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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   8,   കവെളബ

നബയമസഭ  രഞവെബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വെകര കചഞകദദഞത്തര സമയഞ്ചാം)

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവെബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവെരവെരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവെരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവെബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

കകേഞവെബഡക്ക് മരണനബരകബകലെ അപഞകേത

മബ  .    സസ്പീകര്: സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് കകേഞവെബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം മരണമടഞ്ഞവെരുകട ലെബസക്ക്

പൂര്ണ്ണമഞകേഞത്തതുകകേഞണഞ്ചാം  ലെബസബകലെ  അപഞകേതകേള്
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പരബഹരബകഞത്തതുമൂലെവഞ്ചാം  അര്ഹരഞയവെര്കക്ക്  കകേഞവെബഡക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം

നബകഷധബകകപ്പെടുനതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  സബതബവെബകശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവെചക്ക് ചര്ച കചയ്യണകമനഞവെശേദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വ്വശസ്പീ പബ.  സബ.  വെബഷ്ണുനഞഥക്ക്,

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

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

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

ആകരഞഗദ-വെനബത-ശേബശു  വെബകേസന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  വെബധബകനുസൃതമഞയബ  കകേഞവെബഡക്ക്-19  മരണഞ്ചാം

നബശ്ചയബക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  പുറകപ്പെടുവെബച  പുതുകബയ

മഞനദണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  വെദക്തമഞയ  മഞര്ഗ്ഗനബര്കദശേങ്ങള്

പുറകപ്പെടുവെബചബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവെബഡബതര  മരണങ്ങള്  കരഖകപ്പെടുത്തഞന  പുതബയ

കപഞര്ട്ടല് വെബകേസബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  വെസ്പീടുകേളബകലെഞ ആശുപതബകേളബകലെഞ മരണകപ്പെട്ടതുഞ്ചാം

കമഡബകല്  സര്ട്ടബഫബകറബല്  കകേഞവെബഡക്ക്-19  മരണകമനക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം

സഞമബള് എടുത്ത ദബവെസകമഞ കകേഞവെബഡക്ക് കരഞഗബഞധ സബരസ്പീകേരബച ദബവെസകമഞ

മുതല്  30  ദബവെസഞ്ചാം  വെകരയുളള  മരണങ്ങളഞ്ചാം  ആശുപതബ/കേബടത്തബചബകേബതഞ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല് പകവെശേബപ്പെബകകപ്പെട്ട കകേഞവെബഡക്ക് കരഞഗബ അകത അഡബഷനബല്  30
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ദബവെസഞ്ചാം  തുടര്ന  കശേഷമഞണക്ക്  മരണകമങബല്  അതുകൂടബ  പട്ടബകേയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തഞവനതഞണക്ക്.  കകേഞവെബഡക്ക്  മരണവമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പരഞതബകേള്

പരബകശേഞധബകഞന  ജേബല്ലകേള്കതഞറഞ്ചാം  Covid-19  Death  Ascertaining

Committee  (CDAC)  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  പരഞതബ  ലെഭബചക്ക്  30

ദബവെസത്തബനുളളബല്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുനതുമഞണക്ക്.  കകേഞവെബഡക്ക്  കഡത്തക്ക്

ഇനഫര്കമഷന സബസഞ്ചാം  കപഞര്ട്ടലെബലൂകട  പരഞതബ  നല്കേഞന കേഴബയഞത്തവെര്കക്ക്

കതഞട്ടടുത്ത  പഞഥമബകേഞകരഞഗദ/കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  നബര്ദബഷ്ട

കഫഞര്മഞറബല് കനരബട്ടക്ക് അകപക്ഷ നല്കേഞവനതഞണക്ക്.  മരണമടഞ്ഞ വെദക്തബയുകട

ഉറബന്ധുവെബനക്ക് സഞ്ചാംസഞന ദുരന്ത പതബകേരണ നബധബയബല് നബനഞ്ചാം 50,000 രൂപ

ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞന  ഉത്തരവെഞകുകേയുഞ്ചാം  അതബനക്ക്  ലെഞനഡക്ക്  റവെനന

കേമ്മേസ്പീഷണറകട  റബലെസ്പീഫക്ക്  കപഞര്ട്ടലെബലൂകട  ഓണ്കകലെനഞയബ  അകപക്ഷ

സമര്പ്പെബകഞവനതുമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   വെബഷ്ണുനഞഥക്ക്: ആഴ്ചകതഞറഞ്ചാം 100-നുഞ്ചാം 150-നുമബടയബല് ആളകേള്

കകേഞവെബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം  മരണകപ്പെടുന  അവെസയഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തുളതക്ക്.

ആശുപതബയബകലെത്തഞന കകവെകേബയതുമൂലെമഞണക്ക്  30  ശേതമഞനകത്തഞളഞ്ചാം ആളകേള്

മരണകപ്പെട്ടകതന  ആകരഞഗദവെകുപ്പെബകന്റെ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ഗഗൗരവെമഞയബ
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പരബഗണബകകണതഞണക്ക്.  കകേഞവെബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം  മരണകപ്പെട്ട  മുഴുവെന  ആളകേളകടയുഞ്ചാം

ലെബസക്ക്  പസബദസ്പീകേരബകഞന  തയ്യഞറഞകേഞത്തതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.  കകേഞവെബഡക്ക്

ബഞധബചക്ക്  മരബചവെരുകട  പട്ടബകേ  തയ്യഞറഞകബ  കേഞറഗകകറസക്ക്  കചയക്ക്  അവെരുകട

ആശബതര്കക്ക്   ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഭൂരബഭഞഗഞ്ചാം

ആളകേളഞ്ചാം  വെഞകബകനടുത്തബട്ടുഞ്ചാം  പതബദബനഞ്ചാം  പതബനഞയബരത്തബലെധബകേഞ്ചാം  കപര്കക്ക്

കകേഞവെബഡക്ക് ബഞധബക്കുനതബകന്റെയുഞ്ചാം 150-ഓളഞ്ചാം കപര് മരബക്കുനതബകന്റെയുഞ്ചാം കേഞരണഞ്ചാം

കേകണത്തണഞ്ചാം. ഇഗൗ വെബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വെനബത-ശേബശു  വെബകേസന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  കകേഞവെബഡുമഞയബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ഏറവഞ്ചാം കൂടുതല് സഗൗജേനദ ചബകേബത

നല്കുന  സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം.  കകേഞവെബഡക്ക്  രണഞഞ്ചാംതരഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ

തസ്പീവ്രതയുഞ്ചാം  കകേസ്സുകേളകട  എണ്ണവഞ്ചാം  കുറച്ചുകകേഞണവെരഞന  സര്കഞരബനക്ക്

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  രണഞഞ്ചാം  തരഞ്ചാംഗഞ്ചാംമൂലെമുണഞയ  ഭൂരബപക്ഷഞ്ചാം  കകേസ്സുകേളഞ്ചാം  കഡല്റഞ

വെകേകഭദത്തബലൂകടയഞകണനക്ക്  കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ആവെശേദത്തബനക്ക്  ഓകബജേന

ലെഭദത,  ആശുപതബ  കേബടകകേള്,  കഎ.സബ.യു.,  കവെന്റെബകലെറര്  എനസ്പീ

സഗൗകേരദങ്ങളകണനക്ക്  ഉറപ്പുവെരുത്തബകകഞണഞണക്ക്  കകേഞവെബഡക്ക്  പതബകരഞധതനഞ്ചാം

ആവെബഷ്കരബചബരബക്കുനതക്ക്.  07-10-2021  വെകര  93.18  ശേതമഞനഞ്ചാം  ആളകേള്കക്ക്
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ഒനഞഞ്ചാംകഡഞസക്ക്  വെഞകബനുഞ്ചാം  43.14  ശേതമഞനഞ്ചാം  ആളകേള്കക്ക്  രണഞഞ്ചാംകഡഞസക്ക്

വെഞകബനുഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കരഞഗബകേകള  കേകണത്തഞന  കൂടുതല്  കടസക്ക്,  മബകേച

കട്രേസബഞ്ചാംഗക്ക്  എനബവെ ആകരഞഗദവെകുപ്പെക്ക്  ഫലെപദമഞയബ നടപ്പെബലെഞക്കുനണക്ക്.  ജൂണ്

മഞസഞ്ചാം  മുതല്  കകേഞവെബഡക്ക്  മരണഞ്ചാം  ഓണ്കകലെനഞയബ  അപ്കഡറക്ക്  കചയ്യഞന

സഞ്ചാംവെബധഞനകമഞരുകബയബട്ടുണക്ക്.  ആര്.ടബ.പബ.സബ.ആര്.  കടസബകന്റെ  എണ്ണഞ്ചാം

വെര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവെബഡുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

മരണങ്ങളകട  ലെബസക്ക്  എല്ലഞ  ജേബല്ലകേളബലഞ്ചാം  പസബദസ്പീകേരബക്കുനതുഞ്ചാം

പരഞതബകേളകണങബല്  പരബഹരബക്കുനതുമഞണക്ക്.  അര്ഹരഞയ  എല്ലഞവെര്ക്കുഞ്ചാം

ആനുകൂലെദഞ്ചാം  നല്കേഞനഞണക്ക്  സര്കഞര്  ഉകദശേബക്കുനതക്ക്.  ഇഗൗ  വെബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവെചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ല.

(അടബയന്തരപകമയഞവെതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവെണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

വെബ.  ഡബ.  സതസ്പീശേന,  കകേ.  പബ.  എ.  മജേസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ

പതബപക്ഷ കേക്ഷബകനതഞകള് പസഞവെന നടത്തബയകശേഷഞ്ചാം അവെരവെരുകട പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം
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അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവെരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല് 

(1) ശേബരബമലെ വെബമഞനത്തഞവെള പദതബ

ചസ്പീഫക്ക്  വെബപ്പെക്ക്  (കഡഞ  .    എന  .    ജേയരഞജേക്ക്):  ശേബരബമലെ  തസ്പീര്തഞടകേരുകടയുഞ്ചാം

മധദതബരുവെബതഞഞ്ചാംകൂറബകലെ  പവെഞസബകേളകടയുഞ്ചാം  സസപ്നപദതബയഞയ  ശേബരബമലെ

വെബമഞനത്തഞവെള  പദതബ  യഞഥഞര്തദമഞകഞനുള  സര്കഞര്  ഇടകപടലകേള്

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.   പദതബ  പകദശേമഞയ  കചറവെളബ  എകസറക്ക്  സര്കഞര്

ഭൂമബയഞകണനക്ക്  രഞജേമഞണബകേദഞ്ചാം  കേമ്മേബറബ  കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.  റവെനനവെകുപ്പെബകന്റെ

ഭൂമബകയകറടുകല് നടപടബകകതബകര സസകേഞരദ കകകേവെശേകഞര് നല്കേബയ കകേസക്ക്

അവെസഞനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ചര്ചയബലൂകട  പശ്നപരബഹഞരമുണഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  ആശേങകേള്  ദുരസ്പീകേരബചക്ക്  വെബമഞനത്തഞവെള  പദതബ

യഞഥഞര്തദമഞകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു  പകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ,

പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ  -  കദവെസസഞ്ചാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):

ശേബരബമലെ  ഗ്രസ്പീനഫസ്പീല്ഡക്ക്  വെബമഞനത്തഞവെള  നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്  2017-ല്

സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് തതസത്തബല് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കേബ കചറവെളബ എകസറബകന
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പദതബപകദശേമഞയബ  കതരകഞ്ഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം  ഭൂമബകയകറടുകല്,  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യഞറഞകല്  എനബവെയഞയബ  കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.-കയ  കനഞഡല്

ഏജേനസബയഞയബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  സലെകമകറടുകലെബനുള  നടപടബകേള്

തസരബതകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേഞടതബയബല്  നബലെനബല്ക്കുന  കകേസുഞ്ചാം

ജേനങ്ങളകട  ആശേങയുഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുനതബനുള  ഇടകപടലകേള്

നടത്തബവെരബകേയഞണക്ക്.  വെബമഞനത്തഞവെള നബര്മ്മേഞണവമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കടകകഞ-

ഇകകണഞമബകേക്ക്  ഫസ്പീസബബബലെബറബ  പഠനവഞ്ചാം  പരബസബതബ  ആഘഞതപഠനവഞ്ചാം

നടത്തബ  പഞഥമബകേ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കവെദഞമയഞന  മനഞലെയത്തബനക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.

സര്കഞരബകന്റെ  മുനഗണനഞ  പട്ടബകേയബലള  വെബമഞനത്തഞവെള  പദതബ

സമയബന്ധബതമഞയബ നടപ്പെബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.   

(2) മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം പഞഠദപദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുകത്തണതബകന്റെ
ആവെശേദകേത

ശസ്പീ  .    എല്കദഞസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബളബല്:  മഞലെബനദസഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം  സ്കൂള്

പഞഠദപദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ആഴ്ചയബകലെഞരു  ദബവെസഞ്ചാം  ഒരു

പബരസ്പീഡക്ക് ഇതബനഞയബ അനുവെദബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  
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കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    ശേബവെനകുട്ടബ):  സ്കൂള്

കുട്ടബകേളബല്  മഞലെബനദനബര്മ്മേഞജനകത്ത  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  അവെകബഞധഞ്ചാം

സൃഷ്ടബക്കുനതബനക്ക്  ശേഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദശേഞസഞ്ചാം,  മലെയഞളഞ്ചാം  പഞഠപുസകേങ്ങളബല്

പഞഠഭഞഗങ്ങള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ശുചസ്പീകേരണഞ്ചാം,  മഞലെബനദനബര്മ്മേഞജനഞ്ചാം,

സസ്പീധനഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  സഞമൂഹദ  പശ്നങ്ങള്  പുതുതഞയബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന

പഞഠപുസകേത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതുഞ്ചാം ഇതബനഞയബ ഒരു പബരസ്പീഡക്ക് അനുവെദബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബകഞവനതുമഞണക്ക്. 

III.  സബ്മബഷന

1. കചമ്പുമുകക്ക് പഞലെഞ്ചാം  /  കറഞഡക്ക് പുനര് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതഞമസക്ക്:  കചമ്പുമുകക്ക്  പഞലെവഞ്ചാം  അസസ്പീസബ  സ്കൂള്  കറഞഡുഞ്ചാം

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവെനന-ഭവെനനബര്മ്മേഞണ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  കചമ്പുമുകക്ക്

പഞലെഞ്ചാം-അസസ്പീസബ  സ്കൂള്  കറഞഡക്ക്  അപകേടഞവെസയബലെഞകണനഞ്ചാം  കതഞടബകന്റെ

സഞ്ചാംരക്ഷണഭബത്തബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  ഇറബകഗഷന  വെകുപ്പെബനക്ക്  കേത്തക്ക്

നല്കേബയബട്ടുകണനഞ്ചാം  തൃകഞകര  നഗരസഭഞ  കസക്രട്ടറബ  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.

കതഞടബകന്റെ  സഞ്ചാംരക്ഷണഭബത്തബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  ദുരന്ത  പതബകേരണനബധബ
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വെബനബകയഞഗബകഞന  വെദവെസയബല്ലഞത്തതബനഞല്.  നഗരസഭ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുള

പവെര്ത്തനങ്ങളബല്  ജേലെകസചന  വെകുപ്പുമഞയബ  കചര്നക്ക്  എന്തുകചയ്യഞന

കേഴബയുകമനക്ക് പരബകശേഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

2. സമഞന്തര വെബദദഞഭദഞസ സഞപനങ്ങള് തുറകഞന നടപടബ

ശസ്പീ  .    വെബ  .    കജേഞയബ:  കകേഞവെബഡക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പഞലെബചക്ക്  സമഞന്തര

വെബദദഞഭദഞസ സഞപനങ്ങള് തുറക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    ശേബവെനകുട്ടബ):

കകേഞവെബഡക്ക്-19  വെദഞപനഞ്ചാംമൂലെമുള നബയനണങ്ങളകട ഭഞഗമഞയഞണക്ക് വെബദദഞഭദഞസ

സഞപനങ്ങളള്കപ്പെകട  അടചതക്ക്.  നബയനണങ്ങളബല്  വെരുത്തബയബട്ടുള

ഇളവകേളകട  ഭഞഗമഞയബ  മഞര്ഗ്ഗകരഖകേള്കക്ക്  വെബകധയമഞയഞണക്ക്  സ്കൂളകേളഞ്ചാം  ഉനത

വെബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  തുറക്കുനതക്ക്.  ഇനബയുള  കകേഞവെബഡക്ക്

സഞഹചരദങ്ങളഞ്ചാം  വെഞകബകനഷനുഞ്ചാം  വെബലെയബരുത്തബ  സമഞന്തര  വെബദദഞഭദഞസ

സഞപനങ്ങള്  തുറക്കുനതുള്കപ്പെകടയുള  ഇളവകേള്  നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 
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3. സ്കൂള് കകേട്ടബട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    എ  .    മജേസ്പീദക്ക്:  കഞരബ ജേബ.  യു.പബ.,  ചന്തപ്പെടബ ജേബ.  എല്.  പബ.

സ്കൂളകേള്കക്ക് കകേട്ടബടഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വെബ  .    ശേബവെനകുട്ടബ):  കഞരബ

ജേബ.യു.പബ.  സ്കൂളബകന്റെ  അടബസഞനസഗൗകേരദ  വെബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  ഭഗൗതബകേ

സഞഹചരദഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുമഞയബ  കേബഫ്ബബ  ധനസഹഞയകത്തഞകട

3  കകേഞടബ  രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ

ഡബ.പബ.ആര്.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  അനുവെദബച  തുകേ

തബകേയഞത്തപക്ഷഞ്ചാം  പഞന  ഫണബല്നബനഞ്ചാം  തുകേ  അനുവെദബക്കുനതബനുള

കപഞകപ്പെഞസല് ലെഭബക്കുന മുറയക്ക്  തുടര്നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ചന്തപ്പെടബ

ജേബ.എല്.പബ.  സ്കൂളബകന്റെ  വെബകേസനത്തബനുള  കപഞകപ്പെഞസല്  ലെഭബക്കുന  മുറയക്ക്

പരബകശേഞധബചക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  പദതബ  നടത്തബപ്പെബകലെ

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഒഴബവെഞക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന/ജേബല്ലഞ  തലെത്തബല്  വെബവെബധ

ഏജേനസബകേളകട കയഞഗഞ്ചാം വെബളബക്കുനതഞണക്ക്. 
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4. അകബകഞവെക്ക്  -  എരുമകപ്പെട്ടബ കറഞഡക്ക് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമഞയസ്പീന:  അകബകഞവെക്ക്-കേടകങ്ങഞടക്ക്-എരുമകപ്പെട്ടബ  കറഞഡക്ക്

നബര്മ്മേഞണ പവൃത്തബ തസരബതകപ്പെടുത്തഞന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-  വെബകനഞദസഞഞര  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  അകബകഞവെക്ക്-കേടകങ്ങഞടക്ക്-എരുമകപ്പെട്ടബ  കറഞഡക്ക്  നബര്മ്മേഞണവമഞയബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  എല്.എസക്ക്.ജേബ.ഡബ.  യൂട്ടബലെബറബ  ഷബഫബഞ്ചാംഗബനുള  പുതുകബയ

സഞമത്തബകേഞനുമതബ  ലെഭബചബട്ടുളതുഞ്ചാം  നബലെവെബല്  65  ശേതമഞനഞ്ചാം  പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുളതുമഞണക്ക്.  പവൃത്തബയുകട  കേഞലെഞവെധബ  31-05-2022  വെകര

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമന  അകപക്ഷയബകന്മേല്  ഫസ്പീല്ഡക്ക്  ഓഫസ്പീസബല്നബനക്ക്

വെബശേദസ്പീകേരണഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  തസ്പീരുമഞനകമടുത്തക്ക്  പവൃത്തബ

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതുഞ്ചാം  വെര്കക്ക്  കഷഡനള്  തയ്യഞറഞകബ  കറഞഡക്ക്  പവൃത്തബ

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞക്കുനതുമഞണക്ക്.
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IV. അനഗൗകദദഞഗബകേഞഞ്ചാംഗങ്ങളകട കേഞരദഞ്ചാം

(1) അനഗൗകദദഞഗബകേ ബബല്ലുകേളഞ്ചാം പകമയങ്ങളഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധബച സമബതബയുകട
നഞലെഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ പരബഗണന

അനഗൗകദദഞഗബകേ  ബബല്ലുകേളഞ്ചാം  പകമയങ്ങളഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച  സമബതബയുകട

നഞലെഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

(2) തഞകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളകട അവെതരണഞനുമതബക്കുള പകമയങ്ങള്

(i)  2021-  കലെ  കകേരള  കേളബസലെങ്ങളകട  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  പരബപഞലെനവഞ്ചാം
നബര്മ്മേഞണവഞ്ചാം ബബല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    ചബത്തരഞ്ജന:  2021-കലെ  കകേരള  കേളബസലെങ്ങളകട

സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  പരബപഞലെനവഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണവഞ്ചാം  ബബല്ലബനക്ക്  അവെതരണഞനുമതബ

നല്കേണകമന പകമയഞ്ചാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടബ  .   പബ  .   രഞമകൃഷ്ണന:  പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വെഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന):  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് കേഞയബകേരഞ്ചാംഗഞ്ചാം പരബകപഞഷബപ്പെബക്കുന നബരവെധബ

പദതബകേള്  നബലെവെബലണക്ക്.  ജേബല്ലഞതലെത്തബല്  58-ഓളഞ്ചാം  കസഡബയങ്ങള്

നബര്മ്മേബച്ചുവെരുനതുഞ്ചാം  കേളബസലെങ്ങളബല്ലഞത്ത  പഞഞയത്തുകേളബല്  അവെ

നബര്മ്മേബക്കുന  പദതബകക്ക്  രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുളളതുമഞണക്ക്.  കേഞയബകേതഞരങ്ങകള
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വെളര്ത്തബകയടുക്കുനതബനക്ക്  വെബദദഞലെയങ്ങളബല് അടുത്ത അദദയന വെര്ഷഞ്ചാംമുതല്

കേഞയബകേഞ്ചാം  ഒരു  ഇനമഞയബ  പഞഠദപദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

പഞഞയത്തുതലെങ്ങളബല് കസഞര്ട്സക്ക് കേഗൗണ്സബലകേള് രൂപസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയഞണക്ക്.  ആയതബനഞല്  ബബല്ലബനക്ക്  അവെതരണഞനുമതബ

നല്കകേണതബല്ല. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   പബ  .   ചബത്തരഞ്ജന:  നബരവെധബ പദതബകേള് കേഞയബകേ കമഖലെയബല്

നടപ്പെഞകബയബട്ടുകണങബലഞ്ചാം  കേളബസലെങ്ങളകട  പരബപഞലെനത്തബല്

മഞനദണ്ഡങ്ങളകട  അഭഞവെമുണക്ക്.  ഉനത  വെബദദഞഭദഞസരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  കേഞയബകേ

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  വെബഭഞഗത്തബല് ഗകവെഷണഞ്ചാം നടകത്തണതുഞ്ചാം പസ്തുത വെബഭഞഗഞ്ചാം

വെബപുലെസ്പീകേരബകഞനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബകകണതുമുണക്ക്.  ജേബ.വെബ. രഞജേ കസഞര്ട്സക്ക്

സ്കൂള്,  കേണ്ണൂര്-തൃശ്ശൂര്  കസഞര്ട്സക്ക്  ഡബവെബഷന  എനബവെബടങ്ങളബല്  അടബസഞന

സഗൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  പദതബകേളഞവെബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കേഞയബകേ

സ്കൂളകേള്/അകഞദമബ കൂടുതലെഞയബ സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.  

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)
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(ii) 2021-  കലെ കകേരള വെസ്പീട്ടമ്മേമഞരുകട കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വെബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  2021-കലെ കകേരള വെസ്പീട്ടമ്മേമഞരുകട കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരണ ബബല്ലബനക്ക്  അവെതരണഞനുമതബ  നല്കേണകമന പകമയഞ്ചാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

ആകരഞഗദ-വെനബത-ശേബശു  വെബകേസന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  സസ്പീകേളകടയുഞ്ചാം  കുട്ടബകേളകടയുഞ്ചാം  കക്ഷമഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനഞയബ

സര്കഞര്  ഒരു  പകതദകേ  വെകുപ്പെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  സസയഞ്ചാംകതഞഴബല്

കചയ്യുനതബനുകവെണബയഞണക്ക്  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ  കപഞലള  പസഞനങ്ങളബലൂകട

വെഞയ്പകേളള്കപ്പെകട  നല്കേബ  അവെകര  സസയഞ്ചാംസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസത്തബകലെയക്ക്

കകേഞണവെനബട്ടുളതക്ക്.  സസ്പീകേള്കക്ക്  പവെര്ത്തന/അഭബപഞയ  സസഞതനദഞ്ചാം

നല്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം   വെസ്പീട്ടമ്മേമഞര്  എന  രസ്പീതബയബല്  പരബമബതകപ്പെടുത്തുനതക്ക്

ശേരബയല്ലഞത്തതബനഞല് ഇത്തരകമഞരു ബബല് അവെതരബപ്പെബകകണ ആവെശേദമബല്ല. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വെബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  വെസ്പീട്ടമ്മേമഞരുകട  കസവെനത്തബനക്ക്  സമൂഹത്തബല്

അര്ഹബക്കുന  പരബഗണന  ലെഭബക്കുനബകല്ലനതക്ക്  പരബകശേഞധബകകപ്പെകടണതഞണക്ക്.

അവെരുകട  കക്ഷമത്തബനുഞ്ചാം  ചബകേബതയഞ്ചാം  മറക്ക്  അടബയന്തര  ആവെശേദങ്ങള്
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നബറകവെറ്റുനതബനുഞ്ചാം  പതബമഞസഞ്ചാം  ഒരു  നബശ്ചബത  തുകേ  നല്കുനതബനക്ക്  ഒരു

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകണകമനതഞണക്ക്   ഈ  ബബല്  കകേഞണക്ക്

ഉകദശേബക്കുനതക്ക്.  

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)

(iii) 2021-  കലെ കകേരള തകദസസയഞ്ചാംശേഭരണ സഞപനങ്ങളബകലെ

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബരുനവെരുകട കപനഷന കബഞര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    സബ  .    ആര്  .    മകഹഷക്ക്:  2021-കലെ  കകേരള  തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളബകലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബരുനവെരുകട കപനഷന കബഞര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരണ

ബബല്ലബനക്ക് അവെതരണഞനുമതബ നല്കേണകമന പകമയഞ്ചാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന : പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.   

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവെബകേസനഞ്ചാം,  എകകസക്ക്

വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബപട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ  -

കദവെസസഞ്ചാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബരുനവെര്കക്ക്  കപന ഷന  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകണകമനതുഞ്ചാം  കപനഷന  അനുവെദബകണകമനതുമഞയ  ആവെശേദഞ്ചാം

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളഞയബ   ഉനയബകകപ്പെട്ടബട്ടുളതബനഞല്  സര്കഞര്   ഈ  വെബഷയഞ്ചാം



16

പരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  വെന  സഞമത്തബകേ  ബഞധദതയുണഞകുകമനതബനഞല്

പബനമഞറകേയുമഞണക്ക്  കചയതക്ക്.  തകദശേഭരണ  സഞപനങ്ങളബകലെ  മുന

അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് കപനഷന പദതബ ആവെബഷ്കരബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം സഞമത്തബകേസബതബ

കമചകപ്പെടുന മുറയക്ക് ആകലെഞചബകഞവനതഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    ആര്  .    മകഹഷക്ക്:  ജേനഞധബപതദ  സമ്പ്രദഞയത്തബല്

തഞകഴത്തട്ടബലളവെര്ക്കുകവെണബ  പവെര്ത്തബക്കുനവെരഞണക്ക്  തബതലെ  പഞഞയത്തക്ക്

അഞ്ചാംഗങ്ങള്.  കകേഞവെബഡക്ക്  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  പതബഫലെഞ്ചാം  വെഞങ്ങഞകത

പഞഞയത്തഞ്ചാംഗങ്ങള് നടത്തബയ കസവെനഞ്ചാം മുഖവെബലെയ്കകടുകകണതഞണക്ക്. അഞക്ക്

വെര്ഷഞ്ചാം  നബസസഞര്തമഞയബ  ജേനങ്ങകള  കസവെബചകശേഷഞ്ചാം  വെഞര്ദകേദത്തബല്

ദുരബതമനുഭവെബക്കുന  മുന  പഞഞയത്തഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  കപനഷന  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് അനുകൂലെ നബലെപഞടക്ക് സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)

(iv) 2021-  കലെ മഹഞതഞഗഞന്ധബ കദശേസ്പീയ ഗ്രഞമസ്പീണ കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കക്ഷമനബധബ
കബഞര്ഡക്ക് രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മഞസര്:  2021-കലെ  മഹഞതഞഗഞന്ധബ  കദശേസ്പീയ

ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരണ  ബബല്ലബകന്റെ

അവെതരണഞനുമതബ നല്കേണകമന പകമയഞ്ചാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.
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ശസ്പീ  .   കതഞമസക്ക് കകേ  .   കതഞമസക്ക്: പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

തകദശേസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവെബകേസനഞ്ചാം,  എകകകസക്ക്  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ, പബനഞകവെബഭഞഗ കക്ഷമ -കദവെസസഞ്ചാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  മഹഞതഞഗഞന്ധബ  കദശേസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേളകടയുഞ്ചാം  അയ്യങഞളബ  നഗര  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബ

കതഞഴബലെഞളബകേളകടയുഞ്ചാം  കക്ഷമത്തബനുഞ്ചാം  പരബരക്ഷയമുള  വെദവെസകേള്

ഉള്കകഞളബച്ചുകകേഞണക്ക് രൂപസ്പീകേരബച 2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  ബബല്  നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബല്ത്തകന  നബയമമഞകുകമനതബനഞല്

ബബല് പരബഗണബകകണതബല്ല.

 ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മഞസര്:  2021-കലെ  മഹഞതഞഗഞന്ധബ  കദശേസ്പീയ

ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരണ  ബബല്ലബല്

പറഞ്ഞബട്ടുള  വെദവെസകേള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല് ശേക്തബകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

പകമയഞ്ചാം സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവെലെബച്ചു.
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(v) 2021-  കലെ കകേരള ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടനുബന്ധബച്ചുള രഞഷസ്പീയ സഞ്ചാംഘടനഞ
പവെര്ത്തനഞ്ചാം നബയനബകല് ബബല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന:  2021-കലെ  കകേരള

ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടനുബന്ധബച്ചുള  രഞഷസ്പീയ  സഞ്ചാംഘടനഞ  പവെര്ത്തനഞ്ചാം

നബയനബകല്  ബബല്ലബനക്ക്  അവെതരണഞനുമതബ  നല്കേണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   കസവെദര് ചബറബലെപ്പെബളബ: പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവെസസഞ്ചാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടനുബന്ധബച്ചുള  അനഞകരഞഗദകേരമഞയബ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

കചരുനതബനുഞ്ചാം  സഗൗഹൃദഞന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം  തകേര്ക്കുന  കൃതദഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം

കഘഞഷയഞതയബലഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം  ആയുധങ്ങള്  ഉപകയഞഗബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ആയുധകത്തഞടുകൂടബയ  കേഞയബകേപരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം/കേഞയബകേഞഭദഞസഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുകമതബകര  ഇന്തദന  ശേബക്ഷഞനബയമഞ്ചാം,  കകേരള  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ആകക്ക്

എനബവെയബകലെ ചട്ടങ്ങള്പകേഞരഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകഞന വെദവെസയുളതബനഞല്

ബബല് പരബഗണബകകണതബല്ല.
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ശസ്പീ  .    ടബ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന:  ആരഞധനഞലെയങ്ങളബല്  വെബശേസഞസബകേള്കക്ക്

സുരക്ഷബതമഞയബ  ആരഞധന  നടത്തുനതബനുകവെണബയുള  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ

ഇടകപടലകേള്  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.   കക്ഷതങ്ങളബലഞ്ചാം  മഠങ്ങളബലഞ്ചാം  ഗവെണ്കമന്റെക്ക്

നബയനണഞ്ചാം  ഒഴബവെഞക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  നബയമമുണഞകേണകമനഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയുള  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബകലെ  ആരഞധനഞലെയങ്ങള്  ഹബന്ദുമത

സഞ്ചാംഘടനകേള്കക്ക്  കകേമഞറണകമനമുള  വെബശേസഹബന്ദു  പരബഷത്തബകന്റെ  കദശേസ്പീയ

സമബതബ  കയഞഗത്തബകന്റെ  പകമയഞ്ചാം  അടബസഞനകപ്പെടുത്തബയഞണക്ക്  ഇഗൗ  ബബല്

കകേഞണവെനബട്ടുളതക്ക്.

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)

(3) തഞകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളകട അവെതരണഞനുമതബക്കുള പകമയങ്ങളകട

തുടര്ചര്ച

(i) 2021-  കലെ കകേരള അന്ധവെബശേസഞസ  -  അനഞചഞര നബര്മ്മേഞര്ജന ബബല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പകസനന:  വെബശേസഞസബകേള്കകതബരഞയ  മത-

വെര്ഗ്ഗസ്പീയവെഞദബകേളകട നബലെപഞടുകേകള കചറകഞന ഇഗൗ ബബല് സഹഞയകേരമഞകുഞ്ചാം.

മതവെബശേസഞസവമഞയബ  ബന്ധമബല്ലഞത്ത  വെര്ഗ്ഗസ്പീയവെഞദബകേളഞ്ചാം  മഗൗലെബകേവെഞദബകേളഞ്ചാം

തസ്പീവ്രവെഞദബകേളഞ്ചാം  രഞഷസ്പീയ  സഞമത്തബകേ  അധബകേഞരഞ്ചാം  പബടബകചടുക്കുനതബനക്ക്
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അന്ധവെബശേസഞസങ്ങകളയുഞ്ചാം  അനഞചഞരങ്ങകളയുഞ്ചാം  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുനതക്ക്

സഞമൂഹദപശ്നമഞയബ  മഞറബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഈ  ബബല്  വെബപുലെമഞയ  ചര്ചയക്ക്

വെബകധയമഞകകണതഞണക്ക്.

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)

(ii) 2021-   കലെ കകേരള ക്രബമബനല് കകേസബകലെ സഞക്ഷബകേള്കക്ക് സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം
സുരക്ഷയുഞ്ചാം നല്കേല് ബബല്

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജേകബക്ക്: സമ്മേര്ദകമഞ ഭസ്പീഷണബകയഞ കേഞരണഞ്ചാം സഞക്ഷബകേള്

കൂറമഞറനതുകകേഞണഞണക്ക്  പലെ  കകേസുകേളബലഞ്ചാം  പതബകേള്  ശേബക്ഷയബല്നബനഞ്ചാം

രക്ഷകപ്പെടുനതക്ക്.  സര്കഞര്,  നബയമഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുനതുവെകരമഞതഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുനതുഞ്ചാം  അപഞകയഞഗബകേമഞയ  പലെ  വെദവെസകേളമുള  സഞക്ഷബ

സുരക്ഷഞ  പദതബക്കുപകേരഞ്ചാം  മകറഞരു  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടകത്തണതബകല്ലന

നബലെപഞടക്ക് നബരഞശേഞജേനകേമഞണക്ക്. ക്രബമബനല് കകേസുകേളബകലെ സഞക്ഷബകേളകട സുരക്ഷ

ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം  കകേഞടതബകേള്  സഞക്ഷബ  സഗൗഹൃദമഞകഞനുഞ്ചാം  കേഴബയണഞ്ചാം.  നല്ല

നബയമവെദവെസബതബയുണഞകേണകമന  ഉകദശേദത്തബല്  കകേഞണവെനബട്ടുള  ബബല്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

(ചര്ച തുടരുഞ്ചാം)
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(iii) 2021-  കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന അക്ഷയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡക്ക്
രൂപസ്പീകേരണ ബബല്

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  വെബവെര  സഞകങതബകേ  വെബദദ  സഞധഞരണകഞര്കക്ക്

പഞപ്തമഞക്കുനതബല് നബര്ണ്ണഞയകേ പങക്ക് വെഹബക്കുനവെരഞണക്ക് അക്ഷയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്.

അക്ഷയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര  കപഞതുകക്ഷമനബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞകത  അവെര്കക്ക്

പകതദകേമഞകയഞരു  കക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  കമഡബകല്  ഇനഷസറനസക്ക്

പരബരക്ഷയുഞ്ചാം  വെബദദഞഭദസ/വെബവെഞഹഞവെശേദങ്ങള്കക്ക്  പലെബശേരഹബത  വെഞയ്പയുഞ്ചാം

ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.  അക്ഷയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

പകതദകേ പരബഗണന നല്കേണഞ്ചാം.

കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വെബ  .   ശേബവെനകുട്ടബ):  കകേരള

കഷഞപക്ക് ആനഡക്ക് കകേഞകമഴദല് എസഞബബകഷ്മെന്റെക്ക് വെര്കകഴക്ക് കവെല്കഫയര് ഫണക്ക്

കബഞര്ഡബല്  ഐ.ടബ/ഐ.ടബ  അനുബന്ധ  കമഖലെയബലളവെകരയുഞ്ചാം  അക്ഷയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകരയുഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളതബനഞല് ടബ ബബല്ലബനക്ക് പസക്തബയബല്ല.

ബബല് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവെലെബച്ചു.

സഭ ഉചയകശേഷഞ്ചാം 12.27-നക്ക് പബരബഞ.

******


