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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2021      ഒകകഞബര്   5,   കചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചഞകദദഞത്തര സമയഞ്ചാം)

(ബഹുമഞനകപ്പെട്ട  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  കകേഞവബഡക്ക്-19  കപഞകട്ടഞകകഞള്  പകേഞരഞ്ചാം

സഞമൂഹബകേ  അകേലെഞ്ചാം  പഞലെബചക്ക്  അവരവരുകട  ഇരബപ്പെബടങ്ങളബല്  മുഖഞവരണഞ്ചാം

ധരബചക്ക് ഉപവബഷ്ടരഞയബ.)

I. അടബയന്തരപകമയഞ്ചാം

പുരഞവസ്തുകകളന കപരബല് നടത്തബയ സഞമ്പത്തബകേ ക്രമകകടക്ക്

മബ  .   സസ്പീകര്: പുരഞവസ്തുകകളന കപരബല് വദഞജേ സഞധനങ്ങള് കകകേമഞറബ

കകേഞടബകേളുകട  തട്ടബപഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ തബരബമറബയഞ്ചാം  നടത്തബയ വദകബകക്ക്  മുന

കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബ  ഉള്കപ്പെകടയളള  ഉനത  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ഉകദദഞഗസ്ഥര്
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സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേബയതുമൂലെഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  നബയമവഞഴ്ചകയക്കുറബചക്ക്

കപഞതുസമൂഹത്തബല്  ഉളവഞയബട്ടുളളതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  ആശങ

സഭഞനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വശസ്പീ

പബ.  ടബ.  കതഞമസക്ക്,  കകേ.  പബ.  എ.  മജേസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജേഞസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്

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

50 അനുസരബചക്ക് കനഞട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  പുരഞവസ്തുകകളന  കപരബല്

വദഞജേസഞധനങ്ങളുണഞകബ പദര്ശബപ്പെബചക്ക് കകേഞടബകേളുകട തട്ടബപഞ്ചാം സഞമ്പത്തബകേ

തബരബമറബയഞ്ചാം നടത്തബയ കമഞനസണ് മഞവുങലെബകനതബകര ലെഭബച പരഞതബയകട

അടബസ്ഥഞനത്തബല്  കകേസക്ക്  രജേബസ്റ്റര്  കചയക്ക്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

25-09-2021-നക്ക്  പതബകയ  അറസ്റ്റക്ക്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കമഞനസണ്

മഞവുങലെബകന്റെ  പവര്ത്തനകത്ത  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടത്തബയ

ഇന്റെലെബജേനസക്ക്  വബഭഞഗഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബകക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

നല്കേബയതബകന്റെ  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബ

എനകഫഞഴക്ക്കമന്റെക്ക്  ഡയറകര്കക്ക്  കേത്തക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ശബരബമലെയബകലെ

ആചഞരഞനുഷഞനങ്ങളുകട ഭഞഗമഞയ കചകമ്പഞലെ വദഞജേമഞയണഞകബ ജേനങ്ങകള

കേബളബപ്പെബകഞന സര്കഞര്  ശമബച്ചുകവനതക്ക്  വസ്തുതഞവബരുദമഞണക്ക്.  ജേസ്പീവനുഞ്ചാം
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സന്വേത്തബനുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം ആവശദകപ്പെട്ടുകകേഞണക്ക് പരഞതബ നല്കുന ഏകതഞരു

വദകബക്കുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്  പകതദകേ  ശദ  നല്കുനതഞണക്ക്.  കകക്രഞ്ചാംബഞഞക്ക്

രജേബസ്റ്റര്  കചയ  കകേസുകേളുകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  കമഞനസണ്  മഞവുങല്

സൂക്ഷബച്ചുവരുന  പുരഞവസ്തുകളുഞ്ചാം  ഡബ.ആര്.ഡബ.ഒ.  കരഖകേളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

അകനന്വേഷബക്കുന  ആര്കബകയഞളജേബകല്  സര്കവ  ഓഫക്ക്  ഇന്തദ,

ആര്കബകയഞളജേബകല്, ഡബ.ആര്.ഡബ.ഒ.  വകുപകേളുകട റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് ലെഭദമഞകുന

മുറയക്ക്  പസ്തുത  വബഷയഞ്ചാം  അകനന്വേഷണവബകധയമഞക്കുനതഞണക്ക്.  അകനന്വേഷണഞ്ചാം

ഉഉൗര്ജബതമഞക്കുനതബനഞയബ  കകക്രഞ്ചാംബഞഞക്ക്  കഎ.ജേബ.-യകട  കനതൃതന്വേത്തബല്

പകതദകേ അകനന്വേഷണ സഞ്ചാംഘകത്ത നബകയഞഗബചബട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതഞമസക്ക്:  പുരഞവസ്തുകവന കപരബല് വദഞജേ സഞധനങ്ങള്

കകകേമഞറബ  കകേഞടബകേളുകട  തട്ടബപഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  ക്രമകകടുഞ്ചാം  നടത്തബയ

കമഞനസണ്  മഞവുങലെബനക്ക്  കപഞലെസ്പീസക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  തട്ടബപമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  രഹസദവബവരഞ്ചാം

ഇന്റെലെബജേനസക്ക്  വബഭഞഗത്തബനക്ക്  വര്ഷങ്ങള്കക്ക്  മുമ്പക്ക്  ലെഭബചബട്ടുഞ്ചാം  അകനന്വേഷണഞ്ചാം

നടത്തഞന  തയ്യഞറഞയബട്ടബല.  കമഞനസണ്  മഞവുങലെബകനതബകര  കപഞലെസ്പീസക്ക്

കമധഞവബകക്ക്  ലെഭബച  രഹസദ  വബവരത്തബകന്റെ  അടബസ്ഥഞനത്തബലെഞണക്ക്

ഇന്റെലെബജേനസക്ക് വബഭഞഗകത്തഞടക്ക് അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടത്തഞന ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുളളതക്ക്.
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പുരഞവസ്തുവദഞപഞരത്തബനക്ക്  കകലെസനസബകലനഞ്ചാം  തട്ടബപകേഞരനഞകണനഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞയതബനുകശഷവുഞ്ചാം  അകദ്ദേഹത്തബകന്റെ  വസ്പീടബനക്ക്  കപഞലെസ്പീസക്ക്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

നല്കേഞനുളള മുനകപഞലെസ്പീസക്ക് കമധഞവബയകട നടപടബ ദുരൂഹമഞണക്ക്.  കമഞനസണ്

മഞവുങലെബകനതബകര  കചര്ത്തലെ  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റഷനബല്  രജേബസ്റ്റര്  കചയ

പരഞതബയബല് കഎ.ജേബ.  അടകഞ്ചാം  ഇടകപട്ടതഞയബ  കതളബഞബട്ടുണക്ക്.  ടബയഞളുകട

വസ്പീട്ടബല്  പതബകരഞധമനഞലെയത്തബനക്ക്  കേസ്പീഴബലുളള  ഡബ.ആര്.ഡബ.ഒ.  കരഖകേള്

കേകണത്തുകേയഞ്ചാം  ശബരബമലെയബകലെ  ആചഞരഞനുഷഞനങ്ങളുകട  ഭഞഗമഞയ

കചകമ്പഞലെ വദഞജേമഞയബ ഉണഞകബ ജേനങ്ങകള കേബളബപ്പെബകഞന ശമബക്കുകേയഞ്ചാം

ഇതബനക്ക്  സര്കഞരുഞ്ചാം  പത-മഞധദമങ്ങളുഞ്ചാം  വനകതഞതബല്  പചരണഞ്ചാം

കകേഞടുക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ഇന്റെലെബജേനസക്ക്  എ.ഡബ.ജേബ.പബ.യകട  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

22-05-2019-ല്  ലെഭബചബട്ടുഞ്ചാം  06-09-2021-നഞണക്ക്  മുഖദമനബയകട

ശദയബല്കപ്പെട്ടകതനതക്ക്  വഞസ്തവ  വബരുദമഞണക്ക്.  ഇടതുപക്ഷ  സര്കഞരബകന്റെ

കേഞലെഘട്ടഞ്ചാം  തട്ടബപകേഞരുകട  കൂത്തരങ്ങഞയബ  മഞറബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഇഉൗ

വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ വബജേയന):  കമഞനസണ് മഞവുങല് എന

വദകബ പുരഞവസ്തുകകളന കപരബല് വദഞജേ സഞധനങ്ങള് കകകേമഞറബ ആളുകേകള

വഞബച്ചുകവനതഞണക്ക്  വബഷയഞ്ചാം.  ഇയഞള്  നടത്തുന  തട്ടബപ്പെബകന
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സഹഞയബചവരുഞ്ചാം കൂട്ടുനബനവരുഞ്ചാം തട്ടബകപ്പെനറബയഞകത കേബളബപ്പെബകകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

ഇതുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  ഒരു  കസഷദല്  ഇനകവസ്റ്റബകഗഷന  ടസ്പീമബകന

നബകയഞഗബചക്ക് കൃതദമഞയ അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടക്കുനണക്ക്. തട്ടബപമഞയബ ബനകപ്പെട്ടക്ക്

കപഞലെസ്പീസക്ക് കസനയബലുളളവര് ചട്ടവബരുദമഞയബ എകന്തങബലുഞ്ചാം കചയബട്ടുകണങബല്

കേര്ശന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  ശബരബമലെയബകലെ

ആചഞരഞനുഷഞനങ്ങളുകട  ഭഞഗമഞയ  കചകമ്പഞലെയമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്

ആകരഞപബക്കുനതരത്തബലുള്ള നബലെപഞടക്ക് സര്കഞര് സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടബല.  ടബയഞകന്റെ

വസ്പീടബനക്ക്  സുരക്ഷഞ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതബകനക്കുറബചക്ക്

അകനന്വേഷബക്കുനതഞണക്ക്.  പുരഞവസ്തുതട്ടബപമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  വബഷയത്തബല്

അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടത്തഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ഇന്റെലെബജേനസബകനഞടക്ക്  ആവശദകപ്പെട്ടതക്ക്

മുന കപഞലെസ്പീസക്ക്  കമധഞവബയഞയബരുന ശസ്പീ.  കലെഞകേക്ക് നഞഥക്ക്  കബഹ്റയഞയബരുന.

ഇകഞരദത്തബല്  കതറ്റുകേളുഞ്ചാം  വസ്പീഴ്ചകേളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവബചബട്ടുകണങബല്  അകനന്വേഷബചക്ക്

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  അകനന്വേഷണത്തബലുണഞകുന  കപഞരഞയ്മകേള്

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബയഞല്  അതബനുതകുന  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബകഞന

സര്കഞര് സനദമഞണക്ക്. ഇഉൗ വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച

കചകയ്യണ കേഞരദമബല. 

(അടബയന്തരപകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)
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(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പതബകഷധബചക്ക്  സര്വശസ്പീ

വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  പബ.  കകേ.  കുഞഞലെബക്കുട്ടബ,  പബ.  കജേ.  കജേഞസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്,   ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ  പതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പസ്തഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞര്ട്ടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയഞ്ചാം കചയ.)

II.  ശദക്ഷണബകല്

1. സമ്പൂര്ണ്ണ കകേഞവബഡക്ക് വഞകബകനഷന പവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം
നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കേലുഞ്ചാം 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസസ്പീര്:  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കകേഞവബഡക്ക്

വഞകബകനഷന  ലെക്ഷദത്തബകലെത്തബക്കുനതബനുഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക് /കപഞസ്റ്റക്ക് കകേഞവബഡക്ക് 

കരഞഗങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം  മരണമടഞവരുകട  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കുനതബനുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം  അനഞഥരഞയ  കുട്ടബകേളുകട  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

ഏകറ്റെടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  മരണമടഞ ആകരഞഗദപവര്ത്തകേരുകട കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്

പകതദകേ പഞകകജേക്ക്  പഖദഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപമനബ (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  കകേഞവബഡക്ക് -19  വദഞപനഞ്ചാം  നബയനണവബകധയമഞക്കുനതബനക്ക്

സമ്പൂര്ണ്ണ വഞകബകനഷന ലെക്ഷദമബട്ടുകകേഞണ്ടുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളബല് ഇതുവകര
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92.8  ശതമഞനഞ്ചാം കപര്കക്ക് ഒനഞഞ്ചാം കഡഞസുഞ്ചാം  42.2  ശതമഞനഞ്ചാം കപര്കക്ക് രണഞഞ്ചാം

കഡഞസുഞ്ചാം  വഞകബന  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  വഞകബകനഷന  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്

സര്കഞര്  കമഖലെയബല്മഞതഞ്ചാം  1200  വഞകബകനഷന  കസന്റെറുകേള്

പവര്ത്തബക്കുനണക്ക്.   സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത  മുഴുവന  ഗര്ഭബണബകേള്ക്കുഞ്ചാം  വഞകബന

നല്കുനതബനഞയബ  'മഞതൃകേവചഞ്ചാം'  കേഞമ്പയബന,  ഭബനകശഷബകഞര്കക്ക് പകതദകേ

വഞകബകനഷന  കേദഞമ്പുകേള്  എനബവ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം

കേബടപകരഞഗബകേള്കക്ക്  വസ്പീടുകേളബല്  കപഞയബ  വഞകബകനഷന

നല്കേബവരുനതുമഞണക്ക്.   സന്വേന്തമഞയബ  രജേബസ്റ്റര്  കചയ്യഞന  അറബയഞത്തവരുഞ്ചാം

സഉൗകേരദമബലഞത്തവരുമഞയ  ബബ.പബ.എല്.  വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട്ടവകര

ആശഞവര്കര്മഞരുകട  കസവനഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബചക്ക്  വഞകബകനഷന  രജേബകസ്ട്രേഷന

കേഞമ്പയബന സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം കതരകഞടുത്ത കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ഡഡ്രൈവക്ക് ത

വഞകബകനഷന  സഉൗകേരദകമര്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  വൃദസദനങ്ങള്/അഗതബ

മനബരങ്ങള്  എനബവബടങ്ങളബകലെ  അകന്തവഞസബകേള്,  ആദബവഞസബ  പഞകന

കഗഞത സമൂഹങ്ങള്,  എസക്ക്.ടബ.  ജേനവബഭഞഗങ്ങള് തുടങ്ങബയവകര മുനഗണനഞ

വബഭഞഗത്തബലുള്കപ്പെടുത്തബ  വഞകബകനഷന  നടപടബകേള്  തന്വേരബതകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.   18  വയസബനുമുകേളബലുള്ളവര്കക്ക്  ഒകകഞബകറഞടുകൂടബ  ഒനഞഞ്ചാം

കഡഞസുഞ്ചാം  2022  ജേനുവരബകയഞടുകൂടബ  രണഞഞ്ചാം  കഡഞസുഞ്ചാം  നല്കേഞന
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സഞധബക്കുകമനക്ക് പതസ്പീക്ഷബക്കുന.  കകേഞവബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം മരണമടഞവരുകട പട്ടബകേ

തയ്യഞറഞക്കുനതബനക്ക്  ഇ-കഹല്ത്തക്ക്  വബകേസബപ്പെബച  കഡത്തക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടബഞ്ചാംഗക്ക്

ആനഡക്ക്  ഓഡബറ്റെക്ക്  കപഞര്ട്ടല്  മുകഖന  കകേഞവബഡക്ക്  കഡത്തക്ക്  സര്ട്ടബഫബകറ്റെക്ക്

ലെഭബകഞനുള്ള അകപക്ഷ സമര്പ്പെബകഞവുനതുഞ്ചാം കകേഞവബഡക്ക് ബഞധകയത്തുടര്നക്ക്

മരണകപ്പെട്ടയഞളബകന്റെ  അടുത്ത  അവകേഞശബകക്ക്  നല്കേകപ്പെട്ട  കമഡബകല്

സര്ട്ടബഫബകറ്റെബല്  പരഞതബയകണങബല്  ആയതക്ക്  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  ഒരു

കേമ്മേബറ്റെബകയ നബകയഞഗബചബട്ടുള്ളതുമഞണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  മരണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട

പരഞതബകേള്  പരബകശഞധബകഞന  എലഞ  ജേബലകേളബലുഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക്-19  കഡത്തക്ക്

അസര്ഡട്ടനബഞ്ചാംഗക്ക് കേമ്മേബറ്റെബ രൂപസ്പീകേരബകഞന തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്-19

ബഞധബചക്ക്  മരണമടഞ  വദകബയകട  അടുത്ത  ബന്ധുവബനക്ക്/നബയമപരമഞയ

അവകേഞശബകക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ദുരന്ത  പതബകേരണ  നബധബയബല്നബനഞ്ചാം  50,000

രൂപ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കേഞന  ഉത്തരവഞയബട്ടുണക്ക്;  ലെഞനഡക്ക്  റവനന

കേമ്മേസ്പീഷണര്  രൂപകേല്പ്പെന  കചയ  റബലെസ്പീഫക്ക്  കപഞര്ട്ടല്  വഴബ  അകപക്ഷകേള്

ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  ധനസഹഞയ  വബതരണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതഞണക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക് മൂലെഞ്ചാം  മഞതഞപബതഞകള്  നഷ്ടകപ്പെട്ട  കുഞ്ഞുങ്ങള്കക്ക്  ധനസഹഞയഞ്ചാം

നല്കുനതബനുപുറകമ  പഠനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബകേളഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണക്ക്.  വഞകബകനഷകനത്തുടര്നക്ക്  മരണകപ്പെട്ടതഞയബ
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റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  കചയബട്ടുള്ള  കകേസുകേള്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞരബകന  അറബയബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞന ആകരഞഗദവകുപ്പെക്ക് പഠനഞ്ചാം നടത്തുനതുമഞണക്ക്. 

2.  കഷഞര്ണ്ണൂര്  -  നബലെമ്പൂര് കറയബല്പ്പെഞത

ശസ്പീ  .   എ  .   പബ  .   അനബല് കുമഞര്:  കഷഞര്ണ്ണൂര്-നബലെമ്പൂര് കറയബല്കവഡലെന

ഡവ ദദ്യുതസ്പീകേരണ പവൃത്തബകേളഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം തുവ്വൂര്  കറയബല്കവ കസ്റ്റഷന

കക്രഞസബഞ്ചാംഗക്ക്  കസ്റ്റഷനഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബലെമ്പൂര്-കകേഞച്ചുകവളബ  രഞജേദറഞണബ

എകക്ക്പസക്ക്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാംവകര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീര്തഞടന  വകുപനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  കകേഞവബഡക്ക് കേഞലെത്തക്ക് നബര്ത്തലെഞകബയ കട്രെയബന

സര്വസ്പീസുകേള്  പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേ,  പഞസഞര്  കട്രെയബനബനടകമുള്ള

റബസര്കവഷന സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം പബനവലെബക്കുകേ, സസ്പീസണ് ടബകറ്റെക്ക് ഏര്കപ്പെടുത്തുകേ

എനസ്പീ ആവശദങ്ങള് ഉനയബചക്ക്   കറയബല്കവ  അധബകൃതരുമഞയബ  നടത്തബയ

ചര്ചയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്  6-10-2021 മുതല് 9 പഞസഞര് കട്രെയബനുകേള്

പുനരഞരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  അണ്-റബസര്വ്ഡക്ക്  എകക്ക്പസക്ക്  കട്രെയബനഞയബ  സര്വസ്പീസക്ക്

നടത്തഞനുഞ്ചാം  കറയബല്കവ തസ്പീരുമഞനകമടുത്തബട്ടുണക്ക്.  സ്ഥലെപരബമബതബ  കേഞരണഞ്ചാം

നബലെമ്പൂര്-കകേഞച്ചുകവളബ രഞജേദറഞണബ എകക്ക്പസക്ക് തബരുവനന്തപുരഞ്ചാംവകര നസ്പീട്ടുന
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കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബകഞന  സഞധദമകലനഞണക്ക്  അറബയബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ചരകക്ക്

ഗതഞഗതഞ്ചാം  ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  ഗതഞഗത  പബന സബപ്പെല്  കസക്രട്ടറബയകട

അദദക്ഷതയബല്  കയഞഗഞ്ചാം  വബളബകഞനുഞ്ചാം  കഷഞര്ണ്ണൂര്-നബലെമ്പൂര്  കറയബല്കവ

പഞതയകട  ഡവദദ്യുതസ്പീകേരണഞ്ചാം  അലെഹബഞദക്ക്  കസനട്രെല്  ഓര്ഗഡനകസഷന

കഫഞര്  കറയബല്കവ  ഇലെകബഫബകകഷകന്റെ  പരബധബയബല്  വരുനതബനഞല്

അവരുമഞയബ  ചര്ച  കചയ്യഞനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  കട്രെയബനുകേളബല്  ടൂറബസ്റ്റക്ക്

കകേഞച്ചുകേള്  ഘടബപ്പെബകണകമന   ആവശദവുഞ്ചാം  നബലെമ്പൂര്-കഷഞര്ണ്ണൂര്-

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കട്രെയബന  ബനബപ്പെബക്കുന  കേഞരദവുഞ്ചാം  ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയബ

പരബഗണബകഞകമനഞണക്ക് കറയബല്കവ അറബയബചബട്ടുള്ളതക്ക്. 

III. സബ്മബഷന

1. കേഞസര്കഗഞഡക്ക് വബകേസന പഞകകജേക്ക്

ശസ്പീ  .    സബ  .    എചക്ക്  .    കുഞമ്പു:  കേഞസര്കഗഞ ഡക്ക്  ജേബലയബകലെ  വബകേസന

പഞകകജുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബച  പദതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

നടപ്പെബലെഞകഞനഞവശദമഞയ  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജേയന):  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ജേബലയകട

സമഗ്ര വബകേസനത്തബനക്ക്  അതദന്തഞകപക്ഷബതമഞയ പദതബകേള് സഞ്ചാംബനബച

നബര്കദ്ദേശങ്ങള് ഇകപ്പെഞഴകത്ത സഞഹചരദത്തബല് പഞകയഞഗബകേമല;  ജേലെ-ഭക്ഷദ-
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സഞമ്പത്തബകേ-സഞമൂഹബകേ  സുരക്ഷ  എനബവയക്ക്  പഞധഞനദഞ്ചാം  നല്കുന

പദതബകേളഞണക്ക് ജേബലഞകേളകര് വബഭഞവന കചയബട്ടുള്ളതക്ക്. ഭൂരബഭഞഗഞ്ചാം പദതബകേളുഞ്ചാം

തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളുകടയഞ്ചാം  മറ്റെക്ക്  വകുപകേളുകടയഞ്ചാം

പവര്ത്തനമണ്ഡലെത്തബനുള്ളബല്  വരുനവയഞയതബനഞല്  വബവബധ  വകുപകേളുഞ്ചാം

നബര്വഹണ ഏജേനസബകേളുഞ്ചാം തമ്മേബലുള്ള ഏകകേഞപന സഞധദത ഫലെപദമഞയബ

ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തഞനഞകുഞ്ചാം.  നബലെവബല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സര്കഞര്  വബഹബതഞ്ചാം

മഞതമഞണക്ക്  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  വബകേസന  പഞകകജേബനഞയബ  ലെഭബചബട്ടുള്ളതക്ക്.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനതലെ എഞ്ചാംപകവര്ഡക്ക് കേമ്മേബറ്റെബ കയഞഗത്തബല് പുതബയ നബര്കദ്ദേശങ്ങളുകട

വബശദമഞയ പസകന്റെഷന അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് ജേബലഞകേളകര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  പസ്തസ്തുത  കേമ്മേബറ്റെബയകട  ശബപഞര്ശയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്

പുതുകബയ പദതബ നടപ്പെബലെഞകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

2. കറഞഡുകേളുകടയഞ്ചാം കഡ്രൈയബകനജുകേളുകടയഞ്ചാം കശഞചനസ്പീയഞവസ്ഥ

ശസ്പീ  .    ഷഞഫബ  പറമ്പബല്:  അമൃതക്ക്  പദതബയകട  പവര്ത്തനഞ്ചാം

ഡവകുനതുകേഞരണഞ്ചാം  പഞലെകഞടക്ക്  നഗരസഭയകട  അധസ്പീനതയബലുള്ള

തകേര്നകേബടക്കുന  കറഞഡുകേള്  പുനനഃസ്ഥഞപബകഞനുഞ്ചാം  മഞലെബനദ  പശ്നങ്ങള്കക്ക്

പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണഞനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  



12

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എഡകസക്ക്  വകുപമനബ

(ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബ  .    കഗഞവബനന മഞസ്റ്റര്):  അമൃതക്ക്  പദതബപകേഞരഞ്ചാം   പഞലെകഞടക്ക്

നഗരസഭയബകലെ  എലഞ  കറഞഡുകേളബലുഞ്ചാം  കകേരള  വഞട്ടര്  അകതഞറബറ്റെബ  ഡപപ്പെക്ക്

ഡലെനുകേള്  സ്ഥഞപബചക്ക്  കറഞഡുകേളുകട  ലെബസ്റ്റക്ക്  ഡകേമഞറുന  മുറയക്ക്  മഞതകമ

നഗരസഭയക്ക്  കറഞഡക്ക്  പുനരുദഞരണ  പവൃത്തബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന

സഞധബക്കുകേയള.  പധഞനകപ്പെട്ട  കറഞഡുകേളുകട  പവൃത്തബകേള്

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചക്ക്  കപഞതുജേനങ്ങള്കക്ക്  യഞത

ഉറപവരുത്തുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  പഞലെകഞടക്ക്

നഗരസഭയബകലെ  ആറക്ക്  ഡബവബഷനുകേളബലെഞയബ  174  കതഞഴബലെഞളബകേകള

നബകയഞഗബചക്ക് ശുചസ്പീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുകേയഞ്ചാം  ഓകരഞ വഞര്ഡബലുഞ്ചാം

മൂനക്ക്  ഹരബത  കേര്മ്മേ  കസനഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  എന  നബലെയബല്  52  വഞര്ഡുകേളബകലെ

വസ്പീടുകേള്/സ്ഥഞപനങ്ങളബല് നബനക്ക് അഡജേവ മഞലെബനദങ്ങള് കശഖരബക്കുനതബനക്ക്

വഞതബല്പ്പെടബ  കസവനഞ്ചാം  നടത്തബവരബകേയഞ്ചാം  കചയ്യുന.  മഞലെബനദങ്ങള്  തള്ളുന

കപഞതുസ്ഥലെങ്ങകള കറഡക്ക് കസഞട്ടുകേളഞയബ മഞര്കക്ക് കചയക്ക് പസ്തുത സ്ഥലെങ്ങളബല്

മഞലെബനദനബകക്ഷപഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുനതബനുള്ള നടപടബകേളുഞ്ചാം കേദഞമറകേള് സ്ഥഞപബചക്ക്

മഞലെബനദഞ്ചാം  നബകക്ഷപബക്കുനവകര  കേകണത്തബ  പബഴ  ചുമത്തുനതബനുള്ള

നടപടബകേളുഞ്ചാം നഗരസഭ സന്വേസ്പീകേരബകകണതഞണക്ക്.
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3. ഇരബക്കൂര് തഞലൂകഞശുപതബ വബകേസനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സജേസ്പീവക്ക് കജേഞസഫക്ക്:  ഇരബക്കൂര് നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ തഞലൂകക്ക്

ആശുപതബകക്ക്  അതദഞധുനബകേ  സഉൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ  പുതബയ  കകേട്ടബടഞ്ചാം

നബര്മ്മേബക്കുകേയഞ്ചാം ആവശദമഞയ ജേസ്പീവനകഞകര അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശു  വബകേസന  വകുപമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജേഞര്ജക്ക്):  ഇരബക്കൂര്  തഞലൂകഞശുപതബയബല്  നബലെവബലുള്ള  37  സ്ഥബരഞ്ചാം

ജേസ്പീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം ഒനപതക്ക് തഞലഞലെബകേ ജേസ്പീവനകഞര്ക്കുഞ്ചാം പുറകമ അഞക്ക് പുതബയ

തസ്തബകേകേള് സൃഷ്ടബചബട്ടുണക്ക്.  നബഞര്ഡക്ക് സസ്പീമബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ അതദഞധുനബകേ

സഉൗകേരദങ്ങകളഞടുകൂടബയ  കകേട്ടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള  ഭരണഞനുമതബ

നല്കുകേയഞ്ചാം  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  മണ്ണുപരബകശഞധന  പൂര്ത്തബയഞകബ

കകേട്ടബടത്തബകന്റെ  സ്ട്രേക്ചറല്  ഡബഡസന  തയ്യഞറഞകബവരബകേയമഞണക്ക്.

ഡബ.എചക്ക്.എസക്ക്.നുഞ്ചാം  ഡബ.എഞ്ചാം.ഇ.യഞ്ചാം  കേസ്പീഴബലുള്ള  ആശുപതബകേളബകലെ

അടബസ്ഥഞന  സഉൗകേരദ  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങളുകട  കമല്കനഞട്ട

നബര്വഹണത്തബനക്ക് കസഷദല് ഓഫസ്പീസകറ നബകയഞഗബചബട്ടുണക്ക്.

4. മലെകയഞര കേര്ഷകേര്കക്ക് പട്ടയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമഞര്  കജേഞസഫക്ക്:  ചഞലെക്കുടബ  തഞലൂകബല്  വബവബധ

സര്കഞര്  വകുപകേളുകട  കേസ്പീഴബലുള്ള  പുറകമ്പഞകക്ക്  ഭൂമബയബല്  വര്ഷങ്ങളഞയബ
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തഞമസബക്കുന,  വസ്പീട്ടുനമ്പരുഞ്ചാം ഡവദദ്യുതബ  കേണക്ഷനുഞ്ചാം ലെഭബച കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്

പട്ടയഞ്ചാം ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജേന):  01-06-2016

മുതല്  31-08-2021  വകര  ചഞലെക്കുടബ  തഞലൂകബല്  822  പട്ടയങ്ങളുഞ്ചാം

സര്കഞരബകന്റെ  നൂറുദബന  പരബപഞടബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  81  പട്ടയങ്ങളുഞ്ചാം

വബതരണഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  വനഞ്ചാം,  ഇറബകഗഷന,

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  എനസ്പീ  വകുപകേളുകട  ഉടമസ്ഥതയബലുള്ള  പുറകമ്പഞകക്ക്

ഭൂമബയബല് വര്ഷങ്ങളഞയബ തഞമസബക്കുന, വസ്പീട്ടുനമ്പരുഞ്ചാം ഡവദദ്യുതബ കേണക്ഷനുഞ്ചാം

ലെഭബച കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക് പസ്തുത വകുപകേളബല് നബനക്ക് എന.ഒ.സബ.  ലെഭബക്കുന

മുറയക്ക്  പട്ടയഞ്ചാം  നല്കുനതഞണക്ക്.   ചഞലെക്കുടബ  തഞലൂകക്ക്  പരബധബയബല് വനഭൂമബ

പട്ടയത്തബനക്ക്  അര്ഹരഞയവരബല്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ  ലെഭബചവര്കക്ക്  പട്ടയഞ്ചാം

നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.

5. കപരുമ്പുഴകടവക്ക് പഞലെത്തബകന്റെ പുനര് നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കജേഞബക്ക്  ഡമകബള്:  ഇരട്ടപ്പെഞത  ഗതഞഗതഞ്ചാം  ഉള്കകഞള്ളഞന

പഞകേത്തബല് കപരുമ്പുഴകടവക്ക് പഞലെഞ്ചാം വസ്പീതബകൂട്ടബ പുനര്നബര്മ്മേബകണഞ്ചാം.

ജേലെവബഭവ  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റബന):  കപരുമ്പുഴകടവക്ക്

പഞലെത്തബകന്റെ  അകപഞചക്ക്  കറഞഡക്ക്  തകേര്നതുമൂലെഞ്ചാം  പഞലെഞ്ചാം
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സഞഞരകയഞഗദമലഞതഞയതബനഞല് കേനഞലെബനക്ക്  കുറുകകേ തഞത്കേഞലെബകേ കറഞഡക്ക്

നബര്മ്മേബചതക്ക്  മഴകഞലെത്തക്ക്  സമസ്പീപ  പകദശങ്ങളബല്

കവള്ളകപ്പെഞകമുണഞകുനതബനക്ക്  കേഞരണമഞയബട്ടുണക്ക്.  പുതബയ അകപഞചക്ക്  കറഞഡക്ക്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള്ള കടണര് നടപടബകേള് പുകരഞഗമബകകവ സബഞ്ചാംഗബള് ഡലെന

ട്രെഞഫബകബല്  50  ടണ്ണബല്ത്തഞകഴ  ഭഞരമുള്ള  വഞഹനങ്ങള്  മഞതകമ

കേടത്തബവബടഞവൂകയനക്ക്  ഐ.ഡബ.ആര്.ബബ.  നബര്കദ്ദേശബചബരുന.  രണക്ക്  വരബ

പഞതയള്ള  എസ്റ്റബകമറ്റെക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുനതബനക്ക്  ഐ.ഡബ.ആര്.ബബ.  ചസ്പീഫക്ക്

എഞബനസ്പീയകറ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  കവള്ളകപ്പെഞക

നബര്മ്മേഞര്ജനത്തബനക്ക്  ഡപപ്പെക്ക്  കേള്വര്ട്ടക്ക്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

6. കഭല്  -  ഇ  .  എഞ്ചാം  .  എല് കേമ്പനബയകട പവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   കനലബക്കുനക്ക്: കേഞസര്കഗഞഡക്ക് ജേബലയബകലെ കപഞതുകമഖലെഞ

സ്ഥഞപനമഞയ  കഭല്-കന  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ജേസ്പീവനകഞരുകട  ശമ്പള

പരബഷ്കരണ കുടബശബകേയഞ്ചാം  പബരബഞ്ഞുകപഞയ കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  അര്ഹമഞയ

ആനുകൂലെദവുഞ്ചാം നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

നബലെവബലുള്ള  യനസഞമഗ്രബകേള്  പുനരുദരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  പുതബയ
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യനസഞമഗ്രബകേള്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കഭല്-ഇ.എഞ്ചാം.എല്.  കേമ്പനബ

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  പതബകരഞധ  കമഖലെയഞവശദമഞയ  ആള്ട്ടര്കനറ്റെസ്പീവ്സക്ക്,

ഡവദദ്യുതബ  കമഖലെയഞവശദമഞയ  സ്ട്രേസ്പീറ്റെക്ക്  ഡലെറ്റെക്ക്  കേണ്കട്രെഞകളഴക്ക്  തുടങ്ങബയവ

നബര്മ്മേബചക്ക്  വബപണബ  സഞദദത  കേകണത്തഞനുമഞണക്ക്  ശമബക്കുനതക്ക്.

കേമ്പനബയകട  ഡയറകര്  കബഞര്ഡക്ക്  പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കുടബശബകേയള്ള

ആഡബറ്റെബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബകയടുക്കുകേയഞ്ചാം  പുനരുദഞരണ

പഞകകജേക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  കകേരള  ഇലെകബകല്  ആനഡക്ക്  അഡലെഡക്ക്

എഞബനസ്പീയറബഞ്ചാംഗക്ക്  കേമ്പനബ  ലെബമബറ്റെഡബകന്റെ ഒരു സബ്സബഡബയറബ  യൂണബറ്റെഞയബ

പവര്ത്തബപ്പെബകഞനുമഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  സ്ഥഞപനകത്ത

കമചകപ്പെടുത്തബയതബനുകശഷഞ്ചാം  പകതദകേ  യൂണബറ്റെഞക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്.  ഇതുവകരയള്ള  സര്വസ്പീസക്ക്  പരബഗണബചക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേകള റബക്രൂട്ടക്ക് കചയ്യുനതബനക്ക് പഞകകജേക്ക് തയ്യഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം കുടബശബകേ

ശമ്പളഞ്ചാം  നല്കുനതബനഞയബ  നബകയഞഗബച  കേമ്മേബറ്റെബയകട  റബകപ്പെഞര്ട്ടബകന്റെ

അടബസ്ഥഞനത്തബല് ആവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതുമഞണക്ക്.
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7. മലെമ്പുഴ ഉദദഞനഞ്ചാം നവസ്പീകേരബകല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പഭഞകേരന:  ഇറബകഗഷന-ടൂറബസഞ്ചാം  വകുപകേളുകട

ഏകകേഞപനകത്തഞകട  മലെമ്പുഴ  ഉദദഞനഞ്ചാം  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  മലെമ്പുഴയകട വബകേസനത്തബനക്ക്  2018-19  വര്ഷകത്ത ബഡ്ജേറ്റെബല്

തുകേ  വകേയബരുത്തബയതനുസരബചക്ക്  സഞദദതഞ  പഠനഞ്ചാം  നടത്തബ  ഡബ.പബ.ആര്.

തയ്യഞറഞക്കുന നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്. മലെമ്പുഴയബല് 1.36 കകേഞടബ

രൂപയകട  കവള്ഡക്ക്  കഞസക്ക്  കടഞയക്ക് ലെറ്റെബകന്റെ നബര്മ്മേഞണവുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടുള്ള

തടസങ്ങള് മഞറ്റുനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  മലെമ്പുഴ

ഡഞഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  ഡഞമുകേളുകട  ടൂറബസഞ്ചാം  വബകേസനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച

പഞഥമബകേ  കൂടബയഞകലെഞചനകേള്  നടത്തുകേയഞ്ചാം  ജേലെവബഭവ  വകുപമനബയകട

ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. 

8. കകപതൃകേ ടൂറബസഞ്ചാം പദതബയബല് ഉള്കപ്പെടുത്തല്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    സുകമഷക്ക്:  തലെകശരബ  കകപതൃകേ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബയബല്

കേക്കുളങ്ങര പള്ളബ ഉള്കപ്പെടുത്തുനതബനഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  തലെകശരബ കകപതൃകേ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബയബല് രണക്ക് ഘട്ടങ്ങളബലെഞയബ

28  വബകേസന പദതബകേള്കഞണക്ക് കേബഫ്ബബ അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

വളപട്ടണകത്ത കേക്കുളങ്ങര പള്ളബയകട നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക് ഒരു കകേഞടബ രൂപ

കേബഫ്ബബ  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  നബര്മ്മേഞണച്ചുമതലെയള്ള  കകേരള  ഇറബകഗഷന

ഇനഫഞസ്ട്രേക്ചര് കഡവലെപ്കമന്റെക്ക് കകേഞര്പ്പെകറഷന കേന്വേകട്ടഷന വദവസ്ഥയബല്

കേരഞറുകേഞകര കേകണത്തുകേയഞ്ചാം  15-9-2021-കലെ കബഞര്ഡക്ക് കയഞഗഞ്ചാം കേന്വേകട്ടഷനക്ക്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം  പവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബകഞന  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.     

9. തൂക്കൂപഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കപഞ്ചാംകുമഞര്:  ഒറ്റെപ്പെഞലെഞ്ചാം  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

പഞലെപറകത്ത  മസ്പീറ്റെക്ക്നകയയഞ്ചാം  കചലെകര  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കുത്തഞമ്പുള്ളബകയയഞ്ചാം  ബനബപ്പെബക്കുന  മസ്പീറ്റെക്ക്ന-കുത്തഞമ്പുള്ളബ  തൂക്കുപഞലെഞ്ചാം

നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  പഞലെപറഞ്ചാം  കറയബല്കവ കസ്റ്റഷനു സമസ്പീപഞ്ചാം  കറയബല്കവ കക്രഞസുഞ്ചാം

പഞലെപറഞ്ചാം-കുത്തഞമ്പുള്ളബ  കകസഡബല്  അകപഞചക്ക്  കറഞഡബനുള്ള  സ്ഥലെവുഞ്ചാം
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ലെഭദമഞകുകേയഞകണങബല് നടപ്പെഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുവഞന സഞധബക്കുഞ്ചാം.  നബര്മ്മേഞണ

സഞഹചരദങ്ങള്  അനുകൂലെമഞകണങബല്  സ്ഥലെ  ലെഭദത  ഉറപവരുത്തബ

കകേഞണ്ക്രസ്പീറ്റെക്ക്  നടപ്പെഞലെമഞണക്ക്  വബഭഞവന  കചയവരുനതക്ക്.   ടൂറബസത്തബനക്ക്

ഗുണകേരമഞകുകമങബല്  തൂക്കുപഞലെത്തബകന്റെ  സഞ ദദത  പരബകശഞധബക്കുവഞന

പകതദകേഞ്ചാം നബര്കദ്ദേശബക്കുനതഞണക്ക്.

10. മടബകകക കപഞജേകക്ക്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  കേഞഞങ്ങഞടക്ക്  നബകയഞജേകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

മടബകകക  പഞഞയത്തബല്  പകതദകേ  മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണകമഖലെ

സ്ഥഞപബക്കുനതബനുള്ള അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജേ  .

ചബഞ്ചുറഞണബ):  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ജേബലയബകലെ  മടബകകക  പഞഞയത്തക്ക്

ആസ്ഥഞനമഞകബ  സമഗ്ര  കേഞര്ഷബകേ  വബകേസനത്തബനഞയബ  കവറ്റെറബനറബ

സര്വകേലെഞശഞലെയഞ്ചാം  മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  വകുപഞ്ചാം  കചര്നക്ക്  ഒരു  പകതദകേ

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  കമഖലെ  സ്ഥഞപബക്കുനതബനഞയഞണക്ക്  മടബകകക  പദതബ

ആവബഷ്കരബചതക്ക്.  ഇഉൗ പദതബകഞയബ മടബകകക പഞഞയത്തബകലെ അമ്പലെത്തറ

വബകലജേബല്  20  ഏകര്  റവനന  ഭൂമബ  കേകണത്തുകേയഞ്ചാം  2019-20-കലെ

ബഡ്ജേറ്റെബല്  10  കകേഞടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയകവങബലുഞ്ചാം
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ഇഞ്ചാംപബകമന്റെബഞ്ചാംഗക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  സമര്പ്പെബചതക്ക്  36  കകേഞടബ  രൂപയകട

കപഞകപ്പെഞസലെഞണക്ക്.   തുടര്നക്ക്   നടത്തബയ  ചര്ചയകട  അടബസ്ഥഞനത്തബല്

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകര്  3.22  കകേഞടബ  രൂപയകട  കപഞകപ്പെഞസല്

ആദദഘട്ടത്തബല്  സമര്പ്പെബച്ചുകവങബലുഞ്ചാം  പദതബകഞയബ  വകേയബരുത്തബയബരുന

10  കകേഞടബ  രൂപ  കേദഞരബ  ഒഞവര്  കചയ്യഞന  കേഴബയഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്

ഭരണഞനുമതബ  നല്കേഞന കേഴബഞബല.  24.9.2021-ല്  നടന കയഞഗത്തബല്

റവനന വകുപ്പെബകന്റെ കകകേവശമുളള 20 ഏകര് ഭൂമബയകട കേഞരദത്തബല് വദകത

വരുത്തുവഞന കേഞസര്കഗഞഡക്ക് ജേബലഞ മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ ഓഫസ്പീസര്കക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം  പദതബയകട  കമല്കനഞട്ടഞ്ചാം  വഹബക്കുനതബനഞയബ  കഡപനട്ടബ

ഡയറകകറ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.    ഇതബകന്റെ  ആദദഘട്ടമഞയബ

കഹഞസ്ദുര്ഗക്ക്  തഞലൂകബകലെ  മൂനക്ക്  കബഞക്കുകേളബല്  ആടുവളര്ത്തല്,  കേബടഞരബ

വളര്ത്തല്, തസ്പീറ്റെപല്കൃഷബ എനബവ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ കകലെവക്ക് ലെബഹുഡക്ക് കപഞജേകക്ക്

നടപ്പെബലെഞക്കുനതബനുള്ള റബകകവസ്ഡക്ക് കപഞകപ്പെഞസല് മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ വകുപ്പെക്ക്

ഡയറകര്  സമര്പ്പെബകകണതഞകണനഞ്ചാം    നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.    പുതുകബയ

കപഞകപ്പെഞസല് ലെഭദമഞക്കുന മുറയക്ക്  ഇഉൗ പദതബകക്ക്  അടബയന്തര പഞധഞനദഞ്ചാം

നല്കേബ നടപ്പെബലെഞക്കുവഞന കേഴബയകമഞ എന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.
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IV. കമശപറത്തുവച കേടലെഞസ്സുകേള്

ചട്ടഞ്ചാം 166(1), 47(2) പകേഞരമുള്ള കേടലെഞസുകേള് കമശപറത്തുവച്ചു.

V. റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുകട സമര്പ്പെണഞ്ചാം

കേഞകരദഞപകദശ  സമബതബയകട  മൂനഞമതക്ക്  റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള

ഡബജേബറ്റെല്  ശഞസ്ത്ര  സഞകങതബകേ  നൂതനവബദദഞ  സര്വകേലെഞശഞലെ  ബബലബകന

സഞ്ചാംബനബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റെബ XIV-കന്റെ റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം സമര്പ്പെബച്ചു.

VI. റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  പരബഗണന

കേഞകരദഞപകദശകേ സമബതബയകട മൂനഞമതക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്  സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

VII. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവുഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബകക്ക്

അയയണകമന പകമയവുഞ്ചാം.

(i)   2021-   കലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരക്കുകസവന നബകുതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

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

(iii)  2021-  കലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവഞദബത്ത   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

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

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരക്കുകസവന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ

കകേരള  കപഞതുവബല്പ്പെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2021-കലെ  കകേരള
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ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവഞദബത്ത  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനനസക്ക്  പഖദഞപബച്ചുകകേഞണക്ക്  സതന്വേര  നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തുവഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണ്ടുള്ള  കസ്റ്ററ്റുകമനഞ്ചാം

കമശപറത്തുവയന.

VIII. ക്രമപശ്നഞ്ചാം

ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുനതബകലെ നബയമതടസഞ്ചാം 

ശസ്പീ  .   രകമശക്ക് കചനബത്തലെ:  2003-കലെ ഫബസല് കറകസഞണ്സബബബലെബറ്റെബ

ആകബല് സഞ്ചാംസ്ഥഞനകത്ത റവനന കേമ്മേബ 2017-18 മുതല് 2019-20 വകരയളള

കേഞലെയളവബല് പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം ഇലഞതഞക്കുകമനഞ്ചാം  ആസ്തബകേകളകഞള് കൂടുതലുളള

ബഞധദതകേള്  കകേഞടുത്തുതസ്പീര്കഞനഞയബ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുകമനഞ്ചാം  വദവസ്ഥ

കചയബരുന.  എനഞല്  2015-16-ല്  റവനന  കേമ്മേബ  ജേബ.ഡബ.പബ.-യകട  1.7

ശതമഞനമഞയബരുനതക്ക്  2020-21  ആയകപ്പെഞള്  2.83  ശതമഞനമഞയബ വര്ദബച്ചു.

2017-18-മുതല് 2019-20 വകരയളള കേഞലെയളവബല് ധനസഞ്ചാംബനമഞയ കേമ്മേബ

കമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭദന്തര  ഉത്പഞദനത്തബകന്റെ  മൂനക്ക്  ശതമഞനമഞയബ

നബലെനബര്ത്തുകമനക്ക്  പസ്തസ്തുത  ആകബല്  വദവസ്ഥ  കചയബരുകനങബലുഞ്ചാം

ലെക്ഷദത്തബകലെത്തഞന സഞധബചബട്ടബല.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ കേടബഞധദത 30.06

ശതമഞനത്തബകലെത്തബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കപഞതുകേടഞ്ചാം  2,54,447  കകേഞടബ
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രൂപയഞയബ  വര്ദബച്ചു.  ഫബസല്  കറകസഞണ്സബബബലെബറ്റെബ  ആകബകന്റെ

ഉകദ്ദേശദശുദബതകന  ഇലഞതഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബസനബ

മറബകേടക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളുകട  വഞയഞപരബധബ

ജേബ.ഡബ.പബ.-യകട 5 ശതമഞനമഞയബ വര്ദബപ്പെബച സഞഹചരദത്തബല് ഇഉൗ ബബല്

വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  കഭദഗതബ  കചകയ്യണതഞണക്ക്.  മൂലെനബയമത്തബകലെ  വദവസ്ഥകേള്കക്ക്

വബഭബനമഞയബ  കൂടുതല്  കേടകമടുക്കുനതബനക്ക്  പുതബയ  കഭദഗതബ  ബബല്ലുകേള്

അവതരബപ്പെബക്കുനതക്ക്  ക്രമപകേഞരമല.  ഇഉൗ  സഞഹചരദത്തബല്  ബബലബനക്ക്

അവതരണഞനുമതബ നബകഷധബകണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ വകുപമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്): 2019-20-ല്

കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  1471  കകേഞടബ  രൂപ  അധബകേ  വഞയകയടുകഞന  അനുമതബ

നല്കേബയതബകനത്തുടര്നഞണക്ക്  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവഞദബത്ത  ബബലബല്

കഭദഗതബ  ആവശദമഞയബ  വനതക്ക്.  2020-21-ല്  2  ശതമഞനഞ്ചാം  അധബകേ വഞയ

എടുക്കുനതബനക്ക്  അനുമതബ  ലെഭബചതബനഞല്  ബബലബല്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം  കഭദഗതബ

ആവശദമഞയബ വന.  കകേഞവബഡക്ക് പതബസനബകബടയബല് ജേനങ്ങളുകട ജേസ്പീവനുഞ്ചാം

ആകരഞഗദവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  റവനന  കചലെവക്ക്

വര്ദബചതബനഞല്  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവഞദബത്ത  (കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് അനുമതബ നല്കേണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന. 
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റൂളബഞ്ചാംഗക്ക്

2019-2020  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്തയക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ആഭദന്തര

ഉല്പ്പെഞദനത്തബകന്റെ  3  ശതമഞനഞ്ചാം  ധനകേമ്മേബകക്ക്  പുറകമ  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

ഒറ്റെത്തവണയഞയബ  അനുവദബച  വഞയഞ  തുകേ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

സന്വേഞഭഞവബകേമഞയണഞകുന നബയമ  തടസഞ്ചാം ഒഴബവഞക്കുനതബനുള്ള ഒരു നബയമ

കഭദഗതബയഞണബതക്ക്.  പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  നബയമസഭയകട  നബയമ

നബര്മ്മേഞണഞധബകേഞരത്തബകന്റെ പരബധബയബല് വരുന ഒരു വബഷയകമന നബലെയബല്

ഈ  ബബല്  സഭയബല്  അവതരബപ്പെബക്കുനതബകനഞ  തുടര്നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതബകനഞ  യഞകതഞരുവബധ  നബയമ  തടസവുഞ്ചാം  ഉള്ളതഞയബ

കേഞണുനബല.  അതബനഞല്  ശസ്പീ.  രകമശക്ക്  കചനബത്തലെ  ഉനയബച  ക്രമപശ്നഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുനതല.

ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

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

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരക്കുകസവന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ

കകേരള  കപഞതുവബല്പ്പെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ  കകേരള

ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവഞദബത്ത  (കഭദഗതബ)  ബബല് എനബവ സഞമ്പത്തബകേ
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കേഞരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബ  VIII-കന്റെ

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവര്ഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവസന്വേഞ്ചാം

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

ധനകേഞരദ  വകുപമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബച  മൂനക്ക്  ബബല്ലുകേളുഞ്ചാം  ഫലെത്തബല്  നബയമമഞയബട്ടുളളതഞണക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഉൗണ്സബലെബകന്റെ  ശബപഞര്ശ  പകേഞരഞ്ചാം  2017-കലെ  കകേന്ദ്ര

ചരക്കുകസവന  നബകുതബ  ആകബകലെ  ചബലെ  വദവസ്ഥകേള്  കഭദഗതബ

കചയ്യുനതബനഞയബ 2019-കലെ ധനകേഞരദ ബബലബല് ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം രഞഷ്ട്രപതബ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  ചരകക്ക്  വബതരണത്തബല്

ഏര്കപ്പെട്ടബരബക്കുനവര്ക്കുളള എകഞ്ചാംപ്ഷന 40 ലെക്ഷമഞകബ ഉയര്ത്തുകേയഞ്ചാം ഇഉൗ

ആകക്ക് അനുസരബചക്ക് രജേബസ്റ്റര് കചയ്യഞനുകദ്ദേശബക്കുന ആളുകേള് ആധഞര് തബരബചറബയല്

കേഞര്ഡഞയബ  നല്കേണകമന  വദവസ്ഥ  ഉള്കപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  ഡബജേബറ്റെല്  കപകമന്റെക്ക്

സഞര്വതബകേമഞക്കുനതബനുകവണബ  31  (എ)  വകുപ്പെക്ക്  കചര്ക്കുകേയഞ്ചാം  വഞര്ഷബകേ

റബകട്ടണുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  39-ാം  വകുപ്പെക്ക്  കഭദഗതബ  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക്,  പളയഞ്ചാം കപഞലുള്ള സഞഹചരദങ്ങളബല് റബകട്ടണ് ഫയല് കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം

പതബമഞസ  റബകട്ടണബനുഞ്ചാം  സമയഞ്ചാം  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചക്ക്  നല്കുനതബനക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണര്കക്ക്
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അനുവഞദഞ്ചാം  നല്കേബകകഞണ്ടുളള  കപഞവബഷന  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്രവുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്ഥഞനവുഞ്ചാം തമ്മേബലുള്ള ഇലെകകഞണബകേക്ക്  കേദഞഷക്ക് കലെഡ്ജേറബകലെ തുകേ കകകേമഞറ്റെഞ്ചാം

കചയ്യുനതബനക്ക്  53-ാം  വകുപ്പെബനുകശഷഞ്ചാം  53  (എ)  എകനഞരു  വകുപ്പെക്ക്

കൂട്ടബകചര്ത്തബട്ടുണക്ക്.  റസ്പീഫണ്ടുമഞയബ  ബനകപ്പെട്ട  കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം  അഖബകലെന്തദഞ

തലെത്തബല്  അഡന്വേഞനസക്ക്  റൂളബഞ്ചാംഗബനുകവണബ  കദശസ്പീയ  അപ്പെകലെറ്റെക്ക്  അകതഞറബറ്റെബ

രൂപസ്പീകേരബകഞനുള്ള കപഞവബഷനുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ കചര്ത്തബട്ടുണക്ക്. 45- ാാമകത്ത

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  കേഉൗണ്സബലെബകന്റെ  ഉത്തരവക്ക്  വനഞലുടന  ടഞകഞ്ചാം  കററ്റുഞ്ചാം

കപഞവബഷനുകമലഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്  നടപ്പെഞക്കുനതഞണക്ക്.  ഇതയഞ്ചാം

ഓര്ഡബനനസുകേള്  നബയമമഞക്കുനതക്ക്  ചരബതത്തബലെഞദദമഞയഞണക്ക്.  ബബല്ലുകേള്

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറ്റെബയകട പരബഗണനയയയണകമനക്ക് അഭദര്തബക്കുന.

ശസ്പീ.  അനവര്  സഞദത്തക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്

കചനബത്തലെ:  I  move  that-  This  House  resolves  to  disapprove  The

Kerala  Goods  and  Services  Tax  (Amendment)  Ordinance,  2021

(Ordinance  No.  106  of  2021).  അടബയന്തര ഘട്ടങ്ങളബല് ഓര്ഡബനനസക്ക്

ഇറകഞനുളള  അധബകേഞരകത്ത  സര്കഞര്  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  കചയബട്ടുകണഞകയനക്ക്

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  നബസഞര കേഞരദങ്ങള്ക്കുകപഞലുഞ്ചാം ഓര്ഡബനനസക്ക് ഇറക്കുന

രസ്പീതബ  ശരബയല.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ  കപഞതുകേടഞ്ചാം  കുതബച്ചുയരുകേയഞണക്ക്.



27

ശരബയഞയ പഠനഞ്ചാം നടത്തഞകത ധൃതബപബടബചക്ക് അശഞസ്ത്രസ്പീയമഞയ രസ്പീതബയബലെഞണക്ക്

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നബയമഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  നടപ്പെഞകബയതക്ക്.  നബകുതബ  നബര്ണ്ണയത്തബലുഞ്ചാം

നബകുതബ പബരബവബലുഞ്ചാം സര്കഞരബനക്ക് നബയനണങ്ങള് ഇലഞതഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

കചകക്ക്  കപഞസ്റ്റുകേള് ഇലഞതഞയകതഞകട  നബകുതബ  കവട്ടബപ്പെക്ക്  വര്ദബചബരബക്കുന.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ  യഥഞര്ത  ധനസ്ഥബതബകയപ്പെറ്റെബ  സര്കഞര്  ഒരു

ധവളപതമബറകണഞ്ചാം.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബല്  നബനഞ്ചാം  പതസ്പീക്ഷബച  വരുമഞനഞ്ചാം

ലെഭബകഞത്തതബകന്റെ  കേഞരണങ്ങള്  കേകണത്തബ  തബരുത്തലുകേള്

വരുത്തുനതബകനഞപ്പെഞ്ചാം  ധനപതബസനബയകട  യഥഞര്ത  കേഞരണങ്ങളുഞ്ചാം

കേകണത്തബ  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണണഞ്ചാം.  നബകുതബ  പബരബവബല്  മുപ്പെതക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാം

വര്ദനവുണഞകഞന  ഉകദദഞഗസ്ഥര്കക്ക്  ടഞര്ജേറ്റെക്ക്  നബശ്ചയബച്ചുകകേഞടുകത്തങബലുഞ്ചാം

റവനന കേമ്മേബയഞ്ചാം ധനകേമ്മേബയഞ്ചാം വര്ദബക്കുകേയഞ്ചാം നബകുതബ വരുമഞനഞ്ചാം കുറയകേയഞ്ചാം

കചയതബകന്റെ ഫലെമഞയബ സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ കപഞതുകേടവുഞ്ചാം ആകളഞഹരബ കേടവുഞ്ചാം

വര്ദബചബരബക്കുന. സഞമ്പത്തബകേ പതബസനബമൂലെഞ്ചാം ശമ്പള പരബഷ്കരണത്തബകലെ

അപഞകേതകേള്  പരബഹരബകഞന  കേഴബയനബല.  കുറഞ  പലെബശയക്ക്  വഞയ

ലെഭബക്കുകമനബരബകക മസഞലെ കബഞണബലൂകട വഞയകയടുത്തക്ക് കുറഞ പലെബശയക്ക്

സന്വേകേഞരദ  ബഞങ്കുകേളബല് നബകക്ഷപബചബട്ടുള്ളതുഞ്ചാം ആ തുകേ ഉപകയഞഗബചക്ക്  കമഗഞ

കപഞജേക്ടുകേള് നടപ്പെഞകഞത്തതുഞ്ചാം കകേരളത്തബകന്റെ കപഞതുകേടഞ്ചാം  വര്ദബക്കുനതുഞ്ചാം
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ധനകേഞരദ  മഞകനജുകമന്റെബകന്റെ  പരഞജേയവുമഞണക്ക്  സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  ഇവബകട

അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ള  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  കഭദഗതബ  ബബലബലൂകട  കകേരളത്തബകന്റെ

ധനസ്ഥബതബയബല് മഞറ്റെഞ്ചാം വരുത്തഞനഞകുകമനക്ക് പതസ്പീക്ഷബക്കുനബല.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    കകേ  .    ബഷസ്പീര്:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന. 2017-

ലെഞണക്ക്  ഏകേസ്പീകൃത  നബകുതബ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നബലെവബല്  വനതക്ക്.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

ആരഞ്ചാംഭബചക്ക്  നഞലെക്ക്  വര്ഷഞ്ചാം  കേഴബഞബട്ടുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ  വരുമഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  ഇ-കവ  ബബല്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  വബജേയകേരമഞയബ

നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം  സഞധബചബട്ടബല.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നടത്തബപ്പെബകലെ  പബഴവക്ക്

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ധവളപതമബറകഞനുഞ്ചാം  കപകട്രെഞളബകന്റെയഞ്ചാം  ഡസ്പീസലെബകന്റെയഞ്ചാം

നബകുതബ  ഒഴബവഞകബ  വബലെ  കുറയഞനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ഒരു  ഫഞസ്റ്റക്ക്ട്രെഞകക്ക്

ടസ്പീമബകന  നബകയഞഗബചക്ക്  നബകുതബ  നബര്ണ്ണയത്തബകലെ  അപഞകേത

പുനനഃപരബകശഞധബചക്ക്  അദഞലെത്തബലൂകട  നബകുതബ  പബരബകചടുകഞന ശമബകണഞ്ചാം.

കപഞഫഷണല് ടഞകക്ക്  സഞബക്ക്  കേഞകലെഞചബതമഞയബ  പരബഷ്കരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

ബഞറുകേളുകട കടണ് ഓവര് ടഞകക്ക് 5 ശതമഞനമഞകബ ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം വഞറ്റെക്ക്

കുടബശബകേ  പബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  ആവശദമഞയ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

പഞട്ടക്കുടബശബകേ  പബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം  പഞട്ടനബബനനകേള്  ലെഞ്ചാംഘബക്കുകേയഞ്ചാം

പഞട്ടകഞലെഞവധബ  തസ്പീരുകേയഞ്ചാം  കചയ  ഭൂമബ  സര്കഞരബകലെയക്ക്
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തബരബകചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. ഡലെഫക്ക് മബഷന നടപ്പെഞക്കുന

പഞഞയത്തുകേള്  ധനകേഞരദ  സ്ഥഞപനങ്ങളബല്  നബകനടുക്കുന  വഞയ  10

ശതമഞനഞ്ചാം  പലെബശനബരകബല്  പഞന  ഫണബല്നബനക്ക്  തബരബചടയണകമന

വദവസ്ഥ  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങകള  തകേര്ക്കുനതഞണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

ഏകറ്റെടുക്കുന  പദതബകേള്  സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം കേബഫ്ബബയകട തബരബചടവക്ക്  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  വദകത

വരുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നബകുതബയബല്  സമൂലെമഞയ  മഞറ്റെഞ്ചാം

വരുത്തുനതബനുഞ്ചാം  നബകുതബ  വകുപ്പെക്ക്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

അധബകേകചലെവുഞ്ചാം  ധനധൂര്ത്തുഞ്ചാം  നബയനബക്കുനതബനുഞ്ചാം  മൂലെധനകചലെവക്ക്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കചലെവബകന്റെ  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉയര്ത്തുനതബനുഞ്ചാം

കേബഫ്ബബകപഞലുള്ള  എസക്ക്.പബ.വബ.-കേളുകട  ധനകേഞരദ  മഞകനജുകമന്റെക്ക്

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം  പദതബകേളുകട  സുതഞരദത  ഉറപവരുത്തുനതബനുഞ്ചാം

പഞചകേവഞതകേ-കപകട്രെഞള്-ഡസ്പീസല്  വബലെ  വര്ദനവക്ക്  നബയനബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    കനലബക്കുനക്ക്:  2021-കലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

ചരക്കുകസവന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം

ആരഞയനതബനഞയബ 20-04-2022 വകര സര്ക്കുകലെറ്റെക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ
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അവതരബപ്പെബക്കുന. സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.-യകട  പരബധബയബല്

കേഞലെഹരണകപ്പെട്ട  വഞറ്റെക്ക്  നബയമത്തബകന്റെ  അപ്പെസ്പീല്  ഫയല്  കചയ്യുനതബനക്ക്

തര്കമുള്ള  നബകുതബയകട  ഒരു  ശതമഞനഞ്ചാം  കകേരള  ലെസ്പീഗല്  കബനബഫബറ്റെക്ക്

ഫണഞയബ  അടയണകമന  വദവസ്ഥ  എടുത്തുകേളയനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കസക്ഷന  129  (3)  പകേഞരഞ്ചാം  സഞധനങ്ങള്

കകേഞണ്ടുവരുകമ്പഞള് കഡഞകേദ്യുകമന്റെബല് കതറ്റുവനഞല്  സഞധനവബലെയക്ക് തുലെദമഞയ

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.-യഞ്ചാം  കപനഞല്റ്റെബയഞ്ചാം  ഇഉൗടഞകണകമന  വദവസ്ഥ

അടബകചല്പ്പെബക്കുനതക്ക്  തടയണഞ്ചാം.  യവസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേകര  കപഞതഞഹബപ്പെബകണഞ്ചാം.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ  കേമ്മേസ്പീഷണകററ്റെബല്  കകേട്ടബകബടക്കുന   വഞറ്റെക്ക്   റബകട്ടണുകേള്

റബഡവസക്ക് കചയ്യഞനുള്ള  അകപക്ഷകേളബനകമല് 15 ദബവസത്തബനുള്ളബല് നടപടബ

ഉറപവരുത്തണഞ്ചാം.  ആഞ്ചാംനസ്റ്റബ  സസ്പീഞ്ചാം  പഴയ  നബരകബലെഞകഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

നബകുതബ  ഒഴബവഞകബ  കപകട്രെഞളബകന്റെ  വബലെവര്ദനവക്ക്  നബയനബക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കപകട്രെഞളബയഞ്ചാം  ഉല്പ്പെനങ്ങകള  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യകട

പരബധബയബല്  കകേഞണ്ടുവരഞനുള്ള  കകേന്ദ്ര  തസ്പീരുമഞനകത്തക്കുറബചക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

സര്കഞരബകന്റെ  നബലെപഞടക്ക്  വദകമഞകണഞ്ചാം.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നബയമത്തബകലെ

നടപടബക്രമങ്ങള് ലെഘൂകേരബകണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ. കകേ. ഡബ. പകസനന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീ  .   ഡബ  .   കകേ  .

മുരളബ: 2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരക്കുകസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്

ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  നബകുതബ  പബരബവബല്  കുറവുണഞയബട്ടുഞ്ചാം  അനുവദനസ്പീയമഞയ

അളവബല്  കേടകമടുത്തുഞ്ചാം  കേബഫ്ബബ  മുകഖനയഞ്ചാം  കക്ഷമ-വബകേസന

പവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലെഞകഞന  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേയകട  കേഞലെഞവധബ  അഞക്ക്  വര്ഷഞ്ചാംകൂടബ

നസ്പീട്ടബകബട്ടഞന  ജേബ.എസക്ക്.ടബ  കേഉൗണ്സബലെബല്  സമ്മേര്ദ്ദേഞ്ചാം  കചലുകത്തണതഞണക്ക്.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബകലെ  നബകുതബ  സഞബുകേളുകട  എണ്ണഞ്ചാം  രണഞയബ  കുറയഞനുള്ള

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  കചറുകേബട  കേചവടകഞകര  പതബകൂലെമഞയബ  ബഞധബക്കുഞ്ചാം.

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.യബലൂകട  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളുകട  അവകേഞശങ്ങള്

കേവര്കനടുക്കുനതബകനതബകര ശകമഞയ പകക്ഷഞഭഞ്ചാം നടത്തുകേയഞ്ചാം ജേനങ്ങളബല്

ഇതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്  അവകബഞധഞ്ചാം  സൃഷ്ടബക്കുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

സഞ്ചാംസ്ഥഞന  വബഹബതഞ്ചാം  60  ശതമഞനമഞയബ  വര്ദബപ്പെബകണഞ്ചാം.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

നബകുതബ  ഘടനയബകലെ  കേമ്പനട്ടര്വത്കരണത്തബലുള്ള  അപഞകേതകേള്

പരബഹരബകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജേകബക്ക്:   I  move  that-  This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  General  Sales  Tax  (Amendment)

Ordinance,2021 (Ordinance No. 105 of 2021).  മദദലെഭദത വര്ദബപ്പെബചക്ക്

ഖജേനഞവക്ക്  നബറയന  സര്കഞര്  സമസ്പീപനഞ്ചാം  നബരഞശഞജേനകേമഞണക്ക്.  വബമുകബ

പദതബകക്ക്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുഞ്ചാം  അതബകന്റെ  പകയഞജേനഞ്ചാം

ലെഭബക്കുനബല.  വബലെ കൂടബയ മദദത്തബകന്മേല് കൂടുതല് നബകുതബ ചുമത്തുനകേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  എഞ്ചാം.എല്.എ.മഞരുകട  ആസ്തബ  വബകേസന  ഫണക്ക്

പുന:സ്ഥഞപബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ.  ടബ.  കജേ.  വബകനഞദക്ക്  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .

വബനകസന്റെക്ക്:  നബരഞകേരണ  പകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.  സര്കഞരബകന്റെ

മദദവര്ജന  നയഞ്ചാം  പരഞജേയമഞണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  അമ്പതബനഞയബരഞ്ചാം

കകേഞടബ  രൂപയകട  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലെഞക്കുകമന

പഖദഞപനത്തബല്  ഇരുപതക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാംകപഞലുഞ്ചാം  നടപ്പെഞകഞന  സര്കഞരബനക്ക്

സഞധബചബട്ടബല.  മസഞലെ  കബഞണബലൂകട  പണഞ്ചാം  സമഞഹരബക്കുനതബനക്ക്  9.72%

പലെബശ  നല്കകേണബവരുനതക്ക്  സഞമൂഹദകക്ഷമ  പദതബകേള്ക്കുഞ്ചാം  അടബസ്ഥഞന

സഉൗകേരദങ്ങള്ക്കുമുള്ള തുകേയബല് കുറവക്ക്  വരുത്തുനണക്ക്.   ഒരു ഫഞസ്റ്റക്ക് ട്രെഞകക്ക്

ടസ്പീമബകന  നബകയഞഗബചക്ക്  നബകുതബനബര്ണ്ണയഞ്ചാം  പുനനഃപരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം
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അദഞലെത്തബലൂകട  കുടബശബകേ  കകേസുകേള്  തസ്പീര്പ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  കചയ്യണഞ്ചാം.

കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെത്തക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച  സബ.എഫക്ക്.എല്.ടബ.സബ.,  ഡബ.സബ.സബ.,

സഞമൂഹബകേ  അടുകള  എനബവയകട  കചലെവബനത്തബല്  വലെബയ  തുകേ

തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഞപനങ്ങള്കക്ക്  ലെഭബകഞനുള്ളതബനഞല് അവരുകട  വബകേസന

പവര്ത്തനങ്ങള്  തടസകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  പതബകരഞധ

പവര്ത്തനങ്ങളബകലെര്കപ്പെട്ട  ബബകഗഡുമഞകര  പബരബച്ചുവബട്ട  നടപടബ

പുനനഃപരബകശഞധബകഞനുഞ്ചാം  ആറുമഞസകത്ത  ഇനകസന്റെസ്പീകവങബലുഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ഭക്ഷദകബറ്റെക്ക് വബതരണഞ്ചാം തുടരഞനുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കകേഞവബഡക്ക്-19  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  സന്വേകേഞരദ  വദകബകേള്  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥഞപനങ്ങള്,  സര്കഞര്  എനബവരുകട  ഉടമസ്ഥതയബല്

വദഞപഞരഞവശദത്തബനഞയബ  എടുത്തബട്ടുളള  കകേട്ടബട  വഞടകേ  ഇളവക്ക്  കചയ

നല്കേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ.  കകേ.  കകേ.  രഞമചന്ദ്രന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം  ശസ്പീ  .    കഎ  .

ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്: 2021-കലെ കകേരള കപഞതുവബല്പ്പെന നബകുതബ (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം  ആരഞയനതബനഞയബ  15-10-2021  വകര  സര്ക്കുകലെറ്റെക്ക്

കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  അതസ്പീവ  സമ്പനരബല്നബനക്ക്

കൂടുതല്  നബകുതബ  സമഞഹരബകഞന  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തക്ക്
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ഫലെപദമഞയ  ധനകേഞരദ  മഞകനജുകമന്റെഞണക്ക്  നബലെവബലുളളതക്ക്.  സര്കഞര്

ഉടമസ്ഥതയബലുളള ആഞ്ചാംനസ്റ്റബ ഓക്ഷന കഡറ്റെക്ക്  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബകനക്കുറബചക്ക്

ആകലെഞചബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കമഞനസക്ക് കജേഞസഫക്ക്: 2021-കലെ കകേരള കപഞതുവബല്പ്പെന നബകുതബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം  കേടുത്ത  സഞമ്പത്തബകേ

പതബസനബയബലൂകട  കേടനകപഞകുന  സഞഹചരദത്തബല്  നബകുതബ

ഘടനയമഞയബ  ബനകപ്പെട്ടക്ക്  പുന:ക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം  നടത്തുനതബകനക്കുറബചക്ക്

പരബകശഞധബകണഞ്ചാം.  മദദവദഞപനത്തബകന്റെയഞ്ചാം  മദദവദഞപഞരത്തബകന്റെയഞ്ചാം

പബനബലുളള  സഞമൂഹദപശ്നഞ്ചാം  ഗഉൗരവമഞയബ  കേഞണണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡക്ക്

മഹഞമഞരബയകട  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  എഞ്ചാം.എല്.എ.മഞരുകട  ആസ്തബ  വബകേസന

ഫണബല്നബനഞ്ചാം  നഞലു  കകേഞടബ  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം  വകേമഞറ്റെബയതക്ക്  മുഴുവന

നബകയഞജേകേമണ്ഡലെങ്ങളബലുഞ്ചാം  പകയഞജേനഞ്ചാം  ലെഭബകത്തകവബധഞ്ചാം

വബനബകയഞഗബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  അടുത്ത  സഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം  മുതല്  തുകേ

പൂര്ണ്ണമഞയഞ്ചാം  വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  വബനബകയഞഗബകഞന

കേഴബയനവബധത്തബല് സഞമഞജേബകേര്കക്ക് ലെഭദമഞകണഞ്ചാം. 
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  ശസ്പീ  .   എല്കദഞസക്ക്  പബ  .   കുനപ്പെബള്ളബല്:   Sir, I move that- This House

resolves  to  disapprove  The  Kerala  Fiscal  Responsibility

(Amendment) Ordinance, 2021 (Ordinance No.102 of 2021).

കചലെവുകേള്  കുറച്ചുഞ്ചാം  വരുമഞനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബച്ചുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേഭദ്രത

ഉറപ്പെഞകഞന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങള്ക്കുള്ള

പദതബവബഹബതഞ്ചാം കവട്ടബക്കുറച നടപടബ പരബകശഞധബകണഞ്ചാം. കേടകമടുക്കുന തുകേ

വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഉപകയഞഗബകണഞ്ചാം.  പളയ  കസസബല്നബനക്ക്

ലെഭബച തുകേ പളയ പുനര്നബര്മ്മേഞണത്തബകനഞ വബകേസന പവര്ത്തനങ്ങള്കകഞ

വബനബകയഞഗബകണഞ്ചാം.  പങഞളബത്ത  കപനഷന  പദതബ  പബനവലെബക്കുകമന

വഞഗഞനഞ്ചാം  പഞലെബകണഞ്ചാം.  സഞമ്പത്തബകേ  പതബസനബ  മറയഞകബ

ആകരഞഗദപവര്ത്തകേര്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  കകേഞവബഡക്ക്  കപഞരഞളബകേകള

പബരബച്ചുവബട്ടതുഞ്ചാം ആറക്ക്  മഞസകത്ത റബസക്ക്  അലെവനസക്ക് കുടബശബകേ വരുത്തബയതുഞ്ചാം

കകേഞവബഡക്ക്  ബഞധബചക്ക്  മരബചവരുകട  കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക്  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.   സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ  സഞമ്പത്തബകേ

സ്ഥബതബ  വദകമഞക്കുന  ധവളപതഞ്ചാം  പുറകപ്പെടുവബക്കുനതബനക്ക്  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

നഷ്ടത്തബലെഞയ  കപഞതുകമഖലെഞ  സ്ഥഞപനങ്ങള് ഏകറ്റെടുക്കുകേയഞ്ചാം  മറ്റുള്ളവയകട
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ലെബകേന്വേബകഡഷന  നടപടബ  തന്വേരബതകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  സമ്പദക്ക് വദവസ്ഥ

കമചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    മഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ:  നബരഞകേരണപകമയകത്ത  പബന്തഞങ്ങുന.

ഉയര്ന പലെബശനബരകബല് കേടകമടുക്കുനതബലൂകട വഞര്ഷബകേ വരുമഞനത്തബകന്റെ

18.35 ശതമഞനഞ്ചാം തുകേ പലെബശയബനത്തബല് കചലെവഞകുകേയഞണക്ക്.  അധബകേ വഞയ

എടുക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്രസര്കഞര്   മുകനഞട്ടുവച  വദവസ്ഥകേള് സഞമ്പത്തബകേ

സ്ഥബതബകയ  ഗുരുതരമഞയബ  ബഞധബക്കുനതഞണക്ക്.   സന്വേകേഞരദവല്കരണകത്ത

കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുന  നയങ്ങള്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണഞണക്ക്  വഞയഞ  പരബധബ

ഉയര്ത്തഞനുള്ള  നബയമഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവനബരബക്കുനതക്ക്.  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥഞപനങ്ങളുകട പദതബവബഹബതഞ്ചാം കവട്ടബക്കുറചതുഞ്ചാം തനതക്ക് ഫണക്ക് ട്രെഷറബയബല്

നബകക്ഷപബകണകമന  നബര്കദ്ദേശവുഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഞപനങ്ങളുകട

പവര്ത്തനഞ്ചാം  തഞറുമഞറഞക്കുഞ്ചാം.  നബകുതബ  പബരബവബലുള്ള  അലെഞ്ചാംഭഞവവുഞ്ചാം  റവനന

കചലെവക്ക്  കുറയനതബനക്ക്  ഫലെപദമഞയ നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകഞത്തതുമഞണക്ക്  ധന

ഉത്തരവഞദബത്ത  നബയമത്തബകലെ  ലെക്ഷദങ്ങള്  ഡകേവരബകഞന

സഞധബകഞത്തതബനക്ക്  കേഞരണഞ്ചാം.  ധന/റവനന  കേമ്മേബ  കുറയനതബല്  സര്കഞര്

പരഞജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   വരുമഞനമഞര്ജബക്കുന പധഞന വകുപകേളുകട

ഡഞറ്റെഞ കബസുകേള് പൂര്ണ്ണമലഞത്തതുഞ്ചാം വബവരങ്ങള് സൂക്ഷബകഞത്തതുഞ്ചാം നബകുതബ
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കുടബശബകേ  വരുത്തുനവര്കകതബകര  റവനന  റബകവറബ  നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബകഞന  തടസമഞകുകേയഞണക്ക്.   ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  മൂലെമുണഞകുന  നബകുതബ

കചഞര്ചയഞ്ചാം  അതബര്ത്തബവഴബയള്ള  നബകുതബ  കവട്ടബപഞ്ചാം  തടയഞനുള്ള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ  സഞമ്പത്തബകേ  സ്ഥബതബ  കവളബവഞക്കുന

ധവളപതഞ്ചാം പുറകപ്പെടുവബകഞന തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  2021-കലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ

ഉത്തരവഞദബത്ത  (കഭദഗതബ)  ബബല് കപഞതുജേനഞഭബപഞയഞ്ചാം ആരഞയനതബനഞയബ

22-05-2022 വകര സര്ക്കുകലെറ്റെക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകേരളഞ്ചാം കേടുത്ത സഞമ്പത്തബകേ പതബസനബയബലെഞണക്ക്.  സഞമ്പത്തബകേരഞ്ചാംഗകത്ത

അചടകമബലഞയ്മയഞ്ചാം  ധൂര്ത്തുഞ്ചാം  കകേടുകേഞരദസ്ഥതയമഞണക്ക്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ

കപഞതുകേടഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബചതക്ക്.  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്  സമയബനബതമഞയബ

പൂര്ത്തബയഞകഞന  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  രഞജേദത്തബനകേത്തുഞ്ചാം  പുറത്തുഞ്ചാംനബനക്ക്

വഞയകയടുക്കുകമ്പഞള്  വഞര്ഷബകേ  വരുമഞനത്തബകന്റെ  നകലഞരു  ശതമഞനഞ്ചാം

പലെബശയബനത്തബല്  നല്കകേണബവരുനതബനഞല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ

കേടബഞധദത  വര്ദബച്ചുവരുന  സ്ഥബതബകക്ക്  ശഞശന്വേത  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണണഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നബകുതബ  ഒഴബവഞകബ  കപകട്രെഞളബകന്റെയഞ്ചാം  ഡസ്പീസലെബകന്റെയഞ്ചാം

വബലെവര്ദനവക്ക് നബയനബകണഞ്ചാം.  തഞലൂകടബസ്ഥഞനത്തബല്  പസക്ക് ടൂ സസ്പീറ്റുകേള്
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ക്രമസ്പീകേരബകഞനുള്ള  നടപടബയണഞകേണഞ്ചാം.  ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്

കകേഞകളജുകേളുഞ്ചാം  കകേഞഴ്സുകേളുഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  കൃതദമഞയ  മഞനദണ്ഡഞ്ചാം

നബശ്ചയബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ. കതഞട്ടത്തബല് രവസ്പീന്ദ്രന ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപകേഞരഞ്ചാം ശസ്പീമതബ കകേ  .

കകേ  .    ഡശലെജേ ടസ്പീചര്: 2021-കലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബനമഞയ ഉത്തരവഞദബത്ത

(കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലെകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബയകട  പരബഗണനയയയണകമന

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  സഭ  കചരഞന  സഞധബകഞത്ത

സഞഹചരദത്തബലെഞണക്ക്  ഭരണപരമഞയ  ഉത്തരവഞദബത്തങ്ങള്

നബര്വഹബക്കുനതബനഞയബ  ഓര്ഡബനനസുകേള്  ഇറകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.

സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തബകന്റെ വരുമഞനത്തബല് കുറവുണഞകുകമ്പഞള് ജേകനഞപകേഞരപദമഞയ

പവര്ത്തനങ്ങള്  നബര്വഹബകണകമങബല്  കേടകമടുകകണതഞയബ  വരുഞ്ചാം.

അടബസ്ഥഞന  സഉൗകേരദ  വബകേസനത്തബകന്റെ  കേഞരദത്തബല്  കകേരളഞ്ചാം  മറ്റെക്ക്

സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങകളകഞള് മുനബലെഞണക്ക്.  അധബകേമഞകയടുക്കുന വഞയയബല്  0.5%

ഊര്ജ  കമഖലെയബകലെ  പരബഷ്കരണത്തബനുപകയഞഗബകണകമനഞ്ചാം

കപഞതുകമഖലെഞ  കേമ്പനബകേളുകട  നഷ്ടഞ്ചാം  ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയബ  സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞര്

ഏകറ്റെടുകണകമനമുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  നബബനനകേള്

എതബര്കകപ്പെകടണതഞണക്ക്.  കപകട്രെഞളബയഞ്ചാം ഉത്പനങ്ങളുകട വബലെ നബയനണ
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അധബകേഞരഞ്ചാം  സന്വേകേഞരദകമഖലെയക്ക്  നല്കേബയതക്ക്  അവശദ  സഞധനങ്ങളുകട

വബലെകയറ്റെത്തബനുഞ്ചാം  കതഞഴബലെബലഞയ്മയഞ്ചാം  പണകപ്പെരുപ്പെത്തബനുഞ്ചാം  ഗഞര്ഹബകേ

വരുമഞനത്തബകലെ  കുറവബനുഞ്ചാം  കേഞരണമഞയബട്ടുണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

ധനസമഞഹഞരണത്തബലൂകട  വനകതഞതബല്  മൂലെധനകചലെവക്ക്  നടത്തഞന

സര്കഞരബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണക്ക്. ബഞങ്കുകേളുകട കേബട്ടഞകടഞ്ചാം പബരബകചടുക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ  കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബകഞത്തതക്ക്  പതബകഷധഞര്ഹമഞണക്ക്.

സമ്പദ്ഘടനകയ  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെകയ

പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകകണതുണക്ക്;  കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ കേഞര്ഷബകേ വബരുദ നയങ്ങകള

സഞ്ചാംസ്ഥഞനഞ്ചാം  എതബര്കണഞ്ചാം.  കകേരളത്തബകന്റെ  സഞമ്പത്തബകേ  സ്ഥബതബ

സുസ്ഥബരമഞകഞനുഞ്ചാം മബകേച പവര്ത്തനഞ്ചാം ഉറപവരുത്തഞനുഞ്ചാം ശമബകണഞ്ചാം.  

ധനകേഞരദ വകുപമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്): ജേബ.എസക്ക്.ടബ.

കേഉൗണ്സബല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചഞല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങള്  സ്റ്റഞറ്റെനട്ടറബയഞയബ  നബയമഞ്ചാം

പഞസഞകകണതഞണക്ക്.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെബലെഞയകതഞകട  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങളുകട

തനതക്ക് നബകുതബ വരുമഞനത്തബല് കുറവുണഞയബട്ടുണക്ക്. കപകട്രെഞളബയഞ്ചാം ഉല്പനങ്ങകള

ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  പരബധബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയഞലുഞ്ചാം  വബലെ  കുറയകേയബല.  28

ശതമഞനത്തബലെധബകേഞ്ചാം ടഞകള്ള ഉല്പനങ്ങള്കക്ക് 28 ശതമഞനത്തബല് അധബകേരബച

നബകുതബ  തുകേ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കകേഞമ്പനകസഷന  കസസക്ക്  എന
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പകതദകേ  ഫണബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  കകേഞമ്പനകസഷന

കേഞലെഞവധബ  നസ്പീട്ടഞന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  തയ്യഞറഞയബട്ടബല.  ഒരു  രഞഷ്ട്രഞ്ചാം  ഒരു

നബകുതബ പകേഞരഞ്ചാം ടഞകകേള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചതബകന്റെ ഫലെമഞയബ  സഞ്ചാംസ്ഥഞനങ്ങള്

സഞമ്പത്തബകേ  പതബസനബ  കനരബടുനണക്ക്.  അടബസ്ഥഞന  സഉൗകേരദ

വബകേസനത്തബല് കകേരളഞ്ചാം വലെബയ മുകനറ്റെഞ്ചാം നടത്തബയബട്ടുണക്ക്. മൂലെധന നബകക്ഷപഞ്ചാം

വര്ദബചതബനഞല്  0.5  ശതമഞനഞ്ചാം  വഞയ  തുകേ  അധബകേമഞയബ  ലെഭബചബട്ടുണക്ക്.

2018-കലെ  ഡബ.എസക്ക്.ആര്.  കററ്റെക്ക്  നബലെവബല്  വനതബനഞല്  നബര്മ്മേഞണ

പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുളള  തടസങ്ങള്  ഒഴബവഞകുകേയഞ്ചാം  29,000  വദഞപഞരബകേള്

ആഞ്ചാംനസ്റ്റബ  പദതബ  പകയഞജേനകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  വഞളയഞര്  കചകക്ക്

കപഞസ്റ്റബല്  മബനല്  പരബകശഞധന  നടത്തഞനുഞ്ചാം  ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള്

സ്ഥഞപബകഞനുഞ്ചാം തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  ജേബ.എസക്ക്.ടബ.  നബലെവബല് വനതബനുകശഷഞ്ചാം

സന്വേര്ണ്ണത്തബകന്മേല്  ലെഭബചബരുന  നബകുതബയബല്  ഇടബവക്ക്  സഞ്ചാംഭവബചബട്ടുണക്ക്.

ബഞറുകേളബലുഞ്ചാം  ബബവകറജേസുകേളബലുഞ്ചാം  വബല്ക്കുന  മദദത്തബകന്റെ  നബകുതബ

വദതദഞസഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുനതഞണക്ക്.  സന്വേകേഞരദ  ഉടമസ്ഥതയബലുളള

കകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക്  വഞടകേയബളവക്ക്  നല്കേണകമനക്ക്  ആവശദകപ്പെടുനതഞണക്ക്.

നബകുതബ പബരബവക്ക് കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതഞണക്ക്. 

നബരഞകേരണ പകമയങ്ങള് നബരഞകേരബച്ചു.   
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കഭദഗതബകേള്  നബരഞകേരബക്കുകേകയഞ  സഭയകട  അനുമതബകയഞകട

പബനവലെബക്കുകേകയഞ  കചയ.

2021-കലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരക്കുകസവന നബകുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്,

2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുവബല്പ്പെന  നബകുതബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2021-കലെ

കകേരള  ധനസഞ്ചാംബനമഞയ  ഉത്തരവഞദബത്ത  (കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ

സഞമ്പത്തബകേ  കേഞരദങ്ങള്  സഞ്ചാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറ്റെബ  VIII-കന്റെ

പരബഗണനയയയണകമന പകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് വബഷയനബര്ണ്ണയ സമബതബയകട പരബഗണനയയച്ചു.

സഭ കകവകുകനരഞ്ചാം 6.45-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

*********


