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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   12,   കചഞവ

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. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

തസ്പീരകദശ പരബപഞലെന പദതബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  2019-കലെ  തസ്പീരകദശ  കമഖലെ  നബയന്ത്രണ

വബജഞപനത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലെന  പഞന
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തയഞറഞകഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം  തുരുത്തുകേളബലഞ്ചാം  തസ്പീരപകദശങ്ങളബലഞ്ചാം

തഞമസബക്കുനവര്കക്ക്  പകയഞജേനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകേഞത്തതഞയബ  പറയകപ്പെടുന

സബതബവബകശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വശസ്പീ കകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പൂണബത്തുറ),  കകേ.  പബ.

എ.  മജേസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന

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

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ വബജേയന):  തസ്പീരകദശ പരബപഞലെന പഞന

തയഞറഞക്കുനതക്ക്  പരബസബതബ  വകുപ്പെഞണക്ക്.  20 11-കലെ  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലെന

നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  വബജഞപനഞ്ചാം

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയഞ്ചാം  ഇതുസഞ്ചാംബനബച  മഞര്ഗ്ഗകരഖയകട  അടബസഞനത്തബല്

തസ്പീരകദശ  പരബപഞലെന  പഞന  തയഞറഞക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഭഭൗമശഞസ്ത്ര  പഠന

കകേന്ദ്രകത്ത ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ആദദ കേരടക്ക്  തയഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.

ഇതബകലെ  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച  മൂനഞ്ചാംഗ  വബദഗ

സമബതബയകട  നബര്കദ്ദേശപകേഞരഞ്ചാം  161  ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളുകട

സബ.ആര്.ഇസഡക്ക്.  കേഞറ്റഗറബ  മഞറ്റുനതബനുഞ്ചാം  വബജഞപനത്തബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. കവമ്പനഞടക്ക്  കേഞയലെബനക്ക് സമഗ്രമഞയ
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മഞസ്റ്റര്  പഞന  തയഞറഞക്കുനതബനുള്ള  കപഞകപ്പെഞസല്  സര്കഞരബകന്റെ

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):  തസ്പീരകദശപരബപഞലെന  പഞന

തയഞറഞക്കുനതബല് കേഞലെതഞമസഞ്ചാം കനരബടുനതബനഞല് തസ്പീരകദശ ജേനവബഭഞഗഞ്ചാം

പതബസനബയബലെഞണക്ക്.  2019-കലെ  തസ്പീരകദശ  കമഖലെഞ  നബയന്ത്രണ

വബജഞപനത്തബകലെ  വദവസകേള്  നടപ്പെബലെഞകണകമങബല്  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞര്  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലെന  പദതബ  പുതുകബ  കകേന്ദ്രഞനുമതബ

വഞകങ്ങണതുണക്ക്.   എനഞല്  മൂനവര്ഷമഞയബട്ടുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബനക്ക്

പദതബയകട  പൂര്ണ്ണരൂപഞ്ചാം  തയഞറഞകബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  വഞങ്ങുനതബനക്ക്

സഞധബചബട്ടബല.  കേഞയല്  തുരുത്തുകേള്ക്കുഞ്ചാം  കവമ്പനഞടക്ക്  കേഞയലെബനുമുള്ള  സമഗ്ര

പരബപഞലെന  പദതബകരഖ  അടബയന്തരമഞയബ  തയഞറഞകണഞ്ചാം.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  തകദ്ദേശവഞസബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഭവന

നബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ  നല്കേബയബരുന  ഇളവുകേള്  നബര്ത്തലെഞക്കുന

നബകഷധഞത്മകേമഞയ  നബലെപഞടഞണക്ക്  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലെന  അകതഞറബറ്റബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  വബജഞപനത്തബകലെ  വദവസകേള്  ജേനങ്ങകള

അറബയബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  ഇതുവകര  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം  തകദ്ദേശവഞസബകേളുകടയഞ്ചാം  കകേട്ടബടങ്ങള്
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നബയമവബകധയമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. ഇഭൗ  സബതബവബകശഷഞ്ചാം

സഭഞ നടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയണഞ്ചാം.

മുഖദമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  2011-കലെ  തസ്പീരകദശ

പരബപഞലെന  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  2019

ജേനുവരബയബല്  പുറകപ്പെടുവബച  വബജഞപനത്തബകന്റെ  മഞര്ഗ്ഗകരഖ  ജൂണ

മഞസത്തബല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബനക്ക്  ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലെന

പഞന തയഞറഞക്കുനതബനക്ക്  2019  ആഗസ്റ്റക്ക്  20-നക്ക്  കകേന്ദ്ര ഭഭൗമ ശഞസ്ത്ര പഠന

കകേന്ദ്രകത്ത  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ.   2021  ഏപബലെബല്  ലെഭബച  പസ്പീ

ഡഞഫബകലെ അപഞകേതകേള് പരബഹരബക്കുനതബനഞണക്ക്  01-07-2021-ല് വബദഗ

സമബതബകയ  നബകയഞഗബചതക്ക്.   ഇകഞരദത്തബല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  വരുത്തബയബട്ടബല.  നഗരസസഭഞവമുള്ള  പകദശങ്ങകളകയലഞഞ്ചാം

സബ.ആര്.ഇസഡക്ക്.2-ല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  പരമഞവധബ  തസ്പീരകദശവഞസബകേകളയഞ്ചാം

അവരുകട  ജേസ്പീവകനഞപഞധബകേകളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പരബസബതബ

സന്തുലെബതഞവസ  പുനനഃസഞപബക്കുനതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്

സമയബനബതമഞയബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.  നസ്പീര്ത്തടഞടബസഞനത്തബല്

മണ്ണക്ക്-ജേലെ  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം  കൃഷബ  പരബപഞലെനത്തബനുഞ്ചാം  സമഗ്രപദതബ

ജേനകേസ്പീയഞടബസഞനത്തബല് രൂപഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  കേഞയലകേളുഞ്ചാം  പുഴകേളുഞ്ചാം  നൂതന
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സഞകങതബകേ  വബദദ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബ  മഞലെബനദരഹബതമഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

എടുത്തബട്ടുണക്ക്.  പഞകദശബകേ ജജേവജവവബധദ രജേബസ്റ്ററുകേള് പരബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം

അഞ്ചുവര്ഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്  കനകടണ  ജജേവജവവബധദത്തബനുള്ള  പഞകദശബകേ

പരബപഞടബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.  പഞകദശബകേ

ജേനവബഭഞഗങ്ങളുകടയഞ്ചാം കേര്ഷകേരുകടയഞ്ചാം പങഞളബത്തഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകബ പശബമഘട്ട

സഞ്ചാംരക്ഷണ  പദതബയഞ്ചാം  സര്കഞര്  ലെക്ഷദമ ബടുനണക്ക്.   ഇഭൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയണതബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.) 

(ഗവണകമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  പബ.  കകേ.  കുഞഞലെബക്കുട്ടബ,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)
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II. ശദക്ഷണബകല് 

(1) തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കമഡബകല് കകേഞകളജേബകന്റെ സമഗ്ര വബകേസനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കേടകേഞ്ചാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന:  അടബസഞന  സഭൗകേരദങ്ങളുകട

അപരദഞപ്തതമൂലെഞ്ചാം  വസ്പീര്പ്പുമുട്ടുന  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകന

അന്തഞരഞഷ്ട്ര  നബലെവഞരത്തബകലെയ്ക്കുയര്ത്തുനതബനക്ക്  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  717.29

കകേഞടബ  രൂപയകട പദതബകക്ക് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം എസക്ക്.പബ.വബ.യഞയബ

ഇനകകേലെബകന ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം കചയബരുന.  നഞലെക്ക് ഘട്ടങ്ങളബലെഞയഞണക്ക്

പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന  ലെക്ഷദമബട്ടബരുനതക്ക്.  32  കകേഞടബ  രൂപയകട

ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട  പവൃത്തബകപഞലഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന  കേരഞകറടുത്ത

മുഞ്ചാംജബ  ആസഞനമഞയ  കേമ്പനബകക്ക്  സഞധബചബട്ടബല.  നബര്മ്മേഞണ

പവര്ത്തനങ്ങള്  സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന  സഞധബകഞത്ത

സഞഹചരദത്തബല് തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കമഡബകല് കകേഞകളജേബകന്റെ മഞസ്റ്റര് പഞന

പകേഞരമുള്ള  നഞലഘട്ട  പവൃത്തബകേളുഞ്ചാം  ഒരുമബചക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബചക്ക്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  കനടബകയടുത്തക്ക്  സമഞന്തരമഞയബ  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  ഇനകകേലെബകന

ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകന്റെ  സമഗ്ര
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വബകേസനത്തബനക്ക്  ബഡ്ജേറ്റബല്  അനുവദബച  തുകേയ്ക്കുപുറകമ  കേബഫ്ബബ

ധനസഹഞയകത്തഞകട   മഞസ്റ്റര്  പഞന  തയഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  717.29 കകേഞടബ

രൂപയകട  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം  നബര്വഹണ  ഏജേനസബയഞയബ

ഇനകകേലെ ബകന ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം കചയബരുന. 2022  മഞര്ചബല് പവൃത്തബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകമനഞണക്ക്  ഇനകകേല്  അറബയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  മഞസ്റ്റര്  പഞന

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കമല്കനഞട്ടത്തബനുമഞയബ  ഒരു

കനഞഡല്  ഓഫസ്പീസകറയഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ  പദതബയകട  നടത്തബപ്പെബനഞയബ  ഒരു

കസഷദല്  ഓഫസ്പീസകറയഞ്ചാം  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  സമയബനബതമഞയബ

നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബകലങബല്  കേര്ശന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകമനക്ക് നബര്വഹണ ഏജേനസബകയ അറബയബചബട്ടുണക്ക്. 

(2) കേഞയബകേ വബദദഞഭദഞസ പരബഷ്കരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്:  കേഞയബകേ  വബദദഞഭദഞസ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം

കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേഞയബകേക്ഷമത

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  സബലെബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

കേഞയബകേ സര്വകേലെഞശഞലെ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബദദഞലെയങ്ങളബല് ഒഴബവുള്ള

കേഞയബകേഞദദഞപകേ തസബകേകേളബല് നബയമനഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം കകേഞഴബകകഞടക്ക്
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സര്വകേലെഞശഞലെ  കസ്റ്റഡബയഞ്ചാം  അന്തര്കദശസ്പീയ  കസ്റ്റഡബയമഞയബ

ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .

അബ്ദുറഹബമഞന):  കേഞയബകേ  സഞക്ഷരത  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  കുട്ടബകേളബലഞ്ചാം

കചറുപ്പെകഞരബലഞ്ചാം  അവകബഞധഞ്ചാം  സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം  കേഞയബകേ  വബദദഞഭദഞസ

സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  പദതബകേൾ

നടപ്പെഞകബവരുനണക്ക്.  കേഞയബകേ  അവകബഞധഞ്ചാം  സ്കൂൾ  പഞഠദപദതബയബൽ

ഉൾകപ്പെടുത്തഞൻ  ധഞരണയഞയബട്ടുണക്ക്.  കുട്ടബകേളുകട  ശഞരസ്പീരബകേവുഞ്ചാം

മഞനസബകേവുമഞയ കേഴബവുകേൾ വർദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം അവകര കേഞയബകേരഞ്ചാംഗകത്തയക്ക്

ആകേർഷബകഞനുഞ്ചാം  സ്കൂളുകേകള  കസഞട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്  ഹബ്ബുകേളഞകഞനുഞ്ചാം  'കപ  കഫഞർ

കഹൽത്തക്ക്'  എന പദതബ  നടപ്പെഞകബയബട്ടുണക്ക്.  പഞഞയത്തക്ക്/മുനബസബപ്പെൽതലെ

കസഞര്ട്സക്ക്  കേഭൗൺസബലകേൾ  രൂപസ്പീകേരബകഞനുള്ള  നടപടബകേൾ

അന്തബമഘട്ടത്തബലെഞണക്ക്.  'എലഞ  പഞഞയത്തബലഞ്ചാം  കേളബകളഞ്ചാം'  എന

പദതബകഞയള്ള  സർകവ  നടപടബകേൾ  പൂർത്തബയഞയബ  വരുന.  കേളരബ

ഉൾകപ്പെകടയള്ള ആകയഞധനകേലെകേൾ കപഞതഞഹബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം 'കയഞഗ' കൂടുതൽ

ജേനകേസ്പീയമഞകഞനുഞ്ചാം  കപഞതുവബദദഞലെയങ്ങളബൽ  'കഹൽത്തബ  കേബഡ്സക്ക്'  എന

പദതബ നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു വരുന.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് പുതബയ
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കേഞയബകേനയഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബകഞനുള്ള  നടപടബകേൾ  പുകരഞഗമബക്കുകേയഞണക്ക്.

കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബനടുത്തക്ക്  ഇനകഡഞര്  കസ്റ്റഡബയഞ്ചാം

നബര്മ്മേബകഞനുള്ള നടപടബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.    

III. സബ്മബഷന

1. ശബരബമലെ സ്ത്രസ്പീപകവശനഞ്ചാം  ,   പഭൗരതസ കഭദഗതബ പകക്ഷഞഭങ്ങളബകലെ
കകേസുകേള്

പതബപക്ഷ  കനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):  പഭൗരതസകഭദഗതബ

നബയമത്തബകനതബരഞയ  പകക്ഷഞഭവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസുകേളുഞ്ചാം  ശബരബമലെ

സ്ത്രസ്പീ  പകവശനവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  അക്രമസസഭഞവമബലഞത്ത  കകേസുകേളുഞ്ചാം

പബനവലെബകഞന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

മുഖദമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):   ശബരബമലെ  സ്ത്രസ്പീപകവശന

വബഷയവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടുഞ്ചാം  പഭൗരതസകഭദഗതബ  നബയമകത്ത  തുടര്നഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തുണഞയ  വബവബധ  സഞ്ചാംഭവങ്ങളബല്  ക്രബമബനല്  സസഭഞവമബലഞത്ത

കകേസുകേള് പബനവലെബക്കുനതബനക്ക് 26.02.2021-കലെ ഉത്തരവുപകേഞരഞ്ചാം അനുമതബ

നല്കേബയബരുന.  ഇത്തരത്തബല്  രജേബസ്റ്റര്  കചയബട്ടുള്ള  കകേസുകേളുകട

തല്സബതബ,  സസഭഞവഞ്ചാം  എനബവ  പരബകശഞധബചക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുവഞന

സഞ്ചാംസഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബ,  ബനകപ്പെട്ട  ജേബലഞ  കേളകര്മഞര്,  ജേബലഞ

കപഞലെസ്പീസക്ക് കമധഞവബകേള് എനബവര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കകേസുകേള്
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പബനവലെബക്കുനതബനുള്ള  വബവരങ്ങള്  കക്രഞഡസ്പീകേരബചക്ക്

പരബകശഞധബക്കുനതബനഞയബ  ഒരു  കേമ്മേബറ്റബകക്ക്  രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

കകേഞടതബയകട  പരബധബയബല്  വരുന  വബഷയമഞയതബനഞല്  സര്കഞരബനക്ക്

ഇകഞരദത്തബല് പരബമബതബയണക്ക്.   സര്കഞര് തലെത്തബലള്ള നടപടബക്രമങ്ങള്

എത്രയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുനതഞണക്ക്.  

2. റഞനബയബകലെ കകകേവശഭൂമബകക്ക് പട്ടയഞ്ചാം

 ശസ്പീ  .    പകമഞദക്ക് നഞരഞയണ:  റഞനബയബകലെ കേഞലെങ്ങളഞയബ തുടര്നവരുന

സങസ്പീര്ണ്ണമഞയ  പട്ടയപശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകഞന  റവനന/വനഞ്ചാം/പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുകേളുകട  സഞ്ചാംയക്തകയഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  പരബകശഞധനയഞ്ചാം

തുടര്ഇടകപടലകേളുഞ്ചാം സമയബനബതമഞയബ ഉണഞകേണഞ്ചാം. 

 റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞജേന): പത്തനഞ്ചാംതബട്ട

ജേബലയബകലെ റഞനബ-കകേഞനബ കഫഞറസ്റ്റക്ക് ഡബവബഷനബലള്ള അരയഞഞബലെബമണ,

കുടമുരട്ടബ,  ഒളബകേലെക്ക്ല്ല്  എനസ്പീ  കകട്രെെബല്  കസറ്റബല്കമന്റുകേളബകലെ  അനധബകൃത

കേകയറ്റഞ്ചാം  ക്രമവത്കേരബചക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന്റെ  അനുമതബകക്ക്  വബകധയമഞയബ

പട്ടയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനുളള  സഞ്ചാംയക്തപരബകശഞധനയബല്  ഉള്കപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

കകേഞലമുളള  വബകലജേബകലെ  വബവബധ  പകദശങ്ങളബകലെ  കൃഷബകഞര്ക്കുഞ്ചാം

ദശഞബ്ദങ്ങളഞയബ കകകേവശഞ്ചാംവചക്ക് അനുഭവബച്ചുവരുന തഞമസകഞര്ക്കുഞ്ചാം പട്ടയഞ്ചാം
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നല്കുനതബനുളള നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുന. ഇഭൗ കമഖലെയബല് തഞമസബക്കുന

ആദബവഞസബ  ഇതര  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ടവര്കക്ക്  പട്ടയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്

വനഞ്ചാം-റവനന  വകുപ്പുകേളുകട  സഞ്ചാംയക്തകയഞഗഞ്ചാം  കചരുനതക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  1-1-1977-നു  മുമ്പക്ക്  കകകേവശഞ്ചാംവച്ചുവരുന  വനഭൂമബകക്ക്

പട്ടയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബകലെയഞയബ  വനഞ്ചാംവകുപ്പുമഞയബ  നടത്തബയ  സഞ്ചാംയക്ത

പരബകശഞധനയബല്  കേകണത്തബയ  1970.04  കഹകര്  ഭൂമബയകട  വബവരങ്ങള്

കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകന്റെ അനുമതബകഞയബ സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്. 

3. WCS   പട്ടയഭൂമബയബകലെ പശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബഞലെകൃഷ്ണന:  വയനഞടക്ക് ജേബലയബകലെ WCS (Wayanad

Colonization  Scheme)  പട്ടയഭൂമബയബല്  തഞമസബക്കുനവരുകട  ഭൂമബ

സഞ്ചാംബനമഞയ പശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം ഇതുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട ചട്ടഞ്ചാം

കഭദഗതബ കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  വയനഞടക്ക്

കകേഞളകകനകസഷന  പദതബ  പകേഞരമുളള  ചട്ടങ്ങള്,  കകേരള  ഭൂമബ  പതബവക്ക്

നബയമപകേഞരഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുളളതബനഞല്  കകകേവശ  സര്ട്ടബഫബകറ്റക്ക്

അനുവദബക്കുനതബനുള്ള  സഞകങതബകേ  തടസ്സങ്ങള്  പരബകശഞധബചക്ക്

നബയമനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  1964-കലെ
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ചട്ടപകേഞരഞ്ചാം  വസ്പീടബനുഞ്ചാം  കൃഷബക്കുഞ്ചാം  കൃഷബയനുബന  പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

മഞത്രകമ  ഭൂമബ  കകേഞടുകഞന  സഞധബക്കുകേയളള;  അതക്ക്  വസ്പീതബച്ചുകകേഞടുകഞന

സഞധബക്കുകമഞകയനള്ളതക്ക്  നബയമപരമഞയബ  പരബകശഞധബകകണതഞണക്ക്.

വയനഞട്ടബകലെ  ഭൂരബപക്ഷഞ്ചാം  സലെങ്ങളുഞ്ചാം  ഇത്തരഞ്ചാം  പശ്നങ്ങളുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടുള്ളതഞയതബനഞല്  നബയമവകുപ്പുമഞയബ  ആകലെഞചബചക്ക്  ആശങ

പരബഹരബകഞനുളള നടപടബ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

4. കകേരള ഗ്രഞമസ്പീണ ബഞങബകന്റെ ഓഹരബ മൂലെധനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   ടബ  .   പബ  .   രഞമകൃഷ്ണന: കകേരള ഗ്രഞമസ്പീണ ബഞങബകന്റെ ഓഹരബ മൂലെധനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട സര്കഞര് നബലെപഞടക്ക് വദക്തമഞകണഞ്ചാം. 

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

മൂലെധനപരദഞപ്തത അനുപഞതഞ്ചാം 9 ശതമഞനത്തബല് കുറവഞയതുകകേഞണക്ക് ഗ്രഞമസ്പീണ

ബഞങബനക്ക്  വഞയ്പകേള്  നല്കുനതബനക്ക്  ബുദബമുട്ടക്ക്  കനരബടുനതബനഞല്  ഓഹരബ

മൂലെധനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകകണതഞവശദമഞണക്ക്.  ഗ്രഞമസ്പീണ  ബഞങബകന

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനഞവശദമഞയ  സഹഞയഞ്ചാം  സര്കഞര്  നല്കുനതഞണക്ക്.

കകേന്ദ്ര  സര്കഞരുഞ്ചാം  കേഞനറ  ബഞങഞ്ചാം  ഓഹരബ  മൂലെധനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞന

തയഞറഞയഞല്   ബഞങബകന്റെ  മൂലെധനത്തബനക്ക്  ആനുപഞതബകേമഞയബ  നബകക്ഷപഞ്ചാം

നടത്തഞനുളള നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.
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5. എക്സല് ഗഞസക്ക് ഫഞകറബയകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    ചബത്തരഞ്ജന:  ആലെപ്പുഴ  എക്സല്  ഗഞസക്ക്  ഫഞകറബയകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

എക്സല്  ഗഞസക്ക്  ഫഞകറബയകട  പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

കകേ.എസക്ക്.കഎ.ഡബ.സബ.-യഞ്ചാം കകേ.എഫക്ക്.സബ.-യഞ്ചാം കചര്നക്ക്  14.5  കകേഞടബ  രൂപ

വഞയ്പ  നല്കേബകയങബലഞ്ചാം  കേമ്പനബ  ലെഞഭകേരമഞയബ  പവര്ത്തബപ്പെബകഞന

കേഴബഞബല.  കേമ്പനബ നടത്തഞനുളള പദതബ ആരുഞ്ചാം സമര്പ്പെബകഞത്തതബനഞല്

ലെബകേസബകഡഷനബകലെയക്ക്  കപഞകുകേയഞ്ചാം  ചബലെ  ജേസ്പീവനകഞര്  കകഹകകഞടതബകയ

സമസ്പീപബചതബകന്റെയടബസഞനത്തബല്  ലെബകേസബകഡഷന  നടപടബകേള്

തഞല്കഞലെബകേമഞയബ  നബര്ത്തബവയകമനഞ്ചാം  അപ്പെസ്പീലകേള്  തസ്പീര്ക്കുനതുവകര

ലെബകേസബകഡഷന വരുമഞനഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം കചയഞന പഞടബകലനഞ്ചാം കകഹകകഞടതബ

വദവസ  കചയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  നബലെവബല്  കേമ്പനബ

ലെബകേസബകഡഷനബലെഞയതബനഞല്  തുടര്നടപടബകേകള സഞ്ചാംബനബച്ചുളള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

കകേഞടതബയകട പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.
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6. കകേഞലെകഞരബ കകബപ്പെഞസക്ക് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    ശസ്പീനബജേബന:  കകേഞലെകഞരബ  കകബപ്പെഞസക്ക്

യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്):  ജബപ്പെഞസക്ക്  നബര്മ്മേഞണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പഞഥമബകേ

പരബകശഞധനയബല് ഏകേകദശഞ്ചാം 30 കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം രൂപ കചലെവക്ക് വരുകമനഞണക്ക്

പതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.  ഫണബകന്റെ ലെഭദതയള്കപ്പെകട പരബകശഞധബചക്ക്  തുടര്നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

7. കേരുനഞഗപ്പെളളബ കകേ  .  എസക്ക്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   ബസക്ക് സ്റ്റഞനഡബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   സബ  .   ആര്  .   മകഹഷക്ക്: കേരുനഞഗപ്പെളളബ കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ. ബസക്ക്

സ്റ്റഞനഡബകന്റെ കശഞചദഞവസ  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഗ്രഞമസ്പീണ  കമഖലെയബകലെ

ബസക്ക്  സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം കമഡബകല്  കകേഞകളജുകേളബകലെയ്ക്കുളള  ബസക്ക്

സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ഗതഞഗത  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  രഞജു):  കേരുനഞഗപ്പെളളബ

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  ഡബകപ്പെഞയബകലെ യഞര്ഡക്ക് വബകേസനവുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട

പവൃത്തബകേള്കഞയബ  പഞന  ഫണബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  കപഞകപ്പെഞസല്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുന  മുറയക്ക്  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതഞണക്ക്.
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നഷ്ടത്തബകലെഞടുന ട്രെെബപ്പുകേളുഞ്ചാം സര്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം വരുമഞനഞ്ചാം ലെഭബക്കുന രസ്പീതബയബല്

പുന:ക്രമസ്പീകേരബചതബനുകശഷഞ്ചാം  യഞത്രകഞരുകട  ലെഭദതയനുസരബചക്ക്  കൂടുതല്

സര്വസ്പീസുകേള് ഓപ്പെകററ്റക്ക് കചയ്യുന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.

8. ജവകഞ്ചാം തഞലൂകഞശുപത്രബയകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  കകവകഞ്ചാം തഞലൂകഞശുപത്രബയബല് ഹൃകദഞഗ

വബഭഞഗഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  കകവകഞ്ചാം തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  കേഞഷസഞലെബറ്റബ,  ഫഞര്മസബ

കസവനങ്ങളുഞ്ചാം  ലെഞബക്ക്  സഭൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  ഗര്ഭബണബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കുട്ടബകേള്ക്കുമുളള

ചബകേബതഞ  സഞ്ചാംവബധഞനവുഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  ആധുനബകേ  സഭൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ  കകേട്ടബട

നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

തസരബതകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമഞണക്ക്.  ഒരു

ജേബലയബകലെ  ഒരഞശുപത്രബയബല്  കേഞത്തക്ക്  ലെഞബക്ക്  സഭൗകേരദഞ്ചാം  ഒരുക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേളഞണക്ക്  സര്കഞര്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്.  കകവകഞ്ചാം

തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  ഹൃകദഞഗ  വബഭഞഗഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞന

സഞധബക്കുകമഞകയനകേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.
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9. കേണ്ണൂര് കമഡബകല് കകേഞകളജേബകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബജേബന:  കേണ്ണൂര്  സര്കഞര്  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകന്റെ

കശഞചനസ്പീയഞവസ  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  കേണ്ണൂര്  സഹകേരണ  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകലെ  കനഞണ-

കമഡബകല് വബഭഞഗഞ്ചാം ഒഴബകകേയള്ള കറഗുലെര് ജേസ്പീവനകഞകര ഏകറ്റടുക്കുനതബനുഞ്ചാം

കമഡബകല്  കകേഞകളജേബകന്റെ  സുഗമമഞയ  പവര്ത്തനത്തബനുമഞയബ  1551

തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  കമഡബകല്

കകേഞകളജേബകലെയഞവശദമഞയ  ഉപകേരണങ്ങള്  വഞങ്ങുനതബനുഞ്ചാം  അനുബന

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമഞയബ  ബഡ്ജേറ്റബല്  വകേയബരുത്തബയതബല്  16.63  കകേഞടബ

രൂപയ്ക്കുഞ്ചാം അടബസഞന സഭൗകേരദവബകേസനത്തബനഞയബ കേബഫ്ബബയബലള്കപ്പെടുത്തബ

124.94  കകേഞടബ രൂപയ്ക്കുഞ്ചാം ഭരണഞനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ നബര്കദ്ദേശ

പകേഞരഞ്ചാം കസഷദല് പര്പ്പെസക്ക് കവഹബകബളഞയ വഞപ്കകേഞസക്ക് മഞറ്റങ്ങള് വരുത്തബ

സമര്പ്പെബച  പദതബകരഖയക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  മുറയക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.  നബലെവബകലെ  ആശുപത്രബയകട  അറ്റകുറ്റപ്പെണബകേള്

നടത്തുനതബനഞയബ  കേബഫ്ബബയബല്നബനഞ്ചാം  29.78  കകേഞടബ  രൂപയകട
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സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബയഞ്ചാം  കസഷദല്  പര്പ്പെസക്ക്  കവഹബകബളബകന്റെ  കടകബകല്

കേമ്മേബറ്റബയകട  സഞകങതബകേഞനുമതബയഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുണക്ക്.  സമ്പൂര്ണ്ണ കട്രെെഞമഞകകേയര്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  കേണ്ണൂര്  കമഡബകല്  കകേഞകളജേബല്  ഒരുക്കുനതബനക്ക്  സര്കഞര്

ലെക്ഷദമബടുന. 

10. കപരബന്തല്മണ്ണ തഞലൂകഞശുപത്രബയകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    നജേസ്പീബക്ക്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം:  കപരബന്തല്മണ്ണ  തഞലൂകഞശുപത്രബയകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തുനതബനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  2014-ല് ജേബലഞ ആശുപത്രബയഞയബ ഉയര്ത്തബയ കപരബന്തല്മണ്ണ

തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  വബവബധ  ചബകേബതഞ  വബഭഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  ഡയഞലെബസബസക്ക്

യൂണബറ്റുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്-കകേഞവബഡഞനന്തര  ചബകേബതഞ  വബഭഞഗവുഞ്ചാം

പവര്ത്തബച്ചുവരുന.  ആശുപത്രബയകട സമഗ്രവബകേസനത്തബനഞയബ അനുവദബച

11.89  കകേഞടബ  രൂപയകട  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  കേബഫ്ബബയകട

സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ  ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  പുകരഞഗമബക്കുന.

ഒ.പബ.  വബഭഞഗഞ്ചാം  കരഞഗസ്പീസഭൗഹൃദമഞക്കുന  പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

എന.എചക്ക്.എഞ്ചാം. ഫണബല്നബനഞ്ചാം 1.24 കകേഞടബ രൂപ അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം ആര്ദഞ്ചാം

കേര്മ്മേ  പദതബപകേഞരഞ്ചാം  ഏഴക്ക്  സബരഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞരുകട  തസബകേകേള്
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സൃഷ്ടബക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  സര്കഞരബകന്റെ നബലെവബകലെ സഞമ്പത്തബകേസബതബ

കേണകബകലെടുത്തക്ക്  അധബകേ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  

IV. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

വബവരഞവകേഞശ കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക്ക്:  കപഞതുസമൂഹത്തബനക്ക് പഞപദമലഞതബരുന വബവരങ്ങള്

ലെഭദമഞക്കുനതബനുകവണബ നബര്മ്മേബകകപ്പെട്ട  2005 -കലെ വബവരഞവകേഞശ നബയമഞ്ചാം

കസക്ഷന  25  (1)  പകേഞരഞ്ചാം  ഓകരഞവര്ഷവുഞ്ചാം  വബവരഞവകേഞശ  കേമ്മേസ്പീഷന

സര്കഞരബകലെയക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  തയഞറഞകബ  സമര്പ്പെബകണകമനഞണക്ക്  വദവസ.

എനഞല് 2014-15,  2015-16  എനസ്പീ  വര്ഷങ്ങളബകലെ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള്

മഞത്രമഞണക്ക്  നബലെവബല്  സഭയകട  മുമ്പഞകകേ  സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതക്ക്.

നബയമസഭയകടയഞ്ചാം  ജേനങ്ങളുകടയഞ്ചാം  അവകേഞശഞ്ചാം  ഹനബക്കുന  സഞ്ചാംസഞന

വബവരഞവകേഞശ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ഇത്തരഞ്ചാം  നടപടബകേള്

അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനഞവശദമഞയ റൂളബഞ്ചാംഗക്ക് നല്കേണഞ്ചാം. 

മബ  .    സസ്പീകര്:  ക്രമപശ്നത്തബകന്മേലള്ള മുഖദമന്ത്രബയകട മറുപടബയഞ്ചാം റൂളബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം

ഒകകഞബര് 20-നക്ക് നല്കുനതഞണക്ക്. 
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V. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള തഞകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവുഞ്ചാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  :

(i) 2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്
(ii) 2021-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല്
(iii) 2021-കലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ (കഭദഗതബ) ബബല്
(iv) 2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ (കഭദഗതബ) ബബല്

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എജക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .

എഞ്ചാം  .   വബ  .   കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്): സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബൽ, 2021-കലെ

കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  നഗര-

ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബൽ,  2021-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം

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

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എജക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .

എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്): കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

ബബല് പഞസ്സഞകുനകതഞടുകൂടബ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കപനഷനുഞ്ചാം

http://www.niyamasabha.org/codes/15kla/bills/thozhilurappu%20bill%20as%20rep%20sub%20com.pdf
http://www.niyamasabha.org/codes/15kla/bills/Town%20and%20Country%20Planning%20bill%20rep%20sub%20com%20.pdf
http://www.niyamasabha.org/codes/15kla/bills/Town%20and%20Country%20Planning%20bill%20rep%20sub%20com%20.pdf
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സഞ്ചാംരക്ഷണവുഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന  ആദദ  സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  കകേരളഞ്ചാം  മഞറുഞ്ചാം.

ആസൂത്രണത്തബനുഞ്ചാം വബകേസന പഞനുകേള്ക്കുഞ്ചാം പുതബയ ദബശഞകബഞധഞ്ചാം നല്കുന

രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്  2021-കലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

തയഞറഞകബയബരബക്കുനതക്ക്.  ദുരന്തങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന  ആഘഞതഞ്ചാം

അതബജേസ്പീവബകഞനുള്ള സഞഹചരദകമഞരുകഞനഞണക്ക് ഇത്തരത്തബകലെഞരു കഭദഗതബ

ബബല്  കകേഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല് ആവശദമുള്ളപക്ഷഞ്ചാം അനഞയഞകസന പദതബകേള്കക്ക് മഞറ്റഞ്ചാം

വരുത്തബ  നടപ്പെഞക്കുനതബനഞണക്ക്  പകയഞറബറ്റബ  ആക്ഷന  പഞനഞയബ  കഭദഗതബ

ബബലബല്  ഉള്കകഞള്ളബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  2021-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്

(കഭദഗതബ)  ബബല്, 2021-കലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

എനബവയകട  ഭഞഗമഞയബ  എലഞ  വകുപ്പുകേളബലഞ്ചാം  ഇഭൗസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയബഞ്ചാംഗക്ക്

ബബസബനസുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  നബരവധബ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചു  വരുന.

കകേട്ടബടനബര്മ്മേഞണഞനുമതബ  കപര്മബറ്റുകേള് ലെഭബക്കുനതബനുള്ള നടപടബക്രമങ്ങള്

ലെഘൂകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ഓണജലെന  കസവനങ്ങള്  കൂടുതല്  ഫലെപദമഞയബ

നടത്തുനതബനുള്ള നടപടബകേളുഞ്ചാം തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെക്ക് ഏകറ്റടുത്തബട്ടുണക്ക്.

സര്കഞര്  സഞ്ചാംവബധഞനകത്ത  ലെളബതമഞയബ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള

പധഞനകപ്പെട്ട കഭദഗതബകേളഞണക്ക് ഇഭൗ ബബല്ലുകേളബല് വരുത്തബയബട്ടുളളതക്ക്.
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ശസ്പീ  .    കറഞജേബ  എഞ്ചാം  .    കജേഞണ:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  വകുപ്പെക്ക്  5

പകേഞരമുള്ള  കക്ഷമനബധബ  അഞ്ചാംഗതസത്തബകന്റെ  പഞയപരബധബ  ഉയര്ത്തുകേയഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബയബല്  അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം  ലെഭബകഞത്തവരുഞ്ചാം  വര്ഷങ്ങളഞയബ

കതഞഴബകലെടുക്കുനവരുമഞയ   കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കക്ഷമനബധബ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

ഒറ്റത്തവണയഞയബ  അടചക്ക്  പദതബയബല്  അഞ്ചാംഗമഞകുനതബനക്ക്

അവസരകമഞരുക്കുകേയഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അടയ്ക്കുകമ്പഞള്  സര്കഞര്  സബ്സബഡബ

അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  വദവസകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  10

വര്ഷത്തബലെധബകേമഞയബ  കജേഞലെബ  കചയ്യുന  60  വയസ്സബനക്ക്  മുകേളബലള്ള

കതഞഴബലെഞളബകേള്  മരണകപ്പെട്ടഞല്  അവരുകട  കുടുഞ്ചാംബഞഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുകൂടബ

കുടുഞ്ചാംബകപനഷന  ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള   ക്രമസ്പീകേരണമുണഞകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  പവര്ത്തബകഞനഞവശദമഞയ  ഫണക്ക്

അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞരുകട  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  ആനുകൂലെദങ്ങള്

യഥഞസമയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കജേഞലെബഭഞരഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  തനതക്ക്  ഫണക്ക്  ട്രെെഷറബയബല്മഞത്രഞ്ചാം  നബകക്ഷപബകണകമന

ഉത്തരവക്ക് പബനവലെബകഞന തയഞറഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉജബദുള്ള:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  2005-ല്

ആരഞ്ചാംഭബച  മഹഞത്മഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബകക്ക്  15
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വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷമഞണക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതക്ക്.

രഞഷ്ട്രപബതഞവബകന്റെയഞ്ചാം അയങഞളബയകടയഞ്ചാം നഞമങ്ങള് കക്ഷമനബധബയബല്നബനഞ്ചാം

ഒഴബവഞക്കുനതക്ക്  പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബയബല്

അഞ്ചാംഗതസകമടുക്കുനതബനുള്ള പഞയപരബധബ ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം കക്ഷമനബധബയല്

അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം  ലെഭബകഞത്തവര്ക്കുഞ്ചാം  വര്ഷങ്ങളഞയബ  കതഞഴബകലെടുക്കുനവര്ക്കുഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  ഒറ്റത്തവണ  അടചക്ക്  പദതബയബല്

അഞ്ചാംഗമഞകുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബയകട കൂലെബ

വര്ദബപ്പെബചക്ക്  പുരുഷകതഞഴബലെഞളബകേകളക്കൂടബ  ആകേര്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്

ഉറപ്പെക്ക് വരുത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം. തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങള്കക്ക്

സസന്തമഞയബ പദതബ ആവബഷ്കരബകഞനുള്ള  അധബകേഞരഞ്ചാം നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

തനതക്ക്  ഫണക്ക്  ട്രെെഷറബയബല്മഞത്രഞ്ചാം  നബകക്ഷപബകണകമന  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പബനവലെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  ജേല്ജേസ്പീവന  മബഷന  പദതബയബല്

മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബകേകളക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  പഞഞയത്തക്ക്

മുനകമമ്പര്മഞര്കക്ക്  കപനഷന  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ

പവര്ത്തനങ്ങളബല്  കേര്മ്മേനബരതരഞയ  ആര്.ആര്.ടബ.  കവഞളണബയര്മഞര്കക്ക്

അലെവനസക്ക് അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജേ  .    വബകനഞദക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബകന്റെ ടഭൗണ പഞനബഞ്ചാംഗക്ക് ആകബനക്ക് വബരുദമഞയഞണക്ക്  2021-കലെ കകേരള

നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.   പസ്തുത

നബയമഞ്ചാം  പഞബലെദത്തബല്  വരുനകതഞടുകൂടബ  പഞവതര  പഞന

ഇലഞതഞകുകേയഞ്ചാം  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  മുനഗണനഞക്രമങ്ങള്  തസ്പീരുമഞനബകഞന

സഞധബകഞകത  വരബകേയഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കമഖലെയബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേളബല്  കക്ഷമനബധബ  അഞ്ചാംഗതസ  പഞയപരബധബ  ഉയര്ത്തുകേയഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം  ലെഭബകഞത്തവരുഞ്ചാം  വര്ഷങ്ങളഞയബ  കതഞഴബകലെടുക്കുനതുമഞയ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  ഒറ്റത്തവണയഞയബ  അടചക്ക്  പദതബയബല്

അഞ്ചാംഗമഞകുനതബനക്ക്  അവസരകമഞരുക്കുകേയഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയത്തബനക്ക്  സര്കഞര്

സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുന  വദവസ  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   മറ്റക്ക്

കപനഷനുകേള്  ലെഭബക്കുനവര്കക്ക്  കക്ഷമകപനഷനുകേള്  ലെഭബകബകലന

വദവസയബല്നബനക്ക്  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഇളവക്ക്

അനുവദബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങള് കചലെവഴബച തുകേ നല്കുനതബനുഞ്ചാം തനതക്ക് ഫണക്ക്

ട്രെെഷറബയബല് നബകക്ഷപബക്കുനതബനുഞ്ചാം ഇടകപടല് നടത്തണഞ്ചാം. അകപക്ഷ നല്കേബ

5  ദബവസത്തബനുള്ളബല്  നല്കുന  ജകേപ്പെറ്റക്ക്  രസസ്പീതബനക്ക്  അനുസൃതമഞയബ
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കകേട്ടബടമുടമയക്ക്  നബര്മ്മേഞണകമഞ  പുനര്നബര്മ്മേഞണകമഞ  തുടങ്ങഞന  അനുമതബ

നല്കുനതക്ക് 1994-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റസ്പീസക്ക് ആകബകലെ വദവസകേള്കക്ക്

വബരുദമഞണക്ക്.  ഇതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  നബയമങ്ങളുഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  ജകേകേഞരദഞ്ചാം

കചയ്യുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് വദക്തത വരുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  സബ.  ആര്.  മകഹഷക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്

കചനബത്തലെ: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള

കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറ്റക്ക്  കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

രഞഷ്ട്രപബതഞവബകന്റെ കപരബല് ആരഞ്ചാംഭബച   മഹഞത്മഞഗഞനബ കദശസ്പീയ ഗ്രഞമസ്പീണ

കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബകക്ക് കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്

എന  കപരക്ക്  നല്കുന കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.   ഗ്രഞമസ്പീണ ജേനതയകട

ജേസ്പീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം സ്ത്രസ്പീകേളുകട വരുമഞനഞ്ചാം ഉയര്ത്തഞനുമഞണക്ക്

മഹഞത്മഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബ  നടപ്പെഞകബയതക്ക്.

കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയബല്  വബഭഞവന  കചയബട്ടുള്ള  രസ്പീതബയബല്

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതനഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ  വബതരണഞ്ചാം  കചയഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബല് ദബനങ്ങളുകട എണ്ണഞ്ചാം  200  ദബവസമഞയബ വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം ബഡ്ജേറ്റക്ക്

വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബല്  വബപുലെമഞയ
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ഇടകപടലെബനുള്ള സസഞതന്ത്രദവുഞ്ചാം അവകേഞശവുഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രത്തബല്

സമ്മേര്ദ്ദേഞ്ചാം  കചലകത്തണതഞണക്ക്.  മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  കമഖലെയബല്  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

പദതബ  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുനതബകനക്കുറബചക്ക്  ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.

തസ്പീരകദശത്തുഞ്ചാം  മതദകമഖലെയബലഞ്ചാം  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയകട  നബര്വഹണ

സഞധദതകേള്  പരമഞവധബ  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  പതബസനബ  കനരബടുന

തസ്പീരകദശവഞസബകേള്കഞയബ  കേര്മ്മേപദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കൂടുതല്  ആസബകേള്  സൃഷ്ടബക്കുനതബനുള്ള  കജേഞലെബകേള്

ഏകറ്റടുത്തക്ക്  നടപ്പെഞകണഞ്ചാം.  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കപന ഷന  നല്കുനതബനഞയബ  പകതദകേ  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകകണതുകണഞകയന  കേഞരദഞ്ചാം  ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.  മറ്റക്ക്  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേളബല്നബനഞ്ചാം  കക്ഷമ  കപനഷനുകേകളഞ  ആനുകൂലെദങ്ങകളഞ

ലെഭബക്കുനതബകന്റെ കപരബല് കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കപനഷനുഞ്ചാം

ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം നബകഷധബകകപ്പെടുന സഞഹചരദഞ്ചാം ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.  ബബലബകലെ

27-ാം  വകുപ്പെബല്  പറഞബട്ടുള്ള  'നബലെവബല്  മറ്റക്ക്  കക്ഷമനബധബയബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബട്ടുള്ളവരുകട  സഞബത  തുകേ  പസ്തുത  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകലെയക്ക്  ജകേമഞറണകമന വദവസ'  ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.   കക്ഷമനബധബ
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കബഞര്ഡബകലെയക്ക് ഗവണകമന്റെക്ക് നല്കകേണ ഗ്രഞന്റെക്ക്  കൃതദമഞയബ ലെഭദമഞകഞനുള്ള

മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള് ഉണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  സബ.  കകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .

രഞജേകഗഞപഞലെന:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല് വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറ്റബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

2005-ല്  പഞര്ലെകമന്റെക്ക്  പഞസ്സഞകബ  വബജഞപനഞ്ചാം  കചയ  നബയമമഞണക്ക്

മഹഞത്മഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബ.  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

പദതബ  പകേഞരമുള്ള  കൂലെബ  യഥഞസമയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര

കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  നബയമത്തബല്  വദക്തമഞകബയബട്ടുള്ള  പണബയഞയധഞ്ചാം

സഭൗജേനദമഞകയഞ വഞടകേയ്കകഞ ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കതഞഴബലെബടങ്ങളബല്വചക്ക്  അപകേടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബക്കുന  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

സമയബനബതമഞയബ ചബകേബത ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം സമഗ്ര ഇനഷസറനസക്ക് പദതബ

ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം സ്ത്രസ്പീ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട സുരക്ഷബതതസഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം

പസവഞനുകൂലെദഞ്ചാം  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  മകളുകട

വബദദഞഭദഞസത്തബനക്ക്  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ദരബദ

വബഭഞഗങ്ങള്കഞയബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  കക്ഷമപദതബകേള്  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്
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കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുകൂടബ  ബഞധകേമഞക്കുകേയഞ്ചാം  അപകേടമരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബക്കുന

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട ആശബതര്കക്ക് കക്ഷമനബധബയബല് നബനഞ്ചാം രണക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  പത്തക്ക്  വര്ഷഞ്ചാം  കക്ഷമനബധബയബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയവര്കക്ക്  കപനഷന  അനുവദബക്കുനതുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  കമഖലെയബല്

നബനഞ്ചാം  പബരബഞ്ഞുകപഞകുനവര്കക്ക്  കക്ഷമനബധബയബല്  അടച  തുകേ  തബരബകകേ

നല്കുന കേഞരദവുഞ്ചാം പരബഗണബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   സജേസ്പീവക്ക് കജേഞസഫക്ക്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല് കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറ്റക്ക്  കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

2021-കലെ  കസനസസബനുമുമ്പക്ക്  വഞര്ഡക്ക്  വബഭജേനഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുള്ള ആറഞഞ്ചാം

വകുപ്പെബകലെ കഭദഗതബ നസ്പീകഞ്ചാം കചയണഞ്ചാം.  സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധബചവര്കക്ക്

കവഞട്ടക്ക് കചയഞന ഒരു മണബക്കൂര് സമയഞ്ചാം പകതദകേമഞയബ നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനഞല്

തപഞല്  കവഞട്ടബനക്ക്  അവസരഞ്ചാം  നല്കകേണതുകണഞകയന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.   കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണ  ചട്ടങ്ങളബല്  ഇളവനുവദബകഞനുള്ള

നസ്പീകഞ്ചാം  ഉകപക്ഷബകണഞ്ചാം.  കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  ഉടമസന/ജലെസനസബ

സഞ്ചാംയക്തമഞയബ  കരഖഞമൂലെകമഞ  ഓണജലെന മുകഖനകയഞ  നല്കുന നബര്ദ്ദേബഷ്ട

കഫഞറത്തബലള്ള  അകപക്ഷ  സഞക്ഷദപത്രകമനക്ക്  ബബലബല്  നബഷ്കര്ഷബക്കുകേയഞ്ചാം
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അകപക്ഷഞ കഫഞറത്തബല് നബയമലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം നടനതഞയബ കേകണത്തബയഞല് പബഴ

ഒടുകബ  സസന്തഞ്ചാം  കചലെവബല്  നബര്മ്മേബതബ  കപഞളബച്ചുമഞറ്റബ  സലെഞ്ചാം

പൂര്വസബതബയബലെഞകഞന  ബഞധദസനഞകണന  വദവസ  ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയണഞ്ചാം.  അനധബകൃത  കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

കബഞധദകപ്പെട്ടഞല്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബ  15  ദബവസത്തബനകേഞ്ചാം  കകേട്ടബടഞ്ചാം

കപഞളബച്ചുമഞറ്റുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളുകട

തനതക്ക്  വരുമഞനഞ്ചാം  ട്രെെഷറബകേളബല്  നബകക്ഷപബകണകമന  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പബനവലെബകണഞ്ചാം.  തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളബകലെ സ്റ്റഞഫക്ക് പഞകറ്റണ പുതുകബ

നബശയബകണഞ്ചാം.  കുടബകവള്ള  പദതബകേള്  പൂര്ത്തബയഞകഞനുഞ്ചാം

പഞഞയത്തുകേള്ക്കുള്ള  ഫണക്ക്  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകൃതബ ദുരന്തനബവഞരണ പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകതദകേ

ഫണക്ക് അനുവദബകഞനുഞ്ചാം മഴകകടുതബകയത്തുടര്നണഞവുന നഞശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്

പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുനതബനക്ക്  സഹഞയ  പദതബ  പഖദഞപബകഞനുഞ്ചാം  സര്കഞര്

തയഞറഞകേണഞ്ചാം. പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക് സഞപനങ്ങള്കഞയബ ആസൂത്രണ ചട്ടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബകഞന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  കകേ.  ആനസലെന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ലെബകന്റെഞ

കജേഞസഫക്ക്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള
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പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  സഞധഞരണകഞര്കക്ക്

പയഞസഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുന  വബഷയങ്ങളബല്  സമയബനബതമഞയബ  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേകണത്തുനതബനഞണക്ക്  ബബല്  കകേഞണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  ത്രബതലെ  പഞഞയത്തക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനകത്ത  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നവകകേരള  സൃഷ്ടബക്കുള്ള

പദതബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങകള

ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  കകേരളകത്ത  മഞലെബനദമുക്തമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബശസ്പീയകട  പവര്ത്തനങ്ങള്  വബപുലെകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

നടപടബകേള്  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.  വബവബധ  കക്ഷമകപനഷനുകേളുകട  തുകേ

വര്ദബപ്പെബചക്ക്  കുടബശബകേയബലഞകത  ജേനങ്ങളബകലെത്തബകഞനുഞ്ചാം  ത്രബതലെ

പഞഞയത്തുകേളുകട  കസവനങ്ങള്  ഓണകകലെനബലൂകട  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം

സര്കഞരബനക്ക് കേഴബഞബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ  ഒ.  എസക്ക്.  അഞ്ചാംബബകേ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കതഞട്ടത്തബല് രവസ്പീന്ദ്രന:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറ്റക്ക് കചയണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  നഗരഞസൂത്രണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  സമഗ്രവുഞ്ചാം
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കേഞകലെഞചബതവുമഞയ  ചട്ടങ്ങളബലഞത്തതബനഞല്  സലെലെഭദതയനുസരബചക്ക്

വഞര്ഷബകേ പദതബകേള് തയഞറഞകഞന കേഴബയഞത്തതക്ക്  പുതബയ കഭദഗതബയബലൂകട

പരബഹരബകഞന കേഴബയഞ്ചാം.  തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങളുകട ഏകേസ്പീകേരണത്തബനുഞ്ചാം

പഞകദശബകേഞസൂത്രണത്തബലഞ്ചാം  വബകേസന  പക്രബയയബലഞ്ചാം  വലെബയ  മഞറ്റങ്ങള്കക്ക്

നഞന്ദബ കുറബകഞനുതകുന തരത്തബല് നഗര ഗ്രഞമഞസൂത്രണഞ്ചാം ചബട്ടകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

ഇഭൗ  ബബലബലൂകട  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  ഇഭൗ  കഭദഗതബയബലൂകട  അധബകേഞര

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണഞ്ചാം  കൂടുതല്  ഫലെപദമഞകഞന  കേഴബയഞ്ചാം.  ഖര-ദവ

മഞലെബനദസഞ്ചാംസരണത്തബനക്ക് സസസ്പീവകറജേക്ക് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ

പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ (കഭദഗതബ) ബബല് വസ്പീണഞ്ചാം

അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഡസ്പീകസനട്രെെകകലെകസഷനക്ക് വബരുദമഞയ വദവസകേളഞണക്ക്

ഇഭൗ  കഭദഗതബ  ബബലബല്  ഉള്ളതക്ക്.  ജേനങ്ങളുകട  തഞല്പ്പെരദഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണത്തബകന്റെ  കപരബല്  പകദശങ്ങകള

വബഘടബപ്പെബക്കുന  നബലെപഞടക്ക്  തബരുത്തണഞ്ചാം.  ഭരണഘടനയകട  243-ാം

അനുകച്ഛേദപകേഞരമുളള  ജേബലഞതലെ  പഞനബഞ്ചാംഗക്ക്  കമതകഡഞളജേബ

ആവബഷ്കരബകകണതുഞ്ചാം  ദസ്പീര്ഘകേഞലെ  കപര്കസകസ്പീവക്ക്  പഞനുഞ്ചാം  എക്സബകേനഷന
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പഞനുഞ്ചാം  തയഞറഞകകണതുമഞണക്ക്.  കപര്കസകസ്പീവക്ക്  പഞന  കറഗുകലെറ്ററബ

സസഭഞവമുള്ളതബനഞല്  മഞനദണ്ഡങ്ങളബകലെ  കചറബയ  വദതബയഞനങ്ങള്കപഞലഞ്ചാം

നബയമപശ്നങ്ങള്കക്ക് വഴബവയ്ക്കുകേയഞ്ചാം പഞകദശബകേ വബകേസനകത്ത കദഞഷകേരമഞയബ

ബഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.   അഞ്ചുവര്ഷകത്തയ്ക്കുളള  എക്സബകേനഷന  പഞനുകേള്

പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  ഒഴബവഞക്കുകമ്പഞള്  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്

മുനഗണനയനുസൃതമഞയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകഞന  കേഴബയഞത്ത

സഞഹചരദമുണഞകുഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  പബ.  നന്ദകുമഞര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എന  .    കകേ  .

അക്ബര്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയപകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ

സര്ക്കുകലെറ്റക്ക്  കചയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  നബയമഞ്ചാം

ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  കചയ്യുനവര്കകതബകര  കേര്ശന  വദവസകേളഞണക്ക്  ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  കൂടുതല്

അധബകേഞരഞ്ചാം  നല്കേബ  അവകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തഞനഞണക്ക്  സര്കഞര്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ  കമഖലെയബല്  ഏകേജേഞലെകേ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

കകേഞണവരബകേയഞ്ചാം  കസവനങ്ങകളലഞഞ്ചാം  സഭൗജേനദമഞയബ  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം

സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേളുകട കേഞലെഞവധബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  അധബകേഞര
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വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ഒരു  പുതബയ  കേഞല്വയ്പ്പെഞയബ  ഇഭൗ  ബബല്

മഞറുനതഞണക്ക്.

ശസ്പീ.  ഷഞഫബ  പറമ്പബല്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കഡഞ  .    മഞതത

കുഴല്നഞടന: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുളള 2021 -കലെ കകേരള

മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. "സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം

ബഞധബച  ഏകതഞരഞളുഞ്ചാം"  എനതക്ക്  "തതമയഞ്ചാം  സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധബച

ഏകതഞരഞളുഞ്ചാം"  എനക്ക്  കഭദഗതബ  വരുത്തബയതബകന  സസഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.

കതരകഞടുപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ആ  സമയത്തക്ക്  കനഞട്ടബകകഫ  കചയ്യുന

സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം ബഞധബചയഞള്കക്ക് മഞത്രകമ കപഞസ്റ്റല് കവഞട്ടക്ക്  കചയഞനുളള

അവസരമുണഞകേഞന പഞടുളള. "കുറഞ അപകേട സഞധദതയളള കകേട്ടബടങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുളള അകപക്ഷ"  എന വദവസ ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം കചയഞനുളള

സഞധദതകേകളക്കുറബചക്ക് പരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എജക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .

എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസ്റ്റര്):  മഹഞത്മഞഗഞനബ  കദശസ്പീയ  ഗ്രഞമസ്പീണ

കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബയകടയഞ്ചാം അയങഞളബ നഗര കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബയകടയഞ്ചാം

പരബധബയബല് വരുന കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ആശസഞസഞ്ചാം പകേരുനതബനുഞ്ചാം കക്ഷമഞ്ചാം
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ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുമഞയബ  കകേഞണവരുന  നബയമത്തബനക്ക്  '2021-കലെ  കകേരള

കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്'  എനക്ക്  കപരക്ക്

നല്കേഞവുനതഞണക്ക്. പദതബകേള് സമയബനബതമഞയബ നടപ്പെബലെഞക്കുനതബലൂകട

തകദ്ദേശഭരണ സഞപനങ്ങള് ജേനകേസ്പീയഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം കനടബയബട്ടുണക്ക്. സഞമ്പത്തബകേ

പതബസനബഘട്ടത്തബലഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  കൃതദമഞയബ  പഞന

ഫണക്ക്  നല്കേഞന  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  ഇഭൗ  സര്കഞരബകന്റെ  കേഞലെത്തക്ക്  5  ലെക്ഷഞ്ചാം

ഗുണകഭഞക്തഞകള്കക്ക്  ജലെഫക്ക്  പദതബ  മുകഖന  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബചക്ക്

നല്കുനതഞണക്ക്.  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  നല്കേബവരുന

കൂലെബ വര്ദബപ്പെബകണകമന അഭബപഞയമഞണക്ക് സര്കഞരബനുളളതക്ക്.  അധബകേഞര

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണഞ്ചാം തഞകഴത്തട്ടബല് ഫലെപദമഞയബ  നടപ്പെഞകഞനഞണക്ക്  സര്കഞര്

ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  പകൃതബകക്ഷഞഭങ്ങളുള്കപ്പെകടയള്ള  അടബയന്തര

സഞഹചരദങ്ങളബല് കൃതദമഞയ എക്സബകേനഷന പഞന തയഞറഞകബ  പഞകദശബകേ

സഞപനങ്ങള്കക്ക്  ഇടകപടഞനുള്ള  സഭൗകേരദകമഞരുക്കുഞ്ചാം.  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

പദതബയമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കൃതദമഞയ കമഞണബറ്ററബഞ്ചാംഗബലൂകടയള്ള കസഞഷദല്

ഓഡബറ്റബഞ്ചാംഗഞണക്ക്  നടക്കുനതക്ക്.  മുന  പഞഞയത്തക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  കപനഷന

നല്കുനതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  ധനകേഞരദ  വകുപ്പെക്ക്  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.
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തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  തനതക്ക്  ഫണക്ക്  പബനവലെബകഞകമന

ഉറകപ്പെഞടുകൂടബയഞണക്ക് ട്രെെഷറബയബല് സൂക്ഷബകഞന തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുള്ളതക്ക്. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ  കചയ.

തകദ്ദേശഭരണഞ്ചാം, ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം, എജക്സസക്ക് വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .   വബ  .

കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്): 

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുളള  2021-കലെ  കകേരള

കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്, 2021-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക്

രഞജേക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)

ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

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

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

(1) 2021-  കലെ കകേരള കതഞഴബലറപ്പെക്ക് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.
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679.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ഇ)-കക്ക്  കശഷഞ്ചാം  തഞകഴപ്പെറയന  വബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം

കചര്ക്കുകേ.

      “വബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം:-  അയങഞളബ നഗര കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബ എനഞല്

2010  കസപ്റ്റഞ്ചാംബര്  13-ാം  തസ്പീയതബയബകലെ  സ.ഉ.(ജകേ)  നഞ്ചാം.

210/2010/തസസഭവ. എന സര്കഞര് ഉത്തരവക്ക് പകേഞരഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബച പദതബ

എനര്തമഞകുന. ”

       149, 150, 152, 153, 156, 157, 161, 162, 163, 168, 169, 171, 173,

175, 176, 177  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 177-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ  മന്ത്രബ

സസസ്പീകേരബച്ചു. 

177. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ഒ)-യക്ക് കശഷഞ്ചാം ചുവകട കചര്ത്തബരബക്കുന ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  (എന)
കചര്ക്കുകേ.

 "(എന)  "പട്ടബകേ" എനഞല് ഈ ആകബകലെ പട്ടബകേ എനര്തമഞകുന."

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞ്ചാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

680.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(4)(ഡബ)-ല്  "തബരബകകേ  നല്കുനതബനക്ക്"

എനവഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "തബരബകകേ നല്കുനതബനുഞ്ചാം അവശതഞകപനഷന

അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം” എനസ്പീവഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ;”;

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 192, 196,

197, 198, 199, 200, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215,

216, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 236,

242, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 253 255, 256, 257, 258, 259,

260, 264, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

681. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(5)-നക്ക് കശഷഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയന ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ: 

"പുറകപ്പെടുവബചതബനുകശഷഞ്ചാം  കേഴബയനത്രകവഗഞ്ചാം,  നബയമസഭഞ
സകമ്മേളനത്തബലെഞയബരബക്കുകമ്പഞള്,  സഭ  മുമ്പഞകകേ  ഒരു  സകമ്മേളനത്തബകലെഞ
തുടര്ചയഞയ  രണ  സകമ്മേളനങ്ങളബകലെഞ  കപടഞവുന  ആകകേ  പതബനഞലെക്ക്
ദബവസകഞലെകത്തയക്ക്  വയ്കകണതുഞ്ചാം  അപകേഞരഞ്ചാം  അതക്ക്,  ഏതക്ക്
സകമ്മേളനത്തബല്  വയ്ക്കുനകവഞ  ആ  സകമ്മേളനകമഞ  കതഞട്ടടുത്തുവരുന
സകമ്മേളനകമഞ  അവസഞനബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്,  നബയമസഭഞ,   പസ്തുത
വബജഞപനത്തബല്  എകന്തങബലഞ്ചാം  രൂപകഭദകപ്പെടുത്തലകേള്  വരുത്തുകേകയഞ
വബജഞപനഞ്ചാം  പുറകപ്പെടുവബകകണതബകലനക്ക്  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേകയഞ
കചയ്യുനപക്ഷഞ്ചാം,  വബജഞപനത്തബനക്ക്  അതബനുകശഷഞ്ചാം,
അതതുസഞ്ചാംഗതബകപഞകലെ,  അപകേഞരഞ്ചാം രൂപകപ്പെടുത്തല് വരുത്തബയ രൂപത്തബല്
മഞത്രഞ്ചാം  പഞബലെദഞ്ചാം  ഉണഞയബരബക്കുകേകയഞ  അഥവഞ  യഞകതഞരു
പഞബലെദവുമബലഞതബരബക്കുകേകയഞ കചയ്യുനതുഞ്ചാം; എനബരുനഞലഞ്ചാം,  അപകേഞരമുള്ള
ഏകതങബലഞ്ചാം രൂപകഭദകപ്പെടുത്തകലെഞ റദ്ദേഞകകലെഞ ആ വബജഞപനപകേഞരഞ്ചാം മുമ്പക്ക്
കചയബട്ടുള്ള ഏകതങബലഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതബയകട സഞധുതയക്ക് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞത്ത വബധത്തബല്
ആയബരബകകണതുമഞണക്ക്:”.

277, 280, 287, 290, 291, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 301,

302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317,

318 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

319, 322, 328, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 341, 342, 343, 344,

345, 346, 349, 350, 351 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  

  അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

682.   ഖണ്ഡഞ്ചാം  6(1)-നക്ക്  കശഷഞ്ചാം  തഞകഴപ്പെറയന  കബപ്തനബബനന

കചര്ക്കുകേ:



39

''എനഞല്,  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  അടയഞതബരുനതക്ക്  നദഞയമഞയ

കേഞരണങ്ങളഞലെഞകണനക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  എക്സബകേനട്ടസ്പീവക്ക്  ഒഞഫസ്പീസര്കക്ക്

കബഞധദമഞകുനപക്ഷഞ്ചാം,  അപകേഞരഞ്ചാം  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ  ആള്,  പദതബയബല്

വബനബര്കദ്ദേശബകഞവുന  രസ്പീതബയബല്  അഞ്ചാംശദഞയ  കുടബശബകേ  അടയ്ക്കുകമ്പഞള്,

അയഞളുകട അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം പുനനഃസഞപബക്കുനതഞണക്ക്.''

355, 357, 358, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375,

376, 378, 379, 380, 381, 382 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.  

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

384, 385, 386, 387, 388 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

389, 390, 391, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404,

405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 417, 419, 420, 421,

422, 423, 424, 425, 426, 429, 434, 435  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

436,  441,  442,  443,  450,  451,  452  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

453,  454,  455,  460,  461,  462,  463  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

464, 465, 466, 467, 468, 469 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് 

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

470, 471 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 
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പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

472, 474, 475 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു.

472.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  13(1)-ല്  "ഓഫസ്പീസറഞയഞ്ചാം"   എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"ആഫസ്പീസറഞയഞ്ചാം" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

476, 480, 481, 482  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 
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പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 495, 496, 497, 498, 499,

500,  501, 503, 504  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

505, 506  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

507,  508,  509,  510,  511,  512,  514,  520,  523,  527,  530,  540

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പതബകനഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

541, 542,543, 550, 553, 554, 557  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് 

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 578, 579, 595  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

596-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഇരുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

597, 598, 599, 600, 601  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

602, 603, 608, 612, 613, 614, 616, 617  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

619, 620, 621, 622, 623  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

628, 629 , 630  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 
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ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

631,  632,  633,  634,  635,  636,  638,  640   എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

643, 645 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞകട  ഒഭൗകദദഞഗബകേമഞയബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

642. ഖണ്ഡഞ്ചാം 26-ല് (ii)

''ചസ്പീഫക്ക്  എക്സബകേനട്ടസ്പീവക്ക്  ഒഞഫസ്പീസകറഞ''  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  ''ചസ്പീഫക്ക്

എക്സബകേനട്ടസ്പീവക്ക് ആഫസ്പീസകറഞ'' എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

652-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ   അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപകത്തട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

663, 664, 665, 666, 667  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപകത്തട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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ഇരുപകത്തട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

668, 669, 670, 671, 672 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

 ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

673 - ാം നമ്പര് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പട്ടബകേ

676, 677, 678 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പട്ടബകേ  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പട്ടബകേ ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

112, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132,

133,  134,  135,  136,  137,  141,  142,  146,  147,  148  എനസ്പീ   നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.  

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസ്റ്റര്):  2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തലെ:  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

കപനഷനുള്കപ്പെകടയള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുന  ഈ  നബയമകത്ത
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സസഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.  ഈ  നബയമത്തബനക്ക്  മഹഞത്മഞഗഞനബ-അയങഞളബ

കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബ  എന കപരക്ക്  നല്കകേണതഞയബരുന.  കതഞഴബല്  ദബനഞ്ചാം

200  ദബവസമഞകഞനുഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  നല്കേഞനുഞ്ചാം  സഞയബയഞയ

സഞമുഹദ സസത്തുകളുണഞകഞനുഞ്ചാം  സര്കഞര് നല്കുന ഗ്രഞന്റെക്ക്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കൂടഞകത  നല്കേഞനുഞ്ചാം  മുനകേകയടുത്തഞല്  മഞത്രകമ  ഈ  കബഞര്ഡബകന്റെ

പവര്ത്തനഞ്ചാം കേഞരദക്ഷമമഞയബ മുകനഞട്ടുകകേഞണകപഞകേഞന കേഴബയകേയള. 

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന  മഞസ്റ്റര്  ):  ബബലബനക്ക്  നബലെവബകലെ  കപരുതകന

നല്കേഞനഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  പസ്തുത  കബഞര്ഡബല്  55

വയസ്സുവകരയള്ളവരഞണക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  കചരുനതക്ക്.   60  വയസ്സക്ക്

കേഴബഞതബനുകശഷമഞണക്ക്  കപനഷന  ലെഭബക്കുനകതനതബനഞല്  സഞമൂഹദ

കക്ഷമകപനഷകന്റെ പശ്നഞ്ചാം ഉദബക്കുനബല. 

 2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ  ഐകേകേകണദന പഞസ്സഞകബ.
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(2)  2021-  കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

124, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 150, 151,

152, 153, 154, 155, 163,  164,  166, 167, 168, 169, 181, 182,  183, 184,

185 എനസ്പീ  നമ്പര് കഭദഗതബകേള്   അവതരബപ്പെബച്ചു. 

തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച്ചു. 

142. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ii)  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്  2

(xxii എ)-ല്  "രണ നബലെ" എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "രണക്ക് നബലെ”എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

   മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

186-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ  സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് 

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

357.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബക്കുന
വകുപ്പെക്ക്  74 എ (1)(എ)-ല്  "  തതമയഞ്ചാം  സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധബച
ഏകതഞരഞളുഞ്ചാം" എനസ്പീ വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം " സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം
ബഞധബചബരബക്കുന ഏകതഞരഞളുഞ്ചാം" എനസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ. 

196, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 222,

223, 224, 225, 230, 233, 234, 236, 237  എനസ്പീ  നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.



54

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

കഭദഗതബ   കചയ   പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

240, 247, 248, 250, 251 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

252-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

 കഭദഗതബ  സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഏഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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എട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

254-ാം   നമ്പര് കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

255, 256, 257 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

259, 262, 264, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279,

284,  285, 286, 287, 288, 289, 290,  291, 292, 293, 294,  295,  296,

298, 300,  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ   സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് 

301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,

315, 316, 323, 324, 325, 328, 329, 332, 339, 346, 347, 348, 349,

350, 351, 352,  353,  354    എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

355, 356 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്):  2021-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്

(കഭദഗതബ) ബബല് പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ കഎകേകേകണദന അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

(iii) 2021-  കലെ കകേരള നഗര  -  ഗ്രഞമഞസൂത്രണ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

118, 120, 126, 129, 130, 131, 133, 138  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

615. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(ix) തഞകഴപ്പെറയഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ.

 "(ix) (ഇസഡക്ക്) ഖണ്ഡത്തബൽ,-

(എ) "ഒരു പകതദകേ പകദശത്തബകന്റെ സലെപരവബകേസനത്തബനു കവണബ"
എനസ്പീ  വഞക്കുകേൾകക്ക്  പകേരഞ്ചാം,  "ഒരു  നബശബത  പകദശത്തബകന്റെ
സലെപരവബകേസനത്തബനു  കവണബ" എനസ്പീ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം "ഏകതങബലഞ്ചാം
പകതദകേ  പകദശത്തബനക്ക്  കവണബയള്ള"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേൾകക്ക്  പകേരഞ്ചാം
"ഏകതങബലഞ്ചാം  നബശബത  പകദശത്തബനക്ക്  കവണബയള്ള"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം
കചർകകണതഞണക്ക്.

(ബബ)  "ഒരു  കജേഞയബന്റെക്ക്  ആസൂത്രണപകദശത്തബനു  കവണബയള്ള  ഒരു
മഞസ്റ്റർ  പഞനുഞ്ചാം,"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേൾക്കുഞ്ചാം  ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  "പകതദകേ
പകദശത്തബനു  കവണബയള്ള  സലെപരപഞനുഞ്ചാം"  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണതഞണക്ക്.

140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158,

159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177,
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178, 179, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200,

201, 202, 203, 204 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

208, 210 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

216, 218, 219, 220, 222, 225, 229, 235, 236, 237, 238, 239,

240,  242,  244,  245,  246,  247,  248,  249,  250  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

251-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

253-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല.)

എട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

ഒനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

258,  264,  266,  268,  269,  273,  274,  276  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

278, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,

294, 296, 297, 298 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

302, 303, 304  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

307-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

309-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.



63

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

317, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 337  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

338, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 356,

357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 368, 369, 370, 371, 374, 375,

376, 377  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

പതബകനഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

388,  389,  390,  391,  392,  393,  397,  398,  399  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല.)

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

404-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

408-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

414-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

419, 422, 424 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

425, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 437, 438,  440, 441, 442,

443 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

444, 445, 446  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല)

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയട്ടു മുതല് മുപ്പെത്തബകയഞനക്ക് വകരയള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

ഇരുപത്തബകയട്ടു  മുതല്  മുപ്പെത്തബകയഞനക്ക്  വകരയള്ള  വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഇരുപത്തബകയട്ടു മുതല് മുപ്പെത്തബകയഞനക്ക് വകരയള്ള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

450, 451, 455 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മുപ്പെത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

456,  457,  458,  459,  460,  461  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല)

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

467, 468, 469, 471, 472, 474, 478, 481, 482, 483, 486, 487,

488, 489, 490, 491,  492, 493, 494, 495  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല) 

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

502, 503, 504, 505, 506 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

507, 508, 509, 513 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞമ്പതക്ക് മുതല് നഞല്പത്തബരണക്ക് വകരയള്ള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

മുപ്പെത്തബകയഞമ്പതക്ക്  മുതല്  നഞല്പത്തബരണക്ക്  വകരയള്ള  വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മുപ്പെത്തബകയഞമ്പതക്ക്  മുതല്  നഞല്പത്തബരണക്ക്  വകരയള്ള  വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല)
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നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

526,  527,  528,  529,  530,  531  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

534, 535, 537, 538, 539, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 551,

552, 553, 554, 555, 557, 558 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു

546.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  45  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബക്കുന

വകുപ്പെക്ക് 49 (ഡബ)(2)-ല് "മറ്റു" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "മറ്റക്ക്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.
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മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  നഞല്പ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  നഞല്പ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

563, 564 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

567, 570 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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നഞല്പ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

571, 572, 573, 574 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

575, 576, 577, 579 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞല്പ്പെത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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അമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

580-ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

അമ്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

584, 585 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

അനപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

587, 588, 589 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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അനപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

591-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അനപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല)

അനപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)



77

അനപത്തബയഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

596-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അനപത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

അനപത്തബകയഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല)
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അനപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അനപത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

598, 599 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

അനപത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അനപത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അറുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

അറുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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അറുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

600-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അറുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അറുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല)

അറുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അറുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല)

അറുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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അറുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

608-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അറുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അറുപത്തബയഞക്ക് മുതല് അറുപത്തബകയഴു വകരയള്ള  വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

അറുപത്തബയഞക്ക്  മുതല്  അറുപത്തബകയഴു  വകരയള്ള   വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബയഞക്ക്  മുതല്  അറുപത്തബകയഴു  വകരയള്ള   വകുപ്പുകേള്

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അറുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല)

അറുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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അറുപത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

611-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അറുപത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അറുപത്തബകയഞമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എഴുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല)

എഴുപതഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എഴുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എഴുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

613-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭയകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച്ചു.

എഴുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എഴുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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എഴുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

614-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

എഴുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എഴുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

113, 116, 117 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എജക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്): 2021-കലെ കകേരള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ

(കഭദഗതബ) ബബല് പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.
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ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തലെ:  അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണകമന

ആശയകത്ത  തകേര്ക്കുനതുഞ്ചാം  വബകേസന  പവര്ത്തനത്തബനക്ക്  പതബസനബ

സൃഷ്ടബക്കുനതുമഞയ ബബല് കപഞതുജേനതഞത്പരദത്തബനക്ക് വബരുദമഞണക്ക്.

2021-കലെ  കകേരള  നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം ശബ്ദകവഞകട്ടഞകട സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

 (iv) 2021-  കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

124, 129, 130, 131, 138, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 151,

152, 154, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 173, 174, 175,

177 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബതഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച്ചു.

 142. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ii)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്

കചര്കഞനുകദ്ദേശബക്കുന  വകുപ്പെക്ക്  2(22 എ)-ല്  “രണ  "  എനതബനു  പകേരഞ്ചാം

“രണക്ക് " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മന്ത്രബ സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറ്റക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

178,  179,  180,  181,  182,  183,  185  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

337.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 5 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

130 എ(1)(എ)-ല്  "തതമയഞ്ചാം  സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം  ബഞധബച

ഏകതഞരഞളുഞ്ചാം"  എന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "സഞഞ്ചാംക്രമബകേകരഞഗഞ്ചാം

ബഞധബചബരബക്കുന ഏകതഞരഞളുഞ്ചാം" എന വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200,

201, 202, 203, 208, 209, 211, 212, 213, 214 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മന്ത്രബ തഞകഴപ്പെറയന ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു:

338.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 6(i) തഞകഴപ്പെറയഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം മഞറ്റുകേ:
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(i)  (1)-ാംഉപ വകുപ്പെബല് “കുടബലെലഞത്ത”എന വഞകബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

“കുടബകലെഞ  കുറഞ  അപകേട  സഞദദതയള്ള  കകേട്ടബടങ്ങകളഞ

അലഞത്ത” എനസ്പീവഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണക്ക്.

216,  222,  223,  224,  225,  226  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മന്ത്രബ അവതരബപ്പെബച ഒഭൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

മറ്റക്ക് കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

227 -ാംനമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ നബരഞകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

230, 231 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

233, 234 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബച്ചു.

ഒനപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

235, 236, 237, 239, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252,

253,  259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,

272, 273, 274 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശ്നഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,

288, 295, 296, 298, 299, 300, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 314,

315, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 332 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

333, 335 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പന്ത്രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

110,  111,  115,  116,  118,  119,  120,  121,  122,  123  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശ്നഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സസക്ക്  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .

എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്):  2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ  (കഭദഗതബ)

ബബല് പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബ (കഭദഗതബ) ബബല് പഞസ്സഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസ്സഞകബ.

സഭ ജവകുകനരഞ്ചാം 6.03-നക്ക്  പബരബഞ്ഞു.

***********


