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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   28,   വദഞഴഞ്ചാം

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

സസ്പീകേള്കഞ്ചാം കുട്ടബകേള്കകമതബരഞയ അക്രമഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ജേബല്ലയബകലെ  കുറദഞടബയബല്  ദളബതക്ക്  യുവതബ

കൂട്ടബലെഞതഞ്ചാംഗത്തബനബരയഞവുകേയുഞ്ചാം  സമഞനരസ്പീതബയബലുള്ള  സഞ്ചാംഭവങ്ങള്

സമസ്പീപകേഞലെത്തക്ക്  ആവര്ത്തബകകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  സസ്പീകേളഞ്ചാം  കുട്ടബകേളഞ്ചാം  നബരന്തരഞ്ചാം
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അതബക്രമങ്ങള്കബരയഞവുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന  ഗുരുതര  സഞഹചരദഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

കറഞജേബ  എഞ്ചാം.  കജേഞണ,  പബ.  ഉബബദുള്ള,   കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്

കജേകബക്ക്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന്, ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്

50 അനുസരബചക്ക് കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്  ):  സസ്പീകേള്കഞ്ചാം

കുട്ടബകേള്കകമതബരഞയ  അതബക്രമങ്ങള്കകതബകര  ശക്തമഞയ  നടപടബയഞണക്ക്

കപഞലെസ്പീസക്ക്  സസസ്പീകേരബകനതക്ക്.  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കുറദഞടബയബല്  കപണകുട്ടബ

പസ്പീ ഡബപ്പെബകകപ്പെട്ട സഞ്ചാംഭവത്തബല് ഇന്തദന് ശബക്ഷഞ നബയമത്തബകലെയുഞ്ചാം കപഞകകഞ

നബയമത്തബകലെയുഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പസ്പീഡന  നബകരഞധന

നബയമത്തബകലെയുഞ്ചാം  വകുപ്പുകേള്  പകേഞരഞ്ചാം  കുറദഞടബ  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്

രജേബസ്റ്റേര് കചയ്ത കകേസബല് നഞലെക്ക് പതബകേകളയുഞ്ചാം അറസ്റ്റേക്ക് കചയ്തക്ക് നബയമനടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  മലെപ്പുറഞ്ചാം  കകേഞട്ടൂകര  സസകദശബനബകയ

ബലെഞ്ചാംഗബകേഞതബക്രമത്തബനക്ക്  വബകധയമഞകഞന്  ശമബച  സഞ്ചാംഭവത്തബല്  കകേസക്ക്

രജേബസ്റ്റേര്  കചയ്തക്ക്  പതബകയ  കേസ്റ്റേഡബയബകലെടുത്തക്ക്  ഒബ്സര്കവഷന്  കഹഞമബല്

പഞര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  വബതുരയബല്  പഞയപൂര്ത്തബയഞകേഞത്ത

കപണകുട്ടബകയ  ബലെഞ്ചാംഗബകേമഞയബ  പസ്പീ ഡബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം
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കചയ്തതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  ഇന്തദന്  ശബക്ഷഞ  നബയമത്തബകലെയുഞ്ചാം  കപഞകകഞ

നബയമത്തബകലെയുഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് പകേഞരഞ്ചാം വബതുര കപഞലെസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനബല് കകേസക്ക്

രജേബസ്റ്റേര്  കചയ്തക്ക്  പതബകയ  അറസ്റ്റേക്ക്  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേഞട്ടകല്  സസകദശബനബ

പസ്പീഡനത്തബനബരയഞയബ  പസവബകഞനബടയഞയ  സഞ്ചാംഭവത്തബലുഞ്ചാം  കകേഞട്ടയഞ്ചാം

കുറബചബ  സസകദശബ  ആത്മഹതദ  കചയ്ത  സഞ്ചാംഭവത്തബലുഞ്ചാം  കകേസുകേള്  രജേബസ്റ്റേര്

കചയ്തക്ക്  അകനസഷണഞ്ചാം  നടനവരുനണക്ക്.  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  മഞനസബകേമഞയബ

കവല്ലുവബളബ  കനരബടുന  സസ്പീകയ  ബലെഞ്ചാംഗബകേമഞയബ  പസ്പീ ഡബപ്പെബച  സഞ്ചാംഭവത്തബലുഞ്ചാം

കചവഞയൂര്  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബലുഞ്ചാം  കകേഞല്ലഞ്ചാം  സസകദശബനബയഞയ  യുവതബകയ

മയകമരുനക്ക്  കേലെര്ത്തബയ  ദഞവകേഞ്ചാം  നല്കേബ  പസ്പീഡബപ്പെബചക്ക്  ദൃശദങ്ങള്

പകേര്ത്തബയ സഞ്ചാംഭവത്തബലുഞ്ചാം കകേസക്ക് രജേബസ്റ്റേര് കചയ്തക്ക് പതബകേകള അറസ്റ്റേക്ക്  കചയ്തക്ക്

നബയമനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  അടബയന്തര  പകമയ  കനഞട്ടസ്പീസബല്

ഉനയബകകപ്പെട്ട  എല്ലഞ  സഞ്ചാംഭവങ്ങളബലുഞ്ചാം  പതബകേകള  അറസ്റ്റേക്ക്  കചയ്തക്ക്  കകേസക്ക്

ചഞര്ജേക്ക്  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  എല്ലഞ പതബകേള്കഞ്ചാം നബയമഞ്ചാം അനുശഞസബകന ശബക്ഷ

ഉറപ്പെഞകഞന് സര്കഞര് പതബജഞബദമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കറഞജേബ  എഞ്ചാം  .    കജേഞണ:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  സസ്പീകേള്കഞ്ചാം

കുട്ടബകേള്കകമതബരഞയ  അതബക്രമങ്ങളഞ്ചാം  പസ്പീഡനങ്ങളഞ്ചാം  അനുദബനഞ്ചാം  വര്ദബച

വരബകേയഞണക്ക്.   2021  ആഗസ്റ്റേക്ക്  മഞസഞ്ചാം  വകര  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്
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സസ്പീകേള്കകതബരഞയബ   9,594  അതബക്രമങ്ങള്  നടനബട്ടുണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  മൂനക്ക്

മഞസത്തബനബകട  കുറദഞടബ,  കകേഞല്ലഞ്ചാം,  കചവഞയൂര്  എനബവബടങ്ങളബലെഞയബ  മൂനക്ക്

കൂട്ടമഞനഭഞ്ചാംഗങ്ങളഞണക്ക്  നടനബട്ടുള്ളതക്ക്.  മലെപ്പുറഞ്ചാം  കകേഞകണഞട്ടബയബല്

22 വയസ്സുകേഞരബകയ  15  വയസ്സുകേഞരന്  പസ്പീഡനത്തബനബരയഞകഞന്  ശമബച

കകേസബലുഞ്ചാം  വണബകപ്പെരബയഞറബല്  6  വയസ്സുകേഞരബകയ  പസ്പീഡബപ്പെബചക്ക്

കകേഞലെകപ്പെടുത്തബയ  കകേസബലുഞ്ചാം  കപഞകകഞ  കകേസബകലെ  കപണകുട്ടബ  വസ്പീണഞ്ചാം

പസ്പീഡനത്തബനബരയഞയ  സഞ്ചാംഭവത്തബലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സസ്പീ-ശബശു  സുരക്ഷഞ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളകട  നടത്തബപ്പെബലുള്ള  വസ്പീഴ്ചയഞണക്ക്  കേഞണുനതക്ക്.  ക്രൂരമഞയ

പസ്പീഡനത്തബനബരയഞയബ  ഭരണസഞ്ചാംവബധഞനത്തബനുഞ്ചാം  നബയമപരബപഞലെന

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്കഞ്ചാം മുനബകലെയക്ക്  നസ്പീതബകതടബകയത്തുന കുഞ്ഞുങ്ങകളകപ്പെഞലുഞ്ചാം

തുടരഞക്രമണങ്ങളബല്  നബനഞ്ചാം  സുരക്ഷബതരഞകഞന്  കേഴബയുനബകല്ലങബല്

ഇതബനഞയബ  പവര്ത്തബകന കേമ്മേബറബകേകള  പബരബചവബടുകേകയഞ  ഫലെപദമഞയബ

പവര്ത്തബപ്പെബകവഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകകേകയഞ കചയ്യണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

തുടകരയുണഞകുന സസ്പീപസ്പീഡനങ്ങളബകലെ ഇരകേള്കക്ക് നസ്പീതബകേബട്ടഞനുഞ്ചാം കുറകഞകര

മഞതൃകേഞപരമഞയബ ശബക്ഷബകഞനുഞ്ചാം അതബക്രമങ്ങള്കക്ക് തടയബടഞന് പതബകേള്കക്ക്

മുന്കൂര് ജേഞമദഞ്ചാം ലെഭബകഞതബരബകഞനുമുള്ള കേടുത്ത നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഇത്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവങ്ങളബല്   ആഭദന്തര  വകുപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം  നബയമ  വകുപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം
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ഭഞഗത്തുനബനക്ക്  കുറകേരമഞയ  അനഞസയഞണുണഞകുനതക്ക്.  സസ്പീകേള്കഞ്ചാം

കുട്ടബകേള്കകമതബരഞയ  കകേസുകേള്  കകകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനക്ക്  ഓകരഞ

കപഞലെസ്പീസക്ക്  ജേബല്ലകേളബലുഞ്ചാം  പകതദകേഞ്ചാം പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം ലെഭബച കസഷദല് ടസ്പീമബകന

രൂപസ്പീകേരബചക്ക് കൃതദമഞയ അകനസഷണഞ്ചാം നടത്തബ കുറപതഞ്ചാം സമയബനബതമഞയബ

സമര്പ്പെബകനതബനഞയബ  പകതദകേ  കകേഞടതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പതബകേള്കക്ക്

ശബക്ഷ ഉറപ്പെഞകണഞ്ചാം.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചയ്യണഞ്ചാം.  

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്  ):   ഇവബകട   ഉനയബച

സഞ്ചാംഭവങ്ങളബല്  ഇടകപടുനതബല്  സര്കഞര്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബനക്ക്  വസ്പീഴ്ച

പറബയബട്ടബല്ല.    സമൂഹത്തബല്  സഞ്ചാംഭവബകഞന്  പഞടബല്ലഞത്ത  ഇത്തരഞ്ചാം  കുറഞ്ചാം

കചയ്തവര്കക്ക്  ശബക്ഷ  ഉറപ്പെഞകന  നടപടബകേളഞണക്ക്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

സസ്പീകേള്കഞ്ചാം കപണകുട്ടബകേള്കകമതബകരയുള്ള അതബക്രമങ്ങള് കനരബടഞന് പലെ

തരത്തബലുള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളഞണക്ക്  ഒരുകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.   സസ്പീകേള്കകതബരഞയ

കുറകൃതദങ്ങളമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കകേസുകേള്  കപകട്ടനക്ക്  തസ്പീര്പ്പെഞകനതബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  പസ്പീഡനത്തബനബരയഞയവര്കക്ക്  നബയമസഹഞയഞ്ചാം

ലെഭദമഞകനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കകേസകനസഷണഞ്ചാം  അവസഞനബകനതുവകര

കപഞലെസ്പീസക്ക്  ഉകദദഞഗസകര  മഞറഞകത  നബയമപരമഞയ  പരബശസ്പീലെനവുഞ്ചാം
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അവഗഞഹവുഞ്ചാം  നല്കേഞനഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബകനതക്ക്.  കുറകൃതദങ്ങള്  കനരബടുന

കേഞരദത്തബല് ഒരു തരത്തബലുളള  വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയുഞ്ചാം  ഉണഞവുകേയബല്ല.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണതബല്ല.

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

(ഗവണകമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന്,  കമഞന്സക്ക് കജേഞസഫക്ക്, അനൂപക്ക് കജേകബക്ക്, കഡഞ. എഞ്ചാം. കകേ. മുനസ്പീര്,

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എനസ്പീ  പതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പസഞവന

നടത്തബയകശഷഞ്ചാം അവരവരുകട പഞര്ട്ടബ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം അല്പസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല് 

(1)   മതദബനന കമഖലെയബകലെ കകേന്ദ്രസര്കഞര് ഇടകപടല്

ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    ചബത്തരഞ്ജന്:  കകേന്ദ്രഗവണകമന്റെക്ക്  കകേഞണവന പുതബയ

മതദബനന  നബയമവുഞ്ചാം  ബ്ലൂ  ഇകകഞണമബ  കരഖകേളഞ്ചാം  കേടലെബകന്റെ  ആവഞസ

വദവസകയ തകേര്കനതുഞ്ചാം മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട കതഞഴബലുഞ്ചാം ജേസ്പീവബതവുഞ്ചാം

ദുരബതത്തബലെഞകനതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളകട  അവകേഞശങ്ങകളയുഞ്ചാം  കഫഡറല്

സഞ്ചാംവബധഞനകത്തയുഞ്ചാം  കവല്ലുവബളബകനതുമഞണക്ക്.  വദഞപകേമഞയ  ആഴകടല്

ഖനനഞ്ചാം  മതദസമ്പത്തബകന്റെ  നബലെനബല്പ്പെബകന  ബഞധബകഞ്ചാം.   പുതബയ
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നബയമത്തബകലെ യഞനങ്ങള് സഞ്ചാംബനബച നബര്വ്വചനത്തബല് മതദകപ്പെലുകേകള

ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബകനതക്ക്  പരമ്പരഞഗത  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞ്ചാം

അവരുകട  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കഞ്ചാം  മഞതമഞയബ  യഞനങ്ങളകട

ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം,  നബലെനബര്ത്തണകമന  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബകന്റെ

നബലെപഞടബകനതബരഞണക്ക്.  കകേന്ദ്രസര്കഞരബകന്റെ ബലെസന്സക്ക് ലെഭബകണകമങബല്

അവര്  നബര്ണ്ണയബകന  മഞനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരബചക്ക്  യഞനങ്ങളബല്

പുനനഃക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  നടത്തുകേകയഞ  വന്തുകേ  പബഴ  നല്കുകേകയഞ  കവണഞ്ചാം.

ഇത്തരഞ്ചാം  നയങ്ങളബല്നബനക്ക്  കകേന്ദ്രഗവണകമന്റെക്ക്  പബനഞറണകമനക്ക്

ആവശദകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളമഞയുഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബ

സഞ്ചാംഘടനകേളമഞയുഞ്ചാം  ചര്ച  കചയ്തക്ക്  ആവശദമഞയ  തബരുത്തലുകേള്  വരുത്തഞന്

തയ്യഞറഞകുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

  മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

സജേബ കചറബയഞന്):  ബ്ലൂ ഇകകഞണമബ കരഖകേളഞ്ചാം പുതബയ മതദബനന ബബല്ലുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബച  കകേരളത്തബകന്റെ  ആശങകേളഞ്ചാം  അഭബപഞയങ്ങളഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബകന  അറബയബകകേയുഞ്ചാം  മതദകമഖലെയക്ക്  ഹഞനബകേരമഞയ

നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  അവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്തക്ക്  ചര്ചയക്ക്  വബകധയമഞകനതുവകര  ബ്ലൂ

ഇകകഞണമബ നയഞ്ചാം നടപ്പെഞകനതക്ക് നബര്ത്തബവയണകമനക്ക്  ആവശദകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം
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കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കടറബകട്ടഞറബയല്  പകദശങ്ങളബകലെ  വബകേസനപരബപഞലെന  പഞന്

രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം,  മകകറന് ഫബഷറസ്പീസക്ക് കഡവലെപ്കമന്റെക്ക് ഫണക്ക് വബനബകയഞഗഞ്ചാം, 12

കനഞട്ടബകല്  കകമലെബനകേത്തുള്ള  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്,  മതദബനന

നബകരഞധനഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തല് എനബവയക്ക് സഞ്ചാംസഞന സര്കഞരബനക്ക് അധബകേഞരഞ്ചാം

നല്കുകേ,  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളള്കപ്പെടുന  മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബകകേ,  പരമ്പരഞഗത  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  പകതദകേ

വബഭഞഗമഞയബ പരബഗണബകകേ തുടങ്ങബയ നബര്കദ്ദേശങ്ങള് കദശസ്പീയ മതദബനന

ബബല്ലബകന്റെ  അന്തബമകേരടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകനഞടക്ക്

ആവശദകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം പലെ ഘട്ടങ്ങളബലെഞയബ  103-ഓളഞ്ചാം കഭദഗതബ നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

കകേന്ദ്ര സര്കഞര് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ബബല്ലബകന്റെ പരബധബ  EEZ

കമഖലെയബല്  മഞതമഞയബ  പരബമബതകപ്പെടുത്തുകേ,  മതദസമ്പത്തക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,

പരമ്പരഞഗത-യനവല്കൃത  ഫബഷബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളകട  നബര്വചനഞ്ചാം,

മള്ട്ടബപ്പെബള്  കകലെസന്സക്ക്  സബസ്റ്റേഞ്ചാം  ഒഴബവഞകല്,  അഡ്ജൂഡബകകറബഞ്ചാംഗക്ക്

ഓഫസ്പീസകറ  നബകയഞഗബകല്  തുടങ്ങബയ  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബകന്റെ

ആവശദങ്ങള്  ബബല്ലബകന്റെ  അന്തബമ  കേരടബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

പസബദസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  അതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  കട്രേഡക്ക്  യൂണബയനുകേളമഞയുഞ്ചാം  മറഞ്ചാം

ചര്ച  കചയ്തക്ക്  കഭദഗതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകേന്ദ്രസര്കഞരബകന
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അറബയബകനതഞണക്ക്. 

(2) ഭൂപതബവക്ക് ചട്ടങ്ങള് പകേഞരഞ്ചാം നല്കേബയ ഭൂമബയുകട വബനബകയഞഗഞ്ചാം 

കഡഞ  .    മഞതത്യു  കുഴല്നഞടൻ:   ഇടുകബ  ജേബല്ലയബല്  ഭൂപതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങള്

പകേഞരഞ്ചാം പതബചനല്കേബയ ഭൂമബ യഥഞവബധബ ഉപകയഞഗബകഞന് കേഴബയഞത്തവബധഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബകന നബയനണങ്ങളബലുഞ്ചാം കകേഞടതബ ഉത്തരവബകന്റെ മറവബല്

മൂനഞറബല്നബനക്ക് 100 കേബകലെഞമസ്പീറര് അകേകലെയുള്ള  പകദശങ്ങളബല് നബര്മ്മേഞണ

പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  ജേബല്ലഞ  ഭരണകൂടഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബകന

നബയനണങ്ങളബലുഞ്ചാം ഇളവക്ക് വരുത്തഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

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

കകേ.ഡബ.എചക്ക്.,  പള്ളബവഞസല്,  ആനവബരട്ടബ,  കവള്ളത്തൂവല്,  ചബനകനഞല്,

ശഞന്തന്പഞറ,  ബബസണവഞലെബ,  ആനവബലെഞസഞ്ചാം എനസ്പീ വബകല്ലജുകേളടങ്ങുന

മൂനഞര്  പകദശത്തക്ക്  കൃഷബ  ആവശദങ്ങള്കഞയബ  പതബചകകേഞടുത്ത  ഭൂമബയബല്

വദഞപകേമഞയ  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടകന  സഞഹചരദത്തബല്

കകേഞടതബ നബര്കദ്ദേശകത്തത്തുടര്നക്ക് ഇടുകബ ജേബല്ലഞകേളകറുകട സര്കലെര്പകേഞരഞ്ചാം

നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  റവനന  വകുപ്പെബകന്റെ  എന്.ഒ.സബ.

നബര്ബനമഞകകേയുഞ്ചാം  ബകേവശ  സര്ട്ടബഫബകറകേളബല്  ഭൂമബ

ഏതഞവശദത്തബനഞണക്ക്  പതബചക്ക്  നല്കേബയകതനക്ക്  വദക്തമഞകണകമനക്ക്
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നബര്കദ്ദേശബകകേയുഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മൂനഞര് പകദശത്തക്ക് എന്.ഒ.സബ.  ഇല്ലഞകതയുഞ്ചാം

മറഞ്ചാം  നടത്തബയബട്ടുള്ള  നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  വദവസകേള്കക്ക്

വബകധയമഞയബ  ക്രമവല്കരബകനതബനുഞ്ചാം  ക്രമവല്കരബകഞന് കേഴബയഞത്തതുഞ്ചാം

ഭൂപതബവക്ക്  ചട്ടങ്ങളകട  ലെഞ്ചാംഘനങ്ങള്  നടത്തബയബട്ടുള്ളതുമഞയ  ഭൂമബയുകട  പഞട്ടഞ്ചാം

റദ്ദേഞകബ  ഏകറടുകനതബനുഞ്ചാം  കകേട്ടബടങ്ങള്  പഞട്ടവദവസയബല്  നല്കേഞനുഞ്ചാം

തസ്പീരുമഞനബകകേയുഞ്ചാം  ആവശദമഞയ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

നബര്മ്മേഞണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  വദവസകേള്കക്ക്  വബകധയമഞയബ

ക്രമവല്കരബകനതബനഞവശദമഞയ  പട്ടയ  ചട്ട  കഭദഗതബ  നടത്തുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്. 

III. സബ്മബഷന്

(1) വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം കകേന്ദ്രമഞകബ ഒരു കകേഞടതബ

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബന്കസന്റെക്ക്:  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  കകേന്ദ്രമഞകബ  ഒരു  കകേഞടതബ

അനുവദബകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ   (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന്):  സസ്പീകേള്കഞ്ചാം

കുട്ടബകേള്കകമതബരഞയ  കുറകൃതദങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച  കകേസുകേള്  ബകേകേഞരദഞ്ചാം

കചയ്യുനതബനുള്ള  പകതദകേ  കകേഞടതബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകനതബനക്ക്  പഞധഞനദഞ്ചാം

നല്കുനതബനഞല് വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  കകേഞടതബ ആരഞ്ചാംഭബകന കേഞരദഞ്ചാം
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പരബഗണബകഞന് സഞധബകബല്ല. 

(2) ശസ്പീനഞരഞയണഗുരു ഓപ്പെണ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ
കകേഞ  -  ഓര്ഡബകനറര്മഞരുകട പതബഫലെഞ്ചാം

കഡഞ  .    എഞ്ചാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  ശസ്പീനഞരഞയണഗുരു  ഓപ്പെണ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ  കേണന്റെക്ക്  ബറകറഴക്ക്/കസഷദല്  കകേഞ-

ഓര്ഡബകനറര്മഞര്കക്ക് പതബഫലെഞ്ചാം നല്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

എഴുത്തുകേഞര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല്  ഒരുമബചബരുനക്ക്  ഉള്ളടകഞ്ചാം

വബകേസബപ്പെബകന  രസ്പീതബശഞസഞ്ചാം  പകയഞഗബചകകേഞണഞണക്ക്  ശസ്പീനഞരഞയണഗുരു

ഓപ്പെണ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  കേണന്റെക്ക്  കകററബഞ്ചാംഗക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബചതക്ക്.  കലെഞക്ഡഇൗണ

കേഞലെയളവബല് സബന്ഡബകകറക്ക് തസ്പീരുമഞനത്തബകന്റെ അടബസഞനത്തബല്  കേണന്റെക്ക്

കകററബഞ്ചാംഗക്ക്  അവസഞനബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  നബബനനകേള്-

കനുസരബചക്ക്  എഴുതബ  സമര്പ്പെബകന  പഞഠഭഞഗത്തബനക്ക്  പതബഫലെഞ്ചാം  നല്കുന

രസ്പീതബയബകലെയക്ക്  മഞറുകേയുഞ്ചാം  വസ്പീട്ടബലെബരുനക്ക്  എഴുതഞന്  തഞല്പ്പെരദമുള്ളവര്കക്ക്

തുടരഞനുള്ള  അനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ.  എഴുതബത്തസ്പീര്ത്ത  ഭഞഗങ്ങള്

അവകലെഞകേനഞ്ചാം  കചയ്തക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  ഗുണപരമഞയ  മഞനദണ്ഡങ്ങള്

പഞലെബചബട്ടുകണഞകയനക്ക്   ഉറപ്പുവരുത്തബ  എഴുത്തുകേഞര്,  കകേഞ-ഓര്ഡബകനറര്,

കപഞഗ്രഞഞ്ചാം  കസസബഫബകേക്ക്  കകേഞ-ഓര്ഡബകനറര്  എനബവര്കക്ക്  പതബഫലെഞ്ചാം
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നല്കുന പക്രബയ നടനവരബകേയഞണക്ക്. 

(3) ഭവന നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തഞന് കേഴബയഞത്ത പദതബ ഗുണകഭഞക്തഞകളകട
പലെബശ ഒഴബവഞകല്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .    സുനബല്  കുമഞര്:  പബ.എഞ്ചാം.എ.ബവ.,  ബലെഫക്ക്  മബഷന്

ഗുണകഭഞക്തഞകളബല് ഭവന നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തഞന് കേഴബയഞത്തവരബല്നബനഞ്ചാം

പലെബശ ഇഇൗടഞകനതക്ക് ഒഴബവഞകനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എബകസക്ക്  വകുപ്പുമനബ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ

കക്ഷമ-കദവസസഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  ഭവന നബര്മ്മേഞണ

ധനസഹഞയഞ്ചാം അനര്ഹര് ബകേപ്പെറഞതബരബകഞനുഞ്ചാം വഞസഗൃഹഞ്ചാം ലെഭദമഞയകശഷഞ്ചാം

വസ്പീണഞ്ചാം ഭവന രഹബതരഞകുന സഞഹചരദഞ്ചാം ഒഴബവഞകഞനുമഞയബ അപകേഞരമുള്ള

വസ്പീടുഞ്ചാം  സലെവുഞ്ചാം  നബശബതകേഞലെകത്തയക്ക്  വബല്കഞകനഞ  ബകേമഞറഞകനഞ

പഞടബകല്ലനക്ക്  വദവസ  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സര്കഞര്  ധനസഹഞയഞ്ചാം

ബകേപ്പെറബയകശഷഞ്ചാം വസ്പീടബല്ലഞത്ത അവസ ഒഴബവഞകനതബനുഞ്ചാം സര്കഞര് ഫണക്ക്

ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം കചയ്യുനതക്ക് തടയഞനുമഞയബ  ബകേപ്പെറബയ തുകേയക്ക്  12  ശതമഞനഞ്ചാം

പലെബശയുള്കപ്പെകട  തബരബചടചഞല്  വസ്തുകള്  വബല്കഞകനഞ  ബകേമഞറഞകനഞ

അനുവദബകനതഞണക്ക്. 
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(4) പളയ നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (കഡഞ  .    എന്  .    ജേയരഞജേക്ക്):  കേഞഞ്ഞബരപ്പെള്ളബ,  മണബമലെ,

കവള്ളഞവൂര്  പകദശങ്ങളബല്  പളയത്തബലുണഞയ  നഞശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  സര്ട്ടബഫബകറകേള്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  അവ

ലെഭദമഞകനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   

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

ദുരന്തപതബകേരണ  നബധബ  മഞനദണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം  പകൃതബകക്ഷഞഭങ്ങളബലുണഞകുന

നഞശനഷ്ടങ്ങളകട കേണകക്ക് അതതക്ക് വകുപ്പുകേള് തബട്ടകപ്പെടുത്തബ നല്കുനമുറയക്ക്

ധനസഹഞയഞ്ചാം അനുവദബകനതഞണക്ക്.  വസ്പീടുകേള് പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

4  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഞ്ചാം  ഭൂമബയുഞ്ചാം  വസ്പീടുഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  10  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഞ്ചാം

ധനസഹഞയഞ്ചാം പഖദഞപബചബട്ടുണക്ക്.  9  ജേബല്ലകേള്കക്ക് അടബയന്തര സഹഞയമഞയബ

13  കകേഞടബ  35  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ ഇതബനകേഞ്ചാം അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  നഞശനഷ്ടങ്ങള്കക്ക്

മഞനദണ്ഡപകേഞരമുള്ള  തുകേ  അടബയന്തരമഞയബ  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

സര്ട്ടബഫബകറകേള് നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക് അദഞലെത്തക്ക് നടത്തബ അവ നല്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകനതഞണക്ക്. 
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(5) പഴശബസഞഗര് മബനബ ജേലെബവ ദത്യുത പദതബ

ശസ്പീമതബ കകേ  .    കകേ  .    ബശലെജേ ടസ്പീചര്:  പഴശബസഞഗര് മബനബ ജേലെബവ ദത്യുത

പദതബ പൂര്ത്തബയഞകനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കകവദത്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടബ):  പഴശബ  സഞഗര്

കചറുകേബട  ജേലെകസചന  പദതബകക്ക്  113.02  കകേഞടബ  രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   പദതബ  സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞകബ  കേമ്മേസ്പീഷന്

കചയ്യഞനഞവശദമഞയ നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുനതുഞ്ചാം ടബ സലെഞ്ചാം സന്ദര്ശബചക്ക്

നബര്മ്മേഞണ പവര്ത്തനങ്ങള്  തസരബതകപ്പെടുത്തുനതുമഞണക്ക്.  

(6) കറയബല്കവ സമഞന്തര കറഞഡക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:   കകേരളപുരഞ്ചാം-ചന്ദനകത്തഞപ്പെക്ക്  കറയബല്കവ

സമഞന്തര  കറഞഡക്ക്  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേള്  പുനഞരഞരഞ്ചാംഭബചക്ക്

സഞഞരകയഞഗദമഞകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

സജേബ കചറബയഞന്):  കകേരളപുരഞ്ചാം-ചന്ദനകത്തഞപ്പെക്ക് കറയബല്കവ കറഞഡക്ക് പവൃത്തബ

കറയബല്കവ  അധബകൃതരുകട  അനുമതബ  കതടബ  റസ്പീകടണര്  കചയ്ത  വര്കബല്

കേരഞറുകേഞരകന്റെ  ഭഞഗത്തക്ക്  കേഞലെതഞമസമുണഞയതഞയബ  കേഞണുനതബനഞല്

എഞ്ചാം.എല്.എ.-യുകട  സഞനബദദത്തബല്  കയഞഗഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  പവൃത്തബ
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അടബയന്തരമഞയബ ആരഞ്ചാംഭബകനതഞണക്ക്.   

(7) മുടപ്പെല്ലൂര്  -  മഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം ഡഞഞ്ചാം കറഞഡക്ക് പുനരുദഞരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പകസനന്:  മുടപ്പെല്ലൂര്-മഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  ഡഞഞ്ചാം  കറഞഡക്ക്

പുനരുദഞരണ പവൃത്തബകേള് അടബയന്തരമഞയബ പൂര്ത്തബയഞകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

പകേഞരഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ  -  കദവസസഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന്):  മുടപ്പെല്ലൂര്-മഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം  ഡഞഞ്ചാം  കറഞഡക്ക്

നവസ്പീകേരബകനതബനക്ക്  8  കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം  രൂപയുകട  പദതബ  മുന്ഗണനഞ

പട്ടബകേയബലുള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം ഫണബകന്റെ ലെഭദതയനുസരബചക്ക്  തുടര്നടപടബ

സസസ്പീകേരബകനതുമഞണക്ക്.  

(8) കേഞരുണദ ആകരഞഗദ സുരക്ഷഞ പദതബ

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷഞ്ചാംസസ്പീര്:  മലെബഞര്  കേഞന്സര് കസന്റെറബനക്ക്  കേഞരുണദ

ആകരഞഗദ സുരക്ഷഞ പദതബകപുറകമ ഒഇൗട്ടക്ക് ഓഫക്ക് പഞകകജേഞയബ സഞമ്പത്തബകേ

സഹഞയഞ്ചാം അനുവദബകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  മലെബഞര്  കേഞന്സര്  കസന്റെറബല്  ചബകേബത  കതടബകയത്തുന

അര്ഹരഞയ  കരഞഗബകേള്കക്ക്  വബവബധ  സര്കഞര്  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയ
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പദതബകേള്വഴബ  സഇൗജേനദ  ചബകേബതഞ  സഇൗകേരദങ്ങള്  നല്കേബവരുനണക്ക്.

മലെബഞര് കേഞന്സര് കസന്റെറുള്കപ്പെകട മൂനക്ക് കേഞന്സര് ചബകേബതഞ കകേന്ദ്രങ്ങളബല്

ഏകേസ്പീകൃത  സര്ജേബകല്  നബരകക്ക്  നബശയബചക്ക്  സര്കഞരബകന  അറബയബകഞന്

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.   കേഞരുണദ ആകരഞഗദ സുരക്ഷഞ പദതബയുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  മലെബഞര് കേഞന്സര് കസന്റെറുള്കപ്പെകടയുള്ള കേഞന്സര് ചബകേബതഞ

സഞപനങ്ങള്കണഞകുന  സഞമ്പത്തബകേ  നഷ്ടഞ്ചാം  'കേഞസക്ക് പക്ക്  ഒഇൗട്ടക്ക്  ഓഫക്ക്

പഞകകജേക്ക്' ആയബ നല്കുന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബകനതഞണക്ക്.

(9) തബരുര് ജേബല്ലഞ ആശുപതബയബല് ഓകങഞളജേബ വബഭഞഗഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   കുറുകകഞളബ കമഞയ്തസ്പീന്: തബരൂര് ജേബല്ലഞ ആശുപതബയബല് ഓകങഞളജേബ 

വബഭഞഗഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബകഞന് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബല്ലയബകലെ തബരൂര് ജേബല്ലഞ  ആശുപതബയബല്  വബവബധ

കസഷദഞലെബറബ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളഞ്ചാം      കേസ്പീകമഞകതറഞപ്പെബയടകമുള്ള കേഞന്സര്

ചബകേബതഞ  സഇൗകേരദങ്ങളഞ്ചാം  ലെഭദമഞണക്ക്.  നബഞര്ഡക്ക്  സസ്പീമബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

കേഞന്സര്  ചബകേബതഞ  കബഞകക്ക്  സഞപബകനതബനഞയബ  52.85  കകേഞടബ

രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം   കകേട്ടബട  നബര്മ്മേഞണത്തബകന്റെ

പവൃത്തബകേള്  പുകരഞഗമബചവരബകേയുമഞണക്ക്.  നബര് മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേള്
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പൂര്ത്തബയഞകുന  മുറയക്ക്  പകതദകേ  കേഞന്സര്  ചബകേബതഞ  വബഭഞഗഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബകനതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  കേഞന്സര്  കേണകട്രേഞള്

കബഞര്ഡബകന്റെ  അഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞഞ്ഞകശഷഞ്ചാം  നബലെവബകലെ

സഞമ്പത്തബകേസബതബകൂടബ  കേണകബകലെടുത്തക്ക്  ഉചബതമഞയ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

ബകേകകഞള്ളുനതഞണക്ക്. 

(10) തുരുത്തബ ഇന്കഡഞര് കസ്റ്റേഡബയഞ്ചാം 

 ശസ്പീ  .   കകേ  .   വബ  .   സുകമഷക്ക് :  പഞപ്പെബനബകശരബ തുരുത്തബയബകലെ   ഇന്കഡഞര്

കസ്റ്റേഡബയത്തബകന്റെ  പവൃത്തബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

അബ്ദുറഹബമഞന്):  പഞപ്പെബനബകശരബ പഞഞയത്തബകലെ തുരുത്തബയബല് ഇന്കഡഞര്

കസ്റ്റേഡബയഞ്ചാം നബര്മ്മേബകനതബനഞയബ 5 കകേഞടബ രൂപ അനുവദബകകേയുഞ്ചാം കേഞയബകേ

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  വബഭഞഗഞ്ചാം  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  പദതബപകദശത്തക്ക്  പഞഥമബകേ

പരബകശഞധന  നടത്തബ  പസ്തുത  സലെഞ്ചാം  ഇന്കഡഞര്  കസ്റ്റേഡബയഞ്ചാം

നബര്മ്മേഞണത്തബനക്ക്  അനുകയഞജേദമഞകണനക്ക് കേകണത്തുകേയുഞ്ചാം കേണ്ണൂര് കകേഞകളജേക്ക്

ഓഫക്ക്  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  വബഭഞഗഞ്ചാം  മണ്ണക്ക്  പരബകശഞധനഞ  സര്കവ്വ

പൂര്ത്തബയഞകകേയുഞ്ചാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  സ്ട്രക്ചറല് ഡബബസന് ലെഭദമഞകുന മുറയക്ക്
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പദതബ നടപ്പെബലെഞകനതഞണക്ക്. 

IV. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള് 

കേഞരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകലെ  മൂനഞമകത്ത  ഇനഞ്ചാം  അനുസരബചളള

കേടലെഞസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

V. നബയമനബര്മ്മേഞണ കേഞരദഞ്ചാം

(1) സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള തഞകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവുഞ്ചാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളഞ്ചാം

  (i) 2021-  കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്
(ii) 2021-  കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  ) (2-  ാം നമ്പര്  )   ബബല്

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

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്

(കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്ലുഞ്ചാം  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബകന.

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

പബന്തഞങ്ങുന.

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

സര്കഞരബകനയുഞ്ചാം സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയയുഞ്ചാം പരസരഞ്ചാം ബഞധബകന കേഞരദങ്ങള്
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അന്തര്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  കൂടബയഞകലെഞചനഞ  സമബതബ  മുകഖന

പരബഗണബകഞനഞണക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്  പസ്തുത  സമബതബ

രൂപസ്പീകേരബകനതക്ക്.   ശസ്പീശങരഞചഞരദ  സഞ്ചാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെയുഞ്ചാം

നഞഷണല്  യൂണബകവഴബറബ  ഓഫക്ക്  ലെസ്പീഗല്  അഡസഞന്സ്ഡക്ക്  സ്റ്റേഡസ്പീസബകലെയുഞ്ചാം

ബവസക്ക്  ചഞന്സലെര്മഞകര  അന്തര്സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ  കൂടബയഞകലെഞചനഞ

സമബതബയബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞകഞനുള്ള  കഭദഗതബ  വബഷയ  നബര്ണ്ണയ  സമബതബ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

VI. ക്രമപശഞ്ചാം

കഭദഗതബകേള് ലെബസ്റ്റേബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞത്തതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്  ):  സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞ

കഭദഗതബ  ബബല്ലുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  നല്കേബയ  600-

ലെധബകേഞ്ചാം  കഭദഗതബകേള്  സമയഞ്ചാം  ബവകേബകയന  കേഞരണത്തഞല്  മഞറബവചതക്ക്

പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങളകട  അവകേഞശഞ്ചാം  ഹനബകന  നടപടബയഞണക്ക്.   ബബല്ലബകന്റെ

നബയമനബര്മ്മേഞണ  നടപടബകേളമഞയബ  സഹകേരബകണകമങബല്

പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങളകട കഭദഗതബകേള്കൂടബ പരബഗണബകണഞ്ചാം.
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റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  പളയത്തബകന്റെ  പശഞത്തലെത്തബല്  മൂനക്ക്  ദബവസകത്ത

സകമ്മേളനഞ്ചാം കവട്ടബചരുകബയതബനഞലുഞ്ചാം അകന ദബവസകത്തയക്ക് നബശയബചബരുന

ബബസബനസ്സുകേള് മകറഞരു ദബവസകത്തയക്ക് ക്രമസ്പീകേരബകകണബ വനതബനഞലുമഞണക്ക്

കഭദഗതബകേള്  സമര്പ്പെബകകണ  സമയക്രമത്തബല്  മഞറഞ്ചാംവരുത്തബയതക്ക്.

കഭദഗതബകേള് സമര്പ്പെബകഞനുള്ള സമയപരബധബ  26-10-2021-നക്ക്  ഉചയക്ക്  2.00

മണബ  വകരയഞയബരുകനങബലുഞ്ചാം  ബവകേബട്ടക്ക്  4.00  മണബ  വകര  ലെഭബച

കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   5.00  മണബകകശഷഞ്ചാം ലെഭബച കഭദഗതബകേള്

സസസ്പീകേരബചക്ക്  ലെബസ്റ്റേഞകഞന്  സമയഞ്ചാം  അനുവദബകഞത്തതബനഞല്  കചയറബകന്റെ

നബര്കദ്ദേശഞനുസരണമഞണക്ക് ഒഴബവഞകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  

പതബപക്ഷകനതഞവക്ക് (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്): പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങളകട

കഭദഗതബകേള്  ലെബസ്റ്റേബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേകയഞ  ബബല്ലബകന്റെ  പരബഗണന  മകറഞരു

ദബവസകത്തയക്ക് മഞറബവയ്ക്കുകേകയഞ കചയ്യണഞ്ചാം.

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഇനബയുഞ്ചാം  സകമ്മേളനഞ്ചാം  ക്രമസ്പീകേരബകനതബനുള്ള

സമയമബല്ലഞത്തതബനഞല് ബബല് മഞറബവയ്ക്കുനതക്ക് അപഞകയഞഗബകേമഞണക്ക്.

(കഭദഗതബകേള് ലെബസ്റ്റേബലുള്കപ്പെടുത്തഞത്തതബല് പതബകഷധബചക്ക്  2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്, 2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ



21

നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) (2-ാം നമ്പര്) ബബല് എനബവയുകട നബയമനബര്മ്മേഞണ

നടപടബകേള് പതബപക്ഷഞ്ചാം ബഹബഷ്കരബച)

വബകയഞജേനകറബപ്പെക്ക്  നല്കേബയ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  സസ്പീറബലെബല്ലഞതബരുനതബനഞല്

വബകയഞജേബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുത്തബയബല്ല.

ശസ്പീ.  മുരളബ  കപരുകനല്ലബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .

കപഞ്ചാംകുമഞര്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്കകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

ഉനത  വബദദഞഭദഞസത്തബല്  മബകേവക്ക്  കനടബ  ആകഗഞള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

കററബഞ്ചാംഗബല്  ഉനത വബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗകത്ത മുന്പന്തബയബകലെത്തബകകേയഞണക്ക്

സര്കഞരബകന്റെ  ലെക്ഷദഞ്ചാം.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്  മബകേവബകന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളഞരഞ്ചാംഭബകനതുഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  പഠനസഇൗകേരദങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തബയതുഞ്ചാം  പശഞത്തലെ  സഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനക്ക്  തുകേ

വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം  അഫബലെബകയറഡക്ക്  കകേഞകളജുകേള്കക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം

അനുവദബകനതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം  സസഞഗതഞര്ഹമഞണക്ക്.  ഉനത

വബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  നൂതന  കകേഞഴ്സുകേള്  അനുവദബകകേയുഞ്ചാം  SACSCOC,

NAAC  അകക്രഡബകറഷനബലൂകട  എല്ലഞ  സഞപനങ്ങകളയുഞ്ചാം  ഉയര്ന
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റഞങബഞ്ചാംഗബല്  കകേഞണവരബകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  വബദദഞര്തബകേളബല്

കതഞഴബല്കശഷബയുഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  ഉത്തരവഞദബതസവുഞ്ചാം  വളര്ത്തുനതബനക്ക്  ഉനത

വബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗകത്ത പഞപ്തമഞകകേയുഞ്ചാം  എല്ലഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേകളയുഞ്ചാം

വദവസഞയശഞലെകേളമഞയുഞ്ചാം  തകദ്ദേശ  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങളമഞയുഞ്ചാം

ബനബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. കദശസ്പീയ അന്തര്കദശസ്പീയ തലെത്തബലുള്ള പകവശന-

മതര  പരസ്പീക്ഷകേള്കക്ക്  വബദദഞര്തബകേകള  സജമഞകണഞ്ചാം.

ഭഞഷഞനബപുണതയബകലെ  കുറവക്ക്  പരബഹരബകകപ്പെടത്തകവബധത്തബല്

പഞഠദപദതബ  ക്രമകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളബല്  മബകേച  ബലെബ്രറബകേള്

ഒരുകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .

ബഞലെചന്ദ്രന്:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

ആകരഞഗദ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  കസനറബകലെ  അഞ്ചാംഗസഞ്ചാംഖദ

കക്രഞഡസ്പീകേരബചകകേഞണക്ക്  വബദദഞര്തബകേകളയുഞ്ചാം  എകക്ക്കപര്ട്ടുകേകളയുഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെടുത്തബ  സബന്ഡബകകറക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  NAAC  അകക്രഡബകറഷന്

ലെഭബചതബനുകശഷഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളകട  കേരബകലെത്തബകലെയുഞ്ചാം  പരസ്പീക്ഷഞ
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നടത്തബപ്പെബകലെയുഞ്ചാം  പരബമബതബകേള്  പരബഹരബകകപ്പെടണഞ്ചാം.  ഡസ്പീഞ്ചാംഡക്ക്

യൂണബകവഴബറബയുകട  പവര്ത്തനത്തബല്  വസ്പീഴ്ച  സഞ്ചാംഭവബചബട്ടുകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.   കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേരുകട  നബലെവഞരഞ്ചാം  സബവബല്

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  തലെത്തബകലെയക്ക്   ഉയര്ത്തുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പുസകേങ്ങള്

വഞങ്ങുനതബനുകവണബ  അദദഞപകേര്കക്ക്  അനുവദബകന  കസഷദല്  ഗ്രഞന്റെക്ക്

പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുനകണഞ  എനക്ക്  പരബകശഞധബകകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്  പുകരഞഗമനഞധബഷബതമഞയ  കേരബകലെത്തബനക്ക്

കനതൃതസഞ്ചാം  കകേഞടുകഞന്  ഈ  ബബല്ലബലൂകട  സബന്ഡബകകറബനുഞ്ചാം  അകഞദമബകേക്ക്

കേഇൗണസബലെബനുഞ്ചാം  സഞധബകണഞ്ചാം.  ഓകട്ടഞണമസക്ക്  കകേഞകളജുകേളകടയുഞ്ചാം  ഡസ്പീഞ്ചാംഡക്ക്

യൂണബകവഴബറബകേളകടയുഞ്ചാം  കേരബകലെഞ്ചാം  ഡബകകസന്  കചയ്യുനതബനഞയബ

വബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പെബനക്ക്  പൂര്ണ്ണമഞയ  അവകബഞധഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദസര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം  സുഗമമഞകേഞന്

അകഞദമബകകേളഞ്ചാം  കപഞഫഷണലുകേളഞ്ചാം  വബദദഞര്തബ  പതബനബധബകേളഞ്ചാം

ഉള്കകഞള്ളുന സബന്ഡബകകറക്ക് രൂപസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കഡഞ.  സുജേബതക്ക്  വബജേയന്പബള്ള  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

കഡഞ  .   കകേ  .   ടബ  .   ജേലെസ്പീല്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ്ത പകേഞരമുള്ള 2021-

കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാംനമ്പര്)  ബബല്
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കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം കനടുനതബനഞയബ സര്കകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.   യു.ജേബ.സബ.  കറഗുകലെഷന്സബനക്ക്  വബരുദമഞകേഞകത

അകഞദമബകേക്ക്  സ്റ്റേഞന്കഡര്ഡക്ക്  നബലെനബര്ത്തുന  കേഞരദത്തബലുള്കപ്പെകട

ഓകട്ടഞണമസക്ക്  കകേഞകളജുകേകള  നബയനബചകകേഞണതകന  നബയമങ്ങള്

കകേഞണവരുനതബനഞണക്ക് പുതബയ നബയമകഭദഗതബ കകേഞണവനതക്ക്.  2014-കലെ

കഭദഗതബയബല്  സര്കഞരബനുഞ്ചാം  യൂണബകവഴബറബകേള്കഞ്ചാം  സസയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുകേള്കകമല്  അനബയനബത  നബയനണങ്ങളകണന

വബമര്ശനമുണഞയതബകനത്തുടര്നക്ക് 2018-കലെ യു.ജേബ.സബ. കറഗുകലെഷന് പകേഞരഞ്ചാം

കൂടുതല്  പവര്ത്തന  സസഞതനദഞ്ചാം  കകേഞടുത്തതബലൂകട  സസയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുകേളബകനലുണഞയബരുന നബയനണത്തബനക്ക് പരബധബ നബശയബകകപ്പെട്ടു.

യൂണബകവഴബറബകേള്കഞ്ചാം സര്കഞരബനുകമതബരഞയബ  ഒഞകട്ടഞണമസക്ക്  കകേഞകളജുകേള്

കകേഞടതബകയ  സമസ്പീപബച  സഞഹചരദഞ്ചാം  ഭഞവബയബലുണഞകേഞതബരബകഞനഞണക്ക്

ഇത്തരത്തബകലെഞരു  നബയമകഭദഗതബ  കകേഞണവനബരബകനതക്ക്.   സസയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുകേളകട അകഞദമബകക്ക് നബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞന് ഇകന്റെണല് കേസഞളബറബ

അഷസറന്സക്ക്  കസല്ലുഞ്ചാം  വബദദഞര്തബകേളകട  പശങ്ങള്  പരബഹരബകഞന്

വബദദഞര്തബ പരഞതബ പരബഹഞര കസല്ലുഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം കകേഞകളജേബകലെ രണക്ക്

അദദഞപകേകര  കതരകഞ്ഞടുപ്പെബലൂകട  അകഞദമബകേക്ക്  സമബതബയബല്
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ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുളള  വദവസകേളഞ്ചാം  നബയമത്തബലുണക്ക്.  സസ്പീനബകയഞറബറബ

അടബസഞനത്തബല്  പബന്സബപ്പെലെബനക്ക്  സഞനകയറഞ്ചാം  നല്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം

അകത  സഞപനത്തബകലെ  അദദഞപകേരബല്നബനഞ്ചാം  കയഞഗദരഞയവകര

നബയമബകഞനഞണക്ക്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സസയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജുകേളകട

ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കബഞഡബയബല്  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ഉനതവബദദഞഭദഞസ

കേഇൗണസബല്  പതബനബധബ,  കകേഞകളജേക്ക്  അദദഞപകേര്  കതരകഞ്ഞടുകന

പതബനബധബ, വബദദഞര്തബ യൂണബയന് കചയര്മഞന് എനബവകര ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

കകേഞകളജുകേളബകലെ  പകവശനഞ്ചാം,  ഫസ്പീസക്ക്  എനബവ  സഞ്ചാംബനബച  പരഞതബകേള്

തസ്പീര്പ്പെഞകനതബനഞയബ  കകവസക്ക്-ചഞന്സലെര്  അദദക്ഷനഞയ  പരഞതബ

പരബഹഞര  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  വദവസ  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഉനത

വബദദഞഭദഞസ  വകുപ്പുമനബ  കപഞ-കകവസക്ക്  ചഞന്സലെറഞകുന  എല്ലഞ

യൂണബകവഴബറബകേള്കഞ്ചാം  ബഞധകേമഞകുന  തരത്തബല്   റബട്ടകയര്ഡക്ക്   ജേഡ്ജേബ

തലെവനഞയ  ഒരു  യൂണബകവഴബറബ  അപ്പെകലെറക്ക്  ട്രേബബനണല്  പുതബയ

കഭദഗതബയബലൂകട  നബലെവബല്  വരബകേയഞണക്ക്.  സസ്പീകേള്കകതബരഞയ

കകലെഞ്ചാംഗബകേഞതബക്രമങ്ങള്  തടയുനതബനക്ക്  ഒകരഞ  സസയഞ്ചാംഭരണ  കകേഞകളജേബലുഞ്ചാം

കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബകണകമനഞ്ചാം  കേമ്മേബറബ  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  പവര്ത്തബചഞല്

മഞതകമ   കകേഞകളജേബനക്ക്  സസയഞ്ചാംഭരണഞവകേഞശഞ്ചാം  ലെഭബകകേയുള്ളൂകവനഞ്ചാം
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സസ്പീകേള്കകതബകര  അതബക്രമഞ്ചാം  നടനഞല്  ഓകട്ടഞണമബ  പദവബ

പബന്വലെബകകമനഞ്ചാം  പുതബയ  നബയമഞ്ചാം  വദവസ  കചയ്യുന.  പുതബയ

നബയമമനുസരബചക്ക്  ഗവണകമന്റെക്ക്/എയ്ഡഡക്ക്/ഓകട്ടഞണമസക്ക്  കകേഞകളജുകേളബല്

അദദഞപകേരുകട  സബരനബയമനഞ്ചാം  നടത്തണകമങബല്  ഒരദദഞപകേനക്ക്  16

മണബക്കൂര് അദദഞപനഞ്ചാം ആവശദമഞണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജേമസ്പീലെ:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത

പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം

നമ്പര്)  ബബല്  വസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  ബബരുദഞനന്തര

പകവശനവുഞ്ചാം ഫലെപഖദഞപനവുഞ്ചാം സമയബനബതമഞയബ നടത്തബയതുഞ്ചാം പവൃത്തബ

ദബനങ്ങള്  ഉറപ്പെഞകഞന്  കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം  ബബരുദ-ബബരുദഞനന്തരതലെങ്ങളബല്

സസ്പീറകേള് വര്ദബപ്പെബകഞന് കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം പുതബയ കപഞളബകടകബകേക്ക് കകേഞകളജുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പസ് ടു  വബജേയബകേള്കക്ക്  ലെഞററല്  എന്ട്രേബ  വഴബ

കപഞളബകടകബകേക്ക്  കകേഞകളജുകേളബല്  പകവശനത്തബനക്ക്  അവസരഞ്ചാം  നല്കേബയതുഞ്ചാം

പശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണക്ക്.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബലുഞ്ചാം  ആര്ട്സക്ക്   &  സയന്സക്ക്

കകേഞകളജുകേളബലുഞ്ചാം  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്-കപഞളബകടകബകേക്ക്  കകേഞകളജുകേളബലുമഞയബ

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം
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സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളകടയുഞ്ചാം  കകേഞകളജുകേളകടയുഞ്ചാം  കകലെബ്രറബകേളകടയുഞ്ചാം

അടബസഞന  സഇൗകേരദവബകേസനകമഞരുകഞനുഞ്ചാം  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്

നല്കേബവരുന  കസവനങ്ങളഞ്ചാം  പകവശന  പരബശസ്പീലെനങ്ങളഞ്ചാം

ഒഞണകകലെനഞകഞനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  ബബരുദധഞരബകേള്കക്ക്

ഇകന്റെണഷബപ്പെക്ക്  അവസരഞ്ചാം,  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കസഞളര്ഷബപ്പെക്ക്  എനബവ

ലെഭദമഞകബയതക്ക് അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്. 

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

യു.ജേബ.സബ.  കറഗുകലെഷനുകേളബകലെ  മഞനദണ്ഡങ്ങള്കവബകധയമഞയുഞ്ചാം  മുന്കേഞലെ

പഞകയഞഗബകേ  അനുഭവങ്ങളകട  അടബസഞനത്തബലുമഞണക്ക്  ഇത്തരകമഞരു

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുനതക്ക്. സര്കഞര് സഹഞയകത്തഞകട പവര്ത്തബകന

സസകേഞരദ  കകേഞകളജുകേള്  കൂടുതലുള്ള  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  സര്വ്വതന

സസതനമഞയുള്ള  അവകേഞശവഞദങ്ങള്കക്ക്  നബലെനബല്പ്പെബല്ല.  സസയഞ്ചാംഭരണ

കകേഞകളജുകേളഞകുന  എയ്ഡഡക്ക്  കകേഞകളജുകേള്  വദതദസമഞയ  നബയമനരസ്പീതബ

സസസ്പീകേരബകനതക്ക്  ഡയറകക്ക്  കപകമന്റെക്ക്  എഗ്രബകമന്റെബകലെ  വദവസകേള്കക്ക്

വബരുദമഞകുകമനതബനഞല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന്  കേഴബയബല്ല.  അദദഞപകേര്കഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേള്കമുണഞകുന  ബുദബമുട്ടുകേള്   പരബഹരബകനതബനഞണക്ക്

പരഞതബ പരബഹഞര സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള് കകേഞകളജുകേളബല് ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.
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ഉനതവബദദഞഭദഞസ കമഖലെയക്ക് വലെബയ രസ്പീതബയബലുള്ള മുകനറഞ്ചാം ബകേവരബകഞന്

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  കകേഞകളജുകേളകട  പരസ്പീക്ഷഞ  നടത്തബപ്പെക്ക്,  ഇകന്റെണല്

അകസസക്ക്കമന്റെക്ക്,  കേരബകലെഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  കേഞരദങ്ങളബല്  കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം

വഹബകകണതക്ക്  അനബവഞരദമഞണക്ക്.  ഉനത വബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗത്തക്ക് കേഞതലെഞയ

പരബഷ്കരണങ്ങള്കക്ക്  ഈ  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  സഹഞയകേമഞകുഞ്ചാം.  ബബല്ലുകേള്

പഞസഞകബത്തരണകമനക്ക് അഭദര്തബകന.

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  2021-കലെ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) (2-ാം നമ്പര്) ബബല്ലുഞ്ചാം പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.    

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

119, 121 , 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 140, 141, 142, 160,

162, 168, 172, 175, 177, 179, 191, 192, 193, 201, 207, 209, 210, 212,

215,  251,  257,  258,  259,  267,  272,  285,  286,  296  എനസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.
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മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

133. In  section  65(3)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
University  Act,  1974  by  Clause  2(d),  for  the  word
“nomination”the word “appointment”shall be substituted.

135. In  section  65(8)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala
University Act, 1974 by Clause 2(d), after the word “not”
the symbol  “,” shall be inserted.

281. In section 69M(8)  proposed to be substituted in  the Kerala
University Act, 1974 by Clause 2(s) for the word  “their”
the word  “its” shall be substituted. 

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞകട  ഒഇൗകദദഞഗബകേമഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

219. In  the  second  proviso  to  section  69  J  proposed  to  be

substituted in the Kerala University Act 1974, by Clause 2(o)

for the word “termination ” the words “the date he ceases

to hold ” shall be substituted.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയഞകട സസസ്പീകേരബച.

175. In Section 69(G)(1)(b) proposed to be substituted in the 

Kerala University Act, 1974 by Clause 2(l) shall be recast 

as follows: “(b)  One of the Faculty members teaching the

course of the programme concerned nominated by the 

chairman;”
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 മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച.

193. In section 69 H(i)  proposed to be substituted in the Kerala
University  Act,  1974  by  Clause  2(m)(i),  for  the  word
“objects” the word “objectives” shall be substituted.

201. Section  69  H  (viii)  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala
University Act, 1974 by Clause 2 (m) (iii) shall be recast as
follows :
“(viii) to review and to suggest any modification as required
on the  basis  of  the  academic  outcome  and submit  a  report
thereon  to  the  Academic  council  of  the  college  for  the
consideration and approval.”

212. In section 69 I(4)(b) proposed to be substituted in the Kerala
University  Act  1974,  by  Clause  2(n)(iv)  shall  be  recast  as
follows:
“(b)  four  renowned  academicians  nominated  by  the
Educational Agency;”

286. In section 69 OA(3) proposed to be substituted in the Kerala
University Act 1974, by Clause 2(u) for the words “members
in the” the words  “members of the ” shall be substituted.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച. 

    കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

311, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 330, 332,

334, 337, 340, 342, 344, 355, 358, 359, 362, 364, 366, 367, 368,

369, 370, 373, 374, 375, 381, 382, 383, 384, 390, 391,  393, 394,

395, 396, 400, 403 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

360. Section  68I  (viii)  proposed to  be inserted  in  the Calicut

University Act, 1975,  by  clause  3(m)  (iii)  shall  be  recast  as

follows

“(viii) to review and to suggest any modification as required on

the basis of the     academic outcome and submit a report thereon

to the Academic Council of the college for the consideration and

approval”.

397. In section 68 PA(3) proposed to be inserted in the Calicut

University  Act, 1975 by Clause 3(u), for the words “members in

the” the words “members of the” shall be substituted. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ ഒഇൗകദദഞഗബകേമഞയബ

അവതരബപ്പെബച.
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372. In the second proviso to section 68 K proposed to be

substituted in the Calicut University Act, 1975 by clause 3(o) for

the  word  “termination  ”the  words  “the  date  he  ceases  to

hold” shall be substituted. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ സസസ്പീകേരബച.

340. Section  68H(1)(b)  proposed  to  be  substituted  in  the  

Calicut University Act, 1975 by Clause 3(l) shall be recast

as follows:

“(b) one of the Faculty members teaching the course of the
programme concerned nominated by the Chairman;” 

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച. 

355. In Section 68I (I) proposed to be substituted in the
Calicut University Act, 1975, by clause 3(m)(i) for the words
“objects”  the word ‘objectives’ shall be substituted.

369. Section 68J(4)(b) proposed to be substituted in the
Calicut University Act, 1975 by clause 3(n)(iv), shall be recast
as follows:
“(b)  Four  renowned  academicians  nominated  by  the
Educational Agency;”

395. In section 68 N(8) proposed to be substituted in the
Calicut  University  Act,  1975  by  Clause  3(s),  for  the  word
“their” the word “its” shall be substituted.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 
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മറക്ക് കഭദഗതബകേള്  സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

405, 407, 413, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 427, 429,

430, 432, 433, 434, 436, 438, 444, 447, 448, 449, 451,  453,

454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468,

471,  473,  474,  478,  481,  482,  484,  485,  488  എനസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

445. In  section  110(i)  proposed  to  be  substituted  in  the
Mahatma Gandhi University Act, 1985 by Clause 4(m)(i) for the
word “objects” the word  “objectives” shall be substituted.

480. In  section  115  (8)  proposed  to  be  substituted  in  the
Mahatma Gandhi University  Act,  1985 by  Clause 4(s),  for the
word “their” the word “its” shall be substituted.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ സസസ്പീകേരബച.
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434. Section  109(1)(b)   proposed  to  be  substituted  in  the

Mahatma Gandhi University  Act,  1985 by  Clause 4(l) shall  be

recast as follows

“(b) One of  the Faculty  members teaching  the course of  the

programme concerned nominated by the Chairman;”

460. In the second proviso to section 112 proposed to be

substituted  in  the  Mahatma  Gandhi  University  Act,  1985,  by

Clause 4(o), for the word “termination” the words “the date

he ceases to hold” shall be substituted.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച. 

449. Section  110(viii)  proposed  to  be  inserted  in  the

Mahatma Gandhi University Act, 1985 by Clause 4(m)(iii) shall

be recast as follows:

 “(viii) to review and to suggest any modification as required

on the  basis  of  the  academic  outcome  and submit  a  report

thereon  to  the  Academic  Council  of  the  college  for  the

consideration and approval” 
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457. Section 111(4)(b) proposed to be substituted in the Mahatma

Gandhi University Act, 1985, by Clause 4(n)(iv), shall be recast

as follows:

“(b)  Four  renowned  academicians  nominated  by  the

Educational Agency;”.

482. In section 117 A(3) proposed to be substituted in the

Mahatma Gandhi University Act, 1985 by Clause 4(u), for the

preposition “in” occurring in between the words “members”

and “the” the preposition “of” shall be substituted. 

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള്  സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച. 

കഭദഗതബ  കചയ്തപകേഞരമുള്ള  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ല)
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അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

498, 499, 501, 503, 505, 5 06, 507, 508, 509, 510, 513, 516,

518, 519, 522, 524, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 538, 539, 540,

541, 548, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 559, 562, 563, 564, 565,

568, 569, 572 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞടുകൂടബ

ഒഇൗകദദഞഗബകേമഞയബ  അവതരബപ്പെബച.

520. Section  74G(1)(b)  proposed  to  be  substituted  in  the

Kannur University  Act,  1996 by  Clause 6(l) shall  be recast  as

follows:

“(b) On of the Faculty members teaching the course of the

programme concerned nominated by the Chairman;”

545. In the second proviso to section 74 J  proposed to be

substituted in the Kannur University Act 1996, by Clause 6(o) for

the word “termination of”  the words “the date he ceases to
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hold” shall be substituted.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് ഒഇൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

542. Section  74I(4)(b)  proposed  to  be  substituted  in  the
Kannur University Act,  1996, by Clause 6(n)(iv), shall be recast
as follows:
“(b)  Four  renowned  academicians  nominated  by  the
Educational Agency;”

566. In section 74 OA (3) proposed to be inserted in the
Kannur  University  Act,  1996  by  Clause  6(u)  for  the  words
“members  in  the”  the  word  “members  of  the”  shall  be
substituted.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച. 

530. In  section  74  H(i)  proposed  to  be  substituted  in  the
Kannur  University  Act  of  1996  by  clause  6(m)  for  the  word
“objects” the word “objectives” shall be substituted. 

534. Section  74  H(viii)  proposed  to  be  substituted  in  the
Kannur University Act of 1996 by clause 6(m) shall be recast as
follows:

“ (viii) to review and to suggest any modification as required
on the  basis  of  the  academic  outcome  and submit  a  report
thereon  to  the  Academic  Council  of  the  college  for  the
consideration and approval.” 

564. In section 74 M (8) proposed to be substituted in the
Kannur  University  Act,  1996  by  Clause  6  (s)  for  the  word
“their” the word “its” shall be substituted. 
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മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള്  സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച. 

കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

  കഭദഗതബ കചയ്തപകേഞരമുള്ള ആറഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

573-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച.

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച

ഏഴഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല്ല)

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച

എട്ടഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ല)



39

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം 

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

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

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബകന.

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

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(2) 2021-  കലെ   സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള്   (  കഭദഗതബ  ) (2-  ാം നമ്പര്  )     ബബല്

രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

180, 198, 204 , 218, 236 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച.
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166. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(എ) പകേഞരഞ്ചാം 1986-കലെ കകേഞചബ ശഞസ-സഞകങതബകേ 

ശഞസ സർവ്വകേലെഞശഞലെ ആകബൽ കചർകഞനുകദ്ദേശബകന ഖണ്ഡഞ്ചാം 

3(10 എ)-ൽ "പകേഞരമുള്ള" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "പകേഞരഞ്ചാം 

രൂപസ്പീകേരബച" എനക്ക് കച ർകകേ.  

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

180. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2  (സബ)  പകേഞരഞ്ചാം  1986-കലെ  കകേഞചബ  ശഞസ-
സഞകങതബകേശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല്   കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന
വകുപ്പെക്ക്  22 എ(1)(ഡബ)-ല്,  "കസക്രട്ടറബ”  എനതബനുകശഷഞ്ചാം  "-
അഞ്ചാംഗഞ്ചാം.” എന ചബഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വഞകഞ്ചാം കചര്കകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  രണഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള രണഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

247, 265, 267, 282 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബയഞയബ

അവതരബപ്പെബച.
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238. ഖണ്ഡഞ്ചാം 3(എ) പകേഞരഞ്ചാം 2013-കലെ തുഞത്തക്ക് എഴുത്തച്ഛന് മലെയഞള 

സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന 2-ാംവകുപ്പെബകലെ 

(കജേഎ)-ഖണ്ഡത്തബല് "പകേഞരമുളള" എനതബനുപകേരഞ്ചാം "പകേഞരഞ്ചാം 

രൂപസ്പീകേരബച" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സസസ്പീകേരബച.

247. (i)ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(സബ)  പകേഞരഞ്ചാം   2013-കലെ  തുഞത്തക്ക്  എഴുത്തച്ഛന്
മലെയഞള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക്  15  എ(1)
(ഡബ)-ല് "ചുമതലെയുള്ള"  എന വഞകബനു കശഷഞ്ചാം വരുന  "-"  എന ചബഹ്നഞ്ചാം
ഒഴബവഞകകേ.

(ii)"കസക്രട്ടറബ."  എനതബനക്ക്  കശഷമുള്ള  "."  ചബഹ്നഞ്ചാം  ഒഴബവഞകബ  

"-അഞ്ചാംഗഞ്ചാം." എന ചബഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വഞകഞ്ചാം കചര്കകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒഇൗദദഞഗബകേ കഭദഗതബയുഞ്ചാം സസസ്പീകേരബച കഭദഗതബയുഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള മൂനഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

301, 302, 305, 310, 311, 324, 325, 339, 340, 346, 352, 363, 368,

370, 391, 397, 398, 404, 406, 421, 424, 427, 436, 438, 443, 444,

450,  451,  461,  464,  474,  481,  482  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവതരബപ്പെബച.

316. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(എ)(iii) പകേഞരഞ്ചാം 2015–കലെ എ.പബ.കജേ. അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം
സഞകങതബകേശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന
വകുപ്പെക്ക്  2(വബഎ)-ല്  "വകുപ്പു"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "വകുപ്പെക്ക്"  എനക്ക്
കചര്കകേ.

317. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(എ)(iii) പകേഞരഞ്ചാം 2015–കലെ എ.പബ.കജേ. അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം
സഞകങതബകേശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല് കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന
വകുപ്പെക്ക്  2(വബഎ)-ല്  "പകേഞരമുള്ള"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  "പകേഞരഞ്ചാം
രൂപസ്പീകേരബച" എനക്ക് കചര്കകേ.

384. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(കജേ)(ii)  പകേഞരഞ്ചാം  2015-കലെ എ.പബ.കജേ.  അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം

സഞകങതബകേശഞസ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബകലെ  വകുപ്പെക്ക്  23(1)-ല്

"കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്"  എന  ശസ്പീര്ഷകേത്തബനുകേസ്പീഴബല്

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  ഇനഞ്ചാം  (iii)-ല്  "മൂന"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"മൂനക്ക്" എനക്ക്  കചര്കകേ.
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385. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(കജേ)(ii)  പകേഞരഞ്ചാം  2015-കലെ എ.പബ.കജേ.  അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം

സഞകങതബകേശഞസ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബകലെ  വകുപ്പെക്ക്  23(1)-ല്

"കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്"  എന  ശസ്പീര്ഷകേത്തബനുകേസ്പീഴബല്

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  ഇനഞ്ചാം  (iii)-ല്  "രണ"  എനക്ക്

വരുനബടകത്തല്ലഞഞ്ചാം "രണക്ക്" എനക്ക്  കചര്കകേ.

466. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(എന്)  പകേഞരഞ്ചാം  2015–കലെ  എ.പബ.കജേ.  അബ്ദുള്

കേലെഞഞ്ചാം  സഞകങതബകേശഞസ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബ ല്

 കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന  വകുപ്പെക്ക്  35(3)-ല്   "അഞ്ചാംഗങ്ങളകട  "

എനതബനുകശഷഞ്ചാം "എണ്ണത്തബകന്റെ " എനക്ക് കചര്കകേ.

473. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(എന്)  പകേഞരഞ്ചാം  2015-കലെ  എ.  പബ.  കജേ.  അബ്ദുള്  കേലെഞഞ്ചാം

സഞകങതബകേ ശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല്  കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക്  35(4)-ല്  "തസ്പീരുനതുമഞണക്ക്"  എനതബനുപകേരഞ്ചാം

"അവസഞനബകനതുമഞണക്ക്" എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ  തഞകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയഞകട  ഒഇൗകദദഞഗബകേമഞയബ

അവതരബപ്പെബച.
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452. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(എന്) പകേഞരഞ്ചാം 2015 -കലെ എ.പബ.കജേ. അബ്ദുള് കേലെഞഞ്ചാം 

സഞകങതബകേശഞസ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബല്  

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 35(1)(vii)-ല് "അദദഞപകേര്” 

എന വഞകബനുകശഷഞ്ചാം "അവരബകലെഞരഞള് വനബതയുഞ്ചാം ഒരഞള് 

പട്ടബകേജേഞതബകേളബകലെഞ പട്ടബകേകഗഞത വര്ഗ്ഗങ്ങളബകലെഞകപട്ടയഞളഞ്ചാം 

ആയബരബകകണതഞണക്ക്'  ” എനക്ക് കചര്കകേ.

മനബ തഞകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സസസ്പീകേരബച.

301. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4-ല് മഞര്ജേബനല് ശസ്പീര്ഷകേത്തബനു കശഷഞ്ചാം വരുന     

“സര്വ്വകേഞലെഞശഞലെ" എനതബനുപകേരഞ്ചാം  "സര്വ്വകേലെഞശഞലെ” 

എനക്ക് കചര്കകേ.

368. ഖണ്ഡഞ്ചാം 4(എഫക്ക്)(iii)  പകേഞരഞ്ചാം  2015-കലെ എ.  പബ.  കജേ.  അബ്ദുള് 

കേലെഞഞ്ചാം സഞകങതബകേ ശഞസ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ ആകബല് 

കചര്കഞനുകദ്ദേശബകന വകുപ്പെക്ക് 15(5)-ല് "വദവസകേള്ക" 

എനതബനുപകേരഞ്ചാം "വദവസകേള്കക്ക്" എനക്ക്   കചര്കകേ.

404. ഖണ്ഡഞ്ചാം  4(കകേ)  പകേഞരഞ്ചാം  2015-കലെ  എ.  പബ.  കജേ.  അബ്ദൾ  കേലെഞഞ്ചാം

സഞകങതബകേശഞസ  സർവ്വകേലെഞശഞലെ  ആകബൽ  കചർകഞനുകദ്ദേശബകന

വകുപ്പെക്ക് 26 എ (1)(ഡബ)-ൽ "ചുമതലെയുള്ള" എന വഞകബനക്ക് കശഷഞ്ചാം "-"
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എന  ചബഹ്നഞ്ചാം  ഒഴബവഞകകേയുഞ്ചാം  "ഗവണകമന്റെക്ക്  കസക്രട്ടറബ"  എന

വഞകബനക്ക് കശഷമുള്ള  "."  എന ചബഹ്നഞ്ചാം ഒഴബവഞകകേയുഞ്ചാം  "-അഞ്ചാംഗഞ്ചാം."

എന ചബഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വഞകഞ്ചാം കചർകകേയുഞ്ചാം കചയ്യുകേ.

മനബ  അവതരബപ്പെബച  ഒഇൗദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയഞകട പബന്വലെബച.

കഭദഗതബ  കചയ്ത  പകേഞരമുള്ള  നഞലെഞഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ്ത പകേഞരമുള്ള നഞലെഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബചബല്ല)

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

അഞഞഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബചബല്ല)

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയുഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബല്ലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

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

2021-കലെ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമ്പര്)

ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബകന.

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

പകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2021-കലെ സര്വ്വകേലെഞശഞലെ നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) (2-ാം നമ്പര്) ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(പതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയബല് ഹഞജേരഞയബ.)

2.  തഞകഴപ്പെറയുന  ബബല്ലുകേളകട  അവതരണവുഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക് 
അയയണകമന പകമയവുഞ്ചാം:

(i)  2021-  കലെ കകേരള മതദകലെലെവുഞ്ചാം വബപണനവുഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര 
      പരബപഞലെനവുഞ്ചാം ബബല്

(ii) 2021-  കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ പഠനങ്ങള്കമുള്ള 
     സര്വ്വകേലെഞശഞലെ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 

(iii) 2021-  കലെ കകേരള സമുദ മതദബനന നബയനണ   (  കഭദഗതബ  )     
     ബബല് 

(iv) 2021-  കലെ കകേരള ഉള്നഞടന് ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം     
      (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 
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മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .

സജേബ  കചറബയഞന്):  2021-കലെ  കകേരള  മതദകലെലെവുഞ്ചാം  വബപണനവുഞ്ചാം

ഗുണനബലെവഞര പരബപഞലെനവുഞ്ചാം ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ

പഠനങ്ങള്കമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

സമുദ  മതദബനന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

ഉള്നഞടന്  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം  അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബകന.   ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പഖദഞപബചകകേഞണക്ക്  സതസര

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം നടത്തുവഞനുണഞയ സഞഹചരദഞ്ചാം വബശദസ്പീകേരബചകകേഞണള്ള

കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റുകേളഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

VI. ക്രമപശഞ്ചാം

ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറഞണത്തബകലെ അവദക്തത

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃ  പ  ണബത്തുറ):   2021-കലെ  കകേരള  മതദകലെലെവുഞ്ചാം

വബപണനവുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവുഞ്ചാം  ബബല്ലബകലെ  ധനകേഞരദ

കമകകമ്മേഞറഞണത്തബല് ഖണക്ക്ഡഞ്ചാം 7, 9, 11 എനബവ പകേഞരഞ്ചാം രൂപസ്പീകൃതമഞകുന

കസഞബസറബകേളകട  കയഞഗങ്ങളബല്  പകങടുകന  അനഇൗകദദഞഗബകേ

അഞ്ചാംഗങ്ങള്കള്ള  സബറബഞ്ചാംഗക്ക്  ഫസ്പീസക്ക്,  യഞതഞകചലെവക്ക്  തുടങ്ങബയവയ്ക്കുള്ള

പതസ്പീക്ഷബത  കചലെവക്ക്  ആവര്ത്തകേ/അനഞവര്ത്തകേ  കചലെവുകേളഞയബ
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വദക്തമഞകനബല്ല.   സഞ്ചാംസഞന  സഞബതനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  ഉണഞകേഞവുന

അധബകേകചലെവക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വദക്തമഞയ  വബവരഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞത്തതക്ക്

ചട്ടലെഞ്ചാംഘനമഞയതബനഞല് ബബല്ലബകന്റെ അവതരണഞ്ചാം മഞറബവയണഞ്ചാം.

മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന്):  വബജഞപനങ്ങള്വഴബ  രൂപസ്പീകേരബകന  ചബലെ  സമബതബകേളബകലെ

അഞ്ചാംഗങ്ങളകട  യഞതഞകചലെവുഞ്ചാം  സബറബഞ്ചാംഗക്ക്  ഫസ്പീസുഞ്ചാം  കബഞധവത്കേരണ

പവര്ത്തന  കചലെവുഞ്ചാം മഞതമഞണക്ക് കേരടക്ക് ബബല് നബയമമഞകകമ്പഞഴുണഞകുനതക്ക്.

കേരടക്ക് ബബല് നബയമമഞയബ പഞബലെദത്തബല് വരുകമ്പഞള് അനഞവര്ത്തകേ കചലെവക്ക്

ഉണഞകേഞത്തതബനഞലെഞണക്ക്  ഉണഞകുന  ആവര്ത്തകേ  കചലെവുകേള്  ഖണ്ഡഞ്ചാം

സഹബതഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ  ധനകേഞരദ  കമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

അതബനഞല് ബബല് അവതരണഞ്ചാം മഞറബവയ്കകണതബല്ല.  ഭഞവബയബല് ഇത്തരഞ്ചാം

ആവര്ത്തകേകമഞ അനഞവര്ത്തകേകമഞ ആയ കചലെവുകേള് ഇകല്ലങബല്ക്കൂടബ അതക്ക്

വദക്തമഞകബ ധനകേഞരദ കമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം തയ്യഞറഞകനതഞണക്ക്. 

റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര് :  ബബല് നബയമമഞകുകമ്പഞള് ഉണഞകുന അനഞവര്ത്തകേവുഞ്ചാം

ആവര്ത്തകേവുമഞയ  മതബപ്പുകചലെവുകേകള  സഞ്ചാംബനബച  പരഞമര്ശഞ്ചാം  ധനകേഞരദ

കമകമ്മേഞറഞണത്തബല്  കചര്കണകമനതകനയഞണക്ക്  കേഞണുനതക്ക്.  ഭഞവബയബല്
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സര്കഞര്  ഇകഞരദഞ്ചാം  പകതദകേഞ്ചാം  പരബഗണബകനതഞകണന   മനബയുകട

വബശദസ്പീകേരണത്തബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് തടസവഞദഞ്ചാം നബലെനബല്കനതല്ല.

(നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം തുടര്ച)

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബകന. 

മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന്): 2021-  കലെ കകേരള മതദകലെലെവുഞ്ചാം വബപണനവുഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര

പരബപഞലെനവുഞ്ചാം ബബല്, 2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം  സമുദപഠന-

ങ്ങള്കമുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  സമുദ

മതദബനന നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ കകേരള ഉള്നഞടന്

ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം  അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  കൃഷബയുഞ്ചാം

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണവുഞ്ചാം മതദബനനവുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച വബഷയനബര്ണ്ണയ സമബതബ

I-കന്റെ പരബഗണനയയയ്കണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബകന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവസസഞ്ചാം

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

മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജേനകക്ഷമ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജേബ

കചറബയഞന്):  കേടല്മതദ സമ്പത്തുഞ്ചാം പരമ്പരഞഗത മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട

തഞല്പരദങ്ങളഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷബകകേ, ശഞസസ്പീയ മതദബനനഞ്ചാം കപഞതഞഹബപ്പെബകകേ
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എനസ്പീ  ലെക്ഷദങ്ങള്   നടപ്പെബലെഞകനതബനഞണക്ക്  2021-കലെ  കകേരള  സമുദ

മതദബനന നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല് നബയമമഞയബ കകേഞണവരുനതക്ക്.

കനഞണ  കമകബനസ്ഡക്ക്  മതദബനന  യഞനങ്ങള്കക്ക്  ചുമത്തബയബട്ടുള്ള

പബഴത്തുകേ  എഞബന് കുതബരശക്തബകേളകട അടബസഞനത്തബല്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബചക്ക്

ഓര്ഡബനന്സക്ക് പുറകപ്പെടുവബചകകേഞണള്ള കഭദഗതബയഞണക്ക് നബയമമഞകനതക്ക്. 

2010-കലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം  അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം  ആകക്ക്

ശഞസസ്പീയമഞയബ  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബകകേകയന  ലെക്ഷദകത്തഞകടയഞണക്ക്   2021-കലെ

കകേരള ഉള്നഞടന് ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം (കഭദഗതബ) ബബല് നബയമമഞയബ

കകേഞണവനബട്ടുളളതക്ക്. 

കകേരള  യൂണബകവഴബറബ  ഓഫക്ക്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  ആന്ഡക്ക്  ഓഷദന്  സ്റ്റേഡസ്പീസക്ക്

(KUFOS)  കകേരള  കേഞര്ഷബകേ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബല്നബനഞ്ചാം  കവര്കപട്ടക്ക്

ഫബഷറസ്പീസക്ക് സമുദകമഖലെ ഗകവഷണത്തബനുഞ്ചാം പഠനങ്ങള്കമഞയുള്ള സസതന

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയഞയബ  പവര്ത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകചങബലുഞ്ചാം  കേഞകലെഞചബതമഞയ

കഭദഗതബ  വരുത്തഞന്  ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്   കേഇൗണസബല്  ആവശദകപ്പെട്ടതബകന്റെ

അടബസഞനത്തബല്  ബനകപ്പെട്ടവരുമഞയബ  ചര്ച  നടത്തബയഞണക്ക്   കേരടക്ക്

ബബല്ലബകലെ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  രൂപകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ

ആകബകലെയുഞ്ചാം  സ്റ്റേഞറനട്ടബകലെയുഞ്ചാം  പലെ  വദവസകേളബലുഞ്ചാം  ബവരുദദഞ്ചാം
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നബലെനബല്കനതബനഞല്  ഇന്തദന്  കേഇൗണസബല്  ഓഫക്ക്   അഗ്രബകേള്ചറല്

റബസര്ചബകന്റെ  മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  വബകധയമഞയബ  ക്രമസ്പീകേരബകകേകയന

ലെക്ഷദകത്തഞകടയഞണക്ക്  2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം

സമുദപഠനങ്ങള്കമുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കകേഞണവനബട്ടുള്ളതക്ക്. 

2021-കലെ  കകേരള  മതദകലെലെവുഞ്ചാം  വബപണനവുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര

പരബപഞലെനവുഞ്ചാം  ബബല്  വരുനകതഞടുകൂടബ  മതദകമഖലെയബല്  സമൂലെമഞയ

മഞറങ്ങളണഞകുഞ്ചാം.  മതദമഞര്കറകേളബല്  ശുചബതസവുഞ്ചാം  ആകരഞഗദകേരവുമഞയ

ചുറപഞടുകേള് നബലെനബര്ത്തബകകഞണക്ക് ഗുണകഭഞക്തഞകള്കക്ക് ഗുണനബലെവഞരമുള്ള

മതദഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതബനക്ക്  മതദ  വബപണന  കമഖലെയബല്  നബയമപരമഞയ

ഇടകപടലുകേള്  അതദന്തഞകപക്ഷബതമഞണക്ക്.  മതദത്തബകന്റെ  ഗുണകമന

ഉറപ്പുവരുത്തഞനുള്ള വദവസകേള് ഈ ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്. 

 കഡഞ.  എഞ്ചാം.  കകേ.  മുനസ്പീര് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .

കനല്ലബകനക്ക്:   I move that:- “This house resolves to disapprove The

Kerala Fish Auctioning, Marketing and Maintenance of Quality Bill

Ordinance,  2021  (Ordinance  No.112  of  2021).”മതദബനനത്തബനക്ക്

ആധുനബകേ  രസ്പീതബകേള്  കേകണത്തുനതബനുഞ്ചാം  ഇടനബലെകഞരുകട  ചൂഷണഞ്ചാം
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അവസഞനബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  ജേസ്പീവബത  നബലെവഞരഞ്ചാം

ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   തസ്പീരബമതബ  സൂപ്പെര്

മഞര്കറകേളകട  പവര്ത്തനത്തബനക്ക്  നടപ്പുവര്ഷഞ്ചാം  തുകേ  നസ്പീകബവയഞത്തതക്ക്

തസ്പീരകദശ  കമഖലെകയ  അവഗണബകനതബനക്ക്  കതളബവഞണക്ക്.   പരമ്പരഞഗത

മതദബനന  യഞനങ്ങളകട  യനവത്കരണത്തബനക്ക്  നസ്പീകബവചബട്ടുള്ള  തുകേ

വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  മകണ്ണണ്ണ  എഞബനുകേള്  കപകട്രേഞള്

എഞബനുകേളഞകനതബനുഞ്ചാം  കചറുകേബട  ഇന്കബഞര്ഡക്ക്  വള്ളങ്ങള്കക്ക്  ഇനന

സബ്സബഡബ  നല്കുനതബനുമുള്ള  പദതബകേള്  പഞവര്ത്തബകേമഞകണഞ്ചാം.

കട്രേഞളബഞ്ചാംഗക്ക്  നബകരഞധന  കേഞലെത്തക്ക്  പരമ്പരഞഗത  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

സഇൗജേനദ  കറഷനുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബ  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  ബബ.പബ.എല്.

കറഷന് കേഞര്ഡക്ക്  അനുവദബകനതുഞ്ചാം പരബഗണബകണഞ്ചാം.   കേടലെബല് കപഞകുന

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  വബശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  കശഖരബകനതബനുള്ള

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത മുഴുവന് മതദമഞര്കറകേളഞ്ചാം

നവസ്പീകേരബചക്ക്  ശുചബതസഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  എല്ലഞ  പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം

മതദമഞര്കറകേള് സഞപബകകേയുഞ്ചാം ആവശദമഞയ സലെങ്ങളബല് കേടല്ഭബത്തബ

നബര്മ്മേബകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:   നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

മതദ സമ്പത്തബലുണഞകുന കുറവക്ക് മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട ഉപജേസ്പീവനകത്ത

ബഞധബകനണക്ക്.  പകൃതബ  ദുരന്തങ്ങളണഞകുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  കട്രേഞളബഞ്ചാംഗക്ക്  നബകരഞധന

സമയത്തുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകനതബനക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനമുണഞകേണഞ്ചാം.  അപകേടങ്ങകളഞഴബവഞകനതബനുള്ള  ആധുനബകേ

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  മതദബനന  കബഞട്ടുകേളബല്  സഞപബകഞനുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ

കമഖലെയബല് ശുദജേലെ ലെഭദത ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം ഭവന നബര്മ്മേഞണ പദതബകേള്

കവഗത്തബല്  പൂര്ത്തബയഞകഞനുഞ്ചാം  ഇതര  സഞ്ചാംസഞന  മതദബനന

കബഞട്ടുകേള്കക്ക്  നബയനണകമര്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  കമഖലെയബലുളള

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  പട്ടയഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഇടനബലെകഞരുകട  ചൂഷണഞ്ചാം  തടയുനതബനുള്ള  ശമങ്ങളഞ്ചാം  ഗുണകമനയുള്ള

മതദഞ്ചാം  ലെഭദമഞകകേകയനതുഞ്ചാം  സദുകദ്ദേശദപരമഞകണങബലുഞ്ചാം  ബബല്ലബകലെ

വദവസകേള്  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  ഹനബകനതുഞ്ചാം  അപഞകയഞഗബകേവുഞ്ചാം

അശഞസസ്പീയവുമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ.  ടബ.  കഎ.  മധുസൂദനന്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    ചബത്തരഞ്ജന്:  2021-കലെ കകേരള മതദകലെലെവുഞ്ചാം വബപണനവുഞ്ചാം

ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവുഞ്ചാം  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം
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ആരഞയുനതബനഞയബ  30.11.2021  വകര സര്കകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  മതദകമഖലെയബല് പതബറഞണകേളഞയബ നബലെനബല്കന

കേടുത്ത  ചൂഷണത്തബല്  നബനഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം

മതദത്തബനക്ക്  നദഞയവബലെ  ഉറപ്പുവരുത്തഞനുമഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്ലബലൂകട  ലെക്ഷദഞ്ചാം

വയ്ക്കുനതക്ക്.  മതദബനനഞ്ചാം  നടത്തബ  സസഞയത്തമഞകബയ  മതദത്തബകന്റെ

സഞക്ഷദപതത്തബകന്റെ  കേഞരദത്തബലുഞ്ചാം  ഏല്പ്പെബചകകേഞടുത്ത

നബയമനബര്മ്മേഞണഞധബകേഞരകത്ത സഞ്ചാംബനബച കമകമ്മേഞറഞണത്തബകലെ 34 മുതല്

37  വകരയുള്ള  ഖണ്ഡബകേകേളഞ്ചാം  പുനനഃപരബകശഞധബകകപ്പെകടണതഞണക്ക്.

മതദബനനത്തബനക്ക്  കപഞയബ  കേഞണഞതഞകുനവകര  മരണകപ്പെട്ടവരഞയബ

കേണകഞകബ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നല്കുനതബനുള്ള  കേഞലെയളവക്ക്

കുറയ്ക്കുവഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മതദബനകനഞപകേരണങ്ങള്കള്ള ഇന്ഷസറന്സക്ക് പസ്പീമബയഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകക്ക്

അടയഞനഞകേഞത്ത  അവസയക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണണഞ്ചാം.

മതദബനനത്തബനഞവശദമഞയ  മകണ്ണണ്ണ  സബ്സബഡബ  നബരകബല്

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  സമ്പഞദദ  സമഞശസഞസ  പദതബകഞ്ചാം  ഹഞര്ബറുകേളകട

നബര്മ്മേഞണത്തബനുഞ്ചാം  തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രവബഹബതഞ്ചാം  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.

മതദസഞ്ചാംഭരണത്തബനക്ക്  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകവഞനുഞ്ചാം
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മതദബനകനഞപകേരണങ്ങള്  വഞങ്ങുനതബനക്ക്  മുഴുവന്  തുകേയുഞ്ചാം  സര്കഞര്

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂകട നല്കേഞനുഞ്ചാം പദതബയുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ഇ.  കകേ.  വബജേയന് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    വബ  .    ആര്  .

സുനബല് കുമഞര്: 2021-കലെ കകേരള മതദകലെലെവുഞ്ചാം വബപണനവുഞ്ചാം ഗുണനബലെവഞര

പരബപഞലെനവുഞ്ചാം ബബല് ഒരു കസലെകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  നടപ്പെബലെഞകന

വളര്ത്തുമതദകൃഷബ  പകതദകേ  ക്ലസ്റ്റേറബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  കട്രേഞളബഞ്ചാംഗക്ക്

നബകരഞധനഘട്ടത്തബലുഞ്ചാം  പതബകൂലെ  കേഞലെഞവസയബലുഞ്ചാം  കതഞഴബല്ദബനങ്ങള്

കുറയുനതബലൂകട  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കണഞകുന  ബുദബമുട്ടക്ക്

പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  ആഴകടല്  മതദബനന  നയത്തബകലെ

കുത്തകേവത്കരണഞ്ചാം  തടയഞനുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്  കനരബടുന

പതബസനബകക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  മതദത്തബനക്ക്

വബലെസബരത  ലെഭദമഞകഞന്  സഞ്ചാംഭരണശഞലെകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  ബഞങക്ക്,

സര്വ്വസ്പീസക്ക്  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  എനബവ  വഴബ  കലെഞണ  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം

കകഹബ്രസ്പീഡക്ക് മതദകഞ്ഞുങ്ങകള കേര്ഷകേര്കക്ക് വബതരണഞ്ചാം കചയ്യഞനുഞ്ചാം നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മതദവബപണന  അവകേഞശഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളബല്

നബക്ഷബപ്തമഞകന തരത്തബല് നബയമത്തബല് കഭദഗതബ വരുത്തണഞ്ചാം.  ബബല്ലബകന്റെ
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കപരക്ക്  മതദസഞ്ചാംഭരണവുഞ്ചാം  വബപണനവുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെനവുഞ്ചാം

എനഞകബ  മഞറണഞ്ചാം.  മതദത്തബനക്ക്  തഞങ്ങുവബലെയുഞ്ചാം  തറവബലെയുഞ്ചാം  നബശയബചക്ക്

സഞ്ചാംഭരബകഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതലെ  ഗുണനബലെവഞര  പരബപഞലെന  കേമ്മേബറബയബല്

മതദകത്തഞഴബലെഞളബ  പതബനബധബകയ  ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  നബലെവഞരഞ്ചാം

സഞക്ഷദകപ്പെടുത്തുന  നടപടബക്രമങ്ങള്  ശഞസസ്പീയമഞയുഞ്ചാം  കവഗതയബലുഞ്ചാം

നടത്തഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സസതനമഞയബ മതദഞ്ചാം വബല്കഞനുളള

അവകേഞശവുഞ്ചാം  ഇടനബലെകഞരബല്ലഞകത  മസ്പീന്  വബല്പ്പെന  ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം

നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തണഞ്ചാം.  കേയറമതബയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരണകശഷബയുഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം വളളഞ്ചാം,  വലെ, എഞബന് എനബവ ഇന്ഷസര് കചയ്യഞനുളള

തുകേ  കകേന്ദ്ര-സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരുകേള്  തുലെദമഞയബ  വഹബകഞനുഞ്ചാം

മതദബനന  കബഞട്ടുകേള്കക്ക്  ഡസ്പീസലെബനക്ക്  പകതദകേ  സബ്സബഡബ

അനുവദബകഞനുഞ്ചാം മതദകചവടഞ്ചാം നടത്തുന വബധവകേളഞയ സസ്പീകേളള്കപ്പെടുന

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  അകന്തദഞദയ/അനകയഞജേന  കറഷന്  കേഞര്ഡക്ക്  നല്കേഞനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    ആര്  .    മകഹഷക്ക്:  കഭദഗതബകയ പബന്തഞങ്ങുന.  കേഞലെഞവസഞ

വദതബയഞനവുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  മഹഞമഞരബയുഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  മതദകമഖലെ  ഇനക്ക്

പതബസനബയബലെഞണക്ക്.  കതഞഴബലെബടങ്ങളബല്വചക്ക്  മരണകപ്പെടുന
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മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  ആശബതര്കക്ക്  അര്ഹമഞയ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കേണഞ്ചാം.  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ലെഭദമഞകബയബരുന  ഭവന  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം,

ശഇൗചഞലെയ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം,  ഭവന  കകവദത്യുതസ്പീകേരണഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

തുടരണഞ്ചാം.   സര്കഞര് കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല് വബജഞപനഞ്ചാം വഴബ പഖദഞപബകന

സലെങ്ങളബല് മഞതകമ മതദകലെലെഞ്ചാം  അനുവദബകകേയുള്ളൂകവനഞ്ചാം അല്ലഞത്തവ

കുറകേരവുഞ്ചാം  പബഴയുഞ്ചാം തടവുഞ്ചാം ഇഇൗടഞകഞവുനതുമഞകണന ബബല്ലബകലെ നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

പരമ്പരഞഗതമഞയബ  കചറുവള്ളങ്ങളബലുഞ്ചാം  തടബകേളബലുഞ്ചാം  കപഞയബ  മതദബനനഞ്ചാം

നടത്തബ  അകത  കേരയബല്ത്തകന  കകേഞണവനക്ക്  വബല്കനവകര

കദഞഷകേരമഞയബ ബഞധബകകമനതബനഞല് നബയമത്തബല് ആവശദമഞയ കഭദഗതബ

വരുകത്തണതഞണക്ക്.   മതദകഫഡബകന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള  മതദകത്തഞഴബലെഞളബ

വബകേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങള് നബകയഞഗബകന കലെലെകഞര് വഴബ

മതദഞ്ചാം  കലെലെഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുള്ള  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  കലെലെ  കേമ്മേസ്പീഷന്

തുകേയുകട  ഒരു  വബഹബതഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  കബഞണസഞയബ

ലെഭബകത്തക രസ്പീതബയബല്  ബബല്ലബല് കഭദഗതബ വരുത്തണഞ്ചാം.  മതദബനന

കമഖലെ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകന  മഞകനജുകമന്റെക്ക്  കസഞകകസറബകേളബകലെ

കേമ്മേബറബകേളബല്  സഞ്ചാംസഞനതലെത്തബല്  പവര്ത്തബകന  സഞമൂഹദ

സഞ്ചാംഘടനകേളബകലെ  അതഞതക്ക്  പകദശകത്ത   പതബനബധബകേകളക്കൂടബ
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ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  അപഞകയഞഗബകേവുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

കദഞഹകേരവുമഞയ  21 -ാം  വകുപ്പെക്ക്  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം  ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.  ഹഞര്ബര്

മഞകനജുകമന്റെക്ക്  കസഞകകസറബയബകലെയക്ക്  അഞ്ചാംഗങ്ങകള  കതരകഞ്ഞടുകകമ്പഞള്

ഹഞര്ബര്  സബതബകചയ്യുന  പകദശകത്ത  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട

ജേനപതബനബധബകേളബല്നബനക്ക് നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കചയ്യുന ഒരഞള് എന രസ്പീതബയബല്

കഭദഗതബ  വരുത്തണഞ്ചാം.  ഫബഷക്ക്  ലെഞന്റെബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെര്  മഞകനജുകമന്റെക്ക്

കസഞകകസറബയുകട  രൂപസ്പീകേരണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കബടയബല്  പവര്ത്തബകന  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കട്രേഡക്ക്

യൂണബയനബകലെ  പവര്ത്തകേകര  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  കതരകഞ്ഞടുകണഞ്ചാം.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഗുണകേരമഞയ  രസ്പീതബയബല്  നബയമഞ്ചാം  കഭദഗതബ

കചയ്യണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ഷഞഫബ  പറമ്പബല്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .

വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  കഭദഗതബകയ  പബന്തഞങ്ങുന.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട

സസഞതനദകത്ത  ഹനബകകേയുഞ്ചാം  അവരുകട  കകദനഞ്ചാംദബന  ജേസ്പീവബതകത്ത

ഉകദദഞഗസ കമധഞവബതസത്തബനക്ക് വബട്ടുകകേഞടുകകേയുഞ്ചാം കചയ്യുന ഘടനഞപരമഞയ

മഞറമഞണക്ക്   ബബല്  മുകനഞട്ടുവയ്ക്കുനതക്ക്.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട

ഉപജേസ്പീവനകത്ത  ബഞധബകന  നബയമഞ്ചാം  ലെഞഘവകത്തഞകട  ബകേകേഞരദഞ്ചാം
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കചയ്യുനതക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  കലെലെത്തുകേയുകട  അഞ്ചു  ശതമഞനത്തബല്

കേവബയഞത്ത  തുകേ  കലെലെകമ്മേസ്പീഷനഞയബ  നബര്ണ്ണയബകകപ്പെടുന  തരത്തബല്

സര്കഞരബനക്ക്  വസൂലെഞകഞകമന  ബബല്ലബകലെ  4-ാം  വകുപ്പെബകലെ  വദവസ

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  ജേസ്പീവബതകത്ത കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബകഞ്ചാം.  ഫബഷക്ക്

ലെഞന്ഡബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെര്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  കസഞകകസറബ,  ഫബഷക്ക്  മഞര്കറക്ക്

മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  കസഞകകസറബ,  ഹഞര്ബര് മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  കസഞകകസറബ എനബവ

രൂപസ്പീകേരബകകമ്പഞള്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  നബയമസഭഞ  സഞമഞജേബകേകര

നഞമനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം കചയ്യണകമന വദവസ ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. ബബല്ലബകലെ 19, 20,

21  വകുപ്പുകേള് പുന:പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക് ഡസ്പീസല്

സബ്സബഡബ  അനുവദബകനതബനുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  സ്കൂളകേളകട  നബലെവഞരഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   എഞ്ചാം  .   അഷ്റഫക്ക്:  I move that- ''This House resolves

to disapprove The Kerala University of Fisheries and Ocean Studies

(Amendment)  Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  109  of  2021).''

ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സയന്സബനക്ക്  മഞതഞ്ചാം  പഞധഞനദഞ്ചാം  നല്കുന  ബബല്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

സമുദപഠന  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  സഞപബത  ലെക്ഷദങ്ങകള

ലെഘൂകേരബകനതഞണക്ക്.  ബബല്ലബല്  വദവസ  കചയ്തബരബകന  പുതബയ  ഘടന



60

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയക്ക്  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകനതബനക്ക്

പരബമബതബയുണഞകഞ്ചാം.  കസനറക്ക്,  ഭരണ നബര്വ്വണ കേഇൗണസബല്,  അകഞദമബകേക്ക്

കേഇൗണസബല് തുടങ്ങബയ സമബതബകേളബല് അദദഞപകേ പതബനബധബ  പഞധഞനദഞ്ചാം

കുറയ്ക്കുനതക്ക്  പകയഞജേനകേരമഞകേബല്ല.  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സയന്സക്ക്  ഫഞകല്റബയബല്

അദദഞപകേരഞയബ  പരബഗണബകനതബനക്ക്  കകേരള  കേഞര്ഷബകേ

സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  ഫബഷറബസക്ക്  സയന്സക്ക്  ബബരുദഞ്ചാം  അവലെഞ്ചാംബബകനതക്ക്

യു.ജേബ.സബ.  കറഗുകലെഷനുകേളകട  ലെഞ്ചാംഘനമഞണക്ക്.  അനധബകൃത  മസ്പീന്പബടബത്തഞ്ചാം

തടയുനതബനക്ക്  മകഞശസരത്തക്ക്   ഫബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  കബഞട്ടക്ക്

അനുവദബകനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  കേടലെഞക്രമണത്തബല് വസ്പീടക്ക്  നഷ്ടകപ്പെട്ടവര്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നബര്മ്മേബകനതബനഞയബ  നല്കുന  തുകേ  20  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയഞയബ

വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.   മകഞശസരഞ്ചാം തുറമുഖത്തബകലെ അടബസഞന സഇൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബകനതബനഞയബ ഹഞര്ബര് മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക് കസഞബസറബ  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

പവര്ത്തനഞ്ചാം തസരബതകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  അന്വര്  സഞദത്തക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്

കചനബത്തലെ:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  ബ്ലൂ  ഇകകഞണമബ

നയങ്ങളകട  ഭഞഗമഞയബ  മതദകമഖലെയബലുണഞകേഞന്  കപഞകുന  ഗുരുതര

പശങ്ങകള  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  കകേന്ദ്രസര്കഞരുമഞയബ  ചര്ച  കചയ്യണഞ്ചാം.
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ആഴകടലെബല്  വദഞപകേമഞയബ  ഖനനഞ്ചാം  നടത്തുനതക്ക്  മതദസമ്പത്തബനക്ക്

കദഞഷകേരമഞണക്ക്.  സഞഗര്മഞലെ  പദതബ  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ആശങയുണഞകനതഞണക്ക്.  മതദകമഖലെയബകലെ  പതബസനബ

പരബഹരബകനതബനുഞ്ചാം  ഓഖബ  ദുരന്തബഞധബതര്കക്ക്   ആനുകൂലെദങ്ങള്

നല്കുനതബനുഞ്ചാം  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  പട്ടബണബയബലെഞയ

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  സഞമ്പത്തബകേസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  മബറന്  ആഞ്ചാംബുലെന്സക്ക്,  കകേഞസ്റ്റേല്  കപഞലെസ്പീസബഞ്ചാംഗക്ക്

എനബവ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  ഇവയുകട  പവര്ത്തനങ്ങളബല്

തകദ്ദേശസ്പീയരഞയ  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മതദത്തബനക്ക്  നദഞയവബലെ  പഖദഞപബകകേയുഞ്ചാം  മതദകലെലെഞ്ചാം

മതദകഫഡക്ക്  മുകഖന  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  മതദബനനത്തബനബകട

മരണകപ്പെടുനവരുകട  കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  ഭവനനബര്മ്മേഞണ  പദതബ  പുനരഞരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം

കചയ്യണഞ്ചാം.  ഹരബപ്പെഞടക്ക്  മണ്ഡലെത്തബകലെ  ഫബഷക്ക്  മസ്പീല്  ഫഞകറബ

പവര്ത്തബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം സുനഞമബ ബഞധബതര്കഞയബ പഖദഞപബച പദതബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനുഞ്ചാം  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞകനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .   തബരുവഞ്ചൂര് രഞധഞകൃഷ്ണന്: 2021-കലെ കകേരള ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം സമുദ

പഠനങ്ങള്കമുള്ള സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല് കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

ആരഞയുനതബനഞയബ 30-11-2021-വകര  സര്കകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബകന.  കേഇൗണസബലുകേളബല്  മതദകത്തഞഴബലെഞളബ

പതബനബധബകേകളക്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയബകലെ

പബന്വഞതബല്  നബയമനങ്ങള്  അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.

സര്വ്വകേലെഞശഞലെഞതലെത്തബകലെയക്ക്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയ

ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം  നബഷ്പക്ഷവുഞ്ചാം  നസ്പീതബപൂര്വ്വവുമഞയബ  ഭരണനബര്വ്വഹണഞ്ചാം

നടത്തുനതബനുഞ്ചാം സഞധബകണഞ്ചാം.  ഓര്ഡബനന്സബല് വബവക്ഷബകന ഫബഷറസ്പീസക്ക്

സയന്സബലൂനബയുള്ള  അടബസഞന  ഘടനഞമഞറഞ്ചാം  യു.ജേബ.സബ.,

എ.കഎ.സബ.റബ.ഇ.  കകേഞഴ്സുകേളകട  നടത്തബപ്പെബനുഞ്ചാം  പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേളകട

രൂപസ്പീകേരണത്തബനുഞ്ചാം  ബുദബമുട്ടുണഞകഞ്ചാം.  ഭരണ  നബര്വ്വഹണ  കേഇൗണസബല്,

കസനറക്ക്,  അകഞഡമബകേക്ക്  കേഇൗണസബല്  തുടങ്ങബയ  സമബതബകേളബല്  ഡയറകര്

പദവബയബല്  തഞകഴയുള്ളയഞകള നബയമബകനതക്ക് ഉചബതമല്ല. 

ശസ്പീ  .    എചക്ക്  .    സലെഞഞ്ചാം:   2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം  സമുദ

പഠനങ്ങള്കമുളള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.
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ഫബഷറസ്പീസക്ക് കമഖലെയബകലെ പഠനവുഞ്ചാം ഗകവഷണവുഞ്ചാം അകഞഡമബകേക്ക് രസ്പീതബയബല്

പരബമബതകപ്പെടുത്തഞന്  പഞടബല്ല.  സമുദത്തബലുണഞകുന  മഞറങ്ങള്

പഠനവബകധയമഞകകേയുഞ്ചാം പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. ജേലെസമ്പത്തബകന്റെ

അടബസഞനത്തബല്  മകതദഞല്പ്പെഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  മതദകൃഷബ

വദഞപബപ്പെബകനതബനക്ക്  ഹഞചറബകേളകട  എണ്ണഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

സമുദത്തബനുള്ളബലുണഞകുന  മലെബനസ്പീകേരണ  പശഞ്ചാം  ഗഇൗരവമഞയബ  കേഞണണഞ്ചാം.

ഗകവണബഞ്ചാംഗക്ക്  കേഇൗണസബലെബല്  ജേലെകൃഷബയുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട

പതബനബധബകേകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  

കഡഞ  .   മഞതത്യു കുഴല്നഞടൻ: I move that :- “This House resolves to

disapprove  The  Kerala  Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)

Ordinance,  2021  (Ordinance  No.110  of  2021).”മതദകത്തഞഴബലെഞളബ

കമഖലെകയ ഉദരബകഞനുഞ്ചാം ആകേര്ഷകേമഞകഞനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. കകേരളത്തബകലെ

പഞടകശഖരങ്ങളബല്  മതദകൃഷബ  നടത്തഞനുഞ്ചാം  ഉള്നഞടന്  മതദ  സമ്പത്തക്ക്

വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  നബയമലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം  നടത്തുന

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  പബഴത്തുകേ  വര്ദബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം   കബഞട്ടുടമയുകട

പബഴത്തുകേ  കേറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന  ബബല്ലബകലെ  വദവസ

പരബകശഞധബകകപ്പെകടണതഞണക്ക്.
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ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    രമ:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

'മതദബനനകത്തഞഴബലെഞളബകേള്'  എനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച  നബര്വ്വചനത്തബല്

വദക്തത  വരുത്തണഞ്ചാം.   നബലെവബകലെ  നബയമത്തബല്  നബഷ്ക്കര്ഷബചബട്ടുള്ള

തബരബചറബയല്  കേഞര്ഡുകേളള്ളവര്കമഞതകമ  യഞനങ്ങളബല്  കപഞകേഞന് കേഴബയൂ

എനതബനഞല്  പസ്തുത  കേഞര്ഡബല്ലഞത്ത  ഒരഞകള  സഹഞയബയഞയബ

കകേഞണകപഞകേഞന് കേഴബയുകേയബകല്ലനതക്ക് അപരദഞപ്തതയഞണക്ക്. മതദകഫഡബകലെ

അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം  പുതുകനതബനക്ക്  ഉകദദഞഗസരുകട  മുനബല്  ഹഞജേരഞകേണകമന

വദവസയുള്ളതബനഞല്  അനദസഞ്ചാംസഞനങ്ങളബകലെഞ  വബകദശകത്തഞ  അകത

കമഖലെയബല് പണബകയടുകന കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം നഷ്ടകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം

അര്ഹതകപ്പെട്ട ആനുകൂലെദങ്ങള് ലെഭബകഞകത വരബകേയുഞ്ചാം കചയ്യുന അവസയക്ക്

പരബഹഞരമുണഞകേണഞ്ചാം.  ഓകരഞ  കമഖലെയബലുഞ്ചാം  അനുവദനസ്പീയമഞയ  പരമഞവധബ

യഞനങ്ങളകട  എണ്ണഞ്ചാം  വലെബപ്പെമനുസരബചക്ക്  നബജേകപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  അപകേട  ഇന്ഷസറന്സക്ക്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

പതബകൂലെ  സഞഹചരദങ്ങളബല്  കേടലെബല്  കപഞകേഞന്  കേഴബയഞത്തകപ്പെഞള്

ഒഴബവുദബന  കവതനഞ്ചാം  നല്കേഞന്  തയ്യഞറഞകുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   പുനര്കഗഹഞ്ചാം

പദതബയബകലെ  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബകണഞ്ചാം.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമ

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കള്ള  സബ്സബഡബ  കവട്ടബകറചതക്ക്



65

പരബകശഞധബകകേയുഞ്ചാം  ഭവന  നബര്മ്മേഞണ  പദതബ  പുനരഞരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം

കചയ്യണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കമഞന്സക്ക്  കജേഞസഫക്ക്:   2021-കലെ  കകേരള  സമുദ  മതദബനന

നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ

30 -12-2021  വകര സര്കകലെറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബകന.

2017-കലെ  നബയമ  കഭദഗതബകകതബകരയുള്ള  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട

പതബകഷധത്തബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  കകേഞണവന  ഈ  കഭദഗതബ  ബബല്

കുറമറ  രസ്പീതബയബല്  നടപ്പെബലെഞകകണതഞണക്ക്.  ഉള്നഞടന്  മതദ  സമ്പത്തക്ക്

വര്ദബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  മഞര്കറകേള്  നവസ്പീകേരബകനതബനുഞ്ചാം  ഭവനരഹബതരഞയ

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബചനല്കുനതബനുമുള്ള  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട  ജേസ്പീവനുഞ്ചാം  സസത്തബനുഞ്ചാം

ഇന്ഷസറന്സക്ക്  പരബരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  കേടല്ഭബത്തബ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

തസരബതകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  തസ്പീരകദശ കമഖലെകയ പതബസനബയബലെഞകന

കകേന്ദ്ര  നയത്തബകനതബകര  സഞധദമഞയ  നടപടബകേള്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞര്

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    ടബ  .    കജേ  .    വബകനഞദക്ക്:  2021-കലെ  കകേരള  സമുദ  മതദബനന

നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.  കട്രേഞളബഞ്ചാംഗക്ക്

നബകരഞധനവുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്  കരഞഗവദഞപനവുഞ്ചാം  കേഞലെഞവസ  വദതബയഞനവുഞ്ചാം

തസ്പീരകദശകമഖലെകയ  പതബസനബയബലെഞകബയബരബകകേയഞണക്ക്.  മതദകത്തഞഴബ-

ലെഞളബകേള്കഞവശദമഞയ  ജേസ്പീവന്രക്ഷഞ  ഉപകേരണങ്ങള്  സഇൗജേനദമഞയബ

നല്കേഞനുഞ്ചാം  മതദത്തബനക്ക്  നദഞയവബലെ  ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം   ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം

മകണ്ണണ്ണയ്ക്കുഞ്ചാം സബ്സബഡബ നല്കേഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   2017-കലെ

കഭദഗതബയബലൂകട  കകേഞണവന പബഴകേള് ലെഘൂകേരബകകേകയന ഉകദ്ദേശദമഞണക്ക്

പുതബയ  കഭദഗതബ  ബബല്ലബലുള്ളതക്ക്.    നബലെവബലുണഞയബരുന   3  സഞബുകേള്

കഭദഗതബയബലൂകട  9  ആകബയബരബകനതക്ക്  5  സഞബുകേളഞകബ  മഞറകേയുഞ്ചാം

പബഴത്തുകേ പകുതബയഞകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ.  സബ.  ആര്.  മകഹഷക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു   (  തൃപണബത്തുറ  ):  I move that:- “This House resolves

to  disapprove  the  Kerala  Inland  Fisheries  and  Aquaculture

(Amendment)  Ordinance,  2021  (Ordinance  108  of  2021)”.

'പുനര്കഗഹഞ്ചാം'  പദതബയബകലെ  നനനതകേള്  പരബഹരബകകപ്പെടണഞ്ചാം.
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മതദകുഞ്ഞുങ്ങകള  കേഞയലെബല്  നബകക്ഷപബകന  പദതബ

പുന:പരബകശഞധബകഞനുഞ്ചാം  മതദകുഞ്ഞുങ്ങളകട  ഉത്പഞദനത്തബല്

സസയഞ്ചാംപരദഞപ്തത  കനടഞനുഞ്ചാം  ഗുണകമനയുളള  മതദവബത്തുകേള്  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട ഭവനപദതബ

കേഞരദക്ഷമമഞകകേയുഞ്ചാം  അറകുറപ്പെണബകളള  ധനസഹഞയഞ്ചാം

പുന:സഞപബകകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

മതദസമ്പത്തുഞ്ചാം  ഉള്നഞടന്  ജേലെഞശയങ്ങളഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകകേകയന

ലെക്ഷദകത്തഞകടയഞണക്ക്  2010-ല് കകേരള ഉള്നഞടന് ഫബഷറസ്പീസക്ക് അകേസഞകേള്ചര്

ബബല്   രൂപസ്പീകേരബചതക്ക്.  മകതദഞല്പഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  പുതുതലെമുറകയ

ആകേര്ഷബകഞനുമുതകുന വകുപ്പുകേള് ബബല്ലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  നല്ലയബനഞ്ചാം

മതദവബത്തുകേളകട ലെഭദതകറവക്ക് പരബഹരബകകേയുഞ്ചാം ഉള്നഞടന് മതദബനന

കമഖലെയബകലെ ഹഞചറബകേളഞ്ചാം നഴറബകേളഞ്ചാം ഫബഷക്ക് ഫഞമുകേളഞ്ചാം ശക്തബകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

മതദകൃഷബ  കമഖലെയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജേറക്ക്  വബഹബതഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

മതദ  വബപണന  രഞ്ചാംഗകത്ത  രഞസവസ്തുകളകട  ഉപകയഞഗഞ്ചാം  തടയഞന്

ഫബഷറസ്പീസക്ക്,  ആകരഞഗദ വകുപ്പുകേള് സഞ്ചാംയുക്തമഞയബ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജേലെഞശയ  ആവഞസ  വദവസ  പുനനഃസഞപബകനതബനക്ക്  കേര്മ്മേ  പരബപഞടബ
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ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ മതദ സമ്പത്തക്ക് കുറഞ്ഞുവരുനകവന

കകേന്ദ്ര മതദ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ പഠന റബകപ്പെഞര്ട്ടബകനല് തുടര്നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   കേഞയല്  മതദങ്ങളകട  പജേനനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകനതബനക്ക്

കേഞയകലെഞരങ്ങളബല്  കേണല്കഞടുകേള്  വചപബടബപ്പെബകന  പദതബ

പഞവര്ത്തബകേമഞകഞനുഞ്ചാം   ഉള്നഞടന്  മതദക്കൃഷബയുഞ്ചാം  അലെങഞര

മതദക്കൃഷബയുഞ്ചാം കപഞതഞഹബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം മുന്കേകയ്യടുകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  കകേ.  വബ.  സുകമഷക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കകേ  .    എൻ  .

ഉണ്ണബക്കൃഷ്ണൻ:  2021-കലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം  അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയുനതബനഞയബ  30-11-2021

വകര  സര്കകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

മകതദഞല്പഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനുള്ള  ശമങ്ങള്കക്ക്  ഉകത്തജേനഞ്ചാം  പകേരുനതുഞ്ചാം

കപഞരഞയ്മകേള് പരബഹരബകഞനുതകുനതുമഞയ ബബല്ലഞണബതക്ക്.   മകതദഞല്പഞദനഞ്ചാം

ഇരട്ടബയഞകഞനുഞ്ചാം  ഭക്ഷദസുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബച  നടപടബകേള്

അഭബനന്ദനഞര്ഹമഞണക്ക്.   ഭക്ഷദസുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

തകദ്ദേശഭരണ  സഞപനങ്ങളകട  ഉടമസതയബലുള്ള  കുളങ്ങളബല്

കപഞതുപങഞളബത്തകത്തഞകട  മതദകൃഷബ  ആരഞ്ചാംഭബകകേയുഞ്ചാം  റബസര്കവ്വഞയര്

ഫബഷറസ്പീസക്ക്  പദതബ  വദഞപബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  കചയ്തതക്ക്  ശകദയമഞണക്ക്.
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മതദബനനത്തബനുതകുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  കേഞയലുകേളഞ്ചാം  മറഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം

പകയഞജേനകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞധബകണഞ്ചാം.  പുഴ,  കതഞടക്ക്,  കേഞയല് എനബവയുകട

എകല്  നസ്പീകഞ്ചാം  കചയ്യുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ആഴവുഞ്ചാം  കൂട്ടണഞ്ചാം.  ഉഇൗനവലെകേളഞ്ചാം

ചസ്പീനവലെകേളഞ്ചാം  ഒഴബവഞകകേയുഞ്ചാം  പരബസബതബകനുകയഞജേദമഞയ  മതദവബഭവ-

സഞ്ചാംരക്ഷണ  മഞര്ഗ്ഗങ്ങള്  ശഞസസ്പീയമഞയബ  അവലെഞ്ചാംബബകകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.

ഉള്നഞടന് ഫബഷറസ്പീസക്ക്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്  ഉപകദശകേ സമബതബകേളബല് കവമ്പനഞടക്ക്

കേഞയലെബകന്റെ  പരബധബയബല്  വരുന  മണ്ഡലെങ്ങളബകലെ  സഞമഞജേബകേകര

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  വനബതഞ  പതബനബധദഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.  ജേനകേസ്പീയ മതദകൃഷബ, 'മതദസമൃദബ',  കൂടക്ക് മതദകൃഷബ

എനസ്പീ പദതബകേളഞ്ചാം തുടരണഞ്ചാം. പധഞനമനബ മതദസമ്പഞദന കയഞജേനയുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട  പദതബകേള്  തുടരുനതബനുഞ്ചാം  മതദവബത്തക്ക്  ക്ഷഞമഞ്ചാം

പരബഹരബകനതബനുഞ്ചാം  മതദകുഞ്ഞുങ്ങള്  ആവശദഞനുസരണഞ്ചാം

ലെഭദമഞകനതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംവബധഞനമുണഞകേണഞ്ചാം.  കപഞകഞളബകൃഷബ

സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനുഞ്ചാം   അലെങഞര  മതദക്കൃഷബ  കപഞതഞഹബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.   
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ശസ്പീ.  എന്.  എ.  കനല്ലബകനക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കുറുകകഞളബ  കമഞയ്തസ്പീന്:  2021-കലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്  ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം

അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബകന.

അനദസഞ്ചാംസഞനത്തുനബനക്ക്  വരുന  മതദങ്ങളകട  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം

പരബകശഞധബകനതബനുള്ള സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഉണഞകേണഞ്ചാം. വബലെകൂടബയ മതദങ്ങള്

ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബകഞന് ശഞസസ്പീയ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തണഞ്ചാം.  ആധുനബകേ

മതദക്കൃഷബ രസ്പീതബയുഞ്ചാം കകേഞള്ഡക്ക് കസ്റ്റേഞകറജേക്ക് സഞ്ചാംവബധഞനവുഞ്ചാം വദഞപബപ്പെബകണഞ്ചാം.

മതദങ്ങള്  സഞ്ചാംഭരബകനതബനക്ക്  മതദകഫഡക്ക്  മുകഖന

സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുകകേയുഞ്ചാം  നദഞയവബലെ  ലെഭദമഞകകേയുഞ്ചാം

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞ്ചാം  അനുബനകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞ്ചാം  മതദങ്ങകള

ബകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യഞനഞവശദമഞയ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  വഞ്ചാംശനഞശഞ്ചാം

കനരബടുന  മതദങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കണഞകുന  പയഞസങ്ങള്  പരബഹരബകകപ്പെടണഞ്ചാം.

കപഞതുജേലെഞശയങ്ങളബല്  ആറക്ക്  മസ്പീററബല്  കൂടുതല്  വഞയക്ക് വട്ടമുള്ള  ഉഇൗനവലെ

ഉപകയഞഗബചള്ള  മതദബനനഞ്ചാം, ഒരു പഞലെത്തബകന്റെ ഇരുവശങ്ങളബലുമഞയബ 25

മസ്പീറര്   വകരയുള്ള  ദൂരപരബധബയബല്  ഒരു  ജേലെഞശയത്തബകലെ  മതദസഞഞരഞ്ചാം
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തടസകപ്പെടുത്തുന  വബധത്തബലുള്ള  മതദബനനഞ്ചാം,  കപഞതുജേലെഞശയത്തബകന്റെ

വസ്പീതബയുകട  25  ശതമഞനത്തബല്  കൂടുതല്  ഭഞഗഞ്ചാം  തടസകപ്പെടുത്തുന

വബധത്തബലുള്ള മതദബനനഞ്ചാം എനബവ പഞടുള്ളതകല്ലനഞ്ചാം ബബല്ലബല് കഭദഗതബ

വരുത്തണഞ്ചാം. ഉഇൗനവലെകേള്കഞ്ചാം ചസ്പീനവലെകേള്കഞ്ചാം കേരമടയ്ക്കുന വദവസയബല്

പട്ടയഞ്ചാം  അനുവദബകനതബനക്ക്  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.   ബനകപ്പെട്ട

ജേലെഞശയത്തബകന്റെ  കൂടുതല്  ഭഞഗഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുന  ജേബല്ലഞ  പഞഞയത്തബകന്റെ

പസബഡന്റെഞയബരബകണഞ്ചാം  പഞകദശബകേ  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്

കേഇൗണസബലെബകന്റെ  കചയര്കപഴകണനഞ്ചാം,  ബനകപ്പെട്ട  നബയമസഭഞ

സഞമഞജേബകേകരഞ,  പതബനബധബകേകളഞ  കേഇൗണസബലെബല്  അഞ്ചാംഗമഞകേണകമനമുള്ള

കഭദഗതബ  വരുത്തണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞന  ഉള്നഞടന്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക്

കേഇൗണസബലെബല്  ഉള്നഞടന്  ജേലെകമഖലെയബല്നബനള്ള  മൂനക്ക്  നബയമസഭഞ

സഞമഞജേബകേര്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം  അവരബകലെഞരഞള്   എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.

വബഭഞഗത്തബല്നബനഞ്ചാം  മകറഞരഞള്  വനബതയുമഞയബരബകണഞ്ചാം.  തബരൂര്

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  ജേലെഞശയങ്ങകള  സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനുഞ്ചാം

മതദക്കൃഷബകയ  കപഞതഞഹബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം  പകതദകേ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം. 
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മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,   യുവജേനകക്ഷമ  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    സജേബ  കചറബയഞന്):  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുള്ള  കഭദഗതബകേള്

പരബകശഞധബചക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകനതഞണക്ക്.  ഉള്നഞടന്

മകതദഞല്പ്പെഞദനത്തബല്  കകേരളത്തബനക്ക് പതസ്പീക്ഷബച വര്ദന കകകേവരബകഞന്

കേഴബഞ്ഞബട്ടബല്ല.  സമുദ-ഉള്നഞടന്  ജേലെഞശയങ്ങളബകലെ  അനന്തമഞയ

സഞദദതകേള് പകയഞജേനകപ്പെടുത്തബ മതദവദവസഞയത്തബല് വന്സഞമ്പത്തബകേ

കമനയുണഞകകമനതഞണക്ക്  ബബല്ലബകന്റെ  അടബസഞന  ലെക്ഷദഞ്ചാം.

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  നദഞയമഞയ  വബലെയുഞ്ചാം  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ  വകുപ്പെബകന്റെ

സഹഞയകത്തഞകട  മതദത്തബകന്റെ  ഗുണനബലെവഞരവുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബ  വബപണന

ശഞ്ചാംഖലെ  ശക്തബകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  ഫബഷക്ക്  ലെഞന്ഡബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെറുകേളബലുഞ്ചാം

ഹഞര്ബറുകേളബലുഞ്ചാം  മതദസഞ്ചാംഭരണത്തബനുള്ള  സഇൗകേരദങ്ങകളര്കപ്പെടുത്തുനതുഞ്ചാം

കലെലെകബഴബവക്ക്  സമ്പ്രദഞയത്തബലൂകട  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്  ചൂഷണത്തബനക്ക്

വബകധയമഞകുനതക്ക് തടയുനതുമഞണക്ക്.  മതദകഫഡബനക്ക് കേസ്പീഴബലുള്ള സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങകള  ശക്തബകപ്പെടുത്തബ  ഇടനബലെകഞരുകട  ചൂഷണത്തബല്നബനള്ള

മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട   സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതഞണക്ക്.

അടബകടബയുണഞകുന  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനങ്ങള്  മതദങ്ങകളയുഞ്ചാം

അവയുകട  പജേനനകത്തയുഞ്ചാം  ബഞധബകനതുഞ്ചാം  മതദഞ്ചാം  കകേടുകൂടഞകത
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സൂക്ഷബകഞനുള്ള സുരക്ഷബതമഞര്ഗ്ഗങ്ങള്, മൂലെദവര്ദബത ഉല്പനങ്ങളകട ഉല്പഞദനഞ്ചാം

തുടങ്ങബയ  പശങ്ങകള  സഞ്ചാംബനബചഞ്ചാം  ഗകവഷണഞ്ചാം  നടകത്തണതുണക്ക്.

സമുദപഠനത്തബനുകവണബയുള്ള  പസ്തുത  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകയ  അന്തഞരഞഷ

നബലെവഞരത്തബകലെയക്ക്  ഉയര്ത്തുനതബനുള്ള  കഭദഗതബകേളഞണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്ലബല്

വബഭഞവന കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേണ്ണൂര്,  കകേഞല്ലഞ്ചാം ജേബല്ലകേളബല് സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട

കസന്റെറുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കചല്ലഞനഞ്ചാം

കേടല്ത്തസ്പീരഗ്രഞമഞ്ചാം  നവസ്പീകേരബകനതബനക്ക്  സമഗ്രപദതബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.

നബയമഞ്ചാം  പഞസഞകുനകതഞകട  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  അധബകേഞരഞ്ചാം

വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരബകനതുള്കപ്പെകട  സര്വ്വകേലെഞശഞലെയുകട  പവര്ത്തനങ്ങകള

അടബമുടബ  പരബഷ്കരബകഞനഞകുഞ്ചാം.  2021-കലെ  കകേരള  സമുദ  മതദബനന

നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബല്  മതദസമ്പത്തക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  ശഞസസ്പീയ

മതദബനനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകല്  പരമ്പരഞഗത  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളകട

തഞല്പരദസഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  എനബവയക്ക്  പുറകമ  മതദബനന  യഞനങ്ങളകടയുഞ്ചാം

വലെകേളകടയുഞ്ചാം  നബയനണവുഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തുന.  നബയമലെഞ്ചാംഘനങ്ങള്കക്ക്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയ പബഴ കൂടുതലെഞകണന പരഞതബയബകനല് എന്ജേബന് ശക്തബയുകട

അടബസഞനത്തബല്  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  കേടലെബലൂകടയുള്ള  ഭസ്പീകേരഞക്രമണഞ്ചാം

തടയുനതബനക്ക്  കകേഞസ്റ്റേക്ക്  ഗഞര്ഡക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണ കസനകേള്
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ജേഞഗരൂകേരഞണക്ക്.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്  മതദബനനകവളയബല്

ബകയഞകമട്രേബകേക്ക്  കഎ.ഡബ.  അകല്ലങബല്  ആധഞര്  കേഞര്ഡക്ക്  കേരുകതണതഞണക്ക്.

മതദബനന യഞനങ്ങകളയുഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചക്ക് കൃതദമഞയ

വബവരഞ്ചാം  ലെഭബകന  രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്  ബബല്ലബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതക്ക്.

പരബസബതബ അധബഷബത മതദവബഭവ സഞ്ചാംരക്ഷണ മഞര്ഗ്ഗങ്ങള് ശഞസസ്പീയമഞയബ

അവലെഞ്ചാംബബകനതബനക്ക്  2021-കലെ  കകേരള  ഉള്നഞടന്   ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം

അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലബല്  കഭദഗതബ  വരുകത്തണതക്ക്

അനബവഞരദമഞണക്ക്.  പഞകദശബകേ ഫബഷറസ്പീസക്ക് മഞകനജേക്ക് കമന്റെക്ക് കേഇൗണസബലുകേളബല്

എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞകര  ഉള്കപ്പെടുത്തുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബകനതഞണക്ക്.

അകേസഞകേള്ചര്  കമഖലെയബല്  സുസബര  വബകേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതബനുഞ്ചാം

ഉത്തരവഞദബത്തപരമഞയബ  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെഞകനതബനുഞ്ചാം

ജേനപതബനബധബകേള്/അകേസഞകേള്ചര്  വബദഗ്ദ്ധര്/മതദകേര്ഷകേര്/ഉകദദഞഗസര്

തുടങ്ങബയവകര  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  ജേബല്ലഞ  അകേസഞകേള്ചര്  കഡവലെപ്പെക്ക്കമന്റെക്ക്

ഏജേന്സബകേള്  രൂപസ്പീകേരബകനതഞണക്ക്.  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  വബവബധ

പദതബകേളബലെഞയബ  11,500  കകേഞടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയ സര്കഞര് തസ്പീരകദശ

കമഖലെയബകലെ  സുസബര  വബകേസനഞ്ചാം  ലെക്ഷദമബട്ടഞണക്ക്  ബബല്ലുകേള്

അവതരബപ്പെബചബരബകനതക്ക്.   ബബല്ലുകേള്  വബഷയ  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട
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പരബഗണനയയയണകമനഭദര്തബകന.

നബരഞകേരണ പകമയങ്ങള് സഭ നബരഞകേരബച.

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബകകേകയഞ  സഭയുകട  അനുമതബകയഞകട

പബന്വലെബകകേകയഞ കചയ.

2021-കലെ  കകേരള  മതദകലെലെവുഞ്ചാം  വബപണനവുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞര

പരബപഞലെനവുഞ്ചാം  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസബനുഞ്ചാം  സമുദ

പഠനങ്ങള്കമുള്ള  സര്വ്വകേലെഞശഞലെ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള

സമുദ  മതദബനന  നബയനണ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള

ഉള്നഞടന് ഫബഷറസ്പീസുഞ്ചാം അകേസഞകേള്ചറുഞ്ചാം (കഭദഗതബ) ബബല് എനബവ കൃഷബയുഞ്ചാം

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണവുഞ്ചാം  മതദബനനവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  I-ാം  നമ്പര്

വബഷയനബര്ണ്ണയ  സമബതബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  പകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് വബഷയനബര്ണ്ണയ സമബതബയുകട പരബഗണനയയച.

സഭ രഞതബ 9.54-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

*****


