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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IV-15

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   മനാര്ചച്ച്   16,   വദനാഴലാം 

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
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 I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

വബജബലന്സച്ച് ഡയറക്ടര്കക്കതബകരയുള്ള ആകരനാപണങ്ങള്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  സലാംസനാന  വബജബലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറനായ  ശസ്പീ.  കജക്കബച്ച്

കതനാമസബകനതബകര  ഗുരുതരമനായ  അഴബമതബ  ആകരനാപണങ്ങള്  തുടര്ചയനായബ

ഉയര്നവരുന.   കപനാര്ട്ടച്ച്  ഡയറക്ടറനായബരബകക്ക  നടത്തബയ  ക്രകമകക്കടുകേളലാം

അകദ്ദേഹത്തബകനതബകര  കകഫെെനനാന്സച്ച്  ഇന്കസക്ഷന്  വബലാംഗച്ച്  കേകണ്ടെത്തബയ

ക്രമകക്കടുകേള്കലാം  പുറകമ  ഗവണ്കമന്റെബനച്ച്  സമര്പ്പെബച  വസ്തുവബവര  കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തനാകത  തമബഴച്ച് നനാട്ടബല്  വബരുദുനഗര്  ജബല്ലയബല്  രനാജപനാളയലാം  തനാലൂക്കബല്

കസതൂര്  വബകല്ലജബല്  കകേനാചബയബകല  ഇസ്ര  അകഗ്രനാ  കടകേച്ച്  സബസ്റ്റേലാംസച്ച്  ലബമബറഡച്ച്

ഡയറക്ടര് എന്ന വബലനാസത്തബല് കജക്കബച്ച്  കതനാമസച്ച്  അനധബകൃതമനായബ  സമനാദബച

സസ്വത്തച്ച്  സലാംബനബച്ചുള്ള  വബവരങ്ങളലാം  വനാര്ത്തനാ  മനാധദമങ്ങളബല് ആകക്ഷപങ്ങളനായബ

ഉയര്നവരുന്നതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം  ഇന്നകത്ത

സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബ  വചച്ച്  ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  എലാം.

വബന്കസന്റെച്ച്,  പബ.  ഉകകബദുള്ള, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള്

റൂള് 50 അനുസരബചച്ച് കനനാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  അഴബമതബകക്കതബകര
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വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയബല്ലനാത്ത   നബലപനാടച്ച്  സസ്വസ്പീകേരബകന്ന   ശസ്പീ.  കജക്കബച്ച്  കതനാമസബകനതബകര

മുന്പുലാം ആകരനാപണങ്ങളണ്ടെനായബട്ടുണ്ടെച്ച്.   പത-മനാധദമങ്ങളബല്  വരുന്ന വനാര്ത്തകേകള

മനാതലാം അടബസനാനമനാക്കബ ഉകദദനാഗസകന്റെ വബശസ്വനാസദതകയ തകേര്കന്ന രസ്പീതബയബല്

സര്ക്കനാര്  നടപടബകയടുക്കബല്ല.     മനാധദമ  സൃഷബകേളകട  പബന്നനാകല   കപനാകേനാകത

വസ്തുതകേള്  പരബകശനാധബചച്ച്   തസ്പീര്പ്പെനാകകേയനാണച്ച്  സര്ക്കനാര് കചയ്യുന്നതച്ച്.    തുറമുഖ

വകുപ്പെച്ച്  ഡയറക്ടറനായബരബകക്ക  അകദ്ദേഹലാം  നടത്തബയതനായബ  പറയുന്ന  പര്കചസുകേകള

സലാംബനബചച്ച്  ധനകേനാരദ  ഇന്കസക്ഷന്  വബലാംഗച്ച്   സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല്

ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫെെച്ച്  കപ്രനാസബകേക്യൂഷകന്റെ  നബയകമനാപകദശലാം   ലഭദമനാകുന്ന മുറയച്ച്

തസ്പീരുമനാനകമടുകന്നതനാണച്ച്.   അകദ്ദേഹലാം  ഏകതങബലലാം  സസ്വകേനാരദ  കേമനബയുകട

ഡയറക്ടറനായബ  പ്രവര്ത്തബചബട്ടുകണ്ടെനാകയനലാം   അതബനച്ച്  സര്ക്കനാര്  അനുമതബ

നല്കേബയബരുകന്നനാ  എനമുള്ള   കേനാരദകത്ത  സലാംബനബചച്ച്   വബശദമനായബ

പരബകശനാധബചകശഷലാം  മനാതകമ  മറുപടബ  നല്കേനാന്  കേഴബയ.   തമബഴച്ച് നനാട്ടബകല  വബരുദു

നഗറബല് ശസ്പീ. കജക്കബച്ച് കതനാമസച്ച് വസ്തു വനാങ്ങബയബട്ടുകണ്ടെന്ന   വനാര്ത്ത   സര്ക്കനാരബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെച്ച്.    ഒഒൗകദദനാഗബകേ  കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബല്  ഏര്കപ്പെടുന്ന

യനാകതനാരു ഉകദദനാഗസനുലാം  നബയമലാം അനുശനാസബകന്ന സസ്വനാതനദവലാം സലാംരക്ഷണവലാം

നല്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം  ആകക്ഷപങ്ങളണ്ടെനായനാല്   അതച്ച് പരബകശനാധബക്കനാനുലാം സര്ക്കനാര്

പ്രതബജനാബദമനാണച്ച്.  
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ശസ്പീ  .   എലാം  .   വബന്കസന്റെച്ച്:  ശസ്പീ.  കജക്കബച്ച് കതനാമസബകനതബകര ഉയര്നവന്നബട്ടുള്ള

ആകരനാപണങ്ങകളകറബചച്ച്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുന്നതബനുപകേരലാം  മുഖദമനബ  പഴയ

നബലപനാടുതകന്ന ആവര്ത്തബകന്നതച്ച് തബകേച്ചുലാം ദഒൗര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.    ആള് ഇന്തദനാ

സര്വ്വസ്പീസച്ച് ചട്ടമനുസരബചച്ച്  സര്ക്കനാരബനച്ച് സസ്വത്തുവബവര കേണക്കച്ച് സമര്പ്പെബക്കണകമന്ന

നബര്കദ്ദേശലാം പനാലബചബട്ടബകല്ലനമനാതമല്ല,    ശസ്പീ.  കജക്കബച്ച് കതനാമസച്ച്  2001-ല് വബരുദു

നഗര്  ജബല്ലയബകല  കസതൂര്  വബകല്ലജബല്  വബവബധ  സര്കവ്വ  നമരുകേളബലനായബ

വനാങ്ങബക്കൂട്ടബയ  50  ഏക്കര്  ഭൂമബകയ  സലാംബനബച   വബവരലാം   2017-ല്  സമര്പ്പെബച

അസറച്ച് കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെബല് കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുമബല്ല.  സര്വ്വസ്പീസച്ച് ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം ഉന്നത

കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസന് ഒരു കേമനബയുകട ഡയറക്ടറനായബരബക്കനാന്   പനാടബകല്ലന്നബരബകക്ക

'ഇസ്ര  അകഗ്രനാ  കടകേച്ച്  സബസ്റ്റേലാംസച്ച്  ലബമബറഡച്ച്'  കേമനബയുകട  ഡയറക്ടര്  എന്ന

വബലനാസത്തബല്   സലലാം  വനാങ്ങുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  വബവരലാം  സര്ക്കനാരബല്നബനലാം

മറച്ചുവയ്ക്കുകേയുലാം കചയ്തതബലൂകട  ഗുരുതരമനായ ചട്ടലലാംഘനമനാണച്ച് നടത്തബയബരബകന്നതച്ച്.

2002-ലലാം 2003-ലലാം നല്കേബയ അസറച്ച് കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റെബല് ഇഒൗ    ഭൂമബ  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ

ഭനാരദയുകട  കപരബലനാകണന്നച്ച്  പറഞബട്ടുകണ്ടെങബലലാം   ഇകപ്പെനാള്  ലഭബച  ബനാദദതനാ

സര്ട്ടബഫെെബക്കറബല്      അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ കപരനാണച്ച്            കരഖകപ്പെടുത്തബയബരബകന്നതച്ച്.

നബയമങ്ങള്  ലലാംഘബചച്ച്  കജക്കബച്ച്  കതനാമസച്ച്  നടത്തബയ  അവബഹബത

സസ്വത്തബടപനാടുകേള് ദുരൂഹത നബറഞതനാണച്ച്.  കപനാര്ട്ടച്ച് ഡയറക്ടറനായബരുന്നകപ്പെനാള്
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അകദ്ദേഹലാം  നടത്തബയ ക്രമകക്കടുകേകളകറബചച്ച്   ധനകേനാരദ  വകുപ്പെച്ച്  ഇന്കസക്ഷന്

വബലാംഗബകന്റെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല്  നബയകമനാപകദശലാം  കതടബയബരബകനകവന്നനാണച്ച്

മുഖദമനബ  പറഞബട്ടുള്ളതച്ച്.   സര്വ്വസ്പീസബലബരബകക്ക  ഗുരുതരമനായ  ക്രമകക്കടുകേള്

നടത്തബയ  ഇഒൗ  ഉകദദനാഗസന്  വബജബലന്സബനുലാം  സലാംസനാനത്തബനുലാം

അപമനാനമനാണച്ച്.  ഇഒൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  അടബയന്തരപ്രകമയത്തബല്

ഉന്നയബച  ഭൂമബയബടപനാടുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്   പതവനാര്ത്തകേള്  വന്നബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ഇക്കനാരദത്തബല് ക്രമവബരുദമനായബ എകന്തങബലമുകണ്ടെനാകയന്നച്ച് അകനസ്വഷബച്ചുമനാതകമ

പറയനാന്  സനാധബകകേയുള.   പതവനാര്ത്തകേളകട  അടബസനാനത്തബല്  ശസ്പീ.

കജക്കബച്ച്  കതനാമസബകന  വബജബലന്സച്ച്  ഡയറക്ടര്  സനാനത്തുനബന്നച്ച്  നസ്പീക്കനാന്

കേഴബയബല്ല.  ഗവണ്കമന്റെച്ച് സര്വ്വസ്പീസബലബരബകക്ക അകദ്ദേഹലാം സസ്വകേനാരദ കേമനബയബല്

ഡയറക്ടറുകട  ചുമതല  വഹബചബരുന  എന്ന  ആകരനാപണലാം  വകുപ്പുതലത്തബല്

പരബകശനാധബക്കകപ്പെകടണ്ടെതനാണച്ച്. നബയമവബരുദമനായ നടപടബകേകള സലാംരക്ഷബകന്ന

നബലപനാടച്ച്  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബകകേയബല്ല.  ബഹു.  ഹഹകക്കനാടതബ

ചൂണ്ടെബക്കനാണബചതുപ്രകേനാരലാം  വബജബലന്സച്ച്  സലാംവബധനാനത്തബകല  പനാളബചകേള്

പരബഹരബക്കനാനുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  അഴബമതബകക്കതബരനായ
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നസ്പീക്കങ്ങള്  നടത്തുന്നതബകനനാപ്പെലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായുലാം  വബജബലന്സച്ച്

പ്രവര്ത്തബകക്കണ്ടെതനാണച്ച്.   അഴബമതബകക്കതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള

വബജബലന്സബകന്റെ  നബയമനാനുസൃതമനായ  സസ്വനാതനദലാം  സര്ക്കനാര്

സലാംരക്ഷബകന്നതനാണച്ച്.   ഇഒൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചച്ച്  ചര്ച

കചകയ്യണ്ടെ ആവശദമബല്ല.

(അടബയന്തര പ്രകമയനാവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശച്ച്  കചന്നബത്തല,

അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്, സബ. എഫെെച്ച്. കതനാമസച്ച്, കഡനാ. എലാം. കകേ. മുനസ്പീര് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബന്നച്ച് പുറത്തുകപനാവകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബക്കല് 

(1) മരുനകേളകട ജനറബകേച്ച് നനാമലാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന്:  സലാംസനാനത്തച്ച്  മരുന  വബപണന  രലാംഗകത്ത

ചൂഷണലാം  അവസനാനബപ്പെബകന്നതബനച്ച്  മരുനകേളകട  ജനറബകേച്ച്  നനാമലാം  മനാതലാം

നബര്കദ്ദേശബകന്നതച്ച്  നബര്ബനമനാക്കണലാം.  കഡനാക്ടര്മനാര്  ജനറബകേച്ച്  മരുനകേള്
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എഴുതണകമന്നച്ച്  കമഡബക്കല്  കേഒൗണ്സബലബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശമുകണ്ടെങബലലാം  പലരുലാം

അതച്ച്  പനാലബക്കനാറബല്ല.  ബനാന്ഡഡച്ച് മരുനകേളകട തുലദ പ്രവര്ത്തനകശഷബയുളള

ജനറബകേച്ച് മരുനകേള് 75 ശതമനാനലാം വകര വബലകുറചച്ച് നല്കേനാന് കേഴബയുന്നതനാണച്ച്.

എന്നനാല് മരുനലനാദകേരുലാം ഇടനബലക്കനാരുലാം കമഡബക്കല് രലാംഗത്തുള്ളവരുലാം കചര്ന്നച്ച്

കരനാഗബകേളബല്നബന്നച്ച്  വലബയ  വബല  ഇഒൗടനാകന്ന   സനാഹചരദമനാണച്ച്   ഇന്നച്ച്

നബലനബല്കന്നതച്ച്.  കഡനാക്ടര് എഴുതുന്ന മരുന്നച്ച് നല്കേനാകത പകേരലാം വബലകൂടബയ

മരുന്നനാണച്ച്  പല  കമഡബക്കല്  കഷനാപ്പുകേളബല്നബനലാം  നല്കുന്നതച്ച്.  ജനറബകേച്ച്

മരുനകേള്  കുറബകന്നതബകനതബരനായബ  കഡനാക്ടര്മനാര്  ചൂണ്ടെബക്കനാട്ടുന്നതച്ച്

മരുനകേളകട  നബലവനാരത്തകേര്ചകയയനാണച്ച്.  ജനറബകേച്ച്  മരുനകേള്

വദനാപകേമനാക്കനാനുളള സഒൗകേരദകമനാരുക്കനാനുലാം അതബകന്റെ കേസ്വനാളബറബ  പരബകശനാധനനാ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  ആശുപതബകേളബല്  ജനറബകേച്ച്  മരുനകേളകട

അളവച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കനാനുലാം  ഇഒൗ  രലാംഗത്തച്ച്  നബലനബല്കന്ന  ചൂഷണങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബകകവണ്ടെബ  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്):   സര്ക്കനാര്  കഡനാക്ടര്മനാര്  ജനറബകേച്ച്

നനാമത്തബല്  മരുന്നച്ച്  കുറബക്കണകമനലാം  ഇതച്ച്  പനാലബക്കനാത്തവകര  അചടക്ക
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നടപടബകേള്ക്കച്ച്  വബകധയരനാകകമനലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവച്ച്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കകേരള  കമഡബക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  വഴബ

ജനറബകേച്ച്  മരുനകേളനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളബലൂകട  സഒൗജനദമനായബ

വബതരണലാം  കചയ്യുന്നതച്ച്.  ഇടനബലക്കനാകര  ഒഴബവനാക്കബകക്കനാണ്ടെച്ച്

നബര്മ്മേനാതനാക്കളബല്നബന്നച്ച്  കനരബട്ടച്ച്  മരുന്നച്ച്  സലാംഭരബചച്ച്  എലാം.ആര്.പബ.കയക്കനാളലാം

വബലകുറചച്ച്  വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന  നസ്പീതബ,  മനാകവലബ,  കേനാരുണദ  ഫെെനാര്മസബകേള്

സലാംസനാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തബകനണ്ടെച്ച്.  കൂടനാകത  ആഭദന്തര  വബതരണത്തബനനായബ

മരുന്നച്ച്   കഫെെനാര്മുകലഷനുകേള്ക്കച്ച്  അവയുകട   ജനറബകേച്ച്  നനാമത്തബല്  മനാതലാം

അനുമതബ നല്കേബയനാല് മതബകയന്നച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടനാളര് ജനറല് ഓഫെെച്ച് ഇന്തദ

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എന്നനാല് മരുന്നച്ച്  നബര്മ്മേനാണ കേമനബകേള്ക്കച്ച്

അവരുകട   ഉലന്നങ്ങള് ബനാന്റെച്ച്  നനാമലാം  കചര്ത്തച്ച്  വബപണനലാം  കചയ്യനാന് നബയമ

തടസ്സമബല്ല.  കകേന്ദ്ര  നബയമമനായ  ഡ്രഗ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  കകേനാകസ്മെറബകച്ച്  ആക്ടബല്

കഭദഗതബകേള് വരുത്തബയനാല് മനാതകമ ബനാന്റെച്ച് നനാമത്തബലളള മരുന്നച്ച് വബതരണലാം

നബയമപരമനായബ  ഇല്ലനാതനാക്കനാന്  സനാധബകകേയുളള.  കപനാതുവബതരണ

സലാംവബധനാനത്തബലൂകടയുലാം  സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളബകല  കുറബപ്പെടബകേളബലൂകടയുലാം

ജനറബകേച്ച്  നനാമലാം  ഉപകയനാഗബക്കനാനുളള  ശമലാം  വര്ദബപ്പെബചച്ച്  ഇഒൗ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്
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പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതനാണച്ച്.  

(2) രജബകസ്ട്രേഷന് കകേനാലാംപ്ലകച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്:  രജബകസ്ട്രേഷന്   വകുപ്പെബല്  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേ,  പുതബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകകേ,   വകുപ്പെബകന്റെ

കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബകകേ  എന്നസ്പീ  ലക്ഷദങ്ങകളനാടുകൂടബ  ഒരു  കടയബനബലാംഗച്ച്

കസന്റെറബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചുകവങബലലാം  അതച്ച്

തനാലനാലബകേമനായബ  നബര്ത്തബവച്ചു.  09.11.2016-കല  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേനാരലാം

എറണനാകുളലാം ജബല്ലയബല് കൂത്തനാട്ടുകുളത്തച്ച് അനുവദബച ഇഒൗ കടയബനബലാംഗച്ച് കസന്റെര്

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബകല  കനമകത്തയച്ച്  മനാറനാകനടുത്ത  തസ്പീരുമനാനലാം

പുന:പരബകശനാധബക്കനാനുലാം  ആദദലാം  അനുവദബച  സലത്തുതകന്ന  കടയബനബലാംഗച്ച്

കസന്റെര് പുനരനാരലാംഭബക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ) :

കൂത്തനാട്ടുകുളലാം സബച്ച് രജബസ്ട്രേനാര് ഓഫെെസ്പീസച്ച് കകേനാമഒൗണ്ടെബല് ജബവനക്കനാര്ക്കച്ച് പരബശസ്പീലന

കകേന്ദ്രലാം സനാപബകന്നതബനച്ച് 29 .12.2014 -കല ഉത്തരവച്ച് പ്രകേനാരലാം 2 കകേനാടബ രൂപയുകട

ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബരുന.  ഇഒൗ പരബശസ്പീലന കകേന്ദ്രലാം  എറണനാകുളലാം നഗരത്തബല്

വളകര  ദൂകര  സനാപബകന്നതച്ച്  പ്രയനാസമുണ്ടെനാകകമന്നച്ച്  രജബകസ്ട്രേഷന്  കഎ.ജബ.
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റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്   കചയ്തതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് കവകറ സലങ്ങള് ലഭദമനാകണനാകയന്നച്ച്

അകനസ്വഷബകന്നതബനച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുണ്ടെനായബ. അതനുസരബചച്ച്  തബരുവനന്തപുരലാം

റയബല്കവ കസ്റ്റേഷനബല്നബന്നച്ച് എട്ടച്ച് കേബകലനാമസ്പീറര് അകേകലയുള്ള  കനമലാം സബച്ച് രജബസ്ട്രേനാര്

ഒനാഫെെസ്പീസച്ച് കകേനാമഒൗണ്ടെബല് പരബശസ്പീലന കകേന്ദ്രലാം സനാപബക്കനാന് കേഴബയുകമന്നച്ച് ഐ.ജബ.

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല് അവബകടയുള്ള 56 കസന്റെച്ച്   സലത്തച്ച്

കടയബനബലാംഗച്ച്  കസന്റെര്  നബര്മ്മേബക്കനാകമന്നച്ച്  09.11.2016 -ല്  ഉത്തരവനാകുകേയുലാം

കപനാതുമരനാമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  തുടര്നടപടബകേള്  ആരലാംഭബകകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ആധനാരകമഴുത്തുകേനാര്ക്കച്ച്  കടയബനബലാംഗച്ച്  നല്കുന്ന കേനാരദലാം    പരബകശനാധബകന്നതനാണച്ച്.

കൂത്തനാട്ടുകുളലാം  സബച്ച് രജബസ്ട്രേനാര്  ഓഫെെസ്പീസച്ച്  കപനാളബക്കനാകത  വകുപ്പെബനച്ച്  കപനാതുവനായ

എകന്തങബലലാം സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബക്കനാന് കേഴബയുകമനാകയന്നച്ച് പരബകശനാധബക്കനാലാം.

III സബ്മബഷന്

(1)   ബനാലബകേയുകട ആത്മഹതദ

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബത്തല  ):  കകേനാല്ലലാം   കുണ്ടെറയബല്

കപരബനനാടച്ച് പഞനായത്തബകല നനാന്തബരബക്കലബല് 10 വയസ്സുള്ള കപണ്കുട്ടബ ആത്മഹതദ

കചയ്ത സലാംഭവത്തബല്  കുറക്കനാര്കക്കതബകരയുലാം  കകേസച്ച്  അകനസ്വഷണത്തബല് അനനാസ

കേനാണബച കപനാലസ്പീസച്ച് ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകരയുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കുണ്ടെറ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന്
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പരബധബയബല്  ഇടവട്ടലാംകചരബയബല്  പത്തുവയസ്സുള്ള  വബദദനാര്തബനബ  15.01.2017-നച്ച്

തൂങ്ങബമരബചതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് കുട്ടബയുകട മനാതനാവബകന്റെ അച്ഛന് നല്കേബയ കമനാഴബയുകട

അടബസനാനത്തബല്  കുണ്ടെറ  കപനാലസ്പീസച്ച്  സബആര്.പബ.സബ.യബകല  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്

പ്രകേനാരലാം  കകേസച്ച്   രജബസ്റ്റേര്  കചയ്യുകേയുലാം  എഴുകകേനാണ്  സര്ക്കബള്  ഇന്കസക്ടറുകട

കനതൃതസ്വത്തബല് കമഡബക്കല് കകേനാകളജബല് കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം നടത്തുകേയുലാം  വസ്പീട്ടബല്നബന്നച്ച്

കേകണ്ടെടുത്ത  ആത്മഹതദനാകറബപ്പെച്ച്  കഫെെനാറന്സബകേച്ച്  പരബകശനാധനയച്ച്  അയയ്ക്കുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തൂങ്ങബമരണമനാകണനലാം  കുട്ടബ  കകലലാംഗബകേ  പസ്പീഡനത്തബനച്ച്

ഇരയനായബട്ടുകണ്ടെനമുള്ള  കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം  നടത്തബയ  കഡനാക്ടറുകട  കമനാഴബയുകട

അടബസനാനത്തബല്  സബആര്.പബ.സബ.  വകുപ്പെച്ച്  ഒഴബവനാക്കബ  കഎ.പബ.സബ.,   കപനാകകനാ

വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം കകേസച്ച് രജബസ്റ്റേര് കചയ.  18.2.2017-ല് കകേസകനസ്വഷണലാം കുണ്ടെറ

സബ.കഎ.  ഏകറടുകകേയുലാം  കുട്ടബയുകട  ബന്ധുക്കളബല്നബനലാം  അയല്ക്കനാരബല്നബനലാം

വബവരങ്ങള്  കശഖരബകകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കുട്ടബയുകട  സകഹനാദരബകയ

കേഒൗണ്സബലബലാംഗബനച്ച് വബകധയമനാക്കനാന് കകചല്ഡച്ച് കവല്കഫെെയര് കേമ്മേബറബക്കച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കകേസബകന്റെ പ്രനാധനാനദലാം കേണക്കബകലടുത്തച്ച് കകേനാല്ലലാം ജബല്ലനാ കപനാലസ്പീസച്ച്

കമധനാവബയുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്   കകേനാട്ടനാരക്കര  ഡബകകവ.  എസച്ച്.പബ.കയ

സമഗ്രനാകനസ്വഷണത്തബനച്ച് ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം   അകനസ്വഷണത്തബല് വസ്പീഴ്ച വരുത്തബയ

കുണ്ടെറ സര്ക്കബള് ഇന്കസക്ടകറയുലാം എസച്ച്.കഎ.കയയുലാം  അകനസ്വഷണ വബകധയമനായബ
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സകസന്റെച്ച് കചയ്യുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.

(2)കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള തടസ്സങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    രനാകജന്ദ്രന്  : മൂന്നനാറബല് കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണത്തബനുളള തടസ്സങ്ങള്

നസ്പീകന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  21.01.2010-കല   കകേരള

കകഹകക്കനാടതബ  ഉത്തരവബന്  പ്രകേനാരലാം  ഇടുക്കബ  ജബല്ലയബല്  മൂന്നനാര്  പ്രകദശത്തച്ച്

നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനച്ച്  ജബല്ലനാ  കേളക്ടറുകടകയനാ  റവനന

ഡബവബഷണല് ഒനാഫെെസ്പീസറുകടകയനാ എന്.ഒ.സബ. വനാങ്ങബയബരബക്കണകമന്ന നബര്കദ്ദേശമുണ്ടെച്ച്.

ഇപ്രകേനാരലാം   129  അകപക്ഷകേള്  ലഭബചബട്ടുള്ളതബല്  115  എണ്ണത്തബനച്ച് എന്.ഒ.സബ.

നല്കുകേയുലാം   രകണ്ടെണ്ണലാം നബരസബകകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.    ബനാക്കബയുള്ളവ എതയുലാം

കവഗലാം  തസ്പീര്പ്പെനാകന്നതനാണച്ച്.   മൂന്നനാര്  പ്രകദശത്തച്ച്  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കച്ച് നബലവബല് തടസ്സങ്ങകളനാനമബല്ല. 

(3) കപണ്കുട്ടബകയ കേനാണനാതനായ സലാംഭവലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  തൃക്കനാക്കര  മണ്ഡലത്തബല്  കേനാക്കനനാടച്ച്  കചമ്പുമുക

കേരയബല്   പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  കപണ്കുട്ടബകയ  കേനാണനാതനായതച്ച്   സലാംബനബചച്ച്

അകനസ്വഷബചച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്) : എറണനാകുളലാം ജബല്ലയബകല കേനാക്കനനാടച്ച്

കചമ്പുമുകകേരയബല്നബനലാം  സുഹൃത്തബകന  കേനാണനാന്  കപനായ  പതബകനഴച്ച്

വയസ്സുകേനാരബകയ  കേനാണനാനബകല്ലന്ന  പബതനാവബകന്റെ  പരനാതബയുകട  അടബസനാനത്തബല്

തൃക്കനാക്കര  കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേസച്ച്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്തച്ച്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം

10-03-2017-നച്ച് കുട്ടബകയ തബരബകകേ കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  2013 മുതല് 2017

വകരയുള്ള  കേനാലയളവബല്  എടപ്പെള്ളബ,  ഓകണക്കര,  വനാഴക്കനാല,  തൃശ്ശൂര്,  ചനാവക്കനാടച്ച്

സസ്വകദശബകേളനായ  ആറച്ച്  കപര്  കചര്ന്നച്ച്  പല  സലങ്ങളബലലാം  കകേനാണ്ടുകപനായബ  ലഹരബ

വസ്തുക്കള് നല്കേബ കകലലാംഗബകേമനായബ പസ്പീഡബപ്പെബച്ചുകവനള്ള കപണ്കുട്ടബയുകട കമനാഴബയുകട

അടബസനാനത്തബല്     വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം  കകേസച്ച്  രജബസ്റ്റേര്  കചയ്തച്ച്

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണച്ച്.   പ്രതബകേളകട  കഫെെനാകട്ടനാ  കപണ്കുട്ടബ

തബരബചറബഞതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ആറച്ച്  പ്രതബകേകളയുലാം  അറസ്റ്റേച്ച്  കചയ്യുകേയുലാം

കുറകൃതദത്തബനച്ച്  ഉപകയനാഗബച  വനാഹനങ്ങള്  കേസ്റ്റേഡബയബല്   എടുകകേയുലാം

സബആര്.പബ.സബ.  164  പ്രകേനാരലാം  ഇരയുകട  കമനാഴബ  കകേനാടതബ  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്. സമൂഹത്തബല് നടകന്ന ഇത്തരലാം കുറകൃതദങ്ങള് തടയുന്നതബനച്ച് ശക്തമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്. 
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(4)   കവമനനാട്ടച്ച് കേനായല് വബകേസന അകതനാറബറബ

ശസ്പീ  .    കജനാണ് കഫെെര്ണനാണ്ടെസച്ച്:  അശനാസസ്പീയവലാം  കേനാരദക്ഷമവമല്ലനാത്ത കേനായല്

നബകേത്തലലാം  കഡ്രഡ്ജബലാംഗച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം  മനാലബനദ  നബകക്ഷപവലാംമൂലലാം

ഭസ്പീഷണബയബലനായ  കവമനനാടച്ച്  കേനായലബകന്റെ  ആവനാസ  വദവസ

പുന:സനാപബകന്നതബനുലാം  കകേനാചബ-ആലപ്പുഴ-കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലകേളബകല  വദവസനായ  –

വനാണബജദ – മതദബനന  -  വബകനനാദസഞനാര കമഖലകേകള സലാംരക്ഷബകന്നതബനുലാം

തസ്പീരകദശവനാസബകേള്  കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടച്ച്  പരബഹരബകന്നതബനുമനായബ  കവമനനാടച്ച്

കേനായല് വബകേസന അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കവമനനാടച്ച് കേനായലബകന്റെ മലബനസ്പീകേരണലാം

നബയനബകന്നതബനച്ച്   വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്,  ആശുപതബകേള്,  ഫനാറ്റുകേള് ,

കഹനാട്ടലകേള്,  റബകസനാര്ട്ടുകേള്  എന്നബവയച്ച്  പനാരബസബതബകേനാനുമതബ

നബര്ബനമനാകകേയുലാം  ഹഒൗസച്ച്  കബനാട്ടുകേളബല്  നബനള്ള  സസ്പീകവജച്ച്,  ഗനാര്കബജച്ച്,

എഞബന് ഓയബല്  എന്നബവ മൂലമുണ്ടെനാകുന്ന മലബനസ്പീകേരണലാം തടയുന്നതബനച്ച് പ്രകതദകേ

വദവസകേള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.   കേപ്പെല്  ചനാനലകേള്  ഒഴബച്ചുള്ള

കഡ്രഡ്ജബലാംഗബനച്ച്  നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കേരയബകല  സസ്പീകവജച്ച്  സലാംസ്കരണ

സലാംവബധനാനലാം  വഴബകയനാ  കപനാതു  മലബനജല  ശുദസ്പീകേരണ  സലാംവബധനാനലാം  വഴബകയനാ

മനാലബനദലാം  സലാംസ്കരബകന്ന  ഹഒൗസച്ച്  കബനാട്ടുകേള്ക്കച്ച്  മനാതലാം  പ്രവര്ത്തനനാനുമതബ
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പുതുക്കബനല്കുകേയുലാം  കചയവരുന.   കകേരളത്തബകല  മുഴുവന്  തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളകടയുലാം

സമഗ്ര  പരബപനാലനത്തബനുലാം  കൃഷബ,  ജലവബഭവലാം,  മതദബനനലാം,  ഗ്രനാമവബകേസനലാം,

ആവനാസവദവസയുകട  സലാംരക്ഷണലാം,  പ്രകൃതബ  വബഭവങ്ങളകട  സുസബര  വബകേസനലാം

എന്നബവ  സനാധദമനാകന്നതബനനായബ  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ഏജന്സബകേള്-കകേന്ദ്ര  വനലാം-

പരബസബതബ  വകുപ്പെച്ച്,  റബസര്ചച്ച്  ഏജന്സബകേള്,  സര്ക്കനാരബതര  സലാംഘടനകേള്,

പ്രകദശവനാസബകേള്  എന്നബവരുകട  സഹനായകത്തനാകട  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  കവറച്ച്  ലനാന്റെച്ച്

അകതനാറബറബക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനനാല്  കവമനനാടച്ച്  കേനായല്  വബകേസന

അകതനാറബറബയുകട രൂപസ്പീകേരണലാം ഇകപ്പെനാള് സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലബല്ല. 

(5) കകേനാട്ടയലാം കേദനാമസബകല അക്രമലാം

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസസ്പീര്: കകേനാട്ടയലാം എലാം.ജബ. യണബകവഴബറബ കേദനാമസബലണ്ടെനായ

സലാംഘര്ഷകത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  മനാരകേമനായബ  പരബകക്കറ  അലാംഗപരബമബതനുലാം  ദളബദച്ച്

യുവനാവമനായ സച്ചു സദനാനന്ദനച്ച് നസ്പീതബ ലഭദമനാക്കനാനുലാം അക്രമബകേള്കക്കതബകര നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്)  :  കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലയബകല  മനാന്നനാനലാം

കകേ.  ഇ.  കകേനാകളജബകല  എസച്ച്.എഫെെച്ച്.കഎ.  യണബറച്ച്  ഭനാരവനാഹബയുലാം

പബ.ജബ.വബദദനാര്തബയുലാം  അലാംഗപരബമബതനുമനായ  സച്ചു  സദനാനന്ദകനയുലാം

എസച്ച്.എഫെെച്ച്.കഎ.  ജബല്ലനാ  പ്രസബഡന്റെനായ  അരുണബകനയുലാം  നബരവധബ  ക്രബമബനല്
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കകേസുകേളബല് പ്രതബയനായ  സബബബ കജനാണബകന്റെ കനതൃതസ്വത്തബലള്ള കഎ.എന്.റബ.യു.സബ.

പ്രവര്ത്തകേരുലാം  കേണ്ടെനാലറബയനാവന്ന  മറച്ച്  നനാലകപരുലാം  കചര്ന്നച്ച്     10-03-2017-നച്ച്

എലാം.ജബ.  യണബകവഴബറബ കേദനാമസബനുമുന്നബലള്ള കറനാഡബല് തടഞ്ഞുനബര്ത്തബ വടബവനാള്

കകേനാണ്ടെച്ച്  കവട്ടബ  പരബകക്കല്പ്പെബച  സലാംഭവവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട   പരനാതബയുകട

അടബസനാനത്തബല് ഗനാനബനഗര് കപനാലസ്പീസബല് കകേസച്ച് രജബസ്റ്റേര് കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  അക്രമലാം

ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  എലാം.ജബ.  യണബകവഴബറബ  പരബസരത്തുലാം  സച്ചു സദനാനന്ദന്,

അരുണ്  എന്നബവര്  ചബകേബതയബല്  കേഴബയുന്ന   കകേനാട്ടയലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജച്ച്

ആശുപതബ  പരബസരത്തുലാം  കൂടുതല്  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഉകദദനാഗസകര  നബകയനാഗബകകേയുലാം

കപനാലസ്പീസച്ച് പകടനാളബലാംഗച്ച് ശക്തമനാകകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്. 

(6)   പ്രനായപരബധബ ഉയര്ത്തല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെെച്ച്:  പങനാളബത്ത കപന്ഷന് പദതബയബലൂകട വബരമബക്കല്

പ്രനായലാം  60  വയസ്സനാക്കബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  സര്ക്കനാര്,  അര്ദസര്ക്കനാര്,

കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്   എന്നബവബടങ്ങളബല്  കജനാലബക്കച്ച്

അകപക്ഷബകന്നതബനുള്ള പ്രനായപരബധബ ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):   2012  ഏപ്രബല്  1-നുകശഷലാം

സര്വ്വസ്പീസബല്  വരുന്ന  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്കമനാതമനാണച്ച്  പങനാളബത്ത  കപന്ഷന്

പദതബയബലൂകട വബരമബക്കല് പ്രനായലാം  60  വയസ്സനായബ ഉയര്ത്തബയബട്ടുള്ളതച്ച്.     2013-
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നുകശഷലാം  സര്വ്വസ്പീസബല് വരുന്ന ഉകദദനാഗനാര്തബകേള് വബരമബകന്നതച്ച്  25  മുതല്  30

വകര വര്ഷങ്ങള്കകശഷമനായതബനനാല് നബലവബലള്ള ഉകദദനാഗ സനാധദതയബല് കുറവച്ച്

വരുന്നബല്ല.  സലാംവരണ  വബഭനാഗങ്ങളബകല  ഉകദദനാഗനാര്തബകേളകട  പ്രനായപരബധബ

ക്രമനാനുഗതമനായബ  ഉയര്ത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.   പങനാളബത്ത  കപന്ഷന്

പുനനഃപരബകശനാധബക്കണകമന്ന  ആവശദലാം  പരബകശനാധബച്ചുകകേനാണ്ടെബരബകകേയനാണച്ച്.

പ്രഗത്ഭരുലാം  പ്രനാപ്തരുമനായ  പുതുതലമുറകയ  പബബകേച്ച്  സര്വ്വസ്പീസുകേളബകലയച്ച്

ആകേര്ഷബകന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാര് പ്രതബജനാബദമനാണച്ച്. 

(7) സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കകേഡറച്ച് പദതബ

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസച്ച്  കുന്നപ്പെബള്ളബ:   സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപനാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുള്ള സ്കൂളകേളബല് ആവശദമനായ സനാമത്തബകേ സഹനായലാം നല്കുന്നതബനച്ച്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപനാലസ്പീസച്ച് കകേഡറച്ച് പദതബ

വദനാപബപ്പെബകന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  2014-15-ല്  ഫെെണ്ടെച്ച്  അനുവദബചബരുന്നബകല്ലങബലലാം

കചലവച്ച്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  സ്കൂള്  അധബകേനാരബകേള്തകന്ന  വഹബകക്കണ്ടെതനാകണന്ന

വദവസയബല് പുതബയ സ്കൂളകേളബല് എസച്ച്.പബ.സബ.  യണബറച്ച്  അനുവദബകകേയുണ്ടെനായബ.

സ്കൂള്  -  കപനാലസ്പീസച്ച്  അധബകൃതര് സലാംയുക്തമനായബ  ആരലാംഭബകന്ന ഒരു കദശസനാത്കൃത

ബനാങച്ച്  അക്കഒൗണ്ടെബല്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  മുന്കൂറനായബ  നബകക്ഷപബക്കണകമനലാം  ഒരു
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കപനാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന് പരബധബയബല് രണ്ടെബല് കൂടുതല് സ്കൂളകേള് അനുവദബക്കരുകതനമുള്ള

വദവസയബലനാണച്ച്  എസച്ച്.പബ.സബ.  യണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബചതച്ച്.   പദതബ നടപ്പെനാക്കബയ

സ്കൂളകേളബല്  മകറനാരു  തസ്പീരുമനാനമുണ്ടെനാകുന്നതുവകര  സസ്വന്തലാം  കചലവബല്ത്തകന്ന

എസച്ച്.പബ.സബ.  പ്രവര്ത്തനലാം  മുകന്നനാട്ടുകകേനാണ്ടുകപനാകേനാവന്നതനാണച്ച്.   എസച്ച്.പബ.സബ.

പദതബ  ഈ  വര്ഷലാം  100  പുതബയ  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേളബകലയ്ക്കുകൂടബ  വദനാപബപ്പെബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഇക്കനാരദത്തബല് രൂപസ്പീകേരബക്കകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള ഉപകദശകേ സമബതബയുകട

ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരലാം  അടുത്ത അദദയന  വര്ഷത്തബകന്റെ  ആരലാംഭത്തബല്ത്തകന്ന  ഈ

സ്കൂളകേള് ഏകതനാകക്കയനാകണന്നച്ച് തസ്പീരുമനാനബകലാം.

(8) ധനസഹനായലാം 

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന്:   16.03.2017-നച്ച് കേബളബമനാനൂരബല് ഇടബമബന്നകലറച്ച് മരണകപ്പെട്ട

തുളസസ്പീധരന്, ഉമറുല് ഫെെനാറൂക്കച്ച് എന്നബവരുകട കുടുലാംബത്തബനനാവശദമനായ ധനസഹനായലാം

നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

റവനക്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

16.03.2017  -നച്ച്  കവനല്  മഴകയത്തുടര്നണ്ടെനായ  ഇടബമബന്നലബല്  കകേനാടുവഴന്നൂര്

കചമനാലാംകകേനാടച്ച്  മുബസ്പീന  മന്സബലബല്  17 വയസ്സുള്ള  ഉമറുല്  ഫെെനാറൂകലാം  നഗരൂര്

കകേനായബക്കല്  വബഷ്ണുഭവനബല്  തുളസസ്പീധരനുലാം  മരണമടഞ  സലാംഭവലാം  അതദന്തലാം

ദഒൗര്ഭനാഗദകേരമനാണച്ച്.  23.07.2015-കല സര്ക്കനാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേനാരലാം ഇടബമബന്നകലറ്റുള്ള
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മരണലാം  സലാംസനാന  ദുരന്തമനായബ  പ്രഖദനാപബച  സനാഹചരദത്തബല്   ഇവരുകട

കുടുലാംബത്തബനച്ച്  സലാംസനാന  ദുരന്തനബവനാരണ  നബധബയബല്  നബന്നച്ച്  4 ലക്ഷലാം  രൂപ

ധനസഹനായമനായബ  നല്കേനാന്  കേഴബയുലാം.   മരണനാനന്തര  ചടങ്ങുകേള്കലാം  മറ്റുമനായബ

10,000  രൂപ അടബയന്തരമനായബ  നല്കുന്നതബനച്ച്  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലനാ  കേളക്ടര്ക്കച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  

(9) ബണ്ടെച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  കപരളലാം  പഞനായത്തബകല  കേണബയല്  പടബഞനാകറക്കര

കതനാടബനച്ച്  കുറുകകേയുളള  തനാല്ക്കനാലബകേ  പ്രതബകരനാധ  ബണ്ടെച്ച്,  ചനാലബപ്പെള്ളബ  ഉപ്പുകവള്ള

പ്രതബകരനാധ  ബണ്ടെച്ച്,  കേനാകങനാല്  -  ആലപ്പെടമച്ച്  പഞനായത്തബകല  കേരബങ്കുഴബകത്തനാടബനച്ച്

കുറുകകേയുള്ള  കറഗുകലറര്  എന്നബവ  പുതുക്കബപ്പെണബയുന്നതബനച്ച്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതന ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ):  കപരളലാം പഞനായത്തബകല

കേണബയല്  കതനാടബനച്ച്  കുറുകകേയുള്ള  ബണ്ടെച്ച്  സബതബകചയ്യുന്ന  സലലാം  ഉകദദനാഗസര്

സന്ദര്ശബചതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്  അവബകട  ഒരു  പ്രതബകരനാധ  ബണ്ടെച്ച്  ആവശദമനാകണനലാം

ചനാലബപ്പെള്ളബ-മുങ്ങലാം പനാലത്തബനച്ച് സമസ്പീപമുള്ള  കക്രനാസച്ച് ബനാര് കേനാലപ്പെഴക്കലാം കേനാരണലാം

പൂര്ണ്ണമനായുലാം  നശബച  സബതബയബലനായതബനനാല്  ഉപ്പുകവള്ള  പ്രതബകരനാധ  തടയണ

നബര്മ്മേബകന്നതനാണച്ച് അഭബകേനാമദകമനലാം കേകണ്ടെത്തബയതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ഇവ
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വബശദമനായബ  അകനസ്വഷബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.   കേനാകങനാല്-ആലപ്പെടമച്ച്

പഞനായത്തബകല  കേരബങ്കുഴബകത്തനാടബനച്ച്  കുറുകകേയുള്ള  കറഗുകലറര്  കേനാലപ്പെഴക്കത്തനാല്

ഉപകയനാഗശൂനദമനായതബനനാല്  ഇവബകട  പനാലകത്തനാടുകൂടബയ  കറഗുകലറര്

നബര്മ്മേബകന്നതബനുള്ള വബശദമനായ എസ്റ്റേബകമറച്ച്  മലബനാര് പനാകക്കജബലലാം നബനാര്ഡബലലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  സമര്പ്പെബകചങബലലാം  ഇതുവകര  അനുമതബ  ലഭദമനായബട്ടബല്ല.   ഇതബകന്റെ

എസ്റ്റേബകമറച്ച് തയ്യനാറനാകന്നതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

(10) കപര്മബറച്ച് ഇല്ലനാത്ത ഹപ്രവറച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാര്ജച്ച്:   പത്തനലാംതബട്ട  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസച്ച്

കടര്മബനലബകന്റെ പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകകേയുലാം ഹപ്രവറച്ച് ബസുകേകള സഹനായബക്കനാനനായബ

ഹകേക്കൂലബ  വനാങ്ങുന്ന  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനക്കനാര്കക്കതബകര  ശക്തമനായ

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകകേയുലാം  കപര്മബറബല്ലനാത്ത  ഹപ്രവറച്ച്  ബസച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

നബര്ത്തലനാകകേയുലാം കചയ്യണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):   പത്തനലാംതബട്ട

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെനായുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങളബല്  പ്രനാഥമബകേ

അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബകക്കനാണ്ടെബരബകകേയനാണച്ച്.  കൂടനാകത  വബജബലന്സച്ച്

വബഭനാഗകത്തകക്കനാണ്ടെച്ച്  കൂടുതല്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

പത്തനലാംതബട്ടയബലലാം  പരബസര  പ്രകദശങ്ങളബലലാം  കഫെെബ്രുവരബ  10-ാം  തസ്പീയതബ  മുതല്
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ഇന്നകലവകര  നനാല്പ്പെകതനാളലാം  ബസുകേള്  കപര്മബറബല്ലനാകത  അനധബകൃത  സമനാന്തര

സര്വ്വസ്പീസുകേള്  നടത്തുന്നതനായബ  കേകണ്ടെത്തുകേയുലാം   അവയബല് ഏഴച്ച്  ബസ്സുകേളകട

കപര്മബറച്ച്  റദ്ദേനാക്കനാനുളള  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  അവബകട

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസ്സുകേള്ക്കച്ച്  കനകര  കേകല്ലറച്ച്  നടത്തുകേയുലാം  ഏകഴനാളലാം

ബസ്സുകേള് തകേര്കകേയുലാം കചയ്ത സലാംഭവത്തബല്  ടനാന്കസനാര്ട്ടച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം

കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  വകുപ്പുലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  അധബകൃതരുകട  സഹനായകത്തനാടുകൂടബ

കേര്ശന നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.  പത്തനലാംതബട്ട  ഡബകപ്പെനായുകട  പണബ

90  ശതമനാനവലാം പൂര്ത്തബയനായബട്ടുണ്ടെച്ച്.  സനാമത്തബകേ സബതബ കമചമനാകുന്ന മുറയച്ച്

മുന്ഗണന  നല്കേബ  ഇതുകപനാകലയുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്. 

(11)  നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബകല സലാംഭനലാം

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ:  കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലയബല്  നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബലണ്ടെനായബട്ടുളള  സലാംഭനനാവസ  പരബഹരബകന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്  ):  എല്ലനാത്തരലാം  കചറുകേബട  ധനാതുക്കളകടയുലാം  ഖനനത്തബനച്ച്
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പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  നബര്ബനമനാക്കബകക്കനാണ്ടെച്ച്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എന്നനാല്  18-05-2012-നുമുമച്ച്  അഞച്ച്  കഹക്ടറബല്  തനാകഴ

വബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള സലത്തബനച്ച് ദസ്പീര്ഘകേനാലകത്തയച്ച് അനുവദബചബരുന്ന കേസ്വനാറസ്പീയബലാംഗച്ച്

ലസ്പീസുകേളകട  കേനാലനാവധബ  തസ്പീരുന്നതുവകര  പനാരബസബതബകേനാനുമതബ

നബര്ബനമനാക്കബയബട്ടബല്ല.  സലാംസനാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തബചബരുന്ന  2500-ഓളലാം

കചറുകേബട  കേസ്വനാറബകേള്ക്കച്ച്   പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  നബര്ബനമനാക്കബ

കകഹകക്കനാടതബ  പുറകപ്പെടുവബച  വബധബനദനായകത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  2015-കന്റെ  ആരലാംഭലാം

മുതല്  അടച്ചുപൂട്ടനാന്  നബര്ബനബതമനാകുകേയുലാം  ഇടക്കനാല  കസ്റ്റേ  ഉത്തരവബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല് അനുമതബ ലഭബച 900  ഓളലാം കചറുകേബട കേസ്വനാറബകേള് തുടര്നലാം

പ്രവര്ത്തബച്ചുവരബകേയുമനാണച്ച്.  എന്നനാല്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയുകട

അന്തബമവബധബകയനാകട  ഒട്ടനവധബ  കേസ്വനാറബകേള്ക്കച്ച്  പ്രവര്ത്തബക്കനാനനാകേനാത്ത

സനാഹചരദലാം നബലവബല് വന.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ കചറുകേബട  ധനാതു ഉപകയനാഗലാം

കേസ്വനാറസ്പീയബലാംഗച്ച്  ലസ്പീസച്ച്  പ്രകേനാരമുളള  കേസ്വനാറബകേകള  ആശയബചനാണബരബകന്നതച്ച്.

കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലയബല്  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയുകട   ഇടക്കനാല  ഉത്തരവബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  108  കേസ്വനാറബകേള്  പ്രവര്ത്തബചബരുകന്നങബലലാം  2-12-2016-ല്

അന്തബമവബധബ  വന്നകതനാടുകൂടബ   നബലവബല്  കേസ്വനാറസ്പീയബലാംഗച്ച്  ലസ്പീസുളള  8  എണ്ണലാം
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മനാതകമ  പ്രവര്ത്തബകനളള.  ജബല്ലനാതല  പനാരബസബതബകേ  ആഘനാത  നബര്ണ്ണയ

അകതനാറബറബകേളലാം  അകകപ്രസല്  കേമ്മേബറബകേളലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാകന്നതബനച്ച്

സര്ക്കനാര്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  വദവസനായ  വകുപ്പുമനബയുകടയുലാം

മുഖദമനബയുകടയുലാം  അദദക്ഷതയബല് വബവബധ  വകുപ്പുകേകള  പകങടുപ്പെബച്ചുകകേനാണ്ടെച്ച്

കചര്ന്ന  കയനാഗത്തബല്  ജബല്ലനാതല  അകതനാറബറബയുലാം  അകകപ്രസല്  കേമ്മേബറബയുലാം

രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം  പനാരബസബതബകേ  അനുമതബ  നല്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ

ലഘൂകേരബകന്നതബനുലാം   തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ജബല്ലനാതലത്തബല്

പനാരബസബതബകേനാനുമതബകളള  അകപക്ഷ  ലഭബചനാല്  തനാമസലാം  കൂടനാകത

തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  പനാരബസബതബകേനാനുമതബ

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയച്ച്  ധനാതുഖനനലാം  സനാധദമനാകുകേയുലാം  കതനാഴബല്  സലാംഭനത്തബനച്ച്

പരബഹനാരമുണ്ടെനാകുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  കകേനാല്ലലാം  ജബല്ലയബല്

പനാരബസബതബകേനാനുമതബക്കനായബ  ലഭബച  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.

(12) കേളബമണ്ണബകന്റെ ദഒൗര്ലഭദലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    സബ  .    മമ്മേതച്ച്  കകേനായ:  കേളബമണ്ണബകന്റെ  ദഒൗര്ലഭദലാം

പരബഹരബകന്നതബനനായബ  കനല്ക്കൃഷബക്കച്ച് അനുകയനാജദമല്ലനാത്ത സലങ്ങളബലളള
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കേളബമണ്ണച്ച്  ഖനനലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം  ഇഒൗ  കമഖലയബകല  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

കതനാഴബല് നല്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്  ):   വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  ആവശദമനായ  കേളബമണ്ണച്ച്  വളകര

കുറഞ  അളവബല്മനാതലാം  ലഭബകന്നതബനനാല്  ഇഒൗ  സനാപനങ്ങളലാം

കതനാഴബലനാളബകേളലാം  ഇന്നച്ച്  പ്രതബസനബയബലനാണച്ച്.  എന്നനാല്  മറച്ച്

സലാംസനാനങ്ങളബല്നബന്നച്ച്  കേളബമണ്ണച്ച്  കകേനാണ്ടുവരനാനുളള  ശമങ്ങള്  കവണ്ടെത

വബജയബകന്നബല്ല. ഇഒൗ കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനായബ തൃശ്ശൂര് കകേന്ദ്രമനാക്കബ

ഒരു ക്ലസ്റ്റേര് ആരലാംഭബചബരുകന്നങബലലാം  ഇകപ്പെനാള് പ്രവര്ത്തനരഹബതമനാണച്ച്. മലാംഗലലാം

ഡനാലാം  ഡസ്പീസബല്റച്ച്  കചയ്തച്ച്  കേളബമണ്ണച്ച്  ലഭദമനാകന്നതബനുളള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.  ഇഒൗ  കമഖലയബകല  പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായ  യണബറ്റുകേള്

പുനരനാരലാംഭബകന്നതച്ച് പ്രനാകയനാഗബകേമല്ല.   കേളബമണ്ണബകന്റെ ലഭദതയനുസരബചച്ച് വളകര

നബയനബതമനായബ  കുറചച്ച്  യണബറ്റുകേള് പ്രവര്ത്തബപ്പെബകകേ,   കതനാഴബല് നഷകപ്പെട്ട

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  പുനരധബവനാസത്തബനുളള  പനാകക്കജച്ച്  തയ്യനാറനാകകേ

തുടങ്ങബയവയനാണച്ച്  ഇതബനുളള  പരബഹനാര  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്.  2008-കല  കനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്  വരനാത്ത  ഭൂമബ  കേകണ്ടെത്തബ
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പനാരബസബതബകേ  ആഘനാത  സനാധദതകേള്  വബലയബരുത്തബ

ഖനനഫെെലമനായുണ്ടെനാകുന്ന  കുഴബകേള്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  നബകേത്തബ

പൂര്വ്വസബതബയബലനാകന്നതബനച്ച്  ഒരു  കമനാണബററബലാംഗച്ച്  കേമ്മേബറബകയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  വദവസനായങ്ങള്ക്കനുകയനാജദമനായ  കേളബമണ്ണച്ച്  ഖനനലാം

കചയ്യണകമന്ന   സര്ക്കനാര്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെബല്വരുത്തുകേയുമുണ്ടെനായബ.

എന്നനാല് പരമരനാഗത വദവസനായ സലാംരക്ഷണത്തബനച്ച് അതദന്തനാകപക്ഷബതമനായ

അസലാംസ്കൃത  ധനാതുവനായതബനനാലലാം  വളകര  കുറഞ  ആഴത്തബല്മനാതകമ  ഖനനലാം

കചയ്യനാന് സനാധബക്കൂകവന്നതബനനാലലാം കേളബമണ്ണച്ച് ഖനനകത്ത പനാരബസബതബകേനാനുമതബ

ലഭദമനാകന്നതബല്നബനലാം   ഒഴബവനാക്കബയബരുന.   15-1-2016-കല  കകേന്ദ്ര

ഉത്തരവബകന്റെയുലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  ഉത്തരവബകന്റെയുലാം  അടബസനാനത്തബല്

കേളബമണ്ണടക്കമുളള  എല്ലനാ  കചറുകേബട  ധനാതുക്കള്  ഖനനലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം

പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  നബര്ബനമനാക്കബയ  നടപടബ  സലാംസനാനകത്ത

കേളബമണ്ണടക്കമുള്ള  ധനാതു ഖനനകത്ത പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എന്നനാല് 5

കഹക്ടറബല്  തനാകഴ  വബസസ്പീര്ണ്ണലാം  വരുന്ന  സലത്തബനച്ച്  ജബല്ലനാതല

പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  നല്കുന്നതബനച്ച്  പനാരബസബതബകേ  ആഘനാത  നബര്ണ്ണയ

അകതനാറബറബ  നബലവബലള്ളതബനനാല്  കേനാലതനാമസമുണ്ടെനാകുന്നതല്ല.   2008-നച്ച്
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മുമനായബ നബകേത്തകപ്പെട്ടതുലാം കനല്വയല് തണ്ണസ്പീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നബയമത്തബകന്റെ

പരബധബയബല്  വരനാത്തതുമനായ പ്രകദശങ്ങളബല് പരബസബതബക്കച്ച്  കകേനാട്ടലാം  തട്ടനാകത

ഖനനലാം  കചയ്യുന്നതബനുള്ള  സനാധദതകേള്  കേകണ്ടെത്തബ  പഠനലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബകന്നതബനുമനായബ കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് റബകമനാട്ടച്ച്  കസന്സബലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച്

എന്വകയനാണ്കമന്റെല് കസന്റെറബകന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.   റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കേബട്ടുന്ന

മുറയച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.

(13) മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളകട പുനരധബവനാസവലാം തുറമുഖ നബര്മ്മേനാണവലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    ശബവകുമനാര്:  പൂന്തുറ-വലബയതുറ  തുറമുഖ  നബര്മ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബകന്നതബനുലാം  വബഴബഞലാം  തുറമുഖ  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേകള പുനരധബവസബപ്പെബകന്നതബനുലാം ഫെെബഷബലാംഗച്ച് ഹനാര്ബറുകേള്

നബനാര്ഡബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  നബര്മ്മേബകന്നതബനുലാം  പുനരധബവനാസ

പനാകക്കജുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ലഭബചബട്ടുളള  പരനാതബകേള്

തസ്പീര്പ്പെനാകന്നതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ കജ  .    കമഴച്ച് സബകട്ടബ അമ്മേ) :  വബഴബഞലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര തുറമുഖ

പദതബ  നടപ്പെനാകന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബല്  തസ്പീരകദശ



27

കമഖലയുകട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനായബ  475  കകേനാടബ  രൂപയുകടയുലാം

മതദകത്തനാഴബലനാളബ  ഭവനനബര്മ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച്  350 കകേനാടബ രൂപയുകടയുലാം

പ്രകതദകേ  പനാകക്കജുകേള്  വബഭനാവന  കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.   പുനരധബവനാസത്തബനുള്ള  ഭൂമബ

ഏകറടുകന്നതബനനായബ നടപ്പുസനാമത്തബകേ വര്ഷലാം 2,44,00,000 രൂപ അഡസ്പീഷണല്

ആതകകറകസഷന്  വഴബ  അനുവദബകകേയുലാം  ടബ  തുകേ  വബഴബഞലാം  ഇന്റെര്നനാഷണല്

സസ്പീകപനാര്ട്ടച്ച്  ലബമബറഡബനച്ച്  കകകേമനാറുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കപ്രനാജക്ടച്ച്  ഇലാംപ്ലബകമകന്റെഷന്

യണബറ്റുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടെച്ച്  ഗുണകഭനാക്തനാക്കകള  യഥനാസമയലാം  കേകണ്ടെത്തബ

പുനരധബവനാസ  പനാകക്കജുകേള്   സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാകന്നതബനച്ച്  ഒരു

മബഷന്  മനാതൃകേ  അവലലാംബബകന്നതനാണച്ച്.   പുനരധബവനാസത്തബനനാവശദമനായ  തുകേ

കേകണ്ടെത്തുന്നതബനുലാം   പ്രസ്തുത   പ്രകദശത്തച്ച്   നടപ്പെനാകക്കണ്ടെ  വബവബധ

പദതബകേകളകറബച്ചുള്ള   സര്കവ്വ  നടത്തുന്നതബനുലാം  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  അതദനാവശദമനായബ  ഏകതനാകക്ക  സലങ്ങളബല്  ഹനാര്ബറുകേള്

സനാപബക്കണകമന്നതബകന  സലാംബനബചച്ച്  മനാസ്റ്റേര്  സര്കവ്വ  നടത്തുന്നതബകനകറബച്ചുലാം

ആകലനാചബകന്നതനാണച്ച്. 

(14) സസ്വകേനാരദ കേശുവണ്ടെബ ഫെെനാക്ടറബകേള്

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രനാമചന്ദ്രന് :  അടഞ്ഞുകേബടകന്ന സസ്വകേനാരദ കേശുവണ്ടെബ ഫെെനാക്ടറബകേള്

തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബകന്നതബനുലാം  വദവസനായത്തബകന്റെ  പുനരുദനാരണത്തബനുലാം
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സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം ഉതകുന്ന വബധത്തബല് പനാകക്കജച്ച് പ്രഖദനാപബകന്നതബനുലാം  മബനബമലാം

കൂലബ നടപ്പെനാകന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

മതദബനനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കജ  .   കമഴച്ച് സബകട്ടബ അമ്മേ) :  ഇഒൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച് അധബകേനാരത്തബല്

വന്നതബനുകശഷലാം  അടഞ്ഞുകേബടന്ന  428-ലധബകേലാം  കേശുവണ്ടെബ  ഫെെനാക്ടറബകേള്  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കൂടുതല്  ഫെെനാക്ടറബകേള്  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബകന്നതബനനായബ   വദവസനായബകേളകടയുലാം  കടഡച്ച്  യണബയനുകേളകടയുലാം

പ്രതബനബധബകേള്  ഉള്കപ്പെടുന്ന  കഎ.ആര്.സബ.  ഉടന്  വബളബച്ചുകചര്കന്നതനാണച്ച്.

മന:പ്പൂര്വ്വലാം  തുറക്കനാത്ത  ഫെെനാക്ടറബ  ഉടമകേള്കക്കതബകര   നബയമനടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകന്നതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ 3  ഫെെനാക്ടറബകേള്ക്കച്ച്   കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കചറുകേബട  സസ്വകേനാരദ  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായ  കമഖലയബകല  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകന്നതബനനായബ  എസച്ച്.പബ.വബ. രൂപസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം   പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബചച്ച്

സര്ക്കനാരബനച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെബകന്നതബനുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കചറുകേബട

സസ്വകേനാരദ  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായബകേളകട    ബനാദദത  സലാംബനബചച്ച്  ബനകപ്പെട്ട

ബനാങ്കുകേളമനായബ  ചര്ച  കചയ്യുന്നതബനുലാം  കുടബശബകേ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുള്ള

വദവസകേകളകറബചച്ച്  ആകലനാചബകന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബകനണ്ടെച്ച്.

കേശുവണ്ടെബ വദവസനായ സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ    ഇഒൗ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബല്  20
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കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  നല്കേനാനുള്ള  ഗ്രനാറ്റുവബറബ

കുടബശബകേയുകട  കുറച്ചുഭനാഗലാം  ഏപ്രബല്  മനാസകത്തനാകട  നല്കുന്നതനാണച്ച്.  തുറന്നച്ച്

പ്രവര്ത്തബപ്പെബച   ഫെെനാക്ടറബകേളബല്  മബനബമലാം കവജസച്ച് നല്കുനണ്ടെച്ച്.  

(15) കകേട്ടബട നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന് :   ആദബവനാസബ  കുട്ടബകേള്  പഠബകന്ന  അട്ടപ്പെനാടബ

ഗവണ്കമന്റെച്ച് ആര്ട്സച്ച് & സയന്സച്ച് കകേനാകളജബകന്റെ മുടങ്ങബക്കബടകന്ന പുതബയ കകേട്ടബട

നബര്മ്മേനാണലാം അടബയന്തരമനായബ പുനരനാരലാംഭബകന്നതബനച്ച് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫെെ  .   സബ  .   രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്) : അട്ടപ്പെനാടബ ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ആര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  സയന്സച്ച്  കകേനാകളജച്ച്  പരബമബതമനായ  സഒൗകേരദങ്ങളള്ള

അഹനാഡ്സബകന്റെ  ഇന്കസക്ഷന്  ബലാംഗനാവബലനാണച്ച്  പ്രവര്ത്തബച്ചുവരുന്നതച്ച്.  അതബനച്ച്

കകേട്ടബടലാം നബര്മ്മേബകന്നതബനനായബ 135 ലക്ഷലാം രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയബരുന.

സലലാം എലാം.എല്.എ.യുകട ആസബ വബകേസന ഫെെണ്ടെബല് നബനലാം തബരബചടയണകമന്ന

വദവസയബല്  ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചബരുന.  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ

ഹനാബബറനാറച്ച്  കടകകനാളജബ  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  172  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  പുതുക്കബയ  എസ്റ്റേബകമറച്ച്

സമര്പ്പെബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  അധബകേമനായബ ആവശദമുള്ള  72  ലക്ഷലാം രൂപ

ധനപുനര്വബനബകയനാഗലാംവഴബ  കേകണ്ടെത്തുന്നതബനച്ച്  നബര്കദ്ദേശബചബരുന.   തുകേ

അനുവദബകന്നതബനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസലലാം   ഒരു  കകേനാടബ  രൂപ  ലഭദമനാക്കനാനുള്ള
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ശബപനാര്ശയുലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബനച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.    കകേനാകളജബനച്ച്  ലഭദമനാകകേണ്ടെ

അധബകേ ഫെെണ്ടെച്ച് അനുവദബകന്നതബനച്ച് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകന്നതനാണച്ച്.  

(16) ശുചസ്പീകേരണ കതനാഴബലനാളബകേകള സബരകപ്പെടുത്തല് 

ശസ്പീ  .   എലാം  .   നഒൗഷനാദച്ച് : കകേനാല്ലലാം നഗരസഭയബകല ശുചസ്പീകേരണ കതനാഴബലനാളബകേളകട

എണ്ണലാം വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം നബലവബലള്ള കതനാഴബലനാളബകേകള സബരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെെച്ച്  ഹജച്ച്  തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):   കകേനാല്ലലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷനബകല  ഒഴബവള്ള

തസബകേകേളബല് തനാലനാലബകേ കതനാഴബലനാളബകേകള നബയമബകന്നതബനനാണച്ച്  എലാംകപ്ലനായ്കമന്റെച്ച്

എകച്ച്കചഞബല്നബനലാം   ലബസ്റ്റേച്ച്  ആവശദകപ്പെട്ടബരബകന്നതച്ച്.  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകലയച്ച്

അയച  ഫെെയലബകന്മേല്   പ്രശ്നപരബഹനാരത്തബനച്ച് ശമബകന്നതനാണച്ച്.

  (17) കകേ  .  എസച്ച്  .  ഇ  .  ബബ  .  യുകട പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജനാര്ജച്ച്:    സസ്വകേനാരദ സനാപനങ്ങളബല്നബനള്ള  കുടബശബകേത്തുകേ

പബരബകചടുകന്നതബനുലാം  മുടങ്ങബക്കബടകന്ന ജലഹവദനത  പദതബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കബ

ഹവദനതബക്ഷനാമലാം പരബഹരബകന്നതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കകവദനതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ):    വബവബധ  സസ്വകേനാരദ

സനാപനങ്ങളബല്നബന്നച്ച് കകവദനതബ ചനാര്ജച്ച് കുടബശബകേയബനത്തബല്     കേബട്ടനാനുള്ള  202
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കകേനാടബ രൂപ   കകവദനതബ കേണക്ഷന് വബകച്ഛദബച്ചുലാം  റവനക്യൂ റബക്കവറബ,  ഒറത്തവണ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്  നടപടബകേളബലൂകടയുലാം  പബരബകചടുക്കനാനുളള   നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്.  കുടബശബകേ  വരുത്തുന്ന  സസ്വകേനാരദ  സനാപനങ്ങളകട

കകവദനതബബനലാം സമയനാസമയങ്ങളബല് വബകച്ഛദബകനണ്ടെച്ച്.     ഹവദനതബ ചനാര്ജച്ച്

അടയ്ക്കുന്നതബല്  നബരന്തരലാം  കുടബശബകേ  വരുത്തബയതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്    കനനാട്ടസ്പീസച്ച്

നല്കേബയതല്ലനാകത   കകേനാട്ടയലാം  ജബല്ലയബകല  സര്ക്കനാര്  കകേനാകളജബകന്റെ  കകവദനതബ

കേണക്ഷന്  വബകച്ഛദബചബട്ടബല്ല.   മുന്  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തച്ച്  ആരലാംഭബച

ജലഹവദനത  പദതബകേള്  കേഴബഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തച്ച്

സലാംഭനനാവസയബലനായബരുന.   കകവദനതബ  ചനാര്ജച്ച്  ഇഒൗടനാകന്ന  കേനാരദത്തബല്

വബകവചനപരമനായ നബലപനാടച്ച് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.

(18) കേരനാര്കത്തനാഴബലനാളബ സലാംരക്ഷണ നബയമലാം

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസ്റ്റേബന്:  കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേകള

സബരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   കജനാലബക്കബടയബല്  മരബച  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേളകട

ആശബതര്ക്കച്ച്  കജനാലബ  നല്കുന്നതബനുലാം  സലാംസനാനകത്ത  കേരനാര്  കതനാഴബലനാളബകേളകട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  തമബഴനാടച്ച്  മനാതൃകേയബല്   നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  

ഹവദനതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ  ):  കകേരള കസ്റ്റേറച്ച്  ഇലകബസബറബ
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കബനാര്ഡച്ച്  ലബമബറ ഡബകല  നബയമനങ്ങകളല്ലനാലാം  പബ.എസച്ച്.സബ.  മുഖനാന്തബരമനാണച്ച്

നടത്തുന്നതച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബബ.യുകട  വബവബധ  ഓഫെെസ്പീസുകേളബല്

തനാലനാലബകേനാടബസനാനത്തബലലാം    കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച് അടബസനാനത്തബലലാം   കജനാലബ കചയ്യുന്ന

കതനാഴബലനാളബകേകള  സബരകപ്പെടുത്തനാന്  നബലവബല്  നബയമമബല്ല.    കബനാര്ഡബല്

ഇകപ്പെനാഴുള്ള   ജസ്പീവനക്കനാരുകട  എണ്ണലാം   വളകര  കൂടുതലനാകണന്നനാണച്ച്   കറഗുകലററബ

കേമ്മേസ്പീഷന്  അഭബപ്രനായകപ്പെട്ടബരബകന്നതച്ച്.   കകേനാണ്ടനാക്ടച്ച്  അടബസനാനത്തബകലനാ  കേരനാര്

അടബസനാനത്തബകലനാ  കജനാലബ  കചയ്യുന്ന  ആളകേകള  നബയമബക്കനാന്

നബര്വ്വനാഹമബല്ലനാത്തതുകകേനാണ്ടെച്ച്  തമബഴച്ച് നനാടച്ച്   മനാതൃകേയബലള്ള  നബയമലാം  സലാംസനാനത്തച്ച്

അപ്രനാകയനാഗബകേമനാണച്ച്.  

(19) നനാലവരബപ്പെനാത നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസ്സബ:  കദശസ്പീയ  പനാത  47-ല്  ഇടപ്പെള്ളബ  മുതല്  മണ്ണുത്തബ

വകരയുള്ള  നനാലവരബപ്പെനാത  നബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  കേരനാറബല്  ഉള്കപ്പെട്ട

അനുബന  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം  സുരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനങ്ങളലാം

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനുലാം  പ്രവര്ത്തന  പുകരനാഗതബ

വബലയബരുത്തുന്നതബനച്ച്  വകുപ്പുമനബയുകട  സനാന്നബധദത്തബല്   അവകലനാകേനകയനാഗലാം

കൂടുന്നതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):  കദശസ്പീയ
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പനാത  47-ല്  ചനാലകടബ  ജലാംഗ്ഷനബല്  നനാഷണല്  ഹഹകവ   അകതനാറബറബ  ഓഫെെച്ച്

ഇന്തദയുകട നബര്കദ്ദേശ പ്രകേനാരലാം അണ്ടെര് പനാകസ്സജച്ച് നബര്മ്മേബകന്നതുമനായബ ബനകപ്പെട്ട

ഡബഹസനബലാംഗച്ച്  വര്ക്കച്ച്  പുകരനാഗമബകകേയനാണച്ച്.  കകേനാരട്ടബ  ജലാംഗ്ഷനബല്   സബഗ്നല്

സലാംവബധനാനലാം സനാപബകകേയുലാം  ഫുടച്ച്  ഓവര് ബബഡ്ജച്ച്  പദതബയുകട   ഡബഹസന്

തയ്യനാറനാക്കബ വരബകേയുമനാണച്ച്.   കപരനാമയബല്  കേനാല്നട യനാതക്കനാര്കകവണ്ടെബ ഫുടച്ച്

ഓവര്  ബബഡ്ജച്ച്  നബര്മ്മേബകന്നതബനുലാം  കപഡസ്ട്രേബയന്  അണ്ടെര്  പനാകസ്സജച്ച്

നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയുമനാണച്ച്.  കപനാര്ട്ടച്ച് ആശമലാം

ജലാംഗ്ഷനബല് കേനാല്നട യനാതക്കനാരുകട സുരക്ഷ മുന്നബര്ത്തബ ഫുടച്ച്  ഓവര് ബബ ഡ്ജച്ച്

പദതബ  അലാംഗസ്പീകേരബകകേയുലാം   അടബപ്പെനാത  നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള   കപ്രനാകപ്പെനാസല്

സര്ക്കനാരബകന്റെ പരബഗണനയബലമനാണച്ച്.  എഗ്രബകമന്റെച്ച് പ്രകേനാരമുള്ള സര്വ്വസ്പീസച്ച് കറനാഡുകേള്

ഏകേകദശലാം നബര്മ്മേബച്ചുകേഴബഞബട്ടുണ്ടെച്ച്.   കേരനാറബലബല്ലനാത്ത  22 കേബകലനാമസ്പീറര് സര്വ്വസ്പീസച്ച്

കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണത്തബനുള്ള   പുതുക്കബയ  എസ്റ്റേബകമറച്ച്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണച്ച്.   എഗ്രബകമന്റെച്ച്  പ്രകേനാരമുള്ള സുരക്ഷനാ സലാംവബധനാന പ്രവൃത്തബകേള്

കറനാ ഡച്ച് കസഫബ എഞബനസ്പീയറുകട കമല്കനനാട്ടത്തബല് പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  

IV ചട്ടങ്ങളകട കഭദഗതബകേളകട പരബഗണന

1.     കകേരള കസക്രകട്ടറബയറച്ച് സകബനാര്ഡബകനറച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്    (  കസക്കന്റെച്ച് അമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്   )

റൂള്സച്ച്  , 2016
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(  എസച്ച്  .  ആര്  .  ഒ  .   നമര്   636/2016)

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:   കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന. നബലവബലള്ള  കസഷദല്

റൂളബനുലാം  കകേ.എസച്ച്.എസച്ച്.ആര്-കല   കപനാതുചട്ടങ്ങള്കലാം   വബരുദമനായനാണച്ച്

എസച്ച്.ആര്.ഒ.     പുറകപ്പെടുവബചബരബകന്നതച്ച്.       കസക്രകട്ടറബയറബകല കകടപ്പെബസ്റ്റേച്ച്,

സബ.എ.  തുടങ്ങബയ തസബകേകേളബല്  കകബ ടനാന്സ്ഫര്, പബ.എസച്ച്.സബ. നബയമനങ്ങള്ക്കച്ച്

സസ്പീനബകയനാറബറബ നബര്ണ്ണയബകന്നതബനനാണച്ച്  പ്രസ്തുത എസച്ച്.ആര്.ഒ. ബനാധകേമനാകുന്നതച്ച്.

റൂള്  27 (എ), (സബ) എന്നബവ   പൂര്ണ്ണമനായുലാം അവഗണബച്ചുകകേനാണ്ടെനാണച്ച് എസച്ച്.ആര്.ഒ.-

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതച്ച്.   ചബല പ്രകതദകേ സന്ദര്ഭങ്ങളബല്മനാതലാം വബനബകയനാഗബക്കനാനുള്ള

റൂള്   27  (എ)-യുകട   കതര്ഡച്ച്  കപ്രനാവബകസനാ     കപനാതുവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതച്ച്

ശരബയല്ലനാത്തതബനനാല്  ഇഒൗ എസച്ച്.ആര്. ഒ. റദ്ദേച്ച് കചയ്യണലാം.   

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:   കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.   കകബ  ടനാന്സ്ഫര്

നബയമനങ്ങളകട  സസ്പീനബകയനാറബറബ  നബയമന  ഉത്തരവബകന്റെ  തസ്പീയതബയുകട

അടബസനാനത്തബലലാം  പബ.എസച്ച്.സബ.  മുകഖന നബയമബതരനാകുന്നവരുകട സസ്പീനബകയനാറബറബ

അകകഡസ്വസച്ച്  തസ്പീയതബ  അടബസനാനമനാക്കബയുലാം  നബര്ണ്ണയബക്കണകമനള്ള

കകേ.എസച്ച്.എസച്ച്.ആര്-കല  ചട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്   വബരുദമനായബട്ടനാണച്ച്  എസച്ച്.ആര്.ഒ.

പുറകപ്പെടുവബചബരബകന്നതച്ച്.  വദക്തതയബല്ലനാത്തതുലാം  ആശയകഴപ്പെമുണ്ടെനാകന്നതുമനായ

പ്രസ്തുത എസച്ച്.ആര്.ഒ.  റദ്ദേച്ച് കചയ്യണലാം. 
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ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:   കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.  കകബ ടനാന്സ്ഫര്

നബയമനലാം  ലഭബകന്ന  ജസ്പീവനക്കനാര്   കജനാലബയബല്  പ്രകവശബകന്നതബനുമുമ്പുതകന്ന

സസ്പീനബകയനാറബറബ  നബശ്ചയബകന്ന  നടപടബ   സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ചട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്  വബരുദമനാണച്ച്.

നബലവബലള്ള  സര്വ്വസ്പീസച്ച് ചട്ടങ്ങള്കക്കതബരനായബ പുറകപ്പെടുവബചബരബകന്ന എസച്ച്.ആര്.ഒ.

റദ്ദേച്ച് കചയ്യണലാം.

കപ്രനാഫെെ  .   ആബബദച്ച് ഹുകകസന് തങ്ങള്:  കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.  സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ചട്ടങ്ങള്ക്കച്ച് വബരുദമനായബ പുറകപ്പെടുവബചബരബകന്ന ഇഒൗ എസച്ച്.ആര്.ഒ. റദ്ദേച്ച് കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബകകവണ്ടെബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്):     എസച്ച്.ആര്.ഒ.  636/2016-കന്റെ  വബജനാപനത്തബകല  അപനാകേത

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ശദയബല്കപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെച്ച്.     സസ്പീനബകയനാറബറബ  നബശ്ചയബകന്നതുമനായബ

ബനകപ്പെട്ടച്ച് പുറകപ്പെടുവബച പ്രസ്തുത കഭദഗതബ വബജനാപനത്തബല് അപനാകേതയുകണ്ടെന്നച്ച്

കേണ്ടെതബകനത്തുടര്ന്നച്ച്  25.02.2017-ല്   ഇക്കനാരദലാം  പുനനഃപരബകശനാധബചച്ച്   കഭദഗതബ

വരുത്തനാന്  നബയമസഭനാ കസക്രകട്ടറബയറബകനനാടച്ച്  ആവശദകപ്പെടുകേയുലാം  8.03.2017-ല്

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലഭബകകേയുലാം കചയ്ത  സനാഹചരദത്തബല്  കഭദഗതബകയനാടുകൂടബയ  പുതബയ

വബജനാപനലാം  സഭയബല് അവതരബപ്പെബകന്നതനാണച്ച്. 

              കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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2)  കകേരള എഡക്യൂകക്കഷന്   (  അകമന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്  )   റൂള്സച്ച്  , 2016

              (എസച്ച്. ആര്. ഒ. നമര് 752/2016)

ശസ്പീ  .   പബ  .   ഉകകബദുള്ള:   കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.   ചട്ടപ്രകേനാരമല്ല  ഇഒൗ

കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതച്ച്.   വദക്തമനായബ ഘടന നബര്വ്വചബക്കകപ്പെട്ടബട്ടബല്ലനാത്ത

ടസ്പീകചഴച്ച്   ബനാങബനുകവണ്ടെബ   ആന്റെബസബകപ്പെറച്ച്  കചയ്തച്ച്  ചട്ടലാം   നബര്മ്മേബകന്നതച്ച്

യുക്തബസഹമല്ല.    സലാംരക്ഷബത  അദദനാപകേരുകട  കൃതദമനായ  കേണക്കബല്ലനാകത

അദദനാപകേ  ബനാങബല്നബനലാം  നബയമനലാം  നടത്തുന്നതബനച്ച്  നബയമത്തബകന്റെ  പരബരക്ഷ

ലഭബകകേയബല്ല.    കകേ.ഇ.ആര്.  -നച്ച്  വബരുദമനായുലാം  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  പരബഗണബ

ക്കനാകതയുലാം    പുറകപ്പെടുവബച  പ്രസ്തുത  എസച്ച്.ആര്.ഒ.   റദ്ദേച്ച്  കചയ്തച്ച്   പുതബയതച്ച്

കകേനാണ്ടുവരണലാം.   

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  :  സലാംസനാനകത്ത

എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളബകല  അദദനാപകേ-അദദനാപകകേതര  നബയമനങ്ങള്  കകേരള

വബദദനാഭദനാസ ചട്ടപ്രകേനാരലാം അതനാതച്ച്  മനാകനജര്മനാരബല് നബക്ഷബപ്തമനാണച്ച്.     കുട്ടബകേളകട

കുറവമൂലലാം   തസബകേ  നഷലാം  വന്നച്ച്  പുറത്തുകപനാകകേണ്ടെബവരുന്ന   അദദനാപകേരുകട

ദസ്പീര്ഘനനാളകത്ത  കസവനലാം  കേണക്കബകലടുത്തച്ച്  മനാനുഷബകേ  പരബഗണന  നല്കേബ

അവകര  അദദനാപകേ ബനാങബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ സര്ക്കനാര് സലാംരക്ഷണലാം നല്കേബവരുന.

സലാംരക്ഷബത അദദനാപകേരുകട കജനാലബ സുരക്ഷബതതസ്വത്തബനുലാം  അദദനാപകേരുകട എണ്ണലാം
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വര്ദബകന്നതച്ച് നബയനബകന്നതബനുലാംകവണ്ടെബയനാണച്ച്  എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളകേളബലണ്ടെനാകുന്ന

അധബകേ അദദനാപകേ തസബകേകേളബകലയച്ച്   സലാംരക്ഷബത അധദനാപകേന്,  പുതബയതനായബ

നബയമബകന്ന അധദനാപകേന് എന്നബവകര  1:1   എന്ന അനുപനാതത്തബല് അദദനാപകേ

ബനാങബല്നബനലാം  നബയമബക്കണകമന്നച്ച്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുള്ളതച്ച്.    തസബകേ  നഷകപ്പെട്ടച്ച്

പുറത്തുകപനാകകേണ്ടെബവരുന്ന  അദദനാപകേകര  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  കേഴബയനാത്ത

അവസയുണ്ടെനാകുകമന്നതബനനാല്  കഭദഗതബ അലാംഗസ്പീകേരബകന്നബല്ല. 

              കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

(3) 2016-  കല കകേരള സനാലാംസ്കനാരബകേ പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  ) 

പദതബ 

(എസച്ച്.ആര്.ഒ. നമര് 767/2016)

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന്: കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.

ശസ്പീ.  ടബ.  വബ.  ഇബനാഹബമബനുകവണ്ടെബ  (  ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ  ):  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.

മുഖദമനബകകവണ്ടെബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായ

കക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

എ  .   കകേ  .   ബനാലന്): കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേനാരദമല്ല.  സര്ക്കനാര് കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്
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നബര്കദ്ദേശബകന്ന  ഏതച്ച്  കരനാഗകത്തയുലാം  വബജനാപനലാം  വഴബ   ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്

ചട്ടത്തബല് വദവസയുണ്ടെച്ച്.  ഇഒൗ ഗവണ്കമന്റെച്ച് അധബകേനാരത്തബല് വന്നതബനുകശഷലാം

ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം  ഒന്നര  ലക്ഷലാം  രൂപയനായുലാം  60  വയസച്ച്

പൂര്ത്തബയനായവര്കള്ള  പ്രതബമനാസ  കപന്ഷന്  തുകേ  2,000/-  രൂപയനായുലാം

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.   കസസച്ച്  പബരബവച്ച്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയതബകന  തുടര്ന്നച്ച്  ആറച്ച്

മനാസലാംകകേനാണ്ടെച്ച് 8 കകേനാടബ രൂപ പബരബകചടുത്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

(4) 2016-  കല  കകേരള  സനാലാംസ്കനാരബകേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനബധബ    (  കഭദഗതബ  ) 
ചട്ടങ്ങള്

(എസച്ച്.ആര്.ഒ. നമര് 791/2016)

കപ്രനാഫെെ  .   ആബബദച്ച് ഹുഹസന് തങ്ങള്: കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

എസച്ച്.ആര്.ഒ.-യബലലാം  കഭദഗതബയബല്  ഉന്നയബചബരബകന്ന  കേനാരദങ്ങളലാം  തമ്മേബല്

അര്ത വദതദനാസമബല്ലനാത്തതബനനാല് കഭദഗതബകേള് അലാംഗസ്പീകേരബകന്നബല്ല.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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(5) 2017-  കല  കകേരള  അബ്കേനാരബ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ    (  കഭദഗതബ  ) 
പദതബ 

(എസച്ച്.ആര്.ഒ. നമര് 44/2017)

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന്: കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.

കതനാഴബലലാം  എഹകസുലാം  വകുപ്പുമനബകകവണ്ടെബ  കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേനാരദമല്ല.

കകേരള  അബ്കേനാരബ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബകന്റെ  ശബപനാര്ശ

പ്രകേനാരമനാണച്ച്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  ഉത്തരവച്ച്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതച്ച്.

ഗൃഹനബര്മ്മേനാണലാം,  മക്കളകട ഉന്നത വബദദനാഭദനാസലാം എന്നബവയ്ക്കുളള കചലവബനനായബ

കപ്രനാവബഡന്റെച്ച്  ഫെെണ്ടെച്ച് അക്കഒൗണ്ടെബലള്ള തുകേയബല് നബന്നച്ച്  തബരബചടയ്കക്കണ്ടെനാത്ത

വനായ്പ അനുവദബകന്നതച്ച്  പരബഗണനനാര്ഹമനാകണങബലലാം  ഇത്തരകമനാരു കഭദഗതബ

വരുത്തനാനുള്ള  കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബകന്റെ  അവകേനാശത്തബകന്മേല്  സര്ക്കനാരബനച്ച്

ഹകേ കേടത്തനാനനാവബല്ല.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

V ക്രമപ്രശ്നലാം

(1) ചട്ടങ്ങള് യഥനാസമയലാം പുറകപ്പെടുവബകന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  2000-കല  കസനാര്ട്സച്ച്  ആക്ടബല്  സമൂലമനായ
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കഭദഗതബ  വരുത്തബ  2015-ല്  കകേരള  കസനാര്ട്സച്ച്  (കഭദഗതബ)  ആക്ടച്ച്

പനാസ്സനാക്കബകയങബലലാം  പുതുക്കബയ  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  ചട്ടങ്ങള്  ഇതുവകര

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടബല്ല.  2015-ല്  കസനാര്ട്സച്ച്  ആക്ടബല്  വരുത്തബയ

കഭദഗതബക്കനുസൃതമനായ  ചട്ടങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ  പുറകപ്പെടുവബക്കണകമന്നച്ച്

റൂളബലാംഗച്ച് നല്കേണലാം.

വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സുലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായ്തസ്പീന്): 2000-കല കസനാര്ട്സച്ച് ആക്ടബല് സമൂലമനായ കഭദഗതബ വരുത്തബ 2015

കസപ്റലാംബര്  18-നച്ച്  കസനാര്ട്സച്ച്  (കഭദഗതബ)  ആക്ടച്ച്  പ്രനാബലദത്തബല്

വരബകേയുണ്ടെനായബ.  പുതബയ ആക്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് സര്ക്കനാര് സലാംസനാന -

ജബല്ലനാ കസനാര്ട്സച്ച് കേഒൗണ്സബലകേള് പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബകകേയുലാം ജബല്ലനാ കസനാര്ട്സച്ച്

കേഒൗണ്സബലബല് പ്രസബഡന്റുമനാകര  നനാമനബര്കദ്ദേശലാം  കചയ്യുകേയുമുണ്ടെനായബ.   പ്രസ്തുത

നനാമനബര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്കതബകര  ബഹു.  ഹഹകക്കനാടതബയബല്  ഹര്ജബകേള്

നബലവബലള്ളതബനനാല്  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  സനാധബചബട്ടബല്ല.   കസനാര്ട്സച്ച്

കേഒൗണ്സബലബല്  നനാമനബര്കദ്ദേശത്തബനുപകേരലാം  കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട

കേഒൗണ്സബലകേകള  പ്രനാബലദത്തബല്  കകേനാണ്ടുവരുന്ന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ

സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാണച്ച്.   ഇതനുസരബചച്ച്  ആക്ടബല്  കഭദഗതബ
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വരുത്തബയതബനുകശഷലാം  ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബകന്ന നടപടബകേളബകലയച്ച്  സര്ക്കനാര്

നസ്പീങ്ങുന്നതനാണച്ച്.

(2) ആനുവല് കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റുലാം ഓഡബറച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം യഥനാസമയലാം സമര്പ്പെബകന്നതച്ച്
സലാംബനബചച്ച്

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്: 1948-കല കകേരള ഇലകബസബറബ സഹപ്ല ആക്ടബകല

കസക്ഷന്  69(4),  69(5)  എന്നബവ  പ്രകേനാരലാം  ആനുവല്  കസ്റ്റേറച്ച്കമന്റുലാം  ഓഡബറച്ച്

റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തച്ച്  വയണകമന്ന  നബബനന  പനാലബചബട്ടബല്ല.

ഇക്കനാരദലാം സലാംബനബചച്ച് റൂളബലാംഗച്ച് നല്കേണലാം.

ഹവദനതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണബ) :   2013  നവലാംബര്  1  മുതല്

ഹവദനതബ  കബനാര്ഡച്ച്  ഒരു  കേമനബയനായനാണച്ച്  പ്രവര്ത്തബകന്നതച്ച്.  സബ.&എ.ജബ.

പരബകശനാധബചച്ച്  ഓഡബറച്ച്  സര്ട്ടബഫെെബക്കറച്ച്  ലഭബചച്ച്  മറച്ച്  നടപടബക്രമങ്ങളലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കബയകശഷമനാണച്ച്  കേണകകേള്  സഭയബല്  വയ്ക്കുന്നതച്ച്.   2013-14  മുതല്

2015-16  വകരയുളള വര്ഷങ്ങളബകല കേണകകേളകട  നടപടബക്രമങ്ങള് സബ.&എ.ജബ.

തലത്തബല്  പൂര്ത്തബയനാക്കനാനുളള  കേനാലതനാമസമനാണച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  കബനാര്ഡബകനനാ

സര്ക്കനാരബകനനാ ഈ കേണകകേള് സഭയബല് വയ്ക്കുന്നതബനച്ച് തടസ്സമബല്ല.

റൂളബലാംഗച്ച്

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  എന്.  ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന് ഉന്നയബച  ക്രമപ്രശ്നത്തബനച്ച്  കനരകത്ത
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സഭയബല്   റൂളബലാംഗച്ച്  നല്കേബയബട്ടുളളതനാണച്ച്.   സഭ  പനാസ്സനാകന്ന  നബയമങ്ങള്ക്കച്ച്

ചട്ടങ്ങളണ്ടെനാകകേണ്ടെതച്ച്  നബര്ബനമനാണച്ച്.   നബയമസഭ  പനാസ്സനാക്കബയ  നബയമങ്ങള്ക്കച്ച്

എതയുലാം  കപകട്ടന്നച്ച്  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണകമന്നച്ച്

വസ്പീണ്ടുലാം കചയര് റൂള് കചയ്യുന.  സഭ പനാസ്സനാക്കബയ നബയമങ്ങളനുസരബച്ചുളള ചട്ടങ്ങള്

യഥനാസമയലാം  നബര്മ്മേബകകേയുലാം  അവ  കേരടച്ച്  രൂപത്തബല്  ബനകപ്പെട്ട  സബ്ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബകേള്ക്കച്ച്  മുന്കൂര്  പരബകശനാധനയനായബ  നല്കുകേയുലാം  കചയ്യുന്ന  കേനാരദത്തബല്

കചയറബല്നബന്നച്ച്  കനരകത്തയുളള  നബര്കദ്ദേശലാം  ഗഒൗരവപൂര്വ്വലാം  പരബഗണബക്കണകമന്നച്ച്

വസ്പീണ്ടുലാം റൂള് കചയ്യുന. 

റൂള് 303  പ്രകേനാരമുളള ക്രമപ്രശ്നത്തബകന്റെ പരബധബയബല് വരുന്ന വബഷയമല്ല  ശസ്പീ.

പബ.  ടബ.  കതനാമസച്ച്  ഉന്നയബചതച്ച്.   ഹവദനതബ  വകുപ്പുമനബയുകട  വബശദസ്പീകേരണത്തബല്

പരനാമര്ശബചബരബകന്ന  പ്രകേനാരമുളള  നടപടബകേകളല്ലനാലാം  സര്ക്കനാരബല്നബനണ്ടെനാകേണലാം.

ഇവബകട ഉന്നയബച ക്രമപ്രശ്നങ്ങള് നബലനബല്കന്നതല്ല.  

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസച്ച് :  അതദപൂര്വ്വമനായ അവസരത്തബല് മനാതകമ അലാംഗങ്ങള്

പ്രബവബകലജുകേള്  സഭയബല്  ഉന്നയബക്കനാറുളള.  സഭ  പബരബയുന്ന  അവസരത്തബല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ലഭബച  പ്രബവബകലജുകേകളകറബചച്ച്  സഭയബല്

അറബയബകന്നതനാണച്ച് കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കലാം. അലാംഗങ്ങള് പ്രബവബകലജച്ച് കമനാഷന് കകേനാണ്ടുവരുന്നതച്ച്

കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്കക്കതബരനാണച്ച്. 
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മബ  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  കകേ.  സുകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്  അവകേനാശലലാംഘനത്തബകന്റെ വബഷയലാം

സഭയബല്  കമന്ഷന് കചയ്തതബല് കതറ്റുളളതനായബ കേനാണുന്നബല്ല.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്)  :

ചട്ടങ്ങളബല് എന്തുതകന്ന അടങ്ങബയബരുന്നനാലലാം, ഏതച്ച് പ്രബവബകലജച്ച് പ്രശ്നവലാം സസ്പീക്കര്ക്കച്ച്

പരബകശനാധനയ്കക്കനാ  അകനസ്വഷണത്തബകനനാ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകനനാകവണ്ടെബ  പ്രബവബകലജച്ച്

കേമ്മേബറബക്കച്ച്  വബടനാവന്നതനാണച്ച്.  റൂളബലാംഗച്ച്  പുന:പരബകശനാധബപ്പെബക്കനാന്  സസ്പീക്കകറ

സമ്മേര്ദ്ദേത്തബലനാകന്നതച്ച്  ശരബയനായ കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കമല്ല.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച് (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് കചന്നബത്തല) :  കലനാകേച്ച് സഭയബലനാകണങബലലാം

പ്രബവബകലജച്ച്  കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  സസ്പീക്കര്  സഭയബല്  കമന്ഷന്  കചയ്യുകേയനാണച്ച്  പതബവച്ച്.

അലാംഗങ്ങകള  അതബനച്ച്  അനുവദബക്കനാറബല്ല.   അതദപൂര്വ്വമനായ  അവസരങ്ങളബലനാണച്ച്

അലാംഗങ്ങള്ക്കച്ച് കമന്ഷന് കചയ്യനാന് അവസരലാം നല്കുന്നതച്ച്.  

മബ  .    സസ്പീക്കര് :   15  അലാംഗങ്ങളകട  പബന്തുണയുകണ്ടെങബല്  അവകേനാശലലാംഘനലാം

സഭയബല് ഉന്നയബക്കനാകമന്നച്ച് ചട്ടലാം അനുശനാസബകനണ്ടെച്ച്.  ചട്ടപ്രകേനാരലാം ഇക്കനാരദത്തബല്

എകന്തങബലലാം അവദക്തതയുകണ്ടെന്നച്ച് കതനാനന്നബല്ല. 

VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തപ്രകേനാരമുളള തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേള്
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പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

(i) 2016-  കല വദനാവസനായബകേ തര്ക്കങ്ങള്   (  കകേരള കഭദഗതബ  )   ബബല്

കതനാഴബലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനബകകവണ്ടെബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്) :  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്തപ്രകേനാരമുളള

2016-കല  വദനാവസനായബകേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്)  :

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീമതബ  ഗസ്പീതനാ  കഗനാപബകകവണ്ടെബ  (ശസ്പീ  .    ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്  ) :  2016-കല

വദനാവസനായബകേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുന്നതബനനായബ  സര്കകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  അനുകൂലമനായനാണച്ച്  ഈ  ബബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതച്ച്.

വദനാവസനായബകേ  രലാംഗത്തച്ച്  കകേനാര്പ്പെകററച്ച്  മുതലനാളബമനാരുകട  കേടനവരവച്ച്  സമസ

കമഖലയബലമുളള  കതനാഴബലനാളബകേകള  പ്രതബസനബയബലനാക്കബകക്കനാണ്ടെബരബകകേയനാണച്ച്.

ഈ  ബബല്ലബല്  കതനാഴബലനാളബകേളകട  നബര്വ്വചനത്തബല്  ക്ലറബക്കല്  സൂപ്പെര്ഹവസര്

എന്നതബകന്റെകൂകട work for the promotion of sales എനകൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള
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കഭദഗതബയനാണച്ച് കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര് :   2016-കല വദനാവസനായബകേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള

കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  കതനാഴബലനാളബ  എന്ന  നബര്വ്വചനത്തബകന്റെ  വദനാപ്തബ

വര്ദബപ്പെബചനാല് കുകറയധബകേലാം  കമഖലകേളബലളള കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  ഗുണലാം ലഭബകലാം.

ഒരു  വദവസനായ  സനാപനത്തബകല  ഡബസബപ്ലബനറബ  ആക്ഷന്  എടുക്കനാന്  കേഴബയുന്ന

അകതനാറബറബകയകയനാ  മനാകനജച്ച് കമന്റെച്ച്  അകതനാറബറബകയകയനാ  ഒഴബച്ചുനബര്ത്തബ

മറ്റുളളവകരകയല്ലനാലാം  ഇതബകന്റെ  പരബധബയബല്കക്കനാണ്ടുവരനാന്  കേഴബയുകമനാകയനലാം

വദനാവസനായബകേ  തര്ക്കങ്ങള്   സമയബനബതമനായബ  പരബഹരബചച്ച്  കതനാഴബലനാളബക്കച്ച്

ലഭബകക്കണ്ടെ  അവകേനാശങ്ങള്  ലഭബക്കനാനുളള  സലാംവബധനാനമുണ്ടെനാകന്നതബകനകറബച്ചുലാം

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ആകലനാചബക്കണലാം.  കതനാഴബല്  തര്ക്കങ്ങളബകന്മേല്  നസ്പീതബ  ലഭബകന്നതച്ച്

അനന്തമനായബ  നസ്പീണ്ടുകപനാകുന്നതബനച്ച്  നബയമ  പരബരക്ഷ  നല്കകേണ്ടെതച്ച്

അതദനാവശദമനാണച്ച്.  കകേരളത്തബല്  ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബകന്ന  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള് വബല്ക്കനാനുളള കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് തസ്പീരുമനാനത്തബകനതബകര സലാംസനാന

സര്ക്കനാര് ശക്തമനായ ഇടകപടല് നടത്തണലാം.   

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

കതനാഴബലനാളബകേളകട  നബര്വ്വചന  പരബധബകളളബല്  ഉലന്നങ്ങള്  വബലനയച്ച്
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കപ്രനാകമനാട്ടുകചയ്യുന്നവകരക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബകക്കനാണ്ടുളള  കഭഭഗതബയനാണച്ച്  ബബല്ലബലൂകട

കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതച്ച്. ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്നച്ച് അഭദര്തബകന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബകകേകയനാ കചയ.

സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തപ്രകേനാരമുളള  2016-കല വദനാവസനായബകേ

തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള കഭദഗതബ)  ബബല് പരബഗണനയച്ച് എടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

              രണ്ടെനാലാം  വകുപ്പെച്ച്

127-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

 കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ാംവകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

106 -ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒഒൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

In  the  enacting  formula,  for  the  words  “sixty  seven”  the  words
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“sixty eight” shall be substituted.

 In sub clause (1), for the figure “2016” the figure “2017” shall be

substituted.

 മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഒൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്തപ്രകേനാരമുളള  ഒന്നനാലാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്തപ്രകേനാരമുളള  ഒന്നനാലാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്):     2016-

കല  വദനാവസനായബകേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2016-കല  വദനാവസനായബകേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന  പനാസ്സനാക്കബ.

(ii) 2016-  കല  ഏറവലാം കുറഞ കൂലബ   (  കകേരള കഭദഗതബ  )  ബബല് 

കതനാഴബലലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനബകകവണ്ടെബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തപ്രകേനാരമുളള

2016-കല  ഏറവലാം  കുറഞ  കൂലബ  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

തുറമുഖവലാം മക്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .   രനാമചന്ദ്രന്

കേടന്നപ്പെളളബ):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  വബകയനാജബപ്പെച്ച്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  തുലദകജനാലബക്കച്ച്

തുലദകവതനലാം  എന്ന  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  നടപ്പെബലനാക്കനാന്

സനാധബചബട്ടബല്ല.  കതനാഴബലലാം  സനാമൂഹദസുരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  നബയമങ്ങള്

നബലവബലകണ്ടെങബലലാം  പല  കതനാഴബല്  സനാപനങ്ങളലാം  ജസ്പീവനക്കനാരബല്  അമബത

കജനാലബഭനാരലാം  അടബകചലബകന.  എകച്ച്പസ്പീരബയന്സച്ച്  സര്ട്ടബഫെെബക്കറച്ച്

ലഭബകന്നതബനുകവണ്ടെബയനാണച്ച്  പലരുലാം  കുറഞ  കൂലബക്കച്ച്  കജനാലബ  കചയ്യനാന്

തയ്യനാറനാകുന്നതച്ച്.  നനാട്ടബലളള  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  കകേനാടുകന്ന  കൂലബകപനാലലാം  അനദ

സലാംസനാനകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  കകേനാടുക്കനാറബല്ല.  ഇത്തരലാം  ചൂഷണങ്ങള്കക്കതബകര

ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .   മുരളബ കപരുകനല്ലബ: സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്ത         പ്രകേനാരമുള്ള

2016-കല  ഏറവലാം  കുറഞ  കൂലബ  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുന്നതബനനായബ  സര്കകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  മബനബമലാം

കവതനലാം സലാംബനബചച്ച്  കതനാഴബലനാളബകേളകട  ആവശദങ്ങള്ക്കച്ച് പതബനഞനാലാം കലബര്

കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  സബരലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്കള്ള  അകത

കവതനലാം  കേരനാര്/ദബവസക്കൂലബ/പനാര്ട്ടച്ച്കകടലാം  കതനാഴബലനാളബകേള്കലാം   നടപ്പെനാക്ക

ണകമനള്ള  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബ  പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകക്കണ്ടെതനാണച്ച്.  അഞ്ചുവര്ഷലാം

കൂടുകമനാഴനാണച്ച്  മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബകന്നതച്ച്.   പുതുക്കബ

നബശ്ചയബകക്കണ്ടെ കമഖലകേള് തസ്പീരുമനാനബകന്നതബനച്ച് കലബര് കേമ്മേസ്പീഷണകറയുലാം മബനബമലാം

കവതന ഉപകദശകേ സമബതബകയയുലാം ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെച്ച്. കഷനാപച്ച് ആന്റെച്ച് കേകമഴദല്

എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റുച്ച്  കമഖലയബല്  പണബകയടുകന്ന  കതനാഴബലനാളബകേള്കലാം  സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേളബകല  നഴ്സുമനാര്കലാം  മബനബമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പെനാകന്നതബനുള്ള  നബലപനാടച്ച്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  മബനബമലാം  കവതനലാം  നടപ്പെനാക്കനാത്ത  കമഖലകേളബല്  കതനാഴബലനാളബ-

കതനാഴബലടമനാ പ്രതബനബധബകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബചച്ച് ആവശദമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ. വബ.കകേ. ഇബനാഹബലാംകുഞബനച്ച് കവണ്ടെബ (ശസ്പീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  ): സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2016-കല ഏറവലാം കുറഞ കൂലബ  (കകേരള കഭദഗതബ)
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ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  ബബല്ലബകല  കക്ലനാസച്ച്  3-ല്  പറഞബട്ടുളള  ഹഫെെന്  ഒരു  ലക്ഷലാം

രൂപയനാക്കബ  വര്ദബപ്പെബചബരബകകേയനാണച്ച്.  ഇഒൗ  വര്ദന  യുക്തബസഹമല്ല.  നനാലനാലാം

വകുപ്പെബകല ഒഫെെസ്പീഷദല് കഭദഗതബ ഇവബകട   അവതരബപ്പെബചനാല് അതച്ച് നബയമപരമനായ

പ്രശ്നങ്ങളണ്ടെനാകലാം.  ഇത്തരലാം  ഒരു  ബബല്ലബനച്ച്  പ്രസബഡന്റെബകന്റെ  അനുമതബ

ലഭബകകമനാകയന്നച്ച്  പരബകശനാധബകക്കണ്ടെതനാണച്ച്.  മബനബമലാം  കവജസച്ച്  നല്കേനാത്ത

കതനാഴബലടമകേളകട കപരബല് സസ്വസ്പീകേരബകന്ന നടപടബകേള് നബയമനാനുസൃതമനായബരബക്കണലാം.

കതനാട്ടലാം  കമഖലകേളബല് മബനബമലാം  കവജസച്ച്  വര്ദബപ്പെബചതബനനുസരബചച്ച്  കജനാലബ  ഭനാരവലാം

വര്ദബപ്പെബച്ചു.  കേഴബഞ  കേനാലങ്ങളബല്  ഇറക്കബയബട്ടുള്ള  ഉത്തരവകേളലാം  സര്കലറുകേളലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്കക്കതബരനാകണങബല്  അതച്ച്  പുന:പരബകശനാധബകന്നതബനുലാം  മബനബമലാം

കവജസച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കബയ  സലങ്ങളബല്   നടകന്ന  ചൂഷണലാം  ഒഴബവനാകന്നതബനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   മബനബമലാം  കവജസച്ച്  നടപ്പെനാക്കനാത്ത  കതനാഴബലടമകേള്ക്കച്ച്

കകഫെെന് ചുമത്തനാന് ഇഒൗ നബയമലാം പരദനാപ്തമനാകുകമനാകയന്നച്ച്  പരബകശനാധബക്കണലാം. 

 കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):  കകേന്ദ്ര

നബയമത്തബല് കകഫെെന് ഒരു ലക്ഷമനാക്കബയതുകകേനാണ്ടെനാണച്ച് ഇവബകടയുലാം അകത  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചതച്ച്.  തസ്പീരുമനാനബക്കകപ്പെട്ട മബനബമലാം കവജസച്ച് കകേനാടുക്കനാതബരുന്നനാല് ഉണ്ടെനാകുന്ന

ഭവബഷദത്തുകേളലാം  ശബക്ഷകേളമനാണച്ച്  കഭദഗതബയബലള്ളതച്ച്.  മബനബമലാം  കവജസച്ച്
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വര്ദബപ്പെബചതബനനുസരബചച്ച്  വര്ക്കച്ച്  കലനാഡച്ച്  കൂട്ടബയബട്ടുകണ്ടെങബല്  അതബല്  കടഡച്ച്

യണബയനുകേള്  ഇടകപകടണ്ടെതനാണച്ച്.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാടുകൂടബ

പബന്വലബകകേകയനാ കചയ. 

സബച്ച് ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള  2016-കല  ഏറവലാം  കുറഞ

കൂലബ  (കകേരള  കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു. 

രണ്ടെനാലാം വകുപ്പെച്ച്

119,  122 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

രണ്ടെനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

രണ്ടെനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

മൂന്നനാലാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒഒൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

123. In clause 3, after the word and figures “section 22”the words

“of the principal Act” shall be inserted.
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125, 126 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഒൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള മൂന്നനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള മൂന്നനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

നനാലനാലാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

127. In section 22 A of the Principal Act proposed to be substituted by

clause 4, after sub section (2), the following sub section shall be inserted.

“(3)  Notwithstanding  anything  contained  in  section  29  (2)  of  the

Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), it shall be lawful

for the Magistrate to impose a fine for an amount exceeding ten thousand

rupees”

129, 130, 131,137, 138, 141, 142  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  നനാലനാലാം  വകുപ്പെച്ച്  ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന

പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള നനാലനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

109.  In  the  Preamble,  for  the  words  “Sixty-seventh”substitute  the

words “Sixty eighth”

106, 108, 111,113,  117, 118 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

        മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

113. In clause  1(1), the figures “2016”shall be substituted with the

figures “2017”.

മനബ  അവതരബപ്പെബച   വനാക്കനാല്  കഭദഗതബയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച  113-ാം  നമര്

കഭദഗതബയുലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  ഒന്നനാലാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ്തപ്രകേനാരമുള്ള  ഒന്നനാലാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ
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ഭനാഗമനായബ.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): സബച്ച് ജക്ടച്ച്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2016-കല  ഏറവലാം  കുറഞ  കൂലബ  (കകേരള

കഭദഗതബ)  ബബല് പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല് കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത പബന്തനാ

ങ്ങുന. 

സബച്ച് ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2016-കല ഏറവലാം കുറഞ

കൂലബ (കകേരള കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പനാസ്സനാക്കബ. 

(iii) സബച്ച് ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള   2016-  കല കകേരള കഷനാപച്ച്

ആന്റെച്ച് കേകമഴദല് എസ്റ്റേനാബബഷച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

കതനാഴബലലാം എകകകസുലാം വകുപ്പുമനബകകവണ്ടെബ കപനാതുമരനാമത്തുലാം രജബകസ്ട്രേഷനുലാം

വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ജബ  .   സുധനാകേരന്): സബച്ച് ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള

2016-കല  കകേരള  കഷനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേനാബബഷച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച്  കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബകന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത
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പബന്തനാങ്ങുന. 

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

ബബല്ലബകന്റെ  അവതരണകവളയബല്  ഇതുസലാംബനബച  പ്രധനാനകപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങകളല്ലനാലാം

ചര്ച കചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്. 

ശസ്പീ.  ഷനാഫെെബ പറമബലബനുകവണ്ടെബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ):  സബച്ച് ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുള്ള  2016-കല  കകേരള  കഷനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്

എസ്റ്റേനാബബഷച്ച് കമന്റെച്ച്സച്ച്  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)   ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുന്നതബനനായബ  സര്കകലറച്ച്  കചയ്യണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  ബബല്ലബകല കസക്ഷന്  3  ജബ-ല് രണ്ടുവര്ഷകമങബലലാം ഫെെണ്ടെബകലയച്ച്

തുടര്ചയനായബ  അലാംശദനായലാം  അടച  ഒരലാംഗത്തബനച്ച്  കതനാഴബലനാളബ  വബഹബതമനായബ  അടച

തുകേ നല്കേണകമന്നനാണച്ച് പറഞബരബകന്നതച്ച്. അതച്ച് രണ്ടുവര്ഷകമന്നതച്ച് തുടര്ചയനായബ

ഒരു  വര്ഷലാം  എന്നച്ച്  മനാറണകമന്നച്ച്  ആവശദകപ്പെടുകേയനാണച്ച്.  പുകരനാഗമനപരമനായ

രസ്പീതബയബല്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ള  ഇത്തരകമനാരു  നബയമത്തബല്  കേനാകലനാചബതമനായ

പരബഷ്കനാരലാം  വരുത്തനാനുലാം കക്ഷമനബധബ  കബനാര്ഡബകന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സജസ്പീവമനാക്കനാനുലാം

കപന്ഷന്  അടക്കമുള്ള  അലാംഗങ്ങളകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  ഏകേസ്പീകേരബചച്ച്  ലഭദമനാക്കനാനുലാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേനാണ്ടബബക്യൂട്ടറബ,  കക്ഷമനബധബ കപന്ഷനുകേളലാം മബനബമലാം

കവജസുലാം  കേനാകലനാചബതമനായബ വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.



56

ആക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്  വരുന്ന  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്  ആവശദമനായ  സലാംരക്ഷണലാം

നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബയുണ്ടെനാകേണലാം.   കജനാലബ  സലങ്ങളബകല  സസ്പീ

പ്രനാതബനബധദകറവച്ച്  കേണക്കബകലടുത്തച്ച്  നബയമത്തബല്  കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറലാം

വരുത്തണലാം.  

കപ്രനാഫെെ  .    കകേ  .    യു  .    അരുണന്:  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത

പ്രകേനാരമുളള  2016-കല  കകേരള  കഷനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെച്ച്

കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയച്ച് അയയണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

രണ്ടെച്ച്  വര്ഷകമങബലലാം  തുടര്ചയനായബ  അലാംശദനായലാം  അടച  ഒരലാംഗലാം,  സര്ക്കനാര്-

അര്ദസര്ക്കനാര് സനാപനങ്ങളബല് കതനാഴബല് ലഭബചച്ച് കപനാകുന്ന അവസരത്തബല്,

നബധബയബല് നബനലാം ഒരനാനുകൂലദവലാം  ഹകേപ്പെറബയബട്ടബല്ലനാത്ത പക്ഷലാം,  കതനാഴബലനാളബ

വബഹബതമനായബ അടച തുകേ മനാതലാം നല്കുന്നതബനുലാം മരണനാനന്തര സഹനായധനലാം

ലഭബക്കനാന് അര്ഹതയബല്ലനാകത മരണമടയുന്ന അലാംഗങ്ങളകട  ആശബതര്ക്കച്ച്  ആ

അലാംഗലാം  നബധബയബകലയച്ച്  അലാംശദനായമനായബ  അടച  തുകേ  നല്കുന്നതബനുമനാണച്ച്

കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതച്ച്.   ഇതച്ച്  രണ്ടുലാം  ജനനാധബപതദപരമനായ
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അവകേനാശമനാണച്ച്.   കപന്ഷന്  വര്ദബപ്പെബകന്നതബനുലാം   പ്രസവ  ലസ്പീവബകന്റെ

കേനാരദത്തബലലാം മനാറലാം വരുത്തണകമങബല് അതുമനായബ ബനകപ്പെട്ടച്ച് പുതബയ നബയമലാം

കകേനാണ്ടുവകരണ്ടെതനാണച്ച്.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബകകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബകകേകയനാ കചയ.

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത പ്രകേനാരമുള്ള  2016-കല കകേരള കഷനാപച്ച്

ആന്റെച്ച് കേകമഴദല് എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

രണ്ടെനാലാം വകുപ്പെച്ച്

121, 123, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 144, 146, 148, 149, 151, 155,

156, 157, 159, 160  എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

രണ്ടെനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

രണ്ടെനാലാം വകുപ്പെച്ച് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം
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107, 108, 113, 115, 120 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

തനാകഴപ്പെറയുന്ന കഭദഗതബകേള് മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

108.  പസ്പീഠബകേയബല്  "അറുപത്തബകയഴനാലാം"  എന്നതച്ച്  "അറുപത്തബകയട്ടനാലാം"

എന്നച്ച് മനാറ്റുകേ. 

115. ഖണ്ഡലാം 1(1)-ല് “2016”എന്നതച്ച്  “ 2017”എന്നച്ച് മനാറ്റുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മറച്ച് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.  

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

2016-കല  കകേരള  കഷനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച്  കതനാഴബലനാളബ

കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസച്ച്  .    സുനബല്  കുമനാര്  ): പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.
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2016-കല  കകേരള  കഷനാപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെച്ച്സച്ച്

കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ ഐകേകേകണദന പനാസ്സനാക്കബ.

(iv) 2017-  കല ശമളവലാം ബത്തകേളലാം നല്കേല്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള 2017-കല ശമളവലാം ബത്തകേളലാം

നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബകന.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്:  എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട  സ്റ്റേനാഫെെബകന്റെ  പ്രതബമനാസ

ശമളലാം  12,500  രൂപയബല്നബന്നച്ച്  20,000  രൂപയനായുലാം  എലാം.എല്.എ.-മനാരുകട

വനാഹന വനായ്പ 5 ലക്ഷലാം രൂപയബല്നബന്നച്ച്        10 ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം ഭവനവനായ്പ
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10  ലക്ഷലാം രൂപയബല്നബന്നച്ച്  20  ലക്ഷലാം രൂപയനായുലാം ഉയര്ത്തുന്നതബനനാണച്ച്  ഇഒൗ

ബബല്  കകേനാണ്ടുവന്നബരബകന്നതച്ച്.  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്നച്ച്

അഭദര്തബകന.

സബ്ജക്ടച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കചയ്ത  പ്രകേനാരമുളള  2017-കല  ശമളവലാം

ബത്തകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

രണ്ടുലാം മൂനലാം  വകുപ്പുകേള്

കഭദഗതബയബല്ല

രണ്ടുലാം  മൂനലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന  പ്രശ്നലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

രണ്ടുലാം മൂനലാം വകുപ്പുകേള് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന്ന ഒഒൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

“Section 3 shall be deemed to have come into force on the 20th 

day of June 2016 and the remaining section shall come into force

at once.”
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഒൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന്ന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പ്രകേനാരമുളള ഒന്നനാലാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്  ):

2017-കല ശമളവലാം ബത്തകേളലാം നല്കേല് (കഭദഗതബ) ബബല് പനാസ്സനാക്കണകമന്ന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബകന. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    മനാതന  ടബ  .    കതനാമസച്ച്  ):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

2017-കല  ശമളവലാം  ബത്തകേളലാം  നല്കേല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പനാസ്സനാക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പനാസ്സനാക്കബ.

VII അവകേനാശലലാംഘന പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഗണനയബലബരബകന്നവ
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മബ  .    സസ്പീക്കര്:  നബയമസഭയബല്  നല്കേബയ  റൂളബലാംഗബകന്റെ  കപരബല്  സസ്പീക്കകറ

ആകക്ഷപബച്ചുകകേനാണ്ടെച്ച് മനാതൃഭൂമബ ചനാനലബല് സലാംകപ്രക്ഷണലാം കചയ്ത പരബപനാടബയബല്

പകങടുത്തവര്കലാം  ബനകപ്പെട്ടവര്കകമതബകര  ശസ്പീ.  കകേ.  സുകരഷച്ച്  കുറുപ്പെച്ച്

നല്കേബയ കനനാട്ടസ്പീസുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫെെച്ച് ഹജച്ച്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബകക്കതബകര  ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  കജനാര്ജച്ച്  നല്കേബയ

കനനാട്ടസ്പീസുലാം കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലനാണച്ച്.

VIII പ്രകമയലാം

സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയച്ച് പബരബയുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്  ):  സഭ മുമനാകകേ മറച്ച്  അതദനാവശദ

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബല്ലനാത്തതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയച്ച്

പബരബയനാവന്നതനാണച്ച്.

(തുടര്ന്നച്ച്  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നനാലനാലാം  സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച  വബഷയങ്ങകള  സലാംബനബചച്ച്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  സലാംക്ഷബപ്ത

വബവരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വകുപ്പുകേളമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  എല്ലനാ  കചനാദദങ്ങള്കലാം

യഥനാസമയലാം  മറുപടബ  നല്കേബയ  മനബമനാകരയുലാം  കചനാദദങ്ങളകട  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്

LAIS  വഴബ  ഓണ്കകലനനായബ  സമര്പ്പെബച  സനാമനാജബകേകരയുലാം  പ്രകതദകേലാം
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അഭബനന്ദബകകേയുലാം കചയ.  കൂടനാകത ഇഒൗ സകമ്മേളനത്തബല് സഭ കഎകേകേകണദന

പനാസ്സനാക്കബയ  രണ്ടെച്ച്  പ്രകമയങ്ങകള  സലാംബനബചച്ച്  എടുത്തുപറയുകേയുലാം

നബയമസഭനാലാംഗമനായബ  50  വര്ഷലാം പൂര്ത്തബയനാക്കബയ  ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.  മനാണബകയ

അനുകമനാദബകകേയുലാം നബയമസഭയുകട വജ്രജൂബബലബ ആകഘനാഷങ്ങളകട ഭനാഗമനായബ

നടത്തുന്ന പ്രഭനാഷണ പരമരയുകട ഉദ്ഘനാടനവലാം നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കനായുളള

കമനാകകബല്  ആപ്ലബകക്കഷകന്റെ  കലനാഞബലാംഗുലാം  ഇഒൗ  സകമ്മേളന  കേനാലത്തുതകന്ന

നബര്വ്വഹബക്കനാന് കേഴബഞതബല് സകന്തനാഷലാം കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം നടപ്പുസകമ്മേളനലാം

വബജയകേരമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന്നതബനച്ച്  സഹകേരബച  എല്ലനാവര്കലാം  നന്ദബ

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ.)

സഭ  കദശസ്പീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട  ഉചയ്ക്കുകശഷലാം  2.38-നച്ച്

അനബശ്ചബതകേനാലകത്തയച്ച് പബരബഞ്ഞു.

* * * * * * * * *


