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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   13,   ബുധന

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

സബല്വര് കകലെന പദതബ

മബ  .    സസ്പീകര്:  സര്കഞരബനക്ക്  സഞമ്പത്തബകേ  ബഞധദത  വരുനതഞ്ചാം,

കനല്വയല്-തണസ്പീര്ത്തട  കമഖലെകേളബലൂകടയഞ്ചാം  ജേനവഞസകകേന്ദ്രങ്ങളബലൂകടയഞ്ചാം
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കേടനകപഞകുനതമഞയ  നബര്ദബഷ്ട  സബല്വര്  കകലെന  പദതബ  സസഞഭഞവബകേ

ആവഞസ  വദവസ്ഥയക്ക്  കകേഞട്ടഞ്ചാം  വരുത്തുനതഞ്ചാം,  പരബസ്ഥബതബ  നഞശഞ്ചാം

വരുത്തുനതമഞകേയഞല്  അതമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയബട്ടുളളതഞയബ  പറയകപ്പെടുന

സ്ഥബതബവബകശഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  കഡഞ.  എഞ്ചാം.  കകേ.  മുനസ്പീര് സര്വ്വശസ്പീ ശസ്പീ.  എ.  പബ.

അനബല് കുമഞര്, കമഞനസക്ക് കജേഞസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജേകബക്ക്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന

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

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  ഗതഞഗതക്കുരുകക്ക്,

കറഞഡപകേടങ്ങള്,  അന്തരസ്പീക്ഷ  മലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം  എനബവ  ജേനങ്ങളബല്

സൃഷ്ടബക്കുന  ആശങ്ക  ദൂരസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കറയബല്കവ  വബകേസനഞ്ചാം

മന്ദഗതബയബലെഞയതബനഞലുമഞണക്ക്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  മുതല്  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്

വകരയളള  യഞത്ര  നഞലെക്ക്  മണബക്കൂറബല്  സഞധദമഞക്കുന  അര്ദ  അതബകവഗ

കറയബല്  പദതബകഞയബ  കകേരള  കറയബല്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷന

(കകേ-കറയബല്)  എന  സഞ്ചാംയക്ത  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുളളതക്ക്.  ടബ

പദതബകഞയബ  63941  കകേഞടബ  രൂപയഞണക്ക്  കചലെവക്ക്  പതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്. ഭൂമബ

ഏകറ്റെടുകല്  സര്കവ്വയഞയബ  ആധുനബകേ  സഞകങ്കതബകേവബദദയഞയ  LIDAR
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(Light Detection and Ranging) എന റബകമഞട്ടക്ക് കസനസബഞ്ചാംഗക്ക് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  പവൃത്തബയകട  സുഗമമഞയ  നടത്തബപ്പെബനഞവശദമഞയ

തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയഞ്ചാം  6  ജേബല്ലകേളബല്  6(1)  കനഞട്ടബഫബകകഷന

പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഭൂമബകയകറ്റെടുകലെബനക്ക്  നബലെവബലുളള

നബയമപകേഞരഞ്ചാം  അര്ഹമഞയ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ

നല്കുനതഞണക്ക്.  നബര്ദബഷ്ട  പഞത  കേടനകപഞകുന  11  ജേബല്ലകേളബകലെ

ആരഞധനഞലെയങ്ങള്,  കേഞവുകേള്,  പഞടങ്ങള്  എനബവ  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന

രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്  പദതബ  വബഭഞവന  കചയബട്ടുളളതക്ക്.  കറയബല്കവ  കബഞര്ഡക്ക്

തതസത്തബല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേബയ  പദതബകക്ക്  സ്ഥലെകമകറ്റെടുകലുമഞയബ

മുകനഞട്ടക്ക് കപഞകേഞന കകേന്ദ്രസര്കഞരബകന്റെ അനുമതബ ലെഭബചബട്ടുണക്ക്.  പദതബയകട

നടത്തബപ്പെബനഞയബ  അന്തഞരഞഷ്ട്ര  സഞമ്പത്തബകേ  സ്ഥഞപനമഞയ  JICA

സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞന  സനദമഞകണനക്ക്  അറബയബചബട്ടുണക്ക്.

പദതബ സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ സഞമ്പത്തബകേ സ്ഥബതബകയ തകേര്ക്കുകമന വഞദഞ്ചാം

അടബസ്ഥഞനരഹബതമഞണക്ക്.  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  മുതല്  തബരൂര്  വകരയള്ള  റൂട്ടബനക്ക്

സമഞന്തരമഞയഞണക്ക്  പുതബയ  അലലെനകമന്റെക്ക്  രൂപകേല്പ്പെന  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.

തബരൂര്  മുതല്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  വകരയള്ള  അകകലെനകമന്റെബല്  കനല്വയല്

തണസ്പീര്ത്തട പകദശങ്ങകള പരമഞവധബ ഒഴബവഞകബ എലെബകവറ്റെഡക്ക് പഞതയഞണക്ക്
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ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  ജേലെഞശയങ്ങളഞ്ചാം  തണസ്പീര്ത്തടങ്ങളഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന

പഞലെങ്ങളഞ്ചാം കേള്കവര്ട്ടുകേളഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതഞണക്ക്. പദതബകഞയള്ള വബശദമഞയ

കപഞജേകക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് Systra എന ഏജേനസബ തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം കസന്റെര് കഫഞര്

എണ്വകയഞണ്കമന്റെക്ക് ആന്റെക്ക് കഡവകലെപ്കമന്റെക്ക് മുകഖന പരബസ്ഥബതബ ആഘഞത

പഠനഞ്ചാം  നടത്തുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പദതബ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ജേനപതബനബധബകേള്ക്കുമുള്ള  ആശങ്ക  ദുരസ്പീകേരബകഞന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  ഭൂവബനബകയഞഗവുഞ്ചാം  വബതരണവുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച

പതബസനബകേകള  ശരബയഞയ  രസ്പീതബയബല്  അഭബമുഖസ്പീകേരബകഞന

കേഴബഞബകല്ലങ്കബല് വലെബയ കതഞതബലുളള സഞമൂഹബകേ പതദഞഘഞതങ്ങളണഞകുഞ്ചാം.

കസമബ കകഹസസ്പീഡക്ക് സബല്വര്കകലെന പദതബകഞയബ 1383 കഹകര് ഭൂമബയഞണക്ക്

സര്കഞര്  ഏകറ്റെടുകഞന  ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  തരങ്കപഞതകേള്  കകേരളത്തബകന്റെ

പരബസ്ഥബതബകക്ക്  അനുകൂലെമഞകണഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  ബദല്

മഞര്ഗ്ഗങ്ങകളപ്പെറ്റെബ  ആകലെഞചബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ടബ  പദതബ

കബഞഡ്കഗജേബല്നബനഞ്ചാം  മസ്പീറ്റെര്കഗജേബകലെയക്ക്  മഞറ്റുനതബലൂകട  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനക്ക്

അധബകേബഞധദതയണഞകുഞ്ചാം.  സഞമ്പത്തബകേകേഞരദ  മനഞലെയത്തബകന്റെ സസ്പീനബഞ്ചാംഗക്ക്

കേമ്മേബറ്റെബ പദതബ പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം കസഷദല് പര്പ്പെസക്ക് കവഹബകബള് വഞയ
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തബരബചടചബകല്ലങ്കബല് ആ ബഞധദത സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞര് ഏകറ്റെടുകണകമനക്ക്

വദവസ്ഥ  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇതബകനഞരു  ബദല്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുവരുനതബകനപ്പെറ്റെബ  ആകലെഞചബക്കുകേയഞ്ചാം  ജേനങ്ങള്ക്കുള്ള   ആശങ്ക

പരബഹരബക്കുനതബനഞയബ  പദതബ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  പുന:പരബകശഞധന

നടത്തുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  അര്ദ  അതബകവഗ

കറയബല്പ്പെഞതയകട  നബര്മ്മേഞണകചലെവുഞ്ചാം  യഞത്രഞനബരക്കുഞ്ചാം  അതബകവഗ

കറയബല്പ്പെഞതകയ അകപക്ഷബചക്ക് തഞരതകമദന കുറവഞണക്ക്.  ജേനസഞന്ദ്രത കൂടബയ

കകേരളത്തബല്  കൂടുതല്  കസഞപ്പുകേള്  അനുവദബകകണബ  വരുകമനതബനഞലുഞ്ചാം

ഇരുപദതബകേളഞ്ചാം  തമ്മേബല്  കചറബയ  കതഞതബലുള്ള  സമയവദതദഞസഞ്ചാം

മഞത്രകമയള്ളൂകവനതബനഞലുമഞണക്ക്  ഇഇൗ  പദതബ  കതരകഞടുത്തതക്ക്.

ഭൂമബകയകറ്റെടുക്കുനതമൂലെഞ്ചാം  ജേനങ്ങള്ക്കുണഞകുന  പയഞസഞ്ചാം

ലെഘൂകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  എ.ഡബ.ബബ.,

ജേബക,  എ.കഎ.കഎ.ബബ.,  കകേ.എഫക്ക്.ഡബബ.  തടങ്ങബയ

സ്ഥഞപനങ്ങളബല്നബനള്ള  ധനസമഞഹരണത്തബനഞയബ  കകേന്ദ്രധനകേഞരദ

മനഞലെയത്തബല്  വബശദമഞയ  പദതബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.
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ഭൂമബകയകറ്റെടുകലെബനഞവശദമഞയ  13362  കകേഞടബ  രൂപയഞയബ  ഹഡ്കകേഞ,

കേബഫ്ബബ,  ഇന്തദന  കറയബല്കവ  ഫബനഞനസക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷന  തടങ്ങബയ

സ്ഥഞപനങ്ങളമഞയള്ള  ചര്ചകേള്  പുകരഞഗമബക്കുന.  പദതബ

നബര്വ്വഹണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കപഞളബകകണ  കകേട്ടബടങ്ങള്  പരമഞവധബ

ഒഴബവഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കകേട്ടബടഞ്ചാം  മഞറ്റെബ  സ്ഥഞപബക്കുന സഞകങ്കതബകേവബദദയഞ്ചാം

ഭൂമബകയകറ്റെടുകല്  കുറയ്ക്കുനതബനക്ക്  കേട്ടക്ക്  &  കേവര്  നബര്മ്മേഞണരസ്പീതബയഞ്ചാം

അവലെഞ്ചാംബബകഞനുകദശബക്കുന.  പദതബകക്ക്  കറയബല്കവയകട  തതസത്തബലുള്ള

അനുമതബ  ലെഭബചബട്ടുണക്ക്.  പശബമഘട്ട  മലെനബരകേകളയഞ്ചാം  പരബസ്ഥബതബകലെഞലെ

പകദശങ്ങകളയഞ്ചാം  പൂര്ണമഞയഞ്ചാം  ഒഴബവഞക്കുകേയഞ്ചാം  CRZ  കസഞണുകേകളയഞ്ചാം

കേണല്കഞടുകേകളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  വബശദമഞയ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  തയ്യഞറഞകഞന

നഞഷണല്  കസന്റെര്  കഫഞര്  സസയബനബബള്  കകേഞസല്  മഞകനജുകമന്റെബകന

ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പദതബ  യഞഥഞര്തദമഞകുനകതഞകട

യഞത്രഞസമയഞ്ചാം  ലെഘൂകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബകേസകനഞന്മുഖമഞയ  മഞറ്റെഞ്ചാം

വരുത്തുനതബനുഞ്ചാം സഞധബക്കുഞ്ചാം.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക്

ചര്ച കചകയ്യണതബല്ല.   

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)
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(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്

സര്വ്വശസ്പീ  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 തബരബചവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല്

1. പഞകന്റെഷന കകേഞര്പ്പെകറഷനബകലെ കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ആനുകൂലെദ ഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    പബ  .    രഞമകൃഷ്ണന:  പഞകന്റെഷന  കകേഞര്പ്പെകറഷനബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കൂലെബ,  കബഞണസക്ക്,  ചബകേബത,  കലെബര്  ലലെനുകേളകട

നവസ്പീകേരണ ഞ്ചാം,  വനദമൃഗങ്ങളബല്നബനള്ള  സ ഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  തടങ്ങബയവ

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീരബകണ ഞ്ചാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  റവനബ-

ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  പഞകന്റെഷന

കകേഞര്പ്പെകറഷന  കതഞഴബലെഞളബകേളകട  കൂലെബ,  ചബകേബത,  കബഞണസക്ക്,  കലെബര്

ലലെനുകേളകട നവസ്പീകേരണഞ്ചാം, വനദമൃഗങ്ങളബല്നബനള്ള സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം തടങ്ങബയ

വബഷയങ്ങളമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ആക്ഷന  പഞന  തയ്യഞറഞകബ  ഒരു
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മഞസത്തബനുള്ളബല്  സമര്പ്പെബകഞന  നബര്കദശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കബഞര്ഡക്ക്

പുനനഃസഞ്ചാംഘടബപ്പെബചതബനുകശഷഞ്ചാം  പബ.എല്.സബ.  കസറ്റെബല്കമന്റെക്ക്  പകേഞരമുള്ള

പതബദബന  കവതന  വര്ദനവക്ക്  നടപ്പെബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.  2021-ല്  അനുവദബച

കബഞണസബകന്റെ  50  ശതമഞനഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  കചയബട്ടുള്ളതഞ്ചാം  ഡബസഞ്ചാംബര്

മഞസത്തബനുള്ളബല്  കുടബശബകേയള്ള  കബഞണസുഞ്ചാം  നവഞ്ചാംബര്  മുതല്  5

മഞസങ്ങളബലെഞയബ  ചബകേബതഞ  ധനസഹഞയ  കുടബശബകേയഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുനതമഞണക്ക്.   സഞമ്പത്തബകേ  സ്ഥബതബ  കമചകപ്പെടുനതനുസരബചക്ക്  കലെബര്

ലലെനുകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞ്ചാം  വനദമൃഗശലെദഞ്ചാം

തടയനതബനുഞ്ചാം വബളനഞശഞ്ചാം,  അപകേടഞ്ചാം എനബവ ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ലവദദ്യുത

കവലെബകേളകട  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്,  കതഞഴബലെഞളബകേകള  നബകയഞഗബചള്ള  കേഞവല്

എനബവ  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതഞ്ചാം    6  കേബ.മസ്പീ.  ലവദദ്യുത  കവലെബ

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബകേള്  നടത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനതമഞണക്ക്.

എനകഡഞസള്ഫഞന  റസ്പീഹഞബബലെബകറ്റെഷന  ഫണബകലെയക്ക്  പഞകന്റെഷന

കകേഞര്പ്പെകറഷന നല്കേബയ  53  കകേഞടബ  രൂപ  കേസ്പീടനഞശബനബ  ഉല്പ്പെഞദകേരഞയ

കേമ്പനബകേളബല്നബനക്ക്  തബരബചപബടബകഞന  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരുമഞയബ  ചര്ച

നടത്തുകേയഞ്ചാം  ഫലെപദമഞയബ  കകേസുകേള്  മുകനഞട്ടുകകേഞണ്ടുകപഞകുകേയഞ്ചാം

കചയ്യുനണക്ക്. 



9

2.  കപകടഞളബയഞ്ചാം ഉല്പ്പെനങ്ങളകട അമബത വബലെ

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന  :  കപകടഞളബയഞ്ചാം  ഉല്പ്പെനങ്ങള്

ജേബ.എസക്ക്.ടബ. പരബധബയബല് കകേഞണ്ടുവനക്ക് അമബത വബലെ നബയനബകഞന നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കപകടഞളബയഞ്ചാം  ഉല്പനങ്ങളകടയഞ്ചാം  പഞചകേവഞതകേത്തബകന്റെയഞ്ചാം   വബലെ

നബയനബകഞനുള്ള  അധബകേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞരബനല്ല. കപകടഞളബകന്റെയഞ്ചാം

ഡസ്പീസലെബകന്റെയഞ്ചാം  വബലെ  നബര്ണയഞവകേഞശഞ്ചാം  കേകമ്പഞളത്തബനു

വബട്ടുകകേഞടുത്തതഞണക്ക് വബലെ വര്ദനവബനക്ക് പധഞന കേഞരണഞ്ചാം.  കേകമ്പഞളത്തബല്

ക്രൂകഡഞയബല്  വബലെ  കുറയന  അവസരങ്ങളബല്  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ചുമത്തുന  അധബകേ

തസ്പീരുവകേളബല് ആനുപഞതബകേമഞയ വര്ദനവക്ക് വരുത്തബ വബലെക്കുറവബകന്റെ ഗുണഞ്ചാം

ജേനങ്ങള്കക്ക്  കേബട്ടഞത്ത  നയമഞണക്ക്  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  സസസ്പീകേരബചവരുനതക്ക്.

കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്  വബലെ  കുറയണകമങ്കബല്  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ചുമത്തുന  അധബകേ

തസ്പീരുവകേള്  ഒഴബവഞക്കുകേയഞണക്ക്  കവണതക്ക്.  നബലെവബല്  കപകടഞളബനുഞ്ചാം

ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  1963-കലെ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  വബല്പ്പെന  നബകുതബ  നബയമഞ്ചാം

അനുസരബചഞണക്ക്  നബകുതബ  ഈടഞക്കുനതക്ക്.  ചരക്കു  കസവന  നബകുതബ

നബയമത്തബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  പുറകപ്പെടുവബച  വബജ് ഞഞപനപകേഞരഞ്ചാം   ചുമത്തഞവുന
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പരമഞവധബ നബകുതബ നബരകക്ക് 28 ശതമഞനമഞകണങ്കബലുഞ്ചാം    അതബകന്റെ പകുതബ 14

ശതമഞനമഞണക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനക്ക്  ലെഭബക്കുനതക്ക്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങള്കക്ക്

ദസ്പീര്ഘകേഞലെമഞയബ  ലെഭബക്കുന  വരുമഞനത്തബല്  വലെബയ  നഷ്ടമുണഞകുനതബനക്ക്

ഇതക്ക്  കേഞരണമഞകുഞ്ചാം.  ഗഞര്ഹബകേ ഉപകയഞഗത്തബനുള്ള എല്.പബ.ജേബ.കക്ക്  അഞക്ക്

ശതമഞനഞ്ചാം  നബകുതബയഞണക്ക്  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബലുള്ളകതങ്കബലുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെക്ക്

വബലെ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതകകേഞണഞണക്ക്  ഗദഞസക്ക്  വബലെ  കുത്തകന  ഉയരുനതക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ. വനതബനുകശഷഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബനക്ക് ആകകേ ലെഭബക്കുന ടഞകബകന്റെ

50  ശതമഞനകത്തഞളഞ്ചാം   ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  യബല്നബനഞ്ചാം   ബഞകബ  50  ശതമഞനഞ്ചാം

മദദഞ്ചാം,  കപകടഞളബയഞ്ചാം  എനബവയബല്നബനമഞണക്ക്  ലെഭബക്കുനതക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബല്  ഇതക്ക്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുപകേരഞ്ചാം   സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളകടയഞ്ചാം

ജേനങ്ങളകടയഞ്ചാം  തഞല്പരദഞ്ചാം  ഹനബക്കുന  വബധത്തബലുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന്റെ

ഇത്തരഞ്ചാം നബലെപഞടബകനതബകര ഒനബചക്ക് പതബകേരബക്കുകേയഞണക്ക് കവണതക്ക്. 

III. സബ്മബഷന

1. ലലെഫക്ക് സര്ട്ടബഫബകറ്റെക്ക് അപക്ക് കലെഞഡക്ക് കചയ്യല്

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

കേഞരണങ്ങളഞല്  മസറബഞ്ചാംഗക്ക്  സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞകഞത്ത

സഞമൂഹദസുരക്ഷഞ  കക്ഷമനബധബ  കപനഷന  ഗുണകഭഞക്തഞകള്കക്ക്  മസറബഞ്ചാംഗക്ക്
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കചയ്യുനതബകനഞ 'കസവന' കപനഷന കവബ്ലസറ്റെബല് ലലെഫക്ക് സര്ട്ടബഫബകറ്റെക്ക്

അപക്ക് കലെഞഡക്ക് കചയ്യുനതബകനഞ ഉള്ള സഇൗകേരദകമഞരുകണഞ്ചാം.

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

കേഞരണങ്ങളഞല് മസറബഞ്ചാംഗക്ക് പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞത്ത സഞമൂഹദസുരക്ഷഞ കക്ഷമനബധബ

കപനഷന ഗുണകഭഞക്തഞകള്കക്ക് കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡുകേള് മുകഖന ലലെഫക്ക്

സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേള്  സമര്പ്പെബചക്ക്  മസറബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂര്ത്തബയഞകഞന  അവസരഞ്ചാം

നല്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  മസറബഞ്ചാംഗക്ക് പൂര്ത്തബയഞക്കുന മുറയക്ക്

മുടങ്ങബയ കപനഷന വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനതഞണക്ക്.

2. തൃപ്പെഞറ  ,   മഞത്തൂര്  ,   ചബറ്റൂര്കേടവക്ക് പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   യ  .   ജേനസ്പീഷക്ക് കുമഞര്: കകേഞനബ മണ്ഡലെത്തബകലെ തൃപ്പെഞറ, മഞത്തൂര്,

ചബറ്റൂര്കേടവക്ക്  പഞലെങ്ങളകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പുനനഃരഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനബ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  തൃപ്പെഞറ,

മഞത്തൂര്,  ചബറ്റൂര്കേടവക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  അഞക്ക്  പഞലെങ്ങളകട  ഡകക്ക്  സഞബക്ക്

സഞ്ചാംബനബച  വബശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കകേഞകളജേക്ക്  ഓഫക്ക്

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗബല്നബനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുനമുറയക്ക്  പഠനഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകബ

എത്രയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം പഞലെങ്ങളകട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.
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3. ഇലെകബകേക്ക് വഞഹനങ്ങള്കക്ക് സബ്സബഡബ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    ലടസണ് മഞസര്:  ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങള്കക്ക് സര്കഞര്

സബ്സബഡബ  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  ചഞര്ജബഞ്ചാംഗക്ക്  കസഷനുകേളകട  എണഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ രഞജു):  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക് രജേബസര്

കചയ്യുന  സസകേഞരദ  ഇലെകബകേക്ക്  കമഞകട്ടഞര്  ലസകബള്,  കേഞര്,  ലപവറ്റെക്ക്

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കവഹബകബള്സക്ക്,  ത്രസ്പീവസ്പീകലെഴക്ക്  എനബവയകട  ഒറ്റെത്തവണ നബകുതബ

വബലെയകട  അഞക്ക്  ശതമഞനമഞയബ  നബജേകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  01-04-2021  മുതല്

രജേബസര് കചയ്യുന ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങളകട ആദദകത്ത അഞക്ക് വര്ഷകത്ത

നബകുതബ  തകേയബല്  അഞക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാം  ഇളവനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

ഇലെകബകേക്ക്  ഓകട്ടഞറബക്ഷകേളകട  നബകുതബ  അഞ്ചുവര്ഷകത്തയക്ക്  പൂര്ണമഞയബ

ഒഴബവഞകബയകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  മൂനലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപവകര  വഞര്ഷബകേ  വരുമഞനമുള്ള

ഇലെകബകേക്ക് ഓകട്ടഞറബക്ഷഞ ഉടമകേള്കക്ക് 30,000 രൂപ സബ്സബഡബ നല്കുകേയഞ്ചാം

ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങകള  കപര്മബറ്റെക്ക്  എടുക്കുനതബല്നബനക്ക്  ഒഴബവഞക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.   സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്  ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങളകട  ചഞര്ജബഞ്ചാംഗക്ക്

കസഷനുകേള്  സ്ഥഞപബക്കുനതബനക്ക്  കകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.കയ  കനഞഡല്

ഏജേനസബയഞയബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  6  ജേബല്ലകേളബല്  ഓകരഞ  ചഞര്ജബഞ്ചാംഗക്ക്
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കസഷനുകേള് വസ്പീതഞ്ചാം സ്ഥഞപബക്കുകേയഞ്ചാം 26 സ്ഥലെങ്ങളബല് പുതബയ ചഞര്ജബഞ്ചാംഗക്ക്

കസഷനുകേള്  സ്ഥഞപബകഞനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  പുകരഞഗമബക്കുകേയമഞണക്ക്.

ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങകള ജേനപബയമഞക്കുനതബനക്ക്  2021-22  ബഡ്ജേറ്റെബല്  12

കകേഞടബ  രൂപ വകേയബരുത്തുകേയഞ്ചാം ഇലെകബകേക്ക്  ഇരുചക്രവഞഹനങ്ങളപകയഞഗബചക്ക്

കതഞഴബലെബകലെര്കപ്പെടുനവര്കക്ക്  വഞഹനങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  200  കകേഞടബ

രൂപയകട വഞയഞ പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.

4. അണ്  -  എയ്ഡഡക്ക് വബദദഞലെയങ്ങളബകലെ ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കകേ  .    രഞമചന്ദ്രന:  അണ്-എയ്ഡഡക്ക്  വബദദഞലെയങ്ങളബകലെ

ജേസ്പീവനകഞരുകട കസവന-കവതന വദവസ്ഥകേള് ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക് നബയമ

നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  ശസ്പീകഗഞകുലെഞ്ചാം  പബ്ളബകേക്ക്  സ്കൂളബല്നബനഞ്ചാം

അദദഞപകേകര  അകേഞരണമഞയബ  പബരബചവബട്ടതബകനതബകര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.

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

അണ്-എയ്ഡഡക്ക്  വബദദഞലെയങ്ങളബകലെ  അദദഞപകേരുകട  കസവന-കവതന

വദവസ്ഥകേള്  ലഹകകഞടതബ  വബധബയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  പുതകബ

നബശയബക്കുകേയഞ്ചാം പുതകബയ കവതനഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് ലെഭബക്കുനകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  പരഞതബകേളബകന്മേല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം
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കചയ്യുനണക്ക്.  അനദദഞപകേരുകട  മബനബമഞ്ചാം  കവതനവുഞ്ചാം  കസവനവദവസ്ഥകേളഞ്ചാം

നബശയബചകകേഞണ്ടുള്ള  ഉത്തരവക്ക്  ലഹകകഞടതബ  കസ  കചയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

കമകറ്റെണബറ്റെബ  കബനബഫബറ്റെക്ക്  ആകബകലെ  വദവസ്ഥകേള്  അണ്-എയ്ഡഡക്ക്

വബദദഞലെയങ്ങളബകലെ  അദദഞപകേരുള്കപ്പെകടയള്ള  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

ബഞധകേമഞകബയബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെഘട്ടത്തബല്  മുനകൂര്  കനഞട്ടസ്പീകസഞ

ആനുകൂലെദങ്ങകളഞ  നല്കേഞകത  തൃശ്ശൂര്  ജേബല്ലയബകലെ  ശസ്പീകഗഞകുലെഞ്ചാം  പബ്ളബകേക്ക്

സ്കൂളബല്  നബനഞ്ചാം  45  അദദഞപകേകര  പബരബചവബട്ടബട്ടുണക്ക്.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമുള്ള

അണ്-എയ്ഡഡക്ക്  വബദദഞഭദഞസ  സ്ഥഞപനങ്ങളബകലെ  അദദഞപകേര്  കനരബടുന

കതഞഴബല് ചൂഷണഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം കതഞഴബല് സുരക്ഷബതതസവുഞ്ചാം മബനബമഞ്ചാം

കവതനവുഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

5. കുണ്ടുകേടവക്ക് പഞലെഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    നന്ദകുമഞര്:  അപകേടഞവസ്ഥയബലെഞയ  കുണ്ടുകേടവക്ക്  പഞലെഞ്ചാം

പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്):  കുണ്ടുകേടവക്ക്  പഞലെഞ്ചാം  അപകേടഞവസ്ഥയബലെഞകണനള്ള  പഠന

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ അടബസ്ഥഞനത്തബല് പഞലെഞ്ചാം പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള പദതബ
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2020-21-കലെ  ബഡ്ജേറ്റെബലുള്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  2018-കലെ  ഡബ.എസക്ക്.ആര്

പകേഞരഞ്ചാം  എസബകമറ്റെക്ക്  പുതകബ  നല്കേഞന  ധനകേഞരദവകുപ്പെക്ക്

നബര്കദശബചതബകനത്തുടര്നക്ക് പസ്തുത പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നബഞര്ഡക്ക് സസ്പീമബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള 29.30 കകേഞടബ രൂപയകട എസബകമറ്റെക്ക് സമര്പ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്. 

6. തരുത്തബ പഞലെഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    രമ:  തരുത്തബ പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം പഞലെഞ്ചാം,

കറഞഡക്ക്  പദതബകേളബല്നബനഞ്ചാം വടകേര മണ്ഡലെകത്ത ഒഴബവഞക്കുനതബകനതബകര

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്): വടകേര മണ്ഡലെത്തബകലെ ഏറഞമലെകയയഞ്ചാം നഞദഞപുരഞ്ചാം മണ്ഡലെത്തബകലെ

എടകചരബകയയഞ്ചാം  കൂത്തുപറമ്പക്ക്  മണ്ഡലെത്തബകലെ  കേരബയഞടബകനയഞ്ചാം

ബനബപ്പെബക്കുന  'Y'  കമഞഡല്  പഞലെത്തബനുള്ള  ഡബലസനക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

നല്കേബകയങ്കബലുഞ്ചാം  പഞലെഞ്ചാം  ഉള്നഞടന  ജേലെപഞതയബല്

ഉള്കപ്പെടുകമനതബനഞലെഞണക്ക്  അകതഞഴബവഞകബ  എടകചരബ-കേരബയഞടക്ക്  ഭഞഗങ്ങകള

ബനബപ്പെബചള്ള  പഞലെഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചതക്ക്.  ഏറഞമലെകയയഞ്ചാം

എടകചരബകയയഞ്ചാം  ബനബപ്പെബക്കുന  പുതബയ  പഞലെകമന  ആവശദഞ്ചാം
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പരബകശഞധബകഞവുനതഞണക്ക്.

7. പഞമുടബ  -  ഉഇൗരഞ്ചാംകുഴബ കറഞഡക്ക് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജേഞണ്:  കകേഞതമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

പഞമുടബ-ഉഇൗരഞ്ചാംകുഴബ  കറഞഡബകന്റെ  അവകശഷബക്കുന  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

തസരബതഗതബയബലെഞകണഞ്ചാം.  

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

റബയഞസക്ക്):  കേബഫ്ബബ ഫണബല്നബനഞ്ചാം പവൃത്തബ നടത്തുന കനല്ലബക്കുഴബ മുതല്

ഉഇൗരഞ്ചാംകുഴബ  വകരയള്ള  കറഞഡബനക്ക്  മഞനദണ്ഡമനുസരബച  വസ്പീതബയഞ്ചാം  വഞട്ടര്

അകതഞറബറ്റെബയകട  കകപപ്പെക്ക് കകലെന  മഞറ്റെബസ്ഥഞപബകഞനുള്ള  സ്ഥലെവുമബല്ലഞത്തതബ

നഞല് പവൃത്തബയഞരഞ്ചാംഭബകഞന കേഴബഞബല്ല.  5  മസ്പീറ്റെര് കേഞകരദജേക്ക് കവ ഇല്ലഞത്ത

ഭഞഗങ്ങള് കേബഫ്ബബ പദതബയബല്നബനഞ്ചാം ഒഴബവഞകബ കപഞതമരഞമത്തക്ക് നബരത്തക്ക്

വബഭഞഗത്തബകന്റെ കേസ്പീഴബകലെയക്ക് മഞറ്റെബയബട്ടുണക്ക്.  7  കകേഞടബ രൂപയകട എസബകമറ്റെബനക്ക്

ഭരണഞനുമതബ ലെഭബചഞല് തടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

8. ആകരഞഗദ ഇനഷസറനസക്ക് പദതബ

ശസ്പീ  .    അനവര് സഞദത്തക്ക്:   ആകരഞഗദ ഇനഷസറനസക്ക്  കേഞര്ഡക്ക്  പുതകബ

നല്കേബ  സസകേഞരദ  ആശുപത്രബകേളബലുഞ്ചാം  ചബകേബത  നടത്തഞനുള്ള   നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്): കേഞരുണദ ആകരഞഗദ സുരക്ഷഞ പദതബയബനകേസ്പീഴബല് 41.71 ലെക്ഷഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് വര്ഷഞ്ചാംകതഞറഞ്ചാം  5  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയകട സഇൗജേനദ ചബകേബത 193

സര്കഞര്  ആശുപത്രബകേളബലുഞ്ചാം  574  സസകേഞരദ  ആശുപത്രബകേളബലുഞ്ചാം

ലെഭബചവരുന.  നബലെവബകലെ മഞനദണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം അര്ഹരഞയവര്കക്ക് പദതബയകട

ആനുകൂലെദഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  ആശുപത്രബകേളബകലെ  കേഞസക്ക്

കേബകയഞസക്ക് കുകേളബല്നബനഞ്ചാം  കരഖകേളകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  കേഞര്ഡക്ക്

ലെഭദമഞക്കുനണക്ക്.  അര്ഹതയണഞയബട്ടുഞ്ചാം  ആര്.എസക്ക്.ബബ.കകവ.-യബല്

ഉള്കപ്പെടഞത്തവകരയഞ്ചാം  ആര്.എസക്ക്.ബബ.കകവ.  അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം  പുതകഞകത

നഷ്ടകപ്പെട്ടവകരയഞ്ചാം  കേഞസബകന്റെ  ഡഞറ്റെഞകബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റുമഞയബ  ആശയവബനബമയഞ്ചാം  നടത്തബ  ഉചബതനടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

9. ഇടമലെക്കുടബ  ,   ചട്ടമൂനഞര് പഞഥമബകേഞകരഞഗദകകേന്ദ്രങ്ങള്

ശസ്പീ  .   എ  .   രഞജേ: ഇടമലെക്കുടബ, ചട്ടമൂനഞര് പഞഥമബകേഞകരഞഗദകകേന്ദ്രങ്ങളകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം അടബയന്തരമഞയബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്): അനുവദബകകപ്പെട്ട തസബകേകേളബല് നബയമനഞ്ചാം നടത്തബയഞല് ഇടുകബ
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ജേബല്ലയബകലെ  ഇടമലെക്കുടബ,  ചട്ടമൂനഞര്  പഞഥമബകേഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങള്

പവര്ത്തനസജമഞകഞവുനതഞണക്ക്.  2013-ല്  അനുവദബകകപ്പെട്ട

തസബകേകേള്കക്ക് പുതകബയ അനുമതബക്കുള്ള  നടപടബകേള് ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.   8

തസബകേകേളബകലെയക്ക്  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തബ  കമല്പ്പെറഞ  പഞഥമബകേഞകരഞഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം എത്രയഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.  

10. കകേഞകണഞട്ടബ തഞലൂകക്ക് കഹഡ്കേസഞര്കട്ടഴക്ക് ആശുപത്രബ

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  കകേഞകണഞട്ടബ  തഞലൂകക്ക്  കഹഡ്കേസഞര്കട്ടഴക്ക്

ആശുപത്രബയകട സഇൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം തസബകേകേള് സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  കകേഞകണഞട്ടബ  തഞലൂകക്ക്  കഹഡ്കേസഞര്കട്ടഴക്ക്  ആശുപത്രബയബല്

നബലെവബല്  29  കേബടകകേള്  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  അടബസ്ഥഞന

പശഞത്തലെസഇൗകേരദ വബകേസനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുമഞയബ  കേബഫ്ബബ

ധനസഹഞയകത്തഞടുകൂടബ  32.34  കകേഞടബ  രൂപയകട പദതബകക്ക്  ഭരണഞനുമതബ

നല്കേബ  പദതബ  നടത്തബപ്പെബനുള്ള  കസഷദല്  പര്പ്പെസക്ക്  കവഹബകബളഞയബ

ഇനകകേലെബകന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  മഞസര്  പഞന  തയ്യഞറഞക്കുനതബനുളള

നടപടബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ടബ  ആശുപത്രബയബല്
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കഡഞകര്മഞരുകടയഞ്ചാം പഞരഞ  കമഡബകല് സഞഫബകന്റെയഞ്ചാം അധബകേ തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബകഞന  സഞധബക്കുകമഞകയനതക്ക്  സര്കഞരബകന്റെ  സഞമ്പത്തബകേ  സ്ഥബതബ

പരബഗണബചക്ക് പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

2021-കലെ  കകേരള  കേളളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്ലബകന

സഞ്ചാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റെബ VIII-കന്റെ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച.

V. നബയമസഭഞ കയഞഗങ്ങളബല് ഹഞജേരഞകേഞതബരബക്കുവഞന അനുവഞദഞ്ചാം

15-ാം  കകേരളനബയമസഭയകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളന  കേഞലെയളവബല്

ശസ്പീ.  ഉമ്മേന  ചഞണബകക്ക്  2021  ഒകകകഞബര്  22  വകരയഞ്ചാം  കഡഞ.  കകേ.ടബ.

ജേലെസ്പീലെബനക്ക്  2021  ഒകകഞബര്  8  മുതല്  13  വകരയമുളള  സഭയകട  എല്ലഞ

കയഞഗങ്ങളബലുഞ്ചാം  ഹഞജേരഞകേഞതബരബകഞന  അനുവഞദഞ്ചാം  കചഞദബചകകേഞണ്ടുളള

അകപക്ഷ  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്  സഭയബല്  വഞയബക്കുകേയഞ്ചാം  അനുവഞദഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം കചയ.
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VI. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേളകട  അവതരണവുഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബകക്ക്
അയയണകമന പകമയവുഞ്ചാം

(i) 2021-  കലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം   (  രണഞഞ്ചാം കഭദഗതബ  )   ബബല് 

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):

2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഒഞര്ഡബനനസക്ക്  പഖദഞപബചകകേഞണക്ക്  സതസര

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുള്ള

കസറ്റെക്ക്കമന്റെക്ക് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

VII. ക്രമപശഞ്ചാം

ബബല്ലബനക്ക് അവതരണഞനുമതബ നല്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

1) ശസ്പീ  .   യ  .   എ  .   ലെത്തസ്പീഫക്ക്:  സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹകേരണ/ജേബല്ലഞ ബഞങ്കുകേള്കക്ക്

ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  കറഗുകലെഷന  ആകക്ക്  അകമന്റെക്ക്കമന്റെക്ക്  2020  ബഞധകേമഞക്കുകേയഞ്ചാം

23-12-2020-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  കനഞട്ടബഫബകകഷന  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയതനുസരബചക്ക്  കഷയര്  കഹഞള്കഡഴക്ക്  കയഞഗത്തബകന്റെ  മൂനബല്  രണക്ക്

ഭൂരബപക്ഷഞ്ചാം  ഉകണങ്കബല്  മഞത്രകമ  ബഞങ്കബകന  ലെയബപ്പെബകഞന  പഞടുള്ളൂകവനക്ക്

അനുശഞസബക്കുനണക്ക്. കകേരള കകഹകകഞടതബയബല് ഓര്ഡബനനസബകനതബരഞയ

സഞറ്റെസക്ക്-കകേഞ  നബലെനബല്കക ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുനതക്ക്  ക്രമവബരുദമഞണക്ക്.
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ഇന്തദന  ഭരണഘടനയകട  213-ാംആര്ട്ടബകബള്  പകേഞരഞ്ചാം  ഗവര്ണകറ

കബഞദദകപ്പെടുത്തുകേകയഞ  രഞഷ്ട്രപതബയകട  നബര്കദശഞ്ചാം  ഉണഞവുകേകയഞ  അടുത്ത

നബയമസഭയബല് അവതരബപ്പെബക്കുകേകയഞ കചയ്യഞത്ത സഞഹചരദത്തബല് ബബല്ലബനക്ക്

അവതരണഞനുമതബ നബകഷധബകണഞ്ചാം.

ബബല്ലബകന്റെ പരബഗണന മഞറ്റെബവയ്ക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

2)  ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

(രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്ലബനഞധഞരമഞയ  ഓര്ഡബനനസബകനതബകര

കകഹകകഞടതബയബല് കകേസക്ക് നബലെവബലുള്ളതഞ്ചാം ഡബവബഷന കബഞക്ക് സഞറ്റെകസഞ

ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുള്ളതമഞണക്ക്.  കകേഞടതബയകട

പരബഗണനയബലുളള  വബഷയങ്ങള്  മറബകേടക്കുനതബനക്ക്  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുനതക്ക് നബയമവബരുദവുഞ്ചാം ഭരണഘടനഞ വബരുദവുമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്

ജേബല്ലഞ ബഞങ്കുകേകള കകേരള ബഞങ്കബല് ലെയബപ്പെബചകപ്പെഞള് മലെപ്പുറഞ്ചാം ജേബല്ലഞ ബഞങ്കക്ക്

സസന്തഞ്ചാം  നബലെയബല്  പവര്ത്തബക്കുനതബനഞയബ  കകേഞടതബകയ  സമസ്പീപബചതബകന്റെ

അടബസ്ഥഞനത്തബല്  അനുമതബ  ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം  കകേഞടതബ  നബര്കദശപകേഞരഞ്ചാം

കതരകഞടുപ്പെക്ക്  നടത്തബ  ഭരണസമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

പവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയതബകന  അട്ടബമറബക്കുനതബനഞണക്ക്  ബബല്

കകേഞണ്ടുവനബട്ടുളളതക്ക്.  സഹകേരണ  നബയമപകേഞരഞ്ചാം  മൂനബല്  രണക്ക്
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ഭൂരബപക്ഷമുകണങ്കബല്  മഞത്രകമ  രണക്ക്  സഹകേരണ  സ്ഥഞപനങ്ങകള

ലെയബപ്പെബകഞന  സഞധബക്കുകേയളള.  കകഹകകഞടതബയബല്  നബലെനബല്ക്കുന

കകേസ്സുകേളബകന്മേല്  വബധബ  പുറകപ്പെടുവബക്കുനതവകര  ബബല്  അവതരബപ്പെബകഞന

അനുവഞദഞ്ചാം നല്കേരുതക്ക്. 

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):

2020-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പുറകപ്പെടുവബചതബനുഞ്ചാം  പുനര്വബളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  കചയതബനുകമതബകര  സമര്പ്പെബചബരുന

റബട്ടക്ക്  ഹര്ജേബകേള്  തസ്പീര്പ്പെഞകബകകഞണക്ക്  പുറകപ്പെടുവബച  വബധബനദഞയത്തബല്

ഭരണഘടനഞപരമഞയ  ആവശദഞ്ചാം  നബലെനബനബരുനതബനഞലെഞണക്ക്  ഇപകേഞരഞ്ചാം

ഓര്ഡബനനസക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചകതനക്ക്  ബഹു.  കകഹകകഞടതബ

കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ഭരണഘടന  അനുകച്ഛേദപകേഞരഞ്ചാം  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

എന വബഷയത്തബല് നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുനതബനക്ക് സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങള്കക്ക്

സമ്പൂര്ണ അധബകേഞരമുണക്ക്. 2019-കലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതബ)

ഒനഞഞ്ചാം ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹകേരണ ബഞങ്കുഞ്ചാം  13  ജേബല്ലഞ

സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേളഞ്ചാം  പരസരഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജേബചകപ്പെഞള്  അതബല്നബനക്ക്

വബട്ടുനബന  ഒരു  ജേബല്ലഞ  സഹകേരണ  ബഞങ്കബകന  ലെയബപ്പെബക്കുനതബനുളള

നടപടബക്രമങ്ങളഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്ലബലൂകട  കകേഞണ്ടുവരഞന  ഉകദശബക്കുനതക്ക്.
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2020-കലെ ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  കറഗുകലെഷന ആകബകലെ വദവസ്ഥകേള് ഇഇൗ ബബല്ലബകന്റെ

അവതരണകത്ത  നബയമപരമഞയബ  തടയനതല്ല.  2020-കലെ  ആറഞഞ്ചാം  നമ്പര്

ഓര്ഡബനനസബകന്റെ  ഭരണഘടനഞ  സഞധുതകയ  കചഞദദഞ്ചാം  കചയകകേഞണക്ക്

കകഹകകഞടതബയബല്  സമര്പ്പെബച  ഹര്ജേബകേളബകന്മേലുള്ള  വബധബയബല്

ഇതസഞ്ചാംബനബചക്ക്  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തഞനുളള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

നബയമസഭയകട  അധബകേഞരകത്ത  ഒരുവബധത്തബലുഞ്ചാം  തടഞബട്ടബല്ല.  ബഞങ്കബകന്റെ

പധഞനകപ്പെട്ട കേഞരദങ്ങളഞ്ചാം ബബസബനസ്സുകമല്ലഞഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹകേരണ ബഞങ്കക്ക്

എന  നബലെയബലെഞണക്ക്  വരുനതക്ക്.  കകേരള  ബഞങ്കക്ക്  എനള്ളതക്ക്  ബഞനഡക്ക്

കനയബമഞയബ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  2021-കലെ  117-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡബനനസബനക്ക്  പകേരമുളള

2021-കലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതബ) ബബല് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബയകട

വബശദസ്പീകേരണത്തബകന്റെ  അടബസ്ഥഞനത്തബലുഞ്ചാം  ബബല്  ഇനക്ക്  സഭയബല്

അവതരബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തടര്നടപടബകേളബകലെയക്ക്  കേടക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഭരണഘടനഞപരകമഞ  നബയമപരകമഞ  സഭഞ  ചട്ടപകേഞരകമഞ  ഏകതങ്കബലുഞ്ചാം

തടസ്സമുള്ളതഞയബ  പതദക്ഷത്തബല്  കേഞണഞത്ത  സഞഹചരദത്തബലുഞ്ചാം
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തടസ്സവഞദങ്ങള് നബലെനബല്ക്കുനതല്ല.

നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):

2021-കലെ കകേരള  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല് ഭക്ഷദവുഞ്ചാം

സബവബല്  സകകപസുഞ്ചാം  സഹകേരണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  XI-ാം  നമ്പര്  വബഷയ

നബര്ണയ  സമബതബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ, പബനഞകവബഭഞഗകക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന): പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):

ക്ഷസ്പീര വബകേസന കമഖലെയബകലെ ചബലെ കപഞരഞയ്മകേള് പരബഹരബക്കുനതബനഞണക്ക്

ഇഇൗ  ബബല്  കകേഞണ്ടുവനബട്ടുളളതക്ക്.  ത്രബതലെ  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ

ഘടനകയക്കുറബചക്ക്  സമഗ്രമഞയ  പ  ഠനഞ്ചാം  നടത്തഞന  നബകയഞഗബച  വബദഗ

സമബതബയകട  ശബപഞര്ശയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല് ഇതബകന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള്

കൂടുതല്  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേര്കക്ക്  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  ആനന്ദക്ക്  മഞതൃകേ

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  (ആപ്കകേഞസക്ക്)  നബലെവബല്  വനകപ്പെഞള്  അവയക്ക്
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കൂടുതല്  പരബഗണന  ലെഭബകഞനുഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേര്  ഭരണസമബതബയബകലെയക്ക്

വരഞനുമഞണക്ക്  ബബല്  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  ഓഡബറ്റെക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

കുറ്റെമറ്റെതഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  കകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  കകേരള  ബഞങ്കബല്  ആധുനബകേ  ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം

ഫലെപദമഞയബ  നടപ്പെബലെഞക്കുനതമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  പഠനവുഞ്ചാം  പരബകശഞധന

നടത്തഞനഞയബ  നബകയഞഗബച  ശസ്പീറഞഞ്ചാം  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  ശബപഞര്ശയനുസരബചക്ക്

സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  14  ജേബല്ലഞ സഹകേരണ ബഞങ്കുകേകളയഞ്ചാം ബനബപ്പെബചകകേഞണക്ക്

കകേരള ബഞങ്കക്ക്  എന ബഞനഡക്ക് കനയബഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബക്കുകേ എന ആശയമഞണക്ക്

ഉണഞയതക്ക്.  നബ ജേനകറഷന ബഞങ്കുകേകളഞടക്ക്  മല്സരബകഞന കേഴബയണകമങ്കബല്

എല്ലഞ  ആധുനബകേ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളഞ്ചാം  ഇഇൗ  ബഞങ്കുകേളബല്  വരണഞ്ചാം.  മലെപ്പുറഞ്ചാം

ജേബല്ലയബകലെ  ജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കമചകപ്പെട്ട  സഇൗകേരദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞണക്ക്

മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലഞ  ബഞങ്കബകനയഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങ്കബല്  ലെയബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബക്രമഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞകബയതക്ക്.  കകേരള  ബഞങ്കബല്  ലെഭബക്കുന  എല്ലഞ

സഇൗകേരദങ്ങളഞ്ചാം  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലഞ  ബഞങ്കബനുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

ഓണ്കകലെന  മണബ  ടഞനസ്ഫര്  സഇൗകേരദങ്ങള്കക്ക്  നബകജേന  ബഞങ്കുകേകള

ആശയബക്കുനതവഴബയള്ള  ധനനഷ്ടഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  സഞധബക്കുഞ്ചാം.

സഹകേരണരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  സഹകേഞരബകേള്കക്ക്  സഹഞയവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണവുഞ്ചാം



26

സുരക്ഷബതതസവുഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞനഞണക്ക് സര്കഞര് ശമബക്കുനതക്ക്.   

ശസ്പീ  .   കകേ  .   പബ  .   എ  .   മജേസ്പീദക്ക്:  Sir, I move that- This House resolves to

disapprove  The Kerala Co-operative Societies (Second Amendment)

Bill,  2021  (Ordinance  No.117  of  2021).  കകേരളത്തബകലെ  സഹകേരണ

ജേനഞധബപതദകത്ത  കേശഞപ്പുകചയ്യുനതഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്.  സഞ്ചാംഘങ്ങളബകലെ

ആസബകേളഞ്ചാം  ബഞധദതകേളഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജേബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കകകേമഞറ്റെഞ്ചാം  കചയ്യഞനുഞ്ചാം

ജേനറല്  കബഞഡബ  കയഞഗത്തബല്  മൂനബല്  രണക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങളകട

ഭൂരബപക്ഷമുണഞകേണകമന  ആകബകലെ  വദവസ്ഥ  ഒഴബവഞകബ  കകേവലെ

ഭൂരബപക്ഷമഞകഞന  കഭദഗതബ  കചയബരബക്കുനതക്ക്  ജേനഞധബപതദവബരുദമഞണക്ക്.

കകേരള  ബഞങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സഹകേഞരബകേള്ക്കുണഞയബരബക്കുന  ആശങ്കയകേറ്റുനതബനുഞ്ചാം  സഹകേരണ

കമഖലെകയ  ബഞധബക്കുന  പശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  സമഗ്രമഞയ

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  എല്കദഞസക്ക്  പബ.  കുനപ്പെബള്ളബല്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം

(ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫക്ക്):  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്

കകേന്ദ്രനബയമത്തബനക്ക്  വബരുദമഞണക്ക്.  റബസര്വക്ക്  ബഞങ്കക്ക്  നബയമങ്ങളഞ്ചാം  ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്
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കറഗുകലെഷനസക്ക് ആകക്ക് അനുസരബചമഞണക്ക് മലെപ്പുറഞ്ചാം ജേബല്ലഞ സഹകേരണ ബഞങ്കക്ക്

പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  ആധുനബകേ  സഞകങ്കതബകേ  വബദദ  ഉപകയഞഗബചക്ക്

പവര്ത്തബക്കുന  പസ്തുത  ബഞങ്കബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്  നബയനബക്കുനതക്ക്

നബഞര്ഡുഞ്ചാം  ആര്.ബബ.കഎ.-യമഞണക്ക്.  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലഞ  ബഞങ്കക്ക്  കകേരള

ബഞങ്കുമഞയബ ലെയബപ്പെബകകണ സഞഹചരദഞ്ചാം നബലെവബലെബല്ല. 

ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷ ഞ്ചാംസസ്പീര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞര ഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കേടകേ ഞ്ചാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന: 2021-കലെ കകേരള സഹകേരണ സ ഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം

കഭദഗതബ) ബബല് കപഞതജേനഞഭബപഞയ ഞ്ചാം ആരഞയനതബനഞയബ 01-11-2021 വകര

സര്ക്കുകലെറ്റെക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സഹകേരണ

നബയമ ത്തബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ  മഞറ്റെങ്ങള്  വരുത്തുനതബനുള്ള

നബയമനബര്മ്മേഞണമഞണക്ക് നടകത്തണതക്ക്. 2016-ല് സഹകേരണ കമഖലെ ദസബതലെ

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബകലെയക്ക് മഞറണകമന തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുകേയഞ്ചാം ഇതസഞ്ചാംബനബചക്ക്

പഠനഞ്ചാം  നടത്തഞന  നബകയഞഗബച  വബദഗ  സമബതബയകട  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ

അടബസ്ഥഞനത്തബല്  വബവബധ  തലെങ്ങളബല്  ചര്ചകേള്  നടത്തബയഞണക്ക്  കകേരള

ബഞങ്കക്ക്  രൂപസ്പീകേരണവുമഞയബ  മുകനഞട്ടുകപഞയതക്ക്.  കകേരള  ബഞങ്കബല്

ലെയബകഞത്തതമൂലെഞ്ചാം  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലഞ  സഹകേരണ  ബഞങ്കബനക്ക്  ആനുകൂലെദങ്ങള്

നഷ്ടമഞകുകമനള്ളതകകേഞണഞണക്ക്  പസ്തുത  ബഞങ്കബകന  കകേരള  ബഞങ്കബല്
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ലെയബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  നബയമ  കഭദഗതബ  വരുത്തഞന  തസ്പീരുമഞനബചതക്ക്.

നബകക്ഷപത്തബല്  വര്ദനവുണഞയതഞ്ചാം  കേടകമടുത്ത  തകേ  യഥഞവബധബ

വബനബകയഞഗബചതഞ്ചാം  പവര്ത്തന  ലെഞഭഞ്ചാം  വര്ദബചതഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങ്കബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളഞണക്ക്.   ജേസ്പീവനകഞരുകട ശമ്പളപരബഷ്കരണഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  കകേഞര്

ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കകേഡര്

സഞ്ചാംകയഞജേന  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  പുതബയ  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  റൂള്

പുറത്തബറക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ക്ഷസ്പീരകമഖലെയബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ

മഞറ്റെങ്ങള്കക്ക് കൂടബയഞണക്ക് ഇഇൗ  കഭദഗതബ ബബല് കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബഞബു   (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ): 2021-കലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ

(രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വര്ഷത്തബല്  180

ദബവസ  കേഞലെയളവബല്  സഞ്ചാംഘത്തബല്  500  ലെബറ്റെറബല്  കുറയഞകത  പഞല്

നല്കേബയബട്ടുള്ള ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്ക്കുമഞത്രഞ്ചാം അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം നല്കേഞകമന വദവസ്ഥ

കേര്ഷകേരുകട  ഉല്പ്പെഞദന  കബഞണസക്ക്  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  അവകര

സഞ്ചാംഘത്തബല്നബനക്ക്  അകേറ്റുനതബനുഞ്ചാം  കേഞരണമഞകുഞ്ചാം.  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേരുകട

പതബസനബ  പരബഹരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഉല്പ്പെഞദനകചലെവക്ക്,   പശു,  എരുമ

തടങ്ങബയ  മൃഗങ്ങളകട  ചബകേബതഞ  കചലെവക്ക്  എനബവ  കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേരളഞ
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ഫസ്പീഡ്സക്ക്  മുകഖന  കേഞലെബത്തസ്പീറ്റെ  ഉല്പ്പെഞദനവുഞ്ചാം  കേഞലെബത്തസ്പീറ്റെ  സബ്സബഡബയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം മബകേച ഇനഞ്ചാം പശുകകള ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം കേനകുട്ടബ

പരബപഞലെന  പദതബ  കൃതദമഞയബ  കമഞണബറ്റെര്  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  ക്ഷസ്പീര സഞന്തസനഞ്ചാം ഇനഷസറനസക്ക് പദതബയബല് കചരഞന

വര്ഷഞ്ചാം  മുഴുവന  സഇൗകേരദകമഞരുകണഞ്ചാം.  കൃത്രബമ  ബസ്പീകജേഞല്പ്പെഞദന  കചലെവക്ക്

കുറയ്ക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേനകേഞലെബകേളബല്  കുത്തബവയ്കപ്പെടുക്കുന  സമയക്രമഞ്ചാം

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീരസഞ്ചാംഘത്തബകലെ  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കുനതബനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  കകേരള ബഞങ്കബല് കകേഞമണ്  കസഞഫക്ക് കവയര്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നടപ്പെഞകഞകനഞ  എന.ആര്.ഐ.  നബകക്ഷപഞ്ചാം സസസ്പീകേരബകഞകനഞ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടബല്ല.  നല്ല  നബലെയബല്  പവര്ത്തബചകകേഞണബരുന  ജേബല്ലഞ

ബഞങ്കുകേകള കകേരള ബഞങ്കബല് ലെയബപ്പെബചക്ക് വനനഷ്ടത്തബലെഞക്കുകേയഞണുണഞയതക്ക്.

ലെയനത്തബനുമുമ്പക്ക്  ജേബല്ലഞ  ബഞങ്കുകേളബല്  നടന  ക്രമകകടക്ക്  അകനസഷബകണഞ്ചാം.

വര്ഷങ്ങളഞയബ  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ  കമഖലെയബല്  പവര്ത്തബചവകര

ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം മലെപ്പുറഞ്ചാം ബഞങ്കക്ക് പബടബകചടുകഞനുമുള്ള  തസ്പീരുമഞനത്തബല്നബനഞ്ചാം

പബനമഞറണഞ്ചാം. 

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):

ബബല്ലബനക്ക്  സമഗ്രമഞയ നബയമകഭദഗതബ  കവണകമന ആവശദകത്ത  സസഞഗതഞ്ചാം



30

കചയ്യുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അതബനഞയള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബച

കേഴബഞബട്ടുമുണക്ക്.  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ബഞങ്കുള്കപ്പെകട  ആ ജേബല്ലയബകലെ സഹകേഞരബകേളകട

കക്ഷമത്തബനുഞ്ചാം  നഞടബകന്റെ  വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  സഹഞയകേരമഞകുന

വബധത്തബലെഞണക്ക്  കകേരളഞ  ബഞങ്കക്ക്  രൂപകേല്പ്പെന  കചയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളഞ

ബഞങ്കബകന്റെ  769  ശഞഖകേള്ക്കുഞ്ചാം  ആര്.ബബ.ഐ.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുണക്ക്.

കബഞര്ഡക്ക്  ഓഫക്ക്  മഞകനജുകമന്റെക്ക്  നടത്തബയ  ഓഡബറ്റെബല്  തനതവര്ഷഞ്ചാം  61.99

കകേഞടബ  രൂപയകട  ലെഞഭമഞണക്ക്  കേകണത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളഞ  ബഞങ്കബകന

ആധുനബകേവല്കരബകഞനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടനവരബകേയഞണക്ക്.  150

ദബവസത്തബനുള്ളബല്  500  ലെബറ്റെര്  പഞല്  അളക്കുന  ഒരഞള്ക്കുമഞത്രകമ

APCOS-ല്  കമമ്പര്ഷബപ്പെക്ക്  ലെഭബക്കുകേയള്ളുകവനതബനഞല്  യഥഞര്ത

ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്  ഇതബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  വരുഞ്ചാം.  പഞലെബകന്റെയഞ്ചാം

കേഞലെബത്തസ്പീറ്റെയകടയഞ്ചാം   വബലെ  സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം  കവറ്റെറബനറബ  ഡബപ്പെഞര്ട്ടുകമന്റെബകന്റെ

കസവനമുറപ്പെഞക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം ചര്ച കചയക്ക് പരബഹരബകഞവുനതഞണക്ക്.

കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഹകേരണ ബഞങ്കബനക്ക്  കകേരള ബഞങ്കക്ക്  എനതക്ക് ബഞനഡക്ക്

കനയബമഞണക്ക്. 

നബരഞകേരണപകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട
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പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

2021-കലെ  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതബ)  ബബല്

ഭക്ഷദവുഞ്ചാം സബവബല് സലപസുഞ്ചാം സഹകേരണവുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച  XI-ാം നമ്പര്

വബഷയ  നബര്ണയ  സമബതബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് വബഷയ നബര്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനയയച.

(ii) 2021-  കലെ കകേരള കദവസസഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം

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

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പഖദഞപബചകകേഞണക്ക്  സതസര  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുവഞനുണഞയ

സഞഹചരദഞ്ചാം വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുള്ള കസറ്റുകമന്റുഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

VIII. ക്രമപശഞ്ചാം

ഓര്ഡബനനസുകേള് നബയമമഞക്കുനതബകലെ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തലെ:  2021-കലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബനക്ക്  ആധഞരമഞയബ  2019  ഡബസഞ്ചാംബര്  21-നക്ക്
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ഓര്ഡബനനസക്ക്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയഞ്ചാം  തടര്നക്ക്  എട്ടക്ക്  പഞവശദഞ്ചാം  പസ്തുത

ഓര്ഡബനനസക്ക്  പുനര്വബളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  കചയതമഞയ  നടപടബ  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ

വബധബകേളകട  അന്തനഃസത്തയക്ക്  വബരുദവുഞ്ചാം  ഭരണഘടനഞ  തതസങ്ങകളഞടുള്ള

അവകഹളനവുമഞണക്ക്.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  2021  ഒകകഞബര്,  നവഞ്ചാംബര്

മഞസങ്ങളബല് സഭഞസകമ്മേളനഞ്ചാം കചര്നക്ക് ഓര്ഡബനനസുകേള് പഞസ്സഞകണകമന

ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകറകട  02-08-2021-കലെ  റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്  പരബഗണബചഞണക്ക്

പകതദകേ  സകമ്മേളനഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  ഓര്ഡബനനസുകേള്  നബയമമഞക്കുനതക്ക്.

അതദഞവശദഘട്ടങ്ങളബല്  മഞത്രകമ  ഓര്ഡബനനസുകേള്  പുറകപ്പെടുവബകഞന

പഞടുള്ളൂകവന  അഭബപഞയമഞണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെബനുള്ളതക്ക്.   ഓര്ഡബനനസുകേള്

പുനര്വബളഞ്ചാംബരഞ്ചാം  കചയകപഞകുനതക്ക്  ശരബയകല്ലന  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

അഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ പരഞമര്ശഞ്ചാം ശരബയഞകണങ്കബലുഞ്ചാം അതക്ക് ബബല് അവതരണത്തബനക്ക്

തടസ്സമഞകേബല്ല.
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റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഓര്ഡബനനസുകേള്കക്ക്  പകേരമഞയബ  നബയമഞ്ചാം

പഞസ്സഞക്കുനതബനക്ക്  പകതദകേ ക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തണകമന കചയറബകന്റെ

നബര്കദശഞ്ചാം  പരബഗണബചഞണക്ക്  സഭയകട  ഈ  സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചരുനകതനതബനഞല് ക്രമപശഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല്ല.

നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം (തടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം

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

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഭൂനബകുതബയഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച വബഷയ നബര്ണയ സമബതബ  II-കന്റെ പരബഗണനയയയണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പബന്തഞങ്ങുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളബകലെ
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നബയമനവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഒകട്ടകറ  ആകക്ഷപങ്ങള്  ഉയര്നവനതബകന്റെ

അടബസ്ഥഞനത്തബലുഞ്ചാം  കകേഞടതബ  നബര്കദശങ്ങകളത്തുടര്നമഞണക്ക്  കദവസസഞ്ചാം

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകലെ

നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ  മുകഖന  നടപ്പെഞകഞന  സഞധബകഞത്ത

സഞഹചരദത്തബല്  ആറഞ്ചാംഗങ്ങളള്ള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകചങ്കബലുഞ്ചാം  നബയമനങ്ങള്  നടത്തഞന  സഞധബചബട്ടബല്ല.  കേഴബഞ

സര്കഞര്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേഞലെഞവധബ  അഞക്ക്  വര്ഷത്തബല്നബനഞ്ചാം  മൂനക്ക്

വര്ഷമഞക്കുകേയഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങളകട  എണഞ്ചാം  മൂനഞക്കുകേയഞ്ചാം  കയഞഗദത  പുനര്

നബര്ണയബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ. പുതബയ റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡബനക്ക് സബ-ഡഞകബകന്റെ

സഹഞയകത്തഞകട  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  കസഞഫക്ക് കവയര്  വബകേസബപ്പെബചക്ക്

മബകേച  പവര്ത്തനഞ്ചാം  നടത്തഞനുഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/പബകനഞക  സമുദഞയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ

പബകനഞകഞ്ചാം നബല്ക്കുന മുനഞകവബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കദവസസഞ്ചാം നബയമനങ്ങളബല്

സഞ്ചാംവരണകമര്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  1088   ഉകദദഞഗഞര്തബകേള്കക്ക്  നബയമനഞ്ചാം

നല്കേഞനുഞ്ചാം സഞധബച. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല് കുമഞര്: I move that-This House resolves to

disapprove The Kerala Devaswom Recruitment Board (Amendment)
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Ordinance,  2021  (Ordinance  No.119  of  2021).

പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ/പബകനഞക  സമുദഞയങ്ങള്ക്കുള്കപ്പെകട  നബയമനഞ്ചാം

ലെഭബകത്തകരസ്പീതബയബലുള്ള  നബയമ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തബയതക്ക്  യ.ഡബ.എഫക്ക്

സര്കഞരഞണക്ക്.  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളബകലെ  പതബസനബ  തരണഞ്ചാം

കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  മുടകമബല്ലഞകത  ശമ്പളഞ്ചാം  നല്കുനതബനുമുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞകത  നബക്ഷബപ്ത  തഞത്പരദത്തബനുകവണബയഞണക്ക്  ഈ

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുനതക്ക്.  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്ക്  കക്ഷത്രങ്ങളകട

വരുമഞനത്തബല്  ഗണദമഞയ  കുറവുണഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം

കബഞര്ഡബല് ശമ്പള പരബഷ്കരണഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം ശമ്പള പരബഷ്കരണത്തബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളകട  കഗ്രഡക്ക്  പുനര്നബര്ണയഞ്ചാം

ഒഴബവഞക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുള്ള  എയ്ഡഡക്ക്

കകേഞകളജേടകമുള്ള  സ്ഥഞപനങ്ങളബകലെ  നബയമനങ്ങള്കക്ക്  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തഞത്തതക്ക് പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനല്ലബക്കുനക്ക്:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

കകേരളത്തബല്  ഏകേസ്പീകൃത  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്ക്  കകേഞണ്ടുവരണകമന

ലഹകകഞടതബ   ഉത്തരവക്ക്  പഞലെബകഞന ഇതവകര സഞധബചബട്ടബല്ല.   മലെബഞര്

കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബനക്ക്  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമമബല്ലഞത്തതബനഞല്  അവബടങ്ങളബകലെ
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കക്ഷത്രജേസ്പീവനകഞകര  കബഞര്ഡക്ക്  ജേസ്പീവനകഞരഞയബ  പരബഗണബചബട്ടബകല്ലനക്ക്

മഞത്രമല്ല  കക്ഷത്രങ്ങളകട  സ്ഥബതബയഞ്ചാം  പരബതഞപകേരമഞണക്ക്.   കക്ഷത്ര

ജേസ്പീവനകഞരുകട  ശമ്പള  കുടബശബകേ  കകേഞടുത്തുതസ്പീര്കഞന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  കകേ.  കപഞ്ചാംകുമഞര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .

പകസനന: 2021-കലെ കകേരള കദവസസഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)

ബബല്  കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ  01-11-2021  വകര

സര്ക്കുകലെറ്റെക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കദവസസഞ്ചാം

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  വഴബ  നബയമനങ്ങള്  നടത്തബയതഞ്ചാം  ശബരബമലെ

വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബനുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേസഹഞയഞ്ചാം

നല്കേബയതഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര  ശഞന്തബകഞരഞയബ

നബയമബചതഞ്ചാം  അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.  കക്ഷത്രനബയമനങ്ങളബല് തടര്നവരുന

കതറ്റെഞയ  പവണതകേള്  ഒഴബവഞകബ  സഞ്ചാംവരണതതസഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  പഞലെബചക്ക്

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  മുകഖന  ഒകട്ടകറ  ഉകദദഞഗഞര്തബകേള്കക്ക്  നബയമനഞ്ചാം

നല്കേഞന  സര്കഞരബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷത്രജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  ശമ്പള

കുടബശബകേ  സമയബനബതമഞയബ  നല്കേഞനുഞ്ചാം  ശമ്പള

പരബഷ്കരണത്തബലുണഞയബട്ടുള്ള  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  മലെബഞര്
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കദവസസഞ്ചാം സമഗ്ര നബയമ പരബഷ്കരണ ബബല് പഞസ്സഞകഞനുഞ്ചാം സതസര നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  കറഞജേബ  എഞ്ചാം.  കജേഞണ് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്

കചനബത്തലെ: 2021-കലെ കകേരള കദവസസഞ്ചാം റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക് കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരളത്തബകലെ  അഞക്ക്  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളഞ്ചാം  ഇനക്ക്

സഞമ്പത്തബകേ പതബസനബയബലെഞണക്ക്. തബരുവബതഞഞ്ചാംകൂര് കദവസസഞ്ചാം കബഞര്ഡബകലെ

സഞമ്പത്തബകേ  പതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനഞയബ  കക്ഷത്രങ്ങളകട

കകകേവശമുളള പുരഞവസ്തുകള്  വബല്കഞനുളള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം പരബതഞപകേരമഞണക്ക്.

കപനഷനഞയവര്ക്കുളള ആനുകൂലെദവുഞ്ചാം നബലെവബലുളള ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് ശമ്പളവുഞ്ചാം

നല്കേഞന  കേഴബയഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  പുതബയ  നബയമനങ്ങള്

നടത്തുനതബല് ജേഞഗ്രത പുലെര്ത്തണഞ്ചാം.  ജേസ്പീര്ണഞവസ്ഥയബലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളകട

അറ്റെകുറ്റെപ്പെണബക്കുകപഞലുഞ്ചാം  ഫണബല്ലഞത്ത അവസ്ഥയഞണക്ക്.  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം

കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  വരുമഞനമുളള  കക്ഷത്രങ്ങകളഞനമബല്ലഞത്തതബനഞല്

സര്കഞര്  സഹഞയകത്തഞകടയഞണക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  കദവസസഞ്ചാം

റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങളകട  കേഞലെഞവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതക്ക്

സഞ്ചാംബനബചക്ക് വദക്തത വരുത്തണഞ്ചാം. ശബരബമലെയബല് നബലെവബലുളള കവര്ചസല്
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കേബ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  പുന:പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേള്കക്ക്

അടബയന്തര  ധനസഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളബകലെ

പണഞ്ചാം കേഞരദക്ഷമതകയഞകട വബനബകയഞഗബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ, പബനഞകവബഭഞഗകക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡബകലെ

അഞ്ചാംഗങ്ങളകടയഞ്ചാം  കചയര്മഞകന്റെയഞ്ചാം  കേഞലെഞവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനുളള

ഓര്ഡബനനസഞണക്ക് നബയമമഞക്കുനതക്ക്. കബഞര്ഡക്ക് കമമ്പര്മഞര്ക്കുഞ്ചാം കചയര്മഞനുഞ്ചാം

എതബരഞയബ  യഞകതഞരുവബധ  ആകക്ഷപങ്ങളമബല്ലഞത്തതബനഞല്  കേഞലെഞവധബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകഞവുനതഞണക്ക്.  ശബരബമലെയബല്  വര്ഷങ്ങളഞയബ  മുടങ്ങബകബടന

പവൃത്തബകേകളല്ലഞഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  ഇടത്തഞവളങ്ങളകട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയളള  ഭഇൗതബകേസഞഹചരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ആചഞര സ്ഥഞനസ്പീയര്ക്കുഞ്ചാം കകേഞലെധഞരബകേള്ക്കുമുളള കുടബശബകേ

കകേഞടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയഞ്ചാം  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളബകലെ  നബര്മ്മേഞണ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞരുകട ശമ്പളത്തബനുഞ്ചാം തകേ അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  കപനഷനകേഞരുകട  കുടബശബകേ  കകേഞടുകഞനുളള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. കദവസസഞ്ചാം കബഞര്ഡുകേളബകലെ മബനബസസ്പീരബയല് സഞഫക്ക്, ശഞന്തബ

തടങ്ങബയ  നബയമനങ്ങളബല്  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  മലെബഞര്
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കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുള്ള  ജേസ്പീവനകഞരുകട  ശമ്പളപരബഷ്കരണഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  എല്ലഞ  കദവസസഞ്ചാം  കബഞര്ഡുകേളകടയഞ്ചാം  സ്ഥബതബ

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സമഗ്രമഞയ  മലെബഞര്  കദവസസഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുവരുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  സസകേഞരദ

കക്ഷത്രങ്ങളബകലെ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  പശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള

ശമമുണഞകുഞ്ചാം. 

നബരഞകേരണ പകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

2021-കലെ  കകേരള  കദവസസഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

ഭൂനബകുതബയഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  വബഷയനബര്ണയ  സമബതബ  II-കന്റെ

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് വബഷയനബര്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനയയച.

സഭ കകവകുകനരഞ്ചാം 4.27-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * *


