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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   25,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

പകൃതബ ദുരന്തങ്ങള് കനരബടുനതബകലെ കേഞരദക്ഷമതയബലഞയ

മബ  .    സസ്പീകര്:  കേഴബഞ്ഞ  ദബവസങ്ങളബലുണഞയതുള്കപ്പെകട

പകൃതബദുരന്തങ്ങളുകട   മുനറബയബപ്പെക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബലുഞ്ചാം

ആഘഞതഞ്ചാം  ലെഘൂകേരബക്കുനതബലുഞ്ചാം  രക്ഷഞപവര്ത്തനങ്ങള്
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ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബലുഞ്ചാം  സര്കഞര്  പരഞജേയകപ്പെട്ടതഞയബ  പറയകപ്പെടുന

സബതബവബകശേഷഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശേദകപ്പെട്ടക്ക് സര്വ്വശസ്പീ തബരുവഞ്ചൂര് രഞധകൃഷ്ണന,  കകേ.  പബ.  എ.

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

കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

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

അപതസ്പീക്ഷബതമഞയ  മഴ  കനരബടുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  ദുരന്തനബവഞരണ

അകതഞറബറബയുകട  കനതൃതത്വത്തബല്  കയഞഗഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  സബതബഗതബകേള്

അവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ദുരന്ത  ലെഘൂകേരണ  പതബകരഞധ  പതബകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ  മഞര്ഗ്ഗകരഖ  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  കസനകയ

വബനദസബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബരുന.  തുടര്ചയഞയ  മഴ  മണബടബചബലെബനുഞ്ചാം

ഉരുള്കപഞട്ടലെബനുഞ്ചാം കേഞരണമഞവുകേയുഞ്ചാം രക്ഷഞപവര്ത്തനങ്ങകള ബഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ.  കൂട്ടബകലെബലുഞ്ചാം  കകേഞകയഞറബലുഞ്ചാം  ഉരുള്കപഞട്ടബയകപ്പെഞള്ത്തകന

നഞട്ടുകേഞരുമഞയബ കചര്നക്ക് രക്ഷഞപവര്ത്തനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബച.  കകേന്ദ്ര കേഞലെഞവസഞ

വകുപ്പെബകന്റെ മുനറബയബപ്പെക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ഒഞറഞക്ക് അകലെര്ട്ടക്ക് പഖദഞപബച ജേബലകേളബലുഞ്ചാം

മുനവര്ഷങ്ങളബല്  അപകേടങ്ങളുണഞയ  ജേബലകേളബലുഞ്ചാം  സമസ്പീപ  ജേബലകേളബല്
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അപകേടമുണഞയഞല്  എത്തഞന  കേഴബയുന  വബധത്തബലുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  കസനകയ

വബനദസബചബരുന.  അതബതസ്പീവ്ര  മഴയബല്  കകേഞട്ടയഞ്ചാം,  ഇടുകബ,  പത്തനഞ്ചാംതബട്ട

ജേബലകേളബല്  പഞലെങ്ങളുഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുഞ്ചാം  തകേര്നതക്ക്  സമസ്പീപജേബലകേളബല്നബനഞ്ചാം

കകേന്ദ്രകസനയക്ക്  ദുരന്തഭൂമബയബകലെത്തുനതബനക്ക്  തടസ്സമഞവുകേയുഞ്ചാം  ദുരന്തമുഖത്തക്ക്

കുടുങ്ങബകബടനവകര  ആകേഞശേമഞര്ഗ്ഗഞ്ചാം  രക്ഷബക്കുനതബനുള്ള  ശമഞ്ചാം  കമഞശേഞ്ചാം

കേഞലെഞവസകേഞരണഞ്ചാം  പരഞജേയകപ്പെടുകേയുമുണഞയബ.  അപതസ്പീക്ഷബതമഞയുണഞയ

പളയദുരന്തത്തബല്  55  ജേസ്പീവനുകേളഞണക്ക്  നഷ്ടമഞയതക്ക്.  കേഞലെഞവസ

കമചകപ്പെട്ടകപ്പെഞള്  കകേന്ദ്രകസനകയ  ദുരന്തബഞധബത  പകദശേങ്ങളബല്

എത്തബകഞനുഞ്ചാം 24 മണബക്കൂറബനുള്ളബല് അപകേടത്തബല്കപ്പെട്ടവകര രക്ഷബകഞനുഞ്ചാം

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  മൃതകദഹങ്ങള്  കേകണത്തഞനുഞ്ചാം  സഞധബച.  കദശേസ്പീയ

ദുരന്തനബവഞരണ  പഞന  പകേഞരമുള്ള  മുനറബയബപ്പുകേള്  ലെഭബചകപ്പെഞള്ത്തകന

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  ഭരണപരമഞയ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബച.  അണകകട്ടുകേളുകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം  നബരസ്പീക്ഷബകഞനുഞ്ചാം  ഓകരഞ  സമയത്തുഞ്ചാം  അണകകട്ടബല്

സൂക്ഷബകഞവുന ജേലെത്തബകന്റെ അളവക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തഞനുമഞയബ രൂപസ്പീകേരബച റൂള്

കേര്വക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  കമല്കനഞട്ടത്തബല്  കേഞരദക്ഷമമഞയ  പവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തഞന  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  ഉരുള്കപഞട്ടല്,  മണബടബചല്  എനബവയക്ക്

സഞധദതയുള്ള  പകദശേങ്ങളബല്നബനക്ക്  മഞറബപ്പെഞര്പ്പെബക്കുന  പവര്ത്തനഞ്ചാം
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യുദകേഞലെഞടബസഞനത്തബല് നടനവരബകേയഞണക്ക്. മഴ ശേകബകപ്പെടുനതനുസരബചക്ക്

കവദഞമ/നഞവബകേ/കേര  കസനകേളുകട  സഹഞയഞ്ചാം  കതടബയബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  കദശേസ്പീയ

ദുരന്തനബവഞരണ  കസന  സമകയഞചബതമഞയബ  ഇടകപട്ടബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  ചുവപ്പെക്ക്

അകലെര്ട്ടക്ക്   പഖദഞപബകകപ്പെടുന  ജേബലകേളബല്  കേദഞമ്പുകേള്  സജ്ജമഞകബ

ആളുകേകള  മുനകൂറഞയബ  മഞറ്റുനതബനുഞ്ചാം  ഓറഞക്ക്  അകലെര്ട്ടുള്ള  ജേബലകേളബല്

സജ്ജമഞകബയബരബക്കുന  കേദഞമ്പുകേകള  സഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്

അപകേടസഞധദതയുള്ള  പകദശേങ്ങളബകലെ  ജേനങ്ങകള  അറബയബക്കുനതബനുമുള്ള

നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ദുരന്ത  നബവഞരണ  അകതഞറബറബ

റവനന/തകദ്ദേശേസത്വയഞ്ചാംഭരണ  വകുപ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ജേബലഞ  ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  മനബമഞര്,  ജേനപതബനബധബകേള്,  ഉകദദഞഗസര് തുടങ്ങബയവര്

ദുരന്ത നബവഞരണവുമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് സമകയഞചബതമഞയബ ഇടകപട്ടബട്ടുണക്ക്.  ഇഇ

വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല.

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന:  2018-കലെ പളയത്തബല്നബനഞ്ചാം പഞഠഞ്ചാം

ഉള്കകഞണ്ടുകകേഞണക്ക് പകൃതബ ദുരന്തങ്ങളുകട ആഘഞതഞ്ചാം ലെഘൂകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം

രക്ഷഞപവര്ത്തനങ്ങള്  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകമന  ഉറപ്പെക്ക്  പഞലെബകഞകനഞ  പുനര്നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞകനഞ  സര്കഞരബനക്ക്  സഞധബചബട്ടബല.  കസനട്രല്  വഞട്ടര്
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കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  കമഞണബററബഞ്ചാംഗക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്നബനക്ക്  യഥഞസമയഞ്ചാം

മുനറബയബപ്പുകേള് ലെഭബക്കുകേകയഞ  കേഞലെഞവസഞ വബവരകശേഖരണ ചുമതലെയുള്ള

സത്വകേഞരദ  ഏജേനസബകേള് കേഞരദക്ഷമമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുകേകയ ഞ  കചയ്യുനബല.

കേഞലെഞവസഞ  മുനറബയബപ്പെക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  കുറമറ  രസ്പീതബയബല്

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതബല്  സര്കഞര്  പരഞജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   കപഞസ്റ്റേക്ക്

ഡബസഞസ്റ്റേര്  നസ്പീഡ്സക്ക്  അസസക്ക് കമന്റെക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകലെ  ശേബപഞര്ശേകേള്

നടപ്പെഞക്കുനതബകനഞ  നഞഷണല്  സസകകഞണ്  റബസക്ക്  മഞകനജകമന്റെക്ക്

കപഞജേകബകന്റെ കേഞലെഞവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബകനഞ   സസകകഞണ് കഷല്ട്ടര്

നബര്മ്മേബക്കുനതബകനഞ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടബല.   ദുരന്ത  നബവഞരണ

പരബശേസ്പീലെനവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  'കേബലെ' സത്വസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്

വദകമഞകണഞ്ചാം.    പളയത്തബകന്റെ  സഞധദതയുഞ്ചാം   ദുരന്തത്തബകന്റെ  കതഞതുഞ്ചാം

ജേനങ്ങള്കക്ക്  മനസ്സബലെഞക്കുനതബനുള്ള  കസഷദല്  എകക്ക്റന്റെക്ക്  ഏരബയ  മഞപ്പെക്ക്

നല്കേഞത്തതബകന്റെ  കേഞരണഞ്ചാം  വബശേദസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ശേഞസസ്പീയ  പഠനങ്ങള്

കകഞഡസ്പീകേരബചക്ക്  ഗകവണനസക്ക്  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  നല്കേഞനഞയബ  രൂപസ്പീകേരബച

കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞന  പഠന  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ  അവസ  ദയനസ്പീയമഞണക്ക്.

നഞസയുകടയുഞ്ചാം കകേഞചബന സര്വ്വകേലെഞശേഞലെയുകടയുഞ്ചാം മുനറബയബപ്പുണഞയബരുനബട്ടുഞ്ചാം

ദുരന്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചതബനുകശേഷഞ്ചാം  കറഡക്ക്  അകലെര്ട്ടക്ക്  പഖദഞപബചതുഞ്ചാം  കകേഞട്ടയഞ്ചാം,
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ഇടുകബ  ജേബലകേളബകലെ  അതബര്ത്തബ  പകദശേങ്ങളബല്  അപകേടഞ്ചാം  നടനക്ക്

മണബക്കൂറുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം  സര്കഞര്  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

പവര്ത്തബകഞനഞരഞ്ചാംഭബചതുഞ്ചാം  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  സമയബനബതമഞയബ

മുനറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേബ  മനുഷദജേസ്പീവനുകേള്  രക്ഷബകഞന  കേഴബയുമഞയബരുന

സഞഹചരദകത്ത വബകേലെമഞയബ സകേകേഞരദഞ്ചാം കചയ സഞ്ചാംഭവഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം. 

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

ദുരന്തനബവഞരണ  അകതഞറബറബയുകട  കചയര്മഞനഞയ  മുഖദമനബയുകട

കനതൃതത്വത്തബല്  അകതഞറബറബ  കേമ്മേസ്പീഷണറുഞ്ചാം  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദഞഗസരുഞ്ചാം

ശകദയമഞയ  പവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക്  കേഞഴ്ചവചതക്ക്.  കകേരളത്തബല്

അനുവദബചബട്ടുള്ള  17  സസകകഞണ് കഷല്ട്ടറുകേളബല് പകത്തണത്തബകന്റെ പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  ഉദ്ഘഞടനഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   കകേന്ദ്ര കേഞലെഞവസഞ നബരസ്പീക്ഷണ

വകുപ്പെക്ക്  തരുന നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്കനുസരബചഞണക്ക്  അകലെര്ട്ടക്ക്  പഖദഞപബക്കുനതക്ക്.

വബവബധ  തലെങ്ങളബലുള്ള  ആകഗഞള  കേഞലെഞവസഞ  കമഞഡലുകേളുകട

പവചനത്തബല്നബനവന അറബയബപ്പുകേള്കക്ക്  വബരുദമഞയബട്ടുള്ള സഞ്ചാംഭവമഞണക്ക്

ഇവബകട ഉണഞയതക്ക്.  കദശേസ്പീയ ദുരന്ത നബവഞരണ പഞന അനുസരബചക്ക് കനഞഡല്

ഏജേനസബ എന നബലെയബല് കേഞലെഞവസഞ വകുപ്പെബകന മഞത്രകമ ആശയബകഞന
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സഞധബക്കുകേയുള.  കകേന്ദ്ര  ഭഇമശേഞസ  പഠനകകേന്ദ്രമഞണക്ക്   ഉരുള്കപഞട്ടല്

സഞധദതയുകട  ഭൂപടഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകകണതക്ക്.  ദുരന്തമുണഞയ  രണക്ക്  സലെങ്ങളുഞ്ചാം

ഉരള്കപഞട്ടല്  സഞധദതഞ  ഭൂപടത്തബല്  കമഞഡകററക്ക്  പകദശേമഞയബട്ടഞണക്ക്

കേഞണുനതക്ക്.  ഉരുള്കപഞട്ടല്  സഞധദതഞ  ഭൂപടഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകഞനുള്ള  ചുമതലെ

കദശേസ്പീയ  ദുരന്തനബവഞരണ  അകതഞറബറബ  ജേബകയഞളജേബകല്  സര്കവ്വ  ഓഫക്ക്

ഇന്തദയക്ക്  സകേമഞറബയബട്ടുള്ള  സഞഹചരദത്തബല്  അതബകന

ആശയബക്കുകേയലഞകത മറക്ക് മഞര്ഗ്ഗങ്ങളബല.  അകേഞലെത്തബല് കപഞലെബഞ്ഞുകപഞയ

ജേസ്പീവനുകേകളയുഞ്ചാം നഷ്ടങ്ങകളയുഞ്ചാം തബരബചപബടബകഞന കേഴബയബകലങ്കബലുഞ്ചാം ഉറവകര

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  ആശേത്വഞസഞ്ചാം  നല്കുന  പവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഇടകപടഞനുഞ്ചാം

നബകേത്തഞനഞകേഞത്ത  നഷ്ടങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനഞയബ  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

സജ്ജമഞകഞനുമഞണക്ക് സര് കഞര് ശമബക്കുനതക്ക്. ഇഇ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശേന,  എന.  എ.  കനലബക്കുനക്ക്,  പബ.  കജേ.  കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,   ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശേഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ
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അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശേഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) മഴകകടുതബ 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എഞ്ചാം  .    മണബ:  മണബമലെയഞറബകന്റെ  തസ്പീരത്തക്ക്  മഴകകടുതബയബല്

വസ്പീടുകേള്  തകേര്നവര്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  ഭൂമബ   കേകണത്തബ  സമയബനബതമഞയബ

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബല്നബനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന

ധനസഹഞയത്തബല്  വര്ദനവക്ക്  ആവശേദകപ്പെടുനതബനുഞ്ചാം  മുലകപ്പെരബയഞര്

അണകകട്ടുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയത്തബല്  ആവശേദമഞയ  ഇടകപടലുകേള്

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):   സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ദുരന്തകത്ത

തുടര്നണഞയ  നഞശേനഷ്ടങ്ങളുകട  കേണക്കുകേള്  തബട്ടകപ്പെടുത്തബ  ലെഭദമഞക്കുന

മുറയക്ക്  സമയബനബതമഞയബ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതഞണക്ക്.

മരണമടഞ്ഞവരുകടയുഞ്ചാം  കേഞണഞതഞയവരുകടയുഞ്ചാം  ആശബതര്കക്ക്  അടബയന്തര

ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കുട്ടനഞടക്ക്  കമഖലെയബകലെ  കവള്ളകപ്പെഞകഞ്ചാം

തടയുനതബനഞയബ  'റൂഞ്ചാം  കഫഞര്  റബവര്'  പദതബയുകട  ആദദഘട്ടഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  അടുത്തഘട്ടഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുനതബനുളള  ഡബ.പബ.ആര്.
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തയ്യഞറഞകബവരബകേയുമഞണക്ക്.  'റൂഞ്ചാം  കഫഞര് കവമ്പനഞടക്ക്'  പദതബയുഞ്ചാം തകദ്ദേശേഭരണ

സഞപനതലെത്തബല്  ദുരന്തനബവഞരണ  പദതബകേളുഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകബവരുന.

സഞമൂഹദഞധബഷബത  ദുരന്തലെഘൂകേരണത്തബനഞയബ  38000

സനദപവര്ത്തകേര്കക്ക്  വബവബധ  തലെത്തബല്  പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  മഴകകടുതബ  തുടര്ചയഞയുണഞകുന  സഞഹചരദത്തബല്

ഇനബയുള്ള  തുടര്നബര്മ്മേഞണങ്ങള്  മുനവര്ഷങ്ങളബലുണഞയ  പളയത്തബല്

തകേര്നവയുകട  പുനര്നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ  മഞതൃകേയബല്  നടപ്പെബലെഞകഞനുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക്  നടത്തുനതക്ക്.  മുലകപ്പെരബയഞര്  വബഷയത്തബല്

തമബഴക്ക് നഞടുമഞയബ  ചര്ച  നടത്തുനതുഞ്ചാം  ഇകഞരദത്തബല്  അനഞവശേദ  ഭസ്പീതബ

പരത്തുനവകര നബയമപരമഞയബ കനരബടുനതുമഞണക്ക്.  

(2) കേരബമണല് ഖനനഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    രമ:  ആലെപ്പുഴ  ജേബലയബകലെ  പരബസബതബ

കലെഞലെപകദശേമഞയ കതഞട്ടപ്പെള്ളബ കപഞഴബയബലുഞ്ചാം ഹഞര്ബറബലുഞ്ചാം വലെബയഴസ്പീകലെബലുഞ്ചാം

അനധബകൃതമഞയബ  നടക്കുന  കേരബമണല്ഖനനഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ദുരന്തനബവഞരണത്തബകന്റെ കപരബല് കഡ്രെഡ്ജേബഞ്ചാംഗഞ്ചാം മണല് കേടത്തുഞ്ചാം നടത്തഞന

കഎ.ആര്.ഇ.എല്.,  കകേ.എഞ്ചാം.എഞ്ചാം.എല്.  കേമ്പനബകേകള അനുവദബചകകേഞണ്ടുള്ള

സര്കഞര്  ഉത്തരവുഞ്ചാം  ധഞരണഞപത്രവുഞ്ചാം  പബനവലെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  യനങ്ങള്
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ഉപകയഞഗബചക്ക്  അഴബമുഖത്തക്ക്  സസ്പീവഞഷബഞ്ചാംഗക്ക്  നടത്തുനതക്ക്  തടയുനതബനുഞ്ചാം

തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

കുട്ടനഞടബകന  കവളളകപ്പെഞകത്തബല്നബനഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന  കതഞട്ടപ്പെളളബ

സബല്കവയബകലെ തടസ്സഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം കചകയ്യണതക്ക് അതദഞവശേദമഞണക്ക്.  ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക്

ഹഞര്ബറബല്  മണടബയുനതുമൂലെഞ്ചാം  വളളങ്ങള്  അടുക്കുനതബനുഞ്ചാം

നങ്കൂരമബടുനതബനുഞ്ചാം  സഇകേരദമബലഞതഞകുകേയുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട

ഉപജേസ്പീവനത്തബനക്ക്  വബഘഞതമഞയബത്തസ്പീരുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.  കതഞട്ടപ്പെളളബ

സസ്പീല്കവയുകട  വസ്പീതബയുഞ്ചാം  ആഴവുഞ്ചാം  കൂട്ടുനതബനുഞ്ചാം  അതുവഴബ  ലെഭദമഞകുന

ധഞതുമണല്  കകേ.എഞ്ചാം.എഞ്ചാം.എല്.,  കഎ.ആര്.ഇ.എല്.  എനസ്പീ

സഞപനങ്ങളബകലെയ്കകത്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

സസ്പീല്കവയുകട പുനര്കമസ്പീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് മുനകൂര് പഞരബസബതബകേ

അനുമതബ ആവശേദമബല. 

III. സബ്മബഷന

(1) ഹരബത കേര്മ്മേകസന

ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    സുകമഞദക്ക്:  ഹരബത  കേര്മ്മേകസനഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട

കവതനഞ്ചാം നല്കുനതബനുഞ്ചാം ആകരഞഗദ പരബരക്ഷഞ പദതബ നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം
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നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശേസത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എസകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .

പബ  .    രഞജേസ്പീവക്ക്):  ഹരബത  കേര്മ്മേകസനഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  ആകരഞഗദ  സുരക്ഷയഞയബ

വബശേദമഞയ  പദതബ  സര്കഞര്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബ ക്കുകേയുഞ്ചാം  ജേസ്പീവന  ദസ്പീപഞ്ചാം  കകലെഫക്ക്

ഇനഷത്വറനസക്ക്  പദതബയബല് ഹരബത കേര്മ്മേകസനഞഞ്ചാംഗങ്ങകള ഉള്കപ്പെടുത്തഞന

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  ബഞധബചക്ക്  മരണകപ്പെടുന

ഹരബത  കേര്മ്മേകസനഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  ആശബതര്കക്ക്  5  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപവകര

ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനുളള  കപഞകപ്പെഞസല്  പരബകശേഞധബച

വരബകേയഞണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  നടപ്പെബലെഞക്കുന  ആകരഞഗദ  ഇനഷത്വറനസക്ക്

പദതബകേളബലുഞ്ചാം ഹരബത കേര്മ്മേകസനഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകേഞവുനതഞണക്ക്.

മഞലെബനദ  കശേഖരണ  സഞ്ചാംഭരണ  പവര്ത്തനങ്ങളബല്  ഏര്കപ്പെട്ടബരബക്കുന

അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  പതബദബനഞ്ചാം  750/-രൂപ  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  സര്കഞര്

ഉത്തരവബറകബയബട്ടുണക്ക്. 

(2) കപഞനമുടബ കതഞട്ടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളുകട സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  ഇ.എഫക്ക്.എല്.  പരബധബയബലുള്കപ്പെട്ട  കപഞന്മുടബ

കമഖലെയബകലെ  ലെയങ്ങളബല്  കകവദദ്യുതബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  അടബസഞന
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സഇകേരദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞട്ടഞ്ചാം  അഭബവൃദബകപ്പെടുത്തുനതബനുമുള്ള

പവൃത്തബകേള്കക്ക് അനുമതബ നല്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ശേശേസ്പീന്ദ്രന): പരബസബതബ

കലെഞലെപകദശേത്തബകന്റെ  പരബധബയബല്നബനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകകപ്പെട്ട  കമഖലെയബല്

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ജേസ്പീവബത  സഞഹചരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

ലെയങ്ങളുകട  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനഞ്ചാം  തടസ്സങ്ങകളഞനമബല.  കപഞനമുടബ  കമഖലെയബകലെ  ലെയങ്ങളബല്

കകവദദ്യുതബ  എത്തബക്കുനതബനുള്ള  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കതഞട്ടഞ്ചാം

പവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് ചര്ച കചയക്ക് പരബഹരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(3) വനഭൂമബ നല്കുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

ശസ്പീമതബ  ശേഞന്തകുമഞരബ  കകേ  .:  അട്ടപ്പെഞടബയബകലെയക്ക്  ബദല്  കറഞഡക്ക്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനഞയബ   വനഭൂമബ  വബട്ടുനല്കുനതബനക്ക്  സമഗ്ര  സര്കവ്വ

നടത്തണഞ്ചാം.

 വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീന്ദ്രന):  അട്ടപ്പെഞടബ

ചുരഞ്ചാം കറഞഡബനക്ക് സമഞന്തരമഞയബ ബദല് കറഞഡക്ക് നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  വനഭൂമബ

വബട്ടുകകേഞടുക്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ബനകപ്പെട്ട  ഉകദദഞഗസരുമഞയബ  ചര്ച

നടത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കകേഞങ്ങഞടക്ക്  എഞ്ചാം.എല്.എ.കയ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ   സലെ
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പരബകശേഞധന  നടത്തബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബകഞന  ചസ്പീഫക്ക്  കഫഞറസ്റ്റേക്ക്

കേണ്സര്കവറര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ലെഭബചകശേഷഞ്ചാം

സഞധദമഞയ കേഞരദങ്ങള് കചയ്യുനതഞണക്ക്.

(4) കതഞട്ടപ്പെള്ളബ ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക് ഹഞര്ബര്

ശസ്പീ  .    എചക്ക്  .    സലെഞഞ്ചാം  .:  കതഞട്ടപ്പെള്ളബ  ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  ഹഞര്ബര്  നവസ്പീകേരബചക്ക്

പൂര്ണകതഞതബല്  പവര്ത്തനസജ്ജമഞകഞന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

  മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   സജേബ കചറബയഞന): കതഞട്ടപ്പെള്ളബ ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക് ഹഞര്ബറബകന്റെ നബലെവബലുള്ള

സ്ട്രക്ചറബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുനതബനഞയബ  സബ.ഡബദ്യു.പബ.ആര്.എസക്ക്.  പഠനഞ്ചാം

നടത്തബ  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  നവസ്പീകേരണ

പവൃത്തബകേള്  നടനവരുന.  ഹഞര്ബര്  കബസബനബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  മണക്ക്

നസ്പീകഞ്ചാം  കചയക്ക്  ഭഞഗബകേമഞയബ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  ഹഞര്ബറബകന്റെ

വബകേസനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ചര്ച  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  പുതബയതഞയബ  പുലെബമുട്ടക്ക്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  എസ്റ്റേബകമറക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കതഞട്ടപ്പെള്ളബ

ഹഞര്ബറബകന അന്തഞരഞഷ്ട്ര നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയര്ത്തുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

പരബകശേഞധബചക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 
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(5) പഞല്ചരഞ്ചാം  -  കബഞയ്സക്ക് ടഇണ് കറഞഡക്ക്

ശസ്പീ  .    സണബ കജേഞസഫക്ക്:  കപരഞവൂര്-കകേഞട്ടബയൂര്-മഞനന്തവഞടബ  കറഞഡബകലെ

പഞല്ചരഞ്ചാം-കബഞയ്സക്ക്  ടഇണ്  കറഞഡക്ക്  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്): കേണ്ണൂര്  വബമഞനത്തഞവള  പഞകകജേബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയ

പഞല്ചരഞ്ചാം-കബഞയ്സക്ക്  ടഇണ്  കറഞഡബകന്റെ  അസലെനകമന്റെക്ക്,  ഡസ്പീറയബല്ഡക്ക്

കപഞജേകക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്,  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  ഡബസസന  എനബവ

തയ്യഞറഞക്കുനതബനഞയബ   ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയ  കേണ്സള്ട്ടനസബയുകട  അന്തബമ

റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് ലെഭബക്കുന മുറയക്ക്  തുടര്നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(6) കചടബയഞലെകടവക്ക് പഞലെഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജേയന:  നഞദഞപുരഞ്ചാം  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കചടബയഞലെകടവക്ക്  പഞലെഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്): 2016-ല് കടണര് കചയ കചടബയഞലെകടവക്ക് പഞലെത്തബകന്റെ ഉമ്മേത്തൂര്

ഭഞഗത്തക്ക്  സപലെബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞന  കേഴബയഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്



15

ഫഇകണഷനബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകേയുഞ്ചാം  അതനുസരബചക്ക്  റബസവ സ്ഡക്ക്

എസ്റ്റേബകമറബനക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കകേഞടതബയുകട

പരബഗണനയബലുള്ള  വബഷയമഞയതബനഞല്  കേരഞര്  കടര്മബകനറക്ക്  കചയ്യഞന

സഞധബക്കുകമഞ  എന  കേഞരദത്തബല്  സര്കഞര്  നബയകമഞപകദശേഞ്ചാം

കതടബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്;  നബയകമഞപകദശേഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  തുടര്നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(7) ഹരബപ്പെഞടക്ക് ആയൂര്കവദ കമഡബകല് കകേഞകളജേക്ക്

ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക്  കചനബത്തലെ:  ഹരബപ്പെഞടക്ക്  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല്

ആയൂര്കവദ  കമഡബകല്  കകേഞകളകജേഞ  ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രബകയഞ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം ഏകറടുത്ത ഭൂമബ  ഫലെപദമഞയബ  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  2011-16  കേഞലെയളവബല്  ഹരബപ്പെഞടക്ക്  ആയുര്കവദ  കമഡബകല്

കകേഞകളജേക്ക് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് ഭരണഞനുമതബ നല്കുകേയുഞ്ചാം കകേരള കമഡബകല്

ഇനഫഞകമറക്ക് കഡവലെപ്കമന്റെക്ക് കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബചക്ക് സലെഞ്ചാം ഏകറടുക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ്കതങ്കബലുഞ്ചാം  പസസ്തുത  കേമ്പനബയുകട  കഷയര്  കേദഞപ്പെബറല്  80  കകേഞടബ

രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബചതബനഞല്  കേമ്പനബയുകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം
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അവസഞനബപ്പെബക്കുകേയുണഞയബ.  ഏകറടുത്ത  സലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന

കഫനസബഞ്ചാംഗക്ക്  നടത്തുനതബനുള്ള കചലെവക്ക്,  മറക്ക്  വബകേസന പവര്ത്തനങ്ങളുകട

സഞധദത  എനബവ  സഞ്ചാംബനബച  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  നല്കേഞന  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്

ഡയറകര്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്

തുടര്നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതുമഞണക്ക്. 

(8) അങ്കണവഞടബകേളബകലെ  ഒഴബവുകേള് നബകേത്തല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജേ  .    മഞകേക്ക് സബ:  മട്ടഞകഞരബ-കകേഞചബ  അര്ബന  കപഞജേകബനക്ക്

കേസ്പീഴബലുള്ള  അങ്കണവഞടബകേളബകലെ  ഒഴബവുകേള്  നബകേത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  അങ്കണവഞടബ  കഹല്പ്പെര്-വര്കര്  തസബകേകേളബകലെയക്ക്  നബയമനഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുള്ള  കസലെക്ഷന കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരണ നടപടബകേള് കകേഞടതബ

വബധബയുകട  അടബസഞനത്തബല്  തഞല്കഞലെബകേമഞയബ

നബര്ത്തബവചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  മട്ടഞകഞരബ-കകേഞചബ  അര്ബന  കപഞജേകബനക്ക്

കേസ്പീഴബലുള്ള   25  വര്കര്മഞരുകട  ഒഴബവുകേളബല്  തഞല്കഞലെബകേ  നബയമനഞ്ചാം

നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്-19  കരഞഗവദഞപന  പശഞത്തലെത്തബല്

അങ്കണവഞടബകേള്  അടചബട്ട  സഞഹചരദത്തബല്  കഹല്പ്പെര്മഞരുകട  87
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ഒഴബവുകേളബല്  നബയമനഞ്ചാം  നടകത്തണതബകലനക്ക്  നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  വര്കര്-കഹല്പ്പെര്  നബയമനവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  നബരവധബ

കകേസ്സുകേള്  നബലെനബല്ക്കുനതബനഞലുഞ്ചാം  കസലെക്ഷന  ലെബസ്റ്റേബല്നബനള്ള

നബയമനങ്ങള്കകലഞഞ്ചാം കകേഞടതബ  കസ്റ്റേ നല്കേബയതബനഞലുഞ്ചാം കസലെക്ഷന ലെബസ്റ്റേക്ക്

തയ്യഞറഞകബ നബയമനഞ്ചാം നടത്തഞന സഞധബചബട്ടബല. സര്കഞര് നല്കേബയബരബക്കുന

അപ്പെസ്പീലെബകന്മേല്  കകേഞടതബ  ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചഞല്  മഞത്രകമ

സബരനബയമനങ്ങള് നടത്തഞന സഞധബക്കുകേയുള. 

(9) കഹഞമബകയഞ ഡബകസനസറബകേള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്:  മുനബയൂര്,  കപരുവളര്,  കതഞ്ഞബപ്പെലെഞ്ചാം

പഞഞയത്തുകേളബല്  കഹഞമബകയഞ  ഡബകസനസറബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശേബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  സര്കഞര് കഹഞമബകയഞ ഡബകസനസറബകയഞ കകേന്ദ്ര പദതബകേളുകട

ഭഞഗമഞയ  കഹഞമബകയഞ  ഡബകസനസറബകേകളഞ  ഇലഞത്ത  പഞഞയത്തുകേളബല്

കഹഞമബകയഞ ഡബകസനസറബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതക്ക് സര്കഞരബകന്റെ സഞമ്പത്തബകേ

സബതബയുഞ്ചാം  അടബസഞനസഇകേരദങ്ങളുകട  ലെഭദതയുഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തക്ക്

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്. 
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(10) നബലെമ്പൂര്  -  നഞനകഗഞഡക്ക് കറയബല്പ്പെഞത

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക്ക്:  നബലെമ്പൂര്-നഞനകഗഞഡക്ക്  കറയബല്പ്പെഞത

യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജ്ജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  ഡബ.എഞ്ചാം.ആര്.സബ.  ലെഭദമഞകബയ

റബകപ്പെഞര്ട്ടുപകേഞരഞ്ചാം ബനബപ്പൂര് കദശേസ്പീയ ഉദദഞനത്തബലൂകടയുഞ്ചാം കേടുവഞ സഞ്ചാംരക്ഷണ

കകേന്ദ്രത്തബലൂകടയുഞ്ചാം  റബസര്വക്ക്  വനത്തബലൂകടയുഞ്ചാം  കേടനകപഞകുന  നബലെമ്പൂര്-

നഞനകഗഞഡക്ക്  കറയബല്പ്പെഞതയക്ക്  5,538  കകേഞടബ  രൂപയഞണക്ക്  കചലെവക്ക്

പതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.  കേര്ണഞടകേ  ഗവണ്കമന്റുമഞയബ  നടത്തബയ  ചര്ചയബല്

കദശേസ്പീയ  ഉദദഞനവുഞ്ചാം  കേടുവഞ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രവുഞ്ചാം  ഒഴബവഞകബ  പുതുകബയ

രൂപകരഖ  തയ്യഞറഞകഞന  കകേരള  കറയബല്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  കകേഞര്പ്പെകറഷന

ലെബമബറഡബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പുതബയ  പഞന പകേഞരഞ്ചാം  നബലെമ്പൂര്-

നഞനകഗഞഡക്ക്, തലെകശ്ശേരബ-സമസൂരു പഞതകേള് കേല്പ്പെറയബല് കയഞജേബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഒറസലെനഞയബ  ഭൂഗര്ഭ  തുരങ്കഞ്ചാംവഴബ  കേര്ണഞടകേയബകലെയക്ക്  പകവശേബക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ്യുഞ്ചാം.  സര്കവ്വ  നടപടബകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനുബന  പവൃത്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  അനുമതബ

ലെഭദമഞവുകേയുഞ്ചാം  മറക്ക്  അനുമതബകേള്കഞയബ  കകേന്ദ്ര-കേര്ണഞടകേ

ഗവണ്കമന്റുകേള്കക്ക് കേത്തയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. 
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IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

(1) കേഞകരദഞപകദശേകേ സമബതബയുകട നഞലെഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച. (2)

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശേഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശേഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്  എനബവ

സഞ്ചാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  VI-കന്റെ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതബ) ബബല് സഞ്ചാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ

XI-കന്റെ റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം സമര്പ്പെബച.

V. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് പരബഗണന

കേഞകരദഞപകദശേകേ സമബതബയുകട നഞലെഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

VI. കമപശഞ്ചാം

(1) കേഞകരദഞപകദശേകേ സമബതബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് മുനകൂറഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയതക്ക്
സഞ്ചാംബനബചക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പുണബത്തുറ  ):   കേഞകരദഞപകദശേകേ  സമബതബയുകട

നഞലെഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സഭയബല് സമര്പ്പെബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക് സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയതക്ക്

പരബകശേഞധബകണഞ്ചാം.

(2) ചട്ടങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബക്കുനതബകലെ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    യു  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫക്ക്:  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ഗ്രഞമ/കബഞകക്ക്/ജേബലഞ

പഞഞയത്തുകേള്  1994-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്  ആകബകലെ കസക്ഷന



20

175(1)  അനുശേഞസബക്കുന പകേഞരഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷവുഞ്ചാം വബകേസന പദതബകേള്

തയ്യഞറഞക്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച  കേഞരദങ്ങള്  വദവസ  കചയ്യുനതബനഞയബ

നബര്മ്മേബകകണ ചട്ടങ്ങള്,  നബയമഞ്ചാം നബലെവബല് വനക്ക്  25  വര്ഷഞ്ചാം കേഴബഞ്ഞബട്ടുഞ്ചാം

പുറകപ്പെടുവബകഞത്തതബനഞല്  ഓകരഞ  കേഞരദങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞ-ഓര്ഡബകനഷന

കേമ്മേബറബയുകട അനുമതബ കതകടണതഞയബവരുന.  

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

തകദ്ദേശേഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  പദതബ  രൂപസ്പീകേരണ  പകബയ

സുഗമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പദതബ

രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച സബരഞ്ചാം ചട്ടങ്ങള് പുറകപ്പെടുവബക്കുനതബനുഞ്ചാം കകേരള

പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  ആകബകലെ  കസക്ഷന  175(1)  പകേഞരഞ്ചാം  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരുനതുഞ്ചാം  കേരടക്ക്  ചട്ടങ്ങളബല്  ആവശേദമഞയ  കഭദഗതബ  വരുത്തബ

നബയമവകുപ്പെബകന്റെ  സൂക്ഷ്മ  പരബകശേഞധനയ്ക്കുകശേഷഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങള്

പുറകപ്പെടുവബക്കുനതുമഞണക്ക്. 

12.10.2021-  കലെ ശസ്പീ  .   ടബ  .   സബദ്ദേബഖബകന്റെ കമപശത്തബനുള്ള മറുപടബ

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):    വബവരഞവകേഞശേ  നബയമഞ്ചാം

ബഞധകേമഞയ  വകുപ്പുകേള്/സഞപനങ്ങളബല്നബനക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

തയ്യഞറഞകഞനഞവശേദമഞയ വബവരഞ്ചാം യഥഞസമയഞ്ചാം കേമ്മേസ്പീഷനക്ക് ലെഭദമഞകബയബട്ടബല.
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കകേഞവബഡക്ക്  വദഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  വബവബധ  സര്കഞര്  കേഞരദഞലെയങ്ങള്

പൂര്ണകതഞതബല്  പവര്ത്തബകഞതബരുനതക്ക്  കേഞലെതഞമസത്തബനക്ക്

ഇടയഞകബയബട്ടുണക്ക്.   2017-18-കലെ  വഞര്ഷബകേ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  18-10-2021-നക്ക്

നബയമസഭഞ  കസകകട്ടറബയറബല്  സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  2018-19  വഞര്ഷബകേ

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അചടബ  കജേഞലെബകേള്  പുകരഞഗമബചവരബകേയുമഞണക്ക്.  ഭഞവബയബല്

ഓകരഞ  വര്ഷകത്തയുഞ്ചാം  വഞര്ഷബകേ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കതഞട്ടടുത്ത  വര്ഷഞ്ചാംതകന

സമര്പ്പെബകണകമനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  വബവരഞവകേഞശേ  കേമ്മേസ്പീഷകനഞടക്ക്

ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  2005-കലെ  വബവരഞവകേഞശേ  നബയമപകേഞരഞ്ചാം  കപഞതു

അധബകേഞരബകേളബല്നബനഞ്ചാം  വബശേദഞഞ്ചാംശേങ്ങള്  സമയബനബതമഞയബ  കശേഖരബചക്ക്

കുടബശ്ശേബകേയഞയ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള്  കേഴബയുനതുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  സഭയുകട

കമശേപ്പുറത്തുവയഞന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകകണതുഞ്ചാം ഇകഞരദത്തബല് പകതദകേബചഞ്ചാം

സമഞന  റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുകട  കേഞരദത്തബല്  കപഞതുകവയുഞ്ചാം  അവ  യഥഞസമയഞ്ചാം

സഭയുകട  കമശേപ്പുറത്തു  വയ്ക്കുനകവനക്ക്  ഉറപ്പെഞക്കുനതബല്  കമശേപ്പുറത്തക്ക്  വച

കേടലെഞസുകേള്  സഞ്ചാംബനബച  സമബതബ  നബരസ്പീക്ഷണഞ്ചാം  കൂടുതല്

ശേകബകപ്പെടുകത്തണതുമഞണക്ക്. 
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1994-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  ആകബകലെ  കസക്ഷന  175(1)

പകേഞരഞ്ചാം  ഓകരഞ  തലെത്തബലുമുള്ള  പഞഞയത്തുകേള്  ഓകരഞ  വര്ഷവുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകബ  ജേബലഞ  ആസൂത്രണ  സമബതബകക്ക്  സമര്പ്പെബകകണ  കതഞട്ടടുത്ത

വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  വബകേസന  പദതബകേള്  സഞ്ചാംബനബച  റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള്

എപകേഞരമഞയബരബകണകമനതക്ക്  നബഷ്കര്ഷബകകണതുഞ്ചാം വബഭഞവനഞ്ചാം കചയബട്ടുള്ള

ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  നഞളബതുവകര  അന്തബമരൂപഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടബല  എന  വസ്തുത

സഗഇരവഞ്ചാം വസ്പീക്ഷബകകണതുമഞണക്ക്. 2016 നവഞ്ചാംബര് 9-ാം തസ്പീയതബ സഭയബല്

ഉനയബകകപ്പെട്ട  ഇകത  വബഷയത്തബകന്മേലുള്ള  കമപശത്തബകന്റെ  മറുപടബയബല്

സര്കഞര് നല്കേബയ  ഉറപ്പെക്ക്  പഞലെബക്കുനതബല് തകദ്ദേശേ സത്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെക്ക്

നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബല  എനതക്ക്  നസ്പീതബകേരബകഞനഞവുനതല.

ഇകഞരദത്തബല്വന കേഞലെതഞമസഞ്ചാം പകതദകേമഞയബ പരബകശേഞധബചക്ക് ഭഞവബയബല്

ഇത്തരഞ്ചാം  വസ്പീഴ്ചകേള്  ഒഴബവഞകഞനുള്ള  ഉചബതമഞയ  നടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബകകണതുഞ്ചാം  ഇവബകട  പരഞമര്ശേബച  ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  ഒരു  മഞസത്തബനകേഞ്ചാം

രൂപഞ്ചാം നല്കേബ ബനകപ്പെട്ട സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട മുനകൂര് പരബകശേഞധനയഞയബ

ലെഭദമഞകകണതുമഞണക്ക്.  സഭ  മുമ്പക്ക്  പഞസ്സഞകബയതുഞ്ചാം  ഇകപ്പെഞള്

പഞസ്സഞകബകകഞണബരബക്കുനതുമഞയ  നബയമങ്ങള്  പകേഞരഞ്ചാം  സര്കഞര്

നബര്മ്മേബകകപ്പെകടണ  ചട്ടങ്ങള്,  നബയമസഭഞ  നടപടബ  ചട്ടഞ്ചാം  238  (2)-ല്
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പരഞമര്ശേബചബരബക്കുന  കേഞലെപരബധബക്കുള്ളബല്ത്തകന  തയ്യഞറഞകബ  അതതു

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുകട  സൂക്ഷ്മപരബകശേഞധനയഞയബ  ലെഭദമഞകകണതഞണക്ക്.

ചട്ടങ്ങളുകട  സമയബനബതമഞയ  രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം,  കേരടക്ക്  ചട്ടങ്ങളുകട  സൂക്ഷ്മ

പരബകശേഞധന  തുടങ്ങബയ   കേഞരദങ്ങളബല്  വബവബധ  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്

സത്വസ്പീകേരബകകണ  നടപടബകമഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  2019  ജൂണ്  12-ാം  തസ്പീയതബ

കചയറബല്  നബനണഞയബട്ടുള്ള  നബര്കദ്ദേശേങ്ങള്  എലഞ  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുഞ്ചാം

കേര്ശേനമഞയബ പഞലെബകകണതഞണക്ക്. 

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

കേഞകരദഞപകദശേകേ സമബതബ   റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സഭ  പരബഗണബകകണതബനഞല്

മുനകൂറഞയബ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യുനതഞണക്ക്  കേസ്പീഴ്വഴകഞ്ചാം.

ആയതബനഞല് കമപശഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല.

VII. ധനകേഞരദഞ്ചാം

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-2022

സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജേറബകലെയ്ക്കുള്ള    ഉപധനഞഭദര്തനകേളുകട

കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റെക്ക് കമശേപ്പുറത്തക്ക് വയ്ക്കുന. 
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VIII. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ     റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള തഞകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവുഞ്ചാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  .

(i) 2021-  കലെ കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii) 2021-  കലെ കകേരള സൂക്ഷ്മ കചറുകേബട ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള്
സുഗമമഞകല്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii) 2021-  കലെ കകേരള ധഞതുകള്   (  അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്  )   ബബല്

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

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്, 2021-കലെ കകേരള സൂക്ഷ്മ കചറുകേബട ഇടത്തരഞ്ചാം

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

ധഞതുകള്  (അവകേഞശേങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്  എനബവ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന. 

സവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന. 

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

ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണകവളയബല്  സഭയബല്  ഉയര്നവനബട്ടുള്ള

അഭബപഞയങ്ങള്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ   കബയഞത്മകേമഞയബ   വബലെയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം
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സൂക്ഷ്മമഞയബ  പരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  കച യതബനുകശേഷഞ്ചാം  ആവശേദമഞയ

കഭദഗതബകേകളഞകടയഞണക്ക്  തയ്യഞറഞകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  അഞ്ചാംശേദഞയ  വര്ദനവബനക്ക്

ഇകപ്പെഞള്  നബയമകഭദഗതബ  ആവശേദമഞകണങ്കബലുഞ്ചാം  ഭഞവബയബല്

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശേദഞയത്തബകലെഞ  സര്കഞര്  വബഹബതത്തബകലെഞ

വരുത്തുന  കേഞലെബകേമഞയ  വര്ദനവക്ക്  കനഞട്ടബഫബകകഷന  വഴബ

നടത്തഞവുനതഞകണനക്ക് കഭദഗതബ ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  2021-കലെ

കകേരള സൂക്ഷ്മ കചറുകേബട ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞകല്

(കഭദഗതബ)  ബബലബല്  കനരകത്ത  സലെസനസബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കുനതക്ക്

വദവസഞയ  വകുപ്പെബകലെ  ഉകദദഞഗസരടങ്ങുന  ഒരു  സമബതബയഞയബരുന.

എനഞല്  അത്തരത്തബലുള്ള  പലെ  അനുമതബകേളുഞ്ചാം  സലെസനസഞയബ  മറക്ക്  പലെ

വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം  പരബഗണബകകപ്പെടുനബകലനഞ്ചാം  പഞകയഞഗബകേമഞയ

തടസ്സങ്ങളുണഞക്കുന എനമുള്ള അഭബപഞയത്തബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് നൂറക്ക്

കകേഞടബ  രൂപയക്ക്  മുകേളബല്വരുന  നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്

നല്കകേണ സലെസനസുകേകളലഞഞ്ചാം കചരുന ഒരു കകേഞകമ്പഞസബറക്ക് സലെസനസക്ക്

നല്കേഞനഞണക്ക്  ഇകപ്പെഞള്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനതക്ക്.  ആഴ്ചയബകലെഞരബകല്  കയഞഗഞ്ചാം

കചരണകമന  ബബലബകലെ  വദവസയബല്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തുകമ്പഞള്  ബബല്

നബഷ്കര്ഷബക്കുന രൂപത്തബല് സലെസനസബനുള്ള അനുമതബകക്ക് പരമഞവധബ ഏഴക്ക്



26

ദബവസകമനള്ളതക്ക്  ഉറപ്പുവരുകത്തണതുള്ളതബനഞല്  ഒരകപക്ഷ  ലെഭബചഞല്  ആ

വദവസയ്ക്കുള്ളബല് ചുമതലെ നബര്വ്വഹബകഞന കേഴബയഞവുന സമയഞ്ചാം കചയര്മഞനക്ക്

നബശയബകഞവുനതഞകണനക്ക് ബബലബല് മഞറഞ്ചാം വരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.     

 മലെബഞര്  കമഖലെയബകലെ  ധഞതുകള്  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക്

നബയമമബലഞത്തബനഞല്   പുതുതഞയബ  ഒരു  നബയമഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവരണകമന

സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  നബര്കദ്ദേശേത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  സര്കഞരബനുഞ്ചാം

സമൂഹത്തബനുഞ്ചാം  കപഞതുസത്വത്തബനകേത്തുള്ള  പൂര്ണമഞയ  അവകേഞശേഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞവുന  രൂപത്തബലെഞണക്ക്  2021-കലെ  കകേരള  ധഞതുകള്

(അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്) ബബല് അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  

ശസ്പീ  .   മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ അലെബ : വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന.  നദഞയമഞയ

കവതനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബചക്ക്  പരബസബതബ  സഇഹൃദ

നബകക്ഷപ  സഞ്ചാംസഞനമഞകബ  കതഞഴബലെബലഞയയക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണണകമനതഞണക്ക്  വദവസഞയ  നയത്തബകന്റെ   ലെക്ഷദകമങ്കബലുഞ്ചാം  നബകക്ഷപ

സഇഹൃദ അന്തരസ്പീക്ഷമബലഞത്ത സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുകട പട്ടബകേയബല് കകേരളഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം

സഞനത്തഞണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബ  യൂണബയനുകേളുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട പശങ്ങളഞണക്ക്

വദവസഞയ  പബകനഞകഞവസയക്ക്  കേഞരണഞ്ചാം.  21  വനകേബട  വദവസഞയ

സഞപനങ്ങള്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പൂട്ടബകബടക്കുകേയഞണക്ക്.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക്



27

ആവശേദമഞയ സഇകേരദങ്ങള് നല്കേഞകനഞ വദവസഞയ അനുകൂലെ സഞഹചരദഞ്ചാം

സൃഷ്ടബകഞകനഞ  ഇതുവകര  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  വദവസഞയ  പഞര്ക്കുകേളബല്

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തക്ക്  യഥഞര്ത  നബകക്ഷപകേര്കക്ക്  നല്കേഞന

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. അസഞ്ചാംസ്കൃത വസ്തുകളുകട വബലെകയറഞ്ചാം കചറുകേബട സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര

ബുദബമുട്ടബലെഞക്കുകേയഞണക്ക്.  കചറുകേബട  വദവസഞയ  കമഖലെയബകലെ  വഞയ്പകേള്കക്ക്

പലെബശേയബളവുഞ്ചാം  കമഞറകട്ടഞറബയവുഞ്ചാം  അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  സവദദ്യുതബ  ഫബകഡക്ക്

ചഞര്ജ്ജക്ക്  ഒഴബവഞകബ  തവണകേളഞയബ  അടയഞന  സഇകേരദകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.   കചറുകേബട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര  സഹഞയബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്

തകദ്ദേശേഭരണ  സഞപനങ്ങള്  വഴബ  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഈ  കമഖലെകയ

കദഞഷകേരമഞയബ ബഞധബക്കുന ഉത്തരവുകേള് പുനനഃപരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ഖഞദബ  കബഞര്ഡബനക്ക്  റബകബറബനത്തബല്  ലെഭബകഞനുള്ള  50  കകേഞടബ  രൂപ

അടബയന്തബരമഞയബ അനുവദബകണഞ്ചാം.  കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകന്റെ വരുമഞനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളുകട അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  പുനനഃപരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസഞനത്തബനഞകകേ ബഞധകേമഞകുന രസ്പീതബയബല് ധഞതുകളുകട  അവകേഞശേഞ്ചാം

നബക്ഷബപ്തമഞക്കുനതബനക്ക്  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം.   'ധഞതുകള്'

എനതബനക്ക്  കൃതദമഞയ  നബര്വ്വചനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ഏകതലഞഞ്ചാം  ധഞതുകകള



28

ഏകറടുകല്  പരബധബയബല്  നബനക്ക്  ഒഴബവഞകബയബട്ടുകണനക്ക്  വദകമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം.  ധഞതുകള് ഏകറടുക്കുനതുമൂലെഞ്ചാം സത്വകേഞരദ വദകബകേളുകട സകേവശേ

ഭൂമബയബലുണഞകുന നഞശേനഷ്ടങ്ങള്കക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കേഞനുള്ള വദവസ

നബയമത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.   കേയര്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബയബല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  വബഹബതഞ്ചാം  പരബഷ്കരബകഞകത

കതഞഴബലെഞളബ  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബച  നടപടബ  കതഞഴബലെഞളബ  വബരുദമഞണക്ക്.

അഞ്ചാംശേദഞയ  വര്ദന  അടകമുള്ളവ  കനഞട്ടബഫബകകഷന/ഇതര  അനുവദനസ്പീയ

മഞര്ഗ്ഗങ്ങള്  മുകഖന  നടപ്പെബലെഞകഞനുള്ള  നബയമകഭദഗതബ  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം

കചയ്യകപ്പെടുനബകലനക്ക്  ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം.   കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ആനുകൂലെദഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനലഞകത കക്ഷമനബധബകേളബകലെ അഞ്ചാംശേദഞയത്തുകേ വര്ദബപ്പെബകഞന

പഞടബകലനഞ്ചാം കക്ഷമനബധബ  വരുമഞനത്തബകന്റെ പത്തക്ക്  ശേതമഞനത്തബല് കൂടുതല്

ഭരണപരമഞയ  കചലെവുകേള്കക്ക്  വബനബകയഞഗബകഞന  പഞടബകലനമുള്ള

നബബനന  നബയമത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  മകള്കക്ക്  ഉനത

വബദദഞഭദഞസത്തബനക്ക്  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്   അനുവദബകണഞ്ചാം.    കകേരളത്തബല്

കേഞലെഞവസഞ  സുരക്ഷബതതത്വഞ്ചാം  ഇലഞതഞവുകേയുഞ്ചാം  പഞരബസബതബകേ  പതബസനബ
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രൂക്ഷവുമഞയബരബക്കുന  സഞഹചരദത്തബല്  ധഞതു  വബനബകയഞഗത്തബനുള്ള

സമഗ്രമഞയ  നബയമ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുനതബനുപകേരഞ്ചാം  ധഞതുകള്

(അവകേഞശേങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്  മഞത്രമഞകബ  ചുരുക്കുനതക്ക്

അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .   പകമഞദക്ക് നഞരഞയണ്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള

2021-കലെ  കകേരള  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  പരമ്പരഞഗത കതഞഴബലെഞളബകേകള സഞ്ചാംരക്ഷബചകകേഞണക്ക് ഈ

കമഖലെയബല്  സമഗ്രമഞയബ  യനവല്കരണഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം.  ആധുനബകേ

സഞകങ്കതബകേവബദദയബലൂകട  സവവബധദമഞര്ന  ഉല്പനങ്ങളുണഞകബ  കമചകപ്പെട്ട

വബപണബയുണഞകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  അഭബനനനഞര്ഹമഞണക്ക്.   കേയര്

രഞ്ചാംഗവുമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് ആധബകേഞരബകേ പഠനഗകവഷണഞ്ചാം നടത്തഞനുഞ്ചാം  കേയര്

രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  കകവവബധദവല്കരണഞ്ചാം  നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം

സഞധബകണഞ്ചാം.  ജേബകയഞ  കടകക്ക്കകറല്സബകന്റെ  സഞധദതകേള്

ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീയുഞ്ചാം  കേയര്കമഖലെയുമഞയുള്ള  ബനഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   വബദദഞഭദഞസ  ആനുകൂലെദഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  സഹകേരണസഞ്ചാംഘങ്ങകള  ആധുനബകേ  യനവത്കൃത
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ഫഞകറബകേളഞയബ മഞറഞനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ

പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  കകേരള  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  5  രൂപയബല്

നബനഞ്ചാം  20  രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബകഞനുള്ള  കഭദഗതബകയഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കേയര്

കതഞഴബലെഞളബകേകള സഞമ്പത്തബകേമഞയബ സഹഞയബക്കുന നബലെപഞടുകേളബല് നബനക്ക്

സര്കഞര്  പബന്മേഞറുകേയുമഞണക്ക്.  കകവവബധദവത്കേരണത്തബനക്ക്  സഞധദതകേളുള്ള

ഇഇ  കമഖലെയബല്  പുതബയ  കതഞഴബലെഞളബകേകള  ആകേര്ഷബക്കുനതബനുതകുന

പദതബകേളഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.   കതഞണക്ക്  ആവശേദഞനുസരണഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞന

നഞളബകകേര കൃഷബ ശേകബകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ചകേബരബ ക്ഷഞമഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതബനുള്ള

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

വദവസഞയ കമഖലെകയ കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഞക്കുകേയുഞ്ചാം കേയര് കകേഞര്പ്പെകറഷന

നല്കുന  അശേഞസസ്പീയ  ഡബസഇണക്ക്  നബരക്കുകേകള  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

പരബകശേഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  തൃപ്പൂണബത്തുറ  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  കേയര്

സഞ്ചാംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ഭൂസത്വത്തുളള  കേയര്  സഞ്ചാംഘങ്ങകള  പുനരുദരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കേയര്
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വദവസഞയകത്ത ആധുനബകേവല്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  ടബ.  പബ.  രഞമകൃഷ്ണന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   നനകുമഞര്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുളള 2021-കലെ

കകേരള സൂക്ഷ്മ-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള് സുഗമമഞകല്

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വദവസഞയങ്ങളുകട  സുഗമമഞയ

നടത്തബപ്പെബനക്ക്  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  ലെഞനഡക്ക്  കപഞളബസബ  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ഇനഡസ്ട്രബയല് എകസ്റ്റേറ്റുകേളബല് സഞപനഞ്ചാം നടത്തുനവര്കക്ക്  നബയമഞനുസൃതഞ്ചാം

ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം ലെഭബക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ബഞങ്കുകേള് വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര നബരുതഞഹകപ്പെടുത്തുന സമസ്പീപനത്തബല്

മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയങ്ങള്കക്ക്  പവര്ത്തന

മൂലെധനമുണഞകഞന സഹഞയകേരമഞയ നബലെപഞടക്ക്  സര്കഞര്  സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചക്ക്  ഒരഞഴ്ചയകേഞ്ചാം  കകലെസനസക്ക്,

കപര്മബറക്ക്  എനബവ  നല്കുനതബനുളള  വദവസ  സത്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.

എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.  ഉല്പ്പെനങ്ങള് വബറഴബകഞന ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഡബസ്ട്രബബനഷന

ചഞനല്  ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.   ഗഞര്ഹബകേഞവശേദത്തബനുഞ്ചാം  കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം

വദവസഞയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം   പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്ക്കുഞ്ചാം  ഗദഞസക്ക്  കേണക്ഷന
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ലെഭബക്കുനതബനക്ക്  വബതരണ  ശഞ്ചാംഖലെ  ശേകബകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  വദവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര  ബുദബമുട്ടബക്കുന  ഉകദദഞഗസര്കകതബകര  കേര്ശേന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    വബ  .    ശേശേബ:

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുളള  2021-കലെ  കകേരള  സൂക്ഷ്മ-

കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്  സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)

ബബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വദവസഞയ  കമഖലെകയ  മുകനഞട്ടുനയബകഞന

പഞപ്തമഞയ  നടപടബകേളുഞ്ചാം  പദതബകേളുഞ്ചാം  സമയബനബതമഞയബ

നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞണക്ക്  ഇഇ  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാംകകേഞണ്ടുകദ്ദേശേബക്കുനതക്ക്.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ  സമ്പ്രദഞയകത്തയുഞ്ചാം  യൂണബകവഴബറബ  വബദദഭദഞസ

സമ്പ്രദഞയകത്തയുഞ്ചാം  ഏകേസ്പീകേരബചക്ക്   നബലെവബലുള്ള  പശഞത്തലെ  സഇകേരദഞ്ചാം

കൂടുതല്  ഫലെപദമഞകണഞ്ചാം.  കകേരളത്തബല്  ഉല്പഞദബപ്പെബക്കുന  കേയറബകന്റെ

സബഞ്ചാംഹഭഞഗവുഞ്ചാം  കേയര്  ഭൂവസമഞകബ  ഇവബകടത്തകന  വബപണനഞ്ചാം  കചയ്യുന

നടപടബകയ സത്വഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം കേയര് ഭൂവസങ്ങളുകട കേയറ്റുമതബ

സഞധദത പരബകശേഞധബകകണതുമഞണക്ക്.  മൂലെദവര്ദബത കകകേത്തറബ ഉല്പനങ്ങള്

നബര്മ്മേബചക്ക്  കകകേത്തറബ  കമഖലെകയ  പുനരുജ്ജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  പദതബ
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തയ്യഞറഞകണഞ്ചാം.  ഇഇറ,  ചൂരല്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കൂടുതല്

കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനഞയബ  കസ്റ്റേറുകേള് കേകണത്തബ കകേഞമണ്

കഫസബലെബറബ  കസന്റെറുകേള്  സഞപബചക്ക്  ജേബലഞ  വദവസഞയ  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ജേനറല്

മഞകനജേരുകട  കനരബട്ടുള്ള നബയനണത്തബല് അവര്കഞവശേദമഞയ  നബര്മ്മേഞണ

വസ്തുകള് ലെഭദമഞകഞനുള്ള നടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. എസക്ക്.സബ/എസക്ക്.ടബ.

വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ട  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക്  ഇനഡസ്ട്രബയല്/മബനബ

ഇനഡസ്ട്രബയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേള്,  കപഞട്ടുകേള്  എനബവ  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഹയര്  പര്കചസക്ക്  വദവസയബകലെഞ  വഞടകേയ്കകഞ  ഏകറടുക്കുന

കകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക് തവണ വദവസയബകലെഞ ഒറത്തവണയഞകയഞ തുകേ ഇഇടഞകബ

പട്ടയഞ്ചാം അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബഞലെകൃഷ്ണന:  സര്,  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ

പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള ധഞതുകള് (അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്)

ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ജേനവഞസ  കമഖലെകേളബലുഞ്ചാം  വനകമഖലെകേളബലുഞ്ചാം

കുറഞ്ഞ ദൂരപരബധബയബല്  കേത്വഞറബകേള് പവര്ത്തബകഞന അനുമതബ  നല്കേബയ

നടപടബ  നബര്ഭഞഗദകേരമഞണക്ക്.  അതസ്പീവ  പരബസബതബ  ദുര്ബ്ബലെ  പകദശേത്തുഞ്ചാം

നസ്പീര്ത്തടകത്തഞടക്ക്  കചര്ന കമഖലെകേളബലുഞ്ചാം അനധബകൃതമഞയബ പവര്ത്തബക്കുന
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കേത്വഞറബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കഷറുകേള്ക്കുകമതബകര  ശേകമഞയ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

അനധബകൃത  കേത്വഞറബകേകള  ഒഴബവഞകബയുഞ്ചാം  നബയമഞനുസൃതമഞയ  കേത്വഞറബകേള്

പവര്ത്തബപ്പെബചഞ്ചാം  വയനഞടക്ക്  ജേബലയഞവശേദമഞയ  അസഞ്ചാംസ്കൃതവസ്തുകള്

ലെഭദമഞക്കുന സഞഹചരദമുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    നജേസ്പീബക്ക്

കേഞന്തപുരഞ്ചാം: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

ധഞതുകള് (അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്) ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

മഞനദണ്ഡപകേഞരമുള്ള  കേത്വഞറബകേള്  പവര്ത്തബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അനധബകൃത

മണല്  കേടത്തക്ക്  തടയുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മഴകകടുതബയബല്

പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം/ഭഞഗബകേമഞയുഞ്ചാം  വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്ക്കുഞ്ചാം  കൃഷബനഞശേഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബചവര്ക്കുഞ്ചാം  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  ധഞതുസമ്പത്തക്ക്

നബയനബതമഞയുഞ്ചാം നബയമവബകധയമഞയുഞ്ചാം മഞത്രഞ്ചാം ഉപകയഞഗബക്കുനതബനക്ക് പുതബയ

നബയമത്തബല്  വദവസ  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  സമഗ്രമഞയ  ഒരു  നബയമത്തബലൂകട

പരബസബതബ സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  

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

സലെസനസുള്ള  604  കേത്വഞറബകേളഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.
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അനധബകൃത കേത്വഞറബകേള് പവര്ത്തബക്കുനകണഞകയനക്ക് പരബകശേഞധബചക്ക്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ഒരു വര്ഷഞ്ചാം കേഞലെഞവധബയുള്ള കപര്മബറ്റുഞ്ചാം അഞക്ക് മുതല്

പനണക്ക്  വര്ഷഞ്ചാം  വകര  കേഞലെഞവധബയുള്ള  ലെസ്പീസുമഞണക്ക്  കേത്വഞറബകേള്കക്ക്

നല്കുനതക്ക്.   പഞരബസബതബകേ  സന്തുലെബതഞവസ  തകേര്ക്കുന  യഞകതഞരു

നബലെപഞടുഞ്ചാം  സര്കഞര്  സത്വസ്പീകേരബകബല.  സമനബഞ്ചാംഗക്ക്  ആനഡക്ക്  ജേബകയഞളജേബ

വകുപ്പെബല്  ഇ-ഗകവണനസക്ക്  പൂര്ണമഞയബ   നടപ്പെഞക്കുനതഞണക്ക്.  വദവസഞയ

കമഖലെയബല്  കൂടുതല്  നബകക്ഷപങ്ങള്  കകേഞണ്ടുവരുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

കനഞക്കുകൂലെബകകതബകര  കേര്ശേന  നബലെപഞടക്ക്   സത്വസ്പീകേരബക്കുനതുമഞണക്ക്.  കേയര്

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകലെ  കഡപനകട്ടഷനക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പുതുകബ

നബശയബചബട്ടുണക്ക്.  കേയര്കത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഇനകേഞ്ചാം  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബയബട്ടുളളതുഞ്ചാം   കൂലെബ  350  രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  കേയര്

കസഞസസറബകേള്കക്ക് കപഞഡക്ഷന മഞര്കറബഞ്ചാംഗക്ക് ഇനകസന്റെസ്പീവക്ക് ഇനത്തബല് 41

കകേഞടബ  രൂപ  നല്കേബയബട്ടുളളതുമഞണക്ക്.   അവരുകട  ആനുകൂലെദങ്ങള്

കേഞകലെഞചബതമഞയബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശേഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

കപനഷന/മഞചബഞ്ചാംഗക്ക്  ഗ്രഞന്റെക്ക്,  വബരമബകല്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം,  കുടുഞ്ചാംബ  കപനഷന

തുടങ്ങബയവയ്ക്കുപുറകമ കകേഞവബഡക്ക് ആശേത്വഞസ ധനസഹഞയമഞയബ 13 കകേഞടബ രൂപ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   കേയര്  കമഖലെയുകട  രണഞഞ്ചാം  പുനനഃസഞ്ചാംഘടനയബലൂകട
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കതഞഴബലെവസരഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെടഞത്ത  ആധുനബകേവല്കരണമഞണക്ക്  സര്കഞര്

ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.    ബഞഞ്ചാംബു വദവസഞയഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  സകേത്തറബ

കമഖലെ  പരബകപഞഷബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.   കകേരള

ഓകട്ടഞ  കമഞസബല്  ലെബമബറഡബല്  പുനനഃകമസ്പീകേരണഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുനതുഞ്ചാം

ഇലെകകഞണബകേക്ക് വഞഹനങ്ങളുകട സഞധദത ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുനതുമഞണക്ക്. ഖഞദബ

ആനഡക്ക്  വബകലജേക്ക്  ഇനഡസ്ട്രസ്പീസക്ക്  കബഞര്ഡുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കുടബശ്ശേബകേ

നല്കുനതബനക്ക്  12  കകേഞടബ  രൂപ അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.   ലെഞനഡക്ക്  അകലെഞട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്

കപഞളബസബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ ഹയര് പര്കചസക്ക് നബയമപകേഞരഞ്ചാം മുഴുവന തുകേയുഞ്ചാം

അടയ്ക്കുനവര്കക്ക് ഭൂമബയുകട  ഉടമസഞവകേഞശേഞ്ചാം ലെഭബകഞത്തതുമഞയബ ബനകപ്പെട്ട

അവദകത  നസ്പീക്കുനതഞണക്ക്.    വദവസഞയ  ആവശേദങ്ങള്കലഞകത

ഉപകയഞഗബക്കുന  ഇനഡസ്ട്രബയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേളുകട  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനുഞ്ചാം

ലെഞനഡക്ക്  അകലെഞട്ടക്ക്കമന്റുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസുകേള്  കവഗത്തബല്

തസ്പീര്പ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം   നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.

കമഖലെയബലുള്ള വദവസഞയ പഞര്ക്കുകേളുകട സഇകേരദഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.

2021-കലെ  കകേരള  ധഞതുകള്  (അവകേഞശേങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബലബല്

ധഞതുകളുകട  നബര്വ്വചനഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  കകേഞടുത്തബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

കേരബമണല്  സമ്പത്തക്ക്  ഉപകയഞഗബക്കുകമ്പഞള്  പഞരബസബതബകേമഞയ  എലഞ
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കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകകപ്പെടുനണക്ക്.  45  ഡബഗ്രബ  ചരബവബല്  കൂടുതലുള്ള

പകദശേങ്ങളബലുഞ്ചാം   കസ്റ്റേറക്ക്  ഡബസഞസ്റ്റേര്  മഞകനജകമന്റെക്ക്  അകതഞറബറബയുകട  മഞപ്പെക്ക്

പകേഞരഞ്ചാം  കറഡക്ക്  കസഞണബലുള്ള  പകദശേങ്ങളബലുഞ്ചാം  കേത്വഞറബകേള്കക്ക്  അനുമതബ

നല്കേഞന  പഞടബകലനഞ്ചാം  ഒരു  കേബകലെഞമസ്പീററബനുള്ളബല്  ഇറബകഗഷന

നബര്മ്മേബതബയുകണങ്കബല്  ഇറബകഗഷന  വകുപ്പെബകന്റെ  എന.ഒ.സബ.

ആവശേദമഞകണനമുള്ള  വദവസകേള്  നബലെവബലുണക്ക്.   നബയമവബരുദമഞയബ

കേത്വഞറബകേള്  പവര്ത്തബക്കുനകണഞകയനതക്ക്  പരബകശേഞധബകഞന  വകുപ്പെബനക്ക്

നബര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ബബല്ലുകേള്  പഞസ്സഞകബത്തരണകമനക്ക്

അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള കേയര്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  സൂക്ഷ്മ

കചറുകേബട  ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്  സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)

ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  ധഞതുകള്  (അവകേഞശേങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)

ബബല്ലുഞ്ചാം പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു. 
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(i) 2021-  കലെ കകേരള കേയര് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

149, 150, 151, 161, 163, 168, 170, 176, 177, 185, 186, 187, 191,

192, 193, 199, 202, 207, 209, 216, 218,  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.  

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച. 

213. In  section 4(8)   proposed   to  be  amended  in  the  principal  

Act by Clause 2(3), after the words “The Government may” 

the symbol “,” shall be inserted. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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   മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

219-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

113, 114, 120, 121, 123, 125, 128, 132, 133, 143, 147 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച:

133.  In Clause 1(2) for the figures and letter “17h” the figures

and letters  “17th” shall be substituted.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

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

കലെ  കകേരള  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  കേയര്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് ഐകേകേകണദന പഞസ്സഞയബ.

(ii) 2021-  കലെ കകേരള സൂക്ഷ്മ  -  കചറുകേബട  -  ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള്
സുഗമമഞകല്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

135, 136 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

151, 152, 161, 164 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

169, 171, 172 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

180, 184, 188, 192, 193, 195, 197, 199, 206, 207, 209, 212, 215

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഇകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച:

213. ഖണ്ഡഞ്ചാം  5  (iii)  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതബ  കചയ്യഞനുകദ്ദേശേബക്കുന  പധഞന

ആകബകലെ വകുപ്പെക്ക്  2(കജേഎ)-ല്  "നഗര പകദശേ"  എനതബനു പകേരഞ്ചാം

"നഗരപകദശേ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബ  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച:

512.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പറകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെക്ക് 6 ഡബ-ല്

(i)  “ബനകറഞ”,  എന  വഞകബനുപകേരഞ്ചാം  “ബനകറഞയക്ക്,  പസ്തുത

വദവസഞയ  സഞപനത്തബനക്ക്  ഒരു  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയതബനുകശേഷവുഞ്ചാം

അപകേഞരമുള്ള  വദവസഞയസഞപനഞ്ചാം  നല്കുന  മറുപടബ  ഏകതങ്കബലുഞ്ചാം

ഉകണങ്കബല്, അതക്ക് പരബഗണബചതബനുകശേഷവുഞ്ചാം” എനസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

(ii)  “റദ്ദേഞകകണതുഞ്ചാം”  എന വഞകബനുപകേരഞ്ചാം  “റദ്ദേഞകഞവുനതുഞ്ചാം”

എന വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

217, 219, 223, 224, 226, 228, 229, 232, 233, 236, 240, 248,

250, 252, 257, 259, 261, 263, 267, 269, 272, 273, 275, 278, 282,

287, 288, 291, 292, 304, 309, 314, 319, 321, 323, 325, 330, 331, 335,

337, 339, 340, 346, 348, 351, 354, 355, 359, 362, 365, 368, 370, 371,
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375, 376, 378, 380, 381, 383, 384, 388, 389, 391, 394, 398, 399, 401,

402, 403, 406, 408, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 421, 423, 425,

426, 428, 430, 431, 432, 434, 438, 439, 442, 443, 444, 445, 447,

448, 449, 450, 456, 457, 459, 460, 463, 465, 466, 470, 472, 473,

475, 477, 478, 481, 484, 486, 489, 491, 493, 497, 506 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച:

247. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെക്ക്  6 എ(1)  (ബബ)-ല്  "കറസ് കേന"  എനതബനക്ക്  കശേഷഞ്ചാം

"സര്വ്വസ്പീസസക്ക്” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

313. ഖണ്ഡഞ്ചാം 6 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബൽ കചർകഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

6 ബബ(1)-ൽ  "ബനകറഞയബകലെ"   എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "ബനകറഞയുകട"

എനതക്ക് കചർക്കുകേ.

324. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്  6 ബബ

(1)-ല് "വബവബധ സഞ്ചാംസഞന"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "സഞ്ചാംസഞനകത്ത വബവബധ''

എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.
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392. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്  6  ബബ

(4)-ല് "മുമ്പക്ക്" എന വഞകബനക്ക് പകേരഞ്ചാം "മുനപക്ക്" എന വഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ.

427. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെക്ക്

6 ബബ(6)-ല്    "പഞലെബക്കുവഞൻ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "പഞലെബക്കുനതബല്"

എനതക്ക്  കചര്ക്കുകേ.  

 467. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6 പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

6 സബ(2)-ല് "നബന" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "നബനക്ക്"എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.  

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച:

229. ഖണ്ഡഞ്ചാം 6 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന

വകുപ്പെക്ക്  6 എ(1)-ല്  "സതത്വരമഞയബ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"സമയബനബതമഞയബ”എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

345. ഖണ്ഡഞ്ചാം 6 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്

6 ബബ(2)-ല്  "പരബകശേഞധന"  എന  വഞകബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "

പരബകശേഞധനഞ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

416. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്  6 ബബ

(6)-ല് "(5)-ാം" എന അകത്തബനുഞ്ചാം ചബഹ്നത്തബനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം  "(4)-ാം'' എന

അകവുഞ്ചാം ചബഹ്നവുഞ്ചാം  കചര്ക്കുകേ.
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418. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്  6 ബബ

(6)-ല്  "ഒരുവര്ഷകഞലെയളവബനുളളബല്"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "ഒരു

വര്ഷകഞലെയളവബനുളളബല്'' എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

428. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന  വകുപ്പെക്ക്

6 ബബ(6)-ല്   "വസ്പീഴ്ചവരുത്തുനപക്ഷഞ്ചാം"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുനപക്ഷഞ്ചാം" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.  

482. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന വകുപ്പെക്ക്  6  സബ

(3)(ഡബ)(ii)-ല്  "പൂര്ത്തബയഞകഞത്ത"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "പൂര്ണമലഞത്ത"

എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് കഭദഗതബകയഞകട സത്വസ്പീകേരബച:

243. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന
വകുപ്പെക്ക് 6 എ(1)(എ)-ല് "ഇനകവസ്റ്റേക്ക്കമന്റെക്ക് കപഞകമഞഷന" എനതബനക്ക്
പകേരഞ്ചാം   "നബകക്ഷപങ്ങള്  കപഞതഞഹബപ്പെബകലെബകന്റെ"  എനക്ക്
കചര്ക്കുകേ. 

 250. ഖണ്ഡഞ്ചാം 6 പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞന ഉകദ്ദേശേബക്കുന
വകുപ്പെക്ക്  6 എ(1)  (സബ)-ല്  "കകേരള  വദവസഞയ  വബകേസന
കകേഞര്പ്പെകറഷന,  മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക്  ഡയറകേ ക്ക്ടര് "  എനതബനു  പകേരഞ്ചാം
"മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക് ഡയറകേ ക്ക്ടര്,  കകേരള സഞ്ചാംസഞന വദവസഞയ വബകേസന
കകേഞര്പ്പെകറഷന” എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

292.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  6  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശേബക്കുന
വകുപ്പെക്ക്  6 എ(3)-ൽ  "ഇനകവസ്റ്റേക്ക്കമന്റെക്ക്  കപഞകമഞഷന"  എനതബനു
പകേരഞ്ചാം  "നബകക്ഷപങ്ങള്  കപഞതഞഹബപ്പെബകലെബകന്റെ"  എനക്ക്
കചര്ക്കുകേ.
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മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  സത്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.   മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ

സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ആറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

507-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല.)

എട്ടഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

110,  113,  116,  118,  120,  122,  133  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

കലെ  കകേരള  സൂക്ഷ്മ-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)  ബബല് പഞസ്സഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ കകേരള സൂക്ഷ്മ-കചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം വദവസഞയ സഞപനങ്ങള്

സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)  ബബല് പഞസ്സഞകണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസ്സഞയബ.

iii) 2021-  കലെ കകേരള ധഞതുകള്   (  അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

187, 188, 189, 191, 194 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 220

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

226, 227, 228, 232, 233, 236, 238, 241, 244, 246, 247, 252,

253 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

255,  258,  260,  264,  271,  273,  276  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

265.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  5(2)-ല്  "അതബകന്റെ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "സഭ"എനക്ക്
കചര്ക്കുകേ.

266.  ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(2)-ല് "അതബകന്റെ മുമ്പഞകകേ"  എനതബനുകശേഷഞ്ചാം വരുന
"അതക്ക്"എനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച

255. ഖണ്ഡഞ്ചാം 5(1)-ല് "സര്കഞരബനക്ക്" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "സര്കഞരബനക്ക്,"

എനക്ക് വഞക്കുഞ്ചാം ചബഹ്നവുഞ്ചാം കചര്ക്കുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  സത്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബയുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

281, 283, 286 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

 295- ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

109, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 134, 135, 137, 140, 141, 147,

154,  155,  157,  159,  161,  179,  180  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

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

കകേരള  ധഞതുകള്  (അവകേഞശേങ്ങള്  നബക്ഷബപ്തമഞകല്)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ  -  കദവസത്വഞ്ചാം

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

2021-കലെ കകേരള ധഞതുകള് (അവകേഞശേങ്ങള് നബക്ഷബപ്തമഞകല്) ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് ഐകേകേകണദന സഭ പഞസ്സഞകബ.
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(iv) 2021-  കലെ കകേരള കേള്ളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് ബബല്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവുഞ്ചാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം

തകദ്ദേശേസത്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എസകസക്ക്

വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .

രഞജേസ്പീവക്ക്):  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ കകേരള

കേള്ളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റേബന):  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

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

കേമ്മേബറബ  നബര്കദ്ദേശേബച  കഭദഗതബകേള്  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കേള്ളക്ക്

കചത്തക്ക്  വദവസഞയകത്തയുഞ്ചാം  അതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പവര്ത്തബക്കുന

കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേ,  ഉത്പഞദനക്ഷമതയുള്ള കതങ്ങബനങ്ങള്

വബകേസബപ്പെബക്കുകേ,  വബകനഞദസഞഞര  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കടഞഡബ  പഞര്ലെര്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേ,  ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക്  ശുദമഞയ  കേള്ളക്ക്  ലെഭദമഞക്കുകേ  എനസ്പീ

ഉകദ്ദേശേദലെക്ഷദങ്ങകളഞകടയഞണക്ക്  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  പരമ്പരഞഗത  വദവസഞയകത്ത

ശേകബകപ്പെടുത്തുനതബനഞവശേദമഞയ  വദവസകേള്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ
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ഭഞഗമഞകഞന  കേഴബയഞത്ത  സഞഹചരദത്തബലുഞ്ചാം  ഈ  കമഖലെയബല്  ആധുനബകേ

സഞദദതകേള്  വബനബകയഞഗബക്കുനതബനുമഞണക്ക്  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന

കബഞര്ഡബനക്ക് രൂപഞ്ചാം കകേഞടുക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബഞബു   (  തൃപ്പൂണബത്തുറ): വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തുന. കേള്ളക്ക്

വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  മതബയഞയ  മൂലെധനഞ്ചാം

കേകണത്തഞന സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടബല. യഥഞസമയഞ്ചാം ചട്ടങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനുഞ്ചാം  ടബ  കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ബബലബകന്റെ

പകയഞജേനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.  വൃക്ഷകരഞ്ചാം  പബരബക്കുനതബല്നബനഞ്ചാം  നഞളബകകേര

കേര്ഷകേകര  ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തന  മൂലെധനത്തബനഞയബ

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബല്നബനഞ്ചാം  വബഹബതഞ്ചാം

കേകണത്തുനതബനുപകേരഞ്ചാം സര്കഞരബല്നബനഞ്ചാം വബഹബതഞ്ചാം കേകണത്തഞനുഞ്ചാം ഇഇ

വബഷയവുമഞയബ ബനമുള്ളവകര കബഞര്ഡബകന്റെ കചയര്മഞനഞയബ നബയമബകഞനുഞ്ചാം

എലഞ  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കടഡക്ക്  യൂണബയനുകേളുകടയുഞ്ചാം പഞതബനബധദഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന:  വബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുന.  കേള്ളക്ക്

കചത്തക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ജേസ്പീവബതരസ്പീതബയുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേസബതബയുഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കബഞര്ഡബല്  കചത്തക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട
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പഞതബനബധദമുണഞകുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. ശുദമഞയ കേള്ളക്ക് ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം കേള്ളക്ക്

ഷഞപ്പെബകന്റെ  നബലെവഞരഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  ശുദമഞയ  കേകള്ളടുകഞന

സഞധബക്കുന  ഫഞമുകേള്  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

കേളളുഷഞപ്പുകേള് ആകേര്ഷകേമഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   കജേഞബക്ക് കകമകബള്: സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുളള

2021-കലെ  കകേരള  കേളളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേളളക്ക്  വദവസഞയഞ്ചാം  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇഇ

കമഖലെയബല് കൂടുതല് കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുഞ്ചാം കേളളബല്നബനഞ്ചാം

ലെഭബക്കുന മൂലെദവര്ദബത ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട ഉല്പ്പെഞദനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ആവശേദമഞയ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  ഷഞപ്പുകേളബല്  ശുദമഞയ കേളളക്ക്

ലെഭദമഞകഞന  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ചബറ്റൂര്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

കമഖലെയബല്നബനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  കേളളബകന്റെ  പരബശുദബ  പരബകശേഞധബകണഞ്ചാം.

നസ്പീരകപഞലുളള  ലെഹരബകയതര  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  വബപണബയബകലെത്തബക്കുവഞന

കതഞഴബലെഞളബകേള്കഞവശേദമഞയ  പരബശേസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

കകേരകേര്ഷകേരുകട  വരുമഞനവുഞ്ചാം  കതങ്ങുകേള്കക്ക്  നല്കുന

നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേയുഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.   മഞയഞ്ചാം
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കേലെര്ന കേളളക്ക്  വബപണനഞ്ചാം നടത്തുന ഷഞപ്പുകേള്കകതബകര കേര്ശേന നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കേളളബകന്റെ  ഗണകമന്മേ  പരബകശേഞധബകഞനഞവശേദമഞയ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.  കതങ്ങക്ക്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  പകതദകേ

പഞകകജേക്ക്  പഖദഞപബചക്ക്  ഇഇ  വദവസഞയകത്ത  നബലെനബര്ത്തഞന  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  കകേ.  യു.  ജേനസ്പീഷക്ക് കുമഞര് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .

ബഞബു   (  കനന്മേഞറ  ):  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുളള  2021-കലെ

കകേരള കേളളക്ക് വദവസഞയ വബകേസന കബഞര്ഡക്ക് ബബല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അകത സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേള്ളക്ക്

കചത്തക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കതഞഴബലെബനബടയബല്  അപകേടകമഞ  മരണകമഞ

സഞ്ചാംഭവബചഞല് അവരുകട കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക് സഹഞയഞ്ചാം നല്കേഞന ഇഇ കബഞര്ഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം  കകേഞണക്ക്  കേഴബയണഞ്ചാം.   ശുദമഞയ  കേള്ളബകന്റെ  ഉല്പഞദനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബചക്ക്  വദഞജേ  കേള്ളബകന്റെ  വബതരണഞ്ചാം  തടയുനതബനക്ക്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സര്കഞര്  ഉടമസതയബലുള്ള  സലെങ്ങളബല്   കതങ്ങുകേളുഞ്ചാം

പനകേളുഞ്ചാം  വചപബടബപ്പെബകഞന  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.   ടൂറബസ്റ്റുകേകള

ആകേര്ഷബകത്തകരസ്പീതബയബല്  കേളഷഞപ്പുകേള്  ആധുനബകേവല്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം

കേള്ളബകന  ഒരു  പഞകകജ്ഡക്ക്  ആല്കകഹഞളബകേക്ക്  പഞനസ്പീയമഞകബ  കലെഞകേ
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വബപണബയബകലെത്തബകഞന  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.

ഖഞദബവദവസഞയ  കബഞര്ഡബകന്റെ  പഞലെകഞടുള്ള  പൂട്ടബകബടക്കുന   വദവസഞയ

യൂണബറ്റുകേള് ഏകറടുത്തക്ക്  പവര്ത്തനഞ്ചാം പുനരഞരഞ്ചാംഭബകണഞ്ചാം. 

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

ചര്ചയബല് പകങ്കടുത്ത അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് നനബ കരഖകപ്പെടുത്തുന. 

അധബകേ  കപര്മബറക്ക്  ഫസ്പീ  ചുമത്തുനതുവഴബ  വൃക്ഷകരത്തബല്നബനഞ്ചാം

ശേരഞശേരബ  16.42  കകേഞടബ  രൂപയഞണക്ക്  വരുമഞനഞ്ചാം  പതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്.

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്,  സര്കഞര്  നബശയബക്കുന  പകേഞരമുള്ള

നബബനനകേളബകന്മേല്   കബഞര്ഡബനക്ക്  ധനസഹഞയങ്ങളുഞ്ചാം  ഗ്രഞന്റുകേളുഞ്ചാം

നല്കേഞവുനതഞണക്ക്.  കേള്ളക്ക്  കമഖലെയബല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കതഞഴബലെഞളബ

യൂണബയനുകേളുകട പഞതബനബധദഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കേള്ളക്ക് ലെഭബക്കുനതബനക്ക്

അതദ്യുല്പ്പെഞദന  കശേഷബയുള്ള  വൃക്ഷങ്ങള്  വചക്ക്  പബടബപ്പെബക്കുകേ,

ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക്  ശുദമഞയ  കേള്ളക്ക്  ലെഭബക്കുനകവനക്ക്  ഉറപ്പെഞക്കുകേ,

കേള്ളബല്നബനഞ്ചാം  മൂലെദവര്ദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേ, കേള്ളക്ക് ഷഞപ്പുകേള് നടത്തഞന സബരഞ്ചാം കകേട്ടബടങ്ങള്

നബര്മ്മേബചക്ക് നല്കുകേ, വബകനഞദസഞഞര കമഖലെകേളബല് ആധുനബകേ രസ്പീതബയബലുള്ള

കേള്ളക്ക് ഷഞപ്പുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേ എനസ്പീ നബര്കദ്ദേശേങ്ങളുഞ്ചാം പരബഗണബക്കുനണക്ക്.  
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുള്ള 2021-കലെ കകേരള കേള്ളക്ക്

വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണയ്കകടുത്തു.

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

162, 163, 165, 166, 167, 169, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 186, 

188, 194, 196 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞയബ അവതരബപ്പെബച.

158. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2-ല് "-(1)" എനതക്ക് നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 
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മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

198, 203, 204, 205, 206, 210, 213, 214, 215, 221, 224, 227, 228,

234, 235, 236, 238, 239, 241,  243,  246, 247, 255, 257, 259 എനസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച. 

204.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(2)  -ല്  "കബഞര്ഡക്ക്  "  എനതബനക്ക്  കശേഷഞ്ചാം   ","  ചബഹ്നഞ്ചാം

കചര്ക്കുകേ.

235. ഖണ്ഡഞ്ചാം3(4)(എചക്ക്)-ല്   "യൂണബയനുകേളബകലെ"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"യൂണബയനുകേളുകട" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

260,  262,  265,  266,  269,  270  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

272,  275,  278,  281,  282,  283,  284  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  അഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള്ള അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

286, 287, 293, 294, 296, എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞയബ 

അവതരബപ്പെബച.

285. ഖണ്ഡഞ്ചാം 6-ല് "തുടരുനതബനുഞ്ചാം "  എന വഞകബനു മുമ്പഞയബ  "അഞ്ചാംഗമഞയബ "

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച.

287. ഖണ്ഡഞ്ചാം  6(ഡബ)-ല്,  "കബഞര്കഡഞ"  എനതബനുകശേഷഞ്ചാം  ","  ചബഹ്നഞ്ചാം

കചര്ക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

    കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗബകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

297, 299, 300, 306, 307, 310, 313, 316, 317, 318, 319  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച.

300. ഖണ്ഡഞ്ചാം  7(1)-ല്  "അഞ്ചാംഗത്തബകനകയഞ "  എന  വഞകബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"അഞ്ചാംഗകത്തകയഞ " എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

318. ഖണ്ഡഞ്ചാം  7(2)-ല്,  "സമയത്തക്ക്  "  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "കേഞലെയളവബല്"

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട 

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

 കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഏഴഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗബകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

321, 324, 328, 329, 331 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച.

324. ഖണ്ഡഞ്ചാം  8-ല്  "സര്കഞരബനക്ക്"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "സര്കഞരബകന"

എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 
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മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

    കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗബകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒമ്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

334,  335,  336,  337,  341,  342  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച.

 334. ഖണ്ഡഞ്ചാം 9(1)-ല്   "വകുപ്പു" എനക്ക് വരുനബടകത്തലഞഞ്ചാം "വകുപ്പെക്ക്" എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ. 

  341.   ഖണ്ഡഞ്ചാം  9(2)-ല്   "ഏതു"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "ഏതക്ക്"  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.”

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.



63

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  ഒമ്പതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഒമക്ക്പതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

345, 346 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പത്തഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

348,  351,  352,  355,  356,  357  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

361,  367,  368,  371,  372,  374  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

പനണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പനണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പ  തബമൂനഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

378, 380, 381, 382, 384 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  380-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ

സത്വസ്പീകേരബച.

380. ഖണ്ഡഞ്ചാം  13(1)-ല്  "കഡപനകട്ടഷന"  എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം  "അനദത്ര

കസവന വദവസയബല്" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പതബമൂനഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ
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ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പതബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പ  തബനഞലെഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

390, 395, 396, 400 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പതബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പ  തബ  നഞഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

405, 409, 410 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബനഞഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പതബനഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

413, 415, 416, 417, 418, 422, 424, 425, 429, 430, 431, 434,

437, 439, 440, 442, 444, 447, 448, 457, 458, 460, 468 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച.

439. ഖണ്ഡഞ്ചാം  16  (2)  (ഇ)-ല്  "വചക്ക്   ”  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "നട്ടക്ക് ”  എനക്ക്

കചര്ക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള്ള  പതബനഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള പതബനഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പ  തബ  കനഴഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

  471,  472,  474,  475,  476,  477,  479,  480 എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പതബകനഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

481, 483, 484, 486, 488, 490, 491, 492, 493, 495 എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പ  കത്തഞന  പ  തഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

  498, 499, 502, 503 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  പകത്തഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന ഒഇകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

613. ഖണ്ഡഞ്ചാം 20(3)-നക്ക് കശേഷഞ്ചാം തഞകഴപ്പെറയുന ഉപഖണ്ഡങ്ങള് കചര്ക്കുകേ.

“(4)  2002-കലെ  കകേരള  അബ്കേഞരബ  കഷഞപക്ക്  ഡബസക്ക് കപഞസല്
ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  കേസ്പീഴബല്  കേള്ളക്ക്ഷഞപ്പെക്ക്  സലെസനസബകേളബല്  നബനഞ്ചാം  അധബകേ
വഞര്ഷബകേ കറന്റെല് ആയബ ഇഇടഞക്കുന തുകേയുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബ കേമ്മേബറബകേള്
നടത്തുന കേള്ളക്ക്ഷഞപ്പുകേളുകട  സഞ്ചാംഗതബയബല് അധബകേ വഞര്ഷബകേ കറന്റെല്
ആയബ  ഇഇടഞക്കുന  തുകേയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞന  നബയമസഭ  നബയമഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം
നടത്തുന യഥഞവബധബയുള്ള ധനവബനബകയഞഗത്തബനു കശേഷഞ്ചാം നബധബയബകലെകക്ക്
വരവക്ക് വയ്കകണതഞണക്ക്.

(5)   1959-കലെ  വൃക്ഷകര  ചട്ടങ്ങള്കക്ക്  കേസ്പീഴബല്  അധബകേ  കപര്മബറക്ക്

ഫസ്പീസഞയബ  ചുമത്തുന  ഒരു  രൂപ  സഞ്ചാംസഞന  നബയമസഭ  നടത്തുന

യഥഞവബധബയുള്ള  ധനവബനബകയഞഗത്തബനുകശേഷഞ്ചാം  നബധബയബകലെയക്ക്  വരവക്ക്

വയ്കകണതഞണക്ക്.”

505,  507,  508,  509,  510,  511  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇദക്ദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.  
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മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള്ള  ഇരുപതഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പകേഞരമുള്ള ഇരുപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

  515, 516, 518 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

  520, 523, 525, 527, 528 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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  ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

530, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543 എനസ്പീ 

നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇര്സ്തുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

544, 545, 549 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

550, 551, 552, 553, 556 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

557, 560, 562, 563, 564 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

565-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബനവലെബച. 
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ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

567, 568, 570, 572 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച. 

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

573, 574, 575, 576 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഇരുപത്തബകയഞനപതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെതഞഞ്ചാം   വകുപ്പെക്ക്

579-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച. 

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെതഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബകയഞനക്ക്  ,   മുപ്പെത്തബരണക്ക്   വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

മുപ്പെത്തബകയഞനക്ക്, മുപ്പെത്തബരണക്ക് വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 മുപ്പെത്തബകയഞനക്ക്, മുപ്പെത്തബരണക്ക് വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

583, 587, 590 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബമൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 603, 605, 606, 607 

എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബനഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

608, 611, 612 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മുപ്പെത്തബയഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)
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മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 മുപ്പെത്തബയഞറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

110, 112, 114, 116, 121, 124, 127, 129, 130, 131, 134, 137, 139, 141,

143, 144, 145, 146, 149, 150,  152, 154, 157 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് 

അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

കകേരള  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന

പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പബന്തഞങ്ങുന. 
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2021-കലെ  കകേരള  കേള്ളക്ക്  വദവസഞയ  വബകേസന  കബഞര്ഡക്ക്  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്  സഭ കഎകേകേകണദന പഞസ്സഞകബ.

(സഭ സവകുകനരഞ്ചാം 6.18-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)

****


