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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   27,   ബുധന

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

നബകുതബ തട്ടബപ്പെക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  നഗരസഭയുകട  വബവബധ  കസഞണല്

ഓഫസ്പീസുകേളബല്  കകേട്ടബട/ഭൂനബകുതബയബനത്തബല്  പബരബകചടുത്ത  തുകേ

തട്ടബകയടുത്തതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  സഞ്ചാംഭവത്തബല്  നബകുതബദഞയകേര്കക്ക്

ഉളവഞയബട്ടുള്ളതഞയ  ആശങ്ക  സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച
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കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  എഞ്ചാം.  വബനകസന്റെക്ക്,  എന.  ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന,

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

കകേ. രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക് കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ

കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

നഗരസഭയബകലെ  നബകുതബ  തട്ടബപ്പുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കനമഞ്ചാം,  ശസ്പീകേഞരദഞ്ചാം,

കേഴക്കൂട്ടഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല്  ഓകരഞ  കകേസുകേള്  രജേബസ്റ്റേര്  കചയക്ക്

അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തബവരുനണക്ക്.  കനമഞ്ചാം  കസഞണല്  ഓഫസ്പീസബല്

നബകുതബയബനത്തബല്  ഇഇൗടഞകബയ  26,74,333  രൂപ  തട്ടബകയടുത്തതബനക്ക്

ഒനഞഞ്ചാംപതബ  സുനബതകയയുഞ്ചാം സൂപണക്ക് ശഞന്തബകയയുഞ്ചാം അറസ്റ്റേക്ക്  കചയക്ക്  റബമഞന്റെക്ക്

കചയബട്ടുണക്ക്.  ശസ്പീകേഞരദഞ്ചാം  കസഞണല്  ഓഫസ്പീസബല്  5,12,785  രൂപ  തബരബമറബ

നടത്തബയതബനക്ക് ഒനഞഞ്ചാംപതബ ബബജുവബകനയുഞ്ചാം ആറബപ കസഞണല് ഓഫസ്പീസബല്

1,09,836 രൂപ തബരബമറബ നടത്തബയതബനക്ക് കജേഞര്ജേക്ക് കുട്ടബകയയുഞ്ചാം അറസ്റ്റേക്ക് കചയക്ക്

ജുഡസ്പീഷദല്  കേസ്റ്റേഡബയബല്  പഞര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  ബഞകബ  പതബകേകള  അറസ്റ്റേക്ക്

കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  പണഞ്ചാം  തബരബമറബ  നടത്തബയതുസഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  അകനസ്വഷണഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞകബ കുറകഞകര ശബക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.
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പണമടച  രസസ്പീതക്ക്  കകേവശമുകണങ്കബല്  നബകുതബദഞയകേര്കക്ക്  പണഞ്ചാം

നഷ്ടകപ്പെടുന സഞഹചരദമുണഞകേബകല്ലെനക്ക് ഉറപ്പുനല്കുന. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  നഗരസഭ  അഴബമതബയുകട

കൂത്തരങ്ങഞയബ  മഞറബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  നബകുതബപ്പെണഞ്ചാം  നഗരസഭയബല്

അടചബട്ടുകണനള്ളതബനക്ക്  ഉറപ്പെബല്ലെഞത്തതുഞ്ചാം  നബകുതബ  അടചവരബല്  രസസ്പീതക്ക്

നഷ്ടകപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം  ആശങ്കയബടയഞക്കുന.  ഇഇൗ  ക്രമകകടബല്  നഞളബതുവകര

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകഞത്തതക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  നബകുതബ

തട്ടബപ്പുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ജൂകലെ  മഞസഞ്ചാം  പരഞതബ  ഉണഞയകപ്പെഞള്ത്തകന

കുറകഞകര  സകസന്റെക്ക്  കചയ്കതങ്കബലഞ്ചാം  നടപടബ  കവകേബയതക്ക്  പതബകേള്കക്ക്

മുനകൂര്  ജേഞമദഞ്ചാം  കനടുനതബനുള്ള  അവസരകമഞരുകബ.  വദഞജേ  അകഇൗണ്ടുകേള്

ഉണഞകബയുഞ്ചാം ആറ്റുകേഞല് കപഞങ്കഞലെയുകട കപരബലഞ്ചാം ഇല്ലെഞത്ത വഞഹനങ്ങള്കക്ക്

ഇനഷസ്വറനസക്ക്  അടചഞ്ചാം  വബവബധ  പദതബകേളുകട  കപരബല്  പണഞ്ചാം

തട്ടബകയടുക്കുകേയഞണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം കകേഞര്പ്പെകറഷനബകലെ പത്തുവര്ഷകത്ത

സഞമ്പത്തബകേ  ഇടപഞടുകേകള  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  സമഗ്രമഞയ  അകനസ്വഷണഞ്ചാം

നടത്തണഞ്ചാം.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):   കകേഞര്പ്പെകറഷകന്റെ  കസഞണല്
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ഒഞഫസ്പീസുകേളബല്  നടന  ഒഞഡബറക്ക്  പരബകശഞധനയുകട  അടബസഞനത്തബല്

കേകണത്തബയ  തട്ടബപ്പെക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധബച  കേഞരദങ്ങള്  നഗരസഭയക്ക്  ലെഭബചക്ക്

ആറുദബവസത്തബനുള്ളബല്  ശസ്പീകേഞരദഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്  പരഞതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   മൂനക്ക്  കസഞണല്  ഓഫസ്പീസുകേളബലഞ്ചാം  പരബകശഞധന  നടത്തബ

കേകണത്തബയ  കേഞരദങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  സമഗ്ര  അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം

കുറകഞരഞകണനക്ക് കേകണത്തബയ നഞല ജേസ്പീവനകഞകര അറസ്റ്റേക്ക് കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  13

കപകര  സകസന്റെക്ക്  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   ക്രമകകടക്ക്  നടനബട്ടബകല്ലെനക്ക്

ഗവണ്കമകന്റെഞ  നഗരസഭകയഞ  വഞദബക്കുനബല്ലെ.   കുറവഞളബകേകള

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള്ള  യഞകതഞരു  നടപടബയുഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ലെ.   വസ്പീഴ്ചകേള്

കേകണത്തബയഞല്  അകനസ്വഷബചക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേകയന  നയമഞണക്ക്

സര്കഞര് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  അടച നബകുതബ സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക് നല്കുനതബനുള്ള

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതബനഞല് നബകുതബദഞയകേര്കക്ക് നഷ്ടഞ്ചാം സഞ്ചാംഭവബക്കുകമന

ആശങ്കയക്ക്  അടബസഞനമബല്ലെ.    വകുപ്പുതലെ  അകനസ്വഷണമുള്കപ്പെകട  നടത്തബ

കുറവഞളബകേകള  നബയമത്തബകന്റെ  മുമ്പബല്  കകേഞണ്ടുവരുനതഞണക്ക്.   ആറ്റുകേഞല്

കപഞങ്കഞലെയുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കേഞരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  വബശദമഞയബ

പരബകശഞധബകകണതഞണക്ക്.  പട്ടബകേജേഞതബ  കക്ഷമ  ഫണക്ക്  തബരബമറബ

നടത്തബയതുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  ആകരഞപണഞ്ചാം  ഉയര്ന  ഉടന  കുറകഞരഞയ
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ഉകദദഞഗസര്കകതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ലെ.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക് (ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന):  കപഞതുജേനങ്ങള് അടച

കകേട്ടബട/ഭൂനബകുതബ  തട്ടബകയടുത്ത  ആളുകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള്ള  ശമമഞണക്ക്

സര്കഞര്  നടത്തബയതക്ക്.  കുറവഞളബകേള്കക്ക്  മുനകൂര്  ജേഞമദഞ്ചാംകതടഞനുള്ള

അവസരകമഞരുകബകകേഞടുക്കുകേയഞണക്ക് കപഞലെസ്പീസക്ക് കചയതക്ക്.  പട്ടബകേജേഞതബ കക്ഷമ

ഫണക്ക് തബരബമറബ  നടത്തഞന സഹഞയബചവര്കകതബകര യഞകതഞരു നടപടബയുഞ്ചാം

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടബല്ലെ.  കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷകത്ത  ആറ്റുകേഞല്  കപഞങ്കഞലെയുമഞയബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  മഞലെബനദങ്ങള്  നസ്പീകഞ്ചാംകചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  മറ്റുമഞയബ  കചലെവഞയ

വകേയബല്  ലെക്ഷങ്ങള്  എഴുതബകയടുക്കുകേയഞണുണഞയതക്ക്.  കകേഞര്പ്പെകറഷനക്ക്

സസ്വന്തമഞയബ  ഒരു  കമഞകബല്  കമഞര്ചറബയുഞ്ചാം  രണക്ക്  ഹബറഞചബയുമുകണങ്കബലഞ്ചാം

അകതഞനമുപകയഞഗബകഞകത   ആവശദഞ്ചാം  വരുകമ്പഞള്  വഞടകേയ്കകടുത്തക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷന എഴുതബകയടുക്കുകേയഞണക്ക് കചയ്യുനതക്ക്.  ഇത്തരത്തബല് ഉയര്നവന

നബരവധബ  അഴബമതബയഞകരഞപണങ്ങള്കകതബകര  ശക്തമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  അഴബമതബ  നടത്തബയ  മുഴുവന  ആളുകേകളയുഞ്ചാം  അറസ്റ്റേക്ക്

കചയ്യഞനുഞ്ചാം  2015  മുതലള്ള  അഴബമതബകേകളക്കുറബചക്ക്  സമഗ്ര  അകനസ്വഷണഞ്ചാം
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നടത്തഞനുഞ്ചാം  കകേഞര്പ്പെകറഷനബല്  നടക്കുന   ക്രമകകടുകേകളക്കുറബചക്ക്

എല്.എസക്ക്.ജേബ.ഡബ.  കസക്രട്ടറബകയകകഞണക്ക്  അകനസ്വഷബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞധഞകൃഷ്ണന):  നബകുതബ അടചതബകന്റെ കരഖ കസഞണല്

ഓഫസ്പീസുകേളബകലെ രജേബസ്റ്റേറബല് സൂക്ഷബചബട്ടുള്ളതബനഞല് നബകുതബദഞയകേര്കക്ക് ഒരു

രൂപകപഞലഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെടബകല്ലെനക്ക്  ഉറപ്പുനല്കുകേയഞണക്ക്.   അഴബമതബകയക്കുറബചക്ക്

വകുപ്പുതലെത്തബലഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്,  എ.ജേബ.ഓഡബറക്ക്,   കലെഞകല് ഫണക്ക്  ഓഡബറക്ക്

എനസ്പീ  തലെങ്ങളബലഞ്ചാം  അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തുനണക്ക്.  അകനസ്വഷണത്തബകന്റെ

പുകരഞഗതബ  വബലെയബരുത്തബ  ആവശദമഞയ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

കുറഞ്ചാം  കചയതഞരഞയഞലഞ്ചാം  മുഖഞ്ചാംകനഞകഞകത  അറസ്റ്റേക്ക്  കചയ്യഞനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

II. ശദക്ഷണബകല്

(1) എന  .  എചക്ക്  .  എഞ്ചാം  .   ജേസ്പീവനകഞരുകട കസവനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമഞയസ്പീന: എന.എചക്ക്.എഞ്ചാം. മുകഖന കകേഞവബഡക്ക് ബബകഗഡക്ക്

ജേസ്പീവനകഞരഞയബ  തഞലഞലെബകേ  നബയമനഞ്ചാം  ലെഭബച  ആയബരകണകബനഞളുകേകള

പബരബചവബടഞനുള്ള കകേന്ദ്ര തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക് പതബകരഞധ പവര്ത്തനങ്ങകള
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കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   കകേഞവബഡഞനന്തര  കരഞഗങ്ങള്ക്കുള്ള

ചബകേബതഞ  സഇൗകേരദങ്ങള്കൂടബ  ഏര്കപ്പെടുകത്തണബവരുനതബനഞല്

ആശുപതബകേളബകലെ കജേഞലെബഭഞരഞ്ചാം വര്ദബചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ആകരഞഗദരഞ്ചാംഗത്തക്ക്

കൂടുതല്  ജേഞഗ്രത  ആവശദമഞയ  സമയത്തക്ക്  എന.എചക്ക്.എഞ്ചാം.  വഴബയുള്ള

നബയമനങ്ങള്  റദക്ക്  കചയ്യഞനുള്ള  കകേന്ദ്ര  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  പബനവലെബപ്പെബകഞന

സമ്മേര്ദഞ്ചാം  കചലത്തുകേയുഞ്ചാം  കകേഞവബഡ് മൂലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ആശുപതബ

വബകേസന  സമബതബകേള്ക്കുണഞയ  സഞമ്പത്തബകേ  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കകേഞവബഡക്ക്  നബയനണ

വബകധയമഞയബത്തുടങ്ങബയതബനഞല്  അധബകേ  ജേസ്പീവനകഞരുകട  കസവനഞ്ചാം

ആവശദമുള്ള കമഖലെകേളബല് മഞതമഞയബ  കകേഞവബഡക്ക്  ബബകഗഡബകന്റെ കസവനഞ്ചാം

പരബമബതകപ്പെടുത്തഞനഞണക്ക്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുള്ളതക്ക്.   കകേഞവബഡക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധമഞയബ

കൂടുതല്  ആവശദങ്ങള്  വരബകേയഞകണങ്കബല്  ഇവര്കക്ക്  പുനര്നബയമനഞ്ചാം

നല്കേഞവുനതഞണക്ക്.   ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമഞയബ  ചര്ച  കചയക്ക്  ആശുപതബ

വബകേസന കസഞകസറബകേളബകലെ ഫണക്ക് ക്ഷഞമഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതഞണക്ക്.
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(2) പവഞസബകേള്കഞയുള്ള പുനരധബവഞസ പഞകകജേക്ക്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ:  കകേഞവബഡക്ക്  പതബസന്ധബ  കേഞരണഞ്ചാം

വബകദശത്തുനബനക്ക്  മടങ്ങബകയത്തബയ പവഞസബകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ കകേരള

കമഞഡല്  വബകേസന  മഞതൃകേ  പുനരഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.   പവഞസബകേള്കക്ക്

വബകദശകത്ത  കതഞഴബലെബടങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  ലെഭബകഞനുള്ള  തുകേ  ലെഭദമഞകഞന

ഇടകപടല്  നടത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സുരക്ഷബതമഞയ  നബകക്ഷപങ്ങള്ക്കുള്ള

മഞര്ഗനബര്കദശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം പവഞസബ സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള് കൂടുതലെഞയബ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള സഞഹചരദകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.   ജേബല്ലെഞതലെത്തബല്

കനഞര്കയുകട  കസവനഞ്ചാം  ഫലെപദമഞയബ  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  കനഞര്ക

പദതബകേള് സഞ്ചാംബന്ധബച വബവരഞ്ചാം എല്ലെഞവരബലഞ്ചാം എത്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പവഞസബ വഞയഞ പദതബകേള് കേഞരദക്ഷമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പുതബയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബകഞന സഞമ്പത്തബകേ സഹഞയഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം പവഞസബ

കപനഷന  തുകേ  പരബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഒകഡകപകേബകന  കൂടുതല്

കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബകദശത്തക്ക്  തബരബകകേ  കപഞകേഞന  ആഗ്രഹബക്കുന

പവഞസബകേള്കക്ക്  സഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  സമഗ്ര  കുടബകയറ  നബയമഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പവഞസബകേള്  അനുഭവബക്കുന  പയഞസങ്ങള്

പരബഹരബകഞന  പുനരധബവഞസ  പഞകകജേക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജേയന  ):  വഞലെബഡക്ക് പഞകസഞര്ട്ടുഞ്ചാം കജേഞബക്ക്

വബസയുമുണഞയബട്ടുഞ്ചാം തബരബകകേകപ്പെഞകേഞന സഞധബകഞത്ത പവഞസബകേള്കക്ക് 5,000

രൂപ വസ്പീതവുഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക് ബഞധബച പവഞസബകേള്കക്ക്  10,000  രൂപ വസ്പീതവുഞ്ചാം

പവഞസബ കപനഷന വഞങ്ങുനവര്കക്ക് കകേഞവബഡക്ക് രണഞഞ്ചാം തരഞ്ചാംഗത്തബല് 1,000

രൂപ  വസ്പീതവുഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  കതഞഴബല്  നഷ്ടകപ്പെട്ട

പവഞസബകേകള  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസ്വ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  2021-22  ബഡ്ജേറബല്  50  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ  വഴബ  രണക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  പലെബശരഹബത

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസ്വ  വഞയയു ഞ്ചാം  സഹകേരണ  സഞപനങ്ങള്/പവഞസബ  കകേഞ-

ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  കസഞകസറബകേള് മുകഖന  5  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപവകര സസ്വയഞ്ചാംകതഞഴബല്

വഞയയുഞ്ചാം  കകേ.എസക്ക്.ഐ.ഡബ.സബ.  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംകതഞഴബല്

പദതബകേള്കഞയബ  രണ്ടുകകേഞടബ  രൂപവകര  വഞയകേള്  കുറഞ്ഞ

പലെബശനബരകബലഞ്ചാം  നല്കേബവരുന.  സസ്വയഞ്ചാംകതഞഴബല്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുള്ള  NDPREM  പദതബ  വബപുലെസ്പീകേരബചക്ക്  പദതബ

വബഹബതത്തബല് വര്ദനവക്ക് വരുത്തുകേയുഞ്ചാം ഇവയക്ക് മൂലെധന/പലെബശ സബ്സബഡബ

നബബന്ധനകേകളഞകട ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുനണക്ക്.  ജേപബ ഭസ്പീഷണബ കനരബടുന
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മടങ്ങബകയത്തബയ  പവഞസബകേളുകട  പശഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതലെ  ബഞകങ്കഴക്ക്

സമബതബയബല്  ഉനയബക്കുനതഞണക്ക്.  തബരബകകേകപ്പെഞകേഞന  ആഗ്രഹബക്കുന

പവഞസബകേള്കഞയബ  ഏകേജേഞലെകേ  സഞ്ചാംവബധഞനവുഞ്ചാം  കതഞഴബല്  കവദഗദഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തുന പദതബകേളുഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണക്ക്.  സര്കഞര്  കരഖകേള്കക്ക്

അകപക്ഷബക്കുന മടങ്ങബകയത്തബയ പവഞസബകേള്കക്ക് 15 ദബവസത്തബനകേഞ്ചാം അവ

ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകഞന  റവനന-തകദശ  സസ്വയഞ്ചാംഭരണ

വകുപ്പുകേള്കക്ക്  നബര്കദശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പവഞസബകേളുകട

പുനരധബവഞസത്തബനഞയബ  സമഗ്ര  പുനരധബവഞസ  പഞകകജേക്ക്

നടപ്പെഞക്കുനതബനഞയബ  തയ്യഞറഞകബയ  രണഞയബരഞ്ചാം  കകേഞടബ  രൂപയുകട

കപഞകപ്പെഞസല് കകേന്ദ്ര സര്കഞരബനക്ക് സമര്പ്പെബക്കുനതഞണക്ക്. 

III. സബ്മബഷന

(1) കകേഞലെപഞതകേ കകേസബകന്റെ വബചഞരണ നടപടബകേള്

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക് (ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന): ലെഞതസ്വബയന സസ്വകദശബനബ

കകേഞലെ  കചയ്യകപ്പെട്ട  കകേസബല്  പുതബയ  കസഷദല്  പബബകേക്ക്  കപഞസബകേനട്ടകറ

നബയമബചക്ക് വബചഞരണ നടപടബകേള് കവഗത്തബലെഞകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജേയന  ): തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം പബനസബപ്പെല്

കസഷനസക്ക്  കകേഞടതബ  മുമ്പഞകകേ  വബചഞരണ  നടനവരുന  ലെഞതസ്വബയന
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സസ്വകദശബനബ  കകേഞലെ  കചയ്യകപ്പെട്ട  കകേസക്ക്  18-02-2022-കലെയക്ക്

മഞറബവചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  പുതബയ  കസഷദല്  പബബകേക്ക്  കപഞസബകേനട്ടകറ

നബയമബകണകമന അകപക്ഷ ലെഭബക്കുനപക്ഷഞ്ചാം കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബയുകടയുഞ്ചാം

ഡയറകറല്  ജേനറല്  ഓഫക്ക്  കപഞസബകേനഷകന്റെയുഞ്ചാം  അഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞഞ്ഞക്ക്

ഉചബതമഞയ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം കകേകകഞള്ളുനതഞണക്ക്.

(2) മലെപ്പുറഞ്ചാം ഫയര് ഓഫസ്പീസബനക്ക് കകേട്ടബടഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുള്ള:  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലെഞ  ഫയര്  ഓഫസ്പീസബനക്ക്  പുതബയ

കകേട്ടബടവുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  കേസ്വഞര്കട്ടഴഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):   മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലെഞ  ഫയര്

ഓഫസ്പീസബനുള്ള പുതബയ കകേട്ടബടത്തബനഞയബ  95  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുകട  എസ്റ്റേബകമറക്ക്

തയ്യഞറഞയബട്ടുണക്ക്,  സഞമ്പത്തബകേനബലെ  കമചകപ്പെടുന  മുറയക്ക്  കകേട്ടബടഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക് ആകലെഞചബക്കുനതഞണക്ക്.

(3) കകേഞളനബ നബവഞസബകേളുകട പുനരധബവഞസഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   ടബ  .   കജേ  .   വബകനഞദക്ക്: എറണഞകുളഞ്ചാം നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല് കകേഞചബ

കകേഞര്പ്പെകറഷനബകലെ  കറയബല്കവ  പുറകമ്പഞകബലള്ള  ERG  കകേഞളനബയബല്

തഞമസബക്കുന  കുടുഞ്ചാംബങ്ങകള  പുനരധബവസബപ്പെബകഞന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്
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ഇടകപടണഞ്ചാം.

തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എകകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബക്കു

കവണബ  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  എറണഞകുളഞ്ചാം

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  കറയബല്കവ  പുറകമ്പഞകബലള്ള   ERG

കകേഞളനബയബകലെ 23 കുടുഞ്ചാംബങ്ങകള കകലെഫക്ക് പദതബയുകട ഗുണകഭഞക്തഞകളഞയബ

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.   സസ്വന്തമഞയബ  ഭൂമബയബല്ലെഞത്ത  ഇവകര  ഭൂരഹബത-

ഭവനരഹബതരുകട  പട്ടബകേയബലെഞണക്ക്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.   കകേഞടതബ

ഉത്തരവുപകേഞരഞ്ചാം  കുടബകയഞഴബപ്പെബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്  പുനരധബവഞസഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകകണതബനഞല് എതയുഞ്ചാം കപകട്ടനക്ക്  ഭൂമബയുഞ്ചാം വസ്പീടുഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്

സഞദദമഞയ നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.   

(4) നഞശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക് അടബയന്തര സഹഞയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കസബഞസ്റ്റേദന കുളത്തുങ്കല്:  പൂഞ്ഞഞര് നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കൂട്ടബകല്  ഗ്രഞമപഞഞയത്തബകലെ  കേഞവഞലെബയബലഞ്ചാം  പഞപ്പെള്ളബയബലമുണഞയ

പളയകകടുതബയബലഞ്ചാം  ഉരുള്കപഞട്ടലെബലഞ്ചാം  നഞശനഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചവര്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം കരഖകേള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  അവ ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം

പുറകമ്പഞകക്ക്  തഞമസകഞര്കക്ക്  പകതദകേ  പരബരക്ഷയുണഞകഞനുഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുഞ്ചാം
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പഞലെങ്ങളുഞ്ചാം  അടബയന്തരമഞയബ  പുനരുദരബകഞനുഞ്ചാം  നദബകേള് ശുചസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം

പൂഞ്ഞഞറബനക്ക് പകതദകേ പഞകകജേക്ക് പഖദഞപബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കേഞവഞലെബയബലഞ്ചാം പഞപ്പെള്ളബയബലമുണഞയ നഞശനഷ്ടങ്ങളുകട കേണക്കുകേള് അതതക്ക്

വകുപ്പുകേള്  തബട്ടകപ്പെടുത്തബ  നല്കേന  മുറയക്ക്  ദുരബതഞശസ്വഞസഞ്ചാം

അനുവദബക്കുനതഞണക്ക്.   പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  ഭഞഗബകേമഞയുഞ്ചാം  തകേര്ന  വസ്പീടുകേള്കക്ക്

എസക്ക്.ഡബ.ആര്.എഫക്ക്.-ല്  നബനള്ള  തുകേ  പരബമബതമഞയതബനഞല്

മുഖദമനബയുകട  ദുരബതഞശസ്വഞസ  നബധബയബല്നബനള്ള  ധനസഹഞയഞ്ചാംകൂടബ

കകേഞടുകഞന  കേഴബയുകമഞകയനക്ക്  പരബകശഞധബചവരബകേയഞണക്ക്.    വദതദസ

ശസ്പീര്ഷകേങ്ങളബലെഞയബ  ജേബല്ലെഞ  ഭരണകൂടഞ്ചാം  ആവശദകപ്പെട്ട  പണഞ്ചാം  എല്ലെഞ

ജേബല്ലെകേള്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞടുത്തബട്ടുണക്ക്.   കരഖകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  അദഞലെത്തക്ക്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചക്ക്  കൃതദതകയഞടുകൂടബ  അവ  കകേഞടുകഞനുളള  നടപടബയുണഞകുഞ്ചാം.

മരണകപ്പെട്ടവരുകട  അവകേഞശബകേള്,  പരബകകറവര്,  വസ്പീടുകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്,

കൃഷബനഞശഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചവര്,  കേനകേഞലെബകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്,  ജേസ്പീവകനഞപഞധബ

നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്  എനബവര്കക്ക്  മഞനദണ്ഡപകേഞരമുള്ള  തുകേ  സഞ്ചാംസഞന

ദുരന്തപതബകേരണനബധബയബല്നബനക്ക്  നല്കുനതബനുളള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കൂടുതല് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കുന കേഞരദഞ്ചാം സര്കഞരബകന്റെ
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സജേസ്പീവ പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

(5) നദബകേളബകലെ മഞലെബനദഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യല്

ശസ്പീ  .    അനവര് സഞദത്തക്ക്:  പളയകേഞലെത്തക്ക്  നദബകേളബല് അടബഞ്ഞുകൂടബയ

കചളബയുഞ്ചാം  എകലഞ്ചാം  മറക്ക്  മഞലെബനദങ്ങളുഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാംകചയ്യുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കേഞലെത്തക്ക്  അടബഞ്ഞുകൂടബയ  കചളബയുഞ്ചാം  എകലഞ്ചാം  മറക്ക്  മഞലെബനദങ്ങളുഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം

കചയക്ക്  നദബകേളുകട  സസ്വഞഭഞവബകേ  നസ്പീകരഞഴുകക്ക്  സുഗമമഞക്കുനതബനക്ക്  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം   ബന്ധകപ്പെട്ട ജേബല്ലെഞ കേളകര്മഞകര ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  ദുരന്ത  പതബകേരണ  നബധബയബല്നബനക്ക്  ആവശദമഞയ  തുകേ

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ശബരബമലെ  തസ്പീര്തഞടനവുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

പവൃത്തബകേള്,  മണ്സൂണ്  മുകനഞരുക  പവൃത്തബകേള്

എനബവയബലള്കപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  വബവബധ  നദബകേളബകലെയുഞ്ചാം  കകകേവഴബകേളബകലെയുഞ്ചാം

പളയഞവശബഷ്ടങ്ങളുഞ്ചാം  മണഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്തുവരുന.   കപരബയഞറബല്

അടബഞ്ഞുകൂടബയ എകലഞ്ചാം കചളബയുഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുനതക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക് പഠനഞ്ചാം

നടത്തബ  ആവശദമഞയ  നടപടബകേള്  കമജേര്  ഇറബകഗഷന  എഞബനസ്പീയര്

മുഖഞന്തരഞ്ചാം നടത്തബവരുന.  പമ്പഞനദബയബകലെ ഡസ്പീസബല്കറഷനുള്ള തടസങ്ങള്
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നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനഞയബ  തകദശഭരണ  സഞപനങ്ങളുമഞയബ  സഹകേരബചക്ക്

പദതബ തയ്യഞറഞകബവരുന.  

(6) കേഴക്കൂട്ടഞ്ചാം  -  മുട്ടത്തറ സസ്വസ്പീവകറജേക്ക് കപഞജേകക്ക്

ശസ്പീ  .    കേടകേഞ്ചാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന:  കേഴക്കൂട്ട ഞ്ചാം-മുട്ടത്തറ  സസ്വസ്പീവകറജേക്ക്

കപഞജേകബകന്റെ  പണബ  തസ്വരബതഗതബയബല്  പൂര്ത്തബയഞകബ  കറഞഡുകേള്

ഗതഞഗതകയഞഗദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം വസ്പീഴ്ചവരുത്തബയ ഉകദദഞഗസര്കകതബകര നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം. 

ജേലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ അഗസ്റ്റേബന):  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

മുനബസബപ്പെല്  കകേഞര്പ്പെകറഷനബകലെ  സസ്വസ്പീവകറജേക്ക്  മഞലെബനദഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്കരബക്കുനതബനഞയബ  അമൃതക്ക്  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  വബവബധ

സലെങ്ങളബല്  സസ്വസ്പീവകറജേക്ക്  പഞന്റുകേളുകടയുഞ്ചാം  മഞനകഹഞളുകേളുകടയുഞ്ചാം

നബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  കകപപ്പെക്ക് കകലെന  സഞപബക്കുന  പവൃത്തബകേളുഞ്ചാം  നടനവരുന.

കകേഞവബഡക്ക്  മഹഞമഞരബയുഞ്ചാം  അനബയനബതമഞയ  മഴയുഞ്ചാം  പദതബയുകട

പുകരഞഗതബകയ  സഞരമഞയബ  ബഞധബചബട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

സലെഞ്ചാം എഞ്ചാം.എല്.എ.-കയ ഉള്കപ്പെടുത്തബ  നവഞ്ചാംബര്  2 -ാം തസ്പീയതബ കയഞഗഞ്ചാം

കചര്നക്ക്  പദതബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  അടബയന്തര  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.
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(7) മലെകയഞര പകദശങ്ങളബകലെ വനദജേസ്പീവബ ആക്രമണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കകേ  .   രഞമചന്ദ്രൻ: മറത്തൂര്, വരന്തരപ്പെബള്ളബ പഞഞയത്തുകേളബകലെ

മലെകയഞര  പകദശങ്ങളബകലെ വനദജേസ്പീവബ  ആക്രമണഞ്ചാം തടയുനതബനഞവശദമഞയ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

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

ആക്രമണഞ്ചാം  തടയുനതബനക്ക്  രഞതബകേഞലെ  പകടഞളബഞ്ചാംഗക്ക്  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

കേഞട്ടഞനകേള്  നഞട്ടബലെബറങ്ങുനതക്ക്  തടയുനതബനുമഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്. പസസ്തുത കമഖലെയബല് ഡബവബഷനതലെത്തബല് ദ്രുതകേര്മ്മേകസന

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. ഇഞക്കുണക്ക് കമഖലെയബല് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള എലെബഫന്റെക്ക്

സ്കസ്വഞഡബകന്റെ പരബകശഞധന നടനവരുന.  ആക്രമണത്തബനക്ക് ഇരയഞകുനര്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.      

(8) കവടന കഗഞത സമുദഞയകത്ത പട്ടബകേവര്ഗ വബഭഞഗത്തബലള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജേഞയബ:  കവടന  കഗഞത  സമുദഞയകത്ത  പട്ടബകേവര്ഗ

വബഭഞഗത്തബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനഞവശദമഞയ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  പട്ടബകേജേഞതബ  വബഭഞഗത്തബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  കവടന  കഗഞത  സമുദഞയകത്ത  പട്ടബകേവര്ഗ
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വബഭഞഗത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  കേബർത്തഞഡക്ക് സക്ക്  തയ്യഞറഞകബയ

റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  കകേന്ദ്രസര്കഞരബകനഞടക്ക്  ശബപഞര്ശ

കചയബരുകനങ്കബലഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുണഞയബല്ലെ.  കവടന  കഗഞത

സമുദഞയത്തബനക്ക്  ലെഭബക്കുന  എല്ലെഞ  ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം   പട്ടബകേജേഞതബ

വബഭഞഗത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  കവടന  കഗഞത  സമുദഞയത്തബനക്ക്

ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ടബ സമുദഞയകത്ത പട്ടബകേവര്ഗ

വബഭഞഗത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞന  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസര്കഞരബകനഞടക്ക്  ശബപഞര്ശ

കചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

(9) നബലെമ്പൂര് കകബപ്പെഞസക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അൻവർ:  നബലെമ്പൂര്  കകബപ്പെഞസക്ക്  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   

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

കബ പ്പെഞസക്ക്  നബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ  140.43  കകേഞടബ  രൂപയുകട

Comprehensive Revised Administrative Sanction നല്കേബയബട്ടുകണങ്കബലഞ്ചാം

സലെഞ്ചാം ഏകറടുകലെബനഞയബ ആകകേ കവണബ വരുന തുകേ,  പവൃത്തബകഞയുള്ള

തുകേ  എനബവ  സര്കഞര്  ഉത്തരവബല്  പകതദകേഞ്ചാം
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വദക്തമഞകബയബട്ടബല്ലെഞത്തതബനഞല്  ഒനഞഞ്ചാം  ഘട്ട  പവൃത്തബയുകട  ലെഞനഡക്ക്

അകേസ്വബസബഷനക്ക്  ആവശദമുള്ള   തുകേ  പകതദകേഞ്ചാം  കേണകഞകബ  റബകവസ്ഡക്ക്

കപഞജേകക്ക്  കകേഞസ്റ്റേബനുള്ള   ശബപഞര്ശ  സമര്പ്പെബകഞന  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്

വകുപ്പെബകനഞടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  ആയതക്ക് ലെഭദമഞകുന മുറയക്ക്  ഭൂവുടമകേള്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുനതബനഞവശദമഞയ  തുകേ  അനുവദബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.

10. മൃഗസഞഞര സഇൗഹൃദ വഞഹനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്  മഞസ്റ്റേര്:  മൃഗങ്ങകള  കകേഞണ്ടുകപഞകുന

വഞഹനങ്ങള്  മൃഗസഞഞര  സഇൗഹൃദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  -  ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജേ  .

ചബഞ്ചുറഞണബ):  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ഉല്സവഞകഘഞഷങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കപഞതു

പരബപഞടബകേള്ക്കുഞ്ചാം  നഞട്ടഞനകേകള  എഴുനള്ളബക്കുകമ്പഞള്  പഞലെബകകണ

നബബന്ധനകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ  വകുപ്പെക്ക്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള്ള

ഉത്തരവക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  കവററബനറബ  കഡഞകര്മഞരുകട  ഫബറക്ക്കനസക്ക്  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്

ഉകണങ്കബല്  മഞതകമ  ആനകേകള  വഞഹനത്തബല്  കകേഞണ്ടുകപഞകേഞന പഞടുള.

ഇത്തരഞ്ചാം വഞഹനങ്ങള്കഞവശദമഞയ സുരക്ഷബതതസ്വഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തബ കമഞകട്ടഞര്
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വഞഹന  വകുപ്പെബല്  നബനഞ്ചാം  ഫബറക്ക്കനസക്ക്  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  വഞങ്ങബ  ഓകരഞ

ജേബല്ലെയബകലെയുഞ്ചാം ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള ഓഫസ്പീസറബല് നബനഞ്ചാം അനുമതബപതഞ്ചാം

വഞകങ്ങണതഞണക്ക്.  ആനകയ  കേയറ്റുനതബനുഞ്ചാം  ഇറക്കുനതബനുഞ്ചാം  കലെഞറബയുകട

വസ്പീതബകനുസൃതമഞയ  നസ്പീളവുഞ്ചാം  കുറഞ്ഞതക്ക്  100  കസ.മസ്പീ.  വസ്പീതബയുള്ള

ചവബട്ടുപടബയുഞ്ചാം  കസഡക്ക് കബഞഡബയുഞ്ചാം ഉണഞയബരബകകണതുഞ്ചാം സഞഞരകവഗത

25  കേബ.  മസ്പീ.  അധബകേരബകഞന  പഞടബല്ലെഞത്തതുമഞണക്ക്.  ആനകയ  അയല്

സഞ്ചാംസഞനകത്തയക്ക്  കകേഞണ്ടുകപഞകുനതബനുമുമ്പഞയബ  ഡബവബഷണല്  കഫഞറസ്റ്റേക്ക്

ഓഫസ്പീസറുകട  അനുമതബ  ആവശദമഞണക്ക്.  ഒരു  ദബവസഞ്ചാം  തുടര്ചയഞയബ  150

കേബ.മസ്പീററബല് കൂടുതല് യഞത കചയക്ക് ആനകേകള കകേഞണ്ടുകപഞകേഞന പഞടുള്ളതല്ലെ.

വഞഹനത്തബകന്റെ  ഉയരത്തബനനുസൃതമഞയബ  മൃഗങ്ങള്കക്ക്  സുഗമമഞയബ

കേയറുവഞനുഞ്ചാം  ഇറങ്ങുവഞനുഞ്ചാം  സഞധദമഞകുന  തരത്തബല്  എടുത്തുമഞറഞവുന

പഞറക്ക്കഫഞമുകേള് ഉപകയഞഗബകഞവുനതഞണക്ക്.  കചക്കപഞസ്റ്റുകേള് വഴബ മൃഗങ്ങകള

കേയറബകകഞണ്ടുകപഞകുന വഞഹനങ്ങള് കേര്ശനമഞയുഞ്ചാം പരബകശഞധബകകണതുഞ്ചാം

ചട്ടവബരുദമഞയബ മൃഗങ്ങകള കകേഞണ്ടുകപഞകുന വഞഹനങ്ങള്കകതബകര കേര്ശന

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകകണതുഞ്ചാം  വഞഹനങ്ങളബല്  മൃഗങ്ങകള  കുത്തബനബറചക്ക്

കകേഞണ്ടുകപഞകുനതഞയബ  ശദയബല്കപ്പെട്ടഞല്  ടബ  വഞഹനഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തബനുള്ളബകലെയക്ക്  കേടത്തബവബട്ട  കചക്കപഞസ്റ്റേക്ക്
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ഉകദദഞഗസര്കകതബകര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകകണതുമഞകണനക്ക്  നബര്കദശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

IV. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

2021-കലെ കകേരള  കദവസസ്വഞ്ചാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

സഞ്ചാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ II-കന്റെ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബച.

V. ക്രമപശഞ്ചാം 

ചട്ടങ്ങള് സഭയുകട കമശപ്പുറത്തക്ക് വയ്ക്കുനതബകലെ കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കഡഞ  .    മഞതത്യു  കുഴല്നഞടന:  2020-കലെ കകേരള കപഞലെസ്പീസക്ക്  ചട്ടങ്ങള്കക്ക്

(SRO  നഞ്ചാം.  275/2020)  കഭദഗതബ  വരുത്തബകകഞണക്ക്  2020  കമയക്ക്  25-ാം

തസ്പീയതബ വബജഞപനഞ്ചാം കചയ കഭദഗതബ ചട്ടങ്ങള്  (SRO  നഞ്ചാം.  345/2020)

നഞളബതുവകര  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തുവയഞതബരബക്കുകേയുഞ്ചാം  മൂലെചട്ടങ്ങള്കക്ക്

കഭദഗതബ  നബര്കദശബചകകേഞണക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  നല്കേബയബരുന  കനഞട്ടസ്പീസബകന്മേല്

സഭയബല്  ചര്ച  നടന  കവളകേളബല്കപ്പെഞലഞ്ചാം  മൂലെചട്ടങ്ങള്കക്ക്  സര്കഞര്

കഭദഗതബ  വരുത്തബയ  കേഞരദഞ്ചാം  പരഞമര്ശബകഞതബരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയതക്ക്

ചട്ടലെഞ്ചാംഘനമഞണക്ക്. ഇകഞരദത്തബല് റൂളബഞ്ചാംഗക്ക് നല്കേണഞ്ചാം. 

നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   രഞജേസ്പീവക്ക്): 2011-കലെ

കകേരള  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ആകബനുകേസ്പീഴബല്  പുറകപ്പെടുവബകകണ  ചട്ടങ്ങള്
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നടപടബക്രമങ്ങകളല്ലെഞഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  2020-ല്  കകേരള  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ചട്ടങ്ങകളന

കപരബല്  എസക്ക്.ആര്.ഒ.  നഞ്ചാം.  275/2020  ആയബ  2020  ഏപബല്  16-ാം

തസ്പീയതബയബകലെ  1056-ാം  നമ്പര്  അസഞധഞരണ  ഗസറബല്  വബജഞപനഞ്ചാം

കചയബരുന.  പസ്തുത  ചട്ടങ്ങളബല്  കകേരള  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസനയബകലെ

അകസഞസബകയഷനുകേളുകട  പവര്ത്തനങ്ങളുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ചബലെ

കഭദഗതബകേള് ആവശദമഞയബ കേണതബനഞല് ഇഇൗ ചട്ടങ്ങളബകലെ ഒനപതഞഞ്ചാം ചട്ടഞ്ചാം

കഭദഗതബ കചയ്യഞന തസ്പീരുമഞനബചതബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് 2020-കലെ കകേരള

കപഞലെസ്പീസക്ക്  കഭദഗതബ  ചട്ടങ്ങള്  വബഷയ  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട

സഞധൂകേരണത്തബനക്ക്  വബകധയമഞയബ  26-05-2020-കലെ  1266-ാം  നമ്പര്

അസഞധഞരണ ഗസറബല് എസക്ക്.ആര്.ഒ. നഞ്ചാം 345/2020 ആയബ വബജഞപനഞ്ചാം

കചയ്കതങ്കബലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കകേഞവബഡക്ക്  19-കന്റെ  ഒനഞഞ്ചാം  തരഞ്ചാംഗവുഞ്ചാം

തുടര്നള്ള  മഞസങ്ങളബകലെ  കലെഞകക്ക്  ഡഇൗണുഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം  ഈ  രണക്ക്

എസക്ക്.ആര്.ഒ.-കേളുഞ്ചാം  സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്ക്കുനതബനക്ക്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കനരബട്ടതബകനത്തുടര്നക്ക് കേഞലെതഞമസപതബകേ സഹബതഞ്ചാം സമര്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  01-

06-2021-നക്ക് മൂലെചട്ടഞ്ചാം  സഭയുകട കമശപ്പുറത്തക്ക് വയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്തു. 07-09-2020-

നക്ക്  കൂടബയ  വബഷയനബര്ണ്ണയ  സമബതബ  കഭദഗതബ  ചട്ടഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുകേയുഞ്ചാം

കഭദഗതബ  കൂടഞകത  സഞധൂകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയതബകനത്തുടര്നക്ക്  പസ്തുത
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വബജഞപനഞ്ചാം  കേഞലെതഞമസപതബകേ  സഹബതഞ്ചാം  നബയമസഭയുകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്

വയ്ക്കുനതബനഞയബ  നബയമസഭഞ  കസക്രകട്ടറബയറബനക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.   പുതബയ

കഭദഗതബയുമഞയബ പസ്തുത ചട്ടത്തബകലെ കഭദഗതബ നബര്കദശങ്ങള്കക്ക് യഞകതഞരു

ബന്ധവുമബല്ലെഞത്തതബനഞല് എസക്ക്.ആര്.ഒ. നഞ്ചാം. 345/2020 കഭദഗതബ സര്കഞര്

മറചവചകവനഞ്ചാം നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട അവകേഞശഞ്ചാം കേവര്കനടുത്തുകവനമുള്ള

പരഞമര്ശഞ്ചാം  ശരബയല്ലെ.  ഇകഞരദത്തബല്  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  കനരബകട്ടഞ  എനള്ളതക്ക്

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക് പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

 മബ  .    സസ്പീകര്:  2020  ഏപബല്  16-ാംതസ്പീയതബ  വബജഞപനഞ്ചാം  കചയ

മൂലെചട്ടങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്  പശഞത്തലെത്തബല്  സഭഞ  സകമ്മേളനങ്ങള്

ഒഴബവഞകകപ്പെട്ട സഞഹചരദത്തബല് 1.06.2021-നുഞ്ചാം 23.07.2021-നുഞ്ചാം സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തക്ക് വചബട്ടുണക്ക്. 

കഭദഗതബ ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം മൂലെചട്ടങ്ങള്കകഞപ്പെഞ്ചാം ആ ദബവസങ്ങളബല് സഭയുകട

കമശപ്പുറത്തക്ക് വയ്കകണതഞയബരുന.  നബയമസഭഞ നടപടബ ചട്ടഞ്ചാം  166 (1)-ല്

ഏകതഞരു  ചട്ടവുഞ്ചാം,  അതക്ക്  ബന്ധകപ്പെട്ട  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  മുനകൂര്

പരബകശഞധനയ്ക്കുകശഷകമഞ  പരബകശഞധന  കൂടഞകതകയഞ,

പുറകപ്പെടുവബചകേഴബഞ്ഞഞല് ഉടനതകന നബര്ദബഷ്ട കേഞലെയളവബകലെയക്ക്  സഭയുകട
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കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്കകണതഞകണനക്ക്  വദവസ കചയബട്ടുണക്ക്.   മൂലെനബയമമഞയ

2011-കലെ  കകേരള  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ആകബലഞ്ചാം  അപകേഞരമഞണക്ക്  വദവസ

കചയ്യകപ്പെട്ടബരബക്കുനതക്ക്.  ആയതബനഞല്  യഞകതഞരുവബധ  അവദക്തതയുഞ്ചാം  ഈ

വബഷയത്തബല്  ഉണഞകകേണ  കേഞരദമബല്ലെ.  ഇകഞരദത്തബല്  വബശദമഞയ

അകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തബ  യുക്തമഞയ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണകമനഞ്ചാം  ഇത്തരഞ്ചാം

വസ്പീഴ്ചകേള്  ആവര്ത്തബകഞതബരബകഞന  കേര്ശനമഞയ  മഞര്ഗനബര്കദശഞ്ചാം

പുറകപ്പെടുവബകകണതുമഞണക്ക്.

സഭയുകട  കമശപ്പുറത്തക്ക്  വയ്കകണ  കരഖകേള്  യഥഞസമയഞ്ചാം

വയ്ക്കുനബകല്ലെന  പരഞതബകേള് ആവര്ത്തബചക്ക്  സഭഞതലെത്തബല്  ഉയര്നവരുന

സഞഹചരദത്തബല്  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബ  തലെത്തബല്  ഇകഞരദങ്ങള്  വബശദമഞയബ

പരബകശഞധബചക്ക് കേര്ശനമഞയ പരബഹഞര നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബകകണതഞണക്ക്.

VI. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

(1) 2021-  കലെ കകേരള കപഞതുജേനഞകരഞഗദ ബബല്ലെബകന്റെ അവതരണവുഞ്ചാം കസലെകക്ക്
കേമ്മേബറബകക്ക് അയയണകമന പകമയവുഞ്ചാം

(2) തഞകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവുഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്
അയയണകമന പകമയവുഞ്ചാം

(i) 2021-  കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്

(ii) 2021-  കലെ കകേരള കബനബകല് സഞപനങ്ങള്   (  രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം
നബയനണവുഞ്ചാം  )   കഭദഗതബ ബബല്
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  2021-കലെ കകേരള കപഞതുജേനഞകരഞഗദ ബബല്, 2021-കലെ കകേരള

സഞ്ചാംസഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്, 2021-കലെ കകേരള കബനബകല്

സഞപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  എനബവ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്  പഖദഞപബചകകേഞണക്ക്  സതസ്വര

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുവഞനുണഞയ സഞഹചരദഞ്ചാം വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുള്ള

കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റുഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

VII. ക്രമപശഞ്ചാം 

2021-  കലെ കകേരള കപഞതുജേനഞകരഞഗദ ബബല്ലെബകലെ അപഞകേതകേള്

(1)  ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  പഞര്ലെകമന്റെക്ക്  പഞസഞകബയ  പഞഞയത്തക്ക്

നഗരപഞലെബകേ  നബയമങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമഞണക്ക്  2021-കലെ  കകേരള

കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്.  തകദശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  അധബകേഞരങ്ങളുഞ്ചാം

കേര്ത്തവദങ്ങളുഞ്ചാം ഇഇൗ ആകബലൂകട കേവര്കനടുക്കുകേയഞണക്ക്.  ഒകര കേഞരദത്തബനക്ക്

രണക്ക്  നബയമഞ്ചാം  ഉണഞകുനകതഞകട  ഏതക്ക്  നബയമത്തബകലെ  വദവസയഞണക്ക്

പഞലെബകകണകതന കേഞരദത്തബല് സഞ്ചാംശയമുണഞകുഞ്ചാം. 

(2)  ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്,  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ

നബയമങ്ങള്  പകേഞരവുഞ്ചാം  അധബകേഞരവബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണ  നബയമപകേഞരവുഞ്ചാം
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തകദശഭരണ  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  കകേമഞറബകബട്ടബയ  അധബകേഞരങ്ങള്

കേവര്കനടുക്കുനതഞണക്ക് 2021-കലെ കകേരള കപഞതുജേനഞകരഞഗദ ബബല്.

ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറഞണത്തബകലെ അപഞകേത

(3)  ശസ്പീ  .    അനവര്  സഞദത്തക്ക്:  1972-ല്   കകേരള  കമഡബകല്

പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ബബല്  പഞസഞകബയകശഷഞ്ചാം  ഗവര്ണര്  രഞഷ്ട്രപതബയുകട

പരബഗണനയയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം രഞഷ്ട്രപതബ സഭയുകട പുനനഃപരബകശഞധനയഞയബ മടകബ

അയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബരുന.  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കമഡബകല്

പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്ലെബകന്റെ ഉകദശദകേഞരണങ്ങളുകട വബവരണത്തബല് ഇകഞരദഞ്ചാം

ചൂണബകഞണബചബട്ടബല്ലെ.  ഏതക്ക്  കേഞരണത്തഞലെഞണക്ക്  രഞഷ്ട്രപതബ  ബബല്

പുനനഃപരബകശഞധനയക്ക് അയചകതനഞ്ചാം ഇഇൗ ബബല്ലെബനക്ക് കകേന്ദ്ര സര്കഞരബല്നബനഞ്ചാം

മുനകൂര്  അനുമതബ  ലെഭബചബട്ടുകണഞകയനഞ്ചാം  വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  ബബല്

നബയമമഞയഞല്   സഞ്ചാംസഞന  സഞബതനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  അധബകേ  കചലെവക്ക്

ഉണഞകേബകല്ലെനക്ക്  ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറഞണത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്

സഭകയ കതറബദരബപ്പെബക്കുനതഞണക്ക്. 

(4) ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമഞര്: സഞമ്പത്തബകേ ബഞധദതയുണഞകുകമനക്ക്

ബബല്ലെബല്  പറയുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറഞണത്തബല്  അധബകേ  കചലെവക്ക്

ഉണഞകേബകല്ലെനക്ക് കേഞണബചബരബക്കുനതക്ക് സഭകയ കതറബദരബപ്പെബകലെഞണക്ക്. 
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം രൂപസ്പീകൃതമഞകുനതബനക്ക്  മുമ്പുള്ള കപഞതുജേനഞകരഞഗദ

ബബല്ലുകേളഞണക്ക്  ഇകപ്പെഞഴുഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുനതക്ക്.  ഏകേസ്പീകൃത  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ

നബയമഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേകയനള്ളതഞണക്ക്  ലെക്ഷദഞ്ചാം.  ബബല്  നബയമമഞകുകമ്പഞള്

തകദശഭരണ  സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  വകുപ്പുഞ്ചാം  പരസര  പൂരകേങ്ങളഞയബ

പവര്ത്തബകകണബവരുഞ്ചാം. കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം ആരഞഞ്ഞുകകേഞണക്ക് സമഗ്രമഞയ

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തഞനഞണക്ക് വബഭഞവന കചയ്യുനതക്ക്. ഇഇൗ നബയമത്തബലൂകട

തകദശ  ഭരണസഞപനങ്ങളുകട  അധബകേഞരങ്ങള്  കേവര്കനടുകഞന

ഉകദശബചബട്ടബല്ലെ.  കേരടക്ക്  ബബല്ലെബകലെ  വദവസകേള്  നബലെവബകലെ  കകേന്ദ്ര

നബയമങ്ങളബകലെ  ഒരു  വദവസകേള്ക്കുഞ്ചാം  വബരുദമല്ലെ;  ഇത്തരകമഞരു

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുനതബനക്ക് കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ അനുവഞദഞ്ചാം ആവശദമബല്ലെ.  

കമഡബകല്  കേഇൗണ്സബലെബനക്ക്  സര്കഞര്  ഗ്രഞന്റെക്ക്  നല്കുനബല്ലെ.

സഞബതനബധബയബല്നബനക്ക്  കചലെവുകേള്  ഉണഞകേഞത്തതുകകേഞണഞണക്ക്

ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം കേരടക്ക് ബബല്ലെബകനഞപ്പെഞ്ചാം ഉള്കപ്പെടുത്തഞത്തതക്ക്.  

നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജേസ്പീവക്ക്):  ചട്ടഞ്ചാം 73

പകേഞരഞ്ചാം  പണകചലെവക്ക്  അന്തര്ഭവബക്കുന  ബബല്ലെബകനഞടുകൂടബ  ഒരു

ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം ഉണഞകകേണതഞകണനഞ്ചാം  കചലെവക്ക് അന്തര്ഭവബക്കുന
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ഖണ്ഡങ്ങളബകലെയക്ക്  പകതദകേഞ്ചാം  ശദക്ഷണബകകണതുഞ്ചാം  ബബല്  നബയമമഞയബ

പഞസഞക്കുന പക്ഷഞ്ചാം ഉള്കകഞള്ളുന ആവര്ത്തകേവുഞ്ചാം അനഞവര്ത്തകേവുമഞയ

മതബപ്പുകചലെവുകൂടബ  നല്കകേണതഞകണനഞ്ചാം  പറഞ്ഞബരബക്കുനതബനഞല്

ബബല്ലുകേകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമനള്ളതക്ക്

പരബകശഞധനഞ വബകധയമഞകണഞ്ചാം.

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്: 2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്ലെബല്

കചര്ത്തബരബക്കുന  വദവസകേള്  1994-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്,

1994-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  നബയമങ്ങളബകലെ  വദവസകേള്കക്ക്

വബരുദമകല്ലെനഞ്ചാം   ആകരഞഗദവകുപ്പുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പവര്ത്തനങ്ങളുകട

ഏകകേഞപനത്തബനക്ക്  ഇത്തരത്തബലള്ള  ഒരു  നബയമഞ്ചാം  അനബവഞരദമഞകണനമുള്ള

വഞദഞ്ചാം പഞഥമബകേമഞയബ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുന. കസലെകക്ക് കേമ്മേബറബ/സഭഞ തലെങ്ങളബല്

നടകഞനബരബക്കുന  വബശദമഞയ  പരബകശഞധനയബല്  കവരുദദങ്ങള്

പകേടമഞകുനപക്ഷഞ്ചാം  കൂട്ടഞയ  ചര്ചയബലൂകട  അവ  ഒഴബവഞകകപ്പെടഞന

അവസരമുള്ളതബനഞല് തടസവഞദങ്ങള് നബലെനബല്ക്കുനതല്ലെ. 

ഈ  ബബല്  നബയമമഞകുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെദത്തബല്  കകേഞണ്ടുവരബകേയുഞ്ചാം

കചയഞല് സഞബത നബധബയബല്നബനഞ്ചാം ആവര്ത്തകേവുഞ്ചാം അനഞവര്ത്തകേവുമഞയ
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യഞകതഞരു അധബകേ കചലെവുഞ്ചാം ഉണഞകുനതല്ലെ എന മറുപടബ സസ്വസ്പീകേഞരദമഞണക്ക്.

എനഞല്  ഇകത  കപരബല്  1972-ല്  സഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  1975

മഞര്ചക്ക്  21-ാം തസ്പീയതബ സഭ പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം തുടര്നക്ക് അനുമതബ നല്കേഞകത

പുനനഃപരബകശഞധനയഞയബ  രഞഷ്ട്രപതബ  തബരബചയയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ  ബബല്ലെബകന

സഞ്ചാംബന്ധബച  പരഞമര്ശഞ്ചാം  ഈ  ബബല്ലെബകന്റെ  ഉകദശദകേഞരണങ്ങളുകട

വബവരണത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരുനകവങ്കബല്  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  സഭയുകട

ചരബതകത്തക്കുറബചക്ക്  ധഞരണയുണഞകേഞന  സഹഞയകേരമഞകുമഞയബരുനകവനക്ക്

കേരുതുന.  ധനകേഞരദകമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം  നബര്ബന്ധബതമഞക്കുന  പശഞ്ചാം  കചയര്

വബശദമഞയബ പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   

(നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം തുടര്ച)  

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):   2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്  കസലെകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകടയുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്

ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  എനബവ  ആകരഞഗദവുഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബകക്ഷമവുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  XII-കന്റെയുഞ്ചാം  പരബഗണനയയയണകമന
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പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസസ്വഞ്ചാം

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

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  കകേരള കപഞതുജേനഞകരഞഗദ ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതബലൂകട

ചരബതപഞധഞനദമുള്ള  നബയമനബര്മ്മേഞണത്തബകലെയഞണക്ക്  കകേരള  നബയമസഭ

കേടനബരബക്കുനതക്ക്.  ജേനസഞ്ചാംഖദഞ വര്ദന,  ജേസ്പീവബത കശലെബയബലണഞയ മഞറഞ്ചാം,

കരഞഗഞതുരതയബലണഞയ  വദതദഞസഞ്ചാം  എനബവ  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ

നബയമത്തബല്  പതബഫലെബകകണതുഞ്ചാം   നബലെവബകലെ  പകേര്ചവദഞധബകേള്

കനരബടഞന  കനരകത്തയുള്ള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  നബയമങ്ങളബല്  മഞറഞ്ചാം

വരുകത്തണതുഞ്ചാം  മഞനസബകേഞകരഞഗദ  പശങ്ങള്,  മുതബര്ന  പഇൗരന്മേഞരുകട

ആകരഞഗദപശങ്ങള്  തുടങ്ങബയവയബല്  കേഞകലെഞചബതമഞയ  കൂട്ടബകചര്കലകേള്

വരുകത്തണതുഞ്ചാം  അനബവഞരദമഞണക്ക്.  കകേരളഞ്ചാം  കനരബടുന  സമകേഞലെസ്പീന

കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  കവല്ലുവബളബകേളുഞ്ചാം  പതബസന്ധബകേളുഞ്ചാം  പരബഗണബചക്ക്  വബവബധ

നബയമങ്ങളബകലെ  വദവസകേള്  ഏകകേഞപബപ്പെബചകകേഞണഞണക്ക്  സമഗ്രവുഞ്ചാം

ഏകേസ്പീകൃതവുമഞയ കപഞതുജേനഞകരഞഗദ നബയമത്തബനക്ക് രൂപഞ്ചാം നല്കുനതക്ക്.  1953-

കലെ  ടഞവനകൂര്  കകേഞചബന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ആകബകന  കകേരള
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കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ആകകനഞ്ചാം  ടഞവനകൂര്  കകേഞചബന  കമഡബകല്

കേഇൗണ്സബലെബകന   കകേരള  കമഡബകല്  കേഇൗണ്സബകലെനഞ്ചാം  നഞമകേരണഞ്ചാം

കചയ്യുകേകയഞ  കേഞലെഞനുസൃതമഞയ  കഭദഗതബകേള്  വരുത്തുകേകയഞ

കചയ്യഞതബരുനതബനഞല്  കകേരളത്തബനുപുറത്തുഞ്ചാം  വബകദശ  രഞജേദങ്ങളബലഞ്ചാം

കേഇൗണ്സബലെബല്നബനള്ള  രജേബകസ്ട്രേഷന  സര്ട്ടബഫബകറ്റുകേള്

ഹഞജേരഞക്കുകമ്പഞഴുണഞകുന  ആശയക്കുഴപ്പെഞ്ചാം  ഇല്ലെഞതഞകകണതക്ക്

അനബവഞരദമഞണക്ക്.  ടഞവനകൂര്  കകേഞചബന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്

ആകബകലെ  കേഞലെഹരണകപ്പെട്ട  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കപരുകേള്  പുനര്നഞമകേരണഞ്ചാം

കചകയ്യണതുണക്ക്.  കേഇൗണ്സബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട  എണ്ണഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചതബലൂകട

മലെബഞര് കമഖലെയബല്നബനള്ളവര്കക്ക് പഞതബനബധദഞ്ചാം ലെഭബക്കുഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക് 19

കേഞരണഞ്ചാം  2018-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  ആക്ടുപകേഞരഞ്ചാം  കബനബകല്  സഞപനങ്ങളുകട  തഞല്കഞലെബകേ

രജേബകസ്ട്രേഷകന്റെ  സമയഞ്ചാം  ഒരു  വര്ഷകത്തയ്ക്കുകൂടബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  

   കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്: I move that: - “This House resolves to

disapprove  The  Kerala  Public  Health  Ordinance,  2021  (Ordinance

No.  116  of  2021).”പഞഞയത്തുകേകള  ശക്തബകപ്പെടുത്തഞനുതകുന
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നബര്കദശങ്ങള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  തകദശഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട

അധബകേഞരങ്ങളബകന്മേലള്ള  കേടനകേയറമഞണക്ക്  ബബല്ലെബലൂകട  നടത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

ബബല്  നബയമമഞകുനകതഞകട  ഭക്ഷദജേനദ  കരഞഗങ്ങളുകട  നബയനണവുഞ്ചാം

പതബകരഞധവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച  കേഞരദത്തബല്  നബയമനടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകകണതഞരഞകണന  കേഞരദത്തബല്  സഞ്ചാംശയമുണഞകുഞ്ചാം.   കകേന്ദ്ര

ആകരഞഗദ  നയകത്ത  മറബകേടനക്ക്  ഡബ.എചക്ക്.എസക്ക്.കലെയക്ക്  അധബകേഞരഞ്ചാം

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബക്കുന  നബലെപഞടക്ക്  ബബല്ലെബലൂകട  സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്

അപകേടകേരമഞണക്ക്.    ഈ ബബല് നബയമമഞകുനകതഞടുകൂടബ  പഞഞയത്തബകന്റെ

അധബകേഞര പരബധബയബല്നബനഞ്ചാം ആകരഞഗദകമഖലെകയ ഒഴബവഞകകപ്പെടുകേയഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  നബരഞകേരണ പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന. ഈ

ബബല്ലെബകലെ  പലെ  കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം  പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്  ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ

വദക്തത  വരുകത്തണബവരുഞ്ചാം.   ഒകര  വബഷയത്തബല്  രണക്ക്  അധബകേഞരബകേള്

പരബകശഞധന നടത്തുനതക്ക്  ഭഞവബയബല് പശങ്ങള്കക്ക്  ഇടയഞകുഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞന

ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകകറ  അധബകേഞരബയഞയബ  നബയമബക്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം

അകദഹഞ്ചാംകൂടബ ഉള്കകഞള്ളുന കബഞര്ഡബകന അധബകേഞര കകേന്ദ്രമഞയബ മഞറണഞ്ചാം.

പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  നബയമഞ്ചാം  കഭദഗതബ  കചയ്യഞകത  പഞഞയത്തുകേളുകട

അധബകേഞരങ്ങള്  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  നബയമത്തബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയതക്ക്
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അധബകേഞര നബര്വ്വഹണത്തബല് ആശയക്കുഴപ്പെമുണഞക്കുഞ്ചാം.  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ

രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ചബകേബതകയഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഗകവഷണവുഞ്ചാം  മുകനഞട്ടുകകേഞണ്ടുകപഞകേഞന

കേഴബയണഞ്ചാം.   സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കഹല്ത്തക്ക്  സബ്കസന്റെറുകേള്

ശക്തബകപ്പെടുത്തഞന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ. കകേ. ബഞബു (കനന്മേഞറ) ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീമതബ യു  .

പതബഭ:  2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

ആരഞയുനതബനഞയബ  05-11-2021  വകര സര്ക്കുകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.   ജേബല്ലെഞ  ആസൂതണ  സമബതബകേളുകടയുഞ്ചാം

പഞഞയത്തുകേളുകടയുഞ്ചാം  അധബകേഞരഞ്ചാം  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  നബയമപകേഞരമുള്ള

അകതഞറബറബ  കേവര്കനടുക്കുകമന  ആശങ്ക  അസഞനത്തഞണക്ക്.

അകതഞറബറബകേളുകട  കേസ്പീഴബലള്ള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  പദതബയുകട  നടത്തബപ്പെക്ക്

മൂനക്ക്  മഞസത്തബകലെഞരബകല്  വബലെയബരുത്തഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  ആധുനബകേരസ്പീതബയബലള്ള  അറവുശഞലെകേളുഞ്ചാം  ശ്മശഞനങ്ങളുഞ്ചാം

മബകേച രസ്പീതബയബലള്ള മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുകമഞരുക്കുനതടകഞ്ചാം

കപഞതുജേനഞകരഞഗദഞ്ചാം  ഉത്തരവഞദബത്തമഞയബ  ഏകറടുത്തുകകേഞണ്ടുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക്  ഈ  ബബല്ലെബലൂകട  കകേഞണ്ടുവരുനതക്ക്.  കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളുകട പവര്ത്തനഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തഞന സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണക്ക്.
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അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണകത്ത  ശക്തബകപ്പെടുത്തബകകഞണക്ക്

കപഞതുജേനഞകരഞഗദരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുള്ള  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ. ടബ. ഐ. മധുസൂദനന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   കസവദര്

ചബറബലെപ്പെബള്ളബ:  2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്  ബന്ധകപ്പെട്ട

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെമുള്ള  സഞഞ്ചാംക്രമബകേ

കരഞഗങ്ങകളയുഞ്ചാം  നബപ,  കകേഞകറഞണ  കവറസുകേകളയുഞ്ചാം   പതബകരഞധബകഞന

സഞധബചതക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  സമഗ്രമഞയ  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ

സഞ്ചാംവബധഞനമുള്ളതുകകേഞണഞണക്ക്.  അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണകത്ത  കൂടുതല്

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന  ബബല്ലെഞണബതക്ക്.   ആവശദമഞയ  കപഞതുശഇൗചഞലെയങ്ങള്

നബര്മ്മേബകഞനുഞ്ചാം  ജേലെഞശയങ്ങള്  മലെബനമഞക്കുനതുഞ്ചാം  കരഞഗകേഞരണമഞകുന

പഞണബകേളുകട  വദഞപനവുഞ്ചാം  മലെബനമഞയ  ഭക്ഷണ  വബതരണവുഞ്ചാം  തടയഞനുഞ്ചാം

പകേര്ചവദഞധബകേള്കബടയഞകുന  സഞഹചരദങ്ങള്  നബയനബകഞനുഞ്ചാം

ശുദജേലെവുഞ്ചാം  ശുദവഞയുവുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകഞനുമുള്ള  ഇടകപടലെഞണക്ക്  ബബല്കകേഞണക്ക്

ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന/ജേബല്ലെഞ/പഞകദശബകേ  തലെത്തബലള്ള

കപഞതുജേനഞകരഞഗദ അധബകേഞരബകേള് തങ്ങളുകട അധബകേഞരപരബധബയബല് വരുന
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പകദശകത്ത  വഞര്ഷബകേഞകരഞഗദ  സബതബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  വഞര്ഷബകേപവര്ത്തന

പദതബകേളുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകഞന  നബയമപരമഞയബ  ബഞധദസരഞകുന  എന

ബബല്ലെബകലെ വദവസ സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  സസ്വകേഞരദ ആകരഞഗദ സഞപനങ്ങള്

ഉള്കപ്പെകട  പബന്തുടകരണ  ചബകേബതഞ  കപഞകട്ടഞകകഞള്  ഇഇൗടഞകകണ

നബരക്കുകേള്  എനബവ  പസബദസ്പീകേരബകഞന  സഞ്ചാംസഞന  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ

അധബകേഞരബകക്ക് അധബകേഞരഞ്ചാം നല്കുനകവനതക്ക് ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്. 

കപഞഫ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന  തങ്ങള്:   കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.

ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നബയമത്തബകന്റെ  അഭഞവമഞണക്ക്  കൃതദനബര്വ്വഹണത്തബനക്ക്

പയഞസകേരമഞയബരുനതക്ക്  എനതക്ക്  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ  വസ്പീഴ്ചകയയഞണക്ക്

കേഞണബക്കുനതക്ക്.    പബ.എചക്ക്.സബ.-കേകളയുഞ്ചാം സബ.എചക്ക്.സബ.-കേകളയുഞ്ചാം ഡസ്പീലെബങ്കക്ക്

കചയക്ക് തകദശഭരണ സഞപനങ്ങകളഞടക്ക് കൂടുതല് അടുപ്പെബക്കുകേ എന നയമഞണക്ക്

നടപ്പെബലെഞകകണതക്ക്.    ജേബല്ലെഞ  കമഡബകല്  ഒഞഫസ്പീസര്മഞര്,  തകദശഭരണ

സഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ  വബവബധ  കകേന്ദ്രങ്ങളുമഞയുള്ള  ബന്ധഞ്ചാം

ശക്തബകപ്പെടുത്തബ കയഞജേബചപവര്ത്തബക്കുനതബനുള്ള നബര്കദശങ്ങള് നല്കേണഞ്ചാം.

2021-22  ബഡ്ജേറബല്  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബനുകവണബ  മഞറബവച  ബഡ്ജേറക്ക്

വബഹബതത്തബല്  ഒരു  രൂപകപഞലഞ്ചാം  കചലെവഴബകഞത്ത

സഞപനങ്ങളുകണനള്ളതക്ക് പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജേക്ക്
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ആകക്ക്,  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  ആകക്ക്  എനസ്പീ  നബയമപകേഞരഞ്ചാം  തകദശഭരണ

സഞപനങ്ങള്കക്ക്  കപഞതുജേനഞകരഞഗദമുള്കപ്പെകട  നല്കേബയബരുന  അധബകേഞരഞ്ചാം

നഷ്ടകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്ലെബകലെ  ഉള്ളടകഞ്ചാം.   സര്കഞര്

ആശുപതബകേളുകട  നബലെവഞരമുയര്ത്തഞനുഞ്ചാം  മുഴുവന  ജേനവബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ആകരഞഗദ  ഇനഷസ്വറനസക്ക്  നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം  ആകരഞഗദ  നബലെവഞരഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം ആദബവഞസബജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വകയഞജേനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകതദകേഞ്ചാം

ആകരഞഗദ പദതബകേളഞവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

കഡഞ  .    മഞതത്യു  കുഴല്നഞടന:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.

കപഞതുജേനഞകരഞഗദരഞ്ചാംഗത്തക്ക് കകേരളഞ്ചാം ഇനക്ക് പബകനഞകഞ്ചാം കപഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക് മരണങ്ങളുഞ്ചാം കടസ്റ്റേക്ക് കപഞസബറബവബറബ നബരക്കുഞ്ചാം ഇവബകട കൂടുതലെഞണക്ക്.

ജേസ്പീവബതകകശലെസ്പീ  കരഞഗങ്ങളുഞ്ചാം  കേദഞനസര്  കരഞഗവുഞ്ചാം  ആത്മഹതദഞനബരക്കുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് വര്ദബക്കുകേയഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത കചറുകേബട കബനബക്കുകേകള

ഉള്കപ്പെകട  നബയനബക്കുനതബനഞയബ  കകേഞണ്ടുവന  ഇഇൗ  നബയമഞ്ചാം   ആകരഞഗദ

കമഖലെകയ  പരബകപഞഷബപ്പെബകഞന  ഉതകുനതല്ലെ.  ഇനസ്റ്റേബറനഷണല്

കപഞകട്ടഞകകേഞള് പബന്തുടരുനതബനുപകേരഞ്ചാം ഏകേസ്പീകൃത ടസ്പീറക്ക്കമന്റെക്ക് കപഞകട്ടഞകകേഞള്

അടബകചല്പ്പെബക്കുനതക്ക് അഭബകേഞമദമല്ലെ. 
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ശസ്പീ.  സബ.  ആര്.  മകഹഷക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .

എല്കദഞസക്ക് പബ  .   കുനപ്പെബള്ളബല്  :  I move that- “This House resolves to

disapprove The Kerala State Medical Practitioners Ordinance, 2021

(Ordinance No.115 of 2021)”.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത കമഞകഡണ് കമഡബസബന,

ഇന്തദന  സബസ്റ്റേഞ്ചാംസക്ക്  ഓഫക്ക്  കമഡബസബന,  കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്  കമഡബസബന

എനബവയബല്  പഞകസ്പീസക്ക്  കചയ്യുനവരുകട  രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  കയഞഗദതയുഞ്ചാം

നബയനബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബലെവബലള്ള  നബയമങ്ങള്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുമഞയബ

കകേഞണ്ടുവന  ഇഇൗ  ബബല്ലെബകലെ  സഞകങ്കതബകേ  പശങ്ങള്

ചുണബകഞണബചകവങ്കബലഞ്ചാം  അതക്ക്  പരബഹരബകഞന  സര്കഞര്  തയ്യഞറഞയബട്ടബല്ലെ.

ബബല്ലെബകന്റെ  ഖണ്ഡഞ്ചാം  17,  21(1),  21(2)  എനബവയബല്  പരഞമര്ശബചബട്ടുള്ള

ഫസ്പീസുകേള്,  അലെവനസുകേള് യഞതഞ ബത്ത,  കപനഷന,  ഗ്രഞറ്റുവബറബ എനബവ

നല്കുകമ്പഞള്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  സഞബത  നബധബയബല്നബനഞ്ചാം

കചലെവുണഞകുകമങ്കബലഞ്ചാം  അകഞരദഞ്ചാം  ബബല്ലെബല്  വദക്തമഞകബയബട്ടബല്ലെ.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ജേസ്പീവനകഞരുകടയുഞ്ചാം  ലെഞബക്ക്

സഇൗകേരദങ്ങളുകടയുഞ്ചാം  അപരദഞപത  പരബഹരബകണഞ്ചാം.  ആശുപതബകേളബല്

അടബസഞനസഇൗകേരദ  വബകേസനകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കഡഞകര്മഞരുകട  കസവനവുഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം വദഞജേ ചബകേബതഞ രസ്പീതബകേള്കകതബകര നടപടബയുണഞകുകേയുഞ്ചാം
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കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കവണത  അവധഞനതയബല്ലെഞകതയഞണക്ക്  ബബല്  രൂപകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.

ആകരഞഗദകമഖലെകയ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  കൂടുതല്  കഡഞകര്മഞരുകട

കസവനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം.  കകേരളത്തബകന്റെ  ആയുര്കവദ  ചബകേബതഞ

കകപതൃകേത്തബകലെയക്ക്  കലെഞകേജേനതകയ  ആകേര്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ആയുര്കവദ

രഞ്ചാംഗകത്ത ടൂറബസഞ്ചാം സഞദദതകേള് പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം ആവശദമഞയ

നടപടബകേളുണഞകേണഞ്ചാം.  ആയുഷക്ക്  കകേഞണ്കകവബനുളള  തുടര്  പരബശമങ്ങള്

ഉണഞകുകേയുഞ്ചാം പഞരമ്പരദ കവദദന്മേഞകര സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

കഡഞ.  മഞതത്യു കുഴല്നഞടന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .

വബഷ്ണുനഞഥക്ക്: 2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  31-12-2021  വകര  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ആകരഞഗദ  കമഖലെയബല്

സമഗ്രമഞയബ  ഇടകപടഞന  കേഴബയുന  രൂപത്തബലള്ള  നബര്കദശങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  പരബചയസമ്പത്തുഞ്ചാം  പഞഗതദവുമുള്ളവകര  കേഇൗണ്സബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  നഞമനബര്കദശഞ്ചാം  കചയ്യഞനുഞ്ചാം  പസബഡന്റെബനുഞ്ചാം  കവസക്ക്

പസബഡന്റെബനുഞ്ചാം  കൃതദമഞയ  കയഞഗദത  നബഷ്കര്ഷബകഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം



38

കകേഞവബഡക്ക് വഞക്സൈബകനടുത്തവര്ക്കുഞ്ചാം കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം കരഞഗഞ്ചാം വരുനതക്ക്  പതബകരഞധ

പവര്ത്തനങ്ങളുകട പരഞജേയമഞണക്ക്.

ശസ്പീ.  കസവദര്  ചബറബലെപ്പെബള്ളബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  കഡഞ  .

സുജേബതക്ക്  വബജേയൻപബള്ള:  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കമഡബകല്

പഞകസ്പീഷകണഴക്ക് ബബല് ഒരു കസലെകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. ബബല്ലെബകന്റെ ചുരുകകപ്പെരുഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവുഞ്ചാം എനതബല്

കകേ.എസക്ക്.എഞ്ചാം.സബ.  എനകൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  പസ്പീഠബകേയബല്,  'ആകരഞഗദ

പരബപഞലെനരഞ്ചാംഗത്തക്ക്  നബലെവബലള്ള  നബലെവഞരഞ്ചാം  നബലെനബര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം

നബലെവബലള്ള  നബയമങ്ങള്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയബ

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം'  എനക്ക്  മഞറഞ്ചാം  വരുത്തണഞ്ചാം.  കേഇൗണ്സബലകേളബകലെയ്ക്കുള്ള

കതരകഞ്ഞടുപ്പെബല്  15  വര്ഷഞ്ചാം  തുടര്ചയഞയബ  കമമ്പര്മഞരഞയബട്ടുള്ളവര്കക്ക്

പകങ്കടുകഞകമനഞ്ചാം  കേഇൗണ്സബലെബല്  പകുതബകയഞളഞ്ചാം  കപര്

കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെടുനവരഞയബരബകണകമനഞ്ചാം  കമഞകഡണ്  കമഡബസബന

കേഇൗണ്സബലെബകന്റെ  ഡസ്പീനബകന  രജേബസ്ട്രേഞറഞയബ  നബയമബകഞകമനഞ്ചാം  എക്സൈക്ക് -

ഒഫബകഷദഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  പസബഡന്റെക്ക്/കവസക്ക്  പസബഡന്റെക്ക്  സഞനകത്തയക്ക്

മതരബകഞന പഞടബകല്ലെനഞ്ചാം ഒരു കഡപനട്ടബ  രജേബസ്ട്രേഞകറ  നബയമബകണകമനഞ്ചാം

ബബല്ലെബല്  വദവസ  കചയ്യണഞ്ചാം.  നഞഷണല്  കമഡബകല്  കേഇൗണ്സബലെബല്
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സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  പങ്കഞളബത്തഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തണഞ്ചാം. ആകരഞഗദപവര്ത്തകേകര

ആക്രമബക്കുനവകര  ജേഞമദമബല്ലെഞ  വകുപ്പുള്കപ്പെടുത്തബ  കകേകസടുക്കുനതബനുഞ്ചാം

ആകരഞഗദപവര്ത്തകേര്കക്ക്  കപഞതുജേനങ്ങളുമഞയബ ഇടകപടുനതക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധബച

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  ആശുപതബകേളബല്   കവ കുകനരഞ്ചാം  5  മണബ

മുതല്  9  മണബ  വകര  അതദഞഹബതവബഭഞഗത്തബനക്ക്  സമഞന്തരമഞയബ  ഒ.പബ.

പവര്ത്തബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ലെഞബക്ക്  കടകസ്പീഷദനമഞരുകട  അപരദഞപത

പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.   ആകരഞഗദ

പവര്ത്തകേര്കകതബരയുള്ള  അക്രമഞ്ചാം  തടയുനതബനക്ക്  കപഞതുജേനങ്ങളബല്

കബഞധവല്കരണഞ്ചാം  നടത്തണഞ്ചാം.  അട്ടപ്പെഞടബ  ആദബവഞസബ  കമഖലെയബല്

ശബശുമരണഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  ഇല്ലെഞകഞന  ജേഞഗ്രത  പുലെര്ത്തുകേയുഞ്ചാം  കകേഞട്ടത്തറ

കട ബല് മബഷന ആശുപതബയബല് പബരബചവബട്ട തഞല്കഞലെബകേ ജേസ്പീവനകഞകര

ശമ്പളകുടബശബകേ  നല്കേബ  തബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  സ്റ്റേഞഫക്ക്  പഞകറണ്

നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  കഹഞമബകയഞപ്പെതബ കഡഞകര്മഞര്കക്ക്

പഞകസ്പീസക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബകദശരഞജേദങ്ങളബല്നബനക്ക്

എഞ്ചാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.  പഞസഞയബവരുനവര്കക്ക്  എനകറഞള്  കചയ്യഞനുള്ള

നടപടബക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പഞലെകഞടക്ക്  ജേബല്ലെയബല്  എയബഞ്ചാംസക്ക്
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സഞപബകനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  സബ.  സബ.  മുകുന്ദന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസക്ക്  .

ജേയലെഞല്:   കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.   സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കമഞകഡണ്

കമഡബസബന,  ഇനഡദന സബസ്റ്റേഞ്ചാംസക്ക്  ഓഫക്ക്  കമഡബസബന,  കഹഞമബകയഞപ്പെതബകേക്ക്

കമഡബസബന  എനസ്പീ  വബഭഞഗങ്ങളബകലെ  പഞകസ്പീഷണര്മഞരുകട  രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുകവണബയഞണക്ക്  ബബല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  വര്ദബചവരുന  ചബകേബതഞകചലെവക്ക്,  കമഡബകല്

സഞകങ്കതബകേ  വബദദയബലഞ്ചാം  അവശദമരുനകേളുകട  സസ്വഭഞവത്തബലഞ്ചാം  വരുന

മഞറങ്ങള്,  സൂപ്പെര്  കസഷദഞലെബറബ  ആശുപതബകേകള  ആശയബകഞനുള്ള

പവണത  തുടങ്ങബ  നബരവധബ  കവല്ലുവബളബകേകള  സമഗ്രമഞയബ  കനരബടഞനുള്ള

പവര്ത്തനങ്ങളഞണക്ക്  ആകരഞഗദനയത്തബല്  സര്കഞര്  മുകനഞട്ടുവചബട്ടുള്ളതക്ക്.

പഞഥമബകേതലെത്തബല്ത്തകന  പകേര്ചവദഞധബകേളുകടയുഞ്ചാം  ജേസ്പീവബതകശലെബ

കരഞഗങ്ങളുകടയുഞ്ചാം    നബയനണഞ്ചാം,  കേഞരദക്ഷമമഞയ  ആകരഞഗദ  പരബപഞലെന

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്,  പഞഥമബകേ  ചബകേബതഞ  സഞപനങ്ങളുകട   എണ്ണവുഞ്ചാം

ഗുണനബലെവഞരവുഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകല്,  ദസ്വബതസ്പീയ/തബതസ്പീയതലെ  ചബകേബതഞ

സഇൗകേരദങ്ങളുകട ആധുനബകേവത്കേരണഞ്ചാം, ഇ-കഹല്ത്തക്ക് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  തുടങ്ങബ

ഓകരഞ  രഞ്ചാംഗകത്തയുഞ്ചാം  വദക്തമഞയബ  നബര്വ്വചബചകകേഞണഞണക്ക്  ആകരഞഗദനയഞ്ചാം
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നടപ്പെബലെഞക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകബദുള്ള: I  move  that:  -  “This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  Clinical  Establishments  (Registration  and

Regulation)  Amendment  Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  114  of

2021).”2018-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

നബയനണങ്ങളുഞ്ചാം)  ആകബകലെ  18-ാം  വകുപ്പുപകേഞരഞ്ചാം  തഞല്കഞലെബകേ

രജേബകസ്ട്രേഷനക്ക്  രജേബകസ്ട്രേഷന  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  നല്കുന  തസ്പീയതബ  മുതല്  രണക്ക്

വര്ഷഞ്ചാം  വകര  സഞധുതയുണഞയബരുനതക്ക്  നഞലെക്ക്  വര്ഷമഞയബ

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചതുകകേഞണക്ക്  ആകരഞഗദകമഖലെയ്കകഞ  കപഞതുജേനങ്ങള്കകഞ

പകയഞജേനമുണഞകുകേയബല്ലെ.  കബനബകല്  സഞപനങ്ങളുകട  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  എല്ലെഞ  വബഭഞഗഞ്ചാം  ചബകേബതഞരസ്പീതബകേളുകടയുഞ്ചാം  പഞതബനബധദഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം   സസ്വകേഞരദ  സഞപനങ്ങളബകലെ  ചബകേബതഞരസ്പീതബകേള്കക്ക്

ഏകേസ്പീകൃത  കററബഞ്ചാംഗക്ക്  നബശയബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആശുപതബകേകള  കരഞഗസ്പീസഇൗഹ ഹൃദമഞകബ  മഞറഞനുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞരമനുസരബചക്ക്

തരഞ്ചാംതബരബകഞനുഞ്ചാം  കേഴബയണഞ്ചാം.  സസ്വകേഞരദ  ആശുപതബകേള്  നല്ലെരസ്പീതബയബല്

പവര്ത്തബകണകമനക്ക്  മഞര്ഗനബര്കദശഞ്ചാം  നല്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സര്കഞര്
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ആശുപതബകേളുകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   മലെപ്പുറഞ്ചാം

തഞലൂകക്ക്  ആശുപതബ  വബകേസനഞ്ചാം  സഞധദമഞകണഞ്ചാം.   പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക്

ലെകബഞറട്ടറബകേളുകട  സമയഞ്ചാം  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കമഡബകല്

കകേഞകളജുകേളബലള്കപ്പെകട  കൂടുതല്  പബബകേക്ക്  കഹല്ത്തക്ക്  ലെകബഞറട്ടറബകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  സസ്വകേഞരദ ലെഞബുകേളുകട പവര്ത്തനഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തബ

നബരകക്ക് ഏകേസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം ലെഞബക്ക് ജേസ്പീവനകഞരുകട കയഞഗദത ഉറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   സഞ്ചാംസഞനകത്ത  വബമഞനത്തഞവളങ്ങളബല്

പവഞസബകേള്കക്ക്  ആര്.ടബ.പബ.സബ.ആര്.  കടസ്റ്റേബനക്ക്  അമബത  നബരകക്ക്

ഇഇൗടഞക്കുനതക്ക് പബനവലെബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബനകസന്റെക്ക്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

കകേഞവബഡബകന്റെ  കപരബല്  സസ്വകേഞരദ  ലെഞബുകേള്കക്ക്  കപര്മനന്റെക്ക്  രജേബകസ്ട്രേഷന

എടുകഞനുള്ള  കേഞലെയളവക്ക്  നഞലെക്ക്  വര്ഷമഞയബ  നസ്പീട്ടബനല്കുന  കഭദഗതബ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞവുനതല്ലെ.   കകേഞവബഡക്ക്  ബബകഗഡുമഞകര  പബരബചവബടഞനുള്ള

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  പബനവലെബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അവര്കക്ക്  പബ.എസക്ക്.സബ.

പരസ്പീക്ഷകേളബല്  കഗ്രസക്ക്  മഞര്കക്ക്  അനുവദബക്കുനതുഞ്ചാം  എഞ്ചാംകപഞയ്കമന്റെക്ക്

എക്സൈക്ക്കചഞബകലെ സസ്പീനബകയഞറബറബയബല് റബലെഞകക്സൈഷന നല്കുനതുഞ്ചാം ആകരഞഗദ

വകുപ്പെബകലെ  തഞലഞലെബകേ  നബയമനങ്ങളബല്  മുനഗണന  അനുവദബക്കുനതുഞ്ചാം
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പരബഗണബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  ജേബ.  സ്റ്റേസ്പീഫന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .

കശലെജേ ടസ്പീചര്:  2021-കലെ കകേരള കബനബകല് സഞപനങ്ങള് (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ

05-11-2021-വകര സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകേഞവബഡക്ക്  പശഞത്തലെത്തബല്  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്കക്ക്  നബയമത്തബല്

നബഷ്കര്ഷബചബരുന മബനബമഞ്ചാം സ്റ്റേഞനകഡര്ഡക്ക് കനടഞന കേഴബയഞത്തതുകകേഞണഞണക്ക്

തഞത്കേഞലെബകേ  രജേബകസ്ട്രേഷകന്റെ  കേഞലെഞവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചകകേഞണ്ടുള്ള  ബബല്

കകേഞണ്ടുവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  കബനബകല്  എസ്റ്റേഞബബകഷ്മെന്റെക്ക്  ആകക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  മബനബമഞ്ചാം

സ്റ്റേഞനകഡര്ഡക്ക്  നബഷ്കര്ഷബചതബനഞല്  കബനബക്കുകേളുകട  ഗുണനബലെവഞരവുഞ്ചാം

ജേസ്പീവനകഞരുകട കയഞഗദതയുഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബലൂകട ഗുണപരമഞയ കസവനഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകഞന  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  സമഗ്രമഞയ  ആകരഞഗദനയഞ്ചാം  പഖദഞപബകഞന

സഞധബചതുഞ്ചാം  ഇ-കഹല്ത്തക്ക്  പദതബ  നടപ്പെഞകബയതുഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ

കനട്ടങ്ങളഞണക്ക്.  കകേരളത്തബല്  കകേഞവബഡബകന്റെ  പശഞത്തലെത്തബലണഞയ

മരണനബരകക്ക് മറക്ക് സഞ്ചാംസഞനങ്ങകളകഞള് കുറവഞണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ  സബ.  കകേ.  ആശ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .

ബഞലെചന്ദ്രന:   2021-കലെ കകേരള കബനബകല് സഞപനങ്ങള് (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം
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നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.   കബനബക്കുകേളുകട

രജേബകസ്ട്രേഷനുകവണബ നബയതമഞയ ചട്ടവുഞ്ചാം പവര്ത്തനരസ്പീതബയുഞ്ചാം ആവശദമഞണക്ക്.

കബനബക്കുകേളബല്  കയഞഗദതഞ  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  പദര്ശബപ്പെബക്കുനതബലൂകട

കബനബക്കുകേകള  ജേനകേസ്പീയഞകരഞഗദ  സുരക്ഷഞകമഖലെയഞയബ  കേഞണഞനഞണക്ക്

ശമബക്കുനതക്ക്.   സസ്വകേഞരദ  കമഖലെയബകലെ   കബനബക്കുകേളുകട  നബയനണഞ്ചാം

പഞകദശബകേ  ഗവണ്കമന്റുകേകള  ഏല്പ്പെബകഞനുഞ്ചാം  അശഞസസ്പീയമഞയ  ചബകേബതഞ

രസ്പീതബകേകള  ക്രകമണ  നബയനബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

നഞട്ടുചബകേബതകേളബകലെ  ശഞസസ്പീയവശങ്ങള്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചക്ക്  കകലെസനസക്ക്

അനുവദബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക് പരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 

 ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):   കകേഞവബഡബകന്റെ  പശഞത്തലെത്തബല്  നബരവധബ  ആകരഞഗദ

സഞപനങ്ങള്കക്ക്  രജേബകസ്ട്രേഷന  പൂര്ത്തബയഞകഞന  കേഴബയഞത്ത

സഞഹചരദത്തബലെഞണക്ക്  2021-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്

(രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

ഭഞവബയബലണഞകേഞവുന  കകവറസക്ക്  കരഞഗങ്ങകളക്കുറബചക്ക്  ജേഞഗ്രതയുഞ്ചാം

അനുബന്ധപവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം ആവശദമഞയതബനഞല് നബലെവബലള്ള നബയമങ്ങള്



45

പരബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  പുതബയ  നബയമങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചകയ്യണതുണക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക്  19-കനതബകരയുള്ള  പതബകരഞധ  പവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  നബപ,  സബക  കകവറസക്ക്  മൂലെവുഞ്ചാം  മഴകകടുതബകേള്

മൂലെവുമുള്ള  ആകരഞഗദപശങ്ങകളയുഞ്ചാം  വബജേയകേരമഞയബ  അതബജേസ്പീവബകഞന

കേഴബഞ്ഞു.  ഇനഫന്റെക്ക്  കമഞര്ട്ടഞലെബറബ  കററബഞ്ചാംഗബല്  കകേരളഞ്ചാം  വബകേസബത

രഞജേദങ്ങള്കകഞപ്പെമഞകണനള്ളതക്ക്  അഭബമഞനഞര്ഹമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞരബകന്റെ   ആകരഞഗദനയകത്ത  അടബസഞനമഞകബയുള്ള  ഈ  ബബല്

ആകരഞഗദകമഖലെയബകലെ  സര്വ്വസ്പീസുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കകേഡര്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

കകേഞണ്ടുവരഞനഞണക്ക്  ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജേക്ക്  ആകബകലെയുഞ്ചാം

മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  ആകബകലെയുഞ്ചാം  വദവസകേളുമഞയബ  യഞകതഞരുവബധത്തബലള്ള

കകവരുദദവുഞ്ചാം  ബബല്ലെബലെബല്ലെ.  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കമഡബകല്

പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്  ബബല്  അനുസരബചക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  സഞപനത്തബല്നബനക്ക്

മതബയഞയ  കയഞഗദത  കനടബയവര്കഞണക്ക്  നബയമപരമഞയ  രജേബകസ്ട്രേഷനക്ക്

അര്ഹതയുള്ളതക്ക്. 2020-കലെ നഞഷണല് കേമ്മേസ്പീഷന കഫഞര് കഹഞമബകയഞപ്പെതബ

കമഡബസബന  ആക്ടുഞ്ചാം  2020-കലെ  നഞഷണല്  കേമ്മേസ്പീഷന  കഫഞര്  ഇനഡദന

സബസ്റ്റേഞ്ചാംസക്ക്  ഓഫക്ക്   കമഡബസബന  ആക്ടുഞ്ചാം  അനുസരബചള്ള  നഞഷണല്

രജേബസ്റ്റേറബകലെഞ  കസ്റ്റേറക്ക്  രജേബസ്റ്റേറബകലെഞ  ഉള്കപ്പെട്ട  കഹഞമബകയഞപ്പെതബ/  പഞരമ്പരദ
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ചബകേബതകേര്ക്കു  മഞതകമ  പഞകസ്പീസക്ക്  കചയ്യഞന  കേഴബയുകേയുളകവനഞ്ചാം

അല്ലെഞത്തവരുകട  പഞകസ്പീസക്ക്  കുറകേരമഞകണനഞ്ചാം  വദവസ  കചയബട്ടുണക്ക്.

കകേന്ദ്രനബയമത്തബകലെ  വദവസകേകള  സഞ്ചാംസഞന  നബയമഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘബക്കുകേകയഞ

കമഡബകല് പഞകസ്പീഷകണഴബകന്റെ അവകേഞശഞ്ചാം ഹനബക്കുകേകയഞ കചയ്യുനബല്ലെ. 

ആയൂര്കവദത്തബനുഞ്ചാം കഹഞമബകയഞപ്പെതബ കമഖലെയ്ക്കുഞ്ചാം  പകതദകേ പരബഗണന

സര്കഞര് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കേണ്ണൂരബല് രഞജേദഞന്തര ആയൂര്കവദ കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ

നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞണക്ക്.  കേഇൗണ്സബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട

കയഞഗദത സഞ്ചാംബന്ധബച കേഞരദങ്ങള് ബബല്ലെബല് വദക്തമഞകബയബട്ടുണക്ക്. ആകരഞഗദ

പവര്ത്തകേര്കകതബകരയുള്ള  അതബക്രമങ്ങള്  തടയുനതബനുള്ള

നബര്കദശങ്ങളുള്കപ്പെടുത്തബ  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെക്ക്  ഉത്തരവബറകബയബട്ടുണക്ക്.

കകേരളത്തബകലെ  കകേഞവബഡക്ക്  മരണനബരകക്ക്  കദശസ്പീയ  ശരഞശരബകയകഞള്

തഞകഴയഞണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  കരഞഗവദഞപനഞ്ചാം  നബയനബക്കുനതബനക്ക്  കകേഞവബഡക്ക്

കപഞകട്ടഞകകഞള്  കൃതദമഞയുഞ്ചാം  പഞലെബകണഞ്ചാം.  ജേസ്പീവബതകകശലെസ്പീ  കരഞഗങ്ങള്

തടയുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  30-നു  മുകേളബല്  പഞയമുള്ള

എല്ലെഞവര്ക്കുഞ്ചാം  നബശബത  ഇടകവളകേളബല്  ആകരഞഗദ  പരബകശഞധന

നടത്തുനതഞണക്ക്. 

നബരഞകേരണ പകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച.
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ  കചയ്തു.

2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്

ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  എനബവ  ആകരഞഗദവുഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബകക്ഷമവുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബച  XII-ാം നമ്പര് വബഷയ നബര്ണ്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം

അയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.  

2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജേനഞകരഞഗദ  ബബല്  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  കമഡബകല്  പഞകസ്പീഷകണഴക്ക്

ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  കബനബകല്  സഞപനങ്ങള്  (രജേബകസ്ട്രേഷനുഞ്ചാം

നബയനണവുഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  എനബവ  വബഷയ  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട

പരബഗണനയ്ക്കുഞ്ചാം അയച.  

2. (iii) 2021-  കലെ കകേരള പബബകേക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന   (  വഖഫക്ക് 
   കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള സര്വ്വസ്പീസുകേള് സഞ്ചാംബന്ധബച കൂടുതല് 
 ചുമതലെകേള്  )   ബബല്

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  2021-കലെ കകേരള പബബകേക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന
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(വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബച  കൂടുതല്

ചുമതലെകേള്)  ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്  പഖദഞപബചകകേഞണക്ക്

സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തുവഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം

വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റുഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

III. ക്രമപശഞ്ചാം 

ബബല്ലെബകലെ ഭരണഘടനഞ വബരുദത

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദസ്പീന:  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡുകേള്  ഭരണഘടനയുകട

ആര്ട്ടബകബള്  26  അനുവദബചബട്ടുള്ള  മഇൗലെബകേഞവകേഞശത്തബകന്റെ

അടബസഞനത്തബല്  സസ്വതനമഞയബ  പവര്ത്തബക്കുനതബനഞല്

അതബനുവബരുദമഞയബ  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തഞന  പഞര്ലെകമന്റെബകനഞ,

നബയമസഭകേള്കകഞ  അധബകേഞരമബല്ലെ.  സഞ്ചാംസഞന  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതുഞ്ചാം  സര്കഞരബകനഞടക്ക്  കൂടബയഞകലെഞചബചക്ക്  കബഞര്ഡുകേള്

ജേസ്പീവനകഞകര  നബയമബക്കുനതുഞ്ചാം  1995-കലെ  കകേന്ദ്ര  വഖഫക്ക്  നബയമ

പകേഞരമഞയതബനഞല്  നബയമ  കഭദഗതബകകഞ,  നബയമനഞ്ചാം  പബ.എസക്ക്.സബ.കക്ക്

വബടഞകനഞ സഞധബകബല്ലെ. 

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  1995-കലെ  കകേന്ദ്ര  വഖഫക്ക്  നബയമപകേഞരഞ്ചാം
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കബഞര്ഡബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബകന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതബകയഞകട

ആകബകലെയുഞ്ചാം  അതബനക്ക്  കേസ്പീഴബലണഞകബയ  ചട്ടങ്ങളബകലെയുഞ്ചാം  വദവസകേള്കക്ക്

വബരുദമല്ലെഞകത  കറഗുകലെഷനുകേള്  ഉണഞകഞകമന  വദവസയുണക്ക്.  കകേരള

സഞ്ചാംസഞന  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  കറഗുകലെഷന അനുസരബചക്ക്  നബയമന ചുമതലെ

പബ.എസക്ക്.സബ.കയ  ഏല്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള  ബബല്ലെബകലെ  വദവസകേള്  കകേന്ദ്ര

നബയമത്തബകനഞ,  കറഗുകലെഷകനഞ  വബരുദമല്ലെ.  ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  കസഷദല്  റൂള്സുഞ്ചാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുകമ്പഞള്  ജേസ്പീവനകഞകര  സഞ്ചാംബന്ധബച  വദവസകേള്

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  ചസ്പീഫക്ക്  എക്സൈബകേനട്ടസ്പീവക്ക്  ഓഫസ്പീസകറ  കകേന്ദ്ര  നബയമ

പകേഞരവുഞ്ചാം  കബഞര്ഡക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തുന  തസബകേകേളബകലെയക്ക്

പബ.എസക്ക്.സബ. മുകഖനയുഞ്ചാം നബയമനഞ്ചാം നല്കുഞ്ചാം. 

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  സഞ്ചാംസഞന  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  ജേസ്പീവനകഞകര

നബയമബക്കുനതബനുള്ള  ചുമതലെ  പബബകേക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷകന

ഏല്പ്പെബക്കുനതബനുള്ള  വദവസകേള്  ഉള്കകഞള്ളുന  ബബല്  കകേന്ദ്ര  വഖഫക്ക്

നബയമത്തബകനഞ  അതബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  കറഗുകലെഷനുകേള്കകഞ  വബരുദമല്ലെ.

അകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം,  ബബല്  പരബഗണബക്കുനതക്ക്  സഭയുകട  നബയമ

നബര്മ്മേഞണഞധബകേഞരത്തബനക്ക് വബകധയമകല്ലെന വഞദഞ്ചാം നബലെനബല്ക്കുനതല്ലെ.
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(നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം തുടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന): 2021-കലെ കകേരള പബബകേക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന

(വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബച  കൂടുതല്

ചുമതലെകേള്)  ബബല്  തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം  ഗ്രഞമവബകേസനവുഞ്ചാം  ഭവന

നബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  IX-കന്റെ

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

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

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള്

സുതഞരദമഞക്കുനതബനുകവണബയഞണക്ക്  ഇത്തരത്തബകലെഞരു  ബബല്

കകേഞണ്ടുവനതക്ക്.  വഖഫക്ക്  സസ്വത്തുകള്  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ

ചുമതലെയഞണക്ക്.  ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുനതുള്കപ്പെകട  നബരവധബ  പദതബകേള്  കബഞര്ഡക്ക്

നടപ്പെബലെഞകബവരബകേയഞണക്ക്.  കകേരളത്തബല്  പവര്ത്തബക്കുന
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മതസഞപനങ്ങളബല്  വഖഫബകന്റെ  രജേബകസ്ട്രേഷന  നബര്ബന്ധമഞകബ

ജേസ്പീവനകഞരുകട  വരുമഞനത്തബല്നബനഞ്ചാം  7  ശതമഞനഞ്ചാം  വരുന  തുകേ  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  ഇഇൗടഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പവര്ത്തനങ്ങള്  സുതഞരദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന

പക്രബയയഞണക്ക് ഇകപ്പെഞള് നടപ്പെബലെഞകബവരുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   പബ  .   എ  .   മജേസ്പീദക്ക്: I move that-

''This House resolves to disapprove The Kerala Public Service

Commission (Additional Functions as respects the services under the

Waqf Board) Ordinance, 2021 (Ordinance No. 118 of 2021).''  മുസസ്പീഞ്ചാം

വബഭഞഗങ്ങളുകട  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെടുകമനതബനഞല്  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക് വബടുന തസ്പീരുമഞനത്തബല്നബനഞ്ചാം പബന്മേഞറണഞ്ചാം.

വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബല്  കജേഞലെബകചയ്യുന  തഞല്കഞലെബകേ  ജേസ്പീവനകഞകര

സബരകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  ജേസ്പീവനകഞരുകട  സഞമൂഹദകക്ഷമ

കപനഷന വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  അനൂപക്ക് കജേകബക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .    കുറുകകഞളബ

കമഞയസ്പീൻ:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബനക്ക്

കേസ്പീഴബല്  കജേഞലെബകചയ്യുന  തഞല്കഞലെബകേ  ജേസ്പീവനകഞകര  സബരകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

സചഞര് കേമ്മേബഷന റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് പബനഞകഞ്ചാം നബല്ക്കുന
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മുസസ്പീഞ്ചാം  സമുദഞയത്തബനക്ക്  കേബകട്ടണ  ആനുകൂലെദങ്ങള്  മറക്ക്  സമുദഞയത്തബനക്ക്

നല്കേബയതക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  ഇഇൗ  ബബല്ലെബലൂകട  മതധര്മ്മേ

സഞപനങ്ങളബല്  അനദമതസര്കക്ക്  കേടനകേയറഞന വഴബകതളബക്കുകേയഞണക്ക്.

അനദഞധസ്പീനകപ്പെട്ട  വഖഫക്ക്  സസ്വത്തുകള്  തബരബചപബടബക്കുനതബനക്ക്  സര്കവ്വ

നടപടബകേള്  തസ്വരബതകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  മകഞരബ

ഡബവബഷണല് ഓഫസ്പീസക്ക് വബഭജേബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ആന്റെണബ  കജേഞണ്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .

അനവര്:  2021-കലെ  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബകന്റെ കേസ്പീഴബലള്ള സര്വ്വസ്പീസുകേകള സഞ്ചാംബന്ധബച കൂടുതല് ചുമതലെകേള്)

ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  05-11-2021-വകര

സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക് വബടണകമന ബബല്ലെബകലെ വദവസയുഞ്ചാം വഖഫക്ക്

സസ്വത്തുകേള് സര്കവ്വ നടത്തബ കേകണത്തഞനുള്ള ശമങ്ങളുഞ്ചാം സസ്വഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.

പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ  മുസസ്പീഞ്ചാം  സമുദഞയത്തബലള്ളവകര  മഞതകമ  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബല്  നബയമബകഞന   കേഴബയുകേയുള  എനതബനഞല്  മുസസ്പീങ്ങളുകട

സഞ്ചാംവരണഞവകേഞശഞ്ചാം നഷ്ടകപ്പെടുനബല്ലെ. 
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ശസ്പീ  .    നജേസ്പീബക്ക്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം:  2021-കലെ  കകേരള  പബബകേക്ക്  സര്വ്വസ്പീസക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷന  (വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലള്ള  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബച

കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡബകന്റെ സുതഞരദത ഉറപ്പുവരുത്തഞന നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്

വബടുനകവന കഭദഗതബ നബയമവബരുദമഞണക്ക്.  കദവസസ്വഞ്ചാം കബഞര്ഡക്ക് മഞനസ്വലെബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയ വദവസ വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബനുഞ്ചാം ബഞധകേമഞകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  വബ.  ശശബ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കടസണ്

മഞസ്റ്റേര്:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  നബയമനങ്ങള്

കേഞരദക്ഷമവുഞ്ചാം  സുതഞരദവുഞ്ചാം  ആക്കുനതബനഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്

അവതരബപ്പെബചബരബക്കുനതക്ക്.  സഞ്ചാംവരണ  തതസ്വങ്ങള്  ഹനബകകപ്പെടബകല്ലെനക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തബകകഞണ്ടുഞ്ചാം  എല്ലെഞതലെത്തബലഞ്ചാം  ചര്ച   നടത്തബയുഞ്ചാം  വഖഫക്ക്

കബഞര്ഡക്ക്  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസക്ക്.സബ.കക്ക്  വബടുനകതഞകട  കബഞര്ഡബകന്റെ

പവര്ത്തനങ്ങള് കേഞരദക്ഷമമഞകഞന കേഴബയുഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  രകമശക്ക്  കചനബത്തലെ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .

ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്

നബയമനഞ്ചാം  പബ.എസക്ക്.സബ.കക്ക്  വബടുനകതഞടുകൂടബ  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ
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പവര്ത്തനങ്ങള്  സുതഞരദമഞകുകമനഞ്ചാം  അനദഞധസ്പീനകപ്പെട്ട  സസ്വത്തുവകേകേള്

തബരബചപബടബകഞന  കേഴബയുകമനമുള്ള  തസ്പീരുമഞനകത്തഞടക്ക്  കയഞജേബകഞന

കേഴബയബല്ലെ.  സര്കഞരബകന്റെ  മുനകൂര്  അനുവഞദകത്തഞകട

കറഗുകലെഷനുണഞകഞനുള്ള  അധബകേഞരഞ്ചാം  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബല്  മഞതഞ്ചാം

നബഷബപമഞയബരബകക  സര്കഞര്  കബഞര്ഡബകന്റെ  അധബകേഞരങ്ങള്

കേവര്കനടുകഞനഞണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്  കറഗുകലെഷനബല്

സര്കഞര്  വരുത്തബയ  മഞറങ്ങള്  കകേഞടതബയുകട  തസ്പീര്പ്പെബനക്ക്

വബകധയമഞയബരബക്കുകമന  കകേഞടതബ  ഉത്തരവക്ക്  ലെഞ്ചാംഘബചകകേഞണക്ക്  ഈ  ബബല്

പഞസഞകഞന ശമബക്കുനതക്ക് ദുരൂഹതയക്ക് ഇടവരുത്തുനതഞണക്ക്. 

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  വഖഫക്ക്  കബഞര്ഡബകന്റെ  കറഗുകലെഷനസക്ക്

പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  പഞലെബചഞ്ചാം  നബലെവബലള്ള  ജേസ്പീവനകഞകര  സഞ്ചാംരക്ഷബചമഞണക്ക്

നബയമനങ്ങള് പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക് വബട്ടബട്ടുള്ളതക്ക്. 

നബരഞകേരണ പകമയഞ്ചാം സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ  കചയ്തു.

2021-കലെ കകേരള പബബകേക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേമ്മേസ്പീഷന (വഖഫക്ക് കബഞര്ഡബകന്റെ
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കേസ്പീഴബലള്ള  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള്)  ബബല്

തകദശസസ്വയഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം  ഗ്രഞമവബകേസനവുഞ്ചാം  ഭവനനബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച

IX-ാം  നമ്പര്  വബഷയ  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന

പകമയഞ്ചാം  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് വബഷയ നബര്ണ്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയച.

(സഭ രഞതബ 7.35-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.) 

* * * * * * * * * *


