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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   4,   തബങ്കള്

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനഞ്ചാം  2021

ഒകകഞബര്  4-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളഞഴ്ച്ച  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക

കദശതീയഗഞനഞലെഞപനകത്തഞകട  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സതീകര്

ശതീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

ആരഞ്ചാംഭബച.

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചഞകദദഞത്തര സമയഞ്ചാം)

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്  പകേഞരഞ്ചാം

സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്  മുഖഞവരണഞ്ചാം

ധരബചക ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)
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I.  ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം  

സബ  .   എ  .   മഞതത്യുവബകന്റെ നബരദഞണഞ്ചാം 

മുന്  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗമഞയബരുന  സബ.  എ.  മഞതത്യുവബകന്റെ  നബരദഞണഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സതീകര്  റഫറന്സക  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

പകരതകനഞടുളള  ആദരസൂചകേമഞയബ  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  അല്പസമയഞ്ചാം

എഴുകനറ്റുനബനക മമൗനഞ്ചാം ആചരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ. 

II. കചയര്മഞന്മഞരുകട പഞനല് 

സര്വ്വശതീ എഞ്ചാം. രഞജേകഗഞപഞലെന്, കജേഞബക കകമകബള്, എഞ്ചാം.  വബന്കസന്റെക

എനതീ  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങകള  പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനകേഞലെകത്ത കചയര്മഞന്മഞരുകട പഞനലെബകലെയക നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

കചയ.

III.  അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

പ്ലസക വണ് ബഞചകേള് വര്ദബപ്പെബകഞന് നടപടബ

മബ  .    സതീകര്:  കകേരള സര്കഞര് പ്ലസക വണ് ബഞചകേള് വര്ദബപ്പെബകഞന്

തയഞറഞകേഞത്തതക  കേഞരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  പത്തഞഞ്ചാംതരഞ്ചാം  പഞസഞയ

വബദദഞര്തബകേള്കക  പ്ലസക  വണ്  സതീറക  നബകഷധബകകപ്പെടുനതഞ്ചാം  എലഞ

വബഷയത്തബനഞ്ചാം  എ  പ്ലസക  കനടബയ  കുട്ടബകേള്ക്കുകപഞലഞ്ചാം  ഇഷ്ടകപ്പെട്ട  വബഷയഞ്ചാം
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ലെഭബകഞത്തതമഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേളുകട  തടര്പഠനഞ്ചാം

പതബസനബയബലെഞയ  അതതീവ  ഗുരുതരമഞയ  സബതബവബകശഷഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക  ചര്ച  കചയണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക  സര്വ്വശതീ

ഷഞഫബ  പറമബല്,  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ,  കമഞന്സക  കജേഞസഫക,  അനൂപക

കജേകബക, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന്, ശതീമതബ കകേ. കകേ. രമ എനതീ ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേഞരഞ്ചാം കനഞട്ടതീസക നല്കേബയബട്ടുണക.

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

2 -9-2021-കലെ  സര്കഞര്  ഉത്തരവുപകേഞരഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  പഞലെകഞടക,

കകേഞഴബകകഞടക,  മലെപ്പുറഞ്ചാം,  വയനഞടക,  കേണ്ണൂര്,  കേഞസര്കഗഞഡക  എനതീ

ജേബലകേളബകലെ  സര്കഞര്/എയ്ഡഡക  ഹയര്  കസകണറബ  സ്കൂളുകേളബകലെ  പ്ലസക

വണ്  പകവശനത്തബനഞയബ  എലഞ  വബഷയങ്ങളബലഞ്ചാം  20  ശതമഞനഞ്ചാം  സതീറക

വര്ദബപ്പെബചക നല്കേബയബട്ടുണക. 2021-22 അദദയന വര്ഷകത്തയക ഏകേജേഞലെകേ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാംവഴബ പകവശനഞ്ചാം നടത്തുന  2,71,136  സതീറ്റുകേളബകലെയക  4,65,219

വബദദഞര്തബകേള്  അകപക്ഷബക്കുകേയുഞ്ചാം  ആദദ  അകലെഞട്ടകകമന്റെബല്  2,01,489

വബദദഞര്തബകേള് പകവശനഞ്ചാം കനടുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക.  എയ്ഡഡക സ്കൂളുകേളബകലെ

കേമ്മേമ്മ്യൂണബറബ  കേകഞട്ട,  മഞകനജുകമന്റെക  കേകഞട്ട  പകവശനഞ്ചാം,

അണ്-എയ്ഡഡക  സ്കൂളുകേളബകലെ പകവശനഞ്ചാം എനബവ ഒകകഞബര് മഞസമഞണക
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ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതക.  മലെബഞര്  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  ജേബലയബലഞ്ചാം

അധബകേ  സതീറ്റുകേള്  നല്കേബയതബനഞല്  2021 -22  അദദയന  വര്ഷഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തക  അധബകേ  ബഞചക  അനവദബകകണതബകലന  സമതീപനമഞണക

സര്കഞര്  സകതീകേരബചബരബക്കുനതക.  സപ്ലബകമന്റെറബ  അകലെഞട്ടകകമന്റെക

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക മുമഞയബ സഞ്ചാംസഞനകത്ത എലഞ ജേബലകേളബകലെയുഞ്ചാം സബതബ

വബശദമഞയബ പരബകശഞധബചക  ആവശദമഞയ നടപടബകേള് സകതീകേരബക്കുനതഞണക.

ഏകേജേഞലെകേ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാംവഴബ  അകപക്ഷബക്കുന  അര്ഹരഞയ  എലഞ

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കമറബറടബസഞനത്തബല്  ആഗ്രഹബക്കുന  സ്കൂളുകേളബല്

പരമഞവധബ  പകവശനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതഞണക.  സതീറ്റുകേളുകട  തടര്ന്നുളള

ആവശദകേത  ഒകകഞബര്  23-നകശഷഞ്ചാം  മഞത്രകമ  കൃതദമഞയബ  അറബയഞന്

സഞധബക്കുകേയുളള.  രണഞഞ്ചാംഘട്ട  അകലെഞട്ടകകമനഞ്ചാം  കസഞട്ടക  അഡബഷനഞ്ചാംകൂടബ

കേഴബയുകമഞള് ഉപരബപഠനത്തബനക ആഗ്രഹബക്കുന എലഞ വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം

അവസരഞ്ചാം കകേഞടുകഞന് കേഴബയുനതഞണക. 

ശതീ  .    ഷഞഫബ  പറമബല്:  എലഞ  വബഷയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം എ പ്ലസക  ലെഭബചബട്ടുഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേള്കക ഇഷ്ടകപ്പെട്ട കകേഞഴക പഠബകഞന് കേഴബയഞത്ത സഞഹചരദമഞണക

നബലെവബലളളതക.  ജേബലകേളബല്  പകത്തഞ  ഇരുപകതഞ  ശതമഞനഞ്ചാം  സതീറ്റുകേള്

വര്ദബപ്പെബചതകകേഞണ്ടുമഞത്രഞ്ചാം  ഇമൗ  പശഞ്ചാം  പരബഹരബകഞന്  കേഴബയബല.   ഇത
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സഞ്ചാംബനബചക  ശഞസതീയമഞയ  പഠനഞ്ചാം  നടത്തബ  വബദദഞര്തബകേള്കക

തടര്പഠനത്തബനളള  അവസരകമഞരുകണഞ്ചാം.  അധബകേഞ്ചാം  സതീറ്റുകേളുള

ജേബലകേളബകലെ  ബഞചകേള്  കുറവുള  ജേബലകേളബകലെയക  ഷബഫക  കചയക  പശഞ്ചാം

പരബഹരബകഞന്  തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  വബദദഞര്തബകേളുകട  ഭഞവബകയ  ബഞധബക്കുന

ഇമൗ പശഞ്ചാം സഞമത്തബകേ ബഞധദതയുകട കപരബല് മഞറബവയനതക  ഉചബതമല.

ഇമൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക ചര്ച കചയണഞ്ചാം.

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ  )  :

സഞ്ചാംസഞനകത്ത ആകകേ പ്ലസക വണ് സതീറ്റുകേളുകട എണഞ്ചാം 3,94,457 -ഉഞ്ചാം ആകകേ

അകപക്ഷകേര്  4,65,219 -ഉമഞണക.  കേഴബഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷകത്ത

ശരഞശരബയനസരബചക   പകവശനഞ്ചാം  കനടഞന് സഞധദതയുള കുട്ടബകേള്  90.50

ശതമഞനമഞണക.  ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട  അകലെഞട്ടുകമന്റെബനകശഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തഞകകേ

1,92,951  സതീറ്റുകേള്  ഒഴബവുണക;  അതനസരബചക  അകലെഞട്ടുകമന്റെക

പൂര്ത്തബയഞകുകമഞള്  33,119  സതീറ്റുകേള്  മബചഞ്ചാം  വരഞന്  സഞധദതയുണക.

പഞലെകഞടക  ജേബലയബല്  677  സതീറ്റുകേള് അധബകേഞ്ചാം വരുഞ്ചാം.  മലെപ്പുറഞ്ചാം ജേബലയബല്

1760 സതീറ്റുകേളുകടയുഞ്ചാം  കകേഞഴബകകഞടക ജേബലയബല് 416 സതീറ്റുകേളുകടയുഞ്ചാം വയനഞടക

ജേബലയബല്  847   സതീറ്റുകേളുകടയുഞ്ചാം കുറവുണഞകുഞ്ചാം.  അകപക്ഷ നല്കേബയ എലഞ

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  പകവശനഞ്ചാം  നല്കേഞന്  കേഴബയുകമനഞണക  സര്കഞര്
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പതതീക്ഷബക്കുനതക.  ഇമൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക  ചര്ച

കചകയണ ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക അനമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക  സര്വ്വശതീ

വബ.  ഡബ.  സതതീശന്,  പബ.  കകേ.  കുഞ്ഞഞലെബക്കുട്ടബ,  പബ.  കജേ.  കജേഞസഫക,

അനൂപക  കജേകബക,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന്,  ശതീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനതീ

പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട

പഞര്ട്ടബ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

IV. ശദക്ഷണബകല്

1. ഉപരബപഠനത്തബനക പകവശനഞ്ചാം ലെഭബക്കുനതബനള ക്രമതീകേരണഞ്ചാം

ശതീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലെജേ  ടതീചര്:  സഞ്ചാംസഞനത്തക  ഇമൗ

അദദയനവര്ഷഞ്ചാം  എസക.എസക.എല്.സബ.  പഞസഞയ  മുഴുവന്

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം ഉപരബപഠനത്തബനക പകവശനഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  രക്ഷബതഞകള്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞഴബകന്റെ  പകതദകേത

മനസബലെഞക്കുനതബനഞയബ  കബഞധവല്കരണ  കേദഞമക  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കമഞത്തഞ്ചാം  സതീറക  ജേബലഞടബസഞനത്തബല്
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പരബകശഞധബചക ആവശദമഞയ സതീറ്റുകേള് റതീ അകറഞക കചയണഞ്ചാം. ഒരു കഞസബല്

50  കുട്ടബകേള് മഞത്രകമ  പഞടുള്ളൂകവന ശഹകകഞടതബ  വബധബ  തടസമഞകേഞകത

പശഞ്ചാം  പരബഹരബകഞന്  സഞധബക്കുകമഞ  എനക  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  സകഞശയ

കകേഞകളജുകേളബല്  അമബത  ഫതീസക  ഇമൗടഞക്കുനതബകനതബകര  നടപടബ

സകതീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ (ശതീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

എസക.എസക.എല്.സബ.  പഞസഞയ  എലഞ  കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഉപരബപഠനഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുനതഞണക.  കകേഞവബഡക-19  പതബസനബകബടയബല്  നടന

എസക.എസക.എല്.സബ.  പരതീക്ഷയബല്  എലഞ  വബഷയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  എ  പ്ലസക

കനടബയവരുകട  എണഞ്ചാം  വര്ദബചബട്ടുണക.  അകപക്ഷയബകലെ  കപഞരഞയ്മകേള്

കേഞരണഞ്ചാം എ പ്ലസക കനടബയ കുറചക  കുട്ടബകേള്കഞണക ആദദ അകലെഞട്ടകകമന്റെബല്

അഡബഷന്  ലെഭബകഞതബരുനതക;  രണഞമകത്ത  അകലെഞട്ടകകമന്റെബനക  കശഷഞ്ചാം

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  സഞ്ചാംവരണ  സതീറ്റുകേളുഞ്ചാം  ഇ.ഡബത്യു.എസക.  റബസര്കവഷന്

ഒഴബകകേയുള  സതീറ്റുകേളുഞ്ചാം  കപഞതകമരബറഞയബ  പരബവര്ത്തനഞ്ചാം  കചയ്യുനതഞണക.

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന സതീറ്റുകേള് മറക  ജേബലകേളബകലെയക  മഞറ്റുന കേഞരദകത്തക്കുറബചക

ആകലെഞചബക്കുനതഞണക.  മഞനദണ്ഡങ്ങള്കക  വബകധയമഞയബ  സകഞശയ

കകേഞകളജുകേളബല്  കൂടുതല്  സതീറ്റുകേള്  അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  അമബതഫതീസക
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ഇമൗടഞക്കുനതഞയബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടഞല്  കേര്ശന  നടപടബ  സകതീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ്യുനതഞണക.    

2. വയനഞടക ജേബലയബകലെ രഞസവളക്ഷഞമഞ്ചാം പരബഹരബകഞന് നടപടബ

ശതീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക:  വയനഞടക  ജേബലയബകലെ രഞസവളക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബചക

ഉല്പഞദനക്ഷമത വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ റവനമ്മ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശതീ  .

കകേ  .    രഞജേന്):  അസഞ്ചാംസ്കൃത  വസ്തുകളുകട  വബലെവര്ദനവക  കേഞരണഞ്ചാം  രഞസവള

നബര്മ്മേഞണ  കേമനബകേളബല്  ഉല്പഞദനഞ്ചാം  കുറഞ്ഞ  സഞഹചരദത്തബല്

രഞസവളങ്ങളുകട  ലെഭദത  ഉറപ്പെഞകണകമനക  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകനഞടക

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക.  കൃഷബ വകുപ്പെക ആവശദകപ്പെടുനതനസരബചഞ്ചാം പബ.ഒ.എസക.

കമഷതീനബകലെ വളകശഖരണത്തബകന്റെ ബഞലെന്സക കസഞകക പരബകശഞധബചമഞണക

കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക വളഞ്ചാം അനവദബക്കുനതക. പബ.ഒ.എസക. കമഷതീന് കൃതദമഞയബ

ഉപകയഞഗബചക  ബഞലെന്സക  കസഞകക  കബയര്  കചയഞത്ത

വദഞപഞരബകേള്കകതബകര  കേര്ശന  നടപടബ  സകതീകേരബക്കുനതബനക  വയനഞടക

ജേബലയബല്  കസഷദല്  ശഡ്രൈവക  നടത്തുനതഞണക.  വയനഞടക  ജേബലയബകലെ

രഞസവളകശഖരത്തബകന്റെ കേണകക കൃതദമഞയഞല് മഞത്രകമ കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക

രഞസവള  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുള്ളുകവനക  അറബയബചബട്ടുണക.   വയനഞടക
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ജേബലയബല്  ആവശദമഞയ  വളഞ്ചാം  എത്തബകണകമനക  എലഞ  കേമനബകേള്ക്കുഞ്ചാം

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക. 

V. സബ്മബഷന്

1   ആര്  .  ടബ  .  പബ  .  സബ  .  ആര്  .   കടസബനക ഇമൗടഞക്കുന അമബത തകേ
 

ശതീ  .    എഞ്ചാം  .    രഞജേകഗഞപഞലെന്:  വബമഞനത്തഞവളങ്ങളബകലെ

ആര്.ടബ.പബ.സബ.ആര്.  പരബകശഞധനക്കുഞ്ചാം,  വബമഞന ടബകറബനഞ്ചാം അമബത നബരകക

ഇമൗടഞക്കുനതക തടയഞന് നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്):  08-09-2021-കലെ സര്കഞര്

ഉത്തരവുപകേഞരഞ്ചാം  വബമഞനത്തഞവളങ്ങളബല്  നടത്തുന  റഞപ്പെബഡക

ആര്.ടബ.പബ.സബ.ആര്.  പരബകശഞധനയുകട  ഫതീസക  2,490  രൂപയഞയബ

നബശ്ചയബചബട്ടുകണങ്കബലഞ്ചാം  അതതക  രഞജേദങ്ങളുകട  കകേഞവബഡക  കടസബഞ്ചാംഗക

കറഗുകലെററബ  കപഞകട്ടഞകകഞളുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  കചലെവുകുറഞ്ഞകതഞ  കൂടബയകതഞ

ആയ  കടസ്റ്റുകേള്  കതരകഞ്ഞടുകഞന്  യഞത്രകഞര്കക  സകഞതനദമുണക.

വബമഞനയഞത്രഞക്കൂലെബ  വര്ദനവക  തടയുനതബനഞ്ചാം  വബമഞനകമനബകേളുകട

ചൂഷണഞ്ചാം അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം നടപടബ സകതീകേരബകഞന് കകേന്ദ്ര സബവബല്

കവദഞമയഞന  മനഞലെയകത്തഞടുഞ്ചാം  സര്വ്വതീസുകേളുകടയുഞ്ചാം  സതീറ്റുകേളുകടയുഞ്ചാം  എണഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞന് വബവബധ എയര്ശലെന് കേമനബകേകളഞടുഞ്ചാം ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക.  
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 2. ജേകലറബ നബകക്ഷപ തട്ടബപ്പെക

 ശതീ  .    കകേ  .    പബ  .    കുഞ്ഞമ്മേദക  കുട്ടബ  മഞസര്:  കുറദഞടബ  കഗഞള്ഡക പഞലെസക

ജേകലറബ നബകക്ഷപ തട്ടബപ്പെക നടത്തബയവര്കകതബകര നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്):  കുറദഞടബ  കകേന്ദ്രമഞകബ

പവര്ത്തബക്കുന കഗഞള്ഡക  പഞലെസക  ജേകലറബ  കുറദഞടബ,  നഞദഞപുരഞ്ചാം,  പകയഞളബ

എനബവബടങ്ങളബല്  സകര്ണവുഞ്ചാം  പണവുഞ്ചാം  നബകക്ഷപമഞയബ  സകതീകേരബചക

മടകബനല്കേഞകത തട്ടബപ്പെക  നടത്തബയതസഞ്ചാംബനബചക  13  കകേസ്സുകേള് രജേബസര്

കചയക  അകനകഷണഞ്ചാം  നടത്തബവരുനതഞ്ചാം  നഞലെക  പതബകേകള  അറസക

കചയബട്ടുളതമഞണക.   അകനകഷണഞ്ചാം  ഉമൗര്ജബതകപ്പെടുത്തുനതഞ്ചാം  നബകക്ഷപ

തട്ടബപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക  നബയമപരമഞയ  എലഞ  നടപടബകേളുഞ്ചാം

സകതീകേരബക്കുനതമഞണക.  

3. ബബവകറജേസക ഒമൗട്ടക കലെറ്റുകേള് മഞറബസഞപബകല് 
 

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക:   തഴുത്തലെ,  കപരുമ്പുഴ  ജേനവഞസ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  പവര്ത്തബക്കുന  ബബവകറജേസക  ഒമൗട്ടക കലെറ്റുകേള്

മഞറബസഞപബക്കുനതബനക നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എശക്സൈസക  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .

എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  തഴുത്തലെ,  കപരുമ്പുഴ  ബബവകറജേസക
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ഒമൗട്ടക കലെറ്റുകേള്  മതബയഞയ  സമൗകേരദങ്ങളുള  കകേട്ടബടങ്ങളബല്  നബലെവബലള

അബ്കേഞരബ  നബയമങ്ങളുഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  അനശഞസബക്കുന  ദൂരപരബധബയബലെഞണക

പവര്ത്തബക്കുനതക.   രണക  ഒമൗട്ടക കലെറ്റുകേളബലഞ്ചാം  മൂന്നുഞ്ചാം  അതബലെധബകേവുഞ്ചാം

കേമൗണറുകേള്  പവര്ത്തബക്കുനതബനഞലഞ്ചാം  പഞര്കബഞ്ചാംഗക  സമൗകേരദമുളതബനഞലഞ്ചാം

കപഞതജേനങ്ങള്കകഞ  ഗതഞഗതത്തബകനഞ  തടസമുണഞകുനബല.   എശക്സൈസക

കേമ്മേതീഷണര് നബകയഞഗബച ഉകദദഞഗസതലെ സമബതബ പസ്തുത ഒമൗട്ടക കലെറ്റുകേളുകട

സലെവുഞ്ചാം  കകേട്ടബടവുഞ്ചാം  പരബകശഞധബചതബല്  മതബയഞയ  സമൗകേരദഞ്ചാം

ലെഭദമഞകണനതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  ഒമൗട്ടക കലെറ്റുകേള്  നബലെവബല്

പവര്ത്തബക്കുന കകേട്ടബടങ്ങളബല്നബന്നുഞ്ചാം മഞറബസഞപബകകണ ആവശദമബല. 

4. ഗ്രതീന്ഫതീല്ഡക നഞഷണല് ശഹകവ അശലെന്കമന്റെക
 

ശതീ  .    പബ  .    എസക  .    സുപഞല്:  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല് സമ്മേര്ദ്ദേഞ്ചാം കചലത്തബ

നബര്ദ്ദേബഷ്ട  ഗ്രതീന്ഫതീല്ഡക  നഞഷണല്  ശഹകവ  അശലെന്കമന്റെക

പുനനഃക്രമതീകേരബക്കുനതബനഞ്ചാം  ജേനങ്ങളുകട ആശങ്ക ദൂരതീകേരബക്കുനതബനഞ്ചാം നടപടബ

സകതീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനമ്മ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ   (ശതീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  നബര്ദ്ദേബഷ്ട

ഗ്രതീന് ഫതീല്ഡക നഞഷണല് കകഹകവ നബര്മ്മേഞണത്തബനക  ജേനവഞസകകേന്ദ്രങ്ങള്

പരമഞവധബ  ഒഴബവഞകബ  അകകലെന്കമന്റെക
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പുനര്നബര്ണയബകണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക കകേന്ദ്ര കറഞഡക ഗതഞഗത കദശതീയപഞത

വകുപ്പുമനബകക  കേത്തക  നല്കേബയബട്ടുണക.  അകകലെന്കമന്റെബകന്റെ

അടബസഞനത്തബലള  സര്കവ്വ  നടപടബകേള്  പരബകശഞധബചകശഷഞ്ചാം  ഭൂമബ

ഏകറടുകലമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പശങ്ങളബല്  നബയമപരമഞയ  നടപടബ

സകതീകേരബക്കുനതഞ്ചാം ജേനങ്ങളുകട ആശങ്ക അകേറ്റുനതമഞണക.

5. ബകയഞ റബകസഞഴക  -  കേഞ്ചാം  -  അകഗ്രഞ സര്വ്വതീസക കസന്റെറബകലെ പുതബയ കകേഞഴ്സുകേള്

ശതീ  .    കകേ  .    പബ  .    കമഞഹനന്:  കൂത്തുപറമക ബകയഞ റബകസഞഴക-കേഞ്ചാം-അകഗ്രഞ

സര്വ്വതീസക  കസന്റെറബല്  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക  നടപടബ

സകതീകേരബകണഞ്ചാം. 

കൃഷബവകുപ്പുമനബക്കുകവണബ റവനമ്മ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .

കകേ  .    രഞജേന്  ):   കൂത്തുപറമക  ബകയഞ  റബകസഞഴക-കേഞ്ചാം-അകഗ്രഞ  സര്വ്വതീസക

കസന്റെറബല്  അകഗ്രഞ കപഞസസബഞ്ചാംഗക ആന്ഡക വഞലെത്യു അഡതീഷന്,  അനബമല്

നമ്മ്യൂടതീഷന്  ആന്ഡക  ഫതീഡക  പ്ലഞന്റെക  കടകകഞളജേബ  എനതീ  വബഷയങ്ങളബല്

സര്ട്ടബഫബകറക  കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകചങ്കബലഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  അഞ്ചാംഗതീകേഞരഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടബലഞത്തതബനഞല്  ഇവ പഠബചബറങ്ങബയ  വബദദഞര്തബകേള്കക  കകേഞഴക

സര്ട്ടബഫബകറക  നല്കേബയബരുനബല.  കകേഞഴ്സുകേള്  ഉയര്ന  നബലെവഞരത്തബല്

നടത്തഞനഞ്ചാം  ASAP-ല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ അഞ്ചാംഗതീകേഞരത്തബനള നടപടബക്രമങ്ങള്
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ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞ്ചാം  സഞപനത്തബകന്റെ  എക്സൈബകേമ്മ്യൂട്ടതീവക  ഡയറകകറ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക.  2021-22  വര്ഷഞ്ചാം  നബലെവബലള  കകേഞഴ്സുകേള്

തടരുനതബനഞ്ചാം  അവയക  പബ.എസക.സബ.  അഞ്ചാംഗതീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞ്ചാം

നടപടബ  സകതീകേരബചവരബകേയഞണക.  അഞ്ചാംഗതീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന  മുറയക  പുതബയ

കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക.

6. കപഞളബകടകബകക കകേഞകളജേഞയബ ഉയര്ത്തല്

ശതീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജേമതീലെ:  പകയഞളബ  ഗവണ്കമന്റെക  കടകബകല്

ശഹസ്കൂളബകന  കപഞളബ കടകബകക  കകേഞകളജേഞയബ  ഉയര്ത്തുനതബനക  നടപടബ

സകതീകേരബകണഞ്ചാം. 

ഉനത വബദദഞഭദഞസ -സഞമൂഹദനതീതബ വകുപ്പുമനബ (   കഡഞ  .    ആര്  .    ബബന):

പകയഞളബ  ഗവണ്കമന്റെക  കടകബകല്  ശഹസ്കൂളബകന  കപഞളബകടകബകക

കകേഞകളജേഞയബ  ഉയര്ത്തുനതക  സഞ്ചാംബനബച  വബശദമഞയ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക

കകേഞഴബകകഞടക ഗവണ്കമന്റെക കപഞളബകടകബകക കകേഞകളജേക പബന്സബപ്പെലെബല്നബന്നുഞ്ചാം

ലെഭദമഞകുന  മുറയക  സര്കഞരബകന്റെ  സഞമത്തബകേസബതബകൂടബ  പരബഗണബചക

തടര്നടപടബ സകതീകേരബക്കുനതഞണക.  
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7. കേഞയബകേഞദദഞപകേ തസബകേയുകട കയഞഗദതഞ മഞനദണ്ഡഞ്ചാം

ശതീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന്:  കേഞയബകേഞദദഞപകേ  തസബകേയുകട

കയഞഗദതഞ  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പരബഷ്കരബകഞനഞ്ചാം  കേഞയബകേ  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനഞ്ചാം   നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

നഞഷണല്  കേമൗണ്സബല്  കഫഞര്  ടതീചര്  എഡമ്മ്യൂകകഷന്  പുറത്തബറകബയ

വബജഞപനപകേഞരഞ്ചാം ശപമറബ കഞസുകേളബകലെയക ഡബകപ്ലഞമ ഓഫക ഫബസബകല്

എഡമ്മ്യൂകകഷനഞ്ചാം ശഹസ്കൂള് കഞസുകേളബകലെയക  ബഞചബലെര് ഓഫക ഫബസബകല്

എഡമ്മ്യൂകകഷനഞ്ചാം ഹയര്കസകണറബ കഞസുകേളബകലെയക  B.P.Ed (Bachelor of

Physical  Education)  ഉഞ്ചാം  Master  of  Physical  Education-ഉഞ്ചാം

കേഞയബകേഞദദഞപകേ  തസബകേയബകലെയ്ക്കുള  അടബസഞന  കയഞഗദതയഞയബ

നബശ്ചയബചബട്ടുണക.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കേഞയബകേഞദദഞപകേ  തസബകേകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഈ

മഞനദണ്ഡങ്ങള്  ബഞധകേമഞക്കുനതസഞ്ചാംബനബചക  കപഞതവബദദഞഭദഞസ

ഡയറകര്  കപഞകപ്പെഞസല്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക.  തസബകേനബര്ണയ  മഞനദണ്ഡഞ്ചാം

പരബഷ്കരബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബക്കുനതഞണക. 
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8. റബ്ബര് മഞര്കറബഞ്ചാംഗക കസഞശസറബയുഞ്ചാം പബ  .  എല്  .  സബ  .   ഫഞകറബയുഞ്ചാം
ഏകറടുകല്

ശതീ  .    കമഞന്സക  കജേഞസഫക:  കേടുത്തുരുത്തബ  റബ്ബര്  മഞര്കറബഞ്ചാംഗക

കസഞശസറബയുഞ്ചാം  പബ.എല്.സബ.  ഫഞകറബയുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഏകറടുക്കുനതബനക

നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കേണ്കസഞര്ഷദഞ്ചാം  രൂപതീകേരബചഞ്ചാം  പുനരുദഞരണ  പഞകകജേബനക

ശഹകകഞടതബയുകട  അനമതബ  വഞങ്ങബയുഞ്ചാം  മഞത്രകമ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

പുനരുദരബകഞനള നടപടബകേളബകലെയക കേടകഞന് സഞധബക്കുകേയുള്ളൂ.  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

ഗവണ്കമന്റെക ഏകറടുകണകമന നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം അപഞകയഞഗബകേമഞണക.

9. കേമൗണ്സബലെബഞ്ചാംഗക

ശതീ  .    യു  .    എ  .    ലെത്തതീഫക:  വബദദഞലെയങ്ങള് തറക്കുനതബകനഞടനബനബചക

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  രക്ഷബതഞകള്ക്കുഞ്ചാം  അദദഞപകേര്ക്കുഞ്ചാം  കേമൗണ്സബലെബഞ്ചാംഗക

നല്കേഞന് നടപടബ സകതീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ (ശതീ  .   വബ  .   ശബവന്കുട്ടബ): സ്കൂള്

തറക്കുനതബനക മുകനഞടബയഞയബ കുട്ടബകേളുകടയുഞ്ചാം രക്ഷബതഞകളുകടയുഞ്ചാം മഞനസബകേ

സഞ്ചാംഘര്ഷഞ്ചാം  ലെഘൂകേരബക്കുനതബനക  കപഞതവബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പെബകന്റെ

കനതൃതകത്തബല്  തയഞറഞകബയ  കകേന്ദ്രതീകൃത  കമഞഡമ്മ്യൂള്  അടബസഞനമഞകബ
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അദദഞപകേതലെ  പരബശതീലെനഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  അവര്  മുകഖന

സമൂഹമഞധദമങ്ങളബലൂകട  രക്ഷകേര്ത്തഞകള്ക്കുഞ്ചാം  സ്കൂള്  തറനക  ആദദ

ദബവസങ്ങളബല് കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം കബഞധവല്കരണ കഞസ്സുകേള് നല്കുനതഞണക.

10. തഞലൂകഞശുപത്രബയഞയബ ഉയര്ത്തല്

ശതീ  .    കസബഞസദൻ  കുളത്തുങ്കല്:  ഇമൗരഞറ്റുകപട്ടയബകലെ  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ

കകേന്ദ്രകത്ത  കസഷദഞലെബറബ  സമൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ  തഞലൂകഞശുപത്രബയഞയബ

ഉയര്ത്തണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശതീമതബ  വതീണഞ

കജേഞര്ജക):  ഇമൗരഞറ്റുകപട്ട  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ  അടബസഞന

സമൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബചക  മബകേച ചബകേബതഞ സമൗകേരദകമഞരുക്കുന കേഞരദഞ്ചാം

സര്കഞര് പരബകശഞധബക്കുനതഞണക.

VI. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള് 

കേഞരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകലെ  മൂനഞമകത്ത  ഇനഞ്ചാം  അനസരബചള

കേടലെഞസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

VII. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവുഞ്ചാം  സബ്ജകക  കേമ്മേബറബകക

അയയണകമന പകമയവുഞ്ചാം.
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(i)2021-   കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്

(ii)2021-  കലെ  കകേരള പഞഞയത്തക രഞജേക   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii)2021-  കലെ കകേരള നഗര  -  ഗ്രഞമഞസൂത്രണ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iv)2021-  കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എശക്സൈസക  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .   എഞ്ചാം  .   വബ  .   കഗഞവബന്ദന് മഞസര്): 2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ   കകേരള  പഞഞയത്തക  രഞജേക

(കഭദഗതബ)ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം

2021-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.

ഓര്ഡബനന്സക  പഖദഞപബചകകേഞണക  സതകര  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുവഞനണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദതീകേരബചകകേഞണ്ടുള  കസറ്റുകമനഞ്ചാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

മബ  .   സതീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നു.

VIII.  ക്രമപശഞ്ചാം

1. ബബലബകലെ വദവസകേള് കകേന്ദ്രനബയമത്തബനക വബരുദഞ്ചാം

ശതീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ):  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക

കൂലെബയബല് കുറവക വരുത്തഞന് പഞടബകലന 2005-കലെ മഹഞതഞഗഞനബ കദശതീയ
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ഗ്രഞമതീണ  കതഞഴബലറപ്പെക  ആകബകലെ  വദവസ  ലെഞ്ചാംഘബചകകേഞണക

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതനത്തബല്നബന്നുഞ്ചാം  നബശ്ചബത  തകേ  സഞ്ചാംസഞന

കക്ഷമനബധബയബകലെയക  നല്കേണകമന  വദവസ  കകേന്ദ്ര  നബയമത്തബനക

വബരുദമഞണക.  കക്ഷമനബധബ  പഞബലെദത്തബല്  വരുന  തതീയതബ  മുതല്  കകേന്ദ്ര

നബയമഞ്ചാം  കഭദഗതബ  കചയ്യുനതവകരയുള  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  നല്കകേണതഞകണന  വദവസയബലഞത്തതബനഞല്

ബബല്  നബയമപരമഞയബ  നബലെനബല്ക്കുനതല. കതഞഴബലെഞളബകേള്കക

ആനപഞതബകേമഞയബ   സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  നല്കകേണതബനഞല്  2021-കലെ

കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബലബകലെ  ധനകേഞരദ

കമകമ്മേഞറഞണത്തബല് ആവര്ത്തകേ കചലെവബനത്തബല് തകേ കചര്ത്തബരബക്കുനതക

ക്രമപകേഞരമല.  നമ്മ്യൂനതകേള് പരബഹരബകനതവകര ബബലബകന്റെ അവതരണഞ്ചാം

മഞറബവയണഞ്ചാം.

2. ഓര്ഡബനന്സുകേള് നബയമമഞക്കുനതബകലെ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ശതീ  .   എന്  .   ഷഞ്ചാംസുദ്ദേതീന്: 1994-കലെ  പഞഞയത്തക രഞജേക ആകബകലെ ആറഞഞ്ചാം

വകുപ്പെക  മൂനഞഞ്ചാം  ഉപവകുപ്പെബകലെ  വദവസകേള്  കഭദഗതബ  കചയക

പഞഞയത്തഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  എണഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകചങ്കബലഞ്ചാം  വഞര്ഡക  വബഭജേനഞ്ചാം

നടകഞത്തതബനഞല് പഴയ രതീതബയബല് കതരകഞ്ഞടുപ്പെക നടത്തബയതബനകശഷഞ്ചാം
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ഇകപ്പെഞള് കഭദഗതബ  കകേഞണ്ടുവരുനതക  ഭരണഘടനഞ ലെഞ്ചാംഘനമഞണക.   2020

കമയക  മഞസത്തബല്  ഓര്ഡബനന്സക  കകേഞണ്ടുവനകശഷഞ്ചാം  ആഗസബലഞ്ചാം

ഡബസഞ്ചാംബറബലഞ്ചാം സഭ കചര്നബട്ടുഞ്ചാം ബബല് കകേഞണ്ടുവരഞകത പുതബയ ഗവണ്കമന്റെക

ചുമതലെകയറകശഷഞ്ചാം  ഈ  സകമ്മേളനത്തബല്  ബബല്  കകേഞണ്ടുവനതക

സര്കഞരബകന്റെ ഉദഞസതീനതയഞണക.   ഇകഞരദത്തബല് റൂളബഞ്ചാംഗക നല്കേണഞ്ചാം.

3. ബബല് ഭരണഘടനഞ വബരുദഞ്ചാം

ശതീ  .    മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ:  2016-കലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ

(കഭദഗതബ)  ബബലബല് കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള കഭദഗതബ ഭരണഘടനഞവബരുദമഞണക.

ജേബലയക  മുഴുവനഞയബ വബകേസന പദതബകേളുകട കേരടക  എന രതീതബയബല് ജേബലഞ

വബകേസന  രൂപകരഖ  തയഞറഞക്കുനതബനപകേരഞ്ചാം  ബബലബകലെ  14-ാം  വകുപ്പെക

പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബകന്റെ  13  (2)  വകുപ്പെബല് കകേഞണ്ടുവരുന  '  പലെ പലെ

കപര്കസകതീവക  പ്ലഞന്  തയഞറഞക്കുകേ'  എന  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ഇന്തദന്

ഭരണഘടനയുകട  ആര്ട്ടബകബള്  243  (ഡബ)-കക   വബരുദമഞണക.  ഓകരഞ

പകതദകേ  പകദശത്തബനഞ്ചാം  പകതദകേ  പ്ലഞന്  എനതക  ജേബലഞ  ആസൂത്രണ

സമബതബകക  ഭരണഘടന  നല്കേബയബരബക്കുന  അധബകേഞരകത്ത

പരബമബതകപ്പെടുത്തുനതഞ്ചാം  അശഞസതീയവുമഞണക.  പുതബയ  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

പഞബലെദത്തബല് വരുനകതഞകട ജേബലയക മുഴുവനഞയബ ഒരു പ്ലഞന് എനതക മഞറബ
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ഭബനബപ്പെബകകപ്പെടുകമനതകകേഞണക  ഭരണഘടനഞവബരുദമഞയ

കഭദഗതബകേളുള്കപ്പെട്ട ബബല് പബന്വലെബകണഞ്ചാം.

  തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എശക്സൈസക  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്,  മഹഞതഞഗഞനബ  കദശതീയ  ഗ്രഞമതീണ

കതഞഴബലറപ്പെക പദതബ/  അയങ്കഞളബ നഗര കതഞഴബലറപ്പെക പദതബ എനബവയുകട

കേതീഴബല്  വരുന  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക  ആനകൂലെദങ്ങള്  നല്കേഞന്  വദവസ

കചയകകേഞണ്ടുളതഞണക.   പസ്തുത ബബലബല് അവരുകട  കവതനത്തബല്നബന്നുഞ്ചാം

അഞ്ചാംശദഞയമബനത്തബല്  കക്ഷമനബധബ  വബഹബതഞ്ചാം  അടയണകമനക  വദവസ

കചയ്യുനബല.  ബബലബകന്റെ  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക  പകേഞരഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബയബല്

അഞ്ചാംഗമഞകേഞന്  ആഗ്രഹബക്കുന കതഞഴബലെഞളബമഞത്രഞ്ചാം  50  രൂപ അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ

നല്കേണകമനതഞണക  വദവസ.  ടബ  സഞഹചരദത്തബല്  2021-കലെ  കകേരള

കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബലബകലെ  വദവസകേള്  കകേന്ദ്ര

നബയമമഞയ  2005-കലെ  മഹഞതഞഗഞനബ  കദശതീയ  ഗ്രഞമതീണ  കതഞഴബലറപ്പെക

ആകബകലെ വദവസകേള്കക വബരുദമല.

കകേരള പഞഞയത്തക രഞജേക, മുനബസബപ്പെഞലെബറബ കഭദഗതബ ഓര്ഡബനന്സുകേള്

2020  കമയക  2-ാം  തതീയതബ  വബളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  കചയ.  2020  നവഞ്ചാംബര്
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മഞസകത്തഞടുകൂടബ  കേഞലെഞവധബ  തതീരുന  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളബകലെയ്ക്കുള

കതരകഞ്ഞടുപ്പെക  സമയബനബതമഞയബ  നടത്തുനതബനക  വഞര്ഡക  വബഭജേന

പക്രബയകേള്  തടസമഞകുകമനതബനഞലെഞണക  പസ്തുത  കഭദഗതബ

ഓര്ഡബനന്സഞയബ  കകേഞണ്ടുവനതക.  കകേഞവബഡക  മഹഞമഞരബയുകട

പശ്ചഞത്തലെത്തബലഞ്ചാം ഡബസഞ്ചാംബര്-ജേനവരബയബല് കചര്ന നബയമസഭഞ സകമ്മേളന

കേഞലെയളവബല്  ഓര്ഡബനന്സുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  ബബല്ലുകകേഞണ്ടുവരഞന്

സഞധബകഞതബരുനതബനഞലഞ്ചാം  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണ  കപര്മബറബകന്റെ  കേഞരദത്തബല്

കനരബടുന  പശങ്ങള്  ഒഴബവഞക്കുനതബനഞ്ചാം  കവണബയഞണക  കഭദഗതബ

ഓര്ഡബനന്സക  വബളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  കചയതക.  സഞഹചരദങ്ങള്  കേണകബകലെടുത്തക

ഓര്ഡബനന്സക  പുനര്വബളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  കചകയണതക  ഭരണഘടനഞപരമഞയ

അനബവഞരദതയഞകണനക  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  ശഹകകഞടതബ  തതീര്പ്പെക

കേല്പ്പെബചബട്ടുളതബനഞല്  ഭരണഘടനഞ  വബരുദമഞകണന  വഞദഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുനതല. 

ഭരണഘടനയുകട  243  (ഡബ)  അനകച്ഛേദഞ്ചാം  ഓകരഞ  സഞ്ചാംസഞനത്തുഞ്ചാം

ജേബലഞതലെത്തബല്  പഞഞയത്തക,  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  എനബവ  തയഞറഞക്കുന

പദതബകേള്  ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം  ജേബലയക  കമഞത്തത്തബലള  വബകേസന

പദതബകേളുകട  കേരടക  തയഞറഞക്കുനതബനഞ്ചാം  ജേബലഞ  ആസൂത്രണ  സമബതബ
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രൂപതീകേരബകകണതഞകണനക വദവസ കചയ്യുന്നു.  കൂടഞകത രണഞഞ്ചാം ഉപഖണ്ഡ

പകേഞരഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാംവഴബ  അങ്ങകനയുള  സമബതബകേള്കക  നതീകബ  വയഞവുന

ചുമതലെകേള് വദവസ കചയ്യുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം മറക ചുമതലെകേളുഞ്ചാം ഏല്പ്പെബകഞനഞ്ചാം

അവകേഞശമുണക.  ആയതബനഞല്  പധഞന  ആകബകലെ  13-ാം  വകുപ്പെക  കഭദഗതബ

കചയ്യുനതക ഭരണഘടനഞ വബരുദമല. 

റൂളബഞ്ചാംഗക

മബ  .    സതീകര്:  2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

ബബല്,  കതഞഴബലറപ്പെക  രഞ്ചാംഗത്തക പവര്ത്തബക്കുന കതഞഴബലെഞളബകേള്കഞയബ ഒരു

കക്ഷമനബധബകക  രൂപഞ്ചാം  നല്കുനതബനള  ഒരു  നബയമമഞണക.   ഇതക  കകേന്ദ്ര

നബയമത്തബകലെ  വദവസകേള്  ലെഞ്ചാംഘബക്കുനബകലനക  മഞത്രമല,  ധനകേഞരദ

കമകമ്മേഞറഞണത്തബലഞ്ചാം  പകേടമഞയ  അപഞകേത  കേകണത്തുവഞന്  കേഴബയുനബല.

അതബനഞല്  ശതീ.  കകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പൂണബത്തുറ)  ഉനയബച  തടസവഞദഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുനതല.

2021-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക  രഞജേക  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ

കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം ഓര്ഡബനന്സുകേള്കക പകേരമുള

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  എന  നബലെയബലെഞണക  സഭ  മുമഞകകേ  വനബട്ടുളതക.

കകേഞവബഡക  - 19 പശ്ചഞത്തലെത്തബല് കേഴബഞ്ഞ കേഞലെങ്ങളബല് പഖദഞപബകകപ്പെട്ട
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ഓര് ഡബനന്സുകേള്കക  പകേരഞ്ചാം  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുവഞന്

കേഴബഞ്ഞബരുനബല. കേഴബഞ്ഞ സകമ്മേളന കേഞലെത്തക ഇതസഞ്ചാംബനബച ക്രമപശഞ്ചാം

തതീര്പ്പെഞകബകകഞണക  നല്കേബയ  റൂളബഞ്ചാംഗബകന്റെ  കൂടബ  അടബസഞനത്തബലെഞണക

നബയമ  നബര്മ്മേഞണത്തബന  മഞത്രമഞയബ  ഈ  സകമ്മേളനഞ്ചാം  കചരുനതക.  ഈ

സഞഹചരദത്തബല് ശതീ. എന്. ഷഞ്ചാംസുദ്ദേതീകന്റെ തടസവഞദഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല.

സഞ്ചാംസഞന  നബയമസഭയുകട  നബയമ  നബര്മ്മേഞണഞധബകേഞരത്തബകന്റെ

പരബധബയബല്  വരുന  വദവസകേള്  മഞത്രമഞണക  2021-കലെ  കകേരള

നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബലബല്  വബഭഞവന  കചയബരബക്കുനകതന

മനബയുകട   വബശദതീകേരണത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  പസ്തുത  ബബലബകന്റെ

അവതരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  ശതീ.  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബയുകട  തടസവഞദഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുനതല.

തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സൈസക  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക  രഞജേക

(കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള നഗര - ഗ്രഞമഞസൂത്രണ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം

2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം

ഗ്രഞമവബകേസനവുഞ്ചാം  ഭവനനബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  IX-ാം  നമര്  വബഷയ
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നബര്ണയ  സമബതബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന്):   പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന്നു.

തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സൈസക  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  അയങ്കഞളബ  നഗരകതഞഴബലറപ്പെക

പദതബയടകഞ്ചാം  ഗ്രഞമതീണ  കതഞഴബലറപ്പെക  പദതബകയ  വബപുലെതീകേരബകഞനള

പവര്ത്തനങ്ങളഞണക  സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്കമന്റെക  നടത്തുനതക.   ഇമൗ  ബബല്

കഎകേകേകണദന  പഞസഞക്കുനതബനക  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകടയുഞ്ചാം

പബന്തുണയുണഞകേണഞ്ചാം.   രണക  കതഞഴബലറപ്പെക  പദതബകേളബലമഞയബ  രജേബസര്

കചയബട്ടുള  40  ലെക്ഷഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബങ്ങളുകട  കക്ഷമവുഞ്ചാം  അഭബവൃദബയുഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞ്ചാം  കപന്ഷനഞ്ചാം  മറഞനകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  നല്കുനതബനഞ്ചാം

കവണബയഞണക   കക്ഷമനബധബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതക.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം  മുനബസബപ്പെഞലെബറബകേളബലഞ്ചാം  രജേബസര്  കചയബട്ടുള,

കതഞഴബലറപ്പെക കേഞര്ഡക ലെഭബചബട്ടുള  18  മുതല്  55  വയസ്സുവകരയുള ഏകതഞരു

കതഞഴബലെഞളബക്കുഞ്ചാം  പദതബയബല്  അഞ്ചാംഗതകഞ്ചാം  കനടുനതബനക  അകപക്ഷ

സമര്പ്പെബകഞവുനതഞണക. കതഞഴബലറപ്പെക കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ പദതബയബല്
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60 വയസ്സുവകര അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അടയ്കകണതഞ്ചാം  60  വയസക  പൂര്ത്തബയഞകുന

മുറയക  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക  കപന്ഷനഞ്ചാം,  മരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചഞല്  ആശബതര്ക്കുഞ്ചാം,

ഗുരുതരമഞയ കരഞഗഞ്ചാം ബഞധബചവര്ക്കുഞ്ചാം സഞമത്തബകേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുനതബനക

വദവസ  കചയബട്ടുണക.  അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ  കതഞഴബലെഞളബകേളബല്  നബന്നുഞ്ചാം

പതബമഞസഞ്ചാം  50  രൂപ  ഇമൗടഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അതബനഞനപഞതബകേമഞയ  വബഹബതഞ്ചാം

സര്കഞര്  നല്കുനതമഞണക.  കക്ഷമനബധബ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  മകളുകട

പഠനഞവശദത്തബനക  സഞമത്തബകേ  സഹഞയവുഞ്ചാം  കപഞതഞഹനവുഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗഭഞ്ചാംഗകമഞ  അവശതകയഞമൂലെഞ്ചാം  കതഞഴബല്  കചയഞന്

കേഴബയഞകത  അഞ്ചാംഗതകഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബകകണബ  വനഞല്  അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ

അടചതകേ  പലെബശസഹബതഞ്ചാം  തബരബചനല്കുനതബനഞ്ചാം  വദവസ  കചയബട്ടുണക.

തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളബകലെ  കതരകഞ്ഞടുപ്പെക  സമയബനബതമഞയബ

നടത്തുനതബനക സഹഞയകേരമഞയ കഭദഗതബയഞണക ബബലബലളളതക.

സഞ്ചാംസഞനത്തക  നബലെവബലണഞയബരുന  മൂനക  പഴയ  നബയമങ്ങള്കക

പകേരമഞയബ  2016-ല്  നബലെവബല്  വന  കകേരള  ടമൗണ്  ആന്ഡക  കേണ്ടബ

പ്ലഞനബഞ്ചാംഗക ആകബല് സഞ്ചാംസഞന, ജേബല, തകദ്ദേശഞസൂത്രണ പകദശഞ്ചാം എനബങ്ങകന

വബവബധ  പ്ലഞനകേകള  സഞ്ചാംബനബചക  വദക്തമഞകബയബട്ടുണക.  ദുരന്തസഞധദത

മുനറബയബപ്പുകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  മഞസര്  പ്ലഞനകേള്  തയഞറഞക്കുനതബനളള
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വദവസകേള്  ഓര്ഡബനന്സക  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  നബലെവബല്  വനബട്ടുണക.

നബര്ണയബകകപ്പെട്ട  സമയത്തബനളളബല്  മഞസര്  പ്ലഞന്  പസബദതീകേരബകഞന്

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങള് വതീഴ്ച വരുത്തബയഞല് ആയതക പസബദതീകേരബകഞന്

നടപടബ സകതീകേരബക്കുനതഞണക. അനബവഞരദമഞയ 14 കഭദഗതബകേളഞണക ബബലബല്

ഉള്കകഞളളബചബട്ടുളളതക.

Smt. K. K. Rema:  Sir,  I move that -

“This House Resolves to disapprove The Kerala Employment

Guarantee  Workers  Welfare  Fund  Ordinance,  2021  (Ordinance

No.125 of 2021);”

 ബബലബകന്റെ കപരക  മഹഞതഞഗഞനബ കദശതീയ കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  എനഞകബ  മഞറണഞ്ചാം.  ബബലബല്  കപന്ഷന്  നല്കുനതബനളള

പഞയപരബധബ സഞ്ചാംബനബചക സുചബപ്പെബചബട്ടുകണങ്കബലഞ്ചാം എത്രവര്ഷഞ്ചാം അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

അടയണകമനതക  സഞ്ചാംബനബചക  വദക്തത  വരുത്തബയബട്ടബല.  ബബല്

പഞസഞകുനകതഞകട  60  വയസബനഞ്ചാം  അതബനമുകേളബലമുള  കതഞഴബലെഞളബകേള്

കപന്ഷന്  പരബധബയബല്  വരുകമഞകയനതസഞ്ചാംബനബചക  സര്കഞര്

വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  പത്തക  വര്ഷത്തബല്  കുറയഞത്ത  കേഞലെകത്തയക  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

അടചബട്ടുള  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  മരണകപ്പെട്ടഞല്  കുടുഞ്ചാംബ  കപന്ഷന്  നല്കുനതബനക  10

വര്ഷഞ്ചാം  എനതക  ഒരു  വര്ഷമഞകണഞ്ചാം.  പത്തുഞ്ചാം  പതബനഞ്ചുഞ്ചാം  വര്ഷമഞയബ
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കതഞഴബല്  കചയകകേഞണബരബക്കുന  50  വയസുഞ്ചാം  അതബനമുകേളബലമുള

കതഞഴബലെഞളബ  മരണകപ്പെട്ടഞല്  അവരുകട  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക  കപന്ഷന്

ലെഭബക്കുനതബനക വദവസ കചയണഞ്ചാം.  അഞ്ചാംഗഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം അകലങ്കബല് അവശതമൂലെഞ്ചാം

കതഞഴബല്  കചയഞന്  കേഴബയഞകത  കക്ഷമനബധബയബകലെ  അഞ്ചാംഗതകഞ്ചാം

അവസഞനബപ്പെബകകണബ വനഞല്, ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം അടച അഞ്ചാംശദഞയത്തുകേ നബര്കദ്ദേശബച

പലെബശ  സഹബതഞ്ചാം  തബരബകകേ  നല്കുനതബന  പകേരഞ്ചാം  അവശതഞ  കപന്ഷന്

ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം പതബമഞസഞ്ചാം 10 രൂപയഞയബ നബജേകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ബഞകബ  40  രൂപ  സര്കഞര്  വബഹബതമഞയബ  അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയണഞ്ചാം.

20  ദബവസഞ്ചാം  കതഞഴബലെബകലെര്കപ്പെട്ട  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക  കപന്ഷനഞ്ചാം

മറഞനകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം ലെഭബക്കുനതബനക വര്ഷത്തബല് എത്ര കതഞഴബല് ദബനങ്ങളബല്

ഹഞജേരഞകേണകമനതക  സഞ്ചാംബനബചക  വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബയബല്നബനക  കപന്ഷനഞ്ചാം  മറക  ആനകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം

ലെഭബക്കുനതബനളള  കതഞഴബല്ദബനങ്ങകള സഞ്ചാംബനബചക  വദക്തത വരുത്തണഞ്ചാം.

ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ഒരു  വര്ഷഞ്ചാം  തടര്ചയഞയബ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അടയ്ക്കുനതബല്  വതീഴ്ച

വരുത്തബയഞല്  അഞ്ചാംഗതകഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെടുകമന്നുളളതക  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

കബഞര്ഡബകലെ  അനമൗകദദഞഗബകേ  അഞ്ചാംഗങ്ങകള  കതരകഞ്ഞടുക്കുനതബനക

മഞനദണ്ഡഞ്ചാം  നബശ്ചയബകണഞ്ചാം.  കതഞഴബലെബലളള  കകവദഗദഞ്ചാം  മഞനദണ്ഡമഞയബ
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പരബഗണബചക  കമറ്റുമഞകര നബയമബകഞനള  അധബകേഞരഞ്ചാം  പഞഞയത്തബനക

നല്കേണഞ്ചാം.  സഞധഞരണകഞര്കക  പകയഞജേനകേരമഞയ  രതീതബയബല്  ബബലബല്

ആവശദമഞയ മഞറങ്ങള് വരുത്തണഞ്ചാം.

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന്നു.

കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബയബല്  അഞ്ചാംഗമഞയബ  കചരുന

ഓകരഞ  കതഞഴബലെഞളബയുഞ്ചാം  പതബമഞസഞ്ചാം  50/-  രൂപ  അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ

നല്കകേണതഞകണന വദവസ പരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 100 കതഞഴബല് ദബനങ്ങള്

പറയുന്നുകണങ്കബലഞ്ചാം  ഒരഞള്കക  ഒരു വര്ഷഞ്ചാം  ശരഞശരബ  25  ദബവസഞ്ചാം  മഞത്രകമ

ലെഭബക്കുകേയുളള.  കക്ഷമനബധബയബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക  ഒറകപന്ഷന്  മഞത്രകമ

ലെഭബക്കുകേയുളള.  ഒരു  കക്ഷമനബധബയബല്  അഞ്ചാംശദഞയമടചക  കപന്ഷനകവണബ

അകപക്ഷബക്കുനവര്കക  മറക  സഞമൂഹദ  കപന്ഷന്  നബകഷധബക്കുന  രതീതബ

അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുള  കക്ഷമനബധബകക

മഹഞതഞഗഞനബ -അയങ്കഞളബ  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  എന

കപരക നല്കേണഞ്ചാം.  അവര്കക  100  ദബനഞ്ചാം കതഞഴബല് ലെഭബകഞതബരുനഞല് അണ്

എഞ്ചാംകപ്ലഞയ്കമന്റെക അലെവന്സുഞ്ചാം ഡബകലെ കകേഞമന്കസഷനഞ്ചാം നല്കേഞന് നടപടബ

സകതീകേരബകണഞ്ചാം.
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കഡഞ  .   എഞ്ചാം  .   കകേ  .   മുനതീര്: Sir, I move that-

“This House resolves to disapprove The Kerala Panchayat Raj

(Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No.134 of 2021).”

 പഞഞയത്തുകേളുകട തനതക  ഫണക ടഷറബയബല് നബകക്ഷപബകണകമന

ധനകേഞരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേകള

പതബസനബയബലെഞകബയബരബക്കുകേയഞണക.  അനധബകൃത  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

തടയുനബനഞയബ  കസഞഫക കവയര്  മുകഖന  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണ  കപര്മബറക

നല്കേഞന്  നടപടബ  സകതീകേരബകണഞ്ചാം.  അത്തരഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണങ്ങള്  പബഴ

ഇമൗടഞകബ  സഞധൂകേരബചനല്കുന  നടപടബ  തബരുത്തണഞ്ചാം.  പഞഞയത്തുകേളുകട

വബകേസന  പദതബകേള്  വബവബധ  മബഷനകേള്  തതീരുമഞനബക്കുനതബനഞല്

അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രതീകേരണകമന  ലെക്ഷദഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകുനബല.

പഞഞയത്തുകേളബല് ആവശദത്തബനക ജേതീവനകഞകര നബയമബക്കുനതബനഞ്ചാം പുതബയ

പഞഞയത്തുകേള്/മുനബസബപ്പെഞലെബറബകേള് രൂപതീകേരബക്കുനതബനഞ്ചാം വഞര്ഡക വബഭജേന

നടപടബകേള് പൂര്ത്തതീകേരബക്കുനതബനഞ്ചാം തയഞറഞകേണഞ്ചാം.

ശതീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതഞമസക:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന്നു.

അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രതീകേരണത്തബനക  വബരുദമഞയ  നടപടബകേളഞണക  സര്കഞര്

സകതീകേരബക്കുനതക.  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  പദതബ  വബഹബതഞ്ചാം
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വകേമഞറ്റുനതക  അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രതീകേരണത്തബകന്റെ  അന്ത:സത്തയക

വബരുദമഞണക.  2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

ബബലബകലെ  വദവസകേള്  2005-കലെ  മഹഞതഞഗഞനബ  കദശതീയ  ഗ്രഞമതീണ

കതഞഴബലറപ്പെക  നബയമത്തബകലെ  വദവസകേള്കക  വബരുദമഞണക.  അനധബകൃത

കകേട്ടബടനബര്മ്മേഞണങ്ങകള  സഞധൂകേരബകഞനള  നടപടബ

നബരുതഞഹകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. 

ശതീ  .    സനതീഷക കുമഞര് കജേഞസഫക: I move that- "This House resolves

to disapprove The Kerala Town and Country Planning (Amdendment)

Ordinance, 2021 (Ordinance no. 122 of 2021).'' 

ബബലബകലെ  ചബലെ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകേരളത്തബകന്റെ  ഭഞവബവബകേസനകത്ത

തടസകപ്പെടുത്തുനതഞണക.  റതീ-ബബല്ഡക  കകേരള  ഇനബകഷദറതീവബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങകള  സജമഞക്കുന  തരത്തബല്  നഗരഞസൂത്രണ

നബയമത്തബല്  പറഞ്ഞബട്ടുള  മഞസര്  പ്ലഞനബകന്റെ  ഉളടകത്തബലഞ്ചാം

നടപടബക്രമത്തബലഞ്ചാം  മഞറങ്ങള്  നബര്കദ്ദേശബചതഞ്ചാം  എക്സൈബകേമ്മ്യൂഷന്  പ്ലഞന്

പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  ഒഴബവഞക്കുനതബനള  വദവസ  കചര്ത്തബരബക്കുനതഞ്ചാം

നബരഞശഞജേനകേമഞണക.  ചതീഫക  ടമൗണ്  പ്ലഞനറബകലെയക  അധബകേഞരഞ്ചാം

കകേന്ദ്രതീകേരബക്കുന വദവസ പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  നബയമത്തബല് കഭദഗതബ
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വരുത്തബ ജേനകേതീയ പഞകദശബകേ സര്കഞരുകേളുകട അവകേഞശങ്ങകള ഹനബക്കുന

നടപടബയബല് നബനക സര്കഞര് പബന്മഞറണഞ്ചാം.

ശതീ  .    ഷഞഫബ  പറമബല്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന്നു.

ഫണ്ടുണഞയബട്ടുഞ്ചാം  കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാം  കചന  കകേട്ടബടങ്ങള്

കപഞളബചപണബയുനതബനള   അനമതബ  ലെഭബക്കുനതബനക  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കനരബടുനതക  സകകേഞരദ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര  ബുദബമുട്ടബക്കുനതബനഞ്ചാം

കതഞഴബലെവസരങ്ങള് നഷ്ടകപ്പെടുത്തുനതബനഞ്ചാം കേഞരണമഞകുന്നു. നഗരഞസൂത്രണഞ്ചാം,

ബബല്ഡബഞ്ചാംഗക കപര്മബറക  എനബവ സഞ്ചാംബനബച കറഗുകലെററബ പ്ലഞന് ഒഴബവഞകബ

വബകേസകനഞന്മുഖ  പ്ലഞന്  തയഞറഞകണഞ്ചാം.  നബയമങ്ങളബല്  കേഞലെഞനസൃതമഞയ

മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  തഞകഴത്തട്ടബകലെയക  അധബകേഞരങ്ങള്

വബകകേന്ദ്രതീകേരബക്കുനതബനക  പകേരഞ്ചാം  ചതീഫക  ടമൗണ്  പ്ലഞനര്കക  അധബകേഞരഞ്ചാം

നല്കുനതബലൂകട  നടപടബക്രമങ്ങളബല്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  കനരബടുഞ്ചാം.

നഗരപകദശങ്ങളബകലെ  ഭൂമബ  കഞസബഫബകകഷനബല്  നബലെമഞയബ

കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതബനഞല് നഗരവല്കരണഞ്ചാം അനബവഞരദമഞയ സലെത്തക

കകേട്ടബടനബര്മ്മേഞണത്തബനക  കേണ്കവര്ഷന്  ഫതീ  നല്കകേണ

സഞഹചരദമഞണുളതക;  നഞട്ടബലണഞകുന   മഞറങ്ങള്കനസൃതമഞയബ

അടബയന്തര  സഞഹചരദങ്ങളബല്  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക
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ഇടകപടഞനള  അധബകേഞരഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  അമൃതക  പദതബ  നടത്തബപ്പെബകലെ

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.  കേല്പ്പെഞത്തബ  ശപതൃകേ  ഗ്രഞമഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനഞ്ചാം ജേനങ്ങളുകട ജേതീവബത നബലെവഞരഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനഞ്ചാം

പദതബകേളഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.

ശതീ  .   ടബ  .   കജേ  .   വബകനഞദക:  I move that -

''This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Municipality

(Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No.126 of 2021).''

ജേബ.എസക.ടബ.-യുകട  കപരബല്  പരസദ  നബകുതബ,  വബകനഞദ  നബകുതബ

തടങ്ങബയവ  പബരബകഞനള  അവകേഞശഞ്ചാം  എടുത്തുകേളഞ്ഞതഞ്ചാം  നഗരസഭ

കേമൗണ്സബല്  അനമതബയബലഞകത  നഗരസഭയുകട  ഭൂമബ  ഏകറടുകഞനള

തതീരുമഞനവുഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  തനതക  ഫണക  ടഷറബയബല്

നബകക്ഷപബകണകമന  നബര്കദ്ദേശവുഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങകള

ദുര്ബ്ബലെകപ്പെടുത്തുനവയഞണക.  ജേനസഞ്ചാംഖദഞനപഞതബകേമഞയുഞ്ചാം  കസന്സസബകന്റെ

അടബസഞനത്തബലഞ്ചാം  വഞര്ഡക  പുനര്നബര്ണയഞ്ചാം  നടത്തണഞ്ചാം.  സഞഞ്ചാംക്രമബകേ

കരഞഗമുളവരുഞ്ചാം  കേകഞറശന്റെനബല്  കേഴബയുനവരുഞ്ചാം  കവഞട്ടക  കരഖകപ്പെടുത്തുന

സമയത്തക   മറ്റുളവര്ക്കുഞ്ചാം കവഞട്ടക  കചയഞന് കേഴബയുകമഞ  എന കേഞരദത്തബലഞ്ചാം

തപഞല്  കവഞട്ടബകന്റെ  കേഞരദത്തബലഞ്ചാം  വദക്തത  വരുത്തണഞ്ചാം.  തകദ്ദേശഭരണ
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സഞപനങ്ങളുകട  തനതക  ഫണക  കദശസഞല്കൃത  ബഞങ്കുകേളബല്

നബകക്ഷപബകഞനഞ്ചാം പലെബശ ലെഭദമഞകഞനമുള സഞഹചരദകമഞരുകണഞ്ചാം. 

കഡഞ  .    മഞതത്യു  കുഴല്നഞടന് :  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന്നു.

സഞഞ്ചാംക്രമബകേ  കരഞഗഞ്ചാം  ബഞധബചവര്ക്കുഞ്ചാം  കേകഞറശന്റെനബല്  കേഴബയുനവര്ക്കുഞ്ചാം

തപഞല് കവഞട്ടക കചയ്യുനതബനള അവസരഞ്ചാം നല്കുന വദവസ ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം

കചയകപ്പെടഞതബരബകഞന്  ശദബകണഞ്ചാം.  387(1),  392(എ)  എനതീ

വകുപ്പുകേളബകലെ അപഞകേതകേള് പരബഹരബകണഞ്ചാം.

ശതീ.  വബ.  കജേഞയബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയത  പകേഞരഞ്ചാം  ശതീ  സബ  .    കകേ  .

ഹരതീന്ദ്രന്: 2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്

കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  15-10-2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക

കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

മഹഞതഞഗഞനബ  കദശതീയ  ഗ്രഞമതീണ  കതഞഴബലറപ്പെക/അയങ്കഞളബ  നഗര

കതഞഴബലറപ്പെക  പദതബ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക  കക്ഷമനബധബ  ഏര്കപ്പെടുത്തഞനള

തതീരുമഞനഞ്ചാം സകഞഗതഞര്ഹമഞണക. 75 ദബവസഞ്ചാം കതഞഴബകലെടുക്കുനവര്ക്കുള്കപ്പെകട

കഫസബവല്  അലെവന്സക  അനവദബചതഞ്ചാം  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്  64

ദബവസമഞകഞന്  സഞധബചതഞ്ചാം  കനട്ടമഞണക.  കതഞഴബലറപ്പെക  പദതബയബല്

എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  നല്കേഞന്  കേഴബയുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  പദതബകേള്
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ആവബഷ്കരബകഞനഞ്ചാം  പുതബയ  കതഞഴബല്കമഖലെകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

ജേകനഞപകേഞരപദമഞകഞനഞ്ചാം കേഴബയണഞ്ചാം. കക്ഷമനബധബ നബലെവബല് വരുനകതഞകട

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ജേതീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയരുകേയുഞ്ചാം  കപന്ഷനഞ്ചാം,  വബവഞഹഞ്ചാം,

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,  ചബകേബത  എനബവയ്ക്കുള  ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുയുഞ്ചാം

കചയ്യുനതഞണക.  മഹഞതഞഗഞനബ  കദശതീയ  ഗ്രഞമതീണ  കതഞഴബലറപ്പെക

പദതബയബകലെയുഞ്ചാം  അയങ്കഞളബ  നഗര  കതഞഴബലറപ്പെക  പദതബയബകലെയുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക മറക കക്ഷമനബധബകേളബലളതകപഞകലെയുള ആനകൂലെദങ്ങള്

ഉറപ്പെഞക്കുകേ  എനതഞണക  ഈ  പദതബയബലൂകട  ലെക്ഷദമബടുനതക.  പദതബ

സമഗ്രമഞയബ  നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനക  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  വബഹബതഞ്ചാം

ലെഭദമഞകഞന് കേഴബയണഞ്ചാം. 

ശതീ.  പബ.  ബഞലെചന്ദ്രന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയ  പകേഞരഞ്ചാം  (ശതീ  .    ഇ  .    കകേ  .

വബജേയന്):  2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്

ഒരു  കസലെകക  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയക  അയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  പദതബയുകട  വബപുലെതീകേരണത്തബനക  കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബല്നബന്നുഞ്ചാം മതബയഞയ ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.  കതഞഴബലറപ്പെക

പദതബയബലൂകട  പുതബയ  കതഞഴബല്  സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം  രൂപകപ്പെടുത്തഞന്  സഞധബചതക

അഭബമഞനകേരമഞണക.  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക  മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം,  ഇ.എസക.ഐ.
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ആനകൂലെദങ്ങള്,  ഇന്ഷകറന്സക പരബരക്ഷ എനബവ ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം. കേഞര്ഷബകേ,

ക്ഷതീര  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  വനദജേതീവബ  ആക്രമണഞ്ചാം  തടയുനതബനള

പവര്ത്തനങ്ങളബലഞ്ചാം ഈ കതഞഴബലെഞളബകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

 ശതീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമഞര്:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന്നു.

സഞ്ചാംസഞനത്തക കക്ഷമകപന്ഷനകേള് ഉള്കപ്പെകടയുള വബവബധ ആനകൂലെദങ്ങള്

കുടബശബകേയഞണക. ആദബവഞസബ കമഖലെകേളബല് കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് 200 ആകബ

വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  കതഞഴബലെഞളബകേള്  അടയ്കകണ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

പഞഞയത്തുകേള്  ഏകറടുക്കുകേയുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക  ലെഭബചകകേഞണബരുന

സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷന്  തടര്ന്നുഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതബനക  നടപടബ

സകതീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശതീ  .    യു  .    എ  .    ലെത്തതീഫക:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന്നു.  2021-കലെ  കകേരള

കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബലബകലെ  8-ാം  വകുപ്പുപകേഞരമുളള

കബഞര്ഡക  രൂപതീകേരണഞ്ചാം  സഞമത്തബകേ  ബഞധദത  വരുത്തബവയ്ക്കുകമനതബനഞല്

നബലെവബല്  കതഞഴബലറപ്പെക  കക്ഷമനബധബ  കകകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യുന  ഉകദദഞഗസകന

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

ബബലബകലെ  17-ാം  വകുപ്പുപകേഞരമുളള  ശബക്ഷ  പബഴ  ഒടുകല്  മഞത്രമഞയബ

നബലെനബര്ത്തണഞ്ചാം.  കതഞഴബല്ദബനങ്ങളുകട  എണഞ്ചാം  200  ആകഞനഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  500
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രൂപയഞകബ  വര്ദബപ്പെബകഞനഞ്ചാം  നടപടബ  സകതീകേരബകണഞ്ചാം.  ഞഞറക  നടതീല്,  കകേഞയക,

കതങ്ങക  തടകമടുകല്  തടങ്ങബയ  പവൃത്തബകേള്കൂടബ  കതഞഴബലറപ്പെക  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം,  കമറ്റുകേളുകട  വബദദഞഭദഞസ  കയഞഗദത  എഴുത്തുഞ്ചാം  വഞയനയുഞ്ചാം

അറബയഞവുന ആള് എനഞകബ മഞറ്റുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശതീ  .    രകമശക  കചനബത്തലെ:  2021-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക  രഞജേക

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  30-11-2021

വകര  സര്ക്കുകലെറക  കചയണകമന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  ഈ ബബല്

കകേന്ദ്ര നബയമത്തബനക വബരുദമഞയതബനഞല് ഒരുകേഞരണവശഞലഞ്ചാം നബയമമഞകഞന്

പഞടബല.

300  സകയര്  മതീറര്വകരയുളള  കകേട്ടബടങ്ങള്കക  സകയഞ്ചാം  സഞക്ഷദപത്രഞ്ചാം

സഹബതഞ്ചാം  അകപക്ഷ  നല്കേബയഞല്  അഞ്ചുദബവസത്തബനകേഞ്ചാം  കപര്മബറക

നല്കുകമന  വദവസ  അഴബമതബകക  ഇടയഞക്കുഞ്ചാം.  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയുളള  കകേഞര്പ്പെകറഷനകേളബല്  നടക്കുന  അഴബമതബ  സഞ്ചാംബനബചക

പരബകശഞധന  നടത്തണഞ്ചാം.  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  പദതബവബഹബതഞ്ചാം

കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുന  നടപടബയബല്  നബനക  പബന്മഞറണഞ്ചാം.  പഞഞയത്തുകേളബകലെ

കജേഞലെബഭഞരഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തക  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളുകട  തനതഫണക ടഷറബയബല് സൂക്ഷബകണകമന
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ധനവകുപ്പെബകന്റെ നബര്കദ്ദേശവുഞ്ചാം പഞഞയത്തുകേള്ക്കുഞ്ചാം മുനബസബപ്പെഞലെബറബകേള്ക്കുമുളള

നബയമപരമഞയ  അധബകേഞരങ്ങളബലള  സര്കഞരബകന്റെ  ഇടകപടലഞ്ചാം

പുന:പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  പളയ/കകേഞവബഡക  കേഞലെങ്ങളബല്   സ്തുതദര്ഹ

കസവനഞ്ചാം  കേഞഴ്ചവച  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക  ആവശദമഞയ  ഫണക

അനവദബകണഞ്ചാം.  തകദ്ദേശ കപഞത സര്വ്വതീസക രൂപതീകേരണവുമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക

ജേതീവനകഞര്ക്കുള ആശങ്ക ദൂരതീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശതീ.  ടബ.  കഎ.  മധുസൂദനന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയ  പകേഞരഞ്ചാം

ശതീമതബ  ശഞന്തകുമഞരബ കകേ  .: 2021-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക രഞജേക (കഭദഗതബ)

ബബല് ഒരു കസലെകക കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയകണകമന കഭദഗതബ ഞഞന്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. ഗ്രഞമ ഭരണത്തബനക ത്രബതലെ  ഭരണ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുഞ്ചാം നഗര

ഭരണത്തബനക നഗരപഞലെബകേ സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം പഞഞയത്തക രഞജേക നബയമത്തബകന്റെ

സവബകശഷതയഞണക.  ജേബലഞ  പ്ലഞനബഞ്ചാംഗക  കേമ്മേബറബകേളുഞ്ചാം  ജേബലഞ  ഓഞ്ചാംബുഡ്സഞന്,

ടബബമ്മ്യൂണല്  തടങ്ങബയ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുഞ്ചാം  വരുനകതഞകട  പഞകദശബകേ  ഭരണ

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബകന്റെ  ഏകകേഞപനഞ്ചാം  സഞധദമഞകുഞ്ചാം.  ശഞരതീരബകേ

അസകസതകേളബലഞത്ത  കകേഞവബഡക  കരഞഗബഞധബതര്കക  കവഞട്ടക

കരഖകപ്പെടുത്തുനതബനക  സമൗകേരദപദമഞയ  സമയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞന്

കേഴബഞ്ഞകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  80  വയസബനമുകേളബലള കവഞട്ടര്മഞര്കക  തപഞല് കവഞട്ടക
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കരഖകപ്പെടുത്തഞന്  സമൗകേരദകമഞരുകബയ  നടപടബ  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക.

പഞഞയത്തുകേളുകട  ഭരണസഞ്ചാംവബധഞനകത്ത  ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം

അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രതീകേരണകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനഞ്ചാം  ഈ

കഭദഗതബകേളബലൂകട സഞധബക്കുഞ്ചാം.

ശതീ.  പബ.  പബ.  സുകമഞദക  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയ  പകേഞരഞ്ചാം  ശതീ  .    എ  .    സബ  .

കമഞയതീന്:  2021 -കലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  15-10-2021  വകര   സര്ക്കുകലെറക

കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  നബയമകഭദഗതബകേളബലൂകട

കേഞലെഞനസൃതമഞയുള മഞറങ്ങള് കകേഞണ്ടുവരഞന് സര്കഞരബനക  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക.

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങള് മഞസര് പ്ലഞന് തയഞറഞകഞന് വതീഴ്ചവരുത്തബയഞല്

സര്കഞരബനക  ഇടകപടഞന്  കേഴബയുന  വദവസ  അനബവഞരദമഞണക.  ദുരന്ത

സഞധദതയുള  പകദശങ്ങളബല്  അടബയന്തര  ആസൂത്രണഞ്ചാം  ആവശദമഞകണന

വദവസ നഗര ഗ്രഞമഞസൂത്രണ നബയമത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക.  പകതദകേ

പകദശത്തബനകവണബയുള  സലെപരഞസൂത്രണഞ്ചാം  അതഞതക  തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങള്കക  കചയഞവുനതഞണക.  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക

കൂടുതല് ഫണക അനവദബക്കുനതബനള നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം. 
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ശതീ  .    ജേബ  .    എസക  .    ജേയലെഞല്:  2021-കലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  നഗരങ്ങളുകട വളര്ചയുഞ്ചാം ഗ്രഞമതീണകമഖലെയബകലെ

നഗരവല്കരണവുഞ്ചാം  പരബസബതബയുഞ്ചാം  കവഗത്തബല്  മഞറുന

സഞഹചരദമഞണുളതക.  പകൃതബ  ചൂഷണമുള്കപ്പെകടയുള  സഞമൂഹബകേ

പശ്ചഞത്തലെങ്ങള്  കനരബടുനതബനഞ്ചാം  പകൃതബ  സമൗഹൃദ  വബകേസന

പവര്ത്തനങ്ങള്  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനള  ഇമൗ  നബയമ  കഭദഗതബകയ  സകഞഗതഞ്ചാം

കചയ്യുന്നു. 

ശതീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതഞമസക: 2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  30-11-2021  വകര

സര്ക്കുകലെറക  കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങളുകട  അന്തനഃസത്തയ്ക്കുഞ്ചാം   സമഗ്രമഞയ  കേഞഴ്ചപ്പെഞടബനകമതബരഞയുഞ്ചാം

1994-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  ആകബകലെ  വദവസകേള്കക

വബരുദമഞയുമഞണക കഭദഗതബ ബബല് കകേഞണ്ടുവനബരബക്കുനതക. 22 (എ)  എന

ഖണ്ഡഞ്ചാം കൂട്ടബകചര്ക്കുനതക അനധബകൃത നബര്മ്മേഞണങ്ങകള  ക്രമകപ്പെടുത്തഞനള

ശമമഞകണഞകയനക  വബശദതീകേരബകണഞ്ചാം.  വതീടുകേളബല്  എ.സബ.-യുളവര്കക

സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷനകേള്കക  അര്ഹതയബകലന  വദവസയബല്നബനക
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ഗുരുതര കരഞഗഞ്ചാം ബഞധബചവകര ഒഴബവഞക്കുനതബനക  ചട്ടഞ്ചാം കഭദഗതബ കചയണഞ്ചാം.

തൃകഞകര മുനബസബപ്പെഞലെബറബയക ആവശദമഞയ ജേതീവനകഞകര അനവദബകണഞ്ചാം.

കകേഞചബന് കകേഞര്പ്പെകറഷനബകലെ കലെഗസബ കവസക  നതീകഞ്ചാം കചയഞനള കേരഞര്

കസഞണറക എന കേമനബകക നല്കേഞനള തതീരുമഞനഞ്ചാം പുനരഞകലെഞചബക്കുകേയുഞ്ചാം

എഞ്ചാം.എല്.എ.  ആസബ വബകേസന ഫണ്ടുപകയഞഗബചക നബര്മ്മേബച കവണലെ സ്കൂള്

കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  കേരഞറുകേഞരനക  കുടബശബകേ  നല്കുനതബനക  നടപടബ

സകതീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനങ്ങളബകലെര്കപ്പെട്ടബരുന

ദബവസ  കവതനകഞരഞയ  ആകരഞഗദ  പവര്ത്തകേകര  പബരബചവബട്ട  തതീരുമഞനഞ്ചാം

പുനനഃപരബകശഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയണഞ്ചാം.  

ശതീ.  എചക.  സലെഞഞ്ചാം  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയ  പകേഞരഞ്ചാം  ശതീ  .    വബ  .    കകേ  .

പശഞന്തക: 2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലെകക

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയകണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.

സഞ്ചാംസഞന  പദതബ  വബഹബതത്തബകന്റെ  26  ശതമഞനഞ്ചാം  തകേ  തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങള് മുകഖന കചലെവഴബകകപ്പെടുനതഞ്ചാം പഞകദശബകേ സര്കഞരുകേളഞയബ

തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങകള  മഞറബകകഞണക  കകേഞവബഡക  മഹഞമഞരബകയ

കചറുകഞനള  പരബശമങ്ങള്  നടത്തബയതഞ്ചാം  അഭബമഞനകേരമഞണക.

പദതബ/സബ്സബഡബ മഞര്ഗ്ഗകരഖകേളബല് മഞറഞ്ചാംവരുത്തഞന് തയഞറഞയതഞ്ചാം ചബലെ
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പകതദകേ ജേനവബഭഞഗങ്ങള്കക പരബഗണന നല്കേബയതഞ്ചാം ശഞരതീരബകേ-മഞനസബകേ

കവല്ലുവബളബകേള് കനരബടുനവര്ക്കുഞ്ചാം കുട്ടബകേള്ക്കുമുള ആശകഞസ പദതബകേള്കക

രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയതഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  പുകരഞഗതബയഞണക

കേഞണബക്കുനതക.  അഞക  വകുപ്പുകേകള  ഏകേതീകേരബചകകേഞണക

തകദ്ദേശകപഞതസര്വ്വതീസക  നബലെവബല്  വരുനകതഞടുകൂടബ  തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങള്  കഎ.എസക.ഒ.  നബലെവഞരത്തബകലെയക  ഉയരുനതഞണക.

മുനബസബപ്പെല്  നഗരസഭകേകള  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സകതീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേന്ദ്ര-സഞ്ചാംസഞന  പദതബകേള്  നടപ്പെഞക്കുനതബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  ജേനസഞ്ചാംഖദഞനപഞതബകേമഞയബ  വര്കക  സഡബ  നടത്തബ

ആവശദഞ്ചാംകവണ  ജേതീവനകഞകര  നബയമബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വലെബയ

നഗരസഭകേളബല് ഒരു ഫബനഞന്സക ഓഫതീസകറയുഞ്ചാം ലെഞ ഓഫതീസകറയുഞ്ചാം പബബകേക

ഓഫതീസകറയുഞ്ചാം  നബയമബകഞനഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എശക്സൈസക  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .

എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  ഭരണഘടനഞ  വബരുദമഞയബ  നടത്തുന

പവര്ത്തനങ്ങകള  പതബകരഞധബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഭരണഘടനഞ

സഞപനങ്ങകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനമഞവശദമഞയ   സമതീപനമുണഞകേണഞ്ചാം.

കപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന  നബലെപഞടഞണക  സര്കഞര്
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സകതീകേരബചക  വരുനതക.  ബബല്ലുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടുള  ഭരണ-

പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട ആശങ്കകേള് സബ്ജകക കേമ്മേബറബയബലഞ്ചാം തടര്നക സഭയബലഞ്ചാം

വബശദമഞയബ  ചര്ച  കചയഞവുനതഞണക.  കതഞഴബലറപ്പെക  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബയബല് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകേഞന് തഞത്പരദമുള കതഞഴബലെഞളബകേള് ഒടുക്കുന

50  രൂപയക  ആനപഞതബകേമഞയ  തകേ  സര്കഞര്  വഹബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബയബകലെ  ജേതീവനകഞര്ക്കുള  ശമളമുള്കപ്പെകടയുള  കചലെവുകേള്കക

സര്കഞരബല്നബന്നുഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  ഫണക  വബനബകയഞഗബക്കുനതഞണക.  ബബലബകന്റെ

കപരക  മഞറ്റുനതക  സഞ്ചാംബനബചക  ചര്ച  കചയക  തതീരുമഞനകമടുകഞഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബയബല് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  60  വയസക പൂര്ത്തബയഞയവര്കക കപന്ഷന്

നല്കുനതഞണക. തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളുകട പവര്ത്തനങ്ങള്കക കൂടുതല്

തകേ  അനവദബകഞന്  സഞധബചതഞ്ചാം  ഓര്ഡബനന്സക  അടബസഞനമഞകബ

വബജേയകേരമഞയബ  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  കതരകഞ്ഞടുപ്പെക  നടത്തഞന്

സഞധബചതഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളഞണക.  അധബകേഞര

വബകകേന്ദ്രതീകേരണത്തബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തഞന്  സര്കഞര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനബല.

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളബല്നബന്നുഞ്ചാം അകപക്ഷകേനക ശകേപ്പെറക രസതീതക ലെഭബചക

അഞഞമകത്ത  ദബവസഞ്ചാം  മുതല്  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞന്

കേഴബയുകേയുഞ്ചാം  അകപക്ഷയബല്  കൃത്രബമഞ്ചാം  കേകണത്തുനപക്ഷഞ്ചാം  പബഴ
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ഒടുകകണതഞയുഞ്ചാം  വരുന  വബധത്തബലള  മഞറമഞണക  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക.  213

കസവനങ്ങള് ഓണ്കകലെനബല്  നബലെവബല് 230 പഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം  അടുത്ത

വര്ഷഞരഞ്ചാംഭകത്തഞകട  മുഴുവന്  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതഞണക.

നബരഞകേരണ പകമയങ്ങള് നബരഞകേരബച.   

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ  കചയ.

2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-

കലെ കകേരള പഞഞയത്തക രഞജേക  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ കകേരള നഗര-

ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  തകദ്ദേശസകയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം  ഗ്രഞമവബകേസനവുഞ്ചാം

ഭവനനബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  IX-ാം  നമര്  വബഷയ  നബര്ണയ

സമബതബയുകട പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം  സഭ അഞ്ചാംഗതീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് വബഷയനബര്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയക അയച.

അറബയബപ്പെക

മബ  .    സതീകര്:  ഇന്നുകചര്ന  കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബയുകട

കയഞഗത്തബലണഞയ ധഞരണയുകട അടബസഞനത്തബല്  06-10-2021  ബുധനഞഴ്ച
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സഭയുകട  മുമഞകകേ  വരുന  ബബല്ലുകേളബകന്മേലള  ഓര്ഡബനന്സക

നബരഞകേരണപകമയ കനഞട്ടതീസുകേളുകടയുഞ്ചാം സബ്ജകക കേമ്മേബറബകേളുകട പരബഗണനയക

അയയണകമന  പകമയത്തബനള  കഭദഗതബ  കനഞട്ടതീസുകേളുകടയുഞ്ചാം

മുന്ഗണനഞക്രമഞ്ചാം  നബര്ണയബക്കുനതബനഞയബ  നടത്തുന  നറുകകടുപ്പെബകന്റെ

തതീയതബയുഞ്ചാം  സമയവുഞ്ചാം  05-10-2021  ഉചയക  12.00  മണബയഞകണന വബവരഞ്ചാം

അറബയബക്കുന്നു. 

സഭ രഞത്രബ 7.47-നക പബരബഞ്ഞു.

**********


