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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   1,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബട്ട കചഞദദഞ്ചാം നമ്പര്   267-  കന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

25 -10 -2021-കലെ 267-ാം നമ്പര് നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബട്ട കചഞദദത്തബനക്ക് നല്കേബയ

ഉത്തരത്തബല്  അധബകേവബവരങ്ങള്  കചര്ത്തുകകേഞണ്ടുള്ള  പുതുകബയ  മറുപടബ
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കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

മുല്ലകപ്പെരബയഞര് ഡഞഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്: തസ്പീവ്രമഴയുകട പശഞത്തലെത്തബല് മുല്ലകപ്പെരബയഞര് ഡഞമബകന്റെ

പരമഞവധബ  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  തഞഴ്ത്തുനതബലഞ്ചാം  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം  പണബയണകമനള്ള

ആവശദഞ്ചാം സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തബ സഞ്ചാംസഞന തഞത്പരദഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബലഞ്ചാം  സര്കഞര്  പരഞജേയകപ്പെട്ടതഞയബ  പറയകപ്പെടുന

സഞഹചരദഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സര്വ്വശസ്പീ രകമശക്ക് കചനബത്തലെ,  കകേ.  പബ.  എ.  മജേസ്പീദക്ക്,  കമഞന്സക്ക് കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന്,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ

അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക് കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന്):   തസ്പീവ്രമഴയുകട

പശഞത്തലെത്തബല്  മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞമബകന്റെ  പരമഞവധബ  ജേലെനബരപ്പെക്ക്

തഞഴ്ത്തുനതബലഞ്ചാം  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം  പണബയുനതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

സഞധദമഞയ  എല്ലഞ  കേഞരദങ്ങളഞ്ചാം  കചയ്തുവരബകേയഞണക്ക്.    അണകകട്ടബകന്റെയുഞ്ചാം

ജേനങ്ങളകടയുഞ്ചാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്  പുതബയ  അണകകട്ടക്ക്

നബര്മ്മേബക്കുകേകയന  ആവശദവഞ്ചാം  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  136  അടബയഞയബ
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നബലെനബര്ത്തണകമനഞ്ചാം നബരവധബ ചര്ചകേളബല് കകേരളഞ്ചാം കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകന

അറബയബചബട്ടുണക്ക്.  ഡഞമബകന്റെ സുരക്ഷകയ സഞ്ചാംബനബചള്ള പഠന റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള്

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബലഞ്ചാം  പുതബയ  ഡഞമബകന്റെ  പദതബകരഖ  ഉനതഞധബകേഞര

സമബതബയബലഞ്ചാം  സമര്പ്പെബചബരുന.  മുല്ലകപ്പെരബയഞറബല്  പുതബയ  ഡഞമബകന്റെ

നബര്മ്മേഞണവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  ഡബ.പബ.ആര്  പുതുക്കുനതബനക്ക്  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞഞ്ചാം  തകേര്നഞലണഞകേഞവന

സഞഹചരദങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനയുഞ്ചാം  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയയുഞ്ചാം

അറബയബചബട്ടുണക്ക്.  ഡഞമബകന്റെ ജേലെനബരപ്പെക്ക്  142  അടബയഞയബ ക്രമസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്ക്  കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം  വഹബക്കുനതബനക്ക്

കമല്കനഞട്ട  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

ആശങ്കകേളഞ്ചാം  പുതബയ  ഡഞമബകന്റെ  ആവശദകേത

കബഞധബപ്പെബക്കുനതബനുമഞവശദമഞയ  എല്ലഞ  കരഖകേളഞ്ചാം  കകേഞടതബയബല്

സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ജേലെ  കേമ്മേസ്പീഷന്  തയ്യഞറഞകബയ  റൂള്  കേര്വക്ക്

കകേരളത്തബനക്ക്  സസസ്പീകേഞരദമല്ലഞത്തതബനഞല്  സുരക്ഷഞ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളഞ്ചാം

ഡഞമബകന്റെ  ബലെക്ഷയവഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തക്ക്  പുതബയ  റൂള്  കേര്വക്ക്  തയ്യഞറഞകബ

സമര്പ്പെബകചങ്കബലഞ്ചാം  അന്തബമവബധബ  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടബല്ല.  2018-ലണഞയ

അതബവൃഷ്ടബയുകട  ഭഞഗമഞയബ  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  139.9  അടബയബല്
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അധബകേരബകരുകതനക്ക്  നബരസ്പീക്ഷബച  കകേഞടതബ   നബലെവബല്  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  139.5

അടബയഞകഞനുഞ്ചാം കകേസക്ക് നവഞ്ചാംബര് മഞസഞ്ചാം 11-ാം തസ്പീയതബ പരബഗണബകഞകമനഞ്ചാം

അറബയബചബട്ടുണക്ക്.  ജേനങ്ങളകട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം  ഭസ്പീതബയകേറഞനുഞ്ചാം

സഞധദമഞയ  എല്ലഞ  കേഞരദങ്ങളഞ്ചാം  സര്കഞര്  കചയബട്ടുണക്ക്.  പുതബയ

ഡഞമുണഞകേണകമന  ആവശദഞ്ചാം  സഭയുകട  കപഞതുവബകേഞരമഞയബ

ഉയര്നവരണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തലെ: മുല്ലകപ്പെരബയഞര് ഡഞമബകലെ കവള്ളഞ്ചാം തമബഴഞടബനക്ക്

നല്കുനതബനക്ക്  എതബരകല്ലങ്കബലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  സുരക്ഷ  അതസ്പീവ

പഞധഞനദമുള്ളതഞണക്ക്.   142  അടബ  കവള്ളഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരബചഞലഞ്ചാം  ഡഞഞ്ചാം

സുരക്ഷബതമഞകണനഞ്ചാം  കകേരളവഞ്ചാം തമബഴഞടുഞ്ചാം അതബകനഞടക്ക് കയഞജേബചകവനമുള്ള

മുല്ലകപ്പെരബയഞര് കമല്കനഞട്ട സമബതബയുകട മബനബട്ടക്ക്സബകന്റെ അടബസഞനത്തബലെഞണക്ക്

139.5  അടബ  കവള്ളഞ്ചാം  കശഖരബകഞന്  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  അനുവദബചതക്ക്.

മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞമബനക്ക്  ബലെക്ഷയമുകണനക്ക്  വബവബധ  ഏജേന്സബകേള്

കേകണത്തബയകപ്പെഞഴഞണക്ക്  ഒരഞശങ്കയുമബകല്ലനക്ക്  മുഖദമനബ  അഭബപഞയകപ്പെട്ടതക്ക്.

ഡഞമബകലെ  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  139.5  അടബയഞയബ  നബശയബചതബകന  ജേലെവബഭവ

വകുപ്പുമനബ  സസഞഗതഞ്ചാം  കചയതക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.   ജേലെനബരപ്പെക്ക്  136

അടബയഞയബ  നബശയബകണകമനക്ക്  കകേരള  നബയമസഭ  3  തവണ  പകമയഞ്ചാം
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പഞസഞകബയബട്ടുള്ളതഞണക്ക്.   അതബവൃഷ്ടബ,  പളയഞ്ചാം,  തുടര്ചയഞയുണഞകുന

ഭൂചലെനങ്ങള് ഇവ കേഞരണഞ്ചാം ഡഞമബകലെ ജേലെനബരപ്പെക്ക് 142 അടബയബകലെത്തബകഞന്

കേഴബയബകല്ലന  നബലെപഞടബല്  ഉറചനബല്കണഞ്ചാം.   കമല്കനഞട്ട  സമബതബയബല്

ഫലെപദമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം  തുടര്ചയഞയ  പകൃതബദുരന്തങ്ങള്

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയ  കബഞദദകപ്പെടുത്തഞന്  സഞധബകഞത്തതുഞ്ചാം  മുല്ലകപ്പെരബയഞര്

കസല് നബര്ത്തലെഞകബയതുഞ്ചാം അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ വബധബയുകട

അടബസഞനത്തബല്  തമബഴക്ക് നഞടക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ  അനുമതബയബല്ലഞകത

കകേരളത്തബനക്ക്  ഡഞഞ്ചാം  നബര്മ്മേബകഞന്  സഞധബകബല്ല.  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

സഹഞയകത്തഞകട  മുല്ലകപ്പെരബയഞറബല്  പുതബയ  അണകകട്ടക്ക്  നബര്മ്മേബകഞന്

സര്കഞര്   മുന്കേകയ്യടുകണഞ്ചാം.  കകേരള-തമബഴക്ക് നഞടക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ

കനതൃതസത്തബല്   സര്വ്വകേക്ഷബ  കയഞഗഞ്ചാം  വബളബചക്ക്  ഇകഞരദത്തബല്  ശഞശസത

പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണണഞ്ചാം.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണഞ്ചാം. 

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന്):

പരസരഞകലെഞചനയുകടയുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനത്തബകന്റെയുഞ്ചാം  അടബസഞനത്തബലെഞണക്ക്

ഇടുകബ  ഡഞമബകന്റെ  ഓപ്പെകറഷനുമഞയബ  മുകനഞട്ടുകപഞകുനതക്ക്.  ഡഞഞ്ചാം

തുറനവബട്ടതുമൂലെഞ്ചാം  ഒരപകേടവമുണഞയബട്ടബകല്ലങ്കബലഞ്ചാം  ഉരുള്കപഞട്ടലഞ്ചാം
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മണബടബചബലഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  നൂറുകേണകബനഞളകേള്  മരണകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  ഡഞഞ്ചാം

ഓപ്പെകറഷനബല്  പഞളബച  സഞ്ചാംഭവബചബട്ടബല്ല.  കമല്കനഞട്ട  സമബതബയുകട

വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  പരബഗണബചഞണക്ക്  നവഞ്ചാംബര്-11-നു  കശഷഞ്ചാം  ഇഇൗ  വബഷയത്തബല്

വഞദഞ്ചാം കകേള്കഞന് സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ തയ്യഞറഞയതക്ക്.  സമവഞയത്തബലൂകട പുതബയ

ഡഞഞ്ചാം  നബര്മ്മേബകണകമന  കേഞരദത്തബല്  അഭബപഞയവദതദഞസമബല്ല.

മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞമബകന  സഞ്ചാംബനബച  എല്ലഞ  വബവരങ്ങളഞ്ചാം  കമഞണബററബഞ്ചാംഗക്ക്

സമബതബ  കരഖകപ്പെടുത്തുനണക്ക്.  കകേരള  സര്കഞരബകന്റെ  ഇടകപടലെബകന്റെ

ഫലെമഞയഞണക്ക്  ഡഞഞ്ചാം  തുറക്കുനതബനക്ക്  24  മണബക്കൂര്  മുമ്പക്ക്  കകേരളകത്ത

അറബയബകഞന് തമബഴക്ക് നഞടക്ക് സര്കഞര് തയ്യഞറഞയതക്ക്.  തമബഴഞടബനക്ക് ആവശദമഞയ

ജേലെഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കകേരളത്തബകന്റെ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞയബ  മുല്ലകപ്പെരബയഞറബല്  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുകേകയനതഞണക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ  നയഞ്ചാം.  ജേനങ്ങകള

മഞറബപ്പെഞര്പ്പെബക്കുനതുള്കപ്പെകടയുള്ള  സുരക്ഷഞ  മുന്കേരുതലകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം ആവശദമഞയ ജേഞഗ്രത പുലെര്ത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്.  പുതബയ

ഡഞഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള  പരബശമഞ്ചാം  തുടരുനതഞണക്ക്.  ഭരണ-പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകേള് സഞ്ചാംയുക്തമഞയബ പശ്നപരബഹഞരത്തബനക്ക് ശമബകണഞ്ചാം.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം

സഭഞ നടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ല. 
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്):   മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  വബഷയഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക്ക് പലെതവണ സഭയബല് ചര്ച കചയ്യുകേയുഞ്ചാം അതഞതു കേഞലെങ്ങളബകലെ

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബമഞരുഞ്ചാം  മുഖദമനബമഞരുഞ്ചാം  പകമയങ്ങള്

അവതരബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   സഭയബകലെ  എല്ലഞകേക്ഷബകേളഞ്ചാം  കയഞജേബചക്ക്

ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുനതഞയബരുന  മുമ്പുണഞയബരുന  കേസ്പീഴ്വഴകഞ്ചാം.

മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞമബകലെ  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  142  അടബയഞയബ  ഉയര്ത്തണകമന

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  വബധബകകതബകര   സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  നല്കേബയ  റബവവ

കപറസ്പീഷനുകേള്  കകേഞടതബ  തള്ളബകളഞ്ഞതഞണക്ക്.  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം തമബഴഞടബനഞവശദമഞയ ജേലെഞ്ചാം നല്കുകേ എനതഞണക്ക്

സര്കഞര്  സമസ്പീപനഞ്ചാം.  കമല്കനഞട്ട  സമബതബയുകട  മബനബട്ടക്ക്സബലണഞയ

അപകേഞതകേളബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വബകയഞജേബപ്പെറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  തമബഴഞട്ടബകലെയുഞ്ചാം

കകേരളത്തബകലെയുഞ്ചാം  ജേനങ്ങള്കബടയബല്  അനഞവശദ  സര്ദയുഞ്ചാം  ഭസ്പീതബയുഞ്ചാം

വളര്ത്തുനതക്ക്  അഭബകേഞമദമല്ല.  സമവഞയകത്തഞകട  മഞത്രകമ  ഇഇൗ  പശ്നഞ്ചാം

പരബഹരബകഞന്  സഞധബക്കുകേയുള.  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം  എന  കകേരളത്തബകന്റെ

ആവശദത്തബകന്മേല്  തമബഴഞടബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനള്ള  സമസ്പീപനഞ്ചാം  ശുഭപതസ്പീക്ഷ

നല്കുനതഞണക്ക്. 
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(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്,  പബ.  കകേ.  കുഞ്ഞഞലെബക്കുട്ടബ,  കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ്തു.)

III. ശദക്ഷണബകല് 

(1) റസ്പീസര്കവ്വ നടപടബകേളഞ്ചാം ദുരബതബഞധബതര്കക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരവഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    എസക്ക്  .    സുപഞല്:  റസ്പീര്സര്കവ്വ  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  അര്ഹരഞയബട്ടുള്ളവര്കക്ക്  പട്ടയഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

മഴകകടുതബമൂലെമുണഞയ  നഞശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്   സമയബനബതമഞയബ

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കുനതബനുഞ്ചാം ഉരുള്കപഞട്ടല് ഭസ്പീഷണബയുള്ള പകദശങ്ങളബല്

തഞമസബക്കുനവകര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം അധബകേഭൂമബ  കേകണത്തബ

ഭൂരഹബതര്കക്ക് വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

റവനവ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  ആധുനബകേ

സഞകങ്കതബകേവബദദയുപകയഞഗബചക്ക്  നഞലവര്ഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്  സമഗ്രമഞയ  ഡബജേബറല്
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റസ്പീസര്കവ്വ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബട്ടബട്ടുള്ളതക്ക്.  റസ്പീസര്കവ്വ നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബച 911 വബകല്ലജുകേളബല് 89 എണത്തബല് ഡബജേബറല് സര്കവ്വയഞണക്ക്

നടപ്പെഞകബയതക്ക്.  എല്ലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമബ,  എല്ലഞ  ഭൂമബക്കുഞ്ചാം  കരഖ,  എല്ലഞ

കസവനങ്ങളഞ്ചാം  സഞര്ട്ടക്ക്  എനതഞണക്ക്  സര്കഞര്  നയഞ്ചാം.  ഭൂമബസഞ്ചാംബനമഞയ

പശ്നങ്ങള്കക്ക്  ആധബകേഞരബകേ  കരഖയുണഞകഞന്  സര്കവ്വ  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവബലള്കപ്പെടുത്തബ

ഫണനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  അര്ഹരഞയവര്കകല്ലഞഞ്ചാം  ഭൂമബ  നല്കുനതബനക്ക്  വബവബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞകബവരുനണക്ക്.  ഭൂസഞ്ചാംബനമഞയ  കകേസ്സുകേള്

തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ലെഞന്ഡക്ക്

ടബബവണലകേളകട  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  കഡപവട്ടബ  കേളക്ടര്മഞകര

ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  അദഞലെത്തുകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചക്ക്

ഭൂരഹബതരുകട   എണഞ്ചാം  പസബദസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കേഞലെവര്ഷകകടുതബമൂലെഞ്ചാം

വസ്പീടുകേള്  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  4  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഞ്ചാം  ഭഞഗബകേമഞയബ

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് 10,000 രൂപ മുതല് 2.5 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വകരയുഞ്ചാം  ഭൂമബയുഞ്ചാം വസ്പീടുഞ്ചാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് 10 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഞ്ചാം മരണകപ്പെട്ടവരുകട ആശബതര്കക്ക് 5 ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപയുഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം  പഖദഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  അടബയന്തര  സഞഹചരദഞ്ചാം

കനരബടുനതബനക്ക്  9  ജേബല്ലകേള്കക്ക്  13.35  കകേഞടബ  രൂപ  ഇതബനകേഞ്ചാം
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അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  പുനലൂര് തഞലൂകബകലെ ഉരുള്കപഞട്ടല് ബഞധബത

പകദശങ്ങള് പകതദകേസഞ്ചാംഘഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്. ഡബജേബറല് റസ്പീസര്കവ്വ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബലൂകടയുഞ്ചാം  ആധഞര്  അധബഷബത  യൂണബകക്ക്  തണകപ്പെര്

സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുനതബലൂകടയുഞ്ചാം  ഭൂരഹബതരഞയവര്കക്ക്  ഭൂമബ  ലെഭദമഞകഞന്

കേഴബയുഞ്ചാം. 

(2) കദശസ്പീയപഞത      766-  കലെ രഞത്രബ ഗതഞഗത നബകരഞധനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബഞലെകൃഷ്ണന്:  കകേഞഴബകകഞടക്ക്-മമ സൂരു-കകേഞല്ലഗല്

കദശസ്പീയപഞത  766-കലെ  രഞത്രബ  ഗതഞഗത  നബകരഞധനഞ്ചാം  നസ്പീക്കുനതബനഞയബ

നഞറക്ക്പഞകബകന്റെ   നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്

മുഖദമനബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  കയഞഗഞ്ചാം  കചരുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്- വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്): കദശസ്പീയപഞത  212,  67  എനബവയബലൂകടയുള്ള  രഞത്രബകേഞലെ

യഞത്രഞനബകരഞധനഞ്ചാം  നസ്പീക്കുനതബനുള്ള  ശമഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

നടത്തബകകഞണബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   കകേന്ദ്ര  ഉപരബതലെ  ഗതഞഗത  മനഞലെയ

കസക്രട്ടറബയുകട  അദദക്ഷതയബലള്ള  കേമ്മേബറബ  നബര്കദ്ദേശമനുസരബചക്ക്

എലെബകവറഡക്ക്  മഹകവ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനഞയബ  2019-20-കലെ  ബഡ്ജേറബല്
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250  കകേഞടബ രൂപ വകേയബരുത്തബകയങ്കബലഞ്ചാം കകേന്ദ്ര പരബസബതബ മനഞലെയഞ്ചാം ടബ

നബര്കദ്ദേശകത്ത എതബര്ത്തതബകനത്തുടര്നക്ക് സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ നബര്കദ്ദേശപകേഞരഞ്ചാം

കകേന്ദ്ര  കേഞബബനറക്ക്  കസക്രട്ടറബയുകട  അദദക്ഷതയബല്  മകറഞരു  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചക്ക് സഞ്ചാംസഞനപഞത 90-ഉഞ്ചാം കദശസ്പീയപഞത 275-ഉഞ്ചാം സഞ്ചാംകയഞജേബപ്പെബചക്ക്

പുതബയ  പഞത  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  സമര്പ്പെബച  നബര്കദ്ദേശത്തബകന്മേല്  ബഹു.

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  കകേന്ദ്ര  വനഞ്ചാം  മനഞലെയത്തബകന്റെ  അനുമതബ

കതടബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ബദല്മഞര്ഗ്ഗകമന നബലെയബല് കേല്പ്പെറ-ഗുണല്കപട്ടക്ക്-

മമസൂര് കറഞഡബല് 26 കേബ.മസ്പീ. എലെബകവറഡക്ക് മഹകവ നബര്മ്മേബകണകമനള്ള

നഞറക്ക്പഞകേക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞകണകമനക്ക് ബഹു. കകേഞടതബ മുമ്പഞകകേ കകേരളഞ്ചാം

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം പശ്നഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് കേര്ണഞടകേ സര്കഞരുമഞയബ

മനബതലെ  ചര്ച  നടത്തഞന്  ഗതഞഗത  വകുപ്പെക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരബകേയുമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതലെത്തബല്  മുഖദമനബയുകട

അദദക്ഷതയബല്  ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്,  എഞ്ചാം.പബ./എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര്

എനബവരുകട കയഞഗഞ്ചാം വബളബചകചര്കഞന് മുന്കേകയ്യടുക്കുനതഞണക്ക്. 

IV. സബ്മബഷന്

(1)  ചഞത്തന്നൂര് ആസഞനമഞകബ പുതബയ തഞലൂകക്ക്

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസക്ക്  .    ജേയലെഞല്:   ചഞത്തന്നൂര്  ആസഞനമഞകബ  പുതബയ
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തഞലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനവ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പുതബയ  തഞലൂക്കുകേളകട  രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം/അതബര്ത്തബ

പുനര്നബര്ണയഞ്ചാം എനബവയുമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് ജേബല്ലഞ കേളക്ടര്മഞര് ലെഭദമഞകബയ

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  തഞലൂകക്ക്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടന  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുനതബനക്ക്  ലെഞന്ഡക്ക്  റവനവ  കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റുതലെത്തബല്

നബകയഞഗബചബട്ടുള്ള  ടസ്പീഞ്ചാം  ചഞത്തന്നൂര്  തഞലൂകക്ക്  രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച

വബഷയഞ്ചാം  പഠനവബകധയമഞക്കുനതുഞ്ചാം  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്

തുടര്നടപടബകേള് ആകലെഞചബക്കുനതുമഞണക്ക്. 

(2)  മഞകവലെബകരയബല് സബവബല് സര്വ്വസ്പീസക്ക് അകഞദമബ

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എസക്ക്  .    അരുൺ  കുമഞര്:   മഞകവലെബകരയബല്  പട്ടബകേജേഞതബ

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല് സബവബല് സര്വ്വസ്പീസക്ക് അകഞദമബ സഞപബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  നബലെവബലളള  പസ്പീ-എകഞമബകനഷന്

കസന്റെറുകേള്,  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  ഇന്സബറവട്ടുകേള്  എനബവയുകട

പവര്ത്തനങ്ങള്  പരബകശഞധബചതബനുകശഷഞ്ചാം  എല്ലഞ  ജേബല്ലകേളബലഞ്ചാം  പസ്തുത
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കസന്റെറുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന സമയത്തക്ക് മഞകവലെബകരയബലഞ്ചാം സബവബല് സര്വ്വസ്പീസക്ക്

പസ്പീ-എകഞമബകനഷന്  കടയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെര്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

ആകലെഞചബക്കുനതഞണക്ക്.                

(3) പഞട്ടത്തബനക്ക് സലെഞ്ചാം നല്കേല്
 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നഇൗഷഞദക്ക്:  കകേഞല്ലഞ്ചാം കപഞവബഡന്റെക്ക് ഫണക്ക് ഓഫസ്പീസക്ക് കകേട്ടബടഞ്ചാം

പണബയുനതബനുള്ള   സലെഞ്ചാം  പഞട്ടത്തബനക്ക്  നല്കേഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):

എഞ്ചാംകപഞയസ്പീസക്ക്  കപഞവബഡന്റെക്ക്  ഫണക്ക്  റസ്പീജേബയണല്  ഓഫസ്പീസക്ക്  കകേട്ടബടഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനഞയബ  കകേഞല്ലഞ്ചാം ഈസക്ക് വബകല്ലജേബല് 8.10 ആര് ഭൂമബ കേകമ്പഞള

വബലെയഞയ 74,52,000 രൂപയുകട മൂനക്ക് ശതമഞനഞ്ചാം വഞര്ഷബകേ പഞട്ടഞ്ചാം ഈടഞകബ

വദവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  മനബസഭഞകയഞഗ  തസ്പീരുമഞനത്തബനുഞ്ചാം  വബകധയമഞയബ

എഞ്ചാംകപഞയസ്പീസക്ക് കപഞവബഡന്റെക്ക് ഫണക്ക് ഓര്ഗമനകസഷനക്ക് മുപ്പെതക്ക് വര്ഷകത്തയക്ക്

പഞട്ടത്തബനക്ക്  നല്കേഞന്   ധനകേഞരദ  വകുപ്പെക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

എത്രയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം നടപടബക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക് സലെഞ്ചാം മകേമഞറുനതഞണക്ക്. 
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(4) അങ്കമഞലെബയബല് ഇ  .  എസക്ക്  .  ഐ  .   ആശുപത്രബ

ശസ്പീ  .    കറഞജേബ  .    എഞ്ചാം  .    കജേഞണ്:  അങ്കമഞലെബ  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

ബഞഞ്ചാംബു കകേഞര്പ്പെകറഷന് വകേ ഭൂമബയബല് ഇ.എസക്ക്.ഐ.  ആശുപത്രബ കകേട്ടബടഞ്ചാം

നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   രഞജേസ്പീവക്ക്):   ബഞഞ്ചാംബു

കകേഞര്പ്പെകറഷകന്റെ  സുഗമമഞയ  പവര്ത്തനത്തബനക്ക്   നബലെവബലള്ള  സലെഞ്ചാം

പരബമബതമഞയതബനഞല് അവബകട ആശുപത്രബ കകേട്ടബടഞ്ചാം പണബയഞന് കേഴബയബല്ല. 

(5) കറയബല്കവ കമല്പ്പെഞലെങ്ങളകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    അഷ്റഫക്ക്:  മകഞശസരഞ്ചാം  മണ്ഡലെത്തബകലെ

കഹഞസങ്കടബ,  മകഞശസരഞ്ചാം  കറയബല്കവ  കലെവല്  കക്രഞസുകേളകട  ആര്.ഒ.ബബ.

നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  ഉപ്പെള  കഗറബകലെ  ഗതഞഗത  പശ്നഞ്ചാം

പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  മകഞശസരഞ്ചാം മണ്ഡലെത്തബകലെ കഹഞസങ്കടബ,  മകഞശസരഞ്ചാം കറയബല്കവ

കമല്പ്പെഞലെങ്ങള്കഞയബ  യഥഞക്രമഞ്ചാം  40.64  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  40.40  കകേഞടബ

രൂപയുഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  നഞഷണല്
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മഹകവയുകട  വസ്പീതബകൂട്ടല്  പവൃത്തബ  നടക്കുനതബനഞല്  ആര്.ഒ.ബബ.കേളകട

അമലെന്കമന്റെക്ക്    പരബഷ്കരബകണകമന  കദശസ്പീയ  പഞത  അകതഞറബറബയുകട

നബര്കദ്ദേശമനുസരബചക്ക്  എന്.എചക്ക്.എ.ഐ.-യുഞ്ചാം  ആര്.ബബ.ഡബ.സബ.കകേ.-യുഞ്ചാം

സഞ്ചാംയുക്ത  പരബകശഞധന  നടത്തബ  ജേനറല്  അകറഞക്ക്കമന്റെക്ക്  കഡഞയബഞ്ചാംഗക്ക്

തയ്യഞറഞകബ  കറയബല്കവയക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന മുറയക്ക്

സലെഞ്ചാം  ഏകറടുകല്  നടപടബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതുമഞണക്ക്.  ഉപ്പെളയബല്  ജേനറല്

അമലെന്കമന്റെക്ക് കഡഞയബഞ്ചാംഗബനക്ക് കറയബല്കവയുകട  അനുമതബ ലെഭബക്കുകേയുഞ്ചാം ഭൂമബ

ഏകറടുകല് നടപടബ പുകരഞഗമബക്കുകേയുമഞണക്ക്. 

(6) കേഞഞ്ഞഞണബ  -  മുല്ലകശ്ശേരബ കറഞ ഡക്ക് പുനര് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനല്ലബ :  കേഞഞ്ഞഞണബ-മുല്ലകശ്ശേരബ  കറഞഡക്ക്  പുനര്

നബര്മ്മേഞണത്തബനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  കേഞഞ്ഞഞണബ  മുതല്  മുല്ലകശ്ശേരബവകരയുള്ള  ഭഞഗത്തക്ക്  ബഡ്ജേറക്ക്

പവൃത്തബയുകട  പുതുകബയ എസബകമറക്ക് സമര്പ്പെബകഞന് ചസ്പീഫക്ക് എഞബനസ്പീയര്കക്ക്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  തയ്യഞറഞകബയ  4  കകേഞടബ

75 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുകട എസബകമറക്ക്  പരബകശഞധബചക്ക്  ഭരണഞനുമതബക്കുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കറഞഡബകന്റെ  അടബയന്തര  അറകുറപ്പെണബകക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം
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നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  തയ്യഞറഞകബയ   15  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുകട

എസബകമറക്ക് പരബകശഞധബചക്ക് ഭരണഞനുമതബക്കുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(7) കുനബപ്പുറഞ്ചാം  ,   മുള്ളറവബള  -  ആയയബല് പഞലെങ്ങളകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലെന്:  കനയ്യഞറബന്കേരയബകലെ  കുനബപ്പുറഞ്ചാം,  മുള്ളറവബള

ആയയബല് പഞലെങ്ങളകട നബര്മ്മേഞണ പവര്ത്തനങ്ങള്കഞവശദമഞയ നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  കനയ്യഞറബന്കേരയബകലെ  കുനബപ്പുറഞ്ചാം പഞലെത്തബകന്റെ നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്

കേബഫ്ബബ  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  9.86  കകേഞടബ  രൂപയുകട

സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ  ലെഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  പുനരധബവഞസ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമഞയബ  5.81  കകേഞടബ രൂപ നല്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.   ഭൂമബ

ഏകറടുകല്  പൂര്ത്തബയഞകുനകതഞകട  സഞകങ്കതബകേഞനുമതബ  നല്കേബ  പവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബകഞന്  കേഴബയുഞ്ചാം.  കനയ്യഞറബന്കേരയബകലെ  മുള്ളറവബള  -  ആയയബല്

പഞലെത്തബകന്റെ   സലെകമകറടുകല്  നടപടബകേള്  പുകരഞഗമബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഭൂമബ

ഏകറടുകലെബനുളള  5.7975  കകേഞടബ  രൂപയുള്കപ്പെകട  കേബഫ്ബബയബല്നബനഞ്ചാം

20.06 കകേഞടബ രൂപയുകട സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ  ലെഭബചബട്ടുണക്ക്. ഭൂമബ ഏകറടുകല്

പൂര്ത്തബയഞകുനകതഞകട  സഞകങ്കതബകേഞനുമതബ  നല്കേബ  പവൃത്തബ
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ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.

(8) കകേഞമളഞ്ചാം പഞലെത്തബകന്റെ അകപഞചക്ക് കറഞഡക്ക് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മഞതത്യു ടബ  .    കതഞമസക്ക് :  കകേഞമളഞ്ചാം പഞലെത്തബകന്റെ അകപഞചക്ക്  കറഞഡക്ക്

നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  പത്തനഞ്ചാംതബട്ട ജേബല്ലയബകലെ മണബമലെയഞറബനു കുറുകകേയുള്ള  കകേഞമളഞ്ചാം

പഞലെത്തബനുഞ്ചാം  അകപഞചക്ക്  കറഞഡബനുമുണഞയ  നഞശനഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

ബബഡ്ജേസക്ക് വബഭഞഗഞ്ചാം ചസ്പീഫക്ക് എഞബനസ്പീയര്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  ഈ

പഞലെത്തബകന്റെ  തഞഴ്ഭഞഗത്തക്ക്  കവള്ളഞ്ചാം  ഒഴുകേബ  കപഞകുനതബനുള്ള  കവന്റെക്ക്  കവ

പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം അടഞ്ഞുകപഞകുനതബനഞല്  കവള്ളഞ്ചാം ഗതബമഞറബ  ഒഴുകേബ അകപഞചക്ക്

കറഞഡക്ക് തകേരുന സഞഹചരദമഞണുളളതക്ക്.   അകപഞചക്ക് കറഞകഡഞടുകൂടബ   പഞലെഞ്ചാം

പുനര്നബര്മ്മേബകണകമന   ബബഡ്ജേസക്ക്  വബഭഞഗത്തബകന്റെ നബര്കദ്ദേശമനുസരബചക്ക്

ഇന്കവസബകഗഷന് നടത്തബ തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുനതഞണക്ക്.

(9) തൃപ്പുണബത്തുറ എസക്ക്  .   എന്  .   ജേഞ്ചാംഗ്ഷന് വബകേസനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പുണബത്തുറ  ):  കപട്ട  മുതല്  തൃപ്പുണബത്തുറ

എസക്ക്.എന്. ജേഞ്ചാംഗ്ഷന് വകരയുള്ള കകേഞചബ കമകടഞ എകക്ക്റന്ഷന് കവഗത്തബല്

പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം  മൂവഞറ്റുപുഴ  ഹബല്പഞലെസക്ക്  കറഞഡബകലെയക്ക്  കമകടഞ
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കേണക്ടബവബറബ എകക്ക്റന്റെക്ക് കചയ്യുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്):  കകേഞചബ  കമകടഞ  കറയബല്

പദതബയുകട എസക്ക്. എന്. ജേഞ്ചാംഗ്ഷന് മുതല് തൃപ്പുണബത്തുറ വകരയുള്ള ഭഞഗത്തക്ക്

നബര്മ്മേബകഞനുകദ്ദേശബക്കുന  കറഞഡബല്  കമകടഞ  വയഡകക്ക്  നബര്മ്മേബകണകമന

തൃപ്പുണബത്തുറ  നഗരസഭയുകട  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  കകേഞചബന്  കമകടഞ  കകേഞര്പ്പെകറഷന്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  പദതബ കരഖ ഗവണ്കമന്റെബല് സമര്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം ഭരണഞനുമതബ

ലെഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തു.   സലെകമടുപ്പെബനുള്ള  അഡസഞന്സക്ക്  തുകേ  വഹബകഞന്

സഞധബകബകല്ലനക്ക്  നഗരസഭ  സര്കഞരബകന  അറബയബചതബനഞലഞ്ചാം

സലെകമകറടുപ്പെബകലെ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുനതബനഞയുഞ്ചാം 16 മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല്

കമകടഞ  വയഡകക്ക്  നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ  4.63  ഏകര്  ഭൂമബ  മഞത്രഞ്ചാം

ഏകറടുകഞന് കകേഞചബ കമകടഞ സര്കഞരബകന സമസ്പീപബക്കുകേയുഞ്ചാം 448.33 കകേഞടബ

രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   ഹബല്പഞലെസക്ക്

കറഞഡുമഞയുള്ള കമകടഞ കേണക്ടബവബറബ നബലെവബല് പരബഗണനയബലെബല്ല.

V. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

2021-കലെ  കകേരള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവഞ്ചാം കസവന വദവസകേളഞ്ചാം)  ബബല്, 2021-കലെ കകേരള

വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല് എനബവ സഞ്ചാംബനബച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ  VI-
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കന്റെ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന്  (വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള സര്വ്വസ്പീസുകേള് സഞ്ചാംബനബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്)

ബബല് സഞ്ചാംബനബച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ IX-കന്റെ റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം സമര്പ്പെബച. 

VI. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളകട  അവതരണവഞ്ചാം  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്
അയയണകമന പകമയവഞ്ചാം

(I)  2021-  കലെ കകേരള ഇഇൗറ  ,    കേഞട്ടുവള്ളബ  ,    തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii)  2021-  കലെ കകേരള കഷഞപക്ക് ആന്ഡക്ക് കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്  
കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii) 2021-  കലെ കകേരള കചറുകേബട കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(iv) 2021-  കലെ കകേരള കഷഞപക്ക് ആന്റെക്ക് കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക് 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(v) 2021-  കലെ കകേരള ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

2021-കലെ കകേരള ഇഇൗറ, കേഞട്ടുവള്ളബ, തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല്,   2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,   2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട

കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,   2021-കലെ  കകേരള

കഷഞപക്ക് ആന്ഡക്ക് കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല്,  2021-കലെ

കകേരള  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ഓര്ഡബനന്സുകേള്  പഖദഞപബചകകേഞണക്ക്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുവഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുള്ള  കസറക്ക്കമനഞ്ചാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

2021-കലെ കകേരള ഇഇൗറ, കേഞട്ടുവള്ളബ, തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുഞ്ചാം   2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം   2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട

കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക്

ആന്ഡക്ക് കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ കകേരള

ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം വബദത്യുച്ഛക്തബയുഞ്ചാം കതഞഴബലഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  വബഷയ  നബര്ണയ  സമബതബ  VII-കന്റെ

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനവ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  നബലെവബകലെ
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വരുമഞനമുപകയഞഗബചക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

കബഞര്ഡബകന്റെ  ഭരണനബര്വ്വഹണ  കചലെവക്ക്  നബയനബക്കുനതബനുഞ്ചാം

സഞധബകഞത്തതബനഞല്  കതഞഴബലെഞളബയുഞ്ചാം  കതഞഴബലടമയുഞ്ചാം  മഞസഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം

നല്കകേണ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  30  രൂപയഞയുഞ്ചാം അര്ദ വഞര്ഷബകേ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  180

രൂപയഞയുഞ്ചാം  സസയഞ്ചാംകതഞഴബല്  കചയ്യുന  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  മഞസഞ്ചാംകതഞറുമുള്ള

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം 60 രൂപയഞയുഞ്ചാം അര്ദ വഞര്ഷബകേ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം 360 രൂപയഞയുഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനഞണക്ക് കഭദഗതബ കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,

തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

കബഞര്ഡബകന്റെ  ഭരണ  കചലെവകേള്  വഹബകഞനുഞ്ചാം  നബലെവബകലെ  വരുമഞനഞ്ചാം

അപരദഞപ്തമഞയതബനഞല് ഓകരഞ കതഞഴബലെഞളബയുഞ്ചാം കതഞഴബലടമയുഞ്ചാം ഉലഞദകേനുഞ്ചാം

പതബമഞസഞ്ചാം അടയ്കകണ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം 15 രൂപയഞയബ വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഗ്രഞന്റെഞയബ  സര്കഞര്  അടയ്ക്കുന  തുകേ  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  അഞ്ചാംശദഞയത്തബകന്റെ

എഴുപത്തബയഞക്ക്  ശതമഞനമഞയബ  നബശയബക്കുനതബനുമഞണക്ക്  കഭദഗതബയബലൂകട

തസ്പീരുമഞനബചബരബക്കുനതക്ക്.   ഇന്റെര്  നഞഷണല്  കലെബര്  ഓര്ഗമനകസഷകന്റെ

ശബപഞര്ശകേള് പകേഞരഞ്ചാം ഒരു കതഞഴബലെഞളബ ചുമനകകേഞണ്ടുകപഞകകേണ ഭഞരഞ്ചാം 75

കേബകലെഞഗ്രഞമബല്  നബനക്ക്  55  കേബകലെഞഗ്രഞമഞയുഞ്ചാം  സസ്പീകേള്,  കേഇൗമഞരകഞര്

എനബവകരകകഞണക്ക് എടുപ്പെബകഞവന പരമഞവധബ ഭഞരഞ്ചാം  35  കേബകലെഞഗ്രഞമഞയുഞ്ചാം
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കുറവക്ക് കചയ്യുകേയഞണക്ക് ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ കഭദഗതബ ബബല്ലബലൂകട ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.

കതഞഴബലെഞളബകേളകടയുഞ്ചാം  സസയഞ്ചാംകതഞഴബല്  കചയ്യുനവരുകടയുഞ്ചാം   കക്ഷമത്തബനുഞ്ചാം

അഭബവൃദബക്കുഞ്ചാം  കപന്ഷനടകമുള്ള  വബവബധ  ആനുകൂലെദങ്ങള്

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാംകവണബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്

കേകമഴദല്  എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  പുനര്നബര്ണയബക്കുനതബനക്ക്  സര്കഞരബനക്ക്  അധബകേഞരഞ്ചാം

നല്കുനതബനുള്ള  കഭദഗതബയഞണക്ക്  കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  2021-കലെ  കകേരള

കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല്  എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്  നബയമത്തബല്  കലെബര്

അഡബനബകസ്ട്രേറര്,  കലെബര്  കേമ്മേസ്പീഷണകററക്ക്  ആകട്ടഞകമഷന്  സബസഞ്ചാം  എനസ്പീ

വകുപ്പുകേളകട നബര്വ്വചനഞ്ചാം ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ഫസ്പീസക്ക് ഏകേസ്പീകേരബക്കുകേ,  വബവബധ

കതഞഴബല്  നബയമങ്ങള്  പകേഞരമുള്ള  റബനവവല്  സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേള്

ആകട്ടഞജേനകററക്ക് കചയ്യുകേ എനബവയഞണക്ക് കഭദഗതബകകേഞണക്ക് ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  കതഞമസക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു

(  തൃപ്പൂണബത്തുറ): I move that-

“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Bamboo,

Kattuvalli,  Pandanus  Leaf  Workers'  Welfare  Fund  (Amendment)

Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  129  of  2021)”.  സര്കഞരബകന്റെ
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അഞ്ചാംശദഞയ  വബഹബതഞ്ചാം  75  ശതമഞനമഞയബ  നബജേകപ്പെടുത്തുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം

ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന  കലെബര്

കബഞര്ഡബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയഞല്  അസഞ്ചാംഘടബത  കമഖലെയബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ലെഭബക്കുന  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന്റെ  ഇന്കേഞ്ചാം  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

സസ്പീമബകലെ ആനുകൂലെദങ്ങള് സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം വദക്തമഞകണഞ്ചാം. കതഞഴബലെഞളബകേളകട

ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം കക്ഷമപദതബകേളഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക് സര്കഞര് നല്കകേണ

സഹഞയത്തബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തുനതബനഞണക്ക്  ബബല്  കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  ആണ്മകള്ക്കുഞ്ചാം

വബവഞഹ ധനസഹഞയഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  അസഞ്ചാംസ്കൃത

വസ്തുകളകട  ലെഭദതക്കുറവമൂലെഞ്ചാം  പതബസനബയബലെഞയ  പനമ്പക്ക്,  തഴ

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പരമ്പരഞഗത വദവസഞയങ്ങകള പുനരുദരബകഞനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ. സണബ കജേഞസഫക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .    കറഞജേബ എഞ്ചാം  .

കജേഞണ്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.   ഒരു  ലെക്ഷത്തബല്പ്പെരഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബട്ടുള്ള  കകേരള  ഇഇൗറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന  ഫഞക്ടറബ  ആക്ടക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  രജേബസര്

കചയബട്ടുള്ള  കേമ്പനബ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബല്
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ലെയബപ്പെബകഞനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടക്കുനതബനഞല്  ഇഇൗ  കഭദഗതബകക്ക്

പസക്തബയബല്ല.    അസഞ്ചാംഘടബത  കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  ഇഇൗ

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന  സഞ്ചാംഘടബത  കമഖലെയബലള്ള  കതഞഴബലെഞളബകേളകട

കബഞര്ഡുമഞയബ  ലെയബപ്പെബചഞല്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  ഇന്കേഞ്ചാം  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം

പകേഞരഞ്ചാം  ഒരു  വര്ഷഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  വബവബധ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ഇല്ലഞതഞകുന

സഞഹചരദഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബല്നബനക്ക്  പബന്മേഞറണഞ്ചാം.   കതഞഴബലെഞളബകേളകട

വബഹബതത്തബനക്ക്  തുലെദമഞയ  വബഹബതഞ്ചാം

അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ  അടയഞനുള്ള  സമസ്പീപനഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനണഞകേണഞ്ചാം.   പനമ്പക്ക്  കമഖലെയബല്  പവര്ത്തബക്കുന

കതഞഴബലെഞളബകേള്കഞവശദമഞയ  ഇഇൗറ  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.   അസഞ്ചാംഘടബത

കതഞഴബലെഞളബകേളകട ക്ഷഞമബത്ത കുടബശ്ശേബകേയുഞ്ചാം ചബകേബതഞനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം ബഞഞ്ചാംബ

കബഞര്ഡക്ക്  ഫഞക്ടറബയബകലെ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  ശമ്പളവഞ്ചാം  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്

ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളബകലെ  അനധബകൃത  നബയമനഞ്ചാം

തടയഞനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ഷഞഫബ  പറമ്പബല്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷക്ക്

കുമഞര്  കജേഞസഫക്ക്: 2021-കലെ  കകേരള  ഇഇൗറ,  കേഞട്ടുവളളബ,  തഴ,  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ
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31-12-2021  വകര സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

സഞമ്പത്തബകേമഞയബ  പബകനഞകഞ്ചാം  നബല്ക്കുന  അസഞ്ചാംഘടബത  കമഖലെയബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന  കലെബര്  കവല്കഫയര്  കബഞര്ഡബല്

ലെയബപ്പെബകഞനുളള  നടപടബയബല്നബനഞ്ചാം  പബന്തബരബയണഞ്ചാം.  ഇഇൗറ,  പനമ്പക്ക്

കനയ്ത്തുകേഞര്കക്ക്  സര്കഞര്  അനുവദബച  ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കേഞനുഞ്ചാം  ബഞഞ്ചാംബ

കകേഞര്പ്പെകറഷന്  ഡബകപ്പെഞകേള്  വഴബ  ഇഇൗറ  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  ഈറകവട്ടക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം  പരമ്പരഞഗത കുടബല് വദവസഞയ കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  എ.  സബ.  കമഞയസ്പീന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ജേബ  .

സസ്പീഫന്: 2021-കലെ കകേരള ഇഇൗറ, കേഞട്ടുവളളബ, തഴ, കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  പരമ്പരഞഗത  കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്

പതബസനബ   കനരബടുനകവനതുഞ്ചാം  മതബയഞയ കവതനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനബകല്ലനതുഞ്ചാം

വസ്തുതയഞണക്ക്.   വനത്തബനുള്ളബല്  ആവശദത്തബനക്ക്  ഈറയുഞ്ചാം  കേഞട്ടുവള്ളബയുഞ്ചാം

നട്ടുപബടബപ്പെബകണഞ്ചാം.  വനദമൃഗങ്ങളകട ആക്രമണവഞ്ചാം വനഞ്ചാം വകുപ്പെബകന്റെ കേര്ശന

നബയനണങ്ങളഞ്ചാം  വനഞന്തരങ്ങളബല്  ഇഇൗറ  കശഖരബക്കുവഞന്  കപഞകുനവകര
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പതബകൂലെമഞയബ  ബഞധബക്കുനണക്ക്.  ഈ  കമഖലെയബകലെ  ഇടനബലെകഞരുകട

ചൂഷണഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ശഞസ  സഞകങ്കതബകേവബദദകേളകട

സഇൗകേരദങ്ങള്  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കതഞഴബല് സുരക്ഷയുഞ്ചാം സഞമൂഹബകേ

സമതസവഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതുവഴബ   കബഞര്ഡബകന്റെ  വരുമഞനഞ്ചാം  വര്ദബക്കുകേയുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കൂടുതല്   ആനുകൂലെദങ്ങള്   ലെഭദമഞവകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.

ജേസ്പീവനകഞരുകട  എണഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേഞരദക്ഷമത

ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം. 

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്: I  move that-  “This House resolves to

disapprove The Kerala Shops and Commercial Establishments Labour

Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No.121 of

2021)”. ഇഇൗ കഭദഗതബയബലൂകട കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള കതഞഴബലെഞളബയുകടയുഞ്ചാം

കതഞഴബലടമയുകടയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചകവങ്കബലഞ്ചാം  ആനുപഞതബകേമഞയബ

സര്കഞര് വബഹബതവഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളകട ആനുകൂലെദവഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകഞത്തതക്ക്

അനസ്പീതബയഞണക്ക്.  ഗസറക്ക് വബജഞപനത്തബലൂകട ഓകരഞ മൂനവര്ഷഞ്ചാം കൂടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  നബപ,  പളയഞ്ചാം,  കകേഞവബഡക്ക്

എനബവമൂലെഞ്ചാം  ദുരബതമനുഭവബക്കുന  വദഞപഞരബകേകളയുഞ്ചാം  അവകര
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ആശയബചജേസ്പീവബക്കുന കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം  പതബസനബയബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.

കക്ഷമനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  മരണഞനന്തര  ചടങ്ങുകേള്കഞയബ  അനുവദബക്കുന

തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബവഞഹ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബത്തബകലെ  എല്ലഞ

കപണ്കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള സര്കഞര്

വബഹബതഞ്ചാം 50 രൂപയഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:   നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

ബബല്ലബല്  കതഞഴബലെഞളബ  സഇൗഹൃദമഞക്കുനതബനഞവശദമഞയ  വദവസകേള്

ഉള്കകഞള്ളബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  2006-കലെ  ആക്ടബല്  50  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം

പതബമഞസഞ്ചാം  നബധബയബകലെയക്ക്  നല്കകേണതഞകണനക്ക്  വദവസ  കചയബട്ടുള്ള

പരഞമര്ശഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം വബശദസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബ കപന്ഷന് 5000

രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  മുഴുവന്  കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേളബല്  രജേബസര്  കചയ്യബക്കുകേയുഞ്ചാം  അതക്ക്  ഉറപ്പെഞകഞന്  തകദ്ദേശ

ഭരണസഞപനങ്ങകള  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേളകട പവര്ത്തനഞ്ചാം പുനരവകലെഞകേനഞ്ചാം കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം കബഞര്ഡബകന്റെ

അനഞസമൂലെഞ്ചാം  കതഞഴബലടമകേള്  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അടയഞതബരബക്കുനതക്ക്

ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   ഇതരസഞ്ചാംസഞന  കതഞഴബലെഞളബകേളകട
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കക്ഷമത്തബനഞയബ  1979-കലെ  ഇന്റെര്കസറക്ക്  കകമഗ്രന്റെക്ക്  വര്കക്ക്കമന്  ആക്ടബകലെ

വദവസകേള് നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക് കേഞലെയളവബല് അടചബകടണബവന

കേടയുടമകേള്കക്ക്  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം  ദസ്പീര്ഘകേഞലെഞ്ചാം

കേടകേള്  അടചബകടണബവരബകേയഞകണങ്കബല്  കേടയുടമകേള്കക്ക്  സഞമ്പത്തബകേ

സഹഞയഞ്ചാം നല്കുനതുസഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം ഒരു കഷഞപ്പെബല്നബനഞ്ചാം കജേഞലെബ നഷ്ടമഞയബ

മകറഞരു  കഷഞപ്പെബകലെയക്ക്  കപഞകകേണബവരുകമ്പഞള് കേഞലെയളവക്ക്  നബശയബചക്ക്  ഒരു

നബശബത  തുകേ  ധനസഹഞയമഞയബ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  ബബല്ലബല്  വദവസ

കചയ്യണഞ്ചാം.      

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന്:  2021-കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്

കേകമഴദല് എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  31-12-2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല്

എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബല്നബനഞ്ചാം സര്കഞര്

വഞയ്പ  എടുത്തബട്ടുള്ള  തുകേ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വദക്തമഞകണഞ്ചാം.   മഴകകടുതബയബല്

നഞശനഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബച  വദഞപഞര  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.     
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ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.  മണബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .

ആന്സലെന്:  2021-കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല്

എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു

കസലെക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കക്ഷമനബധബയബല്  രജേബസര്  കചയബട്ടുളളതുഞ്ചാം  രജേബകസ്ട്രേഷന്

പുതുക്കുനതുമഞയ  സഞപനങ്ങളകട  എണവഞ്ചാം

അഞ്ചാംശദഞയത്തബനഞനുപഞതബകേമഞയബ  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബചക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ

പബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം   ജേബല്ലഞതലെത്തബല്  ഉപകദശകേ  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  സസയഞ്ചാംകതഞഴബല്  കമഖലെകേകളക്കൂടബ  കക്ഷമനബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   ഇബഞഹബഞ്ചാം: I move that- “This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  Small  Plantation  Workers'  Welfare  Fund

(Amendment)  Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  130  of  2021).''

ജേസബസക്ക്  കൃഷ്ണന്  നഞയര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  ശബപഞര്ശകേള്  നടപ്പെഞകഞത്തതുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളകട  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  കവതനവഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞത്തതുഞ്ചാം



30

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  പകതദകേ  പരബഗണന

നല്കേബ അഞ്ചാംശദഞയത്തബനഞനുപഞതബകേമഞയബ ആനുകൂലെദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  സുസബര  വബകേസനത്തബനഞവശദമഞയ

മഞറങ്ങളള്കകഞള്ളബചകകേഞണ്ടുള്ള  സമഗ്രമഞയ  ബബല്  അവതരബപ്പെബകണഞ്ചാം.

സര്കഞരബകന്റെ അഞ്ചാംശദഞയ വബഹബതഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

സഹകേരണ ബഞങ്കുകേളബല് മഞസത്തവണയഞയബ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം അടയ്ക്കുനതബനുള്ള

സഇൗകേരദകമര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ആശുപത്രബകേളബല്  വബദഗ്ദ്ധ  കഡഞക്ടര്മഞരുകട

കസവനമുള്കപ്പെകടയുള്ള ചബകേബതഞ സഇൗകേരദകമര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  (ശസ്പീ  .    എന്  .

ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന്):  നബരഞകേരണ പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.  പരബസബതബ  കലെഞലെ

കമഖലെയഞയബ പഖദഞപബകകപ്പെടുന ഭൂമബകേള് ഇ.എഫക്ക്.എല്. ആക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ  തസരബതകപ്പെടുത്തബ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  അനുവദബകണഞ്ചാം.   കക്ഷമനബധബ

കപന്ഷന് വഞങ്ങുനവര്കക്ക് സഞമൂഹബകേകക്ഷമ കപന്ഷന് കൂടബ ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബ കപന്ഷന് 5,000 രൂപയഞയുഞ്ചാം ചബകേബത, വബവഞഹ ധനസഹഞയഞ്ചാം,

മരണഞനന്തര  സഹഞയഞ്ചാം,  പസവഞനുകൂലെദഞ്ചാം  എനബവ  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബയബല് അടയ്ക്കുന അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  60  വയസ്സുകേഴബഞ്ഞവര്കക്ക് തബരബകകേ
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നല്കേഞനുഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേള്കക്ക്  സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെക്ക്  നല്കേഞനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കതഞട്ടഞ്ചാം  കമഖലെകേളബല്  വനദമൃഗശലെദഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുണഞകുന  കൃഷബനഞശങ്ങള്കക്ക്   നല്കുന  ധനസഹഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  മണഞര്കഞടക്ക്  ഒരു  ഇ.എസക്ക്.ഐ.  ആശുപത്രബ

ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബനുണഞകുന  ഭരണകചലെവക്ക്  സര്കഞര്  വഹബകഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ലെഭബകകണ  എല്ലഞ  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  എല്ലഞ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളകടയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബകകണതബനഞല്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്  സര്കഞര്

വബജഞപനത്തബലൂകട  നബലെവബലള്ള  സഞ്ചാംഖദ  വര്ദബപ്പെബകഞകമന  ഒരു

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം ബബല്ലബല് കകേഞണ്ടുവനഞല് പബനസ്പീടക്ക് അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകകണ

സഞഹചരദങ്ങളബല്  ബബല്  കമഞത്തമഞയബ  കഭദഗതബ  വരുത്തഞകത   ചട്ടഞ്ചാം

കഭദഗതബയബലൂകട അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകഞന് കേഴബയുകമനക്ക് നബയമ/കതഞഴബല്

വകുപ്പെബകന്റെ ശദയബല്കപ്പെടുകത്തണതഞണക്ക്. 

ശസ്പീ.  കകേ.  എന്.  ഉണബക്കൃഷ്ണന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എഞ്ചാം  .    മണബ:  2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ
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08.11.2021 വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

അവശതയനുഭവബക്കുന  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  നബലെവബല്

ലെഭബചകകേഞണബരബക്കുന   ആനുകൂലെദങ്ങള്   വര്ദബപ്പെബകഞന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എല്കദഞസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട

കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലെക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള്ള  നബരവധബ  പദതബകേളകണങ്കബലഞ്ചാം

കേഞലെഞനുസൃതമഞയബ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം    സഞമ്പത്തബകേ

ലെഞഭവഞ്ചാം  അഭബവൃദബയുഞ്ചാം  നല്കേഞന്  സര്കഞരബനക്ക്  കേഴബയണഞ്ചാം.  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബചഞല്  മഞത്രകമ  ഈ  ബബല്  നബയമമഞക്കുനതുകകേഞണക്ക്  പകയഞജേനഞ്ചാം

ലെഭബക്കുകേയുള. മരണഞനന്തര ചടങ്ങുകേള്കക്ക് അനുവദബക്കുന തുകേയുഞ്ചാം പസവ-

ചബകേബതഞ  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ  വഞയ്പഞ  സഇൗകേരദങ്ങളഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വഞയ്പഞ  കുടബശ്ശേബകേ  എഴുതബത്തള്ളുനതബനുഞ്ചാം

ഭൂമബയബല്ലഞത്തവര്കക്ക്  ഭൂമബ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റബ്ബറബകന്റെ തഞങ്ങുവബലെ 250 രൂപയഞയബ വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  
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കപഞഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുമസന് തങ്ങള്:  I  move  that–This  House

resolves  to  disapprove  The  Kerala  Shops  and  Commercial

Establishments (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No.123 of

2021).   പളയകേഞലെത്തുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെത്തുഞ്ചാം  സര്കഞര്  പഖദഞപബച

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വദഞപഞരബകേള്കക്ക്  ലെഭബചബട്ടബല്ല.   കചറുകേബട  വദഞപഞരബകേളകട

വഞയ്പയക്ക്  പലെബശയബളവക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം വഞയ്പഞ  തബരബചടവക്ക്  കേഞലെഞവധബ

നസ്പീട്ടബനല്കുനതബനുഞ്ചാം  കലെഞക്ഡഇൗണ്  സമയകത്ത  തബരബചടവകേളഞ്ചാം

ടഞന്സഞക്ഷനുഞ്ചാം  സബബബല്  കസഞറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞതബരബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബയുഞ്ചാം സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പുതബയ സൂപ്പെര് മഞര്കറ്റുകേളഞ്ചാം മഞളകേളഞ്ചാം യകഥഷ്ടഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബകഞന്  അനുമതബ  നല്കുന  രസ്പീതബ  പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശഭരണ  സഞപന  പരബധബയബകലെ  ജേനസഞ്ചാംഖദയുകട  അടബസഞനത്തബല്

പുതബയ  സഞപനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന്  മലെസന്സക്ക്  നല്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം   പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്

നബയനണങ്ങളകട  ഭഞഗമഞയബ  ദുരബതമനുഭവബക്കുന  കതരുവക്ക്  കേചവടകഞകര

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേചവടകഞരുഞ്ചാം  സഞപന  ഉടമകേളഞ്ചാം  കനരബടുന

പതബസനബ പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    പബ  .     സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  നബരഞകേരണ പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമഞ്ചാം  ലെക്ഷദമഞകബ  നബര്മ്മേബച  നബയമങ്ങള്  ഫലെപദമഞയബ

നടപ്പെഞക്കുനകണഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  കനഞട്ടക്ക്  നബകരഞധനഞ്ചാം,

ജേബ.എസക്ക്.ടബ,  പളയഞ്ചാം,  കകേഞവബഡക്ക്  എനബവ  കേഞരണഞ്ചാം  തകേര്ന  വദഞപഞര

കമഖലെകയ സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനഞവശദമഞയ ഇടകപടല് നടത്തഞകനഞ കചറുകേബട

കേചവടകഞകര  പതബസനബയബലെഞക്കുന  ഇ-കകേഞകമഴക്ക്  വദഞപഞരഞ്ചാം

നബയനബകഞകനഞ സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടബകല്ലനതക്ക് നബരഞശഞജേനകേമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ.  കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജേഞയബ:  2021-കലെ  കകേരള  കേടകേളഞ്ചാം  വഞണബജേദ  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  08-11-2021

വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത വഞണബജേദ  സഞപനങ്ങളബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കതഞഴബല്

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  മതബയഞയ  കവതനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതബനുമഞയബ  നബര്മ്മേബച

നബയമത്തബല്  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  കഭദഗതബകേളഞണക്ക്  കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല്  എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്  നബയമഞ്ചാം

ഫലെപദമഞയബ  നടപ്പെഞകഞന്  സഞധബക്കുനകണഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കതഞഴബല്  സബരത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.
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സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേള്  കതഞഴബലെഞളബകേളകട

കവതനമടകമുള്ള  കക്ഷമ  കേഞരദങ്ങളബല്  ഇടകപടുനകണഞകയനഞ്ചാം  ഇതുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കലെബര്  വകുപ്പെബകലെ  ഉകദദഞഗസര്  സസസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്

സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം  പരബകശഞധബകകണതഞണക്ക്.  

ശസ്പീ. ജേബ.  എസക്ക്. ജേയലെഞല് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .

വബജേയന്:  2021-കലെ  കകേരള  കേടകേളഞ്ചാം  വഞണബജേദസഞപനങ്ങളഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഒരു  കസലെക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഇ.എസക്ക്.കഎ.,  പബ.എഫക്ക്.

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  അനുവദബകഞത്തതുഞ്ചാം  നബയമപരമഞയബ

രജേബസര്  കചയ്യഞത്തതുമഞയ  സഞപനങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  പരബകശഞധന  നടത്തബ

തുടര്നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   കചറുകേബട  കേചവട  സഞപനങ്ങള്കക്ക്

ഭസ്പീഷണബയഞയ  വന്കേബട  മഞളകേകളയുഞ്ചാം  കകഹപ്പെര്  മഞര്കറ്റുകേകളയുഞ്ചാം  പകതദകേ

നബയമത്തബലൂകട  നബയനബക്കുകേയുഞ്ചാം  പകതദകേ  കേഞറഗറബയഞകബ  തബരബചക്ക്

രജേബകസ്ട്രേഷന്  മഞനദണ്ഡങ്ങളബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.    വഞണബജേദ

സഞപനങ്ങളബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഇരബപ്പെബടഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തബയ  നബയമഞ്ചാം

പഞവര്ത്തബകേമഞയബട്ടുകണഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  സഞപനത്തബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേളകട  എണഞ്ചാം  അടബസഞനകപ്പെടുത്തബ  രജേബകസ്ട്രേഷന്
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മഞനദണ്ഡങ്ങളബല് മഞറഞ്ചാംവരുത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം അവ പഞലെബക്കുനകണഞകയനഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം.   പടകഞ്ചാം/കേസ്പീടനഞശബനബ  വബല്പ്പെനശഞലെകേളബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  റബസക്ക്  അലെവന്സുഞ്ചാം  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പരബരക്ഷയുഞ്ചാം

നല്കേണഞ്ചാം.   കേടകേളബല്  ഉടമയുകടയുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളകടയുഞ്ചാം  കപരക്ക്

കരഖകപ്പെടുത്തുന  രജേബസര്  നബര്ബനമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കലെബര്  വകുപ്പെക്ക്  ഇകഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുന നബലെയുണഞകുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

 ശസ്പീ. പബ. ടബ. കതഞമസക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബഞബു

(  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ): I move that:- “This House resolves to disapprove The

Kerala Headload Workers (Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance

No. 127 of 2021).” വദഞപഞര പഞധഞനദഞ്ചാം കുറഞ്ഞ സലെങ്ങളബല് നടക്കുന

അനഭബലെഷണസ്പീയ  പവര്ത്തനങ്ങള്  ഒഴബവഞകഞന്  കതഞഴബല്  ക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച  നടപടബകേകളക്കുറബചക്ക്  ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.  കനഞക്കൂകുലെബ

അവസഞനബപ്പെബകഞന് കേക്ഷബ  രഞഷസ്പീയ  കഭദകമകനദ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

നബകക്ഷപത്തബനനുകയഞജേദമഞയ  സഞമൂഹബകേ-രഞഷസ്പീയ  അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തുണഞകേണഞ്ചാം.  അറഞദഞയകുടബശ്ശേബകേ  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബയബല്   നബനളള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  സമയബനബതമഞയബ

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫക്ക്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

പവഞസബകേള്കക്ക്  കകേരളത്തബല്  മുതല്മുടകഞനുഞ്ചാം  കമചകപ്പെട്ട  നബലെയബല്

വദവസഞയഞ്ചാം  നടത്തഞനുമുള്ള  സഞഹചരദഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം.

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കജേഞലെബ  കചയ്യഞന്  കേഴബയുന  സഞഹചരദഞ്ചാം  വദവസഞയ

കമഖലെയബല്  ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം.  കതഞഴബല്  വകുപ്പെബകന്റെ  കനതൃതസത്തബല്

കബഞധവത്കേരണഞ്ചാം  നടത്തബ  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കസവനഞ്ചാം  ഫലെപദമഞയബ

വബനബകയഞഗബകഞന്  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  കതഞഴബല്ദബനങ്ങളകട  എണഞ്ചാം

കുറഞ്ഞതുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  എണഞ്ചാം  വര്ദബചതുഞ്ചാം  ഇഇൗ  കമഖലെയബല്

അസഞ്ചാംതൃപ്തബകക്ക് കേഞരണമഞയബട്ടുള്ളതബനഞല് കതഞഴബലെഞളബകേളകട തഞല്പ്പെരദങ്ങള്

സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക്  അഭബപഞയ  സമനസയത്തബലൂകട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകഞന്

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

 ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനല്ലബക്കുനക്ക്:  2021-കലെ  കകേരള  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  25 -05-2022

വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   ഏകതഞരു

കതഞഴബലടമയ്ക്കുഞ്ചാം  തകന്റെ  സഞപനത്തബല്  ഇഷ്ടമുള്ള  കതഞഴബലെഞളബകേകള

ഉപകയഞഗബചക്ക്  ചുമടബറകഞഞ്ചാം  എന  കകേഞടതബ  വബധബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത

ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബകേളകട  കതഞഴബല്  നഷ്ടമഞകുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്കമഖലെയബല്
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അനഞവശദ  തര്കങ്ങളഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘര്ഷങ്ങളമുണഞകുനതബനുഞ്ചാം  കേഞരണമഞകുഞ്ചാം.

കനഞക്കുകൂലെബ  നബകരഞധന  നബയമഞ്ചാം  കേര്ശനമഞയബ  നടപ്പെഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

നബയമ  കഭദഗതബ  കകേഞണ്ടുവരുനതുവകര  അറഞചക്ക്ഡക്ക്  കലെബര്  കേഞര്ഡുകേള്

നല്കുനതക്ക്  നബര്ത്തബവയണഞ്ചാം.  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം ഇ.എസക്ക്.കഎ. പരബധബയബല് കകേഞണ്ടുവരബകേയുഞ്ചാം വബവഞഹ/

ചബകേബതഞ  ധനസഹഞയങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  അവരുകട  കുട്ടബകേള്കക്ക്

ഓണ്കകലെന്  പഠന  സഇൗകേരദത്തബനഞയബ  സഞര്ട്ടക്ക്  കഫഞണുകേള്  നല്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  മശലെജേ  ടസ്പീചര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രഞമചന്ദ്രന്: 2021-കലെ കകേരള ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഒരു  കസലെക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   ബബല്ലബകലെ  കഭദഗതബകയ  സസഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.

ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കലെബര്  ഡബപ്പെഞര്ട്ടുകമന്റെക്ക്  നബശയബചബട്ടുള്ള

അതബര്ത്തബകേള്ക്കുള്ളബല്  മറബടങ്ങളബല്നബനള്ള  കതഞഴബലെഞളബകേള്

പണബകയടുക്കുനതക്ക്  നബയനബകണഞ്ചാം.  അഭദസവബദദരഞയ  ധഞരഞളഞ്ചാം  കപര്

പണബകയടുക്കുന  ഇഇൗ  കമഖലെയബല്  ഓണ്കകലെന്  വദഞപഞര  കകേന്ദ്രങ്ങള്

വനകതഞകട കതഞഴബലെവസരങ്ങളബല് കുറവണഞയതബനക്ക് പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണണഞ്ചാം.
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ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന കതഞഴബല് വകുപ്പെബകന്റെ ഇടകപടലകേള്

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.  വബവബധ  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  അടബസഞനകപ്പെടുത്തബ

തബരബചറബയല്  കേഞര്ഡക്ക്  അനുവദബചബട്ടുള്ള  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കതഞഴബല്

സുരക്ഷബതതസഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം. 

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനകതഞകട  കബഞര്ഡുകേളകട  സഞമ്പത്തബകേ  സബതബ

കമചകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  അതബനനുസരബചക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനതഞണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളകട  ടഷറബ

നബകക്ഷപത്തബനക്ക് പലെബശ നല്കേബവരുനണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് കപന്ഷനുഞ്ചാം

വബവബധ  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  നല്കുനതബനഞയബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേള്കക്ക്

സര്കഞര്  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേളകട

അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം അഞ്ചാംശദഞയ കുടബശ്ശേബകേ അടപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കതഞഴബലെഞളബ  സഞ്ചാംഘടനകേള്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

സമഞനസസഭഞവമുള്ള  കബഞര്ഡുകേകള  സഞ്ചാംകയഞജേബപ്പെബക്കുനതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

വബവബധതലെങ്ങളബല്  ചര്ച  നടത്തുനതഞണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളബകലെ

കുട്ടബകേകള  കദശസ്പീയഞടബസഞനത്തബല്  നടക്കുന  പരസ്പീക്ഷകേകളഴുതഞന്

പഞപ്തമഞക്കുനതബനക്ക്  കകേരള  ഇന്സബറവട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്  കലെബര്  ആന്ഡക്ക്
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എഞ്ചാംകപഞയക്ക് കമന്റെബകന  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുഞ്ചാം.  പുതബയ  ഇ.എസക്ക്.കഎ.

ആശുപത്രബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   

ഇഇൗറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ

പവര്ത്തനഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുഞ്ചാം.  കബഞര്ഡബകന  കലെബര്  കവല്കഫയര്  ഫണക്ക്

കബഞര്ഡുമഞയബ  ലെയബപ്പെബചഞലഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ  സസ്പീഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുനതബനഞല്

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ആനുകൂലെദങ്ങള് ലെഭദമഞകുഞ്ചാം.  

കകേരള കഷഞപ്പെക്ക്സക്ക് ആന്ഡക്ക് കേകമഴദല് എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  ആകേര്ഷകേമഞയ ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കേബവരുനണക്ക്.

പകതദകേ കതഞഴബലടമകേളകട കേസ്പീഴബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം സസയഞ്ചാംകതഞഴബല്

കചയ്യുനവര്ക്കുഞ്ചാം  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല്  എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ നബയമപകേഞരഞ്ചാം കബഞര്ഡബല് അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം ലെഭബക്കുഞ്ചാം.  

കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  നല്കേബവരുന

ആനുകൂലെദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുനതഞണക്ക്.  കകേരള കഷഞപക്ക് ആന്ഡക്ക് കേകമഴദല്

എസക്ക്ബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്  ആക്ടക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  വദവസ  കചയ്യകപ്പെട്ടബട്ടുള്ള

സഞപനങ്ങളബകലെ  സസ്പീ  കതഞഴബലെഞളബകേള്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  എല്ലഞ

കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  വബശമബക്കുനതബനഞവശദമഞയ  റസക്ക്  റൂഞ്ചാം/കഹഞസല്

സഇൗകേരദഞ്ചാം തുടങ്ങബയവ സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് മബനബമഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം
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ലെഭദമഞകുനകണഞ  എനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തുകകേഞണ്ടുള്ള

നബയമകഭദഗതബകേളഞണക്ക് ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതക്ക്. 

കനഞക്കുകൂലെബ  സഞ്ചാംബനബചള്ള  പരഞതബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടഞല്  കതഞഴബല്

വകുപ്പെക്ക്  ഇടകപട്ടക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കതഞഴബലടമകയ

അധബകക്ഷപബക്കുകേകയഞ  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേകയഞ  ആക്രമബക്കുകേകയഞ

കചയ്യുനതുള്കപ്പെകടയുള്ള  പരഞതബകേള്  ലെഭബക്കുകേയഞകണങ്കബല്  കപഞലെസ്പീസബനക്ക്

മകേ മഞറബ  ഉചബതമഞയ നബയമനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്.   ചുമട്ടു

കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബല് രജേബസര് കചയവര്കക്ക് കബഞര്ഡക്ക് വഴബ

രജേബകസ്ട്രേഷന്  കേഞര്ഡക്ക്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  അവര്കക്ക്  ലെഭബകകണ  കവതനഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  കപഞതുജേനങ്ങള്കബടയബല്  അവകബഞധഞ്ചാം  ഉണഞക്കുനതബനക്ക്

എല്ലഞ  ജേബല്ലകേളബലഞ്ചാം  കനഞക്കുകൂലെബ  വബരുദ  അവകബഞധന  കഞസ്സുകേള്

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞന്  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ബബല്ലുകേള്  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമനക്ക്

അഭദര്തബക്കുന. 

നബരഞകേരണ പകമയങ്ങള് സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.
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2021-കലെ  കകേരള  ഇഇൗറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല്

എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,

2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്,  2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കേകമഴദല് എസഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്

(കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

എനബവ  വബദത്യുച്ഛക്തബയുഞ്ചാം  കതഞഴബലഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച

വബഷയനബര്ണയ സമബതബ  VII-കന്റെ പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് വബഷയ നബര്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയച.

സഭ മവകുകനരഞ്ചാം 5.33-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

******


