
I ഇ.ബബ. XV -  കകേരള നബയമസഭ/III-20

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   10,   ബുധന

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 തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം 

(i) നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട     109-  ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെയഞ്ചാം
നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത   1666, 3584   എനസ്പീ നമ്പര് കചഞദദങ്ങളുകടയഞ്ചാം

തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയകട  രണഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട 109-ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെയഞ്ചാം മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനത്തബകലെ
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നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത  1666,  3584  എനസ്പീ  നമ്പര്  കചഞദദങ്ങളുകടയഞ്ചാം

തബരുത്തബയ  ഉത്തരങ്ങള്  ഉനത  വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -

കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 

(ii) നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത   3173, 3181, 3188, 3193, 3195, 3197, 3218,
3251    എനസ്പീ നമ്പര് കചഞദദങ്ങളുകട തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

  പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത  3173, 3181, 3188, 3193, 3195, 3197, 3218, 3251

എനസ്പീ നമ്പര് കചഞദദങ്ങളുകട  തബരുത്തബയ ഉത്തരങ്ങള് കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-

കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ   കമശപ്പുറത്തുവച. 

II അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

പരബസബതബ സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം ഭൂനയഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബകലഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്: സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് നവഞ്ചാംബര് 11  മുതല് തസ്പീവ്ര മഴ മുനറബയബപ്പെക്ക്

ലെഭബച  സഞഹചരദത്തബലഞ്ചാം  ഐകേദരഞഷ്ട്ര  സഭയകട  ഇന്റെര്  ഗവണ്കമന്റെല്

പഞനല് ഓണ് കക്ലൈമറക്ക് കചഞക്ക് (കഎ.പബ.സബ.സബ) റബകപ്പെഞര്ട്ടബല് കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനത്തബകന്റെ  അപകേടകേരമഞയ  അവസയബലള്ള  സലെമഞയബ

കകേരളകത്ത  കരഖകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതബനഞലഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളബല്

നബരവധബ  പകൃതബദുരന്തങ്ങളുണഞയതുമൂലെവഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തുളവഞയബട്ടുള്ളതഞയബ
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പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതര  സഞഹചരദഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വ്വശസ്പീ  പബ. സബ. വബഷ്ണുനഞഥക്ക്, പബ. കകേ ബഷസ്പീര്,

കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന  ശസ്പീമതബ

കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  ആകഗഞളതഞപനബലെ

ഉയരുനതബകനക്കുറബചഞ്ചാം അതബകന്റെ പരബണബത ഫലെങ്ങകളപ്പെറബയഞ്ചാം ഗകവഷകേര്

നടത്തുന  കേകണത്തലകേള്  കകഞഡസ്പീകേരബചഞണക്ക്  ഐകേദരഞഷ്ട്രസഭയമഞയബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  പവര്ത്തബക്കുന  ഐ.പബ.സബ.സബ.  റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള്

പസബദസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  ആകഗഞളതഞപനബലെ  ഉയരുനതബകന്റെ   കതഞതക്ക്

വര്ദബക്കുനതഞയബ  പസബദസ്പീകേരബച  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെയടബസഞനത്തബല്  നഞസ

നടത്തബയ  നബരസ്പീക്ഷണങ്ങളുകട  ഫലെമഞയബ   കകേരളത്തബകലെ  തസ്പീരകദശ

ജേബല്ലകേളുകട  ചബലെ  ഭഞഗങ്ങള്  2150-  ഓകട  ജേലെനബരപ്പെക്ക്  ഉയരുനതുവഴബ

നഷ്ടമഞകേഞന സഞധദതയകണനക്ക് ശഞസ്ത്രജ്ഞര്  അഭബപഞയകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  2011-

2020  കേഞലെഘട്ടത്തബല്  കേടലെബകലെയഞ്ചാം  കേരയബകലെയഞ്ചാം

തഞപനബലെയബലണഞയബട്ടുള്ള  വര്ദന   ഗഗൗരവകത്തഞകടയഞണക്ക്  സര്കഞര്

കേഞണുനതുഞ്ചാം  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതുഞ്ചാം.  ആകഗഞളതഞപനബലെ
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ഉയരുനതബകന്റെ  മുഖദകേഞരണമഞയ   ഗ്രസ്പീനഹഗൗസക്ക്  വഞതകേങ്ങളുകട

ബഹബര്ഗമനഞ്ചാം  കുറയഞനുഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനഞ്ചാം  കചയ്യഞനുമുള്ള

പദതബ കകേരളഞ്ചാം വബഭഞവന കചയബട്ടുണക്ക്. സമയബന്ധബതമഞയബ സഞ്ചാംസഞനകത്ത

കേഞര്ബണ്  നന്യൂട്രലെഞകഞനുള്ള  കേര്മ്മേപദതബ  തയ്യഞറഞക്കുനതബനഞയബ

പരബസബതബ വകുപ്പെക്ക് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫക്ക് കസകട്ടറബയകട  അദദക്ഷതയബലഞ്ചാം

ദുരന്തഞഘഞത  പതബകരഞധകശഷബയള്ള  കകേരള  നബര്മ്മേബതബക്കുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകഞന  ചസ്പീഫക്ക്  കസകട്ടറബയകട  അദദക്ഷതയബലഞ്ചാം   ഉനതഞധബകേഞര

സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. പകൃതബ ചൂഷണഞ്ചാം കുറയ്ക്കുനതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

കലെഫക്ക്  മബഷനബല്  പസ്പീ-ഫഞബക്ക്  സഞകങ്കേതബകേ  വബദദ  ഉപകയഞഗബക്കുകേയഞ്ചാം

ദുരന്തഞഘഞതഞ്ചാം തഞങ്ങഞന കശഷബയള്ള നവകകേരള നബര്മ്മേബതബകഞയബ 7,791.14

കകേഞടബ  രൂപയകട  പദതബകേള്കക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

കനല്പ്പെഞടങ്ങളുകട  പഞധഞനദഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തക്ക്  കനല്കൃഷബ

വദഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നദബകേളുകട  സസഞഭഞവബകേ  ഒഴുകക്ക്  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

നദബകേളബകലെയഞ്ചാം  ഡഞമുകേളബകലെയഞ്ചാം  എകല്  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുമുള്ള

പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണക്ക്.   ഗ്രസ്പീന  ഹഗൗസക്ക്  വഞതകേങ്ങളുകട

ബഹബര്ഗമനഞ്ചാം  കുറയഞന  പഞരമ്പകരദതര  ഉഗൗര്കജ്ജഞലഞദനഞ്ചാം

കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  വൃക്ഷങ്ങള്  ധഞരഞളമഞയബ  വചപബടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  ഇ-
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കവഹബകബള്  നയഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട

കനതൃതസത്തബല്  മഞലെബനദസഞ്ചാംസ്കരണത്തബനുഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനത്തബനുഞ്ചാം

ഫലെപദമഞയ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

കവള്ളകപ്പെഞകത്തബകന്റെയഞ്ചാം മണ്ണബടബചബലെബകന്റെയഞ്ചാം കേഞരണങ്ങള് പഠബചക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

സമര്പ്പെബകഞന  സഞ്ചാംസഞന  സഞകങ്കേതബകേ  പരബസബതബ  കേഗൗണ്സബലെബകന

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   കസ്റ്റേറക്ക്  ആക്ഷന  പഞന  കഫഞര്  കക്ലൈമറക്ക്  കചഞക്ക്

പരബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം കേഞലെഞവസഞ വദതബയഞന പഠന ഇനസ്റ്റേബറന്യൂട്ടക്ക്  സഞ്ചാംസഞന

സഞഹചരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  വബശദമഞയ  പഠനഞ്ചാം  നടത്തബവരബകേയമഞണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത വബകേസന പകബയകേള് പകൃതബവബഭവങ്ങകള പലെ രസ്പീതബയബല്

ചൂഷണഞ്ചാം കചയബട്ടുകണന വസ്തുത മനസബലെഞകബ ഇതബല് ഘടനഞപരമഞയ മഞറഞ്ചാം

വരുത്തഞനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  2018  മുതല്  അവഗണബകഞന  പറഞത്ത

വബധത്തബലള്ള  പകൃതബദുരന്തങ്ങള്  കകേരളത്തബല്  ആവര്ത്തബക്കുകേയഞണക്ക്.

ഇന്റെര് ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പഞനല് ഓണ് കക്ലൈമറക്ക്  കചഞക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കകേരളകത്ത

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  ആശങ്കേകപ്പെടുത്തുന  വബവരങ്ങളഞണക്ക്  പങ്കുവയ്ക്കുനതക്ക്.   കസ്റ്റേറക്ക്

ആക്ഷന പഞന ഓണ് കക്ലൈമറക്ക് കചഞബകന്റെ 2018-കലെ കേരടക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കകേന

സര്കഞരബനക്ക്  സമര്പ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കകേഞട്ടയകത്ത  ഇനസ്റ്റേബറന്യൂട്ടക്ക്  കഫഞര്  കക്ലൈമറക്ക്
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കചഞക്ക്  സ്റ്റേഡസ്പീസബല്  ശഞസ്ത്രജ്ഞരുള്കപ്പെകടയള്ള  ജേസ്പീവനകഞകര  നബയമബചക്ക്

സഞപനകത്ത ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  2018-19-

കലെ പളയ പശഞത്തലെത്തബല് രൂപസ്പീകേരബച ഇന്റെര്ഡബസബപബനറബ സമബതബയകട

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്മേല്  ഇതുവകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  ദുരന്ത  നബവഞരണ

നബയമപകേഞരഞ്ചാം  നബശയബചബട്ടുള്ള  ശഞസ്ത്രജ്ഞകര  ദുരന്ത  നബവഞരണ

അകതഞറബറബയബല്  നബയമബകഞനുഞ്ചാം  കേഞലെഞവധബ  പൂര്ത്തബയഞയ  തണ്ണസ്പീര്ത്തട

അകതഞറബറബയഞ്ചാം  പരബസബതബ  ആഘഞത  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയഞ്ചാം

പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ഇകകഞളജേബകലെബ കസനസബറസ്പീവഞയ

കകേരളത്തബല്  പഞരബസബതബകേ  പശ്നങ്ങളുണഞക്കുന  പദതബകേള്

മുകനഞട്ടുവയ്ക്കുനതക്ക് നബരഞശഞജേനകേമഞണക്ക്. കസ്റ്റേറക്ക് ആക്ഷന പഞന ഓണ് കക്ലൈമറക്ക്

കചഞക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  നടപടബകേകളടുകഞന  സര്കഞര്  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ഈ

വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന  ):  നബലെവബലള്ള  ഗഗൗരവമഞയ

സബതബവബകശഷകത്ത  കയഞജേബകപ്പെഞകട  നഞഞ്ചാം  കനരബടണഞ്ചാം.  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനത്തബകന്റെ  ഫലെമഞയണഞകുന  പഞരബസബതബകേ  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം പകൃതബദുരന്തങ്ങള് കനരബടുനതബനുഞ്ചാം പരബസബതബകലെഞലെ

പകദശങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുമുള്ള ദസ്പീര്ഘകേഞലെ പദതബകേള് ആസൂത്രണഞ്ചാം
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കചയബട്ടുണക്ക്.  പഞരബസബതബകേ  സവബകശഷതകേള്  മനസബലെഞകബ  ജേസ്പീവബതഞ്ചാം

കമകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  സമഗ്രമഞയ  നടപടബകേള്  സര്കഞരബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

ജേനങ്ങളുഞ്ചാം നടത്തണഞ്ചാം.  കേഞര്ബണ് നന്യൂട്രല് കകേരളഞ്ചാം പദതബ നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

കനഞഡല് ഏജേനസബകയ നബകയഞഗബകഞനുഞ്ചാം തബരുവനന്തപുരത്തക്ക് അന്തഞരഞഷ്ട്ര

കേഞലെഞവസഞ വദതബയഞന കകേഞണ്കക്ലൈവക്ക് സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം ഉകദ്ദേശബക്കുനണക്ക്.

യകണറഡക്ക്  നഞഷനസക്ക്  കഫ്രെയബഞ്ചാംവര്കക്ക്  കേണ്കവനഷന  ഓണ്  കക്ലൈമറക്ക്

കചഞബകന്റെ  26-ാാമതക്ക്  കസഷനബകലെ കേഞരദങ്ങള് പരബകശഞധബചക്ക്  ആവശദമഞയ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  സഗൗകരഞര്ജ്ജഞ്ചാം,  കേഞറക്ക്  ഇവയബല്നബനഞ്ചാം

കവദദ്യുതബ  ഉത്പഞദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെഞക്കുഞ്ചാം.  കമകകഞ

പവര്  ഗ്രബഡുകേള്  സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഊര്ജ്ജ  കേഞരദക്ഷമതയള്ള

ഉപകേരണങ്ങള്  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഊര്ജ്ജ  ഓഡബറബഞ്ചാംഗക്ക്

നബര്ബന്ധമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണ  കമഖലെയബല്  ഗ്രസ്പീന  കപഞകട്ടഞകകഞള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകുഞ്ചാം.  കതരുവവബളക്കുകേള്  എല്.ഇ.ഡബ.-

യഞക്കുന  നടപടബ  ഊര്ജ്ജബതകപ്പെടുത്തുഞ്ചാം.  ഇ-കമഞബബലെബറബ

നയഞ്ചാംകകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം  സബ.എന.ജേബ.,  കഹഡ്രജേന  പവര്,  ബകയഞ

ഫദ്യുവല്  എനബവയകട   ഉപകയഞഗഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കമഞകട്ടഞകറസ്ഡല്ലഞത്ത  വഞഹനങ്ങളുഞ്ചാം  കേഞര്ബണ്  നന്യൂട്രല്  ടൂറബസവഞ്ചാം
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കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  പഞരബസബതബകേ

സഞ്ചാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളബകലെ  ദഗൗര്ബലെദങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

പരബസബതബകനുകയഞജേദമല്ലഞത്ത  മരങ്ങള്  പബഴുതുമഞറഞനുഞ്ചാം  ഓകരഞ

പകദശത്തബകന്റെയഞ്ചാം  സവബകശഷതകേള്  മനസബലെഞകബ  മരങ്ങള്

വചപബടബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   കകേന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

കകഗഡക്ക് കകലെനബകന്റെ  അടബസഞനത്തബലള്ള  നടപടബകേള്  പരബസബതബ  വകുപ്പെക്ക്

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞന  കേഞരദത്തബല്  ജേനങ്ങകള

കബഞധവത്കേരബക്കുനതബനഞയബ  പകതദകേ  കകേഞണ്കക്ലൈവക്ക്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം ആകലെഞചബക്കുഞ്ചാം.  ഇഗൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച

കചകയ്യണതബല്ല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.) 

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):  കഎ.എഞ്ചാം.ഡബ.-

യബല്നബനഞ്ചാം  ലെഭബച  മുനറബയബപ്പെബകന്റെയഞ്ചാം  വബവബധ  ഏജേനസബകേളുകട

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെയഞ്ചാം നബരസ്പീക്ഷണത്തബകന്റെയഞ്ചാം പശഞത്തലെത്തബല് സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

കൃതദമഞയ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബകല്ലങ്കേബല്  അപകേടകേരമഞയ

അവസയണഞകുഞ്ചാം.   തുടര്ചയഞയ  അഞഞഞ്ചാം  വര്ഷവഞ്ചാം   കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെമുള്ള  നബരവധബ  പശ്നങ്ങള്കക്ക്  ഇരകേളഞകുനതക്ക്   ദുര്ബലെ
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ജേനവബഭഞഗങ്ങളഞണക്ക്.  പകൃതബദുരന്തങ്ങളബല്കപ്പെട്ടക്ക്   വര്ഷങ്ങളഞയബ

കേദഞമ്പുകേളബല്  തഞമസബക്കുന  ഭവനരഹബതകര  എത്രയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം

പുനരധബവസബപ്പെബകഞന നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  കേഞലെഞവസഞ വദതബയഞനകത്ത

മഞനദണ്ഡമഞകബ  വബകേസനകേഞരദങ്ങള്  രൂപകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.    കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞന പഠന കകേനത്തബല് വബദഗ്ദ്ധകര നബയമബകണഞ്ചാം. റസ്പീ ബബല്ഡക്ക് കകേരള

കമചകപ്പെട്ട  രസ്പീതബയബല്  നടപ്പെബലെഞകഞകനഞ  ആവശദമഞയ  റബസക്ക്  മബറബകഗഷന

കപഞജേക്ടുകേള്  നടപ്പെബലെഞകഞകനഞ  ഡബസഞസ്റ്റേര്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  അകതഞറബറബകക്ക്

കേഞരദക്ഷമമഞയബ പവര്ത്തബകഞകനഞ സഞധബചബട്ടബല്ല. കേഞലെഞവസഞ മുനറബയബപ്പെക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തബ  ദുരന്തനബവഞരണ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

കവഗത്തബലെഞകഞനുഞ്ചാം  പഞരബസബതബകേഞഘഞതകത്തയഞ്ചാം  ഖനനകത്തയഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക് ഓഡബറബഞ്ചാംഗക്ക് നടത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനവമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടുണഞകുന  പകൃതബ  ദുരന്തങ്ങള്

കനരബടുനതബനുള്ള പദതബകേള് നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം.  അടബയന്തരമഞയബ ആക്ഷന

പഞന തയ്യഞറഞകബ ജേനങ്ങളുകട ജേസ്പീവനുഞ്ചാം സസത്തുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുളള നടപടബ

സര്കഞരബകന്റെ ഭഞഗത്തുനബനണഞകേണഞ്ചാം.
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III. ശദക്ഷണബകല്

(1) കുട്ടനഞട്ടബകലെ ബണക്ക് തകേര്ചയക്ക് ശഞശസത പരബഹഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കതഞമസക്ക്  കകേ  .    കതഞമസക്ക്:  അപ്പെര്  കുട്ടനഞട്ടബകലെയഞ്ചാം  കലെഞവര്

കുട്ടനഞട്ടബകലെയഞ്ചാം കവളളകപ്പെഞക ഭസ്പീഷണബ കനരബടുന പകദശങ്ങളബകലെ ജേനങ്ങള്

അനുഭവബക്കുന  പയഞസങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ദുരന്തങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണണഞ്ചാം.

രണഞഞ്ചാം കുട്ടനഞടക്ക് പഞകകജേക്ക് നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം പഞടകശഖരങ്ങളബകലെ  ബണ്ടുകേള്

ബലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം പഞലെങ്ങളുകട ഉയരഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കവള്ളകകട്ടുകേള്

ഒഴബവഞക്കുനതബനക്ക്  സ്കൂളുകേള്ക്കുഞ്ചാം  പഞടകശഖരങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ചഞകക്ക്

നബരത്തുനതബനഞവശദമഞയ  മണല്  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കവള്ളകകട്ടുകേഞരണഞ്ചാം

തുറകഞന  കേഴബയഞത്ത  സ്കൂളുകേള്  തുറനപവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം ഡബസഞസ്റ്റേര് മഞകനജുകമന്റെക്ക് ഫണക്ക് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

കുട്ടനഞടബകന  കവള്ളകപ്പെഞക  ദുരബതത്തബല്നബനക്ക്  രക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  റവനന്യൂ,

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്, ജേലെകസചന വകുപ്പുകേളുകട സഞ്ചാംയക ഇടകപടലണഞകേണഞ്ചാം. 

റവനന്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):

ഭൂമബശഞസ്ത്രപരമഞയ  പകതദകേതമൂലെഞ്ചാം  കുട്ടനഞട്ടബല്  അടബകടബയണഞകുന

കവള്ളകപ്പെഞകവഞ്ചാം  പളയവഞ്ചാം  ഒട്ടനവധബ  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്കബടയഞക്കുകേയഞ്ചാം

ജേനജേസ്പീവബതകത്ത ബഞധബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്. വബവബധ വകുപ്പുകേളുമഞയബ കകേഞ-
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ഓര്ഡബകനറക്ക്  കചയ്തുകകേഞണക്ക്  കുട്ടനഞടക്ക്  രണഞഞ്ചാം  പഞകകജേക്ക്  നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

നബഞര്ഡക്ക്  സ്കസ്പീമബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കുട്ടനഞട്ടബകലെ  ബണ്ടുകേള്

ബലെകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  കതഞട്ടപ്പെള്ളബ  ഹഞര്ബറബകന്റെ

പകവശന  കേവഞടത്തബലഞ്ചാം  ചഞനലെബലഞ്ചാം  അടബഞ്ഞുകൂടബയബട്ടുള്ള  മണ്ണക്ക്  നസ്പീകഞ്ചാം

കചയ്യുകേയഞ്ചാം   ധഞതുകള്   നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ  മണല്  വബവബധ  സ്ക്കൂളുകേളബകലെ

കവള്ളകകട്ടക്ക്  ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പഞടകശഖരങ്ങളബല്  തഞല്കഞലെബകേ  ബണക്ക്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം സ്കൂളുകേള്ക്കുഞ്ചാം പഞടകശഖര സമബതബകേള്ക്കുഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  കതഞട്ടപ്പെള്ളബ  ഹഞര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  വബഭഞഗകത്ത

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   ഇതുവകര  തുറകഞത്ത  സ്കൂളുകേള്

തുറക്കുനതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞന  ജേബല്ലഞഭരണകൂടത്തബനക്ക്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ബണക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞവശദത്തബനക്ക്  മണല്നബറച

കേയര്ചഞക്കുകേകളഞ,  ജേബകയഞ  ടന്യൂബുകേകളഞ  ഇടുന  പവൃത്തബകക്ക്  ഒരു

പഞഞയത്തബനക്ക്  4  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വകര  ദുരന്ത പതബകേരണ നബധബയബല്നബനക്ക്

അനുവദബകഞവനതഞണക്ക്.  ഡബസഞസ്റ്റേര്  മഞകനജുകമന്റെക്ക്  ഫണ്ടുപകയഞഗബചക്ക്

കൂടുതല് പമ്പുകേള് സഞപബചക്ക്  പഞടകശഖരങ്ങളബകലെ കവള്ളഞ്ചാം വറബക്കുനതബനക്ക്

തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  കുട്ടനഞട്ടബകലെ  ജേനജേസ്പീവബതഞ്ചാം  സഞധഞരണ

ഗതബയബലെഞക്കുനതബനക്ക്  ഡബസഞസ്റ്റേര്  മഞകനജുകമന്റെക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനക്ക്
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പകതദകേ ഇടകപടല് നടത്തുനതഞണക്ക്. ഇഗൗ വബഷയത്തബല് പകതദകേ കയഞഗഞ്ചാം

കചര്നക്ക് സ്കൂള് തുറക്കുനതുള്കപ്പെകടയള്ള കേഞരദങ്ങള് പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്. 

(2) കസഷദല് സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം ബഡ്സക്ക് സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം തുറകകണതബകന്റെ ആവശദകേത

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  മഞനസബകേ  കവല്ലുവബളബകേള്  കനരബടുന

കുട്ടബകേള്കഞയള്ള  കസഷദല്  സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം  കഹഞസ്റ്റേലകേളുഞ്ചാം  ബഡ്സക്ക്  സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം

അടഞ്ഞുകേബടക്കുനതബനഞല് കുട്ടബകേളുഞ്ചാം മഞതഞപബതഞകളുഞ്ചാം ശഞരസ്പീരബകേ, മഞനസബകേ

പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം സഞമൂഹബകേ ഒറകപ്പെടലഞ്ചാം അനുഭവബക്കുന. കകേഞവബഡക്ക് മഞനദണ്ഡങ്ങള്

പഞലെബചക്ക് ഇഗൗ സഞപനങ്ങള് അടബയന്തരമഞയബ തുറനപവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

മഞനസബകേ  കവല്ലുവബളബ  കനരബടുന  കുട്ടബകേളുകട  പതബകരഞധ  കശഷബക്കുറവഞ്ചാം

വഞകബകനഷന നല്കേബയബട്ടബല്ലഞത്തതുഞ്ചാം കേണകബകലെടുത്തക്ക് സഞമൂഹബകേ അകേലെഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയള്ള  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനങ്ങളബല്  വസ്പീഴ്ചവരഞതബരബകഞന

മുനകേരുതലകേള്  സസസ്പീകേരബകകണതുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  സഞഹചരദഞ്ചാം

വബലെയബരുത്തബ  മുഴുവന  വബദദഞര്തബകേകളയഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ക്ലൈഞസ്സുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന ഘട്ടത്തബല് മഞനസബകേ കവല്ലുവബളബ  കനരബടുന കുട്ടബകേള്കഞയബ

സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം  കഹഞസ്റ്റേലകേളുഞ്ചാം  തുറക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുനതുഞ്ചാം
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ഇകഞരദത്തബല്  വബദഗ്ദ്ധ  കഡഞക്ടര്മഞരുകട  ഉപകദശഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബ

പരബഹഞരമുണഞകഞന കേഴബയകമഞകയനതക്ക് പരബകശഞധബക്കുനതുമഞണക്ക്. 

IV. അറബയബപ്പെക്ക്
സഭഞകരഖകേളബകലെ തബരുത്തക്ക്

മബ  .   കഡപന്യൂട്ടബ സസ്പീകര്: 08-11-2021-നക്ക് അടബയന്തരപകമയ കനഞട്ടസ്പീസബനക്ക്

നല്കേബയ  മറുപടബയബലണഞയ  വസ്തുതഞപരമഞയ  പബശകേക്ക്  തബരുത്തണകമനക്ക്

വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  ആവശദകപ്പെട്ടതനുസരബചക്ക്  സഭഞ  കരഖകേളബല്

തബരുത്തലകേള് വരുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  

V. സബ്മബഷന

(1) മുല്ലകപ്പെരബയഞര് കബബബ ഡഞമബകലെ സഞ്ചാംയക പരബകശഞധന

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക് (ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന  ): മുല്ലകപ്പെരബയഞര് കബബബ

ഡഞഞ്ചാം  പരബസരത്തക്ക്  കകേരള  വനഞ്ചാം  വകുപ്പുകദദഞഗസരുഞ്ചാം  തമബഴ് നഞടക്ക്

ഉകദദഞഗസരുഞ്ചാം  സഞ്ചാംയക  പരബകശഞധന  നടത്തബയബരുന.  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം

നബര്മ്മേഞണകമന  ആവശദഞ്ചാം  തടസകപ്പെടുന  വബധഞ്ചാം  കബബബ  ഡഞഞ്ചാം

ബലെകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  മരങ്ങള്  മുറബചമഞറ്റുനതബനഞയബ  ചസ്പീഫക്ക്  കകവല്ഡക്ക്

കകലെഫക്ക്  വഞര്ഡന  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവക്ക്  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  ഇഗൗ

വബഷയത്തബലണഞയ വസ്പീഴ്ച വബശദസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.
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ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  മുല്ലകപ്പെരബയഞര്  കബബബ  ഡഞഞ്ചാം

പരബസരത്തക്ക്  കകേരള  വനഞ്ചാം  വകുപ്പുകദദഞഗസരുഞ്ചാം  തമബഴഞടക്ക്  ഉകദദഞഗസരുഞ്ചാം

സഞ്ചാംയക  പരബകശഞധന  നടകത്തണതഞകണനഞ്ചാം  അതബകലെയഞവശദമഞയ

ഒരുകങ്ങള്  കകേരള  ജേലെവബഭവ  വകുപ്പെക്ക്  കചയ്യണകമനഞ്ചാം  മുല്ലകപ്പെരബയഞര്

കമല്കനഞട്ട  സമബതബ  കയഞഗത്തബല്  തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബരുന.  15  മരങ്ങള്

മുറബക്കുനതബനക്ക്  അനുമതബയഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  തമബഴ് നഞടക്ക്  സര്കഞര്  സമര്പ്പെബച

അകപക്ഷയഞ്ചാം  കപരബയഞര്  കകടഗര്  റബസര്വക്ക്  ഇഗൗസ്റ്റേക്ക്  ഡബവബഷന  കഡപന്യൂട്ടബ

ഡയറക്ടറുകട  കേത്തബകന്റെയഞ്ചാം  അടബസഞനത്തബല്  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  പബനസബപ്പെല്

ചസ്പീഫക്ക്  കേണ്സര്കവറര്  മരങ്ങള്  മുറബക്കുനതബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബയതഞയബ

മനസബലെഞക്കുന.  സഞ്ചാംയക  പരബകശഞധന  നടത്തബയതഞയഞ്ചാം  മരങ്ങള്

മുറബക്കുനതബനുള്ള അനുമതബ എത്രയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം ലെഭദമഞകണകമനഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പെക്ക്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫക്ക്  കസകട്ടറബകക്ക്  കമല്കനഞട്ട  സമബതബ

കചയര്മഞന അയച കേത്തബല് ആവശദകപ്പെട്ടബരുന.  ഇകഞരദത്തബല് കൂടുതല്

പരബകശഞധന  ആവശദമുള്ളതബനഞല്  പബനസബപ്പെല്  ചസ്പീഫക്ക്  കേണ്സര്കവറര്

പുറകപ്പെടുവബച  മരഞ്ചാം  മുറബകല്  അനുമതബ  ഉത്തരവക്ക്  മരവബപ്പെബചകകേഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞന വനഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് കസകട്ടറബ ഉത്തരവക്ക് പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.   
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(മനബയകട മറുപടബയബല് പതബകഷധബചക്ക് പതബപക്ഷകനതഞവക്ക് പസഞവന

നടത്തുകേയഞ്ചാം  പതബപക്ഷകമഞനടങ്കേഞ്ചാം  സഭ  വബട്ടക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബകകേ  പകവശബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്തു.)

(2) സഞമൂഹദ  -  സഞമ്പത്തബകേ വബവരകശഖരണ സര്കവ്വ

ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്   (കഡഞ  .    എന  .    ജേയരഞജേക്ക്):  മുന ഞക  വബഭഞഗങ്ങളുകട

സഞമൂഹദ-സഞമ്പത്തബകേ വബവരകശഖരണ സര്കവ്വ നടത്തുനതബനുള്ള നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ വബജേയന):  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ പബനഞകഞ്ചാം

നബല്ക്കുന മുനഞക വബഭഞഗങ്ങളുകട സഞമൂഹദ-സഞമ്പത്തബകേ പശ്നങ്ങള് പഠബചക്ക്

അവര്കഞയള്ള  കക്ഷമകേഞരദങ്ങള്  സര്കഞരബല്  ശബപഞര്ശ  കചയ്യുകേ

എനള്ളതഞണക്ക്  സഞ്ചാംവരകണതര  വബഭഞഗങ്ങളബകലെ  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ

പബകനഞകഞ്ചാം നബല്ക്കുനവര്കഞയള്ള കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ ചുമതലെ. ടബ വബഭഞഗകഞരുകട

പശ്നങ്ങള്  എല്ലഞയബടത്തുഞ്ചാം  ഒരുകപഞകലെയഞയതബനഞല്  പഠനഞവശദത്തബനുള്ള

വബവരങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  ഇകപ്പെഞള്  ശബപഞര്ശ  കചയബട്ടുള്ള  സഞമ്പബള്

സര്കവ്വ പരദഞപ്തമഞകുകമനഞണക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന വബലെയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്. 

(3) സബനബമ ഷൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക് തടസകപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    മുകകേഷക്ക്:  ഇന്ധനവബലെ  വര്ദനയ്കകതബകര  നടന
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സമരകത്തത്തുടര്നണഞയ  സഞ്ചാംഭവങ്ങളുകട  പശഞത്തലെത്തബല്  സബനബമ

ഷൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്  തടസകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നസ്പീകത്തബകനതബകര  ശകമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  ഭരണഘടനഞപരമഞയബ

അനുവദബകകപ്പെട്ട പഗൗരസസഞതനദത്തബകന്മേലള്ള കേടനകേയറമഞണക്ക്  ചലെചബത്ര

പവര്ത്തകേരുകട  കതഞഴബല്  സലെത്തുകചനക്ക്  ആകമബക്കുനതബലൂകട

ഉണഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.  നബയമഞ്ചാം  കേയ്യബകലെടുകഞന  ആകരയഞ്ചാം

അനുവദബകബകല്ലനമഞത്രമല്ല  കേലെഞരഞ്ചാംഗത്തുള്ളവരുകട   ആവബഷ്കഞര

സസഞതനദത്തബകന്മേലളള  കേടനകേയറകത്ത  ശകമഞയബ  കനരബടുനതഞണക്ക്.

ചലെചബത്ര  ചബത്രസ്പീകേരണഞ്ചാം  നടക്കുനയബടങ്ങളബല്  കമസമഞധഞന  പശ്നഞ്ചാം

സൃഷ്ടബക്കുനവര്കകതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കേലെയകട

അവതരണകത്തയഞ്ചാം  നബര്ഭയമഞയബ  കതഞഴബല്  കചയക്ക്  ജേസ്പീവബക്കുനതബകനയഞ്ചാം

തടയനതബകന  സര്കഞര്  ശകമഞയബ  കനരബടുനതുഞ്ചാം  പഗൗര  സസതനദവഞ്ചാം

ജേനഞധബപതദവഞ്ചാം നബയമപഞലെനവഞ്ചാം സര്കഞര് ഉറപ്പെഞക്കുനതുമഞണക്ക്. 

 (4) ഇടമലെയഞര് ഇറബകഗഷന കപഞജേക്ടക്ക്

ശസ്പീ  .    കറഞജേബ  എഞ്ചാം  .    കജേഞണ്:  അങ്കേമഞലെബ  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

ഇടമലെയഞര് ഇറബകഗഷന കപഞജേക്ടബലള്കപ്പെട്ട കേഞഞ്ഞൂര്-കതക്കുഞ്ചാംഭഞഗഞ്ചാം ബഞഞക്ക്
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കേനഞലെബകന്റെ നബര്മ്മേഞണ പവൃത്തബ എത്രയഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  ലെബങ്കേക്ക്  കേനഞലെബനുകവണബ  സമര്പ്പെബച

ഡബ.പബ.ആര്.-ല്  കേഞഞ്ഞൂര്  കതക്കുഞ്ചാംഭഞഗഞ്ചാം  ബഞഞക്ക്  കേനഞലെബകന്റെ  രൂപകേലന

കമനര്  കേനഞല്  ആയഞണക്ക്  വബഭഞവന  കചയബരബക്കുനതക്ക്.  കേനഞല്

നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക് മഞത്രമഞയബ 5 മുതല് 8 മസ്പീറര് വകര സലെഞ്ചാം  ആവശദമഞണക്ക്.

4.547 കേബകലെഞമസ്പീറര്  ഇനകവസ്റ്റേബകഗഷന പൂര്ത്തബയഞകബ 15 മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല്

അകലെനകമന്റെക്ക്  നബജേകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  അങ്കേമഞലെബ,  കേഞലെടബ

വബകല്ലജുകേളബല്കപ്പെടുന സലെഞ്ചാം  15  മസ്പീറര് വസ്പീതബയബല് ഏകറടുക്കുനതബനക്ക്  110

കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം  കേനഞല്  നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്  100  കകേഞടബ  രൂപയമഞണക്ക്

പതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.  പുതുകബയ  കമനര്  കേനഞലെബകന്റെ  പവൃത്തബകേള്കക്ക്

ഡബ.പബ.ആര്. തയ്യഞറഞകബവരുന. 

 (5) കേഞപ്പെഞടക്ക് കേടല്ത്തസ്പീര സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജേമസ്പീലെ:  കേടല്ഭബത്തബ  നബര്മ്മേബചക്ക്  കേഞപ്പെഞടക്ക്

കേടല്ത്തസ്പീരഞ്ചാം   സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കേഞപ്പെഞടക്ക്  മുതല്  വലെബയമഞങ്ങഞടക്ക്

വകരയള്ള  കേടല്ഭബത്തബയകട  1.5  കേബകലെഞമസ്പീറര്  പുനരുദരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  335

മസ്പീറര് ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക് ഗദഞപക്ക് അടയ്ക്കുനതബനുമഞയബ ഏകേകദശഞ്ചാം 12 കകേഞടബ രൂപയകട

കപഞകപ്പെഞസല്   തയ്യഞറഞയബട്ടുണക്ക്.  ചുഴലെബകഞറബല്  പകദശത്തക്ക്  കൂടുതല്

നഞശനഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചതബനഞല്  പരബസബതബകനുകയഞജേദമഞയ

കേടല്ഭബത്തബയകടയഞ്ചാം  പുലെബമുട്ടബകന്റെയഞ്ചാം  പുതുകബയ  ഡബകസ ന  തയ്യഞറഞകബ

ധഞരഞണഞപത്രഞ്ചാം ഒപ്പുവചക്ക് സമയബന്ധബതമഞയബ പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.

കേടലെഞകമണത്തബകന്റെ  രൂക്ഷതയനുസരബചക്ക്  മുനഗണനഞകമത്തബല്  കേഞപ്പെഞടക്ക്

കേടല്ത്തസ്പീരത്തബകന്റെ ഡബ.പബ.ആര്. തയ്യഞറഞകബ പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.

(6) വടകഞകഞരബയബകലെ കകേഞള് പഞടങ്ങള് 

ശസ്പീ  .    കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ:  വടകഞകഞരബയബകലെ  കകേഞള്  പഞടങ്ങള്

മഞകകഞ  കലെവല്  കകേഞള്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെബല്നബനക്ക്  കമകകഞ  കലെവല്  കകേഞള്

മഞകനജേക്ക് കമന്റെബകലെയക്ക് മഞറ്റുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  വടകഞകഞരബ മണ്ഡലെത്തബകലെ

കകേഞള്  പഞടങ്ങളുള്കപ്പെടുന  തൃശൂര്-കപഞനഞനബ  കകേഞള്  കമഖലെയബകലെ

കവള്ളകപ്പെഞക നബവഞരണത്തബനുഞ്ചാം സുസബര വബകേസനത്തബനുമഞയബ റസ്പീബബല്ഡക്ക്
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കകേരള  പദതബ  പകേഞരഞ്ചാം  298.382  കകേഞടബ  രൂപയകട  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.    അടഞട്ടക്ക്,  കകകേപ്പെറമ്പക്ക്,  കതഞളൂര് ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബലൂകട

കേടനകപഞകുന പധഞനകപ്പെട്ട കേനഞലകേളുകട ആഴഞ്ചാം കൂട്ടലഞ്ചാം പഞടകശഖരങ്ങളുകട

അടബസഞന  സഗൗകേരദവബകേസനവഞ്ചാം  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

കശഷബച പഞടകശഖരങ്ങളബകലെ പവൃത്തബകേളുകട സഞകങ്കേതബകേഞനുമതബ നല്കുന

നടപടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരണഘട്ടത്തബലെഞണക്ക്.   കകേഞള്  പടവകേളബകലെ  കകവദദ്യുതബ

ലെഭദത  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പവൃത്തബകേള്   പുകരഞഗമബക്കുകേയഞ്ചാം

യനവല്കരണത്തബനക്ക് കകേരള അകഗ്രഞ ഇനഡസസ്പീസക്ക് കകേഞര്പ്പെകറഷനക്ക് 2.497

കകേഞടബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പദതബ  പകദശങ്ങളബകലെ

ഉപകയഞഗത്തബനഞയബ കകേഞയ്ത്തുകമതബ യനങ്ങള്, ട്രഞക്ടറുകേള്, പവര് ട്രബല്ലറുകേള്,

നടസ്പീല്  യനങ്ങള്  എനബവ  ലെഭദമഞണക്ക്.  കേഞര്ഷബകകേഞല്പ്പെനങ്ങള്

സൂക്ഷബക്കുനതബനക്ക്  കഗഞഡഗൗണുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതുഞ്ചാം  കകേഞള്  പഞടങ്ങളുകട

മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക് മഞകകഞ കലെവലെബല്നബനഞ്ചാം കകമകകഞ കലെവലെബകലെയക്ക് മഞറ്റുനതുഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

(7) നഞദഞപുരകത്ത കേബഫ്ബബ കറഞഡുകേളുകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   ഇ  .   കകേ  .   വബജേയന: നഞദഞപുരകത്ത വബവബധ കേബഫ്ബബ കറഞഡുകേളുകട

നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്- വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  കതഞട്ടബല്പ്പെഞലെഞ്ചാം-കുണ്ടുകതഞടക്ക്  കറഞഡബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണ

പവൃത്തബകേള്കക്ക്   സഞകങ്കേതബകേഞനുമതബ  നല്കേബ  കേരഞറുകേഞരനക്ക്  കലെറര്  ഓഫക്ക്

അകപ്റനസക്ക്  നല്കുകേയഞ്ചാം  പവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള്ള  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുനതുമഞണക്ക്.   കുളങ്ങരത്തക്ക്-നമ്പബത്തഞനകുണക്ക്-വബലെങ്ങഞടക്ക്-വലകക്ക്

കറഞഡബനക്ക്  സഞകങ്കേതബകേഞനുമതബയഞ്ചാം  കടണര്  അനുമതബയഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ

മഞനദണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  കലെറര്  ഓഫക്ക്  അകപ്റനസുഞ്ചാം  നല്കേബ  പവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.  മലെകയഞര  കഹകവയബകലെ  പുല്ലുവഞയക്ക്-കതഞട്ടബല്പ്പെഞലെഞ്ചാം

കറഞഡബകന്റെ  പവൃത്തബകക്ക്  സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബയഞ്ചാം   സലെ  ലെഭദതയള്ള

പകദശകത്ത  കറഞഡക്ക്  നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്   49.22  കകേഞടബ  രൂപയകട  ഭഞഗബകേ

സഞകങ്കേതബകേഞനുമതബയഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്;  കടണര് നടപടബകേള് പൂര്ത്തബയഞകബ

കേരഞര്  നല്കുനതഞണക്ക്.  കേഞയപ്പെനചബ-കുനഞ്ചാംചബറ-ചുണയബല്-പുതബയങ്ങഞടബ

കറഞഡബനുഞ്ചാം  മൂനഞഞ്ചാംകകേ-കേരബങ്ങഞടക്ക് കറഞഡബനുഞ്ചാം  20  കകേഞടബ രൂപയകട വസ്പീതഞ്ചാം

തതസത്തബലള്ള അനുമതബ നല്കുകേയഞ്ചാം സഞകങ്കേതബകേഞനുമതബകക്ക് കേബഫ്ബബയബല്

എസ്റ്റേബകമറക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  വടകേര-വബല്ലദഞപ്പെള്ളബ-കചലെകഞടക്ക്

കറഞഡബകന്റെ  പവൃത്തബകക്ക്  58.299  കകേഞടബ  രൂപയകട  സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ

ലെഭബചബട്ടുണക്ക്.  നഞദഞപുരഞ്ചാം  മണ്ഡലെത്തബകലെ  കേബഫ്ബബ  പദതബകേളുമഞയബ
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ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് വകുപ്പെക്ക് കമധഞവബകേളുകട കയഞഗഞ്ചാം കചരഞന നബര്കദ്ദേശബക്കുനതഞണക്ക്.

(8) കകേ  .  എസക്ക്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   കസ്റ്റേഷനമഞസ്റ്റേര് ഓഫസ്പീസക്ക്

ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫക്ക്:  മകഞരബ  മുനബസബപ്പെല്  ബസക്ക്  സ്റ്റേഞനഡബല്

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-യകട  കസ്റ്റേഷന  മഞസ്റ്റേറുകട  ഓഫസ്പീസക്ക്

പുനനഃസഞപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഗതഞഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  രഞജു):  മകഞരബയബല്നബനക്ക്

കൂടുതല്  ബസക്ക്  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകകണ  ആവശദകേത-

യബല്ലഞത്തതബനഞലഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  പതബസന്ധബ   ഉണഞകബയതബനഞലമഞണക്ക്

മകഞരബ ബസക്ക് സ്റ്റേഞനഡബകലെ കസ്റ്റേഷന  മഞസ്റ്റേര് ഒഞഫസ്പീസക്ക് നബര്ത്തലെഞകബയതക്ക്.

ഭഞവബയബല്  കൂടുതല്  ബസുകേള്   ആവശദമഞയബ  വനഞല്   മകഞരബ  ബസക്ക്

സ്റ്റേഞനഡക്ക് കകേനസ്പീകേരബചക്ക് കസ്റ്റേഷന മഞസ്റ്റേര് ഒഞഫസ്പീസക്ക്  പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.  

(9) കുറദഞടബ തഞലൂകഞശുപത്രബ വബകേസനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കുഞ്ഞമ്മേദക്ക് കുട്ടബ മഞസ്റ്റേര്: കുറദഞടബ തഞലൂകഞശുപത്രബയകട

പുതബയ ആശുപത്രബ കബഞകബകന്റെയഞ്ചാം  സ്റ്റേഞഫക്ക്  കേസഞര്കട്ടഴബകന്റെയഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സ്റ്റേഞഫക്ക് പഞകറണ് പുതുകബ

നബശയബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  തസബകേകേള്  നബകേത്തുനതബനുഞ്ചാം
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നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

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

കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ജേബല്ലയബല്  സബതബ  കചയ്യുന  കുറദഞടബ  തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്

വബവബധ  കസഷദഞലെബറബ  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം  24  മണബക്കൂറുഞ്ചാം  പവര്ത്തബക്കുന

ലെകബഞറട്ടറബ സഗൗകേരദവഞ്ചാം  12  കേബടകകേകളഞടുകൂടബയ ഡയഞലെബസബസക്ക് കസന്റെറുഞ്ചാം

മറക്ക് ആധുനബകേ ചബകേബതഞ സഗൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക് ചബകേബതയഞ്ചാം ലെഭദമഞണക്ക്.

നബലെവബലള്ള  ആശുപത്രബ  കകേട്ടബടത്തബനുസമസ്പീപഞ്ചാം  ആര്.സബ.എചക്ക്.

അഡബനബകസറസ്പീവക്ക്  കബഞകബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പുകരഞഗമബചവരുനതുഞ്ചാം

കഡഞക്ടര്മഞര്,  ജേസ്പീവനകഞര്  എനബവര്കക്ക്  കേസഞര്കട്ടഴക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള

പഞരഞ്ചാംഭപവര്ത്തനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  അതദഞഹബത  വബഭഞഗഞ്ചാം

നവസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കവന്റെബകലെററുള്കപ്പെകടയള്ള കേഞഷസഞലെബറബ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്,

കകേനസ്പീകൃത ഓകബജേന സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം എനബവ ലെഭദമഞകബ കമചകപ്പെട്ട ചബകേബതഞ

സഗൗകേരദങ്ങകളര്കപ്പെടുത്തഞന കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.   ഇറബകഗഷന വകുപ്പെബല്നബനഞ്ചാം

കകേമഞറബകബട്ടബയ  50  കസന്റെക്ക്  സലെത്തക്ക്  ആശുപത്രബയകട  സമഗ്ര

വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  അടബസഞന  സഗൗകേരദഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുമഞയബ

കബഞകക്ക്  പഞഞയത്തക്ക്  തയ്യഞറഞകബയ  മഞസ്റ്റേര്  പഞനബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്
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ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട  നബര്മ്മേഞണത്തബനുള്ള  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള  കപഞകപ്പെഞസലെബനക്ക്  നബഞര്ഡബകന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  മറക്ക്  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കേഞഷസഞലെബറബ

കമഡബകല്  ഒഞഫസ്പീസര്മഞരുകടയഞ്ചാം  മറക്ക്  പഞരഞകമഡബകല്  സ്റ്റേഞഫബകന്റെയഞ്ചാം

തസബകേകേള് കൂടുതലെഞയബ അനുവദബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

(10) ജേനബതകേകരഞഗ കബഞധവല്കരണവഞ്ചാം സസ്പീനബഞ്ചാംഗക്ക് കേദഞമ്പുകേളുഞ്ചാം 

ശസ്പീ  .    ഷഞഫബ  പറമ്പബല്:   കസനല്  മസ്കുലെഞര്  അകട്രഞഫബ  കപഞലള്ള

ജേനബതകേകരഞഗങ്ങള്  വദഞപകേമഞകുനതക്ക്  തടയനതബനഞയബ

കബഞധവല്കരണവഞ്ചാം  ഇടകപടലഞ്ചാം  നടത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം   കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ

കകേനങ്ങളുള്കപ്പെകടയള്ള ആകരഞഗദ കകേനങ്ങളബല് സ്കസ്പീനബഞ്ചാംഗക്ക് കേദഞമ്പുകേളുഞ്ചാം മറ്റുഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

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

ജേനബതകേകരഞഗ  പരബകശഞധനയഞ്ചാം  ചബകേബതഞ  സഗൗകേരദവഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം നബലെവബല് ജേനബതകേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധബച കുട്ടബകേള്ക്കുളള

കബഞധവത്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  തുടര്  ചബകേബതയ്ക്കുമഞയബ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബക്കുനതബനക്ക്   സര്കഞര്  മുനഗണന  നല്കേബവരുന.
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ആലവ ജേബല്ലഞശുപത്രബയബല് ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയകരഞഗ ചബകേബത ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം

മലെപ്പുറഞ്ചാം ജേബല്ലയബല് ഹസ്പീകമഞഫസ്പീലെബയ ട്രസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് കസന്റെറബകന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  എസക്ക്.എഞ്ചാം.എ.  ചബകേബതയഞയബ മള്ട്ടബ ഡബസബപബനറബ

ക്ലൈബനബക്കുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബചവരുനതുഞ്ചാം

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കമഡബകല്  കകേഞകളജുകേളബല്

കഡഞക്ടര്മഞരുകട  മള്ട്ടബ  ഡബസബപബനറബ  ടസ്പീഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതുമഞണക്ക്.

തബരുവനന്തപുരകത്ത  കകചല്ഡക്ക്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  കസന്റെറബല്  ജേനബതകേ

കരഞഗങ്ങള്  നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനുളള  സഞകങ്കേതബകേവബദദ  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം

കുട്ടബകേളബലഞ്ചാം  ഗര്ഭബണബകേളബലഞ്ചാം  പരബകശഞധനകേള്  നടത്തബവരബകേയഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  കേഗൗണ്സബലെബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കേഞനസര്  കപഞലള്ള  ജേനബതകേ  കരഞഗങ്ങള്  കനരകത്ത

കേണ്ടുപബടബക്കുനതബനുളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

പകേര്കചതരവദഞധബകേള്  നബയനബക്കുനതബനുളള  മഞര്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം

നബയനണ  പരബപഞടബകേളുഞ്ചാം  കദശസ്പീയ/സഞ്ചാംസഞനതലെങ്ങളബല്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.   

VI. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള  തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  .
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(i)  2021-  കലെ കകേരള ഇഗൗറ  ,   കേഞട്ടുവള്ളബ  ,   തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(ii) 2021-  കലെ കകേരള കഷഞപക്ക് ആനഡക്ക് കേകമഴദല് എസ്റ്റേഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക് 
കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(iii)  2021-  കലെ കകേരള കചറുകേബട കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(iv) 2021-  കലെ കകേരള കേടകേളുഞ്ചാം വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം   (  കഭദഗതബ  ) 
ബബല്

(v) 2021-  കലെ കകേരള ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

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

2021-കലെ കകേരള ഇഗൗറ, കേഞട്ടുവള്ളബ, തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്റെക്ക്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക്

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

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

കേടകേളുഞ്ചാം  വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള

ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് എനബവ പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .   വബ  .   കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റേര്): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    അനവര്  സഞദത്തക്ക്  :  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  2021-കലെ

കകേരള കേടകേളുഞ്ചാം വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബല് ഈസക്ക് ഓഫക്ക്
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ഡൂയബഞ്ചാംഗക്ക്  ബബസബനസ്സുമഞയബ   ബന്ധകപ്പെട്ടുള്ള   രജേബകസഷന  നടപടബകേള്

ഓണ്കലെനഞക്കുനതബകന  സസഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുനകവങ്കേബലഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട

തഞലരദങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെബടങ്ങളബകലെ  ചൂഷണഞ്ചാം

അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം പധഞന ആക്ടബകലെ  വദവസകേള് ഫലെപദമഞയബ

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതക്ക്   പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം ഉയര്ത്തബയതബനഞനുപഞതബകേമഞയബ കചറുകേബട

കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്   വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബയബല്നബനള്ള  വരുമഞനത്തബകന്റെ  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേളുകട   ഭരണപരമഞയ  കചലെവകേള്കഞയബ  വബനബകയഞഗബക്കുന

അവസ  ഒഴബവഞകബ  പസ്തുത  തുകേ  പരബമബതകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  വദവസ

കചയ്യണഞ്ചാം.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  ഉയര്ത്തബയകപ്പെഞള്  സര്കഞര്

നല്കുന ഗ്രഞന്റെക്ക് നബലെവബലള്ളതബകന്റെ 75 ശതമഞനമഞയബ കുറയ്ക്കുന കതഞഴബലെഞളബ

വബരുദ സമസ്പീപനമഞണക്ക്  2021-കലെ കകേരള ഈറ, കേഞട്ടുവള്ളബ, തഴ കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലബലൂകട സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  

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

അഞ്ചാംശദഞയ  വര്ദനയനുസൃതമഞയബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  പരബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളുകട  ഭരണപരമഞയ  കചലെവകേള്കക്ക്
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വബനബകയഞഗബകഞവന  തുകേ  പരബമബതകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  വദവസ

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   കകേഞവബഡബകനത്തുടര്നക്ക്  പതബസന്ധബയബലെഞയ

പസ്പീടബകേ  ഉടമകേള്ക്കുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ബഞങ്കേക്ക്  വഞയ്പയബലഞ്ചാം  കകേട്ടബട

നബകുതബയബലഞ്ചാം  ഇളവക്ക്  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  എന.എചക്ക്.  വബകേസനത്തബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുന  കേചവടകഞര്ക്കുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം

സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

സഞമ്പത്തബകേ  സബതബയനുസരബചക്ക്  മഞത്രഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട

കേസ്പീഴബലള്ള കകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക് വഞടകേയബളവക്ക് നല്കേബയഞല് മതബകയന തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.   വദഞപഞരബകേകള  ബുദബമുട്ടബക്കുന  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

പരബകശഞധന  അവസഞനബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  പസ്പീടബകേ  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുകൂടബ

അഞ്ചാംഗമഞകേഞന സഞധബക്കുന വബധത്തബല് കക്ഷമനബധബ അഞ്ചാംഗതസ വദവസയബല്

മഞറഞ്ചാം വരുത്തുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശസ്പീ. കകേ. യ. ജേനസ്പീഷക്ക് കുമഞര് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീമതബ ഒ  .

എസക്ക്  .    അഞ്ചാംബബകേ:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ

കകേരള ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്



28

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുകവണബ  അഞ്ചാംശദഞയത്തബല്  വരുത്തുന  വര്ദനവബകന

സസഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന.  വബവഞഹ ധനസഹഞയഞ്ചാം,  പസവഞനുകൂലെദഞ്ചാം,  കപനഷന,

അവശതഞ  കപനഷന,  മരണഞനന്തര  സഹഞയഞ്ചാം,  ഉനത  വബദദഞഭദഞസ

ധനസഹഞയഞ്ചാം  എനബവ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ലെഭദമഞകഞന  കബഞര്ഡബനക്ക്

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  ഈറ,  തഴ,  കേഞട്ടുവള്ളബ  എനബവയബല്  കേരവബരുതക്ക്

കതളബയബക്കുന  കതഞഴബലെഞളബകേകള  കതഞഴബലെഞളബ  കശഷ്ഠ  അവഞര്ഡബനക്ക്

പരബഗണബകണഞ്ചാം.  കൂടുതല്  കക്ഷമപദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം

ഇടനബലെകഞരുകട  ചൂഷണമബല്ലഞകത  ഉത്പനങ്ങള്  വബറഴബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഓണ്കലെന  വബപണബ  സഞധദത  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  കേഴബയണഞ്ചാം.

ബഞഞ്ചാംബൂ  കകേഞര്പ്പെകറഷന  മുകഖന  മുള  വചപബടബപ്പെബക്കുന  പദതബ  കതകന

കകേരളത്തബലഞ്ചാം  അനുകയഞജേദമഞയ  സലെത്തക്ക്  നടപ്പെഞകണഞ്ചാം.  വബവബധ

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള  കകേരള  കലെബര്  കവല്കഫയര്  ഫണ്ടുമഞയബ

ലെയബപ്പെബക്കുന നടപടബകയ സസഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന.

ശസ്പീ.   കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ

കകേരള ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കുന.  കതഞഴബല്  കമഖലെ  കനരബടുന  പതബസന്ധബ  പരബഹരബചക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമത്തബനുള്ള പദതബകേള് സര്കഞര് നടപ്പെഞകബ വരബകേയഞണക്ക്.

ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ കതഞഴബലെഞളബകേള്കഞവശദമഞയ അസഞ്ചാംസ്കൃത വസ്തുകള്

യകഥഷ്ടഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളുകട സുരക്ഷ ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

കബഞര്ഡക്ക് മുകഖന നല്കുന ആനുകൂലെദങ്ങളബല് വര്ദനവക്ക് വരുത്തുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കടകക്ക്കറല്  കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട

സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം  കവതനത്തബലെടകഞ്ചാം  മഞറഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം

സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണക്ക്. 

കഡഞ.  സുജേബതക്ക്  വബജേയനപബള്ള  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജേ  .    മഞകബ:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-

കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആനഡക്ക്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ

സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   അഞ്ചാംശദഞയവഞ്ചാം

കതഞഴബലടമഞ  വബഹബതവഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേകള  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ  ശകബകപ്പെടുത്തഞനഞണക്ക്  സര്കഞര്

ശമബക്കുനതക്ക്.  സമഞനസസഭഞവമുള്ള  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള

ലെയബപ്പെബക്കുവഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനവഞ്ചാം  കസയബല്സക്ക്  കപഞകമഞഷന
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കതഞഴബലെഞളബകേളുകട കജേഞലെബസമയഞ്ചാം  8  മണബക്കൂറഞയബ നബജേകപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം സ്ത്രസ്പീ

ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  ഇരബപ്പെബടഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തഞന  കഭദഗതബ  കകേഞണ്ടുവനതുഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. അസഞ്ചാംഘടബതകമഖലെയബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് മബനബമഞ്ചാം

കവതനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തബ  ബഞങ്കേക്ക്  വഴബ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുന.  അഞ്ചാംശദഞയത്തബനുപുറകമ  പതബമഞസഞ്ചാം  20  രൂപ

കൂടബനല്കകേണതുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെഞയബ  5  രൂപ  അടയ്കകണതുമഞകണനക്ക്

വദവസ  കചയ്യുനതബലൂകട  നബലെവബലള്ളതബകനകഞളുഞ്ചാം  കൂടുതല്  കപനഷന

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  കലെബര്  ഡബപ്പെഞര്ട്ടുകമനഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കട്രഡക്ക്  യൂണബയനുകേളുഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകേഞത്ത   കതഞഴബലെഞളബകേകള   അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം  ചൂഷണത്തബല്  നബനഞ്ചാം  അവകര  മുകമഞകഞനുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  കേടകേഞ്ചാംപള്ളബ  സുകരനന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീനന:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക് ആന്റെക്ക് കേകമഴദല് എസ്റ്റേഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കലെബര്
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കേമ്മേസ്പീഷണകററബകന്റെയഞ്ചാം  എനകഫഞഴക്ക്കമന്റെബകന്റെയഞ്ചാം  പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സഞപനപരബകശഞധന  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

വബവബധ കതഞഴബലെബടങ്ങളബകലെ മബനബമഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം പുതുകബ നബശയബക്കുനതബനുഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്  സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  അഞ്ചാംശദഞയവഞ്ചാം  കതഞഴബലടമഞ

വബഹബതവഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള

ശകബകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  കട്രഡക്ക്  യൂണബയന  പതബനബധബകേളുമഞയബ  അഭബപഞയ

സമനസയഞ്ചാം  നടത്തബ  സമഞനസസഭഞവമുള്ള  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള

ലെയബപ്പെബകഞനുമുളള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  ശകദയമഞണക്ക്.  വദവസഞയ  കതഞഴബല്തര്ക

നബയമത്തബല്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  നബര്വ്വചനത്തബല്  കസയബല്സക്ക്

കപഞകമഞഷന  കതഞഴബലെഞളബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതക്ക്  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.

വബവബധ കതഞഴബല് നബയമപകേഞരമുള്ള രജേബകസഷന,  കകലെസനസക്ക് എനബവയക്ക്

ഓണ്കകലെന സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം അകപക്ഷ ലെഭബച ദബവസഞ്ചാംതകന

അവ വബതരണഞ്ചാം കചയ്യഞനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജേമസ്പീലെ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    രഞജേ:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

കകേരള  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കുന.  കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുകേകയന

ഉകദ്ദേശദകത്തഞകടയഞണക്ക്  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.

ഓണ്കകലെനബലൂകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അടയ്ക്കുനതബനുളള  കസഞഫക്ക് കവയര്

തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  ഇ-ഓഫസ്പീസക്ക്  പദതബ  നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ശമ്പള

വര്ദനവക്ക്  നടപ്പെഞകബയതുഞ്ചാം  സമഗ്രമഞയ  പഞകന്റെഷന  നയഞ്ചാം  ആവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം

പഞകന്റെഷന  ഡയറക്ടകററക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകഞന  തസ്പീരുമഞനബചതുഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കകലെഫക്ക്

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബകഞനുഞ്ചാം  മൂനഞറബല്

ഭവനനബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക് റവനന്യൂ വകുപ്പെബകന്റെ സലെഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം ആധുനബകേ

ചബകേബതഞ സഗൗകേരദങ്ങളടങ്ങബയ ആശുപത്രബകേള് സഞപബകഞനുഞ്ചാം കുട്ടബകേള്കക്ക്

സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  പരസ്പീക്ഷഞ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കുമളബയബകലെ  കഹഞളബകഡ  കഹഞഞ്ചാം  നവസ്പീകേരബചക്ക്  കൂടുതല്

ആളുകേള്കക്ക്  തഞമസസഗൗകേരദകമഞരുക്കുകേയഞ്ചാം  മൂനഞറബല്  കലെബര്

കകേഞഞ്ചാംപകബകന്റെ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കകേരള  കചറുകേബട

കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്,  റബ്ബര്  കബഞര്ഡുമഞയബ

സഹകേരബചക്ക്  കകേരള  കചറുകേബട  റബ്ബര്  ടഞപ്പെബഞ്ചാംഗക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡക്ക്  ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം   കൂടുതല്  കതഞഴബലെഞളബകേകള  ടഞപ്പെബഞ്ചാംഗക്ക്
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കമഖലെയബല്  നബലെനബര്ത്തഞനുഞ്ചാം  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകലെ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞകഞനുമുളള  പദതബ

സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.

 ശസ്പീ.  പബ.  ബഞലെചനന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .    എസക്ക്  .

സുപഞല്   :  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

കചറുകേബട കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത

സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന

കഭദഗതബ  കബഞര്ഡബകന  കൂടുതല്   ശകബകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുകേയഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്

നല്കുന  വബവബധ   ആനുകൂലെദങ്ങള്   വര്ദബപ്പെബചക്ക്  യഥഞസമയഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   വബലെയബടബവക്ക്,  ഉലഞദനക്കുറവക്ക്,  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനഞ്ചാം  എനബവയഞ്ചാം  പഞകന്റെഷന  ആവശദത്തബനഞയബ  ഉപകയഞഗബക്കുന

ഭൂമബയകട  അളവക്ക്  കുറഞ്ഞുവരുനതുഞ്ചാം  കതഞട്ടങ്ങള്  അടഞ്ഞുകേബടക്കുനതുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേകള  പതബസന്ധബയബലെഞക്കുന.  കതഞട്ടങ്ങളുകട

കകവവബദദവല്കരണഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  പഞകന്റെഷന  റബലെസ്പീഫക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം  ശകബകപ്പെടുത്തബ  പൂട്ടബകബടക്കുന  കതഞട്ടങ്ങളബകലെ
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കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ആശസഞസഞ്ചാം  നല്കുകേയഞ്ചാം  ചബകേബത,  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

എനബവയഞയബ  കൂടുതല് ഫണനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.   കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം   ഭവനരഹബതരഞയ

കതഞഴബലെഞളബകേകള  കകലെഫക്ക്  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബച

നല്കുകേയഞ്ചാം  കുടബകവള്ളമുള്കപ്പെകടയള്ള  അടബസഞന  സഗൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആകമണഞ്ചാം  വര്ദബചവരുന

സഞഹചരദത്തബല്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  സബ.  ആര്.  മകഹഷക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കഡഞ  .    മഞതദ്യു

കുഴല്നഞടൻ: സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

കഷഞപക്ക് സക്ക്  ആന്റെക്ക്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേഞബബഷക്ക്  കമന്റെക്ക്സക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  മഞറങ്ങള്കനുകയഞജേദമഞയ

വദവസകേള് ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല്ല.  ആക്ടക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞയബട്ടുള്ള

രജേബകസഷന  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്   കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്  കലെബര്  കേമ്മേസ്പീഷണകററക്ക്

നബര്ണ്ണയബക്കുന  ഫസ്പീസക്ക്  നല്കുനതബകന്മേല്  പുതുകബ  നല്കേകപ്പെടുകമനള്ള

വദവസയബകന്മേല് കഭദഗതബ വരുത്തണഞ്ചാം.  ഓണ്കകലെന വദഞപഞര വദവസഞയ
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കമഖലെയകട  ഭഞഗമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുന  ജേബഗക്ക്  വര്കകഴബകന്റെ  കക്ഷമഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക് ബബല്ലബല് വദവസയണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക് ആന്റെക്ക് കേകമഴദല് എസ്റ്റേഞബബഷക്ക് കമന്റെക്ക്സക്ക് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  വദഞപഞര വഞണബജേദ

സഞപനങ്ങളബകലെ  കതഞഴബലെഞളബ/കതഞഴബലടമയകട  കക്ഷമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

ബബല്ലബല്  വദവസ  കചയ്യുനബല്ല.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേകയഞ  പുതബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെഞക്കുകേകയഞ  കചയ്യഞകത

അകപക്ഷ  ഓണ്കലെന  ആക്കുനതബനുള്ള  കഭദഗതബയഞണക്ക്

കകേഞണ്ടുവനബരബക്കുനതക്ക്.  റവനന്യൂ  മഞനസലെബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തബ  വദഞപഞര

സഞപനങ്ങള്ക്കുണഞകുന  നഷ്ടഞ്ചാം  തബട്ടകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  അഗബകബരയഞകുന  വദഞപഞര  സഞപനങ്ങളബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് സര്കഞര് പങ്കേഞളബത്തകത്തഞകട ഇനഷസറനസക്ക് പരബരക്ഷ

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  ദുരന്തത്തബല്  നഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബച  വദഞപഞരബകേള്കക്ക്

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.-യബല്  ഇളവക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  എല്ലഞ  സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം
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ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  പരബകശഞധന  കൃതദമഞയബ  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  കകേ.  പബ.  എ.  മജേസ്പീദക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .

ലെത്തസ്പീഫക്ക്:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ

സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ

നബയമഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കതഞഴബല്  ദബനങ്ങള്

നഷ്ടകപ്പെടുനകതഞഴബവഞകഞന  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കതഞഴബല്

സഞ്ചാംരക്ഷബകകപ്പെടുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡബകന്റെ

പരബധബയബലള്ള  സഞപനങ്ങളബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  നല്കുന

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേകള  ഇ.എസക്ക്.കഎ.

പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  കനഞക്കുകൂലെബ

അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് സമഗ്രമഞയ നബയമഞ്ചാം കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  എ.  റഹസ്പീഞ്ചാം  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    മുരളബ

കപരുകനല്ലബ:  സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട
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ചുമട്ടുഭഞരഞ്ചാം  പരബമബതകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകലെ

ഉകദദഞഗസര്,  ജേസ്പീവനകഞര്  എനബവരുകട  വബരമബകല്

ആനുകൂലെദങ്ങളുള്കപ്പെകടയള്ള  കസവന  വദവസകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

ചട്ടങ്ങളുണഞക്കുനതബനക്ക്  സര്കഞരബകന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  ബബല്

വദവസ കചയ്യുന.  കതഞഴബല്/നബകക്ഷപ സഗൗഹൃദഞന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബല്  സഞ്ചാംസ്കഞരഞ്ചാം  വളര്ത്തബകയടുകഞനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  കമഖലെയബകലെ

അരഞജേകേതസ  പവണതകേള് ഇല്ലഞയ്മ  കചയ്യഞനുഞ്ചാം   അമബത കൂലെബ/കനഞക്കുകൂലെബ

എനബവ തടയഞനുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് നദഞയമഞയ കൂലെബ ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം

സര്കഞരബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  കസവന  സമയകമഞ്ചാം,  കസവന  കദര്ഘദഞ്ചാം,

കവതന ഘടന, പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം, കനപുണദ വബകേസനഞ്ചാം തുടങ്ങബയ കമഖലെകേളബല്

കേഞകലെഞചബതമഞയ  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  ഉല്പ്പെഞദനക്ഷമതയബലൂനബയ

കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  കവദഗ്ദ്ധദഞ്ചാം

വബകേസബപ്പെബക്കുന  പദതബകേള്  വബഭഞവന  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ലെബഞ്ചാംഗസമതസഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം കതഞഴബലെബടങ്ങളബല് സുരക്ഷബതതസഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ഇഗൗ

സര്കഞരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളബലൂകട

നബരവധബ സഹഞയ പദതബകേള് പഖദഞപബച സര്കഞര്  സമഞന സസഭഞവമുള്ള

കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡുകേകള സഞ്ചാംകയഞജേബപ്പെബക്കുനതബലൂകട കതഞഴബല് കമഖലെകയ
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കേരുത്തുറതഞകഞനുള്ള  നസ്പീകമഞണക്ക്  നടത്തുനതക്ക്.  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമബനബധബ കബഞര്ഡബകലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് കബഞണസക്ക് ഇനത്തബല് 30 കകേഞടബ

രൂപ കചലെവഴബചതക്ക് ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  

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

കകേരളത്തബകലെ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള  ശകബകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അവകേഞശങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം  ചര്ചകേളബലൂകട

സഞധബചബട്ടുണക്ക്. കനഞക്കുകൂലെബ  സമ്പ്രദഞയത്തബകനതബകര   ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കേര്ശന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  2021-കലെ  കകേരള  ഈറ,  കേഞട്ടുവള്ളബ,  തഴ

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബല്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട

അഞ്ചാംശദഞയത്തബനക്ക് ആനുപഞതബകേമഞയബ സര്കഞര് വബഹബതഞ്ചാം 11.25  രൂപയഞയബ

വ ര്ദബപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  പരമ്പരഞഗത  കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുള്ള

സഞമ്പത്തബകേ  തഞങ്ങല്  പദതബപകേഞരഞ്ചാം  നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം  ഒനഞഞ്ചാം

ഗഡുവഞയബ  5  കകേഞടബ  രൂപയഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  കലെഞകേക്ക്     ഡഗൗണ്മൂലെഞ്ചാം  കതഞഴബല്

നഷ്ടകപ്പെട്ട  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  പകതദകേ  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.

പസസ്തുത  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ലെഭബചകകേഞണബരബക്കുന

വബവഞഹ/വബദദഞഭദഞസ/മരണഞനന്തര   ധനസഹഞയവഞ്ചാം   പസഞവഞനുകൂലെദവഞ്ചാം

ഭഞവബയബല് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. 
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 വബവബധ  സഞപനങ്ങളബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്   അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബട്ടുള്ള

കകേരള കഷഞപക്ക് ആനഡക്ക് കേകമഴദല് എസ്റ്റേഞബബകഷ്മെന്റെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബല്  കൂടുതല്  സഞപനങ്ങകള  ഉള്കപ്പെടുത്തുകമ്പഞള്  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകന്റെ വരുമഞനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം   ഭരണകചലെവക്ക് നബയനബകഞനുഞ്ചാം

കേഴബയഞ്ചാം.   ആക്ടബകന്റെ  പരബധബയബല്  വരുന  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  മുഴുവന

സഞപനങ്ങളബകലെയഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേകള   പസ്തുത  കക്ഷമ  പദതബയബല്

കകേഞണ്ടുവരുനതബനഞവശദമഞയ   നടപടബകേള്  ബന്ധകപ്പെട്ട  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുമഞയബ  ആകലെഞചബചക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ഈ  ബബല്

നബയമമഞകുകമ്പഞള്  അഞ്ചാംശദഞയത്തബലഞ്ചാം  ആനുകൂലെദങ്ങളബലഞ്ചാം  വര്ദനവക്ക്

വരുത്തഞനുഞ്ചാം  ഭരണകചലെവക്ക്  കുറയഞനുഞ്ചാം   കേഴബയഞ്ചാം.    കകേഞവബഡക്ക്  19

കേഞലെയളവബല്  കക്ഷമനബധബയബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  ആശസഞസ  ധനസഹഞയഞ്ചാം

വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനതബനഞയബ സര്കഞര് ഗ്രഞന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയണഞയബ. 

  കകേരള  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ

പവര്ത്തനഞ്ചാം  കതഞഴബല്  വകുപ്പെബകലെ  ചസ്പീഫക്ക്  ഇനകസക്ടര്  ഓഫക്ക്  പഞകന്റെഷനുഞ്ചാം

അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  11  ഇനകസക്ടര്  ഓഫക്ക്  പഞകന്റെഷനസുമഞണക്ക്

നബര്വ്വഹബക്കുനതക്ക്.  കബഞര്ഡബകന്റെ കദനഞ്ചാംദബന പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ രണക്ക്

ദബവസകവതനകഞകര   നബയമബചബട്ടുള്ളതബനഞല്  ഭരണകചലെവക്ക്  കൂടഞന
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സഞധദതയബല്ല.   കകേഞവബഡുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ടബ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനതബനഞയബ   സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെക്ക്  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  ടബ

കബഞര്ഡബകന്റെ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബകഞന തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.   

1960-കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആനഡക്ക്  കേകമഴദല്  എസ്റ്റേഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്സക്ക്

ആക്ടബല് കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് കതഞഴബലടമ നല്കകേണ കസവനങ്ങകളക്കുറബചക്ക്

പരഞമര്ശബചബട്ടുണക്ക്.  കജേഞലെബ സമയത്തക്ക് കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ഇരബകഞനുഞ്ചാം  സ്ത്രസ്പീ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  രഞത്രബകേഞലെങ്ങളബല്  കജേഞലെബ  കചയ്യഞനുഞ്ചാം

കഹഞസ്റ്റേലള്കപ്പെകടയള്ള സഗൗകേരദങ്ങള് ഒരുകഞനുഞ്ചാം  നബയമ കഭദഗതബയബലൂകട

കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്. ഇത്തരഞ്ചാം കേഞരദങ്ങള് കതഞഴബലടമ ഉറപ്പുവരുത്തുനകണഞകയനക്ക്

കതഞഴബല് വകുപ്പെക്ക് ഉകദദഞഗസര് പരബകശഞധബകഞറുണക്ക്. 

 സര്കഞര്  സഹഞയമബല്ലഞകത  തനതു  ഫണ്ടുപകയഞഗബചക്ക്  മുഴുവന

കചലെവകേളുഞ്ചാം  വഹബകഞന കേഴബയന കബഞര്ഡഞണക്ക്  കകേരള  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡക്ക്.  കകേഞവബഡുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് തനതു ഫണബല്നബനഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഗ്രഞനഞ്ചാം  പലെബശരഹബത  വഞയ്പയഞ്ചാം  നല്കുകേയഞ്ചാം

കുടബശബകേയബല്ലഞകത കപനഷന വബതരണഞ്ചാം നടത്തുകേയഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്. 



41

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള ഇഗൗറ,

കേഞട്ടുവളളബ, തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള

കഷഞപക്ക്  ആന്റെക്ക്  കേകമഴദൽ  എസ്റ്റേഞബബഷ് കമന്റെക്ക്സക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  കേടകേളുഞ്ചാം

വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  ചുമട്ടു

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

(i) 2021-  കലെ  കകേരള  ഇഗൗറ  ,    കേഞട്ടുവളളബ  ,    തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ 
(  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

161, 162, 163, 165, 166, 174, 179, 181, 183, 184, 187, 191, 195,

196, 197, 198, 199, 207, 209, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 228,

231, 234 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.



42

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

249, 258 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

118, 120, 121, 122, 123, 134, 135, 137, 138, 140, 150 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ കകേരള ഇഗൗറ, കേഞട്ടുവളളബ, തഴ കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസ്കഞരബകേഞ്ചാം, യവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  ഇഗൗറ,  കേഞട്ടുവളളബ,  തഴ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ) ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(ii) 2021-  കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്റെക്ക്  കേകമഴദൽ  എസ്റ്റേഞബബഷ് കമന്റെക്ക്സക്ക്  
കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

176, 181, 182, 183, 184, 186, 191, 198, 204, 220, 222, 232 എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

235,  238,  239,  243,  244,  249  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

109, 114, 122, 123, 125, 127, 130, 133, 135, 137, 142, 147, 148,

149, 151, 152, 153, 162, 163 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുട്ടബ):
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2021-കലെ കകേരള കഷഞപക്ക് ആന്റെക്ക് കേകമഴദൽ എസ്റ്റേഞബബഷ് കമന്റെക്ക്സക്ക് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പഞസഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസ്കഞരബകേഞ്ചാം, യവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  കഷഞപക്ക്  ആന്റെക്ക്  കേകമഴദൽ  എസ്റ്റേഞബബഷ് കമന്റെക്ക്സക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(iii) 2021-  കലെ കകേരള കചറുകേബട കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )
ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

165, 173, 179, 185, 186, 190, 191, 199, 202, 203, 206, 212, 219,

220, 221, 222 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

226, 227, 231, 232, 239 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

109, 110, 116, 121, 123, 124, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 139,

140, 150, 154, 155, 160 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  .    ശബവനകുട്ടബ):

2021-കലെ  കകേരള  കചറുകേബട  കതഞട്ടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസ്കഞരബകേഞ്ചാം, യവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ
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കചറബയഞന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ കകേരള കചറുകേബട കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(iv) 2021-  കലെ കകേരള കേടകേളുഞ്ചാം വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

152, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 167, 170, 176, 178, 179,

186, 187, 188 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച:

157. In section 2 (9A) proposed to be inserted in the principal Act

by Clause 2, for the word  "officers" the words "an officer "

shall be substituted.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

190, 196, 197, 198, 202, 213, 214, 217, 218, 223, 224, 227, 228,

231, എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

235, 238, 240 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

109, 115, 116, 117, 121, 129, 130, 131, 135, 136, 137, 139, 141, 142,

143, 145, 148 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ  കകേരള  കേടകേളുഞ്ചാം  വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

മതദബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസ്കഞരബകേഞ്ചാം, യവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ കകേരള കേടകേളുഞ്ചാം വഞണബജേദസഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(v) 2021-  കലെ കകേരള ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 152,  156,  162,  164,  166,  167,  168,  170,  184  എനസ്പീ  നമ്പർ

കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.
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164. In  section  7(1A) proposed  to  be  inserted  in  the  principal

Act by Clause 2(2) for the word “women” the word “woman”

shall be substituted.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേൾ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

188,  192,  193,  194,  195,  196,  197  എനസ്പീ  നമ്പർ  കഭദഗതബകേൾ

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേൾ  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ്തു.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

198, 199, 203 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേൾ സഭ നബരഞകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

109, 110, 115, 122, 127, 128, 129, 133, 134, 136, 137, 138, 139,

140, 145  എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേൾ സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ  കകേരള  ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പഞസഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ  -  കദവസസഞ്ചാം

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



52

2021-കലെ കകേരള ചുമട്ടുകതഞഴബലെഞളബ (കഭദഗതബ) ബബല് 

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് ഐകേകേകണദന പഞസഞകബ.

VII. റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്: 2021 നവഞ്ചാംബര് 9- ാാ തസ്പീയതബ, സഭ പരബഗണബച 2021 –

കലെ കകേരള പബബകേക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള

സര്വ്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്ലബകന്റെ  മൂനഞഞ്ചാം

വഞയനയബല്  ഡബവബഷന  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുഞ്ചാം  ബബല്  ശബ്ദകവഞകട്ടഞകട

പഞസഞകബയതബകനതബകര  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ശസ്പീ.  കകേ.  ബഞബു

(തൃപ്പൂണബത്തുറ)  കമപശ്നത്തബനക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയബരുന.  ബബല്ലബകന്റെ

പരബഗണനഞകവളയബല് കചയര് സഭയകട കസനസക്ക് മനസബലെഞകബ എടുത്ത ഒരു

തസ്പീരുമഞനത്തബകന്മേല്  പരബകശഞധനകയഞ  ഡബകബകറഞ  നടത്തുനതക്ക്

പഞര്ലെകമന്റെറബ  നടപടബകമമനുസരബചക്ക്  ഉചബതമല്ല.  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗഞ്ചാം

എഴുതബ  നല്കേബയ വബഷയത്തബകന്റെ അന്തസത്ത ഉള്കകഞള്ളുന;  ഭഞവബയബല്

ഇകഞരദങ്ങള് പകതദകേഞ്ചാം ശദബക്കുനതഞണക്ക്.

കചഞകദദഞത്തരകവളയകട  അവസഞനഞ്ചാം  സഭയബല്  ഉപകചഞദദങ്ങള്

കചഞദബക്കുവഞന അവസരഞ്ചാം നല്കുനതുമഞയബ ബന്ധകപ്പെട്ട ചബലെ പരഞമര്ശങ്ങള്
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സഭയബല് ഉയര്നവനബരുന.  കേക്ഷബ കനതഞകള്, മുതബര്ന അഞ്ചാംഗങ്ങള്, മുന

മനബമഞര്,  പതബപക്ഷ കനതഞവക്ക്,  വനബതകേള്,  പുതബയ അഞ്ചാംഗങ്ങള്,  ഇതുവകര

അവസരഞ്ചാം  ലെഭബകഞത്തവര്  എനബവര്ക്കുഞ്ചാം  കചഞദദവമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

കമഖലെയബല്  പവര്ത്തബക്കുനവര്ക്കുഞ്ചാം  പകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബയഞണക്ക്

ഉപകചഞദദങ്ങള്  അനുവദബക്കുനതക്ക്.   ഭരണ-പതബപക്ഷ  പഞര്ട്ടബകേളുകട

അഞ്ചാംഗബലെത്തബനക്ക്  ആനുപഞതബകേമഞയബട്ടല്ല  ഉപകചഞദദങ്ങള്

അനുവദബചബരബക്കുനതക്ക്.   കചഞകദദഞത്തരകവളയകട  സമയഞ്ചാം  പകതദകേ

ഉകദ്ദേശദകത്തഞടുകൂടബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച നല്കേബകയന പരഞമര്ശവമഞയബ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്

മുനകേഞലെ  റൂളബഞ്ചാംഗബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  കചഞകദദഞത്തരകവളയകട

സമയകമസ്പീകേരണത്തബകലെഞ  ഉപകചഞദദങ്ങള്  അനുവദബക്കുനതബകലെഞ

ചട്ടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നടപടബകമങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വബരുദമഞയ ഒരു നടപടബയഞ്ചാം കചയറബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനഞ്ചാം ഉണഞയബട്ടബല്ല.

(സഭ കവകുകനരഞ്ചാം 4.50-നക്ക് പബരബഞ്ഞു)
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