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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   7,   വദഞഴഞ്ചാം

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 

വനദമൃഗ ആക്രമണഞ്ചാം

 മബ  .    സസ്പീകര്:  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ വബവബധ പകദശങ്ങളബകലെ ജേനവഞസ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലഞ്ചാം  കൃഷബസലെങ്ങളബലഞ്ചാം  വനദമൃഗങ്ങളുകട  കേടനകേയറ്റവഞ്ചാം
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ആക്രമണവഞ്ചാം കേഞരണഞ്ചാം മനുഷദജേസ്പീവന് നഷ്ടകപ്പെടുകേയഞ്ചാം നബരവധബകപര്കക്ക് ഗുരുതര

പരബകകല്ക്കുകേയഞ്ചാം  കൃഷബനഞശഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന  സഞഹചരദത്തബല്

മനുഷദജേസ്പീവനുഞ്ചാം  സസ്വത്തബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  നല്കകേണ്ടതബകന്റെ   ആവശദകേത

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സര്വ്വശസ്പീ സണബ കജേഞസഫക്ക്,  കകേ.  പബ.  എ.  മജേസ്പീദക്ക്,   കമഞന്സക്ക് കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്

കജേകബക്ക്,  മഞണബ സബ.  കേഞപ്പെന് എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

 വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ   (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  വനദജേസ്പീവബ

ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  വബളകേള്ക്കുഞ്ചാം  മനുഷദജേസ്പീവനുഞ്ചാം  നഞശഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബക്കുനകണ്ടനതക്ക്  നബകഷധബകഞനഞവബല.  കൃഷബഭൂമബയബകലെയ്ക്കുള

വനദമൃഗങ്ങളുകട കേടനകേയറ്റഞ്ചാം തടയനതബനഞയബ വനഞതബര്ത്തബകേളബല് ട്രഞ്ചുകേള്

കുഴബക്കുകേയഞ്ചാം  കഫന്സബഞ്ചാംഗുകേള്  സഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

വനഞതബര്ത്തബയബലള  കേര്ഷകേര്കക്ക്  മഞറബത്തഞമസബക്കുനതബനക്ക്  മതബയഞയ

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ശഞസസ്പീയമഞയ

പരബഹഞരമഞര്ഗ്ഗങ്ങള് സഞ്ചാംബനബചക്ക് വനകമഖലെയമഞയബ കചര്ന  9  ജേബലകേളബകലെ

എഞ്ചാം.എല്.എ. -മഞരുമഞയബ  നടത്തബയ ചര്ചയകട  കേരടക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  മുഖദമനബകക്ക്
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സമര്പ്പെബക്കുനതഞണക്ക്.  ജേസ്പീവനുഞ്ചാം  സസ്വത്തബനുഞ്ചാം  നഞശഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബക്കുനവര്കക്ക്

ആവശദമഞയ നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കുനണ്ടക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സണബ കജേഞസഫക്ക്:  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചക്ക് അഞക്ക് ജേബലകേളബകലെ

കേര്ഷകേര്  കകഹകകഞടതബയബല്   സമര്പ്പെബച  പരഞതബയബകന്മേല്  സര്കഞര്

ആവശദമഞയ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണകമനക്ക്  കകേഞടതബ  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയഞ്ചാം

ആറളത്തക്ക്  ആന  പതബകരഞധ  മതബല്  സഞപബക്കുനതബനക്ക്  ഉത്തരവബടുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തബനുളബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  125  കപര്

കേഞട്ടഞനയകട  ആആ്രകേമണത്തബലഞ്ചാം  വയനഞട്ടബല്  മൂനക്ക്  കപര്  കേടുവയകട

ആക്രമണത്തബലഞ്ചാം  കകേഞലകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേഞട്ടഞനശലെദഞ്ചാം  വര്ദബക്കുനകണ്ടങബലഞ്ചാം

ഫലെപദമഞയ  നടപടബകേളുണ്ടഞകുനബല.  ആനകേളുകട  എണത്തബകലെ

വര്ദനവബനനുസൃതമഞയബ സലെ ലെഭദതയബലഞത്തതഞ്ചാം അയല്സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബകലെ

വനകമഖലെയബല്നബനഞ്ചാം  ജേലെഞ്ചാം  കതടബ  കകേരളത്തബകലെയക്ക്  കേഞട്ടഞനകേള്  വരുനതഞ്ചാം

വബഷയഞ്ചാം  സങസ്പീര്ണമഞക്കുന.  ജേനങ്ങളുകട  ജേസ്പീവനുഞ്ചാം  സസ്വത്തബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

നല്കുന  പദതബകേള്  ആവബഷ്ക്കരബകഞന്  പണലെഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തഞകനഞ

വനദമൃഗങ്ങളുകട  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുള്കപ്പെകട  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  അനുവദബച  തകേ

പൂര്ണമഞയഞ്ചാം  കചലെവഴബകഞകനഞ  സര്കഞര്  തയ്യഞറഞകുനബല.  വനദമൃഗങ്ങളുകട
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ആക്രമണത്തബല്  മരണകപ്പെടുനവരുകട  ആശബതര്കക്ക്  സബരനബയമനഞ്ചാം

നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം   നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം,  പരബകകല്ക്കുനവര്ക്കുള  ചബകേബതഞ

ധനസഹഞയഞ്ചാം,  കൃഷബനഞശത്തബനുള ധനസഹഞയഞ്ചാം എനബവ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം. ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.  

വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്): വനഞ്ചാം വകുപ്പെബകന്റെ

പഞന്  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  പരബഗണന  നല്കുകമനക്ക്  പഞനബഞ്ചാംഗക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  ഉറപ്പുനല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  പതബകരഞധപവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങകള പങഞളബകേളഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ജേനജേഞഗ്രതഞ സമബതബകേള്

കൂടുതല്  കമഖലെകേളബകലെയക്ക്  വദഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കഡഞണ്  നബരസ്പീക്ഷണഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  കൃഷബഭൂമബയബല്  അതബക്രമഞ്ചാം

കേഞണബക്കുന  വനദമൃഗങ്ങള്ക്കുകനകര  നബയനണമബലഞകത

കവടബവയ്ക്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം  കൂടുതല്  കുളങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതള്കപ്പെകടയള

ശഞശസ്വതപരബഹഞര  മഞര്ഗ്ഗഞ്ചാം  കേകണ്ടതഞ്ചാം.  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബകലെ  ജേസ്പീവനകഞരുകട

സഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം ആര്.ആര്.ടബ.,  കഫഞറസക്ക് കസഷനുകേള് എനബവയകട എണവഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള  സമഗ്രപദതബ  പരബഗണനയബലണ്ടക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണ്ടതബല.  
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(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്):  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

വബവബധ  പകദശങ്ങളബകലെ  ജേനവഞസ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലഞ്ചാം  കൃഷബ  സലെങ്ങളബലഞ്ചാം

വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  മനുഷദജേസ്പീവനുകേള്  നഷ്ടകപ്പെടുന  നബരവധബ

പരഞതബകേളഞണക്ക്  ഉയര്നവനബട്ടുളതക്ക്.  വനഞതബര്ത്തബകേളബല്  വനദജേസ്പീവബകേകള

ആകേര്ഷബക്കുന  തരത്തബലള  കൃഷബരസ്പീതബകേളബല്  മഞറ്റമുണ്ടഞക്കുനതബനക്ക്

കകേഞഞ്ചാംപബകഹന്സസ്പീവക്ക് മഞകനജുകമന്റെക്ക് പഞന് തയ്യഞറഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ആനത്തഞരകേള്

പുന:സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം   മനുഷദ-വനദജേസ്പീവബ  സഞ്ചാംഘര്ഷഞ്ചാം കനരബടുനതബനഞയബ

സബ.സബ.എഫക്ക്.-കന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല് ഒരു വബഞ്ചാംഗക്ക് വനഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം

വനഞതബര്ത്തബകേളബല്  തഞമസബക്കുനവര്കഞയബ  ഒരു  കസഷദല്  ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്

സസ്പീഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

II ശദക്ഷണബകല്

(1) കേശുവണ്ടബ വദവസഞയഞ്ചാം കനരബടുന പതബസനബ

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസക്ക്  .    ജേയലെഞല്:  കേശുവണ്ടബ  വദവസഞയ  കമഖലെയബല്

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന  ഫഞകറബകേള്  തറനക്ക്  പവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞട്ടണ്ടബയകട
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ആഭദന്തര ഉലഞദനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബചക്ക് വദവസഞയകത്ത സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

വദവസഞയ കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേസ്പീഴബല് പവര്ത്തബക്കുന ഫഞകറബകേളുകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

കകേഞവബഡക്ക്-19 വദഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം 2020 മഞര്ചക്ക് മഞസത്തബല് നബലെകചങബലഞ്ചാം ഇകപ്പെഞള്

പൂര്ണകതഞതബല്  പവര്ത്തബക്കുനണ്ടക്ക്.  ഫഞകറബകേളുകട  നവസ്പീകേരണത്തബനഞയബ

കേഴബഞ്ഞ  ബഡ്ജേറ്റബല്  തകേ  വകേയബരുതകേയഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം

ജേസ്പീവനകഞരുകടയഞ്ചാം  കവതനവഞ്ചാം  മറ്റഞനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  മുടകമബലഞകത  നല്കുകേയഞ്ചാം

കചയ്യുനണ്ടക്ക്.  അടഞ്ഞുകേബടക്കുന  സസ്വകേഞരദ  ഫഞകറബകേളബല്നബനഞ്ചാം  1500

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കേഞകപ്പെകബകന്റെ  വബവബധ  ഫഞകറബകേളബല്  കതഞഴബല്

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ആഭദന്തര  ഉലഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

അതത്യുലഞദനകശഷബയള  കേശുമഞവബന്തതകേള്  വബകേസബപ്പെബചക്ക്  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം 2021 ഡബസഞ്ചാംബര് വകര ഫഞകറബകേള്കക്ക്

പവര്ത്തബകഞനഞവശദമഞയ  കതഞട്ടണ്ടബ  ഉറപ്പുവരുതകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

വദവസഞയബകേളുകട  വഞയ്പകേള്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  അലഞത്തവ  ഒറ്റത്തവണ

തസ്പീര്പ്പെഞകഞനുള കഫഞര്മുലെ രൂപസ്പീകേരബക്കുനതമഞണക്ക്. 
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2.  സുനഞമബ കകേഞളനബകേളുകട കശഞചനസ്പീയഞവസ

ശസ്പീ  .    സബ  .    ആര്  .    മകഹഷക്ക്:   സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സുനഞമബ  കകേഞളനബകേളുകട

കശഞചനസ്പീയഞവസയഞ്ചാം  കുടബകവളക്ഷഞമവഞ്ചാം,  മഞലെബനദ  പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):   സുനഞമബ

ഫഞറ്റുകേള്/വസ്പീടുകേള്  എനബവയകട  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്

ഗുണകഭഞകഞകള്തകനയഞണക്ക്  കചയ്തുവരുനതക്ക്.  ടബ  കകേഞളനബകേളബകലെ  മഞലെബനദ

നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനഞ്ചാം, കസപബകേക്ക് ടഞങക്ക് നബറഞ്ഞുകേവബയനതള്കപ്പെകടയള പശ്നങ്ങള്,

ചുറ്റുമതബല്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  എനബവ  നബര്വ്വഹബക്കുനതബനക്ക്  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

വകുപ്പെബകനയഞ്ചാം കുടബകവള പശ്നഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് ജേലെവബഭവ വകുപ്പെബകനയഞ്ചാം

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.   സുനഞമബ  പുനരധബവഞസ  പദതബപകേഞരഞ്ചാം  നബര്മ്മേബച

ഫഞറ്റക്ക്  സമുചയങ്ങളുകട പരബപഞലെന ചുമതലെ അതതക്ക് ജേബലകേളബകലെ തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങകള ഏല്പ്പെബചബട്ടുണ്ടക്ക്. ജേല്ജേസ്പീവന് മബഷനബലള്കപ്പെടുത്തബ മഞകവലെബകര,

കേണ്ടബയൂര് കേടവബലള പദതബയകട ഇന്കടകക്ക് കവല്-കേഞ്ചാം-പമക്ക്ഹഇൗസബകലെ പമക്ക്

കസറ്റക്ക്  മഞറ്റബസഞപബക്കുന  പവൃത്തബ  പൂര്ത്തബയഞകുനകതഞകട  കേരുനഞഗപ്പെളബ

മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ, കഞപ്പെന പഞഞയതകേളബകലെ സുനഞമബ കകേഞളനബ ഉള്കപ്പെകടയള
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പകദശങ്ങളബകലെ  കുടബകവളക്ഷഞമത്തബനക്ക്  പരബഹഞരമഞകുനതഞണക്ക്.  പരവൂര്,

മയ്യനഞടക്ക്  വബകലജുകേളബലള്കപ്പെട്ട  കേല്ലുകുനക്ക്,  കുറ്റബകഞടക്ക്  സുനഞമബ  ഫഞറ്റുകേളുകട

അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്  നടതനതബനക്ക്  നബര്മ്മേബതബ  കകേന്ദ്രഞ്ചാം,  ഹഇൗസബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

എനബവകയ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  സുനഞമബ  കകേഞളനബ  നബവഞസബകേളുകട

ദുരബതങ്ങള്കക്ക് ശഞശസ്വത പരബഹഞരമഞര്ഗ്ഗഞ്ചാം കേകണ്ടതനതഞണക്ക്.   

III.  സബ്മബഷന്

1.  പളയ ദുരബതഞശസ്വഞസ ഫണ്ടക്ക് പുനനഃസഞപബകല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജേ  .    വബകനഞദക്ക്:  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളബകലെ  പളയ

ദുരബതഞശസ്വഞസ  കപഞതവബഭഞഗഞ്ചാം  ഫണ്ടക്ക്  പുനനഃസഞപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം, എതകസക്ക് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .

വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  2018-കലെ  പളയവഞ്ചാം  ഉരുള്കപഞട്ടലഞ്ചാം  സഞരമഞയബ

ബഞധബച  പഞഞയത്തക്ക്/നഗരസഭഞ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  പകതദകേ  സഹഞയഞ്ചാം

നല്കുനതബനക്ക്  2019-20-കലെ  ബഡ്ജേറ്റബല് വകേയബരുത്തബയബരുന  250  കകേഞടബ

രൂപ  അര്ഹതകപ്പെട്ട  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  വബഭജേബചനല്കുകേയഞ്ചാം

പളയത്തബല്  തകേര്നകതഞ  കകേടുപഞടുകേള്  പറ്റബയകതഞ  ആയ  കപഞത
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ആസബകേളുകട  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേള്  ഏകറ്റടുക്കുനതബനുള  അനുമതബ

നല്കുകേയഞ്ചാം  കചയബരുന.   2019  ഡബസഞ്ചാംബറബല്  ഫണ്ടക്ക്  അനുവദബചകവങബലഞ്ചാം

മബക  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  തകേ  കചലെവഴബകഞന്  സഞധബകഞത്ത

സഞഹചരദത്തബല്  കപഞജേക്ടുകേള്  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്  ഒരു  വര്ഷഞ്ചാം  കൂടബ

അനുവദബക്കുകേയണ്ടഞയബ.  എലഞ  തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം പളയ ഫണ്ടബല്

സബല്  ഓവര്  കപഞജേക്ടുകേള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  2021-22  വര്ഷകത്ത  പദതബ

ക്രമകപ്പെടുതകേയഞ്ചാം  ജേബലഞ  ആസൂത്രണ  സമബതബയകട  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  കനടുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

2. ഭൂമബ തരഞ്ചാംമഞറ്റ അകപക്ഷ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബതറ  ):  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറ്റ

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  തസ്പീരുമഞനകമടുകഞനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  ഭൂമബ

തരഞ്ചാംമഞറ്റുനതബനഞയബ  ലെഭബചബട്ടുള  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്   വബകലജേക്ക്/കൃഷബ

ഓഫസ്പീസുകേളബല്നബനഞ്ചാം  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ലെഭദമഞകബയഞ്ചാം  സലെപരബകശഞധന

ഉള്കപ്പെകടയള   നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തബയഞകബയഞ്ചാം  മഞത്രകമ  തസ്പീര്പ്പെക്ക്

കേല്പ്പെബകഞന് സഞധബക്കുകേയൂള. കപഞതകതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക്, കലെഞക്ഡഇൗണ് തടങ്ങബയ
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സഞഹചരദങ്ങളബലെഞണക്ക്  പസ്തുത അകപക്ഷകേളബകന്മേല് തസ്പീര്പ്പെക്ക് കേല്പ്പെബക്കുനതബനക്ക്

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം കനരബട്ടതക്ക്.   ലെഞന്ഡക്ക് റവനന കജേഞയബന്റെക്ക് കേമ്മേസ്പീഷണര് വസ്പീഡബകയഞ

കകേഞണ്ഫറന്സക്ക് മുഖഞന്തരഞ്ചാം  എലഞ റവനന ഡബവബഷണല് ഓഫസ്പീസര്മഞരുകടയഞ്ചാം

കയഞഗഞ്ചാം  വബളബചക്ക്  ഭൂമബതരഞ്ചാംമഞറ്റത്തബനുള  അകപക്ഷകേള്  അടബയന്തരമഞയബ

തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനുള നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  

3. കനന്മേഞറയബല് കേഞര്ഷബകേ കകേഞകളജേക്ക് അനുവദബകണകമന ആവശദഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  കനന്മേഞറ  ):  പഞലെകഞടക്ക്  കകേഞലകങഞടക്ക്  കനന്മേഞറയബല്

കേഞര്ഷബകേ കകേഞകളജേക്ക് അനുവദബകഞനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമവഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  പഞലെകഞടക്ക്  കകേഞലകങഞടക്ക്  കനന്മേഞറയബല്

കേഞര്ഷബകേ  കകേഞകളജേക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനഞയബ  കേഞര്ഷബകേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

രജേബസഞറഞ്ചാം  കൃഷബ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറമഞയബ  നടത്തബയ  ചര്ചയബല്  കകേഞകളജേക്ക്

സഞപബക്കുനതമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  സഞധദതഞ  പഠനഞ്ചാം  നടത്തഞന്

തസ്പീരുമഞനബചബരുകനങബലഞ്ചാം  നടപടബകേള്  പൂര്ണതയബകലെത്തബയബട്ടബല.

ഇകഞരദത്തബല് കൃതദമഞയ പരബകശഞധന ആവശദമുണ്ടക്ക്. 
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4. ആലെത്തൂര് തഞലൂകഞശുപത്രബയബല് ഡയഞലെബസബസക്ക് യൂണബറ്റക്ക് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പകസനന്:  ആലെത്തൂര്  തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്

ഡയഞലെബസബസക്ക്  യൂണബറ്റബകന്റെ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  ആലെത്തൂര്  തഞലൂകഞശുപത്രബയള്കപ്പെകട  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  44

ആശുപത്രബകേളബല്  ഡയഞലെബസബസക്ക്  കസന്റെറകേള്  സഞപബക്കുനതബനക്ക്

ഭരണഞനുമതബയഞ്ചാം സഞമത്തബകേഞനുമതബയഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം പദതബ നടത്തബപ്പെബനഞയബ

കകേരള  കമഡബകല്  സര്വ്വസ്പീസസക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷകന  കസഷദല്  പര്പ്പെസക്ക്

കവഹബകബളഞയബ  ചുമതലെകപ്പെടുതകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേരള  കമഡബകല്

സര്വ്വസ്പീസസക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷന് കകേ.എചക്ക്.ആര്. ഡബത്യു.എസക്ക്.  മുകഖന ആലെത്തൂര്

തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  അഞക്ക്  ഡയഞലെബസബസക്ക്  കേബടകകേള്

സജ്ജസ്പീകേരബക്കുനതബനഞയബ ഡയഞലെബസബസക്ക്  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ സബവബല് വര്ക്കുകേള്

പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയഞ്ചാം  ഉപകേരണങ്ങള്  സഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  നവഞ്ചാംബര്

ആദദവഞരഞ്ചാം  ആലെത്തൂര്  ആശുപത്രബയബല്  ഡയഞലെബസബസ്  യൂണബറ്റക്ക്

പവര്ത്തനക്ഷമമഞകഞന്  കേഴബയകമനക്ക്  പതസ്പീക്ഷബക്കുന.  ഇകഞരദത്തബല്
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ആവശദമഞയ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകഞന് കകേ.എഞ്ചാം.എസക്ക്.സബ.എല്. മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക്

ഡയറകര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

5. ചഞവകഞടക്ക് തഞലൂകഞശുപത്രബ വബകേസനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എൻ  .    കകേ  .    അക്ബര്:  ചഞവകഞടക്ക്  തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്

മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  മഞസര്  പഞന്  പകേഞരമുള  നബര്മ്മേഞണ

പവര്ത്തനങ്ങള്  നടതകേയഞ്ചാം  കേഞഷസ്വഞലെബറ്റബ  കമഡബകല്  ഓഫസ്പീസര്മഞര്

ഉള്കപ്പെകടയള ജേസ്പീവനകഞകര നബയമബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  ചഞവകഞടക്ക്  തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  നബലെവബലള  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

പുറകമ  ആര്ദഞ്ചാം മബഷകന്റെ ഭഞഗമഞയബ  ആറക്ക്  പുതബയ തസബകേകേള് സൃഷ്ടബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

സര്കഞരബകന്റെ  സഞമത്തബകേ  സബതബ  പരബഗണബചക്ക്  കൂടുതല്  തസബകേകേള്

അനുവദബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  പസ്തുത  ആശുപത്രബയബല്

എന്.എചക്ക്.എഞ്ചാം.  അനുവദബച  70  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയകട  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേള്

നടത്തബവരബകേയഞ്ചാം  കമകറ്റണബറ്റബ  കബഞകബകന്റെ  രണ്ടഞഞ്ചാംഘട്ട  പവൃത്തബകേള്

പവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  പവര്  കലെഞണ്ട്രബ  സഇൗകേരദഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുതകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ചഞവകഞടക്ക്  മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ  സമര്പ്പെബച മഞസര് പഞന് വബശദമഞയബ
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പരബകശഞധബചക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ലെഭദമഞകഞന്  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകകറഞടക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.

6. വട്ടക്ക് ലെകബ ലെബഫക്ക് ഇറബകഗഷന് പദതബ

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന്:  പവൃത്തബ മുടങ്ങബയ വട്ടക്ക് ലെകബ ലെബഫക്ക് ഇറബകഗഷന്

പദതബ  അടബയന്തരമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  ആസബ  വബകേസന  ഫണ്ടക്ക്

വബനബകയഞഗത്തബകന്റെ  മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബലെവബലള

പശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  2016-17

ആസബ വബകേസന പദതബയബലള്കപ്പെട്ട വട്ടക്ക് ലെകബ ലെബഫക്ക് ഇറബകഗഷന് പദതബയകട

പുതകബയ ഭരണഞനുമതബക്കുള എസബകമറ്റക്ക്  ധനകേഞരദ വകുപ്പെബല് സമര്പ്പെബക്കുന

മുറയക്ക്  കൂടുതല്  കേഞരദങ്ങള്  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   ആസബ  വബകേസന

ഫണ്ടുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയങ്ങള്  പകതദകേമഞയബ

പരബകശഞധബകകണ്ടവയഞണക്ക്.

7. കകേരള ആകട്ടഞകമഞതബല്സക്ക് ലെബമബറ്റഡബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആന്സലെന്:  കകേരള  ആകട്ടഞകമഞതബല്സക്ക്  ലെബമബറ്റഡക്ക്

ജേസ്പീവനകഞരുകട മുടങ്ങബകബടക്കുന ശമളഞ്ചാം,  ഇ.പബ.എഫക്ക്.,  കപന്ഷന് ഗ്രഞറ്റുവബറ്റബ
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ഉള്കപ്പെകടയള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  കകേഞടുതതസ്പീര്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന

തസബകേകേള്  നബകേതനതബനുഞ്ചാം  ബഞങക്ക്  വഞയ്പകേള്  ഒറ്റത്തവണയഞയബ  കസറ്റബല്

കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ഇ-ആകട്ടഞ  വബതരണവഞ്ചാം  സര്വ്വസ്പീസബഞ്ചാംഗുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട

പശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

പതബസനബ  മറബകേടക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇ-ഓകട്ടഞ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേരള

ഓകട്ടഞകമഞതബല്സക്ക് ലെബമബറ്റഡബനക്ക് ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  റബയഞബബകന്റെ

പഠന  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  പുന:സഞ്ചാംഘടന  നടതനതബനുഞ്ചാം

കേണ്ണൂരബല് ഒരു പുതബയ യൂണബറ്റക്ക് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

8.   കകേഞചബ അഴബമുഖകത്ത അപകേടങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ഉണബക്കൃഷ്ണന്:  കകേഞചബ  അഴബമുഖത്തബല്

അപകേടത്തബനുകേഞരണമഞകുന  മണല്ത്തബട്ടകേളുഞ്ചാം  മതദബനനയഞനങ്ങളുകട

അവശബഷ്ടങ്ങളുഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  അപകേടത്തബല്കപ്പെടുന

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  മതറന്

ആഞ്ചാംബുലെന്സുകേളുകട  കസവനഞ്ചാം  വദഞപകേമഞകഞനുഞ്ചാം  കഹലെബകകേഞപ്റ്റര്

ആഞ്ചാംബുലെന്സക്ക് സഇൗകേരദഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം നബലെവബലള സസ്പീ കറസന ഗഞര്ഡുകേകള
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സബരകപ്പെടുതനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    സജേബ

കചറബയഞന്):  കബഞട്ടുകേളുകട  എഞബന്  തകേരഞറഞ്ചാം  മറ്റക്ക്  സഞകങതബകേ  പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം

കേഞരണമഞണക്ക്  കകേഞചബ-മുനമഞ്ചാം  കമഖലെയബല്  അപകേടങ്ങള്  സഞ്ചാംഭവബക്കുനതക്ക്.

നബലെവബല്  മതറന്  ആഞ്ചാംബുലെന്സബകന്റെ  കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനണ്ടക്ക്.  മണലഞ്ചാം

അപകേടത്തബല്കപ്പെട്ട  യഞനങ്ങളുകട  അവശബഷ്ടങ്ങളുഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യഞത്തതമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കകേഞചബന്  കപഞര്ട്ടക്ക്  ട്രസക്ക്,  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെക്ക്,  ജേബലഞ  ഭരണകൂടഞ്ചാം,

ദുരന്ത നബവഞരണ വബഭഞഗഞ്ചാം,  മഞരബതടഞ്ചാം കബഞര്ഡക്ക്,  തഹകഡഞഗ്രഞഫബകേക്ക് സര്കവ്വ

വബഭഞഗഞ്ചാം  എനബവയകട  സഞ്ചാംയകകയഞഗഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേകണ്ടതനതഞണക്ക്.

9. അദദഞപകേ തസബകേകേളബകലെ ഒഴബവകേള്

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    അഷ്റഫക്ക്:  സബരഞ്ചാം  നബയമനത്തബലൂകടകയഞ  ദബവസ

കവതനഞടബസഞനത്തബകലെഞ  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ജേബലയബകലെ  സ്കൂളുകേളബല്  ഒഴബവള

അദദഞപകേ തസബകേകേള്  നബകേതനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

സര്കഞര്/എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളുകേളബല്  2019-20  വര്ഷകത്ത  സഞഫക്ക്  ഫബകകഷന്
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തകന  2020-21,  2021-22  അദദയന  വര്ഷങ്ങളബല് തടരഞനുഞ്ചാം  അദദഞപകേ

തസബകേകേളബകലെയക്ക്  നബയമന  ഉത്തരവക്ക്  ലെഭബചവകര  15-07-2021  മുതല്

കസവനത്തബല്  പകവശബപ്പെബകകണ്ടതഞകണനഞ്ചാം  അ തഡസ്വസക്ക്  നല്കേബയവര്കക്ക്

അടബയന്തരമഞയബ  നബയമന  ഉത്തരവക്ക്  നല്കേഞനുഞ്ചാം  2021-22  വര്ഷങ്ങളബല്

എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളുകേളബല്  കറഗുലെര്  തസബകേകേളബലണ്ടഞകുന  ഒഴബവകേളബല്

ചട്ടപകേഞരമുള  നബയമന  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകഞകമനഞ്ചാം  ഉത്തരവഞയബട്ടുണ്ടക്ക്.

ദബവസകവതനഞടബസഞനത്തബല്  അദദഞപകേകര  നബയമബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

ധനകേഞരദവകുപ്പുമഞയബ ആകലെഞചബചക്ക് തസ്പീരുമഞനബക്കുനതഞണക്ക്.

10. കേഞഞ്ഞങ്ങഞടക്ക്  -  കേഞണബയൂര് കറയബല്പഞത

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്: നബര്ദ്ദേബഷ്ട കേഞഞ്ഞങ്ങഞടക്ക്-കേഞണബയൂര് കറയബല്പഞത

പഞവര്ത്തബകേമഞക്കുനതബനുള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന്):  കകേരള,  കേര്ണഞടകേ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബലള്കപ്പെടുന  നബര്ദ്ദേബഷ്ട

കേഞഞ്ഞങ്ങഞടക്ക്-കേഞണബയൂര്  പദതബ  നബലെവബല്  കറയബല്കവ  കബഞര്ഡബകന്റെ

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  ഭൂമബ  ഏകറ്റടുക്കുനതബനുള  അര്തനഞപത്രങ്ങള്

കറയബല്കവ  നല്കേഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  മുഖദമനബ/ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ
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തലെത്തബല് കറയബല്കവ കബഞര്ഡുമഞയബ ചര്ചകേള് നടനവരബകേയഞണക്ക്.  

IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

അനഇൗകദദഞഗബകേ  ബബല്ലുകേളുഞ്ചാം  പകമയങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  സമബതബയകട

നഞലെഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച.

V. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റബയയയണകമന പകമയവഞ്ചാം.

(i)   2021-   കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii)   2021-  കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  ) (2-  ാംനമര്  )   ബബല്

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

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാംനമര്)  ബബല്ലുഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന;  ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പഖദഞപബചകകേഞണ്ടക്ക്  സതസ്വര

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടതവഞനുണ്ടഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുള

കസറ്റുകമന്റുകേളുഞ്ചാം കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.
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VI. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറഞണ്ടത്തബകലെ അപഞകേത

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്  ):  ബബലബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദ

കേഞരണങ്ങളബല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്  അഫബലെബകയറ്റക്ക്  കചയബട്ടുള

കകേഞകളജുകേളബല് പുതബയ കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞയബ നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടതനകവനഞ്ചാം  ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറഞണ്ടത്തബല്  സഞ്ചാംസഞന

സഞബതനബധബയബല്  നബനഞ്ചാം  യഞകതഞരു  അധബകേകചലെവഞ്ചാം  ഉണ്ടഞകുനതല

എനമഞണക്ക് പറഞ്ഞബരബക്കുനതക്ക്.  പുതബയ കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകമഞഴഞ്ചാം അന്തര്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടബയഞകലെഞചനഞസമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമഞഴഞ്ചാം

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയകട  ഫണ്ടബല്  അധബകേകചലെവകേള്  പതസ്പീക്ഷബകകണ്ടതഞണക്ക്.

നബയമനബര്മ്മേഞകണഞകദ്ദേശദഞ്ചാം  വദകമഞകഞകതയഞ്ചാം  കൃതദമഞയ  ധനകേഞരദ

കമകമ്മേഞറഞണ്ടമബലഞകതയഞ്ചാം നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടതനതക്ക് ഉചബതമല.  

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

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബലബനഞധഞരമഞയ

ഒഞര്ഡബനന്സക്ക്  പുറകപ്പെടുവബകഞനുണ്ടഞയ  സഞഹചരദങ്ങള്  വദകമഞയബ

ഉകദ്ദേശദകേഞരണങ്ങളബല് പറഞ്ഞബട്ടുണ്ടക്ക്. അന്തര്സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടബയഞകലെഞചനഞ
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സമബതബകേളബല് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകുനതക്ക് കപഞ ചഞന്സലെര്, കകവസക്ക് ചഞന്സലെര്,  മറ്റക്ക്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബകലെ  കകവസക്ക്  ചഞന്സലെര്മഞര്,  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പെക്ക്

കസക്രട്ടറബ  എനബവരഞണക്ക്  പസ്തുത  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഞയബ  യഞകതഞരു  കചലെവഞ്ചാം

അധബകേമഞയബ വരുനബല.  പുതബയ കകേഞഴ്സുകേളുകട അകപക്ഷ പരബഗണബക്കുനതബനക്ക്

സബന്ഡബകകറ്റബനക്ക് ഒരു മഞസകത്ത സമയപരബധബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചനല്കുനതബനഞണക്ക്

ഇഇൗ നബയമകഭദഗതബയബലൂകട ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്: 2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്ലുകേള്

നബലെവബല് വരുനതമൂലെഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന സഞബത നബധബയബല്നബനഞ്ചാം യഞകതഞരുവബധ

അധബകേ കചലെവഞ്ചാം വരുനതകലനഞണക്ക് ഉനത വബദദഞഭദഞസ/നബയമ വകുപ്പുകേളുകട

നബലെപഞടക്ക്. ആയതബനഞല് തടസ്സവഞദഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുനതല.

നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

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

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം   2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാംനമര്)  ബബല്ലുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം
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സഞ്ചാംബനബച  VI-ാം  നമര്  വബഷയനബര്ണയ  സമബതബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തറമുഖഞ്ചാം,  മനസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദക്ക്

കദവര്കകേഞവബല്): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

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

നവസഞകങതബകേ  വബദദയകട  മുകനറ്റങ്ങള്  സസ്വഞഞ്ചാംശസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുളള

പരബവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക്  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്  ലെക്ഷദഞ്ചാം  വയ്ക്കുനതക്ക്.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല് അഫബലെബകയറ്റക്ക്കചയ കകേഞകളജുകേളബല് പുതബയ കകേഞഴ്സുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞന്  തസ്പീരുമഞനബകചങബലഞ്ചാം  കഞസുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള  അവസഞന

തസ്പീയതബ  നവഞ്ചാംബര്  1  ആണക്ക്  യ.ജേബ.സബ.  നബശ്ചയബചബരുനതക്ക്.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട

സമയപരബധബക്കുളളബല് അകപക്ഷകേള് പരബകശഞധബചക്ക് നടപടബ പൂര്ത്തബയഞകഞന്

സഞധബകഞത്തതബനഞല്  കകേരള,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്,  മഹഞതഞഗഞനബ,  കേണ്ണൂര്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആക്ടുകേളബല്  കഭദഗതബ  ആവശദമഞയബ  വന.  അപ്പെകലെറ്റക്ക്

കകട്രബനണല്  സഞ്ചാംബനബച  പുതബയ  വദവസകേള്  കകേരള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

ആകബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം എലഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്ക്കുഞ്ചാംകൂടബ ഒരു അപ്പെകലെറ്റക്ക്

കകട്രബനണല്  എന  കഭദഗതബ  കകേഞണ്ടുവരഞനുമഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബചബരബക്കുനതക്ക്.
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ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കേഇൗണ്സബലെബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞഡബ  എന  മഞറ്റവഞ്ചാം

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുകട  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുന  കേമ്മേബറ്റബകേകള

സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം കകേഞകളജുകേള്കക്ക് സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവബ നല്കുനതഞ്ചാം പുതക്കുനതഞ്ചാം

അവയകട അധബകേഞരങ്ങളുഞ്ചാം ചുമതലെകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചള വദവസകേളുഞ്ചാം ബബലബല്

വബഭഞവന  കചയ്യുനണ്ടക്ക്.  2020-21-ല്  പുതബയതഞയബ  അനുവദബച  കകേഞഴ്സുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞനുളള  കകേഞകളജുകേളുകട  അകപക്ഷകേള്  സബന്ഡബകകറ്റബനക്ക്

പരബഗണബകഞന്  ഒരു  മഞസകത്ത  സമയപരബധബ  നല്കേബ  കകേരള,  കേഞലെബകറ്റക്ക്,

മഹഞതഞഗഞനബ,  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആക്ടുകേള്  കഭദഗതബ  കചയ്യഞന്

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം

നമര്) ബബലബല് 1986-കലെ കകേഞചബ ശഞസ-സഞകങതബകേ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകക്ക്,

2013-കലെ  തഞത്തക്ക്  എഴത്തച്ഛന് മലെയഞള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകക്ക്,  2015-കലെ

എ.പബ.കജേ.  അബ്ദുള്കേലെഞഞ്ചാം  സഞകങതബകേശഞസ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകക്ക്

എനബവയ്ക്കുളള  കഭദഗതബകേളഞണക്ക്  വദവസ  കചയബട്ടുളതക്ക്.  ടബ  ആക്ടുകേളബലഞ്ചാം

അന്തര്സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടബയഞകലെഞചന  സമബതബ,  അപ്പെകലെറ്റക്ക്  കകട്രബനണല്

എനബവ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കഭദഗതബ  ബബലബനക്ക്  സമഞനമഞയ

വദവസകേള് ഉള്കകഞളബചബട്ടുണ്ടക്ക്. 
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Prof. Abid Hussain Thangal:  Sir,  I move that - This House Resolves

to  disapprove  The  University  Laws  (Amendment)  Ordinance,  2021

(Ordinance No.96, 97 & 99 of 2021). ഉനതവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്

കകേരളത്തബകലെ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ  മഞറ്റഞ്ചാം

വരുതനതബനുള നബര്കദ്ദേശങ്ങളഞണക്ക് ബബലബലകട കകേഞണ്ടുവരഞനുകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.

2018-കലെ യൂണബകവഴബറ്റബ ഗ്രഞന്റെക്ക്സക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന് റബകപ്പെഞര്ട്ടനുസരബചക്ക്  കകേരളത്തബകലെ

വബവബധങ്ങളഞയ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബകലെ  19  കകേഞകളജുകേളഞണക്ക്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളഞയബ  പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  പദവബ  ലെഭബച

കകേഞകളജുകേളുകട  പവര്ത്തനത്തബനക്ക്  കപഞതഞഹനഞ്ചാം  നല്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം

അവരുകട  അധബകേഞരപരബധബയബകലെയ്ക്കുളള  കേടനകേയറ്റമഞണക്ക്  സര്കഞര്

നടതനതക്ക്.  കേലെഞലെയങ്ങകളയഞ്ചാം  കേലെഞശഞലെകേകളയഞ്ചാം  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രമഞകബ

മഞറ്റുകേയഞണക്ക് കവണ്ടതക്ക്.  വബജഞകനഞത്പഞദനത്തബകന്റെയഞ്ചാം പസരണത്തബകന്റെയഞ്ചാം

കകേന്ദ്രമഞയബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്  കേരുത്തഞര്ജ്ജബകകണ്ടതക്ക്  നഞടബകന്റെ

ആവശദമഞണക്ക്.  പുതകബയ   കകഗഡക്ക് കകലെന്സക്ക്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളുകട

പവര്ത്തനകത്ത കദഞഷകേരമഞയബ ബഞധബക്കുഞ്ചാം. സസ്വയഞ്ചാംഭരണ പദവബ നസ്പീട്ടബകബട്ടഞന്

ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം ഫസ്പീസക്ക് അടയണകമന ബബലബകലെ വദവസ പബന്വലെബകണഞ്ചാം.
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കകേഞകളജുകേളബകലെ  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞഡബയകട  അധബകേഞരങ്ങകളപ്പെറ്റബ

വദകമഞക്കുകേയഞ്ചാം  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞഡബയകട  കയഞഗത്തബകന്റെ  കേസ്വഞറഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  മൂനബല്  രണ്ടഞയബ  ഉയര്ത്തബയബരബക്കുനതക്ക്

പുന:പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞഡബയബല്  കകേഞകളജേക്ക്

യൂണബയന്  കചയര്മഞകന  ഉള്കപ്പെടുതനതഞ്ചാം  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കേഇൗണ്സബലെബകലെയക്ക്

അദദഞപകേരബല്നബനഞ്ചാം  കതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക്  നടതനതഞ്ചാം  പബന്വലെബകണഞ്ചാം.

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളുകട  അകഞദമബകേ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്

രഞഷസ്പീയവല്കരണത്തബനഞണക്ക്  സര്കഞര്  ശമബക്കുനതക്ക്.

അന്തര്സര്വ്വകേലെഞശഞലെ കൂടബയഞകലെഞചനഞ സമബതബയബല് അകഞദമബകേ രഞ്ചാംഗകത്ത

വബദഗ്ദ്ധകര  നബയമബക്കുകേയഞ്ചാം  പരഞതബ  പരബഹഞര  സമബതബയബല്  പബന്സബപ്പെഞള്,

കകേഞകളജേബകലെ  ഒരു  വബദദഞര്തബ  പതബനബധബ,  പഞകദശബകേ  ജേനപതബനബധബ

എനബവകര  ഉള്കപ്പെടുതകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  എലഞ  സമബതബകേളബലഞ്ചാം  ഹയര്

എഡനകകഷന്  കേഇൗണ്സബല്  പതബനബധബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന

വദവസയബല്  മഞറ്റഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  പുറതഞ്ചാം  വബകദശ

രഞജേദങ്ങളബലമുളള  വബദദഞര്തബകേകള  ആകേര്ഷബക്കുന  തരത്തബലളള  ഗകവഷണ

സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം ഉനത വബദദഞഭദഞസ കകേന്ദ്രങ്ങളുഞ്ചാം ആധുനബകേ സഞകങതബകേവബദദഞ
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കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം  കൂടുതല്  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കറഞജേബ  എഞ്ചാം  .    കജേഞണ്:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

സസ്വയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേള്കക്ക്  സുഗമമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുനതബനുളള

സഞഹചരദമുണ്ടഞക്കുനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  അവകയ  നബയനബക്കുനതബനുളള

വദവസകേളഞണക്ക്  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  കദശസ്പീയ  റഞങബഞ്ചാംഗബല്

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്  പബകനഞട്ടക്ക്  കപഞകുനതബനക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണണഞ്ചാം.  പരസ്പീക്ഷകേള്  കൃതദമഞയബ  നടത്തബ  സമയബനബതമഞയബ  ഫലെഞ്ചാം

പസബദസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം ഡബഗ്രബ,  പബ.ജേബ.  സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേള് വബതരണഞ്ചാം കചയ്യഞനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  അകഞദമബകേക്ക്  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  മബകേവകതളബയബച

പഗത്ഭരഞയവര്ക്കുപകേരഞ്ചാം സഞധഞരണ അദദഞപകേര്കക്ക് എമബററ്റസക്ക് കപഞഫസര്

പദവബ നല്കുനതക്ക് ആ പദവബയകട ഡബഗബറ്റബ നഷ്ടകപ്പെടഞന് ഇടയഞക്കുഞ്ചാം. പരസ്പീക്ഷഞ

നടത്തബപ്പെബലഞ്ചാം ഫലെപഖദഞപനത്തബലഞ്ചാം വദഞപകേമഞയ ക്രമകകടഞണക്ക് നടക്കുനതക്ക്.

യൂണബകവഴബറ്റബ  നബയമനങ്ങളബല്  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  പഞലെബകകപ്പെടണഞ്ചാം.

ആധുനബകേ കേഞലെഘട്ടത്തബനനുസരബചള സബലെബസുഞ്ചാം കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം സസ്വതനമഞയബ

ഡബകകസന്  കചയ്യുനതബനക്ക്  യൂണബകവഴബറ്റബകേള്കക്ക്  അധബകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന
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തരത്തബലള  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  ആവശദമഞണക്ക്.  കകേരളകത്ത  ഒരു  ഹയര്

എഡനകകഷന്  ഹബക്ക്  ആയബ  മഞറ്റുന  തരത്തബലള  പവര്ത്തനങ്ങള്

സര്കഞരബകന്റെ ഭഞഗതനബനണ്ടഞകേണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ. എ.കകേ. എഞ്ചാം. അഷ്റഫക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .

ബഷസ്പീര്:  2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ  05-04-2022  വകര  സര്ക്കുകലെറ്റക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെയളവബല്

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയകട  ഉനമനത്തബനഞയള  പവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തഞന്  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കേഇൗണ്സബലെബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടബലഞകയനതഞ്ചാം

കേഇൗണ്സബല്  കയഞഗഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  കചരഞന്  കേഴബയഞത്തതഞ്ചാം

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  ബബരുദധഞരബകേള്കക്ക്  വബകദശ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്

പകവശനഞ്ചാം  ലെഭബകഞനുഞ്ചാം  മൂനവര്ഷ  ബബരുദ  കകേഞഴ്സുകേള്  നഞലവര്ഷ  ബബരുദ

കകേഞഴ്സുകേളഞകബ  പരബഷ്ക്കരബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

കകേഞകളജുകേളുകട  കഗ്രഡക്ക്  നബശ്ചയബക്കുനതബനക്ക്  NAAC  മഞതൃകേയബല്  SAAC

നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം ബബരുദഞനന്തര ബബരുദ കകേഞഴ്സുകേളബകലെ പബ.ജേബ.  കവയബകറ്റജേക്ക് കുറച

നടപടബ  പബന്വലെബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ബബരുദ  കമഖലെയബല്  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം
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പബനഞക  കമഖലെകേളബല്  പുതബയ  കകേഞകളജുകേളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞന്

നടപടബയണ്ടഞകേണഞ്ചാം.  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  കേഞകലെഞചബതമഞയ  മഞറ്റഞ്ചാം

വരുതനതരത്തബലള നബയമനബര്മ്മേഞണമുണ്ടഞകേണഞ്ചാം.     

ശസ്പീ.  കകേ.  ആന്സലെന് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എസക്ക്  .

അരുൺ കുമഞര്: 2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു

കസലെകക്ക് കേമ്മേബറ്റബയകട പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  രൂപകേല്പ്പെന

കചയ്യുനതക്ക്  സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  ശഞസ-സഞകങതബകേരഞ്ചാംഗങ്ങളബലള്കപ്പെകട

സമ്പൂര്ണ  വബദദഞഭദഞസ  പരബവര്ത്തനത്തബനുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേകള

കതഞഴബല്ദഞയകേ  കകേന്ദ്രങ്ങളഞകഞനുമുള  ശമങ്ങള്  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.

ശഞസസഞകങതബകേ  വബഷയങ്ങളുഞ്ചാം  അതബനൂതന  പഞഠദപദതബകേളുഞ്ചാം  മലെയഞള

ഭഞഷയബല്  പഠബപ്പെബക്കുന  സബതബയണ്ടഞകേണഞ്ചാം.

വബകദശ  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  കകേരളത്തബല്  പഠനഞ്ചാം  നടതനതബനക്ക്  അന്തര്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ വബദദഞ വബനബമയഞ്ചാം നടപ്പെഞകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  I  move  that-  This  House  resolves  to

disapprove The University Laws (Amendment) (No.2) Ordinance, 2021
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(Ordinance  No.  94 &  100 of  2021).  ബബലബല് അപ്പെകലെറ്റക്ക്  തട്രബനണല്,

അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കൂടബയഞകലെഞചന  സമബതബയകട  രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം  എനസ്പീ

കഭദഗതബകേളബലെഞണക്ക്  മഞറ്റഞ്ചാം  വരുകത്തണ്ടതക്ക്.  അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ

കൂടബയഞകലെഞചനഞ   സമബതബകക്ക്  കേസ്വഞറഞ്ചാം  നബശ്ചയബകണഞ്ചാം.  എ.പബ.കജേ.

അബ്ദുള്കേലെഞഞ്ചാം  സഞകങതബകേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ  പരസ്പീക്ഷഞ

മൂലെദനബര്ണയത്തബകലെ  വസ്പീഴ്ച  അകനസ്വഷബക്കുകേയഞ്ചാം  അദദഞപകേ  നബയമനത്തബല്

യ.ജേബ.സബ.  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പഞലെബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക്

ആവശദമഞയ  സലെഞ്ചാം  ഏകറ്റടുത്തക്ക്  ആസഞനമന്ദബരഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഉകദദഞഗസര്കക്ക് യഥഞസമയഞ്ചാം സഞനകയറ്റഞ്ചാം നല്കുനതബനുഞ്ചാം പബ.  എസക്ക്.  സബ.

മുകഖന  നബയമനഞ്ചാം  നടതനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേബഫ്ബബ

ഫണ്ടുപകയഞഗബചക്ക് കകേഞചബ ശഞസ സഞകങതബകേ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല് നടതന

പവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേഞഞ്ഞബരഞ്ചാംകുളഞ്ചാം  കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന്  നഞടഞര്

കമകമ്മേഞറബയല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ആര്ട്സക്ക്  &  സയന്സക്ക്  കകേഞകളജേബനക്ക്  സലെഞ്ചാം

ഏകറ്റടുക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കഡഞ.  മഞതത്യു  കുഴല്നഞടൻ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ഷഞഫബ

പറമബല്:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത
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വബദദഞഭദഞസകമഖലെ കേടുത്ത പതബസനബയബലൂകടയഞണക്ക് കേടനകപഞകുനതക്ക്. പസക്ക്

വണ്, ഡബഗ്രബ പകവശനവമഞയബ ബനകപ്പെട്ട വബഷയങ്ങളബല് ജേഞഗ്രതകയഞകടയള

ഇടകപടല്  നടത്തണഞ്ചാം.  കകേഞകളജേക്ക്  പബന്സബപ്പെഞള്മഞരുകട  ഒഴബവകേള്

നബകേതനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   കകേഞവബഡക്ക്  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്

കകേഞകളജുകേളബകലെ  പരസ്പീക്ഷ/ഓണ്തലെന്  കഞസുകേള്  എനബവയഞവശദമഞയ

സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുനതബലഞ്ചാം  കേഞലെബകറ്റക്ക്  യൂണബകവഴബറ്റബയകട  കേസ്പീഴബലളള

കകേഞടുവഞയൂര്  ടസ്പീചര്  എഡത്യുകകഷന്  കസന്റെറബകന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  റദ്ദേഞകബയ

നടപടബയബല് ഇടകപടുനതബലഞ്ചാം സര്കഞര് പരഞജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്. 

ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷഞ്ചാംസസ്പീര് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .

സചബന്കദവക്ക്: 2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) (2-ാം നമര്)

ബബല് കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം ആരഞയനതബനഞയബ 18-10-2021 വകര സര്ക്കുകലെറ്റക്ക്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. ഉനത വബദദഞഭദഞസരഞ്ചാംഗഞ്ചാം കനരബടുന

പതബസനബ  മറബകേടക്കുനതബനഞണക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്

കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബകഞന്  സര്കഞര്  മുന്കേകയ്യടുത്തതക്ക്.  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുകേളബല്  സര്കഞരബകന്റെ  വദകമഞയ  നബരസ്പീക്ഷണവഞ്ചാം  നബയമപരമഞയ

നബയനണങ്ങളുഞ്ചാം അതദന്തഞകപക്ഷബതമഞണക്ക്.  സബലെബസക്ക് നബര്ണയഞ്ചാം,  പകവശന
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മഞനദണ്ഡങ്ങള്,  പരസ്പീക്ഷഞ  നടത്തബപ്പെക്ക്,  മൂലെദനബര്ണയഞ്ചാം  എനബവയബകലെലഞഞ്ചാം

സുതഞരദവഞ്ചാം  ജേനഞധബപതദപരവമഞയ  ഇടകപടല്  ആവശദമഞണക്ക്.

സഞമത്തബകേമഞയബ  പബനഞകഞ്ചാം  നബല്ക്കുന  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്

അനുവദബചതഞ്ചാം കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ലെഞ കകേഞകളജേബകന്റെ  വബകേസനത്തബനഞയബ  കേര്മ്മേ

പദതബകേള്   നടപ്പെബലെഞകബയതഞ്ചാം ഐ.എചക്ക്.ആര്.ഡബ.-യകട കേസ്പീഴബലള വബവബധ

കകേഞകളജുകേളബല്  പുതബയ  ബബരുദ-ബബരുദഞനന്തര   ബഞചകേള്   അനുവദബചതഞ്ചാം

തൃശൂര്  സര്കഞര്  ലെഞ  കകേഞകളജേബകന്റെ  വബകേസനത്തബനഞയബ  98  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

അനുവദബചതഞ്ചാം  മഹഞതഞഗഞനബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല്  ആധുനബകേ  ലെഞബക്ക്

സമുചയഞ്ചാം  സഞപബചതഞ്ചാം  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗകത്ത  സര്കഞരബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളഞണക്ക്.  കകേരളത്തബകലെ  എലഞ  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം

ഡബജേബറ്റല്  വബദദഞഭദഞസ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുതനതബനക്ക്  പകതദകേ  പദതബ

തയ്യഞറഞകബ  അദദഞപകേര്കക്ക്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബകകഞണ്ടഞണക്ക്  സര്കഞര്

മുകനഞട്ടുകപഞകുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്

(കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമര്)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വബദദഞര്തബകേളുകട
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തഞലരദപകേഞരഞ്ചാം  കതരകഞ്ഞടുകഞനഞകുനതഞ്ചാം ഉപരബപഠന സഞധദതയളതമഞയ

അകഞദമബകേ-ഗകവഷണ വബഷയങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബചഞല് മഞത്രകമ ഉനതവബദദഞഭദഞസ

കമഖലെയബല്  മഞറ്റഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവരഞന്  സഞധബക്കുകേയള.

ഗകവഷണത്തബലെധബഷബതമഞയ  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനഞയബ

ബബരുദ  കകേഞഴ്സുകേള്  നഞലവര്ഷമഞക്കുനതഞ്ചാം  ഡത്യുവല്  ഡബഗ്രബ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുതനതഞ്ചാം  പരബഗണബകണഞ്ചാം.   ഉനതവബദദഞഭദഞസവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  ജേബ.ഇ.ആര്.  (കഗ്രഞസക്ക്  എന്കറഞള്കമന്റെക്ക്  കറകഷദഞ)

ഉയര്തനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   എന്.കഎ.ആര്.എഫക്ക്.  റഞങബഞ്ചാംഗക്ക്

ഉയര്തനതബനുഞ്ചാം  യൂണബകവഴബറ്റബകേളബല്  ഗകവഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

ശഞകസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  'റൂസ'  ഫണ്ടക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനതബനുമഞയബ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  ടഞര്ജേറ്റഡക്ക്  കപഞഗ്രഞമുകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകണഞ്ചാം.  സഞകങതബകേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  ഭൂമബ

ഏകറ്റടുകല് വബഷയഞ്ചാം പരബഹരബകണഞ്ചാം.  യ.ജേബ.സബ.യകട ഓണ്തലെന് കകേഞഴബനക്ക്

കകേരളത്തബകലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്കക്ക് അനുമതബ ലെഭബകണഞ്ചാം.

ഉനതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ  .    ആര്  .    ബബന):

കേഞലെഘട്ടത്തബനനുസൃതമഞയബ  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ഉനത  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകയ
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ഒരുകബകയടുകഞനുള  ഉത്തരവഞദബതസ്വമഞണക്ക്  സര്കഞര്  ഏകറ്റടുത്തബട്ടുളതക്ക്.

കേരബക്കുലെത്തബലഞ്ചാം  കബഞധനരസ്പീതബകേളബലഞ്ചാം  സമസ്പീപനത്തബലഞ്ചാം  മഞറ്റമുണ്ടഞകഞന്

സര്കഞരബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ

സമഗ്രപരബഷ്കരണത്തബനക്ക് ഒരു ഉനതവബദദഞഭദഞസ കേമ്മേസ്പീഷനുഞ്ചാം കേഞലെഹരണകപ്പെട്ട

ചട്ടങ്ങളുകടയഞ്ചാം  നബയമങ്ങളുകടയഞ്ചാം  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  പരബഷ്കരണത്തബനക്ക്  നബയമ

പരബഷ്കരണ കേമ്മേസ്പീഷനുഞ്ചാം പരസ്പീക്ഷകേളുകട പരബഷ്കരണത്തബനക്ക് പരസ്പീക്ഷഞ പരബഷ്കരണ

കേമ്മേസ്പീഷനുഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  എന്.കഎ.ആര്.എഫക്ക്.കന്റെ  ആദദ  നൂറക്ക്

റഞങ്കുകേളബല്  കകേരളത്തബകലെ  4  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുഞ്ചാം  17  കകേഞകളജുകേളുഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഉനതവബദദഞഭദഞസരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  കുട്ടബകേളുകട  എന്കറഞള്കമന്റെക്ക്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. കേഞലെഞനുസൃതമഞയബ

കകേഞഴ്സുകേള്  പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചക്ക്  ഗുണകമന്മേകയറബയതഞ്ചാം  കചലെവക്ക്  കുറഞ്ഞതമഞയ

മബകേച  വബദദഞഭദഞസ  സഞഹചരദങ്ങകളഞരുക്കുനതഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെയഞ്ചാം

യൂണബകവഴബറ്റബകേളുകടയഞ്ചാം  കമല്കനഞട്ട  നബയനണങ്ങള്കക്ക്  വബകധയമഞയബത്തകന

ആകട്ടഞണമസക്ക് സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം പവര്ത്തബകണകമന നബലെപഞടഞണക്ക് ബബലബലൂകട

ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  കകേ.ടബ.യ.-വബല്  പരസ്പീക്ഷകേള്  കൃതദമഞയബ  നടതകേയഞ്ചാം

ഡബജേബകലെഞകറബല്  നബനക്ക്  സര്ട്ടബഫബകറ്റക്ക്  ഡഇൗണ്കലെഞഡക്ക്
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കചയ്കതടുക്കുനതബനുള  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

സസ്പീറ്റുകേളുഞ്ചാം  പഠനസഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചതഞ്ചാം  കുട്ടബകേള്കക്ക്  വബദദഞഭദഞസ

സഞഹചരദങ്ങള്,  ഗകവഷണ  സഇൗകേരദങ്ങള്  എനബവ  ഉറപ്പെഞകഞന്  നബരവധബ

കഫകലഞഷബപ്പുകേള് അനഇൗണ്സക്ക് കചയതഞ്ചാം സര്കഞരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളഞണക്ക്. 

  നബരഞകേരണ പകമയങ്ങള് നബരഞകേരബച.   

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ  കചയ്തു.

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം   2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാംനമര്)  ബബല്ലുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച  VI-ാം  നമര്  വബഷയനബര്ണയ  സമബതബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് വബഷയനബര്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനയയച.

സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം 3.54-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.
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