
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVII

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബകനഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

    2019    ഡബസലാംബര്    31,   ചചനാവ

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുചട  പതബകനഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2019

ഡബസലാംബര്  31-ാം  തതീയതബ  ചചനാവനാഴ്ച  രനാവബചല  9.00  മണബകക

കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാചട  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സതീകര്

ശതീ. പബ. ശതീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കചര്ന.

I സനാററ്റ്യൂട്ടറബ പ്രകമയലാം

എസക  .  സബ  ./  എസക  .  ടബ  .   സലാംവരണ കേനാലനാവധബ നതീട്ടുന്നതക സലാംബനബചക

Chief Minister (Shri. Pinarayi Vijayan):  I move - 

"That this  House  ratifies the amendments to the Constitution of

India falling within the purview of clause(d) of proviso to clause (2) of

article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and



2

Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by both  the Houses of

Parliament.''

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദേനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലചമന്റെറബകേനാരദ്ധ്യവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബനാലന):

പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന  ):  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗങ്ങളബല്ചപ്പെട്ടവര്കക  നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങളബലലാം  സര്കനാര്

സര്വതീസുകേളബലലാം  മതബയനായ  പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനാണക

ഭരണഘടനയബല്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  അനുകച്ഛേദേങ്ങള്  ഉള്ചപ്പെടുതബയബട്ടുള്ളതക.

സമൂഹതബല്  അവഗണബകചപ്പെട്ട  വബഭനാഗങ്ങളുചട  മുകന്നനാട്ടുള്ള  പ്രയനാണതബനക

ഈ  പ്രകമയതബചന്റെ  അവതരണലാം  അനബവനാരദ്ധ്യമനാണക.  നബലവബചല  സനാമൂഹബകേ

സബതബയബല്  ഏചറ  മനാറങ്ങള്  സലാംഭവബചബട്ടുചണ്ടെങബലലാം  ജനാതബവദ്ധ്യവസയുചട

ജതീര്ണബച അലാംശങ്ങള് പല തട്ടബലലാം നബലനബല്ക്കുനണ്ടെക.  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസപരമനായബ

ദേതീര്ഘകേനാലലാം  പബകന്നനാകനാവസ  അനുഭവബച  വബഭനാഗങ്ങള്കക  ഭരണഘടന

വനാഗനാനലാം ചചയ്യുന്ന സനാമൂഹബകേ/സനാമ്പതബകേ നതീതബ ലഭദ്ധ്യമനാകേണചമങബല് എലനാ

തലങ്ങളബലലാം മതബയനായ പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം പ്രകതദ്ധ്യകേമനായബ ഉറപ്പുവരുതണലാം. പ്രസ്തുത
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സനാഹചരദ്ധ്യതബലനാണക  ഈ  ഭരണഘടന  കഭദേഗതബ  പനാസനാക്കുന്നതബചന്റെ

ആവശദ്ധ്യകേത  ഉയര്നവരുന്നതക.  പ്രകമയലാം ഐകേകേകണദ്ധ്യന പനാസനാകണചമന്നക

അഭദ്ധ്യര്തബക്കുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക  (ശതീ  .    രകമശക  ചചന്നബതല):  ഇനദ്ധ്യയബല്

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്കക  അര്ഹമനായ  നതീതബ

നബകഷേധബചബരബക്കുന്ന  സനാഹചരദ്ധ്യതബല്  ഇവര്കക  സനാമൂഹബകേ  നതീതബ

ഉറപ്പുവരുതനാനുള്ള  നടപടബ  സസതീകേരബകണലാം.  പ്രസ്തുത  വബഭനാഗങ്ങള്കക

കലനാകേക സഭയബലലാം  സലാംസനാന  നബയമസഭയബലലാം  സലാംവരണലാം  നതീട്ടുന്നതക

സലാംബനബചക  ആറക  തവണ  ഭരണഘടന  കഭദേഗതബ  ചചയബട്ടുണ്ടെക.  45-ാം

ഭരണഘടനനാ കഭദേഗതബ ബബലലാം  62-ാം ഭരണഘടനനാ കഭദേഗതബ ബബലലാം  109-ാം

ഭരണഘടനനാ കഭദേഗതബ ബബലലാം കകേരള നബയമസഭ സനാധൂകേരബചബട്ടുണ്ടെക.  കഭദേഗതബ

നബയമലാം  സഭ  റനാറബഫഫൈ  ചചയ്യുന്നകതനാടുകൂടബ  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗതബനുള്ള  സലാംവരണലാം  26-01-2030  വചര  നതീട്ടുനചണ്ടെങബലലാം  ആലാംകഗനാ

ഇനദ്ധ്യന  വബഭനാഗതബനുള്ള  സലാംവരണലാം  26-01-2020-ല്  അവസനാനബക്കുന്ന

നബബനന  ഉള്ചകനാള്ളബചബരബക്കുന്ന  നടപടബ  ഈ  വബഭനാഗകതനാടുള്ള

അനതീതബയനാണക.    
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സനാററ്റ്യൂട്ടറബ പ്രകമയലാം സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പനാസനാകബ. 

II ഗവണ്ചമന്റെക പ്രകമയങ്ങള് 

(1) ആലാംകഗനാ ഇനദ്ധ്യന സമുദേനായതബചന്റെ പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തനാചഴപ്പെറയുന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

“പനാര്ലചമന്റെബചന്റെ  ഇരുസഭകേളുലാം  പനാസനാകബയ  126-ാംഭരണഘടനനാ

കഭദേഗതബ  ബബല്  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  സമുദേനായതബല്ചപ്പെട്ടവര്കക

കലനാകേക സഭയബലലാം സലാംസനാന നബയമസഭകേളബലമുള്ള സലാംവരണലാം  10  വര്ഷേലാംകൂടബ

ദേതീര്ഘബപ്പെബചക നല്കേനാന വദ്ധ്യവസ ചചയ്യുന.  ഇതബല്  2030  ജനുവരബ  25  വചര

കമല്പ്പെറഞ്ഞ  സലാംവരണലാം  തുടരനാനനാണക  വദ്ധ്യവസ  ചചയബരബക്കുന്നതക.  എന്നനാല്

ഭരണഘടനയുചട  അനുകച്ഛേദേലാം  334(b)  പ്രകേനാരലാം  ആലാംകഗനാ-ഇനദ്ധ്യന

സമുദേനായതബനക കലനാകേക സഭയബലലാം സലാംസനാന നബയമസഭകേളബലലാം 2020 ജനുവരബ

26-നക  അവസനാനബക്കുന്ന  സലാംവരണ  കേനാലനാവധബ  10  വര്ഷേകതയ്ക്കുകൂടബ

ദേതീര്ഘബപ്പെബച്ചു  നല്കേനാന  126-ാം  ഭരണഘടനനാ  കഭദേഗതബ  ബബലബല്  വദ്ധ്യവസ

ചചയബട്ടബല.

രനാജദ്ധ്യതക  നനാളബതുവചര  ആലാംകഗനാ-ഇനദ്ധ്യന  സമുദേനായതബനക  ലഭബച്ചുവരുന്ന
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സലാംവരണലാം  തുടര്നലാം  ലഭബകനാനനാവശദ്ധ്യമനായ  ഭരണഘടനനാ  കഭദേഗതബകനായബ

അടബയനര  നടപടബ  സസതീകേരബകണചമന്നക  കകേരള  നബയമസഭ  കകേന

സര്കനാരബകനനാടക അഭദ്ധ്യര്തബക്കുന.”

തുറമുഖവലാം  മറ്റ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .   രനാമചനന കേടന്നപ്പെള്ളബ): പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക  (ശതീ  .    രകമശക  ചചന്നബതല):  3,47,000  ആലാംകഗനാ

ഇനദ്ധ്യന  സമുദേനായകനാര്  ഇനദ്ധ്യയബലണ്ടെനായബട്ടുലാം  ആചകേ  296  കപര്

മനാത്രകമയുള്ളൂചവന്ന  വനാസ്തവവബരുദമനായ  പ്രസ്തനാവനയബലൂചട  സലാംവരണലാം

തടഞ്ഞബരബക്കുന്ന നടപടബചകതബചര ഐകേകേകണദ്ധ്യന പ്രതബകഷേധബകകണ്ടെതനാണക.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പ്രകമയതബല്  'സലാംവരണലാം'

എനപറഞ്ഞബരബക്കുന്ന  സലങ്ങളബല്  'പ്രകതദ്ധ്യകേ  പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം'  എന്നനാകബ

മനാകറണ്ടെതനാണക. 

ശതീ  .    കജനാണ്  ചഫൈര്ണനാണ്ടെസക:  ആലാംകഗനാ  ഇനദ്ധ്യന  സമുദേനായതബചന്റെ

പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം സലാംരക്ഷബകനാനനാവശദ്ധ്യമനായ നടപടബ സസതീകേരബകണലാം.

പ്രകമയലാം സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പനാസനാകബ.
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(2) പപൗരതസ കഭദേഗതബ നബയമലാം റദനാക്കുന്നതബനുള്ള പ്രകമയലാം

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തനാചഴപ്പെറയുന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

“2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  ബബല്  പനാര്ലചമന്റെബചന്റെ  ഇരുസഭകേളുലാം

അലാംഗതീകേരബചതബചനത്തുടര്ന്നക  സമൂഹതബചല  വബവബധ  വബഭനാഗങ്ങളുചട  ഇടയബല്

ആശങകേള്  രൂപചപ്പെടുകേയുലാം  രനാജദ്ധ്യവദ്ധ്യനാപകേമനായബ  പ്രതബകഷേധലാം  ഉയരുകേയുലാം

ചചയബട്ടുണ്ടെക.  കകേരളതബല്  ചപനാതുവബല്  സമനാധനാനപരമനായ  പ്രതബകഷേധലാം

ഒറചകട്ടനായബ ഉയര്നവന്നബട്ടുണ്ടെക.

പപൗരതസലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  പുതബയ  വദ്ധ്യവസകേള്  ഉള്ചകനാള്ളബക്കുന്ന

2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം  ഭരണഘടനയുചട  പനാര്ട്ടക  III-ചല

മപൗലബകേനാവകേനാശമനായ സമതസ തതസതബചന്റെ ലലാംഘനമനാണക.

കദേശതീയ  സസനാതനദ്ധ്യപ്രസനാനലാം  വബവബധ  ധനാരകേളുചട  സമനസയലാം

കൂടബയനായബരുന.  അവ  മുകന്നനാട്ടുവച  ആധുനബകേ  ജനനാധബപതദ്ധ്യചതയുലാം

മതനബരകപക്ഷ കേനാഴ്ചപ്പെനാടബചനയുലാം ഉള്ചകനാണ്ടുചകേനാണ്ടെനാണക ഇനദ്ധ്യന ഭരണഘടന

രൂപചപ്പെട്ടുവന്നതക.  പപൗരനാവകേനാശങ്ങള്ക്കുലാം  സമതസതബല്  അധബഷബതമനായ

സമൂഹതബനുലാം  കവണ്ടെബയുള്ള  കപനാരനാട്ടതബചല  ഒരു  നനാഴബകേകലനായബ
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രൂപതീകേരബകചപ്പെട്ട  ഭരണഘടന  ജനനാധബപതദ്ധ്യതബലലാം  മതനബരകപക്ഷതയബലലാം

സമതസതബലലാം  ശനാസതീയ  മനനഃസബതബയബലലാം  അധബഷബതമനായ  ഒനകൂടബയനാണക.

വബവബധ  ജനവബഭനാഗങ്ങളുചട  ജതീവബതചതയുലാം  സലാംസനാരചതയുലാം

ഉള്ചകനാണ്ടുചകേനാണ്ടെക  രൂപചപ്പെട്ടതനാണക  ഇനദ്ധ്യന  കദേശതീയത.  നനാനനാതസതബല്

ഏകേതസലാം  എന്ന  വതീക്ഷണതബചന്റെ  അടബതറ  അതുചകേനാണ്ടുതചന്നയനാണക

ഭരണഘടന ഉള്ചകനാണ്ടെബട്ടുള്ളതക.

2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം,  പനാകേബസനാന,  ബലാംഗനാകദേശക,

അഫ്ഗനാനബസനാന  എന്നതീ  രനാജദ്ധ്യങ്ങളബല്നബനലാം  ഇനദ്ധ്യയബകലയക  2014

ഡബസലാംബര് 31-നക മുമ്പക കുടബകയറബപ്പെനാര്ത ഹബന,  സബഖക,  ബുദ, ഫജന, പനാഴബ,

കബസ്തദ്ധ്യന  മതവബശസനാസബകേള്കക  പപൗരതസലാം  നല്കുന്നതുലാം  മുസതീങ്ങചള  അതബല്

ഉള്ചപ്പെടുതനാതബരബക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന്ന  വദ്ധ്യവസ  ഉള്ചപ്പെടുന്ന  ഒന്നനാണക.

മതതബചന്റെ അടബസനാനതബല് പപൗരതസലാം  നബര്ണയബകചപ്പെടുകമ്പനാള് മത-രനാഷ

സമതീപനമനാണക  അതബല്  ഉള്കചര്ന്നബരബക്കുന്നതക.  ഇതക  ഭരണഘടന

മുകന്നനാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  മതനബരകപക്ഷ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടബനക  കേടകേവബരുദമനായതബനനാല്  ഈ

നബയമലാം ഭരണഘടനയുചട അടബസനാന ഘടനയുമനായബ ചപനാരുതചപ്പെടുന്നതല.

ഭരണഘടനയുചട  അടബസനാന  ഘടകേങ്ങളബല്  പ്രധനാനചപ്പെട്ട  ഒന്നനായ
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മതനബരകപക്ഷത  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള്ള  കൂട്ടനായ  പരബശമലാം  എലനാ

മതവബഭനാഗങ്ങളുചടയുലാം  മതനബരകപക്ഷ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടുള്ളവരുചടയുലാം  ഭനാഗത്തുനബന്നക

ഉണ്ടെനാകകേണ്ടെ സന്ദര്ഭമനാണബതക.

നമ്മുചട  രനാജദ്ധ്യചത  വലബചയനാരു  വബഭനാഗലാം  ജനങ്ങളബല്  ഉയര്നവരുന്ന

ആശങകേള്  കേണകബചലടുത്തുചകേനാണ്ടെക  പപൗരതസലാം  നല്കുന്നതബല്

മതനാടബസനാനതബലള്ള വബകവചനതബനക വഴബവയ്ക്കുന്നതുലാം ഭരണഘടന വബഭനാവനലാം

ചചയ്യുന്ന  മതനബരകപക്ഷത  തകേര്ക്കുന്നതുമനായ  2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ

നബയമലാം  റദനാകനാനുള്ള നടപടബ  സസതീകേരബകണചമന്നക  കകേരള  നബയമസഭ കകേന

സര്കനാരബകനനാടക അഭദ്ധ്യര്തബക്കുന. ”

വദ്ധ്യവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദ്ധ്യവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശതീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന  ): പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന.

മുഖദ്ധ്യമനബ (ശതീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): മതവബകവചനനാടബസനാനതബലള്ള

പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം  രനാജദ്ധ്യതനാകേമനാനലാം  വന  പ്രകക്ഷനാഭങ്ങളുലാം

ആശങയുമനാണുളവനാകബയബട്ടുള്ളതക.  പപൗരതസതബചന്റെ അടബസനാനതബലനാണക ഒരു

രനാജദ്ധ്യലാം  എങ്ങചനയനാചണന്നക  നബര്ണയബക്കുന്നതക.  എലനാ  മതവബഭനാഗങ്ങചളയുലാം

ഉള്ചകനാളളുകമ്പനാഴനാണക മകതതര രനാഷമനായബ രനാജദ്ധ്യലാം മനാറുന്നതക.  നനാനനാതസതബല്
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ഏകേതസചമന്ന  മൂലദ്ധ്യലാം  നഷ്ടചപ്പെട്ടനാല്  രനാജദ്ധ്യലാംതചന്ന  ശബഥബലമനാകുന്ന  സബതബ

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനാണക  പുതബയ  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം

പബനവലബകണചമന്നനാവശദ്ധ്യചപ്പെടുന്നതക.  2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ

നബയമതബല്  ഉള്ചകനാളളബചബട്ടുളള  വദ്ധ്യവസകേള്ചകതബചര  ജനാതബ-മത-

പ്രനാകദേശബകേ  കവര്തബരബവകേള്കതതീതമനായബ  രനാജദ്ധ്യചതമ്പനാടുലാം  അഭബപ്രനായ

രൂപതീകേരണവലാം  പ്രതബകഷേധവലാം  നടക്കുകേയനാണക.  ഭരണഘടനയുചടയുലാം

ജനനാധബപതദ്ധ്യ  വദ്ധ്യവസയുചടയുലാം  അടബസനാന  തതസങ്ങചള  ചവലവബളബക്കുന്ന

ആശയങ്ങളനാണക  ഇപൗ  കഭദേഗതബയബലൂചട  നബയമപ്രനാബലദ്ധ്യലാം  കനടബയബരബക്കുന്നതക.

മതനബരകപക്ഷതയുചട മഹതനായ പനാരമ്പരദ്ധ്യലാം കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാനനാണക  കകേരള

നബയമസഭ  ഇപൗ  പ്രകമയതബലൂചട  ശമബക്കുന്നതക.  പപൗരതസ  കഭദേഗതബയുമനായബ

ബനചപ്പെട്ടക  അലാംഗതീകേരബക്കുന്ന  പ്രകമയലാം  ചരബത്രതബചന്റെ  ഏടുകേളബല്  സനാനലാം

കനടുന്നതനാണക.  2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം  റദ്ദുചചയക  രനാജദ്ധ്യചത

ജനതചയ  ഒന്നനായബ  കേനാണുന്ന  ഭരണഘടന  കേനാഴ്ചപ്പെനാടക  മുറുചകേപ്പെബടബകനാന

കകേനസര്കനാര്  തയനാറനാകേണലാം.  കകേരളതബചന്റെ  മതനബരകപക്ഷ  പനാരമ്പരദ്ധ്യലാം

ഉയര്തബപ്പെബടബക്കുന്നതബനക ഇപൗ പ്രകമയലാം ഐകേകേകണദ്ധ്യന അലാംഗതീകേരബകണചമന്നക

അഭദ്ധ്യര്തബക്കുന.
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ശതീ  .    ചകേ  .    സബ  .    കജനാസഫൈക:  ഇവബചട  അവതരബപ്പെബച  പ്രകമയകതനാടുലാം

ബഹുമനാനചപ്പെട്ട മുഖദ്ധ്യമനബയുചട അഭബപ്രനായകതനാടുലാം പൂര്ണമനായുലാം കയനാജബക്കുന.

പ്രകമയതബചന്റെ  അവസനാന  ഖണബകേ  തനാചഴപ്പെറയുലാം  പ്രകേനാരലാം  കഭദേഗതബ

വരുകതണ്ടെതനാണക.

"സസതീകേരബകണചമന്നക"  എന്നതബനുപകേരലാം  "സസതീകേരബകണചമനലാം  ഇപൗ

കേനാരദ്ധ്യതബല് തതീരുമനാനമുണ്ടെനാകുന്നതുവചര  2019-ചല പപൗരതസ കഭദേഗതബ നബയമലാം

സലാംബനബച തുടര്നടപടബകേള് സസതീകേരബകരുചതനലാം". 

ശതീ  .    ചജയബലാംസക  മനാതത:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ജനനാധബപതദ്ധ്യ

മൂലദ്ധ്യങ്ങളുലാം  മതനബരകപക്ഷതയുലാം  കേനാത്തുസൂക്ഷബകനാന  കേഴബയുന്നതുചകേനാണ്ടെനാണക

ഒരു  രനാഷചമനളള  നബലയബല്  ഇനദ്ധ്യയക  നബലനബല്കനാന  സനാധബക്കുന്നതക.

ഇനദ്ധ്യന ജനതയുചട മനുഷേദ്ധ്യനാവകേനാശലാം പൂര്ണമനായുലാം എടുത്തു കേളയുന്നതനാണക ഇപൗ

നബയമലാം.  സമസ്ത  കമഖലകേളബലലാം  കകേനസര്കനാരബചന്റെ  ചകേടുകേനാരദ്ധ്യസതയനാണക

അനുഭവചപ്പെടുന്നതക.  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം  ആസനാമബല്

നടപ്പെബലനാകബയതബചന്റെ  ഫൈലമനായബ  19  ലക്ഷകതനാളലാം  ആളുകേള്  ഇനദ്ധ്യന

പപൗരനനാരലനാതനായബ  തതീര്ന്നബരബക്കുകേയനാണക.  മതവബകവചനലാം

നബയമവബകധയമനാകനാനനാണക കകേനസര്കനാര് ഇപൗ നബയമതബലൂചട ശമബക്കുന്നതക.
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ശതീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതതീശന: പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന. 2019-ചല പപൗരതസ

കഭദേഗതബ  നബയമലാം  പപൗരതസലാം  നബകഷേധബകനാനുള്ളതചലന്ന  കകേനസര്കനാരബചന്റെ

വനാദേലാം  ചപനാള്ളയനാണക.  മതപരമനായ  വബകവചനമനാണക  ഇപൗ  നബയമതബലൂചട

വദ്ധ്യക്തമനാകുന്നതക.  മപൗലബകേനാവകേനാശങ്ങള്കക  വബരുദമനായ  നബയമങ്ങള്

പനാര്ലചമന്റെബകലനാ  നബയമസഭയബകലനാ  പനാസനാകബയനാല്  നബയമപരമനായബ

നബലനബല്ക്കുന്നതചലന്നക  ഭരണഘടനയബല്തചന്ന  വദ്ധ്യക്തമനായബ  പറഞ്ഞബട്ടുണ്ടെക.

ഭരണഘടനയുചട  13,  14,  15  വകുപ്പുകേളുചട  നഗ്നമനായ  ലലാംഘനമനാണക

കകേനസര്കനാര് നടതബചകനാണ്ടെബരബക്കുന്നതക. 

ശതീ  .   സബ  .   ദേബവനാകേരന: പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ

നബയമതബചനതബരനായബ  ഒരു  പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബലൂചട  കകേരള

നബയമസഭ  വതീണ്ടുലാം  പനാര്ലചമന്റെറബ  പ്രവര്തന  ചരബത്രതബല്  ഒന്നനാലാം

സനാനചതത്തുകേയനാണക.  ഇപൗ  വബഷേയതബല്  കകേരളതബചന്റെ  ഒറചകട്ടനായ

കപനാരനാട്ടലാം  രനാജദ്ധ്യതബനക  മനാതൃകേയനാണക.  ഒരു വബഭനാഗതബചന്റെ മനാത്രലാം  പ്രശ്നമനാകബ

ഇതബചന  ചുരുകനാനുള്ള  ശമങ്ങള്  നബര്ഭനാഗദ്ധ്യകേരമനാണക.  വനാര്തനാവബനബമയ

സലാംവബധനാനങ്ങള്  റദനാകബയുലാം  സര്വകേലനാശനാല  വബദേദ്ധ്യനാര്തബകേളടകമുള്ള

പ്രകക്ഷനാഭകേചര  അടബചമര്തബയുലാം  ഭരണപരനാജയചത  മറയനാനനാണക
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കകേനസര്കനാര്  ശമബക്കുന്നതക.  ജനനാധബപതദ്ധ്യ  വബരുദമനായ  ടബ  നബയമകഭദേഗതബ

റദനാകനാന കകേനസര്കനാര് തയനാറനാകേണലാം.

ശതീ  .   ചകേ  .   വബ  .   അബ്ദുള് ഖനാദേര്:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഒരു പ്രകതദ്ധ്യകേ

മതവബഭനാഗചത  ഒഴബവനാകബ  പനാര്ലചമന്റെക  പനാസനാകബയ  നബയമകഭദേഗതബ

ഭരണഘടനനാ  വബരുദവലാം  കലനാകേതബനക  മുന്നബല്  രനാജദ്ധ്യലാം  നനാളബതുവചര

ആര്ജബചബട്ടുള്ള  മകതതര  നബലപനാടബനക  കേളങവമനായബ  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക.

ഭരണഘടനനാവബരുദമനായ നബയമതബചനതബചരയുള്ള കകേരളതബചന്റെ ഒറചകട്ടനായ

പ്രതബകഷേധലാം ജനനാധബപതദ്ധ്യ വബശസനാസബകേള് പ്രതതീക്ഷകയനാചടയനാണക കേനാണുന്നതക.

പനാകസനാര്ട്ടക  പപൗരതസകരഖയചലന്ന  കകേനസര്കനാരബചന്റെ  പ്രഖദ്ധ്യനാപനലാം

ആശങയുളവനാക്കുന്നതനാണക.   ഭരണഘടനചയ അട്ടബമറബകനാനുള്ള ശമമനാണബതക.

കകേനസര്കനാരബചന്റെ  ജനകദനാഹ  നടപടബകേള്ചകതബചര  സനാധനാരണകനാരുലാം

കേര്ഷേകേരുലാം  ചതനാഴബലനാളബകേളുലാം  പ്രകക്ഷനാഭതബചന്റെ  പനാതയബലനാണക.  ജനങ്ങചള

ഭബന്നബപ്പെബക്കുന്ന  നടപടബകേളബലൂചട  ഭരണപരനാജയചത  മറബകേടകനാനനാണക

കകേനസര്കനാര്  ശമബക്കുന്നതക. 

ശതീ  .    മനാതത  ടബ  .    കതനാമസക:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഇനദ്ധ്യന

ഭരണഘടനയുചട  അന:സത  നശബപ്പെബക്കുന്ന  തരതബലള്ള
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നബയമനബര്മ്മേനാണങ്ങളുലാം  ഭരണനടപടബകേളുമനാണക  കകേനസര്കനാര്

നടപ്പെനാകബചകനാണ്ടെബരബക്കുന്നതക.  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമതബലൂചട  രനാജദ്ധ്യതക

മതപരമനായ  വബകവചനതബനനാണക  വഴബതുറന്നബരബക്കുന്നതക.  മതചത

അളവകകേനാലനാചയടുക്കുന്ന  നടപടബകേചള  ചചറുകനാന  കകേരളലാം  ഒറചകട്ടനായബ

നബല്ക്കുനചവന്നതക ആശനാവഹമനാണക. 

ശതീ  .    കമനാനസക  കജനാസഫൈക:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഭനാരതലാം

ഉയര്തബപ്പെബടബക്കുന്ന  മകതതര  നബലപനാടബചനയുലാം  മതനബരകപക്ഷതചയയുലാം

തകേര്ക്കുന്ന  കകേനസര്കനാര്  നടപടബചകതബചര  കകേരളലാം  ഒറചകട്ടനായബ

നബല്ക്കുനചവന്ന സകന്ദശലാം നല്കേനാന ഈ പ്രകതദ്ധ്യകേ സഭനാസകമ്മേളനതബലൂചട

സനാധബക്കുലാം.  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമവലാം  കദേശതീയ  ജനസലാംഖദ്ധ്യനാ  പട്ടബകേയുലാം

പപൗരതസ  രജബസറുലാം  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനാണക.  രനാജദ്ധ്യചത  തകേര്ക്കുന്ന

കകേനസര്കനാര് നടപടബകേചള ശക്തമനായബ ചചറുകകണ്ടെതനാണക. 

ശതീ  .    ഷേനാഫൈബ  പറമ്പബല്:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഇനദ്ധ്യയുചട  ഭരണ

ഘടനചയ  തകേര്കനാനുലാം  അതബചന്റെ  മൂലദ്ധ്യങ്ങചള  കവകരനാചട  പബഴുചതറബയനാനുലാം

ഭരണകൂടലാം  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങചള  ചചറുകനാന  കകേരളലാം  മുനപനബയബലണ്ടെനാകുലാം.

ഇനദ്ധ്യചയ മതതബചന്റെ കപരബലള്ള രനാഷമനാകബ മനാറനാന കകേനസര്കനാര് നടത്തുന്ന
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ശമങ്ങചള ഒറചകട്ടനായബ ചചറുകണലാം. 

ശതീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  രനാജദ്ധ്യരക്ഷയ്ക്കുകവണ്ടെബ ചകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ള പപൗരതസ

കഭദേഗതബ നബയമലാം ഒരു പ്രകതദ്ധ്യകേ മതവബഭനാഗചത ലക്ഷദ്ധ്യമബട്ടുചകേനാണ്ടുള്ളതനാചണന്ന

വദ്ധ്യനാജപ്രചരണമനാണക  നടത്തുന്നതക. 

ശതീ  .    എലാം  .    സസരനാജക:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഇനദ്ധ്യയുചട

മതനബരകപക്ഷതചയ  തകേര്ക്കുന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക  കകേനസര്കനാര്

നടതബചകനാണ്ടെബരബക്കുന്നതക.  ഇനദ്ധ്യന  ഭരണഘടനയുചട  13,  14,  15

അനുകച്ഛേദേങ്ങള്  ലലാംഘബച്ചുചകേനാണ്ടെക  രനാജദ്ധ്യചത  മുസതീലാം  ജനവബഭനാഗചത

തുടച്ചുനതീകനാന  ലക്ഷദ്ധ്യമബട്ടുചകേനാണ്ടെനാണക  ഇതരചമനാരു  നബയമലാം

ചകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുള്ളതക.  പപൗരതസ നബയമ കഭദേഗതബ  കലനാകേതബനുമുന്നബല് ഇനദ്ധ്യചയ

ഒറചപ്പെടുത്തുന്നതബനക  കേനാരണമനാകുലാം.  ഇനദ്ധ്യയുചട  മതനബരകപക്ഷത

കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബനക  മനുഷേദ്ധ്യതസതബചന്റെ  ആശയങ്ങളുയര്തബ  ഇപൗ

നബയമചത പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനക ഒറചകട്ടനായബ നബല്കണലാം.

ശതീ  .   ചകേ  .   ബബ  .   ഗകണഷേക കുമനാര്  : പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന. ജനനാധബപതദ്ധ്യ

രനാജദ്ധ്യതബനക കയനാജബകനാത രതീതബയബലള്ള നബയമലാം പനാസനാകബ ഭരണഘടനയുചട

അന:സത  നശബപ്പെബച  കകേനസര്കനാര്  നബലപനാടക  അപലപനതീയമനാണക.
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മതതബചന്റെ  കപരബല്  പപൗരതസലാം  നബകഷേധബക്കുന്ന  കകേനസര്കനാര്  നയലാം

പബനവലബകണലാം.  ഇനദ്ധ്യയുചട  മതനബരകപക്ഷത  കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ

ഇപൗ നബയമതബചനതബചര ഒറചകട്ടനായബ നബല്കണലാം.   

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാര്ജക:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന. മുസതീലാം സമൂഹചത

ഒറചപ്പെടുതബ  ആകമബകനാനുള്ള  കകേനസര്കനാര്  നതീകലാം  അപലപനതീയമനാണക.

കകേനസര്കനാര്  ശദബകചപ്പെടുന്ന  രതീതബയബലള്ള  സമരപരബപനാടബകേള്

ആസൂത്രണലാം ചചയനാന ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കേക്ഷബകേള് തയനാറനാകേണലാം. 

ശതീമതബ  ഇ  .    എസക  .    ബബജബകമനാള്:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.

പപൗരസസനാതനദ്ധ്യചത  ഹനബക്കുന്നതബനുള്ള  കബനാധപൂര്വമനായ  നബലപനാടനാണക

കകേനസര്കനാര്  സസതീകേരബച്ചുചകേനാണ്ടെബരബക്കുന്നതക.  ഇനദ്ധ്യയുചട  സസനാതനദ്ധ്യതബനുലാം

ചഎകേദ്ധ്യതബനുലാം  യനാചതനാരു  സലാംഭനാവനയുലാം  നല്കേനാതവര്  ഭരണഘടനചയ

മനാറബചയഴുതനാന  ശമബക്കുന്നതക  കഖദേകേരമനാണക. നബയമതബചനതബചര

നബയമസഭയബല്  ഉയര്നവന്ന  കയനാജബപ്പെക  കദേശവദ്ധ്യനാപകേമനാകബ  സമനാന

ചബനനാഗതബയുള്ള  മുഖദ്ധ്യമനബമനാരുചട  കയനാഗലാം  വബളബച്ചുകൂട്ടബ  കയനാജബച

പ്രകക്ഷനാഭതബലൂചട മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന സര്കനാര് കനതൃതസലാം നല്കേണലാം.  

ശതീ  .   കകേനാവൂര് കുഞ്ഞുകമനാന: പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന. നനാടബചന്റെ മകതതര
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മൂലദ്ധ്യങ്ങള്  തകേര്ക്കുകേചയന്ന  ഉകദശദ്ധ്യകതനാചടയനാണക  കകേനസര്കനാര്  പപൗരതസ

കഭദേഗതബ  നബയമലാം  ചകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതക.  ഭനാരതതബചന്റെ  ചഎകേദ്ധ്യവലാം

അഖണതയുലാം  മകതതര  മൂലദ്ധ്യങ്ങളുലാം  തകേര്ക്കുന്ന  ഇപൗ  നബയമലാം  റദനാകനാന

ശക്തമനായ നടപടബ സസതീകേരബകണലാം. 

ശതീ  .    മനാണബ  സബ  .    കേനാപ്പെന:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഭനാരതതബചന്റെ

ചഎകേദ്ധ്യവലാം അഖണതയുലാം മകതതരതസവലാം തകേര്ക്കുന്ന പപൗരതസ കഭദേഗതബ നബയമലാം

റദനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സസതീകേരബകണലാം.

ശതീ  .    അനൂപക  കജകബക:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  സമൂഹതബനുലാം

രനാജദ്ധ്യതബനുതചന്നയുലാം  ശക്തമനായ  സകന്ദശമനാണക  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ

നബയമതബചനതബരനായ കകേരളതബചല സലാംയുക്ത പ്രകക്ഷനാഭലാം. 

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷേലാംസതീര്:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.

മതനാടബസനാനതബലള്ള  പപൗരതസലാം  എന്നതബലൂചട   രനാജദ്ധ്യചത ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ

ഹബനതസവല്കരബകനാനുള്ള  നബലപനാടനാണക  കകേനസര്കനാരബകന്റെതക  എന്നതക

വദ്ധ്യക്തമനാണക.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദേചമകനദ്ധ്യ  മതനബരകപക്ഷതയുലാം

ജനനാധബപതദ്ധ്യവലാം  ഉയര്തബപ്പെബടബച്ചുചകേനാണ്ടുള്ള  പ്രകക്ഷനാഭങ്ങള്  ഈ

നബയമതബചനതബചര തുടരണലാം.  
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കഡനാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര്:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന.  ഭരണഘടനയുചട

അന:സത  കചനാദേദ്ധ്യലാം  ചചയചപ്പെടുന്നതുലാം  കദേശതീയതയുലാം  മതനബരകപക്ഷതയുലാം

തകേര്ക്കുന്നതുമനായ  നബലപനാടനാണക  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമതബലൂചട  കകേന

സര്കനാര്  സസതീകേരബചബരബക്കുന്നതക.  2019-ചല  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം

റദനാകനാന കകേനസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം ചചലതണലാം. ഇപൗ നബയമതബചനതബചര

പ്രകക്ഷനാഭലാം  നടത്തുന്നവചര  ജയബലബലടയ്ക്കുന്ന  അവസ

കകേരളതബലണ്ടെനാകേനാതബരബകനാനനാവശദ്ധ്യമനായ നടപടബ സസതീകേരബകണലാം.

ശതീ  .    എ  .    പ്രദേതീപക കുമനാര്:  പ്രകമയചത  പബനനാങ്ങുന. പപൗരതസ  കഭദേഗതബ

നബയമതബചനതബചര  ആദേദ്ധ്യമനായബ  പ്രകമയലാം  ചകേനാണ്ടുവരുന്നതക  കകേരള

നബയമസഭയനാണക. വദ്ധ്യക്തമനായ  മനാനദേണങ്ങള്  നബലനബല്ചക

മതനാടബസനാനതബലളള  പപൗരതസലാം  എന്ന  നബയമ  കഭദേഗതബയബലൂചട

ഭരണഘടനനാലലാംഘനമനാണക  കകേനസര്കനാര്  നടതബയബരബക്കുന്നതക.

കകേനതബചന്റെ  ഈ  നടപടബ  ഇനദ്ധ്യചയ  കലനാകേരനാഷങ്ങളബല്നബനലാം

ഒറചപ്പെടുത്തുന്നതബനബടയനാക്കുലാം.   

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക  (ശതീ  .    രകമശക  ചചന്നബതല): പ്രകമയചത

പബനനാങ്ങുന.  സസനാതനദ്ധ്യനാനനരലാം രനാജദ്ധ്യലാം അഭബമുഖതീകേരബക്കുന്ന ഏറവലാം വലബയ
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ചവലവബളബയനാണക  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമലാം.  ഭരണഘടനനാ  വബരുദവലാം

മതനാടബസനാനതബല്  ജനങ്ങളബല്  ഭബന്നത  ഉളവനാക്കുന്നതുമനായ

പ്രസ്തുത  നബയമതബചനതബചര  ജനാതബ-മത-വര്ഗ്ഗ-വര്ണ-കേക്ഷബ-രനാഷതീയ

വദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസമബലനാചത  കപനാരനാടണലാം.  മകതതര  പനാരമ്പരദ്ധ്യമുള്ള  ഇനദ്ധ്യയബല്  എലനാ

പപൗരനുലാം തുലദ്ധ്യ അവകേനാശമനാണക  ഇനദ്ധ്യന ഭരണഘടന വബഭനാവനലാം ചചയ്യുന്നതക.

എന.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുന്നതക  സലാംബനബചക  സമഗ്രപഠനലാം  നടതനാന

കകേനസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം ചചലതണലാം.    

തുറമുഖവലാം  മറ്റ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .    രനാമചനന  കേടന്നപ്പെള്ളബ):  മതനബരകപക്ഷത  തകേര്കനാനുലാം  ചരബത്രചത

അപകേതീര്തബചപ്പെടുതനാനുലാം  കദേശതീയതചയ  ഭലാംഗചപ്പെടുതനാനുമുള്ള  ശമങ്ങളനാണക

പപൗരതസ കഭദേഗതബ നബയമതബലൂചട വബവക്ഷബക്കുന്നതക.  ഈ നബയമതബചനതബചര

ജനാതബ-മത-രനാഷതീയ  ചബനകേള്കതതീതമനായബ  ഒറചകട്ടനായബ

പ്രവര്തബകകണ്ടെതനാണക.  

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പപൗരതസ  കഭദേഗതബ

നബയമതബലൂചട  ഒരു  പ്രകതദ്ധ്യകേ   വബഭനാഗതബചനതബചരയുള്ള  വബകവചനപരമനായ

നതീകങ്ങളനാണക  വബവക്ഷബക്കുന്നതക.  മത  വബകവചനനാടബസനാനതബല്
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സലാംസനാനങ്ങള്കക പ്രകതദ്ധ്യകേ പദേവബ നല്കുന്ന രതീതബ ഒഴബവനാകചപ്പെകടണ്ടെതനാണക.

ഇനദ്ധ്യയബചല  മഹനാഭൂരബപക്ഷലാം  ജനതചയയുലാം  രണ്ടെനാലാംകേബട  പപൗരനനാരനായബ

കേണകനാക്കുകേചയന്ന സലാംഘപരബവനാറബചന്റെ അജണ്ടെയുചട ഭനാഗമനായബ ചകേനാണ്ടുവന്ന

പപൗരതസ  കഭദേഗതബ  നബയമചത  എതബര്തബചലങബല്  ഇതരലാം  അജണ്ടെകേള്

ഒചന്നനാന്നനായബ  രനാജദ്ധ്യതക  ശക്തബചപ്പെടുന്ന  സബതബയുണ്ടെനാകുലാം.  മതനബരകപക്ഷത

സലാംരക്ഷബകചപ്പെടണചമന്നക  ആഗ്രഹബക്കുന്ന  മുഴുവന  ജനങ്ങളുലാം  ഇപൗ

നബയമതബചനതബചര അണബനബരകണലാം.  ഭരണഘടന മുകന്നനാട്ടുവച ആശയങ്ങള്

പൂര്ണമനായുലാം  സസനാലാംശതീകേരബച്ചുചകേനാണ്ടെക  നബലവബല്വന്ന  1955-ചല  പപൗരതസ

നബയമതബല്  പബല്കനാലതക  ചബല  കഭദേഗതബകേള്  ചകേനാണ്ടുവചന്നങബലലാം

മതപരമനായ  വബകവചനകമനാ  മപൗലബകേനാവകേനാശതബചന്റെ  ലലാംഘനകമനാ  അവയബല്

ഉണ്ടെനായബട്ടബല.  രനാജദ്ധ്യചതയുലാം  ജനങ്ങചളയുലാം  മതതബചന്റെ  അടബസനാനതബല്

ഭബന്നബപ്പെബകനാനുള്ള  ആപല്കരമനായ  നതീകമനാണക  കഭദേഗതബ  നബയമതബലൂചട

ഇകപ്പെനാള്  ചകേനാണ്ടുവന്നബരബക്കുന്നതക.  രനാജദ്ധ്യതക  നബലനബല്ക്കുന്ന  പ്രകതദ്ധ്യകേ

സനാഹചരദ്ധ്യലാം പരബഗണബചക ഒരു ഓര്ഡബനനസബലൂചട പപൗരതസ കഭദേഗതബ നബയമലാം

റദക ചചയനാനുള്ള നടപടബ സസതീകേരബകണലാം.  

(ശതീ. ചകേ. സബ. കജനാസഫൈക അവതരബപ്പെബച കഭദേഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.)
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പ്രകമയലാം സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പനാസനാകബ.

III പ്രകമയലാം

സഭ അനബശബതകേനാലകതയക പബരബയുന്നതക സലാംബനബചക

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ വബജയന  ):  സഭ മുമ്പനാചകേ മറക  അതദ്ധ്യനാവശദ്ധ്യ

ബബസബനസ്സുകേചളനാനമബലനാതതബനനാല്  സഭ  അനബശബതകേനാലകതയക

പബരബയനാവന്നതനാണക എന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക  ചഎസകേക  ):

പ്രകമയചത പബനനാങ്ങുന.

(പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുചട  പതബകനഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം

വബജയകേരമനായബ  പൂര്തതീകേരബക്കുന്നതബനക  സഹകേരബച  എലനാവര്ക്കുലാം

ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സതീകര്  നന്ദബ  കരഖചപ്പെടുത്തുകേയുലാം  പുതുവത്സരനാശലാംസകേള്

കനരുകേയുലാം ചചയ.)

സഭ  കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാചട  ഉചയ്ക്കുകശഷേലാം  12.38-നക

അനബശബതകേനാലകതയക പബരബഞ്ഞു.

********


