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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   26,   കചഞവ

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

അനധബകൃത ദത്തുനല്കേല് 

മബ  .    സസ്പീകര്:  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കപരൂര്കടയബല് നവജേഞതശബശുവബകന

ദത്തുനല്കേഞന് ശബശുകക്ഷമ സമബതബയഞ്ചാം ചചല്ഡക്ക് കവല്കഫെയര് കേമ്മേബറബയഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസഞ്ചാം  നടത്തബയ  ഇടകപടല്മൂലെഞ്ചാം  സമൂഹത്തബല്  ഉളവഞയബട്ടുള്ളതഞയബ
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പറയകപ്പെടുന  ആശങ്ക  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ,  സര്വശസ്പീ  എഞ്ചാം.

വബന്കസന്റെക്ക്,  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ അലെബ,  കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,

മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന്  എനസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചക്ക്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. കകേഞടതബയകട പരബഗണനയബലെബരബക്കുന വബഷയമഞയതബനഞല്

ചട്ടഞ്ചാം  52(7)  അനുസരബചക്ക്  ഉനയബകഞന്  അനുമതബ  നല്കേഞന്

പഞടബലഞത്തതഞകണങ്കബലഞ്ചാം  പകതദകേ  കകേസഞയബ  പരബഗണബചക്ക്

അനുവദബക്കുകേയഞണക്ക്. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കപരൂര്കട സസ്വകദശബനബയഞയ അനുപമ എസക്ക്.

ചന്ദ്രകന്റെ  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയബല്  ഉകപക്ഷബച്ചുകവനപറയന  കുഞ്ഞബകന

തബരബകകേ  ലെഭബകണകമന  ആവശദവഞ്ചാം  അവരുകടകതനക്ക്  സഞ്ചാംശയബക്കുന

കുഞ്ഞബകന ശബശുകക്ഷമ സമബതബയബല് ലെഭബചകപ്പെഞള് മുതല് സസ്വസ്പീകേരബകകപ്പെട്ട

നടപടബകേകള സഞ്ചാംബനബച്ചുഞ്ചാം അകനസ്വഷണഞ്ചാം നടത്തബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകഞന്

വനബതഞ  ശബശുവബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  പബന്സബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബകക്ക്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം  വനബതഞ  ശബശുവബകേസന  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകര്

അകനസ്വഷണമഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   കേഞട്ടഞകട  കനയ്യഞര്  കമഡബസബറബ
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കഹഞസബറലെബല്  19-10-2020-ല്  തനബകക്ക്  ജേനബച  ആണ്കുട്ടബകയ  തകന്റെ

സമ്മേതമബലഞകത  മഞതഞപബതഞകള്  ബലെമഞയബ  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയകട

അമ്മേകത്തഞട്ടബലെബല്  ഉകപക്ഷബകചനഞ്ചാം  കുട്ടബകയ  തബരബകകേ  ലെഭബകഞന്

സഹഞയബകണകമനമുള്ള   അനുപമയകട  പരഞതബയബകന്മേല്  വനബതഞ

ശബശുവബകേസന  ഡയറകര്  നടത്തബയ  പഞഥമബകേ  അകനസ്വഷണത്തബല്

ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയകട  തബരുവനന്തപുരകത്ത  അമ്മേകത്തഞട്ടബലെബല്

23-10-2020-നക്ക് പുലെര്കച 12.45-നുഞ്ചാം അകനദബവസഞ്ചാം രഞതബ 9 മണബക്കുമഞയബ

രണക്ക്  ആണ്കുഞ്ഞുങ്ങകള  ലെഭബച്ചുകവനഞ്ചാം   27-10-2021-നക്ക്  ശബശുകക്ഷമ

സമബതബ,  ചചല്ഡക്ക്  കവല്കഫെയര്  കേമ്മേബറബ,  ജേബലഞ  ശബശുസഞ്ചാംരക്ഷണ

ഓഫെസ്പീസക്ക്,  സബക്ക്  ഇന്കസകര്  ഓഫെക്ക്  കപഞലെസ്പീസക്ക്,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം  എനബവര്കക്ക്

കുഞ്ഞുങ്ങകള  ലെഭബച  വബവരഞ്ചാം  ഒഒൗകദദഞഗബകേ  അറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേബകയനഞ്ചാം

04-11-2020-ല്  ജേബലഞ  ശബശു  സഞ്ചാംരക്ഷണ  ഓഫെസ്പീസര്  പതപരസദഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുകണനഞ്ചാം  കവളബവഞയബട്ടുണക്ക്.   23-10-2020-ല്  ലെഭബച  രണക്ക്

കുട്ടബകേളുകടയഞ്ചാം വബവരങ്ങള്/ലെസ്പീഗലെബ ഫസ്പീ കഫെഞര് അകഡഞപ്ഷന് സര്ട്ടബഫെബകറക്ക്

എനബവ    മഞനദണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  CARINGS  കപഞര്ട്ടലെബല്  രജേബസ്റ്റര്

കചയബട്ടുള്ളതഞ്ചാം  ജുവചനല്  ജേസ്റ്റബസക്ക്  ആകക്ക്  പകേഞരവഞ്ചാം  അകഡഞപ്ഷന്

കറഗുകലെഷന്  പകേഞരവമുള്ള  തടര്നടപടബകേള്  ചചല്ഡക്ക്  കവല്കഫെയര്
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കേമ്മേബറബയഞ്ചാം  കസഷദചലെസ്ഡക്ക്  അകഡഞപ്ഷന്  ഏജേന്സബയഞ്ചാം

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതമഞണക്ക്.   ശബശുകക്ഷമ സമബതബയഞ്ചാം ചചല്ഡക്ക് കവല്കഫെയര്

കേമ്മേബറബയഞ്ചാം  അനധബകൃത  ഇടകപടല്  നടത്തബകയന  വഞദഞ്ചാം  ശരബയല.

അമ്മേകത്തഞട്ടബലെബല്  ലെഭബക്കുന  ഒരു  കുഞ്ഞബകന  ദത്തുനല്കുകമഞള്

പഞലെബകകണ  നടപടബക്രമങ്ങകളലഞഞ്ചാം  പഞലെബചബട്ടുണക്ക്.  സര്കഞരബകന്റെ

അകനസ്വഷണഞ്ചാംകൂടബ  പരബഗണബചക്ക്  മഞതകമ  ദകത്തടുകലെബകന്റെ  കേഞരദത്തബല്

അന്തബമ ഉത്തരവക്ക്  പുറകപ്പെടുവബകഞവൂ എനക്ക്  വഞബയൂര് കുടുഞ്ചാംബകകേഞടതബയബല്

അകപക്ഷബചബട്ടുണക്ക്.  അമ്മേയക്ക്  കുഞ്ഞബകന  ലെഭബകണകമന  നബലെപഞടഞണക്ക്

സര്കഞര് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുളളതക്ക്.   

ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   രമ:  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കപരൂര്കടയബല് മൂനദബവസഞ്ചാം

പഞയമുള്ള  കുഞ്ഞബകന  അമ്മേയബല്നബനഞ്ചാം  എടുത്തുമഞറബ  ദത്തുനല്കേഞന്

സര്കഞര്  സഞപനമഞയ  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയഞ്ചാം  ശബശുകക്ഷമ  കേമ്മേബറബയഞ്ചാം

നടത്തബയ  അനധബകൃത  ഇടകപടലഞ്ചാം  കുട്ടബകയ  കേഞണഞനബകലന  അമ്മേയകട

പരഞതബയബല്  ആറുമഞസകഞലെഞ്ചാം  എഫെക്ക്.കഎ.ആര്.  രജേബസ്റ്റര്  കചയ്യഞകത

കപഞലെസ്പീസക്ക്  നടത്തബയ  ഒത്തുകേളബയഞ്ചാം  ഉനത  രഞഷസ്പീയ  ഭരണതലെ

ഗൂഢഞകലെഞചനയഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം സമൂഹത്തബലണഞയബരബക്കുന ആശങ്ക സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണഞ്ചാം.   ശബശുകക്ഷമ  സമബതബയഞ്ചാം  ചച ല്ഡക്ക്
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കവല്കഫെയര്  കേമ്മേബറബയഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസഞ്ചാം  ഡബ.ജേബ.പബ യഞ്ചാം  മുഖദമനബയകട

ഓഫെസ്പീസഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടബതമഞയബ  ആസൂതണഞ്ചാം  കചയ കുറകൃതദമഞണബതക്ക്.   അമ്മേ

പരഞതബ  നല്കേബ  ആറക്ക്  മഞസമഞയബട്ടുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനഞ്ചാം

യഞകതഞരകനസ്വഷണവഞ്ചാം   നടത്തബയബട്ടബല.    അടബയന്തരമഞയബ  അമ്മേയക്ക്

കുഞ്ഞബകന  തബരബച്ചുനല്കേഞനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഈ

പശ്നത്തബല്  നടന  ഉനതതലെ  രഞഷസ്പീയ  ഭരണ  ഗൂഢഞകലെഞചനകയക്കുറബചക്ക്

ജുഡസ്പീഷദല്  അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തണകമനഞ്ചാം  ശബശുകക്ഷമ  സമബതബ

പബരബച്ചുവബടണകമനഞ്ചാം ആവശദകപ്പെടുകേയഞണക്ക്. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  2015-കലെ  ബഞലെനസ്പീതബ  നബയമവഞ്ചാം  2017-കലെ  അകഡഞപ്ഷന്

കറഗുകലെഷന് ആകക്ക് പകേഞരവമഞണക്ക് സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ദകത്തടുകല് നടപടബക്രമഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുനതക്ക്.  അസഞധഞരണവഞ്ചാം  സമഞനതകേളബലഞത്തതമഞയ  ഈ

കകേസബല്   ദകത്തടുകല്  നടപടബക്രമങ്ങള്  നബയമപരമഞയബട്ടഞണക്ക്

നടനബട്ടുള്ളതക്ക്.  19.04.2021- നക്ക് കുഞ്ഞബകന ഓണ്ചലെനഞയബ കപഞകസകസ്പീവക്ക്

അകഡഞപ്റസ്പീവക്ക്  പഞരന്റെക്ക്സക്ക്  റബസസ്പീവക്ക്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  14.05.2021-നക്ക്

അകഡഞപ്ഷന്  കേമ്മേബറബ  ഹബയര്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  അകഡഞപ്ഷന്

കറഗുകലെഷന്  12  പകേഞരമുള്ള  ദത്തക്ക്  നടപടബക്രമഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്
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തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബ  കകേഞടതബ  മുമഞകകേ  കകേസക്ക്  ഫെയല്  കചയക്ക്

നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   കപഞലെസ്പീസഞ്ചാം  വനബതഞ-ശബശുവബകേസന

വകുപ്പുഞ്ചാം നടത്തുന അകനസ്വഷണഞ്ചാംകൂടബ പരബഗണബചകശഷഞ്ചാം ഇഒൗ വബഷയത്തബല്

അന്തബമ  തസ്പീരുമഞനകമടുകണകമന  സര്കഞരബകന്റെ  അഭദര്ത്ഥനകയത്തുടര്നക്ക്

വബശദമഞയ  വഞദത്തബനക്ക്  കകേസക്ക്  മഞറബവചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   19-04-2021-നക്ക്

കപരൂര്കട  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബല്  അനുപമ  നല്കേബയ  പരഞതബയബകന്മേല്

നടത്തബയ  അകനസ്വഷണത്തബല്  കുഞ്ഞബകന്റെ  അമ്മേ  നല്കേബയ

സമ്മേതപതത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  കുഞ്ഞബകന  അമ്മേകത്തഞട്ടബലെബല്

നല്കേബയതഞയബ അനുപമയകട അച്ഛന് കമഞഴബ നല്കേബയതബനഞല് കുഞ്ഞബകന

തബരബച്ചുകേബട്ടഞന്  കകേഞടതബ  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  ശമബകണകമനക്ക്  പറഞ്ഞക്ക്  പസ്തുത

പരഞതബ  കപഞലെസ്പീസക്ക്  തസ്പീര്പ്പെഞകബയബട്ടുണക്ക്.   ഈ  വബഷയവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബകക്ക്  ലെഭബച  പരഞതബയബകന്മേല്  കപരൂര്കട

കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബല്  കകേസക്ക്  രജേബസ്റ്റര്  കചയക്ക്  അകനസ്വഷണഞ്ചാം

നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്.   കുഞ്ഞബകന  റബസസ്പീവക്ക്  കചയതമുതല്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള്  നബയമപരവഞ്ചാം  മഞനദണ്ഡ  പകേഞരവമഞകണനക്ക്

അകനസ്വഷണത്തബല്  വദക്തമഞയബട്ടുണക്ക്.   ഇഒൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല.
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 (അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന്,  പബ.  കകേ.  കുഞ്ഞഞലെബക്കുട്ടബ,  കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫെക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,   ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല് 

(1) കുറദഞടബ ജേലെകസചന പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    പബ  .    കുഞ്ഞമ്മേദക്ക്  കുട്ടബ  മഞസ്റ്റര്:  കേഞര്ഷബകേഞവശദത്തബനുഞ്ചാം

കുടബകവള്ളത്തബനുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബച്ചുവരുന  കുറദഞടബ  ജേലെകസചന പദതബയകട

കേനഞല്  ശഞ്ചാംഖലെകേളുഞ്ചാം  സ്ട്രക്ചറുകേളുഞ്ചാം   പുനരുദരബ  കഞനുഞ്ചാം  ടബ  ജേലെകസഞതസക്ക്

ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബ  പുതബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്ക്കരബകഞനുഞ്ചാം

നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  

ജേലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റബന്):   കേഞർഷബകേ

ജേലെകസചനത്തബനുകവണബ  കേമ്മേസ്പീഷൻ  കചയ  കുറദഞടബ  ജേലെകസചന  പദതബ

കേഞർഷബകേഞവശദത്തബനുപരബ  കുടബകവള്ളത്തബനുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബച്ചുവരുന.
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കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കകേഞർപ്പെകറഷനബകലെയഞ്ചാം  അനുബന  പഞഞയത്തുകേളബകലെയഞ്ചാം

വബവബധ  ജേലെചവദദ്യുത  പദതബകേളുകട  നബർമ്മേഞണത്തബനഞവശദമഞയ  കവള്ളഞ്ചാം

ഈ  കസഞതസക്ക്  ഉപകയഞഗബചഞണക്ക്  വബഭഞവന  കചയബരബക്കുനതക്ക്.   കുറദഞടബ

ജേലെസഞ്ചാംഭരണബയകട  സഞ്ചാംഭരണകശഷബ  പുനനഃസഞപബക്കുനതബനക്ക്

റബസർകവഞയറബല്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ കചളബയഞ്ചാം  മണലഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം  കചകയ്യണതഞ്ചാം

കശഞചനസ്പീയഞവസയബലള്ള  കേനഞല്  ശഞ്ചാംഖലെകേളുഞ്ചാം  സ്ട്രക്ചറുകേളുഞ്ചാം

ബലെകപ്പെടുത്തുകേകയഞ  മഞറബപ്പെണബയകേകയഞ  കചകയ്യണതമഞണക്ക്.  കേരകേളബടബഞ്ഞു

കപഞയബട്ടുള്ള എലഞ മൺകേനഞലകേളുഞ്ചാം ആവശദമഞയ വസ്പീതബയബലഞ്ചാം ആഴത്തബലഞ്ചാം

നബർമ്മേബകകണതഞ്ചാം  എലഞ  കേനഞലകേളുകടയഞ്ചാം  കചഞർചയള്ള  ഭഞഗങ്ങളബൽ

കകേഞൺക്രസ്പീറക്ക്  ചലെനബഞ്ചാംഗക്ക്  നടകത്തണതഞ്ചാം   ജേലെവബതരണഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ

നബയനബകഞൻ  പറ്റുന  ആധുനബകേ  സ്തൂയബസക്ക്  വഞല്വകേൾ

സഞപബകകണതമുണക്ക്.  ഫെണബകന്റെ ലെഭദതയനുസരബചക്ക്  മുന്ഗണനഞക്രമത്തബല്

പവൃത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  ഇറബകഗഷന്  ടൂറബസഞ്ചാം

കപഞജേകബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  ഡഞമുകേളുകട  പുനരുദഞരണത്തബനക്ക്   മുന്ഗണന

നല്കുനതഞണക്ക്.
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(2) ഗുണനബലെവഞരമബലഞത്ത മരുനകേളുകട നബയനണവഞ്ചാം അവശദമരുനകേളുകട
ലെഭദതയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:  കകേരളത്തബല്  വബറഴബകകപ്പെടുന

ഗുണനബലെവഞരമബലഞത്ത  മരുനകേള്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുന

ഏജേന്സബകേള്കകതബകര  നടപടബകയടുകഞനുഞ്ചാം  അവശദമരുനകേളുകട  ലെഭദത

ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):   സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ആറക്ക്  കമഖലെകേളഞയബ  തബരബചക്ക്  അതഞതക്ക്

കമഖലെയബലള്ള  അസബസ്റ്റന്റെക്ക്  ഡ്രഗ്സക്ക്  കേണ്കടഞളര്മഞര്  മരുനകേളുകട

വബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞരവഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം  ഇന്റെലെബജേന്സക്ക്  ബഞഞക്ക്

ഡ്രഗ്സക്ക്  ഇന്കസകര്  മരുനകേളുകട  വബതരണഞ്ചാം  നബരസ്പീക്ഷബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം

കചയവരുന.  അസഞ്ചാംസ്കൃത വസ്തുകളുകട സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം മുതല്  മരുനനബര്മ്മേഞണ

കവളയബകലെ ഓകരഞ ഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  Drugs and Cosmetics Act കലെ വദവസകേള്

പകേഞരമഞണക്ക്  നബയനബകകപ്പെടുനതക്ക്.  നഞഷണല്  ഇന്സ്റ്റബറമ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫെക്ക്

ബകയഞളജേബകല്സബകന്റെ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുപകേഞരഞ്ചാം  കകേരളത്തബല്  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

കുറഞ്ഞ മരുനകേളുകട എണഞ്ചാം മറക്ക് സഞ്ചാംസഞനങ്ങകള അകപക്ഷബചക്ക് കുറവഞണക്ക്.

വബപണബയബലളള  അകലെഞപ്പെതബ  മരുനകേളുകട  ഗുണനബലെവഞര  പരബകശഞധന

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  അവശദ  മരുനകേളുകട  ലെഭദത  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം



10

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്. 

III. സബ്മബഷന്

(1) വബദദഞര്ത്ഥബ സഞ്ചാംഘടനഞ പവര്ത്തനഞ്ചാം

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്):  എഞ്ചാം.ജേബ.

സര്വകേലെഞശഞലെ  കസനറക്ക്  ഇലെക്ഷനുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  എസക്ക്.എഫെക്ക്.കഎ.

നടത്തബയ അതബക്രമങ്ങളബല് ഒരു ദളബതക്ക് കപണ്കുട്ടബ  ആക്രമബകകപ്പെട്ട സഞ്ചാംഭവഞ്ചാം

ആവര്ത്തബകഞതബരബകഞനുഞ്ചാം  ഇതസഞ്ചാംബനബചക്ക്  എസക്ക്.എഫെക്ക്.കഎ.  കകേഞടുത്ത

പരഞതബ പബന്വലെബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

മഹഞതഞഗഞനബ  സര്വകേലെഞശഞലെഞ  കസനറബകലെ  വബദദഞര്ത്ഥബ

പതബനബധബകേളുകടയഞ്ചാം  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്  കേഒൗണ്സബലെബകലെ  സസ്പീറ്റുകേളബകലെയ്ക്കുളള

കതരകഞ്ഞടുപ്പുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ചബലെ  വബദദഞര്ത്ഥബകേള്  തമ്മേബല്

സഞ്ചാംഘര്ഷത്തബകലെര്കപ്പെടുകേയഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്  അവകര  സഞ്ചാംഭവ  സലെത്തുനബനക്ക്

മഞറ്റുകേയഞ്ചാം  കചയബരുന.  സഞ്ചാംഘര്ഷവമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

ഇരുവബഭഞഗത്തബലഞ്ചാംകപട്ട വബദദഞര്ത്ഥബകേളുകട പരഞതബകയത്തുടര്നക്ക് ഗഞനബനഗര്

കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷന്  കകേസക്ക്  രജേബസ്റ്റര്  കചയക്ക്  അകനസ്വഷണഞ്ചാം

നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്. കേദഞമസകേളബല് വബദദഞര്ത്ഥബനബകേള് ഉള്കപ്പെകടയളളവര്
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ആക്രമബകകപ്പെടുനതക്ക്  തടയഞനുഞ്ചാം  സസ്വതനമഞയ  വബദദഞര്ത്ഥബ  സഞ്ചാംഘടനഞ

പവര്ത്തനത്തബനുഞ്ചാം  നബലെവബല്  ശക്തമഞയ  സഞ്ചാംവബധഞനമുണക്ക്.

വബദദഞര്ത്ഥബകേള്കബടയബല്  അവകബഞധഞ്ചാം  വളര്ത്തുനതബനക്ക്  എലഞ

സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം  ജേന്ഡര്  ജേസ്റ്റബസക്ക്  കഫെഞറങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഇകന്റെണല്  കേഞ്ചാംപ്ലയബന്റെക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

(മനബയകട  മറുപടബയബല്  പതബകഷധബചക്ക്,  പതബപക്ഷ  കനതഞവക്ക്

പസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  പതബപക്ഷഞ്ചാം  ഒനടങ്കഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

(2) വബതര ഫെയര്കസ്റ്റഷനക്ക് കകേട്ടബടഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ജേബ  .    സ്റ്റസ്പീഫെന്:  വബതര  കപഞലെസ്പീസക്ക്   കേസ്വഞര്കട്ടഴക്ക്  കകേഞമഒൗണബല്

പവര്ത്തബക്കുന  ഫെയര്കസ്റ്റഷനക്ക്  പുതബയ  കകേട്ടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുകേയഞ്ചാം

വഞഹനങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  അടബസഞന  സഒൗകേരദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം

കചയ്യണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്):  വബതര  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷന്

കകേഞമഒൗണബകലെ ഒരു കേസ്വഞര്കട്ടഴബലെഞണക്ക്  2014  മുതല് വബതര ഫെയര് കസ്റ്റഷന്

പവര്ത്തബക്കുനതക്ക്.  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷന്  കകേഞമഒൗണബല്  ഫെയര്  കസ്റ്റഷനക്ക്
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പുതബയ കകേട്ടബടഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതക്ക് പഞകയഞഗബകേമല.  അനുകയഞജേദമഞയ സലെഞ്ചാം

ലെഭദമഞകബയഞല്  പുതബയ  കകേട്ടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.

(3)   വടകഞകഞരബയബല് പുതബയ കകേഞടതബ സമുചയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ:  തൃശ്ശൂരബല്  പവര്ത്തബക്കുന  സബക്ക്

കകേഞടതബകേളബകലെഞനക്ക്  വടകഞകഞരബയബകലെയക്ക്  മഞറബ  സഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  സബക്ക്

കകേഞടതബയഞ്ചാം  കപഞകകഞ  കകേഞടതബയഞ്ചാം  M.A.C.T.  കകേഞടതബയഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബ

കകേഞടതബയഞ്ചാം  അടങ്ങുന  പുതബയ  കകേഞടതബ  സമുചയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജേയന്): ഒരു സലെത്തക്ക് പവര്ത്തബക്കുന

കകേഞടതബ  മകറഞരബടകത്തയക്ക്  മഞറബസഞപബക്കുനതബനക്ക്  പകയഞഗബകേ

ബുദബമുട്ടുകേളുള്ളതബനഞല്  വബശദമഞയ  ആകലെഞചനകേള്  ആവശദമഞണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പുതബയ  കകേഞടതബകേള്  സഞപബക്കുനതബനുള്ള  മുന്ഗണനഞ

പട്ടബകേയബല്  വടകഞകഞരബ  സബക്ക്  കകേഞടതബകയ  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

സസ്പീകേള്ക്കുഞ്ചാം  കുട്ടബകേള്ക്കുകമതബരഞയ  കുറകൃതദങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച  കകേസകേള്

വബചഞരണ കചയ്യുനതബനുള്ള പകതദകേ കകേഞടതബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞണക്ക്

സര്കഞര്  ഇകപ്പെഞള്  പഞധഞനദഞ്ചാം  നല്കുനതക്ക്.  അവ  നബലെവബല്
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വനതബനുകശഷഞ്ചാം  പുതബയ  കകേഞടതബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്. 

(4) ചബരട്ടപ്പെഞലെബനക്ക് തറവബലെ

ശസ്പീ  .    മഞണബ  സബ  .    കേഞപ്പെന്:  ചബരട്ടപ്പെഞലെബനക്ക്  150  രൂപ  തറവബലെ

നബശ്ചയബക്കുകേയഞ്ചാം റബ്ബര് കപഞഡക്ഷന് ഇന്കസന്റെസ്പീവക്ക് സസ്പീഞ്ചാം പകേഞരഞ്ചാം ഉലഞദകേ

കബഞണസക്ക് ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

 കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  റബ്ബര്  കപഞഡക്ഷന്

ഇന്കസന്റെസ്പീവക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം  റബ്ബറബകന്റെ  തഞങ്ങുവബലെയഞ്ചാം  റബ്ബര്  കബഞര്ഡക്ക്

പസബദസ്പീകേരബക്കുന  കകദനഞ്ചാംദബന  വബലെ  സൂചബകേയഞ്ചാം  തമ്മേബലള്ള  വദതദഞസഞ്ചാം

കേര്ഷകേരുകട  ബഞങ്കക്ക്  അകഒൗണ്ടുകേളബകലെയക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  നല്കേബവരുന.

കേര്ഷകേരുകട  ബബല്ലുകേള്  റബ്ബര്  കബഞര്ഡക്ക്  ഉകദദഞഗസര്  പരബകശഞധബചക്ക്

സഞക്ഷദകപ്പെടുത്തബ സര്കഞരബനക്ക് സമര്പ്പെബക്കുനതബനനുസരബചക്ക്  RSS 1 മുതല് 5

വകര  കഗ്രഡബലള്ള  റബ്ബറബനുഞ്ചാം  ലെഞറകബനുഞ്ചാം  സബ്സബഡബ  നല്കേബവരുനണക്ക്.

2021  ഏഏ്രപബല്  മുതല്  റബ്ബറബകന്റെ  തഞങ്ങുവബലെ  കേബകലെഞയക്ക്  170  രൂപയഞയബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം  കുടബശബകേയബലഞകത  നല്കേബവരബകേയഞ്ചാം

കചയ്യുന.   ഷസ്പീറക്ക്  റബ്ബറബനുഞ്ചാം  ലെഞറകബനുമുള്ളതകപഞകലെയള്ള  ഗുണനബലെവഞര

മഞനദണ്ഡങ്ങള്  ചബരട്ടപ്പെഞലെബനക്ക്  നബശ്ചയബകഞന്  പഞകയഞഗബകേ
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ബുദബമുട്ടുകേളുള്ളതബനഞല് പസ്തുത ആവശദഞ്ചാം പരബഗണബകഞന് നബര്വഞഹമബല.

(5) തണസ്പീര്ത്തട നബയമത്തബല് ഇളവക്ക്

ശസ്പീ  .   കതഞമസക്ക് കകേ  .   കതഞമസക്ക്: കുട്ടനഞടക്ക് വബകേസന പദതബകേള്കക്ക് കകേരള

കനല്വയല് തണസ്പീര്ത്തട സഞ്ചാംരക്ഷണ നബയമത്തബല് ഇളവനുവദബകണഞ്ചാം. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  കകേരള  കനല്വയല്

തണസ്പീര്ത്തട  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമഞ്ചാം  പഞബലെദത്തബല്  വനകതഞകട

കനല്വയലകേളുഞ്ചാം  തണസ്പീര്ത്തടങ്ങളുഞ്ചാം  അനബയനബതമഞയബ

പരബവര്ത്തനകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  രൂപഞന്തരകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന  പവണത

തടയഞന്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  നബയമത്തബകലെ  വദവസകേള്കക്ക്  വബരുദമഞയബ

കനല്വയല്  പരബവര്ത്തനകപ്പെടുത്തുനതബകനഞ  രൂപഞന്തരകപ്പെടുത്തുനതബകനഞ

സഞധബകബകലങ്കബലഞ്ചാം  കകകേവശഞവകേഞശബകക്ക്  സസ്വന്തഞ്ചാം  ആവശദത്തബകലെയക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  വദവസകേള്കക്ക്  വബകധയമഞയബ  പരബവര്ത്തനഞനുമതബ

നല്കുനണക്ക്.  പഞരബസബതബകേ  വദവസകയ  കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബക്കുന

തരത്തബല്  തണസ്പീര്ത്തടങ്ങളുകട  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറബയതക്ക്  കുട്ടനഞടക്ക്  കപഞലള്ള

പരബസബതബകലെഞലെ  പകദശങ്ങകള  കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  ആയതക്ക്

കവള്ളകപ്പെഞകത്തബനുഞ്ചാം  മടവസ്പീഴ്ചയ്ക്കുഞ്ചാം  കേഞരണമഞകുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.

നബയമത്തബകലെ  വദവസകേള്  പൂര്ണകതഞതബല്  നടപ്പെബലെഞകകണതക്ക്
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കുട്ടനഞട്ടബകലെ  ജേനജേസ്പീവബതകത്തയഞ്ചാം  പഞരബസബതബകേ  വദവസകയയഞ്ചാം

സമതലെബതമഞയബ നബലെനബര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം കകേരളത്തബകന്റെ ആവഞസ വദവസകയ

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  അതദന്തഞകപക്ഷബതമഞണക്ക്.  നബയമത്തബകന്റെ

അന്തനഃസത്തകയ  പതബകൂലെമഞയബ  ബഞധബക്കുകമനതബനഞല്  ഒരു  പകതദകേ

പകദശത്തബനഞയബ  ഇളവനുവദബകഞന്  സഞധബകബല.  സഞ്ചാംസഞനതലെ

സമബതബയകട  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  കപഞത  ആവശദത്തബനക്ക്

കനല്വയല്  പരബവര്ത്തനഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  നബയമത്തബകലെ  വദവസകേള്കക്ക്

വബകധയമഞയബ അനുമതബ നല്കുന സഞഹചരദത്തബല് കുട്ടനഞടബകന്റെ കേഞരദവഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്. 

(6) കകേഞട്ടബകുളഞ്ചാം ഫെബഷബഞ്ചാംഗക്ക് ഹഞര്ബര് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    എചക്ക്  .    കുഞ്ഞമ:  കകേഞട്ടബകുളഞ്ചാം  ഫെബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  ഹഞര്ബര്

നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.     

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

സജേബ  കചറബയഞന്):  കകേഞട്ടബകുളഞ്ചാം  ഫെബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  ഹഞര്ബര് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള

അകനസ്വഷണ  ഗകവഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ  67  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയകട

ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പസ്തുത  പവൃത്തബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്

മഞതൃകേഞപഠനഞ്ചാം നടത്തബ ഹഞര്ബര് കലെ ഒഒൗട്ടക്ക് അന്തബമമഞകബയകശഷഞ്ചാം മഞതകമ
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CRZ  കബയറന്സക്ക്  ലെഭദമഞകബ വബശദമഞയ പദതബ രൂപകരഖ തയ്യഞറഞകഞന്

സഞധബക.  എഞ്ചാം.എല്.എ.യകട  സഞനബദദത്തബല്  ബനകപ്പെട്ട

വകുപ്പുകദദഞഗസരുകട  കയഞഗഞ്ചാം  വബളബച്ചുകചര്ത്തക്ക്  എതയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  പദതബ

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകമനക്ക് സഭയക്ക് ഉറപ്പുനല്കുന. 

(7) കറഞഡക്ക് പുനരുദഞരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വഞഴൂര് കസഞമൻ:  പസ്പീരുകമടക്ക് നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ ഉപ്പുതറ  -

കകേഞട്ടമലെ  -  വഞഗമണ്  കറഞഡക്ക്  പുനരുദരബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

കപഞതമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ  -  കദവസസ്വഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  പസ്പീരുകമടക്ക്  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  ഉപ്പുതറ,

കകേഞട്ടമലെ,  വഞഗമണ്  കറഞഡുകേളുകട  പവൃത്തബ  19-09-2009-നക്ക്

ആരഞ്ചാംഭബകചങ്കബലഞ്ചാം  കടണര്  ഏകറടുത്ത  കകേഞണ്ടഞകര്  പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞത്തതബനഞല് റബസക്ക്  &  കകേഞസ്റ്റക്ക്  റദ്ദേഞകബ  എസ്റ്റബകമറക്ക്  പുതകബ

ധനകേഞരദ  വകുപ്പെബനക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  ധനകേഞരദ  വകുപ്പെബല്നബനഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  ടബ  കറഞഡബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബ

പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.
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(8) കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം കകേ  .  എസക്ക്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   ബസക്ക് കസ്റ്റഷന്

ശസ്പീമതബ യ  .   പതബഭ: കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ. ബസക്ക് കസ്റ്റഷന്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബര്ത്തബവച  സര്വസ്പീസക്ക്  പുന:രഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ഗതഞഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  രഞജു):  കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം

കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  ബസക്ക്  കസ്റ്റഷകന്റെ  ഭഒൗതബകേ  സഞഹചരദങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് HLL life care limited തയ്യഞറഞകബ സമര്പ്പെബച മഞസ്റ്റര്

പ്ലഞനബകന്റെ  പഞഥമബകേ  രൂപകരഖ  പരബകശഞധബച്ചുവരുന.  കകേഞവബഡക്ക്

നബയനണങ്ങളബല്  പൂര്ണമഞയഞ്ചാം  ഇളവനുവദബക്കുന  മുറയ്ക്കുഞ്ചാം  വരുമഞന

വര്ദനയനുസരബച്ചുഞ്ചാം  സര്വസ്പീസകേള്  കൂടുതല്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.  നഷ്ടത്തബകലെഞടുന  സര്വസ്പീസകേളുഞ്ചാം  ടബപ്പുകേളുഞ്ചാം

ജേകനഞപകേഞരപദമഞയബ  കൂടുതല്  വരുമഞനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന  രസ്പീതബയബല്

പുനനഃക്രമസ്പീകേരബക്കുന  ഒരു  പദതബ  വബഭഞവന  കചയബട്ടുണക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങളുകട  സഹഞയകത്തഞകട  ഗ്രഞമവണബ  എന  നൂതന  പദതബ

പഞവര്ത്തബകേമഞകുനകതഞടുകൂടബ  കേഞയഞ്ചാംകുളഞ്ചാം യൂണബറബകലെ ഗ്രഞമപകദശങ്ങളബല്

കമചകപ്പെട്ട ഗതഞഗത സഒൗകേരദകമഞരുകഞന് കേഴബയഞ്ചാം.  കേബഫ്ബബ മുഖഞന്തരകമഞ

എഞ്ചാം.എല്.എ.  ഫെണബല്  നബകനഞ  പണഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  അതദഞധുനബകേ
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രസ്പീതബയബലള്ള  കഷഞപ്പെബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞഞ്ചാംപ്ലകക്ക്-കേഞ്ചാം-ബസക്ക്  കസ്റ്റഷകന്റെ  പവൃത്തബ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞണക്ക്.   

(9) സബ  .  എചക്ക്  .  സബ  ./  പബ  .  എചക്ക്  .  സബ  .  കേളുകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീഞ്ചാം:  കചറൂപ്പെ  സബ.എചക്ക്.സബ.-യകടയഞ്ചാം  മഞവൂരബല്

പുതബയ  പബ.എചക്ക്.സബ.-യകടയഞ്ചാം  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ  കജേഞര്ജക്ക്):  നഞഷണല്  കമഡബകല്  കേഒൗണ്സബലെബകന്റെ

നബര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരബചക്ക് കകേഞഴബകകഞടക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് കമഡബകല് കകേഞകളജേബകലെ

ഹഒൗസക്ക് സര്ജേന്മേഞര്കക്ക് പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കുനതബനക്ക് കേമ്മേമ്യൂണബറബ കമഡബസബന്

വബഭഞഗത്തബകന്റെ കേസ്പീഴബല് കമഡബകല് കകേഞകളജേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക് യൂണബറക്ക്,  കചറൂപ്പെ

റൂറല്  കഹല്ത്തക്ക്  കടയബനബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെറഞയബ  പവര്ത്തബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.

കമഡബകല്  ഓഫെസ്പീസര്  ഇന്-ചഞര്ജക്ക്  കൂടഞകത  കമഡബകല്  വബദദഞഭദഞസ

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്  14  ജേസ്പീവനകഞര്  ഇവബകട  കജേഞലെബ  കചയ്യുനണക്ക്.

എഞ്ചാം.എല്.എ.-യകട  ആസബ  വബകേസന  ഫെണബല്  നബനഞ്ചാം  പണബത

ഡയഞലെബസബസക്ക്  കസന്റെറബകന്റെ നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  ചകേമഞറുന മുറയക്ക്

സബ.എചക്ക്.സബ.  പവര്ത്തനക്ഷമമഞകഞന് കേഴബയഞ്ചാം.  മഞവൂര് കതങ്ങബലെകടവബകലെ
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മലെബഞര്  കേദഞന്സര്  ഇന്സ്റ്റബറമ്യൂട്ടക്ക്  &  റബസര്ചക്ക്  കസന്റെറബകന്റെ

ചകേവശമുണഞയബരുന  സലെവഞ്ചാം  അനുബന  സഒൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം   കേദഞന്സര്

കരഞഗബകേളുകട  rehabilitation centre  ആയഞ്ചാം early cancer detection centre

ആയഞ്ചാം മഞറബകയടുക്കുനതബനുള്ള നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കമഡബകല് വബദദഞഭദഞസ വകുപ്പെക്ക്

ഡയറകര്കക്ക് സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  കമഡബകല് വബദദഞഭദഞസ വകുപ്പെക്ക് ഡയറകറുകട

കപഞകപ്പെഞസല്  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  പരബകശഞധബചക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കമഡബകല്  വബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്

പരബശസ്പീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളഞയബ പവര്ത്തബക്കുന സഞപനങ്ങളുകട ഭരണപരമഞയ

പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  കമഡബകല്  വബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പെക്ക്

ഡയറകറുകടയഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുകടയഞ്ചാം  കമല്കനഞട്ടത്തബല്

സഞപന കമധഞവബകേകളയഞ്ചാം ബനകപ്പെട്ട ജേബലഞ കമഡബകല് ഓഫെസ്പീസര്മഞകരയഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ഒരു  കകേഞ-ഓര്ഡബകനഷന്  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതഞ്ചാം

കേമ്മേബറബ  പവര്ത്തന  സജമഞകുകമഞള്  ഇഒൗ  സഞപനത്തബകന്റെ

പവര്ത്തനത്തബനഞവശദമഞയ  ഫെണബകന്റെ  ലെഭദത  സഞ്ചാംബനബച  തടസങ്ങള്

പരബഹരബകകപ്പെടുനതമഞണക്ക്. 
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(10) കുറബപ്പുറഞ്ചാം തഞലൂകഞശുപതബ

കപഞഫെ  .    ആബബദക്ക്  ഹുചസ ന്  തങ്ങള്:  കുറബപ്പുറഞ്ചാം  തഞലൂകഞശുപതബ

വബകേസനത്തബനഞവശദമഞയ  ഫെണക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ആവശദമഞയ

തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ വസ്പീണഞ കജേഞര്ജക്ക്):  2011-ല് തഞലൂകഞശുപതബയഞയബ ഉയര്ത്തബയ

കുറബപ്പുറഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബല്  വബവബധ  വബഭഞഗങ്ങളബലെഞയബ

54 സബരഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞരുഞ്ചാം 28 തഞല്കഞലെബകേ ജേസ്പീവനകഞരുഞ്ചാം കജേഞലെബ കചയ്യുന.

കകേഞവബഡക്ക്  ചബകേബതയക്ക്  മഞതമഞയബ  എന്.എചക്ക്.എഞ്ചാം.  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  പതബനഞക്ക്

തഞല്കഞലെബകേ  ജേസ്പീവനകഞകരയഞ്ചാം  എല്.എസക്ക്.ജേബ.ഡബ.  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  നഞലെക്ക്

കപകരയഞ്ചാം  നബയമബചബരുന.  ജേനറല്  കമഡബസബന്,  അസബകരഞഗ  വബഭഞഗഞ്ചാം,

ശബശുകരഞഗ  വബഭഞഗഞ്ചാം,  കനതകരഞഗ  വബഭഞഗഞ്ചാം,  അനകസഷദ,  ദന്തല് വബഭഞഗഞ്ചാം

എനസ്പീ  കസഷദഞലെബറബകേളുകടയഞ്ചാം  24  മണബകറുഞ്ചാം  പവര്ത്തബക്കുന  ഒ.പബ.,

കഎ.പബ.,  അതദഞഹബത വബഭഞഗഞ്ചാം, കടഞമഞ കകേയര് യൂണബറക്ക്,  ഫെഞര്മസബ, ലെഞബക്ക്,

ബ്ലഡക്ക്  കസ്റ്റഞകറജേക്ക്  യൂണബറക്ക്  എനസ്പീ  വബഭഞഗങ്ങളുകടയഞ്ചാം  കസവനവഞ്ചാം  ഇവബകട

ലെഭദമഞണക്ക്.   എഞ്ചാം.എല്.എ.  ഫെണബല്നബനഞ്ചാം  കബ്ലഞകക്ക്  പഞഞയത്തക്ക്

ഫെണബല്നബനഞ്ചാം  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലെഞയബ  അനുവദബച  തകേ
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കചലെവഴബച്ചുകകേഞണക്ക്  പുതകബയ  ഒ.പബ.  കകേട്ടബടത്തബകന്റെയഞ്ചാം  സസ്പീകേളുകട

വബശമമുറബ,  ഫെസ്പീഡബഞ്ചാംഗക്ക്  റൂഞ്ചാം  എനബവയകടയഞ്ചാം  ഇ.സബ.ജേബ.  റൂഞ്ചാം  ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക്  റൂഞ്ചാം,

കമഡബസബന്  കസ്റ്റഞര്,  ഫെഞര്മസബ  എനബവയകടയഞ്ചാം  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേള്

നടനബട്ടുണക്ക്.  ആശുപതബയകട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനഞയളള  മഞസ്റ്റര്  പ്ലഞന്

പകേഞരഞ്ചാം  കപഞതമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  രണക്ക്  കകേഞടബ  രൂപയകട  എസ്റ്റബകമറക്ക്

തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  നഞല്പ്പെതലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്. ബഞകബ തകേയ്ക്കുളള പ്ലഞനുഞ്ചാം എസ്റ്റബകമറ്റുഞ്ചാം  പരബകശഞധബചക്ക് ഫെണബകന്റെ

ലെഭദതയക്ക് വബകധയമഞയബ അനുവദബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്. 

IV. നബയമനബര്മ്മേഞണ കേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്  
അയയണകമന പകമയവഞ്ചാം:

(i) 2021-  കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(ii)  2021-  കലെ  കകേരള  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബ  ആശസ്വഞസ  കക്ഷമനബധബ  
(  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iii) 2021-  കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(iv) 2021-  കലെ കകേരള കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

(v) 2021-  കലെ കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):
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2021-കലെ  കകേരള  വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ ആശസ്വഞസ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ

കകേരള  കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പഖദഞപബച്ചുകകേഞണക്ക്  സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുവഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണ്ടുള്ള  കസ്റ്ററക്ക്കമനഞ്ചാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

V. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണത്തബകലെ അവദക്തത

ശസ്പീ  .   കകേ  .   ബഞബു   (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ): 2021-കലെ കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബലബകലെ  ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

കതറബദരബപ്പെബക്കുനതഞ്ചാം  വസ്തുതഞവബരുദവമഞണക്ക്.  1994-കലെ   നബയമത്തബല്

തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബകേളുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംകതഞഴബലെബല്   ഏര്കപ്പെട്ടബരബക്കുന ആളുകേളുഞ്ചാം

ഒരു വര്ഷഞ്ചാം നല്കേബയ അഞ്ചാംശദഞയത്തബകന്റെ പത്തക്ക് ശതമഞനത്തബനക്ക് തലെദമഞയ

തകേ നബധബയബകലെയക്ക് ഗ്രഞന്റെഞയബ നല്കേണകമനക്ക് വദവസ കചയബട്ടുണക്ക്.  ബബല്

നബയമമഞകുനകതഞകട  സര്കഞര്  വബഹബതത്തബല്  2.5  കകേഞടബ  രൂപയകട
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വര്ദനയണഞകുഞ്ചാം.  ചട്ടപകേഞരഞ്ചാം  കറകറബഞ്ചാംഗക്ക്  ആന്ഡക്ക്  കനഞണ്കറകറബഞ്ചാംഗക്ക്

എകക്ക്കപന്ഡബചര്  ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണത്തബല്  കേഞണബകകണതഞണക്ക്.

അതബനഞല് ബബലബകന്റെ അവതരണഞ്ചാം മഞറബവയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ഇകഞരദത്തബല് റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

നല്കുകേയഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.

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

2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബലബല്,

ഓകരഞ തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബയഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാം കതഞഴബലെബല് ഏര്കപ്പെട്ടബരബക്കുന ഓകരഞ

ആളുഞ്ചാം പതബമഞസഞ്ചാം അന്പതക്ക് രൂപ വസ്പീതവഞ്ചാം ഓകരഞ കതഞഴബലടമയഞ്ചാം അയഞള്

നബകയഞഗബചബട്ടുള്ള ഓകരഞ തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബകയ സഞ്ചാംബനബച്ചുഞ്ചാം പതബമഞസഞ്ചാം

ഇരുപത്തബയഞക്ക്  രൂപ  വസ്പീതവഞ്ചാം  നബധബയബകലെയക്ക്  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

നല്കകേണതഞകണനക്ക് വദവസ കചയ്യുന. 1994-കലെ വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബയഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം  കതഞഴബലെബല്  ഏര്കപ്പെട്ടബരബക്കുനവരുഞ്ചാം  ഒരു  വര്ഷഞ്ചാം

നല്കേബയ  അഞ്ചാംശദഞയത്തബകന്റെ  പത്തക്ക്  ശതമഞനത്തബനക്ക്  തലെദമഞയ  തകേ

ഗ്രഞന്റെഞയബ നബധബയബകലെയക്ക് നല്കകേണതഞണക്ക്. എനഞല് കബപ്ത നബബനനയബല്,

പതബമഞസ അഞ്ചാംശദഞയ തകേ  10 രൂപയബല് അധബകേമഞയബ വര്ദബപ്പെബക്കുകമഞള്

അപകേഞരമുള്ള  വര്ദനവബനക്ക്  ആനുപഞതബകേമഞയബ  ഗ്രഞന്റെക്ക്  നല്കുനതബനക്ക്

സര്കഞരബനക്ക്  ബഞധദതയണഞയബരബക്കുനതല.  ആയതബനഞല്  ബബല്
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പഞബലെദത്തബല്  വരുകമഞള്  സഞബതനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  അധബകേകചലെവക്ക്

ഉണഞകുനബല. 

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  കതഞഴബലെഞളബകേള്  കക്ഷമനബധബയബകലെയക്ക്  അടയ്കകണ

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനുസൃതമഞയബ  സര്കഞര്  നല്കകേണ

വബഹബതഞ്ചാം   വര്ദബക്കുനതഞണക്ക്.  എനഞല്  മൂലെനബയമത്തബകലെ  കബപ്ത

നബബനനയബല്  അഞ്ചാംശദഞയ  വര്ദനവബനക്ക്  ആനുപഞതബകേമഞയബ  സര്കഞര്

ഗ്രഞന്റെക്ക്  നല്കകേണതബകലനക്ക്  വദവസ കചയ്യകപ്പെട്ടബരബക്കുനതബനഞല് സഞബത

നബധബയബല്നബനഞ്ചാം  അധബകേകചലെവക്ക്  ഉണഞകേബകലന  വബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം

തൃപ്തബകേരമഞയതബനഞല് ക്രമപശ്നഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല. 

(നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം തടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്  : ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

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

2021-കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ (കഭദഗതബ) ബബല് വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച

VI-ാം  നമര്  വബഷയ  നബര്ണയ  സമബതബയകട  പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  2021-കലെ

കകേരള  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബ  ആശസ്വഞസ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,

2021-കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ  (കഭദഗതബ) ബബല്, 2021-കലെ കകേരള
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കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  വബദദ്യുച്ഛക്തബയഞ്ചാം

കതഞഴബലഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകക്ഷമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  VII-ാം  നമര്  വബഷയ

നബര്ണയ  സമബതബയകട  പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  അയയണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

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

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

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കുനതബനക്ക്

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേള്  ശക്തബകപ്പെടുകത്തണതക്ക്  അനബവഞരദമഞണക്ക്.

കക്ഷമനബധബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ഫെലെപദമഞയബ  നടപ്പെഞകബ  മുകനഞട്ടുകപഞകുന

സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം.  കതഞഴബല്  നബയമങ്ങകളയഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേകളയഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന നബലെപഞടഞണക്ക് കകേരളഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   ടബ  .   സബദ്ദേബഖക്ക്:  I move that-

''This  House  resolves  to  disapprove  the  Kerala  Eduacation

(Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No.101 Of 2021).'' പധഞന

ആകബകലെ 9-ാം വകുപ്പെക്ക്  1-ാം ഉപവകുപ്പെബല് 'കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്'  എനതബനുപകേരഞ്ചാം
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'കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്/കഹഡക്ക് മബസ്ട്രസക്ക്/ചവസക്ക്  പബന്സബപ്പെല്'  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്

കചര്കകണതഞകണന  കഭദഗതബയബലൂകട  കദശസ്പീയ  വബദദഞഭദഞസ  നയഞ്ചാം

നടപ്പെഞകഞനഞണക്ക്  സര്കഞര്  ശമബക്കുനതക്ക്.  അകഞദമബകേ  നബലെവഞരഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനുള്ള ശബപഞര്ശകേളടങ്ങുന സമഗ്ര റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  എഞ്ചാം.എ.  ഖഞദര്

കേമ്മേസ്പീഷന് സമര്പ്പെബചബട്ടുകണഞകയനക്ക് വദക്തമഞക്കുകേയഞ്ചാം ഭഞഗബകേ റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ

അടബസഞനത്തബല്  വബദദഞഭദഞസക്രമകത്ത  ഉടച്ചുവഞര്ക്കുന  സമസ്പീപനഞ്ചാം

നദഞയമഞകണഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   ഹയര്കസകണറബ

കമഖലെയബല്  നബലെനബല്ക്കുന  സസ്പീനബയര്-ജൂനബയര്  തര്കഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വയനഞടക്ക്  ജേബലയബകലെ  ചടബല്  വബദദഞര്ത്ഥബകേള്കക്ക്

പ്ലസക്ക് വണ് പകവശനഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   എഞ്ചാം  .   അഷ്റഫെക്ക്  : നബരഞകേരണ പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്  എനതക്ക്  കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്/കഹഡക്ക് മബസ്ട്രസക്ക്/ചവസക്ക്  പബന്സബപ്പെല്

എന കഭദഗതബയബലൂകട   കകേരളത്തബകലെ   ഹയര്  കസകണറബ  സ്കൂളുകേളബകലെ

പബന്സബപ്പെല്മഞരുകട  ശമളഞ്ചാം  വഞങ്ങബകകഞടുകകണതക്ക്  കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്മഞരുഞ്ചാം

ചവസക്ക്  പബന്സബപ്പെല്മഞരുമഞകണന  അവസയഞണുണഞകുനതക്ക്.  എലഞ

വബഷയത്തബനുഞ്ചാം എ പ്ലസക്ക് കനടബയ വബദദഞര്ത്ഥബകേള്കക്ക് പ്ലസക്ക് വണ്-നക്ക്  സസ്പീറക്ക്

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  ആവശദത്തബനക്ക്  അദദഞപകേകര  നബയമബകഞനുഞ്ചാം
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നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  ഭഞഷഞനമ്യൂനപക്ഷ  സ്കൂളുകേളബകലെ  കുട്ടബകേള്കക്ക്  ഉനത

പഠനത്തബനക്ക്  അഡക്ക് മബഷന്  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്,   മകഞശസ്വരഞ്ചാം

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെങ്ങളബല്  ഹയര്  കസകണറബ  അനുവദബച  സ്കൂളുകേളബല്

പുതബയ കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം അധബകേ ബഞച്ചുകേളുഞ്ചാം  സയന്സക്ക് ബഞച്ചുഞ്ചാം അനുവദബകഞനുഞ്ചാം

സര്കഞര്  ചഹസ്കൂളുകേളബല്  പ്ലസക്ക്  ടൂ  ബഞച്ചുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം

മുന്കേകയ്യടുകണഞ്ചാം.  എസക്ക്.എസക്ക്.എല്.സബ.  സര്ട്ടബഫെബകറക്ക്

തബരുത്തലെബനുണഞകുന കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം തലെദതഞ സര്ട്ടബഫെബകറക്ക്

നല്കേഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

 ശസ്പീ.  ലെബകന്റെഞ കജേഞസഫെക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ

കജേഞണ്:  2021-കലെ  കകേരള  വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ  30.10.2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  മറക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം

വബഭബനമഞയബ  കകേരളത്തബകലെ  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെ   കേഞലെഞനുസൃതമഞയ

പരബഷഞരങ്ങള്കക്ക് വബകധയമഞയതകകേഞണഞണക്ക് സഞ്ചാംസഞനകത്ത വബദദഞഭദഞസ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  രഞജേദത്തബനഞകകേ  മഞതൃകേയഞയതക്ക്.  ഗുണകമന്മേയള്ള

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  കുട്ടബകേളുകട  അവകേഞശകമന  കേഞഴ്ചപ്പെഞടബല്  ഉറച്ചുനബനകകേഞണക്ക്

കുട്ടബകേള്കക്ക് നബലെവഞരമുള്ള വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം നല്കേഞനുഞ്ചാം സ്കൂളബകലെത്തുന മുഴുവന്
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കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം  തലെദ  പരബഗണന  നല്കേബ  പഠബകഞനുള്ള

സഞഹചരദകമഞരുകഞനുമഞണക്ക്  സര്കഞര്  ശമബക്കുനതക്ക്.  കപഞതവബദദഞഭദഞസ

സഞ്ചാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബലൂകട  കപഞതവബദദഞലെയങ്ങളബകലെ  കുട്ടബകേളുകട  എണഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  അകഞദമബകേ  നബലെവഞരവഞ്ചാം  ഭഒൗതബകേ  സഞഹചരദങ്ങളുഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  കദശസ്പീയ  വബദദഞഭദഞസ  നയത്തബകന്റെയഞ്ചാം

വബദദഞഭദഞസ  അവകേഞശ  നബയമത്തബകന്റെയഞ്ചാം  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  അകഞദമബകേ

വബദഗ്ദ്ധരുകടയഞ്ചാം  കപഞതസമൂഹത്തബകന്റെയഞ്ചാം  അഭബപഞയഞ്ചാം  മഞനബചഞണക്ക്

ഇത്തരകമഞരു കഭദഗതബ നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

ശസ്പീ.  വബ.  ആര്.  സനബല് കുമഞര് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ഇ  .

കകേ  .   വബജേയന്: 2021-കലെ കകേരള വബദദഞഭദഞസ (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു കസലെകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

വബദദഞഭദഞസ  അവകേഞശ  നബയമത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  എലഞ

കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഗുണകമന്മേയള്ള  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  ലെഭദമഞകണകമന  സര്കഞര്

തസ്പീരുമഞനത്തബകന്റെ ഭഞഗമഞയഞണക്ക്  ഈ കഭദഗതബ  ബബല് കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.

ആധുനബകേ  കേഞലെഘട്ടത്തബനനുസൃതമഞയബ  സ്കൂള്  കേരബക്കുലെത്തബല്  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ.  ഐ.  സബ.  ബഞലെകൃഷ്ണന് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .

സബ  .   വബഷ്ണുനഞഥക്ക്: I move that- “This House resolves to disapprove The

Kerala cashew Workers' Relief and Welfare Fund (Amendment) Bill

Ordinance, 2021 (Ordinance No. 128 of 2021)”. ഭൂരബഭഞഗഞ്ചാം കേശുവണബ

ഫെഞകറബകേളുഞ്ചാം  അടഞ്ഞുകേബടക്കുനതബനഞലഞ്ചാം  പവര്ത്തബക്കുനവയബല് കതഞഴബല്

ദബനങ്ങള്  കുറവഞയതബനഞലഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്  ഇനക്ക്  പതബസനബയബലെഞണക്ക്.

ഇ.എസക്ക്.ഐ.-യകട  ഉയര്ന  ചബകേബതഞ  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  ലെഭബക്കുനതബനക്ക്  ആറക്ക്

മഞസത്തബല്  38  ദബവസഞ്ചാം  തടര്  ഹഞജേരുണഞകേണകമന  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

നബബനന  കതഞഴബലെഞളബകേകള  ദുരബതത്തബലെഞകബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഈ

കമഖലെയബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കൂലെബ  പുതകബ  നബശ്ചയബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കതഞഴബല്  ചൂഷണഞ്ചാം  തടയനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അവകേഞശങ്ങള്

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള

അഞ്ചാംശദഞയത്തബല്  സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  പകുതബയഞകബ  കുറയ്ക്കുകേയഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബയകട  വബഹബതഞ്ചാം  ഇരട്ടബയഞക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുനതക്ക്  ശരബയഞയ

സമസ്പീപനമല.  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കൂടുതല്  ആനുകൂലെദങ്ങള്

ലെഭദമഞക്കുനതബനുകവണബ  കേശുവണബ  കമഖലെയബല്നബനഞ്ചാം  സര്കഞരബനക്ക്

ലെഭബക്കുന  ടഞകബകന്റെ  ഒരു  വബഹബതഞ്ചാം  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ
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കബഞര്ഡബനക്ക് നല്കുനതബനക്ക് നടപടബകയടുകണഞ്ചാം. കേശുവണബ രഞ്ചാംഗത്തുള്കപ്പെകട

പരമരഞഗത  കതഞഴബല്  കമഖലെകേളബല്  ഇന്കേഞ്ചാം  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുവഞനുഞ്ചാം  സസ്വകേഞരദ  കേശുവണബ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുകട  ബഞങ്കക്ക്

വഞയ്പകേളബകന്മേലള്ള റവനമ്യൂ റബകവറബ നബര്ത്തബവയ്ക്കുവഞനുഞ്ചാം ഇടകപടലണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫെക്ക്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കേശുവണബ  കമഖലെയകട  സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനഞയബ  പുതബയ  പഞകകജുകേള്

പഖദഞപബകഞകത  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  ഇരട്ടബയഞക്കുനതക്ക്

കതഞഴബലെഞളബ  വബരുദ  സമസ്പീപനമഞണക്ക്.  കേശുവണബ  വദവസഞയകത്ത

പുനരുദരബക്കുനതബനുള്ള  പദതബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞത്തതഞ്ചാം  അടച്ചുപൂട്ടബയ

കേശുവണബ  ഫെഞകറബകേള്  തറനക്ക്  പവര്ത്തബപ്പെബകഞത്തതഞ്ചാം

ജേപ്തബനടപടബകേളുമഞയബ  ബഞങ്കുകേള്  മുകനഞട്ടുകപഞകുകമഞള്  ഫെലെപദമഞയബ

ഇടകപടഞനഞകേഞത്തതഞ്ചാം  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.   കേശുവണബ  കമഖലെയബകലെ

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ചബകേബതഞസഞ്ചാംബനമഞയ   വബഷയങ്ങളബല്   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബല്  നബനഞ്ചാം  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ഇടകപടലണഞകേണഞ്ചാം.  കേശുവണബ  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

കജേഞലെബ സബരത ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം. 
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ചസ്പീഫെക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (കഡഞ  .    എന്  .    ജേയരഞജേക്ക്  ):  2021 -കലെ  കകേരള  കേശുവണബ

കതഞഴബലെഞളബ ആശസ്വഞസ കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

ആരഞയനതബനഞയബ  30-11-2021 വകര സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഉല്പ്പെഞദനഞ്ചാം  കുറഞ്ഞതഞ്ചാം  ഉല്പ്പെഞദനകചലെവക്ക്  മറക്ക്

സഞ്ചാംസഞനങ്ങകളകഞള്  വര്ദബചതഞ്ചാം  കേശുവണബ  വദവസഞയ  കമഖലെയബല്

പതബസനബ  സൃഷ്ടബചബട്ടുണക്ക്.  കേശുമഞവക്ക്  കൃഷബ  വദഞപകേമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതനഞ്ചാം  മുടകമബലഞകത  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്

നഷ്ടകപ്പെടഞകത കൂടുതല് യനവല്കരണത്തബകലെയക്ക്  കേടക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞഫെ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന്  തങ്ങള്:  2021-കലെ  കകേരള  കേശുവണബ

കതഞഴബലെഞളബ  ആശസ്വഞസ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

കേശുവണബ ഉലഞദനവഞ്ചാം വദവസഞയവഞ്ചാം പരബകപഞഷബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് ക്രബയഞതകേ

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകഞകത  കതഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം  കതഞഴബലടമയകടയഞ്ചാം

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബനക്ക്  വരുമഞനഞ്ചാം

കേകണത്തഞനഞണക്ക്  ഇഒൗ  ബബലബലൂകട  സര്കഞര്  ശമബക്കുനതക്ക്.

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന കേശുവണബ ഫെഞകറബകേള് തറനപവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം
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കതഞഴബല് ദബനങ്ങളുഞ്ചാം ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

കതഞഴബല്ദബനങ്ങളബലണഞയ  കുറവകേഞരണഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ചബകേബതഞ

സഹഞയമുള്കപ്പെകടയള്ള  ഇ.എസക്ക്.കഎ.  ആനുകൂലെദങ്ങള്  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.

സര്കഞരബകന്റെ  നൂറക്ക്  ദബന  കേര്മ്മേ  പരബപഞടബയബല്  കേശുവണബകമഖലെകയ

ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  ഇന്കേഞ്ചാം  സകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കവതനഞ്ചാം  പുതകബ  നബശ്ചയബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കതഞട്ടണബയകട  ലെഭദതക്കുറവക്ക്  പരബഹരബക്കുകേയഞ്ചാം

കേശുവണബകക്ക് നദഞയവബലെ ഉറപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം മൂലെദവര്ദബത ഉലഞദനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബചക്ക്

കൂടുതല് വബപണബ കേകണത്തുകേയഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം. 

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

disapprove  The  Kerala  Agricultural  Workers’(Amendment)

Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  133  of  2021).''  കകേരളത്തബകന്റെ

സഞമൂഹബകേ  മുകനറ  കപഞരഞട്ടങ്ങളബല്  പധഞന  പങ്കുവഹബച

കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുനതബനഞവശദമഞയ

സഹഞയങ്ങള്  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്  വന  സര്കഞരബല്നബനഞ്ചാം

ഉണഞയബട്ടബകലനതക്ക്  നബര്ഭഞഗദകേരമഞണക്ക്.  കതഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം

ഭൂവടമകേളുകടയഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയത്തബല്  വര്ദനവക്ക്  വരുത്തുനതബനുപുറകമ
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കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കുനതബനക്ക്  കക്ഷമനബധബയബകലെയ്ക്കുള്ള

സര്കഞര്  സഹഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.

കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  അതബവര്ഷഞനുകൂലെദവഞ്ചാം കപന്ഷനുഞ്ചാം ചബകേബതഞ

ധനസഹഞയവഞ്ചാം  പസവ  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ കപന്ഷന് കുടബശബകേ തസ്പീര്ത്തക്ക് നല്കേണഞ്ചാം.  ബബലബല്

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  തഞല്പ്പെരദങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞത്തതക്ക്

പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എല്കദഞസക്ക്   പബ  .    കുനപ്പെബള്ളബല്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.  മലെകയഞര  കേര്ഷകേരുകട  പശ്നങ്ങള്  സമയബനബതമഞയബ

പരബഹരബകണഞ്ചാം.  വനകത്തയഞ്ചാം  വനദജേസ്പീവബകേകളയഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വനദജേസ്പീവബകേളുകട  ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

പരബകകറവര്ക്കുഞ്ചാം  കൃഷബനഞശഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചവര്ക്കുഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  വനഞതബര്ത്തബകേളബല്  വനദജേസ്പീവബകേകള

ആകേര്ഷബക്കുന തരത്തബല്  കൃഷബരസ്പീതബകേളബല് മഞറഞ്ചാം വരുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    എചക്ക്  .    കുഞ്ഞമ:  2021-കലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ  30-10-2021

വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കേര്ഷകേകതഞഴബലെഞളബകേളുകടയഞ്ചാം  ഭൂവടമയകടയഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയവഞ്ചാം

അതബനഞനുപഞതബകേമഞയ  സര്കഞര്  വബഹബതവഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ചബകേബതഞ  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  പസവ  ധനസഹഞയവഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന  ശക്തബകപ്പെടുത്തബ

ആനുകൂലെദങ്ങള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന  തരത്തബലള്ള  കഭദഗതബ  ബബലബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.   കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കേഞന്

ബഡ്ജേറബല്  തകേ  വകേയബരുത്തബയതഞ്ചാം  കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമത്തബനക്ക്

നബയമഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവനക്ക്  ആവശദമഞയ  കഭദഗതബകേള്  വരുത്തുനതഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  വരുഞ്ചാംതലെമുറകയ  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബകലെയക്ക്

ആകേര്ഷബക്കുന വബധത്തബലള്ള പരബഷഞരങ്ങള് കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സഞദത്തക്ക്:  2021-കലെ  കകേരള  കേര്ഷകേ  കതഞഴബലെഞളബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കൃഷബരസ്പീതബയബകലെ  മഞറങ്ങളുഞ്ചാം  അമബതമഞയ

വഞണബജേദവല്കരണവഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  കുറവഞ്ചാം  ഇടനബലെകഞരുകട

ചൂഷണവഞ്ചാം  ഉലഞദന-വബതരണ-വബപണന  ശഞ്ചാംഖലെയകട  തകേര്ചയഞ്ചാം

മൂലെദവര്ദബത  ഉലനങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള  കടകകഞളജേബയകട

അഭഞവവഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെകയ  പതബസനബയബലെഞകബയബട്ടുണക്ക്.
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തടര്ചയഞയണഞകുന  പകൃതബകക്ഷഞഭവഞ്ചാം   പളയവഞ്ചാം  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനവഞ്ചാം   കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെകയ  പതബകൂലെമഞയബ  ബഞധബക്കുകേയഞ്ചാം

കേര്ഷകേകര  കേഞര്ഷബകേവൃത്തബയബല്നബനഞ്ചാം  പബന്തബരബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.

കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട  വരുമഞനത്തബല് സബരതയണഞക്കുകേയഞ്ചാം മബകേച

ഉലഞദന ഉപഞധബകേളുകട ലെഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം കേഞര്ഷബകകേഞല്പ്പെനങ്ങളുകട

വബലെക്കുറവക്ക്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.

മലെകയഞര കമഖലെയബകലെ വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണഞ്ചാം തടയഞനുഞ്ചാം കേഞര്ഷബകേരഞ്ചാംഗത്തക്ക്

മൂലെധന  നബകക്ഷപഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  പകൃതബകക്ഷഞഭഞ്ചാം/വരള്ച

തടങ്ങബയവമൂലെമുള്ള  കൃഷബനഞശത്തബനക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം

കേര്ഷകേരുകട  കതഞഴബല്-കവതന  നഷ്ടഞ്ചാം  നബകേത്തുനതബനക്ക്  പകതദകേ

സഞമത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  മൂലെദവര്ദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങളുകട

ഉല്പ്പെഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ജേലെകസഞതസ്സുകേളുകട  ഫെലെപദമഞയ

ഉപകയഞഗത്തബനക്ക്  കേനഞല്  പവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകേസ്പീകേരബകനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മഞറുന  കേഞലെഞവസയനുസൃതമഞയ  കൃഷബരസ്പീതബകേള്

ആവബഷരബചക്ക്  കേഞര്ഷബകേ  പവര്ത്തനങ്ങള്,  വബളകവടുപ്പെക്ക്  രസ്പീതബകേള്

എനബവകയക്കുറബചക്ക്  കേര്ഷകേര്കക്ക്  പഞകയഞഗബകേ  പരബശസ്പീലെനവഞ്ചാം

അവകബഞധവഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.                   കേര്ഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ



36

കക്ഷമനബധബയബല്  സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    നജേസ്പീബക്ക് കേഞന്തപുരഞ്ചാം:  I move that- ''This House resolves to

disapprove  the  Kerala  Labour  Welfare  Fund  (Amendment)

Ordinance,  2021 (Ordinance No.120 of  2021).''  കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകന്റെ

കതഞഴബലെഞളബ  വബരുദനയങ്ങള് കതഞഴബല് സരക്ഷബതതസ്വഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെടുത്തുനതഞ്ചാം

കചറുകേബട-വന്കേബട  സഞപനങ്ങളബകലെ  കതഞഴബലെഞളബകേകള

അരക്ഷബതഞവസയബലെഞക്കുനതമഞണക്ക്.   കബഞര്ഡബകന്റെ  വരുമഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേള്  അടയ്കകണ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

നഞല്പ്പെത്തബയഞക്ക്  രൂപയഞയബ  വര്ദബപ്പെബച  കഭദഗതബ

കതഞഴബലെഞളബവബരുദമഞണക്ക്.  അസഞ്ചാംഘടബത  കമഖലെയബലള്ള

കതഞഴബലെഞളബകേകളയഞ്ചാം  കകേഞവബഡഞനന്തരഞ്ചാം  കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ട

പവഞസബകേകളയഞ്ചാം ഇഒൗ കക്ഷമനബധബയകട പരബധബയബല്  കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    രമ  : നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചതബനഞനുപഞതബകേമഞയ

ആനുകൂലെദങ്ങള് നല്കുനതബകനഞ കതഞഴബല് ദബനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുനതബകനഞ

കതഞഴബല്നഷ്ടത്തബനക്ക് പരബഹഞരമുണഞക്കുനതബകനഞ ബബലബല് നബര്കദ്ദേശങ്ങളബല.
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ആവശദമഞയ  തസബകേകേള്   സൃഷ്ടബകഞകത  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബല്  കേരഞര്

വദവസയബലഞ്ചാം  ദബവസ  കവതനഞടബസഞനത്തബലഞ്ചാം  ആളുകേകള   നബയമബച്ചുഞ്ചാം

സര്കഞര് കജേഞലെബ സസ്വകേഞരദ സഞപനങ്ങള്കക്ക് ഒഒൗട്ടക്ക് കസഞഴക്ക് കചയഞ്ചാം കതഞഴബല്

അവകേഞശങ്ങള്  സര്കഞര്   അട്ടബമറബക്കുകേയഞണക്ക്.  അനുകൂലെ

സഞഹചരദമബലഞത്തതബനഞല് നബരവധബ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര് വദവസഞയ സഞപനങ്ങള്

അനദസഞ്ചാംസഞനങ്ങളബകലെയക്ക്  മഞറ്റുന  സബതബയഞണുള്ളതക്ക്.

കകേഞവബഡബകനഞടനുബനബചക്ക്  അസഞ്ചാംഘടബത  കതഞഴബല്  കമഖലെയബല്  വലെബയ

കതഞഴബല്  നഷ്ടവഞ്ചാം  സഞമത്തബകേ  നഷ്ടവമുണഞയബട്ടുണക്ക്.  സസ്വകേഞരദ

ആശുപതബകേളബല്  കജേഞലെബ  കചയ്യുന  നഴ്സുമഞര്കക്ക്   കവതന  വദവസയഞ്ചാം

കതഞഴബല് സബരതയഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  കകേ.  കജേ.  മഞകബ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    വബ  .    കജേഞയബ:

2021-കലെ  കകേരള  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ  30-10-2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   കതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം

ആശബതര്ക്കുഞ്ചാം  നല്കേബവരുന  ആനുകൂലെദങ്ങള്  കേഞകലെഞചബതമഞയബ

പരബഷരബകണഞ്ചാം.   കസസ്സുഞ്ചാം  ഉടമഞ  വബഹബതവഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ  പബരബക്കുനതബനക്ക്

കക്ഷമനബധബ കബഞര്ഡുകേകള പഞപ്തമഞക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കക്ഷമനബധബ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട മകള്കക്ക് കതഞഴബല് വകുപ്പെബനക്ക്

കേസ്പീഴബലള്ള  കഎ.ടബ.കഎ.-കേളബല്  സസ്പീറക്ക്  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളബകലെ  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്

വബടുനതബനുള്ള തസ്പീരുമഞനവഞ്ചാം സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ. ഐ. സബ. ബഞലെകൃഷ്ണന് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   ടബ  .   വബ  .

ഇബഞഹബഞ്ചാം: 2021-കലെ കകേരള കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല് ഒരു

കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ  ഗുണഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ലെഭദമഞക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ചബകേബത/വബവഞഹഞ്ചാം/

വബദദഞഭദഞസമുള്കപ്പെകടയള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങളബല്  വര്ദനവക്ക്  ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം.

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  ഭരണപരമഞയ  കചലെവകേളബല്

നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  കതഞഴബല്

നഷ്ടകപ്പെട്ട  പവഞസബകേളുള്കപ്പെകടയള്ളവകര  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം   കതഞട്ടഞ്ചാം

കമഖലെയബലള്കപ്പെകട  മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  600  രൂപയഞക്കുകമന  പഖദഞപനഞ്ചാം

നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം സസ്പീ കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  പശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണഞനുഞ്ചാം

കേഴബയണഞ്ചാം.  ഇ.എസക്ക്.കഎ.-യകട  പരബധബയബല്  എലഞ  വബഭഞഗഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേകളയഞ്ചാം     കകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം  കകേഞകണഞട്ടബയബല്  ഇ.എസക്ക്.കഎ.
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ആശുപതബ  സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട സഞ്ചാംരക്ഷണവഞ്ചാം കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം പഞപ്തമഞകഞനുള്ള

കതഞഴബല് നബയമങ്ങള് കൃതദമഞയബ നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  വബഷ്ണുനഞഥക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .

ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):  I  move  that:-  "This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  Tailoring  Workers'  Welfare  Fund

(Amendment)  Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  132  of  2021)."  

സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയത്തബകന്റെ  ഇരട്ടബയഞയബരബകണകമനള്ള

മൂലെനബയമത്തബകലെ വദവസ പുതബയ കഭദഗതബയബലൂകട 50 ശതമഞനമഞയബ കുറച

നടപടബ  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.   കതഞഴബലടമഞവബഹബതഞ്ചാം  കൃതദമഞയബ

പബരബകചടുകഞനുഞ്ചാം       സമഞനസസ്വഭഞവമുള്ള   കബഞര്ഡുകേകള

ഏകകേഞപബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷനുഞ്ചാം

സഞമൂഹദകപന്ഷനുഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  ഓകരഞ  തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബയഞ്ചാം കക്ഷമനബധബയബകലെയക്ക് അഞ്ചാംശദഞയമഞയബ പതബമഞസഞ്ചാം  50  രൂപ

അടയണകമന വദവസ പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം. കക്ഷമനബധബവഴബ നല്കുന

പസവഞനുകൂലെദഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ആനുകൂലെദങ്ങള്

യഥഞസമയഞ്ചാം നല്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫെക്ക്:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  2020  ഏപബല്

21-ാം  തസ്പീയതബ  പഞബലെദത്തബല്  വനതഞയബ  കേരുതകപ്പെകടണതഞകണന

വദവസ ക്രമരഹബതമഞണക്ക്.  കക്ഷമനബധബയബകലെയക്ക് അടയ്കകണ പതബമഞസ

കതഞഴബലടമഞവബഹബതഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വദക്തത  വരുത്തണഞ്ചാം.  വബവബധ

കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേകള  സഞ്ചാംകയഞജേബപ്പെബചക്ക്  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡുകേളുകട

എണഞ്ചാം  പരബമബതകപ്പെടുത്തബയഞല്  ഭരണകചലെവക്ക്  കുറയഞന്  സഞധബക്കുഞ്ചാം.

കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  പതബമഞസ  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചതബനനുസരബചക്ക്

ആനുകൂലെദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബച അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  30  രൂപയഞയബ

നബജേകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സണബ  കജേഞസഫെക്ക്:  2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ

കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ

31.12.2021-വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ജേസ്പീവബത  സഞഹചരദഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തഞനുതകുന

കഭദഗതബകേളല  ബബലബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡബകന്റെ   കചലെവകേള്  നബര്വഹബക്കുനതബനഞയബ  കകേഞണ്ടുവനബരബക്കുന

കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  പകയഞജേനപദമല.
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പസവഞനന്തര  ആനുകൂലെദവഞ്ചാം  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  ആനുകൂലെദവഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം

ലെഭദമഞകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  കദലെസ്പീമ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എ  .    പഭഞകേരന്:

2021-കലെ  കകേരള  തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് ഒരു

കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 1994-കലെ കകേരള തയ്യല് കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ ബബല്

കഭദഗതബ  കചയ്യഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനകത്ത  സസ്വഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുന.   തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞകഞനുഞ്ചാം

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കമചകപ്പെട്ട  ആനുകൂലെദങ്ങള്  നല്കേഞനുഞ്ചാം  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനുള്ള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം    നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്  ആനുകൂലെദവഞ്ചാം  പസവഞനന്തര ആനുകൂലെദവഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.

തയ്യല്  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കപന്ഷന്  ലെഭബച്ചുകകേഞണബരബക്കുന  ഒരു

വനബതയകട ഭര്ത്തഞവക്ക് മരബചഞല് അവര്കക്ക് വബധവഞ കപന്ഷന് ലെഭബകഞത്ത

സഞഹചരദത്തബലഞ്ചാം   അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം അടയ്ക്കുനതബല് വസ്പീഴ്ച വരുത്തുനവരബല്നബനഞ്ചാം

പബഴപ്പെലെബശ  ഈടഞക്കുന  നടപടബയബലഞ്ചാം   മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേമമ്യൂട്ടര്വല്കരണഞ്ചാം

തസ്വരബതകപ്പെടുത്തഞന് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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കപഞതവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവന്കുട്ടബ):

ബബലബകന്മേല്  ഇവബകട  ഉനയബചബട്ടുള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയബല്

ചര്ച  കചയ്യുനതഞണക്ക്.  സജേസ്പീവമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുന  16  കക്ഷമനബധബ

കബഞര്ഡുകേള്ക്കുഞ്ചാം  സര്കഞര്  സഞമത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനണക്ക്.

കപന്ഷന്,  ചബകേബതഞ  സഹഞയഞ്ചാം,  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  മകള്ക്കുള്ള  വബദദഞഭദഞസ

സഹഞയഞ്ചാം  തടങ്ങബ  നബരവധബ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ലെഭദമഞക്കുനണക്ക്.  നബയമത്തബല്  നബഷര്ഷബചബരബക്കുന  പകേഞരമഞണക്ക്  ഓകരഞ

കക്ഷമനബധബയബലഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗതസ്വഞ്ചാം  കനടഞന്  സഞധബക്കുനതക്ക്.

ഇതരസഞ്ചാംസഞനങ്ങകള  അകപക്ഷബചക്ക്  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  തഞൽപ്പെരദങ്ങൾ

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞൻ മുന്തബയ പഞധഞനദമഞണക്ക് സഞ്ചാംസഞന സർകഞർ നല്കുനതക്ക്.

നബലെവബലള്ള കക്ഷമപദതബകേൾ കൂടുതൽ കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനക്ക് കതഞഴബലെഞളബ

സഞ്ചാംഘടനകേളുമഞയബ  ചർച  കചയക്ക്  സമഞനസസ്വഭഞവമുള്ളവ  കൂട്ടബകചർകഞൻ

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  87-ഓളഞ്ചാം  വരുന  കതഞഴബൽ  കമഖലെകേളബല്  മബനബമഞ്ചാം

കവതനഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പുതകബ  നല്കുനതബനക്ക്  മബനബമഞ്ചാം  കവജേസക്ക്

അചഡസ്വസറബ  കബഞർഡക്ക്  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുനണക്ക്.

അഞ്ചാംശദഞയത്തബല്  കനരബയ  വര്ദനവക്ക്  വരുത്തബ  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

കക്ഷമനബധബകേളബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബട്ടുള്ള  കതഞഴബലെഞളബകേൾകക്ക്  കൂടുതൽ
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ആനുകൂലെദങ്ങൾ  ലെഭദമഞക്കുനതബനഞണക്ക്  സര്കഞര്  ശമബക്കുനതക്ക്.

കകേരളത്തബല് മബകേവറ സ്കൂള് വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം സഞധദമഞക്കുനതബനുകവണബ ഖഞദര്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

''വബദദഞഭദഞസ വകുപ്പെക്ക്  ''  എനസ്പീ വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  ''  കപഞത വബദദഞഭദഞസ

വകുപ്പെക്ക്''  എനസ്പീ വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  ''ഡയറകര് ഓഫെക്ക് പബ്ലബകേക്ക് ഇന്സ്ട്രക്ഷന്''  എനസ്പീ

വഞക്കുകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  ''കപഞത  വബദദഞഭദഞസ  ഡയറകര്  ''എനസ്പീ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം

''കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്''  എന  വഞകബനുപകേരഞ്ചാം  ''കഹഡക്ക് മഞസ്റ്റര്  അകലങ്കബല്

കഹഡക്ക് മബസ്ട്രസക്ക് അകലങ്കബല് ചവസക്ക്-പബന്സബപ്പെല് അതത സഞ്ചാംഗതബകപഞകലെ''

എനസ്പീ  വഞക്കുകേളുഞ്ചാം  കചര്കകണതമഞണക്ക്  എനബവയഞണക്ക്  വബദദഞഭദഞസ

ബബലബകലെ  ഒനഞഞ്ചാംഘട്ട  കഭദഗതബകേള്.  കദശസ്പീയ  വബദദഞഭദഞസനയഞ്ചാം

കകേരളത്തബകന്റെ  സഞഹചരദമനുസരബചക്ക്  നടപ്പെബലെഞക്കുഞ്ചാം.  ബബല്ലുകേള്  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമനക്ക് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.

നബരഞകേരണ പകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബക്കുകേകയഞ  കചയ.

2021-കലെ  കകേരള  വബദദഞഭദഞസ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം
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സഞ്ചാംബനബച  VI-ാം  നമര് വബഷയ നബര്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം

2021-കലെ കകേരള കേശുവണബ കതഞഴബലെഞളബ ആശസ്വഞസ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ)

ബബല്, 2021-കലെ കകേരള കേര്ഷകേ കതഞഴബലെഞളബ (കഭദഗതബ) ബബല്, 2021-കലെ

കകേരള കതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്, 2021-കലെ കകേരള തയ്യല്

കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  വബദദ്യുച്ഛക്തബയഞ്ചാം

കതഞഴബലഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  VII-ാം  നമര്  വബഷയ

നബര്ണയ  സമബതബയകട  പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  അയയണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  

ബബല്ലുകേള് വബഷയനബര്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനയയച്ചു.

സഭ ചവകുകനരഞ്ചാം 6.49-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

*****


