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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   2,   കചഞവ

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. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

കപകടഞള്  /  ഡസ്പീസല് വബലെവര്ദന

മബ  .    സസ്പീകര്:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്  വബലെ  വര്ദബക്കുന

സഞഹചരദത്തബല്  കകേന-സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേള്കക്ക്  ലെഭബക്കുന  അധബകേ

ഇന്ധനനബകുതബ  കവകണ്ടെനക്ക്  വയഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയബട്ടുള്ളതഞയബ
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പറയകപ്പെടുന  സബതബവബകശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശേദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വശസ്പീ ഷഞഫബ  പറമബല്,  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്,

കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന്,  ശസ്പീമതബ

കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

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

ഡസ്പീസല് വബലെ നബര്ണ്ണയഞധബകേഞരഞ്ചാം കേകമഞളത്തബനക്ക് വബട്ടുകകേഞടുത്ത യ.പബ.എ.

സര്കഞരബകന്റെ നബലെപഞടഞണക്ക് ഇകപ്പെഞഴഞ്ചാം തുടരുനതക്ക്.  എന്.ഡബ.എ.  സര്കഞര്

കസസഞ്ചാം അഡസ്പീഷണല് കസഷദല് ഡഡ്യൂട്ടബകയന കപരബലഞ്ചാം പുതബയ നബകുതബകേള്

നടപ്പെബലെഞകബ.  കേകമഞളത്തബല് വബലെ കുറയകമഞഴഞ്ചാം വബലെ കൂട്ടുന രസ്പീതബയഞണക്ക്

കകേനഞ്ചാം സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്. സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം   2018-ല് നബകുതബ കുറചതുഞ്ചാം കേഴബഞ

അഞക്ക്  വര്ഷത്തബനബടയബല്  നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബചബകല്ലെനതുഞ്ചാം  പധഞന

വസ്തുതയഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  വസ്പീതഞ്ചാം  വയഞന്  സഞധബകഞത്ത  തരത്തബല്

നബകുതബ  ഘടനയബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേയഞ്ചാം  അവയബല്  അമബതമഞയ  വര്ദന

വരുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്ത  കകേനനയഞ്ചാം  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  ഇതബകന്മേല്

ആവശേദമഞയ നടപടബയണ്ടെഞകേഞന് സമ്മേര്ദഞ്ചാം കചലത്തുഞ്ചാം.  
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ശസ്പീ  .    ഷഞഫബ പറമബല്: 2014-ല് കപകടഞള് വബലെയകട  63  ശേതമഞനഞ്ചാം

അടബസഞന വബലെയഞ്ചാം 34 ശേതമഞനഞ്ചാം നബകുതബയമഞയബരുകനങബല് 2021-ല് 36

ശേതമഞനഞ്ചാം അടബസഞന വബലെയഞ്ചാം 67 ശേതമഞനഞ്ചാം നബകുതബയമഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

ഇകപ്പെഞഴകത്ത  ഇന്ധന  വബലെവര്ദനയബലൂകട  നബകുതബ  ഭസ്പീകേരതയഞണക്ക്

കവളബവഞകുനതക്ക്. ഒരു ലെബറര് കപകടഞളബനക്ക്  32.98 രൂപയഞ്ചാം ഡസ്പീസലെബനക്ക് 31.83

രൂപയമഞണക്ക്  കകേന  എകക്സൈസക്ക്  തസ്പീരുവയബനത്തബല്  ഇഇൗടഞക്കുനതക്ക്.

അന്തഞരഞഷ്ട്ര  മഞര്കറബല്  ക്രൂഡക്ക്  ഓയബലെബകന്റെ  വബലെ  കുറയകമഞഴഞ്ചാം

കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്  വബലെ  ക്രമഞതസ്പീതമഞയബ  വര്ദബപ്പെബച്ചുകകേഞണ്ടെക്ക്  ജേനങ്ങകള

കകേഞള്ളയടബക്കുന  നബലെപഞടക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരബനക്ക്  ലെഭബക്കുന  അധബകേ  ഇന്ധന  നബകുതബ  കവകണ്ടെനവചക്ക്

ജേനങ്ങള്കക്ക്  ആശേസഞസഞ്ചാം  നല്കേഞന്  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.   ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

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

പശഞത്തലെത്തബല്  പലെ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളഞ്ചാം  ഇന്ധന  നബകുതബ

വര്ദബപ്പെബച്ചുകവങബലഞ്ചാം കകേരളഞ്ചാം നബകുതബ വര്ദബപ്പെബചബട്ടബല്ലെ.  യ.പബ.എ. സര്കഞര്

ഓയബല്  പൂള്  അകഇൗണ്ടെക്ക്  നബര്ത്തലെഞകബയതുഞ്ചാം  കപകടഞള്  വബലെ

നബര്ണ്ണയഞവകേഞശേഞ്ചാം   എടുത്തുകേളഞതുമഞണക്ക്  കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്  വബലെ



4

വര്ദനയക്ക് കേഞരണഞ്ചാം. കപകടഞള് കസഷദല് കസസബല്നബനക്ക് സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്

വബഹബതഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനബല്ലെ.   കകേന  സര്കഞരബകന്റെ  ടബ  നയങ്ങള്കകതബകര

ശേക്തമഞയ  അഭബപഞയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഈ

വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണ്ടെതബല്ലെ. 

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശേന്,  പബ.  കകേ.  കുഞഞലെബക്കുട്ടബ,  പബ.കജേ.കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശേഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല്

(1) പഞചകേ വഞതകേ വബലെവര്ദന

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    സുകമഷക്ക്:  പഞചകേ  വഞതകേ  വബലെവര്ദന

പബന്വലെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഗഞര്ഹബകേ  പഞചകേ  വഞതകേത്തബനുള്ള  സബ്സബഡബ

പുനനഃസഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബല്  സമ്മേര്ദഞ്ചാം  കചലത്തുകേയഞ്ചാം

പഞചകേവഞതകേകത്ത  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  വബലെ
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കുറയഞനഞകുകമഞകയനക്ക് പരബകശേഞധബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

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

നബര്ത്തലെഞകബയതഞണക്ക് പഞചകേ വഞതകേ വബലെ വര്ദനയകട പധഞന കേഞരണഞ്ചാം.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നബകുതബ  ഘടനയബല്  പഞചകേ  വഞതകേ  നബകുതബ  അഞക്ക്

ശേതമഞനമഞയബ  നബലെനബര്ത്തബകയങബലഞ്ചാം  2.5%  വസ്പീതഞ്ചാം  കകേന-സഞ്ചാംസഞന

ഗവണ്കമന്റുകേള്കഞയബ  മഞറബയതബലൂകട  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  നബകുതബ

വരുമഞനത്തബല് കുറവുണ്ടെഞയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പഞചകേ വഞതകേ വബലെവര്ദനയക്ക് നബകുതബ

നബരക്കുമഞയബ  ബന്ധമബല്ലെ.   എല്.പബ.ജേബ.  സബലെബണ്ടെറുകേളകട  വബലെ

കുറയണകമനഞ്ചാം സബ്സബഡബ പുനനഃസഞപബകണകമനഞ്ചാം ആവശേദകപ്പെട്ടക്ക് കകേന

ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  കേത്തയചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ഇകഞരദത്തബല്  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനള്ള ഇടകപടലകേള് തുടര്നഞ്ചാം നടത്തുനതഞണക്ക്.

(2) കമഡബകല് പബ  .  ജേബ കകേഞഴ്സുകേളബല് എസക്ക്  .  ഇ  .  ബബ  .  സബ സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുള്ള:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കമഡബകല്  പബ.ജേബ.

കകേഞഴ്സുകേളബലഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  മറക്ക്  പബ.ജേബ.  കകേഞഴ്സുകേളബലഞ്ചാം

എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  30  ശേതമഞനമഞയബ  ഉയര്ത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്): സഞ്ചാംസഞനകത്ത സര്കഞര് കമഡബകല് കകേഞകളജുകേളബകലെ ബബരുദ

കകേഞഴ്സുകേള്കക്ക് മുപ്പെതക്ക് ശേതമഞനവുഞ്ചാം പബ.ജേബ.  കമഡബകല് കകേഞഴ്സുകേള്കക്ക്  ഒമതക്ക്

ശേതമഞനവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംവരണമഞണക്ക്  കേഴബഞ  അദദയന  വര്ഷഞ്ചാംവകര

എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ വബഭഞഗത്തബനക്ക് നല്കേബയബരുനതക്ക്.  ഈ വര്ഷഞ്ചാംമുതല് പബ.ജേബ

കമഡബകല്  പകവശേനത്തബനക്ക്  സര്വസ്പീസക്ക്  കേസഞട്ട  ഏര്കപ്പെടുത്തണകമന

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  ഉത്തരവുഞ്ചാം  എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  ഉയര്ത്തണകമന

പബനഞക വബഭഞഗ വബകേസന കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ശേബപഞര്ശേയഞ്ചാം പരബഗണബചക്ക് പബ.ജേബ.

കമഡബകല്,  കമഡബകല്,  കഡന്റെല്  വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്  എസക്ക്.ഇ.ബബ.സബ.

സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  27  ശേതമഞനമഞയബ  ഉയര്ത്തുനതബനക്ക്  തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ആകരഞഗദ വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബലള്ള മറക്ക് പബ.ജേബ. കകേഞഴ്സുകേള്ക്കുഞ്ചാം 27 ശേതമഞനമഞയബ

നബശയബക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക് പരബകശേഞധബചക്ക് തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുനതഞണക്ക്.

III. സബ്മബഷന്

(1) ബ്ലഡക്ക് ബഞങഞ്ചാം കേഞര്ഡബകയഞളജേബ വബഭഞഗവുഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   ആര്  .   മകഹഷക്ക്: കേരുനഞഗപ്പെള്ളബ തഞലൂകഞശുപതബയബല് ബ്ലഡക്ക്

ബഞങഞ്ചാം  കേഞര്ഡബകയഞളജേബ  വബഭഞഗവുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  നഞഷണല്  ബ്ലഡക്ക്  ടഞന്സഡ്യൂഷന്  കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദശേമനുസരബചക്ക്  പതബവര്ഷഞ്ചാം  രണ്ടെഞയബരഞ്ചാം  യൂണബറക്ക്  രക്തഞ്ചാം

ആവശേദമുള്ള  ആശുപതബകേളബലെഞണക്ക്  ബ്ലഡക്ക്  ബഞങക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതക്ക്.

കേരുനഞഗപ്പെള്ളബ തഞലൂകഞശുപതബയബല് പതബവര്ഷഞ്ചാം  900 യൂണബറക്ക് രക്തമഞണക്ക്

ആവശേദമഞയബ  വരുനതക്ക്.  ആര്ദഞ്ചാം  മബഷകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  കതരകഞടുത്ത

ജേബല്ലെഞതലെ  ആശുപതബകേളബല്  കേഞര്ഡബകയഞളജേബ  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  സൂപ്പെര്

കസഷദഞലെബറബ  കസവനങ്ങള് ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

കകേഞല്ലെഞ്ചാം ജേബല്ലെഞ ആശുപതബകയ കതരകഞടുത്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.

(2) വലെപ്പെഞടക്ക് കകേഞതകുളഞ്ചാം ബസ്പീചബല് മബനബ ഹഞര്ബര്

ശസ്പീ  .   സബ  .   സബ  .   മുകുന്ദന്:  വലെപ്പെഞടക്ക് കകേഞതകുളഞ്ചാം ബസ്പീചബല് മബനബ ഹഞര്ബര്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനഞവശേദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന്):  2013-ല്  ഭരണഞനുമതബ  ലെഭബചക്ക്  ഇന്കവസബകഗഷന്

പവര്ത്തനങ്ങള്  പുകരഞഗമബച്ചുവരുന  തൃശ്ശൂര്  ജേബല്ലെയബകലെ  കേയ്പമഞ്ചാംഗലെകത്ത

ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  ഹഞര്ബറുഞ്ചാം  മുനമഞ്ചാം,  കചറ്റുവ  ഹഞര്ബറുകേളഞ്ചാം  വലെപ്പെഞടക്ക്

കകേഞതകുളത്തബനക്ക്  സമസ്പീപത്തഞണക്ക്  സബതബ  കചയ്യുനതക്ക്.  കൂടുതല്
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ഹഞര്ബറുകേളള്ളതബനഞലഞ്ചാം കേടലെബകന്റെ ഒഴകബകന്റെയഞ്ചാം ആവഞസവദവസയകടയഞ്ചാം

കപകട്ടനള്ള  വദതബയഞനഞ്ചാം,  ആകഗഞളതഞപനഞ്ചാം  എനബവ  കേണകബകലെടുത്തക്ക്

നയപരമഞയ  ഒരു  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  ആവശേദമഞയതബനഞലഞ്ചാം  നബലെവബലള്ള

ഹഞര്ബറുകേകള അന്തഞരഞഷ്ട്ര നബലെവഞരത്തബല് ഉയര്ത്തബ പുതബയ ഹഞര്ബറുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുവഞനഞണക്ക് ഉകദശേബക്കുനതക്ക്. 

(3) ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ കരഞഗബകേള്ക്കുള്ള ധനസഹഞയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എല്കദഞസക്ക് പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ കരഞഗബകേള്കക്ക്

നബലെവബല്  ലെഭബച്ചുകകേഞണ്ടെബരബക്കുന  ധനസഹഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചക്ക്

എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്.  വദതദഞസമബല്ലെഞകത  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം

കരഞഗബകേള്കഞവശേദമഞയ  മരുനകേള്  കേമ്മേഡ്യൂണബറബ  കഹല്ത്തക്ക്  കസന്റെറുകേള്,

കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേനങ്ങള്  എനബവ  വഴബ  നല്കേഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ഉനത  വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

പകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):   കകേരള സഞമൂഹദ സുരക്ഷഞ മബഷന്

നടപ്പെബലെഞകബവരുന  സമഞശേസഞസ  പദതബയബലൂകട  ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ

കരഞഗബകേള്കടകഞ്ചാം സഞമത്തബകേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കേബവരുന. അകപക്ഷകേരുകട
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എണ്ണഞ്ചാം ക്രമഞതസ്പീതമഞയബ  വര്ദബചതബനഞല് സഞമത്തബകേഞവസ പരബഗണബചക്ക്

മുന്ഗണനഞക്രമത്തബല്  ബബ.പബ.എല്.  വബഭഞഗത്തബനക്ക്  നല്കേബയതബനുകശേഷഞ്ചാം

എ.പബ.എല്.  കേഞര്കക്ക് അനുവദബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.  2021

ജൂകകലെ വകരയളള കുടബശബകേ കകേഞടുത്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.  

(4) കദശേസ്പീയ കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബകഞവശേദമഞയ ഫണ്ടെക്ക്

ശസ്പീ  .    ടബ  .   പബ  .   രഞമകൃഷ്ണന്:  കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബകഞയബ വകേയബരുത്തബയ

തുകേയബലഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് ലെഭബകകണ്ടെ വബഹബതത്തബലഞ്ചാം കകേന ഗവണ്കമന്റെക്ക്

കുറവക്ക്  വരുത്തബയബട്ടുള്ളതബനഞല്  പതബസന്ധബ  കനരബടുന  ഇഇൗ

കമഖലെയഞവശേദമഞയ ഫണ്ടെക്ക് അനുവദബകണഞ്ചാം.   

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ

കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):   മഹഞതഞഗഞന്ധബ

കദശേസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബകഞയബ  കകേനസര്കഞര്

വകേകകേഞള്ളബചബരുന  തുകേയബല്   കുറവക്ക്  വനബട്ടുകണ്ടെങബലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

ബഡ്ജേറബല്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേയകട  സബഞ്ചാംഹഭഞഗവുഞ്ചാം  കചലെവഴബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

അടബയന്തരമഞയബ കൂടുതല് തുകേ വകേയബരുത്തഞത്ത പക്ഷഞ്ചാം കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബ

സഞ്ചാംഭനഞവസയബലെഞകുകമന  വബഷയഞ്ചാം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ
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ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ജേഞതബ  അടബസഞനത്തബല്  ഫണ്ടെക്ക്  അനുവദബക്കുന

രസ്പീതബ അവസഞനബപ്പെബകണകമനക്ക് ആവശേദകപ്പെടുകേയഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.     

(5) കദശേസ്പീയപഞത സലെഞ്ചാം ഏകറടുകലെബനക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്:  മലെപ്പുറകത്ത  കദശേസ്പീയപഞത  സലെഞ്ചാം

ഏകറടുകലമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞവശേദമഞയ

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനഡ്യൂ-ഭവന  നബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  മലെപ്പുറഞ്ചാം

ജേബല്ലെയബകലെ  കദശേസ്പീയപഞത  സലെകമകറടുകലമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സലെഞ്ചാം

നഷ്ടമഞകുന  സര്കഞര്/കപഞതുകമഖലെഞസഞപനങ്ങള്/കബഞര്ഡുകേള്/

യൂണബകവഴബറബകേള്  എനബവയക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേ  അനുവദബക്കുനതബല്

അവദക്തത  നബലെനബല്ക്കുനണ്ടെക്ക്.  കകേന  ഗതഞഗത  കകഹകവ  മനഞലെയഞ്ചാം

കദശേസ്പീയപഞത  വബകേസനത്തബനഞയബ  2018-ല്  പുറകപ്പെടുവബച

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദശേപകേഞരഞ്ചാം  കകേന-സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേളകട

ഉടമസതയബലളള  ഭൂമബ  നഷ്ടപരബഹഞരമബല്ലെഞകത  കകകേമഞറണകമനക്ക്

വദവസയളളതബനഞല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബനുകേസ്പീഴബലള്ള  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളകടയഞ്ചാം തകദശേഭരണ സഞപനങ്ങളകടയഞ്ചാം ഭൂമബകയകറടുക്കുകമഞള്

തനതക്ക്  ഫണ്ടുപകയഞഗബചക്ക്  വഞങ്ങുന  ഭൂമബകക്ക്  മഞതകമ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം



11

അനുവദബകഞന്  സഞധബക്കുകേയള.  ഇത്തരഞ്ചാം  ഭൂമബ  സര്കഞര്  ഭൂമബകയന

നബര്വചനത്തബല്  വരഞത്തതബനഞല്  അതബകലെ  ഒഴബക്കൂറക്ക്  ചമയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കേഞകമഞ എന വബഷയഞ്ചാം പരബകശേഞധബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്. 

(6) കേഞകരറക്ക് തടയണ നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  ഒ  .    എസക്ക്  .    അഞ്ചാംബബകേ:  വഞമനപുരഞ്ചാം  നദബകക്ക്  കുറുകകേ തടയണ

നബര്മ്മേബകഞന് ആവശേദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന്):  ആറബങ്ങൽ

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  കേബളബമഞനൂര്  പഴയകുനകമ്മേല്

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം  സമസ്പീപപകദശേങ്ങളബലഞ്ചാം  കേബളബമഞനൂര്  ജേലെവബതരണ

പദതബയബലൂകട  ശുദജേലെ  വബതരണഞ്ചാം  നടത്തുനതബനഞല്   വഞമനപുരഞ്ചാം

നദബയബല് കവനൽകഞലെത്തുണ്ടെഞകുന ജേലെദഇൗര്ലെഭദഞ്ചാം പമബഞ്ചാംഗബകന സഞരമഞയബ

ബഞധബക്കുനകവനതക്ക്  വസ്തുതയഞണക്ക്.  ടബ  വബഷയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  സലെഞ്ചാം

എഞ്ചാം.എല്.എ.-യകടയഞ്ചാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  ഉകദദഞഗസരുകടയഞ്ചാം  കനതൃതസത്തബല്

2019- ൽ നടത്തബയ കയഞഗത്തബല് കേഞകരറക്ക് പഞലെത്തബനക്ക് മുകേളബലെഞയബ തടയണ

നബര്മ്മേബകഞന്  പദതബ  വബഭഞവനഞ്ചാം  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  ഇൻകവസബകഗഷൻ

പവൃത്തബകഞയബ  4.78  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  ഡബകകസന്

തയ്യഞറഞക്കുനതബനക്ക് കഎ.ഡബ.ആര്.ബബ.കയ ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.
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അടുത്ത  ബഡ്ജേറബല്  പഥമ  പരബഗണന  നല്കേബ  പസ്തുത

കപഞജേകബനഞവശേദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

(7) കകവദദ്യുതബ സബ്കസഷനക്ക് സലെഞ്ചാം അനുവദബകല് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കപഞ്ചാംകുമഞര്:  കേടമഴബപ്പുറത്തക്ക്  കകവദദ്യുതബ  സബ്കസഷന്

സഞപബക്കുനതബനക്ക്  ജേലെവബഭവ  വകുപ്പെബകന്റെ  സലെഞ്ചാം  അനുവദബകഞന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന്):  കകവദദ്യുതബ  സബക്ക്

കസഷന്  സഞപബക്കുനതബനക്ക്  KSEB  ആവശേദകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  കേടമഴബപ്പുറഞ്ചാം

വബകല്ലെജേബൽ  കേഞഞബരപ്പുഴ  ഇറബകഗഷന്  കപഞജേകബകന്റെ  സർകവ  നമറബൽ

ഉൾകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  പസ്തുത  സലെത്തക്ക്  നബലെവബൽ  മറക്ക്  നബർമ്മേഞണ

പവൃത്തബകേകളഞനഞ്ചാം  നടക്കുനബകല്ലെനഞ്ചാം  കബഞദദകപ്പെട്ടതബകന്റെ

അടബസഞനത്തബല്  ഭൂമബയകടയഞ്ചാം  കകേട്ടബടങ്ങളകടയഞ്ചാം  വബലെ  നബശയബചക്ക്

കപഞകപ്പെഞസല്  സമര്പ്പെബകഞന്  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര്കക്ക്  നബര്കദശേഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കപഞകപ്പെഞസല്  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  സലെഞ്ചാം  വബട്ടുനല്കേഞന്

തയ്യഞറഞകണനക്ക് അറബയബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. 

(8) ചമ്രവട്ടഞ്ചാം കറഗുകലെറര്  -  കേഞ്ചാം  -  ബബഡ്ജേക്ക്

ശസ്പീ  .    എന്  .    കകേ  .    അക്ബര്:  ചമ്രവട്ടഞ്ചാം  കറഗുകലെറര്-കേഞ്ചാം-ബബഡ്ജേക്ക്
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അടബയന്തരമഞയബ പഞവര്ത്തബകേമഞകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജേലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കറഞഷബ അഗസബന്): ചമ്രവട്ടഞ്ചാം കറഗുകലെറര്-

കേഞ്ചാം-ബബഡ്ജേബകന്റെ  അറകുറപ്പെണബകേള്കഞയള്ള  കേരഞര്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  സലെഞ്ചാം

കകകേമഞറബ  പവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പസ്തുത  പവൃത്തബയകട  പഞഥമബകേ  സര്കവ  നടപടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

എസബകമറക്ക് തയ്യഞറഞകബ വരബകേയമഞണക്ക്.  പുഴയബകലെ ജേലെനബരപ്പെക്ക് തഞഴന മുറയക്ക്

പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്. 

(9) ഖഞദബ കമഖലെയബകലെ പശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  ഖഞദബ വസ്ത്രങ്ങള്ക്കുള്ള നൂല് കനയബനഞവശേദമഞയ

കസ്ലേവര്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  അസഞ്ചാംസ്കൃത  വസ്തുകളഞ്ചാം  കനയ്ത്തുകതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

മബനബമഞ്ചാം  കവജേസുഞ്ചാം   കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമഞവശേദമഞയ

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കമഖലെയബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേള് കനരബടുന പതബസന്ധബ പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

സര്കഞര് പകതദകേ പരബഗണന നല്കുനണ്ടെക്ക്.   റബകബറക്ക്,  വരുമഞന  പൂരകേ

പദതബ  പകേഞരമുള്ള  തുകേ,  കപഞഡക്ഷന്  ഇന്കസന്റെസ്പീവക്ക്  തുടങ്ങബയ  എല്ലെഞ
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ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം യഥഞസമയഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനണ്ടെക്ക്.   കതഞഴബലെഞളബകേളകട

മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  പുതുകബ  അതഞതു  മഞസഞ്ചാം  നല്കുനതഞണക്ക്.  പുതബയ

ഡബകകസനബലള്ള  ഖഞദബ  വസ്ത്രങ്ങള്  വബപണബയബകലെത്തബക്കുനതബനഞയബ  ഒരു

മഞസര് പഞന് തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം കഎ.കഎ.ടബ.  കചകകന,  ഫഞഷന് കടകകഞളജേബ

ഇന്സബറഡ്യൂട്ടക്ക്  എനബവയമഞയബ  ചര്ചകേള്  നടത്തബവരബകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന.  ഖഞദബ

കമഖലെകയ  ആധുനബകേവല്കരബക്കുനതബനഞയബ  ലെഭബച  ശേബപഞര്ശേകേളകട

അടബസഞനത്തബല്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുനതബനഞയബ  മൂനഞ്ചാംഗ  കേമ്മേബറബകയ

നബകയഞഗബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഖഞദബ  കക്ഷമനബധബയബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയവര്കക്ക്  പകതദകേ

സഹഞയമഞയബ  1000  രൂപയഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  കരഞഗബഞധബതരഞയ

കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  2000  രൂപയഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം

നല്കേബവരുന. 

(10) ആലെകകഞടക്ക് ബഞറബകലെ കതഞഴബലെഞളബ പശ്നഞ്ചാം

 ശസ്പീ  .    ടബ  .    കഎ  .    മധുസൂദനന്:  ആലെകകഞടക്ക് ബഞറബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേകള

അനദഞയമഞയബ  പബരബച്ചുവബട്ട  സഞ്ചാംഭവഞ്ചാം  അകനസഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം ആവശേദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കേഴബഞ  9  വര്ഷമഞയബ  പവര്ത്തബച്ചുകകേഞണ്ടെബരുന  ബഞര്  കഹഞട്ടല്
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മുനറബയബപ്പുകൂടഞകത  അടച്ചുപൂട്ടബയതബകനത്തുടര്നക്ക്  45  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ടതഞയബ  പരഞതബ  ലെഭബചതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്

ഇരുവബഭഞഗവുമഞയബ നടത്തബയ അനുരഞ്ജന ചര്ചയബല് സഞപനഞ്ചാം വബല്കഞന്

കപഞവുകേയഞകണനഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  നബയമപരമഞയബ  ലെഭബകകണ്ടെ

ആനുകൂലെദങ്ങള്  കചകക്ക്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുകണ്ടെനഞ്ചാം  സഞപന

മഞകനജുകമന്റെക്ക്  അറബയബച്ചു.  കതഞഴബലെഞളബകേള് കചകക്ക്  നബരസബക്കുകേയഞ്ചാം കജേഞലെബ

തബരബകകേ  ലെഭബകണകമന  ആവശേദമുനയബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തതബകനത്തുടര്നക്ക്

കകേഞഴബകകഞടക്ക്  റസ്പീജേബയണല്  കജേഞയബന്റെക്ക്  കലെബര്  കേമ്മേസ്പീഷണറുകടയഞ്ചാം

അഡസ്പീഷണല്  കലെബര്  കേമ്മേസ്പീഷണറുകടയഞ്ചാം  സഞനബദദത്തബല്  നടത്തബയ

ചര്ചകേള് പരഞജേയകപ്പെട്ടതബനഞല് 11-11 -2021-നക്ക് കലെബര് കേമ്മേസ്പീഷണര് കനരബട്ടക്ക്

ഇരുവബഭഞഗങ്ങളമഞയഞ്ചാം ചര്ച നടത്തഞന് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. 

IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

(1) 2021-കലെ കകേരള കേശുവണ്ടെബ കതഞഴബലെഞളബ ആശേസഞസ കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ) ബബല്, 2021-കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ) ബബല്,

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

കകേരള   തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ

സഞ്ചാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ VII-കന്റെ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച്ചു.
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(2) 2021-കലെ കകേരള  സഞ്ചാംസഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്,

2021-കലെ കകേരള കബനബകല് സഞപനങ്ങള് (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം നബയനണവുഞ്ചാം)

കഭദഗതബ  ബബല്  എനബവ  സഞ്ചാംബന്ധബച  XII-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച്ചു.

V. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ     റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള തഞകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവുഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളഞ്ചാം

(i) 2021-  കലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ   (  രണ്ടെഞഞ്ചാം കഭദഗതബ  )   ബബല്

 സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .    വഞസവന്):

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

 മതദബന്ധനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   സജേബ കചറബയഞന്): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന. 

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .    വഞസവന്):

ക്ഷസ്പീരകമഖലെയബകലെ ആനന്ദക്ക് മഞതൃകേ ക്ഷസ്പീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക് ഒരു

നബര്വചനമുണ്ടെഞക്കുനതബനക്ക് കൃതദമഞയ വബശേദഞഞ്ചാംശേഞ്ചാം തയ്യഞറഞക്കുകേ,  യഥഞര്ത

ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേര്കക്ക്  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളബല്  അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം
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ലെഭദമഞക്കുകേ,  ക്ഷസ്പീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക്  കമഖലെഞ യൂണബയനുകേളബല്

അഫബലെബകയഷന് നല്കുകേ എനബവയഞണക്ക് ഇഇൗ കഭദഗതബയബലൂകട ഉകദശേബചതക്ക്.

ഭരണ  സമബതബ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  3  കടഞ്ചാം  ഭരണകേഞലെഞവധബ  നബശയബക്കുകേ,

കേടലെഞസക്ക് സഞ്ചാംഘങ്ങകള ഒഴബവഞക്കുകേ,  വനബതകേള്കക്ക് ഭരണസമബതബയബല്  50

ശേതമഞനഞ്ചാം പഞതബനബധദഞ്ചാം നല്കുകേ, കമഖലെഞ യൂണബയന് കചയര്മഞന്മഞര്കക്ക് 2

കടഞ്ചാം  കേഞലെഞവധബ  നബശയബക്കുകേയഞ്ചാം  കപര്കഫഞമന്സക്ക്  ഒഞഡബറക്ക്

നബഷ്കര്ഷബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുകേ,   നബയമന  സുതഞരദത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്

കബഞര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേ, കകേരള ബഞങക്ക് രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം തുടങ്ങബയവയഞണക്ക് മറക്ക്

കഭദഗതബകേള്.  ഇഇൗ  ബബല്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയബല്   വബശേദമഞയബ  ചര്ച

കചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന. 2020-കലെ

ബഞങബഞ്ചാംഗക്ക്  കറഗുകലെഷന് ആകബനക്ക്  വബരുദമഞയബ മലെപ്പുറഞ്ചാം ജേബല്ലെഞ സഹകേരണ

ബഞങബകന കകേരള ബഞങബല് ലെയബപ്പെബകഞന് വദവസ കചയ്യുനതക്ക് ഭരണഘടനഞ

വബരുദമഞണക്ക്.  സഹകേരണ  ക്ഷസ്പീകരഞല്പ്പെഞദന  കമഖലെകേളകട

ഭരണസമബതബകേളബകലെയക്ക്  മതരബക്കുനതബനുള്ള  കേഞലെയളവക്ക്  നബജേകപ്പെടുത്തുന

കഭദഗതബയഞ്ചാം  രണ്ടു  കടമബല്  കൂടുതല്  തുടര്ചയഞയബ  പസബഡന്റെക്ക്  അകല്ലെങബല്

കചയര്മഞന്  പദവബ  വഹബക്കുനതബനക്ക്  അര്ഹതയണ്ടെഞയബരബക്കുനതകല്ലെന
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കഭദഗതബയഞ്ചാം ജേനഞധബപതദവബരുദമഞണക്ക്. ആനന്ദക്ക് മഞതൃകേഞ സഞ്ചാംവബധഞനത്തബനുഞ്ചാം

തതസങ്ങള്ക്കുകമതബരഞയ  നബയമകഭദഗതബ  ക്ഷസ്പീരസഞ്ചാംഘങ്ങളഞ്ചാം  കമഖലെഞ

യൂണബയനുകേളഞ്ചാം തമ്മേബലള്ള മതരങ്ങള്കബടയഞക്കുഞ്ചാം. മബല്മയക്ക് കേസ്പീഴബലള്ള മൂനക്ക്

കമഖലെഞ  യൂണബയനുകേളകട  പവര്ത്തനപരബധബ  രണ്ടെക്ക്  ജേബല്ലെകേളബലെഞക്കുനതക്ക്

കദഞഷകേരമഞയബ ബഞധബക്കുഞ്ചാം. ആനന്ദക്ക് മഞതൃകേ ക്ഷസ്പീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘത്തബല്

അഞ്ചാംഗമഞയബ തുടരുനതബനുള്ള കയഞഗദത സഞ്ചാംബന്ധബച ബബല്ലെബകലെ വദവസകേള്

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കമഖലെഞ  സഹകേരണ

ക്ഷസ്പീകരഞല്പ്പെഞദകേ  യൂണബയകന്റെയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  കഫഡകറഷകന്റെയഞ്ചാം  ഭരണഞ്ചാം

പബടബകചടുക്കുകേകയന  ഉകദശേദകത്തഞകടയഞണക്ക്  കഭദഗതബകേള്

കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഉനയബച  കഭദഗതബ  നബര്കദശേങ്ങളബകന്മേല്  വബശേദമഞയ

ചര്ച നടത്തബ ഉചബതമഞയ തസ്പീരുമഞനങ്ങള് കകകേകകഞള്ളണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സജേസ്പീവക്ക്  കജേഞസഫക്ക്:   വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  2021-കലെ

കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്  കകേനനബയമത്തബനക്ക്

വബരുദമഞണക്ക്.  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലെഞ  ബഞങബകന  കകേരള  ബഞങബല്  ലെയബപ്പെബക്കുന

നടപടബ  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  കകേരള  ബഞങക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതബനുകശേഷഞ്ചാം

സഹകേരണ  കമഖലെയബല്  നബയമനങ്ങള്  നടത്തുനതബകനഞ  മറക്ക്  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക്  അകപ്പെക്സൈക്ക്  കബഞഡബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബകനഞ  കേഴബഞബട്ടബല്ലെ.
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സഹകേരണ  കമഖലെഞ   നബയമനങ്ങളബല്  50  ശേതമഞനഞ്ചാം  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകമന  പഖദഞപനഞ്ചാം  പഞവര്ത്തബകേമഞകണഞ്ചാം.  സഹകേരണ

തതസങ്ങള്കകതബരഞയള്ള  കഭദഗതബകേള്  റദഞകഞനുഞ്ചാം  ഈ  കമഖലെകയ

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം സര്കഞര് തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

കഡഞ  .    മഞതദ്യു  കുഴല്നഞടൻ:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ജേബല്ലെഞ

ബഞങകേകള  ലെയബപ്പെബചക്ക്  കകേരള  ബഞങക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതബലൂകടയള്ള  നഷ്ടഞ്ചാം

നബകേത്തഞന്  സഞ്ചാംസഞന  ഖജേനഞവബകലെ  തുകേ  വബനബകയഞഗബക്കുനതക്ക്

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്. വഞയ്പകേള് പുതുകബയഞ്ചാം റസ്പീ കഷഡഡ്യൂള് കചയഞ്ചാം ബഞങബകന്റെ

നബഷബയഞസബ  കുറയ്ക്കുന  നടപടബ  അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലെഞ

സഹകേരണ  ബഞങബകന  കകേരള  ബഞങബല്  ലെയബപ്പെബകഞനുളള

നസ്പീകത്തബല്നബനഞ്ചാം  പബന്മേഞറണഞ്ചാം.  മഞനദണ്ഡപകേഞരമുള്ള  മൂലെധന  പരദഞപ്തത

കകേവരബകഞന്  കേഴബയഞത്തതക്ക്  ബഞങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണത്തബകലെ  പരഞജേയമഞണക്ക്.

കകേരള ബഞങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണത്തബനുകശേഷഞ്ചാം തുടര്ചയഞയബ മൂനക്ക്  വര്ഷകമങബലഞ്ചാം

പഞഥമബകേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക്  ഉയര്ന  ഡബവബഡന്റെക്ക്  നല്കുകമന

പഖദഞപനഞ്ചാം  നടപ്പെഞകബയബട്ടബല്ലെ.  റബസര്വക്ക്  ബഞങബകന്റെ  കലെസന്സക്ക്

ലെഭബക്കുനതബനുമുമക്ക് ബഞങക്ക് പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ   ലെക്ഷകണകബനക്ക് രൂപ

കചലെവഴബചതുഞ്ചാം ബഞങക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  2  മഞസത്തബനകേഞ്ചാം പവഞസബ നബകക്ഷപഞ്ചാം
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സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  കലെസന്സക്ക്  ലെഭദമഞകുകമന  പഖദഞപനഞ്ചാം

നടപ്പെഞകഞത്തതുഞ്ചാം  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  സഹകേരണ

സഞപനങ്ങകളകയല്ലെഞഞ്ചാം  ഒരുകപഞകലെ  നബയനബകഞന്  കേഴബയന

നബയമനബര്മ്മേഞണമഞണക്ക് നടകത്തണ്ടെതക്ക്. 

ശസ്പീ.  പബ.  വബ.  ശസ്പീനബജേബന് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കസവദര്

ചബറബലെപ്പെബള്ളബ: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്തപകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മലെപ്പുറഞ്ചാം  ബഞങക്ക്,  കകേരള  ബഞങബല്  ലെയബക്കുനകതഞടുകൂടബ  നബഞര്ഡക്ക്

ഉള്കപ്പെകടയള്ള സഞമത്തബകേ സഞപനങ്ങളകട കുറഞ പലെബശേയബനത്തബലള്ള

വഞയ്പകേള്  ലെഭദമഞകുനതഞണക്ക്.  ബഞങബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനകത്തയഞ്ചാം  സഹകേരണ

പസഞനകത്തയഞ്ചാം തകേര്ക്കുന കകേന നയത്തബകനതബകര പതബകഷധബകണഞ്ചാം.

കകേരളത്തബകലെ ക്ഷസ്പീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങളകട മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക് കേമ്മേബറബയബല്

ഒരഞള്  ജേസ്പീവബതകേഞലെഞ്ചാം  മുഴവന്  തുടരഞതബരബക്കുകേ,  സ്ത്രസ്പീകേള്കക്ക്

പങഞളബത്തമുറപ്പെഞക്കുകേ,  ജേസ്പീവനകഞകര  റബക്രൂട്ടക്ക്  കചയ്യുനതബല്  സുതഞരദത

ഉറപ്പെഞക്കുകേ,  സഞ്ചാംഘത്തബല്  അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം  കനടുനവര്

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്തകനയഞയബരബക്കുകേ   തുടങ്ങബയ  കഭദഗതബകേകള  സസഞഗതഞ്ചാം
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കചയ്യുന.  

ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫക്ക്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്തപകേഞരമുള്ള

2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം

അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. കകേന ആകബനക്ക് വബരുദമഞകയഞരു നബയമഞ്ചാം പഞസഞക്കുനതക്ക്

നബയമപരമഞയബ  നബലെനബല്ക്കുനതല്ലെ.  റബസര്വക്ക്  ബഞങബകന്റെയഞ്ചാം

നബഞര്ഡബകന്റെയഞ്ചാം നബയനണത്തബല് സസതനമഞയബ നബല്കഞനുള്ള മലെപ്പുറഞ്ചാം

ജേബല്ലെഞ ബഞങക്ക്  ജേനറല് കബഞഡബ തസ്പീരുമഞനകത്ത  നബയമനബര്മ്മേഞണത്തബലൂകട

എതബര്ക്കുനതക്ക്  സഹകേരണ  ജേനഞധബപതദകത്ത  ഇല്ലെഞതഞക്കുനതബനക്ക്

തുലെദമഞണക്ക്. ഭരണഘടനഞപരമഞയ മഇൗലെബകേഞവകേഞശേങ്ങള് പഞലെബകഞകതയഞണക്ക്

ബബല്  കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  സഹകേരണ  കമഖലെയബകലെ  തബതലെ

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബല്നബനക്ക്  ഒരു  തട്ടബകന  ഒഴബവഞകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പുനനഃപരബകശേഞധബകണഞ്ചാം.  മലെപ്പുറകത്ത സഹകേഞരബകേള്കക്ക് നല്കേബവരുന പലെ

ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  ലെയനകത്തഞകട  നഷ്ടകപ്പെടുകമനതബനഞല്  അതുമഞയബ

ബന്ധകപ്പെട്ട ആശേങ ചര്ചയബലൂകട പരബഹരബകണഞ്ചാം.

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .    വഞസവന്):

ചര്ചയബല് ഉയര്നവന നബര്കദശേങ്ങകള സസഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന.  മലെപ്പുറഞ്ചാം ജേബല്ലെഞ
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സഹകേരണ ബഞങക്ക് ലെയനവുമഞയബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് ആവശേദകമങബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം ചര്ച

നടത്തഞവുനതഞണക്ക്.  ആനന്ദക്ക്   മഞതൃകേ  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളബകലെ

അഞ്ചാംഗതസത്തബനക്ക്  120  ദബവസഞ്ചാം  90  ലെബറര്  പഞല്  അളനബരബകണകമനക്ക്

വദവസയണ്ടെക്ക്.  യഥഞര്ത  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേകര  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേളഞണക്ക്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കചയര്മഞന്/

കവസക്ക്  കചയര്മഞന്,  പസബഡന്റെക്ക്/കവസക്ക്  പസബഡന്റെക്ക്  പദവബയബകലെയക്ക്

വനബതകയ  നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കപര്കഫഞമന്സക്ക്/സഞറഡ്യൂട്ടറബ  ആഡബറ്റുകേള്

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം നബയമനങ്ങളബല് സുതഞരദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം വദവസ

കചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കകേരള ബഞങമഞയബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് കസ ഉത്തരവുകേള് നബലെവബലെബല്ലെ.

കകേരളബഞങക്ക്  ലെഞഭത്തബലെഞണക്ക്  പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  ബഞങബഞ്ചാംഗക്ക്  കറഗുകലെഷന്

ആകബകന്റെ  കഭദഗതബ  നബലെവബല്  വരുനതബനുമുമഞണക്ക്  സഹകേരണ  കഭദഗതബ

ഓര്ഡബനന്സക്ക്  വനതക്ക്.   കകേരള  ബഞങബകലെ  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.

മുകഖന  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  ആധുനബകേ  ബഞങബഞ്ചാംഗക്ക്  കസവനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കകേ.കവ.സബ

കനഞഞ്ചാംസബല്നബനഞ്ചാം ജേബല്ലെഞ സഹകേരണ ബഞങകേകള ഒഴബവഞകബയബട്ടബല്ലെ.  ബബല്

പഞസഞകബത്തരണകമനഭദര്തബക്കുന.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള

സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണ്ടെഞഞ്ചാം കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

147. In section 2(ac) and 2(pa) proposed to be inserted in the

principal Act by Clause 2(i) and 2(iii) respectively shall be recast as

follows;

(i) “(ac) Anand Pattern Milk Co-operative Society” means a
Primary  Dairy  Co-operative  Society,  otherwise  known  as
‘Ksheerolpadaka  Sahakarana  Sangham’,  registered  on  or
after the 1st day of January 1980, and functioning as per the
model bye-laws of Anand Pattern, with the principal objective
of procurement and marketing of milk and milk products and
pouring  marketable  surplus  of  milk  to  the  Regional  Co-
operative Milk Producers’ Union and for providing inputs to
the  dairy  farmers,  within  the  area  of  operation  of  the
society;”

(ii)  “(pa)  “Recruitment  Committees”  means  the
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committees constituted under section 80BB of this Act;”

157, 164, 166, 167, 172, 182, 183, 194, 198, 199, 201, 209, 219, 220,

221, 222, 223, 226, 227,  231, 237, 238, 244, 248, 257,  258,  259,

260 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  രണ്ടെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

263,  264,  265,  267,  268,  269,  270,  271,  272  എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

278. In the fifth proviso to Section 16(1) proposed to be inserted in

the principal Act by Clause 4, shall be recast as follows:

“Provided also that in the case of Anand Pattern Milk Co-

operative  Societies,  no  dairy  farmers  other  than  those  who

own one or more milch cows or buffaloes and residing within

the area of operation of the society or  running dairy farms in

their own land or in leased land within the area of operation of

the society and  pouring milk not less than ninety days within

a  period  of  one  hundred  and twenty  days  in  a  year  to  the

society, shall be admitted as members”

279,  280,  283,  285,  289,  290,  296,  299  എനസ്പീ  നമര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

303. Section 16 B(1)(b) and section 16 B(2) proposed to be inserted
in the principal Act by Clause 5 is recast as follows:

(i) “(b) is not owning at least one milch cow or buffalo, by
rearing  them  in a  cattle  shed or  in  a farm  set  up either  in
his/her  own  land  or  in  a  leased  land,  within  the  area  of
coperation of the society. 
(ii) (2) Only an active member referred to in sub-section (1)

shall be eligible to become a member of the committee of an

Anand Pattern Milk Co-operative Society and to continue as a

member of such committee.”

305, 307, 308, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 335,

336,  337 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.



27

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

338. In Clause 6, 
(i) In section 28(6) the words and symbols “Notwithstanding
anything  contained in this  Act or rules made thereunder or
bye-laws  of  a  Regional  Co-operative  Milk  Producers'
Union,” the words and symbols “Notwithstanding anything
contained in this Act or the rules made thereunder or the bye-
laws of a Regional Co-operative Milk Producers' Union or in
any other law, Judgement or Decree or Orders of any court or
Tribunal for the time being in force,” shall be substituted.
(ii) Section 28(7) and 28(7)(a) shall be recast as follows:
“(7) Notwithstanding anything contained in this Act or the
rules  made  thereunder  or  the  bye-laws  of  a  Regional  Co-
operative  Milk  Producers'  Union  or  in  any  other  law,
judgement or Decree or Orders of any court or Tribunal, for
the  time being  in  force,  the President  of  an  Anand Pattern
Milk Co-operative Society, which is a member of the Regional
Co-operative  Milk  Producers'  Union  shall  be  eligible  to
contest  the  elections  to  the  committee  of  the  Regional  Co-
operative Milk Producers' Union and hold office as a member
of  the  committee  of  the  Regional  Co-operative  Milk
Producers' Union, only if the Anand Pattern Milk co-operative
Society  to  which  he/she  belongs,  satisfies  the  following
conditions, namely:-

(a)  the  society  is  placed  in  audit  classification  A or  B,  as
prescribed, during the last audit conducted; and”.
(iii) In section 28(8) the words and symbol “Notwithstanding
anything contained in this Act or rules made thereunder,” the
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words and symbols “Notwithstanding anything contained in
this  Act or the rules made thereunder or the bye-laws of a
Regional Co-operative Milk Producers' Union or in any other
law, Judgement or Decree or Orders of any court or Tribunal,
for the time being in force,” shall be substituted.

362, 368,  369, 376, 379, 380, 382, 384, 389, 390, 393,  397

എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

398. In Clause7

(i)  In  Section  28AB(3)  for  the  words  and  symbol
“Notwithstanding  anything  contained  in  this  Act  or  rules
made  thereunder  or  the
bye-laws  of  a  Regional  Co-operative  Milk  Producers’
Union,” the words and symbols



29

“Notwithstanding anything contained in this Act or the rules
made thereunder or the bye-laws of a Regional Co-operative
milk  Producers’  Union or in any other law, Judgement or
Decree or Orders of any court or Tribunal, for the time being
in force,”

(ii) the words “and its apex society”   shall be omitted. 

(iii) Section 28AB(4) Shall be recast follows:
“(4) Notwithstanding anything contained in this Act or the
rules made thereunder or the bye-laws of an Anand Pattern
Milk  
Co-operative  Society  or  in  any  other  law,  Judgement  or
Decree or Orders of any court or Tribunal, for the time being
in force, either the President or the Vice President of Anand
Pattern  Milk  Co-operative  Societies  shall  be  women
members” 

399, 404, 406, 411 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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 എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

417. In section 64(13) proposed to be inserted in the principal Act,
by  Clause  8  the  following  sub-section  may  be  substituted,
namely:-

“(13) Notwithstanding anything contained in this Act or the
rules  made  thereunder  or  the  bye-laws  of  a  Regional  Co-
operative  Milk  Producers'  Union  and  apex  Society,  Annual
Performance  audit  in  Regional  co-operative milk  Producers'
Union  and  its  apex  Society  shall  be  conducted  for  every
financial year, in the prescribed manner, by engaging person/s
from  among  the  panel  of  experienced  person/s  in  dairy
industry, recommended by the apex society and approved by
the Functional registrar of Dairy Co-operatives.”

418, 423, 425 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

445,  446,  452,  457,  459,  464  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്
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അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഒന്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

465. In Clause 10, 
(i)  In  section  80BB(2)  for  the  words  and  symbols  “as
follows,-”, the words and symbols “as follows, namely:-”
shall be substituted.
(ii) Items (iii) and (iv) under section 80BB shall be recast as
follows:

“(iii)  Joint  Director(General),  Dairy  Development
Department  or  Joint  Secretary  to  Government,  Dairy
Development Department, Government of Kerala;

 (iv) An expert from Diary Industry, dominated by the
Government;”
(iii)  In  section  80BB(3),  for  the  words  “the  Southern
Regional Head of the National Dairy Development Board”,
the words “or an expert from Dairy Industry, nominated by
the Government.” shall be substituted.
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466,  467,  468,  481,  489,  494   എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

495-ാംനമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു:

111. In the short title the word “SECOND” shall be deleted.
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133. In Clause 1, the word “Second” shall be deleted.

112, 116, 118, 121, 125, 126, 131, 132, 134, 135, 137, 138  എനസ്പീ

നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .    വഞസവന്):

2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന്):  പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണ്ടെഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.
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 (ii) 2021-  കലെ കകേരള കദവസസഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത

പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)

ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന്  .    വഞസവന്):

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    കനല്ലെബക്കുനക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

സഞമത്തബകേ  പതബസന്ധബകേഞരണഞ്ചാം  കക്ഷതങ്ങളബല്  അറകുറപ്പെണബകേകളഞ

പൂജേകേകളഞ  യഥഞസമയഞ്ചാം  നടത്തഞന്  സഞധബകഞത്ത

സബതബവബകശേഷമഞണുള്ളതക്ക്.  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്ക്  ജേസ്പീവനകഞരുകട

ശേമളപരബഷ്കരണവുഞ്ചാം  കുടബശബകേ  ക്ഷഞമബത്തയഞ്ചാം  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം

ശേമളപരബഷ്കരണത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയളള  കക്ഷതങ്ങളകട  കഗ്രഡക്ക്

പുനര്നബര്ണ്ണയഞ്ചാം ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  വരുമഞനഞ്ചാം കുറഞ കക്ഷത ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  ഫണ്ടെബല്  നബനഞ്ചാം  ശേമള  കുടബശബകേ  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം  പരബഷ്കരണ  ബബല്

നബയമമഞകഞനുഞ്ചാം  വബരമബച  കക്ഷത  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  സര്കഞര്  നബരകബല്
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കപന്ഷനുഞ്ചാം ഗ്രഞറ്റുവബറബയഞ്ചാം നല്കേഞനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷക്ക്  കുമഞര്  കജേഞസഫക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

കദവസസഞ്ചാം കബഞര്ഡബനക്ക് കേസ്പീഴബലള്ള സഞപനങ്ങളബല് പബന്വഞതബല് നബയമനഞ്ചാം

നബര്ബഞധഞ്ചാം തുടരുകേയഞണക്ക്.  വബരമബച കക്ഷതജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് ആനുകൂലെദങ്ങള്

നല്കേഞനുഞ്ചാം  ശേമള  പരബഷ്കരണഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം  ജേസ്പീര്കണ്ണഞദഞരണ  ഗ്രഞന്റെക്ക്

പുനസഞപബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം  നബയമ

പരബഷ്കരണത്തബല്  കകേഞമണ്  സസ്പീമുഞ്ചാം  കപഞതുഫണ്ടുഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

ശേബരബമലെയബല്  ഭക്തജേനപകവശേനത്തബനക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള

നബയനണവുഞ്ചാം  അശേഞസ്ത്രസ്പീയ  കവര്ചസല്  കേഡ്യൂവുഞ്ചാം  പബന്വലെബകഞനുഞ്ചാം  ചഞലെക്കുടബ

ചബറങ്ങരയബല്  ഇടത്തഞവള  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  ശേഞന്തകുമഞരബ  കകേ.  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    രഞജേകഗഞപഞലെന്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  വഴബ  നബയമനങ്ങള്

കവഗത്തബലഞ്ചാം  സുതഞരദവുമഞയബ  നടത്തുനതബനക്ക്  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  മഞകനജേ ക്ക്കമന്റെക്ക്
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കസഞഫക്ക് കവയര്  വബകേസബപ്പെബചക്ക്  അഞക്ക്  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളബകലെയക്ക്

വബജഞപനഞ്ചാം  പുറകപ്പെടുവബചതുഞ്ചാം  വബവബധ  തസബകേകേളബകലെ  റഞങക്ക്  ലെബസക്ക്

പസബദസ്പീകേരബചക്ക്  ഉകദദഞഗഞര്തബകേള്കക്ക്  നബയമന  ശേബപഞര്ശേ  നല്കേബയതുഞ്ചാം

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.  കദവസസഞ്ചാം  നബയമനങ്ങളബല്  പട്ടബകേജേഞതബകഞര്ക്കുഞ്ചാം

പബന ഞക വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സഞ്ചാംവരണകമര്കപ്പെടുത്തബയഞ്ചാം ചരബതത്തബലെഞദദമഞയബ

എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര  കക്ഷതഞ്ചാം  ശേഞന്തബകഞരഞയബ

നബയമബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തക്ക്  വബപവകേരമഞയ  സഞമൂഹദ  ഇടകപടല്  നടത്തബയ

ഇടതുപക്ഷ സര്കഞരബകന്റെ നടപടബ   മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  

ശസ്പീ.  പബ.  എസക്ക്.  സുപഞല്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചനകശേഖരന്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള കദവസസഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡക്ക് (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം

അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 2016-ല്  ഇടതുപക്ഷ സര്കഞര് നബകയഞഗബച റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  ചുമതലെകയറകശേഷമഞണക്ക്  അവര്ണ്ണ  വബഭഞഗങ്ങളബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്

കക്ഷതങ്ങളബല്  ശേഞന്തബകഞരഞകേഞനുഞ്ചാം  മറക്ക്  പധഞന  തസബകേകേളബല്  നബയമനഞ്ചാം

ലെഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം അവസരഞ്ചാം ലെഭബചതക്ക്. കദവസസഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

നബയമനങ്ങള്  നടത്തഞന്  സഞധബകഞത്ത  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന
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ശേക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നബയമനബര്മ്മേഞണമുള്കപ്പെകടയള്ള  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   കകേഞലെധഞരബകേളഞ്ചാം  ആചഞരസഞനബകേരുഞ്ചാം  കേഴകേകഞരുഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  കക്ഷത  ജേസ്പീവനകഞകര  സഹഞയബക്കുനതബനുഞ്ചാം  മലെബഞര്

കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

മുന്കേകയ്യടുകണഞ്ചാം. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  അര്ഹതകപ്പെട്ട  സഞമുദഞയബകേ

റബസര്കവഷന്  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക് കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  നബയമനങ്ങളബല്

നല്കേബവരുന.  കബഞര്ഡബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  പുനര്നബയമനഞ്ചാം  നല്കകേണ്ടെതക്ക്

അനബവഞരദമഞയതബനഞലെഞണക്ക്  നബയമകഭദഗതബ  കകേഞണ്ടുവനതക്ക്.

വബശേസഞസങ്ങള്കകഞ ആചഞരഞനുഷഞനങ്ങള്കകഞ കകേഞട്ടഞ്ചാംതട്ടുന രസ്പീതബയബലള്ള

ഇടകപടലകേള് സര്കഞരബകന്റെ ഭഞഗത്തുനബനണ്ടെഞകേബല്ലെ.  സമഗ്രമഞയ മലെബഞര്

കദവസസഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം  കദവസസഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

ശേമളപരബഷ്കരണ ആനുകൂലെദങ്ങള്  എതയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ആചഞരസഞനബകേര്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞലെധഞരബകേള്ക്കുമുള്ള

കുടബശബകേ തുകേ നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കദവസസഞ്ചാം കബഞര്ഡുകേള്കഞയബ  217  കകേഞടബ

രൂപകയഞളഞ്ചാം  സര്കഞര്  അനുവദബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ശേബരബമലെ  മണ്ഡലെ-മകേരവബളകക്ക്
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മകഹഞതവഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ശേബരബമലെ

മഞസര്  പഞനബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  വബവബധ  പദതബകേള്  നടനവരുന.  ബബല്

പഞസഞകബത്തരണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള് സഭയകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച്ചു.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുളള  2021-കലെ  കകേരള

കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 170, 172, 191, 193, 207, 211,

212, 214, 215, 217, 223 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച്ചു:

159. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2-ല്  5(1)-ല്  "ആകക്ക്"  എനക്ക് വരുനബടകത്തല്ലെഞഞ്ചാം"ആകക്ക്"

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന
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പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള രണ്ടെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

226-ാം നമര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മനബ സസസ്പീകേരബച്ചു:

226.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(2)-ല്  "ആകക്ക്  ”എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "ആകക്ക്  ”എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

111, 117, 120, 121, 129, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 148, 151,

152  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് മനബ സസസ്പീകേരബച്ചു:

111. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകേത്തബല്   "ആകക്ക്"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "ആകക്ക്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ. 
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120. പസ്പീഠബകേയബല്  "ആകക്ക്" എനതബനുപകേരഞ്ചാം   "ആകക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

141. ഖണ്ഡഞ്ചാം 1(1)-ല്  "ആകക്ക്" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "ആകക്ക്'' എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറ്റു കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):   2021-കലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

   2021-കലെ കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ. 
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സഭ കകവകുകനരഞ്ചാം 3.21-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * *


