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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   3,   ബുധന

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

ലലെഫക്ക് പദതബ ഗുണകഭഞക്തൃ ലെബസക്ക് 

മബ  .    സസ്പീകര്:   ഭവനരഹബതരബലഞത്ത  കകേരളഞ്ചാം  എന  ലെക്ഷദകത്തഞകട

സര്കഞര്  പഖദഞപബച  ലലെഫക്ക്  പദതബയുകട  രണഞഞ്ചാംഘട്ടത്തബല്  ലെഭബച

അകപക്ഷകേരബല്  നബനഞ്ചാം  ഗുണകഭഞകഞകളുകട  അന്തബമ  ലെബസക്ക്
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പസബദസ്പീകേരബകഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ഭവനരഹബതര്കക്ക്

ഉളവഞയബട്ടുള്ളതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  ആശങ്ക  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്

ചര്ച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്,  അനവര്

സഞദത്തക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന,

ശസ്പീമതബ കകേ.  കകേ.  രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എലക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന മഞസര്):  അര്ഹരഞയ മുഴുവന കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കഞ്ചാം

വസ്പീടക്ക്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ജേസ്പീവബതഞവശദങ്ങള്കള്ള  ഭഭൗതബകേ  അടബത്തറ

ഒരുകകേയുമഞണക്ക്  നവകകേരള  നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയ  ലലെഫക്ക്  മബഷന

പദതബയബലൂകട നടപ്പെബലെഞകബവരുനതക്ക്.  ധനകസഞതസക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തബ വരുന

അഞ്ചുവര്ഷഞ്ചാം  കകേഞണക്ക്  പുതബയ  ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങളഞണക്ക് സര്കഞര് മുകനഞട്ടുവയ്ക്കുനതക്ക്.

ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം വസ്പീതഞ്ചാം ആളുകേള്കക്ക് വസ്പീടക്ക് നല്കുന ബൃഹത്തഞയ

പദതബ  സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതഞണക്ക്.  2021  കഫബ്രുവരബ

വകര ലെഭബച എലഞ അകപക്ഷകേളുകടയുഞ്ചാം പട്ടബകേ തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങള്

പസബദസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   അകപക്ഷകേളുകട  വബശദമഞയ  പരബകശഞധനയബലൂകട
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മഞത്രകമ  ലഫനലലെസക്ക്  കചയ്യഞന  സഞധബകകേയുള.  അതബനഞവശദമഞയ

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം പവര്ത്തന കേലെണറഞ്ചാം അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചക്ക് സര്കഞര് ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.  ഫസ്പീല്ഡുതലെ  പരബകശഞധന  ഇഭൗ  മഞസഞ്ചാംതകന

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  ഡബസഞ്ചാംബര്  ഒനബനക്ക്  കേരടക്ക്  പട്ടബകേ  പസബദസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം

ഡബസഞ്ചാംബര്  15  വകര  ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട  അപ്പെസ്പീല്  സമര്പ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  30-നകേഞ്ചാം

തസ്പീര്പ്പെഞകനതബനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  രണഞഞ്ചാംഘട്ട  അപ്പെസ്പീല്

സമര്പ്പെബകനതബനക്ക്  ജേനുവരബ  15  വകര സമയഞ്ചാം നസ്പീട്ടബനല്കുകേയുഞ്ചാം  31-നകേഞ്ചാം

തസ്പീര്പ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  കചയഞ്ചാം.  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകടയുഞ്ചാം

ഗ്രഞമസഭകേളുകടയുഞ്ചാം  പങ്കഞളബത്തഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തബ  കഫബ്രുവരബകയഞകട  അന്തബമ

ഗുണകഭഞക്തൃ പട്ടബകേ പസബദസ്പീകേരബകഞന സഞധബകഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  ത്രബതലെ  പഞഞയത്തുകേളുഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം

നടത്തബയബരുന  ഭവന  പദതബകേള്  ഏകകേഞപബപ്പെബചഞണക്ക്  ലലെഫക്ക്  ഭവന

പദതബകക്ക്  രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയതക്ക്.  2021-ല്  ഭവനരഹബതരുണഞകേബകലന

പഖദഞപനഞ്ചാം  യഞഥഞര്തദമഞകഞന സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടബല. ലലെഫക്ക് ഭവന

പദതബപകേഞരഞ്ചാം  ആകകേ  2.45  ലെക്ഷഞ്ചാം  ആളുകേള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നല്കേബകയനക്ക്

പറയുനതക്ക്  വസ്തുതഞവബരുദമഞണക്ക്.   2020-ല്  ഓണ്ലലെനഞയബ  അകപക്ഷ

ക്ഷണബകചങ്കബലഞ്ചാം  പഞഞയത്തക്ക്  കതരകഞ്ഞെടുപ്പെക്ക്  പഖദഞപനഞ്ചാം  വനകതഞകട
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തുടര്നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകഞന സഞധബചബല. ഗുണകഭഞക്തൃ ലെബസക്ക് ലവകുനതുമൂലെഞ്ചാം

പണഞ്ചാം  ലെഞപഞകുന  സബതബയഞണുള്ളതക്ക്.  പഞഞയത്തക്ക്  അകപക്ഷ  ക്ഷണബചക്ക്

ഗ്രഞമസഭ  ഗുണകഭഞകഞകകള  കതരകഞ്ഞെടുകന  രസ്പീതബകക്ക്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തബ

അധബകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞരബല്  നബക്ഷബപ്തമഞകബയതക്ക്  പുനനഃപരബകശഞധബകനതബനുഞ്ചാം

പദതബ  നടത്തബപ്പെബനക്ക്   അനുവദബകന  പണഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേള്കക്ക്

നല്കുനതബനുഞ്ചാം  ലലെഫക്ക്  പദതബയബകലെ  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബചക്ക്

ത്രബതലെപഞഞയത്തുകേളുകട  അധബകേഞരഞ്ചാം  തബരബച്ചുനല്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  ഇഭൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എലക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസര്):  ഗുണകഭഞകഞകകള  കതരകഞ്ഞെടുക-

നതബനുള്ള  ഓണ്ലലെന  അകപക്ഷ  2020-ല്  ക്ഷണബകചങ്കബലഞ്ചാം

കതരകഞ്ഞെടുപ്പെക്ക്  പഖദഞപനഞ്ചാം  വനതബനഞല്  ആവശദമഞയ  പരബകശഞധനകേള്

നടത്തഞന  സഞധബചബല.  പഞഞയത്തുതലെത്തബല്  പരബകശഞധനകേള്

നടത്തുനതബനക്ക്  വബ.ഇ.ഒ.-മഞകരയുഞ്ചാം  ഉയര്ന  ഉകദദഞഗസകരയുഞ്ചാം

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക് 2,62,409 വസ്പീടുകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഇഭൗ  സഞമ്പത്തബകേ
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വര്ഷഞ്ചാം   13,600  വസ്പീടുകേളുകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  43,702

വസ്പീടുകേളുകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം ഉടന പൂര്ത്തബയഞകനതുമഞണക്ക്.  1500  കകേഞടബ രൂപ

ഹഡ്കകേഞ  വഞയ്പ  ലെഭദമഞകനതബനുള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനകമര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

കസഞണ്സര്ഷബപ്പെബലൂകട  ലെഭബച  4  ഫഞറ്റുകേളുകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്

ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   അടബമഞലെബയബല്  217  യൂണബറ്റുകേളുള്ള

ഭവന  സമുചയഞ്ചാം  ലലെഫക്ക്  മബഷന  വഞങ്ങബ  ഗുണകഭഞകഞകള്കക്ക്

ലകേമഞറബയബട്ടുണക്ക്.  വബവബധ  ജേബലകേളബലെഞയബ  1713  യൂണബറ്റുകേളുള്ള  36

ഫഞറ്റുകേളുകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം ലെക്ഷദമബട്ടബട്ടുള്ളതബല്  28  ഫഞറ്റുകേളുകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലഞ്ചാം  8  എണ്ണത്തബകന്റെ  സഞകങ്കതബകേ  തടസങ്ങള്

പരബഹരബച്ചുവരബകേയുമഞണക്ക്.   അഞ്ചുവര്ഷഞ്ചാം  കകേഞണക്ക്  അഞക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം  കപര്കക്ക്

പഞര്പ്പെബടഞ്ചാം  നല്കേഞനഞണക്ക്  ലലെഫക്ക്  മബഷന  പദതബയബലൂകട  സര്കഞര്

ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.   ഗ്രഞമസഭകേള്  മുകഖന  ലെബസക്ക്  പസബദസ്പീകേരബചക്ക്  കുറമറ

രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്  പസ്തുത  പദതബ  നടപ്പെഞകനതക്ക്.  ഇഭൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  പബ.  കകേ.  കുഞ്ഞെഞലെബകട്ടബ,  പബ.  കജേ.  കജേഞസഫക്ക്,
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അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല്

(1) ഭൂമബ തരഞ്ചാംതബരബവക്ക് അകപക്ഷകേള് തസ്പീര്പ്പെഞകനതബകലെ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    മമ്മേബകട്ടബ:  കനല്വയല്  തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമഞ്ചാം

ഫലെപദമഞയബ  നടപ്പെഞകനതബകനഞപ്പെഞ്ചാം  ഉത്തരവകേളബല്  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ

മഞറഞ്ചാം  വരുത്തബ  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറത്തബനുള്ള  അകപക്ഷകേള്  എത്രയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം

തസ്പീര്പ്പെഞകകേയുഞ്ചാം വകുപ്പുമനബയുകട കനതൃതസ്വത്തബല് ഇതബനഞയബ സബക്ക് കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബകന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  കനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തടങ്ങളുകട  അനധബകൃത  പരബവര്ത്തനഞ്ചാം  തടയഞന  ജേബലഞ

കേളക്ടകററ്റുകേളുഞ്ചാം  തഞലൂകകേളുഞ്ചാം  കകേനസ്പീകേരബചക്ക്  സസ്വഞഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

2008-നക്ക്  മുമ്പക്ക്  നബകേത്തകപ്പെട്ട  ഭൂമബയുകട  തരഞ്ചാംമഞറ്റുനതബനഞയബ  റവനന

ഡബവബഷണല് ഓഫസ്പീസര്കകഞ പഞകദശബകേതലെ നബരസ്പീക്ഷണ സമബതബകേള്കകഞ

അകപക്ഷ നല്കേഞവനതഞണക്ക്.   25  കസന്റെക്ക്  വകര സഭൗജേനദമഞയുഞ്ചാം  ഒകരകര്
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വകര  നദഞയവബലെയുകട  10  ശതമഞനഞ്ചാം  ഇഭൗടഞകബയുഞ്ചാം  ഒകരകറബനക്ക്  മുകേളബല്

നദഞയവബലെയുകട  20  ശതമഞനഞ്ചാം ഇഭൗടഞകബയുഞ്ചാം ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറബ  നല്കുനണക്ക്.

അകപക്ഷകേളുകട  ബഞഹുലെദവഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  വദഞപന  നബയനണങ്ങളുഞ്ചാം  25

കസന്റെക്ക്  വകരയുള്ള  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറ്റുനതക്ക്  സഭൗജേനദമഞകബയുള്ള  ചട്ട

കഭദഗതബയബലണഞയ  അവദകത  നബമബത്തവഞ്ചാം  അകപക്ഷകേള്

തസ്പീര്പ്പെഞകനതബല്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  കനരബട്ടബട്ടുണക്ക്.   അകപക്ഷകേള്

സമയബനബതമഞയബ  തസ്പീര്പ്പുകേലബകനതബനക്ക്  ഓകരഞ  ആര്.ഡബ.ഒ.

ഓഫസ്പീസബനുഞ്ചാം  ഏഴക്ക്  ജേസ്പീവനകഞകര  വകര  അധബകേമഞയബ  നബയമബകഞന ജേബലഞ

കേളക്ടര്മഞര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറ  അകപക്ഷകേള്

ഓണ്ലലെനബലെഞകകേയുഞ്ചാം  അകപക്ഷയുകട  അവസ  അകപക്ഷകേനുതകന

പരബകശഞധബചറബയഞനുള്ള  സഭൗകേരദകമഞരുകകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   റവനന

വകുപ്പുമനബയുകട  അധദക്ഷതയബല്  ആഴ്ചകതഞറഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചര്നക്ക്

അകപക്ഷകേളുകട  തസ്പീര്പ്പെഞകല്  പരബകശഞധബകകേയുഞ്ചാം  ലെഞനഡക്ക്  റവനന

കേമ്മേസ്പീഷണറകട കനതൃതസ്വത്തബല് സഞ്ചാംസഞനകത്ത എലഞ റവനന ഡബവബഷണല്

ഓഫസ്പീസര്മഞരുകടയുഞ്ചാം  കയഞഗഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  പവര്ത്തനഞ്ചാം  വബലെയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം

കചയവരുനണക്ക്.
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 (2) നബര്മ്മേഞണസഞമഗ്രബകേളുകട വബലെകയറഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജേഞസഫക്ക്:   ഇനന  വബലെവര്ദനയുഞ്ചാം  കേല്കരബ

കമഖലെയബകലെ  പതബസനബയുഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണസഞമഗ്രബകേള്കണഞയ

വബലെവര്ദന  ഇഭൗ  കമഖലെകയ  പതബസനബയബലെഞകബയതബനഞല്

നബര്മ്മേഞണസഞമഗ്രബകേള്  നദഞയവബലെയക്ക്  ലെഭദമഞകഞന  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കചങ്കല്  കമഖലെയബകലെ  പതബസനബയുഞ്ചാം

പരബഹരബകണഞ്ചാം.

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

അസഞ്ചാംസ്കൃത  വസ്തുകളുകട  വബലെകയറവഞ്ചാം  കപകടഞളബയഞ്ചാം  ഉലനങ്ങളുകട

വബലെവര്ദനയുഞ്ചാം കേല്കരബ ക്ഷഞമവഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണവസ്തുകളുകട വബലെവര്ദനയക്ക്

ആകഞ്ചാം  കൂട്ടബ.    സസ്പീല്,  സബമന്റെക്ക്  ഉലഞദകേരുകടയുഞ്ചാം  വബപണനകഞരുകടയുഞ്ചാം

കയഞഗഞ്ചാം  വബളബചക്ക്  വബലെയബല്  ഗണദമഞയ  കുറവക്ക്  വരുത്തണകമനക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  അനുബന  കലെഞക്ഡഭൗണബകന്റെ

ആദദഘട്ടത്തബല്ത്തകന ഖനനകമഖലെയബകലെ നബയനണങ്ങള്കക്ക്  സര്കഞര്

ഇളവക്ക്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ഖനനഞനുമതബയുകട  കേഞലെഞവധബ  ഒരു  വര്ഷഞ്ചാംകൂടബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  കചയബരുന.     കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്  വഴബ

കൂടുതല്  സബമന്റെക്ക്  ഉലഞദബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളബല്
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സബമന്റുലഞദനത്തബനക്ക്  പകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.   കകേന-സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേളുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്

എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.  ക്ലസര്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  കപഞഗ്രഞമബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  കറഞ

കമറസ്പീരബയല്  ബഞങ്കുകേളഞരഞ്ചാംഭബകഞന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   കചങ്കല്

ഖനനത്തബനക്ക്  പഞരബസബതബകേഞനുമതബ  ആവശദമഞയതബനഞല്

വസ്പീട്ടഞവശദത്തബനുള്ള  കചങ്കലബനക്ക്  പകതദകേ  പരബഗണന  കകേഞടുകണകമനക്ക്

കകമനബഞ്ചാംഗക്ക് ഡബപ്പെഞര്ട്ടക്ക്കമന്റെബനക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

III. സബ്മബഷന

(1) പട്ടഞമ്പബയബകലെ കറഞഡുകേളുകട പുനര്നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  മുഹസബന:  പട്ടഞമ്പബ  മണ്ഡലെത്തബകലെ

കശഞചനസ്പീയഞവസയബലള്ള  കറഞഡുകേള്  പുനര്നബര്മ്മേബകനതബനുഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ

ഫണ്ടുപകയഞഗബച്ചുള്ള  കറഞഡുകേള്  ഗതഞഗതകയഞഗദമഞകനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

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

റബയഞസക്ക്):  പട്ടഞമ്പബയബകലെ കൂരഞചബപ്പെടബ -നടുവട്ടഞ്ചാം കറഞഡബല് വഞട്ടര് അകതഞറബറബ

കറകസഞകറഷന  ചഞര്ജക്ക്  അടചക്ക്  എഗ്രബകമന്റെക്ക്  വയ്ക്കുന  മുറയക്ക്  യൂട്ടബലെബറബ

ഷബഫബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞധദമഞകുനതഞണക്ക്.   കേബഫ്ബബ  ഫണ്ടുപകയഞഗബച്ചുള്ള   നബള
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കഹഞസബറല്-കഷഞര്ണ്ണൂര്  കറഞഡബകന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.  സമയബനബതമഞയബ

പുതുകബ  നല്കുനതഞണക്ക്.   ഇഭൗ  കറഞഡുകേളുകട  കശഞചദഞവസ

പരബഹരബകവഞന  അറകുറപ്പെണബകക്ക്  തുകേ  വകേയബരുത്തണകമനക്ക്

കേബഫ്ബബകയഞടക്ക് ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.   പട്ടഞമ്പബ-ആമയൂര് കറഞഡക്ക് പവൃത്തബയുകട

അഡസ്പീഷണല്  ഇനകവസബകഗഷന  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കേബഫ്ബബകക്ക്  കകകേമഞറഞന

ബനകപ്പെട്ട ഉകദദഞഗസര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  

(2) ആശഞവര്കര്മഞരുകട ശമ്പളപരബഷ്കരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .     പബ  .    പബ  .    ചബത്തരഞ്ജന:  ആശഞവര്കര്മഞരുകട  ഓണകററബയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബചക്ക്  കൃതദസമയത്തക്ക്  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കടലെകഫഞണ്  ചഞര്ജഞ്ചാം

യഞത്രഞബത്തയുഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  ആശഞവര്കര്മഞര്കക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  കനഞകഞകത

ഓണകററബയവഞ്ചാം  ഇനകസന്റെസ്പീവഞ്ചാം  നല്കേബവരുനണക്ക്.   കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ

പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  മഞസഞ്ചാംകതഞറഞ്ചാം  1000  രൂപ  കകേഞവബഡ ക്ക്  ഇനകസന്റെസ്പീവഞ്ചാം

യുലണറ ഡക്ക് ഇന്തദഞ ഇനഷസ്വറനസക്ക് കേമ്പനബ ലെബമബറഡബകന്റെ ആശഞ കേബരണഞ്ചാം

ആശഞ ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പദതബ  പകേഞരമുളള  ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  ലെഭബകനണക്ക്.

PMJJBY,  PMSBY,  PMSYM  തുടങ്ങബയ  കകേന  പദതബകേളബല്
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ആശഞവര്കര്മഞകര  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകനതബനുള്ള എനകറഞള്കമന്റെക്ക്  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.  ആശഞ  പവര്ത്തകേര്കക്ക്  കകേനസര്കഞരബകന്റെ

ഇനകസന്റെസ്പീവക്ക്  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  നല്കുനതബനഞയബ  കകേനസര്കഞരബകനഞടക്ക്

അഭദര്തബകന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബകനതഞണക്ക്. 

(3) അരുവബകര ഡഞമബകലെ എകലഞ്ചാം മണലഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യല്

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സസ്പീഫന:  അരുവബകര ഡഞമബകലെ എകലഞ്ചാം മണലഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം

കചയനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണകവലെബകേള്  പുനരുദരബകഞനുഞ്ചാം  നബരസ്പീക്ഷണ

കേദഞമറകേള് പവര്ത്തനസജമഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസന):  തലെസഞന

നഗരബയബല്  കുടബകവളളപശഞ്ചാം  പരബഹരബകനതബനക്ക്   ഡസ്പീഫബല്കടഷനക്ക്

ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  പദതബയുകട  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യഞറഞകനതബനക്ക്

പുതബയ  കടണര്  വബളബകഞന  കകേരള  വഞട്ടര്  അകതഞറബറബകക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  അരുവബകര ഡഞഞ്ചാം റബസര്കവഞയറബനക്ക്  ചുറ്റുമുളള ഒരു

കേബകലെഞമസ്പീറര്  നസ്പീളത്തബല്  സഞ്ചാംരക്ഷണകവലെബ  നബര്മ്മേബകകേയുഞ്ചാം  മഞലെബനദഞ്ചാം

നബകക്ഷപബകനതക്ക്  ശബക്ഷഞര്ഹമഞകണന  കബഞര്ഡുകേള്  സഞപബകകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ഡഞമബകന്റെ  ഇരുകേരകേളബലഞ്ചാം  കവലെബ  കകേട്ടുന  പവൃത്തബ

നടനവരബകേയഞണക്ക്.  ഡഞമബനക്ക് ചുറ്റുമുളള സലെകത്ത  കകഹമഞസക്ക് കകലെറ്റുകേളബല്
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നബരസ്പീക്ഷണ കേദഞമറകേള് ഘടബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം അവ പവര്ത്തനസജമഞകകേയുഞ്ചാം

കചയനതഞണക്ക്.

(4) കേരഞര് കതഞഴബലെഞളബകേളുകട കതഞഴബല് സുരക്ഷ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ഉണ്ണബക്കൃഷ്ണന:  കകേരള  വഞട്ടര്  അകതഞറബറബ  കേരഞര്

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  സുരക്ഷ

ഉറപ്പെഞകനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  വഞട്ടര്

അകതഞറബറബയബല്  നബലെവബല്  കേരഞര്  വദവസയബല്  കജേഞലെബ  കചയന

ജേസ്പീവനകഞകര  പബരബച്ചുവബടഞന  ഉകദ്ദേശബകനബല.  പമ്പക്ക്  ഓപ്പെകററര്  തസബകേ

സൃഷ്ടബകനതബലൂകട  സഞമ്പത്തബകേ  ബഞധദതയുണഞകുകമനതബനഞല്  ടബ

തസബകേയബകലെയക്ക്  സബരനബയമനഞ്ചാം  നടത്തഞന  നബര്വ്വഞഹമബല.

ആധുനബകേവത്കേരണത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  മസ്പീറര്  റസ്പീഡബഞ്ചാംഗക്ക്  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം

പരബഷ്കരബകഞന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കേരഞര്  ജേസ്പീവനകഞര്  കനരബടുന

ബുദബമുട്ടക്ക് പരബഹരബകഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകനതഞണക്ക്.

(5) പഞറശഞലെയബല് സബവബല് സകകപ്ലെെസക്ക് കഗഞഡഭൗണ്

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീനന:  പഞറശഞലെയബല്  സബവബല്  സകകപ്ലെെസക്ക്

കഗഞഡഭൗണ് ആരഞ്ചാംഭബകഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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ഭക്ഷദ-കപഞതുവബതരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    ആര്  .    അനബല്):

കനയ്യഞറബനകേര തഞലൂകബല് പബ.എഞ്ചാം.ജേബ.കകേ.കകവ. പദതബപകേഞരഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം

കചകയ്യണ  ഭക്ഷദധഞനദങ്ങള്കൂടബ  അമരവബള  കഗഞഡഭൗണബകലെ

വഞഹനസഭൗകേരദഞ്ചാം  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തബ  വബതരണഞ്ചാം  കചയതുകകേഞണഞണക്ക്

പഞറശഞലെ  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  ചബലെ  പകദശങ്ങളബല്  കറഷന

വബതരണത്തബനക്ക് കേഞലെതഞമസമുണഞയതക്ക്. വഞതബല്പ്പെടബ വബതരണഞ്ചാം സുതഞരദവഞ്ചാം

ഏകേസ്പീകൃതവമഞകനതബനക്ക്  കപഞതുവബതരണ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഉടമസതയബല്

എന.എഫക്ക്.എസക്ക്.എ.  കഗഞഡഭൗണുകേള്  നബര്മ്മേബകനതബനഞയബ  കറഷന

തഞലൂകകേളബല്  50  കസന്റെക്ക്  സലെഞ്ചാം  കേകണത്തഞന  തഞലൂകക്ക്  സകകപ്ലെെ

ഓഫസ്പീസര്മഞര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പഞറശഞലെ

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബലള്കപ്പെടുന  കറഷനകേടകേളബകലെയക്ക്  കൂടുതല്  വഞഹന

സഭൗകേരദഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബ  സമയബനബതമഞയബ  സഞധനങ്ങള്  എത്തബകഞന

ബനകപ്പെട്ട ഉകദദഞഗസര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(6) പട്ടബകേവബഭഞഗ പഞരമ്പരദ ചബകേബത്സകേര്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ട

പഞരമ്പരദ-വഞ്ചാംശസ്പീയ-നഞട്ടുകകവദദ  ചബകേബത്സകേരുകട  അറബവഞ്ചാം  പരബചയവഞ്ചാം

പകയഞജേനപദമഞകഞന ആവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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 പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന): കകേരളത്തബകലെ  പട്ടബകേജേഞതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങളുകട  പഞരമ്പരദ  നഞട്ടുകകവദദ  ചബകേബത്സ

പരബകപഞഷബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം കപഞത്സഞഹബപ്പെബകനതബനുമഞയബ വകുപ്പെക്ക് നബരവധബ

പവര്ത്തനങ്ങള്  കചയവരുന.   വയനഞടക്ക്,  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  ജേബലകേളബല്

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  യുവഞകള്കക്ക്  കകവദദ  ചബകേബത്സയബല്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കേബവരുന. വയനഞടക്ക് ജേബലയബല് എത്തകനഞ കമഡബകല് റബസര്ചക്ക് കസന്റെര്

ആരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം അടബയര്,  പണബയര് എനസ്പീ വബഭഞഗങ്ങളബകലെ പുതുതലെമുറയക്ക്

കഗ്രഞത്ര  ചബകേബത്സഞ  രസ്പീതബകേളബല്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം   സര്ട്ടബഫബകറക്ക്

കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കതരകഞ്ഞെടുത്ത  കകവദദനഞര്കക്ക്

കേബര്ത്തഞഡ്സക്ക്  10000  രൂപ  ഗ്രഞന്റെക്ക്  അനുവദബകകേയുഞ്ചാം  ഒഭൗഷധകചടബകേള്

നട്ടുപബടബപ്പെബകനതബനക്ക്  കകേന  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  50000  രൂപ

ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം കചയന. വഞ്ചാംശസ്പീയ കകവദദനഞരുകട 5 ദബവസകത്ത

സഞ്ചാംസഞനതലെ ശബലശഞലെയബല്  ചബകേബത്സഞകേദഞമ്പക്ക് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. 

 (7) അദദഞപകേ തസബകേകേള്

ശസ്പീ  .    രഞമചനന  കേടനപ്പെള്ളബ:  കേണ്ണൂര്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കപഞളബകടകബകക്ക്

കകേഞകളജേബകലെ   നഞലെക്ക്  അദദഞപകേ  തസബകേകേള്  മറക്ക്  സഞപനങ്ങളബകലെയക്ക്
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മഞറ്റുനതബനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സഞപനത്തബകന്റെ  AICTE  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

നഷ്ടകപ്പെടഞന ഇടവരുത്തുകമനതബനഞല് ഇകഞരദഞ്ചാം പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 

ഉനത  വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബകകവണബ

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ  -  കദവസസ്വഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന): അദദഞപകേ-വബദദഞര്തബ അനുപഞതഞ്ചാം  1:25  ആയബ

AICTE പുനര് നബര്ണ്ണയബച സഞഹചരദത്തബലെഞണക്ക് കേണ്ണൂര് കപഞളബകടകബകബല്

അധബകേമഞയബ വന നഞലെക്ക്  അദദഞപകേ തസബകേകേള് വബവബധ കപഞളബകടകബകേക്ക്

കകേഞകളജകേളബകലെയഞയബ പുനര്വബനദസബചതക്ക്.  ടബ  കപഞളബകടകബകബനക്ക്  AICTE

അകക്രഡബകറഷന  നഷ്ടകപ്പെടുന  സഞഹചരദമുണഞകേബല.  കേണ്ണൂര്

കപഞളബകടകബകബകലെ  അദദഞപകേ  തസബകേകേളുകട  കുറവക്ക്  സഞപനകത്ത

ബഞധബകകമന  പരഞതബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്നക്ക്  സഞകങ്കതബകേ

വബദദഞഭദഞസ  തലെത്തബല്  ഒരു  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം  അദദഞപകേ

തസബകേകേളുകട പുനനഃക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചക്ക്  പഠബചക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  നല്കേഞന

ആവശദകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  എലഞ  കപഞളബകടകബകേക്ക്

കകേഞകളജകേളബകലെയുഞ്ചാം അദദഞപകേ തസബകേകേള് പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം കേണ്ണൂര്

കപഞളബകടകബകബനക്ക് ആവശദമഞയ അദദഞപകേകര അനുവദബകകേയുഞ്ചാം കചയഞ്ചാം.
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(8) കകേഞടബമത  ,   കവള്ളുരുത്തബ പഞലെങ്ങളുകടയുഞ്ചാം കബഞര്മ്മേ കേവലെ കറഞഡബകന്റെയുഞ്ചാം
നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന:  കകേഞടബമത  പഞലെഞ്ചാം  ഗതഞഗതത്തബനക്ക്

തുറനകകേഞടുകനതബനുഞ്ചാം  കവള്ളുരുത്തബ  പഞലെഞ്ചാം,  കബഞര്മ്മേ  കേവലെ  കറഞഡക്ക്,

കകേഞട്ടയഞ്ചാം ജേബലഞ ആശുപത്രബയുകട പുതബയ കബഞകക്ക് എനബവയുകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

അടബയന്തരമഞയബ പൂര്ത്തബയഞകനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്):  കകേഞടബമത  സമഞന്തര  പഞലെത്തബകന്റെ  2  സഞനുകേളുഞ്ചാം  കകേഞട്ടയഞ്ചാം

അഅ്രകപഞചക്ക് കറഞഡബകന്റെ ഭഞഗകത്ത സഞ്ചാംരക്ഷണഭബത്തബയുഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

മൂനഞമത്ത  സഞനുഞ്ചാം  അതബകനഞടക്ക്  കചര്ന  അകപഞചക്ക്  കറഞഡുഞ്ചാം  നബര്മ്മേബകന

സലെത്തക്ക്  കസഞയബല്  കസബബകകലെകസഷന  ആവശദമഞയതബനഞല്  കകേരള

കകഹകവ  റബസര്ചക്ക്  ഇനസബറനട്ടബകന്റെ  കടകബകല്  കകഗഡനസക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടതനുസരബചക്ക്  ലെഞനഡക്ക്  സഞന  നബര്മ്മേബകനതബകലെയഞയബ

ബഞലെനസക്ക്  എസബകമറക്ക്  തയ്യഞറഞകബ  വകുപ്പെബനക്ക്  സമര്പ്പെബകവഞന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

കബഞര്മ്മേകവലെ-തൃകകഞതമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  കകഹസ്ക്കൂള്  ജേഞ്ചാംഗ്ഷന  കറഞഡക്ക്

പവൃത്തബ  കേബഫ്ബബ  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  നടപ്പെബലെഞകവഞന  തതസ്വത്തബല്

ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യഞറഞകനതബനഞയബ
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക് ഡബകകസന വബഭഞഗകത്തഞടക്ക് നബര്കദ്ദേശബകകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  

കകേഞട്ടയഞ്ചാം  ജേനറലെഞശുപത്രബയുകട  സമഗ്രവബകേസനഞ്ചാം   കേബഫ്ബബ

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  കചയനതബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം

സഞകങ്കതബകേഞനുമതബയുഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കടണര് നടപടബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്

പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബകനതബനുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

(9) നഞടുകേഞണബ   -  പരപ്പെനങ്ങഞടബ പഞത നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

 ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    എ  .    മജേസ്പീദക്ക്:  നഞടുകേഞണബ-പരപ്പെനങ്ങഞടബ കറഞഡക്ക്   പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം  അനുബന  സഭൗകേരദങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

കചയ്യണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്):  നഞടുകേഞണബ-പരപ്പെനങ്ങഞടബ  കറഞഡക്ക്  നബര്മ്മേഞണ  പദതബയബല്

ഡബഫക്ടക്ക്  ലെയബബലെബറബ  പസ്പീരസ്പീഡബലള്ള  കറഞഡുകേളബലെടകഞ്ചാം  പവൃത്തബ

നബശ്ചയബകചങ്കബലഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണപവൃത്തബയബല്  പതബസനബ  കനരബടുകേയുഞ്ചാം

മണ്ണബടബചബല് കേഞരണഞ്ചാം കറഞഡക്ക് തകേര്നതബനഞല് കനരകത്തയുള്ള പണബയബല്

ചബലെ  മഞറങ്ങള്  ആവശദമഞയബ  വരബകേയുഞ്ചാം  കചയ.   പവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഉനതതലെ  സമബതബ  കയഞഗവഞ്ചാം

ബനകപ്പെട്ട  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞരുകട  കയഞഗവഞ്ചാം  വബളബച്ചു  കചര്കനതഞണക്ക്.
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ഡബ.എല്.പബ.-യബലള്ള കകേടുപഞടുകേള് കേരഞറകേഞരന പരബഹരബചബട്ടുകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബകകേയുഞ്ചാം  ഡബ.എല്.പബ.  കേഞലെഞവധബ  സഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്

കവബ്കകസറബല് പസബദസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം കചയനതഞണക്ക്. 

(10) ഇടയഞര് പഞലെഞ്ചാം പുനര്നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:  ഇടയഞര്  പഞലെത്തബകന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

അടബയന്തരമഞയബ  ആരഞ്ചാംഭബകനതബനുഞ്ചാം  കൂത്തഞട്ടുകുളഞ്ചാം  ഭഞഗത്തക്ക്  എഞ്ചാം.സബ.

കറഞഡബലണഞകുന  കവള്ളകകട്ടക്ക്  പരബഹരബകനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്):  പബറവഞ്ചാം  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  ഇടയഞര്  രഞമഞബറ

പഞലെത്തബകന്റെ  പുനര്നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം  പഞലെത്തബനക്ക്

സമസ്പീപത്തുള്ള  കചകക്ക്ഡഞമബനക്ക്  മുകേളബലൂകട  കേഞല്നടയഞത്രഞ

സഭൗകേരദകമഞരുകകേയുഞ്ചാം  കചയബരുന.  തുടര്ചയഞയ  മഴമൂലെഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണ

പവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തബയഞകനതബനുള്ള കേഞലെയളവക്ക് ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചക്ക് നല്കുകേയുഞ്ചാം

കേഞലെഞവസ  അനുകൂലെമഞകുന  മുറയക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പുനരഞരഞ്ചാംഭബചക്ക്

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകവഞന  കേരഞറകേഞരനക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കൂത്തഞട്ടുകുളഞ്ചാം  മുനബസബപ്പെഞലെബറബയബകലെ  എഞ്ചാം.സബ.
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കറഞഡബകലെ  കവള്ളകകട്ടക്ക്  പരബകശഞധബകനതബനക്ക്  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  (കറഞഡക്ക്

വബഭഞഗഞ്ചാം) വകുപ്പെബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.     

IV. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള് 

ചട്ടഞ്ചാം  47(2),  236(5),  236(6)  എനബവ  പകേഞരമുള്ള  കേടലെഞസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

2021-കലെ  കകേരള  ഇഭൗറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

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

എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ

കകേരള  കചറകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,

2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക്  ആന്റെക്ക്  കേകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്  (കഭദഗതബ)

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

സഞ്ചാംബനബച സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുഞ്ചാം പവഞസബ മലെയഞളബയുകട കക്ഷമഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച  സമബതബയുകട  ഒനഞമകത്തയുഞ്ചാം  രണഞമകത്തയുഞ്ചാം  റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുഞ്ചാം

സമര്പ്പെബച്ചു.
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VI. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള  തഞകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവഞ്ചാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  :

(i)  2021-  കലെ കകേരള മത്സദകലെലെവഞ്ചാം വബപണനവഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര 
      പരബപഞലെനവഞ്ചാം ബബല്

(ii) 2021-  കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ്ര പഠനങ്ങള്കമുള്ള 
     സര്വ്വകേലെഞശഞലെ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(iii) 2021-  കലെ കകേരള സമുദ്ര മത്സദബനന നബയനണ   (  കഭദഗതബ  )     
     ബബല് 

(iv) 2021-  കലെ കകേരള ഉള്നഞടന ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേള്ചറഞ്ചാം
      (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

മത്സദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

സജേബ കചറബയഞന): സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ

കകേരള  മത്സദകലെലെവഞ്ചാം  വബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബല്ലുഞ്ചാം

2021-കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ്ര പഠനങ്ങള്കമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  സമുദ്ര  മത്സദബനന  നബയനണ

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള ഉള്നഞടന ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേള്ചറഞ്ചാം

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബകന.
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പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

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

മത്സദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    സജേബ കചറബയഞന): വബപണനകകേനങ്ങള്, മത്സദത്തബനുള്ള നദഞയവബലെ,

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട ജേസ്പീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം ഉയര്ത്തല്, മത്സദസമ്പത്തബകന്റെ

വര്ദന എനബവ സഞ്ചാംബനബച്ചുള്ള നബര്കദ്ദേശങ്ങളഞണക്ക്  കകേരള മത്സദകലെലെവഞ്ചാം

വബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബലബല്  വദവസ

കചയബരബകനതക്ക്.  മത്സദസമ്പത്തക്ക്  വര്ദബപ്പെബകനതബനക്ക്  ഉള്നഞടന

മത്സദകമഖലെ  കകേനസ്പീകേരബച്ചുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതഞണക്ക്.

മത്സദകഞ്ഞുങ്ങളുകട വനകതഞതബലള്ള ഉല്പ്പെഞദനത്തബനക്ക് പുതബയ ഹഞചറബകേള്

ആരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം  കേയറ്റുമതബ സഞധദതയബകലെയക്ക് കകേനസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം കചയഞ്ചാം.

അഞ്ചുലെക്ഷഞ്ചാം കപര്കക്ക് കതഞഴബല് നല്കേഞന കേഴബയുന വദവസഞയ കമഖലെയഞയബ

ഉള്നഞടന  മത്സദകമഖലെ  രൂപഞന്തരകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സുസബര  വബകേസനഞ്ചാം

സഞധദമഞകനതബനുഞ്ചാം  ബബല്  കഭദഗതബയബലൂകട  കേഴബയുഞ്ചാം.  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  കേസ്പീഴബല്  അനുബന  സഞപനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബകനതഞണക്ക്.   സമുദ്രപഠന  കമഖലെയബല്  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്

പഞവസ്പീണദഞ്ചാം  കനടുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെവസരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതബനുമഞയബ
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ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  വളര്ച  ലെക്ഷദമബടുന  കഭദഗതബ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളഞണക്ക്  ബബലബല്  വദവസ  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  മത്സദബനനത്തബനക്ക്

കപഞകുനവരുള്കപ്പെകടയുള്ളവരുകട സുരക്ഷബതതസ്വഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

2021-കലെ കകേരള മത്സദകലെലെവഞ്ചാം വബപണനവഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര പരബപഞലെനവഞ്ചാം

ബബല്  കകേനനബയമത്തബനക്ക്  വബരുദമഞണക്ക്.  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനഞ്ചാം,

പകൃതബദുരന്തങ്ങള്  എനബവ ഉണഞകുകമ്പഞള് മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട

ഉപജേസ്പീവനകത്ത  ബഞധബകനതുള്കപ്പെകടയുള്ള  നബരവധബ  പതബസനബകേള്

മത്സദകമഖലെ  കനരബടുനണക്ക്.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട

അവകേഞശത്തബകനലള്ള  കേടനകേയറമഞയബ  ബബല്  മഞറരുതക്ക്.  മത്സദ

കേയറ്റുമതബകക്ക് നബലെവബല് ലലെസനസുള്ളതബനഞല് അതുസഞ്ചാംബനബചക്ക് ബബലബല്

കഭദഗതബ  വരുകത്തണതബല.   മത്സദത്തബകന്റെ  അടബസഞനവബലെ

നബയനബകനതബനക്ക്  ബബലബല് വരുത്തുന കഭദഗതബ  കദഞഷകേരമഞണക്ക്.  ഫബഷക്ക്

ലെഞനഡബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെറകേള്  സര്കഞരബകന്റെ  നബയനണത്തബലെഞകണഞ്ചാം.

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  ചൂഷണത്തബല്നബനക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനുള്ള

നടപടബകേകള  സസ്വഞഗതഞ്ചാം  കചയനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ അദദഞപകേ/വബദദഞര്തബ പഞതബനബധദഞ്ചാം പരബകശഞധബചക്ക്
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നബയമനങ്ങള്  സുതഞരദമഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പുനര്കഗഹഞ്ചാം

പദതബയബകലെ അപഞകേത പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം മത്സദത്തസ്പീറ വബലെ നബയനബകഞനുഞ്ചാം

മത്സദ  കേര്ഷകേര്കക്ക്  സബ്സബഡബ  ഇനത്തബല്  ലവദദ്യുതബ  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം

ഇവരുകട ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക്ക് വബപണബ കേകണത്തഞനുഞ്ചാം സഞഹചരദമുണഞകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കുറകകഞളബ  കമഞയസ്പീൻ:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.    സസ്പീ

ആഞ്ചാംബുലെനസക്ക്,  കഹലെബകകേഞപ്റര്  എനബവ  പഞവര്ത്തബകേമഞകബ

മത്സദബനനത്തബനക്ക്  സുരക്ഷ ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം.  തസ്പീരകദശ കമഖലെഞ നബയനണ

ചട്ടഞ്ചാം  വദകതകയഞകട  നടപ്പെഞകണഞ്ചാം.  കവണത്ര  പരബകശഞധനകേളബലഞകത

ഫബഷറസ്പീസക്ക്  നയഞ്ചാം  2020,  ബ്ലൂ  ഇകകണഞമബ  എനബവ  തയ്യഞറഞകബയതക്ക്

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  തസ്പീരകദശവഞസബകേളുകട  സുരക്ഷയ്ക്കുഞ്ചാം  സുസബര

പുകരഞഗതബകഞ്ചാം  കകേഞട്ടഞ്ചാം  തട്ടഞകതയുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  ആവഞസ  വദവസ

തകേരഞകതയുമുള്ള  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്   നടപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ

സഞ്ചാംരക്ഷണ  വബജഞപനങ്ങളബല്  പകദശവഞസബകേളുകട  ആവശദങ്ങള്

മഞനബച്ചുകകേഞണ്ടുള്ള മഞറങ്ങളുണഞകുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  അനുമതബ ആവശദമബലഞത്ത

നബര്മ്മേഞണങ്ങള്  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന  പവണത  അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.

മത്സദകഫഡബല്  രജേബസര്  കചയ  സഞ്ചാംഘങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  മത്സദഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭരബകനതബനുഞ്ചാം  കവലെബകയറ  നബരപ്പെബല്നബനഞ്ചാം  50  മസ്പീറര്  ദൂരത്തബനുള്ളബല്
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തഞമസബകന  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  മഞറബപഞര്പ്പെബകനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  മുഴുവന  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം  അപകേട

ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  മകണ്ണണ്ണ  സബ്സബഡബ

വര്ദബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  കവണത്ര  മകണ്ണണ്ണ  ലെഭദമഞകനതബനുഞ്ചാം  ഡസ്പീസലെബനക്ക്

സബ്സബഡബ നല്കുനതബനുഞ്ചാം മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ വബഭഞഗത്തബനക്ക് സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സ്കൂളുകേകള  മബകേവബകന്റെ

കകേനങ്ങളഞകനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം മത്സദബനനഞ്ചാം സഞധബകഞത്ത സഞഹചരദത്തബല് പകതദകേ

സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  തബരൂരബല്  മബനബ  ഹഞര്ബറഞ്ചാം  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട കസന്റെറഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബകനതബനക്ക് നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  നഞവബകേക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  പവര്ത്തനരഹബതമഞയതുഞ്ചാം  വബ.എചക്ക്.എഫക്ക്.  (Very  High

Frequency)  കറഡബകയഞ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞത്തതുഞ്ചാം  സഞറലലെറക്ക്  കഫഞണ്

പവര്ത്തബകഞത്തതുഞ്ചാം  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  കക്ലയബഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം

ലെഭദമഞകേഞത്തതുഞ്ചാം  സുരക്ഷഞകബഞട്ടക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തഞത്തതുഞ്ചാം

പരഞജേയമഞണക്ക്.  മത്സദഗ്രഞമങ്ങളബല്  കസറബല്ഡക്ക്  സമ്പ്രദഞയത്തബലൂകടയഞണക്ക്

മത്സദബനനവഞ്ചാം കലെലെവഞ്ചാം  വബപണനവഞ്ചാം നടകനതക്ക്.  ഇഭൗ നബയമത്തബലൂകട
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മത്സദത്തബനക്ക്  വബലെ  നബശ്ചയബകനതബനുള്ള  അവകേഞശഞ്ചാം  മറ്റുള്ളവര്കക്ക്

നല്കുകേയഞണക്ക്.  കലെലെത്തുകേയുകട  5%  സര്കഞരബനക്ക്  വസൂലെഞകഞകമന

വദവസയുഞ്ചാം മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള് കകേഞണ്ടുവരുന മത്സദത്തബകന്റെ ഉറവബടഞ്ചാം,

പബടബകചടുത്ത  മഞര്ഗ്ഗഞ്ചാം  എനബവ  അടങ്ങുന  സഞക്ഷദപത്രഞ്ചാം  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

എക്സൈക്ക്റനഷന  ഒഞഫസ്പീസറബല്നബനക്ക്  കനടണകമന  വദവസയുഞ്ചാം

അപഞകയഞഗബകേമഞണക്ക്.   മത്സദത്തബകന്റെ   ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  നബര്ണ്ണയബകഞന

വദവസ  കചയന  ഉകദദഞഗസര്കക്ക്  അതബനുള്ള  കയഞഗദതയുകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബകകേയുഞ്ചാം  മത്സദബനനവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്

കേമ്മേബറബകേളബല് നബഷ്പക്ഷരഞയ ആളുകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  കഎസക്ക്

പ്ലെെഞന്റെക്ക്,  ചബല്ഡക്ക്  കസഞകറജേക്ക്  തുടങ്ങബയ  സഞ്ചാംസരണ  കകേനങ്ങളബല്

ഉകദദഞഗസര്കക്ക്  യകഥഷ്ടഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനകമടുകഞനുള്ള  അവസരഞ്ചാം  നല്കേബയതക്ക്

അഴബമതബകഞ്ചാം കകേടുകേഞരദസതയ്ക്കുഞ്ചാം ഇടവരുത്തുഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  ടബ.  കഎ.  മധുസൂദനന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .

നഭൗഷഞദക്ക്):  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയപകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

മത്സദകലെലെവഞ്ചാം  വബപണനവഞ്ചാം   ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്കകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  മത്സദത്തബകന്റെ  വബലെ  നബശ്ചയബകഞനുള്ള  അവസരഞ്ചാം
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മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  നല്കേനതുള്കപ്പെകട   അവരുകട

ജേസ്പീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തഞനുള്ള  വദവസകേള്

ഉള്കകഞളളബച്ചുകകേഞണഞണക്ക്  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബകനതക്ക്.   5  ശതമഞനഞ്ചാം

കലെലെത്തുകേ ഇഭൗടഞകബ മത്സദത്തബനക്ക് കൃതദമഞയ വബലെ നബശ്ചയബചക്ക് വബലെസബരത

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സര്കഞര് ഇഭൗടഞകന കലെലെത്തുകേയുകട 40 ശതമഞനഞ്ചാം

തബരബകകേ  നല്കുനതബലൂകട  സമ്പഞദദശസ്പീലെഞ്ചാം  വളര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  സഞധബകഞ്ചാം.

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  മകള്കക്ക്  സഭൗജേനദ  എനടനസക്ക്

പരബശസ്പീലെനത്തബലൂകട  ഉനത  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  നല്കേബയതുഞ്ചാം  അപകേട

ഇനഷസ്വറനസക്ക്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബചതുഞ്ചാം  പസ്പീമബയഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  സര്കഞര്

ഏകറടുത്തതുഞ്ചാം  സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.    പുനര്കഗഹഞ്ചാം  പദതബയബല്  വസ്പീടക്ക്

വയ്ക്കുനതബനക്ക്  മൂനക്ക്  കസന്റെബല് കൂടുതല് സലെഞ്ചാം വഞങ്ങുനതക്ക്  ഒറപമഞണമഞയബ

എഴുതഞന  പഞടബകലന  വദവസയബലഞ്ചാം   വസ്പീ ടബകന്റെ  വബസസ്പീര്ണ്ണഞ്ചാം  400  sq.ft.

ആകബയുഞ്ചാം  മഞറഞ്ചാം വരുത്തണഞ്ചാം.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ കമഖലെയബകലെ ഫസ്പീഷറസ്പീസക്ക്

സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം  സര്കഞര്  എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം   കമചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.    

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന :  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ

പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  മത്സദകലെലെവഞ്ചാം  വബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര
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പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  മത്സദ

വബപണനത്തബല്  നബയമഞനുസൃത  ഇടനബലെകഞരകന  കകേഞണ്ടുവരുനതുഞ്ചാം

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്   പബടബച്ചുകകേഞണ്ടുവരുന  മത്സദഞ്ചാം  നബശ്ചബത

സലെത്തുമഞത്രകമ  വബപണനഞ്ചാം  നടത്തഞവൂ  എന  വദവസയുഞ്ചാം   അവരുകട

സസ്വഞതനദത്തബകലെയ്ക്കുള്ള  കേടനകേയറമഞണക്ക്.  അഞക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാം  കേമ്മേസ്പീഷന

എന വദവസ വബലെ നബശ്ചയബകനതബനുള്ള അവകേഞശഞ്ചാം ഇടനബലെകഞരുകട

കേയ്യബലെഞവകേയഞണക്ക്.  അപ്പെസ്പീല്  നല്കുനതബനക്ക്  പബഴത്തുകേ  മുഴുവനുഞ്ചാം

കകേട്ടബവയണകമനഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെന  ഉത്തരവഞദബതസ്വഞ്ചാം

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  ചുമതലെയഞകകേയുഞ്ചാം  കചയന  നബബനനകേള്

പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.   അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  ലെഞനഡബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെറകേളബലെലഞകത

മത്സദബനന  യഞനങ്ങള്  കേരയടുപ്പെബചഞലഞ്ചാം  സര്കഞര്  നബശ്ചയബകന

സലെങ്ങളബലെലഞകത  മത്സദകലെലെഞ്ചാം  കചയഞലഞ്ചാം  ജേയബല്വഞസഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

ശബക്ഷയക്ക് വബകധയമഞകകമന വദവസ ഒഴബവഞകകപ്പെകടണതഞണക്ക്.

ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .    യു  .   ജേനസ്പീഷക്ക് കുമഞര്: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ്ര പഠനങ്ങള്കമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
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(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്കകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.   മത്സദകമഖലെ  കനരബടുന

കവല്ലുവബളബകേള്  പരബഹരബകഞന  കപഞഫഷണലകേകള

വഞര്കത്തടുകകണതുകണന  തബരബചറബവബകന്റെ  അടബസഞനത്തബലഞ്ചാം  ഇതര

ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്  ഉപരബപഠനത്തബനുഞ്ചാം  ഗകവഷണഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുമുള്ള  അവസരഞ്ചാം  കുട്ടബകേള്കക്ക്  നബകഷധബകകപ്പെടുന

സഞഹചരദത്തബലമഞണക്ക്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയ  അന്തഞരഞഷ

നബലെവഞരത്തബകലെയ്ക്കുയര്ത്തഞന  സര്കഞര്  തസ്പീരുമഞനബചതക്ക്.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല്  ഭരണപരവഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേവഞ്ചാം  അകഞദമബകേവമഞയ

മഞറങ്ങള്  കകേഞണ്ടുവരുനതുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  കൂടുതല്  കസന്റെറകേള്

ആരഞ്ചാംഭബകനതുഞ്ചാം  ലെക്ഷദഞ്ചാംവച്ചുള്ള  നബയമ  കഭദഗതബകേളഞണക്ക്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കള്ള  ഭവന  പദതബകേളുകട

ധനസഹഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കക്ഷമ  പദതബകേള്  നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം

സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ.  പബ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എന  .

ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയപകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ്ര പഠനങ്ങള്കമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കഭദഗതബ  (ബബല്)
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വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.   പബനഞകഞ്ചാം  നബല്കന  ജേനവബഭഞഗകത്ത

മുഖദധഞരയബകലെയക്ക്  കകേഞണ്ടുവരുനതബനുകവണബ  പഠനത്തബനുഞ്ചാം

ഗകവഷണത്തബനുമഞയബ  മബകേവബകന്റെ  കകേനഞ്ചാം  കവണകമനളള  ലെക്ഷദഞ്ചാം

നബറകവറഞനഞണക്ക് ഫബഷറസ്പീസക്ക് യൂണബകവഴബറബ സഞപബതമഞയതക്ക്.  ലവദഗദമുള്ള

കപഞഫഷണലകേള്കക്ക്  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  ലെഭദമഞകകമന  വഞഗഞനഞ്ചാം

പഞലെബകഞകനഞ   യൂണബകവഴബറബയുകട  വബപുലെമഞയ  സഞപബതലെക്ഷദഞ്ചാം

നബറകവറ്റുനതബനുള്ള ക്രബയഞത്മകേ പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തഞകനഞ  സര്കഞരബനക്ക്

സഞധബകനബല.  സസ്വജേനപക്ഷപഞതഞ്ചാം  ഈ  യൂണബകവഴബറബയുകട  മുഖമുദ്രയഞയബ

മഞറബയബരബകകേയഞണക്ക്.  ആഭദന്തര  ഉത്പഞദന  കമഖലെയബലഞ്ചാം  വബകദശനഞണദഞ്ചാം

കനടബത്തരുനതബലഞ്ചാം  പധഞന  പങ്കക്ക്  വഹബകന  സമുദ്രകമഖലെയബല്

കേഞലെഞനുസൃതമഞയ പരബഷ്കഞരങ്ങള്  നടപ്പെഞകണഞ്ചാം. പരബസബതബകനുസൃതമഞയബ

സമുദ്രവബഭവങ്ങകള പകയഞജേനകപ്പെടുത്തഞനഞകുന പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തഞന

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക്  സഞധബകണഞ്ചാം.  യു.ജേബ.സബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

കകേഞഴ്സുകേകള  ആക്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.   സബലെബസുകേള്  വര്ഷഞ്ചാംകതഞറഞ്ചാം

പരബഷ്കരബകകേയുഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  വബദഗരഞയ  അദദഞപകേരുമഞയബ

സഞ്ചാംവദബകഞനുള്ള  അവസരകമഞരുകകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
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ഓഞ്ചാംബുഡക്ക് സഞകന  നബയമബകകമന  തസ്പീരുമഞനകത്ത  സസ്വഞഗതഞ്ചാം  കചയന.

ലവസക്ക് ചഞനസലെകറ നബയമബകനതബലള്ള ആശയകഴപ്പെഞ്ചാം പരബഹരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  വഞഴൂര്  കസഞമന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    വബ  .    ശശബ:

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  സമുദ്ര

മത്സദബനന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്കകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

മത്സദബനന നഭൗകേകേള് വദവസകേള് ലെഞ്ചാംഘബചഞല് പബഴ ചുമത്തുനതബനുള്ള

കഭദഗതബയഞണക്ക്  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.    മുതലെകപ്പെഞഴബ

മത്സദബനന  തുറമുഖത്തബകന്റെ  ഡ്രഡ്ജേബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂര്ത്തബയഞകനതബനുഞ്ചാം

പഞരബസബതബകേഞഘഞത  പഠന  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  സഞനഡക്ക്

കകബപ്പെഞസബനുള്ള  കപഞജേക്ടക്ക്  തയ്യഞറഞകബ  നടപ്പെഞകനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   തഞഴമ്പബള്ളബ  തസ്പീരഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനഞയബ  പുലെബമുട്ടുകേള്

സഞപബകകേയുഞ്ചാം   കേബഫ്ബബയബല്  ഇഭൗ  തസ്പീരകദശ  പകദശകത്ത

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. തഞഴമ്പബള്ളബയബലഞ്ചാം കപരുമഞതുറയബലഞ്ചാം കലെലെ ഹഞള്

ഉള്കപ്പെകട മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞവശദമഞയ അടബസഞന സഭൗകേരദങ്ങള്

ഒരുകനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള സമുദ്ര മത്സദബനന നബയനണ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം

അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട    പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  സുനഞമബ കകേഞളനബകേളബകലെ വസ്പീടുകേളുകട നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

ഫണക്ക്  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം   ഓഖബ  കകേഞടുങ്കഞറബല്  വസ്പീടുഞ്ചാം  വള്ളവഞ്ചാം  വലെയുഞ്ചാം

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്   നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം   നല്കേഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപകടഞള്,  ഡസ്പീസല്,  മകണ്ണണ്ണ  വബലെവര്ദനയുഞ്ചാം കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനവഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  പയഞസമനുഭവബകന  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട

ജേസ്പീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള  പദതബകേള്കക്ക്  രൂപഞ്ചാം

നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പഞര്പ്പെബടപശവഞ്ചാം പരബഹരബകകപ്പെടണഞ്ചാം.

കേടല്കക്ഷഞഭത്തബല്  വസ്പീടുനഷ്ടകപ്പെട്ട  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം കകേടുപഞടക്ക് സഞ്ചാംഭവബച  വളളങ്ങള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കേഞനുഞ്ചാം  മലെപ്പുറത്തക്ക്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  കസഷനുഞ്ചാം  മകകറന  എനകഫഞഴക്ക്കമന്റെക്ക്

വബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം കകേഞസക്ക് ഗഞര്ഡക്ക് കസഷനുഞ്ചാം സഞപബകഞനുഞ്ചാം കപഞനഞനബ ഫബഷറസ്പീസക്ക്

കസഷനഞവശദമഞയ ജേസ്പീവനകഞകര  നബയമബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തഞനൂരബകലെ  പകടഞള്  കബഞട്ടക്ക്  പവര്ത്തനസജമഞകഞനുഞ്ചാം  കുട്ടബകേളുകട

വബദദഞഭദഞസ നബലെവഞരഞ്ചാം ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം സമഗ്ര പദതബ ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ.  കറഞജേബ  എഞ്ചാം.  കജേഞണ്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ):  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ

പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം  അകേസ്വഞകേള്ചറഞ്ചാം

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്കകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  കഎ.സബ.എ.ആര്.  കമഞഡല്

കുകഫഞസബല്  ബഞധകേമഞകബയതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വദകമഞകണഞ്ചാം.

കുകഫഞസബല്  കപഞ-ചഞനസലെര്,  കപഞ-കകവസക്ക്  ചഞനസലെര്  തസബകേകേള്

നബലെനബര്ത്തഞനുഞ്ചാം  അകഞഡമബകേക്ക്  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബകേളബല്  കേഴബവറ

ഉകദദഞഗസകര  നബയമബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  അകഞദമബകേക്ക്

കേഭൗണ്സബലെബല്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  ഫഞകല്റബ  നബയമനങ്ങള്കളള  കയഞഗദത

പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  നഞലെക്ക്  മസ്പീററബല്  കൂടുതല്  വഞയക്ക് വട്ടമുളള  കുറബവലെ

അഥവഞ  ഉഭൗനബവലെ  ഉപകയഞഗബചക്ക്  മത്സദബനനഞ്ചാം  നടത്തണകമനഞ്ചാം

പഞലെത്തബകന്റെ   ഇരുവശങ്ങളബലമഞയബ  അമ്പതക്ക്  മസ്പീറര്  മത്സദബനനഞ്ചാം

പഞടബകലനമുളള  വദവസയബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  മത്സദബനനഞ്ചാം

നടത്തഞവന  ഭഞഗഞ്ചാം  കപഞതുജേലെഞശയത്തബകന്റെ  വസ്പീതബയുകട  പത്തക്ക്

ശതമഞനമഞകബ  മഞറണഞ്ചാം.  ഉള്നഞടന  ജേലെഞശയങ്ങളബല്  അകേസ്വഞകേള്ചര്

കകലെസനസക്ക് നല്കുനതബല്നബനഞ്ചാം രഞഷസ്പീയപതബനബധബകേകള ഒഴബവഞകകേയുഞ്ചാം
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അകേസ്വഞകേള്ചര്  വബകേസനഞ്ചാം  അതതക്ക്  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളബല്

നബക്ഷബപ്തമഞയബരബകകമന  വദവസ  കഭദഗതബ  കചയക്ക്  സര്കഞരബല്

നബക്ഷബപ്തമഞകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  യു  .    പതബഭ:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള ഉള്നഞടന ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേള്ചറഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്

വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  ഇന്തദയബല് ഏറവഞ്ചാം കൂടുതല് മകത്സദഞലഞദനഞ്ചാം നടത്തുന

സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  കകേരളകത്ത  മഞറ്റുനതബനുള്ള  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം

മനബയുകടയുഞ്ചാം  പവര്ത്തനങ്ങകള  അഭബനന്ദബകന.  അനുകയഞജേദമഞയ

കേഞലെഞവസയുഞ്ചാം ജേലെസമൃദബയുമുകണങ്കബലഞ്ചാം ജേലെമലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം,  നബലെവഞരമുള്ള

മത്സദവബത്തുകേളുകട  അപരദഞപ്തത,  വബപണബയബകലെത്തബകഞനുള്ള  ബുദബമുട്ടക്ക്

തുടങ്ങബയ  കേഞരണങ്ങളഞല്  ഉള്നഞടന  മകത്സദഞലഞദനഞ്ചാം  കദശസ്പീയ

ശരഞശരബകയകഞള്  തഞകഴയഞണക്ക്.  മലെബനസ്പീകേരണത്തബനക്ക് ശഞസസ്പീയ പരബഹഞരഞ്ചാം

കേകണത്തുകേയുഞ്ചാം  കബഞധവല്കരണഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം   മത്സദസമ്പത്തബനക്ക്

ഭസ്പീഷണബയഞകുന  നസ്പീര്കഞകയുകട  സഞനബദദഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.  തണ്ണസ്പീര്മുകഞ്ചാം  ഷട്ടറബകന്റെ  അശഞസസ്പീയമഞയ

അടച്ചുതുറപ്പെക്ക്  കേഞയലെബല്  ഉപ്പുകവള്ളഞ്ചാം  കേലെരഞനബടയഞവകേയുഞ്ചാം  ശുദജേലെ
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മത്സദങ്ങള്  നശബകനതബനക്ക്  കേഞരണമഞവകേയുഞ്ചാം  കചയന.  കൃതദമഞയ

കേഞര്ഷബകേ  കേലെണര്  തയ്യഞറഞകകേയുഞ്ചാം  മണ്സൂണ്  സസ്പീസണുകേളബല്

കേഞയലകേളബകലെയുഞ്ചാം ഉള്കത്തഞടുകേളബകലെയുഞ്ചാം മത്സദബനനത്തബനക്ക് നബയനണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.  പഞടകശഖരങ്ങളബല്നബനക്ക്  മത്സദഞ്ചാം

പബടബകനതബനുള്ള അവകേഞശഞ്ചാം പഞടകശഖര സമബതബകക്ക് നല്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ഹഞചറബകേളുഞ്ചാം  നഴറബകേളുഞ്ചാം  മത്സദഫഞമുകേളുഞ്ചാം  ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

പദതബകേള് നടപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം ജേലെഞശയങ്ങകളഞടക്ക് കചര്നക്ക് കകേജേക്ക് കേള്ട്ടബകവഷന

കപഞത്സഞഹബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.  സസ്വകേഞരദ പങ്കഞളബത്തകത്തഞകട  ശഞസസ്പീയ

മഞര്ഗ്ഗങ്ങള്  അവലെഞ്ചാംബബചക്ക്  നഞടന  മത്സദകഞ്ഞുങ്ങകള  ഉലഞദബപ്പെബചക്ക്

കേഞയലകേളബല്  നബകക്ഷപബകനതബനുഞ്ചാം   മകത്സദഞലഞദനവഞ്ചാം  വരുമഞനവഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകനതബനുള്ള പരബശമങ്ങള് നടത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം. 

 മത്സദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

സജേബ  കചറബയഞന):  ക്രബയഞത്മകേമഞയ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളഞണക്ക്  ചര്ചയബല്

ഉയര്നവനതക്ക്. കകേരളത്തബകന്റെ മത്സദകമഖലെയബല് സമൂലെമഞയ പരബവര്ത്തനഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുവരഞനഞണുകദ്ദേശബകനതക്ക്.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  സഞമൂഹബകേ-

സഞമ്പത്തബകേ-വബദദഞഭദഞസ  നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയര്ത്തുനതബനക്ക്   ഒരു  പരബധബവകര

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  സമുദ്ര-ഉള്നഞടന  ജേലെഞശയങ്ങളബകലെ  അനന്തമഞയ
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സഞദദതകേകള  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുകേ  വഴബ  മത്സദവദവസഞയത്തബലൂകട

വനസഞമ്പത്തബകേ കനട്ടമുണഞകകേകയനതഞണക്ക്  ബബലബലൂകട ലെക്ഷദമഞകനതക്ക്.

നബയമത്തബകന്റെ  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  നബലെവബലള്ള  ഹഞര്ബറകേകളയുഞ്ചാം  ഫബഷക്ക്

ലെഞനഡബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെറകേകളയുഞ്ചാം  അന്തഞരഞഷ  നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയര്ത്തുഞ്ചാം.

ഹഞര്ബര്  മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബ  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  കലെലെകബഴബവക്ക്  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞകനതുവഴബയുഞ്ചാം  മത്സദകഫഡബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങകള  ശകബകപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  ഇടനബലെകഞരുകട  ചൂഷണത്തബല്നബനഞ്ചാം

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനഞണക്ക്  ബബല്  വബഭഞവന

കചയനതക്ക്.  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ  വകുപ്പെബകന്റെ  സഹഞയകത്തഞകട  മത്സദത്തബകന്റെ

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകനതബനുള്ള ഇടകപടലകേളുണഞകുഞ്ചാം. ഹഞര്ബര്, ഫബഷക്ക്

ലെഞനഡബഞ്ചാംഗക്ക് കസന്റെര്, മത്സദമഞര്കറക്ക് തുടങ്ങബ മത്സദവബപണനഞ്ചാം നടത്തുനകതഞ

കകകേമഞറഞ്ചാം  കചയനകതഞ  ആയ  മുഴുവന  സലെങ്ങളബകലെയുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകബ  കേരയ്കകത്തബകന  മത്സദഞ്ചാം  കകകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയനതബനുള്ള

സഭൗകേരദകമഞരുകനതഞണക്ക്.  മത്സദസമ്പത്തബനക്ക്  കശഞഷണമുണഞകന

കചറമത്സദങ്ങകള  പബടബകന  പവൃത്തബകേള്  തടയുനതബനുഞ്ചാം  മത്സദകലെലെഞ്ചാം,

വബപണനഞ്ചാം,  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനഞ്ചാം  എനബവ നബയമഞനുസൃതമഞകണനക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബയുണഞകുഞ്ചാം.  ഉള്നഞടന  മത്സദ
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സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനഞയബ  വദവസ  കചയബട്ടുള്ള  നബയനണങ്ങള്

നടപ്പെബലെഞകനതബനഞയബ  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  കേഭൗണ്സബലകേള്

രൂപസ്പീകേരബകഞ്ചാം.  മുഴുവന  ജേലെഞശയങ്ങളബലഞ്ചാം  മത്സദക്കൃഷബ  നടത്തുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകഞ്ചാം. 

 സമുദ്രഗകവഷണ ശഞസപഠനത്തബലൂകട വബദദഞര്തബകേള്കക്ക് പഞവസ്പീണദഞ്ചാം

കനടുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെവസരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതബനുമഞയുള്ള  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയ  കഎ.സബ.എ.ആര്.-കന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബ

അന്തഞരഞഷ  നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയര്ത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകഞ്ചാം.

2021-കലെ  കകേരള  സമുദ്ര  മത്സദബനന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പകേഞരഞ്ചാം  കേടലെബല്  കപഞകുന  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

കഎഡന്റെബഫബകകഷന അനബവഞരദമഞണക്ക്.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള് പബടബകന

മത്സദഞ്ചാം  കനരബട്ടക്ക്  വബപണനഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുള്ള  അനുമതബയഞണക്ക്  ബബലബല്

വദവസ  കചയനതക്ക്.  കലെലെത്തബല്  പങ്കഞളബകേളഞകുന

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കഞ്ചാം  വഞര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെഞദന

കബഞണസഞയബ  20  ശതമഞനഞ്ചാം തുകേ തബരബകകേ നല്കുന നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഓകരഞ  ഹഞര്ബറബലഞ്ചാം  അടബസഞനവബലെ

നബശ്ചയബകനതബനക്ക്  ഹഞര്ബര്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  കസഞലസറബകക്ക്  അധബകേഞരഞ്ചാം
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ഉണഞയബരബകനതഞണക്ക്.   മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് തഞല്പ്പെരദമുള്ള പക്ഷഞ്ചാം

അവര് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  സഞ്ചാംഘങ്ങള് മുകഖന  മത്സദത്തബനക്ക്  അടബസഞന വബലെ

നല്കേബ  സഞ്ചാംഭരബകനതബനഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബകനതക്ക്.  ഹഞര്ബര്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്

കേമ്മേബറബകേളബല്  ആ  പകദശകത്ത  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബരബകഞ്ചാം.

മത്സദകേയറ്റുമതബകഞവശദമഞയ  സഞക്ഷദപത്രഞ്ചാം  കനടഞന  യഞനഞ്ചാം  ഉടമയക്ക്

അര്ഹതയുണഞയബരബകനതഞണക്ക്. 

2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം  സമുദ്ര  പഠനങ്ങള്കമുള്ള

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്,  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്

കേഭൗണ്സബലെബല്  വനബതകേളുകട  പഞതബനബധദഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്. ലലെഫക്ക്  പദതബപകേഞരഞ്ചാം  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേഞണത്തബനുള്ള

തുകേ  4  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഞയബ വര്ദബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം പുനര്കഗഹഞ്ചാം പദതബപകേഞരഞ്ചാം

3  01  ഫഞറ്റുകേളുഞ്ചാം  600  വസ്പീടുകേളുഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ/അനുബന കതഞഴബലെഞളബകേളുകട ഇനഷസ്വറനസക്ക് പരബരക്ഷ

10  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയഞയുഞ്ചാം  സമ്പഞദദ  സമഞശസ്വഞസ  പദതബ  4500  രൂപയഞയുഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  കേടലെഞക്രമണത്തബല്  ഭൂമബയുഞ്ചാം  വസ്പീടുഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  10

ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ അനുവദബചക്ക്  പുനരധബവഞസ പദതബ ആവബഷ്കരബകകേയുഞ്ചാം കചയ.

തസ്പീരകദശത്തക്ക്  'അക്ഷര  സഞഗരഞ്ചാം'  പദതബ  നടപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  യഞനങ്ങള്കക്ക്
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ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പരബരക്ഷ  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  40,000

മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ലലെഫക്ക്  ജേഞകറക്ക്  സഭൗജേനദമഞയബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം

ഒഞരക്ക്  ജേലെഞശയങ്ങളബല്  'കൂടക്ക്'  കൃഷബ  നടപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  തസ്പീരലന പുണദ

പദതബയബലൂകട  1254  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം/കതഞഴബല്

നല്കുകേയുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ  വനബതകേള്കഞയബ  നബരവധബ

പദതബകേള് നടപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. 

ഓഖബയബല്  മരണകപ്പെട്ടവര്കഞ്ചാം  കേഞണഞതഞയവര്കഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം

സഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബകകേയുഞ്ചാം  49  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളബകലെ

കുട്ടബകേള്കക്ക്  സഭൗജേനദ  ഉനത  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

18  മുതല്  70  വയസ്സുവകരയുള്ള  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ/

അനുബനകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുനതബനക്ക് വബമുഖത കേഞണബകനവകര കേകണത്തുനതബനക്ക് സര്കവ്വ

ആരഞ്ചാംഭബകനതഞണക്ക്.  മത്സദസമ്പത്തബകന്റെ കുറവക്ക് പരബഹരബകകേയുഞ്ചാം അടുകള

കുളങ്ങള്  സൃഷ്ടബചക്ക്  മത്സദകൃഷബ  കപഞത്സഞഹബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  കചയനതഞണക്ക്.

കേടലെബല്  വചക്ക്  ഏതക്ക്  സഞഹചരദത്തബല്  മരണകപ്പെട്ടഞലഞ്ചാം  അവര്കക്ക്

ഇനഷസ്വറനസക്ക്  ലെഭദമഞകുന രസ്പീതബയബല് നബലെവബലള്ള വദവസ കമഞഡബലഫ
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കചയനതഞണക്ക്.  മത്സദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  25  രൂപയക്ക്  മകണ്ണണ്ണ

നല്കുനതഞണക്ക്.  പളയകകടുതബയബല്  കകേടുപഞടക്ക്  സഞ്ചാംഭവബച  യഞനങ്ങള്കക്ക്

ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ഫബഷറസ്പീസക്ക് സമുദ്ര പഠന സര്വ്വകേലെഞശഞലെ അനദദഞപകേ തസബകേയബകലെ

നബയമനങ്ങള്  കസഷദല്  റൂള്സക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്  വബട്ടബട്ടുണക്ക്.

ഫബഷറസ്പീസബല് കപഞഫഷണല് ബബരുദഞനന്തര ബബരുദഞ്ചാം കനടബയവര്കമഞത്രകമ

അദദഞപകേ തസബകേയബല് നബയമനഞ്ചാം ലെഭദമഞകകേയുള.പുതബയ 4  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

കസഷനുകേളുകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ഉടന  ആരഞ്ചാംഭബകനതുഞ്ചാം  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട പശങ്ങള് ചര്ച കചയക്ക് പരബഹരബകനതുമഞണക്ക്.

മത്സദഭവനുകേള്  ശഞകസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം  പുതബയവ  ആരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം  കചയഞ്ചാം.

കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാം കചന സുരക്ഷഞ ഉപകേരണങ്ങള് മഞറബ നല്കുനതബനുഞ്ചാം നൂതന

സഞകങ്കതബകേ  വബദദകേള്  ആവബഷ്കരബകനതബനുഞ്ചാം  കബഞധവല്കരണഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകഞ്ചാം. മത്സദകമഖലെ ശകബകപ്പെടുത്തുനതബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ നഞടന മകത്സദഞലഞദനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകനതബനക്ക്  5  കകേഞടബ  85  ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞന  വബള  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  മഞതൃകേയബല്

മത്സദകൃഷബ വബള ഇനഷസ്വറനസക്ക് പദതബ നടപ്പെബലെഞകനതഞണക്ക്.  മഞര്കറബഞ്ചാംഗക്ക്

രഞ്ചാംഗകത്ത  സഞദദതകേള്  വബപുലെസ്പീകേരബകനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  38  മഞര്കറ്റുകേളുകട
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നവസ്പീകേരണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകകേയുഞ്ചാം  51  എണ്ണഞ്ചാം  പുതബയതഞയബ

ആരഞ്ചാംഭബകനതബനക്ക് കേബഫ്ബബ പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ തുകേ അനുവദബകകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്. മഞര്കറ്റുകേളുകട ശുചബതസ്വഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞ്ചാം. സസ്പീ ആഞ്ചാംബുലെനസക്ക് പദതബ

നടപ്പെഞകനതബനുള്ള ചര്ചകേള് പുകരഞഗമബകകേയഞണക്ക്. 14-ാം  പഞവല്സര

പദതബയുകട ഭഞഗമഞയബ മത്സദകമഖലെയുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട വബവബധ പദതബകേള്

തയ്യഞറഞകബയബട്ടുണക്ക്. കേടല്കക്ഷഞഭഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം കേദഞമ്പുകേളബല് തഞമസബപ്പെബചബട്ടുള്ളവകര

മഞറബ പഞര്പ്പെബകനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകഞ്ചാം. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ. 

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള

മത്സദകലെലെവഞ്ചാം വബപണനവഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര പരബപഞലെനവഞ്ചാം ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ

കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ്ര പഠനങ്ങള്കമുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ കകേരള സമുദ്ര മത്സദബനന നബയനണ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം

2021-കലെ കകേരള ഉള്നഞടന ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേള്ചറഞ്ചാം (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
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(i) 2021-  കലെ കകേരള മത്സദകലെലെവഞ്ചാം വബപണനവഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര 
പരബപഞലെനവഞ്ചാം ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

201, 203, 209, 210, 219, 221, 222, 223, 224, 227, 229,

230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 246, 252,

254, 255, 256, 262, 263, 264, 265,  268, 269, 270, 271, 272, 273,

276, 279, 281, 284, 285, 286, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 298,

296, 301, 302, 304, 308, 310, 313, 317, 319, 320, 322, 325  എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഭൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

    274. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(എല്)-ല്  "പരമ്പരഞഗതമഞയബ”  എനതക്ക്

ഒഴബവഞകകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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  കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

  328, 329, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 340, 342, 341 എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ. 

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

 നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 354, 355, 356, 358,

359, 360, 361, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 377, 378, 380, 383,

384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 396, 400, 401, 403, 404,

405, 406, 407 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ. 

 നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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  നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

957.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(5)-ല്''  ഫബഷക്ക് ലെഞന്റെബഞ്ചാംഗക്ക് കസന്റെര്''എന വഞകകേള്കക്ക്  
പകേരഞ്ചാം ''ഫബഷക്ക് ലെഞന്റെബഞ്ചാംഗക്ക് കസന്റെറബകന്റെ" എന വഞകകേള് 
കചര്കകേ.

408, 409, 414, 415, 416, 417, 421, 422, 426, 427, 429, 430,

435, 436, 438, 439, 440, 444, 446, 447, 448, 450, 451, 453, 458

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

459,  460,  461,  462,  467,  468,  469,  471,  473  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 493,

494, 496, 497, 498, 501, 508, 510, 513, 516, 517, 523 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

525, 526, 529, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 542,

544, 554, 555   എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

958.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 9(3)-ല് ''(i) മുതല് (iv) വകരയുഞ്ചാം (vi) മുതല് (viii)'' 
എനസ്പീ വഞകകേള്കഞ്ചാം അകങ്ങള്കഞ്ചാം ചബഹ്നങ്ങള്കഞ്ചാം  
ബഞയറ്റുകേള്കഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം ''(i) മുതല് (v) വകരയുഞ്ചാം (vii) മുതല്
(ix)'' എനസ്പീ വഞകകേളുഞ്ചാം അകങ്ങളുഞ്ചാം ചബഹ്നങ്ങളുഞ്ചാം 
ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം കചര്കകേയുഞ്ചാം ''പസ്തുത ജേബലയബല്'' എനസ്പീ വഞകകേള്
ഒഴബവഞകകേയുഞ്ചാം കചയകേ.

(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 9(4)-ല് ''(ix)-ാം'' എനസ്പീ അകങ്ങള്കഞ്ചാം 
ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേള്കഞ്ചാം അടയഞളത്തബനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം 
“( x)-ാം" എനസ്പീ അകവഞ്ചാം ചബഹ്നങ്ങളുഞ്ചാം ബഞകറ്റുകേളുഞ്ചാം 
അടയഞളവഞ്ചാം കചര്കകേ.

(iii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 9(5)-ല് ''(v)-ാം'' എന അകത്തബനുഞ്ചാം ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം 
ബഞയറബനുഞ്ചാം അടയഞളത്തബനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം ''(vi)-ാം'' എന 
അകവഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം ബഞയറ്റുഞ്ചാം അടയഞളവഞ്ചാം ''(x), (xi)'' എനസ്പീ
അകങ്ങള്കഞ്ചാം ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേള്കഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം 
"(xi),  (xii)”  എനസ്പീ അകങ്ങളുഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം  
കചര്കകേ. 

(iv) ഖണ്ഡഞ്ചാം 9(6)-ല് "(x), (xi)''  എനസ്പീ അകങ്ങള്കഞ്ചാം 
ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേള്കഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "(xi), (xii)” എനസ്പീ 
അകങ്ങളുഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം കചര്കകേ. 

557, 558, 559, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572,

573, 574,  575, 577, 579, 583, 589, 598, 602, 604, 605, 611, 616

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഒനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

959. ഖണ്ഡഞ്ചാം 10 (vii)-ല് "(5)-ാം ഉപവകുപ്പെക്ക് പകേഞരഞ്ചാം നബശ്ചയബകന 
അനുപഞതത്തബല്” എനസ്പീ അകത്തബനുഞ്ചാം വഞകകേള്കഞ്ചാം 
അടയഞളത്തബനുഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേള്കഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "(5)-ാം ഉപവകുപ്പെബല് 
നബശ്ചയബകന പകേഞരഞ്ചാം”എനസ്പീ അകവഞ്ചാം വഞകകേളുഞ്ചാം 
അടയഞളവഞ്ചാം  ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം കചര്കകേ.

619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632,

633,  635,  636,  638,  639,  640,  642,  644,  645  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

646, 648, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661,

666, 668, 671, 672, 677 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ ഒഭൗകദദഞഗബകേമഞയബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

647.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  11(1)-ല്  "സസ്വകേഞരദകമഖലെയബകലെഞ"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം

"സഹകേരണകമഖലെയബകലെഞ" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

646.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  11(1)-ല്  "കപഞതുഉടമസതയബകലെഞ"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം

"കപഞതുസസ്വകേഞരദപങ്കഞളബത്തത്തബകലെഞ" എനക്ക് കചര്കകേ.

671. ഖണ്ഡഞ്ചാം 11(7) തഞകഴപ്പെറയുഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ
"(7)  നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  കചയ്യകപ്പെടുന  ഒരു  അനഭൗകദദഞഗബകേ  അഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ
ഇടകഞലെ  ഒഴബകവഞ  ആകേസബകേ  ഒഴബകവഞ  അപകേഞരമുള്ള  ഒഴബവണഞയ
തസ്പീയതബ  മുതല്  മൂനക്ക്  മഞസത്തബനകേഞ്ചാം  നബകേകത്തണതുഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം
പുതബയതഞയബ  നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  കചയ്യകപ്പെടുന  അഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ  കേഞലെഞവധബ
സഞനഞ്ചാം  ഒഴബഞ്ഞെ  അഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ  കശഷബകന  കേഞലെയളവബകലെയക്ക്
മഞത്രമഞയബരബകനതുമഞണക്ക്. "

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

679, 680, 682, 684, 687, 688, 690, 691, 692, 698, 700, 702,

703 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

684. ഖണ്ഡഞ്ചാം 12 (i)-ല് "രൂപവത്കേരബകല്" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം 

"കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം വഹബകല്" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പനണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

960.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  13(3)-ല്  "ഇഭൗ  ആകക്ക്  നബലെവബല്  വന  തസ്പീയതബ  മുതല്

കതഞണ്ണൂറക്ക്  ദബവസത്തബനകേഞ്ചാം”എനസ്പീ വഞകകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "2022

ജൂണ്  30-ാം  തസ്പീയതബയകേഞ്ചാം”എനസ്പീ  ചബഹ്നവഞ്ചാം  വഞകകേളുഞ്ചാം

അകങ്ങളുഞ്ചാം അടയഞളവഞ്ചാം കചര്കകേ. 

 714, 716, 718, 721 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

961. ഖണ്ഡഞ്ചാം 14(2)-നക്ക് പകേരഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകേ.
''(1)-ാം ഉപവകുപ്പെക്ക് പകേഞരഞ്ചാം സമര്പ്പെബകന അകപക്ഷകേള് 
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നബര്ണ്ണയബകകപ്പെട്ട  പകേഞരത്തബലഞ്ചാം  അങ്ങകനയുള്ള  ഫഞറത്തബലഞ്ചാം  
അപകേഞരമുള്ള ഫസ്പീസക്ക് ഒടുകബയുഞ്ചാം ആയബരബകകണതഞണക്ക്.”

733, 736, 737, 738 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

736.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  14  (5)  -ല്  "അകപക്ഷകേകന''  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം

"കരഖഞമൂലെഞ്ചാം " എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

962.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  15(1)-ല്  "യഞനഞ്ചാം,”എന വഞകഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം ഒഴബവഞകകണതുഞ്ചാം  
"2006-കലെ ഫുഡക്ക് കസഫബ ആന്റെക്ക് സഞനകഡര്ഡ്സക്ക് ആകബകലെ (2006-കലെ 
34-ാംകകേന  ആകക്ക്)  വദവസകേകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം”  എനസ്പീ  വഞകകേളുഞ്ചാം  
അകങ്ങളുഞ്ചാം  ചബഹ്നങ്ങളുഞ്ചാം  അടയഞളവഞ്ചാം  ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം  ഒഴബവഞകകണതുഞ്ചാം  
"മഞനദണ്ഡങ്ങളുഞ്ചാം”എന  വഞകബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "മഞനദണ്ഡങ്ങള്”എന  
വഞകക്ക് കചര്കകേയുഞ്ചാം കചയകേ.
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   746, 747, 748 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

750, 752, 754, 759 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

761, 765, 766, 768, 769, 771, 772, 773, 774  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 
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പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

779, 780, 781 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

      പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

963. ഖണ്ഡഞ്ചാം 19(2)-ല് "അവര്കക്ക് തഞലരദമുള്ള പക്ഷഞ്ചാം” എന 

വഞകകേള്കക്ക് കശഷഞ്ചാം ",അവര്” എന വഞകഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം 

കചര്കകേ.

782, 783, 784, 786, 793 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

 964. ഖണ്ഡഞ്ചാം 20(1)-നക്ക് പകേരഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകേ.

''(1) മത്സദഞ്ചാം കേയറ്റുമതബ കചയനതബനക്ക് ആവശദമുള്ള പക്ഷഞ്ചാം, 

നബര്ണ്ണയബകകപ്പെട്ട പകേഞരത്തബലള്ള സഞക്ഷദപത്രഞ്ചാം കനടഞന യഞന ഉടമയക്ക്  

അര്ഹത ഉണഞയബരബകനതഞണക്ക്.”.

794, 795, 797 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

797. ഖണ്ഡഞ്ചാം 20(2)-ൽ "ഓഫസ്പീസർ തസബകേയബൽ തഞകഴയലഞത്ത" 

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "ആഫസ്പീസറകട പദവബയബൽ  കുറയഞത്ത"  എനക്ക്  

കചർകകേ

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപകത്തഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

965. (i)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  21-ല് മഞര്ജേബനല് ശസ്പീര്ഷകേത്തബല്  "മത്സദബനനഞ്ചാം നടത്തബ  

ലെഭബകന” എനസ്പീ വഞകകേള് ഒഴബവഞകകേയുഞ്ചാം "നബലെവഞരഞ്ചാം" എന 

വഞകബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം”എന വഞകക്ക് കചര്കകേയുഞ്ചാം കചയകേ.

(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(1)-ല് "മത്സദബനനഞ്ചാം നടത്തബ ലെഭബകന” 

എനസ്പീ വഞകകേള് ഒഴബവഞകകേ.

    (iii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 21(2)-ല് "മത്സദബനനഞ്ചാം നടത്തബ ലെഭബകന ഓകരഞ തരഞ്ചാം 

മത്സദത്തബകന്റെയുഞ്ചാം നബലെവഞരഞ്ചാം”എനസ്പീ വഞകകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം "(1)-ാം

ഉപവകുപ്പെക്ക് പകേഞരമുള്ള സഞക്ഷദപത്രഞ്ചാം കനടുനതബനക്ക് 

മത്സദത്തബനുണഞയബരബകകണ ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം” എനസ്പീ വഞകകേളുഞ്ചാം 

അകവഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം അടയഞളവഞ്ചാം ബഞയറ്റുകേളുഞ്ചാം കചര്കകേ.

803, 806, 808, 809, 814, 815 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപകത്തഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ഇരുപകത്തഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

818-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

822, 823, 825, 829 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

830, 837 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

840,  841,  843,  844,  845,  847,  848,  849,  850,  851  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

852, 854, 858, 859, 861, 865  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

872, 874, 876 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

881, 882, 883 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

886, 893, 894, 899, 900, 901, 902, 912 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

913, 916, 917, 922, 924, 929, 930, 932, 933, 938, 940, 941,

942, 943, 944 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

913. ഖണ്ഡഞ്ചാം  30(1)-ൽ  "4"  എന  അകത്തബനു  മുൻപബലെഞയബ  "ഈ

ആകബകലെ" എനക്ക് കച ർകകേ

മറക്ക് കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്

945-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 946, 947, 948, 949 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

950,  951,  952,  953,  954,  955  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്

 956-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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 കഭദഗതബ   സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

 മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

113, 114, 118, 119, 123, 124, 125, 131, 137, 138, 139, 142, 144,

148,  150,  150 എ, 150  ബബ,  157,  158,  159,  160,  165,  172,  177,  184

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മത്സദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന):  2021-കലെ കകേരള മത്സദകലെലെവഞ്ചാം വബപണനവഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര

പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബകന. 
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റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

2021-കലെ  കകേരള  മത്സദകലെലെവഞ്ചാം  വബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര

പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം ശബ്ദ  കവഞകട്ടഞകട  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് ശബ്ദകവഞകട്ടഞകട സഭ പഞസഞകബ. 

(ii) 2021-   കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ്രപഠനങ്ങള്കമുള്ള
സര്വ്വകേലെഞശഞലെ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബയബല)

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

143, 148, 151 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

 മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

    (കഭദഗതബയബല)

 നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

153, 155, 158 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

 അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

"ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെബല്  പധഞന  ആക്ടബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  3-ാം

വകുപ്പെബകന്റെ 3-ാം ഉപവകുപ്പെക്ക് ഒഴബവഞകകണതഞണക്ക്.” 

161, 168 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

 കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന
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പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

170, 171, 173, 175 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

 ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്

178, 179, 183, 184, 185, 189, 197, 199, 205, 206  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ   ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

186. ഖണ്ഡഞ്ചാം  8(4)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്   പകേരഞ്ചാം
കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന   വകുപ്പെക്ക്  7(ആര് )-ല്  "സര്കഞരബകന്റെ"
എനതബനു മുമ്പക്ക്  "സഞ്ചാംസഞന" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

178. ഖണ്ഡഞ്ചാം  8(3)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കഭദഗതബ
കചയ്യഞനുകദ്ദേശബകന  വകുപ്പെക്ക്  7(എല്)-ല്  "ആകബകലെ"  എനതബനു
മുമ്പഞയബ  "ഈ" എനക്ക്       കചര്കകേ.

199. ഖണ്ഡഞ്ചാം  8(4)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആക്ടബല്  പകേരഞ്ചാം
കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  വകുപ്പെക്ക്  7(എസക്ക്)-ല്  "സര്കഞരബകന്റെ "
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എനതബനക്ക് മുനപക്ക് "സഞ്ചാംസഞന " എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയുഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ. 

 കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

216, 217, 218,  223,  228,  229, 233, 234, 235, 238, 240, 245,

246,  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

     ഒനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഒനപതഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

 (കഭദഗതബയബല)
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     പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പത്തഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

 252, 260 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബകനഞനഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പനണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

 മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.  

684.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  12  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക് 12-ല് 

(i) (2)-ാം ഇനമഞയ "2. കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള്:”എനതബല്,
(1) “കവഞട്ടക്ക് വഴബ കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട ഒരഞള്;” എനസ്പീ വഞകകേള്കഞ്ചാം 
ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം "ഒറ കവഞട്ടക്ക് വഴബ കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട മൂനകപര്, 
അവരബല് ഒരഞള്വനബത ആയബരബകകണതഞണക്ക്;”  എനസ്പീ വഞകകേളുഞ്ചാം  
ചബഹ്നവഞ്ചാം കചര്കകേ.

(ii) “3. നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കചയ്യകപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങള്:”എനതബല്,-
(എ) (I) -ാം ഇനത്തബല്, “രണക്ക് നബയമസഭഞ്ചാംഗങ്ങള്" എനസ്പീ 
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വഞകകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം "മൂനക്ക് നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്, അവരബല് ഒരഞള്
വനബത ആയബരബകകണതഞണക്ക് ”എനസ്പീ വഞകകേളുഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം 
കചര്കകേ. 

(ബബ) (ix)-ാംഇനത്തബനുകശഷമുള്ള ക്ലബപ്ത നബബനന ഒഴബവഞകകേ.

262, 263, 266, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 281, 282,

284, 285, 286, 288, 291, 292, 298, 302, 303, 313,  314, 315, 317, 323,

324, 326, 327, 328, 329, 333   എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു. 

271. ഖണ്ഡഞ്ചാം 12 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്

12   1(vii)-ല് "ഓകരഞ പഞവശദകത്തയുഞ്ചാം ക്രമഞ്ചാം"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം

"ഓകരഞ പഞവശദകത്തയുഞ്ചാം നബയമനക്രമഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്കകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പനണഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

  (കഭദഗതബയബല)

     പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബമൂനഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

14-ാം  ഖണ്ഡത്തബല്  പധഞന  ആകബല്  കചര്കന  14-ാം  വകുപ്പെബകലെ

2-ാം  ഉപവകുപ്പെബകലെ  Q  ഇനത്തബല്  ഇനബ  പറയുന  ക്ലബപ്ത  നബബനന

കചര്കകണതഞണക്ക്. 

“  എനഞല് നബശ്ചബത കേഞലെയളവബകലെയക്ക്  കേരഞര് അകലങ്കബല് ദബവസ  

കവതന അടബസഞനത്തബല് തസബകേകേള് സൃഷ്ടബകഞവനതുഞ്ചാം അവയബല് 

നബയമനഞ്ചാം നടത്തഞവനതുമഞണക്ക് "

336, 337, 338, 339, 342, 346, 351, 352, 357, 360, 364, 365, 371,

374, 380, 382, 383, 386, 387, 389, 390, 395, 397, 398, 399, 400,

402,  403   എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

369. ഖണ്ഡഞ്ചാം 14 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് പകേരഞ്ചാം 

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 14(2)(എചക്ക്)-ല് “ബബരുദകമഞ" 
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എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം "ബബരുദഞനന്തര ബബരുദകമഞ" എനക്ക്  

കചര് കകേ.

370. ഖണ്ഡഞ്ചാം 14 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് പകേരഞ്ചാം 

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 14(2)(എചക്ക്)-ല് 

“സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നടത്തബയ" എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം 

"പരസ്പീക്ഷയബല്" എനക്ക്  കചര് കകേ. 

396. ഖണ്ഡഞ്ചാം  14  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  പകേരഞ്ചാം

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 14 (2)(യു)-ല്  "പസബദകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം "

എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  "പരസ്പീക്ഷകേളബകലെ  ക്രമകകടുകേള്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തുകേയുഞ്ചാം " എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബയുഞ്ചാം ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പതബനഞലെഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

 404,  406,  411,  412,  415,  417,  418  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബനഞഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

424, 425, 426, 427, 428,  429, 430, 432, 434, 435, 436,  439,

441, 442, 443, 446, 450, 452,  454, 455, 460, 463, 464, 465, 468,

470 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബനഞറഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

471, 475 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

     പതബകനഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബകനഴഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

 479, 481, 482, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 497, 503  എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

 504, 506, 508, 509, 513, 515, 516, 519 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.  

     പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപതക്ക് മുതല് ഇരുപത്തബ നഞലെക്ക് വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല.)

ഇരുപതക്ക്  മുതല്  ഇരുപത്തബ  നഞലെക്ക്  വകരയുള്ള  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപതക്ക്  മുതല്  ഇരുപത്തബ  നഞലെക്ക്  വകരയുള്ള  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

525,  526,  529,  531,  532,  534,  535,  537,  538,  541,  543,  539

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു:

529. ഖണ്ഡഞ്ചാം  25  പകേഞരഞ്ചാം   പകേരഞ്ചാം  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  പധഞന

ആകബകലെ  വകുപ്പെക്ക്  25(4)(ii)-ല്   "എലഞ  വകുപ്പുകേളുകടയുഞ്ചാം

കമധഞവബമഞര്"   എനതബനക്ക്   പകേരഞ്ചാം  "വകുപ്പുകമധഞവബകേള്"  എനക്ക്

കചര്കകേ.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

545, 548, 552 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563,  564, 565, 566,

567,  571,  572,  585,  586,   587,  588  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട
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പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല.)

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

589, 592, 594, 596, 597, 598, 601, 603, 604, 609 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

611, 612, 614, 615, 616 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

618, 619, 620, 621, 624, 627, 628, 630 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

631,  633,  634,  635,  637,  638,  639,  640,  643  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

645, 647 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

649-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞ്ചുഞ്ചാം മുപ്പെത്തബയഞറഞ്ചാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല.)

മുപ്പെത്തബയഞ്ചുഞ്ചാം മുപ്പെത്തബയഞറഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബയഞ്ചുഞ്ചാം മുപ്പെത്തബയഞറഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

650,  651,  652,  653,  654,  655,  656  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

657,  658,  659,  660,  661,  662,  663  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല.)

മുപ്പെത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

664-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല.)

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

665,  666,  667,  668,  669,  670,  672,  676  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

നഞല്പ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

677, 678, 679, 682 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെക്ക് മുതല് നഞല്പ്പെത്തബകയഴക്ക് വകരയുള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല.)

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെക്ക്  മുതല്  നഞല്പ്പെത്തബകയഴക്ക്  വകരയുള്ള  വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെക്ക്  മുതല്  നഞല്പ്പെത്തബകയഴക്ക്  വകരയുള്ള  വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

683-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

115, 117, 126, 137, 140 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മത്സദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന):   2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്കമുളള

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബകന.

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

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.
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2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം  സമുദ്രപഠനങ്ങള്കമുളള

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല് പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(iii) 2021-  കലെ കകേരള സമുദ്ര മത്സദബനന നബയനണ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

137, 139 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

141, 142, 145, 146, 147, 150, 151, 157, 159, 169, 170 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

334. In Clause 4, following item shall be inserted as sub-clause

(v) and the existing sub-clause (v) shall be re-lettered as sub-clause

"(vi)".

"(v) in clause (a) of sub-section (4), the word "non-motorised",

may be omitted."

173, 176, 189, 190, 197, 203, 213, 215, 225, 227, 243, 247, 254,

256, 257, 262, 270, 274, 276, 283, 284, 288, 289, 291, 292, 293,

298,  311,  314,  315,  319,  321,  325,  326,  328,  332  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല.)

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മത്സദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന):  2021-കലെ കകേരള സമുദ്ര മത്സദബനന നബയനണ (കഭദഗതബ)

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബകന.
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കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുട്ടബ):

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ കകേരള സമുദ്ര മത്സദബനന നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(iv) 2021-  കലെ കകേരള ഉള്നഞടന ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേള്ചറഞ്ചാം    (  കഭദഗതബ  )
ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

711. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(i)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  2(ഡബഎ)-ല്  "മത്സദങ്ങള്"  എന വഞകബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "മത്സദഞ്ചാം"  എന

വഞകക്ക് കചര്കകേ.

157, 166, 167, 172, 173, 179, 180, 183, 185, 187, 190, 191, 192,

195 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു:

173. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(iii)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  2(എസക്ക്എ)-ല്  "മഞകനകജ്മെന്റെക്ക്"  എന  വഞകക്ക്

വരുനയബടകത്തലഞഞ്ചാം "മഞകനജ് കമന്റെക്ക്'' എനക്ക് കചര്കകേ.
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മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

206, 207, 209, 214, 215, 216, 224, 232, 233, 236, 246, 247,

249 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

202.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  3  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  3(1)-ല്  "മത്സദ  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"മത്സദസഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്കകേ.

245. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്

3(3)-ല് "അതബജേസ്പീവനത്തബകന"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "അതബജേസ്പീവനത്തബകനകയഞ

സസ്വഞഭഞവബകേ പജേനന ആവഞസ കകേനങ്ങകളകയഞ" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.
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206.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  3  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  3  (1)-ല്  "വബകേസനവഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം"അനുബന

പവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബയുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

254, 255, 256, 258, 262, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 274,

278,   285,  287,  290,  291,  292,  293  എനസ്പീ  നമ്പർ  കഭദഗതബകേൾ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

712.  (i)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബൽ  കചർകഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  5(11)(സബ)-ൽ  "തൂമ്പുകേളബലഞ്ചാം"  എന  വഞകബനുപകേരഞ്ചാം  "തൂമ്പുകേളബൽ"

എന വഞകക്ക് കചർകകേ

(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 5 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബൽ കചർകഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്

5(11)(എചക്ക്)-കന്റെ  ക്ലബപ്ത  നബബനനയബൽ  "മഞമൂൽ  പകേഞരമുള്ള"  എന

വഞകബനുപകേരഞ്ചാം "പരമ്പരഞഗത" എന വഞകക്ക് കചർകകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന  വഞകഞൽ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബൽ  കചർകഞനുകദ്ദേശബകന  വകുപ്പെക്ക്

5(11)(ഇ)-ൽ "കൃത്രബമമഞയബ" എന വഞകക്ക് വബട്ടുകേളകയണതഞണക്ക്. 

297, 300, 301,  306, 313,  316, 320, 322, 324, 327, 330, 333,

334, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 355, 358, 359,

363, 366, 369, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 386, 387, 390,

391, 393, 394, 396, 397, 400,  403, 404, 405, 407,  408, 410, 412,

415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
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433, 435 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

301. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്

5(1)-ല്  "യനകമഞ"  എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം  "അപകേഞരമുളള മറക്ക്  ഉപഞധബകേകളഞ"

എനക്ക് കചര്കകേ. 

347. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 5(3)

(ജേബ)-ല്  "മത്സദബനനഞ്ചാം;"  എന വഞകബനുഞ്ചാം ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം  "കൂടഞകത"

എനക്ക് കചര്കകേ.

359.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  5 പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  വകുപ്പെക്ക്

5(3)(എചക്ക്)-കന്റെ  ക്ലബപ്തനബബനനയബല്  "ഡയറക്ടര്കക്ക്”  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  ",” 

എന ചബഹ്നഞ്ചാം കചര്കകേ.

386.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  പധഞന

ആകബകലെ വകുപ്പെക്ക്  5(10)-ല്  "ഊനബവലെ "  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "ഊനബവലെകേകളഞ   ''

എനക്ക് കചര്കകേ.

397.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  പധഞന

ആകബകലെ  വകുപ്പെക്ക്  5(11)(എ)-ല്  "കകലെസനസബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്"

എനതബനുകശഷഞ്ചാം  "2014-കലെ  മത്സദവബത്തക്ക്  ആകക്ക്  (2015 കലെ  4-ാം  ആകക്ക്)
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പകേഞരഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്കകേ.

412. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്    5(11)(ജേബ)-ല് "പകദശകത്ത"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "പകദശഞ്ചാം"  എനക്ക്

കചര്കകേ. 

423. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്  5(11)

(കജേ)-ല്  "വബഷവസ്തുകകളഞ"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  "കസഞടകേ  വസ്തുകകളഞ"

എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം വഞകഞല് കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

437, 438, 439, 442, 443, 445, 446, 449, 450, 451, 452, 456,

458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471,
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472, 473, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 485, 488, 489, 490, 491,

492,  494,  500,  502,  503,  504,  505  എനസ്പീ  നമ്പർ  കഭദഗതബകേൾ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

437.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക് 6(1)-ല്  "കേഞയലകേള്"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  "റബസര്കവഞയറകേള്"

എനക്ക് കചര്കകേ.

475.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്

6 ബബ(1)(എ)-ല്      ''സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം"  എനതബനക്ക് കശഷഞ്ചാം  "സുസബര വബകേസനഞ്ചാം "

എനക്ക്  കചര്കകേ.

503.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  '6'  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക് 6 സബ (4) (സബ)  ല്   "തുടരഞന" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "തുടരുവഞന"

എനക്ക് കചര്കകേ.

504.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  '6'  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക് 6 സബ (4)(ഡബ) ല് "ഒരു " എന വഞകക്ക്  ഒഴബവഞകകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേൾ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട
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പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

713  (i)  ഖണ്ഡഞ്ചാം  7  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബൽ  കചർകഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  8(13)-ൽ  "ജേലെഞശയങ്ങളബകലെകക്ക്"  എന  വഞകബനുപകേരഞ്ചാം

"ജേലെഞശയത്തബൽ നബനഞ്ചാം" എന വഞകകേൾ കചർകകേ

(ii) ഖണ്ഡഞ്ചാം 7 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബൽ കചർകഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്

8 ബബ(കജേ)-ൽ  "പവർത്തനങ്ങൾകഞയബട്ടുള്ള"  എന  വഞകബനുപകേരഞ്ചാം

"പവർത്തനങ്ങൾകകവണബ" എന വഞകക്ക് കചർകകേ.

506, 507, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 524,

525, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 542,

543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 556, 558,

559,560, 561, 562, 563, 566, 567, 569, 570, 575, 576, 577, 578,

579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
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594, 595, 596 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

577.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  7  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  പകേരഞ്ചാം

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്  '8  ബബ'(ഡബ)-ല്  "വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്"

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം ''വനഞ്ചാം -വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പെക്ക്" എന വഞകകേളുഞ്ചാം ചബഹ്നവഞ്ചാം

കചര്കകേ.

579.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  7  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  പകേരഞ്ചാം

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 8 ബബ (ഡബ)യബല്

"ആവബഷ്കരബകകേയുഞ്ചാം " എനതബനുകശഷഞ്ചാം "നബയനബയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം" എനക്ക്

കചര്കകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയുഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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എട്ടുഞ്ചാം ഒൻപതുഞ്ചാം വകുപ്പുകേൾ

(കഭദഗതബയബല)

എട്ടക്ക്,  ഒൻപതക്ക്  വകുപ്പുകേൾ  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എട്ടുഞ്ചാം ഒൻപതുഞ്ചാം വകുപ്പുകേൾ ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 606, 607, 608, 611, 612,

613, 615, 617, 619 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

604.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  10  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  പകേരഞ്ചാം

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന പധഞന ആകബകലെ വകുപ്പെക്ക് 14(1) (സബ)-ല് "അറബയബപ്പെക്ക്"

എനതബനു മുമ്പക്ക് "കരഖഞമൂലെഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്കകേ. 

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല)

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

621, 622, 625, 626 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

പനണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

627, 630 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേൾ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

714.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  15  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബൽ  കചർകഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  35 എ(2)(എ)-ൽ  "ആകബകലെകയഞ"  എന  വഞകബനക്ക്  മുൻപക്ക്  "ഈ"

എന വഞകക്ക് കചർകകേ.

636, 637, 638, 639, 640, 642, 644, 645, 646, 647, 651, 652,

653, 655, 657, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 669, 671, 672 എനസ്പീ

നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.
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655.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  15  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  35 സബ(1)(ഡബ)-ല്  "മത്സദകത്ത”എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം

"ജേസ്പീവകനഞകടകയഞ അലഞകതകയഞ" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല)

പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

675, 677, 678, 680, 681, 687, 691, 692, 693, 695, 698, 701,

704, 707 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേൾ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

677.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  17  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  41(1)-ല്  "ജേലെക്കൃഷബവകേസനഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"ജേലെകൃഷബവബകേസനഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്കകേ.

680.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  17  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  41(2)(എ)-ല്  "ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പുമനബ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"മത്സദബനന വകുപ്പെക്ക് മനബ" എനക്ക് കചര്കകേ.   

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേൾ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബൻവലെബകകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പതബകനഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

710-ാം നമ്പർ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

111, 128, 151 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചു.

128.  പസ്പീഠബകേയബല്  "യുകമഞയബരബകകേയഞലഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"യുകമഞയബരബകകേയഞല്" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ സസ്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേൾ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മത്സദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    സജേബ  കചറബയഞന):  2021-കലെ  കകേരള  ഉൾനഞടൻ  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം

അകേസ്വഞകേൾചറഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബൽ  പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബകന.

റവനന-ഭവനനബർമ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേൻ):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ കകേരള ഉൾനഞടൻ ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസ്വഞകേൾചറഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)

ബബൽ പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബൽ സഭ ഐകേകേകണദന പഞസഞകബ

മബ  .    സസ്പീകർ:  ലവകേബ  ലെഭബച  കഭദഗതബകേൾ  ലെബസഞകഞത്തതബനഞൽ

നബയമസഭഞ  കസക്രകട്ടറബയറബകനതബകര  സഭഞതലെത്തബൽ  ഉനയബകകപ്പെട്ട

ആകരഞപണങ്ങൾ  വസ്തുതഞപരമല.  കഭദഗതബ  കനഞട്ടസ്പീസുകേൾ  ലവകേബ

ലെഭദമഞയഞല് കവണരസ്പീതബയബൽ കപഞസസക്ക് കചയ്യഞൻ സഞധബകഞകത വരബകേയുഞ്ചാം

സഭഞ  പവർത്തനകത്ത  പതബകൂലെമഞയബ  ബഞധബകകേയുഞ്ചാം

കചയകമനതബനഞലെഞണക്ക്  ലവകേബ  ലെഭബച  കനഞട്ടസ്പീസുകേൾ

സസ്വസ്പീകേരബകഞതബരുനതക്ക്.  കഭദഗതബ  കനഞട്ടസ്പീസുകേള്  സമയബനബതമഞയബ

ലെബസഞകബ ലെഭദമഞകനതബനക്ക് നബയമസഭഞ കസക്രകട്ടറബയറക്ക് ജേസ്പീവനകഞര് കേഠബന
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പയതഞ്ചാം നടത്തുനണക്ക്.  ഇനക്ക് പഞസഞകബയ നഞലെക്ക് ബബല്ലുകേൾകമഞയബ  2697

കഭദഗതബകേൾ  സമഗ്രതകയഞകട  സൂക്ഷ്മമഞയബ  സഭയബൽ  പരബഗണബകവഞൻ

അവസരകമഞരുകബയ ബഹുമഞനദരഞയ മനബ, പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്, അഞ്ചാംഗങ്ങള്

ബനകപ്പെട്ട ഉകദദഞഗസർ എനബവര്കക്ക് കചയര് നന്ദബ അറബയബകന.

(സഭ ലവകുകനരഞ്ചാം 5.40-നക്ക് പബരബഞ്ഞു)

*****


