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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   11,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചഞകദദഞത്തര സമയഞ്ചാം)

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. മനബയുകട പസഞവന

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട    1-  ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  1-ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം ഭക്ഷദ-
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കപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 

II അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

വബഴബഞഞ്ചാം  അന്തഞരഞഷ്ട്ര തുറമുഖ പദതബയുകട
ഒനഞഞ്ചാം ഘട്ട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  വബഴബഞഞ്ചാം  അന്തഞരഞഷ്ട്ര  തുറമുഖ  പദതബയുകട  ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട

നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങളുകട  പൂര്ത്തസ്പീകേരണഞ്ചാം  നസ്പീളുനതുമൂലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

സമ്പദക്ക് വദവസയക്ക് ഉണഞകുനതഞയബ പറയകപ്പെടുന നഷ്ടവഞ്ചാം പദതബപകദശകത്ത

ജേനങ്ങളുകട  ആശങ്കയുഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  എഞ്ചാം.  വബന്കസന്റെക്ക്,  മഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ,

കമഞന്സക്ക് കജേഞസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജേകബക്ക്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന് ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ.

രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക് കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദക്ക്

കദവര്കകേഞവബല്):  അദഞനബ  തുറമുഖ  കേമ്പനബയുമഞയുള്ള  കേരഞര്പകേഞരഞ്ചാം  2019

ഡബസഞ്ചാംബര്  3-നക്ക്  വബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖഞ്ചാം  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചകയ്യണതഞകണങ്കബലഞ്ചാം

പുലെബമുട്ടക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകേഞത്തതബനഞല്  സഞധബചബട്ടബല.  പഞറ

ലെഭബകഞത്തതഞണക്ക്  പുലെബമുട്ടക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം തടസ്സകപ്പെടഞന് പധഞന കേഞരണമഞയബ
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പറയുനതക്ക്.   കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തബയതബനക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കേമ്പനബ

ആര്ബബകട്രേഷന്  കകട്രേബമ്യൂണലെബകന  സമസ്പീപബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

അടുത്ത  മണ്സൂണബനുള്ളബല്  പുലെബമുട്ടക്ക്  നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ  ഗണദമഞയ  ഭഞഗഞ്ചാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമനക്ക്  കേമ്പനബ  ഉറപ്പുനല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനങ്ങളുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ലെഭദതക്കുറവഞ്ചാം  പവര്ത്തനങ്ങകള

തടസ്സകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  പദതബ  പഞവര്ത്തബകേമഞകുകമ്പഞള്

പുനരധബവസബപ്പെബകകണ  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  കേകണത്തുനതബനുഞ്ചാം

അര്ഹമഞയ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നബശ്ചയബക്കുനതബനുമുള്ള  കേമ്മേബറബ  സമര്പ്പെബച

ശബപഞര്ശകേള് നടപ്പെഞകബയബട്ടുണക്ക്.  പുനരധബവഞസ പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ  100

കകേഞടബ രൂപ കചലെവഞകബയതബനുപുറകമ ഇഇൗ കമഖലെയബല് നബരവധബ സഞമൂഹബകേ

കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം  കേമ്പനബയുഞ്ചാം  സര്കഞരുഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  നടപ്പെബലെഞകബവരുന.

പദതബകഞവശദമഞയ  ഭൂമബ,  ജേലെഞ്ചാം,  കകവദദ്യുതബ,  അകപഞചക്ക്  കറഞഡക്ക്,  കറയബല്

കേണകബവബറബ  എനബവ  ലെഭദമഞകകണ  ചുമതലെ  സര്കഞരബനഞണക്ക്.  ഇകതഞനഞ്ചാം

പദതബയുകട പവര്ത്തനകത്ത ബഞധബചബട്ടബല. പദതബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള

എലഞ നടപടബകേളുഞ്ചാം സര്കഞര് സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  യു.ഡബ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നബരന്തരമഞയ

കേഠബനഞദസഞനത്തബകന്റെയുഞ്ചാം  പരബശമത്തബകന്റെയുഞ്ചാം  ഫലെമഞയഞണക്ക്  2015-ല്

വബഴബഞഞ്ചാം  പദതബ  യഞഥഞര്തദമഞയതക്ക്.  ആയബരഞ്ചാം  ദബവസത്തബനുള്ളബല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമനക്ക്  ഉറപ്പുനല്കേബയ  പസ്തുത  പദതബയുകട  ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട

നബര്മ്മേഞണഞ്ചാംകപഞലഞ്ചാം ഇതുവകര പൂര്ത്തബയഞകഞന് സഞധബചബട്ടബല.  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കനരബട്ടതബകന്റെ  ഉത്തരവഞദബത്തഞ്ചാം  സര്കഞരബനുഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണകമ്പനബക്കുമഞണക്ക്.

പദതബ  കൃതദമഞയബ  കമഞണബറര്  കചയ്യഞകനഞ  തബരുത്തലകേള്  വരുത്തഞകനഞ

സര്കഞര്  തയ്യഞറഞയബട്ടബല.  പഞറ  ലെഭദമഞകഞനുളള  നടപടബ  കേമ്പനബ

സസസ്പീകേരബചബകലങ്കബല്  ഉത്തരവഞദബത്തഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഏകറടുകണഞ്ചാം.  പുലെബമുട്ടക്ക്

നബര്മ്മേഞണത്തബകലെ  കേഞലെതഞമസഞ്ചാംമൂലെമഞണക്ക്  കേടല്  നബകേത്തല്  പവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന്  സഞധബകഞത്തതക്ക്.  സസ്പീ  ഫുഡക്ക്  പഞര്കബനഞയബ  ഏകറടുത്ത

സലെത്തക്ക്  തുടര്നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേകയഞ  തകദ്ദേശവഞസബകേളുമഞയുണഞകബയ

കേരഞറബകലെ  വദവസകേള്  നടപ്പെബലെഞക്കുകേകയഞ  കചയബട്ടബല.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ്തു  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദക്ക്

കദവര്കകേഞവബല്):  2015-ല്  കേരഞര്  ഒപ്പുവചക്ക്  2019-ല്  കേമ്മേസ്പീഷന്
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കചകയ്യണബയബരുന  വബഴബഞഞ്ചാം  പദതബ  വബവബധ  കേഞരണങ്ങളഞല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന് സഞധബചബകലനതക്ക്  യഥഞര്തദമഞണക്ക്.  പസ്തുത കപഞജേകബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ 810 മസ്പീറര് കബ്രേകക്ക് വഞട്ടര് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  രണഞഞ്ചാംഘട്ട കബ്രേകക്ക്

വഞട്ടറബകന്റെ  പവൃത്തബ  ഒകകഞബര്-1-നക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതുമഞണക്ക്;  ആയതബകലെയക്ക്

കേരുതല്  കശഖരമഞയബ  15  ലെക്ഷഞ്ചാം  ടണ്  പഞറ  ലെഭദമഞയബട്ടുണക്ക്.  ഇതബകന്റെ

കകദനഞ്ചാംദബന  പവര്ത്തനങ്ങള്  വബലെയബരുത്തുനതബനഞയബ  Vizhinjam

International  Seaport  Ltd  (VISL)-കന്റെ  എഞ്ചാം.ഡബ.  യുകട  കനതൃതസത്തബല്

പവര്ത്തനങ്ങള്  വബലെയബരുത്തബ  ആഴ്ചകതഞറഞ്ചാം  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബകഞന്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്. പഞറയുകട ലെഭദതക്കുറവക്ക് പരബഹരബചക്ക് 2022 നവഞ്ചാംബര് മഞസഞ്ചാം

വബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖഞ്ചാം  കേമ്മേസ്പീഷന്  കചയ്യഞനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച)

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

നബയമകപഞരഞട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  പതബകൂലെസഞഹചരദങ്ങളുഞ്ചാം  അതബജേസ്പീവബചഞണക്ക്  വബഴബഞഞ്ചാം

അന്തഞരഞഷ്ട്ര  തുറമുഖത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  2015-ല്  ആരഞ്ചാംഭബചതക്ക്.

2019  ഡബസഞ്ചാംബര്  3-നകേഞ്ചാം പവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബകലങ്കബല്  90  ദബവസകത്ത
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കഗ്രസക്ക്  പബരസ്പീഡക്ക്  കകേഞടുകഞകമനഞ്ചാം  തുടര്നഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞത്തപക്ഷഞ്ചാം

പതബദബനഞ്ചാം 12 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ വചക്ക് കപനഞല്റബ ഇഇൗടഞകണകമനമഞണക്ക് വദവസ.

പദതബയുകട  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്കഞവശദമഞയ  പഞറ  ലെഭദമഞകകണ

ഉത്തരവഞദബത്തഞ്ചാം  കേരഞര്   കേമ്പനബകഞണക്ക്.  വബഴബഞഞ്ചാം  തുറമുഖ  പദതബ

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുകവണ ഇടകപടലകേളുഞ്ചാം കമഞണബററബഞ്ചാംഗഞ്ചാം കൃതദമഞയബ നടത്തബ

പദതബ  പകദശകത്ത  ജേനങ്ങളുകട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകണഞ്ചാം.  പദതബ

പകദശത്തക്ക് പഞരബസബതബകേഞഘഞത പഠനഞ്ചാം നടത്തണഞ്ചാം. ഡ്രഡ്ജേബഞ്ചാംഗക്ക്, കകപലെബഞ്ചാംഗക്ക്

എനബവമൂലെഞ്ചാം  മതദലെഭദതയബല്  കുറവണഞകുകേയുഞ്ചാം  വസ്പീടുകേള്കക്ക്  കകേടുപഞടുകേള്

സഞ്ചാംഭവബക്കുകേയുഞ്ചാം  തസ്പീരപകദശങ്ങളബല്  തസ്പീരകശഞഷണമുണഞകുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനതക്ക്

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  പദതബ  പകദശകത്ത  പുനരധബവഞസ

പഞകകജേബനഞയബ  അനുവദബച  475  കകേഞടബ  രൂപയുകട  കപഞജേകക്ക്

സമയബനബതമഞയബ  നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചക്ക്  പദതബ

യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 



7

III. ശദക്ഷണബകല് 

(1) കേഞത്തലെബകേക്ക് സബറബയന് ബഞങ്കബകന്റെ കതഞഴബലെഞളബവബരുദ നടപടബകേള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    നന്ദകുമഞര്:  കേഞത്തലെബകേക്ക്  സബറബയന്  ബഞങ്കബകന്റെ  ഭരണസമബതബ

കേടുത്ത  ജേനവബരുദ/കതഞഴബലെഞളബവബരുദ  നടപടബകേളഞണക്ക്

സസസ്പീകേരബചകകേഞണബരബക്കുനതക്ക്.  ബഞങ്കബകന്റെ  തലെപ്പെത്തുളള  തസബകേകേളബല്  മറക്ക്

സസകേഞരദ  സഞപനങ്ങളബല്നബനള്ളവകര  വന്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  കകേഞടുത്തക്ക്

നബയമബചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കേരഞര്/ദബവസ  കവതനഞടബസഞനത്തബല്  നബയമനഞ്ചാം

ലെഭബചവര്കക്ക്  കജേഞലെബഭഞരഞ്ചാം  കൂടുതലെഞണക്ക്.  ബഞങ്കബകന്റെ  ഇത്തരഞ്ചാം

നടപടബകേള്കകതബകര  മഞകനജുകമന്റുമഞയബ  ചര്ച  നടത്തഞന്  സര്കഞര്

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  കേഞത്തലെബകേക്ക്

സബറബയന്  ബഞങ്കുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പശ്നങ്ങള്  സര്കഞരബകന്റെ

ശദയബല്കപ്പെടുകേയുഞ്ചാം ഇതുസഞ്ചാംബനബചക്ക് കതഞഴബലെഞളബ സഞ്ചാംഘടനകേള് നബകവദനഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കഷഡമ്യൂള്ഡക്ക്  ബഞങ്കുകേള്  റബസര്വക്ക്  ബഞങ്കബകന്റെ

നബയനണത്തബല്  പവര്ത്തബക്കുന  ധനകേഞരദ  സഞപനങ്ങളഞയതബനഞല്  ഇഇൗ

വബഷയത്തബല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബനക്ക്  ഇടകപടുനതബനക്ക്
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പരബമബതബകേളുകണങ്കബലഞ്ചാം മഞകനജുകമന്റുമഞയബ ചര്ച നടത്തുനതഞണക്ക്. 

(2) മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള് കനരബടുന ദുരബതങ്ങള്

ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തലെ: തസ്പീരകദശ കമഖലെയബകലെ മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്

കേടുത്ത ദുരബതങ്ങളഞണക്ക് അനുഭവബചകകേഞണബരബക്കുനതക്ക്.  മതദബനനത്തബനബകട

അപകേടത്തബല്കപ്പെടുനവകര  രക്ഷബകഞനഞവശദമഞയ  വബദഗ്ദ്ധ  ജേസ്പീവനകഞകരഞ,

സഞകങ്കതബകേ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളഞ  ഇല.  അപകേടത്തബല്കപ്പെടുനവര്കക്ക്

ഇന്ഷസറന്സക്ക് ആനുകൂലെദഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുകേ,  ഇന്ഷസറന്സക്ക് പസ്പീമബയഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം

സര്കഞര് അടയ്ക്കുകേ, തകേര്ന മതദബനകനഞപകേരണങ്ങള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുകേ,  മതദബനനത്തബനബകട  ഹൃദയഞഘഞതഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  മരണകപ്പെടുനവരുകട

ആശബതര്കക്ക്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  നല്കുകേ,  ഇനന സബ്സബഡബ പുന:സഞപബക്കുകേ

തുടങ്ങബയ ആവശദങ്ങള് നടപ്പെബലെഞകബ മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട പയഞസങ്ങള്

പരബഹരബകണഞ്ചാം. പുനര്കഗഹഞ്ചാം പദതബയുകട ആനുകൂലെദഞ്ചാം 25 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഞകബ

ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  കകലെഫക്ക് പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

വസ്പീടക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മതദബനനത്തബനബകട

അപകേടത്തബല്  മരണകപ്പെട്ട  ഹരബപ്പെഞടക്ക്  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  നഞലെക്ക്

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം അനുവദബകണഞ്ചാം.
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മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    സജേബ

കചറബയഞന്):  മതദബനനത്തബനബകട  മരണകപ്പെട്ടവരബല്  മൂനകപര്കക്ക്

ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പരബരക്ഷയബലഞത്തതബനഞല്  പകതദകേമഞയബ  പരബഗണബചഞല്

മഞത്രകമ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  അനുവദബകഞന്  സഞധബക്കുകേയുള.  കതഞട്ടപ്പെള്ളബ

കമഖലെയബല്  അപകേടമുണഞയഞല്  തരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുള്ള  സഇൗകേരദങ്ങള്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. ഇന്ഷസറന്സക്ക് പസ്പീമബയഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം നല്കുന കേഞരദവഞ്ചാം

മതദബനനത്തബനബകട ഹൃദയഞഘഞതഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം മരണകപ്പെടുനവരുകട ആശബതര്കക്ക്

ആനുകൂലെദഞ്ചാം  നല്കുന  കേഞരദവഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.  കകേനഞനുമതബ

ലെഭദമഞയഞലടന്  പരമ്പരഞഗത  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  സഇൗജേനദമഞയബ

മകണ്ണണ്ണ ലെഭദമഞക്കുനതഞണക്ക്. തസ്പീരകശഞഷണഞ്ചാം, ആവഞസവദവസയബലണഞകുന

മഞറഞ്ചാം  എനബവ പഠനവബകധയമഞകബ  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണഞ്ചാം.  അകപക്ഷ നല്കുന

മുഴുവന് മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം വസ്പീടുകേള് നബര്മ്മേബച നല്കുനതഞണക്ക്. 
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IV. സബ്മബഷന്

(1) പ്ലസക്ക്  വണ് പകവശനഞ്ചാം

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്):  സഞ്ചാംസഞനകത്ത പ്ലസക്ക്

വണ്  പകവശനത്തബകലെ  പതബസനബ  അടബയന്തരമഞയബ  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

വണ് പകവശനകത്തഞടനുബനബച രണഞഞ്ചാംഘട്ട അകലെഞട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്ത്തബയഞയഞലടന്  സസ്പീറ്റുകേളുകട  കുറവക്ക്  സഞ്ചാംബനബച  പരബകശഞധനഞ

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്

പയഞസമുണഞകേഞത്തവബധഞ്ചാം  ഉപരബപഠനത്തബനുള്ള  സഇൗകേരദകമഞരുക്കുനതഞണക്ക്.

രണഞമകത്ത  അകലെഞട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  ഇഇൗ  മഞസഞ്ചാം  23-ാം  തസ്പീയതബ  മഞത്രകമ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുള.  അതബനുകശഷഞ്ചാം  തഞലൂകക്ക്  അടബസഞനത്തബല്

വബഷയങ്ങളുകടയുഞ്ചാം സ്കൂളുകേളുകടയുഞ്ചാം സസ്പീറക്ക് വര്ദനവക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് പരബകശഞധബചക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കയഞഗദത  കനടബയ  എലഞ

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം ഉപരബപഠനത്തബനുള്ള സഇൗകേരദകമഞരുക്കുനതഞണക്ക്. 
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(കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബയുകട  മറപടബയബല്

പതബകഷധബചക്ക്  പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  പസഞവന  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

പതബപക്ഷകമഞനടങ്കഞ്ചാം സഭ വബട്ടക്ക് പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം

തബരബച വരബകേയുഞ്ചാം കചയ.) 

(2) കഫയര് പപസക്ക് കഷഞപ്പെക്ക് ഓകണഴക്ക് പലെസന്സക്ക്

ശസ്പീ  .   വബ  .   ശശബ: കഫയര് പപസക്ക് കഷഞപ്പെക്ക് ഓകണഴക്ക് പലെസന്സബല് പട്ടബകേ

വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക് സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തഞനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

1966-കലെ  കകേരള  കറഷനബഞ്ചാംഗക്ക്  ഓര്ഡര്  പകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ

വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്  8  ശതമഞനവഞ്ചാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്

2  ശതമഞനവഞ്ചാം  ഭബനകശഷബകഞര്കക്ക്  5  ശതമഞനവഞ്ചാം  വനബതകേള്കക്ക്  20

ശതമഞനവഞ്ചാം എന നബലെയബലെഞണക്ക്  കറഷന് കേട  പലെസന്സബ നബയമനങ്ങളബല്

സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്  അര്ഹമഞയ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 
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(3) തസ്പീരകദശ പട്ടയങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  കകേഞവളഞ്ചാം  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  തസ്പീരകദശ

പട്ടയങ്ങള്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  പട്ടയ  അകപക്ഷകേരുകട

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  പകതദകേ  കയഞഗഞ്ചാം  വബളബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കേരുഞ്ചാംകുളഞ്ചാം-കകേഞട്ടുകേഞല്-പൂവഞര് വബകലജുകേളബല് സര്കവ്വ നടത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

റവനമ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന്):

കേരുഞ്ചാംകുളഞ്ചാം-കകേഞട്ടുകേഞല്-പൂവഞര്  വബകലജുകേളബല്  ലെഭബച  അകപക്ഷകേളുകട

നടപടബക്രമങ്ങളബല്  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  സര്കവ്വ  കസചക്ക്

തയ്യഞറഞക്കുനതബനഞയബ ബനകപ്പെട്ട വബകലജേക്ക് ഓഫസ്പീസബല് ഒരു ടസ്പീഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

ടബ  വബകലജുകേളബകലെ  വബഷയഞ്ചാം  ചര്ച കചയ്യുനതബനക്ക്  ബനകപ്പെട്ടവരുകട  കയഞഗഞ്ചാം

കചരുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.   തടസ്സങ്ങള്  പരബഹരബചക്ക്  പട്ടയ

വബതരണഞ്ചാം  ഉഇൗര്ജബതമഞക്കുനതുഞ്ചാം  ഡബസഞ്ചാംബര്  മഞസകത്തഞകട  എലഞ

നടപടബക്രമങ്ങളുഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതുമഞണക്ക്. 
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(4) ആഭരണ വദഞപഞര രഞ്ചാംഗകത്ത പതബസനബ

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  ആഭരണ  വദഞപഞര  രഞ്ചാംഗകത്ത  പതബസനബ

അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വഞറക്ക്  കുടബശബകേ  കകേസ്സുകേള്  തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): കകേട്ടബടങ്ങളുകട

വഞടകേ ഒഴബവഞകബ നല്കേബയുഞ്ചാം വദഞപഞരബകേള്കക്ക് പകതദകേ സഹഞയ പഞകകജേക്ക്

പഖദഞപബചഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെത്തക്ക്  വദഞപഞരബകേകള  സഹഞയബചബട്ടുണക്ക്.  നബകുതബ

പബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബകുതബകചഞര്ച  തടയുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. വദഞപഞരബകേളുകട വഞഹന പരബകശഞധന, കേട പരബകശഞധന

എനബവയബല്  നബയമപകേഞരമുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങള്  പഞലെബകണകമനക്ക്  കേര്ശന

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സസര്ണ്ണവദഞപഞര  കമഖലെയബല്  സുതഞരദത

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക് ഇ-കവ ബബല് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം നബകുതബ പബരബവക്ക്

കേര്ശനമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം വഞറക്ക്  കുടബശബകേ കകേസ്സുകേള് തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 
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(5) പ്ലസക്ക് ടു പഞസ്സഞയ വബദദഞര്തബകേള്കക്ക് ഉപരബപഠനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്  കുമഞര്:  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബലയബല്  പ്ലസക്ക്  ടു  പഞസ്സഞയ

വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  ഉപരബപഠനത്തബനക്ക്  അവസരകമഞരുക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബലയബല്  ബബരുദ  പഠനത്തബനക്ക്  സര്കഞര്/എയബഡഡക്ക്/സസശയ

കകേഞകളജുകേളബലെഞയബ  25000-കത്തഞളഞ്ചാം സസ്പീറ്റുകേള് നബലെവബലണക്ക്;   ഇതബനുപുറകമ

കപഞളബകടകബകേക്ക്,  കഎ.ടബ.കഎ.,  ടബ.ടബ.സബ.  മുതലെഞയ  കകേഞഴ്സുകേളബലഞ്ചാം  സസ്പീറ്റുകേള്

ഒഴബവണക്ക്. 

(6) ചലെചബത്ര  -  നഞടകേ പവര്ത്തകേര്കക്ക് സഹഞയഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  കദലെസ്പീമ:  ചലെചബത്ര-നഞടകേ  അണബയറ  പവര്ത്തകേര്ക്കുഞ്ചാം

കേലെഞകേഞരനഞര്ക്കുഞ്ചാം സഹഞയഞ്ചാം നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന്):  ഉപജേസ്പീവനമഞര്ഗ്ഗഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെട്ട  10  വര്ഷകഞലെഞ്ചാം  തുടര്ചയഞയബ

കേലെഞരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  പവര്ത്തബക്കുന സബരഞ്ചാം തഞമസകഞരഞയ   കേലെഞകേഞരനഞര്ക്കുഞ്ചാം

അനുബന പവര്ത്തകേര്ക്കുമഞയബ 1000 രൂപ വസ്പീതഞ്ചാം അടബയന്തര ധനസഹഞയഞ്ചാം
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നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സമഞശസഞസ ധനസഹഞയത്തബനക്ക് യഥഞസമയഞ്ചാം അകപക്ഷബകഞന്

കേഴബയഞത്തതുഞ്ചാം മറക്ക് ധനസഹഞയങ്ങള്  ലെഭബചബട്ടബലഞത്തതുമഞയ കേലെഞകേഞരനഞര്ക്കുഞ്ചാം

അനുബന പവര്ത്തകേര്ക്കുഞ്ചാം  1000  രൂപ വസ്പീതഞ്ചാം മുഖദമനബയുകട ദുരബതഞശസഞസ

നബധബയബല്നബനഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയതബനു  പുറകമ  കക്ഷമനബധബയബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയവര്ക്കുഞ്ചാം  1000  രൂപ വസ്പീതഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം കചയവരുന.  കകേഞവബഡക്ക്

അനുബന കലെഞക്ഡഇൗണ് നബമബത്തഞ്ചാം ദുരബതമനുഭവബക്കുന കേലെഞകേഞരനഞര്കക്ക് ഇഇൗ

വര്ഷഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനുള്ള  പദതബ  പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക്  സമഞശസഞസ  പദതബയുകട  ഭഞഗമഞയബ  ലെളബത  കേലെഞ  അകഞദമബ

മുഖഞന്തരഞ്ചാം  'നബറഞ്ചാം  നബറകകേരളഞ്ചാം'  പദതബയബല്  ചബത്രകേഞരനഞര്ക്കുഞ്ചാം  മറക്ക്

കേലെഞകേഞരനഞര്ക്കുമഞയബ  20,000  രൂപ  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  കപയബന്റെബഞ്ചാംഗക്ക്

ഉപകേരണങ്ങളുഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  60  വയസ്സുകേഴബഞ  എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം

കക്ഷമകപന്ഷന്  നല്കുനണക്ക്.  സ്കൂളുകേള്  തുറക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കേലെഞപഠന

കകേനങ്ങള് തുറക്കുന കേഞരദഞ്ചാം ആകലെഞചബക്കുനതഞണക്ക്.  

(7)      കകേഞലഞ്ചാം ജേവഹര് ബഞലെഭവകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നഇൗഷഞദക്ക്:  കകേഞലഞ്ചാം  ജേവഹര്  ബഞലെഭവകന്റെ  പവര്ത്തനഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  ശമ്പള/ശമ്പളപരബഷ്കരണ  കുടബശബകേ
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അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    സജേബ  കചറബയഞന്):  കകേഞലഞ്ചാം  ജേബലഞ  ജേവഹര്  ബഞലെഭവനക്ക്  2021-22

സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം ശമ്പള/ശമ്പകളതര കചലെവകേള്കഞയബ 35.26 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  21,68,750  രൂപ  പകേമഞറബയബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.

ആവശദമഞയ അകപക്ഷയുഞ്ചാം അനുബന കരഖകേളുഞ്ചാം സമര്പ്പെബക്കുന മുറയക്ക്  നടപ്പു

സഞമ്പത്തബകേവര്ഷകത്ത  ബഞകബ  തുകേ  അനുവദബക്കുനതഞണക്ക്.  ശമ്പള

പരബഷ്കരണത്തബനഞനുപഞതബകേമഞയബ  പദതബകയതര  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  ജേവഹര് ബഞലെഭവനുകേളബകലെ ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

ശമ്പള  കുടബശബകേ  അനുവദബക്കുനതബനഞയബ  2020-21  സഞമ്പത്തബകേവര്ഷഞ്ചാം  75

ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അധബകേ  ധനഞനുമതബയബലൂകട  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

വബവബധ  ജേബലകേളബലെഞയബ  പവര്ത്തബക്കുന  ബഞലെഭവനുകേളുകട  ഭരണഘടന,

പവര്ത്തന  പശലെബ  എനബവ  ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച  കേമ്മേബറബ

സമര്പ്പെബച റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സര്കഞരബകന്റെ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.
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(8) പരപ്പുഴ പഞലെഞ്ചാം പുനര്നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മുരളബ കപരുകനലബ:  മണലൂര് നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ അമലെനഗര്-

പഞവറട്ടബ  കറഞ ഡബകലെ  പരപ്പുഴ  പഞലെവഞ്ചാം  കപഞളബചമഞറബയ  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കറഞ ഡഞ്ചാം

പുനര്നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):  പരപ്പുഴ പഞലെത്തബനക്ക് ഭരണഞനുമതബ ലെഭബചതബകന്റെ അടബസഞനത്തബല്

നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തബയഞകബ  കേരഞറകേഞരനക്ക്  പസറക്ക്  പകേമഞറബകയങ്കബലഞ്ചാം

പുഴയബല്  ശക്തമഞയ  നസ്പീകരഞഴുക്കുണഞയതബനഞല്  പവൃത്തബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞന്

സഞധബചബല.  തുടര്നക്ക് നബലെവബലള്ള പഞലെഞ്ചാം കപഞളബചമഞറബ പുതബയ പഞലെത്തബകന്റെ

ഫഇൗകണഷന് പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബചകവങ്കബലഞ്ചാം അതബകന്റെ കവഗത തടസ്സകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം

പവൃത്തബ  പബനസ്പീടക്ക്  പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പുഴയബല്  കവള്ളഞ്ചാം

കുറയുനതനുസരബചക്ക്  സര് വ്വസ്പീസക്ക്  കറഞഡക്ക്  പുനനഃസഞപബകഞന്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  പഞലെഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണത്തബനുള്ള  കേഞലെഞവധബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമന  കേരഞറകേഞരകന്റെ  ആവശദത്തബകനല്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം പവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് കൃതദമഞയ വര്കക്ക് കഷ ഡമ്യൂള്

തയ്യഞറഞകഞന് ഉകദദഞഗസര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.
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(9) ചവറ പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം 

കഡഞ  .  സുജേബതക്ക് വബജേയന്പബള്ള: ചവറയബകലെ പബ.  എസക്ക്.  കേനഞലെബനക്ക് കുറകകേ

പുതബയ പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്): ചവറയബല് പഴയ പഞലെഞ്ചാം നബലെനബര്ത്തുനതുമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കദശസ്പീയ

പഞതഞ  വബകേസന  അകതഞറബറബ  ഓഫക്ക്  ഇന്തദ  ഡബ.പബ.ആര്.  കേണ്സള്ട്ടന്റെബകന്റെ

അഭബപഞയഞ്ചാം  കരഖകപ്പെടുത്തബ   നല്കേബയ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  അനുസരബചക്ക്  നബലെവബലള്ള

ചവറ പഞലെത്തബനക്ക് വസ്പീതബ കൂട്ടഞന് സഞധബകബല.  കദശസ്പീയ പഞത വസ്പീതബകൂട്ടുകമ്പഞള്

മൂനവരബകയഞടുകൂടബയ  പുതബയ  പഞലെത്തബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നബലെവബലണക്ക്.  ഈ

പഞലെത്തബലൂകട ഒരു ദബശയബകലെയ്ക്കുള്ള വഞഹനങ്ങള് കേടത്തബവബടഞനുഞ്ചാം നബലെവബലള്ള

പഞലെഞ്ചാം  മറഭഞഗകത്തയ്ക്കുള്ള  ഗതഞഗതത്തബനക്ക്  ഉപകയഞഗബകഞകമനഞ്ചാം  പഴയ

പഞലെത്തബകന്റെ സുരക്ഷയഞയബ പുനരുദഞരണ പവൃത്തബ നടത്തഞകമനഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണ

സമയത്തക്ക്  ഐ.ആര്.സബ.  മഞനദണ്ഡമനുസരബചക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞകമനഞ്ചാം

എന്.എചക്ക്.എ.ഐ. അറബയബചബട്ടുണക്ക്. 
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(10) വയനഞടക്ക് കമഡബകല് കകേഞകളജേക്ക്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  വയനഞടക്ക്  കമഡബകല് കകേഞകളജേബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  മഞനന്തവഞടബ  ജേബലഞ  ആശുപത്രബ  കമഡബകല്  കകേഞകളജേഞയബ

പവര്ത്തനഞ്ചാം തുടങ്ങബയതബനഞല് ആശുപത്രബയുകട പദനഞ്ചാംദബന പവര്ത്തനങ്ങള്

മുടകഞ്ചാം  കൂടഞകത  നടത്തുനതബനഞയബ  ആശുപത്രബ  വബകേസന  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  ഉത്തരവക്ക്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  നടപടബക്രമങ്ങള്

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.   വയനഞടക്ക്  സര്കഞര് കമഡബകല് കകേഞകളജേബകന

പൂര്ണ്ണകതഞതബല്  പവര്ത്തനസജമഞകഞന്  WAPCOS  Limited-കന

കേണ്സള്ട്ടന്റെഞയബ  നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം  അവര്  സമര്പ്പെബച  കപഞകപ്പെഞസല്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരത്തബനഞയബ കകേന സര്കഞരബനക്ക് സമര്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  

V. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള് 

കേഞരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകലെ നഞലെഞമകത്ത ഇനഞ്ചാം അനുസരബചളള കേടലെഞസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.
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VI. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ  VIII-കന്റെ  2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരക്കുകസവന

നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,   2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുവബല്പ്പെന  നബകുതബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്,   2021-കലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവഞദബത്ത

(കഭദഗതബ) ബബല്  എനബവ സഞ്ചാംബനബച റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച.

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ IV-കന്റെ 2021-കലെ കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്,   2021-കലെ  കകേരള  സൂക-കചറകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ

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

(അവകേഞശങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്  എനബവ  സഞ്ചാംബനബച  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

സമര്പ്പെബച.

VII. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

സമയ കബപ്തത പഞലെബക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

 ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (കഡഞ  .    എന്  .    ജേയരഞജേക്ക്):  ബബലബകന്റെ  ചര്ചഞ  കവളയബല്

സമയക്രമഞ്ചാം  പഞലെബകണകമനഞ്ചാം  ചര്ച  ബബലബകന്റെ  പരബധബക്കുള്ളബല്

നബര്ത്തണകമനമുള്ള  വദവസകേള്  സഭഞചട്ടങ്ങളുകട  ഭഞഗമഞയബ

കചര്കകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം   ഇതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  മുന്കേഞലെങ്ങളബകലെ  സഭഞദദക്ഷനഞര്
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റൂളബഞ്ചാംഗകേള്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  എനഞല്  നബയമനബര്മ്മേഞണവമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട  ചര്ചകേളബല്  കപഞതുകവ  കവണത്ര  നബയനണഞ്ചാം  പഞലെബചബരുനബല.

കൂടുതല് ബബല്ലുകേള് പരബഗണബകകണബവരുന സന്ദര്ഭങ്ങളബല് ചര്ചകേള് നസ്പീണ

കപഞകുനതുമൂലെമുണഞകുന  ബുദബമുട്ടുകേള്  ഒഴബവഞകകപ്പെകടണതഞണക്ക്.

വബഷയത്തബല്നബനക്ക് വദതബചലെബചക്ക് ചര്ച മുകനറനതക്ക് നബയമനബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ

ഉകദ്ദേശദലെക്ഷദങ്ങള്കക്ക്  കകേഞട്ടഞ്ചാംതട്ടുനതഞണക്ക്.  ആയതബനഞല്  ബബല്ലുകേളുകട

കേഞരദക്ഷമമഞയ  ചര്ചയക്ക്  ഇടയഞകുന  തരത്തബല്  സമയക്രമഞ്ചാം

പഞലെബകകപ്പെടണകമനഞ്ചാം  വബഷയത്തബലൂനബ  ചര്ച  കചയ്യണകമനഞ്ചാം  റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

നല്കേണഞ്ചാം.

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ബബലബകനലള്ള ചര്ചകേളബല് സമയക്രമഞ്ചാം പഞലെബകണകമനഞ്ചാം

ചര്ച ബബലബകന്റെ പരബധബക്കുള്ളബല് നബര്ത്തണകമനഞ്ചാം സഭഞചട്ടങ്ങളബല് വദവസ

കചയ്യുനണക്ക്.  ഇതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  വബവബധ  സഭഞദദക്ഷനഞരുകട

റൂളബഞ്ചാംഗകേളുണഞയബട്ടുകണങ്കബലഞ്ചാം  ഭരണ-പതബപക്ഷ  ധഞരണയുകട

അടബസഞനത്തബല്  ഈയടുത്ത  കേഞലെങ്ങളബല്  നബയമനബര്മ്മേഞണവമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട  ചര്ചകേളബല്  കപഞതുകവ  കവണത്ര  നബയനണഞ്ചാം  പഞലെബചബരുനബല.
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കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  കേഴബഞഞല്

നബയമനബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ  അനുവദബകകപ്പെടുന  മൂനക്ക്  മണബക്കൂര്  സമയഞ്ചാം

സമബതബ  ശബപഞര്ശ കചയ്യുന ബബല്ലുകേള്കഞയബ  വബനബകയഞഗബകകപ്പെടണകമനതക്ക്

സഭയുകടതകന  തസ്പീരുമഞനമഞയബ  മഞറകേയഞണക്ക്  എനതബനഞല്  ഓകരഞ

ദബവസകത്തയുഞ്ചാം  കേഞരദപരബപഞടബയുകട  ഭഞഗമഞയുള്ള  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

സമയബനബതമഞയബ നബര്വ്വഹബകകപ്പെടുനതബനക്ക്  യുക്തമഞയ സമയ നബയനണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുകത്തണതക്ക്  കചയറബകന്റെ  ചുമതലെയഞണക്ക്.   സഭഞനടപടബ  ചട്ടങ്ങളബകലെ

77(1),  294  (1),  314  എനസ്പീ  ചട്ടങ്ങള്  കചയറബനക്ക്  അതബനക്ക്  അധബകേഞരഞ്ചാം

നല്കുനമുണക്ക്.

കൂടുതല് ബബല്ലുകേള് പരബഗണബകകണ സന്ദര്ഭങ്ങളബല് നബയനണകമഞനഞ്ചാം

കൂടഞകത ചര്ചകേള് നസ്പീണകപഞകുനതുമൂലെമുള്ള ബുദബമുട്ടുകേള് ഒഴബവഞകണകമന

ഭൂരബപക്ഷ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകടയുഞ്ചാം  അഭബപഞയകത്തഞടക്ക്  കചയറഞ്ചാം  കയഞജേബക്കുന.   ഈ

സഞഹചരദത്തബല്  ഇനമുതല്  സഭ  മുമ്പഞകകേ  വരുന  നബയമനബര്മ്മേഞണ

കേഞരദങ്ങളുകട  ഓകരഞ  ദബവസകത്തയുഞ്ചാം  അവസ  പരബഗണബചക്ക്  ഓകരഞ

ബബല്ലുകേളുകടയുഞ്ചാം  പരബഗണനയഞയബ  പകതദകേഞ്ചാം  സമയക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  സഭഞ പവര്ത്തനങ്ങളബല് ഫലെപദമഞയബ ഇടകപടഞനുള്ള
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ബഹുമഞനകപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട നദഞയമഞയ അവകേഞശങ്ങകളയുഞ്ചാം കേസ്പീഴ്വഴകപകേഞരഞ്ചാം

ലെഭദമഞയബരുന  അവസരങ്ങകളയുഞ്ചാം  പരമഞവധബ  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന  തരത്തബല്

ഇകഞരദങ്ങള് നടപ്പെബലെഞകഞന് കേഴബയുകമനഞ്ചാം ഭരണ-പതബപക്ഷ അഞ്ചാംഗങ്ങളുകടയുഞ്ചാം

മനബമഞരുകടയുഞ്ചാം സഹകേരണഞ്ചാം ഇകഞരദത്തബല് ഉണഞകുകമനഞ്ചാം പതസ്പീക്ഷബക്കുന.

(2) നബയമസഭഞ ചട്ട ലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തലെ: 2021-കലെ കകേരള ഡബജേബറല് ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കതബകേ

നൂതനവബദദഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  സര്കഞര്  പുറകപ്പെടുവബച

2021-കലെ  113-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡബനന്സക്ക്  2021  ഒകകഞബര്  4-നക്ക്  സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തുവകചങ്കബലഞ്ചാം ചട്ടഞ്ചാം 75(2)  പകേഞരഞ്ചാം വയ്കകണ കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റെക്ക് സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തു വയഞത്തതക്ക് നബയമസഭഞ ചട്ടങ്ങളുകട ലെഞ്ചാംഘനമഞണക്ക്.

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ചട്ടഞ്ചാം  75(2)  പകേഞരമുള്ള  കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റെക്ക്  യഥഞസമയഞ്ചാം

നബയമവകുപ്പെബല്  നബനഞ്ചാം  നബയമസഭഞ  കസക്രകട്ടറബയറബല്

ലെഭദമഞകബയബരുകനങ്കബലഞ്ചാം  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്ക്കുന  കേടലെഞസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച

സമബതബ വബഭഞഗത്തബല് പസ്തുത കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റുകേള് യഥഞസമയഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുനതബല്

സഞ്ചാംഭവബച  പബഴവഞണക്ക്  ഇത്തരകമഞരു  വസ്പീഴ്ചയബകലെയക്ക്  നയബകകപ്പെട്ടതക്ക്.  സഭഞ
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നടപടബകേളുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഏകറ  അവധഞനതകയഞകട  നബര്വ്വഹബകകണ

കേര്ത്തവദങ്ങളബല് ഭഞവബയബല് വസ്പീഴ്ചകേള് ആവര്ത്തബകകപ്പെട്ടഞല് കേര്ശന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞകണനക്ക് ബനകപ്പെട്ട ഉകദദഞഗസകര തഞകസ്പീതക്ക് കചയ്യുന.

2021-കലെ  113-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡബനന്സുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  ചട്ടഞ്ചാം  75(2)

പകേഞരമുള്ള കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റെക്ക്  പകതദകേ ലെബസ്റ്റേക്ക്  മുകഖന ഇനക്ക്  സഭയുകട കമശപ്പുറത്തക്ക്

വചബട്ടുണക്ക്.  ഇകഞരദത്തബല് സഞ്ചാംഭവബച വസ്പീഴ്ച സഭയുകട ശദയബല് കകേഞണവന

ബഹുമഞനകപ്പെട്ട അഞ്ചാംഗത്തബകനഞടുള്ള നന്ദബ കരഖകപ്പെടുത്തുന.

VIII. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

(1) 2021-  കലെ കകേരള സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക് അദദഞപകേ  -  അനദദഞപകേ
ജേസ്പീവനകഞര്   (  നബയമനവഞ്ചാം കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം  )   ബബലബകന്റെ അവതരണവഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് അയയണകമന പകമയവഞ്ചാം

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

2021-കലെ കകേരള സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജേസ്പീവനകഞര്

(നബയമനവഞ്ചാം കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം)  ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനന്സക്ക്

പഖദഞപബചകകേഞണക്ക് സതസര നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുവഞനുണഞയ സഞഹചരദഞ്ചാം

വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണള്ള കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റുഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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IX. ക്രമപശ്നഞ്ചാം
ബബലബകലെ അപഞകേത

1. ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബഞ  ബു   (  തൃപ്പുണബത്തുറ  ): കകേഞഴ്സുകേളുകട നടത്തബപ്പെബനക്ക് മഞത്രമഞയബ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബചക്ക്  പവര്ത്തബക്കുന  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബകലെ

നബയമനങ്ങള്കക്ക്  ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  വദവസകേളുഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതക്ക്  സര്കഞരബല്

നബക്ഷബപ്തമലഞത്ത  അധബകേഞരത്തബകന്റെ  പകയഞഗവഞ്ചാം  ആര്ട്ടബകബള്  14-നക്ക്

വബരുദവമഞണക്ക്.   സസഞശയ  സഞപനങ്ങളുകട  നബയനണഞ്ചാം  ബനകപ്പെട്ട

യൂണബകവഴക്ക് സബറബകേള്കഞയതബനഞല്  യൂണബകവഴക്ക് സബറബ  ആകബല്  ആവശദമഞയ

കഭദഗതബ വരുത്തുനതുവകര പകതദകേ നബയമഞ്ചാം കകേഞണവരുനതക്ക് ക്രമപകേഞരമല.

അപഞകേതകേള് പരബഹരബക്കുനതുവകര ബബല് അവതരണഞ്ചാം മഞറബവയണഞ്ചാം.

2.  ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന്:  ബബലബനടബസഞനമഞയ  ഓര്ഡബനന്സക്ക്

പകേഞരമുള്ള  വദവസകേൾ  നടപ്പെബലെഞക്കുനതക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  കകേരള

പഹകകഞടതബ കസ്റ്റേ കചയബരബക്കുന സഞഹചരദത്തബൽ ഓർഡബനൻസബനക്ക് പകേരഞ്ചാം

നബയമനബർമ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുനതക്ക് ഉചബതമല.  കകേഞടതബ ഉത്തരവകേള് മറബകേടകഞന്

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പഞടബകലനക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സുപസ്പീഞ്ചാം  കകേഞടതബ  സഞ്ചാംസഞന

നബയമസഭകേകളയുഞ്ചാം  പഞര്ലെകമന്റെബകനയുഞ്ചാം  പലെതവണ  ഓര്മ്മേകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.
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മതനമ്യൂനപക്ഷങ്ങൾ  നടത്തുന  വബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങളബൽ  സർകഞർ

നബയനണങ്ങൾ ഏർകപ്പെടുത്തുനതക്ക് ഭരണഘടനഞ വദവസകേളുകടയുഞ്ചാം കകേഞടതബ

വബധബകേളുകടയുഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘനമഞണക്ക്.   ഇകഞരണങ്ങളഞല് ബബല് അവതരണഞ്ചാം മഞറബ

വയണഞ്ചാം.

3.  കഡഞ  .    മഞതദ്യു  കുഴല്നഞടൻ:  ബബലബകലെ  ഖണ്ഡഞ്ചാം  4-കലെ  വദവസകേൾ

നബലെവബലള്ള വദതദസ സർവ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങളബകലെ വബവബധ വകുപ്പുകേൾകക്ക്

വബരുദമഞണക്ക്.  അതുസഞ്ചാംബനബച overriding clause ബബലബല് കചർത്തബട്ടബല.

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

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞരുകട  നബയമനഞ്ചാം,  കസവന  വദവസകേള്  എനബവയഞണക്ക്  ബബലബല്

പതബപഞദബക്കുനതക്ക്.  സമഞന കജേഞലെബയബല്  ഏര്കപ്പെടുനവരുകട  കസവന-കവതന

വദവസകേള്  സമഞനമഞയബരബകണഞ്ചാം.  ബബലബകന്റെ  ഉകദ്ദേശദലെക്ഷദത്തബനക്ക്

അനുസൃതമഞയബ  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേള്  എനതബനക്ക്  നബര്വ്വചനഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനഞല്  പസ്തുത  നബര്വ്വചനഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുകേയബകലന  വഞദഞ്ചാം

അപസക്തമഞണക്ക്.  ടബ  ബബലബകലെ  വദവസകേള്  നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്  നബലെവബല്

കകേരള  യൂണബകവഴബറബ  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ   വരുകത്തണ  ആവശദമബല.
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സസഞശയ സഞപനങ്ങളുകടകമല് നബയനണഞ്ചാം  കകേഞണവരഞനല,  ടബ  ബബലബകലെ

വദവസകേള്  നടപ്പെഞക്കുനതബനഞണക്ക്  കറഗകലെഷനുകേളുണഞക്കുവഞന്

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക്  അധബകേഞരഞ്ചാം  നല്കുനതക്ക്.  ആയതബനഞല്  യൂണബകവഴബറബ

ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തഞകത  പകതദകേ  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുനതക്ക്

ഫലെപദമലഞത്തതുഞ്ചാം ക്രമവബരുദവമഞകണന പസഞവനയക്ക് അടബസഞനമബല.  

2021-കലെ  കകേരള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം)  അടബസഞനമഞയ

ഓര്ഡബനന്സബകന്റെ  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെബനുഞ്ചാം  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെബനുഞ്ചാം  കേസ്പീഴബകലെടുക്കുന

യഞകതഞരു  നടപടബയുഞ്ചാം  റബട്ടക്ക്  ഹര്ജേബയുകട  അന്തബമ  വബധബകക്ക്

വബകധയമഞയബരബക്കുകമനഞണക്ക്   പഹകകഞടതബ  ഉത്തരവഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.

ഭരണഘടനഞവബരുദമഞയ  യഞകതഞരു  വദവസയുഞ്ചാം  ടബ  ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടബല.  അദദഞപകേരുകട  വബദദഞഭദഞസ  ഗണനബലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന ടബ ബബലബകലെ വദവസകേള് ഭരണഘടനയക്ക് അനുസൃതവഞ്ചാം നബയമ

പരവമഞണക്ക്. 

 1974-കലെ  കകേരള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബകലെ  69-ാം  വകുപ്പെക്ക്,

കകേഞഴബകകഞടക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബകലെ  68  (എ)  വകുപ്പെക്ക്,  എഞ്ചാം.ജേബ
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബകലെ 73 (എ) വകുപ്പെക്ക്, കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബകലെ

97-ാം  വകുപ്പെക്ക്  എനബവ  സമഞന  സസഭഞവത്തബലള്ളതുഞ്ചാം  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേളബകലെ അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജേസ്പീവനകഞരുകട ശമ്പളകസയബലഞ്ചാം

മറക്ക്  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്  സര്കഞര്  നബശ്ചയബക്കുന

പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്  നബയമബക്കുന  സമബതബയുകട  ശബപഞര്ശ

പകേഞരമഞയബരബക്കുകമനക്ക്  വദവസ  കചയബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  തസബകേ,  ശമ്പള

കസയബല്,  ശമ്പളഞ്ചാം,  ഇന്ക്രബകമന്റെക്ക്,  കപഞകമഞഷന്,  കഗ്രഡക്ക്,  നബയമന കേഞലെയളവക്ക്

തുടങ്ങബയവ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വബദദഞഭദഞസ  ഏജേന്സബയുമഞയബ  കേരഞറബല് 

ഏര്കപ്പെടണകമനഞണക്ക്   ബബലബല്  വദവസ  കചയ്യുനതക്ക്.  പഞബലെദത്തബലള്ള

മകറകതങ്കബലഞ്ചാം  നബയമത്തബകലെ  വദവസകേള്ക്കു  പുറകമയുഞ്ചാം  അവയക്ക്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം

വരുത്തഞകതയുഞ്ചാം  ആയബരബക്കുകമനക്ക്  വദവസ കചയബട്ടുള്ളതബനഞല് ടബ  ബബലബകലെ

വദവസകേള് കമല്പ്പെറഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങളബകലെ വദവസകേള്കക്ക്

വബരുദമല.  ഈ  സഞഹചരദത്തബല്  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  അനുമതബ

നല്കേണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.
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റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  2021-കലെ  കകേരള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-

അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം)  ബബലബകലെ

വദവസകേൾ  ഭരണഘടനയുകടകയഞ  നബലെവബലള്ള  മറക്ക്  നബയമങ്ങളുകടകയഞ,

ഏകതങ്കബലഞ്ചാം  കകേഞടതബ  വബധബയുകടകയഞ  ഉള്ളടകത്തബനക്ക്  വബരുദമകലനഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞരുകട  നബയമനവഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം  ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നബയമവബകധയമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഉകദ്ദേശബചകകേഞണള്ള  ഒരു  നബയമമഞണക്ക്

ഇകതനമുള്ള  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  മനബയുകട  മറപടബ  വസ്തുതഞപരമഞയതബനഞല്

ഇതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  ഓർഡബനൻസബകനലള്ള  കകേഞടതബ  വദവഹഞരങ്ങൾ

ഒരുതരത്തബലഞ്ചാം  പസ്തുത  ഓർഡബനൻസബനു  പകേരമുള്ള  നബയമ

നബർമ്മേഞണഞധബകേഞരകത്ത പരബമബതകപ്പെടുത്തുനബല.  ബബലബകലെ വദവസകേളബകനൽ

ഉനയബകകപ്പെട്ട ക്രമപശ്നങ്ങൾ സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനഞ കവളയബകലെഞ

സഭയബകലെ  വകുപ്പെക്ക്  തബരബചള്ള  പരബഗണനഞ  കവളയബകലെഞ

പരബഹരബകകപ്പെടഞവനതുമഞണക്ക്.  അതബനഞല്  തടസ്സവഞദങ്ങൾ

നബലെനബൽക്കുനതല. 
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നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തുടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

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

2021-കലെ കകേരള സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജേസ്പീവനകഞര്

(നബയമനവഞ്ചാം കസവന വദവസകേളുഞ്ചാം) ബബല് വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച VI-ാം

നമ്പര്  വബഷയ  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ, പബനഞകവബഭഞഗ കക്ഷമ - കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന്): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

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

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങളുകട  സസതനമഞയ  പവര്ത്തനഞധബകേഞരകത്ത

നബയനബകഞകത  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവന-കവതന  വദവസകേള്  നസ്പീതബയുക്തമഞയ  രസ്പീതബയബല്

ഉറപ്പുവരുത്തബകകഞണക്ക്  ടബ  സഞപനങ്ങളുകട  ഗണനബലെവഞരഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേകയനതഞണക്ക് ബബലബകന്റെ മുഖദലെക്ഷദഞ്ചാം. സസഞശയ കകേഞകളജുകേളബല്

കജേഞലെബ  കചയ്യുന ജേസ്പീവനകഞരുകട സഞമൂഹദ സുരക്ഷയ്ക്കുഞ്ചാം വബദദഞര്തബകേളുകട പഠന
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നബലെവഞരത്തബനുഞ്ചാം  ടബ  കമഖലെയബല്  ചബലെ  പരബഷ്കഞരങ്ങളഞവശദമുകണനക്ക്

സര്കഞരബനക്ക്  കബഞധദകപ്പെട്ടതബനഞലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ഉനത  വബദദഞഭദഞസ

കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ ശബപഞര്ശയുകടയുഞ്ചാം അടബസഞനത്തബലെഞണക്ക് നബയമ നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുനതക്ക്.  ഒരു  ജേസ്പീവനകഞരനക്ക്  കറഗകലെററബ  കബഞഡബ  നബശ്ചയബച

കയഞഗദതകേളബകലങ്കബല്  സര്കഞര്  നബശ്ചയബക്കുന  തസ്പീയതബക്കുള്ളബല്  പസ്തുത

കയഞഗദത  കനടുവഞനുള്ള  അവസരഞ്ചാം  ബബലബല്  വദവസ  കചയ്യുനണക്ക്.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുമഞയബ  അഫബലെബകയറക്ക്  കചയ  സര്കഞര്  കകേഞകളജുകേളബകലെ

അദദഞപകേ/അനദദഞപകേ ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് ബഞധകേമഞയ കതഞഴബല് നബയമങ്ങളുഞ്ചാം

അവധബകേളുഞ്ചാം  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം  ബഞധകേമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇ.പബ.എഫക്ക്.ലഞ്ചാം  ഇന്ഷസറന്സക്ക്

പദതബയബലഞ്ചാം അഞ്ചാംഗമഞകബ ജേസ്പീവനകഞരുകട പരബരക്ഷ ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം ഇഇൗ ബബല്

ലെക്ഷദമബടുനണക്ക്.  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവന-കവതന  സഞഹചരദങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം

പരഞതബ  പരബഹഞരത്തബനുഞ്ചാം  ഗണനബലെവഞരഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുമുള്ള

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞണക്ക് ബബല് കകേഞണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.
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ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന്: I move that “This House resolves to

disapprove  the  Kerala  Self  Financing  College  Teaching  and  Non-

teaching Employees (Appointment and Conditions of Service) Ordinace,

2021  (Ordinance No. 95 of 2021)”

ബബലബല് കറഗകലെററബ കബഞഡബയുകട ഉത്തരവഞദബത്തങ്ങകള സഞ്ചാംബനബകചഞ

അപ്പെസ്പീല്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള  സമബതബകയ  സഞ്ചാംബനബകചഞ  വദവസ

കചയബട്ടബല.    കകേരളത്തബകലെ  വബദദഞര്തബകേകള  കലെഞകകേഞത്തര

നബലെവഞരത്തബകലെത്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ  നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയര്ത്തഞനുമുള്ള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബകലെ  വരുമഞന

കസഞതസ്സബകന  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  റഗകലെഷന്സക്ക്  കകേഞണവകരണതക്ക്

അനബവഞരദമഞണക്ക്.  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയുകട  ഗണനബലെവഞരഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സര്കഞര്  കകേഞകളജുകേളബല്  പബന്സബപ്പെഞള്,

അദദഞപകേ തസബകേകേളബകലെ ഒഴബവകേള് നബകേത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകയ  സര്കഞരബകന്റെ  നബയനണത്തബലെഞകഞനുള്ള

ഗൂഢലെക്ഷദമഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബലബല് പകേടമഞകുനതക്ക്.  കകേരളത്തബകലെ
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സസകേഞരദ-സസഞശയ  കകേഞകളജുകേകള  കപഞതഞഹബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

നബയനബകഞനുമുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബസനബ

പരബഹരബകകപ്പെടുനതുവകര  സസഞശയ  കമഖലെയബകലെ  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  കവതനഞ്ചാം

നല്കേഞന്  ആവശദമഞയ  തുകേ  അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  സസഞശയ  സഞപനങ്ങള്

അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  പതബസനബകക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണഞന്  തയ്യഞറഞകുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.  വബദദഞഭദഞസ  ഗണനബലെവഞരഞ്ചാം  അന്തര്കദശസ്പീയ  തലെത്തബകലെയക്ക്

ഉയര്ത്തുനതബനഞയബ  കകേഞകളജുകേളബല്  ഫഞകല്റബകേകള   നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം

അവരുകട കസവന-കവതന വദവസകേള്  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നമ്യൂ ജേനകറഷന്

കകേഞഴ്സുകേള്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേളുകട  മഞകനജുകമന്റുമഞയുഞ്ചാം  അദദഞപകേ  സഞ്ചാംഘടനകേളുമഞയുഞ്ചാം  ചര്ച

കചയക്ക് എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം സസസ്പീകേഞരദമഞയ രസ്പീതബയബല് ബബല് കകേഞണവരണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കസബഞസ്റ്റേദന് കുളത്തുങ്കല്: 2021-കലെ കകേരള സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക്

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം)

ബബല് കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം ആരഞയുനതബനഞയബ 31-12-2021 വകര സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക് അദദഞപകേ-

അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവന-കവതന  വദവസകേള്,
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കതഞഴബല്പരമഞയ  അവകേഞശങ്ങള്  എനബവയുകട  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  വബദദഞഭദഞസ

രഞ്ചാംഗകത്ത  കേചവടവല്കരണത്തബകന്റെ  നബയനണഞ്ചാം  എനബവയഞണക്ക്  ഇഇൗ

ബബലബലൂകട  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളുകട  കതഞഴബല്  ദബനങ്ങളുഞ്ചാം

കജേഞലെബ  സമയവഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്  കകേഞകളജേബനക്ക്  സമഞനമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കപഞവബഡന്റെക്ക്  ഫണക്ക്,  കപന്ഷന്,  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  എനബവ  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

നബയമനത്തബനുകശഷഞ്ചാം  ബനകപ്പെട്ട  അഫബലെബകയറഡക്ക്  യൂണബകവഴബറബയബല്

മൂനമഞസത്തബനകേഞ്ചാം  രജേബസ്റ്റേര്  കചയ്യണകമനളള  നബയമ  പരബരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്.  സബന്ഡബകകറക്ക്  തസ്പീരുമഞനത്തബനക്ക്  വബകധയമഞയ

അചടക  നടപടബകേള്കക്ക്  സമയപരബധബ  ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  അഞ്ചുവര്ഷഞ്ചാം

സബരതകയഞകട  പവര്ത്തബക്കുന  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേള്കക്ക്  യൂണബകവഴബറബ

അഫബലെബകയഷന്  കകേഞടുക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേകള  ഉള്കകഞളളഞന്  പരദഞപ്തമഞയ  നബലെയബല്  കകേരളത്തബകലെ

യൂണബകവഴബറബ  ആക്ടുകേളുഞ്ചാം  സ്റ്റേഞറമ്യൂട്ടുകേളുഞ്ചാം  പരബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  യൂണബകവഴബറബയുകട

ഭരണതലെത്തബലളള  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കേഇൗണ്സബലകേളബകലെയക്ക്  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേളബകലെ  ജേസ്പീവനകഞകര  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ഇഇൗ  ബബലബല്

പരഞമര്ശബക്കുന കസവന-കവതന വദവസകേള് എയബഡഡക്ക്  കകേഞകളജുകേളബകലെ
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അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  വബഭഞഗത്തബനുഞ്ചാം  ബഞധകേമഞകണഞ്ചാം.  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേളബകലെ  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  നബയമപരമഞയ  ആനുകൂലെദങ്ങള്

ലെഭദമഞകുനകണനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബല്

രൂപസ്പീകേരബകകണ  വബവബധ  നബകേഞയങ്ങള്  ഫലെപദമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുനതബനക്ക്

ചട്ടങ്ങള് നബര്മ്മേബകണഞ്ചാം.  

കഡഞ  .    മഞതദ്യു  കുഴല്നഞടൻ:  2021-കലെ  കകേരള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം)

ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തഞകടയുള്ള  നബയമനബര്മ്മേഞണമഞണക്ക്

വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്   നടപ്പെഞകകണതക്ക്.  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേകള

നബയനബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അവകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  അദദഞപകേ-

അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവന-കവതന  വദവസകേള്

നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ശഞന്തകുമഞരബ  കകേ.  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

(ശസ്പീ  .    ടബ  .    കഎ  .    മധുസൂദനന്):  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  സസഞശയ
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കമഖലെയബകലെ  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  അര്ഹമഞയ

പരബഗണന  നല്കേണഞ്ചാം.  സസഞശയ  സഞപനങ്ങളബകലെ  നബയമനങ്ങള്

മഞനദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമഞയബ നടത്തണകമനഞ്ചാം കസവന-കവതന വദവസകേള്

പഞലെബകണകമനഞ്ചാം  ബബലബല്  വദവസ  കചയ്യുനണക്ക്.  മബനബമഞ്ചാം  കവതന

വദവസയുഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞരുകട മറഞനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം മഞനദണ്ഡങ്ങള്കക്ക് വബകധയമഞയ

കപഞകമഞഷനുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചക്ക് ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  പബ.  എസക്ക്.  സുപഞല്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

മുഹസബന്:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  സസഞശയ  കമഖലെയബകലെ  അദദഞപകേ-

അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞകര  പരബഗണബക്കുന  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. വബദദഞര്തബകേളുകട പഠനനബലെവഞരഞ്ചാം ഉയര്ത്തുനവബധത്തബല്

വബദഗ്ദ്ധരഞയ  അദദഞപകേകര  നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം  അവര്കക്ക്  മഞനദണ്ഡപകേഞരമുള്ള

ആനുകൂലെദങ്ങള്  ഉറപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  വബദദഞഭദഞസകത്ത

കേചവടവല്കരബക്കുന  രസ്പീതബ  അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.  ഉനതവബദദഞഭദഞസ

കമഖലെയബല്  മഞറമുണഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  സസഞശയ/ഗവണ്കമന്റെക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്

കകേഞകളജുകേളബല് മബകേച കനട്ടഞ്ചാം പകേവരബകഞനുമുതകുനതഞണക്ക് ഇഇൗ ബബല്.
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ഉനതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ  .    ആര്  .    ബബന):

ബബല്ലുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  മുകനഞട്ടുവച  ക്രബയഞത്മകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങകള  സസഞഗതഞ്ചാം

കചയ്യുന.  കതഞഴബല്  രഹബതരഞയ  വബദദഞര്തബകേളുകട  ഭഞവബ  മുനബല്കണഞണക്ക്

സസഞശയ  വബദദഞഭദഞസ കമഖലെയുകട ഗണപരത ഉറപ്പുവരുത്തഞന് ശമബക്കുനതക്ക്.

സസഞശയ  സഞപനങ്ങകള  കദശസ്പീയ/അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ

നബലെവഞരത്തബകലെത്തബക്കുനതബകന്റെയുഞ്ചാം  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബകന്റെയുഞ്ചാം  ഭഞഗമഞയബ  ഒകട്ടകറ  കകേഞകളജുകേളബല്  നമ്യൂ  ജേനകറഷന്

കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുണഞയബ.  കേഞമ്പസുകേളബല്  ജേന്ഡര്  കജേസ്റ്റേബസക്ക്

കഫഞറങ്ങളുഞ്ചാം  ഇകന്റെണല്  കേഞ്ചാംപ്ലയ്ന്റെക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബകണകമന

ഉത്തരവബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  ലെബഞ്ചാംഗനസ്പീതബകയക്കുറബചഞ്ചാം

ലെബഞ്ചാംഗസമതസകത്തക്കുറബചമുള്ള ധഞരണ കുട്ടബകേള്കക്ക് പകേര്നനല്കേഞന് കേഴബയുന

തരത്തബലള്ള  വബദദഞഭദഞസ  പരബപഞടബകേള്  നടത്തഞന്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.

സസഞശയ  കമഖലെയബകലെ  അദദഞപകേര്കക്ക്  നസ്പീതബയുക്തമഞയ  കസവന-കവതന

സഞഹചരദമുണഞകേണകമനതഞണക്ക്  സര്കഞര്  നബലെപഞടക്ക്.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട

കയഞഗദതയബലഞത്ത  അദദഞപകേ/അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  നബശ്ചബത

കയഞഗദത കനടബകയടുകഞന് ആവശദമഞയ സഞവകേഞശഞ്ചാം നല്കുനതബനക്ക് ബബലബല്
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വദവസ  കചയബട്ടുണക്ക്.  ജേസ്പീവനകഞരുകട  സഞമഞനദ  അവകേഞശങ്ങകള

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഉനതവബദദഞഭദഞസത്തബകന്റെ  ഗണനബലെവഞരഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുമുതകുനതഞണക്ക്  ഈ  നബയമഞ്ചാം.  വബദദഞഭദഞസ-സമ്പദക്ക്

വദവസയക്ക്  ശക്തബപകേരുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  നവസ്പീന  കകേഞഴ്സുകേള്  ഉനത  വബദദഞഭദഞസ

കമഖലെയബലണഞകേണകമനതഞണക്ക്  സര്കഞര്  നബലെപഞടക്ക്.  സസഞശയ

സഞപനങ്ങളുകട  ഗണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുകേകയന  സഞമൂഹദ

ഉത്തരവഞദബത്തമഞണക്ക് ബബല് അവതരണത്തബലൂകട സര്കഞര് നബര്വ്വഹബക്കുനതക്ക്.

നബരഞകേരണപകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

2021-കലെ  കകേരള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളുഞ്ചാം)  ബബല്  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച  VI-ാം  നമ്പര്  വബഷയനബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് വബഷയനബര്ണ്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയച.
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(2) സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള   2021-  കലെ കകേരള ഡബജേബറല്
ശഞസ്ത്ര സഞകങ്കതബകേ നൂതനവബദദഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവഞ്ചാം അനന്തര ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം

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

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  ഡബജേബറല്  ശഞസ്ത്ര

സഞകങ്കതബകേ  നൂതനവബദദഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സെെസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

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

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

ചര്ചയബലഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയബലഞ്ചാം  ഉയര്നവന  ക്രബയഞത്മകേ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുത്തബകകഞണള്ള  ബബലഞണക്ക്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ജേനറല്

കേഇൗണ്സബലെബലഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്ക്  ഓഫക്ക്  ഗവര്കണഴബലഞ്ചാം  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളഞല്

കതരകഞടുകകപ്പെടുനവരുകടയുഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേളുകടയുഞ്ചാം  പഞതബനബധദഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തബയതബകനഞപ്പെഞ്ചാം  ജേനറല്  കേഇൗണ്സബലെബല്  പഞര്ശസവത്കരബകകപ്പെട്ട

വബഭഞഗങ്ങളുകട പഞതബനബധദവഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.
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പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്  ):  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്

കരഖകപ്പെടുത്തുന.  ഭൂമബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  അടബസഞന  സഇൗകേരദങ്ങള്

കഎ.കഎ.കഎ.ടബ.എഞ്ചാം.കകേ.  പകേമഞറഞ്ചാം  കചയകകേഞടുക്കുകമന  വദവസയുഞ്ചാം

വബ.സബ.-കയ  കതരകഞടുക്കുന  സമബതബയബലഞ്ചാം  കേഇൗണ്സബലെബലഞ്ചാം  കസഞണ്സര്

എന്റെബറബയഞയ കേമ്പനബ പതബനബധബ  ഉണഞകുകമന വദവസയുഞ്ചാം കഭദഗതബ കചയ

നടപടബകയ സസഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന.  വബ.സബ.-കയ കതരകഞടുക്കുന സമബതബയബല്

എ.കഎ.സബ.റബ.ഇ.  പതബനബധബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം

സഞപബതമഞയ  ഡബജേബറല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല്  കഎ.കഎ.കഎ.ടബ.എഞ്ചാം.കകേ.-

യബകലെ  യു.ജേബ.സബ.  കയഞഗദതയബലഞത്തവകര  അദദഞപകേരഞയബ  നബയമബചതക്ക്

യു.ജേബ.സബ.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബകഞന്  ബുദബമുട്ടുണഞക്കുഞ്ചാം.

കഎ.കഎ.കഎ.ടബ.എഞ്ചാം.കകേ.  കനരബട്ടക്ക്  നബയമബചവകരയുഞ്ചാം  അദദഞപകേ

കയഞഗദതയബലഞത്തവകരയുഞ്ചാം  കസഞണ്സറബഞ്ചാംഗക്ക്  എന്റെബറബയുകട  കപരബല്

യൂണബകവഴബറബ  അദദഞപകേരഞയബ മഞറബയ നടപടബ  യു.ജേബ.സബ.  പഗഡക്ക് പലെനബനക്ക്

വബരുദമഞണക്ക്.   ഡബജേബറല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമനങ്ങള്ക്കുള്ള  റബക്രൂട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്

ഏജേന്സബയഞയബ  കഎ.കഎ.കഎ.ടബ.എഞ്ചാം.കകേ.  മഞറന  രസ്പീതബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

രൂപസ്പീകേരണത്തബകന്റെ പഖദഞപബത ലെക്ഷദകത്ത പരഞജേയകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.
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ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  എസക്ക്.  അരുൺ  കുമഞര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബജേബന്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

കകേരള  ഡബജേബറല്  ശഞസ്ത്ര  സഞകങ്കതബകേ  നൂതനവബദദഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഉനതവബദദഞഭദഞസത്തബലൂകട  വബജഞനത്തബലൂനബയ

തലെമുറകയ  സൃഷ്ടബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  നവസ്പീകേരണഞ്ചാം,  ഉലഞദനഞ്ചാം,  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കമഖലെകേളബല്  ശദ  കകേനസ്പീകേരബക്കുന  പുതബയ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്  വബകേസബപ്പെബക്കുകേകയനതുമഞണക്ക്  ബബലബലൂകട

ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  കഎ.കഎ.കഎ.ടബ.എഞ്ചാം.കകേ.-കയ ഡബജേബറല് യൂണബകവഴബറബയഞയബ

ഉയര്ത്തുന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  സര്കഞര്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  വബവബധ

വബഷയങ്ങളബല്  ഡബജേബറല്  സഞകങ്കതബകേവബദദ  ഉപകയഞഗബചക്ക്  പഠനഞ്ചാം  നടത്തുന

പധഞനകപ്പെട്ട അഞക്ക് സ്കൂളുകേളബലൂകട ഡബജേബറല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

മുകനഞട്ടുകകേഞണകപഞകേഞനഞണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  പബ.ജേബ  റബസര്ചക്ക്  കപഞഗ്രഞമബലൂകട

കതഞഴബലെബകന്റെ  അനന്തസഞദദതകേള്  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തഞന്  ടബ

യൂണബകവഴബറബയബലൂകട  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  പബ.ജേബ./പബ.എചക്ക്.ഡബ.  കകേഞഴ്സുകേള്കക്ക്

യു.ജേബ.സബ.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  കനടഞന്  സഞധബചതക്ക്  അഭബമഞനകേരമഞണക്ക്.
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കതഞഴബകലെടുക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം ഗകവഷണത്തബനുഞ്ചാം സഞമൂഹബകേ പതബബദതയുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതബനുഞ്ചാം ഡബജേബറല് യൂണബകവഴബറബയബലൂകട കേഴബയുന. 

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  രഞജേകഗഞപഞലെന് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .

സുകമഞദക്ക്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള

ഡബജേബറല്  ശഞസ്ത്ര  സഞകങ്കതബകേ  നൂതനവബദദഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്  വസ്പീണഞ്ചാം

അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഡബജേബറല്  സഞകങ്കതബകേ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ആകഗഞള  നബലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുന  തരത്തബല്  ഉനതവബദദഞഭദഞസത്തബനക്ക്  അതദഞധുനബകേ  സഞപന

സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുകേകയന  ലെക്ഷദകത്തഞകടയഞണക്ക്  ഡബജേബറല്  ശഞസ്ത്ര

സഞകങ്കതബകേ നൂതനവബദദഞ സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക് രൂപഞ്ചാം കകേഞടുത്തബട്ടുള്ളതക്ക്. കനഞളജേക്ക്

ഇകകഞണമബകക്ക്  കേരുത്തക്ക്  പകേരുന  പവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക്  ടബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

നടത്തുനതക്ക്.  മബകേച  പഠന  നബലെവഞരവഞ്ചാം  പശ്ചഞത്തലെ  സഇൗകേരദവകമഞരുകബ

ഗണകമനയുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  പവദഗ്ദ്ധദവമുള്ള  വബദദഞര്തബകേകള

സൃഷ്ടബക്കുകേകയനതഞണക്ക്  ടബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബലൂകട  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.

സഞ്ചാംവരണതതസങ്ങള്  പഞലെബചകകേഞണക്ക്  പകവശനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബലൂകട

സഞധഞരണകഞരഞയ  വബദദഞര്തബകേള്ക്കുള്കപ്പെകട  പഠനഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം
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വബദദഞര്തബകേളുകട  നൂതന  ആശയങ്ങള്  പഞവര്ത്തബകേമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

സഞധബക്കുഞ്ചാം. വബദദഞര്തബകേള്കക്ക് ശഞസ്ത്രഞ്ചാം, കേലെ, മഞനവബകേ വബഷയങ്ങളബലള്കപ്പെകട

സര്വ്വകമഖലെകേളബലഞ്ചാം  ഡബജേബറല്  കകേഞഴ്സുകേളുകട  സഞദദത  പകേര്നനല്കേഞനുഞ്ചാം

ഡബജേബറല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

കടകകഞസബറബയബലെഞയതബനഞല്  വദവസഞയരഞ്ചാംഗവമഞയബ  കകകേകകേഞര്കഞനുഞ്ചാം

സഞധബക്കുഞ്ചാം.   ഡബജേബറല് ഉലനങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുകേകയനതുഞ്ചാം പഠനകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  സമ്പഞദദകമനതുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  പധഞനകപ്പെട്ട

ലെക്ഷദമഞണക്ക്.   കകേരളത്തബകലെ ഉനതവബദദഞഭദഞസ കമഖലെയക്ക്  കേരുത്തക്ക് പകേരുന

രൂപത്തബല്  ഭഞവബതലെമുറകയ  വഞര്കത്തടുകഞന്  ഡബജേബറല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക്

കേഴബയുഞ്ചാം. 

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

ഡബജേബറല്  സയന്സബകന്റെ  പുതബയ  സഞധദതകേളുഞ്ചാം  വളരുന  കടകകഞളജേബ

അടബസഞനകപ്പെടുത്തബയുള്ള  കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം  മഞനവവബഷയങ്ങളുഞ്ചാം  പഠബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

നൂതന  സഞകങ്കതബകേവബദദ  പരമ്പരഞഗത  വദവസഞയങ്ങളുകട  വളര്ചയ്ക്കുകവണബ

ഉപകയഞഗബകഞനുഞ്ചാം  സഞധബക്കുന  കകേനമഞയബ  ഇഇൗ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയ

മഞറഞനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബട്ടബരബക്കുനതക്ക്.  ഡബജേബറല്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ
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അദദഞപകേ  നബയമനഞ്ചാം  യു.ജേബ.സബ.  മഞനദണ്ഡപകേഞരമഞണക്ക്  നടത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്;

അനദദഞപകേ  തസബകേകേളബകലെ  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന

നടത്തുനതഞണക്ക്.   IIITM(K)  എന സഞപനകത്ത കസഞണ്സറബഞ്ചാംഗക്ക്  എന്റെബറബ

ആകബയഞണക്ക് ഡബജേബറല് യൂണബകവഴബറബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതക്ക്.

നബരഞകേരണ പകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച.   

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ  കചയ.

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുളള 2021-കലെ കകേരള ഡബജേബറല്

ശഞസ്ത്ര  സഞകങ്കതബകേ  നൂതനവബദദഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച:

220. (i) ഖണ്ഡഞ്ചാം  2-ല്  (ബബ)  ഇനഞ്ചാം  വബട്ടുകേളകയണതുഞ്ചാം

കശഷബക്കുന ഇനങ്ങള് പുനരക്ഷരഞ്ചാം കചയ്യുകേ

(ii)  അപകേഞരഞ്ചാം പുനരക്ഷരഞ്ചാം കചയ്യകപ്പെടുന (ഇ)  ഇനത്തബനു
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പകേരഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ;

“(ഇ)  "കേമ്പനബ"  എനഞല്  2013-കലെ  കേമ്പനസ്പീസക്ക്  ആകബന്

(2013-കലെ  18)  കേസ്പീഴബല്  രൂപസ്പീകേരബകകപ്പെട്ട  ഒരു  കേമ്പനബ

എനര്തമഞകുന;”. 

(iii)  അപകേഞരഞ്ചാം  പുനരക്ഷരഞ്ചാം  കചയ്യകപ്പെടുന  (വബ)  ഇനത്തബനു

പകേരഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ, -

“(വബ) "വബദദഞര്തബ"  എനഞല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട ഒരു ഡബഗ്രബ,
ഡബകപ്ലഞമ  അകലങ്കബല്  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  ലെഭബക്കുനതബനുകവണബയുള്ള  ഒരു
പഠനക്രമകമഞ  ഗകവഷണകമഞ  നടത്തുനതബനഞയബ
റഗകലെഷനുകേള്കനുസ സൃതമഞയബ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
സഞപബചബട്ടുള്ള  ഗകവഷണ  വബദദഞഭദഞസ  കകേനങ്ങളബകലെഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള സഞപനങ്ങളബകലെഞ ഒരു ഫുള്പടഞ്ചാം അകലങ്കബല് പഞര്ട്ടക്ക് പടഞ്ചാം
വബദദഞര്തബയഞയബ  യഥഞവബധബ  പകവശനഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുള്ള  ഒരഞള്
എനര്തമഞകുന.”

240.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(സബ)-ല്  "വകുപ്പെബല് "  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "വകുപ്പെബന്  ''  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

221, 224, 227, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 246,

247, 249, 250, 251, 258, 259, 260, 262, 265, 266, 267, 268, 270, 271,

272, 273, 274, 275,  276, 277, 278, 280, 283,  287, 288, 289, 290,
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298, 299,  300, 301, 303, 305, 306, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317,

318,  319,  320,  324,  328,  329,   331,  333,  334,   335   എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച.

246. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(സബ)-ല്  "രൂപവല്കരബച  "  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"രൂപവത്കേരബച   '' എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

270. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ജേബ)-ല്  “രൂപവത്കേരബച"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"രൂപവത്കരബച” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

331.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(എക്സെെക്ക്)-ല്  "മറ്റു"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം   "മറക്ക്''  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുളള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുളള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച:

 375. ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(5)-ല്  “നബയമ  നടപടബകേളബകലെയുഞ്ചാം”  എനതബനു

പകേരഞ്ചാം “നബയമനടപടബകേളബകലെയുഞ്ചാം” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

336, 337, 338, 341, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 356, 357,

359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 374, 377,

379, 380, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395,396, 398,

401,  402,  403,  404,  405,  408,  409  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

356. ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(4)-ല്  "നബക്ഷബപ്തബമഞകകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളകതഞ”  എനതബനു

പകേരഞ്ചാം “നബക്ഷബപ്തമഞകകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളകതഞ”എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുളള മൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുളള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

411, 412, 413, 414, 418, 419, 421, 429, 431, 434, 436, 437, 438,

439, 440, 444, 445, 447, 448, 450, 453, 454, 455, 456, 457, 458,

459, 460, 461, 463, 464, 465 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച.

411. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(എ)-ല്   "വബവര  സഞകങ്കതബകേവബദദയബലഞ്ചാം"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"വബവരസഞകങ്കതബകേവബദദയബലഞ്ചാം'' എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

444. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(സബ)-ല് 

(i) "ആനുഷഞ്ചാംഗബകേകമഞ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം   "ആനുഷഞ്ചാംഗബകേമഞയകതഞ"  

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ
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448. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(ഡബ)-ല് 

(i) "വബവരസഞകങ്കതബകേ  വബദദയബലഞ്ചാം"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം    

"വബവരസഞകങ്കതബകേവബദദയബലഞ്ചാം"  എനക്ക് കചര്ക്കുകേ

 
(ii)"സഞകങ്കതബകേ  വബദദയബലഞ്ചാം"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  

"സഞകങ്കതബകേവബദദയബലഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  സസസ്പീകേരബച  കഭദഗതബകേള്  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.  മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്

നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുളള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുളള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

 അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

468. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5-ല് 
(i) (ഇ) ഇനത്തബനു പകേരഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

 "(ഇ)  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ മറ്റു  ഭഞഗങ്ങളബലഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ അനുമതബകയഞടു
കൂടബ  ഭഞരതത്തബകന്റെ  മറ്റു ഭഞഗങ്ങളബലഞ്ചാം ഗകവഷണ വബദദഞഭദഞസ കകേനങ്ങള്
സഞപബക്കുകേ;".

(ii) (എഫക്ക്) ഇനത്തബനു പകേരഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.
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"(എഫക്ക്)   സര്കഞരബകന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമുള്ള  ഗകവഷണ  സഞപനങ്ങകളയുഞ്ചാം
പരബശസ്പീലെന  കകേനങ്ങകളയുഞ്ചാം,  സ്റ്റേഞറമ്യൂട്ടുകേള്കനുസൃതമഞയബ,
സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  എക്സെെക്ക്കറൻഷൻ  കസന്റെറകേളഞയുഞ്ചാം  സസതനമഞയ
മബകേവബകന്റെ  കകേനങ്ങളഞയുഞ്ചാം  പരബശസ്പീലെന  കകേനങ്ങളഞയുഞ്ചാം   ഔട്ടക്ക്  റസ്പീചക്ക്
കസന്റെറകേളഞയുഞ്ചാം  പവര്ത്തബക്കുനതബനഞയബ അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കുകേ;”.  

552. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(എചക്ക്)-ല് "നബര്വ്വഹബക്കുകേയുഞ്ചാം” എന വഞകക്ക് നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുകേ.

570. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(ഐ)-ല്  "മറ്റു"  എന വഞകക്ക് വരുനബടകത്തലഞഞ്ചാം  "മറക്ക്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

608. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(എല്)-ല് "മറ്റു" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "മറക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

617. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(എന്)-ല് "സയന്സബലഞ്ചാം" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "സയന്സക്ക്" എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

470, 476, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 490, 491, 493,

495, 499, 500, 501, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,

515, 517, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533,

534, 539, 540, 541, 544, 547, 548, 554, 555, 561, 562, 567, 568, 569,

572, 574, 576, 577, 579, 584, 589, 590, 591, 592, 593, 597, 598, 599,

601, 602, 603, 604, 605, 609, 613, 614,  620, 624, 625, 626, 627, 628,

629, 630, 632, 636, 637, 638, 641, 643, 644, 645, 647, 649, 651, 655,
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656, 658, 659, 661, 662, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 674,

677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,

691, 692, 693, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 702, 703, 705, 706, 707,

709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723,

724, 725 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ മഞറങ്ങകളഞകട സസസ്പീകേരബച.

476. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(എ)-ല് "നബശ്ചയബകചകഞവന" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം 

"നബശ്ചയബക്കുന" എന കഭദഗതബക്കുകശഷഞ്ചാം വരുന "പകേഞരമുളള" 

എന വഞകക്ക് ഒഴബവഞകകണതഞണക്ക്.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച.

491. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(ബബ)-ല്  “നബശ്ചയബകചകഞവന"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"നബശ്ചയബക്കുന”എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

500. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(ബബ)-ല്  "മറ്റു"  എന  വഞകബനു  പകേരഞ്ചാം  "മറക്ക് ''  എന  വഞകക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

504. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(സബ)-ല്  "മറ്റു"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "മറക്ക് ''  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.
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509. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(ഡബ)-ല്  "മറ്റു"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "മറക്ക് ''  എനഞ്ചാം

"പടുത്തുയര്ത്തുകേ ''  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "സഞപബക്കുകേ ''  എനഞ്ചാം

കചര്ക്കുകേ.

602. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(കകേ)-ല് "നബലെനബറത്തുനതബനുമഞയബ" എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"നബലെനബര്ത്തുനതബനുമഞയബ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

604. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(എല്)-ല്  "പഞകസ്പീസുഞ്ചാം"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

" പരബശസ്പീലെനവഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം വഞകഞല് കഭദഗതബയുഞ്ചാം 

സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുളള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുളള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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 ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,

739, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

752,  753,  754,  755,  757,  761,  762  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 776, 778,

779, 780 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.



54

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

779. ഖണ്ഡഞ്ചാം  8(5)-ൽ “രൂപവൽകരബകകണതഞണക്ക്”  എനതബനു പകേരഞ്ചാം

"രൂപവത്കേരബകകണതഞണക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  സസസ്പീകേരബച  കഭദഗതബ  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്

നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുളള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുളള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

783,  785,  786,  787,  790,  791,  795  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

796, 798, 799, 801, 804, 805, 807, 809 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.  

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച:

811. ഖണ്ഡഞ്ചാം  11(7)-കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  “ചഞലെസലെറബനക്ക്"

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "ചഞന്സലെറബനക്ക് " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

812, 815, 816, 817, 821, 822, 823, 824, 828, 830, 831, 832, 836,

837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 849, 850, 851 (i),

852, 858, 861, 862, 863 (i), 873, 874, 875, 877, 879, 880, 881, 882,

885, 887, 888, 891, 892, 893 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.     

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള്  സസസ്പീകേരബച:

816. ഖണ്ഡഞ്ചാം  11(1)-ല്  "സഞകങ്കതബകേ  വബദദ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം
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"സഞകങ്കതബകേവബദദ " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

887. ഖണ്ഡഞ്ചാം  11(10)-ല്,  "ആറ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "ആറക്ക്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറ്റു  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

894, 895, 897, 898 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.  

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 
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പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

899, 900, 903, 904, 905, 906, 907, 908 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.   

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച:

 904. ഖണ്ഡഞ്ചാം  13(1)-ല്  "നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടഞവന"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടുന"എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

 907. ഖണ്ഡഞ്ചാം  13(2)-ല്  "ഒപ്പു"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "ഒപ്പെക്ക്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

914, 915, 916, 917 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.  

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 
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പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

919,  920,  921,  922,  923,  924  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള്  സസസ്പീകേരബച:

921. ഖണ്ഡഞ്ചാം 15-ല് "മറ്റു" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "മറക്ക്'' എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

924.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  15-ല്  "നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടഞവന"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടുന'' എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

925, 926, 927, 930 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  

പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

931, 932, 933, 934, 937, 939, 940, 941, 947, 950, 951, 952, 953,

954, 955, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970,

971, 973, 975 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസസ്പീകേരബച:

955. ഖണ്ഡഞ്ചാം 17(2)(xix)-ല്,

(i)"മൂന" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "മൂനക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  "വബവര-സഞകങ്കതബകേ  വബദദയബകലെഞ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"വബവരസഞകങ്കതബകേവബദദയബകലെഞ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991,

992, 994, 998, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസസ്പീകേരബച:

990. ഖണ്ഡഞ്ചാം  18(1)  (xvii)-ല്  "നഞല”   എനതബനക്ക്   പകേരഞ്ചാം

“നഞലെക്ക്” എനഞ്ചാം  “രണ”എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം “രണക്ക്” എനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  
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കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1007,  1008,  1009,  1012,  1013,  1014,  1015,  1016  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

പകത്തഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പകത്തഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന വഞകഞല് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച:

ഖണ്ഡഞ്ചാം 20(4)-ല് "വര്ഷത്തബല്" എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

1018, 1019, 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,

1031,  1033,  1034,  1035,  1036,  1037,  1038,  1039,  1040  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 
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മനബ അവതരബപ്പെബച വഞകഞല് കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1041,  1042,  1043,  1044,  1047,  1048,  1049  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063,

1064,  1066, 1067 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 
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മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള്  സസസ്പീകേരബച:

1055. ഖണ്ഡഞ്ചാം 22(1)(ii)-ല് “രണ"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "രണക്ക് "  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

1064. ഖണ്ഡഞ്ചാം  22(5)-ൽ  "അധദക്ഷത"  എനക്ക്  വരുനബടകത്തലഞഞ്ചാം

"ആദദക്ഷദഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച:

1074.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 23(1) -ല് (v)-ാം ഇനത്തബനുകശഷഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഇനഞ്ചാം

കചര്ക്കുകേ. 
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"(vi)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ  വബദദഞര്തബകേളബല്  നബനഞ്ചാം  സര്കഞര്
നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കചയ്യുന രണക്ക്  വബദദഞര്തബ പതബനബധബകേള്,  അവരബല് ഒരഞള്
വബദദഞര്തബനബ ആയബരബകകണതഞണക്ക്. ".  

1075, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1093

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച:

1094. ഖണ്ഡഞ്ചാം  24(1)-ല്  (iv)-ാം  ഇനത്തബനുകശഷഞ്ചാം  തഞകഴപ്പെറയുന

ഇനഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ:

"(v)  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ  ഗകവഷണ  വബദദഞര്തബകേളബല്  നബനഞ്ചാം
സര്കഞര് നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കചയ്യുന രണക്ക് വബദദഞര്തബ പതബനബധബകേള്, അവരബല്
ഒരഞള് വബദദഞര്തബനബ ആയബരബകകണതഞണക്ക്."
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1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109 

1113 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസസ്പീകേരബച: 

1108. ഖണ്ഡഞ്ചാം 24(4)-ല് "നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടഞവന" എനതബനുപകേരഞ്ചാം  

"നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടുന" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1114, 1115 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസസ്പീകേരബച: 

1114.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  25-ല്,  "നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടഞവന"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം
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"നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടുന" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

1115-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

1148.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  26(x)-ല്  "ഇവ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "എനബവ''  എനക്ക്
കചര്ക്കുകേ.

1149.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  26(xii)-ല്  "ഇവ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "എനബവ''  എനക്ക്
കചര്ക്കുകേ. 

1116,  1119,  1121,  1123,  1124,  1126,  1128,  1129,  1130,  1132,  1133,

1137,  1138,  1141,  1146,  1147,  1150,  1151  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

      കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1152,  1153,  1154,  1155,  1156,  1157,  1158,  1159  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1160, 1161, 1162, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

 ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1171,  1172,  1173,  1174,  1175,  1179  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

ഇരുപത്തബകയഞന്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1180,  1183,  1184,  1185,  1188,  1192,  1193,  1194,  1195,  1196,  1197

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1200, 1201, 1202 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1203, 1204, 1214 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1215, 1223, 1224 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ
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അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1225, 1226, 1227, 1228 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1229, 1231 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ  സസസ്പീകേരബച.

1229.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 35-ല് "മറ്റു" എനതബനു പകേരഞ്ചാം "മറക്ക് " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

1231-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.



71

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1232-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1233, 1234 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1235-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച.  
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മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1236, 1237, 1238 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെത്തബകയഞന്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബകയഞന്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1239, 1240, 1242 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞല്പ്പെതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

1243, 1244 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം 

120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 146, 147, 150, 154,

155, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 173, 175, 176, 180, 183, 184,

187, 188, 191, 193, 198, 200, 201, 202, 203 , 205, 208, 212, 215, 216,

217, 218, 219 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച. 

212. ഖണ്ഡഞ്ചാം  1(1)-ല്   “കപരു"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം   "കപരക്ക്"  എനക്ക്  
കചര്ക്കുകേ. 

മനബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ 

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ 

ഭഞഗമഞയബ.

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

കകേരള  ഡബജേബറല്  ശഞസ്ത്ര  സഞകങ്കതബകേ  നൂതനവബദദ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എപക്സെെസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

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

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ):  സഞ്ചാംസഞനകത്ത സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേകള

സഞ്ചാംബനബചക്ക് വദഞപകേമഞയ ആകക്ഷപങ്ങള് ഉയര്നവരുന കേഞലെഘട്ടത്തബലെഞണക്ക്

ഇഇൗ നബയമഞ്ചാം  പഞസ്സഞക്കുനതക്ക്.  പബന്വഞതബല് നബയമനഞ്ചാം  നടത്തഞന് ഇഇൗ ബബല്

കേഞരണമഞകേരുകതനക്ക് അഭദര്തബക്കുന. ഉദഞത്തമഞയ ലെക്ഷദങ്ങള്കനുസൃതമഞയബ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  പവര്ത്തനങ്ങള്  മുകനഞട്ടുകകേഞണകപഞകേഞന്  സര്കഞര്

ശമബകണഞ്ചാം. 

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

കകേരളത്തബകലെ എലഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുഞ്ചാം  മബകേച  രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്

പവര്ത്തബചകകേഞണബരബക്കുനതക്ക്.  നബയമനബര്മ്മേഞണ  പക്രബയയബല്  ഇടകപട്ട
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മുഴുവന് അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം അഭബനന്ദബക്കുന. 

2021-കലെ  കകേരള  ഡബജേബറല്  ശഞസ്ത്ര  സഞകങ്കതബകേ  നൂതനവബദദഞ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ  കഎകേകേകണദന

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

X. അറബയബപ്പെക്ക്

ബബലബകന്റെ അവതരണഞ്ചാം മഞറബവയ്ക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഒകകഞബര്  13-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  പരബഗണബകഞനബരുന

2021-കലെ  കകേരള  സസകേഞരദവനങ്ങള്  (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം  പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം)

(കഭദഗതബ)  ബബല്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വകുപ്പുതലെത്തബല്  കൂടുതല്  പരബകശഞധന

ആവശദമഞയതബനഞല്  സഭയുകട  നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബല്

അവതരബപ്പെബക്കുനതബല്നബനഞ്ചാം  മഞറബവയണകമനക്ക്  അഭദര്തബചകകേഞണക്ക്

ബഹുമഞനകപ്പെട്ട വനഞ്ചാം വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ കേത്തക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ഒകകഞബര്

5-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകലെ

ശബപഞര്ശകേളബകനല്  സഭയുകട  അനുമതബകയഞടുകൂടബ  ഭഞഗബകേമഞയ  കഭദഗതബ

വരുത്തബ  പസ്തുത  ബബലബകന്റെ  അവതരണവഞ്ചാം  തുടര്  നടപടബകേളുഞ്ചാം

മകറഞരവസരത്തബകലെയക്ക് മഞറബവയ്ക്കുകേയഞണക്ക്.
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സഭ പവകുകനരഞ്ചാം 5.36-നക്ക്  പബരബഞ.

***********


