയ.)
(2) അവയവങ്ങള് നസ്പീക്കലാംനചയ്യല്
ശസ്പീ. നകേ. ബനാബു: തമബഴന്നനാട്ടബനല കസലത്തുവച്ചന് കമയന് 18-ാം തസ്പീയതബയുണനായ
അപകേടമരണനത്തക്കുറബചലാം
അകനസ്വഷണലാം

നടത്തണലാം.

അവയവങ്ങള്
രണന്

നസ്പീക്കലാം

വര്ഷത്തബനുളളബല്

നചയതുസലാംബനബചലാം
തമബഴന്നനാട്ടബല്

വച്ചന്

മലയനാളബകേള്ക്കുണനായ വനാഹനനാപകേടങ്ങനളക്കുറബച്ചന് സമഗ്രമനായബ അകനസ്വഷബക്കനാനുലാം
മരണനപ്പെട്ട

പബ.

മണബകേണ്ഠനന്റെയുലാം

എ.

മണബകേണ്ഠനന്റെയുലാം

സനാമത്തബകേ സഹനായലാം അനുവദബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന):
സസ്വകദശബകേള്

സഞരബച്ചബരന

കസലത്തബനടുത്തുവച്ചന്

വനാഹനലാം

പനാലക്കനാടന് മസ്പീനനാക്ഷബപുരലാം
18-05-2018-നന്

അപകേടത്തബല്നപ്പെടുകേയുലാം

തമബഴന്നനാട്ടബനല

വനാഹനത്തബലണനായബരന
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കപരബല് 3 കപര്ക്കന് ഗുരതരമനായബ പരബകക്കല്ക്കുകേയുലാം പസ്പീച്ചബമുത്തുവബനന്റെ മകേനനായ
മണബകേണ്ഠന 20-05-2018-നന് മരണനപ്പെടുകേയുമുണനായബ. മൃതകദഹലാം വബട്ടുകേബട്ടുനതബനുലാം
മറ്റുളളവരനട

ചബകേബത്സനാ

നചലവബനുമനായബ

2,50,000/-

രൂപ

അടയണനമനന്

ആശുപത്രബ അധബകൃതര് ആവശദനപ്പെനട്ടങബലലാം പണമബലനാത്തതബനനാല് മണബകേണ്ഠനന്റെ
ആന്തരബകേനാവയവങ്ങള്

നസ്പീക്കലാംനചയകശഷലാം

വബട്ടുനകേനാടുത്തുനവനളള

പരനാതബ

മൃതകദഹലാം

ലഭബച്ചതബനനത്തുടര്നന്

ബന്ധുക്കള്ക്കന്
ഇതുസലാംബനബച്ചന്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തണനമനലാം ഗുരതരമനായബ പരബകക്കറ്റെവര്ക്കന് വബദഗ്ദ്ധ ചബകേബത്സ
ലഭദമനാക്കണനമനലാം ആവശദനപ്പെട്ടന് 24-05-2018-നന് തമബഴന്നനാടന് മുഖദമനബക്കന് കേത്തന്
അയയ്ക്കുകേയുണനായബ. ഇക്കനാരദത്തബല് വബശദമനായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനാന ഡയറകര്
ഓഫന് നമഡബക്കല് ആന്റെന് റൂറല് നഹല്ത്തന് സര്വസ്പീസസബനന ചുമതലനപ്പെടുത്തബനയനലാം
പരബകക്കറ്റെവര്ക്കന്

മബകേച്ച

ചബകേബത്സ

ലഭദമനാക്കനാന

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബനയനലാം

തമബഴന്നനാടന് മുഖദമനബ 26-05-2018-ല് മറുപടബ നല്കുകേയുണനായബ. പരബകക്കറ്റെവര്ക്കന്
വബദഗ്ദ്ധ ചബകേബത്സ ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണന്. സലാംഭവത്തബനന്റെ ഗഗൗരവലാം കേണക്കബനലടുത്തന്
തമബഴനാടന് സര്ക്കനാരമനായബ വസ്പീണലാം ബനനപ്പെടുനതനാണന്.

തമബഴന്നനാടന് സര്ക്കനാര്
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ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനമനന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

വനാഹനനാപകേടവുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന് തമബഴന്നനാട്ടബല് തദനാഗദുര്ഗനാ കപനാലസ്പീസന് കസ്റ്റഷനബല് കകേസന് രജബസ്റ്റര്
നചയബട്ടുണന്.
(3) മനാലബനദ നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം
ശസ്പീ. ഒ. രനാജകഗനാപനാല്:
നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനവുമനായബ

തബരവനന്തപുരലാം

ബനനപ്പെട്ടന്

തബരവലലാം കതനാടബനന്റെ മനാലബനദ

നല്കേബയ

വനാഗനാനങ്ങള്

നടപ്പെനാക്കനാന

അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന): തബരവലലാം കതനാടബനന്റെ നസ്പീനരനാഴുക്കന്
പുന:സനാപബക്കുനതബനന്

കേരമന

നദബ

ശനാസസ്പീയ

പരബപനാലന

പദതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബ 2013-ല് പമന് ഹഗൗസുലാം പമലാം സനാപബച്ചബട്ടുണന്. തബരവലലാം കതനാട്ടബല് 25
HP പമപകയനാഗബച്ചന് ദബവസലാം മുഴുവന പമബലാംഗന് നടത്തബയനാല് മനാത്രകമ നസ്പീനരനാഴുക്കന്
ഒര പരബധബ വനരനയങബലലാം പുന:സനാപബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുള.
ഖരമനാലബനദങ്ങള്

ബലബക്കടവബല്

പ്രകവശബക്കനാതബരബക്കനാന

സയന്റെബഫബകേന് മനാകനജുനമന്റെന് കപ്രനാജകബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ

ഒഴുകേബ വരന
കേരമന

റബവര്

സസ്പീനബലാംഗന് അകറഞ്ചുനമന്റെന്

നടപ്പെബലനാക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരന. നനാഷണല് നനഹകവ അകതനാറബറ്റെബ
സനാപബച്ച ബണന് കേര്ക്കബടകേവനാവബനുമുമന് പൂര്ണ്ണമനായബ നപനാളബചമനാറ്റെബയനാല് മനാത്രകമ
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നസ്പീനരനാഴുക്കന് പൂര്വസബതബയബലനാവുകേയുള. ഇഗൗ
കതനാടുലാം

ബലബക്കടവുലാം

വര്ഷലാം വനാവുബലബക്കുമുമതനന

മനാലബനദമുക്തമനാക്കുനതബനന്

ആവശദമനായ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
(4) പനാലക്കനാടന് കകേനാച്ചന് ഫനാകറബ
ശസ്പീ. വബ. എസന്. അചതനാനന്ദന: പനാലക്കനാടന് ജബലയബനല നബര്ദ്ദേബഷ കേഞബകക്കനാടന്
നറയബല്കവ കകേനാച്ചന് ഫനാകറബ പദതബ ഉകപക്ഷബക്കനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് തസ്പീരമനാനലാം
പുന:പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം

പദതബ

യനാഥനാര്ത്ഥദമനാക്കുനതബനുലാം

ആവശദമനായ

വകുപ്പുമനബ

സുധനാകേരന):

ഇടനപടലണനാകേണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം
നബര്ദ്ദേബഷ

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

കേഞബകക്കനാടന്

നറയബല്കവ

നടപ്പെനാക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുനബനലനന്

(ശസ്പീ.

കകേനാച്ചന്

കകേന്ദ്ര

ജബ.
ഫനാകറബ

നറയബല്കവ

പദതബ
വകുപ്പുമനബ

വദക്തമനാക്കുകേയുണനായബ. പദതബയുനട ഉകദ്ദേശദലക്ഷദലാം നനലറ്റെന് നവയബറ്റെന് കബനാഡ്കഗജന്
കകേനാചകേളുനട

നബര്മ്മേനാണമനാനണനലാം

നബര്കദ്ദേശബക്കനപ്പെട്ട

2008-09-നല

പദതബയനാണബനതനലാം

നറയബല്കവ

അകതനാനടനാപ്പെമുള്ള

ബഡ്ജറ്റെബല്

ഉത്തര്പ്രകദശബനല

റനായ്ബകറലബയബലള്ള കകേനാച്ചന് ഫനാകറബ 2012-ല് കേമ്മേബഷന നചയനവനലാം മുഖദമനബ
14-06-2018-ല്

കകേന്ദ്ര

നറയബല്കവ

വകുപ്പുമനബനയ

കരഖനാമൂലലാം

അറബയബക്കുകേയുണനായബ. നറയബല്കവയുനട ചുമതലയുള്ള മനബയുലാം നബര്ദ്ദേബഷ ഫനാകറബ
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പനാലക്കനാടന് തനന സനാപബക്കണനമനന് ആവശദനപ്പെട്ടുനകേനാണന് കേത്തയച്ചബട്ടുണന് .
പദതബ

ഉകപക്ഷബച്ചതബനനതബനര

സലാംസനാനത്തന്

പ്രകക്ഷനാഭലാം

തുടരനതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല് പദതബ ഉകപക്ഷബച്ചബട്ടബനലനനാണന് നറയബല്കവ മനബ ഇകപ്പെനാള്
പ്രഖദനാപബച്ചബരബക്കുനതന്.
(5) കുടബനവള്ള പദതബ
ശസ്പീ.

അബ്ദുല്

ഹമസ്പീദന്

പബ.:

വള്ളബക്കുനന്

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല

കതഞബപ്പെനാലലാം, മൂനബയൂര്, കചലമ, നപരബനവള്ളൂര് പഞനായത്തുകേളബല് പുതബയ
കുടബനവള്ള പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ റവനന്യുവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ
(ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന):

തസ്വരബത ഗ്രനാമസ്പീണ കുടബനവള്ള പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ

നടപ്പെബലനാക്കബയ വള്ളബക്കുനന് നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബനല ജലവബതരണ പദതബയുനട
സനാപബത കശഷബ 4.50 എലാം.എല്.ഡബ. ആനണങബലലാം കേനാലപ്പെഴക്കത്തനാലലാം വബവബധ
കേനാരണങ്ങളനാലലാം പരമനാവധബ മൂനന് എലാം.എല്.ഡബ. ജലലാം മനാത്രകമ വബതരണലാം നചയ്യനാന
സനാധബക്കുനള്ളൂ.

ഇതന് അപരദനാപമനായതബനനാല് 2050 വനരയുള്ള ജനസലാംഖദനാ

വര്ദനവന് കേണക്കബനലടുത്തന് പുതബയ പദതബ കേനാലനാനുസൃതമനായബ രൂപകേല്പ്പെന നചയന്
നടപ്പെബലനാക്കുലാം.

നബലവബല്

നവസ്പീകേരണകത്തനാനടനാപ്പെലാം

നടനനകേനാണബരബക്കുന
പുതബയ

പദതബയുനട

കദശസ്പീയപനാതയുനട
ശപപ്പുശലനുകേള്
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സനാപബക്കുനതബനുള്ള

നപ്രനാകപ്പെനാസല്

തയ്യനാറനാക്കനാന

വനാട്ടര്

അകതനാറബറ്റെബയുനട

പബ.പബ.ഡബ. വബഭനാഗനത്ത ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.
(6) ഗതനാഗതക്കുരക്കന്
ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതനാമസ്:

ശവറ്റെബല

ജലാംഗ്ഷനബനല

ഗതനാഗതക്കുരക്കന്

പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): എറണനാകുളലാം നഗരത്തബല്
ശവറ്റെബല

ജലാംഗ്ഷനബനല

കതനാതബലളള

കമല്പ്പെനാലലാം

നബര്മ്മേനാണവുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്

വലബയ

ഗതനാഗതക്കുരക്കനാണന് അനുഭവനപ്പെടുനതന്. പ്രസ്തുത ഭനാഗനത്ത കറനാഡന്

അടബയന്തരമനായബ നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം ഇന്റെര്കലനാക്കബലാംഗന് ശടല് വബരബച്ചന് വനാഹന
ഗതനാഗതലാം സുഗമമനാക്കുനതബനുലാം പബ.ഡബന്യു.ഡബ., നനാഷണല് ശഹകവ അകതനാറബറ്റെബ
എനസ്പീ

വകുപ്പുകേള്ക്കന്

ജബലനാ

കേളകര്

നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണന് .

യുദകേനാലനാടബസനാനത്തബല് ഗതനാഗതക്കുരക്കന് ഒഴബവനാക്കുനതബനന് ജബലനാ ഭരണകൂടലാം
ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചവരനണന്.
(7) കേണ്നസഷന അനുവദബക്കല്
ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേനാശന്:

നകേനാകക്കനാകത്തനാടന്,

പ്രകദശങ്ങളബനല

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കന്

കേണ്നസഷന

അനുവദബക്കുനതബനുലാം

ഊട്ടുപനാറ,

നകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.
പത്തനലാംതബട്ട

കുളത്തുമല്
ബസുകേളബല്
ഡബ.റ്റെബ.ഒ.യുനട
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നബരത്തരവനാദപരമനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അകനസ്വഷബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന): നകേനാകക്കനാകത്തനാടന്, ഊട്ടുപനാറ,
കുളത്തുമല് എനസ്പീ പ്രകദശങ്ങളബല് സര്വസ്പീസന് നടത്തുന എലനാ ഓര്ഡബനറബ
സര്വസ്പീസുകേളബലലാം വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കന് കേണ്നസഷന നല്കുനതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശലാം
നല്കേബയബട്ടുണന്.

നപരമനാറ്റെച്ചട്ടത്തബനനുസൃതമനായബ

വകുപ്പുകദദനാഗസര്

ജനപ്രതബനബധബകേകളനാടന് നപരമനാറണനമനന് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. എനന്തങബലലാം
അപനാകേതയുനണങബല്

അതന്

പരബഹരബക്കുനതബനനാവശദമനായ

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
(8) എലാം.ബബ.ബബ.എസന്. ഫസ്പീസന്
ശസ്പീ.

വബ.

നബലനബല്ക്കുന

ഡബ.

സതസ്പീശന:

അനബശബതതസ്വലാം

എലാം.ബബ.ബബ.എസന്.
പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

ഫസ്പീസന്

സലാംബനബച്ചന്

ബനാങ്കുകേള്

നല്കുന

വബദദനാഭദനാസ കലനാണബനന്റെ പരബധബ ഏഴര ലക്ഷലാം രൂപയബല് നബനന് ഇരപത്തബയഞന്
ലക്ഷലാം രൂപയനാക്കബ ഉയര്ത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ നകേ. നകേ. ശശലജ
ടസ്പീച്ചര്): 2017-18 അദദയന വര്ഷത്തബല് സസ്വനാശയ വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബല്
നമഡബക്കല് വബദദനാഭദനാസ പ്രകവശനത്തബനന് സമയപരബമബതബമൂലലാം അഡബഷന ആന്റെന്
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ഫസ്പീ നറഗുകലറ്റെറബ കേമ്മേബറ്റെബ തനാല്ക്കനാലബകേ ഫസ്പീസനായബരന നബശയബച്ചബരനതന് . 2017നല

ആകബലലാം

തനാല്ക്കനാലബകേ

ഫസ്പീസന്

നബശയബക്കുനതബനുള്ള

നപ്രനാവബഷന

ഉള്നപ്പെടുത്തബയബരനനങബലലാം വബവബധ മനാകനജുനമന്റുകേള് സമബതബ നബശയബച്ച ഫസ്പീസന്
ഘടനനയയുലാം ആകബനല വദവസകേനളയുലാം കചനാദദലാം നചയനകേനാണന് ശഹകക്കനാടതബനയ
സമസ്പീപബക്കുകേയുണനായബ.

അന്തബമ

ഫസ്പീസന്

നബശയബക്കണനമനള്ള

കകേനാടതബ

നബര്കദ്ദേശനത്തത്തുടര്നന് പരബയനാരലാം നമഡബക്കല് കകേനാകളജുള്നപ്പെനടയുള്ള 22 സസ്വനാശയ
നമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബനല ഫസ്പീസന് നബശയബച്ചന് ഗസറ്റെബല് പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന് .
ഫസ്പീസന് ഘടനയ്നക്കതബനര വബവബധ മനാകനജന്നമന്റുകേള് ശഹകക്കനാടതബയബല് ഫയല്
നചയ കകേസുകേളബല് കകേനാടതബ അന്തബമ വബധബ പുറനപ്പെടുവബച്ചബട്ടബല. 02-11-2017-നല
ശഹകക്കനാടതബ
വദവസകേള്

വബധബയബല്
റദ്ദേന്

2017-നല

നചയബട്ടുള്ളതബനനാലലാം

പുനനഃപരബകശനാധബക്കണനമനന്

15-ാം

നമര്

പ്രകവശനവുലാം

ഉത്തരവനായബട്ടുള്ളതബനനാലലാം

ആകബനല
ഫസ്പീസന്

ഏതനാനുലാം

നബയനണവുലാം

ആകന്

കഭദഗതബ

നചയ്യുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച വരബകേയനാണന്. കഭദഗതബക്കുകശഷകമ ചട്ടങ്ങള്
രൂപസ്പീകേരബക്കനാന സനാധബക്കുകേയുള്ളൂ.

വബദദനാഭദനാസ വനായ്പ 25 ലക്ഷലാം രൂപ വനര

വര്ദബപ്പെബക്കണനമന ഓള് കകേരള നപ്രനാഫഷണല് കകേനാകളജന് സ്റ്റുഡന്റെന്സന് ആന്റെന്
പനാരന്റെന്സന് അകസനാസബകയഷനന്റെ ആവശദലാം ചര്ച്ച നചയന് തസ്പീരമനാനബക്കുനതബനന്
ആസൂത്രണ

സനാമത്തബകേകേനാരദ

വകുപ്പുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്

നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.
അനബശബതതസ്വലാം
ബനാങ്കുമനായബ

2017-18,

നബലനബല്ക്കുനബല.
ബനനപ്പെട്ടന്

2018-19-നല
അന്തബമ

വനായ്പനാപരബധബ

ഫസ്പീസബനന്റെ

ഫസ്പീസന്

കേനാരദത്തബല്

നബശയബച്ച

സബതബക്കന്

ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
(9) നറയബല്കവ ഡബവബഷന വബഭജബക്കല്
ശസ്പീ. ഐ. ബബ. സതസ്പീഷന്: കനമലാം മുതല് തബരനനല്കവലബ വനരയുള്ള ഭനാഗലാം
തബരവനന്തപുരലാം നറയബല്കവ ഡബവബഷനബല്നബനലാം മനാറ്റെനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന്റെ
നസ്പീക്കലാം തടയുനതബനന് ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

തബരവനന്തപുരലാം-നനാഗര്കകേനാവബല്-തബരനനല്കവലബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

കസ്റ്റഷനുലാം

സുധനാകേരന):

നനാഗര്കകേനാവബല്-

കേനദനാകുമനാരബ ഉള്നപ്പെടുന കസ്റ്റഷനുലാം കചര്ത്തുള്ള 160 കേബ.മസ്പീ. നറയബല്പ്പെനാത
തബരവനന്തപുരലാം

ഡബവബഷനബല്നബനന്

വബഭജബച്ചന്

മധുര

കചര്ക്കുനതബനുള്ള നസ്പീക്കലാം സര്ക്കനാരബനന്റെ ശദയബല്നപ്പെട്ടബട്ടുണന്.

ഡബവബഷനബകലയന്
നറയബല്കവയുനട

കേനാരദത്തബല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ ഭനാഗത്തുനബനലാം പലകപ്പെനാഴുലാം അവഗണനയുലാം
നബകഷധനാത്മകേ
ഡബവബഷന

നടപടബകേളുമനാണുണനാകുനതന്.

വബഭജനലാം

തബരവനന്തപുരലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കണനമനലാം

കകേരളത്തബനല

നറയബല്കവ
നറയബല്

വബകേസനത്തബനന് സഹനായകേരമനായ രസ്പീതബയബല് തബരവനന്തപുരലാം-പനാലക്കനാടന്-നകേനാങണ്
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നറയബല്കവ ഡബവബഷനുകേനള ഉള്നപ്പെടുത്തബ കകേരളത്തബനന് നപനബനസുലനാര് കസനാണ്
അനുവദബക്കണനമനലാം

ആവശദനപ്പെട്ടുനകേനാണന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

മുഖദമനബയുലാം

വകുപ്പുമനബയുലാം അയച്ച കേത്തബനന് തബരവനന്തപുരലാം ഡബവബഷന വബഭജബച്ചന് മധുര
ഡബവബഷനബകലയന്

കചര്ക്കുനതന്

പരബഗണനയബലബനലനന്
ഇക്കനാരദത്തബല്

സലാംബനബച്ച

കകേന്ദ്ര

നറയബല്കവ

കകേന്ദ്രത്തബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം

യനാനതനാര

മനബ

മറുപടബ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
നല്കേബയബട്ടുണന് .

നചലത്തുനതബനുള്ള

നടപടബ

തുടര്നനകേനാണബരബക്കുകേയനാണന്.
(10) സഗൗജനദ പനാസന് അനുവദബക്കല്
ശസ്പീ.
ലലാംഘനങ്ങളുലാം

നകേ.

രനാജന:
അശനാസസ്പീയ

മണ്ണുത്തബ-അങമനാലബ
നബര്മ്മേനാണങ്ങളുലാം

കദശസ്പീയപനാതയബനല
സലാംബനബച്ച

കേരനാര്

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം പനാലബകയക്കര കടനാള് ബൂത്തബനന് 10 കേബകലനാമസ്പീറ്റെര് ചുറ്റെളവബനല
ജനങ്ങള്ക്കന് സഗൗജനദ വനാഹനപനാസന് അനുവദബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ജബ.

സുധനാകേരന):

മണ്ണുത്തബ-അങമനാലബ കദശസ്പീയപനാതയബനല നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പനാലബകയക്കര
കടനാള് പബരബവന് സലാംബനബചലാം കചര്ന കയനാഗത്തബനല തസ്പീരമനാനങ്ങള് നടപ്പെനാക്കനാന
കേരനാര് കേമനബ തയ്യനാറനായബട്ടബല. 18-06-2018-ല് കചര്ന കയനാഗത്തബല് മുന കയനാഗ
തസ്പീരമനാനങ്ങള് നടപ്പെനാക്കണനമനന് എന.എച്ചന്.എ. അധബകൃതകരനാടന് ഗവണ്നമന്റെന്
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ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്.
പരബഷ്കനാരത്തബനന്റെ

കകേന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ

പ്രസ്പീ-നപയ്ഡന്

ഉത്തരവുപ്രകേനാരലാം
ഇലകകനാണബകേന്

കടനാള്

കേനാര്ഡുകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള് എലനാ വബഭനാഗലാം ജനങ്ങളുലാം ഇതന് ഉപകയനാഗബക്കണനമനനാണന്
എന.എച്ചന്.എ. അറബയബച്ചതന്. പനാലബകയക്കര കടനാള് ബൂത്തബനന്റെ 10 കേബകലനാമസ്പീറ്റെര്
ചുറ്റെളവബല്

തനാമസബക്കുന

തുടരനതബനന്

ജനങ്ങള്ക്കന്

ഉത്തരവബല്

അറബയബച്ചബട്ടുണന്.
പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുലാം

ചനാലക്കുടബ
പുതുക്കനാടന്

മനാറ്റെലാം

ലഭബചനകേനാണബരബക്കുന
വരത്തണനമനന്

അണര്പനാസന്

എന.എച്ചന്.എ.-നയ

നബര്മ്മേനാണലാം

കമല്പ്പെനാലത്തബനുള്ള

ഇളവുകേള്

രണനാഴ്ചയകേലാം

ഡബശസന

കവഗത്തബല്

പൂര്ത്തബയനാക്കബ നചയബഞന് ഇന കസനാപ്പെന് ഓഫന് വര്ക്കന് അനുമതബ ലഭദമനാക്കനാനുലാം
നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. സലാംസനാന കടനാളുകേള് നബര്ത്തലനാക്കണനമന നയത്തബനന്റെ
അടബസനാനത്തബല് കേരനാറുകേനാര്ക്കന് നല്കേനാനുള്ള കുടബശബകേ നകേനാടുക്കുന കേനാരദലാം
പരബഗണനയബലനാണന്.
മുഖദമനബയുമനായബ
സര്ക്കനാരകേളുമനായബ

കടനാള്

സലാംബനബച്ച

ആകലനാചബച്ചന്

നടപടബ

ആകലനാചബക്കനാനത

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനന്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്

സലാംസനാന

നടപ്പെബലനാക്കുന

ഏകേപക്ഷസ്പീയമനായ തസ്പീരമനാനങ്ങള് ചട്ടവബരദമനാണന്.
(11) കസ്റ്റനാപ്പെന് അനുവദബക്കല്
ശസ്പീ. സബ. മമ്മൂട്ടബ: മലപ്പുറലാം ജബലയബനല തബരൂര് നറയബല്കവ കസ്റ്റഷനബല്
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നട്രെയബനുകേള്ക്കന് കസ്റ്റനാപ്പെന് അനുവദബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. സുധനാകേരന): മലപ്പുറലാം
ജബലയബനല തബരൂര് നറയബല്കവ കസ്റ്റഷനബല് ഭൂരബഭനാഗലാം നട്രെയബനുകേള്ക്കുലാം കസ്റ്റനാപ്പെന്
അനുവദബക്കനാത്തതബനനാല് വബദദനാര്ത്ഥബകേളുലാം കരനാഗബകേളുലാം തസ്പീര്ത്ഥനാടകേരലാം വളനര
ബുദബമുട്ടുകേയനാണന്. ഇതുസലാംബനബച്ചന് കകേന്ദ്ര നറയബല്കവ മനബക്കുലാം നറയബല്കവ
കബനാര്ഡബനുലാം കേത്തുകേളയച്ചബട്ടുണന്. കൂടനാനത എലാം.പബ.-മനാര് മുകഖന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല്
ശക്തമനായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം നചലത്തുനതുമനാണന്.
IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്
ചട്ടലാം

47(2),

ചട്ടലാം

236 (6)

എനബവ

അനുസരബചള്ള

കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.
V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം
1. സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ II-നന്റെ 2018-നല കകേരള നനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതബ) ബബലബനന സലാംബനബച്ച റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം
സനാമത്തബകേ

വര്ഷനത്ത

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട

2017-18

പരബകശനാധന

സലാംബനബച്ച രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന
കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം 2018 മനാര്ച്ചന് 31 വനരയുള്ള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം
സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
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2. സബ്ജകന്

കേമ്മേബറ്റെബ

VIII-നന്റെ

2017-18

സനാമത്തബകേ

വര്ഷനത്ത

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട പരബകശനാധന സലാംബനബച്ച രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല
ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം 2018 മനാര്ച്ചന് 31
വനരയുള്ള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
3. സബ്ജകന്

കേമ്മേബറ്റെബ

X-നന്റെ

2017-18

സനാമത്തബകേ

വര്ഷനത്ത

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട പരബകശനാധന സലാംബനബച്ച രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല
ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം 2018 മനാര്ച്ചന് 31
വനരയുള്ള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
4. സബ്ജകന്

കേമ്മേബറ്റെബ

XII-നന്റെ

2017-18

സനാമത്തബകേ

വര്ഷനത്ത

ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട പരബകശനാധന സലാംബനബച്ച രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല
ശബപനാര്ശകേളബകന്മേലള്ള ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം 2018 മനാര്ച്ചന് 31
വനരയുള്ള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
VI ക്രമപ്രശ്നലാം
സസ്പീക്കറുനടയുലാം നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനന്റെയുലാം സസ്വതനനാധബകേനാരലാം
കേവര്നനടുക്കല്
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന:
നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനന്റെയുലാം

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുനടയുലാം നബയമസഭനാ

അധബകേനാരങ്ങള്

കേവര്നനടുക്കനാന

ധനകേനാരദ

വകുപ്പെന്
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ശമബക്കുകേയനാണന്. നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനന്റെ സസ്വതനമനായ അധബകേനാരങ്ങള്
സലാംബനബച്ചന്

ഭരണഘടനയബലലാം

ശക്ധര്

ആന്റെന്

കേഗൗളബലലാം

വദക്തമനായബ

പ്രതബപനാദബച്ചബട്ടുണന്. ഇതുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് 1996-ല് മനറ്റെനാര ക്രമപ്രശ്നലാം സഭയബല്
ഉനയബക്കനപ്പെട്ടകപ്പെനാള് ധനകേനാരദ വകുപ്പെന് ഇറക്കബയ ഉത്തരവന് പബനവലബക്കനാനമനന്
അനനത്ത ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ സമ്മേതബക്കുകേയുലാം സഭകയനാടന് മനാപ്പെന് കചനാദബക്കുകേയുലാം
നചയബട്ടുണന്. ധനകേനാരദ വകുപ്പെബനല ഉകദദനാഗസര് നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനന്റെ
ഭരണഘടനനാപരമനായ അധബകേനാരത്തബലലാം ബഹുമനാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുനട സസ്വതനമനായ
അധബകേനാരത്തബലലാം ഇടനപടുന സനാഹചരദമനാണുള്ളതന്. അങ്ങനനനയടുത്തബരബക്കുന
തസ്പീരമനാനങ്ങള് ധനകേനാരദ വകുപ്പെന് പബനവലബക്കുകേയുലാം കമലബല് ഇത്തരലാം കേനാരദങ്ങള്
ആവര്ത്തബക്കബനലനന് ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ സഭയന് ഉറപ്പുനല്കുകേയുലാം കവണലാം.
ഇക്കനാരദത്തബല് നചയറബനന്റെ റൂളബലാംഗുലാം അനന്തര നടപടബകേളുമുണനാകേണലാം.
ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ടബ. എലാം. കതനാമസന് നഎസകേന്) :
ക്രമപ്രശ്നത്തബല്
നബലവബലബല.

ഉനയബച്ചതുകപനാലള്ള
1973-നല

നബയമസഭനാ

ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങകളനാ
നസക്രകട്ടറബയറ്റെന്

തര്ക്കങ്ങകളനാ

(റബക്രൂട്ടന്നമന്റെന്

ആന്റെന്

കേണസ്പീഷനസന് ഓഫന് സര്വസ്പീസന്) റൂള്സന് ആണന് നബയമസഭനാ നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനല
ജസ്പീവനക്കനാരനട
ബനാധകേമനായബട്ടുള്ളതന്.

റബക്രൂട്ടന്നമന്റെബനുലാം
നബയമസഭനാ

കസവന

കവതന

നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനലയുലാം

വദവസകേള്ക്കുലാം
അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവന്
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നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനലയുലാം തത്തുലദമനായ തസബകേകേള്ക്കന് കസ്റ്ററ്റെന് അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവന്
സര്വസ്പീസബനല

തസബകേകേള്ക്കന്

ലഭബക്കുനതന്.

നബയമസഭനാ

ബനാധകേമനായ

ശമളവുലാം

നസക്രകട്ടറബയറ്റെബനല

അലവനസുകേളുമനാണന്

ഉകദദനാഗസര്ക്കന്

തുലദരനായ

ഉകദദനാഗസര് അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവന് നസക്രകട്ടറബയറ്റെബല് ഇലനാത്തപക്ഷലാം അവരനട
ശമളവുലാം മറ്റെന് അലവനസുകേളുലാം മുഖദമനബയുമനായബ കൂടബയനാകലനാചബച്ചന് ബഹുമനാനനപ്പെട്ട
സസ്പീക്കറനാണന്

തസ്പീരമനാനബകക്കണതന്.

കൂടബയനാകലനാചബനച്ചടുക്കുന

ഇത്തരത്തബല്

തസ്പീരമനാനങ്ങള്

സസ്പീക്കര്

മുഖദമനബയുമനായബ

ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബനന്

സസ്വസ്പീകേനാരദമനായബരബക്കുലാം. ഇതുസലാംബനബച്ച ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളബല് മുഖദമനബതനന
നബലപനാടന് വദക്തമനാക്കബയബട്ടുണന്.
മബ. സസ്പീക്കര് :
ഗഗൗരവമനായ

ചട്ടലാം 303 പ്രകേനാരലാം ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന ഉനയബച്ചതന്

വബഷയമനാണന്.

അവദക്തതകേള്

ഇക്കനാരദത്തബല്

നബലനബല്ക്കുനനണങബല്

പരബഹരബക്കുനതനാണന്.

ഏനതങബലലാം
നചയര്

തരത്തബലള്ള
മുനകേനയ്യടുത്തന്

ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ വനാദലാം ഇവബനട

ഉനയബക്കുകേയുണനായബ. ഇഗൗ വബഷയത്തബനന്റെ പ്രനാധനാനദലാം കേണക്കബനലടുത്തന് ഇകപ്പെനാള്
റൂളബലാംഗന് നല്കുനബല. കേനാരദങ്ങള് വബശദമനായബ പരബകശനാധബച്ചന് പബനസ്പീടന് വദക്തമനായ
റൂളബലാംഗന് നല്കുനതനാണന്.
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VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള തനാനഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയന് എടുക്കണനമന പ്രകമയവുലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം
(i) 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജ്ജന് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ.
ബനാലന): സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള
പഞനായത്തന് രനാജന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.
റവനറ്റ്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
തടസ്സവനാദലാം
ബബലബനല അപനാകേത സലാംബനബച്ചന്
ശസ്പീ. നകേ. എലാം. മനാണബ: പഞനായത്തന് നതരനഞടുപ്പെബല് മത്സരബക്കുനവര്
കനനാമബകനഷകനനാനടനാപ്പെലാം സസ്വത്തന് വബവരങ്ങള് വരണനാധബകേനാരബക്കന് നല്കേണനമനന്
നബയമമുണന്. 59-ാം വകുപ്പെനുസരബച്ചന് ഒരലാംഗലാം സനാനകമനറ്റെടുത്ത തസ്പീയതബ മുതല് 15
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ദബവസത്തബനകേലാം അയനാളുനട സസ്വത്തന് വബവരങ്ങള് കകേനാലാംപസ്പീറ്റെന്റെന് അകതനാറബറ്റെബക്കന്
സമര്പ്പെബകക്കണതുണന്.

പ്രസ്തുത

വകുപ്പെബനല

4-ാം

ഉപവകുപ്പെന്

അനുസരബച്ചന്

അപ്രകേനാരമുള്ള കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റെന് സമര്പ്പെബച്ചബട്ടബലനാത്തപക്ഷലാം 35-ാം വകുപ്പെന് പ്രകേനാരലാം
പഞനായത്തന് അലാംഗമനായബ തുടരനതബനന് അര്ഹതയബല. നബലവബനല അലാംഗങ്ങള്
13-02-2017-നന് മുമന് കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റെന് നല്കകേണതനായബരന. പ്രസ്തുത തസ്പീയതബക്കുകശഷലാം
ഇവനരലനാലാം 35-ാം വകുപ്പെന് അനുസരബച്ചന് അകയനാഗദരനായബക്കഴബഞ.
ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചനകേനാണന്

ഓര്ഡബനനസന്

ഇറക്കബയതന്

സമയലാം

26-04-2018-ലനാണന്.

അകയനാഗദരനായ ഇവര് 13-02-2017 മുതല് 26-04-2018 വനര പഞനായത്തന്
അലാംഗമനായബ തുടര്നതന് സനാധൂകേരബക്കുന വദവസ ഓര്ഡബനനസബകലനാ ബബലബകലനാ
ഇല. അതുനകേനാണതനന കൃതദമനായബ കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റെന് നല്കേനാതബരനവര്ക്കന് ഇഗൗ ബബല്
അനുസരബച്ചന് യനാനതനാര പ്രകയനാജനവുലാം ലഭബക്കബല. നപനാതുപ്രവര്ത്തകേനനായ ഒരനാള്ക്കന്
അയനാള് നചകയ്യണ കേര്ത്തവദത്തബനന് ഇത്രയുലാം കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടബനക്കനാടുക്കുനതന്
അനുചബതമനാണന്. ഇഗൗ കഭദഗതബ നകേനാണന് സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുന യനാനതനാര ഫലവുലാം
ലഭബക്കബല. ഇഗൗ ബബല് പബനവലബക്കനാന സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം.
പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ബനാലന):
സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ പരബഗണബച്ചതബനുകശഷലാം ബബലബനന സലാംബനബച്ചന് തടസ്സവനാദലാം
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ഉനയബക്കുനതന് ക്രമപ്രകേനാരമല. ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന സമയത്തനാണന് തടസ്സവനാദലാം
ഉനയബകക്കണബയബരനതന്. അതുനകേനാണന് തടസ്സവനാദലാം നബലനബല്ക്കുനതല. ബബലബനന്
12-11-2015 മുതല് മുനകേനാല പ്രനാബലദലാം നല്കേബ വദവസ നചയബട്ടുണന്.
റൂളബലാംഗന്
മബ. സസ്പീക്കര്: ബഹുമനാനനപ്പെട്ട അലാംഗലാം നകേ. എലാം. മനാണബ ഉനയബച്ച തടസ്സവനാദലാം
ബബലബനന്റെ

അവതരണ

കേമ്മേബറ്റെബയുനട

സമയത്തനാണന്

പരബഗണനയ്ക്കുകശഷലാം

വന

ഉനയബകക്കണബയബരനതന്.
ബബലബനുകമല്

സബ്ജകന്

സനാധനാരണഗതബയബല്

തടസ്സവനാദലാം ഉനയബക്കുനതന് ശരബയനലന മനബയുനട വനാദലാം ശരബയനാണന്. ഇവബനട
ഉനയബക്കനപ്പെട്ട

തടസ്സവനാദലാം

നബയമപരമനായബ

നബലനബല്ക്കുനതനലനന്

മനബ

വദക്തമനാക്കുകേയുണനായബ. മനാത്രമല ബബലബനന് മുനകേനാല പ്രനാബലദലാം നല്കേബയബരബക്കുന
സനാഹചരദത്തബല് നബയമതടസ്സനമനാനലാംതനന കേനാണുനബല. ഇഗൗ സനാഹചരദത്തബല്
തടസ്സവനാദലാം നബലനബല്ക്കുനതനലനന് നചയര് റൂള് നചയ്യുന.
ശസ്പീ.

മഞളനാലാംകുഴബ

അലബ:

വബകയനാജബപ്പെന്

കരഖനപ്പെടുത്തുന.

പഞനായത്തലാംഗങ്ങള്ക്കന് സസ്വത്തുവബവരലാം നവളബനപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള സനാവകേനാശലാം മുപ്പെതു
മനാസമനാക്കബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതന് ഉചബതമല. എലാം.എല്.എ.-മനാര്ക്കുലാം എലാം.പബ.-മനാര്ക്കുലാം
ഇലനാത്ത നബബനന പഞനായത്തലാംഗങ്ങള്ക്കന് ഏര്നപ്പെടുത്തുനതന് വബകവചനപരവുലാം
നബയമപരമനായബ നബലനബല്ക്കനാത്തതുമനാകേയനാല് ഇഗൗ വദവസ ഒഴബവനാക്കുന കേനാരദലാം
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ആകലനാചബക്കണലാം. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബനല

മുന അലാംഗങ്ങള്ക്കന്

കക്ഷമനബധബയുലാം നപനഷനുലാം ഏര്നപ്പെടുത്തുന കേനാരദത്തബല് പ്രനാകയനാഗബകേ നടപടബ
സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം സമഗ്ര ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറനസന് പദതബ ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനുലാം
സര്ക്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുന പരബപനാടബകേളബല്
മുന അലാംഗങ്ങള്ക്കന് അര്ഹമനായ പരബഗണന നല്കേണലാം.
ശസ്പീ.

പബ.

നബലനബല്ക്കനാത്ത
സസ്വത്തുവബവരലാം

ഉശബദുള്ള:
ഇഗൗ

കഭദഗതബ

സലാംബനബച്ചന്

മനാസമുണനായബരനതന്

വബകയനാജബപ്പെന്

മുപ്പെതന്

കരഖനപ്പെടുത്തുന.

പബനവലബക്കനാന

കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റെന്
മനാസമനാക്കബ

സര്ക്കനാര്

നബയമപരമനായബ
തയ്യനാറനാകേണലാം.

ഹനാജരനാക്കുനതബനന്
സലാംസനാനത്തന്

പതബനഞന്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതന്

അപഹനാസദമനാണന്. അധബകേനാരവബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണനത്ത അട്ടബമറബച്ചന് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സനാപനങ്ങനള കനനാക്കുകുത്തബകേളനാക്കുന സമസ്പീപനമനാണന് സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന് .
ശലഫന്

പദതബയബലള്ള

അനബശബതതസ്വലാം

ഒഴബവനാക്കണലാം.

പഞനായത്തുകേള്ക്കന്

നല്കേബയബട്ടുള്ള അധബകേനാരങ്ങളുലാം ഫണലാം തബരബനച്ചടുക്കുന നടപടബയനാണന് സര്ക്കനാര്
സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതന്. സസ്വത്തന് വബവരലാം സമയബനബതമനായബ നല്കേനാത്തതന് ഒരബക്കലലാം
നസ്പീതസ്പീകേരബക്കത്തക്കതല.
ശസ്പീ. സജബ നചറബയനാന: സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള
2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം
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കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറ്റെന് നചയ്യണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. ഇഗൗ
നബയമലാം

പ്രനാബലദത്തബല്

വന

ഘട്ടലാം

മുതല്

ഇതുവനരയുള്ള

തുടര്ച്ചയനായ

നടപടബക്രമങ്ങളബല് വനബട്ടുള്ള കനട്ടങ്ങനളയുലാം 20 വര്ഷക്കനാലത്തബനബടയബല് വബവബധ
ഗവണ്നമന്റുകേള്

ഇഗൗ

വബഷയത്തബകന്മേല്

നടത്തബയബട്ടുള്ള

സമസ്പീപനങ്ങനളയുലാം

നബലപനാടുകേനളയുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റുലാം സലാംസനാന ഗവണ്നമന്റുലാം ശകേനക്കനാളന
നടപടബ

എനന്തനാനക്കയനാനണനള്ളതബനനയുലാം

സലാംബനബച്ചന്

വബശകേലനലാം

നചകയ്യണതനാണന്. കകേരളത്തബനന്റെ ഗ്രനാമസ്പീണ കമഖലയുനട വബകേസനത്തബനുകവണബ
സമസ

കമഖലകേളബലലാം

നൂതനമനായ

പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചന്

അധബകേനാരലാം

പൂര്ണ്ണമനായുലാം വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുന നബലപനാടന് സസ്വസ്പീകേരബച്ചതുലാം 40 ശതമനാനലാം ഫണന്
കൃതദമനായബ

ത്രബതല

ഗവണ്നമന്റെനാണന്.
നവട്ടബക്കുറചലാം

പഞനായത്തുകേള്ക്കന്
അധബകേനാരലാം

സലാംവബധനാനങ്ങനള
കമഖലയബനല

പഞനായത്തുകേള്ക്കന്

വബകേസനകത്തയുലാം

എല്.ഡബ.എഫന്.

നകേനാടുത്തുനകേനാണബരന

മനബമനാരബല്

ദുര്ബലനപ്പെടുത്തബയുലാം

നല്കേബയതുലാം

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചലാം

ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണകത്തയുലാം

തകേര്ക്കുകേയനാണന്

യു.ഡബ.എഫന്.

ഫണകേള്
പഞനായത്തന്
ഗ്രനാമസ്പീണ
ഗവണ്നമന്റെന്

നചയതന്. 1998-ല് രൂപസ്പീകേരബച്ച കുടുലാംബശസ്പീ ഇനന് കകേരളത്തബനല സസ്പീശനാക്തസ്പീകേരണ
കമഖലയബനല പ്രധനാനനപ്പെട്ട പ്രസനാനമനായബ വളര്ന. ആധുനബകേ കസനാഫന്നവയറബലൂനട
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുനട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നമച്ചനപ്പെടുത്തനാന സനാധബച്ചതുലാം
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ശുചബതസ്വ മബഷനന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നമച്ചനപ്പെട്ടതുലാം ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡന് വബകേസന സമബതബ
രൂപസ്പീകേരബച്ചതുലാം

കദശസ്പീയ

ഗ്രനാമസ്പീണ

നതനാഴബലറപ്പെന്

പദതബ

ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാന സനാധബച്ചതുലാം ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ എടുത്തു പറകയണ കനട്ടങ്ങളനാണന് .
സര്കവയബലൂനട

50000

കപര്ക്കന്

വസ്പീടുകേള്

നല്കേനാന

ഇഗൗ

ഗവണ്നമന്റെബനന്

സനാധബച്ചബട്ടുണന്. ആര്ദലാം പദതബ, നപനാതു വബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം, ഹരബത
കകേരളലാം മബഷന, ഓഡബറ്റെന് കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരബക്കല് തുടങ്ങബയ മനാതൃകേനാപരമനായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായനാണന് ഗവണ്നമന്റെന് മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന് .

രനാജദത്തന് അധബകേനാര

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണലാം ഫലപ്രദമനായബ നടപ്പെനാക്കബയ സലാംസനാനലാം കകേരളമനാനണനള്ളതന്
ശനാഘനസ്പീയമനാണന്. ത്രബതല പഞനായത്തുകേളബല് പ്ലനാസ്റ്റബകേന് സലാംസരബക്കുന സലാംവബധനാനലാം
സലാംബനബച്ചന് ജനങ്ങളുനട ഭയപ്പെനാടന് അകേറ്റുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പദതബ
തുകേ

സമയബനബതമനായബ

നല്കുനതബനുലാം

പദതബകേള്

കവഗത്തബല്

നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം നമച്ചനപ്പെട്ട ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുണനാകേണലാം. അഴബമതബ തടയുനതബനന്
ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. പഞനായത്തന് നസക്രട്ടറബമനാരനട അധബകേനാര
ദുര്വബനബകയനാഗലാം, പുതബയ നതനാഴബല് കമഖല സൃഷബക്കല്, ഉല്പ്പെനങ്ങളുനട മനാര്ക്കറ്റെബലാംഗന്
സലാംവബധനാനലാം എനബവ പരബകശനാധനയന് വബകധയമനാക്കണലാം. എഞബനസ്പീയറബലാംഗന് വബഭനാഗലാം
നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നപര്കഫനാമനസന് ആഡബറ്റെന് വബലാംഗന് സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
ജനകേസ്പീയ ആഡബറ്റെബലാംഗന് ഫലപ്രദമനായബ സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം ജസ്പീവനക്കനാരനട
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പരബശസ്പീലനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം

പൂര്ണ്ണതയബനലത്തബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

നബകുതബ

പബരബവന്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പഞനായത്തന്

സലാംവബധനാനങ്ങള് നവകകേരള സൃഷബക്കനായബ പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തണലാം.

ത്രബതല

പഞനായത്തുകേളബനല ജനപ്രതബനബധബകേളുനട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന് പരബഹനാരമുണനാക്കണലാം.
ശസ്പീ. പബ. നകേ. ബഷസ്പീര്:

സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണലാം അകത സബ്ജകന്
കേമ്മേബറ്റെബയുനട

പരബഗണനയയയണനമന

കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ത്രബതല

പഞനായത്തബനല ജനപ്രതബനബധബകേള്ക്കന് സസ്വത്തുവബവരലാം നല്കുനതബനുളള സമയലാം
നസ്പീട്ടബനക്കനാടുക്കുന നടപടബ ശരബയല.
കകേനാണ്ഗ്രസന്

സര്ക്കനാരലാം

ഭരണത്തബലണനായ

1993-94 കേനാലഘട്ടത്തബല് കകേന്ദ്രത്തബല്

സലാംസനാനത്തന്

കേനാലഘട്ടത്തബലനാണന്

യു.ഡബ.എഫന്

പഞനായത്തന്

സര്ക്കനാരലാം

രനാജന്

നബയമലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയതന്.

കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല് വന ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദമുനണബ

സര്ക്കനാരകേളനാണന്

അധബകേനാരവബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണനത്ത

പഞനായത്തുകേള്ക്കന്

നല്കേബയ

വകുപ്പുകേളുനട
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സലാംകയനാജനത്തബലൂനട

ശമളവബഹബതലാം

ഉള്നപ്പെനടയുള്ള

ഇന

അട്ടബമറബച്ചതുലാം

അധബകേനാരങ്ങള്

കകേന്ദ്രത്തബല്നബനലാം

ത്രബതല

തബരബനച്ചടുത്തതുലാം.

ലഭബചനകേനാണബരബക്കുന

ആനുകൂലദങ്ങള്

നഷനപ്പെടുകേയുലാം

പബ.എലാം.ജബ.എസന്.ശവ., അമൃതന് തുടങ്ങബയ കകേന്ദ്ര പദതബകേളുനട നടത്തബപ്പെബനന
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കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബക്കുകേയുലാം നചയ്യുലാം. ശലഫന് പദതബയുനട മനാനദണ്ഡങ്ങളബലള്ള
അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനന്

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

പഞനായത്തന്

നമമര്മനാര്ക്കന് യഥനാസമയലാം സസ്വത്തുവബവരങ്ങള് നവളബനപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള അവസരലാം
നഷനപ്പെടുത്തുന ഒര നബയമമനായബ ഇതന് മനാറുലാം.
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജ്ജന് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ.
ബനാലന):

പഞനായത്തന് നമമര്മനാര് കൃതദസമയത്തന് സസ്വത്തന് വബവരലാം സലാംബനബച്ച

കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റെന്

നല്കേബയബട്ടബനലന

നഷനപ്പെട്ടുകപനാകുകേയുലാം

ഫയല്

മനാത്രമല
നചയ്യുനതന്

നബലനബല്ക്കുകേയുലാം നചയബരന.
കേനാരണത്തനാല്

കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റുകേള്
സലാംബനബച്ച

പലതുലാം

അവദക്തതകേള്

യഥനാസമയലാം കസ്റ്ററ്റെന്നമന്റെന് നകേനാടുത്തബട്ടബനലന

നമമര്മനാനര

അകയനാഗദരനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുനതന്

ഒഴബവനാക്കുനതബനുകവണബമനാത്രമനാണന് സമയപരബധബ പതബനഞന് മനാസത്തബല്നബനലാം
മുപ്പെതന്

മനാസമനായബ

ഉയര്ത്തബ

കഭദഗതബ

അധബകേനാരവബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണത്തബനന്റെയുലാം

നകേനാണവരനാന

നബര്ബനബതമനായതന് .

ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണത്തബനന്റെയുലാം

ഭനാഗമനായബ

സലാംസനാനനത്ത തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സലാംവബധനാനനത്ത ശക്തബനപ്പെടുത്തുനതബനുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന് സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബചനകേനാണബരബക്കുനതന്. മുന പഞനായത്തന്
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നമമര്മനാര്ക്കന് കക്ഷമനബധബ നപനഷന നല്കുനതുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് പഞനായത്തന്
അഡസ്പീഷണല് ഡയറകര് കേണ്വസ്പീനറനായബ രൂപസ്പീകേരബച്ച ഉപകദശകേ സമബതബയുനട
റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സര്ക്കനാരബനന് സമര്പ്പെബക്കുനതനാണന്. ശലഫന് പദതബ ഗുണകഭനാക്തനാക്കനള
നബശയബക്കുനതുമനായബ

ബനനപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

മൂനന്

ഘട്ടങ്ങളബലനായബ ഗുണകഭനാക്തനാക്കനള നബശയബക്കുനതബനുലാം ഒനനാലാംഘട്ട നബര്മ്മേനാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

കുടുലാംബശസ്പീ

തയ്യനാറനാക്കബയ

ഗുണകഭനാക്തനാക്കളുനട പട്ടബകേയുമനായബ ബനനപ്പെട്ട അപ്പെസ്പീലകേള് പരബഹരബക്കുനതബനുലാം
രണലാംമൂനലാം ഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തസ്വരബതനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന് .
നകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണലാം

നറഗുലശറസന്

നചയ്യുനതുമനായബ

നബക്ഷബപമനായബരന അധബകേനാരലാം ജബലനാ തലങ്ങള്ക്കന്
വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണലാം

ശക്തബനപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.

നല്കുനതുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്

വദവസകേളബനല
നബയമത്തബനന്റെ

ശവരദദലാം

ബനനപ്പെട്ടന്

ശകേമനാറബയ നടപടബയബലൂനട
ബനാറുകേള്ക്കന്

എന.ഒ.സബ.

എശകസന്-പഞനായത്തന്
പരബഹരബക്കുനതബനുലാം

ഭനാഗമനാക്കുനതബനുലാം

സര്ക്കനാരബല്

നബയമങ്ങളുനട

വദവസ

തസ്പീരമനാനനമടുത്തബട്ടുണന്.

എശകസന്
ബബല്

പനാസ്സനാക്കബത്തരണനമനന് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.

സഭയുനട

അനുമതബകയനാനട
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സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുളള 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന്
രനാജന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
2-ാം വകുപ്പെന്
142, 144, 154, 156, 157 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാം വകുപ്പെന്
(കഭദഗതബയബല.)
3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം
109, 110, 112, 114, 115, 120, 121, 122 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
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1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവുലാം നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫന് ഹജ്ജന് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവുലാം
വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം

നബയമവുലാം സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ.
ബനാലന): 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്
പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പുമനബ

(നപ്രനാഫ.

സബ.

രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):

പ്രകമയനത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.
2018-നല

കകേരള

പഞനായത്തന്

രനാജന്

(രണനാലാം

കഭദഗതബ)

ബബല്

പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ ഐകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സനാക്കബ.
(ii) 2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള്
(കഭദഗതബ) ബബല്
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസ്വവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുളള
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2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്
പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
വദവസനായവുലാം

കസനാര്ട്സുലാം

യുവജനകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. എ. സബ. നമനായസ്പീന): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
VIII ക്രമപ്രശ്നലാം
ബബലബനല അപനാകേത സലാംബനബച്ചന്
ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശന: ബബലബനല കകനാസന് 4, 8 എനബവ നബയമപരമനായബ
നബലനബല്ക്കുനതല.
ഒഗൗകദദനാഗബകേ
കേവനന്റെന്

കേമ്മേസ്പീഷണനറ നബയമബക്കനാന ഗവണ്നമന്റെബനുളള അധബകേനാരലാം

കഭദഗതബയബലൂനട

10(ഡബ)

കബനാര്ഡബനനായതബനനാല്
കദവസസ്വലാം

പ്രകേനാരലാം

നബയമനലാം

അഡസ്പീഷണല്

നസക്രട്ടറബനയ

പറയുനതബല്

വദക്തത

കബനാര്ഡബനനാനണനന്

അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവന്

ഗവണ്നമന്റെബനന്

കബനാര്ഡബനല

കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ

കദവസസ്വലാം

നബയമനലാം

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്
നല്കേണലാം.

വരത്തണലാം.

കേണ്കട്രെനാള്
നടത്തനാന

ചസ്പീഫന്

കദവസസ്വലാം

അധബകേനാരമബല.

സസ്പീനബകയനാറബറ്റെബയനുസരബച്ചന്

കയനാഗദതയുളളവരനട

നഡപറ്റ്യൂകട്ടഷന

മനാറ്റെബയബട്ടുണന് .

വദവസയബല്

അഭനാവത്തബല്

നബയമബക്കനാനമനന്

കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ

അഡസ്പീഷണല്

നസക്രട്ടറബ റനാങബലള്ള ഉകദദനാഗസനരയുലാം കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ കജനായബന്റെന് നസക്രട്ടറബ
റനാങബലള്ള ഉകദദനാഗസനരയുലാം നബയമബക്കനാനമനന് പറയുനതന് ശരബയനായ നടപടബയല.
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കേമ്മേസ്പീഷണറുനട

പനാനല്

സര്ക്കനാര്

ശഹകക്കനാടതബ

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുമനായബ

നചയ്യുകേയുമനാണന്

നചയവരനതന്.

അധബകേനാരമുളളകപ്പെനാള്

നനഹകക്കനാടതബ

ശഹകക്കനാടതബയബകലയന്
ആകലനാചബച്ചന്

നബയമനലാം

അയയ്ക്കുകേയുലാം

ഒരനാനള

നടത്തനാന

നസലക്ഷന

നസലകന്

കബനാര്ഡബനന്

നടത്തുനതന്

ചര്ച്ച

നചയ്യനപ്പെകടണതനാണന്. കയനാഗദതയുളള സസ്പീനബയര് ഉകദദനാഗസനന കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ
നബയമബക്കുനതബനന്

ശഹകക്കനാടതബയുനട

അനുമതബ

ആവശദമബല;

എനനാല്

നഡപറ്റ്യൂകട്ടഷന വദവസയബല് നബയമബക്കുനതബനന് ശഹകക്കനാടതബയുനട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം
ആവശദമനാണന്.

അതുനകേനാണന്

ഒഗൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയബല്

നഡപറ്റ്യൂകട്ടഷന

വദവസയബല് നബയമബക്കനാനമനള്ള ഭനാഗലാം ഒഴബവനാക്കണലാം.
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസ്വവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന): കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡുകേളബനല കേമ്മേസ്പീഷണര് നബയമനലാം
കേനാലങ്ങളനായബ

തുടര്നവരനതനാണന്.

സലാംസനാനത്തന്

5

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളനാണുളളതന്. തബരവബതനാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബല് 1950 മുതല് 1994
വനര ജസ്പീവനക്കനാരനട ഉകദദനാഗക്കയറ്റെലാം വഴബയനാണന് കേമ്മേസ്പീഷണനറ നബയമബച്ചബരനതന് .
TCHRI

ആകബല്

കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാരനട

നബയമനലാം

ഉകദദനാഗക്കയറ്റെമനായബ വദവസ നചയബട്ടബനലനന് മനാത്രമല

ജസ്പീവനക്കനാരനട

നബയമനലാം സലാംബനബച്ച

നസഷദല് റൂളുലാം നബലവബലബല. 1990-ല് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബനന്റെ ഭരണനത്തയുലാം
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ജസ്പീവനക്കനാരനട

പ്രവൃത്തബകേനളയുലാം

സലാംബനബച്ചന്

ആകക്ഷപങ്ങളുണനായ

സനാഹചരദത്തബല് നനഹകക്കനാടതബ സസ്വകമധയനാ കകേനസടുക്കുകേയുലാം കദവസസ്വലാം ഭരണലാം
പരബകശനാധബച്ചന്

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കനാന

ഒര

നനഹ

പവര്

കേമ്മേസ്പീഷനന

നബയമബക്കുകേയുലാം നചയ. പ്രസ്തുത കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ അടബസനാനത്തബലനാണന്
കദവസസ്വലാം കേമ്മേസ്പീഷണര്, ഫബനനാനസന് ഓഫസ്പീസര്, വബജബലനസന് ഓഫസ്പീസര് തുടങ്ങബയ
ഉയര്ന

തസബകേകേളബല്

വദവസയബല്
നബയമബക്കുനതബനന്

5

വര്ഷകത്തയന്

നബയമബക്കണനമനന്
3

കപനര

സര്ക്കനാരബല്നബനലാം
വബധബയുണനായതന്.

നബശയബച്ചന്

ഗവണ്നമന്റെന്

നഡപറ്റ്യൂകട്ടഷന
കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ

നനഹകക്കനാടതബനയ

അറബയബനച്ചങബലലാം 8 മനാസത്തബനുകശഷമനാണന് അവസനാനനത്ത നബയമനലാം നടനതന് .
കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡബനന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നമച്ചനപ്പെടണനമന

ലക്ഷദമനാണന്

സര്ക്കനാരബനുളളതന്. കയനാഗദരനായ ഉകദദനാഗസര് കബനാര്ഡബലനണങബല് നപ്രനാകമനാഷന
നല്കേനാവുനതുലാം അലനാത്തപക്ഷലാം സര്ക്കനാര് നബര്കദ്ദേശബക്കുന ഒര ഉകദദനാഗസനന
നഡപറ്റ്യൂകട്ടഷനബല്
നബനനകേനാണനാണന്
കേവനന്റെബനന്റെയുലാം

നബയമബക്കനാവുനതുമനാണന്.
നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

ഭരണഘടനയുനട
നടത്തുനതന്.

തതസ്വങ്ങളബല്

ഭരണഘടനയുനടയുലാം

പരബധബക്കുള്ളബല് നബനനകേനാണനാണന് നബയമലാം നബര്മ്മേബക്കുനതന് .

ഗവണ്നമന്റെന് കദവസസ്വലാം ഭരണത്തബല് ഇടനപടുനനവന സലാംശയവുലാം കദവസസ്വലാം
ജസ്പീവനക്കനാരനട

നപ്രനാകമനാഷന

തസബകേ

നഷനപ്പെടുനമനള്ള

ആശങയുലാം
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ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനുകവണബയനാണന് ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ നകേനാണവനബരബക്കുനതന് .
ആയതബനനാല് ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല.
റൂളബലാംഗന്
മബ. സസ്പീക്കര്: സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല
തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ

ഹബന്ദുമത

സനാപനങ്ങള്

പരബഗണനയ്നക്കതബനര

ഉനയബച്ച

ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്

വബശദസ്പീകേരണത്തബനന്റെ അടബസനാനത്തബലലാം

(കഭദഗതബ)
മനബ

ബബല്
നല്കേബയ

രണന് കഭദഗതബകേള് ഒഗൗകദദനാഗബകേമനായബ

നകേനാണവരനതബനന് തസ്പീരമനാനബച്ചതബനനാലലാം ഭരണഘടനനാ പ്രകേനാരകമനാ നബലവബലള്ള
വദവസ

പ്രകേനാരകമനാ

കകേനാടതബവബധബയുനട

തടസ്സവനാദങ്ങള് നബലനബല്ക്കുനതല.
കഭദഗതബ

നചകയ്യണതുനണങബല്

അടബസനാനത്തബകലനാ

ഉനയബച്ച

അപ്രകേനാരലാം എനന്തങബലലാം വദവസകേള്
വകുപ്പുതബരബചള്ള

പരബഗണനനാ

കവളയബല്

കരഖനപ്പെടുത്തുന.

1950-നല

അലാംഗങ്ങള്ക്കന് അവസരമുണനായബരബക്കുനതനാണന്.
ശസ്പീ.

അടൂര്

മനാതൃനബയമത്തബല്

പ്രകേനാശന്:
പനണന്

വബകയനാജബപ്പെന്
തവണ

കഭദഗതബകേള്

വരത്തുകേയുണനായബ.

പതബമൂനനാമനത്ത കഭദഗതബയനാണന് ഇകപ്പെനാള് നകേനാണവനബരബക്കുനതന് .

ട്രെനാവനകൂര്-

നകേനാച്ചബന ഹബന്ദു റബലസ്പീജബയസന് ഇനസ്റ്റബറ്റെറ്റ്യൂഷനസന് ആകബനല ചബല വകുപ്പുകേള് കഭദഗതബ
നചയ്യുനതബനുലാം നബലവബലള്ള 12-ാം വകുപ്പെബനന് പകേരലാം പുതബയ വകുപ്പെന് കചര്ക്കുനതബനുലാം
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പുതുതനായബ 13-ാം വകുപ്പെന്

കൂട്ടബകച്ചര്ക്കുനതബനുമനാണന് സര്ക്കനാര് ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.

1950-നല മനാതൃനബയമത്തബനല പത്തനാലാം വകുപ്പെന് പ്രകേനാരലാം തബരവബതനാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം
കബനാര്ഡബനല

ഓകരനാ

വര്ഷമനായബരനതന്

അലാംഗത്തബനുമുള്ള

ഔകദദനാഗബകേ

കേനാലനാവധബ

മൂനന്

കഭദഗതബയബലൂനട രണന് വര്ഷമനാക്കബ ചുരക്കുകേയനാണന് . പ്രസ്തുത

നടപടബയബലൂനട ഇഷമബലനാത്ത വദക്തബകേനള ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം തനാല്പരദമുള്ളവനര
ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനുമനാണന് ശമബക്കുനതന്.
കബനാര്ഡുകേളബനല

തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബന കദവസസ്വലാം

അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം

പ്രസബഡന്റെബനുലാം

ഓണകററബയലാം

നബശയബക്കുനതബനുള്ള അധബകേനാരലാം അതനാതന് കബനാര്ഡുകേള്ക്കനാണന്. എനനാല് പുതബയ
കഭദഗതബ പ്രകേനാരലാം ആ അധബകേനാരലാം സര്ക്കനാര് ഏനറ്റെടുക്കുകേയുലാം ഔകദദനാഗബകേ ഗസറ്റെബല്
പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന

വബജനാപനലാം

നചയബട്ടുണന്.

ഇതന്

നല്കേനാനമന

സബതബയുണനാക്കുലാം.

കുറയനാത്ത

ഹബന്ദു

സര്ക്കനാരബനന്റെ

വഴബ

തനാല്പരദത്തബനനുസരബച്ചന്
അഡസ്പീഷണല്

സമുദനായത്തബല്നപ്പെട്ട

നബയമബക്കനാവുനതനാണന്.

അധബകേ

ഓണകററബയലാം

നസക്രട്ടറബയുനട

ഉകദദനാഗസനന

വദവസ

പദവബയബല്

കേമ്മേസ്പീഷണറനായബ

മനാതൃനബയമത്തബല് നബലവബലള്ള ചസ്പീഫന് കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കന്

പുറനമയനാണന് മനറ്റെനാര കേമ്മേസ്പീഷണനറക്കൂടബ
സര്ക്കനാരബനന്

നബശയബക്കുനതുമനാനണനന്

നബയമബക്കുനതന്.

നചലവുണനാക്കുലാം.

നബലവബല്

പ്രസ്തുത നബയമനലാം
കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാരനട

നബയമനത്തബനനായബ സര്ക്കനാര് ഒര പനാനല് തയ്യനാറനാക്കബ ശഹകക്കനാടതബയബല്
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സമര്പ്പെബക്കുകേയനാണന്
നബലനബര്ത്തുകേയുലാം

നചയ്യുനതന്.
രണനാലാം

29-ാം

ഉപവകുപ്പെന്

വകുപ്പെബനന്റെ

മനാറ്റുകേയുലാം

ഒനനാലാം

ഉപവകുപ്പെന്

നചയ്യുനതബലൂനട

സര്ക്കനാര്

നബയമബക്കുന കേമ്മേസ്പീഷണറുനട കേസ്പീഴബല് കബനാര്ഡബനന്റെ കമല്കനനാട്ടവുലാം നബയനണവുലാം
വരന സബതബയുണനാകുലാം.

സര്ക്കനാര്

നകേനാണവന എലനാ കഭദഗതബകേളുലാം

പബനവലബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
കബനാര്ഡുകേനളയുലാം

സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചന്

കകേരളത്തബനല അഞന് കദവസസ്വലാം

കകേരള

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡന്

എന

കബനാര്ഡബനന്റെ കേസ്പീഴബലനാക്കുനതബനനാണന് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതന് .

ഒറ്റെ

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളബനല പ്രസബഡന്റെബനന്റെയുലാം അലാംഗങ്ങളുനടയുലാം ഓണകററബയലാം മുനകേനാല
പ്രനാബലദകത്തനാനട
വനാങ്ങുനതബനുമുള്ള

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
സര്ക്കനാര്

അവര്ക്കന്

തസ്പീരമനാനലാം

മനാനദണ്ഡങ്ങള് പനാലബക്കനാനത ഇഷക്കനാര്ക്കന്
നടത്തുനതബനുള്ള

നടപടബകേളനാണന്

അനദനാധസ്പീനനപ്പെട്ടുകപനാകുന

കദവസസ്വലാം

പുതബയ

പുന:പരബകശനാധബകക്കണതനാണന്.

സനാനക്കയറ്റെലാം നല്കേബ
സര്ക്കനാര്

ഭൂമബ

വനാഹനങ്ങള്

നബയമനലാം

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന്.

ഏനറ്റെടുക്കുനതബനുലാം

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡബകലയ്ക്കുള്ള നതരനഞടുപ്പെന് സുതനാരദമനാക്കണനമന ശഹകക്കനാടതബ വബധബ
നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഈ

ബബല്

പബനവലബക്കനാന

തയ്യനാറനാകേണലാം.
ശസ്പീ. എലാം. ഉമ്മേര്: വബകയനാജബപ്പെന് കരഖനപ്പെടുത്തുന. തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബന
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കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളബനല

അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം

പ്രസബഡന്റെബനുലാം

ഓണകററബയലാം

നബശയബക്കുനതബനുകവണബ മനാത്രമനായബ ഒര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം ആവശദമുകണനാ എന
കേനാരദലാം

സര്ക്കനാര്

ആകലനാചബക്കണലാം.

നകേനാടുത്തുനകേനാണള്ള
തബരവബതനാലാംകൂര്

കേവനന്റെബനല
കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേള്ക്കന്

വദവസകേനള

കബനാര്ഡബനന്

പരമനാധബകേനാരലാം

നബസ്സനാരവല്ക്കരബക്കരതന്.

കേസ്പീഴബലള്ള

കക്ഷത്രങ്ങളബനല

നബധബകശഖരങ്ങളുനട കേനാലപ്പെഴക്കലാം, മൂലദലാം എനബവ നബര്ണ്ണയബച്ചന് സൂക്ഷബക്കനാനുള്ള
നടപടബയുണനാകേണലാം. ശസ്പീപത്മനനാഭ സസ്വനാമബ കക്ഷത്രത്തബനല അമൂലദ നബധബകശഖരലാം
കക്ഷത്രകത്തനാടനുബനബച്ചന് ഒര മറ്റ്യൂസബയത്തബല് സൂക്ഷബച്ചന് പ്രദര്ശബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ
നടപടബയുണനാകേണലാം.

മലബനാര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബനല കക്ഷത്ര ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്

ശമളലാം നല്കുനതബനുലാം അനപ്പെകന് കബനാഡബയനായബ കകേരള കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡന്
രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കക്ഷത്രഭരണലാം പബടബനച്ചടുക്കനാനത

കക്ഷത്രങ്ങനള സലാംരക്ഷബക്കുന നബലയബലള്ള ഒര ബബല് നകേനാണവരനാന സര്ക്കനാര്
തയ്യനാറനാകേണലാം.
ശസ്പീ. വബ. കജനായബ: സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല
തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ
നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഹബന്ദുമത

സനാപനങ്ങള്

കനടുനതബനനായബ
കക്ഷത്രഭരണലാം

സര്ക്കുകലറ്റെന്

പൂര്ണ്ണമനായുലാം

(കഭദഗതബ)
നചയ്യണനമന

ബബല്
കഭദഗതബ

സലാംരക്ഷബക്കുന നബലപനാടനാണന്
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സര്ക്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതന്.

2007-ല്

ഇടതുമുനണബ

സര്ക്കനാര്

വരത്തബയ

കഭദഗതബകേള്ക്കന് കേടകേവബരദമനായബ കബനാര്ഡബല് വനബതനാ അലാംഗനത്ത നനാമനബര്കദ്ദേശലാം
നചയ്യുന

വദവസ

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം

സ്റ്റനാന്റെബലാംഗന്

കേമ്മേബറ്റെബകേളുനട

പ്രവര്ത്തനലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുകേയുലാം കദവസസ്വലാം അഡബനബകസ്ട്രേറ്റെസ്പീവന് സര്വസ്പീസബകലയന് പബ.എസന്.സബ.
വഴബയുള്ള

നബയമനലാം

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം

നചയ്യുന

ജനനാധബപതദ

വബരദമനായ

നബലപനാടനാണന് മുന യു.ഡബ.എഫന്. സര്ക്കനാര് സസ്വസ്പീകേരബച്ചതന്. കബനാര്ഡബനന്റെ കേനാലനാവധബ
രണ വര്ഷമനാക്കബ കുറയ്ക്കുനതബലൂനട അഴബമതബ അവസനാനബപ്പെബക്കനാന സനാധബക്കുലാം.
കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാരനട
വബകധയമനാക്കണലാം.

നബയമനവുമനായബ

ബനനപ്പെട്ട

പ്രശ്നലാം

പരബകശനാധനനാ

കകേരള സമൂഹത്തബനനാനകേ അഭബമനാനബക്കനാന കേഴബയുന ഇഗൗ

കഭദഗതബ ബബല് ഭനാവബ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന് കൂടുതല് ഗുണകേരമനാകുനമന കേനാരദത്തബല്
സലാംശയമബല.
ശസ്പീ. ജബ. എസന്. ജയലനാല്: സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുള്ള
2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്
വസ്പീണലാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമന കഭദഗതബ
അവതരബപ്പെബക്കുന.

തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളബല്

അഴബമതബരഹബതവുലാം സുതനാരദവുലാം കേനാരദക്ഷമവുമനായ ഭരണലാം ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനാണന്
ബബലബലൂനട ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്. കദവസസ്വലാം നബയമനങ്ങളബല് മുകനനാക്ക സമുദനായങ്ങളബനല
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പനാവനപ്പെട്ടവര്ക്കന് പത്തന് ശതമനാനലാം സലാംവരണലാം ഏര്നപ്പെടുത്തനാനുള്ള സര്ക്കനാര്
തസ്പീരമനാനലാം സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്. തബരവബതനാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബനന് കേസ്പീഴബലള്ള
കക്ഷത്രങ്ങളബല്

ദളബതര്

നബയമബക്കുനതബനുലാം

ഉള്നപ്പെനട

36

പബകനനാക്ക

അബനാഹ്മണനര

ദളബതന്

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്

സലാംവരണകമര്നപ്പെടുത്തുനതബനുലാം സര്ക്കനാരബനന് സനാധബച്ചബട്ടുണന്.
കക്ഷത്രഭൂമബ

തബരബചപബടബക്കുനതബനനായബ

ശനാന്തബക്കനാരനായബ

ഒര

32%

അനദനാധസ്പീനനപ്പെട്ട

കദവസസ്വലാം

നനട്രെബറ്റ്യൂണല്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള കേരടന് ബബല് തയ്യനാറനാക്കുന നടപടബ കവഗത്തബലനാക്കനാനുലാം
കേനാലനാനുസൃതമനായബ ബബലബല് മനാറ്റെങ്ങള് നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനനായബ ഒര കേമ്മേസ്പീഷനന
നബയമബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

കദവസസ്വവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന): നബക്ഷബപതനാല്പരദങ്ങളുനട കപരബല് മൂനന് വര്ഷമനാക്കബ
ഉയര്ത്തബയ കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡന് അലാംഗങ്ങളുനട കേനാലനാവധബ മുമണനായബരനതുകപനാനല
രണ വര്ഷമനായബ ചുരക്കബയതന് ഉചബതമനായ തസ്പീരമനാനമനാണന് .
പ്രസബഡന്റെബനന്റെയുലാം അലാംഗങ്ങളുനടയുലാം നബലവബലള്ള
ജസ്പീവനക്കനാരനട

കവതനനത്തക്കനാളുലാം

കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡന്

ഓണകററബയലാം തനാനഴത്തട്ടബലള്ള

കുറവനായതബനനാലനാണന്

വര്ദനവന്

വരത്തബയബട്ടുള്ളതന്. നബയമനങ്ങള് നടത്തുനതബലള്ള കേനാലതനാമസലാം ഒഴബവനാക്കനാനനാണന്
കഭദഗതബനകേനാണന്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.

കേവനന്റെബനല

എലനാ

വദവസകേള്ക്കുലാം
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ഭരണഘടന നബലവബല് വനതബനുകശഷലാം പ്രനാബലദമുണനാകേബല എനന് സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ
വബധബയുണനായബട്ടുണന്.

പുതുതനായബ

എ.ഒ.മനാനര

നബയമബച്ചതനായുളള

പത്രവനാര്ത്ത

ശരബയല, അതന് ഇകന്റെണല് ട്രെനാനസ്ഫര് മനാത്രമനാണന്. അതബല് പബനനാക്ക വബഭനാഗക്കനാനര
ഉള്നപ്പെടുത്തബയബല എന ആകക്ഷപനത്ത തുടര്നന് ട്രെനാനസ്ഫര് കനനാലാംസബല് മനാറ്റെലാം
വരത്തുനതബനന്

തസ്പീരമനാനബച്ചബട്ടുണന്.

പട്ടബകേവര്ഗക്കനാരള്നപ്പെനടയുള്ള

ശനാന്തബ

നബയമനത്തബല്

പബനനാക്കവബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്

നസ്പീക്കബവയനാന സനാധബച്ചതന് അഭബമനാനനാര്ഹമനാണന്.

പട്ടബകേജനാതബ-

നബശബത

ശതമനാനലാം

അധബകേനാരപരബധബ നബശയബച്ചന്

സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ ലനാന്റെന് ശട്രെബറ്റ്യൂണല് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള കേരടന് ബബല്
നബയമമനാക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. സനാമത്തബകേമനായബ പബകനനാക്കലാം
നബല്ക്കുന

മുകനനാക്ക

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്

പത്തന്

ഏര്നപ്പെടുത്തനാനുള്ള സര്ക്കനാര് തസ്പീരമനാനത്തബല് മനാറ്റെമബല.

ശതമനാനലാം

സലാംവരണലാം

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുനടയുലാം

രനാജകുടുലാംബത്തബനന്റെയുലാം സഹകേരണകത്തനാടുകൂടബ ശസ്പീപത്മനനാഭ സസ്വനാമബകക്ഷത്രത്തബനല
അമൂലദ

നബധബകശഖരലാം

പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുനതബനന്

സനാര്വകദശസ്പീയതലത്തബല്

ശകദയമനായ ഒര മറ്റ്യൂസബയലാം കക്ഷത്രത്തബനന് സമസ്പീപലാം സനാപബക്കനാന കേഴബയുകമനാനയനന്
പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്. മലബനാര് കദവസസ്വലാം കക്ഷത്ര ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന് കൃതദമനായബ
ശമളലാം

നകേനാടുക്കുനതബനന്

അവതരബപ്പെബക്കുനതനാണന്.

സഹനായകേരമനായ
ശബരബമല

കഭദഗതബ

കക്ഷത്രത്തബനന്

നബയമലാം

ഇടത്തനാവളങ്ങള്
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നബര്മ്മേബക്കുനതുലാം
കക്ഷത്രങ്ങനള

വബശസ്വനാസബകേളുനട

തനാല്പരദങ്ങള്

ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബ

ചബല

സലാംരക്ഷബക്കനപ്പെടുനതുമനാണന്.

മതസലാംഘടനകേള്

നടത്തുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്നക്കതബനര കയനാജബച്ച നബലപനാടന് സസ്വസ്പീകേരബകക്കണതനാണന്.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയതു.
സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുളള 2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്നകേനാച്ചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന
പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
2-ാം വകുപ്പെന്
122, 124 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാം വകുപ്പെന്
127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 140, 141 എനസ്പീ നമര്
കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
4-ാം വകുപ്പെന്
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
190. ഖണ്ഡലാം 4 പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബനല 13 A വകുപ്പെബനുകശഷലാം കചര്ക്കനാന
ഉകദ്ദേശബക്കുന 13 B വകുപ്പെന് തനാനഴ പറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ.
“13 B Appointment of Devaswom Commissioner.- The Board shall
appoint an officer not below the rank of a Deputy Commissioner who
is eligible to be promoted as Devaswom Commissioner, and in the
absence of such officer, an officer not below the rank of an Additional
Secretary

to

Government

on

deputation

as

Devaswom

Commissioner.”
145, 147, 148, 151, 154, 156, 157, 158 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന
പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
5-ാം വകുപ്പെന്
161-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
5-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
5-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
6-ാം വകുപ്പെന്
166-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
7-ാം വകുപ്പെന്
171, 172, 173, 175, 177, 178 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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8-ാം വകുപ്പെന്
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
191. ഖണ്ഡലാം 8 തനാനഴ പറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ.
“8. Substitution of new section for section 74A.- For section
74A of the principal Act, the following section shall be
substituted, namely:“74A. Appointment of Devaswom Commissioner.- The Board
shall appoint an officer not below the rank of a Deputy
Commissioner who is eligible to be promoted as Devaswom
Commissioner, and in the absence of such officer, an officer not
below the rank of a Joint Secretary to Government on deputation
as Devaswom Commissioner.”
180, 181, 186, 189 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന
പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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9-ാം വകുപ്പെന്
(കഭദഗതബയബല.)
9-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
9-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം
107, 108, 110, 111, 115, 116 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
സഹകേരണവുലാം

വബകനനാദസഞനാരവുലാം

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന): 2018-നല

കദവസസ്വവുലാം

വകുപ്പുമനബ

തബരവബതനാകൂര്-നകേനാച്ചബ ഹബന്ദുമത

സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
റവനറ്റ്യൂവുലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

ഇ.

ചന്ദ്രകശഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവന്

(ശസ്പീ.

രകമശന്

നചനബത്തല):

പ്രവര്ത്തന

സസ്വനാതനദത്തബനുലാം പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കനാനുള്ള സനാവകേനാശത്തബനുമനായബ കേഴബഞ
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ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ

കേനാലത്തന്

കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളുനട

കേനാലനാവധബ

മൂനവര്ഷമനാക്കബയതനാണന് ഇകപ്പെനാള് രണന് വര്ഷമനായബ കുറച്ചബരബക്കുനതന് . കബനാര്ഡന്
പ്രസബഡന്റെബനന്റെയുലാം

നമമര്മനാരനടയുലാം

എതബര്പ്പെബല,

കേനാകലനാചബതമനായബ

അതന്

നബയമബക്കനാനുള്ള

ഓണകററബയലാം

പരബഷ്കരബകക്കണതനാണന്.

കബനാര്ഡബനന്റെ

ഏനറ്റെടുത്തതബനനതബനരയനാണന്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബല്

ജസ്പീവനക്കനാരലാം

അധബകേനാരലാം

കേമ്മേസ്പീഷണനറ
ഗവണ്നമന്റെന്

നപനാതുസമൂഹവുലാം

ശക്തമനായ

അഭബപ്രനായവദതദനാസങ്ങള് ഉനയബക്കുനതന്. തബരവബതനാലാംകൂര് കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബനന്റെ
ഘടനയുലാം

പ്രവര്ത്തന

സസ്വനാതനദവുലാം

കേവനന്റെബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്

രൂപനപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതനാണന്. അതന് ഭരണഘടനയുനട ആര്ട്ടബക്കബള് 363-ല് വരനതനാണന്.
കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡുകേളുനട നബയനണലാം ഗവണ്നമന്റെന് ഏനറ്റെടുത്തനാല് അവയുനട
സസ്വയലാംഭരണനാധബകേനാരലാം നഷനപ്പെടുലാം. ആ അഭബപ്രനായലാം മനാനബചനകേനാണന് ഗവണ്നമന്റെന്
ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ നകേനാണവനതബനന സസ്വനാഗതലാം നചയ്യുന. കദവസസ്വലാം റബക്രൂട്ടന്നമന്റെന്
കബനാര്ഡന് നബയമനലാം പൂര്ണ്ണമനായുലാം സലാംവരണതതസ്വങ്ങള് മനാനബച്ചനാണന് നകേനാണവനതന് .
റബട്ടയര് നചയ ഉകദദനാഗസനര കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബല് നബയമബക്കുന നടപടബകയനാടന്
കയനാജബക്കുനബല. ഒഫബഷദല് അനമന്റെനമന്റെന് വനകതനാടുകൂടബ കദവസസ്വലാം കബനാര്ഡബനന്റെ
ഓകട്ടനാണമബ നബലനബര്ത്തനാന സഹനായബക്കുലാം.
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2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാച്ചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്
പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.
(iii) 2018-നല കകേരള സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബല്
(കഭദഗതബ) ബബല്
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ
കേഗൗണ്സബല്

(കഭദഗതബ)

ബബല്

പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന

പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
തുറമുഖവുലാം മറ്റ്യൂസബയവുലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന
കേടനപ്പെള്ളബ): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
ശസ്പീ. നകേ. രനാജന: സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല
കകേരള

സലാംസനാന

നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം
അവതരബപ്പെബക്കുന.
ഉണനാക്കനാനുള്ള

ഉനത

വബദദനാഭദനാസ

കനടുനതബനനായബ
ഉനത

പരബശമമനാണന്

കേഗൗണ്സബല്

സര്ക്കുകലറ്റെന്

(കഭദഗതബ)

നചയ്യണനമന

ബബല്
കഭദഗതബ

വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല്

പുത്തന

കേനാല്വയ്പന്

സര്ക്കനാര്

നടത്തുനതന്.

യൂണബകവഴബറ്റെബകേള്ക്കുലാം

കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം സനാമത്തബകേനാനുകൂലദലാം അനുവദബക്കനാന ചുമതലനപ്പെട്ട റൂസയുനട
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നടത്തബപ്പുമനായബ ബനനപ്പെട്ടന് കകേന്ദ്ര മനാനവ വബകേസന മനനാലയത്തബനന്റെ മനാര്ഗ
നബര്കദ്ദേശങ്ങളബല് ചബലതന് നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണന്
കേഗൗണ്സബലബനന്റെ

പുനര്

പരബകശനാധബക്കുനതബനുകവണബ

ഈ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുനതന് .

ഏകേസ്പീകേരണവുലാം

പ്രവര്ത്തനവുലാം

നബയമബച്ച ഏകേനാലാംഗ കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശബപനാര്ശകേള്ക്കനുസരബച്ചനാണന് പുതബയ കഭദഗഗതബ ബബല്. 2007-നല കകേരള
സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബല് ബബല് ജനനാധബപതദപരമനാനണങബലലാം
കൂകറക്കൂടബ ജനനാധബപതദവത്കേരബക്കനാന സര്ക്കനാര് നടത്തുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്
കേരത്തന് പകേരകേയനാണന് ഈ ബബല്. ഉനത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗലാം ഗഗൗരവമനായ
പ്രശ്നങ്ങള് കനരബടുന സനാഹചരദത്തബലനാണന് പുതബയ ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതന് .
വബദദനാഭദനാസത്തബനന്റെ ജനനാധബപതദവത്കേരണവുലാം ഉനത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗനത്ത
ഗഗൗരവതരമനായ

ഇടനപടലമനാണന്

ശനാസ-സനാകങതബകേ

ഈ

സര്വകേലനാശനാല,

കപനാളസ്പീനടകബക്കുകേള്,

ആര്ട്സന്

ആന്റെന്

ബബലബലൂനട

ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്
സയനസന്

നകേനാച്ചബ

കകേനാകളജുകേള്,

കകേനാകളജുകേള്,

ശപതൃകേ

കകേനാകളജുകേള് എനബവയുനട അടബസനാന വബകേസനത്തബനന് തുകേ വകേയബരത്തബയതന്
ശനാഘനസ്പീയമനാണന്. ആകബനന്റെ പ്രബയനാമബളബല് 'സ്റ്റുഡന്റെന്' എന വനാക്കന് കൂട്ടബകച്ചര്ത്തതുലാം
കഭദഗതബയബലൂനട

ഉനത

വബദദനാഭദനാസ

കേഗൗണ്സബലബല്

ഭബനകശഷബക്കനാരനായ

വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കുള്ള കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്ക്കന് രൂപലാം നല്കേനാന അധബകേനാരലാം നല്കേബയതുലാം

52

ശകദയമനാണന്.
പരബഷ്കനാരലാം

വബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് ശപ്രമറബ തലലാം മുതല് ആരലാംഭബക്കുന

ഉനത

വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയുനട

വബശനാലമനായ

കശണബയബകലയന്

നകേനാണവരനതബനന് ഈ ബബല് അനബവനാരദമനാണന്.
ശസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരനുകവണബ ശസ്പീ. തബരവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ
റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ
കേഗൗണ്സബല് (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണലാം അകത സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബയുനട പരബഗണനയന്
അയയണനമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബലബനല
വബദദനാര്ത്ഥബ പ്രനാതബനബധദനത്ത സസ്വനാഗതലാം നചയ്യുന. സമഗ്രമനായ വബദദനാഭദനാസ നയലാം
ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം ഉനത വബദദനാഭദനാസത്തബനന്റെ നബലവനാരലാം കുറയുനതന് സലാംബനബച്ചന്
പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം കവണലാം. ശനാസ-സനാകങതബകേ വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളുനട
നബലവനാരലാം

നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

വബദദനാര്ത്ഥബകേളുനട

എഫബഷദനസബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം മുനഗണന നല്കുന സമഗ്രമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണമനാണന് ഈ
രലാംഗത്തന് നടപ്പെബലനാകക്കണതന്.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):

ഉനത വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗലാം നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതബനന് സമഗ്രമനായ നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുനതനാണന് . 110
എയ്ഡഡന് കകേനാകളജുകേള്ക്കന് രണന് കകേനാടബ രൂപ വസ്പീതലാം സഹനായലാം ലഭദമനാക്കുകേയുലാം
RUSA-യബല് നബനള്ള ധനസഹനായലാം കേനാരദക്ഷമമനായബ പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തുകേയുലാം
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യൂണബകവഴബറ്റെബകേളുനട

പ്രവര്ത്തനലാം

നമച്ചനപ്പെടുത്തുകേയുലാം

യൂണബകവഴബറ്റെബകേളുനടയുലാം

അക്കനാഡമബകേന്

പരബഹരബക്കുകേയുലാം

സര്വകേലനാശനാലകേളബല്

ആശയവബകേസനത്തബനുതകുന

നചയബട്ടുണന്.

കേമ്മേബറ്റെബകേളുനടയുലാം

അന്തരസ്പീക്ഷലാം

പ്രശ്നങ്ങള്

വബദദനാര്ത്ഥബകേളുനട

സൃഷബക്കുകേയുലാം

നചയ്യുകേയനാണന്

ഉനതവബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബലബനന്റെ ലക്ഷദലാം. അദദനാപകേരനടയുലാം അദദനാപകകേതര
ജസ്പീവനക്കനാരനടയുലാം

വബദദനാര്ത്ഥബകേളുനടയുലാം

കേഗൗണ്സബലബല് ഉറപ്പെനാക്കബയബട്ടുണന്.

പ്രനാതബനബധദലാം

ഉനത

വബദദനാഭദനാസ

സര്വകേലനാശനാലകേളബല് വബദൂര വബദദനാഭദനാസ

പഠനലാം പുനനഃസനാപബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.
കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റെബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള സലാംസനാന
ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബല് (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന
പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
2-ാം വകുപ്പെന്
112, 113, 114, 115 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.
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112. In the Preamble of the principal Act, after the word
''experts”insert the word and symbol ''teachers,”.
മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
3-ാം വകുപ്പെന്
(കഭദഗതബ ക്രമപ്രകേനാരമല.)
3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
4-ാം വകുപ്പെന്
117, 119, 120, 121, 122 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
4-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
4-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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5-ാം വകുപ്പെന്
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
134. In Section 4(2)(za) proposed to be inserted in the principal Act by
Clause 5(ii), for the word ''relevant”the words ''scientifically
proven” shall be substituted.
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 164, 165, 166, 167 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച.
129. In section 4(1)(a) proposed to be substituted in the principal Act by
clause 5(i), for the words ''academic quality”substitute the words
''excellence in higher education”.
145. In Section 4(2)(zc) proposed to be inserted in the principal Act by
clause 5(ii), after the words “RUSA and” add the word
''other”.
154. In section 4(2)(ze) proposed to be inserted in the principal Act by
clause 5(ii), after the word ''conducted” the words ''or
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co-ordinated” shall be inserted.
160. In section 4(2)(zf) proposed to be inserted in the principal Act by
clause 5(ii), for the word ''on'' substitute the word ''of''.
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാനട സസ്വസ്പീകേരബച.
142. Section 4(2)(zb) proposed to be inserted in the principal Act by
Clause 5(ii), shall be recast as follows:
''(zb) evolve programmes to improve access to higher education
for differently abled students;”
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേളുലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന്

കഭദഗതബകേള്

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 5-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 5-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
6-ാം വകുപ്പെന്
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
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The words ''higher educational institutions” may be substituted
as ''higher education institutions”.
168, 169, 171, 172, 173 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
7-ാം വകുപ്പെന്
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
The words ''higher educational institutions” may be substituted
as ''higher education institutions”.
175, 176, 177, 178 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
8-ാം വകുപ്പെന്
180, 181, 182 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.
180. In clause 8, the words “from time to time by the ViceChairman” shall be substituted with the words “by the ViceChairman from time to time”.
മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
9-ാം വകുപ്പെന്
183, 184, 185, 186 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.
184. In clause 9, the words “from time to time by the ViceChairman” shall be substituted with the words “by the Vice-
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Chairman from time to time”.
മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
മറ്റെന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 9-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുളള 9-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
10-ാം വകുപ്പെന്
188, 189 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
10-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
10-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
11-ാം വകുപ്പെന്
194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 207 എനസ്പീ നമര്
കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള്

സഭ

നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ

സഭയുനട

അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.
11-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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11-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
12-ാം വകുപ്പെന്
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്
അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
12-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
12-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
13-ാം വകുപ്പെന്
221, 223, 225 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
13-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
13-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
14-ാം വകുപ്പെന്
228-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
14-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
14-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

61

15-ാം വകുപ്പെന്
234-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
15-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
15-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
16-ാം വകുപ്പെന്
235, 236 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
മനബ തനാനഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.
235. In section 25(1) proposed to be inserted in the principal Act by
clause 16 after the words “the University Grants Commission”
the word and symbol “,RUSA” shall be inserted.
മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
236-ാം നമര് കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 16-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം
സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 16-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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17-ാം വകുപ്പെന്
238-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.
17-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
17-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
18-ാം വകുപ്പെന്
(കഭദഗതബയബല)
18-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
18-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം
107, 109, 110 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ
അലാംഗസ്പീകേരബച.
1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): 2018-നല കകേരള
സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബല് (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന
പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
വദവസനായവുലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.
നമനായസ്പീന): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.
പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവന്

യൂണബകവഴബറ്റെബകേള്ക്കന്
അവരനട

(ശസ്പീ.

RUSA-യബല്നബനന്

ശഗഡന്ശലനസന്

കനനാമനകകച്ചറബല്

രകമശന്

കഭദഗതബ

പ്രകേനാരലാം

നചനബത്തല):
ധനസഹനായലാം

ഉനത

ലഭബക്കുനതബനനായബ

വബദദനാഭദനാസ

വരത്തനാനനാണന്

ഈ

സലാംസനാനനത്ത

കേഗൗണ്സബലബനന്റെ

ബബലബല്

വദവസ

നചയബരബക്കുനതന്. അതുനകേനാണന് ഈ ബബലബനന അനുകൂലബക്കുകേയനാണന്.
2018-നല കകേരള സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഗൗണ്സബല് (കഭദഗതബ)
ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
ബബല് സഭ ഐകേകേകണ്ഠദന പനാസ്സനാക്കബ.
അറബയബപ്പെന്
ഫസ്പീച്ചര് ഫബലബലാം പ്രദര്ശനലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: ഇനന് ശവകുകനരലാം 6.00 മണബക്കന് തബരവനന്തപുരലാം 'ഏരസ്പീസന്
പ്ലകന് ' തബകയറ്റെറബല് പ്രകൃതബ-പരബസബതബ വബഷയങ്ങനള അടബസനാനമനാക്കബ നബര്മ്മേബച്ച
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'അരക്കബറുക്കന'

എന

ഫസ്പീച്ചര്

ഫബലബമബനന്റെ

ഉണനായബരബക്കുനതനാണന്.
സഭ ശവകുകനരലാം 5.06-നന് പബരബഞ.

പ്രകതദകേ

പ്രദര്ശനലാം

