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നനിയമനനിര്മമ്മാണണ 

1. തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ബനില്ലുകളുഴടെ അവതരണണ:

(i) 2021-ഴലെ കകരള ധനകമ്മാരര്യ ബനില് 

(ii) 2021-ഴലെ കകരള ധനകമ്മാരര്യ (2-ാം നമ്പര്) ബനില്

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ്  ) :

സര്,   2021-ഴലെ  കകരള  ധനകമ്മാരര്യബനില്ലുണ  2021-ഴലെ  കകരള  ധനകമ്മാരര്യ

(2-ാം നമ്പര്) ബനില്ലുണ ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ബനില് അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന. 

ഇനനി  നമുക്കസ്  14  മനിനനിട്ടകല്ലേ  ഉള.  ചര്ച  ഉചയ്ക്കുകശേഷണ  തുടെങനിയമ്മാല്

മതനികയമ്മാ? 

പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേസ്  ഴചന്നനിത്തലെ  ):  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

സസ്പീക്കര്,  ഇന്നഴലെ  അങസ്  സമയത്തനിഴന്റെ  കുറവ  കമ്മാരണണ  എല്ലേമ്മാ

അണഗങളുഴടെയുണ  പ്രസണഗണ  പകുതനിയമ്മായനി  കുറയ്ക്കണഴമന  പറഞ്ഞകപ്പമ്മാള

ഞങള സമതനിച. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഇന്നസ് നമുക്കസ് സമയഴമടുക്കമ്മാഴമന്നമ്മാണസ്  പറയുന്നതസ്. 
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Shri  Ramesh Chennithala:  Sir,  without  consulting  us,  without

having taken our  opinion;  the Legislature  Department  has  taken a

decision to club both.  അഴതമ്മാരു ഴതറമ്മായ കസ്പീഴെസ് വഴെക്കമമ്മാണസ്. 

മനി  .  സസ്പീക്കര്:  അതസ് അങസ് ചൂണനിക്കമ്മാണനിചകപ്പമ്മാള തഴന്ന അതസ് മമ്മാറമ്മാന്

തസ്പീരുമമ്മാനനിച;  കുഴെപ്പമനില്ലേ.  ചര്ച ഇകപ്പമ്മാള  തുടെങണകമമ്മാ?  ഇനനി  14  മനിനനിട്ടസ്

മമ്മാത്രമമ്മാണുള്ളതസ്.  സഭ  ഇകപ്പമ്മാള പനിരനിയുകയുണ  ഉചയ്ക്കുകശേഷണ  3.00  മണനിക്കസ്

പുനരമ്മാണരഭനിക്കുകയുണ ഴചയമ്മാല് കപമ്മാകര? 

വര്യവസമ്മായവണ  കസമ്മാര്ട്സണ  യുവജനകമ്മാരര്യവണ  വകുപ്പുമനനി

(  ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമ്മാജന്  ): ചര്ച ഇകപ്പമ്മാള തുടെങ്ങുന്നതമ്മായനിരനിക്കുണ നല്ലേതസ്. 

2. തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ബനില്ലുകളുഴടെ അവതരണവണ അനന്തര ഘട്ടങളുണ:

(i) 2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില്

(ii) 2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ (കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്)    
     ബനില്

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ്  ):

സര്,  2021-ഴലെ  കകരള  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലുണ  2021-ഴലെ  കകരള

ധനവനിനനികയമ്മാഗ (കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്) ബനില്ലുണ ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

 മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന. 
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ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ്  ) :

സര്,  2021-ഴലെ  കകരള  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലുണ  2021-ഴലെ  കകരള

ധനവനിനനികയമ്മാഗ  (കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്  അക്കക്കൗണസ്)  ബനില്ലുണ

പരനിഗണയ്ഴക്കടുക്കണഴമന്ന പ്രകമയണ ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

വര്യവസമ്മായവണ  കസമ്മാര്ട്സണ  യുവജനകമ്മാരര്യവണ  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമ്മാജന്  ):  സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയഴത്ത പനിന്തമ്മാങ്ങുന. 

ക്രമപ്രശണ

നനിയമണ പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതസ് സണബനനിചസ്

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമതണ രജനികസ്ട്രേഷനണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധമ്മാകരന്):

സനി.&എ.ജനി.  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴന സണബനനിചസ് ചര്ച നടെന്നകപ്പമ്മാള ചനിലെ വടെകക്ക

ഇന്തര്യന്  കസ്റ്റേറ്റുകളനില്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെസ്  പമ്മാസമ്മാക്കനിയ  നനിയമത്തനിഴനതനിഴര

ബദല്നനിയമണ  പമ്മാസമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്  എന്നതനിഴനക്കുറനിചസ്  വളഴര

വനിശേദമമ്മായനിതഴന്ന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്

വനിശേദസ്പീകരനിക്കുകയുണമ്മായനി.  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില്  പമ്മാസമ്മാക്കനിയ

കമ്മാരര്യങളക്കല്ലേമ്മാഴതയുള്ള ഒരു നനിയമണ  പമ്മാസമ്മാകക്കണനി വന്നമ്മാല്,  അതനിഴന

contradict  ഴചയല്ലേ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  കൃഷനി  മനനി  പറഞ്ഞതസ്.  ഭരണഘടെന
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പ്രകമ്മാരണ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില്  പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന   നനിയമത്തനിഴനതനിഴര  നനിയമസഭയ്ക്കസ്

നനിയമണ  പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാന്  അധനികമ്മാരമനിഴല്ലേന്നമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  ഉന്നയനിചതസ്.

അതല്ലേമ്മാഴത  നനിയമണ  പമ്മാസമ്മാക്കനിയമ്മാല്  ഇതനില്ലേമ്മാഴതയമ്മാകുണ  അത്രകയയുള,

അതനിനസ് പ്രകതര്യകനിചസ് തസ്പീരുമമ്മാനഴമമ്മാനണ കവണ. അകപ്പമ്മാള അകദ്ദേഹണ പറഞ

ഇതസ് കണ്കറന്റെസ് ലെനിസ്റ്റേമ്മാഴണന്നസ്.  കണ്കറന്റെസ് ലെനിസ്റ്റേനിലെമ്മായമ്മാലണ അതസ് ഴചയമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കനില്ലേ.  കമ്മാരണണ  കണ്കറന്റെസ്  ലെനിസ്റ്റേനില്  കകന്ദ്രത്തനിനസ്

അധനികമ്മാരമുള്ളതമ്മാണസ്,  എനമമ്മാത്രമല്ലേ  ഭരണഘടെന  യൂണനിററനിയമ്മായനി  മമ്മാറണ.

പകക്ഷ  അകദ്ദേഹണ  അതസ്  സമതനിചനില്ലേ.  അതുഴകമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  അതനികന്മേല്

റൂളനിണഗസ്  കചമ്മാദനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  എനനിക്കസ്  റൂളനിണഗസ്  അറനിയണണ.  ഇതസ്

ഭരണഘടെനമ്മാ  പ്രശമമ്മാണസ്.  കണ്കറന്റെസ്  ലെനികസ്റ്റേമ്മാ  ഴസന്ട്രല്  ലെനികസ്റ്റേമ്മാ

ഏതുമമ്മാകഴട്ട ഭരണഘടെനയനില് കകന്ദ്രത്തനിനസ്  അധനികമ്മാരമുള്ള ഏതസ്  കമ്മാരര്യവണ

പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാന്,  അതനിനസ് ബനി.ഴജ.പനി.-ക്കുകവണനി ഞമ്മാന് വമ്മാദനിക്കുകയമ്മാഴണന്നസ്

പറയുന,  ഞമ്മാന് ഭരണഘടെനയ്ക്കുകവണനിയമ്മാണസ്  വമ്മാദനിചതസ്.  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ

വകയമ്മാകണമ്മാ ഭരണഘടെന. ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതമ്മാമകസ, അതല്ലേ അതനിഴന്റെ വമ്മാദണ.

ബനി.ഴജ.പനി.ഴയമ്മാനമല്ലേ ഇവനിഴടെ പ്രശണ.  ഭരണഘടെനയനിഴലെ ആര്ട്ടനിക്കനിളമ്മാണസ്

ഞമ്മാന് പറയുന്നതസ്. ഈ സഭയനില് റൂളനിണഗസ് തരണണ. കണ്കറന്റെസ് ലെനിസ്റ്റേമ്മായമ്മാലണ
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ഴസന്ട്രല്  ലെനിസ്റ്റേമ്മായമ്മാലണ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെസ്  പമ്മാസമ്മാക്കനിയ  നനിയമത്തനിഴനതനിഴര

സണസമ്മാനത്തനിനസ് നനിയമണ പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാന് അധനികമ്മാരമനിഴല്ലേനള്ള വമ്മാദണ ഞമ്മാന്

പറയുകയമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്  അതസ്

അണഗസ്പീകരനിക്കമ്മാതനിരുന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണസ് ഞമ്മാന് ഇകപ്പമ്മാള ഇതസ് ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്.

പനിന്നസ്പീടെസ് ഈ സഭയനില് റൂളനിണഗസ് തകരണതമ്മായനി വരുണ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: റൂളനിണഗസ് നല്കമ്മാണ.

ചര്ച

ശസ്പീ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  സര്,  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന  ഞമ്മാന്

പനിന്തമ്മാങ്ങുകയമ്മാണസ്.  കഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കമ്മാലെണ  കകരളത്തനിനസ്  വനികസന

വസന്തഴമമ്മാരുക്കനിയ,  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങളുഴടെ  ധമ്മാരമ്മാളനിതതണ  സൃഷനിച  ഒരു

ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഭമ്മാവനി  കകരളഴത്ത  കരുപനിടെനിപ്പനിക്കുന്നതനിനസ്  ആര്ജനിതമമ്മായ,

ലെഭര്യമമ്മായ  സമ്പത്തനിഴന  ക്രമസ്പീകരനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രക്രനിയയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറനിലൂഴടെ നടെത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്. ഒരുപമ്മാടെസ് മമ്മാറങളമ്മാണസ് കഴെനിഞ്ഞ അഞസ്

വര്ഷക്കമ്മാലെത്തനിനനിടെയനില്  കകരളത്തനില്  സണഭവനിചനിട്ടുള്ളതസ്.  അതസ്  ആര്ക്കുണ

നനികഷധനിക്കമ്മാനമ്മാകനില്ലേ.  പ്രതനിപക്ഷണ കണ്ണടെചഴകമ്മാണസ് ഇക്കൗ യമ്മാഥമ്മാര്തര്യങഴള

കനമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്.  അവര്  കണ്ണസ്  അടെചവചമ്മാല്  അവരുഴടെ  കമ്മാഴ
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നഷഴപ്പടുഴമനള്ളതല്ലേമ്മാഴത  നമ്മാട്ടനിലെമ്മാഴക  ഇരുട്ടസ്  പരക്കുഴമന്നസ്

ഴതറനിദ്ധരനിക്കരുതസ്.   എഴന്തല്ലേമ്മാണ  വനിപ്ലവകരമമ്മായ  തസ്പീരുമമ്മാനങളമ്മാണസ്  ഇക്കൗ

കമ്മാലെത്തസ്   ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളഴതന്നസ്  ഓകരമ്മാ  രണഗഴമടുത്തസ്

പരനികശേമ്മാധനിചമ്മാല്  നമുക്കസ്  മനസനിലെമ്മാകുണ.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാട്ടനില്  ഒരുപഴക്ഷ

കക്ഷത്രപ്രകവശേന  വനിളണബരത്തനിനകശേഷണ  പൂജമ്മാവനിധനികള  അറനിയമ്മാവന്ന

ഏഴതമ്മാരു  മനഷര്യനണ  പൂജമ്മാരനിയമ്മാകമ്മാഴമനള്ള  തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുത്ത

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണനിതസ്.   കക്ഷത്രപ്രകവശേനത്തനിലൂഴടെ  വര്ണ്ണ,  വര്ഗ

വര്യതര്യമ്മാസമനില്ലേമ്മാഴത കക്ഷത്രത്തനിനകകത്തയ്ക്കസ് കടെക്കമ്മാഴമങനില് പൂജയറനിയമ്മാവന്ന

ഏഴതമ്മാരു  മനഷര്യനണ  ശസ്പീകകമ്മാവനിലെനികലെയ്ക്കസ്  കടെക്കമ്മാഴമഴന്നമ്മാരു

തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുക്കമ്മാന്  ഇന്തര്യയുഴടെ  ചരനിത്രത്തനില്  ഒരു

ഗവണ്ഴമന്റുണമ്മായനിരനിക്കുന.  മമ്മാനവനികത  ഉയര്ത്തനിപ്പനിടെനിക്കുന്ന  ഒരു

ദര്ശേനമുള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  ഇങഴനഴയമ്മാരു തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുക്കമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞതസ്.

അതസ്  വനിപ്ലവകരമമ്മായ  തസ്പീരുമമ്മാനഴമന്നസ്  ചരനിത്രത്തനില്  കരഖഴപ്പടുതണ.

കകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  ഉകത്തജനത്തനിനസ്,  വനികസകനമ്മാന്മുഖമമ്മായ

മുകന്നറത്തനിനസ് വലെനിയ സഹമ്മായകമമ്മാകുന്ന കകരളത്തനിഴന്റെ  തനതമ്മായ  ബമ്മാങസ്

രൂപസ്പീകരനിച.   മലെപ്പുറഴത്ത   ജനില്ലേമ്മാ  സഹകരണബമ്മാങനിഴന്റെ  കുകറ
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നനികക്ഷപങഴള  ഫസ്പീസസ്  ഴചയ്തുഴകമ്മാണസ്,  അതനിഴന്റെ

സതമ്മാധസ്പീനമുപകയമ്മാഗനിചഴകമ്മാണസ്  മുഖണ  തനിരനിചനനില്ക്കുകയമ്മാണസ്  കകരളത്തനിഴലെ

പ്രതനിപക്ഷണ.  ചരനിത്രണ ഇക്കൗ പ്രതനിപക്ഷത്തനിനസ് മമ്മാപ്പുഴകമ്മാടുക്കമ്മാന് കപമ്മാകുന്നനില്ലേ.

കകരളത്തനിഴന്റെ  വനികസന  മുകന്നറഴത്ത  തടെസഴപ്പടുതന്ന  സമസ്പീപനമമ്മാണസ്

നമ്മാളനിതുവഴര  പ്രതനിപക്ഷണ  സതസ്പീകരനിചഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്,  അതനിലെമ്മാണസ്

ഞങളക്കസ്  സങടെണ.   ഇങഴന എല്ലേമ്മാ  കമ്മാരര്യങളനിലണ  നനികഷധമ്മാത്മകമമ്മായനി

എത്രകമ്മാലെണ  നനിങളക്കസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകമ്മാനമ്മാകുണ.  ഒമ്മാകരമ്മാ

കമ്മാരര്യത്തനിലഴമടുത്തമ്മാല് അതസ് മനസനിലെമ്മാകുണ.  പുകരമ്മാഗമകനമ്മാന്മുഖമമ്മായ നനിയമണ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നസ്  കകരളത്തനില്  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസരണഗത്തസ്  വലെനിയ  മമ്മാറങള

വരുത്തനിയതസ്  കജമ്മാസഫസ്  മുണകശ്ശേരനിയമ്മാഴണന്നസ്  ഒരുപഴക്ഷ  കക്ഷനി  രമ്മാഷസ്പീയ

കഭദമകനര്യ  അണഗസ്പീകരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്.  കജമ്മാസഫസ്  മുണകശ്ശേരനിക്കുകശേഷണ

ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസരണഗത്തസ്  ഇത്രയധനികണ  മമ്മാറണ  വരുത്തമ്മാന്

അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെഴത്ത പനിണറമ്മായനി ഗവണ്ഴമന്റെനിനമ്മാണസ് സമ്മാധനിചനിട്ടുള്ളഴതന്നസ്

ഭമ്മാവനിയനില്  ചരനിത്രണ  ഭമ്മാവനിതലെമുറഴയ  പഠനിപ്പനിക്കമ്മാന്  കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.

6,79,000  കുട്ടനികള  പുതുതമ്മായനി  ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയങളനികലെയ്ക്കസ്

കടെനവനഴവനള്ളതസ്  മമ്മാത്രമല്ലേ,  മനികവറ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ
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ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസരണഗത്തസ്  ലെഭര്യമമ്മാഴണന്ന  ഴപമ്മാതുകബമ്മാധണ  കകരളത്തനില്

വളര്നവന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ  കമ്മാലെത്തസ്  അണ്

എക്കകണമ്മാമനികസ്  എനപറഞ്ഞസ്  സ്കൂളുകള  അടെചപൂട്ടുന്ന  ഒരു

സനിതനിവനികശേഷമമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതസ്.  അതനില്  നനിനണവന്ന  ഇക്കൗ  മമ്മാറണ

കകരളത്തനിഴലെ  ഴപമ്മാതുസമൂഹഴത്ത  വലെനിയ  കതമ്മാതനിലെമ്മാണസ്  മുകന്നറമ്മാന്

സഹമ്മായനിക്കുന്നതസ്  എന്നതസ്  ആര്ക്കമ്മാണസ്  നനികഷധനിക്കമ്മാനമ്മാകുന്നതസ്.  ഇത്തരണ

തസ്പീരുമമ്മാനങളനിലൂഴടെ  കകരളത്തനില്  ഒരു  ബദല്  സൃഷനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഓകരമ്മാ

രണഗവഴമടുത്തസ്  പരനികശേമ്മാധനിചമ്മാല്  നമുക്കസ്  മനസനിലെമ്മാകുണ.  ആകരമ്മാഗര്യരണഗത്തസ്

പറകയണതനില്ലേകല്ലേമ്മാ.  സമ്മാര്വ്വകദശേസ്പീയ  അവമ്മാര്ഡുകള  ശസ്പീമതനി  ഴക.  ഴക.

ഴഴശേലെജ  ടെസ്പീചഴറ  കതടെനിഴയതകയമ്മാണസ്.   കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  കനതമ്മാക്കന്മേമ്മാര്

ഒരുപഴക്ഷ  ആ  മഹതനിഴയ  കകമ്മാവനിഡസ്  റമ്മാണനിഴയനണ  നനിപമ്മാ

രമ്മാജകുമമ്മാരനിയുഴമഴന്നമ്മാഴക്ക  പറഞ്ഞസ്  ആകക്ഷപനിക്കുകമ്പമ്മാഴണ  കലെമ്മാകഴത്ത

ആകരമ്മാഗര്യകമഖലെയുണ  ആകരമ്മാഗര്യശേമ്മാസ്ത്രജ്ഞന്മേമ്മാരുണ ഴക.  ഴക.  ഴഴശേലെജ ടെസ്പീചര്

എന്ന  കപരസ്  കകളക്കുകമ്പമ്മാള  ആദരകവമ്മാഴടെ  എഴകന്നറ്റുനനിന്നസ്  സലെല്യൂട്ടസ്

ഴചയ്യുകയമ്മാണസ്.   അഭനിമമ്മാനകത്തമ്മാഴടെ  മലെയമ്മാളനിക്കസ്  കലെമ്മാകമ്മാകരമ്മാഗര്യ

ശേമ്മാസ്ത്രരണഗത്തസ് തലെയുയര്ത്തനി പനിടെനിചനനില്ക്കമ്മാനള്ള ഇടെഴപടെലെമ്മാണസ് കഴെനിഞ്ഞ
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അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെണ ഴകമ്മാണസ് ആകരമ്മാഗര്യകമഖലെയനില് പനിണറമ്മായനി ഗവണ്ഴമന്റെസ്

വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്.  അതനിനസ്  കവഴറ  സമ്മാക്ഷര്യപത്രഴമമ്മാനണ  കവണ,

കകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ പ്രമുഖനമ്മായ കനതമ്മാവസ് ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ വനി.  എണ.  സധസ്പീരന്

ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനില്  കകമ്മാവനിഡസ്  കപമ്മാസനിറസ്പീവസ്  കരമ്മാഗനിയമ്മായനി

ചനികനിത്സയനില്  കപമ്മായനി.  നനിര്ഭമ്മാഗര്യവശേമ്മാല്  എനനിക്കുണ  കകമ്മാവനിഡസ്

കപമ്മാസനിറസ്പീവമ്മായനി  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനില്  ചനികനിത്സയ്ക്കസ്  കപമ്മാകകണനിവന.

ഞമ്മാന്  കപമ്മാകുന്ന  ദനിവസമമ്മാണസ്  അകദ്ദേഹണ  ഡനിസ്ചമ്മാര്ജമ്മാകുന്നതസ്.

അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ ഴഫയ്സ്ബുക്കസ് കപമ്മാസ്റ്റേസ് മമ്മാത്രണ പരനികശേമ്മാധനിചമ്മാല് മതനി.  ഇക്കൗ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ആകരമ്മാഗര്യകമഖലെയ്ക്കുള്ള  അണഗസ്പീകമ്മാരപത്രണ  നല്കനിയതസ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  വനി.  എണ.  സധസ്പീരനമ്മാണസ്.  ആര്ക്കുണ  നനികഷധനിക്കമ്മാനമ്മാകനില്ലേ.

ഇതനികനമ്മാഴടെമ്മാഴക്കയമ്മാണസ്  കകരളത്തനിഴലെ  സമ്മാമമ്മാനര്യജനവനിഭമ്മാഗണ

കചര്നനനില്ക്കുന്നതസ്.  നനിങള  എഴന്തല്ലേമ്മാണ  പ്രചരണകകമ്മാലെമ്മാഹലെങള

നടെത്തനിയമ്മാലണ  അതസ്  കകരളത്തനിഴലെ  ജനങളുഴടെ  മനസനികലെയ്ക്കസ്  കടെക്കുന്നനില്ലേ.

എല്ലേമ്മാ  രണഗതണ  അതമ്മാണസ്.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാട്ടനിഴലെ  കറമ്മാഡുകളുഴടെ  സനിതനി

ഇഴന്നന്തമ്മാണസ്.   പുതനിയ  കമ്മാലെത്തനിനസ്  പറനിയ  ആധുനനിക  നനിര്മമ്മാണരസ്പീതനി

അവലെണബനിചഴകമ്മാണസ്  കറമ്മാഡുകഴളല്ലേമ്മാണ  ദസ്പീര്ഘകമ്മാലെണ  ഇക്കൗടുനനില്ക്കുന്ന
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തരത്തനികലെയ്ക്കസ്  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയകല്ലേ.  ഏതസ്  നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിലെമ്മാണസ്

ആധുനനിക  നനിര്മമ്മാണരസ്പീതനി  സതസ്പീകരനിക്കമ്മാത്ത  കറമ്മാഡുകളനില്ലേമ്മാഴത  കപമ്മായതസ്.

ഇവനിഴടെ  പറയുന്നതസ്,  പ്രഖര്യമ്മാപനങള  മമ്മാത്രകമയുളഴവന്നമ്മാണസ്.  കണ്ണസ്

തുറനകനമ്മാക്കണണ.  എവനിഴടെഴയങനിലണ  പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിട്ടസ്  ആ  പദ്ധതനി

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാഴത കപമ്മായനിട്ടുഴണങനില് ആ പ്രകദശേഴത്ത പ്രതനിനനിധസ്പീകരനിക്കുന്ന

ജനപ്രതനിനനിധനിയുഴടെ  അലെണഭമ്മാവണ  കൂടെനിയുണമ്മാകുഴമനള്ളതനിനസ്  യമ്മാഴതമ്മാരു

തര്ക്കവമനില്ലേ.  ഞങളുഴടെഴയമ്മാഴക്ക  നമ്മാട്ടനില്  പുതനിയ  പുതനിയ  കറമ്മാഡുകള

ആധുനനിക നനിര്മമ്മാണ രസ്പീതനിയനസരനിചസ് വരനികയമ്മാണസ്.  അതസ് നമ്മാട്ടനില് വലെനിയ

മമ്മാറങളമ്മാണസ്  വരുതന്നതസ്.  എല്ലേമ്മാ  രണഗതണ  ഇത്തരത്തനില്  മമ്മാറങള

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് കഴെനിയുനഴവനള്ളതമ്മാണസ്. ഇതനിലൂഴടെഴയല്ലേമ്മാണ എല്.ഡനി.എഫസ്.

ഉയര്ത്തനിപനിടെനിക്കുന്നതസ്  ഒരു  ബദല്  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മാണസ്.   എന്തമ്മാണസ്  ഇന്നസ്

ഇന്തര്യയുഴടെ  സനിതനി?  കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  തുടെങനിവച  സതകമ്മാരര്യ

നവഉദമ്മാരവല്ക്കരണ  നയങള  ഇന്നസ്  അതനിഴന്റെ  ഏറവണ  തസ്പീക്ഷ്ണമമ്മായ

കകമ്മാര്പ്പകററ്റുവല്ക്കരണമമ്മായനി  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ബനി.ഴജ.പനി.  അതസ്

ശേക്തമമ്മായനി  തുടെരുകയമ്മാണസ്.  ഴപമ്മാതുകമഖലെ  സമ്മാപനങളമ്മാഴക  വനിറഴെനിക്കുന,

വനിമമ്മാനത്തമ്മാവളങള  വനിറഴെനിക്കുന,  കമ്മാര്ഷനികകമഖലെഴയ  തകര്ക്കുന,
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ഴതമ്മാഴെനില്രണഗണ  തമ്മാറമമ്മാറമ്മാകുന.  അങഴന  അപകടെണ  പനിടെനിച

നനിലെയനികലെയ്ക്കമ്മാണസ്  ഇന്തര്യ  കപമ്മാകുന്നതസ്.  നമുക്കറനിയമ്മാണ,  മൂന്നസ്  കര്ഷകവനിരുദ്ധ

നനിയമങള  പമ്മാസമ്മാക്കനിയതനിഴന്റെ  കപരനില്  ഴകമ്മാടുണമഞ്ഞനില്,  തണുപ്പനില്

ഇന്തര്യയനിഴലെ  തലെസമ്മാനനഗരനിയുണ  പ്രമ്മാന്തപ്രകദശേങളുണ

കര്ഷകകരമ്മാഷമ്മാഗനിഴകമ്മാണസ്  നസ്പീറനിപ്പുകയുകയമ്മാണസ്.  ആ  സമരകത്തമ്മാടെസ്

ഴഎകര്യദമ്മാര്ഢര്യണ  പ്രഖര്യമ്മാപനിചഴകമ്മാണസ്,  കൃഷനിക്കമ്മാരുഴടെ

ആവശേര്യമുയര്ത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  അനനിശനിതകമ്മാലെ  സമരങള

കര്ഷകസണഘങളുഴടെ  കനതൃതതത്തനില്  കകരളത്തനിലണ  നടെക്കുനണസ്.

ഡല്ഹനിയനില് നടെക്കുന്ന കര്ഷകപ്രകക്ഷമ്മാഭത്തനില് കകരളത്തനിഴലെ കൃഷനിക്കമ്മാര്

പഴങടുതഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.500-ഓളണ ആളുകള കപമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ഇനനിയുണ കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്. പഴക്ഷ ഇക്കൗ കൂട്ടത്തനിഴലെമ്മാനണ യു.ഡനി.എഫസ്. ഴനമ്മാപ്പണ

നനില്ക്കുന്ന കര്ഷകപ്രസമ്മാനങളനില്ലേ എന്നതുകൂടെനി  നമള കമ്മാണണണ.  ചനിലെ

പ്രകടെനങളുണ  സമരപ്രഹസനങളുഴമമ്മാഴക്ക  നടെതന്നതല്ലേമ്മാഴത

ആകസതുഹനിമമ്മാചലെണ  വലെനിയ  പ്രകക്ഷമ്മാഭണ  ഉയര്ത്തനിഴകമ്മാണ്ടുവകരണ്ടുന്ന  ഇക്കൗ

കര്ഷകകപമ്മാരമ്മാട്ടത്തനിഴന്റെ മുന്നനികലെമ്മാ പനിന്നനികലെമ്മാ നടുവനികലെമ്മാ ഏറവണ പ്രമുഖമമ്മായ

ഇന്തര്യയനിഴലെ  പ്രതനിപക്ഷ  പ്രസമ്മാനമമ്മായ  കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്
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ഇല്ലേമ്മാഴതകപമ്മായനിരനിക്കുന.  അതുമമ്മാത്രമമ്മാകണമ്മാ  ഇക്കൗ  കകമ്മാര്പ്പകററ്റുവല്ക്ക-

രണത്തനിഴന്റെ  മഴറമ്മാരു  ദുരന്തണ.  ഴപകട്രമ്മാളനിയണ  ഉല്പന്നങളുഴടെ  വനിലെ

നനിയനണമ്മാവകമ്മാശേണ  കവഴണന്നസ്  വചതസ്   കഡമ്മാ.  മന്കമമ്മാഹന്  സനിണഗനിഴന്റെ

ഭരണകമ്മാലെത്തമ്മാണകല്ലേമ്മാ.  ഇന്നസ്  എന്തമ്മാണസ്  സനിതനി?  അനദനിനണ

പമ്മാചകവമ്മാതകത്തനിഴന്റെയുണ  മറസ്  ഴപകട്രമ്മാളനിയണ  ഉല്പന്നങളുഴടെയുഴമല്ലേമ്മാണ  വനിലെ

കൂടെനിക്കൂടെനി  വരനികയകല്ലേ.  ഴഫബ്രുവരനി  10-ാംതസ്പീയതനി  ഇന്തര്യയനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിവര്ഗണ  സമരത്തനിലെമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ  വനിലെക്കയറത്തനിഴനതനിരമ്മായനിട്ടുള്ള

പ്രകക്ഷമ്മാഭസമരത്തനില്  ഒരുപഴക്ഷ  ഇന്തര്യയനിഴലെ  സമ്മാധമ്മാരണക്കമ്മാഴരയമ്മാഴക

ബമ്മാധനിക്കുന്ന  ഒരു  നയത്തനിഴനതനിരമ്മായനിട്ടുള്ള  പ്രകക്ഷമ്മാഭസമരത്തനില്

കകമ്മാണ്ഗ്രസസ് എവനിഴടെ?  അതസ് കമ്മാണകണ. ഇവനിഴടെ  പുകമറ സൃഷനിചഴകമ്മാണസ്

വര്യമ്മാജമ്മാകരമ്മാപണങളുഴടെ  ഴകമ്മാടുമുടെനിയുഴടെ  മുകളനില്നനിന്നസ്  മകനമ്മാവര്യമ്മാപമ്മാരണ

കമ്മാണുകയകല്ലേ  യു.ഡനി.എഫസ്.   നനിങള  ഉയര്ത്തനിഴക്കമ്മാണ്ടുവന്ന  എല്ലേമ്മാ

ആകരമ്മാപണങളുണ  ചസ്പീട്ടുഴകമ്മാട്ടമ്മാരണ  കപമ്മാഴലെ  തകര്നവസ്പീഴകയമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ

ആകരമ്മാപണ പുകമറയുഴടെ വലെയണ കഭദനിചസ്  സൂരര്യകതജകസമ്മാഴടെ കകരളത്തനിഴലെ

പനിണറമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ജനങളുഴടെ  മനസനില് കുടെനികയറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.

കുകറയധനികണ  ഴതറനിദ്ധമ്മാരണകള  നനിങളക്കസ്  മുഴമ്പമ്മാഴക്ക  കകരളത്തനില്
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പരത്തമ്മാന്  പറനിയനിട്ടുണസ്.  ശേബരനിമലെ  പ്രശത്തനില്  കുകറകപര്

ഴകമ്മാടെനിപനിടെനിചഴകമ്മാണ്ടുണ   കുകറകപര്  ഴകമ്മാടെനിയനില്ലേമ്മാഴതയുണ  വലെനിയ  സമരണ

നടെത്തനി ജനങഴള ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കമ്മാന് കനമ്മാക്കനി.  കുറഴചമ്മാഴക്ക കകരളത്തനിഴലെ

ജനങള  ഴതറനിദ്ധരനിച.   പകക്ഷ  വളഴര  ഴപഴട്ടനതഴന്ന  കകരളത്തനിഴലെ

പ്രബുദ്ധത  നനിങളുഴടെ  ഇരട്ടത്തമ്മാപ്പസ്  തനിരനിചറനിഞ.  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ആത്മമ്മാര്തത  തനിരനിചറനിഞ.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  പനിന്നസ്പീടുവന്ന

ഉപഴതരഴഞ്ഞടുപ്പുകളനിലണ  ഇകപ്പമ്മാള  വന്ന  തകദ്ദേശേസതയണഭരണ  സമ്മാപന

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനിലണ  വര്ദ്ധനിച  കശേമ്മാഭകയമ്മാടുകൂടെനി  കകരളത്തനിഴലെ  ജനങള

ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യ മുന്നണനിഴയ അണഗസ്പീകരനിചതസ്.  ഇക്കൗ ബഡ്ജറനിലൂഴടെ

ഭമ്മാവനികകരളണ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനകവണനി,  ഒരു  വനിജ്ഞമ്മാനകകരളണ

സൃഷനിക്കുന്നതനിനകവണനി  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  ഞമ്മാഴനമ്മാരു  വമ്മാചകണ

വമ്മായനിചഴകമ്മാണസ്  എഴന്റെ  പ്രസണഗണ  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ബഡ്ജറസ്

അവതരനിപ്പനിചഴകമ്മാണസ്  ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനി  370- ാാമഴത്ത  പമ്മാരഗ്രമ്മാഫനില്

പറഞ്ഞനിരനിക്കുന,  ജ്ഞമ്മാകനമ്മാൽപ്പമ്മാദനണ,  അതനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലള്ള

നൂതനവനിദര്യകൾ,  അവ  സതമ്മായത്തമമ്മാക്കുന്നതനിനള്ള  നനപുണനി

പരനിശേസ്പീലെനങൾ,  സണരണഭകതതണ,  നവജ്ഞമ്മാനനിക  ഴതമ്മാഴെനിലകൾ  ഇതമ്മാണസ്
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വനികസന  തനണ.  ഈ  മുകന്നമ്മാട്ടുള്ള  പമ്മാതയനിൽ  നമ്മാണ  എല്ലേമ്മാവഴരയുണ

കചർതപനിടെനിക്കുണ. കക്ഷമവണ നസ്പീതനിയുണ വളർചയുണ ഉറപ്പുവരുതന്ന നവകകരളണ

രൂപണഴകമ്മാളണ.  ആ നവകകരളണ രൂപഴപ്പടുതവമ്മാനള്ള എല്.ഡനി.എഫസ്-ഴന്റെ

എല്ലേമ്മാ  പരനിശമങഴളയുണ  കകരളത്തനിഴലെ  സമ്മാമമ്മാനര്യജനങള

പനിന്തുണയ്ക്കുഴമനള്ളതനിനസ്  സണശേയണ  കവണ.  ഒരു  കമ്മാരര്യണ  കൂടെനി,  ഇന്നഴലെ

പ്രസണഗത്തനില്  കകമ്മാവളണ  എണ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്

സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി,  എകന്തമ്മാ  ഴകമ്മാടുങമ്മാറസ്  അടെനിക്കുവമ്മാന്

കപമ്മാകുകയമ്മാഴണന്നസ്.  ഴകമ്മാടുങമ്മാറ്റുണ  കപമമ്മാരനിയുണ  വരളചയുഴമമ്മാഴക്ക

പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുന്നവരമ്മാണസ് നനിങള.  പഴക്ഷ നനിങഴള നനിരമ്മാശേരമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണസ്

വലെനിയ  മുകന്നറണ  സൃഷനിക്കുകയമ്മാണസ്  എല്.ഡനി.എഫസ്.  ഗവണ്ഴമന്റെസ്.  ഇക്കൗ

ഗവണ്ഴമന്റെനിനസ് ഒരു തുടെര്ചയുണമ്മാകമ്മാന് കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്. ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന

കകരളത്തനിഴലെ ജനങള ഴനഞനികലെറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതനിനതകുന്ന ഇക്കൗ

ബഡ്ജറ്റുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട  ഉപധനമ്മാഭര്യര്തനകളക്കു  കവണനിയുള്ള  ഇക്കൗ

ധനവനിനനികയമ്മാഗബനില്ലേനിഴന  പനിന്തുണചഴകമ്മാണസ്  എഴന്റെ  വമ്മാക്കുകള

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്,....,  സഭ  ഇകപ്പമ്മാള

നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകയമ്മാണസ്.  3.00 മണനിക്കസ് അപരമ്മാഹ്ന സകമളനണ ആരണഭനിക്കുണ.

(സഭ ഉചയ്ക്കസ് 12.33-നസ് നനിര്ത്തനിവച.)

(ഉചയ്ക്കുകശേഷണ 12.33-നസ് നനിര്ത്തനിവച സഭ 3.00 മണനിക്കസ് പുനരമ്മാരണഭനിച.)

നനിയമനനിര്മമ്മാണണ....തുടെര്ച

(i) 2021-  ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില്
(ചര്ച.....തുടെര്ച)

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമ്മാമചന്ദ്രന്:  സര്,  കഡമ്മാ.  ടെനി.  എണ.  കതമ്മാമസസ്  ഴഎസകസ്

സഭയനില്  അവതരനിപ്പനിച  ധനകമ്മാരര്യ  ബനില്ലുകഴള  സര്വ്വമ്മാത്മനമ്മാ  ഞമ്മാന്

സതമ്മാഗതണ ഴചയ്യുകയമ്മാണസ്.  കകരളത്തനില് ഏഴറ സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസനനിയുണ

അതനിനപ്പുറണ  കകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായ  ഇടെഴപടെലകളുണ

അവഗണനയുഴമല്ലേമ്മാണ  നനിലെനനില്ക്കുന്ന  പശമ്മാത്തലെത്തനിലെമ്മാണസ്  നമ്മുഴടെ

സണസമ്മാനത്തനിഴന്റെ ഭമ്മാവനി പുകരമ്മാഗതനിഴയ മുന്നനില് കണ്ടുഴകമ്മാണസ് സമര്തമമ്മായനി

സമ്മാമ്പത്തനിക വനിനനിമയത്തനിനളള ആസൂത്രണ നടെപടെനികള ക്രമ്മാന്തദര്ശേനിയമ്മായ

കഡമ്മാ. ടെനി. എണ. കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ് നനിര്വ്വഹനിചഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.  അതനിഴന്റെ

ഏറവണ അവസമ്മാനഴത്ത ഉദമ്മാഹരണമമ്മാണസ് ഇക്കൗ സഭയനില് അവതരനിപ്പനിക്കഴപ്പട്ട

ബഡ്ജറ്റുണ  തുടെര്നളള  ധനകമ്മാരര്യ  ബനില്ലുണ.  കകരള  സണസമ്മാനഴത്ത,
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ചരനിത്രത്തനിഴലെ  സമമ്മാനതകളനില്ലേമ്മാത്ത  വനികസന  കനട്ടങളുഴടെ

ഴനറകയനിഴലെത്തനിക്കമ്മാന്  സമ്മാധര്യമമ്മായതനിഴന  മലെയമ്മാളനികളമ്മായ  എല്ലേമ്മാവരുണ

അഭനിമമ്മാനകത്തമ്മാഴടെയമ്മാണസ്  കനമ്മാക്കനിക്കമ്മാണുന്നതസ്.  ആ  അഭനിമമ്മാനകരമമ്മായ

അവരുഴടെ  ചനിന്തയമ്മാണസ്  കഴെനിഞ്ഞ  ത്രനിതലെ  പഞമ്മായത്തസ്  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്

പ്രകടെമമ്മായതസ്.  ആ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്  കകരളത്തനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷ

ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഴഴകവരനിച  അസൂയമ്മാര്ഹമമ്മായ  കനട്ടണ,  അതസ്  ഏകതമ്മാ

തമ്മാല്ക്കമ്മാലെനിക  പ്രതനിഭമ്മാസമമ്മാഴണനണ  അതുകണസ്  വരമ്മാന്  കപമ്മാകുന്ന

നനിയമസഭമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  ഫലെഴത്ത  സണബനനിചളള  വനിധനി

കല്പ്പനികക്കണതനിഴല്ലേനണ  ആ  വനിധനി  ഞങളുകടെതമ്മായനിരനിക്കുണ

എഴന്നമ്മാഴക്കയുളള  പ്രവചനങള  ആവര്ത്തനിചസ്  ഇക്കൗ  സഭയനില്  കകട്ടു

ഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  തസ്പീര്ചയമ്മായുണ പ്രതസ്പീക്ഷകളമ്മാണസ്  മനഷര്യഴന മുകന്നമ്മാട്ടസ്

നയനിക്കുന്നതസ്.  ആ  പ്രതസ്പീക്ഷകള  ഴഴകവനിടെമ്മാതനിരനിക്കുന്നതസ്  നല്ലേതുമമ്മാണസ്.

പഴക്ഷ,  പ്രതസ്പീക്ഷകഴള  കരനിചകളയുന്ന  തരത്തനിലളള  അനഭവങളമ്മാണസ്

സഭയ്ക്കകതണ പുറതണ അനദനിനണ ഉണമ്മായനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്നഴതന്ന പചയമ്മായ

സതര്യണ  ആഴരല്ലേമ്മാണ  പറയമ്മാന്  ശമനിചനിട്ടുണ  കബമ്മാധര്യഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ശമനിചനിട്ടുണ

ബനഴപ്പട്ടവര്ക്കസ് കബമ്മാധര്യമമ്മാകുന്നനിഴല്ലേനളളതസ് കഖദകരമമ്മാണസ്. 
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ഇന്നസ്  നമ്മുഴടെ  സണസമ്മാനഴത്ത  രമ്മാഷസ്പീയ  അന്തരസ്പീക്ഷണ

പരനികശേമ്മാധനിക്കുകമ്പമ്മാള  കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  അപ്രസക്തമമ്മാകുനഴവന്നസ്  പറയുന്നതസ്

ഞങളല്ലേ.  കകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  അപ്രസക്തമമ്മാക്കനിയനിട്ടസ്,  നനിര്വസ്പീരര്യമമ്മാക്കനിയനിട്ടസ്,

അവഴര  ചനിത്രത്തനില്  നനിന്നസ്  മമ്മാറനിയനിട്ടസ്  എഴന്തങനിലണ  നടെകത്തണതുഴണന്ന

ചനിന്തയുണ  ഇടെതുപക്ഷഴത്ത  സണബനനിചനില്ലേ.  എന്നസ്  മമ്മാത്രമല്ലേ,  ഇന്തര്യമ്മാ

രമ്മാജര്യഴത്ത ഇന്നഴത്ത ഴപമ്മാതുരമ്മാഷസ്പീയ സമ്മാഹചരര്യണ മനസനിലെമ്മാക്കുകമ്പമ്മാള ഏഴറ

ശേക്തമമ്മായ  തനിരനിചവരവസ്  സമ്മാധര്യമമ്മായനിത്തസ്പീകരണതസ്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുണ

കകമ്മാണ്ഗ്രസനിനസ്  ആയനിരനിക്കണഴമന്നസ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരമ്മാണസ്  ഞങള.

നനിര്ഭമ്മാഗര്യഴമന്നസ്  പറയഴട്ട,  അതനിനളള കരുതണ പരനിപമ്മാടെനിയുണ  അവര്ക്കനില്ലേ.

അവര്  ഇന്നസ്  നടെത്തനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  നടെപടെനികള  ഏഴതടുത്തസ്

പരനികശേമ്മാധനിചമ്മാലണ  പരനിഹമ്മാസര്യമമ്മായനിത്തസ്പീരുന്ന അവസയമ്മാണസ്  സഭയ്ക്കുളളനിലണ

പുറതമുളളതസ്.  സഭയനിലെമ്മാഴണങനില്  എല്ലേമ്മാറനികനമ്മാടുണ  ഒരു  നനികഷധഭമ്മാവവണ

ഒന്നനികനയുണ  അണഗസ്പീകരനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്ത  അവസയുമമ്മാണസ്.  ഇതസ്  ഒരു

പ്രകതര്യക  മമ്മാനസനികമ്മാവസയനില്  മനഷര്യനസ്  വനകചരുന്ന  ചനിന്തയമ്മാഴണന്ന

കമ്മാരര്യത്തനില്  സണശേയമനില്ലേ.  പഴക്ഷ,  ആ  ചനിന്തയ്ഴക്കമ്മാപ്പണ  ജനങള

സഞരനിചഴകമ്മാളളുണ,  ആ ചനിന്തകഴള ജനങള അകതപടെനി ഉളഴക്കമ്മാളളുഴമന്നസ്
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കരുതുന്നതമ്മാണസ്  വനിഡനിത്തണ.  ആ  വനിഡനിത്തണ  അനഭവത്തനിലൂഴടെ

കബമ്മാധര്യമമ്മായനിട്ടുണ  തനിരുത്തണഴമന്നസ്  കതമ്മാന്നമ്മാത്ത  ഒരവസയനികലെക്കസ്

യു.ഡനി.എഫസ്.  കപമ്മായനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ  ഭമ്മാവനിഴയ

സണബനനിചളള  തനികഞ്ഞ  ആശേങ  ജനങളനില്  മമ്മാത്രമല്ലേ,  നനിങളുഴടെ

അണനികളനിലമുണസ്  എനളളതസ്  മനസനിലെമ്മാക്കനി  കപമ്മായമ്മാല് നല്ലേതമ്മാണസ്.  സമയ

പരനിമനിതനിമൂലെണ  മഴറമ്മാന്നനിഴനക്കുറനിചണ  ഞമ്മാന്  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിക്കമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലേ. 

ഇക്കൗ  ധനകമ്മാരര്യ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിക്കഴപ്പട്ടനിട്ടുളള  നനിര്കദ്ദേശേങകളമ്മാടെസ്  അനകൂലെനിക്കുകയുണ

കയമ്മാജനിക്കുകയുണ ഴചയ്യുന്നകതമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ, ഒനരണസ് കമ്മാരര്യങള ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ

ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ  ശദ്ധയനില്ഴകമ്മാണ്ടുവകരണതുണസ്.  അതനില്

പ്രധമ്മാനണ എഴന്റെ മണ്ഡലെവമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുവരുന്ന കമ്മാരര്യങളമ്മാണസ്.   എഴന്റെ

മണ്ഡലെത്തനിലെമ്മാണസ് സനമ്മാമനിയുഴടെ ദുരന്തണ ഏറവണ കൂടുതല് അനഭവഴപ്പകടെണനി

വന്നതസ്. 142  മനഷര്യജസ്പീവനകള അപഹരനിക്കഴപ്പടുകയുണ ആയനിരക്കണക്കനിനസ്

വസ്പീടുകള തകര്നകപമ്മാവകയുണ ഴചയനിട്ടുണസ്.  അവരുഴടെ പുനരധനിവമ്മാസണ അന്നസ്

നടെത്തഴപ്പട്ടുഴവങനിലണ ഇന്നസ് അവരുഴടെ ജസ്പീവനിതണ ദുരനിതപൂര്ണ്ണമമ്മാണസ്.  സനമ്മാമനി
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കകമ്മാളനനികളനിഴലെ വസ്പീടുകള തകര്ന്നസ് തരനിപ്പണമമ്മായനി വമ്മാസകയമ്മാഗര്യമല്ലേമ്മാതമ്മായനി

മമ്മാറനിയനിട്ടുണസ്.  അതസ്  പുനര്നനിര്മനിക്കമ്മാന്,  സനമ്മാമനി  ബമ്മാധനിതരമ്മായ

മത്സര്യഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  സണരക്ഷനിക്കമ്മാന്  പ്രകതര്യകമമ്മായ  കപ്രമ്മാജകസ്

അണഗസ്പീകരനിചസ്  നടെപ്പമ്മാക്കണഴമന്നസ്  ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ

ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണസ്.   എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ

തസ്പീരകദശേ  പഞമ്മായത്തമ്മാണസ്  ആലെപ്പമ്മാടെസ്.  അതസ്  വമ്മാലെസ്  കപമ്മാഴലെ  കനിടെക്കുന്ന

പ്രകദശേമമ്മാണസ്. 17 കനി.മസ്പീറര് നസ്പീളത്തനില് വളഴര ചുരുങനിയ വസ്പീതനി മമ്മാത്രമുളള ആ

ഭൂപ്രകദശേണ കരനിമണല്ഴകമ്മാണസ് സമ്പന്നമമ്മായ സലെമമ്മാണസ്.  ആ നമ്മാടെസ്  നമ്മുഴടെ

രമ്മാജര്യഴത്ത  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി  മുകന്നമ്മാട്ടസ്  നയനിക്കുന്നതനിനസ്  പ്രകൃതനിദത്തമമ്മായനി

സണഭമ്മാവന  ഴചയ്യുന്ന  നമ്മാടെമ്മാണസ്.  ആ  നമ്മാടെനിഴനയുണ  കരനിമണ്ണനിഴനയുണ

സണരക്ഷനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയണഴമങനില്  തസ്പീരസണരക്ഷണ  നടെപടെനികളുണമ്മാകണണ.

അഴതമ്മാനണ  അവനിഴടെ  നടെക്കുന്നനില്ലേ.  അതനിഴന്റെ  ഴകടുതനികള  നനിരന്തരണ

അനഭവഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്  ആ  നമ്മാടെനിഴന്റെ

തസ്പീരസണരക്ഷണത്തനിനസ്  പ്രകതര്യക  പമ്മാകക്കജസ്  അണഗസ്പീകരനിചസ്

നടെപ്പനിലെമ്മാകക്കണതുണസ്.  അല്ലേമ്മാത്തപക്ഷണ വളഴര അകലെത്തനിലെല്ലേമ്മാഴത ആ ഭൂമനി

ഭൂപടെത്തനില് നനിനണ ഇല്ലേമ്മാതമ്മാകുന്ന അവസയുണമ്മാകുണ.  പടെനിഞ്ഞമ്മാറസ്  വശേത്തസ്
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അറബനിക്കടെലണ  കനിഴെക്കുവശേത്തസ്  ടെനി.എസസ്.  കനമ്മാലണ  സനിതനി  ഴചയ്യുന്ന

നനിലെയമ്മാണസ്  അവനിഴടെയുളളതസ്.  വളഴര  narrow  ആയനിട്ടുളള  ഭൂപ്രകദശേത്തസ്

കടെലെമ്മാക്രമണണ ഇനനിയുണ  വര്ദ്ധനിചസ്  വന്നമ്മാല് കടെല് കര  കവര്ഴന്നടുക്കുകയുണ

കടെലണ  ടെനി.എസസ്.കനമ്മാലണ  സണകയമ്മാജനിക്കുകയുണ  ഴചയ്യുണ.  ആ  സണകയമ്മാജനണ

നടെക്കുന്നകതമ്മാടുകൂടെനി  കരുനമ്മാഗപ്പളളനി  അടെക്കമുളള  മുനനിസനിപ്പല്  കമഖലെയുണ

കുലെകശേഖരപുരണ,  കമ്മാപ്പന പഞമ്മായതകളുണ ഇല്ലേമ്മാതമ്മാകുന്ന അവസയനികലെക്കസ്

കപമ്മാകുണ.  അതസ്പീവ  ഗക്കൗരവതരമമ്മായ  ഈ  വനിഷയണ  പലെതവണ

ബനഴപ്പട്ടവരുഴടെ  ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിചതമ്മാണസ്,

ഇക്കമ്മാരര്യണ  ഞമ്മാന്  ആവര്ത്തനിചസ്  പറയുന.  ആ  നമ്മാടെനിഴന  സണരക്ഷനിക്കമ്മാന്

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  സജസ്പീവമമ്മായ  ഇടെഴപടെല്  ഉണമ്മാകണഴമന്നസ്

അഭര്യതനിചഴകമ്മാണസ് ഒരനിക്കല് കൂടെനി ധനകമ്മാരര്യ ബനില്ലേനിഴന അനകൂലെനിചഴകമ്മാണസ്

എഴന്റെ പ്രസണഗണ അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഴക  .    എന്  .    എ  .    ഖമ്മാദര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ധനകമ്മാരര്യ

വകുപ്പുമനനി  ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിച  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനികനമ്മാടെസ്  ഞമ്മാന്

വനികയമ്മാജനിക്കുന. ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കഴെനിഞ്ഞ കമ്മാലെഴത്ത ധനവനിനനികയമ്മാഗണ

തൃപനികരമല്ലേമ്മാത്തതുഴകമ്മാണ്ടുണ പലെതനിലണ പമ്മാഴെസ് ഴചലെവണ ദുര്വര്യയവണ ഉണമ്മായതു
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ഴകമ്മാണ്ടുഴമമ്മാഴക്ക  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായ  മരര്യമ്മാദ  പമ്മാലെനിചഴകമ്മാണസ്

കനര്മമ്മാര്ഗത്തനിലെമ്മാണസ് ഇവനിഴടെ ധനണ ഴചലെവഴെനിചഴതന്നസ് ഞമ്മാന് കരുതുന്നനില്ലേ.

അതുഴകമ്മാണസ്  പ്രകതര്യകമമ്മായനി  ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന

എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.

കകരള  ഗവണ്ഴമന്റെനിനസ്  ധമ്മാരമ്മാളണ  സപ്രധമ്മാനമമ്മായ  വകുപ്പുകളുണ  മനികച

ഉകദര്യമ്മാഗസന്മേമ്മാരുമുണസ്.  ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ്  വകുപ്പനില്  ഒന്നമ്മാന്തരണ

എഞനിനസ്പീയര്മമ്മാരുണ  സമ്മാകങതനിക  വനിദഗ്ദ്ധരുമുണസ്.  ഏതസ്  നനിര്മമ്മാണ

പ്രക്രനിയകളുണ  നന്നമ്മായനി  പൂര്ത്തനിയമ്മാക്കനിയ  ചരനിത്രവമുണസ്.  ദശേമ്മാബ്ദങളമ്മായനി

അതസ്  വര്യവസമ്മാപനിതമമ്മായനി  മുകന്നമ്മാട്ടസ്  കപമ്മാവകയമ്മാണസ്.  കകരള  കസ്റ്റേറസ്

ഇലെകനിസനിറനി  കബമ്മാര്ഡനിനണ  വമ്മാട്ടര്  അകതമ്മാറനിറനിക്കുണ  ഴഴമനര്  ഇറനികഗഷനണ

തകദ്ദേശേസതയണഭരണ  വകുപ്പനിനഴമല്ലേമ്മാണ  ധമ്മാരമ്മാളണ  മനികച  എഞനിനസ്പീയര്മമ്മാരുണ

ഉകദര്യമ്മാഗസന്മേമ്മാരുമുണമ്മായനിരനിഴക്ക,  അവഴരഴയല്ലേമ്മാണ  പമ്മാര്ശേതവത്കരനിച

ഴകമ്മാണമ്മാണസ് കനിഫ്ബനി എന്ന പുതനിയ പ്രസമ്മാനണ ഇവനിഴടെ സജസ്പീവമമ്മാക്കനിയതസ്.

ആ  പ്രസമ്മാനണ  വന്നകതമ്മാടുകൂടെനി,  പ്രകതര്യകമമ്മായ  ഏജന്സനികഴള  ഏല്പ്പനിചസ്

അതുവഴെനി പ്രവൃത്തനികള നടെതന്ന സനിതനിവനികശേഷണ വന്നതുഴകമ്മാണസ്  വലെനിയ

വനിലെഴകമ്മാടുത്തസ്  കമ്മാതകപമ്മാകുന്ന  നമ്മുഴടെ  നനിര്മമ്മാണ  സണവനിധമ്മാനണ
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പമ്മാര്ശേതവത്കരനിക്കഴപ്പട്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതസ്  ശേരനിയമ്മായ  നടെപടെനി

ക്രമമമ്മാഴണന്നസ്  കരുതുന്നനില്ലേ.  കനിഫ്ബനി  നമ്മുഴടെ  വളര്തപുത്രനമ്മാണസ്.

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ് വകുപ്പുണ ഇതരവകുപ്പുകളുഴമല്ലേമ്മാണ നമ്മുഴടെ മക്കളമ്മാണസ്.  മക്കഴള

സണരക്ഷനിക്കമ്മാഴത  വളര്തപുത്രഴന  തമ്മാകലെമ്മാലെനിക്കുന്ന  ഇക്കൗ  ഇടെപമ്മാടെസ്

എന്തമ്മായമ്മാലണ  വളഴര  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമ്മാക്കുന്ന  ഒന്നമ്മാണസ്.  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില്

ബഡ്ജറസ്  അവതരനിപ്പനിക്കുകമ്പമ്മാള അതനില് ധമ്മാരമ്മാളണ കമ്മാരര്യങള വരണഴമന്നസ്

ഞങള എല്ലേമ്മാ അണഗങളുണ ആഗ്രഹനിക്കമ്മാറണസ്. കമ്മാരര്യങഴളമ്മാഴക്ക വരമ്മാറമുണസ്.

ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനി ഒരു വലെനിയ ഴപട്ടനിയുമമ്മായനി  വരുന്നതനിഴന്റെ ചനിത്രങള

ചമ്മാനലകളനിലണ  പത്രങളനിലണ  കമ്മാണമ്മാറണസ്.  ആ  ഴപട്ടനിക്കകത്തസ്  ഴവറണ

കടെലെമ്മാസസ്  മമ്മാത്രമമ്മാണുളളതസ്,  യഥമ്മാര്ത  ഴപട്ടനി  മഴറമ്മാന്നമ്മാഴണന്നമ്മാണസ്  ഇക്കൗ

വനികസന  പ്രവര്ത്തനണ  കമ്മാണുകമ്പമ്മാള  നമുക്കസ്  കതമ്മാനന്നതസ്.  ബഡ്ജറനില്

പ്രഖര്യമ്മാപനിച  പദ്ധതനികഴളമ്മാനണ  നടെപ്പനിലെമ്മായനിവരുന്നനില്ലേ.  എഴന്റെ  നനികയമ്മാജക

മണ്ഡലെത്തനിഴലെ  എടെയ്ക്കമ്മാപറമ്പസ്  എന്ന  സലെത്തസ്  ഒരു  ജനി.എല്.പനി.  സ്കൂള

ഴപമ്മാളനിഞവസ്പീഴെമ്മാറമ്മായ അവസയനിലെമ്മാണസ്.  അതനിനസ് ഴകട്ടനിടെമുണമ്മാക്കമ്മാന് ഞമ്മാന്

ആഗ്രഹനിച.  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുകയുണ  ഴചയ്തു.  പഴക്ഷ,  100  രൂപ

ഴകമ്മാണസ്  ഴകട്ടനിടെമുണമ്മാക്കമ്മാന്  ഞങളുഴടെ  നമ്മാട്ടനിഴലെമ്മാനണ  സമ്മാധര്യമമ്മാകനില്ലേ,
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എവനിഴടെയമ്മാണതസ്  സമ്മാധര്യമമ്മാകുന്നഴതന്നസ്  എനനിക്കറനിയനില്ലേ.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭരണകമ്മാരര്യങളനില്,  എഴന്റെ  കസ്നേഹനിതന്  റവനല്യൂ  വകുപ്പുമനനി

ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരകനമ്മാടെസ്  പറയമ്മാനള്ളതസ്,  എഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനിഴലെ ഉക്കൗരകണ

വനികല്ലേജനില് വനികല്ലേജസ് ഓഫസ്പീസറനില്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാല് ഒരുപമ്മാടെസ് നമ്മാളമ്മായനി കളകറഴടെ

പുറഴക  നടെക്കുകയമ്മാണസ്.  ഒരു  വനികല്ലേജസ്  ഓഫസ്പീസഴറ  നനിയമനിക്കമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കമ്മാത്ത,  എല്.പനി.  സ്കൂളനിനസ്  ഴകട്ടനിടെമുണമ്മാക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കമ്മാത്ത,

വനികസന  പ്രവര്ത്തനങഴളക്കുറനിചസ്  എത്ര  കബമ്മാധര്യഴപ്പടുത്തനിയമ്മാലണ

ജനങളക്കസ്  കബമ്മാധര്യഴപ്പടെനില്ലേ  എനളള  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യണ  നമള

മനസനിലെമ്മാകക്കണതമ്മാണസ്.  പുത്തന്  നനിര് മമ്മാണ  ഏജന്സനികളവഴെനി

കനിഫ്ബനിഴയ  തസ്പീറനികപ്പമ്മാറ്റുകമ്പമ്മാളത്തഴന്ന,  അതസ്  എല്ലേമ്മാസലെങളനിലണ

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  വനികസന  പ്രവര്ത്തനങള  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്

സസമ്മാധര്യമമ്മായ  ഒരു  നടെപടെനിയമ്മാഴണന്നസ്  ഞമ്മാന്  കരുതുന്നനില്ലേ.  മലെയമ്മാളനികള

കജമ്മാലെനിഴചയമ്മാത്തതുഴകമ്മാണസ്  നമള  ബണഗമ്മാളനികഴള  കജമ്മാലെനി

ഏല്പ്പനിചതുകപമ്മാഴലെ ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ് വകുപ്പസ് ഴകമ്മാള്ളമ്മാത്തതുഴകമ്മാണസ്  കവഴറ

ഏജന്സനികഴള  നമ്മുഴടെ  പ്രവ വൃത്തനികള ഏല്പ്പനിക്കുന്നതസ്  ശേരനിയമ്മായ  ഒരു

നടെപടെനിക്രമമല്ലേ.  ബജറസ് എനപറയുന്നതസ് തസ്പീഴര വനിലെയുണ നനിലെയുമനില്ലേമ്മാത്ത ഒരു
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പ്രസമ്മാനമമ്മായനി  മമ്മാറകയുണ  ബജറനില്  ഉള്ളകമ്മാരര്യങഴളമ്മാനണ  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാത്ത  സനിതനിയുണ  വന.  നമ്മുഴടെ  സണസമ്മാനത്തസ്  ധമ്മാര്മനിക

ചച്യുതനിയുണമ്മാകുന്ന,  രമ്മാഷസ്പീയരണഗതണ  മനഷര്യസമൂഹത്തനിലണ  ജസ്പീര്ണ്ണതകള

വളര്നവരുന്ന  ഒരു  സമയമമ്മാണസ്.  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനങള

പരനികശേമ്മാധനിചമ്മാല്,  രമ്മാഷസ്പീയരണഗതണ  സമൂഹത്തനിലണ  വളര്നവരുന്ന

ജസ്പീര്ണ്ണതകഴള  തതരനിതഴപ്പടുതന്ന  പ്രവൃത്തനിയമ്മാണസ്  ഈ  കഴെനിഞ്ഞ

അഞ്ചുവര്ഷണ  ഴചയഴതന്നതനിനസ്  ധമ്മാരമ്മാളണ  ഉദമ്മാഹരണങളുണസ്.  അഴതമ്മാഴക്ക

എടുതകമ്മാണനിക്കുവമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലേ.  ജനമ്മാധനിപതര്യപരമമ്മായനി

ചനിന്തനിക്കുന്ന  നമ്മുഴടെ  സഭ  ജനമ്മാധനിപതര്യത്തനിഴന്റെ  ശസ്പീകകമ്മാവനിലെമ്മാഴണന്നസ്

പലെരുണ  പറയമ്മാറണസ്.   ജനമ്മാധനിപതര്യണ  എന്നസ്  പറയുന്നതസ്  ഭുരനിപക്ഷത്തനിഴന്റെ

തമ്മാല്പരര്യങള  മമ്മാത്രണ  അടെനികചല്പ്പനിക്കലെല്ലേ.  ജനമ്മാധനിപതര്യഴത്തക്കുറനിചസ്

ഗമ്മാനനിജനി  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്  നമുക്കസ്  ഒമ്മാര്മയുണസ്.  അകദ്ദേഹണ  പറഞ്ഞതസ്,

നനിങള  ഒരു  ഒമ്മാട്ടമത്സരത്തനില്  പഴങടുത്തനിട്ടസ്  ഒന്നമ്മാമനമ്മായനിത്തസ്പീര്ന്നമ്മാല്

അതനിനകമ്മാരണണ  നനിങളുഴടെ  കൂഴടെ  ഒമ്മാടെമ്മാന്  മറ്റുചനിലെര്  കൂടെനി  ഉണമ്മായനിരുന

എനള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നസ് കരുതുന്നതമ്മാണസ് ജനമ്മാധനിപതര്യണ എന്നമ്മാണസ്.  കൂഴടെ

ഒമ്മാടെമ്മാന് കുഴറ ആളുകള ഉള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണസ് ഒന്നമ്മാമനമ്മായനിത്തസ്പീരുന്നതസ്.  ഒറയ്ക്കസ്
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ഒമ്മാടെനിയമ്മാല്  ആരുണ  ഒന്നമ്മാമനമ്മാകുകയനിഴല്ലേന്നസ് അകദ്ദേഹണ  പറഞ്ഞതസ്  ഈ

സന്ദര്ഭത്തനില്  ഒമ്മാര്കക്കണ്ടുന്ന ഒരു  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.   ഞമ്മാന്  പറയുന്നതസ്,  ഈ

സര്ക്കമ്മാരനിനസ് കനതൃതതണ ഴകമ്മാടുക്കുന്ന ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനിക്കസ് ഈ

കഴെനിഞ്ഞ  പഞമ്മായത്തസ്  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്,  സൂകമമ്മായനി  പരനികശേമ്മാധന

നടെത്തനിയമ്മാല്  ഴചറനിഴയമ്മാരു മുന്നക  പഞമ്മായത്തസ്  ഴമമ്പര്മമ്മാരുഴടെ

എണ്ണത്തനില്   ഉണമ്മായനിട്ടുണസ്.  അഴതമ്മാരു  മഹമ്മാസണഭവമമ്മായനി  കരുതനി,

അതുഴകമ്മാണസ്  തുടെര്ഭരണണ  കനിട്ടുഴമന്നസ്  ഇവനിഴടെ  എല്ലേമ്മാവരുണ

പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്,  എനനിക്കറനിഞകൂടെമ്മാ.  കഴെനിഞ്ഞ  കലെമ്മാകസ് സഭമ്മാ

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില് 19 സസ്പീറനില് ഴഎകര്യജനമ്മാധനിപതര്യ മുന്നണനിയമ്മാണസ് ജയനിചതസ്.

അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന  ഇന്തര്യന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില് ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യ

പ്രസമ്മാനത്തനിനസ്  കുകറ ഴമമ്പര്മമ്മാരുണമ്മായനിരുന്ന  ഒരു  കമ്മാലെമുണമ്മായനിരുന.

ഇകപ്പമ്മാള  നനിങളക്കസ്  കലെമ്മാകസ് സഭയനില്  ഒരമ്മാകളയുള. വളഴര  ഴചറനിയ  ഒരു

പമ്മാര്ട്ടനിയമ്മായ  ഞങളക്കുകപമ്മാലണ   കലെമ്മാകസ് സഭയനില്  3  ഴമമ്പര്മമ്മാര്

ഉണമ്മാകുകമ്പമ്മാള,  സമ്മാര്വ്വകദശേസ്പീയ   പ്രസമ്മാനമമ്മായ  ഇടെതുപക്ഷമുന്നണനിക്കസ്,

സനി.പനി.ഴഎ.  (എണ)-നസ്  ഒരു  ഴമമ്പര്  മമ്മാത്രമമ്മാണസ്  കലെമ്മാകസ് സഭയനിലള്ളതസ്.

പഞമ്മായത്തമ്മാണസ്   വലെനിയ  കമ്മാരര്യഴമന്ന  നനിലെയനില്  നനിങള  പറയുകമ്പമ്മാള,
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മുഴമ്പമ്മാഴക്ക സണസമ്മാനങഴളക്കുറനിചസ്  പറഞ്ഞനിരുന;  കദശേസ്പീയകമ്മാരര്യങള

പറഞ്ഞനിരുന.   ഇകപ്പമ്മാള  കദശേസ്പീയ  കമ്മാരര്യങഴളമ്മാഴക്ക  വനിട്ടസ്  വളഴര

പ്രകദശേനികമമ്മായ  സനിതനിയനികലെക്കസ് കമ്മാരര്യങള  ചുരുങനിതടെങനിയതസ്  വളഴര

നനിര്ഭമ്മാഗര്യകരമമ്മായ  കമ്മാരര്യമമ്മാഴണന്നതസ്  കമ്മാണമ്മാഴത  കപമ്മാകരുഴതന്നമ്മാണസ്

എനനിക്കസ് അവകരമ്മാടെസ്  പറയുവമ്മാനള്ളതസ്.   കൂടുതല് പറഞ്ഞസ് സമയണ കളയമ്മാന്

ഞമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലേ.

 "എങനികലെമ്മാ, നമുക്കനിനനി ശുഭവത്സരണ  കനര്ന; തങളനില് പനിരനിയുക

മണഗള  വചഴസന്നമ്മാല്, ഴതമ്മാണയനില് കുരുങ്ങുന"  എന  പറഞ്ഞസ്  ഞമ്മാന്

ഉപസണഹരനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    ഴക  .    നമ്മാണു:   സര്,  ഒരു എണ.എല്.എ എനള്ള നനിലെക്കസ്

നമ്മുഴടെ  ഏറവണ  വലെനിയ  ആഗ്രഹവണ  നമള  പരനിശമനിക്കുന്നതുണ  നമ്മുഴടെ

നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ  ജനങളുഴടെ  എല്ലേമ്മാ  കമഖലെകളനിലമുള്ള

ആവശേര്യങളുണ  തമ്മാല്പരര്യങളുണ  സണരക്ഷനിക്കുന്നതനിനള്ള  പ്രവൃത്തനികള

മണ്ഡലെത്തനിഴലെ  എല്ലേമ്മാഭമ്മാഗതണ  നടെതകയുണ  വനിജയനിപ്പനിക്കുകയുണ  ഴചയ്യുക

എന്നതമ്മാണസ്.  അതമ്മാണസ്  ഒരു  എണ.എല്.എ.-യുഴടെ  വനിജയണ.  എന്തസ്

പ്രശമുണമ്മായമ്മാലണ,  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  അധനികമ്മാരത്തനില്  വന്നകശേഷണ
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നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ  എല്ലേമ്മാഭമ്മാഗതണ,  എല്ലേമ്മാകമഖലെകളനിലണ

വനികസനപരമമ്മായ  കമ്മാരര്യങള  നടെനവരുന്നതുഴകമ്മാണസ്,  ഒരു  എണ.എല്.എ.

എനള്ള നനിലെക്കസ്  വളഴര അഭനിമമ്മാനകത്തമ്മാടുകൂടെനി ഈ കഴെനിഞ്ഞ നമ്മാകലെമുക്കമ്മാല്

വര്ഷണ  പ്രവര്ത്തനിക്കമ്മാന് സമ്മാധനിചതനില്  അതനിയമ്മായ സകന്തമ്മാഷമുണസ്.   ഈ

ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില്ലേനിഴന ഞമ്മാന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന

എതനിര്ക്കുന.  ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ  സനി.  ഴക.  നമ്മാണു  ഇക്കൗ  സഭയനിഴലെ  ഏറവണ

സസ്പീനനിയറമ്മായ  അണഗമമ്മാണസ്.  അകദ്ദേഹണ  ഇവനിഴടെ  ചൂണനിക്കമ്മാണനിചതുകപമ്മാഴലെ,

എണ.എല്.എ-മമ്മാര്  എന്നനനിലെയനില്  നമള  അസണബനി  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ

പുകരമ്മാഗതനിക്കുകവണനി  നടെതന്ന  പ്രവര്ത്തനങള  ഭരണപക്ഷ,  പ്രതനിപക്ഷ

കഭദമകനര്യ  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  ഏറവണ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  കഴെനിഞ്ഞ

വര്ഷഴത്തകപ്പമ്മാഴലെതഴന്ന,  എണ.എല്.എ-മമ്മാര്ക്കുകവണനി  20

ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാസലകള  ബജറനിലൂഴടെ  പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുന്ന ഒരു നനിലെപമ്മാടെമ്മാണസ്  അങസ്

ഈ  വര്ഷവഴമടുത്തതസ്.  20  ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാസല്  ബജറനില്  കപരുഴകമ്മാണസ്

കചര്തഴവങനിലണ  എ.എസസ്.  ഴകമ്മാണസ്  അതസ്  പ്രകയമ്മാജനഴപ്പട്ടനില്ലേ

എനള്ളതമ്മാണസ്  ഞങഴള  സണബനനിച  ഴപമ്മാതുവമ്മായനിട്ടുള്ള  അനഭവണ.
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സതമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുണ  രമ്മാഷസ്പീയപരമമ്മായ  കമ്മാരണങള  അതനിനണമ്മാകമ്മാണ.   ഇനനി

ഏതമ്മാനണ  ചുരുങനിയ  സമയമമ്മാണസ്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെമ്മാവധനിയമ്മായുള്ളതസ്.

എനനിക്കസ് വനിനസ്പീതമമ്മായനി അഭര്യര്തനിക്കമ്മാനള്ളതസ്,  ഈ  20  ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാസലകള

എല്ലേമ്മാണ  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുക  എനള്ളതസ്  പ്രകയമ്മാഗനികമഴല്ലേന്നസ്

നമുഴക്കല്ലേമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാണ.  പഴക്ഷ,  മുന്ഗണന നനിശയനിചസ് അതനില് രകണമ്മാ

മൂകന്നമ്മാ  എങനിലണ  നസ്പീതനിപൂര്വ്വമമ്മായനി  പരനിഗണനിചസ്  എ.എസസ്.  ഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞമ്മാല്,  അതസ്  അസണബനി  മണ്ഡലെഴത്ത  പ്രതനിനനിധസ്പീകരനിക്കുന്ന

ജനപ്രതനിനനിധനികള  എന്ന  നനിലെയനില്  ഞങളക്കസ്  ഏറവണ  വലെനിയ

ഉപകമ്മാരമമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നസ്  സൂചനിപ്പനിക്കമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണസ്.

എണ.എല്.എ-മമ്മാരുഴടെ  ആവശേര്യണ  എനള്ളനനിലെയനില്  ഇക്കമ്മാരര്യത്തനില്

ഗവണ്ഴമന്റെസ്  മുന്ഗണന  ഴകമ്മാടുക്കണണ; എ.എസസ്. ഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്

കഴെനിയുന്നവനിധത്തനില്  നടെപടെനിയുണമ്മാകണഴമന്നസ്  അഭര്യര്തനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ  മുന്മനനി  ഴക.  എണ.  മമ്മാണനിയുഴടെ  കമ്മാലെഘട്ടത്തനില്,  ഒരു

അസണബനി  മണ്ഡലെത്തനിനസ്  അഞസ്  കകമ്മാടെനിരൂപ  വസ്പീതണ  എന്ന  പദ്ധതനി

യു.ഡനി.എഫസ്.  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയതസ്  140  എണ.എല്.എ.-മമ്മാര്ക്കുണ

ഒരുകപമ്മാഴലെ  ഫണസ്  അനവദനിചഴകമ്മാണമ്മാണസ്.  യു.ഡനി.എഫസ്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ
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കമ്മാലെത്തസ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന,  എണ.എല്.എ-മമ്മാര്ക്കസ്  കനരനിട്ടസ്  ഇടെഴപട്ടസ്

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാവന്ന  Asset  development  fund  എന്ന  സസ്പീണ

എല്.ഡനി.എഫസ്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെതണ  തുടെരുന്നതസ് നല്ലേകമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.

അത്തരഴമമ്മാരു നല്ലേ  സമസ്പീപനഴമടുത്തതസ്  വളഴര  വലെനിയ  അനഗ്രഹമമ്മാണസ്.   

ഴടെകസ് നസ്റ്റേല്സസ്  കകമ്മാര്പ്പകറഷഴന്റെ രക്ഷയ്ക്കുണ നവസ്പീകരണത്തനിനണകവണനി

കഴെനിഞ്ഞവര്ഷണ ബജറനില് കുഴറ തുക പ്രഖര്യമ്മാപനിച.  കകമ്മാട്ടയണ ഴടെകസ് നസ്റ്റേല്സസ്

മനില്  എഴന്റെ  നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെമമ്മായ  കടുതരുത്തനിയനിലെമ്മാണസ്.  വനിവനിധ

തര്ക്കങള ഴകമ്മാണമ്മാകമ്മാണ,  അവനിഴടെ  കഴെനിഞ്ഞവര്ഷണ  ഒരു നപസകപമ്മാലണ

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാനള്ള  സമ്മാഹചരര്യണ  ഉണമ്മായനിട്ടനില്ലേ.  ഇപ്രമ്മാവശേര്യവണ

അതുതഴന്നയമ്മാണസ്  സമ്മാഹചരര്യഴമങനില്  ഈ  ബജറസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനണഴകമ്മാണസ്

ജനങളക്കസ്  കവണത്ര  പ്രകയമ്മാജനണ  കനിട്ടമ്മാഴത  കപമ്മാകുണ.  അതുഴകമ്മാണസ്

ഇക്കമ്മാരര്യങള  അങസ്  പ്രകതര്യകമമ്മായനി  പരനിഗണനിക്കണണ.   ഴടെകസ് നസ്റ്റേല്സസ്

കകമ്മാര്പ്പകറഷനകളനില്  പമ്മാവഴപ്പട്ട  ഒരുപമ്മാടെസ്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള

കജമ്മാലെനിഴചയ്യുനണസ്.   അവര്  പട്ടനിണനികനിടെക്കുന്ന  ഒരു  സമ്മാഹചരര്യത്തനികലെക്കസ്

പലെ  മനില്ലുകളുണ  കപമ്മാകുന.  അവരുഴടെ  രക്ഷയ്ക്കുകവണനി,  ബജറനിഴന്റെ  ഈ

നടെപടെനിക്രമങള കഴെനിഞ്ഞമ്മാല് ഉടെന്തഴന്ന,  ഭരണമ്മാനമതനി  ഴകമ്മാടുതഴകമ്മാണസ്
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ഴടെകസ് നസ്റ്റേല്സസ്  കകമ്മാര്പ്പകറഷനകളുഴടെ  നവസ്പീകരണത്തനിനള്ള  നടെപടെനി

സതസ്പീകരനിക്കണഴമനകൂടെനി  അഭര്യര്തനിചഴകമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ

ബനില്ലേനിഴന എതനിര്ക്കുന.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമ്മാകജഷസ്:  സര്,  ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന

പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായനി  പനിന്തുണയസ് ക്കുകയമ്മാണസ്.  കഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെണ

സമമ്മാനതകളനില്ലേമ്മാത്ത വനികസന പ്രവര്ത്തനങള കകരളത്തനില് നടെത്തനിയ ഒരു

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണനിതസ്.  അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ  പ്രതനിസനനികളുണമ്മാഴയങനിലണ

അതനിഴനഴയല്ലേമ്മാണ  മറനികടെനഴകമ്മാണസ്,  2016-ഴലെ  തനിരഴഞ്ഞടുപ്പനിനസ്  മുമ്പസ്

ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി  മുകന്നട്ടുവച  600  വമ്മാഗസ് ദമ്മാനങളനില്

570 വമ്മാഗസ് ദമ്മാനങളുണ  പമ്മാലെനിചഴകമ്മാണമ്മാണസ്  ഈ നമ്മാകലെമുക്കമ്മാല്  വര്ഷണ

കഴെനിയുകമ്പമ്മാള,  നനിയമസഭയുഴടെ  അവസമ്മാനകമ്മാലെകത്തയ്ക്കസ്  ഇടെതുപക്ഷ

ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കപമ്മാകുന്നതസ്.  കക്ഷമവണ  വനികസനവണ

ഉറപ്പമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണസ്  ജനങളഴക്കമ്മാപ്പണ  നനിന്നസ്  ജനങളക്കുകവണനി

ജനകസ്പീയമമ്മായനി  പ്രവര്ത്തനിച  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണസ്  കകരളത്തനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷ

സര്ക്കമ്മാര്.  ഇന്നസ്  പതനിനമ്മാലെമ്മാണ  കകരള  നനിയമസഭയുഴടെ  22-ാം

സകമളനത്തനിഴന്റെ   അവസമ്മാന  ദനിവസത്തനികലെക്കമ്മാണസ്  നമള  കപമ്മാകുന്നതസ്.
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അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായനി എഴന്തങനിലണ സണഭവനിചനിഴല്ലേങനില്  ഇക്കൗ നനിയമസഭയുഴടെ

അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെഴത്ത  അവസമ്മാന  സകമളനമമ്മായനി  ഇതസ്  മമ്മാറകയമ്മാണസ്.

ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനിയുഴടെ  കരുത്തസ്  കൂടെനി.  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായുണ

ജനകസ്പീയമമ്മായുണ  ജനങളുഴടെ  പനിന്തുണയുണ  കൂടെനി.   2016-നസ്  കശേഷണ  അഞസ്

മണ്ഡലെങളനില്  ഉപഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  നടെന.  ഴചങന്നൂരനില്  കൂടുതല്

ഭൂരനിപക്ഷകത്തമ്മാഴടെ  ഇടെതുപക്ഷണ  ജയനിച.   നനിങളുഴടെ  കയനിലണമ്മായനിരുന്ന

കകമ്മാന്നനിയുണ  പമ്മാലെയുണ  വട്ടനിയൂര്ക്കമ്മാവണ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി

തനിരനിചപനിടെനിച.  അങഴന,  ഉപഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  നടെന്ന അഞസ് മണ്ഡലെങളനില്

നമ്മാലെനിലണ  ഉജതലെമമ്മായ  വനിജയണ  കനടെനിയമ്മാണസ്  എല്.ഡനി.എഫസ്.  ഈ

അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെണ കഴെനിയുകമ്പമ്മാള രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായ കരുത്തസ് വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്.

ഉപഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  നടെന്ന  മണ്ഡലെങള  മമ്മാത്രമല്ലേ,  2016-ല്

പ്രതനിപക്ഷതണമ്മായനിരുന്ന  രമ്മാഷസ്പീയ  പ്രസമ്മാനങളകപമ്മാലണ

ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനിമമ്മാറനി.  എല്.ഴജ.ഡനി,  ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിവന;  ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  കരുത്തസ്  വര്ദ്ധനിപ്പനിച.

മധര്യകകരളത്തനില്  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ  നഴട്ടല്ലേമ്മായനിരുന്ന കകരളമ്മാ  കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്

ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാറനി.  2021-കലെയ്ക്കസ്  എത്തനിയകപ്പമ്മാള,
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അക്ഷരമ്മാര്തത്തനില് മജയുണ മമ്മാണസവണ നഴട്ടല്ലുണ ആത്മമ്മാവഴമല്ലേമ്മാണ നഷഴപ്പട്ട

ഒരു പ്രതനിപക്ഷ മുന്നണനിയമ്മായനി കകരളത്തനിഴലെ യു.ഡനി.എഫസ്. മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന.

തകദ്ദേശേഭരണ  സമ്മാപനങളനികലെയ്ക്കുള്ള  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്

ഇടെതുപക്ഷണ  വനിജയണ  കനടെനിയതസ്  വര്യക്തനിപരമമ്മായ  സതമ്മാധസ്പീനത്തനിഴന്റെയുണ

ബന്ധുബലെത്തനിഴന്റെയുഴമമ്മാഴക്ക  ഭമ്മാഗമമ്മാഴണനണ  ജനില്ലേമ്മാ  പഞമ്മായത്തനി-

കലെയ്ക്കുള്ളതമ്മാണസ്  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  കപമ്മാരമ്മാട്ടഴമനണ നനിങള പറഞ്ഞനികല്ലേ;  കണ്ണൂര്

ജനില്ലേയനില്,  295  കവമ്മാട്ടുകളക്കസ്  യു.ഡനി.എഫസ്.  വനിജയനിച,  നനിങളുഴടെ

ഴഴകവശേമുണമ്മായനിരുന്ന ജനില്ലേമ്മാ പഞമ്മായത്തസ് ഡനിവനിഷനനില് 7000 കവമ്മാട്ടുകളുഴടെ

ഉജതമമ്മായ  ഭൂരനിപക്ഷകത്തമ്മാഴടെയമ്മാണസ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി

വനിജയനിചനിട്ടുള്ളതസ്.  

നമ്മാണ  നനിയമസഭമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്,   എന്തമ്മാണസ്

മമ്മാറണ?  നമ്മാടെനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനികവളര്ച  4.90  ശേതമമ്മാനമമ്മായനിരുന്നതസ്

ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തസ്  5.90  ശേതമമ്മാനമമ്മായനി മമ്മാറനി.   യു.ഡനി.എഫനിഴന്റെ

കമ്മാലെത്തസ്   34  ലെക്ഷണ  കുടുണബങളക്കസ്  ഴപന്ഷന്  ഴകമ്മാടുത.  അതനിനമ്മായനി

നനിങള  ഴചലെവഴെനിചതസ്  ഒന്പതനിനമ്മായനിരത്തനി  പതനിഴനമ്മാന്നസ് കകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മാണസ്.   ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തസ്  59.50 ലെക്ഷണ  കുടുണബങളക്കസ്
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ഴപന്ഷന്  ഴകമ്മാടുക്കുന.  ഇക്കൗ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തസ്  ഴപന്ഷനകവണനി

ഴചലെവഴെനിച  തുക  മുപ്പത്തനിരണമ്മായനിരത്തനി  മുപ്പത്തനിനമ്മാലെസ്  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്.

നനിങള  നല്കനിയതനികനക്കമ്മാള  24,000  കകമ്മാടെനി  രൂപ  അധനികമമ്മായനിട്ടമ്മാണസ്

ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തസ് ഴപന്ഷന് ഴകമ്മാടുത്തതസ്. 

 മുഖര്യമനനിയുഴടെ ദുരനിതമ്മാശേതമ്മാസ നനിധനിയുകടെയുണ പരസര്യത്തനിനസ് ഴചലെവഴെനിച

തുകയുഴടെയുണ  കമ്മാരര്യണ  നനിങള  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞകല്ലേമ്മാ;  യു.ഡനി.എഫസ്.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  അവസമ്മാനകമ്മാലെത്തസ്  ഇക്കൗ  സഭയനില്  കചമ്മാദനിച  ഒരു

കചമ്മാദര്യത്തനിനസ് അന്നഴത്ത മുഖര്യമനനിതഴന്ന മറപടെനി നല്കനിയതനസരനിചസ്, 188

കകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണസ് നനിങള മുഖര്യമനനിയുഴടെ ദുരനിതമ്മാശേതമ്മാസനനിധനിയനില് നനിന്നസ്

പരസര്യത്തനിനകവണനി മമ്മാത്രമമ്മായനി ഴചലെവഴെനിചതസ്.  നനിങള പരസര്യത്തനിനസ്  188

കകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴകമ്മാടുത,  എന്നമ്മാല്  മുഖര്യമനനിയുഴടെ  ദുരനിതമ്മാശേതമ്മാസ

നനിധനിയനില്നനിന്നസ് നനിങള എത്ര രൂപ ഴകമ്മാടുത? നനിങള ഴകമ്മാടുത്തതസ്  503

കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്.   ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തസ്  ഒരു പരസര്യവമനില്ലേമ്മാഴത,

ജനകസ്പീയ കമളകളനില് കമ്മാതനനില്പ്പുകളനില്ലേമ്മാഴത (ജനകസ്പീയ കമളകള എന്നമ്മാല്

കരമ്മാഗനികഴള  വനിളനിചഴകമ്മാണ്ടുവന്നസ്  അവനിഴടെ  കനിടെത്തനി,  24  മണനിക്കൂര്  അവര്

കമ്മാതനനില്ക്കുന്ന  രസ്പീതനി)   ഒരു  അകപക്ഷ  ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല്  അവരുഴടെ  ബമ്മാങസ്
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അക്കക്കൗണനികലെയ്ക്കസ് നപ സ ഴകമ്മാടുക്കുന്ന നനിലെയുണ വന.  നനിങള 503 കകമ്മാടെനി

രൂപ  ഴകമ്മാടുത്ത  സമ്മാനത്തസ്  1703  കകമ്മാടെനി  രൂപ   മുഖര്യമനനിയുഴടെ

ദുരനിതമ്മാശേതമ്മാസനനിധനിയനില്  നനിനണ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി

ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഴകമ്മാടുത.  നനിങളുഴടെ  കമ്മാലെത്തസ്  കുടെനിഴവള്ള  കണക്ഷന്  4.90

ലെക്ഷമമ്മായനിരുന്നതസ്  ഇകപ്പമ്മാള  11.02  ലെക്ഷമമ്മാണസ്.   ഇന്തര്യയനിഴലെ  ആദര്യഴത്ത

ഒ.ഡനി.എഫസ്.  (Open  Defecation  Free)  കസ്റ്റേറ്റുണ ആദര്യഴത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ

നവദച്യുതസ്പീകരണ സണസമ്മാനവണ കകരളമമ്മാണസ്. ആര്ദണ പദ്ധതനിയുഴടെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി

504  പനി.എചസ്.സനി-കള കുടുണബമ്മാകരമ്മാഗര്യ കകന്ദ്രങളമ്മായനി മമ്മാറന.  ഴമഡനിക്കല്

കകമ്മാകളജുകള,  ജനില്ലേമ്മാ  ആശുപത്രനികള,  തമ്മാലൂക്കമ്മാശുപത്രനികള  ഇവയുഴടെ

കബമ്മാര്ഡുകള മമ്മാത്രണ മമ്മാറനി  അതനിഴന്റെ കഗ്രഡസ്  കൂട്ടനിയനിരുന്ന യു.ഡനി.എഫനിഴന്റെ

കമ്മാലെതനനിനണ അവനിഴടെ അടെനിസമ്മാന സക്കൗകരര്യങളുണമ്മാക്കനി ആശുപത്രനികള

കരമ്മാഗസ്പീസക്കൗഹൃദ ആശുപത്രനികളമ്മാക്കനി മമ്മാറനി.  ആവശേര്യത്തനിനസ് കഡമ്മാകര്മമ്മാഴരയുണ

നഴ്സുമമ്മാഴരയുണ  നനിയമനിചസ്  എല്ലേമ്മാ  സണവനിധമ്മാനങളുമുള്ള  ആശുപത്രനിയമ്മായനി

ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തസ് മമ്മാറനി.  ഏതസ് മഹമ്മാമമ്മാരനി വന്നമ്മാലണ ഇക്കൗ നമ്മാടെനിഴന

സണരക്ഷനിക്കമ്മാന്  ഒരു  സര്ക്കമ്മാരുണസ്,  ഇക്കൗ  സര്ക്കമ്മാര്  ഞങളഴക്കമ്മാപ്പമുണസ്

എന്ന കതമ്മാന്നല്, ഒരു വനിശേതമ്മാസണ ഇക്കൗ നമ്മാടെനിനണമ്മായനി.  
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 കകമ്മാവനിഡനിഴനക്കമ്മാള  കൂടുതല്  മരണനനിരക്കുള്ള  നനിപഴയ  നമള

അതനിജസ്പീവനിച,  ഇകപ്പമ്മാള  കകമ്മാവനിഡനിഴന  അതനിജസ്പീവനിചഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.

അങഴന  അതനിജസ്പീവനിക്കുകമ്പമ്മാള  നനിങള  ആകക്ഷപങളഴകമ്മാണസ്

ഇടെതുപക്ഷഴത്ത  ദുര്ബ്ബലെഴപ്പടുത്തമ്മാന്  ശമനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അത്തരണ

മഹമ്മാമമ്മാരനികഴള കനരനിട്ടസ്  അസമ്മാമമ്മാനര്യമമ്മായ ധസ്പീരതകയമ്മാടുകൂടെനി ഒരു ഗവണ്ഴമന്റെസ്

മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  പ്രവമ്മാസനികക്ഷമത്തനിനസ്  നനിങളുഴടെ  കമ്മാലെത്തസ്  68

കകമ്മാടെനി രൂപ ഴചലെവമ്മാക്കനിഴയങനില്  ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തസ് അതസ്  180

കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്.  ഴനല്വയല് വനിസ്തൃതനി നനിങളുഴടെ കമ്മാലെത്തസ്  1.7  ലെക്ഷണ

ഴഹകര്  ആയനിരുന.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാകവ,  അങയുഴടെ

ഹരനിപ്പമ്മാടെസ്  മണ്ഡലെത്തനില്  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജസ്  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനടെക്കണ

കകമ്മാട്ടയണ  ജനില്ലേയനിഴലെ  ശസ്പീ.  ഉമന്ചമ്മാണനിയുഴടെ  മണ്ഡലെത്തനിലണ  നനിങള

അവനിടുഴത്ത  ഴനല്വയലകള  വനിവമ്മാദ  സതമ്മാമനിമമ്മാര്ക്കസ്,  ഭൂസതമ്മാമനിമമ്മാര്ക്കസ്,

വര്യവസമ്മായനികളക്കസ്  തസ്പീഴറഴതനിഴക്കമ്മാടുത്ത കമ്മാലെതനനിനണ   ഴനല്കൃഷനിയുഴടെ

വനിസ്തൃതനി 1.7  ലെക്ഷണ ഴഹകറനില്നനിന്നസ്  2.23  ലെക്ഷണ ഴഹകറനികലെക്കസ് മമ്മാറനിയതസ്

ഇക്കൗ  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ്.  ഹരനിത  എണ.എല്.എ-മമ്മാര്  എന്ന  കപരല്ലേ

കവണതസ്.  മലെയമ്മാളനികളുഴടെ മനസനികലെയ്ക്കസ്, പമ്മാടെങളനികലെയ്ക്കസ് പചപ്പനിഴന്റെ സമൃദ്ധനി
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എത്തനിച ഒരു സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ്  ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി  സര്ക്കമ്മാര്.

ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയങളക്കുകവണനിയുണ  യൂണനികഫമ്മാമനിനകവണനിയുണ

പമ്മാഠപുസ്തകത്തനിനകവണനിയുണ  അപ്പുറതനനിനഴകമ്മാണസ്  ഞങള

അടെനിയന്തരപ്രകമയണ  അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുണസ്.  യൂണനികഫമ്മാണ  കനിട്ടമ്മാത്ത,

പമ്മാഠപുസ്തകണ ഇല്ലേമ്മാത്ത ആ കമ്മാലെതനനിനണ ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയങള ഴമചഴപ്പട്ട

ഒരു  കമ്മാലെത്തനികലെയ്ക്കസ്  മമ്മാറനിയനികല്ലേ;  ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയങളനില്  നനിങളുഴടെ

കമ്മാലെത്തസ്  4.90  ലെക്ഷണ  കുട്ടനികള  കുറഞ.  എന്നമ്മാല്   ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ

കമ്മാലെത്തസ്  6.79  ലെക്ഷണ കുട്ടനികള കൂടുതലണമ്മായനി,  ഇതമ്മാണസ് മമ്മാറണ.  11  ലെക്ഷണ

കുടുണബങള  കകരളത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയങഴള  ആത്മവനിശേതമ്മാസ-

കത്തമ്മാടുകൂടെനി  കനമ്മാക്കുന.  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കമഖലെയനില്  കകരളമ്മാ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

വരുത്തനിയ  മമ്മാറത്തനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയത്തനില്  11  ലെക്ഷണ

കുടുണബങള  വനിശേതമ്മാസമര്പ്പനിക്കുന.   നലെഫസ്  പദ്ധതനിപ്രകമ്മാരണ  2.5  ലെക്ഷണ

വസ്പീടുകള ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തസ്   ഴകമ്മാടുത.  രണരലെക്ഷണ

മനഷര്യരുഴടെ  വസ്പീടെസ്  എന്ന  ജസ്പീവനിതസതപണ  സമ്മാക്ഷമ്മാത്കരനിക്കമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞ

അഭനിമമ്മാനകത്തമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണസ്  ഞങള  അടുത്ത  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനികലെയ്ക്കസ്  ഇക്കൗ

സകമളനണ  കഴെനിയുകമ്പമ്മാള  കപമ്മാകുന്നതസ്.  അഭര്യസ്തവനിദര്യരമ്മായ  ഴചറപ്പക്കമ്മാര്ക്കസ്
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ഒന്നരലെക്ഷണ നനിയമനങള  പനി.എസസ്.സനി വഴെനി ഴകമ്മാടുത. അതനികവഗതയനില്

മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്ന ഒരു സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ ചനിറകുകളമ്മായനി ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ് വകുപ്പസ്

മമ്മാറകയമ്മാണസ്. 

 23.01.2021-നസ്  220  കകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴചലെവഴെനിചഴകമ്മാണസ്   10

ആര്.ഒ.ബനി-കള  കകരളത്തനിഴന്റെ  മുഖര്യമനനി  ഉദ്ഘമ്മാടെനണ  ഴചയ്യുകയമ്മാണസ്.

11,000  കനികലെമ്മാമസ്പീറര് ബനി.എണ.&ബനി.സനി കറമ്മാഡുകള,  പ്രതനിപക്ഷ-ഭരണപക്ഷ

വര്യതര്യമ്മാസമനില്ലേമ്മാഴത  എല്ലേമ്മാവരുഴടെയുണ  മണ്ഡലെങളനില്  ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ്

കറമ്മാഡുകള  ബനി.എണ.&ബനി.സനി.  ആക്കനി  മമ്മാറനിയ  ഒരു  ഉജതലെമമ്മായ

കമ്മാലെഘട്ടമമ്മാണനിതസ്.  ആലെപ്പുഴെയുഴടെ  1983  മുതലള്ള  കമ്മാത്തനിരനിപ്പനിനമ്മാണസ്  ഇക്കൗ

ജനവരനി  മമ്മാസണ  28-നസ്  വനിരമ്മാമമനിടെമ്മാന്  കപമ്മാകുന്നതസ്.  2009-ഴലെ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെസ്

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്  ഞങള  നബപ്പമ്മാസസ്  ഉദ്ഘമ്മാടെനത്തനിനസ്  കപമ്മാകുനഴവന്നസ്

പറഞ്ഞസ്  യു.ഡനി.എഫസ്.  അവനിഴടെ  കബമ്മാര്ഡുവച.  നനിങള  അതനിനകവണനി

എഴന്തങനിലണ നടെപടെനികള സതസ്പീകരനിചനിരുകന്നമ്മാ?  കകരളത്തനിഴന്റെ മുഖര്യമനനിയുണ

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ് വകുപ്പുമനനിയുണ ഇചമ്മാശേക്തനികയമ്മാഴടെ ഴപരുമമ്മാറനി.  172 കകമ്മാടെനി

രൂപ  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുണ  172  കകമ്മാടെനി  രൂപ  കകന്ദ്രവണ  ഴകമ്മാടുത്തസ്

നബപ്പമ്മാസനിഴന്റെ  പ്രശണ  അവസമ്മാനനിപ്പനിചഴകമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  ജനവരനി  28-നസ്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

38

കകരളത്തനിഴന്റെ  ആദരണസ്പീയനമ്മായ  മുഖര്യമനനി  ആലെപ്പുഴെ  നബപ്പമ്മാസസ്

ഉദ്ഘമ്മാടെനണ  ഴചയ്യുന.  അഴെനിമതനിയുഴടെ  കണനികയനില്ലേമ്മാത്ത  വകുപ്പമ്മായനി

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തനിഴന  മമ്മാറനി.  ഭരണപക്ഷണ  ആത്മവനിശേതമ്മാസകത്തമ്മാടുകൂടെനി

മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  സണസമ്മാനണ  ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  തുടെര്

ഭരണത്തനികലെയ്ക്കമ്മാണസ്  കപമ്മാകുന്നതസ്.  പ്രതനിപക്ഷത്തനിഴന്റെ  ഉത്തരവമ്മാദനിതതണ

എന്തമ്മാണസ്;  വനികസനങഴള  ഇത്രകമല്  അട്ടനിമറനിച  ഒരു  കമ്മാലെമുകണമ്മാ?

പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാകവ,  ഞങള  അധനികമ്മാരത്തനില്  വന്നമ്മാല്  രണരലെക്ഷണ

കുടുണബങളക്കസ്  നലെഫസ്  പദ്ധതനിവഴെനി  വസ്പീടെസ്  ഴകമ്മാടുക്കമ്മാഴമന്നസ്  പറഞ.

നലെഫനിഴന്റെ തുടെര്പ്രക്രനിയയുഴടെ ഭമ്മാഗമമ്മായനി അകപക്ഷ നല്കനി കമ്മാത്തനിരനിക്കുന്ന

6.5  ലെക്ഷണ  കുടുണബങളുണസ്.  നലെഫനിഴന്റെ  ഭവനപദ്ധതനി   ഇല്ലേമ്മാതമ്മാക്കുഴമന്നസ്

ഴക.പനി.സനി.സനി-യുഴടെ  പ്രസനിഡന്റെമ്മാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  1000  വസ്പീടെസ്  നല്കുഴമന്നസ്

പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിട്ടസ് ഒരു വസ്പീടുകപമ്മാലണ ഴകമ്മാടുക്കമ്മാന് കഴെനിയമ്മാത്തവര്ക്കസ്,  നലെഫനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി  ഒരു  വസ്പീടെനിനകവണനി  കമ്മാത്തനിരനിക്കുന്ന  മനഷര്യഴന്റെ  ബുദ്ധനിമുട്ടസ്

മനസനിലെമ്മാവനില്ലേ. 

ഴക-കഫമ്മാണ്  പദ്ധതനി  സക്കൗജനര്യമമ്മായനി  ഇന്റെര്ഴനറസ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതമ്മാണസ്.

നമുക്കസ് ഇകപ്പമ്മാഴള്ള സര്വ്വസ്പീസസ് ഴപ്രമ്മാനവകഡഴസ്  കപമ്മാകരഴയന്നസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട
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പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്  ഇവനിഴടെ,  അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ കകസരയനില് ഇരുനഴകമ്മാണസ്

കചമ്മാദനിച.  അവര്  ആഴരമ്മാഴക്കയമ്മാണസ്?  ഇക്കൗ  രമ്മാജര്യഴത്ത  വന്കനിടെ

കുത്തകമുതലെമ്മാളനിമമ്മാരുഴടെ  കപമ്മാക്കറനികലെയ്ക്കസ്  ഇക്കൗ  രമ്മാജര്യഴത്ത

ദശേലെക്ഷക്കണക്കനിനവരുന്ന  മനഷര്യരുഴടെ  പണണ  ഴകമ്മാടുതഴകമ്മാണനി-

രനിക്കുകയമ്മാണസ്.  എന്നമ്മാല്  ഇനനി  അതുകവണ,  നനിങളക്കസ്  സക്കൗജനര്യമമ്മായനി

ഇന്റെര്ഴനറസ് നല്കമ്മാഴമന്നമ്മാണസ് സര്ക്കമ്മാര് പറയുന്നതസ്. കനിഫ്ബനിയനിലൂഴടെ പണണ

വകയനിരുത്തനി ഴക-കഫമ്മാണനിലൂഴടെ ഇന്റെര്ഴനറസ് ഴകമ്മാടുക്കുന്ന ആ പദ്ധതനി കവണമ്മാ

എന്ന  സമസ്പീപനമകല്ലേ  യു.ഡനി.എഫസ്  സതസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്.  ലെസ്പീഗണ

ബനി.ഴജ.പനിയുണ  കകമ്മാണ്ഗ്രസസണ  ഒതകചര്നഴകമ്മാണസ്   ഴഗയനില്  പദ്ധതനിഴയ

എതനിര്ക്കമ്മാന്   ശമനിചനികല്ലേ;   ആ  ഴഗയനില്  പദ്ധതനി  ഇചമ്മാശേക്തനികയമ്മാടുകൂടെനി

സര്ക്കമ്മാര് നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനിയനികല്ലേ;  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനിഴല്ലേന്നസ് നനിങള കരുതനിയ കകരള

ബമ്മാങസ്  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമമ്മായനികല്ലേ;  60,000  കകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  വനികസന

പ്രവര്ത്തനങള  നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  കനിഫ്ബനി,  നനിങള  വന്നമ്മാല്

തുടെരനില്ലേമ്മാഴയന്ന  പ്രഖര്യമ്മാപനമകല്ലേ  നടെത്തനിയതസ്;  നനിങള  എന്തനിനസ്

അധനികമ്മാരത്തനില്  വരണണ?  ഴക-കഫമ്മാണനിഴനയുണ   നലെഫസ്  പദ്ധതനിഴയയുണ

ഴഗയനില്  പദ്ധതനിഴയയുണ  കനിഫ്ബനിഴയയുണ  ഇല്ലേമ്മാതമ്മാക്കുന്ന  യു.ഡനി.എഫസ്.
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അധനികമ്മാരത്തനില് വരനില്ലേ. നനിങളഴക്കതനിരമ്മായനി ഇക്കൗ നമ്മാട്ടനിഴലെ ജനങള കവമ്മാട്ടസ്

കരഖഴപ്പടുതണ.  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനസ്  ധമ്മാര്മനികമമ്മായ ഒരു ഉത്തരവമ്മാദനിതതമനികല്ലേ;

അനമ്മാവശേര്യമമ്മായ  ആകരമ്മാപണങള  ഒരു  ഭരണ  സണവനിധമ്മാനത്തനിഴനതനിരമ്മായനി

ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്  മമ്മാത്രമമ്മാകണമ്മാ  അവരുഴടെ  ഉത്തരവമ്മാദനിതതണ?  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്  വളഴര  ഒക്കൗന്നതര്യമുള്ള  ആളമ്മാണസ്,  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായനി

ഉന്നതമമ്മായ നനിലെപമ്മാടുള്ള ആളമ്മാണസ്.  ബനി.ഴജ.പനി-യുഴടെ  പ്രസനിഡന്റെസ്  രമ്മാവനിഴലെ

പത്രസകമളനത്തനില്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  കമ്മാരര്യങളുഴടെ  കഫമ്മാകട്ടമ്മാസ്റ്റേമ്മാറസ്

കകമ്മാപ്പനിഴയടുത്തസ്  ഉചയ്ക്കസ്   മമ്മാധര്യമ  പ്രവര്ത്തകര്ക്കസ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  പണനി

സതസ്പീകരനികക്കണ  ആളല്ലേ  കകരളത്തനിഴലെ  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാഴവന്നസ്  ഞങള

ഓര്മഴപ്പടുതകയമ്മാണസ്.   ബനി.ഴജ.പനി.-യ്ഴക്കമ്മാപ്പണ  കചര്നനനിനഴകമ്മാണസ്

കകന്ദ്ര  ഏജന്സനികഴള  ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി  ഇവനിടെഴത്ത  ഇടെതുപക്ഷ

ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനിഴയ  ദുര്ബ്ബലെഴപ്പടുത്തനി  അധനികമ്മാരത്തനികലെയ്ക്കസ്  വരമ്മാഴമന്നസ്

നനിങള  കരുതനിഴയങനില്,  അതസ്  ഴതറമ്മായനിരുനഴവന്നസ്  കലെമ്മാക്കല്  കബമ്മാഡനി

ഇലെക്ഷനനില്നനിനണ  നനിങളക്കസ്  മനസനിലെമ്മായനികല്ലേ?   കലെമ്മാക്കല്  കബമ്മാഡനി

ഇലെക്ഷന് കഴെനിഞ്ഞകപ്പമ്മാള നനിങള സ്ട്രേമ്മാറജനി മമ്മാറനി.  ഇകപ്പമ്മാള വര്ഗസ്പീയതമ്മാണസ്.

കകന്ദ്ര  ഏജന്സനികഴള  ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി  കഡമ്മാ.  ഴക.  ടെനി.  ജലെസ്പീലെനിഴന
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കവട്ടയമ്മാടെമ്മാഴമനണ അധനികമ്മാരത്തനില് വരമ്മാഴമനണ നനിങള  കരുതനി.  പരനിശുദ്ധ

ഗ്രന്ഥമമ്മായ ഖുറമ്മാഴന്റെ മറവനില് കഡമ്മാ. ഴക. ടെനി. ജലെസ്പീല് സതര്ണ്ണണ കടെത്തനിഴയന്നസ്

നനിങള പറഞ്ഞനികല്ലേ; എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  നനിങളഴതമ്മാഴക്ക സതനിചനിട്ടതുകപമ്മാഴലെ

നനിര്ത്തനിയതസ്.  ഇക്കൗന്തപ്പഴെത്തനിഴന്റെ  മറവനില്  സതര്ണ്ണണ  കടെത്തനിഴയന്നസ്

പറഞ്ഞനികല്ലേ? കകന്ദ്ര ഏജന്സനിഴയ ഉപകയമ്മാഗനിചസ്  കഡമ്മാ. ഴക. ടെനി. ജലെസ്പീലെനിഴന്റെ

മൂക്കസ്  ഴചത്തമ്മാഴമന്നകല്ലേ  നനിങള  കരുതനിയതസ്;  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  നനിങള

സമരണ  അവസമ്മാനനിപ്പനിചതസ്?  കഡമ്മാ.  ഴക.  ടെനി.  ജലെസ്പീലെനിഴന  നനിങള  ഒരു

കപമ്മാറകലെല്പനികചമ്മാ;  ജലെസ്പീലെനിഴന  മമ്മാത്രമല്ലേ,  ഇടെതുപക്ഷത്തനിലള്ള  ഒരമ്മാളനിഴനയുണ

കപമ്മാറകലെല്പനിക്കമ്മാന് കകന്ദ്ര സണഘത്തനികനമ്മാ കകന്ദ്ര അകനതഷണ ഏജന്സനികക്കമ്മാ

സമ്മാധനിക്കനില്ലേ. അകനതഷണ ഏജന്സനികളക്കസ് ഉക്കൗനവടെനിയമ്മായനി കകരളത്തനിഴലെ

യു.ഡനി.എഫസ്.  പ്രവര്ത്തനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സസ്പീക്കര്ഴക്കതനിഴര

അധമ്മാര്മനികമമ്മായനി ഒരു നനിലെപമ്മാടെസ്  നനിങള സതസ്പീകരനിചനികല്ലേ?  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

സസ്പീക്കഴറ ആക്രമനിചനികല്ലേ; ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാഴവ, ഒരു കമ്മാരര്യകമ

ഞങള പറയുനള,  വനിചമ്മാരണ ഴചയഴപ്പകടെണവര് വനിധനികര്ത്തമ്മാക്കളമ്മായനി

മമ്മാറകമ്പമ്മാള നനിരപരമ്മാധനികള ശേനിക്ഷനിക്കഴപ്പടെമ്മാണ.  ഇന്നഴലെ  അതകല്ലേ  കണതസ്;

നനിരപരമ്മാധനിയമ്മായ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സസ്പീക്കഴറ  ആക്രമനിക്കമ്മാന്,  കതകജമ്മാവധണ
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ഴചയമ്മാന് കബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായനി നടെത്തനിയ പരനിശമങള ….....

 മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: ........ഴയസസ്.....

 ശസ്പീ  .   ആര്  .   രമ്മാകജഷസ്: സര്, ഞമ്മാന് ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില്ലേ.  നനിങളനികപ്പമ്മാള

ആരുഴടെ പക്ഷത്തമ്മാണസ് 2016-ല്  നനിങള  പ്രതനിപക്ഷമമ്മായനി വന. ഇകപ്പമ്മാള

നനിങള പ്രതനിപക്ഷമല്ലേ, ഇകപ്പമ്മാള പ്രതനികളുഴടെ പക്ഷമമ്മാണസ്. പ്രതനികളമ്മാക്കഴപ്പട്ട

ശസ്പീ.  എണ.  സനി.  കമറദ്ദേസ്പീനണ ശസ്പീ.  വനി.  ഴക.  ഇബമ്മാഹനിണ  കുഞണ ജയനികലെയ്ക്കസ്

കപമ്മായനിരനിക്കുന.  ഇനനി  ആരമ്മാണസ്  പ്രതനിപക്ഷതനനിനണ  ജയനിലെനികലെയ്ക്കസ്

കപമ്മാകുന്നഴതന്നസ്  നമുക്കസ്  കമ്മാണമ്മാണ.  ഞമ്മാന്  ആരുഴടെയുണ  കപരസ്

ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കുന്നനില്ലേ.  ഴനഞ്ചുകവദന  ആയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്,  അക്കമ്മാരര്യങളനി-

കലെയ്ഴക്കമ്മാനണ  ഞമ്മാന്  കപമ്മാകുന്നനില്ലേ,  അകനതഷണ  ഏജന്സനികള

വരുകമ്പമ്മാള.......  അകദ്ദേഹണ  സഖമമ്മായനി  തനിരനിചവരഴട്ട.  യു.ഡനി.എഫസ്.

ആകക്ഷപനിക്കുന്നതുകപമ്മാഴലെ  മനഷര്യഴന്റെ  ആകരമ്മാഗര്യഴത്തയുണ  മമ്മാനസനികമ്മാ-

വസഴയയുണ  കബമ്മാധപൂര്വ്വണ  ആക്രമനിക്കമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലേ.  പകക്ഷ

നനിങള  ജയനിലെനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മാകമ്മാന് കമ്മാത്തനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ശസ്പീ.  എണ.  സനി.

കമറദ്ദേസ്പീന്,  ശസ്പീ.  വനി.  ഴക.  ഇബമ്മാഹനിണ കുഞ്ഞസ്  നമ്മാഴള ശസ്പീ.  ഴക.  എണ.  ഷമ്മാജനി

ഇനനി  ആരമ്മാഴണന്നസ്  ആര്ക്കറനിയമ്മാണ.  അകനതഷണ  ഏജന്സനികളുഴടെ
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മുന്നനില്നനിനണ സൂപ്പര്ഫമ്മാസ്റ്റേസ് കവഗതയനില് ഓടെനി ഒളനിചമ്മാഴലെമ്മാനണ ഇക്കൗ നമ്മാട്ടനില്

രക്ഷഴപ്പടെമ്മാനമ്മാകനിഴല്ലേന്നസ്  ചനിലെയമ്മാളുകള  ഓര്മനിക്കണണ.  ചനിലെ  അകനതഷണ

ഏജന്സനികള  വസ്പീട്ടനികലെയ്ക്കസ്  വരുകമ്പമ്മാള,  കള്ളപ്പണമനിടെപമ്മാടെസ്  നടെക്കുകമ്പമ്മാള

അവനിഴടെ നനിനണ ഓടെനികപ്പമ്മാകുന്നതസ്.....  നമ്മാഴള ജയനിലെനികലെയ്ക്കുള്ള പമ്മാതയനിലെമ്മാണസ്

നനിങള.

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: ........ഴയസസ്.....

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമ്മാകജഷസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില്ലേ.  വര്ഗസ്പീയത

പ്രചരനിപ്പനിചസ്  ഇക്കൗ നമ്മാടെനിഴന്റെ  മതപരമമ്മായ  സമ്മാകഹമ്മാദരര്യഴത്ത ഇല്ലേമ്മാതമ്മാക്കനി. ഒരു

ഭമ്മാഗത്തസ്  അകനതഷണ  ഏജന്സനി,  മറഭമ്മാഗത്തസ്  വര്ഗസ്പീയത,  മറഭമ്മാഗഴത്ത

വര്ഗസ്പീയതയനിലൂഴടെ  കകരളത്തനില് തനിരനിചവരമ്മാഴമന്നമ്മാണസ് നനിങള കരുതുന്നതസ്.

ശസ്പീ.  ഴക.  എന്.  എ.  ഖമ്മാദര്  പറഞ,  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില്  ഞങള

ഒകന്നയുളഴവന്നസ്. ഇകപ്പമ്മാള ഞങള ഒകന്നയുള. പകക്ഷ നനിങളുഴടെ ആളുകള

കപമ്മായനിഴട്ടന്തമ്മായനി?   ശസ്പീ.  പനി.  ഴക.  കുഞ്ഞമ്മാലെനിക്കുട്ടനി  യുദ്ധണ  ജയനിക്കമ്മാന്

കപമ്മായതകല്ലേ?  കുഞ്ഞമ്മാലെനിക്കുട്ടനി  സമ്മാഹനിബസ്  യുദ്ധണ  ജയനിക്കമ്മാന്

കപമ്മായതനിനകശേഷണ   ഇന്തര്യന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിനകത്തസ്   ഴഴമകനമ്മാരനിറനിഴയ

ആക്രമനിക്കുന്ന  നനിശേനിതമമ്മായ  ബനില്ലുകള  സണഘ്പരനിവമ്മാര്-ആര്.എസസ്.എസസ്.
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ഇന്തര്യന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനികല്ലേ?  ആര്ട്ടനിക്കനിള  370 റദ്ദേസ്

ഴചയകപ്പമ്മാഴണ  Citizenship  (Amendment)  Act ഴകമ്മാണ്ടുവന്നകപ്പമ്മാഴണ

മുത്തലെമ്മാഖനിഴന്റെ കഭദഗതനി ബനില് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നകപ്പമ്മാഴണ നനിങള എന്തസ് നനിലെപമ്മാടെസ്

സതസ്പീകരനിച?  നനിങളക്കസ്  ഴഴഫ്ലെെറസ്  ടെനിക്കറസ്  കനിട്ടനിയനില്ലേ.  നനിങള  ഇവനിഴടെ

ബനിരനിയമ്മാണനി  ഴചമ്പനിനസ്  കമ്മാവല്  നനിന.  ഞങഴള  കനമ്മാക്കൂ...  അവനിഴടെ

ഞങളക്കസ്  ഒരമ്മാകളയുള.  ആ  ഒരമ്മാള  ഇന്നസ്  സണഘ്പരനിവമ്മാറനിഴനതനിഴര

കപമ്മാരമ്മാട്ടണ നടെതന്ന  കര്ഷകരുഴടെ സമരപ്പന്തലെനില് സദസ്പീര്ഘമമ്മായ കമ്മാലെത്തസ്

സമരത്തനിനസ്  കനതൃതതണ  ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണസ്.  നനിങള  എത്രയമ്മാളുഴണന്നസ്

പറഞ്ഞനിട്ടുണ  കമ്മാരര്യമനില്ലേ.  വര്ഗസ്പീയതയ്ഴക്കതനിഴര  കപമ്മാരമ്മാട്ടണ

നടെത്തമ്മാനമ്മാവശേര്യമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെസ്  നനിങളക്കനില്ലേ.  നനിങള  എന്തനിനസ്

ശസ്പീ. മുല്ലേപ്പള്ളനി രമ്മാമചന്ദ്രഴന മമ്മാറ്റുന; ജമമ്മാഅഴത്ത ഇസമ്മാമനിഴയ തള്ളനിപ്പറഞ്ഞ

ശസ്പീ. മുല്ലേപ്പള്ളനി രമ്മാമചന്ദ്രഴന മമ്മാറനി.

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: ........ഴയസസ്.....  പ്ലസ്പീസസ്...........

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രമ്മാകജഷസ്:  സര്, കഴെനിഞ്ഞ പമ്മാര്ലെഴമന്റെസ് ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനിനമുമ്പസ്

ബനി.ഴജ.പനി.-ആര്.എസസ്.എസസ്.  ഞമ്മാനമമ്മായനി  സണസമ്മാരനിഴചനപറഞ്ഞ

ശസ്പീ.  ഴക.  സധമ്മാകരഴന  നനിങഴളന്തനിനസ്  ഴക.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെസ്
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സമ്മാനത്തസ് ഴകമ്മാണ്ടുവന? ഒരു ഭമ്മാഗത്തസ് ശസ്പീ.  പനി.  ഴക.  കുഞ്ഞമ്മാലെനിക്കുട്ടനിഴയ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നസ്  വര്ഗസ്പീയതഴയ  തമ്മാകലെമ്മാലെനിക്കമ്മാന്,  മറഭമ്മാഗത്തസ്

ശസ്പീ.  ഴക.  സധമ്മാകരഴന  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നസ്  ഭൂരനിപക്ഷ  വര്ഗസ്പീയതഴയ

പനിടെനിക്കമ്മാനമ്മായുള്ള  ആപത്കരമമ്മായ  പരനിശമങള  സണഘടെനിപ്പനിക്കുകമ്പമ്മാള,

ഇടെതുപക്ഷണ  കൂടുതല്  സസ്പീറ്റുകള  കനടെനി  അധനികമ്മാരത്തനില്  വരുണ,  നനിങള

പ്രതനിപക്ഷമമ്മായനിത്തഴന്നയനിരനിക്കുഴമന്നസ്  ഓര്മഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണ്ടുണ  ഇക്കൗ

ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില്ലേനിഴന പനിന്തുണചഴകമ്മാണ്ടുണ ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

 ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്  .    ശേനിവകുമമ്മാര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ  ധനകമ്മാരര്യ

വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പനിച  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന  ഞമ്മാന്

എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.  തനിരുവനന്തപുരണ  നഗരപ്രകദശേഴത്ത  ഒരു

ജനപ്രതനിനനിധനിഴയന്ന  നനിലെയനില്  പ്രതനിപക്ഷമ്മാണഗണ  എന്നതനിലപരനിയമ്മായനി

എതനിര്ക്കമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ബമ്മാദ്ധര്യസനമ്മാണസ്.  കമ്മാരണണ,  കഴെനിഞ്ഞ  അഞസ്

ബഡ്ജറ്റുകളനിലൂഴടെയുണ ഇക്കൗ നഗരത്തനിനസ് ലെഭനിചതസ് മമ്മാകനിമണ കപ്രമ്മാമനിസണ മനിനനിമണ

ഴഡലെനിവറനിയുമമ്മാണസ്.  വമ്മാഗമ്മാനങള  ധമ്മാരമ്മാളമുണമ്മാകുണ.  പകക്ഷ  ഒനണ

നടെപ്പനിലെമ്മാകുന്ന  രസ്പീതനിയനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മാകുന്നനില്ലേ.  ഉദമ്മാഹരണത്തനിനസ്,

തനിരുവനന്തപുരത്തസ്  കഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഭരണകമ്മാലെത്തസ്  'കമജര്
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ഇന്ഫമ്മാസ്ട്രേക്ചര്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെസ്  കപ്രമ്മാജകസ്'  എന്ന  ശേസ്പീര്ഷകത്തനില്

ഏകകദശേണ  2536 കകമ്മാടെനി  രൂപ  വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാന്  പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിരുന.

2016-17  ബഡ്ജറനില് പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിരുന്ന ഴഴലെറസ്  ഴമകട്രമ്മാ,  ഇക്കൗ ബഡ്ജറനില്

അകദ്ദേഹണ  പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയമ്മാറമ്മാക്കുനഴവന്നതമ്മാണസ്.

അഞസ്  വര്ഷണ  ഴഴലെറസ്  ഴമകട്രമ്മായുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  ഒരനിഞ്ചുകപമ്മാലണ

മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിചനിട്ടനില്ലേ.  ആറ്റുകമ്മാല്  ടെക്കൗണ്ഷനിപസ്  പദ്ധതനി,

അഞ്ചുവര്ഷമമ്മായനി  ഒരു  നടെപടെനിയുണ  സതസ്പീകരനിചനിട്ടനില്ലേ.  2016-17  സമ്മാമ്പത്തനിക

വര്ഷത്തനില് 100  കകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണസ്  നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനില് ഉളഴപ്പടുത്തനി

കഡമ്മാ.  ടെനി.  എണ.  കതമ്മാമസസ്  ഴഎസകസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനിചതസ്.  തനിരുവനന്തപുരണ

നഗരത്തനിഴന്റെ പകുതനികയമ്മാളണ  വമ്മാര്ഡുകളുഴടെ സമഗ്രമമ്മായ വനികസനത്തനിനള്ള

വലെനിഴയമ്മാരു  പദ്ധതനിയമ്മാണസ്.  അഞ്ചുവര്ഷമമ്മായനി  അഴതമ്മാനണ  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.  തനിരുവനന്തപുരഴത്ത  ഏറവണ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട   പദ്ധതനിയമ്മായ

സമ്മാര്ട്ടസ്  സനിറനി  പദ്ധതനി,  2017-ല്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനസ്  തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുത്തസ്

കകമ്മാര്പ്പകറഷന് മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മായനി, സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെസ് ഴകമ്മാടുകക്കണ 500

കകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടനില്ലേ.  2022-ല്   അതസ്  പൂര്ത്തസ്പീകരനികക്കണതമ്മാണസ്.

1538  കകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  ആ  കപ്രമ്മാജകസ്,  ഇന്നസ്  അതനിഴന്റെ  മൂന്നസ്  ശേതമമ്മാനണ
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മമ്മാത്രമമ്മാണസ്   ഴചലെവമ്മായനിട്ടുള്ളതസ്.  എത്രവര്ഷമമ്മായനി;  അതസ്  ഫലെപ്രദമമ്മായനി

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനി  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്നതനിനള്ള  നടെപടെനിയുണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണസ്

എനനിക്കസ് ഇക്കൗ അവസരത്തനില് അഭര്യര്തനിക്കമ്മാനള്ളതസ്. 

ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെസ്  അധനികമ്മാരത്തനില് വന്നകപ്പമ്മാള പറഞ്ഞ പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

കമ്മാരര്യണ,  തനിരുവനന്തപുരണ  നഗരത്തനില്  കകന്ദ്രസ്പീകൃതമമ്മായ  ഒരു  മമ്മാലെനിനര്യ

സണസരണ പ്ലമ്മാന്റെസ് ഴകമ്മാണ്ടുവരുഴമന്നമ്മാണസ്. വനിളപ്പനില്ശേമ്മാലെയനിഴലെ മമ്മാലെനിനര്യപ്ലമ്മാന്റെസ്

പൂട്ടനിയതനിനകശേഷണ  നഗരണ  നമ്മാറകയമ്മാണസ്.  ഴചറനിയ  ഴഴമകക്രമ്മാ  കപ്രമ്മാജക്ടുകള

വസ്പീടുകളനിലണ  സലെങളനിലണ  വചനിട്ടുണസ്.  പകക്ഷ  ഒനണതഴന്ന

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ലേ.  നഗരത്തനിഴലെ  മമ്മാലെനിനര്യ  സണസരണത്തനിനമ്മായനി

അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനള്ളനില് ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിനസ് ഒനണ ഴചയമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.

തനിരുവനന്തപുരണ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനിഴന  ആള  ഇന്തര്യ  ഴമഡനിക്കല്

ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂട്ടനിനസ്  സമമ്മാനമമ്മാക്കനിമമ്മാറ്റുഴമന്നസ്  പറഞ.  കഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭരണകമ്മാലെത്തസ്  ആരണഭനിച  ചനിലെ  കപ്രമ്മാജക്ടുകള  ഉദ്ഘമ്മാടെനണ  ഴചയതല്ലേമ്മാഴത

തനിരുവനന്തപുരണ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനിനകവണനി   എന്തമ്മാണസ്  ഴചയതസ്?

ഇകപ്പമ്മാള  പുതനിയ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജസ്,  കഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭരണകമ്മാലെത്തസ്  തനിരുവനന്തപുരണ  ജനറല്  ആശുപത്രനിയുണ  ഴഴതക്കമ്മാടെസ്
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ആശുപത്രനിയുണ  കചര്ത്തസ്  പുതനിഴയമ്മാരു  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജസ്

പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുകയുണ  അതനിഴന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തസ്പീകരനിക്കുകയുണ  ഴചയ്തു.  ആള

ഇന്തര്യമ്മാ ഴമഡനിക്കല് കക്കൗണ്സനിലണ കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റുണ അണഗസ്പീകരനിചസ്,  അതസ്

പൂര്ത്തസ്പീകരനിചസ്  അന്നഴത്ത  മുഖര്യമനനി  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചമ്മാണനി  ഉദ്ഘമ്മാടെനണ

ഴചയ്യുകയുണ  ഴചയ്തു.  ആ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജസ്  പൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനിനസ്  അണഗസ്പീകമ്മാരണ  ലെഭനിചനിട്ടുണ  അതസ്

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാഴത  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാഴയമ്മാരു  സര്ക്കമ്മാര്  ഇന്തര്യയനിഴലെ

ഏഴതങനിലഴമമ്മാരു  സണസമ്മാനതകണമ്മാ?  അതനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനങള

തുടെങ്ങുന്നതനിനള്ള  നടെപടെനിയുണമ്മാകണണ.  തനിരുവനന്തപുരണ  ഴമഡനിക്കല്

കകമ്മാകളജനിഴന  ആള  ഇന്തര്യമ്മാ  ഴമഡനിക്കല്  ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂട്ടമ്മാക്കനി  മമ്മാറ്റുഴമന്നസ്

പറഞ്ഞനിട്ടസ്  നടെന്നനില്ലേ.   ആള  ഇന്തര്യ  ഴമഡനിക്കല്  ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂട്ടസ്

തനിരുവനന്തപുരത്തസ്  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനസ്  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗതനനിനള്ള നടെപടെനികളുണമ്മാകുന്നനില്ലേ.  ഴനട്ടുകമ്മാല്കത്തരനിയനില്  കഴെനിഞ്ഞ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഭരണകമ്മാലെത്തസ്  അതനിനകവണനി  എല്ലേമ്മാ  സക്കൗകരര്യങളുണ

ഴചയ്തുഴകമ്മാടുത,  അവര്  ഇവനിഴടെവന്നസ്  സലെണ  കനമ്മാക്കനി.  ആള  ഇന്തര്യ

ഴമഡനിക്കല് ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂട്ടസ്  തനിരുവനന്തപുരത്തസ് സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനി
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ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ ഭമ്മാഗതനനിനണമ്മാകമ്മാത്തതസ് വളഴര പ്രതനികഷധമ്മാര്ഹമമ്മാണസ്. 

തനിരുവനന്തപുരണ  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ  ഇരുപതസ്  പദ്ധതനികളുഴടെ

ശേനിപമ്മാര്ശേയമ്മാണസ്  ബഡ്ജറനില്  ഉളഴപ്പടുതന്നതനിനകവണനി  ഴകമ്മാടുത്തതസ്.

കകവലെണ ഒരു പദ്ധതനിക്കസ്  20  ശേതമമ്മാനണ തുക മമ്മാത്രമമ്മാണസ് നല്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്,

ഇക്കൗ  നഗരത്തനില്  വരുന്ന  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാണ,  ജഗതനിയനിലണ  വഴതയ്ക്കമ്മാടുണ

ഴഴഫ്ലെെഓവര്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതുമമ്മായ  ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാസല്,  ഞമ്മാന്

അതനിഴനക്കുറനിഴചമ്മാനണ  വനിശേദമമ്മായനി  പറയുന്നനില്ലേ.  അതുകപമ്മാഴലെ,

കനിഫ്ബനിയനില്  ഉളഴപ്പടുത്തനി  2017-18-ഴലെ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖര്യമ്മാപനിച

അട്ടക്കുളങര  കമല്പ്പമ്മാലെത്തനിഴന്റെയുണ  ശേണഖുമുഖണ-കവളനി  കറമ്മാഡസ്

വനികസനത്തനിഴന്റെയുണ  ഡനി.പനി.ആര്.  കപമ്മാലണ  ഇതുവഴര  തയമ്മാറമ്മാക്കനിയനിട്ടനില്ലേ.

പലെ  സമ്മാകങതനികപ്രശങളുള്ളതുഴകമ്മാണസ്,  ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  നനിരവധനി

മസ്പീറനിണഗകളനില്  ഞമ്മാനണ  പഴങടുത.  കനിഫ്ബനിയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട

പദ്ധതനികളനില്  തടെസങളുണമ്മാകുന,  പ്രവൃത്തനി  ആരണഭനിക്കമ്മാന്കപമ്മാലണ

കഴെനിയമ്മാത്ത സമ്മാഹചരര്യമമ്മാണുള്ളതസ്. വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ കമഖലെയനില്  കനിഫ്ബനിയുഴടെ

കുകറ  വര്ക്കുകള  കനിട്ടനിയനിട്ടുണസ്,  ഇഴല്ലേന്നസ്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നനില്ലേ.   പകക്ഷ

ആദര്യഴത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖര്യമ്മാപനിച  കമ്മാരര്യങളകപമ്മാലണ  ഴചയ്തുതസ്പീര്ക്കമ്മാന്
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കഴെനിഞ്ഞനിട്ടനിഴല്ലേന്നതസ് വളഴര ദുദുഃഖകരമമ്മാണസ്. 

വളഴര  ബുദ്ധനിമുട്ടനഭവനിക്കുന്ന,  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമമ്മായ  ജസ്പീവനിതണ

നയനിക്കുന്നവരമ്മാണസ്  തസ്പീരകദശേ  കമഖലെയനിലള്ളവര്.  തസ്പീരകദശേവനികസനത്തനിനസ്

2018-19-ല്  പ്രഖര്യമ്മാപനിച  2000  കകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെയുണ  2019-20-ലണ

2020-21-ലണ  പ്രഖര്യമ്മാപനിച  ആയനിരണകകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെയുണ  പദ്ധതനികള

എന്തമ്മാണസ്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാത്തതസ്?  എല്ലേമ്മാണ  പ്രഖര്യമ്മാപനങളനില്

ഒതുങനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  കകമ്മാടെനിക്കണക്കനിനസ്  രൂപയുഴടെ  പ്രഖര്യമ്മാപനങള

നടെത്തനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   തസ്പീരകദശേകമഖലെയനിഴലെ ജനങള മുഴവന് വളഴര

ദുരനിതത്തനിലെമ്മാണസ്.  2017  നവണബര്  29-ഴലെ ഓഖനി ദുരന്തത്തനിനനിരയമ്മായവര്ക്കസ്

പ്രഖര്യമ്മാപനിച വമ്മാഗമ്മാനങളനില് 75 ശേതമമ്മാനവണ നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനിയനിട്ടനില്ലേ. അവര്ക്കസ്

കജമ്മാലെനി നല്കുകകയമ്മാ, അവരുഴടെ കടെഴമഴതനിത്തളകകയമ്മാ, കമ്മാണമ്മാതമ്മായവര്ക്കസ്

സമ്മാമ്പത്തനിക സഹമ്മായണ നല്കുകകയമ്മാ, വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ വമ്മായ്പ എഴതനിതളകകയമ്മാ,

വസ്പീടുകള വചനല്കുകകയമ്മാ  ഴചയനിട്ടനില്ലേ.  വലെനിയ പദ്ധതനികള പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിട്ടുണ

പമ്മാവഴപ്പട്ട  ഇവര്ക്കുകവണനി  അഴതമ്മാനണ  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിചനിട്ടനില്ലേ.

കടെലെമ്മാക്രമണത്തനില് വസ്പീടുകള നഷഴപ്പട്ട  ഇരുന്നൂകറമ്മാളണ  കുടുണബങള  2017

മുതല്  വനിവനിധ  സ്കൂളുകളനിലണ  തുറമുഖ  വകുപ്പനിഴന്റെ  കഗമ്മാഡക്കൗണുകളനിലണ
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കഴെനിയുകയമ്മാണസ്. അവര്ക്കസ്  വസ്പീടെസ് വചനല്കനിയനിട്ടനില്ലേ. ഇവര് കഗമ്മാഡക്കൗണുകളനില്

തമ്മാമസനിക്കമ്മാന് കമ്മാരണണ, 10  ലെക്ഷണ രൂപയമ്മാണസ് അവര്ക്കസ് സലെണ വമ്മാങമ്മാന്

സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  അനവദനിചതസ്.  ആ  തുക  സലെണ  വമ്മാങമ്മാന്

മതനിയമ്മാകനില്ലേ.  അതസ്  15  ലെക്ഷണ രൂപയമ്മായനി വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണണ.  കടെലെമ്മാക്രമണണ

തടെയമ്മാന്  പ്രകതര്യക  ഫണസ്  അനവദനിക്കണഴമന്നസ്  ഞമ്മാന്

അഭര്യര്തനിക്കുകയമ്മാണസ്.  എഴന്റെ  നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില്  മമ്മാത്രമല്ലേ,

അങയുഴടെ ചനിറയനിന്കസ്പീഴെസ് നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിലെടെക്കണ,  ഇകപ്പമ്മാള  എല്ലേമ്മാ

സസ്പീസണനിലണ  കടെലെമ്മാക്രമണണ ഉണമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  അവര് പലെ സലെങളനിലണ

കപമ്മായനി  വമ്മാടെകയ്ക്കസ്  തമ്മാമസനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറനില്  പലെ

കമ്മാരര്യങളക്കുമമ്മായനി  അകദ്ദേഹണ  ധമ്മാരമ്മാളണ  തുക  പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിരുന.

തസ്പീരകദശേഴത്ത  പ്രശങള  ഉളഴക്കമ്മാണ്ടുഴകമ്മാണസ്  കടെലെമ്മാക്രമണമുള്ള

പ്രകദശേങളനില്  കടെല്ഭനിത്തനി  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനസ്  വലെനിയ  തുക

അനവദനിക്കണഴമന്നസ്  ഇക്കൗ അവസരത്തനില് അഭര്യര്തനിക്കുകയമ്മാണസ്. 

കമ്പവലെഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  കമ്മാരര്യണ  സണബനനിചസ്  പറയുവമ്മാനള്ളതസ്,

വനിഴെനിഞ്ഞണ  തുറമുഖ നനിര്മമ്മാണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  ആ പ്രകദശേഴത്ത  തസ്പീരണ

മുഴവന്  നഷഴപ്പട്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അവനിഴടെയുള്ള  കമ്പവലെഴത്തമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള
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പുനരധനിവസനിപ്പനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടെപടെനിയുണമ്മാകണണ.  പൂന്തുറ,  വലെനിയതുറ

ഫനിഷനിണഗസ്  ഹമ്മാര്ബറകള  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനകവണനി  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചമ്മാണനി

സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ കമ്മാലെഘട്ടത്തനില് ബഡ്ജറനില് തുക അനവദനിചനിരുന്നതമ്മാണസ്. 

തനിരുവനന്തപുരണ  നഗരത്തനില്  40  ശേതമമ്മാനണ  മമ്മാത്രകമ  സതനിവകറജുള.

ഇവനിഴടെ  100  ശേതമമ്മാനവണ  സതനിവകറജസ്  സണവനിധമ്മാനണ  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനള്ള

നടെപടെനികള  പൂര്ത്തസ്പീകരനിക്കണണ.  വനിഴെനിഞ്ഞണ  തുറമുഖ  പദ്ധതനി  1000

ദനിവസണഴകമ്മാണസ്  പൂര്ത്തസ്പീകരനിക്കുഴമന്നസ്  പറഞ്ഞതമ്മായനിരുന.  ടെനി  പദ്ധതനി

സമയബനനിതമമ്മായനി  പൂര്ത്തസ്പീകരനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ഒരു  കര്മപദ്ധതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കണണ.  അതനിനമ്മാവശേര്യമമ്മായ നടെപടെനി പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കണഴമന്നസ് ഞമ്മാന്

ഈ ഗവണ്ഴമന്റെനികനമ്മാടെസ് അഭര്യര്തനിക്കുകയമ്മാണസ്. 

തലെസമ്മാന നഗര വനികസനത്തനിനസ് 182-ാം ഴഎറമമ്മായനി ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനി  പ്രസണഗത്തനില്  ചനിലെ  കമ്മാരര്യങള  സൂചനിപ്പനിചനിട്ടുണസ്.

അതസ്  കഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷങളനികലെതുകപമ്മാഴലെ  പ്രഖര്യമ്മാപനങളനില്  ഒതുങമ്മാഴത

ഫലെപ്രദമമ്മായനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കണഴമന്നസ്  ഞമ്മാന്  ആവശേര്യഴപ്പടുകയമ്മാണസ്.  റനിണഗസ്

കറമ്മാഡനിനണ  കര്യമ്മാപ്പനിറല്  സനിറനി  റസ്പീജനിയണ്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെനിനണ  ഒരു

രൂപകപമ്മാലണ അനവദനിചനിട്ടനില്ലേ. കരമന-കളനിയനിക്കമ്മാവനിള കറമ്മാഡനിഴന്റെ രണമ്മാണഘട്ട
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വനികസനത്തനിനസ്  ഒരു രൂപയുണ അനവദനിചനിട്ടനില്ലേ.  അതനിനമ്മാവശേര്യമമ്മായ നടെപടെനി

ഉണമ്മാകണഴമനകൂടെനി ഞമ്മാന് ഈ അവസരത്തനില് അഭര്യര്തനിക്കുന.

എഴന്റെ  നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ  കവളനി  ഒരു  ടൂറനിസ്റ്റേസ്  കകന്ദ്രമമ്മാണസ്.

അവനിഴടെ ഉസ്തമ്മാദസ് അണജതസ് അലെനി ഖമ്മാഴന്റെ കനതൃതതത്തനില് രമ്മാജര്യമ്മാന്തര സണഗസ്പീത

വനിദര്യമ്മാലെയണ  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനസ്  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചമ്മാണനി  മുഖര്യമനനിയമ്മായനിരുന്ന

സമയത്തസ്  രണര  ഏക്കര്  സലെണ  കഴണതകയുണ  അവനിഴടെ  പ്രസ്തുത

വനിദര്യമ്മാലെയണ  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശേര്യമമ്മായ  നടെപടെനി  സതസ്പീകരനിക്കുകയുണ

ഴചയനിരുന.  ഗരുകുലെ  സമ്പ്രദമ്മായ  രസ്പീതനിയനില്  ഹനിന്ദുസമ്മാനനി,  കര്ണ്ണമ്മാടെക

സണഗസ്പീതണ  അഭര്യസനിക്കുന്നതനിനകവണനിയുള്ള  ഒരു  രമ്മാജര്യമ്മാന്തര  സ്കൂളമ്മാണസ്.

അതനിനസ്  ഇകപ്പമ്മാള  സലെണ  അനവദനിചനിട്ടനില്ലേ.  പത്ര  മമ്മാധര്യമങളനിഴലെമ്മാഴക്ക

വമ്മാര്ത്ത  വന്നതമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനിതഴന്ന  അടെനിയന്തരമമ്മായനി

ഇടെഴപട്ടസ്  അവനിഴടെ സലെണ അനവദനിചസ്  സ്കൂള ആരണഭനിക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനി

സതസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് ഞമ്മാന് ഈ അവസരത്തനില് അഭര്യര്തനിക്കുന.

ശേബരനിമലെയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  ഈ  വര്ഷണ  കകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ

പശമ്മാത്തലെത്തനിലണ  വളഴരയധനികണ  ഭക്തജനങളക്കസ്  എത്തനികചരമ്മാന്

കഴെനിഞ.  25  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്  വരുമമ്മാനണ.  ഓകരമ്മാ  വര്ഷവണ  250-ഉണ
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300-ഉണ  കകമ്മാടെനി  രൂപ  വരുമമ്മാനമുണമ്മാകുന്ന  ശേബരനിമലെകക്ഷത്രണ.

വരുമമ്മാനമനില്ലേമ്മാത്തതുഴകമ്മാണസ് തനിരുവനിതമ്മാണകൂര് കദവസതണ കബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ മുഴവന്

കക്ഷത്രങളുണ അടെചപൂട്ടമ്മാന് കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.   ഈ ബഡ്ജറനില് അഴല്ലേങനില്

ഴഫബ്രുവരനി  മമ്മാസത്തനില്ത്തഴന്ന  100  കകമ്മാടെനി  രൂപഴയങനിലണ  ശേബരനിമലെയ്ക്കസ്,

തനിരുവനിതമ്മാണകൂര്  കദവസതണ  കബമ്മാര്ഡനിനസ്  അനവദനിക്കണണ.  അഴല്ലേങനില്  മറസ്

കക്ഷത്രങളുഴടെ പ്രവര്ത്തനങള ഇല്ലേമ്മാഴതയമ്മാകുഴമന്നതസ് ഈ അവസരത്തനില്

സൂചനിപ്പനിക്കുവമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണസ്.

നമ്മുഴടെ  വര്യമ്മാപമ്മാരനി  വര്യവസമ്മായനികളുഴടെ  പ്രശഴത്തക്കുറനിചസ്  ബഡ്ജറനില്

പ്രധമ്മാനമമ്മായ കമ്മാരര്യങഴളമ്മാനണ സൂചനിപ്പനിചനിട്ടനില്ലേ. 14  ലെക്ഷകത്തമ്മാളണ വര്യമ്മാപമ്മാരനി

വര്യവസമ്മായനികള നമ്മുഴടെ  സണസമ്മാനതണസ്.  രണസ്  ലെക്ഷകത്തമ്മാളണ  ആളുകള

കകമ്മാവനിഡുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടസ്  കചവടെണ നനിര്ത്തനി.  വളഴര ദുരനിതമമ്മാണസ്.  അവര്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനിക്കസ്  നനികവദനണ  നല്കനിയനിട്ടുണസ്.

അതനികലെയ്ക്കസ്  ആവശേര്യമമ്മായ  നടെപടെനികളുണ  അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗതനനിനണ

ഉണമ്മാകണഴമനകൂടെനി  ഞമ്മാന്  ഈ  അവസരത്തനില്  സൂചനിപ്പനിക്കമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുന. 
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എഴന്റെഴയമ്മാരു സഹൃത്തസ് കനരഴത്ത ഇവനിഴടെ സണസമ്മാരനിചകപ്പമ്മാള പറഞ,

ഇവനിഴടെ  കക്ഷത്രങളനില്  പൂജമ്മാദനികര്മങള  അറനിയമ്മാവന്ന  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ

കക്ഷത്രങളനില്  പൂജ  ഴചയമ്മാഴമനള്ള  സമ്മാഹചരര്യണ  വന്നതസ്  ഈ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഭരണകമ്മാലെത്തമ്മാഴണന്നസ്.  അതസ്  തനികചണ  ഴതറമ്മായ

കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്,  അടെനിസമ്മാന  രഹനിതമമ്മാണസ്.  2013-ല്  യു.ഡനി.എഫസ്.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെഘട്ടത്തനില്  നമള  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണതസ്.  കദവസതണ

റനിക്രൂട്ടസ്ഴമന്റെസ്  ആകസ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതസ്  2013-ല്  ആണസ്.  2014-ല്  അതനിനള്ള

റൂളസസ്  ഴകമ്മാണ്ടുവന.  2015-ല്  നനിയമനങള  നടെതന്നതനിനകവണനിയുള്ള

അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചതനിനകശേഷമമ്മാണസ്  ആ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  പുറതകപമ്മായതസ്.

യഥമ്മാര്തത്തനില് മതവനിശേതമ്മാസനികളമ്മായ വനിവനിധ ജമ്മാതനികളനിലള്ള ആളുകളക്കസ്

സണവരണണ  ഴകമ്മാടുതഴകമ്മാണസ്  ഒരു  ചരനിത്രപരമമ്മായ  തസ്പീരുമമ്മാനണ

കകരളത്തനിഴലെടുത്തതസ്,  കദവസതണ കബമ്മാര്ഡസ് കക്ഷത്രങളനില് വനിശേതമ്മാസനികളക്കസ്

പൂജ നടെത്തമ്മാഴമനണ  അതസ്  ഒരു വനിഭമ്മാഗണ  ആളുകളക്കസ്  മമ്മാത്രമല്ലേ  എനമുള്ള

വനിപ്ലവകരമമ്മായ തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുത്തതസ്  കഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ്.  സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ്.

ആ  തസ്പീരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  കപരനിലെമ്മാണസ്,  ആ  നനിയമണ  പമ്മാസമ്മാക്കനിയതനിഴന്റെ

കപരനിലെമ്മാണസ്  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെനിനസ്  ഞങള  പനിന്തുടെര്നവന്ന
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നടെപടെനിക്രമങളുഴടെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  നനിയമനങള  നടെത്തമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞതസ്.  ആ

തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുത്തതസ്  യു.ഡനി.എഫസ്.  സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ്.  ടെനി  ബനില്  പമ്മാസമ്മാക്കനിയ

സമയത്തസ് ആ ബനില് അന്തരസ്പീക്ഷത്തനികലെയ്ക്കസ് വലെനിഴചറനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫസ്.

അണഗങഴള  ഞമ്മാന്  ഈ  അവസരത്തനില്  ഓര്മനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ഇക്കമ്മാരര്യങഴളല്ലേമ്മാണ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ

ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുതകയമ്മാണസ്.  ഞമ്മാന്  മറസ്  കമ്മാരര്യങഴളക്കുറനിചസ്

പറഞകപമ്മാകമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലേ. 

തനിരുവനന്തപുരണ,  തലെസമ്മാന  നഗര  വനികസനത്തനിനകവണനിയുള്ള

സമഗ്രമമ്മായ  പദ്ധതനികള  പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുകമ്പമ്മാള  ആ  പദ്ധതനികള

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനള്ള  പ്രകതര്യകമമ്മായ  കരുതലണ  അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗതനനിനണ  ഉണമ്മാകണഴമന്നസ്  ഒനകൂടെനി  അഭര്യര്തനിചഴകമ്മാണസ്  ഈ

ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില്ലേനിഴന എതനിര്ക്കുന.

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):

സര്,  എനനിക്കസ്  വളഴര  കൂടുതലെമ്മായനിഴട്ടമ്മാനണ  പറയമ്മാനനില്ലേ.  ഇന്നഴലെ

ശസ്പീ.  ഴക.  സനി.  കജമ്മാസഫസ്  പത്തനണതനിട്ടയനിഴലെ  76  കറമ്മാഡുകളുഴടെ  കമ്മാരര്യണ

പറഞ്ഞനിരുന.  അകപ്പമ്മാള  ഞമ്മാന്  സണസമ്മാനത്തസ്  ഴമമ്മാത്തണ  എത്രയമ്മാണസ്
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ഴകമ്മാടുത്തതസ് എന്ന കണക്കമ്മാണസ് പറഞ്ഞതസ്. ഞമ്മാന് പനിന്നസ്പീടെസ് അകനതഷനിച. 76

കറമ്മാഡനിഴന്റെ  പ്രശണ,  അതസ്  ഒറ  പമ്മാകക്കജമ്മായനി  ഴടെണര്  വനിളനിചതമ്മായനിരുന.

സതമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുണ  ഇത്രയുണ  കറമ്മാഡുകള  ഒരുമനിചസ്  എടുക്കുന്നതനിനസ്  ആളുകള

വന്നനില്ലേ.  സദുകദ്ദേശേകത്തമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണസ്  ഴചയതസ്.  ഇകപ്പമ്മാള  അടെനിയന്തരമമ്മായനി

അതസ്  പ്രകതര്യകണ  പ്രകതര്യകമമ്മായനി  ഓകരമ്മാ  തകദ്ദേശേഭരണസമ്മാപനവണ  ഴടെണര്

വനിളനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടെപടെനി  സതസ്പീകരനിചഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതമ്മാണസ്

അതനിഴന്റെ പ്രശണ.  വന്ന വമ്മാര്ത്ത ശേരനിയമ്മാണസ്. ഇതമ്മാണുണമ്മായതസ്.

ശസ്പീ. വനി. എസസ്. ശേനിവകുമമ്മാര് പറഞ്ഞ കമ്മാരര്യങഴള സണബനനിചസ് നമുക്കസ്

ശദ്ധനിക്കമ്മാണ.  ബഡ്ജറനിഴലെ  182-ാം പമ്മാരഗ്രമ്മാഫനില്,  തലെസമ്മാന നഗരനിയനില്

ഇകപ്പമ്മാള നടെപ്പമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്ന കപ്രമ്മാജക്ടുകളുണ അവയുഴടെ തുകയുണ ലെനിസ്റ്റേസ്

ഴചയനിട്ടുണസ്. അതസ് നടെപ്പമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്. തുടെങനിക്കഴെനിഞ. ചനിലെ

കമ്മാരര്യങളക്കസ് തമ്മാമസണ വരുണ.  കനിഴെകക്കകക്കമ്മാട്ടയനില് എലെനികവറഡസ് പമ്മാകസജസ്

നനിര്മനിക്കമ്മാന്  തസ്പീരുമമ്മാനനിചകപ്പമ്മാള  ഴഹറനികറജസ്  ബനില്ഡനിണഗകളക്കസ്  തടെസണ

വരുന,  അതനിഴന്റെ  കമ്മാഴ  കുറയ്ക്കുന,  അതസ്  പമ്മാടെനില്ലേ  എനപറയുകമ്പമ്മാള

അഴതമ്മാഴക്ക  തള്ളനിക്കളഞ്ഞസ്  കപമ്മാകമ്മാന്  നമുക്കസ്  കഴെനിയനില്ലേ.  ഏതമ്മായമ്മാലണ

നമുക്കതസ് സമയബനനിതമമ്മായനി നടെപ്പമ്മാക്കമ്മാന് ശമനിക്കമ്മാണ. 
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കദവസതത്തനിനസ് കഴെനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് 100 കകമ്മാടെനി രൂപ ഴകമ്മാടുക്കുഴമന്നസ്

പറഞ്ഞനിരുന. 75 കകമ്മാടെനി രൂപ ഇകപ്പമ്മാളത്തഴന്ന ഴകമ്മാടുതകഴെനിഞ. ബമ്മാക്കനി

ഈ  ദനിവസങളനില്  ഴകമ്മാടുക്കുണ.  ഒരു  കക്ഷത്രവണ  അടെയമ്മാന്  കപമ്മാകുന്നനില്ലേ.

കക്ഷത്രണ  അടെയനിഴല്ലേന്നസ്  ഉറപ്പുവരുതണ.  ആവശേര്യമമ്മാഴണങനില്  ഇകപ്പമ്മാള

ഴകമ്മാടുത്തതനികനക്കമ്മാള ആവശേര്യമുള്ളതസ് ഴകമ്മാടുക്കുണ.  പണണ ഇല്ലേമ്മാത്തതുഴകമ്മാണസ്

കക്ഷത്രണ അടെഞകപമ്മാകുന്ന പ്രശമുണമ്മാവനിഴല്ലേന്നസ്  ഞമ്മാന് ഉറപ്പസ് പറയുന. 

തനിരുവനന്തപുരഴത്ത  കളനിയനിക്കമ്മാവനിള  രണമ്മാണഘട്ടണ.  ആളുകള

പറയുന്നതസ്  കകട്ടു,  ഒന്നമ്മാണഘട്ടത്തനികന  പണമുള,  രണമ്മാണഘട്ടമനില്ലേ  എന്നസ്.

ഞമ്മാന്  ഉറപ്പസ്  പറയുകയമ്മാണസ്,  അതസ്  കനിഫ്ബനിയനിലള്ള  വര്ക്കമ്മാണസ്.

പണത്തനിഴന്റെ   പ്രശമനില്ലേ.  അതനിഴന്റെ  രണമ്മാണഘട്ടമുണസ്.  നനിങളക്കസ്

സണശേയമുഴണങനില് ഞമ്മാന് പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുന. പ്രസ്തുത കറമ്മാഡനിഴന്റെ രണമ്മാണഘട്ടണ

ഭൂമനി  ഏഴറടുത്തസ്  തുടെങ്ങുണ.  ഭൂമനി  ഏഴറടുത്തസ്  തുടെങനിയതമ്മാണതസ്.  നമുക്കതസ്

മുകന്നമ്മാട്ടസ് ഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകമ്മാണ.

ഴപമ്മാഴെനിയൂര്  ഫനിഷനിണഗസ്  ഹമ്മാര്ബര്.  നമള വനിഴെനിഞ്ഞമമ്മാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.

വനിഴെനിഞ്ഞണ  കമ്മാര്കഗമ്മാ  ഹമ്മാര്ബര്  ഇകപ്പമ്മാള  നല്ലേ  രസ്പീതനിയനില്  വരുനണസ്.

ഴപമ്മാഴെനിയൂര്  ഫനിഷനിണഗസ്  ഹമ്മാര്ബര്  സണബനനിചസ്  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞനിഴല്ലേങനില്
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വസ്പീണ്ടുണ  പറയുന,  അതുണ  അവനിഴടെമ്മാരു  പ്രശണ...  കഴെനിഞ്ഞ പ്രമ്മാവശേര്യണ  ഞമ്മാന്

പറഞ്ഞതമ്മാണസ്. അതുഴകമ്മാണമ്മാണസ് ഈ പ്രമ്മാവശേര്യണ പറയമ്മാതനിരുന്നതസ്.

ഒരു  ഴപമ്മാതുവനിമര്ശേനണ  ശസ്പീ.  ഴക.  എന്.  എ.  ഖമ്മാദറനികന്റെതമ്മാണസ്.

ബഡ്ജറനിഴന്റെ പ്രമ്മാധമ്മാനര്യണ  കുറഞവരനികയമ്മാണസ്,  അകതസമയണ  ബഡ്ജറനിനസ്

പുറതള്ളതസ്  കൂടെനിവരുന എനള്ളതസ്.  ബഡ്ജറനിനസ്  കര്ശേനമമ്മായ ലെനിമനിറ്റുണസ്.

അതനിനള്ളനില്നനിന്നസ്  മമ്മാത്രകമ  നമുക്കതസ്  ഴചയമ്മാന്  പറ്റുകയുള.

ഇകപ്പമ്മാഴള്ളതനികനക്കമ്മാള കൂടുതല് ബഡ്ജറസ് വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുക എനപറഞ്ഞമ്മാല്

റവനല്യൂ  വരുമമ്മാനണ  അത്രകണസ്  കൂട്ടണണ.  അതസ്  എങഴന  എനള്ളതസ്

സണബനനിചസ്  ഇകപ്പമ്മാള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശേവണ  ഞമ്മാന്  വചനിട്ടനില്ലേ.  ഗക്കൗരവമമ്മായ

കമ്മാരര്യമമ്മാണതസ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  നമുക്കനിതസ്  കപമ്മാര.  അതുഴകമ്മാണസ്

ബഡ്ജറനിനസ്  പുറത്തസ്  കമ്മാരര്യങള  ഴചയമ്മാന്  ശമനികക്കണനിവരുണ.  അതമ്മാണസ്

കനിഫ്ബനിയുണ മറ്റുണ.  അതസ്  അനനിവമ്മാരര്യമമ്മായനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  ഞമ്മാന് മറസ്

കമ്മാരര്യങഴളമ്മാനണ   കൂടുതലെമ്മായനി  പറയുന്നനില്ലേ.  ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്

പമ്മാസമ്മാക്കനിത്തരണഴമന്നസ് വനിനസ്പീതമമ്മായനി അഭര്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില് പരനിഗണനയ്ക്കസ്

എടുക്കണഴമന്ന പ്രകമയഴത്ത 
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രകമയണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ക്കസ് എടുക്കുന.

വകുപ്പസ് തനിരനിചള്ള പരനിഗണന

രണ്ടുണ മൂനണ വകുപ്പുകള

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: രണ്ടുണ  മൂനണ  വകുപ്പുകള  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

രണ്ടുണ  മൂനണ  വകുപ്പുകള  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

രണ്ടുണ മൂനണ വകുപ്പുകള ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പട്ടനിക

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പട്ടനിക ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പട്ടനിക ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പട്ടനിക ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഒന്നമ്മാണ  വകുപ്പുണ  പസ്പീഠനികയുണ  കപരുണ  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ 

സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):

സര്, 2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില് പമ്മാസമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രകമയണ

ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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വര്യവസമ്മായവണ  കസമ്മാര്ട്സണ  യുവജനകമ്മാരര്യവണ  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമ്മാജന്): സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയഴത്ത പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2021-ഴലെ  കകരള  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്

പമ്മാസമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രകമയഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

ശസ്പീ  .   ഴക  .   സനി  .   കജമ്മാസഫസ്: സര്, ഞമ്മാന് കപമ്മാള ആവശേര്യഴപ്പടുന.

(പ്രകമയണ ശേബ്ദകവമ്മാകട്ടമ്മാഴടെ സഭ അണഗസ്പീകരനിച.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രകമയണ  സഭ  അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില്

പമ്മാസമ്മായനിരനിക്കുന.

(ii) 2021-  ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ   (  കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്  )   ബനില്

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):

സര്,  2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ  (കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ് അക്കക്കൗണസ്)  ബനില്

ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.
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ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):

സര്,  2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ  (കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ് അക്കക്കൗണസ്)  ബനില്

പരനിഗണനയ്ക്കസ് എടുക്കണഴമന്ന പ്രകമയണ ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

വര്യവസമ്മായവണ കസമ്മാര്ട്സണ യുവജനകമ്മാരര്യവണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .

ജയരമ്മാജന്): സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയഴത്ത പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

ചര്ച

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതര്യന്:  സര്,  ഞമ്മാന് ഇക്കൗ ധനവനിനനികയമ്മാഗ  (കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്

അക്കക്കൗണസ്)  ബനില്ലേനിഴന  സര്വ്വമ്മാത്മനമ്മാ  അനകൂലെനിക്കുകയമ്മാണസ്.  കഴെനിഞ്ഞ

ദനിവസങളനിലെമ്മായനി നടെനവരുന്ന ചര്ച,  ഇക്കൗ കലെമ്മാകതണ രമ്മാജര്യതണ നമ്മാട്ടനിലണ

നനിലെനനില്ക്കുന്ന  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യഴമന്തമ്മാഴണന്നസ്  മനസനിലെമ്മാക്കമ്മാഴത  സഭയനില്,

പ്രകതര്യകനിചസ്  പ്രതനിപക്ഷണ  നടെത്തനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ചര്ച  കമ്മാണുകമ്പമ്മാള

വല്ലേമ്മാഴത  പ്രയമ്മാസണ  കതമ്മാനന.  ഇന്നസ്  ചര്ചയുണ  നടെപടെനിക്രമങളുണ

അവസമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണകല്ലേമ്മാ. ഇകപ്പമ്മാള  നടെക്കുന്ന  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യഴമന്തമ്മാണസ്?

കകന്ദ്ര  സര്ക്കമ്മാര്  അതനികവഗണ  അവരുഴടെ  തസ്പീവ്രമമ്മായ  നയങള  രമ്മാജര്യഴത്ത

അടെനികചല്പ്പനിക്കുന.  കൂടെമ്മാഴത  ജനകദമ്മാഹപരമമ്മായനിട്ടുളള  നയങള

തുടെര്ചയമ്മായനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണ്ടുമനിരനിക്കുന.  രമ്മാജര്യതണ  കലെമ്മാകതണ
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സമമ്മാനതകളനില്ലേമ്മാത്ത  പ്രകക്ഷമ്മാഭണ  നടെക്കുകയമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ  ഴകമ്മാടെനിയ

ഴഴശേതര്യത്തനിലണ  ഉത്തകരന്തര്യന്  നമ്മാടുകളനില്,  കകരളത്തനിലളഴപ്പഴടെയുള്ള

നമ്മാടെനിഴന്റെ  നഴട്ടഴല്ലേന്നസ്  അറനിയഴപ്പടുന്ന  കര്ഷക  സമൂഹണ

നടെത്തനിഴക്കമ്മാണ്ടുവരുന്ന  അതച്യുജലെമമ്മായനിട്ടുളള  കപമ്മാരമ്മാട്ടസമരണ.  നമള

ഇവനിഴടെ  ഇരനിക്കുകമ്പമ്മാള  കപമ്മാലണ  ആ  സമരകത്തമ്മാടെസ്  ഴഎകര്യദമ്മാര്ഢര്യണ

പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുന.  കഴെനിഞ്ഞ 31-ാം തസ്പീയതനി ആ സമരകത്തമ്മാടെസ് ഴഎകര്യദമ്മാര്ഢര്യണ

പ്രഖര്യമ്മാപനിചസ്  ആ  ജനതകയമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ  ഇക്കൗ  കമ്മാലെഘട്ടത്തനിഴന്റെ  കടെമ  നമള

നനിര്വ്വഹനിച.  വലെനിയ പ്രസമ്മാനങളുഴടെ കനതമ്മാക്കന്മേമ്മാരമ്മായനിട്ടുളള ആളുകള ഇക്കൗ

വലെതുഭമ്മാഗത്തസ്  ഇരുന്നസ്   പ്രതനിപക്ഷഴമനണ  അല്ലേമ്മാത്തഴതനഴമമ്മാഴക്കയമ്മായനി

അവര്  പറയുന്ന  കമ്മാരര്യങള,  വമ്മാസ്തവത്തനില്  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞഴതന്തമ്മാണസ്?

കഴെനിഞ്ഞ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്  20-ല്  19  സസ്പീറനില്  ഞങള  വനിജയനിചഴവന്നസ്

അഭനിമമ്മാനകബമ്മാധകത്തമ്മാടുകൂടെനി  പറയുന്ന  ആളുകള,  ഒരമ്മാഴളഴയങനിലണ  ഇക്കൗ

സമരത്തനിഴന്റെ രണ്ടുമമ്മാസണ പനിന്നനിടുന്ന ഡല്ഹനിയനില്,  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജര്യത്തനിഴന്റെ

തലെസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  വസ്പീഥനികളനില്,  ഉത്തകരന്തര്യയനിഴലെ  അതനിഴഴശേതര്യത്തനിഴന 

അതനിജസ്പീവനിചസ്  നടെതന്ന സമരകപമ്മാരമ്മാട്ടങളനില് എവനിഴടെഴയങനിലണ ഒരു തലെ

കമ്മാണമ്മാന്  നമുക്കസ്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണമ്മാ.  എകപ്പമ്മാഴണ  കനതൃമമ്മാറവണ
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പുന:സണഘടെനയുഴമമ്മാഴക്കയമ്മായനി  നസ്പീങ്ങുകയമ്മാണസ്.  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യകത്തമ്മാടെസ്

എഴന്തങനിലഴമമ്മാരു  നസ്പീതനി  പുലെര്ത്തമ്മാന്  നൂറസ്-നൂറനിപ്പത്തസ്  ഴകമ്മാല്ലേണ  പനിന്നനിട്ട

ഇന്തര്യന്  നമ്മാഷണല്  കകമ്മാണ്ഗ്രഴസന്ന  മഹത്തമ്മായ  പ്രസമ്മാനത്തനിഴന്റെ

സമ്മാരഥനികളക്കസ്  കതമ്മാകന്നണതകല്ലേ,  അവരുഴടെ  കൂഴടെ  നനില്ക്കുന്നവര്ക്കസ്

കതമ്മാകന്നണതകല്ലേ.  ഇവനിഴടെ  ചനിലെ  മഹമ്മാന്മേമ്മാര്  കഴെനിഞ്ഞദനിവസണ

പലെതരത്തനിലളള  നനിയമവശേങള  ഉന്നയനിചഴകമ്മാണസ്  രമ്മാജര്യത്തസ്  നടെക്കുന്ന

അഭനിമമ്മാന  പദ്ധതനിയമ്മായ  കനിഫ്ബനിഴയക്കുറനിചസ്  ചര്ച  ഴചയകല്ലേമ്മാ.

എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണസ് ഒരു ദനിവസണ ഉണ്ണമ്മാവൃതണ നടെത്തമ്മാനള്ള തമ്മാല്പ്പരര്യഴമങനിലണ

അവര്  കമ്മാണനിചനില്ലേമ്മാഴയന്നതസ്  ഞമ്മാന്  സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണസ്.  രമ്മാജര്യണ

കകമ്മാവനിഴഡന്ന  മഹമ്മാമമ്മാരനിയനില്ഴപ്പട്ടസ്  നനില്ക്കുകയമ്മാണസ്.  രമ്മാജര്യവണ  കലെമ്മാകവണ

വളഴര  ഉത്കണ്ഠകയമ്മാടുകൂടെനി  കനമ്മാക്കനി  കമ്മാണുന.  രമ്മാജര്യത്തസ്  ഒരുവര്ഷക്കമ്മാലെണ

ഒരു  വരുമമ്മാനവമനില്ലേമ്മാഴതയമ്മായനി.  ഴഎ.എണ.എഫസ്-ഴന്റെ  കണക്കുപ്രകമ്മാരണ  ഇക്കൗ

രമ്മാജര്യണ  23  ശേതമമ്മാനകത്തമ്മാളണ  സമ്മാമ്പത്തനിക  തകര്ച  കനരനിട്ടുഴവന്നസ്

സൂചനിപ്പനിക്കുന.  വളര്ച കകവലെണ 7.5 ശേതമമ്മാനമമ്മായനി നനില്ക്കുന.  ആകഗമ്മാള

ഇന്ഡകനില്  ഇന്തര്യയുഴടെ  ഹണഗര് ഇന്ഡകസ്  കമ്മാണനിക്കുന്നതസ്  94-ാാമഴത്ത

റമ്മാങമ്മാണസ്.  ഴതമ്മാണ്ണൂറനിനമ്മാലെമ്മാമതമ്മായനി  നമള  വനിശേപ്പനിഴന്റെ  രമ്മാജര്യമമ്മായനി
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നനില്ക്കുകയമ്മാണസ്.  എന്നമ്മാല് കലെമ്മാകത്തസ്  50  ധനനികന്മേമ്മാരമ്മായനിട്ടുളള ആളുകളുഴടെ

കശേഷനിയുണ വരുമമ്മാനവണ വര്ദ്ധനിചനിട്ടുഴണനണ സൂചനിപ്പനിക്കുന. 

 അസമതതങളുഴടെ കഘമ്മാഷയമ്മാത്ര ഇക്കൗ കമ്മാലെഘട്ടത്തനില് നടെക്കുകയമ്മാണസ്.

ഇക്കൗ കമ്മാലെഘട്ടത്തനില് രമ്മാജര്യത്തസ് നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന ഉദമ്മാരവല്ക്കരണ നയങള,

ഒരു  ഭമ്മാഗത്തസ്  അതനിശേക്തമമ്മായനി  നമ്മുഴടെ  ഴചറനിയ  സണസമ്മാനഴത്ത

വരനിഞമുറക്കുകമ്പമ്മാള,  കകമ്മാവനിഴഡന്ന  മഹമ്മാമമ്മാരനി,  അതനിനമുമ്പസ്  നനിപ  വന,

രണസ്  പ്രളയങള  കഴെനിഞ.  ഇതനിഴനഴയമ്മാഴക്ക  അതനിജസ്പീവനിചമ്മാണസ്  നമ്മുഴടെ

സണസമ്മാനണ  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്നതസ്.  ഇക്കൗ  ഘട്ടത്തനില്

യമ്മാഥമ്മാര്തര്യകബമ്മാധകത്തമ്മാടുകൂടെനി  ഒരു  വര്ഷക്കമ്മാലെണ  ചനില്ലേറ  ഴഴപസയുഴടെ

വരുമമ്മാനമനില്ലേമ്മാഴത  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെസ്,  അതനിഴന

അതനിജസ്പീവനിച ഒരു സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ്.   ഓഖനിയുണ നനിപയുണ കനമ്മാട്ടസ്  നനികരമ്മാധനവണ

ജനി.എസസ്.ടെനി.-യുഴമമ്മാഴക്ക  കഴെനിഞ.  ഇക്കൗ  സമ്മാഹചരര്യങളനില്  അതനിഴന

കനരനിട്ടുഴകമ്മാണസ് ഗവണ്ഴമന്റെസ് മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുകമ്പമ്മാള ആ സണസമ്മാന സര്ക്കമ്മാര്

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന  പദ്ധതനികഴള  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നനില്ലേ,

പഴക്ഷ  ആകക്ഷപനിക്കമ്മാന്  പമ്മാടെനില്ലേ.   ആകക്ഷപശേരങള  ഴചമ്മാരനിഞ്ഞസ്  ഇക്കൗ

കമ്മാലെത്തനിനനിടെയനില്  നടെക്കുന്ന  വനികസനപ്രവര്ത്തനങഴള  എന്തനിനമ്മാണസ്
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പനിറകകമ്മാട്ടടെനിപ്പനിക്കമ്മാന്  ശമനിക്കുന്നതസ്.    കഴെനിഞ്ഞ ബഡ്ജറസ്  അവതരനിപ്പനിച.

ഇടെതുപക്ഷകത്തമ്മാടുണ  ഇക്കൗ  പ്രസമ്മാനകത്തമ്മാടുണ  തമ്മാല്പ്പരര്യമനില്ലേമ്മാത്തവരമ്മായ  ഇക്കൗ

രമ്മാജര്യഴത്ത  മമ്മാധര്യമങള,  അവര്  ഒന്നസ്  കകണ്ണമ്മാടെനിചസ്  കനമ്മാക്കണണ.

കഡമ്മാ.  ടെനി.  എണ.  കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ് അവതരനിപ്പനിച ബഡ്ജറസ്,  അകദ്ദേഹഴത്ത

വമ്മാകനമ്മാളണ  പുകഴനിഴയന്നല്ലേ  ഞമ്മാന്  ഉകദ്ദേശേനിചതസ്.  എങഴന  അകദ്ദേഹത്തനിനസ്

കഴെനിഞഴവനളളതമ്മാണസ്.   ഇക്കൗ  കമ്മാലെത്തസ്  എങഴന  ഇങഴന

ജനകസ്പീയമമ്മായനിട്ടുളള  ഒരു ബഡ്ജറസ്  അവതരനിപ്പനിക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിച.  എങഴന

സണസമ്മാനഴത്ത  ഇക്കൗ  നനിലെയനില്  മുകന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടു  കപമ്മാകുന.  നമ്മുഴടെ

പ്രനിയങരനമ്മായ  മുഖര്യമനനി  അകദ്ദേഹണ  പറഞ,  കലെമ്മാക്ഡക്കൗണ്  പ്രഖര്യമ്മാപനിച.

100  വര്ഷങളക്കുമുമ്പസ്  ഇങഴനഴയമ്മാരു  മഹമ്മാമമ്മാരനി  രമ്മാജര്യത്തസ്

പടെര്നകൂടെനിഴയന്നസ്  നമള കകട്ടു.   1918-ല്  ജപ്പമ്മാന് ഫ്ലൂ  ഇങഴന പടെര്ന

പനിടെനിചനിട്ടുഴണനണ  അന്നസ്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാട്ടനിഴലെ  ജനങഴള  അതസ്  വല്ലേമ്മാഴത

ബമ്മാധനിചഴവനണ  നമള  കകട്ടു.  രമ്മാജര്യണ  വനിറങലെനിച  നനിന.  നമ്മാട്ടനിഴലെ

പമ്മാവങളക്കസ്,  നനിതര്യവൃത്തനിക്കസ്  വരുമമ്മാനണ  കഴണതന്നവര്ക്കസ്  പണനിക്കസ്

കപമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞനില്ലേ.   അവര്  വസ്പീടുകളക്കുളളനില്  അടെയ്ക്കഴപ്പട്ടു.  ഞമ്മാനണ

നനിങളുഴമമ്മാനണ അറനിയമ്മാഴത ഇക്കൗ കലെമ്മാകവണ രമ്മാജര്യവണ  അടെചപൂട്ടഴപ്പട്ടു.  ഒരു
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കനരണ  എങഴന  ഭക്ഷണണ  കഴെനിക്കുഴമന്നതമ്മായനിരുന  ചനിന്ത.  അവഴന്റെ

വസ്പീട്ടനികലെയ്ക്കസ്  ഇക്കൗ  സര്ക്കമ്മാര്  കപമ്മായനി,  സഖമ്മാവസ്  പനിണറമ്മായനി  കപമ്മായനി,

ഞങഴളല്ലേമ്മാരുണ കപമ്മായനി.  ഭക്ഷണമമ്മായുണ അന്നമമ്മായുണ മരുന്നമ്മായുണ  ആളുകളുഴടെ

മധര്യത്തനില് ഉറചനനിന്ന ഒരു സര്ക്കമ്മാരകല്ലേ ഇക്കൗ സണസമ്മാനതളളതസ്. അതമ്മാണസ്

പ്രനിയഴപ്പട്ട മുഖര്യമനനി പറഞ്ഞതസ് പട്ടനിണനിയനിലെമ്മാകുന്ന ഒരു വസ്പീടുണ ഇക്കൗ നമ്മാട്ടനില്

ഉണമ്മാകരുഴതന്നസ്. 'പട്ടനിണനിയനിലെമ്മാകുന്ന ഒരു വസ്പീടുണ ഉണമ്മാകരുതസ്, ഒരു കുടുണബവണ

പട്ടനിണനി  കനിടെക്കരുതസ്  '  അതമ്മാണസ്  വനികസനണ.  ഒരു  വസ്പീട്ടനിലണ  പട്ടനിണനിക്കമ്മാര്

ഉണമ്മാകരുഴതന്നസ് പറയമ്മാനളള ആര്ജവണ, ഒരു പ്രനിയഴപ്പട്ട മുഖര്യമനനി നഴമ

കനമ്മാക്കനി പറഞ.  ഒരു വസ്പീടുണ ഒരു കുടുണബവണ പട്ടനിണനി കനിടെക്കരുതസ്.  ഇവനിഴടെ

കളനിയമ്മാക്കനിയകല്ലേമ്മാ,  ഭക്ഷര്യക്കനിറസ്  ഞങളുഴടെ  അവകമ്മാശേണ. ഇവനിഴടെ  പലെരുണ

പറഞ,  ഭക്ഷര്യക്കനിറസ്  എത്തനിക്കുന്നതസ്  ഞങളുഴടെ  അവകമ്മാശേണ,  ഞങള

കപമ്മായനി  വമ്മാങ്ങുഴമന്നസ്  പറഞ്ഞ  ആളുകളമ്മാണസ്.   എകന്ത  കണനില്ലേ,  പലെരുണ

പലെയനിടെതണ അതനിഴന എതനിര്ത,  കണനില്ലേകല്ലേമ്മാ  ഇകപ്പമ്മാഴണ  തുടെരുകയമ്മാണസ്.

ഭക്ഷര്യക്കനിറസ്  തുടെരുന,  എനമമ്മാത്രകമമ്മാ  പുറത്തനിറങമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്ത

പമ്മാവങളുഴടെ  വസ്പീട്ടനികലെയ്ക്കസ്  ഭക്ഷണഴമത്തനിക്കമ്മാന്  സമ്മാമൂഹര്യ  അടുക്കള

(കമല്യൂണനിറനി കനിചണ്) ആരണഭനിചനികല്ലേ. ഇഴതല്ലേമ്മാണ ഒരു ജനകസ്പീയ ഗവണ്ഴമന്റെസ്
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ഴചയ കമ്മാരര്യങളമ്മാണസ്.   110  രൂപയമ്മായനിരുന്ന ഴപന്ഷന്  600  രൂപ ആയനി.

600  രൂപയമ്മായനിരുന്നതസ്  കകമ്മാവനിഡസ്  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ  നടുവനിലണ  ഇക്കൗ

ഗവണ്ഴമന്റെസ് പ്രഖര്യമ്മാപനിച. 2020-ല് ആദര്യണ ഒരു പ്രഖര്യമ്മാപനണ വന, ഴഴപസ

ആളുകളുഴടെ ഴഴകകളനില് ഇല്ലേ. പത്തസ് ഴഴപസയനില്ലേമ്മാഴത എങഴന ജസ്പീവനിക്കുണ?

ആ  പമ്മാവങഴള  സഹമ്മായനിക്കമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനിച,  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ

സമ്മാര്വത്രനികമമ്മായനി  ഴചറനിഴയമ്മാരു  തുക  അവരുഴടെ  പക്കല്  എത്തണണ.

ഴപന്ഷന്  1000  രൂപഴയന്നതസ് മമ്മാറനി  1400  രൂപയമ്മായനി,  1500  രൂപയമ്മായനി,

ഇകപ്പമ്മാള  1600  രൂപയമ്മായനി  പ്രഖര്യമ്മാപനിച.   ഒരു  ജനകസ്പീയ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

മുഖമമ്മാണസ്.  ഒരു ജനകസ്പീയ സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ മുഖമമ്മാണസ് കഡമ്മാ.  ടെനി.  എണ.  കതമ്മാമസസ്

ഴഎസക്കനിലൂഴടെ   നമ്മാടുണ   രമ്മാജര്യവണ   കലെമ്മാകവണ  ദര്ശേനിക്കുന്നതസ്.   നമള

ചനിന്തനികക്കണതകല്ലേ,  1600  രൂപ  ജനനിപ്പനിചസ്  കപമ്മാറനി  വളര്ത്തനിയ വൃദ്ധരമ്മായ

മമ്മാതമ്മാപനിതമ്മാക്കളക്കസ്  നല്കമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്ത  മക്കളുളള  നമ്മാടെകല്ലേ  നമ്മുകടെതസ്.

പ്രതനിമമ്മാസണ 1600 രൂപ അവരുഴടെ പക്കല് എത്തമ്മാന് കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്. അവര്

ഗവണ്ഴമന്റെനികനമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ  നനില്ക്കുകമമ്മാ;  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതുകപമ്മാഴലെ  പലെ

രൂപത്തനിലണ  ഭമ്മാവത്തനിലണ  മമ്മാറനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഇക്കൗ  പ്രസമ്മാനകത്തമ്മാടെസ്

അഴല്ലേങനില് മുന്നണനികയമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ നനില്ക്കുകമമ്മാ?  അവര് പറഞ, ഞങളമ്മാണസ്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

70

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതസ്.  ഞങള  ഇനനി  6000  രൂപ  ഴകമ്മാടുക്കുഴമന്നസ്.  110  രൂപ

ഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞനില്ലേ,  600  രൂപയമ്മായകപ്പമ്മാള  ഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത്ത

ആളുകള;  ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെസ്  അധനികമ്മാരത്തനില് വന്നസ്  ക്രമമ്മാതസ്പീതമമ്മായനി  അതസ്

വര്ദ്ധനിപ്പനിച. ആ പമ്മാവങകളമ്മാടെസ് ബഹുമമ്മാനര്യരമ്മായ  ധനകമ്മാരര്യ വകുപ്പുമനനിയുണ

മുഖര്യമനനിയുണ  പറഞ, 10  ഴഴപസ  ഇല്ലേമ്മാത്ത  കുടുണബങളക്കസ്,  ആ

കുടുണബങളുഴടെ  ഴഴകകളനികലെയ്ക്കസ്  ഴചറനിയകതമ്മാതനിഴലെങനിലണ

പണഴമത്തനിക്കുകഴയന്നതമ്മാണസ്  കകമ്മാവനിഡസ്  എന്ന മഹമ്മാമമ്മാരനിയനില്  രമ്മാജര്യവണ

കലെമ്മാകവണ ഇങഴന പ്രയമ്മാസഴപ്പട്ടസ് നനില്ക്കുകമ്പമ്മാള നമുക്കസ് ഴചയമ്മാന് കഴെനിയുന്ന

കമ്മാരര്യണ  എന്നസ്.   അങഴന  സഹമ്മായനിചസ്  ഒരു  ജനതഴയ  കൂഴടെ  നനിര്ത്തനിയ

സര്ക്കമ്മാരമ്മാണനിതസ്.  ഇകപ്പമ്മാഴണ  പറയുന്നഴതന്തമ്മാണസ്  കകമ്മാവനിഡസ്  നനിരക്കുകള

വര്ദ്ധനിക്കുനഴവന്നസ്.  കകമ്മാവനിഴഡന്ന  മഹമ്മാമമ്മാരനിഴയ  കനരനിടെമ്മാന്  നമള

നടെത്തനിയ  പരനിശമങള  എഴന്തമ്മാഴക്കയമ്മായനിരന?  പ്രനിയഴപ്പട്ട  ആകരമ്മാഗര്യ

വകുപ്പുമനനി നടെത്തനിയ പരനിശമങഴള ഏഴതല്ലേമ്മാണ തരത്തനില് ആകക്ഷപനിച.

അവര്  പത്രസകമളനണ  നടെത്തനിയമ്മാല്  കുഴെപ്പണ,  അവര്  കകമ്മാവനിഡസ്

പ്രതനികരമ്മാധഴത്തക്കുറനിചസ്  പറഞ്ഞമ്മാല്  കുഴെപ്പണ,  ആ  പറഞ്ഞതനിഴന

കളനിയമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണസ്  എഴന്തല്ലേമ്മാണ  പറഞ,  ഇവനിഴടെ  ചനിലെ  മമ്മാനര്യന്മമ്മാരമ്മായ
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ആളുകള  അവഴരക്കുറനിചസ്  പറഞ്ഞ  കമ്മാരര്യങള  കകട്ടകല്ലേമ്മാ.  പഴക്ഷ

അവനിഴടെഴയമ്മാനണഴകമ്മാണസ്  നനിന്നനില്ലേ.   കലെമ്മാക  വര്യമ്മാപകമമ്മായനി,  രമ്മാജര്യ

വര്യമ്മാപകമമ്മായനി  ശകദ്ധയമമ്മായ  കനട്ടണ  ആകരമ്മാഗര്യരണഗത്തസ്  ഴഴകവരനിച  വലെനിയ

അടെയമ്മാളവമമ്മായമ്മാണസ്  സര്ക്കമ്മാരുണ  ആകരമ്മാഗര്യവകുപ്പുണ  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്നതസ്.

ആകരമ്മാഗര്യരണഗത്തസ് ഴഴകവരനിച കനട്ടണ,  ഇവനിഴടെ ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്.  ശേനിവകുമമ്മാര്

തനിരുവനന്തപുരണ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനിഴന്റെ  അവസഴയപ്പറനി  കനരഴത്ത

സൂചനിപ്പനിച.  ഇക്കൗ  കമ്മാലെത്തകല്ലേ  തനിരുവനന്തപുരണ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനിഴന്റെ

പുതനിയ കബമ്മാക്കസ് നമ്മാടെനിനസ് സമര്പ്പനിചതസ്.  മളട്ടനി ഴസഷര്യമ്മാലെനിറനി കബമ്മാക്കസ് ഇക്കൗ

കമ്മാലെഘട്ടത്തനിലെമ്മാണസ്  ഉദ്ഘമ്മാടെനണ  ഴചയതസ്.  അതര്യമ്മാധുനനിക

സക്കൗകരര്യങഴളല്ലേമ്മാമുള്ള  അവനിഴടെ  ഞങഴളമ്മാഴക്ക  കപമ്മായനിട്ടുണസ്.

വല്ലേകപ്പമ്മാഴഴമങനിലണ  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനില്  കപമ്മാകണണ,  എന്നമ്മാകലെ

ഇഴതമ്മാഴക്ക കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുകയുളള.  അര  നൂറമ്മാണസ്  പഴെക്കമുളള  കമമ്മാര്ചറനി

മമ്മാറനി.  അവനിഴടെ  വരുന്നതസ്  ശേവങളമ്മാണസ്,  എങനിലണ  മമ്മാറനിയനികല്ലേ,  അവനിഴടെ

ഒനകപമ്മായനി  കമ്മാണണണ.  ഞമ്മാന്  പ്രനിയഴപ്പട്ട  മുന്  കനതമ്മാക്കന്മേമ്മാഴര

ക്ഷണനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനില്  നടെക്കുന്ന  വനികസനണ

നനിസമ്മാരമമ്മായ  കമ്മാരര്യമല്ലേ.  400  കകമ്മാടെനി  രൂപയ്ക്കമ്മാണസ്  ആദര്യഘട്ടനനിര്മമ്മാണണ
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പൂര്ത്തസ്പീകരനിചതസ്.   പനിന്നസ്പീടെസ്  പറഞ,  ജനറല്  ആശുപത്രനി  ഴമഡനിക്കല്

കകമ്മാകളജമ്മാഴയന്നസ്,  ചനിരനിക്കമ്മാഴമന്നല്ലേമ്മാഴത  എന്തമ്മാണസ്  പറയുക.

ഴപട്ടനിക്കടെഴയന  പറയുകമ്പമ്മാള  ആ  കടെക്കമ്മാരഴന  ആകക്ഷപനിക്കുന്നതമ്മാകുണ.

ഇന്തര്യന് ഴമഡനിക്കല്  കക്കൗണ്സനില്  പറയുന്നതസ്  ഒരു  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജസ്

ആരണഭനിക്കമ്മാന്  മനിനനിമണ  കവണ  കയമ്മാഗര്യത.......  ജനറല്  ആശുപത്രനി

പമ്മാവങളുഴടെ  ആശുപത്രനിയമ്മാണസ്.  തസ്പീരപ്രകദശേതളളവരുണ

പമ്മാവങളുഴമമ്മാഴക്കയമ്മാണസ്  അവനിഴടെ  വരുന്നതസ്.   കഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭരണസമയത്തസ്  ഇക്കൗ  പട്ടണത്തനിലെമ്മാഴക  ഉണമ്മായഴതന്തമ്മാണസ്?  പമ്മാവങളമ്മായ

ആളുകളക്കസ്  ചനികനിത്സനിക്കമ്മാനളള  സക്കൗകരര്യണ  നനികഷധനിക്കരുഴതന്നമ്മാണസ്.

എന്നനിട്ടസ്   അതസ്  കബമ്മാര്ഡസ്  വചസ്   ഉദ് ഘമ്മാടെനണ  നടെത്തനി,  അതല്ലേകല്ലേമ്മാ  ഇന്നസ്

നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്. പ്രമ്മാഥമനികമ്മാകരമ്മാഗര്യകകന്ദ്രങള എന പറയുന്നനിടെത്തസ്

സമ്മാമൂഹനികമ്മാകരമ്മാഗര്യകകന്ദ്രങളുഴടെ  കബമ്മാര്ഡസ്  വയ്ക്കുണ.   സമ്മാമൂഹനികമ്മാകരമ്മാഗര്യ

കകന്ദ്രങഴളനളള  സലെത്തസ്  തമ്മാലൂക്കസ്  ആശുപത്രനിയുഴടെ  കബമ്മാര്ഡസ്  വയ്ക്കുണ.

തമ്മാലൂക്കസ്  ആശുപത്രനികള  ഇരനിക്കുന്ന  സലെത്തസ്  ജനില്ലേമ്മാ  ആശുപത്രനികളുഴടെ

കബമ്മാര്ഡസ്  വയ്ക്കുണ.  അങഴനയുളള  കബമ്മാര്ഡസ്  വനിപ്ലവങള  നടെന്ന  ഒരു

കമ്മാലെമമ്മാണസ്.  ഇകപ്പമ്മാള  ഒരമ്മാശുപത്രനി ഴഴവകനിട്ടുവഴര പ്രവര്ത്തനിക്കണണ.  ചനിലെ
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സലെങളനില്  കഡമ്മാകര്മമ്മാരുഴടെ  ക്ഷമ്മാമമുണസ്.  ആ  ആശുപത്രനികള

കപമ്മായനിക്കമ്മാണണണ, കുടുണബമ്മാകരമ്മാഗര്യ കകന്ദ്രങളമ്മാക്കനി മമ്മാറനി.  അവനിഴടെ രമ്മാവനിഴലെ

മുതല്  ഴഴവകനിട്ടസ്  6  മണനിവഴര  കനമ്മാക്കമ്മാനണ  ചനികനിത്സനിക്കമ്മാനണ  ആളുണസ്.

സമ്മാമൂഹനികമ്മാകരമ്മാഗര്യകകന്ദ്രങള,  ജനില്ലേമ്മാ  ആശുപത്രനികള,  ജനറല്

ആശുപത്രനികള  എനതുടെങനി  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജു  വഴരയുള്ള

ആശുപത്രനികളനില് വരുന്നവര്ക്കസ് കസവനണ ഉറപ്പമ്മാക്കനി.  എങഴന പറയമ്മാന്

കതമ്മാന്നനിഴയന്നസ്  എനനിക്കറനിയനില്ലേ,  ഇനണ  ഇന്നഴലെയുഴമമ്മാഴക്ക  നമള

കമ്മാണുന്നതമ്മാണസ്,  തനിരുവനന്തപുരണ ഴമഡനിക്കല് കകമ്മാകളജനിഴലെ കഡമ്മാകര്മമ്മാരുണ

അവനിടെഴത്ത ആതുരശുശ്രൂഷമ്മാ വനിഭമ്മാഗവണ നടെതന്ന തസ്പീവ്രമമ്മായ പ്രവര്ത്തനണ.

ആഴക  രണസ്  വമ്മാര്ഡമ്മാണസ്  ജനറലെമ്മായനി  എടുക്കമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതസ്.  ബമ്മാക്കനി

വരുന്നതസ് മുഴവന് ഴഎ.സനി.യു.  വമ്മാര്ഡമ്മാക്കനി മമ്മാറനി.  ഴഎ.സനി.യു.-വനില് തഴന്ന

പലെ വകകഭദങളമ്മാക്കനി മമ്മാറനി.  എന്നനിട്ടുണ ഴകമ്മാകറമ്മാണമ്മാ ബമ്മാധനിതരമ്മായനി വരുന്ന

ആളുകളക്കസ്  നല്ലേ  സക്കൗകരര്യണ  ഴകമ്മാടുക്കമ്മാനളള  പരനിശമണ  അവര്  അവനിഴടെ

നടെത്തനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്,  അതമ്മാണസ്  ഴമഡനിക്കല്  കകമ്മാകളജനിഴന്റെ

അവസ. ഇത്തരത്തനിലളള ഇക്കൗ ഴമഡനിക്കല് കകമ്മാകളജനിനസ് ഒരു പഴക്ഷ വലെനിയ

അണഗസ്പീകമ്മാരണ  രമ്മാജര്യത്തസ്  നല്കകണനി  വരുഴമന്ന  കമ്മാരര്യത്തനില്  തര്ക്കമനില്ലേ.
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പഴക്ഷ അവനിഴടെഴയമ്മാനണ ഴചയ്യുന്നനില്ലേ,  പട്ടണത്തനില് ഒനണ ഴചയ്യുന്നനിഴല്ലേന്ന

വനിമര്ശേനണ,  അതസ്  ശേരനിയല്ലേ.   സമമ്മാനതകളനില്ലേമ്മാത്ത  വനികസനവമമ്മായനി  ഈ

കമ്മാലെണ  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുകമ്പമ്മാള  ഏറവണ  വലെനിയ  മുകന്നറത്തനിനമ്മാണസ്  നമ്മാണ

സമ്മാക്ഷര്യണവഹനിക്കുന്നതസ്.  പട്ടണത്തനില്  മമ്മാത്രമല്ലേ,  ഗ്രമ്മാമപ്രകദശേങളനിലണ

വനികസനണ  നടെക്കുകയമ്മാണസ്.   ഞങളുഴടെഴയമ്മാഴക്ക   ഗ്രമ്മാമപ്രകദശേങളനില്

നടെനവരുന്ന വനികസനണ ഒരു കമ്മാലെതമനില്ലേമ്മാത്ത നനിലെയനില് മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന.

എല്ലേമ്മാരണഗതണ  മുകന്നറണ  നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ഇവനിഴടെ  ഴഴലെഫസ്

പദ്ധതനിഴയ  ആകക്ഷപനിചവര്,  സമരണ  നടെത്തനിയവര്,  കകസനിനകപമ്മായവര്,

സപ്രസ്പീണ കകമ്മാടെതനിയനില് കപമ്മാകമ്മാന് നനില്ക്കുന്ന എണ.എല്.എ.മമ്മാര് വഴരയുണസ്.

ഒരു മനഷര്യഴന്റെ,  നനിതര്യജസ്പീവനിതത്തനില് അവഴന്റെ സതപമമ്മാണസ് ഒരു വസ്പീടെസ്.  ഒരു

വസ്പീഴടെനളളതസ്  അവഴന്റെ സതപമമ്മാണസ്,  അതനിഴന തകര്ക്കമ്മാന് ശമനിക്കുന്നവര്

വനികസന  വനികരമ്മാധനികളല്ലേമ്മാഴത  പനിഴന്നയമ്മാരമ്മാണസ്?   അടെചറപ്പുളള  ഒരു

വസ്പീഴടെന്നതസ്   ഒരു  മനഷര്യഴന്റെ  സതപമമ്മാണസ്.  രണരലെക്ഷണ  കപര്ക്കസ്

വസ്പീടുവചഴകമ്മാടുക്കുഴമന്നസ്  ഞങള  പറഞ.  അകപ്പമ്മാള   50000  വസ്പീടുകള

ഞങള  പണസ്  ഴകമ്മാടുത്തതനിഴന്റെ  ബമ്മാക്കനിയമ്മാഴണന്നസ്  നനിങള  പറഞ.

കുഴെപ്പമനില്ലേ,  ആ അമ്പതനിനമ്മായനിരവണ നനിങളുഴടെ കണക്കനില് കൂട്ടനികക്കമ്മാളഴവന്നസ്
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പ്രനിയഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനി  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  പറഞ.  രണര  ലെക്ഷണ

ആളുകളക്കസ് വസ്പീടുകള നനിര്മനിചഴകമ്മാടുക്കുന.  അത്രയുണ വസ്പീടുകള നല്കുന്നതസ്

ഇക്കൗ  സണസമ്മാനത്തസ്  ഴചറനിയ  കമ്മാരര്യമമ്മാകണമ്മാ?  പട്ടനിണനിയുണ  ദമ്മാരനിദര്യവണ

പ്രയമ്മാസവഴമല്ലേമ്മാണ  കണ്ടുവളര്ന്നവരമ്മാണസ്  ഞങള.  ഞങഴളല്ലേമ്മാണ  അങഴന

വളര്ന്നവരമ്മാണസ്.  മഴണ്ണണ്ണ  വനിളക്കനിഴന്റെ  മുമ്പനിലെനിരുന്നസ്  പഠനിചസ്,  ശേക്തമമ്മായ

മഴെക്കമ്മാലെണ  വരുകമ്പമ്മാള ഓലെക്കൂരയനില്ക്കൂടെനി  തമ്മാകഴെയ്ക്കസ്  പതനിക്കുന്ന മഴെഴവള്ളണ

വസ്പീട്ടനിലള്ള  പമ്മാത്രങളനില്  ഒഴക്കനിവചസ്,  മമ്മാറനിനനിന്നസ്  പുലെര്ഴച  വസ്പീട്ടനികലെയ്ക്കസ്

കയറനിവകരണ  അനഭവമുള്ളയമ്മാളുകളമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  ഉളഴപ്പഴടെയുള്ളയമ്മാളുകള.

അങഴനയുള്ള ലെക്ഷങള വരുന്നയമ്മാളുകള, പുറകമ്പമ്മാക്കനില് തമ്മാമസനിക്കുന്നവര്,

കതമ്മാട്ടസ് വരമ്പനില് തമ്മാമസനിക്കുന്നവര്, കറമ്മാഡസ് പുറകമ്പമ്മാക്കനില് തമ്മാമസനിക്കുന്നവര്,

എഴങങ്ങുമനില്ലേമ്മാത്തവര്,  മുകളനില്  ആകമ്മാശേണ  തമ്മാഴഴെ  ഭൂമനി  എന്ന  രൂപത്തനില്

ഒനമനില്ലേമ്മാത്ത  പട്ടനിണനിപ്പമ്മാവങള.  അവരനില്  പട്ടനികജമ്മാതനി  വനിഭമ്മാഗത്തനിലണ

പട്ടനികവര്ഗ വനിഭമ്മാഗത്തനിലണ മറസ്  പലെ ജമ്മാതനിമത വനിഭമ്മാഗങളനില്ഴപ്പട്ടവരുമുണസ്.

അവരുഴടെയുണകൂടെനി  സര്ക്കമ്മാരമ്മാണനിതസ്.  അകപ്പമ്മാഴെമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  പദ്ധതനി

പ്രവര്ത്തനങഴളമ്മാനണ ഇക്കൗ നമ്മാടെനിഴന ബമ്മാധനിക്കുന്നതല്ലേമ്മാഴയന്നസ് ഇവനിഴടെ ചര്ച

ഴചയ്യുന്നതസ്.  ഞമ്മാന്  അഭനിമമ്മാനകബമ്മാധകത്തമ്മാടുകൂടെനിത്തഴന്ന  തലെയുയര്ത്തനി
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നനിനഴകമ്മാണസ് പറയുണ. ഇക്കൗ നമ്മാട്ടനിഴലെ പമ്മാവങളമ്മായ ആയനിരക്കണക്കനിനമ്മാളുകള

കകമ്മാളനനികളനിലണ കചരനിപ്രകദശേങളനിലണ തമ്മാമസനിക്കുനണസ്,  അവനസ് ഒരു തുണസ്

ഭൂമനിഴയങനിലണ  ഴഴകവശേമുഴണങനില്  വസ്പീടെസ്  നനിര്മനിചഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞ

ചമ്മാരനിതമ്മാര്തര്യകത്തമ്മാഴടെയമ്മാണസ്  ഞങഴളമ്മാക്ക കടെനവരുന്നതസ്.  ഇ.എണ.എസസ്.

ഭവനപദ്ധതനി,  എണ.എന്.  കഗമ്മാവനിന്ദന്  നമ്മായരുഴടെ  കപരനിലള്ള  ലെക്ഷണവസ്പീടെസ്

പദ്ധതനി  തുടെങനിയവഴയല്ലേമ്മാണ  സമനതയനിപ്പനിച.  നനിങളുഴടെ  കഴെനിഞ്ഞ

അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെണ  ഏതസ്  ഭവനപദ്ധതനിയമ്മാണസ്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനിയതസ്?  നനിങള

കകന്ദ്രഴത്ത പനിടെനിക്കുകയമ്മാണസ്, കകന്ദ്രണ ഒരു വസ്പീടെസ് നനിര്മനിക്കമ്മാന് തരുന്ന പണണ

എത്രയമ്മാഴണന്നസ്  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അറനിയമ്മാണ.  ഒകന്നകമ്മാല്  ലെക്ഷണ  രൂപയുണ

എഴപത്തയമ്മായനിരണ  രൂപയുമമ്മാണസ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതസ്.  ബമ്മാക്കനി  തുക  ഴഴലെഫസ്

പദ്ധതനിയനില്നനിന്നമ്മാണസ്  നല്കുന്നതസ്.  എന്നനിട്ടസ്  കകന്ദ്രസര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ

അഭനിമമ്മാനപദ്ധതനിയമ്മായ  ഭവന  നനിര്മമ്മാണ  പദ്ധതനി  ഇതമ്മാ  കകരളണ

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുനഴവന്നസ് പറയുകയമ്മാണസ്.   പകക്ഷ അതല്ലേ യമ്മാഥമ്മാര്തര്യണ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. ബനി. സതര്യന്, അങസ് പ്രസണഗണ ചുരുക്കണണ. 

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതര്യന്:   സര്,  ഞമ്മാന്  പ്രസണഗണ  ചുരുക്കുകയമ്മാണസ്,  രണര

ലെക്ഷണ  ആളുകളക്കസ്  ഭവനണ  നനിര്മനിചഴകമ്മാടുത,  ഇനനിയുണ  രണര  ലെക്ഷണ
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ആളുകളക്കുകൂടെനി  വസ്പീടെസ്  നനിര്മനിചഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്  കപമ്മാകുന.  ജസ്പീവനിതത്തനിഴന്റെ,

നമ്മാടെനിഴന്റെ  പനിന്നമ്മാമ്പുറങളനില്ഴപട്ടുകപമ്മായ  ആളുകഴള  ഴഴക  പനിടെനിചയര്ത്തനി

മുകന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  പരനിശമനിക്കുന.  അതനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനി  കചരനിപ്രകദശേങളനിഴലെയുണ കകമ്മാളനനികളനിഴലെയുണ പനിന്നമ്മാമ്പുറങളനില്

ഴപട്ടുകപമ്മായ  പമ്മാവങഴള  ഉദ്ധരനിചസ്  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

പരനിശമനിക്കുന.  അതമ്മാണസ്  പനിണറമ്മായനി  സര്ക്കമ്മാര്.  ഒരു  വസ്പീട്ടനില്

ഒരുകനരഴമങനിലണ  ഭക്ഷണണ  കഴെനിക്കമ്മാത്തവനണമ്മാകരുഴതന്നമ്മാണസ്  സര്ക്കമ്മാര്

പറഞ്ഞതസ്,  ആ  പദ്ധതനി  ഇനനിയുണ  തുടെരുണ.  ഴപന്ഷന് തുക  1600  എന്നതസ്

ഇനനിയുണ  വര്ദ്ധനിക്കുണ.  അതുകപമ്മാഴലെ  ജനകക്ഷമകരമമ്മായ  പദ്ധതനികള

ഇനനിയുമുണമ്മാകുണ. ഇക്കൗ നമ്മാട്ടനിഴലെ ജനങഴള കചര്തപനിടെനിചഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന ഇക്കൗ

സര്ക്കമ്മാര്  മുകമ്പമ്മാട്ടുകപമ്മാകുണ.  തകദ്ദേശേ  സതയണഭരണ  സമ്മാപനങളനിഴലെ

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ് കണസ് ഞങള വല്ലേമ്മാഴത സകന്തമ്മാഷനിചസ്  നനില്ക്കുകയമ്മാണന്നസ്

പറഞ, ...

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ബനി.  സതര്യന്,  കണ്ക്ലൂഡസ് ഴചയ,  പ്ലസ്പീസസ്...പ്ലസ്പീസസ്...

ഇങഴന പറനില്ലേ...
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ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതര്യന്:  സര്,  2004-ഴലെ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെസ്  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്

വനിജയനിചതസ്  ഇക്കൗ  ഇടെതുപക്ഷമമ്മായനിരുന,  2006-ഴലെ  നനിയമസഭമ്മാ

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനിലണ ഞങളതഴന്ന വനിജയനിച. പഞമ്മായത്തസ് ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനിഴലെ

റനിസല്ട്ടസ് കണകപ്പമ്മാള, ഗ്രമ്മാമപഞമ്മായത്തനിഴനക്കുറനിചസ് പറഞ്ഞകപ്പമ്മാള പറഞ,

അതല്ലേ കണക്കസ്, കബമ്മാക്കമ്മാഴണങനില് അതുമല്ലേ, പനിഴന്ന മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനില്

ഞങള വനിജയനിചഴവന്നമ്മാണസ് അവര് പറയുന്നതസ്... (ഴഴമക്കസ് ഓഫസ്).....  ഇതസ്

ഇക്കൗ നമ്മാട്ടനിഴലെ ജനങളുഴടെ വനിജയമമ്മാണസ്...  ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യ മുന്നണനി

വലെനിയ ഭൂരനിപക്ഷത്തനില് വസ്പീണ്ടുണ വരുണ എനപറഞഴകമ്മാണസ് ഞമ്മാന് പ്രസണഗണ

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    എസസ്  .    ജയലെമ്മാല്:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  ബനില്ലേനിഴന

അനകൂലെനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഒരു  ജനമ്മാധനിപതര്യ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

എങഴനയമ്മായനിരനിക്കണഴമന്നതനിനസ്  ഉദമ്മാഹരണമമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്.

രമ്മാജര്യത്തനിനസ് ഒരു ബദലെമ്മാണസ് കകരളത്തനിഴലെ ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യ മുന്നണനി

ഗവണ്ഴമന്റെസ്. രമ്മാജര്യഴത്ത ബഹുഭൂരനിപക്ഷണ വരുന്ന ജനങളക്കസ് ആ സര്ക്കമ്മാര്

ഴഴകഴക്കമ്മാളന്ന  നടെപടെനികള  അവര്ക്കുകവണനിയുള്ളതമ്മാഴണന്നസ്

കബമ്മാദ്ധര്യഴപ്പടുകമ്പമ്മാഴെമ്മാണസ്  ഒരു ജനമ്മാധനിപതര്യ  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാകുന്നതസ്.  അതമ്മാണസ്
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ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  പ്രകതര്യകത.  അതസ്

മനസനിലെമ്മാക്കണഴമങനില്  ഈ  രമ്മാജര്യത്തനിഴന്റെ,  ഇകപ്പമ്മാഴെഴത്ത

കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനങള  വനിലെയനിരുത്തണണ.  രമ്മാജര്യഴത്ത

പമ്മാവഴപ്പട്ടവഴന, ഇടെത്തരക്കമ്മാരഴന സണരക്ഷനിക്കുന്നതനികനമ്മാ രമ്മാജര്യണ വനിഭമ്മാവനണ

ഴചയ്യുന്ന  ഴഫഡറലെനിസഴത്തകയമ്മാ  കസമ്മാഷര്യലെനിസ്റ്റേസ്  കമ്മാഴപ്പമ്മാടെനിഴനകയമ്മാ  ഒനണ

കണക്കമ്മാക്കമ്മാഴത  കകമ്മാര്പ്പകററ്റുകഴള  തമ്മാകലെമ്മാലെനിക്കുന്ന  നയവമമ്മായമ്മാണസ്

കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ്  കപമ്മാകുന്നതസ്.  ഇന്തര്യയുഴടെ  സനിരമ്മാപടെലെവണ  അതനിലൂഴടെ

ഒഴകുന്ന  കചമ്മാരയുണ  കര്ഷകഴന്റെയുണ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുഴടെയുമമ്മാഴണന്ന  കബമ്മാദ്ധര്യണ

ആ  സര്ക്കമ്മാരനിനനില്ലേ.  ബഡ്ജറനിഴന്റെ  സമസ്പീപനണ  പരനികശേമ്മാധനിക്കുകമ്പമ്മാള,

കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ് കഴെനിഞ്ഞതനിനസ് മുമ്പനിഴലെ വര്ഷണ കമ്മാര്ഷനിക കമഖലെയ്ക്കസ്  2.9

ലെക്ഷണ കകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണസ് മമ്മാറനിവചതസ്,  കഴെനിഞ്ഞ വര്ഷണ അതസ്  2.83  ലെക്ഷണ

കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനി  കുറയ്ക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതസ്.  ഭക്ഷര്യസബ്സനിഡനിയമ്മാഴണങനില്

1.84  ലെക്ഷണ കകമ്മാടെനി  രൂപയനില്നനിനണ  1  ലെക്ഷണ കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനി  കുറച.

ഗ്രമ്മാമസ്പീണ ഴതമ്മാഴെനിലറപ്പസ്  പദ്ധതനിയുഴടെ വനിഹനിതണകപമ്മാലണ പതനിനമ്മായനിരണ കകമ്മാടെനി

രൂപ  കുറയ്ക്കുകയമ്മാണസ്  ഴചയതസ്.  ഇതുഴകമ്മാണസ്  നമ്മാട്ടനില്  പട്ടനിണനിയുണ

ഴതമ്മാഴെനിലെനില്ലേമ്മായ്മയുണ കൂടെനി.  രമ്മാജര്യണ സമ്മാമ്പത്തനിക മമ്മാന്ദര്യത്തനികലെയ്ക്കസ് കപമ്മാകുകമ്പമ്മാള
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ജനങളുഴടെ  വമ്മാങല്കശേഷനി  കൂട്ടുന്നതനിനപകരണ  അതനിഴന്റെ

കനര്വനിപരസ്പീതദനിശേയനികലെയ്ക്കമ്മാണസ്  കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ്  കപമ്മാകുന്നതസ്.

കകമ്മാര്പ്പകററ്റുകഴള  തടെനിചഴകമ്മാഴപ്പനിക്കുന്ന  നനികുതനി  നയണ,  അതുകപമ്മാഴലെ

പണക്കമ്മാഴരടുത്ത  വമ്മായ്പകള  7.76  ലെക്ഷണ  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്

എഴതനിത്തള്ളനിയതസ്,  ലെക്ഷക്കണക്കനിനസ് കകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ  നനികുതനിയനിളവകള

കകമ്മാര്പ്പകററ്റുകളക്കസ്  നല്കുന.   റനിസര്വസ്  ബമ്മാങനിഴന  ഴകമ്മാള്ളയടെനിക്കുന.

എല്.ഴഎ.സനി., എയര് ഇന്തര്യ ഉളഴപ്പഴടെയുള്ള ഴപമ്മാതുകമഖലെമ്മാ സമ്മാപനങള

കകമ്മാര്പ്പകററ്റുകളക്കസ് വനില്ക്കുകയമ്മാണസ്.  രമ്മാജര്യത്തസ് ഏതമ്മാണസ് 50 കകമ്മാടെനികയമ്മാളണ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  ബമ്മാധനിക്കുന്ന  ഴതമ്മാഴെനില്  നനിയമങള  മമ്മാറനിഴയഴതനി

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  കദമ്മാഹനിക്കുന.  രമ്മാജര്യത്തനിഴന്റെ  50%

ഴതമ്മാഴെനില്കശേഷനിയമ്മായനിട്ടുള്ള  കര്ഷകജനതഴയ  കമ്മാര്ഷനിക  നനിയമങളനിലൂഴടെ

കദമ്മാഹനിക്കുന.  ഇതമ്മാണസ് ഇക്കൗ രമ്മാജര്യത്തനിഴന്റെ ഇകപ്പമ്മാഴെഴത്ത ഴപമ്മാതുഅവസ.

അവനിഴടെയമ്മാണസ്  കവനി  കടെമനനിട്ട  രമ്മാമകൃഷ്ണന്  പമ്മാടെനിയതുകപമ്മാഴലെ  "പനിടെയുന്ന

കമ്മാലെത്തനിഴന്റെ,  ശേതമ്മാസകവഗങള  തനിരനിചറനിഞഴകമ്മാണസ്”ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്.  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതുകപമ്മാഴലെ,  ബഡ്ജറസ്

അവതരനിപ്പനിചതനിഴന്റെ  പനികറ  ദനിവസണ  കകരളത്തനിഴലെ  പ്രമുഖ  ദനിനപത്രമമ്മായ
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മമ്മാതൃഭൂമനി ഇക്കൗ ബഡ്ജറനിഴന വനികശേഷനിപ്പനിചതസ്  "ഒഴക്കനിഴനതനിഴര”എന്നമ്മാണസ്.

ഈ രമ്മാജര്യത്തസ് നടെക്കുന്ന ജനകദമ്മാഹപരമമ്മായ പ്രവര്ത്തനങളക്കസ് ബദലെമ്മായനി

കകരളത്തനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

ഒഴക്കനിഴനതനിഴര  പ്രഖര്യമ്മാപനിച  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങളമ്മാണസ്  അതനില്  കണതസ്.

പ്രതനിസനനികള ജനജസ്പീവനിതഴത്ത സമ്മാരമമ്മായനി ബമ്മാധനിചതുഴകമ്മാണസ്,  ഇതുവഴര

നമ്മാണ കനരനിട്ടനിട്ടനില്ലേമ്മാത്ത വലെനിയ ദുരനിതകമ്മാലെത്തനികലെയ്ക്കസ് നമ്മാടെസ് നനിലെണപതനിചകപ്പമ്മാള

കസ്നേഹവണ  തര്യമ്മാഗവണ  കരുണയുണ  കസവനസന്നദ്ധതയുണ

മനഷര്യതതകബമ്മാധവഴമല്ലേമ്മാണ  നനിറഞ്ഞ  കമല്യൂണനിസ്റ്റേസ്  ആദര്ശേങളമ്മാല്

ശേക്തനിമത്തമ്മായ  ഒരു  ഭരണകനതൃതതണ  നമ്മാടെനിനസ്  തമ്മാങ്ങുണ  തണലമമ്മായനി

ജനങളക്കസ്  ഒപ്പണനനിന്നസ്  വസ്പീണ്ടുണ  സജസ്പീവമമ്മായ  ജനജസ്പീവനിതത്തനികലെയ്ക്കസ്

ജനങഴള  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന,  ഉക്കൗര്ജണ  പകരുന്ന  ബഡ്ജറമ്മാണസ്  ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചതസ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  ബനില്ലേനിഴന  ഞങള

പനിന്തമ്മാങ്ങുന്നതസ്.  പ്രതനിസനനികഴള അവസരങളമ്മാക്കനി മമ്മാറനിഴക്കമ്മാണസ് ധസ്പീരവണ

പകതവമമ്മായ ചനിന്തയുഴടെ പ്രമ്മാകയമ്മാഗനിക നനിര്വ്വഹണത്തനിഴന്റെ  ലെനിഖനിതരൂപമമ്മായനി

ഇക്കൗ  ബഡ്ജറ്റുണ  നടെപടെനികളുണ  മമ്മാറകയമ്മാണസ്.  കരുതലണ  കക്ഷമവണ

ഭക്ഷര്യസരക്ഷയുണ  ആകരമ്മാഗര്യസരക്ഷയുഴമമ്മാഴക്കയമ്മായനി,  ഉന്നത
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വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനണ  ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനണ  ഴതമ്മാഴെനില്

സമ്മാദ്ധര്യതകളക്കുഴമല്ലേമ്മാണ  പരമമ്മാവധനി  പ്രമ്മാധമ്മാനര്യണ  നല്കനി  അവഴയ

കകമ്മാര്ത്തനിണക്കനിഴക്കമ്മാണ്ടുള്ള  ഒരു  ബഡ്ജറമ്മായനി  നമ്മുഴടെ  ബഡ്ജറസ്

മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്. ആധുനനിക സമ്മാകങതനിക വനിദര്യകള പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തനി

കൂടുതല്  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങള  സൃഷനിക്കമ്മാനള്ള  നനിര്കദ്ദേശേങള,  സമ്മാമൂഹനിക

കക്ഷമത്തനിനമ്മായനി  ശേക്തമമ്മായ  ഉക്കൗന്നല്  തുടെങനിയവയുമുണസ്.  ഇതനിഴനഴയല്ലേമ്മാണ

തകര്ക്കമ്മാനമ്മാണസ്,  നവകകരള  സൃഷനിഴയ  തകര്ക്കമ്മാനമ്മാണസ്  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഉണ

ബനി.ഴജ.പനി.-യുണ  കചര്ന്നസ്  ശമനിചഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.  സമ്മാമൂഹര്യകക്ഷമ

ഴപന്ഷന്  600  രൂപയനി ല്നനിനണ  1600  രൂപയമ്മായനി   വര്ദ്ധനിപ്പനിചഴവന്നസ്

മമ്മാത്രമല്ലേ, ഴപന്ഷന് വമ്മാങ്ങുന്ന 60 ലെക്ഷണകപരനില് മൂന്നനിഴലെമ്മാന്നസ് ജനങള, 20

ലെക്ഷകത്തമ്മാളണ ആളുകള  ആദര്യമമ്മായനി ഴപന്ഷന് വമ്മാങ്ങുന്നതസ് ഈ ഗവണ്ഴമന്റെസ്

ഴകമ്മാടുക്കുകമ്പമ്മാഴെമ്മാണസ്.  അതുകപമ്മാഴലെ  പരമദമ്മാരനിദര്യണ  അനഭവനിക്കുന്ന

കുടുണബങളക്കസ്  ഉപജസ്പീവന  പമ്മാകക്കജനിനമ്മായനി  ഏഴെമ്മായനിരണ  കകമ്മാടെനി  രൂപ;

നലെഫസ് മനിഷന്;  നസ്പീലെ,  ഴവള്ള കറഷന് കമ്മാര്ഡുടെമകളക്കസ് പതനിനഞസ് രൂപയ്ക്കസ്

പത്തസ് കനികലെമ്മാ അരനി ഉളഴപ്പഴടെയുള്ള പ്രഖര്യമ്മാപനങള;  റബ്ബറനിനസ്  170  രൂപ

തറവനിലെ,  ഴനല്ലേനിഴന്റെ  സണഭരണവനിലെ  28  രൂപ,  നമ്മാളനികകരത്തനിഴന്റെ
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സണഭരണവനിലെ 32  രൂപ എന്നനിങഴന കര്ഷകര്ക്കസ് പ്രകതര്യകമമ്മായ കരുതല്;

കര്ഷകകദമ്മാഹത്തനികലെയ്ക്കസ്  കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ്  കപമ്മാകുകമ്പമ്മാള

കര്ഷകകക്ഷമത്തനികലെയ്ക്കസ്  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.

ഴതമ്മാഴെനിലറപ്പസ് പദ്ധതനിയനില് മൂനലെക്ഷണകപര്ക്കുകൂടെനി  ഴതമ്മാഴെനില്  ഉറപ്പമ്മാക്കുന,

കക്ഷമനനിധനി  ഴഫബ്രുവരനിയനില് തുടെങ്ങുകയമ്മാണസ്,  ഴതമ്മാഴെനിലറപ്പു പദ്ധതനിയുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടസ്  4057  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്  മമ്മാറനിവയ്ക്കുന്നതസ്.  പ്രവമ്മാസനികളക്കുള്ള

ഴപന്ഷന്  3500  രൂപയമ്മാക്കുന.  സ്കൂളുകളുഴടെ  പശമ്മാത്തലെവനികസനണ,  സ്ത്രസ്പീ-

സക്കൗഹൃദ ബഡ്ജറസ്, സമ്മാര്ട്ടസ് കനിചന്, സ്ത്രസ്പീകളക്കസ്  കൂടുതല് ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങള

അങഴന എല്ലേമ്മാ അര്തത്തനിലണ  സമ്മാമൂഹര്യകക്ഷമ നടെപടെനികളക്കസ് പ്രമ്മാധമ്മാനര്യണ

ഴകമ്മാടുതഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറമ്മാണനിതസ്.  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ,  കകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ചനിലെ  സസ്പീമുകളകപമ്മാലണ  കകരളത്തനില്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കനിയതസ്

അങഴനയമ്മാണസ്.  ഇവനിഴടെ  പമ്മാര്പ്പനിടെത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരര്യണ  പറഞ.

എഴപത്തനിഅയമ്മായനിരവണ ഒകന്നകമ്മാല്ലെക്ഷവണ ഴകമ്മാടുത്തതസ് കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ്

പദ്ധതനികളമ്മാഴണന്നസ്  പ്രതനിപക്ഷണ  ആകക്ഷപനിക്കുകമ്പമ്മാള....  ആകരമ്മാഗര്യ

ഇന്ഷുറന്സസ്  സസ്പീമനിഴന്റെ  വസ്തുത  എന്തമ്മാണസ്;  കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ്  22 ലെക്ഷണ

കുടുണബങളക്കസ്  ഴചലെവമ്മാകുന്നതനിഴന്റെ  അറപതുശേതമമ്മാനണ  തുകമമ്മാത്രമമ്മാണസ്
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നല്കുന്നഴതങനില്  കകരളണ  അതസ്  20 ലെക്ഷണ  കുടുണബങഴളക്കൂടെനി

ഉളഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  42 ലെക്ഷണ  കുടുണബങളക്കസ്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്.

ആദര്യണ കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെസ് തരുന്ന 22  ലെക്ഷണ കുടുണബത്തനിനസ്  40 ശേതമമ്മാനവണ

ബമ്മാക്കനി  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഉളഴപ്പടുത്തനിയ  20 ലെക്ഷണ  കുടുണബത്തനിനസ്

നൂറശേതമമ്മാനവമമ്മായനി എനപറഞ്ഞമ്മാല്, കകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെസ്  138  കകമ്മാടെനി രൂപ

ഴചലെവഴെനിക്കുകമ്പമ്മാള  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  600  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്

ഴചലെവഴെനിക്കുന്നതസ്.  ഒരമ്മാളക്കസ്  100 രൂപ  ഴചലെവമ്മാകുകമ്പമ്മാള  80  രൂപ

സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുണ  20  രൂപയനില്തമ്മാഴഴെ  മമ്മാത്രണ  കകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റുണ

ഴചലെവഴെനിക്കുന്ന  പദ്ധതനിയമ്മായനി  മമ്മാറകയമ്മാണസ്.  കകന്ദ്രത്തനിഴനമ്മാരു  ബദല്,

അതമ്മാണസ്  കകരളത്തനിഴന്റെ  സമസ്പീപനണ.  ഇവനിഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

കക്ഷമപദ്ധതനികഴളക്കുറനിചസ്  യു.ഡനി.എഫസ്.  ആകക്ഷപനിക്കുന്നതസ്  ജനങളുഴടെ

മനസനിലണസ്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  ഇടെതുപക്ഷണ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പുകളനില്

വനിജയനിക്കുന്നതസ്.  അതനിഴന  ആകക്ഷപനിചനിട്ടസ്  കമ്മാരര്യമനില്ലേ.  മഹമ്മാകവനി

നവകലെമ്മാപ്പനിള്ളനി ശസ്പീധരകമകനമ്മാന് എഴതനിയതുകപമ്മാഴലെ,

       'നഷവസന്ത സലെനികളനി ല് നനിന

സമൃദ്ധ വസന്തതടെങളനികലെക്കനിള-

വറ്റു  പറക്കുണ  പക്ഷനികള....' കപമ്മാഴലെ  ഇടെതുപക്ഷണ  ജനങളുഴടെ
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ജസ്പീവനിതണ  പടുതയര്ത്തമ്മാനള്ള  ധസ്പീരമമ്മായ  പ്രയമ്മാണത്തനിലെമ്മാണസ്.

പ്രതനിസനനികളനില്  പകചനനില്ക്കമ്മാഴത  അതനിജസ്പീവനത്തനിഴന്റെ  ചടുലെമമ്മായ

കര്മപദ്ധതനികഴളമ്മാരുക്കനിയ  ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി ഈ നമ്മാടെനിഴന്റെ

കരുതണ  വനിശേതമ്മാസവണ  പ്രതര്യമ്മാശേയുമമ്മാണസ്.  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

പ്രവര്ത്തനങളനിലൂഴടെ  കകരളണ  അതസ്  തനിരനിചറനിഞകഴെനിഞ.  1600 രൂപ

കക്ഷമഴപന്ഷന്  വമ്മാങ്ങുന്ന  60  ലെക്ഷണ  കുടുണബങളുണ  17 ലെക്ഷണ  വരുന്ന

ഴതമ്മാഴെനിലറപ്പസ്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുണ   80  ലെക്ഷണ വരുന്ന ഭക്ഷര്യകനിറസ്  നകപ്പറ്റുന്ന

ജനങളുണ  ഈ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  തനിരനിചറനിയുനണസ്.  15 രൂപയ്ക്കസ്  10  കനികലെമ്മാ

അരനി  വമ്മാങമ്മാന്കപമ്മാകുന്ന  50  ലെക്ഷണ  നസ്പീലെ,  ഴവള്ള  കമ്മാര്ഡുടെമകള  ഇതസ്

തനിരനിചറനിയുനണസ്.  ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയത്തനില്  മക്കഴള  പഠനിപ്പനിക്കുന്ന

ലെക്ഷക്കണക്കനിനസ്  പമ്മാവഴപ്പട്ടവരുണ  ഴപമ്മാതുആകരമ്മാഗര്യകകന്ദ്രങഴള

ആശയനിക്കുന്ന  അറപതസ്  ശേതമമ്മാനകത്തമ്മാളണ  വരുന്ന  പമ്മാവഴപ്പട്ടവരുണ  ഈ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നന്മേ  എന്തമ്മാഴണന്നസ്  തനിരനിചറനിയുനണസ്.

പമ്മാര്പ്പനിടെരഹനിതരമ്മായ  നമ്മാലെസ്  ലെക്ഷകത്തമ്മാളണ  ആളുകളുണ  കര്ഷക

കക്ഷമപദ്ധതനികളനിലൂഴടെ  ലെക്ഷക്കണക്കനിനസ്  കര്ഷകരുണ ഈ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

നന്മേ  തനിരനിചറനിയുന.  സ്ത്രസ്പീകളക്കുണ  കുട്ടനികളക്കുമുള്ള  സരക്ഷ  ഉറപ്പമ്മാക്കുന്ന,
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സ്ത്രസ്പീകളക്കസ്  പ്രകതര്യക  പദ്ധതനികള  പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുന്ന  സ്ത്രസ്പീ-സക്കൗഹ  വൃദ

ബഡ്ജറനിലൂഴടെ  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  സ്ത്രസ്പീകള  തനിരനിചറനിയുകയമ്മാണസ്.

അതുകപമ്മാഴലെ  സ്റ്റേമ്മാര്ട്ടസ്  അപസ്  കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനണ,  സനില്  മനിഷന്,

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  ശേമ്മാക്തസ്പീകരണണ,  നവജ്ഞമ്മാനനിക  കമഖലെഴയ

ശേക്തനിഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ് ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങള, ഏറവണ കൂടുതല് പനി.എസസ്.സനി.

നനിയമനങള എല്ലേമ്മാ  വസ്പീട്ടനിലണ  ലെമ്മാപസ് കടെമ്മാപസ്,  ഴക-കഫമ്മാണ് തുടെങനിയ നവസ്പീന

പദ്ധതനികളനിലൂഴടെ  പുതനിയ  തലെമുറ  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നന്മേഴയ

തനിരനിചറനിയുകയമ്മാണസ്.  ഴപമ്മാതുകമഖലെകഴളയുണ  പരമ്പരമ്മാഗത

വര്യവസമ്മായങഴളയുണ സണരക്ഷനിക്കുന്ന നടെപടെനികളനിലൂഴടെ ഈ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വര്ഗണ  തനിരനിചറനിയുന.  ഈ  വനിശേതമ്മാസവണ  കസ്നേഹവമമ്മാണസ്,

അതനിഴന മമ്മായ്ചുകളയമ്മാന് യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെയുണ ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെയുണ രമ്മാഷസ്പീയ

നമ്മാടെകങളക്കസ്  കഴെനിയനില്ലേ.  എല്.ഡനി.എഫസ്.  ജനമനസ്സുകളനില്

ജസ്പീവനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി  വസ്പീണ്ടുണ

കകരളത്തനില്  അധനികമ്മാരത്തനില്  വരുഴമന്നസ്  ഉറചപ്രഖര്യമ്മാപനിചഴകമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്

ഈ ബനില്ലേനിഴന അനകൂലെനിക്കുകയമ്മാണസ്. 
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന് ഈ ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനില്ലേനിഴന

എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനിയുഴടെ  പ്രകമയവണ

അകതതടെര്നണമ്മായ  വമ്മാദകകമ്മാലെമ്മാഹലെങളുമമ്മാണസ്   ഇന്നസ്  രമ്മാവനിഴലെ  മുതല്

നമ്മുഴടെ  നനിയമസഭയനില്  കണതസ്.  നമ്മുഴടെ  ഭരണഘടെനഴയകപ്പമ്മാലണ

മമ്മാനനിക്കനിഴല്ലേന്ന  പ്രഖര്യമ്മാപനമമ്മാണസ്,  തങളഴക്കതനിരമ്മായനി  ഏതസ്  ഭരണഘടെനമ്മാ

സമ്മാപനണ സണസമ്മാരനിചമ്മാലണ അവഴര കുരനിശേനികലെറ്റുഴമന്ന പ്രഖര്യമ്മാപനമമ്മാണസ് ആ

പ്രകമയത്തനിലൂഴടെ  ഇന്നസ്  നനിയമസഭയനിലണമ്മായതസ്.  ഇതുതഴന്നയമ്മാണസ്  കകന്ദ്രണ

ഭരനിക്കുന്ന  സര്ക്കമ്മാരുണ  ഴചയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

സപ്രസ്പീണകകമ്മാടെതനി  തങളഴക്കതനിരമ്മായനി  വനിധനി  പ്രസ്തമ്മാവനിക്കുകമ്പമ്മാള

അവര്ഴക്കതനിഴര  ഴകമ്മാഞ്ഞനണ  കുതന്ന  സമസ്പീപനമമ്മാണസ്  സതസ്പീകരനിചതസ്.

ഒമ്മാഡനിറസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടുവയ്ക്കുന്നതനിനമുമ്പസ്  സര്ക്കമ്മാരനിഴന  കകളക്കണഴമന്ന

വമ്മാദമമ്മാണസ്  ഇവനിഴടെ  അതനിഴന്റെ  ചര്ചകളനില്  നമള  കണതസ്;  അങഴന

എവനിഴടെയമ്മാണസ്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്;  അവര്  അതനിനനിവനിഴടെ  ഉകപമ്മാദ്ബലെകമമ്മായനി

ചൂണനിക്കമ്മാണനിചതസ്,  hear  the  other  side,  ഒരു  സണഗതനി  പറയുകമ്പമ്മാള

മറവശേഴത്തക്കൂടെനി  കകളക്കണഴമനള്ളതമ്മാണസ്.  നനിയമത്തനില്  അതസ്  ‘Audi

alteram partem’എനപറയുണ,  അഴതമ്മാരു  ഗ്രസ്പീക്കസ് വമ്മാചകമമ്മാണസ്.  അതനില്
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പറയുന്നതസ്  ഈ  സമയത്തസ്  കകളക്കമ്മാനല്ലേ  ഇതനിനകശേഷമമ്മാണസ്.  ഒരു

പ്രതനിഴക്കതനിഴര  കുറപത്രണ  ഴകമ്മാടുക്കുകമ്പമ്മാള  ആ  കുറപത്രഴത്തക്കുറനിചസ്

പ്രതനികയമ്മാടെസ്  കചമ്മാദനിചനിട്ടല്ലേ ഴകമ്മാടുക്കുന്നതസ്.  അതുകപമ്മാഴലെ ഇവനിഴടെയുള്ള എല്ലേമ്മാ

ഒമ്മാഡനിറസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടുകളുണ  അതനില്  കണ  പനിശേകുകള,  കപമ്മാരമ്മായ്മകള,

കണക്കുകളനിഴലെ  ഴപമ്മാരുത്തകക്കടുകള,  നനിയമ  വനിരുദ്ധതകള  അതമ്മാണസ്

ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കഴപ്പടുന്നതസ്.  അതനിഴനയമ്മാണസ് ഇവനിഴടെ കരടെമ്മാഴണന്നസ് പറ ഞ്ഞസ്

ഒറനിജനിനല് പുറതവനിടുകയുണ ഭരണഘടെനമ്മാ വനിരുദ്ധത ധനകമ്മാരര്യ വകുപ്പുമനനി

പ്രകടെനിപ്പനിക്കുകയുണ ഴചയതസ്.  ഏതമ്മായമ്മാലണ ഴചയ ഴതറസ്  ഴചയ്തു എനപറഞ്ഞസ്

അതസ് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കമ്മാഴത ഇനനിയുണ അതനിഴനതനിരമ്മാഴയമ്മാരു അട്ടഹമ്മാസമമ്മാണസ്

സതര്യത്തനില് ഇന്നസ് ഈ പ്രകമയത്തനിലൂഴടെ നമള കകട്ടതസ്. ഞങളുഴടെ കനതമ്മാവസ്

കഡമ്മാ.  എണ.  ഴക.  മുനസ്പീര്  പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ  ജനമ്മാധനിപതര്യത്തനിഴലെ,

ഭരണഘടെനയുഴടെ  ഒരു  കറത്തദനിനമമ്മായനി  ഈ  പ്രകമയഴത്ത  ഞങള

കമ്മാണുകയമ്മാണസ്.  ബഡ്ജറനിഴനക്കുറനിചമ്മാണസ്  വലെനിയ  വമ്മാദകകമ്മാലെമ്മാഹലെങള

നടെത്തനിയതസ്.  ഈ ബഡ്ജറസ്  ഒരു ചമ്മാപനിളളയകല്ലേ;  ഇതനിനസ്  ഒരു ദനിവസഴത്ത

ആയുസ്സുകണമ്മാ;  ഇതസ്  ഗര്ഭസശേനിശു  അവനിഴടെവചസ്

മരണഴപ്പടുന്നതുകപമ്മാഴലെയകല്ലേ.  ഇവനിഴടെ  ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കഴപ്പട്ടകപമ്മാഴലെ...
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ഇകപ്പമ്മാള  കകളക്കുന്നതസ്  ഴഫബ്രുവരനി  പകുതനിയമ്മാകുകമ്പമ്മാളത്തഴന്ന

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുഴമന്നമ്മാണസ്.  ഏപ്രനില്  ഒന്നസ്  മുതലെമ്മാണസ്  ഈ

ബഡ്ജറനിനസ്  ജസ്പീവന്  വയ്ക്കുന്നതസ്.  ഏപ്രനിലെനില്  ഇവനിഴടെ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പമ്മാണസ്.

അതുകഴെനിഞ്ഞമ്മാണസ്  Code  of  Conduct  തസ്പീരുന്നതസ്. കമയസ്

അവസമ്മാനകത്തമ്മാടുകൂടെനി പുതനിയ സര്ക്കമ്മാര് വരനികയമ്മാണസ്.  ഒരു ദനിവസണകപമ്മാലണ

ജസ്പീവനനില്ലേമ്മാത്ത ഒരു ബഡ്ജറനിഴന സണബനനിചമ്മാണസ് വലെനിയ പ്രഖര്യമ്മാപനങളുണ

അതനില് ആശേതമ്മാസണഴകമ്മാണമ്മാണസ്  എഴന്റെ അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന കസ്നേഹനിതന്മേമ്മാര്

ഇതനിനകവണനി  വമ്മാദനിക്കുന്നതസ്.  ഗര്ഭത്തനിഴലെ  ജസ്പീവന്  കപമ്മായ

ഒന്നനിഴനകപ്പമ്മാഴലെയമ്മാണസ് ഈ ബഡ്ജറസ് എനപറയമ്മാന് ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണസ്.

കനിഫ്ബനിയുഴടെ  മഹതതമമ്മാണസ്  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞതസ്.  കഴെനിഞ്ഞ  കമ്മാലെത്തസ്

ബഡ്ജറനില്  നടെത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികഴളമ്മാഴക്ക  ഇപ്രമ്മാവശേര്യണ  കനിഫ്ബനി

മുകഖനയമ്മാണസ്  നടെത്തനിയതസ്.  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനില്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുണ  മൂന്നസ്

പ്രവൃ ത്തനികളമ്മാണസ്  കനിട്ടനിയതസ്.  'ദമ്മാ  ഇകപ്പമ്മാള   നടെക്കുണ,  ഇകപ്പമ്മാള  നടെക്കുണ,

ഇകപ്പമ്മാള നടെക്കുണ'  എന്നസ് ഈ അഞ്ചുഴകമ്മാല്ലേവണ നമ്മാട്ടുകമ്മാകരമ്മാടെസ് പറഞ. ഒനണ

നടെന്നനില്ലേ.  പയനടെണ  കറമ്മാഡസ്  കനിഫ്ബനി  അധനികമ്മാരനികളുഴടെ  ധമ്മാര്ഷര്യണ

ഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാത്രണ  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  വകുപ്പുമമ്മായനിട്ടുള്ള  തര്ക്കഴത്തതുടെര്ന്നസ്,  ആ
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തര്ക്കണ  ഒരനിക്കലണ  പരനിഹരനിക്കമ്മാഴത  നസ്പീണ്ടുകപമ്മായനി,  അവസമ്മാനണ

അടെനിയന്തരമമ്മായനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയമ്മാക്കണഴമന്നസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

നഹകക്കമ്മാടെതനിക്കസ്  പറകയണനിവന.  എന്നനിട്ടുണ  പ്രശണ  പരനിഹരനിചനിട്ടനില്ലേ.

അട്ടപ്പമ്മാടെനിയനികലെയ്ക്കുള്ള  കറമ്മാഡനിഴന്റെ  ഡനിനസന്  ഇകപ്പമ്മാഴണ

ശേരനിയമ്മായനിട്ടനിഴല്ലേന്നമ്മാണസ്  പറയുന്നതസ്.  എത്ര  സമയഴമടുത,  നമ്മാലെഞ്ചു

ഴകമ്മാല്ലേമമ്മായനി  ഡനിനസന്  ശേരനിയമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  മഴറമ്മാരു

സണഗതനി  മണ്ണമ്മാര്ക്കമ്മാടെസ്-കകമ്മാങമ്മാടെസ്-ടെനിപ്പുസല്ത്തമ്മാന്  കറമ്മാഡമ്മാണസ്.

അതുപറയുകമ്പമ്മാള നമളനില്നനിനണ ദനിവസങളക്കുമുമ്പസ് വനിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുഴടെ

സഹപ്രവര്ത്തകനണ  സഹൃതമമ്മായ  കകമ്മാങമ്മാടെസ്  എണ.എല്.എ.  ഴക.  വനി.

വനിജയദമ്മാസനിഴന  ഞമ്മാന്  അനസരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അകദ്ദേഹവണ  ഞമ്മാനണ

കൂടെനിയമ്മാണസ്  ആ കറമ്മാഡനിനകവണനി സലെണ വനിട്ടുകനിട്ടമ്മാനണ മറ്റുമുള്ള കയമ്മാഗങള

നടെത്തനിയതസ്. കമ്മാരണണ അതസ് മണ്ണമ്മാര്ക്കമ്മാടെസ്, കകമ്മാങമ്മാടെസ് മണ്ഡലെങളനിലെമ്മായമ്മാണസ്.

ഇകപ്പമ്മാഴണ  അതസ്  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്  സമ്മാങ്ഷഴന്റെ  ഴപമ്മാസനിഷനനില്  ഒരു

മമ്മാറവമനില്ലേമ്മാഴത നനില്ക്കുകയമ്മാണസ്.  ഒരു പ്രവൃത്തനിയുണ എവനിഴടെയുണ എത്തനിയനില്ലേ

എനള്ളതമ്മാണസ്.  മറ്റു  കസ്നേഹനിതന്മേമ്മാര്  പറയുന്നതസ്,  എല്ലേമ്മായനിടെതണ

വളഴരയധനികണ  വര്ക്കുകള  വരുനഴവനള്ളതമ്മാണസ്.  ഈ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ
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കമ്മാലെത്തസ്  ഴചലെവണ ധൂര്തണ കൂടുകയമ്മാണസ്. ഈ സമയത്തനിനള്ളനില് സര്ക്കമ്മാര്

പരസര്യത്തനിനമമ്മാത്രണ  നൂറകകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്  പനി.ആര്.ഡനി.  വഴെനി  ഇവര്

ഴചലെവഴെനിചതസ്.  കലെമ്മാക്കസ്ഡക്കൗണ്  സമയത്തസ്  എത്രകയമ്മാ  പരസര്യങള,

പഞമ്മായത്തസ്  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനിഴന്റെ  ഴപരുമമ്മാറചട്ടണ  വന്നകപ്പമ്മാള  അതസ്  നനിന.

ഇകപ്പമ്മാള  വസ്പീണ്ടുണ  പുനരമ്മാരണഭനിച.  നനിയമസഭമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനണ

വഴര  പരസര്യങള  തുടെര്നഴകമ്മാകണയനിരനിക്കുണ.  ഗ്രമ്മാമസ്പീണ  കറമ്മാഡനിഴന്റെ

ഉദ്ഘമ്മാടെനത്തനിനകപമ്മാലണ  പരസര്യണഴകമ്മാടുത്ത  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണസ്  ഈ

ഗവണ്ഴമന്റെസ്.  അങഴന  പരസര്യങളുണ  മറ്റുമമ്മായനി  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.

മഴറമ്മാരു  കമ്മാരര്യണ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുത്തമ്മാനള്ളതസ്,  കപമ്മാലെസ്പീസസ്

ഒമ്മാഫസ്പീസര്മമ്മാര്ക്കനിടെയനില്  ഴഎ.പനി.എസസ്.  കണ്ഫര്  ഴചകയണ  നടെപടെനി

സര്ക്കമ്മാര് അലെണഭമ്മാവണമൂലെണ  ഇകപ്പമ്മാള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  കണ്ഫര്

ഴചകയണ  52  തസ്തനികകളനില്  33 എണ്ണവണ  ഒഴെനിഞകനിടെക്കുകയമ്മാണസ്.  2021

കമയസ്  ആകുകമ്പമ്മാകഴെയ്ക്കുണ  ഇതനിഴന്റെ  എണ്ണണ  45 ആയനി  വര്ദ്ധനിക്കുണ.  പലെ

കപമ്മാലെസ്പീസസ്  ഉകദര്യമ്മാഗസരുണ വളഴര  അസതസരമ്മാണസ്.  അവര് ഴഎ.പനി.എസസ്.

കനിട്ടമ്മാഴത റനിട്ടയര് ഴചകയണ സനിതനിയനികലെയ്ക്കസ് കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്

ഐ.പനി.എസസ്. കണ്ഫര് ഴചയ്യുന്ന നടെപടെനി, സര്ക്കമ്മാര് അലെണഭമ്മാവണ ഴവടെനിഞ്ഞസ്
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നടെപ്പനിലെമ്മാക്കണഴമന്നസ് ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണസ്. 

ഇവനിഴടെ  കവഴറമ്മാരു  കമ്മാരര്യണ,  ഇന്നസ്  രമ്മാവനിഴലെ  ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ

കഡമ്മാ.  എണ.  ഴക.  മുനസ്പീര്  സണസമ്മാരമകധര്യ,  ആര്.എസസ്.എസസ്.-നസ്  എതനിരമ്മായനി

വലെനിയ  വര്ത്തമമ്മാനണ  ഭരണപക്ഷതനനിന്നസ്  പറഞ്ഞകപ്പമ്മാള,  'ബഹറനില്

മുസല്ലേയനിട്ടസ്  നമസരനിചമ്മാലണ  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഴന  വനിശേതസനിക്കനില്ലേ'

എനപറഞ്ഞ  സനി.  എചസ്.  മുഹമദ്കകമ്മായയുഴടെ  മകനമ്മാണസ്  തമ്മാഴനന്നസ്

പ്രസണഗനിച.  അകപ്പമ്മാകഴെയ്ക്കുണ  അവനിഴടെനനിന്നസ്  യുവതുര്ക്കനികള  വലെനിയ

ബഹളമമ്മായനിരുന.  അവര് പറഞ്ഞതസ്  'കകമ്മാലെസ്പീബനി'  ആഴണന്നമ്മാണസ്.  ഇകപ്പമ്മാഴണ

ആര്.എസസ്.എസസ്.-മമ്മായനി  അവനിശുദ്ധ  ബനണ  കമ്മാതസൂക്ഷനിക്കുകയമ്മാണസ്

നമ്മുഴടെ  നമ്മാട്ടനിഴലെ  സനി.പനി.ഴഎ.(എണ.).  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഴന്റെ,

ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ ഒരു പഠനശേനിബനിരണ നമ്മുഴടെ സണസമ്മാനത്തസ് 140 അസണബനി

മണ്ഡലെങളനില്  നടെക്കുനണസ്.  ഇവനിഴടെ  സനി.പനി.ഴഎ.(എണ.)  തഴന്ന  തുടെര്ന്നസ്

ഭരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ  വളര്ചയ്ക്കസ്  നല്ലേതസ്  എന്നമ്മാണസ്  അവര്

അവനിഴടെ  അണനികകളമ്മാടെസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനിചനിട്ടുള്ളതസ്.  അതമ്മാണസ്  ഇവര്  തമനിലള്ള

അന്തര്ധമ്മാര.  ചരനിത്രണ  പറയുകയമ്മാഴണങനില്  അടെനിയന്തരമ്മാവസ  മുതല്

എടുക്കമ്മാണ.  ഇവനിഴടെ  തൃക്കരനിപ്പൂരനില്  ഴക.  ജനി.  മമ്മാരമ്മാര്  നനിങളുഴടെ
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സമ്മാനമ്മാര്തനിയമ്മായനിരുന്നനികല്ലേ;  ജനസണഘണ  അന്നസ്  നനിങളുഴടെ

കൂഴടെയമ്മായനിരുന്നനികല്ലേ?  1600  കവമ്മാട്ടനിനമ്മാണസ്  ഴക.  ജനി.  മമ്മാരമ്മാര്  കതമ്മാറതസ്.

ഇകപ്പമ്മാഴെമ്മാണസ് ശസ്പീ.  ഒ.  രമ്മാജകഗമ്മാപമ്മാല് നനിയമസഭയനില് വന്നഴതങനില് നനിങള

ഴചയ  ആ  പമ്മാതകണഴകമ്മാണസ്  എത്രകയമ്മാ  വര്ഷങളക്കുമുമ്പസ്  ഒരു

ആര്.എസസ്.എസസ്.  പ്രതനിനനിധനി  ഇക്കൗ  സഭയനില്  എതമമ്മായനിരുന.  അന്നസ്

കൂതപറമ്പനില്  ശസ്പീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയനസ്  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഴന്റെ  കവമ്മാട്ടസ്

കനിട്ടനിയനിട്ടനികല്ലേ;  ആലെത്തൂരനില് നനിങളുഴടെ  വലെനിയ കനതമ്മാവസ്,  നമ്മുഴടെഴയമ്മാഴക്ക

കനതമ്മാവസ്  ഇ.എണ.എസസ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെസ്  അന്നസ്   ജനസണഘത്തനിഴന്റെ  കവമ്മാട്ടസ്

സതസ്പീകരനിചനിട്ടനികല്ലേ?  അങഴന  വനി.  പനി.  സനിണഗനിഴന്റെ  ഗവണ്ഴമന്റുണ

അത്തമ്മാഴെവനിരുനഴമമ്മാഴക്ക.....

ശസ്പീ  .    സനി  .    ഴക  .    നമ്മാണു:  സര്,  ഴക.  ജനി.  മമ്മാരമ്മാര് മത്സരനിചതസ് ഭമ്മാരതസ്പീയ

ജനതമ്മാ പമ്മാര്ട്ടനിയുഴടെ സമ്മാനമ്മാര്തനിയമ്മായനിട്ടമ്മാണസ്.  അന്നസ് അടെനിയന്തരമ്മാവസയ്ക്കസ്

എതനിരമ്മായനി,  ലെയനിച  ജനതമ്മാ  പമ്മാര്ട്ടനിയനിഴലെ  അണഗഴമനള്ള  നനിലെയ്ക്കമ്മാണസ്

അകദ്ദേഹണ മത്സരനിചതസ്. പനിന്നസ്പീടെസ് അവര് കവഴറ കപമ്മായനി. വസ്തുത ഇകദ്ദേഹത്തനിനസ്

അറനിയകണ; അതസ് പറയമ്മാമകല്ലേമ്മാ.
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഇക്കൗ കമ്മാരര്യണ ഇവനിഴടെ ഇതനിനമുമ്പസ് ചര്ച

ഴചയനിരുന.  അങ്ങുണ  നമ്മുഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനി  പനിണറമ്മായനി

വനിജയനണ ഉളഴപ്പഴടെയുള്ളവര് സമതനിച.  അന്നസ് ഇന്തര്യയുഴടെ ജനമ്മാധനിപതര്യണ

അപകടെത്തനിലെമ്മായനിരുന.  അകപ്പമ്മാള  ഞങള  ആര്.എസസ്.എസസ്.-മമ്മായുണ

ജമമ്മാഅഴത്ത  ഇസസ് ലെമ്മാമനിയുമമ്മായുണ  കൂടെനിയനിട്ടുണസ്.  ഇടെതുഭമ്മാഗത്തസ്  ജമമ്മാഅഴത്ത

ഇസസ് ലെമ്മാമനിയുണ  വലെതുഭമ്മാഗത്തസ്  ആര്.എസസ്.എസസ്.-മമ്മായനിട്ടമ്മാണസ്

അടെനിയന്തരമ്മാവസക്കമ്മാലെത്തനിഴന്റെ  കപരസ്  പറഞഴകമ്മാണസ്....  അന്നസ്

അടെനിയന്തരമ്മാവസ  വരുന്നതനിനസ്  ഒരു  പ്രകതര്യക  സമ്മാഹചരര്യമുണമ്മായനിരുന.

പകക്ഷ  അടെനിയന്തരമ്മാവസയുഴടെ  കപരസ്  പറഞഴകമ്മാണസ്  അങഴന  ഴചയതസ്

നനിങളമ്മാണസ്.  രണസ്  ഴമമ്പര്മമ്മാരുണമ്മായനിരുന്ന  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ  ഇക്കൗ

പരുവത്തനിഴലെത്തനിചതസ്    വനി. പനി. സനിണഗനിഴന മുന്നനില് നനിര്ത്തനി നനിങളമ്മാണസ്.

ഇന്നസ് ഇന്തര്യമ്മാ രമ്മാജര്യഴത്ത ഇക്കൗ  അവസയനികലെയ്ക്കസ്,  അനമമ്മായ കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്

വനികരമ്മാധണഴകമ്മാണസ് നനിങള ഴചയ ഴചയനികള കമ്മാരണമമ്മാണസ് ഇന്നസ് രമ്മാജര്യണ ഒരു

ഫമ്മാസനിസ്റ്റേസ്  ഭരണത്തനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മായതസ്.  ഇകപ്പമ്മാഴണ  നനിങളുണ  ബനി.ഴജ.പനി.-യുണ

വനിളനിക്കുന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകര്യണ  'കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  മുക്ത  ഭമ്മാരത'ഴമനണ  നനിങള

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതസ് 'കകമ്മാണ്ഗ്രസസ് മുക്ത കകരളണ' എനമമ്മാണസ്. എന്തനികനഴറ, ഇക്കൗ
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ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെതതഴന്ന   2017-ല്  ദസ്പീന്  ദയമ്മാല്  ഉപമ്മാദ്ധര്യമ്മായയുഴടെ

ജന്മേശേതമ്മാബ്ദനി  ദനിവസണ  പ്രകതര്യക  പരനിപമ്മാടെനി  ഇടെതുപക്ഷ  കകരളത്തനിഴലെ

വനിദര്യമ്മാലെയങളനില് നനിങള നടെത്തനിയനികല്ലേ?  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഴന്റെ അജണ

നടെപ്പമ്മാക്കമ്മാന്  ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കവണ,  സനി.പനി.ഴഎ.(എണ.)

ഗവണ്ഴമന്റെസ്  മതനി  എന്നസ്  അന്നസ്  ഴതളനിഞ്ഞതമ്മാണസ്.  കമമ്മാഹന്  ഭഗവതസ്

ഴവല്ലുവനിളനിചസ്  കപമ്മായനിട്ടുണ  ഒരു  എഫസ്.ഴഎ.ആര്.  രജനിസ്റ്റേര്  ഴചയമ്മാന്

നനിങഴളഴക്കമ്മാണസ് കഴെനിഞ്ഞനില്ലേ.  ശസ്പീ.  അമനിതസ് ഷമ്മാ കകന്ദ്ര മനനിയമ്മാകുന്നതനിനസ്

മുമ്പസ്,  പയന്നൂരനില്  ജമ്മാഥ  നടെത്തമ്മാന്  ഴചമ്പട്ടസ്  പരവതമ്മാനനി

വനിരനിചഴകമ്മാടുത്തവരമ്മാണസ്  നനിങള.  നനിങള  തമനിലള്ള  അന്തര്ധമ്മാര  വളഴര

സജസ്പീവമമ്മാണസ്. പുറകത്തയ്ക്കസ് പറയുകമ്പമ്മാള വലെനിയ ആര്.എസസ്.എസസ്. വനികരമ്മാധണ,

എന്നമ്മാല് നനിങള പരസരണ സഹമ്മായനിക്കുന്നവരമ്മാണസ്.  രണസ് കൂട്ടര്ക്കുണ പരസര

സഹമ്മായണ  ആവശേര്യമമ്മാണസ്.  കകരളത്തനില്  നനിങളുഴടെ  തുടെര്

ഭരണമുണമ്മാകണഴമന്നസ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതസ്  ബനി.ഴജ.പനി.-യമ്മാണസ്.  അതമ്മാണസ്

ഞങള  പറഞ്ഞതസ്  നനിങള  'ഒക്കചങമ്മാതനി'മമ്മാരമ്മാഴണന്നസ്.  നനിങളുഴടെ

തമ്മാല്പ്പരര്യങള ഒന്നമ്മാണസ്. എന്നനിട്ടസ് അതസ് ഞങളുഴടെ കമല് ആകരമ്മാപനിക്കുന്നതസ്

ശേരനിയല്ലേ എനകൂടെനി ഇക്കൗ സന്ദര്ഭത്തനില് ചൂണനിക്കമ്മാണനിചഴകമ്മാണസ് ഇക്കൗ കവമ്മാട്ടസ്
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ഓണ് അക്കക്കൗണനിഴന ഞമ്മാന് അതനിശേക്തമമ്മായനി എതനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ഴക  .    നമ്മാണു: സര്,  ഞമ്മാന് ഇക്കൗ കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണനിഴന

അനകൂലെനിക്കുന.  ഒരു  വമ്മാക്കസ്  മമ്മാത്രണ.  നമള  പറയുന്ന  അവസരത്തനില്,

ഇഴതമ്മാരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട സലെമമ്മാണസ്.  എനനിക്കസ് മുമ്പസ് സണസമ്മാരനിച ആഴളമ്മാഴക്ക

വളഴര വൃത്തനിയമ്മായനി രമ്മാഷസ്പീയ കമ്മാരര്യങള വനിശേദസ്പീകരനിക്കുന്ന ആളമ്മാണസ്. ഓകരമ്മാ

സമ്മാഹചരര്യങള  ഇന്തര്യയനിലണമ്മായനി.  ഇന്തര്യയനില്  സതമ്മാതനര്യമമ്മാഗ്രഹനിക്കുന്ന

ആളുകളുണ അഭനിപ്രമ്മായണ പറയുന്നവരുണ ജയനിലെനിലെമ്മായ ഒരു കമ്മാലെമുണമ്മായനിരുന.

ആ കമ്മാലെത്തസ് ഇന്തര്യന് ജനമ്മാധനിപതര്യഴത്ത രക്ഷനിക്കമ്മാന് എല്ലേമ്മാവരുണ കയമ്മാജനിച.

ആ കയമ്മാജനിച അവസരത്തനില് അവര് അതനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാണസ്.  അതനിനകശേഷണ

ഓകരമ്മാരുത്തരുണ  ഓകരമ്മാ  പമ്മാര്ട്ടനിയമ്മായനി.  അകപ്പമ്മാള അതസ് ആ  പമ്മാര്ട്ടനിയമ്മാണസ്.

ഞങളക്കസ്  ഭരനിക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിചനില്ലേ,  അതസ്  കവഴറ  കമ്മാരര്യണ.  ഇന്തര്യയനിഴലെ

ജനങള  ഇന്നസ്  സതമ്മാതനര്യകത്തമ്മാടുകൂടെനി  രണസ്  വമ്മാക്കസ്  പറയുന്നതസ്

അടെനിയന്തരമ്മാവസയ്ഴക്കതനിരമ്മായനി.....  ഴമമ്മാറമ്മാര്ജനി കദശേമ്മായനിയുണ അതുകപമ്മാലള്ള

കദശേസ്പീയ  കനതമ്മാക്കള.....  അന്നസ്  കമല്യൂണനിസ്റ്റേസ്  പമ്മാര്ട്ടനിയുഴടെ  ആളനികല്ലേ

കകരളത്തനിഴന്റെ  മുഖര്യമനനിയമ്മായനി.....  അടെനിയന്തരമ്മാവസയ്ഴക്കതനിരമ്മായുള്ള

സമരകമ്മാലെത്തസ്,  ഇന്നഴത്ത മുഖര്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയഴന അറസ്റ്റേസ്
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ഴചയസ്  ഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മായനി  കമ്മാല്  അടെനിചസ്  ഴപമ്മാട്ടനിച.  പലെ  ആളുകളുണ  തര്യമ്മാഗണ

ഴചയതുണ  എത്രകയമ്മാ  ആളുകള  ജസ്പീവഴനമ്മാടുക്കനിയതുണ  അതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാണസ്.

അതസ്  പറയണ.  ഞമ്മാനണ  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ  കദമ്മാഷങള  പറയുണ.  അതസ്

ഇന്നഴത്ത  കമ്മാലെഴത്തതമ്മാണസ്........  അകദ്ദേഹണ  അന്തരനിചനിട്ടസ്  കുകറ  കമ്മാലെമമ്മായനി.

ഞമ്മാന് ഇക്കൗ കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണനിഴന അനകൂലെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി:  സര്, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി

കഡമ്മാ.  ടെനി.  എണ.  കതമ്മാമസസ്  ഴഎസകസ്  അവതരനിപ്പനിച  കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്

അക്കക്കൗണനിഴന,  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന  ഞമ്മാന്  സര്വമ്മാത്മനമ്മാ

പനിന്തുണയ്ക്കുന, അനകൂലെനിക്കുന. കകരളത്തനിഴലെ സമസ്ത ജനവനിഭമ്മാഗങളുഴടെയുണ

ജസ്പീവല്  പ്രശങളനില്  ക്രനിയമ്മാത്മകമമ്മായുണ  സജസ്പീവമമ്മായുണ  ഇടെഴപടുകയുണ

അവരുഴടെ അതനിജസ്പീവനത്തനിനസ് എഴന്തമ്മാഴക്ക ഴചയമ്മാന് കഴെനിയുകമമ്മാ അഴതല്ലേമ്മാണ

ഴചയ  ഒരു  ജനകസ്പീയ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനമ്മാവശേര്യമമ്മായ  തുക

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാന്  അവതരനിപ്പനിച  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്ലേനിഴന  ഞമ്മാന്

പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇക്കൗ  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ചര്ചമ്മാ  കവളയനില്  ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന്

കകരളത്തനിഴന്റെ ചരനിത്രണ പറഞ.  ചരനിത്രഴമന്നസ് പറയുന്നതസ് അപഹരനിക്കമ്മാനണ

വനികൃതഴപ്പടുത്തമ്മാനമുള്ളതല്ലേ,  ചരനിത്രണ  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമമ്മാകണണ.  അതനിഴന
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വനികലെഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതസ്  ഒരു  ക്രൂരതയമ്മാണസ്,

ഴഴപശേമ്മാചനികമമ്മാണസ്.  കകരളത്തനിഴന്റെ  രമ്മാഷസ്പീയത്തനില്  'ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഴന്റെ

കവമ്മാട്ടസ്  കനിട്ടനിയനികട്ട ജയനിക്കമ്മാന് കഴെനിയുകയുളഴവങനില് ആ ജയണ ഞങളക്കസ്

കവണ'  എന്നസ്  പറയുന്ന  ഏക  രമ്മാഷസ്പീയ  കനതമ്മാവസ്  സഖമ്മാവസ്  ഇ.എണ.എസസ്.

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെമ്മാണസ്.  ചനിലെഴരങനിലണ  ഓര്മനിക്കുണ,  തലെകശ്ശേരനിയനില്  നടെന്ന

ഉപഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്  'ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഴന്റെ  കവമ്മാട്ടസ്  കനിട്ടനികയ  ഞങള

ജയനിക്കൂഴവങനില് ആ ജയണ ഞങളക്കസ് കവണ'  എന്നസ് പറഞ്ഞ കനതമ്മാവമ്മാണസ്

ഏലെണകുളണ  മനയ്ക്കല്  ശേങരന്  നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെസ്  എന്ന  ഇ.എണ.എസസ്.

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെസ്.  ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീനസ്  അറനിയനില്ലേമ്മായനിരനിക്കുണ.  ചരനിത്രണ

പഠനിചഴകമ്മാണ്ടുകവണണ  പ്രവചനണ  നടെത്തമ്മാന്.  അതസ്  വനികൃതമമ്മാക്കരുതസ്.

അപഹരനിക്കമ്മാനള്ളതല്ലേ  നമ്മാടെനിഴന്റെ  ചരനിത്രണ.  ഇകപ്പമ്മാള  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ഉണ

ബനി.ഴജ.പനി.-യുണ  ഴചയ്യുന്നതസ്  അതമ്മാണസ്.  രമ്മാജര്യത്തനിഴന്റെ  ചരനിത്രണ

അപഹരനിക്കുകയുണ  വനികൃതഴപ്പടുതകയുമമ്മാണസ്  അവര്.  അതുകപമ്മാഴലെ  നമ്മുഴടെ

നമ്മാടെനിഴന്റെ  ചരനിത്രണ  വനികൃതഴപ്പടുത്തമ്മാന്  അനവദനിക്കരുതസ്  എന്നമ്മാണസ്  ഒരു

അകപക്ഷ. 
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കലെമ്മാകമമ്മാഴക  വനിറങലെനിചസ്  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  പ്രകതര്യക  അന്തരസ്പീക്ഷണ

നമ്മുഴടെ  രമ്മാജര്യതമുണമ്മായനി.  അതസ്  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അനഭവഴപ്പട്ടതമ്മാണസ്.

എല്ലേമ്മാവരുണ  അനഭവനിചതമ്മായതുഴകമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  വര്യതര്യസ്തമമ്മായനി  പറകയണ

ആവശേര്യമനില്ലേ.  കകമ്മാവനിഡസ്  19-ഴന്റെ ആരണഭഘട്ടത്തനില് വളഴര ഭയപ്പമ്മാകടെമ്മാടുകൂടെനി,

പരനിഭമ്മാന്തനികയമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണസ്  ഓകരമ്മാ  മനഷര്യനണ  ജസ്പീവനിചനിരുന്നതസ്.  കജമ്മാലെനിക്കസ്

കപമ്മാകമ്മാന്  നനിവൃത്തനിയനില്ലേ,  ഓകട്ടമ്മാറനിക്ഷക്കമ്മാരന്,  ടെമ്മാകനിക്കമ്മാരന്,  മസ്പീന്

വനില്പ്പനക്കമ്മാരന്,  ഴതരുവസ്  കചവടെക്കമ്മാര്,  ഴചറനിയ  കടെകള  നടെതന്ന

ആളുകള.....  അങഴന രമ്മാജര്യമമ്മാഴക സ്തണഭനിചസ്  നനില്ക്കുന്ന ഒരു സമയമമ്മാണസ്.

ജസ്പീവനിക്കമ്മാന് എന്തസ് ഴചയ്യുണ,  ജസ്പീവന് നനിലെനനിര്ത്തമ്മാന് എന്തസ് ഴചയ്യുണ,  കുട്ടനികഴള

കപമ്മാറമ്മാന് എന്തസ് ഴചയ്യുണ തുടെങനിയ പരനിഭമ്മാന്തനികകളമ്മാടുകൂടെനി  ജനണ നനില്ക്കുന്ന

സന്ദര്ഭത്തനിലെമ്മാണസ്  'ഇക്കൗ  കകരളത്തനിഴന്റെ  മണ്ണനില്  ഒരു  മനഷര്യനണ  പട്ടനിണനി

കനിടെന്നസ്  മരനികക്കണനി  വരനില്ലേ'  എന്നസ്  കകരളത്തനിഴലെ  മുഖര്യമനനി  സഖമ്മാവസ്

പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  പ്രഖര്യമ്മാപനിചതസ്.  ഇന്തര്യമ്മാ  രമ്മാജര്യഴത്ത  ഇരുപത്തനിഴയട്ടസ്

സണസമ്മാനങളനിലണ  കകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  ആക്രമണമുണമ്മായനി.  പകക്ഷ  പട്ടനിണനി

കനിടെന്നസ് കകമ്മാവനിഡസ് കമ്മാലെഘട്ടത്തനില് ഒരു പക്കൗരനണ മരനികക്കണനിവരനില്ലേ എന്നസ്

പ്രഖര്യമ്മാപനിച ഒരു മുഖര്യമനനികയ ഉള,  അതസ്  ഇക്കൗ കകരളത്തനിഴലെ മുഖര്യമനനി
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സഖമ്മാവസ് പനിണറമ്മായനി വനിജയനമ്മാണസ്.  ഏതസ്  രമ്മാഷസ്പീയക്കമ്മാരനമ്മാഴണങനിലണ ഏതസ്

കുടുണബത്തനിഴന്റെ  അവസയമ്മാഴണങനിലണ  'ഞങളഴക്കമ്മാരു  രക്ഷനിതമ്മാവണസ്,

ഞങഴള  സണരക്ഷനിക്കമ്മാന്  ഒരു  ഭരണമ്മാധനികമ്മാരനിയുണസ്'  എന്ന

ആത്മവനിശേതമ്മാസത്തനികലെയ്ക്കസ്  ഇക്കൗ  ജനങഴള  നയനിച  ഒരു  കനതമ്മാവമ്മാണസ്

കകരളത്തനിഴലെ  മുഖര്യമനനി  എനള്ളതമ്മാണസ്  കകരളത്തനിഴന്റെ  പ്രകതര്യകത.

കകരളത്തനിഴലെ  ജനങള  പട്ടനിണനി  കനിടെക്കുന്നനില്ലേ  എന്നസ്  ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാനമ്മായനി

പലെ  പ്രകദശേങളനിലണ  സമ്മാമൂഹര്യ  അടുക്കള  ഏര്പ്പമ്മാടെസ്  ഴചയ്തു.  വളഴര

ഉത്സമ്മാഹകത്തമ്മാടുകൂടെനി  എല്ലേമ്മാ  രമ്മാഷസ്പീയപ്പമ്മാര്ട്ടനിയുഴടെ  പ്രവര്ത്തകരുണ,  എഴന്റെ

മണ്ഡലെത്തനില്  എല്ലേമ്മാ  രമ്മാഷസ്പീയപ്പമ്മാര്ട്ടനി  പ്രവര്ത്തകരുണ  ഇതനില്  സജസ്പീവമമ്മായനി

സഹകരനിക്കുകയുണ  പ്രവര്ത്തനിക്കുകയുണ  ഴചയനിട്ടുണസ്  എന്ന  അഭനിപ്രമ്മായമമ്മാണസ്

എനനിക്കുള്ളതസ്.   പട്ടനിണനിയകറമ്മാനണ  പരനിഭമ്മാന്തനിയനില്ലേമ്മാത്ത  ഒരു  അവസ

ഉണമ്മാക്കനിഴയടുക്കമ്മാനണ  സമ്മാമൂഹര്യ  അടുക്കള  ഒരുപമ്മാടെസ്  പങസ്  വഹനിചനിട്ടുണസ്.

എനമമ്മാത്രമല്ലേ,  നമ്മുഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനിയുണ  ആകരമ്മാഗര്യ

വകുപ്പുമനനിയുണ  ഇക്കൗ ഘട്ടത്തനില് കനതൃതതപരമമ്മായ പങസ്  വഹനിചസ്  ജനങഴള

സണരക്ഷനിച.  അവഴര എത്ര പ്രശേണസനിചമ്മാലണ മതനിയമ്മാകനില്ലേ എന്നമ്മാണസ് എഴന്റെ

അഭനിപ്രമ്മായണ.  നമള  കലെമ്മാകത്തനിനണ  രമ്മാജര്യത്തനിനണ  മമ്മാതൃകയമ്മായനിരുന.
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എന്തമ്മായനിരുന  നമ്മുഴടെ  ഴതമ്മാഴെനില്  കമഖലെയനിഴലെ  അവസ? വര്യവസമ്മായ

സമ്മാപനങളുണ  ഴതമ്മാഴെനില്  സമ്മാപനങളുഴമല്ലേമ്മാണ  അടെഞ്ഞസ്

കനിടെക്കുകയമ്മായനിരുന്നനികല്ലേ?  കരമ്മാഗണ  പടെരമ്മാതനിരനിക്കമ്മാന്  ശദ്ധനിക്കണണ.  ജസ്പീവന്

നനിലെനനിര്ത്തമ്മാന്  ഭക്ഷണവണ  മറ്റുണ  കവണണ.  യഥമ്മാര്തത്തനില്  ജനണ

അന്തനിചനനിന്ന  സമയമമ്മായനിരുന്നനികല്ലേ  കകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  ആദര്യ  ഘട്ടണ.  ഇക്കൗ

ഘട്ടത്തനില്  ജനങളുഴടെ  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കമ്മാന്  സഹമ്മായകരമമ്മായ  ഒരുപമ്മാടെസ്

പ്രഖര്യമ്മാപനങള  നടെതകയുണ  ആ  പ്രഖര്യമ്മാപനങള

പ്രമ്മാകയമ്മാഗനികമമ്മാക്കുന്നതനിനകവണനി  കകരളത്തനിഴന്റെ  ഭരണകനതൃതതണ

ഒരുപമ്മാഴടെമ്മാരുപമ്മാടെസ് സഹനികക്കണനി വന്നനിട്ടുമുണസ് എന്നമ്മാണസ് എഴന്റെ അഭനിപ്രമ്മായണ.

കകരളത്തനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയ  853  സമ്മാമൂഹര്യ  കഹമ്മാട്ടലകള  നല്ലേ  നനിലെയനില്

പ്രവര്ത്തനിചവരുനണസ്.  പമ്മാലെക്കമ്മാടെസ്  ജനില്ലേയനില്  മമ്മാത്രണ  76  കഹമ്മാട്ടലകള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്.  ഇവനിഴടെ  കനരഴത്ത  ചര്ചയനില്  പഴങടുത്ത  ആകരമ്മാ

പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ,  20  രൂപയ്ക്കസ്  ഭക്ഷണണ  കഴെനിക്കമ്മാവന്ന  കഹമ്മാട്ടലകളമ്മാണവ.

ഞമ്മാന്  ചനിലെകപ്പമ്മാള  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനില്  വനിവനിധ  പ്രകദശേങളനില്

കപമ്മാകുകമ്പമ്മാള  ഇക്കൗ  കഹമ്മാട്ടലകളനില്നനിന്നസ്  ഭക്ഷണണ  വമ്മാങനി  കഴെനിക്കമ്മാറണസ്.
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ഇക്കമ്മാലെത്തസ് പ്രതനിപക്ഷതള്ള എഴന്റെ സഹൃതക്കഴള വനിളറനി പനിടെനിപ്പനിക്കുന്ന

ഒരു  പദമമ്മാണസ്  'കനിറസ്  '  എനപറയുന്നതസ്.  അവര്ക്കസ്  'കനിറസ്'  എന്നസ്  കകട്ടമ്മാല്

കരമ്മാഷണ  വരുണ.  കനിറനിഴലെ  പപ്പടെണ  കനലെനിലെനിട്ടമ്മാലണ  എണ്ണയനില്  കമ്മാചനിയമ്മാലണ

ഴപമ്മാള്ളനി  വരുന്നനില്ലേ,  ശേര്ക്കരയ്ക്കസ്  മധുരമനില്ലേ  തുടെങനി  എഴന്തമ്മാഴക്കയമ്മായനിരുന

ആകക്ഷപങള.  ജനങഴള  ആശേതസനിപ്പനിക്കമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കനിറസ്

ഴകമ്മാടുക്കുനണകല്ലേമ്മാ  എന്നസ്  പറയുന്നതനിനപകരണ  അതനിഴന്റെ  ഏഴതങനിലണ

കമ്മാരര്യങള  പറഞഴകമ്മാണസ്  കുറങളുണ  കുറവകളുണ  കഴണത്തമ്മാനമ്മായനിരുന

ബനി.ഴജ.പനി.-ക്കുണ  യു.ഡനി.എഫസ്.-നണ  തമ്മാല്പ്പരര്യണ.  പകക്ഷ  ഇനണ  കനിറസ്

ഴകമ്മാടുതഴകമ്മാണനിരനിക്കുന,  വളഴര പ്രതസ്പീക്ഷകയമ്മാടുകൂടെനി ആളുകള വമ്മാങ്ങുകയുണ

ഉപകയമ്മാഗനിക്കുകയുണ ഴചയ്യുനണസ് എനള്ളതമ്മാണസ് സതര്യണ.

കകരളത്തനിഴന്റെ ഴനല്ലേറയമ്മാണസ് പമ്മാലെക്കമ്മാടെസ്. പണസ് ഴഴഹസ്കൂളനില് പഠനിക്കുന്ന

സമയത്തസ്  ഞമ്മാന്  അതര്യമ്മാവശേര്യണ  പമ്മാടെത്തസ്  പണനിഴയടുക്കമ്മാന്

കപമ്മാകുമമ്മായനിരുഴന്നങനിലണ  ഇകപ്പമ്മാള  കുകറ  കമ്മാലെമമ്മായനി  അതനില്നനിനണ

വനിട്ടുനനില്ക്കുകയമ്മായനിരുന.    ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കമ്മാര്ഷനിക  കമഖലെയനില്

പുതനിയ സണഭമ്മാവന ഴചയ്തു.  കൃഷനി എനപറയുന്നതസ് കചറണ ഴചളനിയുണ  മമ്മാത്രണ

പുരളുന്ന  ഒന്നല്ലേ,  അതനില്  മനഷര്യജസ്പീവഴന്റെ  തുടെനിപ്പുണസ്  എന്നസ്  നമഴള
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ഓര്മനിപ്പനിച.  ഇകപ്പമ്മാള  സതന്തണ  വസ്പീട്ടനിഴലെ  പൂചട്ടനിയനില്കപ്പമ്മാലണ  പചക്കറനി

ഉല്പ്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു  സണസമ്മാരത്തനികലെയ്ക്കസ്  നമള

ഴചഴന്നത്തനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   അതുകപമ്മാഴലെതഴന്നയമ്മാണസ്  ഴകമ്മായസ്.  ഞമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നസ് വര്ഷങളമ്മായനി വനിത്തസ് വനിതയ്ക്കമ്മാനണ ഞമ്മാറസ് നടെമ്മാനഴമമ്മാഴക്ക

കപമ്മാകമ്മാറണസ്.  കഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷണ  ഞമ്മാന്  നട്ടനിരുന്ന  ഴനലെസ് ല

ഴകമ്മായ്ഴതടുക്കമ്മാന്കവണനി കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന വന്നതസ്.  കകമ്മാവനിഡസ്

മൂലെണ  ആശുപത്രനിയനിലെമ്മായനിരുന്നതുഴകമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  ചടെങനില്  പഴങടുക്കമ്മാന്

സമ്മാധനിചനില്ലേ.  പഴക്ഷ  അകദ്ദേഹണ  പഴങടുത്ത  ആ  ഴകമ്മായസ്  ഉത്സവണ

ഗണഭസ്പീരമമ്മായനിതഴന്നയമ്മാണസ്  നടെന്നഴതന്നസ്  പനിന്നസ്പീടെസ്  അകദ്ദേഹണതഴന്ന  എഴന്ന

വനിളനിചസ്  അറനിയനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അങഴന  പുതനിഴയമ്മാരു  കമ്മാര്ഷനിക

സണസമ്മാരത്തനികലെയ്ക്കസ്  നമള ഴചഴന്നത്തനിഴയനള്ളതസ് ഴചറനിഴയമ്മാരു കമ്മാരര്യമല്ലേ.

കൃഷനിയുമമ്മായുണ  അതനിഴലെ  കചറണ  ഴചളനിയുമമ്മായുണ  വളഴര  അകലെങളനില്നനിന്നസ്

കനമ്മാക്കനിക്കമ്മാണുന്ന  ഒരവസയനില്നനിനണ  മമ്മാറനി  അതസ്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെനിഴന്റെ

ജസ്പീവനമ്മാഴണന്നസ് മനസനിലെമ്മാക്കുന്ന ഒരു കമ്മാര്ഷനിക സണസമ്മാരത്തനികലെയ്ക്കസ് തനിരനിചസ്

കപമ്മാകമ്മാനമ്മാവശേര്യമമ്മായ  ഒരു  അന്തരസ്പീക്ഷണ  കകരളത്തനിലണമ്മാക്കനിയനിട്ടുണസ്.

അതുമമ്മാത്രമല്ലേ,  ഓകരമ്മാ  വകുപ്പുകഴളക്കുറനിചസ്  പറഞ്ഞമ്മാല്,  ഗവണ്ഴമന്റെസ്
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ഴഴകകമ്മാരര്യണ  ഴചയ്യുന്ന  ഏതസ്  വകുപ്പനിഴനക്കുറനിചമ്മാണസ്

ആകക്ഷപമുന്നയനിക്കമ്മാനള്ളതസ്?  ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ്  വകുപ്പനിഴനക്കുറനിചസ്

പറയുകയമ്മാഴണങനില്,  എഴന്റെ  നമ്മാട്ടനിഴലെ  ചനിലെര്  പറയമ്മാറണസ്,  ഗ്രമ്മാമങളനില്

ഴവള്ളവരയനിട്ട  കറമ്മാഡുകള  കമ്മാണമ്മാന്  സമ്മാധനിചതസ്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

വന്നതനിനകശേഷമമ്മാണസ്  എന്നസ്.  അഴല്ലേങനില്  ഴവള്ളവരയനിട്ട  കറമ്മാഡുകള

കമ്മാണണഴമങനില്  പമ്മാലെക്കമ്മാടെസ്  പട്ടണത്തനില്  കപമ്മാകണണ.  ഗ്രമ്മാമങള

നഗരവത്കരനിക്കുന്ന  ഒരു  അവസയനിലെമ്മാണസ്  നമള  ജസ്പീവനിക്കുന്നതസ്

എനള്ളതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ഏറവണ  മകനമ്മാഹരമമ്മായ,  ഇക്കൗടുള്ള,  ഉറപ്പുള്ള

കറമ്മാഡുകളമ്മാണസ്  ജനങള  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതസ്.  അതസ്  വരമ്മാന്  തുടെങനിയതുണ

വന്നതുണ ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തസ് വകുപ്പസ് ഴഴകകമ്മാരര്യണ ഴചയ്യുന്ന

ശസ്പീ. ജനി. സധമ്മാകരന് മനനിയമ്മായനിട്ടുള്ള കമ്മാലെഘട്ടത്തനിലെമ്മാണസ്.  

അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന  നമ്മുഴടെ  ആശുപത്രനികളുഴടെ  കമ്മാരര്യണ  കനമ്മാക്കമ്മാണ.

ഏറവണ കൂടുതല് ആകക്ഷപങള ഏറ്റുവമ്മാകങണനിവന്ന ഒരു മനനിയമ്മാണകല്ലേമ്മാ

നമ്മുഴടെ  ആകരമ്മാഗര്യവകുപ്പുമനനി.  പഴക്ഷ  കലെമ്മാകമമ്മാഴക  അവഴര

ആശേണസനിക്കുകയമ്മാണസ്  ഴചയ്യുന്നതസ്.  അവര്  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഓകരമ്മാ

പ്രവര്ത്തനങഴളയുണ വലെനിയ രസ്പീതനിയനിലെമ്മാണസ്  കലെമ്മാകണതഴന്ന ഉറ്റുകനമ്മാക്കുന്നതസ്
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എന്നതസ് എടുതപറകയണ കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ സഭമ്മാസകമളനണ കഴെനിഞ്ഞമ്മാല്

നമഴളല്ലേമ്മാവരുണ  ഒരു  ഴപമ്മാതുഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.

യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന അനകൂലെനിക്കുന്ന മമ്മാധര്യമങളകപ്പമ്മാലണ ഒളനിഞണ ഴതളനിഞണ

പറയുന്നതസ്  കകരളത്തനില്  എല്.ഡനി.എഫസ്.  ഭരണത്തനിഴന്റെ

ആവര്ത്തനമമ്മായനിരനിക്കുണ  അടുത്ത  നനിയമസഭമ്മാ  ഴതരഴഞ്ഞടുഴപ്പന്നമ്മാണസ്.

ഇകപ്പമ്മാള നമ്മുഴടെ ബജറനിഴന സണബനനിചസ് ധമ്മാരമ്മാളണ അധനികക്ഷപങളുഴമമ്മാഴക്ക

വന്നനിരുന.   പഴക്ഷ  അസണബനിക്കകത്തസ്  ഇങഴന  പറയുകമ്പമ്മാഴണ  നമ്മുഴടെ

സണസമ്മാനഴത്ത ജനങള അവര്ക്കസ് പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന്ന, അവര് ഇഷഴപ്പടുന്ന

രസ്പീതനിയനിലള്ള  സണതൃപനി  ഴകമ്മാടുക്കമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള  ഒരു  ബജറമ്മാണനിതസ്

എന്നമ്മാണസ്  പറയുന്നതസ്.  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനിഴയ

അധനികക്ഷപനിക്കുന്ന പത്രങളക്കുകപമ്മാലണ  ഇക്കൗ ബജറനിഴനക്കുറനിചസ്  ശേക്തമമ്മായ

ഒരു ആകക്ഷപണ ഉന്നയനിക്കമ്മാന് സമ്മാധര്യമമ്മായനിട്ടനില്ലേ എനള്ളതസ് എടുതപറകയണ

കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.

അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന നമ്മുഴടെ ആകരമ്മാഗര്യകമഖലെ കനമ്മാക്കനിയമ്മാല്,  ഴഴപ്രമറനി

ഴഹല്ത്തസ്  ഴസന്റെറകള  കുടുണബമ്മാകരമ്മാഗര്യ  കകന്ദ്രങളമ്മാക്കനി  മമ്മാറനി  അവനിഴടെ

ആവശേര്യത്തനിനസ്  കഡമ്മാകര്മമ്മാഴരയുണ കനഴ്സുമമ്മാഴരയുണ നനിയമനിച.  തമനിഴമ്മാടെസ്  എഴന്റെ
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വസ്പീടെനിഴന്റെ ഏറവണ അടുതള്ള പ്രകദശേമമ്മാണസ്, 40-45 കനികലെമ്മാമസ്പീറര് സഞരനിചമ്മാല്

കകമ്മായമ്പത്തൂര്  എതണ.   അവനിഴടെ  കകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  ആദര്യഴത്ത

പരനികശേമ്മാധനയമ്മായ  ആന്റെനിജന്  ഴടെസ്റ്റേസ്  നടെതന്നതനിനസ്  600-ഉണ  700-ഉണ

രൂപയമ്മാണസ് ഇക്കൗടെമ്മാക്കുന്നതസ്.  മറസ് ഴടെസ്റ്റുകളക്കസ് 2600 രൂപ വഴരയുണസ്.  ഞമ്മാന്

കകമ്മാവനിഡസ്  ബമ്മാധനിതനമ്മായനി  21  ദനിവസണ  ആശുപത്രനിയനിലെമ്മായനിരുന.   പഴക്ഷ

എനനിക്കസ് ആഴക ഴചലെവമ്മായതസ്       5  രൂപയമ്മാണസ്.  എനനിക്കസ് മമ്മാത്രമല്ലേ ആ

വമ്മാര്ഡനില് കനിടെന്നനിരുന്ന സമ്മാധമ്മാരണക്കമ്മാരമ്മായ ആളുകളക്കുകപമ്മാലണ സക്കൗജനര്യ

ചനികനിത്സ,  ഭക്ഷണണ എന്നനിവ ലെഭനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ഇന്നസ്  ഞമ്മാന് ടെനി.വനി.-യനില്

കണ  ഒരു  കമ്മാരര്യണ  തമനിഴെസ് നമ്മാടെസ്  മുഖര്യമനനിയമ്മായനിരുന്ന  ഴജ.  ജയലെളനിതയുഴടെ

പനിന്ഗമ്മാമനിയമ്മായ  ശസ്പീമതനി  വനി.  ഴക.  ശേശേനികലെ  ചനികനിത്സയ്ക്കുകവണനി

കകരളത്തനികലെയ്ക്കസ്  വരുനഴവന്നമ്മാണസ്.   വനിശേതമ്മാസകയമ്മാഗര്യമമ്മായ  ചനികനിത്സ

ലെഭനിക്കുന്ന  സലെണ  കകരളമമ്മാഴണന്നസ്  പറഞഴകമ്മാണസ്  നനിരവധനിയമ്മാളുകള

വനിവനിധ  പ്രകദശേങളനില്നനിനണ  ഇവനികടെയ്ക്കസ്  വരുനണസ്.  ആ  രസ്പീതനിയനില്

ജനങളുഴടെ  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കുന്നതനിലണ  വനിശേതമ്മാസകയമ്മാഗര്യമമ്മായ  സക്കൗജനര്യ

ചനികനിത്സ ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിലഴമല്ലേമ്മാണ കമന്മേ പ്രകടെനിപ്പനിച ഒന്നമ്മായനിരുന കകമ്മാവനിഡസ്

കമ്മാലെഴത്ത നമ്മുഴടെ ആശുപത്രനികള.  അതുകപമ്മാഴലെ വൃദ്ധജനങളുഴടെ കമ്മാരര്യണ
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കനമ്മാക്കുകയമ്മാഴണങനില്,  സതന്തണ  വസ്പീടുകളനില്  മക്കളനില്നനിനണ

മരുമക്കളനില്നനിനണ  കുടുണബമ്മാണഗങളനില്  നനിനഴമമ്മാഴക്ക  ശേമ്മാപവമ്മാക്കുകള

മമ്മാത്രണ  കകട്ടുഴകമ്മാണസ്  ജസ്പീവനിചനിരുന്ന  വൃദ്ധ  തലെമുറയ്ക്കസ്  ആശേതമ്മാസണ  പകരമ്മാന്

സമ്മാധനിചതസ് ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെസ് ഴകമ്മാടുക്കുന്ന കക്ഷമ ഴപന്ഷന് വഴെനിയമ്മാണസ്. അതസ്

കയനില്കനിട്ടുന്ന  സമയത്തസ്  മയനില്  പസ്പീലെനിവനിടെര്തന്നതുകപമ്മാഴലെ  കനമ്മാട്ടസ്

വനിരനിചപനിടെനിചഴകമ്മാണസ്  പല്ലുകള  ഴകമ്മാഴെനിഞകപമ്മായ  വൃദ്ധന്മേമ്മാര്  ചനിരനിക്കുന്നതസ്

കമ്മാണുകമ്പമ്മാള അതസ് നമുക്കുതഴന്ന അഭനിമമ്മാനണ കതമ്മാനന്ന ഒന്നമ്മാണസ്. അങഴന

ഏതുവനിഷയണ എടുതകനമ്മാക്കനിയമ്മാലണ ജനങളക്കസ് ആശേതമ്മാസണ പകരുന്ന ഒരു

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണസ്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമഴന്റെന്നസ്

എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അവരുഴടെ  അനഭവത്തനിലൂഴടെ  വര്യക്തമമ്മായനിട്ടുണസ്.  ഞമ്മാന്

ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില്ലേ,  ഇക്കൗ  കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്  അക്കക്കൗണനിഴന  എല്ലേമ്മാ  രസ്പീതനിയനിലണ

പനിന്തുണചഴകമ്മാണസ് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമമ്മാര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്

അക്കക്കൗണനിഴന  എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.  എഴന്റെ  നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ

കമ്മാളനികമ്മാവസ്,  കരുവമ്മാരക്കുണസ്,  കചമ്മാക്കമ്മാടെസ്  പഞമ്മായതകള  ഴഴസലെന്റെസ്

വമ്മാലെനികയമ്മാടെസ്  അടുതകനിടെക്കുന്ന  പ്രകദശേങളമ്മാണസ്.   ഇവനിഴടെ  പലെപ്രമ്മാവശേര്യണ
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ചര്ച ഴചയ ഇകക്കമ്മാ ഴസന്സനിറസ്പീവസ് കസമ്മാണുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടസ് അവനിഴടെയുള്ള

കര്ഷകരുണ  ജനങളുഴമമ്മാഴക്ക  വലെനിയ  ആശേങയനിലെമ്മാണസ്.  കമ്മാരണണ

വനമ്മാതനിര്ത്തനികയമ്മാടെസ്  കചര്ന്നസ്  ജനവമ്മാസകകന്ദ്രങളുണ  കൃഷനിയനിടെങളുമുണസ്.

ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനി  നല്കനിയ  മറപടെനിയനില്  0-1  കനികലെമ്മാമസ്പീറര്

മമ്മാത്രമമ്മാണസ് ഇകക്കമ്മാ ഴസന്സനിറസ്പീവസ് കസമ്മാണ് ആക്കുന്നതനിനള്ള ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാസല്

ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്  എന്നമ്മാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  എഴന്റെ  നനികയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില്

0-100 മസ്പീറര് കപമ്മാലണ ഴകമ്മാടുതകഴെനിഞ്ഞമ്മാല് ജനവമ്മാസ കമഖലെഴയ ബമ്മാധനിക്കുണ.

ഞമ്മാന് ഇതനികനമ്മാടെകണതഴന്ന കഫമ്മാറസ്റ്റേസ് ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടസ്ഴമന്റെനിഴലെ ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെ

മസ്പീറനിണഗകള വനിളനിചകചര്ത്തനിരുന.  അവരുഴടെ ഭമ്മാഗതനനിനണ അനകൂലെമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടെമ്മാണുണമ്മായതസ്.  മമ്മാത്രമല്ലേ,  കര്ഷകരുഴടെ  കയമ്മാഗങളുണ  വനിളനിചകൂട്ടനി

അവരുഴടെ  ആശേങകള  പങ്കുവചനിരുന.  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാസലെനില്  വനമ്മാതനിര്ത്തനി  കഴെനിഞ്ഞസ്  പൂജര്യണ  മസ്പീററനില്തഴന്ന  നനിര്ത്തനി

ഇക്കൗഴയമ്മാരു  ഇകക്കമ്മാ  ഴസന്സനിറസ്പീവസ്  കസമ്മാണ്  വരുകമ്പമ്മാഴണമ്മാകുന്ന

പ്രയമ്മാസങളനില്നനിനണ ഇക്കൗ കമഖലെയനിഴലെ കര്ഷകഴര സണരക്ഷനിക്കണഴമന്നസ്

അഭര്യര്തനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ജനവമ്മാസ  കമഖലെയുണ  കൃഷനിയനിടെങളുണ  പൂര്ണ്ണമമ്മായുണ

ഒഴെനിവമ്മാക്കണഴമന്നമ്മാണസ്  സൂചനിപ്പനിക്കമ്മാനള്ളതസ്.  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കനരഴത്ത
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ഴകമ്മാടുത്തതസ്  0-10 കനികലെമ്മാമസ്പീററമ്മായനിരുന.  പനിന്നസ്പീടെസ്  ആകക്ഷപങള

വന്നകപ്പമ്മാഴെമ്മാണസ്  0-1  കനികലെമ്മാമസ്പീററമ്മാക്കനിയതസ്.  അതുണ  നമ്മുഴടെഴയമ്മാഴക്ക

പ്രകദശേങളനില്  വളഴര  വലെനിയ  പ്രതനിസനനിയുണമ്മാക്കുനണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്

തസ്പീര്ചയമ്മായുണ  അതനില്  ഒരു  ഇടെഴപടെല്  ഉണമ്മാകണഴമന്നസ്

അഭര്യര്തനിക്കുകയമ്മാണസ്.

2021-22  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബജറസ്  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

പമ്മാസമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ആ  പമ്മാസമ്മാക്കനിയ  തുകകള  ഇനനി

ഴചലെവഴെനിക്കമ്മാനള്ള  അണഗസ്പീകമ്മാരമമ്മാണസ്  കവണതസ്.  ഇഴതമ്മാരു  സമ്മാകങതനിക

പ്രശമമ്മാണസ്.  കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്  അക്കക്കൗണനിലൂഴടെ  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെനിനസ്  ഒനണ

പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാന് കഴെനിയനില്ലേ എനള്ള യമ്മാഥമ്മാര്തര്യണ  നമ്മുഴടെ  മുന്നനിലണസ്.   മൂന്നസ്

മമ്മാസക്കമ്മാലെകത്തയ്ക്കുള്ള  കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്  അക്കക്കൗണസ്  പമ്മാസമ്മാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞമ്മാലണ

ഗവണ്ഴമന്റെസ്  എത്രമമ്മാത്രണ  അതസ്  പ്രമ്മാവര്ത്തനികമമ്മാക്കുനഴവനള്ളതസ്  കഴെനിഞ്ഞ

അഞസ്  വര്ഷക്കമ്മാലെഴത്ത  ബജറസ്  പരനികശേമ്മാധനിചമ്മാല്  മനസനിലെമ്മാകുണ.

സമയപരനിമനിതനിഴകമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  കൂടുതല്  കമ്മാരര്യങളനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മാകുന്നനില്ലേ.

ഇവനിഴടെ  എല്ലേമ്മാവരുണ  പറയുന  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  ഇവനിഴടെ  കതനണ  പമ്മാലണ

ഒഴക്കനിഴയന്നസ്.  ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴലെ മനനിമമ്മാരുഴടെ ഓകരമ്മാ വകുപ്പനികലെയ്ക്കുണ ഇക്കൗ
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ബജറനിലൂഴടെ പമ്മാസമ്മാക്കനിതന്ന പണണ ഒരു സമ്മാമ്പത്തനിക വര്ഷണ കഴെനിയുകമ്പമ്മാള

എത്ര ശേതമമ്മാനണ  ഴചലെവഴെനിചഴവന്നസ്  മനനിമമ്മാര്തഴന്ന ഒന പറഞതന്നമ്മാല്

ഇവനിഴടെ കതനണ പമ്മാലണ ഒഴക്കനിയനിട്ടനില്ലേ എനള്ള കമ്മാരര്യണ നമുക്കസ് മനസനിലെമ്മാകുണ.

കമ്മാരണണ  ബജറനില്  പറയുന്ന  കമ്മാരര്യങള  ബജറനില്  പറയമ്മാനല്ലേമ്മാഴത

നടെപ്പമ്മാക്കമ്മാനള്ളതല്ലേ  എന്നസ്  ഴതളനിയനിച  ധനമനനിയമ്മാണസ്  നമ്മുഴടെ  ധനകമ്മാരര്യ

വകുപ്പുമനനി എനള്ള കമ്മാരര്യത്തനില് സണശേയമനില്ലേ. ഞമ്മാനതസ് ആലെങമ്മാരനികമമ്മായനി

പറയുന്നതല്ലേ.  ഇവനിഴടെ  രണമ്മാണ  സമ്മാമ്പത്തനിക  മമ്മാന്ദര്യവനിരുദ്ധ  പമ്മാകക്കജസ്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടസ്  പറഞ  'ഞങള  50000  കകമ്മാടെനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന,

അതുഴകമ്മാണസ്  മമ്മാര്ക്കറനികലെയ്ക്കസ്  പണണ  വരുണ,  സമ്മാമ്പത്തനിക  മമ്മാന്ദര്യണ

പരനിഹരനിക്കമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുണ' എന്നസ്. എന്നനിട്ടസ് അഞസ് വര്ഷണ കഴെനിഞ്ഞനിട്ടസ് അങസ്

പറയുന  7000  കകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴചലെവഴെനിച,  7000  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്

മമ്മാര്ക്കറനികലെയ്ക്കസ് വന്നഴതന്നസ്.  എന്തസ് സമ്മാമ്പത്തനിക മമ്മാന്ദര്യഴത്തയമ്മാണസ് ഇക്കൗ തുക

ഴകമ്മാണസ്  കനരനിടെമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുക?  ഇക്കൗ  ബജറനിലൂഴടെ  അങസ്  പ്രഖര്യമ്മാപനിച

പണത്തനിഴന്റെ  70-75  ശേതമമ്മാനമമ്മാണസ്  ഓകരമ്മാ  ഴകമ്മാല്ലേണ  കഴെനിയുകമ്പമ്മാഴണ

പമ്മാസമ്മാകുന്നതസ്.   അതസ്  മുഴവന്  ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല്തഴന്ന  ഇക്കൗ  7000  കകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ  എത്രകയമ്മാ  ഇരട്ടനിയുണമ്മാകുമമ്മായനിരുന.  അകപ്പമ്മാള  ബജറസ്
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പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കുക അതനില് അനവദനിക്കുന്ന ഫണസ് പരമമ്മാവധനി കുറയ്ക്കുക, എന്നനിട്ടസ്

സമ്മാമ്പത്തനിക  മമ്മാന്ദര്യവനിരുദ്ധ  പമ്മാകക്കഴജനപറഞ്ഞസ്  7000  കകമ്മാടെനി  രൂപ

മമ്മാര്ക്കറനില്  ഴകമ്മാടുതകഴെനിഞ്ഞമ്മാല്  അഴല്ലേങനില്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെനിനകവണനി

ഴകമ്മാടുതകഴെനിഞ്ഞമ്മാല്  എങഴനയമ്മാണസ്  സമ്മാമ്പത്തനിക  മമ്മാന്ദര്യഴത്ത  നമള

കനരനിടുക  എന്നസ്  അങസ്  ഒന്നസ്  പറഞതരണണ.  അങസ്  വന്നതനിനകശേഷണ

പുതുക്കനിയ  ബജറസ്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടസ്  അവതരനിപ്പനിച  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

ബജറമ്മാണസ്  2017-18-ഴലെ  ബജറസ്.  പട്ടനികജമ്മാതനി  വനിഭമ്മാഗങളക്കസ്

ജനസണഖര്യമ്മാനപമ്മാതനികമമ്മായമ്മാണസ്  മുമ്പുള്ള  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  പണണ

ഴകമ്മാടുത്തനിരുന്നതസ്  എന്നമ്മാല്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  അതനിനസ്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി

അതനികലെഴറ  പണണ  ഴചലെവഴെനിക്കുനഴവന്നമ്മാണസ്  അങസ്  പറഞ്ഞതസ്.

2021-22-ഴലെ  ബജറനിലണ  മറസ്  സണസമ്മാനങളനില്നനിനണ

കകന്ദ്രസര്ക്കമ്മാരനില്നനിനണ  വര്യതര്യസ്തമമ്മായനി  പട്ടനികവനിഭമ്മാഗങളക്കസ്

ജനസണഖര്യമ്മാനപമ്മാതകത്തക്കമ്മാള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  ഉപപദ്ധതനികളക്കസ്

കകരളത്തനില്  പണണ  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുനഴണന്നമ്മാണസ്  അങസ്  അവകമ്മാശേഴപ്പട്ടതസ്.

ഇതസ്  യഥമ്മാക്രമണ  പദ്ധതനി  അടെങലെനിഴന്റെ  9.8-ഉണ  2.83  ശേതമമ്മാനവമമ്മാണസ്.

അങകയമ്മാടെസ്  ഞമ്മാഴനമ്മാന്നസ്  സൂചനിപ്പനിക്കകട്ട,  2018-2019-ല്  1570  കകമ്മാടെനി
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രൂപയമ്മാണസ് പട്ടനികജമ്മാതനി വനികസന വകുപ്പനിനസ് അങസ് പ്രഖര്യമ്മാപനിചതസ്.  പഴക്ഷ

നല്കനിയതസ് ഴവറണ 1162 കകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണസ്.  400 കകമ്മാടെനി രൂപ  പ്രഖര്യമ്മാപനിച

പദ്ധതനികളക്കസ്  നല്കനിയനില്ലേ.  അതനികലെഴറ  ഴഞട്ടനിപ്പനിക്കുന്ന  കമ്മാരര്യണ,

2019-2020-ല്  അങസ്  ഴകമ്മാടുത്തതസ്  1562  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്.

അകങയ്ക്കറനിയമ്മാകമമ്മാ  കകരളത്തനിഴന്റെ  ചരനിത്രത്തനില്  പട്ടനികജമ്മാതനി  വനികസന

വകുപ്പനിഴന്റെ ഏറവണ കുറഞ്ഞ പദ്ധതനി വനിഹനിതണ ഴചലെവഴെനിക്കല്   2019-2020-

ല് ആയനിരുന,  അതസ്  ഴവറണ  729  കകമ്മാടെനി  രൂപ അതമ്മായതസ്  കകവലെണ  47

ശേതമമ്മാനണ  മമ്മാത്രണ.   ഇവനിഴടെ  പട്ടനികജമ്മാതനി  വനിഭമ്മാഗങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്

ഒരുപമ്മാടെസ് പ്രസണഗങള നടെന, ഒരുപമ്മാടെസ് കമ്മാരര്യങള ഴചയ്തു.  എഴന്തടുത്തമ്മാണസ്

ഴചയഴതന്നസ്  എനനിക്കസ്  മനസനിലെമ്മാകുന്നനില്ലേ.  47  ശേതമമ്മാനണ  ഒരു  വര്ഷണ

ഴചലെവഴെനിചഴവന്നസ്  പറഞകഴെനിഞ്ഞമ്മാല്  എത്ര  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്  അങസ്

നഷഴപ്പടുത്തനിയഴതന്നസ്  കബമ്മാധര്യമമ്മാണസ്,  ഇത്തരത്തനില്  ഒരുപമ്മാടെസ്  കമ്മാരര്യങള

ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കമ്മാനണസ്.  വസ്പീടെസ്  നനിര്മമ്മാണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട

കമ്മാരര്യങഴളമ്മാഴക്ക  പറഞ്ഞതുഴകമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  അതനികലെയ്ഴക്കമ്മാനണ

കടെക്കുന്നനില്ലേ.  സമയപരനിമനിതനിഴകമ്മാണസ്  ഒനരണസ്  കമ്മാരര്യങള സൂചനിപ്പനിക്കുന.

ബഹുമമ്മാനര്യനമ്മായ  സനി.  ഴക.  നമ്മാണുവനികനമ്മാടെസ്  ഞമ്മാന്  പ്രകതര്യകണ  നന്ദനി
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പറയുകയമ്മാണസ്.   ഇക്കൗ  സഭ  അവസമ്മാനനിക്കുന്ന  ദനിവസമമ്മാണനിന്നസ്.   ഇതുവഴര

ഴക.  ജനി.  മമ്മാരമ്മാഴരക്കുറനിഴചമ്മാഴക്ക വലെനിയ അഭനിപ്രമ്മായ വര്യതര്യമ്മാസമുണമ്മായനിരുന,

പഴക്ഷ ഴക.  ജനി.  മമ്മാരമ്മാര്  മത്സരനിചതസ്  ശേരനിയമ്മാണസ്  അന്നസ്  അകദ്ദേഹണ ജനതമ്മാ

പമ്മാര്ട്ടനിയനിലെമ്മായനിരുന എന്നസ് ശസ്പീ.  സനി.  ഴക.  നമ്മാണു ഇന്നസ് പറഞ.  ജനതമ്മാ

പമ്മാര്ട്ടനിയനിലെമ്മാകുകമ്പമ്മാള  അകദ്ദേഹണ  അതനിനസ്  മുമ്പസ്  എവനിഴടെയമ്മായനിരുനഴവന്നസ്

പറഞ്ഞനില്ലേ. അകദ്ദേഹണ ജനസണഘത്തനിഴന്റെ കകരളത്തനിഴലെ ഏറവണ പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട

കനതമ്മാവമ്മായനിരുന.  ജനസണഘണ എന്തമ്മായനിരുനഴവന്നസ്  ഞമ്മാന്  പറകയണ

കമ്മാരര്യമനില്ലേ.   ജനസണഘമമ്മാണസ്  പനിന്നസ്പീടെസ്  ബനി.ഴജ.പനി.-ആയനി  മമ്മാറനിയതസ്.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന ഞങള സനിരമമ്മായനി ഉന്നയനിക്കുന്ന ബനി.ഴജ.പനി.-യുമമ്മായനി

സനി.പനി.ഴഎ.(എണ)-ഴന്റെ  ബനത്തനിഴന്റെ  ഴതളനിവനിഴന്റെ  ഏറവണ  വലെനിയ

ഉദമ്മാഹരണമമ്മായ  ഴക.  ജനി.  മമ്മാരമ്മാര്  എകന്നമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ  മത്സരനിചഴവന്നമ്മാണസ്

അകദ്ദേഹണ പറഞ്ഞതസ്.  അങസ് അണഗസ്പീകരനിചകല്ലേമ്മാ, അതനില് വളഴര സകന്തമ്മാഷണ.

അണഗസ്പീകരനിക്കുന്നതസ്  ഒരു  മമ്മാനര്യതയമ്മാണസ്.   സനി.പനി.ഐ.(എണ.)  പമ്മാര്ട്ടനി

ഓഫസ്പീസനിഴന്റെ  കപരസ്  എ.  ഴക.  ജനി.  ഓഫസ്പീഴസന്നമ്മാണസ്  അതുകപമ്മാഴലെ

സനി.പനി.ഴഎ.-യുഴടെ  ഓഫസ്പീസനിഴന്റെ  കപരസ്  എണ.എന്.  സമ്മാരകഴമന്നമ്മാണസ്.

ഞങളുഴടെ  കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  ഓഫസ്പീസനിഴന്റെ  കപരസ്  ഇന്ദനിരമ്മാ  ഭവഴനന്നമ്മാണസ്.
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ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ ഓഫസ്പീസനിഴന്റെ കപരസ് മമ്മാരമ്മാര് മന്ദനിരഴമന്നമ്മാണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്

നനിങള  ഇനനിഴയങനിലണ  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പ്രചരണങള

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കണണ.  അതുകപമ്മാഴലെ ശസ്പീ.  എണ.  സതരമ്മാജസ് സണസമ്മാരനിചകപ്പമ്മാള

കുകറ കമ്മാരര്യങള പറഞ, കഴെനിഞ്ഞ പഞമ്മായത്തസ് ഇലെക്ഷനനില് യു.ഡനി.എഫസ്.

ജമമ്മാഅഴത്ത  ഇസമ്മാമനിയുമമ്മായനി  ബനമുണമ്മായനിരുന  എന്നസ്.  ഇവര്

പറയുന്നതനില് എഴന്തങനിലണ ബനമുകണമ്മാഴയന്നസ് ഞമ്മാന് പരനികശേമ്മാധനിചകപ്പമ്മാള

എനനിക്കസ്  കുറചസ്  കമ്മാരര്യങള  മനസനിലെമ്മായനി.  ആലെപ്പുഴെയനിഴലെ

അണഗങളക്കറനിയമ്മാണ, ആലെപ്പുഴെ തനിരുവളര് ഗ്രമ്മാമപഞമ്മായത്തനില് പഞമ്മായത്തസ്

ഓഫസ്പീസസ്  വമ്മാര്ഡനില്  യു.ഡനി.എഫസ്.-നസ്  കനിട്ടനിയതസ്  352  കവമ്മാട്ടുകള.  പഴക്ഷ

ഞങള കതമ്മാറ്റു.   415 കവമ്മാട്ടുകളക്കസ് ജയനിചതസ് ബനി.ഴജ.പനി.-ആണസ്.  അവനിഴടെ

എല്.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ കവമ്മാട്ടുകള 5 ആണസ്.  എവനിഴടെയമ്മാണസ് എല്.ഡനി.എഫസ്.-

ഴന്റെ കവമ്മാട്ടസ്  കപമ്മായതസ്.  അടുത്തതസ് തലെകശ്ശേരനിയുഴടെ കമ്മാരര്യണ,  തലെകശ്ശേരനി അണഗണ

ഇവനിഴടെയുകണമ്മാഴയന്നസ്  അറനിയനില്ലേ.   കണ്ണൂര്  തലെകശ്ശേരനി  മമ്മാടെമ്പ്രണ  വമ്മാര്ഡസ്

യു.ഡനി.എഫസ്.-നസ് കനിട്ടനിയതസ് 359 കവമ്മാട്ടുകള, ഞങള ജയനിച, പഴക്ഷ അവനിഴടെ

എല്.ഡനി.എഫസ്.-നസ് കനിട്ടനിയതസ് 11 കവമ്മാട്ടുകള, എസസ്.ഡനി.പനി.ഴഎ.-യ്ക്കസ് കനിട്ടനിയതസ്

290  കവമ്മാട്ടുകള.  നനിങള  മകതതരതതത്തനിനകവണനി  പറയുകമ്പമ്മാള
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എസസ്.ഡനി.പനി.ഴഎ.-യ്ഴക്കതനിഴര  ഴവല്ഴഫയര്  പമ്മാര്ട്ടനിഴക്കതനിഴര

ബനി.ഴജ.പനി.-യ്ഴക്കതനിഴര  പറയുകമ്പമ്മാള  ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  കണക്കുകഴളമ്മാഴക്ക

എടുതകനമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്.   ആലവ  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുഴടെ  കമ്മാരര്യത്തനില്  മനമ്മാ

വമ്മാര്ഡനില്  യു.ഡനി.എഫസ്.-നസ്  236  കവമ്മാട്ടുണ  എല്.ഡനി.എഫസ്.-നസ്  14  കവമ്മാട്ടുണ

ബനി.ഴജ.പനി.-ക്കസ്  250  കവമ്മാട്ടുകളുമമ്മാണസ്  ലെഭനിചതസ്.  അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന

ഴഴലെബറനി വമ്മാര്ഡനില് യു.ഡനി.എഫസ്.-നസ്  102  കവമ്മാട്ടസ്,  ഞങള കതമ്മാറ്റു.  പഴക്ഷ

ജയനിച ബനി.ഴജ.പനി.-ക്കസ് 126 കവമ്മാട്ടുണ എല്.ഡനി.എഫസ്-നസ് 21 കവമ്മാട്ടുണ ഇങഴന

ഒരുപമ്മാടെസ്  കണക്കുകള  നമ്മുഴടെ  മുമ്പനിലണസ്.  നനിങള  ഇഴതമ്മാഴക്ക

പറഞ്ഞകപ്പമ്മാള  ഞമ്മാന്  പരനികശേമ്മാധനിച.   ഇതമ്മാണസ്  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യണ.  കഴെനിഞ്ഞ

നവണബര്  11-ല് ആണസ് പഞമ്മായത്തസ് പനിരനിചവനിട്ടതസ്  എന്നമ്മാഴണഴന്റെ ഓര്മ.

നവണബര്  11  വഴര  ജമമ്മാഅഴത്ത  ഇസമ്മാമനിക്കസ് യമ്മാഴതമ്മാരു

കുഴെപ്പവമുണമ്മായനിരുന്നനില്ലേ.  പഴക്ഷ നവണബര് 11 കഴെനിഞ്ഞതനിനകശേഷണ പനിന്നസ്പീടെസ്

ജമമ്മാഅഴത്ത  ഇസമ്മാമനിയുണ  ഴവല്ഴഫയര്  പമ്മാര്ട്ടനിയുഴമമ്മാഴക്ക  നനിങളക്കസ്

നനികൃഷമമ്മായനി.   ഞമ്മാന് ഒരു പഴെയ പത്രവമ്മാര്ത്ത വമ്മായനിക്കമ്മാണ.' ജമമ്മാഅഴത്ത

ഇസമ്മാമനികളുമമ്മായനി  സണസമ്മാരനിചതനിനസ്  ഴചന്നനിത്തലെയ്ക്കസ്  എന്തനിനസ്  കവവലെമ്മാതനി

-പനിണറമ്മായനി'.  കുകറ വമ്മായനിക്കമ്മാനണസ്.  അതമ്മായതസ്  ജമമ്മാഅഴത്ത ഇസമ്മാമനിയുഴടെ
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കനതമ്മാക്കള  വന്നസ്  കണതനിഴനക്കുറനിചസ്  അകദ്ദേഹണ  പറഞ,  ഒരു  കൂട്ടണ

കനതമ്മാക്കള  മമ്മാനര്യമമ്മായനി  ഞങഴള  വന്നസ്  കണസ്  സണസമ്മാരനിചഴവന്നമ്മാണസ്

പറഞ്ഞതസ്.  അകപ്പമ്മാള  നനിങകളമ്മാടെസ്  സണസമ്മാരനിചമ്മാല്  മമ്മാനര്യമമ്മായ  സണസമ്മാരണ

ഞങകളമ്മാടെസ്  സണസമ്മാരനിചമ്മാല്  നനികൃഷമമ്മാകുന്നഴതന്തമ്മാഴണന്നസ്  ഞങളക്കസ്

മനസനിലെമ്മാകുന്നനില്ലേ.   നനിങള  ഇങഴന  ഇവനിഴടെവന്നസ്  എത്ര  ഉചത്തനില്

പറഞകഴെനിഞ്ഞമ്മാലണ  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യണ  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമമ്മായനി  തഴന്ന

നനിലെനനില്ക്കുഴമനള്ള  കമ്മാരര്യത്തനില്  യമ്മാഴതമ്മാരു  സണശേയവമനില്ലേ.  കഴെനിഞ്ഞ

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അവനിശുദ്ധ  കൂട്ടുഴകട്ടുകള

ഉണമ്മാക്കനിയനിട്ടമ്മാണസ്  അല്പണ  ഴമചഴപ്പട്ട  റനിസളട്ടസ്  നനിങളക്കുണമ്മായനിട്ടുള്ളതസ്.

അതസ്  ജനങള  തനിരനിചറനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.   അതസ്  ഇക്കൗ  നനിയമസഭമ്മാ

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പനില്  ഏതസ്  രസ്പീതനിയനില്  നനിങളക്കസ്  തനിരനിചടെനിയമ്മാകുണ  എന്നസ്

നനിങഴളമ്മാന്നസ്  മനസനിലെമ്മാക്കണഴമന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  സൂചനിപ്പനിക്കമ്മാനള്ളതസ്.

ഞമ്മാന് മലെപ്പുറത്തസ്  നനിന്നമ്മാണസ്  വരുന്നതസ്.  അതനിഴന്റെ ഴതമ്മാട്ടടുത്ത വമ്മാര്ഡമ്മാണസ്

ഴഴമലെപുറണ  അവനിഴടെ  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  പ്രചരണത്തനിനസ്  കപമ്മായകപ്പമ്മാള

സനി.പനി.ഴഎ.(എണ)  എതനിരമ്മാളനിയനില്ലേ  ജമമ്മാഅഴത്ത ഇസമ്മാമനിയമ്മാണസ്  എതനിരമ്മാളനി.

ഇത്തരത്തനിലള്ള ഒരു ബനണ  നനിലെനനിര്തകമ്പമ്മാളതഴന്ന നനിങള പറയുന്നതസ്
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ഞങള  ഇതനിഴനമ്മാഴക്ക  എതനിരമ്മാഴണന്നമ്മാണസ്.  നനിങളുഴടെഴയമ്മാപ്പണ

കൂടെനിക്കഴെനിഞ്ഞമ്മാല്  യമ്മാഴതമ്മാരു  പ്രശവമനില്ലേ.  ഇന്നസ്  സനി.&എ.ജനി.

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴനപ്പറനി  ചര്ച  ഴചയകല്ലേമ്മാ.  സനി.&എ.ജനി. റനികപ്പമ്മാര്ഴട്ടമ്മാഴക്ക

നനിങളക്കസ്  വനിശുദ്ധ  ഗ്രന്ഥമമ്മായനിരുന.  ഴക.  കരുണമ്മാകരന്  പമ്മാകമമ്മാലെനിന്

കകസ്സുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടകപ്പമ്മാള  20  ഴകമ്മാല്ലേമമ്മാണസ്  നനിങള  അകദ്ദേഹഴത്ത

കവട്ടയമ്മാടെനിയതസ്.  അന്നസ് സനി.&എ.ജനി. റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് നനിങളക്കസ് വനിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥണ.

2 ജനി ഴസകണ വനകഴെനിഞ്ഞകപ്പമ്മാള നനിങളക്കസ് സനി.&എ.ജനി. വനിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥണ.

കനിഫ്ബനിയ്ഴക്കതനിഴര ഒന്നസ് പറഞകഴെനിഞ്ഞകപ്പമ്മാള  സനി.&എ.ജനി. റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്

എന്നസ്  പറയുന്നതസ്  പമ്മാപത്തനിഴന്റെ  പുസ്തകമമ്മായനി  നനിങള  കമ്മാണുകയമ്മാണസ്.

നനിങളക്കസ്  അനകൂലെമമ്മായനി  കമ്മാരര്യങള  ഴചയനിട്ടനില്ലേമ്മാഴയങനില്  അധനികമ്മാരവണ

ഭൂരനിപക്ഷവണ  വചഴകമ്മാണസ്  എന്തുണ  ഴചയമ്മാഴമനപറയുന്നതസ്  ധനിക്കമ്മാരത്തനിഴന്റെ

രമ്മാഷസ്പീയമമ്മാണസ്,  അഹങമ്മാരത്തനിഴന്റെ  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മാണസ്.  അതസ്  തഴന്നയമ്മാണസ്

ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമമ്മാദനി  ഇന്നസ്  ഡല്ഹനിയനില്  ഴചയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.

അധനികമ്മാരണഴകമ്മാണസ്  എന്തുണ  ഴചയമ്മാഴമന്നവര്  വനിചമ്മാരനിക്കുന.

അതുതഴന്നയമ്മാണസ്  കകരളത്തനിലണ  ഇന്നസ്  ഴചയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.

ഇതുസണബനനിച  ധനിക്കമ്മാരവണ  ധമ്മാര്ഷര്യവഴമമ്മാഴക്ക കകരളത്തനിഴലെ
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വമ്മാരമ്മാനനിരനിക്കുന്ന ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ് ചര്ച ഴചയ്യുഴമനള്ള കമ്മാരര്യത്തനില് യമ്മാഴതമ്മാരു

സണശേയവണകവണ. ഒറ കമ്മാരര്യണകൂടെനി പറഞ്ഞസ് ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണസ്.

സനി.&എ.ജനി. റനികപ്പമ്മാര്ട്ടുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  ഇന്നഴലെ  അങസ്  പറഞ്ഞകപ്പമ്മാള

എനനിക്കസ്  അതനില്  കമ്മാരനിറനി  കനിട്ടനിയനില്ലേ.  ഇവനിഴടെ  പ്രധമ്മാനമമ്മായുണ  രണസ്

കമ്മാരര്യങളമ്മാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.   ഒന്നസ്  -  ഡമ്മാഫസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില് വരമ്മാത്ത കമ്മാരര്യണ

എങഴന  ഴഴഫനല്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്  വരുഴമനള്ളതസ്.  ഡമ്മാഫസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്

വരമ്മാത്ത  കമ്മാരര്യണ  ഴഴഫനല്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്  വരുഴമന്നസ്  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്

പറഞ്ഞകല്ലേമ്മാ.  ഴക. കരുണമ്മാകരഴന്റെ കപരസ് ഡമ്മാഫസ് റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിലണമ്മായനിരുന്നനില്ലേ

ഴഴഫനല്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിലെമ്മാണസ്  വന്നതസ്.   ഇനനി  അതുണ  മമ്മാറനിവയ്ക്കമ്മാണ.   ഡമ്മാഫസ്

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിലെനില്ലേമ്മാത്ത കമ്മാരര്യങള സതമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുണ സനി.&എ.ജനി.-ക്കസ് പറയമ്മാണ

അതസ്  ഭരണഘടെനയുഴടെ ലെണഘനമമ്മാഴണങനില് അതസ്  ഴഴഫനല് റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്

ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കമ്മാഴമനള്ളതസ്  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അറനിയമ്മാഴമനള്ള  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.

അതമ്മാണസ്  ഇവനിഴടെ  സനി.&എ.ജനി. ഴചയതസ്.  കണനിജന്റെസ്  ലെയബനിലെനിറനിയുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ട  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്  പനിഴന്നയുള്ളതസ്.   ഞമ്മാന്  ഇന്നഴലെയുണ  അങകയമ്മാടെസ്

പറഞ,  എങഴന ഇതസ് കണനിജന്റെസ് ലെയബനിലെനിറനിയുഴടെ  പരനിധനിയനില് വരുണ.

അങസ്  കബമ്മാധര്യഴപ്പടുത്തണണ.   ഴപകട്രമ്മാള  ഴസസനിലൂഴടെയുണ  കറമ്മാഡസ്  ഫണസ്
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കബമ്മാര്ഡനിലൂഴടെയുണ  കനിട്ടുന്ന  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  പണണ  നമ്മുഴടെ

ട്രഷറനിയനില്നനിന്നമ്മാണസ്  നമുക്കസ്  തനിരനിചനല്കുന്നതസ്.  60,000  കകമ്മാടെനി  രൂപ

ധനകമ്മാരര്യ  സമ്മാപനണ കടെഴമടുക്കുകമ്പമ്മാള ആരമ്മാണസ്  അവനിഴടെ  ജമ്മാമര്യക്കമ്മാരമ്മായനി

നനില്ക്കുന്നതസ്  ഡയറകര്  കബമ്മാര്ഡസ്  അണഗങളമ്മാകണമ്മാ;  അകതമ്മാ  കകരള

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാകണമ്മാ?  കകരള  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണസ്  ജമ്മാമര്യണ

നനില്ക്കുന്നഴതന്നമ്മാണസ് ഞമ്മാന് മനസനിലെമ്മാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്.  അങഴന വരുകമ്പമ്മാള

ട്രഷറനിയനില്നനിന്നസ് പണണ കനിഫ്ബനിയനികലെയ്ക്കസ് കപമ്മാകുകമ്പമ്മാള നമള എടുക്കുന്ന

കലെമ്മാണനിഴന്റെ  ജമ്മാമര്യണ  സണസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  നനില്ക്കുകമ്പമ്മാള, കണനിജന്റെസ്

ലെയബനിലെനിറനിയമ്മാഴണന്നസ്  പറഞ്ഞമ്മാല്  സനി.&എ.ജനി. അല്ലേ  ആര്ക്കുണ  അതസ്

അണഗസ്പീകരനിക്കമ്മാന് കഴെനിയനില്ലേ എനള്ള കമ്മാരര്യത്തനില് യമ്മാഴതമ്മാരു സണശേയവമനില്ലേ.

അതുഴകമ്മാണസ്  വഴെനിവനിട്ടസ്  ഴചയ്യുന്ന  കമ്മാരര്യങളക്കസ്  കമ്മാലെണ  തനിരനിചടെനി

നല്കുഴമനണ നമ്മാഴള ഉത്തരണ പറകയണനി വരുഴമനണകൂടെനി സൂചനിപ്പനിചഴകമ്മാണസ്

ഞമ്മാന് ഇക്കൗ കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണനിഴന എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.  

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ്):

സര്,  ഇക്കൗ  വര്ഷഴത്ത  ബജറനിണഗസ്  പ്രക്രനിയ  ഇക്കൗ  കവമ്മാട്ടസ്  ഓണ്

അക്കക്കൗകണമ്മാടുകൂടെനി  പരര്യവസമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഈ  നനിയമസഭയനിഴലെ  എഴന്റെ
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അവസമ്മാനഴത്ത  പ്രസണഗമമ്മാണസ്  ഇന്നസ്.  കഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കമ്മാലെഴത്ത

ബജറ്റുകള  പുതനിയ  എന്തസ്  ദനിശേയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  കകരള  സണസമ്മാനത്തനിനസ്

നല്കനിയനിട്ടുള്ളഴതന്നസ്  വളഴര  സണക്ഷനിപമമ്മായനി  പറയമ്മാന്  എഴന്ന

അനവദനിക്കണണ.  ഇക്കൗ സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ പ്രവര്ത്തനങഴളക്കുറനിചസ് ജനങകളമ്മാടെസ്

കചമ്മാദനിചമ്മാല്, സമ്മാധമ്മാരണക്കമ്മാര്ക്കസ് നനിശയമമ്മായുണ അനര്യമ്മാദൃശേര്യമമ്മായനിട്ടുള്ള കക്ഷമ

ആശേതമ്മാസ  പ്രവര്ത്തനങളമ്മാഴണന്നമ്മാണസ്  അവര്  പറയുക.  ഴപന്ഷന്,

ഭക്ഷര്യകനിറസ്,  സക്കൗജനര്യ കകമ്മാവനിഡസ് പ്രവര്ത്തനങഴളല്ലേമ്മാണ അതനില് വരുനണസ്.

ഇന്നഴലെ    ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞതസ് പുതനിയതുവല്ലേതുമമ്മാകണമ്മാ

എന്നമ്മാണസ്; അഴല്ലേന്നസ്. നമ്മുഴടെ ഒരു പുനര്വനിതരണത്തനിഴന്റെ പമ്മാരമ്പരര്യമമ്മാണതസ്.

നമ്മാട്ടനിലണമ്മാകുന്ന സമ്പത്തസ്,  അതസ്  ചുരുക്കണ ചനിലെരനികലെയ്ക്കസ്  കകന്ദ്രസ്പീകരനിക്കമ്മാഴത

നല്ലേ  കൂലെനിയമ്മായനി,  ഭൂപരനിഷ്കരണമമ്മായനി,  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  മുന്കയനിലള്ള

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ-ആകരമ്മാഗര്യകക്ഷമ  സക്കൗകരര്യങളമ്മായനി,  എല്ലേമ്മാവര്ക്കനിടെയനിലണ

കൂടുതല് നസ്പീതനിപൂര്വ്വമമ്മായനി  വനിതരണണ ഴചയ്യുന്നതനിനസ്  നമുക്കസ്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്.

അതനില് ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ മമ്മാത്രണ പനിന്തുണയമ്മാഴണന്നസ് പറയുന്നനില്ലേ.  പകക്ഷ

വലെനിയ  പ്രധമ്മാനഴപ്പഴട്ടമ്മാരു  പങസ്  ഇതനിഴന്റെ  നമ്മാഴെനികക്കല്ലുകളനില്  ഇടെതുപക്ഷണ

വഹനിചനിട്ടുണസ്.   സമ്പത്തസ്  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴനക്കമ്മാള,  സമ്പത്തനില്
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പണനിഴയടുക്കുന്നവനസ്  നസ്പീതനിപൂര്വ്വമമ്മായ  വനിഹനിതണ  വമ്മാങനിഴക്കമ്മാടുക്കുക

എനള്ളതമ്മാണസ് ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാന പ്രമമ്മാണണ എന്നസ് പറയുന്നതസ്.

അവനിഴടെയമ്മാണസ് ഞങളുഴടെ പ്രവര്ത്തന കകന്ദ്രണ.  അതസ് സതമ്മാഭമ്മാവനികണ.  പകക്ഷ

ഇക്കൗ സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ മനികവസ് അവനിഴടെ ഒതുങ്ങുന്നനില്ലേ.  കകരളത്തനിഴന്റെ കനരഴത്ത

പറഞ്ഞ  ഈ  അനഭവണ  വനിശേതപ്രസനിദ്ധമമ്മാണസ്.  ഇത്ര  തമ്മാഴ്ന്ന  വരുമമ്മാന

നനിലെവമ്മാരത്തനില്  ജനങളുഴടെ  പ്രമ്മാഥമനിക  ആവശേര്യങഴളമ്മാഴക്ക  പൂര്ണ്ണമമ്മായനി

നനിര്വ്വഹനിക്കമ്മാന് കഴെനിയുഴന്നമ്മാരു പ്രകദശേണ,    പുറത്തസ്  ഉള്ളവര്ക്കസ്  അഴതമ്മാരു

അത്ഭുതമമ്മാണസ്.   ഴഴകമറസ്  ഴചയനിഞനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തസ്  അവഴരമ്മാഴക്ക

അത്ഭുതഴപ്പടുന്നതസ് നമ്മുഴടെ പ്രതനിശേസ്പീര്ഷ ഉക്കൗര്ജ ഉപകഭമ്മാഗഴമന്നസ് പറയുന്നതസ്

വളഴര  തമ്മാഴഴെയമ്മാണസ്.  അതുവചമ്മാണസ്  നമള  വനികസന  രമ്മാജര്യങളക്കസ്

സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടുള്ള  ജസ്പീവനിതമ്മായുസ്സുഴമമ്മാഴക്ക  ഴഴകവരനിക്കുന്നതസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്

കകരളണ കൂടുതല് ചര്ച ഴചയഴപ്പടുനണസ്. പകക്ഷ ഇക്കൗ കമല്പ്പുര നനില്ക്കുന്നതസ്

അതസ്പീവ  ദുര്ബലെമമ്മായ  അടെനിത്തറയനിലെമ്മാണസ്.  പരമ്പരമ്മാഗത  വര്യവസമ്മായങള,

വളര്ച  മുറനിയ  ഴകമനിക്കല്  വര്യവസമ്മായങളുണ  മറ്റുണ  അഴതമ്മാഴക്ക  വളഴര

പതുഴക്കയമ്മാണസ് വളരുന്നതസ്.  ഇത്തരത്തനില് വളഴര ദുര്ബലെമമ്മായ സമ്മാമ്പത്തനിക

അടെനിത്തറയമ്മാണുള്ളതസ്.  ഇക്കൗ  അടെനിത്തറയ്ഴക്കമ്മാരു   ഴപമ്മാളനിഴചഴതകവണണ.
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എങനില്മമ്മാത്രകമ ഇക്കൗ കക്ഷമകനട്ടങള സസസ്ഴറയനിന് ഴചയമ്മാന് കഴെനിയുകയുള.

ഇക്കൗ ഴപമ്മാളനിഴചഴത്തസ് എങഴനയമ്മാണസ്;  അവനിഴടെയമ്മാണസ് ഒരു വലെനിയ കസ്പീറമ്മാമുട്ടനി

വരുന്നതസ്. നമള ഇങഴന ഇക്കൗ ചമ്മാലെനിലൂഴടെ നടെനനടെന്നസ് ശേസ്പീലെണ വനകപമ്മായനി.

Dependency  എന്നസ്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെസ്  എക്കകണമ്മാമനികനില്  പറയുണ.  ചനിലെര്

QWERTY  problem  എനപറയുണ.  നമള  ഴഴടെപ്പസ്  ഴഴററര്

പഠനിക്കുകയമ്മാഴണങനില് കല്യൂ, ഡബല്യൂ, ഇ, ആര്, റനി,  ഴഴവ. അങഴനയമ്മാണകല്ലേമ്മാ

പഠനിക്കുന്നതസ്.  അല്ലേമ്മാഴത എ, ബനി,  സനി,  ഡനി,  ഇ,  എഫസ്,  ജനി,  അല്ലേകല്ലേമ്മാ;  പണസ്

ഇണഗസ്പീഷസ്  ഭമ്മാഷയനിഴലെ  ഇക്കൗ  അക്ഷര  വനിനര്യമ്മാസമമ്മാണസ്  ഏറവണ  എളുപ്പത്തനില്

ഴഴടെപ്പസ്  ഴചയമ്മാന്  നല്ലേതസ്  എനകതമ്മാന്നനി  ഉണമ്മാക്കനിയതമ്മാണസ്.  ഇന്നസ്  പുതനിയ

ഴഴടെണ  ആന്റെസ്  കമമ്മാഷന്  സ്റ്റേഡസ്പീസനിഴന്റെഴയമ്മാഴക്ക  അടെനിസമ്മാനത്തനില്

അതല്ലേമ്മാഴയന്നസ്  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അറനിയമ്മാണ.  എനവചസ്  നമുക്കതസ്  ഴപഴട്ടന്നസ്

മമ്മാറമ്മാന്  കഴെനിയനില്ലേ.  കമ്മാരണണ  എല്ലേമ്മാ  കമ്പല്യൂട്ടറനിഴന്റെയുണ  എല്ലേമ്മാ

ഴഴടെപ്പസ്ഴഴറററനിഴന്റെയുണ  കസ്പീ  കബമ്മാര്ഡുകള  മമ്മാകറണനിവരുണ  അതസ്  വലെനിയ

ഴചലെവമ്മാണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്  ആ  പമ്മാത്തനില്  നമള  ഡനിഴപ്പന്ഡന്റെമ്മാണസ്.

ഇതുകപമ്മാഴലെ നമ്മുഴടെ വനികസന അടെനിത്തറയനില് ഒരു മമ്മാറണ വരുകത്തണതുണസ്.

We are Stucked. അതനില്നനിന്നസ് മമ്മാറണഴമങനില്, കമ്പല്യൂട്ടറനിഴന്റെ കസ്പീ കബമ്മാര്ഡസ്
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മമ്മാറമ്മാന്  കവണനി,  കലെമ്മാകതള്ള  എല്ലേമ്മാണ  മമ്മാറമ്മാന്  കവണനി  വരുന്ന  ഴചലെവസ്

കപമ്മാഴലെ  ഭസ്പീമമമ്മായ  ഴചലെവകവണനിവരുണ.  അതനിനമ്മായനി  പശമ്മാത്തലെ

സക്കൗകരര്യങഴളമ്മാഴക്ക  ഒരുകക്കണനിവരുണ.  അങഴനഴയമ്മാഴക്ക  ഴചയമ്മാന്

എവനിഴടെയമ്മാണസ് പണണ;  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനണ കഴെനിഞ്ഞമ്മാല് ബജറനില് നനിങള

പറയുന്നതുകപമ്മാഴലെ  കവണത്ര  പണമനില്ലേ.  അതനിഴനമ്മാരുത്തരണ  നല്കനി

എനള്ളതമ്മാണസ്  ശസ്പീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  ആദര്യഴത്ത

ബജറനിഴന്റെ  സണഭമ്മാവന  -  അതമ്മാണസ്  കനിഫ്ബനി.  കഴെനിഞ്ഞ  ഇടെതുപക്ഷ

സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തസ്  പറഞ്ഞതമ്മാഴണങനിലണ  ഴചയമ്മാനള്ള  ഴഴധരര്യമനില്ലേ.

പകക്ഷ  അതസ്  ഴചയ്തുകമ്മാണനിച.  വനിചമ്മാരനിചതനികനക്കമ്മാള  കൂടുതല്  സമയണ

എടുത്തനിട്ടുണസ്.  പകക്ഷ  അതസ്  ഇഴന്നമ്മാരു  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാക്കന്മമ്മാകരമ്മാടെസ്  എനനിക്കസ്  പറയമ്മാനള്ളതസ്,  ഇതസ്  കവഴണന്നസ്

വയ്ക്കമ്മാന്  കഴെനിയനില്ലേ  എന്നമ്മാണസ്.  നനിങളക്കസ്  ഇതസ്  കവണമ്മാഴയന്നമ്മാണസ്;  ഇതസ്

ഭരണഘടെനമ്മാവനിരുദ്ധമമ്മാഴണഴന്നമ്മാഴക്ക  പ്രസണഗനിചമ്മാണസ്  ജനങളുഴടെയടുത്തസ്

കപമ്മാകുന്നഴതങനില്..  ഴഴലെഫസ് മനിഷന് കവണമ്മാഴയന്നസ് പറഞ്ഞതസ് വനിഴങനികയമ്മാ;

നമ്മാട്ടനിഴലെ അന്തരസ്പീക്ഷമതമ്മാണസ്.  ജനങളക്കസ് ഇഴതമ്മാഴക്ക കവണണ,  ഇതല്ലേമ്മാഴത

കവഴറ മമ്മാര്ഗമനിഴല്ലേന്നസ്, കഴെനിയുഴമങനില് നനിങഴളമ്മാരു മമ്മാര്ഗണ പറയുക.  ഞങള
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കൃതര്യമമ്മായനി  ഒരു  അജണ  വചനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഇനനി  ആരസ്  എതനിര്ത്തമ്മാലണ

ഇതുമമ്മായനി മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുണ. ഞമ്മാനനികപ്പമ്മാള ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമമ്മാറനികനമ്മാടെസ്

മറപടെനി പറയുന്നനില്ലേ. ഇനനിയനികപ്പമ്മാള വസ്പീണ്ടുണ ഞമ്മാന് ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ലേ. ആരസ്

എതനിര്ത്തമ്മാലണ  ഞങള  ഈ  പമ്മാത  ഴതരഴഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഇതസ്

ഴചയസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകുണ.  ജനങളക്കസ്  ഞങള  ഉറപ്പുനല്കുകയമ്മാണസ്

ഞങളനിതസ്   മുകന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകുണ.  7000 കകമ്മാടെനി  രൂപകയ  ഴചലെവസ്

ആയനിട്ടുള.  ഇക്കൗ  ഒരമ്മാഴയ്ക്കുള്ളനില്  8000 കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാകുണ.  ഞമ്മാന്

ഉറപ്പനിചപറയുന,   ഇക്കൗ  മമ്മാസണ  മമ്മാര്ചസ്  അവസമ്മാനനിക്കുണമുമ്പസ്  10000 കകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ മുകളനിലെമ്മാകുണ  ഴചലെവസ്. അടുത്ത വര്ഷണ 15000 കകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാകുണ.

കകരളണ മമ്മാറഴമന്നമ്മാണസ് എനനിക്കസ് പറയമ്മാനളളതസ്. ഇതമ്മാണസ് ഇക്കൗ സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ

ആദര്യഴത്ത  ബജറനിഴന്റെ  പ്രമ്മാധമ്മാനര്യണ.  അതസ്  കഴെനിഞ്ഞസ്  വന്ന  രണസ്

ബജറ്റുകളനിലെമ്മായനി  ഴചയമ്മാന്  കപമ്മാകുന്ന  കമ്മാരര്യങഴളമ്മാഴക്ക  പറഞ.  അതസ്

നടെപ്പമ്മാക്കനി  നസ്പീങ്ങുന.  ഇതല്ലേ  ഴപമ്മാളനിഴചഴത്തസ്.  നമ്മുഴടെ  സമ്പദ്ഘടെനയുഴടെ

ഉല്പ്പമ്മാദന അടെനിത്തറ മമ്മാറണണ.  പരമ്പരമ്മാഗത വര്യവസമ്മായങള,  ഴകമനിക്കല്

വര്യവസമ്മായങള, ഇഴതമ്മാഴക്കയമ്മാണകല്ലേമ്മാ ഇകപ്പമ്മാഴെഴത്ത അടെനിത്തറ അഴല്ലേങനില്

വമ്മാണനിജര്യ-കൃഷനി  കമഖലെകള.  അതനില്നനിഴന്നമ്മാരു  മമ്മാറണ  ഉണമ്മാകവണതുണസ്.
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അതനിനസ്  എല്ലേമ്മാവരുകടെയുണ  അണഗസ്പീകമ്മാരമുണസ്.  നമുക്കസ്  കവണതസ്  അനകയമ്മാജര്യ

വര്യവസമ്മായങളമ്മാണസ്.  40 വര്ഷണ  മുമ്പസ്  '8-ാംപദ്ധതനി  ചര്ചകളക്കസ്  ആമുഖണ'

എന്ന പുസ്തകത്തനില് അനകയമ്മാജര്യ വര്യവസമ്മായണ എന പറഞ്ഞതസ് വലെനിഴയമ്മാരു

വനിവമ്മാദമമ്മായനി.  ചനിലെ  വര്യവസമ്മായങള  കവണ  എന്നസ്  പറയുന്നതനിനസ്

തുലെര്യമമ്മാഴണഴന്നല്ലേമ്മാണ പറഞ. ഇന്നനികപ്പമ്മാള എല്ലേമ്മാവരുണ അണഗസ്പീകരനിക്കുനണസ്

അനകയമ്മാജര്യ  വര്യവസമ്മായണ  എന്നതസ്  കനമ്മാകളജസ്  ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസമ്മാണസ്.  എങഴന

നമുക്കസ്  ഇക്കൗ  പരനിവര്ത്തനണ  സമ്മാധര്യമമ്മാകുണ.  അതനിനസ്  കൃതര്യമമ്മായനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു

പരനിപമ്മാടെനി ഇക്കൗ ബജറസ്   മുകന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന. രണസ് ഇടെഴപടെല് രസ്പീതനികളുണസ്.  ഒന്നസ്,

ഇന്നഴത്ത  ആകഗമ്മാള  ഴതമ്മാഴെനില്  കകമ്പമ്മാളത്തനിഴന്റെ  മമ്മാറങഴള  നമള

ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുതന,  കകരള  ബമ്മാന്ഡനിഴന്റെ  ഇന്നഴത്ത  കലെമ്മാകമ്മാണഗസ്പീകമ്മാരണ

ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  അതനിനള്ള സനില് ഴട്രയനിനനിണഗണ മറസ് അനബന

കമ്മാരര്യങളുണ  ഴചയ്യുകഴയനള്ളതമ്മാണസ്.  പകക്ഷ  അതനിഴന്റെ  കസ്റ്റേകമഴസ്,

ഴതമ്മാഴെനിലറവകള  കകരളത്തനിനസ്  പുറത്തമ്മാണസ്.  ഇവനിഴടെയനിരുന്നസ്  കജമ്മാലെനി

ഴചയ്യുനഴവന്നസ് മമ്മാത്രകമയുള.  ആധുനനിക വര്യവസമ്മായങള ഇവനിഴടെ കവണണ.

അതനിനസ്  എത്ര നനിര്കദ്ദേശേങളമ്മാണസ് പമ്മാകക്കജനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്.  വര്യവസമ്മായ

കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനത്തനിനസ്,  കകരളത്തനിഴന്റെ  ചരനിത്രത്തനില്  എഴന്നങനിലണ
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ഇതുകപമ്മാഴലെമ്മാരു  കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹന  പമ്മാകക്കജസ്  വചനിട്ടുകണമ്മാ;  അതുമമ്മാത്രമല്ലേ,

ഇന്നകവഷന്സസ്  -   അതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില്  സ്റ്റേര്ട്ടസ്  അപസ്,  കനമ്മാകളജസ്

ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസസ്  തുടെങനിയവഴയല്ലേമ്മാണ.  ഞമ്മാന്  വനിശേദസ്പീകരണങളനികലെയ്ക്കസ്

കപമ്മാകുന്നനില്ലേ.  ഇക്കൗ  രണസ്  ഇടെഴപടെല്  - ഇതനിഴനമ്മാഴക്ക  തമ്മാങമ്മായനി  നമ്മുഴടെ

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസകമഖലെയനിഴലെ  ഴപമ്മാളനിഴചഴത്തസ്  കകരളത്തനിഴന  കനമ്മാകളജസ്

എക്കകണമ്മാമനിയനികലെയ്ക്കസ്  പരനിവര്ത്തനണ  ഴചയമ്മാനള്ള  കൃതര്യമമ്മായനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു

പരനിപമ്മാടെനി  മുകന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുകയമ്മാണസ്.  സമ്മാമ്പത്തനിക  നസ്പീതനിയനില്  മമ്മാത്രമല്ലേ,

സമ്മാമ്പത്തനിക  വളര്ചയനിലണ  ഒന്നമ്മാമതമ്മായനി  കകരളണ  മമ്മാറന്ന  ദനിനണ  വനിദൂരമല്ലേ.

പകക്ഷ ഞമ്മാന് പറഞ്ഞ കമ്മാരര്യങള ,  കനിഫ്ബനിയുഴടെ അറപതനിനമ്മായനിരണ കകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ നനികക്ഷപണ, കനമ്മാകളജസ് ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസസ്, നമ്മുഴടെ സമൂഹത്തനിഴലെ മുപ്പതസ്

ശേതമമ്മാനത്തനികലെയ്ക്കമ്മാണസ്  അതനിഴന്റെ  ഇന്ഴവസ്റ്റേസ്ഴമന്റെസ്  കപമ്മാകുന്നതസ്.

പ്രതര്യക്ഷമമ്മായനി അതനിഴലെമ്മാരു കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങളനില്ലേ.  കനിഫ്ബനിയനിലെനില്ലേകല്ലേമ്മാ

കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങള.  പശമ്മാത്തലെ  സക്കൗകരര്യകമയുള.  അതമ്മാണസ്  അടുത്ത

തലെമുറയ്ക്കുണ  തമ്മാല്പ്പരര്യമുള്ളതസ്,  പകക്ഷ  ഇന്നഴത്ത  പമ്മാവങളഴക്കന്തസ്;

അതുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറനില്  ഉപജസ്പീവന  ഴതമ്മാഴെനിലകള,  ഉപജസ്പീവന

തുറകള,  അവനിഴടെ ഴതമ്മാഴെനില് സൃഷനിക്കുന്നതനിനസ്  ആ ഴതമ്മാഴെനില് സൃഷനിക്കുന്നതസ്
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എവനിഴടെ  നനിന്നമ്മാണസ്;  കമ്മാര്ഷനിക  സണസരണ  വര്യവസമ്മായങളുഴടെ

അടെനിത്തറയനില്,  ഉപജസ്പീവനഴതമ്മാഴെനിലകള  സൃഷനിക്കുക  എന്നതമ്മാണസ്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതസ്.  അതനിനസ്  ബൃഹത്തമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒരു  പരനിപമ്മാടെനിയമ്മാണസ്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്.  രണസ്, കകവലെ ദമ്മാരനിദര്യണ ഇല്ലേമ്മാതമ്മാക്കുണ. നമ്മാകലെമ്മാ അകഞമ്മാ

ലെക്ഷണ കുടുണബങളക്കുള്ള ഴഴമകക്രമ്മാ പ്ലമ്മാനകളുഴടെ അടെനിസമ്മാനത്തനില്  അഞസ്

വര്ഷണഴകമ്മാണസ്  കകരളണ  ദരനിദരനില്ലേമ്മാത്ത  സണസമ്മാനമമ്മായനി  മമ്മാറമ്മാണ.  അതമ്മാണസ്

പമ്മാവങകളമ്മാടെമ്മായനി  പറയമ്മാനള്ളതസ്.  നനിങളുഴടെ  ഉപജസ്പീവനഴത്തമ്മാഴെനിലകള

സണരക്ഷനിക്കുണ,  ദമ്മാരനിദര്യണ  ഇല്ലേമ്മാതമ്മാക്കുണ  -  ഇതമ്മാണസ്  ഹനികസ്റ്റേമ്മാറനികസ്

കകമ്മാണപ്രഴഴമസസ്.  നമള നമ്മാകളയ്ക്കുകവണനി അറപതനിനമ്മായനിരണ കകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ

നനികക്ഷപവണ  കനമ്മാകളജസ്  ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസഴമമ്മാഴക്ക  ഴചയ്യുകമ്പമ്മാള  നമ്മാട്ടനിഴലെ

സമ്മാധമ്മാരണക്കമ്മാരമ്മായ  പമ്മാവഴപ്പട്ടവര്ക്കുണ  അതനില്  പങ്കുണസ്.  ഇക്കൗ  ബജറനിഴന്റെ

കമ്മാതലെമ്മാണസ്  കകമ്മാണപ്രഴഴമസസ്.  ഇഴതല്ലേമ്മാണ  ഴചയ്യുകമ്പമ്മാള  കകരളണ  സ്ത്രസ്പീ

സക്കൗഹൃദമമ്മായനിരനിക്കണണ.  അതനിനമ്മായനി  അതനിക്രമങളഴക്കതനിരമ്മായുള്ള

കര്യമ്മാഴമ്പയനിന്,  സ്ത്രസ്പീകളുഴടെ  ഴതമ്മാഴെനില്  പങമ്മാളനിത്തണ  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കമ്മാനള്ള

പരനിപമ്മാടെനി,  പരനിസനിതനി  സന്തുലെനമ്മാവസ....,  എത്ര  സമഗ്രമയനിട്ടുള്ള

കമ്മാഴപ്പമ്മാടെമ്മാണസ്  ബജറനില്  വചനിരനിക്കുന്നതസ്.   അതസ്  നടെത്തനികയമ്മാ,  അങഴന
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ഴചയനികല്ലേ,  ഇങഴന  ഴചയനികല്ലേ  എഴന്നമ്മാഴക്ക  കചമ്മാദര്യമുണസ്.  നമള

എന്തുഴചയ്യുകമ്പമ്മാഴെമ്മായമ്മാലണ  പറഞ്ഞകപമ്മാഴലെ  കമ്മാരര്യങള  നടെഴന്നനവരനില്ലേ.

കകരളത്തഴന്റെ ഭമ്മാവനി വളര്ചയ്ക്കസ് വളഴര കൃതര്യമമ്മായനി രൂപകരഖ നല്കുകയമ്മാണസ്.

സമ്മാമ്പത്തനിക  വളര്ചയുണ  സമ്മാമ്പത്തനിക  നസ്പീതനിയുണ  ഒരുമനിചസ്  കപമ്മാകുന്ന  ഒരു

പുതനിയ ദനിശേ കകരളത്തനിനസ്  നല്കുകയമ്മാണസ്.  Be  positive  എന്നമ്മാഴണനനിക്കസ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതമ്മാവനികനമ്മാടെസ് പറയമ്മാനള്ളതസ് ഞങള ഇങഴന

പറഞ,  നനിങളഴക്കന്തമ്മാണസ് പകരമമ്മായനി പറയമ്മാനള്ളതസ്?  പറയമ്മാനണമ്മാകുണ,

പറയമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകുക.  അതനിനകശേഷണ  ജനങളുഴടെ  അടുകത്തക്കസ്  കപമ്മാകമ്മാണ.

ഇവനിഴടെ പ്രഖര്യമ്മാപനിച പശമ്മാത്തലെ സക്കൗകരര്യങള  മുഴവന് നടെപ്പമ്മാക്കമ്മാനമ്മായുള്ള

കനിഫ്ബനി  ഭരണഘടെനമ്മാ  വനിരുദ്ധമമ്മാഴണങനില്  നനിങളതനിഴന

മുകന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകുകമമ്മാ;  അകതമ്മാ  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകമമ്മാ;  കവഴറഴയന്തമ്മാണസ്

മമ്മാര്ഗണ? നനിങളതസ്  കൃതര്യമമ്മായനിട്ടസ്  പറയണണ.   അഭര്യസ്തവനിദര്യരമ്മായ  50

ലെക്ഷകത്തമ്മാളണ  കപര്,  പ്രകതര്യകനിചസ്  സ്ത്രസ്പീകള  വസ്പീട്ടനിലെനിരനിക്കുന.   അവര്ക്കസ്

ഴതമ്മാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനള്ള  നടെപടെനിഴയ  ഒരു  ഭമ്മാവനമ്മാവനിലെമ്മാസമമ്മാഴണന്നസ്

നനിങള പറയുന.  എന്നമ്മാല് നനിങള ഭമ്മാവനയനില്ലേമ്മാത്ത വനിലെമ്മാസത്തനില് ഒരു

പരനിപമ്മാടെനിയുണമ്മാക്കൂ.  ഓകരമ്മാരുത്തര്ക്കുണ  6000  രൂപ  വസ്പീതണ  നല്കുവമ്മാന്
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കപമ്മാകുഴന്നന്നസ്  നനിങള  പറഞ.  അതനിഴനക്കുറനിചള്ള  വനിമര്ശേനഴമമ്മാനണ

ഞമ്മാനനികപ്പമ്മാള പറയുന്നനില്ലേ.  ഇവനിഴടെ പറഞ്ഞ ദമ്മാരനിദര്യ നനിര്മമ്മാര്ജനമമ്മാകണമ്മാ

6000 രൂപയമ്മാകണമ്മാ പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ടഴതന്ന കമ്മാരര്യണ നമുക്കസ് സണസമ്മാരനിക്കമ്മാണ. 

ശസ്പീ  .    രകമശേസ്  ഴചന്നനിത്തലെ:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ധനകമ്മാരര്യ  വകുപ്പുമനനി,

ഞങളുണ  അപ്പുറത്തനിരുന്നസ്  ഭരനിചനിട്ടുണസ്.  കകരളത്തനില്  അധനികമ്മാരത്തനില്വന്ന

വനിവനിധ  ഗവണ്ഴമന്റുകള  നടെപ്പമ്മാക്കനിയ  കക്ഷമ  പദ്ധതനികളുണ  വനികസന

പദ്ധതനികളുണ ഴകമ്മാണമ്മാണസ് കകരളണ പുകരമ്മാഗതനി പ്രമ്മാപനിചതസ്.  അതനില് നനിങള

നനിങളുകടെതമ്മായ  കറമ്മാള  വഹനിചനിട്ടുണസ്,  ഞങള  ഞങളുകടെതമ്മായ  കറമ്മാളുണ

വഹനിചനിട്ടുണസ്.  നനിങളഴക്കമ്മാരവസരണ ലെഭനിചകപ്പമ്മാള നനിങള കുകറ കമ്മാരര്യങള

ഴചയ്യുന.   അതനില്  ഞങളക്കസ്  അഭനിപ്രമ്മായ  വര്യതര്യമ്മാസമുള്ള  കമ്മാരര്യങള

ഞങള  പറയമ്മാറണസ്.   We  are  always  positive.   We  will  not  be

negative.   Why  should  we  become  negative?  ഞങളക്കസ്  ഴചയമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന  കമ്മാരര്യങള  ഞങള  ജനങകളമ്മാടെസ്  പറയുണ.  ഞങളുഴടെ

മമ്മാനനിഴഫകസ്റ്റേമ്മായനിലണ അതനിനസ്  മുമ്പുള്ള ചര്ചകളനിലൂഴടെയുണ ഞങള ഴചയമ്മാന്

കപമ്മാകുന്നതസ്  ഇതമ്മാഴണന്നസ്  കകരളത്തനിഴലെ  ജനങഴള  അറനിയനിക്കുണ.  അതസ്

ജനങള  ചര്ച  ഴചയ്ഴതമ്മാരു  തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുക്കഴട്ട.  അതനിഴനയമ്മാണസ്
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ജനമ്മാധനിപതര്യഴമന്നസ്  പറയുന്നതസ്.  നനിങള  പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുന്നകപ്പമ്മാഴെകത്തതസ്

കപമ്മാഴലെയുള്ള സമസ്പീപനണ ഞങള 5 വര്ഷണ ഴകമ്മാണസ് സതസ്പീകരനിചനിട്ടനില്ലേ.  അതസ്

എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അറനിയുന്ന  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  ഞങള  കണ്സ്ട്രേകസ്പീവമ്മായ  ഒരു

ഒകപ്പമ്മാസനിഷനമ്മായനിട്ടുതഴന്നയമ്മാണസ്  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ളതസ്.  ഞങഴളമ്മാരനിക്കലണ

വനിനമ്മാശേകരമമ്മായ  നനിലെയനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങളുമമ്മായനി  മുകന്നമ്മാട്ടസ്  കപമ്മായനിട്ടനില്ലേ.

കകരളത്തനിലെമ്മാഴക  ഒകന്നമ്മാ  രകണമ്മാ  ഹര്ത്തമ്മാലകള  മമ്മാത്രമമ്മാണസ്  ഞങള

നടെത്തനിയതസ്.   കകരളത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതുമുതല്  ഞങള  നശേനിപ്പനിചനിട്ടനില്ലേ.

സഭമ്മാനമ്മാഥഴന്റെ ഴചയര് ഞങള വലെനിഴചറനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.  Mr. Finance Minister,

we are always positive, we will remain positive and our approach will

be positive.

കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഴഎസകസ്:  ഇല്ലേമ്മാത്ത ശേത്രുത ഇനനി അങമ്മായനിട്ടസ്

ഉണമ്മാകക്കണ.  ഇക്കൗ  കനട്ടങളമ്മാഴക  ഇകപ്പമ്മാള  ഭരനിക്കുന്ന  ഇടെതുപക്ഷ

പമ്മാര്ട്ടനികളുകടെതമ്മാഴണന്നസ് ഞമ്മാന് പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞതസ്,  ഇവനിടെഴത്ത

എല്ലേമ്മാ പ്രസമ്മാനങളുഴടെയുണ  ഇടെഴപടെലെനിഴന്റെ  ഫലെമമ്മായനി  അയങമ്മാളനി  മുതല്

ഇകങമ്മാട്ടുള്ളവരുഴടെ  പബനികസ്  ആക്ഷഴന്റെ  ഫലെമമ്മായനി  വന്നനിട്ടുള്ള

കമ്മാരര്യങഴളക്കുറനിചമ്മാണസ്. അതനില് ഇടെതുപക്ഷത്തനിനസ് വളഴര നനിര്ണ്ണമ്മായകമമ്മായ
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സമ്മാനമുണസ്.  ഭൂപരനിഷ്കരണത്തനിനസ്  കവണനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനണ,  കൂലെനി

വര്ദ്ധനവനിനസ് കവണനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനണ,  കട്രഡസ് യൂണനിയന് പ്രസമ്മാനങളുഴടെ

രൂപസ്പീകരണണ,  ഗ്രമ്മാമസ്പീണഴര  സണഘടെനിപ്പനിക്കല്  ഇവയനിഴലെമ്മാഴക്ക

ഇടെതുപക്ഷമമ്മായനിരുന  മുന്നനില്.  അങഴനഴയമ്മാരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  പങ്കുഴണന്നസ്

പറഞ്ഞതല്ലേമ്മാഴത  കകരളത്തനിലണമ്മായ  കനട്ടണ  മുഴവന്  ഇടെതുപക്ഷണ

കമ്മാരണമമ്മാഴണന്നസ് പറഞ്ഞനില്ലേ.  പഴക്ഷ,  കഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമമ്മായനി ഴനഗറസ്പീവസ്

രമ്മാഷസ്പീയമമ്മാണസ്  നനിങള  ഴചയ്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.  അതനിഴന്റെ  വനിലെയമ്മാണസ്

നനിങള  ഴകമ്മാടുത്തതസ്.    ജനങഴള  സണബനനിചനിടെകത്തമ്മാളണ  കകമ്മാവനിഡസ്

പകര്ചവര്യമ്മാധനിയനില് നനിന്നസ് എങഴന രക്ഷകനടെമ്മാണ, എന്തസ് സമമ്മാശേതമ്മാസണ കനിട്ടുണ

എനള്ളതമ്മായനിരുന  പ്രധമ്മാനണ.  അഴന്നമ്മാഴക്ക  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷ

കനതമ്മാവസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനിയുമമ്മായനി  കചര്ന്നസ്  പത്രസകമളനങള

നടെതമമ്മായനിരുന.   രമ്മാഷസ്പീയ  പമ്മാര്ട്ടനികള  ചര്ച  ഴചയസ്  എന്തസ്  കവണഴമന്നസ്

പറയമ്മാറണമ്മായനിരുന.  തമ്മാഴഴെത്തട്ടനില്  ഴചകയണ  കമ്മാരര്യങളനില്   പകുതനിയുണ

യു.ഡനി.എഫസ്.  ഭരനിക്കുന്ന  പഞമ്മായതകളുണ  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുമമ്മാണസ്

ഴചയ്തുഴകമ്മാണനിരുന്നതസ്. അങഴനയുള്ള ഒരു കപമ്മാസനിറസ്പീവസ് സമസ്പീപനമമ്മായനിരുന.

പനിന്നസ്പീടെസ്  എകന്തമ്മാ  സണഭവനിച.  എഷര്യമ്മാഴനറസ്  നല്യൂസസ്  പുറതവനിട്ട  സര്ഴവ്വ
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റനിസല്ട്ടനിഴന്റെ  ഫലെമമ്മായനിട്ടമ്മാഴണന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  കതമ്മാനന്നതസ്.  അവനിടെണ

മുതലെനികങമ്മാട്ടസ്  കകമ്മാവനിഡസ്  പകര്ചവര്യമ്മാധനിഴക്കതനിഴരയുള്ള  ജമ്മാഗ്രതഴയ

എങഴനയമ്മാണസ്  നനിങള undermine ഴചയതസ് ? 

ശസ്പീ  .   സണ്ണനി കജമ്മാസഫസ്: സര്, കകമ്മാവനിഡസ് പ്രതനികരമ്മാധ പ്രവര്ത്തനങളനില്

പ്രതനിപക്ഷകമമ്മാ,  പ്രതനിപക്ഷ  നനിയനണത്തനിലള്ള  ഏഴതങനിലഴമമ്മാരു

തകദ്ദേശേസതയണഭരണ  സമ്മാപനകമമ്മാ,  ഏഴതങനിലഴമമ്മാരു  ജനപ്രതനിനനിധനികയമ്മാ

സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  ക്രനിയമ്മാത്മക  പ്രവര്ത്തനങളനില്  ഏഴതങനിലമമ്മായനി

നനിസഹകരനിച  ഏഴതങനിലഴമമ്മാരു  ഉദമ്മാഹരണണ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനിക്കസ്

പറയുവമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുകമമ്മാ;  എവനിഴടെയമ്മാണസ് തര്ക്കമുണമ്മായതസ്?  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.

സതസ്പീശേനനിവനിഴടെ  പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ  സതര്ണ്ണക്കള്ളക്കടെത്തസ്  കകസണ

തര്ക്കങളുണ വന്നകപ്പമ്മാഴെമ്മാണസ് പ്രശമുണമ്മായതസ്.  

കഡമ്മാ  .    ടെനി  .    എണ  .    കതമ്മാമസസ്  ഴഎസകസ്:  സര്,  അവസമ്മാന  സമയത്തസ്

അകങമ്മാട്ടുമനികങമ്മാട്ടുണ  ബഹളണവചസ്  കപമ്മാകമ്മാന്  ഞമ്മാനകദ്ദേശേനിക്കുന്നനില്ലേ.

യു.ഡനി.എഫസ്.  ഭരനിക്കുന്ന  പഞമ്മായതകള  പ്രവര്ത്തനിചനില്ലേമ്മാഴയന്നസ്  ടെനി.വനി.-

യനികലെമ്മാ  പത്രത്തനികലെമ്മാ  ഏഴതങനിലണ  കരഖയനികലെമ്മാ  എവനിഴടെഴയങനിലണ  ഞമ്മാന്

പറഞ്ഞതമ്മായനി  കകട്ടനിട്ടുകണമ്മാ?  നമ്മുഴടെ  തകദ്ദേശേസതയണഭരണ സമ്മാപനങളനില്
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പ്രകതര്യകമമ്മായ അന്തരസ്പീക്ഷമമ്മാണുള്ളതസ്. അവനിഴടെ പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവനില്ലേ. എല്ലേമ്മാ

പമ്മാര്ട്ടനികളക്കുണ  ഴപ്രമ്മാകപ്പമ്മാഷകണറമ്മായനി  സ്റ്റേമ്മാന്ഡനിണഗസ്  കമനിറനി

ഴചയര്മമ്മാന്ഷനിപ്പുഴമല്ലേമ്മാണ കനിട്ടുന്ന രസ്പീതനിയനിലള്ള സണവനിധമ്മാനമമ്മാണുള്ളതസ്. ഭരണ

സമനിതനിക്കസ്  പുറത്തസ്  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  പഴങടുക്കമ്മാന്  പറ്റുന്ന  അകനകണ

കവദനികളുണസ്.  ഇതനിഴന്റെഴയല്ലേമ്മാണ  ഫലെമമ്മായനി,   സണസമ്മാനതലെത്തനികലെതസ്

കപമ്മാഴലെയല്ലേമ്മാത്ത  ഒരന്തരസ്പീക്ഷണ  തകദ്ദേശേസതയണഭരണ  സമ്മാപനങളനിലണസ്.

അതസ്  കകരളത്തനിഴന്റെ  കരുത്തമ്മാണസ്.  പഴക്ഷ,  നനിങളുഴടെ  രമ്മാഷസ്പീയ

കനതൃതതത്തനിഴന്റെ  പഴങന്തമ്മാണസ്?   നനിങളനികപ്പമ്മാള  പറയുന്ന  സനിണഗ്ളര്,

സതര്ണ്ണക്കടെത്തസ്  തുടെങനിയ  പ്രശങഴളക്കറനിഴചമ്മാഴക്ക  പറയുന്നതനിനണ

ഴചയ്യുന്നതനിനണ ഒരു പരനിധനി കവണണ.  നനിങളുഴടെ പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായ ഴനഗറസ്പീവസ്

രമ്മാഷസ്പീയണ  ഇക്കൗ  സഭയനിഴലെത്തനിയകപ്പമ്മാള  എന്തമ്മായനിത്തസ്പീര്ന?  നനിങളകൂടെനി

പങമ്മാളനിയമ്മായനിട്ടുള്ള,  നനിങള  ഭരനിക്കുകമ്പമ്മാള  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വമ്മായ്പയടെക്കണ

ഭരണഘടെനമ്മാവനിരുദ്ധമമ്മാണസ്,  Article  293-ഴക്കതനിരമ്മാണസ്  എന്നസ്

വമ്മാദനിക്കുന്നതനികലെഴക്കത്തനി.  ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ ഇതസ്

പനി.എ.സനി.  കനമ്മാകക്കണതകല്ലേ,  ഇങഴന  വനിമര്ശേനിക്കകണമ്മാ  എനള്ളതഴല്ലേമ്മാണ

നനിങളക്കസ്  പറയമ്മാണ.  പഴക്ഷ,  ഒറവമ്മാക്കനില്  പറഞ്ഞമ്മാല്,  നനിങള
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സനി.&എ.ജനി.-കയമ്മാടെസ്  കയമ്മാജനിക്കുനഴവന്നകല്ലേ  പറഞ്ഞതസ്?  അങഴനഴയങനില്

നനിങളുഴടെ  ബദഴലെന്തമ്മാഴണന്നസ്  പറകയണനി  വരുണ.   അതുകപമ്മാഴലെ  തഴന്ന,

നമ്മുഴടെ പുതനിയ കനമ്മാളജസ് ഴസമ്മാഴഴസറനി....

ശസ്പീ  .    ഴക  .    സനി  .    കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  അങനിവനിഴടെ കനമ്മാളജസ് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയുഴടെ

സമ്മാധര്യതഴയപ്പറനി  പറയുകയുണമ്മായനി.  അതസ്  നല്ലേ  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.   അങയുഴടെ

പമ്മാര്ട്ടനിക്കുണമ്മായ ഇക്കൗ മമ്മാറണ സതമ്മാഗതമ്മാര്ഹമമ്മാണസ്.  എന്നമ്മാല്, മൂന്നസ് പതനിറമ്മാണസ്

മുന്പസ്  കകരളത്തനില്  ആദര്യമമ്മായനി  കമ്പല്യൂട്ടര്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നകപ്പമ്മാള  അങയുഴടെ

പമ്മാര്ട്ടനിയമ്മാണസ് കമ്പല്യൂട്ടര് തല്ലേനിഴപ്പമ്മാട്ടനിചതസ്,   സമരണ നടെത്തനിയതസ്.   നനിങളുഴടെ

നനിലെപമ്മാടെമ്മാണസ് കകരളഴത്ത പനികന്നമ്മാട്ടസ് ഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മായതസ്.  

കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്: സര്, ശസ്പീ. ഉമന് ചമ്മാണനി കമ്പല്യൂട്ടര്

വനിരുദ്ധ  സമരണ  കകമ്മാഴെനികക്കമ്മാടെസ്  ഉദ്ഘമ്മാനണ  ഴചയ്യുന്നതനിഴന്റെ  കഫമ്മാകട്ടമ്മാ  ഞമ്മാന്

കമ്മാണുകയുണമ്മായനി.  പകക്ഷ,  മൂന്നസ്  പതനിറമ്മാണസ്  മുമ്പഴത്ത അവസയല്ലേ ഇന്നസ്.

This  is  an  idea,  whose  time  has  come. Internet  Broadband

Connectivity  കകരളണ  മുഴവന്  ഇഴല്ലേങനില്,  സ്കൂളുകള  ഡനിജനിറഴഴലെസസ്

ഴചയനിഴല്ലേങനില് പനിഴന്ന എന്തസ്  knowledge society  ഴയക്കുറനിചമ്മാണസ് നനിങള

പറയമ്മാന് കപമ്മാകുന്നതസ്?  ട്രമ്മാന്സ്ഗ്രനിഡുണ  'ദച്യുതനി'യുണ കൂടെനി വന്നസ് കഴെനിയുകമ്പമ്മാള
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assured electricity  കകരളത്തനിഴന്റെ ഏതസ് കകമ്മാണനിലണ വരനികയമ്മാണസ്.  കഗ്രറര്

കബമ്മാണഴബയുഴടെ  വലെനിപ്പത്തനിലള്ള  ഇക്കൗ  കകരളത്തനില്  എത്ര  സഗമമമ്മായ

സഞമ്മാര  സക്കൗകരര്യങളമ്മാണസ്  കനിഫ്ബനി  കപ്രമ്മാജക്ടുകള  വഴെനി  വരുന്നതസ്.

എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  കനരഴത്ത  ഇങഴന  ചനിന്തനിക്കമ്മാന്   കഴെനിയമ്മാതനിരുന്നതസ്,

ഒരു  മമ്മാസണ  കൂടെനിയയകല്ലേ  ഭരണമുള,  കപമ്മാകമ്മാന്  കനരത്തമ്മാകണമ്മാ  ഇതസ്

ഴചയ്യുന്നഴതന്നസ്  ഇനണ  കചമ്മാദനിക്കുകയുണമ്മായനി.  എത്ര  മമ്മാസകത്തക്കസ്

എനള്ളതല്ലേ,  ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ ഒരു അജണ,  ഒരു ബദല് ഇന്നസ് മുകന്നമ്മാട്ടസ്

വയ്ക്കുകയമ്മാണസ്.  ഇതുവഴരയുണ ഞങളുഴടെ ബദല് റസ്പീ-ഡനിസ്ട്രേനിബല്യൂഷനനില് ഉക്കൗന്നനി

നനിന്നനിട്ടുള്ളതമ്മായനിരുന.  കഡമ്മാ.  രമ്മാജസ്  എകന്നമ്മാടെസ്  ഒരു  ഴസമനിനമ്മാറനില്  വചസ്

പരസര്യമമ്മായനി  പറയുകയുണമ്മായനി;   'നനിങള  ഇടെതുപക്ഷക്കമ്മാര്  അപ്പണ  വസ്പീതണ

വയ്ക്കമ്മാന് മനിടുക്കന്മേമ്മാരമ്മാണസ്.  നനിങള കൂലെനിയുണ  ഭൂമനിയുണ   വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവഴമല്ലേമ്മാണ

എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  വമ്മാങനിഴക്കമ്മാടുത.  പഴക്ഷ,  നനിങളക്കസ്  അപ്പണ  ചുടെമ്മാന്

അറനിയനില്ലേ'.  ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  വസ്പീക്കസ്ഴനസസ്  ആയനി  വളഴര  ലെനിബറല്

ചനിന്തമ്മാഗതനിക്കമ്മാര്  കപമ്മാലണ  പറയുഴന്നമ്മാരു  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  എന്നമ്മാല്  ഞങള

ഇടെതുപക്ഷത്തനിഴന്റെ  ഒരു  ബദല്  ഇകപ്പമ്മാള  മുകന്നമ്മാട്ടസ്  വയ്ക്കുകയമ്മാണസ്,  നസ്പീതനി

മമ്മാത്രമല്ലേ വളര്ചയുകടെയുണ ഒരു അജണ. അതസ് നനിങളുഴടെ അജണയനില് നനിന്നസ്
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വര്യതര്യസ്തമമ്മാണസ്.  ഇന്നസ്  ബനി.ഴജ.പനി  ഴചയ്യുന്ന  സമ്മാമ്പത്തനിക  കമ്മാരര്യങഴളല്ലേമ്മാണ

നനിങള  തുടെങനിവചതകല്ലേ;  അതസ്  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമകല്ലേ?  അതനിനസ്

കമ്മാരണമുഴണഴന്നല്ലേമ്മാണ പറഞഴകമ്മാള. ഇവനിഴടെ അതനില് നനിന്നസ് വര്യതര്യസ്തമമ്മായ

ഒരു  ബദല്   നനിങള  മുകന്നമ്മാട്ടുവയ.  അതുമമ്മായനി  നമുക്കസ്  ജനങളുഴടെ

അടുകത്തക്കസ്  കപമ്മാകമ്മാണ.  ഇനനി  ഒരു  മമ്മാസണ  കൂടെനിയകല്ലേയുള,  ഇകപ്പമ്മാള

എന്തനിനമ്മാണസ്  ഇങഴനഴയമ്മാരു  ബദല്   വയ്ക്കുന്നഴതന്നസ്  നനിങള  കചമ്മാദനിക്കുണ.

ഇതുവഴര  ഇത്രയുണ  ഴചയനിട്ടുണസ്,  ബമ്മാക്കനി  ഇത്രയുണകൂടെനി  ഇനനി  ഴചയ്യുഴമന്നസ്

ജനങകളമ്മാടെസ്  പറയമ്മാനമ്മാണസ് വയ്ക്കുന്നതസ്.  അതസ്  പറയുവമ്മാനള്ള ഴക്രഡനിബനിലെനിറനി

അഞസ്  വര്ഷണ  ഴകമ്മാണസ്  ഞങള  കനടെനിയനിട്ടുണസ്.  അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണസ്  ഇക്കൗ ബജറസ്  അവതരനിപ്പനിചതസ്.  ഇക്കൗ ധനവനിനനികയമ്മാഗ

(കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്) ബനില് പമ്മാസമ്മാക്കനിതരണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന. 

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: 2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ (കവമ്മാട്ടസ് ഓണ്

അക്കക്കൗണസ്) ബനില് പരനിഗണനയ്ഴക്കടുക്കണഴമന്ന പ്രകമയഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …....

പ്രകമയണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ഴക്കടുക്കുന.
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വകുപ്പസ് തനിരനിചള്ള പരനിഗണന

രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

 (കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …....

രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുന.

മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

 (കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത  

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …....
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മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുന.

പട്ടനിക

   (കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്:പട്ടനിക ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …....

പട്ടനിക ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പട്ടനിക ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുന.

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ 

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …....
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ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ

സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുന.

ധനകമ്മാരര്യവണ കയറണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ടെനി  .   എണ  .   കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):

സര്, 2021-ഴലെ കകരള ധന വനിനനികയമ്മാഗ  (കവമ്മാട്ടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്)  ബനില്

പമ്മാസമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രകമയണ ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

വര്യവസമ്മായവണ കസമ്മാര്ട്സണ യുവജനകമ്മാരര്യവണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .

ജയരമ്മാജന്): സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയഴത്ത പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: 2021-ഴലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ (കവമ്മാട്ടസ് ഓണ്

അക്കക്കൗണസ്) ബനില് പമ്മാസമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രകമയഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് .......

ശേബ്ദ  കവമ്മാകട്ടമ്മാടുകൂടെനി  പ്രകമയണ  സഭ  അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില്

പമ്മാസമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുന.
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(3) സബ്ജകസ് കമനിറനി റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള   2021-  ഴലെ

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി ബനില്

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല്  ): സര്, സബ്ജകസ് കമനിറനി

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള 2021-ഴലെ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്  പരനിഗണനയ്ഴക്കടുക്കണഴമന്ന  പ്രകമയണ  ഞമ്മാന്

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

വര്യവസമ്മായവണ  കസമ്മാര്ട്സണ  യുവജനകമ്മാരര്യവണ  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമ്മാജന്): സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയഴത്ത പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

(വനികയമ്മാജനക്കുറനിപ്പസ്  നല്കനിയ  അണഗങള  സഭയനില്

ഇല്ലേമ്മാതനിരുന്നതനിനമ്മാല് വനികയമ്മാജനിപ്പസ് കരഖഴപ്പടുത്തനിയനില്ലേ.)

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ളയ്ക്കസ്  സബ്ജകസ്  കമനിറനി

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്  പ്രകമ്മാരമുള്ള  2021-ഴലെ ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി

ബനില്  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായണ  കതടുന്നതനിനമ്മായനി  സര്ക്കുകലെറസ്  ഴചയണഴമന്ന

1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിചസ് സണസമ്മാരനിക്കമ്മാവന്നതമ്മാണസ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  സബ്ജകസ്  കമനിറനി  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്  ഴചയ

പ്രകമ്മാരമുള്ള  2021-ഴലെ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്
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ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭനിപ്രമ്മായണ  കതടുന്നതനിനമ്മായനി  സര്ക്കുകലെറസ്  ഴചയണഴമന്ന  1(എ)

നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കകരള  നകവമ്മാതമ്മാനത്തനിഴന്റെ  പനിതമ്മാവണ  അനക്കൗപചമ്മാരനിക

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ  പ്രകയമ്മാക്തമ്മാവമമ്മായനിരുന്ന  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുവനിഴന്റെ

കപരനില്  സണസമ്മാനത്തസ്  ഒരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിതമമ്മാകുഴമന്നസ്

പറയുന്നതസ്  ഏഴറ  സതമ്മാഗതമ്മാര്ഹമമ്മാണസ്.  ഇതസ്  കനരഴത്ത  കവണതമ്മായനിരുന.

എന്തനിനകവണനിയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  അവസമ്മാന  സമയകത്തക്കസ്  ഇതസ്

മമ്മാറനിവചഴതന്നസ്  അറനിയനില്ലേ.  വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസഴത്ത  കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുക

മമ്മാത്രമല്ലേ  വനിദൂരത്തനിരുന്നസ്  പഠനിക്കുവമ്മാനള്ള  സമ്മാകങതനിക  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

സണവനിധമ്മാനണകൂടെനി  കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്നതമ്മാകണണ  നമ്മുഴടെ  പുതനിയ

യൂണനികവഴനിറനി.   തുറന്ന അക്കമ്മാദമനികസ് നയണ പനിന്തുടെരുക മമ്മാത്രമല്ലേ കകമ്മാഴ്സുകള

ഡനിഴഴസന് ഴചയ്യുന്ന കമ്മാരര്യത്തനിലണ കവറനിട്ട രസ്പീതനി കമ്മാണമ്മാന് നമുക്കസ് കഴെനിയണണ.

നനിലെവനിലള്ള  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  രസ്പീതനിഴയന്നസ്  പറയുന്നതസ്  എസസ്.എസസ്.എല്.സനി.

പമ്മാസമ്മായമ്മാല്  പ്ലസസ്  ടു,  പനിന്നസ്പീടെസ്  ഡനിഗ്രനി,  അതുകഴെനിഞ്ഞമ്മാല്  പനി.ജനി.  എന്ന

രസ്പീതനിയനിലെമ്മാണസ്.  പനി.  ജനി  കഴെനിഞ്ഞ  വനിദര്യമ്മാര്തനികളകപമ്മാലണ  ഒരു

ഴതമ്മാഴെനിലെനിനകവണനി ഴനകട്ടമ്മാട്ടകമമ്മാടുകയമ്മാണസ്. പനി.ജനി കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള ആളുകളക്കസ്
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എഴന്തങനിലണ  ഴതമ്മാഴെനില്കൂടെനി  ലെഭര്യമമ്മാകുന്ന  തരത്തനിലള്ള  നല്യൂഴജന് കകമ്മാഴ്സുകള

പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനകവണനി  നമുക്കസ്

സമ്മാദ്ധര്യമമ്മാകകണതുണസ്.   ഗരുവനിഴന്റെ  കപരനില്  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി

തുടെങ്ങുന്നതസ്  നല്ലേ  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  അകതമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ  ഗരുവനിഴന്റെ  ദര്ശേനങള

പഠനിക്കുന്നതനിനണ  പഠനിപ്പനിക്കുന്നതനിനണ  കവണനിയുള്ള  സണവനിധമ്മാനങളകൂടെനി

ഉണമ്മാകകണതമ്മായനിട്ടുണസ്.  ഗരുവനിഴന്റെ  ദര്ശേനങളക്കസ്  ഏഴറ  പ്രസക്തനി

വര്ദ്ധനിചവരുന്ന  കമ്മാലെഘട്ടമമ്മാണസ്.  എല്ലേമ്മാ  വനിഭമ്മാഗണ  മനഷര്യഴരയുണ  ഒന്നമ്മായനി

കമ്മാണുക  എന്നതമ്മായനിരുന  ഗരുവനിഴന്റെ  സകന്ദശേണ.  ആ  സകന്ദശേത്തനിഴന്റെ

പ്രസക്തനി  വര്ദ്ധനിചവരുന്ന  കമ്മാലെഘട്ടത്തനില്  ഗരുവനിഴനക്കുറനിചസ്  പുതനിയ

തലെമുറയ്ക്കസ്  കൂടുതല്  പഠനിക്കമ്മാന്  ഇക്കൗ  യൂണനികവഴനിറനിയനില്

സക്കൗകരര്യഴമമ്മാരുക്കണഴമന്നമ്മാണസ് എഴന്റെ നനിര്കദ്ദേശേണ.  ഗമ്മാനനിയന് സ്റ്റേഡസ്പീസനിഴന്റെ

മമ്മാതൃകയനില്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മാണഗരുവനിഴന്റെ  ദര്ശേനങളക്കുണ  പ്രവര്ത്തനങളക്കുണ

കകരളത്തനിലണ  അതനിനപ്പുറണ  കലെമ്മാകഴമങ്ങുമുള്ള  പ്രസക്തനി

രൂപഴപ്പടുതന്നതനിനള്ള  ഒരു  കകമ്മാഴസ്  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്

ആരണഭനികക്കണതുണസ്.  ബനിരുദ  തലെത്തനില്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാന്  പ്രമ്മാകയമ്മാഗനിക

വനിഷമമുഴണങനില്  ബനിരുദമ്മാനന്തര  തലെത്തനിഴലെങനിലണ  അത്തരഴമമ്മാരു  കകമ്മാഴസ്
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ഉണമ്മാകകണതസ്  അതര്യമ്മാവശേര്യമമ്മാണസ്.  ജമ്മാതനികഭദണ  മതകദതഷണ  ഏതുമനില്ലേമ്മാഴത

സർവ്വരുണ  കസമ്മാദരകതതന  വമ്മാഴന്ന  മമ്മാതൃകമ്മാസമ്മാനമമ്മായനി  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനി  മമ്മാറണഴമങനില്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  സ്റ്റേഡസ്പീസനിഴന്റെ  ഒരു  കകമ്മാഴസ്

തസ്പീര്ചയമ്മായുണ  ആരണഭനികക്കണതുണസ്.  ജമ്മാതനിഭമ്മാന്തനില്  നനിന്നസ്  കകരളഴത്ത

വനികമമ്മാചനിപ്പനിച  ഗരുവനികനമ്മാടുള്ള  വര്ത്തമമ്മാനകമ്മാലെ  കകരളത്തനിഴന്റെ

ആദരവമ്മായനിരനിക്കുണ അത്തരഴമമ്മാരു കകമ്മാഴസ്.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മാണഗരുവനിഴന്റെ ജസ്പീവനിതവണ

കൃതനികളുണ,  ഗരുവനിഴന്റെ ദര്ശേനണ കകരളസ്പീയ സമൂഹത്തനിനണമ്മാക്കനിയ മമ്മാറങള,

ഗരുവനിഴന്റെ നകവമ്മാതമ്മാന സങല്പ്പണ, വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ സങല്പ്പണ തുടെങനിയവ ഇക്കൗ

കകമ്മാഴനിഴന്റെ  കരനിക്കുലെത്തനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാകണണ.  ഗരുവനിഴന  അറനിയുക  മമ്മാത്രമല്ലേ

ഗരു  വനിഭമ്മാവനണ  ഴചയ  സമൂഹത്തനിഴന്റെ  സൃഷനികൂടെനി  അതനിലണമ്മാകണണ.

ഗരുവനിഴന്റെ  ദര്ശേനങളക്കസ്  വര്ത്തമമ്മാനകമ്മാലെ  സമൂഹണ  കനരനിടുന്ന  എല്ലേമ്മാ

പ്രശങളക്കുമുള്ള  ഉത്തരണ  നല്കമ്മാനമ്മാകുഴമന്നതനിനമ്മാല്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

സ്റ്റേഡസ്പീസസ്  ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  പ്രഥമവണ  പ്രധമ്മാനവമമ്മായ  ലെക്ഷര്യമമ്മായനി

തസ്പീകരണതുണസ്.  അതസ്  കകവലെഴമമ്മാരു  ഴചയറനില്  ഒതുങനികപ്പമ്മാകരുഴതന്നമ്മാണസ്

എഴന്റെ  അഭനിപ്രമ്മായണ.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ

അധനികൃതരുണ  ഇക്കൗ  യൂണനികവഴനിറനി  മുകന്നമ്മാട്ടുവചനിട്ടുള്ള  നമ്മുഴടെ  സണസമ്മാന
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സര്ക്കമ്മാരുണ ഇക്കമ്മാരര്യത്തനില് ശദ്ധപതനിപ്പനിക്കണഴമന്നമ്മാണസ് എഴന്റെ നനിര്കദ്ദേശേണ.

ശസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി: സര്, ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി തുടെങ്ങുകമ്പമ്മാള, നനിലെവനില്

മറസ്  യൂണനികവഴനിറനികളനിലള്ള  ഡനിസ്റ്റേന്സസ്  എഡല്യൂകക്കഷന്  കകമ്മാഴ്സുകള

നനിര്ത്തലെമ്മാക്കുകമമ്മാ; തുടെരുകമമ്മാ? അതസ് തുടെരുന്നനിഴല്ലേങനില് ഏറവണ കമമ്മാകഡണമ്മായ

സക്കൗകരര്യങള  റസ്പീജനിയണലെമ്മായനി  ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയമ്മാല്,  ഓണ്ഴഴലെന്

സണവനിധമ്മാനത്തനിലൂഴടെ  കനരനിട്ടസ്  കമ്മാസകള  കകളക്കമ്മാനമ്മാകുണ.  കനമ്മാട്ടസ്

അയചഴകമ്മാടുക്കുകയുണ വമ്മായനിക്കുകയുണ ഴചയ്യുന്നതസ് പ്രമ്മാകയമ്മാഗനികമമ്മായ രസ്പീതനിയല്ലേ.

ഡനിഗ്രനിയുണ, പനി.ജനി.യുണ  കഴെനിഞ്ഞസ് കജമ്മാലെനിയ്ക്കുകവണനി അകപക്ഷനിക്കുന്ന പലെര്ക്കുണ

കവണത്ര കകമ്മാമ്പനിറന്സനിയനില്ലേ.  കതമ്മാളനിഴഴഫഡസ് ആയ ആളുകഴള കകമ്മാമ്പനിറന്റെസ്

ആക്കുന്ന  വനിധത്തനില്  ഫനിനനിഷനിണഗസ്  സ്കൂള  സണവനിധമ്മാനണ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ആരണഭനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയണഴമന്നസ്  നനിങളക്കസ്

അഭനിപ്രമ്മായമനികല്ലേ? 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുള്ള: സര്, പ്ലസസ് ടു കഴെനിഞ്ഞ നമ്മുഴടെ കുട്ടനികള  ഡനിഗ്രനി

പഠനിക്കമ്മാനമ്മായനി  കകമ്മാകളജുകളനില്  അകപക്ഷ  ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല്  അഡനിഷന്

കനിട്ടുന്നനില്ലേ. ഴറഗലെര് കകമ്മാകളജുകളനില് ആവശേര്യമമ്മായ സസ്പീറ്റുകള ഇല്ലേമ്മാത്തതമ്മാണസ്

ഇത്തരണ  വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ  ആവശേര്യകത  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതസ്.
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ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഴമമ്പര് സനി.  മമ്മൂട്ടനി  സൂചനിപ്പനിചതസ്,  കമ്മാലെനിക്കറസ്

യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ കസ്പീഴെനില് രണസ് ലെക്ഷകത്തമ്മാള ണ വനിദര്യമ്മാര്തനികള ഓപ്പണമ്മായനി,

ഴഴപ്രവറമ്മായനി  പഠനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  വരുന്നകതമ്മാടുകൂടെനി

അത്തര ണ കുട്ടനികളക്കസ് പമ്മാരലെല് കകമ്മാകളജുകളനില് കചര്ന്നസ് പഠനിക്കുന്നതനിനള്ള

സക്കൗകരര്യണ  ഇല്ലേമ്മാതമ്മാകുകമമ്മാ  എനള്ള  സണശേയണ  നനിലെനനില്ക്കുന.  ഇത്തരണ

സണശേയങളകൂടെനി പരനിഹരനിക്കമ്മാന് സമ്മാധര്യമമ്മാകണണ. ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

ബനില്ലേനിഴലെ  വര്യവസ  പ്രകമ്മാര ണ  ഇതര  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ  വനിദൂര

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ ണ  പൂര്ണ്ണമമ്മായുണ  നനിര്ത്തലെമ്മാക്കുന്നകതമ്മാഴടെ  പ്രധമ്മാന

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  നഴട്ടലെസ് ല  തകര്ക്കുണ.  കമ്മാലെനിക്കട്ടസ്

യൂണനികവഴനിറനിഴയ സണബനനിചനിടെകത്തമ്മാളണ  വലെനിഴയമ്മാരു വരുമമ്മാന മമ്മാര്ഗമമ്മാണസ്

അടെയുന്നഴതന്ന അഭനിപ്രമ്മായണകൂടെനി ഉയര്നവന്നനിട്ടുണസ്. സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളക്കസ്

സതന്തണ നനിലെയ്ക്കസ്  കഴണത്തമ്മാവന്ന ഫണനില് ഏറവണ പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ടതമ്മായനിരുന

വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  വനിഭമ്മാഗണ  വഴെനിയുള്ള  വരുമമ്മാനണ.  അഞസ്  വര്ഷത്തനിനനിഴടെ

കകരള,  കകമ്മാഴെനികക്കമ്മാടെസ്,  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലെമ്മാ  ശേമ്മാലെകളക്കസ്  ഇക്കൗ  ഇനത്തനില്

ആഴക  വരുമമ്മാനണ  127.9  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്.  63.23 കകമ്മാടെനി  രൂപ

നടെത്തനിപ്പനിനള്ള  ഴചലെവസ്  കഴെനിചമ്മാല്  64.67  കകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണസ്  മൂന്നസ്
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സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെയുണ  മനിചണ.  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  വരുന്നകതമ്മാഴടെ

മറസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ  വരുമമ്മാനത്തനിലണമ്മാകുന്ന  കുറവസ്  സര്ക്കമ്മാര്

നനികത്തണഴമന്നമ്മാണസ്  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിഴനക്കുറനിചസ്

പഠനിക്കമ്മാന്  നനികയമ്മാഗനിച  ഴസഷര്യല്  ഓഫസ്പീസര്  കഡമ്മാ.  ഴജ.  പ്രകമ്മാശേസ്

അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്  ശേനിപമ്മാര്ശേ  ഴചയനിട്ടുള്ളതസ്.  അതുസണബനനിച

കമ്മാരര്യങഴളമ്മാനണ ഇക്കൗ ബനില്ലേനില് പ്രതനിപമ്മാദനിചസ് കമ്മാണുന്നനില്ലേ.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷ ണസദ്ദേസ്പീന് :  സര്,  പുതനിയ നസ്പീക്കഴത്ത സതമ്മാഗതണ ഴചയ്യുന.

നമ്മുഴടെ  സണസമ്മാനത്തസ്  ഴഴപ്രവറസ്  രജനികസ്ട്രേഷനണസ്.  കകമ്മാഴെനികക്കമ്മാടെസ്

യൂണനികവഴനിയുഴടെയുണ കകരള യൂണനികവഴനിയുഴടെയുണ ബനി.എ./ബനികകമ്മാണ കകമ്മാഴ്സുകള

ഴഴപ്രവറമ്മായനി  രജനിസ്റ്റേര്  ഴചയമ്മാണ.  ഴറഗലെര്  കുട്ടനികളക്കസ്  കനിട്ടുന്നതുകപമ്മാലള്ള

ഡനിഗ്രനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കറമ്മാണസ്  ആ  കുട്ടനികളക്കുണ  കനിട്ടുന്നതസ്.  അതസ്

നനിര്ത്തലെമ്മാക്കുകമ്പമ്മാള,  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  നനിന്നസ്  കനിട്ടുന്ന

ബനി.എ./ബനികകമ്മാണ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകള എങഴനഴയമ്മാഴക്ക തതലെര്യമമ്മാഴണന്നസ്

പറഞ്ഞമ്മാലണ  കജമ്മാലെനിക്കുണ  മറ്റുണ  പരനിഗണനിക്കുകമ്പമ്മാള  ഴപമ്മാതു

യൂണനികവഴനിറനിയനില്നനിന്നസ് കനിട്ടുന്ന ഴറഗലെര് സര്ട്ടനിഫനിക്കറനിഴന്റെ വമ്മാലെച്യു ഇതനിനസ്

കമ്മാണുന്നനില്ലേ.  അതുഴകമ്മാണസ്,  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ഴചയസ്
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പഠനിക്കുന്നവര്ക്കസ്  അങഴനയുണ  മറസ്  യൂണനികവഴനിറനികളനില്നനിന്നസ്  ഴഴപ്രവറസ്

രജനികസ്ട്രേഷന് എടുക്കുന്നവര്ക്കസ് ഇകപ്പമ്മാള ഉള്ളതുകപമ്മാഴലെയുണ ഴചയ്യുന്നതനിനള്ള

അവസരണ നനിലെനനിര്ത്തനിഴക്കമ്മാണ്ടുള്ള ക്രമസ്പീകരണമകല്ലേ നല്ലേതസ്?

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ശസ്പീ.  എന്.  ഷ ണസദ്ദേസ്പീഴന്റെ കചമ്മാദര്യണ വളഴര

പ്രസക്തമമ്മാണസ്.  സമമ്മാന്തര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  സമ്മാപനങളനില്  ഴറഗലെര്

സതഭമ്മാവത്തനില്  പഠനണ  പൂര്ത്തനിയമ്മാക്കുന്നവര്ക്കസ്  ലെഭനിക്കുന്ന

സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകളനില്  നനിന്നസ്  വര്യതര്യസ്തമമ്മായനി  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനികളനില്

പഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികളക്കസ്  ലെഭനിക്കുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കറനില്  'വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ'

അഴല്ലേങനില് 'ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിഴയന്നസ്'  കരഖഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണമ്മാകുഴമന്നകല്ലേ

നനിങള  പറയുന്നതസ്?  ഇത്തരണ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകള  കജമ്മാലെനി  സമ്മാധര്യതകഴള

പ്രതനികൂലെമമ്മായനി ബമ്മാധനിക്കമ്മാനനിടെയുഴണന്ന സണശേയണ നനിലെനനില്ക്കുനണസ്. 

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിഴയന്നസ് കരഖഴപ്പടുത്തനിയ സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ് കനിട്ടനിയമ്മാല് ജനി.സനി.സനി.

രമ്മാഷങളനില്  കജമ്മാലെനി  ലെഭനിക്കനിഴല്ലേനള്ളതമ്മാണസ്  വസ്തുത.  അതസ്  അങസ്

പരനികശേമ്മാധനിക്കണണ.  സയന്സസ്  കകമ്മാഴ്സുകളകൂടെനി  ഇതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി

തുടെങ്ങുഴമനണ  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  കകമ്മാകളജുകളുഴടെ  ലെമ്മാബുകളമ്മാണസ്  ഇതനിനമ്മായനി
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ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുതകഴയനണ  പറയുനണസ്.  അതസ്  എത്രമമ്മാത്രണ

പ്രമ്മാകയമ്മാഗനികമമ്മാഴണനകൂടെനി പരനികശേമ്മാധനികക്കണതുണസ്.  കമ്മാരണണ,  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

കകമ്മാകളജുകളനില്  അകക്കമ്മാമകഡഷനണ മറസ് കമ്മാരര്യങളക്കുമമ്മായനി പരനിമനിതമമ്മായ

സക്കൗകരര്യങള  മമ്മാത്രമമ്മാണസ്  ലെഭനിക്കുന്നതസ്.  ഇതനില്  കജമ്മായനിന്  ഴചയ്യുന്ന

കുട്ടനികളക്കസ്  ഇഴതമ്മാഴക്ക  എത്രമമ്മാത്രണ  പ്രമ്മാകയമ്മാഗനികമമ്മാകുഴമന്നസ്

പരനികശേമ്മാധനികക്കണതമ്മാണസ്.  ഇതനില് സനിന്ഡനികക്കറസ്,  ഴസനറസ്,  അക്കമ്മാഡമനികസ്

കക്കൗണ്സനില്  തുടെങനിയവഴയക്കുറനിഴചല്ലേമ്മാണ  പറയുനണസ്.  ഇകപ്പമ്മാളത്തഴന്ന

കകരളത്തനിഴലെ  യൂണനികവഴനിറനികളനിഴലെ  നനിയമനണ  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായ

അതനിപ്രസരണഴകമ്മാണസ്   പരനിതമ്മാപകരമമ്മായ  അവസമ്മാവനികശേഷത്തനിലെമ്മാണസ്.

തമ്മാല്ക്കമ്മാലെനികമമ്മായ  നനിയമനങള  നടെതന്നതനിനസ്  സനിന്ഡനികക്കറനിനണ

ഴസനറനിനണ  പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായ  അധനികമ്മാരണ  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഒരവസയമ്മാണസ്

ഇതനിഴന്റെ  കഭദഗതനിയനില്  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതസ്.  ഇതസ് രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായ

അതനിപ്രസരത്തനികലെയ്ക്കസ്  യൂണനികവഴനിറനിഴയ  ഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകുന്ന,  അതനിഴന്റെ

ഉകദ്ദേശേര്യശുദ്ധനി  തമ്മാറമമ്മാറമ്മാകുന്ന  അവസയനിലെമ്മായനിരനിക്കുണ  എനള്ളതസ്  തമ്മാങള

പരനികശേമ്മാധനിചനിട്ടുകണമ്മാ? 

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള,
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ശസ്പീ. എന്. ഷ ണസദ്ദേസ്പീന്  എന്നനിവര് പറഞ്ഞ കമ്മാരര്യങള തഴന്നയമ്മാണസ് എനനിക്കസ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട അണഗത്തനിഴന്റെ ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുത്തമ്മാനള്ളതസ്. കബസനിക്കലെമ്മായനി,

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരു ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി എനള്ളതനില് ഓപ്പണ് എന്നതസ്

മമ്മാറണണ.  കമ്മാലെനിക്കറസ്  യൂണനികവഴനിറനിയനിലണ  ഇകതവനിഷയമുണമ്മായനിരുന.

ജനി.സനി.സനി. രമ്മാജര്യങളനില് കജമ്മാലെനിക്കസ് കവണനി  ഒരു കുട്ടനി ഡനിഗ്രനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ്

ഹമ്മാജരമ്മാക്കനിയമ്മാല്  അതനിഴന്റെ  ഴജനവനിനനിറനി  കചമ്മാദനിക്കുണ.  ഴറഗലെര്  കകമ്മാഴസ്

കഴെനിഞ്ഞവര്ക്കസ്  മമ്മാത്രകമ  ഡനിഗ്രനി  അടെനിസമ്മാനമമ്മാക്കനിയുള്ള  കജമ്മാലെനി

ലെഭനിക്കുകയൂള.   സര്ട്ടനിഫനിക്കറനില്  'ഓപ്പണ്'  അഴല്ലേങനില്   'ഡനിസ്റ്റേന്സസ്

എഡല്യൂകക്കഷന്'  എന്നസ് കണ്ടുകഴെനിഞ്ഞമ്മാല് അതനിഴന്റെ കപരനില് കനിട്ടുന്ന കജമ്മാലെനി

അവര്ക്കസ്  നഷമമ്മാകുണ.  അതുഴകമ്മാണസ്  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിഴയന്ന  കപരസ്

മമ്മാറണണ.  ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി ഴകമ്മാടുക്കുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കറനിഴന്റെ ഴഴടെറനിലെനില്

ഓപ്പണ് എന്നസ് വരുന്നകതമ്മാടുകൂടെനി കജമ്മാലെനി സമ്മാധര്യത നഷഴപ്പടെമ്മാനനിടെയുണസ്. ഇതസ്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ഴമമ്പറഴടെ ശദ്ധയനില്ഴപ്പട്ടനിട്ടുകണമ്മാ? കബസനിക്കലെമ്മായനി ഇതനിഴന്റെ

ഴറലെവന്സസ് പറഞ്ഞതനില് ഴതറനിയനിട്ടുണസ്. കഗമ്മാബല് നസ്പീഡസ് ഉഴണന്നസ് ഇതനിഴന്റെ

ഉകദ്ദേശേര്യങളനിലണ  ലെക്ഷര്യങളനിലണ  പറയുന്നതസ്  പമ്മാര്ട്ടസ്ഴഴടെണ  കജമ്മാലെനി  ഴചയ്യുന്ന

ആളുകളക്കമ്മാണസ്. ഇന്നസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ഴമമ്പര് സൂചനിപ്പനിചതുകപമ്മാഴലെ, പ്ലസസ്  ടു
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കഴെനിഞ്ഞതനിനകശേഷണ  higher  study -ക്കസ്  കവണനി  ഇതനിഴന  ആശയനിക്കുന്ന

കുട്ടനികളുണമ്മാകുണ.  ഇതനിഴന്റെ ഉകദ്ദേശേര്യ ലെക്ഷര്യങളനില് അതസ് പറയുന്നനില്ലേ. മഴറമ്മാരു

പ്രധമ്മാന  കമ്മാരര്യണ,  വനി.സനി.-ഴയ  നനിയമനിചതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്  കകരളത്തനില്

വലെനിയ വനിവമ്മാദങള നടെനകഴെനിഞ.  ആ വനിവമ്മാദങളക്കപ്പുറത്തസ്,  ഇകപ്പമ്മാള

നനിയമനിതനമ്മായനിട്ടുള്ള  വനി.സനി.,  പനി.വനി.സനി.,  രജനിസ്ട്രേമ്മാര്  അടെക്കമുള്ളവര്ക്കസ്

യു.ജനി.സനി. നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന കതമ്മാളനിഫനികക്കഷന് ഇല്ലേ. വനി.സനി. ആകണഴമങനില്

പത്തസ്  വര്ഷഴത്ത  ഴപ്രമ്മാഫസര്ഷനിപ്പസ്  കവണഴമന്നസ്  യു.ജനി.സനി.  കൃതര്യമമ്മായനി

പറയുനണസ്. 

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ളയ്ക്കസ്  സണസമ്മാരനിക്കമ്മാന്

അവസരണ നല്കൂ.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബമ്മാഹനിണ: സര്, ഇതസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ചര്ചയമ്മാണസ്. 

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: ഇടെഴപട്ടസ് കചമ്മാദര്യണ കചമ്മാദനികചമ്മാള.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഞമ്മാന് കചമ്മാദര്യണ കചമ്മാദനിക്കുന്നതല്ലേ,  ഒരു

വസ്തുത പറയുന്നതമ്മാണസ്.  യു.ജനി.സനി.  നനിശയനിച കതമ്മാളനിഫനികക്കഷന് ഇല്ലേമ്മാത്ത

ഒരു  വനി.സനി.-ഴയ  ഇവനിഴടെ  നനിയമനിചമ്മാല്  -  ഒരമ്മാളല്ലേ,  മൂന്നസ്  കപരുണ

കയമ്മാഗര്യതയനില്ലേമ്മാത്തവരമ്മാണസ്  -  യു.ജനി.സനി.-യുഴടെ  അണഗസ്പീകമ്മാരണ
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സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയ്ക്കസ്  കനിട്ടുകമമ്മാഴയനള്ളതസ്  അറനികയണതമ്മാണസ്.  മമ്മാത്രമല്ലേ,

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ തുടെങ്ങുന്നതനിനസ് ഴപര്മനിഷന് വമ്മാകങണതമ്മായനിട്ടുണസ്, ഇകപ്പമ്മാള

അതുകപമ്മാലണ കനിട്ടനിയനിട്ടനില്ലേ. 

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ദസ്പീര്ഘമമ്മായനി  സണസമ്മാരനിക്കമ്മാഴത  കചമ്മാദര്യണ

കചമ്മാദനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഇതസ്  കചമ്മാദര്യമല്ലേ.  കമല്പ്പറഞ്ഞ

കമ്മാരര്യങള  ഇകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുതകയമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

ഴമമ്പറഴടെ  ശദ്ധയനില്ഴപ്പടെമ്മാത്ത  മഴറമ്മാരു  കമ്മാരര്യണ,  കകമ്മാഴെനികക്കമ്മാടെസ്

യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ  30  അദ്ധര്യമ്മാപകരുണ  200-ല്  പരണ  ജസ്പീവനക്കമ്മാരുണ

അടെങ്ങുന്ന  വലെനിഴയമ്മാരു  വനിഭമ്മാഗണ  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ഡനിസ്റ്റേന്സസ്

എഡല്യൂകക്കഷന് ഴഴകകമ്മാരര്യണ ഴചയ്യുന്നതസ് അങയുഴടെ ശദ്ധയനില്ഴപ്പട്ടനിട്ടുകണമ്മാ?

മനി  .   ഴഡപല്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്:അകദ്ദേഹത്തനിനസ് പറയമ്മാന് അവസരണ നല്കൂ.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഇതനിഴന്റെ   നസ്പീഡസ്   പറയുന്നനിടെത്തസ്

യു.ജനി.സനി.  കഗ്രഡസ്  ഇന്ഡകനില്  3.26  കവണഴമന്നസ്  പറഞ്ഞതസ്  ഇകപ്പമ്മാള

അങഴന  കവണ.  മൂകന്നമ്മാ  അതനിനസ്  മുകളനികലെമ്മാ  കപമ്മായനിന്റെസ്  ഉഴണങനില്

ഡനിസ്റ്റേന്സസ് എഡല്യൂകക്കഷന് തുടെങമ്മാണ. കകരളമ്മാ യൂണനികവഴനിറനിയനിലണ കമ്മാലെനിക്കട്ടസ്
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യൂണനികവഴനിറനിയനിലണ  തുടെങമ്മാന്  പമ്മാടെനിഴല്ലേന്നനില്ലേ.  മമ്മാത്രമല്ലേ,  ഒരു

യൂണനികവഴനിറനിക്കസ്  കസ്പീഴെനില്  എന്തസ്  കകമ്മാഴസ്  തുടെങണഴമനള്ളതസ്  ആ

യൂണനികവഴനിറനിയമ്മാണസ്  തസ്പീരുമമ്മാനനികക്കണഴതന്നസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  സപ്രസ്പീണ

കകമ്മാടെതനി വനിധനിയുണസ്.  ഇതസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട അണഗത്തനിഴന്റെ ശദ്ധയനിലകണമ്മാ?

മനി  .    ഴഡപല്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ള,  ദയവമ്മായനി  അങസ്

സണസമ്മാരനിക്കൂ....

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ഇതസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുകദവഴന്റെ

കപരനിലള്ള ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിഴയ സണബനനിക്കുന്ന ചര്ചയമ്മാണസ്.  വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട  ഒരു  വനിഷയമമ്മായതനിനമ്മാല്  എല്ലേമ്മാ  ഴമമ്പര്മമ്മാര്ക്കുണ  ഇടെഴപട്ടസ്

സണസമ്മാരനിക്കമ്മാനള്ള അവസരണ ഴകമ്മാടുക്കണണ.

ശസ്പീ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു: സര്,  ചര്ചയ്ക്കനിടെയനില് ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന്

തങള  പറഞ,  ഇത്തരണ  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയമ്മാഴണങനിലണ

കര്യമ്മാമ്പസകളനിലണ  ഴസനറനിലണ  സനിന്ഡനികക്കറനിലണ  രമ്മാഷസ്പീയ  അതനിപ്രസരണ

ഉണമ്മാകുന്നതസ്  തടെയമ്മാന്  പറ്റുകമമ്മാഴയന്നസ്.  അത്തരണ  രമ്മാഷസ്പീയ  സണഘടെനമ്മാ

പ്രവര്ത്തനങളക്കനിടെയനിലൂഴടെയുണ  വനിദര്യമ്മാര്തനി  സണഘടെനമ്മാ

രമ്മാഷസ്പീയത്തനിലൂഴടെയുണ വളര്ന വന്നനിട്ടുള്ളവരമ്മാണസ് ഇതനിഴലെ എഴപതസ്-എണ്പതസ്
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ശേതമമ്മാനണ  വരുന്ന  പ്രതനിനനിധനികള.  യഥമ്മാര്തത്തനില്  അതസ്  വനിദര്യമ്മാര്തനി

സണഘടെനമ്മാ  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മാഴണങനിലണ  യൂണനികവഴനിറനി  ഴസനറസ്,

സനിന്ഡനികക്കറനികലെയ്ക്കസ്  വര്യതര്യസ്ത  രമ്മാഷസ്പീയ  കമ്മാഴപ്പമ്മാടുഴണങനിലണ  രമ്മാഷസ്പീയ

കക്ഷനികള എന്ന നനിലെയ്ക്കസ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരനില്  നനിനള്ള പ്രതനിനനിധനികള

നനിര്ബനമമ്മായുണ  ഉണമ്മാകണണ.  അതുണമ്മാകകണ  എന്ന  തരത്തനികലെയ്ക്കുള്ള

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങളുഴടെ അഭനിപ്രമ്മായകത്തമ്മാടെസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

അണഗണ കയമ്മാജനിക്കുനകണമ്മാ? 

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  അങഴന

സനിന്ഡനികക്കറനിലണ  ഴസനറനിലണ  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായനി  തമ്മാല്പരര്യമുള്ള  ആളുകഴള

നനിയമനികക്കണ  എന്നതല്ലേ  പറയുന്നതസ്.  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായനി  നനിയമനണ

സനിന്ഡനികക്കറനിഴന്റെ  തമ്മാല്പരര്യങളക്കനസരനിചസ്,  ഇവനിഴടെ  വനിവക്ഷനിക്കുന്നതസ്

അക്കമ്മാദമനികസ്  തലെത്തനിലള്ള   ആളുകളമ്മാകണഴമന്നമ്മാണസ്  ഉകദ്ദേശേനിചതസ്.  ഇതസ്

ഓകരമ്മാ  വര്യതര്യസ്ത  വനിഭമ്മാഗങളമ്മായനി  പറഞ്ഞസ്,  ആ  വര്യതര്യസ്ത

വനിഭമ്മാഗങളനില്നനിനണ,  അതനിഴനമ്മാരു  മമ്മാനദണ്ഡവണ  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.  ഒരു

മമ്മാനദണ്ഡവണ  പറയമ്മാഴത  സനിന്ഡനികക്കറനിനസ്  തമ്മാല്പരര്യമുള്ള  ആളുകഴള

നനിര്കദ്ദേശേനിചമ്മാല്  അതസ്  അണഗസ്പീകരനിക്കമ്മാവന്ന  തരത്തനികലെയ്ക്കസ്
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കപമ്മാകുകമ്പമ്മാഴണമ്മാകുന്ന  പ്രയമ്മാസഴത്തക്കുറനിചമ്മാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  അല്ലേമ്മാഴത

രമ്മാഷസ്പീയണ പമ്മാടെനിഴല്ലേന്നല്ലേ പറഞ്ഞതസ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദ്ദുള്ള:  സര്,  ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള,

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ,  ശസ്പീ.  ഴക.  ബമ്മാബു എന്നനിവര് പറഞ്ഞതസ്  വളഴര

പ്രസക്തമമ്മായ  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  അതനികനമ്മാഴടെമ്മാഴക്ക  ഞമ്മാന്  കയമ്മാജനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള  ആദര്യണ  പറഞ്ഞതസ്  ഇക്കൗ

സര്ട്ടനിഫനിക്കറനിനസ്  ജനി.സനി.സനി.  രമ്മാജര്യങളനില്  വനിലെ  കനിട്ടനിഴല്ലേന്നമ്മാണസ്.

ജനി.സനി.സനി.  രമ്മാജര്യങളനില്  മമ്മാത്രമല്ലേ,  കകരളത്തനിനസ്  പുറത്തസ്  ഉന്നത

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനകപമ്മാലണ  ഇക്കൗ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറനിനസ്  വനിലെയനിഴല്ലേന്നമ്മാണസ്

മനസനിലെമ്മാക്കമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്.  അതനിനമ്മാല്  ഇതസ്  വളഴര   ഗരുതരമമ്മായ

വനിഷയമമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ഏറവണ  വലെനിയ  പ്രകതര്യകത

എനപറയുന്നതസ്,  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുകദവഴന്റെ  കപരനില്  യൂണനികവഴനിറനി

സമ്മാപനിതമമ്മാകുന  എന്നതമ്മാണസ്.  ആ  ഒരു  നന്മേ  മമ്മാത്രമമ്മാണസ്  നമള ഇതനില്

കമ്മാണുന്നതസ്. ഇതനിഴന്റെ മറ്റുവശേങളുണ ഘടെനയുണ ഴതറമ്മാണസ്; അതനിനമ്മാല് കൂടുതല്

വനിശേദമമ്മായ ചര്ചയ്ക്കസ് ഇതസ് വനികധയമമ്മാകക്കണതമ്മാണസ്.  ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിണ

പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  എനള്ള  കപരുകപമ്മാലണ
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ഴതറമ്മാഴണനള്ള  അഭനിപ്രമ്മായവമുണസ്.  1995-ല്  ഇതുകപമ്മാഴലെ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  ശമണ  നടെന്നകപ്പമ്മാള  ഇതസ്  നനിലെവനിഴലെ

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ  സതഭമ്മാവണ  തകര്ക്കുഴമന്നസ്  അപ്പുറത്തനിരുന്നവരമ്മാണസ്

അന്നസ്  പറഞ്ഞതസ്.  ഴഴവകനിയമ്മാണസ്  പലെകപ്പമ്മാഴണ  ഇത്തരണ  കമ്മാരര്യങഴളക്കുറനിചസ്

അവര്ക്കസ്  കബമ്മാധര്യണ  വരനിക.  ഇക്കൗ കമ്മാരര്യവണ  ആ രസ്പീതനിയനില് കണമ്മാല് മതനി.

കമ്മാരണണ  മുമ്പസ്  കമ്പല്യൂട്ടഴഴറകസഷന്  വന്നകപ്പമ്മാഴണ ടെമ്മാകസ് വന്നകപ്പമ്മാഴഴമമ്മാഴക്ക

അതസ് ഴഴവകനിയമ്മാണകല്ലേമ്മാ അണഗസ്പീകരനിചതസ്. അതുകപമ്മാഴലെതഴന്നയമ്മാണസ് 1995-ല്

ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  വന്നകപ്പമ്മാള  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  നനിലെവനിഴലെ

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  സതഭമ്മാവണ  തകര്ക്കുഴമന്ന  അഭനിപ്രമ്മായണ  അന്നസ്

ഉയര്നവന്നനിരുന.  ഏതമ്മായമ്മാലണ  ഇകപ്പമ്മാള  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  കദവഴന്റെ

കപരനില്  ഇങഴനഴയമ്മാരു  യൂണനികവഴനിറനി  വരുന്ന  കമ്മാരര്യണ  നല്ലേതമ്മാണസ്.  അതസ്

നനിലെവനില് ഴഴപ്രവറമ്മായനി പഠനിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടനികഴള കദമ്മാഷകരമമ്മായ രസ്പീതനിയനില്

ബമ്മാധനിക്കമ്മാതനിരനിക്കമ്മാനള്ള  ശമണ  ഉണമ്മാകകണതമ്മായനിട്ടുണസ്.  മറസ്

സണസമ്മാനങളനില് ഉന്നത വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിന കപമ്മാകമ്മാന് ഇക്കൗ സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ്

പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടെണണ.  അതുകപമ്മാഴലെ  ജനി.സനി.സനി.  രമ്മാജര്യങളുളഴപ്പഴടെയുള്ള

വനികദശേ  രമ്മാജര്യങളനില്  ഴതമ്മാഴെനില്  കതടെനികപ്പമ്മാകുകമ്പമ്മാഴണ  ഇക്കൗ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ്
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പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുന്ന  തരത്തനികലെയ്ക്കസ്  കമ്മാരര്യങള  മമ്മാറനിഴയടുക്കമ്മാന്  കഴെനിയണണ.

യൂണനികവഴനിറനിഴയ  സണബനനിചസ്   പറയുകമ്പമ്മാള  രമ്മാഷസ്പീയഴത്തക്കുറനിചമ്മാണസ്

പറയുന്നതസ്.  യൂണനികവഴനിറനികള  പലെകപ്പമ്മാഴണ  വനിവമ്മാദകകന്ദ്രങളമ്മാണസ്.  ഏതു

യൂണനികവഴനിറനിയമ്മായമ്മാലണ  അവനിടെഴത്ത  നനിയമനങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്,

പനിന്വമ്മാതനില് നനിയമനണ നടെത്തമ്മാന് കവണനി  യൂണനികവഴനിറനി ഉണമ്മാക്കുകഴയന്ന

രസ്പീതനിയനികലെയ്ക്കസ്  കപമ്മാകമ്മാന്   പമ്മാടെനില്ലേ.  പലെകപ്പമ്മാഴണ  എല്ലേമ്മാ  കകമ്മാഴ്സുണ  കഴെനിഞ്ഞസ്

കജമ്മാലെനി  പ്രതസ്പീക്ഷനിചസ്  കഴെനിയുന്ന  പനി.എസസ്.സനി.  റമ്മാങസ്  ലെനിസ്റ്റേനില്  സമ്മാനണ

പനിടെനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദര്യമ്മാഗമ്മാര്തനികളക്കസ്  പനി.എസസ്.സനി.  മുകഖന  കജമ്മാലെനി

ലെഭനികക്കണ  അവസരണ  കപമ്മാലണ  നനികഷധനിക്കഴപ്പടുകയമ്മാണസ്.

യൂണനികവഴനിറനികളനിഴലെമ്മാഴക്ക പനിന്വമ്മാതനില് നനിയമനണ നടെക്കുനഴവന്ന പരമ്മാതനി

വളഴര  വര്യമ്മാപകമമ്മായുണസ്.  പുതുതമ്മായനി  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുകദവഴന്റെ  കപരനില്

വരുന്ന ഇക്കൗ യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെങനിലണ അത്തരണ പരമ്മാതനിക്കനിടെവരമ്മാത്ത വനിധണ

വളഴര സതമ്മാരര്യമമ്മായ രസ്പീതനിയനില് നനിയമനവണ കമ്മാരര്യങളുഴമമ്മാഴക്ക നടെത്തമ്മാനള്ള

സണവനിധമ്മാനണ കൂടെനി ഉണമ്മാകക്കണതമ്മായനിട്ടുണസ്.  

ശസ്പീ  .    മുഹമദസ്  മുഹസനിന്   പനി  .:  സര്,  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ  കഴെനിഞ്ഞ

ഭരണകമ്മാലെത്തസ്  പതനിമൂവമ്മായനിരകത്തമ്മാളണ  ആളുകഴളയമ്മാണസ്  പനിന്വമ്മാതനിലെനിലൂഴടെ
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നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്. അതനിനസ് വര്യക്തമമ്മായ കരഖയുണ പത്രവമ്മാര്ത്തയുഴമമ്മാഴക്കയുണസ്.

കവണഴമങനില്  ഞമ്മാന്  കമ്മാണനിക്കമ്മാണ.  പത്രവമ്മാര്ത്ത  തഴന്നയുണസ്.  ഓപ്പണ്,

ഓപ്പണ്  എന  പറയുന്ന  പഴെയ  concept;  ഓപ്പണ്  കലെണനിണഗനിഴന്റെ  പഴെയ

concept മമ്മാറനിയനിട്ടുണസ്.  പഴെയ  distant  education  എന്നതനില്നനിനണ  മമ്മാറനി,

ഇകപ്പമ്മാള lifelong learning, അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന ഴഴലെഫസ് ഴഴവഡമ്മായനി കലെണ്

ഴചയമ്മാന്  പറ്റുന്ന,  അതമ്മായതസ്  എല്ലേമ്മാ  രസ്പീതനിയനിലണ  കൂടുതല്  ഫ്ലെെകനിബനിളുണ

ഓപ്പണുണ ആയനിട്ടുള്ള എഡല്യൂകക്കഷണല് ഓപ്പര്ചല്യൂണനിറനി എനള്ള നനിലെയ്ക്കമ്മാണസ്

ഇകപ്പമ്മാള  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനികഴള  കമ്മാണുന്നതസ്.  Knowledge  based

ആയനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഴസമ്മാഴഴസറനിഴയ  ഴഡവലെപസ്  ഴചയണഴമങനില്

അത്തരത്തനിലള്ള  റനികസമ്മാഴസ്  അത്രയുണ ഫ്ലെെകനിബനിളമ്മായനിരനിക്കണണ, location,

time  എന്നനിവ പ്രശമല്ലേ.  പഠനിക്കുന്ന  content,  അതസ്  പഠനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന

സമ്മാഹചരര്യണ  ഇതമ്മാണസ്  ഇന്നസ്  കലെമ്മാകത്തസ്  ഏറവണ  പ്രധമ്മാനമമ്മായനിട്ടുള്ളതസ്.

അതുഴകമ്മാണസ്   'ഓപ്പണ്'  എനള്ള  കപരസ്  പുതനിയ  definition-ല്  അത്ര

പ്രശമല്ലേമ്മാഴയന്നമ്മാണസ് എനനിക്കസ് കതമ്മാന്നനിയനിട്ടുള്ളതസ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷണസസ്പീര്:  സര്,  ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ വനി.സനി.,

പനി.വനി.സനി.,  രജനിസ്ട്രേമ്മാര്  നനിയമനണ  കഴെനിഞ്ഞകപ്പമ്മാള  ഇവര്ക്കസ്  യു.ജനി.സനി.
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നനിഷ്കര്ഷനിച  കയമ്മാഗര്യതയനിഴല്ലേന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ചനിലെര്  കകസനിന  കപമ്മായനിരുന.

അവര് അവസമ്മാനണ കകസസ്  പനിന്വലെനിചസ്  കപമ്മാകുന്ന സമ്മാഹചരര്യമുണമ്മായനിട്ടുണസ്;

അതസ് അങയുഴടെ ശദ്ധയനില്ഴപ്പട്ടനിട്ടുകണമ്മാ? 

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  ഴമമ്പര് ഇക്കൗ കമ്മാരര്യണ

സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ശസ്പീ.  മുഹമദസ്  മുഹസനിന് പനി.,  പറഴഞ്ഞമ്മാരു കമ്മാരര്യണ

ഇവനിഴടെയുണസ്.  അതമ്മായതസ്  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ  കമ്മാലെത്തസ്  പതനിമൂവമ്മായനിരണ

പനിന്വമ്മാതനില് നനിയമനണ നടെനഴവന്നസ്. യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ ഭരണകമ്മാലെത്തസ്  ഒരു

നനിയമനവണ നടെന്നനിട്ടനില്ലേ.  മമ്മാത്രമല്ലേ,  കമ്മാലെനിക്കറസ് യൂണനികവഴനിറനിയനില്  കനമ്മാണ്

ടെസ്പീചനിണഗസ്  സ്റ്റേമ്മാഫനിഴന്റെ പനിന്വമ്മാതനില് നനിയമനണ  നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.

2013-ഴലെ  യു.ഡനി.എഫസ്.-ഴന്റെ  സനിന്ഡനികക്കറസ്  ഇക്കൗ

നനിയമനങഴളമ്മാഴക്കത്തഴന്ന,  കനമ്മാണ്  ടെസ്പീചനിണഗസ്  സ്റ്റേമ്മാഫനികന്റെതസ്  മുഴവന്

പനി.എസസ്.സനി.-ക്കസ്  വനിട്ടുഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുണസ്.  അതുകപമ്മാലണ  വകവയ്ക്കമ്മാഴതയമ്മാണസ്

ഇകപ്പമ്മാള  നനിയമനണ  നടെത്തനിഴക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.  അതസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

അണഗത്തനിഴന്റെ ശദ്ധയനില്ഴപ്പട്ടനിട്ടുകണമ്മാ;

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉഴഴബദ്ദുള്ള: സര്, ഇവനിഴടെ ശസ്പീ. എ. എന്. ഷണസസ്പീര് പറഞ്ഞ

കമ്മാരര്യണ   ഇക്കൗ  ഓര്ഡനിനന്സനിഴനതനിരമ്മായനി കകമ്മാടെതനിയനില്കപ്പമ്മായനി  എന്നകല്ലേ.
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അതനിഴന്റെ കവഴറ വനിവമ്മാദങളനികലെയ്ഴക്കമ്മാനണ കപമ്മാകകണ.  അതസ് പനി.വനി.സനി.

നനിയമനവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട ഴചറനിയ വനിവമ്മാദമമ്മാണസ്.  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞതസ്  ഇക്കൗ

ഓഡനിനന്സനിഴനതനിഴര   പത്തനണതനിട്ടയനിഴലെ  പമ്മാരലെല്  കകമ്മാകളജനിഴലെ

വനിദര്യമ്മാര്തനികള  കകമ്മാടെതനിയനില്  കപമ്മായനിരുന.  ഇഴതമ്മാഴക്ക  പമ്മാരലെല്

കകമ്മാകളജനിഴന  പ്രതനികൂലെമമ്മായനി  ബമ്മാധനിക്കുഴമന്നതനിനമ്മാലെമ്മാണസ്  അവനിടെഴത്ത

വനിദര്യമ്മാര്തനികള  ഉക്കൗര്ജസതലെരമ്മായനി  കകമ്മാടെതനിയനില്  കപമ്മായതസ്.  ആ  കസ്റ്റേ

ഇകപ്പമ്മാള   നനിലെനനില്ക്കുനകണമ്മാ  എഴന്നനനിക്കറനിയനില്ലേ.  എഴന്റെ

ശദ്ധനിയനില്ഴപ്പട്ടനില്ലേ.  അങഴനഴയമ്മാരു കസ്റ്റേയുണമ്മായനിരുന.  ശസ്പീ.  ഴക.  ബമ്മാബു

വനിദര്യമ്മാര്തനി സണഘടെനമ്മാ പ്രവര്ത്തനവമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ട കമ്മാരര്യണ പറഞ. ഇക്കൗ

സഭയനിഴലെ  മഹമ്മാഭൂരനിപക്ഷണ  ആളുകളുണ  യൂണനികവഴനിറനി  യൂണനിയഴന്റെ

പ്രവര്ത്തനങളനില്  സജസ്പീവമമ്മായനി  ഇടെഴപട്ടവരമ്മാണസ്.  യഥമ്മാര്തത്തനില്

യൂണനികവഴനിറനി  ഴസനറനില്  വനിദര്യമ്മാര്തനികളക്കസ്  പ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ  നല്കനിയതസ്

സനി.  എചസ്.  മുഹമദസ്  കകമ്മായ സമ്മാഹനിബസ്  കകരളത്തനിഴന്റെ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

മനനിയമ്മായനിരനിക്കുകമ്പമ്മാഴെമ്മാണസ്.  ഞമ്മാന്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുന്  മുഖര്യമനനി

ശസ്പീ.  ഉമന് ചമ്മാണനി ഒരു പരനിപമ്മാടെനിയനില് പ്രസണഗനിചതസ് കകട്ടനിട്ടുണസ്.  അകദ്ദേഹണ

പറഞ,  ഞമ്മാന്  ഴക.എസസ്.യു.  പ്രസനിഡന്റെമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തസ്  സനി.  എചസ്.
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മുഹമദസ്  കകമ്മായ  സമ്മാഹനിബനിഴന  കമ്മാണമ്മാന്  കപമ്മാകുകയുണ  നനികവദനണ

നല്കുകയുണ  ഴചയ്തു.  ഴസനറനില്  വനിദര്യമ്മാര്തനി  പ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ

ഉറപ്പമ്മാക്കണഴമന്നമ്മാവശേര്യഴപ്പട്ടസ്  ഞങള  നല്കനിയ  നനികവദനത്തനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണസ്   സനി.  എചസ്.  മുഹമദസ്  കകമ്മായ  മനനിയമ്മായകപ്പമ്മാള

ഴസനറനില് വനിദര്യമ്മാര്തനി പ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ ഉറപ്പുവരുത്തനിയതസ് എന്നസ്.  പ്രനിയഴപ്പട്ട

ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷണസസ്പീര്  വനിദര്യമ്മാര്തനി  പ്രതനിനനിധനിയമ്മായനി  ഴസനറനില്

വന്നനിട്ടുള്ളതമ്മാണസ്.   കലെമ്മാലെയരമ്മാഷസ്പീയണ  പൂര്ണ്ണമമ്മായുണ  കവഴണന്ന  അഭനിപ്രമ്മായണ

നമുക്കനില്ലേ.  പകക്ഷ  അമനിതമമ്മായ  രമ്മാഷസ്പീയണ  പലെകപ്പമ്മാഴണ

അപകടെമുണമ്മാക്കനിയനിട്ടുണസ്. നമ്മുഴടെ ഴതമ്മാട്ടടുത്തമ്മാണസ് കകരള യൂണനികവഴനിറനി. ഇക്കൗ

യൂണനികവഴനിറനി  കര്യമ്മാമ്പസനില്  കുട്ടനികളക്കസ്  മമ്മാനര്യമമ്മായനി  പഠനിക്കമ്മാന്  കപമ്മാലണ

പറമ്മാത്ത  സമ്മാഹചരര്യമുണമ്മായനിട്ടുണസ്.  യൂണനികവഴനിറനി  കകമ്മാകളജനില്

എസസ്.എഫസ്.ഴഎ.-കയമ്മാടെസ്  ആഭനിമുഖര്യണ  പുലെര്ത്തമ്മാത്ത  വനിദര്യമ്മാര്തനികഴള

ഇടെനിമുറനിയനില് ഴകമ്മാണ്ടുകപമ്മായനി മര്ദ്ദേനിക്കുനഴവന്ന പരമ്മാതനി ഉയര്നവന്നനിരുന.

അകപ്പമ്മാള അത്തരത്തനികലെയ്ക്കസ്  കലെമ്മാലെയ രമ്മാഷസ്പീയണ കപമ്മാകുന്നതനികനമ്മാടെസ്  നമുക്കസ്

കയമ്മാജനിപ്പനില്ലേ. 

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  വനിദര്യമ്മാര്തനി  രമ്മാഷസ്പീയത്തനിഴന്റെ  അമനിതമമ്മായ
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സതമ്മാധസ്പീനണ  നമ്മുഴടെ  കലെമ്മാലെയങളനില്,  പ്രകതര്യകനിചസ്  സ്കൂളുകളനില് ഉണമ്മാകുന.

ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ  ശേക്തനിഴപ്പടുതന്നതനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  യഥമ്മാര്തത്തനില്

ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനികലെയ്ക്കസ്  കുട്ടനികള  വരമ്മാനനിടെയമ്മാകുന്നതുണ  അകതമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ

തഴന്ന പലെ സമരപരനിപമ്മാടെനികളുണ,  സ്കൂള തലെത്തനില് രമ്മാഷസ്പീയമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനില്

ഇകപ്പമ്മാള  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്  ഇല്ലേമ്മാത്ത  സമ്മാഹചരര്യമുണമ്മായനി.  യഥമ്മാര്തത്തനില്

കക്ഷനിരമ്മാഷസ്പീയത്തനില്  നനിന്നസ്  നമ്മുഴടെ  ഹയര്ഴസക്കണറനി  സ്കൂള  വഴരയുള്ള

സണവനിധമ്മാനണ  ഒഴെനിവമ്മാക്കഴപ്പട്ടതനിഴന്റെ  ഗണകരമമ്മായ  മമ്മാറണ  സ്കൂളുകളുഴടെ

ഡനിസനിപ്ലനിനനിലണമ്മായനിട്ടുണസ് എനള്ളതസ് അങസ് മനസനിലെമ്മാക്കനിയനിട്ടുകണമ്മാ ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുള്ള: സര്, അതസ് നമള കമ്മാണമ്മാതനിരുനകൂടെമ്മാ.  ഞമ്മാന്

മകഞരനി ഗവണ്ഴമന്റെസ് കബമ്മായ്സസ് ഹയര് ഴസക്കണറനി സ്കൂളനില് പഠനിക്കുകമ്പമ്മാള,

അന്നസ്  ഹയര്  ഴസക്കണറനിയനില്ലേമ്മായനിരുന,  ഴഴഹസ്ക്കൂളമ്മാണസ്.  അവനിഴടെ  സ്കൂള

ഴഴബഫര്കക്കഷന്  ആവശേര്യഴപ്പട്ടസ്  ഒരു  വനിദര്യമ്മാര്തനി  സണഘടെന  ആറമമ്മാസണ

സമരണ  ഴചയ്തു.   പനിന്നസ്പീടെസ്  ആറമമ്മാസണ  ഴഴബഫര്കക്കഷഴനതനിഴരയുണ  സമരണ

ഴചയ്തു.  ആ  ഒരു ഴകമ്മാല്ലേണ അവനിഴടെ പഠനണ നടെന്നനില്ലേ.  അങഴന കലെമ്മാലെയ

രമ്മാഷസ്പീയണഴകമ്മാണസ്  പഠനിക്കമ്മാനമ്മാഗ്രഹനിക്കുന്നവര്ക്കുകപമ്മാലണ  പഠനിക്കമ്മാന് പറമ്മാത്ത

സമ്മാഹചരര്യണ  മുമ്പുണമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല്  ഇകപ്പമ്മാള  സ്കൂളുകളനില്  വനിദര്യമ്മാര്തനി
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രമ്മാഷസ്പീയണ  ഉകപക്ഷനിച.  സണഘടെനമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനിലള്ള  ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പസ്

ഒഴെനിവമ്മാക്കനി.  എന്നനിട്ടുണ വനിദര്യമ്മാര്തനികളമ്മാരുണ രമ്മാഷസ്പീയത്തനില് വരമ്മാതനിരുന്നനിട്ടനില്ലേ.

കകമ്മാകളജുകളനിഴലെതകമ്പമ്മാള  അവഴരല്ലേമ്മാണ  സജസ്പീവമമ്മായനി  രമ്മാഷസ്പീയത്തനില്

വരനികയമ്മാണസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്  ഒരു  അപകടെവമുണമ്മായനിട്ടനില്ലേ.  ഇകപ്പമ്മാള

കകമ്മാകളജുകളനിലണ  യൂണനികവഴനിറനികളനിലഴമമ്മാഴക്കയുള്ള  അമനിതമമ്മായ

രമ്മാഷസ്പീയസതമ്മാതനര്യഴത്തക്കുറനിചമ്മാണസ് കനരഴത്ത ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന്

തങള സൂചനിപ്പനിചതസ്.  അല്ലേമ്മാഴത കലെമ്മാലെയ രമ്മാഷസ്പീയണ കവഴണന്ന അഭനിപ്രമ്മായണ

ഇവനിഴടെയമ്മാരുണ  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.  ഞമ്മാന്  ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില്ലേ.  ബനില്

അവതരനിപ്പനിചഴകമ്മാണസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനി  പറഞ്ഞതസ്  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിയ്ക്കസ്  മൂന്നസ്  റസ്പീജനിയണല്  ഴസന്റെറകള  -  തലെകശ്ശേരനി  ഗവണ്ഴമന്റെസ്

ബണ്ണന് കകമ്മാകളജുണ പട്ടമ്മാമ്പനി സണസ്കൃത കകമ്മാകളജുണ കകമ്മാഴെനികക്കമ്മാടെസ് ഗവണ്ഴമന്റെസ്

ആര്ട്സസ്  ആന്റെസ്  സയന്സസ്  കകമ്മാകളജുമുഴണന്നമ്മാണസ്.  മലെപ്പുറണ  ജനില്ലേയനില്

35000-കത്തമ്മാളണ  കുട്ടനികള പ്ലസ്ടു  കഴെനിഞ്ഞസ്  ഡനിഗ്രനിക്കസ്  അഡനിഷന് കനിട്ടമ്മാഴത

പുറതനനില്ക്കുകയമ്മാണസ്.  അവര്ക്കസ്  പമ്മാരലെല്  കകമ്മാകളജനില്കപമ്മാലണ  സസ്പീറസ്

കനിട്ടുന്നനില്ലേ. അത്രയധനികണ കുട്ടനികള പുറതനനില്ക്കുകയമ്മാണസ്. എഴന്റെ ആവശേര്യണ,

ഇക്കൗ ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ റസ്പീജനിയണല് ഴസന്റെര് മലെപ്പുറണ ഗവണ്ഴമന്റെസ്
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കകമ്മാകളജനില്കൂടെനി  ആരണഭനിക്കണഴമന്നതമ്മാണസ്.  ഏറവണ  കൂടുതല്  ഴഴപ്രവറസ്

രജനികസ്ട്രേഷനള്ള  ജനില്ലേ  മലെപ്പുറമമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനിക്കറനിയമ്മാണ,

അങയുഴടെ  കൂടെനി  ജനില്ലേയമ്മാണതസ്.  അതുഴകമ്മാണസ്  റസ്പീജനിയണല്  ഴസന്റെര്  മൂന്നസ്

എനള്ളതസ്  നമ്മാലെമ്മാക്കനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കണഴമന്ന  ആവശേര്യണകൂടെനി  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ

ഉന്നയനിക്കുകയമ്മാണസ്.  കകരളത്തനിഴലെ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില് ഞമ്മാന് കനരഴത്ത

പറഞ്ഞതുകപമ്മാഴലെ  അദ്ധര്യമ്മാപക-അനദ്ധര്യമ്മാപക  തസ്തനികകളനിഴലെ

നനിയമനവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുണമ്മാകുന്ന  വനിവമ്മാദങള  പുതനിയ

യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെങനിലണ   ഒഴെനിവമ്മാക്കമ്മാനള്ള  ശമണ  നമ്മുഴടെ

ഭമ്മാഗതനനിനണമ്മാകകണതമ്മായനിരുന.  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  നനിയമനങള

പൂര്ണ്ണമമ്മായുണ  ഴമറനിറസ്  മമ്മാനദണ്ഡമമ്മായനി  എടുക്കമ്മാന്  കഴെനിയണണ.

സണവരണതതതങള  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിലണ  പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായുണ

പമ്മാലെനിക്കുനഴവന്നസ്  ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന്  കഴെനികയണതമ്മായനിട്ടുണസ്.  വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട ഒരു ബനില്ലേമ്മായതുഴകമ്മാണസ് ഇക്കൗ ബനില്ലേനില് എല്ലേമ്മാവരുണ അഭനിപ്രമ്മായ

പ്രകടെനണ നടെത്തനി.  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ ഇതനികനമ്മാടെസ്  തമ്മാല്പരര്യമുഴണന്നമ്മാണസ് അതനില്

നനിനണ വര്യക്തമമ്മാകുന്നതസ്.  

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  മനനികയമ്മാടെസ്  ഞമ്മാഴനമ്മാരു  കമ്മാരര്യണകൂടെനി
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ശദ്ധയനില്ഴപ്പടുതകയമ്മാണസ്. ഇക്കൗ ഗവണ്ഴമന്റെസ് വന്നതനിനകശേഷണ വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

വകുപ്പസ്  വനിഭജനിചസ്  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  വകുപ്പനിനസ്  ഒരു  മനനിയുണ  ഴപമ്മാതു

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  വകുപ്പനിനസ്  മഴറമ്മാരു  മനനിയുമമ്മാക്കനി.  പഴക്ഷ  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

കമഖലെയനിഴലെ  പ്രശങളക്കസ്  അതുഴകമ്മാണ്ടുണ  പരനിഹമ്മാരണ  കമ്മാണമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലേ.  പരനിഹരനിക്കഴപ്പകടെണ  ധമ്മാരമ്മാളണ  പ്രശങള  ഇകപ്പമ്മാഴണ

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ കമഖലെയനില് നനിലെനനില്ക്കുനണസ്. നമ്മുഴടെ സണസമ്മാനഴത്ത

നനിരവധനി  കകമ്മാകളജുകളനില്  ഇകപ്പമ്മാള  പ്രനിന്സനിപ്പമ്മാള  തസ്തനിക

ഒഴെനിഞകനിടെക്കുകയമ്മാണസ്.  എഴന്റെ   അറനിവസ്  ശേരനിയമ്മാഴണങനില്  56

കകമ്മാകളജുകളനില്   പ്രനിന്സനിപ്പമ്മാള തസ്തനിക ഒഴെനിഞകനിടെക്കുകയമ്മാണസ്. എന്നമ്മാല്

പ്രനിന്സനിപ്പമ്മാളമ്മാകമ്മാന്  കയമ്മാഗര്യതയുള്ള  നനിരവധനിയമ്മാളുകള  സസ്പീനനികയമ്മാറനിറനി

ലെനിസ്റ്റേനിലണസ്.  അവര്ക്കസ്  ഴപ്രമ്മാകമമ്മാഷന്  ഴകമ്മാടുത്തസ്  ഇക്കൗ  തസ്തനികകള

നനികത്തമ്മാനള്ള  സണവനിധമ്മാനഴത്തക്കുറനിചസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനി

ആകലെമ്മാചനികക്കണതമ്മായനിട്ടുണസ്.  കഴെനിഞ്ഞ  തനിങളമ്മാഴ്ച്ച  മുതല്  ഒരമ്മാഴ

കകരളത്തനിഴലെ  കകമ്മാകളജസ്  അദ്ധര്യമ്മാപക  സണഘടെനകളനില്  പ്രബലെ

സണഘടെനയമ്മായ  സനി.ഴക.സനി.ടെനി.  (കകമ്മാണ്ഴഫഡകറഷന്  ഓഫസ്  കകരള

കകമ്മാകളജസ്  ടെസ്പീകചഴസ്)  എന്ന  അദ്ധര്യമ്മാപക  സണഘടെന  ഒരമ്മാഴക്കമ്മാലെണ
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ഴസക്രകട്ടറനിയറനിനമുമ്പനില്  ധര്ണ  നടെത്തനി.  ഇന്നവര്  നനിയമസഭയനികലെയ്ക്കുണ

മമ്മാര്ചസ്  സണഘടെനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കമഖലെയനിഴലെ

പ്രശങളക്കസ്  പരനിഹമ്മാരണ  കമ്മാണണഴമന്നസ്  ആവശേര്യഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണമ്മാണതസ്.

2016-ല് നടെപ്പമ്മാകക്കണ ശേമ്പളപരനിഷ്കരണണ ഇതുവഴര നടെപ്പമ്മാക്കനിയനില്ലേ. അങ്ങുണ

ഒരു ഴപ്രമ്മാഫസറമ്മാണകല്ലേമ്മാ, അകങയ്ക്കുമറനിയമ്മാമകല്ലേമ്മാ.  ബനിരുദവണ  ബനിരുദമ്മാനന്തര

ബനിരുദവണ   എണ.എഫനിലണ  പനി.എചസ്.ഡനി.-യുണ  ഉളഴപ്പഴടെയുള്ള  വലെനിയ

കയമ്മാഗര്യത കനടെനി,  ധമ്മാരമ്മാളണ  പണണ ഴചലെവഴെനിചസ്  പഠനിചസ്  വന്നനിട്ടുള്ള കകമ്മാകളജസ്

അദ്ധര്യമ്മാപകരുഴടെ  കസവനത്തനിനസ്  അനസരനിചള്ള  തതലെര്യമമ്മായ  കവതനവണ

കൃതര്യമമ്മായ ആനകൂലെര്യങളുണ ലെഭര്യമമ്മാകകണതുണസ്.   ഇകപ്പമ്മാള ഇക്കൗ കകമ്മാവനിഡസ്

കമ്മാലെഘട്ടത്തനില്  നമള  എല്ലേമ്മാത്തനിനണ  നനിയനണണ  ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണസ്.

അവസമ്മാനണ  ഇകപ്പമ്മാള  വന്ന  നനിര്കദ്ദേശേണ,  കകമ്മാകളജസ്  അദ്ധര്യമ്മാപകര്  രമ്മാവനിഴലെ

8.30  മുതല്  5.30 വഴര  കകമ്മാകളജനിലണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണസ്.  അതസ്

പ്രമ്മാകയമ്മാഗനികമമ്മാകണമ്മാഴയന്ന  കമ്മാരര്യണകൂടെനി  പരനികശേമ്മാധനിക്കണണ.   ഏതമ്മായമ്മാലണ

അങഴന  ധമ്മാരമ്മാളണ  പ്രശങള  ഇകപ്പമ്മാള  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കമഖലെയനില്

നനിലെനനില്ക്കുനണസ്.  ആ  പ്രശങളക്കുകൂടെനി  പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാക്കണഴമന്നസ്

അഭനിപ്രമ്മായഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണസ് ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരുകദവഴന്റെ കപരനിലള്ള ഇക്കൗ ഓപ്പണ്
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യൂണനികവഴനിറനി ബനില്ലേനിഴന കഭദഗതനികയമ്മാടുകൂടെനി സതമ്മാഗതണ ഴചയ്യുന.

ശസ്പീ.  ചനിറയണ  കഗമ്മാപകുമമ്മാറനിനകവണനി  ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമ്മാമചന്ദ്രന്: സര്,

സബ്ജകസ് കമനിറനി റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള 2021-ഴലെ ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു

ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്  വസ്പീണ്ടുണ  അകത  സബ്ജകസ്  കമനിറനിയുഴടെ

പരനിഗണനയ്ക്കസ്  അയയ്ക്കണഴമന്ന  2(ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഞമ്മാന്

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

കകരളത്തനിഴലെ  നകവമ്മാതമ്മാന  ചരനിത്രത്തനിഴലെ  എക്കമ്മാലെഴത്തയുണ

ജതലെനിക്കുന്ന  ഓര്മയമ്മാണസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവനികന്റെതസ്.   അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

നമ്മാമകധയത്തനില്  ഒരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിതമമ്മാവകഴയന്നതസ്

ഏറവണ  അഭനിമമ്മാനകരമമ്മായ  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  മലെയമ്മാളനികഴള

സണബനനിചനിടെകത്തമ്മാളണ  ഉജതലെമമ്മായ  ഒരു  ഓര്മയമ്മായനി  മമ്മാറന്ന

അനഭവമമ്മാണസ്.  ആ  യൂണനികവഴനിറനി  ഴകമ്മാല്ലേണ  ജനില്ലേയനില്  സമ്മാപനിതമമ്മാക്കമ്മാന്

തസ്പീരുമമ്മാനനിചതനിലള്ള സകന്തമ്മാഷവണ അഭനിമമ്മാനവണ ഞമ്മാന് ഇക്കൗ അവസരത്തനില്

പങ്കുവയ്ക്കുകയമ്മാണസ്.  നമ്മുഴടെ  സണസമ്മാനത്തസ്  14  സണസമ്മാന

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുണ  ഒരു  കകന്ദ്ര  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുമമ്മാണസ്

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതസ്.  ഇതനില്  7  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകള  പ്രകതര്യക
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വനിഷയങളനില്  മമ്മാത്രണ  പഠനകകമ്മാഴ്സുകള  നടെതന്നവയമ്മാണസ്.   6

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകള  അഫനിലെനികയറഡസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളമ്മാണസ്.

ഇവയനിഴലെല്ലേമ്മാണ  കൂടെനി  2500  കകമ്മാകളജുകള  അഫനിലെനികയറസ്  ഴചയനിരനിക്കുന.

ഏകകദശേണ  25  ലെക്ഷണ  വനിദര്യമ്മാര്തനികളമ്മാണസ്  പഠനിക്കുന്നതസ്.  എന്നമ്മാല്

എല്ലേമ്മാവര്ഷവണ  ഴറഗലെര്  കകമ്മാകളജുകളനില്  പ്രകവശേനണ  ലെഭനിക്കമ്മാഴത

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനള്ള  അവസരണ  നഷഴപ്പടുന്നവര്  ആയനിരങളമ്മാണസ്.

ഇവര്ക്കസ്  പഠനസക്കൗകരര്യഴമമ്മാരുക്കുന്നതനിനസ്  കകരളത്തനില്  മഹമ്മാത്മമ്മാഗമ്മാനനി,

കകരള,  കമ്മാലെനിക്കറസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനിഴലെ  വനിദൂരപഠനകകന്ദ്രങള

മമ്മാത്രമമ്മാണസ്  പ്രവര്ത്തനിചഴകമ്മാണനിരുന്നതസ്.  ഇവനിഴടെ  ഏകകദശേണ  ഒരു

ലെക്ഷത്തനിലെധനികണ  കപര്  പഠനിക്കുന.  എന്നമ്മാല്  ഇവനിഴടെനനിനണ  പഠനണ

പൂര്ത്തസ്പീകരനിചസ്  പരസ്പീക്ഷഴയഴതുന്നവര്  നനിശനിത  ശേതമമ്മാനണ  മമ്മാത്രമമ്മാണസ്.

കമ്മാരണണ,  കകരളത്തനിഴലെ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്  നടെക്കുന്ന  വനിദൂര

പഠനകകന്ദ്രങളുഴടെ പ്രവര്ത്തനത്തനില് കപമ്മാരമ്മായ്മകളുഴണനള്ളതസ് പറയമ്മാഴത

തരമനില്ലേ.  കകരളത്തനിഴലെ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില് മമ്മാനവസ്പീയ വനിഷയങളനിലണ

ഭമ്മാഷമ്മാവനിഷയങളനിലണ  മമ്മാത്രമമ്മാണസ്  ബനിരുദ  ബനിരുദമ്മാനന്തര  കകമ്മാഴ്സുകള

നടെതന്നതസ്.  വനിജ്ഞമ്മാനകലെമ്മാകണ  അതനിവനിപുലെമമ്മായ  വര്ത്തമമ്മാനകമ്മാലെത്തസ്
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വനിജ്ഞമ്മാനദമ്മാഹനികളമ്മായ  നമ്മുഴടെ  പുതുതലെമുറയ്ക്കസ്  അവര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന

വനിഷയത്തനില്  തുടെര്വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ  സമ്മാധര്യമമ്മാകക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ശേമ്മാസ്ത്ര

വനിഷയങളുണ മമ്മാകനജസ് ഴമന്റെസ്  വനിഷയങളുണ ഉളഴപ്പഴടെ പ്രപഞത്തനിഴലെ എല്ലേമ്മാ

വനിജ്ഞമ്മാനശേമ്മാഖകളനിലണ വനിദൂരപഠനത്തനിനസ് സക്കൗകരര്യഴമമ്മാരുക്കുന്നതനിനസ് നമുക്കസ്

കഴെനിയണണ.  അതനിനള്ള ഒരു ഉറച കമ്മാല്വയ്പ്പമ്മാണസ് കകരളത്തനിഴന്റെ ആത്മസ്പീയ

കതജസസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  കദവഴന്റെ  കപരനില്  സമ്മാപനിതമമ്മാകുന്ന  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനി.  അതുകപമ്മാഴലെ  ഇന്നസ്  കകരളത്തനിഴലെ  വനിവനിധ

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളക്കസ് കസ്പീഴെനിലള്ള വനിദൂരപഠന കകന്ദ്രങളനില് പഠനിക്കുന്നവര്

പഠനമ്മാവശേര്യങളക്കമ്മായനി  സതകമ്മാരര്യ  ടെല്യൂഷന്  ഴസന്റെറകഴളയമ്മാണസ്

ആശയനിക്കുന്നതസ്.  മമ്മാത്രമല്ലേ,  ഴതമ്മാഴെനിലെധനിഷനിത  കകമ്മാഴ്സുകളുണ

ഴഴനപുണര്യവനികസനത്തനിനസ്  സഹമ്മായനിക്കുന്ന  കകമ്മാഴ്സുകളുണ  വനിദൂരപഠന

സമ്പ്രദമ്മായത്തനിലൂഴടെ  ഇവനിഴടെ  പഠനിപ്പനിക്കുന്നനില്ലേ.  കകരളത്തനില്  നനിലെവനിലള്ള

വനിദൂരപഠന  കകന്ദ്രങളനില്  സമയബനനിതമമ്മായനി  കകമ്മാഴ്സുകള  പൂര്ത്തസ്പീകരനിചസ്

പരസ്പീക്ഷ  നടെതന്നതനിനസ്  കഴെനിയുന്നനിഴല്ലേന്നതസ്  സതര്യമമ്മാണസ്.  പഠനിതമ്മാക്കളക്കസ്

പഠനസമ്മാമഗ്രനികള എത്തനിക്കുന്നതനിനണ പഠനകമ്മാസകള സമയബനനിതമമ്മായനി

സണഘടെനിപ്പനിക്കുന്നതനിനണ  പഠനിതമ്മാക്കളുഴടെ  ബമ്മാഹുലെര്യണമൂലെണ  സമ്മാധര്യമമ്മാകുന്നനില്ലേ.
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പലെ കകമ്മാഴ്സുകളുഴടെയുണ നനിലെവമ്മാരക്കുറവണ ഇക്കൗടെമ്മാക്കുന്ന ഭസ്പീമമമ്മായ ഫസ്പീസണ വളഴര

വനിമര്ശേന  വനികധയമമ്മാകമ്മാറണസ്.  പലെവനിധ  നല്യൂനതകളുള്ള  നമ്മുഴടെ  വനിദൂര

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കമഖലെഴയ  കമ്മാരര്യക്ഷമമമ്മായനി  പുനദുഃസണഘടെനിപ്പനിക്കുന്നതനിലൂഴടെ

കകരളത്തനിഴലെ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ  കജമ്മാലെനിഭമ്മാരണ  കുറയുകയുണ  ഴറഗലെര്

കകമ്മാകളജുകളുഴടെ  പ്രവര്ത്തനഴത്ത  കമ്മാരര്യക്ഷമമമ്മായനി  നയനിക്കുന്നതനിനള്ള

സമ്മാഹചരര്യമുണമ്മാകുഴമന്നതനിനസ്  സണശേയമനില്ലേ.  ഇതസ്  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

കമഖലെയുഴടെ  ഗണനനിലെവമ്മാരണ  ഴമചഴപ്പടുതന്നതനിനസ്  സഹമ്മായനിക്കുഴമന്നമ്മാണസ്

കരുതുന്നതസ്.   കകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാണസമ്മാരനിക  ചരനിത്രത്തനില്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

ഗരുകദവഴന്റെ സമ്മാനണ വളഴര പ്രമ്മാധമ്മാനര്യമര്ഹനിക്കുന.  മമ്മാനവനികതയനിലൂന്നനിയ

ആത്മസ്പീയതയുഴടെ  ആചമ്മാരര്യനമ്മായ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുകദവഴന്റെ  ദര്ശേനങള

പഠനവനിഷയമമ്മാകക്കണതുണ  പ്രചരനിപ്പനികക്കണതുണ  ഇക്കൗ  കമ്മാലെഘട്ടത്തനിഴന്റെ

ആവശേര്യമമ്മാണസ്.  അനദനിനണ  കകരളസ്പീയ  സമൂഹഴത്ത  കൂടുതല്

വര്ഗസ്പീയവത്കരനിക്കുന്നതനിനണ  ജമ്മാതസ്പീയ  വനികവചനങളുഴടെ  കലെമ്മാകത്തനികലെയ്ക്കസ്

നയനിക്കുന്നതനിനമുളള  ശേക്തമമ്മായ  ശമങളമ്മാണസ്  ഇവനിഴടെ  നടെക്കുന്നതസ്.

ജമ്മാതസ്പീയതയുഴടെ  അതനിശേക്തമമ്മായ  വനികവചനണ  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തസ്

ജമ്മാതസ്പീയതയുഴടെ  ഉചനസ്പീചതതങളഴക്കതനിഴര  ആത്മസ്പീയതയുഴടെ  ചട്ടക്കൂട്ടനില്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

170

നനിനഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ഴപമ്മാരുതനിയ  ക്രമ്മാന്തദര്ശേനിയമ്മായ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

ഗരുവനിഴന്റെ  തതതചനിന്തകള  കലെമ്മാകജനതയ്ക്കസ്  കൂടുതല്  പഠനിക്കമ്മാനണ

ഗകവഷണത്തനിനമുളള  സമ്മാഹചരര്യണ  ഒരുക്കുന്നതനിനണ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു

ഒമ്മാപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിക്കുന്നതനിലൂഴടെ  സമ്മാധര്യമമ്മാകണണ.  ഇതസ്

ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യ മുന്നണനി ഉയര്ത്തനിക്കമ്മാട്ടുന്ന വനിശേതമമ്മാനവനികതയുഴടെ

ഴതളനിവമ്മാഴണന്നസ്  പറയമ്മാന്  സമ്മാധര്യമമ്മാകണണ.  കബമ്മാണഴബ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ദര്ശേനങഴളക്കുറനിചസ്  ബനിരുദ  ബനിരുദമ്മാനന്തര  ഡനികപ്ലമ്മാമ

കകമ്മാഴ്സുകള  ആരണഭനിക്കുന്നതനിനസ്  തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുത്ത  വമ്മാര്ത്തയുമമ്മായമ്മാണസ്

ഇന്നഴത്ത പത്ര മമ്മാധര്യമങള പുറത്തനിറങനിയതസ്. നമള ഴചകയണനിയനിരുന്നതസ്

കബമ്മാണഴബ  യൂണനികവഴനിറനി  ഴചയ്യുന.  ഇവനിഴടെ  ഇക്കൗ  സഭയനില്

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  സമ്മാധുതഴയ  സണബനനിചസ്

യു.ഡനി.എഫസ്.-കമ്മാര് സണശേയണ പ്രകടെനിപ്പനിചനിരുന. പ്രനിയഴപ്പട്ട സഹൃതക്കളക്കസ്

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുകദവഴന്റെ  കപരസ്  ഇകപ്പമ്മാള  ഒരുപകക്ഷ  കവണത്ര

ഇഷഴപ്പടെനില്ലേ.  കമ്മാരണണ  വര്ഗസ്പീയ  വനികദതഷണ  ഉയര്തന്ന  എല്ലേമ്മാ  തസ്പീവ്രവമ്മാദ

സണഘടെനകളുമമ്മായുണ  സണഘപരനിവമ്മാര്  സണഘടെനകളുമമ്മായുണ  ചങമ്മാത്തണ

ഉണമ്മാക്കമ്മാനളള  ചനിന്തകള  നനിങളനില്  സതമ്മാധസ്പീനണ  ഴചലതകയമ്മാണസ്.
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നനിങളക്കസ്  അവര് നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്ന ആശേയസണഹനിതകളക്കസ് വനികധയമമ്മായനി

മമ്മാത്രകമ  ഇന്നസ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുവമ്മാന്  കഴെനിയുനളള. നനിങള  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

ഗരുവനിഴന വനിസരനിക്കമ്മാന് നനിര്ബനനിതമമ്മാകുണ.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ദര്ശേനങഴള

തനിരസരനിക്കുണ എന്നതനിനസ് സണശേയമനില്ലേ. വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ എന്നമ്മാല് കകവലെണ

എഴതകുതകളനിലൂഴടെ  നടെക്കുന്ന  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസഴമന്ന  ധമ്മാരണയമ്മാണസ്

നമുക്കുണമ്മായനിരുന്നതസ്.  കുറപ്പുകളനിലൂഴടെ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  വനിനനിമയണ

നടെത്തനിയനിരുന്ന  ഴഎസകസ്  പനിറസ്മമ്മാഴന്റെ  കമ്മാലെതനനിനണ  വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ

വലെനിയ  കമ്മാല്വയ്പ്പുകള  നടെത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്.  പഠനിതമ്മാക്കളനികലെയ്ക്കസ്

വനിജ്ഞമ്മാനത്തനിനസ്  എത്തനികചരമ്മാന്  വളഴര  നൂതനമമ്മായ  അകനകണ

സമ്മാകങതനികവനിദര്യകള  നനിലെവനിലണസ്.  പഠനത്തനിനണ  പരസ്പീക്ഷകള

നടെതന്നതനിനണ  കലെമ്മാകത്തനിഴന്റെ  ഏതസ്  ഭമ്മാഗത്തനിരുന്നമ്മാലണ

കഴെനിയുഴമന്നതുഴകമ്മാണസ്  ഭമ്മാവനികമ്മാലെ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ  ഓപ്പണ്

 സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുകടെതമ്മായനി  മമ്മാറണ.  അതനിനസ്  ഉദമ്മാഹരണമമ്മാണസ്,  1982-ല്

ആരണഭനിച ബനി.  ആര്. അണകബദ്ക്കര് ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ. ഇന്തര്യയനിഴലെ

ആദര്യഴത്ത വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ പഠന കകന്ദ്രണ.  എന്നമ്മാല് ഇന്നസ് ഇന്തര്യയനില് 14

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ചുരുക്കനിപ്പറഞ്ഞമ്മാല്
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രമ്മാജര്യത്തമ്മാഴക  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനസ്  കചരുന്ന  വനിദര്യമ്മാര്തനികളനില്  11

ശേതമമ്മാനണ  കപര്  വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ  വഴെനിയമ്മാണസ്  പഠനിക്കുന്നതസ്.

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസപരമമ്മായനി  ഏഴറ  മുന്നനിലളള  കകരളത്തനില്  ഗണപരമമ്മായ

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ  എന്നതസ്  ഏവരുഴടെയുണ  തമ്മാല്പ്പരര്യമമ്മാണസ്.  വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

കമഖലെയനില്  ശേമ്മാസ്ത്ര  വനിഷയങള  ഉളഴപ്പടുതകമ്പമ്മാള  ഏറവണ  വലെനിയ

ഴവല്ലുവനിളനി  ലെമ്മാബുകള  സജമമ്മാക്കുകഴയന്നതമ്മാണസ്.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  ആരണഭനിക്കുകമ്പമ്മാള  ഇതനികനമ്മാടെനബനനിചസ്

ലെമ്മാബുകള  സജമമ്മാക്കുന്നതനിനണ  പഠനിതമ്മാക്കളക്കസ്  പഠനണ  നടെതന്നതനിനണ

പരസ്പീക്ഷണങള  നടെതന്നതനിനണ  സക്കൗകരര്യങള  ഒരുക്കുന്നതനിനസ്

സമ്മാധനിക്കണണ.  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കമഖലെയനില്  ഏറവണ  വലെനിയ

കുതനിചചമ്മാട്ടത്തനിനസ്  സമ്മാഹചരര്യഴമമ്മാരുക്കുന്ന  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനസ് മുന്കഴയടുത്ത ഇടെതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര്യ

മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിനസ്  എല്ലേമ്മാവനിധ  അഭനിവമ്മാദര്യങളുണ   അര്പ്പനിക്കുന.

ബനില്ലേനിഴലെ  21-ാം  കപജനില്  അദ്ധര്യമ്മായണ  4-ല്   യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ

അധനികമ്മാരസമ്മാനങള എന്നസ്  പ്രതനിപമ്മാദനിചനിരനിക്കുന്ന ഖണ്ഡണ  20-ല് കകരള

നനിയമസഭയനിഴലെ മൂന്നസ്  പ്രതനിനനിധനികഴളക്കൂടെനി  ഉളഴപ്പടുതന്നതനിനമ്മാവശേര്യമമ്മായ
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നടെപടെനികള  സതസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  ഓര്മഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  എഴന്റെ

പ്രസണഗണ അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

അണഗങള  ഗണകരമമ്മായ  നനിര്കദ്ദേശേങള  മുകന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുകയുണ  ചനിലെ

സണശേയങള പ്രകടെനിപ്പനിക്കുകയുണ ഴചയ്തു. ഴപ്രമ്മാഫ. ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള

ഇവനിഴടെ  പ്രകടെനിപ്പനിച  ആശേങ  ദൂരസ്പീകരനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  ബനില്ലേനിഴലെ  64-ാം

ഖണ്ഡത്തനില്  വര്യവസ  ഉളഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണസ്.  ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള

സണസമ്മാരനിചകപ്പമ്മാള  ഗരുദര്ശേനങളനില്  ബനിരുദ  ബനിരുദമ്മാനന്തര  കകമ്മാഴ്സുകള

അനവദനിക്കുന്നതനിഴന  സണബനനിചസ്  സൂചനിപ്പനിച.  അതനിനളള  നടെപടെനികള

ഇതനിനകണതഴന്ന  യൂണനികവഴനിറനി  ആരണഭനിചകഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്.

കകമ്മാഴ്സുകളക്കമ്മാവശേര്യമമ്മായ  സനിലെബസസ്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനളള  കമനിറനികള

രൂപസ്പീകരനിചഴകമ്മാണസ്  അതനിഴന്റെ  നടെപടെനികള  അവസമ്മാനഘട്ടത്തനില്

എത്തനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  പരമ്പരമ്മാഗത  കകമ്മാഴ്സുകളക്കു  പുറകമ  നൂതന

ഴതമ്മാഴെനിലെധനിഷനിത  കകമ്മാഴ്സുകളുണ  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ആരണഭനിക്കുണ.

എഡല്യൂകക്കഷന് കമമ്മാഡനില് ഇക്കൗ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളക്കസ് കകമ്മാഴ്സുകള നടെത്തമ്മാന്
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തടെസണ  കനരനിടുണ.  ഇക്കൗ  സമ്മാഹചരര്യത്തനിലെമ്മാണസ്  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി

ആരണഭനിചനിരനിക്കുന്നതസ്.  ഡനിസ്റ്റേന്സസ്  കമമ്മാഡനില്  നനിലെവനിലളള

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളക്കസ്  യു.ജനി.സനി.-യുഴടെ  ഴറസ്ട്രേനിക്ഷന്  അനസരനിചസ്  ഇനനി

അത്തരണ  കകമ്മാഴ്സുകള നടെത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  കപമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയനില്ലേ.  കകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ

പശമ്മാത്തലെത്തനില്  ബനഴപ്പട്ട സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളക്കസ് ഇക്കൗ വര്ഷവണ കൂടെനി

അനവമ്മാദണ  ലെഭനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതസ്  അടുത്ത  വര്ഷകത്തമ്മാടുകൂടെനി

ഇല്ലേമ്മാതമ്മാകുണ.  ആ ഒരവസ മുന്നനില് കണ്ടുഴകമ്മാണമ്മാണസ് ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി

സമ്മാപനിക്കമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റെസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുവന്നതസ്.  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ്  കലെമ്മാകഴത്തല്ലേമ്മായനിടെതണ  വമ്മാലെനിഡമ്മാണസ്.

അകത നനിലെവമ്മാരത്തനില് തഴന്ന കകമ്മാഴ്സുകള നടെത്തമ്മാനമ്മാണസ് ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  ശമനിക്കുന്നതസ്.  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ

വനി.സനി.,  പനി.വനി.സനി.,  രജനിസ്ട്രേമ്മാര്  എന്നനിവര്ക്കസ്  യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിച

കയമ്മാഗര്യതകളനിഴല്ലേന്നസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട അണഗണ ടെനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിണ സൂചനിപ്പനിചതസ്

വസ്തുതമ്മാവനിരുദ്ധമമ്മാണസ്.  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  വനി.സനി.,  പനി.വനി.സനി.,

രജനിസ്ട്രേമ്മാര്  എന്നസ്പീ  തസ്തനികകളനില്  നനിയമനിതരമ്മായവര്ക്കസ്  യു.ജനി.സനി.യുഴടെ

കയമ്മാഗര്യതയുണസ്. ഇതനിഴനതനിരമ്മായനി ചനിലെ ആളുകള ഴഴഹകക്കമ്മാടെതനിയനില് കകസസ്
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ഴകമ്മാടുത്തനിരുന.  കകസസ്  ഴകമ്മാടുത്തവര്ക്കുതഴന്ന  കയമ്മാഗര്യതയുഴണന്നസ്

കബമ്മാധര്യമമ്മായതനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില്  അവര്തഴന്ന  കകസസ്

പനിന്വലെനിച  സനിതനിയമ്മാണസ്  ഉണമ്മായനിട്ടുളളതസ്.  ഇതസ്  കനരകത്ത

തഴന്നയമ്മാകമ്മാമമ്മായനിരുനഴവന്നസ്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  അണഗണ  പനി.  ഉഴഴബദുളള

സൂചനിപ്പനിച.  നമഴളമ്മാഴക്ക  കനരകത്തതഴന്ന  ജനനിക്കമ്മാമമ്മായനിരുന  അഴല്ലേങനില്

ജനനിക്കണമമ്മായനിരുനഴവന്നസ്  പറയുന്നതുകപമ്മാഴലെയമ്മാണതസ്.  ഏഴതമ്മാരു

സണരണഭത്തനിഴന്റെയുണ  പനിറവനി  ചനിലെ  കമ്മാരണങഴള  ആസദമമ്മാക്കനിയമ്മാണസ്

നനിലെഴകമ്മാളളുന്നതസ്.  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  വരമ്മാനളള  സമ്മാഹചരര്യണ

ഇകപ്പമ്മാഴെമ്മാണസ്  ഒരുങനിയതസ്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണസ്  ഇകപ്പമ്മാള  നനിലെവനില്

വന്നനിരനിക്കുന്നതസ്.  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  ആരണഭനിക്കമ്മാന്കവണനി  നമള

കബമ്മാധപൂര്വ്വണ  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയ്ക്കസ്  രൂപണഴകമ്മാടുത്തതല്ലേമ്മാഴയന്നര്തണ.

ഇത്രയുണ കമ്മാരര്യങളമ്മാണസ് അതുസണബനനിചസ് സൂചനിപ്പനിക്കമ്മാനളളതസ്.

ശസ്പീ  .    മുഹമദസ്  മുഹസനിന്  പനി  .:  സര്,  ഇവനിഴടെ  വനിദര്യമ്മാര്തനി

രമ്മാഷസ്പീയത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരര്യണ  പറഞ്ഞനിരുന.  ഞമ്മാഴനമ്മാരു  വനിദര്യമ്മാര്തനിയമ്മായനിട്ടസ്

നനിയമസഭമ്മാണഗമമ്മായതമ്മാണസ്.  വനിദര്യമ്മാര്തനി രമ്മാഷസ്പീയണ കവഴണനളള രസ്പീതനിയനില്

അതഴല്ലേങനില്  ചനിലെ  ഭമ്മാഗങളനില്  കവഴണന്നസ്  സതന്തണ  വനിദര്യമ്മാര്തനി
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സണഘടെനകളുളള ആളുകള തഴന്ന പറയുകയമ്മാണസ്.  വനിദര്യമ്മാര്തനി രമ്മാഷസ്പീയഴത്ത

ഴതറനിദ്ധരനിചഴകമ്മാണമ്മാണസ്  പറയുന്നതസ്.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരുവനിഴന്റെ കപരനിലളള

യൂണനികവഴനിറനിയമ്മാണസ്  ഇവനിഴടെ  വരുന്നതസ്.  'വനിദര്യഴകമ്മാണസ്  പ്രബുദ്ധരമ്മാകുക,

സണഘടെനഴകമ്മാണസ് ശേക്തരമ്മാകുക,  പ്രയതണഴകമ്മാണസ് സമ്പന്നരമ്മാകുക'  എന്നമ്മാണസ്

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരു  പറഞ്ഞനിട്ടുളളതസ്.  വനിദര്യമ്മാര്തനി  രമ്മാഷസ്പീയവണ  അങഴന

തന്നഴയമ്മാണസ്.  വനിദര്യമ്മാര്തനികഴള  പ്രബുദ്ധരുണ  ലെക്ഷര്യകബമ്മാധമുളളവരുമമ്മാക്കുണ.

അവര്ക്കസ് മറസ്  സമ്മാമൂഹര്യവനിഷയങളനില് വലെനിയ കബമ്മാധവണ പ്രതനിബനതയുണ

ഉണമ്മാക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലെമ്മാണസ്  വനിദര്യമ്മാര്തനിരമ്മാഷസ്പീയണ.  നഴല്ലേമ്മാരു  സമൂഹഴത്ത

ഴകട്ടനിപ്പടുക്കമ്മാന്  കവണനിയമ്മാണസ്  വനിദര്യമ്മാര്തനി  രമ്മാഷസ്പീയമുളളതസ്.  ഏഴതങനിലണ

ഒകന്നമ്മാരകണമ്മാ ആളുകള ക്രനിമനിനല് കുറത്തനില് ഉളഴപ്പട്ടനിട്ടുഴണന്നസ് വനിചമ്മാരനിചസ്

വനിദര്യമ്മാര്തനി  രമ്മാഷസ്പീയണ  ആകമമ്മാനണ  കമമ്മാശേമമ്മാഴണന്നസ്  പറയുന്നതസ്

ശേരനിയഴല്ലേന്നമ്മാണസ് എനനിക്കസ് പറയമ്മാനളളതസ്.

കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്:  സര്,  ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ ബനഴപ്പട്ട

കബമ്മാഡനികളനില്  വനിദര്യമ്മാര്തനികളക്കുളള  പ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്.

അതസ്  ഇക്കൗ  ബനില്ലേനില്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണസ്.  വനിദര്യമ്മാര്തനി  രമ്മാഷസ്പീയണ

അനനിവമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  ഇവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന മഹമ്മാഭൂരനിഭമ്മാഗണ ആളുകളുണ വനിദര്യമ്മാര്തനി
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രമ്മാഷസ്പീയത്തനിലൂഴടെ പയറനിഴത്തളനിഞ്ഞസ് വന്നനിട്ടുളളവരമ്മാണസ്. തലെകവദനയുഴണന്നസ്

കരുതനി ആരുണ തലെതഴന്ന കഛേദനിചകളയണഴമന്നസ് പറയനില്ലേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. പനി. ഉഴഴബദുളള, അങയുഴടെ 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി

പ്രസസ് ഴചയ്യുനകണമ്മാ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉഴഴബദുളള: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസസ് ഴചയ്യുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  1  (എ)  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ആര്.  രമ്മാമചന്ദ്രന്,  അങയുഴടെ  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസസ്

ഴചയ്യുനകണമ്മാ?

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രമ്മാമചന്ദ്രന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസസ് ഴചയ്യുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ആര്.  രമ്മാമചന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  2  (ബനി)  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ  പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

സബ്ജകസ്  കമനിറനി  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്  ഴചയപ്രകമ്മാരമുളള  2021-ഴലെ

ശസ്പീ  നമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്

പരനിഗണനയ്ഴക്കടുക്കണഴമന്ന പ്രകമയഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രകമയണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് പരനിഗണനയ്ഴക്കടുക്കുന.

വകുപ്പുതനിരനിചള്ള പരനിഗണന

രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്  : സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

201. ഖണ്ഡണ  2(എ)-ല്  "അക്കമ്മാദമനിക''  എന്നതനിന  പകരണ  
"അക്കമ്മാദമനികസ്''  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

215. ഖണ്ഡണ  2(ഇ)-ല്  "പഠന''  എന്നതനിന പകരണ  "പമ്മാഠര്യ,  പമ്മാകഠര്യതര"  
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

232.  ഖണ്ഡണ  2(ഴജ)-ല്  "ഉകദര്യമ്മാഗസരുണ''  എന്നതനിന  പകരണ  
"അനധര്യമ്മാപകരുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

252.  ഖണ്ഡണ  2(ആര് )-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിചകതമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  
കശേഷണ  "വനിവനിധ  മമ്മാകനജ് ഴമന്റുകള  സമ്മാപനിച  എയനിഡഡസ്  
വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ സമ്മാപനങകളമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

264.  ഖണ്ഡണ  2  (നവ)-ല്  "ഒരു  കകന്ദ്രണ "  എന്നതനിന  പകരണ  
"കകമ്മാകളജുകകളമ്മാ സമ്മാപനങകളമ്മാ" എന കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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205.  ഖണ്ഡണ  2(എ)-ല്  "നനിയമണമൂലെണ''  എന്നതനിന  പകരണ  "നനിയമ
നനിര്മമ്മാണണ മൂലെണ'' എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

218. ഖണ്ഡണ 2 (ഇ) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:-

''(ഇ) "കമ്മാമ്പസസ്'' എന്നമ്മാല് വനിവനിധ കകമ്മാഴ്സുകള പഠനിപ്പനിക്കുന്നതനിനസ്
യൂണനികവഴനിറനി ക്രമസ്പീകരനിക്കുന്ന സലെങള എന്നര്തമമ്മാകുന;"

223.  ഖണ്ഡണ  2(ജനി)-ല്  "അഴല്ലേങനില് മറസ് അക്കമ്മാദമനിക ബഹുമതനികയമ്മാ''
എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

226. ഖണ്ഡണ 2(എചസ്)-ല് "ഒരു'' എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

228. ഖണ്ഡണ 2(ഴഎ)-ല് "ഒരു'' എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

249.  ഖണ്ഡണ  2(ആര് )-ല്  "റസ്പീജനിയണല്  കകന്ദ്രണ "  എന്നതനിനപകരണ
"കമഖലെമ്മാ കകന്ദ്രണ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

259. ഖണ്ഡണ 2(എകസ്  )-ല് "കചര്ത്തനിട്ടുള്ള " എന്നതനിന പകരണ "രജനിസ്റ്റേര്
ഴചയനിട്ടുള്ള" എന്നസ്   കചര് ക്കുക.

266.  ഖണ്ഡണ  2  (നവ)  -  ല്  "എന്നര്തമമ്മാകുന്നതുണ  അതനില്
അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാപനങള  ഉളഴപ്പടുന്നതുമമ്മാകുന"  എന്നതനിന
പകരണ "എന്നര്തമമ്മാകുന'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 270.  ഖണ്ഡണ  2  (ഇസഡസ്  എ)-ല്  "വഹനിക്കുന്നതനികനമ്മാ"  എന്നതനിന
കശേഷണ "മമ്മാര്ഗനനിര്കദ്ദേശേണ നല്കുന്നതനികനമ്മാ" എന്ന സ് കചര്ക്കുക.

277. ഖണ്ഡണ 2 (ഇസഡസ് ഡനി)- ല് "എന്നമ്മാല്" എന്നതനിന കശേഷണ "11-ാം
വകുപ്പു പ്രകമ്മാരണ നനിയമനിക്കഴപ്പടുന്ന" എന്ന സ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

204.  ഖണ്ഡണ  2(എ)-യനില്  "നനിയമണമൂലെണ''  എന്നതനിന  പകരണ  "നനിയമണ
മൂലെണ'' എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

207. ഖണ്ഡണ  2(എ)-ല്  "സമ്മാപനിക്കഴപ്പട്ട''  എന്നതനിന  പകരണ
"സമ്മാപനിതമമ്മായനിട്ടുള്ള'' എന്നസ്   കചര്ക്കുക.

208. ഖണ്ഡണ  2(എ)-ല്  "സമ്മാപനിക്കഴപ്പട്ട''  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ഏഴതങനിലണ” എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

216. ഖണ്ഡണ 2(ഇ)-ല്  "  ക്രമസ്പീകരനിക്കുന്ന''  എന്നതനിന കശേഷണ "നനിശനിത"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

222.  ഖണ്ഡണ  2(ജനി)-ല്  "അഴല്ലേങനില് മറസ്''  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകളക്കസ് കശേഷണ
"ഏഴതങനിലണ ” എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

227.  ഖണ്ഡണ  2(ഴഎ)-ല്  "രൂപസ്പീകരനിക്കഴപ്പട്ട''  വന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ
"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ”  എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

237. ഖണ്ഡണ  2(ഴക)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ ''  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ
"ഒരു " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

247.  ഖണ്ഡണ  2(ആര് )-ല്  "റസ്പീജനിയണല് "  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "കമഖലെമ്മാ"
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

256. ഖണ്ഡണ  2(എകസ്)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനില് "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

261. ഖണ്ഡണ  2 (എകസ്)-ല്  "ആള"  എന്നതനിന പകരണ  "വര്യക്തനി"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.
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271. ഖണ്ഡണ  2  (ഇസഡസ്  എ)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"യഥമ്മാവനിധനി" എന്ന സ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എല്കദമ്മാസസ്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന.

209.  ഖണ്ഡണ  2(എ)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനികള''  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകള '' എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  . : സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

213. ഖണ്ഡണ 2(ബനി) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:-
"(ബനി) "അക്കമ്മാദമനികസ് കക്കൗണ്സനില് എന്നമ്മാല് 29-ാം വകുപ്പസ് പ്രകമ്മാരണ
സമ്മാപനിക്കഴപ്പട്ട ഒരു അക്കമ്മാദമനിക നനികമ്മായണ'' എന്നര്തമമ്മാകുന.''

225. ഖണ്ഡണ 2(എചസ്)-ല് "ഒരു'' എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

267. ഖണ്ഡണ 2 (ഇസഡസ് എ)-ല് "ഒരു വനിദര്യമ്മാര്തനിക്കസ്" എന്നതനിന പകരണ
"വനിദര്യമ്മാര്തനിക്കസ്/വനിദര്യമ്മാര്തനികളക്കസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

274. ഖണ്ഡണ  2 (ഇസഡസ് ബനി)-ല്  "യൂണനികവഴ് സനിറനി"  എന്നതനിന പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്ന സ് കചര്ക്കുക.

275. ഖണ്ഡണ  2 (ഇസഡസ് സനി)-ല്  "യൂണനികവഴ് സനിറനി"  എന്നതനിന പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്ന സ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     അന്വര്  സമ്മാദത്തസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

221. ഖണ്ഡണ  2(ജനി)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്  : സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

230. ഖണ്ഡണ  2(ഴജ)-ല്  "നനിയമനിക്കഴപ്പട്ട''  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  പകരണ
"നനിയമനിക്കഴപ്പടുന്ന" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

262. ഖണ്ഡണ 2 (എകസ്) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:
''(എകസ്) "വനിദര്യമ്മാര്തനി" എന്നമ്മാല് ഒരു ഡനിഗ്രനി, ഡനികപ്ലമ്മാമ അഴല്ലേങനില്
യഥമ്മാവനിധനി ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുള്ള മറസ് അക്കമ്മാഡമനികസ് കയമ്മാഗര്യതയ്ക്കുള്ള
ഒരു  കകമ്മാഴസ്  പഠനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്  കപരസ്
കചര്ത്തനിട്ടുള്ള ഒരു ആള എന്നര്തമമ്മാകുന."

272. ഖണ്ഡണ 2 (ഇസഡസ് എ)-ല് "എന്നര്തമമ്മാകുന" എന്നതനിന പകരണ
"എന്നര്തമമ്മാകുന്നതുണ  അതനില്  അധര്യമ്മാപകഴനന്നസ്  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളമ്മാല്
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ള മകറഴതങനിലണ ആള ഉളഴപ്പടുന്നതുമമ്മാകുന;" എന്ന സ്
കചര്ക്കുക.

279. ഖണ്ഡണ  2  (ഇസഡസ്  ഡനി)-ക്കസ്  കശേഷണ  ഇനണ  (ഇസഡസ്  ഇ)  ആയനി
തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് കചര്ക്കുക:

"2(ഇസഡസ്  ഇ)  –  "രജനിസ് ട്രമ്മാര് "  എന്നമ്മാല് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ
രജനിസ് ട്രമ്മാര് എന്നര്തമമ്മാകുന."

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്  : സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

240. ഖണ്ഡണ 2(എണ)-ല്  "ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക ഗസറനില്''  എന്നതനിഴന്റെ മുന്പനില്
"കകരള സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ : സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

242. ഖണ്ഡണ  2(എന്)-ല്  "അഴല്ലേങനില്"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ
"യൂണനികവഴനിറനി" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

 
257. ഖണ്ഡണ  2(എകസ്  )-ല്  "കപരസ്  കചര്ത്തനിട്ടുള്ള"  എന്നതനിനസ്  പകരണ

"പ്രകവശേനണ കനടെനിയനിട്ടുള്ള" എന്നസ്   കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഴജയനിണസസ്  മമ്മാതച്യു :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

246.  ഖണ്ഡണ  2(ആര് )-ല്  (i)  "റസ്പീജനിയണല്"  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
പകരണ  "കമഖലെ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

(ii)  "സമ്മാപനിചകതമ്മാ  അണഗസ്പീകരനിചകതമ്മാ  ആയ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സമ്മാപനിചതമ്മായ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :   217-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  218-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ  224-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  223-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ

229-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  228-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  248,  250
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എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  249-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  258-ാം

നമ്പര്  കഭദഗതനി  259-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  260-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി  261-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  265-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

266-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ 269-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 270-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ  273-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  274-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ  276-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  277-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പമ്മാറക്കല്

അബ്ദുല്ലേയുഴടെ  203-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്

അവതരനിപ്പനിച  204-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  ഒകര  കഭദഗതനികളമ്മായതനിനമ്മാല്

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  204-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന.  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി.-യുഴടെയുണ   ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്

ഹുനസന് തങളുഴടെയുണ 225, 226 എന്നസ്പീ കഭദഗതനികള സമമ്മാനമമ്മായതനിനമ്മാല്

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  225-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി
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സതസ്പീകരനിക്കുന. മറസ് കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  204-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.-യുഴടെ അവതരനിപ്പനിച  225-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  201,  215,  232,  252,  264

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  205, 218,  223,

226,  228,  249,  259,  266,  270,  277  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  207, 208,  216, 222, 227,

237,  247,  256,  261,  271  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എല്കദമ്മാസസ്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില്  അവതരനിപ്പനിച  209-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച 213, 267, 274, 275 എന്നസ്പീ
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നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ് അവതരനിപ്പനിച  221-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച  230, 262, 272, 279  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന് അവതനിപ്പനിച  240-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ  അവതരനിപ്പനിച  242,  257  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഴജയനിണസസ്  മമ്മാതച്യു  അവതരനിപ്പനിച  246-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്........................

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ
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ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് 

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ: സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

282. ഖണ്ഡണ  3(1)-ല്,  ''ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി''
എന്നതനിന പകരണ  ''ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ''
എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

284. ഖണ്ഡണ  3(1)-ല്,  ''യൂണനികവഴ് സനിറനി''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

300. ഖണ്ഡണ 3(2)-ല്, ''ശേമ്മാശേതത'' എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

322.  ഖണ്ഡണ  3  (3)  -ല്  "ആവശേര്യത്തനികനമ്മാ  അഴല്ലേങനില്  അതനിഴന്റെ
വനികസനണ  ലെക്ഷര്യമമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണ്ടുള്ള  ഒരു  കമ്മാരര്യത്തനികനമ്മാ  കവണനി
സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  കരഖമ്മാമൂലെമുള്ള  മുന്കൂര്  അനമതനി  വമ്മാങനിയതനിനസ്
കശേഷണ " എന്നതനിനസ്  പകരണ "ആവശേര്യത്തനികനമ്മാ  വനികസനത്തനികനമ്മാ
കവണനി സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ കരഖമ്മാമൂലെമുള്ള മുന്കൂര് അനമതനിക്കസ് കശേഷണ''
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

326. ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "വമ്മാങനിയതനിന  കശേഷണ"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"മമ്മാത്രണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

338. ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "കവണതമ്മായ  മഴറല്ലേമ്മാ  കമ്മാരര്യങളുണ"  എന്നതനിനസ്
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പകരണ "കവണ കമ്മാരര്യങള" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.   

349. ഖണ്ഡണ 3(4)-ല് ''സതര്യകബമ്മാധര്യഴപ്പടുകത്തണതുണ " എന്നതനിന പകരണ
"സതര്യണ കബമ്മാധര്യഴപ്പടുകത്തണതുണ '' എന്നസ് കചര് ക്കുക.

350. ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്,  ''സതര്യകബമ്മാധര്യഴപ്പടുകത്തണതുണ "  എന്നതനിന
പകരണ "സമ്മാക്ഷര്യഴപ്പടുകത്തണതുണ ” എന്നസ് കചര് ക്കുക.

377. ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി  നടെതന്ന"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

283. ഖണ്ഡണ  3-ല്,  ''യൂണനികവഴനിറനി''  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
''സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

    324. ഖണ്ഡണ  3  (3)  ല്  "ഒരു  കമ്മാരര്യത്തനികനമ്മാ"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"അഴല്ലേങനില്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  അധനികമ്മാരസമ്മാനങള
സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  ഉത്തമലെക്ഷര്യങള  സമ്മാക്ഷമ്മാത്കരനിക്കമ്മാന്
ഉതകുന്നതസ്  എന്നസ്  കരുതുന്ന  ഏഴതമ്മാരു  സണഗതനികക്കമ്മാ''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

354. ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''കപ്രമ്മാസസകളുണ "  എന്നതനിന  പകരണ
"പ്രക്രനിയകളുണ '' എന്നസ് കച ര്ക്കുക.

385. ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  ''പഠന കകന്ദ്രങളനിലൂഴടെകയമ്മാ"  എന്നതനിന കശേഷണ
''സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ നനിശയനിക്കുന്ന മറ്റു" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി  ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

288. ഖണ്ഡണ  3(1)-ല്, ''റസ്പീജനിയണല്"  എന്നതനിന പകരണ  ''പ്രമ്മാകദശേനികണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനബദുളള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

290. ഖണ്ഡണ  3-ല്,  ''പഠന  കകന്ദ്രങളുണ"  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  അതനിന   കശേഷണ  ''അഫനിലെനികയറസ്  ഴചയ
കകമ്മാകളജുകളുണ'' എന  കചര്ക്കുക.

335. ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "ഏകമ്മാണഗസ്പീകൃത  നനികമ്മായത്തനില്  നനികന്നമ്മാ"
എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഏക  കയമ്മാഗമമ്മാക്കഴപ്പട്ട  സമ്മാപനത്തനില്
നനികന്നമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.   

364.  ഖണ്ഡണ  3(5)-ല്  ''അക്കമ്മാദമനിക സമ്മാപനങളുണ  "  എന്നതനിന കശേഷണ
"അഫനിലെനികയറ്റു ഴചയ കകമ്മാകളജ സകളുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

291. ഖണ്ഡണ  3(1)-ല്,  ''പഠന  കകന്ദ്രങളുണ''  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്
കശേഷണ  ''അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാപനങളുണ''  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
കചര്ക്കുക.

  301. ഖണ്ഡണ 3(2)-ല്, ''പനിന്തുടെര്ചമ്മാവകമ്മാശേകത്തമ്മാടുണ'' എന്നതനിന കശേഷണ
''ശസ്പീ  നമ്മാരമ്മായണഗരുവനിഴന്റെ  ചനിത്രണ  ആകലെഖനണ  ഴചയ''  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.
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 379.  ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  ''പഠന  കകമ്മാഴ്സുകള"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  ''പഠന
കകമ്മാഴ്സുകളുണ ഴഴനപുണര്യ വനികസന പരനിപമ്മാടെനികളുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

യൂണനികവഴനിറനിക്കസ്  ഒരു  ഴപമ്മാതുമുദ  ഉണമ്മാകണണ  എന്നമ്മാണസ്  കകമ്മാസനില്

പറയുന്നതസ്.  പഴക്ഷ,  ശസ്പീ  നമ്മാരമ്മായണ  ഗരുകദവഴന്റെ  രൂപണ  ആകലെഖനണ

ഴചയതമ്മാകണണ എന്നതമ്മാണസ് എഴന്റെ 301-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

294.  ഖണ്ഡണ  3(1)-ല്,  ''അതനില്  ഒരു  ചമ്മാന്സലെര്,  ഒരു  കപ്രമ്മാ-
ചമ്മാന്സലെര്,  ഒരു  നവസസ്  ചമ്മാന്സലെര്,  ഒരു  കപ്രമ്മാ-നവസസ്-
ചമ്മാന്സലെര്,  അധനികമ്മാരസമ്മാനങള,  ഉകദര്യമ്മാഗസര് എന്നനിവര്
ഉണമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ്''  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "അതനില് ഓകരമ്മാ
ചമ്മാന്സലെര്,  കപ്രമ്മാ-ചമ്മാന്സലെര്,  നവസസ്  ചമ്മാന്സലെര്,  കപ്രമ്മാ-
നവസസ്-ചമ്മാന്സലെര്,  എന്നനിവരുണ  അധനികമ്മാരസമ്മാനങള,
ഉകദര്യമ്മാഗസര്  എന്നനിവരുണ  ഉണമ്മാകകണതമ്മാണസ്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

    302.  ഖണ്ഡണ 3(2)ല് ''ഒരു" എന്ന വമ്മാക്കസ് വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ ആയതസ് 
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

315. ഖണ്ഡണ  3(3)-ല്  ''ആര്ജനിക്കുന്നതനിനണ''   എന്നതനിനസ്  പകരണ
"ആര്ജനിചസ്" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

348. ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''ഉകദര്യമ്മാഗസകനമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"ഉകദര്യമ്മാഗസന്'' എന്നസ് കച ര്ക്കുക.

386. ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  ''നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന  രസ്പീതനിയനില്"  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

297.  ഖണ്ഡണ  3(1)-ല്,  ''അധനികമ്മാരസമ്മാനങള''  എന്നതനിന  കശേഷണ
''ജസ്പീവനക്കമ്മാര്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

329.  ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "വനില്ക്കുന്നതനികനമ്മാ"  എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ
"ക്രയവനിക്രയത്തനികനമ്മാ" എന്ന വമ്മാക്കുണ ചനിഹ്നവണ കചര്ക്കുക.   

345.  ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''എതനിരമ്മാകയമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ
"വനിരുദ്ധമമ്മാകയമ്മാ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

358.  ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''കപ്രമ്മാസസകളുണ "  എന്നതനിന  പകരണ
"നടെപടെനിക്രമങളുണ '' എന്നസ് കച ര്ക്കുക. 

370. ഖണ്ഡണ  3(6)-ല്  ''ഴകമ്മാല്ലേത്തസ്"  എന്നതനിന  പകരണ  "ഴകമ്മാല്ലേണ
ജനില്ലേയനില്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.  

381.  ഖണ്ഡണ 3(7)-ല് ''റസ്പീജനിയണല് " എന്നതനിന പകരണ ''പ്രമ്മാകദശേനിക"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

390.  ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  "സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകള"  എന്നതനിന  മുമ്പമ്മായനി
''അണഗസ്പീകൃത " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

303. ഖണ്ഡണ 3(2) -ല് "ഒരു ഴപമ്മാതു മുദകയമ്മാടുണ കൂടെനിയ" എന്നതനിന പകരണ
"ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവനിഴന്റെ  കരഖമ്മാചനിത്രവണ  വനിദര്യഴകമ്മാണസ്
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പ്രബുദ്ധരമ്മാകുവനിന്  എന്ന  ഗരു  സകന്ദശേത്തനിഴന്റെ  Enlightenment
through  Education  എന്ന  ഇണഗസ്പീഷസ്  വമ്മാകര്യവണ  ഉളഴപ്പടുന്ന  ഒരു
ഴപമ്മാതുഴപമ്മാതുമുദകയമ്മാടുണ കൂടെനിയ" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

309. ഖണ്ഡണ  3(3)-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ''  എന്നതനിന  പകരണ
''സര്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

304.  ഖണ്ഡണ  3(2)-ല്  ''ഒരു  ഴപമ്മാതു  മുദകയമ്മാടുണ''  എന്നതനിന  പകരണ
''ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരു കദവഴന്റെ മുദകയമ്മാടു കൂടെനിയ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

330.  ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "പമ്മാട്ടത്തനിനസ്  നല്കുന്നതനികനമ്മാ
വനില്ക്കുന്നതനികനമ്മാ" എന്നതനിന കശേഷണ "വമ്മാങ്ങുന്നതനികനമ്മാ" എന്നസ്
കചര്ക്കുക.   

351.  ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''സതര്യകബമ്മാധര്യഴപ്പടുകത്തണതുണ "  എന്നതനിന
പകരണ "വര്യവസകള കബമ്മാധര്യഴപ്പടുകത്തണത് '' എന്നസ് കചര് ക്കുക.

387. ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  ''പരസ്പീക്ഷ"  എന്നതനിന  കശേഷണ  ''ലെക്ചറകള,
ഴസമനിനമ്മാറകള, ചര്ചകള" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

388. ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  "മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ  ''യഥമ്മാ
സമയ ഫലെ പ്രഖര്യമ്മാപനണ " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

306. ഖണ്ഡണ  3(2)-ല്  ''നനികമ്മായമമ്മായനിരനിക്കുന്നതുണ'' എന്നതനിന  പകരണ
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''നനികമ്മായണ ആയനിരനിക്കുന്നതുണ'' എന്നതസ്  കചര്ക്കുക.

314. ഖണ്ഡണ  3(3)-ല്  ''സമ്മാവരവണ ജണഗമവമമ്മായ വസ്തുക്കള''  എന്നതനിനസ്
പകരണ ''സമ്മാവര-ജണഗമ സതതക്കള'' എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

317. ഖണ്ഡണ  3(3)-ല്   "നനിക്ഷനിപമമ്മാക്കഴപ്പട്ടനിട്ടുള്ളകതമ്മാ"  എന്നതനിന
കശേഷമുള്ള  "അഴല്ലേങനില്" എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

321. ഖണ്ഡണ  3  (3)-  ല്  "ഉത്തമമമ്മായ  ആവശേര്യത്തനികനമ്മാ  അഴല്ലേങനില്
അതനിഴന്റെ വനികസനണ ലെക്ഷര്യമമ്മാക്കനിഴക്കമ്മാണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മാരര്യത്തനികനമ്മാ
കവണനി" എന്നതനിനസ് പകരണ  "പഠന ഗകവഷണ ആവശേര്യങളക്കു
കവണനി'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

323.  ഖണ്ഡണ 3 (3)-ല് "അതനിഴന്റെ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

333.  ഖണ്ഡണ  3 (3)-ല്  "നകമമ്മാറണ ഴചയ്യുന്നതനികനമ്മാ"  എന്നതനിനസ് കശേഷണ
"സണസമ്മാന" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.   

334. ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "ഏകമ്മാണഗസ്പീകൃത  നനികമ്മായത്തനില്  നനികന്നമ്മാ"
എന്നതനിനസ്  കശേഷണ  "സണഘടെനകളനില്  നനികന്നമ്മാ,  ഗ്രമ്മാന്റുകളനില്
നനികന്നമ്മാ" എന്നസ്   കചര്ക്കുക.   

341. ഖണ്ഡണ 3(3)-ല്   ''ക്ഷമത " എന്നതനിനസ് പകരണ "അവകമ്മാശേണ” എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

368. ഖണ്ഡണ  3(6)-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"യൂണനികവഴനിറനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.   

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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308. ഖണ്ഡണ  3(2)-ല്  ''പ്രസ്തുത  കപരനില്  വര്യവഹരനിക്കുകയുണ
വര്യവഹരനിക്കഴപ്പടുകയുണ  ഴചകയണതുമമ്മാണസ്'' എന്നസ്പീവമ്മാക്കുകളക്കസ്
പകരണ  ''വര്യവഹമ്മാരങള പ്രസ്തുത കപരനില് ആയനിരനികക്കണതുമമ്മാണസ്''
എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള  കചര്ക്കുക.

347. ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''വമ്മാദങളനില്"  എന്നതനിന  കശേഷണ  "ഴഴവസസ്
ചമ്മാന്സലെറഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ'' എന്നത്  കചര് ക്കുക.

363.  ഖണ്ഡണ  3(5)-ല്  ''റസ്പീജനിയണല്  കകന്ദ്രങളുണ  "  എന്നതനിന  പകരണ
"പ്രമ്മാകദശേനിക കകന്ദ്രങളുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

374. ഖണ്ഡണ 3(6) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക. 
''(6)  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ആസമ്മാനണ  ഴകമ്മാല്ലേതണ  പ്രമ്മാകദശേനിക
കകന്ദ്രങള   മലെപ്പുറതണ  കണ്ണൂരുണ  തനിരുവനന്തപുരതണ
ആയനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്".

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ്: സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

319. ഖണ്ഡണ  3(3)-ല്  “ആര്ജനിചനിട്ടുള്ളകതമ്മാ  ആയ  സമ്മാവരകമമ്മാ
ജണഗമകമമ്മാ  ആയ  ഏഴതമ്മാരു  വസ്തുവണ"   എന്നതനിനസ്  പകരണ
"ആര്ജനിചനിട്ടുള്ള സമ്മാവരജണഗമ വസ്തുവണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

325. ഖണ്ഡണ 3 (3)-ല് "സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ കരഖമ്മാമൂലെമുള്ള മുന്കൂര് അനമതനി
വമ്മാങനിയതനിന  കശേഷണ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ   "സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ
കരഖമ്മാമൂലെമുള്ള  അനമതനി  ലെഭര്യമമ്മായകശേഷണ  മമ്മാത്രണ”എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

343. ഖണ്ഡണ  3(4)-ല്  ''കവണനികയമ്മാ  അതനിനസ്  എതനിരമ്മാകയമ്മാ  ഉളള"
എന്നതനിനസ്  പകരണ  "അനകൂലെമമ്മാകയമ്മാ  പ്രതനികൂലെമമ്മാകയമ്മാ  ഉളള''
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എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

372. ഖണ്ഡണ  3(6)-ല്  ''ഴകമ്മാല്ലേത്തസ്''  എന്നതനിന  പകരണ  "ഴചമ്പഴെന്തനി "
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

376. ഖണ്ഡണ 3(6) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക. 
''(6)  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ആസമ്മാനണ  ഗരുവനിഴന്റെ  ജന്മേസലെമമ്മായ
ഴചമ്പഴെന്തനിയനിലെമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ് ".

ശസ്പീ  .    ആന്റെണനി  കജമ്മാണ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

339. ഖണ്ഡണ  3  (3)-ല്  "ക്ഷമത  "  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "അധനികമ്മാരണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.   

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്  : സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

344. ഖണ്ഡണ 3(4)-ല് ''അതനിനസ്" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

382. ഖണ്ഡണ 3(7)-ല് ''റസ്പീജനിയണല് " എന്നതനിന പകരണ ''കമഖലെമ്മാ" എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

361. ഖണ്ഡണ 3(5)-ല് ''റസ്പീജനിയണല് "  എന്നതനിന പകരണ  "കമഖലെ''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.
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380. ഖണ്ഡണ 3(7)-ല് 
(i) ''റസ്പീജനിയണല് " എന്നതനിന പകരണ ''കമഖലെമ്മാ" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

(ii) ''അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാപനങളനിലൂഴടെകയമ്മാ  "  എന്നതനിന  പകരണ
''ചട്ടങള അഴല്ലേങനില്" എന്നതസ് കചര്ക്കുക

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

384. ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  ''റസ്പീജനിയണല് "  എന്നതസ്  ''പ്രമ്മാകദശേനിക"  എനണ
''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതസ്  ''സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ"  എനണ
ആക്കുക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  280,  281  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള ശേസ്പീര്ഷകത്തനില്

ഉളളതമ്മാകയമ്മാല്  ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാലണ  352,  353  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള 349-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ 356-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

358-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ 357-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 354-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ  371-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  370-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാലണ അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല്): സര്,  ശസ്പീ.  എന്.
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ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച 317-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ഴക.  അബ്ദു  റബ്ബനിഴന്റെ  389-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഞമ്മാന്

ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനിയമ്മായനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

389.  ഖണ്ഡണ  3(7)-ല്  "തുടെങനിയവ"  എന്നതനിന പകരണ  “എന്നനിവ "
എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

  കഭദഗതനികള  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  അഭര്യര്തനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  389-ാം  നമ്പര്

ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപ്പനിച  317-ാം

നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച  282, 284, 300, 322, 326,

338, 349, 350, 377 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച 283, 324, 354, 385  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച  288-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള അവതരനിപ്പനിച  290,  335,  364  എന്നസ്പീ നമ്പര്
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കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച  291, 301, 379 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച  294,  302,  315,  348,   386  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ. ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 297, 329, 345, 358, 370, 381, 390

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  303,  309  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച  304,  330,  351,  387,  388

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എന്. ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച 306, 314, 321, 323, 333, 334,

341, 368 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  308,  347, 363,

374 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എന്. എ. ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ് അവതരനിപ്പനിച 319, 325, 343, 372, 376
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എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജമ്മാണ് അവതനിപ്പനിച 339-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  344,  382  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  361,  380  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  384-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്........................

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

200

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

392. ഖണ്ഡണ  4-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

393. ഖണ്ഡണ  4-ല്  ''ഭൂപ്രകദശേ"  എന്നതനിന  പകരണ  "അധനികമ്മാര''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

395. ഖണ്ഡണ  4-ല്  ''സണസമ്മാന"  എന്നതനിന  പകരണ  "കകരള''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

397. ഖണ്ഡണ  4-ല്  ''സണസമ്മാനണ  മുഴവനണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനത്തസ് മുഴവൻ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എൻ  .    എ  .    ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

398. ഖണ്ഡണ  4-ല്  ''സണസമ്മാനണ  മുഴവനണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനമമ്മാഴക'' എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

399. ഖണ്ഡണ  4-ല്  ''സണസമ്മാനണ  മുഴവനണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  അധസ്പീനതയനിലള്ള  മറസ്  പ്രകദശേതണ''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  391-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  മമ്മാര്ജനിനല്

ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനളളതമ്മാകയമ്മാല്  ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാല്

അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. 

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച  392-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച  393-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  395-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 397-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ് അവതരനിപ്പനിച  398-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച  399-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്........................

നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ
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അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അഞമ്മാണ വകുപ്പസ് 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

404. ഖണ്ഡണ  5-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നസ് വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

453. ഖണ്ഡണ  5(iv)(എ)-ല്  "ആധുനനികമമ്മായ "  എന്നതനിന  പകരണ
"ആധുനനികവമമ്മായ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

528. ഖണ്ഡണ 5 (iv) (എചസ്)-ല് "പരസര അറനിവനിഴന്റെ ഴഴകമമ്മാറത്തനിനമ്മായനി''
എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ  "അറനിവനിഴന്റെ  പരസര
ഴഴകമമ്മാറത്തനിനമ്മായനി'' എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

405. ഖണ്ഡണ 5-ല് "യൂണനികവഴനിറനി" എന്നതനിനസ് പകരണ "യൂണനികവഴ് സനിറനി"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

417. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "സമ്മാകങതനികശേമ്മാസ്ത്ര"  എന്നതനിന  പകരണ
"ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക  " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

434. ഖണ്ഡണ  5  (iii)-ല്   "ഉപകയമ്മാഗനിചസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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435. ഖണ്ഡണ 5 (iii)-ല്   "തുടെങനിയ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

442. ഖണ്ഡണ  5  (iv)-ല്    "സണസമ്മാനത്തസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനഴത്ത" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

444. ഖണ്ഡണ 5 (iv)-ല്   "സണസമ്മാനത്തസ് സമ്മാണസമ്മാരനിക പുകരമ്മാഗതനിക്കമ്മായനി
നപതൃകഴത്ത  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുത്തനി"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനഴത്ത  നപതൃകഴത്ത  അടെനിസമ്മാനമമ്മാക്കനി  സമ്മാമൂഹര്യ
സമ്മാണസമ്മാരനിക പുകരമ്മാഗതനിക്കമ്മായനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

445.  ഖണ്ഡണ  5  (iv)-ല്    "നപതൃകഴത്ത  "  എന്നതനിന  പകരണ
"നപതൃകങഴള" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

455. ഖണ്ഡണ  5(iv)(എ)-ല്  "അവസരങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്"  എന്നതനിന
പകരണ "അവസരങളക്കസ് അനസൃതമമ്മായനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

475. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "വസ്പീട്ടമമമ്മാര്ക്കുണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ഭനിന്നകശേഷനിക്കമ്മാര്ക്കുണ" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

482. ഖണ്ഡണ 5(iv)(ബനി)  തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.

"(ബനി)  സമൂഹത്തനിഴലെ സര്വ്വ വനിഭമ്മാഗക്കമ്മാര്ക്കുണ ഉളപ്രകദശേങളനിലണ,
ഗ്രമ്മാമങളനിലണ  പമ്മാര്ശേതവല്ക്കരനിക്കഴപ്പട്ട  പനികന്നമ്മാക്കമ്മാവസയനിലള്ള
വനിവനിധ  ജനവനിഭമ്മാഗങളക്കുണ  മുഴവൻ  സമയണ  ഴതമ്മാഴെനില്
ഴചയ്യുന്നവര്ക്കുണ അല്ലേമ്മാത്തവര്ക്കുണ, വസ്പീട്ടമമമ്മാര്ക്കുണ, മുതനിര്ന്നവര്ക്കുണ
വനിവനിധ  കമഖലെയനിലള്ള  നമ്മാനമ്മാ  വനിഷയങളനില്  പഠനിചസ്  അറനിവസ്
കനടെമ്മാനമ്മായനി അവസരണ ഉണമ്മാക്കുക"

485. ഖണ്ഡണ 5(iv)(സനി)-ല്  "പഠനങള" എന്നതനിന പകരണ "പഠനണ”
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

499.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "പുകരമ്മാഗതനിക്കമ്മായനി"  എന്നതനിന  പകരണ
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"ഉന്നമനത്തനിനമ്മായനി” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

502. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "കസമ്മാഫസ്  ഴവയറകള"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"നനിര്മനിത ബുദ്ധനി” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

514. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (ഇ)-ല്  "എന്നനിവയനില്  കബമ്മാധനവണ  പരനിശേസ്പീലെനവണ
നല്കുക;'' എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ  "എന്നനിവയനില്
അദ്ധര്യമ്മാപകര്ക്കുണ  കബമ്മാധനവണ  പരനിശേസ്പീലെനവണ  നല്കുക''  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എൻ  .    ഷണസദ്ദേസ്പീൻ: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

406. ഖണ്ഡണ 5-ല് "ലെക്ഷര്യങള" എന്നതനിനസ് പകരണ "ഉകദ്ദേശേലെക്ഷര്യങള "
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

414. ഖണ്ഡണ 5(i)-ല് "തയമ്മാറമ്മാക്കനി " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

426. ഖണ്ഡണ 5 (i)-ല് "സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ് " എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

431. ഖണ്ഡണ  5  (ii)-ല്    "ഉയര്തക"  എന്നതനിന  പകരണ
"ഴമചഴപ്പടുതക" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

436. ഖണ്ഡണ  5 (iii)-ല്   "തപമ്മാല്"  എന്നതനിന കശേഷണ “/ഇഴമയനില്”
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

437. ഖണ്ഡണ  5 (iii)-ല്   "മുകഖനയുള്ള "  എന്നതനിന പകരണ  "വഴെനിയുള്ള"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

440.  ഖണ്ഡണ  5 (iii)-ല്   "പഠന കകമ്മാഴ്സുകളക്കസ് കബമ്മാധനണ"  എന്നതനിന
പകരണ "കകമ്മാഴ്സുകളക്കസ് പഠനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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446.  ഖണ്ഡണ  5  (iv)-ല്    "നപതൃകഴത്ത  "  എന്നതനിന  പകരണ
"നപതൃകഴത്തയുണ പമ്മാരമ്പരര്യഴത്തയുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

459. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "എല്ലേമ്മാ"  എന്നതനിന പകരണ  "സര്വ്വ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

466. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "പനികന്നമ്മാക്കമ്മാവസയനില്ഴപ്പട്ടതുമമ്മായ"
എന്നതനിന പകരണ "പനികന്നമ്മാക്കമ്മാവസയനിലള്ള" എന്നമ്മാ ക്കുക.

490. ഖണ്ഡണ  5(iv)(സനി)-ല്  "സണവനിധമ്മാനങകളമ്മാടു  കൂടെനിയ"  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

501. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "ലെഭര്യമമ്മായനിട്ടുള്ള"  എന്നതനിന  പകരണ
"ലെഭര്യമമ്മായ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

526. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (എചസ്)-ല്  "വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കമഖലെയനില്  പരസര
അറനിവനിഴന്റെ  ഴഴകമമ്മാറത്തനിനമ്മായനി''  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ
"കമഖലെയനിഴലെ   അറനിവസ്  പരസരണ  ഴഴകമമ്മാറന്നതനിനമ്മായനി''  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

407. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "സണസമ്മാനതണ  ഇതരസണസമ്മാനങളനിലണ "
എന്നതനിന പകരണ "രമ്മാജര്യത്തസ്  " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

419. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തനി "  എന്നതനിന  പകരണ
"ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനി  " എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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469. ഖണ്ഡണ 5(iv)(ബനി)-ല് "വനിവനിധ വനിഭമ്മാഗണ ജനങളക്കുണ" എന്നതനിന
പകരണ "വനിവനിധ ജനവനിഭമ്മാഗങളക്കുണ" എന്നസ് കചര് ക്കുക.

483. ഖണ്ഡണ 5(iv)(സനി)-ല്  "എല്ലേമ്മാ"  എന്നതനിന പകരണ "സര്വ്വ" എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

496.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "സണസമ്മാനത്തനിഴന്റെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനഴത്ത” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

506. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "മറസ്  യൂണനികവഴനിറനി  അദ്ധര്യമ്മാപകരുഴടെ"
എന്നതനിന പകരണ "മറ്റു സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെമ്മാ അദ്ധര്യമ്മാപകരുഴടെ” എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

511. ഖണ്ഡണ 5(iv)(ഡനി)-ല്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.

"സണസമ്മാനഴത്ത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  ഉന്നമനത്തനിനമ്മായനി
യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ലെഭര്യമമ്മായ  പുസ്തകങള,  പഠകനമ്മാപമ്മാധനികള,
കസമ്മാഫസ്  ഴവയറകള  എന്നനിവ  ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിയുണ  ഴക്രഡനിറസ്
ട്രമ്മാൻസ്ഫര് കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിചണ ഇതര യൂണനികവഴനിറനി അധര്യമ്മാപകരുഴടെ
കസവനണ  പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തനി  ഔപചമ്മാരനിക  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനസ്
സമമ്മാനമമ്മായ അനക്കൗപചമ്മാരനികരസ്പീതനിയുണ കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുക."

ശസ്പീ  .   എൻ  .   എ  .   ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ്: സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

408. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "സണസമ്മാനതണ  ഇതര  സണസമ്മാനങളനിലണ
അന്തര്കദശേസ്പീയ തലെത്തനിലമുള്ള ഉന്നത വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ സമ്പ്രദമ്മായങഴള
അടെനിസമ്മാനമമ്മാക്കനി വനിവനിധ പഠന കകമ്മാഴ്സുകള "  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകളക്കസ്
പകരണ "രമ്മാജര്യത്തസ് അന്തര്കദശേസ്പീയ നനിലെവമ്മാരമുള്ള ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ
കകമ്മാഴ്സുകള  "  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

208

424. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "ഏര്ഴപ്പട്ടനിട്ടുള്ളകതമ്മാ  അല്ലേമ്മാത്തകതമ്മാ  ആയ
ആളുകളക്കസ്  അവയനില്  കബമ്മാധനണ  നല്കുകയുണ  പരസ്പീക്ഷയുണ
മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയവണ      നടെത്തനി യുണ"  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകളക്കസ് പകരണ
"ഏര്ഴപ്പട്ടനിട്ടുള്ളവര്കക്കമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനില്രഹനിതര്കക്കമ്മാ  അവയനില്
കബമ്മാധനണ  നല്കനി  പരസ്പീക്ഷയുണ  മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയണ  നടെത്തനി"  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

430. ഖണ്ഡണ  5  (ii)-ല്    "ഴപമ്മാതു  സമൂഹത്തനിഴന്റെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"ജനങളുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

460.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "എല്ലേമ്മാ"  എന്നതനിന പകരണ  "ഇതര"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

473. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "വനിവനിധ  വനിഭമ്മാഗണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

492.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(സനി)-ല്   "കകമ്മാഴനികലെക്കുള്ള"  എന്നതനിന  പകരണ
"കകമ്മാഴനില്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

504.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "മറസ്"  എന്നതനിന  പകരണ  "ഇതര''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

527. ഖണ്ഡണ 5 (iv) (എചസ്)-ല് "പരസര അറനിവനിഴന്റെ ഴഴകമമ്മാറത്തനിനമ്മായനി''
എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ  "പരസരണ  അറനിവസ്
ഴഴകമമ്മാറന്നതനിനമ്മായനി'' എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

534. ഖണ്ഡണ  5 (iv) (എചസ്)-ല്  "ബനങള സമ്മാപനിക്കുക;''  എന്നതനിന
പകരണ  
" സഹകരനിച പ്രവര്ത്തനിക്കുക'' എന്നസ്  കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

409.ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "ഇതര സണസമ്മാനങളനിലണ "  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകളക്കസ്
പകരണ "കദശേസ്പീയതലെത്തനിലണ  " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കണണ.

474. ഖണ്ഡണ 5(iv)(ബനി)-ല് "വസ്പീട്ടമമമ്മാര്ക്കുണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

503. ഖണ്ഡണ 5(iv)(ഡനി)-ല് "മറസ് യൂണനികവഴനിറനി അധര്യമ്മാപകരുഴടെ കസവനണ
പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തനിയുണ" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

510. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "സമമ്മാനമമ്മായ"  എന്നതനിന  പകരണ
"തതലെര്യമമ്മായ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

532. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (എചസ്)-ല്  "സതയണ  സഹമ്മായ  ഗ്രൂപ്പുകള''  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

542. ഖണ്ഡണ 5 (v)-ല് "പ്രകവശേനണ" എന്ന വമ്മാക്കനിന മുന്പമ്മായനി "അകത പഠന
കകമ്മാഴനിന '' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.

411. ഖണ്ഡണ 5(i)-ല് "സണസമ്മാനങളനിലണ " എന്നതനിന കശേഷണ "കദശേസ്പീയ  "
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

432. ഖണ്ഡണ 5 (ii) തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:

"(ii)  ഴപമ്മാതു  സമൂഹത്തനിഴന്റെ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  നനിലെവമ്മാരണ
ഉയര്തന്നതനിനമ്മാവശേര്യമമ്മായ പദ്ധതനികള ആവനിഷ്കരനിക്കുക;" 
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441. ഖണ്ഡണ  5  (iii)-ല്    "കകമ്മാഴ്സുകളക്കസ്"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ
"ആവശേര്യമമ്മായ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

456. ഖണ്ഡണ  5(iv)(എ)-ല്  "ബനഴപ്പട്ടസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"ബനഴപ്പടുത്തനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

458. ഖണ്ഡണ  5(iv)(എ)-ല്  "കകമ്മാഴ് സകളനികലെക്കസ്"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ആവശേര്യമമ്മായ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

480. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  ''അറനിവസ്"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"കനടെമ്മാനമ്മായനിട്ടുള്ള പദ്ധതനികള ആവനിഷ്കരനിക്കുക'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

491. ഖണ്ഡണ  5(iv)(സനി)-ല്   "പഠന"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"കബമ്മാധന'' എന്നസ് മമ്മാറ്റുക.

498. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "സമ്പ്രദമ്മായത്തനിഴന്റെ"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

516. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (ഇ)-ല്   "ആവശേര്യമമ്മായ"എന്ന  വമ്മാക്കനിന  കശേഷണ
"വനിദഗ്ദ്ധ" എന്ന വമ്മാക്കു കചര്ക്കുക. 

 
518. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (എഫസ്)-ല്   "പരനിസനിതനി,  ശേമ്മാസ്ത്രണ",  എന്നസ്പീ

വമ്മാക്കുകളക്കുണ  ചനിഹ്നത്തനിനണ  കശേഷണ  "  പരനിസനിതനിസണരക്ഷണണ''
എന കചര്ക്കുക.

522. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (എഫസ്)-ല്  "ബനഴപ്പട്ടസ്”  എന്നതനിന  പകരണ
"ബനഴപ്പട്ട ''   എന കചര്ക്കുക.

523. ഖണ്ഡണ 5 (iv) (ജനി)-ല് "വനികസനത്തനിനമ്മായനി” എന്നതനിന പകരണ
"വനികസനത്തനിനമ്മായനിട്ടുള്ള ''   എന കചര്ക്കുക.
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539. ഖണ്ഡണ  5  (v)-ല്  "നനിയമണമൂലെണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"നനിയമനനിര്മമ്മാണണമൂലെണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എല്കദമ്മാസസ്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

420. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തനി "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ഓണ്ഴഴലെനനിലൂഴടെകയമ്മാ അല്ലേമ്മാഴതകയമ്മാ  " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    ഴജ  .    വനികനമ്മാദ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

422.  ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "ഏഴതങനിലണ  ഴതമ്മാഴെനിലെനില്  ഏര്ഴപ്പട്ടനിട്ടുള്ളകതമ്മാ
അല്ലേമ്മാത്തകതമ്മാ ആയ ആളുകളക്കസ്" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള  ഞമ്മാന്

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

425. ഖണ്ഡണ  5(i)-ല്  "നടെത്തനിയുണ "  എന്നതനിന പകരണ  "നടെത്തനി  "  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

486. ഖണ്ഡണ  5(iv)(സനി)-ല്   "കപ്രമ്മാല്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്നതനിനസ്"  എന്നതനിന
പകരണ "കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്നതനിനസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ആന്റെണനി  കജമ്മാണ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

428. ഖണ്ഡണ 5 (ii) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.  
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ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

433. ഖണ്ഡണ  5  (iii)-ല്    "ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക"  എന്നതനിന  പകരണ
"സമ്മാകങതനിക ശേമ്മാസ്ത്ര" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

439. ഖണ്ഡണ  5  (iii)-ല്    "പഠന  കകമ്മാഴ്സുകളക്കസ്  "  എന്നതനിന  പകരണ
"പഠനകകമ്മാഴ്സുകളക്കുണ  നനപുണര്യ  വനികസന  പരനിപമ്മാടെനികളക്കുണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

450.  ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (എ)-ല്   "നനിലെവനിലള്ളതുണ"  എന്നതനിന കശേഷണ  
"കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങളനില് നനിലെവനില് വരുന്നതുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

477.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്   ''മുതനിര്ന്നവര്ക്കുണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"പഠനണ മുടെങനികപ്പമ്മായവര്ക്കുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

519. ഖണ്ഡണ 5 (iv) (എഫസ്)-ല് "ശേമ്മാസ്ത്രണ,'' എന്ന വമ്മാക്കനിനണ ചനിഹ്നത്തനിനണ
കശേഷണ "ചരനിത്രണ,'' എന്ന വമ്മാക്കുണ ചനിഹ്നവണ കചര്ക്കുക.

പ്രസ്തസത  ഖണ്ഡത്തനില്  ഹനിസ്റ്റേറനി  ഒഴെനിവമ്മാക്കനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഹനിസ്റ്റേറനി

ഒരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട സബ്ജകമ്മാണസ്.  പഠനങളുണ ഗകവഷണങളുണ നടെകത്തണ മറസ്

സബ്ജക്ടുകള  ഉളഴപ്പടുതകയുണ ഹനിസ്റ്റേറനിഴയ  ഉളഴപ്പടുത്തമ്മാതനിരനിക്കുകയുണ

ഴചയ്യുന്നതസ്  ശേരനിയല്ലേ.  അതനിനമ്മാല്  ഹനിസ്റ്റേറനികൂടെനി  ഉളഴപ്പടുത്തണഴമന്നതമ്മാണസ്

എഴന്റെ 519-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി. 
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ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്: സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

438. ഖണ്ഡണ  5  (iii)-ല്    "സമ്പര്ക്ക  കമ്മാസകള "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ഴവബനിനമ്മാറകള" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

451. ഖണ്ഡണ  5(iv)(എ)-ല്  "ആധുനനികമമ്മായ "  എന്നതനിന  പകരണ
"ആധുനനിക" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

464. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "പ്രകതര്യകനിചണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"പ്രകതര്യകനിചസ്" എന്ന സ് കചര്ക്കുക.

484. ഖണ്ഡണ  5(iv)(സനി)-ല്  "എല്ലേമ്മാ  കമഖലെകളനിലണ"  എന്നതനിന പകരണ
"വനിവനിധ കമഖലെയനിലള്ള വനിഷയങളനില്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

488. ഖണ്ഡണ 5(iv)(സനി)-ല് "നൂതനമമ്മായ" എന്നതനിന പകരണ "ആധുനനിക
ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

495.  ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "സണസമ്മാനത്തനിഴന്റെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സണസമ്മാനഴത്ത'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

520. ഖണ്ഡണ 5 (iv) (എഫസ്)-ല് "ശേമ്മാസ്ത്രണ,'' എന്നതനിനകശേഷണ "കലെ" എന്ന
വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുകയുണ "രമ്മാഷസ്പീയണ''  എന്ന വമ്മാക്കനിന കശേഷണ "ചരനിത്രണ''
എന്നസ് കചര്ക്കുകയുണ ഴചയ്യുക"

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

443. ഖണ്ഡണ 5 (iv)-ല്   "സണസമ്മാനത്തസ് " എന്നതനിന കശേഷണ "സമ്മാമൂഹര്യ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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468. ഖണ്ഡണ  5(iv)(ബനി)-ല്  "പനികന്നമ്മാക്കമ്മാവസയനില്ഴപ്പട്ടതുമമ്മായ"
എന്നതനിന പകരണ "സമ്മാമൂഹര്യമമ്മായനി പനികന്നമ്മാക്കണ നനില്ക്കുന്ന" എന്നസ്
കചര് ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

476.  ഖണ്ഡണ  5  (iv)(ബനി)-ല്  ''വസ്പീട്ടമമമ്മാര്ക്കുണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"പഠനണ മുടെങനിയവര്ക്കുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

493. ഖണ്ഡണ  5(iv)(സനി)-ല്  "മൂലെര്യനനിര്ണയണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"സമയബനനിതമമ്മായ ഫലെപ്രഖര്യമ്മാപനണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

513. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (ഇ)-ല്  "ഴഴനപുണര്യങള''  എന്നതനിനകശേഷണ
"സണസമ്മാരണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

530. ഖണ്ഡണ  5  (iv)  (എചസ്)-ല്  "അറനിവനിഴന്റെ  ഴഴകമമ്മാറത്തനിനമ്മായനി''
എന്നതനിനസ്  പകരണ  "അറനിവകള  ഴഴകമമ്മാറന്നതനിനമ്മായനി''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

543. ഖണ്ഡണ  5 (v)-ല്  "പഠനത്തനിനള്ള"  എന്നതനിന കശേഷണ  "സക്കൗകരര്യവണ
സമ്മാധര്യതയുണ '' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അൻവര്  സമ്മാദത്തസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

500 ഖണ്ഡണ  5(iv)(ഡനി)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനില്"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    സതരമ്മാജസ്: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

521. ഖണ്ഡണ 5 (iv) (എഫസ്)-ല് "രമ്മാഷസ്പീയണ'' എന്നതനിന പകരണ "മമ്മാനവനിക
വനിഷയങള'' എന കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

541. ഖണ്ഡണ  5 (v)-ല്  "വര്യവസകളക്കസ് വനികധയമമ്മായനി"  എന്നതനിന പകരണ
"സമമ്മാന പഠന കകമ്മാഴനില്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  403-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  മമ്മാര്ജനിനല്

ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനമ്മായതനിനമ്മാല്  ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാലണ  416,  418  എന്നസ്പീ

നമ്പര്  കഭദഗതനികള  417-നസ്  തുലെര്യവണ  452-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  453-ാം

നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  467-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  466-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ  487-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 486-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ    531-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  532-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാലണ അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. 

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്
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തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.

മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 433-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ ശസ്പീ. ടെനി. വനി.

ഇബമ്മാഹനിണ  അവതരനിപ്പനിചതനില്  435-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  'തുടെങനിയ'  എന്ന

വമ്മാക്കസ്  ഒഴെനിവമ്മാക്കനി  'എന്നസ്പീ'  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  കചര്ത്തസ്  കഭദഗതനികയമ്മാഴടെയുണ

485-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  436-ാം

നമ്പര്  കഭദഗതനി  '/ഇ-ഴമയനില്'  എന്നതനിനപകരണ  'അഴല്ലേങനില്  ഇ-ഴമയനില്'

എന്നസ് കചര്ത്തസ് കഭദഗതനികയമ്മാഴടെയുണ ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച

438,  495  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികളുണ  ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച

506-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  സതസ്പീകരനിക്കുന. ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രഴന്റെ

495-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് സമമ്മാനമമ്മായ കഭദഗതനി തഴന്നയമ്മാണസ്  ശസ്പീ.  സനി.

മമ്മൂട്ടനിയുണ നല്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്. 

ശസ്പീ. എസസ്. ശേര്മയുഴടെ 529-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമ്മാന്  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയമ്മായനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

529.  ഖണ്ഡണ  5 (iv) (എചസ്)-ല്  "പരസര അറനിവനിഴന്റെ ഴഴകമമ്മാറത്തനിനമ്മായനി''  
എന്നതനിനസ് പകരണ "വനിജ്ഞമ്മാന വനിനനിമയത്തനിനമ്മായനി'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

കഭദഗതനികള അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന.

 മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  529-ാം  നമ്പര്  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  433-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ  അവതരനിപ്പനിചതനില്  435-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി  കഭദഗതനികയമ്മാഴടെയുണ  485-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  എന്.

ഷണസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപ്പനിച  436-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  കഭദഗതനികയമ്മാഴടെയുണ

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  438,  495  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികളുണ ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച  506-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിയുണ

സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച 404, 453, 528 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച  405, 417, 434, 442, 444,

445,  455,  475,  482,  499,  502,  514  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എന്. ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച 406, 414, 426, 431, 437, 440,

446,  459,  466,  490,  501,  526  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി അവതരനിപ്പനിച 407, 419, 469, 483, 496, 506, 511

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ്  അവതരനിപ്പനിച  408,  424,  430,  460,

473,  492,  504,  527,  534  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  409,  474,  503,  510,  532,  542

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  411,  432, 441,

456,  458,  480,  491,  498,  516,  518,  522,  523,  539  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എല്കദമ്മാസസ്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില്  അവതരനിപ്പനിച  420-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  ടെനി.  ഴജ.  വനികനമ്മാദസ്  അവതരനിപ്പനിച  422-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  425,  486  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ.  ആന്റെണനി  കജമ്മാണ്  അവതരനിപ്പനിച  428-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 439, 450, 477, 519 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  451,  464,  484,  488,  520

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള  അവതരനിപ്പനിച  443,  468  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  476,  493,  513,  530,  543

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ് അവതരനിപ്പനിച  500-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  

ശസ്പീ.  എണ.  സതരമ്മാജസ്  അവതരനിപ്പനിച  521-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ബനി.  ഡനി.  കദവസനി  അവതരനിപ്പനിച  541-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.
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കഭദഗതനി  ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള  അഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്........................

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ആറമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .: സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

545. ഖണ്ഡണ  6-ല്    "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ” എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

561. ഖണ്ഡണ  6(ii)-ല്  "മൂല്ലേര്യനനിര്ണ്ണയവണ  "  എന്നതനിന  പകരണ
"മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയവണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

567. ഖണ്ഡണ  6(iii)-ല്  "ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ    "  എന്നതനിന  പകരണ
"ഓണററനി" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

573. ഖണ്ഡണ  6  (iv)-ല്  "ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ”  എന്നതനിനസ്  പകരണ
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"ഓണററനി " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

608. ഖണ്ഡണ 6(ix)-ല്   “അക്കമ്മാദമനികസമ്മാപനങളുണ " എന്നതനിന കശേഷണ
"ആവശേര്യമ്മാനസരണണ ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

628. ഖണ്ഡണ  6  (xii)  ല്  “നനിശയനിക്കുകയുണ”  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"അപ്രകമ്മാരണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

546. ഖണ്ഡണ 6(i)-ല് "അടെനിസമ്മാന” എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

552. ഖണ്ഡണ 6(i)-ല് "രമ്മാഷസ്പീയണ " എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ "രമ്മാഷ തനണ"
എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.  

555. ഖണ്ഡണ  6(i)-ല്  "വനികനമ്മാദ  സഞമ്മാരണ ,"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനണ
ചനിഹ്നത്തനിനണ  കശേഷണ   "വനിവര  സമ്മാകങതനികണ,"  എന്ന  വമ്മാക്കുണ
ചനിഹ്നവണ കചര്ക്കുക.  

564. ഖണ്ഡണ  6(ii)-ല്  "ബനിരുദമ്മാനന്തര  ബനിരുദങള ,  ഗകവഷണ
ബനിരുദങള " എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

576. ഖണ്ഡണ 6 (iv) തമ്മാഴഴെപറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.
"  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളമ്മാല് നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന ഉപമ്മാധനികളക്കസ് കസ്പീഴെനില്  
സര്ട്ടനിഫനിക്കകറമ്മാ  ഡനികപ്ലമ്മാമകയമ്മാ  ബനിരുദകമമ്മാ,  ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ
ബനിരുദകമമ്മാ  മറസ്  അക്കമ്മാദമനിക  ബഹുമതനികയമ്മാ  തടെഞ  വയ്ക്കുകകയമ്മാ
പനിന്വലെനിക്കുകകയമ്മാ റദ്ദേമ്മാക്കുകകയമ്മാ ഴചയ്യുക.

എന്നമ്മാല് ഇത്തരണ പനിന്വലെനിക്കകലെമ്മാ റദ്ദേമ്മാക്കകലെമ്മാ ഴചയ്യുന്നതനിന
മുന്പമ്മായനി  ബമ്മാധനിക്കഴപ്പടുന്ന  ആളുകളക്കസ്  പറയുവമ്മാനള്ളതസ്
പറയുവമ്മാന് നര്യമ്മായമമ്മായ ഒരു അവസരണ നല്കകണതമ്മാണസ്.  " 
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579. ഖണ്ഡണ  6  (v)-ല്  "വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിനള്ള"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ നല്കുന്നതനിനള്ള" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

585. ഖണ്ഡണ  6  (vi)-ല്  "തസ്തനികകള"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  കശേഷണ
" സര്ക്കമ്മാര് അണഗസ്പീകമ്മാരത്തനിന വനികധയമമ്മായനി " എന്നസ്   കചര്ക്കുക. 

596. ഖണ്ഡണ  6  (vii) -ല്  "മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയണ"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  കശേഷണ
" , ഫലെണ പ്രസനിദ്ധസ്പീകരനിക്കല്" എന്ന ചനിഹ്നവണ വമ്മാക്കുണ കചര്ക്കുക. 

611. ഖണ്ഡണ  6(ix)-ല്   “നനിലെനനിര്തകകയമ്മാ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
“,പരനിപമ്മാലെനിക്കുകകയമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

617. ഖണ്ഡണ  6(x)-ല്   “മുഖമ്മാന്തനിരണ"  എന്നതനിന  പകരണ  "മുകഖന ”
എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

620. ഖണ്ഡണ  6(xi)-ല്   “കചമ്മാദര്യകപപ്പര്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നവര്,  മൂലെര്യ
നനിര്ണ്ണയണ നടെതന്നവര് " എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

625. ഖണ്ഡണ  6  (xii)  ല്   “വനിവനിധ  കമ്മാറഗറനിയനിലള്ള"  എന്നതനിനസ്
മുമ്പമ്മായനി    "സര്ക്കമ്മാര്  അണഗസ്പീകമ്മാരത്തനിനവനികധയമമ്മായനി"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

635. ഖണ്ഡണ 6 (xiii) ല് “വര്യവസ  ഴചയ്യുക”എന്നതനിനസ്  പകരണ
"വര്യവസകള നനിശയനിക്കുകയുണ ഴചയ്യുക " എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

651. ഖണ്ഡണ  6(xv)-ല്  “പരര്യമ്മാപമമ്മാകണമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ
"കയമ്മാഗര്യമമ്മാകണമ്മാ " എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

655. ഖണ്ഡണ 6(xvi)-ല് "ഉത്തമമമ്മായ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

659. ഖണ്ഡണ  6(xvi)-ല്  "അനര്യമ്മാധസ്പീനഴപ്പടുതകകയമ്മാ"  എന്നതസ്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

223

ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

661. ഖണ്ഡണ  6(xvii)-ല്  "ഒരു വനികദശേ രമ്മാജര്യണ,  വനികദശേ ഫക്കൗകണഷന്"
എന്നതനിനസ്   പകരണ  "വനികദശേ  രമ്മാജര്യങള,  വനികദശേ
ഫക്കൗകണഷനകള" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

679. ഖണ്ഡണ 6 (xxi)-ല്  “ആകരമ്മാഗര്യവണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

687. ഖണ്ഡണ  6  (xxiv)-ല്   "സണഘടെനകള,  സമ്മാപനങള  "  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

ശസ്പീ  .   കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫ്   : സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള 

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

548. ഖണ്ഡണ  6(i)-ല്  "സമ്മാകങതനിക  ശേമ്മാസ്ത്രണ”  എന്നതനിന  കശേഷണ
"സമ്മാമൂഹനിക  ശേമ്മാസ്ത്രണ” എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

572. ഖണ്ഡണ  6 (iv)-ല്  "അവസരണ നല്കനിയതനിന കശേഷണ"  എന്നതനിന
കശേഷണ  "പരനികശേമ്മാധനിചസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

598. ഖണ്ഡണ  6(vii)-ല്   “മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയണ "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ഫലെപ്രഖര്യമ്മാപനണ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

609. ഖണ്ഡണ 6(ix)-ല്   “സമ്മാപനങളുണ " എന്നതനിന കശേഷണ "ഗകവഷണ
സമ്മാപനങളുണ ” എന കചര്ക്കുക.

648. ഖണ്ഡണ  6(xv)-ല്  “ബഹുമതനികയമ്മാ”എന്നതനിന  കശേഷണ
“അവയുഴടെ ഴമറനിറസ് കനമ്മാക്കനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

657. ഖണ്ഡണ  6(xvi)-ല്  "ആവശേര്യങളക്കസ്  കവണനി"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"ആവശേര്യങളക്കു കവണനിയുണ സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ ഴപമ്മാതുതമ്മാത്പരര്യത്തനിനസ്
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കവണനിയുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

666. ഖണ്ഡണ  6(xvii)-ല്  “ഴമഡലകള”  എന്നതനിന  കശേഷണ
“ഴഫകലെമ്മാഷനിപ്പുകള” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

682. ഖണ്ഡണ  6  (xxii)-ല്  “ഏഴതങനിലണ  സമ്മാപനഴത്ത   "
എന്നതനിനകശേഷണ  "ഗകവഷണ  കകന്ദ്രങഴളയുണ,  ശേമ്മാസ്ത്ര
സമ്മാപനങഴളയുണ ” എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

690. ഖണ്ഡണ  6  (xxiv)-ല്   "അണഗസ്പീകരനിക്കുക"  എന്നതനിനപകരണ 
 "അണഗസ്പീകരനിക്കുകകയമ്മാ  പനിന്വലെനിക്കുകകയമ്മാ  ഴചയ്യുക  "   എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി  :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

550. ഖണ്ഡണ  6(i)-ല്  "സമ്മാകങതനിക  ശേമ്മാസ്ത്രണ,”  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ചരനിത്രണ,” എന്ന വമ്മാക്കുണ ചനിഹ്നവണ കചര്ക്കുക.  

618. ഖണ്ഡണ  6(x)-ല്   “ഏര്ഴപ്പടുതക"  എന്നതനിന  പകരണ
"ഏര്ഴപ്പടുതകയുണ  വനിതരണണ  ഴചയ്യുകയുണ  ഴചയ്യുക ”  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

619. ഖണ്ഡണ  6(xi)-ല്   “അദ്ധര്യമ്മാപകര്, "  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"അനദ്ധര്യമ്മാപകര്, ” എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

639. ഖണ്ഡണ  6  (xiv)  ല്  “പഠന  കകമ്മാഴ്സുകകളമ്മാ  ”എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"നല്കനിയ  ബനിരുദങകളമ്മാ"  എന്നതുണ  “പഠന
കകമ്മാഴ്സുകളകക്കമ്മാ ”എന്നതനിനസ്  കശേഷണ  "ബനിരുദങളകക്കമ്മാ"  എനണ
കചര്ക്കുക. 
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650. ഖണ്ഡണ  6(xv)-ല്  “പഠനകകമ്മാഴ്സുകളനികലെക്കസ്”എന്നതനിനസ്  പകരണ
“പഠനകകമ്മാഴ്സുകളുഴടെ  പ്രകവശേനത്തനിനളള  കയമ്മാഗര്യതക്കസ്"  എന്നതസ്
കചര്ക്കുക.

658. ഖണ്ഡണ  6(xvi)-ല്  "തസ്പീറഴകമ്മാടുക്കുകകയമ്മാ"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"പമ്മാട്ടത്തനിനസ് ഴകമ്മാടുക്കുകകയമ്മാ" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഴക  .   യു  .   ജനസ്പീഷസ് കുമമ്മാര്  : സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

551. ഖണ്ഡണ 6(i)-ല്
i.  "സമ്മാകങതനിക  ശേമ്മാസ്ത്രണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ  "മമ്മാനവനിക
വനിഷയങള" എന്നസ് കചര് ക്കുക.
ii. "ഴതമ്മാഴെനില്" എന്നതനിന പകരണ "ഴതമ്മാഴെനിലെധനിഷനിത വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ,
ഴഴനപുണര്യ വനികസനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

683. ഖണ്ഡണ  6  (xxiii)-ല്  “എമനിരനിറസ്   "  എന്നതനിന  പകരണ
"എഴമരനിറസസ്” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

554. ഖണ്ഡണ  6(i)-ല്  "രമ്മാഷസ്പീയണ "  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  കശേഷണ  "ചരനിത്രണ"
എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.  

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

557. ഖണ്ഡണ 6(i)-ല് "പരനിസനിതനി " എന്ന വമ്മാക്കനിന കശേഷണ  "ഴഎ. ടെനി."
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എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

565. ഖണ്ഡണ  6(ii)-ല്  "ഗകവഷണ  ബനിരുദങള   "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"കൂടെമ്മാഴത" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക. 

569. ഖണ്ഡണ  6(iii)-ല്  "ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ  ബനിരുദങളുണ  മറസ്
അക്കമ്മാദമനിക  ബഹുമതനികളുണ  നല്കുക;    "  എന്നതനിന  പകരണ
"ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ ബനിരുദങള നല്കുക" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

570. ഖണ്ഡണ  6(iii)-ല്  "ബനിരുദങളുണ    "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ബനിരുദങകളമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

578. ഖണ്ഡണ 6 (v)-ല് "ബനഴപ്പട്ടസ്" എന്ന വമ്മാക്കനിനകശേഷണ "നടെതന്ന"
എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

588. ഖണ്ഡണ 6 (vi)-ല്  "സൃഷനിക്കുകയുണ" എന്ന വമ്മാക്കനിന കശേഷണ "മറസ്
യൂണനികവഴനിറനികളനില്  നനിയമനണ  നല്കുകയുണ  ഴചയ്യുക "  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

594. ഖണ്ഡണ  6  (vii) -ല്  "വര്യവസകളുണ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"മമ്മാനദണ്ഡങളുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

601.  ഖണ്ഡണ 6(viii)-ല്   “മറസ്  " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

613. ഖണ്ഡണ 6(x)-ല്   “സമ്മാകങതനിക ശേമ്മാസ്ത്ര"  എന്നതനിന പകരണ  "ശേമ്മാസ്ത്ര
സമ്മാകങതനിക ” എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

622. ഖണ്ഡണ  6 (xi)  ല് “ചര്ച  "  എന്നതനിനസ് പകരണ  "ചര്ച കമ്മാസസ്”
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

629. ഖണ്ഡണ 6 (xii) ല് “തസ്തനികകളനികലെക്കസ്  ”എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"പബനികസ് സര്വ്വസ്പീസസ് കമസ്പീഷന് മുകഖന " എന്നസ് കചര്ക്കുക. 
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637. ഖണ്ഡണ 6 (xiii)- ല് തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക: 
   

“യൂണനികവഴനിറനി  നടെതന്ന  വനിവനിധ  വനിഷയങളനിലണ
ഗകവഷണത്തനിനമ്മായുള്ള വര്യവസ ഴചയ്യുക"

644. ഖണ്ഡണ 6 (xiv) ല് “അണഗസ്പീകരനിക്കുകകയമ്മാ”എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"അപ്രകമ്മാരണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

652. ഖണ്ഡണ  6(xv)-ല്,  “പരര്യമ്മാപമമ്മാകണമ്മാ”എന്നതനിനസ്  പകരണ
“തതലെര്യമമ്മാകണമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

653. ഖണ്ഡണ  6(xvi)-ല്  "സമ്മാവരകമമ്മാ  ജണഗമകമമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സമ്മാവരജണഗമ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

664. ഖണ്ഡണ  6(xvii)-ല്  “യൂണനികവഴനിറനി  ഉചനിതഴമന്നസ്  കരുതുന്ന  ഏതു
വനിധത്തനിലണ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  “സര്ക്കമ്മാര്  ട്രഷറനികളനില്”
എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

668. ഖണ്ഡണ 6(xviii)-ല് “ഈടെനിന്കമകലെമ്മാ അല്ലേമ്മാഴതകയമ്മാ” എന്നതനിന
പകരണ “ഇടെനിന്കമല്” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

673. ഖണ്ഡണ  6  (xix)-ല്  “കരമ്മാറനില് "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  മുന്പമ്മായനി
"സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ അനവമ്മാദകത്തമ്മാഴടെ  " എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള”  കചര്ക്കുക.

677. ഖണ്ഡണ  6  (xxi)-ല്  “കമല്  "  എന്നവമ്മാക്കനിന  കശേഷണ
"ആവശേര്യമമ്മായ ”എന്നസ്   കചര്ക്കുക.

680. ഖണ്ഡണ  6  (xxii)-ല്  “നനിശയനിക്കുന്ന   "  എന്നതനിന  പകരണ
"നനിശയനിക്കുന്നതുണ ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

684.  ഖണ്ഡണ  6  (xxiii)-ല്  “കരമ്മാര്  അടെനിസമ്മാനത്തനില്"  എന്നതസ്
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ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

692.  ഖണ്ഡണ  6  (xxvii)-ല്   "യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
ആരണഭത്തനില് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

558.  ഖണ്ഡണ  6(i)-ല്  "ഗകവഷണണ  നടെതന്നതനിനണ  ഉള്ള "  എന്നതനിന
പകരണ "ഗകവഷണണ നടെതന്നതനിനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 563. ഖണ്ഡണ 6(ii)-ല് "സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളമ്മാല് നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന പ്രകമ്മാരണ  "
എന്നതനിന  പകരണ  "പഠന  കകമ്മാഴ്സുകള  എല്ലേമ്മാ  രസ്പീതനിയനിലണ
വനിജയകരമമ്മായനി പൂര്ത്തസ്പീകരനിക്കുന്ന ആളുകളക്കസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

615. ഖണ്ഡണ  6(x)-ല്   “സമ്മാകങതനിക  ശേമ്മാസ്ത്ര"  എന്നതസ്  "സമ്മാകങതനിക-
ശേമ്മാസ്ത്ര ” എന്നമ്മാക്കുക. 

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

559. ഖണ്ഡണ  6(i)-ല്  "നടെതന്നതനിനണ  ഉള്ള "  എന്നതനിന  പകരണ
"നടെതന്നതനിനമുള്ള" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

590. ഖണ്ഡണ 6 (vi) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:
 "(vi) യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ അക്കമ്മാദമനിക ആവശേര്യങളക്കമ്മായനി ഴപ്രമ്മാഫസര്,

അകസമ്മാസനികയറസ്  ഴപ്രമ്മാഫസര്,  അസനിസ്റ്റേന്റെസ്  ഴപ്രമ്മാഫസര്  എന്നസ്പീ
തസ്തനികകളുണ  മറസ്  അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാപനങളുണ  സൃഷനിക്കുകയുണ
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നനിയമനണ നല്കുകയുണ ഴചയ്യുക;" 

603.  ഖണ്ഡണ  6-ല്   “റസ്പീജനിയണല് "  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"കമഖലെമ്മാ ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

643. ഖണ്ഡണ 6 (xiv) ല് “അണഗസ്പീകരനിക്കുകകയമ്മാ”എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"അതതുസണഗതനികപമ്മാഴലെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

665. ഖണ്ഡണ  6(xvii)-ല്  “നനിധനിയനില്  നനിനണ”  എന്നതനിന  കശേഷണ
“അക്കമ്മാദമനിക” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

696. ഖണ്ഡണ  6  (xxix)-ല്   "ആവശേര്യമമ്മാകുന്ന"  എന്നതനിന  പകരണ
"ആവശേര്യമമ്മാകയക്കമ്മാവന്ന” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

560. ഖണ്ഡണ  6(ii)-ല്  "വനിവനിധ പഠന കകമ്മാഴ്സുകളനില് "  എന്നതനിന പകരണ
"വനിവനിധ കകമ്മാഴ്സുകളുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.    

607. ഖണ്ഡണ  6(ix)-ല്   “അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാപനങളുണ "  എന്നതനിന
കശേഷണ "അഫനിലെനികയറസ് ഴചയ കകമ്മാകളജുകളുണ ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

627. ഖണ്ഡണ 6 (xii) ല്  “കയമ്മാഗര്യത" എന്നതനിനസ് പകരണ   "വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ
കയമ്മാഗര്യത" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

634. ഖണ്ഡണ 6 (xiii) ല് “ഗകവഷണത്തനിനമ്മായുള്ള”എന്നതനിനസ്
കശേഷണ "ഗകവഷണ ഉപരനിപഠനത്തനിനണ " എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

681. ഖണ്ഡണ 6 (xxii)-ല്  “അങഴനയുള്ള   " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.
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685. ഖണ്ഡണ  6  (xxiii)-ല്  “കരമ്മാര്  അടെനിസമ്മാനത്തനില്"  എന്നതനിന
പകരണ "കജമ്മാലെനി ക്രമസ്പീകരണ വര്യവസയനില്” എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

686. ഖണ്ഡണ  6  (xxiii)-ല്  “കരമ്മാര്  അടെനിസമ്മാനത്തനില്  നനിയമനിക്കുക "
എന്നതനിന പകരണ "സനിര നനിയമനണ ലെഭനിചവര് വരുന്നതുവഴരകരമ്മാര്
അടെനിസമ്മാനത്തനില് നനിയമനിക്കുക” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

574. ഖണ്ഡണ 6 (iv)-ല് "പനിന്വലെനിക്കുകകയമ്മാ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

605. ഖണ്ഡണ  6(ix)-ല്   “റസ്പീജനിയണല്കകന്ദ്രങളുണ "  എന്നതനിന  പകരണ
"കമഖലെമ്മാ  കകന്ദ്രങളുണ ” എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

616. ഖണ്ഡണ 6(x)-ല്   “ശേമ്മാസ്ത്ര" എന്നതനിന കശേഷണ "വനിവര സമ്മാകങതനിക
വനിദര്യ ” എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

636. ഖണ്ഡണ 6 (xiii)  തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക: 
   

 “ഗകവഷണ കമ്മാരര്യങളക്കസ് വര്യവസ ഉണമ്മാക്കുക"

641. ഖണ്ഡണ 6 (xiv) ല് “തുലെര്യമമ്മായനി”എന്നതനിനസ്  പകരണ
"തതുലെര്യമമ്മായനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

694. ഖണ്ഡണ 6 (xxviii)-ല്   "ഴചയ്യുകയുണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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575. ഖണ്ഡണ 6 (iv) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.
"  ലെനിഖനിത  നനിയമങളമ്മാല്  നനിര്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന  ഉപമ്മാധനികളക്കസ്
കസ്പീഴെനില് സര്ട്ടനിഫനിക്കകറമ്മാ ഡനികപ്ലമ്മാമകയമ്മാ ബനിരുദകമമ്മാ ബനിരുദമ്മാനന്തര
ബനിരുദകമമ്മാ  ഗകവഷണ  ബനിരുദകമമ്മാ  ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ  മറ്റു
ബനിരുദകമമ്മാ  മറ്റു  അക്കമ്മാദമനിക  ബഹുമതനികയമ്മാ  തടെഞ  വയ്ക്കുകകയമ്മാ
പനിന്വലെനിക്കുകകയമ്മാ റദ്ദേമ്മാക്കുകകയമ്മാ ഴചയ്യുക; 

എന്നമ്മാല്  അപ്രകമ്മാരണ  ഴചയ്യുന്നതനിനസ്  മുന്പസ്  ബനഴപ്പട്ട
വര്യക്തനിക്കസ് കബമ്മാധനിപ്പനിക്കമ്മാനള്ളതസ് കരഖമ്മാമൂലെണ നല്കമ്മാന് നര്യമ്മായമമ്മായ
ഒരു അവസരണ നല്കണണ " 

621. ഖണ്ഡണ 6 (xi)  ല് “റനിഫഷര് കകമ്മാഴസ്"  എന്നതനിനസ് കശേഷണ "കസ്റ്റേര്
കയമ്മാഗങള” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

624. ഖണ്ഡണ 6 (xii) ല് 
i)  “റസ്പീജനിയണല്" എന്നതനിനസ് പകരണ "കമഖലെമ്മാ”എന്നസ് 

കചര്ക്കുക.
ii) “തസ്തനികകളനികലെക്കസ്"  എന്നതനിനസ് കശേഷണ "യഥമ്മാവനിധനി”എന്നസ് 

കചര്ക്കുക.

645. ഖണ്ഡണ 6 (xiv) ല് “നല്കനിയ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "മുന്പസ്
നല്കനിയനിട്ടുള്ള" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

647. ഖണ്ഡണ 6(xv)-ല് “ബനിരുദമ്മാനന്തര ബനിരുദകമമ്മാ”എന്നതനിന കശേഷണ
“ഗകവഷണ ബനിരുദകമമ്മാ" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

667. ഖണ്ഡണ  6(xviii)-ല് “വസ്തുവകകളുഴടെ”  എന്ന വമ്മാക്കനിന മുമ്പനില്
“ഏഴതങനിലണ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

672. ഖണ്ഡണ  6  (xix)-ല്  “കരമ്മാറനില് "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  മുമ്പമ്മായനി
"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ആവശേര്യങളക്കമ്മായനി”  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
കചര്ക്കുക.
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675. ഖണ്ഡണ  6  (xx)-ല്  “ഓര് ഡനിനന്സകളമ്മാല് "  എന്നതനിന  പകരണ
"ഓര്ഡനിനന്സകളമ്മാകലെമ്മാ  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളമ്മാകലെമ്മാ”  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസസ് മമ്മാന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

577. ഖണ്ഡണ  6  (v)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതസ്
"സര്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എന്നമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

581. ഖണ്ഡണ  6  (v)-ല്  "നനിശയനിക്കുക"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"നനിര്ണ്ണയനിക്കുക " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

583. ഖണ്ഡണ  6  (vi)-ല്  "  അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാപനങള  എന്നസ്പീ
തസ്തനികകള"  എന്നതനിന  പകരണ  "അദ്ധര്യമ്മാപക  തസ്തനികകള
എന്നനിവ " എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

656. ഖണ്ഡണ  6(xv)i-ല്  "ഉത്തമമമ്മായ  ആവശേര്യങളക്കു കവണനി  മമ്മാത്രണ"
എന്നതനിന  കശേഷണ  "സര്ക്കമ്മാര്  അനമതനികയമ്മാഴടെ"  എന്നതസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമ്മാ  കജമ്മാര്ജസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

593. ഖണ്ഡണ 6 (vii) -ല് "കയമ്മാഗര്യതകളുണ വര്യവസകളുണ നനിശയനിക്കുകയുണ "
എന്നതനിനസ്  കശേഷണ  "പമ്മാഠര്യക്രമണ  നനിര്ണ്ണയനിചസ്  പമ്മാഠര്യപദ്ധതനി
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തയമ്മാറമ്മാക്കുകയുണ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

599. ഖണ്ഡണ  6(viii)-ല്   “ഴമറനിറനിഴന്റെ "  എന്നതസ്  "കയമ്മാഗര്യതയുഴടെ”
എന്നമ്മാക്കുക. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ്: സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

610. ഖണ്ഡണ  6(ix)-ല്   “സമ്മാപനിക്കുകകയമ്മാ  നനിലെനനിര്തകകയമ്മാ
നനിര്ത്തലെമ്മാക്കുകകയമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ  "സമ്മാപനിക്കുക ”  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

674. ഖണ്ഡണ   6  (xx)-ല്  “നല്കകണതമ്മായ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"ലെഭനികക്കണ” എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

     632. ഖണ്ഡണ 6 (xii) ല് തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക: 
“സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിലണ  പ്രമ്മാകദശേനിക  കകന്ദ്രങളനിലണ  പഠന
കകന്ദ്രങളനിലണ വനിവനിധ  വനിഭമ്മാഗത്തനിലള്ള  തസ്തനിക  സൃഷനിക്കുകയുണ
ലെനിഖനിത നനിയമങളമ്മാല്  നനിര്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന  പ്രകമ്മാരണ
അങഴനയുള്ള തസ്തനികയ്ക്കസ്  ശേമ്പള  ഴസയനില്  കയമ്മാഗര്യത  എന്നനിവ
നനിശയനിക്കുകയുണ അങഴനയുള്ള  തസ്തനികകളനികലെക്കു
പനി എസ്  സനി വഴെനി നനിയമനണ നടെതകയുണ ഴചയ്യുക"
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ശസ്പീ  .    ടെനി  .    ഴജ  .    വനികനമ്മാദസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

638. ഖണ്ഡണ 6 (xiv) ല് “പുറതമുള്ള”എന്നതനിനസ്  പകരണ
"പുറതള്ള അണഗസ്പീകൃത " എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .     ഴക  .    സകരഷസ്  കുറപ്പസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

676. ഖണ്ഡണ  6  (xxi)-ല്  “അദ്ധര്യമ്മാപകര് "  എന്നതനിനകശേഷണ
"ഉകദര്യമ്മാഗസര്” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  544-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  മമ്മാര്ജനിനല്

ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനമ്മായതനിനമ്മാല്  ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാലണ  549-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി  548-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  568-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

567-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  597-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  598-ാം

നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  606-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  605-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ 614-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  613-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ 654-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  653-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ

660-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 659-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ 678-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി  679-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ  688,  689  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
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കഭദഗതനികള 687-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവണ 695-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

694-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല് ): സര്,  ശസ്പീ.  ഴക. യു.

ജനസ്പീഷസ് കുമമ്മാര്   അവതരനിപ്പനിച  683-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികള  സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ഴക.  യു.  ജനസ്പീഷസ്  കുമമ്മാര്   അവതരനിപ്പനിച

683-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച  545, 561, 567, 573, 608,

628 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ. ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 546, 552, 555, 564, 576, 579, 585,

596, 611, 617, 620, 625, 635, 651, 655,  659, 661, 679, 687 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  548,  572, 598, 609, 648,
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657, 666, 682, 690 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച  550, 618,  619, 639, 650,

658 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഴക.  യു.  ജനസ്പീഷസ് കുമമ്മാര്   അവതരനിപ്പനിച  551-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന് അവതരനിപ്പനിച 554-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  557, 565, 569,

570, 578, 588, 594, 601, 613, 622, 629, 637, 644, 652, 653, 664,

668,  673,  677,  680,  684,  692  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  558,  563,  615  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച 559, 590, 603, 643, 665, 696

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. പനി. ഉനബദുള്ള അവതരനിപ്പനിച 560, 607, 627, 634, 681, 685,



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

237

686 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ  അവതരനിപ്പനിച  574, 605,  616,  636, 641,

694 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  575,  621, 624, 645, 647,

667, 672, 675 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി  ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച 577-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച  581,  583,  656  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമ്മാ  കജമ്മാര്ജസ്  അവതരനിപ്പനിച  593-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  599-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ് അവതരനിപ്പനിച  610, 674  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  632-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  ഴജ.  വനികനമ്മാദസ് അവതരനിപ്പനിച  638-ാം  നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഴക.  സകരഷസ്  കുറപ്പസ്  അവതരനിപ്പനിച  676-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള ആറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്....................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്....................

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ആറമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ആറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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702. ഖണ്ഡണ 7(1 )-ല് 
i) "യമ്മാഴതമ്മാരമ്മാഴളയുണ "  എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് കശേഷണ  "അയമ്മാളുഴടെ "  എന്ന
വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.
ii)  "പമ്മാര്പ്പനിടെത്തനിഴന്റെകയമ്മാ "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ
"സമ്പത്തനിഴന്റെകയമ്മാ " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.
iii)  "പഠനത്തനികനമ്മാ "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ
"പഠനകകമ്മാഴ്സുകളകക്കമ്മാ " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

714. ഖണ്ഡണ  7(2  )-ല്  "സ്ത്രസ്പീകളകക്കമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"ട്രമ്മാന്സ് ഴജന്ഡറകളകക്കമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

715. ഖണ്ഡണ  7(2  )-ല്  "പട്ടനികജമ്മാതനികളനികലെമ്മാ
പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗങളനില്ഴപ്പട്ടവര്കക്കമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"പട്ടനികജമ്മാതനി  പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനില്ഴപ്പട്ടവര്കക്കമ്മാ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

703. ഖണ്ഡണ  7(1  )-ല്  "വര്ഗത്തനിഴന്റെകയമ്മാ "  എന്നതനിനസ്    പകരണ
"മനഷര്യര്ക്കസ്" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     കജമ്മാണ് ഴഫര്ണമ്മാണസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

705. ഖണ്ഡണ  7(1  )-ല്  "പമ്മാര്പ്പനിടെത്തനിഴന്റെകയമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"തമ്മാമസ സലെത്തനിഴന്റെകയമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള
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അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

706. ഖണ്ഡണ  7(1  )-ല്  "രമ്മാഷസ്പീയമ്മാഭനിപ്രമ്മായത്തനിഴന്റെകയമ്മാ "  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

710. ഖണ്ഡണ  7(1  )-ല്  "അകയമ്മാഗര്യനമ്മാക്കുകകയമ്മാ  അഴല്ലേങനില്
അയമ്മാളഴക്കതനിരമ്മായനി  വനികവചനണ  കമ്മാണനിക്കുകകയമ്മാ  ഴചയമ്മാന്
പമ്മാടുള്ളതലെല്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"അയമ്മാളഴക്കതനിരമ്മായനി  യമ്മാഴതമ്മാരു  രസ്പീതനിയനിലള്ള  വനികവചനവണ
കമ്മാണനിക്കമ്മാന് പമ്മാടെനില്ലേമ്മാത്തതമ്മാകുന" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

707. ഖണ്ഡണ  7-ല്  "രമ്മാഷസ്പീയമ്മാഭനിപ്രമ്മായത്തനിഴന്റെകയമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"സമ്മാമ്പത്തനിക സനിതനിയുഴടെകയമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

717. ഖണ്ഡണ  7(2  )-ല്  "പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗങളനില്ഴപ്പട്ടവര്കക്കമ്മാ "
എന്നതനിനസ് കശേഷണ "ഭനിന്നകശേഷനിക്കമ്മാര്കക്കമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

708. ഖണ്ഡണ  7-ല്  "രമ്മാഷസ്പീയമ്മാഭനിപ്രമ്മായത്തനിഴന്റെകയമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"കുറമ്മാകരമ്മാപണത്തനിഴന്റെകയമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള
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അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

709. ഖണ്ഡണ  7-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി "  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

716. ഖണ്ഡണ  7(2  )-ല്  "പട്ടനികജമ്മാതനികളനികലെമ്മാ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"പട്ടനികജമ്മാതനികളനില്ഴപ്പട്ടവര്കക്കമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

712. ഖണ്ഡണ  7(1  )-ല്  "പമ്മാടുള്ളതലെല്"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"പമ്മാടുള്ളതല്ലേമ്മാതമ്മാകുന" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     എല്കദമ്മാസസ്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

718. ഖണ്ഡണ  7(2  )-ല്  "പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗങളനില്ഴപട്ടവര്കക്കമ്മാ "
എന്നതനിനസ് കശേഷണ "ഭനിന്നകശേഷനിക്കമ്മാര്ക്കുണ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 699,700,701  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള മമ്മാര്ജനിനല്

ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനള്ളതമ്മാകയമ്മാല്  ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാല്

അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

 ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്
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തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ   വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ഞമ്മാന്

ശസ്പീ.  ഴക.  സനി.  കജമ്മാസഫനിഴന്റെ  720-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി,  കഭദഗതനികകളമ്മാഴടെ

ഔകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനിയമ്മായനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

720. ഖണ്ഡണ  7(2  )-ല്  "പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗങളനില്ഴപട്ടവര്കക്കമ്മാ "

എന്നതനിനസ്  കശേഷണ  "മുകന്നമ്മാക്ക വനിഭമ്മാഗങളനിഴലെ സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി

പനികന്നമ്മാക്കണ  നനില്ക്കുന്നവര്കക്കമ്മാ  ഭനിന്നകശേഷനിക്കമ്മാര്കക്കമ്മാ"  എന്നസ്

കചര്ക്കുക.

കഭദഗതനി അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന. 

മറസ് കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  720-ാം  നമ്പര്  ഔകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനി കഭദഗതനികകളമ്മാഴടെ  സഭ  അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.      

 ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 702, 714, 715 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഇ.  ഴക.  വനിജയന്  അവതരനിപ്പനിച  703-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കജമ്മാണ് ഴഫര്ണമ്മാണസസ് അവതരനിപ്പനിച  705-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
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സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 706, 710 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  707,  717  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 708-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  709,  716  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള  അവതരനിപ്പനിച  712-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.   എല്കദമ്മാസസ്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില് അവതരനിപ്പനിച  718-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്....................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്....................

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഏഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

എട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്): സര്, തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി ഔകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനിയമ്മായനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന.

എട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്  (9)-ാം ഉപവകുപ്പനിഴലെ  "മകറഴതങനിലണ ശേരനിയമ്മായതുണ
മതനിയമ്മായതുമമ്മായ  കുറമ്മാകരമ്മാപണങള”   എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
വനിട്ടുകളകയണതമ്മാണസ്. 

കഭദഗതനി അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

723. ഖണ്ഡണ  8(3)-ല്  “സകമളനത്തനില്”  എന്നതനിന  പകരണ
“ചടെങനില്” എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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733. ഖണ്ഡണ  8(4)-ഴന്റെ  കനിപ  നനിബനനയനില്  "പരനിഗണനികക്കണതുണ"
എന്നതനിന  കശേഷണ  “സര്ക്കമ്മാരുമമ്മായനി  കൂടെനിയമ്മാകലെമ്മാചനിചസ്”എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

751. ഖണ്ഡണ  8(9)-ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില്  "നഹകക്കമ്മാടെതനിയനിഴലെകയമ്മാ
സപ്രസ്പീണകകമ്മാടെതനിയനിഴലെകയമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സപ്രസ്പീണകകമ്മാടെതനിയനിഴലെകയമ്മാ നഹകക്കമ്മാടെതനിയനിഴലെകയമ്മാ "  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

754. ഖണ്ഡണ 8(9)-ന കശേഷണ ചുവഴടെ കചര്ക്കുന്ന ഉപവകുപ്പസ് കചര്ക്കുക:
“(10)  ചമ്മാന്സലെര് ഈ ആകസ്  പ്രകമ്മാരകമമ്മാ സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകള പ്രകമ്മാരകമമ്മാ
അവയ്ക്കസ്  കസ്പീഴെനികലെമ്മാ  നല്കഴപ്പട്ടകതമ്മാ  നനിക്ഷനിപമമ്മായകതമ്മാ  ആയ
അങഴനയുള്ള  മറസ്  അധനികമ്മാരങള  വനിനനികയമ്മാഗനികക്കണതുണ
അങഴനയുള്ള മറസ് ചുമതലെകള നനിര്വ്വഹനികക്കണതുമമ്മാണസ്".

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഴക  .    പ്രശേമ്മാന്തസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

724. ഖണ്ഡണ 8(4)-ല് 
i) “അനരൂപമല്ലേമ്മാത്തകതമ്മാ  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ
തമ്മാത്പരര്യങളക്കസ്  വനിരുദ്ധമമ്മായകതമ്മാ ആഴണങനില്” എന്നതനിന
പകരണ  “അനരൂപമല്ലേമ്മാത്തതമ്മാഴണങനില്” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ii) “രൂപകഭദഴപ്പടുതകകയമ്മാ”എന്നതസ് നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

727. ഖണ്ഡണ  8(4)-ല്  “ചമ്മാന്സലെര്  നവസസ്-ചമ്മാന്സലെറനില്”
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എന്നതനിന  പകരണ  “ചമ്മാന്സലെര്,  നവസസ്-ചമ്മാന്സലെറനില്”
എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

738. ഖണ്ഡണ  8(5)-ല്  "വനികധയമമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന പകരണ
“വനികധയമമ്മായനിരനിക്കുണ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

743. ഖണ്ഡണ  8(7)-ല്  "അറപതസ്"  എന്നതനിന പകരണ  "ഴതമ്മാണ്ണൂറസ്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

728. ഖണ്ഡണ  8(4)-ല്-  “വമ്മാങനിയകശേഷണ”  എന്നതനിന  കശേഷമുള്ള
“അവ”  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ  "അങഴനയുള്ള  പ്രകമയകമമ്മാ
ഉത്തരകവമ്മാ  നടെപടെനികകളമ്മാ,  അതതു  സണഗതനികപമ്മാഴലെ",  എന്നതസ്
കചര്ക്കുക. 

750. ഖണ്ഡണ  8(9)-ല്  "കബമ്മാധര്യമമ്മാവന്നപക്ഷണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"കബമ്മാധര്യമമ്മാകുന്നപക്ഷണ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

729. ഖണ്ഡണ  8(4)-ല്  “സഴസന്റെസ്  ഴചയ്യുകകയമ്മാ”  എന്നതനിന  പകരണ
“തടെഞ ഴവയ്ക്കുകകയമ്മാ”എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

734. ഖണ്ഡണ  8(4)-ഴന്റെ കനിപ നനിബനനയനില്  "നടെപടെനി  ”  എന്നതനിന
പകരണ “തുടെര് നടെപടെനി”എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

739. ഖണ്ഡണ  8(5)-ല്  "വനികധയമമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന പകരണ
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"വനികധയരമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

742. ഖണ്ഡണ  8(6)-ല്  "ഉത്തരവനിഴനതനിഴര"  എന്നതനിന  കശേഷണ  "ആ
വര്യക്തനിക്കസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

746. ഖണ്ഡണ 8(8)-ല് "ഉപകദശേണ" എന്നതനിന പകരണ "നനിയകമമ്മാപകദശേണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

749. ഖണ്ഡണ  8(9)-ല്  "കബമ്മാധര്യമമ്മാവന്നപക്ഷണ"  എന്നതനിന  മുന്പസ്
"യുക്തമമ്മായ  അകനതഷണത്തനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

730. ഖണ്ഡണ  8(4)-ല്  “സഴസന്റെസ്  ഴചയ്യുകകയമ്മാ”  എന്നതനിന  കശേഷണ
“കസ്റ്റേ ഴചയ്യുകകയമ്മാ”എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

732. ഖണ്ഡണ 8(4)-ഴന്റെ കനിപ നനിബനനയനില് "ഏഴതങനിലണ കമ്മാരണണ ”
എന്നതനിന പകരണ “മതനിയമ്മായ കമ്മാരണണ”എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

735. ഖണ്ഡണ  8(5)-ല്   "ബഹുമമ്മാനമ്മാര്തമമ്മായ  ”  എന്നതനിന  പകരണ
“ഓണററനി" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

248

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

737. ഖണ്ഡണ  8(5)-ല്   "സനിരസ്പീകരണത്തനിനസ്  ”  എന്നതനിന  പകരണ
“അണഗസ്പീകമ്മാരത്തനിനസ്" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

740. ഖണ്ഡണ  8(6)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

753. ഖണ്ഡണ  8(9)-ഴന്റെ  രണമ്മാണ  കനിപനനിബനനയനില്  "കമ്മാരണണ
കമ്മാണനിക്കമ്മാന് "  എന്നതനിന  പകരണ  "കമ്മാരണണ  കമ്മാണനിക്കമ്മാനണ  കനരനില്
കകട്ടസ് കബമ്മാദ്ധര്യഴപ്പടുത്തമ്മാനണ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  744-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  743-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ 747, 748  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള 746-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്
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തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  അനൂപസ്

കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  728,  750  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികളുണ ശസ്പീ.  എണ.

ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 751-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ സതസ്പീകരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. കമ്മാരമ്മാട്ടസ് റസമ്മാഖനിഴന്റെ 752-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമ്മാന് ഔകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയമ്മായനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന.

752. ഖണ്ഡണ 8(9)-ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില് "ചമ്മാര്ജ്ജുകള" എന്നതനിന 

പകരണ "കുറമ്മാകരമ്മാപണണ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

കഭദഗതനികള  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന.

മറസ് കഭദഗതനികള  സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  ഔകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനികളുണ

ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച 728, 750 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികളുണ

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  751-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  723,  733,  754   എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  ഴക.  പ്രശേമ്മാന്തസ്  അവതരനിപ്പനിച  724-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
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സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള  അവതരനിപ്പനിച  727,  738,

743 എന്നസ്പീ  നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  729, 734, 739, 742, 746,

749 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 730-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച  732-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച  735-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര്  സമ്മാദത്തസ്  അവതരനിപ്പനിച  737-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  740-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  753-ാം  നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള എട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്....................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്....................

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള   എട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള   എട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഒന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

756. ഖണ്ഡണ  9(1)-ല്  "വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ വകുപ്പനിഴന്റെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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757. ഖണ്ഡണ  9(1)-ല്  "ചുമതലെയുള്ള മനനി"  എന്നതനിന പകരണ  "ചുമതലെ
വഹനിക്കുന്ന മനനി" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

764.ഖണ്ഡണ  9(2)-ല്  "കര്ത്തവര്യങള "  എന്നതനിന  പകരണ
"ചുമതലെകള " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

765. ഖണ്ഡണ  9(3)-ല്  "അങഴനയുള്ള "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനകശേഷണ  "മറസ് "
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

766. ഖണ്ഡണ  9(3)-ല്  "കര്ത്തവര്യങള  നനിര്വ്വഹനികക്കണതുണ"  എന്നതസ്
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

758. ഖണ്ഡണ  9(1)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

760. ഖണ്ഡണ  9(2)-ല്  "അധനികമ്മാരങള"  എന്നതനിന  പകരണ
"അധനികമ്മാരങളുണ " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

762. ഖണ്ഡണ 9(2)-ല്
i)  "അധനികമ്മാരങള"  എന്നതനിന  പകരണ  "അധനികമ്മാരങളുണ "  എന്നതസ്

കചര്ക്കുക.
ii) "കര്ത്തവര്യങള "  എന്നതനിന പകരണ   "കര്ത്തവര്യങളുണ "  എന്നതസ്

കചര്ക്കുക.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്:  മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.

സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  762-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  762-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  756-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  757, 764, 765, 766  എന്നസ്പീ

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  758,  760  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഒന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഒന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഒന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പത്തമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

768. ഖണ്ഡണ 10-ല് "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  " എന്ന വമ്മാക്കസ് വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
പകരണ   "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെയുണ"  എനണ  "യൂണനികവഴനിറനി  "
എന്നതനിനസ്  പകരണ  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എനണ  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

771. ഖണ്ഡണ  10(viii)-ല്  "റസ്പീജനിയണല് "  എന്നതനിനസ്    പകരണ
"പ്രകദശേനിക" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

772. ഖണ്ഡണ 10(viii)-ല് "റസ്പീജനിയണല് " എന്നതനിനസ്   പകരണ  "കമഖലെമ്മാ"
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എന്നസ്  കചര്ക്കുക.
(ix)-ല്  "പ്രഖര്യമ്മാപനിക്കഴപ്പടുന്ന  "  എന്നതനിനസ്    പകരണ
"നനിയമനിക്കഴപ്പടുന്ന" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

774. ഖണ്ഡണ 10(viii)-നസ് കശേഷണ 10(ix) ആയനി തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് കചര്ത്ത
കശേഷണ കശേഷനിക്കുന്നതസ് പുനരക്കണ ഴചയ്യുക.
(ix)  "സ്റ്റുഡന്റെസ് ഴവല്ഫയര് ഡസ്പീന്  ".

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

775. ഖണ്ഡണ  10(ix)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ"  എനണ    "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ "  എന്നതനിനസ്
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എനണ കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

776. ഖണ്ഡണ  10(ix)-ല്  "സര്വ്വസ്പീസനിലള്ള "  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"ഴപ്രമ്മാഫസര്,  അകസമ്മാസനികയറസ്  ഴപ്രമ്മാഫസര്,  അസനിസ്റ്റേന്റെസ്
ഴപ്രമ്മാഫസര്,  മറസ്  അക്കമ്മാദമനിക  സമ്മാനങള"   എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളുണ
ചനിഹ്നങളുണ കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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777. ഖണ്ഡണ  10(ix)-ല്  "അങഴനയുള്ള മറമ്മാളുകള "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"മറസ് ഏഴതമ്മാരമ്മാളുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

778. ഖണ്ഡണ  10(ix)-ന  കശേഷണ  (x)  ആയനി  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  ഇനണ
കചര്ക്കുക.  
"10(x) പബ്ളനികസ് റനികലെഷന്സസ് ഓഫസ്പീസര്"

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച  768-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  771-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 772-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച 774-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  775-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 776-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  777-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള  അവതരനിപ്പനിച  778-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

പത്തമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പത്തമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പത്തമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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പതനിഴനമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

779. ഖണ്ഡണ 11-ല് ഉപഖണ്ഡണ 2(ii)-ല് ഒഴെനിഴക     “യൂണനികവഴനിറനി " എന്നസ്
വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  അതമ്മാതസ്  സണഗതനികപമ്മാഴലെ  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ”
എന്നമ്മാക്കനി മമ്മാറ്റുക.

782. ഖണ്ഡണ  11(1)-ല്    “ഒരു "  എന്ന വമ്മാക്കസ്  ഒഴെനിവമ്മാക്കുകയുണ “ശേമ്പളണ
പറ്റുന്ന "  എന്നതനിന  കശേഷണ  “ഒരു "  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  കചര്ക്കുകയുണ
ഴചയ്യുക.

788. ഖണ്ഡണ 11(2)-ല്,      “അകനതഷണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

819. ഖണ്ഡണ 11(6) (i)-ല് “അകനതഷണ” എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

780. ഖണ്ഡണ  11(1)-ല്    “യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ "  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ” എന കചര്ക്കുക.

813. ഖണ്ഡണ  11(6)-ല്  “യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
“സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

814. ഖണ്ഡണ 11(6)-ല് “ഈ യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ” എന്നതനിന പകരണ
“ഈ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

815. ഖണ്ഡണ  11(6)-ല്  “ഴപ്രമ്മാഫസഴറകയമ്മാ”  എന്നതനിന  മുമ്പനില്
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“നനിശനിത കയമ്മാഗര്യതയുണ പരനിചയവമുള്ള ” എന കൂടെനി  കചര്ക്കുക.

821. ഖണ്ഡണ  11(7)-ല്  “നല്കകണ്ടുന്ന  ശേമ്പളവണ  മറ്റു  കസവന
വര്യവസകളുണ"  എന്നതനിന പകരണ  “നല്കകണ കസവന കവതന
വര്യവസകളുണ ” എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

781. ഖണ്ഡണ 11(1)-ല്    “ഒരു" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

784.  ഖണ്ഡണ 11(1)-ല്    “ശേമ്പളണ പറ്റുന്ന" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

789.   (i) ഖണ്ഡണ 11(2)-ല്
“അകനതഷണ സമനിതനി"  എന്നതനിന പകരണ “നനിയമന സമനിതനി"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
(i) ഖണ്ഡണ 11(2)ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില് 
“അകനതഷണ സമനിതനിക്കസ്" എന്നതനിന പകരണ “നനിയമന

            സമനിതനിക്കസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

799. ഖണ്ഡണ  11(3)-ല്  “സമയപരനിധനിക്കുളളനില്”എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
“അങഴനയുളള നനിയമനനടെപടെനികള" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.
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820. ഖണ്ഡണ  11(6)  (i)-ല്  “അകനതഷണ”  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"നനിയമന" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

790. ഖണ്ഡണ  11(2)-ല്,      “ഴഎകകകണ്ഠന"  എന്നതനിന  പകരണ
“ഴഎകര്യകണ സ്കഠന" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

794.  ഖണ്ഡണ  11(2)(iii)-ല്  “ഒരമ്മാള "  എന്നതനിന പകരണ  "പ്രതനിനനിധനി"
എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

796. ഖണ്ഡണ  11(2)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  “അകനതഷണ”എന്ന
വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

801. ഖണ്ഡണ  11(3)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  “നമ്മാലെസ്”  എന്നതനിനസ്
പകരണ “ആറസ്" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

810. ഖണ്ഡണ  11(5)-ല്   "വഹനികക്കണതുണ,"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനണ
ചനിഹ്നത്തനിനണ കശേഷണ "തുടെര്ചയമ്മായനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

825. ഖണ്ഡണ  11(9)-ല്  "എഴതനി"   എന്നതനിന  പകരണ
“കരഖഴപ്പടുത്തനി”എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

 
828. ഖണ്ഡണ  11(9)-നസ്  കശേഷണ  ചുവഴടെ  കചര്ക്കുന്ന  പുതനിയ  വകുപ്പസ്

കചര്ക്കുക

"(10)  ഈ  ആകനിനണ  ചട്ടങളക്കുണ  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടനിനണ  ഴറഗകലെഷനണ
വനിരുദ്ധമമ്മായനി  അധനികമ്മാര  ദുര്വനിനനികയമ്മാഗണ  നടെതകകയമ്മാ
നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പട്ട  അധനികമ്മാര  പരനിധനി  ലെണഘനിച  ഴകമ്മാണ്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനണ മൂലെണ ഭരണ സ്തണഭനണ ഉണമ്മാകുകകയമ്മാ ഴചയ്യുനഴണന്നസ്
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സര്ക്കമ്മാരനിനസ്  കബമ്മാധര്യമമ്മാകുന്ന  പക്ഷണ  നവസസ്  ചമ്മാന്സലെഴറ
തല്സമ്മാനത്തസ്  നനിന  നസ്പീക്കണ  ഴചയ്യുന്നതനിനസ്  ചമ്മാന്സലെകറമ്മാടെസ്
ശേനിപമ്മാര്ശേ  ഴചയമ്മാന്  സര്ക്കമ്മാരനിനസ്
അധനികമ്മാരമുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്.”

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകളു:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

791. ഖണ്ഡണ 11(2)(i)-ല് ചമ്മാന്സലെര് എന്നതനിനസ് മുന്പസ് “സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ 
ശേനിപമ്മാര്ശേയനില്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

793. ഖണ്ഡണ  11(2)(iii)-ല്  വരുന്ന  “സനിന്ഡനികക്കറസ്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ
ഴചയ്യുന്ന "  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള നനിലെവനിഴലെ സമ്മാനത്തസ് നനിനണ മമ്മാറനി
"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ" എന്ന വമ്മാക്കനിന മുന്പനില് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കറമ്മാജനി  എണ  .    കജമ്മാണ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

795. ഖണ്ഡണ 11(2)-ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില്"അകനതഷണ സമനിതനിക്കസ് "
എന്നതനിന കശേഷണ "ഐകകകണ്ഠന" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    ഴജ  .    വനികനമ്മാദസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

797. ഖണ്ഡണ  11(2)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  “ഒരമ്മാള  വസ്പീതണ
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അടെങനിയ”എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

ശസ്പീ  .    ഴക  .    സകരഷസ്  കുറപ്പസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

804. ഖണ്ഡണ  11(4)-ല്  "അറപതസ്"  എന്നതനിനസ് പകരണ  "അമ്പത്തനിയഞസ്"
എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

807. ഖണ്ഡണ 11(4) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:
“നവസസ്-ചമ്മാന്സലെര്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  പ്രധമ്മാന  അക്കമ്മാദമനിക
ഓഫസ്പീസര്  ആയനിരനിക്കുന്നതുണ  നനിയമനസമയത്തസ്  അകദ്ദേഹത്തനിനസ്
അറപതസ് വയസസ് പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാന് പമ്മാടെനില്ലേമ്മാത്തതുമമ്മാണസ്.”

818. ഖണ്ഡണ  11(6)-ല്  “ചമ്മാന്സലെര്ക്കസ്”  എന്നതനിന  കശേഷണ
“തമ്മാല്ക്കമ്മാലെനികമമ്മായനി ” എന്നസ്  കചര്ക്കുക

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

812. ഖണ്ഡണ 11(5)-ല്  "ഒരു തവണ കൂടെനി പുനര്നനിയമനത്തനിനസ് അര്ഹത
ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നതുമമ്മാണസ്"  എന്നതനിനസ് പകരണ "പുനര്നനിയമനത്തനിനസ്
അര്ഹതയനില്ലേമ്മാത്തതുമമ്മാണസ്" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എല്കദമ്മാസസ്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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816. ഖണ്ഡണ  11(6)-ല്  “ഴപ്രമ്മാഫസഴറകയമ്മാ”  എന്നതനിന  മുന്പസ്
“ഏറവണ സസ്പീനനിയറമ്മായ ” എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

827. ഖണ്ഡണ  11(9)-ല്  "ഒരു മമ്മാസഴത്ത അറനിയനിപ്പസ്"  എന്നതനിന പകരണ
“ഒരു മമ്മാസഴത്ത കനമ്മാട്ടസ്പീസസ്”എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 786,  787  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  788-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കുണ   817-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  816-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കുണ

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പമ്മാറക്കല്

അബ്ദുല്ലേയുഴടെ  783,  798  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  ഞമ്മാന് ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനികളമ്മായനി   അവതരനിപ്പനിക്കുന.

783.  ഖണ്ഡണ 11(1)-ല്    “ഒരു മുഴവന് സമയ ശേമ്പളണ പറ്റുന്ന "  എന്നതനിന
പകരണ "ശേമ്പളണ പറ്റുന്ന ഒരു മുഴവന് സമയ” എന കചര്ക്കുക.

798. ഖണ്ഡണ  11(3)-ല്  “നനിശയനിച”എന്നതനിന  പകരണ
"നനിശയനിക്കുന്ന" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  790-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന.

കഭദഗതനികള അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന.

 മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  783,  798  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനികളുണ ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച  790-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി.  അവതരനിപ്പനിച 779, 782, 788, 819  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. പനി. ഉഴഴബദുള്ള അവതരനിപ്പനിച 780, 813, 814, 815, 821 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള  അവതരനിപ്പനിച  781-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  784-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 789, 799, 820 എന്നസ്പീ നമ്പര്
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കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ. ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച 794, 796, 801, 810, 825, 828 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ഒ.  ആര്.  കകളു അവതരനിപ്പനിച 791-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 793-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കറമ്മാജനി എണ. കജമ്മാണ് അവതരനിപ്പനിച 795-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  ഴജ.  വനികനമ്മാദസ്  അവതരനിപ്പനിച  797-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഴക.  സകരഷസ്  കുറപ്പസ്  അവതരനിപ്പനിച  804-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  807,  818  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  812-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എല്കദമ്മാസസ്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില്  അവതരനിപ്പനിച  816-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ഴനല്ലേനിക്കുന്നസ് അവതരനിപ്പനിച  827-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിഴനമ്മാന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിഴനമ്മാന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിഴനമ്മാന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പനണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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829. ഖണ്ഡണ  12  (1)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  ആയതനിനസ്  കശേഷണ  "എല്ലേമ്മാ"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
കചര്ക്കുക.

831. ഖണ്ഡണ 12 (4)-ല് 
i) "ഴറഗകലെഷനകളനിഴലെയുണ”  എന്ന വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ   

"ചട്ടങളനിഴലെയുണ " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.
ii) "ഴറഗകലെഷനകളകക്കമ്മാ"  എന്ന വമ്മാക്കനിനസ്  കശേഷണ  

"ചട്ടങളകക്കമ്മാ " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

847. ഖണ്ഡണ 12(10)-ല് 
i) "പ്രതനികരമ്മാധനിക്കുന്നതനിനസ്  " എന്നതനിനസ് പകരണ  "പറയുന്നതനിനസ്
 " എന്നതസ്       കചര്ക്കുക.
ii)  "അവസരണ "  എന്നതനിനസ്  പകരണ   "ഒരവസരണ   "  എന്നസ്

കചര്ക്കുക

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

830. ഖണ്ഡണ  12  (1)-ല്  "നനിര്വ്വമ്മാഹകനണ"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ
"നനിര്വ്വഹകനണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

832. ഖണ്ഡണ  12  (5)-ല്    "വനിശേതസനിക്കുന്നതനിന"  എന്നതനിന  പകരണ
"കബമ്മാധര്യഴപ്പടുന്നതനിനസ് " എന്നമ്മാക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന
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കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.

833. ഖണ്ഡണ  12  (6)-ല്   "ജസ്പീവനക്കമ്മാകരയുണ "  എന്നതസ്  മമ്മാറനി
"അദ്ധര്യമ്മാപകകതര ജസ്പീവനക്കമ്മാഴരയുണ " എന്നമ്മാക്കുക.

851. ഖണ്ഡണ  12(13)-ല്  "വനിനനികയമ്മാഗനികക്കണതുണ  "  എന്നതസ്  മമ്മാറനി
"നനിര്വ്വഹനികക്കണതുണ  " എന്നമ്മാക്കുക.

853. ഖണ്ഡണ  12(14)-ല്  "തമ്മാല്ക്കമ്മാലെനികമമ്മായനി"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന
മുന്പനിലെമ്മായനി "സനിരമമ്മാകയമ്മാ  " എന്നസ് വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

855. ഖണ്ഡണ  12(15)-ല്  "വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാനണ "  എന്നതനിന  പകരണ
"നനിര്വ്വഹനിക്കമ്മാനണ "  എനണ "നനിര്വ്വഹനിക്കമ്മാനണ "  എന്നതനിന പകരണ
"വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാനണ " എനണ മമ്മാറ്റുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

834. ഖണ്ഡണ 12 (6)-ല്  കനിപനനിബനന ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

836. ഖണ്ഡണ  12  (6)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്,  "തസ്തനികയനികലെക്കുണ"
എന്നതനിന  കശേഷണ  "ആറമമ്മാസ  കമ്മാലെയളവനികലെക്കസ്  "  എന
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുളള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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837. ഖണ്ഡണ  12  (6)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്,  "തമ്മാല്ക്കമ്മാലെനിക
നനിയമനണ" എന്ന വമ്മാക്കുകളക്കസ് പകരണ "തമ്മാല്ക്കമ്മാലെനിക നനിയമനകമമ്മാ
കരമ്മാര് നനിയമനകമമ്മാ" എന്ന വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

839. ഖണ്ഡണ  12  (6)-ല്   നനിലെവനിലള്ള  കനിപനനിബനനയ്ക്കസ്  കശേഷണ
തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കനിപനനിബനന കചര്ക്കുക.

"എന്നമ്മാല്, യമ്മാഴതമ്മാരു കമ്മാരണവശേമ്മാലണ ഇപ്രകമ്മാരമുള്ള നനിയമനങള
12 മമ്മാസത്തനില് അധനികരനിക്കമ്മാന് പമ്മാടുള്ളതല്ലേ."

843. ഖണ്ഡണ  12(7)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  കശേഷണ
"ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെയുണ" എന്നസ് വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി  ഷമ്മാനനികമമ്മാള  ഉസമ്മാന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.

840.  ഖണ്ഡണ  12  (6)-ല്   നനിലെവനിലള്ള  കനിപനനിബനനയ്ക്കസ്  കശേഷണ
തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കനിപനനിബനന കചര്ക്കുക.

"എന്നമ്മാല്, യമ്മാഴതമ്മാരു കമ്മാരണവശേമ്മാലണ ഇപ്രകമ്മാരമുള്ള നനിയമനങള
180 ദനിവസത്തനില് അധനികരനിക്കമ്മാന് പമ്മാടുള്ളതല്ലേ."

841. ഖണ്ഡണ  12  (6)-ല്   നനിലെവനിലള്ള  കനിപനനിബനനയ്ക്കസ്  കശേഷണ
തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന നനിബനന കചര്ക്കുക.

"എന്നമ്മാല്, യമ്മാഴതമ്മാരു കമ്മാരണവശേമ്മാലണ ഇപ്രകമ്മാരമുള്ള നനിയമനങള
360 ദനിവസത്തനില് അധനികരനിക്കമ്മാന് പമ്മാടുള്ളതല്ലേ."
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

842. ഖണ്ഡണ  12(6)  ഴന്റെ കനിപ നനിബനനയ്ക്കസ് കശേഷണ തമ്മാഴഴെ പറയുന്നതസ്
കചര്ക്കുക.

"വനിശേദസ്പീകരണണ:-  ഈ വകുപ്പനിഴന്റെ ആവശേര്യങളക്കമ്മായനി തമ്മാലമ്മാലെനിക
ജസ്പീവനക്കമ്മാഴര  നനിമയനിക്കുന്നതസ്  സണബനനിച  വര്യവസ  10-ാം
വകുപ്പനില്  പരമ്മാമര്ശേനിക്കുന്ന  (i)  മുതല്   (viii)  വഴരയുള്ള
ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെ കമ്മാരര്യത്തനില്  ബമ്മാധകമമ്മാകുന്നതല്ലേ. "

844. ഖണ്ഡണ 12(7)-ല് "അചടെക്ക" എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ "നനിയനണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

849. ഖണ്ഡണ  12(12)-ല്  "റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് "  എന്നതനിന  പകരണ  "വമ്മാര്ഷനിക
റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

852. ഖണ്ഡണ 12(14)-ല് "എല്ലേമ്മാകമമ്മാ " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

846. ഖണ്ഡണ  12(10)-ല്  "പ്രതനികരമ്മാധനിക്കുന്നതനിനസ്   "  എന്ന  വമ്മാക്കനിന
പകരണ                 "പറയുന്നതനിനസ്  " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

850. ഖണ്ഡണ  12(12)-ല്  "വയ്കക്കണതമ്മാണസ്"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന
പകരണ"വയ്കക്കണതുണ  അപ്രകമ്മാരണ  ഴസനറ്റുണ  സനിന്ഡനികക്കറ്റുണ
അണഗസ്പീകരനിച  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്  നനിയമസഭ  മുന്പമ്മാഴക  ഴതമ്മാട്ടടുത്ത
സകമളനത്തനില്  വയ്കക്കണതുമമ്മാണസ്   "  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
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കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

848. ഖണ്ഡണ  12(10)-ല്  "കുറ വനിമുക്തരമ്മാക്കുന്നതനിനണ "  എന്നതനിന പകരണ
"കജമ്മാലെനിയനില് നനിനണ ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനണ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  835-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  834-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 829, 831, 847

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബ്  അവതരനിപ്പനിച  830-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ് അവതരനിപ്പനിച  832-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  833, 851, 853,

855 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് അവതരനിപ്പനിച 834-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  836-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  837-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  839,  843  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച 840, 841  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച  842, 844, 849, 852  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  846,  850  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ.  സനി.  കൃഷ്ണന് അവതരനിപ്പനിച  848-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

പനണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പനണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പനണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പതനിമൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

856.  ഖണ്ഡണ  13  (1)  ല് “ഈ ആകനിലണ  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളനിലണ  വര്യവസ
ഴചയ പ്രകമ്മാരണ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഈ ആകനികലെയുണ അതനിന്
കസ്പീഴെനില് ഉണമ്മാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളനിഴലെയുണ  വര്യവസകള
പ്രകമ്മാരണ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

857. ഖണ്ഡണ  13  (1)  ല്  “ഒരമ്മാഴള"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

274

"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

858. ഖണ്ഡണ  13  (1)  ല്  “യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

862. ഖണ്ഡണ 13 (3) ഴന്റെ കനിപ നനിബനന ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

860. ഖണ്ഡണ  13  (3)  ല്  “അര്ഹനമ്മാഴണന്നസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"അര്ഹനമ്മായനിരനിക്കുന്നതുമമ്മാണസ്”  എന്നസ്  കചര്ക്കുകയുണ  കശേഷമുള്ള
ഭമ്മാഗങള നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുകയുണ ഴചയ്യുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

861. ഖണ്ഡണ 13 (3) ല് “ഴതമ്മാട്ടടുത്ത" എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

866. ഖണ്ഡണ 13 (5) തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക: 

“  ഈ ആകനിഴലെയുണ സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളനിഴലെയുണ ഓര്ഡനിനന്സകളനിഴലെയുണ
ഴറഗകലെഷനകളനിഴലെയുണ  വര്യവസകളക്കസ്  വനികധയമമ്മായനി  കപ്രമ്മാ  -
നവസസ് ചമ്മാന്സലെറഴടെ അധനികമ്മാരങളുണ കര്ത്തവര്യങളുണ നവസസ്  -
ചമ്മാന്സലെറമമ്മായനി കൂടെനിയമ്മാകലെമ്മാചനിചസ് ചമ്മാന്സലെര് തസ്പീരുമമ്മാനനികക്കണതുണ
അങഴനയുള്ള  അധനികമ്മാരങള  യഥമ്മാസമയണ  കപ്രമ്മാ  -  നവസസ്
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ചമ്മാന്സലെര്  വനിനനികയമ്മാഗനികക്കണതുണ  കര്ത്തവര്യങള
നനിര്വ്വഹനികക്കണതുമമ്മാണസ്.”

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുളള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

865. ഖണ്ഡണ  13  (4)  ല്  “ശേമ്പളവണ  മറ്റു  കസവന  വര്യവസകളുണ  "
എന്നതനിനസ്  പകരണ  "കസവന  കവതന  വര്യവസകളുണ”  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 863,  864  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  862-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.

കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  856-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  856-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  857-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  858,  862  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 860-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 861, 866 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  865-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിമൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിമൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിമൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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പതനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

867. ഖണ്ഡണ  14-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  വന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
“സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ” എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

874. ഖണ്ഡണ 14(2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

882. ഖണ്ഡണ  14(7)-ല്  "നമ്മാളനിതുവഴരയുള്ളതമ്മാക്കനി "  എന്നതനിന  പകരണ
"സമകമ്മാലെനികമമ്മാക്കനി " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

868. ഖണ്ഡണ 14(1)-ല് 
(I)  "ഉകദര്യമ്മാഗസനമ്മായനിരനിക്കുന്നതുണ"  എന്നതനിന  പകരണ  

“ഉകദര്യമ്മാഗസനമ്മായനിരനികക്കണതുണ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

(ii) "നമ്മാലവര്ഷക്കമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ" എന്നതനിന പകരണ “നമ്മാലെസ്  
വര്ഷക്കമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

869. ഖണ്ഡണ 14(1)-ല് "അകദ്ദേഹണ ഉകദര്യമ്മാഗത്തനില് പ്രകവശേനിക്കുന്ന തസ്പീയതനി
മുതല്  നമ്മാലവര്ഷക്കമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ  അകദ്ദേഹത്തനിനസ്
അന്പത്തനിയമ്മാറസ്  വയസസ്  പൂര്ത്തനിയമ്മാകുന്നതുവഴരകയമ്മാ,  ഇവയനില്
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ഏതമ്മാകണമ്മാ  ആദര്യണ,"  എന്നതനിന  പകരണ  “രജനിസ്ട്രേമ്മാറഴടെ  കസവന
കമ്മാലെമ്മാവധനി സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ ഓഫസ്പീസര്മമ്മാരുഴടെ പ്രമ്മായപരനിധനി
സണബനനിചള്ള  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങളനിലള്ള
ഉത്തരവനസരനിചമ്മായനിരനിക്കുന്നതുണ,” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

884. ഖണ്ഡണ  14(8)  ന  കശേഷണ  ചുവഴടെ  കചര്ക്കുന്ന  ഉപവകുപ്പുകള
കചര്ക്കുക:

"14(9)  രജനിസ്ട്രേമ്മാറഴടെ  ശേമ്പളവണ  മറസ്  കസവന  വര്യവസകളുണ
സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകള പ്രകമ്മാരണ നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പകടെണതമ്മാണസ്." 

"14(10) രജനിസ്ട്രേമ്മാറഴടെ ഔകദര്യമ്മാഗനിക സമ്മാനണ ഒഴെനിഞ കനിടെക്കുകകയമ്മാ
അഴല്ലേങനില്  അസഖകമമ്മാ  അഭമ്മാവകമമ്മാ  കമ്മാരണണ  അഴല്ലേങനില്  മറസ്
ഏഴതങനിലണ  കമ്മാരണത്തമ്മാകലെമ്മാ  രജനിസ്ട്രേമ്മാര്ക്കസ്  തഴന്റെ  ഔകദര്യമ്മാഗനിക
ചുമതലെകള ആറ മമ്മാസത്തനില് കവനിയമ്മാത്ത ഒരു കമ്മാലെയളവനികലെക്കസ്
നനിര്വ്വഹനിക്കമ്മാന് കഴെനിയമ്മാതനിരനിക്കുകകയമ്മാ  ഴചയ്യുകമ്പമ്മാള  ഒരു  പുതനിയ
രജനിസ്ട്രേമ്മാര്  നനിയമനിക്കഴപ്പടുകയുണ  ഔകദര്യമ്മാഗനിക  സമ്മാനണ
ഏഴറടുക്കുകയുണ ഴചയ്യുന്നതുവഴരകയമ്മാ അഴല്ലേങനില് രജനിസ്ട്രേമ്മാര് തനിരനിഴക
കജമ്മാലെനിയനില് പ്രകവശേനിക്കുന്നതുവഴരകയമ്മാ അതതു സണഗതനി കപമ്മാഴലെ,
രജനിസ്ട്രേമ്മാര് ആയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്  കയമ്മാജനിച ഒരമ്മാഴള  നവസസ്
ചമ്മാന്സലെര് നനിയമനികക്കണതമ്മാണസ്.”

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

871. ഖണ്ഡണ  14(1)-ല്   "അന്പത്തനിയമ്മാറസ്  വയസസ്  "  എന്നതനിന പകരണ
"അന്പത്തനി എട്ടസ് വയസസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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872. ഖണ്ഡണ  14(1)-ഴന്റെ   കനിപ നനിബനനയനില്  "  അടെനിസമ്മാനത്തനില്"
എന്നതനിന  പകരണ  "സണസമ്മാനഴത്ത  മറസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനിഴലെ
സമമ്മാന പദവനിയുള്ള ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെ പട്ടനിക തയമ്മാറമ്മാക്കനി അതനില്
നനിനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

876. ഖണ്ഡണ 14(2)-ല്  "പുനര് നനിയമനത്തനിനസ്" എന്നതനിന കശേഷണ "കൂടെനി"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

877. ഖണ്ഡണ  14(3)-ല്  "ആയനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്  "  എന്നതനിന  പകരണ"
ആയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതമ്മാണസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 873,  875  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  874-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. 

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പമ്മാറക്കല്

അബ്ദുല്ലേയുഴടെ  878-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഞമ്മാന് ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനിയമ്മായനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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878. ഖണ്ഡണ  14(4)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയ്ക്കുകവണനി"  എന്നതനിന
പകരണ"യൂണനികവഴനിറനിക്കു കവണനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

കഭദഗതനി അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന.

മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  878-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 867, 874, 882 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 868-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ. ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 869, 884 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 871-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 872-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുള്ള അവതരനിപ്പനിച  876-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  877-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിനമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിനമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിനമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പതനിനഞമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

885.  ഖണ്ഡണ  15  ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  ”എന്നസ് കചര്ക്കുക.

893. ഖണ്ഡണ 15 (2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുളള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

886. ഖണ്ഡണ 15 (1)  ല് "ഉകദര്യമ്മാഗത്തനില്" എന്നതനിന പകരണ 
"സര്വസ്പീസനില്  ”എന്നസ് കചര്ക്കുക.

896. ഖണ്ഡണ 15 (2) ല്  " പുനര് നനിയമനത്തനിനസ് " എന്നതനിന  
പകരണ "പുനര് നനിയമനത്തനിന കൂടെനി" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.  

 
ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

887.  ഖണ്ഡണ 15 (1)  ല് "അന്പത്തനിയമ്മാറസ് " എന്നതനിന പകരണ  
"അന്പത്തനിഴയട്ടസ് ”എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

889. ഖണ്ഡണ 15 (1)  ല് "സനിന്ഡനികക്കറസ്" എന്നതനിന കശേഷണ 
"അകദ്ദേഹഴത്ത ”എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

890. ഖണ്ഡണ 15 (1)  ഴലെ കനിപനനിബനനയനില് "അടെനിസമ്മാനത്തനില്" 
എന്നതനിന  കശേഷണ  "സണസമ്മാനഴത്ത  മറസ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനിഴലെ സമമ്മാനപദവനിയുള്ള  
ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെ പട്ടനിക തയമ്മാറമ്മാക്കനി അതനില്
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നനിനണ ”എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

891. ഖണ്ഡണ 15 (1) തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.
"നഫനമ്മാന്സസ്  ഓഫസ്പീസര്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ശേമ്പളണ  പറ്റുന്ന
ഒരുമുഴവന് സമയ  ഉകദര്യമ്മാഗസനമ്മായനിരനിക്കുന്നതുണ  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളമ്മാല്
നനിര്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന  അങഴനയുള്ള  നനിബനനകളനിലണ
വര്യവസകളനിലണ  സനിന്ഡനികക്കറസ്  നനിയമനികക്കണതുമമ്മാണസ്.
നഫനമ്മാന്സസ്  ഓഫസ്പീസറമ്മായനി  ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പടുന്നതനിനസ്
ആവശേര്യമമ്മായ  കയമ്മാഗര്യതകളുണ പ്രവൃത്തനി പരനിചയവണ  സര്ക്കമ്മാര്
അണഗസ്പീകരനിച പ്രകമ്മാരമമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ്. നഫനമ്മാന്സസ്
ഓഫസ്പീസര് നവസസ്  -ചമ്മാന്സലെറഴടെ കനരനിട്ടുള്ള കമല്കനമ്മാട്ടത്തനിലണ
നനിര്കദ്ദേശേത്തനിലണ  നനിയനണത്തനിലണ  കജമ്മാലെനി  ഴചകയണതമ്മാണസ്.
നഫനമ്മാന്സസ്  ഓഫസ്പീസറഴടെ  കസവനകമ്മാലെമ്മാവധനി  ഇതസ്
സണബനനിചസ്  സര്ക്കമ്മാര്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങളനില്  പുറഴപ്പടുവനിക്കുന്ന
ഉത്തരവകള അനസരനിചമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്" .

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന.

892. ഖണ്ഡണ 15 (2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  894-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  893-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. 

 മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?
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ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  885,  893  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  886,  896  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 887-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  889-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 890-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  891-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  892-ാം നമ്പര്
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കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

പതനിനഞമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പതനിനഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പതനിനഞമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പതനിനമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

897. ഖണ്ഡണ  16(1)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

904. ഖണ്ഡണ 16(2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

898. ഖണ്ഡണ  16(1)-ല്  "ഒരു  മുഴവന്  സമയ”  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഒരു
മുഴവന്സമയ” എനണ  "നമ്മാലെസ്  വര്ഷ  കമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ"
എന്നതനിന  പകരണ
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"നമ്മാലെ സ്  വര്ഷക്കമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ"  എനണ കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

900.  ഖണ്ഡണ  16(1)-ല്  "അന്പത്തനിയമ്മാറസ്  ”  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"അന്പത്തനിഴയട്ടസ് ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

901. ഖണ്ഡണ  16(1)-ല്  "സനിന്ഡനികക്കറസ്”  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ
"അകദ്ദേഹഴത്ത” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

902. ഖണ്ഡണ 16(1) തമ്മാഴഴെപറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:

“പരസ്പീക്ഷമ്മാ  കണ്കട്രമ്മാളര്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ശേമ്പളണ  പറ്റുന്ന  ഒരു
മുഴവന്  സമയ  ഉകദര്യമ്മാഗസനമ്മായനിരനിക്കുകയുണ  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളമ്മാല്
നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പടുന്ന പ്രകമ്മാരണ സനിന്ഡനികക്കറസ് നനിയമനികക്കണതമ്മാണസ്.
അകദ്ദേഹണ  ഴഴവസസ്-ചമ്മാന്സലെറഴടെ  കനരനിട്ടുള്ള  കമല്കനമ്മാട്ടത്തനിലണ
നനിര്കദ്ദേശേത്തനിലണ  നനിയനണത്തനിലണ  കജമ്മാലെനി  ഴചകയണതമ്മാണസ്.
പരസ്പീക്ഷമ്മാ  കണ്കട്രമ്മാളറഴടെ  കസവന  കമ്മാലെമ്മാവധനി  സണബനനിചസ്
സര്ക്കമ്മാര്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങളനില്  പുറഴപ്പടുവനിക്കുന്ന
ഉത്തരവനസരനിചമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്”

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

903. ഖണ്ഡണ  16(1)-ഴലെ  കനിപനനിബനനയനില്  "അടെനിസമ്മാനത്തനില്”
എന്നതനിന  കശേഷണ  "സണസമ്മാനഴത്ത  മറസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനിഴലെ
സമമ്മാന പദവനിയനിലള്ള ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെ പട്ടനിക തയമ്മാറമ്മാക്കനി അതനില്
നനിനണ ” എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 905,  906  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  904-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. 

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 897, 904 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 898-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 900-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  901-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  902-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 903-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

പതനിനമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പതനിനമ്മാറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പതനിനമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പതനികനഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

908.  ഖണ്ഡണ  17(1)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

917. ഖണ്ഡണ 17(2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

910. ഖണ്ഡണ 17(1)-ല്
i)  "ഒരു  മുഴവന്  സമയ"  എന്നതനിന  പകരണ  "ഒരു  മുഴവന്സമയ"
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ii)"വര്ഷകമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ
"വര്ഷക്കമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

911. ഖണ്ഡണ  17(1)-ല്  "ഉകദര്യമ്മാഗസനമ്മായനിരനിക്കുന്നതുണ"  എന്നതനിന
കശേഷണ  "നസബര്  രണഗത്തസ്  പ്രമ്മാഗല്ഭര്യണ  ഴതളനിയനിച  വര്യക്തനിയുണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

912. ഖണ്ഡണ 17(1)-ല് "അകദ്ദേഹണ ഉകദര്യമ്മാഗത്തനില് പ്രകവശേനിക്കുന്ന തസ്പീയതനി
മുതല്  നമ്മാലെസ്  വര്ഷകമ്മാലെയളവനികലെകക്കമ്മാ  അന്പത്തനിയമ്മാറസ്  വയസസ്
പൂര്ത്തനിയമ്മാകുന്നതുവഴരകയമ്മാ ഇവയനില് ഏതമ്മാണസ് ആദര്യണ അതുവഴര,"
എന്നതനിന പകരണ  "നസബര് കണ്കട്രമ്മാളറഴടെ  കസവനകമ്മാലെമ്മാവധനി
ഇതു സണബനനിചസ് സര്ക്കമ്മാര് കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങളനില് പുറഴപ്പടുവനിക്കുന്ന
ഉത്തരവനിനനസരനിചമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്," എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

913. ഖണ്ഡണ  17(1)-ല്  "സനിന്ഡനികക്കറസ്"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"അകദ്ദേഹഴത്ത" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

914. ഖണ്ഡണ  17(1)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  "അടെനിസമ്മാനത്തനില്"
എന്നതനിന  കശേഷണ  "നനിശനിത  കയമ്മാഗര്യതയുള്ളവരുഴടെ  പമ്മാനല്
തയമ്മാറമ്മാക്കനി അതനില് നനിനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുളള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

919. ഖണ്ഡണ 17(2)-ല് "പുനര്നനിയമനത്തനിനസ്" എന്നതനിന കശേഷണ "കൂടെനി"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 909-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  908-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കുണ

915,  916,  918  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  917-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കുണ

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,
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കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 908, 917 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 910-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 911-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  912-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  913-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 914-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  919-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

പതനികനഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പതനികനഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പതനികനഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പതനിഴനട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

922. ഖണ്ഡണ  18-ല്  “റസ്പീജനിയണല്  " എന്നതസ് വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ പകരണ
"കമഖലെമ്മാ” എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

 ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

924. ഖണ്ഡണ  18 (2)-ല്  “റസ്പീജനിയണല്   കകന്ദ്രത്തനിനണ" എന്നതനിനപകരണ

"പ്രമ്മാകദശേനിക കകന്ദ്രത്തനിനണ” എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

925. ഖണ്ഡണ   18  (3)-ല്  “അകദ്ദേഹണ  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"
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എന്നതനിനകശേഷണ "ശേമ്പളണ പറ്റുന്ന” എന്ന വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

926. ഖണ്ഡണ  18 (3)-ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില്
(i)“സണസമ്മാന നനിയമണമൂലെണ" എന്നതനിന പകരണ   

             “സണസമ്മാനനനിയമണ മൂലെണ" എന്നസ്   കചര്ക്കുക.
(ii) “അഴല്ലേങനില് എയ്ഡഡസ്" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

935. ഖണ്ഡണ  18 (5)-ല്
   (i) “അധനികമ്മാരങളുണ" എന്ന വമ്മാക്കനിനകശേഷണ “കടെമകളുണ" എന്നസ്  

കചര്ക്കുക. (ii)  “കസവന വര്യവസകളുണ" എന്നതനിന പകരണ  
“കസവന കവതന വര്യവസകളുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

928. ഖണ്ഡണ   18  (3)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്   “സണസമ്മാനത്തസ്  "
എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

929. ഖണ്ഡണ   18  (3)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്   “അഴല്ലേങനില്
എയ്ഡഡസ് കകമ്മാകളജസ് " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

933. ഖണ്ഡണ  18  (3)-ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില്,   “അനര്യത്ര കസവന
വര്യവസയനില്  "  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ   “പരമമ്മാവധനി  രണ്ടു
വര്ഷകത്തക്കസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

934. ഖണ്ഡണ   18  (4)-ല്   “കമ്മാലെമ്മാവധനിക്കസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
“കമ്മാലെമ്മാവധനിയ്കക്കമ്മാ  അവരുഴടെ  വനിരമനിക്കല്  തസ്പീയതനിയ്കക്കമ്മാ
ഏതമ്മാകണമ്മാ ആദര്യണ അതനിനസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുളള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

936. ഖണ്ഡണ   18  (5)-ല് “ശേമ്പളവണ  മറസ്  കസവന  വര്യവസകളുണ"
എന്നതനിന പകരണ    “കസവന  കവതന  വര്യവസകളുണ"  എന്നസ്   
കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 923-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  922-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ  930,  931,  932  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള  929-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.

മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്
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തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  ശസ്പീ.  പമ്മാറക്കല്

അബ്ദുല്ലേയുഴടെ  927-ാം  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഞമ്മാന്  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയമ്മായനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന.

927. ഖണ്ഡണ  18  (3)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  "നനിയമണമൂലെണ"
എന്നതനിനപകരണ “നനിയമണ മൂലെണ" എന്നസ്     കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപ്പനിച  925-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന. 

കഭദഗതനികള അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ് അഭര്യര്തനിക്കുന.

മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  927-ാം  നമ്പര്  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപ്പനിച  925-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  922-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  924-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  926,  935  എന്നസ്പീ  നമ്പര്
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കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  928-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ് അവതരനിപ്പനിച  929-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 933-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 934-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉഴഴബദുളള  അവതരനിപ്പനിച  936-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിഴനട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിഴനട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ
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ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പതനിഴനട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പഴത്തമ്മാൻപതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

937.  ഖണ്ഡണ  19-ല്   “യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ”എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

938. ഖണ്ഡണ  19-ല്  “ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
“ഉകദര്യമ്മാഗസരുഴടെയുണ ജസ്പീവനക്കമ്മാരുഴടെയുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

939. ഖണ്ഡണ 19-ല്
i)   “കസവന  വര്യവസകള"  എന്നതനിന  പകരണ   “കസവന  

കവതനവര്യവസകള" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ii)  “അധനികമ്മാരങള"  എന്നതനിന  കശേഷണ  “കടെമകള"  എന്നസ്  
കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

940. ഖണ്ഡണ 19-നസ്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകള കചര്ക്കുക:
    “19(1) സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ ശേമ്പളണ പറ്റുന്ന എല്ലേമ്മാ ഉകദര്യമ്മാഗസരുണ,

അധര്യമ്മാപകരുണ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ മറസ്  ജസ്പീവനക്കമ്മാരുണ ഇന്തര്യൻ
ശേനിക്ഷമ്മാ  നനിയമ  സണഹനിതയനിഴലെ  (1860-ഴലെ  45-ാം  കകന്ദ്ര  ആകസ്)
21-ാം  വകുപ്പനിഴന്റെ  അര്തവര്യമ്മാപനിക്കുള്ളനില്  വരുന്ന  പബനികസ്
ഴസര്വന്റുമമ്മാരമ്മായനി കരുതഴപ്പകടെണതമ്മാണസ്" 

“19(2)  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ നവസസ് ചമ്മാൻസലെറഴടെയുണ കപ്രമ്മാ-നവസസ്
ചമ്മാൻസലെറഴടെയുണ  രജനിസ്ട്രേമ്മാറഴടെയുണ  പരസ്പീക്ഷമ്മാ  കൺകട്രമ്മാളറഴടെയുണ
നഫനമ്മാൻസസ്  ഓഫസ്പീസറഴടെയുണ   നസബര്  കൺകട്രമ്മാളറഴടെയുണ
നനിയമനണ ഗസറനില് വനിജ്ഞമ്മാപനണ ഴചകയണതമ്മാണസ്"

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,   ശസ്പീ.

മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 938-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന. 

മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 938-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 937-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 939-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  940-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പഴത്തമ്മാൻപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പഴത്തമ്മാൻപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  പഴത്തമ്മാൻപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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942. ഖണ്ഡണ 20-ല് ''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ" എന്ന വമ്മാക്കസ് വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

944. ഖണ്ഡണ 20-ല് "സമ്മാനനനിര്കദ്ദേശേനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന" എന്നതനിന പകരണ 
"നനിര്കദ്ദേശേനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രൻ:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

945. ഖണ്ഡണ 20-ല് "സമ്മാനനനിര്കദ്ദേശേനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന" എന്നതനിന പകരണ 
"വനിനനിര്കദ്ദേശേനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

947. ഖണ്ഡണ 20-ല് "സമ്മാനനനിര്കദ്ദേശേനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന" എന്നതനിന പകരണ 
"നനിര്കദ്ദേശേനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസൻ  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

949.  ഖണ്ഡണ  20(vii)-ആയനി  "ഗകവഷണ  കക്കൗൺസനില്"  എന്നതസ്

കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : 941-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  മമ്മാര്ജനിനല്

ശേസ്പീര്ഷകത്തനിലളളതമ്മാകയമ്മാല്  ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാലണ  946-ാം  നമ്പര്
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കഭദഗതനി  947-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാലണ

അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്): സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.പനി.  അവതരനിപ്പനിച  942-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 944-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  945,  947  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  949-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............
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ഇരുപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപതമ്മാണ   വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

951. ഖണ്ഡണ 21(ii)  ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബ നിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.

954. ഖണ്ഡണ 21(iv)-ല് "കജമ്മായനിന്റെസ്" എന്നതനിനസ്   പകരണ  "അഡസ്പീഷണല്"
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

985. ഖണ്ഡണ  21-ല്    നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനസ്  കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ(ii)-ല്  ''പ്രമുഖ  വര്യക്തനികള;  "
എന്നതനിന  പകരണ  "പ്രമുഖ വര്യക്തനികള,  അവരനില് ഒരമ്മാള  വനനിത
ആയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്;'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

957. ഖണ്ഡണ  21(iv)-ല്  "കജമ്മായനിന്റെസ്    "  എന്നതനിനസ്    പകരണ  "ഴഡപല്യൂട്ടനി "
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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958. ഖണ്ഡണ  21(v)-ല്  "കജമ്മായനിന്റെസ്"  എന്നതനിനസ്    പകരണ  "ഴഡപല്യൂട്ടനി "
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

962. ഖണ്ഡണ  21(vi)-ല്  "ഴപമ്മാതു"  എന്നതനിനസ്   പകരണ  "ഉന്നത "  എന്നസ്  
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

963. ഖണ്ഡണ  21(vi)  ആയനി  തമ്മാഴഴെ  പറയുന്നതസ്  കചര്ക്കുകയുണ
കശേഷനിക്കുന്നവ പുനരക്കണ ഴചയ്യുകയുണ ഴചയ്യുക. 

"(vi)  നനിയമവകുപ്പനിഴന്റെ  ചുമതലെയുള്ള  ലെമ്മാ  ഴസക്രട്ടറനി  അഴല്ലേങനില്
അകദ്ദേഹണ  ചുമതലെഴപ്പടുതന്ന  കജമ്മായനിന്റെസ്  ഴസക്രട്ടറനി  പദവനിയനില്
തമ്മാഴഴെയല്ലേമ്മാത്ത ഒരു ഉകദര്യമ്മാഗസന്;"

964.  ഖണ്ഡണ  21(ix)-ല്  "സണസമ്മാന നനിയമണ മൂലെണ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സണസമ്മാനനനിയമണ മൂലെണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

971. ഖണ്ഡണ  21-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന കസ്പീഴെനിഴലെ ഇനണ(i)-ല് "വര്യവസമ്മായണ" എന്ന വമ്മാക്കനിന
കശേഷണ  "നനിയമണ"  എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുകയുണ  "പട്ടനികജമ്മാതനിയനികലെമ്മാ
പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനികലെമ്മാഴപ്പട്ടയമ്മാളുണ" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകളക്കസ് പകരണ
"പട്ടനികജമ്മാതനികളനികലെമ്മാ  പട്ടനികകഗമ്മാത്രവര്ഗങളനികലെമ്മാഴപ്പട്ടയമ്മാളുണ"
എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുകയുണ ഴചയ്യുക.

979. ഖണ്ഡണ  21-ഴലെ    നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള എന്നതനിനസ്
കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ(i)-ല്  ''പട്ടനിക  കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനികലെമ്മാഴപ്പട്ടയമ്മാളുണ "
എന്നതനിനസ് പകരണ "പട്ടനിക കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനികലെമ്മാഴപ്പട്ട ആളുണ''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.
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980. ഖണ്ഡണ  21-ല്    നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്നതനിനസ്
കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ(ii)-ല്  "മൂന്നസ്"  എന്നതനിന  പകരണ  "വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ
കമഖലെയുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ട നമ്മാലെസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .  :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

965. ഖണ്ഡണ 21(ix)-ല് തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.
"(ix)  സണസമ്മാനതള്ള  ഓകരമ്മാ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനികലെയുണ  ഒരു
സനിന്ഡനിക്കറസ്  അണഗണ  അഴല്ലേങനില്  സനിന്ഡനിക്കറസ്  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്ന
അണഗണ"

 
986. ഖണ്ഡണ  21-ല്    നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്നതനിനസ്

കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ(iii)-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസ്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

966. ഖണ്ഡണ  21(xv)-ല്  "റസ്പീജനിയണല്"  എന്നതനിന  പകരണ
"പ്രമ്മാകദശേനിക  " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

973. ഖണ്ഡണ  21-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ  (i)  ല്    "സമ്മാണസമ്മാരനികണ, "  എന്ന
വമ്മാക്കനിനണ  ചനിഹ്നത്തനിനണ  കശേഷണ  "ഴഴപതൃകണ, "  എന്ന  വമ്മാക്കുണ
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ചനിഹ്നവണ കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

974. ഖണ്ഡണ  21-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനിഴലെ   ഇനണ (i) ല്   "കമഖലെകളനില്, " എന്നതനിന
കശേഷണ  "പ്രമ്മാഗല്ഭര്യണ ഴതളനിയനിചവരനില്, "  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി  ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

987. ഖണ്ഡണ  21-ല്    നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള  എന്നതനിനസ്
കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ(iii)-ല്  ''സര്ക്കമ്മാര് "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"സസ്പീനനികയമ്മാറനിറനി അടെനിസമ്മാനത്തനില്'' എന കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എസസ്  .    ശേര്മ :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

989. ഖണ്ഡണ 21-ഴന്റെ അവസമ്മാന ഭമ്മാഗത്തസ് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് കചര്ക്കുക:

ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പട്ട അണഗങള

"നനിയമസഭമ്മാണഗങള  അവരനില്  നനിന്നസ്  ഴതരഴഞ്ഞടുക്കുന്ന  6
അണഗങള,  അതനില്  ഒരമ്മാള  പട്ടനിക  കഗമ്മാത്രത്തനികലെമ്മാ
പട്ടനികജമ്മാതനിയനികലെമ്മാ  ഉളഴപ്പട്ട  ആളുണ  ഒരമ്മാള  വനനിതയുണ
ആയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്;  അവര്  നനിയമസഭമ്മാണഗണ  അല്ലേമ്മാതമ്മായനി
തസ്പീരുകകയമ്മാ  ഴസനറനിഴന്റെ  കമ്മാലെമ്മാവധനി  അവസമ്മാനനിക്കുകകയമ്മാ
ഴചയ്യുന്നതുവഴര ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനികസമ്മാനണ വഹനികക്കണതമ്മാണസ്."
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  952-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി   951-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ 955, 956 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള 954-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യവണ  967-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  966-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവണ

981-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  980-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്  തുലെര്യവമമ്മായതനിനമ്മാല്

അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  951-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

  ഴപ്രമ്മാഫ. ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച 954, 985 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  957,  958,  962  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  963,  964,  971,  979,  980

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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 ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്.പനി.  അവതരനിപ്പനിച  965,  986  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസ്   അവതരനിപ്പനിച  966-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 973-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  974-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച  987-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  എസസ്.  ശേര്മ അവതരനിപ്പനിച  989-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഇരുപത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ
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അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ഇരുപത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

992. ഖണ്ഡണ 22 (4)-ഴന്റെ കനിപ നനിബനനയനില് "നനിയമനിക്കഴപ്പടുന്നതസ്''
എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പടുന്നതസ്" എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

995. ഖണ്ഡണ  22  (5)-ല്   "ആരണഭനിക്കുന്നതമ്മാണസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സതസ്പീകരനികക്കണതമ്മാണസ്" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

996. ഖണ്ഡണ 22 (5) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.   

"ഴസനറനിഴന്റെ കമ്മാലെമ്മാവധനി  തസ്പീരുന്നതനിനസ്  മൂന്നസ്  മമ്മാസണ മുമ്പസ്  ഴസനറസ്
പുനദുഃസണഘടെനിപ്പനിക്കമ്മാന്  നവസസ്-ചമ്മാന്സലെര്  നടെപടെനി
ആരണഭനികക്കണതമ്മാണസ്"

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

997. ഖണ്ഡണ  22  (6)-ല്,  "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

 മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച  992-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  995-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസ്   അവതരനിപ്പനിച  996-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി. അവതരനിപ്പനിച 997-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഇരുപത്തനി  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

998. ഖണ്ഡണ 23(1)-ല് "വര്ഷത്തനില് ഒരു തവണ" എന്നതസ് "വര്ഷത്തനില്
ഏറവണ കുറഞ്ഞതസ് ഒരു തവണ" എന്നമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1000.  ഖണ്ഡണ  23(1)-ല്  "ഒരു"  എന്നതനിന  പകരണ  "രണസ്"  എന്നസ്

കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി: സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1001.ഖണ്ഡണ  23(1)-ല്  "ഒരു  തവണ"  എന്നതനിന  പകരണ  "ഏറവണ
കുറഞ്ഞതസ് ഒരു തവണഴയങനിലണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള :   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1004. ഖണ്ഡണ 23(4)-ല് "ഒരു കയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ" എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1006. ഖണ്ഡണ 23(4)-ഴന്റെ കനിപനനിബനന ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1007.  ഖണ്ഡണ  23(4)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  "കയമ്മാഗത്തനിനസ്"
എന്നതനിന പകരണ "കയമ്മാഗത്തനികനമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 
മനി  .    സസ്പീക്കര്:  999-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  998-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  മനനി  കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.

കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  998-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  കറമ്മാജനി.  എണ.

കജമ്മാണനിഴന്റെ 999-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ സമമ്മാനമമ്മാണസ്. അതനില് ശസ്പീ. പനി. ടെനി.
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കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  998-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്

ഹുഴഴസന്  തങള  അവതരനിപ്പനിച  1004-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ

സതസ്പീകരനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  998-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1004-ാം

നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  1000-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1001-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി. അവതരനിപ്പനിച 1006-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  1007-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനി  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനി  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനി  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1008.  ഖണ്ഡണ  24-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ''  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ'' എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1009.  ഖണ്ഡണ  24-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  പരമമ്മാധനികമ്മാര  അധനികമ്മാര
സമ്മാനമമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്''  എന്നതനിന  പകരണ
"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ പരമമ്മാധനികമ്മാര സമ്മാനമമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്''
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1010.  ഖണ്ഡണ  24-ല്  "ഉപകദശേണ''  എന്നതനിന പകരണ  "ഉപകദശേങളുണ
നനിര്കദ്ദേശേങളുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള :   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1011.  ഖണ്ഡണ  24-ല്  "ആയനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്''  എന്നതനിന  പകരണ
"ആയനിരനിക്കുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

 മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി. അവതരനിപ്പനിച 1008-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1009-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1010-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1011-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഇരുപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ഇരുപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ്

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1012.  ഖണ്ഡണ  25(ii)-ല്  ''കജമ്മായനിന്റെസ്  ഴസക്രട്ടറനി''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''അഡസ്പീഷണല് ഴസക്രട്ടറനി''  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എല്കദമ്മാസസ്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1014.ഖണ്ഡണ  25(ii)-ല്  ''കജമ്മായനിന്റെസ്  ഴസക്രട്ടറനി''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''അഡസ്പീഷണല് ഴസക്രട്ടറനി''  എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1015.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനിഴലെ  "ഒരണഗണ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''അഞണഗങള  അവരനില്  ഒരമ്മാള  വനനിതയുണ  ഒരമ്മാള
പട്ടനികജമ്മാതനിയനികലെമ്മാ  പട്ടനികകഗമ്മാത്ര  വര്ഗങളനികലെമ്മാ
ഴപട്ടതമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ്''  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1029.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള" 
എന്നതനിഴന്റെ ഇനണ (iii)-ല് "ഒരു വനിദര്യമ്മാര്തനി''  എന്നതനിനസ് പകരണ "മൂന്നസ്
വനിദര്യമ്മാര്തനികള,  അവരനില് ഒരമ്മാള ബനിരുദമ്മാനന്തര ബനിരുദവനിദര്യമ്മാര്തനിയുണ
ഒരമ്മാള വനിദര്യമ്മാതനിനനിയുണ ആയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ :   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1016.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനിലള്ള  "ഒരണഗണ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''മൂന്നണഗങള'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1018.ഖണ്ഡണ  25-ല് ,  ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനിഴലെ  "ഒരണഗണ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ
''രണണഗങള''  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന് :   സര്,   ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1019.  ഖണ്ഡണ  25-ല്  ,  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴന്റെ ഇനണ  (i)  ല്  "സ്കൂള കമധമ്മാവനികളനില് നനിനണ''
എന്നതനിനസ്  പകരണ  ''സ്കൂള  കമധമ്മാവനികളനില്  നനിനണ  ഏറവണ
പ്രവര്ത്തനിപരനിചയമുള്ള''  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    സതരമ്മാജസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1020.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  "ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പട്ട  അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനില്  ഇനണ  (i)  ആയനി  തമ്മാഴഴെ  പറയുന്നതസ്
കചര്ക്കുകയുണ കശേഷനിക്കുന്നവ ഇനണ (ii) ആയനി പുനരക്കണ ഴചയ്യുകയുണ
ഴചയ്യുക. 
"(i)  ഴസനറനികലെയ്ക്കസ്  ആറസ്  നനിയമസഭമ്മാണഗങഴള
ഴതരഴഞ്ഞടുകക്കണതുണ  അവരനില്  നനിന്നസ്  ഴതരഴഞ്ഞടുക്കുന്ന  രണസ്
കപര്.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1021.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ   (ii)-ല്  "ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ''
എന്ന വമ്മാക്കനിനകശേഷണ "വനിവരസമ്മാകങതനിക വനിദര്യ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1022. ഖണ്ഡണ  25-ല്,  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
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ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴന്റെ   ഇനണ  (ii)-ല്  "എട്ടസ്''  എന്നതനിന  പകരണ
"നമ്മാലെസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമ്മാണ :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1024.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴന്റെ  ഇനണ  (ii)-ല്  "എട്ടസ്''  എന്നതനിന പകരണ  "ആറസ്''
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസസ് മമ്മാന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1025.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള " 
എന്നതനിഴന്റെ  ഇനണ  (ii)-ല്  "ഒരമ്മാള  പട്ടനികജമ്മാതനിയനികലെമ്മാ  പട്ടനിക
കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനികലെമ്മാ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഒരമ്മാള പട്ടനികജമ്മാതനിയനിലണ
ഒരമ്മാള പട്ടനിക കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനിലണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1026.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള" 
എന്നതനിഴന്റെ  ഇനണ  (ii)-ല്  "ഒരമ്മാള  പട്ടനികജമ്മാതനിയനികലെമ്മാ  പട്ടനിക
കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനികലെമ്മാ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഒരമ്മാള  പട്ടനികജമ്മാതനിയനിലണ
ഒരമ്മാള പട്ടനിക കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനിലണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കറമ്മാജനി  എണ  .    കജമ്മാണ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1028.ഖണ്ഡണ  25-ല്,  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള" 
എന്നതനിഴന്റെ  ഇനണ  (ii)-ല്  "ഒരമ്മാള  പട്ടനികജമ്മാതനിയനികലെമ്മാ  പട്ടനിക
കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനികലെമ്മാ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഒരമ്മാള  പട്ടനികജമ്മാതനിയനിലണ
ഒരമ്മാള പട്ടനിക കഗമ്മാത്രവര്ഗത്തനിലണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

 മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള  അവതരനിപ്പനിച

1012-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എല്കദമ്മാസസ്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില് അവതരനിപ്പനിച  1014-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ. ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 1015, 1029 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച 1016-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ്  അവതരനിപ്പനിച  1018-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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 ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന്  അവതരനിപ്പനിച 1019-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  സതരമ്മാജസ് അവതരനിപ്പനിച 1020-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1021-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1022-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റമ്മാണ   അവതരനിപ്പനിച  1024-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച 1025-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  1026-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കറമ്മാജനി എണ. കജമ്മാണ് അവതരനിപ്പനിച 1028-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന,  
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ഇരുപത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഇരുപത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ഇരുപത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1030. ഖണ്ഡണ 26 (2)-ല് "എകസ്  -  ഒഫസ്പീകഷര്യമ്മാ അണഗങള ഒഴെനിഴകയുള്ള "
എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

1037.  ഖണ്ഡണ  26  (6)-ല്,  "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1031.ഖണ്ഡണ  26  (4)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്  "നനിയമനിക്കഴപ്പടുന്നതസ്"
എന്ന വമ്മാക്കനിന  പകരണ  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പടുന്നതസ്  "  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഴജയനിണസസ്  മമ്മാതച്യു :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1032.ഖണ്ഡണ  26  (3)  ആയനി  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ്  കചര്ക്കുകയുണ
കശേഷനിക്കുന്നവ പുനരക്കണ ഴചയ്യുകയുണ ഴചയ്യുക.
"(3)  നനിയമസഭമ്മാണഗങള  അവര്  അങഴനയുള്ള
അണഗമല്ലേമ്മാഴതയമ്മാകുണ  വഴരകയമ്മാ  സനിന്ഡനികക്കറനിഴന്റെ  കമ്മാലെമ്മാവധനി
പൂര്ത്തനിയമ്മാകുന്നതു  വഴരകയമ്മാ  സനിന്ഡനികക്കറസ്  അണഗണ
ആയനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്.'' 

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    ഴജ  .    വനികനമ്മാദ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1034.  ഖണ്ഡണ  26 (5)  -ല്  "മൂന്നസ്"  എന്നതനിന പകരണ  "രണ്ടു"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1035. ഖണ്ഡണ 26 (5) -ല്  "മുമ്പസ്" എന്നതസ് മമ്മാറനി "മുന്പസ്" എന്നമ്മാക്കുക. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1036. ഖണ്ഡണ 26 (5) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക.   

"(5)  സനിന്ഡനികക്കറനിഴന്റെ  കമ്മാലെമ്മാവധനി  തസ്പീരുന്നതനിനസ്  മൂന്നസ്  മമ്മാസണ
മുമ്പസ്,  അതസ്  പുനദുഃസണഘടെനിപ്പനിക്കമ്മാന്  രജനിസ്ട്രേമ്മാര്  നടെപടെനി
ആരണഭനികക്കണതമ്മാണസ്''
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

 മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1030,  1037

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1031-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  ഴജയനിണസസ്  മമ്മാതച്യു  അവതരനിപ്പനിച  1032-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  ഴജ.  വനികനമ്മാദസ്  അവതരനിപ്പനിച  1034-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1035-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ് അവതരനിപ്പനിച  1036-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി   സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  
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ഇരുപത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഇരുപത്തനി  ആറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ഇരുപത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1041.ഖണ്ഡണ 27 (1)-ഴന്റെ കനിപനനിബനനയനില് "നവസസ്-ചമ്മാന്സലെര്ക്കസ്"
എന്ന വമ്മാക്കനിന കശേഷണ  "ആവശേര്യഴമന്നസ് കതമ്മാനന്ന പക്ഷണ "  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .   ഴക  .   എസസ്  .   ശേബരസ്പീനമ്മാഥന് : സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1042.  ഖണ്ഡണ 27 (4)-ല്  "ആറസ്"  എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ "എട്ടസ്"  എന്ന
വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1043.  ഖണ്ഡണ 27 (4)-ല്  "ആറസ്" എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ "ഏഴെസ്" എന്ന
വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1045.ഖണ്ഡണ  27 (4)-ല്,  "ആറസ്"  എന്ന വമ്മാക്കനിന കശേഷണ  "അഴല്ലേങനില്
ആഴക അണഗങളുഴടെ മൂന്നനിഴലെമ്മാന്നസ്" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1044-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  1043-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  മനനി  കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

 മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1041-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഴക.  എസസ്.  ശേബരസ്പീനമ്മാഥന്  അവതരനിപ്പനിച  1042-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ് അവതരനിപ്പനിച  1043-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച 1045-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി   സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

ഇരുപത്തനി  ഏഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ഇരുപത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനിഴയട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1047.ഖണ്ഡണ  28-ല്    "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ'' എന കചര്ക്കുക.    

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1048.ഖണ്ഡണ  28(i)-ല്    "മുഖര്യ  നനിര്വ്വമ്മാഹക"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "മുഖര്യ
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ഭരണ     നനിര്വ്വമ്മാഹക'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1054.ഖണ്ഡണ  28(3)(i)-ല്  "കസവന  വര്യവസകള"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"കസവന കവതന വര്യവസകള " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 
1055.  ഖണ്ഡണ  28(3)(ii)-ല്  "സമ്മാവര  ജണഗമ  വസ്തുക്കള"  എന്നതനിനസ്

പകരണ "സമ്മാവര ജണഗമ വസ്തു വകകള " എന്നമ്മാക്കുക.  

1061.ഖണ്ഡണ  28(3)(v)-ല്  "ചട്ടങളക്കുണ "  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  മുമ്പസ്
"നനിയമങളക്കുണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക. 

1063.ഖണ്ഡണ  28(3)(vii)-ല്  "പഠന  കകമ്മാഴ്സുകളക്കമ്മായനി"  എന്ന
വമ്മാക്കുകളക്കസ് കശേഷണ "മറസ് " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക. 

1071. ഖണ്ഡണ 28(3)(xii)-ല് "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ   " എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് കശേഷണ
"അതതസ് വര്ഷഴത്ത" എന്ന വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക. 

   
ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1049.ഖണ്ഡണ  28(i)-ല്    "നനിര്വ്വമ്മാഹക"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ
"നനിര്വ്വഹണ'' എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

 
1059.ഖണ്ഡണ  28(3)(v)-ല്  "കകന്ദ്ര സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെയുണ സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെയുണ"

എന്നതനിന  പകരണ  "കകന്ദ്ര-സണസമ്മാന  സര്ക്കമ്മാരുകളുഴടെ "  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.  

1062.ഖണ്ഡണ  28(3)(vi)-ല്  "അനകയമ്മാജര്യമമ്മായനി "  എന്ന വമ്മാക്കനിന പകരണ
"അനസൃതമമ്മായനി" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

1066.  ഖണ്ഡണ  28-ല്  "റസ്പീജനിയണല്  "  എന്ന  വമ്മാക്കസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
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പകരണ "കമഖലെമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഴക  .    ഴജ  .    മമ്മാകനി    :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1056.  ഖണ്ഡണ  28(3)(ii)-ല്  "നനിയനനിക്കുകയുണ  ഴചയ്യുക"  എന്നതനിനസ്
പകരണ "ഴഴകകമ്മാരര്യണ ഴചയ്യുകയുണ ഴചയ്യുക " എന്നസ് കചര്ക്കുക.  

ശസ്പീ  .     മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1058.ഖണ്ഡണ  28(3)(iv)-ല്  "സതസ്പീകരനിക്കുക"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  പകരണ
"സതസ്പീകരനിക്കുകയുണ  സണരക്ഷനിക്കുകയുണ  ഴചയ്യുക "  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
കചര്ക്കുക.  

ശസ്പീമതനി  ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1060.ഖണ്ഡണ  28(3)(v)-ല്  "ചട്ടങളക്കുണ"  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  മുമ്പമ്മായനി
"നനിയമങളക്കുണ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1064.ഖണ്ഡണ  28(3)(viii)-ല്  "കമല്  "  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ആവശേര്യത്തനിനസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    നക്കൗഷമ്മാദസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1065.ഖണ്ഡണ  28(3)(viii)-ല്  "കമല്  നനിയനണണ  ഏര്ഴപ്പടുതക   "
എന്നതനിന  പകരണ  "അക്കമ്മാദമനിക  പ്രവര്ത്തനണ  ക്രമസ്പീകരനിക്കുക "
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1067.ഖണ്ഡണ  28(3)(ix)-ല്  "റസ്പീജനിയണല്  "  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"പ്രമ്മാകദശേനിക" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദസ്പീപസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1069.  ഖണ്ഡണ  28(3)(ix)-ല്  "നനിയനനിക്കുകയുണ  ക്രമഴപ്പടുതകയുണ
ഴചയ്യുക   " എന്നതനിനസ് പകരണ "ചനിട്ടഴപ്പടുതക" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഴക  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1070. ഖണ്ഡണ 28(3)(xi) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക. 

''(xi)  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനികലെക്കസ്  അടെയ്കക്കണതമ്മായ  ഫസ്പീസസ്
നനിശയനിക്കുക.''

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കടെലണനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1072. ഖണ്ഡണ 28(3)(xiv)-ല്, -

(i)  ''അകനതഷനിക്കുവമ്മാനള്ള  നനിര്കദ്ദേശേണ  നല്കുകയുണ  അതനിനള്ള''
എന്നതനിനസ് പകരണ "നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതനിനള്ള'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

(ii) ''കമ്മാരര്യക്ഷമതക്കു കവണനി'' എന്നതസ് നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുക. 

(iii) "പ്രകടെനണ" എന്നതനിനസ് പകരണ "മനികവസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1073.ഖണ്ഡണ  28(3)(xiv)-ല്  "കമ്മാരര്യക്ഷമതക്കു  കവണനി    "  എന്നതസ്
"കമ്മാരര്യക്ഷമമമ്മായ പ്രവര്ത്തനങളക്കു കവണനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.

ഷണസസ്പീറനിഴന്റെ  1050-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  അകദ്ദേഹണ  മൂവസ്  ഴചയമ്മാത്ത

സമ്മാഹചരര്യത്തനില് ഒന്നമ്മാമഴത്ത കഭദഗതനി ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനിയമ്മായനി ഞമ്മാന്

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1050. ഖണ്ഡണ 28(3)(i)-ല്

i)  "അക്കമ്മാദമനിക  മനിനനിസ്റ്റേനിരനിയല്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
"അക്കമ്മാദമനിക, മനിനനിസ്റ്റേസ്പീരനിയല്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1062-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ
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സതസ്പീകരനിക്കുന.  കഭദഗതനി  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  അഭര്യര്തനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

 മനി  .    സസ്പീക്കര്  : മനനി  അവതരനിപ്പനിച  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനിയുണ   ശസ്പീ.

അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച 1062-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.   

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1047-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1048, 1054, 1055, 1061, 1063

1071 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1049,  1059,  1066  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ഴക. ഴജ. മമ്മാകനി അവതരനിപ്പനിച 1056-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1058-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച  1060-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി
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സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1064-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എണ. നക്കൗഷമ്മാദസ് അവതരനിപ്പനിച 1065-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  1067-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  യു.  ആര്.  പ്രദസ്പീപസ്  അവതരനിപ്പനിച  1069-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ഴക.  ഡനി.  പ്രകസനന് അവതരനിപ്പനിച  1070-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പുരുഷന്  കടെലണനി  അവതരനിപ്പനിച  1072-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ് അവതരനിപ്പനിച  1073-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ
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ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇരുപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1074.ഖണ്ഡണ  29(1)-ല്  ''പരസ്പീക്ഷകളുഴടെയുണ''  എന്നതനിന  കശേഷണ
''മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയത്തനിഴന്റെയുണ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

1085.ഖണ്ഡണ  29(2)-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴലെ ഇനണ (iii) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കടെലണനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1075. ഖണ്ഡണ 29(1)ല് ''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട'' എന്നതസ് നസ്പീക്കണ
ഴചയ്യുക.



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

334

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1076.  ഖണ്ഡണ  29-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനി''  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

1080.ഖണ്ഡണ  29(2)(iv)-ല്  ''എകനികച്യുട്ടസ്പീവസ്  കക്കൗണ്സനില്  അണഗങള
അവര്ക്കനിടെയനില്  നനിനണ''  എന്നതനിനസ്  പകരണ  ''സനിന്ഡനികക്കറസ്
അണഗങളക്കനിടെയനില് നനിനണ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    ഴജ  .    വനികനമ്മാദസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1077.ഖണ്ഡണ  29(2)(iii)-ല്  ''റസ്പീജനിയണല്''  എന്നതനിന  പകരണ
"പ്രമ്മാകദശേനിക" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1082.  ഖണ്ഡണ  29(2)-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴലെ  (i)-ല്  "പഠനസ്കൂളുകളനിഴലെ  യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ"
എന്നതനിന പകരണ  "യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ പഠനസ്കൂളുകളനിഴലെ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1083.  ഖണ്ഡണ  29(2)-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴലെ ഇനണ  (i)-ല്  "മൂന്നസ്"  എന്നതനിന പകരണ  "നമ്മാലെസ്"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1084.  ഖണ്ഡണ  29(2)-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴലെ ഇനണ  (ii)-ല്  "രണസ്"  എന്നതനിന പകരണ  "മൂന്നസ്"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1086.  ഖണ്ഡണ  29(2)-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴലെ ഇനണ  (iv)-ല്  "ഏഴെസ്"  എന്നതനിന പകരണ  "എട്ടസ്"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1087. ഖണ്ഡണ 29(iv) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:

''(iv)  കകരള  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കക്കൗണ്സനിലെനിഴന്റെ  എകനികച്യുട്ടസ്പീവസ്
കക്കൗണ്സനില് പ്രതനിനനിധനി"

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1089.  ഖണ്ഡണ  29-ഴലെ  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന  കശേഷമുളള  ഇനണ  (iv)-ല്  "അതനില്  ഒരമ്മാള
പട്ടനികജമ്മാതനി പട്ടനികവര്ഗ കഗമ്മാത്രത്തനില്ഴപ്പട്ടയമ്മാളുണ ഒരമ്മാള വനനിതയുണ
ആയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "അതനില്  ഒരമ്മാള
പട്ടനികജമ്മാതനിയനില്ഴപട്ടയമ്മാളുണ  ഒരമ്മാള  പട്ടനികകഗമ്മാത്ര
വര്ഗത്തനില്ഴപട്ടയമ്മാളുണ  ഒരമ്മാള  വനനിതയുണ  ആയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്പീണ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1091.  ഖണ്ഡണ  29-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന്  കസ്പീഴെനില്  ഇനണ  (v)-ഴന്റെ  പ്രമ്മാരണഭത്തനില്
"സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ ശേനിപമ്മാര്ശേയനില്" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1078, 1079 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള 1077-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.

കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  1082-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ്  അവതരനിപ്പനിച  1082-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1074,  1085  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ.  പുരുഷന് കടെലണനി അവതരനിപ്പനിച  1075-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1076, 1080  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  ടെനി.  ഴജ.  വനികനമ്മാദസ്  അവതരനിപ്പനിച 1077-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച  1083,  1084,  1086  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1087-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപ്പനിച  1089-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  എ.  റഹസ്പീണ  അവതരനിപ്പനിച  1091-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ പ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ പ്രകമ്മാരമുളള ഇരുപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 കഭദഗതനി  ഴചയപ്രകമ്മാരമുളള  ഇരുപത്തനി  ഒന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1093. ഖണ്ഡണ 30 (1)-ല്  "ആറ് " എന്നതനിനസ്  മുന്പനിലെമ്മായനി  "ഏറവണ
കുറഞ്ഞതസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1096.  ഖണ്ഡണ  30  (1)-ല്  "ആറ് "  എന്നതനിന പകരണ  "അഞസ്  "
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്പീണ  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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1097.  ഖണ്ഡണ  30  (1)-ല്  "ആറമമ്മാസത്തനിഴലെമ്മാരനിക്കല്"
എന്നതനിനകശേഷണ  "എങനിലണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1098.  ഖണ്ഡണ  30  (2)-ല്  "കയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി   അവതരനിപ്പനിച 1093-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 1096-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  എ.  റഹസ്പീണ   അവതരനിപ്പനിച  1097-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ  പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.
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ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1098-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

മുപ്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന 

മുപ്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് 

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1099. ഖണ്ഡണ 31-ല് "രണസ്  " എന്ന വമ്മാക്കനിനപകരണ  "മൂന്നസ് " എന്ന വമ്മാക്കസ്
കചര്ക്കുക.

1102.ഖണ്ഡണ  31-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനികലെമ്മാ"  എന്നതനിനപകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനികലെമ്മാ"   എനണ   "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"
എന്നതനിനപകരണ"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എനണ  കചര്ക്കുക.

1104.  ഖണ്ഡണ  31-ല്   അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന
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പകരണ  ''അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതല്ലേ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1100. ഖണ്ഡണ 31-ഴലെ  ''അതസ് " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1101.  ഖണ്ഡണ  31-ല്  "അദ്ധര്യയനവര്ഷത്തനിഴന്റെ  അവസമ്മാനണ
തസ്പീരുന്നതുമമ്മാണസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ   "അദ്ധര്യയനവര്ഷണ
അവസമ്മാനനിക്കുകമ്പമ്മാള തസ്പീരുന്നതുമമ്മാണസ്." എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസ് മമ്മാന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1103.  ഖണ്ഡണ 31-ല്   ''നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങളക്കസ്  
വസ്പീണ്ടുണ  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പടെമ്മാന്  
അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ് " എന്നതസ്   ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1099,  1102,

1104 എന്നസ്പീ നമ്പര്  കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1100-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1101-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീമതനി ഷമ്മാനനികമമ്മാള ഉസമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച 1103-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിരണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള
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അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1105.  ഖണ്ഡണ  32-ല്  "സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളനിഴലെയുണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ചട്ടങളനിഴലെയുണ ഴറഗകലെഷനകളനിഴലെയുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1115.  ഖണ്ഡണ  32(v)-ല്  "മറ്റു  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതസ്  "മറ്റു
യൂണനികവഴനിറനികളുഴടെ"  എന്നമ്മാക്കുക.

1117.  ഖണ്ഡണ  32(v)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ"  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1122. ഖണ്ഡണ 32(ix)-ല്
i)  "അഴല്ലേങനില്"  എന്നതനിന  കശേഷണ  "ഴസനറനിഴന്റെകയമ്മാ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.
ii) "അര്തനയനികന്മേല് "  എന്നതനിന പകരണ  "അഭര്യര്തനയനികന്മേല്"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1106.  ഖണ്ഡണ  32-ല്  "അധനികമ്മാരങളുണ"  എന്നതനിന കശേഷണ  "കടെമകളുണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1108.  ഖണ്ഡണ  32(i)-ല്  "പരനിശേസ്പീലെനത്തനിനണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"നനപുണര്യ വനികസനത്തനിനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1114.  ഖണ്ഡണ  32(v)-ല്  "മറ്റു  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  മുമ്പമ്മായനി
"യൂണനികവഴനിറനി മുമ്പമ്മാഴക സമര്പ്പനിക്കഴപ്പടുന്ന" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫ്   :   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

344

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1107.  ഖണ്ഡണ  32(i)-ല്  "പരനിശേസ്പീലെനത്തനിനണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"ചര്ചകളക്കുണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1110.  ഖണ്ഡണ  32(ii)-ല്  "മമ്മാറങകളമ്മാഴടെകയമ്മാ"  എന്നതനിന  പകരണ
"പരനിഷ്കമ്മാരങകളമ്മാഴടെകയമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1119.  ഖണ്ഡണ  32(vii)-ല്  "നനിശയനിക്കുകയുണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"അവനിഴടെ  അടെനിസമ്മാന  സക്കൗകരര്യങള  ഉറപ്പുവരുതകയുണ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

1121.  ഖണ്ഡണ  32(viii)-ല്  "ഉചനിതമമ്മായ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
"പമ്മാഠര്യപദ്ധതനികള" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    രമ്മാജകഗമ്മാപമ്മാലെന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1109. ഖണ്ഡണ 32(ii)-ല് "സതയണ" എന്നതനിന പകരണ"തദനസൃതണ" എന്നസ്
കചര്ക്കുകയുണ "പരനികശേമ്മാധനിക്കുകയുണ ആവശേര്യമമ്മായ മമ്മാറങകളമ്മാഴടെകയമ്മാ
അല്ലേമ്മാഴതകയമ്മാ" എന്നതസ് നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുകയുണ ഴചയ്യുക.

1120. ഖണ്ഡണ 32(viii) നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുക. 

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ്   :   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1112.  ഖണ്ഡണ  32(iv)-ല്  "കവണനി"  എന്നതനിന  പകരണ  "ആവശേര്യമമ്മായ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക. 
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1116.  ഖണ്ഡണ  32(v)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന  പകരണ
"യൂണനികവഴനിറനികളുഴടെ"  എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള :   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1113.  ഖണ്ഡണ  32(iv)-ല്  "കയമ്മാഗര്യത"  എന്നതസ്  മമ്മാറനി  "കയമ്മാഗര്യതകള"
എന്നമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    എസസ്  .    രമ്മാകജന്ദ്രന്:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1118.  ഖണ്ഡണ  32(v)-ല്  "പരനികശേമ്മാധനിക്കുക"  എന്നതനിന  പകരണ
"പരനികശേമ്മാധനിചസ് അണഗസ്പീകരനിക്കുക" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പമ്മാറക്കല്

അബ്ദുല്ലേയുഴടെ  1111-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഔകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനിയമ്മായനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1111. ഖണ്ഡണ  32(iv)-ല്  "ഴചയമ്മാന്  കവണനി"  എന്നതനിന  പകരണ
"ഴചയ്യുന്നതനിനസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  1117-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
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സതസ്പീകരനിക്കുന.  കഭദഗതനി  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  അഭര്യര്തനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  1111-ാംനമ്പര്  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  1117-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ  സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1105, 1115,  1122 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1106,  1108,  1114,  എന്നസ്പീ

നമ്പര്  കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച 1107, 1110, 1119, 1121 എന്നസ്പീ

നമ്പര്  കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ. എണ. രമ്മാജകഗമ്മാപമ്മാലെന് അവതരനിപ്പനിച 1109, 1120 എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള  സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1112,  1116  എന്നസ്പീ   നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുനസന് തങള  അവതരനിപ്പനിച  1113-ാം നമ്പര്
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കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  എസസ്.  രമ്മാകജന്ദ്രന്   അവതരനിപ്പനിച  1118-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  മുപ്പത്തനിരണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  മുപ്പത്തനിരണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  മുപ്പത്തനിരണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിമൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1125.  ഖണ്ഡണ  33(1)-ല്  ''വനിഷയങളനിലണ"  എന്നതനിന  കശേഷണ
''വനികസനത്തനിനസ്  ഉചനിതമമ്മായ  പദ്ധതനികള  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിലണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസൻ  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1127.  ഖണ്ഡണ  33(2)-ല്  എകസ്-ഒഫസ്പീകഷര്യമ്മാ  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനസ്  കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ  (ii)-ല്  "കജമ്മായനിന്റെസ്  ഴസക്രട്ടറനി"
എന്നതനിന പകരണ "അഡസ്പീഷണല് ഴസക്രട്ടറനി'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 
ശസ്പീ  .    കമമ്മാൻസസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1129.  ഖണ്ഡണ  33(2)-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ  (iii)-ല്  "രണ്ടു കപര്"  എന്നതനിന
പകരണ "മൂന കപര്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1124-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഖണ്ഡണ നസ്പീക്കമ്മാനളളതമ്മാകയമ്മാല്

ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേ.  മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1125-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1127-ാം നമ്പര്
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കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കമമ്മാൻസസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 1129-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിമൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

മുപ്പത്തനിമൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.. 

മുപ്പത്തനിമൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1131. ഖണ്ഡണ 34(1)-ല് "അഞസ്" എന്നതനിന പകരണ "ആഴക അണഗങളുഴടെ
മൂന്നനിഴലെമ്മാന്നസ്''എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1133.  ഖണ്ഡണ  34(2)-ല്  "പരനിഗണനിചകശേഷമമ്മായനിരനിക്കണണ"
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എന്നതനിന  പകരണ  "അണഗസ്പീകരനിച  കശേഷമമ്മായനിരനിക്കണണ''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രൻ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1134. ഖണ്ഡണ  34(2)-ല്  "പരനിഗണനിചകശേഷമമ്മായനിരനിക്കണണ"
എന്നതനിന പകരണ  "പരനിഗണനിചതനിനസ്  കശേഷമമ്മായനിരനിക്കണണ''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസൻ  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1135. ഖണ്ഡണ 34(2)-ല് "പരനിഗണനിചകശേഷമമ്മായനിരനിക്കണണ" എന്നതനിന
പകരണ "പരനിഗണനിച കശേഷണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1130-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഖണ്ഡണ നസ്പീക്കമ്മാനളളതമ്മാകയമ്മാല്

ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്.പനി.  അവതരനിപ്പനിച 1131-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 
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ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1133-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1134-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1135-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  

മുപ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

മുപ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

 മുപ്പത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫ്   : സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1137. ഖണ്ഡണ 35-ല് "രണ്ടു " എന്നതനിന പകരണ "മൂന്നസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസ്   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1139.  ഖണ്ഡണ  35-ല്  "ഔകദര്യമ്മാഗനിക  സമ്മാനണ  അവസമ്മാനനിക്കുന്നകതമ്മാഴടെ
തസ്പീരുന്നതമ്മാണസ് " എന്നതനിന കശേഷണ "നഫനമ്മാന്സസ് കക്കൗണ്സനിലെനില്
നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങളക്കസ്  വസ്പീണ്ടുണ  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ
ഴചയഴപ്പടെമ്മാന് അര്ഹത ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1140.  ഖണ്ഡണ  35-ല്   "അവസമ്മാനനിക്കുന്നകതമ്മാഴടെ  തസ്പീരുന്നതമ്മാണസ്"
എന്നതനിനസ്  പകരണ  "അവസമ്മാനനിക്കുന്നതുവഴരയമ്മായനിരനിക്കുണ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1141.  ഖണ്ഡണ  35-ല്  "മൂന്നസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "രണസ്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1136-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഖണ്ഡണ നസ്പീക്കമ്മാനളളതമ്മാകയമ്മാല്

ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാത്തതനിനമ്മാലണ  1138-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  1137-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാലണ അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?
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ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച 1137-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ് അവതരനിപ്പനിച 1139-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1140-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1141-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

മുപ്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

354

മുപ്പത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി.:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1143.  ഖണ്ഡണ  36-ല്   "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്നസ്  വന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1144.  ഖണ്ഡണ  36  (i)-ല്   "അണഗസ്പീകമ്മാരത്തനിനസ്  "  എന്നതനിന  പകരണ
"അണഗസ്പീകമ്മാരത്തനിന " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 
ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1145. ഖണ്ഡണ 36 (i) ന കശേഷണ തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് (ii) ആയനി കചര്ക്കുകയുണ
കശേഷനിക്കുന്നതസ് പുനരക്കണ ഴചയ്യുകയുണ ഴചയ്യുക.

"(ii)  അക്കമ്മാദമനിക  കക്കൗണ്സനില്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന  പദ്ധതനികളനില്

ധനപരമമ്മായ ഴചലെവസ് സണബനനിചസ് ആവശേര്യമമ്മായ അഭനിപ്രമ്മായണ നല്കുക;" 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്
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തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.പനി.  അവതരനിപ്പനിച 1143-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1144-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1145-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

മുപ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനികയഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1148.  ഖണ്ഡണ  37(2)-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനസ് കസ്പീഴെനില് ഇനണ (iv)- ല്  "രണഗത്തസ്" എന്ന വമ്മാക്കനിനസ്
കശേഷണ "വനിദഗ്ധരമ്മായ " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1150.  ഖണ്ഡണ  37(2)-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിനസ്  കസ്പീഴെനില്  ഇനണ  (iv)-ല്   "വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവമമ്മായനി"
എന്നതനിനസ് പകരണ "ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവമമ്മായനി " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫ്   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1152.  ഖണ്ഡണ  37(2)-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിഴലെ  ഇനണ (iv)-ല്  "രണസ്" എന്നതനിനസ് പകരണ "മൂന്നസ്  "
എന കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1153.  ഖണ്ഡണ  37(2)-ല്  നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട  അണഗങള  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനില്   (iv)-ന കശേഷണ തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് കചര്ക്കുക.
   "(v) ഴഎറനി വകുപ്പനിഴന്റെ പ്രതനിനനിധനി" 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  1151-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  1150-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്
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തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  മനനി  കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്   അവതരനിപ്പനിച 1148-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അന്വര് സമ്മാദത്തസ് അവതരനിപ്പനിച 1150-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 1152-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1153-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനികയഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............
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മുപ്പത്തനികയഴെമ്മാണ   വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനികയഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1154. ഖണ്ഡണ 38(1)-ല്   "ഴഴസബര് കക്കൗണ്സനില്, അതനിഴന്റെ ഒരു കയമ്മാഗണ
ആറസ്  മമ്മാസത്തനിഴലെമ്മാരനിക്കല്  കൂകടെണതമ്മാണസ്"  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്
പകരണ  "ഴഴസബര്  കക്കൗണ്സനില്  ആറസ്  മമ്മാസത്തനിഴലെമ്മാരനിക്കല്
അതനിഴന്റെ ഒരു കയമ്മാഗണ കൂകടെണതമ്മാണസ്" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1155.  ഖണ്ഡണ  38(1)-ല്   "ഒരു  കയമ്മാഗണ  "  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ
"കയമ്മാഗങള  " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്  : സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1156.  ഖണ്ഡണ  38(1)-ല്   "ആറ്  "  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "മൂന്നസ്"  എന്നതസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി.:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1158. ഖണ്ഡണ 38(1)-ല്  "ആറ്  " എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് പകരണ  "അഞസ്    " എന്ന
വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള:   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1160. ഖണ്ഡണ 38(2)-ല് "കയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ  " എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  1157-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  1156-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  മനനി  കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബസ്   അവതരനിപ്പനിച 1154-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച  1155-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് അവതരനിപ്പനിച 1156-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി. അവതരനിപ്പനിച 1158-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1160-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

മുപ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

മുപ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ   വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .  പനി.  :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1162.  ഖണ്ഡണ  39-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനികലെമ്മാ "  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനികലെമ്മാ"  എനണ  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിന
പകരണ   "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എനണ കചര്ക്കുക.
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1163.  ഖണ്ഡണ  39-ല്  "അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന
പകരണ "അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതല്ലേ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1164.  ഖണ്ഡണ  39-ല്  "അക്കമ്മാദമനിക  വര്ഷണ"  എന്നതനിന  പകരണ
"കമ്മാലെമ്മാവധനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1165.  ഖണ്ഡണ  39-ല്  "പുനദുഃസണഘടെനിപ്പനിക്കമ്മാന്"  എന്നതനിന പകരണ  "പുനദുഃ
സണഘടെനിപ്പനിക്കുവമ്മാന്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.

മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1164-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുണ  ഴപ്രമ്മാഫ.

ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1165-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ

സതസ്പീകരനിക്കുന. മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1164-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ  ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  1165-ാം
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നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1162, 1163  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള  സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള മുപ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1166. ഖണ്ഡണ 40-ല്   " അധനികമ്മാരങളുണ "  എന്നതനിന കശേഷണ "കടെമകളുണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?
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ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1166-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

  നമ്മാല്പ്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

നമ്മാല്പ്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

നമ്മാല്പ്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1167.  ഖണ്ഡണ  41(1)-ല്  "രൂപഴപ്പടുകത്തണതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"രൂപസ്പീകരനികക്കണതമ്മാണസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1169.  ഖണ്ഡണ 41(2)-ല് ''അടെങനിയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന പകരണ
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"ഉളഴപ്പട്ടനിരനികക്കണതമ്മാണസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1170 ഖണ്ഡണ  41(2)(iii)-ല്  ''ലെമ്മാന്കഗതജസ് "  എന്നതനിന  പകരണ
"ലെമ്മാണകഗതജസസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1172.  ഖണ്ഡണ  41(2)(vi)-ല്  ''ട്രയനിനനിണഗ് "  എന്നതനിന  പകരണ
"ഴട്രയനിനനിണഗസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫ് :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1168.  ഖണ്ഡണ  41(1)-ല്  ''രസ്പീതനിയനില് "  എന്നതനിന  കശേഷണ  "വനിദഗ്ധരുണ
പ്രമ്മാഗല്ഭര്യണ ഴതളനിയനിചതുമമ്മായ ആളക്കമ്മാഴര'' എന്നസ് കൂട്ടനികചര്ക്കുക.

1173.  ഖണ്ഡണ  41(2)(vii)-ല്  ''സ്കൂള  ഓഫസ്  കലെമ്മാ "  എന്നതനിന  കശേഷണ
''ഴഴസബര്  കലെമ്മാ,  കകമ്മാര്പ്പകററസ്  കലെമ്മാ,  കമല്യൂണനികക്കഷന്  ആന്റെസ്
ബനിസനിനസസ് സ്റ്റേഡസ്പീസസ്  " എന കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  :   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1171.  ഖണ്ഡണ  41(2)(iv)-ല്  ''ഇന്ഫര്കമഷന്  സയന്സ് "  എന്നതനിന
പകരണ  "ഇന്ഫര്കമഷന് ഴടെകകമ്മാളജനി'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1177.   ഖണ്ഡണ 41(2)(ix)-ന കശേഷണ തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് കചര്ക്കുക. 
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''(x) സ്കൂള ഓഫസ് ഇന്നകവഷന്സ്  ആന്റെസ് റനിസര്ചസ്;"

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1178.  ഖണ്ഡണ  41(3)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ ആസമ്മാനത്തസ്"  എന്നതനിന
പകരണ "യൂണനികവഴനിറനി ആസമ്മാനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

 
മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  അനൂപസ്

കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1170,  1172  എന്നസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുന. മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച 1170, 1172 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1167,  1169  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച  1168,  1173  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  

 ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി  അവതരനിപ്പനിച 1171-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
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സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള  അവതരനിപ്പനിച  1177-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസ്  അവതരനിപ്പനിച  1178-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

  കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ 

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1183.  ഖണ്ഡണ 42(2)-ല്   "അടെങനിയനിരനികക്കണതമ്മാണസ്" എന്നതനിന പകരണ
"ഉണമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി.:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1184.  ഖണ്ഡണ  42(2)-ല്   "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന്  കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ  (i)-ഴലെ  "ഓകരമ്മാ  പഠന
കകമ്മാഴനികലെയുണ''  എന്നതനിന  കശേഷണ  "സസ്പീനനിയര്  ആയ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1185.  ഖണ്ഡണ  42(2)-ല്   "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന്  കസ്പീഴെനിഴലെ  ഇനണ  (ii)-ഴലെ  "പഠന  കകമ്മാഴ്സുമമ്മായനി
ബനഴപ്പട്ടസ് വനിദഗ്ധരമ്മായ''  എന്നതനിന പകരണ "പഠന കകമ്മാഴ്സുകളനിഴലെ
വനിഷയങളനില് ഴഴവദഗ്ദ്ധര്യമുള്ള"എന്നനിവ കചര്ക്കുക. 

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന്  തങള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1187.  ഖണ്ഡണ  42(2)-ല്   "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന് കസ്പീഴെനിഴലെ ഇനണ  (ii)-ല്  "വനിദഗ്ധരമ്മായ''  എന്നതനിന
പകരണ "ഴഴവദഗ്ദ്ധര്യണ കനടെനിയ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല്): സര്,  ശസ്പീ. പമ്മാറക്കല്
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അബ്ദുല്ലേയുഴടെ  1186-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഔകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനിയമ്മായനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.  കഭദഗതനി  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  അഭര്യര്തനിക്കുന. മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

1186.  ഖണ്ഡണ  42(2)-ല്   "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ ഴചയഴപ്പട്ട അണഗങള"  എന്ന
ശേസ്പീര്ഷകത്തനിന് കസ്പീഴെനിഴലെ ഇനണ (ii)-ല് "വനിദഗ്ധരമ്മായ” എന്നതനിന
പകരണ "വനിദഗ്ദ്ധരമ്മായ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  1186-ാം  നമ്പര്  ഔകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  1183-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി.  അവതരനിപ്പനിച 1184-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  

 ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1185-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള  അവതരനിപ്പനിച  1187-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

  കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനിരണമ്മാണ   വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ
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ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനി  രണമ്മാണ  വകപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള നമ്മാല്പ്പത്തനി  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്   ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .     മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി    :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1189.  ഖണ്ഡണ  43(i)-ല്  "കുറഞ്ഞതസ് രണസ് തവണഴയങനിലണ "  എന്നതനിനസ്
പകരണ "ആറമമ്മാസത്തനിഴലെമ്മാരനിക്കല്  " എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ്  ഹുഴഴസന് തങള   :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1190.  ഖണ്ഡണ  43(i)-ല്  "രണസ് "  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "മൂന്നസ്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.    

ശസ്പീ  .     അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1191.  ഖണ്ഡണ  43(i)-ല്  "രണസ് "  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "മൂന്നസ്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.  

ശസ്പീ  .     എണ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1192.  ഖണ്ഡണ  43(i)-ല്  "രണസ് "  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "നമ്മാലെസ്"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക"

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1189-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  ആബനിദസ്  ഹുനസന്  തങള  അവതരനിപ്പനിച  1190-ാം   നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.പനി. അവതരനിപ്പനിച 1191-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  1192-ാം   നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

നമ്മാല്പ്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

നമ്മാല്പ്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

നമ്മാല്പ്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1194.  ഖണ്ഡണ  44-ല്  "നമ്മാമനനിര്കദ്ദേശേണ  ഴചയഴപ്പട്ട"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സമ്മാനണ ഏഴറടുത്ത" എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസ്   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1197. ഖണ്ഡണ 44-ല്  "വസ്പീണ്ടുണ" എന്നതനിനസ് മുന്പസ് "ഒരു പ്രമ്മാവശേര്യണ കൂടെനി"
എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1200. ഖണ്ഡണ 44-ല് "അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്" എന്ന വമ്മാക്കനിന
കശേഷണ  "കമ്മാലെമ്മാവധനി  അവസമ്മാനനിക്കുന്നതനിനസ്  മൂന്നസ്  മമ്മാസണ  മുന്പസ്
പഠന സ്കൂള കബമ്മാര്ഡസ് പുനദുഃസണഘടെനിപ്പനിക്കമ്മാന് പഠന സ്കൂള കമധമ്മാവനി
നടെപടെനി സതസ്പീകരനികക്കണതമ്മാണസ്" എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക.

 മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1198, 1199  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  1197-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  1194-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസ്    അവതരനിപ്പനിച 1197-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി  അവതരനിപ്പനിച 1200-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

നമ്മാല്പ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........
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പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

നമ്മാല്പ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്   ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

നമ്മാല്പ്പത്തനിനമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1201.  ഖണ്ഡണ  45  (1)-ല്  "കബമ്മാര്ഡനിനണ"  എന്നതനിന  പകരണ  
"കബമ്മാര്ഡുണ" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

1203. ഖണ്ഡണ 45 (1)-ല്, 
(i)  "കബമ്മാര്ഡനിനണ" എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് പകരണ "കബമ്മാര്ഡുണ" എന്ന 

 വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുകയുണ
(ii) "ബനഴപ്പട്ടസ്"  എന്ന വമ്മാക്കനിനസ്  പകരണ  "ബനഴപ്പട്ട"  എന്ന  

 വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുകയുണ ഴചയ്യുക.

1206. ഖണ്ഡണ 45 (2)-ല്, "മറ്റു" എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് പകരണ "മറസ്" 
എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫ്   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1204. ഖണ്ഡണ 45(1)-ല്, "മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയ രസ്പീതനി" എന്നതനിന കശേഷണ 
"സമയബനനിതമമ്മായ ഫലെപ്രഖര്യമ്മാപനണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എസസ്  .    ശേര്മ   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1205.  ഖണ്ഡണ  45  (1)-ല്,  "അക്കമ്മാദമനികവണ  ഭരണപരവമമ്മായ
കമ്മാരര്യങഴള" എന്നതനിനപകരണ "അക്കമ്മാദമനിക കമ്മാരര്യങഴളയുണ"
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1202-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി  1201-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കസ്

തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല്  അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ.  മനനി  കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  അനൂപസ്

കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1203-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1203-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1201,  1206  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 1204-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
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നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എസസ്.  ശേര്മ അവതരനിപ്പനിച  1205-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി.:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1207.  ഖണ്ഡണ  46-ല്   "യൂണനികവഴനിറനി "  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ " എന്നസ്  മമ്മാറ്റുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി
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അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1208. ഖണ്ഡണ 46 (1)-ല്  "വനികധയമമ്മായനി " എന്ന വമ്മാക്കനിന കശേഷണ 
"യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  ആവശേര്യത്തനികലെക്കസ്"  എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള  
കചര്ക്കുക. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ

സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി. അവതരനിപ്പനിച 1207-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1208-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 നമ്മാല്പ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...........

 നമ്മാല്പ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.
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നമ്മാല്പ്പത്തനിയമ്മാറമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പ്പത്തനികയഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1209. ഖണ്ഡണ  47-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ,  യൂണനികവഴനിറനിയനില്,
യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ" എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
അവയ്ക്കസ്  പകരണ  യഥമ്മാക്രമണ  "സര്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ,
സര്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്,  സര്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ"  എന്നസ്പീ
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ്   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1210. ഖണ്ഡണ 47(1)-ല് "റസ്പീജനിയണല്" എന്നതനിന പകരണ 
"കമഖലെമ്മാ" എന്നസ്     കചര്ക്കുക.

1219.  ഖണ്ഡണ  47(2)-ല്  "നനിക്ഷനിപമമ്മാക്കനിയുണ"  എന്നതനിന കശേഷണ  
"ഈ  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നസ്  കചര്ക്കുകയുണ
"ഴകമ്മാണ്ടുവകരണതുമമ്മാണസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"ഴകമ്മാണ്ടുവകരണതമ്മാണസ്"  എന്നസ് കചര്ക്കുകയുണ ഴചയ്യുക.

1221.ഖണ്ഡണ  47(2)-ല്  "നഷഴപ്പടെമ്മാന്  ഇടെയമ്മാകുന്ന"  എന്നതനിന  
പകരണ "നഷഴപ്പടുന്ന" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1228.  ഖണ്ഡണ  47(4)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്,  "വര്യവസയുഴടെ  
അടെനിസമ്മാനത്തനില്"  എന്നതനിന  പകരണ  "വര്യവസയനില്"  
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1211.  ഖണ്ഡണ 47(1)-ല് "റസ്പീജനിയണല് കകന്ദ്രണ "  എന്നതനിന പകരണ 
"കമഖലെമ്മാ കകന്ദ്രണ" എനണ "കസവന വര്യവസകള" എന്നതനിനസ്
പകരണ "കസവന കവതന വര്യവസകള" എനണ കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1213. ഖണ്ഡണ  47(1)-ല്  "കസവന വര്യവസകള"  എന്നതനിനസ്  
പകരണ "കസവന കവതന വര്യവസകള" എന്നസ് 
കചര്ക്കുക.

1215. ഖണ്ഡണ 47(2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

1225. ഖണ്ഡണ 47(3) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:
"(3) ഒന്നമ്മാണ ഉപവകുപ്പസ് പ്രകമ്മാരണ ഓപ്ഷന്വഴെനി നനിയമന നടെപടെനികള
പൂര്ത്തനിയമ്മാകുന്നതുവഴര  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  സൃഷനിക്കഴപ്പട്ട  വനിവനിധ
തസ്തനികകളനിഴലെ  ഒഴെനിവകള  നനികതന്നതനിനമ്മായനി  നനിശനിത
കയമ്മാഗര്യതയുള്ളവഴര  കകരളത്തനിഴലെ  ഏഴതങനിലണ  അണഗസ്പീകൃത
സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്  നനിന്നസ്  അനര്യത്രകസവന  വര്യവസയനില്
നനിയമനിക്കമ്മാവന്നതമ്മാണസ്. " 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1214.  ഖണ്ഡണ  47(1)-ല്  "നനിശയനികക്കണതുമമ്മാണസ്"  എന്നതനിനസ് പകരണ
"നനിശയനികക്കണതുണ  നനിയമനണ  ഴസഷര്യല്  റൂള  തയമ്മാറമ്മാക്കനി
ആയതു  പ്രകമ്മാരണ  പബനികസ്  സര്വ്വസ്പീസസ്  കമസ്പീഷന്  മുഖമ്മാന്തനിരണ
നടെകത്തണതുമമ്മാണസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫ്   :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1218.  ഖണ്ഡണ  47(2)-ല്  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്  നനിനണ  മമ്മാറനിയുണ
ഒഴെനിവമ്മാക്കനിയുണ  ഈ  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  നനിക്ഷനിപമമ്മാക്കനിയുണ
അധനികമ്മാര  പരനിധനിയനില്  ഴകമ്മാണ്ടുവകരണതുമമ്മാണസ്"  എന്നതനിനസ്
പകരണ  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ  കകമ്മാഴ്സുകളുണ  തുടെര്  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ
നനിലെനനിര്ത്തനി  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്  കകമ്മാഴ്സുകള
ആരണഭനിക്കുക" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1220.  ഖണ്ഡണ  47(2)-ല്  "അങഴനയുള്ള  നനിക്ഷനിപമമ്മാക്കലെനിഴന്റെയുണ
അധനികമ്മാര  പരനിധനിയുഴടെയുണ  ഫലെമമ്മായനി  അങഴനയുള്ള
സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്  തസ്തനിക  നഷഴപ്പടെമ്മാന്  ഇടെയമ്മാകുന്ന  റഗലെര്
സര്വ്വസ്പീസനിലള്ള  അദ്ധര്യമ്മാപകര്ക്കുണ    ഉകദര്യമ്മാഗസര്ക്കുണ
ജസ്പീവനക്കമ്മാര്ക്കുണ അനദ്ധര്യമ്മാപക ജസ്പീവനക്കമ്മാര്ക്കുണ മറ്റു ജസ്പീവനക്കമ്മാര്ക്കുണ
ഈ യൂണനികവഴനിറനിയനില് സൃഷനിക്കഴപ്പടുന്ന വനിവനിധ കമ്മാറഗറനികളനിഴലെ
സമമ്മാന  തസ്തനികകളനികലെക്കസ്  അങഴനയുള്ള  തസ്തനികകളക്കസ്
നനിശയനിച  കയമ്മാഗര്യതയുള്ളവഴര  മമ്മാതൃ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്
തങളക്കസ്  ലെഭനിചഴകമ്മാണനിരുന്നതുണ അനഭവനിച ഴകമ്മാണനിരുന്നതുമമ്മായ
കസവനവര്യവസകള  സണരക്ഷനിചഴകമ്മാണസ്  ഓപ്ഷന്  വഴെനി
സനിന്ഡനികക്കറസ്  നനിശയനിക്കുന്ന  അങഴനയുള്ള  തസ്പീയതനി  വഴര
യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ അങഴനയുള്ള തസ്തനികകളനികലെക്കസ്  സനിരമമ്മായനി
നനിയമനിക്കഴപ്പടെമ്മാന്  അവകമ്മാശേണ  ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്."  എന്നതസ്
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്   :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1222.  ഖണ്ഡണ  47(2)-ല്  "സനിന്ഡനികക്കറസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്ക്കമ്മാര്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

1229.  ഖണ്ഡണ  47(4)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനനയനില്, "സനിന്ഡനികക്കറനിനസ്"
എന്നതനിന കശേഷണ  "പരനിവര്ത്തനകമ്മാലെണ വഴര മമ്മാത്രണ "  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സമ്മാദത്തസ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1230. ഖണ്ഡണ 47(5) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1216, 1217  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള  1215-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,   ശസ്പീ.  പനി.

ഉണ്ണനിയുഴടെ  1224-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  ഔകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനിയമ്മായനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.         
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1224.  ഖണ്ഡണ  47(3)-ല്  "(1)-ാം  ഉപവകുപ്പസ്  പ്രകമ്മാരണ"  എന്നതനിന
പകരണ "(2)-ാം ഉപവകുപ്പസ് പ്രകമ്മാരണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1228-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന.  കഭദഗതനി  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്  അഭര്യര്തനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.      

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനി അവതരനിപ്പനിച  1224-ാംനമ്പര്  ഔകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1228-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ  സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി. അവതരനിപ്പനിച 1209-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച 1210, 1219, 1221 എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1211-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിച.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള അവതരനിപ്പനിച 1213, 1215, 1225  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1214-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച  1218,  1220,  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര്  അവതരനിപ്പനിച  1222,  1229  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അന്വര് സമ്മാദത്തസ്  അവതരനിപ്പനിച  1230-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിച.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനികയഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...........

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനികയഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള നമ്മാല്പ്പത്തനികയഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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നമ്മാല്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1233.  ഖണ്ഡണ  48-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ /യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നസ്
വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ/
സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1234.  ഖണ്ഡണ  48(1)-ല്  "അങഴനയുള്ള തസ്തനികകളനികലെക്കു നനിയമനണ
നടെത്തമ്മാനണ "  എന്നതനിന  പകരണ  "അങഴനയുള്ള
തസ്തനികകളനികലെക്കു  സണസമ്മാനഴത്ത  മറ്റു  സര്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്
നനിനണ  അനര്യത്ര  കസവന  വര്യവസയുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില്
നനിയമനണ നടെത്തമ്മാനണ"  എന്നസ്   കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സ്  കജമ്മാസഫ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1238. ഖണ്ഡണ  48(1)-ല്  "അങഴനയുള്ള  തസ്തനികകളനികലെക്കസ്"
എന്നതനിന കശേഷണ "എണകപ്ലമ്മായ്ഴമന്റെസ് എകസ്കചഞസ് മുകഖന" എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1240.  ഖണ്ഡണ  48(2)-ല്  "കസവന  വര്യവസകളുണ"  എന്നതനിന
പകരണ "കസവന കവതന വര്യവസകളുണ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

1241.  ഖണ്ഡണ  48(3)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയനില്"  എന്നതനിന  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1242.  ഖണ്ഡണ  48(3)-ല്  "നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പകടെണതുമമ്മാണസ്"
എന്നതനിന  പകരണ  "നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പകടെണതുണ  അപ്രകമ്മാരമുള്ള
നനിയമനങള  പനി.എസസ്.സനി.  മുകഖന  മമ്മാത്രണ  നടെകത്തണതുമമ്മാണസ്"
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1243.  ഖണ്ഡണ  48(3)-ല്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കനിപ  നനിബനന
കചര്ക്കുക;

 "എന്നമ്മാല്, ഇപ്രകമ്മാരണ സനിരമമ്മായനി സൃഷനിക്കഴപ്പട്ട തസ്തനികകളനികലെക്കസ്
ഓപ്ഷന്  വഴെനി  നനിയമനണ  പൂര്ത്തസ്പീകരനിചകശേഷണ  കകരള  പബനികസ്
സര്വ്വസ്പീസസ് കമസ്പീഷന് മുകഖന നനിയമനണ നടെകത്തണതമ്മാണസ്."

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 1235, 1236 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള 1234-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കസ് തുലെര്യമമ്മായതനിനമ്മാല് അവതരനിപ്പനികക്കണതനില്ലേ. മനനി കഭദഗതനികള

സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?
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ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.   അവതരനിപ്പനിച 1233-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന് അവതരനിപ്പനിച 1234-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 1238-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള  അവതരനിപ്പനിച  1240,  1241  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  1242-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1243-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

  നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

നമ്മാല്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള:  സര്,   ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1247.  ഖണ്ഡണ  49(ii)-ല്  "പരസ്പീക്ഷ കണ്കട്രമ്മാളര്"  എന്നതനിന കശേഷണ
"നസബര്  കണ്കട്രമ്മാളര് " എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

1251.  ഖണ്ഡണ  49(v)-ല്  "കകമ്മാ-ഓപ്റസ്  ഴചയ്യുന്നതനിനണ "  എന്നതനിന  
പകരണ "ഏകകമ്മാപനിപ്പനിക്കുന്നതനിനണ  " എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

         1252. ഖണ്ഡണ 49(vii)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ " എന്നതനിന പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  " എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

      ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1246. ഖണ്ഡണ  49(i)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ/യൂണനികവഴനിറനിയനിഴലെ"  
എന്നതനിന  പകരണ  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ/  
സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1248. ഖണ്ഡണ 49-ല് "മറ്റു " എന വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ "മറസ്   " എന്നസ്  
കചര്ക്കുക.

1250. ഖണ്ഡണ 49(v)-ല് "കക്കൗണ്സനിലകളനികലെകയമ്മാ  " എന്ന വമ്മാക്കനിന
പകരണ "കക്കൗണ്സനിലകളനിഴലെകയമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

1253.  ഖണ്ഡണ  49(ix)-ല്  "മറ്റു  "  എന്ന  വമ്മാക്കനിന  പകരണ  "മറസ്"  
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1249.  ഖണ്ഡണ  49(ii)-ല്  "അനദ്ധര്യമ്മാപക  ജസ്പീവനക്കമ്മാര് "  എന്ന  
വമ്മാക്കനിന കശേഷണ "അക്കമ്മാദമനിക മനിനനിസ്റ്റേസ്പീരനിയല് ജസ്പീവനക്കമ്മാര്  " 
എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീ.  പനി.

ഉനബദുള്ള  അവതരനിപ്പനിച  1247-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  അനൂപസ്

കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1250-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനിയുണ  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള  അവതരനിപ്പനിച  1247-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1250-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിയുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.പനി.   അവതരനിപ്പനിച 1246-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിച. 

ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള  അവതരനിപ്പനിച  1251,  1252  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച 1248, 1253  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1249-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 
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കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  നമ്മാല്പ്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്

ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1254.  ഖണ്ഡണ  50(1)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1256.  ഖണ്ഡണ  50(2)-ല്  "ഉണമ്മാക്കമ്മാവന്നതുണ"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനകശേഷണ
"എന്നമ്മാല്  അത്തരണ  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകള  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പനില്
പരമ്മാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള  സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകളനിഴലെ  വര്യവസയ്ക്കസ്  വനിരുദ്ധമമ്മാഴണങനില്
അത്തരണ  വര്യവസകള  നസ്പീക്കണ  ഴചയ്യുന്നതനിനസ്  സര്ക്കമ്മാരനികനമ്മാടെസ്
ആവശേര്യഴപ്പടെമ്മാവന്നതുമമ്മാണസ്.   
സര്ക്കമ്മാരനിനസ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പനിഴലെ  വര്യവസകള  കഭദഗതനി
ഴചയ്യുകകയമ്മാ  റദ്ദേമ്മാക്കുകകയമ്മാ  ഴചയമ്മാവന്നതമ്മാണസ്''  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകള
കചര്ക്കുകയുണ  "(1)-ാം ഉപവകുപ്പനില് പരമ്മാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടുകള
കഭദഗതനി  ഴചയ്യുകകയമ്മാ  റദ്ദേമ്മാക്കുകകയമ്മാ  ഴചയമ്മാവന്നതമ്മാണസ്''  എന്നസ്പീ
വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുകയുണ ഴചയ്യുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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   1257. ഖണ്ഡണ 50(2)-ഴന്റെ   കനിപനനിബനനയനില് "കരകടെമ്മാ''
എന്നതനിനകശേഷണ വരുന്ന "ഒരു സ്റ്റേമ്മാറല്യൂട്ടനിഴന്റെ''എന്നതസ് 
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

1259.  ഖണ്ഡണ 50(3)-ല് "ഴചയമ്മാവന്നതമ്മാണസ്”എന്നതനിന പകരണ 
    "ഴചയമ്മാവന്നതുമമ്മാണസ് " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്, ശസ്പീ.  പനി.

ഉണ്ണനിയുഴടെ  1258-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഔകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനിയമ്മായനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1258. ഖണ്ഡണ 50(3)-ല് "തടെഞവയ്ക്കുകകയമ്മാ'' എന്നതസ് നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുക.

ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1257,  1259  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള  സതസ്പീകരനിക്കുന.  കഭദഗതനി  അണഗസ്പീകരനിക്കണഴമന്നസ്

അഭര്യര്തനിക്കുന.    മറസ് കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.    

മനി  .    സസ്പീക്കര്: മനനി  അവതരനിപ്പനിച  1258-ാം  നമ്പര്  ഔകദര്യമ്മാഗനിക

കഭദഗതനിയുണ  ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1257,  1259  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികളുണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

391

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി.   അവതരനിപ്പനിച 1254-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.. 

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1256-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ്   ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .  പനി  .: സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1260.  ഖണ്ഡണ  51-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്നസ്  വന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  പകരണ  
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ"  എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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    1262. ഖണ്ഡണ 51 (3) (v)-ല് "രസ്പീതനി'' എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് പകരണ 
  "രസ്പീതനിയുണ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1263. ഖണ്ഡണ 51 (3) (v) തമ്മാഴഴെപറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:

''(v)  യൂണനികവഴനിറനികയമ്മാ  യൂണനികവഴനിറനിയ്ക്കുകവണനികയമ്മാ
കരമ്മാറകളനികലെമ്മാ എഗ്രനിഴമന്റുകളനികലെമ്മാ ഏര്ഴപ്പടുന്ന രസ്പീതനി;''

1264.  ഖണ്ഡണ  51  (3)  (vii)-ല്  "ആവശേര്യമുള്ളതമ്മായ''  എന്നതനിന  പകരണ
"ആവശേര്യമമ്മായ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.   അവതരനിപ്പനിച  1260,  1262

എന്നസ്പീ നമ്പര്  കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1263,  1264  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 അന്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

393

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 അന്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

അന്പത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണവകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1265.  ഖണ്ഡണ  52-ല്  "റദ്ദുഴചയ്യുകകയമ്മാ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "റദ്ദു  
ഴചയ്യുകകയമ്മാ"  എന്നസ്  കചര്ക്കുകയുണ,  ഖണ്ഡണ  52(ii)-ല്  
"ഖണ്ഡത്തനിന്കസ്പീഴെനില്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഖണ്ഡത്തനിന്

കസ്പീഴെനില്" എന്നസ് കചര്ക്കുകയുണ ഴചയ്യുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1266. ഖണ്ഡണ 52 (ii)-ഴന്റെ  കനിപനനിബനന ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

1267. ഖണ്ഡണ 52 (iii)-ല് "അതനികനമ്മാടുള്ള എതനിര്പ്പസ്'' എന്ന 
വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ  "അതനികനമ്മാടെസ്  എതനിര്പ്പുഴണങനില്  
ആയതസ്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?
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ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പനിച  1265-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1266, 1267  എന്നസ്പീ നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 അന്പത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 അന്പത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

അന്പത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1268.  ഖണ്ഡണ  53(1)(i)  "സനിലെബസണ"  എന്നതസ്   "പമ്മാഠര്യക്രമവണ"
എന മമ്മാറ്റുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1269.  ഖണ്ഡണ  53(1)(i)  "പരസ്പീക്ഷകളുഴടെ  നടെത്തനിപ്പുണ"  എന്നസ്പീ  
വമ്മാക്കുകളക്കസ് കശേഷണ  "മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയരസ്പീതനിയുണ"  എന്ന വമ്മാക്കസ്  
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1270. ഖണ്ഡണ 53(1)(iii)-ല്  "അണഗസ്പീകരനിക്കല്" എന്നതനിന പകരണ
"അണഗസ്പീകരനികക്കണതുണ സണസമ്മാനഴത്ത എല്ലേമ്മാ സമ്മാപനങളുണ
ഒരു  തരത്തനിലള്ള  വനികവചനണ

കമ്മാണനിക്കമ്മാതനിരനികക്കണതുമമ്മാകുന" എന്നസ്        കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .     മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1271.  ഖണ്ഡണ  53(1)(iii)-ല്   "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളുഴടെ "  എന്ന
വമ്മാക്കനിന പകരണ  "യൂണനികവഴനിറനികളുഴടെ"  എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1272.ഖണ്ഡണ 53(1)(iii)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ " എന്ന വമ്മാക്കനിനസ്  
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ" എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  1268-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്   അവതരനിപ്പനിച 1269-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  1270-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1271-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.    അവതരനിപ്പനിച  1272-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

അന്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 അന്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

  അന്പത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ്  :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1273. ഖണ്ഡണ 54-ല്  "ആകനിഴലെയുണ " എന്നതനിന പകരണ "ആകനിഴലെ
  വര്യവസകളകക്കമ്മാ" എന്നതസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഴക  .    പ്രശേമ്മാന്തസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1274.  ഖണ്ഡണ 54-ല്  "ഴറഗകലെഷനകളനിഴലെയുണ "  എന്നതസ് നസ്പീക്കണ 
  ഴചയ്യുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബ്   അവതരനിപ്പനിച  1273-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  വനി.  ഴക.  പ്രശേമ്മാന്തസ്  അവതരനിപ്പനിച  1274-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

 അന്പത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 അന്പത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

അന്പത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനിയഞമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1275.  വകുപ്പസ്  55-ല്  "ഗസറനില്  "  എന്ന വമ്മാക്കനിന മുന്പനിലെമ്മായനി  
"ഴതമ്മാട്ടടുത്ത  " എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1276. ഖണ്ഡണ 55-ല്  "ഗസറനില്  " എന്നതനിനസ് പകരണ "ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക
   ഗസറനില്  " എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1275-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച 1276-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 അന്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

 അന്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

അന്പത്തനിയഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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അന്പത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

 1277.  ഖണ്ഡണ  56-ല്   "യൂണനികവഴനിറനി "  എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
     "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ'' എന്നസ്   കചര്ക്കുക.

  1288.  ഖണ്ഡണ  56 (3)-ല്  "അതനിഴന്റെ സബ്സനിഡനിയറനികളനികലെമ്മാ" 
എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകളക്കസ് കശേഷണ  "കദശേസമ്മാല്കൃത 
ബമ്മാങ്കുകളനികലെമ്മാ" എന്നസ്    കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ഴക  .    യു  .    ജനസ്പീഷസ്  കുമമ്മാര് :  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

  1278.  ഖണ്ഡണ  56(1)-ല്  ''ഉത്തരവകളനിലണ"  എന്നതസ്  നസ്പീക്കണ  
      ഴചയ്യുക

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1280. ഖണ്ഡണ  56(2)(i)-ല്  ''സര്ക്കമ്മാരനില് നനിനണ ഭമ്മാരത 
സര്ക്കമ്മാരനില് നനിനണ" എന്നതനിന പകരണ ''കകന്ദ്ര-
സണസമ്മാന സര്ക്കമ്മാരുകളനില് നനിനണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1283.  ഖണ്ഡണ  56 (3)-ല്  "കസ്റ്റേറസ് ബമ്മാങസ് ഒമ്മാഫസ് ഇന്ഡര്യയനികലെമ്മാ"  
  എന്നതനിനപകരണ ''സനിന്ഡനികക്കറസ് നനിശയനിക്കുന്ന 
 കദശേസമ്മാല്കൃത ബമ്മാങനികലെമ്മാ"എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    സതരമ്മാജസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1286.  ഖണ്ഡണ  56 (3)-ല്  "അതനിഴന്റെ സബ്സനിഡനിയറനികളനികലെമ്മാ"  
 എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബ് :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1287.  ഖണ്ഡണ  56  (3)-ല്  "നനിശയനിക്കമ്മാവന്ന"  എന്നതനിനപകരണ  
  "നനിശയനികചക്കമ്മാവന്ന " എന്നസ്    കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്, ശസ്പീ.  അബ്ദുല്

ഹമസ്പീദസ്  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1288-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.പനി.  അവതരനിപ്പനിച 1288 -ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

402

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1277-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ഴക. യു. ജനസ്പീഷസ് കുമമ്മാര്  അവതരനിപ്പനിച 1278-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭയുഴടെ അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിച. 

ശസ്പീ.  പനി.  ഉനബദുള്ള  അവതരനിപ്പനിച  1280-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1283-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ. എണ. സതരമ്മാജസ് അവതരനിപ്പനിച 1286-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബ്  അവതരനിപ്പനിച 1287-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനി  ആറമ്മാണ   വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനി  ആറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ
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ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനി  ആറമ്മാണ  വകുപ്പസ്   ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1289. ഖണ്ഡണ  57-ല്  "അടുത്ത" എന്ന വമ്മാക്കനിനസ് പകരണ  
"ഓകരമ്മാ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  . :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1290.  ഖണ്ഡണ  57-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനി"  എനവരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  
    പകരണ ''സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    മ ഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി :  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1291. ഖണ്ഡണ  57(2)-ല്  ''ധനകമ്മാരര്യ" എന്ന വമ്മാക്കനിനപകരണ 
''ബഡ്ജറസ്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്
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തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്, ശസ്പീ.  എന്.

ഷണസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപ്പനിച  1289-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന്  അവതരനിപ്പനിച  1289-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1290-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1291-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനി  ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനി  ഏഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനി  ഏഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്   ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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അന്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി.:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1292.  ഖണ്ഡണ  58-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനി”എന്നസ്  വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  
  പകരണ “സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എസസ്  .    ശേര്മ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1293. ഖണ്ഡണ 58(1)ല് ''ആഡനിറസ് ആവശേര്യങളക്കമ്മായനി   
സര്ക്കമ്മാരനിനസ്  സമര്പ്പനികക്കണതുമമ്മാണസ്''  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
"അതനിഴന്റെ  ഓഡനിറസ്  സണസമ്മാന  ഓഡനിറസ്  വകുപ്പസ്  
നടെകത്തണതുമമ്മാണസ്" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1295. ഖണ്ഡണ 58(3)-ല് ''കമ്മാരര്യകര്തൃതതത്തനിലളള'' എന്നതനിന    
  പകരണ  "നനിയനണത്തനിലളള" എന്നസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1299. ഖണ്ഡണ 58(8)-ല് "അതു" എന്നതനിന പകരണ "അതസ്" 
എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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1300.  ഖണ്ഡണ  58(10)-ല്  "പറകയണതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന  പകരണ
"കരഖഴപ്പടുകത്തണതമ്മാണസ്"എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്, ശസ്പീ. അനൂപസ്

കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  1299-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1299-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്.  പനി.  അവതരനിപ്പനിച  1292-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. എസസ്. ശേര്മ അവതരനിപ്പനിച 1293-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭയുഴടെ

അനമതനികയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ. ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച 1295-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  1300-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 
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കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിച. 

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അന്പത്തനിഴയട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്   ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അന്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  .    പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1301.ഖണ്ഡണ  59-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി"  എന്ന  വമ്മാക്കസ്
വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ  പകരണ  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ"  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1302.  ഖണ്ഡണ  59(1)-ല്  "ഉളഴപ്പകടെണതുണ"  എന്നതനിന  പകരണ
 " ഉളഴപ്പടുകത്തണതുണ"എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്, ശസ്പീ.  അനൂപസ്

കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1302-ാംനമ്പര്   കഭദഗതനി  സതസ്പീകരനിക്കുന.  മറസ്

കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  അനൂപസ്  കജക്കബസ്  അവതരനിപ്പനിച  1302-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്. പനി. അവതരനിപ്പനിച 1301-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള അന്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള അന്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ  വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

കഭദഗതനി ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള അന്പത്തനിഴയമ്മാന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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അറപതമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അറപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 അറപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ്  പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1304. ഖണ്ഡണ 61-ല് "യൂണനികവഴനിറനി" എന്ന വമ്മാക്കസ് വരുന്നനിടെഴത്തല്ലേമ്മാണ
പകരണ "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ"എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):   സര്,  കഭദഗതനി
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സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച 1304-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 അറപത്തനി  ഒന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിചനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അറപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

അറപത്തനി  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ
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അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിചനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അറപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

അറപത്തനി  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീമതനി പനി  .    അയനിഷമ്മാ കപമ്മാറനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1307.  ഖണ്ഡണ  64-ല്  "അണഗസ്പീകമ്മാരമമ്മായനി"  എന്നതനിനപകരണ
"അണഗസ്പീകൃത കയമ്മാഗര്യതയമ്മായനി'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1308.  ഖണ്ഡണ 64-ല് "കരുകതണതമ്മാണസ്"  എന്നതനിനകശേഷണ  "കൂടെമ്മാഴത
ഇതനിനസ്  നനിയമ  പ്രമ്മാബലെര്യണ  ഉണമ്മായനിരനികക്കണതമ്മാണസ്''  എന്നസ്
കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ശസ്പീമതനി  പനി.

അയനിഷമ്മാ കപമ്മാറനി അവതരനിപ്പനിച 1307-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന.

മറസ് കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീമതനി പനി.  അയനിഷമ്മാ കപമ്മാറനി അവതരനിപ്പനിച  1307-ാം

നമ്പര് കഭഭഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

 ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച 1308-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അറപത്തനി  നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അറപത്തനി  നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അറപത്തനി  നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി അഞമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിചനില്ലേ)

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):   സര്,  ശസ്പീ.  എസസ്.

ശേര്മയുഴടെ  1311-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക  കഭദഗതനിയമ്മായനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

1311. ഖണ്ഡണ 65 തമ്മാഴഴെ പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക: 

''65.  വനിദര്യമ്മാര്തനികളുഴടെ  തമ്മാമസണ  . -  സമ്പര്ക്ക കമ്മാസ്സുകള കവണനി

വരുന്ന  സമ്മാഹചരര്യത്തനില്  വനിദര്യമ്മാര്തനികളുഴടെ  സക്കൗകരര്യമ്മാര്തണ

നനിര്ണ്ണയനിക്കഴപ്പടെമ്മാവന്ന അങഴനയുളള  വര്യവസകളക്കസ്
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വനികധയമമ്മായനി  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  പരനിപമ്മാലെനിചകപമ്മാരുന്നകതമ്മാ

വനിദര്യമ്മാര്തനികളുഴടെ  പഠനത്തനിനസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

അണഗസ്പീകരനിചനിട്ടുളളകതമ്മാ  ആയ  തമ്മാമസ  സലെങളനില്

വനിദര്യമ്മാര്തനികളക്കസ് തമ്മാമസനിയ്ക്കമ്മാവന്നതമ്മാണസ്.''

പ്രസ്തുത  കഭദഗതനിയനിഴലെ  'സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ'  എന്ന  വമ്മാക്കനിനപകരണ

'യൂണനികവഴനിറനി' എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ത്തസ് കഭദഗതനികയമ്മാഴടെ സതസ്പീകരനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  1311-ാം  നമ്പര്

ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനിക കഭദഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അറപത്തനി  അഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അറപത്തനി  അഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  അറപത്തനി  അഞമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.
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അറപത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അറപത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 അറപത്തനി  ആറമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ആറമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അറപത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 അറപത്തനി  ഏഴെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ
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അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഏഴെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി എട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അറപത്തനി എട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 അറപത്തനി  എട്ടമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി എട്ടമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അറപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 
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അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 അറപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

അറപത്തനി ഒന്പതമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

എഴപതമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1312.  ഖണ്ഡണ  70-ല്  ''യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെകയമ്മാ"  എന്നതനിനകശേഷണ
"അതനിഴന്റെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):   സര്,

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി അവതരനിപ്പനിച  1312-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1312-ാം നമ്പര്

കഭഭഗതനി സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 
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കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  എഴപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  എഴപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  എഴപതമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ

ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനിഒന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

(കഭദഗതനിയനില്ലേ)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   എഴപത്തനിഒന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 എഴപത്തനിഒന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.
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എഴപത്തനിഒന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1314. ഖണ്ഡണ 72(1)  ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1316.  ഖണ്ഡണ  72(1)-ല്  ''കനടുവമ്മാൻ  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന"  എന്നതനിനപകരണ
"കനടെനിയ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഇവനിഴടെ ഇക്കൗ യൂണനികവഴനിറനിയനില് പ്രകവശേനണ  'കനടുവമ്മാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന'

ഒരു  വനിദര്യമ്മാര്തനിക്കസ്  മഴറമ്മാരു  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുണ  പ്രകവശേനണ  നല്കമ്മാന്

പമ്മാടെനില്ലേ  എന്നമ്മാണസ്  വര്യവസ  ഴചയനിരനിക്കുന്നതസ്.  പ്രകവശേനണ  കനടെമ്മാന്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിദര്യമ്മാര്തനിക്കസ്  എങഴനയമ്മാണസ്  പ്രകവശേനണ

ഴകമ്മാടുക്കമ്മാതനിരനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതസ്.  ആ  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  പ്രകവശേനണ

കനടെനിയനിട്ടമ്മാഴണങനില് തരകക്കടെനില്ലേ.  അതസ് കറകസ് ഴചയണഴമന്നതമ്മാണസ് എഴന്റെ

കഭദഗതനി.
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ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1317. ഖണ്ഡണ 72(1)-ല് ''ഈ ആകസ്മൂലെണ സമ്മാപനിക്കഴപ്പട്ട യൂണനികവഴനിറനി
അല്ലേമ്മാത്ത സണസമ്മാന നനിയമണമൂലെണ  സമ്മാപനിക്കഴപ്പട്ട മകറഴതമ്മാരു
യൂണനികവഴനിറനിയുണ അങഴനയുള്ള വനിദര്യമ്മാര്തനിക്കസ് അത്തരണ പഠന
കകമ്മാഴ്സുകളനികലെക്കസ് പ്രകവശേനണ നല്കുവമ്മാൻ  പമ്മാടുള്ളതല്ലേ"  എന്നതസ്
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

1318. ഖണ്ഡണ  72(2)-ഴന്റെ  രണമ്മാണ  കനിപ  നനിബനനയമ്മായനി
തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്നതസ് കചര്ക്കുക.
"എന്നമ്മാല്  ഈ  വനിദര്യമ്മാര്തനികളുഴടെ  കതമ്മാറ്റുകപമ്മായ  പരസ്പീക്ഷകള
യഥമ്മാസമയണ  നടെതന്നതനിനണ  അവയുഴടെ  ഫലെപ്രഖര്യമ്മാപനണ
നടെതന്നതനിനണ അവസരണ ഒരുകക്കണതമ്മാണസ്"

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  1314-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച 1316-ാം നമ്പര് കഭഭഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്  അവതരനിപ്പനിച  1317,  1318  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

എഴപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 എഴപത്തനി  രണമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനി രണമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1319.  ഖണ്ഡണ  73  (1)-ല്  "ആകനിഴന്റെ  പ്രമ്മാബലെര്യ  തസ്പീയതനി"  എന്ന
വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ  "ആകനിനസ് പ്രമ്മാബലെര്യണ വരുന്ന തസ്പീയതനി"
എന്നസ്പീ വമ്മാക്കുകള കചര്ക്കുക. 

1323.  ഖണ്ഡണ 73 (3)-ല്  "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെയുണ" എന്ന വമ്മാക്കനിന
പകരണ "യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെയുണ" എന്ന വമ്മാക്കസ്  കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എല്കദമ്മാസസ്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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1320. ഖണ്ഡണ 73 (1)-ല്   "രണസ് " എന്നതനിന പകരണ "ഒരു" എന്നതസ്
കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    എണ  .    വനിന്ഴസന്റെസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1321. ഖണ്ഡണ 73 (2) ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):   സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിച  1319,  1323

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. എല്കദമ്മാസസ്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില് അവതരനിപ്പനിച  1320-ാം നമ്പര്

കഭഭഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  വനിന്ഴസന്റെസ്  അവതരനിപ്പനിച  1321-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന. 

എഴപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

423

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 എഴപത്തനി  മൂന്നമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന  പ്രശണ  സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനി മൂന്നമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ്

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

1324.  ഖണ്ഡണ  74  (2)-ല്  "കമ്മാരര്യകമമ്മാ"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനകശേഷണ  
"കമ്മാരര്യങകളമ്മാ" എനണ "നടെപടെനികയമ്മാ" എന്ന വമ്മാക്കനിനകശേഷണ 
"നടെപടെനികകളമ്മാ" എനണ കചര്ക്കുക.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനി സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  കഭദഗതനി

സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച  1324-ാംനമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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എഴപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

 എഴപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ  വകുപ്പസ്  ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ സഭ

അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

എഴപത്തനി നമ്മാലെമ്മാണ വകുപ്പസ് ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി  .:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

118. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില് ''സമ്പ്രദമ്മായത്തനില് നനിനണ വര്യതനിചലെനിചസ്"
എന്നതനിന പകരണ  "സമ്പ്രദമ്മായത്തനിനസ് അനപൂരകമമ്മായനി''എന്നതസ്
കചര്ക്കുക. 

153. പസ്പീഠനികയനില്  ''സമ്പ്രദമ്മായത്തനില്  നനിനണ  വര്യതനിചലെനിചസ്"
എന്നതനിനസ്  പകരണ   ''സമ്പ്രദമ്മായത്തനിനസ്  അനപൂരകമമ്മായനി"
എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

195. ഖണ്ഡണ  1(2)-ല്,  "2020  ഴസപ്റണബര്  25-ാം  തസ്പീയതനി''
എന്നതനിനസ് പകരണ "ഉടെന്" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിണ:   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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116. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''നനിലെവനിലള്ള"  എന്ന  വമ്മാക്കനിനസ്  
കശേഷണ "സമ്മാമ്പ്രദമ്മായനിക'' എന്ന വമ്മാക്കസ് കചര്ക്കുക. 

123. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''വര്യതനിചലെനിചസ്"  എന്നതനിന  പകരണ  
"മമ്മാറനി'' എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

        136.  ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില് ''യൂണനികവഴനിറനി"  എന്നതനിന പകരണ    
    "സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

151. പസ്പീഠനികയനില്  ''നനിലെവനിലളള"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ  
''പരമ്പരമ്മാഗത" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

154.  പസ്പീഠനികയനില്  ''സമ്പ്രദമ്മായത്തനില്  നനിനണ  വര്യതനിചലെനിചസ്"
എന്നതനിനസ്  പകരണ  ''സമ്പ്രദമ്മായത്തനിനസ്  പകരമമ്മായനി"  എന്നതസ്  
കചര്ക്കുക.

175. പസ്പീഠനികയനില്  ''യൂണനികവഴനിറനി"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"യൂണനികവഴ് സനിറനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

193. ഖണ്ഡണ  1(1)-ല്  "2021 ഴലെ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  
യൂണനികവഴനിറനി ആകസ്"  എന്നതനിനസ് പകരണ "2021 ഴലെ          
ശസ്പീ നമ്മാരമ്മായണഗരു ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി (കകരള) ആകസ് " 
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.

183. പസ്പീഠനികയനില്  ''യുക്തമമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാല് "  എന്നതനിന  പകരണ  
"ആവശേര്യമമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാല്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക. 



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

426

191. ഖണ്ഡണ  1(1)-ല്  "യൂണനികവഴനിറനി  ആകസ്"  എന്നതനിനസ്  പകരണ
"സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ നനിയമണ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .   വനി  .   പനി  .   സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

110. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''സണസമ്മാനത്തസ്"  എന്നതനിന മുമ്പമ്മായനി  
"കകരള'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

125. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''സമ്മാകങതനികശേമ്മാസ്ത്ര"  എന്നതനിന  
പകരണ "ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക”എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

161. പസ്പീഠനികയനില്  ''സമ്മാകങതനികശേമ്മാസ്ത്ര"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
''ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

185. തതതപ്രഖര്യമ്മാപന  വമ്മാകര്യത്തനില്  "തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ''   എന്നതനിന  
പകരണ "ഇനനിപ്പറയുണ '' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

114. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''സണസമ്മാനത്തസ്  നനിലെവനിലള്ള"  
എന്നതനിന പകരണ  "കകരള സണസമ്മാനത്തസ് നനിലെനനില്ക്കുന്ന''  
എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

          132.   ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില് ''വനിവനിധ തലെത്തനിലള്ള " എന്നതസ് 
നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുക. 

150.    പസ്പീഠനികയനില് ''നനിലെവനിലളള" എന്നതനിനസ് പകരണ         
   ''നനിലെനനില്ക്കുന്ന" എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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156.   പസ്പീഠനികയനില് ''വര്യതനിചലെനിചസ്" എന്നതനിനസ് പകരണ    
  ''വനിഭനിന്നമമ്മായനി" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

199. ഖണ്ഡണ 1(2)-ല്  "കരുതഴപ്പകടെണതമ്മാണസ്"  എന്നതനിന പകരണ  
"കണക്കമ്മാകക്കണതമ്മാണസ്" എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

200.   ഖണ്ഡണ 1(2) തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരണ മമ്മാറ്റുക:  
"(2) ഇതസ് നനിയമസഭ പമ്മാസമ്മാക്കനി ഗവര്ണ്ണര് ഒപ്പനിടുന്ന തസ്പീയതനി 
മുതല് പ്രമ്മാബലെര്യണ ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണസ്."

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി  അലെനി:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന

കഭദഗതനികള അവതരനിപ്പനിക്കുന.

117. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായത്തനില്  
നനിനണ വര്യതനിചലെനിചസ്"  എന്നതനിന പകരണ  "ഔപചമ്മാരനിക  
വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ രസ്പീതനിക്കസ്  സമമ്മാനമമ്മായ  അനക്കൗപചമ്മാരനിക  
വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന”എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

        131.    ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില് ''എല്ലേമ്മാ നവ  ജ്ഞമ്മാനനിക        
     കമഖലെകളനിലണ" എന്നതനിനസ് പകരണ "നവജ്ഞമ്മാനനിക  
     കമഖലെകളനില്'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

152. പസ്പീഠനികയനില്  ''വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായത്തനില്  നനിനണ  
വര്യതനിചലെനിചസ്"  എന്നസ്പീ  വമ്മാക്കുകളക്കസ്  പകരണ  ''ഔപചമ്മാരനിക  
വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസരസ്പീതനിക്കസ്  സമമ്മാനമമ്മായ  അനക്കൗപചമ്മാരനിക  
വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ    കപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന" എന്നതസ് കചര്ക്കുക.

165. പസ്പീഠനികയനില്  ''എല്ലേമ്മാ  നവജ്ഞമ്മാനനിക  കമഖലെകളനിലണ"  
എന്നതനിനസ് പകരണ  ''നവജ്ഞമ്മാനനിക കമഖലെകളനില്"  എന്നതസ്  
കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമര്:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

119. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  "നനിനണ  വര്യതനിചലെനിചസ്"  എന്നസ്പീ  
വമ്മാക്കുകള ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

155. പസ്പീഠനികയനില് ''നനിനണ വര്യതനിചലെനിചസ്" എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

127. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ''ആധുനനിക  സമ്മാകങതനികശേമ്മാസ്ത്ര"  
എന്നതനിന പകരണ "ആധുനനിക ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക വനിദര്യമ്മാ''  
എന്നസ്  കചര്ക്കുക. 

    141.   ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില് ''ഏകമ്മാണഗസ്പീകരനിക്കുന്നതനിനണ" 
     എന്നതസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.  

160. പസ്പീഠനികയനില്  ''സമ്മാകങതനികശേമ്മാസ്ത്ര"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
''ശേമ്മാസ്ത്രസമ്മാകങതനിക വനിദര്യമ്മാ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

176. പസ്പീഠനികയനില്  ''ഏകമ്മാണഗസ്പീകരനിക്കുന്നതനിനണ "  എന്നതസ്  
ഒഴെനിവമ്മാക്കുക. 

181. പസ്പീഠനികയനില്  ''മറ്റു " എന്ന വമ്മാക്കസ് ഒഴെനിവമ്മാക്കുക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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           135. ദസ്പീര്ഘശേസ്പീര്ഷകത്തനില് ''യൂണനികവഴനിറനി" എന്നതനിനസ് പകരണ
    "യൂണനികവഴ് സനിറനി'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

164. പസ്പീഠനികയനില്  ''എല്ലേമ്മാ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  ''സര്വ്വ"  എന്നസ്  
കചര്ക്കുക.

170. പസ്പീഠനികയനില്  ''പ്രദമ്മാനണ"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  "ഴഴകമമ്മാറണ''
എന്നസ് കചര്ക്കുക.

180. പസ്പീഠനികയനില്  ''ആനഷണഗനികമമ്മായകതമ്മാ "  എന്നതനിന വമ്മാക്കനിന  
പകരണ "അനസൃതമമ്മായകതമ്മാ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.

190. ഖണ്ഡണ  1(1)-ല്  "ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി  ആകസ് "  എന്നതനിനസ്  
പകരണ "ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ " എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .   കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ്:  സര്, ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനികള

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

166. പസ്പീഠനികയനില്  ''നവജ്ഞമ്മാനനിക"  എന്നതനിനസ്  കശേഷണ  
''സമ്മാഹനിതര്യ" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

167. പസ്പീഠനികയനില്  ''വനിവനിധ  തലെത്തനിലളള"  എന്നതനിനസ്  പകരണ  
"വനിവനിധ കമഖലെയനിലളള" എന്നസ് കചര്ക്കുക.

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്  കജക്കബസ്:   സര്,  ഞമ്മാന്  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

169. പസ്പീഠനികയനില്  ''വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിലൂഴടെ "  എന്നതനിന  പകരണ  
"വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ സമ്പ്രദമ്മായത്തനിലൂഴടെ'' എന്നസ് കചര്ക്കുക.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമ്മാന്:   സര്,  ഞമ്മാന് തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

184. തതതപ്രഖര്യമ്മാപനവമ്മാകര്യത്തനില്  "എഴപത്തനിഴയമ്മാന്നമ്മാണ''   
എന്നതനിനസ് പകരണ "എഴപത്തനിരണമ്മാണ '' എന്നസ് കചര്ക്കുക. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി കഭദഗതനികള സതസ്പീകരനിക്കുനകണമ്മാ?

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):   സര്,

കഭദഗതനികഴളമ്മാനണ സതസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് പനി. അവതരനിപ്പനിച  118, 153, 195

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിണ അവതരനിപ്പനിച  116, 123, 136, 151, 154, 175,

193 എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദസ് ഹുഴഴസന് തങള അവതരനിപ്പനിച  183, 191  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പനിച  110,  125,  161,  185  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി അവതരനിപ്പനിച 114, 132, 150, 156, 199, 200 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  മഞ്ഞളമ്മാണകുഴെനി അലെനി അവതരനിപ്പനിച  117, 131, 152, 165  എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമര് അവതരനിപ്പനിച 119, 155  എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള

സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ. പനി.  ഉഴഴബദുള്ള അവതരനിപ്പനിച 127, 141, 160, 176, 181 എന്നസ്പീ

നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എന്.  ഷണസദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപ്പനിച  135,  164,  170,   180,  190

എന്നസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ് അവതരനിപ്പനിച  166,  167  എന്നസ്പീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികള സഭ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  അനൂപസ് കജക്കബസ് അവതരനിപ്പനിച  169-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമമ്മാന് അവതരനിപ്പനിച 184-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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ഒന്നമ്മാണ  വകുപ്പുണ  പസ്പീഠനികയുണ  കപരുണ  ബനില്ലേനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രശഴത്ത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രശണ

സഭ അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

ഒന്നമ്മാണ വകുപ്പുണ പസ്പീഠനികയുണ കപരുണ ബനില്ലേനിഴന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .   ജലെസ്പീല്):  സര്, സബ്ജകസ് കമനിറനി

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്  ഴചയ  പ്രകമ്മാരമുള്ള  2021-ഴലെ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനി ബനില് പമ്മാസമ്മാക്കണഴമന്ന പ്രകമയണ ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

വര്യവസമ്മായവണ  കസമ്മാര്ട്സണ  യുവജനകമ്മാരര്യവണ  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമ്മാജന്):  സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയഴത്ത പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ  വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  പതനിനമ്മാലെമ്മാണ

കകരള  നനിയമസഭയുഴടെ  അവസമ്മാന  സകമളനത്തനിഴന്റെ  അവസമ്മാനദനിനമമ്മാണസ്
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ഇന്നസ്.  പുകരമ്മാഗമനപരവണ  വനികസകനമ്മാന്മുഖവമമ്മായ  ഭരണണ  കമ്മാഴവച

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന് കനതൃതതണ  നല്കുന്ന

ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  ഇക്കൗ  നനിയമസഭയനിഴലെ  അവസമ്മാനഴത്ത

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനമ്മാണസ്  നമ്മാണ  സമ്മാക്ഷര്യണ  വഹനിക്കുന്നതസ്.  കകരളസ്പീയ

സണസമ്മാരത്തനിനസ്  സമഭമ്മാവനയുഴടെ  അടെനിത്തറ  പമ്മാകനിയ  സര്വ്വമത

സമ്മാകഹമ്മാദരര്യത്തനിഴന്റെ  പ്രകമ്മാശേകഗമ്മാപുരവണ  മമ്മാനവനിക  വസ്പീക്ഷണങളുഴടെ  പ്രഭവ

കകന്ദ്രവമമ്മായ  മഹമ്മാനമ്മായ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവനിഴന്റെ  നമ്മാമത്തനിനണ

തതതചനിന്തയ്ക്കുണ സമര്പ്പനിച ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ നനിയമനനിര്മമ്മാണണ

നടെക്കുന്ന  ഇക്കൗ  സദനിനണ  മലെയമ്മാള  സമ്മാഹനിതര്യത്തനിഴലെ  ഗരനിമയമ്മാര്ന്ന

രചനമ്മാഴഴശേലെനിയുഴടെ  സല്ത്തമ്മാഴനന്നസ്  കമ്മാലെണ  അടെയമ്മാളഴപ്പടുത്തനിയ  ഴഴവക്കണ

മുഹമദസ്  ബഷസ്പീറനിഴന്റെ  ജന്മേദനിന  വമ്മാര്ഷനികണ  കൂടെനിയമ്മാണസ്.  ആകസനികണ

ആഴണങനിലണ  അതനിഴലെമ്മാരു  ആത്മനനിര്വൃതനിയുഴടെ  രമ്മാസതതരകമുണസ്.

ബഷസ്പീറനിഴന്റെ  'ന്റുപ്പൂപ്പമ്മാഴക്കമ്മാരമ്മാകനണമ്മാർന്നസ്'  എന്ന  പ്രസനിദ്ധമമ്മായ  കൃതനിയനിഴലെ

വമ്മായനക്കമ്മാര് ഒരനിക്കലണ മറക്കമ്മാത്ത സന്ദര്ഭമമ്മാണസ് ഇക്കൗ ചരനിത്ര മുഹൂര്ത്തത്തനില്

എഴന്റെ സ്മൃതനി പദങളനികലെയ്ക്കസ് കടെനവരുന്നതസ്.  
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'അന രമ്മാത്രനി അവള അതസ് ഓര്ത:  എന്തുഴകമ്മാണവഴള വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ

ഴചയനിപ്പനിചനില്ലേ!  കനിടെക്കപ്പമ്മായനില്  കനിടെനഴകമ്മാണസ്  ഇരുളനിലൂഴടെ  അവള

ബമ്മാപ്പകയമ്മാടു  കചമ്മാദനിച:  ''ന്തമ്മാ  ബമ്മാപ്പമ്മാ,  .....ഴന്ന....  എയനിത്തസ്

പടെനിപ്പനിക്കമ്മാഞ്ഞതസ്".  ബമ്മാപ്പ  ദസ്പീര്ഘനനിശേതമ്മാസണ മമ്മാത്രണ ഴചയ്തു.  ഉമ പറഞ:

''എയസ്  പടെനിപ്പനിച  നനിഴന്ന  കമ്മാഫറമ്മാക്കമ്മാഞ്ഞതസ്  എന്തമ്മാന്നമ്മാകണമ്മാ  നസ്പീ

കശേമ്മായനിക്കണതസ്?''

മലെയമ്മാള  സമ്മാഹനിതര്യ  നകവമ്മാതമ്മാനത്തനിഴന്റെ അകപ്പമ്മാസ്തലെനമ്മായ ഴഴവക്കണ

മുഹമദസ്  ബഷസ്പീര്,  തഴന്റെ  കഥമ്മാപമ്മാത്രങളനിലൂഴടെ  മുകന്നമ്മാട്ടുവച,  പഠനികക്കണ

കമ്മാലെത്തസ്  പഠനിക്കമ്മാന്  അവസരണ  നനികഷധനിക്കഴപ്പട്ട  പതനിനമ്മായനിരങളക്കസ്

അറനിവനിഴന്റെ  ഉറവ  കതടെനി  യകഥഷണ  വനിഹരനിക്കമ്മാനള്ള  വനിജ്ഞമ്മാനത്തനിഴന്റെ

പ്രപഞമമ്മാണസ്,  അനക്കൗപചമ്മാരനിക  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ  എക്കമ്മാലെഴത്തയുണ

പ്രതസ്പീകമമ്മായ  ഗരുകദവഴന്റെ  പമ്മാദസര്ശേകമറസ്  പുളകനിതമമ്മായ  മണ്ണനില്

എല്.ഡനി.എഫസ്.  സര്ക്കമ്മാര്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവനിഴന്റെ  നമ്മാമകധയത്തനില്

യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമമ്മാക്കുന്നതസ്.  എല്ലേമ്മാ മതസമുദമ്മായ ജമ്മാതനി വനിഭമ്മാഗങളനിലണ പലെ പലെ

ഴതറനിദ്ധമ്മാരണകളഴകമ്മാണ്ടുണ  അനവനിശേതമ്മാസങളഴകമ്മാണ്ടുണ  എഴതമ്മാനണ

വമ്മായനിക്കമ്മാനണ  അറനിവനിഴന്റെ  ജമ്മാലെകങള  തുറക്കമ്മാനണ  അവസരണ
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നനികഷധനിക്കഴപ്പട്ടവരുഴടെ കരമ്മാദനങളക്കസ് അറതനി വരുത്തനിയ ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

ഗരു  എന്ന  മഹമ്മാമനഷനിഴയ  ഓര്മനിചഴകമ്മാണല്ലേമ്മാഴത  പ്രഥമ  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെഴയക്കുറനിചസ്  നമുക്കസ്  ഓര്ക്കമ്മാന്  കഴെനിയനില്ലേ.  പഠനിക്കമ്മാന്

ആഗ്രഹനിക്കുന്ന മുഴവന് ആളുകളക്കുണ അവര് ആഗ്രഹനിക്കുന്നഴതകന്തമ്മാ അതസ്

പഠനിക്കമ്മാനള്ള  അവസരമമ്മാണസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരു  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിയനിലൂഴടെ  നമ്മാണ  മുകന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്നതസ്.  ഗണപ്രദവണ  ഫലെപ്രദവമമ്മായ

വനിദൂര വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ അനന്തസമ്മാധര്യതഴയ അതനിഴന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണതയനില്

പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാനള്ളതമ്മാണസ്  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

ഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  നനിര്മനിക്കഴപ്പടുന്നതനിലൂഴടെ  ഇക്കൗ  സര്ക്കമ്മാരനിനസ്

വര്യക്തമമ്മായ ഒരു ലെക്ഷര്യകബമ്മാധമുണസ്. കകവലെഴമമ്മാരു സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയമ്മാഴണന്ന

ധമ്മാരണയനില്  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെഴയ  ആരുണ  ലെഘൂകരനിചസ്

കമ്മാണരുതസ്.   ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ ഉകദ്ദേശേര്യലെക്ഷര്യങഴളകപ്പമ്മാഴലെതഴന്ന

അതനിഴന്റെ മമ്മാര്ഗങളുണ വര്യതര്യസ്തമമ്മാകണഴമന്നസ്  സര്ക്കമ്മാരനിനസ്  നനിര്ബനമുണസ്.

ഴഴവവനിദ്ധര്യമമ്മാര്ന്ന  അക്കമ്മാദമനികസ്  കപ്രമ്മാഗ്രമ്മാമുകളുണ  പരനിശേസ്പീലെന  സമ്മാധര്യതകളുണ

തസ്പീവ്രമമ്മായനി  ഉപയുക്തമമ്മാക്കുന്ന  തലെമമ്മാണസ്  ഇതനിഴന്റെ  പ്രമ്മാഥമനിക  ഘടെന.

അതനിഴന്റെ  ഉള്ളടെക്കത്തനിലള്ള  പ്രകതര്യകതയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ
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സവനികശേഷത.  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കബമ്മാധനരസ്പീതനിയനില്  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

സതസ്പീകരനിക്കുന്ന  സമ്മാധര്യതകളുണ  അതനിഴന്റെ  രസതനവണ  നമ്മാണ

ശദ്ധനിക്കുകതഴന്നകവണണ.  മമ്മാറത്തനിഴന്റെ  അളവകകമ്മാല്  ഉപരനിപ്ലവമമ്മായ

സമ്മാദൃശേര്യങള  ആകരുതസ്.  വനിശേദമ്മാണശേങളുഴടെ  പരനിസരത്തസ്  കവണണ

ഴഴവജമ്മാതര്യങളുഴടെ  രൂപഭമ്മാവങള വനിലെയനിരുത്തമ്മാന്.  ഗണകമന്മേയുള്ള സതയണ

പഠന സഹമ്മായനികളുഴടെ നനിര്മനിതനിയുണ ഴവര്ചതല് പഠന സമ്മാധര്യതകളുണ ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെഴയ  നനിലെവനിലള്ള  നമ്മുഴടെ  വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

രസ്പീതനികളനില്നനിനണ തസ്പീര്തണ വനിഭനിന്നമമ്മാക്കുണ. ഗണനനിലെവമ്മാരണ കുറഞ്ഞ സതയണ

പഠനസമ്മാമഗ്രനികള നനിര്മനിക്കുന്ന കകന്ദ്രമമ്മായനി ഇക്കൗ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ മമ്മാറരുതസ്

എനള്ള  നനിഷ്കര്ഷതയമ്മാണസ്  ഇതനിഴന്റെ  ദനിശേമ്മാകബമ്മാധഴത്ത

നനിര്ണ്ണയനിചനിരനിക്കുന്നതസ്. ഴറഗലെര് വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ സമ്മാധര്യമമ്മാകമ്മാത്ത ഒരു വലെനിയ

ജനസഞയത്തനിനസ് കമന്മേയുണ മനികവറതുമമ്മായ വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ ഉറപ്പുവരുകത്തണതസ്

സമ്മാമൂഹര്യനസ്പീതനിയമ്മാഴണന്നസ്  ഉറചവനിശേതസനിക്കുന്ന  സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ്  കകരളണ

ഭരനിക്കുന്നതസ്.  ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  അത്തരഴമമ്മാരു

ലെക്ഷര്യത്തനിനകവണനിത്തഴന്നയമ്മാണസ്  പനിറവനിഴയടുക്കുന്നതസ്.  ഇക്കൗ

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെഴയ  നമുക്കസ്  പരനിചനിതമമ്മായ  വനിദൂര  പഠനരസ്പീതനി
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ശേമ്മാസ്ത്രത്തനില്നനിനണ  വര്യതര്യസ്തമമ്മാക്കുന്നതുണ  അതുതഴന്നയമ്മാണസ്.   ഓണ്ഴഴലെന്

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ  സമ്മാധര്യതയുണ  കമന്മേയുള്ള  സതയണപഠന  സമ്മാമഗ്രനികളുണ

കയമ്മാഗര്യരമ്മായ  അക്കമ്മാദമനികസ്  കക്കൗണ്സനിലെര്മമ്മാരുണ  ഒതകചര്ന്ന  അക്കമ്മാദമനികസ്

അന്തരസ്പീക്ഷണ  എവനിഴടെയുണ  സതയണഭൂ  ആകനില്ലേ.  അതനിനസ്  വര്യക്തമമ്മായ

മമ്മാര്ഗകരഖകള  ആവശേര്യമുണസ്.  മനികവമ്മാര്ന്ന  പദ്ധതനികള  കൂട്ടുകചകരണതുണസ്.

വര്യക്തമമ്മായ  ദമ്മാര്ശേനനികചനിന്ത  അതനിനസ്  അനനിവമ്മാരര്യമമ്മാണുതമ്മാനണ.  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  ഉല്പത്തനിയനില്  എല്.ഡനി.എഫസ്.  സര്ക്കമ്മാര്  സതപണ

കമ്മാണുന്നതുണ  മഴറമ്മാന്നല്ലേ.  യൂണനികവഴനിറനി  ഗ്രമ്മാന്റെസ്സസ്  കമസ്പീഷനണ  ഡനിസ്റ്റേന്റെസ്

എഡല്യൂകക്കഷന്  ബല്യൂകറമ്മായുണ  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പരനിസരത്തസ്  പുതനിയ

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  അതനിഴന്റെ  അക്കമ്മാദമനികസ്  പ്രവര്ത്തനങള

ആരണഭനിചകഴെനിഞ.  വനിവനിധ  കപ്രമ്മാഗ്രമ്മാമുകളുഴടെ  സനിലെബസസ്  നനിര്മമ്മാണവണ

പഠന സമ്മാമഗ്രനികള തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങളുണ വളഴര കരുതകലെമ്മാഴടെയുണ

സൂകതകയമ്മാഴടെയുമമ്മാണസ്  നടെനവരുന്നതസ്.  ഴവട്ടനിഴയമ്മാട്ടനിക്കഴപ്പടുന്ന  പഠന

പുസ്തകങളുണ  പമ്മാഠര്യപദ്ധതനികളുണ  വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  രണഗത്തസ്

സര്വ്വസമ്മാധമ്മാരണമമ്മാണനിന്നസ്.  പഴക്ഷ  ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  ആ  ഗണത്തനില്

ഉളഴപ്പടെരുഴതന്നസ് സര്ക്കമ്മാര് നനിശയമമ്മായുണ ആഗ്രഹനിക്കുന.  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ
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അധനികൃതര്  ബദ്ധശദ്ധരമ്മായനി  ഇതസ്  നടെപ്പമ്മാക്കമ്മാനള്ള  പ്രവര്ത്തനങളനില്

വര്യമ്മാപൃതരുമമ്മാണസ്.  ബനിട്ടനനില്  ആരണഭനിച  ആദര്യഴത്ത  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി

അതനിഴന്റെ പമ്മാത പനിന്തുടെര്നണമ്മായ മനികവനിഴന്റെ പരര്യമ്മായമമ്മായ ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി

ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  കലെമ്മാകകമ്മാത്തര  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്

അടുത്തനിഴടെയുണമ്മായ Blended format-ഴന്റെ കബമ്മാധനരസ്പീതനിശേമ്മാസ്ത്രണ ഇവഴയല്ലേമ്മാണ

കചര്ഴന്നമ്മാരുക്കുന്ന  ദനിശേമ്മാസൂചനികകളമ്മാകുണ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരു

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  മമ്മാതൃക.  ഇവനിഴടെയമ്മാണസ്  നമ്മുഴടെ  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  ജനനണ  യുക്തനിഭദമമ്മാകുന്നതുണ  അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന

അനനിവമ്മാരര്യമമ്മാകുന്നതുണ. ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ കവമ്മാടെങള തുറകക്കണതസ്

രണമ്മാണതരണ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  പ്രക്രനിയയ്ക്കഴല്ലേന്നസ്  ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാന്  സര്ക്കമ്മാര്

പ്രതനിജ്ഞമ്മാബദ്ധമമ്മാണസ്.  വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  സമ്മാപനങള  നടെത്തനിവരുന്ന

പരമ്പരമ്മാഗത  കകമ്മാഴ്സുകള  നവസ്പീനമമ്മായ  ചട്ടക്കൂട്ടനില്  ആരണഭനിക്കമ്മാനള്ള

പണനിപ്പുരയനിലെമ്മാണസ്  നമ്മാണ.  പഠനിതമ്മാക്കളക്കസ്  കപ്രമ്മാഗ്രമ്മാമുകള ഴതരഴഞ്ഞടുക്കമ്മാന്

സതമ്മാതനര്യണ  നല്കമ്മാനണ  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

ഉദമ്മാഹരണത്തനിനസ്  ഇണഗസ്പീഷസ്  ഴഎശനിക  വനിഷയമമ്മാകുന്ന  വനിദര്യമ്മാര്തനിക്കസ്

അകതമ്മാഴടെമ്മാപ്പണതഴന്ന  കജര്ണലെനിസണ  മഴറമ്മാരു  ഴഎശനിക  വനിഷയമമ്മാക്കമ്മാന്
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യൂണനികവഴനിറനി അവസരഴമമ്മാരുക്കുണ. ഇതസ് കജമ്മാലെനി സമ്മാധര്യത വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുഴമന്ന

കമ്മാരര്യത്തനില്  തര്ക്കമനില്ലേ.  ആദര്യമമ്മായനി  സയന്സസ്  വനിഷയങള  വനിദൂര

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനിഴന്റെ പരനിധനിയനില് ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന ഉജതലെമമ്മായ തസ്പീരുമമ്മാനവണ

ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാന്  കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  സയന്സസ്

വനിഷയങള  പഠനിപ്പനിക്കുകമ്പമ്മാള  കൂടുതല്  ജമ്മാഗ്രത  പുലെര്ത്തണഴമന്നസ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയ്ക്കസ് കബമ്മാധര്യമുണസ്.  പരസ്പീക്ഷണശേമ്മാലെകളനിഴലെ പഠനമ്മാനഭവങള

വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസത്തനില് ആര്ക്കുണ നനികഷധനിചകൂടെമ്മാ.  അതനിനകവണനിയമ്മാണസ്

കകരളത്തനിഴലെ അഫനിലെനികയറഡസ് കകമ്മാകളജുകളുമമ്മായനി ധമ്മാരണമ്മാപത്രമുണമ്മാക്കമ്മാന്

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  പദ്ധതനിയനിടുന്നതസ്.  അഫനിലെനികയറഡസ്

കകമ്മാകളജുകളുഴടെ ശേനനിയുണ ഞമ്മായറണ അവനിടെഴത്ത മനികവറ പരസ്പീക്ഷണശേമ്മാലെകളുണ

മനിടുക്കരമ്മായ  അദ്ധര്യമ്മാപകരുണ  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിഴലെ

വനിദര്യമ്മാര്തനികളക്കുകൂടെനി  പ്രമ്മാപര്യമമ്മാകുന്ന  സമ്മാഹചരര്യണ  ഒരുക്കുന്ന

ആകലെമ്മാചനയനിലെമ്മാണസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ.  കകമ്മാകളജുകളുഴടെ  ഒഴെനിവസ്  ദനിനങളുണ

ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുതണ.  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ രണഗത്തസ് സഹവര്ത്തനിതതത്തനിനസ് പുതനിയ

ഭമ്മാഷര്യണ  രചനിക്കമ്മാന്  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  കമ്മാരണമമ്മാകുണ.  കകമ്മാഴ്സുകളനിഴലെ

ഴഴവവനിദ്ധര്യങള  പരമമ്മാവധനി  പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാനണ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ
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ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  ഴഴനപുണര്യമ്മാധനിഷനിതമമ്മായ  കകമ്മാഴ്സുകള,  കജമ്മാലെനി  സമ്മാധര്യത

ഏഴറയുള്ള ആധുനനിക അക്കമ്മാദമനികസ് സകങതങള, പരനിശേസ്പീലെനമ്മാധനിഷനിതമമ്മായ

കപ്രമ്മാഗ്രമ്മാമുകള  ഇവഴയമ്മാഴക്ക  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  പ്രധമ്മാന

പരനിഗണനകളനില്  ഇടെണപനിടെനിചനിട്ടുണസ്.  വനിദൂര  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  നനിയമങളക്കസ്

വനികധയമമ്മായനി  സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ്  കകമ്മാഴ്സുകളുണ  ഡനികപ്ലമ്മാമമ്മാ  കകമ്മാഴ്സുകളുണ

ആരണഭനിക്കമ്മാനണ യൂണനികവഴനിറനിക്കസ്  പദ്ധതനിയുണസ്.  നൂതന കമഖലെകളനികലെയ്ക്കുള്ള

ഓകരമ്മാ  ചുവടുവയണ  മനഷര്യ  വനിഭവകശേഷനിയുഴടെ

ശേമ്മാക്തസ്പീകരണത്തനിനമ്മായനിരനിക്കണഴമന്ന  നനിര്ബനണ  വളഴര  പ്രധമ്മാനമമ്മാണസ്.

കകരളത്തനിഴലെ  പ്രമുഖ  സമ്മാപനമമ്മായ  ഫമ്മാകറസ്പീസസ്  ആന്റെസ്  കബമ്മായനികലെഴസ്

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടസ്ഴമന്റുമമ്മായനി  കചര്ന്നസ്  കസഫനി  മമ്മാകനജുഴമന്റെനില്  ഒരു  കകമ്മാഴസ്  വനിദൂര

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  രസ്പീതനിയനില്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കമ്മാനള്ള  ആകലെമ്മാചന  ഗക്കൗരവമമ്മായനി

നടെനവരനികയമ്മാണസ്.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവരര്യഴന്റെ  തമ്മാതതനിക  ചനിന്തകളുഴടെ

സക്കൗരഭര്യണ  ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  പ്രവര്ത്തന  പന്ഥമ്മാവനിഴന

പ്രകമ്മാശേപൂരനിതമമ്മാക്കുഴമന്നസ്  ഉറപ്പമ്മാണസ്.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  മമ്മാനവനികതഴയ

പ്രണയനിച  കലെമ്മാക  ഗരുവമ്മാണസ്.  മനഷര്യചരനിത്രത്തനിനസ്  ആമുഖഴമഴതനിയ

ഴഴവകദശേനിക  ചനിന്തകന്മേമ്മാകരക്കമ്മാള  തസ്പീവ്രമമ്മായ  മമ്മാനവനിക  തമ്മാതതനിക
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പരനിസരമമ്മാണസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവനികന്റെതസ്.   ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

ആകശ്ലേഷനിക്കുന്നതസ്  ഗരുചനിന്തയുഴടെ  വനിശേത  പ്രസക്തനിയമ്മാണസ്.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനില്  പഠനണ

പൂര്ത്തനിയമ്മാക്കുന്ന  ഓകരമ്മാ  വനിദര്യമ്മാര്തനിയുണ  മമ്മാനവനികതയുണ  തര്ക്കശേമ്മാസ്ത്രവണ

പഠനിക്കമ്മാന്  നനിര്ബനനിതരമ്മാകുന്നതസ്.   ഗരുചനിന്തയുഴടെ  കമ്മാലെനിക  പ്രസക്തനി

കബമ്മാധര്യണ  വന്ന  ഒരു  സമ്മാമൂഹനിക  ചുറ്റുപമ്മാടെനില്  ഇക്കൗ  കമ്മാല്വയ്പസ്

അഭനിനന്ദനമ്മാര്ഹമകല്ലേ?  മനഷര്യന്  മനഷര്യഴന  കസ്നേഹനിക്കുകയുണ  അപരഴന്റെ

വമ്മാക്കുകള  സണഗസ്പീതണകപമ്മാഴലെ  ആസതദനിക്കുകയുണ  ഴചയണഴമന്നസ്  നമകളമ്മാടെസ്

ഉരുവനിട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  തതതചനിന്തയ്ക്കസ്  നനിദമ്മാനമമ്മാകകണ

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസശേസ്പീലെങളമ്മാണസ്  പുതനിയ  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  മുഖമുദയമ്മാകുന്നതസ്.

ഗരുവനികനമ്മാടുള്ള  പ്രണമ്മാമത്തനിഴന്റെ  ഏറവണ  കമ്മാല്പനനിക  രൂപവണ

ഇതുതഴന്നയമ്മാഴണന്നസ്  എല്.ഡനി.എഫസ്.  സര്ക്കമ്മാര്  കരുതുന.  തനികഞ്ഞ

അഭനിമമ്മാനകബമ്മാധകത്തമ്മാഴടെ  അതനികലെഴറ  സകന്തമ്മാഷകത്തമ്മാഴടെ

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്  ഏകകണ്ഠമമ്മായനി

പമ്മാസമ്മാക്കനിത്തരണഴമന്നസ് ഇക്കൗ സഭകയമ്മാടെസ് വനിനയപുരസരണ അഭര്യര്തനിക്കുന.
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പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേസ്  ഴചന്നനിത്തലെ):  സര്,  പതനിനമ്മാലെമ്മാണ

കകരള നനിയമസഭമ്മാ സകമളനത്തനിഴന്റെ അവസമ്മാനദനിനമമ്മാണസ് ഇന്നസ്.  ഇക്കൗ സഭമ്മാ

സകമളനത്തനില്ത്തഴന്ന  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്

പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാനള്ള തസ്പീരുമമ്മാനണ ബനിസനിനസസ് അഴഴഡതസറനി കയമ്മാഗത്തനില് വന്ന

സന്ദര്ഭത്തനില്,  അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ  നനിലെയനിലെമ്മാണസ്  നമ്മാണ  ഴവള്ളനിയമ്മാഴ

ഉചയ്ക്കുകശേഷണ ഇതസ് പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാന് തസ്പീരുമമ്മാനനിചതസ്. ഇന്നസ് ഇക്കൗ ബനില് നനിയമസഭ

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നകതമ്മാടുകൂടെനി  നനിയമമമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  കകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമൂഹനിക

നകവമ്മാതമ്മാനത്തനിനസ്  ഏറവണ  വലെനിയ  സണഭമ്മാവന  നല്കനിയ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ

ഗരുകദവഴന  അനസരനികക്കണ  ഒരവസരണ  കൂടെനിയമ്മാണനിതസ്.

അനസ്പീതനിഴക്കതനിഴരയുണ സമ്മാമൂഹനിക ഉചനസ്പീചതതങളഴക്കതനിഴരയുണ കപമ്മാരമ്മാടെനിയ

മനഷര്യസമൂഹഴത്ത  ഉന്നതമമ്മായ  തലെങളനികലെയ്ഴക്കത്തനിക്കമ്മാന്കവണനി

ജസ്പീവനിതണ മുഴവന് മമ്മാറനിവച കലെമ്മാക മഹമ്മാഗരുവമ്മായ ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരുകദവഴന്റെ

നമ്മാമകധയത്തനില് കകരളത്തനില് ഇങഴനഴയമ്മാരു യൂണനികവഴനിറനി സമ്മാപനിക്കമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതസ്  നല്ലേ  കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  വനിദര്യഴകമ്മാണസ്  പ്രബുദ്ധരമ്മാകമ്മാന്  നഴമ

ആഹതമ്മാനണ  ഴചയ  ഗരു,  മമ്മാനവനികദര്ശേനത്തനിഴന്റെ  ഉദമ്മാത്ത  ഭമ്മാവനകഴള

ജനസമൂഹത്തനിനമുന്നനില് അവതരനിപ്പനിച മഹമ്മാഗരു,  അകദ്ദേഹണ കമ്മാണനിചതന്ന
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പമ്മാതയനിലൂഴടെ നമ്മുഴടെ സമൂഹത്തനില് മുകന്നമ്മാട്ടസ് കപമ്മാകകണ....

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മനനി അകദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

സമമ്മാപന  പ്രസണഗണ  നടെതകമ്പമ്മാള  ഒരു  അവസരണ  തരമ്മാഴമനപറഞ്ഞനിട്ടസ്

കനിട്ടമ്മാത്തതുഴകമ്മാണസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവനിഴന്റെ അവസരണ ഞമ്മാന്

കചമ്മാദനിചവമ്മാങ്ങുകയമ്മാണസ്.  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

സമ്മാഹചരര്യഴത്ത  സതമ്മാഗതണ  ഴചകയണതമ്മാണസ്.  എന്നമ്മാല്  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ കലെമ്മാകഗമ്മാ വളഴര കകമ്മാണ്ട്രകവഴര്യലെമ്മാകുകയുണ അകതമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ

യൂണനികവഴനിറനി  രൂപസ്പീകരണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട

കകമ്മാണ്ട്രകവഴനികഴളമ്മാഴക്കത്തഴന്ന  ഇവനിഴടെ  വന്നനിട്ടുമുണസ്.  എഴന്റെ

അഭനിപ്രമ്മായത്തനില്  'വനിദര്യഴകമ്മാണസ്  പ്രബുദ്ധരമ്മാകുവനിന്'  എന്ന  വമ്മാചകകത്തമ്മാഴടെ

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുകദവഴന്റെ ചനിത്രമുള്ള ഒരു കലെമ്മാകഗമ്മായമ്മാണസ് യഥമ്മാര്തത്തനില്

ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ഉളഴക്കമ്മാകള്ളണതസ്.  ഞമ്മാന്  ഇതസ്  പറയമ്മാന്  ഒരു

കമ്മാരര്യമുണസ്.  2009  മുതല്  2014  വഴര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില്  അണഗമമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞകപ്പമ്മാള ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരുകദവഴന്റെ മുഴവന് കൃതനികളുണ ഇന്തര്യയനിഴലെ

എല്ലേമ്മാ  ഭമ്മാഷകളനികലെയ്ക്കുണ  ഴമമ്മാഴെനിമമ്മാറണ  നടെത്തമ്മാന്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രധമ്മാനമനനിയുഴടെ  മുന്നനില്  ഒരു  സബ്മനിഷന്  ഉന്നയനിചതനിഴനതടെര്ന്നസ്
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അകദ്ദേഹണ കകന്ദ്ര സമ്മാഹനിതര്യ അക്കമ്മാദമനിഴയഴക്കമ്മാണസ് അതസ് ഴചയനിപ്പനിക്കുകയുണ

ഇന്നസ്  പനണസ്  ഭമ്മാഷകളനില്  ആ  പുസ്തകണ  പ്രസനിദ്ധസ്പീകരനിക്കുകയുണ

ഴചയ്തുഴവന്നതസ്  അഭനിമമ്മാനകബമ്മാധകത്തമ്മാഴടെയമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നതസ്.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ഇക്കൗ  കലെമ്മാകഗമ്മാ  അടെനിയന്തരമമ്മായനി

പുനദുഃപരനികശേമ്മാധനിക്കണഴമന്ന  ആവശേര്യണ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട

പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവനിഴന്റെ ശദ്ധയനില്ഴപ്പട്ടനിട്ടുകണമ്മാഴയന്നമ്മാഴണഴന്റെ കചമ്മാദര്യണ. 

ഉന്നത  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസവണ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവണ  വഖഫണ  ഹജസ്

തസ്പീര്തമ്മാടെനവണ വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .   ഴക  .   ടെനി  .    ജലെസ്പീല്): സര്, കലെമ്മാകഗമ്മായുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടസ് ഒരു  വനിവമ്മാദമുണമ്മായ  സമ്മാഹചരര്യത്തനില്  ശസ്പീ.  അടൂര്

കഗമ്മാപമ്മാലെകൃഷ്ണന് ഴചയര്മമ്മാനമ്മായുണ കലെമ്മാമണ്ഡലെണ യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ ഴഴവസസ്

ചമ്മാന്സലെറണ ഴഴഫന് ആര്ട്സസ് കകമ്മാകളജനിഴന്റെ പ്രനിന്സനിപ്പമ്മാള അണഗങളുമമ്മായ

ഒരു  കമനിറനിഴയ  അതസ്  പരനികശേമ്മാധനിക്കുന്നതനിനകവണനി  യൂണനികവഴനിറനിതഴന്ന

നനികയമ്മാഗനിചനിട്ടുണസ്.  അവരുഴടെ അഭനിപ്രമ്മായമനസരനിചസ് അക്കമ്മാരര്യത്തനില് അന്തനിമ

തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുക്കുന്നതമ്മാണസ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശേസ്  ഴചന്നനിത്തലെ:  സര്,  ഇവനിഴടെ  വനിശേതമമ്മാനവനികതയുഴടെ

ഉദമ്മാത്തഭമ്മാവങഴള  മനഷര്യസമൂഹത്തനിനമുമ്പനില്  അവതരനിപ്പനിക്കമ്മാനണ
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മനഷര്യസമൂഹഴത്ത  മുകന്നമ്മാട്ടസ്  നയനിക്കമ്മാനണ  കഴെനിഞ്ഞ  മഹമ്മാഗരുവമ്മാണസ്

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു.  സമ്മാധമ്മാരണയുള്ള  തമ്മാപസന്മേമ്മാഴരകപ്പമ്മാഴലെ

ഗഹയനിലെനിരുനഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ധര്യമ്മാനമമ്മായനിരുന്നനില്ലേ  അകദ്ദേഹത്തനികന്റെതസ്.  മനഷര്യ

സമൂഹകത്തമ്മാഴടെമ്മാപ്പണ  ഇടെപഴെകനിഴക്കമ്മാണസ്,  ഭക്കൗതനികതഴയയുണ

അദ്ധര്യമ്മാത്മനികതഴയയുണ  കയമ്മാജനിപ്പനിചഴകമ്മാണസ്  നടെത്തനിയ  മഹമ്മാവനിപ്ലവത്തനിഴന്റെ

മുകന്നറമമ്മാണസ്  ഇനണ  കകരളത്തനില്  നമുക്കസ്  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതസ്.  ആ

ഗരുകദവഴന്റെ  കപരനില്  ഒരു  യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിക്കുകമ്പമ്മാള  അതനിനസ്

ഉന്നതമമ്മായ  നനിലെവമ്മാരമുണമ്മാകണണ.  അതനില്  അനമ്മാവശേര്യമമ്മായുണമ്മാകുന്ന

വനിവമ്മാദങള ഒഴെനിവമ്മാക്കണണ.  ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ട ഒരു വനിവമ്മാദങളനികലെയ്ക്കുണ

ഞമ്മാന് കടെക്കുന്നനില്ലേ.  ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതമ്മാമസസ് ചൂണനിക്കമ്മാണനിചതുകപമ്മാഴലെയുള്ള

തര്ക്കങള മമ്മാധര്യമങളനിലൂഴടെ പുറത്തസ് വരുനണസ്.  തസ്പീര്ചയമ്മായുണ, ഗരുവനിഴന്റെ

കപരനിലള്ള ഒരു ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനിയമ്മാകുകമ്പമ്മാള കുകറക്കൂടെനി  അവധമ്മാനത

അക്കമ്മാരര്യത്തനില്  കമ്മാണനികക്കണതമ്മായനിരുന,  ഇനനിയുണ

കമ്മാണനിക്കമ്മാവന്നതമ്മാഴണന്നമ്മാണസ്  എഴന്റെ  അഭനിപ്രമ്മായണ.  കലെമ്മാകത്തനിഴലെ

ആദര്യഴത്ത  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  സന്ദര്ശേനിക്കമ്മാന്  അവസരണ  കനിട്ടനിയ

ഒരമ്മാളമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്.  ഒരു  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  ഴഡലെനികഗഷനമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടസ്
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ലെണനനില് കപമ്മായകപ്പമ്മാള ആദര്യഴത്ത ഓപ്പണ് യൂണനികവഴനിറനി സന്ദര്ശേനിക്കമ്മാന്

അവസരണ  കനിട്ടനി.  ഇന്നസ്  കലെമ്മാകത്തനിഴന്റെ  എല്ലേമ്മാ  ഭമ്മാഗതണ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനികള  ധമ്മാരമ്മാളമുണസ്.  ആധുനനിക  വനിഷയങള  പഠനിപ്പനിക്കമ്മാനണ

ഡനിസ്റ്റേന്റെസ്  എഡച്യുകക്കഷഴന്റെ  പുതനിയ  സമ്മാധര്യതകള  ഉളഴക്കമ്മാണ്ടുഴകമ്മാണസ്

പ്രവര്ത്തനിക്കമ്മാനണ  കഴെനിയുന്ന  രസ്പീതനികള  നമുക്കസ്  സതമ്മായത്തമമ്മാകക്കണതുണസ്.

ഇവനിഴടെ  സയന്സസ്  വനിഷയങളകൂടെനി  ഉളഴപ്പടുത്തമ്മാന്  തസ്പീരുമമ്മാനനിചതസ്

നന്നമ്മായനി.  ആര്ട്ടനിഫനിഷര്യല് ഇന്റെലെനിജന്സനിഴന്റെയുണ ഴമഷസ്പീന് കലെണനിണഗനിഴന്റെയുണ

ഒരു  കമ്മാലെഘട്ടത്തനിലെമ്മാണസ്  നമ്മാണ  ജസ്പീവനിക്കുന്നതസ്.  പുതനിയ  സമ്മാധര്യതകളുണ

ഴവല്ലുവനിളനികളുഴമല്ലേമ്മാണ ഉപകയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ് നമ്മുഴടെ കകരളഴമന്ന ഇക്കൗ

ഴകമ്മാച  സണസമ്മാനത്തനിഴലെ  വനിദര്യമ്മാര്തനികളക്കസ്  വനിദൂരവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ

സമ്മാധര്യമമ്മാകത്തക്ക  നനിലെയനില്  ഇതനിഴന  കുകറക്കൂടെനി  ഭമ്മാവനമ്മാപൂര്ണ്ണമമ്മായ

നനിലെയനില് വനികസനിപ്പനിഴചടുക്കമ്മാന് വരുണനമ്മാളുകളനില് നമുക്കസ് കഴെനിയണണ.  ഇതസ്

തുടെക്കമമ്മാണസ്,   ഞമ്മാന്  സമതനിക്കുന.  ഇന്നസ്  കലെമ്മാകഴത്തമ്പമ്മാടുമുള്ള  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനികളക്കുള്ള  സമ്മാധര്യതകള  വളഴര  അനന്തമമ്മായനി  മമ്മാറന.

ഇകപ്പമ്മാളത്തഴന്ന ഏകകദശേണ രണസ് ലെക്ഷകത്തമ്മാളണ ആളുകളമ്മാണസ് കകരളത്തനില്

മൂന്നസ്  യൂണനികവഴനിറനികളനിലെമ്മായനി  ഡനിസ്റ്റേന്റെസ്  എഡച്യുകക്കഷന്വഴെനി രജനിസ്റ്റേര് ഴചയസ്
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പഠനിക്കുന്നതസ്.  പഴക്ഷ  അവര്ക്കസ്  പലെ  പരനിമനിതനികളുമുണസ്,  അതുകൂടെനി

കണക്കനിഴലെടുതഴകമ്മാണമ്മാണകല്ലേമ്മാ  ഒരു  യൂണനികവഴനിറനി  സമ്മാപനിക്കമ്മാനള്ള

തസ്പീരുമമ്മാനഴമടുത്തതസ്.  ഞമ്മാന്  ദസ്പീര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില്ലേ.  തസ്പീര്ചയമ്മായുണ  ഇക്കൗ

യൂണനികവഴനിറനിഴയ  വരുണ  കമ്മാലെഘട്ടങളനില്,  ഭമ്മാവനിതലെമുറയ്ക്കസ്  വലെനിയ

പ്രകയമ്മാജനണ  ഴചയത്തക്കനനിലെയനില്  ഇതനിഴന  രൂപഴപ്പടുത്തനിഴയടുകക്കണതസ്

അനനിവമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുകദവ തതതങളുണ ആശേയങളുണ കൂടുതല്

പ്രചരനിപ്പനിക്കമ്മാന്  എങഴന  കഴെനിയുഴമന്നസ്  ആകലെമ്മാചനിക്കണണ.  ഇന്നസ്  വനികദശേ

യൂണനികവഴനിറനികളനില്കപ്പമ്മാലണ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുകദവ  തതതങഴളപ്പറനിയുള്ള

റനിസര്ചകള  നടെക്കുനണസ്.  ഇവനിഴടെ  നമള  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതനിഴനക്കമ്മാള

കൂടുതല്  കലെമ്മാകഴത്തമ്പമ്മാടുണ  പഠനത്തനിനണ  റനിസര്ചനിനണകവണനി  ഇതസ്

ഉപകയമ്മാഗനിക്കഴപ്പടുനണസ്  എനള്ളതസ്  വസ്തുതയമ്മാണസ്.  ഇഴതല്ലേമ്മാണ

കണക്കനിഴലെടുതഴകമ്മാണസ്  ആധുനനിക  കമ്മാലെഘട്ടത്തനിഴലെ  ഴവല്ലുവനിളനികഴള

കനരനിടെമ്മാന് കഴെനിയത്തക്കനനിലെയനില് ഇതനിഴന്റെ പ്രവര്ത്തനണ വനിപുലെഴപ്പടുത്തമ്മാനണ

കതമ്മാളനികററസ്പീവമ്മായനി ഇതനിഴന്റെ പ്രവര്ത്തനണ അപ്കഗ്രഡസ് ഴചയമ്മാനമുള്ള പദ്ധതനി

ഇവനിഴടെയുണമ്മാകണഴമനമമ്മാത്രണ  ഞമ്മാന്  അഭര്യര്തനിക്കുന.

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുകദവനസ്  നമുക്കസ്  നല്കമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  ഏറവണ  വലെനിയ
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ട്രനിബല്യൂട്ടമ്മായനി  ഇതസ്  മമ്മാറഴട്ട  എനമമ്മാത്രണ  പറഞഴകമ്മാണസ്  ഇതസ്  നമുക്കസ്

ഏകകണ്ഠമമ്മായനി  പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാഴമന്നസ്  സൂചനിപ്പനിചഴകമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  എഴന്റെ

വമ്മാക്കുകള നനിര്തന.  

മുഖര്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമ്മായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇക്കൗ  നനിയമസഭയുഴടെ

ചരനിത്രത്തനിഴലെ സപ്രധമ്മാനമമ്മായ മുഹൂര്ത്തങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മാണനിതസ്.  കകരളത്തനിഴന്റെ

സമ്മാമൂഹനിക  ചരനിത്രഴത്ത  പുകരമ്മാഗമകനമ്മാന്മുഖവണ  മനകഷര്യമ്മാചനിതവമമ്മായ

നനിലെയനില്  വഴെനിതനിരനിചവനിട്ട  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുവനിഴന്റെ  നമ്മാമകധയത്തനില്

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  രൂപസ്പീകരനിക്കുന്ന  ബനില്ലേമ്മാണസ്  നമ്മാണ  ഇകപ്പമ്മാള

പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാനനിരനിക്കുന്നതസ്.  അതനിഴന്റെ അവസമ്മാന നടെപടെനിക്രമത്തനിലെമ്മാണസ് നമ്മാണ

നനില്ക്കുന്നതസ്.  നനിയമസഭയുഴടെ സബ്ജകസ് കമനിറനി റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് ഴചയപ്രകമ്മാരമുള്ള

കഭദഗതനികളുണ  ഇവനിഴടെനനിന്നസ്  സഭമ്മാണഗങള  ഉന്നയനിച  കഭദഗതനികളുഴമല്ലേമ്മാണ

ഉളഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണസ്  ഒരു  സമ്പൂര്ണ്ണ  ബനില്  രൂപണഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരുവനിഴന്റെ  സരണ  ഉയര്തന്ന  കമ്മാരര്യങള  ചര്ചഴചയമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതസ് ഇക്കൗ സഭയ്ക്കസ് അഭനിമമ്മാനണ പകരുന്ന കമ്മാരര്യമമ്മാണസ്.  കഭദചനിന്തകളക്കുണ

കവര്തനിരനിവകളക്കുണ  അതസ്പീതമമ്മായ  ഒരു  പരനികപ്രക്ഷര്യണ  മുകന്നമ്മാട്ടുവച

യുഗപ്രഭമ്മാവനമ്മാണസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരു.  ഒരുവനിധ  വനികവചനവമനില്ലേമ്മാത്ത
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ജനങളുഴടെ  കൂട്ടമ്മായ്മയമ്മാണസ്  ജനമ്മാധനിപതര്യണ.  അത്തരത്തനിലള്ള  ജനമ്മാധനിപതര്യ

വര്യവസനിതനി  നമ്മുഴടെ  നമ്മാട്ടനിലണമ്മാകുന്നതനിനസ്  വഴെനിമരുന്നനിട്ട  ചനിന്തകളുണ

കമ്മാഴപ്പമ്മാടുകളുമമ്മാണസ്  ഗരുവനില്നനിന്നസ്  പ്രസരനിചതസ്.  നമുഴക്കല്ലേമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാണ,

ഇവനിഴടെ  ഒരു  കമ്മാലെത്തസ്  രമ്മാജമ്മാധനിപതര്യമമ്മായനിരുന  നനിലെനനിന്നതസ്.  പനിന്നസ്പീടെസ്

പരനിമനിതമമ്മായ  ജനപ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ  ഉപകദശേക  സതഭമ്മാവത്തനിലള്ള  ഒരു

രമ്മാജര്യമ്മാധനിപതര്യ  വര്യവസയ്ക്കസ്  അനബനമമ്മായനി  ഇവനിഴടെയുണമ്മായനി.

ഉപകദശേമ്മാധനികമ്മാരണ  മമ്മാത്രമുണമ്മായനിരുന്ന  ആ  വര്യവസയനില്  സഭകളനില്

ജനങളക്കസ്  പ്രമ്മാതനിനനിധര്യമുണമ്മായനിരുനഴവങനിലണ  നനിരുപമ്മാധനികമമ്മായ

പ്രമ്മാതനിനനിധര്യമമ്മായനിരുന്നനില്ലേ  അതസ്,  സമ്മാമ്പത്തനികകശേഷനിയുഴടെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലള്ള  പ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ.  അതമ്മായതസ്  ഭൂമനിയുണ  സമ്പതമുള്ളവര്

കരമടെയ്ക്കണണ. ആ കരമടെയ്ക്കല്കശേഷനിക്കസ് അനസൃതമമ്മായനിമമ്മാത്രണ കവമ്മാട്ടവകമ്മാശേണ,

സമനിതനികളനില് പ്രമ്മാതനിനനിധര്യണ. ശസ്പീമൂലെണപ്രജമ്മാസഭയനിലെടെക്കണ അതമ്മായനിരുന്നകല്ലേമ്മാ

സനിതനി.  പനിന്നസ്പീടെമ്മാണസ്  പ്രമ്മായപൂര്ത്തനി  കവമ്മാട്ടവകമ്മാശേണ  നനിലെവനില്വന്നതസ്.

സമ്പത്തസ്  മമ്മാനദണ്ഡമമ്മാകമ്മാത്തവനിധണ  പ്രമ്മായപൂര്ത്തനി  കവമ്മാട്ടവകമ്മാശേണ,

ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴപ്പടെമ്മാനള്ള  അവകമ്മാശേണ  എന്നനിവ  നനിലെവനില്വന.  അങഴന

ഇന്നഴത്ത  നനിര്വ്വചന  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ജനമ്മാധനിപതര്യണ  നനിലെവനില്വന.
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ഭൂപരനിഷ്കരണണ,  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ഷമണ,  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസണ,  സമ്മാമൂഹനികകക്ഷമണ

തുടെങനിയ നനിരവധനിയമ്മായ കമഖലെകളനില് നനിയമനനിര്മമ്മാണണ നടെത്തനിഴക്കമ്മാണസ്

ജമ്മാതസ്പീയമമ്മായ  ഉചനസ്പീചതതങഴളയനില്ലേമ്മാതമ്മാക്കമ്മാന്  ശമനിച  പമ്മാരമ്പരര്യണ  നമ്മുഴടെ

നനിയമസഭയ്ക്കുണസ്. അങഴന കനമ്മാക്കുകമ്പമ്മാള  കകരളമമ്മാഴകയുണ, ഇക്കൗ നനിയമസഭ

പ്രകതര്യകനിചണ  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  സകന്ദശേങകളമ്മാടെസ്  കടെഴപ്പട്ടനിരനിക്കുന.  ആ

കടെപ്പമ്മാടെസ്  മനസനില്വചഴകമ്മാണമ്മാണസ്  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗരുവനിഴന്റെ

നമ്മാമകധയവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട  ഏതസ്  വനിഷയണ  ചര്ചയ്ഴക്കടുക്കുന്നതുണ  ഇക്കൗ

നനിയമസഭയ്ക്കസ് അഭനിമമ്മാനകരമമ്മാഴണന്നസ് തുടെക്കത്തനികലെ പറഞ്ഞതസ്.  ഏതമ്മായമ്മാലണ

കകരളത്തനിഴലെ  സമൂഹമനസനില്  ആ  വനിധത്തനില്  അഭനിമമ്മാനണ

വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനള്ള ചനിലെ കമ്മാരര്യങള ഴചയമ്മാന് ഇവനിഴടെ കഴെനിഞഴവന്ന

സകന്തമ്മാഷണ സഭയുമമ്മായനി പങ്കുവയ്ക്കഴട്ട.  തനനിക്കസ് ജമ്മാതനിയനില്ലേമ്മാഴയന്ന ഗരുവനിഴന്റെ

വനിളണബര  വമ്മാര്ഷനികണ,  ഗരുവനിഴന്റെ  മതനനിരകപക്ഷ  പ്രമ്മാര്തനയമ്മായ

ഴഴദവദശേകത്തനിഴന്റെ  വമ്മാര്ഷനികണ  തുടെങനിയവയുഴടെ  സൂക  സമ്മാരമ്മാണശേങള

ജനങളനിഴലെത്തനിക്കുണവനിധണ സര്ക്കമ്മാര് തലെത്തനില്ത്തഴന്ന ആകഘമ്മാഷനിക്കമ്മാന്

കഴെനിഞഴവന്നതസ്  അഭനിമമ്മാനനിക്കമ്മാന്  വകനല്കുന്ന  നടെപടെനികളുഴടെ

പരമ്പരയനിഴലെ  ശകദ്ധയമമ്മായ  കണ്ണനികളമ്മാണസ്.   അതുകപമ്മാഴലെ  സര്ക്കമ്മാര്
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ഒക്കൗകദര്യമ്മാഗനികമമ്മായനി  ഗരുവനിഴന്റെ  ഒരു  പ്രതനിമ  ഇക്കൗ  കകരളത്തനില്  എവനിഴടെയുണ

സമ്മാപനിചനിരുന്നനില്ലേ.  മഹമ്മാരഥന്മേമ്മാരുഴടെ  പ്രതനിമയുണമ്മാകുകമ്പമ്മാള  അതനിലൂഴടെ

പുതുതലെമുറ  അവഴര  കൂടുതലെമ്മായനി  അറനിയുണ.   അവരുഴടെ  സകന്ദശേങള

കൂടുതലെമ്മായനി  അറനിയുണ.  ഇക്കൗ  സമ്മാധര്യതകള  പരമമ്മാവധനി

പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തണഴമന്ന ചനിന്തകയമ്മാഴടെയമ്മാണസ് സര്ക്കമ്മാര് ഗരുവനിഴന്റെ പ്രതനിമ

സമ്മാപനിചതസ്.   ഗരു  ഴകമ്മാളുത്തനിവചതസ്  അറനിവനിഴന്റെ  ഴകടെമ്മാവനിളക്കുകളമ്മാണസ്.

വനിഗ്രഹ പ്രതനിഷയനില്നനിന്നസ് അക്ഷര പ്രതനിഷയനികലെയ്ക്കസ് മമ്മാറനിയ ഗരുവരര്യനമ്മാണസ്

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ  ഗരു.  അറനിയമ്മാനണ  അറനിയനിക്കമ്മാനണ  അകദ്ദേഹണ  പ്രമ്മാധമ്മാനര്യണ

ഴകമ്മാടുത.  അങഴനയുള്ള  ഗരുകശഷഴന്റെ  കപരനില്  ഒരു  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

കകരളത്തനില്   ഉണമ്മായനിരുന്നനില്ലേ.  ആ  കപമ്മാരമ്മായ്മ  പരനിഹരനിചഴകമ്മാണമ്മാണസ്

ഴകമ്മാല്ലേണതഴന്ന ആസമ്മാനമമ്മായനി  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരുവനിഴന്റെ നമ്മാമകധയത്തനില്

ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  സമ്മാപനിചതസ്.  നമുക്കസ്  എല്ലേമ്മാവര്ക്കുണ  അറനിയമ്മാണ,

കകരളത്തനില് പള്ളനിക്കൂടെണ കകമ്പമ്മാള സലെമമ്മായനി മമ്മാറനിയനിരുന. ആ സനിതനിക്കസ്

മമ്മാറണ  വരുതകയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  സര്ക്കമ്മാര്  ഴചയതസ്.  ആറരലെക്ഷത്തനില്പ്പരണ

കുട്ടനികള  പുതുതമ്മായനി  സര്ക്കമ്മാര്  സ്കൂളുകളനികലെയ്ക്കസ്  കടെനവന്നതുണ

അമ്പതനിനമ്മായനിരത്തനികലെഴറ  ഴഴഹഴടെകസ്  കമ്മാസസ്  മുറനികള,
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ഴപമ്മാതുവനിദര്യമ്മാലെയങളനില്  സജസ്പീകരനിചതുഴമമ്മാഴക്ക  ഗരുവനിഴന്റെ  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ

ചനിന്തകളനില്നനിനകൂടെനി  പ്രകചമ്മാദനണ  ഉളഴക്കമ്മാണ്ടുഴകമ്മാണസ്  നടെത്തനിയ

പരനിഷ്കമ്മാരങളമ്മാണസ്.  അതനിഴന്റെ  തുടെര്ചയമ്മായനിതഴന്ന  കവണണ  ഇക്കൗ  ഓപ്പണ്

യൂണനികവഴനിറനിഴയ  കമ്മാണമ്മാന്.  നമ്മുഴടെ  സമ്പദസ് വര്യവസയുഴടെ

അടെനിസമ്മാനങളമ്മായ  കൃഷനി,  വര്യവസമ്മായണ,  ഴഴകഴത്തമ്മാഴെനില്,  സമ്മാകങതനിക

ജ്ഞമ്മാനണ  എന്നനിവയ്ക്കസ്  പ്രമ്മാമുഖര്യണ  നല്കുന്ന  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  രസ്പീതനിക്കല്ലേമ്മാഴത

ഇനനിയുള്ള  കമ്മാലെണ  നമ്മുഴടെ  സമൂഹഴത്ത  മുകന്നമ്മാട്ടസ്  നയനിക്കമ്മാനമ്മാവനില്ലേ.  ഇക്കൗ

അടെനിസമ്മാന  തലെങഴള  സര്ശേനിക്കമ്മാഴത  ഒരു  വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  പദ്ധതനിക്കുണ

വനിജയനിക്കമ്മാനമമ്മാവനില്ലേ.  ഇക്കൗ  യമ്മാഥമ്മാര്തര്യണ  ഉളഴക്കമ്മാണ്ടുഴകമ്മാണമ്മാണസ്

പരമ്പരമ്മാഗതമമ്മായ ഴതമ്മാഴെനിലകഴള പുനരുജസ്പീവനിപ്പനിചഴകമ്മാണ്ടുണ ആധുനനികമമ്മായ

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  സമ്പ്രദമ്മായങള  ഏര്ഴപ്പടുത്തനിഴക്കമ്മാണ്ടുണ  സര്ക്കമ്മാര്

മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്നതസ്.  അതനിനസ്  നനിരക്കുന്നവനിധത്തനിലള്ള  നവസ്പീകരണങള

വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ സമ്പ്രദമ്മായത്തനില് കമ്മാലെമ്മാനസൃതമമ്മാണവനിധണ ഏര്ഴപ്പടുതഴമന്നമ്മാണസ്

ഇക്കൗ  ഘട്ടത്തനില്  അറനിയനിക്കമ്മാനള്ളതസ്.  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ആര്ക്കുണ  അറനിവസ്

എളുപ്പത്തനില് കരഗതമമ്മാക്കുകഴയന്നതമ്മാണസ് സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ ലെക്ഷര്യണ. അതനിനള്ള

അവസരഴമമ്മാരുക്കുന്ന  ഒരു  സമ്മാധര്യതയനില്നനിനണ  സര്ക്കമ്മാര്  മുഖണതനിരനിഞ്ഞസ്
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നനില്ക്കനില്ലേ.  അതനിനദമ്മാഹരണമമ്മാണസ്  ഗരുവനിഴന്റെ  നമ്മാമകധയത്തനിലള്ള  ഇക്കൗ

യൂണനികവഴനിറനി. ഏഴറക്കമ്മാലെമമ്മായുള്ള കകരളത്തനിഴന്റെ ആഗ്രഹമമ്മായനിരുന ഇന്ദനിരമ്മാ

ഗമ്മാനനി  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനിയുഴടെ  മമ്മാതൃകയനില്  ഇവനിഴടെ  ഒരു  സമ്മാപനണ

കവണഴമനള്ളതസ്. ആ സതപണ ഇക്കൗ സര്ക്കമ്മാര് യമ്മാഥമ്മാര്തര്യമമ്മാക്കനി. 

ആധുനനിക  സമ്മാകങതനിക  ശേമ്മാസ്ത്ര  സണവനിധമ്മാനങള  പ്രകയമ്മാജനഴപ്പടുത്തനി

വനിദൂര വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ സമ്പ്രദമ്മായത്തനിലൂഴടെ എല്ലേമ്മാ ഴഴവജ്ഞമ്മാനനിക കമഖലെകളനിലണ

സര്വ്വ  വനിഭമ്മാഗണ  ജനങളക്കുണ  ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  കയമ്മാഗര്യതയുണ

ഉന്നതവനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  ഴഴനപുണര്യവണ  പ്രധമ്മാനണ  ഴചയമ്മാനമ്മാണസ്  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയനിലൂഴടെ ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതസ്.  ഉപരനിപഠനണ കഴെനിവണ കയമ്മാഗര്യതയുണ

ആഗ്രഹവമുള്ള മുഴവന് ആളുകളക്കുണ പ്രമ്മാപര്യമമ്മാക്കമ്മാനള്ള സണവനിധമ്മാനമമ്മാണനിതസ്.

ഏതസ് പ്രമ്മായക്കമ്മാര്ക്കുണ ഏതസ് അറനിവണ ഇവനിഴടെ കനടെനിഴയടുക്കമ്മാനമ്മാവണ.  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ നടെതന്ന പഠന കകമ്മാഴ്സുകള ഓണ്ഴഴലെനമ്മായുണ കകമ്മാണ്ടെമ്മാകസ്

കമ്മാസ്സുകളനിലൂഴടെയുണ  പഠനസമ്മാമഗ്രനികള  വനിതരണണ  ഴചയ്തുമമ്മാണസ്  നടെതക.

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  ആസമ്മാനതണ  സണസമ്മാനഴത്ത  വനിവനിധ

വനിഭമ്മാഗങളനിഴലെ  റസ്പീജനിയണല്  കകന്ദ്രങളനിലള്ള  പഠന  കകന്ദ്രങളനിലൂഴടെയുണ

പഠന കമ്മാരര്യങളനില് കബമ്മാധനവണ  അധര്യമ്മാപനവണ  പരനിശേസ്പീലെനവണ  നല്കമ്മാന്
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സക്കൗകരര്യമുള്ള  മറനിടെങള  തുടെങനിയവയനിലൂഴടെയുമമ്മാണസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ

അക്കമ്മാദമനികസ്  പ്രവര്ത്തനങള  നടെതന്നതസ്.  മറസ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്നനിനള്ള വര്യതര്യസ്തത ഇക്കൗ ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയ്ക്കസ്

ഒരു 'ഴഴസബര് കക്കൗണ്സനില്' ഉള്ളതമ്മാണസ്. വനിദൂര-വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ മമ്മാതൃകയനിലള്ള

പഠനവണ  കബമ്മാധനവണ  പരസ്പീക്ഷയുണ  മൂലെര്യനനിര്ണ്ണയവണ  കകമ്മാഴ്സുണ

പൂര്ത്തനിയമ്മാക്കുകകയമ്മാ  വനിജയനിക്കുകകയമ്മാ  ഴചയമ്മാല്  തദനസരണമമ്മായ

അണഗസ്പീകമ്മാരങള  ഓണ്ഴഴലെനമ്മായനിട്ടമ്മാണസ്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതസ്.  മറസ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്നനിന്നസ് വര്യതര്യസ്തമമ്മായനി ഓപ്പണ് സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെകളനില്

പഠന  സ്കൂള  സമ്മാപനിക്കുന.  ഒരുപരനിധനിവഴര  മറസ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റുകളക്കസ് സമമ്മാനമമ്മാണനിതസ്. ഇക്കൗ സ്കൂളുകളമ്മാണസ് കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങളനില്

ആവശേര്യമമ്മായ  പഠന  കകമ്മാഴ്സുകള  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതുണ  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ട

എല്ലേമ്മാ  അക്കമ്മാദമനികസ്  കമ്മാരര്യങളുണ  ഴചയ്യുന്നതസ്.  ഓപ്പണ്  സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ

നല്കുന്ന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകള,  ഡനികപ്ലമ്മാമകള,  ബനിരുദങള,  ബനിരുദമ്മാനന്തര

ബനിരുദങള,  ഗകവഷണ  ബനിരുദങള,  മറസ്  അക്കമ്മാദമനികസ്  ബഹുമതനികള

തുടെങനിയവ  റഗലെര്  സമ്പ്രദമ്മായത്തനിലൂഴടെ  കനടുന്നവര്ക്കസ്  തുലെര്യമമ്മാണസ്.

കലെമ്മാകത്തനിനമ്മാവശേര്യമുള്ള ഉത്തമ പക്കൗരന്മേമ്മാഴര വമ്മാര്ഴത്തടുക്കുകഴയന്ന ഗരുവനിഴന്റെ
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വനിദര്യമ്മാഭര്യമ്മാസ  സങല്പ്പത്തനിനനസൃതമമ്മായനിരനിക്കുണ  ഓപ്പണ്

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെയുഴടെ  നടെത്തനിപ്പുണ  ഉള്ളടെക്കവണ.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  ഇക്കൗ

സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെനിഴനമ്മാരു  മുതല്ക്കൂട്ടമ്മാണസ്.  നകവമ്മാതമ്മാന

പമ്മാരമ്പരര്യത്തനിഴന്റെ ഴകടെമ്മാവനിളക്കസ്  പുതനിയ തലെമുറയ്ക്കസ്  ഴഴകമമ്മാറഴമന്ന ബൃഹതസ്

ദക്കൗതര്യണ ഇക്കൗ സര്വ്വകലെമ്മാശേമ്മാലെ നനിര്വ്വഹനിക്കുഴമന്ന ഉറച വനിശേതമ്മാസണ നമുക്കുണസ്.

 പതനിനമ്മാലെമ്മാണ  കകരള  നനിയമസഭയുഴടെ  അവസമ്മാന  സകമളനത്തനിഴന്റെ

ഒടുവനിലെഴത്ത  ദനിവസമമ്മാണനിന്നസ്.  സമ്മാമമ്മാജര്യതതത്തനിഴന്റെ  കമ്മാല്ക്കസ്പീഴെനില്

ജമ്മാതനിവര്യവസ  ഴകമ്മാടെനികുത്തനിവമ്മാണനിരുന്ന  കൂരനിരുളനിഴന്റെ  കമ്മാലെഘട്ടത്തനില്

കതന്ന  തസ്പീനമ്മാളമമ്മായനിരുന്ന  ഇനണ  ദസ്പീപമമ്മായ  ഓര്മകഴള  ഉണര്തന്ന

ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണ ഗരു അനവനിശേതമ്മാസങളുഴടെ മമ്മാറമ്മാലെകഴള കസ്പീറനിഴയറനിയുവമ്മാന്

ഴഴക ഉയര്തന്നതനിനസ് നമ്മുഴടെ സമൂഹത്തനിഴലെ ഓകരമ്മാരുത്തര്ക്കുണ പ്രകചമ്മാദനണ

നല്കനിയ  നമ്മായകനമ്മാണസ്.  നമ്മുഴടെ  ജനമ്മാധനിപതര്യത്തനില്  തുലെര്യത

ഒരവകമ്മാശേമമ്മായനി  തസ്പീര്ന്നതസ്  ധമ്മാരമ്മാളണ  തുടെര്  കപമ്മാരമ്മാട്ടങളുഴടെ  ഫലെമമ്മായമ്മാണസ്.

ഴതരഴഞ്ഞടുപ്പുകളുണ അതനിലൂഴടെ പ്രതനിഫലെനിക്കുന്ന ജനവനികമ്മാരവണ അത്തരണ ഒരു

ആശേയ  സമരത്തനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മാണസ്.  നമ്മാണ  ഇതനിനകശേഷണ  സതമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുണ

അതനികലെയ്ക്കമ്മാണസ്  നസ്പീങ്ങുന്നതസ്.  എന്തുഴകമ്മാണ്ടുണ  അഭനിമമ്മാനനിക്കമ്മാവന്ന  ഒരു
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നനിമനിഷമമ്മാണനിതസ്.  നമുക്കസ് സകന്തമ്മാഷകത്തമ്മാടുകൂടെനിത്തഴന്ന  ഏകകണ്ഠമമ്മായനി  ഇക്കൗ

ബനില് പമ്മാസമ്മാക്കമ്മാഴമന്നമ്മാണസ് അറനിയനിക്കമ്മാനള്ളതസ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സബ്ജകസ് കമനിറനി റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് ഴചയ പ്രകമ്മാരമുള്ള  2021-ഴലെ

ശസ്പീ  നമ്മാരമ്മായണഗരു  ഓപ്പണ്  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്  പമ്മാസമ്മാക്കണഴമന്ന

പ്രകമയഴത്ത

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രകമയണ സഭ ഴഎകകകണ്ഠര്യന അണഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില് പമ്മാസമ്മായനിരനിക്കുന.

 രമ്മാവനിഴലെ  ചട്ടണ  118  അനസരനിചസ്  പമ്മാസമ്മാക്കനിയ  പ്രകമയവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടസ്  ഒരു വനിശേദമമ്മായ റൂളനിണഗസ്  കവണഴമന്നസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ശസ്പീ.  വനി.

ഡനി.  സതസ്പീശേനണ  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവണ  ആവശേര്യഴപ്പട്ടനിരുന.  അതുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ട റൂളനിണഗസ്.
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റൂളനിണഗസ്

കണപസ് കട്രമ്മാളര്  ആന്റെസ് ആഡനിറര് ജനറലെനിഴന്റെ  ഓഡനിറസ് റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ

പരമ്മാമര്ശേണ നസ്പീക്കണ ഴചയ്യുന്ന സഭമ്മാ പ്രകമയണ പബനികസ് അക്കക്കൗണസ്സസ്

കമനിറനിക്കസ് ബമ്മാധകമമ്മാകണമ്മാ എന്ന വനിഷയത്തനികന്മേലള്ള റൂളനിണഗസ്

കകരള  നനിയമസഭയുഴടെ  നടെപടെനിക്രമവണ  കമ്മാരര്യനനിര്വ്വഹണവണ

സണബനനിച ചട്ടങളനിഴലെ  ചട്ടണ  118 അനസരനിചസ് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട മുഖര്യമനനി

ഇന്നസ് (22.01.2021) സഭയനില് അവതരനിപ്പനിച പ്രകമയത്തനില് ചുവഴടെ കചര്ക്കുണ

പ്രകമ്മാരണ പരമ്മാമര്ശേനിചനിരുന.

“കണപസ് കട്രമ്മാളര്   ആന്റെസ് ആഡനിറര് ജനറലെനിഴന്റെ  2019-ല് അവസമ്മാനനിച

സമ്മാമ്പത്തനിക വര്ഷഴത്ത കസ്റ്റേറസ് ഫനിനമ്മാന്സസ് ഓഡനിറസ് റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ് 2021 ജനവരനി

19-നസ് ഈ സഭയുഴടെ കമശേപ്പുറത്തസ് വയ്ക്കുകയുണമ്മായനി.  കനിഫ്ബനിയുഴടെ വമ്മായ്പകള

ഭരണഘടെനമ്മാനസൃതമഴല്ലേനണ  കനിഫ്ബനി  പുറഴപ്പടുവനിച  മസമ്മാലെ  കബമ്മാണസ്

ഭരണഘടെനയുഴടെ  ഏഴെമ്മാണ  പട്ടനിക,  ഒന്നമ്മാണ  ലെനിസ്റ്റേസ്,  ഇനണ  37-ഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില്  കകന്ദ്ര  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ  അധനികമ്മാരപരനിധനിയനികലെയ്ക്കുള്ള

കടെനകയറമമ്മാഴണനമുള്ള  പ്രസ്തസത  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ  പരമ്മാമര്ശേങള

വസ്തുതമ്മാപരമമ്മായ  പനിശേകമ്മാഴണന  മമ്മാത്രമല്ലേ,  കരടെസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്

ഇല്ലേമ്മാതനിരുന്നതുണ കകരള സണസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  വനിശേമ്മാലെ വനികസന തമ്മാല്പരര്യങഴള

ഹനനിക്കുന്നതനിനകവണനി  അനമ്മാവശേര്യവണ  ദുരൂഹവമമ്മായ  ധൃതനിയനിലണ  എഴതനി
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കചര്ക്കഴപ്പട്ടതുമമ്മാണസ്.  സര്ക്കമ്മാരനിഴന  അറനിയനിക്കമ്മാഴതയുണ  സര്ക്കമ്മാരനിഴന്റെ

അഭനിപ്രമ്മായങള കകളക്കമ്മാഴതയുണ സനി.&എ.ജനി. തഴന്ന പുറഴപ്പടുവനിച ഓഡനിറസ്

ഴറഗകലെഷന്  ലെണഘനിചഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാണസ്  ഇത്തരഴമമ്മാരു  കൂട്ടനികചര്ക്കല്

നടെത്തനിയഴതനണ  ഈ  സഭ  കമ്മാണുന.  കരടെസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്  ഇല്ലേമ്മാത്ത

പരമ്മാമര്ശേങള  അന്തനിമ  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനില്  വരുന്നതസ്  സമ്മാമമ്മാനര്യ  നസ്പീതനിയുഴടെ

നനികഷധമമ്മാണസ്.”

പ്രകമയത്തനിഴന്റെ അവസമ്മാനഭമ്മാഗണ തമ്മാഴഴെപ്പറയുണ പ്രകമ്മാരമമ്മാണസ്.

“ഈ സമ്മാഹചരര്യത്തനില്  കണപസ് കട്രമ്മാളര്   ആന്റെസ് ആഡനിറര് ജനറലെനിഴന്റെ

2019-ല്  അവസമ്മാനനിച  സമ്മാമ്പത്തനിക  വര്ഷത്തനിഴലെ  കസ്റ്റേറസ്  ഫനിനമ്മാന്ഷര്യല്

ഓഡനിറസ് റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ കപജസ് 41 മുതല് 43 വഴരയുള്ള കനിഫ്ബനി സണബനനിച

പരമ്മാമര്ശേങളുണ  എകനികല്യൂട്ടസ്പീവസ്  സമറനിയനില്  ഇതുസണബനനിച

കരഖഴപ്പടുത്തലകളുണ ഈ സഭ നനിരമ്മാകരനിക്കുന.''

സഭയനില്  അവതരനിപ്പനിച  കമല്പറഞ്ഞ  പ്രകമയണ  വനിശേദമമ്മായ

ചര്ചയ്ക്കുകശേഷണ ശേബ്ദ കവമ്മാകട്ടമ്മാഴടെ സഭ പമ്മാസമ്മാക്കുകയുണ ഴചയ്തു.

പ്രകമയണ  സണബനനിച  ചര്ചമ്മാകവളയനില്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  അണഗണ

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  ഒരു  ക്രമപ്രശത്തനിലൂഴടെ  സഭ  പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന
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പ്രകമയത്തനിഴന്റെ  ഉള്ളടെക്കത്തനിന  വനികധയമമ്മായനി  മമ്മാത്രമമ്മാകണമ്മാ പബനികസ്

അക്കക്കൗണസ്സസ്  കമനിറനിക്കസ്  സനി.&എ.ജനി.യുഴടെ  2019-ല്  അവസമ്മാനനിച

സമ്മാമ്പത്തനിക   വര്ഷഴത്ത  കസ്റ്റേറസ്  ഫനിനമ്മാന്സസ്  ഓഡനിറസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടസ്

പരനികശേമ്മാധനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതസ്  എന്ന  കമ്മാരര്യത്തനില്  വര്യക്തത  കവണഴമനണ

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ  സഭ  നനിരമ്മാകരനിച  41  മുതല്  43  വഴരയുള്ള  കപജുകളനിഴലെ

പരമ്മാമര്ശേങള  പനി.എ.സനി.-ക്കസ്  പരനികശേമ്മാധനിക്കമ്മാന്  കഴെനിയുകമമ്മാഴയന്ന

കമ്മാരര്യത്തനില്  ഴചയറനില്നനിനണ  റൂളനിണഗസ്  കവണഴമനണ

ആവശേര്യഴപ്പടുകയുണമ്മായനി. ഇക്കമ്മാരര്യത്തനില്  നമ്മുഴടെ  സഭമ്മാ  ചട്ടങളുണ

കസ്പീഴ്വഴെക്കവണ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിഴലെ  കസ്പീഴ്വഴെക്കവണ  കക്കൗള  ആന്റെസ്  ശേക്ധറനിഴലെ

ഇതുസണബനനിച  ഭമ്മാഗവണ  ഴചയര്  വനിശേദമമ്മായനി  പരനികശേമ്മാധനിക്കുകയുണമ്മായനി.

എന്നമ്മാല്  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  അസമ്മാധമ്മാരണ  സണഭവവനികമ്മാസണ  ഇതനിനമുമ്പസ്

കകരള  നനിയമസഭയനികലെമ്മാ  ഇന്തര്യന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനികലെമ്മാ  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളതമ്മായനി

കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞനില്ലേ.  എന്നമ്മാല് കക്കൗള ആന്റെസ് ശേക്ധര് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തനില്

PAC-ഴയ സണബനനിക്കുന്ന ഭമ്മാഗത്തസ്  “Examination of Cases before a

Court  of  Law”  എന്ന  ശേസ്പീര്ഷകത്തനില്  ചുവഴടെപ്പറയുണ  പ്രകമ്മാരണ

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.
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“If the committee is examining or proposes to examine a case

the subject – matter of which is under adjudication of a court of law

and the Government put forth the plea that an examination of the case

at that stage by the Committee would be prejudicial to the interest of

the case, the Committee postpones consideration of that case” എന്നസ്

പരമ്മാമര്ശേനിചനിട്ടുണസ്. 

അതമ്മായതസ്,  ഒരു  നനിയമ  കകമ്മാടെതനിയുഴടെ  പരനിഗണനയനിലള്ള  വനിഷയണ

ആഡനിറസ്  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുഴണങനില്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

അഭര്യര്തനയുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില്  അതനിഴന  സണബനനിക്കുന്ന  ആഡനിറസ്

പരമ്മാമര്ശേങളുഴടെ പരനിഗണന സമനിതനി മമ്മാറനിവയ്ക്കുകയമ്മാണസ് ഴചയ്യുന്നതസ്.

അതുകപമ്മാഴലെതഴന്ന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  അണഗണ,  ആശേങഴപ്പട്ടതുകപമ്മാഴലെ

സനി.&എ.ജനി.-യുഴടെ ആഡനിറസ്  പരമ്മാമര്ശേണ സണബനനിച ഴമരനിറനികലെയ്ക്കസ്  ഴചയര്

കപമ്മാവന്നനില്ലേ. ആഡനിറസ് പരമ്മാമര്ശേഴത്ത സണബനനിചല്ലേ, അതസ് രൂപഴപ്പടുത്തനിയ

ക്രമഴത്ത  സണബനനിചമ്മാണസ്  പ്രകമയത്തനില്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രശണ.

ക്രമപ്രകമ്മാരമല്ലേമ്മാഴത, സനി.&എ.ജനി. തഴന്ന തയമ്മാറമ്മാക്കനിയ ആഡനിറസ് റഗകലെഷനസ്

വനികധയമമ്മായനിട്ടല്ലേമ്മാഴത  തയമ്മാറമ്മാക്കനി  ഉളഴപ്പടുത്തനിയ  ഖണ്ഡനികകള
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നനിരസനിക്കുനഴയന്നതസ്  ആഡനിറനിണഗസ് അണഗസ്പീകരനിക്കുന്നനില്ലേ  എന്ന  നനിലെയനില്

വര്യമ്മാഖര്യമ്മാനനിക്കമ്മാനമ്മാവനില്ലേ.  അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ  ഈ  സമ്മാഹചരര്യത്തനില്

അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ  ഒരു നനിലെപമ്മാടെമ്മാണസ്   സര്ക്കമ്മാര് സതസ്പീകരനിക്കുന്നതസ്.  ഇതസ്

പതനിവരസ്പീതനിയല്ലേ. അതനിനമ്മാല് കസ്പീഴ്വഴെക്കവമമ്മാവന്നനില്ലേ.

ഇകത പരമ്മാമര്ശേങള തഴന്ന ക്രമങള പമ്മാലെനിചഴകമ്മാണസ് സനി.&എ.ജനി.

റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാറനിയനിരുഴന്നങനില്  ഇത്തരഴമമ്മാരു

സമ്മാഹചരര്യമുണമ്മാവമമ്മായനിരുന്നനില്ലേ. ആയതനിനമ്മാല് സഭ അതനിഴന്റെ നനിരസ്പീക്ഷണവണ

ആശേങയുണ പ്രകടെനിപ്പനിചതനില് ഴതറ്റുകമ്മാണമ്മാനമ്മാവനില്ലേ.

ഇവനിഴടെ  സഭയനില്  നടെന്ന  വനിശേദമമ്മായ  ചര്ചയുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില്

സനി.&എ.ജനി.  റനികപ്പമ്മാര്ട്ടനിഴലെ  നടെപടെനിക്രമണ  പമ്മാലെനിക്കമ്മാഴത  തയമ്മാറമ്മാക്കനിയ  41

മുതല്  43  വഴരയുള്ള  കപജുകളനിഴലെ  പരമ്മാമര്ശേങള  നനിരമ്മാകരനിക്കണഴമന്ന

പ്രശണ ഒരു പ്രകമയത്തനിലൂഴടെ സഭ അണഗസ്പീകരനിച സമ്മാഹചരര്യത്തനില് അഴതമ്മാരു

സഭമ്മാ  തസ്പീരുമമ്മാനമമ്മായനിത്തസ്പീര്ന്നനിരനിക്കുന.  സഭയുഴടെ  ഏഴതമ്മാരു  തസ്പീരുമമ്മാനവണ

സഭ  ഴതരഴഞ്ഞടുത്ത  സമനിതനികളക്കുണ  ബമ്മാധകമമ്മാകുഴമന്നതമ്മാണസ്  ഴപമ്മാതു

തതതണ.
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സഭ നകഴക്കമ്മാണ ഈ തസ്പീരുമമ്മാനത്തനിഴനതനിഴരയുള്ള  ഒരു സമസ്പീപനണ

അതനിഴന്റെ  കസ്പീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സമനിതനിക്കസ്  നകഴക്കമ്മാളവമ്മാന്

കഴെനിയുകയനില്ലേ എനതഴന്നയമ്മാണസ് ഴചയറനിഴന്റെ സവര്യക്തമമ്മായ അഭനിപ്രമ്മായണ.

ഈ  സമ്മാഹചരര്യത്തനില്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന്  ഉന്നയനിച

ക്രമപ്രശത്തനിനസ് വര്യക്തത വനഴവന്നസ് ഴചയര് കരുതുന.  


