പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
മൂന്ചാം സകേളനാം
ബഹു സ പീക്കറുടെ
്
റൂള ിംഗ്
11-10-2021
(10) ബ ല്ല ലെ അപാകത
2021

ഒക്ടാബര്

11-ാാാിം

തീയത

ന യമന ര്മാണ

കാര്യത്ത ല്, 2021-ലെ ക്കര്ള സ്വാശ്രയ ക്കാക്ളജ് അദ്ധ്യാപകഅനദ്ധ്യാപക

ജീവനക്കാര്

വയവസ്ഥകളിം)

ബ ല്ല ലെ

നെത്ത പ്പ ന് മാത്രമായ
സ്വാശ്രയ

(ന യമവിം

ക്സ്വന

അവതര്ണക്വളയ ല്,

ക്വതന

ക്കാഴ്സുകളലെ

അിംഗീകാര്ിം െഭ ച്ച് പ്രവര്ത്ത ക്കുന്ന

ക്കാക്ളജുകള ലെ

ന യമനങ്ങള്ക്ക്ക്

ചട്ടങ്ങളിം

വയവസ്ഥകളിം ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നത് സ്ര്ക്കാര് ല് ന ക്ഷ പ്തമല്ലാത്ത
അധ കാര്ത്ത ലെ
വ രുദ്ധ്വമാലണന്നിം

പ്രക്യാഗവിം
സ്വാശ്രയ

ആര്ട്ട ക്ക ള്ക്

സ്ഥാപനങ്ങളലെ

14-ന്
ന യന്ത്രണിം

ബന്ധലപ്പട്ട യൂണ ക്വഴ്സ റ്റ കള്ക്ക്കായത നാല് യൂണ ക്വഴ്സ റ്റ ആട ല്
ആവശ്യമായ

ക്ഭദഗത

ലകാണ്ടുവരുന്നത്

വരുത്തുന്നതുവലര്

ക്രമപ്രകാര്മലല്ലന്നിം

പ്രക്തയക

ന യമിം

ബ ല്ല നെ സ്ഥാനമായ

ഓര്ഡ നന്സ്്

പ്രകാര്മുള്ള

ബഹുമാനലപ്പട്ട

ക്കര്ള

വയവസ്ഥകള്ക്

ലെലാക്ക്കാെത

നെപ്പ ൊക്കുന്നത്

ക്േ

ലചയ്ത ര് ക്കുന്ന

സ്ാെചര്യത്ത ല് ഓര്ഡ നന്സ് ന് പകര്ിം ന യമന ര്മാണിം
നെത്തുന്നത് ഉച തമലല്ലന്നിം ക്കാെത ഉത്തര്വകള്ക് മറ കെക്കാന്
ന യമന ര്മാണിം പാെ ലല്ലന്ന് ബഹുമാനലപ്പട്ട സുപ്രീിം ക്കാെത
സ്ിംസ്ഥാന ന യമസ്ഭകലളയിം

പാര്െലമെ ലനയിം

ഓര്മലപ്പടുത്ത യ ട്ടുലെന്നിം
വ ദയാഭയാസ്

സ്ഥാപനങ്ങള ല്

ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നത്
വ ധ കളലെയിം

മതനൂനപക്ഷങ്ങള്ക്
സ്ര്ക്കാര്

ഭര്ണഘെനാ
െിംഘനമാലണന്നിം

പെതവണ
നെത്തുന്ന

ന യന്ത്രണങ്ങള്ക്

വയവസ്ഥകളലെയിം
ബ ല്ല ലെ

ക്കാെത

ഖണ്ഡിം

4-ലെ

വയവസ്ഥകള്ക് ന െവ ലുള്ള വയതയസ്ത സ്ര്വകൊശ്ാെ ന യമങ്ങള ലെ
വവധ

വകുപ്പുകള്ക്ക്ക്

വ രുദ്ധ്മാലണന്നിം

അതുസ്ിംബന്ധ ച്ച

overriding clause ബ ല്ല ല് ക്ചര്ത്ത ട്ട ലല്ലന്നിം അപാകതകള്ക്
പര് െര് ക്കുന്നതുവലര്
പ്രത പക്ഷലത്ത

ബ ല്
ചെ

ആവശ്യലപ്പടുകയൊയ .

അവതര്ണിം
അിംഗങ്ങള്ക്

മാറ്റ വയ്ക്കണലമന്നിം
ക്രമപ്രശ്നത്ത ലൂലെ

സ്ിംസ്ഥാനലത്ത

സ്വാശ്രയ

ക്കാക്ളജ്

അദ്ധ്യാപക-

അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാരുലെ ന യമനിം, ക്സ്വന വയവസ്ഥകള്ക്
എന്ന വയാണ്

ബ ല്ല ല്

പ്രത പാദ ക്കുന്നലതന്നിം

സ്മാന

ക്ജാെ യ ല് ഏര്ലപ്പടുന്നവരുലെ ക്സ്വന-ക്വതന വയവസ്ഥകള്ക്
സ്മാനമായ ര് ക്കണലമന്നിം

ബ ല്ല ലെ

ഉക്േശ്യെക്ഷയത്ത ന്

അനുസൃതമായ സ്വാശ്രയ ക്കാക്ളജുകള്ക് എന്നത ന് ന ര്വചനിം
നല്ക യ ട്ടുള്ളത നാല് പ്രസ്തുത ന ര്വചനിം ന െന ല്ക്കുകയ ലല്ലന്ന
വാദിം

അപ്രസ്ക്തമാലണന്നിം

െ

ബ ല്ല ലെ

നെപ്പാക്കുന്നത നാണ്

വയവസ്ഥകള്ക്

ലറഗുക്െഷനുകളൊക്കുവാന്

സ്ര്വകൊശ്ാെയ്ക്ക് അധ കാര്ിം നല്കുന്നലതന്നിം ആയത നാല്
യൂണ ക്വഴ്സ റ്റ

ആട ല്

ന യമന ര്മാണിം

ക്ഭദഗത

വരുത്താലത

നെത്തുന്നത്

പ്രക്തയക

ഫെപ്രദമല്ലാത്തതുിം

ക്രമവ രുദ്ധ്മാലണന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അെ സ്ഥാനമ ലല്ലന്നിം 2021-ലെ
ക്കര്ള സ്വാശ്രയ ക്കാക്ളജ് അദ്ധ്യാപക-അനാദ്ധ്യപക ജീവനക്കാര്
(ന യമനവിം

ക്സ്വന

വയവസ്ഥകളിം)

ഓര്ഡ നന്സ് ലെ നാലുിം അഞ്ചിം

അെ സ്ഥാനമായ

വകുപ്പുകള്ക്ക്ക് കീഴ ലെടുക്കുന്ന

ഏലതാരു

നെപെ യിം

റ ട്ട്

െര്ജ യലെ

വ ക്ധയമായ ര് ക്കുലമന്നാണ്
ഉത്തര്വായ ട്ടുള്ളലതന്നിം

അന്ത മവ ധ ക്ക്
ലെലാക്ക്കാെത

ഭര്ണഘെനാവ രുദ്ധ്മായ

യാലതാരു

വയവസ്ഥയിം െ ബ ല്ല ല് ഉള്ക്ലപ്പടുത്ത യ ട്ട ലല്ലന്നിം അദ്ധ്യാപകരുലെ
വ ദയാഭയാസ്

ഗുണന െവാര്ിം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

െ

ബ ല്ല ലെ

വയവസ്ഥകള്ക് ഭര്ണഘെനയ്ക്ക് അനുസൃതവിം ന യമപര്വമാലണന്നിം
സ്വാശ്രയ
ജീവനക്കാരുലെ

ക്കാക്ളജുകള ലെ

അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപക

ശ്മ്പളലെയ ലുിം

മറ്റ്

ക്സ്വന

വയവസ്ഥകളിം

കാൊകാെങ്ങള ല് സ്ര്ക്കാര് ന ശ്ചയ ക്കുന്ന പ്രകാര്ിം സ്ര്ക്കാര്
ന യമ ക്കുന്ന

സ്മ ത യലെ

ശ് പാര്ശ്

പ്രകാര്മായ ര് ക്കുലമന്ന്

വയവസ്ഥ ലചയ്ത ട്ടുലെന്നിം തസ്ത ക, ശ്മ്പള ലെയ ല്, ശ്മ്പളിം,
ഇന്ക്ര ലമെ്,

ലപ്രാക്മാഷന്,

ക്േഡ്,

ന യമന

കാെയളവ്

തുെങ്ങ യവ സ്ിംബന്ധ ച്ച് വ ദയാഭയാസ് ഏജന്സ് യമായ കര്ാറ ല്
ഏര്ലപ്പെണലമന്നാണ്
പ്രാബെയത്ത ലുള്ള
വയവസ്ഥകള്ക്ക്കുപുറലമയിം

ബ ല്ല ല്

വയവസ്ഥ

മക്റ്റലതങ്ക ലുിം
അവയ്ക്ക്

ലചയ്യുന്നലതന്നിം
ന യമത്ത ലെ
ഭിംഗിം

വരുത്താലതയമായ ര് ക്കുലമന്ന് വയവസ്ഥ ലചയ്ത ട്ടുള്ളത നാല് െ
ബ ല്ല ലെ

വയവസ്ഥകള്ക്

ന യമങ്ങള ലെ

വയവസ്ഥകള്ക്ക്ക്

വ ദയാഭയാസ്-സ്ാമൂെയനീത
നല്കുകയൊയ .

ക്മല്പ്പറഞ്ഞ

സ്ര്വകൊശ്ാെ

വ രുദ്ധ്മലല്ലന്നിം

വകുപ്പുമന്ത്ര

ഉന്നത

വ ശ്ദീകര്ണിം

ബഹുമാനലപ്പട്ട സ്പീക്കര് താലഴപ്പറയിംപ്രകാര്ിം റൂള ിംഗ് നല്ക .
“2021-ലെ ക്കര്ള സ്വാശ്രയ ക്കാക്ളജ് അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപക
ജീവനക്കാര്

(ന യമനവിം

ക്സ്വന

വയവസ്ഥകളിം)

ബ ല്ല ലെ

വയവസ്ഥകള്ക് ഭര്ണഘെനയലെക്യാ ന െവ ലുള്ള മറ്റ് ന യമങ്ങളക്െക്യാ
ഏലതങ്ക ലുിം ക്കാെത വ ധ യക്െക്യാ ഉള്ളെക്കത്ത ന് വ രുദ്ധ്മലല്ലന്നിം
സ്ിംസ്ഥാനലത്ത

സ്വാശ്രയ

ജീവനക്കാരുലെ

ക്കാക്ളജ്

ന യമനവിം

അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപക
ക്സ്വന

വയവസ്ഥകളിം

ഏകീകര് ക്കുന്നത നുിം ന യമവ ക്ധയമാക്കുന്നത നുിം ഉക്േശ് ച്ചുലകാണ്ടുള്ള
ഒരു ന യമമാണ് ഇലതന്നമുള്ള ബഹുമാനലപ്പട്ട മന്ത്ര യലെ മറുപെ
വസ്തുതാപര്മായത നാല് ഇതുമായ ബന്ധലപ്പട്ട ഓര്ഡ നന്സ് ക്േലുള്ള
ക്കാെത

വയവൊര്ങ്ങള്ക്

ഓര്ഡ നന്സ് നുപകര്മുള്ള

ഒരുതര്ത്ത ലുിം

പ്രസ്തുത

ന യമന ര്മാണാധ കാര്ലത്ത

പര് മ തലപ്പടുത്തുന്ന ല്ല. ബ ല്ല ലെ വയവസ്ഥകള ക്േല് ഉന്നയ ക്കലപ്പട്ട
ക്രമപ്രശ്നങ്ങള്ക് സ്ബ്ജട് കമ റ്റ യലെ പര് ഗണനാ ക്വളയ ക്ൊ സ്ഭയ ലെ
വകുപ്പ്

ത ര് ച്ചുള്ള

പര് െര് ക്കലപ്പൊവന്നതുമാണ്.
ന െന ല്ക്കുന്നതല്ല.”

പര് ഗണനാ

ക്വളയ ക്ൊ

അത നാല്

തെസ്സവാദങ്ങള്ക്

