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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

   നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2021   ജനുവരബ   22,   കവളളബ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.

I  അനുകമനാദനലാം

ശസ്പീ  .   ഉമ്മേന് ചനാണബ നബയമസഭനാലാംഗമനായതബകന്റെ അമ്പതനാലാം വരഷലാം.

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള  രനാഷസ്പീയതബകല  അപൂരവ്വതകേളബകലനാനനാണക്ക്

ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചനാണബയുകട നബയമസഭനാലാംഗതത്വതബകന്റെ 50 വരഷലാം പൂരതബയനാകുന

സനാഹചരദലാം.  ജനങ്ങള്കബടയബല്  ജസ്പീവബക്കുന  അകദ്ദേഹതബകന്റെ

പ്രവരതനകകശെെലബ   പഠനവബകധേയമനാകകണതനായബട്ടുണക്ക്.  അകദ്ദേഹതബനക്ക്

സഭയുകട അഭബവനാദദങ്ങളലാം അനുകമനാദനങ്ങളലാം കനരുന.
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മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്  ):  വബദദനാരതബ പ്രസനാനതബലൂകട

രനാഷസ്പീയതബല്  കേടനവന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചനാണബ  നനാലനാലാം  കകേരള

നബയമസഭയബലനാണക്ക് ആദദമനായബ അലാംഗമനാകുനതക്ക്.  അതബനുകശെെഷലാം തുടരച്ചയനായബ

പതബകനനാനക്ക്  തവണ   പുതുപ്പെളബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബല്  നബനലാം  കകേരള

നബയമസഭയബകലയക്ക്  കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  മുഖദമനബയനായുലാം  സുപ്രധേനാന

വകുപ്പുകേളകട  ചുമതലയുള  മനബയനായുലാം  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവനായുലാം

പ്രവരതബച്ചബട്ടുള അകദ്ദേഹതബനക്ക് വബപുലമനായ പ്രവരതന പനാരമ്പരദമനാണുളതക്ക്.

രനാഷസ്പീയ  പ്രവരതനവലാം  ജനങ്ങള്കനായുള  ഇടകപടലുകേളലാം  തുടരനലാം

നടതനാനുള ആകരനാഗദലാം അകദ്ദേഹതബനക്ക് ഉണനാകേകട്ടകയനക്ക് ആശെെലാംസബക്കുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശെെക്ക് കചനബതല):  കകേരള രനാഷസ്പീയതബകല

വബസ്മയമനാണക്ക്  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചനാണബ.   ജനങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  ജസ്പീവബക്കുകേയുലാം

പ്രവരതബക്കുകേയുലാം കചയ്യുന അനബതരസനാധേനാരണമനായ പ്രവരതനകകശെെലബയുകട

ഉടമയനായ  അകദ്ദേഹലാം  പ്രവരതബച്ച  എലനാ  കമഖലകേളബലുലാം

സഹപ്രവരതകേരുകടയുലാം  ജനങ്ങളകടയുലാം  ആദരവലാം  കസ്നേഹവലാം

പബടബച്ചുപറബയബരുന.  കകേനാണ്ഗ്രസബകന്റെ  കേരുത്തുറ  മുഖമനായ  അകദ്ദേഹതബനക്ക്
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ഭരണരലാംഗത്തുലാം  സലാംഘടനനാ  രലാംഗത്തുലാം  വബവബധേ  നബലകേളബല്  അഭബമനാനകേരമനായ

പ്രവരതനലാം  കേനാഴക്ക് ചവയനാന്  സനാധേബച്ചബട്ടുണക്ക്.  മുഖദമനബയനായബരുനകപ്പെനാള്

പ്രതബപക്ഷകമകനനാ  ഭരണകേക്ഷബകയകനനാ  ഉള  വദതദനാസലാം  കൂടനാകത  തകന്റെ

മുമ്പബല്വരുന  പരനാതബകേള്  പരബഹരബകനാന്  അകദ്ദേഹലാം  നടതബയ  ശമങ്ങള്

മനാതൃകേനാപരമനാണക്ക്.  കകേരള  രനാഷസ്പീയതബനുലാം  കകേനാണ്ഗ്രസക്ക്  പനാരട്ടബക്കുലാം

ദസ്പീരഘകേനാലലാം  കനതൃതത്വലാം  കകേനാടുകനാന്  അകദ്ദേഹതബനക്ക്  കേഴബയകട്ടകയനക്ക്

ആശെെലാംസബക്കുന. 

II  അറബയബപ്പെക്ക്

ശെെനാസന

മബ  .    സസ്പീകര:  പസ്പീഡനകകസബകല  ഇരയക്ക്  കപനാതുസമൂഹലാം  നല്കകേണ

പബന്തുണയലാം  സലാംരക്ഷണതബനുലാം  വബരുദമനായബ  സമൂഹതബനക്ക്  മനാതൃകേയനാകകേണ

ഒരു നബയമസഭനാലാംഗലാം  വദകബതനാല്പരദലാം  മുന്നബരതബ ഇരകയ കമനാശെെകനാരബയനായബ

ചബതസ്പീകേരബകനാന്  ശമബക്കുനകവന  ആകക്ഷപലാം  ഗഗൗരവതരമനായബ  കേനാണുന.

ഇതരലാം  പ്രവൃതബ  നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളകട  കപരുമനാറച്ചട്ടങ്ങളകട

ലലാംഘനമനാകണനലാം  നബയമസഭയുകടയുലാം  അലാംഗങ്ങളകടയുലാം  അന്തസബനക്ക്  കകേനാട്ടലാം
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തട്ടുനതനാകണനലാം  അകദ്ദേഹകത  ശെെനാസബകകണതനാകണനലാം  പ്രബവബകലജസക്ക്,

എഥബകക്ക് എനബവ സലാംബനബച്ച സമബതബ  റബകപ്പെനാരട്ടബല് ശെെബപനാരശെെ കചയബരുന.

പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  2021  ജനുവരബ  21-ാംതസ്പീയതബ  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച

സനാഹചരദതബല് കകേരള നബയമസഭനാലാംഗങ്ങള്ക്കുള കപരുമനാറച്ചട്ടങ്ങളബകല ചട്ടലാം

53 (ബബ)  നല്കുന അധേബകേനാരമുപകയനാഗബച്ചക്ക്  ശസ്പീ.  പബ.  സബ.  കജനാരജബകന സഭ

ശെെനാസബക്കുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജക്ക്:  പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എനബവ സലാംബനബച്ച

സമബതബയുകട  ശെെബപനാരശെെ  പ്രകേനാരലാം  നല്കേബയ  ശെെനാസനകയ  ആദരകവനാകട

സത്വസ്പീകേരബക്കുന. 

III  അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  പ്രകകേനാപനപരമനായ  മുദനാവനാകേദങ്ങള്  ഉയരതബ  കേണ്ണൂര

ജബലയബല്  ഭരണകേക്ഷബയബല്കപ്പെട്ട  ഒരു  സലാംഘലാം  പ്രവരതകേര  പ്രകേടനലാം

നടതബയ  സലാംഭവലാം  ചൂണബകനാണബച്ചുകകേനാണ്ടുള  വബഷയലാം

അടബയന്തരപ്രകമയമനായബ അനുവദബകനാന് സനാധേദമല. 
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(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക്  അനുമതബ  നബകഷധേബച്ചതബല്

പ്രതബകഷധേബച്ചക്ക് യു.ഡബ.എഫക്ക്. അലാംഗങ്ങള് ഒനടങലാം സസ്പീകറുകട ഡയസബനുമുനബല്

വനനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുതബകകനാണബരബകക  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര തുടരനടപടബകേളബകലയക്ക്

കേടനതബകനത്തുടരനക്ക് സഭ ബഹബഷ്കരബച്ചക്ക് പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പസമയതബനക്ക്

കശെെഷലാം തബരബകകേ പ്രകവശെെബക്കുകേയുലാം കചയ.)

IV ശദ ക്ഷണബകല് 

(1)  നസ്പീന്തല് പരബശെെസ്പീലന സഗൗകേരദങ്ങള് ഏരകപ്പെടുതല്

ശസ്പീ  .    സബ  .    ദബവനാകേരന്:  സലാംസനാനതക്ക് വരദബച്ചുവരുന മുങ്ങബമരണങ്ങള്

കുറയനതബനക്ക്  കബനാധേവല്കരണമടകലാം  ആവശെെദമനായ  മുന്കേരുതലുകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  പനാഠദപദതബയബല്  നസ്പീന്തല്  പരബജനാനലാം

ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  പരബശെെസ്പീലനതബനുള  സഗൗകേരദങ്ങള്

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ): വരദബച്ചുവരുന  ജലനാശെെയ

അപകേടങ്ങള് കുറയനതബനക്ക്  ഉഗൗരജബതമനായ  നടപടബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.
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മുന്കേരുതലുകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  അപകേടമുണനായനാല്  കനരബടുനതബനുലാം

അഗബസുരക്ഷനാ  വകുപ്പെക്ക്  കസഫബ  ബസ്പീറക്ക്  സലാംവബധേനാനലാം  ഏരകപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്.

അപകേട  മുനറബയബപ്പുകബനാരഡുകേള്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  രക്ഷനാപ്രവരതനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സ്കൂബനാ  ഡഡവബലാംഗബല്

പ്രകതദകേ  പരബശെെസ്പീലനലാം  സബദബച്ച   ടസ്പീമുകേകള  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം

നബകയനാഗബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ജലസുരക്ഷനാ  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്

പ്രനാഥമബകേ  നസ്പീന്തല്  പരബശെെസ്പീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  പനാഠദപദതബയബല്  നസ്പീന്തല്

പരബജനാനലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനക്ക്  നബരകദ്ദേശെെലാം

നല്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  യുവനാകള്കക്ക്  നസ്പീന്തല് പരബശെെസ്പീലനലാം നല്കുനതബനുലാം

വബകനനാദ  സഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ഡലഫ്ഗനാരഡുകേകള  നബയമബച്ചക്ക്  മുങ്ങബമരണലാം

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

(2)  കദവസത്വലാം കബനാരഡക്ക് നബയമനങ്ങളബകല സനാമുദനായബകേ സലാംവരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:   കദവസത്വലാം  കബനാരഡക്ക്  നബയമനങ്ങളബല്

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായ

സലാംവരണവലാം  വബശെെത്വകേരമ്മേ  സമുദനായതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  സലാംവരണവലാം
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ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  കദവസത്വലാം  കബനാരഡബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുള  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബകല നബയമനങ്ങളബല് സലാംവരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):   കകേരള  കദവസത്വലാം  റബക്രൂട്ടക്ക്കമന്റെക്ക്   കബനാരഡക്ക്

നബലവബല്  വനതബനുകശെെഷമനാണക്ക്  കദവസത്വലാം  കബനാരഡുകേളബല്  സനാമുദനായബകേ

സലാംവരണലാം പനാലബച്ചുള നബയമനലാം ആരലാംഭബച്ചതക്ക്. സലാംവരകണതര വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്

പതക്ക്  ശെെതമനാനലാം  സനാമ്പതബകേ  സലാംവരണകമരകപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ഇഗൗഴവ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം പട്ടബകേജനാതബ വബഭനാഗതബനുലാം മറക്ക് പബകനനാക സമുദനായങ്ങള്ക്കുലാം

സലാംവരണകതനാതക്ക് ഉയരത്തുനതബനുമുള  സരകനാര തസ്പീരുമനാനപ്രകേനാരലാം അതനാതക്ക്

കദവസത്വലാം  കബനാരഡുകേളകട  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ  വരുതബയബട്ടുണക്ക്.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  വബശെെത്വകേരമ്മേ  ഉള്കപ്പെടുന  മറക്ക്

പബനനാകവബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  നബലവബലുള  സലാംവരണ  ചട്ടങ്ങള്  അനുസരബച്ചുള

പ്രനാതബനബധേദലാം നല്കേബവരുനണക്ക്.  
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V അറബയബപ്പെക്ക്

കവളബയനാഴ്ച മുനമണബക്കുകശെെഷലാം സഭ കചരുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

 മബ  .   സസ്പീകര: കവളബയനാഴ്ച ദബവസങ്ങളബല് 12.30.-നനാണക്ക് സഭ പബരബയുനതക്ക്.

എനനാല് ഇനക്ക്  മൂനക്ക് മണബക്കുകശെെഷലാം നബയമനബരമ്മേനാണതബനനായബ സഭ വസ്പീണ്ടുലാം

കചരുനതനാണക്ക്.  രനാവബകല  രണക്ക്  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലുകേളകട  പരബഗണനയുലാം

കഷഡഡ്യൂള് കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇഗൗ സനാഹചരദതബല് ഇനക്ക് കഷഡഡ്യൂള് കചയബരബക്കുന

സബ്മബഷനുകേള്  അവതരബപ്പെബച്ചതനായബ  കേണകനാക്കുകേയനാണക്ക്.  മനബമനാര

മറുപടബകേള്  കമശെെപ്പുറതക്ക്  വയ്കകണതുലാം  ബനകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്കക്ക്

നല്കകേണതുമനാണക്ക്.

VI  കമശെെപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല ലബസക്ക്-1, ലബസക്ക്-2 (ചട്ടലാം 236(5)), ലബസക്ക് - 3 (ചട്ടലാം

236(6)), ലബസക്ക് - 4 (ചട്ടലാം 47(2)) പ്രകേനാരമുള കേടലനാസ്സുകേള് കമശെെപ്പുറത്തുവച്ചു.

VII റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച്ചു:

1. കകേ.എ.എസക്ക്.ഇ.-കന്റെ പ്രവരതനലാം സലാംബനബച്ച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ
റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്
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2. യുവജനകക്ഷമവലാം യുവജനകേനാരദവലാം സലാംബനബച്ച കേമ്മേബറബയുകട എട്ടുലാം 
ഒന്പതുലാം റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്

VIII ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രകമയലാം

 സബ  .  ആന്റെക്ക്  എ  .  ജബ  .-  യുകട കേബഫ്ബബകയക്കുറബച്ചുള പരനാമരശെെങ്ങള്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  പബണറനായബ  വബജയന്):  കേലാംപക്ക് കടനാളര  ആന്റെക്ക്  ആഡബറര

ജനറലബകന്റെ  2019  മനാരച്ചബല്  അവസനാനബച്ച  വരഷകത  കസറക്ക്  ഫബനനാന്സക്ക്

ഓഡബറക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  41  മുതല്  43  വകരയുള  കപജുകേളബലുലാം  എകബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്

സമ്മേറബയബലുമുള കേബഫ്ബബകയക്കുറബച്ചുള പരനാമരശെെങ്ങള് സലാംബനബച്ച ചട്ടലാം 118

അനുസരബച്ചുള പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

'കേലാംപക്ക് കടനാളര  ആന്റെക്ക്  ആഡബറര  ജനറലബകന്റെ  2019-ല്  അവസനാനബച്ച

സനാമ്പതബകേ വരഷകത കസറക്ക് ഫബനനാന്സക്ക് ഓഡബറക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  2021  ജനുവരബ

19-നക്ക്  ഇഗൗ  സഭയുകട  കമശെെപ്പുറത്തുവയകേയുണനായബ.  കേബഫ്ബബയുകട  വനായ്പകേള്

ഭരണഘടനനാനുസൃതമകലനലാം  കേബഫ്ബബ  പുറകപ്പെടുവബച്ച  മസനാല  കബനാണക്ക്

ഭരണഘടനയുകട ഏഴനാലാം പട്ടബകേ, ഒനനാലാം ലബസക്ക്, ഇനലാം 37-കന്റെ അടബസനാനതബല്

കകേന്ദ്ര  സരകനാരബകന്റെ  അധേബകേനാരപരബധേബയബകലയള  കേടനകേയറമനാകണനമുള

പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  പരനാമരശെെങ്ങള്  വസ്തുതനാപരമനായ  പബശെെകേനാകണന
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മനാതമല,   കേരടക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  ഇലനാതബരുനതുലാം  കകേരള  സലാംസനാനതബകന്റെ

വബശെെനാല  വബകേസന  തനാല്പരദങ്ങകള  ഹനബക്കുനതബനുകവണബ  അനനാവശെെദവലാം

ദുരൂഹവമനായ  ധൃതബയബലുലാം  എഴുതബകച്ചരകകപ്പെട്ടതുമനാണക്ക്.  സരകനാരബകന

അറബയബകനാകതയുലാം  സരകനാരബകന്റെ  അഭബപ്രനായങ്ങള്  കകേള്കനാകതയുലാം

സബ.&എ.ജബ. തകന പുറകപ്പെടുവബച്ച ഓഡബറക്ക് കറഗുകലഷന് ലലാംഘബച്ചുകകേനാണ്ടുമനാണക്ക്

ഇതരകമനാരു  കൂട്ടബകച്ചരകല്  നടതബയകതനലാം  ഇഗൗ  സഭ  കേനാണുന.  കേരടക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടബല്  ഇലനാത  പരനാമരശെെങ്ങള്  അന്തബമ  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  വരുനതക്ക്

സനാമനാനദനസ്പീതബയുകട നബകഷധേമനാണക്ക്.

കേബഫ്ബബയുകടതക്ക്  ഓഫക്ക്  ബജറക്ക്  വനായ്പകേളനാകണനലാം  സരകനാരബകന്മേലുള

കേണബജന്റെക്ക്  ലയബബലബറബ  അലനാകയനമുള  സബ.&എ.ജബ.-യുകട  നബഗമനലാം

കതറനായതുലാം  കേബഫ്ബബയുകട  അടബസനാന  ധേനകേനാരദ  മനാതൃകേ  വബശെെകേലനലാം

കചയനാകതയുലാം മനസബലനാകനാകതയുളതുമനാകണനക്ക് മനാതവമല സബ.&എ.ജബ.-യുകട

നബരകദ്ദേശെെങ്ങള്  സനാധേനാരണ  അകഗൗണബലാംഗക്ക്  തതത്വങ്ങള്കക്ക്

അനുസൃതമലനാതതുമനാണക്ക്. 
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കസറക്ക്  ഫബനനാന്സക്ക്  ഓഡബറക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  2019-കല  കമല്പരനാമരശെെങ്ങള്

സബ.എ.ജബ.  ഓഡബറക്ക്  കറഗുകലഷനുകേള്  സനാമനാനദ  നസ്പീതബ,  കപ്രനാഫഷണല്

സമസ്പീപനലാം,  രനാഷസ്പീയമനായ നബഷ്പക്ഷത എനബവയുകട  ലലാംഘനമനായതബനനാല് ഇഗൗ

സമസ്പീപനതബലൂകട  കകേരള  സലാംസനാനതബകന്റെ  വബശെെനാല  വബകേസന

തനാത്പരദങ്ങകള അപകേടകപ്പെടുത്തുന സമസ്പീപനമനായബ മനാറബയതബല് ഇഗൗ സഭയുകട

ഉത്കേണ്ഠ സബ.ആന്റെക്ക്എ.ജബ.-കയ അറബയബക്കുവനാന് തസ്പീരുമനാനബക്കുന.

ഇഗൗ  സനാഹചരദതബല്  കേലാംപക്ക് കടനാളര  ആന്റെക്ക്  ആഡബറര  ജനറലബകന്റെ

2019-ല്  അവസനാനബച്ച  സനാമ്പതബകേ  വരഷതബകല  കസറക്ക്  ഫബനനാന്ഷദല്

ഓഡബറക്ക് റബകപ്പെനാരട്ടബകല കപജക്ക്  41  മുതല്  43  വകരയുള കേബഫ്ബബ സലാംബനബച്ച

പരനാമരശെെങ്ങളലാം  എകബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവക്ക്  സമ്മേറബയബല്  ഇതുസലാംബനബച്ച

കരഖകപ്പെടുതലുകേളലാം ഇഗൗ സഭ നബരനാകേരബക്കുന.'

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

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

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  പബണറനായബ  വബജയന്):  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന

സരകനാരുകേളകട വരുമനാനവലാം കചലവകേളലാം സലാംബനബച്ചക്ക് ഓഡബറക്ക് നടത്തുനതബനക്ക്
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നബയമവലാം  കേസ്പീഴക്ക് വഴകവലാം  ചട്ടവലാം  നബലവബലുണക്ക്,  ആ  നടപടബക്രമങ്ങള്

സബ.&എ.ജബ.   ലലാംഘബച്ചതനായനാണക്ക്  കേനാണുനതക്ക്.   കേരടക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബല് ഇലനാത

ചബല  ഭനാഗങ്ങള്  അന്തബമ  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  ഉള്കപ്പെടുതബയബരബക്കുനതക്ക്  കതറനായ

കേസ്പീഴക്ക് വഴകമനാണക്ക്. ഒരു കേനാരദലാം തസ്പീരുമനാനബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക് അതക്ക് ബനാധേബകകപ്പെടുന

ആളബകന്റെ/സനാപനതബകന്റെ  ഭനാഗലാംകൂടബ  കകേള്കണകമനനാണക്ക്  പ്രനാഥമബകേതതത്വലാം.

അതക്ക്  ലലാംഘബകകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഇഗൗ കേസ്പീഴക്ക് വഴകലാം അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുകപനായനാല്

എകബകേഡ്യൂട്ടസ്പീവലാം  കലജബകസ്ലേച്ചറുലാം  തമ്മേബല്  നബലവബലുള  കചകക്ക്  ആന്റെക്ക്

ബനാലന്സനാണക്ക്  അട്ടബമറബകകപ്പെടുനതക്ക്.  അതബനക്ക്  കൂട്ടുനബന  എന  അപഖദനാതബ

സഭയണനാകേനാന്  പനാടബല.  ഇഗൗ  പ്രകമയലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകണകമനക്ക്

അഭദരതബക്കുന.

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശെെന്: പ്രകമയകത എതബരക്കുന. ഗവരണ്ണരക്കുകവണബ

സഭയബല്  സമരപ്പെബച്ച  സബ.&എ.ജബ  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  പ്രകതദകേ  ഖണ്ഡബകേകേള്

നബരനാകേരബകനാന്  നബയമസഭയക്ക്  അധേബകേനാരമബല.  പബബകേക്ക്  അകഗൗണക്ക്സക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബകനാകത  സഭയബകല  ഭൂരബപക്ഷലാം

ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  അനനാവശെെദ  കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങള്  സൃഷബകനാനുലാം
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ഭരണഘടനനാസനാപനങ്ങകള തകേരകനാനുമുള ശമമനാണക്ക് നടതബയബരബക്കുനതക്ക്.

സഭയുകട പനാരമ്പരദവലാം അന്തസ്സുലാം കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുനതബനക്ക് പ്രകമയതബല്നബനലാം

ഗവണ്കമന്റെക്ക് പബന്മേനാറണലാം. 

ശസ്പീ  .    കജയബലാംസക്ക് മനാതത:  പ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന.  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബകനാകത  അടബസനാനരഹബതവലാം  അബദജഡബലവമനായ  പരനാമരശെെങ്ങള്

കരഖകപ്പെടുതബയബട്ടുള  സബ.&എ.ജബ.   റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയബല.

വസ്തുതകേള്കക്ക്  നബരകനാത  ആകരനാപണങ്ങളനാണക്ക്  കേബഫ്ബബകയക്കുറബച്ചക്ക്

പരനാമരശെെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സബ  .    കജനാസഫക്ക്:  പ്രകമയകത എതബരക്കുന.  നബയമസഭയുകട

അന്തസബനക്ക്  നബരകനാതതുലാം  അസനാധേനാരണവമനായ  പ്രകമയമനാണക്ക്

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  സബ.&എ.ജബ.  ചട്ടവബരുദമനായനാണക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

തയനാറനാകബയകതന  വനാദലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  സബ.&എ.ജബ.-യുകട

അഭബപ്രനായലാം  കകേള്കനാകത  രനാഷസ്പീയലക്ഷദകതനാകട  ഏകേപക്ഷസ്പീയമനാകയടുത

സമബതബ  തസ്പീരുമനാനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയബല.  കേസ്പീഴക്ക് വഴകങ്ങള്

ലലാംഘബച്ചുകകേനാണക്ക്  ഭരണഘടനനാ  സനാപനകത  അവകഹളബകനാന്കവണബ
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കകേനാണ്ടുവനബട്ടുള ഇഗൗ പ്രകമയകത നബരനാകേരബകണലാം. 

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജനാരജക്ക്:  പ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  2007-കല

കറഗുകലഷന്സക്ക്  ഓണ്  ഓഡബറക്ക്  ആന്റെക്ക്  അകഗൗണക്ക്സബകല  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബകനാകതയുലാം  സരകനാരബകന്റെ  ഭനാഗലാം  വബശെെദസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  മതബയനായ

അവസരലാം  നല്കേനാകതയുലാം  ഗൂഢലക്ഷദകതനാകടയുമനാണക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബല്

കൂട്ടബകച്ചരകലുകേള്  നടതബയബട്ടുളതക്ക്.  സലാംസനാനതബകന്റെ

അധേബകേനാരതബകന്മേലുള  കേടനകേയറമനാണക്ക് സബ.&എ.ജബ.  നടതബയബരബക്കുനതക്ക്.

ക്രമപ്രകേനാരമലനാകതയുലാം  ചട്ടവബരുദമനായുമുള  കേബഫ്ബബകയക്കുറബച്ചുളള

പരനാമരശെെങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബകണലാം. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര: പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  സബ.&എ.ജബ.

റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്   ഭനാവബയബലുലാം  നബരനാകേരബകനാനുള  കതറനായ  കേസ്പീഴക്ക് വഴകമനാണക്ക്

കകേരള  നബയമസഭ സൃഷബക്കുനതക്ക്.   

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസസ്പീര:  പ്രകമയകത അനുകൂലബക്കുന.  സരകനാരബകന്റെ

അഭബപ്രനായങ്ങള്  കകേള്കനാകതയുള  സബ.&എ.ജബ.  പരനാമരശെെലാം

ദഗൗരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബകയ  തകേരകനാന്  ശമബക്കുനതബലൂകട  നനാടബകന്റെ
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വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  തടസലാം  നബല്കനാനനാണക്ക്  പ്രതബപക്ഷലാം

ശമബക്കുനതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാ  ല്:  പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.  ഭരണഘടനനാ

തതത്വങ്ങള്ക്കുലാം രനാജദതബകന്റെ കഫഡറല് സലാംവബധേനാനതബനുലാം എതബരനാണക്ക്  ഇഗൗ

പ്രകമയലാം.  സബ.&എ.ജബ.  ഉള്കപ്പെകടയുള  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സബകേള്കകതബകരയുള

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലപനാടക്ക്  പ്രതബകഷധേനാരഹമനാണക്ക്.  കപനാതുജനതബകന്റെ   നബകുതബ

പണലാം  കേബഫ്ബബയുകട  വരവബനമനായബ  കേണകനാക്കുകമ്പനാഴുലാം  സബ.&എ.ജബ.-യുകട

ഓഡബറക്ക്  അനുവദബകബകലന  നബലപനാടനാണക്ക്  സരകനാര  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.

സലാംസനാനങ്ങള്  പനാലബകകണ  സനാമ്പതബകേ  അച്ചടകലാം  പരബകശെെനാധേബച്ചക്ക്  വസ്പീഴ്ച

കേകണത്തുന  ഭരണഘടനനാ  സനാപനങ്ങകള  ആകക്ഷപബക്കുകേയുലാം

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  കചയ്യുനതക്ക്  അനുചബതവലാം  രനാജദതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ

അഖണ്ഡതയക്ക് എതബരുമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സത്വരനാജക്ക്:  പ്രകമയകത  അനുകൂലബക്കുന.  സബ.&എ.ജബ.-കയ

ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  കേബഫ്ബബകയ  തകേരതക്ക്  കകേരളതബകന്റെ  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക് തടസലാം നബല്കനാനനാണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് ശമബക്കുനതക്ക്.
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നബയമവബരുദവലാം  ഭരണഘടനനാ  വബരുദവമനായ  മനാരഗ്ഗങ്ങളബലൂകട  തയനാറനാകബയ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് നബരനാകേരബകനാന് സഭയള അവകേനാശെെകതയുലാം അധേബകേനാരകതയുമനാണക്ക്

പ്രകമയലാം പ്രതബഫലബപ്പെബക്കുനതക്ക്. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശെെക്ക്  കചനബതല):  പ്രകമയകത

എതബരക്കുന. ഭരണഘടനയനുസരബച്ചക്ക് പ്രവരതബക്കുന സബ.&എ.ജബ.-കകതബകര

പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കുനതക്ക്  ഭരണഘടന  പ്രകേനാരമുള  പ്രവരതനങ്ങകള

തടസകപ്പെടുത്തുലാം.  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്മേല്  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്

പരനാതബയുകണങബല് പബബകേക്ക്  അകഗൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബ  മുമ്പനാകകേ  കബനാധേബപ്പെബച്ചക്ക്

പ്രസ്തുത  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സഭയബല്  ചരച്ച  കചയനാകമനള  വദവസനാപബത  രസ്പീതബ

നബലനബല്കക അതക്ക് ലലാംഘബച്ചക്ക് ധേനകേനാരദ വകുപ്പുമനബ റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ ഉളടകലാം

കവളബകപ്പെടുതബയതക്ക്  ഭരണഘടനനാവബരുദവലാം  അതുസലാംബനബച്ചക്ക്  അകനത്വഷണലാം

നടതബയ  സമബതബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  നബരനാകേരബച്ചതക്ക്  കതറനായ  കേസ്പീഴക്ക് വഴകവമനാണക്ക്.

ഭരണഘടനയനുസൃതമനായബ   പ്രവരതബക്കുന   സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകല

പരനാമരശെെങ്ങള്  നസ്പീകലാം  കചയനാന്  ശമബക്കുനതക്ക്  ഭരണഘടനകയ

കവല്ലുവബളബക്കുനതബനക്ക് തുലദമനാണക്ക്, പ്രകമയലാം പബന്വലബകണലാം.   
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര:  പ്രകമയകത  എതബരക്കുന.

സബ.&എ.ജബ.-കകതബകര  പ്രകമയതബല്  പറഞ്ഞെബട്ടുള  ആകരനാപണങ്ങള്

അടബസനാനരഹബതമനാണക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  വരവകചലവക്ക്  കേണക്കുകേള്

പരബകശെെനാധേബച്ചക്ക്  നഡ്യൂനതകേള്  ചൂണബകനാണബച്ചക്ക്  പ്രവരതബക്കുന  ഭരണഘടനനാ

സനാപനമനാണക്ക് സബ.&എ.ജബ.   

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

സരകനാരബകന്റെയുലാം സരകനാര  സനാപനങ്ങളകടയുലാം കേണക്കുകേള്  ഓഡബറക്ക് കചയക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  നബയമസഭയബല്  സമരപ്പെബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്  പനാലബകകണ

നടപടബകേകളക്കുറബച്ചക്ക്  സബ.&എ.ജബ  തകന  പറഞ്ഞെബട്ടുണക്ക്.  ഈ  വബഷയലാം

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എനബവ  സലാംബനബച്ച  സമബതബ  പരബകശെെനാധേബക്കുന

കവളയബകലനാനലാം  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്   ഇകനാരദലാം   പരബകശെെനാധേബകണകമനക്ക്

ആവശെെദകപ്പെട്ടബട്ടബല.  കേബഫ്ബബയുകട  വനായ്പ  മുഴുവനുലാം  ആരട്ടബകബള്  293-നക്ക്

വബരുദമനാകണനലാം  അതബനക്ക്  കലജബകസ്ലേറസ്പീവക്ക്  അപ്രൂവല്  ഇകലനമുള

സബ.&എ.ജബ.-യുകട  നബഗമനലാം  തളബകളഞ്ഞെബകലങബല്  ഇഗൗ  ധേനകേനാരദ
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സനാപനതബനക്ക്  പ്രവരതബകനാകനനാ  വനായ്പകയടുകനാകനനാ  സനാധേബക്കുകേയബല.

സലാംസനാനതബകന്റെ  വബകേസനക്കുതബപ്പുലാം  ജനങ്ങളകട  തനാല്പരദവലാം

സലാംരക്ഷബക്കുകേകയന  ഉകദ്ദേശെെകതനാകടയനാണക്ക്  പ്രകമയലാം  കകേനാണ്ടുവനബട്ടുളതക്ക്.

സലാംസനാന  സരകനാരബകന്റെ  ഭനാഗലാം  കകേള്കനാകതയുലാം  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബകനാകതയുമനാണക്ക്  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  തയനാറനാകബയബരബക്കുനതക്ക്.

സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കേടകമടുതതക്ക്  ഭരണഘടനനാ  വബരുദമനാകണന

സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകല പരനാമരശെെതബകന്റെ അടബസനാനതബലനാണക്ക് പ്രകമയലാം

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുളതക്ക്. കേബഫ്ബബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടക്ക് വബവനാദങ്ങള് സൃഷബകനാനുള

കബനാധേപൂരവ്വമനായ  ശമങ്ങളകട  ഭനാഗമനാണബതക്ക്.   പ്രകമയലാം  പനാസനാകണകമനക്ക്

അഭദരതബക്കുന. 

IX  ക്രമപ്രശലാം

സബ  .&  എ  .  ജബ  .   റബകപ്പെനാരട്ടബകല പരനാമരശെെങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശെെന്:  ധേനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബ  സഭയബല് സമരപ്പെബച്ച

സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  ഏകതങബലുലാം  ഭനാഗലാം  നബരനാകേരബകനാന്  സഭയക്ക്

അധേബകേനാരമബല.  ഗവരണ്ണരക്കുകവണബ  സഭയബല്  സമരപ്പെബച്ച  സബ.&എ.ജബ.
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റബകപ്പെനാരട്ടനാകണനാ  പ്രകമയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ചബല  ഭനാഗങ്ങള്  ഒഴബവനാകബയ

റബകപ്പെനാരട്ടനാകണനാ  പബബകേക്ക്  അകഗൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയക്ക്

വരുനകതനളതക്ക്  വദകമനാകണലാം.   ഭരണഘടന  അടബസനാനമനാകബയുള

റൂള്സക്ക്  ഓഫക്ക്  കപ്രനാസസ്പീഡതവറബകന്റെ  ചട്ടക്കൂടബല്  നബനക്ക്  പ്രവരതബക്കുന  സഭ

അതബകല  പ്രധേനാനകപ്പെട്ട  ഭനാഗലാം  കതറനായബ  വദനാഖദനാനബക്കുനതക്ക്  ഭരണഘടനനാ

വബരുദമനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര:  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബകനാകത  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

തയനാറനാകബകയന  പ്രശലാം  ഉനയബകനാനുള  സഭയുകട  അവകേനാശെെകത  കചനാദദലാം

കചയനാനനാകേബകലനക്ക് മനാതമല, അതബകന്റെ ഭനാഗമനായുള നബലപനാടക്ക് സത്വസ്പീകേരബകനാനുലാം

സഭയക്ക്  അധേബകേനാരമുണക്ക്.  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബകനാകതയുലാം

ക്രമപ്രകേനാരമലനാകതയുലാം  തയനാറനാകബയ  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകല  ബനകപ്പെട്ട

ഭനാഗങ്ങള്  ഒഴബവനാകനാന്  സഭ  തസ്പീരുമനാനബച്ചനാല്  അതരലാം  പരനാമരശെെങ്ങള്

ഒഴബവനാകബയ  റബകപ്പെനാരട്ടനായബരബക്കുലാം  പബബകേക്ക്  അകഗൗണക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയക്ക് കപനാകുനതക്ക്.

പ്രകമയലാം സഭ പനാസനാകബ.
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X  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

(1) തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളകട അവതരണലാം

(I)  2021-കല കകേരള ധേനകേനാരദ ബബല്
(ii) 2021-കല കകേരള ധേനകേനാരദ (2-ാം നമ്പര) ബബല്

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

2021-കല കകേരള ധേനകേനാരദ ബബല്ലുലാം 2021-കല കകേരള ധേനകേനാരദ (2-ാം നമ്പര)

ബബല്ലുലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.

(2) തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളകട അവതരണവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

(i)  2021-കല കകേരള ധേനവബനബകയനാഗ ബബല്
(ii) 2021-കല കകേരള ധേനവബനബകയനാഗ (കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഗൗണക്ക്) ബബല്

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലുലാം  2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ

(കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഗൗണക്ക്) ബബല്ലുലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുന.
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ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലുലാം  2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ

(കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഗൗണക്ക്)  ബബല്ലുലാം  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

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

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:   ധേനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

കേടുത  സനാമ്പതബകേ  പ്രതബസനബകേള്കബടയബലുലാം  സലാംസനാനതബകന്റെ

വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്  നബരവ്വഹബകനാന്  സരകനാരബനക്ക്  സനാധേബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കദവസത്വലാം  കബനാരഡക്ക്  കക്ഷതങ്ങളബല്  അബനാഹ്മണകര  പൂജനാരബകേളനായബ

നബയമബച്ചതുലാം  കകേരള  ബനാങബകന്റെ  രൂപസ്പീകേരണവലാം  വബദദനാഭദനാസലാം,  ആകരനാഗദലാം

എനസ്പീ  കമഖലകേളബകല  മുകനറവലാം  ശകദയമനാണക്ക്.  നവകകേരളലാം

രൂപകപ്പെടുത്തുനതബനുള ശമമനാണക്ക് സരകനാര നടതബവരുനതക്ക്.

(ഉച്ചയകശെെഷലാം 12.33-നക്ക് നബരതബവച്ച സഭ 3.00 മണബകക്ക് പുനരനാരലാംഭബച്ചു.)
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നബയമനബരമ്മേനാണലാം (തുടരച്ച)

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന്:  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സലാംസനാനതബകന്റെ ഭനാവബ പുകരനാഗതബക്കുകവണബയുള പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം

വബകേസനപ്രവരതനങ്ങളബല്  രനാജദതബനക്ക്  മനാതൃകേയനാകുലാംവബധേലാം  കനട്ടങ്ങള്

കകകേവരബകനാന്  കനതൃതത്വലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയ  ധേനകേനാരദവകുപ്പുമനബകയ

അഭബനനബക്കുന.  സുനനാമബ  ബനാധേബതരനായ  മതദകതനാഴബലനാളബകേകള

സലാംരക്ഷബകനാന് പ്രകതദകേ കപ്രനാജകക്ക് നടപ്പെനാകനാനുലാം ആലപ്പെനാടക്ക് പഞനായതബകല

കേരബമണല്  സലാംരക്ഷബകനാനുലാം  അനധേബകൃത  ഖനനലാം  അവസനാനബപ്പെബകനാനുലാം

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന്  .    എ  .    ഖനാദര  : ധേനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബരക്കുന.

സരകനാരബകന്റെ ധേനദുരവബനബകയനാഗവലാം പനാഴക്ക് കചലവകേളമനാണക്ക് സലാംസനാനതബകന്റെ

സനാമ്പതബകേസബതബ  കമനാശെെമനാകേനാന്  കേനാരണലാം.   നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങള്

കേബഫ്ബബയബലൂകട  പ്രകതദകേ  ഏജന്സബകേകള  ഏല്പ്പെബക്കുന  അശെെനാസസ്പീയ

നബലപനാടക്ക്  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  ബജറബലൂകട  കപനാളയനായ  വനാഗനാനങ്ങള്

നല്കേബ ജനങ്ങകളയുലാം ജനപ്രതബനബധേബകേകളയുലാം കേബളബപ്പെബക്കുകേയനാണക്ക് സരകനാര
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കചയ്യുനതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

നബകയനാജകേമണ്ഡലനാടബസനാനതബല്  ജനങ്ങളകട  തനാല്പരദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബകനാന്

പരബശമബക്കുകേയുലാം  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കചയ

സരകനാരബകന അഭബനനബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്:   ധേനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  എതബരക്കുന.

കേഴബഞ്ഞെ  ബജറബലൂകട  പ്രഖദനാപബച്ചതുലാം  നനാളബതുവകര  നടപ്പെനാകനാന്

സനാധേബകനാതതുമനായ  ഇരുപതബന  പരബപനാടബകേളബല്  മുന്ഗണന  നബശ്ചയബച്ചക്ക്

ചബലകതങബലുലാം  യനാഥനാരതദമനാകനാനുലാം  കടകക്ക്കകറല്  കകേനാരപ്പെകറഷനുകേളകട

നവസ്പീകേരണതബനക്ക്  പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുള  തുകേ  വബനബകയനാഗബച്ചക്ക്  കതനാഴബലനാളബകേകള

പ്രതബസനബയബല്നബനക്ക് രക്ഷബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സത്വസ്പീകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാകജഷക്ക്:  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.

സമനാനതകേളബലനാത  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  സനാദദമനാക്കുകേയുലാം

പ്രകേടനപതബകേയബല് പ്രഖദനാപബച്ച വനാഗനാനങ്ങളബല് ഭൂരബഭനാഗവലാം നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം

കക്ഷമവലാം  വബകേസനവലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കചയ സരകനാരബകന  അഭബനനബക്കുന.
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34  ലക്ഷകതനാളലാം  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷനാ  കപന്ഷന്

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  വന്കതനാതബല്  കുടബകവള  കേണക്ഷനുകേള്

അനുവദബക്കുനതബനുലാം  ഇന്തദയബകല  ആദദകത  സമ്പൂരണ്ണ  കകവദതതസ്പീകേരണ

സലാംസനാനമനായബ  കകേരളകത  മനാറ്റുനതബനുലാം  ആരദലാം  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ

പബ.എച്ചക്ക്.സബ.-കേകള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റുനതബനുലാം

സനാധേബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രവനാസബകക്ഷമതബനനാവശെെദമനായ  തുകേ  നസ്പീകബവയനതബനുലാം

കകലഫക്ക്  പദതബയുകട  ഭനാഗമനായബ  2.05  ലക്ഷകതനാളലാം  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച്ചു

നല്കുനതബനുലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  വഴബ 1.5  ലക്ഷലാം നബയമനങ്ങള് നടത്തുനതബനുലാം

കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണക്ക്.  കപനാതുമരനാമതക്ക്  വകുപ്പെബകന  അഴബമതബരഹബത  വകുപ്പെനായുലാം

കകേ-കഫനാണ്,  കഗയബല്,  കകേരള  ബനാങക്ക്  തുടങ്ങബയവ  യനാഥനാരതദവമനാകബയ

സരകനാരനാണബതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശെെബവകുമനാര:  ധേനവബനബകയനാഗ ബബലബകന എതബരക്കുന.

ആറ്റുകേനാല്  ഠഗൗണ്ഷബപ്പെക്ക്,  സ്മനാരട്ടക്ക്  സബറബ  എനസ്പീ  പദതബകേള്  ഫലപ്രദമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  തബരുവനന്തപുരലാം  കമഡബകല്

കകേനാകളജബകന്റെ വബകേസനതബനുലാം ആള് ഇന്തദനാ ഇന്സബറഡ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫക്ക് കമഡബകല്
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സയന്സസക്ക്  തബരുവനന്തപുരതക്ക്  സനാപബക്കുനതബനുലാം  മുന്കേ കയടുകണലാം.

കേബഫ്ബബയബലുള്കപ്പെടുതബ  2017-18-കല ബജറബല് പ്രഖദനാപബച്ച അട്ടക്കുളങ്ങര

കമല്പ്പെനാലലാം,  ശെെലാംഖലാംമുഖലാം-കവളബ കറനാഡക്ക് വബകേസനലാം തുടങ്ങബയവയക്ക് ഡബ.പബ.ആര.

തയനാറനാകണലാം.  തസ്പീരകദശെെ  വബകേസനതബനുലാം ഓഖബ ദുരബത ബനാധേബതരക്കുമനായബ

പ്രഖദനാപബച്ച  പദതബകേള്  നടപ്പെനാകണലാം.  കേടലനാക്രമണമുള  പ്രകദശെെങ്ങളബല്

കേടല്ഭബതബ നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക് പ്രകതദകേ ഫണക്ക് അനുവദബക്കുനതബനുലാം കേമ്പവല

കതനാഴബലനാളബകേകള  പുനരധേബവസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  പൂന്തുറ-വലബയതുറ  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

ഹനാരബറുകേള് നബരമ്മേബക്കുനതബനുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം  നഗരതബല് പൂരണ്ണമനായുലാം

സത്വസ്പീകവജക്ക്  സലാംവബധേനാനലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  നടപടബയുണനാകേണലാം.  വബഴബഞ്ഞെലാം

തുറമുഖ  പദതബ  സമയബനബതമനായബ  പൂരതബയനാക്കുനതബനക്ക്  കേരമ്മേ  പദതബ

ആവബഷ്കരബകണലാം.  കേരമന-കേളബയബകനാവബള  കറനാഡബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട

വബകേസനതബനനാവശെെദമനായ തുകേ അനുവദബകണലാം.  കക്ഷതങ്ങളകട പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്   കദവസത്വലാം  കബനാരഡബനക്ക്  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദബകണലാം.

വദനാപനാരബ-വദവസനായബ  സമൂഹതബകന്റെ  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബകനാന്

നടപടബയുണനാകേണലാം.  കദവസത്വലാം  കബനാരഡക്ക്  കക്ഷതങ്ങളബല്  വബശെെത്വനാസബകേളനായ
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ഏകതനാരനാള്ക്കുലാം  പൂജ  നടതനാകമന  വബപ്ലവകേരമനായ  തസ്പീരുമനാനകമടുതതക്ക്  മുന്

യു.ഡബ.എഫക്ക്. സരകനാരനാണക്ക്. 

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

തലസനാന  നഗര  വബകേസന  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ

നടപ്പെനാക്കുനതനാണക്ക്.  കദവസത്വലാം കബനാരഡബനക്ക് അനുവദബച്ച സഹനായതബനക്ക് പുറകമ

ആവശെെദകമങബല് കൂടുതല്  തുകേ അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്.  കേരമന-കേളബയബകനാവബള

കറനാഡബകന്റെ  രണനാലാംഘട്ട  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃതബകേള്  കേബഫ്ബബ  മുകഖന

നടപ്പെനാക്കുനതനാണക്ക്.  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക്

അഭദരതബക്കുന. 

2021-കല കകേരള ധേനവബനബകയനാഗ ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.

2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം പട്ടബകേയുലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

(കഭദഗതബയബല)

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  പട്ടബകേയുലാം  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം
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ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  പട്ടബകേയുലാം  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.  

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്  ):

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പനാസനാകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

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

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്  പനാസനാകണകമന  പ്രകമയലാം

ശെെബ്ദകവനാകട്ടനാകട സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ.

(ii) 2021-  കല കകേരള ധേനവബനബകയനാഗ   (  കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഗൗണക്ക്  )   ബബല്

ശസ്പീ  .   ബബ  .   സതദന്: ധേനവബനബകയനാഗ (കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഗൗണക്ക്) ബബലബകന

അനുകൂലബക്കുന.  പ്രകൃതബ  ദുരന്തങ്ങകളയുലാം  മഹനാമനാരബകേകളയുലാം  അതബജസ്പീവബച്ച

സരകനാരബകന്റെ  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങകള  തുരങലാം  വയനാനുള  ശമമനാണക്ക്
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പ്രതബപക്ഷലാം  നടത്തുനതക്ക്.  സഗൗജനദ  ഭക്ഷദകേബറക്ക്  തുടരനാനുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷന്  വരദബപ്പെബകനാനുമുള  തസ്പീരുമനാനലാം   അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.

ആകരനാഗദകമഖലയബല്  സമനാനതകേളബലനാത  കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്  സരകനാര

ഡകേവരബച്ചബട്ടുളതക്ക്.  കകലഫക്ക്  പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബ  രണരലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്

നബരമ്മേബച്ചുകകേനാടുകനാന്  കേഴബഞ്ഞെതുലാം  സനാമൂഹദകക്ഷമ  കപന്ഷനുകേള്

വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  പനാരശെെത്വവല്കരബകകപ്പെട്ട  ജനവബഭനാഗങ്ങകള  സമൂഹതബകന്റെ

മുഖദധേനാരയബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുവനതുലാം  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  സനാമൂഹദപ്രതബബദത

വദകമനാക്കുനതനാണക്ക്.   

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസക്ക്  .    ജയലനാല്:  ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഗൗണക്ക്)

ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.  പ്രതബസനബകേള്കബടയബലുലാം

സനാധേനാരണകനാരുകടകമല്  നബകുതബഭനാരലാം  അടബകച്ചല്പ്പെബകനാകത

കക്ഷമപദതബകേള്കക്ക്  മുന്തൂകലാം  നല്കുന  ബഡ്ജറനാണബതക്ക്.  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കപന്ഷനുകേള് വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  ഉപജസ്പീവന പനാകകജബനക്ക് തുകേ വകേയബരുതബയതുലാം

റബ്ബറബകന്റെ  തറവബലയുലാം  കനലക്ക്ല,  നനാളബകകേരലാം  എനബവയുകട  തനാങ്ങുവബലയുലാം

വരദബപ്പെബച്ചതുലാം കപനാതുവബദദനാലയങ്ങകള കകഹകടകേക്ക്  ആകബ മനാറബയതുലാം കകലഫക്ക്
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പദതബയബലുള്കപ്പെടുതബ  രണര  ലക്ഷലാം  വസ്പീടുകേള്  നബരമ്മേബച്ചുനല്കേബയതുലാം

കകേ-കഫനാണ്  ഉള്കപ്പെകടയുള  നവസ്പീന  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചതുലാം

അഭബനനനനാരഹമനാണക്ക്.  പ്രവനാസബ  കപന്ഷന്  വരദബപ്പെബകനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം

സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേസ്പീന്:  ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഗൗണക്ക്)

ബബലബകന  എതബരക്കുന.  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുതബയബട്ടുള  അട്ടപ്പെനാടബ-

കകേനാങ്ങനാടക്ക്-ടബപ്പുസുല്തനാന്  കറനാഡബകന്റെ  പ്രവൃതബകേള്  പൂരതസ്പീകേരബകനാന്

സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.   കപനാലസ്പീസക്ക്   ഉകദദനാസരുകട  കഎ.പബ.എസക്ക്.

കേണ്ഫര  കചയ്യുനതബനക്ക്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  ഖജനനാവബകല  പണലാം

സരകനാരബകന്റെ  പരസദതബനുലാം  ധൂരതബനുലാംകവണബ  വബനബകയനാഗബക്കുന  നടപടബ

അവസനാനബപ്പെബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    നനാണു:   ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഗൗണക്ക്)

ബബലബകന  അനുകൂലബക്കുന.  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പ്രവരതനങ്ങളമനായനാണക്ക്

ഇടതുപക്ഷ ജനനാധേബപരദ മുനണബ സരകനാര മുകനനാട്ടക്ക് കപനാകുനതക്ക്.
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ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉണ്ണബ:  ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ് അകഗൗണക്ക്)  ബബലബകന

അനുകൂലബക്കുന.  കകേനാവബഡക്ക് കരനാഗബകേള്കക്ക് സഗൗജനദ ചബകേബത ലഭദമനാക്കുനതുലാം

മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കുലാം എ.പബ.എല്./ബബ.പബ.എല്.  വദതദനാസമബലനാകത സഗൗജനദ

ഭക്ഷദകേബറക്ക്  വബതരണലാം കചയ്യുനതുലാം സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.   ഡപ്രമറബ  കഹല്തക്ക്

കസന്റെറുകേള്  ഫനാമബലബ  കഹല്തക്ക്  കസന്റെറുകേളനായബ  ഉയരതബയതുലാം  സമൂഹ

അടുകളവഴബ  ഭക്ഷണലാം  നല്കേബയതുലാം  ജനകേസ്പീയ  കഹനാട്ടലുകേള്  ആരലാംഭബച്ചതുലാം

പച്ചകറബ കൃഷബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബച്ചതുലാം ഗ്രനാമസ്പീണ കറനാഡുകേള് കമച്ചകപ്പെടുതബയതുലാം

സനാമൂഹദ കക്ഷമകപന്ഷനുകേള് വരദബപ്പെബച്ചതുലാം  ശകദയമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമനാര: ധേനവബനബകയനാഗ (കവനാട്ടക്ക് ഓണ് അകഗൗണക്ക്)

ബബലബകന  എതബരക്കുന.  വണ്ടൂര  നബകയനാജകേമണ്ഡലതബകല  കേനാളബകേനാവക്ക്-

കേരുവനാരക്കുണക്ക്-കചനാകനാടക്ക് പഞനായത്തുകേളബകല ജനവനാസ കകേന്ദ്രങ്ങകള ഇകകനാ

കസന്സബറസ്പീവക്ക്  കസനാണബല്നബനലാം  ഒഴബവനാകബ  കേരഷകേകര

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനാവശെെദമനായ  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.  ബജറബല്

പ്രഖദനാപബച്ചബട്ടുള പദതബകേകളലനാലാം വനാഗനാനങ്ങളനായബ നബലനബല്ക്കുകേയനാണക്ക്.
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ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

ഒകട്ടകറ  കക്ഷമ  പ്രവരതനങ്ങള്  സനാധേനാരണകനാരബകലയ്കകതബകനാന്

സരകനാരബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണക്ക്.  സനാമ്പതബകേ പ്രതബസനബകബടയബലുലാം ജനങ്ങളകട

അടബസനാന ആവശെെദങ്ങള് പൂരണ്ണമനായുലാം നബറകവറനാന് സനാധേബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഭസ്പീമമനായ

തുകേ  കചലവഴബകനാകത  കകേരളതബകന്റെ  സനാമ്പതബകേ  അടബതറ

ശെെകബകപ്പെടുത്തുനതബനനാണക്ക്  കേബഫ്ബബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതക്ക്.

സനാധേനാരണകനാരകനായബ  കേനാരഷബകേ-വദനാവസനായബകേ  അടബതറയബല്  ഉപജസ്പീവന

കതനാഴബലുകേള്  സൃഷബക്കുനതബനുള  ബൃഹതനായ  പരബപനാടബകേള്  ബജറബല്

ഉള്കകനാളബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകമകക്രനാ  പ്ലനാനുകേളബലൂകട  അഞക്ക്  വരഷലാംകകേനാണക്ക്

കകേരളകത  ദരബദരബലനാത  സലാംസനാനമനാകബ  മനാറനാന്  സനാധേബക്കുനതനാണക്ക്.

സസ്പീകേളകട  കതനാഴബല്  പങനാളബതലാം  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  പരബസബതബ

സന്തുലനനാവസയലാം ബജറബല് പ്രകതദകേ പരബഗണന നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സഞനാര

സഗൗകേരദങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയുള  പശ്ചനാതല  വബകേസനങ്ങള്  കേബഫ്ബബയബല്

ഉള്കപ്പെടുതബ  യനാഥനാരതദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  എലനാ  സലത്തുലാം  ഇന്റെരകനറക്ക്

കേണകബവബറബ  ലഭദമനാകബ  സ്കൂളകേളബല്  ഡബജബഡറകസഷന്  നടപ്പെനാകബയനാല്
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മനാതകമ കനനാളജക്ക്  കസനാഡസറബ യനാഥനാരതദമനാവകേയുള.  ടനാന്സ്ഗ്രബഡക്ക്,  ദതതബ

പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനകതനാകട  കകേരളതബനനാവശെെദമനായ  ഡവദതതബ

ഉറപ്പെനാകനാന്  സനാധേബക്കുലാം.  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമനക്ക്

അഭദരതബക്കുന.

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഗൗണക്ക്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുക്കുകേയുലാം കചയ. 

2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം പട്ടബകേയുലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  പട്ടബകേയുലാം  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  പട്ടബകേയുലാം  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം

ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  ഐസകേക്ക്):

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഗൗണക്ക്) ബബല്

പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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 വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

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

2021-കല  കകേരള  ധേനവബനബകയനാഗ  (കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്  അകഗൗണക്ക്)  ബബല്

ശെെബ്ദകവനാകട്ടനാകട  സഭ പനാസനാകബ.

3. സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കചയപ്രകേനാരമുള   2021-  കല ശസ്പീനനാരനായണഗുരു

ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയവലാം

അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്  ): സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയപ്രകേനാരമുള  2021-കല  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്

യൂണബകവഴബറബ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന്): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 
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(വബകയനാജനക്കുറബപ്പെക്ക്  നല്കേബയ  അലാംഗങ്ങള്  സസ്പീറബലബലനാതബരുനതബനനാല്

വബകയനാജബപ്പെക്ക് കരഖകപ്പെടുതബയബല)

 ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉഡബദുള:  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുള

2021-കല  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്

കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ  സരക്കുകലറക്ക്  കചയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീനനാരനായണ  ഗുരുവബകന്റെ  കപരബല്  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ

സനാപബക്കുനതക്ക്  സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  വബദൂര  വബദദനാഭദനാസലാം

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സനാകങതബകേ  വബദദനാഭദനാസ

സലാംവബധേനാനമുണനാക്കുനതബനുലാം  പുതബയ  യൂണബകവഴബറബകക്ക്  സനാധേബകണലാം.

ബബരുദനാനന്തര  ബബരുദലാം  കേഴബഞ്ഞെവരകക്ക്  കതനാഴബല്  ലഭദമനാകുന  തരതബലുള

കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  ഗനാനബയന്  സഡസ്പീസക്ക്  മനാതൃകേയബല്  ഗുരുകദവ

ദരശെെനങ്ങള്  സബലബസബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബകണലാം.

പുതബയ  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  വരുനകതനാടുകൂടബ  കുട്ടബകേള്കക്ക്

സരവ്വകേലനാശെെനാലകേളകട   കേസ്പീഴബല്  ഡപ്രവറക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷന്  നടതബ   പനാരലല്
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കകേനാകളജുകേളബല്  പഠബകനാനുള സഗൗകേരദലാം  ഇലനാതനാകുന അവസയുണനാകുലാം.

വബദൂര വബദദനാഭദനാസലാം പൂരതബയനാക്കുന കുട്ടബകേളകട സരട്ടബഫബകറ്റുകേളബല് ഓപ്പെണ്

യൂണബകവഴബറബ  എനക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുനതക്ക്  വബകദശെെ  രനാഷങ്ങളബല്  കജനാലബ

ലഭബകനാനുലാം  കകേരളതബനുപുറതക്ക്  ഉനത  വബദദനാഭദനാസലാം  നടതനാനുലാം

ബുദബമുട്ടുണനാക്കുലാം.  പ്രസസ്തുത  യൂണബകവഴബറബയബല്  ആരലാംഭബക്കുന  സയന്സക്ക്

കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കകേനാകളജുകേളബകല  ലനാബുകേള്

ഉപകയനാഗകപ്പെടുതനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  പ്രനാകയനാഗബകേമനാകണനാകയനക്ക്

പരബകശെെനാധേബകണലാം. ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബയുകട

റസ്പീജബയണല്  കസന്റെര  മലപ്പുറലാം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കകേനാകളജബല്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ നബയമനങ്ങള്  സലാംവരണതതത്വങ്ങള് പനാലബച്ചുകകേനാണക്ക്

നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കചയണലാം.  സലാംസനാനകത  കകേനാകളജുകേളബകല  ഒഴബവളള

പ്രബന്സബപ്പെല്  തസബകേകേളബല്  നബയമനലാം  നടത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം  കകേനാകളജക്ക്

അദദനാപകേരുകട ശെെമ്പള പരബഷ്കരണവലാം അടബയന്തരമനായബ നടപ്പെനാകണലാം. 

ശസ്പീ.  ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചന്ദ്രന്:  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ പ്രകേനാരമുള  2021-കല ശസ്പീനനാരനായണഗുരു ഓപ്പെണ്
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യൂണബകവഴബറബ  ബബല്  വസ്പീണ്ടുലാം  അകത  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയക്ക്

അയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  

ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ  നനാമകധേയതബല്  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ

സനാപബക്കുനതക്ക്  അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.   കതനാഴബലധേബഷബത കകേനാഴ്സുകേകളനാകടനാപ്പെലാം

ഡനപുണദ  വബകേസന  കകേനാഴ്സുകേളലാം  വബദൂര  പഠന  സമ്പ്രദനായതബലൂകട

നടപ്പെനാകണലാം.  വബദദനാഭദനാസ  കമഖല  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബലൂകട

സരവ്വകേലനാശെെനാലകേളകട  കജനാലബഭനാരലാം  കുറയുകേയുലാം  കറഗുലര  കകേനാകളജുകേളകട

പ്രവരതനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാകുകേയുലാം  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയുകട

ഗുണനബലവനാരലാം  കമച്ചകപ്പെടുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ

തതത്വചബന്തകേള്  കൂടുതലനായബ  പഠബകനാനുലാം  ഗകവഷണലാം  നടതനാനുമുള

സനാഹചരദലാം ടബ യൂണബകവഴബറബയബലൂകട ഒരുകണലാം. ബബലബല് യൂണബകവഴബറബയുകട

അധേബകേനാര  സനാനങ്ങള്  എന  ഭനാഗതക്ക്  കകേരള  നബയമസഭയബകല  മൂനക്ക്

പ്രതബനബധേബകേള് എനകൂടബ കചരകണലാം. 

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഗുരുദരശെെനങ്ങളബല്
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ബബരുദ-ബബരുദനാനന്തര  കകേനാഴ്സുകേള്  അനുവദബക്കുനതബനുള  നടപടബകേള്

ഇതബനകേലാംതകന  യൂണബകവഴബറബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേനാഴ്സുകേള്കനാവശെെദമനായ

സബലബസുകേള്  തയനാറനാകനാനുള  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ

നടപടബകേള്  അവസനാന  ഘട്ടതബകലത്തുകേയുലാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പരമ്പരനാഗത

കകേനാഴ്സുകേള്ക്കുപുറകമ നൂതന കതനാഴബലധേബഷബത കകേനാഴ്സുകേളലാം ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.

ഇനബരനാഗനാനബ  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  നബലവനാരതബലനാണക്ക്  കകേനാഴ്സുകേള്

നടതനാന് ഉകദ്ദേശെെബക്കുനതക്ക്.  ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബയബകല വബ.സബ., പബ.വബ.സബ.,

രജബസ്ട്രേനാര  എനബവരകക്ക്  യു.ജബ.സബ.  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള കയനാഗദതയബകലന

പരനാമരശെെലാം വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബന്വലബച്ചു.

സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2021-കല

ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു.
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2-  ാം വകുപ്പെക്ക്

201, 204, 205, 207, 208, 209, 213, 215, 216, 218, 221, 222, 223,

225, 226, 227, 228, 230, 232, 237, 240, 242, 246, 247, 249, 252,

256, 257, 259,  261, 262, 264, 266, 267, 270, 271, 272, 274, 275,

277, 279 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

204.  ഖണ്ഡലാം 2 (എ)-യബല് "നബയമലാംമൂലലാം" എനതബനു പകേരലാം "നബയമലാം മൂലലാം"  

എനക്ക് കചരക്കുകേ.

225. ഖണ്ഡലാം 2 (എച്ചക്ക്)- ല് '' ഒരു" എന വനാകക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  2-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  2-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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3-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

   389. ഖണ്ഡലാം 3(7)-ല്  "തുടങ്ങബയവ" എനതബനക്ക് പകേരലാം  "എനബവ" 

   എനതക്ക് കചരക്കുകേ.

282, 283, 284, 288,  290, 291, 294, 297, 300, 301, 302, 303, 304,

306, 308, 309, 314, 315, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329,

330, 333, 334, 335, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350,

351, 354, 358, 361, 363, 364, 368, 369, 370, 372, 374, 376, 377, 379,

380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 390  എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

317. ഖണ്ഡലാം  3(3)-ല്   "നബക്ഷബപ്തമനാകകപ്പെട്ടബട്ടുളകതനാ"  എനതബനു

കശെെഷമുള  "അകലങബല്" എനതക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബയുകട  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച  കഭദഗതബയുലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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 മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  3-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  3-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

392,  393,  395,  397,  398,  399  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

4-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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   529. ഖണ്ഡലാം  5  (iv)  (എച്ചക്ക്)-ല്  "പരസര  അറബവബകന്റെ     

ഡകേമനാറതബനനായബ" എനതബനക്ക് പകേരലാം   "വബജനാന  

വബനബമയതബനനായബ" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

404, 405, 406, 407, 408, 409,  411,  414, 417, 419, 420, 422,

424, 425, 426, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439,

440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 451, 453, 455, 456, 458,

459, 460, 464, 466, 468, 469, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 482,

483, 484, 485, 486, 488, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500.

501, 502, 503, 504, 506, 510, 511, 513, 514, 516, 518, 519, 520, 521,

522, 523, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 534, 539, 541, 542, 543 എനസ്പീ

നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് കഭദഗതബകേകളനാകട സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

435.  ഖണ്ഡലാം  5  (iii)-ല്   "  തുടങ്ങബയ"  എന  വനാകക്ക്  ഒഴബവനാക്കുകേ

എനതബനുപകേരലാം  " എനസ്പീ" എന വനാകക്ക് കചരക്കുകേ.
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436.  ഖണ്ഡലാം  5  (iii)-ല്   "  തപനാല്"  എനതബനുകശെെഷലാം  "/ഇകമയബല്"

എനതബനുപകേരലാം   " അകലങബല് ഇകമയബല്" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

433.  ഖണ്ഡലാം  5  (iii)-ല്  "ശെെനാസസനാകങതബകേ"  എനതബനു  പകേരലാം

"സനാകങതബകേശെെനാസ"എനക്ക് കചരക്കുകേ.

438.  ഖണ്ഡലാം  5  (iii)-ല്  "സമ്പരക  കനാസുകേള്"  എനതബനു  കശെെഷലാം

"കവബബനനാറുകേള്"എനക്ക് കചരക്കുകേ.

485.  ഖണ്ഡലാം  5(iv)(സബ)-ല്  "പഠനങ്ങള്"  എനതബനു പകേരലാം  "പഠനലാം"എനക്ക്

കചരക്കുകേ.

495.  ഖണ്ഡലാം  5(iv)(ഡബ)-ല്  "സലാംസനാനതബകന്റെ"  എനതബനു  പകേരലാം

"സലാംസനാനകത"എനക്ക് കചരക്കുകേ.

506.  ഖണ്ഡലാം  5(iv)(ഡബ)-ല്  "മറക്ക്  യൂണബകവഴബറബ  അദദനാപകേരുകട"  എനതബനു

പകേരലാം "മറ്റു സരവ്വകേലനാശെെനാല അദദനാപകേരുകട"എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബയുകട  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച  കഭദഗതബകേളലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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 മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  5-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 5-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

545, 546, 548, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561,

563, 564, 565, 567, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,

581, 583, 585, 588, 590, 593, 594, 596, 598, 599, 601, 603, 605,  607,

608, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 624,

625, 627, 628, 629, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 643, 644,

645, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 664,

665, 666, 667, 668, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 682,

683, 684, 685, 686, 687, 690, 692, 694, 696 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

683.  ഖണ്ഡലാം 6 (xxiii)-ല്  “എമബരബറസ്   "  എനതബനു പകേരലാം  "എകമരബറസക്ക്”

എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  6-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  6-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകേകളനാകട  ഔകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ  അവതരബപ്പെബച്ചു.

720. ഖണ്ഡലാം 7(2  )-ല് "പട്ടബകേകഗനാതവരഗ്ഗങ്ങളബല്കപട്ടവരകകനാ " എനതബനക്ക്

കശെെഷലാം  "മുകനനാക  വബഭനാഗങ്ങളബകല  സനാമ്പതബകേമനായബ  പബകനനാകലാം

നബല്ക്കുനവരകകനാ ഭബനകശെെഷബകനാരകകനാ" എനക്ക്  കചരക്കുകേ.
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702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 715, 716, 717,

718 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബയുകട ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  7-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  7-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള്   അവതരബപ്പെബച്ചു.

 എട്ടനാലാം  വകുപ്പെക്ക്  (9)-ാം  ഉപവകുപ്പെബകല  "മകറകതങബലുലാം  ശെെരബയനായതുലാം

മതബയനായതുമനായ  കുറനാകരനാപണങ്ങള്"  എനസ്പീ  വനാക്കുകേള്

വബട്ടുകേളകയണതനാണക്ക്.

752. ഖണ്ഡലാം  8(9)-കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "ചനാരജ്ജുകേള്"  എനതബനു

പകേരലാം "കുറനാകരനാപണലാം " എനക്ക് കചരക്കുകേ.
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 723, 724, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739,

740, 742, 743, 746, 749, 750, 751, 753, 754 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു.

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

728. ഖണ്ഡലാം  8(4)-ല്-  “വനാങ്ങബയകശെെഷലാം”  എനതബനു  കശെെഷമുള

“അവ”  എന  വനാകബനക്ക്  പകേരലാം  "അങ്ങകനയുള  പ്രകമയകമനാ

ഉതരകവനാ  നടപടബകേകളനാ,  അതതു  സലാംഗതബകപനാകല",  എനതക്ക്

കചരക്കുകേ. 

750. ഖണ്ഡലാം  8(9)-ല്  "കബനാധേദമനാവനപക്ഷലാം"  എനതബനു  പകേരലാം

"കബനാധേദമനാകുനപക്ഷലാം " എനക്ക് കചരക്കുകേ.

751. ഖണ്ഡലാം  8(9)-കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "ഡഹകകനാടതബയബകലകയനാ

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബകലകയനാ" എനതബനു പകേരലാം "സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബകലകയനാ

ഡഹകകനാടതബയബകലകയനാ " എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബയുകട  ഔകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച  കഭദഗതബകേളലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.



47

  മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ  കചയ  പ്രകേനാരമുള  8-ാം  വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ  ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  8-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാംവകുപ്പെക്ക്

756, 757, 758, 760, 762, 764, 765, 766 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

762. ഖണ്ഡലാം 9(2)-ല് 

i)  “അധേബകേനാരങ്ങള്”എനതബനു  പകേരലാം  "അധേബകേനാരങ്ങളലാം”എനതക്ക്  

കചരക്കുകേ.

ii)   ''കേരതവദങ്ങള്'' എനതബനുപകേരലാം  ''കേരതവദങ്ങളലാം'' എനതക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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കഭദഗതബ  കചയ പ്രകേനാരമുള  9-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 9-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

10-  ാംവകുപ്പെക്ക്

768, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 778 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

10-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

11-  ാംവകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

783.  ഖണ്ഡലാം  11(1)  -ല്  "ഒരു  മുഴുവന്  സമയ  ശെെമ്പളലാം  പറ്റുന”

എനതബനുപകേരലാം "ശെെമ്പളലാം പറ്റുന ഒരു മുഴുവന് സമയ”എന കചരക്കുകേ.

798.  ഖണ്ഡലാം  11(3)-ല്  "നബശ്ചയബച്ച”എനതബനുപകേരലാം
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"നബശ്ചയബക്കുന”എനക്ക് കചരക്കുകേ.

779, 780, 781, 782, 784, 788, 789, 790, 791, 793, 794, 795, 796,

797, 799, 801, 804, 806, 807, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819,

820, 821, 825, 827, 828 എനസ്പീ  നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

790.  ഖണ്ഡലാം  11(2)-ല്,  “കഎകേകേകണ്ഠന”  എനതബനുപകേരലാം

"കഎകേദകേകണ്ഠന” എനക്ക് കചരക്കുകേ. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളലാം സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  11-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 11-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 
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12-  ാംവകുപ്പെക്ക്

829, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843,

844,  846,  847,  848,  849,  850,  851,  852,  853,  855 എനസ്പീ  നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

12-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

13-  ാംവകുപ്പെക്ക്

856, 857, 858, 860, 861, 862, 865, 866  എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

856. ഖണ്ഡലാം 13 (1)  ല് “ഈ ആകബലുലാം സനാറഡ്യൂട്ടുകേളബലുലാം വദവസ കചയ

പ്രകേനാരലാം"  എനതബനക്ക്  പകേരലാം  "ഈ  ആകബകലയുലാം  അതബന്  കേസ്പീഴബല്

ഉണനാകബയബട്ടുള സനാറഡ്യൂട്ടുകേളബകലയുലാം വദവസകേള് പ്രകേനാരലാം” എനക്ക് കചരക്കുകേ.
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മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയപ്രകേനാരമുള 13-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

14-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

878. ഖണ്ഡലാം  14(4)-ല്  "യൂണബകവഴബറബയകവണബ"  എനതബനു

പകേരലാം"യൂണബകവഴബറബക്കു കവണബ" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

867, 868, 869, 871, 872, 874, 876, 877, 882, 884  എനസ്പീ  നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന
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പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 14-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

15-  ാം വകുപ്പെക്ക്

885,  886,  887,  889,  890,  891,  892,  893,  896  എനസ്പീ  നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

15-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

16-  ാം വകുപ്പെക്ക്

897,  898,  900,  901,  902,  903,  904  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

16-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 
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17-  ാം വകുപ്പെക്ക്

908, 910,  911,  912,  913,  914,  917,  919  എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

17-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

18-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

927. ഖണ്ഡലാം   18  (3)-കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്  "നബയമലാംമൂലലാം"

എനതബനുപകേരലാം “നബയമലാം മൂലലാം" എനക്ക്     കചരക്കുകേ.

922, 924, 925, 926, 928, 929, 933, 934, 935, 936  എനസ്പീ നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.
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925. ഖണ്ഡലാം   18  (3)-ല്  “അകദ്ദേഹലാം  യൂണബകവഴബറബയുകട"

എനതബനുകശെെഷലാം "ശെെമ്പളലാം പറ്റുന” എന വനാക്കുകേള് കചരക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 18-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

19-  ാം വകുപ്പെക്ക് 

937, 938, 939, 940 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

938. ഖണ്ഡലാം  19-ല്  “ഉകദദനാഗസരുകട"  എനതബനു  പകേരലാം

“ഉകദദനാഗസരുകടയുലാം ജസ്പീവനകനാരുകടയുലാം" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 19-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ 

20-  ാം വകുപ്പെക്ക്

942, 944, 945, 947, 949 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

20-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

20-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

21-  ാം വകുപ്പെക്ക്

951, 954, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966, 971, 973, 974, 979,

980, 985, 986, 987, 989 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

21-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

21-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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22-  ാം വകുപ്പെക്ക്

992, 995, 996, 997 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

22-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

22-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

23-  ാം വകുപ്പെക്ക്

998,  1000,  1001,  1004,  1006,  1007  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

998. ഖണ്ഡലാം 23(1)-ല് "വരഷതബല് ഒരു തവണ" എനതക്ക് "വരഷതബല്

ഏറവലാം കുറഞ്ഞെതക്ക് ഒരു തവണ" എനനാക്കുകേ.

1004. ഖണ്ഡലാം 23(4)-ല് "ഒരു കയനാഗതബകന്റെ" എനതക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  23-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന
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പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 23-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 24-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1008, 1009, 1010, 1011 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

24-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 25-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1012, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025,

1026, 1028, 1029 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

25-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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 26-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

26-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 27-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1041, 1042, 1043, 1045 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

27-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

27-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 28-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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1050. ഖണ്ഡലാം 28(3)(i)-ല്

   (i)  "അകനാദമബകേ  മബനബസബരബയല്"  എനതബനക്ക്  പകേരലാം  "അകനാദമബകേ,

മബനബസസ്പീരബയല്" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

1047, 1048, 1049, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,

1063,  1064,  1065,  1066,  1067,  1069,  1070,  1071,  1072,  1073  എനസ്പീ

നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

1062. ഖണ്ഡലാം  28(3)(vi)-ല്  "അനുകയനാജദമനായബ "  എന  വനാകബനു

പകേരലാം "അനുസൃതമനായബ" എന വനാകക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  28-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 28-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 29-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1074, 1075, 1076, 1077, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,

1089, 1091 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു. 

1082. ഖണ്ഡലാം  29(2)-ല്  "നനാമനബരകദ്ദേശെെലാം  കചയകപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്"

എന  ശെെസ്പീരഷകേതബകല  (i)-ല്  "പഠനസ്കൂളകേളബകല  യൂണബകവഴബറബയബകല"

എനതബനു പകേരലാം " യൂണബകവഴബറബയബകല പഠനസ്കൂളകേളബകല"എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  29-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 29-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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  30-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1093, 1096, 1097, 1098 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

30-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

30-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 31-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1099,  1100,  1101,  1102,  1103,  1104  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

31-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

31-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

32-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.
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1111. ഖണ്ഡലാം  32(iv)-ല്  "കചയനാന്  കവണബ"  എനതബനു  പകേരലാം

"കചയ്യുനതബനക്ക്" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117,

1118, 1119, 1120, 1121, 1122 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1117. ഖണ്ഡലാം  32(v)-ല്  "യൂണബകവഴബറബയുകട"  എനതബനു  പകേരലാം

"സരവ്വകേലനാശെെനാലകേളകട"  എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  32-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 32-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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33-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1125, 1127, 1129 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

33-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

33-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

34-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1131, 1133, 1134, 1135 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

34-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

34-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

35-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1137, 1139, 1140, 1141 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

35-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

35-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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36-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1143, 1144, 1145 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

36-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

36-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

37-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1148, 1150, 1152, 1153 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

37-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

37-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

38-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1154, 1155, 1156, 1158, 1160 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

38-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

38-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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39-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1162, 1163, 1164, 1165 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1164.  ഖണ്ഡലാം  39-ല്  "അകനാദമബകേ  വരഷലാം"  എനതബനു  പകേരലാം

"കേനാലനാവധേബ" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

1165.  ഖണ്ഡലാം  39-ല്  "പുന:സലാംഘടബപ്പെബകനാന്"  എനതബനു  പകേരലാം

"പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുവനാന്" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ  കചയപ്രകേനാരമുളള  39-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

   കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 39-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

40-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1166-ാംനമ്പര കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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40-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

40-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

41-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1177, 1178  എനസ്പീ നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1170 ഖണ്ഡലാം  41(2)(iii)-ല്  “ലനാന്കഗത്വജസ് "  എനതബനു  പകേരലാം

"ലനാലാംകഗത്വജസക്ക്” എനക്ക് കചരക്കുകേ.

1172. ഖണ്ഡലാം  41(2)(vi)-ല്  “ടയബനബലാംഗ് "  എനതബനു  പകേരലാം

"കടയബനബലാംഗക്ക്” എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  41-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 41-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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42-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു.

1186.  ഖണ്ഡലാം  42(2)-ല്   "നനാമനബരകദ്ദേശെെലാം കചയകപ്പെട്ട അലാംഗങ്ങള്"  എന

ശെെസ്പീരഷകേതബന്  കേസ്പീഴബകല  ഇനലാം  (ii)-ല്  "വബദഗ്ധേരനായ”  എനതബനു  പകേരലാം

"വബദഗക്ക് ദരനായ" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

1183, 1184, 1185, 1187 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു.   

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  42-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 42-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

43-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1189, 1190, 1191, 1192 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

43-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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43-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

44-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1194, 1197, 1200 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

44-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

44-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

45-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1201,  1203,  1204,  1205,  1206  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1203. ഖണ്ഡലാം 45 (1)-ല്, 

(i)   "കബനാരഡബനുലാം" എന വനാകബനക്ക് പകേരലാം "കബനാരഡുലാം" എന വനാകക്ക് 
കചരക്കുകേയുലാം

    (ii)  "ബനകപ്പെട്ടക്ക് " എന വനാകബനക്ക് പകേരലാം "ബനകപ്പെട്ട" എന  വനാകക്ക്
     കചരക്കുകേയുലാം കചയ്യുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  45-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 45-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

46-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1207, 1208 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

46-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

46-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

47-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1224. ഖണ്ഡലാം  47(3)-ല്  "(1)- ാാാ ഉപവകുപ്പെക്ക്  പ്രകേനാരലാം"  എനതബനു

പകേരലാം "(2)- ാാാ ഉപവകുപ്പെക്ക് പ്രകേനാരലാം" എനക്ക് കചരക്കുകേ.
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1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222,

1225, 1228, 1229, 1230 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1228. ഖണ്ഡലാം  47(4)-കന്റെ  കബപ്തനബബനനയബല്,  "വദവസയുകട

അടബസനാനതബല്" എനതബനു പകേരലാം "വദവസയബല്" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം  സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  47-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 47-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

48-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1233, 1234, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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48-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

48-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

49-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1246,  1247,  1248,  1249,  1250,  1251,  1252,  1253  എനസ്പീ  നമ്പര

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1247. ഖണ്ഡലാം  49(ii)-ല്  "പരസ്പീക്ഷ കേണ്കടനാളര"  എനതബനു കശെെഷലാം

"ഡസബര  കേണ്കടനാളര " എനക്ക്  കചരക്കുകേ.

1250. ഖണ്ഡലാം  49(v)-ല്  "കേഗൗണ്സബലുകേളബകലകയനാ  "  എന വനാകബനു

പകേരലാം "കേഗൗണ്സബലുകേളബകലകയനാ" എനക്ക്  കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  49-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 49-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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50-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച്ചു.

1258. ഖണ്ഡലാം 50(3)-ല് "തടഞ്ഞുവയകേകയനാ”എനതക്ക് നസ്പീകലാം കചയ്യുകേ.

1254, 1256, 1257, 1259 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകേള് സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1257.  ഖണ്ഡലാം  50(2)-കന്റെ    കബപ്തനബബനനയബല്  "കേരകടനാ”

എനതബനുകശെെഷലാം വരുന "ഒരു സനാറഡ്യൂട്ടബകന്റെ”എനതക്ക് ഒഴബവനാക്കുകേ.

1259.  ഖണ്ഡലാം  50(3)-ല്  "കചയനാവനതനാണക്ക്”  എനതബനു  പകേരലാം

"കചയനാവനതുമനാണക്ക് " എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഗൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബയുലാം സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബകേളലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  50-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 50-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

51-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1260, 1262, 1263, 1264 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

51-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

51-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

52-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1265, 1266, 1267 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

52-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

52-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

53-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1268,  1269,  1270,  1271,  1272  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 
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53-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

53-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

54-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1273, 1274 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ.

54-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

54-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

55-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1275, 1276 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

55-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

55-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

56-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1277, 1278, 1280, 1283, 1286, 1287, 1288 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള്
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അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1288.  ഖണ്ഡലാം  56 (3)-ല്  "അതബകന്റെ സബ്സബഡബയറബകേളബകലനാ"  എനസ്പീ

വനാക്കുകേള്കക്ക് കശെെഷലാം  "കദശെെസനാല്കൃത ബനാങ്കുകേളബകലനാ" എനക്ക്    കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  56-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 56-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

57-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1289, 1290, 1291 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1289.  ഖണ്ഡലാം  57-ല്  "അടുത" എന വനാകബനക്ക് പകേരലാം  "ഓകരനാ" എനക്ക്

 കചരക്കുകേ.
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മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  57-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 57-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

58-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1292,  1293,  1295,  1299,  1300  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1299.  ഖണ്ഡലാം  58(8)-ല്  "അതു"  എനതബനു  പകേരലാം  "അതക്ക്"  എനക്ക്

കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

മറക്ക്  കഭദഗതബകേള്  സഭ  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുകട  അനുമതബകയനാകട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ കചയ. 
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  58-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 58-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

59-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1301, 1302 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1302. ഖണ്ഡലാം  59(1)-ല്  "ഉള്കപ്പെകടണതുലാം"  എനതബനു  പകേരലാം

" ഉള്കപ്പെടുകതണതുലാം"എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മറക്ക് കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  59-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 59-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

60-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല) 

60-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.



78

60-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

61-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1304-ാം  നമ്പര കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

61-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 61-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

62-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചബല)

62-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

62-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

63-  ാം വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചബല)

63-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

63-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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64-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1307, 1308 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1307. ഖണ്ഡലാം  64-ല്   "അലാംഗസ്പീകേനാരമനായബ"   എനതബനക്ക്  പകേരലാം

"അലാംഗസ്പീകൃത കയനാഗദതയനായബ" എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1308-ാം നമ്പര കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  64-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 64-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

65-  ാം വകുപ്പെക്ക്

മനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  കഭദഗതബകയനാകട  ഒഗൗകദദനാഗബകേ

കഭദഗതബയനായബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

1311. ഖണ്ഡലാം 65 തനാകഴ പറയുലാം പ്രകേനാരലാം മനാറ്റുകേ: 

“65 വബദദനാരതബകേളകട തനാമസലാം  . - സമ്പരക കനാസ്സുകേള് കവണബ വരുന
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സനാഹചരദതബല്  വബദദനാരതബകേളകട  സഗൗകേരദനാരതലാം  നബരണ്ണയബകകപ്പെടനാവന

അങ്ങകനയുളള  വദവസകേള്കക്ക്  വബകധേയമനായബ  യൂണബകവഴബറബ

പരബപനാലബച്ചുകപനാരുനകതനാ  വബദദനാരതബകേളകട  പഠനതബനക്ക്

സരവ്വകേലനാശെെനാല  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളളകതനാ  ആയ  തനാമസ  സലങ്ങളബല്

വബദദനാരതബകേള്കക്ക് തനാമസബയനാവനതനാണക്ക്.” 

മനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ  സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  65-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 65-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

66   മുതല്    69   വകരയുള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

66 മുതല്  69 വകരയുള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

66 മുതല്  69 വകരയുള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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70-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1312-ാം നമ്പര കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

മനബ തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു.

1312. ഖണ്ഡലാം 70-ല്  “യൂണബകവഴബറബയുകടകയനാ" എനതബനു കശെെഷലാം

"അതബകന്റെ”എനക്ക് കചരക്കുകേ.

മനബ സത്വസ്പീകേരബച്ച കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള  70-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന

പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുളള 70-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

71-  ാം  വകുപ്പെക്ക്

(കഭദഗതബയബല)

71-ാം വകുപ്പെക്ക്  ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

71-ാം വകുപ്പെക്ക്   ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

72-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1314, 1316, 1317, 1318  എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 
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കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

72-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 72-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

73-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1319, 1320, 1321, 1323 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

73-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 73-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

74-  ാം വകുപ്പെക്ക്

1324-ാം  നമ്പര കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

74-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

 74-ാം വകുപ്പെക്ക് ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം

110, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 141,
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150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 169, 170,

175, 176, 180, 181, 183, 184, 185, 190, 191, 193, 195, 199, 200  എനസ്പീ

നമ്പര കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച്ചു. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു. 

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനാകണകമന പ്രശലാം സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

1-ാംവകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു

ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ   വബദൂരവബദദനാഭദനാസതബകന്റെ  എലനാ  സനാധേദതകേളലാം

പ്രകയനാജനകപ്പെടുതനാന്  ശദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഡവവബധേദമനാരന  അകനാദമബകേക്ക്

കപ്രനാഗ്രനാമുകേളലാം കവരചത്വല് പഠന സനാധേദതകേളലാം ഓപ്പെണ് സരവ്വകേലനാശെെനാലയുകട

സവബകശെെഷതയനാണക്ക്.  കറഗുലര  വബദദനാഭദനാസലാം  സനാധേദമനാകേനാത  വബഭനാഗതബനക്ക്

കമന്മേയുള  വബദദനാഭദനാസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയനാണക്ക്  ലക്ഷദലാം.

വബദൂരവബദദനാഭദനാസരലാംഗകത  കപനാരനായ്മകേള്  ഒഴബവനാകബ  മബകേവനാരന
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പദതബകേളബലൂകട  അകനാദമബകേ  നബലവനാരലാം  ഉയരത്തുനതബനുള  ശമങ്ങള്

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പരമ്പരനാഗത  കകേനാഴ്സുകേള്  നവസ്പീകേരബകനാനുലാം  പഠബതനാകള്കക്ക്

കപ്രനാഗ്രനാമുകേള്  കതരകഞ്ഞെടുകനാനുള  സത്വനാതനദലാം  നല്കേനാനുലാം  സയന്സക്ക്

വബഷയങ്ങള്  വബദൂര  വബദദനാഭദനാസതബല്  ഉള്കപ്പെടുതനാനുലാം   തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണക്ക്.

അഫബലബകയറഡക്ക് കകേനാകളജുകേളമനായബ ധേനാരണയുണനാകബ അവധേബ ദബവസങ്ങളബല്

അവബടകത  സഗൗകേരദങ്ങള്  ഉപകയനാഗകപ്പെടുതനാനുലാം  ആകലനാചനയുണക്ക്.

കജനാലബസനാധേദതയുള കകേനാഴ്സുകേളലാം നബയമങ്ങള്കക്ക് വബകധേയമനായബ സരട്ടബഫബകറക്ക്/

ഡബകപ്ലനാമ  കകേനാഴ്സുകേളലാം  ആരലാംഭബക്കുനതനാണക്ക്.  ഫനാകറസ്പീസക്ക്  &  കബനായബകലഴക്ക്

വകുപ്പുമനായബ  കചരനക്ക്  കസഫബ  മനാകനജക്ക് കമന്റെബല്  വബദൂരവബദദനാഭദനാസ  രസ്പീതബയബല്

കകേനാഴക്ക്  ആരലാംഭബകനാന്  ആകലനാചനയുണക്ക്.  ബബല്  ഏകേകേണ്ഠമനായബ

പനാസനാകബതരണകമനക്ക് അഭദരതബക്കുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശെെക്ക്  കചനബതല):  ശസ്പീനനാരനായണ

ഗുരുകദവകന്റെ  നനാമകധേയതബല്   ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ആരലാംഭബക്കുനതക്ക്

സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  യൂണബകവഴബറബ  രൂപസ്പീകേരണതബല് കുറച്ചുകൂടബ  അവധേനാനത

കേനാണബകകണതനായബരുന.  ആധുനബകേ  വബഷയങ്ങള്  പഠബപ്പെബകനാനുലാം  ഡബസന്റെക്ക്
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എഡഡ്യൂകകഷകന്റെ  പുതബയ  സനാധേദതകേള്  ഉള്കകനാണക്ക്  പ്രവരതബകനാനുലാം

കേഴബയുന  രസ്പീതബകേള്  സത്വനായതമനാകണലാം.  സയന്സക്ക്  വബഷയങ്ങള്

ഉള്കപ്പെടുതനാനുള  തസ്പീരുമനാനലാം  സത്വനാഗതനാരഹമനാണക്ക്.  സനാകങതബകേവബദദകേളകട

പുതബയ  സനാധേദതകേള്  പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  വബദൂര

വബദദനാഭദനാസലാം  സനാധേദമനാകേതക  രസ്പീതബയബല്  യൂണബകവഴബറബകയ

വബകേസബപ്പെബകച്ചടുക്കുകേയുലാം  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുകദവ  തതത്വങ്ങളലാം  ആശെെയങ്ങളലാം

കൂടുതല്   പ്രചരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയണലാം.  യൂണബകവഴബറബയുകട  പ്രവരതനങ്ങള്

വബപുലകപ്പെടുതനാനുലാം  അപ്കഗ്രഡക്ക് കചയനാനുമുള പദതബകേള് ആവബഷ്കരബകണലാം.

ബബല് കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസനാകനാലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന്):  കകദവദശെെകേതബകന്റെ വനാരഷബകേലാം

സരകനാരതലതബല് ആകഘനാഷബകനാനുലാം   ഗുരുകദവകന്റെ പ്രതബമ സനാപബകനാനുലാം

കേഴബഞ്ഞെതക്ക്  അഭബമനാനനാരഹമനാണക്ക്.  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബകന്റെ  കപരബല്  ഒരു

സരവ്വകേലനാശെെനാലയബകലനള  കപനാരനായ്മ  പരബഹരബച്ചുകകേനാണനാണക്ക്  കകേനാലലാം

ആസനാനമനായബ ഓപ്പെണ് സരവ്വകേലനാശെെനാല സനാപബച്ചതക്ക്. ആറരലക്ഷതബല്പ്പെരലാം

കുട്ടബകേള്  പുതബയതനായബ  സരകനാര  സ്കൂളകേളബകലയക്ക്  കേടനവനതുലാം
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കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല് അന്പതബനനായബരതബകലകറ കകഹകടകേക്ക് കനാസക്ക് മുറബകേള്

സജസ്പീകേരബച്ചതുലാം  മറ്റുലാം  വബദദനാഭദനാസ  ചബന്തകേളബല്നബനള  പ്രകചനാദനലാം

ഉള്കകനാണക്ക്  നടതബയ  പരബഷ്കനാരങ്ങളനാണക്ക്.  സമ്പദക്ക് വദവസയുകട

അടബസനാനങ്ങളനായ കൃഷബ, വദവസനായലാം, കകകേകതനാഴബല്, സനാകങതബകേജനാനലാം

എനബവയക്ക്  പ്രനാമുഖദലാം  നല്കുന വബദദനാഭദനാസരസ്പീതബകലനാകത ഇനബയുള കേനാലലാം

സമൂഹകത  മുകനനാട്ടക്ക്  നയബകനാകനനാ  വബദദനാഭദനാസ  പദതബകേള്കക്ക്

വബജയബകനാകനനാ  കേഴബയബകലന  സകനശെെലാം  ഉള്കകനാണ്ടുകകേനാണനാണക്ക്  സരകനാര

മുകനനാട്ടുകപനാകുനതക്ക്.  ആഗ്രഹബക്കുന  ആരക്കുലാം  അറബവക്ക്  എളപ്പെതബല്

കേരഗതമനാക്കുകേകയനതനാണക്ക് സരകനാരബകന്റെ ലക്ഷദലാം. ഇനബരനാഗനാനബ നനാഷണല്

ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബയുകട  മനാതൃകേയബല്  ഒരു  സനാപനലാം  കവണകമന

ഏകറകനാലകത  സത്വപലാം  സരകനാര   യനാഥനാരതദമനാകബ.  ആധുനബകേ

ശെെനാസ-സനാകങതബകേ  സലാംവബധേനാനങ്ങള് പ്രകയനാജനകപ്പെടുതബ  വബദൂര  വബദദനാഭദനാസ

സമ്പ്രദനായതബലൂകട  ഉനതവബദദനാഭദനാസ കകനപുണദവലാം കയനാഗദതയുലാം പ്രദനാനലാം

കചയനാനനാണക്ക്  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശെെനാലയബലൂകട  ഉകദ്ദേശെെബക്കുനതക്ക്.

സരവ്വകേലനാശെെനാല  നടത്തുന  പഠന  കകേനാഴ്സുകേള്  ഓണ്കകലനനായുലാം  കകേനാണ്ടനാകക്ക്
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കനാസ്സുകേളബലൂകടയുലാം  പഠന  സനാമഗ്രബകേള്  വബതരണലാം  കചയമനാണക്ക്  നടത്തുനതക്ക്.

സരവ്വകേലനാശെെനാല  ആസനാനലാം,  റസ്പീജബയണല്   പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള്,  പഠന

കേനാരദങ്ങളബല്  കബനാധേനവലാം  പരബശെെസ്പീലനവലാം  അദദനാപനവലാം  നല്കേനാന്

സഗൗകേരദമുള  മറബടങ്ങള്  തുടങ്ങബയവയബലൂകടയനാണക്ക്  സരവ്വകേലനാശെെനാലയുകട

അകനാദമബകേക്ക് പ്രവരതനങ്ങള് നടത്തുനതക്ക്.  മറക്ക് സരവ്വകേലനാശെെനാലകേളബല്നബനലാം

വദതദസമനായബ   ഇവബകട  കകസബര  കേഗൗണ്സബല്  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഓപ്പെണ്

സരവ്വകേലനാശെെനാല നല്കുന സരട്ടബഫബകറ്റുകേള് മറക്ക് കറഗുലര സമ്പ്രദനായതബലൂകട

കനടുന  സരട്ടബഫബകറബനക്ക്  തുലദമനാണക്ക്.  ഉതമ  പഗൗരന്മേനാകര

വനാരകതടുക്കുകേകയന  ഗുരുവബകന്റെ  വബദദനാഭദനാസ  സങല്പ്പെതബനനു-

സൃതമനായബരബക്കുലാം  ഓപ്പെണ്  സരവ്വകേലനാശെെനാലയുകട  നടതബപ്പുലാം  ഉളടകവലാം.

നകവനാതനാന  പനാരമ്പരദതബകന്റെ   കകേടനാവബളകക്ക്  പുതുതലമുറയക്ക്  കകകേമനാറുകമന

ബൃഹത്ദഗൗതദലാം  ഇഗൗ  സരവ്വകേലനാശെെനാല  നബരവ്വഹബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇഗൗ  ബബല്

കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസനാകനാലാം. 

ഉനതവബദദനാഭദനാസവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2021-കല
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ശസ്പീനനാരനായണഗുരു ഓപ്പെണ് യൂണബകവഴബറബ  ബബല് പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധേനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന.

2021-കല  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ  ബബല്

പനാസനാകണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് കഎകേകേകണ്ഠദന പനാസനാകബ.

XI  റൂളബലാംഗക്ക്

സബ  . &   എ  .  ജബ  .   റബകപ്പെനാരട്ടബകല പരനാമരശെെങ്ങള് ഒഴബവനാക്കുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള നബയമസഭയുകട നടപടബക്രമവലാം കേനാരദനബരവ്വഹണവലാം

സലാംബനബച്ച  ചട്ടലാം  118  അനുസരബച്ചക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മുഖദമനബ  ഇനക്ക്

(22.01.2021) സഭയബല് അവതരബപ്പെബച്ച പ്രകമയലാം  വബശെെദമനായ ചരച്ചയകശെെഷലാം

ശെെബ്ദ കവനാകട്ടനാകട സഭ പനാസനാക്കുകേയുണനായബ.

 സഭ  പനാസനാക്കുന  പ്രകമയതബകന്റെ  ഉളടകതബനുവബകധേയമനായബ

മനാതമനാകണനാ  പബബകേക്ക് അകഗൗണക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക് സബ.&എ.ജബ.-യുകട  2019-ല്
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അവസനാനബച്ച സനാമ്പതബകേ വരഷകത കസറക്ക്  ഫബനനാന്സക്ക്  ഓഡബറക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്

പരബകശെെനാധേബകനാന്  കേഴബയുനകതന  കേനാരദതബല്  വദകത  കവണകമനലാം

റബകപ്പെനാരട്ടബകല സഭ നബരനാകേരബച്ച കപജുകേളബകല പരനാമരശെെങ്ങള് പബ.എ.സബ.-കക്ക്

പരബകശെെനാധേബകനാന്  കേഴബയുകമനാ  എന  കേനാരദതബല്  കചയറബല്നബനലാം  റൂളബലാംഗക്ക്

ആവശെെദമനാകണനലാം  ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശെെന്  ഒരു  ക്രമപ്രശതബലൂകട

ആവശെെദകപ്പെടുകേയുണനായബ.

സഭനാചട്ടങ്ങളലാം കേസ്പീഴക്ക് വഴകവലാം പനാരലകമന്റെബകല കേസ്പീഴക്ക് വഴകവലാം കേഗൗള് ആന്റെക്ക്

ശെെക്ധേറബകല  ഇതുസലാംബനബച്ച  ഭനാഗവലാം  കചയര  വബശെെദമനായബ

പരബകശെെനാധേബച്ചതബല്നബനലാം  ഇതരതബല്  ഒരു  അസനാധേനാരണ  സലാംഭവലാം

ഇതബനുമുമ്പക്ക്  കകേരള  നബയമസഭയബകലനാ  ഇന്തദന്  പനാരലകമന്റെബകലനാ

ഉണനായബട്ടുളതനായബ കേനാണനാന് കേഴബഞ്ഞെബല. 

സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാരട്ടബകല നടപടബക്രമലാം പനാലബകനാകത തയനാറനാകബയ 41

മുതല് 43 വകരയുള കപജുകേളബകല പരനാമരശെെങ്ങള് നബരനാകേരബകണകമന പ്രശലാം

ഒരു  പ്രകമയതബലൂകട  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച  സനാഹചരദതബല്  അകതനാരു  സഭനാ

തസ്പീരുമനാനമനായബതസ്പീരനബരബക്കുന.  സഭയുകട  ഏകതനാരു  തസ്പീരുമനാനവലാം  സഭ
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കതരകഞ്ഞെടുത സമബതബകേള്ക്കുലാം ബനാധേകേമനാകുകമനതനാണക്ക് കപനാതു തതത്വലാം.

സഭ  ഡകേകകനാണ  ഇഗൗ  തസ്പീരുമനാനതബകനതബകരയുള  ഒരു  സമസ്പീപനലാം

അതബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  പ്രവരതബക്കുന  സമബതബകക്ക്  ഡകേകകനാള്ളുവനാന്  കേഴബയബല

എനതകനയനാണക്ക് കചയറബകന്റെ സൂവദകമനായ അഭബപ്രനായലാം''

ഇഗൗ സനാഹചരദതബല് ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശെെന് ഉനയബച്ച ക്രമപ്രശതബനക്ക്

വദകത വനകവനക്ക് കചയര കേരുതുന.

 XII  അവകേനാശെെലലാംഘന പ്രശങ്ങള്

(1) നടപടബ അവസനാനബപ്പെബച്ചവ 

തബരുവനന്തപുരലാം   ജബലനാകേളകരകകതബകര  ശസ്പീ.  എലാം.  വബന്കസനലാം

കകേന്ദ്രവബകദശെെകേനാരദ  സഹമനബ  ശസ്പീ.  വബ.  മുരളസ്പീധേരകനതബകര

ശസ്പീ. സബ. ദബവനാകേരനുലാം നല്കേബയ അവകേനാശെെലലാംഘന കനനാട്ടസ്പീസുമനായബ ബനകപ്പെട്ട

നടപടബ അവസനാനബപ്പെബച്ചു.  

(2) പരബഗണനയബലബരബക്കുനവ 

 ശസ്പീ.  കകേ.  എസക്ക്.  ശെെബരസ്പീനനാഥന്  കനടുമങ്ങനാടക്ക്  കഎ.റബ.ഡബ.പബ.

ഓഫസ്പീസരകകതബകരയുലാം ശസ്പീ.  റബ.  വബ.  രനാകജഷക്ക്  സരവ്വശസ്പീ കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,
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വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശെെന്,  എ.  പബ.  അനബല്  കുമനാര,  സണ്ണബ  കജനാസഫക്ക്,  ഷനാഫബ

പറമ്പബല്, കകേ. എസക്ക്. ശെെബരസ്പീനനാഥന്, അന്വര സനാദതക്ക്,  കറനാജബ എലാം. കജനാണ്

എനബവരകകതബകരയുലാം  വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം

വകുപ്പുമനബ  ശസ്പീ.  ഇ.  പബ.  ജയരനാജന്  ശസ്പീ.  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശെെകനതബകരയുലാം

ശസ്പീ.  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര  മലപ്പുറലാം  ജബലനാ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

ഓഫസ്പീസരകകതബകരയുലാം ശസ്പീ.  എലാം.  സത്വരനാജക്ക് എന്കഫനാഴക്ക്കമന്റെക്ക് ഡയറകകററബകല

ഉകദദനാഗസരകകതബകരയുലാം  ശസ്പീ.  കഎ.  ബബ.  സതസ്പീഷക്ക്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്

ശസ്പീ.  രകമശെെക്ക്  കചനബതലയ്കകതബകരയുലാം  24-02-2015-കല

നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത കചനാദദലാം നമ്പര 5488-നക്ക് നല്കേബയ മറുപടബ സലാംബനബച്ചക്ക്

ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.  കജനാസഫലാം  നല്കേബയ  കനനാട്ടസ്പീസുകേള്  കചയറബകന്റെ

പരബഗണനയബലനാണക്ക്.

(3)  അനുമതബ നബകഷധേബച്ചവ

 ശസ്പീ.  പബ.  ടബ.  കതനാമസക്ക്  ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം

വനബത-ശെെബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബകകതബകരയുലാം  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്

ശസ്പീ.  രകമശെെക്ക് കചനബതല  KITE  സബ.ഇ.ഒ.  ശസ്പീ.  അന്വര സനാദതക്ക്,  മനാകനജര
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ശസ്പീമതബ  ദസ്പീപ  അനബരുദന്  എനബവരകകതബകരയുലാം  ശസ്പീ.  കകേ.  എസക്ക്.

ശെെബരസ്പീനനാഥന് ധേനകേനാരദ വകുപ്പെക്ക് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫക്ക് കസക്രട്ടറബ ശസ്പീ. രനാകജഷക്ക്

കുമനാര സബലാംഗബകനതബകരയുലാം ശസ്പീ.  കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്  കപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബകകതബകരയുലാം  നല്കേബയ  അവകേനാശെെലലാംഘന

കനനാട്ടസ്പീസുകേള്കക്ക് അനുമതബ നബകഷധേബച്ചു. 

XIII പ്രകമയലാം

സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകതയക്ക് പബരബയുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ പബണറനായബ വബജയന്):  സഭ മുമ്പനാകകേ മറക്ക്  അതദനാവശെെദ

ബബസബനസ്സുകേകളനാനമബലനാതതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകതയക്ക്

പബരബയനാവനതനാണക്ക് എന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പ്രകമയകത

പബന്തനാങ്ങുന.

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.
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മബ  .    സസ്പീകര:  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  11  ദബവസലാം

നസ്പീണ്ടുനബല്ക്കുന  ഇരുപതബരണനാലാം  സകമ്മേളനലാം  ജനുവരബ  എട്ടനാലാം  തസ്പീയതബ

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണറുകട  നയപ്രഖദനാപന  പ്രസലാംഗകതനാകട  ആരലാംഭബച്ചു.

2021-2022  സനാമ്പതബകേ വരഷകതയള ബജറക്ക്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  2021

ഏപ്രബല്  മുതല്  നനാലക്ക്  മനാസകതയള  കവനാട്ടക്ക്-ഓണ്-അകഗൗണക്ക്,  2019-20

സനാമ്പതബകേ  വരഷകതയള  ഉപധേനനാഭദരതനകേളലാം  കവനാട്ടക്ക്  ഓണ്

അകഗൗണബകന  സലാംബനബച്ചുലാം  ഉപധേനനാഭദരതനകേകള  സലാംബനബച്ചുമുള

ധേനവബനബകയനാഗ  ബബല്ലുകേളലാം  2021-കല  ശസ്പീനനാരനായണഗുരു  ഓപ്പെണ്

യൂണബകവഴബറബ ബബല്, 2021-കല ധേനകേനാരദ ബബല്ലുകേള് എനബവയുലാം പരബഗണബച്ചക്ക്

പനാസനാക്കുകേയുണനായബ.  അന്തരബച്ച  മുന്  രനാഷപതബ  പ്രണബക്ക്  കുമനാര  മുഖരജബ,

നബയമസഭനാലാംഗമനായബരുന  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്,  കകേ.  വബ.  വബജയദനാസക്ക്

എനബവരകക്ക്  ചരകമനാപചനാരലാം  അരപ്പെബച്ചു.  ചട്ടലാം  50  പ്രകേനാരലാം  ഏഴക്ക്  അടബയന്തര

പ്രകമയ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  ലഭബച്ചതബല്  കേബഫ്ബബ  വഴബ  നടതബയ  മസനാല  കബനാണക്ക്

ഇടപനാടബകല നബയമ വബരുദത സലാംബനബച്ചക്ക് ശസ്പീ. വബ. ഡബ. സതസ്പീശെെന് നല്കേബയ
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കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  ചരച്ചയ്കകടുത്തു.  14  ശദക്ഷണബകല്  കനനാട്ടസ്പീസുകേളലാം  103

സബ്മബഷനുകേളലാം  സഭയബല്  ഉനയബക്കുകേയുണനായബ.  നബയമസഭനാ  സസ്പീകകറ

തല്സനാനത്തുനബനക്ക്  നസ്പീകലാം  കചയണകമനനാവശെെദകപ്പെട്ടുകകേനാണക്ക്

ശസ്പീ.  എലാം.  ഉമ്മേര കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയ പ്രകമയലാം സഭ ചരച്ച കചയക്ക്  തള്ളുകേയുലാം

പ്രബവബകലജസക്ക്,  എഥബകക്ക്  എനബവ  സലാംബനബച്ച  സമബതബയുകട  ശെെബപനാരശെെയുകട

അടബസനാനതബല്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  അലാംഗലാം  പബ.  സബ.  കജനാരജബകന  സഭ

ശെെനാസബക്കുകേയുമുണനായബ.   കൂടനാകത  C&AG-യുകട  റബകപ്പെനാരട്ടബല്  അധേബകേമനായബ

എഴുതബകച്ചരത ഭനാഗങ്ങള് നബരനാകേരബക്കുനതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക്  ചട്ടലാം  118  പ്രകേനാരലാം

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട മുഖദമനബ അവതരബപ്പെബച്ച പ്രകമയലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം കചയ.

പതബനനാലനാലാം  കകേരള നബയമസഭ  1  മുതല് 22  സകമ്മേളനങ്ങളബലനായബ  232

ദബനങ്ങള് സകമ്മേളബക്കുകേയുലാം നബരവധേബ വബഷയങ്ങള്  പരബഗണബക്കുകേയുലാം കചയ.

ഇഗൗ  കേനാലയളവബകലയക്ക്  കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട  140  അലാംഗങ്ങളബല്  ഏഴക്ക്  കപര

അകേനാലതബല്  നകമ്മേ  വബട്ടുപബരബഞ്ഞു  കപനാകുകേയുലാം  കലനാകേക്ക് സഭയബകലയക്ക്

കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ടതബനനാല്  5  കപര  നബയമസഭനാലാംഗതത്വലാം  രനാജബവയകേയുലാം

ഒഴബവവന  സസ്പീറ്റുകേളബല്   ഉപകതരകഞ്ഞെടുപ്പെബലൂകട  8  കപര  സഭയബകലയക്ക്
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കേടനവരബകേയുലാം  സഭയുകട  കേനാലനാവധേബ  അവസനാനബക്കുകമ്പനാള്  4  സസ്പീറ്റുകേള്

ഒഴബഞ്ഞുതകന കേബടക്കുകേയുലാം കചയ്യുന.

ശസ്പീ. പബ. സദനാശെെബവലാം നനാലു പ്രനാവശെെദവലാം ശസ്പീ. ആരബഫക്ക് മുഹമ്മേദക്ക് ഖനാന് രണ്ടു

പ്രനാവശെെദവലാം  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭകയ  അഭബസലാംകബനാധേന

കചയകകേനാണക്ക്  നയപ്രഖദനാപന പ്രസലാംഗങ്ങള് നടത്തുകേയുണനായബ.

പ്രസസ്തുത  സകമ്മേളന  കേനാലയളവബല്  അലാംഗങ്ങള്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയ

113446  കചനാദദങ്ങളബല്  72482  കചനാദദങ്ങളലാം  (6328  നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട

കചനാദദങ്ങളലാം  66154  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത  കചനാദദങ്ങളലാം)  ഏഴക്ക്  അടബയന്തര

കചനാദദങ്ങളലാം  അനുവദബക്കുകേയുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  645  കചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മനബമനാര വനാങ്മൂലലാം മറുപടബ നല്കുകേയുലാം പതനാലാം സകമ്മേളനതബല് ആദദമനായബ

നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  കചനാദദതബകന്മേല്  സമരപ്പെബകകപ്പെട്ട  പുതുകബയ

മറുപടബയബന്കമല് ഉപകചനാദദങ്ങള് അനുവദബക്കുകേയുലാം കചയ. 

ഇ-നബയമസഭ  പദതബയുകട  ഒനനാലാംഘട്ടലാം  18-ാം  സകമ്മേളനതബല്

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം 22-ാം സകമ്മേളനതബല് സമഗ്രമനായബ നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം കചയ.
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364 ശദക്ഷണബകലുകേളലാം 2072 സബ്മബഷനുകേളലാം അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം

5233  ഒഗൗകദദനാഗബകേ  കരഖകേള്  സഭയുകട  കമശെെപ്പുറതക്ക്  വയകേയുലാം  കഭദഗതബ

കചയ്യുനതബനനായബ  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  ലഭബച്ച  ചട്ടങ്ങളബല്  5  എണ്ണലാം

സഭനാതലതബല്തകന കഭദഗതബ വരുത്തുകേയുലാം കചയ. 

ഇഗൗ  സഭയബല്  അലാംഗങ്ങളനായബരുന  7  കപരുള്കപ്പെകട  74  പ്രമുഖ

വദകബതത്വങ്ങളകട  കദഹവബകയനാഗതബല്  സഭ  ദു:ഖലാം  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ഉപചനാരമരപ്പെബക്കുകേയുലാം കചയ. 

എസബകമറക്ക്സക്ക് കേമ്മേബറബ  35  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളലാം കലനാകല് ഫണക്ക് അകഗൗണക്ക്സക്ക്

കേമ്മേബറബ  79  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളലാം  പബബകേക്ക്  അണരകടകബലാംഗ്സക്ക്  കേമ്മേബറബ  130

റബകപ്പെനാരട്ടുകേളലാം  സസ്പീകേളകടയുലാം  ടനാന്സ്കജന്ഡറുകേളകടയുലാം  കുട്ടബകേളകടയുലാം

ഭബനകശെെഷബകനാരുകടയുലാം  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബ  20  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളലാം

സഭയബല്  സമരപ്പെബക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകൃതമനായതബനുകശെെഷലാം

ഏറവലാം  കൂടുതല്  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  സമരപ്പെബച്ച  സമബതബകേള്  എന  ഖദനാതബ

കനടുകേയുമുണനായബ.  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകേള്  പതബവക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്ക്കുപുറകമ  17

കസഷദല് റബകപ്പെനാരട്ടുകേളലാം  ബബല്ലുകേളബന്കമലുള 76 റബകപ്പെനാരട്ടുകേളലാം സമരപ്പെബച്ചു. 
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രണക്ക് കസലകക്ക് കേമ്മേബറബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം സരഫനാസബ ആകക്ക് പ്രകേനാരലാം

സലാംസനാനത്തുളവനായ  അവസനാവബകശെെഷകതക്കുറബച്ചക്ക്  പഠബച്ചക്ക്  നബരകദ്ദേശെെങ്ങള്

സമരപ്പെബക്കുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച  പ്രകതദകേ നബയമസഭനാ  സമബതബ  സഭയബല്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  സമരപ്പെബച്ചതബകന്റെ  അടബസനാനതബല്  തുടരനടപടബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ. 

213 ഒഗൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളലാം 62 അനഗൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളമുള്കപ്പെകട 275

ബബല്ലുകേള്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  87  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ബബല്ലുകേളലാം  22

ധേനവബനബകയനാഗ ബബല്ലുകേളമുള്കപ്പെകട 109 നബയമങ്ങള് പനാസനാക്കുകേയുലാം കചയ. 

ഗവരണ്ണര  തബരബച്ചയച്ച  2014-കല  കകേരള  മനാരബകകടലാം  കബനാരഡക്ക്  ബബല്

പബന്വലബകണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.  2018-കല  കകേരള

(കപ്രനാഫഷണല്  കകേനാകളജുകേള്  (കമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബകല  പ്രകവശെെനലാം

ക്രമവല്കരബകല്))  ബബലബനക്ക്  ഗവരണ്ണര  അനുമതബ  നബകഷധേബച്ചതുലാം  നബയമ

നബരമ്മേനാണ ചരബതതബകല പ്രധേനാന സലാംഭവമനാണക്ക്. 

3  അനഗൗകദദനാഗബകേ  പ്രകമയങ്ങളലാം  രണക്ക്  സനാറഡ്യൂട്ടറബ  പ്രകമയങ്ങളലാം  20

ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പ്രകമയങ്ങളലാം  പനാസനാക്കുകേയുലാം  സരകനാരബല്  അവബശെെത്വനാസലാം
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കരഖകപ്പെടുത്തുന  പ്രകമയലാം  സഭ  കവനാട്ടബനബട്ടക്ക്  തള്ളുകേയുലാം  സസ്പീകകറ

തല്സനാനത്തുനബനക്ക്  നസ്പീകലാം  കചയണകമന  പ്രകമയലാം

ഭൂരബപക്ഷമബലനാതതബനനാല് സഭനാതലതബല് പരനാജയകപ്പെടുകേയുലാം കചയ.  

ചട്ടലാം  58  പ്രകേനാരമുള  ഒരു  ചരച്ചയുലാം  ചട്ടലാം  130  പ്രകേനാരലാം  7  വദതദസ

വബഷയങ്ങളബല്  ചരച്ചകേള്  നടത്തുകേയുലാം  ചട്ടലാം  275  അനുസരബച്ചുള  7

സബ്സനാന്റെസ്പീവക്ക് കമനാഷനുകേള് പനാസനാക്കുകേയുലാം കചയ. ചട്ടലാം 50 അനുസരബച്ചുള 6

പ്രകമയങ്ങള് ചരച്ച കചയക്ക് കവനാട്ടബനബട്ടക്ക് തള്ളുകേയുലാം ചട്ടലാം  205 B  പ്രകേനാരലാം  13-ാം

കകേരള  നബയമസഭയബകല  എസബകമറക്ക്സക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  16- ാാമതക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടബകന

സലാംബനബച്ചുള  ചരച്ച  നടത്തുകേയുലാം  ചട്ടലാം  300 പ്രകേനാരലാം  24  പ്രസനാവനകേള്

നടത്തുകേയുമുണനായബ. 6 ബഡ്ജറ്റുകേള് അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം 2018-ലുലാം 2020-ലുലാം

സനാമ്പതബകേ വരഷനാരലാംഭതബനക്ക് മുമ്പുതകന സമ്പൂരണ്ണ ബഡ്ജറക്ക് പനാസനാക്കുകേയുലാം

കചയ.  ഇഗൗ സഭനാകേനാലയളവബല്  65724  സനരശെെകേര നബയമസഭനാ  നടപടബകേള്

വസ്പീക്ഷബകനാകനത്തുകേയുലാം  പനണനാലാം  സകമ്മേളനലാം  മുതല്  സഭനാ  സകമ്മേളനലാം

ആരലാംഭബക്കുന  സമയലാം   രനാവബകല  9  മണബയനാകബ  മനാറ്റുകേയുലാം   സസ്പീകേളകടയുലാം

കുട്ടബകേളകടയുലാം  ഭബനകശെെഷബകനാരുകടയുലാം  കക്ഷമലാം  സലാംബനബച്ച  സമബതബയുകട
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പരബഗണനനാ പട്ടബകേയബല് ടനാന്സ്കജന്ഡറബകനകൂടബ ഉള്കപ്പെടുതബ സമബതബയുകട

കപരബല് മനാറലാം വരുതബ ചട്ടകഭദഗതബകേള് വരുത്തുകേയുമുണനായബ.

കകേരളപ്പെബറവബയുകട അറുപതനാലാം വനാരഷബകേലാം,  ഒനനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട

ആദദ  സകമ്മേളനതബകന്റെ  അറുപതനാലാം  വനാരഷബകേലാം,  രനാഷപബതനാവക്ക്  മഹനാതനാ

ഗനാനബയുകട  150-ാം  വനാരഷബകേലാം  എനബവകയനാടനുബനബച്ചക്ക്  മൂനക്ക്  പ്രകതദകേ

സകമ്മേളനങ്ങള്  കചരുകേയുലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  വജ്രജൂബബലബ

ആകഘനാഷങ്ങളകട  ഭനാഗമനായബ  'കഫസബവല്  ഓണ്  കഡകമനാക്രസബ'

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ  തുടരച്ചയനായബ  രണക്ക്  കദശെെസ്പീയ  കസമബനനാറുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുമുണനായബ.  നബയമ  നബരമ്മേനാണ  പ്രക്രബയയബല്

കപനാതുജനങ്ങള്ക്കുകൂടബ  പങനാളബതലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവനാന്  തനാല്പ്പെരദമുള

വദകബകേള്ക്കുലാം  സലാംഘടനകേള്ക്കുലാം  ബബല്ലുകേളബകന്മേല്  കഭദഗതബ

നബരകദ്ദേശെെബക്കുവനാനനായബ ഒരു കവബക്ക് കപനാരട്ടല് ആരലാംഭബച്ചു. സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകേള്കക്ക്

പ്രകതദകേലാം  ചുമതലകേള്  നല്കേബ  ചട്ടനബരമ്മേനാണലാം  തത്വരബതകപ്പെടുതബ.  സഭയുകട

ഔകദദനാഗബകേ നടപടബകേള് സമയബനബതമനായബ പ്രസബദസ്പീകേരബകനാന് നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  സഭയുകട  ഇതുവകരയുള  എലനാ  ചരബതവലാം  ആരഡകവ്സക്ക്
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കചയനാനുലാം  നബയമസഭയുകട  കവബ്ഡസറബല്  ഉള്കപ്പെടുതനാനുലാം  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബച്ചു.  സലാംസനാന  സനാക്ഷരതനാ  മബഷനുമനായബകച്ചരനക്ക്

സലാംസനാനകതനാട്ടനാകകേ  1000  ഭരണഘടനനാ  കനാസ്സുകേളലാം  ഭരണഘടനനാ

സനാക്ഷരതനാ  മനാരച്ചുലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  'സഭനാ  ടബ.വബ.'  എന  കപരബല്

നബയമസഭയക്ക്  സത്വന്തമനായബ  ഒരു  ടബ.വബ.  ചനാനലുലാം   ഒരു  OTT പ്ലനാറക്ക് കഫനാമുലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  കചയ.  നബയമസഭയബകല  കസന്റെര  കഫനാര  പനാരലകമന്റെറബ

സഡസ്പീസക്ക് എന സനാപനകത നവസ്പീകേരബച്ചക്ക് അകനാദമബകേവലാം പുതുമയനാരനതുമനായ

പരബപനാടബകേളബലൂകട  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബച്ചു.  നബയമസഭ  പനാസനാകബയ  നബയമങ്ങള്

സമൂഹതബല് വരുതബയ ചലനങ്ങകള സലാംബനബച്ചക്ക്  ഇലാംപനാകക്ക്  സഡബ നടതബ

ഗ്രന്ഥങ്ങള്  പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചു.  നബയമസഭയബല്  50  വരഷലാം  പൂരതസ്പീകേരബച്ച

കകേ.എലാം. മനാണബ, ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചനാണബ എനബവരുകട നബയമസഭനാ പ്രവരതനകത

സലാംബനബച്ചക്ക്  രണക്ക്  പ്രകതദകേ  ഗ്രന്ഥങ്ങള്  പ്രസബദസ്പീകേരബകനാന്  നടപടബ

സത്വസ്പീകേരബച്ചതുള്കപ്പെകട  എകട്ടനാളലാം  ഗ്രന്ഥങ്ങള്  പ്രസബദസ്പീകേരണതബനക്ക്

തയനാറനായബവരുന.  കേഗൗള് ആന്റെക്ക് ശെെക്ധേര മനാതൃകേയബല് ഒരു റഫറന്സക്ക് ഗ്രന്ഥലാം

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  അതബകന്റെ  രണനാലാം  വനാലദലാം  ഉടന്
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പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  സനാമനാജബകേരുകടയുലാം  നബയമസഭയുകടയുലാം

പ്രവരതനങ്ങള്  ജനങ്ങളബകലയ്കകതബകനാന്  'അറബകവനാരലാം'  എന  കപരബല്

ഒരു  കവബക്ക്/അച്ചടബ  മനാഗസബന്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  നബയമസഭനാ  മനാധേദമ

അവനാരഡുകേളകട  സമ്മേനാനത്തുകേ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കചയ.  നബയമസഭനാ

മനബരതബകല  ആര.  ശെെങരനനാരനായണന് തമ്പബ കമകമ്പഴക്ക്  കലനാഞക്ക് അന്തനാരനാഷ

നബലവനാരമുള കേണ്കവന്ഷന് കസന്റെറനാകബ മനാറ്റുകേയുലാം നബയമസഭനാ പരബസരതക്ക്

ഹരബത  കപ്രനാകട്ടനാകകനാള്  പനാലബച്ചുകകേനാണക്ക്  ഓരഗനാനബകേക്ക്  ഫനാമബലാംഗക്ക്  തുടങ്ങുകേയുലാം

കചയ.  സനാമനാജബകേരകക്ക്  കമച്ചകപ്പെട്ട  തനാമസ  സഗൗകേരദലാം  ഒരുക്കുനതബനനായബ

ദസ്പീരഘകേനാല  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  കവണത  വനാഹന

സഗൗകേരദങ്ങള്  ഏരപ്പെനാടനാക്കുകേയുലാം  കേദനാന്റെസ്പീന്  സഗൗകേരദലാം  കമച്ചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കചയ.

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  സകമ്മേളനങ്ങളലാം  അനുബന

പരബപനാടബകേളലാം  വബജയകേരമനായബ  പൂരതസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  സഹകേരബച്ച

എലനാവരക്കുലാം നനബ കരഖകപ്പെടുത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സനാമനാജബകേരകക്ക്

എലനാവബധേ നന്മേകേളലാം ആശെെലാംസബക്കുന. സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകതയക്ക് പബരബയുന.
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      (സഭ കദശെെസ്പീയഗനാനനാലനാപനകതനാകട രനാതബ 8.18-നക്ക് അനബശ്ചബതകേനാലകതയക്ക്

പബരബഞ്ഞു.)

                                           * * * * *

 


