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സസ്റ്റാററ്റ്യൂട്ടററി പ്രമമേയയ

1958-  ലലെ മകേരള വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ ആകക്ട്   (1959   ലലെ   6) 15-  ാംവകുപക്ട്   (1) -  ാം
ഉപവകുപറിലന്റെ കറിപ്തനറിബന്ധന പ്രകേസ്റ്റാരമുള്ള പ്രമമേയയ  .

മേറി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേസ്റ്റാനലപട്ട വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ വകുപ്പുമേനറിക്കക്ട്  1958-ലലെ മകേരള

വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ  ആകക്ട്  (1959  ലലെ  6)  15-ാംവകുപക്ട്  (1)-ാം  ഉപവകുപറിന്  കേസ്പീഴറില

സയസസ്റ്റാനലത്തെ  നസ്റ്റാലെക്ട്   സ്കൂളുകേലള  ഏലറടുക്കസ്റ്റാന്  ഉമദ്ദേശറിച്ചുലകേസ്റ്റാണ്ടുള്ള   പ്രമമേയയ

അവതരറിപറിക്കസ്റ്റാവുന്നതസ്റ്റാണക്ട്.

വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ വകുപ്പുമേനറി  (ലപ്രസ്റ്റാഫ  .    സറി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്):  സര,  തസ്റ്റാലഴപറയുന്ന

പ്രമമേയയ ഞസ്റ്റാന് അവതരറിപറിക്കുന. 

“WHEREAS the managers of the following schools have closed their

schools after obtaining favourable Judgments form the Hon'ble High Court

of Kerala confirmed by Hon'ble Supreme Court; The closure of the schools

are against the interest of public and pupils studying in those  schools. 

1) AUP School, Malapparamba,
    Kozhikode city Educational Sub district...............

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   സറി  .   മജസ്റ്റാസഫക്ട്:  മദദഗതറികേള് മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില തലന്ന വസ്റ്റായറിക്കണയ. 
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മേറി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമേസ്റ്റാനലപട്ട  മേനറിക്കക്ട്  മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില  മേറുപടറി  പറയസ്റ്റാന്

ബുദറിമുട്ടുമണസ്റ്റാ? 

ലപ്രസ്റ്റാഫ  .    സറി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്:  ഇതറിനുമുമയ  ഇലതലസ്റ്റായ  അവതരറിപറിചറിട്ടുള്ളതക്ട്

ഇയഗസ്പീഷറിലെസ്റ്റാണക്ട്.  ഇഇൗ ആകയ ഇയഗസ്പീഷറിലെസ്റ്റാണക്ട്. 

മേറി  .   സസ്പീക്കര:  മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില വറിതരണയ ലചെയറിട്ടുലണങറിലയ  മുന്കേസ്റ്റാലെങ്ങളറിലയ

ഇത്തെരയ പ്രമമേയത്തെറിലന്റെ അവതരണയ  ഇയഗസ്പീഷറിലതലന്നയസ്റ്റായറിരുന. 

ശസ്പീ  .   ലകേ  .  സറി  .   മജസ്റ്റാസഫക്ട് : കേസ്പീഴക്ട് വഴക്കങ്ങള്ലക്കസ്റ്റാരു മേസ്റ്റാറയ വരുമത്തെമണ?  

മേറി  .   സസ്പീക്കര: മേലെയസ്റ്റാളത്തെറിലയ ഇയഗസ്പീഷറിലയ വറിതരണയ ലചെയറിട്ടുണക്ട്.

ലപ്രസ്റ്റാഫ  .    സറി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്:   ഇഇൗ  പ്രമമേയയ  മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില  സരക്കുമലെറക്ട്

ലചെയറിട്ടുണക്ട്.  ഇതറിനുമുമള്ള പ്രറിസസ്പീഡന്റെക്ട്ലസലസ്റ്റായ  ഇയഗസ്പീഷറില അവതരറിപറിചതസ്റ്റാണക്ട്.

ആകയ ഇയഗസ്പീഷറിലെസ്റ്റാണക്ട്. 

ശസ്പീ  .    തറിരുവഞ്ചൂര രസ്റ്റാധസ്റ്റാകൃഷ്ണന്: സര,  പ്രമമേയയ സരക്കുമലെറക്ട് ലചെയ ഭസ്റ്റാഷയറില

തലന്ന  അവതരറിപറിക്കണയ.  സരക്കുമലെറക്ട്  ലചെയതക്ട്  മേലെയസ്റ്റാളത്തെറിലെസ്റ്റായതറിനസ്റ്റാല

മേലെയസ്റ്റാളഭസ്റ്റാഷ തലന്ന ഉപമയസ്റ്റാഗറിക്കണയ. 

മേറി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  തറിരുവഞ്ചൂര  രസ്റ്റാധസ്റ്റാകൃഷ്ണന്,  ഇലതസ്റ്റാരു  തരക്ക

വറിഷയമേസ്റ്റാക്കമണസ്റ്റാ?  മുന്കേസ്റ്റാലെങ്ങളറില   ചെട്ടയ   130  അനുസരറിച്ചുള്ള  പ്രമമേയയ
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അവതരറിപറിചതക്ട്  ഇയഗസ്പീഷറിലെസ്റ്റായറിരുന. ഇതക്ട്  മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില  ലെഭദമേസ്റ്റാകുനണക്ട്.

ദയവസ്റ്റായറി  അലതസ്റ്റാരു  തരക്കവറിഷയമേസ്റ്റാക്കരുതക്ട്.   മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില  അവതരറിപറിക്കസ്റ്റാന്

കേഴറിയുലമേങറില അങ്ങക്ട് മേലെയസ്റ്റാളത്തെറില അവതരറിപറിക.

വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ വകുപ്പുമേനറി  (ലപ്രസ്റ്റാഫ  .    സറി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്):  സര,  തസ്റ്റാലഴപറയുന്ന

പ്രമമേയയ ഞസ്റ്റാന് അവതരറിപറിക്കുന. 

"ബഹുമേസ്റ്റാനലപട്ട ലലഹെെമക്കസ്റ്റാടതറിയുലട അനുകൂലെ വറിധറി ബഹുമേസ്റ്റാനലപട്ട സുപ്രസ്പീയ

മകേസ്റ്റാടതറി  സറിരസ്പീകേരറിചറിട്ടുള്ളതറിനസ്റ്റാല  തസ്റ്റാലഴപറയുന്ന  സ്കൂളുകേളുലട  മേസ്റ്റാമനജരമേസ്റ്റാര

അവരുലട സ്കൂളുകേള് അടച്ചുപൂട്ടറിയറിട്ടുള്ളതയ അപ്രകേസ്റ്റാരയ സ്കൂളുകേള് പൂട്ടറിയറിട്ടുള്ളതക്ട് ലപസ്റ്റാത

തസ്റ്റാലപരദത്തെറിനുയ  ആ  സ്കൂളുകേളറില  പഠറിക്കുന്ന  കുട്ടറികേളുലട  തസ്റ്റാലപരദത്തെറിനുയ

എതറിരസ്റ്റായതറിനസ്റ്റാലയ;

1. എ.യു.പറി. സ്കൂള്, മേലെസ്റ്റാപറമക്ട്, 
മകേസ്റ്റാഴറിമക്കസ്റ്റാടക്ട് സറിററി വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ ഉപജറില,
മകേസ്റ്റാഴറിമക്കസ്റ്റാടക്ട് റവനറ്റ്യൂ ജറില. 

2. എ.യു.പറി. സ്കൂള്, പസ്റ്റാലെസ്റ്റാട്ടക്ട്,  
മകേസ്റ്റാഴറിമക്കസ്റ്റാടക്ട് സറിററി വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ ഉപജറില, 
മകേസ്റ്റാഴറിമക്കസ്റ്റാടക്ട് റവനറ്റ്യൂ ജറില. 

3. എ.എയ.എല.പറി. സ്കൂള്, മേങ്ങസ്റ്റാട്ടുമുററി,
ലകേസ്റ്റാമണസ്റ്റാട്ടറി വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ ഉപജറില, 
മേലെപ്പുറയ റവനറ്റ്യൂ ജറില. 
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4. പറി.എയ.എല.പറി. സ്കൂള്, കേറിരസ്റ്റാലൂര, 
വടക്കസ്റ്റാമഞ്ചേരറി വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ ഉപജറില, 
തൃശ്ശൂര റവനറ്റ്യൂ ജറില. 

കൂടുതല  കേസ്റ്റാരദക്ഷമേമേസ്റ്റായറി  അവ  നടത്തുന്നതറിനുമവണറി  1958-ലലെ  മകേരള

വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ  ആകക്ട്  (1959-ലലെ  6) 15-ാം  വകുപക്ട്  (1)-ാംഉപവകുപറിന്  കേസ്പീഴറില

മമേലപ്രസസ്റ്റാവറിച നസ്റ്റാലെക്ട് സ്കൂളുകേളുയ ലപസ്റ്റാതതസ്റ്റാലപരദസ്റ്റാരതയ ഏലറടുക്കുവസ്റ്റാന് സരക്കസ്റ്റാര

ഉമദ്ദേശറിക്കുന്നതറിനസ്റ്റാലയ;

1958-ലലെ   മകേരള  വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ  ആകക്ട്  (1959-ലലെ  6)15-ാം  വകുപക്ട്  (1)-ാം

ഉപവകുപറിലന്റെ  കറിപ്ത  നറിബന്ധനപ്രകേസ്റ്റാരയ,  ഏലറടുക്കുവസ്റ്റാനുള്ള  സരക്കസ്റ്റാരറിലന്റെ

ഉമദ്ദേശദത്തെറിനക്ട്  നറിയമേസഭ  പസ്റ്റാസസ്റ്റാക്കറിയ  ഒരു  പ്രമമേയത്തെറിലന്റെ  പറിന്ബലെമേറിലസ്റ്റാലത

മമേലപറഞ്ഞ  ഉപവകുപക്ട്  പ്രകേസ്റ്റാരയ  വറിജസ്റ്റാപനയ  പുറലപടുവറിക്കസ്റ്റാന്

പസ്റ്റാടറിലസ്റ്റാത്തെതറിനസ്റ്റാലയ;

ഇമപസ്റ്റാള്, അതറിനസ്റ്റാല, 1958-ലലെ മകേരള വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ ആകറിലലെ (1959-ലലെ 6)

15-ാം  വകുപക്ട്  (1)- ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേസ്റ്റാരയ,  മമേലപ്രസസ്റ്റാവറിച   നസ്റ്റാലെക്ട്  സ്കൂളുകേള്

ഏലറടുക്കുന്നതറിനുമവണറി നറിയമേസഭയുലട ഒരു പ്രമമേയയ പസ്റ്റാസസ്റ്റാക്കുന്നതറിനസ്റ്റായറി ഇഇൗ

സഭ ഇതറിനസ്റ്റാല തസ്പീരുമേസ്റ്റാനറിക്കുന.” 

പ്രതറിപക്ഷ മനതസ്റ്റാവക്ട്  (ശസ്പീ  .    രമമേശക്ട്  ലചെന്നറിത്തെലെ):  സര,  ഞസ്റ്റാന് പ്രമമേയലത്തെ



Uncorrected/Not for publication
5

പറിനസ്റ്റാങ്ങുന.  മേലെസ്റ്റാപറമക്ട്  സ്കൂള്  ഏലറടുക്കുന്നതറിനക്ട്  6 മകേസ്റ്റാടറി  രൂപ

ലചെലെവഴറിക്കുനലവന്ന  ഒരു  വസ്റ്റാരത്തെ  മേസ്റ്റാധദമേങ്ങളറില  വന.  അങ്ങലനയസ്റ്റാലണങറില

ഈ  നസ്റ്റാലെക്ട്  സ്കൂളുകേള് ഏലറടുക്കുന്നതറിനക്ട്  എത്ര സസ്റ്റാമത്തെറികേ ബസ്റ്റാദദത സയസസ്റ്റാന

ഗവണ്ലമേന്റെറിനക്ട് വരുലമേന്നക്ട് ബഹുമേസ്റ്റാനലപട്ട മേനറി വറിശദസ്പീകേരറിക്കസ്റ്റാമമേസ്റ്റാ? 

ലപ്രസ്റ്റാഫ  .    സറി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്:   കൃതദമേസ്റ്റായറി  അതറിലന്റെ  വറിലെ  നറിശ്ചയറിചക്ട്

നറിയമേപ്രകേസ്റ്റാരയ  ഇത്ര  ഇരട്ടറി  ലകേസ്റ്റാടുക്കസ്റ്റാലമേനള്ള  കേണക്കക്ട്  അനുസരറിചക്ട്  മേസ്റ്റാത്രമമേ

ലചെയസ്റ്റാന് സസ്റ്റാധറിക്കുകേയുള.  അതനുസരറിചക്ട്   വറിലെ ഇമപസ്റ്റാള് കൃതദമേസ്റ്റായറി  പറയസ്റ്റാന്

കേഴറിയറില.  ആ സ്കൂളുകേള് നറിയമേപ്രകേസ്റ്റാരയ ഏലറടുക്കുന്ന സമേയത്തുള്ള വറിലെ നറിശ്ചയറിചക്ട്

പറയുന്നതസ്റ്റാണക്ട്.   6  മകേസ്റ്റാടറി  രൂപ  എന്നതക്ട്   ഏകേമദശയ  ഇത്ര   രൂപ  എന്നക്ട്

പറഞ്ഞമന്നയുള, തകേ കൃതദമേല. 

ശസ്പീ  .    രമമേശക്ട്  ലചെന്നറിത്തെലെ:  മേസ്റ്റാധദമേങ്ങളറില  വന്നതക്ട്  ആറക്ട്  മകേസ്റ്റാടറി

രൂപലയന്നസ്റ്റാണക്ട്. ഇഇൗ നസ്റ്റാലെക്ട് സ്കൂളുകേളുയ  ഒരുമേറിചസ്റ്റാമണസ്റ്റാ ഏലറടുക്കുന്നതക്ട്?

ലപ്രസ്റ്റാഫ  .   സറി  .   രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്: അല. 

ശസ്പീ  .    രമമേശക്ട്  ലചെന്നറിത്തെലെ: മകേരളത്തെറിലലെ  ആയറിരമത്തെസ്റ്റാളയ  സ്കൂളുകേള്

അടച്ചുപൂട്ടല  ഭസ്പീഷണറി  മനരറിടുനണക്ട്.  ( ...........… ലലമേക്കക്ട്  ഓഫക്ട്..........)  അങ്ങലന

വരുമമസ്റ്റാള്  എത്ര  മകേസ്റ്റാടറി  രൂപ  ലചെലെവഴറിമക്കണറി  വരുലമേനള്ളതറിലന്റെ  ഒരു
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ധസ്റ്റാരണയുമണസ്റ്റാലയന്നററിയസ്റ്റാന് മവണറി മചെസ്റ്റാദറിചതസ്റ്റാണക്ട്. 

ലപ്രസ്റ്റാഫ  .    സറി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റാഥക്ട്:  എലസ്റ്റാ  സ്കൂളുകേമളയുയ  ഏലറടുക്കുന്നറില.  നസ്റ്റാലെക്ട്

സ്കൂളുകേളുലട  കേസ്റ്റാരദയ  മേസ്റ്റാത്രമമേ  പറഞ്ഞറിട്ടുള.  ബസ്റ്റാക്കറിയുള്ള  സ്കൂളുകേള്

നറിലെനറിരത്തെസ്റ്റാനസ്റ്റാണക്ട്  ഉമദ്ദേശറിക്കുന്നതക്ട്;  സയശയറിമക്കണ,      ലപസ്റ്റാത  വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ

സസ്റ്റാപനങ്ങളസ്റ്റായറി നറിലെനറിരത്തെസ്റ്റാന് സസ്റ്റാധറിക്കറിലലന്ന സസ്റ്റാഹെെചെരദത്തെറിലെസ്റ്റാണക്ട് ഇഇൗ നസ്റ്റാലെക്ട്

സ്കൂളുകേളുയ  ഗവണ്ലമേന്റെക്ട്  ഏലറടുക്കുന്നതക്ട്.  അടച്ചുപൂട്ടല  ഭസ്പീഷണറി  മനരറിടുന്ന

മകേരളത്തെറിലലെ ബസ്റ്റാക്കറി എലസ്റ്റാ സരക്കസ്റ്റാര സ്കൂളുകേളുയ ജനകേസ്പീയമേസ്റ്റായറി ഇടലപട്ടക്ട് അവലയ

ജനകേസ്പീയ  വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ  സസ്റ്റാപനങ്ങളസ്റ്റാക്കുന്ന  പ്രകറിയ    നടത്തുകേമയയുള,

ഏലറടുക്കുകേയറില. 

മേറി  .   സസ്പീക്കര: പ്രമമേയയ  സഭ പരറിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന. 

വറിദദസ്റ്റാഭദസ്റ്റാസ വകുപ്പുമേനറി അവതരറിപറിച സസ്റ്റാററ്റ്യൂട്ടററി പ്രമമേയയ പസ്റ്റാസസ്റ്റാക്കണലമേന്ന

പ്രശ്നലത്തെ 

അനുകൂലെറിക്കുന്നവര............

പ്രതറികൂലെറിക്കുന്നവര............

 പ്രമമേയയ സഭ ലഎകേകേമണദന അയഗസ്പീകേരറിചറിരറിക്കുന. 

പ്രമമേയയ പസ്റ്റാസസ്റ്റായറിരറിക്കുന.
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