
I ഇ.ബബ. XV -  കകേരള നബയമസഭ/III-21

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      നവഞ്ചാംബര്   11,   വദഞഴഞ്ചാം

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 

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട    529-  ാം നമ്പര് കചഞദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  529-ാം  നമ്പര്  കചഞദദത്തബകന്റെ  തബരുത്തബയ  ഉത്തരഞ്ചാം

ജേലെവബഭവ വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച. 
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II    അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

 കപകടഞള്  ,   ഡസ്പീസല് വബലെവര്ദനവക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:   കപകടഞള്,  ഡസ്പീസല്  വബലെവര്ദനവുമൂലെഞ്ചാം  രഞജേദകത്ത

ജേനങ്ങള് കേഷ്ടകപ്പെടുന സഞഹചരദത്തബല് മറക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളഞ്ചാം കകേന്ദ്രഭരണ

പകദശങ്ങളഞ്ചാം  ഇന്ധനനബകുതബ  കുറയ്ക്കുകേകയഞ  അധബകേവരുമഞനഞ്ചാം

ഉകപക്ഷബക്കുകേകയഞ  കചയബടഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  ഇന്ധനവബലെ  കുറയഞന

തയഞറഞകേഞത്തതഞ്ചാം   കകേന്ദ്രസര്കഞര്  നഞമമഞത്രമഞയ  നബകുതബയബളവക്ക്  മഞത്രഞ്ചാം

നല്കേബയതഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  ജേനങ്ങള്ക്കുണഞയബരബക്കുന  ബുദബമുടഞ്ചാം  ആശങ്കയുഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

കകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പൂണബത്തുറ),  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,

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

അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പകേഞരഞ്ചാം കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബടണക്ക്.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  കേഴബഞ്ഞ

ആറുവര്ഷഞ്ചാം  കപകടഞള്-ഡസ്പീസല്  നബകുതബനബരകബല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

വര്ദന വരുത്തബയബകല്ലെനക്ക് മഞത്രമല്ലെ  2018-ല് നബകുതബ നബരകക്ക്  കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബടണക്ക്.  അധബകേ  എകകക്സെെസക്ക്  നബകുതബയുഞ്ചാം  കസസഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബ

ഇന്ധനവബലെ  വര്ദബപ്പെബച  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരഞണക്ക്  നബരകക്ക്  കുറയ്കകണതക്ക്.
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ഓയബല്  പൂള്  അകക്കൗണക്ക്  നബര്ത്തലെഞകബ  വബലെനബര്ണ്ണയഞധബകേഞരഞ്ചാം

കേകമ്പഞളത്തബനക്ക്  വബടകകേഞടുത്തതബനഞല്  കേമ്പനബകേള്  യകഥേഷ്ടഞ്ചാം  വബലെ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞണക്ക്.   അന്തഞരഞഷ്ട്ര  മഞര്കറബല്  ക്രൂഡക്ക്  ഓയബലെബനക്ക്  വബലെ

കുറയുകമ്പഞള്  ഇന്ധനവബലെ  കുറയഞന  തയഞറഞകേഞകത  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കക്ക്

വബഹബതഞ്ചാം നല്കകേണതല്ലെഞത്ത കസഷദല് എകകക്സെെസക്ക് ഡഡ്യൂട്ടബ,  അഡസ്പീഷണല്

എകകക്സെെസക്ക്  ഡഡ്യൂട്ടബ,  കസസക്ക്  എനബവ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞണക്ക്  കചയ്യുനതക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക് കേഞലെത്തക്ക് വബവബധ സഞ്ചാംസഞനങ്ങള് ഇന്ധനങ്ങള്ക്കുകമല് നബകുതബ

ഏര്കപ്പെടുത്തബകയങ്കബലഞ്ചാം  വബവബധ  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന

കകേരളത്തബല് അതബകലെഞരു വര്ദനയുഞ്ചാം വരുത്തബയബട്ടബല്ലെ.  

ശസ്പീ. കകേ. ബഞബു (തൃപ്പൂണബത്തുറ): കകേന്ദ്ര സര്കഞര് കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്

എകകക്സെെസക്ക്  തസ്പീരുവ  കുറകചങ്കബലഞ്ചാം  ഇന്ധനവബലെയബല്  ആറഞഞ്ചാംസഞനമുള

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  വബലെ  കുറയഞന  തയഞറഞകേഞത്തതക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.

ഇന്തദയബകലെ  ഭൂരബപക്ഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഭരണ  പകദശങ്ങളഞ്ചാം

ഇന്ധനവബലെ  കുറകചങ്കബലഞ്ചാം  അധബകേനബകുതബ  വരുമഞനഞ്ചാം  കവകണനവയഞന

തയഞറഞകേഞത്തതക്ക്  ജേനങ്ങകളഞടുളള  കവല്ലുവബളബയഞണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന്റെ

നബകുതബഭസ്പീകേരതയക്ക്  കകേരളവുഞ്ചാം  കൂടനബല്ക്കുകേയഞണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ

അതബര്ത്തബ  പകദശങ്ങളബകലെ  ജേനങ്ങള്  അയല്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം
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ഇന്ധനഞ്ചാം  നബറയ്ക്കുനതബലൂകട  കകേരളത്തബനക്ക്  നബകുതബനഷ്ടഞ്ചാം  ഉണഞകുകേയഞണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  ഒരു  ലെബറര്  കപകടഞളബനക്ക്  ഒരു  രൂപ  അധബകേനബകുതബ

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതഞ്ചാം  ഇന്ധന  നബകുതബ  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തഞന  ശമബകഞത്തതഞ്ചാം  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  കുറഞ്ഞവബലെയക്ക്

ഇന്ധനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞന  സര്കഞര്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഇക്കൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയണഞ്ചാം.

  ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.-യബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയഞല് കപകടഞള്/ഡസ്പീസല് വബലെ കുറയുകമന

വഞദഞ്ചാം  അടബസഞനരഹബതമഞകണനതബകന്റെ  കതളബവഞണക്ക്  പഞചകേ

വഞതകേത്തബകന്റെയുഞ്ചാം മകണ്ണണ്ണയുകടയുഞ്ചാം വബലെവര്ദനവക്ക്. ഇന്ധനവബലെയബല്നബനക്ക്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  ലെഭബക്കുന  അധബകേവരുമഞനഞ്ചാം  സക്കൗജേനദ  ഭക്ഷദകബറക്ക്

വബതരണഞ്ചാം,  കകേഞവബഡക്ക്  ബഞധബചക്ക്  മരബക്കുനവരുകട   കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്  മൂനക്ക്

വര്ഷകത്തയക്ക്  പതബമഞസ  കപനഷന  തടങ്ങബയ  വബവബധ  ജേനകക്ഷമ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുപകയഞഗബക്കുന.  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  ഇന്ധന  നബകുതബ

വര്ദബപ്പെബചബട്ടബകല്ലെനമഞത്രമല്ലെ  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  വരുത്തബയ  നബകുതബയബളവക്ക്

കേഞരണഞ്ചാം  വരുമഞന  നഷ്ടമുണഞവുകേയുഞ്ചാം  കചയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഇക്കൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയണതബല്ലെ.
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(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച)

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  കകേന്ദ്രസര്കഞരുഞ്ചാം

വബവബധ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളഞ്ചാം  ഇന്ധനനബകുതബയബല്  വരുത്തബയ  ഇളവക്ക്

കകേരളത്തബലഞ്ചാം   നല്കേണഞ്ചാം.   ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  ലെഭബക്കുന

അധബകേവരുമഞനത്തബല്നബനക്ക്  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഓകട്ടഞ/ടഞക്സെെബ

കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-ക്കുഞ്ചാം  ഫദ്യുവല്  സബ്സബഡബ

നല്കേണഞ്ചാം.  യു.ഡബ.എഫക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ കേഞലെത്തക്ക് നഞലതവണ കപകടഞള്

നബകുതബയബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തബയബടണക്ക്.  പഞഞബക്ക്,  രഞജേസഞന  എനസ്പീ

സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്  ഇന്ധന  നബകുതബ  കുറചതകപഞകലെ  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുഞ്ചാം

നബകുതബ  കുറചക്ക്  മഞതൃകേയഞകേണഞ്ചാം.  കപകടഞളബയഞ്ചാം  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക്ക്  വബലെ

വര്ദബക്കുകമ്പഞള്  ഏറവുഞ്ചാം  കൂടുതല്  വബലെകയറമുണഞകുന  സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക്

കകേരളഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  മഹഞമഞരബയുകടയുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  മഞനദത്തബകന്റെയുഞ്ചാം

കേഞലെത്തക്ക്  ജേനങ്ങള്കക്ക്  ആശസഞസഞ്ചാം  നല്കേഞനുള  നടപടബ  സര്കഞരബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനണഞകേണഞ്ചാം. 

(അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം  ചര്ച  കചയഞത്തതബല്  പതബകഷധബചക്ക്

പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഒനടങ്കഞ്ചാം  ഡയസബനുമുനബല്വനക്ക്  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചക്ക്

സഭഞനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുന.)
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്): കപകടഞളബനക്ക്

രണക്ക് രൂപ  30  പപ സയുകടയുഞ്ചാം ഡസ്പീസലെബനക്ക്  ഒരു രൂപ  60  പപസയുകടയുഞ്ചാം

നബകുതബ സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് കുറച;  അതഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേന്ദ്രസര്കഞര്

ഇന്ധനവബലെ വര്ദബപ്പെബചകപ്പെഞള് ആകകേ 200 കകേഞടബ രൂപയുകട നബകുതബയഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  ലെഭബചതക്ക്.   കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  ഉള്കപ്പെകടയുള എല്ലെഞ

സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  സബ്സബഡബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്കക്ക്

നബര്മ്മേഞണഞനുമതബ നല്കുകേയുഞ്ചാം കചയബടണക്ക്. 

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  അധബകേവരുമഞനഞ്ചാം

വസ്പീണഞ്ചാം  വര്ദബചകകേഞണബരബക്കുന  സഞഹചരദത്തബല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

നബകുതബ കുറചക്ക് ജേനങ്ങകള സഹഞയബകഞന തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  

III. ശദക്ഷണബകല്

(1) കപഞതകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളഞ്ചാം കപഞത ആസബകേളഞ്ചാം സസകേഞരദകമഖലെയക്ക്
പകേമഞറുനതക്ക് സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ഉണ്ണബക്കൃഷ്ണന:  സഞ്ചാംസഞനകത്ത കകേന്ദ്ര കപഞതകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബലെവബലള  പതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കപഞളബകയഞള് പഞന്റെബകന്റെ

പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  HMT-യുകട  കടയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെര്

വബപുലെസ്പീകേരബചക്ക്  കകനപുണദ  വബകേസനത്തബനക്ക്  പഞപ്തമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം
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കപഞളബകടകബകക്ക്/കഎ.ടബ.കഎ./എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞകളജുകേളബകലെ

വര്കക്ക്കഷഞപ്പെക്ക്  പുനരുദഞരണത്തബനക്ക്  HMT-കയ ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീകയ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബ  കകഹഡ്രജേന

കപകറഞകകക്സെെഡബനക്ക്  മഞര്കറബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുകണഞ്ചാം.  HPCL-കന്റെ

കേസ്പീഴബലള  അനദഞധസ്പീനകപ്പെട്ട  ഭൂമബ  വബകേസനഞവശദങ്ങള്കക്ക്

ഉപകയഞഗബക്കുനതബനുഞ്ചാം  HOC-കയയുഞ്ചാം  കകേഞചബ  കേപ്പെല്ശഞലെകയയുഞ്ചാം

കപഞതകമഖലെയബല്  നബലെനബര്ത്തഞനുള  ഇടകപടലകേളഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനണഞകേണഞ്ചാം. 

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

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പവര്ത്തബചവരുന  കകേന്ദ്ര  കപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങളകട

ഓഹരബ വബറഴബകല് നടപടബ നസ്പീതബ ആകയഞഗബകന്റെ ശബപഞര്ശപകേഞരഞ്ചാം കകേന്ദ്ര

സര്കഞര് സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന കപഞതകമഖലെഞ സഞപനങ്ങളകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം കൂടുതല് കമചകപ്പെടുത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം വബറഴബകഞന തസ്പീരുമഞനബച

കകേന്ദ്ര  കപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങകളക്കൂടബ  ഏകറടുത്തക്ക്  പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശകബകപ്പെടുത്തുന  ബദല്  വബകേസനനയമഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബചകകേഞണബരബക്കുനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  സസകേഞരദവത്കേരബകഞന

തസ്പീരുമഞനബച BHEL Electrical Machines Ltd, BEML, HNL എനബവയുകട
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ഏകറടുകല്  നടപടബകേള്  ഇതബകനഞടകേഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞയബടണക്ക്.  കപകടഞളബയഞ്ചാം

കേമ്പനബയഞയ  BPCL  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  സസകേഞരദവത്കേരബകകപ്പെടുനവയുകട

പട്ടബകേയബലള്കപ്പെടുത്തബയതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  അതബല്നബനഞ്ചാം

പബനഞറണകമനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  കകേന്ദ്രസര്കഞരബകനഞടക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടബടണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  കപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങകള

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേകയന സമസ്പീപനമഞണക്ക് സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

കകേഞചബന  കപഞര്ട്ടക്ക്  ടസബകന്റെ   കേഞരദത്തബല്  സഞദദമഞയ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം. 

(രണഞമകത്ത ശദക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ.)

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):  കപകടഞളബകന്റെയുഞ്ചാം

ഡസ്പീസലെബകന്റെയുഞ്ചാം  നബകുതബ  കുറയബകല്ലെന  സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

പബടബവഞശബയബലഞ്ചാം  വബഷയഞ്ചാം  ചര്ചയ്കകടുകഞത്തതബലഞ്ചാം  പതബകഷധബചക്ക്

യു.ഡബ.എഫക്ക്. അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭഞനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബക്കുന. 

(പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള് തടര്നള സഭഞനടപടബകേള് ബഹബഷ്കരബച.)

സബ്മബഷനുകേളഞ്ചാം അവയ്ക്കുള മറുപടബകേളഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവച.

IV. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസകേള്

കേഞരദവബവര പട്ടബകേയബകലെ  ലെബസക്ക്-1, ലെബസക്ക്-2 [ചട്ടഞ്ചാം 47(2)] പകേഞരമുള
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കേടലെഞസകേള് കമശപ്പുറത്തുവച. 

V. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

യുവജേനകക്ഷമവുഞ്ചാം  യുവജേനകേഞരദവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച  സമബതബയുകട

ഒനഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച. 

VI. ചട്ടത്തബനുള കഭദഗതബയുകട പരബഗണന

കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം സസ്പീറബലെബല്ലെഞതബരുനതബനഞല് ചട്ടത്തബനുള

കഭദഗതബ പരബഗണബചബല്ലെ. 

VII. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള    2021-  കലെ കകേരള സസഞശയ
കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ  -  അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്    (  നബയമനവുഞ്ചാം  കസവന
വദവസകേളഞ്ചാം  )    ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയവുഞ്ചാം
അനന്തരഘട്ടങ്ങളഞ്ചാം

ഉനത  വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയത

പകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ

പകേഞരമുള 2021-കലെ കകേരള സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക് അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവുഞ്ചാം  കസവന  വദവസകേളഞ്ചാം)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  സസകേഞരദ  കകേഞകളജുകേളബകലെ

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവന  കവതന  വദവസകേളഞ്ചാം

കയഞഗദതയുഞ്ചാം  നബശ്ചയബക്കുന  ഇക്കൗ  ബബല്

പഞസ്സഞകബത്തരണകമനഭദര്തബക്കുന.  

(വബകയഞജേനക്കുറബപ്പെക്ക് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ.)

ശസ്പീ.  കകേ.  കജേ.  മഞക്സെെബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  കഡഞ  .    കകേ  .    ടബ  .

ജേലെസ്പീല്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള  2021-കലെ  കകേരള

സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവുഞ്ചാം

കസവന  വദവസകേളഞ്ചാം)  ബബല്  കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ

സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സസകേഞരദ

കകേഞകളജുകേള് അടബസഞനപരമഞയബ പഞലെബകകണ വദവസകേള് മഞത്രമഞണക്ക്

ബബല്ലെബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടളതക്ക്.  ബബല്ലെബകലെ  വദവസകേള്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  നബയമനങ്ങള്

സുതഞരദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കസവന-കവതന  വദവസകേളമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട
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ചൂഷണഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഉപകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

സര്കഞര്/എയ്ഡഡക്ക്  കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് അര്ഹതകപ്പെട്ട അവധബകേള് സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക് അദദഞപകേ-

അനദദഞപകേ ജേസ്പീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം ബഞധകേമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം കപഞവബഡന്റെക്ക് ഫണബല്

അഞ്ചാംഗമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷയബലള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

നബയമഞ്ചാം വദവസ കചയ്യുന. നബയമന പഞയപരബധബയുഞ്ചാം വബരമബകല് പഞയവുഞ്ചാം

കറഗുകലെററബ  കബഞഡബ  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്  തസ്പീരുമഞനബക്കുകമന  വദവസ

അര്ഹരഞയവര്കക്ക്  കജേഞലെബ  ലെഭബക്കുനതബനക്ക്  സഹഞയകേരമഞകുഞ്ചാം.  വബദദഞഭദഞസ

ഏജേനസബയുകട അചടക നടപടബമൂലെഞ്ചാം അദദഞപകേ-അനദദഞപകേര് കനരബടുന

ബുദബമുടകേള്  പവസക്ക്  ചഞനസബലെറുകട  കനതൃതസത്തബലള  സമബതബ  മുമ്പഞകകേ

കബഞധബപ്പെബകഞവുനതഞകണന  വദവസ  അദദഞപകേരുകട  ആത്മവബശസഞസഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുഞ്ചാം.  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്   അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞരുകട  വബവരങ്ങള്  നബയമനത്തസ്പീയതബമുതല്  മൂനമഞസത്തബനകേഞ്ചാം

അഫബലെബകയറക്ക്  കചയബടള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല്  രജേബസര്

കചകയണതഞകണന  വദവസ  മൂലെദനബര്ണ്ണയത്തബലണഞകുന  പബഴവക്ക്

ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളബല്  ഇകന്റെണല്  കേസഞളബറബ  അഷസറനസക്ക്  കസല്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബലൂകട  അകഞദമബകേ  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം
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സഞധബക്കുഞ്ചാം.  ടബ  ആകബനക്ക്  എത്രയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കകേരള യൂണബകവഴബറബ ഓഫക്ക് കഹല്ത്തക്ക് സയനസസബകന്റെ കേസ്പീഴബലള സസഞശയ

കകേഞകളജുകേള്കക്ക് പസ്തുത നബയമഞ്ചാം ബഞധകേമഞകബകകഞണക്ക് നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ. ജേബ. എസക്ക്. ജേയലെഞല് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

മുഹസബന:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയപകേഞരമുള  2021-കലെ കകേരള

സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവുഞ്ചാം

കസവന  വദവസകേളഞ്ചാം)  ബബല്  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഈ  ബബല്

നബയമമഞകുനകതഞടുകൂടബ  സസഞശയ കകേഞകളജുകേളകട അകഞദമബകേക്ക് നബലെവഞരഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞന സഞധബക്കുഞ്ചാം.    കസല്ഫക്ക്  ഫബനഞനസബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞകളജുകേളബല്

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  നബയമനഞ്ചാം   നടത്തബ  മൂനക്ക്  മഞസത്തബനകേഞ്ചാം

യൂണബകവഴബറബകേളബല്  രജേബസര്  കചയണകമന  വദവസ  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

പകയഞജേനകേരമഞണക്ക്.  യൂണബകവഴബറബകേള്കക്ക്  കേസ്പീഴബലള സര്കഞര്/എയ്ഡഡക്ക്

കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേര്കക്ക്  സമഞനമഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേര്ക്കുഞ്ചാം  ഉണഞകുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ശമ്പള

കസ്കെയബലെബകനക്കുറബചള  വദവസകൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തഞന  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഈ നബയമഞ്ചാം  പഞബലെദത്തബല് വരുനകതഞടുകൂടബ    കേരഞര്

അടബസഞനത്തബല്  നബയമനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  സസഞശയ  കകേഞകളജുകേളബകലെ

അദദഞപകേര്കക്ക്   കപഞത  അവധബക്കുപുറകമ   മറക്ക്  അവധബകേളഞ്ചാം

ലെഭദമഞകുനതഞണക്ക്.    ഇകന്റെണല് കേസഞളബറബ അഷസറനസക്ക് കസല്,  പബ.റബ.എ.,

വബദദഞര്തബകേളകട പരഞതബ  പരബഹഞര കസല്,  വബദദഞര്തബ പതബനബധബകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തബകകഞണള കകേഞകളജേക്ക് യൂണബയന കേക്കൗണ്സബലകേള്,  കസക്ഷസല്

ഹരഞകസ്മെന്റെബകനതബരഞയബടള  ഇകന്റെണല്  കേമ്മേബറബ  എനബവ

രൂപസ്പീകേരബകണകമനക്ക്  ബബല്ലെബല്  വദവസ  കചയബടണക്ക്.   സസഞശയ

കകേഞകളജുകേളബകലെ  അദദഞപകേരുകട  ശമ്പളഞ്ചാം  അവരുകട  അകക്കൗണബകലെയക്ക്

കനരബട്ടക്ക്  നല്കേഞനുള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ഉനത  വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ

കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  അണ്-എയ്ഡഡക്ക്

കമഖലെയബകലെ  അദദഞപകേ/അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവന  കവതന

വദവസകേള്  ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞപനങ്ങളകട ശരബയഞയ നടത്തബപ്പെബനുഞ്ചാം

ഈ  നബയമഞ്ചാം  ഒരു  പരബധബവകര  സഹഞയകേരമഞകുനതഞണക്ക്.

സസഞശയകകേഞകളജുകേളബല്  നബലെനബല്ക്കുന  പശ്നങ്ങള്കക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം
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കേഞണഞനുഞ്ചാം  അകഞദമബകേ നബലെവഞരഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം ഉനത വബദദഞഭദഞസ

രഞ്ചാംഗകത്ത  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തഞനുമഞണക്ക്  ബബല്ലെബലൂകട  ലെക്ഷദഞ്ചാം  വയ്ക്കുനതക്ക്.

കപഞതവബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗത്തുണഞയ കനട്ടങ്ങള് ഉനതവബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗത്തുഞ്ചാം

നടപ്പെഞക്കുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ   നവകകേരള  കപഞസക്ക്  കഡഞകര്

കഫകലെഞഷബപ്പുകേള്,  അന്തര് സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള് എനബവ

നടപ്പെബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.  പുതബയ  കപഞസ്റ്റുകേള്  കബകയറക്ക്   കചയക്ക്

ശസ്പീനഞരഞയണഗുരു  ഓപ്പെണ്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേകളയുഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേകളയുഞ്ചാം  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളഞകബ  മഞറഞനുമുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബടണക്ക്.  കഹഞസല്

സക്കൗകേരദങ്ങള്,  കേളബസലെഞ്ചാം,  പലെബ്രറബകേള്,  ലെകബഞറട്ടറബകേള് എനബവയുകട

നബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  നവസ്പീകേരണവുഞ്ചാം സര്കഞര്  നടപ്പെബലെഞകബ  വരുന.  നഞഷണല്

ഇനസബറബറഡ്യൂഷണല്  റഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  കഫ്രെയബഞ്ചാംവര്കബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

റഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  നഞഷണല്  അസസക്ക് കമന്റെക്ക്  ആനഡക്ക്

അകകഡബകറഷന  കേക്കൗണ്സബല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  എല്ലെഞ  സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുമുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞണക്ക്.   കകേരളത്തബകന്റെ

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകയ  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഞക്കുനതബനക്ക്

നബയമനബര്മ്മേഞണമടകഞ്ചാം നടത്തബ സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള് പുനനഃസഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന
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കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബചവരബകേയുഞ്ചാം  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷന,

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമ  പരബഷ്കരണ  കേമ്മേസ്പീഷന,  പരസ്പീക്ഷഞ  പരബഷ്കരണ

കേമ്മേസ്പീഷന  എനബവയുകട  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  വബശദമഞയ

വബദദഞഭദഞസ  നയഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതമഞണക്ക്.   സസഞശയ  വബദദഞഭദഞസ

കമഖലെയബകലെ  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  കസവന-കവതന

വദവസകേള്  നബജേകപ്പെടുത്തബ  ഉനത  വബദദഞഭദഞസത്തബകന്റെ

ഗുണകമനയ്ക്കുകവണബയുള  പവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഭഞഗമഞക്കുകേ  എനതഞണക്ക്

സര്കഞര്  ലെക്ഷദഞ്ചാം  വയ്ക്കുനതക്ക്.   ബബല്  നബയമമഞകുനതബലൂകട  നഡ്യൂനപക്ഷ

അവകേഞശങ്ങള് ഹനബകകപ്പെടുകമന ആശങ്ക അസഞനത്തഞണക്ക്.  

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള  2021-കലെ  കകേരള

സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവുഞ്ചാം

കസവനവദവസകേളഞ്ചാം)  ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

198, 200, 204, 220, 223, 226, 231, 244, 245, 255, 256, 259,
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264,  265,  278,  279,  281,  285,  293  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച:

209. ഖണഞ്ചാം  2  (ബബ)-ല്   "കചയ്യുനതഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം

"അങ്ങകനയുള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അഫബലെബകയറക്ക്  കചയ  "  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച:

223. ഖണഞ്ചാം  2  ( ഡബ)-ല്  "നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"നബയമബകകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

231. ഖണഞ്ചാം  2(ഡബ)-ല്   "കചയ് തതമഞയ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"കചയകപ്പെട്ടതമഞയ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

259.  ഖണഞ്ചാം  2 (കഎ)-ല്  "അഫബലെബകയറക്ക് കചയത"  എനതബനക്ക് കശഷ ഞ്ചാം

"സര്വ്വകേലെഞശഞലെ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

278. ഖണഞ്ചാം  2(കകേ)-ല്  "കചയതമഞയ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"കചയകപ്പെട്ടതമഞയ'' എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

285. ഖണഞ്ചാം  2(എല്)-ല്  "നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"നബയമബകകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

293.  ഖണഞ്ചാം  2(എല്)-ല്  "കചയതമഞയ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം
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"കചയകപ്പെട്ടതമഞയ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയുഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

302,  304,  313,  314,  317,  319,  329,  330,  342,  344,  348,  355

എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

 310. ഖണഞ്ചാം 3(1)-ല് 

   (i) "അകപക്ഷ" എന വഞകക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.
(ii) “വബജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം"  എനതബനുകശഷഞ്ചാം  "അകപക്ഷ"  എന

വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞകട  ഔകദദഞഗബകേമഞയബ
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അവതരബപ്പെബച.

345. ഖണഞ്ചാം  3(3)-ല്  "കശഷഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം

"നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടഞവുനതബന പകേഞരഞ്ചാം അകപക്ഷകേരുകട അഭബമുഖഞ്ചാം നടത്തബ "

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

317. ഖണഞ്ചാം  3(2)-ല്  "തസബകേളബകലെയക്ക്"  എനതബനക്ക്  കശഷഞ്ചാം  

"നബയമബകകപ്പെടുന ഏകതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബയുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേൾ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

358, 359, 381, 386, 394, 399, 411,  413,  424, 428, 436, 442,

446, 447, 448, 460 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.



19

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

384. ഖണഞ്ചാം  4(1)-കന്റെ  കബപ്തനബബന്ധനയബല്  “അധബകേഞരഞ്ചാം"

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "അധബകേഞരകത്ത” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

388. ഖണഞ്ചാം  4(3)-ല്  "കകേഞകളജേക്ക്"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "കകേഞകളജേബകലെ''

എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേൾ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

465, 470 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.



20

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

482, 485 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേൾ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

488,  497,  502,  523,  531,  533  എനസ്പീ  നമ്പർ  കഭദഗതബകേൾ

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേൾ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

535, 541, 546, 550 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

 541.  ഖണഞ്ചാം  8(1)  (ii)-ല്  "അകസഞസബകയഷന"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"സമബതബ” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മറക്ക് കഭദഗതബകേൾ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.
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കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ.)

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

569, 572 എനസ്പീ നമ്പർ കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

572.  ഖണഞ്ചാം  10-ല് “അധബകേഞരസഞനത്തബകനഞ"  എനതബനക്ക്  മുനപക്ക്

"ഏകതങ്കബലഞ്ചാം” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

569-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

577-ാം നമ്പർ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

592-ാം നമ്പർ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

പനണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ)

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

619-ാം നമ്പർ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ലെ)

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലെബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

106, 108, 109, 120, 123, 129, 132, 143, 146, 153, 166, 169 എനസ്പീ

നമ്പർ കഭദഗതബകേൾ അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

110. ദസ്പീര്ഘശസ്പീര്ഷകേത്തബല്  "സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്”എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.
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133.  പസ്പീഠബകേയബല്  "സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്" എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേൾ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബൻവലെബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന):  2021-കലെ കകേരള സസഞശയ കകേഞകളജേക്ക്

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവുഞ്ചാം കസവനവദവസകേളഞ്ചാം)

ബബല് പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനഡ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  സസഞശയ  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ

ജേസ്പീവനകഞര്  (നബയമനവുഞ്ചാം കസവനവദവസകേളഞ്ചാം)  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ ഐകേകേകണദന പഞസ്സഞകബ.
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VIII. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2021-22   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജേറബകലെയ്ക്കുള
ഉപധനഞഭദര്തനകേകള സഞ്ചാംബന്ധബച ചര്ചയുഞ്ചാം കവഞകട്ടടുപ്പുഞ്ചാം 

2021-22  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജേറബകലെയ്ക്കുള

ഉപധനഞഭദര്തനകേള് അനുവദബകണകമന പകമയഞ്ചാം ബന്ധകപ്പെട്ട മനബമഞര്

അവതരബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം പബന്തഞങ്ങകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം കചയ.

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    പശലെജേ  ടസ്പീചര്:  ഉപധനഞഭദര്തനകേകള

അനുകൂലെബക്കുന.  ജേനങ്ങളകട  ജേസ്പീവബത  പയഞസങ്ങള്  ലെഘൂകേരബക്കുന

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുകവണബ  വബനബകയഞഗബക്കുനതബനഞണക്ക്

ഉപധനഞഭദര്തനകേള് കകേഞണവനബടളതക്ക്. എല്ലെഞ ജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അടബസഞന

സക്കൗകേരദങ്ങകളഞരുക്കുകേയഞണക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ  ലെക്ഷദഞ്ചാം.  അതബദഞരബദദ

നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനത്തബനഞണക്ക്  സര്കഞര്  ഉക്കൗനല്  നല്കുനതക്ക്.   പഞര്പ്പെബടഞ്ചാം,

ഭക്ഷണഞ്ചാം,  ആകരഞഗദഞ്ചാം,  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,  കതഞഴബല്  എനസ്പീ  കമഖലെകേളബല്

വദകമഞയ  ആസൂത്രണഞ്ചാം  നടത്തബയബടണക്ക്.   175000  കപര്കക്ക്  പട്ടയഞ്ചാം

നല്കേഞന സഞധബചതഞ്ചാം ഡബജേബറല് സര്കവ്വ നടപ്പെബലെഞകുകമ്പഞള് ഭൂമബയബല്ലെഞത്ത

മുഴുവനഞളകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമബ  നല്കേഞന  സഞധബക്കുനതഞ്ചാം  ലെഞനഡക്ക്  ബഞങ്കക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകഞനുള  തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.   ശഞസസ്പീയമഞയ

ആസൂത്രണത്തബകന്റെയുഞ്ചാം  ജേനകേസ്പീയമഞയ  നടത്തബപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം  ഭഞഗമഞയബ  എല്ലെഞ
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കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  പുരസ്കെഞരങ്ങള്  ലെഭദമഞകഞന  കേഴബഞ്ഞബടണക്ക്.   സ്കൂളകേള്

കകഹകടകഞയബ  മഞറബകയങ്കബലഞ്ചാം  ബഞകബ  പവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞകഞന സഞധബകണഞ്ചാം.   ആശുപത്രബകേളബല്

പശ്ചഞത്തലെസക്കൗകേരദഞ്ചാം വര്ദബചതബനനുസൃതമഞയബ മനുഷദവബഭവകശഷബയുഞ്ചാം മറക്ക്

സക്കൗകേരദങ്ങളഞ്ചാം  കമസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   നൂറുദബന  കതഞഴബല്ദഞന  പദതബയബലൂകട

32000-ത്തബകലെകറ കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബചതഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ കപഞലള

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  ശകമഞകബയതഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീയബല്  ആക്സെെബലെറബ  ഗ്രൂപ്പെക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകഞനുള ശമവുഞ്ചാം അഭബനനനഞര്ഹമഞണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജേയന:   ഉപധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെക്ക്  കപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്  വബറഴബകഞന

ശമബക്കുകമ്പഞള്  അത്തരഞ്ചാം  സഞപനങ്ങകള  ഏകറടുക്കുന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  വബദദഞഭദഞസ-ആകരഞഗദ

കമഖലെകേളടകമുള കമഖലെകേളബല് കേബഫ്ബബ വഴബ നടത്തുന പവര്ത്തനങ്ങള്

അഭബനനനഞര്ഹമഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീഞ്ചാം:  ഉപധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സ്മെഞര്ട്ടക്ക്  കറഷന  കേഞര്ഡക്ക്  നടപ്പെബലെഞകബയതഞ്ചാം  പവര്കേട്ടക്ക്  ഇല്ലെഞതഞകബയതഞ്ചാം

കൃഷബനഞശഞ്ചാം  വരുത്തുന  പനബകേകള കവടബവചകകേഞല്ലെഞന  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം



27

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-കക്ക്  കബഞണക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം  പട്ടയ  വബതരണഞ്ചാം  നടത്തബയതഞ്ചാം  ജേനകേസ്പീയ  കഹഞട്ടലകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചതഞ്ചാം  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  തറമുഖത്തബകന്റെ  പവൃത്തബ  പുനരഞരഞ്ചാംഭബചതഞ്ചാം

അഭബനനനഞര്ഹമഞണക്ക്.  പരഞതബകേള്  സമയബന്ധബതമഞയബ

തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പഞഞയത്തുകേളബല്  കസഞര്ട്സക്ക്  കേക്കൗണ്സബല്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബടണക്ക്.  നഡ്യൂനപക്ഷ  വബഭഞഗങ്ങളകട

ഉനമനത്തബനഞയബ  ബഡ്ജേറക്ക്  വബഹബതത്തബനുപുറകമ  6.2 കകേഞടബ  രൂപ

അധബകേമഞയബ  അനുവദബചതഞ്ചാം  അനര്ഹരുകട  കകകേവശമുളള

മുനഗണനഞകേഞര്ഡുകേള്  സറണര്  കചയബചതഞ്ചാം  കപഞതമരഞമത്തക്ക്

പവൃത്തബകേള്കക്ക്  വര്കബഞ്ചാംഗക്ക്  കേലെണര്  തയഞറഞകബയതഞ്ചാം  ശകദയമഞണക്ക്.

പബ.ഡബഡ്യൂ.ഡബ.  കറസക്ക്  ഹക്കൗസുകേകള  വരുമഞനദഞയകേമഞകഞനുഞ്ചാം  കകലെഫക്ക്

പദതബയബല്  മുനഗണനഞലെബസബലള്കപ്പെടഞത്തവര്കക്ക്  സമയഞ്ചാം

 ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചനല്കേഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബടണക്ക്.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.കക്ക് വബടഞനുള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. 

ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (കഡഞ  .    എന  .    ജേയരഞജേക്ക്  ):  ഉപധനഞഭദര്തനകേകള

അനുകൂലെബക്കുന.   കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  ഓയബല്  പൂള്  അകക്കൗണഞ്ചാം

അഡബനബകസര്ഡക്ക്  കകപസക്ക്  കമകഞനബസവുഞ്ചാം  ഇല്ലെഞതഞകബയതഞണക്ക്
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കപകടഞളബയഞ്ചാം  ഉത്പനങ്ങള്കക്ക്  യകഥേഷ്ടഞ്ചാം  വബലെ  വര്ദബപ്പെബകഞന

സഹഞയകേരമഞയതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് ഡബവബസബബബള് പൂളബകലെയ്ക്കുഞ്ചാം ധനകേഞരദ

കേമ്മേസ്പീഷന  മുകഖനയുഞ്ചാം  ലെഭബകകണ  വരുമഞനത്തബല്  കുറവക്ക്  വനബടണക്ക്.

നബലെവബലളളതബകനകഞള്  കൂടുതല്  അധബകേഞരങ്ങള്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കക്ക്

നല്കുന  വബധത്തബല്  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നബയമത്തബല്  ഘടനഞപരമഞയ  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തണഞ്ചാം.  ആസബവബകേസന  ഫണപകയഞഗബചക്ക്  പവൃത്തബകേള്

നടത്തുനതബനഞയബ  ധനകേഞരദവകുപ്പെബകന്റെ  അനുമതബകയഞടുകൂടബ

നബകയഞജേകേമണലെഞടബസഞനത്തബല് ബഡ്ജേറബല് കഹഡക്ക്  ഓഫക്ക്  അകക്കൗണക്ക്

തയഞറഞകബ  ജേബല്ലെഞ  കേളകറുകട  കനതൃതസത്തബല്  തകേ  നല്കേഞന  സഞധബചഞല്

വബവബധ  വകുപ്പുകേളമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ഫണക്ക്  വബനബകയഞഗത്തബല്  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തഞന സഞധബക്കുഞ്ചാം. 

 ശസ്പീ  .    പബ  .    നനകുമഞര്  : ഉപധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബകന്റെ  സുഗമമഞയ  പവര്ത്തനത്തബനഞവശദമഞയ  വബഭവ

സമഞഹരണഞ്ചാം   പതബസന്ധബയബലെഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  2021  ജൂകകലെ  മഞസഞ്ചാം

മുതല് ജേബ.എസക്ക്.ടബ. കകേഞമ്പനകസഷന ഇല്ലെഞതഞകുനകതഞകട പുതബയ വരുമഞന

മഞര്ഗങ്ങള്  കേകണത്തുനതബകനക്കുറബചഞ്ചാം  നബകുതബകയതര  വരുമഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകനക്കുറബചഞ്ചാം  ആകലെഞചബകകണബവരുഞ്ചാം.  കപകടഞളബയഞ്ചാം
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ഉല്പനങ്ങളകട  നബകുതബയബനത്തബല്  തച്ഛമഞയ  വരുമഞനഞ്ചാം  മഞത്രമഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞഞന  സര്കഞരബനക്ക്  ലെഭബക്കുനതക്ക്.   ജേനകക്ഷമ ത്തബനുകവണബയഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞന വരുമഞനത്തബകലെ നകല്ലെഞരുപങഞ്ചാം കചലെവഴബക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    മുരളബ  കപരുകനല്ലെബ:   ഉപധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബല്  വളകരകയകറ  ഗുണകേരമഞയ  പവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തഞന  സര്കഞരബനക്ക്  സഞധബച.  അഞ്ചുവര്ഷത്തബനുളബല്  അര്ഹരഞയ

മുഴുവന  കപര്ക്കുഞ്ചാം  പട്ടയഞ്ചാം  നല്കുകേകയനതഞണക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ  ലെക്ഷദഞ്ചാം.

യൂണബകേക്ക്  തണകപ്പെര്  പദതബകക്ക്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ  ലെഭബചതബനഞല്  അധബകേഭൂമബ

കേകണത്തബ ഭൂരഹബതര്കക്ക് കകേഞടുക്കുവഞന സഞധബക്കുഞ്ചാം.  സഹകേരണ കേഞര്ഷബകേ

വഞയഞ കമഖലെ ത്രബതലെ സഞ്ചാംവബധഞനത്തബല്നബനക്ക് ദസബതലെ സഞ്ചാംവബധഞനത്തബകലെയക്ക്

മഞറബയതഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചതഞ്ചാം  കുറഞ്ഞ  പലെബശനബരകബല്  വഞയ

ലെഭദമഞകബയതഞ്ചാം  കേര്ഷകേര്കക്ക്  ആശസഞസകേരമഞയ  നടപടബയഞണക്ക്.

കേഞര്ഷബകകേഞല്പനങ്ങളകട സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം, സഞ്ചാംസ്കെരണഞ്ചാം, വബതരണഞ്ചാം എനബവയഞയബ

കകേരള  അകഗ്രഞ  ബബസബനസക്ക്  കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമന  പഖദഞപനവുഞ്ചാം

കേര്ഷകേര്കക്ക് ഏകേസ്പീകൃത നമ്പരുഞ്ചാം സ്മെഞര്ട്ടക്ക് കേഞര്ഡുഞ്ചാം നല്കേഞനുള തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം

സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. അടുത്ത വര്ഷഞ്ചാം മുതല് അഞക്ക് കേഞര്ഷബകേ പഞരബസബതബകേ

കമഖലെകേളഞയബ  തബരബചക്ക്  കേഞലെഞവസ,  മണ്ണബകന്റെ  പകതദകേത  എനബവ
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കേണകബകലെടുത്തക്ക്  അനുകയഞജേദമഞയ  കൃഷബരസ്പീതബ  നടപ്പെഞക്കുനതവഴബ

ഉല്പഞദനക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബല്

മുകനറമുണഞകഞനുഞ്ചാം കേഴബയുഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസസ്പീര്:  ഉപധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

പകേടനപത്രബകേയബകലെ  വഞഗഞനങ്ങള്  ഇക്കൗ  സര്കഞര്  നടപ്പെബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.

സര്കഞരബകന  അസബരകപ്പെടുത്തഞനുള  ശമകത്ത  അതബജേസ്പീവബചക്ക്  മുകനഞട്ടക്ക്

കപഞകുനതഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എഞ്ചാം  .    മണബ:  ഉപധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കക്ഷമകപനഷന വര്ദബപ്പെബചഞ്ചാം ഭവനരഹബതര്കക്ക് ഭവനവുഞ്ചാം പകൃതബദുരന്തത്തബല്

നഞശനഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചവര്കക്ക്  സഹഞയധനവുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്-19  മഹഞമഞരബ

കേഞലെത്തക്ക്  സക്കൗജേനദ  ഭക്ഷദകബറഞ്ചാം  നല്കേബ  ജേനകക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്

മൂനതൂകഞ്ചാം  കകേഞടുത്തുകകേഞണള  കബയഞത്മകേ  നബലെപഞടുകേള്  സസസ്പീകേരബചതക്ക്

അഭബനനനഞര്ഹമഞണക്ക്. പരബസബതബകയ സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക് പകൃതബകനുകയഞജേദമഞയ

രസ്പീതബയബലള  പവര്ത്തനങ്ങളണഞകേണഞ്ചാം.  മുല്ലെകപ്പെരബയഞറബല്  പുതബയ  ഡഞഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  തമബഴ് നഞടുമഞയബ  സമവഞയത്തബകലെത്തണഞ്ചാം. മരഞ്ചാംമുറബ

വബവഞദത്തബല് ഉകദദഞഗസര്കകതബകര നടപടബ സസസ്പീകേരബചതഞ്ചാം ഉത്തരവക്ക് റദക്ക്

കചയതഞ്ചാം  മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  പകൃതബകക്ഷഞഭകത്തയുഞ്ചാം  മഹഞമഞരബകേകളയുഞ്ചാം
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കനരബട്ട കകേരള കമഞഡല് കലെഞകേത്തബനുതകന മഞതൃകേയഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കമഞഹനന:  ഉപധഞനഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

പകൃതബകക്ഷഞഭവുഞ്ചാം  മഹഞമഞരബയുഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  പതബസന്ധബ  ഘട്ടത്തബലൂകടയഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  കേടനകപഞകുനതക്ക്.  നബകുതബ  വരുമഞനത്തബല്  കുറവുണഞയബടഞ്ചാം

കക്ഷമ  കപനഷനുകേളഞ്ചാം  ഭക്ഷദകബറഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയതഞ്ചാം  പലെഫക്ക്  പദതബ

നടപ്പെബലെഞകബയതഞ്ചാം  ദഞരബദദനബര്മ്മേഞര്ജ്ജനത്തബനഞയബ  നടത്തുന

പവര്ത്തനങ്ങളഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളകട  ഏകകേഞപനഞ്ചാം

ശകബകപ്പെടുത്തബ  തടങ്ങബവച  പവൃത്തബകേള്  യഞഥേഞര്തദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബല്  വബപവഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

മനബമഞര്  ജേബല്ലെഞ/മണലെഞടബസഞനത്തബല്  കയഞഗഞ്ചാം  കചര്നക്ക്   പദതബ

പവര്ത്തനങ്ങള് വബലെയബരുത്തുനതക്ക് സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസക്ക്  .    ജേയലെഞല്:  ഉപധഞനഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

കനഞട്ടക്ക്  നബകരഞധനവുഞ്ചാം  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെഞകബയതബകലെ  അപഞകേതയുഞ്ചാം

പകൃതബകക്ഷഞഭവുഞ്ചാം  മഹഞമഞരബയുഞ്ചാം  പതബസന്ധബ  സൃഷ്ടബചകപ്പെഞള്  ജേനങ്ങകള

സഞ്ചാംരക്ഷബച  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടക്ക്  സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  നബകുതബ

വര്ദബപ്പെബകഞത്തതഞ്ചാം  പകതദകേ  പഞകകജുകേള്  പഖദഞപബചതഞ്ചാം  വഞയകേള്കക്ക്

പലെബശ  സബ്സബഡബ  അനുവദബചതഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  വബപണബയബല്
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മഞറമുണഞകബയതഞ്ചാം  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേള്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതഞ്ചാം

ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്. മബകേച  അടബസഞന  സക്കൗകേരദ  വബകേസനത്തബലൂകട

ആകരഞഗദ/വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകേകള  ആശയബക്കുനവരുകട  എണ്ണഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞന കേഴബഞ. 

ശസ്പീ  .   കേടകേഞ്ചാംപളബ സുകരന്ദ്രന:  ഉപധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

സഞമ്പത്തബകേ  പതബസന്ധബ  തരണഞ്ചാം  കചയക്ക്  സഞധഞരണകഞരുകട

കക്ഷമത്തബനുകവണബയുള  പവര്ത്തനങ്ങള്  കേഞഴ്ചവയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  വബകേസന

പവര്ത്തനങ്ങളബല്  മുകനറഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ  സര്കഞര്

അഭബനനനമര്ഹബക്കുന.  കപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്

സസകേഞരദവല്കരബക്കുന  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  നബലെപഞടക്ക്

എതബര്കകപ്പെകടണതഞണക്ക്. മുല്ലെകപ്പെരബയഞറബകലെ മരഞ്ചാംമുറബ ഉത്തരവക്ക് സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  സബല്വര് പലെന പദതബ അട്ടബമറബകഞനുള പതബപക്ഷ

ശമഞ്ചാം  കഖദകേരമഞണക്ക്.   കകേഞവബഡക്ക്  ബഞധബചക്ക്  മരണകപ്പെടുനവരുകട

ആശബതരഞയ  ബബ.പബ.എല്.  കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്  മൂനവര്ഷകത്തയക്ക്  പതബമഞസഞ്ചാം

5,000  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം   അനുവദബചതഞ്ചാം  മഞതഞപബതഞകള്  മരണകപ്പെട്ടക്ക്

അനഞഥേരഞയ  കുട്ടബകേള്കക്ക്  പതബമഞസഞ്ചാം  2000  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം  നല്കുനതഞ്ചാം

ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്. 
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ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):   വബവബധ

വകുപ്പുകേള്കഞയബ  1435 കകേഞടബ  രൂപയഞണക്ക്  ഉപധനഞഭദര്തനയഞയബ  സഭ

മുമ്പഞകകേ  സമര്പ്പെബചബടളതക്ക്.  ഉപധനഞഭദര്തന  പഞസ്സഞക്കുകേകയന

നബയമപരമഞയ  ഉത്തരവഞദബതസഞ്ചാം  നബര്വ്വഹബക്കുന  ഇക്കൗ  കവളയബല്

പതബപക്ഷത്തബകന്റെ  ബഹബഷ്കരണഞ്ചാം  കഖദകേരമഞണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  നയത്തബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ,  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  ലെഭബകകണ  നബകുതബ  വബഹബതത്തബല്   കുറവക്ക്

വനബടകണനളതക്ക് പകതദകേഞ്ചാം ശകദയമഞണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ സഞമ്പത്തബകേ

രഞ്ചാംഗകത്ത മുകനഞടകകേഞണകപഞകേഞനുള പവര്ത്തനങ്ങള് ഏകറടുകകണതബനക്ക്

ഈ ഉപധനഞഭദര്തന പഞസ്സഞകബത്തരണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 

സഞ്ചാംസഞന  ഭരണത്തലെവനമഞര്,  മനബമഞര്,  ആസഞന

ഉകദദഞഗസനമഞര്  എന  II-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള

ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   ജേബല്ലെഞ  ഭരണവുഞ്ചാം  പലെവകേയുഞ്ചാം  എന  XI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയബകനലള  ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   ഭവനനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  എന

XXI-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള  ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം

കപഞതമരഞമത്തക്ക്  എന  XV-ാം   നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള

ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   നഗരവബകേസനഞ്ചാം  എന  XXII-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയബകനലള  ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   പഞഞയത്തക്ക്  എന
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XXXV-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള  ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം

ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം  എന  XXXVI-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള

ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   പട്ടബകേജേഞതബ/പ ട്ടബകേവര്ഗ/മറക്ക്  പബനഞക/നഡ്യൂനപക്ഷ

വബഭഞഗങ്ങള്  എനബവരുകട  കക്ഷമഞ്ചാം  എന  XXV-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയബകനലള  ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   ഭക്ഷദഞ്ചാം  എന  XXX-ാം

നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള  ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം   വദവസഞയങ്ങള്

എന XXXVII-ാം നമ്പര് ധധനഞഭദര്തനയബകനലള ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം

ഗതഞഗതഞ്ചാം  എന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയബകനലള

ഉപധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം  സഭ പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ. 

ചര്ചകൂടഞകത പഞസ്സഞക്കുന ഉപധനഞഭദര്തനകേള്

കപനഷനുഞ്ചാം പലെവകേയുഞ്ചാം എന  XVI-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനയുകടയുഞ്ചാം

പലെവകേ  വഞയകേളഞ്ചാം  മുനകൂറുകേളഞ്ചാം  എന  XLV-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയുകടയുഞ്ചാം  കപരബലള  ഉപധനഞഭദര്തനകേള്   പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഗ്രഞന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ. 

നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തടര്ച)

 2021-  കലെ കകേരള ധനവബനബകയഞഗ   (4-  ാംനമ്പര്  )   ബബല്ലെബകന്റെ അവതരണവുഞ്ചാം
അനന്തര ഘട്ടങ്ങളഞ്ചാം

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-കലെ
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കകേരള ധനവബനബകയഞഗ (4-ാം നമ്പര്) ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-കലെ

കകേരള ധനവബനബകയഞഗ (4-ാം നമ്പര്) ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

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

2021-കലെ  കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  (4-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

രണഞ്ചാം മൂനഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളഞ്ചാം പട്ടബകേയുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല്ലെ.)

രണഞ്ചാം മൂനഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളഞ്ചാം പട്ടബകേയുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

രണഞ്ചാം മൂനഞ്ചാം വകുപ്പുകേളഞ്ചാം പട്ടബകേയുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-കലെ

കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  (4-ാം നമ്പര്)  ബബല് പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

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

2021-കലെ  കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  (4-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് ഐകേകേകണദന പഞസ്സഞകബ.

IX. അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന പശ്നങ്ങള്

(1) പരബഗണനയബലെബരബക്കുനവ

മബ  .    സസ്പീകര്:  കപഞതമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബകകതബകര

ശസ്പീ.  കകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പൂണബത്തുറ)  നല്കേബയ  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്,  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

മുഖദമനബകകതബകര  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  നല്കേബയ  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്,

ബഹുമഞനകപ്പെട്ട പതബപക്ഷ കനതഞവബകനതബകര ശസ്പീ.  എചക്ക്.  സലെഞഞ്ചാം നല്കേബയ

കനഞട്ടസ്പീസക്ക്,   തകദശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സെെസക്ക്

വകുപ്പുമനബകകതബകരയുഞ്ചാം ജേലെവബഭവ വകുപ്പുമനബകകതബകരയുഞ്ചാം  ശസ്പീ. പബ. സബ.

വബഷ്ണുനഞഥേക്ക് നല്കേബയ കനഞട്ടസ്പീസക്ക് എനബവ കചയറബകന്റെ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  
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(2) അനുമതബ നബകഷധബചവ

മബ  .    സസ്പീകര്:  കപഞതമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബക്കുഞ്ചാം വനഞ്ചാം-

വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബക്കുകമതബകര  ശസ്പീ.  സജേസ്പീവക്ക്  കജേഞസഫക്ക്  നല്കേബയ

കനഞട്ടസ്പീസബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബക്കുന.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പബവബകലെജേസക്ക്,  എഥേബക്സെെക്ക്

എനബവ  സഞ്ചാംബന്ധബച  കേമ്മേബറബ  പരബകശഞധന  നടത്തബവനബരുന

അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന  കനഞട്ടസ്പീസുകേളബനകമല്  കേമ്മേബറബയുകട  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയഞകഞത്ത  എനകഫഞഴക്ക്കമന്റെക്ക്  ഡയറകര്കകതബകരയുഞ്ചാം   കേസഞ്ചാംസക്ക്

പബവന്റെസ്പീവക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ഉള്പ്പെകടയുളവര്കകതബകരയുമുള  രണക്ക്

അവകേഞശലെഞ്ചാംഘന കനഞട്ടസ്പീസുകേളകട പരബകശഞധന   തടര്നഞ്ചാം നടത്തുനതബനക്ക്

അവസരകമഞരുകണകമന  കേമ്മേബറബയുകട ശബപഞര്ശയുകട അടബസഞനത്തബ  ല്

 ആയതബനക്ക്  അനുമതബ    നല്കേബയബടണക്ക്. 

X. പകമയഞ്ചാം

സഭ അനബശ്ചബതകേഞലെകത്തയക്ക് പബരബയുനതക്ക് സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ വബജേയന):  ഓര്ഡബനനസുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം

പകതദകേ സകമ്മേളനഞ്ചാം കചര്നക്ക് നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തണകമന കചയറബകന്റെ

നബര്കദശഞ്ചാം  ഉള്കകഞണക്ക്  കേടുത്ത  ആശങ്കകേള്കബടയബലഞ്ചാം  സഭകയഞനഞകകേ
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പരബശമബചക്ക്  കനട്ടഞ്ചാം  പകേവരബചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   ആറക്ക്  പതബറഞണക്ക്  പബനബട്ട

കകേരള  നബയമസഭയുകട  കനട്ടങ്ങളകട  പട്ടബകേയബല്  തബളകമഞര്ന  മകറഞരു

ഏടുകൂടബ  എഴുതബകചര്ക്കുന  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  വബജേയകേരമഞയ

പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  സസസ്പീകേരബച

സമസ്പീപനഞ്ചാം അകങ്ങയറഞ്ചാം അനുകേരണസ്പീയമഞണക്ക്.  പരബഗണബച  35  ബബല്ലുകേളബല്

സജേസ്പീവ ചര്ച നടകണകമന കേഞരദത്തബല് സഭകയഞനഞകകേ മഞതൃകേഞപരമഞയ

സമസ്പീപനമഞണക്ക്  സസസ്പീകേരബചതക്ക്.   നബയമനബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്  മഞത്രമഞയബ കചര്ന

സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  സമയബന്ധബതമഞയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനുഞ്ചാം

വബജേയത്തബനുമഞയബ  സഹകേരബച  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്,  ഉകദദഞഗസര്,

മഞധദമപവര്ത്തകേര്,  കപഴണല്  സഞഫഞ്ചാംഗങ്ങള്,  വബവബധ  കസനഞ

ഉകദദഞഗസര് എനബവകരഞടുള നനബ  അറബയബക്കുന.   സഭഞനടത്തബപ്പുമഞയബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കചയര്  പരബപഞലെബച  ഉനതമൂലെദങ്ങള്  സഭയുകട  തടര്നള

പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  കൂടുതല്  കേരുത്തക്ക്  പകേരകട്ടകയനക്ക്

ആശഞ്ചാംസബക്കുനതബകനഞപ്പെഞ്ചാം  എല്ലെഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഉക്കൗഷ്മളമഞയ  കബസ്തുമസുഞ്ചാം

നവവതരഞശഞ്ചാംസകേളഞ്ചാം കനരുന.

'സഭ  മുമ്പഞകകേ  മറക്ക്  ബബസബനസകേകളഞനമബല്ലെഞത്തതബനഞല്  സഭ

അനബശ്ചബത  കേഞലെകത്തയക്ക്  പബരബയഞവുനതഞണക്ക്'  എന  പകമയഞ്ചാം
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അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനഡ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച വബഷയങ്ങകള സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക് ബഹുമഞനകപ്പെട്ട സസ്പീകര് സഞ്ചാംക്ഷബപ്ത

വബവരണഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  ഉകദശദലെക്ഷദങ്ങള്

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് സഹകേരബച എല്ലെഞവര്ക്കുഞ്ചാം നനബ

കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ഹൃദദമഞയ  കബസ്തുമസക്ക്-പുതവതര  ആശഞ്ചാംസകേള്

കനരുകേയുഞ്ചാം കചയ.

(സഭ കദശസ്പീയഗഞനഞലെഞപനകത്തഞകട ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം 2.55-നക്ക് അനബശ്ചബത

കേഞലെകത്തയക്ക് പബരബഞ.)

******

 


