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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   8,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

 തമബഴക്ക് നഞടബനക്ക് മരഞ്ചാം മുറബകഞന് അനുമതബ

മബ  .    സസ്പീകര്:   പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം  പണബയഞകത  മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞമബകന്റെ

ജേലെനബരപ്പെക്ക്  152  അടബയഞക്കുനതബനക്ക്  കബബബ  ഡഞഞ്ചാം  അടകമുള്ളവ

ബലെകപ്പെടുത്തണകമന  തമബഴക്ക് നഞടബകന്റെ  ആവശദത്തബനക്ക്  വഴങ്ങബ  ഡഞഞ്ചാം
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പകദശകത്ത മരങ്ങള് മുറബകഞന്  തമബഴക്ക് നഞടബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബയതുമൂലെഞ്ചാം

കകേരളത്തബകലെ  ജേനങ്ങള്കക്ക്  ഉളവഞയബട്ടുള്ളതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  ആശങ്ക

സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

തബരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന്,  കകേ. പബ. എ. മജേസ്പീദക്ക്, കമഞന്സക്ക് കജേഞസഫക്ക്, അനൂപക്ക്

കജേകബക്ക്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന്, ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്

50 പകേഞരഞ്ചാം കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

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

മുല്ലകപ്പെരബയഞറബനക്ക്  സമസ്പീപകത്ത  കബബബ  ഡഞഞ്ചാം  പരബസരത്തുള്ള  23  മരങ്ങള്

മുറബകഞനുള്ള  തമബഴക്ക് നഞടക്ക് ആവശദത്തബകന്മേല് 15 മരങ്ങള് മുറബകഞന് അനുമതബ

നല്കേബകകഞണക്ക്  05.11.2021-നക്ക്   വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  കകവല്ഡക്ക് കകലെഫക്ക്

വഞര്ഡന്  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവക്ക്  07.11.2021-നക്ക്  മരവബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  മരഞ്ചാം

മുറബകഞന്  കകേന്ദ്ര  വനഞ്ചാം-പരബസബതബ  മനഞലെയത്തബകന്റെ  അനുമതബയഞ്ചാം

നഞഷണല്  കകവല്ഡക്ക്  കകലെഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  സഞന്ഡബഞ്ചാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

അനുവഞദവഞ്ചാം  1980-കലെ  വനഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമപകേഞരമുള്ള  അനുമതബയഞ്ചാം

ഹഞജേരഞകബയബട്ടബല്ലഞത്തതബനഞല്  തമബഴക്ക് നഞടബകന്റെ  ആവശദഞ്ചാം  പരബഗണബകഞ

നഞവബല്ല  എന  സതദവഞങ്മൂലെഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   19.02.2021-നക്ക്  കചര്ന

മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  കമല്കനഞട്ട  സമബതബയകട  കയഞഗത്തബല്  തമബഴക്ക് നഞട്ടബകലെയഞ്ചാം
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കകേരളത്തബകലെയഞ്ചാം  വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പുകേളുകട  സഞ്ചാംയക

പരബകശഞധനയബലൂകട സഞ്ചാംശയങ്ങള്കക്ക് വദകത വരുത്തണകമന നബര്കദ്ദേശവഞ്ചാം

ഇതുവകര  പഞവര്ത്തബകേമഞയബട്ടബല്ല.  നവഞ്ചാംബര്  5-കലെ  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബകഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദമഞയഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞമബകന്റെ  സുരക്ഷയബല്  കകേഞട്ടഞ്ചാം

വരുത്തുനതുഞ്ചാം  കകേരളത്തബകന്റെ  സുരക്ഷയക്ക്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരുത്തുനതുമഞയ  ഒരു

നബലെപഞടുഞ്ചാം സര്കഞര് സസസ്പീകേരബക്കുകേയബല്ല.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന്:   01.11.2021-നക്ക്  ഇറബകഗഷന് വകുപ്പെക്ക്

അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫക്ക് കസക്രട്ടറബ തലെത്തബല് കയഞഗഞ്ചാം കചരുകേയഞ്ചാം കബബബ ഡഞഞ്ചാം

പരബസരകത്ത  15  മരങ്ങള്  മുറബക്കുനതബനക്ക്  05.11.2021-നക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്

കകവല്ഡ ക്ക് കകലെഫക്ക്  വഞര്ഡന്  ഉത്തരവബറക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തതക്ക്  സുപസ്പീഞ്ചാം

കകേഞടതബയബകലെ നബലെവബലുള്ള കകേസബല് സഞ്ചാംസഞന തഞല്പരദങ്ങള്കകതബരഞണക്ക്.

കകവല്ഡക്ക് കകലെഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  കചയര്മഞനുഞ്ചാം കകവസക്ക്  കചയര്മഞനുമറബയഞകത

മരഞ്ചാംമുറബകഞന്  ഉത്തരവബറകബയതബലൂകട  കബബബ  ഡഞഞ്ചാം  ശകബകപ്പെടുത്തബ

മുല്ലകപ്പെരബയഞറബകലെ  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  152  അടബയഞകഞന്  തമബഴഞടബകന

അനുവദബക്കുകേകയന  ഗൂകഢഞകദ്ദേശദമഞണക്ക്  നടത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  കഫഞറസക്ക്

കേണ്സര്കവഷന് ആകക്ക്  ലെഞ്ചാംഘബക്കുകേയഞ്ചാം സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല് നബലെവബലുളള
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കകേസുകേള്കക്ക്  വബരുദമഞയഞ്ചാം  റൂള്  കേര്വക്ക്  സഞ്ചാംബനബച  സതദവഞങ്മൂലെഞ്ചാം

നവഞ്ചാംബര്  11-നക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കതറബദഞരണഞജേനകേമഞയ സഞഹചരദഞ്ചാം

സൃഷ്ടബക്കുകേയഞ്ചാം  ജേലെസമ്പത്തുഞ്ചാം  വനസമ്പത്തുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബല്

സര്കഞരബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനഞ്ചാം  അനഞസ  ഉണഞവകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുകണനതക്ക്

വസ്തുതയഞണക്ക്.  ടബ  വബഷയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ജുഡസ്പീഷദല്  അകനസഷണഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  നഞഷണല്  കകവല്ഡക്ക്  കകലെഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ

അനുമതബയബല്ലഞകത  കകടഗര്  റബസര്വബല്  മരങ്ങള്  മുറബകഞന്  നല്കേബയ

അനുമതബ  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ജേനങ്ങളുകട  ആശങ്ക  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച

കചയ്യണഞ്ചാം. 

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

വബഷയത്തബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകനതബരഞയബ  2006-ലുഞ്ചാം  2014-ലുഞ്ചാം  സുപസ്പീഞ്ചാം

കകേഞടതബ വബധബ പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്. ഡഞമബനക്ക് അപകേടഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവബചഞലുണഞകുന

ദുരന്ത  സഞദദതകേള്  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബകയ  അറബയബകചങ്കബലുഞ്ചാം  കകേരളത്തബകന്റെ

തഞല്പ്പെരദങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമഞയ  നബലെപഞടഞണക്ക്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുളളതക്ക്.

മുല്ലകപ്പെരബയഞര് ഡഞമബകലെ ജേലെനബരപ്പെക്ക് 152 അടബ ആയബ ഉയര്ത്തുനതബനുകവണബ

ഗൂഢഞകലെഞചന  നടത്തുകേകയഞ  സഞ്ചാംസഞന  തഞല്പരദത്തബകനതബരഞയബ
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പവര്ത്തബക്കുകേകയഞ  കചയ്തബട്ടബല്ല.  കകവല്ഡക്ക്  കകലെഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമബല്ലഞകത  കബബബ  ഡഞഞ്ചാം  പകദശത്തുള്ള  മരഞ്ചാം  മുറബക്കുനതബനക്ക്

ഉത്തരവബറകബയവര്കകതബകര   ഉചബതമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകമനഞ്ചാം

മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  ഡഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബല്  സര്കഞര്  വബട്ടുവസ്പീഴ്ച  കചയ്യബകല്ലനഞ്ചാം

ഉറപ്പുനല്കുന.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചകയ്യണതബല്ല. 

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന്,  കകേ.  പബ.  എ.  മജേസ്പീദക്ക്,  പബ.  കജേ.  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന

നടത്തബയകശഷഞ്ചാം അവരവരുകട പഞര്ട്ടബ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം അല്പസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല് 

(1) ജേലെകസഞതസ്സുകേള് സഞ്ചാംരക്ഷബകല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കമഞഹനന്:  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ജേലെകസഞതസ്സുകേളുകട

സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബലൂകട  ജേലെലെഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തബ  മൂനവബള  കൃഷബരസ്പീതബ

പഞവര്ത്തബകേമഞകഞന്  കേഴബയഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  കതഞടുകേളുഞ്ചാം  കേനഞലുകേളുഞ്ചാം
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സഞ്ചാംരക്ഷബകണഞ്ചാം.  കുളങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക്  ഭൂഗര്ഭ  ജേലെസമ്പത്തക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം.  ജേലെസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  ജേലെമലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം

തടയനതബനുഞ്ചാം  ജേലെകസഞതസ്സുകേളബല്  കൂടുതല്  തടയണകേളുഞ്ചാം  ഭബത്തബകേളുഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  2025-ഓകട  രൂക്ഷമഞയ

ജേലെദഇൗര്ലെഭദത്തബകലെയക്ക്  നസ്പീങ്ങുകമന  വബദഗ്ദ്ധരുകട  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

കേണകബകലെടുത്തക്ക് തുടര്നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  ഭൂവബനബകയഞഗത്തബലുഞ്ചാം

ജേസ്പീവബതകകശലെബയബലുമുണഞയ  മഞറങ്ങകളത്തുടര്നക്ക്  മലെബനമഞകുന

ജേലെകസഞതസ്സുകേള് സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക്  ശുദജേലെ ലെഭദത ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  വബവബധ

വകുപ്പുകേളുകടയഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകടയഞ്ചാം  ഏകകേഞപനഞ്ചാം

ആവശദമഞണക്ക്.  തടയണകേള്,  കറഗുകലെററുകേള്  എനബവ  നബര്മ്മേബചക്ക്

കവനല്കഞലെത്തുഞ്ചാം  നസ്പീകരഞഴുകക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്

ജേലെവബഭവ വകുപ്പെക്ക്  നടപ്പെബലെഞകബവരുന.  പഞഥമബകേ വബവരകശഖരണത്തബലൂകട

നദബകേളബകലെ  നബലെവബകലെ  പശ്നങ്ങള്  കേകണത്തുനതബനുഞ്ചാം  പവര്ത്തനങ്ങള്

അവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  'ജേലെസമൃദബ'

പദതബയകട  ഭഞഗമഞയബ  സഞ്ചാംകയഞജേബത  നസ്പീര്ത്തട  പഞനുകേള്  തയ്യഞറഞകബ
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ജേലെകസഞതസ്സുകേളുകട  സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം  നദബകേളബകലെയക്ക്  ഒഴുകേബകയത്തുന

കകകേവഴബകേളബല്  കചറുതടയണകേളുഞ്ചാം  കവന്റെക്ക്  കക്രഞസക്ക്  ബഞറുകേളുഞ്ചാം  നബര്മ്മേബചക്ക്

നസ്പീകരഞഴുകക്ക്  സഞദദമഞക്കുനണക്ക്.  സഞമ്പത്തബകേ  ലെഭദതയനുസരബചക്ക്

ജേലെകസഞതസ്സുകേളബല് കൂടുതല് തടയണകേളുഞ്ചാം ഭബത്തബകേളുഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതഞണക്ക്.

നദബകേളബകലെയ്ക്കുള്ള  മഞലെബനദനബകക്ഷപഞ്ചാം  തടയനതബനക്ക്  പഞലെങ്ങളബകലെ

കകകേവരബകേകളഞടക്ക്  കചര്നക്ക്  കേമ്പബകവലെബ  സഞപബചവരുന.  ഡഞമുകേള്,

തടയണകേള്,  കറഗുകലെററുകേള്  എനബവയ്ക്കുസമസ്പീപഞ്ചാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയ

മഞലെബനദങ്ങള്  നസ്പീകഞ്ചാംകചയ്തക്ക്  സഞ്ചാംഭരണകശഷബ  പുന:സഞപബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേളഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം ജേലെകസഞതസ്സുകേള് മലെബനകപ്പെടുത്തുനവര്കകതബകര

ശബക്ഷഞനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. 

(2) കറഞഡുകേളുകട അറകുറപ്പെണബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബകല്

ശസ്പീ  .   കമഞൻസക്ക് കജേഞസഫക്ക്: ശബരബമലെ തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്

മുകനഞടബയഞയബ  കറഞഡുകേളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്  പൂര്ത്തബയഞകബ

ഗതഞഗതകയഞഗദമഞകണഞ്ചാം.  തകേര്നകേബടക്കുന  സഞ്ചാംസഞന  പഞതകേളുഞ്ചാം

ജേബല്ലഞതലെ  കറഞഡുകേളുഞ്ചാം  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  കറഞഡക്ക്

വബഭഞഗത്തബനുഞ്ചാം  കമയബന്റെനന്സക്ക്  വബഭഞഗത്തബനുഞ്ചാം  ഫണക്ക്  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.

നബര്മ്മേഞണ  സഞമഗ്രബകേളുകട  അനബയനബതമഞയ  വബലെവര്ദനവക്ക്
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പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനത്തബകന്റെ  പശഞത്തലെത്തബല്

കറഞഡക്ക്  നബര്മ്മേഞണ  രസ്പീതബയബല്  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുനതബനുഞ്ചാം

കറഞഡക്ക്  സുരക്ഷയമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ടബ.പബ.-യകട  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):  കറഞഡുകേളുകട  മഴകഞലെപൂര്വ്വ  അറകുറപ്പെണബകേള്  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം

നബശയബച സമയത്തബനകേഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞകഞന് സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  അറകുറപ്പെണബ

ആവശദമുള്ള  കറഞഡുകേള്  കേകണത്തുനതബനുഞ്ചാം  ഫണക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം

പവൃത്തബ  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഉണഞയബട്ടബല്ല.  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര്

നബര്കദ്ദേശബച  കറഞഡുകേള് നബഞര്ഡക്ക് പവൃത്തബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞന് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  തുടര്ചയഞയണഞകുന  അതബവര്ഷഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  കറഞഡുകേള്കക്ക്

തകേരഞറുണഞകുനതക്ക്  അടബയന്തരമഞയബ  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  ദസ്പീര്ഘകേഞലെഞടബസഞനത്തബലുള്ള

പദതബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം കൂടുതല് കറഞഡുകേള് ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ.

നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  പുതുതഞയബ  പതബനയ്യഞയബരഞ്ചാം

കേബകലെഞമസ്പീറര്  ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ.  കറഞഡക്ക്  നവസ്പീകേരണഞ്ചാം  നടത്തഞനുമഞണക്ക്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്. ഡബഫകക്ക് ലെയബബലെബറബ പബരസ്പീഡക്ക് കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം അല്ലഞത്തതുമഞയ
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കറഞഡുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അറകുറപ്പെണബ  നടത്തുനതഞണക്ക്.  കേഞലെവര്ഷ  സമയത്തക്ക്

പവൃത്തബ  തുടങ്ങുനതക്ക്  ഒഴബവഞകഞന്  വര്കബഞ്ചാംഗക്ക്  കേലെണര്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  കേരഞറുകേഞര്  കടര്മബകനറക്ക്  കചയ്യുന

സഞഹചരദമുണഞയഞല്  റസ്പീ-കടണര്  നടപടബകേള്  സമയബനബതമഞയബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതുഞ്ചാം  നൂതന  സഞകങ്കതബകേ  വബദദ  ഉപകയഞഗബചള്ള  പുതബയ

നബര്മ്മേഞണരസ്പീതബകേള്  വദഞപബപ്പെബക്കുനതുമഞണക്ക്. ശബരബമലെ കറഞഡുകേള് ഉത്സവ

കേഞലെത്തബനുമുമ്പക്ക്  സജ്ജമഞകഞനുള്ള  നടപടബകേള്   സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ വര്ഷത്തബല് ശബരബമലെ പഞകകജേബലുള്കപ്പെടുത്തബ അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുള്ള  50  പവൃത്തബകേള്  സമയബനബതമഞയബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

സസ്പീസണ് മുന്കൂട്ടബകണക്ക് ക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യുനതഞണക്ക്. 

III. സബ്മബഷന്

(1) ഗകവഷണഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന് അവസരഞ്ചാം

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്  ):  എഞ്ചാം.  ജേബ.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ  ഗകവഷണ  വബദദഞര്തബനബകയഞടുള്ള  വബകവചനഞ്ചാം

അവസഞനബപ്പെബചക്ക് ഗകവഷണഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന് അവസരകമഞരുകണഞ്ചാം.   

ഉനത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

പകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ    കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം
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വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  എഞ്ചാം.ജേബ.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ

ഗകവഷണ  വബദദഞര്തബനബ  ശസ്പീമതബ  ദസ്പീപ  വബ.  കമഞഹനന്  2014-ല്

ഗകവഷണപഠനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകചങ്കബലുഞ്ചാം  5  വര്ഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്   പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന്

സഞധബചബല്ല.  ഗകവഷണവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  നബബനനകേള്  ലെഞ്ചാംഘബചഞല്

യകമഞയ  നടപടബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക്  സസസ്പീകേരബകഞകമന  ഹഹ കകഞടതബ

നബര്കദ്ദേശത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  ഗകവഷണ  കേഞലെഞവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചക്ക്

നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  വബദദഞര്തബനബയകട

ആവശദപകേഞരഞ്ചാം ഗകവഷണകകേന്ദ്രഞ്ചാം കമധഞവബകയ തല്സഞനത്തുനബനഞ്ചാം മഞറബ

ഹവസക്ക്  ചഞന്സലെര്  ആ  സഞനഞ്ചാം  ഏകറടുക്കുകേയഞ്ചാം  യഞകതഞരു

തടസവമബല്ലഞകത ഗകവഷണഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് അവസരകമഞരുക്കുകേയഞ്ചാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  വബദദഞര്തബനബയകട  ഗകവഷണഞ്ചാം  തടസകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

കബഞധപൂര്വ്വമഞയ ഇടകപടകലെഞ വബകവചനകമഞ പസ്പീഡനകമഞ നടനബട്ടുകണങ്കബല്

കുറവഞളബകേള്കകതബകര ശകമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം. 

(2) പട്ടബകേജേഞതബ  -  പട്ടബകേവര്ഗ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട കവതന വബതരണഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബയബകലെ  പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ  വബഭഞഗഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതന  വബതരണത്തബകലെ

വബകവചനഞ്ചാം അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം. 
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തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എഹക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന്  മഞസര്):  മഹഞതഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ

കതഞഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബപകേഞരഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ബഞങ്കക്ക്  അകഇൗണബകലെയക്ക്

നല്കേബകകഞണബരുന  കവതനഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗഞ്ചാം/ജേനറല്  വബഭഞഗഞ്ചാം

എനബങ്ങകന കഹഡക്ക് ഓഫക്ക്  അകഇൗണക്ക് തബരബചക്ക്  പകതദകേഞ്ചാം അകഇൗണ്ടുകേള്

മുകഖന  നല്കേണകമന  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബയതബകനത്തുടര്നക്ക്  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ഫണക്ക്

ലെഭബക്കുനതബല്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  കനരബടുകേയഞണക്ക്.   മൂനക്ക്  അകഇൗണ്ടുകേളഞയബ

രൂപഞന്തരകപ്പെട്ടതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേ  വര്ഗ  വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്

കൃതദമഞയ കവതനഞ്ചാം ലെഭബക്കുനബകല്ലനക്ക് മഞത്രമല്ല ജേഞതബ തബരബചള്ള അകഇൗണക്ക്

സബസഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കബടയബല്  അസസസതയളവഞക്കുകേയഞ്ചാം  ചബലെ

വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുമഞത്രഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  നല്കുനകവന  പരഞതബ  ഉയര്നവരബകേയഞ്ചാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.   കതഞഴബലെഞളബകേള്കബടയബല് കവര്തബരബവബനുഞ്ചാം വബകവചനത്തബനുഞ്ചാം

ഇടയഞക്കുന  ടബ  പരബഷ്കഞരഞ്ചാം  പബന്വലെബകണകമനക്ക്  കകേന്ദ്ര  കതഞഴബല്

വകുപ്പുമനബകയഞടക്ക്  കരഖഞമൂലെഞ്ചാം  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.   കവതന  കുടബശബകേ

അനുവദബകണകമനക്ക് കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകനഞടക്ക് ആവശദകപ്പെടുനണക്ക്. 
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(3) ബബ  .  ഇ  .  എഞ്ചാം  .  എല്  .-  കന്റെ സസകേഞരദവത്കേരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പഭഞകേരന്:  കേഞബകകഞടക്ക്  സബതബകചയ്യുന

ബബ.ഇ.എഞ്ചാം.എല്.-കന്റെ  സസകേഞരദവത്കേരണഞ്ചാം  തടയനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

സര്കഞരബകന്റെ പൂര്ണ്ണ ഉടമസതയബലുള്ള ഭഞരതക്ക്  എര്ത്തക്ക്  മൂകവഴക്ക്  ലെബമബറഡക്ക്

(ബബ.ഇ.എഞ്ചാം.എല്.)-കന്റെ  പഞലെകഞടക്ക്  യൂണബറക്ക്  നബലെവബല്  ലെഞഭത്തബലെഞണക്ക്

പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബനക്ക്  ബബ.ഇ.എഞ്ചാം.എല്.  തബരബകകേ

നല്കുന  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുന  നടപടബ  കേബന്ഫ്ര  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

ബബ.ഇ.എഞ്ചാം.എല്.-കന്റെ ഓഹരബകേള് വബറഴബകരുകതനക്ക് കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകനഞടക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  ടബ  കപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനഞ്ചാം  സസകേഞരദവത്കേരബ-

കരുകതനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  മുഖദമനബ പധഞനമനബകക്ക് കേത്തയകചങ്കബലുഞ്ചാം കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബല്നബനക്ക് മറുപടബ ലെഭദമഞയബട്ടബല്ല.

(4) ചസ്പീകമനബ വദവസഞയ പഞര്കക്ക്

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    രഞജേകഗഞപഞലെന്:  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ജേബല്ലയബകലെ  ചസ്പീകമനബ

വദവസഞയ  പഞര്കക്ക്  യഞഥഞര്തദമഞകഞന്  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 



13

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

കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ജേബല്ലയബകലെ  ചസ്പീകമനബയബല്  ഇന്ഫര്കമഷന്  കടകകഞളജേബ

പഞര്കബനഞയബ  മഞറബവചബരുന  സലെഞ്ചാം  ഇതുവകര  വദവസഞയ  വകുപ്പെബനക്ക്

ലെഭബചബട്ടബല്ലഞത്തതബനഞല്  സലെഞ്ചാം  ഏകറടുക്കുനതബനഞയബ  വദവസഞയ

വകുപ്പുമനബയകട  അദദക്ഷതയബല്  കയഞഗഞ്ചാം  കചരുകേയഞ്ചാം  പസ്തുത  ഭൂമബയബല്

വദവസഞയ  പഞര്കക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള  സഞധദതകേകളക്കുറബചക്ക്  പഠനഞ്ചാം

നടത്തബ  ഫസ്പീസബബബലെബറബ    റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകഞന് കേബന്ഫ്ര മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക്

ഡയറകകറ ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. പസ്തുത റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് ലെഭദമഞകുന

മുറയക്ക് തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(5) കറഞഡക്ക് ഗതഞഗതകയഞഗദമഞകല് 

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ഹശലെജേ ടസ്പീചര്:  മട്ടന്നൂര്-മണ്ണൂര്-ഇരബക്കൂര് കറഞഡക്ക്

ഗതഞഗതകയഞഗദമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):   മണ്ണൂര്  കറഞഡബകന്റെ  പുഴഭഞഗഞ്ചാം  ഇടബഞ്ഞയബടത്തക്ക്  ഗദഞബബകയഞണ്

ഉപകയഞഗബചക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷണ ഭബത്തബ നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  എസബകമറക്ക്  റബഹവസക്ക്

കചയ്തക്ക്  കേബഫ്ബബകക്ക്  ഹകേമഞറുകേയഞ്ചാം  അതബകന്റെയടബസഞനത്തബല്  കറഞഡബകന്റെ

തകേര്ന  ഭഞഗങ്ങള്  പകതദകേ  പഞകകജേഞയബ  കചയ്യഞനുമഞണക്ക്
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തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  പഞലെകഞടക്ക് ഐ.ഐ.ടബ.-യബല് നബനള്ള ഡസ്പീകറയബല്ഡക്ക്

ഡബഹസന്  ലെഭബചഞലുടന്  സഞ്ചാംരക്ഷണഭബത്തബ  നബര്മ്മേബചക്ക്  കറഞഡക്ക്

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള്ള  പവ വൃത്തബ  നടത്തുനതഞണക്ക്.   പസ്തുത  പവൃത്തബ

നടത്തുനതുവകര  വഞഹന  ഗതഞഗതഞ്ചാം  സുഗമമഞക്കുനതബനക്ക്  പുഴ  ഇടബഞ്ഞ

ഭഞഗത്തക്ക് എഞ്ചാം.എസക്ക്.എസക്ക്. ടഞറബഞ്ചാംഗക്ക് നടത്തഞന് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്. 

(6) സസ്പീതബഹഞജേബ പഞലെഞ്ചാം പുനര്നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലയബകലെ  ഏറനഞടക്ക്

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ   എടവണ്ണകടവക്ക്  സസ്പീതബഹഞജേബ  പഞലെത്തബകന്റെ

പബ 2 പബയര് പുനര്നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):  എടവണ്ണകടവക്ക്  സസ്പീതബഹഞജേബ  പഞലെഞ്ചാം  പുനര്നബര്മ്മേഞണവമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പഞലെങ്ങള്  വബഭഞഗഞ്ചാം  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര്  സലെഞ്ചാം

സന്ദര്ശബക്കുകേയഞ്ചാം  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ഡബഹസന്  വബഭഞഗത്തബനക്ക്  ഹകേമഞറുകേയഞ്ചാം

കൂടുതല്  സഞകങ്കതബകേ  പഠനത്തബനഞയബ  കസന്ട്രല്  കറഞഡക്ക്  റബസര്ചക്ക്

ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടബകന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പഠന  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

ലെഭബചഞലുടന്  വബശദമഞയ  രൂപകരഖ  തയ്യഞറഞകബ  നബശബത

സമയപരബധബക്കുള്ളബല്  പവൃത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകണകമനക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം
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നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(7) അഡസഞര് ടൂറബസഞ്ചാം കട്രയബനബഞ്ചാംഗക്ക് അകഞദമബ

ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  കേഞട്ടഞകട  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല്

ശഞസഞഞ്ചാംപഞറ അഡസഞര് ടൂറബസഞ്ചാം കട്രയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  അകഞദമബ ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള്ള

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):  കേഞട്ടഞകട നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  വബളപ്പെബല്ശഞലെ വബകല്ലജേബല്

അഡസഞര്  ടൂറബസഞ്ചാം  കട്രയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  അകഞദമബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്   ടൂറബസഞ്ചാം

വകുപ്പെബനക്ക് അനുമതബ ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം അടബസഞന സഇൗകേരദ വബകേസനത്തബനഞയബ

കകേരള  അഡസഞര്  കപഞകമഞഷന്  ടൂറബസഞ്ചാം  കസഞഹസറബ  തയ്യഞറഞകബയ

ഡബ.പബ.ആര്  ധനകേഞരദ  വകുപ്പെബനക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

അകഞദമബയകട  സവബകശഷതകേള്,  കകേഞഴ്സുകേളുകട  വബശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്,

സഞമ്പത്തബകേകേഞരദങ്ങള്  എനബവ  സഞ്ചാംബനബച  ടൂറബസഞ്ചാം  ഡയറകറുകട

കപഞകപ്പെഞസല് ലെഭദമഞകുന മുറയക്ക് മറക്ക് നടപടബകേളബകലെയക്ക് കേടക്കുനതഞണക്ക്. 

(8) മൂവഞറ്റുപുഴയബകലെ കുടബകവള്ള ക്ഷഞമഞ്ചാം

കഡഞ  .    മഞതദ്യു കുഴല്നഞടൻ:  മൂവഞറ്റുപുഴ കകേഞറമലെയബകലെ വഞട്ടര് ടഞങ്കബകന്റെ

അറകുറപ്പെണബ പൂര്ത്തബയഞകബ കുടബകവള്ളക്ഷഞമഞ്ചാം പരബഹരബക്കുകേയഞ്ചാം കഎ.ബബ.
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കകേട്ടബടഞ്ചാം ഉപകയഞഗകയഞഗദമഞക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  ഹവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .

കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  ജേലെജേസ്പീവന്  മബഷനബലുള്കപ്പെടുത്തബ  മൂവഞറ്റുപുഴ  ജേലെവബതരണ

പദതബയകട  പുനരുദഞരണ  പവൃത്തബ  നടപ്പെബലെഞക്കുനകതഞകട  പകദശകത്ത

കുടബകവള്ളക്ഷഞമത്തബനക്ക്  പരബഹഞരമഞകുനതഞണക്ക്.  സുരക്ഷബതതസഞ്ചാം

പരബകശഞധബചക്ക്  കകേഞറമലെയബകലെ  വഞട്ടര്  ടഞങ്കക്ക്  ബലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  അല്ലഞത്ത

പക്ഷഞ്ചാം  സഇൗകേരദപദമഞയ  മറക്ക്  സലെങ്ങളബകലെയക്ക്  മഞറബസഞപബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യുനതഞണക്ക്.  2022-23-കലെ കസറക്ക് പഞനബലുള്കപ്പെടുത്തബ

കഎ.ബബ.  കകേട്ടബടഞ്ചാം  ഉപകയഞഗകയഞഗദമഞക്കുനതബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

സമര്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ വഞട്ടര് അകതഞറബറബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്.

(9) കറഷന് മകണ്ണണ്ണയകട വബലെ വര്ദന

ശസ്പീ  .    പബ  .    എസ്   .    സുപഞല്:  കറഷന് മകണ്ണണ്ണ വബലെവര്ദനയ്കകതബകര

ശകമഞയ  പതബകഷധഞ്ചാം  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  വബലെവര്ദന  പബന്വലെബകഞന്

കകേന്ദ്ര സര്കഞരബല് സമ്മേര്ദ്ദേഞ്ചാം കചലുത്തുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ഭക്ഷദ-കപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജേബ  .    ആര്  .    അനബല്): കറഷന്

കേഞര്ഡുകേളുകട  എണ്ണഞ്ചാം  വര്ദബക്കുനതബനനുസരബചക്ക്  കകേന്ദ്രത്തബല്  നബനഞ്ചാം
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ലെഭബക്കുന  മകണ്ണണ്ണയകട  അളവക്ക്  വര്ദബകഞത്തതബനഞല്  മൂനക്ക്

മഞസത്തബകലെഞരബകലെഞണക്ക്  മുന്ഗണനഞ  കേഞര്ഡുകേള്കക്ക്  ഒരു  ലെബറര്  വസ്പീതവഞ്ചാം

മുന്ഗണകനതര  വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്  അര  ലെബറര്  വസ്പീതവഞ്ചാം  മകണ്ണണ്ണ

അനുവദബക്കുനതക്ക്.   കൂടുതല് മകണ്ണണ്ണ വബഹബതഞ്ചാം ആവശദകപ്പെട്ടക്ക്  രണ്ടുതവണ

കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബനക്ക്  കേത്തയചതബനക്ക്  പുറകമ  മഴകകടുതബയകട

പശഞത്തലെത്തബല് കനഞണ്-സബ്സബഡബ ഇനത്തബല്  12000  കേബകലെഞ  ലെബറര്

മകണ്ണണ്ണ  അനുവദബകണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയഞ്ചാം

കേത്തയചബട്ടുണക്ക്.   ഡബസഞ്ചാംബര്  മഞസഞ്ചാം  വകര  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞനുള്ള

കസഞക്കുള്ള  സഞഹചരദത്തബല്  പഴയ  വബലെയ്ക്കുതകന  മകണ്ണണ്ണ  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

(10) നടുവബല് കപഞളബകടകബകബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സജേസ്പീവക്ക്  കജേഞസഫക്ക്:  എ.കഎ.സബ.റബ.ഇ.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബ

നടുവബല് ഗവണ്കമന്റെക്ക് കപഞളബകടകബകബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബകണഞ്ചാം.

ഉനത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  അടുത്ത  അധദയന  വര്ഷഞ്ചാംതകന  നടുവബല്
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ഗവണ്കമന്റെക്ക് കപഞളബകടകബകബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

ഹര്ജേബകേള് സഞ്ചാംബനബച സമബതബയകട ഒനഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച.

V. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള തഞകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം

(i) 2021-  കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii)  2021-  കലെ കകേരള കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ ആശസഞസ കക്ഷമനബധബ 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii) 2021-  കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iv) 2021-  കലെ കകേരള കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(v) 2021-  കലെ കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  ) 
ബബല്

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

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ

(കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബ  ആശസഞസ

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

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

ബബല്, 2021-കലെ കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്
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എനബവ പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം

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

കപഞഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുഹസന് തങ്ങള്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയകട  ഗുണകമന്മേ

വര്ദബചബട്ടുകണഞകയനതക്ക്  പരബകശഞധബകകപ്പെടണഞ്ചാം.   ഒനക്ക്  മുതല്  പനണക്ക്

വകര  ഒരു  യൂണബറഞയബ  പരബഗണബക്കുനതബനഞല്  എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളബകലെ  പസ

അദദഞപകേരുകടയഞ്ചാം  പബന്സബപ്പെല്മഞരുകടയഞ്ചാം  ശമ്പളഞ്ചാം  നല്കകേണ  ചുമതലെ

പബന്സബപ്പെഞളബല്  നബക്ഷബപ്തമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ജേബല്ലഞ  വബദദഞഭദഞസ

അകതഞറബറബയബല്  സര്കഞര്,  എയ്ഡഡക്ക്  ഹയര്  കസകണറബ  സ്കൂള്

പബന്സബപ്പെല്മഞരബല്  നബനഞ്ചാം  ഒരഞകള  വസ്പീതഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുമുള്ള

നബയമകഭദഗതബ  കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം.   എചക്ക്.എസക്ക്.എസക്ക്.  അദദഞപകേ

നബയമനവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബലെവബലുള്ള  നൂലെഞമഞലെകേള്

ലെഘൂകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  ലെബസബലുള്ള  ഉകദദഞഗഞര്തബകേളുകട

അവസരഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെടഞകത  സഞ്ചാംരക്ഷബതഞദദഞപകേകര  വബവബധ  ജേബല്ലകേളബല്

നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. എല്.പബ.  സ്കൂളുകേളബകലെ പധഞന
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അദദഞപകേരുകടയഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളബകലെ  പബന്സബപ്പെഞള്മഞരുകടയഞ്ചാം  ഒഴബവകേള്

നബകേത്തണഞ്ചാം.   സ്കൂളുകേളബകലെ  പധഞന  അദദഞപകേരുകട  കപഞകമഞഷനുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവബകലെ  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബകണഞ്ചാം.

സ്കൂളുകേളബല്  പുതബയ  ഡബവബഷനുകേകളഞ  തസബകേകേകളഞ  സൃഷ്ടബക്കുനതബനക്ക്

ധനവകുപ്പെബകന്റെ അനുമതബ വഞങ്ങണകമന നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം പുന:പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

സഞഫക്ക്  ഫബകക്സൈഷന് നടപ്പെഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പഞര്ട്ടക്ക്  ഹടഞ്ചാം  അദദഞപകേര്കക്ക്

പബ.എഫക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  ഏരബയ  ഇന്റെന്സസ്പീവക്ക്

കപഞഗ്രഞഞ്ചാം  അനുസരബചക്ക്  സ്കൂളുകേള്കക്ക്  നല്കേബയബരുന  എയ്ഡഡക്ക്  പദവബ

റദ്ദേഞകബയ  ഉത്തരവക്ക്  പബന്വലെബകഞനുഞ്ചാം  അദദഞപകേ  തസബകേ  നബര്ണ്ണയ

അനുപഞതഞ്ചാം  മറ്റു  സ്കൂളുകേളബകലെതുകപഞകലെ  ഏകേസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലയബകലെ  ഹപമറബ  അദദഞപകേ  റഞങ്കക്ക്  ലെബസബല്  മതബയഞയ

ഉകദദഞഗഞര്തബകേകള ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .   ഇബഞഹബഞ്ചാം: വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന. രഞഷ്ട്രപതബയകട

അനുമതബകയഞകട  പഞസഞകബയ  നബയമത്തബല്  രഞഷ്ട്രപതബയകട  അനുമതബ

കൂടഞകത  കഭദഗതബ  വരുത്തഞന്  സഞധബക്കുകമഞകയനതക്ക്  പരബകശഞധനഞ

വബകധയമഞകകണതുണക്ക്.  ജേബല്ലഞ  എഡറ്റ്യൂകകഷണല്  അകതഞറബറബയബല്

പബന്സബപ്പെഞളബകന  ഉള്കപ്പെടുത്തഞത്ത  നടപടബ  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  ഇഇൗ



21

ബബല്ലബല്  അകഞദമബകേ  നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശമബകല്ലന

മഞത്രമല്ല  2009-കലെ  വബദദഞഭദഞസ  അവകേഞശ  നബയമത്തബകലെ

വദവസകേള്കകതബരുമഞണക്ക്.  ഹയര്  കസകണറബ  കമഖലെയബല്  ഗുണകമന്മേ

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കപഞട്ടകഡക്ക്  അദദഞപകേരബല്ലഞത്തയബടങ്ങളബല്  ദബവസ

കവതനഞടബസഞനത്തബല്  നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം  എ.കഎ.പബ.  സ്കൂളബകനഞടുള്ള

വബകവചനഞ്ചാം അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സഞദത്തക്ക്:   വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  ഉയര്ത്തുകേയഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെക്ക്

നഞലെബകലെഞനഞയബ  കുറയ്ക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന  കതഞഴബലെഞളബവബരുദ  സമസ്പീപനമഞണക്ക്

ഇഇൗ  ബബല്ലബലൂകട  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.    കക്ഷമനബധബയബല്  നബനള്ള

വരുമഞനത്തബകന്റെ  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം  ഭരണപരമഞയ  കചലെവകേള്കക്ക്

വബനബകയഞഗബക്കുനതക്ക്  പരബമബതകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുള്ള

ധനസഹഞയങ്ങള് മുന്കേഞലെ പഞബലെദകത്തഞകട  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം അവ

കുടബശബകേ ഒഴബവഞകബ നല്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബചതബനഞനുപഞതബകേ

മഞയ  വര്ദനവക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങളബലുമുണഞകേണഞ്ചാം.

കേശുവണബ  വദവസഞയഞ്ചാം  കനരബടുന  പതബസനബ  തരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുള്ള
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നടപടബകേള് ബബല്ലബല് പരഞമര്ശബകഞത്തതക്ക് കഖദകേരമഞണക്ക്.   

തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം   വര്ദബപ്പെബചതബനഞനുപഞതബകേ

മഞയബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബചബട്ടബല്ല.  ഒരു  ജേബല്ലയബല്  നബലെവബല്  രണക്ക്

ആശുപത്രബകേളബല് മഞത്രഞ്ചാം ലെഭബചകകേഞണബരബക്കുന തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബകേളുകട

ചബകേബത്സഞനുകൂലെദഞ്ചാം   മറക്ക്  ആശുപത്രബകേളബലുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ആധുനബകേ  പരബശസ്പീലെന

പദതബകേളുഞ്ചാം  കമഷസ്പീന്  സഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  സസഞയത്തമഞക്കുനതബനക്ക്

സഞമ്പത്തബകേസഹഞയഞ്ചാം നല്കേണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    അഷ്റഫക്ക്:   വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.

കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡുകേളബകലെ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം ഉയര്ത്തുനതബനഞനുപഞതബകേമഞയബ

ഗ്രഞന്റെക്ക്  നല്കേബ കക്ഷമനബധബ ആനുകൂലെദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം ഭരണകചലെവക്ക്

പരബമബതകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട

വബരമബകല് ആനുകൂലെദഞ്ചാം പരമഞവധബ ഒനരലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഞകഞനുഞ്ചാം വബവഞഹ-

മരണഞനന്തര  ധനസഹഞയങ്ങള്  10000  രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

ആകരഞഗദ  ഇന്ഷസറന്സുഞ്ചാം  ബബ.പബ.എല്.  കേഞര്ഡുഞ്ചാം  കുറഞ്ഞ  പലെബശയക്ക്

ഭവനവഞയ്പയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബകലെ

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്



23

പശഞത്തലെത്തബല് സര്കഞര് പഖദഞപബച ധനസഹഞയഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്-മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലകേളബകലെ  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  എക്സൈബകേറ്റ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  ഓഫസ്പീസര്മഞകര  നബയമബകഞനുഞ്ചാം

മകഞശസരഞ്ചാം മണ്ഡലെത്തബകലെ കവഞര്കഞടബ  പഞഞയത്തബകലെ കൃഷബ വബജഞന്

കകേന്ദ്രകത്ത  കകഹകടകക്ക്  കട്രയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെറഞകബ  ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ചസ്പീഫക്ക് വബപ്പെക്ക് (കഡഞ  .   എന്  .   ജേയരഞജേക്ക്  ): സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത

പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കപഞതുവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ഘടനഞപരമഞയ

മഞറങ്ങളബലൂകട  അകഞദമബകേക്ക്  നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയര്ത്തഞനഞണക്ക്  കഭദഗതബ

കകേഞണ്ടുവനബട്ടുളളതക്ക്.  പവര്ത്തന  ഏകകേഞപനത്തബലൂകട  അടബസഞന

സഇൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തബയഞല്   മഞത്രകമ  അകഞദമബകേക്ക്  നബലെവഞരഞ്ചാം

സഞധദമഞകുകേയളള.   വബദദഞലെയങ്ങളബല്  വബദദഞര്തബകേളുകട  തഞല്പ്പെരദങ്ങള്

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  നബലെപഞടുണഞകേണഞ്ചാം.  കപഞതുസമൂഹത്തബനക്ക്  മുനബല്

അദദഞപകേര്  മഞതൃകേയഞയബരബകണഞ്ചാം.  കേണബനറ്റ്യൂവസക്ക്  ഇവഞലെദ്യുകവഷന്

കപഞസസബകന്റെ  കേഞരദത്തബല്  സമഗ്രമഞയ  മഞറഞ്ചാംവരുത്തണഞ്ചാം.  കചറബയ
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കഞസ്സുകേളബല്  മലെയഞള  അക്ഷരങ്ങള്  പഠബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള

സഞഹചരദമുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  എ.  സബ.  കമഞയ്തസ്പീന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .

മമ്മേബക്കുട്ടബ:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ

സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേഞവബഡക്ക്

മഹഞമഞരബ കേഞലെത്തക്ക് ഡബജേബറല് വബദദഞഭദഞസകമഞരുക്കുനതബനുഞ്ചാം വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം കഞസക്ക്

മുറബകേള് സജേസ്പീവമഞകബ വബദദഞര്തബകേകള സ്കൂളബകലെത്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം സര്കഞര്

സസസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  വബദദഞലെയങ്ങകള  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  അകഞദമബകേ  നബലെവഞരഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

നബരവധബ  പദതബകേള്  സര്കഞര്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണക്ക്.  കഷഞര്ണ്ണൂര്

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല്  ഒരു  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കകേഞകളജുഞ്ചാം  കമഞഡല്

കറസബഡന്ഷദല്  സ്കൂളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വഞണബയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം

കഎ.ടബ.കഎ.-യബല്  കൂടുതല്  കട്രഡുകേള്   അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ. ടബ. കജേ. വബകനഞദക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബഞബ

(  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പകേഞരമുള്ള  2021 -കലെ
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കകേരള  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബ  ആശസഞസ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

ഇരട്ടബയഞക്കുകേയഞ്ചാം  സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  പകുതബയഞയബ  കുറയ്ക്കുകേയഞ്ചാം

കചയകകേഞണ്ടുള്ള  കഭദഗതബ   വഞനഞപരമഞണക്ക്.  കകലെസന്സുള്ള  കേശുവണബ

ഫഞകറബകേളബല്  മഹഞഭൂരബപക്ഷവഞ്ചാം  അടഞ്ഞുകേബടക്കുനതബനഞല്

കേശുവണബകത്തഞഴബലെഞളബകേളബല്  90  ശതമഞനവഞ്ചാം  കതഞഴബല്രഹബതരഞയബ

തുടരുകേയഞണക്ക്.  പതബസനബയബലെഞയ  ഫഞകറബ  ഉടമകേകള

സഹഞയബക്കുനതബനഞയബ ഒരു പുനരധബവഞസ പഞകകജുണഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ബഞങ്കക്ക്

ജേപ്തബ  ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കേശുവണബ  കമഖലെയകട

ഉനമനത്തബനഞയബ  കേഞകപ്പെകഞ്ചാം  കേശുവണബ  വബകേസന  കകേഞര്പ്പെകറഷനുഞ്ചാം

നബലെവബലുള്ളകപ്പെഞള് മൂനഞമകതഞരു  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്  അനഞവശദ

കചലെവബനക്ക് ഇടവരുത്തുഞ്ചാം.  ജേലെമഞര്ഗഞ്ചാം കതഞട്ടണബ കകേഞണ്ടുവരുനതബനക്ക് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  ഇന്കേഞ്ചാം  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  കേഞകപ്പെക്സൈബകലെ

കതഞട്ടണബ  സഞ്ചാംഭരണവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  അഴബമതബ  അകനസഷബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയ്യണഞ്ചാം.  സര്കഞരബകന്റെ  ഭരണപരമഞയ  കചലെവകേള്  കുറയ്ക്കുനതബനഞയബ

വബവബധ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള  സഞ്ചാംകയഞജേബപ്പെബചക്ക്  കതഞഴബല്
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വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല് കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബല് എഞ്ചാംകപഞയക്ക് കമന്റെക്ക്

എക്സൈക്ക്കചഞക്ക്  മുകഖന  ജേസ്പീവനകഞകര  നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന്റെ

അകഇൗണ്ടുകേള്  ട്രഷറബയബകലെഞ  കകേരള  ബഞങ്കബകലെഞ  മഞറ്റുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .   മഞതദ്യു ടബ  .   കതഞമസക്ക്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ ആശസഞസ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സര്കഞരബകന്റെ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

നബലെനബര്ത്തബകകഞണക്ക് കതഞഴബലെഞളബ/കതഞഴബലുടമ വബഹബതഞ്ചാം ഒരു ദബവസകത്തയക്ക്

ഒരു  രൂപ  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കഭദഗതബയഞണബതക്ക്.  കഭദഗതബ  നബയമങ്ങള്

പഞസഞക്കുനതബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങള് ലെഘൂകേരബകണഞ്ചാം. കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

നബലെവബലുള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഭരണപരമഞയ

കചലെവകേളബല്  നബയനണഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവരബകേയഞ്ചാം  അസഞ്ചാംസ്കൃത  വസ്തുവഞയ

കതഞട്ടണബയകട  ലെഭദത  ഉറപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കേശുവണബ  വബകേസന

കകേഞര്പ്പെകറഷന്/കേഞകപ്പെക്സൈക്ക്  ഫഞകറബകേള്  ഉള്കപ്പെകടയളള  സസകേഞരദ

കമഖലെകേളബല്  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേകള

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം ആവശദമഞയ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക്ക്:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബകന്റെ

പവര്ത്തനത്തബനുഞ്ചാം  ശമ്പളഞ്ചാം,  ഓണകററബയഞ്ചാം  എനബവ  നല്കുനതബനുമഞയബ

സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെക്ക്  നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസഞനുകൂലെദങ്ങള്,

അതബവര്ഷഞനുകൂലെദഞ്ചാം  എനബവ  വര്ദബപ്പെബകഞത്തതുഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞത്തതുഞ്ചാം  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.

അഞ്ചാംശദഞയത്തബനക്ക് ആനുപഞതബകേമഞയബ അതബവര്ഷഞനുകൂലെദവഞ്ചാം മരണഞനന്തര-

വബവഞഹ-ചബകേബത്സഞ സഹഞയവഞ്ചാം   വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  ബബല് നബയമമഞയഞല്

സഞ്ചാംസഞന  സഞബതനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  അധബകേകചലെവക്ക്  ഉണഞകേബകല്ലനക്ക്

ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറഞണത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്

വസ്തുതഞവബരുദമഞണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നബകഷധബക്കുന

തരത്തബലുള്ള കഭദഗതബകേളഞണക്ക് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കസബഞസദന് കുളത്തുങ്കല്:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത

പകേഞരമുളള 2021-കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം

അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരള  കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബലൂകട

കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയ്ക്കുഞ്ചാം  ഉഇൗര്ജ്ജവഞ്ചാം  കേരുത്തുഞ്ചാം

പകേരഞന് സഞധബക്കുഞ്ചാം.  റബ്ബര് കേര്ഷകേകര സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം

സബയഞല് കമഞഡല് കേമ്പനബ പഖദഞപബചതുഞ്ചാം റബര് വബലെസബരതഞ ഫണക്ക് 170

രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബചതുഞ്ചാം  സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  കേര്ഷകേര്കക്ക്  മബകേച

കപന്ഷന്,  വബള  ഇന്ഷസറന്സക്ക്,  തഞങ്ങുവബലെ,  ആകരഞഗദ  ഇന്ഷസറന്സക്ക്

എനബവ  ഉറപ്പെഞക്കുന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ

പവര്ത്തനങ്ങളുമഞയബ  മുകനഞട്ടുകപഞകുന സര്കഞര് നടപടബ   മഞതൃകേഞപരവഞ്ചാം

അഭബനന്ദനഞര്ഹവമഞണക്ക്.  വഞലെറ്റ്യൂ ആഡഡക്ക് കപഞഡകക്ക് ഉണഞകുകേകയനതഞണക്ക്

കേഞര്ഷബകേ  രഞ്ചാംഗകത്ത  പതബസനബകക്ക്  ശഞശസത  പരബഹഞരഞ്ചാം.  കേഞര്ഷബകേ

ഉത്പനങ്ങള്  അസഞ്ചാംസ്കൃത  വസ്തുകളഞയബ  ഉപകയഞഗബചക്ക്

ഉല്പ്പെനങ്ങളുണഞക്കുന  കേമ്പനബകേള്  ലെഞഭത്തബകന്റെ  ഒരു  ശതമഞനഞ്ചാം

കേര്ഷകേര്കക്ക്  നസ്പീകബവയണകമന വദവസ  സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. കേഞര്ഷബകേ

കമഖലെയബലുണഞകുന  വനദമൃഗശലെദഞ്ചാം  ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേര്ഷകേര്കക്ക്

കകേഞടുക്കുന നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീമതബ  സബ.  കകേ.  ആശ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വഞഴൂര് കസഞമന്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-
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കലെ കകേരള കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം   കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളബകലെ  ഭരണപരമഞയ  കചലെവകേള്  കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കതറഞയ

നയസമസ്പീപനങ്ങള്കബടയബലുഞ്ചാം  വബവബധ  പദതബകേളബലൂകട  ധഞരഞളഞ്ചാം

കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബകഞന് സഞ്ചാംസഞന ഗവണ്കമന്റെബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

എറണഞകുളഞ്ചാം,  കകേഞവളഞ്ചാം,  കേല്പറ  എനബവബടങ്ങളബല്  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുള്ള

അവധബകഞലെ വസതബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  സണ്ണബ  കജേഞസഫക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .

വബന്കസന്റെക്ക്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

അഞ്ചാംശദഞയ  വര്ദനയനുസൃതമഞയബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളബകലെ

ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  പദതബകേളുഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബകണഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകലെ  കുറഞ്ഞ  കപന്ഷന്  5000  രൂപയഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

കുടബശബകേയഞയ  കതഞഴബലുടമ  വബഹബതഞ്ചാം  പബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  എല്ലഞ
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കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ചബകേബത്സഞ  ആനുകൂലെദഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   കതഞഴബലെഞളബ-കതഞഴബലുടമ

വബഹബതത്തബനക്ക്  തുലെദമഞയ  തുകേ  ഓകരഞ  മഞസവഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബയബകലെയക്ക്

ഹകേമഞറഞന് സര്കഞര് തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട മകള്കക്ക് ഉനത

വബദദഞഭദഞസത്തബനക്ക്  കഗ്രസക്ക്  മഞര്കക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ട

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന വബജേയകമഞഹബനബ മബല്ലുഞ്ചാം ഇഞ്ചാംഗസ്പീഷക്ക് ഇന്തദന് കക ഫഞകറബയഞ്ചാം

തുറനപവര്ത്തബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  പുതുകബയ  കവതനഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   കകേരള

ആകട്ടഞകമഞഹബല്സക്ക്  ലെബമബറഡബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  മുടങ്ങബയ ശമ്പളവഞ്ചാം

കപന്ഷനടകമുള്ള ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം അനുവദബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സജേസ്പീവക്ക്  കജേഞസഫക്ക്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

കചയ്തപകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമഞ്ചാം

മുന്നബര്ത്തബയള്ള  മഞറങ്ങള്  ബബല്ലബല്  കകേഞണ്ടുവരഞന്  സര്കഞരബനക്ക്

സഞധബചബട്ടബല്ല.  തയ്യല്കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ധനസഹഞയ  പഞകകജേക്ക്
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പഖദഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനഞനുപഞതബകേമഞയബ

സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പസവഞനുകൂലെദഞ്ചാം

ഒറത്തവണയഞയബ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  വബവഞഹ  ധനസഹഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  ഓഫസ്പീസബനക്ക്  സസന്തമഞയബ  കകേട്ടബടഞ്ചാം  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം

ഓഫസ്പീസുകേളബകലെ  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വത്കേരണഞ്ചാം  കുറമറതഞക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  രണര  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയഞയബ

വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം. വബധവഞ കപന്ഷന് ലെഭബക്കുനകവന കേഞരണത്തഞല് തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്  നബകഷധബക്കുന  നടപടബ

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  നഇൗഷഞദക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീമതബ    കദലെസ്പീമ:

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേഞരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബചക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട ആനുകൂലെദങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  കഭദഗതബ

ഉപകേരബക്കുഞ്ചാം.  വബധവഞ  കപന്ഷനക്ക്  അര്ഹരഞയവര്കക്ക്  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ
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കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്  നബകഷധബക്കുനതക്ക്  പുന:പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനുസരബചക്ക്  വബവഞഹ  ധനസഹഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കഡത്തക്ക്  കേഞ്ചാം  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  കബനബഫബറക്ക്  സസ്പീമബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കഞയള്ള  സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  22

ശതമഞനമഞയബ  ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബല്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വല്കരണഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്

കേഞലെയളവബൽ  വബവബധ  കക്ഷമനബധബ  കബഞർഡുകേളബലൂകട  കതഞഴബലെഞളബകേൾകക്ക്

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞന്  കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം  വഞതബല്പ്പെടബ  കസവന

പദതബകക്ക് തുടകഞ്ചാം കുറബകഞന് കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്. 

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

കപഞതുവബദദഞലെയങ്ങളുകട  അടബസഞന  സഇൗകേരദവബകേസനത്തബനഞയബ  5000

കകേഞടബ രൂപ കേബഫ്ബബ ഫണബല് കചലെവഴബചബട്ടുണക്ക്.  ഡബജേബറല് വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഓണ്കകലെന്  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  ആവബഷ്കരബ-

ക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  സര്കഞര്,  എയ്ഡഡക്ക്  കമഖലെയബല്  4000

അദദഞപകേകരയഞ്ചാം  1800  കകപമറബ  സ്കൂള്  കഹഡക്ക് മഞസര്മഞകരയഞ്ചാം

നബയമബക്കുനതബനക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  നല്കേബ.  സ്കൂളുകേളബല്  അദദഞപകേരുകട

കുറവണഞകുനപക്ഷഞ്ചാം  നബയമഞനുസൃതഞ്ചാം  കയഞഗദതയള്ളവകര
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ദബവസകവതനഞടബസഞനത്തബല് നബയമബക്കുനതബനക്ക് അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

വബദദഞര്തബകേളുകട  എണ്ണത്തബകലെ  കുറവമൂലെഞ്ചാം  ബഞചകേള്  നഷ്ടകപ്പെടുകേയഞ്ചാം

അദദഞപകേര് പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം കചയ്യുന സബതബവബകശഷഞ്ചാം പരബകശഞധബചക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കപഞതുവബദദഞലെയങ്ങളബല്  കകലെബറബ

സഇൗകേരദകമഞരുക്കുനതബനക്ക്  14  കകേഞടബ  രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.

പഞഠപുസകേങ്ങളബല്  അക്ഷരമഞലെ  ഉള്കപ്പെടുത്തഞത്തതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട

വബഷയഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  പുതബയ  പഞഠപുസകേങ്ങള്

തയ്യഞറഞക്കുനതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കേരബക്കുലെഞ്ചാം  കേമ്മേബറബ  പുന:

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകകണതഞയബട്ടുണക്ക്.  സ്കൂള്  വഞഹനങ്ങളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദഞഗസരുമഞയബ  ചര്ച

നടത്തുനതഞണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനഞണക്ക്  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  ഉയര്ത്തബയബട്ടുളളതക്ക്.  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേളുകട  എണ്ണഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന  കേഞരദവഞ്ചാം  വബവബധ  ആനുകൂലെദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  കചയര്മഞന്മേഞരുമഞയബ  ചര്ച  നടത്തുന

കേഞരദവഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  കേശുവണബ  കമഖലെയബകലെ  ഭൂരബഭഞഗഞ്ചാം

ഫഞകറബകേളുഞ്ചാം  അടഞ്ഞുകേബടക്കുനതബനഞല്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  ലെഭബകകണ

കപന്ഷനുഞ്ചാം  കക്ഷമഞനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ധനസഹഞയകത്തഞകടയഞണക്ക്
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നല്കുനതക്ക്.  ഓണകഞലെത്തക്ക്  പൂട്ടബകബടന  കേശുവണബ  ഫഞകറബയബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  പതബസനബമൂലെഞ്ചാം  ബദബമുട്ടനുഭവബക്കുന

കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  അഞ്ചാംശദഞയ

വര്ദനവബനനുസൃതമഞയബ  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്  തുകേ  വര്ദബപ്പെബകഞനുളള

തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  കബഞര്ഡബനക്ക്  അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ  ലെഭബക്കുന  തുകേയകട

25  ശതമഞനഞ്ചാം  മഞചബഞ്ചാംഗക്ക്  ഗ്രഞന്റെഞയബ  നബശയബചബട്ടുണക്ക്.  അതബവര്ഷഞനുകൂലെദഞ്ചാം

നല്കുനതബനുളള  തുകേ  സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെഞയബ  നല്കുനണക്ക്.  കബഞര്ഡബകലെ

ഭരണകചലെവക്ക് കമഞത്തഞ്ചാം വരുമഞനത്തബകന്റെ 5 ശതമഞനമഞയബ നബജേകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

ഭൂവടമഞവബഹബതഞ്ചാം  റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  പബരബകചടുക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേരള

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട

ആനുകൂലെദഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന്റെ  വരുമഞനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബ-കതഞഴബലുടമ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അര്ദവര്ഷകത്തയക്ക്  45  രൂപ

വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്. കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  അഞ്ചാംശദഞയവര്ദനവബനഞനുപഞതബകേമഞയബ

ആനുകൂലെദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള

വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ കകേരള കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ

ആശസഞസ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ

കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

(i)2021-  കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ    (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ല.)

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

169,  170,  171,  173,  178,  182  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.
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173. In section 9(1) proposed to be substituted in the principal

Act by Clause 3,  after  the  words  “Headmistress  or”  the

words “Principal or”shall be inserted.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുളള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുളള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195,  197, 204, 205,  207,

208, 216 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച.

191.  In  section  17(2)(g)  proposed  to  be  substituted  in  the

principal Act by Clause 4(a), the word and symbol “Vice-”

shall be deleted.

204.  In  section  17  (2)(h)  proposed  to  be  substituted  in  the

principal  Act by  Clause 4(b),  the word and symbol  “Vice-”
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shall be deleted.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.  

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ല )

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

230 -ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബ  സഭ നബരഞകേരബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

235, 236, 237 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരഞകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

   ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 115, 117, 119, 125, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140,  141,

147,  148 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ  കകേരള  വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)   ബബല്  പഞസഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 
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2021-കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പഞസഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ ശബ്ദ കവഞകട്ടഞകട പഞസഞകബ.

(ii) 2021-   കലെ കകേരള കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ ആശസഞസ കക്ഷമനബധബ
(  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

157, 158, 160, 169, 170, 177, 178, 185, 186, 199, 202, 204, 208, 212,

213, 216, 217, 218 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

219, 224, 225, 226 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

 മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 110, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 137, 138, 139,

140,  141,  142,  144,  145,  151,  156   എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ കകേരള കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ ആശസഞസ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

2021-കലെ  കകേരള  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബ  ആശസഞസ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ) ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് കഎകേകേകണദന  പഞസഞകബ. 
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(iii) 2021-   കലെ കകേരള കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ     (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

151, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164, 169,  170, 171, 172, 174,

178, 179, 180, 183, 188,  203, 207,  213, 214, 215,  222,  236,  240,

241,   242, 243 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

245, 246, 251, 256 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

 മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

   ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 115, 116, 122, 124, 125, 131,  132, 133, 137, 146 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ) ബബല് പഞസഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

2021-കലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് കഎകേകേകണദന  പഞസഞകബ. 

(iv) 2021-   കലെ കകേരള  കതഞഴബലെഞളബ   കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

155, 156, 159, 161, 167, 176, 177, 178, 179, 185, 186,  191, 196,

199, 201, 205, 208,  218, 221 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 
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രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

222, 227, 229, 233 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

 മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 116, 117, 119, 121, 127, 128, 133, 134, 135, 136, 138, 139,

140, 141,    142, 147  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ  കകേരള   കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് കഎകേകേകണദന  പഞസഞകബ. 

(v) 2021-   കലെ കകേരള തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

161, 162, 163, 164,  172, 174, 180, 181, 182, 183, 187, 195, 196,

197, 199, 200, 201, 203, 204, 206, 212, 213, 218, 219, 220, 222,

223, 224, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 242, 243, 247,

251 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

252,  253,  258,  259,  260,  265,  269,  272,  277 എനസ്പീ  നമ്പര്
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കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

 മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

   ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

109, 111, 116, 118, 119,  130, 131, 136, 137, 139, 141, 143, 151, 153, 157,

158, 159  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

 ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 



46

2021-കലെ കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് കഎകേകേകണദന  പഞസഞകബ. 

VI. അറബയബപ്പെക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്  : സഭഞ  സകമ്മേളനത്തബനുകശഷഞ്ചാം  'ആസഞദബ  കേഞ  അമൃതക്ക്

മകഹഞത്സവക്ക്  '-  കന്റെ  ഭഞഗമഞയബ   ആര്.  ശങ്കരനഞരഞയണന്  തമ്പബ  കമകമ്പഴക്ക്

കലെഞഞബല്  'ആധുനബകേ കകേരള നബര്മ്മേബതബയഞ്ചാം ഇന്തദന് കദശസ്പീയ പസഞനവഞ്ചാം'

എന വബഷയത്തബല് സഞ്ചാംസഞന ഉനത വബദദഞഭദഞസ കേഇൗണ്സബല് കകവസക്ക്

കചയര്മഞന് കഡഞ. രഞജേന് ഗുരുകളുകട പഭഞഷണ പരബപഞടബയഞ്ചാം ഒഇൗകദദഞഗബകേ

ഭഞഷഞ സമബതബയമഞയബ ബനകപ്പെട്ട പുരസഞര ദഞനവഞ്ചാം പബ.കകേ. കേഞളന് സഞരകേ

കഗഞത്രകേലെഞ  പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ  'ഗദ്ദേബകേ'  എന  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ

പരബപഞടബയഞ്ചാം ഉണഞയബരബക്കുനതഞണക്ക്.  പരബപഞടബയബല് എല്ലഞ സഞമഞജേബകേരുഞ്ചാം

മനബമഞരുഞ്ചാം പകങ്കടുകകണതഞണക്ക്.

(സഭ കകവകുകനരഞ്ചാം 5.02-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)

***


