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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   20,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(15-03-2023-നച്ച്  നബയമസഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം  ബഹു.  സസ്പീകറുകട  കചഞ്ചാംബറബനച്ച്

മുനബലഞ്ചാം  നടന  പ്രതബകഷധ  സമരവുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്  ഏഴച്ച്

പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കകതബകര ജഞമദമബലഞ വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം കകേകസടുത്തതബലഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഉനയബച  ആവശദങ്ങളബല്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതബലഞ്ചാം

പ്രതബകഷധബചച്ച് നടന പ്രതബപക്ഷ ബഹളകത്തതടര്നച്ച് 9.30-നച്ച് നബര്ത്തബവച

സഭ 11.29-നച്ച് പുനരഞരഞ്ചാംഭബച.) 

(ശദക്ഷണബകലഞ്ചാം സബ്മബഷനഞ്ചാം പരബഗണനയ്കകടുത്തബല.)

I. റൂളബഞ്ചാംഗച്ച്  

2023   മഞര്ചച്ച്   14, 15   തസ്പീയതബകേളബല് സഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം പുറതമുണഞയ
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സഞ്ചാംഭവങ്ങകള സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

സഭയുകട നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബല് 2023  മഞര്ചച്ച്  14, 15 തസ്പീയതബകേളബല്

സഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം പുറതമുണഞയ ദദൗര്ഭഞഗദകേരമഞയ സഞ്ചാംഭവങ്ങകള സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

ഉയര്നവന  പരഞതബകേള്  പരബകശഞധബചതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്

വബശദമഞയ റൂളബഞ്ചാംഗച്ച് നല്കുനതഞകണനച്ച് കചയര് അറബയബചബരുന. 

കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളബല്  സഭയ്ക്കകേത്തച്ച്  ഉയര്നവനബരുന  പ്രശ്നങ്ങളബകന്മേല്

കേടുത്ത  പ്രതബകഷധ  പരബപഞടബകേള്  സഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം  പുറതഞ്ചാം  കേഴബഞ

കേഞലെയളവബലണഞയബട്ടുണച്ച്.  ചടഞ്ചാം  50  പ്രകേഞരമുള്ള  കനഞടസ്പീസബനച്ച്

അവതരണഞനമതബ  ലെഭബകഞത്തതു  സഞ്ചാംബന്ധബച  വബഷയമഞണച്ച്  മുഖദമഞയുഞ്ചാം

സഭഞതലെത്തബല്  പ്രതബകഷധമുയര്നവരഞന  കേഞരണമഞയബ

ഉനയബകകപ്പെടബട്ടുള്ളതച്ച്.  സഭഞനടപടബകേള്  തടസ്സകപ്പെടുതന  കവളയബല്

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നബര്കദ്ദേശപ്രകേഞരമഞണച്ച്  കനഞടസ്പീസബനച്ച്  അവതരണഞനമതബ

നബകഷധബക്കുനകവന  തരത്തബലള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള്  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബ

കനതഞകള് പത്രസകമ്മേളനത്തബലൂകടയുഞ്ചാം  മറഞ്ചാം  ആവര്ത്തബചച്ച്  ഉനയബചബരുന.

എനഞല്  ഇത്തരഞ്ചാം  ആകക്ഷപങ്ങള്  വസ്തുതഞപരമകലനമഞത്രമല,  അതച്ച്

കചയറബകന്റെ  നബഷ്പക്ഷതകയ കചഞദദഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനച്ച്  തുലെദവുഞ്ചാം പഞര്ലെകമന്റെറബ

മരദഞദയുകട  കേടുത്ത  ലെഞ്ചാംഘനവുമഞണച്ച്.  വദതദസ്ത  കേഞരണങ്ങളഞല്
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നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബല്  റൂള്  50  പ്രകേഞരമുള്ള  4  കനഞടസ്പീസുകേള്കച്ച്

അവതരണഞനമതബ  നബകഷധബചതച്ച്  വസ്തുതയഞകണങ്കബലഞ്ചാം  അതച്ച്

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  നദഞയമഞയ  അവകേഞശങ്ങള്  ശഞശസതമഞയബ  തടയുവഞന

ഉകദ്ദേശബചകകേഞകണഞ,  സര്കഞരബകന്റെ തഞല്പ്പെരദ സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനകവണബകയഞ

ആയബരുനബല.  സുപ്രധഞന  വബഷയങ്ങളബകന്മേല്  റൂള്  50  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കനഞടസ്പീസച്ച്

നല്കേബകകഞണച്ച്  ചര്ച  ആവശദകപ്പെടഞനള്ള  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ

അവകേഞശകത്ത സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുവഞന എകന്റെ മുനഗഞമബകേള് കേഞണബചബട്ടുള്ള മഞതൃകേ

തുടര്നഞ്ചാം ഉണഞകുകമനച്ച് സഭകയ അറബയബക്കുകേയഞണച്ച്. ബന്ധകപ്പെട ചടങ്ങള്കച്ച്

നബരകഞത്ത  കനഞടസ്പീസുകേളബകന്മേല്  യുക്തമഞയ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകഞനള്ള

കചയറബകന്റെ അധബകേഞരകത്ത മറച്ച് വബധത്തബല് വദഞഖദഞനബക്കുനകതഞ അതബകന്റെ

കപരബല്  പഞര്ലെകമന്റെറബ  മരദഞദകേള്  ലെഞ്ചാംഘബക്കുനകതഞ  യഞകതഞരു

കേഞരണവശഞലഞ്ചാം  അനവദബകഞനഞകേബല.  സഭഞ  ചടപ്രകേഞരവുഞ്ചാം  കപരുമഞറ

ചടപ്രകേഞരവുഞ്ചാം  സഭയ്ക്കകേത്തച്ച്  പ്രതബകഷധബകഞനള്ള  അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട

അവകേഞശങ്ങള്  വളകര  പരബമബതമഞകണങ്കബലഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയബല്

സഞമഞനദഞ്ചാം ശക്തമഞയ പ്രതബകഷധങ്ങള് ഉയര്നവനബട്ടുള്ള മുന അനഭവങ്ങള്

നബരവധബയഞണച്ച്.  എനഞല്  നടപടബചടപ്രകേഞരഞ്ചാം  സഭ

സകമ്മേളനത്തബലെഞയബരബക്കുകമഞള്  സമഞന്തര  സകമ്മേളനഞ്ചാം  എന കപരബകലെഞരു
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നസ്പീകഞ്ചാം  നടതകേയുഞ്ചാം  അതബകന്റെ  ദൃശദങ്ങള്  കമഞബബലെബലൂകട  പകേര്ത്തബ

ചഞനലകേള്കച്ച്  ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്ത  നടപടബ  സഭഞ  ബപതൃകേകത്ത

കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബക്കുകമന  കേഞരദഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്  സസയഞ്ചാം

ചബന്തബകകണതഞണച്ച്.  ഇത്തരഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവര്ത്തബകകപ്പെടഞല്

കേര്ശനനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണച്ച്.   പ്രതബകഷധത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

പ്ലകഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം  ബഞനറുഞ്ചാം  സഭയബല്  പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുന  രസ്പീതബ  കൂടബവരുനതുഞ്ചാം

കചയറബകന്റെ മുഖഞ്ചാം മറയ്ക്കുന തരത്തബല് ബഞനര് പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുന രസ്പീതബയബലഞ്ചാം

കേടുത്ത വബകയഞജബപ്പെച്ച് അറബയബക്കുന. ഒരഞ്ചാംഗഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞരബക്കുകമഞള്  നബരന്തരഞ്ചാം

തടസ്സകപ്പെടുതകേ,  അപശബ്ദങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേ,  കചയറബകന്റെ

ആവര്ത്തബചള്ള  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  അവഗണബചകകേഞണച്ച്  ഇരുവബഭഞഗങ്ങളുഞ്ചാം

വഞഗസഞദങ്ങളബല്  ഏര്കപ്പെടുകേ  എനബങ്ങകനയുള്ള  അനഭബലെഷണസ്പീയമഞയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉകപക്ഷബക്കുവഞന  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  തയഞറഞകേണഞ്ചാം.

നബയമസഭഞനടപടബകേളുകട  തല്സമയ  സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണഞ്ചാം  സഭഞ  ടബ.വബ.  വഴബ

നടതനതബകലെ അപഞകേത സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച് ബഹുമഞനകപ്പെട പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്

ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവര്  നല്കേബയ  പരഞതബ  കചയര്  പരബകശഞധബച.  പ്രതബപക്ഷ

പ്രതബകഷധഞ്ചാം  നടക്കുന  സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  സഭഞനടപടബകേളുകട

സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണത്തബല് പ്രതബകഷധത്തബകന്റെ വബഷസലകേളുഞ്ചാം  കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുതന
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പഞര്ലെകമന്റെബകലെ മഞതൃകേ ഇവബകടയുഞ്ചാം സസസ്പീകേരബകഞനള്ള നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം വബശദമഞയബ

പരബകശഞധബചച്ച് ഉടനതകന മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള് പുതുക്കുനതഞണച്ച്. വസ്പീഡബകയഞ

ചബത്രസ്പീകേരണങ്ങള്കച്ച്  വബലെകച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  സഭഞതലെത്തബലഞ്ചാം

പരബസരതഞ്ചാം  നബനള്ള  ദൃശദങ്ങള്  കമഞബബലെബല്  പകേര്ത്തബ

പുറതകകേഞടുക്കുന  പ്രവണത  വര്ദബചവരുന  സഞഹചരദത്തബല്  അതച്ച്

സഞ്ചാംബന്ധബച മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം  കേക്ഷബകനതഞകളുമഞയബ  കൂടബയഞകലെഞചബചച്ച്

ഉടന പുറകപ്പെടുവബക്കുനതഞണച്ച്. സഭഞദദക്ഷകന്റെ ഒഞഫസ്പീസച്ച് ഉപകരഞധബകഞനഞയബ

മഞര്ചച്ച്  15-നച്ച്  നടന ശമഞ്ചാം അകങ്ങയറഞ്ചാം ദദൗര്ഭഞഗദകേരമഞണച്ച്.  അത്തരകമഞരു

നസ്പീകഞ്ചാം  ഒരുപകക്ഷ  കകേരളനബയമസഭയുകട  ചരബത്രത്തബല്ത്തകന

ആദദമഞയബടഞയബരബക്കുകമനഞണച്ച്  കതഞനനതച്ച്.  ഒഞഫസ്പീസച്ച്  ഉപകരഞധകത്ത

തുടര്നച്ച് വഞചച്ച് ആന്റെച്ച് വഞര്ഡച്ച് സഞഫുമഞയബട്ടുണഞയ ബലെപ്രകയഞഗത്തബനബടയബല്

ഏതഞനഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വഞചച്ച്  ആന്റെച്ച്  വഞര്ഡച്ച്  സഞഫബനഞ്ചാം

പരബകകല്ക്കുകേയുഞ്ചാം  ആശുപത്രബയബല്  ചബകേബത്സയ്ക്കച്ച്  വബകധയമഞകകേണബ

വരബകേയുഞ്ചാം  കചയ്തബട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്  ഭരണകേക്ഷബ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കകതബകര  ഉള്കപ്പെകട

പകത്തഞളഞ്ചാം  പരഞതബ  കചയറബനച്ച്  ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.  ആശുപത്രബയബല്

ചബകേബത്സയബലെഞയബരുനവരുകട  കമഞഴബകേളുകട  അടബസഞനത്തബല്  മമ്യൂസബയഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസച്ച്  എഫച്ച്.കഎ.ആര്.  രജബസര്  കചയ്തച്ച്  തുടര്നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുനതഞയബ  കചയര്  മനസ്സബലെഞക്കുന.  നബയമസഭഞദദക്ഷകന്റെ

അധബകേഞരപരബധബയബല്വചച്ച് നടകനഞരു സഞ്ചാംഭവമഞയതബനഞല് ചടഞ്ചാം  164,  165

എനബവയബകലെ  വദവസകേള്  പഞലെബകകണതുള്ളതബനഞല്  ഇകഞരദഞ്ചാം

വബശദമഞയബ  പരബകശഞധബചകശഷഞ്ചാം  മഞത്രകമ  ലെഭദമഞയ  പരഞതബകേളബകന്മേല്

യുക്തമഞയ തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയുള. 

കകേവലെമഞയ  രഞഷസ്പീയ  ഭബനതയുകട  കപരബകലെഞ

അഭബപ്രഞയവദതദഞസങ്ങളുകട  കപരബകലെഞ  അര്പ്പെബതമഞയ

ഉത്തരവഞദബത്തത്തബല്നബനഞ്ചാം ഒഴബഞ്ഞുമഞറഞന നമുകഞവബല.  കയഞജബകഞവുന

കേഞരദങ്ങളബല്  കയഞജബചകകേഞണഞ്ചാം  വബകയഞജബകകണ  കേഞരദങ്ങളബല്

വബകയഞജബചകകേഞണഞ്ചാം  നബയമസഭഞ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുകനഞട്ടു

കകേഞണകപഞകേഞന  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  ചടങ്ങളുഞ്ചാം

കേസ്പീഴച്ച് വഴകങ്ങളുഞ്ചാം  നടപടബക്രമങ്ങളുമനസരബചച്ച്  ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗത്തബനഞ്ചാം

ലെഭദമഞയബട്ടുള്ള  അവകേഞശങ്ങള്  നബകഷധബക്കുന  തരത്തബലള്ള  യഞകതഞരു

സമസ്പീപനവുഞ്ചാം  കചയറബകന്റെ  ഭഞഗതനബനമുണഞയബടബല.  ഇനബ

ഉണഞവുകേയുമബകലനച്ച് ഒരബകല്കൂടബ അടബവരയബട്ടുപറയുകേയഞണച്ച്. 

II. അറബയബപ്പെച്ച്

പരഞമര്ശഞ്ചാം പബനവലെബകല്



7

മബ  .    സസ്പീകര്:   2023  മഞര്ചച്ച്  14-ാം തസ്പീയതബ  റൂള്  50  അനസരബചള്ള

കനഞടസ്പീസബനച്ച്  അനമതബ  നബകഷധബചതബകനതടര്നണഞയ  പ്രതബപക്ഷ

പ്രതബകഷധ കവളയബല് ബഹുമഞനകപ്പെട പഞലെകഞടച്ച് എഞ്ചാം.എല്.എ. ശസ്പീ. ഷഞഫബ

പറമബലെബകന്റെ  കപരച്ച്  പരഞമര്ശബചകകേഞണച്ച്  കചയര്  നടത്തബയ  ചബലെ

പരഞമര്ശങ്ങള്  അനചബതമഞയബരുനകവനഞ്ചാം  ആയതച്ച്  അഞ്ചാംഗകത്ത

കവദനബപ്പെബചകവനഞ്ചാം  മനസ്സബലെഞക്കുന.  കബഞധപൂര്വ്വമലഞകത  നടത്തബയ  ടബ

പരഞമര്ശഞ്ചാം  കചയര്  പബനവലെബക്കുകേയഞണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പരഞമര്ശങ്ങള്

സഭഞകരഖകേളബല് നബനഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാം കചയ്യുനതബനള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. 

പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):  കചയര്  നടത്തബയ

റൂളബഞ്ചാംഗബകന  എതബര്ക്കുനബല. റൂള്  50-മഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്

നഞളബതുവകരയബലഞതബരുന കേസ്പീഴച്ച് വഴകവുഞ്ചാം നബയന്ത്രണവുഞ്ചാം കകേഞണവനതുഞ്ചാം മുന

കേഞലെങ്ങളബകലെതുകപഞകലെ  റൂള്  50  അനവദബകഞന  സഞധബകബകലന

മുഖദമന്ത്രബയുകട   അസന്ദബഗ്ദ്ധമഞയ  പ്രസ്തഞവനയുമഞണച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേളുമഞയബ  സഹകേരബകഞത്തതബനള്ള  പ്രധഞന  കേഞരണഞ്ചാം.

കചകങ്കഞട്ടുകകേഞണത്തച്ച്  ഒരു  കപണ്കുടബകകതബകരയുണഞയ  ആക്രമണവുഞ്ചാം

കേഴബഞദബവസഞ്ചാം  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  കമഡബകല്  കകേഞകളജബലഞ്ചാം

വഞബയൂരബലമുണഞയ  സഞ്ചാംഭവങ്ങളുഞ്ചാം  അടബയന്തരപ്രകമയമഞയബ  സഭയബല്
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കകേഞണവരഞനകദ്ദേശബചതബലൂകട  ടബ  വബഷയത്തബകന്റെ  ഗദൗരവഞ്ചാം  വദക്തമഞക്കുന.

കപഞതുസമൂഹത്തബല്  നടക്കുന  ഇത്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവങ്ങള്

അടബയന്തരപ്രകമയമഞയബ  സഭ  മുമഞകകേ   അവതരബപ്പെബകഞന  അനമതബ

നബകഷധബക്കുനതച്ച്  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  അവകേഞശങ്ങളബകന്മേലള്ള

കകകേകേടത്തലെഞണച്ച്.  കേഴബഞദബവസഞ്ചാം  നബയമസഭഞമന്ദബരത്തബല്  നടന

അക്രമസഞ്ചാംഭവങ്ങളുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കകതബകര

കപഞലെസ്പീസച്ച്  രജബസര്  കചയ്തബരബക്കുന  കകേസബല്  വഞദബ  പ്രതബയഞയബ  മഞറുകേയുഞ്ചാം

രണച്ച്  വനബതഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകട  ഏഴച്ച്  കപര്കകതബരഞയബ  പത്തച്ച്  വര്ഷഞ്ചാം

തടവുശബക്ഷ  ലെഭബകഞവുന  ജഞമദമബലഞകുറഞ്ചാം  ചുമത്തബ  കകേകസടുക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയ്തബരബക്കുന  സഞഹചരദത്തബല്  സഭഞനടപടബകേളുമഞയബ  കയഞജബചകപഞകേഞന

സഞധബകബല. 

(പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  പ്ലകഞര്ഡുകേളുയര്ത്തബ  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം

വബളബചകകേഞണച്ച്  സസ്പീകറുകട  ഡയസ്സബന  മുനബല്വനച്ച്  സഭഞനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുന.)

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവച്ച്  ):

നബയമസഭഞ  ചടഞ്ചാം  52-ല്  പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുനതബനളള

അവകേഞശത്തബകന്മേലളള  നബയന്ത്രണങ്ങള്  നബലെനബല്ക്കുകമഞള്  ഒരു
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നബയന്ത്രണവുഞ്ചാം  പഞടബകലനച്ച്  പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  പറയുനതച്ച്  ചടങ്ങള്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുനബകലനളളതഞണച്ച്.  നബയമസഭയ്ക്കകേത്തച്ച്  ഗദൗരവമഞയ

വബഷയങ്ങള് ചര്ച കചയഞനളള അവസരഞ്ചാം നബകഷധബക്കുകേയഞണച്ച് പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

കചയ്യുനതച്ച്.  റൂള്  50-മഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്  പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  ഉനയബച

കേഞരദങ്ങള് വസ്തുതയ്ക്കുഞ്ചാം ചടങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നബരക്കുനതല.

III. കമശപ്പുറതവച കേടലെഞസുകേള്

കേഞരദവബവരപടബകേയബകലെ  ഇനഞ്ചാം  3  അനസരബചളള  കേടലെഞസുകേള്

കമശപ്പുറതവച.

IV. സമയഞ്ചാം ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുനതബനളള പ്രകമയഞ്ചാം

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):  2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജനഞകരഞഗദ  ബബലബകന  സഞ്ചാംബന്ധബച

കസലെകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുനതബനളള സമയഞ്ചാം  2023   മഞര്ചച്ച്

20-ാംതസ്പീയതബ വകര ദസ്പീര്ഘബപ്പെബകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനമ്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമന്ത്രബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജന): പ്രകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചബരബക്കുന.



10

V. റബകപ്പെഞര്ടച്ച് സമര്പ്പെണഞ്ചാം

(1) 2021-കലെ കകേരള കപഞതുജനഞകരഞഗദ ബബല് സഞ്ചാംബന്ധബച കസലെകച്ച്

കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടുഞ്ചാം  സസ്പീകേളുകടയുഞ്ചാം  ടഞനസ്കജന്റെറുകേളുകടയുഞ്ചാം  കുടബകേളുകടയുഞ്ചാം

ഭബനകശഷബകഞരുകടയുഞ്ചാം കക്ഷമഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധബച സമബതബയുകട നഞലെച്ച് മുതല് എടച്ച്

വകരയുളള റബകപ്പെഞര്ട്ടുകേളുഞ്ചാം സമര്പ്പെബച.

(2) കേഞകരദഞപകദശകേ സമബതബയുകട പത്തഞമതച്ച് റബകപ്പെഞര്ടച്ച് സമര്പ്പെബച.

VI. റബകപ്പെഞര്ടച്ച് പരബഗണന

കേഞകരദഞപകദശകേ സമബതബയുകട പത്തഞമതച്ച് റബകപ്പെഞര്ടച്ച് സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

VII. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്ത്ഥനകേളബകന്മേലള്ള ചര്ചയുഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ  ):

തഞകഴപ്പെറയുന  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള്  അനവദബകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന:

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമര് XVII   -  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം, 
കേഞയബകേവബകനഞദഞ്ചാം, കേലെ, 
സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം 
(24557,19,46,000 രൂപ)
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ധനഞഭദര്ത്ഥന നമര് XXIV -  കതഞഴബലഞ്ചാം 
കതഞഴബലെഞളബകക്ഷമവുഞ്ചാം  പ്രവഞസബ
കക്ഷമവുഞ്ചാം
(1374,24,69,000 രൂപ)

ഉനത വബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ വകുപ്പുമന്ത്രബ  (കഡഞ  .    ആര്  .    ബബന  ):

തഞകഴപ്പെറയുന  ധനഞഭദര്ത്ഥന  അനവദബകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന:

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമര് XLVI   -  സഞമൂഹദ സുരക്ഷബതതസവുഞ്ചാം 
കക്ഷമവുഞ്ചാം
(12109,38,47,000 രൂപ)

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം, കേഞയബകേവബകനഞദഞ്ചാം, കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം എന  XVII-ാം

നമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയുഞ്ചാം  കതഞഴബലഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകക്ഷമവുഞ്ചാം  പ്രവഞസബ

കക്ഷമവുഞ്ചാം എന  XXIV-ാംനമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയുഞ്ചാം  സഞമൂഹദ

സുരക്ഷബതതസവുഞ്ചാം  കക്ഷമവുഞ്ചാം  എന  XLVI-ാം  നമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബച ചടഞ്ചാം 236(3) പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസ്തഞവന കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല. 

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം, കേഞയബകേവബകനഞദഞ്ചാം, കേലെ, സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം  എന

XVII-ാംനമര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയുഞ്ചാം കതഞഴബലഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകക്ഷമവുഞ്ചാം പ്രവഞസബ

കക്ഷമവുഞ്ചാം എന  XXIV-ാം  നമര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയുഞ്ചാം  സഞമൂഹദ
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സുരക്ഷബതതസവുഞ്ചാം കക്ഷമവുഞ്ചാം എന  XLVI-ാം നമര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയുഞ്ചാം  സഭ

പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെച്ച് അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ.

സഭ രഞവബകലെ 11.49-നച്ച് പബരബഞ്ഞു.

*****


