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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    9,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അനുസ്മരണലാം

കേകബറസ്റ്റ് ഇനദനാ ദബനലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കബനാലാംകബയബകല  കസനാഷദലബസസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തകേനുലാം

യുവകനതനാവുമനായബരുന്ന യൂസഫസ്റ്റ് കമഹ്റലബ രൂപകപ്പെടുത്തബയ 'കേകബറസ്റ്റ് ഇനദ' എന്ന

മുദനാവനാകേദലാം മഹനാതനാഗനാനബ രനാഷ്ട്രത്തബനസ്റ്റ് സമര്പ്പെബച്ച ദബവസമനാണബതസ്റ്റ്.  1942-ല്

മുലാംബബയബല് വച്ചസ്റ്റ് സകനാതനദ സമര കസനനാനബകേകള അഭബസലാംകബനാധന കചയ
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ഗനാനബജബ  'പ്രവര്ത്തബക്കുകേ അകല്ലെങബല് മരബക്കുകേ'  എന്ന മഹത്തനായ സകന്ദേശലാം

രനാജദത്തബനസ്റ്റ് നല്കുകേയുണനായബ.  കദശസ്പീയ പ്രസനാനത്തബകന്റെ സമരനാനുഭവങ്ങളബല്

ഏറവുലാം  തസ്പീക്ഷ്ണതയനാര്ന്ന  ഇഇൗ  കപനാരനാട്ടത്തബല്  പങനാളബകേളനായവകരയുലാം

രക്തസനാക്ഷബകേളനായവകരയുലാം  സഭ  സ്മരബക്കുകേയുലാം  ആദരനാഞ്ജലബകേള്

അര്പ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന.

II അടബയനരപ്രകമയലാം

വബലക്കയറലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കപനാതുവബപണബയബല്  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകടയുലാം

പച്ചക്കറബകേളുകടയുലാം  അതബരൂക്ഷമനായ  വബലക്കയറലാംമൂലലാം

ജനങ്ങള്ക്കുണനായബകക്കനാണബരബക്കുന്ന  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  ആശങകേളുലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബല്  സര്ക്കനാര്  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതനായബ  പറയകപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം   സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ്  ചര്ച്ച

കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ് സര്വ്വശസ്പീ ടബ.  വബ.  ഇബനാഹബലാം,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫസ്റ്റ്,

അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല് സബപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട  വബലയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  അടബയനര

പ്രകമയത്തബല്  പറയുന്നതുകപനാകലയുള്ള  സനാഹചരദലാം  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

നബലവബലബല്ലെ.   അരബ  വബലയബല്  കനരബയ  വര്ദന  വന്നകപ്പെനാള്ത്തകന്ന

സലാംസനാനകമനാട്ടനാകകേ  അരബക്കടകേള്  തുടങ്ങുകേയുലാം  നദനായവബലയസ്റ്റ്   വബതരണലാം

കചയ്യനാനുള്ള  സലാംവബധനാനകമനാരുക്കുകേയുലാം    ഇടനബലക്കനാരബല്ലെനാകത  കനരബട്ടസ്റ്റ്

അരബകയത്തബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ആനനാ  ഗവണ്കമന്റുമനായബ  ചര്ച്ച  നടത്തബ  ധനാരണനാ

പതലാം ഒപ്പെബടുകേയുലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   വബലക്കുറവബകന്റെ കനട്ടലാം സലാംസനാനകത്ത മുഴുവന

ജനങ്ങള്ക്കുലാം  ലഭദമനാക്കനാനുള്ള  ശക്തമനായ  ഇടകപടലുകേളനാണസ്റ്റ്  സബവബല്

സബപ്ലൈസസ്റ്റ്  കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം  കേണ്സസ്യൂമര്കഫഡലാം   നടത്തബവരുന്നതസ്റ്റ്.

ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  പരബധബയബല്  വരുന്ന  പലവദഞ്ജനങ്ങളുകട  വബലയബലുലാം  കുറവസ്റ്റ്

വന്നബട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ ആഭദനര ഉലനാദനലാം ഗണദമനായബ വര്ദബച്ചതബകന്റെ

ഫലമനായബ  പച്ചക്കറബ  വബല  കുറഞബട്ടുണസ്റ്റ്.   സബപ്ലൈകകേനായുകട  കനതൃതകത്തബലുലാം

കേണ്സസ്യൂമര്കഫഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  സഹകേരണ  സനാപനങ്ങള്  വഴബയുലാം

ഓണച്ചനകേള്   ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.   വബപണബ  വബലകയക്കനാള്  കുറഞ

നബരക്കബല്  ഓണത്തബനസ്റ്റ്  പച്ചക്കറബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  2000  പച്ചക്കറബ
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ചനകേള്  ആരലാംഭബക്കനാന  കൃഷബ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   വബലക്കയറലാം

നബയനബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്   ബപ്രസസ്റ്റ്  കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ഫലപ്രദമനായബ

പ്രവര്ത്തബച്ചുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുകട

വബല വര്ദബച്ചുകകേനാണബരബക്കുന്ന സനാഹചരദത്തബല്   ബഹുമനാനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബയുകട

പ്രസനാവന  വസ്തുതനാവബരുദമനാണസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  വബലക്കയറമുണനാകേബകല്ലെന്ന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  വനാഗനാനലാം  ലലാംഘബക്കകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.    കേച്ചവടക്കനാകരയുലാം

കേരബഞനക്കനാകരയുലാം  പൂഴബവയ്പുകേനാകരയുലാം  സഹനായബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

സകസ്പീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സബപ്ലൈകകേനായബലൂകട  ഗുണനബലവനാരമബല്ലെനാത്ത  സനാധനങ്ങളനാണസ്റ്റ്

വബതരണലാം കചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കേഴബഞ സര്ക്കനാരബകന്റെ കേനാലത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭബച്ച നന്മ കസനാറുകേള്

ഈ സര്ക്കനാര് പൂട്ടബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  കപനാതുവബപണബയബകല വബലകയക്കനാള് അധബകേ

നബരക്കനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സലാംവബധനാനങ്ങളബലൂകട  വബല്ക്കുന്ന  സനാധനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

ഈടനാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വബലക്കയറലാം  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ   അടബയനരമനായബ

കപനാതുവബപണബയബലബടകപടണലാം.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച

കചയ്യണലാം.

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സബപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    തബകലനാത്തമന):

ആനനാപ്രകദശബല്നബനലാം  ഇറക്കുമതബ  കചയബരുന്ന  അരബയബല്  കുറവസ്റ്റ്  വന്നതുലാം
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കലനാബബകേളുകട ഇടകപടലബകന്റെ ഫലമനായുലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് അരബവബല വര്ദബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ആനനാപ്രകദശസ്റ്റ്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സബവബല്  സബപ്ലൈസസ്റ്റ്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  വഴബ

സലാംസനാനത്തബനനാവശദമനായ  അരബ  വബല  കുറച്ചസ്റ്റ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബക്രമങ്ങള് നടനകകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.   ഓണക്കനാലത്തസ്റ്റ് ആവശദമനായ അരബ

ലഭദമനാകുകമന്നസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  ഇടനബലക്കനാരബല്ലെനാകത  അരബ  ലഭബക്കുന്ന

സനാഹചരദമുണനായനാല് വബലയബല് ഗണദമനായ കുറവുണനാകുന്നതനാണസ്റ്റ്.  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്

പലവദഞ്ജനങ്ങളുകട  വബല കുറഞബട്ടുണസ്റ്റ്.  സബവബല് സകകപ്ലൈസസ്റ്റ് കകേനാര്പ്പെകറഷന വഴബ

വബതരണലാം  കചയ്യുന്ന  പതബമൂന്നബനലാം   സനാധനങ്ങളുകട  വബല  വര്ദബപ്പെബക്കബകല്ലെന്ന

കതരകഞടുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രഖദനാപനലാം  നടപ്പെനാക്കബ.  446  കകേനാടബ  രൂപയുകട  സബ്സബഡബ

ഉത്പന്നങ്ങള് കകേനാര്പ്പെകറഷന വഴബ നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  മുളകേസ്റ്റ്,  മല്ലെബ,  ഉഴുന്നസ്റ്റ് എന്നബവയസ്റ്റ്

വബല  കുറഞ.  മനാര്ക്കറസ്റ്റ്   ഇന്റെര്കവനഷനുകവണബ  150  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബവച്ചു.

ഉത്സവ  കേനാലത്തസ്റ്റ്  പച്ചക്കറബയുകട  വബല  വര്ദന  തടയുന്നതബനനായബ  കൃഷബ  വകുപ്പെസ്റ്റ്

നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള സഹനായബക്കനാന കേണ്സസ്യൂമര് കഫഡലാം സകകപ്ലൈകകേനായുലാം

എല്ലെനാ  ഒരുക്കങ്ങളുലാം  നടത്തബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.

നടപ്പെനാക്കബയകപ്പെനാള്  അരബ  വബലയബലുണനായ  വര്ദനവസ്റ്റ്  ശദയബല്കപ്പെട്ടയുടകന

പ്രധനാനകപ്പെട്ട എല്ലെനാ കഷനാപ്പെബലാംഗസ്റ്റ് മനാളുകേളബലുലാം ലസ്പീഗല് കമകടനാളജബ വകുപ്പെസ്റ്റ് പരബകശനാധന

നടത്തുകേയുലാം   എലാം.ആര്.പബ.യബല്  കൃതബമലാം  കേനാണബച്ചവര്കക്കതബകര  നടപടബ
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സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.   സബവബല്  സകകപ്ലൈസസ്റ്റ്,  ലസ്പീഗല്  കമകടനാളജബ  എന്നസ്പീ

വകുപ്പുകേള്ക്കസ്റ്റ് കപനാലസ്പീസബകന്റെ സഹനായകത്തനാകട സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ ഇത്തരലാം

പരബകശനാധനകേള് നടത്തുന്നതബനസ്റ്റ്   നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  അനദനായമനായബ വബല

കൂട്ടുന്നവര്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കുലാം. ഇഇൗ വബഷയലാം സഭനാ നടപടബകേള്

നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ലെ. 

(അടബയനരപ്രകമയനാവതരണത്തബനസ്റ്റ് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു. )

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചസ്റ്റ് സര്വ്വശസ്പീ രകമശസ്റ്റ് കചന്നബത്തല, വബ.

കകേ.  ഇബനാഹബലാം  കുഞസ്റ്റ്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്,  കമനാനസസ്റ്റ്  കജനാസഫസ്റ്റ്   എന്നസ്പീ

പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബന്നസ്റ്റ്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം  അലസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) പനാലക്കനാടസ്റ്റ് കറയബല് കകേനാച്ചസ്റ്റ് ഫനാക്ടറബ

ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   വബജയദനാസസ്റ്റ്: കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് വനാഗനാനലാം നല്കേബയ കേഞബകക്കനാടസ്റ്റ്

കറയബല്കവ കകേനാച്ചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറബ യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

കറയബല്കവ ബഡ്ജറബല്  600  കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തബ നബര്മ്മേബക്കനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന

കകേനാച്ചസ്റ്റ് ഫനാക്ടറബക്കനാവശദമനായ 439 ഏക്കര് സലലാം  സലാംസനാന സര്ക്കനാര്  ഏകറടുത്തസ്റ്റ്
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സഇൗജനദമനായബ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെബനസ്റ്റ്  കകകേമനാറബകയങബലുലാം  നനാളബതുവകര  യനാകതനാരു

നടപടബയുലാം  സകസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല്ലെ.  കേഞബകക്കനാടസ്റ്റ്  കകേനാച്ചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറബ

സനാക്ഷനാത്കേരബക്കുന്നതബലുള്ള അനബശബതതകലാം ഇല്ലെനാതനാക്കുന്നതബനുലാം   ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.  കപനാതുകമഖലയബല് കകേനാച്ചസ്റ്റ് ഫനാക്ടറബ

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനു  പകേരലാം  സകകേനാരദ  പങനാളബത്തകത്തനാകട    കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം  സസ്പീല്  അകതനാറബറബ  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനദ  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനലാം

ഏകറടുക്കനാന തയ്യനാറനാകയങബലുലാം ആസൂതണ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  തടസ്സവനാദങ്ങകളത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്

പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംഭനനാവസയബലനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  അനപതബനനായബരകത്തനാളലാം

ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രതദക്ഷമനായുലാം  പകരനാക്ഷമനായുലാം  കജനാലബ  ലഭബക്കനാന  സനാദദതയുള്ള

കറയബല്കവ  കകേനാച്ചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറബ  കകേരളത്തബല്  യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം.   

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സധനാകേരന):

കേഞബകക്കനാടസ്റ്റ്  കകേനാച്ചസ്റ്റ് ഫനാക്ടറബ വബഷയത്തബല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്  അവഗണനയനാണസ്റ്റ്

കേനാണബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  1215  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവസ്റ്റ്  വരുന്ന  പദതബക്കനായബ  239  ഏക്കര്

സലലാം  കറയബല്കവയസ്റ്റ്  ബകേമനാറബയബരുന.  ഒന്നനാലാം  ഘട്ട  പ്രവര്ത്തനത്തബനസ്റ്റ്  230

ഏക്കര് ഭൂമബ  ആവശദകപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് സലകമകറടുപ്പെസ്റ്റ് നബര്ത്തബ വയ്ക്കുകേയുണനായബ.

കകേനാച്ചസ്റ്റ്  ഫനാക്ടറബ  നബര്മ്മേനാണവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരുമനായബ  നബരവധബ
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കേത്തബടപനാടുകേള്  നടത്തുകേയുലാം  മുഖദമനബ,  കകേന്ദ്ര  കറയബല്കവ  വകുപ്പുമനബയുമനായബ

ചര്ച്ച  നടത്തുകേയുലാം  കചയബരുന.  ഇക്കനാരദത്തബല്  ജനങ്ങളുകട  ശക്തമനായ

ഇടകപടലുകേളുലാം  ഉണനാകകേണതുണസ്റ്റ്.  കനമലാം  സനാറകബലറസ്റ്റ്  കടര്മബനലുലാം  കകേനാച്ചസ്റ്റ്

ഫനാക്ടറബയുലാം  കനടബകയടുക്കുന്നതബനുലാം,  തബരുവനനപുരലാം,  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ഡബവബഷന

കവട്ടബക്കുറയനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം കകേന്ദ്രത്തബല് ശക്തമനായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലുത്തുന്നതനാണസ്റ്റ്.

ഇതബനനായബ  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘകത്ത  കകേന്ദ്രത്തബകലയസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുന്നതബകനക്കുറബച്ചസ്റ്റ്

മുഖദമനബയുമനായബ ആകലനാചബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.

(2) ഇനസബറസ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കസനാര്ട്സസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അബപ്ലൈഡസ്റ്റ് റബസര്ച്ചസ്റ്റ്  -

കകേരളയുകടയുലാം രനാജസ്പീവസ്റ്റ് ഗനാനബ ഇനകഡനാര് കസഡബയത്തബകന്റെയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന: ഇനസബറസ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കസനാര്ട്സസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്

അബപ്ലൈഡസ്റ്റ്  റബസര്ച്ചസ്റ്റ്-കകേരളയുകട  കേസ്പീഴബല്  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വബദഗ

പരബശസ്പീലനകത്തനാകടനാപ്പെലാം  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  ബസകക്കനാളജബ,  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  കമഡബസബന,

കപര്കഫനാമനസസ്റ്റ്  അനനാലബസബസസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള   നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം.  രനാജസ്പീവസ്റ്റ്  ഗനാനബ

ഇനകഡനാര്  കസഡബയത്തബകന്റെ  ചുറ്റുമതബല്  നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്ത്തബയനാക്കബയുലാം  കവള്ളലാം,

ബവദദ്യുതബ കേണക്ഷനുകേള് എന്നബവ ലഭദമനാക്കബയുലാം  കസഡബയലാം കേനായബകേ കപ്രമബകേള്ക്കസ്റ്റ്

തുറന കകേനാടുക്കുന്നതബനസ്റ്റ് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.
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വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന):  കകേനാട്ടയത്തുള്ള  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  കകേനാകളജസ്റ്റ്  2016-ല്

ഇനസബറസ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കസനാര്ട്സസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അബപ്ലൈഡസ്റ്റ് റബസര്ച്ചസ്റ്റ്-  കകേരള എന്നസ്റ്റ്

പുനര്  നനാമകേരണലാം  കചയ്യകപ്പെടുകേയുലാം  പ്രനാരലാംഭഘട്ടത്തബല്  ഡയറക്ടര്,  കപ്രനാഫസര്,

അസബസന്റെസ്റ്റ്  കപ്രനാഫസര്,  അസബസന്റുകേളുമുള്കപ്പെകട  അഞസ്റ്റ്  തസബകേകേള്

സൃഷബക്കുകേയുമുണനായബ.  235.04  ആര്  സലലാം  കപനാനലാംവബലയസ്റ്റ്  ഏകറടുക്കുന്നതബനുലാം

ഇനകഡനാര് ഹനാളബല് പ്രകതദകേതരലാം   വുഡ്കഫനാറബലാംഗബടുന്നതബനുമനായബ  1,36,67,500/-

രൂപയുകട  എസബകമറബനസ്റ്റ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുകേയുലാം  ദര്ഘനാസസ്റ്റ്  ക്ഷണബച്ചസ്റ്റ്

കമല്നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  കറസസ്യൂ

സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം,  ചുറ്റുമതബല്,  കവളളലാം,  ബവദദ്യുതബ  എന്നബവ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

കസഡബയലാം  കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് എതയുലാംകവഗലാം തുറനകകേനാടുക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

IV സബ്മബഷന

(1) എലാം  .  ബബ  .  ബബ  .  എസസ്റ്റ്  .   അഡബഷന

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചന്നബത്തല):   2016-17  വര്ഷകത്ത

എലാം.ബബ.ബബ.എസസ്റ്റ്. അഡബഷന റദ്ദേസ്റ്റ് കചയ സനാഹചരദത്തബല് കേരുണ,  അഞരക്കണബ

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല   വബദദനാര്തബകേളുകട  ഭനാവബക്കനായബ  പുതബയ
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നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബലൂകട ഫലപ്രദമനായ നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):   കേണ്ണൂര്,  പനാലക്കനാടസ്റ്റ് കേരുണ എന്നസ്പീ

കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്  നടത്തബയ  2016-17  വര്ഷകത്ത  അഡബഷന

റദ്ദുകചയതബകനതബകര  ബനകപ്പെട്ട  മനാകനജുകമന്റുകേള്  കകഹകക്കനാടതബകയ

സമസ്പീപബക്കുകേയുലാം   ഇഇൗ  കകേനാകളജുകേള്  അഡബഷന  സൂപ്പെര്കകവസറബ  കേമ്മേബറബയുകട

നബര്കദ്ദേശങ്ങള് പനാലബച്ചബട്ടബകല്ലെന്നസ്റ്റ് കേകണത്തുകേയുമുണനായബ.  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ്

നടത്തനാനുലാം   കസനാട്ടസ്റ്റ്  അഡബഷന  നടത്തുന്ന  സലത്തസ്റ്റ്  ഹനാജരനാകേനാനുലാം  കകേനാകളജസ്റ്റ്

അധബകേനാരബകേകളനാടസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശബച്ചകപ്പെനാള്  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  കേരുണ കമഡബക്കല് കകേനാകളജസ്റ്റ്

അധബകേനാരബകേള്  കരഖകേള്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം   കേണ്ണൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജസ്റ്റ്

അധബകേനാരബകേള്  കരഖകേകളനാനലാം  സമര്പ്പെബക്കനാതബരബക്കുകേയുലാം  കചയ.   പനാലക്കനാടസ്റ്റ്

കകേനാകളജബകല  30 വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം  നല്കേനാന  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

ഉത്തരവനാകുകേയുലാം   കേണ്ണൂര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകല  വബദദനാര്തബ  പ്രകവശനലാം

റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം  കചയ.  നടപടബക്രമങ്ങളുലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പനാലബക്കനാകത

മനാകനജുകമന്റുകേള്   അഡബഷന  നടത്തബയതുമൂലലാം  വബദദനാര്തബകേളുകട  ഭനാവബ

അനബശബതതകത്തബലനാകുകേയുലാം    രക്ഷബതനാക്കളുലാം  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേളുലാം  കചര്ന്നസ്റ്റ്

നബകവദനലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ.  കേനാരദങ്ങള്  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബയുകട

ശദയബല്കകേനാണ്ടുവരനാനുലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  തുടര്പഠനലാം  നടത്തനാനുലാം



11

സഹനായകേമനായ നബയമനടപടബകേള് സകസ്പീകേരബക്കുന്നതുലാം  അഡബഷന സൂപ്പെര്കകവസറബ

കേമ്മേബറബകയ  ചുമതലകപ്പെടുത്തണകമന്നസ്റ്റ്  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബകയനാടസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

ആവശദകപ്പെടുന്നതുമനാണസ്റ്റ്. 

(2)  '  ബ്ലൂ കവയബല്  '   കഗയബലാം നബകരനാധനലാം

ശസ്പീ  .   രനാജു എബഹനാലാം: 'ബ്ലൂ കവയബല്' കഗയബലാം നബകരനാധബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് അടബയനര

നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  കേഇൗമനാരക്കനാകരയുലാം  കുട്ടബകേകളയുലാം

അപകേടകേരമനാലാംവബധലാം  സകനാധസ്പീനബക്കുന്ന  'ബ്ലൂ  കവയബല്'  കേമസ്യൂട്ടര്  കഗയബമബലൂകട

കേളബക്കനാരന  കഗയബലാം  അഡബനബകസ്ട്രേററുകട  നബയനണത്തബലനാകുകേയുലാം  അവസനാനലാം

ആതഹതദയസ്റ്റ്  കപ്രരബപ്പെബക്കുകേയുലാം   കചയ്യുന്നതനായബട്ടനാണസ്റ്റ്  ലഭദമനായ  വബവരങ്ങള്

സൂചബപ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  കേളബയബലൂകട  കലനാകേത്തസ്റ്റ്  ഒകട്ടകറ  കേളബക്കനാര്  ആതഹതദ

കചയതനായബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുണസ്റ്റ്.  സനാമൂഹദ  വബപത്തനായബ  മനാറബയ  ഇഇൗ  കഗയബലാം

നബകരനാധബക്കനാനനാവശദമനായ  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണകമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്

ആവശദകപ്പെടുന്നതനാണസ്റ്റ്.  മനാതനാപബതനാക്കള്  ഇത്തരത്തബലുളള  കഗയബമുകേകളക്കുറബച്ചസ്റ്റ്

മനസ്സബലനാക്കുകേയുലാം  കുട്ടബകേള്  അതസ്റ്റ്   ഇനസനാള്  കചയബട്ടുകണങബല്  നസ്പീക്കലാം

കചകയ്യണതുമനാണസ്റ്റ്.  ഈ  കഗയബമബകനതബകര  ആവശദമനായ  മുന്നറബയബപ്പെസ്റ്റ്

മനാധദമങ്ങള്വഴബ കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് ഇതബകനനാടകേലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്. 'ബ്ലൂ കവയബല്'  കഗയബലാം
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ഉപകഭനാക്തനാക്കകള കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് കൃതദമനായബ നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.

(3) കകേനാവളലാം കകേനാട്ടനാര കകകേമനാറലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജസ്റ്റ്:  കകേരളത്തബകന്റെ  കകപതൃകേ  സകത്തനായ  കകേനാവളലാം

കകേനാട്ടനാരവുലാം അനുബന  ഭൂമബയുലാം തബരബകച്ചടുക്കനാനുളള നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.   

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് കചന്നബത്തല) :  കകേനാവളലാം കകേനാട്ടനാരത്തബകന്റെ

കേനാരദത്തബല്  സര്ക്കനാര്  സകസ്പീകേരബച്ച  നടപടബ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന  സനാധബക്കബല്ലെ.

മനബസഭനാ തസ്പീരുമനാനലാം റദ്ദേനാക്കണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന) :  വബകനനാദസഞനാര വകുപ്പെസ്റ്റ്  1968-ല്

കകേനാവളലാം കകേനാട്ടനാരലാം സകകേനാരദ വദക്തബയബല് നബനലാം ഏകറടുക്കുകേയുലാം  43 ഏക്കര് ഭൂമബ

കകേന്ദ്ര വബകനനാദസഞനാര വകുപ്പെബനസ്റ്റ് കകകേമനാറുകേയുലാം കചയ. 2002-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര്

കഎ.ടബ.ഡബ.സബ.യുകട  ഉടമസതയബലുള്ള  ഒമതസ്റ്റ്  കഹനാട്ടലുകേള്  വബറഴബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേനാവളലാം  അകശനാകേ  ബസ്പീച്ചസ്റ്റ്  റബകസനാര്ട്ടസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പെടുന്ന

64.5  ഏക്കര്  ഭൂമബ  സകകേനാരദ  കഹനാട്ടല്  ഗ്രൂപ്പെബനസ്റ്റ്  കകകേമനാറബ.    ഇതബകനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് ജനകേസ്പീയ പ്രകക്ഷനാഭലാം ഉണനാകുകേയുലാം  2004-ല് കകേനാവളലാം കകേനാട്ടനാരവുലാം

അതബകനനാടുകചര്ന്ന  4.1330  കഹക്ടര്  ഭൂമബയുലാം   സര്ക്കനാര്  ഏകറടുക്കുകേയുമുണനായബ.

ഇതബകനതബകര കഹനാട്ടല് ഉടമകേള് ഫയല് കചയ  റബട്ടസ്റ്റ് കപറസ്പീഷകനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് 2005-ല്

കകഹകക്കനാടതബ സര്ക്കനാര് ഉത്തരവുകേള് റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ് കകേനാവളലാം കകേനാട്ടനാരവുലാം
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അനുബന ഭൂമബയുലാം ഏകറടുത്തുകകേനാണസ്റ്റ്  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തബകയങബലുലാം ആക്ടസ്റ്റ്

ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനാകണന്നസ്റ്റ്  കകഹകക്കനാടതബ   വബധബക്കുകേയുലാം  വബധബനദനായകത്ത

കചനാദദലാം  കചയസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സമര്പ്പെബച്ച  കസഷദല്  ലസ്പീവസ്റ്റ്  ഹര്ജബ  സപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ

തള്ളബക്കളയുകേയുലാം  കചയ.  വബധബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  കേനാലതനാമസലാം

കനരബട്ടതബകനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കകേനാടതബയലക്ഷദ  നടപടബകേള്

കനരബകടണബവരുകമന്നതബനനാലനാണസ്റ്റ്  കകേനാട്ടനാരലാം തബരബകകേ സകകേനാരദ കഹനാട്ടല് ഗ്രൂപ്പെബനസ്റ്റ്

കകകേമനാറനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചതസ്റ്റ്.  ഭനാവബയബല് സബവബല്  സസ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഫയല്  കചയ്യുന്നതബനസ്റ്റ്

സനാധബക്കുന്ന  വബധത്തബല് സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  അവകേനാശലാം

നബലനബര്ത്തബകക്കനാണനാണസ്റ്റ് കകേനാട്ടനാരലാം കകകേമനാറബയബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  

(4) വബനനായകേകന്റെ ആതഹതദ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര് :  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  മര്ദ്ദേനകമറതബകനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്

ആതഹതദ  കചയ  വബനനായകേകന്റെ  മരണവുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കകക്രലാംബനാഞസ്റ്റ്

അകനകഷണലാം  അടബയനരമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുകേയുലാം   ഉത്തരവനാദബകേളനായ  മുഴുവന

കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  ഉകദദനാഗസര്ക്കുകമതബകര  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം    കുടുലാംബത്തബനസ്റ്റ്

കൂടുതല് ധനസഹനായലാം അനുവദബക്കുകേയുലാം കവണലാം.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചന്നബത്തല  ):  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

മര്ദ്ദേനകത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ആതഹതദ  കചയ  വബനനായകേകന്റെ  മനാതനാപബതനാക്കള്ക്കസ്റ്റ്
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മുഖദമനബകയ കേനാണുന്നതബനുള്ള അനുമതബ നബകഷധബച്ചതനായബ  മനാധദമവനാര്ത്തകേളുണസ്റ്റ്.

വബനനായകേകന്റെ   കുടുലാംബത്തബനസ്റ്റ്  നഷപരബഹനാരലാം  നല്കുന്നതബനുലാം  ഉത്തരവനാദബകേളനായ

കപനാലസ്പീസകദദനാഗസകര  സര്വ്വസ്പീസബല്നബനലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുന്നതബനുലാം

നടപടബയുണനാകേണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന) :  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കേസഡബയബല്  നബനലാം

വബട്ടയച്ച  വബനനായകേന  എന്ന  യുവനാവസ്റ്റ്  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  ക്രൂരമനായ

മര്ദ്ദേനകത്തത്തുടര്ന്നനാണസ്റ്റ്  ആതഹതദ  കചയകതന്ന  ആകരനാപണത്തബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  പനാവറട്ടബ  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനബകല  രണസ്റ്റ്  സബവബല്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

ഓഫസ്പീസര്മനാകര  അകനകഷണ  വബകധയമനായബ  സസസ്റ്റ് കപന്റെസ്റ്റ്  കചയ്യുകേയുലാം    കകേസസ്റ്റ്

രജബസര്  കചയ്യുകേയുലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംഭവത്തബകന്റെ  ഗഇൗരവലാം  കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ്

അകനകഷണച്ചുമതല   കകക്രലാംബനാഞബനസ്റ്റ്  കകകേമനാറബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗുരുവനായൂര്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

സര്ക്കബള് ഇനകസക്ടര്, പനാവറട്ടബ കപനാലസ്പീസസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് ഇനകസക്ടര് എന്നബവര്കക്കതബകര

അച്ചടക്ക  നടപടബക്കസ്റ്റ്  ഉത്തരവനായബട്ടുണസ്റ്റ്.  നബലവബകല  കകക്രലാംബനാഞസ്റ്റ്  അകനകഷണലാം

തകരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനസ്റ്റ്  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.     മുഖദമനബകയ

കേനാണുന്നതബനസ്റ്റ്  അനുമതബ  കചനാദബച്ചബട്ടസ്റ്റ്  കേനാണനാതബരുന്ന  അവസ  ഇക്കനാരദത്തബല്

എന്നല്ലെ ഒരു കേനാരദത്തബലുലാം ഉണനായബട്ടബല്ലെ.  അകനകഷണത്തബനസ്റ്റ് കശഷലാം മറ്റു കേനാരദങ്ങള്

തസ്പീരുമനാനബക്കനാവുന്നതനാണസ്റ്റ്. 
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 (5)   ചലച്ചബതനയലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സകരനാജസ്റ്റ്:   ചലച്ചബതനയലാം  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം  ചലച്ചബത

നബര്മ്മേനാണകമഖലകയ  കൂടബ   ഉള്കപ്പെടുത്തബ  നബയമ  നബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം

അനഭബലഷണസ്പീയ  പ്രവണതകേള്  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം   നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

ചലച്ചബതകമഖലയബകല  കതറനായ  പ്രവണതകേകള  ഗഇൗരവകത്തനാകടയനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്

കേനാണുന്നതസ്റ്റ്.    പുതുതനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച   വനബതനാസലാംഘടന   സമര്പ്പെബച്ച

നബകവദനത്തബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഇഇൗ  കമഖലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  സസ്പീകേള്

കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  കതനാഴബല്  സനാഹചരദങ്ങളുലാം  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  പഠബച്ചസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  വബദഗ  സമബതബകയ  നബയമബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   സബനബമനാ  കമഖലയുകട

സമഗ്രപരബഷ്കരണത്തബനനായബ  അടൂര്  കഗനാപനാലകൃഷ്ണന  അദദക്ഷനനായ  സമബതബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകല  ശബപനാര്ശകേള്  സര്ക്കനാര്  പരബഗണബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  സബനബമനാ

നബര്മ്മേനാണലാം,  വബതരണലാം,  പ്രദര്ശനലാം  തുടങ്ങബയ  രലാംഗങ്ങളബകല  പ്രതബനബധബകേളുലാം

വബദഗരുലാം സര്ക്കനാര് പ്രതബനബധബകേളുലാം അടങ്ങുന്ന സബനബമനാ കറഗുകലററബ അകതനാറബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രനാരലാംഭനടപടബകേള്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതബനനായബ
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സമഗ്രമനായ ഒരു നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്ന കേനാരദലാം സജസ്പീവ പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്.

നബലവബല്  അഭബകനതനാക്കള്  മുതല്  സനാകങതബകേ  പ്രവര്ത്തകേര്  വകരയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്

സനാലാംസനാരബകേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനബധബക്കുകേസ്പീഴബല്  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  കപ്രനാഡക്ഷന

യൂണബറ്റുകേളബല്  കതനാഴബകലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  കസവന-കവതന

വദവസകേളുലാം ബനാധകേമനാണസ്റ്റ്.

(6)   കനാപ്പെന ഹഇൗസബലാംഗസ്റ്റ് കകേനാളനബ 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന:  കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ നബകയനാജകേ മണ്ഡലത്തബകല കനാപ്പെന

ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  ദുര്ബലവബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവരുകട  പുനരധബവനാസത്തബനനായബ

നബര്മ്മേബച്ച  ഹഇൗസബലാംഗസ്റ്റ്  കകേനാളനബയുകട  നബലവബലുള്ള  ദുരവസ  പരബഹരബക്കനാന

നടപടബയുണനാകേണലാം.

റവനസ്യൂവുലാം ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  ):  1984-ല്

'ഫയലബല് നബന്നസ്റ്റ്  വയലബകലയസ്റ്റ്'  എന്ന പരബപനാടബയുകട ഭനാഗമനായബ  നടത്തബയ സമൂഹ

വബവനാഹത്തബലൂകട  വബവനാഹബതരനായ  നബര്ദന  ദമതബകേളുകട

പുനരധബവനാസത്തബനനായനാണസ്റ്റ്  കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലത്തബകല  കനാപ്പെന

വബകല്ലെജബല്   നനാലതു  വസ്പീടുകേള്  നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേബയതസ്റ്റ്.  പദതബയുകട

ഗുണകഭനാക്തനാക്കളബല്  ബനാക്കബയുള്ള രണസ്റ്റ് കുടുലാംബങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പട്ടയലാം നല്കേനാന നടപടബ

സകസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനാലപ്പെഴക്കത്തനാല്  വനാസകയനാഗദമല്ലെനാത്ത  വസ്പീടുകേളബകല
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തനാമസക്കനാകര ബലഫസ്റ്റ് മബഷന പദതബ പ്രകേനാരലാം പുനരധബവസബപ്പെബക്കനാവുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

(7)   എലാം  .  സബ  .  കഎ  .   അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കല്

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ  അഗസബന:   ഇടുക്കബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബനസ്റ്റ്  എലാം.സബ.കഎ.

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ തകരബതകപ്പെടുത്തണലാം.   

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ബശലജ

ടസ്പീച്ചര്): ഇനഡദന കമഡബക്കല് കേഇൗണ്സബലബകന്റെ മനാനദണ്ഡമനുസരബച്ചുളള അടബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങളുകട അഭനാവമനാണസ്റ്റ് ഇടുക്കബ കമഡബക്കല് കകേനാകളജബനസ്റ്റ്  2016-17 അധദയന

വര്ഷകത്ത അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നഷകപ്പെടനാന കേനാരണലാം.   2014-15,  2015-16  അധദയന

വര്ഷങ്ങളബല് പ്രസ്തുത കകേനാകളജബല് പ്രകവശനലാം ലഭബച്ച 100  വബദദനാര്തബകേകള 2016-

കല  ഉത്തരവനുസരബച്ചസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകലയസ്റ്റ്  മനാറബ.

ഇടുക്കബ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജബകന്റെ  അടബസനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്

കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള    നടപടബ  സകസ്പീകേരബച്ചുവരുന.   കഹനാസലുകേള്,

കേകനാര്കട്ടഴ്സുകേള്,  ജലവബതരണ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  തുടങ്ങബയവയനായബ  102  കകേനാടബ

രൂപയുകട  ഭരണനാനുമതബ  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണസ്റ്റ്.   എലാം.സബ.കഎ.  നബഷ്കര്ഷബച്ചബട്ടുള്ള  300  കേബടക്കകേളുള്ള

ആശുപതബ  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  പണബ  ഇകപ്പെനാള്  തകരബതഗതബയബല്  നടക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

മനാനദണ്ഡമനുസരബച്ചുള്ള  അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കനാന
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കമഡബക്കല്  വബദദനാഭദനാസ  ഡയറക്ടര്  സമര്പ്പെബച്ച  ശബപനാര്ശ  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  അടുത്ത  അദദയന  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനനാ

നുമതബക്കുള്ള  അകപക്ഷ  എലാം.സബ.കഎ.യസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇടുക്കബ   കമഡബക്കല്

കകേനാകളജസ്റ്റ്  യനാഥനാര്തദമനാക്കനാനുള്ള  എല്ലെനാ  നടപടബകേളുലാം   സര്ക്കനാര്

സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  

(8) കസവന   -  കവതന വദവസകേള്

ശസ്പീ  .    കജനാണ്  കഫര്ണനാണസസ്റ്റ്:  സബനബമനാ  കമഖലകയ   വദവസനായമനായബ

പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം   സമഗ്ര  നബയമത്തബലൂകട  സബനബമ-സസ്പീരബയല്  കമഖലയബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്നവരുകട  സരക്ഷബതതകലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതബനുലാം  കസവന-കവതന

വദവസകേള് പുതുക്കുന്നതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലുലാം  എബക്സൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    റബ  .     പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന  ):  2011-കല

ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേനാരമനാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത കമഖലയബകല കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  അവസനാനമനായബ

മബനബമലാം കവതനലാം പുതുക്കബ നബശയബച്ചതസ്റ്റ്.   ഇതബനനായബ ഒരു ഉപകദശകേ സമബതബകയ

സര്ക്കനാര്  ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  സബനബമനാ  കമഖലയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന സബനബ

വര്കക്കഴസ്റ്റ്  കക്ഷമനബധബയബല് അലാംഗങ്ങളനായവര്ക്കസ്റ്റ് ഡബകസനസറബകേളബല്  സഇൗജനദ

ചബകേബത്സ  ലഭബക്കുന്നതബനുപുറകമ  മനാരകേകരനാഗങ്ങളുകട  ചബകേബത്സയനായബ   1.30  ലക്ഷലാം

രൂപ മുതല് 3 ലക്ഷലാം രൂപ വകര  കസഷദല് ചബകേബത്സനാ ധനസഹനായവുലാം കക്ഷമനബധബ
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അലാംഗങ്ങളുകട ഒനമുതല്  വബവബധ കകേനാഴ്സുകേളബല് പഠബക്കുന്ന കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  200  രൂപ

മുതല്  15,000  രൂപ  വകര  കസനാളര്ഷബപ്പുലാം  നല്കുന്ന  പദതബകേള്  നബലവബലുണസ്റ്റ്.

ഏകതങബലുലാം കപ്രനാഡക്ഷന യൂണബറബകന്റെ  കേസ്പീഴബല് കതനാഴബകലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  1960-കല

കകേരള കഷനാപസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേകമഴദല് എസനാബബകഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  നബയമത്തബല് പറയുന്ന കസവന-

കവതന വദവസകേളുലാം മറനാനുകൂലദങ്ങളുലാം ബനാധകേമനാണസ്റ്റ്.  എന്നനാല് ഇഇൗ കമഖലയബകല

പ്രകതദകേ സനാഹചരദലാംമൂലലാം  സബനബമനാ വദവസനായവുമനായബ ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

കേലനാകേനാരന്മനാര്   ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  മുഴുവന  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം   ഇഇൗ  നബയമലാം

ബനാധകേമനാക്കനാന   കേഴബയബല്ലെ.  ഇക്കനാരദലാം  പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്  തുടര്നടപടബകേള്

സകസ്പീകേരബക്കനാനനാണസ്റ്റ് ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(9) ടൂറബസലാം പദതബകേള്

ശസ്പീ  .    പനാറക്കല് അബ്ദു  ല്ലെ:  പഴലാംകുറബ  മല,  കലനാകേനനാര്കേനാവസ്റ്റ്  കക്ഷതലാം   ടൂറബസലാം

പദതബകേകള  സര്ക്കനാര്  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാവശദമനായ

നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസകവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപള്ളബ സകരന്ദ്രന  ):  ഒരു വര്ഷത്തബനുള്ളബല് വടക്കന മലബനാറബകല  വബവബധ

ടൂറബസലാം പദതബകേളബകലയനായബ 600 കകേനാടബകയനാളലാം രൂപയുകട പരബപനാടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   കേണ്ണൂര്  അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനത്തനാവളലാം  പ്രവര്ത്തനമനാ
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രലാംഭബക്കുന്നകതനാടുകൂടബ  മലബനാറബകന്റെ  ടൂറബസലാം  വബകേസനത്തബല്  വലബയ  വളര്ച്ചയനാണസ്റ്റ്

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കുറദനാടബ  മണ്ഡലത്തബകല  പഴലാംകുറബ  മല,

കലനാകേനനാര്കേനാവസ്റ്റ്  കക്ഷതലാം   ടൂറബസലാം  പദതബകേകളക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്  അനനര

നടപടബകേള് സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  

(10) മലാംഗളവനലാം സലാംരക്ഷബക്കല് 

ശസ്പീ  .    ബഹബബ  ഇഇൗഡന:  മലാംഗളവനലാം  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ചുറ്റുമുള്ള

പ്രകദശകത്ത   ബഫര്  കസനാണ്  ആയബ  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജു  ):  2.74

കഹക്ടര് വബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള മലാംഗളവനലാം പക്ഷബസകങതത്തബകന്റെ അതബര്ത്തബയബല് നബന്നസ്റ്റ്

പരമനാവധബ  100  മസ്പീറര്  അകേലത്തബലുള്ള  പ്രകദശങ്ങകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഇകക്കനാ-

കസനസബറസ്പീവസ്റ്റ് കസനാണനായബ പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുള്ള കേരടസ്റ്റ്  വബജനാപനലാം തയ്യനാറനാക്കബ

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ്  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  സകതണ്  കറയബല്കവയുകട  അധബകേനാര

പരബധബയബലുള്ള പഴയ കറയബല്കവ കസഷന നബലനബല്ക്കുന്ന 3.74 കഹക്ടര് സലവുലാം

ഭനാരതസ്റ്റ്  കപകടനാളബയലാം  കകേനാര്പ്പെകറഷകന്റെ  പരബധബയബലുള്ള  9  കഹക്ടര്  സലവുലാം

മലാംഗളവനലാം  പക്ഷബ  സകങതത്തബകന്റെ  നബര്ദ്ദേബഷ  ഇകക്കനാ-കസനസബറസ്പീവസ്റ്റ്  കസനാണബകന്റെ

പരബധബയബല്  വരുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ഇതബകന്റെ  മനാകനജ് കമന്റെസ്റ്റ്  പ്ലൈനാന   തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുള്ള
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നടപടബകേള്  അനബമഘട്ടത്തബലനാണസ്റ്റ്.  മലാംഗളവനലാം   സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ് സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. 

V കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബച്ചുളള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

(1)  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  III-കന്റെ  2017  മനാര്ച്ചസ്റ്റ്  31  വകരയുള്ള  ആനുകേനാലബകേ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(2)  മത്സദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകടയുലാം  അനുബന കതനാഴബലനാളബകേളുകടയുലാം  കക്ഷമലാം

സലാംബനബച്ച സമബതബയുകട ഒന്നനാമതസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.  

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവുലാം സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബക്കസ്റ്റ് അയയണകമന്ന
പ്രകമയവുലാം

(i)  2017-  കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന   (  കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
കകടബസ്യൂണലബകന സലാംബനബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്  )   ബബല്

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന): 2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്

കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  കകടബസ്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച  കൂടുതല്

ചുമതലകേള്) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ് പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ് സതകര
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നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള

കസറസ്റ്റ്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന): 2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്

കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  കകടബസ്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച  കൂടുതല്

ചുമതലകേള്)  ബബല് ആഭദനര കേനാരദങ്ങള്  സലാംബനബച്ച  XIV-ാം നമര് സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ. കകേ. മുരളസ്പീധരനുകവണബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്): I move that-  “This

House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Public  Service  Commission

(Additional  Functions  as  respects  the  Services  under  the  Kerala

Administrative Tribunal) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 16 of  2017).”

നബയമനങ്ങള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ്  വബടുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം    കസഷദല്   റൂള്

നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  സമയപരബധബ  നബശയബക്കണലാം.  ഇകല്ലെങബല്   നബയമനങ്ങള്

നടത്തുന്നതബനസ്റ്റ്  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്   ഉത്തരവബറക്കുന്നതബനുലാം  കസഷദല്  റൂള്
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പുറകപ്പെടുവബക്കനാത്തതബനസ്റ്റ്  ഉത്തരവനാദബയനായ  വകുപ്പുകമധനാവബകക്കതബകര  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  വദവസ  കചയ്യണലാം.     സനാലാംസനാരബകേ  സനാപനങ്ങളബകല

പബനവനാതബല്  നബയമനങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കണലാം.   പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-യുകട

ഇകന്റെണല്  വബജബലനസസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കമച്ചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം.   ഏകതനാകക്ക  വകുപ്പുകേളബകല

നബയമനങ്ങള് പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ് വബട്ടബട്ടുകണനലാം സമയബനബതമനായബ  നബയമനങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കനാന കേഴബയുകമന്നതബകനക്കുറബച്ചുലാം സമഗ്രമനായബ ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.

 ശസ്പീ.  അനവര് സനാദത്തബനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം  ):  പ്രകമയകത്ത

പബനനാങ്ങുന.   ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  എല്ലെനാ  നബയമനങ്ങളുലാം  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ്

വബടുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സകസ്പീകേരബകക്കണതനാണസ്റ്റ്.   അനധബകൃത  നബയമനലാം

സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ചര്ച്ചകേളുണനാകുകമനാള്  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ്

വബടുകമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖദനാപബക്കുകമങബലുലാം  അതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബക്കനാറബല്ലെ.

കദവസകലാം നബയമനങ്ങള് പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  മുകഖനയനാക്കുന്ന കേനാരദത്തബല് വദക്തത

വരുകത്തണതനാണസ്റ്റ്.  എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള് അദദനാപകേകര സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളബല്  നബയമബക്കുന്ന  രസ്പീതബ  പുനനഃപരബകശനാധബകക്കണതനാണസ്റ്റ്.

ആഗസസ്റ്റ്  ആദദവനാരലാം  നടന്ന  എല്.ഡബ.സബ.  പരസ്പീക്ഷ  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്
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ആകക്ഷപമുയര്ന്ന  സനാഹചരദത്തബല്   പരസ്പീക്ഷ   റദ്ദേനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്റ്റ് പബ  .: 2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന

(കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ബടബസ്യൂണലബകന സലാംബനബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്)

ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുന്നതബനനായബ 31-12-2017 വകര സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  അഴബമതബയുലാം സകജനപക്ഷപനാതവുലാം

ബന്ധുനബയമനങ്ങളുലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  എല്ലെനാ  നബയമനങ്ങളുലാം

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ്  വബകടണതസ്റ്റ്  അതദനാവശദമനാണസ്റ്റ്.   കദവസകലാം  കബനാര്ഡസ്റ്റ്

നബയമനങ്ങള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  മുകഖനയനാക്കുകമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖദനാപബച്ചബരുകന്നങബലുലാം

നടപടബകയനാനലാം സകസ്പീകേരബച്ചബട്ടബല്ലെ.  കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ബടബസ്യൂണലബകല

നബയമനങ്ങള്  എനമുതല്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  വഴബ  നടത്തുകമന്ന  കേനാരദത്തബല്

വദക്തത വരുത്തബയബട്ടബല്ലെ.  ബടബസ്യൂണലബകന്റെ വബധബകേളബല് പലതുലാം യഥനാസമയലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ് സര്ക്കനാകരനാ പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-കയനാ തനാലരദലാം കേനാണബക്കുന്നബല്ലെ.

സഭനാസകമ്മേളനത്തബനസ്റ്റ് തുച്ഛമനായ ദബവസങ്ങള് മനാതമുള്ളകപ്പെനാള് ഇഇൗ ബബല്ലെബനനായബ

ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്  പുറകപ്പെടുവബച്ചതസ്റ്റ്  സഭകയനാടുള്ള  അനനാദരവനാണസ്റ്റ്.

ഓര്ഡബനനസകേള്  സഭയബല്  വയനാകത   പുനര്  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതസ്റ്റ്
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ഭരണഘടനനാവബരുദമനാകണന്ന  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല്

ജനനാധബപതദത്തബകന്റെ  അനസസ്റ്റ്  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  ഈ  ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്

ഏകേകേണ്ഠമനായബ തള്ളബക്കളയണലാം. 

ശസ്പീ  .    ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര്:  2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന

(കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ബടബസ്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)

ബബല്  ഒരു  കസലക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന്ന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് സലാംബനമനായ വബഷയങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

രൂപസ്പീകേരബച്ച  കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ബടബസ്യൂണലബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട

നബയമനങ്ങള് കകേരള  പബബകേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷനബല് നബക്ഷബപ്തമനാക്കുന്നതബനനായബ

ബബല്  കകേനാണ്ടുവന്ന  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ്

കൃതദമനായബ  ഒഴബവുകേള്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ്യനാത്ത  വകുപ്പുകമധനാവബകേള്കക്കതബകര  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം.      പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-യബല് ഏകേകദശലാം 120 തസബകേകേള് അനുവദബച്ച

നടപടബ അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്. കജനാലബ ഭനാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ ജബല്ലെനാ പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.

ഓഫസ്പീസകേളബല്  ഓണ് ബലന  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കൂടുതല്

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  തസബകേ  സൃഷബക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

ബടബസ്യൂണലബകല  ജസ്പീവനക്കനാരുകട  നബയമനലാം  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ്  വബടുന്നതുവഴബ

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.യബലുണനാകുന്ന  അധബകേ  കജനാലബഭനാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  വനാടകേ
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കകേട്ടബടത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ജബല്ലെനാ  ഓഫസ്പീസകേള്ക്കസ്റ്റ്  സകനമനായബ  കകേട്ടബടലാം

നബര്മ്മേബച്ചസ്റ്റ് നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടസ്റ്റ്  റസനാഖസ്റ്റ്:  കഭദഗതബകയ  പബനനാങ്ങുന.  ഫയലുകേള്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബലുള്ള  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുലാം  സര്ക്കനാരബല്  ലഭബക്കുന്ന

പരനാതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  അടബയനര  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം. കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരണവുലാം  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.

റനാങസ്റ്റ് ലബസബകന്റെ കേനാലനാവധബ നസ്പീട്ടബയതുവഴബ ധനാരനാളലാം ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ് നബയമനലാം

ലഭബച്ചതുലാം  സകനാഗതനാര്ഹമനാണസ്റ്റ്.  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കമഖലയബല് കേനാകലനാചബതമനായ മനാറങ്ങള്

വരുത്തുകേയുലാം  അതതസ്റ്റ്  ജബല്ലെകേളബല്ത്തകന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം   സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസബകന  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  സതനാരദത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുലാം  മുനകേകയ്യടുക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  വര്ഷങ്ങളനായബ

കകേട്ടബക്കബടക്കുന്ന ഫയലുകേള് തബര്പ്പെനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ് അദനാലത്തുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കണലാം.

ജബല്ലെനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബകല  ഒഴബവുകേള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

കചയ്യുന്നബകല്ലെന്ന ആകക്ഷപലാം പരബകശനാധബക്കണലാം.  ഒഴബവുകേള് യഥനാസമയലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

കചയ്യുന്നതബനസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് കമധനാവബകേള്ക്കസ്റ്റ് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ.  എന ഷലാംസദ്ദേസ്പീനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ  ):  കഭദഗതബകയ പബനനാങ്ങുന.

തസബകേകേളുകട  കേകനാളബഫബകക്കഷന  അപ്കഡറസ്റ്റ്  കചയ്യുന്നതബനുലാം  സനാകങതബകേ
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പരബജനാനലാം  ആവശദമുള്ള  തസബകേകേളബല്  സബല്  കടസസ്റ്റ്  നടത്തബ  നബയമനലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം.   വബകേലനാലാംഗരുകട  സലാംവരണ

തസബകേകേളബല്  ബനാക്കസ്റ്റ് കലനാഗസ്റ്റ്  നബകേത്തനാനുലാം    കജനാലബഭനാരലാം  കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ്

ജസ്പീവനക്കനാരുകട  കുറവസ്റ്റ്  പരബഹരബക്കനാനുലാം  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-യുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

വബഷയങ്ങള്  ഓണ്കകലന  മുകഖന  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

നബയമനങ്ങള് പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ് വബട്ട കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളബല്  ആവശദമനായ

ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന): പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ് വബട്ട  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബകല  നബയമനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.യബല്  സനാഫബകന്റെ

അപരദനാപ്തത പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ 120 ഓളലാം പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓഫസ്പീസബകന്റെ  കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നബലവബലുള്ള  ഓണ്കകലന

സലാംവബധനാനലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തബ  മറസ്റ്റ്  ജബല്ലെകേളബകലയസ്റ്റ്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ

സഹനായലാം  സര്ക്കനാര്  നല്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  വബവബധ  തസബകേകേള്ക്കസ്റ്റ്

അകപക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  കയനാഗദതകേളബല്  കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറലാം  വരുത്തുന്നതബനസ്റ്റ്

നടപടബ സകസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  കഡപസ്യൂകട്ടഷന/എലാംകപ്ലൈനായ്കമന്റെസ്റ്റ് എക്സൈസ്റ്റ്കചഞസ്റ്റ് മുകഖനയുള്ള

തനാല്ക്കനാലബകേ  നബയമനങ്ങള്ക്കുപകേരലാം  കമരബറസ്റ്റ്/സലാംവരണ  വദവസകേള്
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പനാലബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  സബരലാം  നബയമനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനസ്റ്റ്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-കയ

ചുമതലകപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ് ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ് പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട  പബനവലബക്കു

കേകയനാ കചയ. 

2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള അഡസ്റ്റ് മബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

കകടബസ്യൂണലബകന സലാംബനബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്)  ബബല് ആഭദനര കേനാരദങ്ങള്

സലാംബനബച്ച XIV-ാം നമര് സബസ്റ്റ് ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സബസ്റ്റ് ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച്ചു. 

(ii) 2017-  കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

VIII ക്രമപ്രശ്നലാം

ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് ചുമതലകപ്പെട്ട മനബ ഹനാജരനാകേനാത്തതസ്റ്റ് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന:  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവുലാം

കേനാരദനബര്വ്വഹണവുലാം സലാംബനബച്ച ചട്ടലാം  78  പ്രകേനാരലാം ബബല് അവതരബപ്പെബക്കനാനുള്ള

ചുമതല  മകറനാരു  മനബക്കസ്റ്റ്  നല്കേബയ  നടപടബ  ക്രമവബരുദമനാണസ്റ്റ്.   അക്കനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കണലാം. 
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റൂളബലാംഗസ്റ്റ്

മബ  .    സസ്പീക്കര്  :  ബബല്ലെബകന്റെ  ചുമതല  വഹബക്കുന്ന  അലാംഗകമന്നനാല്  ബബല്ലെബകന്റെ

സലാംഗതബയബല്  ഏകതങബലുലാം  മനബകയനലാം  മകറകതങബലുലാം  സലാംഗതബയബല്  ബബല്

അവതരബപ്പെബച്ച  അലാംഗകമനലാം  അര്തമനാകുനകവന്നസ്റ്റ്  ചട്ടലാം  2-കല  കഡഫബനബഷന

കനാസബല് അനുശനാസബച്ചബട്ടുള്ളതബനനാല് 2017-കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ് (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുലാം  2017-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  ചുമതല  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണവുലാം  നസ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം

വഖഫസ്റ്റ് ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീര്തനാടനവുലാം വകുപ്പുമനബയബല് നബനലാം പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകന്നനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം  സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബക്കസ്റ്റ്  നല്കേബയതബല്  ചട്ടവബരുദമനായബ  യനാകതനാനലാം  സലാംഭവബച്ചബട്ടബല്ലെനാത്ത

സനാഹചരദത്തബല് ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുന്നതല്ലെ. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്ക  സമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന): 2017-

കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്

പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  സതകര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കസറസ്റ്റ്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് വയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീക്കര്: ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന. 
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പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന): 2017-

കല  കകേരള  പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണവുലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  സലാംബനബച്ച  IX-ാംനമര്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവുലാം  മസ്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .  രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളബ): പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

പഞനായത്തുകേള്കക്കനാ മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്കനാ മദദ ഷനാപ്പുകേകള സലാംബനബച്ചസ്റ്റ് ഭരണ

ഘടനയുകട  വബവബധ  പട്ടബകേകേളബല്  പ്രകതദകേ  നബര്വ്വചനമബല്ലെനാത്ത സനാഹചരദത്തബല്

ഒകര  വദവസകേള്  വദതദസ  നബയമങ്ങളബല്  നബലനബല്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  മനാറബ

സനാര്വ്വതബകേമനായബ  നടപ്പെനാക്കനാനനാണസ്റ്റ്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.  പഞനായത്തസ്റ്റ്  രനാജസ്റ്റ്

നബയമത്തബകല  കസക്ഷന  232-ല്  സബസ്റ്റ്  കസക്ഷന  2  മുതല്  5  വകരയുള്ള  ഉപ

വകുപ്പുകേളുലാം വബശദസ്പീകേരണക്കുറബപ്പുമനാണസ്റ്റ് ഒഴബവനാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   സണ്ണബ കജനാസഫസ്റ്റ്: I move that- “This House resolves to disapprove

The Kerala Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 18
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of  2017).”കകേരളത്തബകല  ജനങ്ങള്ക്കു  നല്കേബയ  കതരകഞടുപ്പെസ്റ്റ്  വനാഗനാനലാം

മറബകേടനകകേനാണനാണസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുന്നണബ  പുതബയ  മദദ  നയലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയതസ്റ്റ്.  പഞനായത്തസ്റ്റ്  രനാജസ്റ്റ്  നബയമ  കഭദഗതബയബലൂകട

പഞനായത്തുകേള്ക്കുണനായബരുന്ന  അധബകേനാരലാം  കേവര്കന്നടുത്തുകകേനാണസ്റ്റ്  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബല്  അധബകേനാരലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്  ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്

കകേനാണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.  തല്ഫലമനായബ  മദദഷനാപ്പുകേള്  യകഥഷലാം  എവബകടയുലാം  തുറക്കനാവുന്ന

സബതബയുണനാകുലാം.  മദദ  ഉപകഭനാഗവുലാം   അപകേടങ്ങളുലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുകവണബ

സലാംസനാന-കദശസ്പീയ പനാതകയനാരങ്ങളബല് മദദശനാലകേള് പനാടബകല്ലെന്ന സപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബ

വബധബകക്കതബകര  നല്കേബയ  റബവദ്യു  കപറസ്പീഷന  കപനാലുലാം  പബനവലബകക്കണ

സനാഹചരദമനാണസ്റ്റ് കകേരളത്തബനുണനായതസ്റ്റ്. മദദ ലഭദത കുറയ്ക്കുന്നകതനാകടനാപ്പെലാം മറസ്റ്റ് ലഹരബ

വസ്തുക്കളുകട ഉപകഭനാഗലാം തടയുന്നതബനുമുള്ള നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജസ്റ്റ്:  പ്രകമയകത്ത  അനുകൂലബക്കുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ  മദദ

നബകരനാധനകത്തനാടസ്റ്റ് കയനാജബക്കുന്നബല്ലെ. മദദ നബകരനാധനത്തബനുപകേരലാം മദദ വര്ജനമനാണസ്റ്റ്

കകേരളത്തബനനാവശദലാം.  ലഹരബ വസ്തുക്കളുകട ലഭദത വര്ദബച്ചുവരുന്ന സനാഹചരദത്തബല്

മദദ  നയത്തബല്  മനാറലാം  വരുത്തബ  മദദ  വര്ജനത്തബനനായബ  ജനങ്ങളബല്

കബനാധവല്ക്കരണമുണനാക്കണലാം.  പഞനായത്തുകേള്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  അധബകേനാരലാം

നല്കുകമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുന്നണബ  ഗവണ്കമന്റുതകന്ന
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പഞനായത്തുകേളുകട  കകകേവശമബരബക്കുന്ന  അധബകേനാരലാം  പബടബകച്ചടുക്കനാന  ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്

ശരബയല്ലെ.  യഥനാര്ത  ജനപ്രതബനബധബകേളുകട  കകകേകേളബകലയസ്റ്റ്  അധബകേനാരലാം

ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  അവകര   കനനാക്കുകുത്തബകേളനാക്കബ  മനാറ്റുന്ന  പഞനായത്തുകേളബകല

ഉകദദനാഗസ  ഭരണത്തബനസ്റ്റ്  അറുതബവരുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.   ഉകദദനാഗസനമനാരുകട

മകനനാഭനാവത്തബല്  മനാറമുണനാക്കുന്നതബനുലാം  പഞനായത്തുകേകള  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം. ഇഇൗ ബബല് പബനവലബക്കനാന തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   പബ  .   സജസ്പീന്ദ്രന: 2017-കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ് (കഭദഗതബ) ബബല്

31-08-2017  വകര  കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  പഞനായത്തുകേള്ക്കസ്റ്റ് നല്കേബയബരബക്കുന്ന

അധബകേനാരലാം  എടുത്തുകേളയനാനകവണബ  ഇഇൗ  ബബല്  തബടുക്കകപ്പെട്ടസ്റ്റ്    കകേനാണ്ടുവകരണ

ആവശദമബല്ലെനായബരുന.  ഇഇൗ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നകതനാകട  തനാകഴത്തട്ടബലുളള

അഴബമതബ  ഇല്ലെനാതനാക്കനാന  കേഴബയുകമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതബകനനാടസ്റ്റ്  കയനാജബക്കനാന  കേഴബയബല്ലെ.

ഇഇൗ ബബല് പബനവലബക്കനാന തയ്യനാറനാകേണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന   : 2017-കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഒരു  കസലക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. ഇടതുപക്ഷ ജനനാധബപതദ മുന്നണബയുകട പ്രകേടനപതബകേയബല് മദദ

നബകരനാധനമല്ലെ,  മദദവര്ജനമനാണസ്റ്റ്  മുന്നണബയുകട  നയകമന്നസ്റ്റ്  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.
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മദദശനാലകേള്  തുറക്കുന്നതബനുള്ള  സമയത്തബല്  ചബല  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  വരുത്തനാനുലാം

മദദലാം  ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രനായപരബധബ  23  വയസ്സനായബ  ഉയര്ത്തനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  മദദപനാനത്തബകനതബകര  കബനാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ

ജനകകമതബ  എകകക്സൈസസ്റ്റ്,  കുട്ടബകേളുകട  കബ്ബുകേള്  എന്നബവ  ആരലാംഭബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം ജനാഗ്രതനാ സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണസ്റ്റ്. അബ്കേനാരബ

നബയമങ്ങളുലാം  പഞനായത്തസ്റ്റ്  രനാജുലാം   കൂട്ടബക്കുഴച്ചസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണനാകുന്നതസ്റ്റ്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്  ബബല്ലെബല്  ഇത്തരത്തബകലനാരു  കഭദഗതബ

കകേനാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  അബ്കേനാരബ  നയലാം  നടപ്പെനാക്കുകമനാള്

വബശനാലമനായ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുണനാകേണലാം.  ആകരനാഗദപരമനായ  ഒരു  മദദനയലാം  എങ്ങകന

നടപ്പെനാക്കനാകമന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനബച്ചനാണസ്റ്റ്  ചര്ച്ച  കചകയ്യണതസ്റ്റ്.   മദദ  ഉപകഭനാഗലാം

കുറയ്ക്കുന്നതബനുകവണബയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമനായബ മുകന്നനാട്ടുനസ്പീങ്ങണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന)  :

ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധബപതദ  മുന്നണബയുകട  മദദനയകമനനാകണന്നസ്റ്റ്  കതരകഞടുപ്പെസ്റ്റ്

പ്രകേടനപതബകേയബല്  വദക്തമനാക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ സര്ക്കനാരബകന്റെ അബ്കേനാരബ നയലാം

അധബകേനാരത്തബല്വന്നയുടനതകന്ന  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുണനായബ.  മദദവര്ജനമനാണസ്റ്റ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  നയകമങബലുലാം  അതബലൂകട  മദദനബകരനാധനലാം  തകന്നയനാണസ്റ്റ്
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ആതദനബകേമനായബ  ലക്ഷദലാംവയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  1994-ലനാണസ്റ്റ്  കകേരള  പഞനായത്തസ്റ്റ്  രനാജസ്റ്റ്

ഒറബജബനല്  ആക്ടബകല    232-ാം  വകുപ്പെബല്  ഉപവകുപ്പുകേള്  കൂട്ടബകച്ചര്ത്തതസ്റ്റ്.

ഭരണഘടനനാ  കഭദഗതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

നല്കകേണ വബഷയങ്ങകള സലാംബനബച്ച പതബകനനാന്നനാലാം കഷഡസ്യൂളബല് മദദകത്തക്കുറബച്ചസ്റ്റ്

പരനാമര്ശബച്ചബട്ടബല്ലെ.    ബബല്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന്നസ്റ്റ്

അഭദര്തബക്കുന.

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ   സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

2017-കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ) ബബല് തകദ്ദേശസകയലാംഭരണവുലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  സലാംബനബച്ച  IX-ാം  നമര്  സബ്ജ ക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയച്ചു.

(iii) 2017-  കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):
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2017-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനനസസ്റ്റ്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്  സതകര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള കസറസ്റ്റ്കമന്റുലാം കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  ബബല് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

2017-കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണവുലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  സലാംബനബച്ച  IX-ാം  നമര്  സബ്ജ ക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതസ്യൂ ടബ  .   കതനാമസസ്റ്റ്  ): പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബസ്പീര്:  I move that- ''This House resolves to

disapprove  The  Kerala  Municipality  (Amendment)  Ordinance,  2017

(Ordinance No. 19 of 2017)''.  സഭയബല് ഭൂരബപക്ഷമുകണന്നതബകന്റെ കപരബല് ഇഇൗ

ബബല്ലെബല് കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്  ജനങ്ങകളനാടുള്ള കവല്ലുവബളബയനാണസ്റ്റ്.  പ്രനാകദശബകേ

ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് അധബകേനാരലാം നല്കുന്ന 1994-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ ആക്ടബകല

447-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കഭദഗതബ  കചയ  നടപടബ  സര്ക്കനാര്  ജനപക്ഷത്തല്ലെ   എന്നനാണസ്റ്റ്

സൂചബപ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അധബകേനാരലാം  നബയനബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ്  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്



36

സകസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  കഎ.  സബ.  ബനാലകൃഷ്ണനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    എ  .  പബ  .    അനബല്  കുമനാര്  ):

നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന.  ഒരു അബ്കേനാരബ  ഷനാപ്പെസ്റ്റ്  സനാപബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

അനുവനാദലാം നല്കുന്നതബനുലാം മകറനാരു സലകത്തയസ്റ്റ് മനാറ്റുന്നതബനുലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനാന

പഞനായത്തസ്റ്റ്-മുനബസബപ്പെല്  ഭരണസമബതബക്കസ്റ്റ്  അനുവനാ ദലാം  കകേനാടുക്കുന്ന  ഒരു

ബബല്ലെനാണബതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  ബബല്ലെബല്  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവകരണ  ഒരനാവശദവുലാം

ഉണനായബരുന്നബല്ലെ.  പഞനായത്തസ്റ്റ്  ഭരണ  സമബതബകേളുകട  അധബകേനാരലാം  നബയനബക്കനാനുലാം

ജനകേസ്പീയമനായ  ഇത്തരലാം  തസ്പീരുമനാനങ്ങകള  ഇല്ലെനാതനാക്കനാനുമുള്ള  ഒരു  സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ്

കഭദഗതബയബലൂകട  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അധബകേനാര  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണകത്തക്കുറബച്ചസ്റ്റ്

പ്രസലാംഗബക്കുകമനാഴുലാം  അധബകേനാര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരണകമന്ന  ആശയങ്ങളനാണസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കനാന

ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ഡബ  .   പ്രകസനന :2017-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ (കഭദഗതബ) ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  ആരനായുന്നതബനനായബ  31-8-2017  വകര   സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്

കചയ്യണകമന്ന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  തകദ്ദേശ സകയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുകട

ബനാധദതകേള്  ലഘൂകേരബക്കനാന  കേഴബയുന്ന  ബബല്ലെനാണബതസ്റ്റ്.   സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ഒകര

തരത്തബലുള്ള   അബ്കേനാരബ  നയലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  അകപക്ഷകേരുലാം

നബലവബലുള്ള  ബലസനസബകേളുലാം  തമ്മേബലുള്ള  വബകവചനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം
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കവണബയനാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ  അധബകേനാരലാം

തബരബകച്ചടുക്കുന്നതസ്റ്റ് നല്ലെതനാകണനള്ളതനാണസ്റ്റ് എകന്റെ അഭബപ്രനായലാം.  പുതബയ അകപക്ഷ

കേകരനാടസ്റ്റ്   വബകവചനപരമനായ  നബലപനാടസ്റ്റ്  പല  മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളുലാം  നടപ്പെനാക്കബ

വരബകേയനാണസ്റ്റ്.      

ശസ്പീ  .    കറനാഷബ അഗസബന: 2017-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ഒരു  കസലക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന്ന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   പ്രനാകദശബകേമനായബ  മദദവബല്പ്പെനശനാല  തുടങ്ങുന്നതബനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ

സകയലാംഭരണസനാപനത്തബകന്റെ  അനുമതബ   ആവശദമനാകണനള്ള  വകുപ്പെസ്റ്റ്  എടുത്തു

മനാറ്റുന്ന  നബയമമനാണബതസ്റ്റ്.    മദദത്തബകന്റെ  ലഭദത  കുറച്ചുകകേനാണസ്റ്റ്   മദദ  ഉപകഭനാഗലാം

നബയനബക്കുന്നതബനുളള ശമങ്ങള് നടത്തണലാം.  തകദ്ദേശ സകയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുകട

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്കൂടബ   പരബഗണബച്ചുകകേനാണനായബരബക്കണലാം  അബ്കേനാരബ  ഷനാപ്പുകേള്ക്കസ്റ്റ്

കകലസനസസ്റ്റ്  നല്കുന്നതബനസ്റ്റ്   കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  ആക്ടബല്  കഭദഗതബ

വരുകത്തണതസ്റ്റ്. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

മുനബസബപ്പെനാലബറബകേളുകട സഗമമനായ പ്രവര്ത്തനത്തബനസ്റ്റ് ഇഇൗ കഭദഗതബ സഹനായകേമനാകുലാം.

അബ്കേനാരബ ആക്ടബനുലാം ചട്ടത്തബനുലാം വബരുദമനായ ഒരു സമസ്പീപനലാം പഞനായത്തുകേള്ക്കസ്റ്റ്
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സകസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയബല്ലെ.  പഞനായത്തുകേളുകട  യനാകതനാരധബകേനാരവുലാം

കേവര്കന്നടുത്തബട്ടബകല്ലെനമനാതമല്ലെ  ബഡ്ജറബകന്റെ സബലാംഹഭനാഗവുലാം   നല്കേബ  അവകയ

കലനാക്കല്  കസല്ഫസ്റ്റ്  ഗവണ്കമന്റെനായബ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നബലപനാടനാണസ്റ്റ്

സകസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.     ബബല് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്നസ്റ്റ്

അഭദര്തബക്കുന. 

നബരനാകേരണപ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാടുകൂടബ

പബനവലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

2017-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  തകദ്ദേശ സകയലാംഭരണവുലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം   സലാംബനബച്ച  IX-ാം  നമര്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

ബബല്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച്ചു. 

സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം  3.28-നസ്റ്റ് പബരബഞ.

*******


