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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)

2018   ജൂണ്   21,   വദനാഴലാം

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

പദതബ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനട സലാംഭനനാവസ

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കേഴബഞ്ഞ സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനത്ത കേക്യൂവബല് നബന നചക്കുകേളുനട

തുകേയലാം  സബല്  ഓവര്  വര്ക്കുകേളുനട  നചലവലാം  2018-19  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷനത്ത

നചലവബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തനാനുളള  തസ്പീരുമനാനലാംമൂലലാം  പദതബകേള്ക്കന്  DPC -യനട  പുനര്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  വനാകങ്ങണബവനതബനനാല്  പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സലാംഭനനാവസയബലനായതനായബ  പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശേഷലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചയ്യണനമനനാവശേദനപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ പബ.  നകേ.

ബഷസ്പീര്,  നകേ.  സബ.  കജനാസഫന്,  കറനാഷബ  അഗസബന,  അനൂപന്  കജക്കബന്  എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്. 

 ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  നഎസകേന്):

ജൂനനല  മനാസലാംവനരയളള  നഡവലപ്നമന്റെന്  ഫണലാം  അസറന്  നമയബന്റെനനസന്  ഫണലാം

ജൂണ്  മനാസനത്ത  ജനറല്  പര്പ്പെസന്  ഫണലാം  നകേനാടുത്തുകേഴബഞ.  ഫബനനാനസന്

കേമ്മേസ്പീഷന ഫണബനന്റെ ആദദഗഡു കമയന് മനാസത്തബല് നകേനാടുത്തബട്ടുണന്. 340 കകേനാടബ രൂപ

തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  ടബ.എസന്.ബബ.  അക്കക്കൗണബല്നബനന്  റസക്യൂലാം

നചയബരുനതന് തബരബനകേ നല്കേബയബട്ടുണന്.  ചരബത്രത്തബല് ആദദമനായബ ഏപ്രബല് മനാസലാം

1-ാം  തസ്പീയതബ  പനാനകരഖ  തയ്യനാറനാക്കബക്കഴബഞ്ഞബരബക്കുകേയനാണന്.  നഡവലപ്നമന്റെന്

ഫണബല് ഉണനായബരുന  8555  ബബല്ലുകേളബല്  8067  എണ്ണവലാം അസറന് നമയബന്റെനനസന്

ഫണബല് ഉണനായബരുന  4291  ബബല്ലുകേളബല്  4175  എണ്ണവലാം മനാറബയബട്ടുണന്.   കേക്യൂവബല്

നബന  നചക്കുകേളബല്  നഡവലപ്നമന്റെന്  ഫണന്  257  കകേനാടബ  രൂപയലാം  നമയബന്റെനനസന്

ഫണന്  170  കകേനാടബ  രൂപയലാം നകേനാടുത്തബട്ടുണന്.  നബലവബല് സബല് ഓവര് കപ്രനാജകബല്

കഭദഗതബയനണങബല്  മനാത്രലാം  ഡബ.പബ.സബ.-ക്കന്  സമര്പ്പെബചനാല്  മതബ.  ഇക്കൗ  വര്ഷലാം

അനുവദബചബട്ടുളള  തുകേ  നചലവഴബചതബനുകശേഷലാം  മനാത്രകമ  പുതബയതബനനക്കുറബചന്

ആകലനാചബക്കുകേയളള. 
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ശസ്പീ  .   പബ  .   നകേ  .   ബഷസ്പീര്: ത്രബതല പഞനായത്തുകേള് സസ്വയലാം ഭരബക്കനാന കേഴബയനാത്ത

സനാപനങ്ങളനായബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണന്. പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന് മുമ്പന് കഭദഗതബ

വരുകത്തണ  അവസയനാണന്  ത്രബതല  പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  ഉണനായബരബക്കുനതന്.

2017-18-ല്  ത്രബതല  പഞനായത്തുകേളുനട  പദതബയനട  അവസനാനഘട്ടത്തബലുളള

ബബല്ലുകേള്  കേക്യൂ  സബസത്തബല്  നബര്ത്തബയതന്  നകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   2017-18  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനത്ത നപനഡബലാംഗന്  ബബല്ലുകേളുനടയലാം

സബല്  ഓവര്  വര്ക്കുകേളുനടയലാം  തുകേ  2018-19  വര്ഷനത്ത  നചലവബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തണനമനന് തസ്പീരുമനാനബചബരബക്കുനതബനനാല്  ഇക്കൗ സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനത്ത

പദതബകേള്  വസ്പീണലാം  ഡബ.പബ.സബ.-ക്കന്  സമര്പ്പെബചന്  പുനര്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടണലാം.

ഇതുമൂലലാം   സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷമനാരലാംഭബചന്  രണര  മനാസമനായബട്ടുലാം  പദതബ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കനാന കേഴബഞ്ഞബട്ടബല. നനലഫന് പദതബക്കന് പഞനായത്തബനന്റെ

പദതബ  വബഹബതത്തബല്നബനന്  തുകേ  നസ്പീക്കബവയ്ക്കണനമനന്  വദവസ

നചയബരബക്കുനതബനനാല്  പഞനായത്തബനന്റെ  പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടക്കനാത്ത

സബതബയനാണുള്ളതന്.  ത്രബതല  പഞനായത്തുകേളുനട  പദതബ

നബര്വ്വഹണത്തബലുണനായബരബക്കുന  പ്രയനാസങ്ങള്  ലഘൂകേരബചന്  പ്രനാകയനാഗബകേമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കനാനുലാം തനാകഴക്കബടയബലുള്ള  ജനങ്ങളുനട വബകേസന സസ്വപ്നങ്ങളുലാം ഉപകഭനാക

വബഹബതവലാം  ലഭദമനാക്കനാനുമുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഇക്കൗ  വബഷയലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച നചയ്യണലാം.

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  നഎസകേന്):

തകദ്ദേശേഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  ജൂനനല  വനര  അനുവദബച  പണലാം

നചലവഴബക്കുനതബനന്  ഒരു തടസ്സവമബല.  സുകലഖ കസനാഫന് നവയറബല് മനാറലാം  വരുത്തബ

നപനഡബലാംഗന്   ബബലബനുളള പണലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.   2017-18  അവസനാനബക്കുകമ്പനാള്

എഗ്രബനമന്റെന്  വയ്ക്കനാത്തകതനാ  തുടങ്ങനാത്തകതനാ  ആയ  കപ്രനാജക്ടുകേള്  സബല്  ഓവര്

കപ്രനാജക്ടുകേളനായബ  ഉള്നപ്പെടുത്തനാന  സനാധബക്കബനലന  നബബന്ധനയണന്.  നനലഫന്

പദതബയമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്  ഉനയബചബട്ടുള്ള  ആകരനാപണങ്ങള്

അടബസനാനരഹബതമനാണന്.  ഇ.എലാം.എസന്.  പനാര്പ്പെബട  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ട  ബുദബമുട്ടുകേള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനന്  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട

വബഹബതത്തബനുലാം  കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളബലൂനട  ലഭബക്കുന  തുകേയലാം  പുറനമ

പഞനായത്തുകേള്ക്കന്  ആവശേദമനായബവരുന  തുകേ  ഗഡുക്കളനായബ  വബതരണലാം

നചയ്യുനതബനന്  ഹഡ്കകേനായബല് നബനലാം  4500  കകേനാടബ രൂപ വനായ്പ അനുവദബചബട്ടുണന്.

ആദദ ഗഡു നല്കേബക്കഴബഞ.  ഇക്കൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചന് ചര്ച

നചകയ്യണ ആവശേദമബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച.)
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(ഗവണ്നമന്റെന്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചന്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശേന്  നചനബത്തല,

നകേ.എലാം. മനാണബ, അനൂപന് കജക്കബന്, കഡനാ. എലാം. നകേ. മുനസ്പീര് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബ

കനതനാക്കള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശേഷലാം അവരവരുനട പനാര്ട്ടബ അലാംഗങ്ങകളനാനടനാപ്പെലാം

സഭയബല്നബനലാം  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം  അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷലാം  തബരബചവരബകേയലാം

നചയ.)

(കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബല് കഭദഗതബ വരുത്തബനക്കനാണന് മുഖദമനബക്കന് ചട്ടലാം  300

അനുസരബചള്ള പ്രസനാവന നടത്തനാന അനുമതബ നല്കേബ.)

II  ചട്ടലാം 300 അനുസരബചള്ള പ്രസനാവന

കതനാട്ടലാം കമഖലയബനല പ്രതബസന്ധബ

സലാംസനാനനത്ത  കതനാട്ടലാം  കമഖല  കനരബടുന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനന്

സര്ക്കനാര് നനകേനക്കനാള്ളനാനുകദ്ദേശേബക്കുന സതസ്വര നടപടബകേള് സലാംബന്ധബചന് മുഖദമനബ

ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന ചട്ടലാം 300 അനുസരബചന് പ്രസനാവന നടത്തബ.

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) സഹകേരണ സനാപനലാം ആരലാംഭബകക്കണതബനന്റെ ആവശേദകേത

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സുകരഷന്  കുറപ്പെന്:   സഹകേരണ  കമഖലയബല്  റബ്ബറധബഷബത

ഉല്പ്പെനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  അമുല്,  സബയനാല്  മനാതൃകേയബല്  കകേനാട്ടയലാം

ആസനാനമനാക്കബ ഒരു സനാപനലാം ആരലാംഭബക്കണലാം. കകേന സര്ക്കനാര് ചുങലാം ചുമത്തനാനത



6

കേനാര്ഷബകേ ഉല്പ്പെനങ്ങളുനട ഇറക്കുമതബ ആരലാംഭബക്കുനകതനാനട റബ്ബര് ഉള്നപ്പെനടയള്ള

കേനാര്ഷബകേ  വബളകേള്  പ്രതബസന്ധബയബലനാകുലാം.  വബലത്തകേര്ചമൂലലാം  സനാള്-മസ്പീഡബയലാം

നസ്കെയബല്  റബ്ബറധബഷബത  മൂലദവര്ദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങളുനട  വദവസനായങ്ങള്

ആരലാംഭബചനാല് മനാത്രകമ ഇക്കൗ പ്രതബസന്ധബ മറബകേടക്കനാന സനാധബക്കുകേയള. ഇതബനനായബ

അമുല്,  സബയനാല് മനാതൃകേയബല് സഹകേരണ കമഖലയബല് ഇടനബലക്കനാനര ഒഴബവനാക്കബ

കേര്ഷകേരബല്നബനന്  റബ്ബര്  കനരബട്ടന്  സലാംഭരബചന്  വദവസനായ  കകേനങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുനട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്

പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനുലാം  ഉല്പ്പെനാദനനചലവബനല  ആനുപനാതബകേ  വബല

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  റബ്ബറധബഷബത  വദവസനായങ്ങള്ക്കന്  കപ്രനാതനാഹനലാം

നല്കുനതബനുലാം  'ടനാസ്കെന്  കഫനാഴന്  ഓണ്  റബ്ബര്'  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.

ഉല്പ്പെനാദനനചലവബനന്റെ  പകുതബകൂടബ  കചര്ത്തന്  ഉല്പ്പെനവബല  നബശ്ചയബക്കണനമന

സസ്വനാമബനനാഥന  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല  ശേബപനാര്ശേ  നടപ്പെബലനാക്കനാനമനന്  കകേന

സര്ക്കനാര്  തതസ്വത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുനണങബലുലാം  അതബനന്  റബ്ബറബനന  കേനാര്ഷബകേ

വബളയനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബകക്കണതുണന്.  07-06-2018-ല്  കചര്ന  കയനാഗ

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  സര്ക്കനാര്-സസ്വകേനാരദ  പങനാളബത്തകത്തനാനട  സബയനാല്  മനാതൃകേയബല്

കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതുലാം  റബ്ബര്  വദവസനായ  പനാര്ക്കന്  സനാപബക്കനാനുള്ള  ഭൂമബ
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കേനണത്തുനതബനനായബ  ഒരു  നസഷദല്  ഓഫസ്പീസനറ  നബയമബക്കുനതുമനാണന്.

ഇത്തരത്തബല്  റബ്ബര്  കമഖലയബനല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള

കബയനാത്മകേമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(2) വബഷനാദകരനാഗലാം കനരബടുനതബനന് നടപടബ

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസന്  .    ശേബരസ്പീനനാഥന:   കേക്കൗണ്സബലബലാംഗന്  ഉള്നപ്പെനടയള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലൂനട വബഷനാദകരനാഗലാം പ്രനാരലാംഭഘട്ടത്തബല്ത്തനന കേനണത്തുനതബനുലാം

കൃതദമനായ  കബനാധവത്കേരണലാം  നടത്തുനതബനുലാം  ചബകേബത  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

പബ.എചന്.സബ.-കേളബലുലാം  സബ.എചന്.സബ.-കേളബലുലാം  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഏര്നപ്പെടുത്തബനക്കനാണന്  കകേരളത്തബനല ആകരനാഗദ  കമഖലനയ ശേകബനപ്പെടുത്തുനതബനന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ  .    നകേ  .    നനശേലജ

ടസ്പീചര്):   ഗവണ്നമന്റെന്  നടത്തബയ  സര്കവ്വയബല്  കകേരളത്തബല്  ഏതനാണന്  10

ശേതമനാനകത്തനാളലാം  ആളുകേള്ക്കന്  വബഷനാദകരനാഗമുനണനന്  കേനണത്തുകേയലാം  അതന്

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദതലത്തബല്  'ആശേസ്വനാസലാം'  പദതബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങളബല്  'ആശേസ്വനാസലാം'

കബനബക്കുകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണന്.   പദതബ നടപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  ആദദ

വര്ഷലാം  170  ആശുപത്രബകേള്  നതരനഞ്ഞടുത്തന്  കഡനാകര്മനാര്ക്കുലാം  നഴ്സുമനാര്ക്കുലാം
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പരബശേസ്പീലനലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.  സസ്പീനബലാംഗന് നടത്തബ വബഷനാദ കരനാഗബകേനള കേനണത്തനാനുലാം

നചറബയകതനാതബല്  വബഷനാദകരനാഗമുള്ളവര്ക്കന്  കേക്കൗണ്സബലബലാംഗന്  നല്കുനതബനുലാം

മബതമനായ രസ്പീതബയബല് കരനാഗമുള്ളവര്ക്കന് പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേനങ്ങളബല്വചന് ചബകേബത

നല്കുനതബനുലാം  തസ്പീവ്രമനായ  രസ്പീതബയബല്  കരനാഗമുള്ളവനര  മനാനസബകേ  ആകരനാഗദ

കകേനങ്ങളബകലയ്ക്കന്  റഫര്  നചയ്യുനതബനുലാം  ഉകദ്ദേശേബക്കുനണന്.  കുടുലാംബനാകരനാഗദ

കകേനങ്ങളബല്  നനസകക്കനാളജബക്കല്  ഫസന്  എയ്ഡന്,  പ്രനാഥമബകേ  കേക്കൗണ്സബലബലാംഗന്

എനബവ  നല്കേനാന  സനാഫന്  നഴ്സുമനാര്ക്കുലാം  കഡനാകര്മനാര്ക്കുലാം  പരബശേസ്പീലനലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  സമ്പൂര്ണ്ണ മനാനസബകേ ആകരനാഗദലാം എന മുദനാവനാകേദമനാണന് സര്ക്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.   തുറനപറയനാനുള്ള  അവസരലാം  ഒരുക്കുകേനയനതനാണന്

വബഷനാദകരനാഗലാം  ചബകേബതബക്കുനതബനുള്ള  ഫലപ്രദമനായ  മനാര്ഗലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം,

കകേനാഴബകക്കനാടന്,  തൃശൂര്  എനസ്പീ  മനാനസബകേനാകരനാഗദ  കകേനങ്ങനള  ആധുനബകേ

മനാനസബകേനാകരനാഗദ കകേനങ്ങളനാക്കബ മനാറനാന പദതബ തയ്യനാറനാക്കബവരുന. നടലകഫനാണ്

വഴബയള്ള കേക്കൗണ്സബലബലാംഗന് ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്. 

IV സബ്മബഷന

(1) കേണ്ണൂര് വബമനാനത്തനാവളലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സബ  .    കജനാസഫന് :  കേണ്ണൂര് വബമനാനത്തനാവളലാം  ഉഡനാന  പദതബയബല്

നബനലാം  ഒഴബവനാക്കബയതന്  പുന:പരബകശേനാധബക്കുനതബനുലാം  അന്തര്കദശേസ്പീയ
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സര്വ്വസ്പീസുകേള്ക്കന്  അനുമതബ  നല്കുനതബനുലാം  കകേന  സര്ക്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

നചലുത്തണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന) :   തനാരബഫന്  നബര്ണ്ണയബക്കുനതുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ടന്  എയര്കപനാര്ട്ടന്  ഇക്കകണനാമബകേന്  നറഗുകലററബ  അകതനാറബറബ  നടത്തബയ

കയനാഗത്തബല്  കേണ്ണൂര്  വബമനാനത്തനാവളനത്ത  ഉഡനാന  സ്കെസ്പീമബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  വബമനാന

സര്വ്വസ്പീസുകേള്  നടത്തബയനാല്  വലബയ  വബമനാനത്തനാവളങ്ങളുനട  പട്ടബകേയബല്

ഉള്നപ്പെടുകേയബനലനലാം  തനാരബഫന്  നബര്ണ്ണയബക്കനാനനാവബനലനലാം  അറബയബച

സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  സ്കെസ്പീമബല്നബനലാം  പബനമനാറണനമന  കേണ്ണൂര്  അന്തനാരനാഷ

വബമനാനത്തനാവള  കേമ്പനബയനട  അഭദര്ത്ഥന  അടുത്ത  ഡയറകര്  കബനാര്ഡന്  കയനാഗലാം

പരബഗണബക്കുനതനാണന്.  വബമനാനത്തനാവളത്തബനന്റെ  സുഗമമനായ  പ്രവര്ത്തനത്തബനുലാം

വബപുലസ്പീകേരണത്തബനുലാം  ഉഡനാന  സ്കെസ്പീലാം  തടസ്സമനായബ  മനാറനാന  സനാധദതയള്ളതബനനാല്

പബനമനാറനതനാണന്  നലനതനനാണന്  സര്ക്കനാരബനന്റെ  അഭബപ്രനായലാം.  കേണ്ണൂര്

വബമനാനത്തനാവളത്തബല്നബനലാം  അന്തനാരനാഷ  സര്വ്വസ്പീസുകേള്   ആരലാംഭബക്കുന  വബഷയലാം

പ്രധനാനമനബയനട  ശദയബല്  നകേനാണവരബകേയലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാനമനന്

അകദ്ദേഹലാം ഉറപ്പുനല്കുകേയലാം നചയബട്ടുണന്. 
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(2) പ്രതബകേനള കേനണത്തല് 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ:  കേടമ്പഴബപ്പുറലാം  ഇരട്ട നകേനാലപനാതകേ കകേസബല് അകനസ്വഷണലാം

ഉക്കൗര്ജബതമനാക്കബ  കുറവനാളബകേനള  കേനണത്തുനതബനന്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  പനാലക്കനാടന്  ശസ്പീകൃഷ്ണപുരത്തന് വസ്പീട്ടബല്

അതബകമബചകേയറബ ദമ്പതബകേനള  നകേനാലനപ്പെടുത്തബയ സലാംഭവത്തബല് കകേസകനസ്വഷണലാം

കകലാംബനാഞബനന്  കകേമനാറബയബട്ടുണന്.   ഇതുസലാംബന്ധബചന്  വബശേദമനായ  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തുകേയലാം സലാംഭവസലത്തുനബനലാം ലഭബച വബരലടയനാളങ്ങളുലാം പ്രകദശേനത്ത മുഴുവന

കഫനാണ്കകേനാളുകേളുലാം  പരബകശേനാധനനാ  വബകധയമനാക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണന്.  സനാകങതബകേ

വബദഗ്ദ്ധരുനട കസവനലാം ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബ പ്രതബകേനള കേനണത്തുനതബനന് നബര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്. 

(3) നകേനാചബന റബകഫനറബയബല്നബനള്ള മലബനസ്പീകേരണലാം

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം  സലാംബന്ധബചന്  ശസ്പീ.  അനൂപന്  കജക്കബന്,  എലാം.എല്.എ.-യലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.)

ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജസ്പീനന:  നകേനാചബന റബകഫനറബയബല് നബനള്ള മലബനസ്പീകേരണലാം

പരബസരവനാസബകേള്ക്കന്  ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങളുണനാക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  ഗ്രസ്പീന

നബല്റന്  സനാപബചലാം  സമസ്പീപവനാസബകേളുനട  സലകമനറടുത്തുലാം  പ്രശ്നലാം
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പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള ഇടനപടലുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    അനൂപന്  കജക്കബന്:  നകേനാചബന  റബകഫനറബയബല്നബനള്ള

മലബനസ്പീകേരണലാംമൂലലാം  പരബസരവനാസബകേള്ക്കുണനാകുന  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  പരബസബതബ

പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പരബഹരബക്കുനതബനന്  ജനപ്രതബനബധബകേളുനട  കയനാഗലാം  വബളബക്കുനതബനുലാം

കേമ്പനബ  അധബകൃതരുനട  നബകഷധനാത്മകേ  നബലപനാടന്  തബരുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  പുത്തനകുരബശേന്  വബകലജബനല  കകേന

നപനാതുകമഖലനാ  സനാപനമനായ  ബബ.പബ.സബ.എല്.-നന്  ചുറ്റുമുള്ള  പ്രകദശേത്തന്

മലബനസ്പീകേരണലാം  കൂടുതലനാനണനലാം  ബഫര്കസനാണ്,  ഗ്രസ്പീന  നബല്റന്  എനബവ

സനാപബക്കുകേകയനാ  തങ്ങളുനട  ഭൂമബ  കേമ്പനബ  ഏനറടുക്കുകേകയനാ  നചയ്യണനമനലാം

റസബഡന്റെന്സന് അകസനാസബകയഷനുകേള്  ആവശേദനപ്പെട്ടബരുന.  റബകഫനറബക്കന് ചുറ്റുമുള്ള

അന്തരസ്പീക്ഷ  വനായവബനന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം  നബരസ്പീക്ഷബചന്  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ

കബനാര്ഡബനന  അറബയബക്കുനനണനലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുലാം  നതനാഴബലനാളബകേളുലാം

ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങളബലനാനത  വര്ഷങ്ങളനായബ  കജനാലബ  നചയ്യുനനണനലാം  കേമ്പനബ

അറബയബചബട്ടുണന്.  കേമ്പനബ  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  വദവസകേള്

പനാലബക്കുനനണനന്  ഉറപ്പു  വരുത്തനാന  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  കബനാര്ഡബനന

ചുമതലനപ്പെടുത്തുനതുലാം  വദവസനായ  വകുപ്പെന്  വബളബചകചര്ത്ത  കയനാഗതസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം
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പരബസരവനാസബകേളുനട  സലകമനറടുക്കുനതബനുള്ള  സനാധദത  പരബകശേനാധബക്കനാന

കേമ്പനബകയനാടന് ആവശേദനപ്പെടുനതുമനാണന്.

(4) കനനാണ് കസ്പീമബനലയര് സര്ട്ടബഫബക്കറന്

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫന്:   മബശവബവനാഹബതരനായ  പട്ടബകേജനാതബ  പബകനനാക്ക

വബഭനാഗക്കനാരുനട  മക്കള്ക്കന്  കനനാണ്  കസ്പീമബനലയര്  സര്ട്ടബഫബക്കറന്  നല്കുനതബല്

നബയനണകമര്നപ്പെടുത്തബനക്കനാണള്ള  ഉത്തരവന്  തബരുത്തബ  ആനുകൂലദങ്ങള്

പുനനഃസനാപബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കെനാരബകേവലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനാലന):  മബശ

വബവനാഹബതരനായ  പബകനനാക്ക  മുകനനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങളബല്നപ്പെട്ടവരുനട  മക്കള്ക്കന്

ഒ.ബബ.സബ.  ആനുകൂലദലാം  ലഭബക്കനാന  അര്ഹതയണന്.  സലാംവരണലാം  ലഭബക്കുനതബനന്

കസ്പീമബനലയര്  പരബധബകൂടബ  പരബഗണബകക്കണതുണന്.  ഉനതപദവബയബലുള്ള  മുകനനാക്ക

വബഭനാഗങ്ങനള കമല്ത്തട്ടനായബ പരബഗണബചന് കസ്പീമബനലയര് ആയനാണന് പരബഗണബക്കുനതന്.

മബശവബവനാഹബതരബനല ഒ.ബബ.സബ. സര്ട്ടബഫബക്കറബനന് അര്ഹതയള്ള കുട്ടബകേള്ക്കുലാം ഇതന്

ബനാധകേമനാണന്.  കകേരള  നബയമസഭയനട  സസ്പീകേളുനടയലാം  കുട്ടബകേളുനടയലാം

വബകേലനാലാംഗരുനടയലാം കക്ഷമലാം സലാംബന്ധബച സമബതബയനട നനാലനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബല് മബശ

വബവനാഹബതരബല്  ഒരനാള്  പബകനനാക്ക  ജനാതബക്കനാരനുലാം  ഒരനാള്  മുകനനാക്ക
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ജനാതബക്കനാരനുമനാനണങബല്  മക്കള്ക്കന്  പബകനനാക്ക  വബഭനാഗത്തബനന്  ലഭബക്കുന

വബദദനാഭദനാസനാനുകൂലദലാം,  നതനാഴബല്  സലാംവരണലാം  എനബവ  ലഭബക്കുനതബനുള്ള

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തണനമനന്  ശേബപനാര്ശേ  നചയബരുന.  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബയനുസരബചന്  മബശ വബവനാഹബതരബല് അച്ഛന പട്ടബകേജനാതബയബല്നപ്പെട്ടനാല് മനാത്രകമ

ആനുകൂലദലാം  ലഭബക്കുകേയള.  പബകനനാക്ക  വബഭനാഗങ്ങളബനല  മബശ  വബവനാഹബതരുനട

മക്കള്ക്കന്  ആനുകൂലദലാം  അനുവദബക്കുനതബനന്  പ്രകതദകേ  ഉത്തരവന്  ഇറക്കബയബട്ടബല.

എസന്.സബ./എസന്.ടബ.  വബഭനാഗങ്ങളബനല മബശ വബവനാഹബതരുനട  മക്കള്ക്കന് അനുവദബച

ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കന്  സമനാനമനായ  ഉത്തരവന്  പുറനപ്പെടുവബക്കനാനനാണന്  ഗവണ്നമന്റെന്

ആകലനാചബക്കുനതന്.  20-11-2008-നല  ഉത്തരവബനന്  സമനാനമനായബ  പബകനനാക്ക

വബഭനാഗങ്ങളബനല  കസ്പീമബനലയര്  നബശ്ചയബക്കുനതബനുലാം  വദകമനായ  മനാനദണലാം

പുറനപ്പെടുവബചന് പ്രശ്നലാം പരബഹരബക്കുനതബനുമുള്ള നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. 

(5) പട്ടയ വബതരണലാം

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  കതങ്കുറബശബ  2-ാം  വബകലജബനല

സബരതനാമസക്കനാരനായ പട്ടബകേജനാതബ/പബകനനാക്ക വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെട്ട  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന്

പട്ടയലാം  നല്കുനതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന):

നബലവബനല  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേനാരലാം  കതങ്കുറബശബ  2-ാം  വബകലജബനല  സബരതനാമസക്കനാര്
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1964-നുമുമ്പന്  കുടബയനാനനാരനാനണനന്  നതളബയബക്കുനതബനുള്ള  കരഖകേള്

ഹനാജരനാകക്കണതനാനണനലാം  അവനര  വബചനാരണ  നടത്തബയതബനന്റെ

അടബസനാനത്തബല്മനാത്രകമ  പട്ടയലാം  വബതരണലാം  നടത്തനാന  പനാടുള  എനമനാണന്

വദവസ  നചയബരബക്കുനതന്.  ഇക്കൗ  കരഖ  ഹനാജരനാക്കനാന  പലര്ക്കുലാം  സനാധബചബട്ടബല.

കുടബയനാന  നതളബയബക്കുനതബനുള്ള  കഡനാകേക്യുനമന്റെറബ  എവബഡനസന്  ഇലനാത്ത

സലങ്ങളബല്  വനാക്കനാലുള്ള  എവബഡനസന്  മതബയനാകുനമനന്  ലനാനഡന്

ടബബക്യൂണലുകേള്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ

വബഭനാഗത്തബല്നപ്പെട്ട ആളുകേള് വര്ഷങ്ങളനായബ തനാമസബക്കുന സലത്തബനന്റെ വദകമനായ

കരഖകേള്  കകേവശേമുണനായബരബക്കബല  എനതബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

ടബബക്യൂണലുകേള്ക്കന്  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പരബകശേനാധബചന്

തസ്പീരുമനാനനമടുക്കനാവനതനാണന്. 

(6) തസ്പീരകദശേവനാസബകേനള മനാറബ തനാമസബപ്പെബക്കല്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മനാസര്:  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബല്  രൂക്ഷമനായ

കേടലനാകമണമുണനായ  കേയ്പമലാംഗലലാം  കേടല്ത്തസ്പീരത്തുള്ളവനര  മനാറബ

തനാമസബപ്പെബക്കുനതബനനാവശേദമനായ സലകമനറടുക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന):  തൃശ്ശൂര്

ജബലയബനല  കേയ്പമലാംഗലലാം  മണലത്തബല്  ഏറബയനാടന്  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  ലനാന്റെന്
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കബനാര്ഡന്  ഏനറടുത്ത  അഴസ്പീകക്കനാടുള്ള  മബചഭൂമബയബല്  തസ്പീരകദശേവനാസബകേനള  മനാറബ

പനാര്പ്പെബക്കനാന  ഉകദ്ദേശേബക്കുനണന്.  എനനാല്  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  മബചഭൂമബയനായബ  ഏനറടുത്ത

നടപടബ  പുന:പരബകശേനാധബക്കനാന  ഉത്തരവനായബട്ടുണന്.  പുന:പരബകശേനാധനയകശേഷലാം

ഉത്തരവനാകുന  മുറയ്ക്കന്  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  കൂടബ  ഉപകയനാഗബചന്  കേടല്ത്തസ്പീരത്തന്

തനാമസബക്കുനവനര  മനാറബ  പനാര്പ്പെബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

കേടലനാകമണവലാം  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധബചന്  ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബയമനായബ ആകലനാചബചന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

(7) മലകയനാര കേര്ഷകേര്ക്കന് പട്ടയലാം 

ശസ്പീ  .    മുരളബ  നപരുനനലബ:  തൃശൂര്  ജബലയബനല  മലകയനാര  കേര്ഷകേര്ക്കന്

അടബയന്തരമനായബ പട്ടയലാം നല്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന  ):  തൃശ്ശൂര്

ജബലയബല്  01-01-1977-നുമുമ്പന്  വനഭൂമബ  കകേവശേലാം  വചന്  അനുഭവബക്കുനവരബല്

നനാളബതുവനര  4056  പട്ടയങ്ങള്  വബതരണലാം  നചയബട്ടുണന്.   വബവബധ  കേനാരണങ്ങളനാല്

നബരവധബ കകേസുകേളബല് പട്ടയലാം വബതരണലാം നചയ്യനാന സനാധബചബട്ടബല.    കകേനനാനുമതബ

ലഭബചതുലാം  കജനായബന്റെന്  നവരബഫബകക്കഷന റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  ലഭബക്കനാത്തതുമനായ കകേസുകേളബല്

പട്ടയലാം  നല്കേനാന  സനാധബചബട്ടബലനാനയനന്  കേനണത്തബയതബനനത്തുടര്നന്

അകപക്ഷകേരുനടകയനാ  വനലാം  വകുപ്പെബനന്റെകയനാ  കകേവശേലാം  പരബകശേനാധന  സലാംബന്ധബച
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കരഖകേളുനണങബല്  ആയതന്  റവനക്യൂ  വകുപ്പെന്  ഉകദദനാഗസര്ക്കന്   നല്കേണനമനന്

നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണന്.  പട്ടയ വബതരണത്തബനനായബ സര്കവ്വ ഉകദദനാഗസനര ഉള്നപ്പെടുത്തബ

ഒരു ടസ്പീലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച വരുന.  മരവബല നബശ്ചയബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനലാം കകേനക്കനാളനതബനന് വനലാം വകുപ്പെബനുലാം വൃക്ഷ വബല നകേനാടുക്കനാനുള്ളവരുനട

കേനാരദത്തബല്  സമയബന്ധബതമനായബ  കനനാട്ടസ്പീസന്  നല്കേബ  തുടര്  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനന് നസഷദല് തഹസസ്പീല്ദനാര്ക്കുലാം നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കേബയബട്ടുണന്.

(8)  സ്കൂള് വനാഹനങ്ങളുനട ഫബറന്നസന് പരബകശേനാധന

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബന്ധബചന് ശസ്പീമതബ വസ്പീണനാ കജനാര്ജന്,  എലാം.എല്.എ.യലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.)

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസ്വരനാജന്  : തൃപ്പുണബത്തുറ  മരടബല്  സ്കൂള്  കുട്ടബകേനള  കേയറബ  വന

വനാഹനലാം  അപകേടത്തബല്നപ്പെട്ടന്  രണന്  കുട്ടബകേളുലാം  ആയയലാം  മരബക്കനാനബടയനായ

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  വനാഹനങ്ങളുനട  ഫബറന്നസന്  നടസബനല  കമകക്കടുകേള്

കേനണത്തുനതബനുലാം  പുതബയ  പരബകശേനാധനനാ  രസ്പീതബകേള്  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  കൂടനാനത അനുവദനസ്പീയമനായ എണ്ണത്തബല് കൂടുതല് കുട്ടബകേനള

സ്കൂള്  ബസുകേളബലുലാം  കപ്രവറന്  വനാഹനങ്ങളബലുലാം  കേയറ്റുനകണനാനയനന്

പരബകശേനാധബക്കുകേയലാം  കഡ്രൈവര്മനാര്ക്കന്  പ്രകതദകേ  പരബശേസ്പീലനലാം  നല്കുകേയലാം  വലബയ

സ്കൂള്  ബസുകേളബല്  ഒനബല്ക്കൂടുതല്  കപനര  കഡനാര്  അറനഡര്മനാരനായബ
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നബയമബക്കുകേയലാം കവണലാം.

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജന്  :  സ്കൂള്  ബസുകേള്  അനുവദനസ്പീയമനായ

സസ്പീഡബലനാകണനാ   ഓടബക്കുനനതനലാം  കകേനാണ്ടനാകന്  കേദനാകരജുകേളബല്  കൃതദമനായള്ള

അടയനാളങ്ങള്  കരഖനപ്പെടുത്തുനകണനാനയനന്  പരബകശേനാധബക്കുനതബനുലാം  പ്രധനാന

കറനാഡുകേളബല് സ്കൂള് ബസുകേള്ക്കന് പ്രകതദകേ കസനാപ്പുകേള് അനുവദബക്കുനതബനുലാം ഇവബനട

മറ്റു വനാഹനങ്ങളുനട സസ്പീഡന് നബയനബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ശേശേസ്പീനന):  സ്കൂള്  ബസുകേളബല്

നബലവബലുള്ള  മനാനദണങ്ങള്  പനാലബക്കുനബലനാനയനള്ളതന്  വസ്തുതയനാണന്.

അനധബകൃത  വനാഹനങ്ങളബല്  കുട്ടബകേനള  സ്കൂളബല് അയയ്ക്കനാതബരബക്കനാന  രക്ഷബതനാക്കള്

ശദബക്കണലാം.  സ്കൂള്  ബസബല്  യനാത്ര  നചയ്യുന  വബദദനാര്ത്ഥബകേളുനട  കപരുലാം

കമല്വബലനാസവലാം രക്ഷബതനാക്കളുനട കകേനാണ്ടനാകന് നമ്പരുലാം ഉള്നപ്പെട്ട പട്ടബകേ തയ്യനാറനാക്കബ

ലനാമബകനറന്  നചയന്  സൂക്ഷബക്കണനമന  നബര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.   വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങള്  സസ്വകേനാരദ  വനാഹനങ്ങള്  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനനതബനരയലാം

അനുവദനസ്പീയമനായതബലുലാം കൂടുതല് കുട്ടബകേനള വനാഹനങ്ങളബല് കേയറ്റുനതബനനതബനരയലാം

കേര്ശേന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   സ്കൂള് വനാഹനങ്ങളബല് ആയയ പുറകമ ഒരു

കഡനാര് അറനഡറനട കസവനലാം കൂടബ ലഭദമനാക്കണനമനലാം അഗബശേമന ഉപകേരണങ്ങള്

ബസുകേളബല്  സൂക്ഷബക്കണനമനലാം  നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണന്.   കഡ്രൈവര്മനാര്ക്കന്  പ്രകതദകേ
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പരബശേസ്പീലനലാം നല്കുന കേനാരദലാം ശദബക്കുനതനാണന്.  ഈ അദദയന വര്ഷലാം  19806

ബസുകേള്  പരബകശേനാധബചന്  'കുട്ടബകേളുനട  സുരക്ഷ'  എന  കസഫബ  സബക്കര്

ഒട്ടബക്കുകേയണനായബ.   ജബ.പബ.എസന്.  സലാംവബധനാനത്തബലൂനട  ഇത്തരലാം  വനാഹനങ്ങനള

കേനണത്തബ  ടനാനകസനാര്ട്ടന്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുനമന്റെബനന്റെ  സലാംസനാന/ജബലനാതല  കനനാഡല്

ഓഫസ്പീസുമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന  വബധത്തബലുള്ള  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തുനതബനനക്കുറബചന്  ആകലനാചബക്കുകേയനാണന്.  ഫബറന് നസന് നടസബല് നടത്തുന

കേബളബപ്പെബക്കല്  കേണപബടബക്കുനതബനന്  മബനല്  പരബകശേനാധന  നടത്തുനതനാണന്.

മനാനദണങ്ങള് പനാലബക്കനാത്ത ബസുകേളുനട നപര്മബറന് റദ്ദേനാക്കുനമനന് അറബയബചബട്ടുണന്.

(9) ദസ്പീര്ഘദൂര ബസുകേള്ക്കന് കസനാപ്പെന് അനുവദബക്കല്

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസന്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്  : നസന്റെന്  കതനാമസന്  ഇടവകേ കദവനാലയലാം

സബതബ നചയ്യുന പുല്ലുവഴബയബല് നകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.യനട ദസ്പീര്ഘദൂര സൂപ്പെര്കനാസന്,

ഡസ്പീലകന് ബസുകേള്ക്കന്  കസനാപ്പെന് അനുവദബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ശേശേസ്പീനന):  നസന്റെന്  കതനാമസന്  ഇടവകേ

കദവനാലയലാം  സബതബ  നചയ്യുന  പുല്ലുവഴബയബല്  ദസ്പീര്ഘദൂര  ഫനാസന്  പനാസഞര്

ബസുകേള്ക്കന്  കസനാപ്പെന്  അനുവദബക്കുനതബനനക്കുറബചന്  ആകലനാചബക്കുനതനാണന്. 

(10)  ബബനനാനബ സബങന് ലബമബറഡന്

ശസ്പീ  .   വബ  .   നകേ  .   ഇബനാഹബലാം കുഞ്ഞന്  : കേളമകശരബയബനല  പൂട്ടബക്കബടക്കുന
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ബബനനാനബ  സബങന്  ലബമബറഡന്  നതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുനതബനുലാം

സമസ്പീപ  പ്രകദശേങ്ങളബല്  അഞന്  കപനാണകേളബല്  സലാംഭരബചബരബക്കുന  രനാസ  മനാലബനദലാം

നസ്പീക്കലാം നചയ്യുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

നമനായസ്പീന):  എറണനാകുളലാം ജബലയബനല ബബനനാനബ സബങന് കേമ്പനബ ബബ.ഐ.എഫന്.ആര്.-

നന് പരബഗണബക്കനപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതനാണന്.  നതനാഴബലനാളബകേളുനട ശേമ്പളവലാം മറന് അലവനസുകേളുലാം

120  ദബവസങ്ങള്ക്കുള്ളബല്   നകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനന്  2017  നഫബ്രുവരബ  മനാസലാം

കലബര്  കേമ്മേസ്പീഷണറനട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കചര്ന  കയനാഗത്തബല്

തസ്പീരുമനാനമനായബട്ടുനണങബലുലാം  നതനാഴബലനാളബ  തര്ക്കലാം  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  നബരവധബ

വബഷയങ്ങള് തസ്പീര്പ്പെനാകേനാനുണന്.  ബനാങന് അധബകൃതര് കേമ്പനബ ആസബകേള് കലലത്തബല്

വയനതനായബ  ജബലനാ  കേളകര്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയബട്ടുണന്.   വബവബധ  പനാന്റുകേളബല്

നകേട്ടബക്കബടക്കുന  രനാസവസ്തുക്കള്  നസ്പീക്കലാം  നചയ്യണനമന  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ

കബനാര്ഡബനന്റെ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പനാലബക്കനപ്പെട്ടബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  നബയമനടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  സനാധദത  പരബകശേനാധബചവരുന.  മലബനസ്പീകേരണ

നബയനണത്തബനുലാം  അപകേടങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  സതസ്വര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണനമനന്  ജബലനാ  കേളകര്ക്കുലാം  മലബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  കബനാര്ഡബനുലാം

നബര്കദ്ദേശേലാം നല്കുനതുലാം അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.  
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(11) കേനാട്ടനാന ആകമണലാം

(പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബന്ധബചന് ശസ്പീ. നകേ. വബ.  വബജയദനാസന്, എലാം.എല്.എ.യലാം

കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.)

ശസ്പീ  .   ഷനാഫബ പറമ്പബല്: പനാലക്കനാടന് നബകയനാജകേമണലത്തബല് പ്രഭനാകേരന എന

നതനാഴബലനാളബ  കേനാട്ടനാനയനട  ആകമണത്തബല്  നകേനാലനപ്പെട്ട  സനാഹചരദത്തബല്

വനദജസ്പീവബ ആകമണത്തബല്നബനലാം മനുഷദനന്റെ ജസ്പീവനുലാം  സസ്വത്തബനുലാം സലാംരക്ഷണലാം

നല്കുനതബനുലാം അടബയന്തരമനായബ കയനാഗലാം വബളബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസന്: പ്രഭനാകേരന എന ചുമട്ടുനതനാഴബലനാളബയള്നപ്പെനട മൂനന്

കപനര  ചവബട്ടബനക്കനാന  സനാഹചരദത്തബല്  ആനനയ  ഇണക്കബ

നനാട്ടനാനയനാക്കനാനനാവശേദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശേനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    രനാജു):

പനാലക്കനാടന് മുണ്ടൂര് പ്രകദശേത്തന്  കേനാട്ടനാനയനട ആകമണത്തബല് നകേനാലനപ്പെട്ട പ്രഭനാകേരന

എനയനാളുനട  കുടുലാംബത്തബനന്  അടബയന്തരമനായബ  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കേനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.  കൂടനാനത ശേവസലാംസ്കെനാരത്തബനുലാം കപനാസന്കമനാര്ട്ടത്തബനുലാം

വരുന നചലവകേള്  വനലാം വകുപ്പുതനന വഹബക്കുനതബനന്  ആവശേദമനായ നബര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.  കേനാട്ടനാനകേളുനട  വര്ദബച  വരുന  ആകമണങ്ങള്  ഫലപ്രദമനായബ

പ്രതബകരനാധബക്കനാന കകേരളത്തബല്നബനലാം മൂനന് ആനകേനള കുങബ പരബശേസ്പീലനത്തബനനായബ
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തമബഴന് നനാട്ടബകലയ്ക്കന്  അയചബട്ടുണന്.  പനാലക്കനാടന്  ഇറങ്ങബയ  ആനനയ  മയക്കുനവടബവചന്

കറഡബകയനാ കകേനാളര് ഘടബപ്പെബക്കനാനുലാം തുടര് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.

വനകമഖല  ഉള്നപ്പെടുന  നബകയനാജകേമണലങ്ങളബനല  എലാം.എല്.എ.-മനാരുനടയലാം

കഫനാറസന്  ഡബപ്പെനാര്ട്ടുനമന്റെബനല  നനവല്ഡന്  നനലഫന്  വനാര്ഡനടക്കമുള്ള

ഉകദദനാഗസരുനടയലാം  കയനാഗലാം  വബളബചന്  പ്രതബകരനാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ശേകബനപ്പെടുത്തുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

IV കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല  മൂനനാമനത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള്ള  കേടലനാസുകേള്

കമശേപ്പുറത്തുവച.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം

1.  2017-18  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനത്ത ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട പരബകശേനാധന

സലാംബന്ധബച സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ I-നന്റെ രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല ശേബപനാര്ശേകേളബകനലുളള

ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ചന്  31  വനരയളള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം

സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

2.  2017-18  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനത്ത ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട പരബകശേനാധന

സലാംബന്ധബച  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  IV-നന്റെ  രണനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശേബപനാര്ശേകേളബകനലുളള  ആക്ഷന  കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ചന്  31  വനരയളള
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ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

3. 2017-18  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷനത്ത  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട  പരബകശേനാധന

സലാംബന്ധബച സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ V-നന്റെ രണനാമതന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല ശേബപനാര്ശേകേളബകനലുളള

ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ചന്  31  വനരയളള ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം

സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

4.  2017-18  സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷനത്ത ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട പരബകശേനാധന

സലാംബന്ധബച  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  VII-നന്റെ  രണനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശേബപനാര്ശേകേളബകനലുളള  ആക്ഷന  കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ചന്  31  വനരയളള

ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

5. 2017-18  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷനത്ത  ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുനട  പരബകശേനാധന

സലാംബന്ധബച  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  XIII-നന്റെ  രണനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല

ശേബപനാര്ശേകേളബകനലുളള ആക്ഷന കടക്കണ് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  2018  മനാര്ചന്  31  വനരയളള

ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

6. പബബകേന്  അക്കക്കൗണന്സന്  കേമ്മേബറബയനട  ഇരുപത്തബനയനാനപതന്  മുതല്

മുപ്പെത്തബനയനാനന്  വനരയളള റബകപ്പെനാര് ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.

7. പരബസബതബ  സലാംബന്ധബച  സമബതബയനട  പതബനനാലനാമതന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

സമര്പ്പെബക്കനപ്പെട്ടു.
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VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുളള തനാനഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2018-  നല കകേരള കഹകക്കനാടതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കെനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന):

സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയപ്രകേനാരമുളള  2018-നല  കകേരള  കഹകക്കനാടതബ

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

ശസ്പീ  .    സബ  .    നകേ  .    ശേശേസ്പീനന:  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയപ്രകേനാരമുളള

2018-നല  കകേരള  കഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറന്  നചയ്യണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മുനബസബഫന്-ജബലനാ  കകേനാടതബകേളുനട  അര്ത്ഥനാധബകേനാരബത  വര്ദബപ്പെബചകപ്പെനാള്

ആനുപനാതബകേമനായ വര്ദനവന് കഹകക്കനാടതബക്കന് അനുവദബക്കനാത്തതബനന്റെ ഫലമനായബ

കകേസുകേള് തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കനാന കേഴബയനാനത നകേട്ടബക്കബടക്കുകേയനാണന്.  കഹകക്കനാടതബ

സബലാംഗബള് ബഞബനന്റെ  അര്ത്ഥനാധബകേനാരബത 40 ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുന ഈ

കഭദഗതബയബലൂനട നകേട്ടബക്കബടക്കുന കകേസുകേളുനട എണ്ണലാം കുറയനതബനുലാം അപ്പെസ്പീലുകേള്
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തസ്പീര്പ്പെനാക്കുനതബനല  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  സനാധനാരണക്കനാരനായ

ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്   നസ്പീതബ  ലഭബക്കുനതബനുലാം  സഹനായകേരമനാകുലാം.  എലാം.എ.സബ.റബ.

കകേസുകേള്ക്കന്  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  നല്കുനതന്  സനാബന്  സലാംവബധനാനത്തബലൂനട

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  ജനകേസ്പീയതയലാം  സുതനാരദതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തബനക്കനാണന്

കഹകക്കനാടതബയള്നപ്പെനടയളള  കകേനാടതബകേളബല്  ജഡ്ജബമനാനര  നബയമബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേരള ലസ്പീഗല് സര്വ്വസ്പീസസന് അകതനാറബറബയനട കസവനങ്ങള്

പ്രചരബപ്പെബക്കുനതബനുലാം മസ്പീഡബകയഷന നസലബനന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

സലാംവബധനാനമുണനാക്കണലാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസന്:  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ  പ്രകേനാരമുളള

2018-നല  കകേരള  നനഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയ്ക്കന്  അയയ്ക്കണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

കദശേസ്പീയതലത്തബല്  കകേനാടതബകേളുനട  പരബപനാവനതയലാം  പവബത്രതയലാം

സലാംരക്ഷബക്കനപ്പെടണലാം. കകേരളത്തബല്  നസ്പീതബനദനായ സലാംവബധനാനലാം കുറമറതനാനണങബലുലാം

കകേസുകേള്  തസ്പീര്പ്പുകേലബക്കുനതബല്  കേനാലതനാമസമുണനാകുനണന്.  നനഹകക്കനാടതബയബല്

തസ്പീര്പ്പെനാകേനാനത നകേട്ടബക്കബടക്കുന ഫയലുകേള് ഡബജബറനനലസന് നചയന് സൂക്ഷബക്കനാനുളള

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   വനാടകേനക്കട്ടബടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കകേനാടതബകേള്ക്കന്

സസ്വന്തമനായബ  നകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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കേസ്പീഴന് കക്കനാടതബകേളബല് ഇടക്കനാല ഉത്തരവബനന്റെ പകേര്പ്പെന് ലഭദമനാക്കുകേയലാം വബശമ മുറബയലാം

ശുചബമുറബയലാം  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  ജബലനാ  കകേനാടതബകേളുള്നപ്പെനട

ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുലാം  സുഗമമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുനതബനുമുളള

സനാഹചരദമുണനാക്കണലാം.  സലാംസനാന  ഗവണ്നമന്റുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട  കകേസുകേളുനട

എണ്ണലാം കൃതദമനായബ  തബട്ടനപ്പെടുത്തബ സമയബന്ധബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കണലാം.  ഫയലുകേള്

കമനാഷണലാം  കപനാകുനതന്  സലാംബന്ധബചന്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനാന  സര്ക്കനാര്

തയ്യനാറനാകേണലാം.  സനായനാഹ്ന  കകേനാടതബകേളബലൂനട  നകേട്ടബക്കബടക്കുന  കകേസുകേളബല്

തസ്പീര് പ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതബനുലാം  എലാം.എ.സബ.ടബ.  കകേസുകേളബനല  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കബ

നകയബലാം  നചയ്യുന  തുകേയനട  10  ശേതമനാനലാം  ആകബഡന്റെബല്നപ്പെട്ടവര്കക്കനാ  അവരുനട

ആശബതര്കക്കനാ  നല്കുനതബനുമുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്നപ്പെടുത്തണലാം.

വനാഹനനാപകേടത്തബല്നപ്പെടുനവര്ക്കന്  ധനസഹനായലാം  നല്കുനതബനുലാം  കകേനാടതബകേള്

കേനാകലനാചബതമനായബ  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുനതബനുലാം  ലബറബകഗഷനുകവണ  സഹനായലാം

നല്കുനതബനുലാം ഗവണ്നമന്റെന് തയ്യനാറനാകേണലാം.  

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കെനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന  ):

2018-നല കകേരള കഹകക്കനാടതബ (കഭദഗതബ) ബബലബനന്റെ  ലക്ഷദലാം കഹകക്കനാടതബയനട

നപകേക്യുനബയറബ അധബകേനാരലാം വര്ദബപ്പെബക്കലനാണന്.  ഇതന്  1  ലക്ഷലാം രൂപയബല്നബനലാം  40



26

ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.  കമനാകട്ടനാര് ആകബഡന്റെന് നകയബലാം

ടബബക്യൂണലബനന്റെ അവനാര്ഡന് തുകേ കേണക്കബനലടുക്കനാനതതനന സബലാംഗബള് ജഡ്ജബയനട

മുമ്പനാനകേ  അപ്പെസ്പീല്  ഫയല്  നചയ്യുനതബനുള്ള  അധബകേനാരലാം  നല്കുകേയലാം  ഡബവബഷന

ബഞബല്  നപന്റെബലാംഗന്  അപ്പെസ്പീലനായ  40  ലക്ഷത്തബല്  തനാനഴയള്ള  എലനാ  കകേസുകേളുലാം

സബലാംഗബള്  ബഞബകലയ്ക്കന്  മനാറ്റുകേയലാം  നചയ്യുനതബലൂനട  നകേട്ടബക്കബടക്കുന  കകേസുകേളബല്

തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കനാന  സനാധബക്കുലാം.  കകേനാടതബകേളുനട  പശ്ചനാത്തല  സക്കൗകേരദ

വബകേസനനത്ത  സലാംബന്ധബചന്  വബശേദമനായ  പരബകശേനാധന  നടത്തുനതബനുലാം

കകേനാടതബകേളബല്  ഇ-ഫയലബലാംഗന്  സമ്പ്രദനായലാം,  കേമ്പക്യൂട്ടര്വത്കേരണലാം  എനബവ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ഫയല് നഷ്ടനപ്പെട്ട കകേസബല്

ഉത്തരവനാദബകേളനായ  ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര  ചസ്പീഫന്  ജസബസന്  നബകയനാഗബക്കുന

ഉകദദനാഗസനന്  മനാത്രകമ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനാന  സനാധബക്കുകേയള.  ലസ്പീഗല്

സര്വ്വസ്പീസസന് അകതനാറബറബയബനല ഒഴബവകേള് നബകേത്തുനതബനുലാം പുതബയ കകേനാടതബകേള്

സനാപബക്കുനതബനുലാം  അടബസനാനസക്കൗകേരദ  വബകേസനത്തബനുലാം  അധബകേ  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച.  സബവബല്-കബമബനല്  കകേനാടതബകേളബല്

460 കറബക്കല് തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കനാനുലാം  വബരമബച  ജുഡസ്പീഷദല്  ഓഫസ്പീസര്മനാരുനട

നപനഷന  കേമ്മേക്യൂകട്ടഷന  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാരുകടതബനന്  തുലദമനായബ

ഉയര്ത്തനാനുലാം  സനാധബച.  ജുഡസ്പീഷദല്  ഓഫസ്പീസര്മനാരുനട  നസഷദല്  കപ
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പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം  കഹകക്കനാടതബ  ജഡ്ജബമനാര്ക്കന്  പുതബയ  വനാഹനലാം  വനാങ്ങുനതബനന്

ഭരണനാനുമതബയലാം ഫണലാം അനുവദബക്കുകേയലാം നചയ. ജുഡസ്പീഷദറബയബല് നബലനബല്ക്കുന

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനന്  കബയനാത്മകേമനായ  ഇടനപടലനാണന്  സര്ക്കനാര്

നടത്തുനതന്.  ലസ്പീഗല് സര്വ്വസ്പീസസന് അകതനാറബറബയബനല മബനബസസ്പീരബയല് സനാഫുകേളുനട

സമനാന  തസബകേകേളബനല  നബയമനത്തബല്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെന്  ഇളവകേള്

അനുവദബചബട്ടുണന്.  കകേനാടതബ  വദവഹനാര  ഭനാഷ  മലയനാളത്തബലനാക്കുനതബനന്  260

പരബഭനാഷകേരുനട  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.  അഭബഭനാഷകേരുനട

കക്ഷമനബധബ,  ചബകേബതനാനബധബ,  കനാര്ക്കുമനാരുനട  കക്ഷമനബധബ  എനബവ ഉയര്ത്തുകേയലാം

ജൂനബയര്  അഭബഭനാഷകേര്ക്കന്  കസപ്പെന്റെന്  ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയലാം  നചയ.  ബബല്

ഏകേകേണ്ഠമനായബ പനാസ്സനാക്കണനമനന് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള കഹകക്കനാടതബ

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.

2 -  ാംവകുപ്പെന് 

131, 134, 154  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3 -  ാംവകുപ്പെന് 

161-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച.

3-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4 -  ാംവകുപ്പെന് 

(കഭദഗതബയബല.)

4-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

4-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

110, 112, 114, 117, 128, 129  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.
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1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കെനാരബകേവലാം  പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനാലന):

2018-നല  കകേരള  കഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശേന് നചനബത്തല):  ബബലബനന അനുകൂലബക്കുന.

അദനാലത്തുകേള്  നടത്തബയലാം  ഗ്രനാമനദനായനാലയങ്ങള്  സനാപബചലാം  നകേട്ടബക്കബടക്കുന

കകേസുകേള്  തസ്പീര്പ്പെനാക്കണലാം.  സൂപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബലടക്കലാം  ജുഡസ്പീഷദറബയബല്

വളര്നവരുന  അനഭബലഷണസ്പീയമനായ  പ്രവണതകേള്  ഗക്കൗരവകത്തനാനട  കേനാണണലാം.

നകേനാളസ്പീജബയത്തബല്  ഇടനപടുകേ  എന  കകേന  സര്ക്കനാര്  നയലാം  നബയമവദവസനയ

അട്ടബമറബക്കനാനുള്ള നസ്പീക്കമനാകണനാനയനന് സലാംശേയബകക്കണബയബരബക്കുന. കകേനാടതബകേളുനട

വബശേസ്വനാസദത  നബലനബര്ത്തനാനുലാം  പക്കൗരനന്റെ  അവകേനാശേങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം

നസ്പീതബനബര്വ്വഹണ സലാംവബധനാനലാം കുറമറതനാക്കനാനുലാം ജനപ്രതബനബധബ സഭകേള് മുകനനാട്ടന്

വരണലാം.  എലാം.എ.സബ.ടബ.  കകേസുകേളബനല  അകേനാരണമനായ  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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2018-നല  കകേരള  കഹകക്കനാടതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

(ii) 2018 -  നല കകേരള ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    മനാതക്യു ടബ  .    കതനാമസന്): സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

നചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2018 -നല കകേരള ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)

ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ശേശേസ്പീനന): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മനാതക്യു  ടബ  .    കതനാമസന്:  ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനനപ്പെടുത്തുനവനര

ശേബക്ഷബക്കനാനുള്ള വദവസ ഉള്നക്കനാള്ളബചനകേനാണന് ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം

നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തനാനനാണന്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനതന്.  കകേരള  ഡനാലാം  കസഫബ

അകതനാറബറബയബല് നഎ.ജബ.  റനാങബല് കുറയനാത്ത ഒരു ഉകദദനാഗസനന അലാംഗമനാക്കനാനുലാം

കേസ്വനാറലാം നബശ്ചയബക്കനാനുമുള്ള കഭദഗതബ നബയമമനാണന് നകേനാണവരുനതന്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  വബകയനാജബപ്പെന്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.  കകേരള ഡനാലാം കസഫബ

അകതനാറബറബയനട  കയനാഗങ്ങളബല്  മുഴുവന  അലാംഗങ്ങളുലാം  പനങടുക്കുനനവനന്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുപകേരലാം  നചയര്മനാന  അടക്കലാം  നനാലന്  അലാംഗങ്ങളനായബ  കേസ്വനാറലാം

നബജനപ്പെടുത്തനാനുള്ള കഭദഗതബ അലാംഗസ്പീകേരബക്കത്തക്കതല. പദതബകേള് ഇഴഞനസ്പീങ്ങുന



31

ഒരു  വകുപ്പെനായബ  ജലവബഭവ  വകുപ്പെന്  മനാറബക്കഴബഞ.  പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനല കേനാലതനാമസലാം നചലവന് വര്ദബക്കുനതബനന് കേനാരണമനാക്കുന.

അന്തര്  സലാംസനാന  നദസ്പീജലലാം  ഉപകയനാഗബക്കുനതബലുലാം  കേരനാറകേള്

കനടബനയടുക്കുനതബലുലാം  വലബയ  വസ്പീഴന് ചയനാണന്  വരുത്തബനക്കനാണബരബക്കുനതന്.

സലാംസനാനത്തബനന്  ലഭദമനായബട്ടുള്ള  ജലസമ്പത്തബനന്റെ  വളനരക്കുറചന്  മനാത്രമനാണന്

ഉപകയനാഗബക്കുനതന്.  അന്തര്  സലാംസനാന  ജല  കേര്മ്മേ  സമബതബക്കന്  പ്രവര്ത്തബക്കനാന

ആവശേദമനായ  തുകേ  അനുവദബക്കനാത്തതബനനാല്   പ്രവര്ത്തനലാം   നബലചകപനാകുന

അവസ  ഉണനായബരബക്കുകേയനാണന്.  തമബഴന് നനാടുമനായള്ള  ഒത്തുകേളബ  നബമബത്തമനാണന്

കപ്രനാജക്ടുകേളബല്  പലതുലാം  നടപ്പെനാക്കനാത്തതന്  എന  ആകക്ഷപലാം   ഉയര്നവനബട്ടുണന്.

അപ്പെര്  ഭവനാനബയബല്   തുരങലാം  നകേട്ടുന  തമബഴന് നനാടബനന്റെ  നടപടബനക്കതബനര

പ്രതബകേരബക്കനാന കകേരളത്തബനന് സനാധബക്കുനബല.  പറമ്പബക്കുളലാം-ആളബയനാര് കേരനാറമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ടന്  വസ്പീഴന് ച സലാംഭവബചബരബക്കുന.  ശേബരുവനാണബ നദബയബല്നബനലാം കകേരളത്തബനന്

അര്ഹതനപ്പെട്ട ജലലാം കുപ്പെബനവള്ള കേമ്പനബകേനള സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബ തമബഴന് നനാടന്

ഉപകയനാഗബചവരബകേയനാണന്.  പറമ്പബക്കുളവമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട  കജനായബന്റെന്  വനാട്ടര്

നറഗുകലഷന കബനാര്ഡബല് കകേരളത്തബനന്റെ പ്രതബനബധബകേളുനണങബലുലാം  തമബഴന് നനാടനാണന്

കേനാരദങ്ങള്  തസ്പീരുമനാനബക്കുനതന്.  ഉകദദനാഗസര്  അവരുനട  ചുമതല  കൃതദമനായബ

നബര്വ്വഹബക്കുനകണനാനയനന്  പരബകശേനാധബക്കനാനുള്ള  ഉത്തരവനാദബത്തലാം
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ഗവണ്നമന്റെബനുണന്.  തമബഴന് നനാടുമനായള്ള  ചര്ചകേളബല്  കകേരളത്തബനന്റെ  തനാലരദങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന് പ്രകതദകേ ജനാഗ്രത പുലര്ത്തണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലബക്കുനന്:  വബകയനാജബപ്പെന്  കരഖനപ്പെടുത്തുന.  ഡനാലാം  കസഫബ

അകതനാറബറബ  കയനാഗലാം  കചരുനതബനുള്ള  കേസ്വനാറത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതന്

ഉകദദനാഗസരുനട  അലലാംഭനാവത്തബനന്  കേനാരണമനാകുലാം.  സലലാം  എലാം.എല്.എ.

ആവശേദനപ്പെട്ടബട്ടുലാം  കേനാസര്കഗനാഡന്  നബകയനാജകേമണലത്തബനല  നപനാട്ടബയ  കപപ്പെന്

ഒനരവര്ഷത്തബനുകശേഷവലാം നനനാക്കനാത്ത  വനാട്ടര് അകതനാറബറബയനട നടപടബ തബകേഞ്ഞ

അനനാസയനാണന്.   വനാട്ടര്  മനാകനജന് നമന്റെന്  സബസലാം  കകേകേനാരദലാം  നചയ്യുനതബനുള്ള

അധബകേനാരലാം  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബക്കന്  നല്കേണലാം.   ജലനബധബ  പദതബ  നബനകപനായ

പഞനായത്തുകേളബല്  വസ്പീണലാം  നടപ്പെനാക്കണലാം.  നമയബന്റെനനസുലാം  കമനാണബററബലാംഗുലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  ആവശേദമനായ  മസ്പീറര്  റസ്പീഡര്മനാരുനട  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുനതബനുലാം  അക്കക്കൗണന്സന്  നമമ്പര്,  ഡനാറനാ  കബസന്  അഡന് മബനബകസ്ട്രേറര്

തസബകേകേളബനല  ഒഴബവന്  നബകേത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    ബബലബലാംഗന്

കസനാഫന് നവയര്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  കലസനസബലനാത്ത  പലാംബര്മനാനര

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  അലാംഗസ്പീകൃത  യൂണബയന  പ്രതബനബധബകേനള  സമബതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  വബതരണ  ശലാംഖലയബനല  കചനാര്ച

പരബഹരബക്കുകേയലാം  ജസ്പീര്ണ്ണനാവസയബലുള്ള  കപപ്പുകേള്  മനാറബ  ഗുണനബലവനാരമുള്ള
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കപപ്പുകേള്  സനാപബക്കുകേയലാം  കവണലാം.  വനാട്ടര്  അകതനാറബറബ  ഫണന്

അനുവദബക്കനാത്തതബനനാല്  മുടങ്ങബക്കബടക്കുന  പ്രവൃത്തബകേള്  പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനുലാം

വനകേബട-നചറകേബട  കേരനാറകേനാരുനട  കുടബശബകേ  തസ്പീര്ക്കുനതബനുലാം   മുനകേനയ്യടുക്കണലാം.

യഥനാസമയലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സമര്പ്പെബക്കനാത്തതു  കേനാരണമനാണന്  കകേന  സര്ക്കനാരബനന്റെ

ജലകനാന്തബ പദതബ  സലാംസനാനത്തബനന് നഷ്ടമനായതന്.  കുത്തഴബഞ്ഞ അവസയ്ക്കന് മനാറലാം

വരുത്തബ വനാട്ടര് അകതനാറബറബനയ നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള വകുപ്പുമനബയനട ശമങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാര്ഹമനാണന്.  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബലയബനല  ശുദജലക്ഷനാമത്തബനന്  ശേനാശേസ്വത

പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനുലാം  സനദസലാംഘടനകേള്  നടത്തുന  ഡയനാലബസബസന്

കകേനങ്ങള്ക്കന് സക്കൗജനദനബരക്കബല്   നവള്ളലാം നല്കുനതബനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസന്: വബകയനാജബപ്പെന് കരഖനപ്പെടുത്തുന. 11 അലാംഗങ്ങളുള്ള കകേരള

ഡനാലാം  കസഫബ  കേമ്മേബറബയനട  കേസ്വനാറലാം  50  ശേതമനാനത്തബല്  കുറയനാന  പനാടബനലന

നബലവബനല  വദവസ  കഭദഗതബ  നചയന്  നചയര്മനാനുള്നപ്പെനട  നനാലന്  അലാംഗങ്ങളനായബ

കേസ്വനാറലാം  നബജനപ്പെടുത്തുനതന്  ഗുരുതരമനായ  പ്രതദനാഘനാതമുണനാക്കുനമനതബനനാല്  ആ

കഭദഗതബകയനാ വകുപ്പുതനനകയനാ ഒഴബവനാക്കണലാം. അന്തര്  സലാംസനാന  നദസ്പീജലവമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ടന്  കേനാകവരബ  നദബയബല്നബനന്  കകേരളത്തബനന്  അനുവദബച  ജലലാം

ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തനാനുലാം ഭവനാനബയബനല അട്ടപ്പെനാടബ കപ്രനാജക്ടുലാം പനാമ്പനാറബനല പട്ടബകശരബ

കപ്രനാജക്ടുലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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മുലനപ്പെരബയനാറമനായബ   ബന്ധനപ്പെട്ട   സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബനയത്തുടര്നന്  കകേന

ഗവണ്നമന്റെന്  ദുരന്ത  നബവനാരണ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബനചങബലുലാം   കകേരളലാം  ഇതുവനര

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടബല.  2014-നല  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബയബല്  സൂപ്പെര്കവസറബ  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചന്  മണ്സൂണബനുമുമലാം  കശേഷവമുള്ള  കേനാരദങ്ങള്  വബലയബരുത്തണനമനലാം

ഡനാമബനന്റെ  സുരക്ഷബതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണനമനലാം  പറഞ്ഞബരുനനവങബലുലാം  അതന്

സലാംബന്ധബച  നടപടബകേനളനാനലാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.  മുലനപ്പെരബയനാര്  ഷട്ടര്

തുറക്കുനതബനുള്ള  റൂള്സന്  കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം  പറമ്പബക്കുളലാം,

കഷനാളയനാര്,  ഭനാരതപ്പുഴ  തുടങ്ങബയ  അന്തര്  സലാംസനാന  നദസ്പീജല  തര്ക്കവമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ട കേരനാര്  വദവസകേള് കേര്ശേനമനായബ  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം നചയ്യണലാം.  അന്തര്

സലാംസനാന  നദസ്പീജല  തര്ക്കവമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഗക്കൗരവതരമനായബ  ചര്ച

നചയ്യനപ്പെട്ടബനലങബല്  സലാംസനാനത്തബനന്  വലബയ  നഷ്ടലാം  ഉണനാകുലാം.    വനാട്ടര്

അകതനാറബറബയനട വസ്തുവകേകേള് അനദനാധസ്പീനനപ്പെടനാനതയലാം നഷ്ടത്തബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന

സനാപനമനായബ  ഇതന്  മനാറനാനതയലാം  സലാംരക്ഷബക്കണലാം.   കേളമകശരബ

നബകയനാജകേമണലത്തബല്  വര്ഷങ്ങളനായബ  നപനാട്ടബനപ്പെനാളബഞകേബടക്കുന

കപപ്പെന് കലന  കറനാഡന്   നനനാക്കനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   പദതബകേള്ക്കന്

അനുവദബച  പണലാം  നചലവഴബക്കനാത്തതുലാം  ബഡ്ജറന്  വബഹബതകത്തക്കനാള്  നചലവന്

കുറഞ വരുനതുമനായ സനാഹചരദലാം സബ.ആന്റെന് എ.ജബ റബകപ്പെനാര്ട്ടബല് സൂചബപ്പെബചബട്ടുള്ളതന്
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സര്ക്കനാരബനന്റെ  ഗുരുതരമനായ  വസ്പീഴ്ചയനാണന്.   ഇതന്  പരബകശേനാധബകക്കണതനാണന്.

കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളബല്  മറന്  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന്  കൂടുതല്  വബഹബതലാം

ലഭബക്കുകമ്പനാള്  കകേരളത്തബനന്  നനാമമനാത്രമനായ  വബഹബതലാം  ലഭബക്കുനതന്  സലാംബന്ധബചന്

പരബകശേനാധബക്കനപ്പെകടണതുലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  കപ്രനാജക്ടുകേള്  നല്കേനാനുലാം

കമനാണബറര്  നചയ്യനാനുമുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഉപകയനാഗനപ്പെടുകത്തണതുമനാണന്.  നദബകേളുലാം

ജലനാശേയങ്ങളുലാം മലബനനപ്പെടനാതബരബക്കനാന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ. പബ. മുഹമ്മേദന് മുഹസബനുകവണബ ശസ്പീമതബ ഇ  .   എസന്  .   ബബജബകമനാള്:  സബ്ജകന്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയപ്രകേനാരമുള്ള  2018-നല  കകേരള  ജലകസചനവലാം

ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ

സര്ക്കുകലറന്  നചയ്യണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  2003-നല  കകേരള

ജലകസചനവലാം  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  ആകബനന്റെ  എലനാ  വശേങ്ങളുലാം

പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തനാന  കേഴബയനാത്തതുനകേനാണനാണന്  പലകപ്പെനാഴുലാം  കഭദഗതബകേള്

ആവശേദമനായബവനതന്.  എനനാല്  പബല്ക്കനാലങ്ങളബലുണനായ  നബരവധബ  കഭദഗതബ

നബയമങ്ങള് ഉള്നപ്പെനട ബബല്ലുകേള് പനാസ്സനാക്കബനയങബലുലാം നബയമത്തബനന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്

അനുഭവബക്കനാന  കേഴബഞ്ഞബല.  സലാംസനാനനത്ത  50  വര്ഷത്തബനുകമല്  പഴക്കമുള്ള

നഷഡക്യൂള്ഡന് ഡനാമുകേളബല് ഡനാലാം കസഫബ അകതനാറബറബയബനല അലാംഗങ്ങകളനാ അനലങബല്

ഒരു  നബയമസഭനാ  ഉപസമബതബകയനാ  സന്ദര്ശേബചന്  നബലവബലുള്ള  അവസനയക്കുറബചന്
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പഠബക്കുകേയലാം  ദുരന്തമുണനാകേനാതബരബക്കനാന  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  നചയ്യണലാം.

കേനാലപ്പെഴക്കലാംനചന  ഡനാമുകേള്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം മുലനപ്പെരബയനാര് കപനാലസ്പീസന്

കസഷനബനല  അടബസനാന  സക്കൗകേരദങ്ങള്  നമചനപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഡനാമുകേളുനട  സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനന്  കകേരള  ഡനാലാം  കസഫബ

അകതനാറബറബയബകലയ്ക്കന് കപനാലസ്പീസന് ഇനനസകര് ജനറലബനന്റെ പദവബയബല് കുറയനാത്ത ഒരു

ഉകദദനാഗസനന  നനാമനബര്കദ്ദേശേലാം  നചയ്യുനതബനുലാം  ഡനാലാം  കസഫബ  അകതനാറബറബ

കയനാഗങ്ങളബല്  കേസ്വനാറലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം  ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനമനാക്കുനവര്നക്കതബനര  കേര്ശേന  ശേബക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുമനായബ

നകേനാണവനബട്ടുള്ള നബര്കദ്ദേശേങ്ങള് സസ്വനാഗതനാര്ഹമനാണന്.    കേനാലനാനുസൃതമനായ ജലനയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ജലസുരക്ഷനാ  സലാംസനാനമനായബ  കകേരളനത്ത

മനാറ്റുനതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  ഇടനപടലുണനാകേണലാം.  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  മനാലബനദ

സലാംസ്കെരണവലാം പനാഠദപദതബയനട ഭനാഗമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.    

ശസ്പീ  .    അനവര്  സനാദത്തന്:  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയപ്രകേനാരമുളള

2018-നല കകേരള ജലകസചനവലാം ജലസലാംരക്ഷണവലാം (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണലാം അകത

സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയ്ക്കന്  അയയ്ക്കണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഡനാലാം  കസഫബ  അകതനാറബറബയനട  കയനാഗത്തബനന്റെ  കേസ്വനാറലാം  അലാംഗസലാംഖദയനട  50

ശേതമനാനത്തബല്  കുറയനാന  പനാടബനലന  വദവസ  കഭദഗതബ  നചയന്  നചയര്മനാന
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ഉള്നപ്പെനട  നനാലന്  അലാംഗങ്ങളനായബ  നബജനപ്പെടുത്തുന  നടപടബ  ബബലബല്

ഉള്നക്കനാളളബചബരബക്കുനതന്  പ്രധനാനനപ്പെട്ട  തസ്പീരുമനാനങ്ങനളടുക്കുന  കവളയബല്

ഉത്തരവനാദനപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസരുനട സനാനബദദലാം ഉണനാകുകേയബല എനതബനനാല്  ഈ

കഭദഗതബയബല്നബനന്  സര്ക്കനാര്  പബനനാറണലാം.  ജലകസനാതസ്സുകേളുനട  സുരക്ഷയലാം

ജലലഭദതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനന്  അയല്  സലാംസനാനങ്ങളുമനായബ  നബലനബല്ക്കുന

നദസ്പീജല  കേരനാറകേള്  പുതുക്കുനതബനുലാം  മുലനപ്പെരബയനാര്  അണനക്കട്ടബനന്റെ  ബലക്ഷയലാം

കേണക്കബനലടുത്തന് പകേരലാം പുതബയ ഡനാലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലനാശേയങ്ങള്  മലബനനപ്പെടുത്തുന  കുറത്തബനന്  ശേബക്ഷനാവദവസകേള്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയ

നടപടബ  സസ്വനാഗതലാം  നചയ്യുന.   കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബല് വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന ജലവബഭവ

വകുപ്പെബനല  ഉകദദനാഗസര്നക്കതബനര  കേര്ശേന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

ജലവബതരണ  കപപ്പുകേളബല്  നബരന്തരമനായബ  സലാംഭവബക്കുന  കചനാര്ച

പരബഹരബക്കുനതബനുലാം  പുതബയവ  സനാപബക്കുനതബനുലാം  കൂടുതല്  ഫണന്

വകേയബരുത്തുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനനമടുക്കണലാം.  ജലസലാംരക്ഷണ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുലാം  കുപ്പെബനവളളത്തബനന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  നപരബയനാര് നദബ  സലാംരക്ഷബക്കനാനുലാം പനാലക്കനാടന്  ജബലയബനല

കുടബനവളളക്ഷനാമലാം  പരബഹരബക്കനാനുലാം  ആലുവ  നബകയനാജകേമണലത്തബല്  ജലനബധബ

പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന് സലലാം ലഭദമനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതക്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):  കകേരളത്തബനല

ജലനാശേയങ്ങളുലാം  ജലകസനാതസ്സുകേളുലാം  മലബനമനാക്കുനതന്  കബമബനല്  കുറമനായബ

കേണക്കനാക്കുകേ  എന  ലക്ഷദമനാണന്  ഇക്കൗ  ബബലബനുളളതന്.  ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനമനാക്കുനവര്ക്കന് മൂനന് വര്ഷലാംവനരയനാകേനാവന തടകവനാ രണന് ലക്ഷലാം രൂപവനര

പബഴകയനാ  രണലാംകൂടബകയനാ  നല്കേബ  ശേബക്ഷബക്കനാനുളള  വദവസ  ബബലബല്

ഉള്നക്കനാളളബചബട്ടുണന്.  ഡനാലാം  കസഫബ  അകതനാറബറബയബല്  ഒരു  റബട്ടകയര്ഡന്  ജഡ്ജബ

നചയര്മനാനുലാം വനാട്ടര് റബകസനാഴസന്  നസകട്ടറബ  എകന്-ഒഫബകഷദനാ  അലാംഗവലാം നസനടല്

വനാട്ടര്  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെയലാം  ഇലകബസബറബ  കബനാര്ഡബനന്റെയലാം  നപനാലക്യൂഷന  കേണ്കടനാള്

കബനാര്ഡബനന്റെയലാം ചസ്പീഫന്  എഞബനസ്പീയര്മനാര് അലാംഗങ്ങളുമനാണന്.  കേസ്വനാറമബലനാത്തതബനനാല്

അകതനാറബറബയനട  നബരവധബ  കയനാഗങ്ങള്  മുടങ്ങബയ  സനാഹചരദത്തബലനാണന്  കേസ്വനാറലാം  4

ആയബ കുറയ്ക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചതന്.  പനാരബസബതബകേ പ്രശ്നങ്ങളുളളതബനനാല് പല പുതബയ

പദതബകേളുലാം  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാക്കനാന  ബുദബമുട്ടന്  കനരബടുനണന്.  കേടമനാനകതനാടുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട്ട  ആശേങ  നബലനബല്ക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  സര്ക്കനാര്  പദതബയമനായബ

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതനാണന്.  കേനാകവരബ  ടബബക്യൂണല്  പ്രകേനാരലാം  അനുവദബച  നവളളലാം

ലഭദമനാകേനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രകദശേവനാസബകേളുനട  പ്രശ്നനത്തക്കുറബചന്  പഠബക്കനാന

സലനത്ത നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളുള്നപ്പെനടയളള  ജനപ്രതബനബധബകേളുനടയലാം  ഇറബകഗഷന

വകുപ്പെന്  ഉകദദനാഗസരുനടയലാം  കയനാഗലാം  വബളബചന്  പദതബ  മുകനനാട്ടുനകേനാണകപനാകേനാന
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കേഴബയകമനാനയനന്  പരബകശേനാധബക്കനാന  വയനനാടന്  ജബലനാ  കേളകര്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശേലാം

നല്കേബയബട്ടുണന്.   അട്ടപ്പെനാടബ  വനാലബ  ഇറബകഗഷന  കപ്രനാജകബനന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യനാറനാക്കബ തമബഴന് നനാടബനന് നനകേമനാറബയബട്ടുണന്.   കേനാകവരബ നനടബക്യൂണലബനന്റെ  അന്തബമ

വബധബ  പ്രകേനാരലാം  കകേരളത്തബനന്  അനുവദബക്കനപ്പെട്ട  ജലലാം  ലഭദമനാക്കനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരുന.  കേരനാറബനന്  വബരുദമനായബ  ഭനാരതപ്പുഴയബല്  നബര്മ്മേബചബരബക്കുന

തടയണകേള്  നപനാളബചനസ്പീക്കണനമന  ആവശേദലാം  കൂടബ  ഉള്നപ്പെടുത്തബ

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല്  ഫയല്  നചയബരുന  കകേസന്  കഭദഗതബ  നചയ്യനാന

നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണന്.     നദബകേളബല് തടയണകേള്ക്കന് പകേരലാം കഗനാവ ഭണനാരനാസന് എന

നചലവന് കുറഞ്ഞ സലാംവബധനാനലാം നകേനാണവരനാനനാണന് ഉകദ്ദേശേബക്കുനതന്.  പഴകേബയ എ.സബ.

നനപപ്പുകേള്   ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  മനാറ്റുനതനാണന്.   തബരുവനന്തപുരലാം  സബറബയബല്

തുടര്ചയനായബ  നനപപ്പെന്  നപനാട്ടുനതന്  പരബഹരബക്കുനതബനന്  പ്രകതദകേ  ശദ

നകേനാടുക്കുനതനാണന്.  കജനായബന്റെന്  വനാട്ടര്  റഗുകലററബ  കബനാര്ഡന്  മസ്പീറബലാംഗബനന്റെ

തസ്പീരുമനാനമനുസരബചന് ഒരനാഴ്ച 300 കേക്യുനസകലാം  ജൂണ് അവസനാനലാം വനര 200 കേക്യുനസകലാം

നവള്ളലാം റബലസ്പീസന് നചയ്യനാന ധനാരണയനായബട്ടുണന്.  വനാട്ടര് അകതനാറബറബകക്കനാ ഇറബകഗഷന

വകുപ്പെബകനനാ   ആവശേദമബലനാത്ത  സലങ്ങള്  മറന്  വകുപ്പുകേള്ക്കന്  ആവശേദമുള്ളപക്ഷലാം

ഭനാവബയബല് വബട്ടുനകേനാടുക്കനാനമനന് തസ്പീരുമനാനനമടുത്തബട്ടുണന്.  കുടബനവള്ളത്തബനലനാനത മറന്

ആവശേദങ്ങള്ക്കന്  ഉപകയനാഗബക്കുന  നവള്ളത്തബനന്  നബരക്കന്  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം
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ആകലനാചനയബലനാണന്.  നനയ്യനാര്  ഡനാമബല്നബനന്  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തബകലയ്ക്കന്

നവള്ളലാം നകേനാണവരുനതബനന് സലലാം ലഭദമനാകുന മുറയ്ക്കന് പദതബ നടപ്പെനാക്കുനതനാണന്.

ജലനാശേയങ്ങള്  പൂര്വ്വസബതബയബകലയ്നക്കത്തബക്കനാനുതകുന

നബയമകഭദഗതബയനാണബതന്.  ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമനന് അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല കകേരള ജലകസചനവലാം

ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്  പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെന്

123, 126, 128, 131 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാനട അവതരബപ്പെബച.

125. In section 37(4) proposed to be inserted in the principal Act by 

clause 2, after the word “excreta”, the words “or any other 

waste materials”shall be inserted.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.
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123. In section 37(4) proposed to be inserted in the principal Act by  

clause 2, after the word “deposit”insert the words “or cause to 

deposit”

മനബ അവതരബപ്പെബചതുലാം സസ്വസ്പീകേരബചതുമനായ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള  2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുളള 2-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെന്

136, 137, 138, 141, 142, 143 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെന്

146, 149, 154, 156, 159 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.
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146. In section 59(2) proposed to be substituted in the principal Act by 

clause 4, for the word ''four”substitue the word “five ”

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെന്

160,  161,  162,  164,  166,  167,  169,  173  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

5-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

5-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെന്

176, 181, 182, 185 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാം വകുപ്പെന്

195, 196 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെന്

(കഭദഗതബയബല.)

8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1  -  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

111, 112, 114 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1 -ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതക്യു  ടബ  .    കതനാമസന്):   2018-നല കകേരള

ജലകസചനവലാം  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന് (ശസ്പീ  .   രകമശേന് നചനബത്തല):  ബബലബനന അനുകൂലബക്കുന.

പുതബയ  കേനാലഘട്ടത്തബനന്റെ  പ്രകതദകേത  കേണക്കബനലടുത്തന്  വലബയ  ഡനാമുകേള്  ഡസ്പീ

കേമ്മേസ്പീഷന  നചയന്  സലാംസനാനത്തബനനാവശേദമനായ  വനാട്ടര്  കസനാകറജബനുള്ള

സലാംവബധനാനമുണനാക്കുനതബനുലാം വനാട്ടര് മനാകനജന് നമന്റെന് കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  കൂടുതല്

ജനാഗ്രത പുലര്ത്തുകേയലാം കേനാലനാവധബ കേഴബഞ്ഞ അന്തര് സലാംസനാന നദസ്പീജല കേരനാറകേള്

പുതുക്കബ സലാംസനാന തനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന രസ്പീതബയബല് മനാറ്റുനതബനുലാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ജല  മലബനസ്പീകേരണവലാം  ദുരുപകയനാഗവലാം  തടയനതബനുലാം  ശുദജലലാം

ഫലപ്രദമനായബ  കേണ്സര്വന്  നചയ്യുനതബനുമുള്ള  സലാംവബധനാനനത്തക്കുറബചന്

ആകലനാചബക്കണലാം. 

 2018-നല  കകേരള  ജലകസചനവലാം  ജലസലാംരക്ഷണവലാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ ഐകേകേകണ്ഠന പനാസ്സനാക്കബ.
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(iii) 2018-  നല എ  .  പബ  .  നജ  .   അബ്ദുള് കേലനാലാം സനാകങതബകേശേനാസ സര്വ്വകേലനാശേനാല

(  കഭദഗതബ  )   ബബല്

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

റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയപ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല എ.പബ.നജ. അബ്ദുള് കേലനാലാം സനാകങതബകേശേനാസ

സര്വ്വകേലനാശേനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന):

പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(വബകയനാജനക്കുറബപ്പെന്  നല്കേബയബരുന  അലാംഗങ്ങള്  സസ്പീറബലബലനാതബരുനതബനനാല്

അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല.)

ശസ്പീ  .    എല്കദനാ  എബഹനാലാം:  സബന് ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയപ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല എ.പബ.നജ. അബ്ദുള് കേലനാലാം സനാകങതബകേശേനാസ സര്വ്വകേലനാശേനാല (കഭദഗതബ)

ബബല് നപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറന്  നചയ്യണനമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  സലാംസനാനനത്ത  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  കമഖലയബല്  പുതബനയനാരു

ദബശേനാകബനാധമുണനാക്കുനതബനുലാം സനാകങതബകേ വബദദനാഭദനാസലാം, ഗകവഷണലാം, അക്കനാദമബകേ

കമന  എനബവ  ഉയര്ത്തുനതബനുലാം  അന്തര്കദ്ദേശേസ്പീയ  സനാപനങ്ങളുമനായബ

ബന്ധനപ്പെടുത്തുന കനനാഡല് ഏജനസബയനായബ പ്രവര്ത്തബക്കുനതബനുമനായബ രൂപസ്പീകേരബച
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കകേരള സനാകങതബകേശേനാസ സര്വ്വകേലനാശേനാല എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്കേലനാമബനന്റെ കപരബല്

അറബയനപ്പെടുനനവനള്ളതന്  അഭബനന്ദനനാര്ഹമനായ  കേനാരദമനാണന്.  വബദദനാഭദനാസ

നബലവനാരലാം  ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള  കഭദഗതബകേളനാണന്  ബബലബലൂനട

നകേനാണവനബരബക്കുനതന്.   നകേനാചബ  ശേനാസ  സനാകങതബകേ  സര്വ്വ കേലനാശേനാല  ബബല്

1986-ല്  കഭദഗതബ  നചയകപ്പെനാഴുള്ള  പ്രസക  ഭനാഗങ്ങളുലാം  നബലവബലുള്ള

അധബകേനാരസനാപനങ്ങള്ക്കുപുറനമ ഓകരനാ  പഠന ശേനാഖയലാം ഓകരനാ  കബനാര്ഡന്  ഓഫന്

സഡസ്പീസന്,  ധനകേനാരദ  സമബതബ,  ആസൂത്രണ  സമബതബ,  വബദദനാര്ത്ഥബ  കേക്കൗണ്സബല്

എനബവ കൂടബ ഉള്നക്കനാള്ളബക്കണനമന അനമന്റെന്നമന്റുലാം കൂടബ ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.   അക്കനാദമബകേ  സമബതബയനട  കപരന്  'അക്കനാദമബകേ  കേക്കൗണ്സബല്'

എനലാം  നബര്വ്വനാഹകേ  സമബതബയനട  കപരന്  'സബനഡബകക്കറന്  '  എനലാം  മനാറലാം

വരുത്തബയബട്ടുണന്.   കബനാര്ഡന്  ഓഫന്  ഗവര്കണഴബല് അവശേദലാം  കവണ മനാറലാംവരുത്തബ

പുതബയ അലാംഗങ്ങനള നകേനാണവരബകേ എന ഉകദ്ദേശേദവലാം ഈ ബബലബനന്റെ കഭദഗതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുന.   മബകേവന്  പുലര്ത്തുന  വബദദനാര്ത്ഥബകേള്ക്കന്  തുടര്  ഗകവഷണത്തബനന്

കപ്രനാതനാഹനലാം  നല്കുനതബനന്  കകേരളബ  ഗകവഷണ  അവനാര്ഡന്  സര്ക്കനാര്

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുണന്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    നകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബന്:   സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയപ്രകേനാരമുള്ള

2018-നല  എ.  പബ.  നജ.  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങതബകേശേനാസ  സര്വ്വകേലനാശേനാല
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(കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണലാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറബയനട  പരബഗണനയ്ക്കന്

അയയ്ക്കണനമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   സമഗ്രമനായ  മനാറങ്ങകളനാ

 സര്വ്വകേലനാശേനാലനയ  ശേകബനപ്പെടുത്തനാനുള്ള  കഭദഗതബകേകളനാ  ഉള്നക്കനാള്ളബക്കനാത്ത

ബബലനാണബതന്.   നൂതന  സനാകങതബകേ  വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗനത്ത  നടന്റുകേള്,  പഠന

വകുപ്പുകേളുനട  കേനാരദത്തബലുലാം  ഗകവഷണത്തബലുലാം  മറന്  സലാംസനാനങ്ങളുലാം  രനാജദങ്ങളുലാം

സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന നടപടബകേള് എനബവ സലാംബന്ധബചന് ബബലബല് പരനാമര്ശേബചബട്ടബല.

5  പഠന  വകുപ്പുകേനളങബലുലാം  ഇതബല്  ഉള്നക്കനാള്ളബകക്കണതന്  അനബവനാരദമനായബരുന.

പദതബകേള്ക്കുലാം  റനാങബലാംഗബലുലാം  കകേന  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  ധനസഹനായലാം

ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.  എ.ഐ.സബ.റബ.ഇ.  പ്രതബനബധബകേനളക്കൂടബ  കബനാര്ഡന്  ഓഫന്

ഗവര്കണഴബല് ഉള്നപ്പെടുത്തണലാം.   അക്കനാദമബകേന് കേനാരദങ്ങള് സര്ക്കനാര് അട്ടബമറബചതുലാം

നസമസര് സനാനക്കയറത്തബനന് നടപ്പെനാക്കബയ ഇയര് ഔട്ടന് സമ്പ്രദനായലാം, ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെന്

തുടങ്ങബയവ അവസനാനബപ്പെബചതുലാം അപലപനസ്പീയമനാണന്. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥന്):  എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്

കേലനാലാം സനാകങതബകേശേനാസ സര്വ്വകേലനാശേനാലനയ ജനനാധബപതദവല്ക്കരബക്കുനതബനനാണന്

കഭദഗതബകേള്  നകേനാണവനബരബക്കുനതന്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  വബദദനാഭദനാസനത്ത

അന്തനാരനാഷ  തലത്തബകലയ്ക്കന്  എത്തബക്കുനതബനുള്ള  കബയനാത്മകേമനായ  ഇടനപടലനാണന്

സര്ക്കനാര്  നടത്തബയബട്ടുളളതന്.  പരസ്പീക്ഷകേള്  കൃതദമനായബ  നടത്തനാനുലാം  റബസള്ട്ടുകേള്
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ചുരുങ്ങബയ  സമയത്തബനുള്ളബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കനാനുലാം  സര്വ്വകേലനാശേനാലകേള്ക്കന്

സനാധബചബട്ടുണന്.   അക്കനാദമബകേ  വബഷയങ്ങളബല്  വബദദനാര്ത്ഥബ  പ്രനാതബനബധദലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന തരത്തബലുള്ള കഭദഗതബയനാണന് നകേനാണവനബട്ടുള്ളതന്.  ബബലബനല 22-ാം

വകുപ്പെബലൂനട  കബനാര്ഡന്  ഓഫന്  സഡസ്പീസന്,  ധനകേനാരദ  സമബതബ,  ആസൂത്രണ സമബതബ,

വബദദനാര്ത്ഥബ  കേക്കൗണ്സബല്,  വനബതനാ  പ്രനാതബനബധദലാം,  എസന്.സബ./എസന്.ടബ.

പ്രനാതബനബധദലാം,  അനദദനാപകേരുനട  പ്രനാതബനബധദലാം  എനബവ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന്

ഉകദ്ദേശേബക്കുകേയനാണന്.  കകേരളത്തബനല  സര്വ്വകേലനാശേനാലകേളബല്  യ.ജബ.സബ.  പ്രതബനബധബ

ഇലനാത്ത  സനാഹചരദത്തബല്  ഇവബനട  കകേന  ഏജനസബകേളുനട  പ്രതബനബധബ

ആവശേദമബല.  പ്രസ്തുത സര്വ്വകേലനാശേനാലയള്ള ആസനാന മന്ദബരലാം വബളപ്പെബല്ശേനാലയബല്

സനാപബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  നടനവരുന.  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണനമനന്

അഭദര്ത്ഥബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.

സബ്ജകന് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2018-നല എ. പബ. നജ. അബ്ദുള്

കേലനാലാം  സനാകങതബകേശേനാസ  സര്വ്വകേലനാശേനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്നക്കടുത്തു.
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2 -  ാംവകുപ്പെന് 

130, 133, 135, 136, 139  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

2-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3 -  ാംവകുപ്പെന് 

144, 149, 151  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

3-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

3-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4 -  ാംവകുപ്പെന് 

159, 161, 164  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

4-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

4-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5 -  ാംവകുപ്പെന് 

166, 167, 173, 175, 176 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച.

176.  ഖണലാം  5  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്

22-നന്റെ ഇനലാം (viii)ല്  "വബദദനാര്ത്ഥബ കേക്കൗണ്സബല്” എന വനാക്കുകേള്ക്കന്

പകേരലാം "സ്റ്റുഡന്റെന്സന് കേക്കൗണ്സബല്”എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ  നചയപ്രകേനാരമുള്ള  5-ാംവകുപ്പെന്  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുള്ള 5-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6 -  ാംവകുപ്പെന് 

179, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 197, 199, 200, 201,

202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 223,

225, 227, 230, 231, 232, 236 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച.

179. ഖണലാം 6 (എ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  23(1)-നന്റെ  ഇനലാം  (xv)-ല്  "സര്വ്വകേലനാശേനാലനാ”എന  വനാക്കബനു  കശേഷലാം

"വബദദനാര്ത്ഥബ” എന കചര്ക്കുകേ.
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186. ഖണലാം 6 (ബബ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  23(1)-നന്റെ  ഇനലാം  (ii)-ല്  "തബരനഞ്ഞടുക്കുന”എന  വനാക്കബനു  പകേരലാം

"നതരനഞ്ഞടുക്കുന”എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

201. ഖണലാം 6 (ബബ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  23(1)-നന്റെ  ഇനലാം  (ii)-ല്  "ആളുലാം”എന  വനാക്കബനു  പകേരലാം

"വബദദനാര്ത്ഥബയലാം”എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

205.  ഖണലാം  6  (സബ)(i)  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം

കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെന് 23(1)-നന്റെ ഇനലാം (iv)-ല് "കകേരളത്തബനല ഏനതങബലുലാം

സര്വ്വകേലനാശേനാലകേളബല് നബനള്ള”എന വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ.

225.  ഖണലാം  6  (സബ)(iii)  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം

കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെന് 23(1)-നന്റെ ഇനലാം (vi)-ല് "അലനാത്ത”എന വനാക്കബനു

പകേരലാം "ഇതര”എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാടുകൂടബ സസ്വസ്പീകേരബച.

204.  ഖണലാം  6  (സബ)(i)  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്

പകേരലാം  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്  23(1)-നന്റെ  ഇനലാം

(iv)-ല്  "പബബകക്കഷനകസനാടുകൂടബയതുമനായ”എനതബനു  പകേരലാം

"പബബകക്കഷനസുള്ളതുമനായ”എനതന് കചര്ക്കുകേ.
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മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ  വനാക്കനാല് കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച.

217.  ഖണലാം  6  (സബ)(iii)  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം

കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്  23(1)-നന്റെ  ഇനലാം  (vi)-ല്  "അദദനാപകേരബല്

നബനലാം”എനസ്പീ വനാക്കുകേള് നസ്പീക്കലാം നചയ്യുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  വനാക്കനാല്  കഭദഗതബയലാം  സസ്വസ്പീകേരബച  കഭദഗതബകേളുലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുള്ള  6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയപ്രകേനാരമുള്ള 6-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാം വകുപ്പെന് 

239,  241,  242,  243,  244,  245,  252,  254 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച.

242. ഖണലാം 7(എ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  27(1)നന്റെ  ഇനലാം  (xi)-നന്റെ  കബപ്തനബബന്ധനയബല്,  “തബരനഞ്ഞടുപ്പെന്"  എന

വനാക്കന് പ്രകയനാഗബചബട്ടുള്ളബടനത്തലനാലാം അതബനു പകേരലാം  "നതരനഞ്ഞടുപ്പെന്"  എന വനാക്കന്
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കചര്ക്കുകേ.

244. ഖണലാം 7(എ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  27(1)നന്റെ ഇനലാം  (xi)-നന്റെ കബപ്തനബബന്ധനയബല്, “പൂര്ത്തബയനാക്കുനതുവനര"

എനതബനു പകേരലാം   "പൂര്ത്തബയനാകുനതുവനര" എനന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 7-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെന്

256, 257, 258, 259, 261, 263, 264,  265, 266, 268, 269, 270, 271,

272, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 292,

293,  294,  295,  296,  298,  299,  300,  301,  302  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന  വനാക്കനാല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

8-ാം  വകുപ്പെബല്  "നബയനണത്തബലുള്ള"  എന  വനാക്കന്  വരുനബടനത്തലനാലാം

"നബയനബത" എന വനാക്കന് കചര്ക്കണലാം.
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262. ഖണലാം 8(എ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  31(2)നന്റെ  ഇനലാം  (iii)-ല്,  “ഒരു"  എനതബനു  പകേരലാം  "ഓകരനാ"  എനതന്

കചര്ക്കുകേ.

289. ഖണലാം 8(ബബ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  31(2)നന്റെ  ഇനലാം  (iv)-ല്,  “പട്ടബകേവര്ഗങ്ങളബകലനാനപട്ടവരുനടകയനാ"  എന

വനാക്കബനുപകേരലാം   "പട്ടബകേകഗനാത്രവര്ഗങ്ങളബകലനാനപട്ടവരുനടകയനാ" എനന്  കചര്ക്കുകേ.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച.

258.  ഖണലാം 8(എ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  31(2)നന്റെ  ഇനലാം  (iii)-ല്,  “നല്കുന"  എന  വനാക്കബനു  പകേരലാം

"നബര്കദ്ദേശേബക്കുന" എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

264. ഖണലാം 8(എ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  31(2)നന്റെ  ഇനലാം  (iii)-ല്,  “പ്രബനസബപ്പെനാള്"  എനതബനുപകേരലാം

"പ്രബനസബപ്പെല്" എനതന് കചര്ക്കുകേ.

272. ഖണലാം 8(ബബ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  31(2)നന്റെ  ഇനലാം  (iv)-ല്,  “നപ്രനാഫസര്മനാരുനട"  എനതബനു  പകേരലാം

"നപ്രനാഫസറനട" എന കചര്ക്കുകേ.

274. ഖണലാം 8(ബബ) പ്രകേനാരലാം പ്രധനാന ആകബല് പകേരലാം കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന



55

വകുപ്പെന്  31(2) -നന്റെ  ഇനലാം  (iv)-ല്,  “നല്കുന"  എന  വനാക്കബനു  പകേരലാം

"നബര്കദ്ദേശേബക്കുന" എന വനാക്കന്  കചര്ക്കുകേ.

296. പ്രധനാന ആകബനല വകുപ്പെന് 31(2)നന്റെ ഇനലാം (v)-ല്, “ബബരുദധനാരബകേളനായ"

എന വനാക്കബനുപകേരലാം   "ബബരുദധനാരബയനായ" എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാനട സസ്വസ്പീകേരബച.

293.  ഖണലാം  8(സബ)-ല്  “ഒരു  പ്രഗത്ഭനനായ  വദവസനായബ"  എന

വനാക്കുകേള്ക്കുപകേരലാം    "ബബരുദധനാരബയനായ  പ്രഗത്ഭനനായ  ഒരു  വദവസനായബ"  എന

വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വനാക്കനാല് കഭദഗതബകേളുലാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

266, 271, 284  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  15-നനതബനര  42  കവനാട്ടുകേകളനാനട

സഭ നബരനാകേരബച.

മറന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയനട  അനുമതബകയനാനട

പബനവലബക്കുകേകയനാ നചയ.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 8-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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9-  ാംവകുപ്പെന്

303, 305, 306, 307, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 329, 331, 333,

335, 340, 343, 346, 347 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്   അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാനഴപ്പെറയന  വനാക്കനാല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

308.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന്  37(2)-ല് “അധബകേനാരങ്ങളുലാം"  എന വനാക്കബനു കശേഷലാം "ചുമതലകേളുലാം"  എനന്

കചര്ക്കുകേ.

326.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്

37 ബബ(1)ല്  “ആവശേദനമന  കേരുതുന  ഏനതങബലുലാം  കേനാരദങ്ങളബല്"  എന

വനാക്കുകേള് ഒഴബവനാക്കുകേ. 

337.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്

37 ബബ(2)(ii) -ല്  “അഭബലഷണസ്പീയമനായ  മനാര്ഗങ്ങളുനട"  എന  വനാക്കുകേള്

ഒഴബവനാക്കുകേ. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച.

305.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെന് 37(1) -ല്,  “വസ്പീതലാം" എന വനാക്കന്  ഒഴബവനാക്കുകേ. 

315.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  പകേരലാം  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന
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വകുപ്പെന്  37 എ(1)ല്  “പ്രശ്നത്തബനുലാം  ഉപകദശേലാം  നല്കുനതബനനായബ"  എന

വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം “കേനാരദത്തബനുലാം ഉപകദശേലാം നല്കുനതബനുലാം കമല്കനനാട്ട ചുമതല

വഹബക്കുനതബനുമനായബ" എന വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ. 

317.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്

37 എ(1)ല്  “നബശ്ചബത" എന വനാക്കബനു പകേരലാം “നബര്ണ്ണയബക്കനപ്പെടനാവന" എന

വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ. 

347.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്

37 സബ(2) -ല്  “വബദദനാര്ത്ഥബ  കേക്കൗണ്സബലബനന്റെ"  എനതബനന്  പകേരലാം  “സ്റ്റുഡന്റെന്സന്

കേക്കൗണ്സബലബനന്റെ" എനന് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ തനാനഴപ്പെറയന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാനട സസ്വസ്പീകേരബച.

346.  ഖണലാം  9  പ്രകേനാരലാം  പ്രധനാന  ആകബല്  കചര്ക്കനാനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെന്

37 സബ(1) -ല്,  “വബദദനാര്ത്ഥബ  കേക്കൗണ്സബല്"  എനതന്  “സ്റ്റുഡന്റെന്സന്  കേക്കൗണ്സബല്"

എനന് മനാറ്റുകേ.  

പ്രസ്തുത വകുപ്പെബനന്റെ മനാര്ജബനല് ശേസ്പീര്ഷകേത്തബലുലാം “സ്റ്റുഡന്റെന്സന് കേക്കൗണ്സബല്"

എനന് മനാകറണതനാണന്. 

മനബ അവതരബപ്പെബച വനാക്കനാല് കഭദഗതബകേളുലാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.
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മറന് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 9-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ നചയ പ്രകേനാരമുള്ള 9-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാം വകുപ്പെന്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല)

10-ാം വകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനാക്കണനമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

10-ാംവകുപ്പെന് ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1 -  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം

112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 128  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയലാം  കപരുലാം  ബബലബനന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണനമന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയലാം കപരുലാം ബബലബനന്റെ ഭനാഗമനായബ.

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീനനനാഥന്):   2018 -നല എ.പബ.നജ.

അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങതബകേശേനാസ  സര്വ്വകേലനാശേനാല  (കഭദഗതബ)  ബബല്
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പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതക്യു ടബ  .   കതനാമസന്): പ്രകമയനത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശേന് നചനബത്തല):  സനാകങതബകേശേനാസ രലാംഗത്തന്

വമ്പബച  മനാറങ്ങള്ക്കന്  കനതൃതസ്വലാം  നകേനാടുക്കനാനനാണന്  മഹനാനനായ  എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്

കേലനാമബനന്റെ കപരബല് 2015-ല് സനാകങതബകേശേനാസ സര്വ്വകേലനാശേനാല  സനാപബതമനായതന്.

പ്രനാകയനാഗബകേ നടത്തബപ്പെബലുണനായ ചബല പ്രയനാസങ്ങള് കേണക്കബനലടുത്തനാണന് ഇവബനട

കഭദഗതബ  നകേനാണവനബരബക്കുനതന്.  നസന്റെര്  ഓഫന്  എകലനസനായബ  ഇതബനന

ഉയര്ത്തനാനുള്ള ശമമനാണന് നടകത്തണതന്. കലനാകേത്തുള്ള മറന് സര്വ്വകേലനാശേനാലകേളുമനായബ

മതരബക്കത്തക്ക  രസ്പീതബയബല്  ഇക്കൗ  സര്വ്വകേലനാശേനാല  വളര്നവരണലാം.  ബബല്

നഎകേകേകണ്ഠന പനാസ്സനാക്കനാവനതനാണന്.

2018 -നല  എ.പബ.നജ.  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  സനാകങതബകേശേനാസ  സര്വ്വകേലനാശേനാല

(കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസ്സനാക്കബ.

സഭ നനവകുകനരലാം 6.13-നന് പബരബഞ.

*******


