
1

I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /IX-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 ഒന്പതനാലാം   സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 കഫെബ്രുവരബ 01, വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I  ഗവര്ണ്ണറുകട സകന്ദേശലാം

2018  ജനുവരബ  31-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച  നന്ദേബപ്രകമയത്തബനന്

കൃതജ്ഞത  പ്രകേനാശബപ്പെബച്ചുകകേനാണന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്  നല്കേബയ  മറുപടബ

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് സഭകയ അറബയബച്ചു.
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II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബല്ലയബല് പനയനാല് കേനാട്ടബയടുക്ക,  പുലബയന്നൂര്

സ്കൂളബനന്  സമസ്പീപലാം,  ആയമനാറ  എനസ്പീ  സ്ഥലങ്ങളബലുണനായ  കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

ഉള്കപ്പെകട   സലാംസ്ഥനാനത്തുടനസ്പീളലാം  കകേനാലപനാതകേങ്ങളലാം  ഭവനകഭദന  ശമങ്ങളലാം

കുഞ്ഞുങ്ങകള  തട്ടബകക്കനാണ്ടുകപനാകുനതലാം  വര്ദബച്ചുവരുനതനായബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്

കചയ്യകപ്പെടുന  സനാഹചരദത്തബല്  ജനങ്ങളകട  ജസ്പീവനുലാം  സസ്വത്തബനുലാം  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബല്   സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  പരനാജയകപ്പെട്ടതനായബ  പറയകപ്പെടുന

അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  സ്ഥബതബവബകശഷലാം  ഇനകത്ത  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചന്

ചര്ച്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടന്   സര്വ്വശസ്പീ  എന്.  എ.  കനല്ലബക്കുനന്,  വബ.പബ.

സജസ്പീന്ദ്രന്,  അനൂപന് കജക്കബന് എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള് റൂള്  50 അനുസരബച്ചന്  കനനാട്ടസ്പീസന്

നല്കേബയബട്ടുണന്. 

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്  ):  കേനാസര്കഗനാഡന് ജബല്ലയബല്  കബക്കല്

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷന്  പരബധബയബകല   കദവകേബയുകട  കകേനാലപനാതകേത്തബകന്റെ

കകേസകനസ്വഷണലാം  കകലാംബനാഞബകന  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം    ആയമനാറ  സസ്വകദശബ

സുകബദ,    പുലബയന്നൂരബകല റബട്ട.  അധദനാപബകേ ജനാനകേബ  എനബവര്   കകേനാല്ലകപ്പെട്ട

കകേസ്സുകേളബല്    പ്രകതദകേ  അകനസ്വഷണസലാംഘലാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചന്  ശനാസസ്പീയമനായ
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അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബവരബകേയുമനാണന്.  സുകബദ  കകേനാലകക്കസബല്  കപനാലസ്പീസന്

നബരസ്പീക്ഷണത്തബലുള്ള  പ്രതബകേകള  ഉടന്തകന അറസ്റ്റേന് കചയ്യുനതനാണന്.   ഇത്തരലാം

ഒറ്റകപ്പെട്ട സലാംഭവങ്ങള് സലാംസ്ഥനാനകത്ത കപനാത അവസ്ഥയനായബ  ചബതസ്പീകേരബക്കനാനുള്ള

ശമലാം വസ്തുതകേള്ക്കന് നബരക്കുനതല്ല.  ശരബയനായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തബ കുറ്റവനാളബകേകള

നബയമനടപടബകേള്ക്കന്  വബകധയമനാക്കനാനുലാം  കുറ്റകൃതദങ്ങള്  തടയുനതബനനാവശദമനായ

മുന്കേരുതലുകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുമനാണന് സര്ക്കനാര് ശമബക്കുനതന്. കേഴബഞ്ഞ വര്ഷലാം

കകേനാലപനാതകേകക്കസ്സുകേളബലുണനായ  കുറവന്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  കമസമനാധനാന

ഭദ്രതകയയനാണന്  സൂചബപ്പെബക്കുനതന്.  സലാംസ്ഥനാനത്തന്  കേസ്വകട്ടഷന്-അകമബ  സലാംഘങ്ങകള

നബയനബക്കുനതബനുലാം  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബല്ലയബല്  വര്ഗസ്പീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങള്

കുറച്ചുകകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം കപനാലസ്പീസബനന്  സനാധബച്ചബട്ടുണന്.   

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനല്ലബക്കുനന് :  കേനാസര്കഗനാഡന് ജബല്ലയബകല കകേനാലപനാതകേങ്ങള്

ലനാഘവബുദബകയനാകടയനാണന്  സര്ക്കനാര്  കേനാണുനതന്.  സനാമൂഹദവബരുദരുകടയുലാം

കകേനാലയനാളബകേളകടയുലാം  തനാവളമനായബ  സലാംസ്ഥനാനലാം  മനാറബയബരബക്കുന.  സസ്പീകേള്ക്കുലാം

കുട്ടബകേള്ക്കുലാം  മതബയനായ  സുരക്ഷകയനാരുക്കനാന്  സര്ക്കനാരബനന്  കേഴബയുനബല്ല.

കുറ്റകൃതദങ്ങളകട  എണ്ണലാം  വലബയ  കതനാതബല്  വര്ദബച്ചബരബക്കുകേയനാണന്.

കേവര്ച്ചനാസലാംഘങ്ങള് കപരുകുകേയുലാം വസ്പീടുകേളബല് അജ്ഞനാതര് സ്റ്റേബക്കര് പതബക്കുകേയുലാം

കചയ്യുകമനാള് അകമങ്ങള് തടകയണ കപനാലസ്പീസന്  കേനാഴ്ചക്കനാരനാകുന സനാഹചരദമനാണന്
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സലാംസ്ഥനാനത്തുള്ളതന്.  കേനാസര്കഗനാഡന് ജബല്ലയബല് തടര്ച്ചയനായബ വസ്പീട്ടമ്മേമനാര് കകേനാല്ലകപ്പെട്ട

കകേസ്സുകേളബല്  കകേനാലയനാളബകേകള  പബടബക്കനാകനനാ   കകേസകനസ്വഷണലാം  ഫെലപ്രദമനായബ

നടത്തുനതബകനനാ   കപനാലസ്പീസബനന്  കേഴബയുനബല്ല.   ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളണനായബട്ടുലാം

സലാംസ്ഥനാനകത്ത  കമസമനാധനാനനബല  ഭദ്രമനാകണനനാണന്  അവകേനാശകപ്പെടുനതന്.

സനാധനാരണക്കനാരുകട  ജസ്പീവനുലാം  സസ്വത്തബനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കകേണ  കപനാലസ്പീസന്

നബഷബയരനാകുകേയനാണന്.   ഗഗൗരവകമറബയ ഇഗൗ പ്രശലാം  സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന്

ചര്ച്ച കചയ്യണലാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  സലാംസ്ഥനാനകത്ത കമസമനാധനാനനബല

ഭദ്രമനാണന്.    ഇവബകട നടനബട്ടുള്ള  മബക്ക സലാംഭവങ്ങളബലുലാം   പ്രതബകേകള കേകണത്തനാന്

കപനാലസ്പീസബനന്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണന്.    മബകേവനാര്ന   അകനസ്വഷണ  നടപടബകേളമനായനാണന്

കപനാലസ്പീസന്  മുകനനാട്ടുകപനാകുനതന്.    കേനാസര്കഗനാഡന്  ഉണനായ    സലാംഭവങ്ങളബകല

പ്രതബകേകള  കേകണത്തനാനനാവശദമനായ നടപടബകേള് കപനാലസ്പീസന് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണന്.

ഇക്കനാരദത്തബല്  ആശങ്കകപ്പെകടണതബല്ല.     സസ്പീകേള്ക്കുകനകരയുള്ള അതബകമങ്ങള്

ഉള്കപ്പെകട സലാംസ്ഥനാനത്തന് നടക്കുന എല്ലനാ കുറ്റകൃതദങ്ങളലാം ഗഗൗരവമനായബ അകനസ്വഷബച്ചന്

ശക്തമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനന്  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണന്.

പ്രശങ്ങള്   നസ്പീതബയുക്തമനായബ  പരബഹരബക്കുനതബനനാണന്  കപനാലസ്പീസന്  ശമബക്കുനതന്.

ഇഗൗ വബഷയലാം     സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവച്ചന് ചര്ച്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല.    
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(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബച്ചന് സര്വ്വശസ്പീ രകമശന് കചനബത്തല, വബ.

കകേ.  ഇബനാഹബലാംകുഞ്ഞന്,  അനൂപന്  കജക്കബന്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതനാക്കള്  പ്രസനാവന  നടത്തബയകശഷലാം  അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ

അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം സഭയബല്നബനന് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1) വബല വര്ദനവന് 

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസന് മനാതത:  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  പനാചകേ  വനാതകേത്തബകന്റെയുലാം

കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളകടയുലാം  വബല  നബയനണലാം  നസ്പീക്കബയതബകനത്തുടര്നന്

അവശദസനാധനങ്ങളകട  വബലയബലുണനായ  കമനാതസ്പീതമനായ  വര്ദനവന്   ജനജസ്പീവബതലാം

ദുസഹമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണന്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന്റെ കതറ്റനായ സമസ്പീപനലാം കനരബടനാന്

സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന  നടപടബകേള്  അഭബനന്ദേനനാര്ഹമനാണന്.

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  മനാര്ക്കറ്റബല്  ക്രൂകഡനായബലബകന്റെ  വബല  ഗണദമനായബ  കുറകഞ്ഞങ്കബലുലാം

കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളകട  വബല  പ്രതബദബനലാം  വര്ദബക്കുന  സനാഹചരദമനാണന്

നബലനബല്ക്കുനതന്.  ഇത്തരകമനാരു   സ്ഥബതബവബകശഷലാം   നബലനബല്ക്കുന
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സനാഹചരദത്തബല്    കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളകട  ഇറക്കുമതബ,  സലാംസ്കരണലാം,

വബപണനലാം  എനബവയ്ക്കുള്ള   അധബകേനാരലാം   ഭരണഘടനനാനുസൃതമനായബ  ഉറപ്പു

വരുത്തനാനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.   

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണ  റനായബ  വബജയന്):  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  2010-ല്

കപകടനാളബകന്റെയുലാം  2014-ല്  ഡസ്പീസലബകന്റെയുലാം  വബല  നബയനണനാധബകേനാരലാം  എണ്ണ

കേമനബകേളബല് നബക്ഷബപ്തമനാക്കബ.   അന്തനാരനാഷ്ട വബപണബയബല് ക്രൂകഡനായബലബകന്റെ വബല

തനാഴുകമനാള്  അതബകന്റെ  ഗുണഫെലലാം  ജനങ്ങള്ക്കന്  ലഭദമനാകുകമനമുള്ള  വനാദലാം

ഉനയബകച്ചങ്കബലുലാം  അതന്  ലഭദമനാക്കനാനുള്ള  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബല്ല.

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബപണബയബല്  വബല  ഉയരുന  സനാഹചരദത്തബല്  എണ്ണ  കേമനബകേള്

അനുദബനലാം  കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളകടയുലാം  പനാചകേവനാതകേത്തബകന്റെയുലാം  വബല

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയനാണന്.    കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളകട  വബല  നബയനബക്കനാന്

തയ്യനാറനാകേനാത്ത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  നടപടബ  ഉപകഭനാക്തൃ  സലാംസ്ഥനാനമനായ

കകേരളകത്തയനാണന്  ഏറ്റവുമധബകേലാം  ബനാധബക്കുനതന്.   ഡസ്പീസല്  വബല  വര്ദനവുമൂലലാം

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങള്,  പനാചകേ  വനാതകേലാം,  കഹനാട്ടല്  ഭക്ഷണലാം  എനബവയന്

വബല  വര്ദബക്കനാന്  ഇടയനാക്കുന.   കേണ്സസ്യൂമര്  കഫെഡന്,  സകപ്ലൈകകേനാ,
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കഹനാര്ട്ടബകകേനാര്പ്പെന്  എനസ്പീ   സ്ഥനാപനങ്ങള്വഴബ    വബപണബയബലബടകപടല്

നടത്തബയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ   ഒരു  പരബധബ  വകര  വബലക്കയറ്റലാം  നബയനബക്കനാന്

സനാധബച്ചബട്ടുണന്.  2017-18  സനാമത്തബകേ  വര്ഷത്തബല്    സകപ്ലൈകകേനായന്  നല്കേബയ

കൂടുതല്  തകേ   ഉപകയനാഗബച്ചന്   അവശദ  സനാധനങ്ങള്  വബലക്കുറവബല്  ലഭദമനാക്കബ

വരുന.  കൂടനാകത അരബക്കട സലാംവബധനാനവുലാം ഉത്സവ കേനാലയളവബല് കമകടനാ കഫെയറുലാം

മനാര്ക്കറ്റുകേളലാം സലാംഘടബപ്പെബച്ചന്  വബലക്കയറ്റലാം കനരബടുനണന്.    ഇത്തരകമനാരു പ്രകതദകേ

സനാഹചരദത്തബല്  കപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങളകട  കനരബട്ടുള്ള  ഇറക്കുമതബയുലാം

വബപണനവുലാം നടത്തണകമന കേനാരദലാം പരബഗണബക്കനാവുനതനാണന്.

(2)   നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളകട വബലവര്ദനവന്

ശസ്പീ  .    വബ  .  ഡബ  .    സതസ്പീശ  ന്:  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേളകട  അനബയനബതമനായ

വബലക്കയറ്റലാം  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലകയ  സലാംഭനനാവസ്ഥയബകലയന്

നയബച്ചബരബക്കുകേയനാണന്.   വന്കേബട  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബല്

പതബനനായബരക്കണക്കബനന്  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  കതനാഴബലവസരങ്ങള്  നഷ്ടകപ്പെടുന

സ്ഥബതബവബകശഷലാം  നബലനബല്ക്കുകേയനാണന്.  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭവന  നബര്മ്മേനാണ

പദതബകേള്ക്കന്   നല്കുന  തകേ   അടബസ്ഥനാന  ആവശദലാംകപനാലുലാം  നബറകവറ്റനാന്
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സനാധബക്കുനബല്ല.  നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബല് കതനാഴബലവസരങ്ങള് കുറഞ്ഞു വരബകേയനാണന്.

അടബസ്ഥനാന  സഗൗകേരദ  വബകേസനത്തബനന്  മുന്തൂക്കലാം  നല്കുന  സനാഹചരദത്തബല്

നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേള്ക്കന്  വബലവര്ദബക്കുനതന്  സലാംസ്ഥനാനകത്തയുലാം സര്ക്കനാരബകന്റെ

നബലവബലുള്ള  ഭവന  നബര്മ്മേനാണ  പദതബകേകളയുലാം  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുലാം.

നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബകല   അനധബകൃതമനായ  വബലക്കയറ്റലാം   നബയനബക്കനാനുലാം

സബമന്റെബനന്  കൂടുതല്  വബല  സലാംസ്ഥനാനത്തുനബനലാം  ഈടനാക്കുനതബകനക്കുറബച്ചന്

അകനസ്വഷബക്കുനതബനുലാം  കേസ്വനാറബ  ഉല്പ്പെനങ്ങളകട  കൃതബമമനായ  വബല

വര്ദനവബകനതബകരയുലാം ശക്തമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .

കമനായസ്പീന്  ):  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  ഉത്തരവുപ്രകേനാരലാം  കേസ്വനാറബകേള്  പ്രവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനന്

പനാരബസ്ഥബതബകേനാനുമതബ  നബര്ബന്ധമനാക്കബയബട്ടുളളതബനനാല്   ധനാതക്കളകട ഖനനത്തബനന്

അനുമതബ  ലഭബക്കുനതബനന്  കേനാലതനാമസമുണനാകുകേയുലാം  കേരബങ്കല്ലബനുലാം  കേരബങ്കല്

ഉല്പനങ്ങള്ക്കുലാം ക്ഷനാമലാം കനരബടുകേയുലാം കമറ്റലബനുലാം എലാം.സനാന്റെബനുലാം അനബയനബതമനായബ

വബല  വര്ദബക്കുകേയുലാം  കചയ.  കകേരളത്തബല്   600-ഓളലാം  കേരബങ്കല്  കേസ്വനാറബകേള്

പ്രവര്ത്തബക്കുനണന്. ജബല്ലനാതല പരബസ്ഥബതബ ആഘനാത നബര്ണ്ണയ അകതനാറബറ്റബ, കസ്റ്റേറ്റന്

എന്വകയനാണ്കമന്റെന് ഇലാംപനാകന് അസകസ്മെന്റെന് അകതനാറബറ്റബ എനബവബടങ്ങളബല് നബനനാണന്
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പനാരബസ്ഥബതബകേനാനുമതബ  ലഭബകക്കണതന്.  കൂടനാകത കകമനബലാംഗന്  പ്ലൈനാന്

ലഘൂകേരബക്കുനതബനുളള  മനാര്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സലാംബന്ധബച്ചന്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവന്

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം  പനാരബസ്ഥബതബകേനാനുമതബക്കനായബ  ലഭബച്ച  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  20

ദബവസത്തബനകേലാം   നബയമവബകധയമനായബ  അനുമതബ  കകേനാടുക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണന്.  കേളകര്മനാരുകട കനതൃതസ്വത്തബല് വബല വര്ദനവന് നബയനബക്കുനതബനനായബ

വന്കേബടക്കനാര്  ഉള്കപ്പെകടയുളള  കഷര്  ഉടമകേളകട  ജബല്ലനാതല  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചര്ക്കനാനുളള നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണന്. സബമന്റെന് വബല വര്ദനവബകന്റെ കേനാരദലാം

കേമനബ പ്രതബനബധബകേളമനായബ സലാംസനാരബച്ചബട്ടുണന്.  കകലഫെന് പദതബയുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്   പ്രകതദകേ  പനാകക്കജബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സബമന്റെന്  നല്കേണകമനന്

മുഖദമനബ  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണന്.  ഡനാമുകേളബല്  നബനലാം  മണല്  സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം

ഗുണനബലവനാരമുളള  മണല്  വബകദശത്തുനബനന്  കകേനാണ്ടുവരുനതബനന്   അനുമതബ

നല്കേനാനുളള നടപടബകേളലാം സസ്വസ്പീകേരബക്കുനണന്.  തൃശ്ശൂര് ജബല്ലയബല് കേരഭൂമബയബല്നബനലാം

ഓടന്  നബര്മ്മേനാണത്തബനന്  ആവശദമനായ  മണ്ണന്  എടുക്കുനതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പഠനലാം

പൂര്ത്തബയനാക്കബയ സനാഹചരദത്തബല് തടര്നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന് ജബല്ലനാ കേളകകറ

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.   കകേനാഴബകക്കനാടന്,  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലകേളബലുലാം   പ്രസ്തുത  പഠനലാം

നടത്തബ  നബയമ  വബകധയമനായബ  ടബ  വദവസനായകത്ത സലാംരക്ഷബക്കനാനുളള  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്.  കേളബമണ്  ഖനനത്തബനന്  അകകപ്രസല്  കേമ്മേബറ്റബയുകട
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പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷലാം  കേളകറുകട  നബരനാകക്ഷപപതലാം  കവണകമന  വദവസ്ഥ

ചട്ടങ്ങളബല്  നബനലാം  ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുണന്.  നബര്മ്മേനാണ  വസ്തുക്കളകട  ലഭദത

നബയമപരമനായബ  ഉറപ്പെനാക്കനാനുലാം  വബലവര്ദനവന്  നബയനബക്കനാനുലാം   സതസ്വര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

IV സബ്മബഷന്

(1) അടബസ്ഥനാന സഗൗകേരദലാം

ശസ്പീ  .    എസന്  .    ശര്മ്മേ:  കഗനാശസ്പീ ദസ്വസ്പീപസമൂഹങ്ങളകട വബകേസനവുലാം പുകരനാഗതബയുലാം

ലക്ഷദമനാക്കബ  ആരലാംഭബച്ച  ഗവണ്കമന്റെന്  ഏജന്സബയനായ  ജബഡയുകട  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉകദദനാഗസ്ഥ  തലത്തബല്  തടസങ്ങള്   സൃഷ്ടബക്കുനതബനനാല്

അടബയന്തരമനായബ കേഗൗണ്സബല് വബളബച്ചുകചര്ക്കനാനുലാം   ചനാത്തനനാടന്-പബഴല-  കേടമക്കുടബ,

കേടമക്കുടബ-പബഴല,  പബഴല-മൂലമബള്ളബ   പനാലങ്ങളകട  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ദ്രുതഗതബയബലനാക്കനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): കഗനാശസ്പീ ദസ്വസ്പീപന് വബകേസന അകതനാറബറ്റബ

ജനറല്  കേഗൗണ്സബല്  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കല്  സര്ക്കനാരബകന്റെ  സജസ്പീവ

പരബഗണനയബലനാണന്.  അടബസ്ഥനാന  സഗൗകേരദങ്ങളബല്ലനാത്ത  കേടമക്കുടബ  ദസ്വസ്പീപബകന

എറണനാകുളലാം  കമയബന്  ലനാന്റുമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുനതബനന്  വബഭനാവന  കചയബരബക്കുന

മൂലമബള്ളബ-ചനാത്തനനാടന്  കറനാഡന്  കപ്രനാജകന്  രണന്  ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  നടപ്പെബലനാക്കനാന്
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ജബഡയുകട  28- ാാമതന്  ജനറല്  കേഗൗണ്സബല്  കയനാഗലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചതബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കകേരള  കസ്റ്റേറ്റന്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

കകേനാര്പ്പെകറഷകന  ഏല്പ്പെബച്ചബരബക്കുകേയനാണന്.  പ്രസ്തുത  പദതബയുകട  ഒനനാലാംഘട്ടമനായ

മൂലമബള്ളബ-പബഴല  പനാലത്തബനനാവശദമനായ  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണന്.  പബഴല

ദസ്വസ്പീപുമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന ഈ പനാലത്തബകന്റെ ഭരണനാനുമതബ  സലാംബന്ധബച്ച കേനാരദലാം

പരബകശനാധബച്ചു വരബകേയനാണന്.  ടബ പദതബയുകട രണനാലാംഘട്ടമനായ കേടമക്കുടബ-ചനാത്തനനാടന്

പനാലത്തബകന്റെ നബര്മ്മേനാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളകട എസ്റ്റേബകമറ്റന് കകേരള കസ്റ്റേറ്റന് കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

കകേനാര്പ്പെകറഷന്  തയ്യനാറനാക്കബ  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണന്.  ജനറല്  കേഗൗണ്സബല്

രൂപസ്പീകേരണത്തബനുകശഷലാം  തടര്നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(2) കമനാ  ഷണലാം

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സബ  .    ബനാലകൃഷ്ണന്:  വയനനാടന്  കമഡബക്കല് കകേനാകളജബകന്റെ പ്രവൃത്തബ

ദ്രുതഗതബയബലനാക്കനാന്  മുഖദമനബയുകട   കനതൃതസ്വത്തബല്  അടബയന്തര  കയനാഗലാം

വബളബച്ചുകചര്ക്കുനതബനുലാം  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജന്  കറനാഡബകന്റെ  പ്രവൃത്തബയുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടന് അനധബകൃതമനായബ കേലലാം മണലാം നസ്പീക്കലാം കചയതന് സലാംബന്ധബച്ചുലാം   പ്രസ്തുത

ഭൂമബയബകല   കേനാപ്പെബ,  കേമുകേന്  തടങ്ങബയവ   കമനാഷണലാം  കപനായതന്  സലാംബന്ധബച്ചുലാം

അകനസ്വഷണലാം നടത്തനാന്  ആവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):വയനനാടന് കമഡബക്കല് കകേനാകളജന്
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കറനാഡബകന്റെ  നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  ആശുപതബ കകേട്ടബടത്തബകന്റെ അടബസ്ഥനാന സഗൗകേരദ

നബര്മ്മേബതബക്കുലാം  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഇതബനനായബ   ഏകറ്റടുക്കുന  മുഴുവന്

ഭൂമബയുലാം കപനാതമരനാമത്തന് വകുപ്പെബനന് കകകേമനാറനാനുലാം   നബര്മ്മേനാണത്തബകന്റെ എസന്.പബ.വബ.

ആയബ 'ഇന്കകേല്'- കന ചുമതലകപ്പെടുത്തനാനുലാം ഉത്തരവനായബട്ടുണന്. പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്

കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുനതബനനായബ  കസഷദല്  ഓഫെസ്പീസകറ  നബയമബച്ചബട്ടുണന്.

കമഡബക്കല് കകേനാകളജബനനായബ ഏകറ്റടുത്ത സ്ഥലകത്ത കേനാപ്പെബ,  കേമുകേന് തടങ്ങബയവയബല്

നബനള്ള  ആദനായലാം   കമനാഷണലാം  കപനായതന്  സലാംബന്ധബച്ച   ജബല്ലനാ  കേളകറുകട

പരനാതബയബകന്മേല്  കേമളക്കനാടന്  കപനാലസ്പീസന്  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  കചയന്  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തബവരുന. 

(3)    കകേനാടതബ സമുച്ചയലാം

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനാമചന്ദ്രന്:   കേരുനനാഗപ്പെള്ളബയബല്  കകേനാടതബ  സമുച്ചയലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് സ്ഥലലാം അനുവദബക്കുനതബനുലാം  എലാം.എ.സബ.റ്റബ.(Motor Accident

Claim Tribunal)  സ്ഥനാപബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കേരുനനാഗപ്പെള്ളബയബല്  കകേനാടതബ

സമുച്ചയലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനായബ   തഴവ  ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  തകദ്ദേശഭരണ

വകുപ്പെബകന്റെ  അധസ്പീനതയബലുള്ള   സ്ഥലലാം  വബട്ടുകേബട്ടുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  എലാം.എ.സബ.റ്റബ.   സ്ഥനാപബക്കുനതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് പബനസ്പീടന്
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പരബഗണബക്കുനതനാണന്.  സലാംസ്ഥനാനത്തന്  30  ഗ്രനാമനദനായനാലയങ്ങള്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബച്ച  സനാഹചരദത്തബല്   കകേനാടതബകേള്  സ്ഥനാപബക്കുനതബനുള്ള

നബലവബകല മുന്ഗണനനാപട്ടബകേ പുന:പരബകശനാധബക്കുനതബനന്   ചസ്പീഫെന്  ജസ്റ്റേസ്പീസബകന്റെയുലാം

കകഹകക്കനാടതബ  രജബസ്ട്രനാറുകടയുലാം  അഭബപ്രനായലാം  ലഭദമനാക്കനാന്  അഡസ്വകക്കറ്റന്

ജനറലബകനനാടന്  ആവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  പരബകശനാധബച്ചന്   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്. 

(4) കുടബകവള്ളലാം

ശസ്പീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരബഫെന്  : കറഷന് കേനാര്ഡന് വബതരണലാം പൂര്ത്തബയനാകുനതവകര

ബബ.പബ.എല്.  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്ക്കന്  ഗനാര്ഹബകേനാവശദത്തബനുള്ള  കുടബകവള്ളലാം

സഗൗജനദമനായബ  നല്കുനതബനുലാം  അകപക്ഷ  പുതക്കുനതബനുള്ള  തസ്പീയതബ  നസ്പീട്ടബ

നല്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത  ടബ  .    കതനാമസന്):  ബബ.പബ.എല്.

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട  ഗനാര്ഹബകേ  ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കന്  പ്രതബമനാസലാം  15 കേബകലനാ  ലബറ്റര്

കുടബകവള്ളലാം സഗൗജനദമനായബ ലഭദമനാക്കുനണന്.   കറഷന് കേനാര്ഡന് പുതക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകമങ്ങള്  പൂര്ത്തബയനായബട്ടബല്ലനാത്തതബനനാല്  പ്രസ്തുത  കേണക്ഷന്

പുതക്കുനതബനുള്ള  തസ്പീയതബ  കഫെബ്രുവരബ  28-വകര  നസ്പീട്ടബയബട്ടുണന്.  തടര്നലാം

ആവശദകമങ്കബല്   തസ്പീയതബ  നസ്പീട്ടബനല്കുനതലാം    ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാകുനകവനന്
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ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനാണന്.

(5)   കുടബകവള്ള കകപപ്പെന് മനാറ്റബ സ്ഥനാപബക്കല് 

ശസ്പീ  .     അനൂപന്  കജക്കബന്:  പബറവലാം  നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല  വബവബധ

കുടബകവള്ള പദതബകേളകട  കേനാലഹരണകപ്പെട്ട കകപപ്പുകേള് മനാറ്റബ  സ്ഥനാപബക്കുനതബനുലാം

കുടബകവള്ള  ടനാങ്കുകേള്  ശുദസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  എ.ഇ.  മനാരുകട  ഒഴബവുകേള്

നബകേത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത  ടബ  .    കതനാമസന്):  കേളപ്പെനാറ  വനാട്ടര്

ടനാങ്കബല്നബനള്ള  കേനാലഹരണകപ്പെട്ട   കുടബകവള്ള  വബതരണ  കകപപ്പെന്  കകലന്  മനാറ്റബ

സ്ഥനാപബക്കുനതബനനായബ  56  ലക്ഷലാം  രൂപയുകട  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  തയ്യനാറനാക്കബയബട്ടുണന്.

കേക്കനാടന് ജലശുദസ്പീകേരണ ശനാലയബല്നബനന് പനാഴൂര് സലാംപബകലയ്ക്കുലാം പബറവലാം കഹനാസബറ്റല്

ജലാംഗ്ഷനബകലയ്ക്കുമുള്ള   എ.സബ.   കകപപ്പെന്  കകലന്  മനാറ്റബ  DI  K9  കകപപ്പെന്

സ്ഥനാപബക്കുനതബനന്  കേബഫ്ബബയുകട  പരബഗണനയബലുള്ള   കപ്രനാകപ്പെനാസലുകേള്ക്കന്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന  മുറയന്  തടര്നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  രനാമമലാംഗലലാം

കുടബകവള്ള പദതബയുകട കമതബപനാറ ഫെബല്റ്റര് കബഡന് ശുദബയനാക്കുനതബനുലാം   എ.ഇ.

മനാരുകട ഒഴബവുകേള് നബകേത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണന്. 

(6) കചരനാമലാംഗലലാം ജലകസചന പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന്:  കചരനാമലാംഗലലാം  ജലകസചനപദതബ
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പ്രവര്ത്തനക്ഷമമനാക്കനാനുലാം  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്ക്കനായബ  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുള്ള  എസ്റ്റേബകമറ്റന്

തകേയന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കേനാനുലാം അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത  ടബ  .    കതനാമസന്):   സമഗ്ര  കേനാര്ഷബകേ

വബകേസന പദതബയനായ  'നബറ'യബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കചരനാമലാംഗലലാം  ജലകസചന

പദതബയുകട  പ്രധനാന കേനനാലുകേളകടയുലാം  ശനാഖനാ കേനനാലുകേളകടയുലാം  ഷട്ടറുകേളലാം

സ്ലൂയബസ്സുകേളലാം  പുതക്കബപ്പെണബയുനതബനുള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്   നല്കേബയബട്ടുണന്.

പുഴയബകലയന് തറക്കുന ഷട്ടറുകേളലാം കമയബന് കേനനാലബകനനാടന്  ബന്ധകപ്പെട്ടന് വരുന

കകേടനായബക്കബടക്കുന  സ്ലൂയബസ്സുകേളകട  ഷട്ടറുകേളലാം  നനനാക്കനാനുള്ള  എസ്റ്റേബകമറ്റന്

തയ്യനാറനാക്കനാന്  കമക്കനാനബക്കല്  അസബസ്റ്റേന്റെന്  എഞബനസ്പീയര്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം

കകേനാടുത്തബട്ടുണന്.  കചരനാമലാംഗലലാം   ആയകക്കട്ടബകലയന്  നല്കുന   ജലത്തബകന്റെ

അളവന്  തബട്ടകപ്പെടുത്തുനതബനന്  പല്ലനാവൂര് കേനനാലബല്  V-Notch  സ്ഥനാപബക്കനാനുള്ള

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   മലമ്പുഴ  പദതബയുകട  ആര്.ബബ.സബ.-യബല്

നബനലാം കടണ്കഷഡസ്യൂള് അടബസ്ഥനാനത്തബല്  18  മബലദണ് കേതബബകേന് മസ്പീറ്റര് ജലലാം

ലഭദമനാക്കനാന്  കേഴബയുകമനാ  എനതന്  സലാംബന്ധബച്ചന്  വബശദമനായ  പഠനലാം

നടത്തുനതനാണന്.

(7) പുലബമുട്ടന് നബര്മ്മേനാണലാം
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന്:  കകേനാളനാവബ  പനാലലാം  അഴബമുഖകത്ത  മണല്ത്തബട്ട  നസ്പീക്കലാം

കചയ്യുനതബനുലാം  പുലബമുട്ടന് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    മനാതത  ടബ  .  കതനാമസന്):  കകേനാളനാവബ  പനാലലാം

അഴബമുഖത്തബനന്  വടക്കുവശത്തന്  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  വകുപ്പെന്  നബര്മ്മേബച്ച

പുലബമുട്ടന്  നബലവബലുകണങ്കബലുലാം  കതക്കന്  ഭനാഗത്തന്  ഇതബനന്  സമനാന്തരമനായബ

പുലബമുട്ടബല്ലനാത്തതബനനാല്  അഴബമുഖത്തന്  മണല്  അടബഞ്ഞുകൂടബ  ഒഴുക്കന്  ഭനാഗബകേമനായബ

തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.    മണല്ത്തബട്ട രൂപകപ്പെട്ടതകേനാരണലാം  കകേനാട്ടപ്പുഴയബകലയുലാം

ഒഴുക്കന്  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണന്.    മണല്ത്തബട്ടകേള്  നസ്പീക്കലാം  കചയന്

ഒഴുക്കന്  സുഗമമനാക്കുന  പ്രവൃത്തബ   ഉടന്  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാണന്.   ഈ  പ്രശത്തബനന്

ശനാശസ്വത  പരബഹനാരമനായബ   അഴബമുഖത്തബകന്റെ  കതക്കുവശത്തന്   പുതബയ  പുലബമുട്ടന്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  വടക്കുവശത്തന്  നബലവബലുള്ള  പുലബമുട്ടബകന്റെ  നസ്പീളലാം  കൂട്ടുനതബനന്

ശനാസസ്പീയപഠനലാം  നടത്തബ ഡബകസന് തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം  കസന്ടല് വനാട്ടര്  ആന്റെന്

പവര് റബസര്ച്ചന് കസ്റ്റേഷകന ചുമതലകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്. 

(8) കറനാഡന് നവസ്പീകേരണലാം 

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്: മണ്ണനാര്ക്കനാടന്-പനാലക്കനാടന് കറനാഡന്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

കറനാഡബകന്റെ  ഇരുവശത്തുമുള്ള  മരങ്ങളലാം  കുടബകവള്ള  കപപ്പുകേളലാം   ഇലകബകേന്

കപനാസ്റ്റുകേളലാം  നസ്പീക്കലാം  കചയ്യുനതബനുലാം   മണ്ണനാര്ക്കനാടന്  ടഗൗണബല്    കഡ്രെയബകനജലാം
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ഫുട്പനാത്തുലാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്):

മണ്ണനാര്ക്കനാടന്-പനാലക്കനാടന്  കറനാഡന്  നവസ്പീകേരണവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടന്   മരങ്ങള്

മുറബച്ചുനസ്പീക്കുനതബനുള്ള അധബകേനാരലാം  വനലാം വകുപ്പെബനനാണന്.      കകേ.എസന്.ഇ.ബബ.-യുലാം

വനാട്ടര് അകതനാറബറ്റബയുലാം നടത്തുന പണബകേള്ക്കനായബ    പകത്തനാന്പതരകക്കനാടബ രൂപ

അടച്ചബട്ടുണന്.   ഇക്കനാരദത്തബല്  പബ.ഡബത.ഡബ.യുകട  ഭനാഗത്തുനബനന്  കേനാലതനാമസലാം

ഉണനാകുകേയബല്ല.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബല്നബനന്  അടബയന്തരമനായബ  അനുവനാദലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം   സനാകങ്കതബകേ തടസലാം ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം ആവശദമനായ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

(9) കസവന  -   കവതന വദവസ്ഥകേള് 

ശസ്പീ  .    കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന്: സര്ക്കനാര് എയ്ഡഡന്,  പ്രസ്പീ-കപ്രമറബ സ്കൂളകേളബകല

ടസ്പീച്ചര്മനാരുകടയുലാം  ആയമനാരുകടയുലാം  കസവന-കവതന  വദവസ്ഥകേള്

പരബഷ്കരബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫെ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്):   1998-കല

ഉത്തരവുപ്രകേനാരമനാണന്  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേളബല്  പബ.ടബ.എ.-യന്  പ്രസ്പീ  -കപ്രമറബ

ആരലാംഭബക്കുവനാന് അനുമതബ  നല്കേബയതന്.   നബലവബല്  2159  സര്ക്കനാര്  സ്കൂളകേളബകല

2851  അദദനാപകേര്ക്കുലാം  1965  ആയമനാര്ക്കുലാം യഥനാകമലാം  9500, 6000  രൂപ വസ്പീതലാം
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ഓണകററബയലാം  നല്കേബ  വരുനണന്.  നബയമപ്രകേനാരമുള്ള  നബയമനമല്ലനാത്തതബനനാല്

നബലവബലുള്ള  വദവസ്ഥപ്രകേനാരലാം  ഇവര്ക്കന്  ശമള  കസ്കയബല്  അനുവദബക്കനാന്

നബര്വ്വനാഹമബല്ല.   7.12.2012  മുതല് സലാംസ്ഥനാനത്തന് പുതബയ പ്രസ്പീ-കപ്രമറബ  സ്കൂളകേള്

ആരലാംഭബക്കനാന്  പനാടബല്ലനാകയനന്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവനായബട്ടുണന്.   പ്രസ്പീ-കപ്രമറബ

സ്കൂളകേളബകല  വബവബധ  വബഷയങ്ങകളക്കുറബച്ചന്   പഠനലാം  നടത്തുനതബനന്

എസന്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-യുകട   റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭദമനാകുന മുറയന്  പരബകശനാധബച്ചന് ഉചബതമനായ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  

(10) അപ്പെര്  കുട്ടനനാടന് കമഖലകേളബകല കേദനാന്സര് കരനാഗലാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന്:  അപ്പെര് കുട്ടനനാടന്  കമഖലകേളബകല  കേദനാന്സര്

കരനാഗബകേളകട  എണ്ണലാം  കൂടുനതന്  സലാംബന്ധബച്ചന്  പരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം  ചബകേബത്സയന്

പ്രകതദകേ സലാംവബധനാനലാം  ഒരുക്കുനതബനുമനാവശദമനായ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  .    കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീച്ചര്):  കുട്ടനനാടന്  പ്രകദശത്തന്  കേസ്പീടനനാശബനബകേളകടയുലാം  കൃതബമ  വളങ്ങളകടയുലാം

അമബതമനായ  ഉപകയനാഗലാംമൂലലാം  ആകരനാഗദപ്രശങ്ങളലാം  കേദനാന്സര്  കരനാഗവുലാം

വദനാപകേമനാകുനകവനന്  കബനാദദകപ്പെട്ടതബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെന്

അടബയന്തരമനായബ  ഇടകപടുകേയുലാം  കരനാഗനബര്ണ്ണയ-ചബകേബത്സനാ  കേദനാമ്പുകേളലാം  കൃതദമനായ

കേണകക്കടുപ്പുലാം നടത്തബയബട്ടുണന്.  കേദനാന്സര് കരനാഗബകേളകട എണ്ണലാം വര്ദബക്കുനകവന
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വനാര്ത്തയുകട  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതബട്ട  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

ജബല്ലകേളബകല കരനാഗബനാധകയ സലാംബന്ധബച്ച വബവരങ്ങള് കശഖരബക്കുനതബനുലാം വബദഗ

പഠനലാം  നടത്തുനതബനുമനായബ  റസ്പീജബയണല്  കേദനാന്സര്  കസന്റെര്  ഒരു  കപ്രനാജകന്

കപ്രനാകപ്പെനാസല് തയ്യനാറനാക്കബ  നനാഷണല് കസന്റെര് കഫെനാര് ഡബസസ്പീസന് ഇന്ഫെര്മനാറ്റബകന്

ആന്റെന് റബസര്ച്ചബനന് സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുണന്.  ടബ കപ്രനാകപ്പെനാസലബനന് അനുമതബ ലഭബക്കുന മുറയന്

തടര്നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ആര്.സബ.സബ.,   മലബനാര്  കേദനാന്സര്  കസന്റെര്

എനബവയുകട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാനുലാം  എല്ലനാ  കമഡബക്കല്

കകേനാകളജകേളബകലയുലാം  കേദനാന്സര്  വബഭനാഗലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  കകേനാച്ചബയബല്

റസ്പീജബയണല്  കേദനാന്സര്  കസന്റെര്  ആരലാംഭബക്കനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണന്.   ഇതബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ ഓകങ്കനാളജബ വബഭനാഗത്തബല് 105 പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബച്ചബട്ടുണന്.  ജബല്ലനാ

ആശുപതബകേളബല്  കേദനാന്സര്  പരബകശനാധനയ്ക്കുള്ള  സഗൗകേരദങ്ങള്  വബപുലമനാക്കനാനുലാം

കേദനാന്സര് രജബസ്റ്റേര് തയ്യനാറനാക്കനാനുലാം തസ്പീരുമനാനബച്ചതബകന്റെ അടബസ്ഥനാനത്തബല് മലബനാര്

കേദനാന്സര്  കസന്റെറബകന്റെ  കനതൃതസ്വത്തബല്  കേണ്ണൂര്,  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബല്ലകേളബലുലാം

ആര്.സബ.സബ.യുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  കകേനാല്ലലാം,  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലകേളബലുലാം

രജബസ്റ്റേറുകേള് തയ്യനാറനായബട്ടുണന്. എല്ലനാ ജബല്ലകേളബലുലാം ഇത്തരത്തബലുള്ള പരബകശനാധനകേള്

നടത്തുനതലാം  കേദനാന്സര്  പ്രതബകരനാധത്തബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതമനാണന്.  
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V കമശപ്പുറത്തന് വച്ച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല പ്രകതദകേ ലബസ്റ്റേന് പ്രകേനാരമുള്ള കേടലനാസ്സുകേളലാം 2017-കല

സനാമത്തബകേ അവകലനാകേനവുലാം കമശപ്പുറത്തു വച്ചു. 

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണലാം 

കലനാക്കല് ഫെണന് അക്കഗൗണന്സന് കേമ്മേബറ്റബയുകട പതബനനാറന് മുതല് പകത്തനാന്പതന്

വകരയുള്ള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച്ചു.  

VII അറബയബപ്പെന്

2017-  കല കകേരള കബനബക്കല് സ്ഥനാപനങ്ങള്   (  രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം  )   ബബല്

സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെബക്കുനതബകല കേനാലതനാമസലാം   -

സനാധൂകേരബക്കല്

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  2017-കല  കകേരള  കബനബക്കല്  സ്ഥനാപനങ്ങള്  (രജബകസ്ട്രഷനുലാം

നബയനണവുലാം)  ബബല്  2017  ആഗസ്റ്റേന്  10-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  പരബഗണബക്കുകേയുലാം

അകനദബവസലാംതകന  ആകരനാഗദവുലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവുലാം  സലാംബന്ധബച്ച  XII-ാം  നമര്

സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബയുകട പരബഗണനയന് അയയ്ക്കുകേയുലാം കചയബരുന. ചട്ടപ്രകേനാരലാം സബന് ജകന്

കേമ്മേബറ്റബയുകട  പരബഗണനയയച്ച  ഒരു  ബബല്  സലാംബന്ധബച്ച  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്,  ബബല്  റഫെര്

കചയ തസ്പീയതബ മുതല് മൂന മനാസത്തബനുള്ളബല് സഭയബല് സമര്പ്പെബകക്കണതകണങ്കബലുലാം

ഏകതങ്കബലുലാം  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  സമയപരബധബ  പനാലബക്കുവനാന്  കേഴബയനാകത
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വരുനപക്ഷലാം സമയലാം ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച്ചു ലഭബക്കുനതബനനായബ,  റബകപ്പെനാര്ട്ടന് സമര്പ്പെണത്തബനു

മുമന് ഒരു പ്രകമയത്തബലൂകട സഭയുകട അനുമതബ കതടനാവുനതമനാണന്.  എനനാല്, 2017-

കല  കകേരള  കബനബക്കല്  സ്ഥനാപനങ്ങള്  (രജബകസ്ട്രഷനുലാം  നബയനണവുലാം)  ബബല്

സലാംബന്ധബച്ച  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറ്റബയുകട  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  24-01-2018-നന്  സഭയബല്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനുമുമനായബ  സമയകകദര്ഘദത്തബനുള്ള  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുകേകയനാ അനുമതബ കതടുകേകയനാ കചയബട്ടബകല്ലനള്ളതന്  സഭനാചട്ടങ്ങള്ക്കന്

വബരുദമനായ  നടപടബയനാകണനമനാതമല്ല,  ഇക്കനാരദലാം  യഥനാസമയലാം  ബബല്ലബകന്റെ

ചുമതലയുള്ള  മനബയുകട  ശദയബല്കപ്പെടുത്തനാന്  നബയമസഭനാ  കസകകട്ടറബയറ്റബകല

ബന്ധകപ്പെട്ട  കസക്ഷന്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുകേയുലാം  കചയബരബക്കുന.   നബയമസഭനാ

നടപടബകമങ്ങള്  പരമനാവധബ  കൃതദതകയനാടുലാം  സമയബന്ധബതമനായുലാം  ചട്ടങ്ങള്ക്കുലാം

നടപടബകമങ്ങള്ക്കുലാം  കേസ്പീഴന് വഴക്കങ്ങള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ  നടക്കുനകവനന്

ഉറപ്പുവരുത്തനാന് കചയര് പ്രതബജ്ഞനാബദമനായതബനനാല് 2017-കല കകേരള കബനബക്കല്

സ്ഥനാപനങ്ങള് (രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം) ബബല്  സലാംബന്ധബച്ച സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  ചട്ടപ്രകേനാരമുള്ള  കേനാലനാവധബ  കേഴബഞ്ഞന്  2017  ജനുവരബ  24-നന്  സഭയബല്

സമര്പ്പെബക്കുന  കവളയബല്  മുന്കൂര്    അനുമതബ  വനാങ്ങനാതബരുന  നടപടബ

സനാധൂകേരബക്കുനതബനുള്ള  അനുമതബ  സഭ  നല്കേണകമനന്  അഭദര്തബക്കുന.

അകതനാകടനാപ്പെലാം  സഭനാനടത്തബപ്പെബല്  ഇത്തരലാം  നസ്യൂനതകേള്  കമലബല്
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ആവര്ത്തബക്കനാതബരബക്കനാന്  ബന്ധകപ്പെട്ടവര്  പ്രകതദകേലാം  ശദബക്കണകമനന്  കചയര്

ഓര്മ്മേകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്യുന. 

(നടപടബ സഭ സനാധൂകേരബച്ചു.)

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബന് ജകന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള   2017-  കല കകേരള കബനബക്കല്

സ്ഥനാപനങ്ങള്   (  രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം  )   ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയവുലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീച്ചര്): സബന് ജകന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 2017-കല കകേരള കബനബക്കല്

സ്ഥനാപനങ്ങള് (രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം) ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   മനാതസ്യൂ ടബ  .   കതനാമസന്): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീച്ചര്):  കകേരള  ജനതയുകട  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം  കൂടുതല്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനന്

സഹനായകേമനായതലാം  ചരബത പ്രനാധനാനദമര്ഹബക്കുനതമനായ ഒരു ബബല്ലനാണബതന്.  ശബശു-

മനാതൃമരണ  നബരക്കുകേള്  കുറയ്ക്കുനതബനുലാം  പ്രതസ്പീക്ഷബത  ആയുസന്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ  1957  മുതല്  അധബകേനാരത്തബല്  വന  ജനകേസ്പീയ
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സര്ക്കനാരുകേള് ഫെലപ്രദമനായ ഇടകപടലുകേളലാം നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങളലാം നടത്തബയബട്ടുണന്.

പകേര്ച്ചവദനാധബകേളകട  വദനാപനവുലാം  മരണവുലാംമൂലലാം  ആകരനാഗദകമഖല  കനരബടുന

കവലവബളബകേള്  കകേരള  ജനതകയ  ആശങ്കകപ്പെടുത്തുനതനാണന്.  പകേര്ച്ച  വദനാധബകേളലാം

ജസ്പീവബതകകശലബ കരനാഗങ്ങളലാം നബയനബക്കനാനുലാം കപനാതജനനാകരനാഗദലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തനാനുലാം

അനഭബലഷണസ്പീയമനായ പ്രവണതകേളലാം ചൂഷണങ്ങളലാം ഇല്ലനാതനാക്കനാനുലാം അശനാസസ്പീയവുലാം

കമഡബക്കല് എഥബകബനന് വബരുദവുമനായ ചബകേബത്സനാരസ്പീതബകേള് വച്ചുപുലര്ത്തുന സസ്വകേനാരദ

സ്ഥനാപനങ്ങള്കക്കതബകര  സനാമൂഹദ  നബയനണലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തനാനുലാം  ഗവണ്കമന്റെന്

ആശുപതബകേളബല്  ആവശദമനായ  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം   മരുനകേളകട

ദുരുപകയനാഗലാം  തടയനാനുലാം  കപനാതജനങ്ങള്ക്കന്  കുറഞ്ഞ കചലവബല് മബകേച്ച ചബകേബത്സ

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം ഉകദ്ദേശബച്ചുള്ളതനാണന് ഈ ബബല്.  കകേരളത്തബകല മുഴുവന് സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേളബലുലാം  ചബകേബത്സനാ  കപ്രനാകട്ടനാകക്കനാള്  പനാലബക്കകപ്പെടുനകവനന്

ഉറപ്പുവരുത്തനാന് ഈ ബബല്ലബലൂകട സനാധബക്കുലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    മമ്മൂട്ടബ:  വബകയനാജബപ്പെന്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ഈ  ബബല്ലബലൂകട

കപനാതജനങ്ങളകട തനാല്പ്പെരദവുലാം പരബരക്ഷയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനാനുലാം ചബകേബത്സനാ രലാംഗത്തന്

നബലനബല്ക്കുന തട്ടബപ്പുകേളലാം  പ്രശങ്ങളലാം പരബഹരബക്കനാനുലാം  സലാംവബധനാനമുണനാകേണലാം.

ആശുപതബകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചന്  നടക്കുന  ദുഷ്പ്രവണതകേള്  അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം

ചബകേബത്സനാരലാംഗലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബലൂകട  പുതബകയനാരു  ആകരനാഗദ  കകേരളലാം



24

കകേട്ടബപ്പെടുക്കനാനുലാം   സനാധബക്കണലാം.   സര്ക്കനാര്-സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേളബല്

ജനങ്ങള്ക്കന്  കമച്ചകപ്പെട്ട  ചബകേബത്സയുലാം  പരബചരണവുലാം    ലകബനാറട്ടറബകേളകട

ഗുണനബലവനാരവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുള്ള നടപടബയുണനാകേണലാം. സനാധനാരണക്കനാരുകട

ആശയമനായ  കചറബയ  കസ്പീനബക്കുകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം  കരനാഗനബര്ണ്ണയത്തബകന്റെ

കപരബല് അനനാവശദ കടസ്റ്റുകേള് നടത്തബ ജനങ്ങകള കകേനാള്ളയടബക്കുന വന്കേബട സൂപ്പെര്

കസഷദനാലബറ്റബ ആശുപതബകേകള നബയനബക്കുകേയുലാം 10  മുതല് 20 വകര കേബടക്കകേളള്ള

ആശുപതബകേകള  പ്രകതദകേ  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  നബശ്ചയബച്ചുലാം  സഗൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയുലാം  നബലനബര്ത്തുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  കേഗൗണ്സബല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമനാള്

കമഡബക്കല് കമഖലയബകല അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള പ്രതബനബധബകേള്ക്കന് അലാംഗതസ്വലാം നല്കുകേയുലാം

റൂള്  കഫ്രെയബലാം  കചയ്യുകമനാള്  ഓകരനാ  കബനബക്കുകേളകടയുലാം  നബലവനാരലാം  സലാംബന്ധബച്ചന്

വദക്തത  വരുത്തുകേയുലാം  കവണലാം.  പഞനായത്തന്  തലത്തബല്   കയനാഗദതയുള്ള  ആശനാ

വര്ക്കര്മനാകര  നബയമബക്കുകേയുലാം ആശുപതബകേളബല് ചബകേബത്സനാ കചലവന്  സലാംബന്ധബച്ചന്

കസനാഷദല് ഓഡബറ്റബലാംഗന് നടത്തുകേയുലാം കവണലാം.  കേര്ശന പരബകശനാധന നടത്തബ വദനാജ

കഡനാകര്മനാകര നബയനബക്കുനതബനന് ഡബസ്ട്രബകന് അകതനാറബറ്റബക്കന് അനുവനാദലാം നല്കേണലാം.

ജനങ്ങളകട  ആകരനാഗദത്തബനന്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന  ഒരു  ബബല്ലനായതബനനാല്

കേഗൗണ്സബലബല്  അലാംഗങ്ങകള  കതരകഞ്ഞടുക്കുകമനാള്  രനാഷ്ട്രസ്പീയലാം  കനനാക്കനാകത

കയനാഗദരനായവകര  നബയമബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലാം.  ലകബനാറട്ടറബ
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ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന് കയനാഗദതനാ പരസ്പീക്ഷ ഏര്കപ്പെടുത്തബ  പനാസനാകുനവര്ക്കന് മനാതലാം തടര്

പരബകശനാധനയ്ക്കുള്ള അനുമതബ നല്കേണലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   എസന്  .   ശബവകുമനാര്: വബകയനാജബപ്പെന് കരഖകപ്പെടുത്തുന. ആകരനാഗദ രലാംഗത്തന്

ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  ചൂഷണകമനാഴബവനാക്കുനതബനുമനാണന്  ഇഗൗ  ബബല്

പ്രകയനാജനകപ്പെടുകത്തണതന്.   ആകരനാഗദ  രലാംഗത്തന്  പല  വബകേസബത  രനാജദങ്ങളകടയുലാം

മനാതൃകേയബല്  സലാംസ്ഥനാനത്തബനന്  വളരനാന്  സനാധബച്ചബട്ടുകണങ്കബലുലാം  ലകബനാറട്ടറബകേളലാം

ആശുപതബകേളലാം  ഗുണനബലവനാരമുള്ളതലാം  കരനാഗസ്പീസഗൗഹൃദവുമനാകകേണതന്

കേനാലഘട്ടത്തബകന്റെ  ആവശദമനാണന്.  ഗുണനബലവനാരമബല്ലനാത്ത  ലകബനാറട്ടറബകേളലാം

കയനാഗദതയബല്ലനാത്ത  കടകസ്പീഷദന്മനാരുലാം  ഉള്ളതബനനാല്  കരനാഗനബര്ണ്ണയത്തബകല

പബഴവുമൂലലാം  തടര്ചബകേബത്സയബല്  ഗുരുതരമനായ  സ്ഥബതബവബകശഷമനാണന്

നബലനബല്ക്കുനതന്.  ബബല്  നബയമമനാക്കുകമനാള്  ഈ  കമഖലയബല്  കയനാഗദരനായ

കടകസ്പീഷദന്മനാകരയനാണന് നബയമബക്കുനകതനന് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  സര്ക്കനാര്-സസ്വകേനാരദ

ലനാബുകേളകട എണ്ണലാം സലാംബന്ധബച്ചന് വദക്തത വരുത്തുകേയുലാം കവണലാം.    ഗുണകമന്മേയുള്ള

ചബകേബത്സ  ലഭദമനാക്കത്തക്ക  രസ്പീതബയബല്  സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളകട  അടബസ്ഥനാന

സഗൗകേരദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്    ബഡ്ജറ്റന്  വബഹബതലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  സര്ക്കനാര്    ആശുപതബകേളബകല  സ്റ്റേനാഫെന്  പനാകറ്റണ്  പുതക്കബ

നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്  സഗൗജനദ  ചബകേബത്സ
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ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  ആരലാംഭബച്ച  അമ്മേയുലാം  കുഞ്ഞുലാം  പദതബ,  ആകരനാഗദ  കേബരണലാം

പദതബ,  അമൃതലാം  ആകരനാഗദലാം  പദതബ,  കേനാരുണദ  പദതബ,  സുകൃതലാം  പദതബ

തടങ്ങബയവ നബലനബര്ത്തുനതബനനാവശദമനായ തകേ ബഡ്ജറ്റബല് വകേകകേനാള്ളബക്കണലാം.

ലനാബുകേളകട  സഗൗകേരദലാം  വര്ദബപ്പെബച്ചന്  ചബകേബത്സയുലാം  പരബകശനാധനയുലാം

സഗൗജനദമനാക്കുനതബനുള്ള  വദവസ്ഥ  ബബല്ലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  സര്ക്കനാര്

ആശുപതബകേളബകല  തനാല്ക്കനാലബകേ  സ്റ്റേനാഫെന്  നഴന് സുമനാര്ക്കന്  സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേളബകല  നഴ്സുമനാരുകട  നബരക്കബല്  ശമളലാം  നല്കേണലാം.   സര്ക്കനാര്

ആശുപതബകേളബകല കസവന നബരക്കുകേള് വര്ദബപ്പെബക്കനാതബരബക്കുനതബനുലാം അനധബകൃത

ചബകേബത്സനാ  രസ്പീതബകേള്  നബയനബക്കുനതബനുലാം  ബബല്ലബല്  വദവസ്ഥ  കവണലാം.  സസ്വകേനാരദ

ആശുപതബകേള്,  പനാരനാകമഡബക്കല്  വബഭനാഗലാം,  സബദ  യുനനാനബ  വബഭനാഗലാം,  ഫെനാര്മസബ

കേഗൗണ്സബല്  എനബവയുകട  പ്രതബനബധബകേകളയുലാം  ഡ്രെഗ്സന്  കേണ്കടനാളകറയുലാം

സലാംസ്ഥനാന  കേഗൗണ്സബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  അശുപതബകേളകട  രജബകസ്ട്രഷനന്

ഏകേജനാലകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം ആദദഘട്ട രജബകസ്ട്രഷന് മൂനബല്നബനലാം

അഞന്  വര്ഷമനാക്കബ  ഉയര്ത്തുകേയുലാം  കററ്റബലാംഗന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുലാം

വദതദസ  തരത്തബല്   ഫെസ്പീസന്  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം   കചയ്യണലാം.   അപ്പെസ്പീല്

അകതനാറബറ്റബയബല്  ജഡസ്പീഷദറബയബല്നബനലാം  വബരമബച്ച  ഒരനാളള്കപ്പെകട  രണന്

അലാംഗങ്ങകളങ്കബലുലാം പുറകമനബനള്ളവരനായബരബക്കണലാം.  ചബകേബത്സനാ പബഴവുകേള് നബമബത്തലാം
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ആശുപതബകേളകട  രജബകസ്ട്രഷന്  റദ്ദേനാക്കുനതബനബടയനാക്കുന  സനാഹചരദലാം

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  ഒഗൗകദദനാഗബകേമനായബ  ഡബഗ്രബ  കേരസ്ഥമനാക്കനാത്ത  കഹനാമബകയനാ,

ആയുര്കവദ  കഡനാകര്മനാകര   നബയനബക്കുനതസലാംബന്ധബച്ചന്  ബബല്ലബല്   വദവസ്ഥ

കചയ്യുകേയുലാം  കവണലാം.  കമഡബക്കല്  എകേതപ്കമന്റെന്സന്  വനാങ്ങുനതമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

കകേന്ദ്ര  നബയമത്തബകന്റെ  ഗുണഫെലലാം  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്  ലഭദമനാക്കുനതബനന്

സലാംവബധനാനമുണനാക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന് : സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് കചയ പ്രകേനാരമുള്ള

2017-കല കകേരള കബനബക്കല് സ്ഥനാപനങ്ങള്  (രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം)  ബബല്

കപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറ്റന്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഒഗൗഷധ  നബര്മ്മേനാണകത്തക്കൂടബ  ബബല്ലബകന്റെ  പരബധബയബല്

കകേനാണ്ടുവരബകേയുലാം  സനാധനാരണക്കനാര്ക്കന്  കുറഞ്ഞ   നബരക്കബല്  ജനറബകേന്  മരുനകേള്

ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള സലാംവബധനാനമുണനാക്കുകേയുലാം കവണലാം. നബയമപരമനായ

കേനാരദങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കുനതബനന്  ചുമതലകപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  തങ്ങളബല്

നബക്ഷബപ്തമനായ  അധബകേനാരലാം  ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാതബരബക്കുനതബനന്  ശദബക്കണലാം.

കഎ.പബ.  വബഭനാഗത്തബകന്റെ   രജബകസ്ട്രഷന്  സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേള്ക്കന്  മനാതമനായബ

പരബമബതകപ്പെടുത്തുകമനാള്  സര്ക്കനാര്  ആശുപതബകേളകട  കേനാരദത്തബലുള്ള  സമസ്പീപനലാം

വദക്തമനാക്കണലാം.  കഡനാകര്മനാരുകട  രജബകസ്ട്രഷന്  സലാംബന്ധബച്ചുള്ള  ആശങ്കകേള്
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പരബഹരബക്കുകേയുലാം  വദനാജകഡനാകര്മനാര്കക്കതബകര കേര്ശന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കവണലാം.  ചബകേബത്സനാ  പബഴവുകേള്ക്കന്  അര്ഹമനായ  ശബക്ഷ  കകേനാടുക്കുനതബനുള്ള

കപ്രനാവബഷന് കൂടബ നബയമത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം. നബയമലാം പ്രനാബലദത്തബലനാകുകമനാള്

സസ്വകേനാരദ  ലകബനാറട്ടറബകേളബല്  ദസ്പീര്ഘകേനാല  പരബചയമുള്ള  മതബയനായ

കയനാഗദതകേളബല്ലനാത്തവര്ക്കന്  കജനാലബ  നഷ്ടകപ്പെടനാത്ത  വബധത്തബല്   പ്രകതദകേ  കടസ്റ്റേന്

നടത്തബ  ഉള്കക്കനാള്ളബക്കനാനുള്ള ശമമുണനാകേണലാം.   നബയമപരമനായ കേനാരദങ്ങള്കൂടബ

പരബകശനാധബച്ചന്  കചറബയ   സ്ഥനാപനങ്ങളകട   രജബകസ്ട്രഷന്  പബന്തുടര്ച്ചക്കനാര്ക്കന്

കകേമനാറുന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കണലാം.  എകന്കറ  ഫെബലബലാം  തട്ടബപ്പെന്  സലാംബന്ധബച്ച

ആകക്ഷപലാം  അടബയന്തരമനായബ   അകനസ്വഷബക്കണലാം.  ചബകേബത്സനാ  നബരക്കുകേള്

പ്രദര്ശബപ്പെബക്കണകമന  നബര്കദ്ദേശലാം  അപ്രനാകയനാഗബകേമനായതബനനാല്

പുനനഃപരബകശനാധബക്കുനതബനുലാം   കഫെന്  നബരക്കുകേള്  കുറയ്ക്കുനതബനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.

നബയമപരമനായ  നബയനണങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുകമനാള്  കചറുകേബട  ആശുപതബകേളകട

പ്രവര്ത്തനലാം  തടസകപ്പെടുന  സനാഹചരദലാം  ഒഴബവനാക്കണലാം.  കേദനാന്സര്  കരനാഗത്തബകന്റെ

വദനാപ്തബ  വര്ദബക്കുന  സനാഹചരദത്തബല്  അതബകന്റെ  കേനാരണങ്ങള്  സലാംബന്ധബച്ചന്

പഠബക്കുനതബനുലാം  ചുരുങ്ങബയ കചലവബല് ചബകേബത്സ  ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം മരുനകേളകട

വബലനബലവനാരലാം നബജകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം നടപടബയുണനാകേണലാം.

ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപന്  കുമനാറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    റ്റബ  .    വബ  .    രനാകജഷന്:  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറ്റബ
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റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല  കകേരള  കബനബക്കല്  സ്ഥനാപനങ്ങള്

(രജബകസ്ട്രഷനുലാം  നബയനണവുലാം)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകന്  കേമ്മേബറ്റബയുകട

പരബഗണനയന്  അയയണകമന   കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   ആശുപതബകേള്,

ലകബനാറട്ടറബകേള് തടങ്ങബയ കബനബക്കല് സ്ഥനാപനങ്ങളബല് ലഭദമനാകുന കസവനങ്ങളകട

ഗുണനബലവനാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനാണന്  ഇഗൗ നബയമലാം ലക്ഷദമബടുനതന്.  കബനബക്കല്

സ്ഥനാപനങ്ങളലാം സസ്വകേനാരദ ആശുപതബകേളലാം     ചബകേബത്സനാ  നബരക്കുകേള്   ഇലാംഗസ്പീഷബലുലാം

മലയനാളത്തബലുലാം   പ്രദര്ശബപ്പെബക്കണകമനള്ള നബര്കദ്ദേശലാം     ആകരനാഗദകമഖലയബകല

കതറ്റനായ പ്രവണതകേള്ക്കന് അന്തദലാം കുറബക്കനാന് സഹനായകേമനാകുലാം.   ചബകേബത്സനാ നബരക്കന്

നബശ്ചയബക്കുനതബനന് കൃതദമനായ മനാനദണ്ഡലാം ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള വദവസ്ഥകേള്കൂടബ

ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.   കേണ്സള്കട്ടഷന്  കസവനങ്ങളകട കേനാരദത്തബല് കൂടുതല്

വദക്തത വരുത്തണലാം.   സലാംസ്ഥനാന  കേഗൗണ്സബലബല് പനാരനാ-കമഡബക്കല് കേഗൗണ്സബല്

പ്രതബനബധബ,   കറഡബകയഷന്  സുരക്ഷനാ  ഡയറകര്,   ഫെബസബകയനാ  കതറനാപ്പെബസ്റ്റേന്

പ്രതബനബധബ എനബവകര ഉള്കപ്പെടുത്തണലാം.  കബനബക്കല് സ്ഥനാപനങ്ങളകട രജബകസ്ട്രഷന്

കേനാലനാവധബ ആറന് മനാസമനായബ പരബമബതകപ്പെടുത്തണലാം.    രജബകസ്ട്രഷനുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

ജബല്ലനാതല കേമ്മേബറ്റബയബല് കടകബക്കലബ  കകേനാലാംപസ്പീറ്റന്റെനായ  ഒരനാകളക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന്

കേഴബയുകമനാ എനള്ളതന് പരബകശനാധബക്കണലാം.            

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ
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ടസ്പീച്ചര്):  വളകര  കബയനാത്മകേമനായ ചര്ച്ചയനാണന്  ഇഗൗ ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ  നടനതന്.

കകേരളത്തബകല ഇനകത്ത സനാഹചരദലാം കേണക്കബകലടുത്തുലാം കകേന്ദ്ര നബയമത്തബകല എല്ലനാ

മൂലദങ്ങളലാം  ഉള്കക്കനാണ്ടുമനാണന്  കബനബക്കല്  എസ്റ്റേനാബബഷന് കമന്റെന്  ബബല്

അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതന്. ഇഗൗ ബബലമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ടന് ഒരു ആശങ്കയ്ക്കുലാം അടബസ്ഥനാനമബല്ല.

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  സനാമൂഹബകേ  നബയനണലാം  കകേനാണ്ടുവരബകേയനാണന്  ഇതബലൂകട

ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.   കചറുകേബട ആശുപതബകേളബകല ചബകേബത്സനാ നബലവനാരവുലാം ആശുപതബ

ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  നബശ്ചബത  കയനാഗദതയുകണനന്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുമനാണന്  ലക്ഷദലാം.

ആശങ്കകേള് ദുരസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുലാം ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പെനാക്കബകക്കനാണ്ടുലാം റൂള് കഫ്രെയബലാം

കചയ്യുനതനാണന്.   കചറുകേബട  സ്ഥനാപനങ്ങകള  രജബകസ്ട്രഷനബല്നബനന്  ഒഴബവനാക്കനാന്

സനാധബക്കുകേയബല്ല.   കേണ്സള്കട്ടഷന്  മനാതലാം  നടത്തുന  സ്ഥനാപനങ്ങള്  രജബസ്റ്റേര്

കചകയ്യണതബല്ല.      15-20  കേബടക്കകേളള്ള ആശുപതബകേകള രജബകസ്ട്രഷനബല്നബനന്

ഒഴബവനാക്കണകമനതന്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന്  കേഴബയബല്ല.    തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ  രജബസ്റ്റേര്

കചയ  സ്ഥനാപനങ്ങള്ക്കന്  സ്ഥബരലാം  രജബകസ്ട്രഷന്  ലഭബക്കുനതബനന്  നബശ്ചബത

സമയത്തബനുള്ളബല്  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  ഗുണനബലവനാരലാം  ആര്ജബച്ചബരബകക്കണതനാണന്.

'ആര്ദ്രലാം'  മബഷകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്

പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകുനതബലൂകട  കപനാതജനങ്ങളബല്  കബനാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനാനുലാം

ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  വലബയ  രസ്പീതബയബല്  മനാറ്റമുണനാക്കനാനുലാം  സനാധബക്കുലാം.   170
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കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥനാപബക്കനാന്  ലക്ഷദമബട്ടതബല്  60  എണ്ണലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  100  എണ്ണലാം  2018  കഫെബ്രുവരബകയനാടുകൂടബ  ആരലാംഭബക്കനാന്

സനാധബക്കുകമനമനാണന്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്.  'ആര്ദ്രലാം'  മബഷകന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തനാന് ഒരുമബച്ചന്  ശമബകക്കണതണന്. 3000  കകേനാടബ രൂപയുകട വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനാണന്  ഇകപ്പെനാള്  ആകരനാഗദ  കമഖലയബല്  നടക്കുനതന്.   ആകരനാഗദ

വകുപ്പെബനനായബ വകേയബരുത്തുന തകേ വര്ദബപ്പെബകക്കണതലാം ആവശദത്തബനുള്ള തസബകേ

സൃഷ്ടബകക്കണതലാം  അനബവനാരദമനാണന്.  സ്ഥനാപനങ്ങളകട  ഫെസ്പീസുലാം  കഫെനുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടന്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  വരുത്തുന  വസ്പീഴ്ചകേള്കക്കതബകര  പരനാതബ  നല്കേനാനുലാം

പരബഹരബക്കനാനുമുള്ള  അവസരമുണന്.   അപ്പെകലറ്റന്  അകതനാറബറ്റബയബല്  ജബല്ലനാ

അകതനാറബറ്റബയബലുള്ള അലാംഗങ്ങളബല് ആകരയുലാം ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ല.  ഇഗൗ കമഖലയബല്

നബലവബലുള്ള  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  പ്രകതദകേ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനതബനന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.   ഇഗൗ  നബയമലാം  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുനകതനാകട

ലകബനാറട്ടറബകേളബകല അമബതമനായ നബരക്കുകേള്ക്കന് നബയനണലാം വരുനതനാണന്.  2018

ജൂണ്  മനാസകത്തനാടുകൂടബ  റൂള്സന്  തയ്യനാറനാക്കബ  നബയമലാം  പ്രനാബലദത്തബല്

കകേനാണ്ടുവരനാനനാണന്  ഗവണ്കമന്റെന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.   ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമനന് അഭദര്തബക്കുന.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട
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പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

സബ്ജകന്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കചയ പ്രകേനാരമുള്ള  2017-കല കകേരള കബനബക്കല്

സ്ഥനാപനങ്ങള് (രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം) ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

2-  ാം വകുപ്പെന്

194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 213,

214, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 238, 242, 243, 244, 245,

250, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 266, 268, 269, 270, 278, 279, 280,

281, 283, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 305,

306, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 328,

332, 334, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 350, 351 എനസ്പീ

നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു:

271. ഖണ്ഡലാം  2(സബ)(ii)ല്  "ഉള്കപ്പെടുനതല്ലനാതമനാകുന"  എന  വനാക്കബനു  പകേരലാം

"ഉള്കപ്പെടുനതല്ലനാത്തതമനാകുന" എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.
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287. ഖണ്ഡലാം 2(ഇ) (i)-ല് "അവളകട" എന വനാക്കന് ഒഴബവനാക്കുകേ.

തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു:

213. ഖണ്ഡലാം 2(സബ)(i)-ല് "ഗര്ഭലാം" എനതബനു കശഷലാം ", വന്ധദത" എന ചബഹ്നവുലാം വനാക്കുലാം

കചര്ക്കുകേ.

250. ഖണ്ഡലാം  2(സബ)(ii)സബ-ല്   "പങ്കനാളബത്ത  സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ;  അകല്ലങ്കബല്,"  എനതന്

"പങ്കനാളബത്ത സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ;" എനനാക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളലാം സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേളലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള രണനാലാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള രണനാലാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം   വകുപ്പെന്

 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369,

370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 384, 386, 388, 390,

394, 397, 401, 402, 405, 408, 410, 411, 415, 417, 419, 421, 422, 424, 425,
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426, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444,  എനസ്പീ

നമര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബതനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

372 . ഖണ്ഡലാം 3(2)(ഐ)(i)-കല "1948-കല 15-ാം കകേന്ദ്ര ആകന്" എനതന് 

"1948-കല 16-ാം കകേന്ദ്ര ആകന്" എനന് കഭദഗതബ കചയ്യുകേ.

374. ഖണ്ഡലാം 3(2) (ഐ) (ii)-കല "1953-കല കകേരള കനഴ്സസന് ആന്റെന് മബഡന് 

കവവ്സന് ആകബകല " എനതന്  "1953-കല കനഴ്സസന് ആന്റെന് മബഡന് കവഫെന് ആകന്" 

എനന് കഭദഗതബ കചയ്യുകേ.

429. ഖണ്ഡലാം 3(2) (കജ) (ix)-ല് " സലാംഘടനകേളകട" എനതബനു പകേരലാം 

"സലാംഘടനയുകട" എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റന് കഭദഗതബകേള് നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട 

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം 
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സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

4-  ാം   വകുപ്പെന്

446, 448, 449, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467,

470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488,

490, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 501, 503, 505, 506, 508, 509, 512, 513,

514, 515, 517, 518, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,

535,  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു.

  മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

 445. ഖണ്ഡലാം 4(1)(എ)-ല് "നബലവനാരലാം" എന വനാക്കബനു പകേരലാം "ആദദകശണബ

നബലവനാരലാം " എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

ഖണ്ഡലാം  4(1)(ബബ)യബല്,  “നബലവനാരലാം  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനുലാം  വബജ്ഞനാപനത്തബനുമനായബ"  എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്ക്കന്  പകേരലാം

“നബലവനാരലാം  നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനനായബ" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാകട  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.
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529.  ഖണ്ഡലാം 4(3)-ല് "പറയുവനാനുലാം ഉള്ള ഒരവസരലാം"  എനസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം

"പറയുവനാനുള്ള നദനായമനായ ഒരവസരലാം" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം  കഭദഗതബകയനാകട  സസ്വസ്പീകേരബച്ച

കഭദഗതബയുലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റന് കഭദഗതബകേള് നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട 

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

5-  ാം വകുപ്പെന്

539,  540, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 556,

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു.

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

536.   ഖണ്ഡലാം  5(1)-ല്  "കഹല്ത്തന്  സര്വ്വസ്പീസസന്"  എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്ക്കന്  പകേരലാം
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"ആകരനാഗദ വകുപ്പെബകല" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

 മനബ അവതരബപ്പെബച്ച  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ

6-  ാം വകുപ്പെന്

557, 558, 559, 561, 562, 563,  564,  568, 570, 572, 575 എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

571. ഖണ്ഡലാം 6 (2)-ല് "സബന് കേമ്മേബറ്റബകേകള " എനതബനന് പകേരലാം "ഉപസമബതബകേകള"

എനന് കചര്ക്കുകേ.

തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

564. ഖണ്ഡലാം 6(2)-ല് ''കേഗൗണ്സബലബനന്'' എനതബനുകശഷലാം ''ഇഗൗ''  എനന് കചര്ക്കുകേ.



38

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം   സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 6-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 6-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

7-  ാം വകുപ്പെന്

576, 579 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

7-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

7-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

8-  ാം വകുപ്പെന്

584,  585,  586,  587,  588,  589,  591,  592  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട
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പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

 8-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

8-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

9-  ാം വകുപ്പെന്

595, 596 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

 9-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

9-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

10-  ാം വകുപ്പെന്

597, 598 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

 10-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

10-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

11-  ാം വകുപ്പെന്

600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 609, 610 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

607. ഖണ്ഡലാം 11 -ല് ''ബബസബനസന് '' എന വനാക്കന് ഒഴബവനാക്കുകേ. 

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 11-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 11-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

12-  ാം വകുപ്പെന്

611,  614,  615,  617,  619,  620,  621,  623,  624,  625  എനസ്പീ  നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

 കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

12-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

12-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

13-  ാം വകുപ്പെന്
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മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

626. ഖണ്ഡലാം 13 (1)-ല് 

(i)  “നബലവനാരങ്ങള്  കകേനാണ്ടുവകരണതലാം  ഓകരനാ  വബഭനാഗത്തബനുമനായബ

വബജ്ഞനാപനലാം  കചയ്യകപ്പെട്ട  മതബയനായ"  എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്ക്കന്  പകേരലാം

"നബലവനാരങ്ങള് സര്ക്കനാര് നബര്ണ്ണയബകക്കണതലാം ഓകരനാ വബഭനാഗത്തബലുലാം" എനസ്പീ

വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

(ii) ഖണ്ഡലാം 13 (2)-ല്  "മനാനദണ്ഡങ്ങള്" എന വനാക്കബനു പകേരലാം "നബലവനാരലാം"

എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 637, 640, 641, 642

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 13-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 13-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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14-  ാം വകുപ്പെന്

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

643. ഖണ്ഡലാം 14 (1) (സബ)-ല് "അസബസ്റ്റേന്റെന് ഡയറകര് " എനസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം

"ആകരനാഗദ വകുപ്പെബകല അസബസ്റ്റേന്റെന് ഡയറകര്" എനസ്പീ വനാക്കുകേള്  കചര്ക്കുകേ.

644, 645, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657,

660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669, 670, 671, 673, 674, 676

678, 680, 681, 682, 683, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693  എനസ്പീ

നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

648.  ഖണ്ഡലാം  14 (1) (ബബ)-ല്  "ജബല്ലനാ കമഡബക്കല് ഓഫെസ്പീസര്"  എനതബനന് കശഷലാം

"(ആധുനബകേ കകവദദശനാസലാം)" എന വനാക്കുകേളലാം ചബഹ്നങ്ങളലാം കചര്ക്കുകേ. 

തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

657.  ഖണ്ഡലാം  14(1)(സബ)-ല്  ''ഡയറ്കേ ടര്  ''  എന വനാക്കബനന്  പകേരലാം   ''ഡയറകര്''

എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ച

കഭദഗതബകേളലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 14-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 14-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

15-  ാം വകുപ്പെന്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

694. ഖണ്ഡലാം  15(എ)-ല്  "അനുസൃതമനായബ  സര്ക്കനാര്  വബജ്ഞനാപനലാം

കചയ്കതക്കനാവുന  നബലവനാരലാം"  എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്ക്കു  പകേരലാം

"അനുസൃതമനായ നബലവനാരലാം" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

698, 699, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 713, 714, 715, 716,

717,  718,  720,  721,  722,  723,  724,  725  എനസ്പീ   നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 



44

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 15-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 15-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

16-  ാം വകുപ്പെന്

726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 742,

744, 745, 748, 750, 751, 754, 755, 757, 758, 760 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാടുകൂടബ

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

16-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

16-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

17-  ാം വകുപ്പെന്

 761, 762, 764, 766, 767, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 780,

781, 782, 783 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്   ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു

763. ഖണ്ഡലാം 17(1)-ല് " പ്രനാരലാംഭത്തബല്" എന വനാക്കബനു പകേരലാം    
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"പ്രനാരലാംഭതസ്പീയതബയബല് " എനന് കചര്ക്കുകേ.   

779.  ഖണ്ഡലാം  17(4)-ല്  "കചയ്യനാതബരുന"  എനതബനന്  പകേരലാം  "കചയതബനന്

കേനാരണക്കനാരനനായ" എനന്  കചര്ക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്   സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

18-  ാം വകുപ്പെന്

784, 785 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

18-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

18-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

19-  ാം വകുപ്പെന്

789, 791, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 807, 809, 810, 811,

815, 817, 819, 821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 834, 836, 837,
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839,  840,  841,  844,846,  847,  848,  849,  850  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

829.  ഖണ്ഡലാം  19(11)-ല്  "സൂക്ഷബക്കുനകണനന്"  എനതബനു  പകേരലാം

"പനാലബക്കുനകണനന്" കചര്ക്കുകേ.

 മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 19-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 19-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

20-  ാം വകുപ്പെന്

851, 852, 853, 854 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

      20-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

20-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

21-  ാം വകുപ്പെന്
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855, 857, 858, 859,860 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

      21-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

21-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

22-  ാം വകുപ്പെന്

861-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

22-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

22-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

23-  ാം വകുപ്പെന്

862, 863 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

23-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

23-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

24 -  ാം വകുപ്പെന്

866,  867,  868,  869,  870,  872,  875,  877,  878,  882  എനസ്പീ  നമര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

876. ഖണ്ഡലാം  24  (3)-കന്റെ  കബപ്ത  നബബന്ധനയബല്  “30”  എന

അക്കങ്ങള്ക്കന് പകേരലാം “മുപ്പെതന് ”എന വനാക്കന് കചര്കക്കണതനാണന്.

879. ഖണ്ഡലാം  24  (4)-ല്  “30”  എന  അക്കത്തബനു  പകേരലാം

“മുപ്പെതന്”എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

877 -ാം നമര് കഭദഗതബ 24 കനതബകര 68 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

മറ്റന് കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട 

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 24-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 24-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

25-  ാം വകുപ്പെന്

883, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 897, 898,

901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914  എനസ്പീ നമര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

884.  ഖണ്ഡലാം  25(1)(എ)ല്  "പനാലബക്കകപ്പെടുനബകല്ലകനനാ”  എന  വനാക്കബനന്

പകേരലാം "പനാലബക്കുനബകല്ലകനനാ" എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

904. ഖണ്ഡലാം  25(2)-ല്  "ഒരു ലലാംഘനലാം ഉണനായബട്ടുകണനന് അകതനാറബറ്റബക്കന്

കബനാദദകപ്പെടുന"  എനതബനന്  പകേരലാം   "ഒരു ലലാംഘനലാം ഉണനായബട്ടുകണനന്

അകതനാറബറ്റബകക്കനാ കേഗൗണ്സബലബകനനാ കബനാദദകപ്പെടുന" എനന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന് കഭദഗതബകേള് നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട 

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 25-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 25-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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26-  ാംവകുപ്പെന്

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

915.ഖണ്ഡലാം 26-ല്
(i)  ഉപഖണ്ഡലാം  (1)  ആയബ  തനാകഴപറയുന  ഉപഖണ്ഡലാം  കചര്ക്കുകേയുലാം
നബലവബലുളള  ഖണ്ഡത്തബകന്റെ  പ്രനാരലാംഭത്തബല്  (2)  എന  അക്കമബടുകേയുലാം
കചയ്യുകേ :-
“(1)  ഈ  ആകബകല  വദവസ്ഥകേളകട  ലലാംഘനലാം  സലാംബന്ധബച്ചന്
നദനായനബര്ണ്ണയലാം നടത്തുനതബനുലാം അകനസ്വഷണ വബചനാരണ നടത്തുനതബനുലാം
പബഴശബക്ഷ  ചുമത്തുനതബനുലാം  ഈ  വകുപ്പെന്  പ്രകേനാരലാം  കേഗൗണ്സബലബനുലാം  ഈ
ആകബകല  മറ്റു  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം  അകതനാറബറ്റബക്കുലാം,  അതത  സലാംഗതബ
കപനാകല,  അധബകേനാരമുണനായബരബക്കുനതലാം  അവ  നബര്ണ്ണയബക്കകപ്പെടനാവുന
അങ്ങകനയുള്ള മറ്റന് അധബകേനാരങ്ങള് വബനബകയനാഗബകക്കണതലാം അങ്ങകനയുള്ള
നടപടബകമങ്ങള് പനാലബകക്കണതമനാണന്.";
(ii)  കബപ്തനബബന്ധനയബല്,  “കനനാട്ടസ്പീസന്  നല്കേബയ  കശഷലാം"  എനസ്പീ
വനാക്കുകേള്ക്കന് കശഷലാം "അകനസ്വഷണവബചനാരണ നടത്തബ"  എനസ്പീ വനാക്കുകേള്
കചര്ക്കുകേ.

916, 917, 918, 921, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 937,

939, 940 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 26-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 26 -ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

27-  ാം വകുപ്പെന്

942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 

957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971 

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

958. ഖണ്ഡലാം  27 (3)-ല്  "  അക്കഗൗണബല്"  എനതബനന് പകേരലാം  "കേണക്കബല്  "
എനനാക്കുകേ.

961. ഖണ്ഡലാം 27 (4)-ല് " സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ വബഭനാഗലാം വലബപ്പെലാം തരലാം" എനതബനന്
പകേരലാം "സ്ഥനാപനത്തബകന്റെ വബഭനാഗലാം, വലബപ്പെലാം, തരലാം" എനന്  കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 27 -ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന 

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള ഇരുപത്തബകയഴനാലാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

28-  ാം വകുപ്പെന്
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 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

972. ഖണ്ഡലാം  28  (6)-ല്  "കബമബനല്  നബയമസലാംഹബതയബകല"  എനസ്പീ
വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം  "കബമബനല് നടപടബ  നബയമസലാംഹബതയബകല"  എനസ്പീ
വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

973, 974, 975, 976, 977, 979, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990,

992, എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 28-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 28-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

29-  ാം വകുപ്പെന്

993, 994,  996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003 എനസ്പീ നമര് 

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 
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993. ഖണ്ഡലാം 29 -കന്റെ മനാര്ജബനല് ശസ്പീര്ഷകേത്തബല് "അപരദനാപ്തകേള്ക്കുള്ള"
എനതബനന് പകേരലാം  "അപരദനാപ്തതകേള്ക്കുള്ള" എനന് കചര്ക്കുകേ.  

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 29-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 29-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ.

30-  ാം  വകുപ്പെന്

1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

30-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 30-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ.
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31-  ാം   വകുപ്പെന്

1015, 1016, 1017, 1019, 1020 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

1019.ഖണ്ഡലാം  31-ല്  "വബകധയമനായബരബക്കുനതമനാണന്"  എനതബനുപകേരലാം
"വബകധയനനായബരബക്കുനതമനാണന്" എനന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 31-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 31-ാംവകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ.

32-  ാം   വകുപ്പെന്

1021, 1022 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

32-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

32-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ. 
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33-  ാം   വകുപ്പെന്

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന   വനാക്കനാല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 "സബന് കേമ്മേബറ്റബകേകള എനതബനുപകേരലാം" "ഉപസമബതബകേകള" എനന് കചര്ക്കുകേ. 

1023-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച വനാക്കനാല് കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

1203-ാം നമര് കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 33-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 33-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

34-  ാം   വകുപ്പെന്

 മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

1024. ഖണ്ഡലാം 34 (2)- ല് 
     (i) “26-ാംവകുപ്പെബനുലാം"എനസ്പീ അക്കങ്ങളലാം ചബഹ്നവുലാം വനാക്കുലാം ഒഴബവനാക്കുകേ.

       (ii)"നനാല്പത്തബയഞ്ചു ദബവസത്തബനകേലാം" എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്ക്കുലാം ചബഹ്നത്തബനുലാം 
കശഷലാം "നബര്ണ്ണയബക്കകപ്പെടനാവുന രസ്പീതബയബല്" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് 
കചര്ക്കുകേ. 

1025, 1026, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 

1039, 1040,  1042, 1043, 1044 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

1044.  ഖണ്ഡലാം  34(4)-ല് “ഒരു അവസരലാം”എനതന്  "നദനായമനായ അവസരലാം"
എനനാക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം  സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം സഭ 

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 34-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 34-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ.

35-  ാം വകുപ്പെന്

1046, 1048, 1049, 1050, 1051 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയനാകട   സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

1050. ഖണ്ഡലാം 35-ല്  "കകഹകക്കനാടതബ മുമനാകകേ" എനതബനുകശഷലാം "അപ്പെകലറ്റന്
അകതനാറബറ്റബയുകട  ഉത്തരവന്  തസ്പീയതബ  മുതല്  90  ദബവസത്തബനുള്ളബല്"
എനതബനുപകേരലാം  ഖണ്ഡലാം  35-ല്   "കകഹകക്കനാടതബ  മുമനാകകേ"
എനതബനുകശഷലാം  "അപ്പെകലറ്റന്  അകതനാറബറ്റബയുകട  ഉത്തരവന്  തസ്പീയതബ  മുതല്
60 ദബവസത്തബനുള്ളബല്"  എനനാക്കബ മനാറ്റണലാം

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 35-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 35-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ.

36-  ാം   വകുപ്പെന്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

1052. ഖണ്ഡലാം  36-ല്  നബലവബലുള്ള  ഖണ്ഡത്തബകന്റെ  പ്രനാരലാംഭത്തബല്  (1)  എന
അക്കമബടുകേയുലാം  അതബനു കശഷലാം തനാകഴപ്പെറയുന ഉപഖണ്ഡലാം കചര്ക്കുകേയുലാം
കചയ്യുകേ.
"(2)  ഈ ആകബല് എന്തുതകന അടങ്ങബയബരുനനാലുലാം,  ഈ ആകന്  പ്രകേനാരലാം
അകതനാറബറ്റബ എടുക്കുന ഏകതനാരു തസ്പീരുമനാനവുലാം നടപടബയുലാം പുറകപ്പെടുവബക്കുന
ഉത്തരവുലാം, പബഴശബക്ഷ ചുമത്തബയതന് ഉള്കപ്പെകട, സസ്വകമധയനാകയനാ അകല്ലങ്കബല്
ഏകതങ്കബലുലാം പരനാതബയബന്കമകലനാ പുനനഃപരബകശനാധബക്കുവനാന് അകതനാറബറ്റബക്കന്
നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനതബനുലാം  ഈ  ആവശദത്തബകലയനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട
ഏകതനാരു  ആകളയുലാം  അകല്ലങ്കബല്  കരഖയുലാം  വബളബച്ചു  വരുത്തുനതബനുലാം
കേഗൗണ്സബലബനന് അധബകേനാരലാം ഉണനായബരബക്കുനതനാണന്." 

1053, 1054, 1055, 1056 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്   നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട
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പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.  

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 36-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള്ള 36-ാം  വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

37-  ാം   വകുപ്പെന്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന  ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

1057.ഖണ്ഡലാം 37(7)-ല് "മുന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്" എനസ്പീ വനാക്കുകേള്ക്കന് പകേരലാം "5-ാം
ഉപവകുപ്പെന്  പ്രകേനാരമുള്ള  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്"  എനസ്പീ  അക്കവുലാം  ചബഹ്നങ്ങളലാം
വനാക്കുകേളലാം കചര്ക്കുകേ.

1058, 1059,  1061, 1062, 1063, 1064, 1065,  1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 

1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 

1087 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

1061.  ഖണ്ഡലാം  37(1)-ല്  "കകേട്ടബടലാം  ലകബനാറട്ടറബകേള്  കരനാഗനബര്ണ്ണയ
സഗൗകേരദങ്ങള്  ഉപകേരണങ്ങള്"  എനതബനന്  പകേരലാം  "കകേട്ടബടലാം,
ലകബനാറട്ടറബകേള്,  കരനാഗനബര്ണ്ണയ സഗൗകേരദങ്ങള്,  ഉപകേരണങ്ങള്"  എനന്
കചര്ക്കുകേ.

1065. ഖണ്ഡലാം 37(2)-ല് "പരബസരലാം" എനതബനുപകേരലാം "കബനബക്കല് സ്ഥനാപനലാം"
എനന് കചര്ക്കുകേ.
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1068.ഖണ്ഡലാം  37(3)-ല്  "ആശുപതബകേളകട"  എനതബനു പകേരലാം    "കബനബക്കല്
സ്ഥനാപനങ്ങളകട" എനന് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം   സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേളലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 37-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം 

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 37-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ. 

38-  ാം    വകുപ്പെന്

1088,  1089,  1090,  1091,  1092,  1094  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

38-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

38-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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39-  ാം   വകുപ്പെന്

1095,  1096,  1098,  1099,  1100,  1101,  1102,  1103  എനസ്പീ  നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.  

39-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

39-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

40-  ാം   വകുപ്പെന്

1104, 1105, 1107, 1108 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ 1108-ാം നമര് കഭദഗതബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകയനാകട സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല്ലബകല  പുനരക്കലാം  കചയ  40-ാം  ഖണ്ഡത്തബല്  തനാകഴപ്പെറയുന  വനാക്കുകേള്

കചര്കക്കണതനാണന്. 

 "40.   കമഡബക്കല്  കരഖകേള്  സൂക്ഷബച്ചുകപനാരല് -  ഓകരനാ  കബനബക്കല്

സ്ഥനാപനവുലാം  കരനാഗബകേളകട  കരനാഗനബര്ണ്ണയലാം,  പരബകശനാധനനാ  ഫെലലാം,  നല്കേബയ

ചബകേബത്സ,  വബടുതല്  സമയത്തുള്ള  സ്ഥബതബ,  കരനാഗബകേള്ക്കന്  നല്കേബയ  ഉപകദശലാം

എനബവ  സലാംബന്ധബച്ചുള്ള  കമഡബക്കല്  കരഖകേള്  തല്സമയലാം  പ്രനാബലദത്തബലുള്ള

നബയമങ്ങള്ക്കന്  വബകധയമനായബ  സൂക്ഷബച്ചുകപകരണതലാം  "അവയുകട  പകേര്പ്പുകേള്
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കരനാഗബകേള്കക്കനാ അവരുകട ബന്ധുക്കള്കക്കനാ സഗൗജനദമനായബ ലഭദമനാകക്കണതമനാണന് "

എനതബനുപകേരലാം  "അവയുകട ഒരു പകേര്പ്പെന് കരനാഗബകക്കനാ അവരുകട ബന്ധുക്കള്കക്കനാ

സഗൗജനദമനായബ ലഭദമനാകക്കണതനാണന്”എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 40-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 40-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

41-  ാം   വകുപ്പെന്

1111, 1112, 1113, 1114 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

41-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

41-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

42-  ാംവകുപ്പെന്

1115, 1116, 1117 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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42-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

42-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

43-  ാം വകുപ്പെന്

1118, 1119, 1120 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

43-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

43-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

44-  ാം വകുപ്പെന്

1121, 1122 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

44-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

44-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

45-  ാം വകുപ്പെന്

1123-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

45-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

45-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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46-  ാംവകുപ്പെന്

1124, 1125 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

46-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

46-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

47-  ാം വകുപ്പെന്

1126, 1127, 1128 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

47-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

47-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

48-  ാം വകുപ്പെന്

1132, 1133, 1134, 1135 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

48-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

48-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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49-  ാം വകുപ്പെന്

1136,  1138,  1140,  1141,  1142,  1143  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

49-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

49-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

50-  ാം  വകുപ്പെന്

1144, 1145, 1146 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

50-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

50-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

51-  ാം വകുപ്പെന്

1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കകപ്പെടുകേകയനാ കചയ. 
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51-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

51-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

52-  ാം വകുപ്പെന്

1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം  വനാക്കനാല്  കഭദഗതബകേളലാം

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1155.  ഖണ്ഡലാം  52(2)  കന്റെ  (കകവ)  ഇനത്തബല്  ''27-ാം വകുപ്പെന്  (5)-ാം ഉപവകുപ്പുലാം

28-ാം വകുപ്പെന് (8)-ാം ഉപവകുപ്പുലാം 34-ാം വകുപ്പെന് (2)-ാം ഉപവകുപ്പുലാം പ്രകേനാരലാം" എനസ്പീ

വനാക്കുകേള്ക്കുലാം  ചബഹ്നങ്ങള്ക്കുലാം  അക്കങ്ങള്ക്കുലാം  പകേരലാം  "34-ാം  വകുപ്പെന്  (2)-ാം

ഉപവകുപ്പെന് പ്രകേനാരലാം ” എനസ്പീ വനാക്കുകേളലാം ചബഹ്നങ്ങളലാം അക്കങ്ങളലാം കചര്ക്കുകേ.

ഖണ്ഡലാം  52(2)-ല്  (ഡബ)  6-ാം  വകുപ്പെന്  2-ാം  ഉപവകുപ്പെന്  പ്രകേനാരലാം

നബയമബക്കകപ്പെടുന  "സബന്  കേമ്മേബറ്റബകേളകട  കേനാലനാവധബ"   എനതബനുപകേരലാം

"ഉപസമബതബകേളകട കേനാലനാവധബ" എനസ്പീ വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.  

ഖണ്ഡലാം  52(2)-ല്  (  ഇസഡന് എ  ) 33-ാം വകുപ്പെന് പ്രകേനാരലാം കേഗൗണ്സബലബകലയുലാം

അകതനാറബറ്റബയബകലയുലാം  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  അനഗൗകദദനാഗബകേ  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  പരനാതബ

പരബഹനാര കേമ്മേബറ്റബയബകല അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം അസസര്മനാര്ക്കുലാം  'സബന് കേമ്മേബറ്റബ'  യബകല
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അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം   എനതബനുപകേരലാം  'ഉപസമബതബ'  യബകല  അലാംഗങ്ങള്ക്കുലാം  എനസ്പീ

വനാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.  

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം വനാക്കനാല് കഭദഗതബകേളലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 52-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള്ള 52-ാം വകുപ്പെന് ബബല്ലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

134.  പസ്പീഠബകേയബല്  "അറുപത്തബകയട്ടനാലാം”എന  വനാക്കബനുപകേരലാം

"അറുപത്തബകയനാന്പതനാലാം” എന വനാക്കന് കചര്ക്കുകേ. 

135,  138, 139, 140, 142, 143, 145, 148,  149, 150, 151, 154, 156, 165,

167, 169, 170, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 190, 192, 193

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ 177-ാം നമര് കഭദഗതബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 



67

177. ഖണ്ഡലാം 1(2) -ല് "ഗസറ്റന് "എന വനാക്കന് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ശസ്പീ മഞ്ഞളനാലാംകുഴബ അലബ അവതരബപ്പെബച്ച 138-ാം നമര് കഭദഗതബ 24 കനതബകര

68 കവനാട്ടുകേകളനാകട സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

മറ്റന്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള്ള  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം  ബബല്ലബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ. 

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ

ടസ്പീച്ചര്): 2017-കല കകേരള കബനബക്കല് സ്ഥനാപനങ്ങള് (രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം)

ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസ്കനാരബകേവുലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന്):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചനബത്തല):  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകന്റെ



68

കബനബക്കല്  എസ്റ്റേനാബബകഷ്മെന്റെന്  രജബകസ്ട്രഷന്  നബയമത്തബകന്റെ  ചുവടു  പബടബച്ചന്

അവതരബപ്പെബച്ച  ബബല്ലബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദ  ശുദബകയ  സസ്വനാഗതലാം  കചയ്യുന.  നബയമലാം

നടപ്പെനാകുകമനാള്  ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖലയബകല  ജനങ്ങള്ക്കന്  കമച്ചകപ്പെട്ട  സഗൗകേരദലാം

ലഭദമനാക്കുന  കചറുകേബട  ആശുപതബകേളകട  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തണലാം.

ആശുപതബകേളകടയുലാം  കപ്രമറബ  കഹല്ത്തന്  കസന്റെറുകേളകടയുലാം  സഗൗകേരദലാം

കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനന്  ബഡ്ജറ്റന്  വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബക്കണലാം.  രജബകസ്ട്രഷന്

നടപടബകേള്ക്കനായബ ഏകേജനാലകേ സലാംവബധനാനലാം ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം. രജബകസ്ട്രഷന് ഫെസ്പീസന്,

വസ്പീഴ്ചകേള്ക്കുള്ള  പബഴ  എനബവ  നസ്പീതബയുക്തമനാക്കുകേയുലാം   ജനങ്ങളകട  ആശങ്കകേള്

അകേറ്റുകേയുലാം കവണലാം.  ബബല് നബലവബല് വരുനകതനാടുകൂടബ കകേരളത്തബകല കമഡബക്കല്

വബദദനാഭദനാസ രലാംഗലാം സുതനാരദവുലാം കമച്ചകപ്പെട്ടതമനാകുകമനനാണന് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതന്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കകേ  .    ഇബനാഹബലാംകുഞ്ഞന്:  ആകരനാഗദ  രലാംഗത്തന്  നല്ല  മനാറ്റങ്ങള്

പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന ബബല്ലബകന സസ്വനാഗതലാം കചയ്യുന.

2017-കല കകേരള  കബനബക്കല് സ്ഥനാപനങ്ങള്  (രജബകസ്ട്രഷനുലാം നബയനണവുലാം)

ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പനാസനാക്കബ.

സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷലാം 3.40-നന് പബരബഞ്ഞു.

**************



69


