
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-16

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019    നവലാംബര്   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

 (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേരള സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല ക്രമകകടക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല  കേമമ്പ്യൂട്ടര്  ശലാംഖലയബല്

സര്വ്വകേലനാശനാല  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  കേടനകേയറബ  2016  മുതല്  2019  വകരയുള

പരസ്പീക്ഷയബല് പരനാജയകപ്പെട്ട  വബദദനാര്തബകേകള  ജയബപ്പെബച്ച  സലാംഭവലാംമൂലലാം  കകേരള

യൂണബകവഴബറബകലാം  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയലാം  ഉണനായ  അവമതബപലാം
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വബശശനാസത്തകേര്ച്ചയുലാം  മൂലദകശനാഷണവലാംമൂലലാം  വബദദനാര്തബ  സമൂഹത്തബല്

ഉളവനായബട്ടുളതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന ആശങ്ക സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ കറനാജബ എലാം.  കജനാണ,  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്,

കറനാഷബ  അഗസബന,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2016  ജൂകകല മുതല്

2019  ജനുവരബ  വകര  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാലയബല്  നടന്ന  ബബ.ബബ.എ.,

ബബ.സബ.എ.,  എന്നസ്പീ കകേനാഴ്സുകേളുകട  പരസ്പീക്ഷയബല് കമനാഡകറഷന നല്കേബയതബല്

തബരബമറബ  ഉണനായബട്ടുകണന്നനാണക്ക്  സര്വ്വകേലനാശനാല  കേകണത്തബയബട്ടുളതക്ക്.  വസ്പീഴ

വരുത്തബയവര്കകതബകര  വകുപതല  നടപടബ  സശസ്പീകേരബകകേയുലാം  വബദഗ്ദ്ധകര

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബപുലമനായ  അകനശഷണലാം  നടത്തബവരബകേയുമനാണക്ക്.  അതതക്ക്

പനാസ്കബനാര്ഡുകേള്  നബശ്ചയബച്ചതബലലാം  കൂടുതല്  മനാര്കക്ക്  ഓണകകലനനായബ

കൂട്ടബകച്ചര്തലാം  നബശ്ചയബച്ച  മനാര്കബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തബയുലാം  തനപരമനായ

നസ്പീകങ്ങളനാണക്ക്  കേണ്ടുപബടബകകപ്പെട്ടതക്ക്.  ബനാഹദശകബകേളുകട  ഇടകപടലകേളുകട

സനാധദത  കേണകബകലടുത്തനാണക്ക്  കകക്രലാംബനാഞക്ക്  ഇനകവസബകഗഷനക്ക്
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സര്വ്വകേലനാശനാല ശബപനാര്ശ കചയബട്ടുളതക്ക്. തബരബമറബ നടത്തബയ മനാര്കക്ക് ലബസ്റ്റുകേള്

റദനാകബ പുതബയതക്ക് നല്കുന്നതബനുള നടപടബകേള് പുകരനാഗമബകകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കറനാജബ  എലാം  .    കജനാണ:  കകേരളത്തബകല  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ക്രമകകടുകേള്  നടകന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ

വകുപമനബ ആ സ്ഥനാനത്തക്ക്  തുടരുന്നതക്ക്  ഉചബതമല.  2016  മുതല്  2019  വകര

നടന്ന  പതബനനാറക്ക്  പരസ്പീക്ഷകേളബലനാണക്ക്  ക്രമകകടക്ക്  നടന്നബരബകന്നതക്ക്.

സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  ചട്ടലാം  അനുസരബച്ചക്ക്  പരസ്പീക്ഷനാഫലലാം  പ്രഖദനാപബകന്നതബനക്ക്

കതനാട്ടുമുമക്ക്  പനാസ്കബനാര്ഡക്ക്  കയനാഗലാം  പരസ്പീക്ഷയുകട  വബവബധ  വശങ്ങള്

പരബകശനാധബച്ച  കശഷമനാണക്ക്  കമനാഡകറഷന  നല്കുന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബച്ച

തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതക്ക്.  കമനാഡകറഷന  നല്കേബ  പരസ്പീക്ഷനാഫലലാം

പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചകശഷലാം  കഡപമ്പ്യൂട്ടബ  രജബസനാറുകട  യൂസര്  കഎ.ഡബ.-യുലാം

പനാസക്ക് കവര്ഡുലാം ദുരുപകയനാഗലാം കചയക്ക് മനാര്കക്ക് കൂട്ടബ നല്കുകേയനാണക്ക് കചയബട്ടുളതക്ക്.

ഇത്തരത്തബല്  ക്രമകകടക്ക്  നടത്തബയ  ഉകദദനാഗസ്ഥര്കകതബകര  യനാകതനാരു

നടപടബയുകമടുത്തബട്ടബല.  അഴബമതബയുകടയുലാം  കകേടുകേനാരദസ്ഥതയുകടയുലാം

സശജനപക്ഷപനാതത്തബകന്റെയുലാം  കകേന്ദ്രമനായബ  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാല

മനാറബയതബലൂകട  വബശശനാസദത  നഷ്ടകപ്പെട്ടബരബകകേയനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  വബഷയലാം
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സലാംബന്ധബച്ചക്ക് സശതന അകനശഷണലാം നടതന്നതബനക്ക് നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക് ചര്ച്ച കചയ്യണലാം. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപമനബ (കഡനാ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജലസ്പീല്):  പരസ്പീക്ഷനാ നടത്തബപമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ട  ഭരണപരമനായ  പബഴവകേള്  കേകണതന്നതബനക്ക്  ഒരു  വബദഗ്ദ്ധ

സമബതബകയ  നബയമബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണനാകേനാനുള  സനാധദത

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  പരസ്പീക്ഷനാ  കേണകടനാളര്  വവസക്ക്  ചനാനസലര്കക്ക്  കരഖനാമൂലലാം

അറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേബകയങ്കബലലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  അധബകേനാരബകേളുകട  ജനാഗ്രതകറവനാണക്ക്

ഇത്തരലാം തബരബമറബ ഉണനാകുന്നതബനക്ക് കേനാരണമനായതക്ക്. മനാര്കകേള് ഓണവലനനായബ

അപക്ക് കലനാഡക്ക്  കചയ്യുന്നതബനുള ചുമതലയുണനായബരുന്ന  കഡപമ്പ്യൂട്ടബ  രജബസനാകറ

പ്രനാഥമബകേനാകനശഷണത്തബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  സകസനഡക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം

കസനാഫക്ക് കവയര് പബഴവകേള് കേകണതന്നതബനനായബ ഐ.ടബ./കേലാംപമ്പ്യൂട്ടര് വബദഗ്ദ്ധകര

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  മകറനാരകനശഷണ  സമബതബകയ  ചുമതലകപ്പെടുതകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

വകുപതല  അകനശഷണത്തബനക്ക്  പുറകമ  വക്രലാംബനാഞക്ക്  അകനശഷണത്തബനുലാം

നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വക്രലാംബനാഞക്ക്  അകനശഷണലാം  നബഷ്പക്ഷമനായുലാം

സമയബന്ധബതമനായുലാം  പൂര്ത്തബയനാകബ  കുറകനാര്കകതബകര  ശകമനായ  നടപടബ
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സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  പ്രസസ്തുത വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

കചകയ്യണതബല.   

     (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചന്നബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന നടത്തബയകശഷലാം അവരവരുകട പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറതകപനാകുകേയുലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബചവരബകേയുലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) കകേന്ദ്ര കമനാകട്ടനാര് വനാഹന കഭദഗതബ നബയമലാം

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  2019-കല  കകേന്ദ്ര  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന

കഭദഗതബ  നബയമത്തബലൂകട  വനാഹന  റസ്പീ-രജബകസഷന  ഫസ്പീസക്ക്  നബരകകേള്

ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  ഉയര്ത്തബയബരബകകേയനാണക്ക്.  ഇനഷശറനസക്ക്  കേമനബകേള്

വനാഹനങ്ങളുകട  ഇനഷശറനസക്ക്  പ്രസ്പീമബയവലാം  വര്ഷനാവര്ഷലാം  ഉയര്തന്ന

സനാഹചരദമനാണക്ക് നബലവബലളതക്ക്.  കലബര് നബയമങ്ങള്കക്ക് കലബര് കകേനാഡുകേള്

ഏര്കപ്പെടുത്തബ  കപനാതുകമഖലനാ  സ്ഥനാപനങ്ങളബകല  കതനാഴബലനാളബകേളുകട
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കതനാഴബലബനുലാം  വരുമനാനത്തബനുലാം  കവല്ലുവബളബ  ഉയര്ത്തബകകനാണക്ക്  സലാംസ്ഥനാന

സര്കനാരുകേളുകട  അധബകേനാരങ്ങള്  കേവര്കന്നടുകന്ന  സമസ്പീപനമനാണക്ക്

കകേന്ദ്രസര്കനാര് തുടരുന്നതക്ക്. യൂബര് കപനാലള ഓണവലന സലാംവബധനാനങ്ങള്കക്ക്

നബയമപരബരക്ഷ  നല്കുന്നതക്ക്  അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  വഡ്രൈവബലാംഗക്ക്  സ്കൂളുകേളുകട

കമനാഡവണകസഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നബയനണങ്ങള്

പുനനഃപരബകശനാധബകണലാം.  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബയമത്തബല്  വരുത്തബയ

ജനവബരുദവലാം കതനാഴബലനാളബവബരുദവമനായ കഭദഗതബകേളബല് മനാറലാം വരുതന്നതബനക്ക്

കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം കചലത്തണലാം.

ഗതനാഗത വകുപമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന): ജനനാധബപതദവബരുദവലാം

നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബകനാകതയുലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന്ന  കമനാകട്ടനാര്

വനാഹന  കഭദഗതബ  നബയമത്തബകനതബകര  സലാംയുക  പനാര്ലകമന്റെറബ  കേമ്മേബറബകലാം

കകേന്ദ്രസര്കനാരബനുലാം  സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്  നബകവദനങ്ങള്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബയുകട കനതൃതശത്തബല് കകേന്ദ്ര ഉപരബതല ഗതനാഗത വകുപമനബയുമനായബ

നടത്തബയ  ചര്ച്ചയബല്  സലാംസ്ഥനാന  തനാത്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകകപ്പെടുകമന്നക്ക്

നല്കേബയ  ഉറപ്പെക്ക്  പനാലബകകപ്പെട്ടബട്ടബല.  സലാംസ്ഥനാനനാടബസ്ഥനാനത്തബലള

കപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനങ്ങള്  തകേര്കന്നതബനനായബ  ബസക്ക്  റൂട്ടുകേളടകലാം
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സശകേനാരദകമഖലയക്ക്  അടബയറവയന്നതബനനാണക്ക്  നബയമകഭദഗതബയബലൂകട

കകേന്ദ്രസര്കനാര് ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.  ഓകട്ടനാറബക്ഷകേളുകട ഫബറക്ക്നസക്ക് നബരകബല് മനാറലാം

വരുത്തനാകത  കതനാഴബലനാളബകേളുകട  തനാത്പരദലാം  സലാംരക്ഷബകന്ന  നബലപനാടനാണക്ക്

സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്  സശസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.  യൂബര്  കപനാലള  ഓണവലന

സലാംവബധനാനത്തബനക്ക്  കതനാഴബല്  വകുപമനായബ  കചര്ന്നക്ക്  ബദല്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുതന്ന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബകന്നതനാണക്ക്.  നബലവബലള  സര്കനാര്

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  കതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കതനാഴബല്

പരബശസ്പീലനലാം  ഏര്കപ്പെടുതന്നതബനുലാം  നബയമ  കഭദഗതബമൂലമുണനായബട്ടുള

ബുദബമുട്ടുകേള് പരബഹരബകന്നതബനുലാം ശമബകന്നതനാണക്ക്.

(2) കഡനാ  .   കകേ  .   ആര്  .   നനാരനായണകന്റെ സ്മരണനാര്തലാം പ്രഖദനാപബച്ച വബകേസന
പദതബകേള്

ശസ്പീ  .   കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്: മുനരനാഷ്ട്രപതബ കഡനാ. കകേ. ആര്. നനാരനായണകന്റെ

സ്മരണയനായബ ഉഴവൂരബല് സര്കനാര് പ്രഖദനാപബച്ച വബവബധ വബകേസന പദതബകേള്

സമയബന്ധബതമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം കകേ. ആര്. നനാരനായണന സ്മനാരകേ

കസഷദനാലബറബ  ആശുപതബയുകട  പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.  സശകേനാരദ  ഭൂമബയബല്  സ്ഥനാപബച്ചബരബകന്ന  കഡനാ.  കകേ.  ആര്.
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നനാരനായണന സ്മൃതബമണ്ഡപലാം സര്കനാര് ഏകറടുകനാനുലാം അവബകടയളള കറനാഡുകേള്

ബബ.എലാം.&ബബ.സബ.  നബലവനാരത്തബലളളതനാകനാനുലാം  ഉഴവൂര്  കകബപ്പെനാസക്ക്

യനാഥനാര്തദമനാകനാനുലാം  ഇടകകനാലബ-കകേനാട്ടയലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  കറനാഡക്ക്

പുനരുദരബകനാനുലാം  മുനകേകയ്യടുകണലാം.  കഡനാ.  കകേ.  ആര്.  നനാരനായണന

ജന്മശതനാബബ  വര്ഷനാചരണത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  നടപ്പെനാകനാന  കപനാകുന്ന

കേനാരദങ്ങകളകറബച്ചക്ക്  പരബകശനാധബകന്നതബനനായബ  മുഖദമനബയുകട

അദദക്ഷതയബല് ഉന്നതതലകയനാഗലാം വബളബചകൂട്ടനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  ഇഇൗ സര്കനാര് അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശഷലാം  കകേ.  ആര്.  നനാരനായണന  സ്മനാരകേ  കസഷദനാലബറബ

ആശുപതബകനായബ  കസഷദനാലബറബ  തസബകേകേള്  അനുവദബകകേയുലാം  ഓപ്പെകറഷന

തബകയററബനനാവശദമനായ  ഉപകേരണങ്ങള്,  കേബടകകേള്,  ലബഫക്ക്,  ഫയര്  ആന്റെക്ക്

കസഫബ  എന്നബവ  ഏര്കപ്പെടുതകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  സ്ഥലലാം  കേകണതന്നമുറയക്ക്

കഡനാ.  കകേ.  ആര്.  നനാരനായണകന്റെ  പൂര്ണ്ണകേനായപ്രതബമ

സ്ഥനാപബകന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  സ്മൃതബമണ്ഡപലാം

സ്ഥബതബ കചയ്യുന്ന സ്ഥലകമകറടുകന്നതക്ക് സലാംബന്ധബകച്ചനാ സ്മൃതബമണ്ഡപത്തബകലയക്ക്

കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേബകന്നതക്ക്  സലാംബന്ധബകച്ചനാ  അകപക്ഷ  ലഭബച്ചബട്ടബല.
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ഇടകകനാലബ-കകേനാട്ടയലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  കറനാഡക്ക്  പുനരുദനാരണത്തബനനായബ

കേബഫ്ബബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  20  കകേനാടബ രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

കഡനാ.  കകേ.  ആര്.  നനാരനായണന ജന്മശതനാബബ വര്ഷനാചരണത്തബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

നടപ്പെബലനാകന്ന  പദതബകേകളകറബച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  കചയ്യനാന  ഒരു  ഉന്നതതലകയനാഗലാം

വബളബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.

III സബ്മബഷന

(1) റവനമ്പ്യൂ ടവര്

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല  ):  ഹരബപ്പെനാടക്ക് റവനമ്പ്യൂ ടവര്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബകന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനമ്പ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

ഹരബപ്പെനാടക്ക്  മുനബസബപ്പെനാലബറബയബല്നബനലാം  ഫയര്  എന.ഒ.സബ.

ലഭബകനാത്തതബനനാലനാണക്ക്  റവനമ്പ്യൂ  ടവറബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബകനാന

സനാധബകനാത്തതക്ക്.  ഇഇൗയനാഴതകന്ന  എന.ഒ.സബ.  നല്കേനാകമന്നക്ക്  ഫയര്  ആന്റെക്ക്

കറസമ്പ്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  ഉറപനല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  എന.ഒ.സബ.  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബകനാന കേഴബയുന്നതനാണക്ക്.
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(2)  ഭൂപരബധബയബകല ഇളവക്ക്
  

ശസ്പീ  .   കജയബലാംസക്ക് മനാതത: കതനാട്ടവബളകേളുകട ഗണത്തബല്  ഫലവൃക്ഷങ്ങളടകലാം

മറക്ക് വബളകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുതന്നതബനനാവശദമനായ നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

റവനമ്പ്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പനാവക്ക്,  മനാവക്ക്,  റമ്പൂട്ടനാന  തുടങ്ങബയ  വബളകേകള  കതനാട്ടവബളകേളുകട  ഗണത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുതന്നതബനക്ക് 1963-കല കകേരള ഭൂപരബഷ്കരണ നബയമത്തബല് ആവശദമനായ

കഭദഗതബ  വരുകത്തണതുളതബനനാല്  വബശദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തബ

അന്തബമനടപടബ സശസ്പീകേരബകനാവന്നതനാണക്ക്. 

(3)   ഡബ  .   ബനാബുകപനാളബനക്ക് സ്മനാരകേലാം
  

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  മുന  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബയുലാം

സനാഹബതദകേനാരനുമനായ  ഡബ.  ബനാബുകപനാളബകന്റെ  സ്മരണനാര്തലാം  കകേരള  കസറക്ക്

സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  അകനാദമബകക്ക്  അകദഹത്തബകന്റെ  കപരക്ക്  നല്കുന്നതബനുലാം

തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  ഉചബതമനായ  സ്മനാരകേലാം  നബര്മ്മേബകന്നതബനുലാം  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല  ):  കകേരള കസറക്ക് സബവബല്

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  അകനാദമബകക്ക്  ഡബ.  ബനാബുകപനാളബകന്റെ  കപരക്ക്  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം
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പരബഗണബകണലാം. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഡബ.  ബനാബുകപനാളബകന്റെ

സ്മരണനാര്തലാം  ഗകവഷണശനാല  ആരലാംഭബകണകമനലാം  കകേരള  കസറക്ക്  സബവബല്

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  അകനാദമബകക്ക്  അകദഹത്തബകന്റെ  കപരക്ക്  നല്കേണകമനമുള

ആവശദത്തബകന്മല്  ഉചബതമനായ തസ്പീരുമനാനലാം വകേകകനാള്ളുന്നതനാണക്ക്. 

(4) പരസ്പീക്ഷനാ കേലണര്
  

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാല  ടസ്പീച്ചബലാംഗക്ക്

ഡബപ്പെനാര്ട്ടുകമന്റെബകല  പരസ്പീക്ഷനാ  കേലണറബല്  മനാറലാം  വരുതന്നതബനക്ക്

വകുപമനബയുകട  ഓഫസ്പീസക്ക്  നബയമവബരുദമനായബ  ഇടകപട്ടതക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

അകനശഷബകണലാം. 

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  കപനാസക്ക്  ഗ്രനാഡുകവറക്ക്

പനാസനായ  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  ഉപരബപഠന  കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്  അകപക്ഷബകനാനുള

അവസരലാം  നഷ്ടകപ്പെടനാതബരബകനാനനാണക്ക്  2018-20  ബനാച്ചബകന്റെ  മൂനലാംനനാലലാം

കസമസര്  പരസ്പീക്ഷകേള്  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാല  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബച്ചതക്ക്.
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വഹകകനാടതബ  വബധബനദനായത്തബകല  നബര്കദശങ്ങള്  പരബഗണബച്ചക്ക്

അവധബദബവസങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  നബശ്ചബത  പ്രവൃത്തബദബനങ്ങള്

ഉറപവരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  പരസ്പീക്ഷനാ  കേലണറബല്  മനാറലാം  വരുത്തനാന  മനബയുകട

ഓഫസ്പീസക്ക് ഇടകപട്ടബട്ടബല. 

(5) ഗനാന്ധബമനബരവലാം ശബലനാലബഖബതങ്ങളുലാം പുനനഃസ്ഥനാപബകല് 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്: കകകേമനലാം ജലാംഗ്ഷനബല്നബനലാം കപനാളബചമനാറകപ്പെട്ട

ഗനാന്ധബമനബരവലാം  ശബലനാലബഖബതങ്ങളുലാം  പുനനഃസ്ഥനാപബകന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന  കേടന്നപ്പെളബ):  കകകേമനലാം  ജലാംഗ്ഷനബല്നബനലാം

കപനാളബചമനാറകപ്പെട്ട  കേല്മണ്ഡപലാം  പുനനഃസ്ഥനാപബകന്നതബനക്ക്

ബബ.എസക്ക്.എന.എല്.-കന്റെ  പകലള  3  കസന്റെക്ക്  സ്ഥലലാം  തബരുവനന്തപുരലാം

തഹസബല്ദനാര്  കകകേമനാറബയബട്ടുകണന്നക്ക്  അറബയബച്ചതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

ലഭദമനായ  ഭൂമബ  അതബര്ത്തബ  തബരബച്ചക്ക്  നല്കുന്നതബനക്ക്  ജബലനാകേളക്ടര്കക്ക്  കേത്തക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. ഭൂമബ ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക് കേല്മണ്ഡപലാം പുനനഃസ്ഥനാപബകനാന നടപടബ

സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.   
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(6) മണല് ഖനനലാം

ശസ്പീ  .   വബ  .   കകേ  .   സബ  .   മമ്മേതക്ക് കകേനായ: തുറമുഖ മണലബകന്റെ വബല കുറച്ചക്ക്  കബപ്പൂര്

തുറമുഖകത്ത മണല് ഖനനലാം സുഗമമനാകന്നതബനക്ക്  നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.

തുറമുഖവലാം  മമ്പ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചന്ദ്രന  കേടന്നപ്പെളബ):  2017  ഏപ്രബല്  മുതല്  പരമരനാഗത

മണല്വനാരല് തകദശ ഭരണസ്ഥനാപനങ്ങളബല് നബക്ഷബപ്തമനാകബകകനാണ്ടുലാം  മണല്

വബല്പ്പെന  ഓണകകലന  സലാംവബധനാനത്തബകലയക്ക്  മനാറബകകനാണ്ടുലാം  സര്കനാര്

ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണക്ക്.  നബകുതബയുലാം കസ്പീനബലാംഗക്ക് ചനാര്ജലാം ഒഴബകകേ കബപ്പൂര്

തുറമുഖത്തക്ക്  ഒരു ടണ മണലബനക്ക്  1350/- രൂപയനാണക്ക്  സര്കനാര് നബശ്ചയബച്ചബരുന്ന

വബല. തുറമുഖ മണലബകന്റെ വബല കുറയന്ന കേനാരദലാം ആകലനാചബകന്നതനാണക്ക്.  

(7) കദശസ്പീയപനാത വബകേസനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആനസലന:  കേരമന-കേളബയബകനാവബള  കദശസ്പീയപനാത

വബകേസനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  ഏകറടുകല്  നടപടബകേള്

തശരബതകപ്പെടുത്തണലാം.

ശസ്പീ  .    എലാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  കേരമന-കേളബയബകനാവബള  കദശസ്പീയപനാത

വബകേസനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  ഏകറടുകല്  നടപടബകേള്
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പൂര്ത്തബയനാകന്നതബനുലാം  അടബപ്പെനാത  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

വദനാപനാരബകേളുകട ആശങ്കകേള് പരബഹരബകന്നതബനുലാം  നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കേരമന-കേളബയബകനാവബള  കദശസ്പീയപനാത വബകേസനത്തബകന്റെ രണനാലാംഘട്ട പ്രവൃത്തബ

ആരലാംഭബകകേയുലാം  ബനാലരനാമപുര ലാം  കകേനാടബനട  മുതല്  വഴബമുകവകരയുള  പനാത

വബകേസനത്തബനക്ക്  സനാമൂഹബകേനാഘനാത  പഠനലാം  പൂര്ത്തബയനാകകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

പനാത  വബകേസനത്തബനനായബ  കേല്ലുകേള്  പുനനഃസ്ഥനാപബകന്നതബനക്ക്  നബര്കദശലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  വഴബമുകക്ക്  മുതല്  കേളബയബകനാവബള  വകരയുള  പനാത

വബകേസനത്തബനക്ക്  പഴയ  കദശസ്പീയപനാതനാ  കറനാഡുലാം  രനാജപനാതയുലാം  കചര്നള

അകകലനകമന്റെബകന്റെ സര്കവ്വനടപടബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച്ചക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്

നടപടബ  സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  അടബപ്പെനാത  നബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ

സനാധദതനാപഠനത്തബനനായബ സര്കവ്വ നടപടബകേള് ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

(8) അദദനാപകേരുകട അന്തര്ജബലനാ സ്ഥലലാംമനാറലാം

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബ:  എല്.പബ.എസക്ക്.എ.  അന്തര്ജബലനാ  സ്ഥലലാം

മനാറത്തബനനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം  കഡപമ്പ്യൂട്ടബ  ഡയറക്ടര്  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ച

സസ്പീനബകയനാറബറബ  ലബസബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  അദദനാപകേര്കക്ക്  സ്ഥലലാംമനാറലാം
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നല്കേനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം.            

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ്യകപ്പെകടണ  ഒഴബവകേള്  അന്തര്ജബലനാ

സ്ഥലലാംമനാറത്തബനക്ക്  മനാറബ  നല്കേബയനാല്  നബലവബകല  റനാങ്കക്ക്  ലബസബകല  കനരബട്ടുള

നബയമനങ്ങകള  ബനാധബകലാം.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  കകേരള  അഡബനബകസറസ്പീവക്ക്

കകടബമ്പ്യൂണലബകന്റെ  പരബഗണനയബലനായതബനനാല്  അന്തബമ  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബകന്ന മുറയക്ക് തുടര്നടപടബ സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്. 

(9) കേന്നഡ     മസ്പീഡബയലാം സ്കൂളുകേളബകല നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കുഞബരനാമന: കേന്നഡ  മസ്പീഡബയലാം  സ്കൂളുകേളബല്  കേന്നഡ  ഭനാഷ

അറബയനാവന്ന അദദനാപകേകര നബയമബകനാന നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്): നബലവബകല

ഉത്തരവക്ക് പ്രകേനാരലാം ബന്ധകപ്പെട്ട വബഷയത്തബല് ബബ.എഡക്ക്. ഡബഗ്രബകകനാപ്പെലാം ഒന്നനാലാം

ഭനാഷയനാകയനാ രണനാലാം ഭനാഷയനാകയനാ കേന്നഡ പഠബച്ചക്ക് എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സബ./പസക്ക്

ടു  പനാസനായവകരകയനാ  കേന്നഡ  ഭനാഷയബല്  ബബരുദ/ബബരുദനാനന്തര  ബബരുദ

കയനാഗദതയുളവകരകയനാ  മനാതകമ  എച്ചക്ക്.എസക്ക്.ടബ.  കേന്നഡ/തമബഴക്ക്  മസ്പീഡബയലാം

തസബകേയബകല പബ.എസക്ക്.സബ. നബയമനത്തബനക്ക് പരബഗണബകകേയുള. എന്നനാല് ടബ 
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ഉത്തരവബനുമുമ്പുളള  പബ.എസക്ക്.സബ.  വബജനാപനപ്രകേനാരലാം

കതരകഞടുകകപ്പെട്ടവര്കക്ക് കേന്നഡ ഭനാഷയബല് ഡബകപനാമ കേരസ്ഥമനാകന്നതബനക്ക്

സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കേന്നഡ ഭനാഷനാ പഠനത്തബനനായബ കപനാകുന്ന

അദദനാപകേരുകട ഒഴബവകേളബല് ദബവസ കവതനത്തബല് കേന്നഡ ഭനാഷ അറബയനാവന്ന

അദദനാപകേകര  നബയമബകന്നതനാണക്ക്. 

(10) സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ കപനഷന ഗുണകഭനാകനാകളുകട മസറബലാംഗക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉവബദുളള  : സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ കപനഷന ഗുണകഭനാകനാകള്

അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  മുകഖന  നടതന്ന  ബകയനാകമടബകേക്ക്  മസറബലാംഗബനുള

ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബച്ചക്ക്  കേനാലനാവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകന്നതബനുള  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം.  

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

2017-കല ഉത്തരവബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് നടത്തബവരുന്ന സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ

കപനഷന  ഗുണകഭനാകനാകളുകട  മസറബലാംഗബകന്റെ  കേനാലനാവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകനാന

സനാധബകബല.  ഇതുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട പ്രയനാസങ്ങള് പരമനാവധബ കുറയന്നതബനുളള

നടപടബ  സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  എത്തബകച്ചരനാന

ബുദബമുട്ടുളവരുകട  വസ്പീടുകേളബല്  കപനായബ  ബകയനാകമടബകേക്ക്  വബവരങ്ങള്
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കശഖരബകന്നതനാണക്ക്.  അനര്ഹകര  ഒഴബവനാകബ  അര്ഹതയുളള  മുഴുവന

ആളുകേള്കലാം സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ കപനഷന നല്കേനാനനാണുകദശബകന്നതക്ക്.  

IV അറബയബപ്പെക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  കേനാരദവബവര പട്ടബകേയബകല മൂന്നനാമകത്ത ഇനമനായ ചട്ടലാം  118

പ്രകേനാരമുള  പ്രകമയനാവതരണലാം  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയുകട  അഭദര്തന

പ്രകേനാരലാം നനാളകത്തയക്ക് മനാറബവയന. 

V ചട്ടങ്ങള്കള കഭദഗതബകേളുകട പരബഗണന

(1)  2019    ആഗസക്ക്    22-  ാം  തസ്പീയതബയബകല  ജബ  .  ഒ  .(  പബ  )    നലാം  .   8/2019/ 
ജബ  .  ഇഡബ  .  എന       (  എസക്ക്  .  ആര്  .  ഒ  .    നലാം  .  572/2019)    മുകഖന
പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള  കകേരള  എഡമ്പ്യൂകകഷന    (  കസകന്റെക്ക്  അകമന്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  )
റൂള്സക്ക്  , 2019-  നുള കഭദഗതബ

കപ്രനാഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുവസന തങ്ങള്:  കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകന.

റൂള്  67-ല്  കഹഡനാസര്/വവസക്ക്  പ്രബനസബപ്പെനാള്  എന്നതബനുപകേരലാം

കഹഡനാസര്/കഹഡ ക്ക്മബസസക്ക്/വവസക്ക്  പ്രബനസബപ്പെനാള്  എനലാം  റൂള്  75-ല്

അകസനാസബകയറഡക്ക്  എഡമ്പ്യൂകകഷണല്  ഓഫസ്പീസര്  എന്നതബനുപകേരലാം

എഡമ്പ്യൂകകഷണല് ഓഫസ്പീസര് എനലാം കഭദഗതബ വരുത്തണലാം. 1958-ല് നബലവബല്

വന്ന കകേരള എഡമ്പ്യൂകകഷന ആക്ടബല് കഭദഗതബ  വരുത്തനാകത ഓര്ഡബനനസുലാം
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റൂള്സുലാം  കകേനാണ്ടുവരുന്നതക്ക്  ശരബയനായ  നടപടബയല.  ആക്ടബകല  ഖണ്ഡലാം  (4)-ല്

കസറക്ക്  എഡമ്പ്യൂകകഷന  അവഡശസറബ  കബനാര്ഡബല്  ഡബ.പബ.കഎ.,

ഡബ.എച്ചക്ക്.എസക്ക്.  എന്നബവര്കപകേരലാം കസക്രകട്ടറബയറബകല കജനായബന്റെക്ക് കസക്രട്ടറബ,

എ.ഇ.ഒ. അടകമുള 3 കപകര അലാംഗങ്ങളനാകന്നതബകന്റെ ഫലമനായബ വബദദനാഭദനാസ

കമഖലയബല് പല ബുദബമുട്ടുകേളുമുണനാകുലാം. 

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):  ഇഇൗ

വബഷയവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കൂടുതല്  കഭദഗതബകേള്  ആവശദമനാകണന്നക്ക്

കേനാണുന്നതബനനാല്  സമഗ്രമനായ  പരബകശനാധനകേള്കകശഷലാം  കഭദഗതബ

വരുതന്നതബനുള നടപടബ  സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.

(2)  2019    കസപ്റലാംബര്    2-  ാം  തസ്പീയതബയബകല  സ  .  ഉ  .  (  വകേ  )    നമര്
12/2019/  കനനാര്ക    (  എസക്ക്  .  ആര്  .  ഒ  .    നലാം  .  650/2019)    മുകഖന
പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള    2019-  കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  ഡബവബഡന്റെക്ക്
പദതബകള കഭദഗതബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബകന.  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമനബധബയബല്  ഡല്ഹബയബല്  തനാമസബകന്നവകരക്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുതകേ,  ഭനാരദ/ഭര്ത്തനാവക്ക്  എന്നതബനുപകേരലാം  'ആശബതന'  എന്നക്ക്



19

കചര്കകേ,  നബകക്ഷപകേനക്ക്  രസസ്പീതക്ക്  നല്കുന്നതബനക്ക്  വദവസ്ഥ  കചയ്യുകേ,

ഡബവബഡന്റെബലള  പരസവവരുദദലാം  ഒഴബവനാകകേ,  കബനാര്ഡബനുണനാകുന്ന

ഭരണപരമനായ  കചലവക്ക്  കബനാര്ഡക്ക്/ഏജനസബ  വഹബകകേ,  പദതബയബല്  മനാറലാം

വരുത്തനാനുള  അധബകേനാരലാം  സര്കനാരബല്  നബക്ഷബപ്തമനാകകേ  തുടങ്ങബയ

നബകക്ഷപകേരുകട  തനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബകന്നതബനുള  കഭദഗതബകേള്  കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

02.09.2019-കല   സര്കനാര്   ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള  പ്രവനാസബ

കകേരളസ്പീയരുകട  ഡബവബഡന്റെക്ക്  പദതബയുകട  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദശങ്ങള്

ആവബഷ്കരബകന്നതബനക്ക്  2008-കല  പ്രവനാസബ  കകേരളസ്പീയരുകട  കക്ഷമ  ആക്ടബല്

കഭദഗതബ  ആവശദമനായതബനനാല്  13.11.2019-നക്ക്  കഭദഗതബ  ബബല്  നബയമസഭ

പനാസനാകബയബട്ടുണക്ക്.  വബ ജനാപനത്തബകല  ചബല  വദവസ്ഥകേളബല്  കഭദഗതബ

ആവശദമനായതബനനാല് വബശദ പരബകശനാധനയകശഷലാം നബയമവകുപ്പെബകന്റെ ഉപകദശലാം

കേണകബകലടുത്തക്ക്  എസക്ക്.ആര്.ഒ.  കഭദഗതബ  കചയ്യുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബകന്നതനാണക്ക്.    

കഭദഗതബകേള്  സഭയുകട അനുമതബകയനാകട  പബനവലബച.
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VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം 

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള  തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുലാം 

(i) 2019-  കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii) 2019-  കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  ) (2-  ാം നമര്  ) 
     ബബല്

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ):  2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2019-കല  സര്വ്വകേലനാശനാല

നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമര്)  ബബല്  എന്നബവ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന.

വവദതതബ  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):   പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  : സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല  സനാറമ്പ്യൂട്ടറബ

ഓഫസ്പീസര്മനാരുകട  നബയമന  കേനാലയളവക്ക്  നബശ്ചയബച്ച  ഓര്ഡബനനസബകനതബകര

ഫയല്  കചയ  കകേസബല്  സര്കനാരബനക്ക്  അനുകൂലമനായ  നബലപനാടനാണക്ക്

വഹകകനാടതബ  സശസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതക്ക്.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡബനനസനാണക്ക്  നബയമമനായബ
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വരുന്നതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദുറബക്ക്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.  രജബസനാര്,

പരസ്പീക്ഷനാ  കേണകടനാളര്,  വഫനനാനസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  എന്നബവരുകട  കേനാലനാവധബ

നനാലക്ക്  വര്ഷമനായബ  നബജകപ്പെടുതകമനാള്  യൂണബകവഴബറബകേളുകട  പരമരനാഗത

ഭരണത്തബനക്ക്  കേണബനതറബ  നഷ്ടകപ്പെടുകേയനാണക്ക്.  പബന വനാതബല്  നബയമനലാം

നടതന്നതബനുകവണബയനാണക്ക് ഇത്തരകമനാരു കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവന്നതക്ക്.   മലയനാളലാം

സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  ഭൂമബ  ഏകറടുകലമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ഗ്രസ്പീന  ടബബമ്പ്യൂണല്

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  വബവരങ്ങള്  വദകമനാകണലാം.  നബലവബലളവകര  ബനാധബകനാത്ത

രസ്പീതബയബല്  പുതബയ  നബയമന  വദവസ്ഥ  കകേനാണ്ടുവരുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബകണലാം.

ശസ്പീ  .    ഷനാഫബ  പറമബല്:  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുകട  വബശശനാസദതകയ  തകേര്കന്ന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കകതബകര  നടപടബ  സശസ്പീകേരബകകേയുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലകയ

രനാഷ്ട്രസ്പീയവത്കേരബകന്ന നടപടബയബല്നബനലാം സര്കനാര് പബന്മനാറുകേയുലാം കചയ്യണലാം.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ പ്രകേനാരമുള

2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം
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കനടുന്നതബനനായബ സര്കകലറക്ക് കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന. 

പ്രസ്തുത  ബബലബലൂകട  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുകട  ഭരണനബര്വ്വഹണ  രലാംഗത്തക്ക്

മബകേച്ച  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാഴവയനാന  സനാധബകന്നതനാണക്ക്.  ഉന്നത  വബദദനാഭദസ

വകുപ്പെബകന  പ്രകതദകേ  വകുപ്പെനായബ  പുന:സലാംഘടബപ്പെബച്ച നടപടബ

സശനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്.  കക്രഡബറക്ക്  ആന്റെക്ക്  കസമസര്  സബസലാം  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  റബവമ്പ്യൂ

നടത്തണലാം.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  സനാകങ്കതബകേവബദദനാ  മബകേവബനക്ക്  നൂതന

സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  വബദദനാര്തബകേളബല്നബനലാം  പബരബകച്ചടുകന്ന

ഫസ്പീസക്ക്  അകനാദമബകേ  പ്രവര്ത്തന  മബകേവബനക്ക്  ഉപകയനാഗബകനാനുലാം

യൂണബകവഴബറബകേള്കക്ക്  ഓണ  ഫണക്ക്  സശതനമനായബ  ഉപകയനാഗബകന്നതബനക്ക്

അധബകേനാരലാം  നല്കേനാനുലാം  കകേനാകളജക്ക്  യൂണബയന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

അനബവനാരദമനായ  മനാറലാം  വകേകകനാളനാനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  കസല്ഫക്ക്

ഫബനനാനസബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളുകട  നബലവനാരലാം  കമച്ചകപ്പെടുതകേയുലാം

ഗവണകമന്റെക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്/കസല്ഫക്ക്  ഫബനനാനസബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  നവസ്പീന

കകേനാഴ്സുകേള്  അനുവദബകകേയുലാം  കബനാര്ഡക്ക്  ഓഫക്ക്  സഡസ്പീസബല്  കയനാഗദതയുകട

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  നബയമനലാം  നടതകേയുലാം  കവണലാം.  ഇകന്റെണല്

വനാലതകവഷനബല്  മബനബമലാം  മനാര്കക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  ഉകപക്ഷബകനാനുലാം  ഉന്നത
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വബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്  കപനാതുവനായ  അകനാദമബകേക്ക്  മനാസര്  പനാന

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകനാനുലാം കേഴബയണലാം.  

ശസ്പീ.  കകേ.  എസക്ക്.  ശബരസ്പീനനാഥനുകവണബ  ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന:

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള  2019-കല  സര്വ്വകേലനാശനാല

നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.

സലാംസ്ഥനാനകത്ത  വബവബധ  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല  രജബസനാര്,  പരസ്പീക്ഷനാ

കേണകടനാളര്,  വഫനനാനസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  എന്നബവരുകട  നബയമന  കേനാലയളവക്ക്

ഏകേസ്പീകേരബകന്നതുവഴബ പ്രസ്തുത തസബകേകേളബല് സര്കനാരബനക്ക്  അഭബമതരനായവകര

നബയമബകകേ  എന്ന  ഗൂഢലക്ഷദമനാണുളതക്ക്.  സനാറമ്പ്യൂട്ടബനക്ക്  വബരുദമനായബ

സര്വ്വകേലനാശനാലയുകട  പനാരമരദകത്ത  തകേര്കന്ന  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  കമനാഡകറഷനുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ആക്ടബകലയുലാം

സനാറമ്പ്യൂട്ടബകലയുലാം  പരസ്പീക്ഷനാ  മനാനശലബകലയുലാം  നബബന്ധനകേളുകട  ലലാംഘനമനാണക്ക്

നടകന്നതക്ക്.  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബകല  കതറനായ  പ്രവണതകേള്

അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  

ശസ്പീമതബ  ഇ  .    എസക്ക്  .    ബബജബകമനാള്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ
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പ്രകേനാരമുള  2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ) (2 -ാം നമര്)

ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്കകലറക്ക്  കചയ്യണകമന്ന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന. 

കകേരളത്തബകല  സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്  റനാങ്കബലാംഗബല്  പബകന്നനാകലാം

കപനായതബകന്റെ  കേനാരണലാം  പരബകശനാധബകണലാം.  നനാഷണല്  എഡമ്പ്യൂകകഷന

കപനാളബസബ  നടപ്പെനാകകമനാള്  യു.ജബ.സബ.-കള  അധബകേനാരങ്ങള്

നബലനബര്ത്തണലാം.  ഒനാകട്ടനാണമസക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്നബനലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന

ഡബഗ്രബ  സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേളുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  സലാംബന്ധബച്ച  ആശങ്കകേള്

ദൂരസ്പീകേരബകണലാം. സസ്പീറ്റുകേള് ഒഴബഞ്ഞുകേബടകന്ന എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക് കകേനാകളജുകേളബല്

മറക്ക്  കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബകന്നതബനക്ക്  എന.ഒ.സബ.  നല്കേണലാം.  നനാകേക്ക്

അകക്രഡബകറഷനുള  സ്ഥനാപനങ്ങള്  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  ആരലാംഭബകനാന  നടപടബ

സശസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   എ  .   ഖനാദര്: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് കചയ പ്രകേനാരമുള

2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) (2-ാം നമര്) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം

അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന. 
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സര്വ്വകേലനാശനാലകേളുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  അടബകടബയുണനാകുന്ന

ക്രമകകടുകേള്  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസകമഖലയുകട  നബലവനാരത്തകേര്ച്ചയക്ക്

കേനാരണമനായബരബകകേയനാണക്ക്.  തല്പ്പെരകേക്ഷബകേകള  ഉന്നത  സ്ഥനാനങ്ങളബല്

നബയമബകന്നതബനനാണക്ക്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുളതക്ക്.  രനാജദത്തബകന്റെ  ഭനാവബ

സലാംരക്ഷബകന്നതബനക്ക്  നല  പഇൗരന്മനാകര  വനാര്കത്തടുകന്ന നബലവനാരത്തബകലയക്ക്

സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്  വളരണലാം.  കൃതദമനായബ  പരസ്പീക്ഷ  നടത്തനാനുലാം

കേനാകലനാചബതമനായബ സബലബസുകേളബല് മനാറലാം വരുത്തബ നബലവനാരമുള വബദദനാഭദനാസലാം

നലനാനുലാം നടപടബ സശസ്പീകേരബകണലാം. 

 ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്

സമയബന്ധബതമനായബ  പരസ്പീക്ഷ  നടത്തബ  റബസള്ട്ടക്ക്  പ്രസബദസ്പീകേരബകനാനുലാം

ഇകന്റെണല്  അസസക്ക് കമന്റെബല്  വബജയബകനാന  മബനബമലാം  മനാര്കക്ക്  കവണകമനള

നബബന്ധന  ഒഴബവനാകനാനുലാം  എല്.എല്.ബബ.,  എല്.എല്.എലാം.  പ്രകവശന

പരസ്പീക്ഷകേള്  ഓണവലനനായബ  നടത്തനാനുലാം  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  സബലബസക്ക്

പരബഷ്കരണലാം  ആരലാംഭബകനാനുലാം  ഗവണകമന്റെക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്  സശനാശയ

കകേനാകളജുകേളബല്  1500-ഓളലാം  സസ്പീറ്റുകേള്  വര്ദബപ്പെബകനാനുലാം  സഇൗകേരദമുള



26

കസല്ഫക്ക്  ഫബനനാനസബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  ഡബഗ്രബ/പബ.ജബ.  കകേനാഴ്സുകേള്

നല്കേനാനുലാം സര്കനാര് കകേനാകളജുകേളബല്  47  പുതബയ കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബകനാനുലാം

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സലാംസ്ഥനാന  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  അകനാദമബകക്ക്  കകേനാലത്തക്ക്

പുതബയ  കകേന്ദ്രലാം  തുടങ്ങുകേയുലാം  എയ്ഡഡക്ക്  ആര്ട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയനസക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  അദദനാപകേ-രക്ഷകേര്തൃ  സമബതബകേള്  നബര്ബന്ധമനാകകേയുലാം

കചയ.  മലയനാളലാം  സര്വ്വകേലനാശനാല  സ്ഥനാപബകനാനുള  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തബട്ടുണക്ക്.

കേനാലബകട്ടക്ക്  യൂണബകവഴബറബ  രജബസനാര്  നബയമനവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  പരനാതബ

ലഭബച്ചനാല്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബകന്നതനാണക്ക്.  സര്കനാര്  കകേനാകളജക്ക്

യൂണബയന  കചയര്മനാനമനാകരയുലാം  ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലള

സര്വ്വകേലനാശനാല  യൂണബയന  കചയര്മനാനമനാകരയുലാം  ഭനാരവനാഹബകേകളയുലാം

കേനാര്ഡബഫക്ക്  യൂണബകവഴബറബയബകല  പരബശസ്പീലനപരബപനാടബയബല്

പകങ്കടുപ്പെബകണകമന്ന  പനാനബലാംഗക്ക്  കബനാര്ഡബകന്റെ  നബര്കദശലാം  നടപ്പെബലനാകനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്. ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്നക്ക് അഭദര്തബകന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ. 

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള  2019-കല
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സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2019-കല  സര്വ്വകേലനാശനാല

നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമര്)  ബബല്  എന്നബവ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന്ന പ്രകമയലാം  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത.

(i) 2019-  കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

149, 150,  156, 157, 158, 167, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181,

186, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 212, 216, 217,

223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 242, 246, 248,

249, 254, 256, 257 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

259, 260, 261, 267, 268, 275, 277, 281, 284, 286, 288,  292, 293, 295,
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296, 297, 298, 299, 308, 309, 314, 318, 323, 324, 325, 327, 331, 332,

334, 335, 336, 341, 342, 347, 352, 354, 357, 363, 364  എന്നസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

4-  ാം വകുപ്പെക്ക്

367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 379, 383, 384, 387, 388,

392, 393, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 404, 405, 406, 407, 408, 409,

412, 413, 414, 416, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432  എന്നസ്പീ

നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ സശസ്പീകേരബച.

370. In section 12(1)  proposed to  be substituted  in  the  Mahatma  
Gandhi University Act, 1985 by Clause 4(a), after the words  
“appointed by the Syndicate” the symbol “,” shall be inserted.

 മനബ സശസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

433, 434, 435, 437, 438,  443, 444, 447, 452, 458, 464, 467,

468, 470,  472, 477(i), 478, 479, 481, 484, 490, 495, 500, 501, 503,

504,   509,  510,  511,  512,  513,  517,  523,  525,  527  എന്നസ്പീ  നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

6-  ാം വകുപ്പെക്ക്

532, 533, 540, 541, 546, 553, 556, 557, 558, 559, 560, 564, 567,
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568, 569, 574, 575, 580, 585, 586, 588, 590, 595, 597, 602(ii), 603,

605, 611, 615,  616, 617, 618, 619, 624, 625  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ.   

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

7-  ാം വകുപ്പെക്ക്

626, 627, 631, 632, 634, 635, 636, 639, 640, 644, 645, 646, 651,

652, 653, 655, 656, 657, 658, 664, 665, 666, 667, 668, 671, 673, 676,

678, 682, 683, 685, 686, 687, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 702, 704,

708, 709, 711, 713 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ.   

7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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 8-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന്ന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച. 

724. In Clause 8, for the word “in” after the word “applicable” the 

word “to” shall be substituted. 

714, 715, 718, 719, 720, 722, 723, 725  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള  8-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9-  ാം വകുപ്പെക്ക്

     (കഭദഗതബയബല)

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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1-  ാം വകുപലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

104, 114, 122, 127, 128, 132, 134, 143, 148 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

1-ാംവകുപലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാംവകുപലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാകണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബകന. 

ഗതനാഗത  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല  സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം 31-കനതബകര 61 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.
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     (ii) 2019-  കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  ) (2-  ാം നമര്  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

172, 173, 174,  175, 177, 178, 179, 182, 191, 192, 194, 195, 196, 197,

201, 202, 206, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 228,

229, 230, 231, 236, 241, 242, 243, 247, 248, 253, 257, 260(i), 261,

263, 265, 266, 269, 270, 271,  275, 276, 279,  281, 282, 284,  288,

291, 292, 294, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 314, 320,

321, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 335, 339, 340, 342  എന്നസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ.  

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

3-  ാം വകുപ്പെക്ക്

343, 344, 345, 346, 352, 353, 354, 357, 363, 364, 367, 368, 370,

372, 373, 377, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 393, 394, 398,
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399, 400, 402, 404, 412, 413, 415, 416, 422, 425, 426, 427, 429, 435,

436,  437,  438,  439,  442,  444,  447  എന്നസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബകേള്  സശസ്പീകേരബച.

344 ഖണ്ഡലാം  3(എ)  പ്രകേനാരലാം  2013-കല  തുഞകത്തഴുത്തച്ഛന  മലയനാള
സര്വ്വകേലനാശനാല  ആകബല്  പകേരലാം  കചര്കനാനുകദശബകന്ന  വകുപ്പെക്ക്  32
(6)-ല്  "രജബസനാകറ"  എന്നതബനു പകേരലാം  "രജബസനാര്,"  എന്ന വനാകലാം
ചബഹ്നവലാം കചര്കകേ.

384 ഖണ്ഡലാം  3(ബബ)  പ്രകേനാരലാം  2013-കല  തുഞത്തക്ക്  എഴുത്തച്ഛന  മലയനാള
സര്വകേലനാശനാല  ആകബല്  പകേരലാം  കചര്കനാനുകദശബകന്ന  വകുപ്പെക്ക്
33(5)-ല്  "പരസ്പീക്ഷനാ  കേണകടനാളകറ”എന്ന  വനാകകേള്ക  പകേരലാം
“പരസ്പീക്ഷനാ കേണകടനാളര്,”എന്നസ്പീ വനാകകേളുലാം ചബഹ്നവലാം കചര്കകേ.

 മനബ സശസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബകകേകയനാ കചയ.   

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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4-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന വനാകനാല് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

(ബബ) ഖണ്ഡലാം (i)-ാം ഇനത്തബല് “കകഫനനാനസക്ക് ഓഫസ്പീസകറ” 
എന്ന വനാകകേള്കക്ക് പകേരലാം “കകഫനനാനസക്ക് ഓഫസ്പീസര്,” എന്ന 
വനാകകേളുലാം ചബഹ്നവലാം കചര്കകണതനാണക്ക്. 

(സബ) ഖണ്ഡത്തബകല "പരസ്പീക്ഷനാ കേണകടനാളകറ" എന്ന വനാകകേള്കക്ക് 
പകേരലാം "പരസ്പീക്ഷനാ കേണകടനാളര്,” വന്ന വനാകകേളുലാം ചബഹ്നവലാം 
കചര്കകണതനാണക്ക്. 

449, 450, 451, 452, 453(ii, iii), 454, 455, 457, 458, 464, 465,

466, 468, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 484, 489, 490,

496, 498, 499, 500, 501, 502(ii), 503, 504, 505, 507, 509, 514, 519,

520,  523   എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ സശസ്പീകേരബച.

450 ഖണ്ഡലാം 4(എ) പ്രകേനാരലാം 2015-കല എ.പബ.കജ. അബ്ദുള്കേലനാലാം 
സനാകങ്കതബകേ ശനാസ്ത്ര സര്വ്വകേലനാശനാല ആകബല് പകേരലാം 
കചര്കനാനുകദശബകന്ന വകുപ്പെക്ക് 16(3)-ല് "രജബസനാകറ" എന്നതബനു 
പകേരലാം "രജബസനാര്," എന്ന വനാകലാം ചബഹ്നവലാം കചര്കകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാകനാല് കഭദഗതബകേളുലാം സശസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.
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മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.   

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  4-ാംവകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

5-  ാം വകുപ്പെക്ക്

524, 525, 526, 527, 528, 529, 536, 537, 538, 541,  എന്നസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

6-  ാം വകുപ്പെക്ക്

545, 546, 547, 548 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ  സശസ്പീകേരബച.

545 ഖണ്ഡലാം 6-ല് "റദനാകലലാം ഒഴബവനാകലലാം.” എന്നസ്പീ വനാകകേള്കലാം 
ചബഹ്നങ്ങള്കലാം കശഷലാം "(1)”എന്ന അകവലാം ചബഹ്നങ്ങളുലാം 
കചര്കകേ. 

മനബ സശസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 
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മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള  6-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

104, 105, 106, 113, 114, 115,120, 123, 133, 138, 139, 140, 144, 145, 

147, 156,  165,  166, 167, 171   എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

1-ാംവകുപലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാംവകുപലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമര്)  ബബല്

പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

ഗതനാഗത  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  പ്രകമയകത്ത
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പബന്തനാങ്ങുന. 

2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ) (2-ാം നമര്)  ബബല്

പനാസനാകണകമന്ന പ്രകമയലാം 31-കനതബകര 61 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(സഭ വവകുകന്നരലാം 4.14-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)

        ******


