
I ഇ.ബബ. XIV -  കകേരള നബയമസഭ/XXII-9

    പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2021   ജനുവരബ   20,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

 I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

സബ  .   ആന്റെക്ക് എ  .  ജബ  .   ഓഡബറക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള  ഇനഫനാസ്ട്രക്ചര  ഇനകവസക്ക്കമന്റെക്ക്  ഫണക്ക്

കബനാരഡബല്  (കേബഫ്ബബ)  2018-19  സനാമ്പതബകേ  വരഷതബല്  നടതബയ

മസനാല  കബനാണ്ടുകേള്  വബറഴബച്ചതുള്കപ്പെകടയുള്ള  കേടകമടുപ്പെക്ക്  ഓഫക്ക്  ബജറക്ക്

കേടകമടുപ്പെനാകണനലാം  ഇതക്ക്  ഭരണഘടനയുകട  293-ാം  വകുപ്പെബല്  നബശ്ചയബച്ച

പരബധബകേകള  കകബപ്പെനാസക്ക്   കചയ്യുന്നതുലാം  കഷഡഡ്യൂള്  7-കല  പട്ടബകേ  ഒന്നബകല

37-ാം  എനടബയുകട  വദവസ്ഥകേള്  ലലാംഘബക്കുന്നതുലാം  അതുവഴബ

ഭരണഘടനയുകട  ലലാംഘനമനാകണനമുള്ള  കേലാംപക്ക് കടനാളര  ആന്റെക്ക്  ഓഡബറര

ജനറലബകന്റെ  നബരസ്പീക്ഷണലാം ഉണനാകബയബട്ടുള്ള ഗുരുതരമനായ സ്ഥബതബവബകശേഷലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചയ്യണകമന്നനാവശേദകപ്പെട്ടക്ക്   സരവ്വശസ്പീ

വബ. ഡബ. സതസ്പീശേന, ടബ. എ. അഹമ്മേദക്ക് കേബസ്പീര, കമനാനസക്ക് കജനാസഫക്ക്, അനൂപക്ക്

കജകബക്ക് എന്നസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബച്ചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):

സലാംസ്ഥനാന ഫബനനാനസക്ക് ഓഡബറക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് 2019-കല കേബഫ്ബബ സലാംബനബച്ച

പരനാമരശേങ്ങള്  ഗുരുതര  അടബയന്തര  സനാഹചരദലാം  സൃഷബച്ചബരബക്കുനകവന്ന

വനാദലാം  അടബസ്ഥനാനരഹബതമനാണക്ക്.  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശേങ്ങള്  പനാലബകനാകത

ചട്ടവബരുദമനായ നടപടബക്രമങ്ങളബലൂകടയനാണക്ക് സബ.&എ.ജബ. ഓഡബറക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

തയ്യനാറനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കേബഫ്ബബയുകട  നബയമസനാധുത  സലാംബനബച്ചക്ക്

സബ.&എ.ജബ.  എതബകച്ചരന്നബരബക്കുന്ന  നബഗമനങ്ങകളക്കുറബച്ചുള്ള

പ്രതബപക്ഷതബകന്റെ  അഭബപ്രനായലാം  അറബയുന്നതബനക്ക്  സരകനാരബനക്ക്

തനാല്പ്പെരദമുള്ളതബനനാല് ഇഇൗ വബഷയലാം ചരച്ച കചയ്യനാവന്നതനാണക്ക്.

(അടബയന്തരപ്രകമയലാം ചരച്ചയ്കകടുകനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചു.)

II ശദ ക്ഷണബകല് 

 (1) കകേനനാകനന്വേഷണ ഏജനസബകേള് സരകനാര ഉകദദനാഗസ്ഥകര 
പസ്പീഡബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക് 

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  കകേനനാകനന്വേഷണ  ഏജനസബകേള്  നടതബവരുന്ന

അകനന്വേഷണങ്ങകളക്കുറബച്ചക്ക്  വദനാപകേമനായ പരനാതബകേളനാണക്ക് ഉയരനവരുന്നതക്ക്.
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സലാംസ്ഥനാന അസബസന്റെക്ക് കപ്രനാട്ടനാകകനാള് ഓഫസ്പീസകറ  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

അപമരദനാദയനായബ കപരുമനാറകേയുലാം കചയ്ത കേസലാംസക്ക് അധബകൃതരുകട സമസ്പീപനലാം

അപലപനസ്പീയമനാണക്ക്.  രനാഷസ്പീയലക്ഷദകതനാകട  ഇതരലാം  ഏജനസബകേള്

അകനന്വേഷണതബകന്റെ  കപരബല്  സലാംസ്ഥനാന  സരകനാരുകദദനാഗസ്ഥകര

മനാനസബകേമനായബ  പസ്പീഡബപ്പെബക്കുന്ന  സലാംഭവങ്ങളബല്  അടബയന്തര

ഇടകപടലുണനാകേണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സലാംസ്ഥനാന  അസബസന്റെക്ക്

കപ്രനാകട്ടനാകകനാള് ഓഫസ്പീസരകക്ക് സമനസക്ക് ലഭബച്ചതബകനത്തുടരന്നക്ക്  എറണനാകുളലാം

കേസലാംസക്ക്  പ്രബവന്റെസ്പീവക്ക്  ഓഫസ്പീസബല്  ഹനാജരനാകുകേയുലാം  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുതബ

കേനാരദങ്ങള്  പറയനാന  നബരബനബക്കുകേയുലാം  അതബനക്ക്  തയ്യനാറനായബകല്ലെങബല്

ഭവബഷദത്തുകേള്  കനരബകടണബവരുകമന്നക്ക്  മുന്നറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേബയതനായുലാം  ചസ്പീഫക്ക്

കസക്രട്ടറബകക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭബച്ചു.  അപമരദനാദയനായബ  കപരുമനാറബയ  കേസലാംസക്ക്

ഉകദദനാഗസ്ഥകന്റെ  കപരുള്കപ്പെടുതബകകനാണ്ടുള്ള  കേതക്ക്  കകേന  ധനകേനാരദ

കസക്രട്ടറബകക്ക് അയച്ചബട്ടുണക്ക്. സലാംഭവതബല് നബഷ്പക്ഷവലാം സമയബനബതവമനായ

അകനന്വേഷണലാം  നടതണകമനലാം  കേസലാംസക്ക്  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട  അനുചബതവലാം

ക്രമരഹബതവമനായ  കപരുമനാറലാം  ഉണനാകേനാതബരബകനാന  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണകമനലാം  ആവശേദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.      
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(2) കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം

ശസ്പീമതബ  ഷനാനബകമനാള്  ഉസനാന:  അരൂര  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല

തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങളബകല  കുടബകവള്ളക്ഷനാമലാം  അടബയന്തരമനായബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം   കചരതലയബല്  പ്രവരതബക്കുന്ന  സബക്ക്  ഡബവബഷന

കസക്ഷന ഓഫസ്പീസക്ക് കേനാരദനാലയലാം കുതബയകതനാടക്ക് ജലസലാംഭരണബകയനാടക്ക് കചരന്നക്ക്

പ്രവരതബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ജലവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടബ):  കചരതല

മുനബസബപ്പെനാലബറബയബലുലാം  അരൂര  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബലുലാം ജപ്പെനാന കുടബകവള്ള വബതരണ പദതബയബല്നബന്നനാണക്ക്

ശുദജലവബതരണലാം  നടത്തുന്നതക്ക്.  റനാ-വനാട്ടര  പമ്പബലാംഗക്ക്  കമയബന  പപപ്പെക്ക്

പലനബലുണനാകുന്ന  കപനാട്ടലബനക്ക്  ശേനാശേന്വേത  പരബഹനാരകമന്ന  നബലയബല്  3.9

കേബ.മസ്പീറര  ജബ.ആര.പബ.  പപപ്പുകേള്  മനാറബ  എലാം.എസക്ക്.  പപപ്പുകേള്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബകലയനായബ  21.75  കകേനാടബ  രൂപയുകട ഭരണനാനുമതബ  2016-ല്

നല്കുകേയുണനായബ. മറവനതുരുതക്ക് ഗ്രനാമപഞനായതബല്ക്കൂടബ കേടനകപനാകുന്ന

400  മസ്പീറര  ജബ.ആര.പബ.  പപ പ്പെക്ക്  മനാറബ  സ്ഥനാപബകനാന  എതബരപ്പെക്ക്  കേനാരണലാം

സനാധദമനായബട്ടബല്ലെ.  കസനാതസബല്നബന്നക്ക്  ഒരു പമ്പക്ക്കസറക്ക്  മനാത്രമനാണക്ക്  ഇകപ്പെനാള്

പ്രവരതബക്കുന്നതക്ക്.  ജലജസ്പീവന  മബഷന  മുകഖന  വബതരണശലാംഖലകേള്
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കമച്ചകപ്പെടുതബ  തുറവൂര  പഞനായതബല്  2352-ഉലാം  കുതബയകതനാടക്ക്

പഞനായതബല്  1840-ഉലാം  കുടബകവള്ള  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കുന്നതബനുള്ള

പ്രവൃതബകേള് നടനവരുന. പൂരണ്ണകതനാതബലുള്ള പമ്പബലാംഗക്ക് സനാധദമനാകുന്നതബനക്ക്

400  മസ്പീറര  ജബ.ആര.പബ.  പപപ്പെക്ക്  കൂടബ  സ്ഥനാപബകകണതുണക്ക്.  ഭൂജല നബരപ്പെക്ക്

ഉയരന്ന പ്രകദശേമനായതബനനാല് കവനല്കനാലതക്ക് മനാത്രകമ ഇഇൗ പ്രവൃതബകേള്

നബരവ്വഹബകനാന  സനാധബക്കുകേയുള.  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  പ്രവൃതബകേള്

പൂരതബയനാകുന്നകതനാടുകൂടബ  അരൂര  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകലയുലാം

തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങളബകലയുലാം ശുദജലക്ഷനാമലാം പരബഹരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

III സബ്മബഷന
(1) വനപനാത പദതബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന:  പുളബകങ്ങനാതക്ക്നബനലാം കേരണ്ണനാടകേ അതബരതബയബകല

ഭനാഗമണ്ഡലകതയ്ക്കുള്ള വനപനാത പദതബ യനാഥനാരതദമനാക്കുന്നതബനനാവശേദമനായ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

   (മറപടബ കമശേപ്പുറതക്ക് വച്ചു.) 

(2) മഡ്യൂസബയതബകന്റെയുലാം തസ്പീരതനാടന ഓഡബകറനാറബയതബകന്റെയുലാം നബരമ്മേനാണലാം

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശേക്ക് കചന്നബതല  ):  ശേബവഗബരബമഠതബകല

ജനാതബയബല്ലെ  വബളലാംബര  മഡ്യൂസബയതബകന്റെയുലാം  തസ്പീരതനാടന
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ഓഡബകറനാറബയതബകന്റെയുലാം  നബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുന്നതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    വബ  .    കജനായബ:  ശേബവഗബരബമഠതബകല  ജനാതബയബല്ലെ  വബളലാംബര

മഡ്യൂസബയതബകന്റെയുലാം  തസ്പീരതനാടന  ഓഡബകറനാറബയതബകന്റെയുലാം

നബരമ്മേനാണവമനായബ ബനകപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസന്വേവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരനന):  പ്രസ്തുത  നബരമ്മേനാണവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

സരകനാര  5  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബകച്ചങബലുലാം  ബബല്ഡബലാംഗക്ക്  കപരമബറക്ക്

എടുതബരുന്നബല്ലെ.  പ്രകദശേവനാസബകേള്  കകേനാടതബയബല്നബനലാം  വനാങ്ങബയ  കസ

കവകകറക്ക്  കചയ്യനാന  സനാധബച്ചബട്ടബല്ലെ.  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബയുകട

കനതൃതന്വേതബല്  നനാകള  നടക്കുന്ന  കയനാഗതബല്  തസ്പീരുമനാനകമടുകനാന

സനാധബക്കുകമന്നക്ക് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ഇതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള് നനാകള കചരുന്ന കയനാഗതബല്  ചരച്ച കചയ്യുന്നതനാണക്ക്. 
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(3) ഷഫസ്പീകബകന്റെ മരണലാം 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന:  കപനാലസ്പീസക്ക്  കേസഡബയബല് മരണകപ്പെട്ട

കകേനാട്ടയലാം  കേനാഞ്ഞബരപ്പെള്ളബ  സന്വേകദശേബ  ഷഫസ്പീകബകന്റെ  കുടുലാംബതബനക്ക്  വസ്പീടക്ക്

നബരമ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുലാം  കുട്ടബകേകള  ദകതടുക്കുന്നതബനുലാം  ഭനാരദയക്ക്  കജനാലബ

നല്കുന്നതബനുലാം  കേസഡബമരണകത സലാംബനബച്ച ജസബസക്ക് നനാരനായണക്കുറപ്പെക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  ശേബപനാരശേകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):   ഷഫസ്പീകക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

കേസഡബയബലനാണക്ക്  മരണകപ്പെട്ടകതങബല്  സബ.ബബ.കഎ  അകനന്വേഷണലാം

നടത്തുന്നതബനക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  മുനഗണന  നല്കുന്നതനാണക്ക്.  ജസബസക്ക്

നനാരനായണക്കുറപ്പെക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  ശേബപനാരശേകേള്  സരകനാര

പരബകശേനാധബച്ചതബനുകശേഷലാം യുക്തമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(4) ആദബവനാസബ ഭൂമബപ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  പുഞവയല്,  കദവബയനാര,  കപരബഞനാനകുട്ടബ

പ്രകദശേങ്ങളബകല  ആദബവനാസബ  ഭൂമബപ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാനുലാം  സുപ്രസ്പീലാം

കകേനാടതബയുകട  അനുമതബ  ലഭബച്ച  19000  ഏകര  ഭൂമബ  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.
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വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  പതബച്ചുനല്കേബ  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബച്ചുനല്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന):

കകേനനാനുമതബ  ലഭബച്ച  നബക്ഷബപ്ത  വനഭൂമബ  വബവബധ  ജബല്ലെകേളബല്  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

വബഭനാഗകനാരകക്ക് നല്കേബവരബകേയനാണക്ക്.  (വബശേദമനായ മറപടബ കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു)

       (5) തനാലൂകക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള:  മലപ്പുറലാം  ആസ്ഥനാനമനായബ  പുതബയ  തനാലൂകക്ക്

രൂപസ്പീകേരബകനാന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന):

തനാലൂകക്ക്  പുന:സലാംഘടന  സലാംബനബച്ചക്ക്  ലനാന്റെക്ക്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേസ്പീഷണകററബകന്റെ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയക്ക്  തുടരനടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.

(വബശേദമനായ മറപടബ കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു.)  

(6) ടനാനസ്കജനഡറകേളുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീമതബ  പബ  .    അയബഷനാ  കപനാറബ: ടനാനസ്കജനഡറകേള്  കനരബടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകനാന നടപടബയുണനാകേണലാം.  

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീച്ചര): ടനാനസ്കജനഡര



9

സമൂഹതബകന്റെ  സമഗ്ര  പുകരനാഗതബകനായബ  ടനാനസ്കജനഡര  നയലാം

നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  'മഴവബലക്ക്ല്ല്  '  പദതബകക്ക്  തുടകലാം  കുറബക്കുകേയുലാം  അവരുകട

വബദദനാഭദനാസ  ഉന്നമനതബനനായബ  കസനാളരഷബപ്പുലാം  കഹനാസല്  സഇൗകേരദവലാം

ഏരകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  സലാംരലാംഭകേതന്വേ  വബകേസനതബനനാവശേദമനായ  നബരവധബ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ലബലാംഗമനാറശേസ്ത്രക്രബയയ്ക്കുലാം

തുടരനള്ള  ആകരനാഗദപ്രശ്നങ്ങള്ക്കുലാം  ധനസഹനായലാം  നല്കുനണക്ക്.

കതനാഴബലബനനായബ  വനായ്പ പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കഷനാരട്ടക്ക്  കസ കഹനാമുകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ഇവരകനാവശേദമനായ  കബനാധവല്കരണ  പരബപനാടബ

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ്യുനണക്ക്. 

(7) ബബ  .  പബ  .  എല്  .    കസനാളരഷബപ്പെക്ക്

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന:  2018-19-ല്  സന്വേനാശയ  കമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബല്  പ്രകവശേനലാം  കനടബയ  ബബ.പബ.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളബല്കപ്പെടുന്ന

എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  കസനാളരഷബപ്പെക്ക്  വബതരണലാം കചയ്യനാന

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീച്ചര): എലാം.ബബ.ബബ.എസക്ക്.

വബദദനാരതബകേള്ക്കുള്ള  ബബ.പബ.എല്.  കസനാളരഷബപ്പെക്ക്  തനാല്കനാലബകേമനായബ
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നബരതബവയനാന  കകേനാടതബ  ആവശേദകപ്പെട്ടതബകനതബകര  സരകനാര  അപ്പെസ്പീല്

കകേനാടുതബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   കകേനാടതബ  വബധബ  വരുന്ന  മുറയക്ക്  കസനാളരഷബപ്പെക്ക്

വബതരണലാം കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.  

(8)   മകഞരബ കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക്

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര: സ്ഥലകമകറടുതക്ക് മകഞരബ കമഡബകല് കകേനാകളജബകന്റെ

അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദങ്ങള് വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം കകേനാവബഡക്ക് ഇതര ചബകേബത

പുനരനാരലാംഭബക്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  മകഞരബ  കമഡബകല്

കകേനാകളജബല് തസബകേകേള് സൃഷബച്ചുലാം  അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദങ്ങള് വരദബപ്പെബച്ചുലാം

സ്ഥബരനാലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  ആരദലാം  മബഷനബലൂകട  കരനാഗസ്പീസഇൗഹൃദ

ആശുപത്രബയനാക്കുകേയുലാം  കേനാതക്ക് ലനാബക്ക്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  9  നബലകേളുള്ള  കകേട്ടബടലാം,  കേന്വേനാരകട്ടഴക്ക്,

ആഡബകറനാറബയലാം  എന്നബവയുകട  നബരമ്മേനാണലാം  നടത്തുകേയുലാം  പബ.ജബ.  കകേനാഴക്ക്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കസഷദനാലബറബ  കബനാക്കുകേളുകട  നബരമ്മേനാണവലാം

സ്ഥലകമടുപ്പുലാം  സരകനാരബകന്റെ  പരബഗണനയബലുള്ളതുലാം  കകേനാവബഡക്ക്-19
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നബയനണ  വബകധയമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  കകേനാവബഡക്ക്  ഇതര  ചബകേബത

പുന:സ്ഥനാപബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.

(9) ആകരനാഗദ സരവ്വകേലനാശേനാലയുകട ഗകവണബലാംഗക്ക് കബനാഡബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    അബ്ദുള്  ഖനാദര:  ആകരനാഗദ  സരവ്വകേലനാശേനാലയുകട

ഗകവണബലാംഗക്ക്  കബനാഡബ       ജനനാധബപതദവല്കരബക്കുന്നതബനക്ക്         നടപടബ 

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശേബശു  വബകേസനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശേലജ  ടസ്പീച്ചര  ):  ആകരനാഗദ

സരവ്വകേലനാശേനാലയുകട  ഗകവണബലാംഗക്ക്  കബനാഡബ  കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെട്ട

സമബതബയനായബ  പുന:സലാംഘടബപ്പെബകണകമന്ന  പ്രകമയലാം  ഒന്നനാമതക്ക്  കസനറക്ക്

കയനാഗതബല്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

2010-കല നബയമലാം കഭദഗതബ കചയ്യുന്നതബനുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് ലഭബക്കുന്ന മുറയക്ക്

തുടരനടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

(10) എല്  .  എസക്ക്  .  ജബ  .  ഡബ  .   പ്രവൃതബകേള് 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  ആലത്തൂര  മണ്ഡലതബകല

എല്.എസക്ക്.ജബ.ഡബ.  പ്രവൃതബകേള് പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം ജബല്ലെനാതലതബല്

ചുമതല നല്കുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.
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തകദ്ദേശേസന്വേയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായ്തസ്പീന):  ലനാന്റെക്ക്

സരകവ്വ,  കസനായബല്  ഇനകവസബകഗഷന,  ഡബപസന  എന്നബവയ്ക്കുള്ള  തുകേ

ലഭദമനാകുന്ന  മുറയക്ക്  ആലത്തൂര  മണ്ഡലതബകല  എല്.എസക്ക്.ജബ.ഡബ.

പ്രവൃതബകേള്  പൂരതസ്പീകേരബകനാന  പനാലകനാടക്ക്  എല്.എസക്ക്.ജബ.ഡബ.

എകബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവക്ക് എഞബനസ്പീയകറ ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്. 

(11) പനാരബസ്ഥബതബകേ സലാംകവദന കമഖല

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  ചൂലന്നൂര,  പസ്പീച്ചബ-വനാഴനാനബ  വനദമൃഗ

സകങതങ്ങള്കക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പനാരബസ്ഥബതബകേ സലാംകവദന കമഖല പരമനാവധബ ഒരു

കേബകലനാമസ്പീറര ആക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ചസ്പീഫക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രനാജന):  പസ്പീച്ചബ-വനാഴനാനബ  വനദമൃഗ  സകങതലാം

സസ്പീകറനാ  ബഫര  കസനാണ്  ആക്കുന്നതബനക്ക്  കകേനസരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലുതണലാം.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശേനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജു  ):

ജനവനാസകമഖലയബകല പരമനാവധബ ദൂരലാം  ഒരു കേബകലനാമസ്പീററബനുള്ളബലനാകബയനാണക്ക്

പസ്പീച്ചബ-വനാഴനാനബ,  ചൂലന്നൂര   വനദജസ്പീവബ  സകങതങ്ങളുകട  ചുറ്റുമുള്ള  ഇകകനാ

കസനസബറസ്പീവക്ക് കസനാണ് ഡസ്പീമനാരകകറക്ക് കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്. പരനാതബ ഉയരന്നതബനനാല്

ജനവനാസകമഖല  പൂരണ്ണമനായബ  ഒഴബവനാകണകമന്ന  തസ്പീരുമനാനതബകന്റെ
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അടബസ്ഥനാനതബല്  പുനരനബരണ്ണയബച്ച  കപ്രനാകപ്പെനാസല് വനലാം  പരബസ്ഥബതബ

മനനാലയതബനക്ക് സമരപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

(12) മനാനന്തവനാടബ മനാതൃകേനാ ഡബഗ്രബ കകേനാകളജബകന്റെ പ്രവരതനലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  മനാനന്തവനാടബ  മനാതൃകേനാ  ഡബഗ്രബ  കകേനാകളജബകന്റെ

പ്രവരതനലാം ആരലാംഭബകനാന അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):    വയനനാടക്ക്  ജബല്ലെയക്ക്

അനുവദബച്ച   മനാതൃകേനാ  ഡബഗ്രബ  കകേനാകളജക്ക്  മനാനന്തവനാടബയബല്

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനനായബ റൂസ രണനാലാംഘട്ടതബലുള്കപ്പെടുതബ പതക്ക് ഏകര ഭൂമബ

സലാംസ്ഥനാന സരകനാര  പകേമനാറബയബട്ടുണക്ക്. കകേന വബഹബതലാം  ലഭദമനാകുന്ന മുറയക്ക്

കകേനാകളജക്ക് തുടങ്ങനാനുള്ള നടപടബ  ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്. 

IV  കമശേപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത  ഇനലാം  അനുസരബച്ചുള്ള

കേടലനാസ്സുകേള് കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു. 

V  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച്ചു.
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1.  2021-കല  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്ലെബകന

സലാംബനബച്ച  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.

2.  കകേരളതബകല  കേനായല്തസ്പീര  വബകനനാദസഞനാര  കകേനങ്ങളബകല

മനാലബനദനബരമ്മേനാരജനലാം  സലാംബനബച്ച  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.

3.  എസബകമറക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  ഇരുപതബഅഞക്ക്  മുതല്  മുപ്പെതബരണക്ക്

വകരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.

4. പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗകക്ഷമലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബയുകട

എട്ടനാമതുലാം ഒനപതനാമതുലാം റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.

5. പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എന്നബവ  സലാംബനബച്ച  സമബതബയുകട

ആറനാമതുലാം ഏഴനാമതുലാം റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.

6. ഹരജബകേള്  സലാംബനബച്ച  സമബതബയുകട  നനാലക്ക്  മുതല്  ആറക്ക്

വകരയുള്ള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്.

7. സ്ത്രസ്പീകേളുകടയുലാം  ടനാനസ്കജനഡറകേളുകടയുലാം  കുട്ടബകേളുകടയുലാം

ഭബന്നകശേഷബകനാരുകടയുലാം  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബയുകട  ഇരുപതനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്.
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VI  ധനകേനാരദലാം 

2021-2022   സനാമ്പതബകേ വരഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകന
സലാംബനബച്ച കപനാതുചരച്ച 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശേശേസ്പീനന:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  പഇൗരതന്വേ

നബയമകഭദഗതബ,   കേനാരഷബകേ  പരബഷ്കരണ നബയമങ്ങള്  എന്നബവയ്കകതബകര

ശേക്തമനായബ  പ്രതബകേരബകനാന  സരകനാരബനക്ക്   സനാധബച്ചു.  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ

കമഖല  കമച്ചകപ്പെടുതബയതബകന്റെ  ഫലമനായബ  കൂടുതല്  കുട്ടബകേള്

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകലതബ.  പശ്ചനാതല വബകേസനതബനക്ക് മുതല്ക്കൂട്ടനായബ

കേബഫ്ബബ മനാറബ.   കേരഷകേകക്ഷമകബനാരഡക്ക് രൂപസ്പീകേരണവലാം  പഴലാം,  പച്ചകറബ

ഉല്പന്നങ്ങളുകട  തറവബല  നബശ്ചയബച്ച  നടപടബയുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.

ഇഞബയ്ക്കുകൂടബ  തറവബല നബശ്ചയബകണലാം. 241 ആദബവനാസബ കമന്റെര ടസ്പീച്ചരമനാകര

നബയമബച്ചതുലാം കപനാലസ്പീസക്ക് കസനയബല് ആദബവനാസബ വബഭനാഗങ്ങളുകട പങനാളബതലാം

വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  622  ആദബവനാസബ  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഭൂമബയുലാം  വസ്പീടുലാം

നല്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകയടുതതുലാം കഗനാത്രജസ്പീവബകേ പദതബവഴബ  കതനാഴബല്

പരബശേസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചതുലാം  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേളുകട കൂലബ വരദബപ്പെബച്ചതുലാം ബബ.പബ.എല്.  മുനഗണനനാ ലബസബല്

അവകര  ഉള്കപ്പെടുതബയതുലാം  ശകദയമനാണക്ക്.  കതനാട്ടലാം

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുകവണബ  പലഫക്ക്  ഭവന  നബരമ്മേനാണ  പദതബ
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ആരലാംഭബകനാനുലാം  വയനനാടക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  ആരലാംഭബകനാനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  ഹസ്പീകമനാകഗനാബബകനനാപ്പെതബ  റബസരച്ചക്ക്  ആന്റെക്ക്  കകേയര കസന്റെര

ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം  പഴശബ  കസനാപസറബക്കുകേസ്പീഴബല്  പടബല്  കകേനാകളജക്ക്

പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം  പ്രസ്പീപപ്രമറബ  ടസ്പീച്ചരമനാരുകട  ഓണകററബയലാം  വരദബപ്പെബച്ചതുലാം

എലകവറഡക്ക്  പഹകവ  നബരമ്മേനാണതബനക്ക്  തുകേ  വകേയബരുതബയതുലാം

സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സരകനാര  എയ്ഡഡക്ക്  വബദദനാലയങ്ങളബകല 

അദദനാപകേരുകട  ഓണകററബയവലാം  ITDP-യക്ക്  കേസ്പീഴബലുള്ള  കേബന്റെരഗനാരട്ടന,

വബകേനാസക്ക് വനാടബ  അദദനാപകേ/കഹല്പ്പെരമനാരുകട  കവതനവലാം  വരദബപ്പെബകനാന

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  തലകശരബ-പമസൂര,  നബലമ്പൂര-നഞകങനാടക്ക്

കറയബല്പ്പെനാത  നബരമ്മേനാണതബനക്ക്  ആദദ  ഗഡു  അനുവദബകണലാം.  കവററബനറബ

സരവ്വകേലനാശേനാലയുകട ഗ്രനാന്റെക്ക് പതക്ക് ശേതമനാനലാം വരദബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രനാധനാകൃഷ്ണന:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.

കേടകമടുക്കുന്ന  പണലാം  മൂലധനകച്ചലവബനുകവണബ  ഉപകയനാഗബകനാകത

കേടബനാധദത തസ്പീരകനാന വബനബകയനാഗബക്കുന്നതക്ക് വളരച്ചനാ നബരകക്ക് കുറയുന്നതബനക്ക്

കേനാരണമനാകുലാം.  ധനഉതരവനാദബതന്വേ നബയമതബകന്റെ വദവസ്ഥകേള് പനാലബകനാന

ഈ സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ലെ.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ സനാമ്പതബകേ സമസ്പീപനലാം

പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം  കപനാതുകേടലാം വരദബക്കുകേയുലാം കചയ.
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ശസ്പീ  .    ചബറയലാം കഗനാപകുമനാര:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  കേഴബഞ്ഞ

അഞക്ക്  വരഷകനാലയളവബല്  സരകനാര  നടപ്പെബലനാകബയ  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങളുകട  കനട്ടമനാണക്ക്  തകദ്ദേശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ള

കതരകഞ്ഞടുപ്പെക്ക് ഫലലാം.  സലാംസ്ഥനാനതബകന്റെ ശേരനാശേരബ സനാമ്പതബകേവളരച്ച 5.9

ശേതമനാനമനാകബ  വരദബപ്പെബച്ചു.  പകേരച്ചവദനാധബ  കേനാലഘട്ടതബല്

സനാധനാരണകനാരകക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കേബകകനാണ്ടുള്ള  പദതബകേള്

പ്രഖദനാപബകനാനുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമകപനഷനുകേള്  കേനാകലനാചബതമനായബ

വരദബപ്പെബകനാനുലാം  സനാധബച്ചു.  കേനാരഷബകേ-പരമ്പരനാഗത  കമഖലകേളുള്കപ്പെകട

പുനരുദരബകനാനുലാം  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേവബദദയനുസൃതമനായ

വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ കമഖലയബല് നടപ്പെനാകനാനുലാം

ബബ.പബ.എല്.  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  സഇൗജനദ  ഇന്റെരകനറക്ക്  സലാംവബധനാനലാം

ഏരകപ്പെടുതനാനുലാം   ബഡ്ജറബല്  വബഭനാവനലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യബല് ശേമ്പളപരബഷ്കരണലാം നടപ്പെനാകനാനുലാം എലാംപനാനല്

ജസ്പീവനകനാകര  തബരബകച്ചടുകനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ

കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്ള  കഫസബവല്  അലവനസക്ക്  കേനാകലനാചബതമനായബ

വരദബപ്പെബകണലാം.  പതക്ക്  വരഷലാം  പൂരതബയനാകബയ  കേനാഷന്വേല്-കേരനാര-

ദബവസകവതന കതനാഴബലനാളബകേകള സ്ഥബരകപ്പെടുതണലാം.  കേരഷകേകതനാഴബലനാളബ
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കക്ഷമനബധബ  അലാംഗങ്ങളുകട  അലാംശേദനായതബനക്ക്  ആനുപനാതബകേമനായബ  സരകനാര

വബഹബതലാം  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  ഭൂമബ  ക്രയവബക്രയതബലൂകട  ലഭബക്കുന്ന  കസസക്ക്

കേരഷകേകക്ഷമനബധബ കബനാരഡബനക്ക് നല്കേനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബക്ക്:   ബജറബകന  എതബരക്കുന.

അപ്രനാകയനാഗബകേവലാം യനാഥനാരതദകബനാധതബനക്ക് നബരകനാതതുമനായ  ബജറനാണക്ക്

ഇവബകട  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  സരകനാര  ജസ്പീവനകനാരുകട

ശേമ്പളപരബഷ്കരണലാം നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം സരവ്വകേലനാശേനാലകേകള കസന്റെര ഓഫക്ക്

എകലനസുകേളനാക്കുന്നതബനുലാം  പബനവനാതബല്  നബയമനങ്ങള്

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  തബരൂരങ്ങനാടബ

എല്.ബബ.എസക്ക്.-നുലാം  പരപ്പെനങ്ങനാടബ  കസഷദല്  സ്കൂളബനുലാം  കകേട്ടബടലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  ഫണക്ക് അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം കസഷദല് സ്കൂളുകേളബകല

ജസ്പീവനകനാരകക്ക്  ശേമ്പളലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  സ്കൂള്  ചലഞക്ക്  പദതബയുകട

ഭനാഗമനായബ  പണബ  പൂരതസ്പീകേരബച്ച  കകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക്  ഫബറക്ക്നസക്ക്  സരട്ടബഫബകറക്ക്

അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  തകദ്ദേശേഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളുകട

കവട്ടബക്കുറച്ച  ഫണക്ക്  മുനകേനാലപ്രനാബലദകതനാകട  പുനനഃസ്ഥനാപബകണലാം.

എലാം.എല്.എ.  ഫണ്ടുപകയനാഗബച്ചക്ക്  പൂരതസ്പീകേരബച്ച  പ്രവൃതബകേളുകട  ബബല്ലുകേള്

പനാസനാക്കുന്നതബനുലാം  കേരനാറകേനാരുകട  കുടബശബകേ  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതബനുലാം
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നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  കക്ഷമ  കപനഷനുകേള്ക്കുള്ള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

ലഘൂകേരബകണലാം.  നബയമന  ഉതരവക്ക്  ലഭബച്ച  അദദനാപകേരകക്ക്  കജനാലബയബല്

പ്രകവശേബക്കുന്നതബനക്ക് അനുമതബ നല്കേണലാം.

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രനാകജനന:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  സമസ

കമഖലകേളുകടയുലാം  കക്ഷമലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനുള്ള  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  ബജറനാണക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.  പച്ചകറബ

ഉല്പ്പെനാദനതബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബച്ച  നടപടബ  കേരഷകേരകക്ക്  ഏകറ

പ്രകയനാജനപ്രദമനാണക്ക്.  പവദദ്യുതബ  പ്രശ്നങ്ങള്  പൂരണ്ണമനായുലാം  പരബഹരബകനാന

സനാധബച്ചതുലാം  ഗതനാഗതകയനാഗദമനായ  കറനാഡുകേള്  നബരമ്മേബകനാന  കേഴബഞ്ഞതുലാം

സരകനാരബകന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  ജനപക്ഷ  നബലപനാടുകേകളനാടക്ക്

ക്രബയനാത്മകേമനായ  സമസ്പീപനലാം  സന്വേസ്പീകേരബകനാന  പ്രതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.

മൂന്നനാറബല്  കടയബന  സരവ്വസ്പീസക്ക്  പുനരനാരലാംഭബക്കുകമന്ന  പ്രഖദനാപനലാം

യനാഥനാരതദമനാകണലാം.  കഎ.ടബ.ഡബ.പബ.  സബലാംഗബള്  ടസ്പീച്ചരമനാരുകട  കവതനലാം

പരബഷ്കരബകണലാം.  കകേനാവബഡക്ക്  കേനാലതക്ക്  കതനാട്ടലാംകതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്

സഹനായധനവലാം സഇൗജനദകറഷനുമനുവദബച്ച നടപടബ അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.
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VII അടബയന്തരപ്രകമയ ചരച്ച

സബ  . &   എ  .  ജബ  .   റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശേന: അടബയന്തരപ്രകമയ ചരച്ചയനായബ സഭ ഇകപ്പെനാള്

നബരതബ വയണകമന്ന   പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സബ  .   കജനാസഫക്ക്: പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശേന: കേബഫ്ബബകയ  സലാംബനബച്ച

സബ.&എ.ജബ.-യുകട നസ്പീരബക്ഷണങ്ങള് പ്രതബപക്ഷലാം ഉന്നയബച്ച വബമരശേനങ്ങകള

ശേരബവയ്ക്കുന്നതനാണക്ക്.  മസനാലകബനാണ്ടുകേള്  വബറഴബച്ച  നടപടബ  രനാജദതബനക്ക്

പുറത്തുനബന്നക്ക്  കലനാകണടുകനാന  പനാടബകല്ലെന്ന  ഭരണഘടനനാ  വദവസ്ഥയുകട

ലലാംഘനമനാണക്ക്.  എകബറക്ക് മസ്പീറബലാംഗബകന്റെ മബനബട്ടക്ക്സക്ക് സബ.&എ.ജബ.  അയച്ചബട്ടബകല്ലെന്ന

വനാദലാം  കതറനാണക്ക്.  കകേന  സരകനാര  ഓഫക്ക്  ബജറനായബ  കേടകമടുക്കുന്നതബകന

വബമരശേബച്ച  സബ. &എ.ജബ.-യുകട  കേബഫ്ബബയ്കകതബരനായ നബരസ്പീക്ഷണങ്ങകള

രനാഷസ്പീയഗൂഢനാകലനാചനകയന്നക്ക് ആകരനാപബക്കുന്നതക്ക് വസ്തുതനാപരമല്ലെ.  കേടകമടുപ്പെക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  റബസരവക്ക്  ബനാങബകന്റെ  എന.ഒ.സബ.  ലഭബച്ചബട്ടുകണന്ന  വനാദലാം

കേബളബപ്പെബകലനാണക്ക്.  മസനാലകബനാണ്ടുകേള് വഴബയുള്ള കേടകമടുപ്പെബകന കേബഫ്ബബ

കബനാരഡക്ക്  കയനാഗതബല്   ധനകേനാരദ  കസക്രട്ടറബയുലാം  ചസ്പീഫക്ക്  കസക്രട്ടറബയുലാം

എതബരതബരുന്നതനാണക്ക്. കേബഫ്ബബ  മസനാലകബനാണ്ടുകേള്  വബറതബലുള്കപ്പെകട
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ഭരണഘടനനാ ലലാംഘനമുകണന്ന സബ.&എ.ജബ.-യുകട കേകണതല് ഗുരുതരമനായ

ഭവബഷദതനാണക്ക്   സലാംസ്ഥനാനത്തുണനാകനാന  കപനാകുന്നതക്ക്.  അപകേടകേരമനായ

ഇതരലാം നസ്പീകങ്ങളബല്നബന്നക്ക് ധനകേനാരദവകുപ്പെക്ക് പബന്തബരബയണലാം.  

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക്  മനാതദ്യു:  സബ.&എ.ജബ.   ഓഡബറക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്ന  ഏതക്ക്  വബഷയകതക്കുറബച്ചുലാം  വബശേദസ്പീകേരണലാം  നല്കേനാന

സരകനാരബനക്ക്  അവകേനാശേമുണക്ക്.  കബനാണബറകബയതക്ക്  സരകനാരല്ലെ.

ബജറബലുള്കപ്പെടുതബ  അവതരബപ്പെബച്ച  ആനന്വേല്  ഫബനനാനസക്ക്  കസറ്റുകമന്റെബല്

ഉള്കപ്പെട്ട  കേനാരദങ്ങള്കക്കുവണബ   ഓഫക്ക്  ബജറനായബ  പണലാം  വകേയബരുതബ

കേടലാം വനാങ്ങുന്നതബനക്ക് പരബമബതബയുണക്ക്.  കേബഫ്ബബയബകല  വനായ്പനാതബരബച്ചടവക്ക്

നബയമലാംമൂലലാം  ഉറപ്പുവരുതബയതക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെബകന്റെ  ഇചനാശേക്തബ

വദക്തമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.     

 ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  കേബഫ്ബബക്കുകവണബ  പ്രകതദകേ  കഹഡക്ക്

അനുവദബകനാതതുലാം  കേബഫ്ബബയുകട  ഓഡബറക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

പരബകശേനാധബക്കുന്നതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  റൂളബലാംഗക്ക്  ലലാംഘബച്ചതുലാം  സഭനാചട്ടങ്ങള്

സലാംബനബച്ച  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  കഭദഗതബകേള്  വരുതനാതതുലാം  ഗുരുതരമനായ

വസ്പീഴ്ചയനാണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .   മുല്ലെകര രതനാകേരന:    അടബസ്ഥനാന സഇൗകേരദവബകേസനതബനനായബ

60,000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  പദതബകേള്  കേബഫ്ബബ  വഴബ  ആവബഷ്കരബകനാന

കേഴബഞ്ഞതക്ക്  എടുത്തുപറയതക  കനട്ടമനാണക്ക്.   സരകനാരബകന്റെ  പ്രതബചനായ

തകേരകനാന  കവണബയനാണക്ക്  കേബഫ്ബബകയ  സലാംബനബച്ചക്ക്

അടബസ്ഥനാനരഹബതമനായ ആകരനാപണങ്ങളുന്നയബക്കുന്നതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്:  കേബഫ്ബബ  2018-19  സനാമ്പതബകേ

വരഷതബല്  നടതബയ  മസനാലകബനാണ്ടുകേള്  വബറഴബച്ചതുള്കപ്പെകടയുള്ള

കേടകമടുപ്പെക്ക്  ഓഫക്ക്  ബജറനാകണനലാം  ഇതക്ക്  ഭരണഘടനനാ  ലലാംഘനവമനാകണന്ന

സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ.-യുകട  പരനാമരശേലാം  പബബകേക്ക്  അകഇൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്

പരബകശേനാധബകനാകമന്നബരബകക  അതബനക്ക്  തയ്യനാറനാകേനാത  നടപടബ  കതറനാണക്ക്.

മസനാല കബനാണ്ടുകേള് വബറഴബച്ചക്ക്  വബകദശേത്തുനബനലാം കേടകമടുകനാന സലാംസ്ഥനാന

സരകനാരബകനനാ കേബഫ്ബബകകനാ സനാധദമല്ലെ.  ഇന്തദയകേതക്ക് കുറഞ്ഞ പലബശേയക്ക്

വനായ്പ  ലഭബക്കുന്നതക്ക്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാന  തയ്യനാറനാകേനാകത  സലാംസ്ഥനാനകത

കേടുത  സനാമ്പതബകേ  ബനാധദതയബലനാക്കുന്ന  നബലപനാടക്ക്   അലാംഗസ്പീകേരബകനാന

കേഴബയബല്ലെ. 
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ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണ:  കേക്ഷബകഭദകമകനദ  എല്ലെനാ

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബലുലാം  കേബഫ്ബബ  വഴബ  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്

നടതനാന സനാധബച്ചതക്ക് സരകനാരബകന്റെ കനട്ടമനാണക്ക്.    

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സന്വേരനാജക്ക്:  മസനാല കബനാണ്ടുകേള് വബറഴബച്ചക്ക് വബകദശേത്തുനബനലാം

കേടകമടുകനാന  സലാംസ്ഥനാന  സരകനാരബകനനാ  കേബഫ്ബബകകനാ  സനാധബകബകല്ലെന്ന

പരനാമരശേലാം വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.  പനാരലകമന്റെക്ക്  പനാസനാകബയ നബയമപ്രകേനാരലാം

മസനാല കബനാണക്ക് പുറകപ്പെടുവബകനാവന്ന കബനാഡബയനാണക്ക് കേബഫ്ബബ.   കസക്ഷന

14(1)  പ്രകേനാരമുള്ള ഓഡബറബലാംഗക്ക് മനാത്രകമ അനുവദബക്കുകേയുള എന്ന നബലപനാടക്ക്

തകന്നയനാണക്ക്  സരകനാരുലാം  സന്വേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  പണലാം  കചലവഴബക്കുന്നതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  ആധബകേനാരബകേവലാം  സമഗ്രവമനായ  പരബകശേനാധന  നടതനാന

സബ.ആന്റെക്ക് എ.ജബ. കക്ക് അവകേനാശേമുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    ടബ  .    ബല്റനാലാം:  പ്രതബപക്ഷലാം ഉന്നയബക്കുന്ന വബമരശേനങ്ങള്ക്കുലാം

വനാദഗതബകേള്ക്കുലാം വദക്തമനായ മറപടബ നല്കേനാന സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടബല്ലെ.

കേബഫ്ബബ മസനാല കബനാണക്ക് വബകദശേതക്ക് ഇഷഡ്യൂ കചയ്തക്ക് അവബകടനബന്നക്ക് ഉയരന്ന

പലബശേയക്ക്  വനായ്പകയടുക്കുന്ന  നടപടബ  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനാണക്ക്.

വബകദശേത്തുനബന്നക്ക്  ഉയരന്ന  പലബശേയക്ക്  വനായ്പകയടുക്കുന്ന  തുകേ  വബകേസന

പദതബകേള്ക്കുകവണബ  കചലവഴബകനാന  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബക്കുന്നബല്ലെ.
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കേബഫ്ബബയബകലയക്ക്  മനാറബയ  പദതബകേളുകട  ഡബ.പബ.ആര.  അലാംഗസ്പീകേരബകനാകനനാ

കകഹകടകേക്ക്  സ്കൂളുകേളുകട  നബരമ്മേനാണലാം   പൂരതസ്പീകേരബകനാകനനാ  സനാധബച്ചബട്ടബല്ലെ.

സരകനാരബകന്റെ ധൂരതബനനാവശേദമനായ പണലാം കേകണത്തുന്നതബനുള്ള മനാരഗ്ഗമനായബ

കേബഫ്ബബ  മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ബജറബലൂകട  നടപ്പെനാകകണ  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്  കേബഫ്ബബയബകലയക്ക്  മനാറബ  സലാംസ്ഥനാനകത  സനാമ്പതബകേ

അരനാജകേതന്വേതബകലയക്ക്  എതബച്ചബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   കേബഫ്ബബയുകട  മസനാല

കബനാണ്ടുകേള്  കകകേവശേലാം  വച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്  ആകരനാകകയനാകണന്നതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്  വദക്തമനാകണലാം.     സബ.  ആന്റെക്ക്  എ.ജബ.-യുകട

ഭരണഘടനനാപരമനായ  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്  സുതനാരദത  ഉറപ്പുവരുതനാന

തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്):

മസനാലകബനാണക്ക്  മനാത്രമല്ലെ  കേബഫ്ബബയുകട  മുഴുവന  വനായ്പകേളുലാം  ഭരണഘടനനാ

വബരുദമനാകണന്നനാണക്ക്  സബ.ആന്റെക്ക്എ.ജബ.-യുകട  നബഗമനലാം.  കേബഫ്ബബയബല്

നബനലാം  ഇതുവകര  8,000  കകേനാടബ  രൂപ  കചലവഴബച്ചതുലാം  വരുന്ന  മനാരച്ചക്ക്

മനാസതബനുള്ളബല്  12,000  കകേനാടബ  രൂപ  വകര  കചലവഴബകനാന

സനാധബക്കുന്നതുലാം  സമനാനതകേളബല്ലെനാത  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങളനായനാണക്ക്

കേനാകണണതക്ക്. കകേന നബയമമനാണക്ക് വനായ്പകയടുകനാന  അവകേനാശേലാം നല്കുന്നതക്ക്.
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വനായ്പ  എടുക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്  കേബഫ്ബബ  ഡയറകര  കബനാരഡക്ക്

ഏകേകേണ്ഠമനായനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനകമടുതതക്ക്.  കകേന  സരകനാരബകന്റെ  വബവബധ

പദതബകേള് ഓഫക്ക് ബജറക്ക് കബനാകറനായബലാംഗബല് ഉള്കപ്പെടുന്നതനാണക്ക്. ഓഫക്ക് ബജറക്ക്

കബനാകറനായബലാംഗക്ക്  സരകനാരബകന്റെ  വനായ്പയനായബ  കേരുതുന്നബല്ലെ.  കേബഫ്ബബ

വനായ്പകയടുക്കുന്ന  പണതബനക്ക്  ഗദനാരന്റെബ  കകേനാടുകനാകമനള്ള  നബയമലാം

പനാസനാകബയബട്ടുണക്ക്.  വരുമനാനതബനപ്പുറലാം  ബനാധദത  ഉയരബകല്ലെന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനക്ക്  അസറക്ക്  ലയബബലബറബ  കസനാഫക്ക് കവയറബനക്ക്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. സലാംസ്ഥനാന സരകനാരബല് നബനമനാത്രമല്ലെ, വനായ്പയബല്നബനള്ള

തബരബച്ചടവബലൂകടയുലാം  കേബഫ്ബബകക്ക്  വരുമനാനലാം  ലഭബക്കുനണക്ക്.  കപകടനാ

കകേമബകല്  പനാരകബനുകവണബ  കചലവഴബച്ച  തുകേയബല്  400  കകേനാടബ  രൂപ

തബരബകകേ  ലഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  പരനാമരശേകതക്കുറബച്ചുലാം

നടപടബക്രമങ്ങകളക്കുറബച്ചുമുള്ള പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക് എന്നബവ സലാംബനബച്ച

സമബതബ മുമ്പനാകകേ നല്കേബയ മറപടബയുകട പകേരപ്പുകേള് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(പ്രതബപക്ഷലാം  ഉന്നയബച്ച  കേനാരദങ്ങള്കക്ക്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ

വദക്തമനായ  മറപടബ  നല്കേബയബകല്ലെന്നനാകരനാപബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  ഒന്നടങലാം

സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം  അല്പസമയതബനുകശേഷലാം

തബരബച്ചുവരബകേയുലാം കചയ.)  
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പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദലാം (തുടരച്ച)

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  ആകരനാഗദലാം-

വബദദനാഭദനാസലാം-കേനാരഷബകേലാം-സനാലാംസനാരബകേലാം-സഹകേരണലാം  തുടങ്ങബ  സമസ

കമഖലകേളുകടയുലാം  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങളബല്  വനകുതബച്ചുചനാട്ടമനാണക്ക്

സരകനാര  കേനാഴ്ചവച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സനാമൂഹദകപനഷന  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

കുടബശബകേയുള്കപ്പെകട  കകേനാടുത്തുതസ്പീരക്കുകേയുലാം പ്രകേടനപത്രബകേയബകല

വനാഗനാനങ്ങളബല്  ഭൂരബഭനാഗവലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  കചയ്ത  സരകനാരനാണബതക്ക്.

കകേനാവബഡക്ക്  കേനാലതക്ക്  പഞനായത്തുകേള്കതനാറലാം  കേമ്മേഡ്യൂണബറബ  കേബച്ചണകേള്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  എല്ലെനാ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കുലാം സഇൗജനദ  ഭക്ഷദകേബറക്ക്  നല്കുകേയുലാം

പ്രതബസനബകേകള അതബജസ്പീവബച്ചക്ക് മബകേവനാരന്ന പ്രവരതനങ്ങള് കേനാഴ്ചവയ്ക്കുകേയുലാം

കചയ്തതക്ക്  എടുത്തുപറകയണതനാണക്ക്.  ആശേനാവരകരമനാരുകട  ഓണകററബയലാം

വരദബപ്പെബച്ച നടപടബ ശനാഘനസ്പീയമനാണക്ക്.  കേദനാനസര കരനാഗബകേള്കക്ക് നല്കുന്ന

തുകേ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  പ്രനാകദശേബകേ  പത്രപ്രവരതകേകര  സനാലാംസനാരബകേ

കക്ഷമനബധബയുകട  ഭനാഗമനാക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  'അമൃതക്ക്'  പദതബ

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  കകേനാവബഡക്ക്  പ്രതബകരനാധ  പ്രവരതനങ്ങളബല്

പകങടുത  ശുചസ്പീകേരണകതനാഴബലനാളബകേള്  അടകമുള്ള  ജസ്പീവനകനാരകക്ക്
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പ്രകതദകേ  ആകരനാഗദ  പരബരക്ഷനാ  പനാകകജക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസക്ക്  .    ശേബരസ്പീനനാഥന:  ബജറബകന  എതബരക്കുന.

യു.ഡബ.എഫക്ക്.  സരകനാരബകന്റെ  കേനാലതക്ക്  7.06  ശേതമനാനമനായബരുന്ന

വളരച്ചനാനബരകക്ക്  5.9  ശേതമനാനമനായബ  നബലവബല്  കുറയുകേയനാണണനായതക്ക്.

പബ.എസക്ക്.സബ.-കയ കനനാക്കുകുതബയനാകബ  പബനവനാതബല് നബയമനലാം നടത്തുന്ന

നബലപനാടബല്നബന്നക്ക് സരകനാര പബന്തബരബയണലാം.

ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  കജനാണ്:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  കലനാകക്ക്ഡഇൗണ്

കേനാലതക്ക്  അതബഥബ  കതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള്കപ്പെകട  സഇൗജനദകറഷനുലാം

ഭക്ഷദകേബറ്റുലാം  അനുവദബച്ചതുലാം  കകേനാവബഡക്ക്  ചബകേബത  സഇൗജനദമനാകനാനുള്ള

തസ്പീരുമനാനവലാം പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജകഗനാപനാല്: ബജറബകന എതബരക്കുന. ബജറബല് പ്രഖദനാപബച്ച

പദതബകേള്  നടപ്പെനാകനാനുള്ള  ധനനാഗമമനാരഗ്ഗങ്ങള്  സലാംബനബച്ചക്ക്  വദക്തത

വരുതണലാം.  സലാംസ്ഥനാനതബനക്ക്  അനുവദനസ്പീയമനായ പരബധബക്കുപുറതക്ക് പണലാം

കേടകമടുകനാനുള്ള  ഉപനാധബയനായബ  കേബഫ്ബബകയ  മനാറബയ  നടപടബ

പുനനഃപരബകശേനാധബകണലാം.  പബ.എസക്ക്.സബ-കയ  കനനാക്കുകുതബയനാകബയുള്ള

പബനവനാതബല് നബയമനലാം അവസനാനബപ്പെബകണലാം. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  ബജറബകന എതബരക്കുന.  നബകുതബ  കുടബശബകേ

പബരബകച്ചടുക്കുന്നതബലുലാം  കതനാഴബലബല്ലെനായ്മ  പരബഹരബക്കുന്നതബലുലാം  പരനാജയകപ്പെട്ട

സരകനാര  ധൂരത്തുലാം  പബനവനാതബല്  നബയമനങ്ങളുലാം  മുഖമുദയനാകബ

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  റബറബകന്റെ  തറവബല  200  രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേനാരഷബകേകമഖലയബകല  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  കനല്കരഷകേരകക്ക്  അടബയന്തര

ധനസഹനായകമതബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  ആമ്പല്ലൂരബല്

ഇലകകനാണബകക്ക്  ഹനാരഡക്ക് കവയര  പനാരകക്ക്  സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള്ള

ഭൂമബകയകറടുകല് നടപടബ തന്വേരബതകപ്പെടുതണലാം. 

ശസ്പീ  .    കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്:   റബറബകന്റെ  തറവബല  250  രൂപയനായബ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം വബല സ്ഥബരതനാ ഫണബകന്റെ കുടബശബകേ നല്കുന്നതബനുലാം

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  വദനാപനാരബകേള്കക്ക്  നബകുതബ  റബകട്ടണ്

സമരപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  കേനാലനാവധബ  ഒരുമനാസലാംകൂടബ  ദസ്പീരഘബപ്പെബകണലാം.

ഭബന്നകശേഷബകനാരുകടയുലാം  വബധവകേളുകടയുലാം  കപനഷന  വരദബപ്പെബകനാനുലാം

അവരുകട കക്ഷമതബനുകവണബ പനാകകജക്ക് പ്രഖദനാപബകനാനുലാം തയ്യനാറനാകേണലാം. 

കഡനാ  .    എന  .    ജയരനാജക്ക്:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.  വബദദനാഭദനാസ-

വദനാവസനായബകേ-ആകരനാഗദ  കമഖലകേളബല്  പുകരനാഗതബ  പകേവരബകനാന



29

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചു.  മുന്നനാക  സമുദനായതബകല  സനാമ്പതബകേമനായബ

പബന്നനാകലാം  നബല്ക്കുന്നവരകക്ക്  സലാംവരണകമരകപ്പെടുതബയതുലാം

സരവ്വകേലനാശേനാലകേകള ഗകവഷണ പഠന കകേനങ്ങളനായബ മനാറ്റുന്നതബനുള്ള ശമലാം

നടതബയതുലാം  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  കകേനാച്ചബ-ബനാലാംഗ്ലൂര  വദനാവസനായബകേ

ഇടനനാഴബ കകേരളതബകല കേനാരഷബകേ-വദനാവസനായബകേ കമഖലയക്ക് പുതനുണരവക്ക്

നല്കുന്നതനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  സഹനായകതനാകട  സരകനാര  ആശുപത്രബകേളബല്

കേനാതക്ക്  ലനാബക്ക്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുതനാനുലാം

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗലാം  കമച്ചകപ്പെടുതനാനുലാം  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

റബറബകന്റെ  തറവബല  200  രൂപയനാകബ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  കേബഫ്ബബ

പദതബകേളുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  സ്ഥലകമകറടുകല്  നടപടബ

തന്വേരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം അങണവനാടബ അദദനാപകേര/വരകരമനാരുകട കവതന

വരദനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  ആശേങ  ദൂരസ്പീകേരബകനാനുലാം   കകേ-കടറ്റുമനായബ

ബനകപ്പെട്ട  സരകനാര  ഉതരവബകന്മേല്  വദക്തത  വരുതനാനുലാം  കേനായബകേ

കമഖലയക്ക്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേനാനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ഭബന്നകശേഷബകനാരക്കുലാം  പഠന  കകവകേലദമുള്ളവരക്കുലാം  പബന്തുണ

നല്കുന്നതബനനായബ കസഷദല് എഡഡ്യൂകകറരമനാകര നബയമബകണലാം. 



30

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:  ബജറബകന  അനുകൂലബക്കുന.

കപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണ യജ്ഞതബലൂകട  കൂടുതല് വബദദനാരതബകേകള

കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകലയക്ക്  ആകേരഷബകനാന  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

പ്രവനാസബ  -  സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേളുലാം  അങണവനാടബ  ജസ്പീവനകനാരുകട

കവതനവലാം  വരദബപ്പെബച്ചു.  സ്കൂള്  പനാചകേകതനാഴബലനാളബകേളുകട

ദബവസകവതനതബല്  വരദനവക്ക്  വരുതനാനുലാം  വബലകയറലാം

പബടബച്ചുനബരതനാനുലാം അരഹരനായ 15 ലക്ഷകതനാളലാം കുടുലാംബങ്ങകള മുനഗണനനാ

ലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുതനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞതക്ക്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  സമ്പൂരണ്ണ

കകവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം  പൂരതസ്പീകേരബകനാനുലാം  ഭവനരഹബതകര

പുനരധബവസബപ്പെബകനാനുലാം  പ്രവനാസബ  കക്ഷമനബധബ  അലാംഗതന്വേതബല്

വരദനവണനാകനാനുലാം  ശേബശുമരണ  നബരകക്ക്  ഗണദമനായബ  കുറയനാനുലാം

സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കനലക്ക്ല്ല്,  റബര,  നനാളബകകേരലാം  എന്നബവയുകട

തനാങ്ങുവബല ഉയരതനാനുള്ള തസ്പീരുമനാനലാം സന്വേനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സുഭബക്ഷകകേരളലാം

പദതബയബലൂകട  കേനാരഷബകകേനാല്പന്നങ്ങളുകട  ഉല്പനാദനലാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

പച്ചകറബകക്ക്  തറവബല  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം  കേനാരഷബകേകമഖലയുകട

വബകേസനതബനനായബ  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയുലാം  ദശേവതര  പരബപനാടബയബലൂകട

50000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  അധബകേ  വരുമനാനലാം  സൃഷബകനാനുള്ള  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ.  ഭബന്നകശേഷബകനാരനായ  കുട്ടബകേളുകട

കക്ഷമതബനനാവശേദമനായ സഹനായലാം അനുവദബകനാന നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്  .    പബ  .:  ബജറബകന  എതബരക്കുന.    നബകുതബ-

നബകുതബകയതര  വരുമനാനലാം  വരദബകനാതതുലാം  റവനഡ്യൂ  വരുമനാനവലാം  തനതക്ക്

നബകുതബ  വരുമനാനവലാം  കുറഞ്ഞതുലാം  സലാംസ്ഥനാനതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ

സ്ഥബതബകയ  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലെകയ  ബജറബല്

പൂരണ്ണമനായബ  അവഗണബച്ചതക്ക്  പ്രതബകഷധനാരഹമനാണക്ക്.  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

വബമനാനതനാവള  വബകേസനതബനനായബ  കകേന  സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം

കചലുത്തുന്നതബനുലാം  ഹജക്ക്  എലാംബനാരകകഷന  കപനായബന്റെക്ക്  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

പുനനഃസ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്കനായബ  സ്ഥലലാം  വബട്ടുനല്കുന്ന  ഭൂവടമകേള്കക്ക്  അരഹമനായ

നഷപരബഹനാരലാം  ലഭദമനാകണലാം.  വള്ളബക്കുന്നബല്  ഫയര  കസഷന

സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബയുണനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര:  ബജറബകന അനുകൂലബക്കുന.  സനാമ്പതബകേ

വളരച്ച  5.9  ശേതമനാനമനായബ  ഉയരതനാനുലാം  കക്ഷമകപനഷനുകേള്

വരദബപ്പെബകനാനുലാം പലഫക്ക് പദതബകനായബ  6000  കകേനാടബ രൂപ മനാറബവയനാനുലാം

സനാധബച്ചതക്ക്  അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്.  ആകരനാഗദ കമഖലയബല്  4000 -കതനാളലാം
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പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷബകനാനുലാം  ആശേനാ  വരകരമനാരുകട  ഓണകററബയലാം

1000  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  സനാധബച്ചു.  കേദനാനസര  കരനാഗബകേള്കക്ക്

നല്കുന്ന  കപനഷന  വരദബപ്പെബകണലാം.  കകേനാവബഡക്ക്  മഹനാമനാരബയുകട

പശ്ചനാതലതബല്  വദനാപനാരബകേള്കനായബ  പ്രകതദകേ  പനാകകജക്ക്

പ്രഖദനാപബകണലാം.  കകേ-കഫനാണ്,  കഗയബല്,  ഇ-കമനാബബലബറബ  പദതബകേള്

അട്ടബമറബകനാനുള്ള  ശമതബല്നബന്നക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം  പബന്മേനാറണലാം.  5  വരഷലാം

കകേനാണക്ക് 20 ലക്ഷലാം കതനാഴബല് ലഭദമനാക്കുകമന്ന പ്രഖദനാപനലാം മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  ആകഗനാളതലതബല്  ഉയരത്തുന്നതബനുലാം

സരവ്വകേലനാശേനാലകേകള  മബകേവബകന്റെ  കകേനങ്ങളനാക്കുന്നതബനുമനായബ  1000

തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകമന്ന  തസ്പീരുമനാനവലാം  റബര,  കനലക്ക്ല്ല്,  നനാളബകകേരലാം

എന്നബവയക്ക് തനാങ്ങുവബല പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം അഭബനന്ദനനാരഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്: ബജറബകന  എതബരക്കുന.

യനാഥനാരതദകബനാധമബല്ലെനാത  പ്രഖദനാപനങ്ങളനാണക്ക്  ബജറബലുള്ളതക്ക്.

സ്ഥലകമകറടുകനാന  കേഴബയനാതതുമൂലലാം  കേണ്ണൂര  വബമനാനതനാവള   റണ്കവ

വബകേസനലാം  സലാംഭനനാവസ്ഥയബലനാണക്ക്.  കകേനാവബഡക്ക്  പ്രതബസനബമൂലലാം

മടങ്ങബകയതബയ  പ്രവനാസബകേളുകട  പുനരധബവനാസതബനനായബ   യനാകതനാരു

പദതബയുലാം ഉള്കകനാള്ളബകനാത സരകനാര  നബലപനാടക്ക് വഞനനാപരമനാണക്ക്.
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ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (  കഡനാ  .   ടബ  .   എലാം  .   കതനാമസക്ക് കഎസകേക്ക്  ):

പുതബയ  എസബകമറനുസരബച്ചക്ക്  കുഴല്മന്ദലാം  സ്കൂള്  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണലാം

അടബയന്തരമനായബ  പൂരതബയനാക്കുകേയുലാം വനാടകേകകട്ടബടങ്ങളബല് പ്രവരതബക്കുന്ന

സ്കൂളുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ പുതബയ സസ്പീലാം നടപ്പെനാക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  ബജറക്ക്

കരഖകേളബല്  സലാംസ്ഥനാനതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ  സ്ഥബതബകയക്കുറബച്ചുളള

സൂചനയബകല്ലെന്ന  വനാദലാം  നബരരതകേമനാണക്ക്.  മബകേച്ച  സനാമ്പതബകേവളരച്ച

പകേവരബകനാന  ഇഇൗ  സരകനാരബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.   കകേനാവബഡക്ക്

ചബകേബതനാരലാംഗതക്ക്  കകേരളലാം  പകേവരബച്ച  കനട്ടലാം  പ്രശേലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്.

സമസകമഖലകേളബലുലാം  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  പനാകകജുകേള്  പ്രഖദനാപബകനാന

സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.   ശേമ്പള പരബഷ്കരണതബനുലാം കക്ഷമകപനഷന വരദനയ്ക്കുമുള്ള

ഉതരവക്ക്  ഉടനതകന്ന  ഇറക്കുന്നതനാണക്ക്.  ഡബ.പബ.ആര.  നടപടബകേള്

അന്തബമഘട്ടതബകലതബയ  21  നദബകേളുകട  ശുചസ്പീകേരണപ്രവൃതബകേള്

അലാംഗസ്പീകൃത  പനണബന  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബ  കചയ്യുന്നതനാണക്ക്.

യു.ജബ.സബ.   അദദനാപകേരുകട  ശേമ്പള  പരബഷ്കരണലാം  2021  കഫബ്രുവരബ

ഒനമുതല്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കുടബശബകേ  പബ.എഫക്ക്-ല്  ലയബപ്പെബക്കുകേയുലാം

യു.ജബ.സബ. കപനഷന പരബഷ്കരണതബലുള്ള അകനനാമലബ സമയബനബതമനായബ

പരബഹരബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  അങണവനാടബ വരകരമനാരുകട പ്രതബമനാസ കപനഷന
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2500  രൂപയനായബ  ഉയരത്തുന്നതുലാം  സരകനാര  പ്രസ്പീ-കകപ്രമറബ  സ്കൂളുകേളബകല

അദദനാപകേരക്കുലാം  ആയമനാരക്കുലാം   1000  രൂപ  വസ്പീതലാം  നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.

ആചനാരസ്ഥനാനസ്പീയര,   കകേനാലധനാരബകേള്  എന്നബവരുകട  പ്രതബമനാസ  കവതനലാം

പരബഷ്കരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  അനുബന മതദകതനാഴബലനാളബകക്ഷമതബനനായബ  10

കകേനാടബ രൂപ വകേയബരുത്തുന.  ഖനാദബ കമഖലയക്ക് അനുവദബച്ച വബഹബതലാം  20

കകേനാടബ  രൂപയനായബ  ഉയരത്തുന്നതുലാം  കുടബശബകേ,  കക്ഷമനബധബ  അലാംശേദനായലാം

എന്നബവയുകട   ആദദഗഡു  ഇഇൗ  മനാസലാം  നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.  പ്രനാകദശേബകേ

പത്രപ്രവരതകേകര  സനാലാംസനാരബകേ  കക്ഷമനബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.

മഹനാകേവബ  അകബതലാം അചദ്യുതന നമ്പൂതബരബകക്ക്   കുമനാരനല്ലൂരബല്  സനാരകേലാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതനാണക്ക്.  തൃശ്ശൂരപൂരലാം,  പുലബകളബ എന്നബവയക്ക് ടൂറബസലാം വകുപ്പുവഴബ

ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുന്നതനാണക്ക്.  പനാകന്റെഷന  കകേനാരപ്പെകറഷന,  കസറക്ക്

ഫനാമബലാംഗക്ക്  കകേനാരപ്പെകറഷന,  നനാളബകകേര  വബകേസന  കകേനാരപ്പെകറഷന  എന്നബവ

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം   പുതബയ മുനബസബപ്പെനാലബറബകേള്കക്ക് ആസ്ഥനാനമന്ദബരലാം

പണബയുന്നതബനക്ക് എസബകമറക്ക് തുകേയുകട  50 ശേതമനാനലാം അധബകേ ധനസഹനായലാം

നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.   ഇ. ബനാലനാനന്ദന പഠന കകേനലാം,  നബള കഫസക്ക് എന്നബവയക്ക്

50 ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതവലാം കപനാന്നനാനബയബകല മഖ്ദൂലാം  സനാരകേനബരമ്മേനാണതബനക്ക്

50  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  അനുവദബക്കുന്നതനാണക്ക്.    കേനാഞ്ഞബരപ്പെള്ളബ  കുനലാംഭനാഗലാം
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കസനാരട്സക്ക് സ്കൂള്, ആനനാവൂര ഹയര കസകണറബ സ്കൂള്, കസന്റെക്ക് കകമകബള്സക്ക്

കകേനാകളജക്ക് എന്നബവയക്ക്  കസഡബയലാം നബരമ്മേബക്കുന്നതനാണക്ക്. നനാഷണല് കകേനാസല്

കറനാവബലാംഗക്ക്  അകനാദമബ  ആലപ്പുഴയബല്  സ്ഥനാപബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കപനാതുകമഖലനാ

സ്ഥനാപനങ്ങളബല്  പുരപ്പുറ  സഇൗകരനാരജ  പനാന്റുകേള്  സ്ഥനാപബക്കുലാം.  ടൂറബസക്ക്

കമനാകട്ടനാര  കേദനാബുകേളുകട  വനാഹന  നബകുതബ  കുടബശബകേ  10  കകദന്വേമനാസ

ഗഡുകളനായബ അടയനാനുളള  അനുവനാദലാം നല്കുന്നതനാണക്ക്. സന്വേകേനാരദ കേശുവണബ

കമഖലയക്ക് പലബശേ സബ്സബഡബ വനായ്പനാ പനാകകജക്ക് തുടരുന്നതനാണക്ക്.  കപനാഴബയൂര

ഫബഷബലാംഗക്ക് ഹനാരബര നബരമ്മേനാണലാം 2021-22-ല് ആരലാംഭബക്കുന്നതനാണക്ക്.  കകേരള

വനാട്ടര അകതനാറബറബകക്ക് നല്കേനാനുള്ള കുടബശബകേയുകട ഒരുഭനാഗലാം ബജറബല്നബനലാം

നല്കേനാനുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണക്ക്.  

VIII പ്രകമയലാം

ചട്ടലാം   236 (2)   സകസന്റെക്ക് കചയ്യുന്നതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസന്വേവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപള്ളബ  സുകരനന):  "നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവലാം

കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം  സലാംബനബച്ച  ചട്ടങ്ങളബകല  ചട്ടലാം  142  പ്രകേനാരലാം
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ബഡ്ജറബകന്റെ കപനാതുചരച്ചയുകട അവസനാനലാം ധനനാഭദരതനകേള് ബനകപ്പെട്ട

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേളുകട  സൂക്ഷ്മപരബകശേനാധനയ്ക്കുലാം  റബകപ്പെനാരട്ടബനുലാംകവണബ

അയയകപ്പെടുകമനലാം   ചട്ടലാം   236-കന്റെ  (2)-ാം  ഉപചട്ടപ്രകേനാരലാം  കപനാതുചരച്ച

അവസനാനബച്ച തസ്പീയതബ മുതല് നനാലനാഴ്ചയബല് കേവബയനാത കേനാലനാവധബക്കുള്ളബല്

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്  എല്ലെനാ   ധനനാഭദരതനകേളുകടയുലാം  സൂക്ഷ്മപരബകശേനാധന

പൂരതബയനാകകണതനാകണനലാം  വദവസ്ഥ  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഭരണഘടന

വദവസ്ഥയനുസരബച്ചക്ക്  കേനാലനാവധബ  പൂരതബയനാകബ  പബരബഞ്ഞുകപനാകുന്ന  സഭ,

വരുലാംവരഷകത  ധനനാഭദരതനകേളുകട  പരബകശേനാധന  നടത്തുന്നതബല്

അപനാകേതയുണക്ക്. ആയതബനനാല് പ്രനാകയനാഗബകേതയ്ക്കുകവണബ 236-ാം ചട്ടതബകന്റെ

(2)-ാംഉപചട്ടലാം  അടുത  നബയമസഭയബല്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബകേള്   ധനനാഭദരതനകേളുകട  പരബകശേനാധന   പൂരതബയനാക്കുന്നതുവകര

സകസന്റെക്ക്  കചയ്യുന്നതബനക്ക്  ഇഇൗ  സഭ  തസ്പീരുമനാനബക്കുന"  എന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന):  പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

                             സഭ കകവകുകന്നരലാം 4.39-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.


