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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   3,   കവെളബ

നബയമസഭ  രഞവെബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

ഷുകകഹബച്ച് വെധകകസബകലെ ഗൂഢഞകലെഞചന സഞ്ചാംബനബച തുടരകനന്വേഷണഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  എടയന്നൂര്  ഷുകകഹബച്ച്  വെധകകസബകലെ  പ്രതബയുകട

കവെളബകപ്പെടുത്തലെബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  കകേസബകലെ  ഗൂഢഞകലെഞചന

പുറത്തുകകേഞണ്ടുവെരഞന തുടരകനന്വേഷണത്തബനച്ച്  സര്കഞര്  തയഞറഞകേഞത്തതഞയബ

പറയകപ്പെടുന്ന  സഞഹചരദഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവെചച്ച്  ചര്ച

കചയണകമന്നഞവെശദകപ്പെടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ ടബ. സബദബഖച്ച്, പബ. കകേ. ബഷസ്പീര്, കമഞനസച്ച്

കജഞസഫച്ച്,  അനൂപച്ച് കജകബച്ച്,  മഞണബ സബ.  കേഞപ്പെന,  ശസ്പീമതബ കകേ.  കകേ.  രമ

എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 5 0 പ്രകേഞരഞ്ചാം കനഞടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വെബജയന):  ഷുകകഹബച്ച്  വെധകകസച്ച്

സഞ്ചാംബനബചച്ച്  മടന്നൂര്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസച്ച്  രജബസ്റ്റേര്  കചയച്ച്

അകനന്വേഷണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകബ  കകേഞടതബയബല്  കുറ്റപതഞ്ചാം

സമര്പ്പെബചബരുന്നതഞണച്ച്.  കകേസകനന്വേഷണഞ്ചാം  സബ.ബബ.കഎ.-കച്ച്

കകകേമഞറണകമന്നഞവെശദകപ്പെടച്ച്  കകേഞല്ലകപ്പെട  ഷുകകഹബബകന്റെ  മഞതഞപബതഞകള്

കകഹകകഞടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയുഞ്ചാം  കകഹകകഞടതബ  സബഞ്ചാംഗബള്  ബഞച്ച്

അവെര്കനുകൂലെമഞയബ  ഉത്തരവെച്ച്  പുറകപ്പെടുവെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്കതങബലഞ്ചാം  കകേരള

കപഞലെസ്പീസച്ച് നടത്തബയ അകനന്വേഷണഞ്ചാം സന്വേതനവഞ്ചാം ആതഞര്ത്ഥവഞ്ചാം നബഷ്പക്ഷവഞ്ചാം

നസ്പീതബയുക്തവമഞകണന്നച്ച്  ചൂണബകഞണബചച്ച്  സര്കഞര്  ഡബവെബഷന  ബഞബകന

സമസ്പീപബചതബനഞല്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെച്ച്  കസ്റ്റേ  കചയ;   മഞതഞപബതഞകള്

അതബകനതബകര  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയ  സമസ്പീപബകചങബലഞ്ചാം  അനുകൂലെ  നബലെപഞടച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബകഞത്തതബനഞല്  ഹര്ജബ  പബനവെലെബച.  കകേസച്ച്  സബ.ബബ.കഎ.-കച്ച്

കകകേമഞറണകമന്ന സബഞ്ചാംഗബള് ബഞച്ച് വെബധബകകതബകര സര്കഞര് ഫയല് കചയ

അപ്പെസ്പീല്  ഡബവെബഷന  ബഞച്ച്  അനുവെദബക്കുകേയുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്  നടത്തബയ

അകനന്വേഷണത്തബകലെ  കപഞരഞയ്മ  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  കകേസകനന്വേഷണ ഘടത്തബകലെഞ

അന്തബമ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  നല്കേബയ  അവെസരത്തബകലെഞ  ഹര്ജബകഞര്  മജബകസ്ട്രേറ്റച്ച്

കകേഞടതബകയകയഞ  കകഹകകഞടതബകയകയഞ  സമസ്പീപബചബരുന്നബകല്ലനഞ്ചാം
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കകേസകനന്വേഷണഞ്ചാം  സുതഞരദമകല്ലന്ന  വെഞദഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുന്നതകല്ലനഞ്ചാം

വെബലെയബരുത്തബയബരുന;  എന്നഞല്  ഡബവെബഷന  ബഞച്ച്  ഉത്തരവെബകനതബകര

ഹര്ജബകഞര് സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയ സമസ്പീപബചബട്ടുണച്ച്. പ്രകമയത്തബല് പരഞമര്ശബച

വെബഷയഞ്ചാം  നബലെവെബല്  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുകടയുഞ്ചാം  തലെകശ്ശേരബ  അഡസ്പീഷണല്

കസഷനസച്ച് കകേഞടതബയുകടയുഞ്ചാം പരബഗണനയബലെഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദബഖച്ച്:  ഷുഹഹബച്ച് വെധകകസബകലെ പ്രതബകേള് സബ.പബ.കഎ.

(എഞ്ചാം)  നടത്തുന്ന  കേന്വേകടഷന  സഞ്ചാംഘത്തബലള്കപ്പെടവെരുഞ്ചാം  പഞര്ടബയബല്നബന്നച്ച്

പുറത്തഞകകപ്പെടവെരുമഞണച്ച്.  കകേഞലെപഞതകേഞ്ചാം  നടത്തബയതച്ച്

പഞര്ടബക്കുകവെണബയഞകണനഞ്ചാം  പഞര്ടബയഞണച്ച്  കചയബചകതനഞ്ചാം  കഫസ്ബുകച്ച്

കപഞസ്റ്റേബലൂകട ഒന്നഞഞ്ചാംപ്രതബ വെദക്തമഞകബയബരബക്കുന്ന സഞഹചരദത്തബല്, CrPC

പ്രകേഞരഞ്ചാം  പുനരകനന്വേഷണത്തബനുളള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകകണതഞണച്ച്.

ഒന്നഞഞ്ചാംപ്രതബകച്ച്  പഞര്ടബയുമഞയബ  ബനമബകല്ലനഞ്ചാം  കേന്വേകടഷന  പഞര്ടബ

കകേഞടുത്തതകല്ലനഞ്ചാം  ആവെര്ത്തബചപറയുകമഞഴഞ്ചാം  ഷുകകഹബബകന്റെ

മഞതഞപബതഞകള്  നല്കേബയ  ഹര്ജബകകതബകര  സര്കഞരബനുകവെണബ

കകഹകകഞടതബയബലഞ്ചാം  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബലഞ്ചാം  കകേസച്ച്  വെഞദബകഞനഞയബ  പ്രമുഖ

കബമബനല്  വെകസ്പീലെനഞകര  നബകയഞഗബചതുഞ്ചാം  വെനതുകേ  കചലെവെഴബചച്ച്  അവെര്കച്ച്

തഞമസ-ഭക്ഷണ-വെഞഹന  സസൗകേരദങ്ങള്  ഒരുകബയതച്ച്  എന്തബനഞകണനഞ്ചാം
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മറുപടബ  പറയണഞ്ചാം.  പ്രതബകേള്കച്ച്  നബയമപരമഞയ  സഹഞയഞ്ചാം

ലെഭദമഞകബയതബനുപുറകമ  ജയബലെബലഞ്ചാം  സസൗകേരദങ്ങള്  കചയകകേഞടുത്തു.

പ്രതബകേള്  സഞരബച  കേഞറബകന്റെ  ഉടമയഞ്ചാം  കേഞര്  വെഞടകേയ്കകടുത്തവെര്ക്കുഞ്ചാം

ചഞര്ജച്ച്ഷസ്പീറ്റച്ച്  നല്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകഹകകഞടതബയുകട

സബഞ്ചാംഗബള്  ബഞച്ച്  വെബധബ  ലെഞ്ചാംഘബചകകേഞണച്ച്  യു.എ.പബ.എ.  ചുമത്തഞകത

പ്രതബകേകള  രക്ഷകപ്പെടുത്തുകേയഞണച്ച്  കചയതച്ച്.  എടയന്നൂരബല്  നടത്തബയ

പ്രകേടനത്തബല്  കകേഞലെപഞതകേ  ഭസ്പീഷണബ  ഉയര്ത്തുന്ന  മുദഞവെഞകേദഞ്ചാം  മുഴകബയ

മുനമനബയുകട കപഴ്സണല് സ്റ്റേഞഫച്ച് അഞ്ചാംഗങ്ങകള ഇതുവെകര കചഞദദഞ്ചാം കചയബടബല്ല.

കേണ്ണൂര്  കേളക്ടകററ്റബല്  വെചനടന്ന  സമഞധഞനകയഞഗത്തബല്  സബ.ബബ.കഎ.

അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബല്  എതബര്പ്പെബകല്ലന്നച്ച്   മുനമനബ  പറകഞ്ഞെങബലഞ്ചാം

സര്കഞര്  അതബനച്ച്  തയഞറഞകുന്നബല്ല.  പ്രസ്തുത  കകേസബകന്റെ   അകനന്വേഷണഞ്ചാം

സബ.ബബ.കഎ.-കച്ച്  വെബടഞന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഈ  വെബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചച്ച് ചര്ച കചയണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വെബജയന  ):  കകേസകനന്വേഷണഞ്ചാം

സബ.ബബ.കഎ.-കച്ച്  കകകേമഞറണകമന്നഞവെശദകപ്പെടച്ച്  കകഹകകഞടതബകയ

സമസ്പീപബചതച്ച്  ഷുകകഹബബകന്റെ  മഞതഞപബതഞകളഞണച്ച്.  യു.എ.പബ.എ.

ചുമത്തഞവന്ന  കകേസഞണബകതന്ന  സബഞ്ചാംഗബള്  ബഞച്ച്  വെബധബ  കകേരളത്തബകലെ



5

കപഞലെസ്പീസച്ച്  സഞ്ചാംവെബധഞനത്തബകനതബകരയുള  പരഞമര്ശമഞയതബനഞല്

അതബകനതബകര  ഗവെണ്കമന്റെബനച്ച്  ഡബവെബഷന  ബഞബകന

സമസ്പീപബകകണതഞയബവെന്നബട്ടുണച്ച്.  കകേസച്ച്  സബ.ബബ.കഎ.-കച്ച്

കകകേമഞറുന്നതബനഞവെശദമഞയ  വെസ്തുതകേകളഞനഞ്ചാം  സബഞ്ചാംഗബള്  ബഞച്ച്

കേണകബകലെടുത്തബകല്ലന്ന  വെബലെയബരുത്തകലെഞകട   ഡബവെബഷന ബഞച്ച്  പ്രസ്തുത

വെബധബ  കസ്റ്റേ  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ഡബവെബഷന  ബഞബകന്റെ  നബലെപഞടബകനതബകര

ഷുകകഹബബകന്റെ  മഞതഞപബതഞകള്  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയ  സമസ്പീപബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ്കതങബലഞ്ചാം  അതബല് ഇടകപടഞന സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ തയഞറഞയബല്ല. പ്രസ്തുത

കകേസച്ച്  ദുര്ബലെമഞക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേകളഞനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

സന്വേസ്പീകേരബചബടബല്ല.  കകേസകനന്വേഷണവമഞയബ ബനകപ്പെട കുറ്റപതഞ്ചാം കകേഞടതബയുകട

പരബഗണനയബലെഞണച്ച്.  ഇകഞരദത്തബല്  ഫലെപ്രദമഞയ  നടപടബകേളഞണച്ച്

കപഞലെസ്പീസച്ച്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുളതച്ച്.  അകനന്വേഷണത്തബകലെ  കപഞരഞയ്മയുമഞയബ

ബനകപ്പെട പരഞതബകേകളഞനഞ്ചാം  അകനന്വേഷണഘടത്തബകലെഞ അന്തബമ റബകപ്പെഞര്ടച്ച്

നല്കേബയ  അവെസരത്തബകലെഞ  ഹര്ജബകഞര്  ഉന്നയബകഞത്തതബനഞല്

കകേസകനന്വേഷണഞ്ചാം സുതഞരദമകല്ലന്ന വെഞദഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുന്നതകല്ലന്നച്ച് ഡബവെബഷന

ബഞച്ച് വെദക്തമഞക്കുകേയുഞ്ചാം അതബകനതബകര ഹര്ജബകഞര് സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല്

എസച്ച്.എല്.പബ.  ഫയല്  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  കകേസുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്
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കപഞലെസ്പീസച്ച്  നടത്തബയ  അകനന്വേഷണത്തബല്  ഏകതങബലഞ്ചാം  തരത്തബലള

അലെഞ്ചാംഭഞവെഞ്ചാം    ഉണഞയബട്ടുകണന്നച്ച്  സഞപബകഞന  അവെര്കച്ച്  സഞധബചബടബല്ല.

കപഞതുജസ്പീവെബതത്തബകന്റെ  സന്വേസതയച്ച്   ഇടകങഞലെബടുന്ന  അകമബസഞ്ചാംഘങ്ങകള

ഉന്മൂലെനഞ്ചാം  കചയണകമന്നതഞണച്ച്  സര്കഞര്  നബലെപഞടച്ച്.  കുറ്റവെഞളബകേകള

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്ന  നബലെപഞടച്ച്  സര്കഞര്  സന്വേസ്പീകേരബകഞറബല്ല.

ആകേഞശച്ച് എഞ്ചാം.വെബ.,  ജബകജഞ കകേ.  വെബ.  എന്നബവെര് കേണ്ണൂര് ജബല്ലയബകലെ വെബവെബധ

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരബധബയബല്  നബരവെധബ   കുറ്റകൃതദങ്ങളബല്  ഏര്കപ്പെടച്ച്

ജനങ്ങളുകട  ഹസന്വേരജസ്പീവെബതത്തബനച്ച്   ഭസ്പീഷണബയഞകുന്ന സഞഹചരദത്തബലെഞണച്ച്

'കേഞപ്പെ'  നബയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഇവെകര  കേരുതല്  തടങലെബല്  പഞര്പ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.

പ്രസ്തുത  കകേസുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  എകന്തങബലഞ്ചാം  പുതബയ  പരഞതബകേകളഞ

കതളബവകേകളഞ  അകനന്വേഷണ  ഉകദദഞഗസനച്ച്  ലെഭബചതഞയുള  യഞകതഞരു

റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  ലെഭബചബടബല്ല.  അതുകകേഞണച്ച്  ഇസൗ  വെബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവെചച്ച് ചര്ച കചകയണതബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവെതരണത്തബനച്ച്  അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  വെബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,  അനൂപച്ച് കജകബച്ച്,  കഡഞ.  എഞ്ചാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവെന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവെരവെരുകട  പഞര്ടബ
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അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബന്നച്ച്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവെരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദ ക്ഷണബകല് 

(1)  സന്വേകേഞരദ കേശുവെണബ ഫഞക്ടറബകേള് തുറനപ്രവെര്ത്തബപ്പെബകകണതബകന്റെ
ആവെശദകേത

ശസ്പീ  .    കകേഞവൂര്  കുഞ്ഞുകമഞന:   സന്വേകേഞരദ  കേശുവെണബ  ഫഞക്ടറബകേള്

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന്നതബനഞല്  രണച്ച്  ലെക്ഷകത്തഞളഞ്ചാം  വെരുന്ന

കേശുവെണബകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടബരബക്കുന്ന

സഞഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  സന്വേകേഞരദ  ഫഞക്ടറബകേള്

തുറനപ്രവെര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  അര്ഹതകപ്പെട

കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്,   കുടബശ്ശേബകേ  കബഞണസച്ച്,   ഇ.എസച്ച്.കഎ.  ആനുകൂലെദഞ്ചാം,

കപ്രഞവെബഡന്റെച്ച് ഫണച്ച് വെബഹബതഞ്ചാം എന്നബവെ ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കേഞകലെഞചബതമഞയബ

കൂലെബ  വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടഞകത  കമകകകനകസഷന

കകേഞണ്ടുവെരുന്നതച്ച്  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  പഠബക്കുന്നതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  സമബതബകയ

നബകയഞഗബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

നബയമഞ്ചാം,  വെദവെസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവെച്ച്):  കേഞഷഷ

കകേഞര്പ്പെകറഷനബലഞ്ചാം  കേഞപ്പെകബലഞ്ചാം  പരമഞവെധബ  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനച്ച്  സര്കഞര്  ശമബക്കുനണച്ച്.   അടുത്ത  വെര്ഷഞ്ചാം  വെബവെബധ
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രഞജദങ്ങളബലള  ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  ഏജനസബകേളബല്നബന്നച്ച്  കുറഞ്ഞെ  വെബലെയച്ച്

ഗുണകമന ഉറപ്പുവെരുത്തബകകഞണ്ടുള കതഞടണബ കനരബടച്ച്  ഇറക്കുമതബ കചയഞന

കേഴബയുകമന്നഞണച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതച്ച്.  സന്വേകേഞരദ  വെദവെസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളുകട

കതഞഴബല്  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനഞണച്ച്  ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  പ്രഥമ  പരബഗണന

നല്കുന്നതച്ച്.  സസ്പീകതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  അനുകയഞജദമഞയ  കതഞഴബലെബടഞ്ചാം

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കഷല്ലബഞ്ചാംഗബകന്റെ  കമഞഡഹണകസഷനുഞ്ചാംകവെണബ  തുകേ

അനുവെദബചബട്ടുണച്ച്.   സന്വേകേഞരദ കേശുവെണബ ഫഞക്ടറബകേള് കമഞഡഹണകസഷന,

അപ്ഗ്രകഡഷന ഓഫച്ച് കടകകഞളജബ തുടങ്ങബയവെയച്ച് മുടക്കുന്ന തുകേയച്ച് 40 ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപവെകര ഗവെണ്കമന്റെച്ച് കേദഞപബറ്റല് ഇനകസന്റെസ്പീവെഞയബ  നല്കുനണച്ച്. സസ്പീകേള്,

കചറുപ്പെകഞര്  തുടങ്ങബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കച്ച്  10  ശതമഞനഞ്ചാം  അധബകേ  മൂലെധന

സബ്സബഡബ  നല്കേഞനുഞ്ചാം  വെര്കബഞ്ചാംഗച്ച്  കേദഞപ്പെബറ്റലെബനഞയബ  എടുക്കുന്ന  തുകേയച്ച്

നല്കകേണബവെരുന്ന  പലെബശയുകട  50  ശതമഞനഞ്ചാം  (പരമഞവെധബ  10  ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപവെകര)  ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  വെഹബകഞനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.   വെബദഗ

സമബതബയുകട  അന്തബമ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  ലെഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്  എല്ലഞ  വെബഭഞഗഞ്ചാം

ആളുകേളുമഞയുഞ്ചാം ചര്ച കചയച്ച് സമൂലെമഞയ മഞറ്റഞ്ചാംവെരുത്തബ കേശുവെണബ വെദവെസഞയഞ്ചാം

ലെഞഭകേരമഞകഞനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  മഞനദമഞയബ  ജസ്പീവെബകഞന

കേഴബയുന്നതരത്തബല്  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്  ഉറപ്പുവെരുത്തഞനുഞ്ചാം  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.   ഇ.എസച്ച്.കഎ.-യുകട  വെദവെസയബല്  മഞറ്റഞ്ചാം

വെരുകത്തണതച്ച്  കകേന്ദ്രസര്കഞരഞണച്ച്.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട

ജസ്പീവെബതകചലെവെബലണഞയ വെര്ദനവഞ്ചാം സഞപനങ്ങള്കച്ച് കകേഞടുകഞന കേഴബയുന്ന

സഞമത്തബകേ  ഘടകേവഞ്ചാം  പരബഗണബചച്ച്  കൂലെബവെര്ദനയുണഞകേണകമന

തകന്നയഞണച്ച് സര്കഞര് കേഞണുന്നതച്ച്.  

(2)  മൃതസഞസ്പീവെനബ പദതബ കേഞരദക്ഷമമഞയബ നടപ്പെഞകകണതബകന്റെ
ആവെശദകേത

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്കുമഞര്:   അവെയവെമഞറ്റ  ശസകബയയബകലെ

സഞകങതബകേ  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം  നടപടബകമങ്ങള്  ലെഘൂകേരബചച്ച്

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം ഒഴബവെഞക്കുകേയുഞ്ചാം രജബകസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസച്ച് നബര്ത്തലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം കചയച്ച്

മൃതസഞസ്പീവെനബ  പദതബ  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  നടപ്പെഞക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ആശുപതബകേകള  അവെയവെമഞറ്റ

ശസകബയകേള്കച്ച് സജമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  രക്തബനമബല്ലഞത്തവെരബല്നബനള

അവെയവെമഞറ്റഞ്ചാം കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം ശമഞ്ചാം നടത്തണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വെനബത-ശബശുവെബകേസന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്  ):  അവെയവെമഞറ്റ ശസകബയ നടത്തുന്നതബനഞവെശദമഞയ ഇടകപടലകേള്

സര്കഞര് കമഖലെയബല് നടത്തുനണച്ച്.  1994-ലഞ്ചാം  2014-ലഞ്ചാം  നബലെവെബല് വെന്ന

നബയമങ്ങളുകട  അടബസഞനത്തബലെഞണച്ച്  അവെയവെമഞറ്റവമഞയബ  ബനകപ്പെട



10

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്  നടക്കുന്നതച്ച്.  ബന്ധുകള്  തമ്മേബലളള  അവെയവെദഞനത്തബനച്ച്

ആശുപതബകേളബല്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുളള  കമഡബകല്  കബഞര്ഡബകന്റെയുഞ്ചാം

ബന്ധുകവെതര  അവെയവെദഞനത്തബനച്ച്  ജബല്ലഞതലെത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുളള

ഓതകകറകസഷന  കേമ്മേബറ്റബയുകടയുഞ്ചാം  അനുമതബ  ആവെശദമഞണച്ച്.  ഇതബല്

ബന്ധുകവെതര  അവെയവെദഞനത്തബനഞണച്ച്  കൂടുതല്  നടപടബകമങ്ങള്

ആവെശദമഞയബവെരുന്നകതങബലഞ്ചാം  ആയതച്ച്  ലെഘൂകേരബകഞന  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  അവെയവെദഞന  പ്രകബയയബല്  ദഞതഞവഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേര്ത്തഞവഞ്ചാം

തമ്മേബല്  പണമബടപഞടുകേകളഞനമബകല്ലനളളതുഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയ

ജസ്പീവെകേഞരുണദപരമഞയ കേഞരണങ്ങളഞലെഞണച്ച് അവെയവെദഞനഞ്ചാം നടത്തുന്നകതനഞ്ചാം

കതളബയബക്കുന്ന കരഖകേള് ആശുപതബ മുഖഞന്തരഞ്ചാം ജബല്ലഞതലെ ഓതകകറകസഷന

കേമ്മേബറ്റബ   പരബകശഞധബചതബനുകശഷമഞണച്ച്  ശസകബയയച്ച്  അനുവെഞദഞ്ചാം

നല്കുന്നതച്ച്.  ലെബവെര്  ടഞനസച്ച് പഞകന്റെഷന  ശസകബയ  നടത്തുന്നതബനഞയബ

ഓതകകറകസഷന  കേമ്മേബറ്റബയുകട  അനുമതബ  തഞമസഞ്ചാംവെബനഞ  നല്കുനണച്ച്.

തബരുവെനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞടയഞ്ചാം  കമഡബകല്  കകേഞകളജുകേളബല്  കേരള്,  വൃക,

ഹൃദയമഞറ്റ  ശസകബയയഞ്ചാം  ആലെപ്പുഴ,  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  കമഡബകല്

കകേഞകളജുകേളബല്  വൃക  മഞറ്റബവെയല്  ശസകബയയമുളള  സസൗകേരദഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  കമഡബകല്  കകേഞകളജബല്
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കേരള്മഞറ്റബവെയല്  ശസകബയ  നടത്തഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.  കകേഞഴബകകഞടച്ച്

ജബല്ലയബല്  ഓര്ഗന  ടഞനസച്ച് പഞകന്റെഷനുകവെണബ  മഞതഞ്ചാം  ഒരു  ഇനസ്റ്റേബറ്റഷടച്ച്

സഞപബകഞന  തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബട്ടുണച്ച്.  മസബഷ്കമരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവെബക്കുന്ന

കരഞഗബകേളബല്  നബനഞ്ചാം  ബന്ധുകളുകട  സമ്മേതപ്രകേഞരഞ്ചാം  അവെയവെദഞനഞ്ചാം

നടത്തുന്നതബനുള  പശഞത്തലെസസൗകേരദഞ്ചാം  സര്കഞര്  ആശുപതബകേളബല്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  നബലെവെബല്  മൃതസഞസ്പീവെനബ  പദതബയബല്  3156

കരഞഗബകേള്  രജബസ്റ്റേര്  കചയബട്ടുണച്ച്.  അവെയവെദഞനവമഞയബ  ബനകപ്പെട

നടപടബകമങ്ങള്  ലെഘൂകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സുതഞരദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാംകവെണബ

കപ്രഞകടഞകകേഞള്  തയഞറഞകഞന  കകേരള  കസ്റ്റേറ്റച്ച്  ഓര്ഗന  ആനഡച്ച്  ടബഷഷ

ടഞനസച്ച് പഞന്റെച്ച് ഓര്ഗകകനകസഷകന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്. ടബ പദതബയുകട

കേസ്പീഴബല്  രജബസ്റ്റേര്  കചയബട്ടുളള  കരഞഗബകേളബല്  നബനഞ്ചാം  18-03-2013-കലെ

സര്കഞര്  ഉത്തരവപ്രകേഞരമഞണച്ച്  ഫസ്പീസച്ച്  ഇസൗടഞകബവെരുന്നതച്ച്.

അവെയവെദഞനവമഞയബ  ബനകപ്പെട  വെബഷയങ്ങകളല്ലഞഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന്റെ

മുമഞകകേ  ഉന്നയബചബട്ടുണച്ച്.  പതബനഞലെച്ച്  ജബല്ലകേളബകലെയുഞ്ചാം  തകദശസന്വേയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളുകട  ഫണച്ച്  മഞറ്റബവെചകകേഞണച്ച്  ടഞനസച്ച് പഞകന്റെഷനുകശഷഞ്ചാം

തുടര്ചബകേബതയളള മരുന്നച്ച് ലെഭദമഞകഞനുളള നടപടബയുഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. 
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III. സബ്മബഷന

(1) ആചഞരസഞനബകേരുകടയുഞ്ചാം കകേഞലെധഞരബകേളുകടയുഞ്ചാം കവെതനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനല്ലബക്കുന്നച്ച്:  ഉത്തരമലെബഞറബകലെ

ആചഞരസഞനബകേരുകടയുഞ്ചാം കകേഞലെധഞരബകേളുകടയുഞ്ചാം കവെതനത്തബനുളള വെബഹബതഞ്ചാം

ബഡ്ജറ്റബല് വെകേയബരുത്തഞനുഞ്ചാം  അവെരുകട  കവെതനഞ്ചാം  വെര്ദബപ്പെബചച്ച്  നല്കേഞനുഞ്ചാം

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

പടബകേജഞതബ,     പടബകേവെര്ഗ,     പബന്നഞക     വെബഭഞഗ  കക്ഷമ വഞ്ചാം

കദവെസന്വേവഞ്ചാം  പഞര്ലെകമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):

കക്ഷത  ആചഞരസഞനബകേര്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞലെധഞരബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കവെതനഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കുടബശ്ശേബകേ  കകേഞടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതബനുമഞയബ   ബഡ്ജറ്റബല്

വെകേയബരുത്തബയ   തുകേ  5.50 കകേഞടബ  രൂപയഞയബ  വെര്ദബപ്പെബകഞന  കവെണ

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  പ്രതബമഞസ  കവെതനഞ്ചാം  രണഞയബരഞ്ചാം  രൂപയഞയബ

ഉയര്ത്തുന്ന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബക്കുന്നതഞണച്ച്.  

(2) കനയഞര് ലെയണ് സഫഞരബ പഞര്കച്ച്

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:   കനയഞര്  ലെയണ്  സഫഞരബ  പഞര്കബകന്റെ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം പുനനഃസഞപബചച്ച്  പ്രവെര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  മബനബ ലെയണ്

സഫഞരബ പഞര്കച്ച്  സഞപബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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വെനഞ്ചാം-വെനദജസ്പീവെബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന): ആവെശദമഞയ

സലെ വെബസ്തൃതബ ഇല്ലഞത്തതബനഞലെഞണച്ച് കനയഞര് ലെയണ് സഫഞരബ പഞര്കബല്

കകേന്ദ്ര  മൃഗശഞലെഞ  അകതഞറബറ്റബ  പ്രവെര്ത്തനഞനുമതബ  റദഞകബയതച്ച്.  വെനഞ്ചാം

വെകുപ്പെബനച്ച്  പഞര്കബകന്റെ വെബസ്തൃതബ വെര്ദബപ്പെബകഞന നബര്വ്വഞഹമബല്ല.  വെനദജസ്പീവെബ

സകങതങ്ങളബലഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  ഉദദഞനങ്ങളബലഞ്ചാം  മൃഗശഞലെകേളുഞ്ചാം  സഫഞരബ

പഞര്ക്കുകേളുഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതുമഞയബ  ബനകപ്പെട  കകേസച്ച്  നബലെവെബല്

സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുകട പരബഗണനയബലെഞണച്ച്.  മബനബ  ലെയണ്  സഫഞരബ  പഞര്കച്ച്

സഞപബക്കുന്നതുമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഞലെഞ  അകതഞറബറ്റബകയ

സമസ്പീപബക്കുന്ന കേഞരദഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ പരബഗണനയബലെഞണച്ച്.

(3) എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള് അദദഞപകേരുകട നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   വെബ  .   ആര്  .   സുനബല് കുമഞര്:  സര്കഞര് അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള്

അദദഞപകേര്കച്ച്   നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനഞവെശദമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    ശബവെനകുടബ):

എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള്  അദദഞപകേരുകട  നബയമനവമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്  2019-20

അദദയനവെര്ഷകത്ത തസബകേ നബര്ണ്ണയമഞണച്ച്  2020-21,  2021-22  എന്നസ്പീ

വെര്ഷങ്ങളബലഞ്ചാം ബഞധകേമഞകബ സര്കഞര് ഉത്തരവെച്ച് പുറകപ്പെടുവെബചതച്ച്. കകേഞവെബഡച്ച്
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മഹഞമഞരബ  കേഞരണഞ്ചാം  2020-21  അദദയനവെര്ഷഞ്ചാം  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തബയബല്ല.

2021 ജൂകകലെ  മുതല്  നബലെവെബലളള  ഒഴബവകേളബല്  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തഞന

സര്കഞര്  ഉത്തരവെച്ച്  പുറകപ്പെടുവെബകചങബലഞ്ചാം  ഭബന്നകശഷബ  സഞ്ചാംവെരണഞ്ചാം

പഞലെബകണകമന്ന വെദവെസയുമഞയബ ബനകപ്പെടച്ച് ബഹു. കകഹകകഞടതബ അതച്ച്

കസ്റ്റേ  കചയബരുന.  കകഹകകഞടതബയുകട  നബര്കദശകത്തത്തുടര്ന്നച്ച്

2022-ല്  സഞ്ചാംവെരണകമഞ്ചാം  പഞലെബചച്ച്  അര്ഹരഞയ  ഭബന്നകശഷബകഞരഞയ

ഉകദദഞഗഞര്ത്ഥബകേകള നബയമബകഞന സര്കഞര് ഉത്തരവെച്ച് പുറകപ്പെടുവെബചകവെങബലഞ്ചാം

അതബകനതബകര  അപ്പെസ്പീലകേള്  ഫയല്  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ആയതച്ച്

കകഹകകഞടതബയുകട  പരബഗണനയബലമഞണച്ച്.  ഇതുസഞ്ചാംബനബച  കകേഞടതബ

നബര്കദശങ്ങളുകടയുഞ്ചാം  ബനകപ്പെട  സര്കഞര്  ഉത്തരവകേളുകടയുഞ്ചാം

അടബസഞനത്തബല്  ഭബന്നകശഷബ  സഞ്ചാംവെരണഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

അര്ഹരഞയവെര്കച്ച്  നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബചവെരുന. 

IV. അനസൗകദദഞഗബകേഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട കേഞരദഞ്ചാം

(1) റബകപ്പെഞര്ടച്ച് പരബഗണന:

അനസൗകദദഞഗബകേ  ബബല്ലുകേളുഞ്ചാം  പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  സമബതബയുകട

എടഞമതച്ച് റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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(2) സഞമഞനദമഞയബ  കപഞതുതഞല്പ്പെരദമുള  സഞ്ചാംഗതബകേള്  സഞ്ചാംബനബച
പ്രകമയങ്ങള്

(i) സഞ്ചാംസഞനകത്തഞടുള കകേന്ദ്ര അവെഗണന അവെസഞനബപ്പെബക്കുകേ

ശസ്പീ.  വെബ.  കജഞയബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപ്രകേഞരഞ്ചാം  (ശസ്പീ  .    സബ  .    എചച്ച്  .

കുഞ്ഞെമ):   "ശക്തമഞയ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുഞ്ചാം  ശക്തമഞയ  കകേന്ദ്രവഞ്ചാം  എന്ന

കഫ ഡറൽ  തതന്വേത്തബനച്ച്  അനുകയഞജദമല്ലഞത്ത  വെബധത്തബൽ  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

ജബ.എസച്ച്.ടബ.  വെഴബ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുകട  നബകുതബ  നബർണ്ണയഞധബകേഞരത്തബൽ

മുഖദപങച്ച്  കേരസമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  പരബധബയബൽ  വെരഞത്ത

കപകടഞളബനുഞ്ചാം  ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുമഞയബ  പങ്കുവെയ്കകണതബല്ലഞത്ത

കസസച്ച്  വെലെബയകതഞതബൽ ഏർകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  കൂടഞകത,

ഡബവെബസബബബൾ പൂളബൽനബന്നച്ച് സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച് നസ്പീതബയുക്തമഞയബ ലെഭബകകണ

വെബഹബതത്തബൽ  ഗണദമഞയബ  കുറവെച്ച്  വെരുത്തബ  കകേവെലെഞ്ചാം  1.925

ശതമഞനമഞക്കുകേയുഞ്ചാം റവെനഷ കേമ്മേബ ഗ്രഞന്റെച്ച് നബർത്തലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം കകേന്ദ്രഞവെബഷ്കൃത

പദതബകേളുകട  കകേന്ദ്രവെബഹബതഞ്ചാം  വെൻകതഞതബൽ  കുറവെച്ച്  വെരുത്തുകേയുഞ്ചാം

കചയബരബക്കുന.  രഞജദത്തച്ച്  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  അനവെധഞനതകയഞകട

നടപ്പെബലെഞകബയതുമൂലെമുള നബകുതബ നഷ്ടഞ്ചാം നബകേത്തുന്നതബനുള നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനഞയബ  ജനങ്ങളബൽനബന്നച്ച്  കസസച്ച്  പബരബക്കുന്നതച്ച്  തുടരുകമഞഴഞ്ചാം

പ്രസ്തുത നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനങ്ങൾകച്ച് നല്കുന്നതച്ച് നബർത്തലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം
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സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കേടകമടുപ്പെച്ച്  പരബധബ  ഗണദമഞയബ  കവെടബക്കുറയകേയുഞ്ചാം

കചയബരബക്കുന.  അകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കപഞതുകേണകബലള  തുകേ  കപഞതുകേടമഞയബ

കേണകഞകബ  വെഞയ്പകയടുക്കുന്നതച്ച്  പരബമബതകപ്പെടുത്തുന്ന  നടപടബയുഞ്ചാം

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന.   സർകഞർ  ഏജൻസബകേളുകട  വെഞയ്പ,  സർകഞർ

കേണകബൽകപ്പെടുന്നബകല്ലന്നച്ച്  പഞർലെകമന്റെബൽ  വെദക്തമഞകബകയങബലഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര

സര്കഞര്  അത്തരഞ്ചാം  വെഞയ്പകയടുക്കുന്നതച്ച്  തുടരുകമഞൾത്തകന്ന

വെബകവെചനപൂർണ്ണമഞയബ,  കകേരള  അടബസഞന  സസൗകേരദ  നബകക്ഷപ  നബധബ

കബഞർഡബനച്ച്  കേടകമടുകഞനുളള  അനുമതബയുഞ്ചാം  അറുപത്തബരണച്ച്

ലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം  വെരുന്ന കക്ഷമകപൻഷൻകേഞർകച്ച്  യഥഞസമയഞ്ചാം കപൻഷൻ

നല്കുന്നതബനച്ച്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബച  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷ  കപനഷന

ലെബമബറ്റഡബനച്ച്  വെഞയ്പകയടുക്കുന്നതബനുളള  അനുമതബയുഞ്ചാം  നബകഷധബചച്ച്

നബർവ്വസ്പീരദമഞക്കുന്ന നടപടബയഞണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്കഞര് സന്വേസ്പീകേരബചവെരുന്നതച്ച്.  ഇസൗ

സഞഹചരദത്തബല്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  വെബകേസന,  കക്ഷമ  പ്രവെർത്തനങ്ങകളയുഞ്ചാം

പദതബകേകളയുഞ്ചാം  ദുർഗമമഞക്കുന്ന  നയങ്ങളുഞ്ചാം  നടപടബകേളുഞ്ചാം  തബരുത്തബ

ഭരണഘടനയുകട  അന്തസത്ത  ഉയർത്തബപ്പെബടബകണകമന്നച്ച്

കകേന്ദ്രസർകഞരബകനഞടച്ച്  ഈ  സഭ  ആവെശദകപ്പെടുന''  എന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.
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സഞ്ചാംസഞനകത്തഞടച്ച്  വെബകവെചനപരവഞ്ചാം  ജനഞധബപതദ-ഭരണഘടനഞ

വെബരുദവമഞയ  നബലെപഞടച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്

പ്രതബകഷധഞര്ഹമഞണച്ച്.  ബബ.കജ.പബ.  ഇതര  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേകള

രഞഷസ്പീയമഞയുഞ്ചാം  സഞമത്തബകേമഞയുഞ്ചാം  തകേര്കഞനഞണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

ശമബക്കുന്നതച്ച്.  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞകര  വെബലെയച്ച്  വെഞങ്ങബ  കകേരളകത്ത

അസബരസ്പീകേരബചച്ച് ഒരു ബബ.കജ.പബ.  സര്കഞര് രൂപസ്പീകേരബകഞന കേഴബയബകല്ലന്നച്ച്

മനസബലെഞകബയതബനഞല്  അര്ഹതകപ്പെട  വെബഹബതഞ്ചാം  നല്കേഞതബരബക്കുകേ,  കേടഞ്ചാം

വെഞങ്ങല്  പരബധബ  നബശയബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  നടപടബകേളബലൂകട  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരബകന  പ്രവെര്ത്തബകഞന  അനുവെദബകഞതബരബക്കുന്ന  നബലെപഞടച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബചവെരബകേയഞണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെബലെഞകബയകതഞടുകൂടബ  വെബഭവെ  സമഞഹരണത്തബനുളള  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

അധബകേഞരഞ്ചാം  പരബമബതകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  വെരുമഞനത്തബകന്റെ  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബല് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചലെവകേളുകട ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്

വെഹബകകണബവെരബകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുകേയഞണച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  വെരുമഞനഞ്ചാം

വെസ്പീതഞ്ചാംവെയന്നതബല്  സഹകേരണ  കഫഡറലെബസത്തബകനതബരഞയ  നബലെപഞടച്ച്

കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതുമൂലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്  ധനപ്രതബസനബ

കനരബടുകേയഞണച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ദുര്ബലെകപ്പെടുത്തഞനുളള  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ
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ജനഞധബപതദവെബരുദ  നടപടബകേള്കകതബകര  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വെദതദഞസമബല്ലഞകത ഒരുമബചച്ച് നബല്കണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമഞര്:  തഞകഴ  പറയുന്ന  കഭദഗതബ

അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

രണഞഞ്ചാം  ഖണബകേയബല്  “കകേന്ദ്രസര്കഞരബകനഞടച്ച്”എന്നതബനുപകേരഞ്ചാം

“കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകനഞടുഞ്ചാം  ഉപകഭഞക്തൃ  സഞ്ചാംസഞനമഞയ  കകേരളത്തബനച്ച്

ലെഭബകകണ  ഐ.ജബ.എസച്ച്.ടബ.  വെബഹബതഞ്ചാം  വെനകതഞതബല്  നഷ്ടമഞകുന്നതച്ച്

തടയുവെഞന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണകമന്നച്ച്  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരബകനഞടുഞ്ചാം”എന്നച്ച് കചര്ക്കുകേ.

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    യു  .    ജനസ്പീഷച്ച്  കുമഞര്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  നബകുതബ

പബരബക്കുന്നതബലഞ്ചാം  വെബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതുമുള്കപ്പെകടയുള  കേഞരദങ്ങളബല്

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സമ്മേര്ദത്തബലെഞക്കുന്ന  സമസ്പീപനമഞണച്ച്   കകേന്ദ്രസര്കഞര്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  കപകടഞള്, ഡസ്പീസല് എന്നബവെയച്ച് വെലെബയ കതഞതബല് കസസച്ച്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതച്ച്  പ്രതബകഷധഞര്ഹമഞണച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നടപ്പെബലെഞകബയതുമൂലെമുള  നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേ നല്കേഞത്തതച്ച് കകേരളകത്തഞടച്ച്

കേഞണബക്കുന്ന അവെഗണനയഞണച്ച്.  നബകുതബ വെബഹബതഞ്ചാം കവെടബക്കുറചതുഞ്ചാം റവെനഷ

കേമ്മേബ  ഗ്രഞന്റെച്ച്  നബർത്തലെഞകബയതുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഞവെബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട
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കകേന്ദ്രവെബഹബതത്തബല്  കുറവെച്ച്  വെരുത്തബയതുഞ്ചാം  പ്രതബകഷധഞര്ഹമഞണച്ച്.

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കേടകമടുപ്പെച്ച്  പരബധബ  കവെടബക്കുറചതച്ച്

ഭരണഘടനഞവെബരുദമഞണച്ച്.  കകേരളഞ്ചാം  കേടകകണബയബലെഞകണന്ന  തരത്തബലള

പ്രചഞരണഞ്ചാം നടത്തുന്നതച്ച് അടബസഞനരഹബതമഞണച്ച്.  സര്കഞര് ഏജനസബകേള്

എടുക്കുന്ന വെഞയ്പകേള്കപഞലഞ്ചാം ഇകപ്പെഞള് സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ വെഞയ്പഞപരബധബയബല്

വെരബകേയഞണച്ച്.   സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേളുകട  അധബകേഞരത്തബകനലള

കേടനകേയറ്റമഞണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്കഞര് നടത്തുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല്കുമഞര്: പ്രകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.  ഈ വെബഷയഞ്ചാം

ഒസൗകദദഞഗബകേ  പ്രകമയമഞയബ  അവെതരബപ്പെബകഞത്ത  നടപടബ  കഖദകേരമഞണച്ച്.

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  ബഡ്ജറ്റച്ച്  കരഖകേളബല്  കതറ്റഞയ  കേണക്കുകേളഞണച്ച്

നല്കേബയബരബക്കുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വെബജയന:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  കേടുത്ത

സഞമത്തബകേ  പ്രതബസനബകയ  അതബജസ്പീവെബചഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  വെബകേസന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞമൂഹദകക്ഷമ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം  നടത്തുന്നതച്ച്.  കതറ്റഞയ

കകേന്ദ്ര നയത്തബകന്റെ ഫലെമഞയബ സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച് ലെഭബകകണ വെബഹബതത്തബല്

ഏതഞണച്ച്  40,000  കകേഞടബ  രൂപയുകട  കുറവണഞയബട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേളുമഞയബ  പങ്കുവെയ്കകണ  നബകുതബ  വെബഹബതഞ്ചാം
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കുറഞ്ഞുവെരബകേയുഞ്ചാം  ആസൂതണ  കേമ്മേസ്പീഷന  ഉണഞയബരുന്നകപ്പെഞള്

ലെഭബചകകേഞണബരുന്ന  കകേന്ദ്രസഹഞയഞ്ചാം  നബര്ത്തലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബരബക്കുകേയഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    അഷ്റഫച്ച്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കകേരളത്തബല്  ആള് ഇന്തദഞ ഇനസ്റ്റേബറ്റഷടച്ച്  ഓഫച്ച് കമഡബകല് സയനസസുഞ്ചാം

കകേഞചച്ച് ഫഞക്ടറബയുഞ്ചാം  അനുവെദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ  വെകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപ്രകേഞരഞ്ചാം

തകദശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം-എഹകസച്ച്  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .    രഞകജഷച്ച്):

ജബ.എസച്ച്.ടബ.  കകേഞമനകസഷന  നബര്ത്തലെഞകബയതബകന്റെ  ഫലെമഞയബ

സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച്  10000  കകേഞടബ  രൂപയുകട  നഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവെബചബട്ടുണച്ച്.

ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരത്തബകന്റെ  കേഞലെഞവെധബ   നസ്പീടണകമന്ന  ആവെശദഞ്ചാം

ഉന്നയബചതച്ച് കകേരളമഞണച്ച്. സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുമഞയബ പങ്കുവെയ്കകണഞത്ത കസസഞ്ചാം

സര്ചഞര്ജഞ്ചാം  ചുമത്തബ  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  ജനങ്ങകള  കകേഞളയടബക്കുകേയഞണച്ച്.

പ്രകമയത്തബല് പറയുന്ന കേഞരദങ്ങള് സഞ്ചാംബനബചച്ച് ധനകേഞരദ വെകുപ്പുമനബ ചടഞ്ചാം

300  അനുസരബചച്ച്  സഭയബല്  വെബശദമഞയ  പ്രസഞവെന  നടത്തബയബട്ടുളതുഞ്ചാം

കേദഞബബനറ്റച്ച് ഒരു പ്രകമയഞ്ചാം അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചച്ച് പ്രധഞനമനബകച്ച് സമര്പ്പെബചബട്ടുളതുഞ്ചാം

കകേന്ദ്ര  ധനകേഞരദ  വെകുപ്പുമനബകച്ച്  വെബശദമഞയ  ഒരു  കമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം
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സമര്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ഈ  സഞഹചരദത്തബല്  പ്രകമയഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകകണതബല്ല.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച.

പ്രകമയഞ്ചാം സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവെലെബച.  

ii)  നഷനപക്ഷ വെബദദഞര്ത്ഥബകേകളഞടുള അവെഗണന തബരുത്തുകേ

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന  : "സചഞര്  കേമ്മേസ്പീഷന  നടത്തബയ

പഠനകത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  രഞജദകത്ത  അരബകുവെല്കരബകകപ്പെട  നഷനപക്ഷ

വെബഭഞഗങ്ങകള  സഞമൂഹബകേമഞയബ  ഉയര്ത്തബകകഞണ്ടുവെരബകേ  എന്ന

ലെക്ഷദകത്തഞകടയഞണച്ച്  നഷനപക്ഷ  വെബദദഞര്ത്ഥബകേള്കച്ച്  കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്

ഉള്കപ്പെകടയുള  വെബവെബധ  പദതബകേള്  ആവെബഷ്കരബചതച്ച്.  ഇത്തരഞ്ചാം

പദതബകേളബലൂകട  നഷനപക്ഷ  വെബഭഞഗങ്ങള്  വെബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്

മുകന്നറബകകഞണബരബക്കുന്ന  ഇസൗ  സന്ദര്ഭത്തബല്  മസൗലെഞന  ആസഞദച്ച്

കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്  ഉള്കപ്പെകടയുള  നഷനപക്ഷ  വെബദദഞര്ത്ഥബകേളുകട

ഉന്നമനത്തബനഞയബ  നല്കേബവെന്നബരുന്ന  വെബവെബധ  കസഞളര്ഷബപ്പുകേള്

കകേന്ദ്രസര്കഞര് നബര്ത്തലെഞകബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്. കൂടഞകത കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ

വെകുപ്പുവെഴബ ഒന മുതല് പത്തുവെകരയുള കഞസകേളബല് പഠബക്കുന്ന നഷനപക്ഷ

വെബദദഞര്ത്ഥബകേള്കച്ച്  കകേന്ദ്ര നഷനപക്ഷ മനഞലെയഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞകബ വെന്നബരുന്ന
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പ്രസ്പീകമടബകേച്ച്  കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്,  ഒനപതച്ച്,  പത്തച്ച്  കഞസുകേളബല്  പഠബക്കുന്ന

കുടബകേള്കച്ച്  മഞതമഞയബ  നബജകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  ഇതച്ച്

ലെക്ഷകണകബനച്ച് പഞവെകപ്പെട നഷനപക്ഷ വെബദദഞര്ത്ഥബകേള്കച്ച് തബരബചടബയഞണച്ച്.

ഇസൗ  നടപടബ  തബരുത്തുവെഞന  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  2022-23-ല്

വെബവെബധ  നഷനപക്ഷ  കക്ഷമ  പദതബകേള്കച്ച്  നസ്പീകബവെച  വെബഹബതത്തബല്

കപ്രഞഫ.  കജഞസഫച്ച് മുണകശ്ശേരബ കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്,  മദര് കതകരസ കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്,

എ.പബ.കജ. അബ്ദുല്കേലെഞഞ്ചാം കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്, കഎ.ടബ.സബ. ഫസ്പീ, റസ്പീഇഞ്ചാംകബഴ്സച്ച്കമന്റെച്ച്

സസ്പീഞ്ചാം തുടങ്ങബയ വെബവെബധ നഷനപക്ഷ കസഞളഷബപ്പുകേള്കച്ച് അനുവെദബച തുകേയബല്

2023  ജനുവെരബ  31  വെകര  ഒരു  രൂപകപഞലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നഷനപക്ഷ  കക്ഷമ

വെകുപ്പെച്ച്  കചലെവെഴബചബടബല്ല  എന്നച്ച്   നബയമസഭയബല്  ബഹുമഞനകപ്പെട

നഷനപക്ഷകക്ഷമ  വെകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്  വെദക്തമഞകബയബട്ടുണച്ച്.

ഇതച്ച്  നഷനപക്ഷ വെബഭഞഗത്തബകലെ വെബദദഞര്ത്ഥബകേകളഞടച്ച്  സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര്

കേഞണബക്കുന്ന  അവെഗണനകയയഞണച്ച്  ചൂണബകഞണബക്കുന്നതച്ച്.  ആയതബനഞല്

നഷനപക്ഷവെബദദഞര്ത്ഥബകേകളഞടച്ച്  കേഞണബക്കുന്ന  അവെഗണന  തബരുത്തുവെഞന

സതന്വേരനടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണകമന്നച്ച്  ഇസൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര-സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരുകേകളഞടച്ച് ആവെശദകപ്പെടുന”എന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

(കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബചബല്ല.)
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ശസ്പീ  .    എല്കദഞസച്ച്  പബ  .    കുന്നപ്പെബളബല്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

രണരലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വെരുമഞന പരബധബയുള നഷനപക്ഷവെബദദഞര്ത്ഥബകേകളയഞണച്ച്

കസഞളര്ഷബപ്പെബനച്ച്  പരബഗണബചബരുന്നതച്ച്.  പടബകേജഞതബ

വെബദദഞര്ത്ഥബകേളടകമുളവെരുകട  കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച്  നബര്ത്തലെഞകബയതബനുപുറകമ

നഷനപക്ഷ വെബദദഞര്ത്ഥബകേളുകടയുഞ്ചാം കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച് കവെടബക്കുറയകേയഞണച്ച് കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്കമന്റെച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  നബരവെധബ  വെബദദഞര്ത്ഥബകേളുകട  പഠനകത്ത

തടസകപ്പെടുത്തുകേയഞണച്ച്.  പഞവെകപ്പെട  നഷനപക്ഷ  വെബദദഞര്ത്ഥബകേള്കച്ച്

ലെഭബചബരുന്ന കസഞളര്ഷബപ്പെച്ച് പുനനഃസഞപബകഞന കകേന്ദ്രസര്കഞരബല്  സമ്മേര്ദഞ്ചാം

കചലത്തണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നസൗഷഞദച്ച്:  പ്രകമയകത്ത  എതബര്ക്കുന.  കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ  നഷനപക്ഷവെബരുദ  നബലെപഞടബകന  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

നഷനപക്ഷകക്ഷമ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുമഞയബ  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സഞ്ചാംസഞന

ഗവെണ്കമന്റെബകന  കുറ്റഞ്ചാം  പറയുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന്ന  സമസ്പീപനമഞണച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്രനബലെപഞടുകേള്കകതബകര  കകേന്ദ്രത്തബലെഞണച്ച്

പ്രകമയഞ്ചാം  അവെതരബപ്പെബകകണതച്ച്.  ഇവെബകട  സൂചബപ്പെബചബട്ടുള  പദതബകേകളല്ലഞഞ്ചാം

സര്കഞര് ഫലെപ്രദമഞയബ നടപ്പെഞകബകകഞണബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  നഷനപക്ഷകക്ഷമ



24

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളബല്  രഞജദത്തബനുതകന്ന  മഞതൃകേയഞയബടഞണച്ച്  കകേരളഞ്ചാം

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉഹബദുള:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  വെബദദഞഭദഞസ-

സഞമൂഹദ-സഞമത്തബകേ  കമഖലെകേളബല്  പബന്നഞകഞ്ചാം  നബല്ക്കുന്ന  നഷനപക്ഷ

ജനവെബഭഞഗങ്ങകള  സമൂഹത്തബകന്റെ  മുഖദധഞരയബല്  കകേഞണ്ടുവെരബകേ  എന്ന

ലെക്ഷദകത്തഞടുകൂടബ  നബകയഞഗബച  സചഞര്  കേമ്മേബറ്റബ  ശബപഞര്ശയുകട

അടബസഞനത്തബല്  നടപ്പെഞകകണ  പലെ  പദതബകേളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്

നടപ്പെഞകബയബടബല്ല.  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ഗവെണ്കമനഞ്ചാം

നഷനപക്ഷവെബരുദ സമസ്പീപനഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് കഖദകേരമഞണച്ച്. 

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)

സഭ ഉചയകശഷഞ്ചാം 12.30-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.

******
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