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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര് 64

2021-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ബതില്
1978 -ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി ആകറ വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി
ലചെയ്യുന്നതതിനുളള
ഒര
ബതില്
പവീഠതികേ.―1978-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി ആകറ (1980-ലലെ 20) ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം
കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞലഞ്ചാം;
ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

പകേഞരഞ്ചാം

1. ചുരകകപ്പരഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനറ 2021-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി
(കഭദഗതതി) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഞഞ്ചാം.
(2) ഇതറ 2020 ഒകകഞബര് 27-ാം തവീയതതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

പഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി

2. 7-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.―1978-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി ആകതിലലെ
(1980-ലലെ 20) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പധഞന ആകറ എന്നഞണറ പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
7-ാം വകുപ്പതില്,―
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് "എഴുപതതിഅഞറ കേതികലെഞഗഞമതില്" എന്ന വഞക്കുകേള്കറ
പകേരഞ്ചാം "അന്പതതിയഞറ കേതികലെഞഗഞമതില്" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിനറ കശേഷഞ്ചാം തഞലഴപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഞണറ,
അതഞയതറ:―
(1 എ) മുപ്പതതിയഞറ കേതികലെഞഗഞമതില് കൂടുതല് ഭഞരഞ്ചാം വരന്ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
സഞധനകമഞ
സഞധനങ്ങകളഞ
യഞലതഞര
സവീയുഞ്ചാം
പഞയപൂര്തതിയഞകേഞത
ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം
തലെച്ചുമടേഞകയഞ,
ശേരവീരഞ്ചാംലകേഞകണഞ
ഒകര
സമയഞ്ചാം
ചുമനലകേഞണകപഞകകേണ ആവശേശ്യഞ്ചാം ഇലഞതതഞണറ.
1799/2021.
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3. 43-ാം വകുപ്പതിലന കഭദഗതതി.― പധഞന ആകതിലലെ 43-ാം വകുപ്പതില്,―
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില് "വശ്യവസ്ഥകേള് നടേപ്പതില് വരത്തുന്നതതിനഞയതി" എന്ന
വഞക്കുകേള്കറ കശേഷഞ്ചാം "പതില്കേഞലെ പഞബലെശ്യകതഞടുകൂടേതികയഞ മുന്കേഞലെ പഞബലെശ്യകതഞടു
കൂടേതികയഞ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണറ;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില് (ഡതി) ഖണഞ്ചാം (ഇ) ഖണമഞയതി
പുനരക്ഷരഞ്ചാം
ലചെകയ്യേണതഞ്ചാം, അപകേഞരഞ്ചാം പുനരക്ഷരഞ്ചാം ലചെയ്യേലപ്പട്ടേ (ഇ) ഖണതതിനറ മുമ്പഞയതി
തഞലഴപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം കചെര്കകണതമഞണറ, അതഞയതറ:―
“(ഡതി) കബഞര്ഡതിലലെ ഉകദശ്യഞഗസ്ഥരലടേയുഞ്ചാം ജവീവനകഞരലടേയുഞ്ചാം കസവനഞ്ചാം
സഞ്ചാംബനതിച്ച നതിബനനകേളഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം, അവരലടേ വതിരമതികല് ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്
ഉള്ലപ്പലടേ;".
3. റദഞകലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സറ (2021-ലലെ 127) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദഞകതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം, പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സറ പകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യേലപ്പട്ടേ പധഞന ആകതിന്കേവീഴതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരശ്യകമഞ എടുതകതഞ എടുതതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാം നടേപടേതികയഞ, ഈ ആകറ പകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യേലപ്പട്ടേ പധഞന
ആകതിന്കേവീഴതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

ഉകദശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം
1978-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി ആകതിലന (1980-ലലെ 20) 7-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പറ എഴുപതതിഅഞറ കേതികലെഞഗഞമതില് കൂടുതല് ഭഞരഞ്ചാം വരന്ന ഏലതങതിലഞ്ചാം
സഞധനകമഞ, സഞധനങ്ങകളഞ, യഞലതഞര ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം തലെചുമടേഞകയഞ, ശേരവീരഞ്ചാം
ലകേഞകണഞ ഒകര സമയഞ്ചാം ചുമനലകേഞണ കപഞകകേണ ആവശേശ്യഞ്ചാം ഇല എന്നറ വശ്യവസ്ഥ
ലചെയ്യുന.
2. 'ഇനര്നഞഷണല് കലെബര് ഒഞര്ഗനനകസഷന് മഞകതിമഞ്ചാം ലവയ്ററ കേണ്ലവന്ഷന്
നമ്പര് 127' പകേഞരഞ്ചാം, ലതഞഴതിലെഞളതിയുലടേ ആകരഞഗശ്യലതയുഞ്ചാം സുരക്ഷലയയുഞ്ചാം അപകേടേതതിലെഞക്കുന്ന
യഞലതഞര ഭഞരവഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി ശേരവീരഞ്ചാം ലകേഞണറ ചുമനലകേഞണ കപഞകകേണതതിലഞതതഞ്ചാം
'ഇനര്നഞഷണല് കലെബര് ഒഞര്ഗനനകസഷന് മഞകതിമഞ്ചാം ലവയ്ററ ലറകലമകനഷന് നമ്പര്
128' ശേതിപഞര്ശേപകേഞരഞ്ചാം പഞയപൂര്തതിയഞയ ലതഞഴതിലെഞളതികേള് എടുകകണ പരമഞവധതി ഭഞരഞ്ചാം
അന്പതതി അഞറ കേതികലെഞഗഞമതില് കൂടുവഞന് പഞടേതിലഞലയനഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.
സവീകേളലടേയുഞ്ചാം പഞയപൂര്തതിയഞകേഞത ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതികേളലടേയുഞ്ചാം സഞ്ചാംഗതതിയതില് പരമഞവധതി
ചുമനലകേഞണകപഞകകേണ ഭഞരഞ്ചാം പരമഞവധതി കുറയ്കകണതഞണറ.
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3. ഇനര്നഞഷണല് കലെബര് ഒഞര്ഗനനകസഷലന ശേതിപഞര്ശേകേള് നടേപ്പതിലെഞക്കുന്നതതികലെകറ,
ഒര ലതഞഴതിലെഞളതി ചുമനലകേഞണ കപഞകകേണ ഭഞരഞ്ചാം എഴുപതതി അഞറ കേതികലെഞഗഞമതില്
നതിനഞ്ചാം അന്പതതിയഞറ കേതികലെഞഗഞമഞയതി കുറയ്ക്കുന്നതതികലെകറ, 1978-ലലെ കകേരള
ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി ആകതിലന 7-ാം വകുപ്പറ കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞന് സര്കഞര് തവീരമഞനതിച്ചു.
കൂടേഞലത, സവീകേളഞ്ചാം പഞയപൂര്തതിയഞകേഞത ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതികേളഞ്ചാം പരമഞവധതി ചുമനലകേഞണ
കപഞകകേണ ഭഞരഞ്ചാം മുപ്പതതിയഞറ കേതികലെഞഗഞമതില് പരതിമതിതലപ്പടുത്തുന്നതതികലെകറ, പസ്തുത
ആകതിലന 7-ാം വകുപ്പതില് പുതതിയ ഉപവകുപ്പറ ഉള്ലപ്പടുത്തുവഞനുഞ്ചാം തവീരമഞനതിച്ചു. കൂടേഞലത,
മുന്കേഞലെ പഞബലെശ്യകതഞലടേ ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞര
ലപ്പടുത്തുന്നതതികലെകറ, ആകതിലന 43-ാം വകുപ്പറ കഭദഗതതി ലചെയ്യുവഞനുഞ്ചാം സര്കഞര് തവീരമഞനതിച്ചു.
കൂടേഞലത, കബഞര്ഡതിലലെ ഉകദശ്യഞഗസ്ഥരലടേയുഞ്ചാം ജവീവനകഞരലടേയുഞ്ചാം വതിരമതികല് ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്
ഉള്ലപ്പലടേയുള്ള കസവനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച നതിബനനകേളഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചറ
ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഞക്കുവഞന് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞനുഞ്ചാം തവീരമഞനതിച്ചു.
4. 2020-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ബതില്, പതതിനഞലെഞഞ്ചാം കകേരള
നതിയമസഭയുലടേ 268-ാം നമ്പര് ബതിലഞയതി പസതിദവീകേരതിച്ചതിരനലവങതിലഞ്ചാം ആയതറ
നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.
5. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം പസ്തുത
നതിര്കദശേങ്ങള്കറ ഉടേന് പഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം 2020-ലലെ കകേരള
ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2020 ഒകകഞബര് 23-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2020 ഒകകഞബര് 27-ാം തവീയതതിയതിലലെ
2548-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2020-ലലെ 74-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
6. 2020 ഡതിസഞ്ചാംബര് 31-ാം തവീയതതി കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച്ചതമഞയ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം പസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനറ പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര ആകറ ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള
ഒര ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.
7. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള
ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2021 ലഫെബ്രുവരതി 9-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ലഫെബ്രുവരതി 10-ാം തവീയതതിയതിലലെ
670-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 15-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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8. 2021 കമയറ 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച്ച
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര ആകറ ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള ഒര ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.
9. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള
ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2021 ജൂനലെ 1-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണ്ണര്
വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ജൂനലെ 3-ാം തവീയതതിയതിലലെ 1953-ാം നമ്പര്
കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 90-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സഞയതി
പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
10. 2021 ജൂനലെ 22-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിച്ചറ 2021 ആഗസറ 13-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച്ച
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമ്മേളനകേഞലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര ആകറ ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള ഒര ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞ പഞസഞക്കുന്നതതികനഞ കേഴതിഞതില.
11. പസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം 2021-ലലെ കകേരള
ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സറ 2021 ആഗസറ 23-ാം തവീയതതി കകേരള
ഗവര്ണ്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതറ 2021 ആഗസറ 24-ാം തവീയതതിയതിലലെ
2460-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് 2021-ലലെ 127-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
12. 2021-ലലെ 127-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര
ആകറ ലകേഞണവരന്നതതിനറ ഉകദശേതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണറ ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം
ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

വതി. ശേതിവന്കുട്ടേതി.
(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1978-ലലെ കകേരള ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതി ആകതില് (1980-ലലെ 20)
നതിനള്ള പസക്തഭഞഗങ്ങള്
**

**

**

**

7. കജഞലെതിയ്ക്കുള്ള പരതിമതിതതികേള്.―(1) എഴുപതതി അഞറ കേതികലെഞഗഞമതില് കൂടുതല്
ഭഞരഞ്ചാം വരന്ന ഏലതങതിലഞ്ചാം സഞധനകമഞ, സഞധനങ്ങകളഞ യഞലതഞര ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം
തലെചുമടേഞകയഞ, ശേരവീരഞ്ചാം ലകേഞകണഞ ഒകര സമയഞ്ചാം ചുമനലകേഞണ കപഞകകേണ ആവശേശ്യഞ്ചാം ഇല .
(2) ഈ ആകതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം അറുപത വയസതിനുകമല്
പഞയമുള്ള യഞലതഞരഞള്ക്കുഞ്ചാം ഈ ആക്റ്റുപകേഞരഞ്ചാം ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതികറ നല്കേതിയതിട്ടുള്ള
ആനുകൂലെശ്യങ്ങള് ലെഭതിയ്ക്കുവഞന് അവകേഞശേമുണഞയതിരതിക്കുന്നതല .
**

**

**

**

43. ചെട്ടേങ്ങളണഞക്കുന്നതതിനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) സര്കഞരതിനറ, ഗസററ വതിജഞപനഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം,
ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നടേപ്പതില്വരത്തുന്നതതിനഞയതി ചെട്ടേങ്ങളണഞകഞവന്നതഞണറ.
(2) പകതശ്യകേതിച്ചുഞ്ചാം, കമല്പ്പറഞ അധതികേഞരതതിലന സഞമഞനശ്യതയറ ദൂഷശ്യഞ്ചാം
കൂടേഞലതയുഞ്ചാം, അങ്ങലനയുള്ള ചെട്ടേങ്ങളതില് തഞലഴപ്പറയുന്ന കേഞരശ്യങ്ങള്കറ വശ്യവസ്ഥ
ലചെയ്യേഞവന്നതഞണറ.
(എ) ചുമട്ടു ലതഞഴതിലെഞളതികേളകടേയുഞ്ചാം ലതഞഴതിലടേമകേളകടേയുഞ്ചാം ചുമതലെകേള്ക്കുഞ്ചാം;
(ബതി) രജതിസര് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്യേഞതകതഞ ആയ ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതികേളലടേ
ലതഞഴതില് ക്രമലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം ആകതില് പകതശ്യകേഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്തതിട്ടേതിലഞത പസസ്തുത
കജഞലെതിലയപ്പറതിയുള്ള നതിബനനകേളഞ്ചാം വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചുഞ്ചാം;
(സതി) ഏലതങതിലഞ്ചാം ലതഞഴതിലടേമ തലന സ്ഥഞപനതതില് രജതിസര്
ലചെയ്തതിട്ടേതിലഞത ചുമട്ടുലതഞഴതിലെഞളതികേലള കജഞലെതിലകടുക്കുന്നതറ ക്രമവീകേരതിക്കുന്നതതികനഞ,
കതിപ്തലപ്പടുത്തുന്നതതികനഞ, മറ്റു വതിധതതില് നതിയനതിക്കുന്നതതികനഞ, അതതിനുഞ്ചാം;
(ഡതി) നതിര്ണ്ണയതികലപ്പകടേണകതഞ
മകറലതഞര സഞ്ചാംഗതതിക്കുഞ്ചാം;
**

**

നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടേഞവന്നകതഞ

**

**

ആയ

