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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   6,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചഞകദദഞത്തര സമയഞ്ചാം)

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്  പകേഞരഞ്ചാം

സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്  മുഖഞവരണഞ്ചാം

ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

എനകഡഞസള്ഫഞന ദുരബതബഞധബതര് കനരബടുന പതബസനബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  എനകഡഞസള്ഫഞന  പുനരധബവഞസ  പദതബകേകള

ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുന  കറെമഡബകയഷന  കസല്  നബഷബയമഞയതബകനത്തുടര്നക്ക്
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ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  നഷ്ടപരബഹഞരവഞ്ചാം  ലെഭദമഞകേഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം  എനകഡഞസള്ഫഞന

ദുരബതബഞധബതര് പതബസനബയബലെഞയതഞയബ പറെയകപ്പെടുന അതസ്പീവ ഗുരുതരമഞയ

സബതബവബകശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശേദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  എന.  എ.  കനലബക്കുനക്ക്,  സജേസ്പീവക്ക്

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

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

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

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

എനകഡഞസള്ഫഞന ദുരബതബഞധബതര്കഞയുളള പുനരധബവഞസ പവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനഞയബ  പവര്ത്തബച്ചുവരുന  കറെമഡബകയഷന  കസല്

പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞനുളള  നടപടബകേള്  നടനവരബകേയഞണക്ക്.  ജേബലഞതലെ

അവകലെഞകേന  സമബതബ  ഓഗസക്ക്  മഞസത്തബല്  അവകലെഞകേനഞ്ചാം  നടത്തബ

ആവശേദമഞയ  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഇവര്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം,

ചബകേബതഞ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  എനസ്പീ  ആനുകൂലെദങ്ങളഞ്ചാം  കമഞകകബല്  കമഡബകല്

യൂണബറക്ക്,  സസൗജേനദ  യഞതഞ  സസൗകേരദങ്ങള്,  കകവദദ്യുതബ  ഇളവക്ക്  എനബവയുഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്;  കൂടഞകത  കസ്നേഹ  സഞന്തന്ത്വനഞ്ചാം  പദതബവഴബയുഞ്ചാം  ആനുകൂലെദങ്ങള്
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നല്കേബവരുന.  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകന്റെ  അകഞദമബകേക്ക്

കബഞകബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകുകേയുഞ്ചാം  ആശുപതബ  കബഞകബകന്റെ

നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടനവരബകേയുമഞണക്ക്.  മൂളബയഞറെബല്

ദുരബതബഞധബതര്കക്ക് പുനരധബവഞസ വബകലജേക്ക് നബര്മ്മേബകഞനുളള പവര്ത്തനങ്ങളഞ്ചാം

നടനവരുന.  ഇവരുകട  പുനരധബവഞസവഞ്ചാം  കക്ഷമവഞ്ചാം  ഉറെപ്പുവരുത്തുനതബനുളള

നടപടബകേളഞണക്ക് സര്കഞര് സന്ത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലബക്കുനക്ക്:  കേഞസര്കഗഞഡക്ക് ജേബല എനകഡഞസള്ഫഞന

ബഞധബതരുകട  ദുരന്ത  ഭൂമബയഞയബട്ടഞണക്ക്  കേണകഞകകപ്പെടുനതക്ക്.  കേശുമഞവബന

കതഞട്ടങ്ങളബല്  എനകഡഞസള്ഫഞന തളബച പഞകന്റെഷന കകേഞര്പ്പെകറെഷനബല്നബനക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  ഇസൗടഞകബയബട്ടുകണനഞ്ചാം  ഇവരുകട  സമഗ്ര  പുനരധബവഞസഞ്ചാം

ലെക്ഷദമഞകബ   മൂളബയഞറെബല്  പുനരധബവഞസ  വബകലജേക്ക്   സഞപബകഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുകണനഞ്ചാം  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  വബധബപകേഞരമുളള  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുനതബനഞവശേദമഞയ  ഫണക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞകണനഞ്ചാം സര്കഞര്  അറെബയബചതബകന്റെ നബലെവബകലെ സബതബ

വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  എനകഡഞസള്ഫഞന  ദുരബതബഞധബതരുകട

പട്ടബകേയബലുള്കപ്പെടുത്തഞനുള്ള  കമഡബകല്  പരബകശേഞധന  ഉദഞരമഞകണകമനഞ്ചാം
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അര്ഹരഞയവകര പട്ടബകേയബലുള്കപ്പെടുത്തബ എലഞ സഹഞയവഞ്ചാം നല്കേണകമനള്ള

മനുഷദഞവകേഞശേ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ഉത്തരവബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  സന്ത്വസ്പീകേരബച

നടപടബകേള്  സഞ്ചാംബനബച്ചുഞ്ചാം  വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  പഞകന്റെഷന  കകേഞര്പ്പെകറെഷന

കഹലെബകകേഞപ്റര് ഉപകയഞഗബചക്ക് ആകേഞശേമഞര്ഗഞ്ചാം എനകഡഞസള്ഫഞന തളബകഞന

തുടങ്ങബയകതഞകട  വഞയുവഞ്ചാം  ജേലെവഞ്ചാം  മണഞ്ചാം  വബഷലെബപ്തമഞവകേയുഞ്ചാം

നഞഡസ്പീവവ്യൂഹങ്ങകളയുഞ്ചാം  കേരളബകനയുഞ്ചാം  ബഞധബക്കുന  കരഞഗങ്ങള്,  കേദഞനസര്,

അപസഞരഞ്ചാം,  ശേഞരസ്പീരബകേ/മഞനസബകേ കകവകേലെദങ്ങള് എനബവ വദഞപകേമഞവകേയുഞ്ചാം

കചയ. ഇസൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

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

എനകഡഞസള്ഫഞന  ദുരബതബഞധബതകര  കേകണത്തുനതബനക്ക്  കേദഞമ്പുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  അതുവഴബ  കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ടവകര  വബവബധ

വബഭഞഗങ്ങളഞയബ തബരബചക്ക്  സഞമ്പത്തബകേ സഹഞയഞ്ചാം,  സസൗജേനദ ചബകേബത,  ബഞങക്ക്

കേടഞ്ചാം  എഴുതബത്തള്ളല്,  വബദദഞഭദഞസ  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്,  പതബമഞസ  കപനഷന,

കകവദദ്യുതബ  നബരകബല്  ഇളവക്ക്,  സസൗജേനദ  കറെഷന  എനബവ  നല്കേബവരബകേയുഞ്ചാം

കചയ്യുന. ഇവര്കഞയബ വബവബധ പുനരധബവഞസ പദതബകേളഞ്ചാം കമഡബകല് കേദഞമ്പുഞ്ചാം

നടത്തബവരുന.  സന്ത്വകേഞരദ  ആശുപതബകേളബല്  സമര്പ്പെബക്കുന  ബബല്ലുകേളബല്
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ഓഡബറക്ക്  നടത്തുനതബനഞയബ  കദശേസ്പീയ  ആകരഞഗദ  ദസൗതദഞ്ചാം  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്

കേഞരദഞലെയകത്ത ചുമതലെകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.   കറെമഡബകയഷന കസല് ഉടനതകന

പവര്ത്തനക്ഷമമഞക്കുനതഞണക്ക്.  ഇസൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്

ചര്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശേന):  എനകഡഞസള്ഫഞന

ദുരബതബഞധബതരുകട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളകട

ഏകകേഞപനമുണഞകേണഞ്ചാം.  കറെമഡബകയഷന  കസല്  കൃതദമഞയബ  കയഞഗഞ്ചാം

കചരുനതബനക്ക്  നടപടബ  സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കമഡബകല് കേദഞമ്പബല് കേകണത്തബയ

1031  കപകരക്കൂടബ ദുരബതബഞധബതരുകട പട്ടബകേയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ഇവര്കക്ക്

വബദഗ്ദ്ധ  ചബകേബതഞസസൗകേരദഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ദുരബതബഞധബതര്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരവഞ്ചാം  ആജേസ്പീവനഞന്ത  ചബകേബതയുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകണകമന

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  വബധബ  നടപ്പെഞകണഞ്ചാം.  മുഴുവന  ദുരബതബഞധബതരുകടയുഞ്ചാം

കേടബഞധദത  എഴുതബത്തള്ളുനതബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഇവകര  ബബ.പബ.എല്.  ലെബസബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കപനഷന തുകേ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 2019 കഫബ്രുവരബ

3-നക്ക്  മുഖദമനബയുകട അദദക്ഷതയബല് കചര്ന കയഞഗത്തബകലെ തസ്പീരുമഞനങ്ങള്
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നടപ്പെഞക്കുനതുള്കപ്പെകടയുള്ള ഉറെപ്പുകേള് പഞലെബകണഞ്ചാം.

II ശദക്ഷണബകല്

(1) വബകനഞദസഞഞര കമഖലെയുകട പുനരുജസ്പീവനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എചക്ക്  .    സലെഞഞ്ചാം:  കകേഞവബഡക്ക് മഞനദണ്ഡങ്ങള് പഞലെബചക്ക് വബകനഞദസഞഞര

കകേന്ദ്രങ്ങള്  തുറെക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇസൗ  കമഖലെകയ  ആശയബചക്ക്  ഉപജേസ്പീവനഞ്ചാം

നടത്തുനവകര  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കനഹ്റുകടഞഫബ  വള്ളഞ്ചാംകേളബ

പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം കേഞരവന,  അഗ്രബ ടൂറെബസഞ്ചാം പദതബകേളകട  സഞധദതകേള്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.    

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

റെബയഞസക്ക്):  സഞഞരബകേകള  ആകേര്ഷബക്കുനതബനഞയബ  'സുരക്ഷബത  കകേരളഞ്ചാം

സുരക്ഷബത  ടൂറെബസഞ്ചാം'  എന  ലെക്ഷദകത്തഞകടയുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  രൂപഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നൂറെക്ക്  ശേതമഞനഞ്ചാം  വഞകബകനറഡക്ക്  ടൂറെബസഞ്ചാം  കകേന്ദ്രങ്ങള്  എന

ലെക്ഷദകത്തഞകട  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ  സഹകേരണകത്തഞകട  വവത്തബരബയബല്

പകതദകേ  പദതബ  നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണക്ക്.  കനഹ്റുകടഞഫബ  വള്ളഞ്ചാംകേളബ

പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  ആകലെഞചബക്കുനതഞണക്ക്.  ടൂറെബസഞ്ചാം  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്

പവര്ത്തബക്കുനവര്കഞയബ നബരവധബ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചബട്ടുണക്ക്.  കേഞരവന,



7

അഗ്രബ  ടൂറെബസഞ്ചാം  പദതബകേളകട  സഞധദതകേള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(2) സബല് കഡവലെപ്കമന്റെക്ക് അകതഞറെബറബ രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  വബവബധ വകുപ്പുകേളകട കേസ്പീഴബല് പവര്ത്തബക്കുന

കതഞഴബല്-വനപുണദ  പരബശേസ്പീലെന  പരബപഞടബകേള്  ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനഞയബ

ഒരു  സബല്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  അകതഞറെബറബ  രൂപസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  വനപുണദ

വബകേസനവമഞയബ ബനകപ്പെട്ട നയഞ്ചാം പഖദഞപബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

വനപുണദ  വബകേസനഞ്ചാം  ഏകകേഞപബപ്പെബകഞനുതകുന  രസ്പീതബയബലുള്ള  വനപുണദ

വബകേസന  നയത്തബനക്ക്  അന്തബമരൂപഞ്ചാം  നല്കുനതഞണക്ക്.  കതഞഴബല്കമഖലെയുകട

ഗുണവഞ്ചാം കേഞരദക്ഷമതയുഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബചക്ക്  ഉല്പ്പെഞദനക്ഷമത,  സഞമ്പത്തബകേ വളര്ച

എനബവ വകേവരബക്കുനതബനുഞ്ചാം യുവജേനതകയ കതഞഴബല് വനപുണദമുള്ളവരഞകബ

മഞറ്റുനതബനുഞ്ചാം  കദശേസ്പീയ/സഞ്ചാംസഞന/ജേബലഞതലെങ്ങളബലുള്ള  വനപുണദ  വബകേസന

പവര്ത്തനങ്ങകള  ഉസൗര്ജബതകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  മഞര്ഗനബര്കദ്ദേശേങ്ങള്

നല്കുനതബനുമഞയബ  കകേരള  അകഞഡമബ  കഫഞര്  സബല്സക്ക്  എകലെനസക്ക്

(KASE)-കന  സഞ്ചാംസഞന  വനപുണദ  വബകേസന  മബഷനഞയബ
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ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. കസറക്ക് കലെവല് സബയറെബഞ്ചാംഗക്ക് കേസൗണ്സബലുഞ്ചാം വഹ പവര്

കേമ്മേബറബയുഞ്ചാം  ബബസബനസക്ക്  അവഡന്ത്വസറെബ  കേമ്മേബറബയുഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

സഞഹചരദത്തബല്  പകതദകേമഞയ  സബല്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  അകതഞറെബറബ

രൂപസ്പീകേരബകകണ ആവശേദമബല.  

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറെഞയബ വബജേയന):  കകേരള കഡവലെപ്കമന്റെക്ക് ആനഡക്ക്

ഇനകവഷന  സഞറജേബകേക്ക്  കേസൗണ്സബല്  (K-DISC)-കന്റെ  കനതൃതന്ത്വത്തബല്

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കതഞഴബല്  സഞധദത   സൃഷ്ടബകഞനുള്ള  ശമമഞണക്ക്  നടക്കുനതക്ക്.

അഭദസ്തവബദദരഞയ,  കതഞഴബലെബലഞത്ത  വസ്പീട്ടമ്മേമഞര്/കജേഞലെബ  ഉകപക്ഷബചവര്

തുടങ്ങബയവര്കക്ക്  'വര്കക്ക്  ഫഞ്ചാം  കഹഞഞ്ചാം'  അടബസഞനത്തബല്  വസ്പീടുകേളബകലെഞ,

വസ്പീടബനടുകത്തഞ കതഞഴബല് നല്കേഞന കേഴബയുന പദതബ പഞവര്ത്തബകേമഞകഞനുള്ള

നടപടബകേളകട  ഭഞഗമഞയബ  കതഞഴബലുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  സബല്

വര്ദബപ്പെബകകണതുണക്ക്.   നകലഞരു വബഭഞഗഞ്ചാം  ജേനങ്ങകള സബല് കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്

സസ്പീമബകന്റെ ഭഞഗമഞകഞനുള്ള നടപടബകേളമഞയബ സര്കഞര് മുകനഞട്ടുകപഞകുകേയഞണക്ക്. 
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III.  സബ്മബഷന

1.  സഞമ്പത്തബകേ തട്ടബപ്പെക്ക്

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശേന):  കപഞപ്പുലെര് ഫബനഞനസക്ക്

കേമ്പനബ  സഞമ്പത്തബകേ  തട്ടബപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  അകനന്ത്വഷണഞ്ചാം

ഉസൗര്ജബതകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  തട്ടബപ്പെബനക്ക്  വബകധയരഞയവരുകട  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറെഞയബ വബജേയന):  കപഞപ്പുലെര് ഫബനഞനസക്ക് കേമ്പനബ

സഞമ്പത്തബകേ  തട്ടബപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  4741  കകേസുകേള്  സബ.ബബ.കഎ.

ഏകറടുത്തക്ക്  അകനന്ത്വഷണഞ്ചാം  നടത്തബവരുന.  കകേസബകന്റെ  നടപടബക്രമങ്ങളകട

ഭഞഗമഞയബ  Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (BUDS

Act)  പകേഞരഞ്ചാം ആഭദന്തര വകുപ്പെക്ക് മുന കസക്രട്ടറെബകയയുഞ്ചാം ധനകേഞരദ റെബകസഞഴ്സസക്ക്

ഓഫസ്പീസകറെയുഞ്ചാം  കകേഞമ്പസ്പീറന്റെക്ക്  അകതഞറെബറബകേളഞയുഞ്ചാം  അവകര

സഹഞയബക്കുനതബനുള്ള  ഓഫസ്പീസര്മഞരഞയബ  ജേബലഞ  കേളകര്മഞകരയുഞ്ചാം

നബകയഞഗബചബട്ടുണക്ക്.  കപഞപ്പുലെര് ഫബനഞനസക്ക് സഞപനത്തബകന്റെ എലഞ ശേഞഖകേളഞ്ചാം

അടച്ചുപൂട്ടബ സഞവര ജേഞ്ചാംഗമ വസ്തുകള് കേണ്ടുകകേട്ടബ ക്രയവബക്രയങ്ങള് മരവബപ്പെബചക്ക്

റെബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സബ.ബബ.കഎ.-കക്ക്  വകേമഞറുകേയുഞ്ചാം  എലഞ  ജേബലകേളബലുഞ്ചാം  ഓകരഞ
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അഡസ്പീഷണല്  ഡബസബകക്ക്  ആനഡക്ക്  കസഷനസക്ക്  കകേഞടതബകയ  വബചഞരണ

കചയ്യുനതബനക്ക്  കഡസബകഗ്നേറക്ക്  കചയക്ക്  വബജഞപനഞ്ചാം  പുറെകപ്പെടുവബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേസകനന്ത്വഷണത്തബനഞവശേദമഞയ  സഹകേരണഞ്ചാം  സര്കഞര്

ഉറെപ്പുവരുത്തുനതുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  തട്ടബപ്പെബനക്ക്  വബകധയരഞയവരുകട  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതുമഞണക്ക്.

2. കുടബകയഞഴബപ്പെബകകപ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന:  ഏഴബമലെ  നഞവബകേ  അകഞദമബകഞയബ

കുടബകയഞഴബപ്പെബകകപ്പെട്ടവരുകട ഭൂമബകക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കുനതബനുഞ്ചാം കകേസുകേള്

സമയബനബതമഞയബ തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റെവനവ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞജേന): ഏഴബമലെ നഞവബകേ

അകഞദമബ സഞപബക്കുനതബനുകവണബ കേണ്ണൂര് ജേബലയബകലെ തളബപ്പെറെമ്പക്ക് തഞലൂകബല്

രഞമന്തളബ വബകലജേബല്കപ്പെട്ട 850 കഹകറെബല്പ്പെരഞ്ചാം ഭുമബ  1894-കലെ ഭൂമബ ഏകറടുകല്

നബയമപകേഞരഞ്ചാം  ഏകറടുക്കുകേയുഞ്ചാം  കുടബകയഞഴബപ്പെബകകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  ഉചബതമഞയ

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  റെഫറെനസക്ക്  കകേഞടതബ  വര്ദനവക്ക്

അനുവദബച്ചു  നല്കേബയ  വബധബനദഞയ  പകേഞരഞ്ചാം  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചവര്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഏകേകദശേഞ്ചാം  223  എല്.എ.ആര്.
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കകേസുകേള്  പയ്യന്നൂര്  സബക്ക്  കകേഞടതബയബല്  വബചഞരണ  ഘട്ടത്തബലെഞയതബനഞല്

കകേഞടതബവബധബയുകട അടബസഞനത്തബല് മഞതകമ തുടര്നടപടബകേള് സന്ത്വസ്പീകേരബകഞന

സഞധബക്കുകേയുള. 

3. സലെ പരബവര്ത്തനത്തബനക്ക് അനുമതബ

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:  കേബഴുമുറെബകടവക്ക്  പഞലെത്തബകന്റെ  അകപഞചക്ക്

കറെഞഡബനുള്ള  സലെഞ്ചാം  പരബവര്ത്തനഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുള്ള  അനുമതബ  നല്കേഞന

നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  കേബഴുമുറെബകടവക്ക്  പഞലെത്തബകന്റെ

അകപഞചക്ക്  കറെഞഡക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  പബറെവഞ്ചാം  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

രഞമമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  വബകലജേബല്  141.25  കസന്റെക്ക്  സലെഞ്ചാം  നബകേത്തുനതബനക്ക്  സമര്പ്പെബച

അകപക്ഷ  സഞ്ചാംസഞനതലെ  സമബതബ  പരബകശേഞധബചക്ക്  സര്കഞരബല്  സമര്പ്പെബച

റെബകപ്പെഞര്ട്ടുപകേഞരഞ്ചാം  പഞരബസബതബകേ  വദവസകയ  കദഞഷകേരമഞയബ

ബഞധബക്കുകമനതബനഞല്   അകപക്ഷ  നബരസബക്കുകേയുണഞയബ. 2008-കലെ കകേരള

കനല്വയല് തണസ്പീര്ത്തട സഞ്ചാംരക്ഷണ നബയമത്തബകലെ വദവസകേള് പഞലെബച്ചുഞ്ചാം

പഞരബസബതബകേ  പഞധഞനദമുള്ള  കനല്വയലുകേളഞ്ചാം  തണസ്പീര്ത്തടങ്ങളഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബച്ചുകകേഞണ്ടുഞ്ചാം വദക്തമഞയ  പരബകശേഞധനയക്ക്  കശേഷഞ്ചാം മഞതകമ
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പരബവര്ത്തനഞനുമതബ  നല്കേഞന  സഞധബക്കുകേയുള.

പരബവര്ത്തനഞനുമതബയബലഞകത  പഞലെഞ്ചാം  പണബ  ആരഞ്ചാംഭബചതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  (പഞലെഞ്ചാം  വബഭഞഗഞ്ചാം) ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയകറെഞടക്ക്  ആവശേദകപ്പെട്ട

റെബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ലെഭബചകശേഷഞ്ചാം  പരബകശേഞധബചക്ക്  യുക്തമഞയ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

കകകേകകഞള്ളുനതഞണക്ക്.

4. വസ്പീടബനക്ക് സമസ്പീപത്തുള്ള വബദദഞലെയങ്ങളബകലെയക്ക് മഞറുനതബനക്ക് അനുമതബ

ശസ്പീ  .    എ  .    എന   .    ഷഞ്ചാംസസ്പീര്:  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  വസ്പീടബനടുത്തുള്ള

വബദദഞലെയങ്ങളബകലെയക്ക്  മഞറുനതബനക്ക്  ടബ.  സബ.  നല്കേഞനുള്ള  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ  –  കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശേബവനകുട്ടബ):

വബദദഞഭദഞസ അവകേഞശേ നബയമപകേഞരഞ്ചാം  ടബ.  സബ.  ആവശേദകപ്പെടുന കുട്ടബകേള്കക്ക്

പസ്തസ്തുത സ്കൂളബകലെ പധഞന അദദഞപകേന നല്കകേണതുഞ്ചാം അതബനക്ക് വബരുദമഞയബ

കപരുമഞറുന ഉകദദഞഗസകന്റെ കപരബല് കേര്ശേന നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുനതുമഞണക്ക്.

വബദദഞര്തബകേള്  കചരഞന  ഉകദ്ദേശേബക്കുന  സ്കൂളബകന്റെ  ഭസൗതസ്പീകേ  സഞഹചരദഞ്ചാംകൂടബ

കേണകബകലെടുത്തഞയബരബക്കുഞ്ചാം ടബ. സബ. നല്കുനതക്ക്.
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5. കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ   കക്ഷമനബധബ പദതബ പരബഷ്കരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    മമ്മേബക്കുട്ടബ:  കകേരള കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  പദതബ

ആനുകൂലെദങ്ങള്  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കുടബശബകേ  തുകേ

കകേഞടുത്തുതസ്പീര്ക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശേബവനകുട്ടബ):  കകേരള

കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബകന്റെ ഭൂവടമ-കതഞഴബലെഞളബ വബഹബതഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബച്ചുഞ്ചാം  സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  നബലെവബലുള്ള  അഞക്ക്  രൂപ  നബരകബല്

നബലെനബര്ത്തബകകഞണ്ടുഞ്ചാം കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ ആകക്ക് കഭദഗതബ വരുത്തുനതബനക്ക്

ഓര്ഡബനനസക്ക്  പുറെകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ  ആകക്ക്  കഭദഗതബ

വരുത്തുനകതഞകട കബഞര്ഡബകന്റെ വരുമഞനഞ്ചാം വര്ദബക്കുകേയുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളകട

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബച്ചുനല്കേഞന  സഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനതഞണക്ക്.

കബഞര്ഡക്ക്  നല്കേബവരുന  വബവബധ  ധനസഹഞയങ്ങള്  കേഞലെഞനുസൃതമഞയബ

പരബഷ്കരബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം ധനകേഞരദ വകുപ്പെബകന്റെ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.   കുടബശബകേ

വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞന  മുന  സര്കഞര്  130  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  ഇസൗ  സഞമ്പത്തബകേ

വര്ഷഞ്ചാം 20 കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.
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6. പഞറെപ്പുറെഞ്ചാം  -  വലഞ്ചാംകേടവക്ക് പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എല്കദഞസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  മുടങ്ങബയ പഞറെപ്പുറെഞ്ചാം-

വലഞ്ചാംകേടവക്ക്  പഞലെത്തബകന്റെ  പവൃത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്

ഗതഞഗതകയഞഗദമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റെബയഞസക്ക്):  എറെണഞകുളഞ്ചാം  ജേബലയബകലെ  പഞറെപ്പുറെഞ്ചാം-വലഞ്ചാംകേടവക്ക്  പഞലെത്തബകന്റെ

റെസ്പീകടണറെബല് എസബകമറബകനകഞളഞ്ചാം അധബകേരബച തുകേ ലെഭബചതബനഞല് കടണറെബനക്ക്

അനുമതബ  നല്കേണകമഞകയന  കേഞരദഞ്ചാം  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്

പരബകശേഞധബക്കുകേയഞണക്ക്.   ധനവകുപ്പെബകന്റെകൂടബ  പരബകശേഞധനയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം  മറക്ക്

നടപടബകേളബകലെയക്ക് കേടകഞവനതഞണക്ക്.

7. എന  .  ജേബ  .  ഒ  .   കേന്ത്വഞര്കട്ടഴ്സക്ക് പുതുകബപ്പെണബയല്

ശസ്പീ  .    കതഞട്ടത്തബല്  രവസ്പീന്ദ്രന:  കകേഞഴബകകഞടക്ക്-കകേഞലഗല്  നഞഷണല്

വഹകവയുകട  സമസ്പീപമുള്ള  കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാംകചന  എന.ജേബ.ഒ.  കേന്ത്വഞര്കട്ടഴ്സക്ക്

പുതുകബപ്പെണബയുനതബനക്ക് നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റെബയഞസക്ക്):  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കചവഞയൂര്  വബകലജേബല്  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ
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അധസ്പീനതയബലുള്ള  ജേസ്പീര്ണഞവസയബലുള്ള  എന.ജേബ.ഒ.  കേന്ത്വഞര്കട്ടഴ്സക്ക്  കകേട്ടബടങ്ങള്

പുനര്  നബര്മ്മേബകഞന  മഞസര്  പഞന  തയ്യഞറെഞക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  സര്കഞര്  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട

തഞമസസസൗകേരദകമഞരുക്കുകേകയന  ലെക്ഷദഞ്ചാം  സഞക്ഷഞത്കേരബക്കുനതബനുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങള് ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയബ നബറെകവറ്റുനതഞണക്ക്.

8. കറെഞഡക്ക് നവസ്പീകേരണ പവൃത്തബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    സചബനകദവക്ക്:  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ജേബലയബകലെ  പഞവങ്ങഞടക്ക്-

ഉള്ളബകയരബ-കുറദഞടബ-കചഞവ്വ കറെഞഡക്ക് നവസ്പീകേരണഞ്ചാം തന്ത്വരബതകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

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

റെബയഞസക്ക്):  പസ്തുത  കറെഞഡബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകക്ക്

സലെകമകറടുക്കുനതബനുള്ള കപഞകപ്പെഞസല് സര്കഞരബകന്റെ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

ഉള്ളബകയരബ  മുതല് കുറദഞടബ  വകരയുള്ള കറെഞഡബകന്റെ ഡഞഫക്ക്  അവലെനകമന്റെബകന്റെ

ഫസ്പീസബബബലെബറബ പരബകശേഞധബകഞനുഞ്ചാം അവലെനകമന്റെക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ഡസ്പീവബകയഷനുള്ള

ഭഞഗങ്ങളബല്  അഡസ്പീഷണല്  കടഞട്ടല്  കസഷന  സര്കവ്വ  നടത്തഞനുഞ്ചാം

കകേ.ആര്.എഫക്ക്.ബബ.-കക്ക്  നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്;   ഇവ  പൂര്ത്തബയഞകബ

അന്തബമ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യഞറെഞകബ  കേബഫ്ബബയുകട  സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ
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ലെഭദമഞകഞനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതഞണക്ക്.

9. എസക്ക്  .  എഞ്ചാം  .  എ  .   കരഞഗബകേള്കക്ക് സഹഞയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .    സുനബല് കുമഞര്: വസനല് മസ്കുലെഞര് അകടഞഫബ, മസ്കുലെഞര്

ഡബകസഞഫബ  കരഞഗബഞധബതരുകട  ചബകേബതയഞവശേദമഞയ മരുനഞ്ചാം മറക്ക്  സഹഞയ

ഉപകേരണങ്ങളഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പുനരധബവഞസത്തബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  അപൂര്വ്വകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധബച  കുട്ടബകേളകട  കേഞരദത്തബല്  അടബയന്തര

നടപടബകയടുകണകമന  കകേഞടതബ  ഉത്തരവബകനത്തുടര്നക്ക്  കകേരള  സഞമൂഹദ

സുരക്ഷഞ  മബഷനബല്  അകപക്ഷകേള്  സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഫണക്ക്

ലെഭദതയനുസരബചക്ക്  ചബകേബത  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

വസനല്  മസ്കുലെഞര്  അകടഞഫബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  അപൂര്വ്വ  കരഞഗങ്ങളകട

ചബകേബതയക്ക്  ക്രസൗഡക്ക്  ഫണബഞ്ചാംഗബനഞയബ  നടപടബക്രമങ്ങള്  തയ്യഞറെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഗുണകഭഞക്തഞകകള  കതരകഞ്ഞെടുക്കുനതബനക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്

നബശ്ചയബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  വബ  കകേയര്  പദതബയബലൂകട  ഫണക്ക്

സന്ത്വരൂപബക്കുനതബനഞയബ സഞമൂഹദ സുരക്ഷഞ മബഷന മുകഖന കസഞഷദല് മസ്പീഡബയ
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കേഞമ്പയബനബഞ്ചാംഗബനക്ക്  ഒരു  ഏജേനസബകയ  കതരകഞ്ഞെടുക്കുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പെക്ക്  ഒരു  കടകബകല്  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പസ്തുത  കരഞഗ  ചബകേബതകഞയബ   എഞ്ചാംപഞനല്

കചയബട്ടുള്ള ആശുപതബകേകള അപൂര്വ്വ കരഞഗങ്ങള്കഞയുള്ള കദശേസ്പീയ നയത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബ  സന്ത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  ജേനബതകേകരഞഗങ്ങള്

ഗര്ഭഞവസയബല്ത്തകന  കേകണത്തുനതബനഞയബ  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  എസക്ക്.എ.ടബ

ആശുപതബയബല്  പരബകശേഞധനഞ  സസൗകേരദഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  വസനല് മസ്കുലെഞര് അകടഞഫബ,  മസ്കുലെഞര് ഡബകസഞഫബ

കരഞഗബഞധബതര്കക്ക്  ഇലെകകഞണബകേക്ക്  വസ്പീല്കചയറുകേള് ഉള്കപ്പെകടയുള്ള സഹഞയ

ഉപകേരണങ്ങള്  സഞ്ചാംസഞന  വബകേലെഞഞ്ചാംഗ  കക്ഷമ  കകേഞര്പ്പെകറെഷന  മുകഖന

സസൗജേനദമഞയബ വബതരണഞ്ചാം കചയവരുന.

10. മങട കഹല്ത്തക്ക് കസന്റെറെബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞെളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ:  മങട  കേമ്മേവ്യൂണബറബ  കഹല്ത്തക്ക്  കസന്റെറെബല്

അതദഞഹബത വബഭഞഗഞ്ചാം  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം  24  മണബക്കൂറുഞ്ചാം കഡഞകറുകട  കസവനഞ്ചാം

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  സഞഫക്ക്  പഞകറണ്  തഞലൂകഞശുപതബകക്ക്  സമഞനമഞയബ  പുതുകബ

നബശ്ചയബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  മങട  സഞമൂഹദഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബല്  35  സബരഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞരുകട

തസ്തബകേകേളഞ്ചാം  എന.എചക്ക്.എഞ്ചാം.,  എല്.എസക്ക്.ജേബ.ഡബ,  എചക്ക്.എഞ്ചാം.സബ  എനബവ

മുകഖന  13  തഞത്കേഞലെബകേ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവനവഞ്ചാം  ലെഭദമഞണക്ക്.

സഞമൂഹദഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്കക്ക്  സര്കഞര്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  മഞനദണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം

അതദഞഹബത  വബഭഞഗ  സസൗകേരദഞ്ചാം  അനുവദബകകപ്പെട്ടബട്ടബലഞത്തതബനഞല്

കേഞഷന്ത്വഞലെബറബ  കമഡബകല്  ഓഫസ്പീസറുകട  തസ്തബകേ  ടബ  ആശുപതബയബല്

നബലെവബലെബല. പസ്തുത സഞമൂഹദഞകരഞഗദ കകേന്ദ്രകത്ത കബഞക്കുതലെ കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ

കകേന്ദ്രമഞയബ ഉയര്ത്തുനതബനക്ക് കതരകഞ്ഞെടുത്തബട്ടുണക്ക്. 

VI. റെബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലുറെപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്, 2021-കലെ

കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  നഗര-

ഗ്രഞമഞസൂതണ (കഭദഗതബ) ബബല്, 2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ (കഭദഗതബ)

ബബല് എനബവ സഞ്ചാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റെബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച്ചു.
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V. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറെയുന  ബബല്ലുകേളകട  അവതരണവഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്

അയയണകമന പകമയവഞ്ചാം.

(i) 2021-   കലെ കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്
(ii) 2021-  കലെ  കകേരള സൂക  -  കചറുകേബട  -  ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള്
     സുഗമമഞകല്    (  കഭദഗതബ  )   ബബല്
(iii) 2021-  കലെ കകേരള ധഞതുകള്   (  അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്  )   ബബല്

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജേസ്പീവക്ക്): 2021-കലെ

കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള ധഞതുകള് (അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്) ബബല്ലുഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന;  ഓര്ഡബനനസക്ക്  പഖദഞപബച്ചുകകേഞണക്ക്  സതന്ത്വര

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുവഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശേദസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണ്ടുള്ള

കസറ്റുകമനഞ്ചാം കമശേപ്പുറെത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
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VI. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

2021-  കലെ കകേരള ധഞതുകള്   (  അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്  )
ബബലബകലെ നവ്യൂനതകേള്

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് കജേകബക്ക്: ധഞതുമണല് നബകക്ഷപത്തബകന്റെ ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം

സര്കഞരബല്  നബക്ഷബപ്തമഞക്കുനതബനക്ക്  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുവരഞനുകദ്ദേശേബച്ചുള്ളതഞണക്ക്  ഇസൗ  ബബല്.  തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്,  കകേഞചബ

വബളഞ്ചാംബരങ്ങളബകലെ പധഞനകപ്പെട്ട വദവസകേള് ഇസൗ ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയഞല്

മഞതകമ  ഏകേസ്പീകൃത  സന്ത്വഭഞവഞ്ചാം  കകകേവരബകേയുള.  കകേരള  അഡഞപ്കറഷന

നബയമത്തബല്  ഇസൗ  രണക്ക്  വബളഞ്ചാംബരങ്ങളഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടഞത്തതബനഞല്  ഭഞവബയബല്

ഇത്തരത്തബലുള്ള വദവഹഞരമുണഞകേഞതബരബകഞന നവ്യൂനതകേള് പരബഹരബച്ചുകകേഞണക്ക്

സമഗ്രമഞയ ഒരു ഏകേനബയമഞ്ചാം കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം.   

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

ഭരണഘടനയുകട  ആര്ട്ടബകബള്  294-ല്  കകേന്ദ്ര/സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്കമനകേളബല്

നബക്ഷബപ്തമഞയബട്ടുള്ള  കേഞരദങ്ങകളക്കുറെബചക്ക്  കൃതദമഞയബ  വദക്തമഞകബയബട്ടുണക്ക്.

തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്-കകേഞചബ  കമഖലെയബകലെ  ധഞതുകകളലഞഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെബല്

നബക്ഷബപ്തമഞകണനക്ക്  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുഞ്ചാം  ആധബകേഞരബകേമഞയബ
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വദക്തമഞകബയബട്ടുണക്ക്. എനഞല് മലെബഞറെബല് കമഖലെര് ബനകപ്പെട്ട ഉടമസനഞണക്ക്

അവകേഞശേഞ്ചാം.  കകേരള  കകഹകകഞടതബ  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  ഓര്ഡബനനസക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തണകമനക്ക്  നബര്കദ്ദേശേബചബട്ടുണക്ക്.   ആയതബനഞല്  ബബല്

ഭരണഘടനഞവബരുദമല.  

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്  : ശസ്പീ.  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്  ഉനയബച  പശ്നങ്ങളബല്  ഇനബയുഞ്ചാം

വദക്തത  വരുകത്തണ  കേഞരദങ്ങള്  അവകശേഷബക്കുനകണങബല്  അവ  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ  പരബകശേഞധനഞകവളയബകലെഞ  വകുപ്പുതബരബച്ചുള്ള  പരബഗണനഞകവളയബകലെഞ

പരബഹരബകകപ്പെടഞന  കേഴബയുനതഞണക്ക്.  ബബലബകന്റെ  അവതരണത്തബകനതബരഞയ

തടസ്സവഞദഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല.  

നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തുടര്ച)

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജേസ്പീവക്ക്):  2021-കലെ

കകേരള  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള ധഞതുകള് (അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്) ബബല്ലുഞ്ചാം

വദവസഞയങ്ങളഞ്ചാം  ധഞതുകളഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  IV-കന്റെ
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പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസന്ത്വഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

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

കതഞഴബലെഞളബ   കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബല്  നബനഞ്ചാം  വബവബധ  ആനുകൂലെദങ്ങള്

നല്കേബവരുനണക്ക്.  പതബമഞസഞ്ചാം  ഒരു  രൂപയഞയബരുന  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  1998-ല്

കഭദഗതബ  കചയക്ക്  5  രൂപയഞകബ  വര്ദബപ്പെബച്ചു.  സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

തുടര്ചയഞയബ ഗ്രഞന്റെക്ക് നല്കേബയഞണക്ക് ഓകരഞ ഘട്ടങ്ങളബലുഞ്ചാം കേയര് കതഞഴബലെഞളബകേകള

സഞ്ചാംരക്ഷബചബരുനതക്ക്.  സര്കഞര്  വബഹബതത്തബല്  മഞറമുണഞകേഞത്ത  രൂപത്തബല്

അഞ്ചാംശേദഞയ വര്ദനവഞണക്ക് ഇസൗ കഭദഗതബയബലൂകട വരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  

കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

കപഞതഞഹബപ്പെബകലെബനഞയബ  2019-ല്  ഒരു  ബബല്  പഞസ്സഞകബകയങബലുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബയകതഞടുകൂടബ  50  കകേഞടബ  രൂപ

മുതല്മുടക്കുള്ള വദവസഞയസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്, എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ. (Micro, Small and

Medium  Enterprises)-യുകട  പരബധബകകേത്തക്ക്  വരുനതബനഞല്

ആനുപഞതബകേമഞയ മഞറഞ്ചാം നമ്മുകട നബയമത്തബല് വരുകത്തണതുണക്ക്.  50  കകേഞടബ
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രൂപയക്ക്  മുകേളബലുള്ള  നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക്  അകപക്ഷ  പൂര്ണമഞകണങബല്  7

ദബവസത്തബനുള്ളബല്  കകലെസനസക്ക്  കകേഞടുകഞഞ്ചാം.  നബലെവബകലെ

നബയമങ്ങള്കനുസൃതമഞയബ  ഓണ്കകലെനബലൂകടയഞണക്ക്  ഇസൗ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

നബലെവബല് വരുനതക്ക്.  നബയമപരമഞയ വദവസഞയ വളര്ചയ്ക്കുള്ള എലഞ ശമങ്ങളഞ്ചാം

സമയബനബതമഞയബ  നബര്വ്വഹബക്കുകേ  എനള്ളതഞണക്ക്  ഇസൗ  നബയമഞ്ചാം  കകേഞണക്ക്

ഉകദ്ദേശേബക്കുനതക്ക്.

തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്,  കകേഞചബ വബളഞ്ചാംബരങ്ങളകടയടബസഞനത്തബല് അവബടകത്ത

ഭൂമബയബകലെ ധഞതുകളകട അവകേഞശേഞ്ചാം സര്കഞരബല് നബക്ഷബപ്തമഞയബരുനകവങബലുഞ്ചാം

നബയമപകേഞരഞ്ചാം  വദവസ  കചയ്യഞത്തതബനഞല്  മലെബഞറെബല്  ബനകപ്പെട്ട

ഉടമസനഞണക്ക് അവകേഞശേഞ്ചാം. കകഹകകഞടതബയബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം കകേസക്ക്  വരബകേയുഞ്ചാം ഒരു

മഞസത്തബനുള്ളബല്  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തണകമനക്ക്  ആവശേദകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം

കചയതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  ഒഞര്ഡബനനസക്ക്  കകേഞണ്ടുവന.  ഇതു  പകേഞരഞ്ചാം

കകേരളത്തബകലെ  എലഞ  ധഞതുകളകടയുഞ്ചാം  അവകേഞശേഞ്ചാം  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  സര്കഞരബല്

നബക്ഷബപ്തമഞകുനതഞണക്ക്.

കേയര്  കമഖലെയബല്  കേഴബഞ്ഞെ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  രണഞഞ്ചാം  പുനനഃസഞ്ചാംഘടന

നടത്തുകേയുണഞയബ.  ഇസൗ വര്ഷഞ്ചാം  42.5  ശേതമഞനകത്തഞളഞ്ചാം  ചകേബരബ  ഉലഞദബപ്പെബച്ചു
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വരുന.  ടബ  കമഖലെയബകലെ  പഞകയഞഗബകേ  പശ്നങ്ങളബല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ഇടകപടുനണക്ക്.  

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

(ശസ്പീ  .   എന  .   ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന): I move that- This House resolves to disapprove

The Kerala Coir Workers' Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021

(Ordinance No. 135 of 2021).

തമബഴഞടബകന്റെ  കേടനകേയറവഞ്ചാം  യനവത്കേരണവഞ്ചാം  പുതുതലെമുറെകയ   ഈ

കമഖലെയബകലെയക്ക്  ആകേര്ഷബക്കുവഞന  സഞധബകഞത്തതുഞ്ചാം  കേയര്  വദവസഞയഞ്ചാം

തകേരുനതബനക്ക്  കേഞരണമഞയബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്-19-കന്റെ  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്

പവര്ത്തനക്ഷമമലഞത്ത കേയര് ഫഞകറെബകേള്കക്ക് സഹഞയഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞന നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  20

രൂപയഞകബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം കേഞകലെഞചബതമഞയബ  തുകേ  വര്ദബപ്പെബകഞന

അധബകേഞരഞ്ചാം നല്കുനതബനുമുള്ള വദവസകൂടബ ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    ആര്  .    മകഹഷക്ക്:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.  കേയര്

സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങളബല് ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം ഇനക്ക് പവര്ത്തനരഹബതമഞണക്ക്.  കേയര്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുന  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്
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ഒകട്ടകറെ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വദവസ  കചയബട്ടുകണങബലുഞ്ചാം  ഇവ  അപരദഞപ്തവഞ്ചാം

പരബമബതവമഞണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബകലെ പതബമഞസ കതഞഴബലെഞളബ വബഹബതഞ്ചാം

20  രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ

വബഹബതത്തബകന്റെ  പകുതബയഞയബ  കുറെയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബരബക്കുന.   കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബല് കസഷദല് റൂള് നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം സഞഫക്ക് പഞകറണ് അനുസരബച്ചുള്ള

ജേസ്പീവനകഞകര  നബയമബകഞനുഞ്ചാം  പബനവഞതബല് നബയമനങ്ങള് തടയഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേയറ്റുമതബകഞര്  സന്ത്വകേഞരദ  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബനക്ക് ലെഭബകകണ ആനുകൂലെദങ്ങള്

കനടബകയടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേയര് കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കൂലെബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

തയ്യഞറെഞകേണഞ്ചാം.  ചകേബരബ  സഞ്ചാംഭരബക്കുനതബല്  കേയര്  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കക്ക്  കൂടുതല്

പവര്ത്തന  സന്ത്വഞതനദഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കക്ഷമനബധബ

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കപനഷന  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷന  ലെഭബക്കുനകവന  കേഞരണത്തഞല്

അര്ഹതകപ്പെട്ട കപനഷന നബകഷധബക്കുന നബലെപഞടബല് നബനക്ക് മഞറെണഞ്ചാം.  കേയര്

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളകട  പവര്ത്തന  ഫണ്ടുഞ്ചാം  മഞകനജേസ്പീരബയല്  ഗ്രഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഒരു  ഡസ്പീകകഫബറെബഞ്ചാംഗക്ക്  യൂണബറക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം
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നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഉല്പ്പെഞദനകചലെവബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് കേയറെബകന്റെ

വബലെ  വര്ദബപ്പെബകഞന  തയ്യഞറെഞകേണഞ്ചാം.  കേയര്  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങളബല്

അപകേടഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവബക്കുനവര്കക്ക് സഞമ്പത്തബകേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .

വബജേയന: 2021 -കലെ കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  20 -10 -2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. ആകഗഞള കേയറുലനങ്ങളകട മൂനബല്

രണ്ടുഭഞഗവഞ്ചാം  ഇന്തദയബലെഞണക്ക്  ഉത്പഞദബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  കുറെഞ്ഞെ  കവതനവഞ്ചാം

അസഞ്ചാംസ്കൃത വസ്തുകളകട ലെഭദതക്കുറെവമഞണക്ക് ഇസൗ കമഖലെ കനരബടുന കവല്ലുവബളബ.

സഞകങതബകേവബദദകേളകട  നവസ്പീകേരണത്തബനുഞ്ചാം  വബപണബയബകലെ  വദതബയഞനങ്ങള്

നബയയ്രന്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഇടകപടണഞ്ചാം.  ഉലനങ്ങളകട

കകവവബധദവത്കരണഞ്ചാം  തന്ത്വരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  മതരകശേഷബ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പുതബയ  വബപണബകേള്  കേകണത്തുനതബനുഞ്ചാം  ഊനല്

നല്കേണഞ്ചാം.  കകജേവവള  നബര്മ്മേഞണത്തബനുള്കപ്പെകട  ചകേബരബകചഞര്

ഉപകയഞഗബച്ചുകകേഞണക്ക്  വദഞവസഞയബകേഞടബസഞനത്തബലുള്ള  വബപണനഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞകണഞ്ചാം. കേയര് കതഞഴബലെഞളബകേളകട മബനബമഞ്ചാം കൂലെബ വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    ചബത്തരഞ്ജന:  2021 -കലെ  കകേരള  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ   അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബയുകട മഞചബഞ്ചാംഗക്ക്  ഗ്രഞന്റെക്ക്/  കപനഷന ഗ്രഞന്റെക്ക്  ഇനത്തബല് കൂടുതല് തുകേ

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കക്ഷമനബധബയബല് അഞ്ചാംഗമഞയര്കക്ക് വബരമബകല് ആനുകൂലെദവഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കകേഞവബഡക്ക്  ദുരബതഞശേന്ത്വഞസ  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ നടപടബ അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്. കേയര്കമഖലെകയ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

ഉല്പ്പെഞദനരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  നൂതന  മഞര്ഗങ്ങളബലൂകട  വബകേസനഞ്ചാം  സഞധദമഞകഞനുഞ്ചാം

കേഴബഞ്ഞെതക്ക്  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം സന്ത്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ. എന. എ. കനലബക്കുനക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

എഞ്ചാം  .    അഷ്റെഫക്ക്:  I  move that- This House resolves to disapprove The

Kerala Micro, Small and Medium Enterprises Facilitation (Amendment)

Ordinance,  2021  (Ordinance  No.136  of  2021).  2019 -കലെ നബയമത്തബല്

സൂക -കചറുകേബട -ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക് അനുമതബ കനടുനതബനക്ക്

മൂനവര്ഷകത്തയക്ക്  അനുവദബച  ഇളവക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  കകലെസനസക്ക്
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നല്കുനതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശേമുണഞകേണഞ്ചാം.  കേഞസര്കഗഞഡക്ക് ജേബലയബകലെ വദവസഞയ

ദസൗര്ലെഭദഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  അനന്തപുരഞ്ചാം  വദവസഞയ  പഞര്കബല്

പശ്ചഞത്തലെ  വബകേസനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

നബകക്ഷപകേകരഞടുള്ള  മകനഞഭഞവത്തബല്  മഞറമുണഞകുകേയുഞ്ചാം  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്

വബകേസന  പഞകകജേക്ക്  നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  പുറെത്തക്ക്

വദവസഞയഞ്ചാം  നടത്തുന  മലെയഞളബകേകള  കകേരളത്തബകലെയക്ക്  ആകേര്ഷബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ   സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബസനബയബല്  വഞയഞ  ഇളവക്ക്

അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  അദഞലെത്തക്ക് സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വബനകസന്റെക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ഷഞഫബ

പറെമ്പബല്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.   കനഞട്ടക്ക്  നബകരഞധനവഞ്ചാം

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെഞകബയതുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  പതബസനബയുഞ്ചാം  സൂക-കചറുകേബട-

ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയങ്ങകള  പതബസനബയബകലെത്തബച്ചു.  കചറുകേബട

വദവസഞയങ്ങകള  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബലൂകട  തകദ്ദേശേസ്പീയര്കക്ക്

കതഞഴബലെവസരങ്ങളണഞകുഞ്ചാം.  കചറുകേബട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക്  കലെഞ  കകേഞസക്ക്  കക്രഡബറക്ക്

സസൗകേരദഞ്ചാം  ഉറെപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം.  ഇ-കകേഞകമഴ്സക്ക്  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ഓഫക്ക് വലെന

കേചവടകഞകരക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കകേഞമണ്  പഞറക്ക്കഫഞഞ്ചാം  ഒരുക്കുകേയുഞ്ചാം
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ഗ്രഞമങ്ങളബല് കലെഞ  കകേഞസക്ക്  ഇന്റെര്കനറക്ക്  കഫസബലെബറബ  ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

കകേഞണ്ടഞകക്ക്  കേഞകരദജുകേളകട  കേളര്  കകേഞഡക്ക്  മഞറഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പുനനഃപരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചറുകേബട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്  കനരബടുന

പതബസനബകയക്കുറെബചക്ക്  കസകര്വവസക്ക്  പഠനഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  ഇ-കലെഞജേബസബകക്ക്

മഞര്കറബഞ്ചാംഗബല്  സബഞ്ചാംഗബള്  വബനകഡഞ  സസൗകേരദകമഞരുക്കുനതബനക്ക്

മുനകേകയ്യടുക്കുകേയുഞ്ചാം  ജേബലഞടബസഞനത്തബല്  ഇനകേദ്യുകബഷന  കസന്റെറുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞെളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    നജേസ്പീബക്ക്

കേഞന്തപുരഞ്ചാം:  2021-കലെ  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ

സഞപനങ്ങള്  സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

ആരഞയുനതബനഞയബ  10-04-2022  വകര സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കചറുകേബട  സൂക ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയങ്ങളകട പട്ടബകേയബല്

വനകേബട വദവസഞയങ്ങകള ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുള്ള കഭദഗതബ കചറുകേബട സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങകള

തകേര്ക്കുനതുഞ്ചാം മൂലെനബയമത്തബകന്റെ അന്തനഃസത്തയക്ക് വബരുദവമഞണക്ക്.  വദവസഞയ

എകസറ്റുകേളകട  ഭൂമബക്കുള്ള  സബഞ്ചാംഗബള്  വബനകഡഞ  കബയറെനസബനഞയുള്ള

അകപക്ഷയബകന്മേല്  തസ്പീര്പ്പുണഞകണഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.-കേള്കക്ക്  മഞതമഞയബ
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ഡയറെകകറെറക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കറെഡക്ക് കേഞറഗറെബ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് പകതദകേമഞയബ

വബജഞപനഞ്ചാം  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   കകേരളകത്ത  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതന്ത്വ  സസൗഹൃദ

സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  മഞറഞനുഞ്ചാം  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ

സഞപനങ്ങകള സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  വഞഴൂര്  കസഞമന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    വബ  .    ശേശേബ:

2021-കലെ  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയക്ക്

അയയണകമന  കഭദഗതബ   അവതരബപ്പെബക്കുന.  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം

വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്ക്കുപുറെകമ  മറക്ക്  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചക്ക്  ഏഴക്ക്  ദബവസത്തബനുള്ളബല്  വലെസനസുഞ്ചാം  വബവബധ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരങ്ങളഞ്ചാം  നല്കേഞനുള്ള  കഭദഗതബകയഞകട  പുറെകപ്പെടുവബച

ഒഞര്ഡബനനസഞണക്ക്  ഇനക്ക്  ബബലഞയബ  പരബഗണബക്കുനതക്ക്.  എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.-

കയഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഇതര  വദവസഞയ സഞപനങ്ങകളയുഞ്ചാം  കപഞതഞഹബപ്പെബചക്ക്  കൂടുതല്

നബകക്ഷപവഞ്ചാം  ഉത്പഞദനവഞ്ചാം  കതഞഴബലെവസരങ്ങളഞ്ചാം  ഉണഞകേഞനുള്ള  സഞഹചരദഞ്ചാം

സൃഷ്ടബക്കുകേകയനതഞണക്ക്  കഭദഗതബയബലൂകട  ഉകദ്ദേശേബക്കുനതക്ക്.  കദശേസ്പീയ  സമ്പദ് 

വദവസയുകടയുഞ്ചാം സുസബര വബകേസനത്തബകന്റെയുഞ്ചാം നകട്ടലഞണക്ക് എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.
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ഒരു  ജേബലയക്ക്  ഒരു  എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.  എന  രസ്പീതബയബല്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള

മഞസര് പഞന തയ്യഞറെഞക്കുന കേഞരദഞ്ചാം ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.  കേയര്-വകേത്തറെബ-ഖഞദബ

വദവസഞയ കമഖലെകേളബലുഞ്ചാം  സഹകേരണ കമഖലെകേളബലുഞ്ചാം  പവര്ത്തനരഹബതമഞയ

കകേട്ടബടങ്ങളഞ്ചാം  ഉപകയഞഗശൂനദമഞയ  ഭൂമബയുഞ്ചാം  പൂട്ടബകബടക്കുന  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബചക്ക്  എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.ക്കുകവണബ  പുതബയ  വദവസഞയ

സഞപനങ്ങള് തുടങ്ങഞനഞവശേദമഞയ  നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  കകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പൂണബത്തുറെ)  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക് :  I  move  that  -  This  House  resolves  to

disapprove The Kerala Minerals (Vesting of Rights) Ordinance, 2021

(Ordinance  No.124  of  2021).  മലെബഞര്  കമഖലെയബകലെ  ധഞതുസമ്പത്തബകന്റെ

ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  സര്കഞരബല്  നബക്ഷബപ്തമഞക്കുനതബനക്ക്  മഞതമഞയബ  നബയമഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുവരഞകത വമനബഞ്ചാംഗുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട പഞരബസബതബകേ വബഷയങ്ങള്കൂടബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബകകഞണക്ക്  സമഗ്രമഞയ  നബയമഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉവബദുള്ള: നബരഞകേരണപകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.  ഏകേസ്പീകൃത

നബയമകമന തതന്ത്വകത്ത അട്ടബമറെബക്കുനതഞണക്ക്  പുതബയ ബബല്.  തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്,
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കകേഞചബ  വബളഞ്ചാംബരങ്ങളബകലെ  വദവസകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞകത  മലെബഞര്

കമഖലെയബല് മഞതഞ്ചാം  ഒതുങ്ങുന രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്  ബബല് കകേഞണ്ടുവനബരബക്കുനതക്ക്.

ഏകതഞകക  ധഞതുകളഞണക്ക്  ഏകറടുക്കുനകതനഞ്ചാം  അതബനക്ക്  നല്കുന

നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേ  എതകയനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച്ചുഞ്ചാം  ബബലബല്  വദക്തമഞകണഞ്ചാം.

കകേരളത്തബകലെ ധഞതുസമ്പത്തക്ക്  പൂര്ണമഞയബ  കേകണത്തുകേയുഞ്ചാം അവയുകട  പഠനഞ്ചാം

നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  പുകരഞഗതബകഞയബ  അതക്ക്

വബനബകയഞഗബകണഞ്ചാം.   കേരബമണലെടകമുള്ള  ധഞതുകള്  സന്ത്വകേഞരദവദക്തബകേള്

കേകയ്യറെഞകത   കപഞതുകമഖലെയബല്  ഖനനഞ്ചാം  നടത്തഞനുള്ള  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

കപഞതുകമഖലെകയ  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ഖജേനഞവബകലെയക്ക്  കൂടുതല്

വരുമഞനമുണഞകഞനുഞ്ചാം  ഉപയുക്തമഞയ  രസ്പീതബയബല്  ധഞതുസമ്പത്തബകന

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേയഞണക്ക് കവണതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന: 2021-കലെ  കകേരള  ധഞതുകള്  (അവകേഞശേങ്ങള്

നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ

20-10-2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മണബകലെ  ധഞതുസമ്പത്തബകന്റെ  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  സര്കഞരബല്  നബക്ഷബപ്തമഞകബ

ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുനതബലൂകട  പഞരബസബതബകേ  പശ്നങ്ങളഞ്ചാം
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ധഞതുകളകട  ചൂഷണവഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബകഞന  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്-

കകേഞചബ  പകദശേങ്ങളബകലെ  മണബകലെ  ധഞതുസമ്പത്തബകന്റെ  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം

സര്കഞരബല്  നബക്ഷബപ്തമഞയതുകപഞകലെ  മലെബഞര്  കമഖലെയബലുഞ്ചാം

ബഞധകേമഞകഞനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  സന്ത്വകേഞരദ  വദക്തബകേളബല്  നബക്ഷബപ്തമഞയ

മണബകലെ ധഞതുകള്  ഖനനഞ്ചാം കചയ്യുനതബലൂകട  ജേനവഞസകകേന്ദ്രങ്ങളബലുണഞകുന

പഞരബസബതബകേ  പശ്നങ്ങള്  നബയനബകഞന  ഇസൗ  ബബല്  നബയമമഞകുനകതഞകട

സഞധബക്കുഞ്ചാം.  ബബലബകലെ  3-ാം  വകുപ്പെക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  മുഴുവന

ഭൂമബയബകലെയുഞ്ചാം  ധഞതുകളകട  അവകേഞശേഞ്ചാം  സര്കഞരബല്  നബക്ഷബപ്തമഞകുകമ്പഞള്

സഞ്ചാംസഞന ഖജേനഞവബകലെയക്ക് വരുമഞനമുണഞകുകമന കേഞരദത്തബല് സഞ്ചാംശേയമബല.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറെ):  2021-കലെ  കകേരള  ധഞതുകള്

(അവകേഞശേങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

ധഞതുസമ്പത്തക്ക് കകേഞളളയടബക്കുന കകമനബഞ്ചാംഗക്ക് മഞഫബയകേകള നബയനബകഞന ഇസൗ

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം ഫലെപദമല. മലെബഞര് പകദശേകത്ത ബഞധകേമഞകബ നബര്മ്മേബച

ടബ നബയമത്തബല് ഭഞവബയബല് നബരവധബ നബയമപശ്നങ്ങളണഞകേഞന സഞധദതയുണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കേന്ത്വഞറെബ-ഖനന  മഞഫബയകേള്കക്ക്  നബയനണഞ്ചാം
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ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  പരബസബതബകക്ക്  കദഞഷകേരമഞയ

പവൃത്തബയബകലെര്കപ്പെടുനവകര നബയമത്തബകന്റെ മുനബല് കകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം കേഴബയുന

തരത്തബലുള്ള  നബയമമഞണക്ക്  കകേഞണ്ടുവകരണതക്ക്.  പശ്ചബമഘട്ട  മലെനബരകേളബകലെ

പരബസബതബ സഞ്ചാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളകട അഭഞവഞ്ചാം സൃഷ്ടബക്കുന ആഘഞതഞ്ചാം

ഗസൗരവമഞയബ  കേഞണണഞ്ചാം.  കകമനബഞ്ചാംഗുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കേഞരദങ്ങള്

പരബകശേഞധബകഞന  ജേബകയഞളജേബ  വകുപ്പെബല്  പകതദകേ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  നബയമവബരുദമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുന  കേന്ത്വഞറെബകേകള

നബയനബക്കുകേയുഞ്ചാം  ജേനവഞസ  കമഖലെയബല്  പവര്ത്തബക്കുന  കേന്ത്വഞറെബകേളകട

ദൂരപരബധബ  പുന:പരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  സര്കഞര്  കേന്ത്വഞറെബകേളബകലെ  വരുമഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകനക്കുറെബചക്ക് ആകലെഞചബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ. പബ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .   കുറുകകഞളബ

കമഞയസ്പീന:  കഭദഗതബകയ പബന്തഞങ്ങുന.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത ധഞതുനബകക്ഷപങ്ങളകട

സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക് നബയമമുണഞകകണതക്ക് അനബവഞരദമഞണക്ക്. കപഞതുകമഖലെയബകലെ

ഖനബകേളഞ്ചാം  വദവസഞയങ്ങളഞ്ചാം  സന്ത്വകേഞരദ  കമഖലെയക്ക്  തസ്പീകറെഴുതബ  കകേഞടുക്കുന

സമസ്പീപനഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.  തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര്-കകേഞചബ  വബളഞ്ചാംബരങ്ങളബകലെ

വദവസകേള് ആകബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞന തയ്യഞറെഞകേണഞ്ചാം.  പഞരബസബതബകേഞഘഞതഞ്ചാം
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ഉണഞകേഞകത  ധഞതുഖനനത്തബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേഞനുള്ള  വദവസ  ബബലബല്

ഉറെപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  പബ.  എസക്ക്.  സുപഞല് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .

കുഞ്ഞെമ്മേദക്ക്  കുട്ടബ  മഞസര്:  ധഞതുകളകട  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

കകേഞണ്ടുവന  ബബലബകന  സന്ത്വഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.  ഏകേജേഞലെകേ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  കേഞലെഹരണകപ്പെട്ട  നബയമങ്ങളഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങളഞ്ചാം  പരബഷ്കരബകഞന

തസ്പീരുമഞനബചതുഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക് പതബസനബ കേഞലെത്തക്ക്  MSME കമഖലെയക്ക് പകതദകേ

പഞകകജേക്ക്  പഖദഞപബചതുഞ്ചാം  വദവസഞയ  കമഖലെയക്ക്  ഉണര്കവ്വകേബ.  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളകട  ആധുനബകേവല്കരണത്തബനക്ക്  മഞസര്  പഞന  തയ്യഞറെഞക്കുന

നടപടബ  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  ധഞതുസമ്പത്തക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറെറ്റുകേള്കക്ക്

കകേഞള്ളയടബകഞന  അവസരഞ്ചാം  നല്കേഞകത  സര്കഞരബകന്റെ  പൂര്ണ

നബയനണത്തബലെഞയബരബകണഞ്ചാം.

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

ബബല്ലുകേകളക്കുറെബചക്ക് വളകര ഗസൗരവകേരമഞയ ചര്ചയഞണക്ക് നടനതക്ക്. രണഞഞ്ചാം തലെമുറെ

പഞകകജേക്ക്  പഖദഞപബചതുവഴബ  കേയര്കമഖലെയബല്  വലെബയ  മഞറമുണഞകഞന
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സര്കഞരബനക്ക്  കേഴബഞ.  കേയര്കഫഡക്ക്  ശേക്തബകപ്പെടുത്തബ  വനകതഞതബല്  ചകേബരബ

ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം ഗുണകമന്മേ കമചകപ്പെടുത്തഞനുമുള്ള നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബച്ചു.  കേയര്

കതഞഴബലെഞളബകേളകട  വഞര്ഷബകേ  വരുമഞനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  മബനബമഞ്ചാം  കൂലെബ

ഉറെപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം  കേഴബഞ.  മഞനദണ്ഡഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘബചക്ക്  കേയര്കഫഡബല്

സബരനബയമനഞ്ചാം  നടത്തബയബട്ടുകണങബല്  പരബകശേഞധബചക്ക്  ഉചബതമഞയ  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  രജേബസര് കചയ്യുന സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക്  അകേക്ക് കനഞളഡ്ജേക്ക് കമന്റെബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്

പവര്ത്തബകഞവനതുഞ്ചാം ആറുമഞസത്തബനകേഞ്ചാം കകലെസനസക്ക് കനടുനതബനുഞ്ചാം ഉയര്ന

നബകഷപമഞകണങബല്  ഏഴുദബവസത്തബനുള്ളബല്  കകേഞകമ്പഞസബറക്ക്  കകലെസനസക്ക്

കനടുനതബനുഞ്ചാം  വദവസ  കചയബട്ടുണക്ക്.  സഞനകഡര്ഡക്ക്  ഡബവസന  ഫഞകറെബ,

കകേഞമണ് കഫസബലെബറബ കസന്റെര് എനബവ എലഞ സലെത്തുഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം.

വദഞവസഞയബകേ  ഓണ്വലെന  പഞറക്ക്കഫഞഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്ത്വസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  ഓകരഞ  ജേബലകേള്ക്കുഞ്ചാം  മഞസര്  പഞന  തയ്യഞറെഞക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  'നബങ്ങളകട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  നഞടബകന്റെ  അഭബമഞനഞ്ചാം'  എന

കേദഞമ്പയബനബലൂകട സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതന്ത്വഞ്ചാം കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതുമഞണക്ക്.  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളകട  വകേവശേമുള്ളതുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബകഞത്തതുമഞയ  ഭൂമബ
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പകയഞജേനകപ്പെടുത്തബ  കൂടുതല്  വദവസഞയങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  സഞധബക്കുന

വബധത്തബലുള്ള പദതബ തയ്യഞറെഞക്കുഞ്ചാം. ഇന്തദന കറെയര് എര്ത്തക്ക്സക്ക് ലെബമബറഡുമഞയബ

സഹകേരബചക്ക്  ധഞതുസമ്പത്തക്ക്  പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം  വബനബകയഞഗബകഞന

സഞധബക്കുകമഞകയന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശേഞധബക്കുഞ്ചാം.  വമനബഞ്ചാംഗക്ക്  ആനഡക്ക് ജേബകയഞളജേബ

വകുപ്പെബല് ഇ-ഗകവണനസക്ക് പദതബ നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം ആധുനബകേ ഉപകേരണങ്ങള്

ലെഭദമഞകബ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഉടമസതയബലുള്ള  കേന്ത്വഞറെബകേള്  പവര്ത്തബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ്യുനതഞണക്ക്.  മകണടുക്കുനതബനക്ക്  തകദ്ദേശേഭരണ  സഞപനങ്ങളകട  അനുമതബ

മഞതഞ്ചാം  മതബകയന തരത്തബല് ചട്ടഞ്ചാം കഭദഗതബ കചയ്യുനതഞണക്ക്.  

നബരഞകേരണ പകമയങ്ങള് നബരഞകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ  കചയ.

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

2021-കലെ  കകേരള  സൂക-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

സുഗമമഞകല് (കഭദഗതബ)  ബബല്, 2021-കലെ കകേരള ധഞതുകള് (അവകേഞശേങ്ങള്

നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്  എനബവ  സഞമ്പത്തബകേ  കേഞരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  IV-കന്റെ  പരബഗണനയയയണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് വബഷയനബര്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

(iv) 2021-  കലെ കകേരള കേള്ളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് ബബല്

തകദ്ദേശേസന്ത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എവകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസര്):  2021-കലെ  കകേരള  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ

വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന;  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പഖദഞപബച്ചുകകേഞണക്ക് സതന്ത്വര നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുവഞനുണഞയ സഞഹചരദഞ്ചാം

വബശേദസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണ്ടുള്ള കസറ്റുകമനഞ്ചാം കമശേപ്പുറെത്തുവയ്ക്കുന. 

VII. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറെഞണത്തബകലെ അപഞകേത

ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തലെ:  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവഞ്ചാം

കേഞരദനബര്വ്വഹണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  ചട്ടങ്ങളബകലെ  ചട്ടഞ്ചാം  73  പകേഞരഞ്ചാം  സഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന  ബബല്ലുകേളകട  ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറെഞണത്തബല്  ബബല്

നബയമമഞകുന  സഞഹചരദത്തബലുണഞകുന  ആവര്ത്തന/ആവര്ത്തകനതര

കചലെവകേളകട  പതസ്പീക്ഷബത  കേണക്കുകേള്  കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുകത്തണതഞണക്ക്.  ഇസൗ

ബബലബകലെ ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറെഞണത്തബല്  കചലെവകേള് സഞ്ചാംബനബച വബവരങ്ങള്
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നല്കുനബല. പസ്തുത ബബലബകന്റെ കസക്ഷന 13-ല് കബഞര്ഡബല് നബയമബകകപ്പെടുന

ഉകദദഞഗസരുകട ശേമ്പളവഞ്ചാം അലെവനസുകേളഞ്ചാം അടകമുള്ള കചലെവക്ക് പറെയുനണക്ക്.

റൂള്  16-ല്  നബര്ണയബചബട്ടുള്ള  പവൃത്തബകേളഞ്ചാം  ധനപരമഞയ  ബഞധദതകേളഞ്ചാം

കചലെവകേളഞ്ചാം ഇതബല് അന്തര്ലെസ്പീനമഞണക്ക്.  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബട്ടുള്ള കചലെവകേള്

കൃതദമഞയബ  പറെയഞത്തതക്ക്   നബരുത്തരവഞദപരവഞ്ചാം  നബയമസഭഞ

പവര്ത്തനങ്ങകളഞടുള്ള  അവകഹളനവമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  സഞബത

നബധബയബല്നബകനഞ  ബനകപ്പെട്ട  സഞപനങ്ങളകട  തനതക്ക്  ഫണബല്നബകനഞ

കചലെവഞയ  തുകേ  സഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്  ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറെഞണത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബ ബബല് പഞസ്സഞക്കുനതബനുമുമ്പക്ക് സഭയബല് സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശേസന്ത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം, എവകസക്ക് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .

വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസര്):  2021-കലെ  കകേരള  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന

കബഞര്ഡക്ക് ബബലബല് കബഞര്ഡബനക്ക് നല്കകേണ ഗ്രഞന്റെക്ക്/ധനസഹഞയഞ്ചാം എനബവയ്ക്കുളള

തുകേ  സര്കഞര്  നബശ്ചയബചബട്ടബലഞത്തതബനഞല്  മതബപ്പെക്ക്  കചലെവക്ക്  മുനകൂട്ടബ

കേണകഞകഞന  സഞധബകഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  പതസ്പീക്ഷബത  കേണക്കുകേള്

ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറെഞണത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല;  അകതഞഴബവഞകബ

ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറെഞണഞ്ചാം സമര്പ്പെബക്കുന കേസ്പീഴ്വഴകവമുണക്ക്.   
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റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡബകലെയക്ക്

ധനസഹഞയഞ്ചാം/ഗ്രഞന്റെക്ക്  ഇനത്തബല്  നല്കകേണബവരുന  തുകേ  എതയഞകണനതു

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  സര്കഞര്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടബലഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  ധനകേഞരദ

കമകമ്മേഞറെഞണത്തബല് ആവര്ത്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്ത്തകേവമഞയബ വരഞവന കചലെവക്ക്

സഞ്ചാംബനബച  തുകേ  കേണകഞകഞന  സഞധബക്കുനബകലനക്ക്  ബബലബകന്റെ  ധനകേഞരദ

കമകമ്മേഞറെഞണത്തബല്  കചര്ത്തു  വനബരുനതബനഞല്  അതക്ക്  അപഞകേമഞകണനക്ക്

കേഞണഞനഞകേബല.   മഞറെബയ  സഞമൂഹദ  സഞമ്പത്തബകേ  സഞഹചരദത്തബല്  പുതബയ

നബയമനബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്  ഭഞവബയബല്  തയ്യഞകറെടുക്കുന  കവളയബല്  അതുമൂലെഞ്ചാം

ഖജേനഞവബനക്ക്  ഉണഞകേഞവന  അധബകേബഞധദത  സഞ്ചാംബനബച  മതബപ്പെക്ക്  കചലെവക്ക്

കേകണത്തബ ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറെഞണത്തബകന്റെ ഭഞഗമഞക്കുനതഞയബരബക്കുഞ്ചാം ഉചബതഞ്ചാം.

ആയതബനഞല് ക്രമപശ്നഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല.
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നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തുടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

തകദ്ദേശേസന്ത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം, എവകസക്ക് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .

വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസര്):   2021-കലെ  കകേരള  കേളളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന

കബഞര്ഡക്ക് ബബല് സഞമ്പത്തബകേ കേഞരദങ്ങള് സഞ്ചാംബനബച VIII-ാം നമ്പര് വബഷയ

നബര്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):   പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

തകദ്ദേശേസന്ത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം, എവകസക്ക് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .

വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസര്):  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കതഞഴബല്

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം ജേസ്പീവബത സുരക്ഷ ഉറെപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ഗുണകേരമഞയ കേള്ളക്ക്

കചത്തബകയടുക്കുനതബലുള്ള പഞകയഞഗബകേ ബുദബമുട്ടക്ക്  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം കേള്ളക്ക്

കചത്തക്ക്  വദവസഞയകത്ത  നബലെനബര്കത്തണതബകന്റെ  ആവശേദകേത

പരബഗണബച്ചുമഞണക്ക് കകേരള കേള്ളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരബകഞന

തസ്പീരുമഞനബചതക്ക്.   പകൃതബദത്ത  പഞനസ്പീയമഞയ  കേള്ളബനക്ക്  കൂടുതല്  പചഞരണഞ്ചാം

നല്കേബ, കതങ്ങുകേളബല്നബനക്ക് കനരബട്ടക്ക് കേള്ളക്ക് സഞ്ചാംഭരബചക്ക് സഞ്ചാംസരണഞ്ചാം നടത്തബ കേള്ളക്ക്
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ഷഞപ്പുകേള്കക്ക്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനഞയബ  നബലെവബകലെ  കേള്ളക്ക്  കചത്തക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം  പുതുതഞയബ  ഇസൗ  രഞ്ചാംഗകത്തയക്ക്  വരുനവകരയുഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.  നബലെവബല്  കേള്ളക്ക്  ഷഞപ്പുകേള്  പവര്ത്തബകഞത്ത

കമഖലെയബല് ആധുനബകേ സസൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ ഷഞപ്പുകേള് ആരഞ്ചാംഭബകഞവനതുഞ്ചാം

പുതബയ  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകഞവനതുമഞണക്ക്.  അധബകേമഞയബ

ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബക്കുന കേള്ളബല്നബനക്ക് വബനഞഗബരബ,  വസ്പീരദഞ്ചാം  കുറെഞ്ഞെ മദദഞ്ചാം തുടങ്ങബയ

മൂലെദവര്ദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങളണഞകഞനുഞ്ചാം  കൂടുതല്  കേള്ളക്ക്  ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബക്കുന

സസ്പീസണബല്  അവ  സഞ്ചാംഭരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേള്ളബകന്റെ  കഷല്ഫക്ക്  വലെഫക്ക്

ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം ആവശേദമഞയ പദതബകേള് കബഞര്ഡക്ക് ആവബഷ്കരബക്കുനതഞണക്ക്.

കേള്ളക്ക്  ഷഞപ്പുകേള്കക്ക്  ആധുനബകേ  സസൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ  കകേട്ടബടഞ്ചാം

നബര്മ്മേബച്ചുനല്കേഞന പസ്തുത കബഞര്ഡക്ക്  മുനകേകയ്യടുക്കുനതുഞ്ചാം അടഞകേബടക്കുന

കേള്ളക്ക് ഷഞപ്പുകേള് ഏകറടുത്തക്ക് പവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതുമഞണക്ക്.   നബര്ദ്ദേബഷ്ട കബഞര്ഡക്ക്

സഞപബക്കുനതബലൂകട  കേര്ഷകേര്/കതഞഴബലെഞളബകേള്/കേള്ളക്ക്  ഷഞപ്പെക്ക്  നടത്തബപ്പുകേഞര്

എനബവര്കക്ക് ഏകറെ ഗുണകേരമഞകുഞ്ചാം. 

കഡഞ.  എഞ്ചാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്

കചനബത്തലെ:  I  move  that  -  This  House  resolves  to  disapprove  The
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Kerala Toddy Industry Development Board Bill, 2021 (Ordinance No.

103 of 2021).  കേള്ളക്ക് കചത്തക്ക് കതഞഴബലെഞളബകേളകട കക്ഷമഞ്ചാം ഉറെപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്

നബലെവബലുള്ള കേള്ളക്ക് കചത്തക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡക്ക് ഫലെപദമഞയബ

പവര്ത്തബക്കുന  സഞഹചരദത്തബല്  മകറഞരു  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകകണതുകണഞകയനക്ക് ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് നബലെവബലുള്ള

ഷഞപ്പുകേളബല്  നബനക്ക്  ലെഭബക്കുന  കേള്ളബകന  സഞ്ചാംബനബച  പരഞതബകേള്

പരബകശേഞധബകണഞ്ചാം.  കബഞര്ഡബകന്റെ ചുമതലെയഞയബ ബബലബല് കേഞണബചബട്ടുള്ള പലെ

പവര്ത്തനങ്ങളഞ്ചാം  നബലെവബല്  കൃഷബ  വകുപ്പുഞ്ചാം  നഞളബകകേര  വബകേസന  കബഞര്ഡുഞ്ചാം

നടത്തബവരുനവയഞണക്ക്.  കേര്ഷകേര്കക്ക്  പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

ഷഞപ്പുകേള്കക്ക് പുതബയ കകേട്ടബടഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം ഒരു പകതദകേ കബഞര്ഡബകന്റെ

ആവശേദമബല.  ഉയരഞ്ചാംകുറെഞ്ഞെ  അതദ്യുലഞദനകശേഷബയുള്ള  കതങ്ങുകേള്

കൃഷബഭവനുകേള്  വഴബ  കേര്ഷകേര്കക്ക്  വബതരണഞ്ചാം  കചയഞല്  കേള്ളക്ക്  കചത്തക്ക്

വദവസഞയവഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളഞ്ചാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന പശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണഞന  കേഴബയുഞ്ചാം.  മഞയഞ്ചാം  കചര്ന  കേള്ളക്ക്  വബല്ക്കുനകണഞകയനക്ക്

പരബകശേഞധബകഞനുഞ്ചാം  അതക്ക്  നബയനബകഞനുഞ്ചാം  എവകസക്ക്  വകുപ്പെബനക്ക്

അധബകേഞരമുള്ളതബനഞല്  പസ്തുത  കബഞര്ഡബകന്റെ  രൂപസ്പീകേരണത്തബല്നബനഞ്ചാം
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സര്കഞര്  പബന്തബരബയണഞ്ചാം.  കേള്ളക്ക്  കചത്തക്ക്  വദവസഞയത്തബകന്റെയുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളകടയുഞ്ചാം    പുനരുദഞരണത്തബനക്ക്   പഞകയഞഗബകേവഞ്ചാം

സഞമ്പത്തബകേക്ഷമതയുള്ളതുമഞയ  ബദല്  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തഞന

നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ഐ.  സബ.  ബഞലെകൃഷ്ണന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു  പകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറെ):  നബരഞകേരണപകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കചത്തുകതഞഴബലെഞളബകേകള  കേബളബപ്പെബകഞനഞണക്ക്  സര്കഞര്  ശമബചതക്ക്.

കകേരളത്തബല്  ആവശേദത്തബനക്ക്  കതങ്ങുകേള്  ഇലഞത്തതബനഞലുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്

ലെഭദമലഞത്ത  സഞഹചരദത്തബലുഞ്ചാം  ഇത്തരകമഞരു  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകകണതബകന്റെ   ആവശേദമുകണഞകയനക്ക്  പരബകശേഞധബകണഞ്ചാം.  ബഞര്

കഹഞട്ടലുകേള്കക്ക് വബദദഞലെയങ്ങളകടയുഞ്ചാം ആശുപതബകേളകടയുഞ്ചാം സമസ്പീപത്തുനബനള്ള

ദൂരപരബധബ  50  മസ്പീററെഞയബ  കുറെചതുകപഞകലെ  കേള്ളക്ക്  ഷഞപ്പുകേളകട  ദൂരപരബധബയബലുഞ്ചാം

കുറെവക്ക് വരുത്തഞന ഗവണ്കമന്റെക്ക് തയ്യഞറെഞകേണഞ്ചാം.  കേള്ളക്ക് വദവസഞയ കമഖലെയബകലെ

കവതനഞ്ചാം നദഞയമഞയബ  പരബഷ്കരബചക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേകള ഈ  കമഖലെയബല്ത്തകന

നബലെനബര്ത്തുകേയുഞ്ചാം  കേള്ളബകന്റെ  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറെപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്

എനകഫഞഴ്സക്ക്കമന്റെക്ക് പരബകശേഞധന കേര്ശേനമഞക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ.  പബ.  ഉവബദുള്ള  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കഡഞ  .    മഞതദ്യു

കുഴല്നഞടൻ:  2021-കലെ കകേരള കേള്ളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  13-03-2022  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ചഞരഞയ  നബകരഞധനവമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  ആശേന്ത്വഞസഞ്ചാം  നല്കുനതബനുതകുന

നടപടബകേള് സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീമതബ ഒ.  എസക്ക്.  അഞ്ചാംബബകേ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ടബ  .    പബ  .

രഞമകൃഷ്ണന: 2021-കലെ കകേരള കേള്ളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് ബബല് ഒരു

കസലെകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ കമഖലെയബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേകള സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം കൂലെബ

ആകേര്ഷകേമഞക്കുനതബനുമഞവശേദമഞയ പഞകയഞഗബകേ നബര്കദ്ദേശേങ്ങളഞണക്ക് ബബലബല്

ഉള്കകഞള്ളബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  കതഞഴബലെഞളബകേളകട

കപനഷനുള്കപ്പെകടയുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  സര്കഞര്  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.

എവകസക്ക്  എനകഫഞഴ്സക്ക്കമന്റെക്ക്  വബഭഞഗഞ്ചാം  മയക്കുമരുനബനുഞ്ചാം  അനധബകൃത  മദദ

വബപണനത്തബനുകമതബരഞയബ ഫലെപദമഞയ നടപടബകേളഞണക്ക് സന്ത്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്.

കേള്ളക്ക്  വബല്പ്പെനയബല്  കൃതബമഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുള്ള  സഞഹചരദങ്ങള്
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ഒഴബവഞക്കുനതബനഞവശേദമഞയ  നബലെപഞടുകേളഞണക്ക്  നബയമത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

കകേഞണ്ടുവരുനതക്ക്.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  ബബലബല്,  കബഞര്ഡബകന്റെ  ഘടനയബല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത

കതഞഴബലെഞളബ യൂണബയനുകേളകട അഞക്ക് പതബനബധബകേള് എന വദവസയുഞ്ചാം തനതക്ക്

വരുമഞന മഞര്ഗങ്ങളഞ്ചാം വദക്തമഞയബ പരഞമര്ശേബകണഞ്ചാം.  കടഡക്ക് യൂണബയനുകേളകട

ആവശേദഞ്ചാം  പരബഗണബചക്ക്  കേള്ളക്ക്  ഷഞപ്പുകേളകട  ദൂരപരബധബ  നബശ്ചയബക്കുന

കേഞരദത്തബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം. അബ്കേഞരബ  ആകബല്

കഭദഗതബ  വരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കേള്ളക്ക്  ഷഞപ്പുകേളബല്  സസ്പീകേള്ക്കുഞ്ചാം  കജേഞലെബ  കചയ്യഞനുള്ള

സഞഹചരദകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എ  .

പഭഞകേരന:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  കക്ഷമനബധബയബല്  രജേബസര്  കചയ

കതഞഴബലെഞളബകേകളകഞള്  കൂടുതല്കപര്  ഇസൗ  കമഖലെയബല്  പവര്ത്തബക്കുനണക്ക്.

കേള്ളക്ക്  കചത്തബനഞവശേദമഞയ  കതങ്ങുകേള്  ലെഭദമലഞത്തതുകകേഞണക്ക്  കതഞട്ടങ്ങകള

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുന  അവസയഞണക്ക്  നബലെവബലുള്ളതക്ക്.  കേലെര്പ്പെബലഞത്ത  കേള്ളക്ക്

നല്കേഞനുഞ്ചാം  ഈ  കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  മഞനദമഞയ  വരുമഞനഞ്ചാം

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കടഞഡബ  കബഞര്ഡക്ക്  നബര്കദ്ദേശേബച  കേഞരദങ്ങള്  അടബയന്തരമഞയബ

നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  കബഞര്ഡക്ക്  ആവശേദമഞണക്ക്.   കബഞര്ഡബകലെ  കേര്ഷകേ
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പതബനബധബകേളഞയബ  10  കകേഞലഞ്ചാം പരബചയസമ്പത്തുള്ള കേരബമ്പന/കതങ്ങക്ക് കചത്തക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  കൂടുതല്  കേള്ളുലഞദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ഉയരഞ്ചാം

കുറെഞ്ഞെ  അതദ്യുലഞദനകശേഷബയുള്ള  കതങ്ങുകേള്  വച്ചുപബടബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  പുഴകയഞരഞ്ചാം,

കേനഞല്  ഭബത്തബകേള്,  പുറെകമ്പഞകക്ക്  എനസ്പീ  സലെങ്ങള്  അതബനഞയബ

കേകണത്തഞനുമഞവശേദമഞയ നബര്കദ്ദേശേങ്ങള് ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. സസ്പീകേളള്കപ്പെകട ഇസൗ

കമഖലെയബല് പുതുതഞയബ വരുന കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം

കതങ്ങബലുഞ്ചാം  പനയബലുഞ്ചാം  കേയറെഞനുള്ള  യകനഞപകേരണങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.

  ശസ്പീ.  സബ.  സബ.  മുകുന്ദന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .

സുനബല്  കുമഞര്:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  കേള്ളുപകയഞഗബചക്ക്  മൂലെദവര്ദബത

ഉത്പനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ലെഹരബകയതര  പഞനസ്പീയകമന  നബലെയബല്

'നസ്പീര'  കയ  പരബഗണബകഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറെഞകേണഞ്ചാം.  പരമ്പരഞഗത  കചത്തക്ക്  കതഞഴബല്

നബലെനബര്ത്തുനതബനക്ക്  ഉത്പനങ്ങളകട  കകവവബദദവത്കേരണകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് നബശ്ചബത വരുമഞനഞ്ചാം ഉറെപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം സഞധബകണഞ്ചാം. കേള്ളക്ക്

ഷഞപ്പുകേള്  കടഞഡബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  കകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം  സന്ത്വകേഞരദ

കകലെസനസബകേകള  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  യൂണബയന  പതബനബധബകേളകട  എണഞ്ചാം
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വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറെഞകേണഞ്ചാം.  ജേബലകേളബല്  കകസപ്പെകന്റെഞടുകൂടബ  കചത്തക്ക്

പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നടത്തഞനുഞ്ചാം  അടഞകേബടക്കുന  ഷഞപ്പുകേള്  തുറെക്കുനതബനുള്ള

ദൂരപരബധബ  ഏകേസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  മദദനയത്തബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തഞനുഞ്ചാം

ഗകവഷണത്തബലൂകട  ഉകപഞത്പനങ്ങള്  നബര്മ്മേബചക്ക്  വബകദശേ  മഞര്കറബലൂകട

വബപണനഞ്ചാം നടത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സന്ത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

തകദ്ദേശേസന്ത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എവകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസര്):  കകേരള  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന

കബഞര്ഡക്ക്  ബബലബകലെ  വദവസകേള്  ഫലെപദമഞയബ  നടപ്പെബലെഞകബയഞല്

കൂടുതലെഞളകേള് ഇസൗ കമഖലെയബകലെയക്ക് കേടനവരുഞ്ചാം. ഷഞപ്പുകേളകട ദൂരപരബധബയുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട  വബഷയഞ്ചാം  ചര്ച  കചയക്ക്  തസ്പീരുമഞനബകഞഞ്ചാം.  അധബകേമഞയബ

ഉത്പഞദബപ്പെബക്കുന കേള്ളബല് നബനക്ക്  മൂലെദവര്ദബത ഉത്പനങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബകഞവനതഞണക്ക്.  കകേരള  കേള്ളുവദവസഞയ  വബകേസന

കബഞര്ഡബല് കേള്ളുകചത്തക്ക് കതഞഴബലെഞളബകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തുന കേഞരദഞ്ചാം ചര്ച കചയക്ക്

തസ്പീരുമഞനബകഞഞ്ചാം.  ബബല്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമനക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.

നബരഞകേരണ പകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

2021-കലെ  കകേരള  കേളളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്

സഞമ്പത്തബകേ  കേഞരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  VIII-കന്റെ

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 ബബല് വബഷയനബര്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയച്ചു.

സഭ രഞതബ 7.40-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * *


