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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   29,   കവെളബ

നബയമസഭ  രഞവെബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവെബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്

പകേഞരഞ്ചാം  സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവെരവെരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്

മുഖഞവെരണഞ്ചാം ധരബചക്ക് ഉപവെബഷ്ടരഞയബ.)

I. ശദക്ഷണബകല് 

(1) കേര്ഷകേര്കക്ക് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വെബജേയന:  പളയവഞ്ചാം  കേഞലെവെര്ഷകകടുതബയഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെയബല്  വെദഞപകേമഞയ  നഞശനഷ്ടഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവെബചക്ക്

പതബസനബയബലെഞയ  കേര്ഷകേര്കക്ക്  അടബയന്തരമഞയബ  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം
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നല്കേണഞ്ചാം.  വെബതഞ്ചാം വെളവഞ്ചാം നല്കേബ വെസ്പീണഞ്ചാം കൃഷബയബടഞ്ചാം സജ്ജമഞക്കുനതബനക്ക്

സമയബനബതമഞയബ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞന  കൃഷബവെകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുകട

കപരബല് സഞബത നബധബ രൂപസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  പളയവഞ്ചാം

കേഞലെവെര്ഷകകടുതബയഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  വെദഞപകേമഞയ  കൃഷബനഞശഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവെബക്കുകേയഞ്ചാം കൃഷബഭൂമബ പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം ഭഞഗബകേമഞയഞ്ചാം നഷ്ടകപ്പെടുകേയഞ്ചാം കചയ

സഞഹചരദത്തബല്  നഞശനഷ്ടത്തബകന്റെ  കേണകക്ക്  തബട്ടകപ്പെടുതനതബനഞ്ചാം

നഷ്ടപരബഹഞരത്തബനള അകപക്ഷകേള് സമര്പ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

അനവെദബക്കുനതബനമുള  നടപടബകേള്  തത്വരബതകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കൃഷബ

വെകുപ്പെബകന്റെ ഓണ്ലലെന സഞ്ചാംവെബധഞനമഞയ എയബഞ്ചാംസക്ക്  കപഞര്ട്ടല് ഇതബനഞയബ

സജ്ജമഞകബയബട്ടുണക്ക്.  സമയബനബതമഞയബ  കേര്ഷകേര്കക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം

നല്കുനതബനഞയബ  സഞബത  നബധബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  ധനകേഞരദ

വെകുപ്പുമഞയബ ആകലെഞചബചക്ക് നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്. 

(2)അങ്കണവെഞടബ ജേസ്പീവെനകഞരുകട കവെതന പരബഷ്കരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വെബഷ്ണുനഞഥക്ക് :  അങ്കണവെഞടബ  ജേസ്പീവെനകഞരുകട

ഓണകററബയവഞ്ചാം  ഇനകബകമനഞ്ചാം  റബട്ടയര്കമന്റെക്ക്   ആനകൂലെദവഞ്ചാം  കപനഷനഞ്ചാം

വെര്ദബപ്പെബകഞനഞ്ചാം  ഇവെരുകട  കപഞകമഞഷന  ഡബപ്പെഞര്ട്ടുകമന്റെക്ക്  കടസ്റ്റുവെഴബ
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നടത്തഞനഞ്ചാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വെനബത-ശബശു  വെബകേസന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്):  പത്തക്ക് വെര്ഷത്തബല് തഞകഴ  കസവെനകേഞലെയളവള അങ്കണവെഞടബ

പവെര്ത്തകേര്കക്ക്  500  രൂപയഞ്ചാം  പത്തക്ക്  വെര്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം

കസവെനകേഞലെയളവളളവെര്കക്ക്  1,000  രൂപയഞ്ചാം  വെസ്പീതഞ്ചാം  പതബമഞസ  വെര്ദനവെക്ക്

വെരുതനതബകനക്കുറബചക്ക്  സര്കഞര്  പരബകശഞധബക്കുനണക്ക്.  അങ്കണവെഞടബ

ജേസ്പീവെനകഞരുകട  കസവെന-കവെതന  വെദവെസകേള്  കേഞകലെഞചബതമഞയ

പരബഷ്കഞരത്തബലൂകട  കമചകപ്പെടുതനതബനഞവെശദമഞയ  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ഇവെരുകട  കപഞകമഞഷന   ഡബപ്പെഞര്ട്ടുകമന്റെക്ക്  കടസ്റ്റുവെഴബ

നടതന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്. 

II. സബ്മബഷന

(1) തൃകഞകര കകേനസ്പീയ വെബദദഞലെയത്തബനക്ക് സലെഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതഞമസക്ക്:  തൃകഞകര  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല്

ലെഭദമഞയ  സലെത്തക്ക്    കകേനസ്പീയ  വെബദദഞലെയഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞനള  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

റവെനന-ഭവെനനബര്മ്മേഞണ  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    പബ  .    പസഞദക്ക്):  തൃകഞകര  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബല്  അനവെദബച
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കകേനസ്പീയ  വെബദദഞലെയഞ്ചാം  യഞഥഞര്തദമഞക്കുനതബനക്ക്  കേഞകനഞടക്ക്  വെബകല്ലേജേബല്

3.618  കഹകര്  ഭൂമബ  കേകണത്തബകയങ്കബലഞ്ചാം  ബബ.റബ.ആര്.  പകേഞരഞ്ചാം  കുളഞ്ചാം

പുറകമഞകകന  വെബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ടതബനഞല്  നബര്മ്മേഞണഞനമതബ  ലെഭബക്കുന

കേഞരദത്തബല്  വെബശദമഞയ  നബയമ  പരബകശഞധന  നടത്തബമഞത്രകമ  റവെനന

വെകുപ്പെബനക്ക്  അന്തബമ തസ്പീരുമഞനകമടുകഞന സഞധബക്കുകേയള.  അനകയഞജേദമഞയ

മകറഞരു സലെഞ്ചാം കേകണതനതബനള പവെര്ത്തനങ്ങള്  നടനവെരബകേയഞണക്ക്. 

(2) ഡബ  .  എല്  .  എഡക്ക്  .   കകേഞഴക്ക് കനഞട്ടബഫബകകഷന

ശസ്പീ  .    കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്:  ഡബ.എല്.എഡക്ക്.  കകേഞഴബകന്റെ

കനഞട്ടബഫബകകഷന  പസബദസ്പീകേരബചക്ക്  അഡബഷന  നടതനതബനഞവെശദമഞയ

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവെബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  മതദബനനഞ്ചാം,

സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യവെജേനകക്ഷമ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    സജേബ  കചറബയഞന):

എന.സബ.ടബ.ഇ.  മഞനദണ്ഡ ങ്ങളനസരബചക്ക്  പവെര്ത്തബകഞത്ത  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

20  ഗവെണ്കമന്റെക്ക്  എയ്ഡഡക്ക്  റബ.റബ.കഎ-.യബകലെ  ഡബ.എല്.എഡക്ക്  കകേഞഴബകന്റെ

അഡബഷന നബര്ത്തബവെയ്ക്കണകമനക്ക് എന.സബ.ഇ.ആര്.ടബ. അറബയബചബട്ടുണക്ക്. 
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(3) വെട്ടബയൂര്കഞവെക്ക് ജേഞ്ചാംഗ്ഷന വെബകേസനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    വെബ  .    കകേ  .    പശഞന്തക്ക് :  വെബവെബധ വെകുപ്പുകേളുകട ഏകകേഞപനകത്തഞടുകൂടബ

വെട്ടബയൂര്കഞവെക്ക് ജേഞ്ചാംഗ്ഷന വെബകേസനത്തബനള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വെബകനഞദസഞഞര  വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  പട്ടബകേജേഞതബ-

പട്ടബകേവെര്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവെസത്വഞ്ചാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  വെട്ടബയൂര്കഞവെക്ക്  വെബകേസനത്തബനഞയബ  100  കകേഞടബ

രൂപയകട ഭരണഞനമതബ ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം സലെഞ്ചാം ഏകറടുക്കുനതബനക്ക് കേബഫ്ബബ 95

കകേഞടബ  രൂപ  അനവെദബക്കുകേയഞ്ചാം  50  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  കേണബജേനസബ

ചഞര്ജ്ജബനത്തബല് നല്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  അതബരുകേല്ലുകേള് സഞപബക്കുന

പവൃത്തബയഞ്ചാം   ഭൂമബ   ഏകറടുക്കുനതബകന്റെ   ഭഞഗമഞയബ  വെബജഞപനഞ്ചാം

പുറകപ്പെടുവെബക്കുനതബനള  നടപടബകേളുഞ്ചാം  റവെനന  വെബഭഞഗഞ്ചാം

പൂര്ത്തബയഞകബയബട്ടുണക്ക്. ശഞസ്തമഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം മുതല് മണ്ണറകകഞണഞ്ചാം വെകരയള ആറക്ക്

റസ്പീചബകന്റെ കകേട്ടബടങ്ങളുകട മൂലെദനബര്ണ്ണയഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയഞ്ചാം രണക്ക് റസ്പീച്ചുകേളുകട

മൂലെദനബര്ണ്ണയഞ്ചാം  പുകരഞഗമബക്കുകേയമഞണക്ക്.  ഒഴബപ്പെബകകപ്പെടുനവെരുകട

പുനരധബവെഞസഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ടബഡയഞ്ചാം  തകദ്ദേശസത്വയഞ്ചാംഭരണ  വെകുപ്പുഞ്ചാം

കേബഫ്ബബയഞ്ചാം  തമ്മേബല്  ത്രബകേക്ഷബ  കേരഞര്  ഒപ്പുവെയ്ക്കുനതബനള  നടപടബകേള്

നടനവെരബകേയഞണക്ക്. 
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(4) സസ്പീകേളുകടയഞ്ചാം കുട്ടബകേളുകടയഞ്ചാം ആശുപത്രബ വെബകേസനഞ്ചാം 

ശസ്പീ  .    പബ  .    നന്ദകുമഞര്:  കപഞനഞനബയബകലെ  സസ്പീകേളുകടയഞ്ചാം  കുട്ടബകേളുകടയഞ്ചാം

ആശുപത്രബയകട വെബകേസനത്തബനഞവെശദമഞയ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ആകരഞഗദ-വെനബത-ശബശു  വെബകേസന  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വെസ്പീണഞ

കജേഞര്ജ്ജക്ക്): കപഞനഞനബയബകലെ സസ്പീകേളുകടയഞ്ചാം കുട്ടബകേളുകടയഞ്ചാം ആശുപത്രബയബകലെ

ചബകേബതഞ  സസൗകേരദങ്ങള്   വെബകേസബപ്പെബക്കുന   കേഞരദഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ

സഞമത്തബകേസബതബ പരബഗണബചക്ക്  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  എന.എചക്ക്.എഞ്ചാം.

വെഴബ  അനവെദബചബട്ടുള  ഒരു  കകേഞടബ  ഇരുപതക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

കചലെവെഴബച്ചുകകേഞണള  ബ്ലഡക്ക്  കേഞ്ചാംകപഞണന്റെക്ക്  യൂണബറബകന്റെ

നബര്മ്മേഞണപൂര്ത്തസ്പീകേരണവഞ്ചാം  ഓകബജേന  പഞന്റെക്ക്,  സത്വബവെകറജേക്ക്  പഞന്റെക്ക്

എനബവെയകട  നബര്മ്മേഞണ  പവൃത്തബകേളുഞ്ചാം  നടനവെരുന.  നഗരസഭ  ഒരു

കകേഞടബയബലെധബകേഞ്ചാം  രൂപ  ആശുപത്രബയകട  വെബവെബധ  പവെര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

നസ്പീകബവെചബട്ടുണക്ക്. 

III. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

2021-കലെ  കകേരള  മതദകലെലെവഞ്ചാം  വെബപണനവഞ്ചാം  ഗുണനബലെവെഞര

പരബപഞലെനവഞ്ചാം  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള  ഫബഷറസ്പീസഞ്ചാം  സമുദ

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

ഉള്നഞടന  ഫബഷറസ്പീസഞ്ചാം  അകേത്വഞകേള്ചറുഞ്ചാം  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവെ

സഞ്ചാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബച്ചു.

IV. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള  തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേള്
പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയവഞ്ചാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുഞ്ചാം

(i) 2021-  കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവെന നബകുതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 
(ii) 2021-  കലെ കകേരള കപഞതുവെബല്പന നബകുതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല് 
(iii) 2021-  കലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവെഞദബത്ത   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ധനകേഞരദ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള  2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക്

കസവെന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2021-കലെ കകേരള കപഞതുവെബല്പന നബകുതബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവെഞദബത്ത

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പകമയഞ്ചാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവെസത്വഞ്ചാം

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

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബതറ  ):  വെബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.

കകേടുകേഞരദസതയഞ്ചാം  ധനകേഞരദ  മഞകനജേക്ക് കമന്റെബകന്റെ  പരഞജേയവഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം
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സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ സഞമത്തബകേ രഞ്ചാംഗഞ്ചാം പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം തകേര്നബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

2016 മഞര്ചബല് 1.67 ലെക്ഷഞ്ചാം കകേഞടബ രൂപയഞയബരുന കപഞതുകേടഞ്ചാം മൂനക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം

കകേഞടബ  രൂപയബലെധബകേമഞയബ  വെര്ദബചബട്ടുണക്ക്.   ജൂണ്  മഞസത്തബല്  പനണക്ക്

ദബവെസഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  ഓവെര്ഡഞഫബലെഞയബരുനകവെനതക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

ഗുരുതരമഞയ സഞമത്തബകേ സബതബയബകലെയ്ക്കക്ക് വെബരല് ചൂണനതുഞ്ചാം സഞമത്തബകേ

വെളര്ചയബല്  ഇടബവമഞണക്ക്  കരഖകപ്പെടുതനതക്ക്.   സര്കഞര്  പഖദഞപബച

സഞമത്തബകേ പുനരുജ്ജസ്പീവെന വെഞയഞ  പദതബയഞ്ചാം  മഞന്ദദ  വെബരുദ പഞകകജഞ്ചാം

ഏതക്ക് ഘട്ടത്തബലെഞകണനഞ്ചാം എത്ര രൂപ കചലെവെഴബച്ചുകവെനഞ്ചാം വെദക്തമഞകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    തബരുവെഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന:  വെബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.  കേടഞ്ചാം

തബരബചടയ്ക്കുനതബനള  നടപടബകേകളടുകഞന  സര്കഞരബനക്ക്  സഞധബക്കുനബല്ലേ.

മുല്ലേകപ്പെരബയഞറബല് പുതബയ ഡഞഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുനതബകനക്കുറബച്ചുള സര്കഞരബകന്റെ

നബലെപഞടക്ക് വെദക്തമഞകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസദ്ദേസ്പീന:  വെബകയഞജേബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുതന.

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കപഞതുതഞത്പരദഞ്ചാം  ഹനബച്ചുകകേഞണക്ക്  വെഞയഞ  പരബധബ

ഉയര്തനതബകനഞടക്ക്  കയഞജേബകഞന സഞധബകബല്ലേ.  കേടബഞദദത വെര്ദബചബട്ടുഞ്ചാം

മൂലെധനകചലെവെബല്  വെര്ദനവണഞകുകേകയഞ  സഞമത്തബകേ  അചടകകത്തഞകട

കചലെവകേള്  കമസ്പീകേരബക്കുനതബനള  നയസമസ്പീപനകമഞ  ഉണഞകുനബല്ലേ.
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സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ കമഞത്തഞ്ചാം  വെഞര്ഷബകേ  വെരുമഞനത്തബകന്റെ  18.35  ശതമഞനഞ്ചാം

തുകേ  പലെബശ  നല്കുനതബനഞണക്ക്  ഉപകയഞഗബക്കുനതക്ക്.  നബകുതബ

വെരുമഞനത്തബലണഞകുന  കുറവഞ്ചാം  റവെനന  കചലെവെബകലെ  വെര്ദനവഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  പതബസനബയബലെഞകബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞകഞന  കേഴബയഞത്തതുഞ്ചാം  നബകുതബ  പബരബവെബകലെ

കപഞരഞയ്മകേളുഞ്ചാം സൃഷ്ടബച ധനപതബസനബ വെലതഞണക്ക്.  ജേനങ്ങളുകട കയകശഷബ

വെര്ദബപ്പെബകഞന  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  കകേനസര്കഞര്  വെഞകബന

ലെഭദമഞകബയതബകനതടര്നക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജേറബല്  വെഞകബന

വെബതരണത്തബനക്ക്  വെകേയബരുത്തബയ  1,000  കകേഞടബ  രൂപ  പുതബയ  കക്ഷമ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനക്ക്  വെബനബകയഞഗബകണഞ്ചാം.  കേബഫ്ബബയകട

വെഞര്ഷബകേ ബഡ്ജേറക്ക് നബയമസഭയബല് ചര്ചകചയക്ക് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം കനടുനതബനക്ക്

വെദവെസ  കചയ്യണഞ്ചാം.  2021-22  സഞമത്തബകേ  വെര്ഷഞ്ചാം  ആസ്തബ  വെബകേസന

സസ്പീമബല് ലെഭദമഞയബട്ടുള ഒരു കകേഞടബ  രൂപ പകതദകേ വെബകേസന നബധബയഞയബ

കചലെവെഴബക്കുനതബനക്ക്  മഞര്ഗനബര്ദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ

കേടബഞധദത ലെഘൂകേരബക്കുനതബനക്ക് പുതബയ പദതബകേളഞവെബഷ്ക്കരബകണഞ്ചാം. 

കഡഞ  .   മഞതത്യു കുഴല്നഞടൻ: 2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവെന

നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ
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സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞകഞന  കേഴബയഞത്തതുഞ്ചാം  നബകുതബ

പബരബകചടുക്കുനതബകലെ  പരഞജേയവഞ്ചാം  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  ഇതര

സഞ്ചാംസഞനങ്ങള് ജേബ.എസക്ക്.ടബ. വെരുമഞനത്തബല് വെര്ദനവെക്ക് കകകേവെരബക്കുകമഞഴഞ്ചാം

കകേരളത്തബകന്റെ സബതബ വെദതദസ്തമഞകുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക് പരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  വെബ.  കജേഞയബ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  (ശസ്പീ  .    പബ  .    നന്ദകുമഞര്  ):

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് കചയ പകേഞരമുളള  2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന

ചരക്കു  കസവെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വെസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയ്ക്കയ്കണകമന കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബക്കുന. കകേന

സര്കഞരബല് നബനഞ്ചാം ലെഭബകകണ ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  വെരുമഞനഞ്ചാം കുറഞ്ഞതുഞ്ചാം ചബലെ

ഉത്പനങ്ങളബകന്മേലള  നബകുതബ  കവെട്ടബക്കുറചതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനവെരുമഞനകത്ത

പതബകൂലെമഞയബ ബഞധബച്ചു.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് അര്ഹമഞയ നഷ്ടപരബഹഞരതകേ

കകേനസര്കഞര്  നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം  ആയതബകന്റെ  കേഞലെഞവെധബ

അവെസഞനബകഞറഞയതുഞ്ചാം ആശങ്കഞജേനകേമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക്  ലെഭബകകണ

നബകുതബ  പബരബകചടുകഞനഞവെശദമഞയ നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  കകേ.  എഞ്ചാം.  സചബനകദവെക്ക് ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .

രഞജേകഗഞപഞലെന:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള  2021-കലെ
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കകേരള  കപഞതുവെബല്പന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.

അശഞസസ്പീയവഞ്ചാം  ഏകേപക്ഷസ്പീയവമഞയ ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  ഘടന,     നടത്തബപ്പെബല്

വെന പഞളബച,  വെബവെര  സഞകങ്കതബകേ സഞ്ചാംകയഞജേനത്തബല് വെന കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

എനബവെ നബകുതബ കചഞര്ചയ്ക്കക്ക് കേഞരണമഞയബട്ടുണക്ക്. ജേബ.എസക്ക്.ടബ. നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

കൃതദസമയത്തക്ക്  നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കേടകമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ

കവെട്ടബച്ചുരുകബയതുഞ്ചാം കകേഞവെബഡക്ക് പതബകരഞധത്തബനക്ക് ആവെശദമഞയ ധനസഹഞയഞ്ചാം

കകേനഗണ്കമന്റെക്ക്  നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം  ആഭദന്തര  ഉല്പഞദനത്തബലഞ്ചാം  റവെനന

വെരുമഞനത്തബലഞ്ചാം  കുറവണഞയതുഞ്ചാം   സഞമത്തബകേ  പതബസനബ  വെര്ദബച

സഞഹചരദത്തബല്  വെബകദശ  മദദത്തബകന്റെ  നബകുതബയബല്  വെര്ദനവെക്ക്

വെരുതനതുള്കപ്പെകട  സഞ്ചാംസഞന സമദക്ക്  വെദവെസകയ കേരകേയറ്റുനതബനള

നബര്കദ്ദേശങ്ങളഞണക്ക് ബബല്ലേബലളതക്ക്.   

ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്

കചനബത്തലെ:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള  2021-കലെ

കകേരള  കപഞതുവെബല്പന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  വെസ്പീണഞ്ചാം  അകത  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയ്ക്കയയ്ക്കണകമന  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.

അനഞവെശദ  കചലെവകേള്  നബയനബക്കുനതബനഞ്ചാം  വെരുമഞനഞ്ചാം
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വെര്ദബപ്പെബക്കുനതബനമുള  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബകഞത്തതബനഞല്

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  സഞമത്തബകേ  പതബസനബ  രൂക്ഷമഞവകേയഞണക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നടത്തബപ്പെബകലെ  നനനതകേള്  മറബകേടക്കുനതബനള  യഞകതഞരു

നടപടബയഞ്ചാം  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ  ഭഞഗതനബനണഞകേഞത്തതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.

പളയകസസബലൂകട പബരബച തുകേ വെകേമഞറബയതു സഞ്ചാംബനബചക്ക് വെദക്തമഞകണഞ്ചാം.

നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബകചടുക്കുനതബനഞയബ  നബകുതബ  വെകുപ്പെബകന

കേഞരദക്ഷമമഞകണഞ്ചാം.  കപകടഞളബകന്റെയഞ്ചാം ഡസ്പീസലെബകന്റെയഞ്ചാം വെബലെ വെര്ദനവെബലൂകട

കേബട്ടുന  അധബകേ  വെബല്പന  നബകുതബയകട  ഭഞരഞ്ചാം  ജേനങ്ങളുകടകമല്

അടബകചല്പ്പെബക്കുനതുഞ്ചാം   നബകുതബ  കുടബശബകേ  പബരബകചടുക്കുനതുമഞയബ

ബനകപ്പെട്ട  കകേസകേളബകലെ  കസ്റ്റേ  മഞറബകബട്ടഞന  നബയമനടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനല്ലേബക്കുനക്ക്:   സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

കചയപകേഞരമുള  2021-കലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവെഞദബത്ത

(കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  കനടുനതബനഞയബ  സര്ക്കുകലെറക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.    കകേഞവെബഡബകന്റെയഞ്ചാം

സഞമത്തബകേമഞന്ദദത്തബകന്റെയഞ്ചാം  പശഞത്തലെത്തബല്  അധബകേ

വെഞയകയടുക്കുനതബനള   കകേന  സര്കഞരബകന്റെ  അനമതബ  പഞബലെദത്തബല്
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വെരുതനതബനഞണക്ക് ഇസൗ ബബല് അവെതരബപ്പെബചബട്ടുളതക്ക്.    ഉസൗര്ജ്ജ കമഖലെകയ

സത്വകേഞരദവെല്ക്കുനതബല്നബനഞ്ചാം  ഉയര്ന  പലെബശയ്ക്കക്ക്  കേടകമടുത്തക്ക്

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  കേടകകണബയബലെഞക്കുന  നടപടബയബല്നബനഞ്ചാം  പബനമഞറണഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കേടബഞധദത  ഉയരുനതബനനസരബചക്ക്  മൂലെധനകചലെവെക്ക്

വെര്ദബപ്പെബകഞകനഞ  സഞമത്തബകേ  അചടകഞ്ചാം  പഞലെബകഞകനഞ  സര്കഞരബനക്ക്

സഞധബക്കുനബല്ലേ. കേബഫ്ബബ പദതബ പവെര്ത്തനങ്ങളബല് ഓഡബറക്ക് നടത്തഞത്തതക്ക്

സഞ്ചാംബനബചക്ക് ധനകേഞരദ വെകുപ്പുമനബ വെദക്തമഞകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ.  വെബ.  ശശബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    ജേബ  .    എസക്ക്  .

ജേയലെഞല്:  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ പകേഞരമുള  2021-കലെ കകേരള

ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവെഞദബത്ത  (കഭദഗതബ) ബബല് വെസ്പീണഞ്ചാം അകത സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയ്ക്കയയ്ക്കണകമന  കഭദഗതബ  അവെതരബപ്പെബക്കുന.

സഞമത്തബകേ നയസമസ്പീപനത്തബകന്റെ ഭഞഗമഞയഞണക്ക് സര്കഞര് കേടകമടുക്കുനതക്ക്.

മൂലെധന കചലെവകേള്കഞയബ വെബനബകയഞഗബക്കുനതബനഞല് കേടഞ്ചാം ബഞധദതയഞയബ

സര്കഞര്  കേഞണുനബല്ലേ.  കേഴബഞ്ഞ  അഞ്ചുവെര്ഷകഞലെഞ്ചാം  പശഞത്തലെ

സസൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനതബല് സര്കഞര് മുകനറബയബട്ടുണക്ക്. 

ധനകേഞരദ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  സഞ്ചാംസഞന

കപഞതുകേടഞ്ചാം  വെര്ദബക്കുകേയഞ്ചാം  കകേഞവെബഡക്ക്-19  വെദഞപനകത്ത  തുടര്നക്ക്
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നബകുതബവെരുമഞനത്തബല് കുറവണഞകുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ നബകക്ഷപഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെടുത്തഞകതതകന  മൂലെധന  നബകക്ഷപത്തബല്  വെര്ദനവണഞയബട്ടുണക്ക്.

കകേഞവെബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം  രക്ഷബതഞകള്  മരബച  കുട്ടബകേള്കക്ക്  3  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

ധനസഹഞയവഞ്ചാം വെരുമഞനദഞയകേര് നഷ്ടകപ്പെട്ട  ബബ.പബ.എല്.  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്

5,000  രൂപ  വെസ്പീതഞ്ചാം  മൂനക്ക്  വെര്ഷകത്തയ്ക്കക്ക്  കപനഷനഞ്ചാം  പഖദഞപബചബട്ടുണക്ക്.

പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ  വെബദദഞര്തബകേള്കക്ക്  47000  ലെഞകപഞപ്പുകേള്

വെബതരണ  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  ഹയര്  കസകണറബ  സസ്പീറ്റുകേള്  വെര്ദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  നബകുതബ കവെട്ടബപ്പെക്ക് തടയനതബനക്ക് കേര്ശന നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  സമ്പ്രദഞയത്തബല്  മഞറഞ്ചാം  വെരുതനതബനള  ചര്ചകേള്

പുകരഞഗതബയബലെഞണക്ക്.  കേണ്കസഞളബകഡറഡക്ക്  ഫണബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞകത

റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവെബനക്ക്  പണഞ്ചാം  കചലെവെഴബകഞന  സഞധബകബല്ലേ.

മഞനദണ്ഡങ്ങള്  പഞലെബകഞന  സഞധബകഞകത  മുടങ്ങബകബടക്കുന  കേബഫ്ബബ

പവൃത്തബകേളബകലെ  പഞകയഞഗബകേ  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബക്കുനതഞണക്ക്.

മുല്ലേകപ്പെരബയഞര് വെബഷയവമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്  സപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല് സഞ്ചാംസഞന

തഞല്പ്പെരദങ്ങള്ക്കുകവെണബ ഇടകപട്ടബട്ടുണക്ക്.  

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനമതബകയഞകട

പബനവെലെബക്കുകേകയഞ കചയ.
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സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയ  പകേഞരമുള  2021-കലെ  കകേരള

സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള

കപഞതുവെബല്പ്പെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള

ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവെഞദബത്ത  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവെ

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത.

(i)  2021-  കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവെന നബകുതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

165, 166 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

171, 175, 181, 182, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 200, 211, 213,

214, 216, 220, 222, 223, 225, 227, 229, 232, 233, 234, 235, 236,

237,  238,  240,  246,  252,  255,  257  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവെതരബപ്പെബച്ചു.
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

നഞലെഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

261, 270, 272, 274, 276, 278, 280 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് 

അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

നഞലെഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

അഞഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

281, 282, 283, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 298, 300, 305, 

307,  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

അഞഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ആറഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

308,  310,  311,  312,  315,  318,  320  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ആറഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഏഴഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

323, 326, 328, 329 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഏഴഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

എട്ടഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

331, 332, 339, 340 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

എട്ടഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

എട്ടഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഒനപതഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

343, 345, 349 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ഒനപതഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ഒനപതഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പത്തഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

357-ാം നമര് കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പത്തഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പത്തഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

362, 366, 369, 374 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഞനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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പനണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

376, 380, 381, 383 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പനണഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പനണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

386, 390, 393 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബമൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

395-ാം നമര് കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബനഞലെഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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പതബനഞലെഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

396, 398, 400 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബനഞഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

403, 404, 405 എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനമതബകയഞകട

പബനവെലെബക്കുകേകയഞ കചയ. 

പതബനഞറഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബനഞറഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്

409-ാം നമര് കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബച്ചു.

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.
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പതബകനഴഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

പതബകനഴഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

(സഭഞ  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ   നടപടബകമഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതുവെകര  സമയഞ്ചാം

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് സഭയകട  അനമതബ കതടബ.)

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

410, 412  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പതബകനട്ടഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

പകത്തഞമതുഞ്ചാം ഇരുപതുഞ്ചാം  വെകുപ്പുകേള്

  (കഭദഗതബകേള്   അവെതരബപ്പെബചബല്ലേ.)

പകത്തഞമതുഞ്ചാം ഇരുപതുഞ്ചാം വെകുപ്പുകേള് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

പകത്തഞമതുഞ്ചാം ഇരുപതുഞ്ചാം വെകുപ്പുകേള് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ഇരുപത്തബകയഞനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക് 

417, 418, 421, 422, 423, 424, 427   എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള്

അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു

ഇരുപകത്തഞനഞഞ്ചാം   വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപകത്തഞനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

428, 430, 432,  441  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനമതബകയഞകട

പബനവെലെബക്കുകേകയഞ കചയ.

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബരണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബയബല്ലേ) 
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ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ഇരുപത്തബമൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വെകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

110, 116, 138, 139, 142, 146, 153,  155, 156, 158  എനസ്പീ നമര്

കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

153. In  Proviso to clause 1(2), for the word  “construde”, the
word “construed” shall be substituted.

156. In proviso to Clause 1(2), for the words  ‘in to’ the word

‘into’ shall be substituted.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച കഭദഗതബകേള്  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

 കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  ഒനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 കഭദഗതബ  കചയ  പകേഞരമുള  ഒനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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ധനകേഞരദ വെകുപ്പു മനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-കലെ

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചരകക്ക്  കസവെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവെസത്വഞ്ചാം

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

2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവെന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

(ii) 2021-  കലെ കകേരള  കപഞതുവെബല്പന നബകുതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

   രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

113, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134,

135, 136  എനസ്പീ നമര് കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു. 

 രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്  ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

(കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബചബല്ലേ)
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മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വെകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബകേള് അവെതരബപ്പെബചബല്ലേ)

  ഒനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം    ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 ഒനഞഞ്ചാം വെകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ധനകേഞരദ വെകുപ്പു മനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-കലെ

കകേരള കപഞതുവെബല്പന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല് പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം

അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവെസത്വഞ്ചാം

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

2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസഞന ചരകക്ക് കസവെന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ  കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.
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(iii) 2021-  കലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവെഞദബത്ത    (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

   രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

165, 172, 173, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 205, 211,

212, 216, 222,  223,  227, 228, 232, 235, 242, 244, 245, 246, 247,

250,  254,  258,  276,  280,  286,  296  എനസ്പീ  നമര്  കഭദഗതബകേള്

അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ  തഞകഴപ്പെറയന  കഭദഗതബകേള്   ഒസൗകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളഞയബ

അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

159. ഖണ്ഡഞ്ചാം2(എ) പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന    

വെകുപ്പെക്ക്4(2)(ബബ) യകട കബപ്തനബബനനയബ "ഉല്പ്പെഞദനത്തബകന്റെ” 

എനതബനക്ക് പകേരഞ്ചാം   "ഉത്പഞദനത്തബകന്റെ" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.  

 162.  ഖണ്ഡഞ്ചാം  2 (എ)  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന വെകുപ്പെക്ക്

4(2)(ബബ)യകട കബപ്തനബബനനയബല്  "ധനകേമ്മേബകക്ക്''  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

"ധനകേമ്മേബയ്ക്കക്ക്"എനതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

166. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2 (എ)  പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന വെകുപ്പെക്ക്
4(2)(ബബ)യകട  കബപ്തനബബനനയബല്   "പുറകമ''   എനതബനക്ക്   പകേരഞ്ചാം
"പുറകമ,"എനതക്ക് കചര്ക്കുകേ.

230. ഖണ്ഡഞ്ചാം 2(ബബ) പകേഞരഞ്ചാം പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന വെകുപ്പെക്ക്
4(2)(ബബഎ)-ല് "വെദവെസയ്ക്കക്ക്"  എന  വെഞകബന  പകേരഞ്ചാം    
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"നബബനനയ്ക്കുഞ്ചാം" എന വെഞകക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

261. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ബബ)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന
വെകുപ്പെക്ക്  4(2)(ബബഎ)യകട   കുറബപ്പെക്ക്  (i)-ല്  “ഉല്പ്പെഞദനത്തബകന്റെ"
എനതബനപകേരഞ്ചാം “ഉത്പഞദനത്തബകന്റെ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ. 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബകേള്  സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

223. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ബബ)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന  ആകബല്  കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന

വെകുപ്പെക്ക്  4(2)(ബബഎ)-ല്  "ഊര്ജ്ജകമഖലെയബകലെ"  എനതബനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  

" ഊര്ജ്ജ കമഖലെയബകലെ" എനക്ക് കചര്ക്കുകേ.

232. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ബബ)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന

വെകുപ്പെക്ക്  4(2)   (ബബ    എ)-ല്  "വെദവെസയ്ക്കക്ക്  വെബകധയമഞയബ,"   എനസ്പീ

വെഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ചബഹ്നത്തബനഞ്ചാം  കശഷഞ്ചാം  "കമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

ആഭദന്തര ഉല്പഞദനത്തബകന്റെ" എനക്ക് കചര് ക്കുകേ.

254. ഖണ്ഡഞ്ചാം  2(ബബ)  പകേഞരഞ്ചാം  പധഞന ആകബല് കചര്കഞനകദ്ദേശബക്കുന വെകുപ്പെക്ക്
4(2)  (ബബഎ)-ല്   "ഉപകയഞഗകപ്പെടുകത്തണതുമഞണക്ക്"  എനതബനപകേരഞ്ചാം
"വെബനബകയഞഗബകകണതുമഞണക്ക്" എന കചര്ക്കുകേ. 

മനബ  അവെതരബപ്പെബച  ഔകദദഞഗബകേ  കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം  സത്വസ്പീകേരബച

കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്   നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനമതബകയഞകട

പബനവെലെബക്കുകേകയഞ കചയ.  
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കഭദഗതബ  കചയപകേഞരമുള   രണഞഞ്ചാം  വെകുപ്പെക്ക്    ബബല്ലേബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള രണഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ. 

മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന കഭദഗതബ ഒസൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബയഞയബ അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

302. ഖണ്ഡഞ്ചാം  3(2)-ല്  "ആകബനകേസ്പീഴബല്"എനതബനപകേരഞ്ചാം  "ആകബന
കേസ്പീഴബല്" എനക്ക്  കചര്ക്കുകേ.  

മനബ അവെതരബപ്പെബച ഒസൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക് ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപകേഞരമുള മൂനഞഞ്ചാം വെകുപ്പെക്ക്   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വെകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

 137- ാം നമര് കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

  ഒനഞഞ്ചാം  വെകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം    ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

 ഒനഞഞ്ചാം വെകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം   ബബല്ലേബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ധനകേഞരദ വെകുപ്പു മനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2021-കലെ
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കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവെഞദബത്ത   (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ,  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ -കദവെസത്വഞ്ചാം

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

2021-കലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവെഞദബത്ത  (കഭദഗതബ) ബബല്

പഞസഞകണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ കഎകേകേകണദന പഞസഞകബ.

V. റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

പതബപക്ഷ കനതഞവെബകനതബകരയള ആകരഞപണങ്ങള്
നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുനതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര്:  2021 ഒകകഞബര്  27-ാം  തസ്പീയതബ  നബയമനബര്മ്മേഞണ

കവെളയബല് ബഹുമഞനകപ്പെട്ട പബ. വെബ. അനവെര് നബയമസഭഞ നടപടബ ചട്ടഞ്ചാം 285-ല്

അനശഞസബക്കുഞ്ചാംപകേഞരഞ്ചാം  മുനകൂര്  കനഞട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേഞകത  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

പതബപക്ഷകനതഞവെബകനതബകര  വെദക്തബപരമഞയ  ആകക്ഷപങ്ങള്

ഉനയബചതബകനതബകര  ശസ്പീ.  കകേ.  ബഞബു  (തൃപ്പൂണബതറ)  കമപശഞ്ചാം

ഉനയബക്കുകേയഞ്ചാം ചട്ടഞ്ചാം 288 പകേഞരഞ്ചാം വെദക്തബപരമഞയ വെബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം നല്കേഞന

അവെസരഞ്ചാം  നല്കേണകമനമഞവെശദകപ്പെട്ടക്ക്  ഒകകഞബര്  28-നക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

പതബപക്ഷകനതഞവെക്ക്  കേത്തക്ക്  നല്കുകേയഞ്ചാം  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗത്തബകന്റെ
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പരഞമര്ശഞ്ചാം  സഭഞ  നടപടബകമങ്ങളുകട  ലെഞ്ചാംഘനമഞകണന  കേഞരദഞ്ചാം

വെദക്തമഞക്കുകേയഞ്ചാം കചയബരുന.

സഭഞ  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുഞ്ചാം  ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം  മുന  അദദക്ഷന്മേഞരുകട  റൂളബഞ്ചാംഗുകേളുഞ്ചാം

വെബശദമഞയബ പരബകശഞധബചതബകന്റെയഞ്ചാം ബഹുമഞനകപ്പെട്ട പതബപക്ഷ കനതഞവെബകന്റെ

അഭദര്തനയകടയഞ്ചാം  അടബസഞനത്തബല്  ചട്ടഞ്ചാം  288  പകേഞരമുള

വെദക്തബപരമഞയ വെബശദസ്പീകേരണത്തബനക്ക് അകന ദബവെസഞ്ചാം പതബപക്ഷ കനതഞവെബനക്ക്

അവെസരഞ്ചാം  നല്കുകേയണഞയബ.  വെബശദസ്പീകേരണത്തബനകശഷവഞ്ചാം  ഉനയബച

ആകക്ഷപങ്ങള് സഭഞകരഖകേളബല്നബനക്ക് നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യണകമനക്ക് ആവെര്ത്തബചക്ക്

ആവെശദകപ്പെട്ട  സഞഹചരദത്തബല്  ഇകഞരദഞ്ചാം  വെബശദമഞയബ  ഒനകൂടബ

പരബകശഞധബകഞകമനക്ക്  അറബയബചബരുന.  ചര്ചയകട  ഭഞഗമഞയബ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്

പരസരഞ്ചാം  ആകക്ഷപമുനയബക്കുന  നബരവെധബ  സന്ദര്ഭങ്ങള്  കേഴബഞ്ഞ

കേഞലെങ്ങളബല്  സഭയബല്  ഉയര്നവെരബകേയഞ്ചാം  ഇതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  വെദക്തമഞയ

റൂളബഞ്ചാംഗുകേളുണഞയബട്ടുമുണക്ക്.  സഭഞതലെത്തബല്  ഉയരുന  ആകക്ഷപങ്ങളബല്

ചട്ടപകേഞരമുള  വെദക്തബപരമഞയ  വെബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം  നല്കേഞന  ആകരഞപണ

വെബകധയരഞകുന അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് അവെസരഞ്ചാം നല്കേബ കേഞരദങ്ങള് തസ്പീര്പ്പെഞകബയ

നബരവെധബ  സന്ദര്ഭങ്ങള്  സഭഞ  ചരബത്രത്തബലണഞയബട്ടുണക്ക്.  ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം  സഭയബല്

സഞ്ചാംസഞരബക്കുകമഞള്  പഞലെബകകണ  മഞര്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച്ചുഞ്ചാം
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ഒരഞള്കകതബകര  ആകരഞപണമുനയബക്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച്ചുഞ്ചാം  സഭഞ

നടപടബചട്ടങ്ങളുകട ഭഞഗമഞയ "അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുള കപരുമഞറ ചട്ടങ്ങളബകലെ" ചട്ടഞ്ചാം

5-ല്  പതബനഞലെക്ക്  മഞര്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  കചര്ത്തബട്ടുണക്ക്.   "Practice  and

Procedure of Parliament by M.N. Kaul and S.L. Shakdher”, “കകേരള

നബയമസഭ നടപടബകമവഞ്ചാം കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളുഞ്ചാം"  എനസ്പീ റഫറനസക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളബലഞ്ചാം

ഇകഞരദഞ്ചാം ആധബകേഞരബകേമഞയബ പതബപഞദബചബട്ടുണക്ക്.  നബര്ഭഞഗദവെശഞല് നമ്മുകട

സഭയകട  കേഴബഞ്ഞ  കുകറ  കേഞലെകത്ത  നടപടബകമങ്ങള്  പരബകശഞധബചഞല്,

ഭരണ-പതബപക്ഷകഭദകമകനദ  പലെകപ്പെഞഴഞ്ചാം  ഒരു  നനനപക്ഷഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്

ഇത്തരഞ്ചാം  മഞര്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പഞലെബക്കുനതബല്  പരഞജേയകപ്പെട്ടബട്ടുളതഞയബ

കേഞണഞവനതഞണക്ക്. സഭഞ ചട്ടങ്ങളബലഞ്ചാം കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളബലഞ്ചാം അഞ്ചാംഗങ്ങള്കഞയള

കപരുമഞറചട്ടങ്ങളബലഞ്ചാം  വെദക്തമഞകബയബട്ടുള  വെദവെസകേള്  പഞലെബകഞകതയഞ്ചാം

മുനകൂട്ടബ  കചയറബനക്ക്  എഴതബ  നല്കേഞകതയഞ്ചാം,  പകതദകേബചക്ക്  നബയമനബര്മ്മേഞണ

കവെളയബല്,  2021  ഒകകഞബര്  27-ാം തസ്പീയതബ നടത്തബയ പസഞ്ചാംഗത്തബനബകട

ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  പബ.  വെബ.  അനവെര്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട

പതബപക്ഷകനതഞവെബകനതബകര  ഉനയബച  വെദക്തബപരമഞയ  ആകക്ഷപങ്ങള്

അടങ്ങുന  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  പസഞ്ചാംഗഭഞഗവഞ്ചാം  അകത  വെബഷയവമഞയബ

ബനകപ്പെട്ടക്ക്  കതഞട്ടടുത്ത  ദബവെസമഞയ  ഒകകഞബര്  28-നക്ക്  സഭയബല്  നടന
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ചര്ചയഞ്ചാം  നടപടബകമങ്ങളുഞ്ചാം  പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  സഭഞകരഖകേളബല്  നബനഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം

കചയ്യുന.

സഭ ഉചയ്ക്കക്ക് 12.51-നക്ക് പബരബഞ.

* * * * * * * * * *


